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*9591-ט"ישת ,הקוסעתה תוריש קוח

תורישה ןוגרא :ןושאר קרפ

.ויפל תונקתהו הז קוח תרגסמב לעפיש הקוסעתה תוריש הזב םקומ.1

 תנמ לע וב תוחתפתהה תומגמ לעו הדובעה קושב בצמה לע תועידי זכרי הקוסעתה תוריש.2
 תוכשל תועצמאב םהישרודל םידבוע תיינפהבוהישרודל הדובע תגשהב קוסעי אוה ;ורידסהל

.)052 'מע643 'סמ ח"ישת ח"ה(23 'מע9591.1.32 םוימ072 'סמ ט"ישת ח"ס םסרופ*

 תפסותל4 ףיעסב1 'סמ ןוקית– )51 'מע847 'סמ ח"כשת ח"ה(77 'מע96.3.72 םוימ355 'סמ ט"כשת ח"ס ןקות
.רבעמתוארוה ןינעל14 ףיעס 'רו9691.9.1 םויב ותליחת ;9691-ט"כשת ,הדובעל ןידה תיב קוחל הנושארה

.0791-א"לשת 'קת–061 'מע0791.11.91 םוימ4362 'סמ א"לשת ת"ק

.]1 'סמ רוקמב [2 'סמ ןוקית– )922 'מע438 'סמ ט"כשת ח"ה(08 'מע1791.4.2 םוימ916 'סמ א"לשת ח"ס

.]2 'סמ רוקמב[3 'סמ ןוקית– )971 'מע5401 'סמ ג"לשת ח"ה(162 'מע3791.8.3 םוימ217 'סמ ג"לשת ח"ס

.4 'סמ ןוקית– )153 'מע4521 'סמ ז"לשת ח"ה(64 'מע7791.1.6 םוימ738 'סמ ז"לשת ח"ס

.5 'סמ ןוקית– )051 'מע6821 'סמ ז"לשת ח"ה(22 'מע7791.3.81 םוימ358 'סמ ז"לשת ח"ס

.6 'סמ ןוקית– )64 'מע7581 'סמ ח"משת ח"ה(05 'מע8891.3.71 םוימ2421 'סמ ח"משת ח"ס

 קוחל1 ףיעסב7 'סמ ןוקית-  )12 'מע0202 'סמ א"נשת ח"ה(821 'מע1991.3.72םוימ1531 'סמ א"נשת ח"ס
.1991-א"נשת ,)הילעה תטילקלו החימצל םיאנת תריצי( הנידמה קשמב םירדסה

 קוחל53 ףיעסב8 'סמ ןוקית– )885 'מע9922 'סמ ד"נשת ח"ה(57 'מע4991.21.82 םוימ7941 'סמ ה"נשת ח"ס
 'ר ;4991-ה"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תונוש תוארוהו םיילכלכ םירדסה( וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי
.רבעמ תוארוה ןינעל63 ףיעס

 קוחל22 ףיעסב9 'סמ ןוקית– )86 'מע4282 'סמ ס"שת ח"ה(59 'מע0002.1.01 םוימ4271 'סמ ס"שת ח"ס
 ,)0002 ביצקתה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תנידמ קשמב םירדסהה
.0002.7.1 םויב ותליחת ;0002-ס"שת

 קוחל13 ףיעסב01 'סמ ןוקית– )86 'מע4282 'סמ ס"שת ח"ה(001 'מע0002.1.01 םוימ4271 'סמ ס"שת ח"ס
 ,)0002 ביצקתה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תנידמ קשמב םירדסהה
.0002.1.1 םויב ותליחת ;0002-ס"שת

 קוחל23 ףיעסב11 'סמ ןוקית– )65 'מע9292 'סמ א"סשת ח"ה(532 'מע1002.4.4 םוימ6871 'סמ א"סשת ח"ס
-א"סשת ,)1002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה
.2002.7.1 םויב ותליחת ;1002

.21 'סמ ןוקית– )701 'מע6403 'סמ ב"סשת ח"ה(312 'מע2002.3.12 םוימ7381 'סמ ב"סשת ח"ס

13 ףיעסב31 'סמ ןוקית– )81 'מע4 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה(781 'מע2002.21.92 םוימ2881 'סמ ג"סשת ח"ס
 ,)3002םיפסכהתנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל
.הליחת ןינעל23 ףיעס 'ר ;2002-ג"סשת

 ותליחת ;41 'סמ ןוקית– )683 'מע69 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה(255 'מע4002.9.6 םוימ9591 'סמ ד"סשת ח"ס
889 'מע5002.8.12 םוימ8202 'סמ ה"סשת ח"ס ןקות .רבעמ תוארוהו הלוחת ןינעל01 ףיעס 'רו6002.7.1 םויב
 'ר ;5002-ה"סשת ,)51 'סמ ןוקית( הקוסעתה תוריש קוחל61 ףיעסב )683 'מע69 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה(
.הליחת ןינעל71 ,61 םיפיעס

 ;51 'סמ ןוקית– )683 'מע69 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה(289 'מע5002.8.12 םוימ8202 'סמ ה"סשת ח"ס
.רבעמ תוארוה ןינעל81 ףיעס 'רו ומוסרפ םוימ םוי081 ותליחת

31 ףיעסב61 'סמ ןוקית– )61 'מע062 'סמ ז"סשת הלשממה ח"ה(65 'מע7002.1.11 םוימ7702 'סמ ז"סשת ח"ס
 ,)7002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוחל
.7002.1.1 םויב ותליחת ;7002-ז"סשת

 ףיעסב71 'סמ ןוקית– )092 'מע624 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה(894 'מע0102.3.42 םוימ8322 'סמ ע"שת ח"ס
.הליחת ןינעל63 ףיעס 'ר ;0102-ע"שת ,)21 'סמ ןוקית( םירז םידבוע קוחל03

6 ףיעסב81 'סמ ןוקית– )6 'מע145 'סמ א"עשת הלשממה ח"ה(341 'מע1102.1.6 םוימ1722 'סמ א"עשת ח"ס
.הליחת ןינעל55 ,7 םיפיעס 'ר ;0102-א"עשת ,)הקיקח ינוקית(2102-ו1102 םינשל תילכלכה תוינידמה קוחל

.91 'סמ ןוקית– )4261 'מע916 'סמ א"עשת הלשממה ח"ה(28 'מע1102.21.91 םוימ7232 'סמ ב"עשת ח"ס

.02 'סמ ןוקית– )26 'מע824 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה(451 'מע2102.1.32 םוימ4332 'סמ ב"עשת ח"ס

 תוריש תמקה
הקוסעתה

לש ותלועפ םוחת
תורישה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
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 תיעוצקמ הרשכה ינינעב םירחא םיפוג םע הלועפ ףתשיו הז קוח יפל ומקוהש הקוסעתה תוריש
 עוצקמ תריחבב הדובע ישרוד םירענל ץועייב הקוסעתה תוריש קוסעי ןכ ;עוצקמ תריחבב הכרדהו
.הב םתדמתהוהדובעב םתמשה ירחא בקעמ םייקיו המיאתמ הדובעל םתנווכהבו

.הלאב ברעתי אל אוהו ,הקוסעתה תוריש לש ותוכמסב םניא הדובע יאנתו הדובע יסחי.3

 תויהלו בויח לכב בייחתהל ,תוכז לכריבעהלו שוכרל רשכו דיגאת אוה הקוסעתה תוריש.4
.רחא וא יטפשמ ךילה לכל דצ וא ןיד לעב

 ןידכ הקוסעתה תוריש ןיד םירחא הבוח ימולשתו תורגא ,םיסמ םולשת תבוח ןינעל.א4
.הנידמה

 רקבמ קוחל )6(9 ףיעסל םאתהב הנידמה רקבמ לש ותרוקבל דומעי הקוסעתה תוריש.5
.]בלושמ חסונ[8591-ח"ישת ,הנידמה

– הז קוחב( הקוסעתהו רחסמה היישעתה רש לש יללכה וחוקיפל דומעי הקוסעתה תוריש.6
.)רשה

 תונקתה יפ לע וא הז קוח יפ לע התושעל תבייח הקוסעתה תוריש תויושרמ תחאש הלועפ.7
 תעדל איה הלועפהו ,התוא התשע אלו )תורישה ןונקת– ןלהל(12 ףיעסב רומאה ןונקתה יפ לע וא
 תא תושעל תושרה לע תווצל רשה יאשר ,תורישה לש הניקתה הדובעה תחטבהל תיחרכה רשה
 רשה יאשר ,וצה תוארוה תא תושרה המייק אל םאו ,וצב עבקיש ךרדב הלועפ התוא עוציבל שורדה
 הלועפ ןידכ רשה ידי לע התשענש הלועפ ןידו ,רחא םדא תועצמאב וא ומצעב הלועפה תא תושעל
.תושרה ידי לע התשענש

 תצעומ– ןלהל( הקוסעתה תוריש תצעומ איה הקוסעתה תורישלש הנוילעה תושרה.8
.רשה ידי לע ונמתי הירבחש ,)הצעומה ואתורישה

 הלשממה יגיצנמו ,הוושב הווש ,םידיבעמהו םידבועה יגיצנמ תבכרומ היהת הצעומה)א(.9
 הצעומה ירבח לש ללוכה רפסמהש דבלבו ,הצעומה ירבח רפסמ לש שילש לעהלעי אל םרפסמש
.תומושרב םסרופת בכרהה לע העדוה ;רשע םינש לע הלעי אלו העשתמ תחפי אל

 רחסמה היישעתה דרשמ לש תוחפל דחא דבוע היהי הצעומב הלשממה יגיצנ ןיב)ב(
.הקוסעתהו

 רשפאו ,םינש עברא לש הפוקתל ונומי הצעומה ירבח ,)ד( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב)ג(
 םינש עברא לש הקספה רחאל בוש םתונמל רשפא ןכו ,תפסונ תחא הנוהכ תפוקתל םתונמלו בושל
.תוחפל תופוצר

 רבח ךישמי ,ומוקמב שדח רבח הנומ םרטו הצעומה רבח לש הנוהכה תפוקת המת)ד(
.םדקומה יפל ,ומוקמב שדח רבח יונימל דע וא םיפסונ םישדוח העברא ךשמב ןהכל הצעומה

 לודגה רפסמה תא גציימה יצראה םידבועה ןוגראב תוצעייתה רחאל ונמתיםידבועה יגיצנ.01
 םידיבעמ לש םייצרא םינוגראב תוצעייתה רחאל םידיבעמה יגיצנו ,הנידמב םידבועה לש רתויב
.רבדב םיעגונו םיגיצי םה רשה תעדלש

 בשויל תונמל רשה יאשרוהצעומה שאר בשוי היהי וידי לע ךכל הנמתנש ימ וארשה)א(.11
.הנידמה דבוע וניאש ימ םג רומאכ שאר

 לומג םולשת רבדב םיאנתו םיללכ עובקל יאשר ,רצואה רש םע תוצעייתהב ,רשה)ב(
.הנידמה דבוע וניאש הצעומה שאר בשויל תואצוה רזחהו

 לשב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,לבקי אל )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הצעומה שאר בשוי)ג(
 ףיעס ותוא תוארוה יפל יאכז אוה םהלש תואצוהה רזחה לעו לומגה לע תפסונ הרומת לכ ,ותנוהכ
.ןטק

 לולעש ימ רומאכ דיקפתב ןהכי אלו הצעומה שאר בשויל וא הצעומה רבחל הנומי אל)א(.א11
 ולש ישיא ןיינע ןיבל ,רומאכ ודיקפת ןיב םיניינע דוגינ לש בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל
.ולש רחא דיקפת ןיבל וא

 תוברעתה-יא
היאנתו הדובע-יסחיב

דיגאת– תורישה

םיסממ רוטפ
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

הנידמה רקבמ תרוקב

 היישעתהרש חוקיפ
הקוסעתהו רחסמה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת
 לועפל רשה תוכמס
תורישה םוקמב
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

תורישה תצעומ
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 הצעומה בכרה
ומוסרפו
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 יגיצנ לש םייונימ
םידיבעמהו םידבועה

הצעומה שאר בשוי
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

םיניינע דוגינ
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת
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 תובישיב העבצהמו ןוידב תופתתשהמ וענמיי הצעומה שאר בשוי הצעומהרבח)ב(
 דוגינ לש בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל םהל םורגל לולע ןודנה אשונה םא ,הצעומה
 תרגסמב ולפטי אלו ,םהלש רחא דיקפת ןיבל וא םהלש ישיא ןיינע ןיבל םדיקפת ןיב םיניינע
.הצעומה תובישיל ץוחמ םג רומאכ בצמב אצמיהל םהל םורגל לולעה אשונב םדיקפת

 לע לפוטמה וא הבישיב ןודנה אשונ יכ הצעומה שאר בשויל וא הצעומה רבחל ררבתה)ג(
 לע עידוי ,)ב( וא )א( םינטק םיפיעסב רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל ול םורגל לולע ודי
.ויתוארוה יפל לעפיו ,ןיינעה יפל ,רשל וא הצעומה שאר בשויל ךכ

 ףוגה לש ויניינע תא םג ןובשחב איבהל יאשר הצעומה רבח ,הז ףיעסב רומאה ףא לע)ד(
 ותוא וארי אלו ,הקוסעתה תוריש ידיקפת יולימל םירושק םהש לככ ,םגיצנ אוהש היסולכואה וא
.דבלב ךכ לשב םיניינע דוגינ לש בצמב יוצמכ

.הרומתב אלש וא הרומתב אוה רחאה דיקפתה יולימ םא איה תחא ,הז ףיעס ןיינעל)ה(

– הז ףיעסב)ו(

 יפל ,הצעומה שאר בשוי וא הצעומה רבח לש ובורק לש ישיא ןיינע תוברל– "ישיא ןיינע"
 ,םהמ דחא לכ לש ובורק וא הצעומה שאר בשוי וא הצעומה רבחש ףוג לש ןיינע וא ,ןיינעה
 תוכזב ,ולש תוינמה ןוהב קלח םהמ דחא לכל שיש ףוג לש וא ,וב םיארחא םידבוע וא םילהנמ
;העבצהה תוכזב וא להנמ תונמל תוכזב ,םיחוור לבקל

 רחא םדא וא ,תוחא וא חא ,דלי ,גוז ןב לש הרוה ,הרוה ירוה ,הרוה ,גוז ןב– "בורק"
 לכ לש דלי וא גוז ןב ןכו ןיינעה יפל ,הצעומה שאר בשוי וא הצעומה רבח לש ונחלוש לע ךומסה
.םהמ דחא

 םייקתהב ,ותנוהכ תפוקת םות ינפל ןהכל לדחי הצעומה שאר בשוי וא הצעומה רבח)א(.ב11
:ןיינעה יפל ,הלאמ דחא ויבגל

;רשל תורטפתה בתכ תריסמב רטפתה אוה)1(

 שמשל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבעב עשרוה אוה)2(
;ןיינעה יפל ,הצעומה שאר בשוי וא הצעומה רבח

 שאר בשויכ וא הצעומה רבחכ ןהכלמ םדא תולסופה תוביסנה תחא וב המייקתה)3(
;ןיינעה יפל ,הצעומה

 אוהש ףוגה וא יתלשממה דרשמה דבוע תויהל לדח אוה– הצעומה רבח ןיינעל)4(
.הצעומב גציימ

 תפוקת םות ינפל ןהכל לדחי הצעומה שאר בשוי ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב)ב(
 תא אלממ וניא אוה יכ ,ויתונעט תא עימשהל תונמדזה ולןתנש רחאל ,רשה אצמ םא ותנוהכ
 ,לדחמב וא השעמב ,לעפ יכ וא ,הקוסעתה תוריש ידיקפת תא םדקמה ןפואב וא יוארכ ודיקפת
.הידיקפת תא םייקל הצעומה תלוכיב תעגופה ךרדב

 תאפמש הריבע לשב ,הצעומה שאר בשוי דגנ וא הצעומה רבח דגנ םושיא בתכ שגוה)ג(
 יפל ,הצעומה שאר בשויכ וא הצעומה רבחכ ןהכל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח,התוהמ
 ךשמל םוקמ אלממ ול תונמלו ,וניינעב ךילהה םויסל דע ותנוהכמ ותועשהל רשה יאשר ,ןיינעה
.ןיינעה יפל ,11 וא01 דע8 םיפיעס תוארוה יפל ,היעשהה תפוקת

 רבח לש ומוקמ הנפתנש תמחמ ועגפיי אל היתוטלחה ףקותו היתויוכמס ,הצעומה םויק.ג11
.ןידכ םינהכמ הצעומה ירבח בורש דבלבו ,ותנוהכ ךשמהב וא ויונימב יוקיל תמחמ וא ,הצעומה

 ןיינעל ,הנידמה דבוע ןידכ ,הנידמה ידבוע םניאש ,הצעומה שאר בשויו הצעומה רבח ןיד.ד11
:הלא םיקוקיח

;9791-ם"שתה ,)תונתמ( רוביצה תוריש קוח)1(

;רוביצה ידבועל תועגונה תוארוהה–7791-ז"לשתה ,ןישנועה קוח)2(

.9691-ט"כשתה ,)השירפ רחאל תולבגה( רוביצה תוריש קוח)3(

– הצעומה.21

 תולועפ לעחקפתו הקוסעתה תוריש לש הלועפה יווקו תוינידמה תא הוותת)1(

הצעומה ידיקפת

 הנוהכ תקספה
הנוהכמ היעשהו
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

תולועפ ףקות
 )91'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 ירבח לע םיניד תלחה
הצעומה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת
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;הקוסעתה תוריש לש תויושרה

;הקוסעתה תוריש םוחתבתולועפ לע רשה ינפל ץילמהלו םוזיל תיאשר היהת)2(

;תונקת תנקתה לע רשה ינפל ץילמהל תיאשר היהת)3(

.תורישה ןונקתב וא הז קוחב הילע םילטומה םידיקפתה ראש תא אלמת)4(

.היתויוכמסמ ןהל לוצאלו תודעו תונמל תיאשר הצעומה.31

 וא תונקתב ועבקנ אלש הדימב ,ןתדובעו ןהינויד ירדס תא ועבקי ,היתודעו ןכו ,הצעומה.41
.תורישה ןונקתב

 הינפל עימשהל התואנ תונמדזה רבדב תועגונה תויסולכוא יגיצנלו רוביצל ןתית הצעומה.א14
 יתנשה תואצוהה ביצקתל ,הקוסעתה תוריש לש תיתנשה הדובעה תינכתל עגונה לכב םתדמע תא
.הצעומה הוותתש ךרדב ,)3(21 ףיעס יפל הדיקפתלו תורישה לש

 להנמ םה הירבחש תורישהתלהנימ איה הקוסעתה תוריש לש תעצבמהו תלהנמה תושרה.51
 ידי לע לוהינ לש תורשמכ ועבקנש תורישב תורשמה יאשונו– ןגס ול הנמתנ םא– ונגס ,תורישה
.הלהנימה שאר בשוי היהי תורישה להנמ ;הצעומב תוצעייתה רחאל רשה

 לש תורשמב תורישה ידבועו ונגס,תורישה להנמ תא הנמי ,הצעומב תוצעייתה רחאל ,רשה.61
.לוהינ

 ,רשה רשיאש ןקתה תרגסמב תורישה תלהנימ ידי לע ונמתי הקוסעתה תוריש ידבוע רתי.71
.רצואה רש תמכסהב

 םיללכה יפל היהי71-ו61 םיפיעסב רומאכ הקוסעתה תוריש ידבוע לש םיונימ)א(.81
 רשו רשה רושיאב ,תורישה תלהנימ םהילע טילחתש םייונישב ,הנידמה ידבוע יונימל םיעובקה
.רצואה

 יאנתכ ויהי )א( ןטק ףיעסב רומאכ ונמתנש םידבועה לשםרכשו םתדובע יאנת)ב(
 םע תוצעייתהב ,רצואה רשו רשה ידי לע ועבקייש םייונישב ,הנידמה ידבוע לש רכשהו הדובעה
.תורישה תלהנימ

– הז קוח תוארוה ףא לע.א81

 דבוע היהיו רצואה דרשמב יללכה בשחה ידיב הנומיהקוסעתה תוריש בשח)1(
 הנידמה תוריש קוח תוארוהמ עורגל ידכ וז הקספ תוארוהב ןיא ;רצואה דרשמ
;9591-ט"ישת ,)םייונימ(

;דבלב יללכה בשחה היהי הקוסעתה תוריש בשח לע הנוממה)2(

 אלא הקסע לכב רשקתי אלו תיפסכ האצוה לכ איצוי אל הקוסעתה תוריש)3(
 תלבקב ךרוצה ןמ עורגל ידכ וז הקספ תוארוהב ןיא ;הקוסעתה תוריש בשח רושיאב
.תורישה ןונקת יפל וא הז קוח יפל ,רומאכ תורשקתהל וא האצוהל םירחא םירושיא

 דבועכ תורישה דבוע וארי ,7591-ז"ישת ,)רוביצ ידבוע( ןישנועה יניד ןוקיתל קוחה ןינעל.91
.רוביצה

 ,תרחא תושר לכל התוא ודחיי אל תורישה ןונקת וא תונקתה ,הז קוחש תוכמס וא הלועפ.02
.הקוסעתה תוריש םשב הב שמתשהל וא התושעל תורישה להנמ יאשר

 רושיאל הנאיבתו תורישה ןונקת תעצה הצעומה ןיכת הז קוח לש ותליחת םוימ הנש ךות.12
.הלשממה

 תכשל לכב יוצמ היהי ונממ קתעה ;תומושרב םסרופת תורישה ןונקת תעיבק לע העדוה.22

 םשב להנמה תולועפ
תורישה

תורישה ןונקת

ןונקתה םוסרפ
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

הצעומה תודעו

 תצעומב להונה
תורישה

הלהנימה

הלהנימה יונימ
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

םירחא םידבוע יונימ
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )01 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 יאנתו םיונימ יכרד
ידבועלש םתדובע
תורישה
 )01 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

תורישה בשח
 )11 'סמ ןוקית(

1002-א"סשת

 דבוע– תורישה דבוע
רוביצה

 ינפל רוביצה תעימש
הצעומה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת
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.וב ןייעל יאשר םדא לכו הקוסעתה תוריש

 ,תומושרב םסרופיש וצב ,םיקי ,התא תוצעייתה רחאל וא תורישה תלהנימ תצלמהב ,רשה.32
 תוריש תוכשלב ריכהל,ךרד התואב ,אוה יאשרו ,ןטופישםוחת עבקיו הקוסעת תוריש תוכשל
 הקוסעת תוריש תוכשל לטבל ןכו ,הז קוח יפ לע ומקוהש הקוסעת תוריש תוכשלכ תומייק הקוסעת
 תוכשל דחאלו הקוסעתה תוריש לש תויזוחמו תוירוזא תוכשל עובקל רשה יאשר ןכ .ןגזמל וא
.תויזוחמ תוכשלל תוירוזא

 םהבש םייוסמ גוסל וא תועוצקמהו תודובעה לכל תויהל הלוכי הקוסעתה תוריש תכשל.42
.32 ףיעס יפל וצב עבקייש יפכ לכה ,םייוסמ םוקמל וא םייוסמ רוזאל וא הנידמה חטש לכלו

 תוכשלב וא הקוסעתה תוריש תוכשל לכב םירודמ ,רשה רושיאב ,םיקת תורישה תלהנימ.52
 תוכשל לש םיפינס ןכו ימואל-יתד דוסי לע הדובע תקולחל םירודמ םיקת אלש דבלבו ,תומייוסמ
 היהי רעונל ףינס וא רודמ ;הדובע תומוקמ לשו הדובע ישרוד לש םושיר יזכרמו הקוסעתה תוריש
.דרפנ םוקמב

 הקוסעתה תוריש תכשל לש היתויוכמסמ תויוכמסה ןתוא ויהי םושיר זכרמלו ףינסל ,רודמל.62
.םהל קינעת רשה רושיאב תורישה תלהנימש

 רחאל רשה יאשר ךא ,הקוסעתה תוריש תכשל תצעומ היהת הקוסעתה תוריש תכשל לכ דיל.72
 ;הקוסעתה תוריש תוכשל רפסמל תחא הצעומ עובקל הקוסעתה תוריש תלהנימ םע תוצעייתה
 דבלבו ,תורישה ןונקתב ועבקיי התנוהכ תפוקתו הירבח רפסמ ,התמקה ךרד ,הבכרה ,התוכמס
 שאר בשויהו הוושב הווש םידיבעמו םידבוע יגיצנ ויהיהקוסעתה תורישתוכשל דיל תוצעומבש
.רשה ידי לע הנמתי

.היתויוכמסמ ןהל לוצאלו תודעו תונמל תיאשר הקוסעתה תוריש תכשל תצעומ.82

 ועבקנ אלש הדימב,ןתדובעו ןהינויד ירדס תא ועבקי היתודעו ןכו ,הכשלה תצעומ.92
.תורישה ןונקתב וא תונקתב

 תוריש תכשל תלהנימ איה הקוסעתה תוריש תכשל לש תעצבמהו תלהנמה תושרה.03
 תורישה ןונקתב ועבקנש הקוסעתה תורישב תורשמה יאשונו הכשלה להנמ םה הירבחש ,הקוסעתה
.הקוסעתה תוריש תכשלב לוהינ לש תורשמכ

 הכשלה להנמ יאשר ,תרחאתושרל התוא דחיי אל תורישה ןונקתש תוכמס וא הלועפ.13
.הקוסעתה תוריש תכשל םשב הב שמתשהל וא התושעל

הקוסעתה תוריש תכשל לש התלועפ יכרד :ינש קרפ

.)לטוב(.23

 .)לטוב(.33

.)לטוב(.43

.)לטוב(.53

.)לטוב(.א53

 ,הינשה תפסותב םיטרופמה תודובעבו תועוצקמב ,הדובעה יפנעב דבועל קוקזש ימ)א(.63
 תוריש תכשל– ןלהל( הדובעה תאצמנ התלועפ םוחתבש הקוסעתה תוריש תכשלל ךכ לע עידוי

.תורישה תלהנימל םג תונפל ,תיצרא איה הדובעה םא ,אוה יאשרו ,)תכמסומה הקוסעתה

 לש הלועפה םוחתמ תגרוח איה הפקיה וא העוציב תניחבמש הדובע– "תיצרא הדובע"
 איה הקוסעת תויעבב לופיטה ליבשב התובישח תניחבמש הדובע ןכו ,תחא הקוסעת תוריש תכשל
.תחאהקוסעת תוריש תכשל לש הלועפה םוחתמ ,רשה תעדל ,תגרוח

 תוריש תוכשל
הקוסעתה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 תוריש תוכשל יגוס
הקוסעתה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 םיפינס ,םירודמ
םושיר-יזכרמו
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 ףינס ,רודמ לש תוכמס
םושיר זכרמ וא
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 תוריש תכשל תצעומ
הקוסעתה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 תצעומל תודעו
הכשלה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 תצעומב להונה
הכשלה

 תוריש תכשל תלהנימ
הקוסעתה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 םשב להנמה תלועפ
הכשלה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 )7 'סמ ןוקית(
1991-א"נשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 םיקוקזה תעדוה
םידבועל
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת
 )9 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת
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– ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה)1א(

 וא ,הדובע תלהנה לש וא לוהינ לש דיקפתל ,רז דבוע וניאש דבועל קוקזש ימ לע)1(
;ישיא ןומא לש תדחוימ הדימ וא ,ההובג הלכשה שרדנה דיקפתב דבועה ןמ תשרדנש

.רשה עבקש םידבוע יגוס וא םידבוע לע)2(

 יבגל םיטרפ תריסמל השירד תלבק םע רשא ,םידיבעמ יגוס תונקתב עובקל יאשר רשה)ב(
 םוימ םימי העבש ךות ,םיבייח ויהי ,)1א( ןטק ףיעס םהילע לח אלשו םהל קוקז דיבעמש םידבוע
.רומאכ םישרדנה םיטרפה תא תכמסומה הקוסעתה תוריש תכשלל איצמהל ,השירדה תלבק

 לע לבקל תיאכז ,הז קוח יפל לועפל תישרומה ,26 ףיעסב התועמשמכ ,תיטרפ הכשל)ג(
 תוריש ;הז ףיעס יפל ורסמנש תועדוהה יטרפ תא ,הקוסעתה תוריש לש תירוזא הכשלמ התשקב יפ
 רש תמכסהב רשה עבקיש רועישב ,רומאהעדימה תריסמ דעב םולשת תובגל יאשר הקוסעתה
.ךכב הכורכה תולעל םאתהב ,רצואה

.הינשה תפסותה תא תונשל ,תונקתב ,יאשר רשה)ד(

 םירוטיפ תועדוה רסומה וא ,רתוי וא םידבוע הרשעל םירוטיפ תועדוה רסומה דיבעמ)א(.73
 הקוסעתה תוריש תכשלל םירוטיפה לע העדוה רוסמל בייח– םידבועה תוגיצנל םהיבגל
.)ג( ןטק ףיעסב רומאכ לכה ,תכמסומה

 רסמ םא םג וילע לוחת )א( ןטקףיעס תוארוה יפ-לע דיבעמ לע תלטומה הבוחה)ב(
.רתוי וא םידבוע הרשע רטפל ותנווכ רבדב תמדקומ העדוה םידבועה תוגיצנל

– רסמית )ב(-ו )א( םינטק םיפיעס תוארוה יפ-לע הקוסעתה תוריש תכשלל העדוה)ג(

 תחא הנועבו תעב רתוי וא םידבוע הרשע ירוטיפל דיבעמה תועדוה וסחייתה םא)1(
;ןינעה יפל ,םידבועה תוגיצנל וא םידבועל רומאכ תועדוהה תריסמ ןמזב–

 הנועבו תעב אלש רתוי וא םידבוע הרשע ירוטיפל דיבעמה תועדוה וסחייתה םא)2(
 תוגיצנל וא ירישעה דבועל רומאכ תועדוהה תריסמ ןמזב– דחא שדוח ךותב ךא תחא
.ןינעה יפל ,ויבגל םידבועה

 תוריש תכשל הניאש הקוסעת תורישתכשלל73 וא63 ףיעס יפ לע העדוה הרסמנ.83
 הריבעת העדוהה הל הרסמנש הכשלהו ,ותבוח ידי העדוהה רסומ אצי ,תכמסומה הקוסעתה
 הדובע לע העדוה הלביקש תכמסומ הקוסעת תוריש תכשל ;תכמסומה הקוסעתה תוריש תכשלל
.תורישה תלהנימל התוא רוסמת תיצרא

 יאכז ,םהב תכוותמ הקוסעתה תוריש תכשלש הדובעב ואעוצקמב הדובע שרודהלכ.93
.הקוסעתה תוריש תכשלב םשריהל

.93 דע23 םיפיעסה יפל תועדוה תריסמו םושיר ירדס ועבקיי תורישה ןונקתב.04

.תורישה ןונקתב העבקנש הטישה יפל הדובעל הקוסעתה תוריש תכשלב םימושרה)א(.14

 ,הדובע גוסל ,עוצקמל תדחוימ וא תיללכ תויהל הלוכי הדובעל החילשה תטיש)ב(
 םילייח יבגל הבוטל תודחוימ תוארוה לולכל הלוכי איה ןכו ;רודמל וא הקוסעתה תוריש תכשלל
.תאז קידצמ דחוימה םבצמש םישנא לש םירחא םיגוס וא ,םישישק ,םיכנ ,םיררחושמ

 ותייטנ ,ונימ תמחמ הערל םדא הקוסעתה תוריש תכשל הלפת אל הדובעל החילשב)א(.24
 ,ועזג ,וליג ,הרוה ותויה ,תיפוג-ץוח הירפה ילופיט ,תוירופ ילופיט ,ןוירה ,ישיאה ודמעמ ,תינימה
 תורישל ותאירק ,םיאולימב ותורישוא ותגלפמ ,ותפקשה ,ותולבגומ ,ואצומ ץרא ,ותוימואל ,ותד
 ,]בלושמ חסונ[ ןוחטיב תוריש קוחב ותרדגהכ םיאולימ תורישב יופצה ותוריש וא םיאולימ
 לשב הדובעל םדא לבקל דבועל קוקזה ברסי אלו ,וכשמ וא ותורידת תמחמ תוברל ,6891-ו"משתה
.ואל םא ןיבו הקוסעתה תוריש ידי-לע הדובעל חלשנ דבועה םא ןיב ,הלא

 םיענומ ,הנידמה ןוחטב ינינע וא ,דיקפתה לש ותוהמ וא ויפא רשאכ הילפה םיאור ןיא)ב(

 )9 'סמ ןוקית(
0002-ס"שת

)4 'סמ ןוקית(
6791-ז"לשת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת
 )9 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )7 'סמ ןוקית(
1991-א"נשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )9 'סמ ןוקית(
0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת
םירוטיפ לעהעדוה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

תועדוה תרבעה
תורישה םוחתב
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

הדובע ישרוד םושיר
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

םושירה ירדס

הדובעל החילש
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

הילפה רוסיא
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
)6 'סמ ןוקית(

8891-ח"משת
 )21 'סמ ןוקית(

2002-ב"סשת
 )02 'סמ ןוקית(

2102-ב"עשת
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.הנודנה הדובעל םדא לש ותלבק וא ותחילש

 .ןיינעה ןיממ אלש םיאנת תעיבק םג הילפהכ םיאור הז ףיעס ןיינעל)1ב(

5 ףיעסבש "תולבגומ םע םדא"הרדגהב התועמשמכ תוקל– "תולבגומ" ,הז ףיעסב)ג(
 .8991-ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחב

 רומאכ הילפה םושמ הב שיש הדובע תעצה רבדב םיברב העדומ םידבועל קוקזה םסרפי אל.א24
.24 ףיעסב

 םיקסועה םינוגרא םעו תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש תוביצנ םע תוצעייתהב ,רשה.ב24
 ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז םודיקב
 הדובע תומוקמב תולבגומםע םישנא לש םהינינע םודיקו בוליש רבדב תוינכת ןיכיו םיללכ עבקי
 תכרדה ,םינחבמ תמאתה תוברל הקוסעתה תוריש ידי לע םינתינה םיתורישה תמאתה לש ךרדב
 םע םישנא לש םידחוימה םהיכרוצב םיחמתמה הקוסעת יצעוי תקסעה ,הקוסעתה תוריש ידבוע
.הדובע םוקמב תולבגומ םע םדא לש ותטילק ךילהת יוויל ןכו תולבגומ

 תוברל ,הדובעל החילשל רשקב הקוסעתה תוריש תכשל תלועפ ידי לע עגפנ ומצעהאורה.43
 תצעומ ידי לע התנמתנש ררע תדעו ינפל רורעל יאשר ,24 ףיעס תוארוה םויק-יא ידי לע העיגפ
 םידעומב לכה ,ירוזא ןיד תיב ינפל רורעל ןתינ ררע תדעו תטלחה לעו הקוסעתה תוריש תכשל
.תונקתב ועבקיי ררעה תדעו ינפב ררעהיכרד ;תונקתב ועבקייש

 אלו התבשה וא התיבש וב שיש הדובע םוקמל םידבוע חלשת אל הקוסעתה תוריש תכשל.44
.התבשהה וא התיבשה ןמז לכ ,הדובעל םיתבוש םידבוע חלשת

 וא התיבש וב שיש לעפמב ודבעש םידבועו ,םיתבשומ וא םיתבוש םידבוע דיבעהש דיבעמ
.םילילפב ךכ לע ואבוי אל ,התבשה

 ןונקתל םאתהב ,הקוסעתה תוריש תוכשלל ביצקי ,תורישה תלהנימ םע תוצעייתהב ,רשה.54
 תומוקמ הל ובצקוהש הקוסעת תוריש תכשל לכו ;תויצרא תודובעב הדובע תומוקמ ,תורישה
 םדא ידי לע ןהילע העדוה הל הרסמנ וליאכ תודובע ןתואל הכשלב םימושר חלשת רומאכ הדובע
.דבועל קוקזה

םייעוצקמ םידבוע :ישילש קרפ

 ותרשכה תא חיכוי ,עוצקמ לעבכ הקוסעתה תוריש תכשלב םושר תויהל שקבמה.64
 לע הלח וז הארוה ןיא ךא ,הז קרפ יפל הנתינש עוצקמ תדועת ידי לע הגוס וא התגרדו תיעוצקמה
.תיעוצקמה םתרשכה ךמסלע ןתינה ןוישרב קוקיח יפ לע םיבייח וילעבש עוצקמ

.)לטוב(.74

 תוארוהל םאתהבו תונקתב עבקנש ספוט יפל בתכב השקב שיגי עוצקמ תדועת שקבמה.84
.ןהב ועבקנש

 יונימ לע העדוה ;עוצקמ תודועת ונתניי ןתצלמה יפ לעש ,עוצקמ תודעו הנמי רשה)א(.94
.תומושרב םסרופת הנעמ לעו עוצקמ תדעו

 רפסמל וא דחא עוצקמל ,תימוקמ וא תירוזא ,תיצרא תויהל הלוכי עוצקמ תדעו)ב(
.תועוצקמ

– עוצקמ ותואב ךמס-ינב רשה תעדל םהש השולש לש היהת עוצקמ תדעו)א(.05

;שאר בשוי תויהל הנמתנש דחא)1(

 גציימה םידבועה ןוגרא ידי לע רשל השגוהש םידמעומ תמישרמ הנמתנש דחא)2(
;עוצקמ ותואב הנידמב םידבוע לש רתויב לודגה רפסמה תא

 ,רשה תעדל ,אוהש ןוגראידי לע רשל השגוהש םידמעומ תמישרמ הנמתנש דחא)3(
.עוצקמ ותואב גיציה םידיבעמה ןוגרא

 ןטק ףיעסב רומאכ םידמעומ תמישר םידבוע ןוגרא וא םידיבעמ ןוגרא שיגה אל)ב(

 תוברעתהיא
תותבשהבו תותיבשב
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת

 תודובע תקולח
תויצרא
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 הקיזב עוצקמ תחכוה
הבוחבש
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת

 תדועתל השקב
עוצקמ

עוצקמ תודעו יונימ
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

עוצקמ תדעו בכרה
 )2 'סמ ןוקית(

1791-א"לשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 )21 'סמ ןוקית(
2002-ב"סשת

הלפמ םוסרפ רוסיא
)6 'סמ ןוקית(

8891-ח"משת

 בוליש רבדב תוינכת
 תולבגומ םע םישנא
 הדובעב
 )21 'סמ ןוקית(

2002-ב"סשת

םיררע
 )1 'סמ ןוקית(

9691-ט"כשת
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת

 )02 'סמ ןוקית(
2102-ב"עשת
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 רשה יאשר ,רשה תאמ ךכ לע שקבתנ ובש םויהמ םישדח השולש ךות ,ןינעה יפל ,)3( וא )2()א(
.עוצקמה תדעוב ןוגראה ןינע תא גצייל םיאתמ ול הארנה םדא עוצקמה תדעו רבחכ תונמל

 ןוגרא ותואל הרסמנ םא אלא ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ עוצקמ תדעו רבח רשה הנמי אל)ג(
 תדעו רבח תונמל רשה תעדב יכ ןייוצ הבו ,יונימה ינפל תוחפל םוי םישולש ,ךכ לע תרוכזת
.)ב( ןטק ףיעסל םאתהב עוצקמה

 לכב וא הניחב יפ לע ,תעדל החכונש רחאל ,עוצקמ תדועת ןתמ לע ץילמת עוצקמה תדעו.15
 ;ןודנה עוצקמה לעב אוה שקבמה יכ ,רשה ידי לע בתכב הרשואש וא תונקתב העבקנש תרחא ךרד
.שקבמה לש יעוצקמה וגוס וא ותגרד תא הצלמהה בתכב עבקת עוצקמ תדעו

עוצקמב דבעש ,התעד תחנהל חיכוהש ימל עוצקמ תודועת ןתמ לע ץילמת עוצקמ תדעו.25
 ןתמ לע שקיבש דבלבו ,עוצקמ ותוא יבגל תונקתב העבקנש הפוקת הז קוח לש ותליחת ינפל
 יפל לכה ,לארשי בשות ותויה םוימ הנש ךות ואהז קוח לש ותליחת רחאל םינש יתש ךות הדועתה
 הדובעל םדאה חלשנ וילאש ימ יאשר ,רומאכ םדא לע הדעוה הצילמה ;רתוי רחואמה דעומה
.עוצקמב וגוס וא ותגרד תא עבקתש הדעוה ןמ שורדל

 לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה םידבועה ןוגראב ץעייתהש רחאל– יאשררשה.35
– רבדב עגונה גיציה םידיבעמה ןוגרא ,רשה תעדל ,אוהש ןוגראבו ינולפ עוצקמב הנידמב םידבוע
.העבקנש תינכתה יפל עוצקמ ותואל תוניחבה ויהי ,ןכ השעשמו ,עוצקמל תוניחב תינכת עובקל

 יפל תוניחב ךורעל עוצקמ תדעו תיאשר ,35 ףיעס יפל תוניחב תינכת העבקנ אל דועלכ.45
.רשה ידי לע הרשואשו איה העבקש תינכתה

 המסרפל הבוח ןיאו ,תוניחב תינכת לכלש קתעהב ןייעל שרוד לכל רשפאי תורישה.55
.תומושרב

 ןינע לכב טילחתו ,תונקתב עבקנ אלש הדימב התדובעל להונה תא עבקת עוצקמ תדעו.65
.שאר בשויה קוספי– בור ןיאב ;תועד בורב

 תא לולכתו ומשב וא ודיב םתחית ,רשה ידי לע רשואיש ספוטב ךרעית עוצקמתדועת.75
.06 ףיעס יפל עוצקמה ילעב סקנפב םמשרל שיש םיטרפה

.ועוציבל ךיישה וא הז קוחבש ןינע לכל תקפסמ החכוה שמשי עוצקמ תדועתב רמאנה.85

 עוצקמ תדועת לש קתעה דעב הרגא םולשת שורדל רתומ27ףיעסב רומאה ףא לע)א(.95
.ןושארה קתעהל ףסונב ןתינש

 תניחב דעב הרגא תונקתב עובקל ,תסנכה לש הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר רשה)ב(
 תונקתה לש ןפקת ;תועוצקמ יגוס וא םינחבנ יגוסל םאו םינחבנה ללכל םא ,הז קרפ יפל עוצקמ
 אלשו עבקתש תפסונ הפוקתל םעפ ידמ ןכיראהל תיאשר הדובעה תדעוש אלא ,םייתנשל היהי

.םייתנשמ תחפת

:הלא םיטרפ ומשריי ובו ,הז קוח יפל ונתינש עוצקמ תודועת רבדב סקנפ להוני.06

;הדועתה לעב לש החפשמה םשו םשה)1(

;עוקצמה)2(

;עוצקמה לש גוסה וא הגרדה)3(

;הרפסמו הדועתה ןתמ ךיראת)4(

.תונקתב עבקנש רחא טרפ לכ)5(

.)לטוב(.16

םימולשתה רודמ :1ישילש קרפ

.)לטוב(.א16

 .)לטוב(.ב16

עוצקמ תדעו תצלמה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 םיקיתו יבגל להונה
עוצקמב

לש תוניחב תינכת
רשה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

לש תוניחב תינכת
הדעוה

 תינכתב ןויעה
תוניחבה

עוצקמ תדעוב להונה

עוצקמ תודועת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 תדועת לש החוכ
עוצקמ

תורגאו םיקתעה
 )2 'סמ ןוקית(

1791-א"לשת

עוצקמ ילעב סקנפ

 )9 'סמ( ןוקית
0002-ס"שת

 )8 'סמ ןוקית(
4991-ה"נשת
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת
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.)לטוב(.ג16

.)לטוב(.ד16

.)לטוב(.ה16

.)לטוב(.ו16

תויטרפ תוכשל :יעיבר קרפ

– הז קרפב.26

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל5 ףיעסב םתרדגהכ– "תוביצנ" ,"תולבגומ םע םדא"
;)תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח– הז קוחב(8991-ח"נשתה ,תולבגומ

;ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ– "החפשמ ןב"

;56 ףיעס תוארוה יפל רתיה הלביקש תיטרפ הכשל– "רתיה לעב"

:הלאמ דחא לכ– "ןינע לעב"

;ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיגאתב ןינע לעב– דיגאתב)1(

 וא םדא ותוא לש םיחוורהמ קלחל יאכזש ימ ,ותחפשמ ןב– דיגאת וניאש םדאב)2(
;רומאכ יאכזש ימ לש החפשמ ןב

;36 ףיעס תוארוה יפל ןוישיר הלביקש תיטרפ הכשל– "ןוישיר לעב"

 אלמל דעוימש ימ ואקסעב ריכב דיקפת לעופב אלממש ימ– קסעב ,"ריכב דיקפת לעב"
;אהי רשא ותרשמ ראות אהי ,רומאכ דיקפת

;םירז םידבוע קוחב ותרדגהכ– "הנוממה"

;8691-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוח– "ךרע תוריינ קוח"

;1991-א"נשתה ,םירז םידבועקוח– "םירז םידבוע קוח"

;הקוסעתה תוריש טעמל ,הדובע ךוויתב ותצקמ וא וקוסיע רקיעש ימ–"תיטרפ הכשל"

;םירז םידבוע קוחל בי1 ףיעסב ותרדגהכ– "רז דבוע"

 דבועל קוקזשימ וא קיסעמ ןיב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,השגפה– "הדובע ךווית"
 ,הדובעה עיצמ לצא הדובעה שקבמ תקסעהםשל ,הדובע שקבמ ןיבל )הדובע עיצמ– הז קרפב(
:)2(-ו )1( תואקספב טרופמכ עדימ םוסרפ טעמלו

 הדובעה עיצמ ידיל ריבעמ וניא םסרפמהש דבלבו ,הדובע עיצמ לע עדימ םוסרפ)1(
;הדובע שקבמ לש םיהזמ םיטרפ

 שקבמ ידיל ריבעמ וניא םסרפמהש דבלבו ,הדובע שקבמ לע עדימ םוסרפ)2(
;הדובע עיצמ לש םיהזמ םיטרפ הדובעה

.הקוסעתהו רחסמה הישעתה רש– "רשה"

 םאתהבו רשה תאמ ךכל ןוישיר לביק ןכ םא אלא תיטרפ הכשלכ םדא קוסעי אל)א(.361
.ויאנתל

 הפוקתל ןוישיר תתל רשה יאשר םלואו הנש לש הפוקתל היהי הז ףיעס יפל ןוישר)ב(
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,וזמ הרצק

 ,רשהיאשרו ,םעפ לכב הנש לש תופסונ תופוקתל שדחל ןתינ הז ףיעס יפל ןוישיר)ג(
 שולש לע הלוע הניאשהפוקתל וא הנשמ הרצקה הפוקתל ושדחל ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ
 ןוישירה לעבל עידוי ,הנשמ הרצקה הפוקתלושדחל שיש וא ןוישיר שדחל ןיאש רשה רבס ;םינש
 עידוה אל ;ותטלחה ןתמ ינפל וינפל ויתונעט תא איבהל תונמדזהול ןתיו ךכל ויקומינ תא בתכב
.םעפ לכב ,הנש לש תפסונ הפוקתל ןוישירה שדחתי ,רומאכ רשה

 דעומ ינפל תוחפל םימי03 ןוישירה לעבל רסמית )ג( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה)ד(

.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר1

תורדגה
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

ןוישר
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )7 'סמ ןוקית(
1991-א"נשת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

 )61 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת

 )81 'סמ ןוקית(
1102-א"עשת
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 דעומב העדוההתא רוסמל ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,רשה יאשר םלואו ,ןוישירה תעיקפ
 תונמדזה ןוישירה לעבל ןתניתשו ןוישירה תעיקפ דעוממ רחואמ היהי אלש דבלבו ,רתוי רחואמ
.ותטלחה ןתמ ינפל וינפל ויתונעט תא איבהל

 הילא ופרוציו ,םיטרפ לולכת איהו רשה עבקיש ךרדב שגות ןוישיר ןתמל השקבה)ה(
.רשה עבקיש יפכ לכה ,םיכמסמ

:הלא לכ ומייקתה ןכ םא אלא תיטרפ הכשלכ קוסעל שקבמל ןוישיר ןתניי אל)א(.א36

 םימוחתב עדי לעב אוה,ןינעה יפל ,ודי לע קסעומה להנמה וא ןוישירה שקבמ)1(
 תוארוה הז ןינעל עובקל רשה יאשרו ,רצואה רשםע תוצעייתהב ,רשה עבקש ףקיהבו

,רשה עבקי וז הקספ יפל תונקתב ;תויטרפ תוכשל לש םינושםיגוסל תונוש
 םע םישנא לש םהיתויוכזםודיקב םיקסועה םינוגרא םעו תוביצנה םע תוצעייתהב
 םדא אוהש הדובע שקבמל הדובע ךווית םשל שרדנה עדיה יבגל תוארוה ,תולבגומ
;תולבגומ םע

 םייסיפ םיאנתלש םמויק ,רשה לש ותעד תחנהל ,חיכוה ןוישירה שקבמ)2(
 ןינעל תוברל ,תיטרפה הכשלה ידי לעןיקת תוריש ןתמ םירשפאמה םיתואנ םייתביבסו
 תושיגנ תחטבהו ,1891-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחבהתרדגהכ עדימ תחטבא
 םע םישנאלתויוכז ןויווש קוח יפלש תושיגנה תוארוהל ףופכב תולבגומ םעםדאל
;תוביצנה םע תוצעייתהב רשה עבקיש הדימ תומאל םאתהבו תולבגומ

 עשרוה אל ,םהמ דחאבןינע לעב וא וקסעב ריכב דיקפת לעב ,ןוישירה שקבמ)3(
 קוסעל יואר ןוישירה שקבמ ןיא היתוביסנ וא התוהמ ,התרמוח תאפמש הריבעב
;תיטרפ הכשלכ

 ןמ תוכמס רשהליעפה אל ןוישירל השקבה תשגהל ומדקש םינשה שולשב)4(
 לעב וא ,וקסעב ריכב דיקפת לעב ,ןוישירה שקבמ יפלכ ןלהל תוטרופמה תויוכמסה
:םהמ דחאב ןינע

 םיפיעס תוארוה יפל וגויס וא םיאנתב ותאנתה ,ולוטיב ,ןוישיר שודיח יא)א(
;)א(86 וא )ג(36

;א86 ףיעס תוארוה יפל הריגס וצ תאצוה)ב(

 קוחל )א(6 וא )ג(2 םיפיעסתוארוה יפל וגויס וא ולוטיב ,ןוישיר שודיח יא)ג(
.6991-ו"נשתה ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה

 רומאכ תוכמס הלעפוה םא ףא ןוישיר תתל רשה יאשר ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע)ב(
:הלאמ דחא םייקתהב ,ןטק ףיעס ותוא לש )4( הקספב

 ,חיכוה ןוישירהשקבמו ,רומאכ תוכמסה תלעפה םוימ תוחפל הנש הפלח)1(
 ,רומאכ תוכמסה הלעפוה ןלשבש תוביסנהםייקתהל ולדח יכ ,רשה לש ותעד תחנהל
;דיתעב ןתונשיה תעינמ ךרוצל םימיאתמ םידעצב טקנ אוה יכו

,וקסעב ריכב דיקפת לעבבוא ןוישירה שקבמב ןינע לעב יפלכ הלעפוה תוכמסה)2(
 ןיבש הקיזה תדימ לשב ןוישירה תא תתל יואריכ ,ומשרייש םיקומינמ ,רובס רשהו
.ןינעה יפל ,וקסעב ריכבה דיקפתה לעב ןיבל וא ןוישירה שקבמןיבל ןינעה לעב

 םיאנת לש םמויקב ,תמיוסמ תיטרפ הכשל יבגל ,ןוישירה ןתמ תא תונתהל יאשר רשה)ג(
 םיקומינמ ,הניקתה התוליעפ תרדסה םשל םישרדנה ,)א( ןטק ףיעסב םיטרופמה הלא לע םיפסונ

.ןוישירה שקבמל ורסמייש

 םיאנת עובקל יאשר תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,רשה)ד(
 עובקל רומאכ הדעווה רושיאבו רצואה רשםע תוצעייתהב ,רשה יאשר ןכ ;ןוישיר ןתמל םיפסונ
 ןויסינ ול שיש ימל ,)1()א( ןטק ףיעסב רומאה יאנתה ןמ ,יקלח ואאלמ ,רוטפ ןתמ ןינעל תוארוה
.שונא יבאשמ לוהינב וא הדובע ךוויתב תוחפל םינש שולש לש

 וא ולטבל אוה יאשר ןהלשבש תוביס ןתואמ שקבמל ןוישיר תתל ברסל יאשר רשה)ה(
.86 ףיעס תוארוה יפל ,וגייסל

 ,שקבמה היה םא תיטרפ הכשלכ קוסעל שקבמל ןוישיר תתל ברסל יאשר רשה)1()ו(
 הפוקתה הפלח םרטו ,הלאמ דחא ,םהמ דחאב ןיינע לעב וא וקסעב ריכב דיקפת לעב

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

ןוישיר ןתמל םיאנת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )81 'סמ ןוקית(
1102-א"עשת
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:תירעזמה

;תוכמס ויבגל ליעפה רשהש ימב ןיינע לעב)א(

;תוכמס ויבגל ליעפה רשהש ימב ריכב דיקפת לעב)ב(

;תוכמס ויבגל ליעפה רשהש ימב ןיינע לעבב ןיינע לעב)ג(

;תוכמס ויבגל ליעפה רשהש ימב ריכב דיקפת לעבב ןיינע לעב)ד(

-ו )ב( הנשמ תואקספ יפל ןוישיר תתל רשה ברסי אל ,)1( הקספב רומאה ףא לע)2(
 דיקפתה לעב לש ותולהנתה יכ ותעד תחנהל חכוה ןכ םא אלא ,הקספ התואל )ד(
 ןיב ,הז ןיינעל ךמתסהל יאשר רשה ;תוכמסה תלעפהל ףראשה ןיב ,האיבה ריכבה
 הנתינש דבלבו ,תוכמס התוא תלעפה םרט ,רבעב עיגה הילאש הנקסמ לע ,ראשה
;ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ריכבה דיקפתה לעבל תע התואב

 ,דבלב גויס וא הינתה הניינעש תוכמס רשה ליעפה ,)1( הקספב רומאה ףא לע)3(
 גויסה וא הינתהה יכ עובקל אוה יאשר םלואו ,הקספ התוא יפל ןוישיר תתל ברסי אל
 גויס וא הינתה ,בוריס תורשפאמ עורגל ידכ וז הקספ תארוהב ןיא ;ןוישירב ולוחי
;ןיד לכ יפל ןוישירה ןיינעל

– הז ןטק ףיעסב)4(

;תוכמס הלעפוה ובש דעומב לחה םינש שולש לש הפוקת– "תירעזמה הפוקתה"

:הלאמ תחא לכ– "תוכמס"

;)3()א( ןטק ףיעסל םאתהב תוכמס)1(

 ףיעס לש )ג( וא )ב( ,)א( הנשמ תואקספב תוטרופמה תויוכמסהמ תוכמס)2(
.)4()א( ןטק

 ןינע לעב וא ריכב דיקפתלעב וא ,ןוישיר לעב ,ןוישיר שקבמש חינהל ריבס דוסי רשל היה.2ב36
 התואל רשקב םיילילפ םיכילה ודגנ םילהנתמו,)3()א(א36 ףיעסב רומאכ הריבע רבע ,םהמ דחאב
 ,ןוישירה תא שדחל אלש טילחהלוא ןוישירה ןתמ ןינעל ותטלחה תאתוחדל אוה יאשר ,הריבע
 לע הריקחב החיתפב לחה– "םיילילפ םיכילה" ,הז ןינעל ;רומאכ םיכילהה םויסל דע ,ןינעהיפל
.ןיד יפ

 ,ןוישירה לש ופקות תפוקת ךלהמב םמייקל שיש םיאנת ןוישירב עובקל יאשר רשה)א(.463
:הלא םינינעב תוברל ,הקלח וא הלוכ

 יפכ לכה ,תופשבו ןפואב,םינינעב ,םקלח וא םלוכ ,הדובע ישקבמל עדימ תריסמ)1(
 וילאש הדובעה ףנעב לארשיב דבועה תויוכזרבדב עדימ ראשה ןיבו ,רשה הרויש
;הדובע שקבמ הנפומ

.רשה הרויש ןפואבו םוקמב ןוישירה תגצה)2(

 שורד רבדה יכ אצמ םא ,םתונשל וא םהמ עורגל ןוישירב םיאנת ףיסוהל יאשר רשה)ב(
.ןוישירה ןתמ רחאל תוביסנה יוניש לשב

 םיאנת עובקל ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,יאשר רשה)ג(
 לש םיגוסל וא ,ללכ ךרד ,)א( ןטק ףיעסב םירומאהםינינעב תוברל ןוישירב םילולככ םתוא ואריש
.הדובע יעיצמ וא הדובע ישקבמ ,תויטרפ תוכשל

.תיטרפ הכשל ידיב הדובעל החילש יבגל ולוחי44-ו24 םיפיעס תוארוה)א(.א46

.היתוריש תתל ריבס יתלב בוריס ברסת אלתיטרפ הכשל)ב(

 לביק ןכ םא אלא ,םירז םידבועל הדובע ךוויתב תיטרפ הכשלכ םדא קוסעי אל)1()א(.564

.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר2
.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר3
 פ"י .3772 'מע7002.5.51 םוימ5665 'סמ.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ :ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר4
.0503 'מע8002.5.51 םוימ5085 'סמ ח"סשת

ןוישירב םיאנת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

תוארוה תלוחת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת

יצרא-ןיב ךווית
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 ןינעל הטלחה תייחד
 וא ןוישיר ןתמ
 ,ושדחל אלש הטלחה
םיילילפ םיכילה לשב
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
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 יכ רתיהב עובקל םינפה רש יאשרו ,ויאנתל םאתהבו םינפה רש תאמ ךכל דחוימ רתיה
 ףא ,םהידיבעמו םירז םידבוע לש םיניינעב לועפל תיאשר אהת רומאכ תיטרפ הכשל
;רתיהב עבקיש יפכ םיאנתב ,רומאכ הדובע ךוויתל רשקב אלש

 םיניינעב םה םידיחיה וקוסיעו ותרטמש דיגאתל קר ןתניי )1( הקספ יפל רתיה)א1(
;הקספ התואב רומאכ

;36 ףיעס יפל ןוישיר תבוחמ רוטפ אהי ,)1( הקספ יפל רתיה לעב אוהש דיגאת)ב1(

 ךוויתב וא לארשיל ץוחמ המוקמש הדובע ךוויתב תיטרפ הכשלכ םדא קוסעי אל)ג1(
 רתיה לביק ןכ םא אלא ,םירז םידבוע םניאו ,לארשיל ץוחמ םיאצמנה םישנאל הדובע
;36 ףיעסב רומאכ ןוישיר לע ףסונ תאזו ,ויאנתל םאתהבו רשה תאמ ךכל דחוימ

 לש תואירבהוהחוורה הדובעה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,רשה)2(
 םא אלא ,)ג1( הקספב רומאכרתיה תיטרפ הכשלל ןתניי אל יכ עובקל יאשר ,תסנכה
 יפל היתובוח יולימ תחטבהל תרחא המיאתמהבורע וא תיאקנב תוברע האיצמה ןכ
 הקספב( םכסה וא ןיד לכ יפל םירז םידבוע יפלכ היתובוח יולימתחטבהל ןכו הז קוח
ןיבו,הבורעה ןינעל תוארוה ,ךרד התואב ,עבקי ,רומאכ רשה עבק ;)הבורע– וז
 ;טוליחה יפסכב שומישהוהטוליח ,המוכס ,היאנת ,הבורעה גוס רבדב תוארוה ,ראשה
 תוכשל לש םיגוס לע וא תויטרפה תוכשלהללכ לע ולוחיש לוכי וז הקספ יפל תונקת
.תויטרפ תוכשל לש םיגוסל תונוש תוארוה עובקל רשה יאשרו ,תויטרפ

 ןיינעל םג ולוחי ,ןוישיר לעבו ןוישיר ,ןוישירל השקב ןיינעל תולחה הז קרפ תוארוה)ב(
 םידבועל הדובע ךווית ןיינעלו ,םיביוחמה םייונישב ,הז ףיעס יפל רתיה לעבו רתיה ,רתיהל השקב
:הלא םייונישב םג– םירז

 םיאנתלש םמויק תחטבה םשל םישורדה םיאנת רתיהב עובקל יאשרםינפה רש)1(
 םירז םידבוע יבגל ,םירז םידבוע קוחל גי1 ףיעס תוארוה יפל דיבעמל ןתינש רתיהב
 ,הנוממל עדימ תריסמ תבוחרתיהב עובקל ןכוםנינעב תלעופ תיטרפה הכשלהש
;םתקסעה יאנת רבדב תוברל ,םירזה םידבועה לש םתקסעהל רשקב

רשאכ םג )א(86 ףיעס תוארוה יפל רתיהה תא לטבל וא גייסל יאשרםינפה רש)2(
,ןידכ אלש ,ודי תחת בכיע ,וב ןינע לעב וא וקסעב ריכב דיקפת לעב ,רתיהה לעב
;רז דבוע לש ןוכרד וא יוהיז ךמסמ

 תונותנ ויהי ,)2()א( ןטק ףיעס יפל תוברל ,הז קרפ יפל רשל תונותנה תויוכמסה)3(
 רחאל םינפה רשל הנותנ אהת תונקת ןיקתהל רשה תוכמסש דבלבו ,םינפה רשל
;רשה םע תוצעייתה

 טרופמכ רשה לש ויתויוכמס תלעפה יבגל ןה ולוחי )4()א(א36 ףיעס תוארוה)4(
 וא )1()א( ןטק ףיעס יפל רתיה יבגל םינפה רש תויוכמס תלעפה יבגל ןהו ףיעס ותואב
;6991-ו"נשתה ,םדא חוכ ינלבק ידי לע םידבוע תקסעה קוחל )א(01 ףיעס יפל

 םוחתבש" וארקי "רשה לש ותוכמס םוחתבש" םוקמב ,)ג(76 ףיעסב)5(
."םינפה רש וא רשה לש םהיתויוכמס

 עובקליאשר ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאב ,םינפה רש)ג(
 ךוויתב ונינעב הלעפ תיטרפההכשלהש רז דבועל םלשל תיטרפ הכשל תבוח רבדב םיאנתו תוארוה
 קלחב וא ,לארשיל ותעגה רחאלש הנושארה הנשבדבע אל רשאו לארשיל ץוחמ ותויהב הדובע
 ללכלע ולוחיש לוכי הז ןטק ףיעס יפל תונקת ;רומאכ דבע אל הבש הפוקתהדעב םולשת ,הנממ
 תונוש תוארוה עובקלםינפה רש יאשרו ,תויטרפ תוכשל לש םיגוס לע וא תויטרפה תוכשלה
.תויטרפ תוכשל לש םיגוסל

.)לטוב(.66

 לעב תועצמאב וא הלש דבוע תועצמאב אלא ,הדובע ךוויתב קוסעת אל תיטרפ הכשל.א66
.ןינעה יפל ,רתיה לעב וא ןוישיר

 יתוריש ךכ םשל לבקי אל ,רז דבוע ודי חלשמ וא וקסע תרגסמב קיסעהל שקבמה דיבעמ.ב66

 )41 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 אלש ךווית רוסיא
 וא דבוע תועצמאב
ןוישיר לעב
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 תלבקל עגונב הלבגה
ךווית יתוריש
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )61 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )61 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת

 )61 'סמ ןוקית(
7002-ז"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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.)1()א(56 ףיעס יפלרתיה לעב וניאש יממ הדובע ךווית

 הדובעה עיצמלו הדובעה שקבמל הלגתו ,תוניגהבו תונמאנב לועפל תבייח תיטרפ הכשל.ג66
 חוכמ תלעופ איה היבגלש וא תקסוע איה הכוויתבש הדובעל עגונה ןיינעב הידיב שיש עדימ לכ
.)1()א(56 ףיעס יפל ןתינש רתיה

.רשה חוקיפל הנותנ תיטרפ הכשל)א(.765

 תלבק ךרוצל רסמש םיטרפהמ טרפב יוניש לכ לע ,בתכב ,רשל עידוי ןוישיר לעב)ב(
.יונישה םוימ םימי03 ךותב ,הז קרפ תוארוה יפל ןוישיר

 לכ תוארוהמהארוה וא ןוישירה יאנתמ יאנת רפה ןוישיר לעב יכ ריבס דשח רשל היה)ג(
 לעבל תורוהל אוה יאשר,הז קוח יפל וא םידבוע תויוכזל עגונב רשה לש ותוכמס םוחתבש ןיד
 ןותנ לכ לולכיש ,ןינעה יפל ,ןיד ךרוע וא ןובשח האור ידי לע רשואמ ןובשחו ןיד שיגהל ןוישירה
.רומאה דשחה תקידב ךרוצל שורדה

 וא גייסל ,ויתונעט תא עימשהל תונמדזה ןוישירה לעבל ןתנש רחאל ,יאשר רשה)א(.866
:הלאמ דחא םייקתהב ןוישירה תא לטבל

;יוגש וא בזוכ עדימ דוסי לע ןתינ ןוישירה)1(

;ןוישירה ןתמל םיאנתה ןמ יאנת םייקתהל לדח)2(

;ןוישירה יאנתמ יאנת רפוה)3(

 וצ ויבגל ןתינ–דיגאת אוה םאו ןיד לוספ וא לגר טשופ זרכוה ןוישירה לעב)4(
;ןוצרמ קוריפ לע טילחה דיגאתהש וא םיסכנ סנוכ ול הנומ וא ינמז קוריפ

 הארוה לע רבע ,םהמדחאב ןינע לעב וא ,וקסעב ריכב דיקפת לעב ,ןוישירה לעב)5(
;1 יעיבר קרפ יפל תוארוה וא הז קרפ תוארוהמ

 תויוכזל עגונב םייטפשמתעד תווח וא ץועיי ןתנ ומעטמ ימ וא ןוישירה לעב)6(
.ןיד ךרוע תועצמאב אלש ,ויתובוחו דבועה

 ןינע לעב וא ,וקסעב ריכב דיקפת לעב ,ןוישיר לעב יכ חינהל ריבס דוסי רשל היה)ב(
 התואל רשקב םיילילפ םיכילה ודגנ םילהנתמו,)3()א(א36 ףיעסב רומאכ הריבע רבע ,םהמ דחאב
 וצ ןתמל– דיגאת אוה םאו ,לגר טשופכ ןוישיר לעב לש ותזרכהלהשקב השגוה וא ,הריבע
 תא עימשהלתונמדזה ןוישירה לעבל ןתנש רחאל ,רשה יאשר ,םיסכנ סנוכ יונימל ואוקוריפל
 החיתפב לחה– "םילילפ םיכילה" ,הז ןינעל ;םיכילהה םויסל דע ןוישירה תא תולתהל ,ויתונעט
.ןיד יפ לע הריקחב

 תונמדזה ןתנש רחאל,אוה יאשר ,ןוישיר אלב תלהנתמ תיטרפ הכשל יכ רשה חכונ)א(.7א86
 תיטרפה הכשלה לש התוליעפ תקספה לעתווצל ,ויתונעט תא עימשהל תיטרפה הכשלה להנמל
 ןינעה תוביסנב המיאתמ ול תיארנה תרחא ךרדב וא התוליעפלשמשמה םוקמה תריגס לש ךרדב
 ףיעס יפל וצ לש ופקות ;רשה עבקיש הפוקתל לכהו ,התוליעפב שממ לש הקספה ידילאיבהל ידכ
.םישדוח השיש לע הלעי אל הז ןטק

 ןידה תיב וא טפשמהתיב יאשר ,)1()א(97 ףיעס יפל הריבע לשב םושיא בתכ שגוה)ב(
 רומאכ תיטרפה הכשלה לש התוליעפ תקספהלע תורוהל ,םושיאה בתכ שגוה וילאש ,הדובעל
.הרויש יפכ הזמ םדקומ דעומל דע וא םיכילהה םות דע )א( ןטק ףיעסב

 ,הדובעל ןידה תיבוא טפשמה תיב יאשר ,)1()א(97 ףיעס יפל הריבעב םדא עשרוה)ג(
 רומאכ תיטרפה הכשלה לש התוליעפ תקספה לע תווצל ,ליטיש שנוע לכ לע ףסונ ,ועישרהש

.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר5
.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר6
.258 'מע6002.21.21 םוימ4065 'סמ ז"סשת פ"י תויוכמס תליצא 'ר7

 תוכשל לע חוקיפ
תויטרפ
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 וגויס ,ןוישיר לוטיב
ותיילתה וא
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

הריגס וצ
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

תוניגהו תונמאנ תבוח
 )81 'סמ ןוקית(

2-א"עשת 110
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.)א( ןטק ףיעסב

 הילע רערעל יאשר הז קרפ יפל םינפה רש תטלחהמ וא רשה תטלחהמ עגפנ ומצע האורה.96
.הטלחהה ול הרסמנש םויהמ םימי54 ךותב הדובעל יצראה ןידה תיב ינפל

 השולש ,רחא תועצמאב ןיבו ומצעב ןיב ,הדובעל וב עיסהש ,ורכוש וא בכר ילכ לעב)א(.א96
 ךכב אהת ,המעטמ וחלשנ אל ךא הקוסעתה תוריש תכשלל הבוח תקיז םהל שיש תוחפל םידבוע
.תיטרפ הכשלכ קסוע אוהש הרואכל היאר

 אהת ,וב רומאכ תוביסנבו )א( ןטק ףיעסב רומאכהרטמל בכר ילכב העסה ןימזמה)ב(
 בכרה ילכ לעב לע )א( ןטק ףיעס תארוה לוחת אלו ,תיטרפ הכשלכ קסוע אוהש הרואכל היאר ךכב
.ורכושוא

 לע וא ,ירוביצ תוינומ וא םיסובוטוא תורישב העסה לע לוחת אל )א( ןטק ףיעס תארוה)ג(
.ומעטמ םדא ידיב וא םדיבעמ ידיב םידבועתעסה

 קסוע אוהש הרואכל היאר ךכב אהת ,הדובעב ותלוז רודיס דעב םולשת לביקשימ)ד(
.תיטרפ הכשלכ

 תיתפוקת הרגא ןכו ,הז קרפ יפל ןוישירל השקב תשגה דעב הרגא עובקל יאשר רשה)א(.1א96
 םידעומה תאו תורגאה ירועיש תא רשה עבקי הז ןטק ףיעס יפל תונקתב ;םלשל ןוישיר לעב לעש
.ןמולשתל

 הדמצה ישרפה הל ופסוויי ,המולשתל עבקנש דעומב המלוש אלש תיתפוקת הרגא)ב(
 דעומל דע המולשתל עבקנש דעומהמ ,1691-א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב רומאכ תיבירו
.לעופב המולשת

 דעומהמ םישדוח העברא םות דע תיתפוקתה הרגאה תא ןוישירה לעב םליש אל)ג(
 ימ וא רשה תאמ ול הרסמנש הארתהב ךכלעבקנש דעומב לחה ונוישיר הלתוי ,המולשתל עבקנש
.)ב( ןטק ףיעסב רומאכ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב הרגאה םולשתל דע ,ךכל ךימסה אוהש

 ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיא תא תונועט הז ףיעס יפל תונקת)ד(
.תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו– )1()א(56 ףיעס יפל רתיה ןיינעלו

הדובע ךוויתל רשקב הדובע שקבממ םימולשת :1 יעיבר קרפ

– הז קרפב.ב96

 רשקב וא רז דבועל הדובע ךוויתל רשקב לארשיל ץוחמ לעופש ימ– "הרז הכשל"
;הדובע תרטמל לארשיל ותעגה ךרוצל ץוח תנידממ רז דבוע לש ותאיציל

;26 ףיעסב םתרדגהכ– "רז דבוע"ו "תיטרפ הכשל"

 ףיעס תוארוה יפל הדובע שקבממ ולבקל וא ותובגל רתומש םולשת– "רתומ םולשת"
;ה96

 .הקוסעתהו רחסמה הישעתה רש– "רשה"

 ץוחמ וא לארשיב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,הדובע שקבממ לבקת אלו הבגת אל תיטרפ הכשל.ג96
 שקבמ– "הדובע שקבמ" ,הז ןינעל ;רתומ םולשת אוה ןכ םא אלא ,והשלכ םולשת ,לארשיל
.הדובע ךוויתב ונינעב הלעפ תיטרפה הכשלהו הדובע שקיבש ימ ןכו הדובע

 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רז דבועמ לבקי אלו הבגי אל תיטרפ הכשל וניאש םדא)א(.ד96
.רתומ םולשת אוה ןכ םא אלא ,הדובע ךוויתל רשקב והשלכ םולשת ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב

:הלאמ דחא אוהש םולשת םג הדובע ךוויתל רשקב םולשתכ בשחיי ,הז ףיעס ןינעל)ב(

 ךרוצל ץוחה תנידממ רז דבוע לש ותאיציל רשקב לבקתהש וא הבגנש םולשת)1(
;הדובע תרטמל לארשיל ותעגה

 ,לארשיל הסינכה קוח יפל רוקיב תבישיל ןוישירו הרשא תלבקל רשקב םולשת)2(

רוערע
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

ןידכ אלש ךווית
)3 'סמ ןוקית(

3791-ג"לשת
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )7 'סמ ןוקית(
1991-א"נשת

תורדגה
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 )41 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 לש הלבק וא היבג
 הכשל ידי לע םולשת
תיטרפ
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 לש הלבק וא היבג
 ,רז דבועמ םימולשת
 וניאש ימ ידי לע
תיטרפ הכשל
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

 )51 'סמ ןוקית(
5002-ה"סשת

תורגא
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
 )61 'סמ ןוקית(

6002-ז"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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 םידבוע קוחל גי1 ףיעס יפל רז דבוע תקסעהל רתיה תלבקל רשקב וא ,2591-ב"ישתה
.םירז

 םיתוריש ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רזה דבועל ןתונש ימ לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה)ג(
.הדובע ךוויתל רשקב םירחא םיתוריש ול ןתונ וניאש דבלבו ,הרובחתה םוחתב

 החוורה הדובעה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,עובקל יאשר רשה)א(.ה96
 תוארוה יפל ,הדובע שקבממ םולשתכ לבקל וא תובגל רתומש יברמ םוכס ,תסנכה לש תואירבהו
 אוה יאשרו ,רומאכ םלבקל וא םתובגל רתומש םימולשת יגוס עובקל וא ,ד96 וא ג96 םיפיעס
.יברמה םרועיש תא עובקל

 תוכשל לש םינוש םיגוסל תונוש תוארוה עובקל רשה יאשר )א( ןטק ףיעס יפל תונקתב)ב(
:הלא םינינעב תוארוהעובקל אוה יאשרו ,הדובע יעיצמ וא םירז םידבוע ,הדובע ישקבמ ,תויטרפ

;רתומה םולשתה לש הלבקל וא היבגל םיאנתה)1(

 שקבמל ותרזחהב ביוחי רתומ םולשת לביקש וא הבגש ימ ןהבש תוביסנ)2(
.הדובעה

 ונממ הבגש יממ עובתל ,םכסה וא ןיד לכ יפל ויתויוכזמ עורגל ילב ,יאכז הדובע שקבמ.ו96
 .רומאה םולשתה רזחה תא ,ד96 וא ג96 םיפיעס תוארוהל דוגינב םולשת

:ןלהל טרופמכ תוינת ןהיניב םכסהב לולכת ,הרז הכשל םע תרשקתמה תיטרפ הכשל.ז96

 ץוחמ וא לארשיב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רז דבועמ לבקת אלו הבגת אל הרזה הכשלה)1(
 םכסהב עבקנש םוכסהש דבלבו ,ןהיניב םכסהב עבקנש םוכסה לע הלועה םולשת ,לארשיל
 תדעו רושיאבו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,רשה עבקש םוכסה לע הלעי אל רומאכ
;)יזוחה םולשתה– הז קרפב( תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה

 וא לארשיב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,רזה דבועהמ הלביק וא התבג הרזה הכשלה םא)2(
 היהת ,)1( הקספב רומאכ הינתל דוגינב ,יזוחה םולשתה לע הלועה םולשת ,לארשיל ץוחמ
;לארשיב ןידה חוכמ הרזה הכשלה ןיבל הניב םכסהה תא לטבל תביוחמ תיטרפה הכשלה

 הכשלהמ לבקל יאכז רזה דבועה היהי )2( הקספב תורומאה תוביסנה ומייקתה םא)3(
;יזוחה םולשתה ןיבל םלישש םולשתה ןיבש שרפהה הבוגב רזחה הרזה

 לש םהיתויוכז לע ןגהל ןתרטמש ,םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,רשה עבקש תוינת)4(
 לע רז דבועמ םולשת לש הלבק וא היבג עונמל הז ללכבו ,םלוצינ תא עונמלו םירז םידבוע
.יזוחה םולשתה לע הלועה ,הרז הכשל ידי

 ,רז דבועמ הלביקש וא התבגש הרז הכשל םע םכסהב רשקתת אל תיטרפ הכשל)א(.ח96
 הרשקתה ;יזוחה םולשתה לע הלועה םולשת ,לארשיל ץוחמ וא לארשיב ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 "יזוחה םולשתה" ,הז ןינעל ;תורשקתהה תא קיספת– םכסהב רומאכ הרז הכשל םע תיטרפ הכשל
 הרזה הכשלה ןיב וא ,תיטרפה הכשלה ןיבל הרזה הכשלה ןיב םכסהב עבקנש יזוחה םולשתה–
.תרחא תיטרפ הכשל ןיבל

 הלביק וא התבג הרז הכשל יכ הנידמה תודסוממ דסומל וא תיטרפ הכשלל עדונ)1()ב(
 תא ,םינפה רש ךימסהש ימל רוסמי ,יזוחה םולשתה לע הלועה םולשת ,רז דבועמ
 ידכ עדימה תריסמב שי ןכ םא אלא ,רומאכ ול עדונש רחאל ךומס התושרבש עדימה
;ןידל דגונמ רבדה םא וא ןיד יפ לע רוקחל תכמסומה תושרה ידיב הריקחב עוגפל

 רבדב עדימ ,התשקב יפל ,תיטרפ הכשלל רוסמי ךכל וכימסהםינפה רשש ימ)2(
 יאשרםינפה רש ;יזוחה םולשתה לע הלועה םוכס הלביק וא התבג רשא הרז הכשל
.הז ןטק ףיעס עוציבל םיאנת ןכו ,עדימה תריסמל םיללכ תוברל ,םיללכ עובקל

 תללוכה העדוה רזה דבועל רוסמת ,רז דבועל הדובע ךוויתב תקסועה תיטרפ הכשל)א(.ט96
:הלא םינינעב ויתויוכז יבגל עדימ

;רתומה םולשתה)1(

 םולשתה– רזה דבועה לש ונינעב הרז הכשל םע תיטרפה הכשלה הרשקתה)2(
 רזחה הרזה הכשלהמ לבקל רזה דבועה לש ותוכז ןכו ,)1(ז96 ףיעס תוארוה יפל יזוחה

רתומ םולשת
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

םולשת רזחה
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 ןיב םכסהב תוינת
 הכשלל תיטרפ הכשל
הרז
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 לש הלבקוא היבג
 הכשל ידי לע םולשת
 לע הלועה הרז

יזוחה םולשתה
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

רז דבועל עדימ תריסמ
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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;)3(ז96 ףיעסב רומאכ

 תעינמבו םירז םידבוע לש םהיתויוכז לע הנגהב עייסל ידכ וב שיש רחא עדימ לכ)3(
 תוהז רבדב עדימ ,לארשיב ןידה יפל דבועה תויוכז ירקיע תוברל ,רשה עבקש ,םלוצינ
 ןדמאו הדובעהתפוקת ,הדובעה רואית ,רוקיב תבישיל ןוישירו הרשא םויק ,דיבעמה
;לארשיב יופצה רכשה

 םידבוע קוחל1 ףיעסב ותרדגהכ ,םירז םידבוע תויוכז לע הנוממה רבדב עדימ)4(
.ומע תורשקתהה יגרדו ויתויוכמס ,םירז

 וא לארשיל ותעגה ינפל ריבס ןמז רזה דבועל רסמית )א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה)ב(
 חסונ עבקנ םאו ,רזה דבועל תנבומה הפשב ,בתכב היהת העדוהה ;רשה עבקש רחא דעומב
.רומאכ עבקנש חסונב– )ג( ןטק ףיעס יפל העדוהל

 יפל רזה דבועל עדימה תריסמ תא חיטבהל ןתרטמש תוארוה עובקל יאשר רשה)ג(
.רסמיתש העדוהה חסונ תא עובקל אוה יאשרו ,הז ףיעס תוארוה

 החוורה הדובעה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,עובקל יאשר רשה.י96
 ,הז קרפ תוארוהש ,עצוממה רכשה לפכ לע הלוע םרכשש םירז םידבוע יגוס ,תסנכה לש תואירבהו
 ותרדגהכ– "עצוממה רכשה" ,הז ףיעס ןינעל ;עבקש םיאנתב ,םהילע ולוחי אל ,ןתצקמ וא ןלוכ
.7891-ז"משתה ,םומינימ רכש קוחל1 ףיעסב

.םינפה רש תמכסהב ונקתויםירז םידבוע יבגל הז קרפ יפל תונקת.אי96

םיפסכ :ישימח קרפ

 ,תורישל יתנש תואצוה ביצקת תעצה ,רשה ידי לע עבקנש ךיראתל ,ןיכת תורישה תלהנימ.07
.רשל היתוצלמהו היתורעה ףוריצב הנריבעת איהו ,תורישה תצעומל התוא שיגתו

ןתינשמו ,תסנכה רושיאל ,םייונישב וא עצוהש יפכ ,תואצוהה ביצקת תא איבירשה.17
.רשה הרויש ךרדב םסרופיו תורישה להנמ ידיבו רשה ידיב ביצקתה םתחיי רושיאה

 תורישה שורדי אלו ,הנידמה רצואמ וסוכי רשואש ביצקתה יפל הקוסעתה תוריש תואצוה.27
.ול םיקקזנהמ םולשת

םישנעו עוציב :ישש קרפ

.)לטוב(.37

 סנכיהל ,76 ףיעס יפל חוקיפ םשל ,יאשר ,בתכב ךכל וכימסה רשהש הנידמה דבוע)א(.47
.תיטרפ הכשל לכל הריבס תע לכב

 עוציב לע חוקיפ םשל םיחקפמ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,ךימסהל יאשר םינפה רש)1()ב(
;םניינעב הדובע ךוויתל רשקב וא םירז םידבועל רשקב הז קוח יפל תוארוהה

 םידבוע קוחל )ב(ב5 ףיעס תוארוה ולוחי ,הז ףיעס יפל םיחקפמ תכמסה לע)2(
;םיביוחמה םייונישב ,םירז

 הקספ יפל וכמסוהש םיחקפמ ןיינעל ולוחי םירז םידבוע קוחל6 ףיעס תוארוה)3(
:וארקי רומאה ףיעסל )ז( ןטק ףיעס םוקמב :הז יונישבו םיביוחמה םייונישב ,)1(

 יפל תוארוה לע הריבע– חקפמ לש ,"וחוקיפ םוחתבש הריבע" ,הז ףיעסב)ז("
.".םניינעב הדובע ךוויתל רשקב וא םירז םידבועל רשקב הקוסעתה תוריש קוח

– יאשר)א(47 ףיעס יפל ךמסומה.57

 ןינע לכב םוקמ ותואב אצמנה םדא לכ ,רחא םדא ינפב ןיבו ודבל ןיב ,רוקחל)1(
;ולילפהל תולולעה תודעל וא הבושתל םדא שרדיי אל ךא ,הז קוחל עגונה

 ןידכ לוקוטורפה ןידו ,רקחנה לש ויתועדוהו ויתובושת תא לוקוטורפב םושרל)2(
 םיפיעסהו ,)תודע( תילילפה הרודיצורפה תדוקפל2 ףיעסל םאתהב םשרנש לוקוטורפ
;וילע םילח הדוקפ התואל4-ו3

ביצקת תעצה
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

ביצקתה רושיא
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 תורישה ביצקת
הנידמה רצואמ

 הכשלל הסינכ תושר
תיטרפ
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 תעשב רזע תויוכמס
הסינכה
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

הלוחתל גייס
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 םינפה רש תמכסה
תונקת תנקתהל
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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 ידי לע םמויק וא םלוהינש ,תרחא הדועת וא רושיא ,ךמסמ ,סקנפ לכ קודבל)3(
 ,רשה ידיב ועוציבש רחא קוקיח לכ יפ לע וא ,הז קוח יפ לע הבוח אוה דיבעמ
 ךמסמ ,סקנפ לכ76 ףיעס יפל חוקיפ םשל קודבל– תיטרפ הכשלבו ;םהמ קיתעהלו
.םהמ קיתעהלו היתולועפלו הכשלה יקסעל םיעגונה הדועת וא

 אל ,57-ו47 םיפיעס יפ לע ול תונותנה תויוכמסב שומישה לגרלםדא תעידיל עיגהש רבד.67
.םהידיקפתל רשקב תורישה וא הנידמה ידבוע תלוז שיאל ונלגי

 וניד ,א24 ףיעס טעמל ,ינשה קרפה תוארוהמ הארוהלע רבעש דבועל קוקזש ימ וא דיבעמ.77
 התיה ;הריבעה הרבענ ויבגלש םדא לכ לשב תוריל םישימחו תואמ עבשו םיפלא תשולש סנק–
 םדא לכ לשב תוריל םיפלא תשש לש סנק– וניד ,ותלבק-יא וא הדובעל םדא תלבק לשב הריבעה
.רומאכ הארוה תרפה ךות דבוע דיבעה ובשםוי לכל תוריל םישימחו םייתאמ ףסונ סנקו רומאכ

 )1()א(16 ףיעסב עובקה סנקה לפכ– וניד ,א24 ףיעס תוארוה לע רבעש דבועל קוקזה.א77
.7791-ז"לשת ,ןישנועה קוחל

.)לטוב(.87

.)לטוב(.א87

 )4()א(16 ףיעסב רומאכ סנק וא םישדוח השיש רסאמ– וניד , הלאמ דחא השועה)א(.97
:)ןישנועה קוח– ןלהל(7791-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל

;)א(36 ףיעס תוארוהל דוגינב ,ןוישיר אלב ,תיטרפ הכשלכ קסוע)1(

 םיאצמנה םישנאלהדובע ךוויתב ,ץראל ץוחב המוקמש הדובע ךוויתב קסוע)2(
 ףיעס תוארוהל דוגינב ,רתיה אלב ,םירז םידבועל הדובע ךוויתב וא ץראל ץוחב
.)א(56

:ןישנועה קוחל )3()א(16 ףיעסב רומאכ סנק– וניד ,הלאמ דחא השועה)ב(

 ףיעס תוארוה יפל ונוישירב ועבקנש םיאנתל םאתהב אלש תיטרפ הכשלכ קסוע)1(
;36 ףיעס תוארוהל דוגינב ,46

 םיאצמנה םישנאלהדובע ךוויתב ,ץראל ץוחב המוקמש הדובע ךוויתב קסוע)2(
 רתיהב ועבקנש םיאנתל םאתהב אלש ,םירזםידבועל הדובע ךוויתב וא ץראל ץוחב
.56 ףיעס תוארוהל דוגינב ,ול ןתינש

.)לטוב()א(.08

 תוארוהל דוגינב ,והשלכ םולשת הדובע שקבממ הלביקש וא התבגש תיטרפ הכשל)ב(
 דבוע הדובעה שקבמ היה ;ןישנועה קוחל )4()א(16 ףיעסב רומאכ סנקה לפכ– הניד ,ג96 ףיעס
.רומאכ סנקה לפכ ואםינש שולש רסאמ– הניד ,רז

 ךוויתל רשקב והשלכ םולשת רז דבועמ לביקש וא הבגש תיטרפ הכשל וניאש םדא)ג(
 ףיעסב רומאכ סנקה לפכ ואםינש שולש רסאמ– וניד ,ד96 ףיעס תוארוהל דוגינב ,הדובע
.ןישנועה קוחל )4()א(16

 הלועה םולשת רז דבועמ הלביקש וא התבגש הרז הכשל םע הרשקתהש תיטרפ הכשל)ד(
– הניד ,)א(ח96 ףיעס תוארוהל דוגינב ,המע תורשקתהה תא הקיספה אלש וא ,יזוחה םולשתה לע
.ןישנועה קוחל )3()א(16 ףיעסב רומאכ סנק

 קוחל )2()א(16 ףיעסב רומאכ סנק– הניד ,הלאמ דחא התשעש תיטרפ הכשל)ה(
:ןישנועה

דוס תרימש
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת

 קרפל רשקב תוריבע
ינשה
)5 'סמ ןוקית(

7791-ז"לשת
)6 'סמ ןוקית(

8891-ח"משת
 )7 'סמ ןוקית(

1991-א"נשת
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
– הלפמ םוסרפ
ןישנוע
)6 'סמ ןוקית(

8891-ח"משת
 )9 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת

 הדובע ךוויתב קוסיע
 רתיה וא ןוישיר אלב
ויאנתל דוגינב וא
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 תלבק וא השירד
 ןידכ אלש םימולשת
הדובע ךוויתל רשקב
)5 'סמ ןוקית(

7791-ז"לשת
 )31 'סמ ןוקית(

2002-ג"סשת
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת
 )41 'סמ ןוקית(

4002-ד"סשת
 )18 'סמ ןוקית(

1102-א"עשת

 )31 'סמ ןוקית(
2002-ג"סשת

 )41 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת
 )81 'סמ ןוקית(

1102-א"עשת

 )41 'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )41'סמ ןוקית(
4002-ד"סשת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת
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;ז96 ףיעסב רומאכ תוינת ןהיניב םכסהב העבק אלו הרז הכשל םע הרשקתה)1(

.ט96 ףיעס תוארוה יפל ,רז דבועל העדוה הרסמ אל)2(

 וא תיטרפה הכשלה דבועוניאש ימ תועצמאב הדובע ךוויתב תיטרפ הכשלכ קסועה)א(.א08
– וניד ,א66 ףיעס תוארוהל דוגינב ,ןינעה יפל,רתיה לעב וא ןוישיר לעב וניאש ימ תועצמאב
.ןישנועה קוחל )3()א(16 ףיעסב רומאכ סנק וא םישדוח השיש רסאמ

 א86 ףיעס תוארוה יפל ןתינש הריגס וצ עצבל ויתויוכמסב שמתשהל םדאל עירפמה)ב(
.םישדוח השיש רסאמ– וניד ,57 וא47 םיפיעס יפל ויתויוכמסב שמתשהל וא

 ךכ םשל לבקמה ,ודי חלשמ וא וקסע תרגסמב ,רז דבוע קיסעהל שקבמה דיבעמ)ג(
– וניד ,ב66 ףיעס תוארוהל דוגינב ,)1()א(56 ףיעס יפלרתיה לעב וניאש יממ הדובע ךווית יתוריש
.ןישנועה קוחל )1()א(16 ףיעסב רומאכ סנק

 ליטהל הדובעל ןידהתיב וא טפשמה תיב יאשר ,תכשמנ הריבע הז קוח יפל הריבע התיה.ב08
 תכשמנ ובש םוי לכל ,הריבע התואל עובקהסנקה םוכסמ םיזוחא השימח לש רועישב ,ףסונ סנק
 בתכ תשגה רחאל וא התריסמ םע התליחתשו הארתהב העבקנשןמזה תפוקתל רבעמ הריבעה
 ןינעל וכימסה רשהש יממ בתכב הארתה– "הארתה" ,הז ןינעל ;םדקומה יפל לכה ,הלשבםושיא
.הז

 םייניב וצב ןיב ,טפשמה תיב יאשר87 וא77 ףיעס יפ לע הריבעב םדא םשאנ ובש טפשמב.18
 השגוה ותדובעל וא ותדבעהל רשקבש םדאה לש ותדובע קספותש תווצל ,יפוסה ןידה קספב ןיבו
.העיבתה

 ידיבהז קוח יפל תוריבעתעינמל ןתינש לכ תושעלו חקפל בייח דיגאתב הרשמ אשונ)א(.28
 קוחל )1()א(16 ףיעסב רומאכ סנק– ונידוז הארוה רפמה ;וידבועמ דבוע ידיב וא דיגאתה
 דיקפ וא ,לבגומ ףתוש טעמל ,ףתוש ,דיגאתב ליעפ להנמ–"הרשמ אשונ" ,הז ףיעסב ;ןישנועה
.הריבעה העצוב ובש םוחתה לע דיגאתה םעטמ יארחאה

 אשונ יכ איה הקזח ,וידבועמ דבוע ידיב וא דיגאת ידיב הז קוח יפל הריבע הרבענ)ב(
 אלמל ידכ ןתינש לכ השע יכ חיכוה ןכ םא אלא ,)א( ןטק ףיעס יפל ותבוח תא רפה דיגאתב הרשמה
.ותבוח תא

 עבונה יחרזא ךילה לכב ןודל תידוחיי תוכמס הדובעל ןידה תיבלאהת34 ףיעסל ףופכב.א28
.הז קוח תוארוהמ

 תוכשלה– ןלהל( תישילשה תפסותב תוטרופמה תויללכה הקוסעתה תוריש תוכשל.38
.הזב םיקרופמ ,ןהיכרצל וא ןתבוטל םהש לכ םיסכנב םיקיזחמה םידיגאתהו ,)תומדוקה

 םירומאה םידיגאתה לש ןכו ,תומדוקה תוכשלה לש תויובייחתההו תובוחה ,םיסכנה)א(.48
 תויובייחתהו תובוח ,םיסכנ םתואש הדימב ,תומדוק תוכשל לש םירחא םינמאנ לשו38 ףיעסב
.תורישל הזב םירבעומ– הלא תוכשלל םיעגונ

 וא םהילע תולעבהש םיסכנה ןמ אוהו )א( ןטק ףיעס יפ לעתורישל רבעומה לכ)ב(
.הרגא וא סמ םולשת אלל תורישה םש לע םשריי ,ןיד לכ יפ לע םושיר תונועט םהב תויוכזה

– הז ףיעס ןינעל

;אוהש גוס לכמ האנה-תובוטו תויוכז ןכו םילטלטמו םיעקרקמ ללוכ– "סכנ"

 םניאש ףא תמדוק הכשל לש השעמלםהש םיסכנה תא ללוכ– "תמדוק הכשל לש סכנ"
.המשב םימושר

 ,תמדוק הכשל דבוע הז קוח לש ותליחת ברע היהש ימ ,48-ו81 םיפיעסב רומאה ףאלע.58
 ועבקיי תמדוק הכשלב הדובע קתוומ תועבונה ויתויוכז ;הקוסעתה תורישב הדובעל לבקתהל יאכז
 לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה םידבועה ןוגרא ןיבו הקוסעתה תוריש ןיבש םכסהל םאתהב
.רשה ידי לע רשואשו הקוסעתה תוריש תוכשלב םידבועה

 לש ותליחת ןיבש הפוקתל םייניב ןונקת ,תורישה תלהנימב תוצעייתה רחאל ,עבקירשה.68

 הדובע תקספהוצ

 הרשמ אשונ תוירחא
דיגאתב
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 ןידה תיב תוכמס
הדובעל
 )8 'סמ ןוקית(

4991-ה"נשת
תוכשלה קוריפ
תומדוקה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת

 תוכשלה יסכנ תרבעה
ןהיתובוחו תומדוקה

 תוכשלה ידבוע
תומדוקה
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

םייניב ןונקת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

 רשקב תופסונ תוריבע
הדובע ךוויתל
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

תכשמנ הריבע
 )51 'סמ ןוקית(

5002-ה"סשת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת
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 תקוח תאםייניב ןונקתכ עובקל אוה יאשרו ,12 ףיעסל םאתהב תורישה ןונקת רושיא ןיבו הז קוח
 ןונקת ןידכ םייניבה ןונקת ןיד ;קוחהמ םיעבונה םייונישבו הקלח וא הלוכ ,תומייקה תוכשלה
.תורישה

.דיבעמכ הנידמה לע לח ,תונקתב ועבקנש םייונישב ,הז קוח.78

– םילטב.88

;4391 ,תויריעה תדוקפל )01(89 ףיעס)א(

.8591-ח"ישת ,רכשה תנגה קוחל )4()א(52 ףיעס)ב(

ועוציבל עגונה ןינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוחעוציב לע הנוממרשה)א(.98
.םירז םידבועל הדובע ךווית וא םירז םידבוע ןיינעל טעמל

 הדובע ךוויתו םירז םידבוע ןיינעל הז קוח תוארוה עוציב לע הנוממ םינפה רש)ב(
.ןעוציבל עגונה ןיינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו םירז םידבועל

 ןוגראה םע תוצעייתה ירחא אלא ,25-ו )ד(63 ,)ב(63 םיפיעסה יפ לע תונקת ןיקתי אלרשה.09
 רשה תעדלש םידיבעמ ינוגרא םע ,הנידמב םידבועה לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה יצראה
.תורישה תצעומ םעו ,רבדבםיעגונו םיגיצי םה

 תליצא לע העדוה ;54-ו62 ,81 םיפיעסה יפ לע ול תונותנה תויוכמסהמ לוצאל יאשר רשה.19
.תומושרב םסרופת תויוכמס

 ותליחת םלוא ,)9591 לירפאב1( ט"ישת 'ב רדאב ב"כ םויב איה הז קוח לש ותליחת)א(.29
.תומושרב קוחה םוסרפ םויב איה1 ףיעס לש

 תליחת ינפל ותלהנימו תורישה תצעומ תא ותונמב ,רשה יאשר רחא ןיד לכ ףא לע)ב(
.ותליחת םויב קוחה תלעפהל השרודל בשוח אוהש הלועפ לכ תושעל ןכימסהל ,קוחה

הנושאר תפסות

)הלטוב(

הינש תפסות

)63 ףיעס(

 הינבל רשקב עקרק תודובע ,םינינב יונישו הסירה תודובע תוברל ,הינבה ףנעב הדובע לכ.1
.םינינבל םימ תקפסאו רואמ תנקתהל רשקב תודובעו

.םתקזחהו םנוקית ,םיכרד תלילס תוברל ,תיסדנהה הינבה ףנעב הדובע לכ.2

 וא םיוקינ ,םיוניש ,םתדמשה ,םיכרצמ לש םרוצייל רשקב הכאלמבו הישעתב הדובע לכ.3
.הריכמל םתמאתה

 קלדו םימ תקפסאל רשקבו םוקמל םוקממ ותרבעהו ילמשח םרז רוצייל רשקב הדובע לכ.4
.םוקמל םוקממ םתרבעהו

.תובצחמב הדובע תוברל ,םדוביעלו םיבצחמו םירמח תיירכל רשקב הדובע לכ.5

.תולבסו הקירפ ,הניעט תוברל ,הרובעתהו הרובחתה ףנעב הדובע לכ.6

.רועיבו םיקחרמ גידב ,תוננגב ,תואלקחב הדובע לכ.7

.רימש.8

 תדוקפ ןבומכםיעושעש תומוקמו ןולמ יתב ,לכוא יתבב תורישו ןויקנ תדובע.9

הנידמהלע הלוחת

םילוטיב

תונקתו עוציב
 )71 'סמ ןוקית(

0102-ע"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

תוצעייתה תובוח
)4 'סמ ןוקית(

6791-ז"לשת
 )9 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת
 )91 'סמ ןוקית(

1102-ב"עשת

תוכמס תליצא
 )9 'סמ ןוקית(

0002-ס"שת

הליחת

)4 'סמ ןוקית(
6791-ז"לשת

 )9 'סמ ןוקית(
0002-ס"שת

0791-א"לשת 'קת

 )71 'סמ ןוקית(
0102-ע"שת

 )91 'סמ ןוקית(
1102-ב"עשת
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.5391 ,םיירוביצה םיעושעשה

 רחסמב ,הישעתבתורישו תונבתכ,תונובשח תלהנה ,תוריכזמ ,תיללכ תודיקפ.01
.םיתורישבו

.רחסמ יתבב יללכ תוריש וא הריכמ תדובע.11

.תיב קשמ איצוהל ,םיתורישו הדובע יפנעב איהש םייפכ תדובע לכ.21

תישילש תפסות

)38 ףיעס(

תכשלרפסמ
תיללכ הדובעירודיס
םילשורי.1
ופי-ביבא-לת.2
הפיח.3
הנומש תירק.4
תפצ.5
הניפ-שאר.6
הירבט.7
לאנבי.8
ןאש-תיב.9
הלופע.01
קמעה-לדגמ.11
םענקי.21
הירהנ.31
וכע.41
םידיסח-רפכ.51
תילתע.61
בקעי-ןורכז.71
רוכרכ.81
הנימינב.91
הנח-סדרפ.02
הדע-תעבג.12
הרדח.22
ןיכילא.32
הינתנ.42
הנוי-רפכ.52
םע-תובש.62
המידק.72
הדוהי-ןבא.82
אבס-רפכ.92
דנומ-לת.03

לאידגמ.13
הננער.23
הילצרה.33
ןורשה-תמר.43
םייתמר-רדה.53
הוקת-חתפ.63
קרב-ינב.73
ןג-תמר.83
ןולוח.93
דול.04
הלמר.14
בקעי-ראב.24
הנויצ-סנ.34
ןויצל-ןושאר.44
תובוחר.54
הנבי-רפכ.64
הרדג.74
הנבי-ןג.84
שמש-תיב.94
יכאלמ-תירק.05
ןולקשא.15
תג-תירק.25
תורדש.35
התזע.45
םיקפוא.55
עבש-ראב.65
הנומיד.75
תליא.85
םי-תודשא.95
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תויתלשממה תוכשלה תומש

תרצנילעופל תיללכה הדובעה תכשל .1

םיברעה וכע ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .2

םחפ-לא םוא ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .3

הבייט ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .4

היברג-לא הקאב ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .5

םיברעה ופי ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .6

הנחס-לא ףינס םיברעה דול ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .7

הנחס-לא ףינס םיברעה הלמר ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .8

סאנסנ ידאו ףינס םיברעה הפיח ילעופל תיללכה הדובעה תכשל .9

םידבוע םירענל תיללכה הדובעה תכשל

םילשורי.1

רוזאהו ופי-ביבא-לת.2

הפיח.3

ןג-תמר.4

הוקת-חתפ.5

קרב-ינב.6

הילצרה- ימורדה ןוכישב תירוזאה הכשלה.7

הננער .א

אבס-רפכ.ב

לאידגמ- םייתמר-רדה.ג

ןויצל-ןושאר תירוזא הכשל.8

ןויצל-ןושאר.א

בקעי-ראב.ב

הנויצ-סנ.ג

ןולקשא לדגמ.9

הלמר דול תירוזא הכשל.01

הרדח ןורמוש תירוזא הכשל.11

הנח-סדרפ.א

בקעי-ןורכז.ב

הנימינב.ג

הירסיק.ד

הנבי-רפכ- הנשמ ףינס ללוכתובוחר.21

הינתנ ינופצה ןורשה.31

םע-תובש.א

הנוי-רפכ.ב

רפח-קמע.ג

הדוהי-ןבא.ד

דנומ-לת.ה
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המידק.ו

םחורי רפכ ללוכ עבש-ראב.41

רימנ יכדרמןוירוג-ןב דוד
הדובעה רשהלשממה שאר

יבצ-ןב קחצי
הנידמה אישנ

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

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


