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1965
הינבו ןונכת – ילהנמ טפשמו תויושר

םינינע ןכות
Go12תונשרפ :'א קרפ

Go12תורדגה1 ףיעס
Go14ןותעב םוסרפ א1 ףיעס
Go15טנרטניאב תועדוה םוסרפ תבוח ב1 ףיעס
Go15טנרטניא רתא ג1 ףיעס

Go15ןונכת תודסומ :'ב קרפ
Go15תיצראה הצעומה :'א ןמיס

Go15תיצרא הצעומ2 ףיעס
Go16תומושרב םוסרפ3 ףיעס
Go16רדענש הצעומ רבח לש ומוקמ יולימ4 ףיעס
Go16היצעויו תיצראה הצעומה ריכזמ5 ףיעס
Go16הנשמ תודעו6 ףיעס

Go16תוימואל תויתשת לש הינבו ןונכתל הדעו :1'א ןמיס
Go16תוימואל תויתשת לש  ןונכתל תיצרא הדעו א6 ףיעס
Go17היתויוכמסו תויתשתל הדעוה ידיקפת ב6 ףיעס
Go17ןהיתוטלחה ףקותו הנשמ תודעו ג6 ףיעס
Go17תוגשהל הנשמ תדעו ד6 ףיעס
Go18םירחא םיצעויו ריכזמ ,יתביבס ץעוי ה6 ףיעס
Go18תויתשתל הדעוה תוטלחה תריסמ ו6 ףיעס

Go18תיזוחמ הדעו :'ב ןמיס
Go18תיזוחמ הדעו7 ףיעס
Go18םיצעויו תיזוחמ הדעו ריכזמ ,זוחמ ןנכתמ8 ףיעס
Go18הנוהכ תפוקת9 ףיעס
Go19קוח  תיזוחמ הדעוב  ימוקמ סדנהמ10 ףיעס
Go19תויודגנתהל הנשמ תדעו11 ףיעס
Go19םיררעל הנשמ תדעו א11 ףיעס
Go19םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו1א11 ףיעס
Go20םיטועימ יבושייב תומיוסמ תוינכתל הנשמ תדעו2א11 ףיעס
Go20תוריית תיתשת ןיינעל הנשמ תדעו3א11 ףיעס
Go20תורחא הנשמ תודעו ב11 ףיעס
Go20הנשמה תודעו לש תוטלחהה חולשמ ג11 ףיעס
Go21הדעוה תאילמב ןויד   המוגפ הטלחה ד11 ףיעס
Go21הנשמ תדעו תטלחה ןיד ה11 ףיעס
Go21יזוחמ ןונכת בחרמ12 ףיעס

Go21ררע תדעו :1'ב ןמיס
Go21ררע תדעו א12 ףיעס
Go21ררעה תדעו תויוכמס ב12 ףיעס
Go22תופסונ ררע תודעו תמקה ג12 ףיעס
Go22ןיד ירדס ד12 ףיעס
Go22ררע תדעו תואצוה ה12 ףיעס

Go22החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו :2'ב ןמיס
Go22החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו ו12 ףיעס
Go23החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תויוכמס ז12 ףיעס



Go23החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו לע תוארוה תלוחת ח12 ףיעס
Go23תימוקמ הדעו :'ג ןמיס

Go23ימוקמ ןונכת בחרמ13 ףיעס
Go23ןונכת וצ לש ומוסרפו ונכת14 ףיעס
Go23ןונכת וצ לש ותליחת15 ףיעס
Go23ןונכת בחרמ יוניש16 ףיעס
Go23תימוקמ הדעו17 ףיעס
Go23תחא תימוקמ תושרב הדעו18 ףיעס
Go24תוימוקמ תויושר רפסמב הדעו19 ףיעס
Go24תימוקמה הדעוה ריכזמו סדנהמ20 ףיעס
Go25תימוקמה הדעווה רקבמ א20 ףיעס
Go25תימוקמ הדעו לש יטפשמ ץעוי ב20 ףיעס
Go25תימוקמה הדעוה רבח לש ותנוהכ תפוקת21 ףיעס
Go25תומושרב םוסרפ22 ףיעס
Go25ביצקת24 ףיעס
Go25תורגאה תייבג25 ףיעס
Go25ןיעקרקמ תיינקה26 ףיעס
Go25תימוקמה הדעוה ידי  לע קוחה עוציב27 ףיעס
Go26תיזוחמה הדעוה ידי  לע עוציב תייפכ28 ףיעס
Go26הנוממ הדעו א28 ףיעס
Go26תיזוחמ הדעוול תימוקמ הדעוומ תויוכמס תרבעה ב28 ףיעס
Go26תיבחרמ תושר לש תימוקמ הדעוב תויוכמס תליצא א29 ףיעס
Go26יושיר תושר30 ףיעס
Go26הדעווה סדנהמ וא תימוקמ הדעו ידי לע עדימ תאצמה31 ףיעס
 הדעווכ וא תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו תכמסה א31 ףיעס

תדחוימ תיאמצע תימוקמ
Go26

Go27תימוקמ הדעוול יעוצקמ הוולמ יונימ ב31 ףיעס
Go27תוימוקמ תודעו לע הרקב תדיחי ג31 ףיעס
Go27תוימוקמ תודעוול עויסו הנווכה ,הכרדה ד31 ףיעס

Go28תדחוימ הדעו :'ד ןמיס
Go28דחוימ ןונכת בחרמ32 ףיעס
Go28דחוימ ןונכת בחרמ לע זירכמה וצ לש ופקת33 ףיעס
Go28יוניבו יוניפ םחתמ לע הזרכה א33 ףיעס
Go29הבכרהו תדחוימ הדעו34 ףיעס
Go29הדעוה ריכזמ35 ףיעס
Go29םידיקפתהו תויוכמסה36 ףיעס

Go29תפתושמ הדעו :'ה ןמיס
Go29תופתושמ תודעו תמקה37 ףיעס
Go29תופתושמ תודעו לש ןבכרה38 ףיעס
Go30תפתושמה הדעוה תויוכמס39 ףיעס
Go30תומושרב םוסרפ40 ףיעס

Go30תויללכ תוארוה :'ו ןמיס
Go30דסומב יונפ םוקמ41 ףיעס
Go30ןונכת דסומל םימיוסמ םיגיצנ יונימ א41 ףיעס
Go30יקוח ןינמ42 ףיעס
Go30העבצהב תולוקש תועד43 ףיעס
Go30הדובעהו ןוידה ירדס44 ףיעס
Go30ןונכת דסומ תובישימ רבח תורדעיה א44 ףיעס
Go31םושיא בתכ ודגנ שגוהש וא עשרוהש ימוקמ ןונכת דסומ רבח ב44 ףיעס
Go31רידת םיניינע דוגינ ויבגל םייקש ןונכת דסומ רבח ג44 ףיעס
Go31היתואצותו ימוקמ ןונכת דסומ רבח לש םיניינע דוגינ תקידב ד44 ףיעס
Go31רבח תורטפתה45 ףיעס
Go31דוס תרימש46 ףיעס



Go31םיוסמ ןיינעל רשקב ישיא םיניינע דוגינ47 ףיעס
 קלח תליטנ וא םזיל רשק לשב ןוידב תופתתשהמ תוענמיה א47 ףיעס

ןוידל הלועה הטלחהב
Go32

Go32ןידכ אלש רושיא וא רתיה ןתמ48 ףיעס
Go32ןונכת דסומ רבחל םוקמ אלממ א48 ףיעס
Go32ומעטמ תועדוהו ןונכתה דסומ לש תוטלחהה חולשמ ןפוא ב48 ףיעס
Go32ןונכת דסומ יכמסמב ןויע תוכז ג48 ףיעס
Go33ומוסרפו לוקוטורפ לוהינ תבוח ד48 ףיעס
Go34המוסרפו ןונכת דסומ תטלחה לש הפקות תליחת ה48 ףיעס
Go34ןונכת דסומ תולועפ לע יתנש חוד ו48 ףיעס

Go34תינכת :'ג קרפ
Go34תיצרא ראתימ תינכת :'א ןמיס

Go34תיצרא ראתימ תינכת תוארוה49 ףיעס
Go34תיקלח תינכת50 ףיעס
Go34תינכתה תכירע51 ףיעס
Go34העש תארוה   תסנכל חוויד א51 ףיעס
Go34תויזוחמה תודעול קתעה תריסמ52 ףיעס
Go35תינכת רושיא53 ףיעס
Go35םוסרפ54 ףיעס

Go35תיזוחמ ראתימ תינכת :'ב ןמיס
Go35תינכתה תורטמ55 ףיעס
Go35תינכתה תכירע56 ףיעס
Go35תינכתה תוארוה57 ףיעס
Go35תיצראה הצעומה תוארוה58 ףיעס
Go35עוציבל הנוממ לש תויוכמס59 ףיעס

Go35תימוקמ ראתימ תינכת :'ג ןמיס
Go35תינכתה תורטמ61 ףיעס
Go36תיזוחמ הדעו תוכמסב וא תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת א61 ףיעס
 תווח תשגהו תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת תשגה לע העדוה ב61 ףיעס

תעד
Go37

Go37תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכת62 ףיעס
Go37תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת א62 ףיעס
Go42חווידו םושיי רחא בקעמ   תינללוכ תינכת1א62 ףיעס
Go42תמדקומ תינונכת הקידב ב62 ףיעס
Go42תימוקמ ראתימ תינכתב תוארוה63 ףיעס
Go42םיסוחל תונועמ א63 ףיעס
Go43םירוגמל תינכתב תונטק תוריד תללכה ב63 ףיעס
Go43ורשואש תוינכת עצבלו תינכת ןיכהל בויח64 ףיעס

Go43תטרופמ תינכת :'ד ןמיס
Go43תטרופמ תינכת תוארוה69 ףיעס
Go44םישרגמ תמאתה70 ףיעס

Go44תדחוימ תינכת :'ה ןמיס
Go44תדחוימ תינכת71 ףיעס
Go44תדחוימ ראתימ תינכת רושיא72 ףיעס
Go44תדחוימ הדעו לש תינכתל ררעו תודגנתה73 ףיעס
Go44תורחא תוטלחה לע ררע74 ףיעס
Go44תדחוימ תינכת ןיד75 ףיעס
Go44תונקת76 ףיעס

Go44םירתא רומישל תינכת :1'ה ןמיס
Go44םירתא רומישל תינכת א76 ףיעס

Go44תימואל תיתשתל תינכת 2:'ה ןמיס
Go44תימואל תיתשתל תינכת ב76 ףיעס
Go45תוריית תיתשת ןיינעל תודחוימ תוארוה1ב76 ףיעס



Go45תימואל תיתשתל תינכתל תודחוימ תוארוה ג76 ףיעס
Go46הטילפ רתיה ןועט ןקתימל תינכת :3'ה ןמיס

Go46רתיה ןועט ןקתימל תינכתל תודחוימ תוארוה ד76 ףיעס
Go46תוינכתל תויללכ תוארוה :'ו ןמיס

Go46תינכת תנכה לע העדוה77 ףיעס
Go46םייניב תפוקתב עקרק תקולחו םירתיה78 ףיעס
Go46הבוח ימולשתמ רוטפ79 ףיעס
Go46הסיטה תוחיטבל רשקב םידחוימ םידיקפת80 ףיעס
Go46הסיטה תוחיטבל תוינכת םוזיי81 ףיעס
Go46הסיטה תוחיטב רבדב תינכת תייחד לע ררע82 ףיעס
Go46טירשת83 ףיעס
Go47תינכתל יאוול יכמסמ א83 ףיעס
Go47תינכת תשגה דעומ1א83 ףיעס
Go47הביבסה לע העפשה ריקסת תכירע ב83 ףיעס
Go47םירגוב םיצע לע הרימש ג83 ףיעס
Go47עוציב יבלש84 ףיעס
Go47הדקפה85 ףיעס
Go47הדקפה ינפל םייוניש86 ףיעס
Go47תמצמוצמ תינכת תדקפה א86 ףיעס
Go48הדקפהה םוקמ88 ףיעס
Go48תינכת תדקפה לע העדוה89 ףיעס
Go48הדקפה תעדוה לש הריסמו םוסרפ א89 ףיעס
Go48תיזוחמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה90 ףיעס
Go48הלשממ ידרשמו ןונכת תודסומל העדוה91 ףיעס
Go49הדקפהה תעדוה ןכות92 ףיעס
Go49תדחוימ הדקפה לע תועדוה93 ףיעס
Go49הסיטל תועגונה תוינכת לע העדוה94 ףיעס
Go49תונעט תעינמ95 ףיעס
Go49תינכתב ןויע96 ףיעס
Go49טנרטניאב םוסרפ תבוחו ןונכת דסומ יכמסמב ןויע תוכז א96 ףיעס
Go49תדקפומ תינכת יפ לע אלש רתיה ןתמ יבגל תוארוה97 ףיעס
Go49הדקפוהש תינכת יפ לע רתיה א97 ףיעס
Go49תינכת תדקפה ירחא תולועפ תלבגה98 ףיעס
Go49תורבק יתבו םיירוטסיהו םישודק תומוקמ99 ףיעס
Go50תודגנתה100 ףיעס
Go50הסיטה תוחיטב  ימעטמ תודגנתה101 ףיעס
Go50תודגנתה תשגהל דעומה102 ףיעס
Go50תודגנתה תשגה םוקמ103 ףיעס
Go50תודגנתה תקמנה א103 ףיעס
Go50תויודגנתהב ןויע104 ףיעס
Go50תודגנתהב םיטילחמה105 ףיעס
Go50תודגנתהב הערכהו ןויד106 ףיעס
Go51יבמופב תויודגנתה תעימש107 ףיעס
Go51רקוח יונימ א107 ףיעס
Go51תודגנתה רדעהב תינכת רושיאו תודגנתהב הערכה108 ףיעס
Go51רשה תויוכמס109 ףיעס
Go51תינכתב לופיטה םויסל םידעומ א109 ףיעס
Go52תיצראה הצעומה ינפב ררע110 ףיעס
Go52תיזוחמה הדעוה ינפב ררעה תדעו תטלחה לע ררע111 ףיעס
Go52ררעה תדעו ינפב ררע112 ףיעס
Go53ררעב ןונכת דסומ תויוכמס116 ףיעס
Go53התייחדו תינכת רושיא םוסרפ117 ףיעס
Go53המוסרפו הרשואש תינכת תרימש118 ףיעס



Go53תינכת לש התליחת119 ףיעס
Go53עדימ תריסמ תבוח א119 ףיעס

Go53לזרב תוליסמו םיכרד ןונכת 1:'ו ןמיס
Go53םיכרדל תודחוימ תוארוה ב119 ףיעס
Go54הביבסה לע העפשה ריקסת ג119 ףיעס
Go54םייוציפ ד119 ףיעס

Go54יעבט זג ינקתימ 2:'ו ןמיס
Go54דואמ ךומנ ץחלב זג ןקתימ ה119 ףיעס
Go55זג ינקתימ יושיר ו119 ףיעס
Go55הדובע תוינכתל הנשמה תדעו ז119 ףיעס

Go55השדח הקולח :'ז ןמיס
Go55הרדגה120 ףיעס
Go55המכסהב אלשו המכסהב הקולחו דוחיא121 ףיעס
Go55המכסהב אלש הקולח122 ףיעס
Go55ןיעקרקמה יסקנפב הרעה םושיר123 ףיעס
Go55הליחת124 ףיעס
Go55תינכת יפ לע ןיעקרקמה יסקנפב הקולח םושיר125 ףיעס
Go56םידובעש לע השדח הקולח תעפשה126 ףיעס
Go56םילעבה תמכסהב אלש םישרגמ דוחיא127 ףיעס
Go56התנכשמ לעב לש תויוכזה תחטבה128 ףיעס

Go56תוינכת לש תויופידעה םלוס :'ח ןמיס
Go56תימוקמ ראתימ תינכת129 ףיעס
Go56תיזוחמ ראתימ תינכת130 ףיעס
Go56תיצראה ראתימה תינכת131 ףיעס
Go56קוחה יפל תונקת132 ףיעס

Go56ןתיילתהו ןיוניש ,תוינכת לוטיב :'ט ןמיס
Go56ןונכת דסומ תוכמס133 ףיעס
Go56תיזוחמה הדעוה תוכמס134 ףיעס

Go56תועקרק לש דוחיאו הקולח :'ד קרפ
Go56עקרק תקולח טירשת137 ףיעס
Go56טירשתה יטרפ138 ףיעס
Go57הקולח טירשת לע ררע140 ףיעס
Go57ןיעקרקמה יסקנפב הקולח םושיר141 ףיעס
Go57עקרק תקולח טירשת לש היילתה וא לוטיב ,יוניש142 ףיעס
Go57עקרק תקולח לע הלבגה143 ףיעס
Go57דוחיא144 ףיעס

Go57יושיר :'ה קרפ
Go57רתיה תונועט תודובע145 ףיעס
Go59רתיהל השקבל לארשי יעקרקמ תושר תמכסה א145 ףיעס
Go59תרצוקמ ךרדב יושיר ב145 ףיעס
Go59רתיהמ רוטפ ג145 ףיעס
Go60תויבחרמ תויחנה ד145 ףיעס
Go60גרוח שומיש146 ףיעס
Go60תולקה147 ףיעס
Go61םיאנתב הלקהו גרוח שומיש148 ףיעס
Go61תולקה ןתמל וא גרוח שומישל רתיה ןתמל םימדקומ םיאנת149 ףיעס
Go61תרכינ היטס151 ףיעס
Go63העש תארוה   רויד תדיחיב גרוח שומיש א151 ףיעס
Go63הגשהו ררע152 ףיעס
Go64ררעה ירדס153 ףיעס
Go64םירחא םיניד יפל תויוכז155 ףיעס
Go64תיפוחה הביבסה םוחתבו תיאלקח עקרקב תולבגה156 ףיעס
Go64תושקבב הערכהל דעומ157 ףיעס



Go64ןופלטו םימ ,למשח תקפסה תלבגה א157 ףיעס
Go65הרקב ןוכמ ידי לע עוציב תרקב ג157 ףיעס
Go65םירוטרנגו תוילעמ תנקתה תבוח א158 ףיעס
Go66הינח תומוקמ תדמצה1א158 ףיעס
Go66םישנל םידעוימה שומיש יתב2א158 ףיעס
Go66הינח תומוקמ תנקתהב רתיה תיינתה3א158 ףיעס

Go66םיירוביצ םינינבב םיכנל םידחוימ םירודיס :1'ה קרפ
Go66תורדגה ב158 ףיעס
Go67קרפה תלוחת1ב158 ףיעס
Go67םייק ירוביצ ןינבב םיכנל םידחוימ םירודיס ג158 ףיעס
Go67רוערע ד158 ףיעס
Go67קסע ןוישר לוטיב ה158 ףיעס
Go67ירוביצ ןינבל רתיה ןתמ ו158 ףיעס

Go67תולבגומ םע םישנאל תושיגנ :א1'ה קרפ
Go67שדח ירוביצ םוקמ תושיגנ1ו158 ףיעס
Go68שדח םירוגמ ןינבב ףתושמ חטש2ו158 ףיעס
Go69תושיגנ השרומ רושיא3ו158 ףיעס
Go69ךוניח דסומ   רתיה ףקות4ו158 ףיעס

Go69תרצוקמ ךרדב יושיר :2'ה קרפ
Go69הרקב ינוכמ :3'ה קרפ
Go69וידיקפתו הרקב ןוכמ תמקה :'א ןמיס

3Go69'ה קרפ   תורדגה גי158 ףיעס
Go70וידיקפתו הרקב ןוכמ תמקה די158 ףיעס
Go70ותוליעפלו הרקב ןוכמ תלעפהל ןוישיר ןתמל םיאנת וט158 ףיעס
Go70ופקות תכראהו ויאנת ,ןוישיר זט158 ףיעס
Go70ויאנת יוניש וא ותלבגה ,ותיילתה ,ןוישיר לוטיב זי158 ףיעס

Go71םירקב :'ב ןמיס
Go71הרקב ןוכמב םירקב חי158 ףיעס
Go71םירקב םושיר טי158 ףיעס
Go71ותלועפ ימוחתו רקבל תורישכ יאנת כ158 ףיעס

Go71םישרומ םירקב :'ג ןמיס
Go71הרקב ןוכמב השרומ רקב תקסעה אכ158 ףיעס
Go71םתכמסהו םישרומ םירקב תורישכ בכ158 ףיעס
Go72םישרומ םירקב תויוכמס גכ158 ףיעס

Go72הרקב ןוכמ לש הדובעה יכרד :'ד ןמיס
Go72השרומ רקבלו הרקב ןוכמל םיכמסמ תשגה דכ158 ףיעס
Go72הרקב ןוכמ לש ותוליעפ הכ158 ףיעס
Go72הרקב ןוכמל תרחא הרומת רוסיאו תורגא וכ158 ףיעס
Go72הרקב ןוכמ ידבוע לע םיניד תלחה זכ158 ףיעס
Go72הרקב ןוכמ תדובעב םיניינע דוגינ תעינמ חכ158 ףיעס
Go73הרקב ינוכמ ןיינעל תוארוה תעיבק טכ158 ףיעס

Go73תרוקיבו חוקיפ ,חוויד :'ה ןמיס
Go73הרקב ןוכמ לש חוויד תבוח ל158 ףיעס
Go73םישרומ םירקבו הרקב ינוכמ לע חוקיפו תרוקיב אל158 ףיעס

Go73יפסכ םוציע :'ו ןמיס
Go73יפסכ םוציע בל158 ףיעס
Go74בויח תנווכ לע העדוה גל158 ףיעס
Go74ןועיט תוכז דל158 ףיעס
Go74םולשת תשירד לע הנוממה תטלחה הל158 ףיעס
Go74תרזוח הרפהו תכשמנ הרפה ול158 ףיעס
Go74םיתחפומ םימוכס זל158 ףיעס
Go74יפסכה םוציעה לש ןכדועמ םוכס חל158 ףיעס
Go74יפסכה םוציעה םולשתל דעומה טל158 ףיעס



Go74תיבירו הדמצה ישרפה מ158 ףיעס
Go74הייבג אמ158 ףיעס
Go74רחא קוח וא הז קוח לש הרפה לע יפסכ םוציע במ158 ףיעס
Go74תילילפ תוירחא תרימש גמ158 ףיעס
Go75םולשת תשירד לע רוערע דמ158 ףיעס
Go75םוסרפ המ158 ףיעס
Go75תיעיבשה תפסותה יוניש ומ158 ףיעס

Go75הסיט ילושכמו םיינוחטב םינקתימ :'ו קרפ
Go75תורדגה159 ףיעס
Go75השקבה ןכותו רתיהל השקב תשגה ירדס160 ףיעס
Go75תויתביבסו תוינוטקטיכרא תויחנהב תובשחתה161 ףיעס
Go75יקוחה ןינמה162 ףיעס
Go76תיחרזא הסיט ינינע163 ףיעס
Go76תויאלקח תועקרק164 ףיעס
Go76'ז קרפ תלוחת165 ףיעס
Go76ררע תדעו166 ףיעס
Go76השולש לש בכרהב ררעב ןויד167 ףיעס
Go76שאר בשויה168 ףיעס
Go76םינוידה תוידוס170 ףיעס
Go76ןוידה ירדס171 ףיעס
Go76רוטפ172 ףיעס
Go76תונקת173 ףיעס
Go76הסיט ילושכמ תעינמ174 ףיעס
Go76יוניש תארוה175 ףיעס
Go77םייוציפ176 ףיעס
Go77ינוחטב ןקתימ לשב תינכתל תודגנתה177 ףיעס
 תפוקתב ינוחטיב ןקתימכ ותוא םיאורש ןקתימ ןיינעל תוארוה א177 ףיעס

רבעמה
Go77

Go78גרוח שומיש :'ז קרפ
Go78הגירחל םומיסקמ תפוקת178 ףיעס
Go78הרושיאו המישרה םוסרפ179 ףיעס
Go78םינינבב הגירחל םומיסקמה תפוקת180 ףיעס
Go78הגירחל תיברמה הפוקתה181 ףיעס
Go78תיברמה הפוקתה רושיא182 ףיעס
Go78תיברמה הפוקתה םותב הגירחה תקספה183 ףיעס
Go78תיברמה הפוקתה םות ינפל הגירחה תקספה184 ףיעס
Go78דעומה ינפל הקספהה עוציב יא185 ףיעס
Go78תימוקמה הדעוה ידי לע עוציב186 ףיעס
Go78ףולח ןוכיש187 ףיעס

Go78תועקפה :'ח קרפ
Go78העקפהה תרטמ188 ףיעס
Go79תימוקמה הדעוה תוכמס189 ףיעס
Go79העקפהה עוציב190 ףיעס
Go79עקרק יפוליח191 ףיעס
Go79הגירחל רתיה וניא םכסה192 ףיעס
Go79עקפוהש שוכר ןיד193 ףיעס
Go79ףולח ןוכיש194 ףיעס
Go79הרומתב ושכרנש ןיעקרקמ ןיד195 ףיעס
Go79םולשת אלל עקפומ שוכר לש דועיי יוניש196 ףיעס

Go79החבשה לטיה :1'ח קרפ
Go79החבשה לטיה א196 ףיעס

Go79םייוציפ :'ט קרפ
Go79םייוציפ תעיבת197 ףיעס



Go80םייוציפל העיבת198 ףיעס
Go81םייוציפ םולשתמ רוטפ200 ףיעס
Go81תינכת תדקפה ירחאש םישעמל םייוציפ ןיא201 ףיעס
Go81הגירח תקספה לע םייוציפ202 ףיעס
Go81זג ןקתימל ןיעקרקמ דועיי תללוכה תינכת לשב םייוציפ א202 ףיעס
 תרושקתל רודיש ןקתימ תמקהל רתיה ןתמל יאנתכ יופיש בתכ ב202 ףיעס

תיאתה הטישב
Go81

Go81םיעירכמ םיאמש תמישר :1'ט קרפ
Go81םיעירכמ םיאמש תמישר ג202 ףיעס
Go81תצעיימה הדעווה ד202 ףיעס
Go82עירכמ יאמשכ הנוהכל תורישכ ה202 ףיעס
Go82םיניינע דוגינ תעינמ םשל תולועפ ו202 ףיעס
Go82םיניינע דוגינ רוסיא ז202 ףיעס
 ףיעס

11ח202
Go82עירכמ יאמש תלועפ דוחיי

Go82םיעירכמה םיאמשה תמישרמ הילתה וא הקיחמ ט202 ףיעס
Go82רחא עירכמ יאמשל לופיטה תרבעה11י202 ףיעס
Go82ןישנוע2 ףיעס
Go83עירכמ יאמש לע תוארוה תלחה בי202 ףיעס
Go83עירכמ יאמש ןיינעל תונקת גי202 ףיעס

Go83ןישנועו תוריבע :'י קרפ
Go83תורדגה203 ףיעס
Go83ןישנוע204 ףיעס
Go83םיפסונ םיעצמא205 ףיעס
Go83הבוח   טפשמה תיב וצ206 ףיעס
Go83וצה עוציבל דעומ207 ףיעס
Go84וצ עוציב א207 ףיעס
Go84וצה עוציב דע טפשנה רצעמ ב207 ףיעס
Go84םיניד תרימש ג207 ףיעס
Go84רתיה םינועטה שומישלו הדובעל יארחאה208 ףיעס
Go84קיזחמה לש וא ןיעקרקמה לעב לש תילילפ תוירחא209 ףיעס
1Go84'ה קרפ יפל הריבע א209 ףיעס
Go84טפשמה תיב וצ םויק יא210 ףיעס
Go84ןונכת דסומ תויוכמס211 ףיעס
Go85העשרה אלל הסירה212 ףיעס
Go85תימוקמה הדעוה ידי לע עוציב213 ףיעס
Go85תבזוכ העדוה214 ףיעס
Go85תבזוכ העדוה בקע לוטיב215 ףיעס
 עדימ יפ לע תרצוקמ ךרדב יושיר ךילהב ןתינש רתיה תולטב א215 ףיעס

ןוכנ וניאש
Go85

Go85םינוכנ יתלב םיטרפ ןתמ בקע לוטיב216 ףיעס
Go85דיקפת יולימ תעינמ217 ףיעס
Go85הרגא םולשתב בויח218 ףיעס
Go85תיקוח יתלב הינבמ םיחוור תייבגל העיבת וא סנק219 ףיעס
Go85ףולח רויד220 ףיעס
Go86ןיעקרקמ יסקנפב םושיר221 ףיעס
Go86ףסונה סנקה תייבג222 ףיעס
Go86תוסנק םולשת223 ףיעס
Go86תילהנימ םייניב תקספה224 ףיעס
Go86אגהו הרטשמ ןיצק ידי לע הינב תקספה225 ףיעס
Go86ןיעקרקמ לעבל הקספה וצ תריסמ א225 ףיעס
Go86ילהנימ הקספה וצ רושיא תשקב226 ףיעס
Go86ילהנימ הקספה וצ רושיא227 ףיעס



Go86ילהנימ הקספה וצ רשאל בוריס228 ףיעס
Go86ילהנימ הקספה וצ ינינעב רוערע229 ףיעס
Go86ילהנימ הקספה וצ ןכות230 ףיעס
Go86ילהנימ הקספה וצ ירחא הינבה תפסות תסירה231 ףיעס
Go87תילהנימ הסירה עוציב232 ףיעס
Go87תילילפ תוירחאמ תרטופ הניא הסירה233 ףיעס
Go87תויוכמס תרימש234 ףיעס
Go87ילהנימ הקספה וצ לש ופקת235 ףיעס
Go87ילהנימ הקספה וצ לוטיב תשקב236 ףיעס
Go87ילהנימ הקספה וצ םויק יא237 ףיעס
Go87ןיקיזנ238 ףיעס
Go87ילהנימ הסירה וצ א238 ףיעס
Go88יטופיש הקספה וצ239 ףיעס
Go88יטופיש הקספה וצ םויק יא240 ףיעס
Go88םייניב וצ םויק יא לע הסירה241 ףיעס
Go88יטופיש הסירה וצ עוציב242 ףיעס
Go88יתמ   יטופיש הסירה וצ243 ףיעס
Go88יטופיש הסירה וצב ןויד244 ףיעס
Go88תואצוה תייבג245 ףיעס
Go88תולועפ תעינמל ינמז וצ246 ףיעס
Go89הינב תעינמ וצ תייפכ247 ףיעס
Go89תויוכמס תרימש248 ףיעס
Go89תולועפ תעינמ וצ םויק יא249 ףיעס
Go89םיווצ לע רוערע250 ףיעס
Go89הרומש רוערעה תוכז251 ףיעס
Go89אוש תונעטב גשוהש רתיה252 ףיעס
Go89דיגאת לש תוירחא253 ףיעס
Go89רצעמ תוכז254 ףיעס
Go89טפשמה תיב ןויזב255 ףיעס

Go89הינבו ןונכת ינינעב תוריתע :1'י קרפ
Go90מ"עב חלמה םי ילעפמ לע הז קוח תוארוה תלחה :2'י קרפ

Go90תורדגה ז255 ףיעס
Go90תוארוה תלחהל גייס ח255 ףיעס
Go90תורוכחה תועקרקהו חלמה םי ןינעל ןונכת דסומ תוכמס ט255 ףיעס
Go90חלמה םי חטשב םייתוריית םימזימ י255 ףיעס
Go90תורומשה תועקרקה ןינעל ןונכת דסומ תוכמס אי255 ףיעס
Go90ט ו 1ח םיקרפ תלוחת יא בי255 ףיעס
Go90רתיה תלבק ןינעל תוארוה גי255 ףיעס

Go90תונוש :א"י קרפ
Go90תוררוב256 ףיעס
Go90תקולחמב היונשה הרגא א256 ףיעס
Go90ןיעקרקמל הסינכ257 ףיעס
Go91םיחקפמ יונימ א257 ףיעס
Go91טפשמה תיב ינפל תימוקמ הדעו גוציי258 ףיעס
Go91ללכ ךרדב הנידמה לע הלוחת259 ףיעס
Go91הנידמה תושקבב ןוידב תופידע260 ףיעס
Go91תויתשתו םיכרד261 ףיעס
Go92זוחמו ןונכת בחרמ ימוחת יונישו לוטיב262 ףיעס
19Go92 ףיעס יפל תימוקמ הדעוב םידבועו תואקסע263 ףיעס
Go92הלשממה תויוכמס264 ףיעס
Go92תונקתו עוציב265 ףיעס
Go94םימייוסמ םימולשת תדמצה א265 ףיעס
Go94םיירפכ םירוזאב רוטפ266 ףיעס



Go94תיטוחלא השיג ןקתימל רוטפ ג266 ףיעס
Go94המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח   תתחפומ הרגא ד266 ףיעס
 תימואל תובישח לעב םזימ עוציב םשל תוינמז תודובעל רוטפ ה266 ףיעס

זוחמה ללכל תובישח לעב םזימ וא
Go94

Go95םיטרפימ יפל הינב267 ףיעס
Go95ןיד ירדס תונקת268 ףיעס
Go95תויוכמס תליצא269 ףיעס

Go95רבעמ תוארוהו םילוטיב :ב"י קרפ
Go95תורדגה א269 ףיעס
Go95לוטיב270 ףיעס
Go95ןונכת בחרמב ןונכת חטש271 ףיעס
Go95םידמועו םייולת םינינע272 ףיעס
Go95תומייק תוינכתו תונקת רושיא273 ףיעס
Go95רושיא274 ףיעס
Go95םיכילהב ךשמה275 ףיעס
Go95קוחה תליחת ינפל ריע ןונכת יחטשו זוחמ ימוחת יונישו לוטיב276 ףיעס
Go95גרוח שומיש תקספה277 ףיעס
Go95תיתכלממ תינכתל תודגנתה א277 ףיעס
Go95ןויע תוכז ב277 ףיעס
Go96םירשה תויוכמס ג277 ףיעס
Go96תיתכלממ תינכת לש שדחמ הכירע ד277 ףיעס
Go96תינכתה רושיא ה277 ףיעס
Go96רתיהמ רוטפ ו277 ףיעס
Go96םיכרד ז277 ףיעס
Go96תונשרפ278 ףיעס
Go96הליחת279 ףיעס
Go96םוסרפ280 ףיעס

Go96הנושארה תפסותה
Go96הדעוה1 ףיעס
Go96הדעוה בכרה2 ףיעס
Go97להונה4 ףיעס
Go97תיאלקח עקרק לע הזרכה5 ףיעס
Go97תינכת רושיא תלבגה6 ףיעס
Go97תיאלקח אל עקרקב שומישב תולבגה7 ףיעס
Go97םילעפמ תעיבק לע תולבגה8 ףיעס
Go97הדעוה רושיא הנועטה תינכת9 ףיעס
Go97תומייק תוינכת תקידב10 ףיעס
Go97הדעוה תויוכמסב שומישה תלבגה11 ףיעס
Go97םיכרדל תינכת א11 ףיעס
Go98ררע תדעו12 ףיעס
Go98ררע תדעוב ןידה ירדס13 ףיעס
Go98הנידמה ןיד14 ףיעס
Go98תורחא תויוכמסו םיניד תרימש15 ףיעס
Go98רבעמ תוארוה16 ףיעס

Go98הינשה תפסותה
Go98תורדגה1 ףיעס
Go98תיפוחה הביבסה תרימשל הדעוה2 ףיעס
Go98הדעוה בכרה3 ףיעס
Go99הלקהו גרוח שומישל רתיה ,תינכת רושיאל גייס4 ףיעס
Go99םירתיה ןתמל גייס5 ףיעס
Go99הדעוה רושיא הנועטה תינכת6 ףיעס
Go100הדעוה תויוכמס7 ףיעס
Go100ררע8 ףיעס



Go100ררעב תיצראה הצעומה תויוכמס9 ףיעס
Go100תויוכמסו םיניד תרימש10 ףיעס
Go100רבעמ תארוה11 ףיעס
Go100הלוחתל גייס12 ףיעס

Go100תישילש תפסות
Go100תונשרפ1 ףיעס
Go101החבשה לטיהב תובוח2 ףיעס
Go101לטיהה רועיש3 ףיעס
Go101החבשהה תמוש4 ףיעס
Go101המוש חול5 ףיעס
Go101המוש תעדוהו חולה תגצה6 ףיעס
Go101לטיהה םולשת דעומ7 ףיעס
Go101םולשת תחטבהל תובורע8 ףיעס
Go102הדמצה9 ףיעס
Go102לטיהה םולשת לש הפיכא תחטבה10 ףיעס
Go102ןיעקרקמב םיפתוש11 ףיעס
Go102לטיהה תקולח12 ףיעס
Go102לטיהה דועי13 ףיעס
Go103לטיהב בויחה רועיש א13 ףיעס
Go103רוערעו ררע ,עירכמ יאמש14 ףיעס
Go103עדימ תריסמ א14 ףיעס
Go103הדמצה15 ףיעס
Go103םירוגיפ ימולשת תתחפה16 ףיעס
Go103לטיה רזחה17 ףיעס
Go103היבג18 ףיעס
Go104לטיהמ רוטפ19 ףיעס
Go105םידעומ תכראה20 ףיעס
Go105לארשי יעקרקמ יבגל דחוימ םכסה21 ףיעס

Go105תיעיבר תפסות
Go105תורדגה1 ףיעס
Go105רומישל תינכת2 ףיעס
Go105םינינועמ ידי לע העצוהש רומישל תינכת3 ףיעס
Go105םייניבה בלשב תוארוה4 ףיעס
Go105העדוה5 ףיעס
Go105תינכת יפ לע םייוניש6 ףיעס
Go105רומישל דעונש רתאב שומיש וא יוניש7 ףיעס
Go105םייוציפל ןומימל יפסכ רוקמ רדעה8 ףיעס
Go105םיסממ רוטפ9 ףיעס
Go106רומישל הדעו10 ףיעס
Go106םיפתתשמ תנמזה11 ףיעס
Go106רומישל םירתא תמישר12 ףיעס
Go106רומישל הדעו ידיקפת13 ףיעס
Go106הקזחא תודובע14 ףיעס
Go106םייוציפו העקפה15 ףיעס
Go106ררע16 ףיעס
Go107םיניד תרימש17 ףיעס

Go107תישימחה תפסותה
Go107תישיש תפסות

Go107תורדגה1 ףיעס
Go108די גשיהב  רוידב שומיש2 ףיעס
Go108תולעב לע הלבגה3 ףיעס
Go108הניקת הקזחאו לוהינ תבוח4 ףיעס
Go108תוריכשה ימד5 ףיעס



Go108תויוכז תרבעה םושירו ןיעקרקמה יסקנפב הרעה םושיר6 ףיעס
Go108תומושר ןניאש תויוכז לש הרבעהו םושיר7 ףיעס
Go109רושיאב ךרוצה לוטיבו תורעה תקיחמ8 ףיעס
Go109להנמה יונימ9 ףיעס
Go109חוויד תבוח10 ףיעס
Go109חוקיפ תויוכמס11 ףיעס
Go109םושיר לוהינ12 ףיעס
Go109רוביצ תוינפ רוריב13 ףיעס
Go109די גשיהב רויד לש םילעב לע יפסכ םוציע תלטה14 ףיעס
Go109תונקתו עוציב15 ףיעס
Go110תפסותה תלוחת16 ףיעס

Go110תיעיבש תפסות
Go110תינימש תפסות

*1965-ה"כשת ,הינבהו ןונכתה קוח

תונשרפ :'א קרפ

תורדגה
– הז קוחב    .1

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;םילכירדאהו םיסדנהמה קוח יפל םתועמשמכ – "יושר סדנהמ"ו "יושר לכירדא"           
;הסיטה בקע םימרגנה םיעגפמ תעינמ תוברל – "הסיטה תוחיטב"           
 ,רחא רמוח לכ וא ץע ,לזרב ,טיט ,ןוטיב יונב אוהש ןיבו ןבא יונב אוהש ןיב ,הנבמ לכ – "ןינב"           
– תוברל

;עבק לש רוביח ול רבוחמה רבד לכו רומאכ הנבמ לש קלח לכ   )1(
 וא ,רודגל םידעוימ וא ,םימחות וא םירדוגה הלאב אצויכו רדג ,רפע תללוס ,ריק   )2(
;ללח וא עקרק חטש ,םוחתל

 קוח יפל תרחא הנקת לש וא תינכת לש היתוארוהמ הארוה וב המייקתנ אלש ןינב – "גרוח ןינב"           
 חטשב וא רוזאב אצמנ ותויהב וילע תולח ןהש ןיבו םינינב לש דחוימ גוסל ונתינש ןיב ,וילע תולחה הז

;הינבבו ןונכתב ןדה קוח יפ-לע ותיינבל ןתינש רתיה לש הארוה וב המייקתנ אלש וא ,דחוימ

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית(
;1969-ט"כשת ,ןיעקרקמה קוחב רומאכ תורודל רכוח תוברל – "לעב"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;3'ה קרפל 'ב ןמיסב ותועמשמכ – "רקב"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;בכ158 ףיעס יפל םיוסמ קוקיח ןיינעל השרומ רקב תויהל האשרה לביקש רקב – "השרומ רקב"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םאתהבו רתיהל םאתהב תודובע עוציב רבדב תיכילהת הרקבו תימגדמ הקידב – "עוציב תרקב"           
 לוכהו ,)ז(גכ158 ףיעס יפל השרומ רקב ידיב הרקב תוברל ,םינוכיס תכרעה עוציב ךות ,היינבה ןכתל
;עבקש תוארוה יפלו רצואה רש עבקש םיניינעבו םיאשונב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,היינבה ןכתל רתיהל השקב לש התמאתה רבדב תיכילהת הרקבו תימגדמ הקידב – "ןכת תרקב"           

 םיאשונב לוכהו ,)ז(גכ158 ףיעס יפל השרומ רקב ידיב הרקב תוברל ,םינוכיס תכרעה עוציב ךות
;עבקש תוארוה יפלו רצואה רש עבקש םיניינעבו

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יפל תודובע עוציבל וא רתיה ןתמל יאנת םה ומע תוצעייתהה וא ורושיאש ימ – "רשאמ םרוג"           

;ןונכת דסומ וניאשו ,רחא קוח יפל וא הז קוח יפל ,רתיה



1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
 ,העונת יא ,ךרד ינבמ ,לזרב תליסמ תוברל ,םייח ילעב וא לגר יכלוה ,בכר רבעמל יאוות – "ךרד"           

 תוברלו ,הל תחתמ וא ךרדה דצב םימ ריבעמו ריפח ,הלעת ןכו שער תעינמל הללוס וא ריק ,ךמות ריק
;ךרד ינקתימ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
;האשרה תוברל – "רתיה"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וא ןיינב יאסדנהכ םושרה ,םיאנכטהו םיאסדנהה קוחב ותרדגהכ םושר יאסדנה – "יאסדנה"           
;תולכירדא יאסדנהכ
 וא תינכת תוארוהמ היטסב 145 ףיעס יפל רתיה הנועט איהש הדובע עצבל האשרה – "הלקה"           

;גרוח שומיש םושמ הב ןיאשו ןודנה םוקמב תולחה תרחא הנקת

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;א31 ףיעס יפל תיאמצע תימוקמ הדעוול הכמסוהש תימוקמ הדעו – "תיאמצע תימוקמ הדעו"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיאמצע תימוקמ הדעוול הכמסוהש תיאמצע תימוקמ הדעו – "תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו"           

;א31 ףיעס יפל תדחוימ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תב תרבח תוברל ,1975-ה"לשתה ,תויתלשממה תורבחה קוחב התרדגהכ – "תיתלשממ הרבח"           

;רומאה קוחב התרדגהכ תיתלשממ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח – "םיימואל םינג קוח"           

;1998-ח"נשתה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;2012-ג"עשתה ,םיכמסומה םיאנכטהו םיאסדנהה קוח – "םיאנכטהו םיאסדנהה קוח"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח – "עדימה שפוח קוח"           

1991-א"נשת )33 'סמ ןוקית(
;1958-ח"ישת ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוח – "םילכירדאהו םיסדנהמה קוח"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;2002-ב"סשתה ,יעבטה זגה קשמ קוח – "יעבטה זגה קשמ קוח"           

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח – "תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח"           

;1998-ח"נשתה

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
;2001-א"סשתה ,ןיעקרקמ יאמש קוח – "ןיעקרקמ יאמש קוח"           

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
;ןיעקרקמ יאמש קוחל )ג(2 ףיעס יפל הנומש ימ – "ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ירדס תדוקפל )א(א18 ףיעסב םיטרופמה לארשי ידעוממ דעומו תבש טעמל – "הדובע ימי"           

 רש ;קוקיחב ועבקנש ןותבש ימיו דעומה לוח ימי טעמלו ,םהיברעו ,1948-ח"שתה ,טפשמהו ןוטלשה
 לש םיגוס ןיינעל ןיבו ללכ ךרד ןיב ,הז ןיינעל הדובע ימי ובשחיי אלש םיפסונ םימי עובקל יאשר רצואה
;םיוסמ ןונכת דסומ וא ןונכת תודסומ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
;)הקחמנ( – "יתביבס ץעוי"           



2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית(
 תיזכרמה הכשלה ינותנ יפ לע ,םידוהי םניא ויבשותמ תוחפל 80%-ש בושיי – "םיטועימ בושיי"           
;הקיטסיטטסל

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת  )37 'סמ ןוקית(
2015-ה"עשת ,)העש

 לש ופוסב וא ותליחתב םייוצמה הללוס וא ריפח תוברל הרהנמ וא רשג ,ףלחמ – "ךרד הנבמ"           
 וא ךרד לש התמקה ךרוצל ןירשימב שורדה רחא ןיינב לכו ,תירוביצ הרובחתל הנחת ןכו הלאמ דחא
 רש – הז קוחב( םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה רש םע תוצעייתה רחאל רצואה רש עבקש הב שומישה
;)הרובחתה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ,הקולחו דוחיא וא דוחיא וא הקולח תלועפמ האצותכ תינכתב העבקנש עקרק תדיחי – "שרגמ"           

 הב תרתומ םא ןיב ,ןיעקרקמה םושיר יסקנפב הקלחכ המשרנ םרט םא ףא ,דוחיא וא הקולח טירשתב וא
;ואל םא ןיבו הינב

1991-א"נשת )33 'סמ ןוקית(
;הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה סדנהמ – "הדעוה סדנהמ"           
2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
 קוחב םתועמשמכ – "תורישה תושיגנל השרומ"ו "הביבסו תויתשת ,םינבמ תושיגנל השרומ"           

;תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש
2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;םירתיה וא תוינכת ןינעב תוכמס הל שיש תושר לכ – "ןונכת דסומ"           
2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;רצואה דרשמב ןונכתה להנימ – "ןונכתה להנימ"           

1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
 חסונ[ לזרבה תוליסמ תדוקפל )2(-ו )1( תואקספו השיר 2 ףיעסב התועמשמכ – "לזרב תליסמ"           

;הנממ דרפנ יתלב קלח םיווהמה הילא רשקב וא לזרב תליסמ ךרוצל םינקתימ ןכו ,1972-ב"לשת ,]שדח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
 דומע ,הקעמ ,םוסחמ ,רדג ,הפש ןבא :ךרדה יאוותבש הלא םינקתיממ דחא לכ – "ךרד ינקתימ"           

 ,הפשא ףוסיא ןקתימ ,בוחר לספס ,בכרל הנתמה תנחת ,םתדרוהלו םיעסונ ףוסיאל הנחת ,רוזמר ,הרואת
 םישרדנה הדידמו רוטינ ,הרקב ,תותיא ינקתימ ,עקרקה סלפמב הינח ,רורמת ,הרזעל האירק תדמע
 ןקתימ לכ ןכו ,תבכרל למשחב הניעטו לומשח ינקתימ ,ילמשח בכרל הניעט ןקתימ ,ךרדה תלעפהל
;הנממ דרפנ יתלב קלח הווהמהו ךרד לש הלעפה ךרוצל ןירשימב שרדנה

2008-ח"סשת )82 'סמ ןוקית(
 ,וידרו היזיוולטל הינשה תושרה קוחב התרדגהכ ,רודיש תנחת – "תרושקת ינקתימ"           

;תיתרפסה הטישב היזיוולט ירודיש יכרוצל שמשל תדעוימה וא תשמשמה ,1990-ן"שתה

1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
 ןכו ,תויריעה תדוקפל )ג(ב274 ףיעסב םתרדגהכ רוביח ינקתימו תיתשת יווק – "תיתשת ינקתימ"           
 םירמוחה קוחב םתועמשמכ םינכוסמ םירמוח תכלוהל תורוניצו זג תכלוהל םינקתימ ,תרושקת ילבכ
;1993-ג"נשת ,םינכוסמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;וט158 ףיעס יפל ןוישיר ול ןתינש ףוג – "הרקב ןוכמ"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;לארשי יעקרקמ :דוסי-קוחב םתועמשמכ – "לארשי יעקרקמ"           

2007-ז"סשת )79 'סמ ןוקית(
 ,1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחל 11 ףיעסב ותרדגהכ טלקמ – "ןגומ בחרמ"           

 ןנכותמהו הפקתה ינפמ וב םיסוחה לע ןגהל דעוימה ,הנבמה תפטעמ ךותב יונבה בחרמ תנוכתמב
;רומאה קוחה יפל תוארוהל םאתהב



2008-ח"סשת )83 'סמ ןוקית(
;2004-ד"סשתה ,תיפוחה הביבסה תרימש קוחב התרדגהכ – "תיפוח הביבס"           

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
– ינולפ םדאל ,"בורק"           

;גוז ןב   )1(
 רחא םדא וא ,הלאמ דחא לכ לש םגוז ינבו גוז ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה   )2(
;ינולפ םדא ותוא לש ונחלוש לע ךומסה
;םגוז ינבו תוחא וא חא   )3(
 ,םיחוור לבקל תוכזב ,תוינמה ןוהב וקלחש וא ,וב הרשמ אשונ וא ולהנמ אוהש דיגאת   )4(
;5% לע הלוע ,העבצהה תוכזב וא להנמ תונמל תוכזב

;תימוקמ הצעומ וא היריע – "תימוקמ תושר"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;תירוזא הצעומ טעמל תימוקמ תושר – "תינוריע תושר"           

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תוירקיע תורטמל םיחטש ןה ללוכה ,הינבל רתומה חטשה לכ ךס – "הינבל רתומה ללוכ חטש"           
;תוריש תורטמל םיחטש ןהו
 דחוימב ןה ,םהב שמתשהל רתוה אלש הרטמל םהב שומישה – ןינבב וא עקרקב ,"גרוח שומיש"           
 וא עקרקה לע תולחה הז קוח יפלש תרחא הנקת וא תינכת לכ יפל ,דחוימ חטשב וא רוזאב םתויהמ ןהו
;הינבו ןונכתב ןדה קוח לכ יפ-לע רתיה יפל וא ןינבה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וא בכרמ םתדרוהל וא םיעסונ ףוסיאל קר תדעוימה הנחת – "םתדרוהו םיעסונ ףוסיאל הנחת"           

 תלעפהל ןירשימב שרדנה רחא ןקתימ לכו סוטרכ תדמע ,קודיב תדמע ,הללצמ ,לספס הז ללכבו ,תבכרמ
;הרובחתה רש םע תוצעייתה רחאל רצואה רש עבקש רומאכ הנחת

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ףוסיאל קר תדעוימ הניאש תירוביצ הרובחתב םיעסונל הנחת – "תירוביצ הרובחתל הנחת"           
 םישרדנה םיוולנ םיתוריש ןתמל םידעוימה םינקתימ תוברל ,תבכרמ וא בכרמ םתדרוהל וא םיעסונ
;הב םיעסונה תחוורל םייסיסב םיתוריש ןתמלו הנחתה תלעפהל ןירשימב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןכו שמתשמה תוחיטבו ןיינבה תוחיטבו תוביצי ןניינעש קוקיח יפל תוארוה – "היינבה ןכת"           

;ןיינבב םייקתהל םיכירצ רשא קוקיח יפל םיאנת

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
;הלוטיב וא התיילתה ,תינכת יוניש תוברל ,'ג קרפ יפלש תוינכתהמ תינכת – "תינכת"           

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
2015-ה"עשת ,)העש

 תיצרא ראתימ תינכתב וא םיכרדל תיצרא ראתימ תינכתב הלולכה ךרדל תינכת – "ךרד תינכת"           
 הווהמה ךרדל תינכת איהש וא ,םיכרדל תיצרא ראתימ תינכתמ תרזגנה תינכת איהש וא ,לזרב תוליסמל
 וארי יכ הטילחה ,תיזוחמה הדעוה תמכסהב ,רבדב תעגונה תימוקמה הדעוהש ישאר הרובחת קרוע
 הדעוה םעו רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,טילחה הרובחתה רשש וא ,הז קוח ןינעל ךרד תינכתכ התוא
 תוברל – "ךרד" ,וז הרדגה ןיינעל ;הז קוח ןינעל ךרד תינכתכ התוא וארי יכ ,רבדב תעגונה תימוקמה
;תבכר לש התלעפהל שרדנה דויצבו לזרב תליסמב לופיטל שרדנה ילועפת םחתמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ףיעסב רומאכ ,תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת"           

;א62

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תינכת הניאש תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכת"           

;תימוקמ הדעו תוכמסב



1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(
 ןיבל תעצומ תינכת ןיבש רשקה תא רקוסה ךמסמ – "ריקסת" וא "הביבסה לע העפשה ריקסת"           

 לע תינכתה לש תויוזח וא תויופצ תועפשה יבגל תוכרעה תוברל ,עצבתהל תדעוימ איה הבש הביבסה
;תונקתב עבקייש יפכ ,תוילילש תועפשה םוצמצל וא העינמל םישורדה םיעצמאה טוריפו הביבס התוא

 )90 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )82 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת )60 'סמ ןוקית(
2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2009-ט"סשת
 ינקתימ ,םימ תלפתהל ןקתימ ,ןגעמ ,למנ ,הפועת למנ ,תיתשת ינקתימ – "תוימואל תויתשת"           

 זג ןוסחא ןקתימ ,חוכ תנחת ,תרושקת ינקתימ ,תלוספב לופיטו קוליס ירתא ,םירגאמ תוברל בויבו םימ
 ,הביצחו היירכ ירתא ,יעבטה זגה קשמ קוחל 2 ףיעסב םתרדגהכ ן"טג ינקתימו זג ינקתימ ,ךרד ,קלדו

;תוריית תיתשתו תירוביצה הרובחתב שומישה דודיעל ןוינח

2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית(
.1ב76 ףיעס תוארוה יפל וילע זירכה תורייתה רשש םזימ – "תוריית תיתשת"           

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( ןותעב םוסרפ
2015-ה"עשת
 ,הז קוח ןיינעל "ןותעב םוסרפ"  )א(     .א1

 רומאכ ץופנ ןותע אוה םהמ דחא תוחפלש ,תירבעה הפשב םיימוי םינותע ינשב םוסרפ   )1(
 ןותעב ףסונ םוסרפ – עובשל תחא תוחפל ימוקמ ןותע עיפומ ובש םוקמבו ,)ב( ןטק ףיעסב
 ;ימוקמה
 םיזוחא הרשע תוחפל הווהמ תיברע תרבודה היסולכואה ובש ימוקמ ןונכת בחרמב   )2(

 תירבעב ץופנ ןותעב דחא ,תיברעה הפשב םסרפתמה ןותעב דחא םוסרפ ,היסולכואה ללכמ
.רומאכ ימוקמ ןותעב דחאו

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 לש רכינ רועיש םייק ,תיזוחמה הדעוה שאר בשוי תעדל ,ובש ימוקמ ןונכת בחרמב   )3(
 ,)ב( ןטק ףיעסב םתועמשמכ םיצופנה םינותעה תשולשמ דחא ףא ארוק וניאש רוביצ
 ןותעב דחא ,ימוקמ ןונכת בחרמ ותואל רצואה רש עבקיש המישר ךותמ ןותעב דחא םוסרפ
.רומאכ ימוקמ ןותעב דחאו תירבעב ץופנ

 תא גציימה דוגיאה םע תוצעייתה רחאל ,הנש ידמ ,תומושרב רצואה רש םסרפי הז ןיינעל  )ב(           
 ;תירבעה הפשב הנידמב רתויב םיצופנה םיימויה םינותעה תשולש לש המישר ,הנידמב םימסרפמה בור
.ץופנ ןותעב םוסרפכ בשחיי םהמ דחאב םוסרפ
 תרתוכה תא אשיו ,המיאתמ תרגסמב טלבויש ,ןותעב דחוימ רודמב השעיי םוסרפה   )ג(           
."הינבו ןונכת יניינעב תועדוה"

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 תומש תא תללוכה ב1 ףיעסב רומאכ טנרטניא ירתאל הינפה ןיוצ ןותיעב םוסרפ לכב  )ד(           

.םירתאה לש םחתמה

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( טנרטניאב תועדוה םוסרפ תבוח
2015-ה"עשת )העש
 רודמב טנרטניא רתאב םג םוסרפה תבוח לוחת ,הז קוח יפל ןותיעב םוסרפ תבוח העבקנ  )א(     .ב1
:ןלהל טרופמכ ,"הינבו ןונכת יניינעב תועדוה תרתוכה תא אשייש ,דחוימ

 הדעווה לש טנרטניאה רתאב – תימוקמ יושיר תושר וא תימוקמ הדעו םעטמ תועדוה   )1(
;רבדב תעגונה תימוקמ תושר לש טנרטניאה רתאב וא תימוקמה
.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב – רחא ןונכת דסומ םעטמ תועדוה   )2(

 ידי לע רבעות ,149 ףיעס יפל העדוה טעמל ,)1()א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה המסרופ  )ב(           
 טנרטניאה רתאב םג ןונכתה להנימ המסרפי רומאכ העדוה הרבעוה ;ןונכתה להנימל תימוקמה הדעווה
 טנרטניאה רתאב המסרופש יפכ העדוהל ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב הינפה וארי הז ןיינעל ;ולש
.הז ןטק ףיעס יפל ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב םוסרפכ ,)1()א( ןטק ףיעסב רומאכ
 םייונישב ,)א(א1 ףיעס תוארוה ולוחי ,)ב(-ו )א( םינטק םיפיעס יפל םוסרפה תפש ןיינעל   )ג(           

.םיביוחמה



 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( טנרטניא רתא
2015-ה"עשת
 שיגנ היהי הז קוח יפל םירחא םיכמסמ וא תועדוה ,תוינכת םסרפל שי ובש טנרטניא רתא  )א(      .ג1
 רוזחא תלוכי ,ותרימש ,ותונימז תא חיטביש ןפואב השעיי וב םוסרפהו םולשת אלב רוביצה ללכל
.ונממ טלפ תקפהו רתאב עדימה
 הז קוח יפל םמסרפל שיש ךמסמ וא העדוה ,תינכת לש טנרטניא רתאב םמוסרפל דעומה  )ב(           
 םהו ,ןיינעה יפל ,הז קוח יפל םהיבגל ןושארה םוסרפה םע וא ןותיעב ןושארה םמוסרפ דעומ םע היהי
 לש ופקות תפוקת םותב ריסהל ןתינ גרוח שומיש ןיינעל 149 ףיעס יפל העדוה םלואו ,רתאהמ ורסוי אל
 יפל תופוקת לש ןניינמ לע עיפשי אל טנרטניאה רתאב םוסרפה דעומ ;העדוהה אשונ גרוחה שומישה
.םוסרפה דעוממ תונמנה הז קוח
 םיניינעב תוארוה עובקל יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש   )ג(           

:הלא
 ושמשיש םייגולונכט םיעצמא תוברל ,טנרטניא רתא לש םירחא םינייפאמו הנבמ   )1(
;וב עדימה תחטבאו ותלעפהב
 םיפסונ םיטרפו טנרטניא רתאב םימסרפתמה םיכמסמ וא תועדוה ,תוינכת תרוצ   )2(
;םמוסרפ ןפואל םיעגונה
;טנרטניא רתאב םמסרפל שיש םיפסונ םיכמסמ   )3(
 טנרטניא רתאב םמסרפל הבוח ןיאש ,םהמ םיקלח וא ,םיכמסמ וא תועדוה ,תוינכת   )4(
 וא םדא לש ותויטרפב העיגפל ששח לשב תוברל ,ללכ םמסרפל הבוח ןיאש וא תותימצל
;תורחא תויוכזב
 רתאב םוסרפה תבוחמ תוימוקמ תודעו לש םיגוסל וא תמיוסמ תימוקמ הדעוול רוטפ   )5(
.הנש לע הלעי אלש ןמז קרפל ,טנרטניא

ןונכת תודסומ :'ב קרפ

תיצראה הצעומה :'א ןמיס

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תיצרא הצעומ
 עגונה לכב הלשממל ץעייל )תיצראה הצעומה – ןלהל( הינבלו ןונכתל תיצרא הצעומ םוקת  )א(    .2
 הז קוחב הילע םילטומה םידיקפתה רתי תא אלמלו ,הקיקח ינינע תוברל ,הז קוח עוציבב יללכה וקל
.רחא ןיד לכבו
:תיצראה הצעומה בכרה הזו  )ב(           

;שאר בשוי היהי אוהו ,וגיצנ וא רצואה רש   )1(

1976-ו"לשת  )7 'סמ ןוקית(
;םהיגיצנ וא ,ןמזל ןמזמ הלשממה םהילע טילחתש ,הלשממה ירבח רשע השולש   )2(

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 םוקמ אלממ היהי אוהו ,ןונכתה להנימ ידבוע ןיבמ וגיצנ וא ןונכתה להנימ להנמ   )3(
;שאר בשויה
;ןוכישה רש והנמיש הינבו ןוכיש ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב   )4(

1998-ח"נשת )46 'סמ ןוקית(
;וגיצנ וא םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה להנמ   )5(
;עבש ראבו הפיח ,ופי-ביבא-לת ,םילשורי תויריעה ישאר   )6(

2002-ב"סשת )63 'סמ ןוקית( 1976-ו"לשת  )7 'סמ ןוקית(
 תוירוזא תוצעומ ןניאש תוימוקמ תוצעומ שולש ישאר ,תורחא תויריע יתש ישאר   )7(
 תוימוקמה תוצעומה ,תויריעה תא הז ןינעל עבקי םינפה רש ;תוירוזא תוצעומ יתש ישארו
 – "לילגה" ,וז הקספב ;בגנב תחאו לילגב ןהמ תחאש דבלבו ;תוירוזאה תוצעומהו
 תושרה קוחב ותרדגהכ – "בגנה"ו ,1993-ג"נשתה ,לילגה חותיפל תושרה קוחב ותרדגהכ
;1991-ב"נשתה ,בגנה חותיפל
 קוח יפל םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םימושרה ךותמ רצואה רש הנמיש דחא רבח   )8(
;1958-ח"ישת ,םילכירדאהו םיסדנהמה



 לש יצרא ןוגרא תצלמהב רצואה רש ידי לע הנמתת איהו ,םישנ ןוגרא לש תחא הגיצנ   )9(
;רבדב עגונו גיצי רשה תעדל אוהש םישנ ינוגרא
;לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטה גיצנ  )10(
-ץראל תידוהיה תונכוסה תצלמה יפל רצואה רש והנמיש םיבשיימה תודסומה גיצנ  )11(
;לארשי
;רצואה רש ידי לע הנמתיש היגולויצוסב תיעוצקמ הרשכה לעב  )12(

1976-ו"לשת  )7 'סמ ןוקית(
 רש והנמיש ,הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה לש גגה ןוגרא גיצנ  )13(
;ול שיגי רומאה ןוגראהש םידמעומ תמישר ךותמ רצואה

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש והנמיש החוורו הרבח יאשונב קסועה ןוגרא גיצנ )א13(

1976-ו"לשת  )7 'סמ ןוקית(
.רבדב םיעגונ ותעדלש םיפוגה םע תוצעייתהב רצואה רש והנמיש ,ריעצה רודה גיצנ  )14(

 הנמיש וינגסמ דחא אובל לוכי תיצראה הצעומה רבחכ תימוקמ תושר שאר לש ומוקמב   )ג(           
.ךכל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
.םינש שמח אהת תיצראה הצעומה לש התנוהכ תפוקת  )ד(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.תופסונ הנוהכ תופוקתל הצעומב רבחכ תונמתהלו בושל לוכי הצעומה רבח  )ה(

תומושרב םוסרפ
.תומושרב םסרופי תיצראה הצעומה רבח יונימ    .3

רדענש הצעומ רבח לש ומוקמ יולימ
 תלוכי לוטנ וא רדענ אוהש םושמ תמייוסמ הפוקת ודיקפת תא אלמל ונממ רצבנש הצעומה רבח    .4
 התואל רחא םדא ומוקמב תונמל ותוא הנימש ימ יאשר ,תרחא הביס תמחמ וא הלחמ תמחמ לועפל
.ול םדקש הצעומה רבח הנמתנש םיאנתבו ךרדב הנמתי םוקמה אלממש דבלבו ,הפוקת

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( היצעויו תיצראה הצעומה ריכזמ
.תיצראה הצעומל ריכזמ הנמי רצואה רש  )א(    .5
.םייעוצקמ םיצעוי הל תונמל תיאשר תיצראה הצעומה  )ב(           

הנשמ תודעו
– תיאשר תיצראה הצעומה  )א(    .6

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תא ןהל עובקלו םימייוסמ םינינעל תודעוו תועובק תודעו הירבח ןיבמ תונמל   )1(
;)הנשמ תודעו – הז ףיעסב( ןהידיקפתו ןהיתויוכמס
;םייעוצקמ םיצעוי רומאכ תודעול תונמל   )2(
 תיצרא ראתימ תינכת רבדב תוכמס לכ טעמל ,היתויוכמסמ רומאכ תודעול לוצאל   )3(
.הינבהו ןונכתה חטשב הקיקחה ינינעב ץועייה רבדבו

 תא הדעוה ריבעת ,הדעוה תטלחה לע קלוח הז ףיעס יפל תוכמס הל הלצאנש הדעו רבח היה  )ב(           
.הצעומה לש תיפוסה התערכהל ,ותשירד יפ-לע ,הטלחהה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לע ררעב טילחתו ןודתש ,תוחפל תחא הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת תיצראה הצעומה   )ג(           

 ןידכ הז ןטק ףיעס יפל המקוהש הנשמ תדעו תטלחה ןיד ;)ה(12 ףיעסב רומאכ תיזוחמ הדעו תטלחה
.ולוחי אל )ב( ןטק ףיעס תוארוהו ,תיצראה הצעומה תטלחה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 טילחתו ןודתש ,תוחפל תחא הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת תיצראה הצעומה   )1(  )ד(           
 ,םירבח העשת תב היהת רומאכ הנשמ תדעו ;)2()ב(א109 ףיעס יפל הל ורבעוהש תוינכתב
– םהבו

;)ב(2 ףיעס לש )7(-ו )6( תואקספב םייונמה םירבחה ןיבמ תוחפל םירבח ינש   )א(
;)ב(2 ףיעס לש )14( דע )8( תואקספב םייונמה םירבחה ןיבמ תוחפל דחא רבח   )ב(

 תדעו לולכת ,םהילע תולח )ו(א62 ףיעס תוארוהש םיחטשל תעגונה תינכתב ןוידב   )2(
;תיצראה הצעומב ןוחטיבה רש גיצנ תא הנשמה
 ,תיצראה הצעומה תטלחה ןידכ הז ןטק ףיעס יפל המקוהש הנשמ תדעו תטלחה ןיד   )3(
.ולוחי אל )ב( ןטק ףיעס תוארוהו

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית(

תוימואל תויתשת לש הינבו ןונכתל הדעו :1'א ןמיס

 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית(  תוימואל תויתשת לש  ןונכתל תיצרא הדעו
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103

 הזו ,)תויתשתל הדעוה – ןלהל( תוימואל תויתשת לש הינבלו ןונכתל תיצרא הדעו םוקת  )א(     .א6
:הבכרה

;שאר בשויה היהי םהמ דחאו ,רצואה רש לש םיגיצנ ינש   )1(
;הלשממה שאר גיצנ   )2(
;םיטפשמה רש גיצנ   )3(
;תוימואל תויתשתל רשה גיצנ   )4(
;הרובחתה רש גיצנ   )5(
;)הקחמנ(   )6(
;ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )7(
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ   )8(
;רפכה חותיפו תואלקחה רש גיצנ   )9(

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
;לארשי יעקרקמ תושר גיצנ  )10(
;ןוחטיבה רש גיצנ  )11(

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םינפה רש גיצנ )א11(
 ןנכתמ היהי אוהו – םינפה רש הנמיש הינבו ןונכת ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב  )12(
;הדעוה
;הלשממה הנמתש רוביצ גיצנ  )13(
 רש והנמיש ,הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה לש גגה ןוגרא גיצנ  )14(
;ול שיגי ןוגראהש םידמעומ תמישר ךותמ םינפה

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש והנמיש החוורו הרבח יאשונב קסועה ןוגרא גיצנ )א14(
.םינפה רש הנמיש ימוקמה ןוטלשה גיצנ  )15(

2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית(
 תויתשתה רש גיצנ לש ומוקמב תורייתה רש גיצנ אובי ,תוריית תיתשתל תינכתב ןוידב        )1א(           

.םימהו היגרנאה תוימואלה
 םג תונמתהל לכוי תיצראה הצעומב רבחו ,תיצראה הצעומה דיל לעפת תויתשתל הדעוה  )ב(           
.תויתשתל הדעוב רבחל
.םינש שמח אהת תויתשתל הדעוה רבח לש ותנוהכ תפוקת   )ג(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 הנוהכ תופוקת יתשל תויתשתל הדעוב רבחל תונמתהלו בושל לוכי תויתשתל הדעוה רבח  )ד(           
.תופסונ
.הדעוב וגיצנ תא ףילחהל תע לכב יאשר תויתשתל הדעול גיצנ הנימש ימ  )ה(           
 תא ןימזת ,תימוקמ הדעו םוחתב ,וקלח וא ולוכ ,החטשש ,תינכתב הנד הדעוהש תמיא לכ   )ו(           

.ןינעב טילחתש ינפל ורבד תא עימשהל תונמדזה ול ןתיתו וגיצנ תא וא תימוקמה הדעוה סדנהמ

2002-ב"סשת )60 'סמ ןוקית( היתויוכמסו תויתשתל הדעוה ידיקפת
 םידיקפתהו תויוכמסה לכ תויתשתל הדעול ויהי תוימואל תויתשת לש הינבו ןונכת ינינעב  )א(     .ב6
.תיצראה הצעומה לש
 תימואל תיתשתל תינכת יפ לע קרפ ותוא יפל רתיה ןתמ ןינעל ,'ה קרפב רומאה ףא לע  )ב(           
– היהת ,)תימואל תיתשתל תינכת – ןלהל(

;הדעוה ןנכתמו תויתשתל הדעוה שאר בשוי – יושירה תושר   )1(
.ולוחי אל )א(152 ףיעס תוארוה םלואו ;תויתשתל הדעוה – תימוקמה הדעוה   )2(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הז ןיינעל ךימסה אוהש ימ וא תימואל תיתשתל תינכת שיגמ ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ג(           
 הלח הלש ןונכתה בחרמבש תימוקמה הדעוול תימואל תיתשתל תינכת יפ לע רתיהל השקב שיגהל יאשר
 לכ ויהי רומאכ רתיהל השקב השגוהשמו ,ןיינעה יפל ,הלש יושירה תושרל וא הרומאה תינכתה
 ;ןיינעה יפל ,הלש יושירה תושרלו הרומאה תימוקמה הדעוול תונותנ רתיהה ןתמ ןיינעל תויוכמסה
.)ה(261 ףיעס יפל האשרהל השקב טעמל – "רתיהל השקב" ,הז ןיינעל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיתשתל תינכת יפל ףיעס ותואב רומאכ האשרה ןיינעל ,)ה(261 ףיעסב רומאה ףא לע  )ד(           
 הדעווה ןנכתמל תונותנ ויהי תיזוחמה הדעווה שאר בשוילו זוחמה ןנכתמל תונותנה תויוכמסה ,תימואל
.המאתהב ,תויתשתל הדעווה שאר בשוילו

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( ןהיתוטלחה ףקותו הנשמ תודעו
 ,םימיוסמ םינינעל תודעוו תועובק תודעו הירבח ןיבמ תונמל תיאשר תויתשתל הדעוה  )א(      .ג6
.)הנשמ תודעו - הז ףיעסב( היתויוכמסמ ןהל לוצאלו ,ןהידיקפתו ןהיתויוכמס תא ןהל עובקל
 םהל הרסמנש םוימ םימי השולש ךותב ,םיאשר תויתשתל הדעוה לש תוחפל םירבח ינש  )ב(           

 הלבקתה ויבגלש ןינעב ןויד תויתשתל הדעוה תאילמב םייקתיש בתכב שורדל ,הנשמ תדעו תטלחה
 םימי העבש ךותב ןינעב הטלחה לבקתו ןויד תויתשתל הדעוה םייקת ,רומאכ השירד הלבקתה ;הטלחהה
.רומאכ השירדה הל השגוהש םוימ

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( תוגשהל הנשמ תדעו
 תינכתל תוגשה תעימשל ,םירבח השימח תב הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת תויתשתל הדעוה     .ד6
 - הבכרה הזו ,תימואל תיתשתל

 הנשמה תדעו שאר בשוי היהי אוהו ,ומוקמ אלממ וא תויתשתל הדעוה שאר בשוי  )1(
;תויודגנתהל
;םיטפשמה רש גיצנ  )2(
;הדעוה ןנכתמ  )3(
;רוביצה גיצנ אוהש תויתשתל הדעוה רבח  )4(
.תויתשתל הדעוה ירבח ןיבמ רבח  )5(

103 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( םירחא םיצעויו ריכזמ ,יתביבס ץעוי
2015-ה"עשת ,)העש תארוה
 ,הדעול ונמי תויתשתל הדעוב הביבסה תוכיאל רשה גיצנו תויתשתל הדעוה שאר בשוי  )א(     .ה6
 וניאש ,רתוי וא דחא ,יתביבס ץעוי ,הביבסה תוכיאל רשה תמכסהב רצואה רש עבקיש המישר ךותמ
.הנידמה דבוע
.תויתשתל הדעול ריכזמ הנמי רצואה רש  )ב(           
.םייעוצקמ םיצעוי הלש הנשמה תודעולו הל תונמל תיאשר תויתשתל הדעוה   )ג(           



 ואצמיש יפכ יעוצקמ םרוג לכמ תעד תווח לבקל םיאשר הדעוה ןנכתמו תויתשתל הדעוה  )ד(           
.ןוכנל

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית(  תויתשתל הדעוה תוטלחה תריסמ
 ירבחל תוברל ,ןוידב םיפתתשמל ורסמיי תויתשתל הדעוה תוטלחה ,ב48 ףיעסב רומאה ףא לע      .ו6
.הדעוב ןוידה םותב דימ ,ןוידב וחכנ אלש הדעו

תיזוחמ הדעו :'ב ןמיס

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיזוחמ הדעו
2015-ה"עשת
:הבכרה הזו ,)תיזוחמ הדעו – ןלהל( הינבלו ןונכתל תיזוחמ הדעו היהת זוחמ לכל  )א(    .7

;שאר בשויה היהי אוהו ,רצואה רש גיצנ   )1(
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ   )2(
;ןוחטבה רש גיצנ   )3(
;ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )4(
;תואירבה רש גיצנ   )5(
;תואלקחה רש גיצנ   )6(
;םיטפשמה רש גיצנ   )7(
;הרובחתה רש גיצנ   )8(

2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית(
;םימהו היגרנאה תוימואלה תויתשתה רשה גיצנ היהי ומוקמ אלממו תורייתה רש גיצנ   )9(

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םינפה רש גיצנ )א9(

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
;לארשי יעקרקמ תושר גיצנ  )10(
;)א(8 ףיעסב רומאכ זוחמה ןנכתמ  )11(
 ותואבש תוימוקמה תויושרה לש תוצלמה יפ לע םינפה רש הנמיש םירבח השימח  )12(

;)תוימוקמה תויושרה יגיצנ – ןלהל( זוחמ
– אוהו רצואה רש הנמיש דחא רבח  )13(

 קוחב ותועמשמכ םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םימושרה סדנהמ וא לכירדא
 דבלבו ,םירוזאו םירע ןונכת םוחתב ימדקא ראות לעב וא םילכירדאהו םיסדנהמה
:הלא םיינש םהמ דחא לכב ומייקתיש
;הינבו ןונכת יניינעב יקב אוה   )א(
;זוחמ ותואבש תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו דבוע וא הנידמה דבוע וניא אוה   )ב(

 ,םירומאה םירושיכה ילעב ברמ תא גציימה ןוגראה תצלמה יפ לע הנומי רומאכ רבח
;תומושרב העדוהב רצואה רש עבקיש יפכ

2002-ג"סשת )65 'סמ ןוקית(
 רצואה רש הנמיש ,הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה לש גיצנ  )14(
 ןינעל ;הלא םיפוג ול ושיגיש םידמעומ תמישר ךותמ ,הביבסה תוכיאל רשה םע תוצעייתהב
 תפסותב םיטרופמה םיפוגה – "הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה" ,הז
 ,)הקיקח ינוקית( הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצ םיפוג גוציי קוחל
.2002-ג"סשתה

 םינפה רש ידי לע ךכל ושרדנש םוימ םימי םישולש ךות ,ושיגי זוחמבש תוימוקמה תויושרה  )ב(           
 תשמח תא תונמל רשה יאשר ,ןכ ושע אל ;)12()א( ןטק ףיעסב רומאכ ןהיתוצלמה תא ,ומעטמ ימ וא
.הצלמה אלל םירבחה



 הדעוב )א( ןטק ףיעס לש )8(-ו )5( ,)4( ,)2( תואקספב רומאכ םירשה יגיצנ לש םתורבח   )ג(           
 רש רשיא םא תלוז ,ידעלבה םקוסיע היהת ,)םיעובקה םיגיצנה – ןלהל( םמוקמ יאלממ לש וא ,תיזוחמה
.ףסונ דיקפת םהילע ליטהל ,הנממה רשל רצואה

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( םיצעויו תיזוחמ הדעו ריכזמ ,זוחמ ןנכתמ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103

 הנומיש לוכי זוחמה ןנכתמ ;ריכזמו זוחמ ןנכתמ תיזוחמ הדעו לכל הנמי רצואה רש   )1(  )א(    .8
;הנידמה ידבוע ברקמ אלש וא הנידמה ידבוע ברקמ
 ,םיזרכמה תבוח קוח תוארוה יפל היהי ,הנידמה ידבוע ברקמ אלש זוחמ ןנכתמ יונימ   )2(
.רוביצ דבוע לע םילחה םינידה וילע ולוחי הנומשמו ,1992 -ב"נשת

 תונמל איה תיאשר ןכו עבקתש יעוצקמ ץעוי םע םיוסמ ןינעב ץעייתהל תיאשר תיזוחמ הדעו  )ב(           
.יטפשמ ץעוי תוברל עבק לש יעוצקמ ץעוי הל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הנוהכ תפוקת
 הדעו הדיקפתל הסנכנ אל םא ךא ;םינש שמח היהת תיזוחמ הדעו לש התנוהכ תפוקת  )א(    .9
 השש לש הפוקתה םותבו ,התנוהכב םיפסונ םישדח השש תמדוקה הדעוה ךישמת השדח תיזוחמ
.זא דע ונמתנש םירבח לש רפסמ לכב לועפל השדחה תיזוחמה הדעוה ליחתת םישדח
.תיזוחמה הדעוב וגיצנ תא ףילחהל תע לכב יאשר רש  )ב(           
 תמייוסמ הפוקת ודיקפת תא אלמל ונממ רצבנש – רש גיצנ וניאש – תיזוחמ הדעו רבח   )ג(           

 ותוא הנימש ימ יאשר ,תרחא הביס תמחמ וא הלחמ תמחמ לועפל תלוכי לוטנ וא רדענ אוהש םושמ
 רבח הנמתנש םיאנתבו ךרדב הנמתי םוקמה אלממש דבלבו ,הפוקת התואל רחא םדא ומוקמב תונמל
.ול םדקש הדעוה

2002 -ב"סשת  )60 'סמ( קוח תיזוחמ הדעוב  ימוקמ סדנהמ
 תא ןימזת ,תימוקמ תושר םוחתבש תינכתב הנד תיזוחמ הדעוש וא תויתשתל הדעוהש תמיא לכ   .10

 עימשהל תונמדזה םהל ןתת – ואב םאו ,הינפל אובל הגיצנ תאו – ונשי םא – תימוקמה תושרה סדנהמ
.ןינעב טילחתש ינפל םרבד תא

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .א10

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תויודגנתהל הנשמ תדעו
 תעימשל ,םירבח השימח תב ,תוחפל תחא הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת תיזוחמ הדעו  )א(   .11

:הבכרה הזו ,)תויודגנתהל הנשמ תדעו – ןלהל( 'ו ןמיס 'ג קרפ יפל תוינכתל תויודגנתה
 ירבח ברקמ הנימ שאר בשויהש ימ וא ומוקמ אלממ וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי   )1(
;תויודגנתהל הנשמה תדעו שאר בשוי היהיש ,תיזוחמה הדעוה
;םיטפשמה רש גיצנ   )2(
;םיעובקה םיגיצנה ןיבמ רבח   )3(
;תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ רבח   )4(
.תיזוחמה הדעוה רחבתש רבח   )5(

 הדעול וא תימוקמ תושרל תעגונה תינכתל תודגנתהב תויודגנתהל הנשמה תדעו הנד  )ב(           
 וא תימוקמה תושרה דבוע וא רבח אוה הנשמה תדעוב תוימוקמה תויושרה גיצנו ,תמיוסמ תימוקמ
 תימוקמ תושר ידי לע ,)ב(7 ףיעס יפל ,ץלמוה אוהש וא ,םינד ,הל תעגונה תינכתבש תימוקמה הדעוה
.תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ רחא רבח רומאה ןוידל שאר בשויה הנמי ,רומאכ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םיררעל הנשמ תדעו
 תעימשל ,םירבח השימח תב ,תוחפל תחא הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת תיזוחמ הדעו  )א(   .א11

:הבכרה הזו ,)םיררעל הנשמ תדעו - ןלהל( 111 ףיעס יפל םיררע
 ירבח ברקמ הנימ שאר בשויהש ימ וא ומוקמ אלממ וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי   )1(
;םיררעל הנשמה תדעו שאר בשוי היהיש תיזוחמה הדעוה
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ   )2(
;םיטפשמה רש גיצנ   )3(



;זוחמה ןנכתמ   )4(
.תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ רבח   )5(

 תימוקמ הדעול וא תימוקמ תושרל תעגונה תינכת יבגל ררעב ,םיררעל הנשמה תדעו הנד  )ב(           
 הדעוה וא תימוקמה תושרה דבוע וא רבח אוה הנשמה תדעוב תוימוקמה תויושרה גיצנו ,תמיוסמ
 ,רומאכ תימוקמ תושר ידי לע ,)ב(7 ףיעס יפל ,ץלמוה אוהש וא םינד הל תעגונה תינכתבש תימוקמה
.תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ רחא רבח ,ררע ותוא יבגל ,שאר בשויה הנמי

2010-ע"שת  )93 'סמ ןוקית( םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו
– הז ףיעסב  )א( .1א11

 תוארוהל םאתהב ןוכישהו יוניבה רש ידיב ירוביצ ןוכישכ ורשואש ןיעקרקמ – "ירוביצ ןוכיש"           
;1964-ד"כשתה ,)העש תארוה( םיירוביצ םינוכיש םושיר קוחל א1 ףיעס
 ןוכיש לש ומוחת לע הלחה תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "ירוביצ ןוכישל תינכת"           

 יפותיש בושיי לש ומוחתב הלחה רומאכ תינכת טעמל ,תחא תימוקמ תושרב רתוי וא דחא ירוביצ
 רשפאל ידכ תושורדה ,תטרופמ תינכת לש תוארוה תללוכהו ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפ יפל ותרדגהכ
 ירוביצ ןוכיש הילע הנבנש עקרקה לש השדח הקולח וא םישרגמל הקולח לש ןיעקרקמה יסקנפב םושיר
.דבלב הלא תאו ,רומאכ ןוכיש תמקהל תדעוימה וא
 םינוכישל תוינכת ןיינעל הנשמ תדעו ,תיזוחמה הדעווה ירבח ןיבמ ,םקות זוחמ לכב  )ב(           

:הבכרה הזו ,)םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ הדעו – הז ףיעסב( םיירוביצ
;שאר בשויה היהי אוהו תיזוחמה הדעווה שאר בשוי   )1(
;םיטפשמה רש גיצנ   )2(
;ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )3(
;הביבסה תנגהל רשה גיצנ   )4(

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םינפה רש גיצנ )א4(
;םינפה רש הנמיש ,תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ רבח   )5(
;זוחמה ןנכתמ   )6(
.לארשי יעקרקמ תושר גיצנ   )7(

.תומושרב םסרופת )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הדעו תמקה לע העדוה   )ג(           
 וא לארשי יופימל זכרמה להנמ עבק ךרד ןמזוי םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו ינוידל  )ד(           
.לארשי יופימל זכרמה ידבוע ברקמ וגיצנ
 לשו תיזוחמ הדעו לש תויוכמסה לכ תונותנ ויהי םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעוול  )ה(           
 םאתהב הקולח יטירשת רושיא וא םיירוביצ םינוכיש תוינכת רושיא םשל תושורדה תימוקמ תדעו
 בשוי לש תויוכמסה תונותנ ויהי םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו שאר בשוילו ,'ד קרפ תוארוהל
.141-ו 125 םיפיעס יפל תימוקמ הדעו שאר
 תוארוהו ,תיזוחמ הדעו תטלחה ןידכ םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו תטלחה ןיד   )ו(           

.הטלחהה לע ולוחי אל ה11-ו ד11 םיפיעס
 םינוכיש םושירל הנשמ תדעוול תונותנה תויוכמסב ןיא ,)ח( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב   )ז(           

 יפל טירשת וא תינכת לכ רשאל ,תימוקמ הדעוול תונותנה תויוכמסהמ עורגל ידכ ,הז ףיעסב םיירוביצ
.ןיד לכ
 אל ,ירוביצ ןוכישל תינכת תדקפה לע םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו הטילחה   )1(  )ח(           

 ,הלחה תרחא תינכת תדקפה לע ,הרומאה הטלחהה דעוממ םינש שמח ךותב ,תימוקמ הדעו טילחת
 דע ,ירוביצ ןוכישל תינכתה תא רותסל ידכ הב שיש ,ירוביצ ןוכישל תינכתה םוחתב ,הקלח וא הלוכ
;הרשאל אלש הטלחה לבקתתש דע וא ירוביצ ןוכישל תינכתה רשואתש

 תינכתה – וז הקספב( תינכת תדקפה לע תיזוחמ הדעו וא תימוקמ הדעו הטילחה   )2(
 דעוממ םינש שמח ךותב ,םיירוביצ םינוכיש םושירל הנשמ תדעו טילחת אל ,)הנושארה
 םוחתב ,הקלח וא הלוכ ,הלחה ירוביצ ןוכישל תינכת תדקפה לע ,הרומאה הטלחהה
 תינכתה רשואתש דע ,הנושארה תינכתה תא רותסל ידכ הב שיש ,הנושארה תינכתה
.הרשאל אלש הטלחה לבקתתש דע וא הנושארה

2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית( םיטועימ יבושייב תומיוסמ תוינכתל הנשמ תדעו



– הז ףיעסב  )א( .2א11
 הלחה תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "םיטועימ בושייב םושיר תרדסהל תינכת"           

 לש תוארוה תללוכה ,םיטועימ בושיי לש ומוחתב הלחה תטרופמ תינכת וא ,םיטועימ בושיי לש ומוחתב
 הקולח לש וא םישרגמל הקולח לש ןיעקרקמה יסקנפב םושיר רשפאל ידכ תושורדה תטרופמ תינכת
;דבלב הלא תאו ,עקרקה לש השדח
 תיתדוקנ תינכתו םיטועימ בושייב םושיר תרדסהל תינכת – "םיטועימ בושייב תמיוסמ תינכת"           

;םיטועימ בושייב
 ומוחתב הלחה ,תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "םיטועימ בושייב תיתדוקנ תינכת"           

 םיוולנה םישומישלו םירוגמל עקרק תדעיימהו תטרופמ תינכת לש תוארוה תללוכה ,םיטועימ בושיי לש
.50 לע הלוע וניא הב תולולכה רוידה תודיחי רפסמש דבלבו ,םירוגמל
 הנשמ תדעו ,תיזוחמה הדעווה ירבח ןיבמ ,םקות זכרמה זוחמבו הפיח זוחמב ,ןופצה זוחמב  )ב(           
:הבכרה הזו ,)םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו – הז ףיעסב( םיטועימ יבושייב תומיוסמ תוינכת ןיינעל

 ירבח ברקמ הנימ שאר בשויהש ימ וא ומוקמ אלממ וא תיזוחמה הדעווה שאר בשוי   )1(
;שאר בשויה היהי אוהו ,תיזוחמה הדעווה
;םיטפשמה רש גיצנ   )2(
;ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )3(
;הביבסה תנגהל רשה גיצנ   )4(
;םינפה רש גיצנ   )5(
;תיזוחמה הדעווה רחבתש ,תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ םירבח ינש   )6(
.זוחמה ןנכתמ   )7(

.הנשמה תדעווב ןוכישהו יוניבה רש גיצנ םוקמ אלממ היהי לארשי יעקרקמ תושר גיצנ   )ג(           
.תומושרב םסרופת םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו תמקה לע העדוה  )ד(           
 וגיצנ וא לארשי יופימל זכרמה להנמ עבק ךרד ןמזוי םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו ינוידל  )ה(           

.לארשי יופימל זכרמה ידבוע ברקמ
 בושייב תמיוסמ תינכתש תימוקמה תושרה שאר ןמזוי םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו ינוידל   )ו(           

.הלש ןונכתה בחרמב הלח םיטועימ
 םיפיעס תוארוהו ,תיזוחמ הדעו תטלחה ןידכ םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו לש הטלחה ןיד   )ז(           

.הטלחהה לע ולוחי אל ה11-ו ד11
 רחאל םיטועימ בושייב תמיוסמ תינכת רשאל תיאשר םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו  )ח(           

:הלא ינש ומייקתהש
 תינכתה תא תמאותה םושיר יכרוצל תינכת לארשי יופימל זכרמה להנמל השגוה   )1(
;תמיוסמה
 יכרוצל תינכתה תא רשאי לארשי יופימל זכרמה יכ עידוה לארשי יופימל זכרמה להנמ   )2(
 תדוקפל םאתהב םושירל הרשככ ,תמיוסמה תינכתה תא תמאותה ול השגוהש םושיר
 הנשמה תדעווב תמיוסמה תינכתה רושיא םע ,1969-ט"כשתה ,ןיעקרקמה קוחלו תודידמה
.הל םאתהבו םיטועימ יבושייל

 תדעו לשו תיזוחמ הדעו לש תויוכמסה לכ תונותנ ויהי םיטועימ יבושייל הנשמ תדעוול  )ט(           
 םאתהב הקולח יטירשת רושיא וא םיטועימ בושייב תמיוסמ תינכת רושיא םשל תושורדה תימוקמ
 שאר בשוי לש תויוכמסה תונותנ ויהי םיטועימ יבושייל הנשמה תדעו שאר בשוילו ,'ד קרפ תוארוהל
.141-ו 125 םיפיעס יפל תימוקמ הדעו
 םיטועימ יבושייל הנשמ תדעוול תונותנה תויוכמסב ןיא ,)אי( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב   )י(           

.ןיד לכ יפל טירשת וא תינכת לכ רשאל תימוקמ הדעוול תונותנה תויוכמסהמ עורגל ידכ ,הז ףיעסב
 אל ,םיטועימ בושייב תמיוסמ תינכת תדקפה לע םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו הטילחה )אי(           

 ,הלחה תרחא תינכת תדקפה לע ,הרומאה הטלחהה דעוממ םינש שמח ךותב ,תימוקמ הדעו טילחת
 רשואתש דע ,תמיוסמה תינכתה תא רותסל ידכ הב שיש ,תמיוסמה תינכתה םוחתב ,הקלח וא הלוכ
.הרשאל אלש טלחויש דע וא הרומאה תינכתה
 תינכתה – הז ןטק ףיעסב( תינכת תדקפה לע תיזוחמ הדעו וא תימוקמ הדעו הטילחה )בי(           

 לע ,הרומאה הטלחהה דעוממ םינש שמח ךותב ,םיטועימ יבושייל הנשמ תדעו טילחת אל ,)הנושארה



 ידכ הב שיש ,הנושארה תינכתה םוחתב ,הקלח וא הלוכ ,הלחה םיטועימ בושייב תמיוסמ תינכת תדקפה
.הרשאל אלש טלחויש דע וא הנושארה תינכתה רשואתש דע ,הנושארה תינכתה תא רותסל

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית( תוריית תיתשת ןיינעל הנשמ תדעו
 תינוריע תושר םוחתב הלחה תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכת – "תורייתל תינכת" ,הז ףיעסב  )א( .3א11

 םיפסונ םידועיי לולכתש לוכיו תואנולמל אוה ירקיעה הדועייש תטרופמ תינכת לש תוארוה תללוכו
.רומאה דועייל םיוולנ וא םירושקה
:הבכרה הזו תורייתל תוינכתל הנשמ תדעו םקות זוחמ לכב  )ב(           

 ירבח ברקמ הנימ שאר בשויהש ימ וא ומוקמ אלממ וא תיזוחמה הדעווה שאר בשוי   )1(
;שאר בשויה היהי אוהו ,תיזוחמה הדעווה
;תורייתה רש גיצנ   )2(
;ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )3(
;הביבסה תנגהל רשה גיצנ   )4(
;זוחמה ןנכתמ   )5(
.תוימוקמה תויושרה גיצנ היהי םהמ דחאש תיזוחמה הדעווה רחבתש םירבח ינש   )6(

 םיפיעס תוארוהו ,תיזוחמ הדעו תטלחה ןידכ איה תורייתל תוינכתל הנשמ תדעו תטלחה ןיד   )ג(           
.הטלחהה לע ולוחי אל ה11-ו ד11

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תורחא הנשמ תודעו
 ,תחא לכ םירבח השימח תונב ,תופסונ הנשמ תודעו ,הירבח ןיבמ ,רוחבל תיאשר תיזוחמ הדעו   .ב11

 הנשמ תדעו לכל שאר בשוי הנמת הדעוה ;תוימוקמה תויושרה יגיצנ ןיבמ אוהש דחא רבח תוחפל ןהבו
.היתויוכמסמ הל לוצאל תיאשר איהו ,תיזוחמה הדעוה ירבח ברקמ ,רומאכ הרחבש

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הנשמה תודעו לש תוטלחהה חולשמ
.ןתלבקמ םימי הרשע ךות ,תיזוחמה הדעוה ירבח לכל וחלשיי הנשמה תודעו תוטלחה   .ג11

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הדעוה תאילמב ןויד – המוגפ הטלחה
 תדעו לש התטלחה תלבק םוימ םימי העבש ךות ,םיאשר תיזוחמה הדעוה לש תוחפל םירבח ינש   .ד11

 תדעוב הלבקתה ויבגלש ןינעב ןויד תיזוחמה הדעוה תאילמב םייקתיש בתכב שורדל ,םהידיל הנשמה
 השירדה ;תינונכת וא תיטפשמ הניחבמ המוגפ הנשמה תדעו לש התטלחהש קומינב ,הטלחה הנשמה
 היהת התטלחהו ןינעב ןויד תיזוחמה הדעוה םייקת ,רומאכ השירד הלבקתנ ;םיקומינה יטרפ תא לולכת
.תיפוס

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הנשמ תדעו תטלחה ןיד
.תיזוחמה הדעוה תטלחה ןידכ הנשמ תדעו תטלחה ןיד ,ד11 ףיעס תוארוהל ףופכב   .ה11

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( יזוחמ ןונכת בחרמ
2015-ה"עשת

 ,'ד ןמיס יפל דחוימ ןונכת בחרמ וא 'ג ןמיס יפל ימוקמ ןונכת בחרמ ונניאש זוחמב חטש לכ  )א(   .12
 היתויוכמס לע ףסונב ,חטש ותואב ויהי זוחמה לש תיזוחמה הדעולו ,ימוקמ ןונכת בחרמ אוה ףא היהי

 ,ימוקמ ןונכת בחרמ חטשה זרכוה וליא תימוקמה הדעול ויהש תויוכמסה לכ ,הז קוח יפל תורחאה
.)ג( ןטק ףיעסב הרומאה ,תיזוחמה יושירה תושרל תונותנה תויוכמסה טעמל
 תושר לש המוחתב ללכנ ןכמ רחאלש דעומ לכב וא הז קוח לש ותליחת םויבש רומאכ חטש  )ב(           

 קוח לש ותליחת םוימ םינש שמח לש הפוקת םותב )א( ןטק ףיעס תוארוה וילע דוע ולוחי אל ,תימוקמ
 תמכסהב ,םינפה רש .רחואמה יפל לכה ,רומאכ תימוקמ תושר םוחתב חטשה ללכנ ובש םויהמ וא הז

.תופסונ םינש שמחב הרומאה הפוקתה תא ךיראהל ,ינולפ חטש יבגל ,יאשר ,רצואה רש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
:היהי יזוחמ ןונכת בחרמ ןינעל יושירה תושר בכרה   )ג(           

;ומוקמ אלממ וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי   )1(
.זוחמה ןנכתמ   )2(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 תינכתכ הז קוח ןיינעל התוא וארי ,יזוחמ ןונכת בחרמב תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת  )ד(           
.תיזוחמ הדעו תוכמסב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יושיר תושר לש וא תימוקמ הדעו לש הטלחה לע ררע תוכז הז קוח יפל תמייקש םוקמ לכב  )ה(           

 הדעווה ידי לע הנתינ הטלחההו ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת ןיינעב הטלחה לע ררע טעמל ,תימוקמ
 לש הנשמה תדעוול ררעה שגוי ,הז ףיעס יפל ןתוכמס חוכמ תיזוחמה יושירה תושר וא תיזוחמה
.)ג(6 ףיעס יפל המקוהש תיצראה הצעומה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(

ררע תדעו :1'ב ןמיס

 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררע תדעו
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101
:הבכרה הזו )ררעה תדעו – הז קוחב( ררע תדעו היהת זוחמ לכל  )א(   .א12

 ,הינבו ןונכת ינינעב יוצמ אוהש דבלבו ,תוחפל םינש שמח לש קתו לעב ,ןיד ךרוע   )1(
 רומאכ ןיד ךרוע הנומי אל ;שאר בשויה היהי אוהו דחאכ םיטפשמה רשו רצואה רש ונמיש
;םירחאה ויקוסיע ןיבל שאר בשויכ ודיקפת ןיב םינינע דוגינ םייק םירשה תעדל םא
;הינבו ןונכת ינינעב יקבה זוחמה ןנכתמ גיצנ   )2(
 םיסדנהמה סקנפב םימושרה סדנהמ וא לכירדא אוהו ,רצואה רש הנמיש דחא רבח   )3(
 ןונכת םוחתב ימדקא ראות לעב וא םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ותועמשמכ םילכירדאהו
:הלא םיינש םהמ דחא לכב ומייקתיש דבלבו ,םירוזאו םירע

;הינבו ןונכת ינינעב יקב אוה   )א(
.זוחמ ותואבש תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו דבוע וא הנידמה דבוע וניא אוה   )ב(

 יפכ ,םירומאה םירושיכה ילעב ברמ תא גציימה ןוגראה תצלמה יפ לע הנומי רומאכ רבח
;תומושרב העדוהב רצואה רש עבקיש
 ותואבש תוימוקמה תויושרה תצלמה יפ לע םינפה רש הנמיש רוביצ יגיצנ ינש   )א(   )4(

.זוחמ
 ושרדנש םוימ םימי השימחו םיעברא ךות ,תויאשר זוחמבש תוימוקמה תויושרה   )ב(
 תונמל רשה יאשר ,ןכ ושע אל ;ןהיתוצלמה תא רשל שיגהל ,םינפה רש ידי לע ךכל
.הצלמהה אלל ,רוביצה יגיצנ תא
 הדעוב ,תימוקמ תושר לש הצעומב רבח אוהש רוביצ גיצנ םינפה רש הנמי אל    )ג(

.םירומאה םיפוגה דחא דבוע אוהש וא תפתושמ הדעוב וא תדחוימ הדעוב ,תימוקמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו תטלחה לע )3()א(ב12 ףיעס יפל ררעב ןוידב  )ב(           

:הלא םירבח ררעה תדעו בכרהל ופרוצי ,א62 ףיעס יפל התוכמסבש תינכת ןיינעל ,תדחוימ תיאמצע
;הביבסה תנגהל רשה הנמיש רחא גיצנ וא תיזוחמה הדעווב הביבסה תנגהל רשה גיצנ   )1(
;ןוכישהו יוניבה רש הנמיש רחא גיצנ וא תיזוחמה הדעווב ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )2(
.הרובחתה רש הנמיש רחא גיצנ וא תיזוחמה הדעווב הרובחתה רש גיצנ   )3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ברקמ אלש וא הנידמה ידבוע ברקמ הנומיש לוכיו ,ררע הדעוול ריכזמ הנמי רצואה רש   )ג(           

.הנידמה ידבוע

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררעה תדעו תויוכמס
2015-ה"עשת

:ררעה תדעו לש תויוכמסהו םידיקפתה הלאו  )א(   .ב12

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 לש וא תימוקמ יושיר תושר לש ,תימוקמ הדעו לש הטלחה לע ררעב טילחהלו ןודל   )1(
 תוכז הז קוחב תנתינ ובש ןינע לכב ,דחא זוחמבש תוימוקמ תודעו רפסמל תפתושמ הדעו



 לטיהלו םייוציפל ררע תדעו לש התוכמס םוחתבש םינינעב טעמל ,ןהיתוטלחה לע ררע
;ו12 ףיעס יפל התנומש החבשה
 הקספב רומאכ יושיר תושר לש וא תימוקמ הדעו לש הטלחה לע ררעב טילחהלו ןודל   )2(
 וא הלקה תוברל ,הז קוח יפל רתיה וא ,'ד קרפ יפל תועקרק לש דוחיאו הקולח הנינעש )1(
;גרוח שומישל רתיה
 ףיעס יפל התוכמסבש תינכת ןינעב תימוקמ הדעו תטלחה לע ררעב טילחהלו ןודל   )3(

 וא עבקתש םיאנתב וא ,םייוניש ילב וא םע ,רומאכ תינכת רשאל םא טילחהלו א62
;התוחדל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;)ז(ד145 ףיעס יפל תויבחרמ תויחנה וניינעש ררעב טילחהלו ןודל )א3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;)2א(152 ףיעס יפל הגשהב טילחהלו ןודל )ב3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;)3א(152 ףיעס יפל רתיה ןתמ-יא לשב ררעב טילחהלו ןודל  )ג3(
;וב טילחהלו ןודל התוא ךימסמ הז קוחש רחא ררע לכב טילחהלו ןודל   )4(

 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )58 'סמ ןוקית(
2014-ד"עשת )101

 .יעבטה זגה קשמ קוחל )ג(26 ףיעס יפל ררעב טילחהלו ןודל   )5(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןיבו התמזויב ןיב ,הינפב ןודנה ןינע לכב החמומ לש תעד תווח לבקל תיאשר ררעה תדעו  )ב(           

.הז ןטק ףיעס ןיינעל תונקת ןיקתהל יאשר רצואה רש ;ןינעל םיעגונה םידדצה תמזויב
 ךות ,תימוקמה הדעוה שאר בשוילו םידדצל םושר ראודב חלשית ררעה תדעו תטלחה   )ג(           

.התלבק םוימ םימי העבש
;תיפוס היהת )2(-ו )1()א( ןטק ףיעס יפל ררע תדעו תטלחה   )1(  )ד(           

 ףיעס יפל תיזוחמה הדעול רורעל ןתינ )3()א( ןטק ףיעס יפל ררע תדעו תטלחה לע   )2(
111.

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש  )ה(           
 וא ,ררעב ודבל טילחהלו ןודל ךמסומ ררעה תדעו שאר בשוי היהי םהבש םיאנתו תוביסנ ,םירקמ עובקל
 ,רתיה הניינעש תימוקמ יושיר תושר לש וא תימוקמ הדעו לש הטלחה לע ,)2א(152 ףיעס יפל הגשהב
.גרוח שומישל רתיה וא הלקה תוברל

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תופסונ ררע תודעו תמקה
2015-ה"עשת

 ררע תודעו םיקהל יאשר ,רבדב תועגונה תוימוקמה תודעוה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש  )א(   .ג12
 תושעל ךרוצ שי יכ חכונ םא ,םיוסמ זוחמבש ,רתוי וא דחא ימוקמ ןונכת בחרמל ,הז ןמיס יפל תופסונ
.ןכ
 חלשיי הקתעהו תומושרב םסרופת ,התוכמס םוחתו ,הבכרה ,ררעה תדעו תמקה לע העדוה  )ב(           
 קתעה חלשי תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ;ררעה תדעו המקוה המוחתבש תיזוחמה הדעוה שאר בשויל
.שרוד לכל העדוהה תא ורסמי תוימוקמה תודעוהו ,זוחמבש תוימוקמה תודעול העדוההמ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ןיד ירדס
.ררעה תודעוב ןידה ירדס תא עבקי ,רצואה רש תמכסהב ,םיטפשמה רש   .ד12

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררע תדעו תואצוה
2015-ה"עשת

.ןונכתה להנימ ביצקתב וללכיי ,הדעוה ירבח לש םרכש תוברל ,ררעה תדעו לש היתואצוה  )א(   .ה12



 תא עובקל ,רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש יאשר ,תחא ררע תדעומ רתוי זוחמב המקוה  )ב(           
 בשחתהב ,ומקוהש תופסונה תודעוה לש ןהיתואצוהב תוימוקמה תויושרה לש ןתופתתשה רועיש
.זוחמ ותואב ובגיש ררעה תורגאב
 היהי ,)ב( ןטק ףיעס יפל תימוקמ תושר לש התופתתשה רועיש םוכס תא םינפה רש עבק   )ג(           

 רצואל רתומ ;םינפה רשמ ךכ לע העדוה הל האצמוהש םוימ ,הנידמה רצואל הנממ עיגמה בוח הז םוכס
 וא ןיד יפ לע תימוקמה תושרל הנידמה רצואמ םיעיגמה םימוכסה ךותמ רומאכ בוח תוכנל הנידמה
 רוסיא וא לוקיע ,דובעש ,ןוכשמ לכ ףא לע תאזו ,םינפה רש תשירד יפ לע ,תרחא ךרדב וא ,םכסה
.תימוקמה תושרל םולשתכ ררעה תדעול םולשתה תא םיאורו ,רומאה םוכסה לע םילטומה ,רחא הרבעה

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(

החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו :2'ב ןמיס

103 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 לטיהלו םייוציפל ררע תדעו – הז קוחב( החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו היהת זוחמ לכל   .ו12
:הבכרה הזו ,)החבשה

 רצואה רש ונמיש ,הינבו ןונכת ינינעב יוצמה ,תוחפל םינש שמח לש קתו לעב ,ןיד ךרוע  )1(
 םייק םירשה תעדל םא רומאכ ןיד ךרוע הנומי אל ;שאר בשויה היהי אוהו ,דחאכ םיטפשמה רשו
;םירחאה ויקוסיע ןיבל שאר בשויכ ודיקפת ןיב םינינע דוגינ
;הינבו ןונכת ינינעב איקבה ,זוחמה ןנכתמ גיצנ  )2(

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 הלכשה וא ,הסדנהה וא ןובשח תייאר ,םיקסע להנימ ,הלכלכה םוחתב ימדקא ראות לעב  )3(

 תושר וא תימוקמ הדעו דבוע וא הנידמה דבוע וניאש דבלבו ,רצואה רש הנמיש ,תרחא המיאתמ
 ןיב םינינע דוגינ םייק רצואה רש תעדל םא רומאכ םדא הנומי אל ;זוחמ ותואבש ,תימוקמ
.םירחאה ויקוסיע ןיבל הדעווב רבחכ ודיקפת

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תויוכמס

ז12
[2]

:החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו לש תויוכמסהו םידיקפתה הלאו  .
;1'ח קרפ יפל החבשה לטיהל תעגונה הטלחה לע ררעב טילחהלו ןודל  )1(
;'ט קרפ יפל םייוציפ תעיבתל תעגונה הטלחה לע ררעב טילחהלו ןודל  )2(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יפל םייוציפל השירדבו יעבטה זגה קשמ קוחל )3()ה(28 ףיעס יפל ררעב טילחהלו ןודל  )3(
.רומאה קוחל 53-ו 45 ,)ד(-ו )ג( ,)ב(28 םיפיעס

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו לע תוארוה תלוחת
 לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו לע ולוחי )א(ה12-ו ד12 ,)1()ד(-ו )ג( ,)ב(ב12 םיפיעס תוארוה  .ח12

.םיביוחמה םייונישב ,החבשה

תימוקמ הדעו :'ג ןמיס

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ימוקמ ןונכת בחרמ
2015-ה"עשת

 תימוקמה תושרהו תיזוחמה הדעוה ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש  )א(   .13
.)ןונכת וצ – ןלהל( ימוקמ ןונכת בחרמ לעכ חטש לע וצב זירכהל יאשר ,רבדב תעגונה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 םג לולכי אל תירוזא הצעומ לש חטשה תא ללוכה ימוקמ ןונכת בחרמ יבגל ןונכת וצ  )ב(           

 רחאל ,רצואה רש ענכוש ןכ םא אלא ,היריע לש וא תירוזא הצעומ הנניאש תימוקמ הצעומ לש םיחטש
 דחוימה היפואב העיגפ םושמ ימוקמה ןונכתה בחרמ תעיבקב היהי אל יכ ,תואלקחה רש םע תוצעייתה
.רבדב תעגונה תירוזאה הצעומה לש

ןונכת וצ לש ומוסרפו ונכת



 תוחול לע ,תומושרב םסרופי אוה ;בחרמה לש ומוחת תא וא ויתולובג תא טרפי ןונכת וצ   .14
.רומאכ תימוקמ תושר לכ לש הדרשמבו בחרמה לש ומוחתב תאצמנה תימוקמ תושר לכ לש תועדומה

ןונכת וצ לש ותליחת
 ומוסרפ םוימ רשע-השימחה םויב – עבקנ אל םאו ,וב עבקנש דעומב ותליחת – ןונכת וצ   .15

.תומושרב

 )104 'סמ ןוקית( 2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( ןונכת בחרמ יוניש
2015-ו"עשת

 םיאנתה םתואב ימוקמ ןונכת בחרמ לש ויתולובג תא וא ומוחת תא תונשל יאשר רצואה רש  )א(     .16
.וילע זירכהל יאשר אוה םהבש ךרד התואבו

2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית(
 רצואה רש יאשר ,ןיד יפל תימוקמ תושר לש המוחת הנוש ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ב(           
 תוצעייתה תבוח יונישה לע לוחת אלו ,רומאכ םייונישל ימוקמה ןונכתה בחרמ תמאתה לע וצב זירכהל
.13 ףיעס יפל

תימוקמ הדעו
.)תימוקמ הדעו – ןלהל( הינבלו ןונכתל תימוקמ הדעו היהת ימוקמ ןונכת בחרמ לכל   .17

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תחא תימוקמ תושרב הדעו
2015-ה"עשת ,)העש

 תושרה תצעומ היהת ,דבלב תחא תימוקמ תושר םוחת ללוכה ימוקמ ןונכת בחרמב  )א(   .18
.תימוקמה הדעוה – תימוקמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םיפוגהו םידרשמה יגיצנ ,עבק ךרד ,ונמזוי הנשמה תדעו ינוידלו תימוקמה הדעוה ינוידל  )ב(           

:)תצעיימ העד ילעב םיגיצנ – הז קוחב( תצעיימ העד םהל אהתש ,םיאבה
 רש ,תואירבה רש ,ןוכישהו יוניבה רש ,הביבסה תוכיאל רשה ,רצואה רש יגיצנ   )1(
;הרובחתה רשו הרטשמה

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
;לארשי יעקרקמ תושר גיצנ   )2(
 םיסדנהמה סקנפב םימושרה סדנהמ וא לכירדא אוהו רצואה רש הנמיש גיצנ   )3(
 ןונכת םוחתב ימדקא ראות לעב וא ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ותועמשמכ םילכירדאהו
:הלא םיינש םהמ דחא לכב ומייקתיש דבלבו ,םירוזאו םירע

;הינבו ןונכת ינינעב יקב אוה   )א(
;זוחמ ותואבש תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו דבוע וא הנידמה דבוע וניא אוה   )ב(

 ,םירומאה םירושיכה ילעב ברמ תא גציימה ןוגראה תצלמה יפ לע הנומי וז הקספ יפל גיצנ
;תומושרב העדוהב רצואה רש עבקיש יפכ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לש )ב(-ו )א( הנשמ תואקספב רומאה םהב םייקתמש רצואה רש הנמיש םיגיצנ ינש )א3(
 וא הסדנהה ,תולכירדאה םוחתב ימדקא ראות לעב אוה םהמ דחא לכש דבלבו ,)3( הקספ
;יאסדנה אוהש וא ןיינעל םיעגונה הביבסהו הרבחה יעדמ םוחתב וא םירוזאו םירע ןונכת
;תירוזא הצעומ היוצמ הבחרמבש ,תימוקמ הדעוב – תואלקחה רש גיצנ   )4(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תימוקמ הדעווב – תושרה להנמ הנמיש םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה גיצנ   )5(

.תירוזא הצעומ היוצמ הבחרמבש
 ףיעסב יונמ וניאש ,רש לש וגיצנ תא הדעוה שאר בשוי ןימזי ,רצואה רש גיצנ תצלמה יפל   )ג(           

.דבלב תצעיימ העד אהת רומאכ גיצנל ;הדעוב ןודנה רבדב ןינע ול שי רשא ,)ב( ןטק

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 ותופתתשה רובעב לומגל יאכז היהי )א3( וא )3()ב( ןטק ףיעס יפל תצעיימ העד לעב גיצנ )1ג(           
 עבקיש םוכסב ,תימוקמה הדעווה תפוקמ םלושי לומגה ;הנשמה תדעו וא תימוקמה הדעווה תובישיב
 יפל לומגה םולשת תולעב תימוקמה הדעווה תא הפשי רצואה דרשמ ;עבקיש םיאנת יפלו רצואה רש
 רומאכ תונקתב אוה יאשרו ,הז ןטק ףיעס יפל יופיש ןיינעל תוארוה עבקי רצואה רש ;הז ןטק ףיעס
 ,וקלח וא ולוכ ,יופישל תויאכז ויהי אל עבקיש תוימוקמ תודעו יגוס וא תוימוקמ תודעו יכ עובקל
.ילכלכה ןבצמב ראשה ןיבו הז ןיינעל עבקיש הדימ תומאב בשחתהב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הדעווב ןוידל הלועה ןיינע לכב ותעד תא תווחל תונמדזה ןתנית תצעיימ העד לעב גיצנל )2ג(           

.ןוידב ותעד תווח גצות ,ןוידה ינפל בתכב תעד תווח רומאכ גיצנ שיגה ;הנשמה תדעווב וא תימוקמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לש הטלחה לכ לע דחאכ רורעל םיאשר ,תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה ןיבמ ,םיינש לכ  )ד(           

 הדעוה תטלחה תא רשאל תיאשר איהו ,ררעה תדעו ינפל הנשמה תדעו לש וא תימוקמה הדעוה
.הלטבל וא התונשל ,תימוקמה
:הבכרה הזו ,)הנשמה תדעו – הז ףיעסב( הינבלו ןונכתל הנשמ תדעו םיקת תימוקמ הדעו  )ה(           

;ךכל התנימ הצעומהש וינגסמ דחא וא תימוקמה תושרה שאר   )1(
 ירבח הששמ רתוי אל – דחאו םירשעמ תוחפ הירבח רפסמש תימוקמ תושר תצעומב   )2(

 ;הצעומ ירבח הרשעמ רתוי אל – רתוי וא דחאו םירשע הירבח רפסמש הצעומבו ,הצעומ
 ללוכה ןגוציי היהי ,הב תוגצוימ תועיסה לכ אלש הלהנה תדעו הצעומב תמייק םא ,םלואו

;דחא גיצנמ תוחפ אל ךא ,הצעומב ןגוצייל יסחי הנשמה תדעוב רומאכ תועיסה לש

2012-ב"עשת )99 'סמ ןוקית(
 ,ןמזוי ,הלצהו שא תוחיטב םוחתב הרשכה לעב ,הלצהו תואבכל תיצראה תושרה גיצנ   )3(
 שא תוחיטבל םיעגונה םיניינעב תצעיימ העד ול היהתו ,הנשמה תדעו ינוידל ,עבק ךרד
.הלצהו

 ,התטלחה ןידו הנשמה תדעול םינקומ ויהי תימוקמ הדעו לש תויוכמסהו םידיקפתה לכ   )ו(           
.תימוקמה הדעוה תטלחה ןידכ ,)ז( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 העדה ילעב םיגיצנלו תימוקמה הדעוה ירבח לכל חלשית הנשמה תדעו לש הטלחה לכ   )ז(           

 ,בתכב שורדל יאשר רומאכ גיצנ וא תימוקמה הדעוה רבח לכ ;התלבק םוימ םימי הרשע ךות ,תצעיימה
 השירדה ;ןינעב ןויד תימוקמה הדעוה תאילמב םייקתיש ,וידיל הטלחהה תלבק םוימ םימי העבש ךות
 ;תימוקמה הדעוה לש הבורקה הבישיב ןינעה ןודיי ,רומאכ השירד השגוה ;םיקומינה יטרפ תא לולכת
.רבד לכל ,תימוקמה הדעוה תטלחהכ הנשמה תדעו לש התטלחה תא םיאור ,רומאכ השירד השגוה אל

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1969-ט"כשת )3 'סמ ןוקית( תוימוקמ תויושר רפסמב הדעו
2015-ה"עשת ,)העש

 תויושרה – ןלהל( תחא תימוקמ תושרמ רתוי תואצמנ ומוחתבש ימוקמ ןונכת בחרמב  )א(   .19
:הזכ תימוקמה הדעוה לש הבכרה היהי ,)תויבחרמה

2015-ה"עשת )103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;הנידמה ידבוע ברקמ אלש וא הנידמה ידבוע ברקמ ,רצואה רש הנמיש שאר בשוי   )1(
 תויושרה םהילע וצילמהש םישנא תמישר ךותמ םינפה רש הנמיש םירבח העבש   )2(
 םיבשותה רפסמלו תויבחרמה תויושרה לכ לש גוצייל רשפאה לככ בל םישב ,תויבחרמה
 אל םינוממהמ םיינש תוחפלשו וללה תויושרה דבוע הנמתי אלש דבלבו ,ןהמ תחא לכ לש
;תויבחרמה תויושרה לש תוצעומה ירבח ויהי

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)וקחמנ( – הפיסו )7( דע )3(

1996-ו"נשת )44 'סמ ןוקית(
 תחא תיבחרמ תושרבש ,ימוקמ ןונכת בחרמב ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע    )1(        )1א(           

 ולוחי ,רתוי וא ףלא השימחו םישולש אוה םיבשותה רפסמ ,ומוחתב היוצמה תוחפל
:הלא תוארוה

;תויבחרמה תויושרה יגיצנמ בכרותו םירבח 17 תב היהת תימוקמה הדעוה   )א(



 יפל ,תימוקמה הדעוב תיבחרמ תושר לכ לש םיגיצנה רפסמ תא עבקי םינפה רש   )ב(
 םיבשותה רפסמל תויבחרמה תויושרהמ תחא לכ לש םיבשותה רפסמ ןיבש סחיה
 לכל דחא גיצנמ תוחפ אל ךא ,ןונכת בחרמ ותואבש תויבחרמה תויושרה לש ללוכה
;תיבחרמ תושר

1996-ו"נשת ט"ת
 םאתהב תימוקמה הדעול היגיצנ תא ,ןתינש לככ ,רחבת תיבחרמ תושר לכ    )ג(
 הדעוב תחא תיבחרמ תושר לש םיגיצנה רפסמ םא ,םלואו ;תועיסה לש יסחיה בכרהל
 לכ אלש הלהנה תדעו תיבחרמ תושר התואב תמייקו ,תוחפל העברא אוה תימוקמה
 תוחפל דחא גיצנ ,תימוקמה הדעול ,תיבחרמה תושרה רחבת ,הב תוגצוימ תועיסה
;הלהנהה תדעוב תגצוימ הניאש העיסמ
;שאר בשוי הירבח ןיבמ רחבת תימוקמה הדעוה    )ד(

 הנשמ תדעו ,הירבח ןיבמ ,רחבת )1( הקספ יפל המקוהש תימוקמה הדעוה   )א(   )2(
;םירבח העבש תב )הנשמ תדעו – ןלהל( הינבלו ןונכתל
 ןידו הנשמ תדעול םינותנ ויהי תימוקמ הדעו לש תויוכמסהו םידיקפתה לכ   )ב(
;תימוקמה הדעוה תטלחה ןידכ ,)ז(18 ףיעס תוארוהל ףופכב ,התטלחה
.)ז(18 ףיעס תוארוה ולוחי הז ףיעס יפל הנשמה תדעו תוטלחה לע    )ג(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ולוחיו תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה ,עבק ךרד ,ונמזוי תימוקמה הדעוה ינוידל        )2א(           

.)ד( דע )1ג(18 ףיעס תוארוה םניינעב

2012-ב"עשת )99 'סמ ןוקית(
 ךרד ןמזוי ,הלצהו שא תוחיטב םוחתב הרשכה לעב ,הלצהו תואבכל תיצראה תושרה גיצנ  )ב(           

.הלצהו שא תוחיטבל םיעגונה םיניינעב תצעיימ העד ול היהתו ,הדעווה ינוידל עבק

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1991-ב"נשת  )34 'סמ ןוקית( תימוקמה הדעוה ריכזמו סדנהמ
2015-ה"עשת ,)העש

.הדעוה סדנהמ היהי תימוקמה תושרה סדנהמ ,18 ףיעס יפל תימוקמ הדעוב  )א(   .20

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םירישכה ןיבמ הדעוה סדנהמ תא תימוקמה הדעוה הנמת ,וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמב  )ב(           
 תוימוקמה תויושרה קוח יפל תוחפל 10,000 אוה היבשות רפסמש תימוקמ תושרב סדנהמ תויהל
 קוחל א6-ו 6 ,א5 םיפיעס תוארוה ;הדעווה דבוע היהי אוהו 1991-ב"נשת ,)תימוקמ תושר סדנהמ(
 עגונב תוארוה עבקי רצואה רשו ,םיביוחמה םייונישב ,הז ןטק ףיעס יפל הנומש סדנהמ לע ולוחי רומאה
.הנוהכמ ותרבעהו ויונימ יכרדל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תונמל תיאשר תימוקמה הדעווה םלואו ,הדעוה ריכזמכ םג שמשי תימוקמה הדעוה סדנהמ   )ג(           

 הדעווה דבוע וא ,18 ףיעס יפל תימוקמ הדעו איה םא תימוקמה תושרה דבוע היהי אוהו הדעוול ריכזמ
.19 ףיעס יפל תימוקמ הדעו איה םא –

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2010-ע"שת  )94 'סמ ןוקית( תימוקמה הדעווה רקבמ
2015-ה"עשת

.תימוקמה הדעווה רקבמ היהי תימוקמה תושרה רקבמ ,18 ףיעס יפל תימוקמ הדעווב  )א(   .א20
 תיבחרמה תושרה רקבמ תימוקמה הדעווה רקבמ היהי ,וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמב  )ב(           

.רתויב לודגה אוה היבשות רפסמש
 תולחה תוארוה ולוחי )ב(-ו )א( םינטק םיפיעס יפל תימוקמה הדעווה רקבמ לש ותלועפ לע   )ג(           

 רש תמכסהב ,םינפה רש ןכ םא אלא ,םיביוחמה םייונישב ,תויריעה תדוקפ תוארוה יפל היריע רקבמ לע
.הז ןיינעב תרחא עבק ,רצואה

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תימוקמ הדעו לש יטפשמ ץעוי
2015-ה"עשת ,)העש

.יטפשמ ץעוי היהי תימוקמ הדעוול  )א(   .ב20



 קוח יפל הנומש תימוקמה תושרה לש יטפשמה ץעויה ,18 ףיעס יפל תימוקמ הדעווב  )ב(           
.תימוקמה הדעווה לש יטפשמה ץעויה היהי ,1975-ו"לשתה ,)יטפשמ ץועיי( תוימוקמה תויושרה
 ןועט תימוקמה הדעווה לש יטפשמה ץעויה לש ויונימ ,וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמב   )ג(           

 תורישכה יאנת תא עבקי ,םיטפשמה רש םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש ;התאילמב הדעווה לש רושיא
.הנוהכמ ותרבעהלו ויונימ יכרדל עגונב תוארוה ןכו ,רומאכ יטפשמ ץעוי לש הנוהכל

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תימוקמה הדעוה רבח לש ותנוהכ תפוקת
2015-ה"עשת )103
 וגיצנ טעמל ,תחא תימוקמ תושרמ רתוי תאצמנ המוחתבש תימוקמה הדעוה רבח לש ותנוהכ   .21

 ומצע אוהש ינפל וא ומוקמב רחא רבח הנומיש ינפל אל ךא ,ויונימל םינש שמח םותב לדחת ,רש לש
 האבה הצעומה תיאשר ,תימוקמ תושר תצעומ תצלמה יפ לע הנמתנש תימוקמ הדעו רבח ;תינש הנומי

.ומוקמב הנומיש רחא רבח יונימ לע ץילמהל הירחא

תומושרב םוסרפ
.תומושרב םסרופת ,וב ןד 21 ףיעסש תימוקמ הדעו רבח יונימ לע העדוה   .22

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
)לטוב(   .23

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( ביצקת
 ללכיי ,דבלב תחא תימוקמ תושר לש םוחת ללוכ הלש ןונכתה בחרמש תימוקמ הדעוב  )א(   .24

.תימוקמ תושר התוא ביצקתב היתואצוהו היתוסנכה ןדמוא
 הנש לכב תימוקמה הדעוה ךורעת תוימוקמ תויושר המכ לש םוחת ללוכ ןונכתה בחרמ היה  )ב(           

 רומאכ ביצקתב תיאשר תימוקמה הדעוהו ,היתואצוהו היתוסנכה ןדמוא תא הארמה ביצקת תעצה
.עבקתש תוסכמ יפל ,ביצקתה ןומימל ףסכ ימולשת המוחתבש תוימוקמה תויושרה לע ליטהל
.ביצקתה תכירעל דעומ עובקל רתומ תונקתב   )ג(           

םינפה רש רושיאל שגוי ביצקתה  )ד(           
[4]

 יפסכמ םוכס םלושי אלו ,רצואה רש תמכסהב ןתנייש ,
 אלא תובייחתה םושב תימוקמה הדעוה בייחתת אלו רומאכ רשואמ ביצקת יפ-לע אלא תימוקמה הדעוה
.רומאכ הרשואש הטלחה יפל וא ויפל

2010-ע"שת )94 'סמ ןוקית(
 טנרטניאה ירתאב ןכו תומושרב םסרופת ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ רשואמה ביצקתה תיצמת  )ה(           

 ,תימוקמה הדעווה לש טנרטניאה רתאבו ,ןיינעה יפל ,תויבחרמה תויושרה לש וא תימוקמה תושרה לש
.הזכ שי םא

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תורגאה תייבג
 םינינב וא תועקרקל רשקב תימוקמה הדעול הז קוח יפל תונקת יפ-לע תומלתשמה תורגא   .25

 תורגא ;היתוסנכהמ קלח ויהיו תימוקמ תושר התוא תפוקל ומלושי ,תינולפ תימוקמ תושר םוחתבש
 קלח ויהיו תימוקמה הדעוה תפוקל ומלושי םירחא תומוקמב םינינבו תועקרקל רשקב רומאכ
.היתוסנכהמ

ןיעקרקמ תיינקה
 קוח חוכמ תרחא ךרדב הל םתונקהל שיש וא תימוקמה הדעוה ידי -לע ועקפוהש ןיעקרקמ  )א(   .26

 לע וא ,ןיעקרקמה םיאצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה םש לע ןיעקרקמה יסקנפב ומשריי ויפ לע וא הז
.רומאכ תימוקמ תושר ןיא םא וא תינכתב שרופמב רבדה עבקנ םא הנידמה םש
 הדעוה תוארוה יפ -לע םהב הקסע לכ עצבי ומש -לע םימושר רומאכ םינקומ ןיעקרקמש ימ  )ב(           

.רומאכ תוארוה יפ לע אלא הקסע לכ םהב עצבי אלו ,הז קוחל םאתהב ונתינש תימוקמה

תימוקמה הדעוה ידי -לע קוחה עוציב
 רתוי לש םוחת ללוכה ןונכת בחרמב תימוקמ תושר לכ לשו תימוקמה הדעוה לש הדיקפתמ  )א(   .27

.ויפ לע הנקת לכו הז קוח תוארוה לש ןמויק תא חיטבהל תחא תימוקמ תושרמ
 םגו תימוקמה הדעוה םג רומאכ עוציבב םיבייח הינבלו ןונכתל הנשמ תדעו תמייקש םוקמ  )ב(           
.הנשמה תדעו



תיזוחמה הדעוה ידי -לע עוציב תייפכ
 יולימל שורדה לכ תא תושעל תימוקמ הדעול בתכב תורוהל תיאשר תיזוחמה הדעוה  )א(   .28

.םייוסמ םוקמל רשקב ןהו ללכ ךרדב ןה ,ויפ-לע וא הז קוחב תימוקמה הדעוה לע םילטומה םידיקפתה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תוברל ,הז קוח חוכמ תיזוחמה הדעוה לש השירד וא הארוה תימוקמה הדעוה המייק אל  )ב(           

 תיאשר ,תיזוחמה הדעוה העבקש ןמזה ךות ,םינינב וא תועקרק תעקפהו תוינכת תכירע רבדב הארוה
 הדעוה ןובשח-לע השירדה וא הארוהה עוציבל שורדה לכ תא המצעב תושעל ,תיזוחמה הדעוה
 ,תימוקמה הדעוה לש תויוכמסה לכ הל ויהי הז ןינעל ;הנממ תואצוהה תא תובגלו המוקמבו תימוקמה
.תימוקמה הדעוה ידי-לע השענ וליאכ וארי השעתש המו

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 הדעוה ןידכ תימוקמה יושירה תושר וא הינבלו ןונכתל הנשמה תדעו ןיד ,הז ףיעס ןינעל   )ג(           

.תימוקמה

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2004-ד"סשת )67 'סמ ןוקית( הנוממ הדעו
2015-ה"עשת

 ידיקפת יולימל הנוממ הדעו תונמל רצואה רש יאשר ,ןלהל םייונמה םירקמהמ דחא לכב  )א(   .א28
:19 ףיעס יפל תימוקמה הדעוה

;הז קוח יפל הילע ולטוהש םידיקפתה תא ,רשה תעדל ,דוע תאלממ הניא הדעוה   )1(
.הז קוח יפל הילע ולטוהש םידיקפתה תא אלמל היושע הניא הדעוה   )2(

 לש ןובשחו ןידב ןייעש רחאל אלא ,)א( ןטק ףיעס יפל ותוכמס תא רצואה רש ליעפי אל  )ב(           
.רבדב תעגונה תיזוחמה הדעוה םע ץעייתהו ,הז ןינעל הנימש הריקח תדעו
 תימוקמ הדעול תונקומה תובוחהו תויוכמסה לכ ויהי הלש שאר בשוילו הנוממ הדעול   )ג(           
.רחא ןיד לכ יפל וא הז קוח יפל הלש שאר בשוילו
.רצואה רש עבקיש הפוקתל ןהכת הנוממה הדעוה  )ד(           

 ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תיזוחמ הדעוול תימוקמ הדעוומ תויוכמס תרבעה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 ןודל ,ןקלח וא ןלוכ ,תימוקמ הדעו לש היתויוכמס תרבעה לע תורוהל יאשר רצואה רש  )א(   .ב28
 יכ אצמ םא ,תיזוחמה הדעוול ,א62 ףיעס יפל התוכמסבש תוינכת לש ןרושיא וא ןתדקפה לע טילחהלו
 איהש וא רומאכ תוינכת ןיינעל הז קוח יפל הידיקפת תא עבק ךרד תאלממ הניא תימוקמה הדעווה
 וא ןיקת להנימ ירדסמ הגירחב ןהיבגל תלעופ איהש וא ןידה תוארוהל םאתהב אלש םתוא תאלממ
.תודימה רהוט לש תונורקעמ
 הדעווה לש התלועפב תודימה רהוט ןניינעש תוריבעל דשח רבדב ותעד תא ןתיי רצואה רש  )ב(           

 הז ןיינעל תעד תווח ול השגוה םא ,)א( ןטק ףיעס יפל ותוכמס תלעפה םשל ,הירבחו הידבוע ,תימוקמה
 דעוממ םימי 21 ךותב שגות רומאכ תעד תווח ;ךכל ךימסה אוהש ימ וא הלשממל יטפשמה ץעויה תאמ
.התלבקל רצואה רש תיינפ
 לש ןובשחו ןידב ןייעש רחאל אלא ,)א( ןטק ףיעס יפל ותוכמס תא רצואה רש ליעפי אל   )ג(           
.רבדב תעגונה תיזוחמה הדעווה םע ץעייתהש רחאלו ,הז ןיינעל הנימש הריקח תדעו
 לש היתויוכמס ורבעוה ;רצואה רש הרויש הפוקתל היהת הז ףיעס יפל תויוכמסה תרבעה  )ד(           
 הננוכש הצעומה תיאשר ,תימוקמה תושרה תצעומל תוריחב ומייקתהו 18 ףיעס יפל תימוקמ הדעו
 טילחיו ןודי רצואה רש ;תויוכמסה תרבעה תא שדחמ ןוחבל רצואה רשמ שקבל רומאכ תוריחב רחאל
.רומאכ השקב ול השגוהש םוימ םימי םישיש ךותב ,תויוכמסה תרבעה תא לטבל קדצומ םא
 ,הז ףיעס יפל תיזוחמה הדעוול הרבעוה היבגל תוכמסהש תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת  )ה(           
.תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכתכ התוא וארי
 םסרופת תויוכמסה תרבעה לוטיב לעו התפוקתו הז ףיעס יפל תויוכמס תרבעה לע העדוה   )ו(           

.רבדב תעגונה תימוקמה הדעווה לשו ןונכתה להנימ לש טנרטניאה ירתאבו תומושרב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .29



 ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( תיבחרמ תושר לש תימוקמ הדעוב תויוכמס תליצא
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 היתויוכמסמ לוצאל ,תונקתב רצואה רש עבקש הדימב ,תיאשר 19 ףיעס יפל תימוקמ הדעו   .א29
.הירבח ןיבמ רחבתש הנשמ תדעול

1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( יושיר תושר
 הדעוה סדנהמו תימוקמה הדעוה לש הנשמה תדעו שאר בשוי וא תימוקמה הדעוה שאר בשוי   .30

.145 ףיעס יפל רתיה ןתמ ןינעל תימוקמ יושיר תושר ויהי ,וידחי ,תימוקמה

2002-ב"סשת )60 'סמ ןוקית( הדעווה סדנהמ וא תימוקמ הדעו ידי לע עדימ תאצמה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

 הדעוול וא תיזוחמה הדעוול ,רצואה רשל ןמזל ןמזמ ואיצמי הדעווה סדנהמ וא תימוקמ הדעו   .31
– ררבל ידכ ,םתעדל תושורדה תועידיה תא ,השירדב ועבקנש דעומבו ןפואב ,םתשירד יפל ,תויתשתל

;םיחותפ םיחטשו םיכרד לש םתבחרהו םתייוותה ןינעל ןונכתה בחרמ יכרצ תא   )1(
;תימוקמה הדעוה תוכמסבש רחא רבד לכב ןונכתה בחרמ יכרצ תא   )2(
;בחרמה חותיפ לש םירעושמה ויפואו ונוויכ תא   )3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןיב ,ןלדוגו רוידה תודיחי יאלמ תוברל ,ןונכתה בחרמב יוניבל םידעוימה םיחטשה תא )א3(

;היינבל םיננכותמ םהש ןיבו םייונב םהש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תדעוו תימוקמה הדעווה ינוידב תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה לש םתוחכונ תא )ב3(
;הלש הנשמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יולימ םשל תויתשתל הדעוול וא תיזוחמה הדעוול ,רצואה רשל שורדה רבד לכ   )4(
.הז קוח יפל םהיתויוכמס תלעפה וא םדיקפת

 תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעווכ וא תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו תכמסה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

 הל תונותנ ויהיש תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו ךימסהל יאשר רצואה רש  )א(   .א31
 יכ חכונ םא ,)ג( וא )1א(א62 ףיעסב רומאכ תוינכת לש רושיא לעו הדקפה לע טילחהלו ןודל תויוכמסה
.הז קוח יפל תוארוהה לש הפיכא תכרעמו יושירו ןונכת תכרעמ ליעיו יעוצקמ ןפואב תמייקמ איה
 ןהכמ ןכ םא אלא ,תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו רצואה רש ךימסי אל   )1(  )ב(           

18 ףיעסב םירומאה םיגיצנה ןיבמ ,תוחפל דחא ,תצעיימ העד לעב גיצנ תימוקמה הדעווב
;)א3( וא )3()ב(
 הדעו ךימסהל ,םידחוימ םימעטמ ,יאשר רצואה רש ,)1( הקספב רומאה ףא לע   )2(

 רומאכ תצעיימ העד לעב גיצנ הב ןהכמ אל םא םג תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ
:הלא לכ ומייקתה יכ ענכושש דבלבו ,הקספ התואב

 םימעטמ הנומ אל גיצנהו רומאכ גיצנ יונימל תושורדה תולועפה לכ ועצוב   )א(
;תימוקמה הדעווב וא רצואה רשב םייולת םניאש
 יפל השגוהש ,ג31 ףיעסב התועמשמכ הרקבה תדיחי לש התעד תווחב עבקנ   )ב(
 םירומאה םירשה יגיצנ ןיבמ ,תוחפל דחא תצעיימ העד לעב גיצנ יכ ,)ד( ןטק ףיעס
 הנשמה תדעו וא תימוקמה הדעווה תובישיב ללכ ךרד ףתתשמ ,)1()ב(18 ףיעסב
.הלש

 תא ןתנש רחאל אלא ,תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו רצואה רש ךימסי אל   )1(   )ג(           
 הידבוע ,תימוקמה הדעווה לש התלועפב תודימה רהוט ןניינעש תוריבעל דשח רבדב ותעד
;ךכל ךימסה אוהש ימ וא הלשממל יטפשמה ץעויה תאמ הז ןיינעל תעד תווח יפל ,הירבחו
 יטפשמה ץעויל רצואה רש הנפי תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו תכמסה םרט   )2(
 םימי 21 ךותב שגות תעדה תווח ;)1( הקספב רומאכ תעד תווח תלבקל השקבב הלשממל
 הקספ תוארוה ולוחי אל ,רומאכ תעדה תווח השגוה אל ;התלבקל רצואה רש תיינפ דעוממ
)1(.



 להנימ להנמ תצלמה תלבק רחאל ןתנית )א( ןטק ףיעסב רומאכ הכמסה ןיינעל הטלחה  )ד(           
 הרקבה תדיחי תאמ תעד תווח תלבק רחאלו ,רבדב תעגונה תיזוחמה הדעווה שאר בשויו ןונכתה
 רש תיינפ דעוממ םימי 21 ךותב רצואה רשל ושגוי רומאכ תעד תווחו תוצלמה ;ג31 ףיעסב התועמשמכ
.ןתלבקל רצואה
 ויהיש תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעווכ תיאמצע תימוקמ הדעו ךימסהל יאשר רצואה רש  )ה(           
 חכונ םא ,)2א(א62 ףיעסב רומאכ תוינכת לש רושיא לעו הדקפה לע טילחהלו ןודל תויוכמסה הל תונותנ
 המרב הז קוח יפל תוארוהה לש הפיכאו יושיר ,ןונכת תכרעמ ליעיו יעוצקמ ןפואב תמייקמ איה יכ
 ולוחי רומאכ הכמסה ןיינעל ;תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו לש היתויוכמס תלעפה םשל תשרדנה
.)ד( דע )ב( םינטק םיפיעס תוארוה
 תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו לש וא תיאמצע תימוקמ הדעו לש הז ףיעס יפל הכמסה   )ו(           

 רומאכ הכמסה ךיראהל יאשר רצואה רש ;םינש שמח לע הלעת אלשו רצואה רש הרויש הפוקתל היהת
.תחא לכ םינש שמח לע ולעי אלש תופסונ תופוקתל
 תמייקמ הניא תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו יכ רצואה רש אצמ   )ז(           

 ,התכמסה תא לטבל אוה יאשר ,)ה( דע )א( םינטק םיפיעס יפל התכמסהל םישרדנה םיאנתה תא דוע
 וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמב תימוקמ הדעו איה םאו ,תימוקמה הדעווה שאר בשויל הנתינש רחאל
 םהיתונעט תא ןועטל תונמדזה ,רומאה ןונכתה בחרמ םוחתב תוללכנה תויבחרמה תויושרה ישארל םג –
.)ד( ןטק ףיעס תוארוה הטלחהה ןיינעל ולוחיו ,רצואה רש הרוהש ךרדב
 הדעו לש התכמסה תא לטבל רצואה רש טילחה ,)ז(-ו )ו( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע  )ח(           

 יבגל תורוהל אוה יאשר ,התכמסה תא שדחל אל וא תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ
 הדעוול הנותנ היהתו ךישמת יכ ,ןדיקפהל הטילחה רומאכ תימוקמ הדעווש תוינכת יגוס וא תוינכת
.ןיינעה יפל ,)ג( וא )2א( ,)1א(א62 ףיעס תוארוה יפל תוכמסה ,תוינכת ןתוא יבגל ,הרומאה
 תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו לש וא תיאמצע תימוקמ הדעו לש הכמסה לע העדוה  )ט(           
 ירתאבו תומושרב םסרופת )ח( ןטק ףיעס יפל הטלחה לעו רומאכ הכמסה לוטיב לע ,התפוקתו
.רבדב תעגונה תימוקמה הדעווה לשו םינפה דרשמ לש טנרטניאה

103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תימוקמ הדעוול יעוצקמ הוולמ יונימ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 ידכ תימוקמ הדעוול יעוצקמ הוולמ יונימב ךרוצ שי יכ ,ומשרייש םימעטמ ,רצואה רש האר  )א(   .ב31
 הדעוול הנמי ,תיאמצע תימוקמ הדעווכ התכמסה םשל וא תיעוצקמהו הניקתה התולהנתה תא חיטבהל
 רש ;)יעוצקמ הוולמ – הז ףיעסב( םייתנש לע הלעת אלשו הרויש הפוקתל יעוצקמ הוולמ תימוקמה
 םייתנש לע ולעי אלש תופסונ תופוקתל יעוצקמה הוולמה לש ותנוהכ תפוקת תא ךיראהל יאשר רצואה
.תחא לכ
 להנמ תצלמה תלבק רחאל ןתנית )א( ןטק ףיעס יפל יעוצקמ הוולמ יונימ ןיינעל הטלחה  )ב(           

 הדעווה שאר בשויל הנתינש רחאלו ,רבדב תעגונה תיזוחמה הדעווה שאר בשויו ןונכתה להנימ
 תויבחרמה תויושרה ישארל םג – וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמב תימוקמ הדעו איה םאו ,תימוקמה
.םהיתונעט תא ןועטל תונמדזה ,רומאה ןונכתה בחרמ םוחתב תוללכנה
 ףיעסש ןונכת בחרמב תימוקמ הדעו סדנהממ תשרדנה תורישכה לעב היהי יעוצקמ הוולמ   )ג(           

.)ב(20 ףיעסב רומאכ ,וילע לח 19
:הלא תוארוה ולוחי ,יעוצקמ הוולמ תימוקמ הדעוול הנומ  )ד(           

 רצואה רש עבקש תוליעפה ימוחתב ויתויוכמסמ תוכמס הדעווה סדנהמ ליעפי אל   )1(
 הוולמה לש בתכב רושיא ךכל לבקתה ןכ םא אלא ,יעוצקמה הוולמה לש יונימה בתכב
;יעוצקמה
 תושרו הלש הנשמה תדעו ,תימוקמה הדעווה ינויד לכל ןמזוי יעוצקמה הוולמה   )2(
 אוהו ,הדעווה סדנהמ תנמזה תשרדנ וילאש ןונכת דסומ לש ןויד לכל ןכו ,תימוקמה יושירה
 תא גיצהלו רומאכ ןוידב ןודנה ןיינע לכ יבגל ,ומעטמ ,בתכב תעד תווח שיגהל יאשר היהי
;ןוידה ךלהמב ותדמע
 ודיקפת יולימ םשל ול םישורדה ךמסמו עדימ לכ שורדל יאשר היהי יעוצקמה הוולמה   )3(

 וא תימוקמה תושרהמ ,הב ץעוי וא דבוע ,דיקפת אלממ ,רבח לכמ ,תימוקמה הדעווהמ
 רומאכ ךמסמו עדימ לכ שורדל ןכו ,הלש ןונכתה בחרמ םוחתבש תויבחרמה תויושרהמ
 םתוא שורדל וז הקספב םייונמה םימרוגה תוכמסב רשאו רחא םרוג תושרב םיאצמנה
 דעומבו ןפואב ול ורסמיי ,רומאכ יעוצקמ הוולמ שרדש ךמסמ וא עדימ ;םרוג ותואמ
;השירדב ועבקנש



 ,בשחוממ וא ליגר עדימ רגאמ לכל השיג יעוצקמה הוולמל היהת ודיקפת יולימ םשל   )4(
 לש )עדימ רגאמ – וז הקספב( יטמוטוא םינותנ דוביע תנכות לכלו םינותנ סיסב לכל
 השיג תימוקמה הדעוולו וב קיזחמ רחא םרוגש עדימ רגאמ לכל ןכו ,תימוקמה הדעווה
;םכסה וא ןיד יפל ,וילא
 )4(-ו )3( תואקספ יפל ויתויוכמס תא ליעפי הנידמה דבוע וניאש יעוצקמ הוולמ   )5(
.רצואה רש עבקש תוארוהל םאתהב

.ןונכתה להנימ ביצקתמ םלושי יעוצקמ הוולמ לש ורכש  )ה(           
 ;וידיקפת ימוחתב תימוקמה הדעווה לש הדוקפת לע חוד רצואה רשל שיגי יעוצקמ הוולמ   )ו(           
.ךכל ךימסה אוהש ימ וא רצואה רש תאז שורדי ובש רחא דעומ לכבו הנש לכ םותב שגוי רומאכ חוד
 טנרטניאה ירתאבו תומושרב םסרופת ותנוהכ תפוקת לעו יעוצקמ הוולמ יונימ לע העדוה   )ז(           

.רבדב תעגונה תימוקמה הדעווה לשו ןונכתה להנימ לש

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תוימוקמ תודעו לע הרקב תדיחי
2015-ה"עשת ,)העש

 יפל ןתוליעפ ןפוא לע הרקב ךורעתש תוימוקמ תודעו לע הרקב תדיחי םקות ןונכתה להנימב  )א(   .ג31
.הז קוח
 הכרעש תרוקיבה יאצממו היתולועפ ןיינעל יתנש חוד רצואה רשל שיגת הרקבה תדיחי  )ב(           

.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב םסרופי יתנשה חודה ;הנש התואב
 םישורדה ךמסמ וא עדימ לכ שורדל יאשר ךכל ךימסה אוהש ימ וא הרקבה תדיחי להנמ   )ג(           
 ,רבח לכמ ,תימוקמה הדעווהמ – תמיוסמ תימוקמ הדעו יבגל ,הידיקפת יולימ םשל הרקבה תדיחיל
 ןונכתה בחרמ םוחתבש תויבחרמה תויושרהמ וא תימוקמה תושרהמ ,הב ץעוי וא דבוע ,דיקפת אלממ
 המקוהש תושרמ ,הלשממה ידרשממ ,תימוקמה הדעווה תאצמנ המוחתבש תיזוחמה הדעווהמ ,הלש
 ,רומאכ הרקבה תדיחי השרדש ךמסמ וא עדימ ;הז ןיינעל רצואה רש עבקש רחא ירוביצ ףוגמו קוח יפל
 ,ודיקפת יולימ םשל ,עייתסהל יאשר הרקבה תדיחי להנמ ;השירדב ועבקנש דעומבו ןפואב הל ורסמיי
.רצואה רש עבקש תוארוהל םאתהב לוכהו ,בתכב ךכל ךמסוהש ,הנידמה דבוע וניאש םדאב

 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תוימוקמ תודעוול עויסו הנווכה ,הכרדה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 םדקל ןתינ היהיש ידכ תוימוקמה תודעווה לש ןתנווכהלו ןתכרדהל ןתינה לככ לעפי רצואה רש   .ד31

 הצקי – יתנשה הנידמה ביצקתב םימוכס ךכל ועבקנש לככו ,תויאמצע תוימוקמ תודעווכ ןתכמסה תא
 ןבצמב ראשה ןיב בשחתהב ,עבקיש הדימ תומא יפל ,יפסכ עויס תוימוקמה תודעוול רצואה רש
.ילכלכה

תדחוימ הדעו :'ד ןמיס

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( דחוימ ןונכת בחרמ
2015-ה"עשת

 זוחמ םוחתבש חטש יכ וצב זירכהל יאשר ,ןוכישהו יוניבה רש תצלמה יפ-לע ,רצואה רש  )א(   .32
:הלאמ דחא אלמתנ םא ,דחוימ ןונכת בחרמ הווהי דחא

;שדח בושי תמקהל דעונ אוהו בושי ןיא דוע ןודנה חטשב   )1(
 תודיחימ תוחפל 75% חטש ותואב ויה וצה םוסרפ ברעו הז קוח לש ותליחת םויב   )2(
 תומקומ ןהש וא ומקוהש רויד תודיחי ,דחי םג הינב לש ךילהתב תואצמנהו תומייקה רוידה
 תימוקמה תושרה םע וצה ןתמ רבדב תוצעייתה המייוקו ,המעטמ וא הנידמה ידי לע
.חטשה אצמנ המוחתבש

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית(
 ,רבדב תעגונה תימוקמה תושרה תמכסהבו ןוכישהו יוניבה רש תצלמה יפ לע רצואה רש  )ב(           
 – הל הרסמנש םוימ םוי 90 ךות ןוכישהו יוניבה רש תצלמהל המיכסה אל וא תימוקמ תושר הבריס םאו
 התוא םוחתבש חטש יכ וצב זירכהל יאשר ,ןוכישהו יוניבה רש תעצה יפ לע תיצראה הצעומה רושיאב
 היפ לעש השדח הנוכש וב םיקהל תינכת הניכה הנידמה םא ,דחוימ ןונכת בחרמ היהי תימוקמ תושר

.המעטמ וא הנידמה ידי לע ומקוי חטש ותואב רוידה תודיחי ללכ לש תוחפל 75%



 םיבייוחמה םייונישב ,ויונישו ותליחת ,ומוסרפ ,וצה לש ונכת לע ולוחי 16 דע 14 םיפיעס   )ג(           
 'ג קרפל 'ה ןמיסב וא הז ןמיסב ןיאש לככ ,דחוימ ןונכת בחרמב ולוחי הז קוח תוארוה ראשו ,ןינעה יפל
.ןינע ותואל תרחא תשרופמ הארוה
 לש םירוגמל תדעונה ,הלש תוריש ירדח לע ,םירדח תכרעמ – "רויד תדיחי" הז ףיעסב  )ד(           

.תחא החפשמ

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( דחוימ ןונכת בחרמ לע זירכמה וצ לש ופקת
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 שמחמ רתוי אל ךא ,וב העבקנש הפוקתל היהי דחוימ ןונכת בחרמ לע זירכמה וצ לש ופקת  )א(   .33

.ותליחת םוימ םינש
 תפסונ הפוקתל רומאכ וצ לש ופקת ךיראהל ,32 ףיעסב הרומאה ךרדב ,רצואה רש יאשר  )ב(           

.רומאכ וצ לטבל ,ןוכישהו יוניבה רש תצלמהב ,רצואה רש יאשר ןכו ,םינש שמח לע הלעת אלש

 )102 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( יוניבו יוניפ םחתמ לע הזרכה
2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

 תוארוה יפל התנומש הדעוה תצלמהב ,תויאשר ,ךכל הכימסהש םירש תדעו וא הלשממה  )א(   .א33
 הינב יוביעל וא ,יוניב םשל יוניפל םחתמ לעכ חטש לע ,)הזרכה וצ – ןלהל( וצב זירכהל ,)ג( ןטק ףיעס
.)יוניבו יוניפ םחתמ – ןלהל(

2008-ח"סשת )87 'סמ ןוקית(
 םוימ םינש ששמ רתוי אל ךא וב העבקנש הפוקתל היהי הזרכהה וצ לש ופקות   )1(  )ב(           

;ותליחת

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
 ,תויאשר ,ךכל הכימסהש םירש תדעו וא הלשממה ,)1( הקספ תוארוה ףא לע   )א(   )2(

 תא הלביק הדעווהש רחאלו ,)ג( ןטק ףיעס תוארוה יפל התנומש הדעווה תצלמהב
 ,ךיראהל ,הדעווה הרותש םיאנת יפ לעו ,ךמסומה ןונכתה דסומ שאר בשוי תצלמה
 תפסונ הפוקתל ,רומאה וצה לש ופקות תא ,הזרכהה וצ לש ופקות תפוקת ךלהמב
 וצ תא שדחל וא הנושארה הזרכהה תפוקת םותמ םינש שש לע הלעת אלש תחא
 הלעת אלש תחא תפסונ הפוקתל ,ופקות תפוקת םותמ םישדוח השיש ךותב הזרכהה
 הינב יוביעל וא יוניב םשל יוניפל תינכת הדקפוהש וא הרשואש דבלבו ,םינש שש לע
 וא ,וצ ותואב זרכוהש יוניבהו יוניפה םחתמב ,)יוניבו יוניפל תינכת – הז קוחב(

 תצלמה שרדית אל יוניבו יוניפל תינכת הרשוא ;התדקפה לע טילחה ןונכתה דסומש
;ךמסומה ןונכתה דסומ שאר בשוי
 תא וצב ךיראהל ,)א( הנשמ תקספב םירומאה םיאנתהו ךרדב ,תיאשר הלשממה   )ב(
 תרגסמב הנתינש ,)יוניבו יוניפ( תינוריע תושדחתהל םימחתמ לע הזרכהה לש הפקות
 באב 'ב םוימ ,)2000 רבמבונב 19( א"סשתה ןוושחב א"כ םוימ הלשממה תטלחה
 םוימ וא ,)2001 רבמבונב 11( ב"סשתה ןוושחב ה"כ םוימ ,)2001 ילויב 22( א"סשתה
 ובש דעומהמ םינש שש לע הלעת אלש הפוקתל ,)2002 ינויב 16( ב"סשתה זומתב 'ו
;הזרכהה לש הפקות גפ

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
 ,ךכל הכימסהש םירש תדעו וא הלשממה ,)2(-ו )1( תואקספ תוארוה ףא לע   )א(   )3(

 הרותש םיאנת יפ לעו )ג( ןטק ףיעס תוארוה יפל התנומש הדעווה תצלמהב ,תויאשר
 וצ לש וא )ב()2( הקספב רומאכ הזרכה לש םפקות תא שדחל וא ךיראהל ,הדעווה
 תקספב םיטרופמה םיאנתה ומייקתהש דבלבו ,ןיינעה יפל ,ןלהל טרופמכ ,הזרכה
:)ב( הנשמ

 ,)א()2( הקספ יפל ךראוה ופקותש הזרכה וצ לש ופקות תא ,וצב ,ךיראהל   )1(
 הכראה וצ ;ופקות תפוקת םותמ םינש שש לע הלעת אלש תחא תפסונ הפוקתל
 ךראוה ופקותש הזרכהה וצ לש ופקות תפוקת ךלהמב ןתניי וז הנשמ תקספ יפל
;רומאכ
 ,הזרכה וצ וא )ב()2( הקספב רומאכ הזרכה לש םפקות תא ,וצב ,שדחל   )2(

 ,)הזרכה שודיחל וצ – הז ףיעסב( )ב( וא )א()2( הקספ יפל ךראוה םפקותש
 ךותב ןתניי הזרכה שודיחל וצ ;םינש שש לע הלעת אלש תחא תפסונ הפוקתל
 ךראוה םפקותש הזרכהה וצ וא הזרכהה לש םפקות תפוקת םותמ םישדוח השיש



 ,הלשממה תוטלחה תרגסמב ונתינש הזרכה שודיחל םיווצ ןיינעל םלואו ,רומאכ
 באב 'ה םוי דע )2008 רבמבונב 16( ט"סשתה ןוושחב ח"י םוימש הפוקתב
 לוכי ,הרומאה הפוקתה םותב ףקותב ויה אלשו ,)2014 טסוגואב 1( ד"עשתה
;)2014 טסוגואב 1( ד"עשתה באב 'ה םוימ הנש ךותב ונתניי םיווצהש

 ,הזרכה וצ וא )ב()2( הקספב רומאכ הזרכה לש םפקות שדוחי אלו ךראוי אל   )ב(
:הלא םייקתהב אלא

 ,וז הקספב ;יוניבו יוניפ תקסעב רשקתה תורידה ילעב ןיבמ סחוימ בור   )1(
 יוניפ קוחב םתרדגהכ – "יוניבו יוניפ תקסע"ו "תורידה ילעב ןיבמ סחוימ בור"
;))םייוציפ( יוניבו יוניפ קוח – הז ףיעסב( 2006-ו"סשתה ,)םייוציפ( יוניבו
 )2014 טסוגואב 1( ד"עשתה זומתב ח"י םוי רחאל ןתינש הזרכה וצ ןיינעל   )2(

;וצ ותואב זרכוהש יוניבהו יוניפה םחתמבו יוניבו יוניפל תינכת הרשוא –

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
 דעומב ,)2()א()3( וא )ב(-ו )א()2( הקספ יפל ךראוה וא שדוחש וצ לש ותליחת   )4(
 הזרכה לש הפקות שודיח םלואו ,ןיינעה יפל ,תואקספ ןתואב רומאכ הזרכהה לש התעיקפ
 הזרכהה הגפ ובש דעומהמ ,)םייוציפ( יוניבו יוניפ קוח ןיינעל ףקות-ןב היהי אל רומאכ
.וצה םוסרפ דעומל דעו הנושארה

2007-ז"סשת )77 'סמ ןוקית(
 לע ,וצב תונשל וא םצמצל ,ביחרהל ,ןוכישהו יוניבה רש תא ךימסהל תיאשר הלשממה        )1ב(           

 וילע הזירכה הלשממהש חטש לש ויתולובג תא ,)ג( ןטק ףיעס תוארוה יפל התנומש הדעווה תצלמה יפ
.יוניבו יוניפ םחתמ לעכ ,הזרכה וצב

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
 הז ףיעס יפל תויוכמסה ,ראשה ןיב ,הל ונתנייש תינוריע תושדחתהל הדעו הנמת הלשממה   )ג(           
:הירבח הלאו יוניבו יוניפ ימחתמ ןיינעל

;שאר בשויה היהי אוהו ,ןוכישהו יוניבה רש גיצנ   )1(
;םינפה רש גיצנ   )2(
;רצואה רש גיצנ   )3(
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ   )4(
;הרובחתה רש גיצנ   )5(
;הלשממה שאר גיצנ   )6(

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
;תוימואל תויתשתל רשה תצלמהב הנומיש לארשי יעקרקמ תושר גיצנ   )7(

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
;םיטפשמה רש גיצנ   )8(

2015-ה"עשת )העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
.וגיצנ וא ןונכתה להנימ להנמ   )9(

2014-ד"עשת )102 'סמ ןוקית(
 תויושרה יגיצנ ינש ,עבק ךרד ,ונמזוי )ג( ןטק ףיעס תוארוה יפל התנומש הדעווה ינוידל  )ד(           

.תצעיימ העד םהל היהתש ,םינפה רש הנמיש תוימוקמה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( הבכרהו תדחוימ הדעו
 הזו ,)תדחוימ הדעו – ןלהל( הינבלו ןונכתל תדחוימ הדעו היהת דחוימ ןונכת בחרמ לכל   .34

:הבכרה
 הרשכה לעב היהי םהמ דחאו שאר בשוי היהי םהמ דחאש רצואה רש לש םיגיצנ ינש  )1(

;הינבו ןונכת ינינעב תיעוצקמ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 ןוכיש ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב היהי םהמ דחאש ,ןוכישהו יוניבה רש לש םיגיצנ ינש  )2(
;הינבו



;תואירבה רש לש דחא גיצנ  )3(
;םיטפשמה רש לש דחא גיצנ  )4(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;הביבסה תוכיאל רשה לש דחא גיצנ  )5(
;הרובחתה רש לש דחא גיצנ  )6(

1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית(
;ןוחטבה רש לש דחא גיצנ  )7(

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
;םינפה רש לש דחא גיצנ        )א7(
.ןוידה סחייתמ וילאש חטשה אצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה לש םיגיצנ העברא  )8(

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( הדעוה ריכזמ
 וא תימוקמ תושר ןיאב ;רבדב תעגונה תימוקמה תושרה סדנהמ היהי תדחוימה הדעוה ריכזמ   .35

.ריכזמה תא ןוכישהו יוניבה רש הנמי רומאכ תימוקמ תושר סדנהמ

םידיקפתהו תויוכמסה
 הדעוה ידיב תיזוחמ הדעול רשא םידיקפתהו תויוכמסה לכ ויהי דחוימ ןונכת בחרמ םוחתב  )א(   .36

 לכ םוחת ותואב תדחוימה הדעול ויהי ןכו ,זוחמ דחוימה ןונכתה בחרמ היה וליאכ דבלב תדחוימה
 הז קוחב הארוה לכ ;וילע לח 13 ףיעסש ימוקמ ןונכת בחרמ היה וליאכ תימוקמ הדעול רשא תויוכמסה
 בחרמב לוחת אל תימוקמה הדעוה ידי לע השענש רבדל תיזוחמה הדעוה רושיא תבייחמה ויפ לע וא
.דחוימ ןונכת

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 בשוימ תבכרומ היהת רומאכ יושיר תושר .תדחוימ יושיר תושר היהת דחוימ ןונכת בחרמב  )ב(           
.הדעוה ריכזממו תדחוימה הדעוה שאר

תפתושמ הדעו :'ה ןמיס

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תופתושמ תודעו תמקה
 ,וצב ,יאשר ,רבדב םיעגונה ןונכתה תודסומו תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש   .37

 הדעו – ןלהל( דחא ןונכת בחרממ רתויל וא דחא זוחממ רתויל הינבלו ןונכתל תפתושמ הדעו םיקהל
.)תפתושמ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תופתושמ תודעו לש ןבכרה
 תודסומ תצלמה יפל הירבח תא הנמיו תפתושמה הדעוה לש הבכרה תא עבקי רצואה רש  )א(   .38

.רבדב םיעגונה ןונכתה
 ללכ וצילמה אלש וא םימכסומ םירבח לע וא דיחא בכרה לע ןונכתה תודסומ וצילמה אל  )ב(           

.םירבחה תא תונמלו בכרהה תא עובקל רשה יאשר ,רצואה רש הרוהש דעומה ךות
 לכמ תישימח לע הלעי אל םרפסמש םיפסונ םירבח תפתושמ הדעול תונמל יאשר רצואה רש   )ג(           

.הירבח

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( תפתושמה הדעוה תויוכמס
2015-ה"עשת ,)העש

 הדעו לש ,תיזוחמ הדעו לש םידיקפתהו תויוכמסה הל עבקנש םוחתב ויהי תפתושמה הדעול   .39
 רש לש וצב הל ודחויש ,ןינעה יפל לכה ,תימוקמ יושיר תושר לש וא תיזוחמ יושיר תושר לש ,תימוקמ
 ידי לע םידיקפתו תויוכמס םתואב שומישה תא ליבגהל וא רוסאל ,וצב ,םינפה רש יאשרו ,םינפה
.רבדב םיעגונה ןונכתה תודסומ

תומושרב םוסרפ
.תומושרב םסרופי הז ןמיס יפל וצ לכ   .40



תויללכ תוארוה :'ו ןמיס

דסומב יונפ םוקמ
 רבח לש ומוקמ היה התיישע ןמזבש דבלב הז תמחמ לספית אל ןונכת דסומ לש הלועפ םוש   .41

.איהש הביס לכמ יונפ דסומב

103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ןונכת דסומל םימיוסמ םיגיצנ יונימ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 דמעומ לע ,ןיינעה יפל ,)3()ב(18 וא )13()א(7 ףיעסב ותועמשמכ גציימה ןוגראה ץילמה אל   .א41
 דעוממ םימי םיעשת ךותב ,תימוקמ הדעווב תצעיימ העד לעב גיצנכ וא תיזוחמ הדעווב רבחכ הנוהכל
 תורישכה וב תמייקתמש םדא דיקפת ותואל תונמל רצואה רש יאשר ,רומאכ ןוגראל רצואה רש תיינפ
.תשרדנה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( יקוח ןינמ
 יקוח ןינמ היה אל םא ;םירבחה תיצחמ אוה ןונכתה תודסומ לש תובישיב יקוחה ןינמה  )א(   .42

 אהת הז ןמז רובע רחאל .תוקד הרשע שמחל הבישיה תחיתפ תא שאר בשויה החדי ,הבישיה תחיתפב
 אל םרפסמש דבלבו ,םללכב שאר בשויהו םירבחה רפסממ שילש הב ופתתשה םא םג ןידכ הבישיה
.שאר בשויל ףסונב םיינשמ תחפי

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 וחכנ דוע לכ קר ןידכ הבישיה ךשמה אהי ,)א( ןטק ףיעס יפל ןידכ הבישיה החתפנשמ  )ב(           

.שאר בשויל ףסונב םירבח ינש הכלהמב

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 רפסמש ,ןונכת דסומ תובישיב יקוחה ןינמה ,)ב(-ו )א( םינטק םיפיעס תוארוה ףא לע   )ג(           

.תוחפל םיינש אוה ,העבראמ תוחפ אוה וב םירבחה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( העבצהב תולוקש תועד
 ותואב ףסונ לוק שאר בשויל אהי ,הב תולוקש תועדה ויהו ןונכת דסומ תבישיב העבצה התיה   .43

.ןינע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( הדובעהו ןוידה ירדס
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(

 דסומהש ימ ידי לע – ורדעיהבו ,םהלש שאר בשויה ידי לע ולהוני ןונכתה תודסומ תובישי  )א(   .44
 ,ןונכת דסומ לש םינוידהו הדובעה ירדס ראש ;הז קוחב תרחא הארוה ןיאשכ אוהו ,וירבח ןיבמ רחבי
 וא הז קוחב ועבקנ אלש הדימב ומצע דסומה ידי לע ועבקיי ,ולש הנשמ תדעוב ןוידהו הדובעה תוברל
.ויפל תונקתב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 דעומ ינפל תוחפל םימי העבש ,ויתובישי לש םויה רדס תא חלשי ןונכתה דסומ ריכזמ  )ב(           

 ןנכתמל ןכו ,תצעיימה העדה ילעב םיגיצנל םג – תימוקמ הדעוובו ,ןונכתה דסומ ירבחל ,הבישיה
 םלואו ;רצואה רש עבקש רחא םרוג לכל ןכו הז קוח יפל תשרדנ ןוידל ותנמזהש רחא םרוג לכל ,זוחמה
 וב םייוניש וא םויה רדס יכ ,ומשרייש םידחוימ םיקומינמ ,תורוהל יאשר ןונכתה דסומ שאר בשוי
 לש םויה רדס תא ירשפאה םדקהב ריבעי זוחמה ןנכתמ ;ןיינעה תופיחד לשב רתוי רצק דעומב וחלשיי
.תיזוחמה הדעווב םירשה יגיצנל ,וילא חלשנש תימוקמה הדעווה תובישי

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לע העדוה וא ןוידל םישרדנה םיכמסמה תא ,חלשש םויה רדסל ףרצי ןונכתה דסומ ריכזמ   )ג(           

.הז ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רצואה רש ;העדוהה ילבקמ ןויעל םתדמעה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.ןוידה ינפל ריבס ןמז ןונכתה דסומ לש טנרטניאה רתאב םסרופי םויה רדס  )ד(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ תובישימ רבח תורדעיה
 תדעו תובישי לש וא ןונכתה דסומ לש תופוצר תובישי שולשמ רדענש ןונכת דסומ רבח  )א(   .א44

 אלימ אל שיאו ,תחא הנש לש הפוקתב תובישיהמ שילשמ הלעמל רדענש וא ,ןונכתה דסומ לש הנשמה
.ןונכתה דסומל רבחה לש ויונימ םוימ הנמית הנשה תפוקת ;ןונכתה דסומב רבח תויהל לדחי ,ומוקמ תא



 ,ןהב ףתתשה אל ומוקמ אלממ םגו ,תופוצר תובישי יתשמ ןונכת דסומ רבח רדענ   )1(  )ב(           
 ןונכתה דסומ לש הפוצרה הינשה הבישיה רחאל דימ ,ןונכתה דסומ שאר בשוי חלשי

 לע ץילמהש ימלו רבחה תא הנימש ימל ןכו דסומה רבחל העדוה ,דסומה רבח רדענ הנממש
 ;הלשממה תוריכזמל םג קתעה חלשי – רש גיצנ רבחה היה םאו ,ןונכתה דסומב ותורבח
 אלמה חסונה תאו רבח ותוא רדענ ןהמש ןונכתה דסומ תובישי ידעומ תא ןייצת העדוהה
 הבישיב רבחה ףתתשי אל םא יכ ןייצתו םושר בתכמב חלשית העדוהה ;הז ףיעס לש
;עקפי ויונימו ןונכתה דסומב רבח תויהל לדחי ,ןונכתה דסומ לש הבורקה
 ,דסומה רבח לכל העדוה ,הנש לכ לש רבמצדב 31-ב חלשי ןונכת דסומ שאר בשוי   )2(
 וא שילשמ רבחה רדענ ;הפוקת התוא ךשמב רדענ ןהמשו חכנ ןהבש תובישיה טוריפ הבו
 םג רומאכ העדוה ןונכתה דסומ שאר בשוי חלשי ,ומייקתהש תובישיה רפסממ רתוי
.)1( הקספב םייונמה םימרוגל

 ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה וילא החלשנו )א( ןטק ףיעסב רומאכ ןונכת דסומ רבח רדענ   )ג(           
 רבחה לש ותורבח תעיקפ לע )ב( ןטק ףיעסב םייונמה םימרוגלו רבחל ןונכתה דסומ שאר בשוי עידוי
.ןונכתה דסומב
 דסומ ותואב רבחכ ,רבח ותוא הנומיו רוזחי אל ,ןונכת דסומ רבח לש ותורבח העקפ   )1(  )ד(           

;ותורבח תעיקפ םוימ הנש ךשמב ,ןונכת
 תודעו לכב םג ותורבח עקפת הנשמ תדעו וניאש ןונכת דסומב רבח לש ותורבח העקפ   )2(
.ןונכת דסומ ותוא לש הנשמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לע הז ףיעס תוארוה ולוחי אל ,א48 ףיעס יפל עובק םוקמ אלממ ןונכת דסומ רבחל הנומ )1ד(           

.רומאה ףיעסה תוארוה יפל עובקה םוקמה אלממ לע ולוחי ןהו ,ןונכתה דסומ רבח
.תימוקמה הדעוה לש הנשמ תדעוו תימוקמ הדעו טעמל – "ןונכת דסומ" ,הז ףיעסב  )ה(           

 )101 'סמ ןוקית( םושיא בתכ ודגנ שגוהש וא עשרוהש ימוקמ ןונכת דסומ רבח
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

– הז ףיעסב  )א(   .ב44
;הרישיה הריחבה קוחל א19 ףיעסב התועמשמכ – "היעשה תניחבל הדעווה"           
 רומאכ רבח טעמל ,הלש הנשמ תדעו וא תימוקמ הדעו רבח – "ימוקמ ןונכת דסומ רבח"           

 קוחל א19 ףיעס יפל היעשהל השקב ויבגל השגוהש תימוקמ תושר שאר טעמלו ,רש ידיב הנוממה
;הרישיה הריחבה
 ,)םתנוהכו וינגסו תושרה שאר תריחב( תוימוקמה תויושרה קוח – "הרישיה הריחבה קוח"           

.1975-ה"לשתה
 עשרוה םא ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכי אלו ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכל םדא לחי אל  )ב(           

 דסומ רבחכ ןהכל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש עבק טפשמה תיבש הריבעב
 ,ןונכת דסומ רבחכ ןהכל לחהש ינפל ןיבו ,ןונכת דסומ רבחכ ןהיכש ןמזב הרבענ הריבעהש ןיב ,ןונכת
 ,עישרמה ןידה קספב רומאכ טפשמה תיב עבק אל ;רומאכ ותעשרה םוימ םינש עבש ופלח םרטש דבלבו
 טפשמה תיבל שגותש ,הז ןיינעל המיאתמ השקבב טפשמה תיבל תונפל הלשממל יטפשמה ץעויה יאשר
.רוערעלש טפשמה תיבל – רוערע שגוה םאו ,ןידה רזג תא ןתנש
 דסומ רבח דגנ דמועו יולת וא ותנוהכ ךלהמב ימוקמ ןונכת דסומ רבח דגנ םושיא בתכ שגוה   )ג(           

 דסומ רבחכ ןהיכש ןמזב הרבענ הריבעהש ןיב ,ותנוהכ תליחת ינפל שגוהש םושיא בתכ ימוקמ ןונכת
 ץעויה תשקבל ,היעשה תניחבל הדעווה תיאשר ,ןונכת דסומ רבחכ ןהכל לחהש ינפל ןיבו ןונכת
 תועשהל ,ויתונעט תא עימשהל תונמדזה ימוקמה ןונכתה דסומ רבחל הנתנש רחאלו ,הלשממל יטפשמה
 םימושיאה תרמוח תאפמ יכ הרבס םא ,ימוקמה ןונכתה דסומב ותנוהכמ ימוקמה ןונכתה דסומ רבח תא
.ןונכת דסומ רבחכ ןהכל יואר אוה ןיא ,םושיאה בתכב ול םיסחוימה
 הל השגוהש םוימ םימי 45 ךותב לבקתת )ג( ןטק ףיעס יפל היעשה תניחבל הדעווה תטלחה  )ד(           

 ,)ד( דע )א(א19 ףיעס תוארוהו ,רצואה רש עבקש רחא דעומ ךותב וא הלשממל יטפשמה ץעויה תשקב
.םיביוחמה םייונישב ,הז ןיינעל ולוחי הרישיה הריחבה קוחל )גי(-ו )בי( ,)י( ,)ח( דע )ו(
 ןונכת דסומ רבח ןיינעל להנימ תארוה וא ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא  )ה(           

.םושיא בתכ ודגנ שגוהש וא הריבעב עשרוהש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( רידת םיניינע דוגינ ויבגל םייקש ןונכת דסומ רבח
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(



 ,אצמיהל לולע אוה םא ןונכת דסומ רבחכ ןהכי אלו ןונכת דסומ רבחכ ןהכל םדא לחי אל   .ג44
 ישיא ןיינע ןיבל ןונכתה דסומב ותורבח ןיב םיניינע דוגינ לש בצמב ,רידת ןפואב ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 רש תמכסהב ,רצואה רש ;)רידת םיניינע דוגינ – הז קרפב( ובורק לש וא ולש ,רחא דיקפת וא
.רידת םיניינע דוגינ לש בצמב ןונכת דסומ רבח דימעהל ידכ ןהב שיש תוביסנ עובקל יאשר ,םיטפשמה

 )101 'סמ ןוקית( היתואצותו ימוקמ ןונכת דסומ רבח לש םיניינע דוגינ תקידב
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

– הז ףיעסב  )א(   .ד44
;ב44 ףיעסב ותרדגהכ – "ימוקמ ןונכת דסומ רבח"           
;תימוקמה הדעווה לש יטפשמה ץעויה – "יטפשמה ץעויה"           
 םיישיאה ויניינעו וידיקפת ,ויקוסיע רבדב עדימ – "םיניינע דוגינ תקידב םשל שורדה עדימה"           

 ול םורגל םילולעה ,ובורק לש וא ולש ,ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכמ וא ןהכל ליחתהל דמועש ימ לש
.םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל
 שורדה עדימה תא יטפשמה ץעויל רוסמי ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכל ליחתהל דמועש ימ  )ב(           
.ותנוהכ תליחת ינפל ,םיניינע דוגינ תקידב םשל
 תקידב םשל שורדה עדימב לחש יוניש לכ לע יטפשמה ץעויל חוודי ימוקמ ןונכת דסומ רבח   )ג(           
.רומאכ יונישה לע ול עדונשכ עדימ ,)ב( ןטק ףיעס תוארוה יפל רסמש ,םיניינע דוגינ
 יטפשמה ץעויה עבקי ,םיניינע דוגינ תקידב םשל שורדה עדימה תלבק דעוממ םימי 21 ךותב  )ד(           

 ןונכת דסומ רבחב וא ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכל ליחתהל דמועש ימב םיניינע דוגינ םייקתמ םא
 ןכו ויבגל הנתינ תעדה תווחש ימל יוחיד אלב ותעד תווח תא רוסמי יטפשמה ץעויה ;ןיינעה יפל ,ימוקמ
.רבדב עגונה ןונכתה דסומ שאר בשויל
 דסומ רבחכ ןהכל לחי אל ,רידת םיניינע דוגינ םדאב םייקתמ יכ יטפשמה ץעויה עבק   )1(  )ה(           

;ןיינעה יפל ,ותנוהכמ לדחי וא ימוקמ ןונכת
 ץעויה תטלחהמ עגפנ ומצע תא האורה )1( הקספ יפל הטלחה ויבגל הנתינש םדא   )2(
 ןוחבל השקבב ,ךכל ךימסה אוהש ימל וא הלשממל יטפשמה ץעויל תונפל יאשר ,יטפשמה
 ךותב ,יאשר ךכל ךימסהש ימ וא הלשממל יטפשמה ץעויה ;יטפשמה ץעויה תטלחה תא
.התונשל וא הלטבל ,הטלחהה תא רשאל ,וילא היינפה םוימ םימי םישולש

 דסומ רבח וא ימוקמ ןונכת דסומ רבחכ ןהכל ליחתהל דמועש ימ יכ יטפשמה ץעויה עבק   )ו(           
 תעינמל רדסה עבקי ,רידת םיניינע דוגינ וניאש םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל לולע ,ימוקמ ןונכת
 עבקנש םיניינע דוגינ תעינמל רדסהב םייוניש תכירע לע הרוי וא ,םדא ותוא לעפי ויפלש םיניינע דוגינ
 ליחתהל אוה יאשר ,רדסהל ותמכסה לע םיניינע דוגינ תעינמל רדסה ויבגל עבקנש ימ עידוה ;רבעב
 תלוחתל ףופכב לוכהו ,ותנוהכב ךישמי – ןונכתה דסומ רבחכ ןהכמ אוה םאו ,ןונכתה דסומ רבחכ ןהכל
.ותנוהכמ לדחי – ןהכמ אוה םאו ,ןהכל ליחתי אל – רדסהל ותמכסה לע םדא ותוא עידוה אל ;רדסהה
 ,ולטוה םא ,םיניינע דוגינ תעינמל רדסה יפל ימוקמ ןונכת דסומ רבח לע ולטוהש תולבגמה   )ז(           
 םיטרפ רוביצה ןויעל ודמעוי אלש דבלבו ,רצואה רש עבקש ךרדב רוביצה ןויעל ודמעוי ,ןהב יוניש לכו

.עדימה שפוח קוח יפל םרסמל ןיאש
 םשל שורדה עדימה יטרפ ןיינעל תוארוה עובקל יאשר ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש  )ח(           

.הז ףיעס יפל ותריסמ ןפואו םיניינע דוגינ תקידב
 דסומ רבח לע םילחה להנימ תארוה וא ןיד לכ תוארוהמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא  )ט(           

.הז ףיעסב רומאכ םיניינע דוגינ ןיינעל וילע לח וניא הז ףיעסש ןונכת

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( רבח תורטפתה
 יפל תפתושמ הדעו רבחו רש לש וגיצנ טעמל – יונימ חוכמ םינהכמה ןונכת דסומ לש םירבח   .45

 ורסמיש בתכב תורטפתה תעדוהב םתנוהכמ רטפתהל םיאשר – תיזוחמ הדעו רבח ונניאש 'ה ןמיס
.העדוהה תריסמ םע אוה תורטפתהה לש הפקת ;םינהכמ םה ובש ןונכתה דסומ שאר בשויל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( דוס תרימש
 עיגהש ןונכת דסומ לש ץעוי וא דבוע ,דיקפת אלממ ,תצעיימ העד לעב גיצנ ,ןונכת דסומ רבח   .46

 ותוא רומשל וטילחה הנשמה תדעו וא דסומהש רבד ולש הנשמ תדעו וא דסומה ינויד ךלהמב ותעידיל
.ןיד לכ יפל רבדה תא ול תולגל בייח וניאש ימל ונלגי אל – דוסב



 )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( םיוסמ ןיינעל רשקב ישיא םיניינע דוגינ
2014-ד"עשת

 ופתוש וא ונכוס ,ובורק ידי לע וא ומצעב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ול שיש ןונכת דסומב רבח  )א(   .47
– ויתודעומ הדעוב וא דסומב ןוידל דמועה ןינע לכב האנה תבוט וא קלח לכ ,םהיבורק ידי לע וא

 דמוע רומאה ןינעה יכ ול עדונש רחאל דימ הפ לעב וא בתכב שאר בשויל ךכ לע עידוי   )1(
 וא דסומה לש הבורקה הבישיה לוקוטורפב םשרית ,הפ-לעב העדוהה הרסמנ ;ןוידל
;הדעוה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 הלאש לכ לע הטלחהב עיבצי אלו ןינע ותואב הדעוה וא דסומה ינוידב חכונ היהי אל   )2(
.וילא רשקב

 )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
2014-ד"עשת
 ,ול שיש ןונכת דסומל ץעוי וא ,דיקפת אלממ ,תצעיימ העד לעב גיצנ ,ןונכת דסומב דבוע  )ב(           

 ןינעב האנה תבוט וא קלח לכ ,םהיבורק וא ופתוש ,ונכוס ,ובורק ידי לע וא ומצעב ,ןיפיקעב וא ןירשימב
 ןונכתה דסומ שאר בשויל בתכב ךכ לע עידוי ,ויתודעומ הדעוב וא דסומב ןוידל וא לופיטל דמועה
 הדעוב וא דסומ ותואב ןוידל וא לופיטל אבוה רומאה ןינעה יכ ול עדונש רחאל דימ ,רבדב עגונה
.וב םינדה הדעוה וא דסומה ינוידב חכונ היהי אלו ןינע ותואב לפטי אלו ,ויתודעומ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 ותוירחאמ תערוג הניא וז הארוה ;תחא הנש רסאמ – וניד ,הז ףיעס תוארוה לע רבועה   )ג(           

.רחא ןיד לכ יפ לע םדא לש תיחרזאה וא תילילפה

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
.)לטוב(  )ד(           

 ןוקית( ןוידל הלועה הטלחהב קלח תליטנ וא םזיל רשק לשב ןוידב תופתתשהמ תוענמיה
2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ

 טעמל ,ןיינעה יפל ,ררעל וא תודגנתהל רשקב העבצהבו ןוידב ףתתשי אל ןונכת דסומ רבח  )א(   .א47
:הלאמ דחא וב םייקתנ םא ,)ד(62 ףיעס יפל ךילהב

 תודגנתה שיגה רשא ףוג לש וא ,ןוידל תאבומה תינכתה תא םזי רשא ףוג לש גיצנ אוה   )1(
;תינכת התואל ררע וא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.ררעה שגוה ותטלחה לעש ןונכתה דסומ ותוא תטלחהב קלח ,רבחכ ,לטנ אוה   )2(

 הנשמה תודעוו הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה ינויד לע ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה  )ב(           
.'ו קרפ יפל םיינוחטב םינקתמל ררעה תדעו וא םיינוחטב םינקתמל הדעוה ינויד לעו הלש
 ףיעס יפל ןוידבו העבצהב ףתתשהלמ ונממ תוענומה תודבוע ול ועדונש ןונכת דסומ רבח   )ג(           
.לוקוטורפל העדוהב וא ןונכתה דסומ שאר בשויל בתכב דימ ךכ לע עידוי ,הז
 ןונכתה דסומ ירבחמ ימ הדעוה תאילמ שאר בשוי עבקי ,הנשמ תדעו ןונכתה דסומ היה  )ד(           
.)ג( וא )א( םינטק םיפיעס תוארוה וב ומיקתנש רבחה לש ומוקמ תא אלמי

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 בצמב יוצמכ ומוקמ אלממ וא ןונכת דסומ רבח וארי אל ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב  )ה(           

 לש וא גציימ אוהש ףוגה יניינע תא םג ןובשחב איבמ אוהש דבלב ךכ לשב םיניינע דוגינ לש
 הארוה העבקנ אלש לככ לוכהו ,הז קוחל םירושק םהש לככ ,ןונכתה דסומב הגיצנ אוהש הייסולכואה
.הז קוחב תרחא תשרופמ

 )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ןידכ אלש רושיא וא רתיה ןתמ
1995-ה"נשת

 ךרד אלש הל ףתוש היה וא ,ןלהל תורומאה ןמ הטלחה דעב עיבצהש ןונכת דסומ רבח  )א(   .48
:תחא הנש רסאמ – וניד ,העבצה



 תינכת תוארוהל דוגינב איהש ועדיב – הרושיא לע ץילמהל וא תינכת רשאל הטלחה   )1(
;הז קוח יפל הנממ הפי החוכש
 ,תינכתל דוגינב םהש ועדיב – םהילע ץילמהל וא רתיה וא רחא רושיא תתל הטלחה   )2(
.ןידכ גרוח שומישל וא הלקהל רתיה וא רושיא טעמל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ,ןונכתה דסומב ןויד תעשב הפ-לעב וא ,בתכב עבק רשא תימוקמ תושר וא ןונכת דסומ דבוע  )ב(           
 ץלמוה וא רתיהה וא רושיאה ןתינ ותעיבק דוסי לעו ,ןלהל םירומאה ןמ רתיה וא רושיא תתל ןתינ יכ
:תחא הנש רסאמ - וניד ,םהילע

;הז קוח יפל הנממ הפי החוכש תינכת תוארוהל דוגינב איהש ועדיב - תינכת רושיא   )1(
 וא הלקהל רושיא וא רתיה טעמל ,תינכתל דוגינב םהש ועדיב - רתיה וא רחא רושיא   )2(
.ןידכ גרוח שומישל

 )30 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ רבחל םוקמ אלממ
1990-ן"שת

 םוקמ אלממ ,רבח ותוא הנמתמ הבש ךרדב ,ול תונמל יאשר ,ןונכת דסומב רבח הנממש ימ  )א(   .א48
.דבלב דחא םוקמ אלממ ותוא גציי ןונכת דסומ תבישיב םלואו ,רתוי וא דחא
.ומוקמ אלמממ םג תשרדנ רבחמ תשרדנה תורישכה  )ב(           
 התואל רבח לש דמעמ ומוקמ אלממל אהי ,ןונכת דסומ לש תינולפ הבישימ רבח רדענ   )ג(           
.הבישי

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ומוקמ תא ,עבק ךרד ,אלמל וילע ליטהל יאשר םוקמ אלממ ול הנומש ןונכת דסומ רבח   )1( )1ג(           

 ליטה ;)עובק םוקמ אלממ – הז ןמיסב( ויתודעוומ הדעווב וא ללכ ךרד ,ןונכת דסומ ותואב
 בשויל ךכ לע עידוי ,רומאכ עובקה ומוקמ אלממ תויהל ומוקמ אלממ לע ןונכתה דסומ רבח
;ןונכתה דסומ שאר
 רבח היה וליאכ ,ןיינעו רבד לכל ,ותוא וארי ,)1( הקספ יפל הנומש עובק םוקמ אלממ   )2(

 ןונכתה דסומ רבחש דבלבו ,ןיינעה יפל ,הקספ התואב רומאכ הדעווה רבח וא ןונכתה דסומ
.ןיינע ותואב ויתויוכמס תא ליעפה אל

.םוקמ אלממ לע ףא לוחי 45 ףיעס  )ד(           

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( ומעטמ תועדוהו ןונכתה דסומ לש תוטלחהה חולשמ ןפוא
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

 גיצנ וניאו דסומה רבח וניאש ימל ,וחלשיי ב61 ףיעס יפל תועדוהו ןונכתה דסומ תוטלחה  )א(   .ב48
.םושר ראודב ,תצעיימ העד לעב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הדעוובו ,ןונכתה דסומ ירבחל וחלשיי ב61 ףיעס יפל תועדוהו ןונכתה דסומ תוטלחה  )ב(           

 ;ורסמש םירסמ תלבקל תבותכל תנווקמ ךרדב וא ראודב ,תצעיימ העד ילעב םיגיצנל םג – תימוקמ
 ;חולשמל ראודל ורסמנש םוימ םימי השולש םותב ורסמנ וליאכ ןתוא וארי – ראודב תוטלחהה וחלשנ
.ןתחילש רחאלש ןושארה הדובעה םויב ורסמנ וליאכ ןתוא וארי – תנווקמ ךרדב תוטלחהה וחלשנ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ךרדב ב61 ףיעס יפל תועדוהו תוטלחה חולשמ ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רצואה רש   )ג(           

 תועדוהו תוטלחה יכ ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע ,עובקל אוה יאשרו ,ןונכתה דסומ ידי לע תנווקמ
 ךרדב םירסמ תלבקל תבותכ ורסמ םא תנווקמ ךרדב ןטק ףיעס ותואב םייונמל וחלשיי עבקיש םיגוסמ
 ותרדגהכ םיינוחטיב םינקתימל ןונכת דסומ לש תוטלחה יבגל רומאכ תוארוה עבקי אלש דבלבו ,תנווקמ
.ןוחטיבה רש תמכסהב אלא ,ג48 ףיעסב

 )101 'סמ ןוקית( 2007-ח"סשת )80 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ יכמסמב ןויע תוכז
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

– ד48 ףיעסבו הז ףיעסב  )א(   .ג48
;)הקחמנ( – "עדימה שפוח קוח"           



 םינקתימל ררעה תדעוו םיינוחטיב םינקתימל הדעווה – "םיינוחטיב םינקתימל ןונכת דסומ"           
;'ו קרפב ןתועמשמכ םיינוחטיב
;1998-ח"נשתה ,םיירוביצ םיפוגב ןוחטיבה תרדסהל קוחב ותרדגהכ – "ןוחטיב הנוממ"           
.בשחוממ וא םלוצמ ,טרסומ ,טלקומ עדימ ןכו ,לוקוטורפ תוברל – "ךמסמ"           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,תיזוחמה הדעווב רש גיצנו תצעיימ העד לעב גיצנ םג – תימוקמ הדעוובו ,ןונכת דסומ רבח  )ב(           
 הדובע ימי השולש ךותב ,ודיקפת יולימ םשל ול שורדה ,ןונכת דסומ ותוא לש ךמסמ לכב ןייעל יאכז

 םיבאשמ תאצקה קתעהה תנכהב ןיאש דבלבו ,ךמסמהמ קתעה לבקל אוה יאכז ןכו ,תאז שקיבש םוימ
 ,רומאכ ךמסממ קתעה לביקש םיינוחטיב םינקתימל ןונכת דסומ רבח ;ןונכתה דסומ דצמ הריבס יתלב
 תחטבא תויחנה – ןלהל( עדימ תחטבאל עגונב רצואה דרשמב ןוחטיב הנוממ תויחנה יפל וב גהני

.)עדימ
 ףיעסב רומאכ ימוקמ ןונכת בחרמ לש ומוחתב תאצמנה תיבחרמ תושרב הצעומ רבח   )1(   )ג(           

 תושרל םיעגונה בחרמ ותוא לש ןונכתה דסומ יכמסמב ןייעל יאכז ,הב רבח וניאש ,19
 אלא ,)ב( ןטק ףיעס תוארוה הז ןיינעל ולוחיו ,םהמ קתעה לבקלו ןהכמ אוה הבש תיבחרמה
 לשב וקתעה תריסמ וא ךמסמב ןויע רשפאל ןיא יכ ןונכתה דסומ שאר בשוי עבק ןכ םא
.עדימה שפוח קוחל )א(9 ףיעסב תויונמה תוליעהמ רתוי וא תחא
 לביק וא הז ןטק ףיעס תוארוה יפל ךמסמב ןייעש )1( הקספב רומאכ הצעומ רבח לע   )2(
.םיביוחמה םייונישב ,46 ףיעס תוארוה ולוחי ,ונממ קתעה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םיגיצנה ינפל םג – תימוקמ הדעוובו ,דסומה ירבח ינפל ואבוי ןונכת דסומ לש ןויד לכב  )ד(           

 וא דסומה ירבח ינפל רומאכ ךמסמ אבוה אל ;ןוידל םיעגונה םיכמסמה לכ ,תצעיימה העדה ילעב
.ךכל םימעטה תא דסומה שאר בשוי קמני ,תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה
 רבדב עדימ ללוכ אוהש עבק ןונכתה דסומ שאר בשויש ךמסמ לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה  )ה(           
 ,םהיצעוי וא םהירבח ,ןונכת תודסומ ידבוע ןיב תוימינפ תויוצעייתה לש תומושרת וא םיימינפ םינויד
.ןונכתה דסומ לש תובישימ םילוקוטורפ טעמלו ןידב תועובקה תויוצעייתה טעמל
 אלו ותלבקו עדימ תריסמ ןיינעל תורחא תובוח לעו תויוכז לע ףיסוהל אב הז ףיעסב רומאה   )ו(           
.ןהמ עורגל

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2007-ח"סשת )80 'סמ ןוקית( ומוסרפו לוקוטורפ לוהינ תבוח
2015-ה"עשת ,)העש

 לע לוחת אל הטלקה תבוח םלואו ,לוקוטורפ טלקויו םשריי ןונכת דסומ לש הבישי לכב  )א(   .ד48
 לוקוטורפה לש ןיקתה םלוהינל יארחא היהי ןונכתה דסומ שאר בשוי ;יושיר תושר לש תובישי
.תוצעייתה ךרוצל הבישיה תטלקה תא קיספהל ,לוקוטורפב ומשרייש םימעטמ ,אוה יאשרו הטלקההו
– ראשה ןיב ,וב וניוציו ןוידה יטרפ תא הנמאנ ףקשי לוקוטורפה  )ב(           

;המויק םוקמו הבישיה דעומ   )1(
;וב וכרענש םייונישו םויה רדס   )2(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תומש םג – תימוקמ הדעוובו ,םהידיקפתו הבישיב םיחכונה ןונכתה דסומ ירבח תומש   )3(
 םירבחה תומש ןכו ,הבישיה תחיתפב וחכנש הלא ןויצב ,תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה
;םהידיקפתו הבישיהמ ורדענש רומאכ םיגיצנהו
;42 ףיעס יפל יקוח ןיינמ לש ומויק   )4(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וחכנש תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה םניאו ןונכתה דסומ ירבח םניאש םינמזומ תומש   )5(
;םהידיקפתו הבישיב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תוקספה ,תימוקמ הדעווב תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה תודמע תוברל ,ןוידה ךלהמ   )6(
;תוקספהל םימעטהו תוצעייתה ךרוצל הבישיה תטלקהב



 טוריפ ןכו ,ומייקתהש תועבצה תואצותו הבישיב ןונכתה דסומ לביקש תוטלחה   )7(
 ןפוא – ןונכתה דסומ ירבחמ שילש תוחפל תאז ושרד םאו ,העבצה לכב םיפתתשמה
;העבצהה יפתתשממ דחא לכ לש ותעבצה
.הז קוח יפל ןונכתה דסומל ןרסמל הבוחש תועדוה   )8(

 הבישיה לש םויה רדסב ןושאר ףיעסכ ןונכתה דסומ רושיאל אבוי הבישי לוקוטורפ   )1(   )ג(           
 ןיכהל ןונכתה דסומ שאר בשוי ידיב קפיס היה אל ;ןונכתה דסומ םייקמש האבה הנושארה
 הבישיב ןונכתה דסומ רושיאל לוקוטורפה אבוי ,רומאכ רושיאל ואיבהלו לוקוטורפ
.)2( הקספב רומאכ ןונכתה דסומ ירבחל רבעוה ובש דעומה רחאל הנושארה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ילעב םיגיצנל םג – תימוקמ הדעוובו ,ןונכתה דסומ ירבחל רבעוי הבישי לוקוטורפ   )2(
 רחואי אל ,הרקמ לכבו ,לוקוטורפה רשואי הבש הבישיה ינפל ריבס ןמז ,תצעיימה העדה
 חכנש תצעיימ העד לעב גיצנ וא ןונכתה דסומ רבח ;הבישיה דעוממ םימי םישולשמ
 ורושיא דעומל דע ,לוקוטורפה ןוקית תא שקבל יאשר ,לוקוטורפה ךרענ היבגלש הבישיב
;ןונכתה דסומ ידי לע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.ה48 ףיעס תוארוהמ עורגל ידכ הז ןטק ףיעס תוארוהב ןיא   )3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 השקב יפל ,יאשר ,תצעיימ העד לעב גיצנ םג – תימוקמ הדעוובו ,ןונכת דסומ רבח   )1(  )ד(           

 םא ,הבישי לש הטלקה לילמת לבקל ,ןונכתה דסומ שאר בשויל שיגיש בתכב תקמונמ
 םיינוחטיב םינקתימל ןונכת דסומ רבח ;יניינע םעט השקבב שי יכ דסומה שאר בשוי ענכוש
.עדימ תחטבא תויחנה יפל וב גהני רומאכ לילמת לביקש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וא הירבחמ שילש – תימוקמ הדעוובו ,ןונכתה דסומ ירבחמ שילש תוחפל ושרד   )2(

 ,הנממ קלח וא הבישי לש הטלקה לילמת לבקל ,תוחפל ,תצעיימ העד ילעב םיגיצנ השולש
 וא ןונכתה דסומ ירבחל רומאכ לילמת לש הריסמו הנכה לע ןונכתה דסומ שאר בשוי הרוי
.תאז ושרדש תצעיימה העדה ילעב םיגיצנל

 הבישי תטלקהו רוביצה ןויעל חותפ היהי רשואש ןונכת דסומ לש הבישי לוקוטורפ   )1(  )ה(           
.םולשת אלב ויהי רומאכ הנזאהו ןויע ;הנזאה ךרוצל רוביצל החותפ היהת
 רתאב וא ןונכתה דסומ לש טנרטניאה רתאב םסרופי ןונכת דסומ לש הבישי לוקוטורפ   )2(
 היה אל ;ןונכתה דסומ לש ןונכתה בחרמב אוה המוחתש תימוקמ תושר לש טנרטניאה
 רתאב לוקוטורפה םסרופי ,טנרטניא רתא רומאכ תימוקמ תושרל וא ןונכת דסומל
.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה

– )ה( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ו(           
 םא ,ןטק ףיעס ותואב רומאכ םוסרפ וא הנזאה ,ןויע ןונכת דסומ שאר בשוי ריתי אל   )1(
 םא וא עדימה שפוח קוחל )א(9 ףיעסב תויונמה תוליעהמ רתוי וא תחא ומייקתהש עבק
 יבלשב תאצמנה תוינידמ תודוא לע עדימ תריסמ םיווהמ םוסרפה וא הנזאהה ,ןויעה יכ רבס
 תמכסה הנועט איהו תקמונמ אהת וז הקספ יפל ןונכתה דסומ שאר בשוי תטלחה ;בוציע
;בתכב תקמונמ תעד תווחב הנתינש ןונכתה דסומ לש יטפשמה ץעויה
 רומאכ ומסרופיו רוביצה ןויעל ודמעוי ,םיינוחטיב םינקתימל ןונכת דסומ ןיינעל   )2(
.דסומה לביקש תוטלחה קר ןטק ףיעס ותואב

– םידעומהו ןפואה רבדב תויחנה םסרפי ןונכתה להנימ להנמ   )ז(           
;לוקוטורפ ןוקיתל תושקב תשגהל   )1(
.תובישי לש תוטלקהל הנזאהלו םילוקוטורפב ןויעל   )2(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( המוסרפו ןונכת דסומ תטלחה לש הפקות תליחת
.התלבק דעומב הפקותל סנכית ןונכת דסומ לביקש הטלחה  )א(   .ה48

 םימי השולש ךותב ,ןונכתה דסומ לש טנרטניאה רתאב םסרופת ןונכת דסומ לביקש הטלחה  )ב(           
.התלבק דעוממ
 יפל הטלחהה םוסרפ םוימ םידעומה ונמיי ,תולועפ תטיקנ םשל םידעומ הטלחהב ועבקנ   )ג(           

.הז קוח יפל תרחא הארוה תמייק ןכ םא אלא ,)ב( ןטק ףיעס



103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ תולועפ לע יתנש חוד
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 ךותב ,ןונכתה דסומ לש טנרטניאה רתאב םסרפיו רצואה רשל שיגי ןונכת דסומ שאר בשוי  )א(   .ו48
 ףקיה לע הז ללכבו ,הז קוח יפל ןונכתה דסומ תולועפ לע יתנש חוד ,הנש לכ םותמ םישדוח השיש
.רצואה רש עבקש תוארוהל םאתהב לוכהו ,הז קוח יפל ותוליעפל ועבקנש םידעומב ותדימעו ותוליעפ
 תונמל יאשרש ימל שיגי תימוקמ הדעו שאר בשוי ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב  )ב(           
 םותמ םישדוח השיש ךותב ,תימוקמה הדעווה לש טנרטניאה רתאב םסרפיו תצעיימ העד ילעב םיגיצנ
 םינוידה ידעומ ןויצב ,תפלוחה הנשב הדעווה המייקש םינוידה ידעומ תא טרפמה יתנש חוד ,הנש לכ
 םלוכ ,תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה ורדענ םהמש םינוידה ידעומו ,א62 ףיעס יפל התוכמסבש תוינכתב
.םקלח וא
– )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ג(           

 אלו רצואה רשל שגוי 'ו קרפב התועמשמכ םיינוחטיב םינקתימל הדעו לש יתנש חוד   )1(
;םסרופי
 יתנש חוד םסרפי 'ו קרפב התועמשמכ םיינוחטיב םינקתימל ררעה תדעו שאר בשוי   )2(
 בייח אוה ןיאו םיינוחטיב םינקתימל תודעווה ללכ תולועפ יבגל ןטק ףיעס ותואב רומאכ
;דרפנב הדעו לכ יבגל טוריפ וב לולכל
 ררעה תדעו שאר בשוי םא )2( הקספב רומאכ יתנשה חודב ללכנה עדימ םסרופי אל   )3(
 עבק ,ךכל ךימסה אוהש ימ וא ןוחטיבה רש םע תוצעייתה רחאל ,םיינוחטיב םינקתימל
.עדימה שפוח קוחל )א(9 ףיעסב תויונמה תוליעהמ רתוי וא תחא ומייקתהש

תינכת :'ג קרפ

תיצרא ראתימ תינכת :'א ןמיס

תיצרא ראתימ תינכת תוארוה
– ראשה ןיבו ,הלוכ הנידמה חטש לש ןונכתה תא עבקת תיצראה ראתימה תינכת   .49

;ךכל תומיאתמה תועקרק לש יאלקח דועיי לע הרימש ךות ,השומישו עקרקה דועיי   )1(
;םיבצחמ תקפה יחטשו הישעת ירוזא   )2(

1982-ב"משת  )19 'סמ ןוקית(
 ,םילמנ ,םייצרא הקפסה יווק ,לזרבה תוליסמ יווק ,תוישארה םיכרדה תשר תיוותה   )3(
 תודשו קזבה ,למשחה תשר ,חוכ תונחת ,הריגא ימגא ,םירכס ,תיצראה םימה תקפסה יקרוע
 ןעמל תולבגה ולוחי םהבש םיחטשה תמיחת תוברל ,םהילא תיריוואה השיגה יכרדו הפועת
 רש וא הרובחתה רש רושיאב אלא הפועת-הדש עבקת אל איה םלוא ;הסיטה תוחיטב
;ןוחטבה
;עקרק רומישו רועיי ,שפונ יחטש ינינעב תוארוה   )4(
 וראשיש םיחטשו ףונ יכרע ,םישודק תומוקמ ,תוקיתע לע הרימש רבדב תוארוה   )5(
;םעבטב
;תיצרא תובישח םהל שיש םיירוביצ תורטמלו םילעפמל תומוקמ   )6(
 םלדג ,יוצרה םייותיעו החותיפ יבלשו הנידמב היסולכואה תקולחב תורומתה תיזחת   )7(
;םלדגו םהיגוס ,םיבושי לש םמוקמו םישדח םיבושי לש םלדגו םמוקימ ,םיבושי לש יוזחה

.תיזוחמ ראתימ תינכתל אשונ תויהל םילוכיש םינינעב תוארוה הב עבקתש רתומו           

תיקלח תינכת
 םיחטש יפל םיקלח םיקלח תיצראה ראתימה תינכת תכירע לע תורוהל תיאשר תיצראה הצעומה   .50

 ראתימה תינכת ןידכ רומאכ קלח לכ ןידו ,תינכתה אשונ םהש םינינעה יפל וא הנידמה לש םינוש
.תיצראה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תינכתה תכירע
 תא ןתת ןכו ךורעל םידמועש תינכתה אשונ תא הל תיארנה ךרדב םסרפת תיצראה הצעומה   .51

 ךכל הכזש ימ ידי לע וא ךכל הנימ רצואה רשש ימ ידי לע ועצובי הלא תוארוהו ,התכירעל הארוהה
.םסריפש זרכמב

2015-ו"עשת ,)העש תארוה 104 'סמ ןוקית( העש תארוה – תסנכל חוויד



 תוטלחה לע חוויד תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעוול רוסמי תיצראה הצעומה שאר בשוי   .א51
.ןיינעל םיעגונה םיכמסמה תא חווידל ףרציו ,ןתלבק רחאל דימ ,51 ףיעס יפל תיצראה הצעומה הלביקש

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תויזוחמה תודעול קתעה תריסמ
 לכו ,תויזוחמ תודעול הנממ קתעה תיצראה הצעומה רוסמת ,תיצרא ראתימ תינכת הכרענ  )א(   .52

.הצעומה עבקתש הפוקתה ךות תינכתל היתורעה תא תיצראה הצעומל שיגהל תיאשר תיזוחמ הדעו

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 התעדלש ,תוימוקמה תודעול עידות ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת הלביקש תיזוחמ הדעו  )ב(           
.תיזוחמה הדעוה ידרשמב הב ןייעל ןהל רשפאתו ,היתוארוהו תינכתה תלבק לע ,תינכתב ןינע ןהל שי

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 םוימ לחה ,ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב םסרופת )א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת   )ג(           

.תויזוחמה תודעוול התריסמ

תינכת רושיא
 תודעוה תורעה םע דחי היתוארוה יפל הכרענש תינכתה תא הלשממל שיגת תיצראה הצעומה   .53

 וא יונישב הרשאל ,הצעומב רזוח ןויד רחאל ,וא יוניש אלל הרשאל תיאשר הלשממהו ,תויזוחמה
.התוחדל

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( םוסרפ
 הדימבו ךרדב םסרופת תינכתה ;תומושרב ךכ לע עידות ,תינכתה תא הלשממה הרשיא  )א(   .54

.תיצראה הצעומה הרותש

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 לש טנרטניאה רתאב םסרופת תיצרא ראתמ תינכת ,)א( ןטק ףיעסב רומאהמ עורגל ילב  )ב(           

.הלשממה ידי לע הרושיא םע ןונכתה להנימ

תיזוחמ ראתימ תינכת :'ב ןמיס

תינכתה תורטמ
 ראתימה תינכת עוציבל םישורדה םיטרפה תא עובקל ןה תיזוחמ ראתימ תינכת לש תורטמה   .55

 ,תימוקמ ראתימ תינכתל הרטמ שמשל יושעהו זוחמל תיללכ תובישח ול שיש רבד לכו זוחמב תיצראה
.הקוסעתהו ןוחטבה תניחבמ זוחמל םיתואנ םיאנת הז ללכבו

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תינכתה תכירע
 קוח לש ותליחת םוימ םינש שמח ךות תיצראה הצעומה רושיאל שיגתו ןיכת תיזוחמ הדעו לכ   .56

 הצעומה תיאשר ,ןכ התשע אל ;הארוהב תיצראה הצעומה טרפתש יפכ ,תיזוחמ ראתימ תינכת הז
.תינכתה תא ןיכיש ךכל הנמי רצואה רשש ימל תורוהל תיצראה

תינכתה תוארוה
 ראתימ תינכתב עובקל ,זוחמבש תוימוקמה תודעוב תוצעייתה רחאל ,תיאשר תיזוחמה הדעוה   .57

– ראשה ןיבו ,תימוקמ ראתימ תינכתל אשונ תויהל לוכיש ןינע לכב תוארוה תיזוחמ
;ירפכו ינוריע חותיפל תולובגו םיחטש  )1(
;םייאלקח םיחטש  )2(
;םינושה היגוסל ,הישעת ירוזא  )3(
:תוקיתעו רועיי יחטש  )4(

1982-ב"משת  )19 'סמ ןוקית(
;םיכרדלו הרובחתל ,קזבל תיזוחמ תשר  )5(
;דחא בושי םוקממ רתוי ושמשיש תורבק יתב )6( 
;אוהש לכ דועיי םהל עבקיי אלש םיאפקומ םיחטש  )7(
;םיה ףוח לע הרימש רבדב תוארוה  )8(
.תינכתה תוארוהמ תולקה ןתמל םיאנתה  )9(



2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תיצראה הצעומה תוארוה
 תוארוה תיזוחמ ראתימ תינכתב עובקל תיזוחמה הדעוה תא בייחל תיאשר תיצראה הצעומה  )א(   .58

 תכמסומ תיצראה הצעומהש םינינעב תוארוה ןכו ,הז ןמיס יפל תינכתב ןעבקל תיאשר תיזוחמה הדעוהש
.תיצראה ראתימה תינכת ןינעל םהל
 ןמזה ךות ,הז ןמיס יפל תיצראה הצעומה תוארוהמ הארוה תיזוחמה הדעוה המייק אל  )ב(           

.ךכל הנמי רצואה רשש םדא ידי לע העוציב לע תורוהל תיצראה הצעומה תיאשר ,הל העבקש

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( עוציבל הנוממ לש תויוכמס
 לכ יונימב וילע לטומה ןינעל ול ויהי 58 וא 56 םיפיעס יפ לע רצואה רש ידי לע הנומש ימ   .59

.תיזוחמה הדעוה ידי לע השענ וליאכ וארי השעש המו תיזוחמה הדעוה לש תויוכמסה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .60

תימוקמ ראתימ תינכת :'ג ןמיס

תינכתה תורטמ
:ןה תימוקמ ראתימ תינכת תורטמ   .61

 לש יאלקח דועיי לע הרימש ךות ,ימוקמה ןונכתה בחרמב עקרקה חותיפ לע חוקיפ   )1(
;ךכל תומיאתמה תועקרק

2002-ב"סשת )62 'סמ ןוקית(
 ,ןוחטבה ,תוחיטבה ,ןויקנה ,האורבתה ,תואירבה תניחבמ םיתואנ םיאנת תחטבה   )2(
 דוחיי הז ללכבו ,הב שומישו עקרקה ןונכת ידי לע םיעגפמ תעינמו תוחונהו הרובחתה
 ינבמ" ,הז ףיעס ןינעל ;תד ינבמ תוברל רוביצ ינבמלו רחסמל ,הישעתל ,םירוגמל םירוזא
;הרהט תואווקמ תוברל - "תד
 ,תיגולואיכרא ,תירוטסיה ,תילכירדא תובישח םהל שיש רבדו ןינב לכ לע הרימש   )3(
;הלאב אצויכו

2008-ט"סשת )88 'סמ ןוקית(
 לככ ,תוענמיה ךות יפויה וא עבטה תניחבמ םיבושח תומוקמ לש חותיפו הרימש   )4(
;תשרומבו ףונב ,עבט יכרעב ,היחמצב העיגפמ ,רשפאה

2008-ט"סשת )88 'סמ ןוקית(
 הנעמ םינתונה ,תוניגלו םינגל ,םיקראפל תוברל ,םיחותפ םיירוביצ םיחטש דוחיי   )5(
.םלוה ןפואב ימוקמה ןונכתה בחרמב היוזחה היסולכואה יכרוצל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תיזוחמ הדעו תוכמסב וא תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

.)לטוב(  )א(   .א61

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 חותיפב אוה הקוסיע רקיעש תיתלשממ הרבח ,קוח יפל המקוהש תושר ,יתלשממ דרשמ  )ב(           

 ול שיש ימ וא עקרק לעב ןכו ,הבחרמ םוחתב תחא לכ ,תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו ,תויתשתו םינבמ
 השיגהלו תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת ןיכהל םיאשר ,)תינכתה שיגמ – ןלהל( עקרקב ןינע
.תיזוחמה הדעול קתוע תינכתה שיגמ ריבעי ,תיזוחמה הדעוה תוכמסב תינכתה התיה ;תימוקמה הדעול

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ץעויהש דבלבו ,הלאמ דחא םג עקרקב ןיינע ול שיש ימכ וארי ,)ב( ןטק ףיעס ןיינעל        )1ב(           

 וא )1( תואקספב םייונמה םיאנתה ויבגל םימייקתמ יכ בתכב ותעד תא הוויח ןונכתה דסומ לש יטפשמה
:ןיינעה יפל ,)2(

 רתוי וא 75% לש רועישב תינכתב תללכנה עקרקהמ םיוסמ קלחב תוכז ול שיש ימ   )1(
 ,תינכתב תללכנה עקרקה לש רחא םיוסמ קלחב העיגפ שיגהל שקבמ אוהש תינכתב ןיאו

 "העיגפ" ,וז הקספ ןיינעל ;)רחא תוכז לעב לש עקרק – וז הקספב( הב תוכז לעב וניא אוהש
:הלאמ דחא םייקתמ תעצומה תינכתה יפל םירבדה ינפ לע םא –



 לעב לש עקרקהש וא ,רחא תוכז לעב לש עקרקב 'ט קרפב התועמשמכ העיגפ   )א(
;'ח קרפ יפל רוביצ יכרוצל העקפהל תדעוימ רחאה תוכזה
 ןפואב ךומנ רועישב איה רחאה תוכזה לעב לש עקרקה לש היוושב היילעה   )ב(

 לוכהו ,תינכתה תא שיגהל שקבמש ימ לש עקרקה לש הייוושב היילעהמ יתועמשמ
;תינכתה תשגהל השקבה תעב הבצמ יפל עקרקב םתוכז יוושל יסחי ןפואב

 קוחל 1'ו קרפש תיב וא ןיעקרקמה קוחל 52 ףיעסב ותרדגהכ ףתושמ תיב ןיינעל   )2(
 רחאל םיטפשמה רש עבקש םיאנת וב םימייקתמש ימ – תינכתב ללכנה ,וילע לח רומאה
 עבקיתש יפכ ,העיגפ שיגהל שקבמ אוהש תינכתב ןיאש דבלבו ,רצואה רש םע תוצעייתה
.רומאכ תונקתב עבקנש יפכ רחא תוכז לעב לש ןיעקרקמב ,רומאכ תונקתב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיתשת ןיינעל קוח יפל ןוישיר ול שיש ימ ,)ב( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב    )1(        )2ב(           

 תמקה ןיינעל ותוא הכימסה הלשממהש ימ וא הנונכת וא תיתשתה תמקה תא רשפאמה
 תיתשתה ןיינעל תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתמ תינכת שיגהל יאשר ,הנונכת וא תיתשת
 םיוולנה םישומישהו התמקה ךרוצל םישורדה םישומישה ןיינעל תוברל ,דבלב הרומאה
;הב שומישהו התלעפה ךרוצל םישורדה תיתשת התואל
 חטש לע וא תיתשתה לש המויקל שרדנה חטש לע קר לוחת )1( הקספב רומאכ תינכת   )2(

 לע םג לוחתש לוכיו ,תיתשת התוא לש המויק תמחמ תושרדנה תוארוה ועבקנ ויבגלש
 תיתשתה תמקהל דעוימה חטש לעו תיתשת התוא לועפתל םיוולנ םישומישל שרדנה חטש
;עבקיתש יפכ המקהה תפוקתל
 ןקתימ ,ןגעמ ,למנ ,הפועת למנ ,תיתשת ינקתימ – "תיתשת" ,הז ןטק ףיעס ןיינעל   )3(
 ינקתימ ,תלוספב לופיטו קוליס ירתא ,םירגאמ תוברל בויבו םימ ינקתימ ,םימ תלפתהל
 ינקתימ ,ךרד ,קלדו זג ןוסחא ןקתימ ,למשחל גותימ וא האנשה ינקתימ ,חוכ תנחת ,תרושקת
 ןוינחו הביצחו היירכ ירתא ,יעבטה זגה קשמ קוחל 2 ףיעסב םתרדגהכ ן"טג ינקתימו זג
.תירוביצה הרובחתב שומישה דודיעל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 התדקפה לע טילחהל איה תיאשרו ,תימוקמה הדעוה הב ןודת תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת   )ג(           
 הב טילחתו ןודת – )1א(א62 ףיעסב רומאכ תינכת םלואו ,םייוניש ילב וא םע ,תינכתה לש הרושיא לעו
 תיאמצע תימוקמ הדעו קר הב טילחתו ןודת – )2א(א62 ףיעסב רומאכ תינכת ,תיאמצע תימוקמ הדעו קר
 תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו קר הב טילחתו ןודת – )ג(א62 ףיעסב רומאכ תינכתו ,תדחוימ
– דבלבו לוכהו ,תדחוימ תיאמצע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תווח הינפל וחנוה ןכ םא אלא ,תינכת תדקפה לע הטלחה תימוקמה הדעוה לבקת אלש   )1(
 תינכתה ןהיפלו ,הלש יטפשמה ץעויה לשו תימוקמה הדעוה סדנהמ לש בתכב תעד
 תינכת לש תוארוה תרתוס הניא הז ללכבו ,תימוקמה הדעוה תוכמסב תינכת איה תעצומה
 ,)ח( דע )ו(א62 ףיעסב רומאה היבגל םייקתמ אל ,)ד(א62 ףיעס תוארוהל דוגינב תינללוכ
;הז קוח יפל הנממ הפי החוכש תינכת תוארוהל דוגינב היהי אל תינכתה רושיאו
 רומאכ ,םיחטש תלדגה תללוכה תינכת תדקפה לע תימוקמה הדעוה הטילחה םאש   )2(
 קלח וא ,םיחטש םתואש םושר לעב לכל ,רשפאה תדימב ,העדוה חלשת ,)3()א(א62 ףיעסב
;ותולעבבש ןיעקרקמב םה ,םהמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תודסומ ןכ םא אלא תימוקמה הדעווה תוכמסב תינכת רשואת אלו דקפות אלש   )3(
 הנעמ םינתונ ותביבסבו תינכתה חטשב םילולכה תויתשתהו םיחותפה םיחטשה ,רוביצה
 תעדה תווח ןכ םא אלא ,תינכת תימוקמה הדעוה רשאת אל ;תינכתהמ םיעבונה םיכרצל
 םיחטשה ,רוביצה תודסומ יכ העבק )ה()4( הקספ יפל תימוקמה הדעווה סדנהמ שיגהש
;תינכתהמ םיעבונה םיכרצל הנעמ םינתונ רומאכ תויתשתהו םיחותפה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןכ םא אלא ,הרושיא לע וא תינכת תדקפה לע הטלחה תימוקמה הדעווה לבקת אלש   )4(
:הלאל ,ראשה ןיב ,תסחייתמה ,הדעווה סדנהמ לש בתכב תעד תווח הינפל החנוה

;היתורטמו תינכתה ירקיע   )א(
;םייקה ינונכתה בצמה תמועל תינכתב םישקובמה םייונישה ירקיע   )ב(



 ןונכתה דסומ תושירדלו הז קוח יפל תוארוהל םאתהב הכורע תינכתה לש התויה    )ג(
;85 ףיעסב רומאכ
 לש תויופידעה םלוסב הנממ תוהובג תוינכתל תינכתה לש התמאתה תדימ    )ד(
א62 ףיעסב רומאכ תינללוכ תינכתל ,תינכתה םוחתב תולחה ,'ח ןמיסב רומאכ תוינכת
 תורעהל ורבעוהש רומאכ תוינכתל ,)ח( דע )ו(א62 ףיעסב רומאכ תוארוהלו ,)ד(
 תולבגמל ןכו ןיינעה יפל ,ודקפוהש וא רוביצה תוגשהל וא תויזוחמה תודעווה
;ןיד לכ יפל תינכתה רושיא לע תולחה ,ןנשי םא ,תורחא
 םידעוימה םיחטש הז ללכבו ,רוביצ יכרוצל םידעוימה םיחטש לש םמויק   )ה(
 םה םאו ,ותביבסבו תינכתה חטשב תויתשת לשו םיחותפ םיחטש לש ,רוביצ תודסומל
;)3( הקספב רומאכ ,תינכתהמ םיעבונה םיכרצל יואר הנעמ םינתונ
 תיעיברה תפסותל 12 ףיעס יפל םירתאה תמישרב לולכה רתא תללוכ תינכתה םא    )ו(

;רומאכ רתא לע תינכתה תעפשה רבדב םיטרפ םג –
;הב הטלחהו תינכתה תניחב ךרוצל ,הדעווה סדנהמ תעדל ,שורדה רחא ןיינע לכ    )ז(
 הב םישרדנה םייונישה תוברל ,תעצומה תינכתה יבגל הדעווה סדנהמ תוצלמה   )ח(
 רומאכ תולבגמלו תוינכתל התמאתה ךרוצל םישרדנה םייונישה הז ללכבו ,ותעדל
.)ד( הנשמ תקספב

 םאתהב תיזוחמה הדעוהו תימוקמה הדעוה הב ונודי ,תיזוחמה הדעוה תוכמסב תינכת  )ד(           
 ילב וא םע ,תינכתה לש הרושיא לעו התדקפה לע טילחהל תיזוחמה הדעוה תיאשרו ,62 ףיעס תוארוהל
.םייוניש

 )101 'סמ ןוקית( תעד תווח תשגהו תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת תשגה לע העדוה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

 ירבחל ךכ לע העדוה הדעווה חלשת ,תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת תימוקמ הדעוול השגוה  )א(   .ב61
 עבקש םירחא םימרוגל ןכו זוחמה ןנכתמל ,תימוקמה הדעווב תצעיימ העד ילעב םיגיצנל ,ןונכתה דסומ
 םוחת וניוצי העדוהב ;תיזוחמה הדעווב םירשה יגיצנל העדוהה תא ריבעי זוחמה ןנכתמ ;רצואה רש
.היתורטמו תינכתה
 דחא לכו תיזוחמה הדעווב םירשה יגיצנמ דחא לכ ,)2ג(18 ףיעס תוארוהמ עורגל ילב  )ב(           

 הדעוול בתכב תעד תווח שיגהל םיאשר ,)א( ןטק ףיעס יפל רצואה רש עבקש םיפסונה םימרוגהמ
 הדעווב תינכתה תדקפה לע ןוידל תעדה תווח שיגמ ןמזוי ,רומאכ תעד תווח השגוה ;תימוקמה
.הטלחה תלבק ינפל ותעד תא עימשהל תונמדזה ול ןתניתו הלש הנשמ תדעווב וא תימוקמה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכת
 ריבעתו ,תימוקמה הדעוה הב ןודת ,תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכת תימוקמ הדעול השגוה  )א(   .62

 תימוקמה הדעוה תוצלמה ;הל השגוה תינכתהש םויהמ םימי םישש ךות ,תיזוחמה הדעול היתוצלמה
 קתעה חלשת תימוקמה הדעוה ;התוחדל וא ,םייוניש ילב וא םע ,הנודנה תינכתה תא דיקפהל ויהיש לוכי

.הצלמהה תלבק םוימ םימי העבש ךות ,תינכתה שיגמל הצלמהה
 הקידב הרבעש רחאל )א( ןטק ףיעס יפל הילא הרבעוהש תינכתב ןודת תיזוחמה הדעוה  )ב(           

 ,םירומאה םימיה םישש ךותב התצלמה תא תימוקמה הדעוה הריבעה אל ;ב62 ףיעסב רומאכ תמדקומ
.תימוקמה הדעוה תצלמה אלל ףא ,תינכתב תיזוחמה הדעוה ןודת
 תוחדל ,תימוקמה הדעוה לש הצלמה לע תיזוחמה הדעוה ינפב גישהל יאשר תינכתה שיגמ   )ג(           

 תצלמה ול הרסמנש םוימ םימי רשע השימח ךותב ,הז ףיעס יפל םייונישב הדיקפהל וא תינכתה תא
.תימוקמה הדעוה
 התוחדל וא הגשהה תא לבקל תיאשר איהו תינכתבו השגוהש הגשהב ןודת תיזוחמה הדעוה  )ד(           
.תינכתה תא תוחדל וא ,םייונישב וא םיאנתב ,תינכתה תא דיקפהלו

 )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת
2015-ה"עשת  )העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת

 םיאשונהמ רתוי וא דחא קרו ךא תללוכה ,תימוקמ ראתימ תינכת וא תטרופמ תינכת  )א(   .א62
:תימוקמה הדעוה תוכמסב תינכת איה ,ןלהל םיטרופמה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הב םיללכנה םישרגמהש תינכת ןכו 'ז ןמיסב םתועמשמכ ,םישרגמ לש הקולחו דוחיא   )1(
 רתוי לש תולעבב ויה ולש ןפואב ,םתקולחל תוארוה תללוכ איהו דחא םדא תולעבב םה



 דבלבו לוכהו ,'ז ןמיסב התועמשמכ הקולחו דוחיא תינכת הב תוארל ןתינ היה ,דחא םדאמ
;)3(-ו )2( תואקספב רומאה טעמל ,עקרק דועי לכ לש ללוכה חטשב יוניש תינכתב ןיאש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ראתימ תינכתב הרשואש ךרד טעמל ,ףקות תב תינכתב רשואמה יאוותב ךרד תבחרה   )2(
 השיג ךרוצל רשואמ יאוותב ךרד תכראה ןכו ,)רשואמ יאוותב ךרד – וז הקספב( תיצרא
 וא תיצרא ראתימ תינכתב הרשואש ךרד הניאש הכומס ךרדל השיג ךרוצל וא ךומס שרגמל
;תיזוחמ ראתימ תינכתב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
– הז ףיעסב ;רוביצ יכרוצל ףקות-תב תינכתב ועבקנש םיחטש תלדגה   )3(
 תונחת ,הינח יחטש ,תוקיתע ,טרופסו שפונ יחטש ,םינג :הלאמ דחא לכ – "רוביצ יכרוצ"
 תד ,החוור ,ךוניח יכרוצל םינבמ ,תורבק יתב ,םיקווש ,הצק תונחת ןניאש תבכרו סובוטוא
 הרטשמ תונחת ,םוריח ינסחמ ,םיטלקמ ,תואפרמ ,םילוח יתב ,םייתליהק תודסומ ,תוברתו
 יכרוצ ,וצב ,עובקל יאשר רצואה רש ;םיימוקמ תיתשת ינקתימ ,שא יוביכל תוריש תונחתו
 םיכרצ רשיאש דבלבו ,הז ןטק ףיעס ןיינעל וא הז ףיעס ןיינעל רוביצ יכרוצכ םיפסונ רוביצ
;188 ףיעס ןיינעל תירוביצ הרטמכ הלא
 לופיטל ,הריגאל ,הקפסאל ,הקפהל ,רוצייל םינקתימ – "םיימוקמ תיתשת ינקתימ"
 ינקתימ ןכו ,קולדת תנחת טעמל ,תלוספ וא בויב ,םימ ,למשח ,טפנ ,זג ,קלד לש הכלוהלו
;ימוקמה ןונכתה בחרמ תא רקיעב תרשל םידעוימ םה םא לוכהו ,תרושקת

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;תינכתב עובקה ןינב וקב יוניש וא ןיינב וק תעיבק   )4(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תוארוה יוניש וא ,ןיינבב םיקהל רתומש תומוקה רפסמו םיניינב לש םהבוג תעיבק )א4(
 תא תונשל ילב לוכהו ,תינכתב תועובקה רומאכ תומוקה רפסמו םיניינב לש םהבוג רבדב
 הרשיאש תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת יפל היינבל רתומה ללוכה חטשה ףקיה
;)תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת – הז ףיעסב( תיזוחמה הדעווה
;םיילכירדא בוציע וא יוניב רבדב תינכת יפל תוארוה לש יוניש   )5(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הדעווה הרשיאש תינכת איהש תחא תינכתב םירתומה הינבה יחטש תקולח יוניש   )6(
 הרומאה תינכתה יפל היינבל רתומה ללוכה חטשה לכ ךס תא תונשל ילבמ ,תיזוחמה
;50%-מ רתויב לדגי אל ,עקרק דועי לכב ,הינבל רתומה ללוכה חטשהש יאנתבו

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 חטש לדוג רבדב תוארוה יוניש וא ןיינב וילע םיקהל רתומש שרגמ חטש לדוג תעיבק   )7(

 היינבל רתומה ללוכה חטשה ףקיה תא תונשל ילב לוכהו ,תינכתב תועובקה רומאכ שרגמ
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
;תוירקיע תורטמל םיחטשה לכ ךס תלדגה אלל ,רוידה תודיחי רפסמ תלדגה   )8(
 ןיא ;151 ףיעס תוארוהל ףופכב ,147 ףיעס יפל הלקהכ ושקבל ןתינש ןינע לכ   )9(
 םלואו ,147 ףיעס יפל הלקה תתל תימוקמה הדעוה תוכמסב עוגפל ידכ וז הקספ תוארוהב
 תויוכזה לש התחפהל ףופכב אלא ,147 ףיעס יפל הלקה תימוקמה הדעוה רשאת אל
 תדקפה לש םוסרפה יכרד תא עבקי רצואה רש ;וז הקספ יפל הרשואש תינכתב ועבקנש
;וז הקספ יפל תינכת

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,םידרשמל ,תואלקחל ,רחסמל ,היישעתל תדעוימה עקרקמ עקרק לש הדועיי יוניש  )10(
 לש הלדגה תינכתב ןיאש דבלבו ,קולדת תנחתל תדעוימה עקרקל ,הינחל וא הנסחאל
 םתמקה תא אלא ריתת אל וז הקספ יפל תינכת ;עקרק התואב היינבל רתומה ללוכה חטשה
 םישומישלו ,קולדתה תנחת תלעפה יכרוצל ןירשימב םישורדה םיניינבהו םינקתימה לש
 ללוכה חטשהש דבלבו ,הנחתה ישמתשמ תא תרשל םידעוימה בכר יתוריש ןתמו םיירחסמ
 ,וז הקספב ;ר"מ 80 לע הלעי אל רומאכ בכר יתורישלו םיירחסמ םישומישל היינבל רתומה



 ךרוצל רחא היגרנא רוקמ לכו למשח ,זג תקפסאל תדעוימה הנחת תוברל – "קולדת תנחת"
;בכר ילכ תענה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
2,500 לע הלוע וניא וחטששו םירוגמל תינכתב דעוימה שרגמב ,םישומיש תפסוה  )11(

 לכהו ,םירוגמל דעוימה ןינב תיזחב רחסמ תרטמל וא ,תואנולמ וא םידרשמ תרטמל ,ר"מ
 ללוכה חטשהש דבלבו ,תינכתה יפ לע שרגמב הינבל רתומה ללוכה חטשה תא תונשל ילב
 רתומה ללוכה חטשה ךסמ 25% לע הלעי אל םיפסונה םישומישה ךרוצל הינבל רתומה
 םינותנ יפל 5,000 לע הלוע היבשות רפסמש תינוריע תושרב אצמנ אוהשו שרגמב הינבל
;הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 תליחת ינפל תוחפל םינש רשע המלשוה התיינבש רויד תדיחי לש החטש תבחרה  )12(
 ,ר"מ 140 לע הלעי אל רויד תדיחי התואב הינבל רתומה ללוכה חטשהש ןפואב ,תינכתה
;הרומאה רוידה תדיחי תבחרהל אלא שמשת אל חטשה תפסותש דבלבו

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיעיברה תפסותל 1 ףיעסב ותרדגהכ רתאל עקרק לש דועיי יוניש וא דועיי תעיבק  )13(
 יוניש וא העיבק טעמל ,רומישל תוארוה לש יוניש וא העיבקו )רומישל רתא – הז ףיעסב(

 רתאל עקרק תדעיימה תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב רומאכ תוארוה וא דועיי לש
;רומישל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הרשיאש תינכתב םירוגמל דעוימה שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה  )14(
 תינכתה יפל היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 20% לע הלעי אלש רועישב ,תיזוחמה הדעווה
 היינבל רתומה ללוכה חטשהש דבלבו רחסמל שומיש תפסוהו ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 תינכתה יפל היינבל רתומה ללוכה חטשה ךסמ 25% לע הלעי אל רחסמל שומישה ךרוצל
 ףא הינח ןיינעל תוארוה תעיבק ןכו ,וז הקספ יפל ותלדגה רחאל תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 ;הינח ןיינעל תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכתמ וא הז קוח יפל תוארוהמ הייטסב
:הלא לכ ומייקתי וז הקספ יפל תינכתב

 אלש לארשי יעקרקמ איהש עקרק איה תינכתה םוחתב הלולכה עקרקה לכ   )א(
;)2()ב()2()1א( ןטק ףיעסב רומאה הב םייקתמ
 תינכת שיגהל הכימסה איהש ימ וא לארשי יעקרקמ תושר ידיב השגוה תינכתה   )ב(
;רומאכ
;הילע ולוחי תישישה תפסותה תוארוה יכ תועבוק תינכתה תוארוה    )ג(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,תינכת יפל שרגמב היינבל םירתומה תוירקיע תורטמל םיחטשל תוריש יחטש תפסוה  )15(
 ויהי םהו תינכתה יפל תוירקיע תורטמל םיחטשה תא תרשל ודעונ תורישה יחטשש דבלבו
 תיסכתה חטש לפכ לע וא שרגמה חטש לע הלעי אלש חטשבו תויעקרק-תת תומוקב
;לודגה יפל ,תינכתה יפ לע שרגמב היינבל תרתומה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
– תינוריע תושר םוחתב ,היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )א(  )16(

 היינבב םירוגמל תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת יפל דעוימה שרגמב   )1(
 רועישב – םירוגמל הניאש היינבל רומאכ תינכת יפל דעוימה שרגמבו היוור
 יפל ,ר"מ 500 לע הלעי אלש חטשב וא שרגמה חטשמ 20% לע הלעי אלש
 רתוי וא רויד תודיחי עברא לש שרגמב היינב – "היוור היינב" ,וז הקספב ,ןטקה
;תוחפל תומוק יתשב דחא הנבמב
 היינבב םירוגמל תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת יפל דעוימה שרגמב   )2(

 אלש חטשב וא שרגמה חטשמ 7% לע הלעי אלש רועישב – היוור היינב הניאש
;ר"מ 175 לע הלעי אלש חטשב הרקמ לכבו ,לודגה יפל ,ר"מ 50 לע הלעי

2015-ו"עשת )העש תארוה( 2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית(
 תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה הדקפוה ,)א( הנשמ תקספ תוארוה ףא לע   )ב(
 ללוכה חטשל תפסות תרשפאמה הלקה הנתינו ,)ב(151 ףיעסב רומאה דעומה ינפל



 רתומה ללוכה חטשל תפסות תרשפאמה הלקה הנתינ וא ,שרגמב היינבל רתומה
 יפל רתומה הלדגהה חטשמ ותחפוי ,)3ב( וא )2ב(151 ףיעסב רומאכ שרגמב היינבל
;רומאכ תולקהה תא ורשפאש תופסותה יחטש )א( הנשמ תקספ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וא ןופצה זוחמב תירוזא הצעומ םוחתב ,היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )א(  )17(

 רועישב ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב םירוגמל דעוימה שרגמב ,םורדה זוחמב
 לכבו ,לודגה יפל ,ר"מ 50 לע הלעי אלש חטשב וא שרגמה חטשמ 7% לע הלעי אלש
;ר"מ 175 לע הלעי אלש חטשב הרקמ
 זוחמב הניאש תירוזא הצעומ םוחתב ,היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )ב(
 הדעווה הרשיאש תינכת יפל םירוגמל דעוימה שרגמב ,םורדה זוחמב וא ןופצה
50 לע הלעי אלש חטשב וא שרגמה חטשמ 7% לע הלעי אלש רועישב ,תיזוחמה
 רתומש רוידה תודיחי ךרוצל קרו ךא שמשי רומאה חטשהש דבלבו ,ןטקה יפל ,ר"מ
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת יפל שרגמב תונבל
 זוחמב וא ןופצה זוחמב ןניאש תוירוזא תוצעומ ,וצב ,עובקל יאשר רצואה רש    )ג(
 ;הז ןיינעל עבקיש הדימ תומא יפל ,)א( הנשמ תקספ תוארוה ןהילע ולוחיש ,םורדה
 ןיב ,וסחייתיו תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ועבקיי הדימה תומא
 םרגיהל הלולעש העיגפה תדימלו תוירוזא תוצעומ לש ילכלכ-יתרבחה ןבצמל ,ראשה
 הנשמ תקספ תוארוה ולחוה ;רומאכ תוארוהה תלחה לשב תוכומס תוינוריע תויושרל
;)ב( הנשמ תקספ תארוה הילע לוחת אל ,רומאכ תירוזא הצעומ לע )א(

2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית(
 הדעווה הרשיאש תינכתה הדקפוה ,)ג( דע )א( הנשמ תואקספ תוארוה ףא לע    )ד(
 חטשל תפסות תרשפאמה הלקה הנתינו ,)ב(151 ףיעסב רומאה דעומה ינפל תיזוחמה
 ללוכה חטשל תפסות תרשפאמה הלקה הנתינ וא ,שרגמב היינבל רתומה ללוכה
 יפל רתומה הלדגהה חטשמ ותחפוי ,)2ב(151 ףיעסב רומאכ שרגמב היינבל רתומה
;רומאכ תולקהה ורשפאש תופסותה יחטש )ג( דע )א( הנשמ תואקספ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תינכתה יפל דעוימה שרגמב ,תינכתב עבקנש היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה  )18(
 תיתשתה ינקתימ תמקה ךרוצל קרו ךא ,)3( הקספב םתרדגהכ םיימוקמ תיתשת ינקתימל
;םירומאה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 רומאכ הרבעהל תוכז וא רבעמ תוכז ןיינעל ,םיניינב תסירה ןיינעל תוארוה תעיבק  )19(
 שומימל שורד רבדה םא לוכהו ,רוביצ יכרוצל תשרדנה עקרק תעקפה ןיינעלו )8(63 ףיעסב
.היפל היינבלו תינכת

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הדעו ןיינעל ,תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב        )1א(           

 רתוי וא דחא תללוכה תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת םג היהתש לוכי ,תיאמצע תימוקמ
:הלאה םיאשונהמ

 תינכתב םירוגמל דעוימה שרגמב םירוגמל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )1(
 םוימ תוחפל םינש שמח ופלחש דבלבו ,תינוריע תושר םוחתב ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 רועישהמ רתויב לדגי אל םירוגמל היינבל רתומה ללוכה חטשהשו הרומאה תינכתה תליחת
:לודגה יפל ,)ג( דע )א( הנשמ תואקספב טרופמה חטשהמ וא

:ןיינעה יפל ,ןלהל טרופמכ רועיש   )א(
 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )1(
 חטשהמ 100% – םייתש לע הלוע וניא ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה ללוכה
 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )2(
 – עשת לע הלוע וניאו םייתש לע הלוע ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה

 הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 60%
;תיזוחמה



 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )3(
 ללוכה חטשהמ 30% – עשת לע הלוע ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה

 שרגמב םיקהל רתומש רויד תדיחי לש עצוממה חטשה תלפכמל הוושה חטש   )ב(
 רוידה תודיחי רפסממ 20%-ל הוושה רפסמב תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל
;הרומאה תינכתה יפ לע שרגמה לע םיקהל רתומש
;שרגמה חטשמ 15%    )ג(

 תינכתב םירוגמל דעוימה שרגמב םירוגמל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )א(   )2(
 יפל תוארוהמ הייטסב ףא הינח ןיינעל תוארוה תעיבק ןכו ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 תושר םוחתב ,הינח ןיינעל תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכתמ וא הז קוח
 יכ תינכתב עבקנש דבלבו ,)ב( הנשמ תקספב רומאה הב םייקתמש עקרקב ,תינוריע
 ןלהל טרופמכ םירועישב היהי לדגויש חטשהו ,הילע ולוחי תישישה תפסותה תוארוה
:דבלב הלא םירועישבו

 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )1(
 חטשהמ 120% – םייתש לע הלוע וניא ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה ללוכה
 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )2(
 – עשת לע הלוע וניאו םייתש לע הלוע ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה

 הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 85%
;תיזוחמה
 יפל ,עקרקה ינפ לעמ שרגמב םיקהל ןתינש ןיינבב תומוקה רפסמ םא   )3(
 ללוכה חטשהמ 60% – עשת לע הלוע ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב היינבל רתומה

:הלאמ דחא הב םייקתמש עקרק לע לוחת וז הקספ יפל תינכת   )ב(
;לארשי יעקרקמ הניאש עקרק   )1(
 יעקרקמ קוחב התרדגהכ תינוריע עקרק איהו לארשי יעקרקמ איהש עקרק   )2(
 ,לארשי יעקרקמ תושר םע םכסה יפל תורודל הרכחוהש ,1960-ך"שתה ,לארשי
:הלאמ דחא הב םייקתהש דבלבו

( ט"סשתה באב א"י םוי ינפל ךרענ לארשי יעקרקמ תושר םע םכסהה   )א(
;)2009 טסוגואב 1
1( ט"סשתה באב א"י םוימ ךרענ לארשי יעקרקמ תושר םע םכסהה   )ב(
 ופלחו ,)2014 טסוגואב 1( ד"עשתה באב 'ה םוי ינפלו )2009 טסוגואב
;הרומאה הפוקתה םותמ םינש שולש תוחפל
1( ד"עשתה באב 'ה םוימ ךרענ לארשי יעקרקמ תושר םע םכסהה    )ג(
;ותכירע םוימ םייתנש תוחפל ופלחו ,)2014 טסוגואב

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית(
 הקוסעתל דעויש שרגמב תואנולמל וא הקוסעתל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )3(
 דבלבו ,תינוריע תושר םוחתב ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב ,המאתהב ,תואנולמל וא
:הלא תוארוהל ףופכבו הרומאה תינכתה תליחת םוימ תוחפל םינש שמח ופלחש

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית(
 שרגמ ותואב ,ןיינעה יפל ,תואנולמל וא הקוסעתל היינבל רתומה ללוכה חטשה   )א(
 תואנולמל וא הקוסעתל היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 40%-מ רתויב לדגי אל
;)חטשה תפסות – וז הקספב( תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה יפל שרגמב

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית(
 ,)א( הנשמ תקספ תוארוה לע ףסונ ,ולוחי תואנולמל דעוימה שרגמ ןיינעל  )1א(
:הלא תוארוה

 ףופכב ,םירוגמל שמשת ,הקלח וא הלוכ ,חטשה תפסותש עובקל ןתינ   )1(
:הלא תוארוהל

 הלחה םרט תינכתה תשגה תעבש ןיינב ןיינעל איה רומאכ העיבקה   )א(
 הלעי אל רומאכ םירוגמל שמשתש חטשה תפסות רועישש דבלבו ,ותיינב



 תינכתה יפל ,שרגמב תואנולמל היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 20% לע
 ,םייק ןיינב לש ותסירה תא וארי אל ,הז ןיינעל ;תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 הנכהכ תושענה הלאב אצויכ תודובע וא חותיפ תודובע ,הריפח תודובע
;ןיינב לש ותמקה תליחתכ ,ןיינבה תמקהל
 הלחה םרט רשא םייק ןיינבל חטש תפסות ןיינעל איה רומאכ העיבקה   )ב(
 חוריא תודיחי 50 תוחפל תללוכ הרומאה חטשה תפסותש דבלבו ,התיינב
 תפסות רועיששו )היינבה תפסות – וז הקספב( 1ב76 ףיעסב ןתרדגהכ
;היינבה תפסותמ 20% לע הלעי אל רומאכ םירוגמל שמשתש חטשה

 הנתומ היהי )1( הנשמ תקספב רומאכ שרגמב םירוגמל היינבה שומימ   )2(
;שרגמ ותואב תואנולמל היינבה שומימב
– תיפוחה הביבסה םוחתב לוחת אל וז הנשמ תקספ   )3(

;וינפל וא םיה לומ ןושארה יוניבה וקב םיאצמנה םישרגמב   )א(
;היינשה תפסותב ותרדגהכ םיה ףוח םוחתב   )ב(

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית(
 הקספ ןיינעל התוא וארי ,)9( הקספ תוארוה יפל תואנולמל הנוש הדועייש עקרק  )2א(
;תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב תואנולמל תדעוימה עקרקכ וז
 חטשה – )א( הנשמ תקספ תוארוה לע ףסונ – הקוסעתל דעוימה שרגמ ןיינעל   )ב(
;שרגמה חטשמ 350% לע הלעי אל ,ותלדגה רחאל ,שרגמב היינבל רתומה ללוכה

 ,עדי תריתע היישעת ,היישעת :הלא עקרק ישומישמ דחא – "הקוסעת" ,הז ןטק ףיעסב
;תואפרמ וא םידרשמ ,הכאלמ
 תינכת יפל ,שרגמב היינבל םירתומה תוירקיע תורטמל םיחטשל תוריש יחטש תפסוה   )4(

 היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 30% לע הלעי אלש ףקיהב ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש
 םיחטשה תא תרשל ודעונ רומאכ תורישה יחטשש דבלבו ,הרומאה תינכתה יפל שרגמב
 ללוכה חטשהש שרגמ ןיינעל ולוחי אל וז הקספ תוארוה ;תינכתה יפל תוירקיע תורטמל
;)3( וא )1( תואקספ יפל לדגוה וב היינבל רתומה
 םיחטש ןיטקהל ידכ ךכב שי םא םג ,רוביצ יכרוצל תינכתב ועבקנש םיחטש תלדגה   )5(
(-ו" ירחאש ךכ )1()א( ןטק ףיעס תארוה תא וארקי ,וז הקספ ןיינעל ;רוביצ יכרוצל םירחא
;")5()1א( ןטק ףיעסב וא" אובי ")3
 חטשה תלדגה ןכו רוביצ יכרוצל דעוימה שרגמב רוביצ יכרוצל םישומיש תפסוה   )6(
;רוביצ יכרוצל דעוימה שרגמב רוביצ יכרוצל היינבל רתומה ללוכה
;ירוביצ ןוינחל דעוימה שרגמב ירוביצ ןוינחל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )7(
 תושר םוחתב ,תויעקרק-תת תומוקב היינב ךרוצל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה   )8(
;תינוריע
 "הקוסעת" הרדגהב םייונמה םישומישהמ דחאל תדעוימה עקרק לש דועייה יוניש   )9(

 שומישל ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב )הקוסעת ישומיש – וז הקספב( )3( הקספבש
 דבלבו ,רומאכ עקרקב הקוסעת ישומיש תפסוה ןכו תואנולמל וא הקוסעתה ישומישמ רחא
:הלא תוארוה ולוחי תירוזא הצעומ םוחתב רומאכ עקרק יבגלש

 ןכ םא אלא ,רומאכ שומיש ףסוויי אלו םידרשמל עקרק לש דועיי הנושי אל   )א(
;תינכתב םיעובקה םירחאה הקוסעתה ישומישל םיתוריש ןתמ ךרוצל שרדנ רבדה
;רומאכ שומיש ףסוויי אלו עדי תריתע היישעתל עקרק לש דועיי הנושי אל   )ב(

 םוחתב ,תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב הקוסעתל דעוימה שרגמב שומיש תפסוה  )10(
 ךרוצל היינבל רתומה ללוכה חטשהש דבלבו ,הקוסעתל הוולנה רחסמל ,תינוריע תושר
;שרגמ ותואב היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 10% לע הלעי אל רומאה שומישה
 ךרוצל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגהו רוביצ יכרוצל םניאש םישומיש תפסוה  )11(
 ינבמל דעוימה שרגמב ,)םיפסונה םישומישה – וז הקספב( רומאכ םיפסונה םישומישה
:הלא תוארוהל ףופכב ,תימוקמ תושר תולעבב אוהש וא לארשי יעקרקמ אוהש ,רוביצ

 ינבמ תיינב שומימב תונתומ ויהי רומאכ חטשה תלדגהו םישומישה תפסוה   )א(
;וז הקספ יפל תינכתה רושיא תעב שרגמ ותואב ונבנ םרטש רוביצה



 ,שרגמב רוביצה ינבמל היינבל רתומה ללוכה חטשה תרגסמב םישומישה תפסוה   )ב(
20% לע ולעי אל םיפסונה םישומישה ךרוצל היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה וא
;שרגמב רוביצה ינבמל היינבל רתומה ללוכה חטשה ךסמ
20% לע הלועה חטשב רומאכ םישומיש תפסוה וא היינב שממל ןתינ היהי אל    )ג(

;וז הקספ יפל תינכתה רושיא רחאל שרגמב השמומ םתיינבש רוביצה ינבמ חטשמ
 וחטש םא קר וז הקספ תוארוה ויבגל ולוחי תירוזא הצעומ םוחתב שרגמה היה    )ד(
;ר"מ 3,000 לע הלוע וניא

 ינבמל דעוימ וניאש שרגמב ,היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגהו םישומיש תפסוה  )12(
:הלא תוארוהל ףופכב ,תינכתב רוביצ

 םיירוביצ םידעי שומימב תונתומ ויהי רומאכ חטשה תלדגהו םישומישה תפסוה   )א(
 םייק ןיינב קוזיח – "םיירוביצ םידעי" ,וז הקספב ;לבוג שרגמב וא שרגמה םוחתב
 חטש חותיפ ,רומישל רתא רומיש ,ןוחטיב יכרוצל ונוגימ וא ,המדא תודיער ינפמ
 ,וב שומישל רוביצל האנה תוכז לש תינכתב העיבק ךות שרגמה םוחתב חותפ יטרפ
;הז ןיינעל רצואה רש רשיאש רחא ירוביצ דעי לכו
 חטשה תלדגה וא היינבל רתומה חטשה תלדגה תרגסמב םישומישה תפסוה   )ב(
 שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשה ךסמ 15% לע ולעי אל היינבל רתומה ללוכה
 ףקיהל ריבס סחיב היהי ,רומאכ םיפסונה םישומישה וא הלדגהה ףקיהש דבלבו
;םיירוביצה םידעיה
 שומימל ףופכב אלא ,רומאכ םישומיש תפסות וא היינב שממל ןתינ היהי אל    )ג(
;םיירוביצה םידעיה
 וחטש םא קר וז הקספ תוארוה ויבגל ולוחי תירוזא הצעומ םוחתב שרגמה היה    )ד(
;ר"מ 3,000 לע הלוע וניא
 םישומיש תפסוה וא היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה תמדוק תינכתב הרשוא   )ה(
 יפל םירתומה םיפסונה םישומישה חטשמ וא הלדגהה חטשמ תחפוי ,וז הקספ יפל
 םישומישל רשואש חטשה וא תמדוקה תינכתה הפיסוהש הלדגהה חטש וז הקספ
.תמדוקה תינכתה יפל םיפסונ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הדעו ןיינעל תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת ,)1א(-ו )א( םינטק םיפיעסמ עורגל ילב        )2א(           

:הלאמ תחא איהש תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת םג היהתש לוכי תדחוימ תיאמצע תימוקמ

2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית(
;א33 ףיעסב םתרדגהכ ,יוניבו יוניפ םחתמב יוניבו יוניפל תינכת   )1(
 רוזא – "תינוריע תושדחתהל םחתמ" ,וז הקספב ;תינוריע תושדחתהל םחתמב תינכת   )2(
.הז ןיינעל תיזוחמה הדעווה העבקש ,תינכת יפל יוניבל דעוימה חטשב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)לטוב(  )ב(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 תימוקמ ראתימ תינכת תיזוחמה הדעווה הרשיא ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב   )ג(           
 ןיינעל ,תימוקמ הדעו תוכמסב תינכתכ וארי ,)תינללוכ תינכת – הז קוחב( ןלהל טרופמה הב םייקתמו
 תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת ,תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו
 ןיינעל ולוחי אלו ,)ד( ןטק ףיעסב רומאה הב םייקתמש ,תינללוכה תינכתה הלח וילעש חטשב הלחה
 תינכתה םאש דבלבו ,)2()1א( ןטק ףיעס טעמל )2א(-ו )1א( םינטק םיפיעס תוארוה תימוקמ הדעו התוא
 תימוקמה הדעווה לש הטלחהה םויב ,)2006 ינויב 15( ו"סשתה ןוויסב ט"י םוי ינפל הרשוא תינללוכה
:תינללוכה תינכתה לש הרושיא םוימ םינש םירשע ופלח םרט הרומאה תינכתה תדקפה לע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;)הקחמנ(   )1(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
:הלאמ דחא לע הלח תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה   )2(

;ימוקמה ןונכתה בחרמ חטש לכ   )א(



;ומוחתב הלח תינכתהש בושייה חטש לכ   )ב(
 וא )א( הנשמ תקספב רומאכ בושייה חטשמ וא ןונכתה בחרממ יתועמשמ קלח    )ג(
;תיזוחמה הדעוה טילחתש יפכ – "יתועמשמ קלח" ,הז ןינעל ;)ב(

2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית(
;א33 ףיעס יפל וצב זרכוהש יוניבו יוניפ םחתמ לש וחטש לכ    )ד(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;)הקחמנ(   )3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
:ןלהל טרופמכ םינינעה לכ תא ,תוחפל ,תללוכ תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה   )4(

;םידועייהמ דחא לכב םירתומה עקרקה ישומישו המוחתב עקרקה ידועיי   )א(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תעיבק וא ,רוביצ יכרוצלו םיחותפ םיחטשל םידעוימה עקרק יחטש תעיבק   )ב(
 םינושה עקרקה ידועייל סחיב ,הלא םיכרצל דעייל שיש םיחטש רבדב תויחנה
;)ב(188 ףיעסב םתרדגהכ – "רוביצ יכרוצ" ,וז הקספ ןיינעל ;הב ועבקנש
 אלב םג ,םידועייה ללכב וא דועיי לכב הינבל רתומה ללוכה חטשה תעיבק    )ג(
;והשלכ שרגמב וא שרגמ לכב הינב תויוכז תעיבק
 סחיב ,תויתשתלו בויבל ,הינחל ,הרובחתל דעיל שיש עקרק יחטש רבדב תויחנה    )ד(
;המוחתב תוירקיעה םיכרדה תייוותה תוברל ,הב ועבקנש םינושה עקרקה ידועייל
;םינינבה הבוג ןינעל תויחנה   )ה(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
145 ףיעסב םיטרופמה םיניינעב תוארוה ועבקנ אל תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתב   )5(
.םימיוסמ םישרגמ יבגל )ז(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תא רותסת אל תינללוכ תינכת וילע הלחש חטשב הלחה תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת  )ד(           

 תינכתב רומאה ףא לע ,רומאכ תינכתב לולכל תכמסומ היהת תימוקמ הדעו םלואו ,תינללוכה תינכתה
( ,)8( ,)6( ,)א4( תואקספ טעמל )א( ןטק ףיעסב ןכו ,)2()1א( ןטק ףיעסב םיטרופמה םיניינע ,תינללוכה

.ובש )17(-ו )16

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 לש ןונכתה בחרמ חטש תיברמ לע הלחה תינללוכ תינכת תיזוחמה הדעוול השגוה אל   )1(  )ה(           

 דעומה – הז ןטק ףיעסב( א31 ףיעס יפל הכמסוהש םוימ םינש שמח םות דע תימוקמ הדעו
 דעומהמ הרומאה הדעווה ןיינעל ,)2א(-ו )1א( םינטק םיפיעס תוארוה ולוחי אל ,)עבוקה
;רומאכ תינללוכ תינכת תשגהל דע עבוקה
 תוכמסב תינכת ,עבוקה דעומה ינפל ,)1( הקספב רומאכ תימוקמה הדעווה הדיקפה   )2(
 תוארוה יפל תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת וא תיאמצע תימוקמ הדעו
;תינכת התוא ןיינעל הרומאה תוכמסה לוחל ךישמת ,)2א( וא )1א( םינטק םיפיעס
 םא םייתנש לע דחי ולעי אלש תופוקתל עבוקה דעומה תא תוחדל יאשר רצואה רש   )3(

 רש טילחה ;תינללוכה תינכתה תשגהל תולועפה תמלשה םשל תשרדנ הייחדה יכ אצמ
;ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאבו תומושרב ךכ לע העדוה םסרופת ,רומאכ רצואה
 וארי ,תיזוחמה הדעווה ידי לע התחדנו תינללוכ תינכת השגוה ,הז ןטק ףיעס ןיינעל   )4(
;השגוה אל וליאכ הייחדה דעוממ התוא
 לע הלחה תינללוכ תינכת תיזוחמה הדעוול השגוה אל ,)1( הקספ תוארוה ףא לע   )5(

 תינכת השגוה ךא ,עבוקה דעומה דע וילע לח 19 ףיעסש ןונכת בחרמ לש וחטש תיברמ
 ןונכת בחרמ ותואב תיבחרמ תושר לש החטש בור לע הלחה עבוקה דעומה דע רומאכ
 םינטק םיפיעס יפל תימוקמה הדעווה לש תויוכמסה ועקפי אל ,המוחתב הלח תינכתהש
;תיבחרמ תושר התוא לש המוחת יבגל ,)2א(-ו )1א(
 העדוה םסרופת ,ןקלח וא ןלוכ ,הז ןטק ףיעס יפל תימוקמ הדעו לש תויוכמסה ועקפ   )6(
.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב ךכ לע



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת ,)ה( דע )א( םינטק םיפיעס תוארוה ףא לע   )ו(           

:תימוקמ הדעו תוכמסב תינכתכ התוא וארי אל ,השגוהש דעומב הלאמ דחא היבגל םייקתמש
 ינוחטיב ןקתימ ללכנ המוחתבש וא ,159 ףיעסב ותרדגהכ ינוחטיב ןקתימל תינכת איה   )1(
 לש המוחת לכ לע ,ימוקמה ןונכתה בחרמ חטש לכ לע הלח תינכתה ןכ םא אלא ,רומאכ
 ןקתימה לע תולח ןניא היתוארוה יכ הב עבקנו ,בושיי לש וחטש לכ וא תימוקמ תושר
;ינוחטיבה
 תעש( הנגהה תונקתל 125 הנקת יפל אצוהש וצב רגסנש חטש ללכנ תינכתה םוחתב   )2(

 וצ תאצוה לע רבדב םיעגונה ןונכתה תודסומל עידוי וגיצנ וא ןוחטיבה רש ;1945 ,)םוריח
 הנידמה ןוחטיב לש םימעט ןכ םא אלא ,לח אוה וילעש חטשה טירשת ףוריצב רומאכ
;רומאכ העדוהה ןתמ-יא םיקידצמ
 וב ליטהל הטילחה םיינוחטיב םינקתימל הדעווהש חטש ללכנ תינכתה םוחתב   )3(

 וא רומאכ ולטוהש תולבגמה תא תמאות תינכתה ןכ םא אלא ,)א3(160 ףיעס יפל תולבגמ
 תולבגמהמ תוגרוחה תינכתה תוארוהל התמכסה תא הנתנ םיינוחטיב םינקתימל הדעווהש
;תורומאה
 הדעוול ,ודי תמיתחב הדועתב ,עידוה ןוחטיבה רשש חטש ללכנ תינכתה םוחתב   )4(
 ינוחטיב סרטניא ויבגל שיש חטש אוה יכ ,המע תוצעייתה רחאל ,םיינוחטיב םינקתימל
 םינקתימל הדעווה ןכ םא אלא ,הז חטש ןיינעל עבקש תוארוהה תא תמאות הניא תינכתהו
 תודסומל עידוי וגיצנ וא ןוחטיבה רש ;תינכתה תוארוהל התמכסה תא הנתנ םיינוחטיב
 הנידמה ןוחטיב לש םימעט ןכ םא אלא ,רומאכ תוטלחה לע רבדב םיעגונה ןונכתה
.רומאכ העדוה ןתמ-יא םיקידצמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 דרשמ םיאשר ,ןלהל תוטרופמה תוינכתהמ תחא איהש תינכת ,הז ףיעסב רומאה ףא לע   )ז(           

 שיגמ וא תויתשתו םינבמ חותיפב הקוסיע רקיעש תיתלשממ הרבח ,קוח יפל המקוהש תושר ,יתלשממ
 תינכתכ ,רומאכ השגוה םא ,התוא וארי אלו תיזוחמה הדעוול השיגהל )2ב(א61 ףיעסב רומאכ תינכת
:תימוקמ הדעו תוכמסב

 תיתשתל וא ךרדל ,)ב(188 ףיעסב םתרדגהכ רוביצ יכרוצל חטש תדעיימה תינכת   )1(
;ךרד תינכת תוברל ,)2ב(א61 ףיעסב התרדגהכ
 וב תוננכותמש דבלבו ,םירוגמל םיוולנ םישומישלו םירוגמל חטש תדעיימה תינכת   )2(

;תוחפל תושדח רויד תודיחי 400
;1א11 ףיעסב התרדגהכ ירוביצ ןוכישל תינכת   )3(

2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית(
;א33 ףיעסב םתרדגהכ ,יוניבו יוניפ םחתמב יוניבו יוניפל תינכת   )4(
;רומישל רתאל עקרק תדעיימה תינכת   )5(
 המסרופש תיזוחמ וא תימואל תובישח תלעב איה יכ היבגל רשיא רצואה רשש תינכת   )6(
 תולעב ןה יכ עבק רצואה רשש תוינכתה גוסמ איהש וא ,77 ףיעס יפל התנכה לע העדוה
.רומאכ תובישח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
:הלאמ תחא איה םא התוכמסבש תינכת תימוקמ הדעו רשאת אלו ןודת אל  )ח(           

 רשאו תיאשונ תינכת הניאש ,)ז( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת לש המוחתב הלח איה   )1(
 םיכילההו ,התוא הדיקפה וא ,77 ףיעס יפל התנכה לע העדוה המסרפ תיזוחמה הדעווה
 ;העבקש םיאנתב וא תרחא תיזוחמה הדעווה העבק ןכ םא אלא ,ומייתסה םרט היבגל
 לכ לע הלחה תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת – "תיאשונ תינכת" ,וז הקספ ןיינעל
 קלח לע וא בושייה וא תימוקמה תושרה חטש לכ לע וא ,ימוקמה ןונכתה בחרמ חטש
 ללוכ חטש ,תפסונ תינכת לש הרושיאב ךרוצ ילב ,ףיסוהל תרשפאמהו ,םהמ יתועמשמ
 תעבוק איהש ילב לוכהו ,תינכתב םירתומה םישומישה לע שומיש ףיסוהל וא היינבל רתומ
;תינכתה טירשתב םמוקימ תא
 תדעיימה ,)1()ז( ןטק ףיעסב רומאכ תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת הנשמ איה   )2(
 ןכ םא אלא ,ןטק ףיעס ותואב םתועמשמכ תיתשתל וא ךרדל ,רוביצ יכרוצל עקרק
:הלא לכ םימייקתמ



 דועייל תיתשתהמ וא ךרדהמ ,רוביצה יכרוצמ עקרקה דועיי לש יוניש הב ןיא   )א(
;רומאכ דעויש חטשה םוצמצ וא רחא
 תועבונה תולבגמ םוצמצ וא היינבל רתומה ללוכה חטשה לש הנטקה הב ןיא   )ב(

;רומאכ תיתשתה לש וא ךרדה לש המויקמ
 לש הדבכה םושמ םהב שיש שומישל וא רתיהל םיפסונ םיאנת תעבוק הניא איה    )ג(

;הרומאה תינכתה יפ לע היינבה לע שממ
 ןכ םא אלא ,)2()ז( ןטק ףיעסב רומאכ תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת הנשמ איה   )3(
 םיפסונ םיאנת תעיבק וא רומאכ תינכתב ועבקנש רוידה תודיחי רפסמ לש הנטקה הב ןיא
;הרומאה תינכתה יפ לע היינבה לע שממ לש הדבכה םושמ םהב שיש שומישל וא רתיהל
 עבקנשו תיזוחמה הדעווה הרשיאש )6( וא )3()ז( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת הנשמ איה   )4(
.תימוקמ הדעו תוכמסב תינכתב התונשל ןיא יכ הב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.147 ףיעסו 131 דע 129 םיפיעס תוארוהמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה  )ט(           

 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( חווידו םושיי רחא בקעמ – תינללוכ תינכת
2014-ד"עשת )101
 הרשוא המוחתבש ןונכתה בחרמבש תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו .1א62

 ,א62 ףיעס יפל הידי לע ורשואש תוינכתה םושיי רחא בוקעת ,)ג(א62 ףיעסב רומאכ תינללוכ תינכת
 לע ראשה ןיבו ,רומאכ בקעמה תואצות לע ,הנשל תחא תוחפלו התשירד יפל ,תיזוחמה הדעול חוודתו
:הלא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תוינכת תועצמאב ,)ג(א62 ףיעסב התועמשמכ ,תינללוכה תינכתה לש השומימ ןפוא  )1(

;רומאה ףיעסה יפל תימוקמה הדעוה לש התוכמסבש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)1( הקספב הרומאה תינללוכה תינכתה תנכהל ושמישש תויזחתה שומימ  )2(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תמדקומ תינונכת הקידב
 ידיב תמדקומ תינונכת הקידב הקדבנש רחאל התוכמסבש תינכתב ןודת תיזוחמה הדעוה  )א(   .ב62

 תא בתכב רוסמיו תינכתה תקידב תא םייסי זוחמה ןנכתמ ;ךכל ךימסה אוהש ימ וא זוחמה ןנכתמ
.)ג( וא )ב(62 ףיעס יפל תיזוחמה הדעול הרבעוה תינכתהש םוימ םימי םישולש ךותב ויתורעה
 וא תונקתהו קוחה תוארוהל םאתהב הכורע הניא השגוהש תינכתה יכ זוחמה ןנכתמ אצמ  )ב(           
 ,הנקתיש תנמ לע ,ויתורעה ףוריצב ,תינכתה שיגמל הריזחי ,85 ףיעסב רומאכ ןונכתה דסומ תושירדל
 תמדקומ תינונכת הקידב זוחמה ןנכתמ ךורעי תינכת הרזחוה ;תימוקמה הדעוה סדנהמל ךכ לע עידויו
.תנקותמה תינכתה תשגה דעוממ םימי םישולש ךות תפסונ
 הדעוה ירבח רתי םעו ,7 ףיעסב רומאכ םירשה יגיצנ םע ץעוויהל יאשר זוחמה ןנכתמ   )ג(           

 םהיתורעה שיגהל םיאשר ויהי הדעוה ירבח ;הדעוה ירבח לכ ןויעל החותפ היהת תינכתה ;תיזוחמה
.הדעוה ירבחל העדוהב ,זוחמה ןנכתמ עבקש ןמזה ךות תינכתה יבגל
 תעד תווח לביק ;ןוכנל אצמיש יפכ יעוצקמ םרוג לכמ תעד תווח לבקל יאשר זוחמה ןנכתמ  )ד(           
 ןנכתמ םייסי אל תעד תווח תנכה בקע יכ תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ענכוש ;ותצלמהל הפרצי רומאכ
 תשגהל דעומה תא ךיראהל אוה יאשר ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ ,םימיה םישולש ךותב ותקידב תא זוחמה
 לע ףיסוהל האב הניא הז ןטק ףיעס יפל דעומ תכראה ;םיפסונ םימי םישולשב זוחמה ןנכתמ תורעה
.)1()ב(85 ףיעסב םינייוצמה םידעומה
 תינכת לש תמדקומ תינונכת הקידב לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה  )ה(           

.תימוקמה הדעוה סדנהמ ידי לע ,א62 ףיעס יפל תימוקמה הדעוה תוכמסבש

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תימוקמ ראתימ תינכתב תוארוה
 תועקרק לש יאלקחה דועייה לע הרימש ךות ,תימוקמ ראתימ תינכתב עובקל יאשר תינכת שיגמ   .63

:הלא םינינעב ןכו תטרופמ תינכתל אשונ תויהל לוכיש ןינע לכב הארוה ,ךכל תומיאתמה
– תעיבק הז ללכבו ,חטש לכ ךותב םינינבבו עקרקב שומיש יאנתו םיחטש תמיחת   )1(

 שמתשהל ןיאש וא תינולפ הרטמל םהב שמתשהל ןיאש םינינב וא עקרק יחטש   )א(
;תינולפ הרטמל אלא םהב



;םלוצינלו תלוספו לבז ,הפשא תקחרהלו תולבזמל תומוקמ   )ב(

1982-ב"משת  )19 'סמ ןוקית(
 אצויכ םירחא םיתורישו קזב תוריש ,למשח ,םימ תקפסאל םינקתימו תשר    )ג(
;הלאב
 תועקרקו - דיחיה תושרב ןיבו םיברה תושרב ןיב - םיחותפ םיחטשל עקרק    )ד(
;ןעבטכ רמתשהל תודעוימה
 ,םיקווש ,םיסובוטוא תונחת ,תבכר תונחת ,םילמנ ,הפועת תודש ליבשב עקרק   )ה(
;םירחא םיירוביצ םיתוריש וא םייחבטמ יתב
;םימייק תורבק יתבב שומישה תקספה תוברל ,תורבק יתבל עקרק    )ו(
 םיאנתה ,ץצח רצייל וא לוח וא רפע תורכל וא םינבא בוצחל הב רתומש עקרק    )ז(

;הלא תולועפ עצבל רוסא הבש עקרק ןכו ,הלא תולועפ ועצובי םהבש
;םינינבב וא תועקרקב תמוסרפל םיאנת וא תולבגה ,םירוסיא   )ח(

;תומייק םיכרד לש ןלוטיבו ןיוניש ,ןתבחרה ,ןתייטה ןכו ,תושדח םיכרד לש ןתייוותה   )2(
;ןינב טולבי אל םהל רבעמש ,םיכרדב ,םיווקו םיחוורימ   )3(
 ביבסמ חוורימה רבדב ,ןינב וילע םיקהל רתומש חטשה לדוג רבדב תולבגה וא םיאנת   )4(
;םייוסמ םוקמ וא רוזא לכב ןינב לש וביטל וא ותוחיטב ,והבג רבדבו ןינב לכל
;תרתומה הינבה תופיפצ   )5(
;ןוכיש תינכת עוציבל םיכרד וא םיאנת   )6(
;153 דע 147 םיפיעס תוארוהל ףופכב תינכתה תוארוהמ תולקה ןתמל םיאנת   )7(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 ןינב וא עקרק ילעבל וא ,רוביצל קינעהל ,םהב תוכז ילעב וא ,ןינב וא עקרק ילעב בויח   )8(
 רבעמ תוכז ,ןיד יפ לע תלעופה תושרל וא ,תימוקמ תושרל וא ,םהב תוכז ילעבל וא ,םילבוג
 םימ תולעת וא םימ תקפסהל תורוניצ ,בויב וא זוקינ ימ ןינבב וא עקרקב ריבעהל תוכזה וא
 עקרק ינגוע עקרקב ןיקתהלו תרושקתו ,זג ,קלד ,למשח תקפסהל םינקתימו תשר ,םינוילע
;רומאכ תוכז תקנעהל םיאנתה תעיבקו ,םיינמז
 ומשריישו תימוקמ תושרל וא הנידמל םתונקהל שיש םיירוביצה םיחטשה וא םיכרדה  )9( 

;26 ףיעסב רומאכ ,םמש לע
.תינכתבש תונוש תוארוה ועצובי םהבש םיבלשה  )10(

 ןוקית( 2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )42 'סמ ןוקית( םיסוחל תונועמ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 וליאכ רומאכ דועיי וארי ,םירוגמ תרטמל עקרק תטרופמ תינכתב וא ראתימ תינכתב הדעוי  )א(   .א63
 שפנ יכנ ירוגמל וא ,ןועמב רוגל םהל רשיא החוורהו הדובעה דרשמש םיסוח ירוגמל רתיה םג ללוכ אוה
 סלכואמ םירוגמ ןינבבש דבלבו ,תנגומ וא תיאמצע םירוגמ תרגסמב רוגל םהל רשיא תואירבה דרשמש
 ףיעס תוארוהב ןיא ;סלכואמ וניאש םירוגמ ןינב יבגל לוחת אל וז הלבגה ;םיסוח הששמ רתוי ורוגי אל
 הדעויש עקרק ,תטרופמ תינכתב וא ראתימ תינכתב לולכל תימוקמ הדעו לש התוכמסמ עורגל ידכ הז
.אוהש רפסמ לכב ,םיקקזנב לופיט וא תונועמ ,תודסומ תרטמל רומאכ תוינכתב

2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית(
 תא תונשל ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאב ,יאשר רצואה רש        )1א(           

 תפסותבש ,רוידה םוחת :'ב קלחל 1 ףיעסב םילולכה רוידה יגוס תמישרל םאתהב תישימחה תפסותה
.הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוחל
– הז ףיעסב  )ב(           
;1965-ה"כשת ,תונועמ לע חוקיפה קוחב ותרדגהכ – "ןועמ"           
;ןועמ תרדגהב םתועמשמכ – "םיסוח"           

2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית(
;הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח – "2000-ס"שת ,הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוח"           

2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית(
;תישימחה תפסותב טרופמכ רויד יגוס – "רויד יגוס לש תנגומ וא תיאמצע םירוגמ תרגסמ"           



2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית(
.הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוחב ותרדגהכ – "שפנ הכנ"           

103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םירוגמל תינכתב תונטק תוריד תללכה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 ןיינעל עבקנש יפכ אוה ןהלש ללוכה היינבה חטשש תוריד – "תונטק תוריד" ,הז ףיעסב  )א(   .ב63
.תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש עבקש יפכ וא )ב(147 ףיעס
20% תוחפל יכ תינכתה עבקת ,הלא לכ הב םימייקתמו ,םירוגמל תינכתב עקרק הדעוי  )ב(           

:תונטק תוריד ויהי הב תולולכה רוידה תודיחימ

2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית(
;תוחפל תושדח רויד תודיחי 100 תללוכ תינכתה   )1(
.תוחפל םנודל רויד תודיחי עבש איה תינכתב היינבה תופיפצ   )2(

 םא ףא תינכת רשאל ,תקמונמ הטלחהב ,יאשר ןונכת דסומ ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ג(           
:הלאמ דחא םייקתמש חכונ םא ,20%-מ ןטק הב תולולכה תונטקה רוידה תודיחי רפסמ

 אלש םיקידצמ ,םירחאה םידחוימה הינייפאמ וא תינכתה םוחתב יוניבה ינייפאמ   )1(
;רומאכ תונטק תוריד רפסמ הב לולכל
 וא הייסולכואה ינייפאמ תוברל ,תינכתה חטש ללכנ ומוחתבש בושייה ינייפאמ חכונ   )2(
.תונטק תורידל עקרק דעייל הקדצה וא ךרוצ ןיא ,תונטק תוריד לש קיפסמ יאלמ לש ומויק

 אלא ,הלקה לש ךרדב ןיבו תינכתב ןיב ,ונושי אל )ב( ןטק ףיעס יפל תינכתב ועבקנש תוארוה  )ד(           
 )ג( ןטק ףיעסבש םיאנתה ומייקתה םא וא ועבקנ הבש תינכתה לש התליחת םוימ םינש עבש ופלח ןכ םא
.הרומאה הפוקתה ךלהמב

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( ורשואש תוינכת עצבלו תינכת ןיכהל בויח
2016-ו"עשת )109
 הדעול הרות ,ימוקמ ןונכת בחרמ םוחתב תינכת ןיכהל ךרוצ שי יכ תיזוחמ הדעו האצמ     .64

 ;עבקתש דעומה ךות השיגהלו ,ןינעה יפל תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת ןיכהל תימוקמה
 עצבל הל תורוהל ןכו תינכתב לולכל שי םיאשונ ולא תימוקמה הדעול תורוהל תיאשר תיזוחמה הדעוה
.28 ףיעס יפל תיזוחמה הדעוה תוכמס לע ףיסוהל האב וז הארוה ;הרשואש תינכת

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .65

תטרופמ תינכת :'ד ןמיס

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(     .66

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(     .67

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(     .68

תטרופמ תינכת תוארוה
 ןינע לכל תוארוה תטרופמ תינכתב עובקל רתומ ,ראתימ תינכתב תומיאתמ תוארוה ןיא דוע לכ   .69

:הלא םינינעב תוארוה הב עובקל רתומ ןכו ,63 ףיעס יפל תימוקמ ראתימ תינכתל אשונ תויהל לוכיש
;םתיזח ךרואו םתרוצ ,הינב-ירתאל וא םישרגמל תועקרק תקולח   )1(

1990-ן"שת  )29 'סמ ןוקית( 1982-ב"משת  )19 'סמ ןוקית(
 ןקתימ ,םינופלט תזכרמ ,רפס-יתב ,םינג ,םיחותפ םיחטש ,םיכרדל תועקרק דועיי   )2(
 טרופס ,שפונ ,להקימ ,תוברת ,תואירב ,דעס ,תד יכרצל תומוקמ ,ראוד ירבד תקולחל
;םירחא רוביצ יכרצל וא םיירוביצ םינסחמו םיטלקמ ,הינח יחטשו
;םיענוממ בכר ילכ םיזכרתמ םדילש םירתאב הינח תומוקמ   )3(



 תולבגה ולוחי םהבש םיחטש תמיחתו םידחוימ םיכרצל םידעונה םינינב םוקימ   )4(
;תודחוימ
 ,תיתד ,תימואל תובישח םהל שיש םירחא םירבדו םינבמ ,תומוקמ לע הרימש   )5(
;תיטיתסא וא תיעדמ ,תיגולואיכרא ,תירוטסיה
 רוידל םייואר םניאש וא שפנל הנכס םיווהמה םיעוער םינינב לש םמוקישו םתסירה   )6(

;תואירב ימעטמ
 םיחטש לשו רתי תופיפצב םייונב וא רתיב םיסלכואמ םיחטשב םינינב לש םמוקיש   )7(

 לש הריתי תופיפצ ידיל איבהל ,תימוקמה הדעוה תעדל ,הלולע םהב תפסונ הינב לכש
;הלא םיחטשב הינב ירתיהל םידחוימ םיאנת תעיבקו ,םינינבה לש וא היסולכואה
 לש העוציב בגא ועגפנ ויתויוכזש עקרקב תוכז לעבל וא עקרק לעבל עקרק תאצקה   )8(
;תינכתה
;ינוציחה םארמו םתרוצ ,םהבג ,םחפנ ,םינינב לש םמוקימ   )9(
;םיחותפ םיחטשבו םיכרדב םהב אצויכ םירזבאו םילספס תנקתהו םיצע תעיטנ  )10(
 םירדחה רפסמו ןינב לכב תורידה רפסמ ,שרגמ לע םיקהל רתומש םינינבה רפסמ  )11(
;הרידב וא ןינבב
.העוציבו התכירע תואצוה תוברל תינכתה תואצוה  )12(

םישרגמ תמאתה
 וא חטשה רבדב תינכתה יאנת תא תומאות ןניאש תועקרק תטרופמ תינכת םוחתב ויה  )א(   .70

– תוארוה תטרופמ תינכתב עובקל רתומ ,םישרגמ לש הרוצה
 ולש עקרקה םע תלבוגה עקרק ,ותשירד יפל ,רומאכ עקרק לעבל תונקהל תורשפאמה   )1(
 המילשמה עקרקה םע דחי ולש עקרקהש ידכ שורד רבדהש יאנתב ,)המילשמ עקרק - ןלהל(
 עקרקה תרתיש יאנתב ןכו םישרגמ לש םתרוצו םחטש רבדב תינכתה יאנת תא םאתת
;הלא םיאנת םאתת תלבוגה
 סקנפב הינקהה םושיר תאו המילשמה עקרקה לש הינקהה יכרד תא תורידסמה   )2(
.תונקתל םאתהבו ,םיבייוחמה םייונישב ,'ז ןמיס תוארוהל םאתהב ,ןיעקרקמה

 הצפי ןכו המילשמה עקרקה לש היווש תא םדוקה הלעבל םלשי המילשמה עקרקה לבקמ  )ב(           
.הדרפההמ האצותכ תלבוגה עקרקה תרתיל םרגנש קזנ לכ לע ותוא
.רכוש טעמל - "לעב" ,הז ףיעסב   )ג(           

תדחוימ תינכת :'ה ןמיס

תדחוימ תינכת
 תינכת ,ונממ קלח לכל וא ולוכ דחוימה ןונכתה בחרמל ,תע לכב ןיכהל תיאשר תדחוימ הדעו   .71

 בחרמ ימוחתב ףקות תב התיהש תינכת לכ םלוא ;ןוכנל אצמתש יפכ לכה ,תטרופמ תינכת וא ראתימ
 הנושת םא אלא הפקתב דומעת ,דחוימה ןונכתה בחרמ לע זירכמה וצה לש ותליחת ברע דחוימה ןונכתה
.הז קוחב עבקנש יפכ תדחוימה הדעוה ידי לע לטובת וא

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תדחוימ ראתימ תינכת רושיא
2015-ה"עשת ,)העש

 יוניבה רש תצלמהב ,רצואה רש רושיא הנועט תדחוימ הדעו ידי לע הנכוהש ראתימ תינכת   .72
 וא שדח בושיל רומאכ ראתימ תינכת ;109 ףיעס יפל תויוכמסה לכ רצואה רשל ויהי הז ןינעלו ,ןוכישהו

.תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל אלא רשואת אל ,100 ףיעסב רומאכ תודגנתה הילע השגוהש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תדחוימ הדעו לש תינכתל ררעו תודגנתה
 תטלחה לע ;הב עירכתו ןודת איהו תדחוימה הדעול שגות תדחוימ הדעו לש תינכתל תודגנתה   .73

 ויהיו תיצראה הצעומל רורעל ןתינ התייחד וא תינכת רושיא ,התלבק ,תודגנתהה תייחד רבדב הדעוה
.116 ףיעס יפל ןונכת דסומ לש תויוכמסה ,הז ןינעל ,הל

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תורחא תוטלחה לע ררע
2015-ה"עשת

 תיזוחמ הדעו לש וא תימוקמ הדעו לש הטלחה לע ררע תוכז הז קוח יפל תמייקש םוקמ לכב   .74
 רצואה רש ינפל ררעה שגוי ,תדחוימ הדעו ידי לע הנתינ הטלחההו ,הילע םילח םניא 73-ו 72 םיפיעסש



 ןהו ללכ ךרדב ןה ,הז ףיעס יפל ותוכמסמ לוצאל יאשר םירשהמ דחא לכו ,דחאכ ןוכישהו יוניבה רשו
 ררעב עירכי אלו ןודי אל תדחוימה הדעוה רבחש דבלבו ,םירקמ לש םייוסמ גוסל ןהו םייוסמ הרקמל
.רומאכ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תדחוימ תינכת ןיד
 תינכת לע תולחה תוארוהה תדחוימ הדעו לש תינכת לע ולוחי הז ןמיסב רומאל ףופכב   .75

.תיזוחמ הדעו תוכמסבש

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תונקת
 היתויוכמס תלעפה ןינעב תונקת ןיקתהל יאשר ,ןוכישהו יוניבה רש םע תוצעייתהב ,רצואה רש   .76

.הז קוחב ךכל תוארוה ועבקנ אלש הדימב תדחוימ הדעו לש

1991-א"נשת )31 'סמ ןוקית(

םירתא רומישל תינכת :1'ה ןמיס

1991-א"נשת )31 'סמ ןוקית( םירתא רומישל תינכת
.תיעיברה תפסותה תוארוה ולוחי םירתא רומישל תינכת לע   .א76

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית(

תימואל תיתשתל תינכת 2:'ה ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( תימואל תיתשתל תינכת
 תטרופמ תינכת לש תוארוה תללוכה ,תיצרא ראתימ תינכת היהת תימואל תיתשתל תינכת  )א(   .ב76

 קלחב וא הלוכ הנידמה חטשב תוימואל תויתשת לש ןונכתה תא עבקתו ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ
.החטשמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 עוציב וא הינב רתיה ןתמ תורשפאמה תוארוהה לכ תא לולכת תימואל תיתשתל תינכת  )ב(           

 הדעווה םלואו ,הדובעה עוציב וא רתיהה ןתמ םרט תפסונ תינכת רושיאב ךרוצ אלב ,היפל הדובע
 ידיימ ןפואב שרדנ וניא ועוציבו יתועמשמ וניאש תינכתה םוחתמ קלח יבגל עובקל תיאשר תויתשתל
 וא רתיהה ןתמ םרט תפסונ תינכת ןועט היהי היפ לע תודובעה עוציב יכ ,תינכתה אשונ תיתשת התואל
.הדובעה עוציב

2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיתלשממ הרבח ,ןיד יפל המקוהש תושר ,הבחרמ םוחתב – תיזוחמ הדעו ,יתלשממ דרשמ   )ג(           

 רשפאמה תימואל תיתשת ןיינעל קוח יפל ןוישיר ול שיש ימ ,תויתשתו םינבמ חותיפב הקוסיע רקיעש
 תורייתה רש ידיב ךמסוהש עקרקב ןיינע לעב וא עקרק לעב ,תימואלה תיתשתה לש המקה וא ןונכת
 ,הלשממ תטלחה יפל ךכל ךמסוהש רחא ףוג לכ וא )ד(1ב76 ףיעס יפל תוריית תיתשתל תינכת ןיינעל
.)תינכת שיגמ – הז ןמיסב( תויתשתל הדעול השיגהלו תימואל תיתשתל תינכת ןיכהל םיאשר

2016-ו"עשת )107 'סמ ןוקית( תוריית תיתשת ןיינעל תודחוימ תוארוה
– הז ףיעסב  )א( .1ב76

 חוריא תודיחי 25 ללוכה ,דחא םחתמב םינבמ המכ וא דחא הנבמ – "יאנולמ ןוסכא ןקתימ"           
 ,בחרה רוביצל תע לכב קפסל דעוימה ,דחא םדא ידיב להונמו רחא םדא תולעבב ולוכש ,תוחפל
 הדעסה יתוריש תוברל םיוולנ םיתוריש ןכו חוריאו הניל יתוריש ,םיבוצקו םירצק ןמז יקרפל ,םולשתב
;שפונו יאנפ תורטמל ,יוליבו
 םיינש וא דחא רדח תללוכה שפונלו חוריאל ,הנילל שמשל הדעונש הדיחי – "חוריא תדיחי"           

 לכוא תניפ ,דחא ןוחבטמ קר רומאה לע ףסונ לולכתש לוכיו ,םיתורישו הצחר רדח ןכו הנילל םידעוימה
;דחא ףסונ הצחר רדחו תחא
.תוריית תיתשת ןיינעל תימואל תיתשתל תינכת – "תוריית תיתשתל תינכת"           
 דחא לע זירכהל יאשר ,תורייתה דרשמ לש יללכה להנמה םע תוצעייתה רחאל ,תורייתה רש  )ב(           

:תוריית תיתשתכ הלאמ



 ,תוחפל חוריא תודיחי 400 ללוכה ,תוחפל דחא יאנולמ ןוסכא ןקתימ תמקהל םזימ   )1(
;דחא םחתמב םקומה
 חוריא תודיחי 300 דחי םיללוכה ,תוחפל םייאנולמ ןוסכא ינקתימ ינש תמקהל םזימ   )2(
;תיצרא וא תירוזא הסירפב םחתמב םקומה ,תוחפל
 תירוזא הסירפב םחתמב םקומה ,תוחפל םייאנולמ ןוסכא ינקתימ העברא תמקהל םזימ   )3(
;תיצרא וא
 שממ לש המורת םורתלו יתוריית הכישמ םרוג שמשל ידכ הב שיש הרובחת תיתשת   )4(
.רוזאב תורייתל

 תורשפאמה תוארוה תללוכה תוריית תיתשתל תינכתב ,)ב(ב76 ףיעס תוארוהמ עורגל ילב   )ג(           
 לש התזרכהל םאתהב ,ןיינעה יפל ,)3( וא )2( ,)1()ב( ןטק ףיעסב רומאכ םייאנולמ ןוסכא ינקתימ תמקה
 םיוולנ ןיינב וא תיתשת ,רתא לש המקהל תוארוה לולכל ןתינ ,ןטק ףיעס ותוא יפל תוריית תיתשת התוא
 םורתלו יתוריית הכישמ םרוג שמשל ידכ םהב שיש וילא תיפרגואג תוכימסב יאנולמ ןוסכא ןקתימל
 יפל הזרכהב וללכנ רומאכ ןיינבה וא תיתשתה ,רתאהש דבלבו לוכהו ,רוזאב תורייתל שממ לש המורת
.)ב( ןטק ףיעס
 עקרקב ןיינע לעב וא עקרק לעב ךימסהל ,)ב( ןטק ףיעס יפל הזרכהב ,יאשר תורייתה רש  )ד(           
 םאתהב תויתשתל הדעוול השיגהלו תוריית תיתשתל תינכת ןיכהל ,)1ב(-ו )ב(א61 ףיעסב רומאכ
.)ג(ב76 ףיעס תוארוהל
 םה ןכ םא אלא ,תיפוחה הביבסב םיאצמנה םיחטש )ב( ןטק ףיעס יפל הזרכהב וללכיי אל  )ה(           

.תינוריע תושר םוחתב
 תינכתב תדעוימה עקרקב וירבע לכמ ףקומה חטש )ב( ןטק ףיעס יפל הזרכהב ללכיי אל   )ו(           

.םיחותפ םיחטש לש גוסל תיזוחמ ראתימ
 לע ,הנש ידמ סרמ שדוחב ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעוול חוודי רצואה רש   )ז(           
 הנשה יבגל ,2016-ו"עשתה ,)העש תארוהו 107 'סמ ןוקית( היינבהו ןונכתה קוח תוארוה לש ןמושיי

.חווידה דעומל המדקש

 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת )60 'סמ ןוקית( תימואל תיתשתל תינכתל תודחוימ תוארוה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 ןנינעש הז קוח תוארוה יפל וגהני תינכת שיגמ שיגהש תימואל תיתשתל תינכת רושיאל םיכילהב   .ג76

:ןלהל םיטרופמה םייונישב ,תיצרא ראתימ תינכת
– םלואו ,םיביוחמה םייונישב ולוחי 78-ו 77 םיפיעס תוארוה  )1(

 ףיעסב רומאכ היהי תויתשת תיינבל תינכת תנכה לע העדוה לש ןותיעב םוסרפ   )א(
 תוחפלש" םוקמבו ,"םינותיע השימחב" רמאנ "םינותיע ינשב" םוקמב וליאכ וארי ךא ,א1
;"םיצופנ םינותיע םה םהמ םיינש תוחפלש" רמאנ "ץופנ ןותיע אוה םהמ דחא
 עבוקה דעומכ א1 ףיעסב רומאכ ןותיעב םימוסרפה ןיבמ רחואמה דעומה תא וארי   )ב(
;78 ףיעסב רומאכ םיאנת תעיבק ךרוצל

 ראתימ תינכת וא תרחא תיצרא ראתימ תינכת לש םייוניש תימואל תיתשתל תינכתב וללכנ  )2(
;רומאכ תוינכתל םג םייונישה תימואל תיתשתל תינכתב וניוצי ,תיזוחמ

 ידיב תמדקומ הקידב הקדבנש רחאל תימואל תיתשתל תינכתב ןודת תויתשתל הדעוה   )א(  )3(           
 עבקיש םיננכתמ תמישר ךותמ הדעוה שאר בשוי הנימ רשא ,הנידמה דבוע וניאש ןנכתמ
 הדעול רוסמיו תינכתה תקידב תא םייסי ןנכתמה ;)ןנכתמה – הז ףיעסב ןלהל( רצואה רש
;הדעול תינכתה הרבעוהש םוימ םימי העבש ךותב ויתורעה תא בתכב
 וא תונקתהו קוחה תוארוהל םאתהב הכורע הניא הרבעוהש תינכתה יכ ןנכתמה אצמ   )ב(
 הנקות ;הנקתיש ידכ ,ויתורעה ףוריצב ,תינכתה שיגמל הריזחי ,תויתשתל הדעוה תושירדל
 תא בתכב הדעול רוסמיו תפסונ תמדקומ הקידב ןנכתמה ךורעי ,הדעול הרזחוהו תינכתה
;הדעול הרזחוהש דעומהמ וא הדעול התשגה דעוממ םימי העבש ךותב ויתורעה

 השגוהש םוי ותואב ,רבעות תויתשתל הדעול השגוהש תימואל תיתשתל תינכת    )1(   )א(  )4(           
;הדעוה לש יתביבסה ץעויל ,הל
 ול הרסמנש םוימ םימי העבש ךותב ,תינכתה שיגמל איצמי יתביבסה ץעויה    )2(
 ןנכתמל אצמוי תויחנההמ קתעה ;הביבסה לע העפשה ריקסת תנכהל תויחנה ,תינכתה
;תויתשתל הדעוה



 ינפל רורעל אוה יאשר ,ריקסתה תנכהל ול ונתינש תויחנהה לע תינכתה שיגמ קלח   )ב(
 ;)ד( ןטק ףיעסב רומאכ ריקסתה תמלשהל השירד לע וא תויחנהה לע תויתשתל הדעוה
 ךותב וב טילחתו ,יתביבסה ץעויה תאו ררועה תא עמשתש רחאל ררעב עירכתו ןודת הדעוה

;ותשגה םוימ םימי 14
 רומאכ תויחנהל םאתהב הלש יתביבסה ץעוילו תויתשתל הדעול שגוי ריקסתה    )ג(
;)2()א( הנשמ תקספב
 תינכתה שיגממ שורדל יתביבסה ץעויה יאשר ,ריקסתה תלבק םוימ םימי העבש ךותב   )ד(
 המלשהה השרדנ אל ;תויתשתל הדעול חלשיי השירדה קתעה ;ריקסתה תא םילשהל
;םלש אוה וליאכ ריקסתה תא וארי ,רומאכ
 העברא ךותב תינכתה שיגמלו תויתשתל הדעול ותעד תווח תא איצמי יתביבסה ץעויה   )ה(
;םלשה ריקסתה תלבק דעוממ םימי רשע

 וא הביבסה לע העפשה ריקסת תשגהמ תינכתה שיגמ תא רוטפל תיאשר תויתשתל הדעוה  )5(
 תעד תווח - תיתביבס תעד תווח ,הז ןמיסב ;ריקסתה םוקמב תיתביבס תעד תווח שיגהל ובייחל
;תינכת ידי לע הביבסה לע העפשה לש םיוסמ גוס תנחובה

 תודעוה תורעהל הריבעהל טילחת ,תימואל תיתשתל תינכתב ןודת תויתשתל הדעוה   )א(  )6(           
 םירשע ךותב ,התטלחה תא םסרפתו ,התרבעהל םיאנת תונתהל וא התוחדל ,תויזוחמה
 ,יתביבסה ץעויה תעד תווח וא תנקותמה תינכתה ,תינכתה הל השגוהש םוימ םימי דחאו
;םהיניבמ רחואמה יפלו ןינעה יפל
– )א( הנשמ תקספב רומאכ תינכת ריבעהל תויתשתל הדעוה הטילחה   )ב(

 וליאכ וארי ךא ,א1 ףיעסב רומאכ ןותיעב תינכתה תרבעה לע העדוה םסרפת    )1(
 אוה םהמ דחא תוחפלש" םוקמבו ,"םינותיע השימחב" רמאנ "םינותיע ינשב" םוקמב
;"םיצופנ םינותיע םה םהמ םיינש תוחפלש" רמאנ "ץופנ ןותיע
 הדעול ,הלשממה ידרשממ דרשמ לכל תינכתה תרבעה לע תועדוה רוסמת    )2(
 ,ומוחתב לבוג וא ומוחתב ,וקלח וא ולוכ ,תינכתה חטשש ןונכת בחרמ לש תימוקמה
;)א()9(ב119 ףיעסב םיטרופמה םידיגאתל ןכו

 ,תיצראה הצעומה דרשמב רוביצה ןויעל החותפ היהת תימואל תיתשתל תינכת    )ג(
;רבדב תעגונה תימוקמה הדעוה דרשמבו רבדב תעגונה תיזוחמה הדעוה דרשמב

 הנמי ,)א()6( הקספב רומאכ תימואל תיתשתל תינכת ריבעהל תויתשתל הדעוה הטילחה  )7(
 תוגשההו תורעהה תעימשל ,)א(א107 ףיעסב ותרדגהכ ,רקוח ,םוי ותואב ,הדעוה שאר בשוי

;הל ושגויש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 שיגהל יאשר ,ףיעס ותואב רומאכ תינכתל תודגנתה שיגהל ,100 ףיעס יפל ,יאשרש ימ לכ  )8(
 םוימ םימי םישיש ךותב ,)6( הקספב רומאכ הרבעוהש תימואל תיתשתל תינכת לע הגשה
;)1()ב()6( הקספב רומאכ הרבעהה רבדב םוסרפה

 ךותב ,תוגשהב עירכתו ןודת תויתשתל הדעוה לש תוגשה תעימשל הנשמה תדעו   )א(  )9(
;תוגשהה תשגהל ןורחאה םויהמ םימי דחאו םירשע
 תייחד רבדב תויתשתל הדעוה טילחת ןהב הערכההו תוגשהה תעימש םות רחאל דימ   )ב(
 םע ,הלשממה רושיאל התשגה רבדב וא ,םיאנתב התאנתה ,תימואל תיתשתל תינכתה
;ןינעה יפל ,םייוניש אלב וא םייוניש

 ךכל העבקנש הפוקתה ךותב תוגשה הל ושגוה אלו )6( הקספב רומאכ תינכת הרבעוה )10(
 הטילחה םא תלוז ,תוגשהה תשגהל דעומה םותמ םימי השולש םותב הלשממל תינכתה שגות
;רומאכ םימי תשולש ךותב תרחא תויתשתל הדעוה
.תימואל תיתשתל תינכת לע הנושארה תפסותה לוחת אל ,)א(156 ףיעסב רומאה ףא לע )11(

2008-ח"סשת )85 'סמ ןוקית(

הטילפ רתיה ןועט ןקתימל תינכת :3'ה ןמיס

2008-ח"סשת )85 'סמ ןוקית( רתיה ןועט ןקתימל תינכתל תודחוימ תוארוה
 קוחל 23 ףיעסב םתועמשמכ – "ףתושמ ךילה" ,"רתיה ןועט ןקתימל תינכת" ,הז ףיעסב  )א(   .ד76

.)יקנ ריווא קוח – הז קוחב( 2008-ח"סשתה ,יקנ ריווא



 יפל תוארוהל ףופכב הז קוח תוארוה יפל וגהני רתיה ןועט ןקתימל תינכת רושיאל םיכילהב  )ב(           
.יקנ ריווא קוחל 23 ףיעס
 ותרדגהכ רתיה ןועט הטילפ רוקמ לש ותלעפהל וא ותמקהל הז קוח יפל רתיה ןתניי אל   )ג(           

 קוח יפל רתיהה שקבתמ היבגלש עקרקה לע הלחה תינכתב שרופמב עבקנ ןכ םא אלא ,יקנ ריווא קוחב
;".רומאכ הטילפ רוקמל תדעוימ איה יכ הז

תוינכתל תויללכ תוארוה :'ו ןמיס

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תינכת תנכה לע העדוה
 תא דיקפהל ךמסומה ןונכתה דסומל תונפל יאשר ,ןונכת דסומל תינכת שיגהל יאשרש ימ   .77

 ןוכנה ןמ יכ ןינעב לקשש רחאל ןונכתה דסומ אצמ ;תינכתה תנכה רבדב העדוה םסרפל השקבב ,תינכתה
 העדוהה ;רבדב תועגונה תוימוקמה תויושרה ידרשמבו ןותעב ,תומושרב העדוהה תא םסרפי ,ןכ תושעל
 םוסרפה תואצוה ;א1 ףיעסב רומאכ היהי ןותיעב םוסרפה ;םיעצומה םייונישהו תינכתה םוחת תא טרפת
 תנכה לע העדוה םסרפל ןונכת דסומ תוכמסב עוגפל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא ;שקבמה לע ולוחי

.ותמזוימ תינכת

103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( םייניב תפוקתב עקרק תקולחו םירתיה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

 תא דיקפהל ךמסומה ןונכתה דסומ יאשר ,77 ףיעסב רומאכ העדוה תומושרב המסרופ  )א(   .78
 לש טירשת רושיא וא עקרקב שומישל םירתיה ,הינב ירתיה ונתניי םהיפלש םיאנת עובקל ,תינכתה
 וא התייחד ,תינכתה תדקפהל דע היהי הלא םיאנת לש םפקות ;תעצומה תינכתה םוחתב עקרק תקולח
 יפל לכה ,םינש שולש לע הלעי אלש ןמז קרפל וא ,םעבקש ימ ידי לע ונושיש וא םיאנתה ולטוביש דע
 ףסונ ןמז קרפל םתונשל וא םיאנתה לש םפקות תא ךיראהל יאשר ןונכתה דסומ ;רתוי םדקומה דעומה
 ךרוצ שי יכ ןונכתה דסומ שאר בשוי האר ;ומשרייש םידחוימ םיקומינמ םינש שולש לע הלעי אלש
.רצואה רש רושיאב ,ןכ תושעל אוה יאשר ,םינש שולשל רבעמ תפסונ הכראהב
– רורעל יאשר הז ףיעס יפל ןונכת דסומ תטלחהמ עגפנ ומצע האורה  )ב(           

;תיצראה הצעומל – תיזוחמ הדעו לש איה הטלחהה רשאכ   )1(
.ררעה תדעול – תימוקמ הדעו לש איה הטלחהה רשאכ   )2(

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( הבוח ימולשתמ רוטפ
 ,יקלח וא אלמ רוטפ ,ורטפל רצואה רש יאשר ,78 ףיעס חוכמ עקרקב ינולפ לש ויתויוכז ולבגוה   .79

 תיאשרו ,ומולשת ידעומ תא תוחדל וא ,עקרק התואל רשקב הנידמה רצואל עיגמה סמ לכ םולשתמ
 הל םיעיגמה רחא הבוח םולשת וא סמ ,הנונרא לכ םולשתמ יקלח וא אלמ רוטפ תתל תימוקמ תושר
 בל םישבו תויוכזה ולבגוה הבש הפוקתל עגונ רבדהש הדימב לכה ,םמולשת דעומ תא תוחדל וא ינולפמ
.תורומאה תולבגהה חוכמ עקרקב האנהה חופיקל

הסיטה תוחיטבל רשקב םידחוימ םידיקפת
 רש תעדל ,תושורדה תוארוה ראתימה תוינכתב עובקל תויזוחמה תודעול הרות תיצראה הצעומה   .80

.הסיטה תוחיטב ןעמל ,הרובחתה רש וא ןוחטבה

הסיטה תוחיטבל תוינכת םוזיי
 יוניש ,תינכת ןונכת דסומ לכל עיצהל יאשר הרובחתה רש וא ןוחטבה רש ידי לע ךמסוהש ימ   .81

 תערוג הניא וז תוכמס ;הסיטה תוחיטב ןעמל ,ותעדל ,שורד רבדה םא ,הלוטיב וא התיילתה ,תינכת
.הז קוח יפל תרחא תוכמסמ

הסיטה תוחיטב רבדב תינכת תייחד לע ררע
 רשמ תבכרומה הדעו ינפב היחדה לע רורעל עיצמה יאשר ,81 ףיעס יפל העצה התחדנ  )א(   .82

 ןונכתה דסומ תטלחה םוקמב אובת הדעוה תטלחהו ,הרובחתה רשו ןוחטבה רש ,רצואה רש ,םינפה
.העצהה תא החדש
 תויוכזה ילעב לש םתעידיל ,םירשה תדעו לש התעד תא החינמה ךרדב ,אבות ררעה תשגה  )ב(           

 תא שיגהל התואנ תונמדזה םהל ןתניתו ,ררעה תלבק ידי לע עגפיהל םילולעה םהיקיזחמ לשו ןיעקרקמב
.הדעוה תבכרומ םהמש םירשה יגיצנ ינפב ןעימשהל וא הדעוה ינפב בתכב םהיתונעט

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( טירשת



 ןיא םלוא .)תינכתה םוחת - ןלהל( הלח איה וילעש חטשה לש טירשת ףרוצי תינכת לכל  )א(   .83
 טירשת לש יוניש םיבייחמ םניאש תינכת תיילתה וא יוניש ,לוטיב לע הטלחהל טירשת ףרצל הבוח
.תרחא טילחה תינכתה תא רשאל ךמסומה ןונכתה דסומ ןכ םא אלא ,תירוקמה תינכתה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
.דחא זוחמב יוצמה חטש לע לוחי תינכתה םוחת  )ב(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תינכתל יאוול יכמסמ
 וא עדימ לכו התרבסהל םישורדה םיכמסמ ,תינכתה םע דחי ןונכת דסומל שיגי תינכת שיגמ  )א(   .א83

 םג וסחיתי םיכמסמה יכ שורדל יאשר ןונכתה דסומ ;ןונכתה דסומ שאר בשוי שורדיש רחא ךמסמ
.הז לע הז חטשהו תינכתה לש תוידדהה תועפשהה תא ןוחבל ידכ תינכתה םוחתל ץוחמ אוהש חטשל
 אוה יאשרו ,םתשגהל דעומה תא םג עבקי ,רומאכ םיכמסמ ןונכתה דסומ שאר בשוי שרד  )ב(           
.םיכמסמה ושגוה םרטב ,רשואת אל וא דקפות אל תינכתה יכ עובקל

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תינכת תשגה דעומ
2015-ה"עשת

 ןיינעל השגוהש תינכתכ תינכתה תא וארי םמייקתהבש תינכת תשגהל םיאנת עבקי רצואה רש .1א83
 רומאה ףא לע ;םידעומב הדימע-יא תואצותו םירומאה םיאנתה תקידבל םידעומ תוברל ,הז קוח
 הז ןיינעל םיאנת ףיסוהל םיאשר ויהי אל ןונכתה דסומ שאר בשוי וא ןונכת דסומ ,)א(85-ו א83 םיפיעסב
.רומאכ תונקתב ועבקנש םיאנתה לע ףסונ

2002-ב"סשת )59 'סמ ןוקית(  הביבסה לע העפשה ריקסת תכירע
 לעב ידיב םתחייו ריקסתה ךרעיי ,הביבסה לע העפשה ריקסת שיגהל תינכת שיגמ שרדנ  )א(   .ב83

.עוצקמ

2008-ח"סשת )85 'סמ ןוקית(
 קוחל 23 ףיעס תוארוה ולוחי ,ד76 ףיעסב התרדגהכ רתיה ןועט ןקתימל תינכתל ריקסת לע )1א(           

.יקנ ריווא
 ,תיעוצקמה הרשכההו הלכשהה ,תועוצקמה תא ,תוינכת יגוסל ,עבקי הביבסה תוכיאל רשה  )ב(           

.)א( ןטק ףיעסב רומאכ ,עוצקמ לעבמ םישרדנה יעוצקמה ןויסינהו םירושיכה

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ט"סשת )89 'סמ ןוקית( םירגוב םיצע לע הרימש
2015-ה"עשת

– הז ףיעסב  )א(   .ג83
130 הבוגב דדמנה ,ועזג רטוקו עקרקה ינפ לעמ תוחפל םירטמ 2 והבוגש ץע – "רגוב ץע"           

;תוחפל םירטמיטנס 10 אוה ,עקרקה ינפ לעמ םירטמיטנס
 טעמל ,ךרד תינכת תוברל ,םירתיה החוכמ איצוהל ןתינש תינכתמ קלח וא תינכת – "תינכת"           

 יפל טירשת תשגה תבוח היבגל הלח אלש תינכתו לעופב שמומת ןכיה קיודמב עובקל ןתינ אלש תינכת
.83 ףיעס
.רצואה רש עבקיש ןפואב המוחתב םייוצמה םירגובה םיצעה ונמוסי תינכת טירשתב  )ב(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תא ןחבש רחאל אלא תינכתה תא ןונכתה דסומ רשאי אל ,םירגוב םיצע תינכתה םוחתב ויה   )ג(           

 רש םע תוצעייתה רחאל רצואה רש ;םיינונכתה םילוקישה לולכמ תרגסמב םהילע הרימשב ךרוצה
 ,תורעיה דיקפ םע ץעייתהל ןונכתה דסומ שרדיי ןהיבגלש תוינכת יגוס עבקי ,רפכה חותיפו תואלקחה
.הז ףיעס יפל ותטלחה תלבק םרט ,תורעיה תדוקפב ותרדגהכ
 םיעגונה םיאנתב רתיה ןתמ תונתהל ןונכת דסומ לש ותוכמסמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא  )ד(           
.ןיד לכ יפל םיצע תעיטנל

עוציב יבלש
 םיכיראתהו עוציבל םיבלש עבקת ךרוצ שי םאו ,העוציבל רעושמה ךיראתה תא ןייצת תינכת לכ   .84

.בלש לכ עוציבל

הדקפה



 לע דקפות ,הרשאל ךמסומה ןונכת דסומל השגוהש – תיצרא ראתימ תינכת טעמל – תינכת  )א(   .85
 הניאש וא ןונכתה דסומ תשירד יפל השגוה אלש תינכת םלוא ,הז ןמיסב העובקה ךרדב ןונכתה דסומ ידי

.דקפותש ילב התוחדל אוה יאשר ,הלא תושירדל המיאתמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תינכתב ןודי תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת רשאל ךמסומה ןונכת דסומ   )1(  )ב(           

 תונתהל וא התוחדל ,תינכתה תא דיקפהל ,ול השגוהש םוימ םימי םישש ךותב ,טילחיו
 םימיה םישש תפוקת תא ךיראהל יאשר ,ןונכתה דסומ שאר בשוי ;התדקפהל םיאנת
 קלח לע וא ימוקמה ןונכתה בחרמ חטש לכ לע הלחה תינכת יבגלו ,םיפסונ םימי םישולשב
;םיפסונ םימי םיעשתב – ונממ יתועמשמ
 תדקפהל יאנתכ א83 ףיעס יפל יאוול יכמסמ שיגהל ןונכתה דסומ שאר בשוי שרד   )2(
 הז ףיעסב םיעובקה םידעומה ובשוחי ,)ב(ב62 ףיעסב רומאכ תינכתה הרזחוה וא ,תינכתה
.תנקותמה תינכתה תשגה וא םיכמסמה תשגה דעוממ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 בשויה ידיב םתחיי רשא לוקוטורפב רבדה םשריי ,תינכת תדקפה לע ןונכת דסומ טילחה   )ג(           
 םימי רשע השימח ךותב תינכתה שיגמלו דסומה ירבחל חלשית הטלחהה ;ןונכתה דסומ ריכזמו שאר
.התלבקמ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הדקפה ינפל םייוניש
 וא םייוניש הב סינכיש תינכתה שיגממ שורדל אוה יאשר תינכת דיקפי ןונכתה דסומש ינפל  )א(   .86

.ןונכתה דסומ הרויש יפכ לכה ,םיאנת אלמיש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,םיאנת ואלומי וא םייוניש הב וסנכויש יאנתב תינכת דיקפהל ןונכתה דסומ טילחה  )ב(           
 תינכתה שיגמל הרסמנש דעומהמ םישדוח השש ךותב ,ואלומ אל םיאנתהש וא וסנכוה אל םייונישהו
 םישדוח השולש ךותב – תימוקמ הדעו אוה ןונכתה דסומ םאו ,ןונכתה דסומ תטלחה לע העדוה
 טילחהל ,ןיינעה יפל ,הרומאה הפוקתה םותמ םימי םישולש ךותב ,ןונכתה דסומ יאשר ,רומאה דעומהמ
.תינכתה שיגמ לש ונובשח לעו ומוקמב תינכתה תדקפהל שורדה תא עצבל
 ךותב השעיי ןונכתה דסומ ידי לע )ב( ןטק ףיעס יפל םיאנתה יולימ וא םייונישה עוציב   )ג(           

.ןונכתה דסומ ידי לע הטלחהה תלבק םוימ םימי םישולש
 תא וארי )ב( ןטק ףיעסב רומאכ תינכתה תדקפהל שורדה תא עצבל ןונכתה דסומ טילחה אל  )ד(           

.הלטבכ ,)ב( ןטק ףיעסב םירומאה םימיה 30 םותב ,הדקפהה לע ןונכתה דסומ תטלחה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יכ האר םא ,הז ףיעסב םיעובקה םידעומהמ דחא לכ ךיראהל יאשר ןונכתה דסומ שאר בשוי  )ה(           
 ועבקנש םידעומהמ הגירחל איבהל ידכ דעומה תכראהב היהי אל יכ ענכושש דבלבו ,ךכל הקדצה שי
.א109 ףיעס יפל תינכתה רושיאל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תמצמוצמ תינכת תדקפה
 הלחה ,)15( וא )12( ,)9( ,)7( ,)5( ,)4()א(א62 ףיעס יפל תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת לע  )א(   .א86

 יפל ,םידומצה םישרגמה לש ללוכה חטשה וא שרגמה חטשו ,םידומצ םישרגמ לע וא דחא שרגמ לע
 םייונישב ,הז קרפ תוארוה ולוחי ,)תמצמוצמ תינכת – הז ףיעסב( ר"מ 5,000 לע הלוע וניא ,ןיינעה
:הלא

 שאר בשויל הנותנ היהת ,תינכתה תדקפה ןיינעל תימוקמה הדעווה לש תוכמסה   )1(
;תימוקמה הדעווה
 קרפ ךותב עצובת )ה(ב62 ףיעס יפל הדעווה סדנהמ ידיב תמדקומה תינונכתה הקידבה   )2(
 יפל תעדה תווח ;תימוקמה הדעוול תינכתה השגוהש םוימ םימי םישולש לע הלעי אלש ןמז
;וז הקספ יפל תמדקומה תינונכתה הקידבה עוציבל דעומה םות דע ושגוי ,)1()ג(א61 ףיעס
 הדעווה סדנהמ ןכ םא אלא תינכתה תדקפה לע טילחי אל תימוקמה הדעווה שאר בשוי   )3(
 תעדה תווח ;תינכתה תא דיקפהל ,)4()ג(א61 ףיעס יפל ותעד תווחב ץילמה תימוקמה
;)2( הקספ יפל תמדקומה תינונכתה הקידבה עוציבל דעומה םות דע שגות הרומאה
 םא טילחיו תינכתב ןודי תימוקמה הדעווה שאר בשוי ,)1()ב(85 ףיעסב רומאה ףא לע   )4(
;ול השגוהש םוימ םימי 45 ךותב ,התדקפהל םיאנת תונתהל וא התוחדל ,הדיקפהל



 דיקפמ אוהש ינפל ,יאשר תימוקמה הדעווה שאר בשוי ,86 ףיעסב רומאה ףא לע   )5(
 ;הרויש יפכ לוכה ,םיאנת אלמיש וא םייוניש הב סינכיש תינכתה שיגממ שורדל ,תינכת
 םישולש ךותב השירדה רחא תינכתה שיגמ אלמי ,רומאכ תימוקמה הדעווה שאר בשוי שרד
 שאר בשוי תטלחה תא וארי ,הרומאה הפוקתה ךותב ןכ השע אל ;התלבק דעוממ םימי

;הלטבכ ,הרומאה הפוקתה םותב ,הדקפהה לע תימוקמה הדעווה
 תינכת לע ולוחי אל 201-ו )ג(108 ,98 ,א97 ,97 ,)ג(א89 ,78 םיפיעס תוארוה   )6(

.תמצמוצמ
 תדעו ירבח לכל חלשית תמצמוצמ תינכת תדקפה לע תימוקמ הדעו שאר בשוי תטלחה   )1(  )ב(           

 םוימ םימי השולש ךותב תצעיימה העדה ילעב םיגיצנלו ,)ה(18 ףיעסב התרדגהכ ,הנשמה
;התלבק
 שורדל םיאשר תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה וא הנשמה תדעו ירבח ןיבמ םיינש לכ   )2(
 תדעווב ןיינעב ןויד םייקתיש ,םהידיל הטלחהה תלבק םוימ םימי העבש ךותב ,בתכב
;םיקומינה יטרפ תא לולכת השירדה ;הנשמה
 ,הנשמה תדעו לש הבורקה הבישיב ןיינעה ןודיי ,)2( הקספב רומאכ השירד השגוה   )3(
 תא םיאור ,רומאכ השירד השגוה אל ;השירדה השגוהש םוימ םימי 15-מ רחואי אלו
 ןויד הנשמה תדעווב םייקתה ;תיפוס הטלחהכ תימוקמה הדעווה שאר בשוי תטלחה
 ולוחי אלו ,תיפוס הטלחהכ הנשמה תדעו תטלחה תא וארי ,רומאכ השירדל םאתהב
.)ז(18 ףיעס תוארוה

 שקבמ אוה יכ התשגה תעב עידוה תינכתה שיגמש תינכת לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה   )ג(           
.הז ףיעסב העובקה ךרדב התדקפה לע טילחהל אלש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .87

 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( הדקפהה םוקמ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 ןונכתה להנימל רבעוי הקתעהו תיזוחמה הדעוה דרשמב דקפות תיזוחמ ראתימ תינכת  )א(   .88

 הדעוה דרשמבו תיזוחמה הדעוה דרשמב דקפות ,תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת ;םילשוריב
.רבדב תעגונה תימוקמה

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
:ןלהל טרופמכ טנרטניא ירתאב םסרופת ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ הדקפוהש תינכת  )ב(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 רתאב וא תימוקמה הדעווה לש טנרטניאה רתאב – תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת   )1(
;רבדב תעגונה תימוקמ תושר לש טנרטניאה
.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב – תרחא תינכת   )2(

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 םייונישב ,)ב(ב1 ףיעס תוארוה ולוחי )1()ב( ןטק ףיעסב רומאכ המסרופש תינכת לע   )ג(           

.םיביוחמה

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( תינכת תדקפה לע העדוה
1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(

 רומאכ היהי ןותעב םוסרפה ;ןותעבו תומושרב םסרופת תינכת לכ תדקפה לע העדוה  )א(   .89
 לע הטלחהה םוימ םימי רשע השימח ךות הדקפהה לע טילחהש ןונכתה דסומ ידי לע השעייו א1 ףיעסב
.רחואמה יפל לכה ,הדקפהה יאנת יולימ םוימ וא תינכתה תדקפה
 וא ןטופיש םוחתש תוימוקמה תויושרה ידרשמב םג םסרופת )א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה  )ב(           

 תועדוה וב םסרפל םיגהונש םוקמב - רומאכ תימוקמ תושר ןיאבו ,תינכתה םוחתב לולכ ונממ קלח
.רבדב תועגונה תונוכשב תועדומה תוחול לע העדוהה םסרופת ןכ ;תינכתה םוחתב תויבמופ

 )73 'סמ ןוקית( 2002-ג"סשת )63 'סמ ןוקית( הדקפה תעדוה לש הריסמו םוסרפ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת



 שיגמ ןובשח לע םסרופת תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה  )א(   .א89
 ;תויודגנתה תשגהל העבקנש הפוקתה ךשמל ,תינכתה םוחתב טלוב םוקמב טלש יבג לע ,תינכתה
 םייקה ינונכתה בצמה ןיב םילדבהה ירקיע טוריפ ןכו 92 ףיעס תוארוהל םאתהב םיטרפ לולכת העדוהה
.תדקפומה תינכתה ןיבל
 ובש ימוקמ ןונכת בחרמב םלואו תירבעה הפשב היהי )א( ןטק ףיעסב רומאכ טלש לע בותיכ  )ב(           

 הפשב םג בותיכה היהי ,היסולכואה ללכמ םיזוחא הרשע תוחפל הווהמ תיברע תרבודה היסולכואה
.תיברעה
 יאשר ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת תדקפה לע טילחהל ךמסומה ןונכתה דסומ שאר בשוי   )ג(           

 תוינכת יגוס לע וא תמיוסמ תינכת לע יכ תורוהל ,רצואה רש ןיקתיש תונקתל ףופכבו ומשרייש םימעטמ
 תויפולח םוסרפ יכרד עובקל אוה יאשרו ,ןתצקמ וא ןלוכ ,)ב(-ו )א( םינטק םיפיעס תוארוה ולוחי אל
 רוטפל ןונכתה דסומ שאר בשוי לוכי תוביסנו םירקמ וליאב עבקי רצואה רש ;רומאכ רטפש תינכתל
.)ב(-ו )א( םינטק םיפיעס תוארוהמ

2005-ה"סשת )73 'סמ ןוקית(
 חטש לע הלחה ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת תדקפה לע העדוה ,הז ףיעס תוארוה לע ףסונ  )ד(           

 ,תינכתה םוחתב םילבוגה םישרגמב םיקיזחמלו םילעבל רסמית וא םסרופת ,ר"מ 3,000 לע הלוע וניאש
.תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאב רצואה רש עבקיש ךרדב ,תינכתה שיגמ ןובשח לע

תיזוחמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה
 הדעוה דרשמב ךכ לע ףסונו 89 ףיעסב רומאכ םסרופת תיזוחמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה   .90

.זוחמבש תימוקמ הדעו לכ דרשמבו תיזוחמה

הלשממ ידרשמו ןונכת תודסומל העדוה
– רסמית תיזוחמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה  )א(   .91

 ,ותצקמ וא ולוכ ,לולכה ימוקמ ןונכת בחרמ לבוגה זוחמ לכ לש תיזוחמה הדעול   )1(
;תינכתה םוחתב
 וא ולוכ ,לולכה ןונכת בחרמ לבוגה ימוקמ ןונכת בחרמ לכ לש תימוקמה הדעול   )2(

;תינכתה םוחתב ,ותצקמ

1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית(
.הלשממה ידרשממ דרשמ לכל   )3(

1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית(
 ןונכת בחרמ לכ לש תימוקמה הדעול רסמית תימוקמ ראתימ תינכת תדקפה לע העדוה  )ב(           

.הלשממה ידרשממ דרשמ לכל ןכו תינכתה הלח וילעש ןונכתה בחרמ לבוגה ימוקמ
 ימוקמ ןונכת בחרמ לכ לש תימוקמה הדעול רסמית תטרופמ תינכת תדקפה לע העדוה   )ג(           

.תינכתה םוחתבש עקרק לבוגה

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( הדקפהה תעדוה ןכות
 תאו הנוכשה םש תא ,הקלחהו שוגה ירפסמ תא רשפאה לככ לולכת הדקפה לע העדוה  )א(   .92

 ,תדקפומה תינכתה תוארוה ירקיע תא העדוהה לולכת ןכ ;םהל תעגונ תינכתהש םיתבה ירפסמו בוחרה
.תינכתל תויודגנתה תשגהל דעומהו ןעמה תאו

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 םיתבה ירפסמו בוחרה ,הקלחהו שוגה ירפסמ )א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוהב וניוצ אל  )ב(           

 םוחת אצמנ הבש הביבסה לש יללכ רואית העדוהה לולכת ,םקלח וא םלוכ ,םהל תעגונ תינכתהש
.התוהזל רשפאמה ןפואב ,תינכתה

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תדחוימ הדקפה לע תועדוה
2015-ה"עשת ,)העש

 םיירוביצ םיפוגל תינכת לש התדקפה לע העדוה תריסמ יכרד תא עובקל יאשר רצואה רש   .93
 ןכ ומכו םיינוטקטיכראו םייטתסא ,םיירוטסיה םיכרעבו תוקיתעב ,ףונו עבט תרימשב םילפטמה
.תוברתו ךוניח ,תד תודסומל

הסיטל תועגונה תוינכת לע העדוה



 ימל םג רסמית תיאבצה וא תיחרזאה הסיטה לע עיפשהל ידכ הב שיש תינכת תדקפה לע העדוה   .94
.ןינעה יפל לכה ,ןוחטבה רש וא הרובחתה רש ידי לע ךכל ךמסוהש

תונעט תעינמ
 אלא עמשית אל ,ךכל יאכזש ימל הרסמנ אל 93 וא 91 םיפיעס יפל הדקפה תעדוה יכ הנעט   .95

.ומצע יאכז ותואמ

תינכתב ןויע
.םולשת אלל הדקפהה םוקמב הב ןייעל יאשר ,הדקפוהש תינכותב ןינועמ לכ   .96

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( טנרטניאב םוסרפ תבוחו ןונכת דסומ יכמסמב ןויע תוכז
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(

 שיגמ ידי לע תינכתב ןדה ןונכת דסומל קוח יפל שגוהש רחא ךמסמ לכו תינכת יכמסמ  )א(   .א96
 ץעויה תעד תווח ,)2ג(18 ףיעס יפל תצעיימ העד לעב גיצנ שיגהש תעד תווח ןכו ,ומעטמ ימ וא תינכתה
 תימוקמה הדעווה סדנהמ תעד תווח ,)1()ג(א61 ףיעס יפל ושגוהש תימוקמה הדעווה סדנהמו יטפשמה
 רצואה רש עבקש רחא םרוג וא תיזוחמה הדעווב רש גיצנ תעד תווחו ,)4()ג(א61 ףיעס יפל השגוהש
.ןונכתה דסומל םתשגה דעוממ רוביצה ןויעל ודמעוי ,)ב(ב61 ףיעס יפל השגוהש
 ןונכתה דסומ לש טנרטניאה רתאב )א( ןטק ףיעסב רומאכ םיכמסמ םסרפי ןונכת דסומ ריכזמ  )ב(           
.הז ןיינעל תוארוה עובקל רצואה רש יאשרו ,רוביצה ןויעל םדימעיו
 לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו ןוחטיבה רש םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש   )ג(           

 ולוחי אל הז ףיעס תוארוהש ,תינכת לש טירשתו תוארוה טעמל ,םיכמסמ יגוס עובקל יאשר ,תסנכה
.הנידמה ןוחטיבב העיגפל ישממ ששח שי םמוסרפבש אצמ םא ,םהילע

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תדקפומ תינכת יפ לע אלש רתיה ןתמ יבגל תוארוה
 הל ןתינ אל דועו ,א61 ףיעסב רומאכ ,התוכמסבש תינכת תימוקמה הדעוה הדיקפה   )1(  )א(   .97

 םאתהב אלש תינכתה םוחתבש ןיעקרקמה יבגל 145 ףיעס יפל רתיה לכ ןתניי אל ,ףקות
 וז הקספ יפל תימוקמה הדעוה ןודת אל ;תימוקמה הדעוה רושיאב אלא ,תדקפומה תינכתל
 לולעש ימל ,הנתינו 149 ףיעסב רומאכ העדוה ,שקבמה ןובשח לע ,המסרופ ןכ םא אלא
;םידדצל חלשית הדעוה תטלחה ;ויתונעט ןועטל תונמדזה ,הטלחההמ עגפיהל
 יאשר ,הז ףיעס יפ לע רתיה ןתמ רבדב ,תימוקמה הדעוה תטלחהמ עגפנ ומצע האורה   )2(
.ררעה תדעול רורעל

 הל ןתינ אל דועו א61 ףיעסב רומאכ התוכמסבש תינכת תיזוחמה הדעוה הדיקפה   )1(  )ב(           
 םאתהב אלש תינכתה םוחתבש ןיעקרקמה יבגל 145 ףיעס יפל רתיה לכ ןתניי אל ,ףקות
 ןודת אל ;תיזוחמה הדעוה לש תויודגנתהל הנשמה תדעו רושיאב אלא תדקפומה תינכתל
 ףיעסב רומאכ העדוה שקבמה ןובשח לע המסרופ ןכ םא אלא וז הקספ יפל תיזוחמה הדעוה

 הדעוה תטלחה ;ויתונעט ןועטל תונמדזה התטלחהמ עגפיהל לולעש ימל הנתינו 149
.םידדצל חלשית
 רבדב תיזוחמה הדעוה לש תויודגנתהל הנשמה תדעו תטלחהמ עגפנ ומצע האורה   )2(

.תיזוחמה הדעול רורעל יאשר ,הז ףיעס יפל רתיה ןתמ

 )43 'סמ ןוקית( 1980-א"משת )13 'סמ ןוקית( הדקפוהש תינכת יפ-לע רתיה
1995-ה"נשת

 רתיה ןתמ רשאל ,תינכת דיקפהש ןונכת דסומ יאשר ,)ב(145-ו 97 םיפיעסב רומאה ףא לע  )א(   .א97
:הלא םיינש ומייקתנ םא ,ףקות תב תינכתל םאתהב וניא םא ףא דיקפהש תינכת יפ-לע

;)1950 ראוניב 1( י"שת תבטב ב"י ינפל הרשוא ףקותבש תינכתה   )1(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 רתיהה ןתמבש וא ,הדקפהה תפוקת םות דע הדקפוהש תינכתל תודגנתה השגוה אל   )2(
.השגוהש תודגנתה תלבק רבדב הטלחה לע עיפשהל ידכ ןיא

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
 יבגל תינכת תליחת םויכ הז ףיעס יפל רתיהה ןתמ םוי תא וארי 'ט-ו 1'ח ,'ח םיקרפ ןינעל  )ב(           

.רתיהה לח םהילעש ןיעקרקמה



1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תינכת תדקפה ירחא תולועפ תלבגה
 ןתמ רוסאל ,הל ףקות ןתמל דעו ,תינכתה תדקפה ירחא ,יאשר ,תינכת דיקפהש ןונכת דסומ  )א(   .98

.רומאכ רתיה ןתמל םיאנת עובקל וא תינכתה םוחתבש ןיעקרקמ יבגל שומישלו הינבל רתיה לכ
.ררעה תדעו ינפב רורעל יאשר ,הז ףיעס יפל תימוקמ הדעו תטלחהמ עגפנ ומצע האורה  )ב(           
 הצעומה ינפב רורעל יאשר ,הז ףיעס יפל תיזוחמ הדעו תטלחהמ עגפנ ומצע האורה   )ג(           

.תיצראה

תורבק-יתבו םיירוטסיהו םישודק תומוקמ
 תורבק יתב רבדב וא שודק םוקמ תרימש רבדב תימוקמ וא תיזוחמ ראתימ תינכתב הארוה   .99

תותדה רש םע תוצעייתהב ךרעית
[5]

 םהל שיש םירתא וא םינינב לע הרימש רבדב רומאכ הארוה ;
.תוברתהו ךוניחה רש םע תוצעייתהב ךרעית תיגולואיכרא וא תירוטסיה תובישח

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת )4 'סמ ןוקית( תודגנתה
 ראתימ תינכת ידי לע עגפנ ומצע תא האורה רחא ינונכת טרפ לכב וא ןינבב ,עקרקב ןינועמ לכ .100

 שיגהל םיאשר ןכו ,ןהל תודגנתה שיגהל יאשר ,ודקפוהש תטרופמ תינכת וא תימוקמ וא תיזוחמ
– ןהל תודגנתה

 לבוג וא תינכתה םוחתב לולכ הלש ןונכתה בחרמש ,תימוקמ הדעו סדנהמ וא ,תימוקמ הדעו  )1(
;ותוא
 רוזאש ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפל 3 ףיעסב רומאכ ימוקמ דעו תוברל ,תימוקמ תושר  )2(

;ותוא לבוג וא תינכתה םוחתב לולכ הטופיש
 ול שישו תומושרב וצב רצואה רש ידי לע ללכ ךרדב ךכל רשואש יעוצקמ וא ירוביצ ףוג  )3(
;תינכתב ירוביצ ןינע
;הלשממה ידרשממ דרשמ לכ  )4(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.תימוקמה הדעוה תוכמסבש תינכתל – זוחמה ןנכתמ  )5(

הסיטה תוחיטב  ימעטמ תודגנתה
 תינכתל תודגנתה שיגהל יאשר ןוחטבה רש וא הרובחתה רש ידי לע ךכל ךמסוהש ימ  )א( .101

 ןעמל השורד תודגנתהה תשגהו תיאבצה וא תיחרזאה הסיטה לע העפשה הב שיש אצמ םא הדקפוהש
.הסיטה תוחיטב
 ול הרסמנש םויהמ םוי רשע-השימח ךות ,דגנתמה יאשר ,הז ףיעס יפל תודגנתה התחדנ  )ב(           

 ולוחי ףיעס ותוא תוארוהו ,82 ףיעסב רומאכ םירשה תדעו ינפב היחדה לע רורעל ,היחדה לע העדוה
.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תודגנתה תשגהל דעומה
 דסומ יאשר םלואו ;התדקפה לע העדוה המסרופש םויהמ םיישדוח ךות שגות תינכתל תודגנתה .102

 השולש לע הלעת אלש ,רתוי הכורא הפוקת תויודגנתה תשגהל עובקל ,תינכתה תא דיקפה רשא ןונכתה
 ןיבש רחואמה דעומה היהי העדוהה םוסרפ דעומ ;תוינכת לש גוסל ןהו םיוסמ הרקמל ןה ,םישדוח
.ןותעב םימוסרפה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תודגנתה תשגה םוקמ
– דגנתמה ידי לע שגות תודגנתה .103

;רבדב תעגונה תיזוחמה הדעול קתועו תיצראה הצעומל - תיזוחמ ראתימ תינכתל  )1(
;רבדב תעגונה תימוקמה הדעול קתועו ,תיזוחמה הדעול - תיזוחמה הדעוה תוכמסב תינכתל  )2(
.תיזוחמה הדעול קתועו ,תימוקמה הדעול - תימוקמה הדעוה תוכמסב תינכתל  )3(

1986-ו"משת )22 'סמ ןוקית( תודגנתה תקמנה
 יווילבו תוקמנה טוריפב בתכב השגוה ןכ םא אלא ןודית אלו לבקתת אל תינכתל תודגנתה )א( .א103

.תכמתסמ איה ןהילעש תודבועה תא תמאמה ריהצת



 םייח תוכיאו ףונ ,עבט ,םירתא תרימש ונינעש ירוביצ אשונב ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ב(           
 םידגנתמו ,ולש ריהצתב הוולמה ,תקמונמ תודגנתה שיגי םידגנתמ תצובק גציימה דגנתמש לוכי ,הביבסו
.דגנתמ ותוא שיגהש ריהצתה לע ךמתסהל םיאשר התוהמב המוד םתודגנתהש םירחא

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תויודגנתהב ןויע
 םע תוצעייתהב ,רצואה רש םלוא ;ןתלבק ידי לע עגפיהל לולעש ימ לכ תויודגנתהב ןייעל יאשר .104

.ןויעל החותפ 101 ףיעס יפל תודגנתה אהת הדימ וזיאבו םא תונקתב עובקל יאשר ,ןוחטבה רש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תודגנתהב םיטילחמה
 ןודת תיזוחמה הדעוה ;תיזוחמ ראתימ תינכתל תויודגנתהב עירכתו ןודת תיצראה הצעומה .105

 תינכתל תויודגנתהב עירכתו ןודת תימוקמה הדעוה ;הידי לע הדקפוהש תינכתל תויודגנתהב עירכתו
.התוכמסבש

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תודגנתהב הערכהו ןויד
– תודגנתה השגוה  )א( .106

 תווח תא שיגהל רבדב תעגונה תיזוחמה הדעוה תיאשר – תיזוחמ ראתימ תינכתל   )1(
 תשגהל דעומה םותמ םימי השימחו םיעברא ךות ,תיצראה הצעומל תודגנתהל רשקב התעד
;רחא דעומ תיצראה הצעומה העבק ןכ םא אלא ,102 ףיעס יפל תודגנתהה
 שיגהל רבדב תעגונה תימוקמה הדעוה תיאשר – תיזוחמה הדעוה הדיקפהש תינכתל   )2(
 דעומה םותמ םימי דחאו םירשע ךות תיזוחמה הדעול תודגנתהל רשקב התעד תווח תא
;102 ףיעס יפל תויודגנתה תשגהל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ךכל ךימסה אוהש ימ וא זוחמה ןנכתמ יאשר – תימוקמה הדעוה תוכמסב תינכתל   )3(
 תשגהל דעומה םותמ םימי 21 ךות ,תודגנתהל רשקב תימוקמה הדעול תעד תווח שיגהל
.תויודגנתה

 וא הלוכ ,הלבקל וא התוחדל יאשר ,תודגנתה השגוה וילאש ,105 ףיעסב רומאכ ןונכת דסומ  )ב(           
 תעדל ,הלולע תודגנתהה תלבק התיה ;תודגנתהה תלבקמ בייחתמה לככ ,תינכתה תא תונשל וא ,התצקמ
 ינפל תודגנתהב דסומה עירכי אל ,תינכתל תודגנתה שיגהל יאשר אוה ףאש םדאב עוגפל ,ןונכתה דסומ
.ויתונעט עימשהל תונמדזה םדא ותואל ןתיש
 רפסמ קר עומשלו ןימזהל יאשר ,ןתוהמב תוהז תויודגנתה וילא ושגוהש ןונכת דסומ   )ג(           

 יאשר ןכ ;םיהז םוקמ וא ןינע םידגנתמ םתוא םיגציימ ותעדל םא ,תויודגנתהה ישיגמ ןיבמ םידגנתמ
 איהש ,ןכל םדוק עמשש תודגנתה לע הרזח הב שיש תודגנתה תעימשמ ענמיי יכ טילחהל ןונכתה דסומ
.תינרטנק וא תינדרוט הינפ לע תיארנ איהש וא תקמונמ יתלב
 השגוה גרוח שומישל וא הלקהל תודגנתה וא תינכתל תודגנתה יכ ןונכת דסומ אצמ   )1(  )ד(           

 םזיל םלשל ,דגנתהש ימ תא בייחל אוה יאשר ,תינרטנקו תינדרוט איהו בל םותב אלש
;ןונכתה דסומב ךילהה תואצוה תא תינכתה
 םולשתב םזיה תא בייחל אוה יאשר ,תקדצומ התיה תודגנתהה יכ ןונכתה דסומ אצמ   )2(
;דגנתמל ךילהה תואצוה

2005-ה"סשת )74 'סמ ןוקית(
.)הקחמנ(   )3(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( יבמופב תויודגנתה תעימש
 ןנכתמ םג ןמזוי תיזוחמ ראתימ תינכתב ;תינכתה שיגמו דגנתמה ונמזוי תויודגנתהב ןוידל .107

 עימשהל םיאשר ויהי םהו ,תימוקמה הדעוה סדנהמ םג תיזוחמה הדעוה תוכמסבש תינכתבו זוחמה
.יבמופב היהת תודגנתהה תעימש ;עירכמה דסומה ינפל םהירבד

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( רקוח יונימ
2015-ה"עשת

 עומשל ,תומושרב המסרופש םירקוח תמישרב ,והנימ רצואה רשש ימ – "רקוח" ,הז ףיעסב )א( .א107
:הלאמ דחא אוהו ,תוינכתל תויודגנתה

;םינש שמח לש קתו לעב ןיד ךרוע   )1(



 אוהו ,1958-ח"ישת ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוח יפל יושר לכירדא וא יושר סדנהמ   )2(
;הינבהו ןונכתה םוחתב ןויסנ לעב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;תוחפל םינש שמח ךשמב ןונכת דסומ שאר-בשוי היהש ימ   )3(
.הינבו ןונכת ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב   )4(

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ,ול ושגוהש תויודגנתהה תעימשל רקוח תונמל יאשר ,תינכתל תויודגנתהב ןדה ןונכת דסומ  )ב(           

 הנמת אל םלואו ,ןכ תושעל יוארה ןמ תויודגנתהה תוהמ וא םידגנתמה רפסמ בקע יכ רובס אוה םא
 דסומש רחאל רקוח הנמתנ ;ןוחטבה רש םע הצעייתהש רחאל אלא ,רקוח םיינוחטב םינקתמל הדעוה
 דסומ ינפב ועמשנ רבכש תויודגנתה עומשלו רוזחל רקוחה יאשר ,תויודגנתהה תעימשב לחה ןונכתה
.ןונכתה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תושעל יוארה ןמ יכ רובס רצואה רש היהו ,תינולפ תינכת יבגל רקוח ןונכתה דסומ הנימ אל   )ג(           
.ןינעב ןונכתה דסומ שאר בשוי לש ותעד תא עמשש רחאל רקוח תונמל רשה יאשר ,ןכ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 םייונישב 107-ו )ג(-ו )ב(106 םיפיעס תוארוה ולוחי רקוח ינפל תויודגנתהה תעימש לע  )ד(           

 ןויד לכל ןמזוי אוהו ןהיבגל ויתוצלמהו תויודגנתהה תיצמת ןונכתה דסומל שיגי רקוחה ;םיבייוחמה
.הל תודגנתהו תינכתה ןינעב ןונכתה דסומב
.ורכש תאו רקוח לש ותדובע ירדסו ויתויוכמס תא עובקל תונקתב יאשר רצואה רש  )ה(           

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ,םיבייוחמה םייונישב ,הז ףיעס לש ויתוארוהל םאתהב לועפל תיאשר תיצראה הצעומה   )ו(           
.ןכ תושעל ןוכנה ןמ יכ התאר םא ,תיצרא ראתימ תינכתל תובוגתבו תורעהב הנד איהשכ

 ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( תודגנתה רדעהב תינכת רושיאו תודגנתהב הערכה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ

 תעדה תווחב ןויע רחאל קר ורושיא הנועטה תינכת תוחדל וא רשאל טילחי ןונכת דסומ  )א( .108
 תעימש םויס רחאלו ,ושגוה םא ,)ד(א107 ףיעס יפל רקוחה תוצלמהו )א(106 ףיעס יפל ושגוהש
 יפכ ,םיאנת יולימב וא תינכתה יונישב הנתומ היהיש לוכי ,רומאכ רושיא ;ןהב הערכהו תויודגנתהה
.ןונכתה דסומ עבקיש
 תונעט עימשהש ימלו דגנתמל בתכב ןתנית היקומינ לעו תויודגנתה רבדב הערכה לע העדוה  )ב(           
.106 ףיעס יפל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תינכתה תא וארי ,102 ףיעסב העובקה הפוקתה ךותב תודגנתה השגוה אלו תינכת הדקפוה   )ג(           
 ,תויודגנתה תשגהל דעומה םותמ םימי םישולש םותב ,הרשאל ךמסומה ןונכתה דסומ ידי לע תרשואמכ
 ,רצואה רש רושיא הנועט תינכתה םא םלואו ;םימיה םישולש םתוא ךות תרחא דסומה טילחה םא תלוז
.ףיעס ותוא יפל רשה רושיא תלבק רחאל אלא תרשואמכ התוא וארי אל ,109 ףיעס יפל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ןטק ףיעס יפל תינכת ןונכת דסומ רשיא וא ,התוחדל וא תינכת רשאל ןונכת דסומ טילחה  )ד(           
 חלשית הטלחהה ;ןונכתה דסומ לש ריכזמהו שאר בשויה ידיב םתחייש לוקוטורפב רבדה םשריי ,)ג(
 תיזוחמ ראתימ תינכתב ;רומאכ הטלחהה םוימ םימי רשע השימח ךותב תינכתה שיגמלו דסומה ירבחל
 הדעול םג – תיזוחמה הדעוה תוכמסבש תינכתב ,תיזוחמה הדעול םג הרומאה העדוהה חלשית
.תיזוחמה הדעול םג תימוקמה הדעוה תוכמסבש תינכתבו ,תימוקמה

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( רשה תויוכמס
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 רחאל דימ רצואה רש לש ונויעל תינכתה תא ריבעי ,תינכת דיקפהל ןונכת דסומ טילחה  )א( .109

רשה ;ותטלחה
[6]
 הנועט תינכתה יכ ,תינכתה וילא הרבעוהש םויהמ םימי 60 ךות ,תורוהל יאשר 

.ותטלחה םוימ םימי הרשע ךות רבדב עגונה ןונכתה דסומל ךכ לע עידוי ,רומאכ רשה טילחה ;ורושיא



1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תטלחה ;רשה רושיאב אלא תינכתל ףקות ןתניי אל ,ורושיא הנועט תינכתה יכ רשה טילחה  )ב(           

 תא וארי ,וז הפוקת ךות הטלחה ןתנ אל ;ורושיאל השגוה תינכתהש םויהמ םימי 30 ךות ןתנית רשה
.רשה ידי לע תרשואמכ תינכתה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ולוחי אל הז ףיעס תוארוהש ,תיזוחמ הדעו תוכמסב תוינכת יגוס עובקל יאשר רצואה רש   )ג(           

.ןהילע

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תינכתב לופיטה םויסל םידעומ
2015-ה"עשת ,)העש

 עובקל ,םייונישב הרשאל וא התוכמסבש תינכת רשאל טילחת תימוקמה הדעווה   )1( )א( .א109
 תמצמוצמ תינכת ןיינעלו ,התשגה דעוממ םישדוח 12 ךותב ,התוחדל וא הרושיאל םיאנת
 שאר בשוי ;התשגה דעוממ םישדוח הנומש ךותב – א86 ףיעס תוארוה היבגל תולחש
 ,תורומאה תופוקתה תא ךיראהל ,תימוקמה הדעווה תשקבל ,יאשר תיזוחמה הדעווה
;ומשרייש םידחוימ םימעטמ
( הקספב הרומאה הפוקתה ךותב התוכמסבש תינכתב תימוקמה הדעווה הטילחה אל   )2(
 ;תיזוחמה הדעוול תינכתה תא ,תינכתה שיגמ תשקבל ,תימוקמה הדעווה ריכזמ ריבעי ,)1
 התוא יבגל תימוקמה הדעווה לש היתויוכמס ורבעוי תיזוחמה הדעוול תינכתה הרבעוהשמ
 תיזוחמה הדעווה ;ןהב הערכההו תויודגנתהה תעימש תוברל ,תיזוחמה הדעוול תינכת
 תיזוחמה הדעווה ;תימוקמה הדעווה העיגה וילאש בלשהמ םיכילהב ךישמהל תיאשר
 התוחדל וא הרושיאל םיאנת עובקל ,םייונישב הרשאל וא תינכתה תא רשאל םא טילחת
;הילא הרבעוה תינכתה ובש דעומהמ םישדוח הרשע ךותב ,)תינכתב טילחת – הז ףיעסב(
 הנשמ תדעווב םייקתי )2( הקספ יפל תיזוחמה הדעוול הרבעוהש תינכתב ןוידה   )3(

 אל רומאכ הנשמ תדעו תטלחה לע ;ב11 ףיעס יפל הז ןיינעל תיזוחמה הדעווה התנימש
 תמצמוצמ תינכת לע הטלחה לע טעמל רומאכ הטלחה לע ;ד11 ףיעס תוארוה ולוחי
;110 ףיעס תוארוה ולוחי א86 ףיעסב התועמשמכ
 ףיעסב התועמשמכ תמצמוצמ תינכת הרשוא אל ,)3( דע )1( תואקספ תוארוה ףא לע   )4(

 תינכתה תא וארי ,א86 ףיעס יפל התדקפה לע טלחוהש םוימ םישדוח הרשע ךותב א86
.הלטבכ

 ,התשגה דעוממ םישדוח 18 ךותב ,התוכמסבש תינכתב טילחת תיזוחמה הדעווה   )1(  )ב(           
 הצעומה שאר בשוי ;עבקיש תוינכת יגוס יבגל רתוי הכורא הפוקת עובקל רצואה רש יאשרו
 םימעטמ ,תורומאה תופוקתה תא ךיראהל ,תיזוחמה הדעווה תשקבל ,יאשר תיצראה
;ומשרייש םידחוימ
( הקספב הרומאה הפוקתה ךותב התוכמסבש תינכתב תיזוחמה הדעווה הטילחה אל   )2(
 ;תיצראה הצעומל תינכתה תא ,תינכתה שיגמ תשקבל ,תיזוחמה הדעווה ריכזמ ריבעי ,)1
 התוא יבגל תיזוחמה הדעווה לש היתויוכמס ורבעוי ,תיצראה הצעומל תינכתה הרבעוהשמ
 תיצראה הצעומה ;ןהב הערכההו תויודגנתהה תעימש תוברל ,תיצראה הצעומל תינכת
 תיצראה הצעומה ;תיזוחמה הדעווה העיגה וילאש בלשהמ םיכילהב ךישמהל תיאשר
;הילא הרבעוה תינכתה ובש דעומהמ םישדוח הרשע ךותב תינכתב טילחת
 הנשמה תדעווב םייקתי )2( הקספ יפל תיצראה הצעומל הרבעוהש תינכתב ןוידה   )3(

.)ד(6 ףיעס יפל הז ןיינעל התנימש
 לע הטילחהש םוימ םישדוח 12 ךותב תיצרא ראתימ תינכתב טילחתו ןודת תיצראה הצעומה   )ג(           

 הדעווהש םוימ םישדוח 12 ךותב – תיזוחמ ראתימ תינכת יבגלו ,52 ףיעס יפל תורעהל תינכתה תרבעה
.התוא הל השיגה תיזוחמה
 ,)1()ב( וא )1()א( םינטק םיפיעסב רומאכ םידעומ תכראה לע ןונכת דסומ שאר בשוי טילחה  )ד(           
.ותטלחהל םיקומינה ףוריצב ,רצואה רשל ךכ לע עידוי ,ןיינעה יפל

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיצראה הצעומה ינפב ררע
2015-ה"עשת ,)העש

 הצעומה ינפב רורעל םיאשר התייחד וא תינכת רושיא רבדב תיזוחמ הדעו תטלחה לע  )א( .110
:הלאמ דחא לכ תיצראה

– תוכזב   )1(



;דחאכ תיזוחמה הדעוה ירבח השולש   )א(
;רבדב תעגונה תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו   )ב(

– תיזוחמה הדעוה שאר בשוי תושרב   )2(
;תינכתה שיגמ   )א(
;התחדנ תינכתל ותודגנתהש ימ   )ב(
.)ב(106 ףיעס יפל תונעט עימשהש ימ    )ג(

 םוימ םימי רשע השימח ךות ,תיזוחמה הדעוה שאר בשויל שגות רורעל תושר תשקב  )ב(           
.םימי רשע השימח ךותב ותטלחה ןתי אוהו תיזוחמה הדעוה תטלחה ררועל האצמוהש
.ומוקמ אלממל הז ףיעס יפל ותוכמס תא לוצאל יאשר תיזוחמה הדעוה שאר בשוי   )ג(           
 וא ,תיזוחמה הדעוה תטלחה ררועל האצמוה ובש םויהמ םימי םישולש ךותב שגוי ררעה  )ד(           

.ןינעה יפל ,רורעל תושרה
 םותמ וא םיבישמה תובושת תשגה םותמ םימי םיעשת ךות התטלחה ןתית תיצראה הצעומה  )ה(           

.םדקומה יפל לכה ,עבקייש יפכ ,תובושתה תשגהל דעומה
 דעומה תא ךיראהל ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,רצואה רש יאשר ןונכת דסומ תשקבל   )ו(           
.הטלחהה ןתמל
.הטלחהה ןתמ םוימ םימי העבש ךות םידדצל ןתנית ררעב הטלחהה לע העדוה   )ז(           

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( תיזוחמה הדעוה ינפב ררעה תדעו תטלחה לע ררע
 שאר בשוי תושרב תיזוחמה הדעוה ינפב רורעל םיאשר 112 ףיעס יפל ררע תדעו תטלחה לע  )א( .111

:ררעה תדעו
;ררעה תדעו ינפב ךילהל דצ היהש ימ   )1(
;תינכתה שיגמ   )2(
;תודגנתה שיגמ   )3(
;)ב(106 ףיעס יפל ויתונעט תא עימשהש ימ   )4(
;ררעה תדעו רבח   )5(
;)ב(18 ףיעסב רומאכ תצעיימ העד לעב גיצנ   )6(
;הינבלו ןונכתל הלש הנשמה תדעו וא תימוקמה הדעוה שאר בשוי   )7(
;תימוקמה הדעוה סדנהמ   )8(
.תימוקמה תושרה סדנהמ   )9(

 האצמוה ובש םויהמ םימי העבש ךות ,ררעה תדעו שאר בשויל שגות רורעל תושר תשקב  )ב(           
.התלבק םוימ םימי רשע השימח ךות ותטלחה ןתי אוהו ,ררעה תדעו לש הטלחה ררעב םידדצל
 ;תושרה תלבק םוימ םימי העבש ךות ,תיזוחמה הדעול ררעה שגוי ,רומאכ תושר הלבקתה   )ג(           

.תיפוס היהת התטלחהו ררעה שגוהש םויהמ םימי םישולש ךות ררעב התטלחה ןתית תיזוחמה הדעוה
.הטלחהה ןתמ םוימ םימי העבש ךות םידדצל ןתנית ררעב הטלחהה לע העדוה  )ד(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררעה תדעו ינפב ררע
 וא א62 ףיעסב רומאכ התוכמסבש תינכת רושיא רבדב תימוקמה הדעוה תטלחה לע  )א( .112

:ררעה תדעו ינפב רורעל םיאשר ,התייחד
;תימוקמה הדעוה ירבח ןיבמ דחאכ םיינש   )1(
;)ב(18 ףיעסב רומאכ תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה ןיבמ דחאכ םיינש   )2(
;תיזוחמה הדעוה ירבח ןיבמ דחאכ םיינש   )3(
;זוחמה ןנכתמ   )4(
;תינכתה שיגמ   )5(
;התחדנ תינכתל ותודגנתהש ימ   )6(
.)ב(106 ףיעס יפל תונעט עימשהש ימ   )7(

.תימוקמה הדעוה תטלחה ררועל האצמוהש םוימ םימי רשע השימח ךותב שגוי ררעה  )ב(           
.ררעה תשגה םוימ םימי םישיש ךותב התטלחה ןתית ררעה תדעו   )ג(           



.הטלחהה ןתמ םוימ םימי העבש ךותב ןתנית ררעב הטלחהה לע העדוה  )ד(           

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .113

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .114

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .115

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררעב ןונכת דסומ תויוכמס
 תא רשאלו ותוחדל וא ,ותצקמ וא ולוכ ,ולבקל יאשר ,ררעב עירכהל ךמסומה ןונכת דסומ  )א( .116

.התוחדל וא ,םייוניש ילב וא םע ,תינכתה
 םע ,ררעה שגוה ותטלחה לעש ןונכתה דסומל ןוידל תינכתה תא ריזחהל יאשר ןונכתה דסומ  )ב(           

.ןהידעלב וא תוארוה

התייחדו תינכת רושיא םוסרפ
 םימסרפמו םינתונש ךרדב םסרופתו ןתנית התייחד לעו הז ןמיס יפל תינכת רושיא לע העדוה .117

.רומאכ הדקפה לע העדוה לבקל יאכזש ימל ןתנית איהו ,תינכת התוא תדקפה לע העדוה

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( המוסרפו הרשואש תינכת תרימש
2015-ה"עשת ,)העש

– אצמית ,הז ןמיס יפל הרשואש רחאל ,תינכת  )א( .118
;תיזוחמה הדעוה דרשמבו םינפה דרשמב – תיזוחמ ראתימ תינכתב   )1(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 דרשמב ,םילשוריב םינפה דרשמב – תטרופמ תינכתב וא תימוקמ ראתימ תינכתב   )2(
.תימוקמה הדעוה דרשמבו תיזוחמה הדעוה

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
:ןלהל טרופמכ טנרטניאה רתאב םסרופת ,הז ןמיס יפל הרשואש רחאל ,תינכת  )ב(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 רתאב וא תימוקמה הדעווה לש טנרטניאה רתאב – תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת   )1(
;רבדב תעגונה תימוקמ תושר לש טנרטניאה
.םינפה דרשמ לש טנרטניאה רתאב – תרחא תינכת   )2(

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית(
 םייונישב ,)ב(ב1 ףיעס תוארוה ולוחי )1()ב( ןטק ףיעסב רומאכ המסרופש תינכת לע   )ג(           

.םיביוחמה

2008-ח"סשת )86 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תינכת לש התליחת
 םוסרפ םוימ םימי רשע השימח םותב איה ,הז ןמיס יפל הרשואש ,תינכת לש התליחת  )א( .119

 תועדוהה ןיבמ הנורחאה העדוהה המסרופ ובש דעומה יפל ,הרושיא רבד לע ןותעב וא תומושרב העדוה
.ןותיעב וא תומושרב
.197 ףיעס יפל םייוציפ תעיבת ןינעל עבוקה דעומה היהי תומושרב העדוהה םוסרפ דעומ  )ב(           
.תומושרב היתוארוהו תינכתה יכמסמ תא םסרפל הבוח ןיא   )ג(           

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( עדימ תריסמ תבוח
 רבדב עדימ ,םימי םישולש ךות ,ותשקב יפל ,עקרקב ןינועמ לכל ,בתכב ,רוסמת תימוקמ הדעו .א119

 ןכו 77 ףיעס יפל ןתנכה לע העדוה המסרופש וא תודקפומ ,תופקת ןהש ןיב ,עקרקל תועגונה תוינכתה
 תובח רבדב עדימ םג רוסמת הדעוה ;רומאכ םיאנת ועבקנ םא ,עקרקה לע םילחה 78 ףיעס יפל םיאנת
.החבשה לטיה םולשתב



1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(

לזרב תוליסמו םיכרד ןונכת 1:'ו ןמיס

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת  )37 'סמ ןוקית(  םיכרדל תודחוימ תוארוה
2015-ה"עשת

 םייונישהו תודחוימה תוארוהה תלוז ,הז קוח תוארוה יפל וגהני ךרד תינכת רושיאל םיכילהב .ב119
:ןלהל םיטרופמה

 םעטמ לעופה ףוג וא ןיד יפל המקוהש תושר ,תימוקמ הדעו ,תימוקמ תושר ,הנידמה  )1(
 תיזוחמה הדעול ךרד תינכת שיגהל םיאשר ,הלשממה תטלחה יפל ךכל ךמסוהש רחאל הנידמה
;ג119 ףיעס תוארוהל ףופכב ,רבדב תעגונה
– 78-ו 77 םיפיעס תוארוה ןינעל  )2(

 םוקמב ךא ,א1 ףיעסב רומאכ היהי ךרד תינכת תנכה לע העדוה לש ןותעב םוסרפ   )א(
 "ץופנ ןותע אוה םהמ דחא תוחפלש" םוקמבו "םינותע השולשב" אובי "םינותע ינשב"
."םיצופנ םינותע םה םהמ םיינש תוחפלש" אובי
 ךרוצל עבוקה דעומכ א1 ףיעסב רומאכ תונותעב העדוהה םוסרפ דעומ תא וארי   )ב(
;78 ףיעסב רומאכ םיאנת תעיבק

 וניוצי ,תיתשת ינקתימ יוניש תובייחמה תוארוה וא תרחא תינכתל יוניש ךרד תינכתב וללכנ  )3(
 המצעלשכ הווהת ךרד תינכת ;רומאכ םינקתימבו תינכתב ושרדייש םייונישה םג ךרדה תינכתב
 שרופמב הב ועבקנ םא קר ,תיתשת ינקתימ היפ לע תונשל היהי ןתינו תרחא תינכתל יוניש
.םירומאה םייונישה
;תינכתה טירשתב הלא םינבמ וניוצי ,ךרד תינכתב ךרד ינבמ וללכנ  )4(
 ראתימה תינכתב הז ןינעל ועבקנש תוארוהה םג ולוחי ךרד תינכת לש התנכה ןפוא לע  )5(
;םיכרדל תיצראה
 שיגמ איצמי ,ג119 ףיעסבש םיאנתה ואלמתהש רחאל ,ךרד תינכת תיזוחמה הדעול השגוה  )6(
 םוימ םימי 30 ךות הילע התעד הווחתו תינכתב ןודת וזו ,תימוקמה הדעול הנממ קתעה תינכתה
 ךות הילע התעד התוויח אל וא תינכתב תימוקמה הדעוה הנד אל ;תינכתה קתעה הל אצמוהש

;התדקפהל הדגנתה אל וליאכ תימוקמה הדעוה תא םיאור ,םירומאה םימיה 30
 תעד תווח הל השגוהש רחאל ,)1( הקספ יפל הל השגוהש ךרד תינכתב ןודת תיזוחמ הדעו  )7(
 םא םימי 30 ךות טילחתו ,םדקומה יפל ,)6( הקספב רומאה דעומה םותב וא תימוקמה הדעוה
;התוחדל וא תינכתה תא דיקפהל
 תימוקמה הדעוה סדנהמ תא ןוידל ןימזת ,הל השגוהש ךרד תינכתב הנדה תיזוחמ הדעו  )8(

 ,לבוגה ימוקמה ןונכתה בחרמ לש תימוקמה הדעוה סדנהמ תא ןכו ,תינכתה היוצמ המוחתבש
 םהיתורעה תעימשל ,הז בחרמ םוחת לע העפשה תינכתל שי תיזוחמה הדעוה תעדל םא
.םיסדנהמ םישמשמ םה ןהבש תוימוקמה תודעוה תורעהו תוינכתל תויעוצקמה
:הלא תוארוה ולוחי ךרד תינכת דיקפהל תיזוחמ הדעו הטילחה  )9(

 םילעופה םידיגאתל םג ,91 ףיעסב םייונמל ףסונב הדקפהה לע העדוה רוסמת הדעוה   )א(
 ינקתימ לש םילעבל ןכו ,בויבו םימ ,למשח ,קזב ,תבכר יתוריש לע םינוממהו ןיד יפ לע
 תיתשת ינקתימו רומאכ םיתוריש יכ תיזוחמה הדעוה הרבס ;תינכתה םוחתבש תיתשת
 תדקפה לע העדוה רוסמת ,תינכתה ידי לע עגפיהל םילולע ,תינכתה םוחתל ץוחמ םייוצמה
;םירומאה םינקתימה ילעבלו םיתורישה לע םינוממל םג תינכתה
 תונותעב המסרופש םויהמ םימי 60 ךות שגות יונב חטשב הלחה תינכתל תודגנתה   )ב(
30 ךות שגות ,רחא חטשב הלחה תינכתל תודגנתה ;הנודנה תינכתה תדקפה לע העדוהה
 וא תינכתב דעונש חטש – "יונב חטש" ,הז ןינעל ;רומאכ העדוה המסרופש םוימ םימי

 רוביצ יניינבו רוביצ תודסומ ,תואנולמ ,הישעת ,רחסמ ,םידרשמ ,םירוגמ וב הריתמ תינכתש
;תננכותמה ךרדה יאוות לובגמ םירטמ 100 לע הלוע וניאש קחרמב
 םותמ םימי 30 ךות ןהב טילחתו תויודגנתהב ןודת ,הלש הנשמ תדעו וא הדעוה    )ג(
 הטילחה אל וא הנד אל ;רקוחב ךכ םשל רזעיהל איה תיאשרו ,תויודגנתהה תשגהל דעומה
 םימי 20 ךות ,תינכתה שיגמ תשקבל ,רצואה רש הנמי ,הז דעומב תויודגנתהב הדעוה
 בוצקי רקוחה תא ותונמב ;ןהב הערכהו תויודגנתה תעימשל רקוח ,השקבה תלבק דעוממ
30-מ תחפת אלש דבלבו ,ןהב הצלמה ןתמלו תויודגנתה תעימשל הפוקתה תא רקוחל רשה



 תעימש םות רחאל דימ התייחד וא תינכתה רושיא רבדב טילחת תיזוחמה הדעוה ;םימי
;ןהב הערכההו תויודגנתהה
20 רובעכ ,הדעוה ידיב תרשואמכ תינכתה תא וארי ,תינכתל תויודגנתה ושגוה אל   )ד(
 דעומה ךותב תרחא הדעוה הטילחה םא תלוז ,תויודגנתה תשגהל דעומה םותמ םימי

 תשגהל דעומה םותמ םימי 10 ךותב השגוה רשא הירבחמ רבח לש השירד יפל ,רומאה
;תויודגנתהה
 ידיב םתחיי רשא לוקוטורפב םשרית ,הרושיא לע וא תינכת תדקפה לע הדעוה תטלחה   )ה(
 םימי 14 ךותב תינכתה שיגמלו הדעוה ירבחל חלשייו ,הדעוה ריכזמו הדעוה שאר בשוי

;רומאכ הטלחהה םוימ
 תויודגנתה ושגוה םא םלואו ;םימי 30 ויהי )ב(-ו )א(109 ףיעסב םירומאה םידעומה    )ו(
;םימי 60 )ב(109 ףיעסב רומאה דעומה היהי ,תינכתל

 העדוה םוסרפ םוימ םימי 15 םותב ,'ט קרפ ןינעל טעמל ,הרשואש ךרד תינכת לש התליחת )10(
.הרושיא לע ןותעב

 )43 'סמ ןוקית(  1994-ד"נשת  )37 'סמ ןוקית( הביבסה לע העפשה ריקסת
1995-ה"נשת

 תויחנהל םאתהב ,ךרד טירשת תינכתה שיגמ ןיכי ,תיזוחמ הדעול ךרד תינכת שגות םרטב  )א( .ג119
 ןנכתמל ,)יתביבס ץעוי – הז ןמיסב( תיזוחמה הדעוב הביבסה תוכיאל רשה גיצנל ושיגיו ,זוחמה ןנכתמ
 שיגמל וריזחי ,רומאכ טירשת לביקש יתביבס ץעוי ;רבדב תעגונה תימוקמה הדעוה סדנהמלו זוחמה
 םימיה 15 ךותב ,תינכתה שיגממ שורדל אוה יאשרו ,טירשתה תא לביקש םוימ םימי 15 ךות תינכתה
 שיגמ תא החני ,רומאכ ריקסת תנכה יתביבסה ץעויה שרד ;הביבסה לע העפשה ריקסת ןיכהל ,םירומאה
.תימוקמה הדעוה סדנהמלו זוחמה ןנכתמל אצמוי תויחנההמ קתעה ;ותנכה רבדב תינכתה
.המוקמו הגוס ,תינכתה תמרל המאתהב ויהי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ ריקסת תנכהל תויחנה  )ב(           
 יאשר ,ותנכהל ול ונתינש תויחנהה לע קלח וא ריקסת שרדנ אל יכ ךרדה תינכת שיגמ רבס   )ג(           

 רומאכ ריקסתה תמלשהל השירד לע וא תויחנהה וא השירדה לע תיזוחמה הדעוה ינפב רורעל אוה
15 ךות וב טילחתו ,יתביבסה ץעויה תאו ררועה תא עמשתש רחאל ,ררעב ןודת הדעוה ;)ה( ןטק ףיעסב
 ותנכהש םירקמב ריקסת תנכהל השירדה לע רורעל לכוי אל ךרדה תינכת שיגמ ;ותשגה םוימ םימי
.ףקות-תב תינכת תוארוה יפל תשרדנ
.תימוקמה הדעולו תיזוחמה הדעול ,יתביבסה ץעויל שגוי ריקסתה  )ד(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יכרוצל שרדנה ילועפת םחתמ ללכנ תינכתה חטשב םאו ,ריקסתה תלבק םוימ םימי 15 ךות  )ה(           

 םחתמ תללוכה תינכת – הז ןטק ףיעסב( תבכר לש התלעפהל שורדה דויצבו לזרב תליסמב לופיטה
 תא םילשהל תינכתה שיגממ שורדל יתביבסה ץעויה יאשר ,רומאה םויהמ םימי 30 ךותב – )ילועפת
 וארי ,רומאכ המלשה השרדנ אל ;תימוקמה הדעולו תיזוחמה הדעול חלשיי השירדה קתעה ;ריקסתה
 תיזוחמה תודעוולו תינכתה שיגמל ותעד תווח תא איצמי יתביבסה ץעויה ;םלשוה וליאכ ריקסתה תא
90 ךותב – ילועפת םחתמ תללוכה תינכתבו ,םלשומה ריקסתה תלבק דעוממ םימי 30 ךות תימוקמהו
.רומאה דעומהמ םימי
 םא ךרדה תינכת יכמסמב וללכיי ,הקלחב וא האולמב ,הרומאה תעדה תווחו ריקסתה   )ו(           

.תיזוחמה הדעוה ךכ לע טילחתש לככ ,הרושיא תעבו התדקפה
 ףיעסב רומאכ ותנכהל תויחנה ןתנ אל וא ריקסת תנכהל השירד יתביבסה ץעויה גיצה אל   )ז(           

 םימיה 15 םותמ םימי 30 ךות ,רומאכ תויחנה ןתילו השירד גיצהל זוחמה ןנכתמ יאשר ,)א( ןטק
 ,זוחמה ןנכתמ ךכ השע ;ןוכנל האריש יפכ יעוצקמ םרוג םע ץעייתהש רחאל ,)א( ןטק ףיעסב םירומאה
.)ה( דע )ג( םינטק םיפיעסב םירומאה ןינעו רבד לכל יתביבסה ץעויה םוקמב אוה אובי
 םירומאה םידעומה ךותב םתעד תווח תא זוחמה ןנכתמ וא יתביבסה ץעויה ושיגה אל  )ח(           

.הב טילחתו ךרדה תינכתב הדעוה ןודת ,)ז(-ו )ה( םינטק םיפיעסב

1994-ד"נשת  )37 'סמ ןוקית( םייוציפ
 המקוהש תושר ידיב וא )1(ב119 ףיעסב רומאכ המעטמ וא הנידמה ידיב ךרד תינכת השגוה )א( .ד119

197 ףיעס יפל םייוציפ םולשתב תימוקמ הדעו הביוחו ,תימוקמ הדעו וא תימוקמ תושר הניאש ןיד יפל
 ;םייוציפה םוכסמ םיזוחא 70 -ב ,תימוקמה הדעוה תא רומאכ תינכתה שיגמ הפשי ,תינכתה רושיא בקע
 ןיבו יופישה וא םייוציפה םולשתב םיאשונה ןיב תרחא המכסה לכמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא
.םהל םיאכזה



 ולוחי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ םייוציפ םולשת לע יופישב ךרד תינכת שיגמ בויח ןינעל  )ב(           
:הלא םייונישב 199 -ו 198 םיפיעס תוארוה

 ,ןונכת דסומב תויוניידתההו םינוידה יבלש לכב דצ היהיו ףרוצי ךרדה תינכת שיגמ   )1(
 דצ ,ותשירד יפל ,היהי ןכו 197 ףיעס יפל םייוציפל רשקב תוררוב ךילהב וא טפשמ תיבב
;ךכל רשקב םכסה לכל
 תמכסהב ונתניי םייוציפה הבוג רבדב תיזוחמה הדעוהו תימוקמה הדעוה תוטלחה   )2(

 ועירכי ,תינכתה שיגמ ןיבל תורומאה תודעוהמ תחא ןיב המכסה התיה אל ;תינכתה שיגמ
.םינפה רשו רצואה רש תקולחמב

 יאמב 1( ד"נשת רייאב 'כ םוי ירחא הרשואש ךרד תינכת לע קר ולוחי הז ףיעס תוארוה   )ג(           
1994(.

2002-ב"סשת  )58 'סמ ןוקית(

יעבט זג ינקתימ 2:'ו ןמיס

 )101 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )58 'סמ ןוקית( דואמ ךומנ ץחלב זג ןקתימ
2014-ד"עשת

 ףיעסה יפל תוארוהה םג ,ולוחי יעבטה זגה קשמ קוחל 26 ףיעסב רומאכ זג ןקתימ ןינעל .ה119
.רומאה

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת  )58 'סמ ןוקית(  זג ינקתימ יושיר
2015-ו"עשת )105 'סמ ןוקית( 2015-ה"עשת

 טעמל ,)זג ןקתימ – הז ףיעסב( יעבטה זגה קשמ קוחב ותרדגהכ זג ןקתימ תמקהל רתיה  )א( .ו119
 שאר בשוימ בכרותש יעבט זג ינקתימל יושירה תושר ידיב ןתניי ,םהילע לח ה119 ףיעסש זג ינקתימ
 תימוקמה הדעוה סדנהמו זוחמה ןנכתמ ,שאר בשויה היהי אוהו הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעוה
 ,יעבט זג ינקתימל יושירה תושר ירבח תא תונמל ןיד יפל ךמסומש ימ ;זגה ןקתימ אצמנ המוחתבש
 יושירה תושר רבח ;רתוי וא דחא ,םוקמ אלממ םהל תונמל יאשר ,תימוקמה הדעווה סדנהמ טעמל
 וב םימייקתמש דבלבו ,רתוי וא דחא ,םוקמ אלממ ול תונמל יאשר תימוקמה הדעווה סדנהמ אוהש
.1992-ב"נשתה ,)תימוקמ תושר סדנהמ( תוימוקמה תויושרה קוחל 6 ףיעסב רומאכ םיאנתה
 ינקתימ לש יושירה יכרד רבדב תונקת ןיקתי ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,רצואה רש  )ב(           
 השקב השגוה םאש דבלבו ,הלא םיכילה ןינעל ולוחיש םידעומהו רומאכ םינקתימ לש יושירה יכילה ,זג
 םימי 60 ךותב התטלחה תא הנתנ אל יעבט זג ינקתימל יושירה תושרו ,רומאכ תונקתל םאתהב רתיהל
.השקבל םאתהב זגה ןקתימ תמקהל רתיה ןתינ וליאכ וארי ,השקבה תשגה םוימ

2015-ו"עשת )105 'סמ ןוקית( הדובע תוינכתל הנשמה תדעו
 םאתהב הדובע תוינכתב ןודתש ,הדובע תוינכתל תיצראה הצעומה לש הנשמ תדעו םוקת  )א( .ז119

.)הדעווה – הז ףיעסב( יעבטה זגה קשמ קוחל א25 ףיעס תוארוהל
:תיצראה הצעומה ירבח ןיבמ הלא םירבח ונהכי הדעווב  )ב(           

;שאר בשויה היהי אוהו ,וגיצנ וא ןונכתה להנימ להנמ   )1(
;וגיצנ וא םימהו היגרנאה תוימואלה תויתשתה רש   )2(
(-ו )6()ב(2 ףיעסב םייונמה הירבח ןיבמ תיצראה הצעומה הנמתש תימוקמ תושר שאר   )3(
7(.

 ברקמ אלש וא הנידמה ידבוע ברקמ ותוא הנמיש לוכיו ,הדעוול ריכזמ הנמי רצואה רש   )ג(           
.הנידמה ידבוע
.הדעווה לע ולוחי אל )ב(6 ףיעס תוארוה  )ד(           

השדח הקולח :'ז ןמיס

הרדגה
.ךרד תוברל – "שרגמ" ,הז ןמיסב .120

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( המכסהב אלשו המכסהב הקולחו דוחיא
– תוארוה םג עובקל רתומ תטרופמ תינכתבו תימוקמ ראתימ תינכתב .121



;םתמכסהב אלש ןהו םהילעב תמכסהב ןה ,םישרגמ דוחיא רבדב   )1(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 םישרגמל ןהו תפתושמ תולעבב םישרגמל ןה ,םהילעב ןיב םישרגמ לש םתקולח רבדב   )2(
.)השדח הקולח – ןלהל( םתמכסהב אלש ןהו םילעבה תמכסהב ןה ,תדרפנ תולעבב

המכסהב אלש הקולח
 תוארוה הילע ולוחי ,רבדב םיעגונה םילעבה לכ לש םתמכסה הילע הגשוה אלש הקולח .122

:הלא תודחוימ
 לבקמ לש ושרגמ םדוק היה וב םוקמל ,רשפאה לככ ,בורק היהי הצקויש שרגמ לכ   )1(
;האצקהה
 םישדחה םישרגמה לכ ךס לש םייוושל סחיב רומאכ הצקויש שרגמה לש ויווש   )2(

 האצקהה לבקמ לש םדוקה שרגמה לש ויוושכ ,רשפאה לככ ,היהי ,הקולחה ידי לע ורצונש
;םימדוקה םישרגמה לכ ךס לש םייוושל סחיב
 יוושש ,האצקהה לבקמ היהי ,רומאכ תויסחיה אולמ לע רומשל תורשפא התיה אל   )3(

 םולשת תימוקמה הדעוהמ לבקל יאכז ,םדוקה ושרגמ לש ויוושמ סחיב ךומנ שדחה ושרגמ
 בייח ,םדוקה ושרגמ לש ויוושמ סחיב הובג שדחה ושרגמ יוושש האצקהה לבקמו ,שרפהה
;שרפהה תא תימוקמה הדעול םלשל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 לע רומשל רשפא הדימ וזיאבו םא טילחי תינכתה תא רשאל ךמסומה ןונכתה דסומ   )4(
 יאשר םלוא ,םדוקה שרגמל ומוקמ תברק לע וא ,הצקוהש שדחה שרגמה יוושב תויסחיה
 יפל הנכוהש תינכתב םילולכה םישרגמה ילעב תויוכז רבדב הטלחה יכ עובקל ןונכתה דסומ
 ילעב ומיכסה אל ;תימוקמה הדעוהו שרגמה ילעב וילע ומיכסהש ררובל רבעות ,הז ןמיס
 תוצעייתהב ררעה תדעו שאר בשוי ותוא הנמי ,םכסומ ררוב לע תימוקמה הדעוהו שרגמה
 תא עבקי ,המכסהב אלש ןיבו המכסהב ןיב ,הנומש ררובה ;תיזוחמה הדעוה שאר בשוי םע
 תאז שרד םא רומאכ תואכזה יבגל ותטלחה תא קמני אוה ;ומולשתב םיבייחה תאו ורכש
 ,1968–ח"כשת ,תוררובה קוח תוארוה ולוחי תוררובה לע ;םידדצה דחא וא ןונכתה דסומ
;הז ףיעס תוארוהל ףופכב
 תוארוהמ תוטסל השדח הקולחל תינכתב רתומ וליאכ שרפתי אל הז ףיעסב רבד םוש   )5(
.םוקמב תבייחמה ראתימ תינכת

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ןיעקרקמה יסקנפב הרעה םושיר
 קתעה תינכתה תא דיקפהש ןונכתה דסומ שאר בשוי ריבעי ,השדח הקולחל תינכת הדקפוה .123

 המושר הקלח לכ די לע הרעה םושרי ןיעקרקמה םשרו ,רבדב תעגונה ןיעקרקמה םושיר תכשלל הנממ
.תינכתה ידי לע עגפיהל היושעה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הליחת
.הקולחה הללכנ הבש תינכתה לש הפקת תליחת םויב איה השדח הקולח לש הפקת תליחת .124

1999-ט"נשת )48 'סמ ןוקית( תינכת יפ לע ןיעקרקמה יסקנפב הקולח םושיר
 הדעוה שאר בשוי שיגי ,השדחה הקולחה לש הפקות תליחת םוימ םישדוח הנומש ךותב  )א( .125

 - הז ףיעסב( תודידמה תדוקפב ותרדגהכ להנמל ,השדחה הקולחה תינכת הרשוא המוחתבש ,תימוקמה
 םיישדוח ךותב ;הרשואש השדחה הקולחה לש תינכתה תא תמאותה םושיר יכרוצל תינכת ,)להנמה
 ,ןיעקרקמה קוחו תודידמה תדוקפל םאתהב םושירל הרשככ הרשאי ,להנמל תינכתה הרבעוהש םויהמ
.רומאכ םושירל היואר תינכתה יכ אצמ םא ,1969-ט"כשת
 ריבעי ,)א( ןטק ףיעס יפל םושירל הרשככ תינכת הרשואש םויהמ םישדוח הנומש ךותב  )ב(           
 תינכתה קתעה תא ןכו ,תינכתה תא רבדב תעגונה ןיעקרקמה םושיר תכשלל תימוקמה הדעוה שאר בשוי
 הקולחה תא םושרי ןיעקרקמה םשרו ,וידי לע םותח אוהשכ ,היטירשת לע הרשואש השדחה הקולחל
.רומאכ תינכתה קתעהו תינכתה וילא ורבעוהש םויהמ םיישדוח ךותב תינכתל םאתהב
 תויוכזבו השדחה הקולחה לש הפקותב עגפת אל ,הז ףיעסב םירומאה םידעומה תרימש יא   )ג(           

 .124 ףיעס חוכמ ושכרנש

םידובעש לע השדח הקולח תעפשה



 ךלוה ,הקולחבש תוקלחה תחא לע השדח הקולח לש הפקת תליחת ברע היהש ,דובעש  )א( .126
.השדחה הקולחב ול וצקוהש תוקלחה לע וא הקלחה לע היהיו ,םדוקה הלעב ירחא
 תונותנ ןניאש הלאב אצויכ תרחא תוכז וא םימ תביאש תוכז ,רבעמ תוכז דובעשה היה  )ב(           
 עובקל רתומ םלוא ;הקולחה ירחא םג דובעשל הפופכ עקרקה ראשית ,רחאה םוקמבש הקלחל הרבעהל
 העיגפ וא תולעב תעקפה רבדב הז קוח תוארוהו ,ןייוניש וא הלא תויוכז תעקפה רבדב תוארוה תינכתב
.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,רומאכ יוניש וא העקפה לע ולוחי הב תרחא

1967-ז"כשת )1 'סמ ןוקית(
 תולעבה תא ליבגהל ידכ הב שיש תיצפח תוכז לכו התנכשמ - "דובעש" ,הז ףיעסב   )ג(           

.ןיעקרקמה יסקנפב הרעה וא לוקיע ,הרבעה רוסיא ,תוריכש ןכו ,תועקרקב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םילעבה תמכסהב אלש םישרגמ דוחיא
 םישרגמל תינש וקלוח אלו ,םילעבה לכ תמכסהב אלש ,תינכת יפ לע םישרגמ ודחוא  )א( .127

 םיכסה אלש שרגמ לעב יאכז ,םיפתושמ םישרגמל ,םתצקמ וא םלוכ וקלוח וא ,םהילעב ןיב םידרפנ
.םיפתושמה וא םידחואמה םישרגמב וקלח תא שוכרתש תימוקמה הדעוהמ עובתל דוחיאל
 לש דעומ ול עובקל ,העדוהב ,תימוקמה הדעוה תיאשר ,דוחיאל םיכסה אלש שרגמ לעב  )ב(           

 ךות העיבתה השגוה אל ;)א( ןטק ףיעסב רומאכ העיבת הל שיגהל וילע ובש תוחפל םישדח השש
.השיגהל דוע יאשר שרגמה לעב היהי אל ,עבקנש דעומה
 םייונישב ,125 ףיעס תוארוה ולוחי םילעבה לכ תמכסה אלל םישרגמ דוחיא םושיר לע   )ג(           

.ןינעה יפל םיבייוחמה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 לע תוכז דוחיאה ינפל ול התיהש ימ לש ויתויוכז לע עיפשי אל תינכת יפ לע םישרגמ דוחיא  )ד(           

 ;הלאב אצויכ תרחא תוכז וא םימ תביאש תוכז ,רבעמ תוכז וא ,םידחואמה םישרגמה דחאב תוריכש יפ
 תעקפה רבדב הז קוח תוארוהו ,ןייוניש וא הלא תויוכז תעקפה רבדב תוארוה תינכתב עובקל רתומ םלוא
.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,רומאכ יוניש וא העקפה לע ולוחי הב תרחא העיגפ וא תולעב

התנכשמ לעב לש תויוכזה תחטבה
 שרגמה היהו 127 ףיעס חוכמ וא 122 ףיעס חוכמ תימוקמה הדעוהמ םולשת שרגמ לעבל עיגה .128

 םוחתבש יזוחמה טפשמה תיבב הנממ עיגמה םוכסה תא תימוקמה הדעוה דיקפת ,התנכשמב ןכשוממ
 שרגמה לעב לש םהיתויוכזל בל םישב םוכסה םלושי ימל טילחי טפשמה תיבו ,שרגמה אצמנ וטופיש
.התנכשמה לעב לשו

תוינכת לש תויופידעה םלוס :'ח ןמיס

תימוקמ ראתימ תינכת
.ראתימה תינכתב תרחא רמאנ אל םא ,תטרופמ תינכתמ הפי החוכ - תימוקמ ראתימ תינכת .129

תיזוחמ ראתימ תינכת
 תרחא רמאנ אל םא תטרופמ תינכתמו תימוקמ ראתימ תינכתמ הפי החוכ - תיזוחמ ראתימ תינכת .130

.תיזוחמה ראתימה תינכתב

תיצראה ראתימה תינכת
 ראתימה תינכתב תרחא רמאנ אל םא ,תרחא תינכת לכמ הפי החוכ - תיצראה ראתימה תינכת .131

.תיצראה

קוחה יפל תונקת
 ןחוכב ןיא םלוא ;תונקתב תרחא רמאנ אל םא ,תינכת לש החוכמ הפי ןחוכ - א"י קרפ יפל תונקת .132

.ןתנקתה ינפל ןידכ הרשואש תינכתב עוגפל ידכ

ןתיילתהו ןיוניש ,תוינכת לוטיב :'ט ןמיס

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ תוכמס
 התולתהל וא הלטבל ,התונשל ,ךרדה התואב ,ךמסומ ,תינכת רשאל ותוכמסבש ןונכת דסומ .133

.ותעד עימשהל תונמדזה ,רשפאה לככ ,ןתנית תינכתה שיגמלש דבלבו



1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( תיזוחמה הדעוה תוכמס
2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

 יפ לע וא ,התעד עימשהל תונמדזה תימוקמה הדעול הנתנש רחאל ,תיאשר תיזוחמה הדעוה .134
.תימוקמה הדעוה תוכמסבש תינכת לכ תונשל וא תולתהל ,לטבל ,תימוקמה הדעוה תשקב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .135

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .136

תועקרק לש דוחיאו הקולח :'ד קרפ

עקרק תקולח טירשת
 רושיאל שיגהל יאשר עקרק תקולח תללוכ הניאשו הרשואש תינכת הילע הלחש עקרק לעב .137

 םאתהב אלא רומאכ עקרקה לע הינבל רתיה ןתניי אל ;עקרק התוא תקולחל טירשת תימוקמה הדעוה
 הדעוה תמכסהב ,רומאכ טירשת ןיאב ,וא רשואש )טירשת - הז ןמיסב ןלהל( עקרק תקולח טירשתל
.תיזוחמה

טירשתה יטרפ
 יכרד תא ,תועצומה תוקלחה לש ןהיתולובג תא ,עקרקה תולובג תא רורב ןפואב טרפי טירשת .138

 הל רשפאל ידכ תימוקמה הדעוה שורדתש טרפ לכו ,הרשואש תינכתב ןהש יפכ ,הקלח לכל השיגה
.הרשואש תינכתל הקולחה תמאתה תא קודבל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .139

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הקולח טירשת לע ררע
 םויהמ םימי םישולשמ רחואי אל ,עקרקה לעב יאשר ,טירשת רשאל תימוקמ הדעו הבריס  )א( .140

.ררעה תדעו ינפל רורעל ,בוריסה לע העדוה ול הרסמנ ובש
 ומצע האורה יאשר ,הרשואש תינכתמ היטס םושמ וב שיש טירשת תימוקמ הדעו הרשיא  )ב(           
 ;תימוקמה הדעוה תטלחה תלבק םוימ םימי םישולש ךותב ,ררעה תדעו ינפב ךכ לע רורעל ,עגפנ
.תיפוס היהת ררעה תדעו לש התטלחה

  )26 'סמ ןוקית( 1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( ןיעקרקמה יסקנפב הקולח םושיר
1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת

 תורגאה םולשת רחאלו עקרקה לעב תשקב יפ לע ,ןיעקרקמה יסקנפב םושרי ןיעקרקמה םשר .141
 ,ןיעקרקמה קוחו םידדומה תדוקפ יפ לע םושירל רשכה טירשת ,ןיד לכ יפ לע ךכל ועבקנש
 ,טירשתה תא הרשיאש תימוקמה הדעוה שאר בשוי רושיא וילע אשונה טירשת םאותה ,1969-ט"כשת
.טירשתה תא הרשיא תימוקמה הדעוה יכו ,הרשואש תינכתמ תויטס טירשתב ןיא יכ דיעמה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( עקרק תקולח טירשת לש היילתה וא לוטיב ,יוניש
 הנתנש דבלבו ,ותונשל וא ותולתהל ,ולטבל תימוקמה הדעוה תיאשר ,טירשת םשרנ אל דוע לכ .142

 יפל תימוקמ הדעו תטלחה לע ;ויתונעט תא עימשהל תונמדזה ,עגפיהל לולעש ימל וא עקרקה לעבל
 םימי םישולש ךות ררעה תדעו ינפב רורעל ,רומאכ עגפיהל לולעש ימ וא עקרקה לעב יאשר ,הז ףיעס
.הטלחהה תלבק םוימ

עקרק תקולח לע הלבגה
 יפ לע וא הז קרפ יפ לע רשואש טירשת יפ לע אלא ןיעקרקמה יסקנפב עקרק תקולח םשרית אל .143

 רושיאו טירשת יפ לע אלא םיפתושמה הילעב ןיב עקרק תקולחל ןיד-קספ ןתניי אל ;'ג קרפל 'ז ןמיס
.הז קוח תליחת רחאל הז ףיעסל דוגינב השענש םושיר לכל ףקות אהי אלו ,רומאכ

דוחיא
 יפל םיבייוחמה םייונישב ,ןיעקרקמה יסקנפב ומושירו תוקלח דוחיא לע ולוחי הז קרפ תוארוה .144

.ןינעה



יושיר :'ה קרפ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( רתיה תונועט תודובע
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(

 יושירה תושר ול הנתנש רחאל אלא ותושעל ליחתי אלו הלאמ דחא םדא השעי אל  )א( .145
:רתיהה יאנתל םאתהב אלא ותוא השעי אלו ךכל רתיה תימוקמה

;התריגסו התלילס ,ךרד לש התייוותה   )1(

1981-א"משת )17 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 ןוקית לכו םייק ןינבל הפסוה ,ותצקמ וא ולוכ ,תינש ותמקהו ותסירה ,ןינב לש ותמקה   )2(
;הרידב ימינפ יוניש טעמל ,וב
– וז הקספב

 וא ותיזחב עגופ וניא ,ןינבה לש ינוציחה דצל עגונ וניאש יוניש – "ימינפ יוניש"
 םג םיתרשמה רחא דויצ וא תרנצב וא ףתושמ שוכרב וא ןינבה לש דלשב וא והארמב
 לש תפסות טעמל הרידה לש החטש תא הנשמ וניאו תלוזב עגופ וניא ,תורחא תוריד
;רוידה תודיחי לש ןרפסמ תא וא ןידכ הרגסנש תספרמ חטש
 המלש הדיחי שמשל ודעונש ,םיאת וא םירדח תכרעמ וא ,את וא רדח – "הריד"
;רחא ךרוצ לכל וא קסעל ,םירוגמל תדרפנו

 שומישכ וא הדובעכ תונקתב ועבקנש םהב שומיש לכו ןינבבו עקרקב תרחא הדובע לכ   )3(
.תינכת לכ עוציב חיטבהל ידכ רתיה םינועטה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1991-א"נשת )33 'סמ ןוקית(
 השקב הדעוה סדנהמל איצמי ,שומישל וא הדובעל רתיהל השקב שיגהל הצורה        )1א(           
– ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רצואה רש ;רתיהה ןינעל םישורד ויטרפש עדימ תלבקל

;היחפסנו היטרפ ,עדימ תלבקל השקב תשגה ןפוא   )1(
 רוסמיש עדימה יגוס – "רתיהל עדימ" ,הז ףיעסב ;ותריסמל םידעומהו רתיהל עדימ   )2(

 השקב תטילקל םימדקומה םיאנתה תוברל ,עדימ תלבקל השקבל הנעמב הדעווה סדנהמ
;םיפסונ םיפוגו םירשאמ םימרוג םעטמ תויחנהו עדימ ןכו ,רתיהל
 עדימ םדיב שיש םיפסונ םיפוגו םירשאמ םימרוג תאמ הדעווה סדנהמל עדימ תריסמ   )3(
 הנעמ םשל ,שקובמ עדימה םהיבגלש ןיעקרקמל םיעגונה םיאנתו תולבגמ ,תויתשת ןיינעל
;רומאכ םיפוגו םימרוג תאמ עדימה תריסמל םידעומהו ,עדימ תלבקל השקבל
 תלבקל השקבל הנעמ תרגסמב שקבמל רסמנש רתיהל עדימה לש ופקות תפוקת   )4(

;עדימ
.עדימ תלבקל השקב שיגהל בייח שקבמה היהי אל ןהיבגלש רתיהל תושקב יגוס   )5(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 רתיהל השקבהש וא ,רצואה רש עבקש םידעומב ,וקלח וא ולוכ ,רתיהל עדימ רסמנ אל        )2א(           

 השיגהל רתיהל השקבה שקבמ יאשר ,היבגל עדימ תלבקל השקב שיגהל הבוח ןיאש עבקנש גוסמ איה
.רתיהל עדימה אלב ףא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
;תימוקמה יושירה תושרל שגות רתיהל השקב    )1(        )3א(           

 םא יכ עובקל אוה יאשרו ,רתיהל השקב תטילקל םימדקומ םיאנת עבקי רצואה רש   )2(
 ,רתיה ןתמל יאנתכ ,ומע תוצעייתה וא םואית וא ,ןונכת דסומ וניאש ימ לש ורושיא םישרדנ
 ;רתיהל השקב תטילקל םימדקומה םיאנתהמ יאנת תוצעייתהה וא םואיתה ,רושיאה ויהי
 םינג קוח יפל רתיה וא רושיא שרדנ םהיבגלש םישומיש וא תודובע רתיהל השקב הללכ
 יאנת רומאכ רתיה וא רושיא היהי ,1978-ח"לשתה ,תוקיתעה קוח יפל וא םיימואל
;רתיהל השקב תטילקל םימדקומה םיאנתהמ
 םימדקומה םיאנתב תדמוע השגוהש רתיהל השקב םא קודבי הדעווה סדנהמ   )3(
 שקבמל הלא םימדקומ םיאנתב רתיהל השקבה תדימע רבדב ותטלחה לע עידוי ,התטילקל
;השקבה תא טולקי – םהב תדמוע איהש אצמ םאו ,רתיהה



 םיאנתב השקבה תדימע ןיינעב ותטלחה לע שקבמל הדעווה סדנהמ עידוה אל   )4(
 רתיהל השקבה תא וארי ,רצואה רש עבקש הפוקת ךותב )2( הקספב רומאכ םימדקומה
.הפוקת התוא םותב הטלקנש השקבכ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,תוינכתל םימיאתמ רתיהה שקובמ םדעבש שומישה וא הדובעה ןכ םא אלא רתיה ןתניי אל  )ב(           
 יפל תורחא תוארוהלו )תויבחרמה תויחנהה – הז קוחב( ד145 ףיעס יפל ועבקנש תויבחרמה תויחנהל
.םינודנה ןיינבה וא עקרקה לע תולחה ,הז קוח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תויבחרמה תויחנהלו תוינכתל השקבה תמאתה תא קודבת תימוקמה יושירה תושר        )1ב(           
 – ןלהל( )3א( ןטק ףיעסב רומאכ השקבה תטילק דעוממ הדובע ימי 45 ךותב ןיינעב התטלחה תא ןתיתו

 תושקב לש םינוש םיגוס ןיינעל םירחא םידעומ רצואה רש עבק ןכ םא אלא ,)השקבה תטילק דעומ
.רתיהל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 רחא ןונכת דסומ לש וא תימוקמה הדעווה לש התטלחה תשרדנו רתיהל השקב השגוה        )2ב(           
 ףיעס יפל הדובע ימי 45 ןיינמ לחי ,149 דע 146 םיפיעס יפל הטלחה תוברל ,תינכת יפל וא הז קוח יפל
 ועבקנש םיאנתה וא םייונישה יפ לע תנקותמ השקב השגוה ובש דעומהמ וא הטלחהה דעוממ )1ב( ןטק
.ןיינעה יפל ,רומאכ הטלחהב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןוכמ תקידבל רתיהל השקב תרבעהל דעומהו ןפואה ןיינעל תוארוה עבקי רצואה רש        )4ב(           

 ןוכמש רתיהל השקב ןיינעל תוברל ,תימוקמה יושירה תושרל הרקבה תואצות תרבעה ןיינעלו הרקב
.הלש ןכתה תרקב עוציבל הז קוחב עובקה דעומב דמע אל הרקבה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 יושירה תושר ןתית אל ,םינוש עוציב יבלש ,ןינב לע וא עקרק לע הלחה ,תינכתב ועבקנ   )ג(           

 ,ועיגה וילאש בלשה תא םימאות םניא שומישה וא הדובעה םא ,שומישל וא הדובעל רתיה תימוקמה
.תינכתה תא רשאל ךמסומה ןונכתה דסומ רושיאב אלא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 העוציב תיינתה ןיינעל ,העוציבל םיעגונה םיאנת ןיינב לע וא עקרק לע הלחה תינכתב ועבקנ )1ג(           

 אל םא ,שומישל וא הדובעל רתיה תימוקמ יושיר תושר ןתית אל ,תויתשת תמקהב וא םיכרד תלילסב
 גישהל ןתינ יכ ענכושש דבלבו ,ךמסומה ןונכתה דסומ תאז רשיא ןכ םא אלא ,םירומאה םיאנתה ואלומ
 ןונכתה דסומ" ,הז ןיינעל ;םיאנת םתוא יולימ אלב םג םירומאה םיאנתה ועבקנ ןהלשבש תורטמה תא
.תימוקמ הדעו טעמל ,תינכתה תא רשיאש ןונכתה דסומ – "ךמסומה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
:הלאמ דחא םייקתה ןכ םא אלא רתיה ןתמל םיאנת הנתת אל תימוקמ יושיר תושר )2ג(           

;רתיהל עדימב טרופ יאנתה   )1(
;תינכת יפל וא רחא קוקיח יפל ,הז קוח יפל שרופמב שרדנ יאנתה   )2(
 תעינמל וא ,ותואירבל וא רוביצל ישממ ןוכיס תעינמל ,םיגירח םירקמב ,שרדנ יאנתה   )3(

 תריסמ תעב רומאה עגפמה וא ןוכיסה לע תעדל ןתינ היה אלש דבלבו ,רומח יתביבס עגפמ
.רתיהל עדימה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םיאנת תונתהל תימוקמ יושיר תושר לש התוכמסמ עורגל ידכ )2ג( ןטק ףיעס תוארוהב ןיא )3ג(           

.ןיד לכ תוארוה יפל רתיהב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,ןונכתה דסומ ידי-לע ועבקנש םימדקומה םיאנתה ומייוקו רתיהל השקב ןונכת דסומ רשיא  )ד(           
 םילטיהה ,תורגאה ומלושו ,תונקתהו קוחה תושירד לכ ויבגל ואלמתנ םא רתיהה ןתמ בכועי אל
 רתיהה סחייתמ וילאש סכנה ןיגב ,קוקיח לכ יפ לע םמלשל שיש ,הנונרא טעמל ,םירחאה םימולשתהו
 תימוקמה הדעוה ;ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,רומאכ םולשת תחטבהל תומיאתמה תויוברעה ונתינ וא
 םא םלואו .רומאכ םיבויחה טוריפ תא ,תאז שקיבש םויהמ םוי רשע העברא ךות רתיהה שקבמל עידות
.םימי העבש ךות םיבויחה טוריפ תא שקבמל יושירה תושר עידות ,3'ה קרפ יפל רתיהל השקב השגוה



 ןטק ףיעסב םירומאה םיאנתב תדמוע רתיהל השקבה יכ תימוקמ יושיר תושר הטילחה   )1(  )ד(           
 תושר ןתית ,שרדנ אוה םא ,)3ב( ןטק ףיעסב רומאכ הרקב ןוכמ תאמ רושיא ןתינו ,)1ב(
 הטלחהה םוימ וא ,הרקבה ןוכמ רושיא תלבק םוימ הדובע ימי 15 ךותב רתיהה תא יושירה
 ,הז קוח יפל תושירדה לכ רתיהל השקבה יבגל ואלמתהש דבלבו ,ןיינעה יפל ,רומאכ
 לכ יפ לע םמלשל שיש ,הנונרא טעמל ,םירחאה םימולשתהו םילטיהה ,תורגאה ומלושו

 תומיאתמה תויוברעה ונתינ וא ,)םיבויחה – הז ןטק ףיעסב( רתיהה אשונ סכנה לשב קוקיח
 שקבמל חלשת תימוקמה יושירה תושר ;ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,םיבויחה םולשת תחטבהל
 ,הרקבה ןוכמ רושיא תלבק םוימ הדובע ימי הרשעמ רחואי אל םיבויחה טוריפ תא רתיהה
;ןיינעה יפל ,רומאכ הטלחהה םוימ וא
 ,םקלח וא םלוכ ,םיבויחה טוריפ תא רתיהה שקבמל תימוקמה יושירה תושר החלש אל   )2(
 ;םיבויחה ומלוש אלש ףא רתיהה תא יושירה תושר ןתית ,)1( הקספב רומאה דעומל דע
 בייחה לש ותובחמ עורגל ידכ ךכב ןיא ,םקלח וא םלוכ ,םיבויחה ומלושש ילב רתיה ןתינ
 ,תימוקמה הדעווה וא תימוקמה תושרה ידי לע הבגיי רומאכ םולשת ;םיבויחה םולשתב
.קוח לכ יפל ,ןיינעה יפל

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 עוציב ךלהמב שרדנה לככ המאתה יכרצל רתיהב םייוניש ריתהל יאשר תימוקמ הדעו סדנהמ  )ה(           

.תונקתב רצואה רש עבקיש יפכ ,רתיה יפ לע הדובע

1992-ג"נשת )36 'סמ ןוקית(
 תוכיאל רשה םעו תיתשתהו היגרנאה רש םע תוצעייתהב ,תונקתב עבקי רצואה רש   )1(   )ו(           

 ;למשח לש הקפסהל וא הקולחל ,הכלוהל םישורדה םינקתמו תודובע לש םיגוס ,הביבסה
 האשרה ;תונקת ןתואב רצואה רש עבקיש ךרדב םתמקה תאשרה היהת ,רומאכ םיגוס ועבקנ
;הז ףיעס יפל רתיה םוקמב אובת רומאכ
 יפ לע האשרה אלל )1( הקספב רומאכ םקוהש ןקתמ וא העצובש הדובע ,'י קרפ ןינעל   )2(
 יפל ,רתיהמ היטסכ וא רתיה אלל הינבכ םתוא וארי ,וזכ האשרהל םאתהב אלש וא תונקתה
;ןינעה
 םתוא וארי ,)1( הקספב רומאכ האשרה יפ לע ומקוהש םינקתמ וא ועצובש תודובע   )3(
 תינכת תוארוהל הריתס םהב ןיאש דבלבו ,תינכתל םאתהב ומקוה וא ועצוב וליאכ
 לש היטס ןינעל תוארוה עובקל ,)1( הקספב רומאכ תונקתב יאשר רצואה רש ;תרשואמ
.תדקפומ תינכתמ רומאכ האשרה

2013-ד"עשת )100 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 )1996 ראוניב 1( ו"נשת תבטב 'ט ירחא הדקפוהש תינכת חוכמ ,רתיה ןתי אל ןונכת דסומ   )ז(           

:הלא לכב תוארוה תעבוקה תינכת ,רתיהה שקובמ םהיבגלש ,ןיעקרקמל הרשוא ןכ םא אלא
;עקרקה ידועי טוריפ   )1(
;עקרק תקולח טירשתב ועבקנ אל ולא םא ,םהיתולובגו תוקלחל וא םישרגמל הקולח   )2(
;םינינבה הבוג וא תומוקה רפסמ ,ןינבה יווק   )3(
.םירתומה הינבה יחטש   )4(

2013-ד"עשת )100 'סמ ןוקית(
– )ז( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע  )ח(           

 דסומ תעדלש עקרקב שומיש וא הדובע יבגל רתיה תתל יאשר ךמסומה ןונכתה דסומ   )1(
 הללכ אל תינכתה םא ףא ,)ז( ןטק ףיעסבש תוארוהה לכ םויק תא שרוד וניא םייפוא ןונכתה
;רומאה ןטקה ףיעסה לש )4( דע )1( תואקספבש תוארוהה תא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןקתימ וא וק ,יטוחלא רודיש ןקתימל רתיה ןתמ לע טילחהל תיאשר תימוקמה הדעווה   )2(

 תדעו רושיאב ,רצואה רש עבקש רחא גוסמ תיתשת ןקתימ וא ,רוטינ וא הדידמ ןקתימ ,םימ
 ראתימ תינכתב וא ,תיצרא ראתימ תינכתב ועבקנש ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה
 היינבהו ןונכתה קוח לש ותליחת םוי רחאל הרשואש זוחמה חטש לכ לע הלחה תיזוחמ
 )1( תואקספבש תוארוהה תא הללכ אל תינכתה םא ףא ,2013-ד"עשתה ,)100 'סמ ןוקית(
 תאו תינכתב עבקנש דועייה תא םאות רומאכ רתיההש דבלבו ,)ז( ןטק ףיעס לש )4( דע
:הלא לכ םימייקתמ רומאכ תינכתבו ,היפל היינבל רתומה ללוכה חטשה



 תיתשת ינקתימ לש הבחר הסירפ תובייחמה תויצרא-ללכ תויתשת הניינע   )א(
;תיתשת ןקתימ לכ לש ומוקימ יבגל תושימג ןהלשב תשרדנשו
;רתיה החוכמ איצוהל ןתינ יכ תעבוק איה   )ב(
 תונעטה תעמשה ךילהלו םירתיהל תושקבה םוסרפ רבדב תוארוה הב ועבקנ    )ג(
;תימוקמה הדעווה ינפל ןיינעב
.תיתשת ןקתימ לכל םירתומ היינב יפקיהו היינב יחטש הב ועבקנ    )ד(

2013-ד"עשת )100 'סמ ןוקית(
 םאתהב םימ לעפמל רתיה תתל יאשר ךמסומה ןונכתה דסומ ,)ז( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ט(           
 ט"סשתה באב ט"י םוי ינפל הרשואש ,1959-ט"ישתה ,םימה קוחל ישילש קרפ יפל םימ לעפמל תינכתל
 ףיעס ותוא לש )4( דע )1( תואקספבש תוארוהה תא העבק אל רומאכ תינכתה םא ףא )2009 טסוגואב 9(
.ןטק

 ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( רתיהל השקבל לארשי יעקרקמ תושר תמכסה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 קוח יפל רצואה רש עבקו ,לארשי יעקרקמ רתיהל השקב תשגומ םהיבגלש ןיעקרקמה ויה )א( .א145
90 ךותב רתיהל השקבל התבוגת ןתנית ,רתיהל השקבל לארשי יעקרקמ תושר תמכסה תשרדנ יכ הז
 שקבמל האצקהל םידעוימ ןיעקרקמה ויה םלואו ;התמכסה תא תתל השקב הל השגוהש םוימ םימי

 האצקה עוציבל םיאנתה ואלמתהש רחאל לארשי יעקרקמ תושר תבוגת ןתנית ,זרכממ רוטפב רתיהה
.ןיד לכ יפל רומאכ
 הניאש העידוה וליאכ לארשי יעקרקמ תושר תא וארי םהבש םירקמ עבקי רצואה רש  )ב(           

.הנתינש ילב התבוגת ןתמל דעומה ףלח םא רתיהל השקבל תדגנתמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תרצוקמ ךרדב יושיר
 לכ םהב םימייקתמש ,רצואה רש עבקש םישומישו תודובע ,םיניינב יגוס יבגל רתיהל השקב )א( .ב145

:הז ףיעס תוארוהל םאתהב תרצוקמ ךרדב יושיר ךילהב ןודית ,הלא
;שממ לש הערפה וא ןוכיס רוציל םייושע אל םה   )1(
 ןייפוא לעו הביבסה לע ,ןיינבה תוזח לע תיתוהמ העפשה רוציל םייושע אל םה   )2(
.ןהינייפאמו

 השקב לע תולחה הז קוח תוארוה ולוחי תרצוקמ ךרדב יושיר ךילהב רתיהל השקב לע  )ב(           
:הלא םייונישב ,רתיהל

;"הדובע ימי 25" וארקי "הדובע ימי 45" םוקמב ,םוקמ לכב ,)2ב(-ו )1ב(145 ףיעסב   )1(
 הטלחהכ תאז וארי ,)1( הקספב רומאה דעומב תימוקמה יושירה תושר הטילחה אל   )2(

;תויבחרמה תויחנהלו תוינכתל תמאות השקבהש
 ףיעסב םירומאה םיבויחה טוריפ לע העדוה שקבמל חלשת תימוקמה יושירה תושר   )3(

;)3א(145 ףיעסב רומאכ רתיהל השקבה תטילק דעוממ הדובע ימי 40 ךותב )1()ד(145
 תויחנהה תאו תוינכתה תא תמאות רתיהל השקב יכ תימוקמה יושירה תושר הטילחה   )4(
 רתיהה תא ןתית ,)3( הקספב רומאה דעומב םיבויחה טוריפ לע העדוה החלשו ,תויבחרמה
 רתיהל השקבה יבגל ואלמתהש דבלבו ,הלא לכ ואלמתהש םוימ הדובע ימי השימח ךותב
:הז קוח יפל תושירדה לכ

 ןוכמ – )3ב(145 ףיעסב רומאכ הרקב ןוכמ לש רושיא הנועט רתיהל השקבה םא   )א(
;תוניקת הרקבה תואצות יכו רתיהל השקבל ןכת תרקב העצוב יכ רשיא הרקבה
 תא לביק ובש דעומהמ הדובע ימי הרשע ךותב יושירה תושרל שיגה שקבמה   )ב(
;םיבויחה םולשת לע רושיא ,)3( הקספב רומאכ ,םיבויחה טוריפ לע העדוהה

 תויחנהה תאו תוינכתה תא תמאות רתיהל השקב יכ תימוקמה יושירה תושר הטילחה   )5(
 תא ןתית ,)3( הקספב רומאה דעומב םיבויחה טוריפ לע העדוה החלש אלו ,תויבחרמה
 הז ןיינעל ולוחיו ,)א()4( הקספב םיאנתה ואלמתהש םוימ הדובע ימי השימח ךותב רתיהה
;םיביוחמה םייונישב ,)2()ד(145 ףיעס תוארוה
 םייונמה םיאנתה ומייקתהש ףא שקבמל רתיהה תא תימוקמה יושירה תושר הנתנ אל   )6(
;רתיהכ רתיהל השקבה תא וארי ,ןיינעה יפל ,)5( וא )4( הקספב



 ןתית ,ןיינעה יפל ,)5( וא )4( הקספב םיאנתה ואלמתה ןכו )2( הקספב רומאה םייקתה   )7(
 יפל השקבה ךרוע תאמ הרהצה הל שיגה השקבה שיגמש דבלבו ,רתיהה תא יושירה תושר
:הלא לכ לע רצואה רש עבקש תנוכתמב הז קוח

 ךכ לע – )4()2א(145 ףיעס תארוהל םאתהב הטלקנ רתיהל השקבה םא   )א(
 רצואה רש עבקש רתיהל השקב תטילקל םימדקומה םיאנתב תדמוע רתיהל השקבהש
;)4()3א(145 ףיעס יפל
 אלש ךכ לע – )3ב(145 ףיעסב רומאכ הרקב ןוכמ רושיא השקבל ףרוצ אל םא   )ב(
;רומאכ רושיא שרדנ
 ,תוינכתל םימיאתמ רתיהה שקובמ םדעבש שומישה וא הדובעהש ךכ לע    )ג(
 ןיינבה וא עקרקה לע תולחה הז קוח יפל תורחא תוארוהלו תויבחרמה תויחנהל
;םינודנה

 םייונמה םיאנתה ומייקתהש ףא שקבמל רתיהה תא תימוקמה יושירה תושר הנתנ אל   )8(
;רתיהכ רתיהל השקבה תא וארי ,)7( הקספב
 יושירה תושר ןתית אל ,)2א(152 ףיעס יפל הגשה השגוה ,)7( הקספ תוארוה ףא לע   )9(
 הגשהה ןכ םא אלא ,)8( הקספב רומאכ רתיהכ רתיהל השקבה תא וארי אלו רתיהה תא
.)7( הקספב םירומאה םיאנתה לכ ומייקתהו התחדנ

 ,תרצוקמ ךרדב יושיר ךילה ןיינעל תופסונ תוארוהו םיאנת ,םיגייס עובקל יאשר רצואה רש   )ג(           
.רומאכ ךילהל םיעגונה םידעומהו להונ ירדס ,םיספט ,הז ףיעס יפל הטלחה ףקות ןיינעל תוברל

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( רתיהמ רוטפ
2015-ה"עשת

 יגוסלו תודובע יגוס לש םעוציבל ,םיניינב יגוס לש םתמקהל רתיהמ רוטפ עבקי רצואה רש  )א( .ג145
:ןיינעה יפל ,הלא לכ םהב םימייקתמש דבלבו ,עבקיש םישומיש

;תיסדנה הניחבמ םיטושפ םה   )1(
;שממ לש יתביבס עגפמ וא דרטמ ,הערפה ,ןוכיס רוציל ידכ םהב ןיא   )2(
;הטעמ ,ןהינייפאמו ןייפוא לעו הביבסה לע ,ןיינבה תוזח לע םתעפשה   )3(
.וידוקפתבו ןיינבה תוכרעמב וא ותוביציבו ןיינבה דלשב םיעגופ אל םה   )4(

 תודובע ןיינעל תוארוה עובקל אוה יאשר ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ רוטפ רצואה רש עבק  )ב(           
:הלא םיניינעב תוארוה הז ללכבו ,רוטפה תלוחתל םיאנתו םיגייס תוברל ,רתיהמ םירוטפה םישומישו

 עוציב לע וא ,םיניינבה תמקה לע תימוקמה יושירה תושרל העדוה תריסמ תבוח   )1(
;התריסמל םידעומהו היטרפ ,התריסמ ןפוא ,רתיהמ םירוטפה םישומישה וא תודובעה
 ,םישומישה וא תודובעה עוציב ,םיניינבה תמקה יכ וחיטביש םיאנתו םיטרפמ   )2(
.הביבסב תובלתשה ךותו יתוחיטבו יעוצקמ ןפואב ושעיי ,רתיהמ םירוטפה

 ,טפנ ,זג לש הריגאו ןוסכא ינקתימ לש הנושארל הנקתה תודובעל רתיהמ רוטפ עבקיי אל   )ג(           
.םירחא םינכוסמ םירמוח וא קלד
 םאתהב אלש שומיש וא הדובע עוציב ,ןיינב תמקה רשפאל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא  )ד(           
.הז קוח יפל תוארוהל וא תויבחרמ תויחנהל ,תינכתל
.)3( דע )1()ו(א62 ףיעסב רומאכ חטשב ולוחי אל )א( ןטק ףיעס תוארוה  )ה(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תויבחרמ תויחנה
 םיטרופמה םיניינעב הלש ןונכתה בחרמל תויבחרמ תויחנה עובקל תיאשר תימוקמ הדעו )א( .ד145

.הז קוח יפל תוארוהל וא תינכת תוארוהל הריתס ןהב ןיאש דבלבו ,)ב( ןטק ףיעסב
 הסינכה יסלפמל ,ןיינב לש ינוציחה והארמלו ותוזחל וסחייתיש לוכי תויבחרמ תויחנה  )ב(           
.רצואה רש עבקש יפכ םיפסונ םיניינעלו תויתשת רוביחל ,ותביבסב ןיינבה תובלתשהל ,ןיינבל
 וא םישרגמ יגוסל ,ונממ קלחל וא ןונכתה בחרמ לכל ועבקייש לוכי תויבחרמ תויחנה   )ג(           
.םיוסמ ןיינבל וא םיניינב יגוסל ,םיוסמ שרגמל
 םידחוימה םהינייפאמ לשב יכ תויבחרמה תויחנהה תרגסמב עובקל תיאשר תימוקמ הדעו  )ד(           

 יבגל ועבקיי ,םדועיי וא םלדוג ,םתרוצ ,םמוקימ הז ללכבו ,םישרגמ יגוס לש וא םימיוסמ םישרגמ לש
 רתיהל עדימה תריסמ בלשב תימוקמה יושירה תושר ידיב תוינטרפ תויבחרמ תויחנה רומאכ שרגמ לכ



 עדימה לש ופקות תפוקת םות דע ןפקותב ודמעי תוינטרפ תויבחרמ תויחנה ;)1א(145 ףיעסב רומאכ
.רתיהל
.תוצעייתה וא םואית ,רושיא תבוח תללוכה תיבחרמ היחנה תימוקמ הדעו עבקת אל  )ה(           
 ןתעיבק לע העדוהו הלש טנרטניאה רתאב ומסרופי תימוקמ הדעו העבקש תויבחרמ תויחנה   )ו(           

 ןורחאה םוסרפה דעוממ םימי םישולש םותב ףקותל וסנכיי רומאכ תויבחרמ תויחנה ;ןותיעב םסרופת
.תימוקמה הדעווה העבקש רתוי רחואמ דעומב וא א1 ףיעס יפל ןותיעב
 תדעוול רורעל יאשר ,תימוקמ הדעו העבקש תויבחרמ תויחנה ידי לע עגפנ ומצע תא האורה   )ז(           

.ןמוסרפ םוימ םימי םישולש ךותב ררעה
 אל םאו ,רתיהל עדימה תריסמ דעומב ףקותבש תויבחרמה תויחנהה ולוחי רתיהל השקב לע  )ח(           
.השקבה תשגה דעומב ףקותבש תויבחרמה תויחנהה – )1א(145 ףיעסב רומאכ רתיהל עדימ רסמנ
 רתיה ןתמל םיאנת עובקל וא תויחנה תתל תיאשר היהת אל תימוקמה יושירה תושר  )ט(           

.ןהב עובקל םאתהבו ,תויבחרמה תויחנהב ועבקנ ןכ םא אלא ,)ב( ןטק ףיעסב םירומאה םיניינעב

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( גרוח שומיש
.גרוח שומיש ריתהל תיאשר תימוקמה הדעוה  )א( .146

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב(  )ב(           

 )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( 1973-ג"לשת  )4 'סמ ןוקית( תולקה
 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2011-ב"עשת ט"ת 2011-א"עשת העש תארוה 1995-ה"נשת
2015-ה"עשת ,)העש

.145 ףיעס יפל רתיה שקבמל הלקה תתל תיאשר תימוקמה הדעוה  )א( .147
 ה"כ םוי ינפל הפקותל הסנכנש םירוגמל תינכתב העבקנ ,)א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע  )ב(           

 תשקבל ,תיזוחמה הדעווה תיאשר ,יברמ תוריד רפסמ ןיינעל הארוה ,)2011 ראוניב 1( א"עשתה תבטב
 תוריד תפסות ךרוצל ,רומאכ תינכתב עובקה תורידה רפסממ הלקה ןתיל ,הלשממה ידרשממ דרשמ
– הז ןיינעל ;תונטק
 יפכ לכה – "הנטק הריד"ו םירוגמל רויד תודיחי רפסמ תללוכה תינכת – "םירוגמל תינכת"           

.תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש עבקש
 ויפלש רתיהל השקבה תשגה אלב ףא ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הלקהל השקב שיגהל רשפא   )ג(           
.םהיבגל תשקבתמ הלקההש ,םיניינבה ומקוי
 ,התעד תחנהל ,חכוה ןכ םא אלא ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הלקה ןתית אל תיזוחמה הדעווה  )ד(           
 ותביבסבו תינכתה חטשב םילולכה הינחה יחטשו תויתשתה ,םיחותפה םיחטשה ,רוביצה תודסומ יכ
.תינכתהמ םיעבונה םיכרצל הנעמ םינתונ
 תושרה שאר ןמזוי ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הלקהל השקבב תיזוחמה הדעווה ינוידל  )ה(           

.היבגל תשקבתמ הלקההש תינכתה הלולכ הלש ןונכתה בחרמבש תימוקמה
 הפוקתה ךלהמב םא ,התניתנ דעוממ הנש םותב עקפת )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הלקה   )ו(           

.הלקהה שומימ תא רשפאיש רתיהל השקב השגוה אל הרומאה
 וארקי "תימוקמ הדעו" םוקמב ,םוקמ לכב ,149 ףיעסב ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הלקה ןיינעל   )ז(           
."תיזוחמ הדעו"

2016-ו"עשת  )העש תארוה 108 'סמ ןוקית(
 יברמה רפסמהמ 10% לש רועישב םירוגמל תוריד תפסותל הלקה ןתית תימוקמ הדעו   )1(  )ח(           

 לע ,ןיינעה יפל ,םילבוג םישרגמ רפסמ לע וא ,שרגמ לע היינבל רתומה םירוגמה תוריד לש
 תינכתה תוארוהמ הייטס יכ תינכתב עבקנ םא ףא ,שרגמה לע הלחה תינכתה תוארוה יפ
:הלא לכ םייקתהב ,תרכינ הייטס היהת הז ןיינעל רומאכ

 ןתמ רחאל ,ןיינעה יפל ,םישרגמב וא שרגמב םירוגמה תוריד לש עצוממה ןחטש   )א(
;ר"מ 80 לע הלעי הלקהה
 תחפי אל ,תינכת יפל רתומל רבעמ ,ןיינבל ףסוויתש םירוגמ תריד לכ לש החטש   )ב(

;)הנטק הריד – הז ןטק ףיעסב( ר"מ 80 לע הלעי אלו ר"מ 55-מ



 ,ןיינעה יפל ,םישרגמב וא שרגמב תויוכזה ילעב לכ ידיב המותח הלקהל השקבה    )ג(
 םירוגמה תוריד לש יברמה רפסמהמ תוחפל 10% לש רועישב הלקה הב תשקובמו
;רומאכ םישרגמה וא שרגמה לע היינבל רתומה
;היוור היינבב םירוגמל דעוימ שרגמה    )ד(
 תשקבתמ ויבגלש ןיינבה תמקה הליחתה םרט הלקהל השקבה תשגה תעב   )ה(
 ,םייק ןיינב לש ותסירהב ןיינב לש ותמקה תליחת וארי אל הז ןיינעל ;תפסותה
 תמקהל הנכהכ תושענה הלאב אצויכ תודובע וא חותיפ תודובעב וא הריפח תודובעב
;ןיינבה
 ,)2011 ראוניב 1( א"עשתה תבטב ה"כ םוי ינפל ףקותל הסנכנ רומאכ תינכתה    )ו(
;יוניבו יוניפל תינכת הניא איהו
 וא שרגמב היינבל תורתומה םירוגמה תוריד רפסמ ןיוצ הלקהל השקבב    )ז(
 וא שרגמב םירוגמה תוריד רפסמ יבגל ורשואש תולקההו תינכתה יפל םישרגמב
;התשגהל םדוק םישרגמב

 רתומה םירוגמה תוריד לש יברמה רפסמהמ םירוגמל תוריד תפסותל הלקה הנתינ   )2(
 תוריד תפסות רועישמ וז תפסות תחפות ,)א( ןטק ףיעס יפל םישרגמ וא שרגמ לע היינבל
;הז ןטק ףיעס יפל תתל שיש םירוגמה
 שרדנה רפסמב םיפסונ הינח תומוקמ תנקתהב הנתוי אל הז ןטק ףיעס יפל הלקה ןתמ   )3(
;סכנה םוחתב םניקתהל ןתינ אל םא ,םקלח וא םלוכ ,רתיהה אשונ שרגמה םוחתב ןיד יפל
 וא ןופצה זוחמב תימוקמ הדעו לע לוחת אל )1( הקספב רומאכ הלקהה ןתמ תבוח   )4(
 יאלמ לש ומויק חכונ יכ ,וצב ,היבגל עבק רצואה רשש תימוקמ תושר םוחתב וא םורדה
 המוחתב הרתוה ןתיינבש תונטקה תורידה רפסמ חכונ וא המוחתב תונטק תוריד לש קיפסמ
;רומאכ הלקה ןתמ בייחל הקדצה וא ךרוצ ןיא ,וצה ןתמ דעומל המדקש הנשב
– הז ןטק ףיעסב   )5(
;תוחפל ,םנודל םירוגמ תוריד שש לש תופיפצב היינב – "היוור היינב"
 םירוגמל תדרפנו המלש הדיחי שמשל הדעונש םיאת וא םירדח תכרעמ – "םירוגמ תריד"
;דבלב
 לש וחטש תוברל ,םירוגמ תריד לש היינבל רתומה ללוכה חטשה – "םירוגמ תריד חטש"
.ןגומ בחרמ

2016-ו"עשת  )העש תארוה 108 'סמ ןוקית(
 יברמה רפסמהמ הלקה תתל תימוקמ הדעו תוכמסמ עורגל ידכ )ח( ןטק ףיעס תוארוהב ןיא  )ט(           

 הלקהל השקבב ואלמתה אל םא ףא ,התעד לוקיש יפל שרגמ לע היינבל רתומה םירוגמה תוריד לש
 תוריד תפסות םלואו ,)ב(151 ףיעס יפל ועבקנש תוארוהל ףופכבו ,ןטק ףיעס ותואב םירומאה םיאנתה
 תתל רשפאש יברמה םירוגמה תוריד תפסות רועישמ תחפות )ח( ןטק ףיעס יפל הלקהב הנתינש םירוגמ
.)א( ןטק ףיעס תוארוה יפל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םיאנתב הלקהו גרוח שומיש
 וא רתיהמ גרוח שומישל רתיה ;שארמ תלבגומ הפוקתל ןתניי תינכתמ גרוח שומישל רתיה .148

.שארמ תלבגומ הפוקתל ןתניהל םילוכי הלקה

  )26 'סמ ןוקית(  תולקה ןתמל וא גרוח שומישל רתיה ןתמל םימדקומ םיאנת
 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת
2015-ה"עשת

 עקרק תקולח טירשתב רשאת אלו הלקה ןתית אלו גרוח שומיש ריתת אל תימוקמה הדעוה  )א( .149
:הלא ואלמתנש רחאל אלא תינכתמ היטס

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית(
2014-ד"עשת )101

 וא הלקהל השקבה תוהמ תא תטרפמה העדוה ןותעב ,שקבמה ןובשח לע ,המסרופ   )1(
 יכ תעבוקהו תינכתמ היטסב עקרק תקולח טירשת רושיאל וא גרוח שומיש תרתהל
 ימ ןיינעלו ,וז הקספ יפל םוסרפה דעוממ םימי 15 ךותב ושגוי רומאכ השקבל תויודגנתה
;העדוהה תריסמ דעוממ – )ב2(-ו )א2( תואקספ יפל העדוה ול הרסמנש



1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 תיזחב טלוב םוקמב הגצוה )1( הקספב רומאכ השקבה תוהמ תא תטרפמה העדוה   )2(
 ךרדבו תויודגנתהה תשגהל הפוקתה ךשמב השקבה הלח םהילעש ןינבה וא עקרקה
;ללכ ךרדב ךכל התנימש ימ וא תימוקמה הדעוה ידי לע עבקיתש

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 רומאכ השקבה תוהמ תא תטרפמה העדוה שקבמה ןובשח לע הרסמ תימוקמה הדעוה )א2(
– תימוקמה הדעול תויודגנתה תשגהל דעומה לעו )1( הקספב

;השקבה השגוה םהיבגלש ןינבב וא עקרקב םיקיזחמהו םילעבה לכל   )א(
 םהיבגלש ןינבב וא עקרקב םילבוגה ןינבב וא עקרקב םיקיזחמהו םילעבה לכל   )ב(
;השקבה השגוה
 םילולע וא ועגפיי הדעוה תעדל רשא ,ןינבב וא עקרקב םיקיזחמהו םילעבה לכל    )ג(
.השקבה רושיאמ עגפיהל

;םיקיזחמהו םילעבה לש עודיה םנעמ יפל חלשית וא רסמית רומאכ העדוה

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 – רומישל דעוימה רתאכ תדקפומ וא תרשואמ תינכתב ללכנש רתאל תעגונה השקבב )ב2(

 יפל ורשואש םייעוצקמהו םיירוביצה םיפוגל )א2( הקספב רומאכ העדוה הדעוה הרסמ
.)3(100 ףיעס
 ךכ לע העידוהו םהב קיזחמ וא ןינב וא עקרק לעב לש תודגנתהב הטילחה הדעוה   )3(
;םושר בתכמב םידגנתמל
 - תיזוחמ ראתימ תינכתמ וא תיצראה ראתימה תינכתמ גרוח שומישב וא הלקהב   )4(
.תיצראה הצעומה רושיא לבקתנ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 השקב לע יכ עובקל ,רצואה רש ןיקתיש תונקתל ףופכב ,יאשר תיזוחמה הדעוה שאר בשוי  )ב(           

 בשוי הרוה ;ןתצקמ וא ןלוכ ,הז ףיעס תוארוה ולוחי אל תושקב לש םימייוסמ םיגוס לע וא תמייוסמ
.תינכתה לע ולוחיש תוארוהה תא עבקי ,רומאכ תיזוחמה הדעוה שאר

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תוארוהמ רוטפל תיזוחמה הדעוה שאר בשוי לוכי תוביסנו םירקמ וליאב עבקי רצואה רש   )ג(           

.הז ףיעס

2010-ע"שת  )95 'סמ ןוקית(
;1ו158 ףיעסב םתרדגהכ – "תולבגומ םע םדא"ו "תושיגנ תמאתה" ,הז ןטק ףיעסב   )1(  )ד(           

 יאשר ,)ג(-ו )1ב(151 ףיעס תוארוהמו )ג(-ו )ב( םינטק םיפיעס תוארוהמ עורגל ילב   )2(
 תמאתה איהש השיג ךרד תריצי הניינעש השקב לע יכ עובקל תיזוחמ תדעו שאר בשוי
 ומע ררוגתמה ותחפשמ ןב וא אוהש ,השקבה אשונ סכנב תוכז לעב ידי לע השגוהש תושיגנ
 דחא םייקתמ אלש דבלבו ,ןקלח וא ןלוכ ,הז ףיעס תוארוה ולוחי אל ,תולבגומ םע םדא אוה
:הלאמ

 השגוה םהיבגלש ןיינבב וא עקרקב ריבס שומיש רחאמ ענמת תושיגנה תמאתה   )א(
;םילבוג ןיינבב וא עקרקב וא ,השקבה
 ,הירוטסיה יכרע לשב ,םוקמה לש דחוימה ויפואב עגפת תושיגנה תמאתה   )ב(
;עבט וא תולכירדא ,היגולואיכרא
;ןיינבב יתוהמ יוניש בייחת תושיגנה תמאתה    )ג(

 םוימ םימי םישיש ךותב ןתנית )2( הקספב רומאכ תיזוחמה הדעווה שאר בשוי תטלחה   )3(
 ןטק ףיעס יפל השקב תשגה ןפוא רבדב תויחנה םסרפי ןונכתה להנימ להנמ ;ךכל שקבתהש
 העדוה תריסמלו רומאכ הטלחה תלבקל דעומהו ןפואה רבדבו הל ףרצל שיש םיכמסמהו הז
.הרומאה הפוקתה ךותב הטלחה ןתמ חיטבהל ידכ ,השקבה שיגמל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .150



 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית(  תרכינ היטס
2015-ה"עשת

 עקרקה לע הלחה תינכתמ תרכינ היטס ךכב שי םא גרוח שומישל רתיה וא הלקה ונתניי אל  )א( .151
.ןינבה וא

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1989-ט"משת )27 'סמ ןוקית(
 זומתב ט"כ רחאל הדקפוהש תינכתב עובקה יפ לע הינבל רתומה ללוכה חטשל תפסות  )ב(           

 יאשר ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,רצואה רש ;תרכינ היטס איה ,)1989 טסוגואב 1( ט"משת
.הז ףיעס ןינעל תרכינ היטסכ בשחיי דוע המ ,תונקתב ,עובקל

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
5% וא שרגמה חטשמ 5% דע לש תוריש יחטש תפסות ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע        )1ב(           

 תוברל ,תושיגנ תומאתה עוציב לשב םישרדנה ,םהיניבמ ךומנה ,שרגמב הינבל רתומה ללוכה חטשהמ
 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 1'ה קרפ יפל תוארוה יפל תובייחתמ ןניא רשא ,תילעמ תיינב
.תינכתמ היטסכ בשחית אל – הז קוחל א1'ה קרפ יפל תוארוה יפל וא

2015-ו"עשת )104 'סמ ןוקית(
 רתומה ללוכה חטשל תפסות ,םיטועימ בושייב ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע    )1(        )2ב(           

30% דע לש ףקיהב ,תיזוחמ הדעו הרשיאש תינכתב םירוגמל דעוימה שרגמ םוחתב היינבל
 – ןלהל( תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכת יפל ,שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשהמ
:הלא םיאנת ומייקתהש דבלבו ,תרכינ הייטסכ בשחית אל )תפסותה

;)2014 ראוניב 1( ד"עשתה תבטב ט"כ םוי ינפל המלשוה תפסותה תיינב   )א(
 הדעווה סדנהמ תעד תווח יפל ,תימוקמה הדעווה לש התעד תחנהל חכוה   )ב(

 ןיינבה תוכרעמב וא ותוביציבו ןיינבה דלשב עגפת אל תפסותה יכ ,הינפל הגצוהש
;וידוקפתבו
 הדעווה סדנהמ תעד תווח יפל ,תימוקמה הדעווה לש התעד תחנהל חכוה    )ג(

 הינחה יחטשו תויתשתה ,םיחותפה םיחטשה ,רוביצה תודסומ יכ ,הינפל הגצוהש
;תפסותהמ םיעבונה םיכרצה תא םימאות ותביבסבו תינכתה חטשב םילולכה
 וא תפסותה תסירהל ,241 וא 239 םיפיעס יפל ןתינש יפוס יטופיש וצ םייק אל    )ד(
;עצוב םרטש הב שומישה תעינמל

 היינב יחטש תפסות תורשפאמה תוארוה תיזוחמה הדעווה הרשיאש תינכתה הללכ   )2(
 ךרוצ ילב ,יושיר תושר וניאש ןונכת דסומ רושיאל ףופכב ,החוכמ םירתומה םיחטשל
;)1( הקספב עובקה רועישהמ הלא םיחטש ותחפוי ,תפסונ תינכת רושיאב
-תת תומוקב הינח יכרוצל חטש לש הפסוה וא תויעקרק-תת תומוק לש הפסוה   )3(
;תפסותה תיינב ןיינעל תרכינ הייטסכ בשחית אל ,תויעקרק
 יבגל תינכת תוארוהב העבקנש הלבגמל עגונב הלקה תתל תיאשר תימוקמ תדעו   )א(   )4(

 ,ןיינבה יווק וא ןיינבה תיסכת ,והבוג ,וב תומוקה רפסמ ,ןיינבב רוידה תודיחי רפסמ
 דבלבו ,תרכינ הייטס היהת רומאכ תינכתה תוארוהמ הייטס יכ תינכתב עבקנ םא ףא
:הלא םיאנת םימייקתמש

;תפסותה ךרוצל ,תימוקמה הדעווה תעדל ,תשרדנ רומאכ הייטסה   )1(
 ראוניב 1( ד"עשתה תבטב ט"כ םוי ינפל ףקותל הסנכנ רומאכ תינכתה   )2(

2014(;
 יפל העובקה תרכינ הייטס יבגל ,)א( הנשמ תקספ תוארוהל םאתהב הלקה הנתינ   )ב(
 וא רומאכ הלקהה הנתינ םהיבגלש ןיעקרקמ ועגפנ ךכמ האצותכו ,תינכת תארוה
 ןתמ םויב ןיעקרקמב תויוכזה לעב היהש ימ יאכז היהי ,םמע םילבוגה ןיעקרקמ
 ,200 דע 197 םיפיעס תוארוה הז ןיינעל ולוחיו ,תימוקמה הדעווהמ יוציפל הלקהה
 תינכת רושיא דעומכ הלקהה הנתינ ובש דעומה תא ואריו ,םיביוחמה םייונישב
;תעגופ

 תיצראה ראתימה תינכת תוארוה יפל רתיה שקבתה םא ולוחי אל הז ןטק ףיעס תוארוה   )5(
;)38 א"מת( המדא תודיער ינפמ םימייק םינבמ קוזיחל
 םוי ינפל תימוקמה הדעוול השגוהש הלקהל השקב יבגל ולוחי הז ןטק ףיעס תוארוה   )6(
.)2020 ראוניב 1( ף"שתה תבטב 'ד



2015-ו"עשת )העש תארוה(
 םוחתב היינבל רתומה ללוכה חטשל תפסות ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע    )1(        )3ב(           

 תיזוחמ הדעו הרשיאש תינכתב )היינבל חטש תפסות – הז ףיעסב( םירוגמל דעוימה שרגמ
 םוי – הז ףיעסב( 2015-ו"עשתה ,)העש תארוה( היינבהו ןונכתה קוח לש ותליחת םוי ינפל
:הלא לכ ומייקתהש דבלבו ,תרכינ הייטסכ בשחית אל ,)הליחתה

;היוור היינבב םירוגמל דעוימ שרגמה   )א(
;תינוריע תושר םוחתב אצמנ שרגמה   )ב(
 היינבל רתומה ללוכה חטשהמ 20% לע הלוע הניא היינבל חטשה תפסות    )ג(
 רתומה ללוכה חטשה תלדגהל תינכת הרשוא םא םלואו ,תינכתה יפל שרגמב םירוגמל
 ףיעסב רומאכ הלקהב ,תשקבתמש וא ,)א(16()א(א62 ףיעס תוארוהל םאתהב היינבל

 ינפל הדקפוהש תינכתב עובקה יפ לע היינבל רתומה ללוכה חטשל תפסות ,147
 םאתהב הלקהב רשאל ןתינש תפסותה חטשמ תחפוי ,)ב(151 ףיעסב רומאה דעומה
 הלקהה וא תינכתה תורשפאמש תפסותה וא הלדגהה חטש ,הז ןטק ףיעס תוארוהל
;ןיינעה יפל ,רומאכ
 ,ןיינבל ,רתוי וא תחא ,רויד תדיחי תפסוהל קר שמשת היינבל חטשה תפסות    )ד(

 רפסמ לע הלועה רפסמב רויד תודיחי ופסוויי אלש דבלבו ,תינכת יפל רתומל רבעמ
 ;תרכינ הייטס םושמ ןתפסוהב ןיא יכ )ב( ןטק ףיעס יפל תונקתב עבקנש רוידה תודיחי
 תוריש יחטש תוברל ,)5( הקספב התרדגהכ – "רויד תדיחי" ,וז הקספ ןיינעל
;התפסוה לשב םישרדנה וא הילא םידמצומה
 – ןיינבל רתוי וא רויד תודיחי יתש תפסוהל שמשתש היינבל חטש תפסות ןיינעל   )ה(

 ויהי ,תינכת יפל רתומל רבעמ ,ןיינבל רומאכ ופסווייש רוידה תודיחימ תוחפל תיצחמ
;ר"מ 75 לע הלוע וניא ןהמ תחא לכ לש החטשש רויד תודיחי
 הלעי אל ,תינכת יפל רתומל רבעמ ,ןיינבל ףסוויתש רויד תדיחי לכ לש החטש    )ו(
;ר"מ 120 לע
 תשקבתמ ויבגלש ןיינבה תמקה הליחתה םרט הלקהל השקבה תשגה תעב    )ז(
 ןיינב לש ותסירהב ןיינב לש ותמקה תליחת וארי אל הז ןיינעל ;היינבל חטשה תפסות
 הנכהכ תושענה הלאב אצויכ תודובע וא חותיפ תודובעב וא הריפח תודובעב ,םייק
;ןיינבה תמקהל
 ,שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה תללוכה תינכת ףקותל הסנכנ אל   )ח(
 התרדגהכ תיאשונ תינכת טעמל – "תינכת" ,וז הקספ ןיינעל ;הליחתה םוי רחאל
;)1()ח(א62 ףיעסב
 הדעווה סדנהמ תעד תווח יפל ,תימוקמה הדעווה לש התעד תחנהל חכוה   )ט(

 הינחה יחטשו תויתשתה ,םיחותפה םיחטשה ,רוביצה תודסומ יכ ,הינפל הגצוהש
;רוידה תודיחי רפסמ תלדגהמ םיעבונה םיכרצל הנעמ םינתונ

 ראתמה תינכת תוארוה יפל רתיה שקבתמ וא ןתינ םא ולוחי אל הז ןטק ףיעס תוארוה   )2(
 תטרופמ תינכת יפל וא ,)38 א"מת( המדא תודיער ינפמ םימייק םינבמ קוזיחל תיצראה
;הרומאה תיצראה ראתמה תינכת תוארוה יפ לע הנכוהש
 יבגל תינכת תוארוהב העבקנש הלבגמל עגונב הלקה תתל תיאשר תימוקמ הדעו   )א(   )3(

 םא ףא ,ןיינבה תיסכת וא והבוג ,וב תומוקה רפסמ ,ןיינבב רוידה תודיחי רפסמ
 דבלבו ,תרכינ הייטס היהת רומאכ תינכתה תוארוהמ הייטס יכ תינכתב עבקנ

:הלא םיאנת םימייקתמש
 חטשה תפסות ךרוצל ,תימוקמה הדעווה תעדל ,תשרדנ רומאכ הייטסה   )1(
;היינבל
 ראוניב 1( א"עשתה תבטב ה"כ םוי ינפל ףקותל הסנכנ רומאכ תינכתה   )2(

2011(;
 תקספב רומאה היבגל םייקתמש ,שרגמה לע הלחה תינכת תוארוהב העבקנ   )ב(

 הלבגמ התואמ הייטס יכ תינכתב עבקנו ,ןיינבה הבוג יבגל הלבגמ ,)2()א( הנשמ
 תוארוה יפל הלבגמ התואמ הלקה תימוקמה הדעווה ןתית אל ,תרכינ הייטסל בשחית
 וגיצנ וא ןוחטיבה רשש חטשב לולכ הלקהה השקבתה ויבגלש שרגמה םא ,)א( הקספ
 ,ינוחטיב סרטניא ויבגל שיש חטש אוה יכ רבדב םיעגונה ןונכתה תודסומל עידוה
:הלאמ דחא םייקתמ ןכ םא אלא ,)4()ו(א62 ףיעס תוארוהל םאתהב



;הז חטש ןיינעל ןוחטיבה רש עבקש תוארוהה תא תמאות הלקהה   )1(
 הדעווה וא ,המוחתב אצמנ שרגמהש תיזוחמה הדעווב ןוחטיבה רש גיצנ   )2(
;הלקהה ןתמ תא ורשיא ,םיינוחטיב םינקתימל

 חטשל תפסות ללוכה רתיה ןתינ ,265 ףיעס יפל ועבקנש תוארוהב רומאה ףא לע   )4(
 הנש ךותב ןיינבה תמקה הליחתה םרטו ,הז ןטק ףיעס תוארוה יפל היינבל רתומה ללוכה
 ,תיאשר תימוקמה הדעווה םלואו ,ושדחל היהי ןתינ אלו רתיהה עקפי ,רתיהה ןתמ דעוממ
 הלעת אלש הפוקתב רומאכ הפוקתה תא ךיראהל ,סכנב תוכז לעב וא רתיהה לעב תשקבל
;ומשרייש םימעטמ ,תחא הנש לע
– הז ןטק ףיעסב   )5(
;)1()א()16()א(א62 ףיעסב התרדגהכ – "היוור היינב"
;2ו158 ףיעסב התרדגהכ – "רויד תדיחי"
 לש וחטש תוברל ,רוידה תדיחי לש היינבל רתומה ללוכה חטשה – "רויד תדיחי חטש"
.ןגומ בחרמ

 )101 'סמ ןוקית( 2007-ז"סשת )79 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
2014-ד"עשת
 וא תינכתה רושיא רחאל תונקת וא קוח תארוה יונישמ תבייחתמה תוריש יחטש תפסות   )ג(           

 קוח יפל ןוחטיבה רש עבקש חטשה לע הלעי אלש חטשב ,ןגומ בחרמ תיינב םשל תוריש יחטש תפסות
.תינכתמ היטסכ ובשחיי אל – 1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
 ,)2006 רבמצדב 1( ז"סשתה ולסכב 'י םוי ינפל הדקפוהש תינכת לש החוכמ ןתינה רתיהב )1ג(           

 קוחל 1'ה קרפ יפלש תוארוה יפל תושרדנה תושיגנ תומאתה ךרוצל תבייחתמה תוריש יחטש תפסות
 היטסכ בשחית אל – הז קוחל א1'ה קרפ יפלש תוארוה יפל וא תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש
.תינכתמ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ףיעסב רומאכ תוריש יחטש תפסותמ תבייחתמה ,תוריש יחטשל תויעקרק תת תומוק תפסות  )ד(           

.תינכתמ היטסכ בשחית אל – )ג( ןטק

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 תעיטנ ןיינעל וא ג83 ףיעסב םתרדגהכ םירגוב םיצע ןיינעל תינכתב ועבקנש תוארוהמ יוניש  )ה(           

.הז ףיעס ןיינעל תרכינ הייטסכ בשחיי – םיצע

2015-ו"עשת ,)העש תארוה 104 'סמ ןוקית( העש תארוה – רויד תדיחיב גרוח שומיש
– הז ףיעסב )א( .א151

 םא וא ןיינבה תיזחב עקרקה תמוקב איה םא טעמל ,)א(2ו158 ףיעסב התרדגהכ – "רויד תדיחי"           
 הסינכה תאצמנ הבש המוקה – "עקרק תמוק" ,הז ןיינעל ;לעופב םירוגמל הקלחב תשמשמ איה
;הז קוח יפל התרדגהכ ,ןיינבל תעבוקה
:םקלח וא םלוכ ,הלא ןומימ תורוקמ – "ירוביצ ןומימ"           

 ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל )א(13 ףיעסב םיטרופמה ןומימה תורוקמ   )1(
;1994-ד"נשתה
 דסומה וא לארשיל הנגה אבצ ,הלשממה ידרשממ דרשמ לש שכרב הרוקמש הסנכה   )2(
;ימואל חוטיבל
;וצב רצואה רשו תואירבה רש ועבקש םיפסונ םיירוביצ ןומימ תורוקמ   )3(

 ןועמ וא ןוטועפ תוברל ,םידלי ןגל וניא ,םירוגמל וניאש שומיש לכ – "םירוגמל וניאש שומיש"           
;יאופר תורישל וניא וא ,םוי
:הלאמ דחא לכ – "יאופר תוריש"           

 ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב ותרדגהכ תואירבה יתוריש לסב לולכה תוריש   )1(
 יאופר תוריש – ןלהל( ירוביצ ןומימב ןמוממו תחקרמ תיבו הדבעמ טעמל ,1994-ד"נשתה
;)ירוביצ
.ןשה תואירב יתוריש   )2(



 גרוח שומישל רתיה שדוחי אלו ןתניי אל הז ףיעס תוארוה וילע תולחש ןונכת בחרמב  )ב(           
.םירוגמל וניאש שומישל רויד תדיחיב
 וניאש שומישל רתיה שדוחי אלו ןתניי אל הז ףיעס תוארוה וילע תולחש ןונכת בחרמב   )ג(           
 הדעוול גיצה רתיהה שקבמ ןכ םא אלא ,ירוביצ יאופר תוריש ןתמ לש הרטמל רויד תדיחיב םירוגמל
– תימוקמה

 ןומימב םינתינ רוידה תדיחיב םינתינה תואירבה יתוריש רקיע יכ ריהצה ובש ריהצת   )1(
 יתוריש בור םא ,ירוביצ ןומימב ורקיעב ןתינה תורישכ תוריש וארי ,הז ןיינעל ;ירוביצ
 תוליעפה תועש רקיע םא וא ירוביצ ןומימב םה רוידה תדיחיב םילפוטמל םינתינה תואירבה
;ירוביצ ןומימב םינתינה תואירב יתורישל תושדקומ רוידה תדיחיב
.ירוביצה ןומימה םרוג ןיבל רתיהה שקבמ ןיב םיתוריש שכר םכסה   )2(

 תדיחיב גרוח שומישל רתיה שדחל תיאשר תימוקמה הדעווה ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ד(           
 ןיבל ,)2015 סרמב 1( ה"עשתה רדאב 'י םוי ןיבש הפוקתב עקפ ופקותש ,םירוגמל וניאש שומישל רויד
 ולסכב ט"י םוימ הנש לע הלעת אלש תחא תפסונ הפוקתל ,)2016 טסוגואב 31( ו"עשתה באב ז"כ םוי

 תונימזה רוידה תודיחי רפסמב העיגפה תא ,ראשה ןיב ,הלקשש רחאל ,)2015 רבמצדב 1( ו"עשתה
.ימוקמה ןונכתה בחרמב םירוגמל
 זכרמ זוחמב ,ביבא לת זוחמב םיימוקמה ןונכתה יבחרמ לע ולוחי הז ףיעס תוארוה   )1(  )ה(           

;הפיח זוחמבו
 וא םהילע ולוחי הז ףיעס תוארוהש םיימוקמ ןונכת יבחרמ ףיסוהל יאשר רצואה רש   )2(
 ,םהילע ולוחי הז ףיעס תוארוהש םיימוקמה ןונכתה יבחרממ םיימוקמ ןונכת יבחרמ עורגל
 ןיב בשחתהב ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב עבקיש הדימ תומא יפל
.םירומאה ןונכתה יבחרמב רחסמל םיחטש לש עציהבו םירוגמל םיחטש לש עציהב ראשה

 יפל ,רצואה רשל חוודת ,הלש ןונכתה בחרמ לע תולח הז ףיעס תוארוהש תימוקמ הדעו   )ו(           
 חווידה דעומל המדקש הפוקתב הטקנש הפיכא תולועפ לע הז ללכבו ,הז ףיעס לש ומושיי לע ,ותשירד
 םירוגמל וניאש שומישל םירתיהה רפסמ לע ,המוחתב םירוגמל רויד תודיחיב ןידכ אלש שומיש דגנכ
.הפוקת התואב ועקפש רומאכ םירתיהה רפסמ לעו ףקותב ויהש
 ןטק ףיעסב( םישדוח השיש ידמ ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעוול חוודי רצואה רש   )ז(           
 ,הז ףיעס תוארוה םושיי לע ,)2015 רבמצדב 1( ו"עשתה ולסכב ט"י םויב לחה )חווידה תפוקת – הז
 ןידכ אלש שומיש דגנכ חווידה תפוקתב ןונכתה תודסומו ודרשמ וטקנש הפיכא תולועפ לע הז ללכבו
 שומישל םירתיהה רפסמ לע ,םהילע תולח הז ףיעס תוארוהש ןונכתה יבחרמב םירוגמל רויד תודיחיב
.הפוקת התואב ועקפש רומאכ םירתיהה רפסמ לעו ףקותב ויהש םירוגמל וניאש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הגשהו ררע
 תתל ברסל תימוקמ יושיר תושר לש וא תימוקמ הדעו לש הטלחהמ עגפנ ומצע האורה   )1(  )א( .152

 ינפב רורעל יאשר )א(149 ףיעס תוארוה יפל השגוהש תודגנתה תוחדל וא הז קרפ יפל רתיה
 ,היחדה וא בוריסה רבדב הטלחהה ול האצמוהש םוימ םימי םישולש ךות ררעה תדעו
 ןוכמש ךכ לשב רתיה תתל ברסל תימוקמ יושיר תושר לש הטלחה לע רורעל ןיא םלואו
;תוניקת ןניא הרקבה תואצות יכ עבק רתיהל השקבל ןכת תרקב עציבש הרקבה
 הדעוב תצעיימה העדה ילעב םיגיצנ ינש וא דחאכ תימוקמה הדעוה ירבח ינש   )2(
 תתל ,תימוקמה יושירה תושר וא תימוקמה הדעוה תטלחה לע םיקלוחה ,דחאכ תימוקמה
 םוימ םימי רשע השימח ךות ררעה תדעול רורעל םיאשר ,ותתל אלש וא הז קרפ יפל רתיה
.תימוקמה הדעוה לש הטלחהה ןתמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2002-ב"סשת )60 'סמ ןוקית(
 קרפ יפל ,)ב(ב6 ףיעסב התועמשמכ ,יושירה תושר תטלחהמ עגפנ ומצע האורה    )1(        )1א(           

;הטלחהה ול האצמוהש םוימ םימי םישולש ךותב תויתשתל הדעוה ינפל רורעל יאשר הז

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,יושירה תושר תטלחה לע תויתשתל הדעוה ינפל רורעל יאשר תויתשתל הדעוה רבח   )2(
;הטלחהה ןתמ םוימ םימי רשע השימח ךותב הז קרפ יפל ,)ב(ב6 ףיעסב התועמשמכ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 וא תימוקמה הדעווה תטלחה לע ררעה תדעו ינפל רורעל יאשר תויתשתל הדעווה רבח   )3(
.הטלחהה ןתמ םוימ םימי 15 ךותב ,)ג(ב6 ףיעס יפל תימוקמ יושיר תושר

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 ,םיאנתו תוביסנ ,םירקמ עובקל רצואה רש יאשר ,תרצוקמ ךרדב רתיהל השקב השגוה        )2א(           
 רתיהל השקבה השגוה םהיבגלש ןיעקרקמב תוכז לעב יאשר )2()ב(ב145 ףיעסב רומאה םייקתהבש
.עבקיש םיניינעבו םידעומב לוכהו ,ררעה תדעוול הגשה שיגהל ,רומאכ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יאשר ,)2()ד(145 ףיעס תוארוהל םאתהב רתיה תימוקמה יושירה תושר הנתנ אל        )3א(           

 םיבויחה טוריפ חולשמל עבקנש דעומהמ םימי 15 ךותב ררעה תדעו ינפל ךכ לע רורעל רתיהה שקבמ
 ןתניי רתיהה יכ התטלחהב עובקל איה תיאשר ,ררעה תא ררעה תדעו הלביק ;)1()ד(145 ףיעסב רומאכ
.תימוקמה יושירה תושר םוקמב שקבמל רתיהה תא ןתית ,רומאכ העבק ;הידי לע
.ררעה תדעוב הטלחה ןתמל דע רתיה ןתניי אל ,רומאכ ררע שגוהשמ  )ב(           
.ותשגה םוימ םימי םישולש ךות ררעב טילחת ררעה תדעו   )ג(           
.ןינעה יפל ,יושירה תושר וא תימוקמה הדעוה תטלחה םוקמב אובת ררעה תדעו תטלחה  )ד(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררעה ירדס
 גיצנ וא תימוקמה יושירה תושר יגיצנו ,דגנתמה ,רתיהה שקבמ ונמזוי ,הז קרפ יפל ררעב ןוידל .153

 ררעה תדעו ינפב עימשהל םה םיאשרו םהינפב ןוידה םייקתי ובצייתהשמו ,ןינעה יפל ,תימוקמה הדעוה
.םהיתונעט תא

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .154

םירחא םיניד יפל תויוכז
.רחא ןיד יפל ררע תוכז לעב לש תוכז לכמ תערוג הניא הז קרפ יפל ררע תוכז .155

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( תיפוחה הביבסה םוחתבו תיאלקח עקרקב תולבגה
.הנושארה תפסותב רומאל םאתהב אלא תיאלקח עקרקב םדא שמתשי אל  )א( .156

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית(
 רומאל םאתהב אלא הז קרפ יפל רתיה ןועטה רבד תיפוחה הביבסה םוחתב םדא השעי אל  )ב(           

.הינשה תפסותב

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תושקבב הערכהל דעומ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

145 ףיעסב הרומאה הפוקתה ךותב רתיה תתל השקבב תימוקמ יושיר תושר הטילחה אל  )א(  .157
 טילחת ררעה תדעו ;ררעה תדעול ותשקב תא שיגהל שקבמה יאשרו רתיה תתל בוריסכ תאז וארי ,)1ב(
 להונה רבדב תודחוימ תוארוה עבקי רצואה רש ;הל השגוהש םויהמ םימי םישולש ךותב ותשקבב
.ךוניח תודסומב ,רומאכ תושיגנ תומאתה עוציבל ,םירתיהה ןתמבו םירתיהל תושקבב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 םיעשת ךותב ,גרוח שומישל רתיהל השקבב וא הלקהל השקבב תימוקמ הדעו הטילחה אל  )ב(           
.ררעה תדעוול ותשקב תא שיגהל יאשר שקבמהו ,השקבל בוריסכ תאז וארי ,התטילק דעוממ םימי

103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )16 'סמ ןוקית( ןופלטו םימ ,למשח תקפסה תלבגה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה

– הז ףיעסב )א( .א157
;ןינעה יפל ,מ"עב םילשורי זוחמל למשחה תרבח וא מ"עב לארשיל למשחה תרבח – "הרבחה"           
;ןופלט יתוריש תתל ןידכ ךמסוהש ימ – "להנמה"           
 תדעו שאר בשוי וא ,הדעוה סדנהמ םע דחי תימוקמ הדעו שאר בשוי – "תרשאמה תושרה"           

;תימוקמה הדעוה סדנהמ םע דחי 18 ףיעס יפל הנשמ

2001-א"סשת )55 'סמ ןוקית(
 הרבח וא ,1959-ט"ישת ,םימה קוח יפל םימ קפסל ךמסוהש ימ לכ וא תימוקמ תושר – "קפס"           
.ןינעה יפל ,)בויבו םימ ידיגאת קוח – ןלהל( 2001-א"סשת ,בויבו םימ ידיגאת קוחב התועמשמכ
 תודובע ךרוצל למשח קפסת אלו ןינבל למשח תקפסהל הדובעב הרבחה ליחתת אל   )1(  )ב(           

;הינב רתיה וא תרשאמה תושרה תאמ רושיא הל איצמה למשחה שקבמש רחאל אלא ,הינב



 תאמ רושיא הל איצמה למשחה שקבמש רחאל אלא ןינבל למשח הרבחה קפסת אל   )2(
.תרשאמה תושרה

 תאמ רושיא ול איצמה רוביחה שקבמש רחאל אלא שדח ןינבב ןופלט להנמה ןיקתי אל   )ג(           
.תרשאמה תושרה
 שקבמהש רחאל אלא ,רתיה הנועטה הדובע עוציב ךרוצל ןיעקרקמל םימ קפס קפסי אל   )1(  )ד(           

;תרשאמה תושרה תאמ רושיא ול איצמה
 רחאל אלא - )1( הקספב רומאכ הדובע עוציב ךרוצל אלש - ןינבל םימ קפס קפסי אל   )2(

.תרשאמה תושרה תאמ רושיא ול איצמה שקבמהש
 יפל רתיה ןתינ םא )ד(-ו )ג( ,)ב( םינטק םיפיעסב רומאכ רושיא ןתית תרשאמה תושרה   )1(  )ה(           

 הנבנ ןהבש וא ,ןופלטה וא םימה ,למשחה רוביח שקובמ ןהיבגלש תודובעל 145 ףיעס
;ןינעה יפל ,רוביחה שקובמ ויבגלש ןינבה
 יפל רושיא ןתיל ,דחוימ םעטמ ,תרשאמה תושרה תיאשר ,)1( הקספב רומאה ףא לע   )2(
 הדעוה הטילחהש הינבה רתיה םא םג ,הל ואריש םיאנתב ,)1()ד(-ו )1()ב( םינטק םיפיעס
;ןתינ םרט ןתיל תימוקמה

2001-א"סשת )55 'סמ ןוקית(
()ב( םינטק םיפיעס יפל רושיא ןתית אל תרשאמה תושרה ,)1( הקספב רומאה ףא לע   )3(
 םימ ידיגאת קוחב התועמשמכ הרבח לש המוחתב הנבנש שדח ןינבל )2()ד(-ו )ג( ,)2
 תכרעמלו םימה תכרעמל רבוחמ ןינבה יכ הרשיא הרומאה הרבחהש רחאל אלא ,בויבו
.ןיד לכ יפ לעו ,ויתורטמלו ןינבב שומישל םאתהב ,םיכפשל רחא ןורתפ םייק יכ וא ,בויבה

1991-א"נשת )33 'סמ ןוקית(
 השקבה אשונ הנבמה יכ הענכוש םא ,הז ףיעס יפל רושיא תתל תיאשר תרשאמ תושר        )1ה(           
 השקבה תשגה דעומב ומלשוה אל רשא המלשה םינועטה םיטרפ טעמל ,הינבה רתיהל םאתהב הנבנ

 רש ;םיטרפ םתוא לש םתמלשה ינפל םג שומישל יואר אוה ךא ,השקבה שקבמ ידי לע וטרופש םימעטמ
 ,הז ףיעס ןינעל שומישל יוארה הנבמ והמ רידגי ,וז הקספ יפל השקבה חסונ תא תונקתב עבקי רצואה
 הנבמה תמלשה חיטבהל ידכ ןתיל וא אלמל רושיא שקבמ שרדייש תויוברעה וא םיאנתה תא עבקיו
.רתיהל םאתהב המלשוה הינבהש ינפל רושיא לביק םא ,הינבה רתיהל םאתהב

1991-א"נשת )33 'סמ ןוקית(
:הלא תוארוה ולוחי 3'ה קרפ תוארוה יפל ןתינש רתיה יפל הנבנש הנבמ לע        )2ה(           

 רתיהל השרומה תמיתחב שגות הז ףיעס יפל רושיא תתל תרשאמ תושרל השקב   )1(
 ובש רתיהל השרומה לש ריהצת הל ףרוציו רתיהל השקבה תא ךרעש 3'ה קרפב ותועמשמכ
 הנמתנ ;שומישל יואר אוה יכו הינבה רתיהל םאתהב הנבנ השקבה אשונ הנבמה יכ ןייוצי
 לע אוה םג םותחי ,רתיהל השקבה תא ךרע אלש רתיהל השרומ הינבה תרוקב לע יארחאכ
;ריהצתה לעו תרשאמה תושרל השקבה
 אלא ,השקבה הל השגוהש םוימ םימי הרשע ךות רושיאה תא ןתית תרשאמה תושרה   )2(
 ומייקתה אל יכ ,להנמל וא םימה קפסל ,הרבחל רומאה דעומה ךותב בתכב העידוה ןכ םא
 יפל ,ןופלטל וא םימל ,למשחל הנבמה רוביח ךרוצל תונקתבו קוחב םיעובקה םיאנתה
;רתיהל השרומל חלשיי העדוההמ קתעה ;םטרפתו ,ןינעה
 לע העידוה אל וא ,)2( הקספב רומאה דעומה ךותב רושיא תרשאמה תושרה הנתנ אל   )3(
 ,הרבחל תורישי ,רומאה דעומה רחאל ,תונפל ןתינ ,הקספ התואב רומאכ רוביחל התודגנתה
 וז השקבב םג ומייקתיש דבלבו ,רומאכ הנבמה רוביח שקבלו להנמל וא םימה קפסל
 יפל ,ןופלטל וא םימל ,למשחל הנבמה תא רבחל היהי ןתינ ,ןכ השע ;)1( הקספ תוארוה
 ,ןיד לכ יפל תרחא העינמ תמייק ןכ םא אלא ,תרשאמה תושרה רושיא אלב םג ,ןינעה
 לע ועידוה ,ןופלטל וא םימל ,למשחל הנבמה תא רבחל שקבתנש ימ וא תרשאמה תושרהו
.רוביחה שקבמל בתכב ךכ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ילבו )1()ד(145 ףיעסב םתועמשמכ םיבויחה ומלושש ילב הז קרפ יפל רתיה ןתינ        )3ה(           

 תרשאמה תושרה ןתית אל ,ןיד לכ תוארוהל ףופכב םמולשת תחטבהל תומיאתמה תויוברעה ונתינש
 תויוברע ונתינש וא םירומאה םיבויחה ומלוש ןכ םא אלא ,)2()ד(-ו )2()ב( םינטק םיפיעס יפל רושיא
 דעוממ הדובע ימי 15-מ רחואי אל רושיאה שקבמל רסמנ םירומאה םיבויחה טוריפש דבלבו ,רומאכ
.הז ףיעס יפל רושיאל השקבה תשגה



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 יפל רושיא תרשאמה תושרה ןתית אל ,רתיהה יפל תודובעל עוציב תרקב תבוח העבקנ        )4ה(           

.תוניקת עוציבה תרקב תואצות יכ הרקב ןוכמ רשיא ןכ םא אלא ,)2()ד(-ו )2()ב( םינטק םיפיעס
 היטס התוויה הישעת וא םיתוריש ,רחסמ ,רויד תדיחי לש התיינב יכ תרשאמה תושרה התאר   )ו(           

 וא ןופלט יתוריש ,למשח ןתמ קיספהל וא עונמל ,קפסל וא להנמל ,הרבחל תורוהל איה תיאשר ,רתיהמ
.הדיחי התואל ,ןינעה יפל ,םימ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 יפל הנתינש הארוה ידי לע וא הז ףיעס יפל רושיא תתל בוריס ידי לע עגפנ ומצע האורה   )ז(           

 םויהמ םימי רשע השימח ךות ררעה תדעו ינפב ךכ לע רורעל יאשר ,)2()ח( ןטק ףיעס וא )ו( ןטק ףיעס
 םוימ םימי םישולש ךותב ררעב התטלחה ןתית ררעה תדעו ;הארוהה לע וא בוריסה לע ול עדוה ובש
.הינפב התדמע עימשהל תרשאמה תושרל תונמדזה הנתנש רחאלו ,הל שגוהש

1986-ו"משת )22 'סמ ןוקית(

וצב עובקל יאשר רצואה רש   )1(  )ח(           
[7]

 ,רבדב תעגונה תיזוחמה הדעוה םע תוצעייתה רחאל ,
:הלא םיינש ומייקתנ םא ,ינולפ חטשב ולוחי אל הז ףיעס תוארוה יכ

;וב הינב הריתמה הדקפוהש תינכתב לולכ רומאה חטשה   )א(
 תלבקל העינמ היהת אל תינכתה רושיא רחאל יכ התעד התוויח תרשאמה תושרה   )ב(
 ידי לע תינכתל השגוהש תודגנתהמ תעבונה העינמ תוברל ,רומאה חטשב הינב רתיה
 הרישי תוכז ול שיש ןיעקרקמל תסחייתמ תודגנתההו ,תינכתהמ ןירשימב עגפנש ימ
.םהב

 רצואה רש וצ חוכמ רושיא ןתינ ויבגלש ,ןינבה תיינבב יכ תרשאמה תושרה התאר   )2(
 ,הרבחל תורוהל איה תיאשר ,הדקפוהש תינכתה תוארוהמ הייטס התיה ,)1( הקספב רומאכ
 ותואל ,ןינעה יפל ,םימ וא ןופלט יתוריש ,למשח ןתמ קיספהל וא עונמל ,קפסל וא להנמל
.וז הקספ יפל הארוה לע םג ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי )ז( ןטק ףיעס תוארוה ;ןינב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמ ידי לע עוציב תרקב
 ןוכמ לש חוויד תבוח תוברל ,הרקב ןוכמ ידי לע עוציב תרקב תבוח עובקל יאשר רצואה רש .ג157

.עבקיש םיניינעבו םידעומב רתיהל םאתהב אלש תודובע עוציב לע הרקב

1998-ח"נשת )46 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .158

 )71 'סמ ןוקית( 1981-א"משת  )14 'סמ ןוקית( םירוטרנגו תוילעמ תנקתה תבוח
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת

 וב ןיאש הובג ןינב תיינבל רתיה ןתניי אלו םדא ינב תאישנל תילעמ ןקתות הובג ןינב לכב )א( .א158
 תושיגנ תומאתה ועצובי וא תילעמ ןקתות םירוגמ ןינב לכבו רומאכ תילעמ תנקתה בייחמה יאנת
.)ו( ןטק ףיעסב רומאכ תולבגומ םע םישנאל

2001-א"סשת )55 'סמ ןוקית(
 רתוי תנקתומ םהבש ,ב158 ףיעסב ותרדגהכ ירוביצ ןינב לכבו ,םירוגמ ןינב לכב    )1(        )1א(           

 םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש ;תבש דוקיפ ןונגנמ תוילעמה תחאב ןקתוי תחא תילעממ
;הז ףיעס תוארוהמ תומוקמ וא םינינב יגוס רוטפל יאשר ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו
 בייחמה יאנת וב ןיאש תחא תילעממ רתוי תננכותמ ובש ןינב תיינבל רתיה ןתניי אל   )2(
;תבש דוקיפ ןונגנמ תנקתה
 םינינבב תבש תוילעמ תנקתה קוחב ותרדגהכ - "תבש דוקיפ ןונגנמ" ,הז ףיעסב   )3(
 .2001-א"סשת ,)הקיקח ינוקיתו תוארוה( םירוגמ ינינבבו םיירוביצ

 רוקממ למשחה םרז תקספה תעשב למשח םרז תקפסהל רוטרנג ןקתוי תומוק-בר ןינב לכב  )ב(           
 ;תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב תונקתב רצואה רש עבקש וינקתימלו ןינבה יקלחל ,ישארה הקפסאה
.רומאכ רוטרנג תנקתה בייחמה יאנת וב ןיאש תומוק-בר ןינב תיינבל רתיה ןתניי אל
 תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,תונקתב עבקי רצואה רש   )ג(           

.הז ףיעס ןינעל תומוק-בר ןינבו הובג ןינב והמ ,תסנכה לש הביבסה



2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
 תילעמ תנקתהב הינב רתיה ןתמ תונתהל ןונכת דסומ לש ותוכמסמ עורגל ידכ הז ףיעסב ןיא  )ד(           

 םיבייחמ וב שומישהו ןינבה דועיי ותעדל םא תומוק-בר וא שיגנ ןינב ,הובג ןינב וניאש ןינבב רוטרנג וא
.תאז
 ןתינש למשח םרז תקפסהל רחא ןקתימ תונקתב עובקל רצואה רש יאשר הז ףיעס ןינעל  )ה(           
.רוטרנג םוקמב וניקתהל

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(
 ןתניי אלו )תילעמ – הז ףיעסב( םדא ינב תאישנל השיגנ תילעמ ןקתות שיגנ ןינב לכב   )1(   )ו(           

.רומאכ תילעמ תנקתה בייחמה יאנת וב ןיאש שיגנ ןינב תיינבל רתיה
:הלאמ דחא ,ןינעה יפל ,הנביי וא ןקתוי שיגנ ןינב וניאש ףגא לכב   )2(

;השיגנ תילעמ   )א(
 ץעונש רחאל ,הדעווה סדנהמ רשיאש ,תילעמל הפולחכ תושיגנ תמאתה   )ב(
;הביבסו תויתשת ,םינבמ תושיגנל השרומב
.תילעמל ריפ    )ג(

 רחאל ,רשיא הדעוה סדנהמש ,שיגנ ןינב וניאש ףגא לע לוחי אל )2( הקספב רומאה   )3(
 תושיגנ ובש רוידה תודיחימ םיתש יכ הביבסו תויתשת ,םינבמל תושיגנ השרומב ץעונש
 ןהב עצבל היהי ןתינש ךכ וננכות ןינבב רוידה תודיחי ראש יכו ,א1'ה קרפ תוארוה יפל
.א1'ה קרפ תוארוהל םאתהב תושיגנ תומאתה
– הז ףיעסב   )4(
 תוגרדמ רדח וא תפתושמ הסינכ ןהלש ,רתוי וא רויד תודיחי 6 וב שיש ןינבמ קלח – "ףגא"
;ףתושמ
 הסינכה סלפמ ןיבל ףגאל תעבוקה הסינכה סלפמ ןיב הבוגה שרפה ובש ףגא – "שיגנ ןינב"
 ;םירטמ 10 לע הלוע ,)הבוג שרפה – ןלהל( ףגאב רתויב ההובגה המוקב תנכושה הרידל
 ףיעסב עובקהמ ךומנ הבוג תונקתב עובקל יאשר ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,רשה
 לע הלועה הבוג עובקל יאשר תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו ,הז
.םיינכט וא םייסדנה םימעטמ שרדנ רבדה םא הז ףיעסב עובקה
 ,ןוכישהו יוניבה רש םע תוצעייתה רחאל ,רשה ,)4( דע )1( תואקספב רומאה ףא לע   )5(
 םינינב וב תונביהל םיננכותמש בושיימ קלחב וא הנוכשב ,םחתמב יכ וצב עובקל יאשר
 םירוטפ ,םקלח וא םלוכ ,םינינבה ויהי ,םירטמ 13 לע הלוע וניא הבוגה שרפה םהבש
 םייתרבח וא םיילכלכ םימעטמ שורד רבדה יכ רשה ענכוש םא ,תילעמ תנקתה תבוחמ
.םינינבה תא סלכאל תננכותמה היסולכואל םיעגונה

1994-ד"נשת )39 'סמ ןוקית( הינח תומוקמ תדמצה
– הז ףיעסב )א( .1א158

;)2()א(145 ףיעסב התרדגהכ – "הריד"           
 ןורמיתה חטש תאו הינחה חטש תא ללוכה ,בכר ילכ תיינחל דעוימה חטש – "הינח םוקמ"           
.בכר ילכ לש האיצילו הסינכל
 וא תונקתב ועבקנש תוארוהל םאתהב אלא הינח תומוקמ ינשמ רתוי תחא הרידל ודמצוי אל  )ב(           

 הענכוש ןכ םא אלא רומאכ הדמצה תימוקמה יושירה תושר רשאת אלו ,תימוקמה יושירה תושר רושיאב
.הינח תומוקמ ינשמ רתוי הל ודמצויש בייחמ הרידל דעוימה שומישהש
.הלטב ותדמצה ,הז ףיעס תוארוהל דוגינב הרידל הינח תומוקמ דימצמה   )ג(           

 ןוקית( 1997-ז"נשת ט"ת 1994-ה"נשת  )40 'סמ ןוקית( םישנל םידעוימה שומיש יתב
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

.ב158 ףיעסב ותרדגהכ ירוביצ ןינבב שומיש תיב – "ירוביצ שומיש תיב" ,הז ףיעסב )א( .2א158
 ןמ ובש תועובקה רפסמבו וחטשב לודג םישנל דעוימה רודמה היהי ירוביצ שומיש תיבב  )ב(           

 הצעומה םע תוצעייתהב תונקתב רצואה רש עבקיש יפכ לכה ,םוקמ ותואב םירבגל דעוימה רודמה
.תואירבה רש םעו תיצראה
 וא םינינב יגוס רוטפל יאשר תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאב רצואה רש   )ג(           

.הז ףיעס תוארוהמ תומוקמ



2012-ב"עשת )97 'סמ ןוקית( הינח תומוקמ תנקתהב רתיה תיינתה
 תנקתהב ,קוזיחה תינכת יפל ,ףתושמה שוכרב הדובע עוציבל רתיה ןונכת דסומ הנתי אל )א( .3א158

 אל יכ אצמ םא ,םקלח וא םלוא ,רתיהה אשונ סכנה םוחתב ןיד יפל שרדנה רפסמב םיפסונ הינח תומוקמ
.סכנה םוחתב םניקתהל ןתינ
 לש םתנקתהב ףתתשהל )א( ןטק ףיעסב רומאכ רתיה שקבמ בייחל יאשר ןונכת דסומ   )1(  )ב(           

 יאמש עבקיש םוכסב ,רתיהה אשונ סכנה רוזאב ירוביצ ןוינחב םיפסונה הינחה תומוקמ
;ןונכתה דסומ םעטמ
 דסומ לש דרפנ ןובשחב ודקפוי הז ףיעס תוארוה יפל ןונכת דסומב ולבקתיש םימוכסה   )2(
 ירוביצה ןוינחב הינחה תומוקמ ונקתוה אל ;ודעונ המשל הרטמל קרו ךא ושמשיו ןונכתה
 רתיהה שקבמל םירומאה םימוכסה ורזחוי ,רתיהה ןתמ דעוממ םינש רשע ךותב רומאכ
.תיבירו הדמצה ישרפה ףוריצב

– הז ףיעסב   )ג(           
 םיתב קוזיח( ןיעקרקמה קוחב םתועמשמכ – "קוזיחה תינכת"ו "ףתושמה שוכרב הדובע"           

;2008-ח"סשתה ,)המדא תודיער ינפמ םיפתושמ
.1961-א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב םתרדגהכ – "תיבירו הדמצה ישרפה"           

1981-א"משת )15 'סמ ןוקית(
םיירוביצ םינינבב םיכנל םידחוימ םירודיס :1'ה קרפ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת  )15 'סמ ןוקית( תורדגה
– הז קרפב .ב158

 רצואה רש עבקיש יפכ ,תירוביצ הרטמל םישמשמה םינינב גוס םע הנמנה ןינב – "ירוביצ ןינב"           
;תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאב תונקתב
.'ה קרפ יפל הינבל רתיה – "רתיה"           

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( קרפה תלוחת
 ינפל ןתינ וב שומישל וא ותיינבל רתיההש ירוביצ ןינב יבגל ולוחי ויפלו תונקתהו הז קרפ .1ב158

 ןג וא ךוניח דסומ אוהש ירוביצ ןינב יבגלו 1ו158 ףיעס יפל רשה ןיקתיש תונקת לש ףקותל ןתסינכ
 רחאל ןתינ ויבגל רתיהה םא ףא תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 'ז ןמיסב םתרדגהכ םידלי

.רומאה דעומה

 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )15 'סמ ןוקית( םייק ירוביצ ןינבב םיכנל םידחוימ םירודיס
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 ,)1972 סרמב 31( ב"לשת ןסינב ז"ט םויל דע אצוהש רתיה יפל הנבנ רשא םייק ירוביצ ןינב )א( .ג158

 קוח יפל תונקתב עבקנש יפכ םיכנל םידחוימ םירודיס תנקתהמ ןידכ רוטפ ול ןתינו ןכמ רחאל הנבנש וא
 סחיבו ןפואב ,םהינשל וא וקיזחמל וא ולעבל תורוהל ,ןיד לכב רומאה ףא לע ,רצואה רש יאשר ,הז

 ךותב ,ןהמ קלח וא ,הז קוח יפל תונקתב שרדנכ םיכנל םידחוימ םירודיס וב ןיקתהל ,רשה עבקיש
.עבקיש ןמז תפוקת
 אלו ךליאו )1972 לירפאב 1( ב"לשת ןסינב ז"י םוימ אצוהש רתיה יפל הנבנש ירוביצ ןינב  )ב(           

 יוליממ רוטפ ויבגל ןתינ אלו הז קוח יפל תונקתב עבקנש יפכ םיכנל םידחוימ םירודיס וב ונקתוה
 סחיבו ןפואב ,םהינשל וא קיזחמל וא לעבל ,ןיד לכב רומאה ףא לע ,תימוקמה הדעוה הרות ,תונקתה
 לע הלעת אלשו התארוהב עבקתש ןמז תפוקת ךות רומאכ םידחוימ םירודיס וב ןיקתהל ,הדעוה עבקתש
.םינש שולש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 וילע הלטוהש ימו ,)ב( וא )א( םינטק םיפיעסב רומאכ הארוה ירוביצ ןינב יבגל הנתינ   )ג(           

 םוימ םימי םיעשת ךותב ,אוה יאשר ,האולמב הארוהה תא עצבל תיסדנה הניחבמ עונמ העצבל הבוחה
 ריבעת תימוקמה הדעוה ;תימוקמה הדעוה תאמ 147 ףיעסב רומאכ הלקה שקבל ,הארוהה תא לביקש
 תלבק םוימ םימי רשע השימח ךות ,יאשר היהי הזו ,רומאכ הלקה ןתמ לע העדוה זוחמה ןנכתמל
 שומישה תא םיכנמ עונמל ידכ הב היהי אל םא קר ןתנית איהו ררעה תדעו ינפב הילע רורעל ,העדוהה
.ירוביצה ןינבב



 ,םיקסע יושיר קוח יפל יושיר ןועט קסעל אוה ושומיש רקיעש ןינב יבגל הז ףיעס יפל הארוה  )ד(           
 ףיעס יפל ,ןוישרה לוטיב רבדב הארתה לולכת ,)יושיר ןועט קסע – הז קרפב ןלהל( 1968-ח"כשת

.םייוקת אל הארוהה םא ,ה158
 תימוקמ הדעו לש הארוה וא )א( ןטק ףיעס יפל רצואה רש לש הארוה רחא אלימ אלש ימ  )ה(           
.רתיה יאנת רפהש ימכ ותוא םיאור ,)ג( ןטק ףיעסב רומאכ הלקה ול הרשוא אלו )ב( ןטק ףיעס יפל

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )15 'סמ ןוקית( רוערע
 תימוקמ הדעומ הארוה לביקש וא )א(ג158 ףיעסב רומאכ רצואה רשמ הארוה לביקש ימ )א( .ד158

 וא ןאולמב ליטהל שי וילע הלטוהש הארוהה עוציב תואצוה תא יכ רובס אוהו ,)ב(ג158 ףיעסב רומאכ
 ,דבלב הארוהה עוציב תואצוה ןינעל ,רערעל אוה יאשר ,ןינעה יפל ,קיזחמה וא לעבה ,ותלוז לע ןקלחב
.םולשה טפשמ תיבל
 ימ ידיב ג158 ףיעסב רומאכ הארוהה תא עצבל בויחה םצעב עוגפל ידכ רוערע תשגהב ןיא  )ב(           

.הב ןייוצש דעומבו הארוהה יפ לע העצבל בייוחש
.הארוהה עוציב תואצוהב תאשל וילע יכ ןעוט רערעמהש ימ םג ןמזוי רוערעב ןוידל   )ג(           
 ,רוערעה תובקעב ,ןתאצוה לשב יופיש וא ,קיזחמהו לעבה ןיב ןתקולחו תואצוהה תלטה  )ד(           
.ןינעה תוביסנב קדוצ אצמי טפשמה תיבש יפכ ויהי

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )15 'סמ ןוקית( קסע ןוישר לוטיב
2015-ה"עשת

 ףיעס יפל הארוה ויבגל המייוק אלש ירוביצ ןינב לש ושומיש רקיע יושיר ןועט קסע היה )א( .ה158
 יפל ,תימוקמה הדעוה וא רשה ורוי ,וב רומאכ תימוקמה הדעוה וא רצואה רש עבקש הפוקתה ךות ג158

.קסעה ןוישר תא לטבל יושירה תושרל ,ןינעה

2005-ה"סשת )74 'סמ ןוקית(
.)לטוב(  )ב(           

2005-ה"סשת )74 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   )ג(           

1981-א"משת )15 'סמ ןוקית( ירוביצ ןינבל רתיה ןתמ
 םידחוימ םירודיס רבדב תוארוה וב וללכנ םא אלא ירוביצ ןינבל רתיה ןתית אל תימוקמה הדעוה .ו158

 יפל תימוקמה הדעוה לש התבוחמ עורגל ידכ וז הארוהב ןיא ;הז קוח יפל תונקתב עבקנש יפכ םיכנל
.התוא תבייחמה תרחא הארוה לכ יפל וא )ב(145 ףיעס

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(

תולבגומ םע םישנאל תושיגנ :א1'ה קרפ
[8]

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( שדח ירוביצ םוקמ תושיגנ
– הז קרפב )א( .1ו158

 ,"תושיגנ תומאתה" ,"תושיגנ" ,"ירוביצ ףוג" ,"תולבגומ םע םישנא" ,"תולבגומ םע םדא"           
 תויוכז ןויווש קוחב םתועמשמכ – "תירוביצ תושר" ,"ידמ דבכ לטנ" ,"ביצנ" ,"תוביצנ" ,"ךוניח דסומ"
;תולבגומ םע םישנאל
 םישנאל תויוכז ןויווש קוחל הנושארה תפסותב םיטרופמה תומוקמהמ םוקמ – "ירוביצ םוקמ"           

;ונממ םיוסמ יתלב קלח וא רוביצה ללכ שומישל דעוימה תולבגומ םע
 ףקותל ןתסינכ רחאל ןתינ וב שומישל וא ותיינבל רתיההש ,ירוביצ םוקמ – "שדח ירוביצ םוקמ"           

;ירוביצ םוקממ רומאכ קלח תוברל ,)ד( ןטק ףיעס יפל םינפה רש ןיקתהש תונקתה לש
.1953-ג"ישתה ,םינקתה קוחב ותועמשמכ ילארשי ןקת – "ילארשי ןקת"           
 םישנאל תויוכז ןויווש קוחבש תועמשמה אהת ,הז קוחב הרדגה ול ןיאש הז קרפב חנומ לכל  )ב(           

.תעמתשמ תרחא הנווכ ןיאשכ אוהו ,תולבגומ םע
 לכהו ,תושיגנ תומאתה וב ועצוביו תולבגומ םע םישנאל שיגנ היהי שדח ירוביצ םוקמ   )ג(           

 תויוכז ןויווש קוח לש ויתורטמו דוסיה תונורקע חורבו ,הז קרפ יפל םינפה רש עבקיש תוארוהל םאתהב
.תולבגומ םע םישנאל



 םהיתויוכז םודיקל םילעופה םינוגרא ,תוביצנה ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,םינפה רש  )ד(           
– תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו תולבגומ םע םישנא לש

 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח לש ויתורטמו דוסיה תונורקעל םאתהב עבקי   )1(
 תולבגומ םע םדאל רשפאל ידכ ,שדח ירוביצ םוקמב תושרדנה תושיגנה תומאתה תא
 ,ראשה ןיב ,וללכי וז הקספ יפל תונקת ;ילארשי ןקתב בשחתהב ,ריבס ןפואב ,תושיגנ
– רבדב תוארוה

 םוקמה חטשב םירחא םירבעמו תורהנמ ,םירשג ,תוכרדמ ,םיתמצ תשגנה   )א(
;)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הינחה תומוקממ םירבעמ תשגנה תוברלו שדחה ירוביצה
 וא םימייקה הינחה תומוקמ ללכמ ,תולבגומ םע םישנאל הינח תומוקמ תאצקה   )ב(
;שדחה ירוביצה םוקמב ,ןינעה יפל ,םיננכותמה

 יבגל ,תותחפומ תושירד הז ללכבו ,)1( הקספ ןינעל יקלח וא אלמ רוטפ עובקל יאשר   )2(
 התולעש ,תרחא תושיגנ תמאתה וא ,תילעמ ןינעל וקלח וא ולוכ ,שדח ירוביצ םוקמ לש גוס
 תמאתה עוציב םא – )ההובג התולעש תושיגנ תמאתה – הז ףיעסב( רשה עבקש ,ההובג
 ףקיהב ,שדחה ירוביצה םוקמה לדוגב ,ראשה ןיב ,בשחתהב ידמ דבכ לטנ ליטי תושיגנה
 וא םייק ירוביצ םוקממ קלח ירוביצה םוקמה תויה ןכו ,ודועייבו וב ןתניהל דעוימה תורישה
.םייק ןינבל תפסות

 התוא עוציבמ רוטפ היהי ,שדח ירוביצ םוקמב ,תושיגנ תמאתה תנקתהב בייחש ימ   )1(  )ה(           
:הלאמ דחא םייקתמ יכ עבקנ םא תושיגנה תמאתה

 ,םינבמ תושיגנל החמומו תויסדנה תוביסמ עוציבל תנתינ הניא המאתהה   )א(
;תאז רשיא הביבסו תויתשת
 בקע ,םוקמה לש דחוימה ויפואב תיתוהמ העיגפ עונמל ידכ בייחתמ רוטפה   )ב(
;עבט וא תולכירדא ,היגולואיכרא ,הירוטסיה יכרע לשב ודוחיי
 דבכ לטנ ליטת התולע – רשה עבקש ,ההובג התולעש המאתה וא תילעמ ןינעל    )ג(

 םוקמב ןתניהל הדיתעה תוליעפה ףקיהב ,םוקמה גוסב ,ראשה ןיב ,בשחתהב ידמ
 תמאתה תולעבו תושיגנה תמאתה ביטב ,םוקמל שרדיתש היסולכואה ףריה תוברל
 ,תושיגנה תמאתה עוציבל םייתכלממו םיינוציח ןומימ תורוקמ לש םמויקב ,תושיגנה
 תמאתה עוציבל יארחאש ימ לש יופצה חוורה רועישב וא תוסנכהה רוזחמ ףקיהב
;תושיגנה
 ותוהמב ידוסי יוניש תבייחמ איה – םייק ןינבב יונישל וא תפסותל רתיה ןינעל    )ד(

;וב ןתינה תורישה וא םוקמה לש
 עוציב לע תורוהל ,ביצנה וא הדעווה סדנהמ יאשר ,)1( הקספב רומאכ רוטפ עבקנ   )2(
;ןינעה תוביסנב תוריבס ןהש תויפילח תושיגנ תומאתה
 תויתשת ,םינבמ תושיגנל החמומ רושיאו רתיהל השקבה ףוריצב רוטפל השקב   )3(
;ביצנל השקבהמ קתעה ריבעי הדעווה סדנהמו ,הדעווה סדנהמל שגות הביבסו
 השקבה תקידבל שורדה ךמסמ לכ שקבמהמ שורדל םיאשר ביצנהו הדעווה סדנהמ   )4(
;רוטפל
 ךכ לע עידוי ,הז ןטק ףיעסבש רוטפה תוליעמ תחא תמייקתמ אלש ביצנה עבק   )5(
 יאשר ,רוטפ ןתמ ביצנה רשיא .השקבב רוטפ ןתיי אל הדעווה סדנהמו ,הדעווה סדנהמל
;רוטפ ןתיל תימוקמה הדעווה סדנהמ
 תאצמה דעוממ םימי 45 ךותב הדעווה סדנהמל רסמית הז ףיעס יפל ביצנה תטלחה   )6(
 עירכי ,הרומאה הפוקתה ךותב הדעווה סדנהמל ביצנה תטלחה הרסמנ אל ;וידיל השקבה
;הדעווה סדנהמ השקבב
 יאשר ,םיאנתב רוטפ ןתמ רבדב הטלחה לעו רוטפל השקבה תייחד רבדב הטלחה לע   )7(

 ררע לע ;ררעב םיבישמ ויהי ביצנהו הדעווה סדנהמ ,ררעה תדעו ינפל רורעל השקבה שיגמ
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– יבגל ולוחי אל )ג()1()ה( ןטק ףיעסו ,)2()ד( ןטק ףיעס יפל תוארוה   )ו(           
;תירוביצ תושר ידיב לעפומ תוהיל דיתעש שדח ירוביצ םוקמ   )1(
;הז ףיעס יפל תונקת לש ףקותל ןתסינכ ברע ,הז קוח יפל הלחש הבוח   )2(
 ןויווש קוחב 'ו ןמיס יפל יתכלממ תואירב תוריש וב ןתניהל דיתעש ירוביצ םוקמ   )3(
;תולבגומ םע םישנאל תויוכז



.)ז( ןטק ףיעסב ותועמשמכ שדח ךוניח דסומ   )4(
 רתיהש ,ימשר ךוניח דסומ אוהש םישלי ןג וא ךוניח דסומ תויהל דעוימה םוקמב   )1(   )ז(           

 ףיעס יפל םינפה רש ןיקתהש תונקתה לש ףקותל ןתסינכ רחאל ןתינ וב שומישל וא ותיינבל
 עבקיש תוארוהל םאתהב תושיגנ תומאתה ועצובי )שדח ךוניח דסומ – הז ףיעסב( הז ןטק
.הז קרפ יפל םינפה רש
 ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,םינפה רש ,1'ה קרפ יפל תוארוהמ עורגל ילב   )2(
 תדעו רושיאבו ,תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז םודיקל םילעופה םינוגרא ,תוביצנה
:דבלב הלא תושיגנ תומאתה רבדב תוארוה עבקי ,תסנכה לש תואירבהו החוורה

;יזכרמה ןינבב תילעמל ריפ תנקתה   )א(
;םירבגל דחאו םישנל דחא ,תולבגומ םע םדאל שיגנ םיתוריש את תנקתה   )ב(
 ןיב ,יזכרמה הנבמל הסינכהמ השיגה יכרדו ךוניחה דסומל הסינכה תשגנה    )ג(
 תוברלו רצחלו טרופסה םלואל השיגה יכרדו ,םיכומסה םינבמל יזכרמה הנבמה
;השיגה יכרדב םישיבכ
.םינפה רש עבקש ,תפסונ המאתה לכ    )ד(

– ןינעל םג ולוחי שדח ירוביצ םוקמ ןינעל ,)ז( ןטק ףיעס תוארוה טעמל ,הז ףיעס תוארוה  )ח(           
 םניאש םיחטשו םיישיא הדובע יחטש טעמל ,הדובע םוקמ תויהל דעוימה םוקמ   )1(

 ירדחל הסינכהו ,תונורדסמה ,םיישיאה םיחטשל השיגה תוברלו ,םדא תייהשל םידעוימ
;הדובע
.וצב םינפה רש עבקש ףסונ םוקמ לכ   )2(

 ,ותמכסה תא רצואה רש ןתנ אל םלואו ,רצואה רש תמכסהב ונקתוי הז ףיעס יפל תונקת  )ט(           
.הלשממה תערכהל ןינעה רבעוי
 החוורה הדובעה תדעו רושיאל ושגוי )2()ז(-ו )1()ד( םינטק םיפיעס יפל תונושאר תונקת   )י(           
.)2006 יאמב 1( ו"סשתה רייאב 'ג םוימ רחואי אל תסנכה לש תואירבהו

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( שדח םירוגמ ןינבב ףתושמ חטש
2015-ה"עשת ,)העש

– הז ףיעסב        )א( .2ו158
 תפתושמ הסינכ ןהלש רויד תודיחי 6 תוחפל וב שיש ,ןינבמ קלח וא ןינב – "שדח םירוגמ ןינב"           

 רבמבונב 1( ז"סשתה ןושחב 'י רחאל ןתינ וב שומישל וא ותיינבל רתיהש ,ףתושמ תוגרדמ רדח וא
2006(;

 תדרפנו המלש הדיחי שמשל םידעוימה םיאת וא םירדח תכרעמ וא את וא רדח – "רויד תדיחי"           
;םירוגמל
.םירוגמה ןינב ירייד ללכ תא שמשל דעוימה חטש – "םירוגמ ןינבב ףתושמ חטש"           
 תומאתה עוציבל ףופכב ושעיי שדח םירוגמ ןינבבש ףתושמה חטשב שומיש וא הינב  )ב(           
.הז ףיעס תוארוהל םאתהב תונקתב ועבקייש ךרדבו תומכב ,ןפואב תושיגנ
 םודיקל םילעופה םינוגרא ,תוביצנה ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,רצואה רש   )ג(           
 םאתהב עבקי ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאבו תולבגומ םע םישנא לש םהיתויוכז
 ןקתב בשחתהבו תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח לש ויתוארוהו ויתורטמ ,דוסיה תונורקעל
 ףתושמה חטשב ,ריבס ןפואב ,תושיגנ תולבגומ םע םדאל רשפאל ידכ םישרדנה םירודיסה תא ,ילארשיה
– תשגנה רבדב תוארוה ,ראשה ןיב ,וללכי וז הקספ יפל תונקת ;שדח םירוגמ ןינבבש

;האובמהו ןינבל הסינכה ,ןינבל השיגה ךרד   )1(
;הנקתוהש לככ ,תילעמ   )2(
;םירוגמה תורידל השיגה יחתפ   )3(
;הרהזאו הערתה ,תוחיטב יעצמא   )4(
;ןינבל תוינחהמ ךרדהו ןיד לכ יפל תשרדנ םתנקתהש ,הינחה תומוקממ קלח   )5(
 שומישל דעונ גגהש לככ ,גגו רשוכ רדח ,הכירב ,רצח תוברל ,ןינבב רחא ףתושמ חטש   )6(
.םינקתימ לש הקוזחת וא הנקתה ,ןוקית אוהש שומיש טעמלו םיריידה

 ןינעל ,תותחפומ תושירד הז ללכבו ,יקלח וא אלמ רוטפ עובקל םג ןתינ הז ףיעס יפל תונקתב  )ד(           
:הלאמ דחא המאתהב ומייקתנ םא שדח םירוגמ ןינבב תושיגנ תמאתה



 יפל ,טקיורפה וא ןינבה תמקה תולעמ 0.5% לע הלועה ,דואמ הובג לטנ הליטמ איה   )1(
;ןינעה
;תויסדנה תוביסמ עוציבל תנתינ הניא איה   )2(
 ,הירוטסה יכרע לשב ,םוקמה לש דחוימה ויפואב יתוהמ ןפואב תעגופ איה   )3(
.עבט וא תולכירדא ,היגולואיכרא

 תמאתה התוא עוציבמ רוטפ היהי ,הז ףיעס יפל תושיגנ תמאתה תנקתהב בייחש ימ   )1(  )ה(           
 םייקתמ יכ ,הביבסו תויתשת ,םינבמ תושיגנל השרומב תוצעייתה רחאל ,עבקנ םא תושיגנ
;)ד( ןטק ףיעסב םיעובקה םיאנתה דחא תושיגנה תמאתהב
 לע תורוהל ,ביצנה וא תימוקמה הדעווה סדנהמ יאשר ,)1( הקספב רומאכ רוטפ עבקנ   )2(
;ןינעה תוביסנב תוריבס ןהש תויפילח תושיגנ תומאתה עוציב
 תויתשת ,םינבמ תושיגנל החמומ רושיאו רתיהל השקבה ףוריצב רוטפל השקב   )3(
 קתעה ריבעי תימוקמה הדעווה סדנהמו ,תימוקמה הדעווה סדנהמל שגות ,הביבסו

;ביצנל השקבהמ
 תקידבל שורדה ךמסמ לכ שקבמהמ שורדל םיאשר ביצנהו תימוקמה הדעווה סדנהמ   )4(
;רוטפל השקבה
 ןתיי אל הדעווה סדנהמו ,הדעווה סדנהמל ךכ לע עידוי ,רוטפ ןתיל ןיאש ביצנה עבק   )5(
;רוטפ ןתיל תימוקמה הדעווה סדנהמ יאשר ,רוטפ ןתמ ביצנה רשיא ;רוטפ
 תאצמה דעוממ םימי 45 ךותב הדעווה סדנהמל רסמית הז ףיעס יפל ביצנה תטלחה   )6(
 עירכי ,הרומאה הפוקתה ךותב הדעווה סדנהמל ביצנה תטלחה הרסמנ אל ;וידיל השקבה
;הדעווה סדנהמ השקבב
 שיגמ יאשר ,רוטפ ןתמ רבדב הטלחה לעו רוטפל השקבה תייחד רבדב הטלחה לע   )7(
 יפל ררע לע ;ררעב םיבישמ ויהי הדעווה סדנהמו ביצנהו ,ררעה תדעו ינפל רורעל השקבה
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.)לטוב(   )ו(           
 רחואי אל ,תסנכה לש תואירבהו החוורה הדובעה תדעו רושיאל ושגוי ,הז ףיעס יפל תונקת   )ז(           

.)2006 יאמב 1( ו"סשתה רייאב 'ג םוימ

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( תושיגנ השרומ רושיא
2015-ה"עשת

 דסומל ,שדח ירוביצ םוקמ אוהש ןינבל ,ןינעה יפל ,רמג תדועת וא רושיא ,רתיה ןתניי אל )א( .3ו158
 ,ונממ קלחל וא ,2ו158 ףיעסב ותרדגהכ שדח םירוגמ ןינבל וא )ז(1ו158 ףיעסב ותועמשמכ שדח ךוניח
 םע תוצעייתה רחאל ,הביבסו תויתשת ,םינבמ תושיגנל השרומ לש ותעד תווח הלבקתה ןכ םא אלא
:ןינעה יפל הלאמ דחא לכ יפל תוארוה תומייקתמ יכ ,תורישה תושיגנל השרומ

;הז קרפ   )1(
;א158 ףיעס   )2(
;1'ה קרפ םג – שדח ךוניח דסומ ןינעל   )3(

.עבקיש םירוגמ ינינב יגוסל תורישה תושיגנל החמומ םע תוצעייתה תבוחמ רוטפ עובקל יאשר רשה
– )א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ב(           

 השרומ לש ותעד תווחמ הלק היטסב רמג תדועת וא רושיא ,רתיה ןתנייש לוכי   )1(
 םיקומינב רומאכ היטס רשיא הדעווה סדנהמ םא ,הביבסו תויתשת ,םינבמ תושיגנל
;הז קרפ יפלש תארוהה לש הרפה םושמ היטסב ןיא יכ רשיאו ,וטרופיש
 תושיגנל השרומ לש ותעד תווחמ היטסב רמג תדועת וא רושיא ,רתיה ןתנייש לוכי   )2(

 תויוכז ןויווש קוחל 21 ףיעסב ותועמשמכ דחוימ סקנפב םושרה הביבסו תויתשת ,םינבמ
 יושר סדנהמ וא יושר לכירדא וניאש ,2005-ה"סשתה ,)2 'סמ ןוקית( תולבגומ םע םישנאל
 תבייחתמ היטסה יכ הדעווה סדנהמ עבק םא ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב םתרדגהכ
.הז קרפ יפל תוארוהה לש הרפה םושמ רומאכ היטסב ןיא יכ רשיאו ,תוחיטב ימעטמ

– הז ףיעסב   )ג(           
;145 ףיעסב ותועמשמכ – "רתיה"           
;א157 ףיעסב ותועמשמכ – "רושיא"           



 ,)תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתב התועמשמכ – "רמג תדועת"           
.1970-ל"שתה

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית( ךוניח דסומ – רתיה ףקות
1'ה קרפ יפל תולבגומ םע םישנאל תושיגנ תומאתה עוציבל רתיה ןתיל ןונכת דסומ תטלחה .4ו158

 ,התלבקמ םינש רשע ךשמל הפקת היהת ,ךוניח תודסומל ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל
 ,הדעווה תויחנהב וא םינקתב ,תוינכתב ,ןידב םייוניש ולח יכ הדעווה סדנהמ עבק אלש דבלבו
 תשגה דעוממ םימי הרשע ךותב ןינעב ותטלחה תא ןתיי הדעווה סדנהמ ;הטלחהב יוניש םיבייחמה
.רתיהל םאתהב הדובעה תא עצבל רתיהה לעב לש ותשקב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
תרצוקמ ךרדב יושיר :2'ה קרפ

)לטוב(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)ולטוב( .בי158 דע .ז158

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
הרקב ינוכמ :3'ה קרפ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

וידיקפתו הרקב ןוכמ תמקה :'א ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 3'ה קרפ – תורדגה
– הז קרפב .גי158

;הרקב ןוכמב ןיינע לעב וא הטילש לעב – "ןוכמ לעב"           
;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב םתרדגהכ – "הטילש"ו "ןיינע לעב"           
 ,תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה קוח – "תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה קוח"           

;1997-ז"נשתה
 תושרה קוח יפל המקוהש תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה – "תודבעמ תכמסהל תושרה"           

.תודבעמ תכמסהל תימואלה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( וידיקפתו הרקב ןוכמ תמקה
.הז קרפ תוארוה יפל ןוישיר ול ןתינ ןכ םא אלא הרקב ןוכמ םדא ליעפי אל )א( .די158

:וידיקפת ויהי הלאו ,הז קוח תוארוה יפל לעפויו םקוי הרקב ןוכמ  )ב(           
;ןכת תרקב עצבל   )1(
;עוציב תרקב עצבל   )2(
;הז קרפ תוארוה יפל ,םישרומ םירקבו םירקב ליעפהל   )3(
.הז קוח יפל וילע לטוהש רחא דיקפת לכ אלמל   )4(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ותוליעפלו הרקב ןוכמ תלעפהל ןוישיר ןתמל םיאנת
 םא ,)ןוישיר – הז קרפב( הרקב ןוכמ שמשלו ליעפהל ןוישיר ףוגל תתל יאשר רצואה רש )א( .וט158

:הלא לכ וב ומייקתה
:הלא לכ ותורישב םילעופ   )1(

 ,היינבה תועוצקממ דחאב יושר סדנהמ וא יושר לכירדא אוהש ןכת תרקב להנמ   )א(
 םושר אוהו ,היינבה ןכתבו היינבה םוחתב קוסיעב תוחפל םינש רשע לש ןויסינ לעבו
;'ב ןמיסב רומאכ רקבכ
 תועוצקממ דחאב יושר סדנהמ וא יושר לכירדא אוהש עוציב תרקב להנמ   )ב(
 עוציב תרקבו היינבה םוחתב קוסיעב תוחפל םינש רשע לש ןויסינ לעבו ,היינבה
;'ב ןמיסב רומאכ רקבכ םושר אוהו ,היינבה
;חי158 ףיעסב רומאכ םירקב    )ג(
;אכ158 ףיעסב רומאכ םישרומ םירקב    )ד(



 אוהש וא ,הרקב ןוכמ לש הלעפה אוה הקוסיע לכו לארשיב הדגאתהש הרבח אוה   )2(
 דיגאת וא תימוקמ תושר ,תיתלשממ הרבח ,קוח יפל המקוהש תושר ,יתלשממ דרשמ
;)ינוריע דיגאת – הז ףיעסב( רתוי וא תחא תימוקמ תושר לש האלמ תולעבב
 וב רחא דיקפת לעב לכו ,)1( הקספב רומאכ ותורישב לעופש ימ ,ולהנמ ,ןוכמה לעב   )3(

 םה ןיא היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבעב ועשרוה אל ,רצואה רש עבקש
 םושיא בתכ םהמ ימ דגנ שגוה אלו ,רומאכ םידיקפת ילעב וא ןוכמ לעב תויהל םייואר
 תיבש ימ תוברל – "עשרוה" ,הז ןיינעל ;יפוס ןיד קספ ויבגל ןתינ םרטש רומאכ הריבעב
;הריבעה תא עציב יכ עבק טפשמה
 לעב לכו ,)1( הקספב רומאכ ותורישב לעופש ימ ,ולהנמ ,ןוכמה לעב ,הרקב ןוכמ   )4(
 רידת בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל םילולע םניא ,רצואה רש עבקש וב רחא דיקפת
 וא ישיא ןיינע ןיבל ,הרקבה ןוכמב םדיקפת וא הרקבה ןוכמ תלועפ ןיב םיניינע דוגינ לש
;םבורק לש וא םהלש רחא דיקפת
 קוח יפל עוציב תרקבו ןכת תרקב עצבל תודבעמ תכמסהל תושרה ידי לע ךמסוה אוה   )5(
 ,תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה קוח יפל תוארוהה ולוחי רומאכ הכמסה לע ;הז
 ינוכמ לש הכמסה ןיינעל םיללכ עבקת תודבעמ תכמסהל תושרה ;םיביוחמה םייונישב
;םהיגוסל הרקב
.רצואה רש עבקש םיפסונ םיאנתב דמוע אוה   )6(

 ןוישיר תיתלשממ הרבחל וא קוח יפל המקוהש תושרל ,יתלשממ דרשמל רצואה רש ןתיי אל  )ב(           
.ןיינעה יפל ,הרבחה וא תושרה ,דרשמה לע הנוממה רשה םע ץעייתהש רחאל אלא
 ותוכמס תא ליעפי תיתלשממ הרבח וא קוח יפל המקוהש תושר אוהש הרקב ןוכמ   )1(   )ג(           

 יפל הרבח התוא וא תושר התוא ידי לע ושגוהש רתיהל תושקב יבגל קר הרקב ןוכמכ
;ןיינעה
 קר הרקב ןוכמכ ותוכמס תא ליעפי ינוריע דיגאת וא תימוקמ תושר אוהש הרקב ןוכמ   )2(
 וילעב ןהש תוימוקמה תויושרה וא תימוקמה תושרה םוחתב ושגוהש רתיהל תושקב יבגל
.ןיינעה יפל ,ינוריעה דיגאתה לש

 אוה הקוסיע לכש תיתלשממ הרבח אוהש הרקב ןוכמ ,)1()ג( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )1(  )ד(           
 תרחא תיתלשממ הרבחש וא ,תרחא תיתלשממ הרבח תטילשב הניאו ,הרקב ןוכמ תלעפה
 שיגהש רתיהל תושקב ןיינעל קר הרקב ןוכמכ ותוכמס תא ליעפי ,הב ןיינע תלעב הניא
 תויתלשממה תורבחה קוח יפל עבקנש רשה לש ותוירחא םוחתב וקוסיעש רתיה שקבמ
;רתיה שקבמ ותוא לש ותוליעפ ימוחתבו ,הרבחה יניינעל יארחאה רשכ
 םג ותוכמס תא ליעפי )1( הקספב רומאכ הרקב ןוכמ יכ עובקל תיאשר הלשממה   )2(
;רחא רש לש ותוירחא םוחתב וקוסיעש רתיה שקבמ שיגהש רתיהל תושקב ןיינעל
 אל )1( הקספב רומאכ הרקב ןוכמ םקוה ,)1()ג(-ו )2()א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )3(
 תיאשר ,הרקבה ןוכמ לש ותוכמס םוחתב אוה התוליעפ םוחתש תיתלשממ הרבח היהת
.הרקב ןוכמ ליעפהל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ופקות תכראהו ויאנת ,ןוישיר
 תשקבל ;רתוי הרצק הפוקת רצואה רש עבק ןכ םא אלא ,םינש שמח ופקותב דומעי ןוישיר )א( .זט158

 עציבש רחאל ,תחא לכ םינש שמח לש תופסונ תופוקתל ןוישירה ףקות תא רצואה רש ךיראי הרקב ןוכמ
 לכ ןוכמב םימייקתמש חכונש רחאלו ,אל158 ףיעס יפל הרקבה ןוכמ תוליעפ לע חוקיפו תרוקיב
 וא רתוי הרצק הפוקתל ןוישירה תא ךיראהל הקדצה שיש האר ןכ םא אלא ,וט158 ףיעס יפל םיאנתה
.ללכ וכיראהל אלש
 הנידמה חטשב לועפל הרקב ןוכמ השרויש לוכי הז ללכבו ,םיאנתב הנתויש לוכי ןוישיר  )ב(           
.םימיוסמ םירתיה יגוסב וא םירתיהה יגוס לכב קוסעל וא ונממ קלחב וא הלוכ
.ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב ןוישירה ןתמ רבד םסרופי ,הז קרפ יפל ןוישיר ןתינ   )ג(           
 ןויעל ודימעיו ,ויאנתו ול ןתינש ןוישירה תא ולש טנרטניאה רתאב םסרפי הרקב ןוכמ  )ד(           

.וידרשמב רוביצה
.רצואה רש עבקש םיאנתו תוארוהל םאתהב אלא הרבעהל ןתינ וניא הז קרפ יפל ןוישיר  )ה(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ויאנת יוניש וא ותלבגה ,ותיילתה ,ןוישיר לוטיב
 הרקבה ןוכמל ןתנש דבלבו ,הלאמ דחא םייקתהש חכונ םא ןוישיר לטבי רצואה רש )א( .זי158

:ויתונעט תא ןועטל תונמדזה



;רחא םעטמ ןידכ אלש ןתינש וא יוגש וא בזוכ עדימ דוסי לע ןתינ ןוישירה   )1(
;וט158 ףיעס יפל ןוישירה ןתמל םיאנתהמ יאנת הרקבה ןוכמב םייקתהל לדח   )2(
 רומאכ ןוישירב רצואה רש עבקש םיאנתהמ יתוהמ יאנת רפוה וא םייקתהל לדח   )3(
.)ב(זט158 ףיעסב

 קלחה ןיינעל תוברל ,ויאנת תא תונשל וא וליבגהל ,ותולתהל ,ןוישיר לטבל יאשר רצואה רש  )ב(           
 ,םהב קוסעל ךמסומ הרקבה ןוכמש םירתיהה יגוסו לועפל הרקבה ןוכמ ךמסומ ובש הנידמה חטשמ
:הלאמ דחא םייקתה םא ,ויתונעט תא ןועטל תונמדזה הרקבה ןוכמל ןתנש רחאל

 ,רצואה רש עבקש םידעומבו יוארכ הז קוח יפל וידיקפת תא אלממ וניא הרקבה ןוכמ   )1(
;הז קוח יפל ועבקנש םידעומב עוציב תרקבו ןכת תרקב עצבמ וניא הז ללכבו
 ןוכמ תוליעפ לע הלחה הז קוח יפל תוארוההמ הארוה רפה ומעטמ ימ וא הרקבה ןוכמ   )2(
.הרקבה ןוכמ תלעפהל ןוישירה יאנתמ יאנת וא הרקבה

 הרקבה ןוכמל חלשית ויאנת יוניש וא ותלבגה ,ותיילתה ,ןוישיר לוטיב רבדב העדוה   )ג(           
.הרקבה ןוכמ לשו ןונכתה להנימ לש טנרטניאה ירתאב םסרופתו
 תושקב ןיינעל תוארוה ןתיי ,ויאנת תא הניש וא וליבגה ,ותוא הלתה ,ןוישיר רצואה רש לטיב  )ד(           
 ןתרבעה לע תורוהל אוה יאשרו ,ותטלחה ינפל ןהב לפטל לחה הרקבה ןוכמש רתיה יפל תודובעו רתיהל
.רחא הרקב ןוכמ לופיטל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

םירקב :'ב ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמב םירקב
.רצואה רש עבקיש רפסמבו תולועפ יגוס ןיינעל םירקב קיסעי הרקב ןוכמ )א( .חי158

)ב(           
[9]

 קוח יפל עוציב תרקבו ןכת תרקב עוציבל יושירה תושר לש תויוכמסה תונותנ ויהי רקבל 
.הז
 יפל תויוכמסהמ תוכמס יכ עובקל יאשר ,רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,םיטפשמה רש   )ג(           

 וא רקבל ןתנית אל ,תויוכזב תישממ העיגפל ששח םושמ התלעפהב תויהל לולעש ,)ב( ןטק ףיעס
 תוכמסה תא רקב ליעפי אל ,רומאכ םיטפשמה רש עבק ;עבקיש םיאנתב הנתות רקבה ידי לע התלעפהש
.ןיינעה יפל ,ועבקנש םיאנתל םאתהב הליעפיש וא הרומאה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םירקב םושיר
 ,ולהני םיאנכטהו םיאסדנהה קוחבו םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב םתועמשמכ םימשרה )א( .טי158

.םירקב יסקנפ ,דרפנב
 רומאכ םיסקנפהמ דחאב םושר אוהו ,כ158 ףיעס יפל תוארוהה וב תומייקתמש ימ אוה רקב  )ב(           

.ותורישכל םאתהב )א( ןטק ףיעסב
 קרפ תוארוה וא ןישנועו הקיתאה ןיינעל םילכירדאהו םיסדנהמה קוח תוארוה ולוחי רקב לע   )ג(           
.ןיינעה יפלו ,םיביוחמה םייונישב ,םיאנכטהו םיאסדנהה קוחל 'ז

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ותלועפ ימוחתו רקבל תורישכ יאנת
:הלא לכ וב םימייקתמש ימ םירקב סקנפב רקבכ םשריהל רישכ )א( .כ158

;םושר יאסדנה וא םושר סדנהמ ,םושר לכירדא אוה   )1(
 ןיינעל ,הלכלכה רש םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש עבקש תושירד םייקמ אוה   )2(
 יפלו היינבה ןכתל רושקה לכב הכמסה תוניחבו תומלתשה ,תישעמ הרשכה תוברל הרשכה
 ןכו )1( הקספב רומאכ עוצקמ ילעב יגוסל ועבקייש לוכי וז הקספ יפל תושירד ;הז קוח
.תוניחבה גוסו ,ןנכות ,תומלתשההו הרשכהה תועש ףקיה ןיינעל

 לש ,םושר יאסדנה לש תוכמסה ,רקב תויוכמס ןיינעל הז קרפ יפל תוארוה םויק םשל  )ב(           
 ותוא ןיינעל קר הפקת היהת ,יושר סדנהמ לש וא םושר סדנהמ לש ,יושר לכירדא וניאש םושר לכירדא
.םילכירדאהו םיסדנהמה קוח יפל ןהיבגל ךמסומ אוהש תולועפ גוס
– הז ףיעסב   )ג(           
;םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב םתועמשמכ – "םושר סדנהמ"ו "םושר לכירדא"           
.םיאנכטהו םיאסדנהה קוחב ותרדגהכ – "םושר יאסדנה"           



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

םישרומ םירקב :'ג ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמב השרומ רקב תקסעה
 ןוכמ דבוע היהי אוהו ,הלא םירשאמ םימרוג ןיינעל השרומ רקב קיסעי הרקב ןוכמ )א( .אכ158

:הרקבה
;ודרשמ ידבועמ דבוע וא תואירבה רש   )1(
;ודרשמ ידבועמ דבוע וא הביבסה תנגהל רשה   )2(
;הב דיקפת אלממ וא הלצהו תואבכל תיצראה תושרה   )3(
.1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחב התועמשמכ תכמסומה תושרה   )4(

 אל ;םיפסונ םירשאמ םימרוג ןיינעל השרומ רקב תקסעה שרדית יכ עובקל יאשר רצואה רש  )ב(           
.רשאמ םרוג ותוא לע הנוממה רשה םע ץעייתהש רחאל אלא רומאכ רצואה רש עבקי
 ןיינעל השרומ רקב תקסעה תשרדנ יכ רצואה רש עבקי אל ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ג(           

.1978-ח"לשתה ,תוקיתעה קוח ןיינעלו םיימואל םינג קוח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םתכמסהו םישרומ םירקב תורישכ
 םרוג לש רושיאב הנתומ רתיה יפל הדובע עוציב וא רתיהל השקב רושיא יכ קוקיחב עבקנ )א( .בכ158

 ןמיסב( קוקיח ותוא עוציב לע הנוממה רשה עבקי ,ומע תוצעייתהב וא אכ158 ףיעס יפל עבקנש רשאמ
 הרשכה יאנת עובקל אוה יאשר ןכו ,רקבמ םישרדנה םיפסונה תורישכה יאנת תא )הנוממה רשה – הז
 קוקיח ותוא ןיינעל השרומ רקבכ ותאשרה םשל הכמסה תוניחבו תומלתשה ,תישעמ הרשכה תוברל
.)תורישכה יאנת – הז ףיעסב(
.ןונכתה להנימ לשו רשאמה םרוגה לש טנרטניאה ירתאב ומסרופי תורישכה יאנת  )ב(           
 םיכמסמה לכ ףוריצב השקב תודבעמ תכמסהל תושרל שיגי השרומ רקב תויהל שקבמש ימ   )ג(           

 לש ותדימע תא תודבעמ תכמסהל תושרה קודבת רומאכ השקב השגוה ;היתויחנהל םאתהב םישרדנה
 תודבעמ תכמסהל תושרה העבק ;השקבה הל השגוהש םוימ םימי 45 ךותב ,תורישכה יאנתב שקבמה
.הנוממה רשל ךכ לע עידות ,תורישכה יאנת שקבמב םימייקתמש
 הב טילחי ,)העדוהה – הז ןטק ףיעסב( )ג( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה הנוממה רשה לביק  )ד(           

:הלא תוארוה ולוחיו ,םימי 21 ךותב
 תושרה עידות – האשרהל ותמכסה לע תודבעמ תכמסהל תושרל הנוממה רשה עידוה   )1(
;ותשקב רושיא לע שקבמל
 ,השקבה תא החוד אוה יכ תודבעמ תכמסהל תושרל עידוהל יאשר הנוממה רשה   )2(
 רומאה ויבגל םייקתמש רחאמ וא תורישכה יאנתב שקבמה לש ותדימע-יא לשב תוברל
 תושרל עידוהל יאשר הנוממה רשה ;ובוריס תא קמניש דבלבו ,)3( וא )2()ה( ןטק ףיעסב
 אלש תפסונ הפוקתב וז הקספ יפל ותטלחה ןתמ דעומ תא החוד אוה יכ תודבעמ תכמסהל
;ותטלחה תלבק םשל ,םימי 14 לע הלעת
 ,)2( הקספב רומאכ השקב תייחד לע תודבעמ תכמסהל תושרל הנוממה רשה עידוה   )3(
;ותשקב תייחד לע שקבמל תושרה עידות
 םימי 21 ךותב השקב תייחד לע תודבעמ תכמסהל תושרל הנוממה רשה עידוה אל   )4(

 שקבמל תושרה עידות ,)2( הקספב רומאכ תפסונה הפוקתה ךותב וא העדוהה תלבק םוימ
.וז הקספ יפל השקבה רושיא לע רצואה רשל עידות ןכו ותשקב רושיא לע

 רחאל ,םיאנתב התונתהל וא התולתהל ,האשרה לטבל יאשר הנוממה רשה וא רצואה רש  )ה(           
:הלאמ דחא וב םייקתה םא ,ויתונעט תא ןועטל תונמדזה השרומה רקבל ןתנש

;רחא םעטמ ןידכ הניא האשרההש וא יוגש וא בזוכ עדימ דוסי לע הנתינ ותאשרה   )1(
;)3()א(וט158 ףיעסב רומאכ הריבעב םושיא בתכ ודגנ שגוהש וא עשרוה אוה   )2(
 ודיקפת ןיב םיניינע דוגינ לש רידת בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל לולע אוה   )3(
;ובורק לש וא ולש רחא דיקפת וא ישיא ןיינע ןיבל השרומ רקבכ
;תורישכה יאנתמ יאנת וב םייקתהל לדח   )4(
 ףיעסב רומאכ ותוכמס תלעפהל ונתינש תוארוהל וא תויחנהל םאתהב אלש לעפ אוה   )5(

;גכ158



 םידעומבו יוארכ הז קוח יפל ול ונתינש םידיקפתהו תויוכמסה תא אלממ וניא אוה   )6(
;ךכל ועבקנש
.תמלוה הניאש ךרדב גהנ אוה   )7(

 רקבל חלשית ,היאנת יוניש וא התיילתה ,השרומ רקב לש ותאשרה לוטיב רבדב העדוה   )ו(           
.ןיינעה יפל ,הנוממה רשלו רצואה רשל ןכו ,קסעומ אוה ובש הרקבה ןוכמלו השרומה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םישרומ םירקב תויוכמס

)א( .גכ158
[10]
 יפל רשאמ םרוג לש תויוכמסה תונותנ ויהי השרומ רקבל ,ןיד לכב רומאה ףא לע 

 יפל הדובעו רתיהל השקב ןיינעב תוצעייתהל וא םואיתל ,רושיא ןתמל ,השרומ אוה ויבגלש קוקיחה
.הז קוח יפל רתיה
 עובקל יאשר ,הנוממה רשה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ב(           
 ויהי אל ,עבקיש תודובע וא םיניינב יגוס יבגל םיוסמ קוקיח יפל רשאמ םרוג לש תויוכמסהמ תוכמס יכ
.השרומ רקבל תונותנ
 רשאמה םרוגה ןכ םא אלא רתיהל השקב שגות אל ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ רצואה רש עבק   )ג(           
 ;רתיהל השקב התואב ותוכמסבש םיניינעה יבגל ותעד תווח תא וא ורושיא תא ןתנ קוקיח ותוא יפל
 תווח תא וא רושיאה תא תימוקמה יושירה תושרל שיגהל רתומ היהי יכ עובקל יאשר רצואה רש םלואו
.רתיהל השקבה תשגה רחאל םימיוסמ םירשאמ םימרוג לש תעדה
 יפל תויוכמסהמ תוכמס יכ עובקל יאשר ,רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,םיטפשמה רש  )ד(           

 ןתנית אל ,תויוכזב תישממ העיגפל ששח םושמ התלעפהב תויהל לולעש ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ קוקיח
 ,רומאכ םיטפשמה רש עבק ;עבקיש םיאנתב הנתות השרומה רקבה ידי לע התלעפהש וא השרומ רקבל
 ,ועבקנש םיאנתל םאתהב הליעפיש וא קוקיח ותוא ןיינעל הרומאה תוכמסה תא השרומ רקב ליעפי אל
.ןיינעה יפל
 ןהיפלש תוארוהו תויחנה ועבקי אכ158 ףיעסב רומאכ רשאמה םרוגה וא הנוממה רשה  )ה(           

 תוארוהו תויחנה ;)רשאמה םרוגה תוארוהו תויחנה – הז קרפב( םתוכמס תא וליעפי םישרומ םירקב
.ןונכתה להנימ לשו רשאמה םרוגה לש טנרטניאה ירתאב ומסרופי רשאמה םרוגה
 תודובע וא םיניינב יגוס עובקל יאשר ,הנוממה רשה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש   )ו(           

 רצואה רש עבק ;ותייחנה יפל לועפלו רשאמה םרוגה תוסחייתה תא שקבל השרומ רקב שרדנ םהיבגלש
 דעומב ותוסחייתה תא רשאמה םרוגה ןתנ אל ;רשאמה םרוגה תוסחייתה ןתמל דעומה תא עבקי ,רומאכ
 ףיעס יפל רשאמה םרוגה תוארוהו תויחנה יפל רתיהל השקבה תא השרומה רקבה רקבי ,רומאכ עבקנש
.)1א(145 ףיעסב רומאכ רשאמה םרוגה רסמש עדימה יפלו )ה( ןטק
 ,האשרה לביק ויבגלש קוקיחה תוארוה יפ לע עוציב תרקבו ןכת תרקב עצבי השרומ רקב   )ז(           
145 ףיעסב רומאכ רשאמה םרוגה רסמש עדימה יפלו רשאמה םרוגה תוארוהו תויחנהל םאתהב לוכהו
.)ו( ןטק ףיעס יפל הרבעוהש רשאמה םרוגה תייחנה יפל וא )1א(
 יפל תודובע עוציבב םייוניש וא רתיהל השקבב םינוקית םישרדנ יכ השרומ רקב עבקי אל  )ח(           

 עוציב תא וא רתיהל השקבה תא םיאתהל ידכ וא האשרה לביק ויבגלש קוקיחה תוארוה יפל אלא ,רתיה
 וא )1א(145 ףיעסב רומאכ רשאמה םרוגה רסמש עדימלו רשאמה םרוגה תוארוהו תויחנהל תודובעה
.)ו( ןטק ףיעס יפל הרבעוהש רשאמה םרוגה תייחנהל םאתהב
 רתיהל השקבב םינוקית םישרדנש עובקל יאשר השרומ רקב ,)ח( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ט(           

 ומייקתהש דבלבו ,ןטק ףיעס ותואב רומאה םייקתמ אל םא ףא ,רתיה יפל תודובעה עוציבב םייוניש וא
:הלא לכ

 םידעומה תא עובקל יאשר רצואה רש ;רשאמה םרוגה תייחנה הז ןיינעל הלבקתה   )1(
;הז ןיינעל רשאמה םרוגה תייחנה תלבקל
 םרוגה תוארוהמו תויחנהמ הלקה םושמ רומאכ םייונישב וא םינוקיתב היהי אל   )2(
;רשאמה
 םישרדנה םייונישה ועצובי אלש וא רתיהל השקבה ןקותת אל םא יכ אצמ םא   )3(
 ותוחיטבל וא ונוחטיבל ,ותואירבל ,רוביצה םולשל ישממ ששח שי ,רתיהה יפל תודובעב
 וא םיוסמ םדאל הריבס יתלב הערפהל וא הביבסה תוכיאב תיתוהמ העיגפל הנכס שיש וא
.רוביצל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

הרקב ןוכמ לש הדובעה יכרד :'ד ןמיס



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( השרומ רקבלו הרקב ןוכמל םיכמסמ תשגה
 תוארוה ;םתשגה ןפואו הרקב ןוכמל שיגהל שיש םיכמסמה ןיינעל תוארוה עבקי רצואה רש .דכ158

 תוצעייתה רחאל ועבקיי םיוסמ קוקיח ךרוצל השרומ רקב תקידבל שיגהל שיש םיכמסמה יגוס ןיינעל
.קוקיח ותוא עוציב לע הנוממה רשה םע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמ לש ותוליעפ
 תרקב תואצות לע רתיהל השקבה שיגמלו תימוקמה יושירה תושרל עידוי הרקב ןוכמ )א( .הכ158

 ךרדב יושיר ךילהב רתיהל השקב יבגלו ,ולצא הטלקנש םויהמ הדובע ימי םישולש ךותב עציבש ןכתה
 לש םימיוסמ םיגוס יבגל םירחא םידעומ עובקל יאשר רצואה רש ;הדובע ימי 15 ךותב – תרצוקמ
.רתיהל תושקב
 רתאב המסרפו תודבעמ תכמסהל תושרה העבקש םילהנלו םיללכל ףופכב לעפי הרקב ןוכמ  )ב(           

.הלש טנרטניאה
 שרדנ אוהש םיפסונ םיטרפו ויטרפ תא םסרפי ובש טנרטניא רתא היהי הרקב ןוכמל   )ג(           
.הז קוח יפל םמסרפל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמל תרחא הרומת רוסיאו תורגא
 רתיה שקבמש תורגא עבקי ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש )א( .וכ158

 בישי ,הז קוח יפל םידעומב דמע אלש הרקב ןוכמ יכ עבקיי רומאכ תונקתב ;הרקבה ןוכמל םלשי
.הנממ קלח וא םלישש הרגאה תא שקבמל
 יפל העבקנש הרגאה טעמל תרחא הרומת וא הבטה ,הלמע ,םולשת לכ הרקב ןוכמ לבקי אל  )ב(           

.הז ףיעס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמ ידבוע לע םיניד תלחה
 רוביצה ידבוע ןידכ )1()א(וט158 ףיעסב רומאכ ותורישב םילעופהו הרקב ןוכמ ידבוע ןיד .זכ158

:הלא םיקוח ןיינעל
;1979-ם"שתה ,)תונתמ( רוביצה תוריש קוח  )1(
;1969-ט"כשתה ,)השירפ רחאל תולבגה( רוביצה תוריש קוח  )2(
.רוביצה ידבועל תועגונה תוריבעה ןיינעל – 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוח  )3(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמ תדובעב םיניינע דוגינ תעינמ
 השקבב ולפטי אל ,)1()א(וט158 ףיעס יפל הרקב ןוכמ לש ותורישב לעופש ימו ןוכמ לעב )א( .חכ158

 בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל םהל םורגל לולע הב לופיטה םא עוציב תרקב וא ןכת תרקב עצבל
 ישיא ןיינע ןיבל ,ןיינעה יפל ,הרקבה ןוכמב םדיקפת וא הרקבה ןוכמב םהיתוקזחה ןיב םיניינע דוגינ לש
 לפטל קיספי ,רומאכ םיניינע דוגינל ששח לע םהמ ימל עדונ םאו ,םבורק לש וא םהלש רחא דיקפת וא
 ףיעסב םתועמשמכ ,הרקבה ןוכמב עוציבה תרקב להנמל וא ןכתה תרקב להנמל ךכ לע עידויו השקבב

.ןיינעה יפל ,)1()א(וט158
 ןוכמ לש םיניינע ידוגינ ןיינעל םיללכ עובקל יאשר ,רצואה רש תמכסהב ,םיטפשמה רש  )ב(           

.ותורישב םילעופש ימו ,הרקב ןוכמב םידיקפת ילעבו םידבוע ,הרקב ןוכמ לעב ,הרקב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ינוכמ ןיינעל תוארוה תעיבק
 הז ללכבו ,ותוליעפ תרדסה ןיינעלו הרקב ןוכמ יושיר ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רצואה רש .טכ158

– ןיינעל תוארוה
;ןיד לכ תוארוהל ףופכב ,והנבמו ותודגאתה  )1(
 הדובעה תוטיש תוברל ,םישרומה םירקבהו םירקבה תדובעו ותדובע ילהונו ותלועפ יכרד  )2(
 ,ןוכמה תדובע לש דועית תכרעמ ,יעוצקמ חוטיב ,תפטוש תיעוצקמ הרשכה ,הרקבה ןוכמב
 תויוברע ןתמ ןיינעל תוברל ,ותלועפ תוכיאו תיעוצקמה ותדובע תחטבה םשל תופסונ תוארוהו
;ןשומימל םיכרדהו
 דיקפת לעב ,הרקב ןוכמב דבועש ,עוציב תרקב וא ןכת תרקב עצבל השקבב לופיטה ןפוא  )3(
 ,םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל ול םורגל לולע הב לופיטה יכ אצמ ותורישב לעופש ימ וא וב
 לבקתהש םולשתה תרבעהו רחא הרקב ןוכמ לופיטל רומאכ השקב תרבעה רבדב תוארוה ןכו
;ןוכמ ותואל הרומאה השקבב לופיטה ךרוצל
.הרקבה ןוכמ םע תמדקומ תוצעייתה דעב תוברל ,ויתוריש דעב הרקב ןוכמל םולשתה יכרד  )4(



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

תרוקיבו חוקיפ ,חוויד :'ה ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הרקב ןוכמ לש חוויד תבוח
 השגוהש תעב רסמש עדימב לחש יוניש לכ לע ידיימ ןפואב רצואה רשל חוודי הרקב ןוכמ )א( .ל158

.ןוישיר ןתמל םיאנתהמ יאנת וב םייקתהל לדח וא הנוש םא וא ,ןוישיר תלבקל השקבה
 םיאנתו ןוישיר ןתמל םיאנתב ותדימע תוברל ,ותוליעפ לע רצואה רשל חוודי הרקב ןוכמ  )ב(           

 עובקל יאשר רצואה רש ;רשה עבקש תוארוהל םאתהב ,רשה שקביש רחא עדימ לכ לע ןכו ,ןוישירב
.הז ףיעס יפל ושגויש םיחווידו עדימ םוסרפ ןיינעל תוארוה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םישרומ םירקבו הרקב ינוכמ לע חוקיפו תרוקיב
 הרקב ןוכמל ןוישיר ןתמל םיאנתה תומייקתה לע חוקיפו תרוקיב עצבי רצואה רש  )1( )א( .אל158

 יאשרו ,השרומה רקבהו הרקבה ןוכמ תוליעפ לעו השרומ רקבל האשרה ןתמל םיאנתהו
;הז ןיינעל תוארוה עובקל אוה
 יאצממ לע ךמתסהל רצואה רש יאשר ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ חוקיפו תרוקיב ןיינעל   )2(
 הכמסהה יאנתב הרקבה ןוכמ תדימע ןיינעב תודבעמ תכמסהל תושרה לש חוקיפו תרוקיב
 תכמסהל תושרהמ שורדל אוה יאשר ךכ םשלו ,תורישכה יאנתב השרומה רקבה תדימעו

.הז ןיינעל הידיב שיש עדימ לכו רומאכ םיאצממ תודבעמ
 ידבוע ןיבמ ,ךימסהל רצואה רש יאשר ,הז קרפ תוארוה עוציב לע חוקיפו תרוקיב םשל  )ב(           

 םא אלא ,הז ףיעס יפל חקפמ ךמסוי אל ;)ג( ןטק ףיעס יפל תויוכמס םהל תונותנ ויהיש םיחקפמ ,ודרשמ
:הלא לכ וב םימייקתמ ןכ

 רש תעדל ,הב שי היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבעב עשרוה אל אוה   )1(
;ותכמסה תא עונמל ידכ ,רצואה
 יפכ ,הז ףיעס יפל ול תונותנ ויהיש תויוכמסה םוחתב המיאתמ הרשכה לביק אוה   )2(

;רצואה רש הרוהש
.רצואה רש הרוהש יפכ םיפסונ תורישכ יאנתב דמוע אוה   )3(

– )ב( ןטק ףיעס יפל ךמסוהש חקפמ יאשר ודיקפת עוציב םשל   )ג(           
 הדועת וא תוהז תדועת וינפל גיצהלו ונעמו ומש תא ול רוסמל םדא לכמ שורדל   )1(
;ותוא ההזמה תרחא תימשר
 ןוכמ לש ויתולועפל עגונב םיכמסמו עדימ ול רוסמל רבדב עגונה םדא לכמ שורדל   )2(
 ,וז הקספב ;הרקבה ןוכמב קסעומה השרומ רקב לש ויתולועפל עגונב הז ללכבו ,הרקב
;1995-ה"נשתה ,םיבשחמה קוחב ותרדגהכ טלפ תוברל – "ךמסמ"
 ידכ ,הרקב ןוכמ ידי לע עוציב תרקב וב תעצבתמש רתא לכלו הרקב ןוכמל סנכיהל   )3(
 תדובע תוברל ,ותורישב לעופש ימו וידבוע ,וילהנמ ,הרקבה ןוכמ תדובע תא קודבל
 םירוגמל שמשמה םוקמל סנכיי אלש דבלבו ,הרקבה ןוכמב םיקסעומה םישרומה םירקבה
.טפשמ תיב לש וצ יפל אלא

 םייקתהבו ודיקפת יולימ תעב אלא ,ול הנותנה תוכמסב שומיש השעי אל הז ףיעס יפל חקפמ  )ד(           
:הלא ינש

;ודיקפת תאו ותוא ההזמה גת יולג ןפואב דנוע אוה   )1(
 לש ויתויוכמס לעו ודיקפת לע הדיעמה רצואה רש ידיב המותחה הדועת ודיב שי   )2(

.השירד יפל גיצי התואש ,הז ףיעס יפל חקפמ
 ףיעסב רומאכ םיחקפמ ךימסהל תוכמסה היהת השרומ רקב תדובע לע חוקיפו תרוקיב םשל  )ה(           

 )ב( םינטק םיפיעס תוארוהו ,השרומ רקב ותוא ןיינעל רשאמה םרוגה לע הנוממה רשל הנותנ )ב( ןטק
.םיביוחמה םייונישב ,רומאכ םיחקפמ ןיינעל ולוחי )ד( דע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

יפסכ םוציע :'ו ןמיס

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( יפסכ םוציע
.םינפה דרשמב ןונכתה להנימ להנמ – "הנוממה" ,הז ןמיסב )א( .בל158



 וילע ליטהל הנוממה יאשר ,ןלהל טרופמכ ,הז קוח יפל תוארוההמ הארוה הרקב ןוכמ רפה  )ב(           
:םישדח םילקש 30,000 לש םוכסב ,הז ןמיס תוארוה יפל יפסכ םוציע

)א(וט158 ףיעסב םייונמה םיאנתהמ יאנת וב םייקתהל לדחש ףא ויתויוכמס תא ליעפה   )1(
)1(;
 םייונמהו ,)ב(זט158 ףיעס יפל ועבקנש ןוישירה יאנתל דוגינב ויתויוכמס תא ליעפה   )2(
;תיעיבשה תפסותב
 דוגינב ,תודבעמ תכמסהל תושרה העבקש םילהנלו םיללכל םאתהב אלש לעפ   )3(
;)ב(הכ158 ףיעס תוארוהל
;)ב(וכ158 ףיעס תוארוהל דוגינב ,תרחא הרומת וא הבטה ,הלמע ,םולשת לביק   )4(
;)א(ל158 ףיעס יפל חוויד תובוח רפה   )5(
.תיעיבשה תפסותב תויונמה ,)ב(ל158 ףיעס יפל רצואה רש עבקש חוויד תובוח רפה   )6(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( בויח תנווכ לע העדוה
בל158 ףיעסב תויונמה תוארוהמ הארוה רפה הרקב ןוכמ יכ חינהל ריבס דוסי הנוממל היה )א( .גל158

 לע העדוה רפמל רוסמי ,ףיעס ותוא יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל ותנווכבו ,)רפמה – הז ןמיסב( )ב(
.)בויח תנווכ לע העדוה – הז ןמיסב( יפסכ םוציע וילע ליטהל הנווכה
:הלא תא ,ראשה ןיב ,הנוממה ןייצי בויח תנווכ לע העדוהב  )ב(           

;הרפהה תא הווהמה )השעמה – הז קרפב( לדחמה וא השעמה   )1(
;ומולשתל הפוקתהו יפסכה םוציעה םוכס   )2(
;דל158 ףיעס תוארוה יפל הנוממה ינפל ויתונעט תא ןועטל רפמה לש ותוכז   )3(
 יפל תרזוח הרפה וא תכשמנ הרפה לשב יפסכה םוציעה םוכס לע ףיסוהל תוכמסה   )4(
.רומאה ףיעסה ןיינעל תכשמנ הרפהכ הרפה וארי ונממש דעומהו ,ול158 ףיעס תוארוה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( ןועיט תוכז
 ,ויתונעט תא ןועטל יאשר גל158 ףיעס תוארוה יפל בויח תנווכ לע העדוה ול הרסמנש רפמ .דל158

 ,ומוכס ןיינעלו יפסכ םוציע וילע ליטהל הנווכה ןיינעל ,ךכל ךימסה אוהש ימ וא ,הנוממה ינפל ,בתכב
 תפסונ הפוקתב הרומאה הפוקתה תא ךיראהל הנוממה יאשרו ,העדוהה תריסמ דעוממ םימי 30 ךותב
.םימי 30 לע הלעת אלש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םולשת תשירד לע הנוממה תטלחה
 רפמה לע ליטהל םא ,דל158 ףיעס יפל ונעטנש תונעטה תא לקשש רחאל ,טילחי הנוממה )א( .הל158

.זל158 ףיעס תוארוה יפל יפסכה םוציעה םוכס תא תיחפהל אוה יאשרו ,יפסכ םוציע
– )א( ןטק ףיעס תוארוה יפל הנוממה טילחה  )ב(           

 יפסכה םוציעה תא םלשל ,בתכב ,השירד ול רוסמי – יפסכ םוציע רפמה לע ליטהל   )1(
 תאו ןכדועמה יפסכה םוציעה םוכס תא ,ראשה ןיב ,ןייצי הבש ,)םולשת תשירד – הז קרפב(
;ומולשתל הפוקתה
.בתכב ,ךכ לע העדוה ול רוסמי – יפסכ םוציע רפמה לע ליטהל אלש   )2(

.ותטלחה יקומינ תא הנוממה טרפי ,)ב( ןטק ףיעס יפל ,העדוהב וא םולשת תשירדב   )ג(           
 ול הרסמנש םוימ םימי 30 ךותב ,דל158 ףיעס תוארוה יפל ויתונעט תא רפמה ןעט אל  )ד(           

 רפמל הרסמנש םולשת תשירדכ ,םירומאה םימיה 30 םותב ,וז העדוה וארי ,בויח תנווכ לע העדוהה
.רומאה דעומב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תרזוח הרפהו תכשמנ הרפה
 לכל ולש םישימחה קלחה הרפה התואל עובקה יפסכה םוציעה לע ףסוויי תכשמנ הרפהב )א( .ול158

.הרפהה תכשמנ ובש םוי
 יפסכה םוציעל הוושה םוכס ,הרפה התואל עובקה יפסכה םוציעה לע ףסוויי תרזוח הרפהב  )ב(           
 םייתנש ךותב )ב(בל158 ףיעסב תויונמה תוארוההמ הארוה תרפה – "תרזוח הרפה" ,הז ןיינעל ;רומאכ
.עשרוה הלשבש וא יפסכ םוציע רפמה לע לטוה הלשבש ,הארוה התוא לש תמדוק הרפהמ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םיתחפומ םימוכס



 אלא ,הז ןמיסב םיעובקה םימוכסהמ ךומנה םוכסב יפסכ םוציע ליטהל יאשר וניא הנוממה )א( .זל158
.)ב( ןטק ףיעס תוארוה יפל
 יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש  )ב(           
 םימוכסהמ ךומנה םוכסב יפסכ םוציע ליטהל ןתינ היהי םהלשבש םילוקישו תוביסנ ,םירקמ עובקל
.עבקיש םירועישבו ,הז ןמיסב םיעובקה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( יפסכה םוציעה לש ןכדועמ םוכס
 אלש רפמ יבגלו ,םולשתה תשירד תריסמ םויב ןכדועמה ומוכס יפל היהי יפסכה םוציעה )א( .חל158

 שגוה ;בויחה תנווכ לע העדוהה תריסמ םויב – דל158 ףיעסב רומאכ הנוממה ינפל ויתונעט תא ןעט
 היהי ,ףיעס ותוא תוארוה יפל יפסכה םוציעה לש ומולשת בכועו ,דמ158 ףיעס יפל טפשמ תיבל רוערע
.רוערעב הטלחהה םויב ןכדועמה ומוכס יפל יפסכה םוציעה
 םאתהב ,)ןוכדעה םוי – הז ןטק ףיעסב( הנש לכב ראוניב 1-ב ןכדעתי יפסכה םוציעה םוכס  )ב(           
 ;תמדוקה הנשה לש ראוניב 1-ב עודי היהש דדמה תמועל ןוכדעה םויב עודיה דדמה תיילע רועישל
 דדמ – "דדמה" ,הז ףיעסב ;םישדח םילקש 10 לש הלפכמ אוהש בורקה םוכסל לגועי רומאה םוכסה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה
.)ב( ןטק ףיעס יפל ןכדועמה יפסכה םוציעה םוכס לע העדוה תומושרב םסרפי הנוממה   )ג(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( יפסכה םוציעה םולשתל דעומה
.הל158 ףיעסב רומאכ םולשתה תשירד תריסמ םוימ םימי 30 ךותב םלושי יפסכה םוציעה .טל158

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תיבירו הדמצה ישרפה
 םתועמשמכ תיבירו הדמצה ישרפה רוגיפה תפוקתל וילע ופסוויי ,דעומב יפסכ םוציע םלוש אל .מ158

.ומולשתל דע ,)תיבירו הדמצה ישרפה – הז ןמיסב( 1961-א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( הייבג
.)הייבג( םיסמה תדוקפ לוחת ותייבג לעו ,הנידמה רצואל הבגיי יפסכ םוציע .אמ158

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( רחא קוח וא הז קוח לש הרפה לע יפסכ םוציע
 )ב(בל158 ףיעסב תויונמה הז קוח יפל תוארוההמ הארוה לש הרפה הווהמה דחא השעמ לע .במ158

.דחא יפסכ םוציעמ רתוי לטוי אל ,רחא קוח יפל תוארוההמ הארוה לשו

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תילילפ תוירחא תרימש
 הארוה תרפה לשב םדא לש תילילפה ותוירחאמ ערגי אל ,הז קרפ יפל ,יפסכ םוציע םולשת )א( .גמ158

.הריבע הווהמה ,הז קוח יפל תוארוההמ
 ןטק ףיעסב רומאכ הריבע הווהמה הרפה לשב בויח תנווכ לע העדוה רפמל הנוממה חלש  )ב(           
.תאז תוקידצמה ,תושדח תודבוע ולגתה ןכ םא אלא ,הרפה התוא לשב םושיא בתכ ודגנ שגוי אל ,)א(
 טוקני אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ הריבע הווהמה הרפה לשב םושיא בתכ םדא דגנ שגוה   )ג(           
 ףיעסב תורומאה תוביסנב םושיאה בתכ שגוה םאו ,הרפה התוא לשב הז קרפ יפל םיכילה הנוממה ודגנ
 תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב ,םלושש םוכסה ול רזחוי ,יפסכ םוציע םליש רפמהש רחאל )ב( ןטק
.ותרזחה םוי דע ,םוכסה םולשת םוימ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םולשת תשירד לע רוערע
 טפשמ תיב אישנ בשוי ובש םולש טפשמ תיבל רערעל ןתינ הז קרפ יפל םולשת תשירד לע )א( .דמ158

.םולשתה תשירד לע העדוה רפמל הרסמנש םוימ םימי 30 ךותב שגוי רומאכ רוערע ;םולשה
 ןכ םא אלא ,יפסכה םוציעה םולשת תא בכעל ידכ )א( ןטק ףיעסב רומאכ רוערע תשגהב ןיא  )ב(           

.ךכ לע הרוה טפשמה תיבש וא הנוממה ךכל םיכסה
 )א( ןטק ףיעס יפל שגוהש רוערע לבקל ,יפסכה םוציעה םלושש רחאל ,טפשמה תיב טילחה   )ג(           
 תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב ,םלושש םוכסה רזחוי ,םלושש יפסכה םוציעה םוכס תרזחה לע הרוהו

.ותרזחה םוי דע ומולשת םוימ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( םוסרפ
 תא ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב םסרפי ,הז ןמיס יפל יפסכ םוציע הנוממה ליטה )א( .המ158

 םוציע ליטהל הטלחהה תלבקב ותעד לוקיש תלעפה יבגל תופיקש חיטבתש ךרדב ,ןלהלש םיטרפה
:יפסכ



;יפסכה םוציעה תלטה רבד   )1(
;הרפהה תוביסנו יפסכה םוציעה לטוה הלשבש הרפהה תוהמ   )2(
;לטוהש יפסכה םוציעה םוכס   )3(
 ירועישו םוציעה םוכס תחפוה ןהלשבש תוביסנה – יפסכה םוציעה תחפוה םא   )4(
;התחפהה
;ןיינעל םיעגונה ,רפמה תודוא לע םיטרפ   )5(
.דיגאת אוה םא – רפמה לש ומש   )6(

 םא ,דיחי אוהש רפמ לש ומש תא םסרפל יאשר הנוממה ,)6()א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע  )ב(           
.רוביצה תרהזא ךרוצל ץוחנ רבדהש רבס
.ויתואצות תאו רוערעה תשגה רבד תא הנוממה םסרפי ,דמ158 ףיעס יפל רוערע שגוה   )ג(           
 תירוביצ תושרש עדימ רדגב םהש םיטרפ הנוממה םסרפי אל ,הז ףיעסב רומאה ףא לע  )ד(           

 ,הז ףיעס יפל םיטרפ םסרפל אלש אוה יאשר ןכו עדימה שפוח קוחל )א(9 ףיעס יפל רוסמלמ העונמ
.רומאה קוחל )ב(9 ףיעס יפל רוסמל תבייח הניא תירוביצ תושרש עדימ רדגב םהש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תיעיבשה תפסותה יוניש
 ,יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש .ומ158

 םיפיעס יפל יפסכ םוציע ליטהל ןתינ ןתרפה לעש תוארוה הב עובקלו תיעיבשה תפסותה תא תונשל ,וצב
.)6(-ו )2()ב(בל158

הסיט ילושכמו םיינוחטב םינקתימ :'ו קרפ

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( תורדגה
– הז קרפב .159

 םוקמ לכב ,תפתושמ הדעו וא תדחוימ הדעו תוברל – "תימוקמ הדעו" וא "תיזוחמ הדעו"           
;ןינעה יפל לכה ,תימוקמה הדעוה לש וא תיזוחמה הדעוה לש תויוכמסה הז קוח יפל םהל ונתינש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 לארשיל הנגה-אבצ ידיב קזחומ תויהל דעונ וא קזחומה ךרד וא הנחמ ,ןינב – "ינוחטב ןקתימ"           

 ,ןינב טעמל ,ןוחטבה רש ידי לע הז קרפ ךרוצל הרשואש ןוחטבה תכרעמ לש תרחא החולש ידיב וא
 לע ךמסוהש ימ וא ןוחטבה רשש וא ךכל דעונ אלש וא תינוחטב הרטמל שמשמ וניאש ךרד וא הנחמ
 תוברל – "ןוחטבה תכרעמ לש תרחא החולש" ,וז הרדגה ןינעל ;רוביצל חותפ אוהש וילע הרוה וידי

.ןוחטבה רש אוה הילע יארחאה רשהש ,תיתלשממ הרבח

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( השקבה ןכותו רתיהל השקב תשגה ירדס
 ,ויפ לע תונקתב וא הז קוחב רומאה ףא לע ,ולוחי ינוחטב ןקתימב 'ה קרפ יפל רתיהל השקב לע .160

:הלא תוארוה
 השולש לש בכרהב ,תיזוחמה הדעוה לש הנשמ תדעו ידיב היהת רתיהה תא תתל תוכמסה  )1(

;)םיינוחטב םינקתימל הדעו – ןלהל( תיזוחמה הדעוה ירבחמ
 ,ןוחטבה רש םע תוצעייתהב רצואה רש ידי לע ונומי םיינוחטב םינקתימל הדעוב םירבח ינש  )2(
 ןוחטבה רש םע תוצעייתהב רצואה רש ;ישילשה רבחה היהי תיזוחמה הדעוב ןוחטבה רש גיצנו
;הדעוה שאר בשוי תא הנמי
 טוריפו ינוחטבה ןקתימה םוקמ לש ורותיא לע םיטרפ קר לולכת רתיהה ןתמל השקבה  )3(
;םוקמה טירשת הל ףרוציו ,רחא םדא לע ןקתימה תמקה בקע ןליטהל םידמועש תולבגימה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 תודעוה תוטלחה לע רבדב םיעגונה ןונכתה תודסומל ועידוי וגיצנ וא ןוחטבה רש        )א3(
 םא אלא ,תולבגמב לוחיש יוניש לכ לעו ינוחטב ןקתמ לשב תולבגמ ליטהל םיינוחטב םינקתמל
;רומאכ העדוהה ןתמ יא םיקידצמ הנידמה ןוחטב לש םימעט ןכ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 דוגינב תינכת ןונכת דסומ רשאי אלו דיקפי אל ,)א3( הקספב רומאכ העדוה הרבעוה        )ב3(
 רש גיצנ תדמע תא ןונכתה דסומ עמשש רחאל אלא ,ינוחטב ןקתמ לשב ולטוהש תולבגמל
 ןוחטבה רש תוכמסמ עורגל ידכ וז הקספ תוארוהב ןיא ,תורומאה תולבגמה ןינעב ןוחטבה
.177 ףיעסב רומאכ ,ינוחטב ןקתמ לשב תינכתל תודגנתה שיגהל



 יגוס ;ינוחטבה ןקתימה לש יללכה דועייה גוס לע העדוה הל רסמית הדעוה תשירד יפל  )4(
;ןוחטבה רש םעטמ ךכל ךמסוהש ימ ידי לע ועבקיי יללכה דועייה
.ולוחי אל 154 דע 149 םיפיעס  )5(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.הרקב ןוכמ ידי לע ןכת תרקב שרדית אל  )6(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תויתביבסו תוינוטקטיכרא תויחנהב תובשחתה
 תויחנהב ,רשפאה לככ ,ובשחתי םיינוחטב םינקתימל הדעוהו ינוחטב ןקתימל רתיה שקבמה .161

.הז ןינעל תיזוחמה הדעוה ןתיתש תויתביבסהו תוינונכתה

יקוחה ןינמה
 ןוחטבה רש גיצנש ,תוחפל םירבח ינש אוה םיינוחטב םינקתימל הדעוה תבישיב יקוחה ןינמה .162

.םהמ דחא היהי

תיחרזא הסיט ינינע
 ימ תא התטלחה ינפל םיינוחטב םינקתימל הדעוה ןימזת תיחרזאה הסיטל םיעגונה םינינעב .163

.ןוחטבה רש םע תוצעייתהב הרובחתה רש ידי לע ךכל ךמסוהש

תויאלקח תועקרק
 עקרקל םיעגונה םינינעב םלוא ,םיינוחטב םינקתימ יבגל לוחת אל הז קוחל הנושארה תפסותה .164

 עקרק לע הרימשל הדעוה שאר בשוי תא התטלחה ינפל םיינוחטב םינקתימל הדעוה ןימזת תיאלקח
.תיאלקח

'ז קרפ תלוחת
.םיינוחטב םינקתימל הדעוה רושיא ןועט ינוחטב ןקתימ יבגל 'ז קרפ יפל תויוכמסב שומיש .165

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( ררע תדעו
 ,רורעל התוא שיגהש ימ יאשר ,160 ףיעס יפל השקב םיינוחטב םינקתימל הדעוה התחד  )א( .166

 הצעומה לש הנשמ תדעו ינפל הדעוה תטלחה לע ,היחדה ול העדוהש םויהמ םוי רשע השימח ךות
.)םיינוחטב םינקתימל ררע תדעו – ןלהל( תיצראה הצעומה ירבח השימח לש בכרהב ,תיצראה
.םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו ירבח תא הנמי ןוחטבה רש םע תוצעייתהב רצואה רש  )ב(           
 םיררועש הטלחהה תא רשאל וא ררעה תא לבקל תיאשר םיינוחטב םינקתימל ררע תדעו   )ג(           

 ןוחטבה רש תשירד יפל איה תיאשר ,ותצקמ וא ולוכ ,ררעה תא הלביק אל ;םייוניש ילב וא םע ,הילע
.וב ןודלו רוזחל

השולש לש בכרהב ררעב ןויד
 תבכרומ הדעוה היהת םייוסמ ררעבש תורוהל יאשר םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו שאר בשוי .167

.עבקיש דבלב םירבח השולשמ

שאר בשויה
.הדעוה ידי לע רחביי םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו שאר בשוי .168

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
)לטוב( .169

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םינוידה תוידוס
 העידי לכ ,ורסמי אל םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו רבחו םיינוחטב םינקתימל הדעוה רבח .170

.הלבקל ךמסומ וניאש ימל הדעוה ינויד ךלהמב םהילא העיגהש

ןוידה ירדס
 תאו ןוידה ירדס תא םמצעב ועבקי םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעוו םיינוחטב םינקתימל הדעוה .171

.ויפ לע תונקתב וא הז קוחב ועבקנ אלש הדימב םתדובע ירדס

רוטפ



 רחא ןונכת דסומ לכ לש וא םיינוחטב םינקתימל הדעוה לש רתיהל קקדזת אל ןוחטבה תכרעמ .172
– יבגל

 קוח לש ותליחת ינפל םינפה דרשמ לש ןונכתה ףגא םעטמ רשוא ורותיאש ינוחטב ןקתימ  )1(
;הז
 ינוחטבה ןקתימה תמקה תמחמש דבלבו ,םייק ינוחטב ןקתימ םוחתב ףסונ ינוחטב ןקתימ  )2(
 ,תומייק ןהש רומאכ תולבגמב םייוניש ולוחי אלו ,רחא םדא לע תולבגמ ולטוי אל רומאכ ףסונה
 ינוחטבה ןקתימה לש וגוסמ הנושה גוסמ היהי אל ףסונה ינוחטבה ןקתימה לש יללכה ודועייו
.םייקה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תונקת
 תודחוימ תוארוה ינוחטב ןקתימ יבגל עובקל תונקתב יאשר ,ןוחטבה רש תמכסהב ,רצואה רש .173

 הלקה ןתמל םיאנתה רבדב תוארוה ןכו 265 ףיעס יפ לע תונקת םהל ןיקתהל יאשר אוהש םינינעה לכב
.'ה קרפ יפל גרוח שומישל רתיה וא

הסיט ילושכמ תעינמ
 תע לכב סנכיהל יאשר ,ןינעה יפל לכה ,הרובחתה רש וא ןוחטבה רש ידי לע ךמסוהש ימ  )א( .174

 וא העיבצ ,הרואת תוברל ,םירודיס םהילעמ וא םהב תושעל וא הלועפ םהב עצבלו ןיעקרקמ לכל הריבס
 תמכסה אלל םירוגמ תיב השעמל שמשמה ןינבל סנכיי אל ךא ;הסיט ילושכמ תעינמ םשל לכה ,ןומיס
.שארמ םימי השולש בתכב העדוה ול רסמש רחאלו םויה תועשב אלא ושפות
 וניד ,ותוכמסב שמתשהל וא ודיקפת תא אלמלמ )א( ןטק ףיעס חוכמ לעופש ימ תא ענומה  )ב(           

.רחא קוח יפל תילילפ תוירחאמ תערוג הניא וז הארוה ;תוריל 2500 סנק וא םישדח השש רסאמ –
 םהב קיזחמל וא ןינבה וא עקרקה לעבל תורוהל יאשר )א( ןטק ףיעסב רומאכ ךמסוהש ימ   )ג(           
.עבקיש םיאנתבו דעומבו )א( ןטק ףיעסב רומאכ לכה ,םירודיסה תא תושעל וא הלועפה תא עצבל
 ;המויקב בייח )ג( ןטק ףיעסב רומאכ םירודיס תושעל וא הלועפ עצבל הארוה ול הנתינש ימ  )ד(           

 םויק יאל תוירחאמ תערוג הניא וז הארוה ;הנידמה רצואמ ויתואצוה םולשתל אוה יאכז ,התוא םייק
.רחא קוח לכ יפל הבוחה
 םאתהב ןינב וא עקרק לעב לע לטותש וא הלטוהש הבוח לכמ תוערוג ןניא הז ףיעס תוארוה  )ה(           
.הינבו ןונכתב ןדה קוקיח לכ יפל רתיה לכ יאנתל
 םניא םא ףא ,םירטמ העברא לעמ םהבגש ףונמו ןרוגע תוברל - הז ףיעסב ,"ןיעקרקמ"   )ו(           

.עקרקל םירבוחמ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( יוניש תארוה
 הדעול תורוהל ,ונגס וא ןוחטבה רש תשירד יפ לע ,תיאשר םיינוחטב םינקתימל הדעוה  )א( .175

 םשל תיחרכה איה םא ,יוניש תארוה תינכתל סינכהל ןיפוח ימימל הדעול וא תיזוחמה הדעול ,תימוקמה
 יקזנ תעינמ וא ותוידוסב העיגפ תעינמ ,וב ןיקתה שומישה ,ינוחטב ןקתימ לש הניקתה ותלועפ תחטבה
.וב שומישהמ וא ותלועפמ םייופצה שוכר וא ףוג
 קוחב ותועמשמכ ילמשח ןקתימ לש ותנקתה רוסיא )א( ןטק ףיעס יפל יונישה תארוה התיה  )ב(           

 תקספה ,ראודה רש ידי לע וצב עבקייש רחא ןקתימ לש וא ינורטקלא ןקתימ לש ,1954-ד"ישת ,למשחה
.ראודה רש ידי לע םג השירדה שגותש לוכי - םהב שומישל םיאנת תעיבק וא םתלועפ
 האצותכו ,וב שומישה לש ותלבגה וא םירוגמ ןינבב שומישה רוסיא יונישה תארוה התיה   )ג(           

 שומישב תישחומו תרכינ הלבגה לוחל היושע וא ןינבב שומישה קספיהל יושע רומאכ יונישה תארוהמ
 יבגל רומאכ וב שומישב הלבגהה וא ןינבב שומישה תקספה דבלב הז ףיעס תוארוה חוכמ עצובת אל ,וב
 ןוכיש קיזחמ ותוא לש ותושרל דמעוהש רחאל אלא ,רשויבש תוכזב וא תיקוח תוכזב ןינבב קיזחמש ימ
.ריבס ףולח ןוכיש תגשה ידכ םייוציפ ותוכזל וא ול ומלושש רחאל ,ךכב הצר םא ,וא ריבס ףולח
 רומאכ ןינבב קיזחמה תושרל דמעוה םנמא םא הערכה םשל םייטפשמ םיכילהב ולחה  )ד(           

 תוארוה עוציב תא בכעל ידכ ךכב ןיא ,ותרומת תואנה םייוציפה םוכס וא ריבס ףולח רויד )ג( ןטק ףיעסב
.קיזחמ ותוא יבגל יונישה
 תועקרקה ילעב לש םתעידיל יונישה תארוהל השירדה תא איבת םיינוחטב םינקתימל הדעוה  )ה(           
 תוכז לעבו ,יונישה תארוה ידי לע עגפיהל םילולע םה ,הדעוה תעדל ,רשא םהב תוכז ילעב לשו םינינבהו
 ינפב הארוהל תודגנתה שיגהל ,ותעידיל יונישה תארוה העיגהש םויהמ םימי הרשע ךות ,יאשר רומאכ
.תונקתב רצואה רש תמכסהב ןוחטבה רש עבקש ךרדב הדעוה



 ,התצקמ וא הלוכ ,הלבקל וא תודגנתהה תא תוחדל תיאשר םיינוחטב םינקתימל הדעוה   )ו(           
 הלוכ ,תודגנתהה תא הדעוה התחד ;תודגנתהה תלבק ,התעדל ,תבייחמש יפכ ,יונישה תארוה תא תתלו
.םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו ינפב תיפוס הערכהלו ןוידל התוא ריבעת ,התצקמ וא
 לע םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעוו םיינוחטב םינקתימל הדעוה החנות תודגנתהב ןוידב   )ז(           
.)א( ןטק ףיעסב םיטרופמה םילוקישה ידי
 ,יוניש תוארוה רבדב התטלחה לע קלוחה םיינוחטב םינקתימל הדעוה רבח תשירד יפ לע  )ח(           

 השימח ךות שגות השירדה ;םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעול ןינע ותואב הערכהה תא הדעוה ריבעת
 םוקמב אובת ררעה תדעו לש הטלחההו ,םיינוחטב םינקתימל הדעוה לש הטלחהה ןתמ םוימ םוי רשע
.תיפוס אהתו םיינוחטב םינקתימל הדעוה לש הטלחהה
 ררעה תדעו ידי לע הערכהל תושירד תשגהל וא תויודגנתהה תשגהל תופוקתה לכ ורבע  )ט(           
 יונישה תארוה ידי לע ןידכ התנוש וליאכ תינכתה תא םיאור ,תיפוס ןהב ערכוה וא םיינוחטב םינקתימל
.םיינוחטב םינקתימל הדעוה ידי לע עבקנש דעומב ףקות לבקי יונישהו
.יוניש תארוה ךרדב התנושש תינכת לע ולוחי אל 'ג קרפל 'ט ןמיס תוארוה   )י(           
 ,ןקותי רתיההו הפידע יונישה תארוה ,הז קוח יפל רתיה תרתוס יוניש תארוהש םוקמ לכ )אי(           
.םאתהב לטובי וא הנושי
– רבדב הארוה תוברל – הז ףיעסב ,"יוניש תארוה" )בי(           

;הינבל םיאנת תעיבק וא התלבגה וא הינבה רוסיא   )1(
.ול םיאנת תעיבק וא ותלבגה וא םהמ קלחב וא ןינבב וא עקרקב שומישה רוסיא   )2(

םייוציפ
 יאכז היהי ,175 ףיעסב רומאכ יוניש תארוה ידי לע וא 174 ףיעס יפ לע הארוה ידי לע עגפנש ימ .176

 וארי הז ןינעל ;ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב 'ט קרפ תוארוהל םאתהב הנידמה רצואמ םייוציפל
.200 ףיעסב תויונמה תוארוהב הללכנ וליאכ םירומאה םיפיעסה יפ לע הנתינש הארוה

ינוחטב ןקתימ לשב תינכתל תודגנתה
 ותמקהש וא ,םייק אוהש ינוחטב ןקתימ לשב תינכתל תודגנתה ןוחטבה רש םעטמ השגוה  .177

:הלא םייונישב הז קוח תוארוה תודגנתהה לע ולוחי ,תינכתה ידי-לע עגפיהל לולע אוהו הרשוא
;םיינוחטב םינקתימל הדעול שגות תודגנתהה  )1(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 עירכתו ןודת התייחד לע וא תודגנתה תלבק לע ררעבו תיזוחמ ראתימ תינכתל תודגנתהב  )2(
;םיינוחטב םינקתימל הדעוה עירכתו ןודת תרחא תודגנתהב ;םיינוחטב םינקתימל ררעה תדעו
;104 ףיעס יפ לע ןויעל הנותנ היהת אל תודגנתהה  )3(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 תודגנתהה תשגה לע תימוקמה הדעולו תיזוחמה הדעול עידות םיינוחטב םינקתימל הדעוה  )4(
.הב הערכההו

 )106 'סמ ןוקית( רבעמה תפוקתב ינוחטיב ןקתימכ ותוא םיאורש ןקתימ ןיינעל תוארוה
2016-ו"עשת

 תפסותב םיניוצמה םיחטשהמ דחאב ,הטרפוהש תיתלשממ הרבח ידיב קזחוהש ןקתימ )א( .א177
 רושיא דע הז קרפ ןיינעל ינוחטיב ןקתימכ ותוא תוארל וכישמי ,)םייק ןקתימ – הז ףיעסב( תינימשה
 םינקתימל הדעווה הטרפהה דעוממ הנש ךותבש דבלבו ,)רבעמה תפוקת – הז ףיעסב( ןקתימל תינכת
.)ןקתימל םייק בצמ טרפמ – הז ףיעסב( םייקה בצמה תא ראתמה טרפמ ויבגל הרשיא םיינוחטיב
 רואית ,ןקתימה תולובג ןומיס תא תללוכה הדידמ תפמ לולכי ןקתימל םייק בצמ טרפמ  )ב(           

 יונבה ללוכה חטשהו וב םירתומה םיירקיעה עקרקה ידועיי ,)AS MADE( ןקתימב םימייקה םינבמה
.197 ףיעס ןיינעל תעגופ תינכת הווהי אל אוהו ,הטרפהה דעומב ינוחטיבה ןקתימה םוחתב
 )4( וא )3( םיטרפב םיניוצמה םיחטשב םייקה ןקתימה היה ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )ג(           
 תינכת הרשוא ובש דעומהמ םינש עברא םות דע ויבגל רבעמה תפוקת ךשמית ,תינימשה תפסותל
.תינימשה תפסותל )4( טרפב יונמה חטשה יבגל ןקתימל
– )ג(-ו )א( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע  )ד(           



 ןקתימה תא וארי ,הטרפהה דעוממ םינש עבש םות דע ןקתימל תינכת הדקפוה אל   )1(
 רשו רצואה רש םלואו ,הטרפהה דעוממ םינש עבש םות דע ינוחטיב ןקתימכ םייקה
 ,תחא לכ םייתנש לש תופסונ תופוקת יתשב הרומאה הפוקתה תא ךיראהל םיאשר ןוחטיבה
;תומושרב םסרופתש העדוהב
 תא תוארל וכישמי ,התדקפה דעוממ םינש עברא םות דע ןקתימל תינכת הרשוא אל   )2(
.הדקפהה דעוממ םינש עברא םות דע קר ינוחטיב ןקתימכ םייקה ןקתימה

 רשואש טרפמה תאו תינכתה תא םימאותה םינבמה תא וארי ,םייק ןקתימל תינכת הרשוא  )ה(           
 םג ןידכ רתיה םהל אצוה וליאכ )ז(-ו )ו( םינטק םיפיעסל םאתהב ונבנש םינבמ ןכו )א( ןטק ףיעס יפל
.רבעמה תפוקת םות רחאל
 תוארוה יפל ותוא םיאורש ןקתימ םוחתב תפסונ היינב יבגל ולוחי )2(172 ףיעס תוארוה   )ו(           

:הלא לכ ומייקתה םא קר ,ינוחטיב ןקתימכ הז ףיעס
;ר"מ 50 לע הלוע וניא היינבה חטש   )1(
 היינב רשאמ היה הבש ךרדב היינבה תא רשיא ןוחטיבה דרשמב יוניבהו הסדנהה ףגא   )2(
;ןוחטיבה תכרעמ ידיב ינוחטיב ןקתימב
 תא ךיראהל יאשר ןוחטיבה רש ;הטרפהה דעוממ םינש עבש ךותב העצוב היינבה   )3(
 לש תחא הפוקתב הכיראהלו בושל אוה יאשרו ,תופסונ םינש שולשב הרומאה הפוקתה
.תופסונ םייתנש

 ןקתימ תיינבל רתיה תתל תיאשר םיינוחטיב םינקתימל הדעווה ,172 ףיעסב רומאה ףא לע   )ז(           
 דבלבו ,ינוחטיב ןקתימכ הז ףיעס תוארוה יפל ותוא םיאורש םייק ןקתימ םוחתב ףסונ ינוחטיב
:הלא לכ ומייקתהש

 יונבה ללוכה חטשהמ 15% לע רבטצמב הלעי אל תפסונה היינבה לש ללוכה חטשה   )1(
 תפסותל )3( טרפב ןיוצמה חטשב םייוצמה םינקתימ יבגלו ,הטרפהה דעומב םייקה ןקתימב
 חטשהמ ;הטרפהה דעומב םייקה ןקתימב יונבה ללוכה חטשהמ 5% לע – תינימשה
;)ו( ןטק ףיעס יפל הרשוא םתיינבש היינבה יחטש ךס הכוני רומאכ היינבל רתומה רבטצמה
 היה הבש ךרדב ףסונה ןקתימה תא רשיא ןוחטיבה דרשמב יוניבהו הסדנהה ףגא   )2(

;ןוחטיבה תכרעמ ידיב ינוחטיב ןקתימ תיינב רשאמ
 תא ךיראהל יאשר ןוחטיבה רש ;הטרפהה דעוממ םינש עבש ךותב העצוב היינבה   )3(
 לש תחא הפוקתב הכיראהלו בושל אוה יאשרו ,תופסונ םינש שולשב הרומאה הפוקתה
.תופסונ םייתנש

– הז ףיעסב  )ח(           
;תיתלשממ הרבח תויהל םייק ןקתימב הקיזחמה הרבח הלדח ובש דעומה – "הטרפהה דעומ"           
 הדעווה הרשיאש יפכ ,םירתיה איצוהל ןתינ החוכמש תטרופמ תינכת – "ןקתימל תינכת"           

.ןקתימה חטשב תיזוחמה
גרוח שומיש :'ז קרפ

הגירחל םומיסקמ תפוקת
 איה תבייחו ,תיזוחמה הדעוה רושיאב ,תימוקמה הדעוה תיאשר תינכת לש הפקת תליחת םוימ .178

– תיזוחמה הדעוה תשירד יפל
 םהב שיש וא תינכתה יפל םיגרוח םינינב םהש תינכתה םוחתב םינינב תמישר ךורעל   )1(
;גרוח שומיש היפל ןהב שיש תינכתה םוחתב תועקרקה תמישר ןכו ,גרוח שומיש היפל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 רומאכ תועקרקב וא םינינבב שמתשהלו ךישמהל דוע רתומ הבש הפוקתה לע ץילמהל   )2(

 םומיסקמ תפוקת - ןלהל( םיגרוח םינינבכ רומאכ םינינב םייקל רתומ הבש וא גרוח שומיש
.)הגירחל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הרושיאו המישרה םוסרפ
 ,ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,הב וגהני ,178 ףיעסב רומאכ תועקרקו םינינב תמישר הכרענ .179

 המישרה רשא תינכתבכ ,רחא רבד לכ ןינעלו הפקת תליחתו הרושיא ,הל תודגנתה ,התדקפה ןינעל
 עובקל תשקבמ תימוקמה הדעוה יכ רמאיי המישרה תדקפה לע העדוה לכבו ;היתוארוהמ תגרוח רומאכ
 ןינבכ המישרבש ןינב םויקלו המישרבש תועקרקב וא םינינבב גרוחה שומישל םומיסקמה תפוקת תא
.גרוח



1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םינינבב הגירחל םומיסקמה תפוקת
– ראשה ןיבו תוביסנה לכל בל םישב ,םומיסקמה תפוקת עבקת 178 ףיעס יפל גרוח ןינב לכל .180

 ופלחש ומויק תונשל בל םישב ,השעמל ,ןינבה לש ומויק ךשמהל תרעושמה הפוקתה   )1(
;העש התוא ובצמלו
;הסנכה רוקמכו תילכלכ הניחבמ ןינבה לש ליעיה ומויק ךשמהל תרעושמה הפוקתה   )2(
;הגירחה לש היפאו התדימ   )3(
.ןינבה לש ירוביצה ויפא   )4(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הגירחל תיברמה הפוקתה
 ,תוביסנה לכל בל םישב עבקית ,גרוח שומיש םייק הבש עקרק לכל הגירחל תיברמה הפוקתה .181

.הגירחה לש היפואו התדימ ,ראשה ןיבו

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיברמה הפוקתה רושיא
 וא ןינב לכ לש הגירחל תיברמה הפוקתה תא עובקל ,הז קרפ חוכמ ,תימוקמה הדעוה העיצה .182

 ,רחא רבד לכ ןינעלו ,הפקות תלוחתו הרושיא ,הל תודגנתה ,התדקפה ןינעל ,וז העיבקב וגהני ,עקרק
.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,179 ףיעסב רומאכ היתוארוהמ איה הגירחה רשא תינכתבכ

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיברמה הפוקתה םותב הגירחה תקספה
 היהי אלש דע ןינבה הנושי וא ,ןינבב גרוחה שומישה קספיי תיברמה הפוקתה םותמ רחואי אל .183

 וא תימוקמה הדעוה תשקב יפל ,םולשה טפשמ תיב יאשר ,ןכ השענ אל ;קלוסי וא סרהיי וא גרוח דוע
 לכה ,רבדה תא עצבל וב תוכז לעב לע וא ןינבב שמתשמה לע תווצל ,וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה
.ויתוביסנב קדוצ טפשמה תיבל הארנש יפכו ןינעה יפל

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיברמה הפוקתה םות ינפל הגירחה תקספה
 תשירד יפל איה תבייחו ,ןונכתה יכרצל שורד רבדה הל הארנ םא ,תיאשר תימוקמה הדעוה  )א( .184

 ינפל גרוחה שומישה תא קיספהל וב תוכז לעבל וא ןינבב שמתשמל בתכב תורוהל ,תיזוחמה הדעוה
 יפל לכה ,גרוחה ןינבה תא קלסל וא סורהל ,תונשל וא ,ןינב ותוא לש הגירחל תיברמה הפוקתה םות
.הפוקת התוא םות ינפל ,ןינעה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 ,ררעה תדעו ינפל הילע רורעל יאשר תימוקמה הדעוה תארוה ידי לע עגפנ ומצע תא האורה  )ב(           

 וא ררעה תא לבקל תיאשר ררעה תדעו ;וידיל תימוקמה הדעוה תטלחה תאצמה םוימ םימי םישולש ךות
 םימי םישש ךות התטלחה ןתית ררעה תדעו ;םייוניש ילב וא םע ,תימוקמה הדעוה תארוה תא רשאל
.ררעה תדעו תטלחה לע רורעל ןתינ אל ;ררעה תשגה םוימ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 בושיחב םלוא ;תימוקמה הדעוהמ םייוציפל ןינבב תוכזה לעב יאכז ,הארוהה העצוב   )ג(           

 היה ןינבהש וא ןינבב גרוחה שומישה קספנ היה תיברמה הפוקתה םותב יכ ןובשחב ואיבי םייוציפה
.םייוציפ םולשת ילב יוניש וא קוליס ,הסירה ןועט

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( דעומה ינפל הקספהה עוציב-יא
 ףיעס יפל ול הנתינש תימוקמה הדעוה תארוה תא וב תוכזה לעב וא ןינבב שמתשמה םייק אל .185

 טפשמ תיב יאשר ,ררעה תדעו ידי לע הארוהה הרשואש רחאל וא הילע ררעה תפוקת המתש רחאל ,184
 תא םייקל וילע תווצל ,וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה וא תימוקמה הדעוה תשקב יפ לע ,םולשה
.הארוהה

תימוקמה הדעוה ידי לע עוציב
 ,טפשמה תיב יאשר ,וילע רוערע דוע ןיאו 185 וא 183 םיפיעס יפל טפשמה תיב לש וצ םייוק אל .186

 תא תושרהל טפשמה תיב יאשר ןכו ,תימוקמה הדעוה לע ועוציב תא ליטהל ,תאז תובייחמ תוביסנהשכ
 הז ףיעס ;יחרזא בוח םיבוגש ךרדב ,וצה םויקב בייחש יממ עוציבה תואצוה תא תובגל תימוקמה הדעוה
 .הז קוח יפל םייוציפל תוכז לכמו ,טפשמה תיב ןויזב תדוקפ יפל טפשמה תיב תוכמסמ ערוג וניא

ףולח ןוכיש
 שומישה קספיי אל ,םירוגמ ןינבב היה גרוחה שומישהש וא םירוגמ תיב גרוחה ןינבה היה .187

 תוכזה ילעבל דמעוהש רחאל אלא ,דבלב הז קרפ תוארוה חוכמ רשויבש תוכזבש וא תיקוח תוכזבש



 ףולח ןוכיש תגשה ידכ םייוציפ םתוכזל וא םהל ומלושש רחאל ,ךכב וצר םא ,וא ,ריבס ףולח ןוכיש
.ריבס

תועקפה :'ח קרפ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( העקפהה תרטמ
.רוביצ יכרצל תינכתב ודעונש ןיעקרקמ הז קוח יפ לע עיקפהל תימוקמה הדעול רתומ  )א( .188

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תורומש ,טרופס וא שפונ יחטש ,םינג ,םיכרד :הלאמ דחא לכ – הז ףיעסב ,"רוביצ יכרצ"  )ב(           

 יתב ,םיקווש ,םיסובוטוא תונחת ,תבכר תונחת ,םיחזמ ,םילמנ ,הפועת תודש ,הינח יחטש ,תוקיתע ,עבט
 ,תואפרמ ,םילוח יתב ,םייתליהק תודסומ ,תוברתו תד ,ךוניח יכרצל םינבמ ,תורבק יתב ,םייחבטמ
 םינקתימ ,תולבזמ ,בויב ינקתימ ,שא יוביכל תוריש תונחתו הרטשמ תונחת ,םירוביצ םיסחמו םיטלקמ

הז ףיעס ןינעל רצואה רש רשיאש תרחא תירוביצ הרטמ לכו םימ תקפסהל
[11]

.

תימוקמה הדעוה תוכמס
 תינכת לש וא תימוקמ ראתימ תינכת לש הפקת תליחת רחאל תע לכב ,תיאשר תימוקמה הדעוה .189

 הרטמל ,תיזוחמה הדעוה תעדל ,השורד םתעקפהשכ ,תינכתה םוחתב ןיעקרקמ עיקפהל ,תטרופמ
 תוצעייתה רחאל ,תיזוחמה הדעוה םא ןכ תושעל תבייח איהו ,הרומאה תינכתב ודעונ הלש תירוביצ
 תמכסה הנועט העקפהה ןיא ,העקפהל ןיעקרקמה ודעונ רומאכ תינכתב םא ;הנממ תאז השרד ,התא
 .תיזוחמה הדעוה

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2010-ע"שת  )92 'סמ ןוקית( העקפהה עוציב
2015-ה"עשת

 תועקרקה תדוקפ יפ לע העקפהה עצובת ,הז קוחב תודחוימ תוארוה ועבקנ אלש הדימב  )א( .190
 תויוכמסב שמתשהל תומושרב העדוהב תימוקמה הדעוה התשרוה וליאכ ,1943 ,)רוביצ יכרצל השיכר(
 ןינעל ,הרומאה הדוקפה יפל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וא הלשממה לש םידיקפתה תא אלמלו
:הלא םימואיתבו םייונישב לכה ,העקפהל םידמועה ןיעקרקמה

 שפונ יחטש ,םינג יכרצל ןיעקרקמ תעקפה לע םג לוחי הרומאה הדוקפל 20 ףיעס   )1(
 "עבר" לע ףיעס ותואב רבודמש םוקמ לכבו ,תואירבו תד ,תוברת ,ךוניח ינינבל ןכו טרופסו
 םא ,םולשת אלל וא םולשתב ,שרגממ קלח עקפוי אל םלוא ;"תוירישע עברא" אובי
;שרגמה תרתי לש היווש תחפי ךכמ האצותכ
 םייוציפ םלשל תימוקמה הדעול תורוהל יאשר ,רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש   )2(
:הרומאה הדוקפל )ג()2(20 ףיעס יפל םמלשל תיאשר איה ןהבש תוביסנב
 רבוחמה רחא רבד וא ץע ,לודיג ,הנבמ לכ תעקפה לע םייוציפ םולשת תבוח לוחת אל   )3(
 םלשל תימוקמה הדעוה תיאשר ךא ;הז קוח תרפה ךות ורבוח וא ועטינ ,ומקוה םא עקרקל
 תוקידצמה תודחוימ תוביסנ תומייק יכו בל םותב לעפ אוה יכ התאר םא עבותל םייוציפ
 ;םייוציפ םולשת
 הנווכה לע העדוהה לש םוסרפה דעומ םוקמב אובי הרומאה הדוקפל 12 ףיעס ןינעל   )4(
;רומאה דעומה רחאל םיששה םויה – ןיעקרקמה תא שוכרל
;תקולחמב יונש וניאש םייוציפהמ קלח ותוא דימ םלשת תימוקמה הדעוה   )5(

2010-ע"שת )92 'סמ ןוקית(
;ולוחי אל הרומאה הדוקפל 21-ו ד14 דע א14 ,)ב1(-ו )א1(14 ,ב7 ,א5 םיפיעס   )6(

2010-ע"שת )92 'סמ ןוקית(
 םייוציפה םוכס ןיינעב ךוסכס בשויי אל םלואו ,לוחי הרומאה הדוקפל א9 ףיעס   )7(
.עירכמ יאמש ידי לע אלא ,הז קוח יפל תועקפהב

 םולשת אלל עיקפהל הל רתומש ןיעקרקמ לש קלח ותואל סנכיהל תיאשר תימוקמה הדעוה  )ב(           
 העדוהה ;שארמ םוי םישולש בתכב העדוה ןיעקרקמה לעבל הנתנש רחאל ,וב הקזח תונקלו םייוציפ
 םויב הלבקתנ וליאכ התוא םיאורו ,ימוי ןותעב םוסרפ תוברל ,תימוקמה הדעול האריתש ךרדב ןתנית
.טפשמה תיב לש וצב תינתומ הניא הקזחה תלבקו הסינכה תוכז ;םוסרפה םויב וא התניתנ

עקרק יפוליח



 ןיעקרקמ לעב םע םכסה ידיל אובל תיאשר ,תיזוחמה הדעוה תמכסהב ,תימוקמה הדעוה .191
 וא תינכתה םוחתב ,םירחא ןיעקרקמ ול ורבעוי םתרומת ףסכ םולשת םוקמב יכ ,הידי לע ועקפוהש
 .העקפההמ תועבונה ויתועיבת לש יקלח וא אלמ קוליסל ,ול הצוחמ

הגירחל רתיה וניא םכסה
 שומיש ריתהל אב וליאכ שרפתי אל הז קרפ יפל ןיעקרקמ יפוליח רבדב םכסהבש רבד םוש .192

 .תינכתל םאתהב אלש ןיעקרקמב

עקפוהש שוכר ןיד
 .םהילע הלחה תינכתב רומאכ םהב וגהני הז קרפ יפל ועקפוהש ןיעקרקמ .193

ףולח ןוכיש
 דמעוהש רחאל אלא הסירהל תינכתב דעונש םירוגמ תיב הנופי אל הז קרפ חוכמ העקפה יכילהב .194

 לע העדוהה םוסרפ דעומב רשויבש תוכז וא ןידבש תוכז חוכמ תיבב רד היהש ימל ריבס ףולח ןוכיש
 תגשה ידכ םייוציפ ותוכזל וא ול ומלושש רחאל ,ךכב ריידה הצר םא ,וא ,ןיעקרקמה תא שוכרל הנווכה
 .ריבס ףולח ןוכיש

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( הרומתב ושכרנש ןיעקרקמ ןיד
 ולוחי ,םייוציפ םולשת תרומת ךכ ועקפוהש וא םכסה יפ לע תינכת עוציבב ושכרנש ןיעקרקמ .195

:הלא תודחוימ תוארוה םהילע
 ,רחא םדאל וא ירוביצ ףוגל םריכשהל רתומ ,הז קוח תוארוה יפ-לע םדועיי הנוש אל דוע לכ  )1(
 רושיא ןתנ ,תיזוחמה הדעוה םע תוצעייתהב ,רצואה רשש דבלבו ,תינכתב ודעונ הלש הרטמל
;ךכ לע
 םריכשהל ,םרכמל רומאכ תוצעייתהבו רושיאב רתומ ,הז קוח תוארוה יפ-לע םדועיי הנוש  )2(
 ופילחל וא ןיעקרקמה תא ונממ ושכרש ימל הנתינש דבלבו ,תרחא הרבעה םהב תושעל וא
 ,ונממ ושכרנ ובש םוכסה לע הלעי אלש ריחמב םתונקל ,םוי םישולש ךות ,יאשר אוהש העדוה
 רומאה דעומה ךות העדוהה לבקמ עידוה ;תינכתהמ תעבונה םהב החבשה לכ לש היווש ףוריצב
.רומאכ וילא ורבעוי ,ןיעקרקמה תא תונקל ןכומ אוהש

םולשת אלל עקפומ שוכר לש דועיי יוניש
 ןיא ונעמלש דועייל הנוש םדועייו םייוציפ םולשת אלל הז קוח יפל ועקפוהש ןיעקרקמ  )א( .196

 יאכז היהש ימל םייוציפ תימוקמה הדעוה םלשת ,םייוציפ םולשת אלל הז קוח יפל ןיעקרקמ עיקפהל
 ריזחת ,ךכב הצר םא וא ,העש התואב םייוציפ םולשת תבייחמ העקפהה התיה וליא העקפהה תעשב םהל
.ונממ ועקפוהש ימל ןיעקרקמה תא
 ,1943 ,)רוביצ יכרצל השיכר( תועקרקה תדוקפל 12 ףיעס ןינעל – הז ףיעס יפל הלועפב  )ב(           
 יוושו ,דועייה יוניש לש דעומה – ןיעקרקמ שוכרל הנווכה לע העדוהה לש םוסרפה דעומ םוקמב אובי

.שדחמ םדועייל בל םישב עבקיי ןיעקרקמה

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית(
החבשה לטיה :1'ח קרפ

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( החבשה לטיה
 לעו תישילשה תפסותב ועבקנש םיכרדבו םיאנתב ,רועישב החבשה לטיה הבגת תימוקמ הדעו .א196

.היפ
םייוציפ :'ט קרפ

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1982-ג"משת )20 'סמ ןוקית( םייוציפ תעיבת
2015-ה"עשת

 םילבוג וא תינכתה םוחתב םיאצמנה ןיעקרקמ ,העקפה ךרדב אלש ,תינכת ידי לע ועגפנ  )א( .197
 הדעוהמ םייוציפל יאכז םהב תוכז לעב וא ןיעקרקמה לעב היה תינכתה לש התליחת םויבש ימ ,ומע
.200 ףיעסב רומאל ףופכב ,תימוקמה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(



 לש הפקת תליחת םוימ םינש שולש ךות תימוקמה הדעוה ידרשמל שגות םייוציפל העיבתה  )ב(           
 רבכ םא ףא ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,הרומאה הפוקתה תא ךיראהל יאשר רצואה רש ;תינכתה
.הפוקתה הרבע

 ןוקית( 2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םייוציפל העיבת
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

198. 
[12]
 תאשל לולעש ימ לכל תימוקמה הדעוה עידות ,197 ףיעס יפל העיבת השגוה        )א( 

 תימוקמה הדעווה םע םכסה יפ לע ןיבו ןיד יפ לע ןיב ,םקלח וא םלוכ ,העיבתה אשונ םייוציפה םולשתב
.ויתונעט עימשהל תונמדזה ול ןתתו התשגה לע )בישמה – הז קרפב( הנידמה םע וא
 םא ,העיבתה תשגה םוימ םימי םיעשת ךותב ,טילחתו העיבתב ןודת תימוקמה הדעוה  )ב(           
.םייוציפכ עצומה םוכסה והמ – הלבקל הטילחה םאו ,התוחדל וא הלבקל

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 – העיבתה תא לבקל הטילחה םאו ,התטלחה תא ,בישמלו עבותל עידות תימוקמה הדעוה   )ג(           

 ףרצת ,המוש לע התטלחהב תימוקמה הדעווה הכמתסה ;ךכל םיקומינהו םייוציפכ עצומה םוכסה תא
.המוש התוא תא םג התעדוהל

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( 2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 תוביסנב יכ הטילחה וא ,הקלח וא הלוכ ,העיבתה תא תוחדל תימוקמה הדעוה הטילחה  )ד(           

 ינפב רורעל ,בישמה וא עבותה יאשר ,200 ףיעס תוארוה בקע םייוציפ םלשל קדצה ןמ הז ןיא ןינעה
 רומאכ תימוקמה הדעוה תטלחה תאצמה םוימ םימי 45 ךות החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו
 הרומאה הפוקתה תא ךיראהל יאשר החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו שאר בשוי ;)ב( ןטק ףיעסב
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 יוציפל יאכז עבותה יכ תימוקמה הדעווה הטילחה ,)ד( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב   )1(  )ה(           

 ,המכסהב ,תונפל בישמהו עבותה ,תימוקמה הדעווה םיאשר ,עבתנה םוכסהמ הנוש םוכסב
 ךותמ עירכמ יאמש הנמיש השקבב ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשויל ,םימי 45 ךותב
 תצעומ שאר בשוי ;יוציפה םוכס לע תקולחמב הערכה ךרוצל ,םיעירכמה םיאמשה תמישר
;ומשרייש םידחוימ םימעטמ הרומאה הפוקתה תא ךיראהל יאשר ןיעקרקמה יאמש
15 ךותב ,)1( הקספ יפל םינופהמ דחא לכל עידוי ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי   )2(
;הנימש עירכמה יאמשה לש ותוהז לע ,היינפה תלבק דעוממ םימי
 ;יוציפה םוכס לע תקולחמב עירכיו ןודי )2( הקספב רומאכ הנומש עירכמה יאמשה   )3(
;םיטפשמה רש עבקש םיללכל םאתהב ומסרופי עירכמה יאמשה תוטלחה
 ,תימוקמה הדעווה םילוכי )3( הקספב רומאכ עירכמה יאמשה לש ותטלחה לע   )א(   )4(

 םימי 45 ךותב החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו ינפל רורעל בישמה וא עבותה
 לטיהלו םייוציפל ררע תדעו שאר בשוי ;עירכמה יאמשה לש הטלחהה תאצמה םוימ
;ומשרייש םידחוימ םימעטמ הרומאה הפוקתה תא ךיראהל יאשר החבשה
 וחסונכ ,הז ףיעס לש ותליחת םוימ םינש שמח םות דע הפקותב דומעת וז הקספ   )ב(
.2008-ח"סשתה ,)העש תארוהו 84 'סמ ןוקית( הינבהו ןונכתה קוחב

 )76 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )70 'סמ ןוקית( 2002-ג"סשת )65 'סמ ןוקית(
2006-ו"סשת

 רצואל םלשי ,הז ףיעס יפל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעוול ררע שיגמה   )1( )1ה(           
:ןלהל טרופמכ םוכסב הרגא ,ותשגה דעומב ,הנידמה

;םישדח םילקש 837 – םישדח םילקש 500,000 לע הלוע וניא ררעה םוכסשכ   )א(
;םישדח םילקש 1,675 – םישדח םילקש 500,000 לע הלוע ררעה םוכסשכ   )ב(

 ןהבש תוביסנ עבקי ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש
;הז ןטק ףיעס יפל הרגאמ רוטפ ןתניי

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )70 'סמ ןוקית(
 המלוש ןכ םא אלא ,וב ןודת אלו ררע לבקת אל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו   )2(
;הז ןטק ףיעס תוארוה יפל הרגאה םולשתמ רוטפ ןתינש וא הרגא ותשגה תעב



2005-ה"סשת )70 'סמ ןוקית(
 הילעה רועישל םאתהב ,הנש לכב ראוניב 1-ב ונכדועי )1( הקספב םירומאה םימוכסה   )3(
;הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמב

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )70 'סמ ןוקית(
 איה תיאשר ,וקלח וא ולוכ ,ררע לבקל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו הטילחה   )4(
 יפכ ,הקלח וא הלוכ ,הרגאה םוכס הבוגב תואצוה ררעה שיגמל םלשל בישמה לע ליטהל
 לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תיאשר – ררעב םיבישמ רפסמ ויה ;ררעה תשגה תעב םלישש
;םיבישמה ןיב רומאכ תואצוהה תקולח תא עובקל החבשה

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( 2005-ה"סשת )70 'סמ ןוקית(
 ליטהל תיאשר החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו ,)4( הקספב רומאהמ עורגל ילב   )5(
.ןקלח וא ןלוכ ,ררעב ויתואצוה תא ינשה דצל םלשל ררעל דצ לע

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 תיאשר ,)ה( וא )ד( םינטק םיפיעס יפל ררעב החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו הנד   )1(   )ו(           

;וקלחב וא ואולמב ,ותוחדל וא ררעה תא לבקל ,תקמונמ הטלחהב ,איה
 החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תיאשר ,דבלב )ד( ןטק ףיעס יפל ררעה היה   )2(
 םיאמשה תמישר ךותמ ,יאמש הנמיש השקבב ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשויל תונפל
 יאמש – הז קוחב( ררעל עגונה ןיינעב בתכב תעד תווח ררעה תדעוול שיגי רשא ,םיעירכמה
;)ץעיימ
 הנתינש דבלבו ,ותעד תווח תשגה רחאל ררעב הטלחה ןתנית ,ץעיימ יאמש הנומ   )3(
 ןיינעל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו ינפל םהיתונעט תא ןועטל תונמדזה םידדצל
;תעדה תווח
 ויונימ ,וינפב ןידה ירדס ןיינעל תוברל ,ץעיימ יאמש לע ולוחי 1'ט קרפ יפל תוארוה   )4(
.ורכשו

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
()ה( וא )ד( םינטק םיפיעס יפל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו שאר בשוי תטלחה לע   )ז(           

 תיבל רערעל ןתינ ,)3( וא )1()ו( ןטק ףיעס יפל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תטלחה לעו ,)4
.םיילהנימ םיניינעל טפשמ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 יאמשו עירכמ יאמש ןכו ,הז ףיעס יפל םיכילהב המוש ןיכהל שקבתהש ןיעקרקמ יאמש  )ח(           

 ,תישילשה תפסותל )א(א14 ףיעס תוארוהל םאתהב עדימ לבקל םיאשר ,הז ףיעס יפל ונומש ץעיימ
.רומאכ עדימ ןיינעל ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי ףיעס ותוא לש )ג(-ו )ב( םינטק םיפיעס תוארוהו

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .199

םייוציפ םולשתמ רוטפ
 תוטרופמה תוארוהה תחא םע תינמנה תינכתבש הארוה ידי לע העגפנ םא תעגפנכ עקרק וארי אל .200

 עגפנל םלשל קדצה ןמ הז ןיאו ןינעה תוביסנב ריבסה םוחת תא תרבוע הניא העיגפהש דבלבו ןלהל
:םייוציפ

;םהבש עקרקב שומישה יאנתבו םירוזא םוחתב יוניש  )1(
;םהיניבו םינינבל ביבסמ חוורימה תעיבק  )2(
;םייוסמ חטשב םינינבה רפסמ תלבגה  )3(
;ינוציחה םארמ וא םתרוצ ןונכת ,םהבג ,םלדג ,םינינב לש םהירתא תרדסה  )4(
 ,הלולע עקרקה לע םינינב תמקהש םוקמב ,העשל וא תותימצל ,התלבגה וא הינבה רוסיא  )5(
 וא תושפנ תנכס וא תואירבל הנכס ,עקרק ףחס ,ןופטש תנכס ידיל איבהל ,הביט וא המוקמ ללגב
 םיתורישל וא םימ תקפסהל ,םיביב וא םיכרד תנקתהל רוביצ יפסכ לש הריתי האצוה ידיל
;םירחא םיירוביצ
 לולע שומישהשכ ,התלבגה וא הינב רוסיא ךרדב אלש ותלבגה וא עקרקב שומישה רוסיא  )6(
;הביבסה תערל תרחא תיניצר העיגפ וא תושפנ תנכס ,תואירבל הנכס ידיל איבהל



;םינינבב שומישה יכרד תלבגה  )7(
;ןינב םוש טולבי אל ול רבעמש ,ךרדל ליבקמב וק תעיבק  )8(
 ,בכר ילכ תניעטל םוקמ הישעתל וא הכאלמל ,קסעל דעוימה ןינב די לע ןיקתהל בויח  )9(
;הרובעתל ךרד תמיסח עונמל ידכ לכה ,קלדב םדויצו םתקירפ
 שומישל וא הניל תיבל ,םירוגמל ,הישעתל וא הכאלמל ,קסעל דעוימה ןינבב ןיקתהל בויח )10(
 הפקתה ינפב הסחמל וא טלקמל ,בכר ילכ תיינחל םוקמ ,רומאכ ןינב די לע וא ,רוביצה ידי לע
;תיריווא
.81 ףיעס הילע לחש תינכתב הארוה )11(

תינכת תדקפה ירחאש םישעמל םייוציפ ןיא
 רחא רבד לכלו הללסנש ךרד לכל ,םקוהש ןינב לכל רשקב הז קרפ יפל םייוציפ ומלושי אל .201

.89 ףיעס יפל תומושרב המסרופ התדקפה רבדב העדוההש רחאל תינכת םוחתב השענש

הגירח תקספה לע םייוציפ
 תוכז לעב וניה 'ז קרפ יפל גרוח ןינבל וא גרוח שומישל העבקנש םומיסקמה תפוקת םותבש ימ .202

 תקספה ידי לע ול םרגנש קזנה דעב םייוציפל יאכז היהי אל ,הפוקתה העבקנ םהיבגלש ןיעקרקמב
 תוביסנ תומייק םא אלא ,ןינעה יפל לכה ,ןינבה לש וקוליס וא ותסירה ,ויוניש ידי לע וא שומישה
.רומאכ םייוציפ ומלושיש קדצה ןמו תודחוימ

2002-ב"סשת )58 'סמ ןוקית( זג ןקתימל ןיעקרקמ דועיי תללוכה תינכת לשב םייוציפ
2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

 ןמ תחא לכ ידי לע וא ,זג ןקתימל ןיעקרקמ דועיי תירקיעה התרטמש תינכת ידי לע ועגפנ .א202
 ,העקפה ךרדב אלש ,זג ןקתימל ןיעקרקמ דועיי םג תללוכה תינכת ידי לע וא ,הכלוהה תכרעמל תוינכתה
 קוחל 28 ףיעס תוארוה ,ןינעה יפל ,םייוציפה ןינעל ולוחי ,המע םילבוגה וא המוחתב םיאצמנה ןיעקרקמ
– הז ףיעסב ;יעבטה זגה קשמ
;יעבטה זגה קשמ קוחב םתרדגהכ – "הכלוהה תכרעמל תוינכתה"ו "זג ןקתימ"           
.יעבטה זגה קשמ קוחל )ד(25 ףיעס יפל הרשואש הדובע תינכת תוברל – "תינכת"           

 'סמ ןוקית( תיאתה הטישב תרושקתל רודיש ןקתימ תמקהל רתיה ןתמל יאנתכ יופיש בתכ
2006-ו"סשת )75

– הז ףיעסב )א( .ב202
 ,ומעטמ וא ןוישיר לעב ידי לע םקומה ןקתימ – "תיאתה הטישב תרושקתל רודיש ןקתימ"           

 רישכמ לכ וא ןרות ,רדשמ ,הנטנא תוברל ,דיינ ןופלט וידר יתוריש ןתמל שמשל דעוימה וא שמשמה
;ןקתימה לועפתב ךומתל דעונה ,רחא רזע

 ,1982-ב"משתה ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוח יפל יללכ ןוישיר לביקש ימ – "ןוישיר לעב"           
.דיינ ןופלט וידר יתוריש ןתמל
 ,תיאתה הטישב תרושקתל רודיש ןקתימ תמקהל רתיה ןתמל יאנתכ ,שורדי ןונכתה דסומ  )ב(           
 תויחנהל םאתהב היהת רומאכ השירדש דבלבו 197 ףיעס יפל םייוציפל העיבת ינפמ יופיש בתכ
 הז ןינעל תוארוה ועבקייש דע ןפקותב ודמעי רומאכ תיצראה הצעומה תויחנה ;תיצראה הצעומה
.תיצרא ראתימ תינכתב

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
םיעירכמ םיאמש תמישר :1'ט קרפ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( םיעירכמ םיאמש תמישר
 לש המישר ,ד202 ףיעס יפל המקוהש תצעיימה הדעווה תצלמה יפ לע ,עבקי םיטפשמה רש  )א( .ג202

)םיעירכמה םיאמשה תמישר – הז קוחב( םיעירכמ םיאמשכ ןהכל םירישכה ןיעקרקמ יאמש
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.
 ליגל ועיגה דע וא םינש רשע לש הפוקתל םיעירכמה םיאמשה תמישרב ללכיי עירכמ יאמש  )ב(           

.םדקומה יפל ,70
.תומושרב םסרופת םיעירכמה םיאמשה תמישר   )ג(           



 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( תצעיימה הדעווה
2015-ה"עשת

 םיעירכמה םיאמשה תמישר תעיבק ןיינעל םיטפשמה רשל ץילמתש תצעיימ הדעו םקות )א( .ד202
:הבכרה הזו ,)תצעיימה הדעווה – הז קרפב(

;שאר בשויה היהי אוהו ,ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי   )1(
;וגיצנ וא ישארה יתלשממה יאמשה   )2(
;וגיצנ וא םינפה דרשמב ןונכתה להנימ להנמ   )3(
 יאמש העברא לש המישר ךותמ ,הדעווה שאר בשוי עבקיש ןיעקרקמ יאמש ינש   )4(

 לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה ןוגראה תצלמה יפ לע םיטפשמה רש הנמיש ןיעקרקמ
 יפל םיטפשמה רש הנמיש – רומאכ הצלמה הנתינ אל םאו ,לארשיב ןיעקרקמ יאמש
;ותריחב
;רצואה רש הנמיש ,הפיח וא ופי-ביבא לת ,םילשורי תייריע לש יטפשמה ץעויה   )5(
;םיטפשמה רש הנמיש רוביצ יגיצנ ינש   )6(
 תויאנב הסדנה תודובעל םינלבק לש רתויב לודגה רפסמה תא גציימה ןוגראה גיצנ   )7(
 םינלבק םושיר קוחב ותרדגהכ – "תויאנב הסדנה תודובעל ןלבק" ,הז ןיינעל ;לארשיב
.1969-ט"כשתה ,תויאנב הסדנה תודובעל

.תומושרב םסרופת תצעיימה הדעווה יונימ רבדב העדוה  )ב(           

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( עירכמ יאמשכ הנוהכל תורישכ
:עירכמ יאמשכ ןהכל רישכ ,הלא לכ וב ומייקתנש ימ .ה202

;לארשיב עבק בשות וא ילארשי חרזא אוה  )1(
 קסעו תוחפל תונורחאה םינשה עבש ךשמב ןיעקרקמה יאמש סקנפב םושרה יאמש אוה  )2(
 רומאכ םיאשונב ןיעקרקמ תואמשב תוחפל םינש שמח ךשמב ,ןיגוריסל וא תופיצרב ,לעופב
;'ט וא 1'ח ,'ח םיקרפב
 ןהכל יואר אוה ןיא היתוביסנ וא התוהמ ,התרמוח תאפמ רשא ,הריבעב עשרוה אל אוה  )3(
;הב ועישרה אלש ףא ,רומאכ הריבע רבע יכ ויבגל עבק אל טפשמ תיבו עירכמ יאמשכ
 ופלח ,הלתוה םאו ,תונורחאה םינשה שמחב הלתוה אל ןיעקרקמה יאמש סקנפב ומושיר  )4(

;יונימה דעומל דעו הילתהה םויס דעוממ תוחפל םינש שמח
;סופורטופא ול הנומש ימ וא לגר טשופ זרכוהש ימ ,ןיד לוספ וניא אוה  )5(
 ותנוהכ ןיב םיניינע דוגינ לש רידת בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל לולע אל אוה  )6(
 – "רחא דיקפת וא ישיא ןיינע" ,הז קרפב ;ולש רחא דיקפת וא ישיא ןיינע ןיבל ,עירכמ יאמשכ
.ובורק לש רחא דיקפת וא ישיא ןיינע תוברל

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( םיניינע דוגינ תעינמ םשל תולועפ
 עצבל שרדנ עירכמ יאמשכ ןהכמש ימ וא ןהכל שקבמש ימ יכ תצעיימה הדעווה הרבס  )א( .ו202

 הפוקתהו ,עצבל וילעש תולועפה לע ץילמת ,)6(ה202 ףיעסב רומאכ םיניינע דוגינ תעינמ םשל תולועפ
.ןעוציבל
 ,עירכמ יאמשכ ןהכל שקבמש ימ יבגל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תולועפ לע הדעווה הצילמה  )ב(           
 הדעווהש רחאל אלא ,םיעירכמה םיאמשה תמישרב רומאכ הצלמהה הנתינ ויבגלש םדאה ללכיי אל
 ויבגל הנתינו המישרב לולכ םדא היה ;רומאכ עצבל וילע היהש תולועפה ועצוב יכ הרשיא תצעיימה
 תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל ,ומושיר תא םיטפשמה רש הלתי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ הצלמה
.הז ןטק ףיעסב רומאכ תצעיימה הדעווה רושיאל דע ,ןיינעב ויתונעט
 דוגינ לש בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל לולעש םדא קיסעי אל עירכמ יאמש   )ג(           

 ששח ררועתה ;ולש רחא דיקפת ןיבל ,עירכמה יאמשה דיקפת וא םדא ותוא לש ודיקפת ןיב ,םיניינע
.יוחיד אלב עירכמה יאמשל קסעומה ךכ לע חוודי ,רומאכ םיניינע דוגינל
 לולע אוה םא ,יונימל רבוע ,תצעיימה הדעוול עידוי עירכמ יאמשכ ןהכל שקבמש ימ  )ד(           
 ישיא ןיינע ןיבל עירכמ יאמשכ ותנוהכ ןיב םיניינע דוגינ לש רידת בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל
 אצמיהל לולע אוה יכ ול עדונש רחאל דימ רומאכ עידוי עירכמ יאמשכ ןהכמש ימ ;ולש רחא דיקפת וא
.רומאכ בצמב

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( םיניינע דוגינ רוסיא



ז202
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 ,אצמיהל ול םורגל לולע אוה םא ותערכהל רבעוהש ןיינעב לפטי אל עירכמ יאמש )א( .
 ישיא ןיינע ןיבל ,ןיינע ותואב עירכמ יאמשכ ודיקפת ןיב םיניינע דוגינ לש בצמב ףןיפיקעב וא ןירשימב
.ולש רחא דיקפת וא
 וא ןירשימב ,אצמיהל ול םורגל לולע ותערכהל רבעוהש ןיינע יכ עירכמ יאמשל ררבתה  )ב(           

 יאמש תצעומ שאר בשויל בתכב ךכ לע עידוי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ םיניינע דוגינ לש בצמב ,ןיפיקעב
.ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוימ תויחנה תלבקל דע ןיינע ותואב לפטלמ ענמייו ןיעקרקמה
 )ב( ןטק ףיעסב רומאכ עירכמ יאמש תעדוה יפל ,ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי חכונ   )ג(           

 וא ןירשימב ,אצמיהל ול םורגל לולע עירכמ יאמש לש ולופיטל רבעוהש ןיינע יכ ,תרחא ךרדב וא
.ןיינע ותואב לופיטה תקספה לע עירכמה יאמשל הרוי ,םיניינע דוגינ לש בצמב ,ןיפיקעב

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( עירכמ יאמש תלועפ דוחיי

 יפל ןיעקרקמ יאמשל הדחויש הלועפ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עצבי אל עירכמ יאמש )א( .11ח202
 וילע הלטוהש וא הז קוח יפל העצבל יאשר אוהש הלועפ טעמל ,ןיעקרקמ יאמש קוחל ישימחה קרפה
 רחאה קוסיעה ןיא ןכ םא אלא ,הז קוח יפל קוסיעל טרפ רחא קוסיע לכב קוסעי אלו ,רחא קוקיח יפל
:הלאמ דחא םייקתהו ,הז קוח יפל ותלועפ םע םיניינע דוגינל םורגל לולע

;רחא קוקיח יפל וילע לטוה קוסיעה   )1(
 םע תוצעייתה רחאל הז ןיינעב םיטפשמה רש עבקש םיללכ יפ לע רתומ קוסיעה   )2(
;תצעיימה הדעווה
 קוסעל יאשר אוה יכ עבק ,תצעיימה הדעווה םע תוצעייתה רחאל ,םיטפשמה רש   )3(
.הז קוסיעב

 תואמשב החמתמ לעו ,ןיעקרקמ יאמש לע םג ,םיביוחמה םיונישב ,ולוחי הז ףיעס תוארוה  )ב(           
.ודיקפת עוציב ךרוצל עירכמ יאמש ידיב םיקסעומה ,ןיעקרקמ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( םיעירכמה םיאמשה תמישרמ הילתה וא הקיחמ
 וב םייקתהל לדחש םדא לש ומושיר תא םיעירכמה םיאמשה תמישרמ קחמי םיטפשמה רש )א( .ט202

 ;ןיינעב ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל ,)5( דע )1(ה202 ףיעסב םירומאה םיאנתהמ יאנת
 םא תלוז ,)6(ה202 ףיעסב רומאה יאנתה וב םייקתהל לדחש ימ יבגל םג ולוחי הז ןטק ףיעס תוארוה
.ט202 ףיעסב רומאכ עצבל וילע היהש תולועפה ועצוב יכ תצעיימה הדעווה הרשיא
 םדא לש ומושיר תא תולתהל יאשר ,תצעיימה הדעווה םע תוצעייתה רחאל ,םיטפשמה רש  )ב(           

:הלאמ דחא לשב ,ןיינעב ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל ,םיעירכמה םיאמשה תמישרב
;)3(ה202 ףיעסב רומאכ הריבע עוציבל דשח לשב תילילפ הריקח ודגנ תלהנתמ םא   )1(
.ןיעקרקמ יאמש קוחל ישישה קרפה יפל תעמשמ תריבע לע הנלבוק ודגנ השגוה םא   )2(

 םדא לש ומושיר תא קוחמל יאמשר ,תצעיימה הדעווה םע תוצעייתה רחאל ,םיטפשמה רש   )ג(           
 תומייק יכ רבס םא ,ןיינעב ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול הנתינש רחאל ,םיעירכמה םיאמשה תמישרמ
.יוארכ עירכמ יאמשכ וידיקפת תא אלימ אל יכ וא עירכמ יאמשכ ןהכל יואר אוה ןיא ןהלשבש תוביסנ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( רחא עירכמ יאמשל לופיטה תרבעה
 םיפיעסב רומאכ םיעירכמה םיאמשה תמישרמ עירכמ יאמש לש ומושיר הלתוה וא קחמנ )א( .11י202

 וינפלש ןיינעב לופיטה תא קיספהל ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי ול הרוה וא ,ט202 וא )ג(ו202
 יאמש ותוא ינפלש ןיינעה תרבעה לע ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי הרוי ,ז202 ףיעסב רומאכ
.)רבענה עירכמה יאמשה – ןלהל( םיעירכמה םיאמשה תמישר ךותמ רחא עירכמ יאמשל עירכמ
 ךשמיי וינפב ןוידהש ,ןיד תוויע םרגיי אל יכ אצמ םא ,תורוהל יאשר רבענה עירכמה יאמשה  )ב(           

 ןוידה יכ רבענה עירכמה יאמשה טילחה ;קספוה ןיינעב ולופיטש עירכמה יאמשה עיגה וילאש בלשהמ
.רבענה עירכמה יאמשה ינפל אבוה וליאכ ,ךילהב אבוהש רמוחב וארי ,רומאכ ךשמיי

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( ןישנוע

 לש בצמב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אצמיהל ול םורגל לולעש ןיינעב לפטמה עירכמ יאמש .11אי202
.םינש שולש רסאמ – וניד ,ז202 ףיעס תוארוהל דוגינב ,םיניינע דוגינ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( עירכמ יאמש לע תוארוה תלחה
.1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוח ןיינעל רוביצה דבוע ןידכ עירכמ יאמש ןיד        )א( .בי202



 רחאל תולבגה( רוביצה תוריש קוח תוארוה עירכמ יאמש לע ולוחי ותנוהכ תפוקת םותב  )ב(           
 ועבקנש יפכ ,רומאה קוחל 11 ףיעסב התרדגהכ ,הדעווה תויוכמס םלואו ;1969-ט"כשתה ,)השירפ
.תצעיימה הדעוול תונותנ ויהי ,רומאה קוחב

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( עירכמ יאמש ןיינעל תונקת
.הז קרפ עוציבל עגונה ןיינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר םיטפשמה רש )א( .גי202

:הלא םיניינעב תונקת ןיקתי םיטפשמה רש  )ב(           
;עירכמ יאמש לש ורכש – תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב   )1(
 הז ללכבו ויונימל השקבב תוברל ,עירכמ יאמש ינפל הערכהל תושקבב ןידה ירדס   )2(
.ןהב ולבקתנש תוטלחה לע ררעו תושקבה תשגה ךרד ,םידעומ ןיינעל תוברל

ןישנועו תוריבע :'י קרפ

1969-ט"כשת )2 'סמ ןוקית( תורדגה
 - הז קרפב  )א( .203

 היהי אל ינוריע טפשמ תיב םלוא ;ינוריע טפשמ תיב וא םולשה טפשמ תיב - "טפשמה תיב"           
;םיינוריעה טפשמה יתב תדוקפ יפל ויתויוכמס תולובגב אלא רסאמ וא סנק ליטהל יאשר

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 יאנתל םאתהב אלש וא רתיהל דוגינב ןיעקרקמב שומיש וא הדובע - "תינכתמ וא רתיהמ היטס"           

 וא הלקה יפל שומיש וא הדובע טעמל ,תינכתל םאתהב אלש וא הז קוח יפל תרחא הנקת וא רתיה
.ןידכ ונתינש גרוח שומיש

1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית(  1969-ט"כשת )2 'סמ ןוקית(
 יפל וניקתהל הבוח תמייקשכ טלקמ תנקתה אלל םייק ןינבל הפסוה לש וא ןינב לש םתמקה  )ב(           
 תוננוגתהה קוחב רומאכ תכמסומה תושרה הרשיאש תינכת יפל ןקתומ טלקמ אלל םתמקה וא ,קוקיח לכ
.רתיהה יאנתב רומאה ףא לע ,רתיהמ היטסב הדובעכ ,הז קרפ ןינעל ,םיאור - 1951 -א"ישת ,תיחרזאה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ןישנוע
 םינועט שומישה וא הדובעה עוציבשכ רתיה אלב ןיעקרקמב שמתשמ וא הדובע עצבמה  )א( .204

 ףסונ רסאמ ,ףסונ סנק - תכשמנ הריבעבו ,םייתנש רסאמ ,סנק – וניד ,ויפ לע הנקת וא הז קוח יפל רתיה
 לע תימוקמה הדעוהמ בתכב העדוה םשאנה לביקש רחאל הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל םימי העבש
.ותעשרה רחאל וא הריבע התוא

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 תחא הנש רסאמ – וניד ,תינכתמ וא רתיהמ היטסב ןיעקרקמב שמתשמ וא הדובע עצבמה  )ב(           
 לכל ,)ןישנועה קוח – ןלהל( 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל )ג(61 ףיעסב רומאכ סנק תכשמנ הריבעבו
 וא הריבע התוא לע תימוקמה הדעוהמ בתכב העדוה םשאנל הרסמנש רחאל ,הריבעה תכשמנ ובש םוי
.ותעשרה רחאל

 )69 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
2004-ד"סשת
 רסאמ סנק – וניד ,הינשה וא הנושארה תפסותה תוארוהל דוגינב תיאלקח עקרקב שמתשמה   )ג(           

 העדוה םשאנה לביקש רחאל הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל ףסונ סנק – תכשמנ הריבעבו תחא הנש
.ותעשרה רחאל וא הריבע התוא לע תימוקמה הדעוהמ בתכב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 תוארוהל םאתהב העבקנש םומיסקמה תפוקת םות רחאל ןיעקרקמב גרוח שומיש שמתשמה  )ד(           

 רסאמ – וניד ,הילע ררע דוע ןיאו 184 ףיעס יפל תימוקמה הדעוהמ הארוה ול הרסמנש רחאל וא ,'ז קרפ
.הנש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,)א(די158 ףיעס תוארוהל דוגינב ,ןוישיר אלב 3'ה קרפ יפל יושיר הנועטה הלועפ השעש ימ  )ה(           

 סנק – וניד ,ןוישירה יאנתמ יאנת וא ןוישיר ןתמל םיאנתהמ יאנת רפהש הרקב ןוכמ ןוישיר לעב וא
 )ג(61 ףיעסב רומאכ ףסונ סנק – תכשמנ הריבע התיה םאו ;ןישנועה קוחל )4()א(61 ףיעסב רומאכ
 תא קיספהל רצואה רש ידי לע שרדנ ובש דעומה רחאל הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל ,ןישנועה קוחל
.הרפהה



1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(  םיפסונ םיעצמא
– ןידה רזג תעשב ,טפשמה תיב יאשר ,204 ףיעס יפל הריבע לע םדא עשרוה .205

 ,סרהיי תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא רתיה אלל ונבנש ונממ קלח ותוא וא ןינבהש תווצל  )1(
 תימוקמה הדעוה ךכ לע ושקיב םא ,תימוקמה הדעוה ידי לע וא טפשנה ידי לע קלוסי וא קרופי

;עוציבה תואצוהב טפשנה תא בייחלו ,וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה וא
 שי םא ,קלוסי וא קרופי ,סרהיי ,)1( הקספב רומאכ הנבנ אלש ןינבהמ קלח ותוא ףאש תווצל  )2(
;רוביצה תוחיטב תא וא שפנה תא ןכסל ידכ דבלב )1( הקספ יפל וצ עוציבב

1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית(
 הרבענ םהבש ןינבל וא ךרדל רשקב ,טפשמה תיבל הארייש רחא וצ לכ טפשנל תתל  )3(
 שומישה וא הינבה תמאתהל וצו שומיש רוסיא וצ ,הריגס וצ ,הנבמ יונישל וצ תוברל ,הריבעה
;תינכתל וא רתיהל

1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית(
 שומישה וא הדובעה תא קיספהל טפשנה לע תווצל – )ב(204 ףיעס יפל הריבעה התיה םא  )4(
 יפל תימוקמה הדעוה לע וא טפשנה לע תווצל וא ,תינכתמ וא רתיהמ היטסבש ןיעקרקמב
.עוציבה תואצוהב טפשנה תא בייחלו הרפוה רשא תינכתה תארוה תא עצבל התשקב

הבוח – טפשמה-תיב וצ
 םרט ףיעס ותוא יפל ודגנ םיכילהה תליחתבו 204 ףיעס יפל ןינבב הריבע לע םדא עשרוה .206

 תיב ןתי ,םיכילהה תליחת ינפלש םישדח השש ךות המייתסנש וא ,ןינב ותוא לש ותמקה המייתסנ
.וצה ןתניי אל עודמ ענכשמ םעט טפשנה הארה םא תלוז ,205 ףיעסב רומאכ וצ טפשמה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( וצה עוציבל דעומ
 תא עובקל ,ןכמ רחאל תע לכבו 206 וא 205 םיפיעס יפל וצ ןתמ ןמזב ,יאשר טפשמה תיב .207

.ןכ תושעל םעט האר םא ,עבקש דעומ ךיראהל אוה יאשרו ,ועוציבל דעומה

1979-ם"שת  )11 'סמ ןוקית( וצ עוציב
 ותוא עצבת )2( וא )1(205 ףיעס יפל וצ עצבל תימוקמה הדעוה לע טפשמ תיב ליטה   )א(       .א207

.וב עבקנש דעומה ךות הדעוה
 שקבל ,זוחמה תרטשמ דקפמ לש ותעד תווחב הנייעש רחאל ,תיאשר תימוקמה הדעוה  )ב(           

.תימוקמה הדעוה םוקמב )א( ןטק ףיעסב רומאכ וצ עצבל טפשנה לע הווצי טפשמה תיבש
 ,עצוב אל אוהו )א( ןטק ףיעסב רומאכ וצ עוציבל עבקנש דעומהמ םישדח השולש ורבע   )ג(           
 טפשמה תיב לא וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה וא תיזוחמה הדעוה ,תימוקמה הדעוה ונפי
 תויושרה תחא לש הינפ ;תימוקמה הדעוה לע םוקמב טפשנה לע לטוי וצה עוציב יכ הווציש והושקביו
.ןבויחמ ראשה תא תררחשמ תורומאה

1979-ם"שת  )11 'סמ ןוקית( וצה עוציב דע טפשנה רצעמ
 ,ותוא עציב אל אוהו )ג( וא )ב(א207 ףיעס יפ לע וצ עצבל טפשנה לע טפשמה תיב ליטה       .ב207

 טפשנה רצעמ לע תווצל ,)ג(א207 ףיעסב תורומאה תויושרה תחא לש היינפ יפ לע ,טפשמה תיב יאשר
.וצה עוציבל דע

1979-ם"שת  )11 'סמ ןוקית( םיניד תרימש
.ןהילע ףיסוהל אלא רחא ןיד לכ תוארוהמ עורגל אב וניא ב207-ו א207 םיפיעסב רומאה .ג207

רתיה םינועטה שומישלו הדובעל יארחאה
 ,204 ףיעס יפל הריבע םהב שיש ךרדבו תוביסנב ןיעקרקמב ושמתשה וא הדובע העצוב  )א( .208

:הלאמ רתוי וא דחא הב םישאהל ןתינ
;רומאכ שומישה וא הדובעה עוציבל רתיהה לעב   )1(
;ויפ לע הנקת וא הז קוח חוכמ רומאכ רתיה גישהל הבוח וילע תלטומש ימ   )2(
;הריבעה עוציב תעשב ןיעקרקמה לעב   )3(
;הריבעה עוציב תעשב ןיעקרקמה לש םילעבכ קזחוהש ימ   )4(
;הריבעה עוציב תעשב םיפתושה ןמ דחא לכ - ןיעקרקמב תפתושמ תולעבב   )5(

)*(



;הדובעה תא לעופב עצבמה   )6(
;ןיעקרקמב לעופב שמתשמה   )7(

1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית(
 וא סדנהמה ,ןנכתמה סדנהמה ,לכירדאה תוברל ,שומישל וא הדובעל יארחאה   )8(
 לע םידבעומה םידבוע טעמל ךא ,םהינכוס ןכו ישארה ןלבקה ,עוציבל םיארחאה יאסדנהה
.םהידי

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 םא הבוט הנגה וז אהת 204 ףיעס יפל הריבעב )א( ןטק ףיעסב םיטרופמהמ דחא םשאנ  )ב(           
:הלא םיינש חיכוי

;ותעידיב אלש הרבענ הריבעה   )1(
 עגונה לכב ויפ לע תונקתהו הז קוח תארוה םויקל םיתואנה םיעצמאה לכב טקנ אוה   )2(
.הנודנה הדובעל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
)לטוב(   )ג(           

קיזחמה לש וא ןיעקרקמה לעב לש תילילפ תוירחא
 םיאשר ,204 ףיעס יפל הריבע ןהב שיש ךרדבו תוביסנב ןיעקרקמב ושמתשה וא הדובע העצוב .209

 העש התוא אוהש יממ בתכב העדוהב שורדל וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה וא תימוקמה הדעוה
 שמתשמה לש וא הדובעה עצבמ לש ונעמו ומש תא םהל ואיצמיש ,םהב קיזחמה וא ןיעקרקמה לעב
 הריבעה לע ןידה תא ונתי ,השירדה תא םהב קיזחמה וא ןיעקרקמה לעב ומייק אל ;רומאכ ןיעקרקמב
.הורבע וליאכ הרומאה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )15 'סמ ןוקית( 1'ה קרפ יפל הריבע
 ,הארוהב עבקנש דעומה ךותב )ג(158 ףיעסב רומאכ ול הנתינש הארוה םייקמ וניאש ימ )א( .א209

61 ףיעסב רומאכ סנק - וניד ,רומאכ עבקנש דעומה םות ירחא הריבעה הכשמנ םאו ,הנש רסאמ - וניד
.הריבע לש םוי לכל ,ןישנועה קוחל )ג(
– דיגאת ידיב 1'ה קרפ יפל הריבע הרבענ  )ב(           

 יאשר היהש סנקה רועיש לפכ לע הלעי אלש סנק וילע ליטהל טפשמה תיב יאשר   )1(
;)א( ןטק ףיעס יפ לע ליטהל
 טעמל - ףתוש ,ליעפ להנמ היה הריבעה עוציב תעשב רשא םדא לכ םג הריבעב םשאי   )2(

 הרבענ הריבעהש חיכוה אל םא ,ןודנה ןינעל יארחאו דיגאת ותואב דיקפ וא - לבגומ ףתוש
.הארוהה עוציב תחטבהל םיריבסה םיעצמאה לכ טקנש וא ותעידיב אלש

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( טפשמה תיב וצ םויק יא
 רסאמ - וניד ,טפשמה תיב עבקש דעומה ךותב ,206 וא 205 םיפיעס יפל וצ םייקמ וניאש טפשנ .210

 לש םוי לכל ,ןישנועה קוחל )ג(61 ףיעסב רומאכ סנק - וניד ,דעומה םות ירחא הריבעה הכשמנ םאו הנש
.הריבע

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ןונכת דסומ תויוכמס
 ויחילש וא ןונכתה דסומ םיאשר ,תינולפ הלועפ עצבל ןונכת דסומ לע טפשמה תיב הוויצ  )א( .211

 לכ תא טוקנלו ץפחו םדא לכ ונממ קיחרהל ,הלועפה עוציב םשל ול עגונ וצהש םוקמל סנכיהל
 תואצוהב טפשמה תיב בייח םאו ,וצה םויק תא חיטבהל ידכ ,ריבס חוכב שומיש תוברל ,םיעצמאה
.יחרזא בוח םיבוגש ךרדב ןתובגל ןונכתה דסומ יאשר ,הלועפה לש עוציבה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 אל טפשנהש ןילטלטימ )א( ןטק ףיעסב רומאכ הלועפה עוציב תעשב ןיעקרקמב ואצמנ  )ב(           

 םדוקש דבלבו הריבס הפוקת רחאל םרכמל םה םיאשרו ויחילש וא ןונכתה דסומ םתוא ורמשי ,םאיצוה
 תואצוה ;דימ םורכמי - םידיספ ןילטלטימה ויה ;ורתאל ןתינ םא טפשנל הריכמה לע העדוה הנתינ ןכל
 תואצוהה יוכינב רכמה ימדל אוה יאכז ןילטלטימה ורכמנ םאו טפשנה לע ולוחי הריכמהו הרימשה
.תורומאה

העשרה אלל הסירה



 רומאכ תווצל יאשר טפשמה תיב היה םדא הילע עשרוה וליאו ,הז קרפ יפל ןינבב הריבע הרבענ .212
:הלאה תוביסנה תחא הלחש דבלבו ,העשרה אלל ףא ןכ תווצל אוה יאשר ,205 ףיעסב

;הריבעה תא עציבש םדאה תא אוצמל ןיא   )1(
;ןידל הנמזה ול רוסמל אוה ישעמ יתלב וא רשפא-יא   )2(
;דוע ןינבה לעב ונניא התוא עציבו הריבעה עוציב תעשב ןינבה לעב היהש ימ   )3(
;הריבעה תא עציב ימ חיכוהל ןיא   )4(
 תא תושעל ידכ ןהב ןיאש תוביסמ ןישנוע-רב וניא וא תמ הריבעה תא עציבש ימ   )5(
.תיקוח ותלועפ

תימוקמה הדעוה ידי-לע עוציב
 יטפשמה ץעויה וא תימוקמה הדעוה תשקב יפ לע ,טפשמה תיב יאשר 212 ףיעס יפל וצב .213

 תיאשר ,ותצקמ וא ולוכ ,ןינבה סרהנ םאו ,ועצבל תימוקמה הדעוה תא תושרהל ,וגיצנ וא הלשממל
.סרהנש ןינבה לש םירמחה תריכמ ידי לע עוציבה תואצוה תא תובגל תימוקמה הדעוה

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תבזוכ העדוה
2014-ד"עשת )101
 איהש ועדיב ,העידי םהידבועמ דבועל וא תימוקמ תושרל וא הרקב ןוכמל ,ןונכת דסומל רסומה .214

 קוח יפל רתיה וא הבש הארוה לש וא תינכת לש הרושיא גישהל הרטמב ,בושח טרפב העטמ וא תבזוכ
 הארוה ;םייתנש רסאמ - וניד ,הלאב תאצויכ הרטמב וא םתייחד תא גישהל הרטמב ,ויפ לע הנקת וא הז
.רחא ןיד לכ יפל תילילפ תוירחאמ תערוג הניא וז

תבזוכ העדוה בקע לוטיב
 העדוהה תריסמ ידי לע גשוהש רתיהה וא רושיאה אהי 214 ףיעס יפל הריבעב םדא עשרוה .215

 וא הדובעה וא ,ורשואש הארוהה וא תינכתה תאו ,ורקיעמ לטב - עשרוה הילעש העטמה וא תבזוכה
.ןינעה יפל לכה ,רתיה אלל וא רושיא אלל ועצוב וליאכ וארי ,רתיהה ןתינ םהילעש שומישה

 'סמ ןוקית( ןוכנ וניאש עדימ יפ לע תרצוקמ ךרדב יושיר ךילהב ןתינש רתיה תולטב
2014-ד"עשת )101
 טרפו ,)8( וא )7()ב(ב145 ףיעס יפ לע רתיהכ רתיהל השקבה תא ואר וא רתיה ןתינ )א( .א215

 וליאו ,ןוכנ היה אל ,הרושיא ךרוצל ורסמנש עדימ וא ןותנ וא ,רומאכ רתיהל השקבב וללכנש םיטרפהמ
 השקבה תא םיאור ויה אל וא רתיהה ןתינ היה אל םינוכנה םינותנהו עדימה ,םיטרפה תא השקבה הללכ
 תא וארי הז קרפ ןיינעל ;ןתינש םוימ םינש שמח ופלח אלש דבלבו ,רתיהה לטב – רתיהכ רתיהל
.רתיה אלב ועצוב וליאכ רומאכ רתיהכ תאז וארש וא רתיה ןתינ םהלש שומישה וא הדובעה
 לעבל עידות ,)א( ןטק ףיעסב םיטרופמה םיאנתה הרואכל םימייקתמש יושירה תושר התאר  )ב(           

.הינפל ויתונעט תא ןועטל תונמדזה ול ןתיתש דבלבו ,ותולטב לע רתיהה

םינוכנ יתלב םיטרפ ןתמ בקע לוטיב
 הרקמה לע לח אלו םינוכנ יתלב םיטרפ ךמס לע הז קוח יפל רתיה וא רושיא םדאל ןתינ  )א( .216

 תא לטבל ,ויתונעט תא עימשהל תונמדזה םדא ותואל הנתנש רחאל ,תימוקמה הדעוה תיאשר ,215 ףיעס
 ירחא ןכ השעת אל ,הינב ןינעל רתיהה וא רושיאה היהשכ םלוא ,ןינעה יפל לכה ,רתיהה וא רושיאה
.הינבב םדא ותוא לחהש
 ףיעס ןינעל בוריס תטלחה ןידכ רומאכ רתיה וא רושיא לטבל תימוקמה הדעוה תטלחה ןיד  )ב(           

152.

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( דיקפת יולימ תעינמ
 קוקיח יפל תרחא ךרדב וילע לטוהש דיקפת ףקותב וא ןונכת דסומ םשב לעופש ימ תא ענומה .217

 הניא וז הארוה ;הנש רסאמ - וניד ,ויפ לע הנקת וא הז קוח יפל תוכמסב שמתשהלמ וא דיקפת אלמלמ
.רחא קוח יפל תילילפ תוירחאמ תערוג

2004-ד"סשת )68 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הרגא םולשתב בויח
 תואצוהב בויחלו הז קרפ יפל הריבע לע ליטיש שנוע לכל ףסונב ,טפשנה לע הווצי טפשמה תיב .218

 םמולשתב בייח טפשנהשו הריבעב םירושקה רחאה הבוחה םולשת תא וא הרגאה תא םלשל ,טפשמה
 םינועטה שומישל וא הדובעל רשקב הריבעה התיה םאו ,םתוא םליש םרטו הז קוח חוכמ העש התוא



 העש התוא הז קוח חוכמ ונממ םיעיגמ ויהש םירחא הבוח ימולשת וא תורגא ןתוא – הז קוח יפל רתיה
 הרגאה םוכס לע הלעי אלש ,ףסונ םולשתב טפשנה תא בייחל םג יאשר טפשמה תיב ;רתיהה ןתינ וליא
.הריבעב םירושקה הבוחה םולשת וא

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תיקוח יתלב הינבמ םיחוור תייבגל העיבת וא סנק
 ,וילע ליטהל ןכ תושעל שקבתנ םא טפשמה תיב יאשר ,הז קרפ יפל הריבעב םדא עשרוה  )א( .219

:ןמקלדכ תוסנק ,ומוקמב וא 204 ףיעסב עובקה סנקל ףסונב
 לש וא הנבמה לש ויווש לפכ - הז קוח יפל רתיה הנועטה הינבל רשקב הריבעב   )1(
;רתיה אלל ומקוהש הנבמל תפסותה
 קוח חוכמ תרחא הארוהל דוגינב וא תינכתמ וא רתיהמ היטסב הינבל רשקב הריבעב   )2(
 היהש יפכ םייווש ןיבל ומקוהש יפכ הנבמל תפסותה וא הנבמה יווש ןיב שרפה לפכ - הז
.תרחאה הארוהל וא תינכתל ,רתיהל םאתהב ומקוה וליא

 ץעויה וא תימוקמה הדעוה תיאשר ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ סנק טפשמה תיב ליטה אל  )ב(           
 םירומאה םירועישב םימוכס תיחרזא הנעבות לש ךרדב טפשנהמ עובתל םהיגיצנ וא הלשממל יטפשמה
.)א( ןטק ףיעסל )2( -ו )1( תואקספב
 תא טפשנה סרה ,ןידה רזג ןתמ ינפל ,יכ טפשמה תיבל חכוה םא ולוחי אל הז ףיעס תוארוה   )ג(           

 ןידה רזג ןתמ תא תוחדל יאשר טפשמה תיב ;הריבעה הרבענ םהיבגלש הנבמל תפסותה תא וא הנבמה
.הסירהה תא עצבל טפשנל רשפאל ידכ עבקיש דעומל

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 ןתמ םויב וא הריבעה עוציב םויב םיווש - "תפסותה וא הנבמה יווש" ,הז ףיעס ןינעל  )ד(           

.םייונפ םהשכ ,םהבש לודגה יפל ,טפשמה תיב תטלחה
.תימוקמה הדעוה תפוקל םלושי הז ףיעס יפל קספנש םוכס לכ  )ה(           

ףולח רויד
 רחא םדא ידי לע ושפתנש הנבמ תפסות וא הנבמ תסירה לע הז קרפ יפל טפשמה תיב הוויצ  )א( .220

 ףסונב ,טפשמה תיב יאשר ,הריבעה עוציבל הז קוח יפל יארחאה םדא תמכסהב וא טפשנה תמכסהב
 יפ לע ,טפשנה תא בייחל ,218 ףיעסב םירומאה םימוכסבו טפשמה תואצוהב בויחלו ליטיש שנוע לכל
 ףולח רויד תגשה ידכ םייוציפ ול םלשל וא ריבס ףולח רויד ול תתל ,תימוקמה הדעוה וא שפותה תשקב
 תא וא הנבמה תא שפת שפותה יכ טפשנה חיכוה םא תלוז ,טפשמה תיבל הארייש יפכ לכה ,ריבס
.בל םותב אלש תפסותה
 לש תורחאה ויתויוכז לעו טפשמה תיב לש ויתויוכמס לע ףיסוהל תואב הז ףיעס תוארוה  )ב(           

.ןהמ עורגל אלו רחא ןיד לכ יפל שפותה
 ןלבקל יאשר היה אל םא ףא תויאר לבקל טפשמה תיב יאשר הז ףיעס יפל םיכילהב   )ג(           

.םיליגר םיכילהב

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ןיעקרקמ יסקנפב םושיר
 רורגל הלולע הב העשרההש הז קרפ יפל הריבעב םושיא בתכ טפשמה תיבל שגוה  )א( .221

 תימוקמה הדעוה שאר בשוי וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי יאשר ,205 ףיעסב רומאכ וצ ןתמ הירחא
 ןיעקרקמה םושיר די לע םושיאה בתכ רבדב הרעה ןיעקרקמה יסקנפב םושרל ןיעקרקמה םשרל תורוהל
.םהילא סחייתמ םושיאהש
 יסקנפב םשריי וצהש טפשמה תיב הרוי ,הז קרפ יפל הסירה לע טפשמה תיב הוויצ  )ב(           

.רומאכ ןיעקרקמה

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 םשריי ונממ קלח וא וצש תורוהל אוה יאשר )3(205 ףיעסב רומאכ וצ טפשמה תיב ןתנ   )ג(           

.רומאכ ןיעקרקמה יסקנפב

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 ףיעס יפל ומשרנש וצ וא הרעה קוחמל ןיעקרקמה םשרל תע לכב תורוהל יאשר טפשמה תיב  )ד(           
.םנקתל וא הז

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 לכ הרעהה ןכות תא תרתוסה הקסע םשרית אל ,)ג( וא )ב( םינטק םיפיעס יפל הרעה המשרנ  )ה(           

.הרעהה הקחמנ אל דוע



ףסונה סנקה תייבג
 תיב ידי לע לטוהש סנק םיבוגש ךרדב ותוא םיבוג 218 ףיעס יפל םוכס לכ םלשל םדא הווטצנ .222

.טפשמה

2002-ב"סשת  )60 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( תוסנק םולשת
 הרבענש הריבעל רשקב הז קרפ יפל ןיד קספ יפ לע םליש םדאש רחא הבוח םולשת וא סנק לכ .223

 ןונכת בחרמ ותוא לש תימוקמה הדעול םלושי ,220 ףיעס יפל יוציפ טעמל ,ינולפ ימוקמ ןונכת בחרמב
 ,הנידמה םעטמ שגוה םושיאה בתכשכ - הנידמה רצואלו ;258 ףיעס יפל המעטמ שגוה םושיאה בתכשכ
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ ,תרחא טפשמה תיב הרוה ןכ םא אלא

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תילהנימ םייניב תקספה
 )101 'סמ ןוקית( 1998-ח"נשת )46 'סמ ןוקית( 1998-ח"נשת )45 'סמ ןוקית(
2014-ד"עשת

 וא ,הינבלו ןונכתל הנשמה תדעו שאר בשויל םג – היריעבו ,תימוקמה הדעוה שאר בשויל היה .224
 ךמסוהש סדנהמל – ריע סדנהמ ןיאבו ,ריעה סדנהמל וא זוחמה ןנכתמל וא תיזוחמה הדעוה שאר בשויל
 וא ימואל ןג םוחתבו ,תימוקמה הדעוה שאר בשוי ידי לע וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ידי לע ךכל
 יכ חינהל ריבס דוסי ,רומאה קוחב ותועמשמכ להנמל םג ,םיימואל םינג קוחב םתרדגהכ עבט תרומש
 תיבל שגוה אל דוע לכ ירה ,תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא הז קוח יפל רתיה ילב הינב תדובע םיעצבמ
 תווצל אוה יאשר ,239 ףיעס יפל הקיספהל השקב וא תאז הינבבש הריבעה רבדב םושיא בתכ טפשמה
 ,םדא ותוא לש ותורישב דבוע לכלו הריבעה עוציבל 208 ףיעס יפל יארחא ול הארנה םדא לכל בתכב
.)ילהנימ הקספה וצ – ןלהל( תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא רתיה אלל התשענש הינבה תא דימ קיספהל

 )9 'סמ ןוקית( 1969-ט"כשת )2 'סמ ןוקית( אגהו הרטשמ ןיצק ידי לע הינב תקספה
1978-ח"לשת

 דוסי ול שי םא ,הלעמו חקפמ תגרדב הרטשמ ןיצקל םג תנתינ ילהנימ הקספה וצ תתל תוכמסה .225
 רומאכ יזוחמ אגה דקפמל וא אגה שארלו ,הז קוח יפל רתיה ילב ןינב תדובע םיעצבמ יכ חינהל ריבס
 היטסב הינב תדובע םיעצבמ יכ חינהל ריבס דוסי םהל שי םא ,1951-א"ישת ,תיחרזאה תוננוגתהה קוחב
.)ב(203 ףיעסב רומאכ ,רתיהמ

1969-ט"כשת )2 'סמ ןוקית( ןיעקרקמ לעבל הקספה וצ תריסמ
 לעבל םג ךכ לע העדוה רוסמי ,)ב(203 ףיעסב רומאה תמחמ ילהנימ הקספה וצ ןתונה .א225

.וצה לש ופקת תא לוספל ידכ העדוהה תריסמ-יאב ןיא ךא ,ןיעקרקמה

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ילהנימ הקספה וצ רושיא תשקב
 השגוה דעומ ותוא םות ינפל םא תלוז ,ותניתנ םוימ םוי םישולש םותב לטב ילהנימ הקספה וצ .226

 ודגנש ימל אצמוה הנממ קתעהו ורושיאל השקב וצה ןתינ הללגבש הריבעב ןודל ךמסומה טפשמה תיבל
 יפ לע טפשמה תיב הילע טילחיש תרחא ךרדב וא ,ילהנימה הקספהה וצ ול אצמוהש ךרדב וצה ןתינ
.רושיאה שקבמ תשקב

ילהנימ הקספה וצ רושיא
 םוי ותואמ ותוא םיאור ,םייוניש ילב וא םייוניש םע ,ילהנימה הקספהה וצ תא טפשמה תיב רשיא .227

.241 ףיעסב ותועמשמכ יטופיש הקספה וצכ ךליאו

ילהנימ הקספה וצ רשאל בוריס
.טפשמה תיב תטלחה םוימ וצה לטב ,ילהנימ הקספה וצ רשאל טפשמה תיב בריס .228

ילהנימ הקספה וצ ינינעב רוערע
 ףיעס יפל וצ ןידכ ,רוערע ןינעל ,ילהנימ הקספה וצ רשאל אל וא רשאל טפשמה תיב תטלחה ןיד .229

250.

1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית( ילהנימ הקספה וצ ןכות
– ראשה ןיב טרפי ילהנימ הקספה וצ .230

;לח אוה םהילעש ןיעקרקמה תא   )1(



 וזיאב וא תינכתל דוגינב וא רתיה אלל העצוב הנממ קלח וא הדובעהש הדבועה תא   )2(
 םש תא וצה טרפי ,תינכתל דוגינב הדובעה העצוב ;רתיהה יאנת תרפה םושמ םהב שי הדימ
;הרפוהש תינכתה תארוה תאו הל דוגינב העצובש הדובעה תא ,תינכתה
;הקיספהל שיש הדובעה ךותמ עצובש קלחה תא  )3( 
 תשגהל םוקמהו דעומה תאו ,וצה לוטיב שקבל תוכזה רבדב 236 ףיעס תארוה תא   )4(
.וצה לוטיבל השקבה

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ילהנימ הקספה וצ ירחא הינבה תפסות תסירה
 וא ,הז קוח יפל םוקמ ותואב הינבל רתיה ילב ילהנימ הקספה וצל דוגינב הינבה תולועפ וכשמנ .231

 בשוי וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי יאשר ,תושפנ תנכס םושמ הב שישכ תינכתמ וא רתיהמ היטסב
 ,ול ןתניהל לוכי היה וצהש ימ לע וא ילהנימה הקספהה וצ ול ןתינש ימ לע תווצל תימוקמה הדעוה שאר
.ול דוגינבו ילהנימה הקספהה וצ ןתמ ירחא הנבנש המ סורהל

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תילהנימ הסירה עוציב
 וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי יאשר ,ןכ השע אל ;דימ ועצבי 231 ףיעס יפל וצ ול ןתינש ימ .232

 הקספהה וצ תריסמ רחאל הנבנ רשא לכ סורהל ,ויחילש וא וידבוע ידי-לע ,תימוקמה הדעוה שאר בשוי
 םירמחה תא רוכמל ףא רתומ הסירהה תואצוה יוסיכל ;וצה ודגנ אצוהש ימ לש ונובשח לע ,ילהנימה
.וסרהנש םינבמה לש

תילילפ תוירחאמ תרטופ הניא הסירה
.ילהנימה הקספהה וצ םויק-יאל תוירחאמ הסירהב בייחה תא תרטופ הניא 232 ףיעס יפל הסירה .233

תויוכמס תרימש
.הז קוח יפל טפשמה תיב תויוכמסמ תוערוג ןניא תילהנימ תושרל הז קרפב ונתינש תויוכמס .234

ילהנימ הקספה וצ לש ופקת
 תא ןתנש ימ ידי לע וא 228 וא 226 םיפיעס חוכמ לטוביש דע ופקתב דומעי ילהנימ הקספה וצ .235

.236 ףיעס יפל םיכילהב טפשמה תיב ידי לע וא ,תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ידי לע וא וצה

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ילהנימ הקספה וצ לוטיב תשקב
 הריבעב ןודל ךמסומה טפשמה תיבל שיגהל יאשר ,ילהנימ הקספה וצ ידי לע עגפנ ומצע האורה .236

 לע רוערע ןינעלו ,וצה לש ופקת תא הלתמ הניא השקבה תשגה ;וצה לוטיבל השקב וצה ןתינ הללגבש
.250 ףיעס יפל וצ ןידכ הניד ,רומאכ השקבב טפשמה תיב לש הטלחה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( ילהנימ הקספה וצ םויק-יא
 ירחא הריבעה הכשמנ םאו ,הנש רסאמ - וניד ,ול אצמוהש ילהנימ הקספה וצ םייקמ וניאש ימ .237

.וצה תאצמה ירחא הריבע לש םוי לכל ,ןישנועה קוחל )ג(61 ףיעסב רומאכ סנק ,וצה תאצמה

ןיקיזנ
 םוקמ היה אל יכ עבקנשו 235 ףיעסב תורומאה םיכרדה תחאב לטובש ילהנימ הקספה וצ .238

 וצה םא ,תימוקמה הדעוה תאמ םייוציפ םולשתל יאכז וידי לע קזנ ול םרגנש ימ - הליחתכלמ ותניתנל
 ,היריעב וא ,ריעה סדנהמ ידי לע וא וידי לע ךמסוהש סדנהמ וא תימוקמה הדעוה שאר בשוי ידי לע ןתינ
 רומאכ וצ םא הנידמה רצואמ םייוציפל יאכז היהי אוהו ,הינבו ןונכתל הנשמה תדעו שאר בשוי ידי לע
 לש ותכמסהב וא ויונימב םגפ היהש דבלב הז תמחמ םייוציפ ומלושי אל םלוא ;רחא םדא ידי לע ןתינ
.ותניתנל םיאנתה רתי וצב ומייקתנ םא ,וצה תא ןתנש םדאה

 ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1980-א"משת )12 'סמ ןוקית( ילהנימ הסירה וצ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 ןינב לש ותמקהב לחוה וא ,תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא רתיה אלל תוברל ,גרוח ןינב םקוה )א( .א238
 לחוה וא םקוהש ונממ קלח ותוא וא ,ןינבהש בתכב תווצל תימוקמה הדעוה שאר בשוי יאשר ,רומאכ
 ריהצת ול שגוהש דבלבו ,קלוסי וא קרופי ,סרהיי ,תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא רתיה אלל ותמקהב
 םהמ דחאש ,לכירדא וא רחא סדנהמ וא תימוקמה תושרה סדנהמ וא תימוקמה הדעוה סדנהמ דיב םותח
– יכ ןייצמה ךכל וכימסה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(



;גרוח אוה המבו גרוח ןינבהש וא רתיה אלל ןינבה םקוה ותעידי יפל   )1(

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת )38 'סמ ןוקית(
 םוי ינפל םימי םישישמ רתוי אל המייתסנש וא ןינבה תמקה המייתסנ אל ותעידי יפל   )2(
;ריהצתה תשגה

1994-ד"נשת )38 'סמ ןוקית(
 הפוקת סלכואמ אוהש וא סלכואמ וצה שקובמ ויבגלש ןינבה ןיא ,ריהצתה תשגה םויב   )3(

;םימי םישולש לע הלוע הניאש
."ילהנימ הסירה וצ" ארקיי רומאכ וצל
 תושר התואל הנמתנו 18 ףיעסב רומאכ תימוקמ תושר תצעומ תימוקמה הדעוה התיה  )ב(           

 תימוקמה הדעוה התיה ;ומע תוצעייתה רחאל אלא ילהנימ הסירה וצ ןתניי אל ,יטפשמ ץעוי תימוקמ
 שאר םע תוצעייתה רחאל אלא ילהנימ הסירה וצ ןתניי אל ,19 ףיעסב רומאכ ימוקמ ןונכת בחרמל הדעו
.גרוחה ןינבה יוצמ המוחתבש תימוקמה תושרה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1987-ח"משת )25 'סמ ןוקית(
 תונותנה תויוכמסה ויהי ךכל וכימסה אוהש ימל וא תיזוחמ הדעו שאר בשויל    )1(        )1ב(           

 תונותנה תויוכמסה ויהי ךכל ךימסה אוהש ימל וא זוחמ ןנכתמלו תימוקמ הדעו שאר בשויל
 בחרמ םוחתבו זוחמה םוחתב םיילהנימ הסירה יווצ ןתמ ןינעל תימוקמ הדעו סדנהמל
;םיבייוחמה םייונישב ,12 ףיעס יפל יזוחמ ןונכת
 תימוקמ הדעו שאר בשויל הרוי אלו ילהנימ הסירה וצ תיזוחמ הדעו שאר בשוי ןתי אל   )2(
 הדעוב םיטפשמה רש גיצנ םע תוצעייתה רחאל אלא ,)3( הקספב רומאכ הסירה וצ ןתיל
;תיזוחמה
 םוחתב הינב יבגל ,)1( הקספב רומאכ ותוכמס תיזוחמ הדעו שאר בשוי ליעפי אל   )3(

 בתכב שרדו רצואה רשל ךכ לע עידוהש רחאל אלא ,רומאכ יזוחמ ןונכת בחרמ ונניאש
 הדעוה שאר בשויו ,הינב התוא יבגל ילהנימ הסירה וצ ןתיל תימוקמה הדעוה שאר בשוימ
 וצה ,וצ ןתנ םא ,וא ;הדעול העדוהה תאצמה םוימ םימי העבש ךות ןכ השע אל תימוקמה
 תיב לש הטלחה יפ-לע ועוציב ענמנ םא תלוז ,ותניתנ םוימ םימי רשע העברא ךות עצוב אל
;)ט( ןטק ףיעסב םירומאה םימיה םישולש ןיינמב ואובי אל הלא תופוקת ;טפשמ
 תוצעייתה תבוחמ רוטפ )3( הקספב רומאכ הארוה לביקש תימוקמ הדעו שאר בשוי   )4(
 ףיעסב רומאכ ימוקמ ןונכת בחרמבו ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ תושרה לש יטפשמה ץעויה םע

 ,גרוחה ןינבה יוצמ המוחתבש תימוקמה תושרה שאר םע תוצעייתה תבוחמ אוה רוטפ ,19
.רומאכ לביקש הארוה לע ילהנימה הסירהה וצ ןתמ ינפל ועידוהל וילע הבוח םלוא

 ,וצה ןתמ ירחא ןינבל הפסוותנש רתיה אלל הינב תפסות לכ לע םג לוחי ילהנימ הסירה וצ   )ג(           
.רומאכ הינב תפסות יבגל ףסונ וצ ןתמב ךרוצ אהי אלו
– וטרופי ילהנימ הסירה וצב  )ד(           

;לח אוה םהילעש ןיעקרקמה   )1(
 לש תורפהה ןה המ וא ,רתיה אלל ועצוב ,טרופיש הנממ קלחה וא ,הינבהש הדבועה   )2(
;גרוח אוה ןינבה ןללגבש תורחאה תודבועה וא רתיהה יאנת
;וקלסל וא וקרפל ,וסרהל ךימסמ וצהש ונממ קלחה וא ןינבה   )3(
.)ח(-ו )ז( ,)ו( ,)ג( םינטק םיפיעס ןכות   )4(

 הארנה רחא םוקמ לע - ןוציח ריק רדעהבו ,ןינבה לש ןוציח ריק לע קבדוי ילהנימ הסירה וצ  )ה(           
.הקבדהה לש העשהו םויה קבדומה וצה ףוגב ומשריי הקבדהה תעשב ;ןיעקרקמב ןיעל
– עוציבל ןתינ היהי ילהנימ הסירה וצ   )ו(           

;ותקבדה תעשמ תועש 24 םותב - רתיה אלל ןינב םקוה םא   )1(
.ותקבדה תעשמ תועש 72 םותב - רחא הרקמ לכב   )2(

2004-ד"סשת )68 'סמ ןוקית(
 ,ולוטיב תא טפשמה תיבמ שקבל יאשר ילהנימ הסירה וצ ידי לע עגפנ ומצע האורה   )1(   )ז(           

 ינמז וצ טפשמה תיב ןתנ ןכ םא אלא וצה לש ופקת תא הלתת אל השקבה תשגה םלוא
 דמעמב רומאכ ינמז וצ תתל יאשר טפשמה תיב ;ילהנימה הסירהה וצ לש ועוציב בוכיעל
 ,םימי 15 לע הלעי אל ופקתש דבלבו ,ןינעה תוביסנב קדצומ רבדה יכ ענכוש םא דחא דצ



 וצה לש ופקות תא ךיראהל ,םידדצה דמעמב ןויד םייקש רחאל ,טפשמה תיב יאשר םלואו
;תופסונ תופוקתל רומאכ ינמזה
 יפל וצ ןידכ הניד )1( הקספב רומאכ השקבב טפשמה תיב תטלחה לע רוערע ןינעל   )2(
.250 ףיעס

2004-ד"סשת )68 'סמ ןוקית(
 וצה ןתינ הללגבש הינבהש ול חכוה םא אלא ילהנימ הסירה וצ טפשמה תיב לטבי אל  )ח(           

.תרמגומ הדבוע תעינמ םשל שורד וניא וצה עוציבש וא ןידכ העצוב

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1987-ח"משת )25 'סמ ןוקית(
 םוימ םימי םישולש ופלח םא ילהנימ הסירה וצ עצובי אל )3()1ב( ןטק ףיעסב רומאל ףופכב  )ט(           

 השקבה תא החודה טפשמה תיב לש הטלחהה ןתמ םוימ וא )א( ןטק ףיעסב רומאכ ריהצתה תשגה
30 תפוקת תא ךיראהל טפשמה תיב יאשרו ;רחואמה יפל לכה ,רומאכ הטלחה הנתינ םא ,וצה לוטיבל
.ןכ תושעל ןוכנה ןמ יכ האר םא ,םימיה

1987-ח"משת )25 'סמ ןוקית(
 הנשמה תדעול - היריעב ,ילהנימ הסירה וצ ןתמ לע עידוי תימוקמה הדעוה שאר בשוי   )י(           
 וצ ןתמ לע עידוי תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ;תימוקמה הדעול – רחא הרקמ לכבו ,)ד(18 ףיעסב רומאכ
.וצה ןתמ רחאל ולא תודעו לש הנושארה הבישיב ןתנית העדוהה .תיזוחמה הדעול ילהנימ הסירה

1987-ח"משת )25 'סמ ןוקית(
 ,ךכל הכימסהש היחילשו הידבוע ,תימוקמה הדעוה םיאשר ילהנימ הסירה וצ עוציבב )אי(           
 הדעול ויהי זוחמה םוחתבו 211 ףיעסב רומאכ תויוכמסה יפ-לע ,טפשמ-תיב לש וצ אלל ףא ,לועפל
.םיבייוחמה םייונישב ,תורומאה תויוכמסה לכ תיזוחמה
.הז קוח יפל הריבעל תילילפ תוירחאמ רטופ וניא ילהנימ הסירה וצ לש ועוציב )בי(           

1987-ח"משת )25 'סמ ןוקית(
 וא ,הז ףיעסל םאתהב אלש עצוב וא ןתינש וצ יפ לע ןינב לש קוליס וא קוריפ ,הסירה ועצוב  )גי(           

 יאכז ועוציבמ עגפנה אהי ,ןינעה יפל ,גרוח ןינב היה אל ןינבהש וא ןידכ רתיה ןינבל אצוהש ררבתנש
 לע וא הינבה תויקוח לע המכסה ןיאב ;ןינעה יפל ,תיזוחמה וא תימוקמה הדעוה תאמ םייוציפה אולמל
.החיתפ תצרמה לש ךרדב ךמסומה טפשמה תיבב םייוציפ עובתל עגפנה יאשר ,םייוציפה רועיש

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( יטופיש הקספה וצ
 ףיעס יפל הריבע םושמ םהב שיש תוביסנבו ךרדב ,ןיעקרקמב ושמתשה וא ,הדובע התשענ  )א( .239

 לע תווצל טפשמה תיב יאשר ,שגוה םרטש ןיבו טפשמה תיבל םושיא בתכ הריבעה לע שגוהש ןיב ,204
 קיספהל - םתורישב דבועש ימ לכ לעו ,הריבעה עוציבל יארחא טפשמה תיבל הארנש ימ לע וא ,םשאנה
 לע ויוניש וא ולוטיבל דע היהי וצה לש ופקתו )יטופיש הקספה וצ - ןלהל( שומישה תא וא הדובעה תא
.טפשמה תיב ידי

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(
 תודסומל תורוהל טפשמה תיב יאשר ,םושיא בתכ שגוה וא יטופיש הקספה וצ ןתינשמ  )ב(           

 תיבב םיכילהה רמגל דע םושיאה בתכ וא הקספהה וצ אשונ רתיהל השקבב לפטלמ ענמיהל ןונכתה
.טפשמה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( יטופיש הקספה וצ םויק יא
 הכשמנ םאו תחא הנש רסאמ - וניד ,ול אצמוהשו 239 ףיעס יפל ןתינש וצ םייקמ וניאש ימ .240

.הריבע לש םוי לכל ,ןישנועה קוחל )ג(61 ףיעסב רומאכ סנק ,וצה תאצמה ירחא הריבעה

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( םייניב וצ םויק-יא לע הסירה
 יפל רתיה ילב ,יטופיש הקספה וצל דוגינב וא ילהנימ הקספה וצל דוגינב הינבה תולועפ וכשמנ .241

 וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה תשקב יפל ,טפשמה תיב יאשר ,תינכתמ וא רתיהמ היטסב וא הז קוח
 ומקוהש ונממ קלח לכ וא הנבמ לכש תווצל ,ןכ תושעל קדצה ןמש האר םאו ,תימוקמה הדעוה וא
.)יטופיש הסירה וצ - ןלהל( דימ וסרהיי יטופישה וא ילהנימה הקספהה וצ תוארוהל דוגינב

יטופיש הסירה וצ עוציב



 עוציבל הז קרפ יפל יארחא ול הארנה םדאה לע טפשמה תיב ליטי יטופיש הסירה וצ לש ועוציב .242
 עציב אל םדא ותואש הרקמב ןכו ,המכסה ןיאב ;ךכל ומיכסה שקבמהו םדא ותוא םא ,הינבבש הריבעה
:הלא תוארוה ולוחי ,הסירהה וצ תא

 עוציב תא טפשמה תיב ליטי ,תימוקמה הדעוה ידי לע הסירהה וצל השקבה השגוה   )1(
;הילע וצה
 תיב ליטי ,וגיצנ וא הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע הסירהה וצל השקבה השגוה   )2(
.תיזוחמה הדעוה שאר בשוי לע וצה עוציב תא טפשמה

יתמ – יטופיש הסירה וצ
 אלש ןיבו 240 ףיעס יפל הריבע לשב םושיא בתכ שגוהש ןיב ןתניהל לוכי יטופיש הסירה וצ .243

.שגוה

יטופיש הסירה וצב ןויד
 ,וירבד תא עימשהל התואנ תונמדזה רבדב עגונל הנתינש רחאל אלא ןתניי אל יטופיש הסירה וצ .244

 ידכ ,רומאכ תונעט עימשהל תונמדזה תתל ילב ,רתלאל וצה תא תתל שי יכ טפשמה תיב האר םא תלוז
.הנבמה תשיפת תאו יטופישה וא ילהנימה הקספהה וצל דוגינב הינבה תולועפ רמג תא עונמל

תואצוה תייבג
 ,241 ףיעס יפל הסירה לע ולוחי הסירה תואצוה תייבג רבדב 213-ו 211 םיפיעס תוארוה .245

.ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תולועפ תעינמל ינמז וצ
 וא רתיהמ היטסב וא רתיה אלל ןיעקרקמב שומישל וא הינבל הנכה תולועפ ינולפ םוקמב ושענ .246

 הדעוה שאר בשוי לש וא תיזוחמה הדעוה שאר בשוי לש םתשקב יפל טפשמה תיב יאשר ,תינכתמ
 וא הלשממל יטפשמה ץעויה לש וא ,הינבלו ןונכתל הנשמה תדעו שאר בשוי לש - היריעבו ,תימוקמה
 תא רסואה וצ תוברל ,םוקמ ותואב הלועפמ ענמיהל 208 ףיעסב םייונמהמ דחא לכ לע וצ ןתיל ,וגיצנ
 תיב ;)תולועפ תעינמ וצ - ןלהל( םוקמה וא הנבמה תריגסל וצ וא ןיעקרקמב וא הנבמב שומישה
.ןינעה תוביסנב ןוכנל אצמיש םיאנתל ףופכב רומאכ וצ תתל יאשר טפשמה

1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית( הינב תעינמ וצ תייפכ
 תוארוהל דוגינב הנבייש המ לכש וב תורוהל םג יאשר תולועפ תעינמ וצ ןתונה טפשמה תיב  )א( .247

 הינבלו ןונכתל הנשמה תדעו שאר בשוי ,היריעב ,וא תימוקמה הדעוה שאר בשוי ידי לע דימ סרהיי וצה
.רחא הרקמ לכב תיזוחמה הדעוה שאר בשוי ידי לע וא ,וצה ןתמל השקבה תא ושיגה םה םא -
 וא ןודנה םוקמבש םינבמה וא הנבמה והמ ןוכנל אצמיש ךרדב וצ ותואב רשאי טפשמה תיב  )ב(           
 לע ףסונב וא רושיאב רומאל דוגינב םוקמ ותואב אצמייש ונממ קלח וא הנבמ לכו ,הנבמ וב ןיאש רשאי
.וצל דוגינב הנבנ וליאכ ותוא וארי ,ךכ
.תרחא החכוה ךרד לכמ עורגל ידכ )ב( ןטק ףיעס תוארוהב ןיא   )ג(           

1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית(  תויוכמס תרימש
.רחא ןיד לכ יפל וא הז קוח יפל תרחא תוכמסמ תערוג הניא תולועפ תעינמ וצ תתל תוכמס  )א( .248

 יאשר םלוא ,רומאכ וצ לש ופקת תא תולתהל תולועפ תעינמ וצ ןתמ לע רוערע תשגהב ןיא  )ב(           
.הסירהה יבגל תרחא הארוה תורוהל רוערעלש טפשמה תיב

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1978-ח"לשת )9 'סמ ןוקית( תולועפ תעינמ וצ םויק-יא
 ירחא הריבעה הכשמנ םאו ,הנש רסאמ - וניד ,ול אצמוהש תולועפ תעינמ וצ םייקמ וניאש ימ .249

.הריבע לש םוי לכל ןישנועה קוחל )ג(61 ףיעסב רומאכ סנק ,וצה תריסמ

םיווצ לע רוערע
 יפל םיכילהב - וא טפשמה תיבב םיכילהה אשונ םהש ןיעקרקמ לעב ,טפשמה תיבב ןיד לעב .250

 תיב וצ ידי לע םיעגפנ םמצע תא םיאורה ,איהש לכ הפוקתל ןיעקרקמה לש םרכוש םג 212 ףיעס
 לש ןיד קספ לע םירערעמש דעומבו ךרדב ,םיאשר ,רומאכ וצ ןתמ-יא ידי לע וא הז קרפ יפל טפשמה
 תיב ינפל ,ןינעה יפל לכה ,וצה ןתמל השקבה תייחד לע וא וצה לע רערעל ,םילילפב טפשמה תיב
 לעש טפשמה תיבל ןוידה תא ריזחהל וא ותוחדל וא רוערעה תא לבקל יאשר אוהו ,יזוחמה טפשמה
.ותתל יאשר רומאכ טפשמה תיבש וצ לכ תתל וא ,םירערעמ ותטלחה



1978-ח"לשת  )9 'סמ ןוקית( הרומש רוערעה תוכז
 קרפ יפל טפשמ תיב לש הטלחה לע רוערע תוכזמ עורגל אבכ שרפתי אל 250 ףיעסב רבד םוש .251

.הז

אוש תונעטב גשוהש רתיה
 ,חינהל דוסי ול היהש וא ,עדי אוהש תועידי תריסמב גישהש רתיה יפ-לע הינב תודובע עצבמה .252

.רתיה אלל הינבה תדובע תא עציב וליאכ ,יטופיש הקספה וצ ןתמ ןינעל ,ותוא םיאור ,תובזוכ ןהש

דיגאת לש תוירחא
– דיגאת ידי לע הז קרפ יפל הריבע הרבענ .253

 יאשר היהש סנקה רועיש לפכ לע הלעי אלש סנק וילע ליטהל טפשמה תיב יאשר   )1(
;הז ףיעס אלוליא וליטהל
 טעמל - ףתוש ,ליעפ להנמ היה הריבעה עוציב תעשב רשא םדא לכ םג הריבעב םשאוי   )2(

 הרבענ הריבעהש וחיכוה אל םא ,ןודנה ןינעל יארחאו דיגאת ותואב דיקפ וא - לבגומ ףתוש
.הז קוח לש ותרימש תחטבהל םיריבסה םיעצמאה לכ וטקנש וא םתעידיב אלש

רצעמ תוכז
 רצעמ וצ אלל ,ורצעל רטוש יאשר ,ילהנימ הקספה וצ וא ,יטופיש הקספה וצ םייקמ וניאש ימ .254

 ולוחי )םישופיחו רצעמ( תילילפה הרודיצורפה תדוקפל 28 דע 25-ו 14 דע 8 םיפיעסו ,טפשמה תיבמ
.ןיד לכ יפל רצעמל תורחא תויוכמסמ תערוג הניא וז תוכמס ;הז רצעמ לע

טפשמה תיב ןויזב
 תיב ןויזב תדוקפ יפל ,טפשמה תיב לש ותוכמסמ עורגל אב וליאכ שרפתי אל הז קרפב רבד םוש .255

 הדוקפה יפל תויוכמסה לכ םולשה טפשמ תיבל ויהי ינוריעה טפשמה תיב לש םיווצבו ,טפשמה
 הז קוח יפל םג תוירחאב םדא אשי אל ךא ;םולשה טפשמ תיב ידי לע הלא םיווצ ונתינ וליאכ הרומאה
.טפשמה תיב ןויזב תדוקפ יפל םגו

2000-ס"שת )50 'סמ ןוקית(
הינבו ןונכת ינינעב תוריתע :1'י קרפ

)לטוב(

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .א255

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ב255

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ג255

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ד255

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ה255

2000-ס"שת  )50 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ו255

1997-ז"נשת ט"ת 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית(
מ"עב חלמה םי ילעפמ לע הז קוח תוארוה תלחה :2'י קרפ

 ט"ת 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( תורדגה
1997-ז"נשת

– הז קרפב .ז255



;1961-א"כשת ,חלמה םי ןויכז קוח – "ןויכזה קוח"           
;ןויכזה קוחל תפסותבש ןויכזה רטש – "ןויכזה רטש"           
;הנשמ ןויכז לעב תוברלו ןויכזה רטשב ותרדגהכ – "ןויכזה לעב"           
;ןויכזה רטשל 5 ףיעס יפ לע הנשמ ןויכז ול קנעוהש ימ – "הנשמ ןויכז לעב"           
;ןויכזה רטשב ותרדגהכ – "חלמה םי"           
 םויב ןהיתולובג יפ לעו ןויכזה רטשב ןתרדגהכ – "תורומש תועקרק"ו "תורוכח תועקרק"           

;הליחתה
 ,)תומייוסמ תודובעל העש תוארוה( )הינבו ןונכת( חלמה םי ןויכז קוח – "העשה תוארוה קוח"           

;1994-ד"נשת
;העשה תוארוה קוחב ותרדגהכ – "ןויכזה חטש"           
.)1995 ראורבפב 15( ה"נשת 'א רדאב ו"ט – "הליחתה םוי"           

 ט"ת 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( תוארוה תלחהל גייס
1997-ז"נשת

 העשה תוארוה קוחל ףופכב ,ןויכזה חטשב ןויכזה לעב לע ולוחי ויפל תונקתהו הז קוח תוארוה .ח255
.הז קרפ תוארוהלו

1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( תורוכחה תועקרקהו חלמה םי ןינעל ןונכת דסומ תוכמס
1997-ז"נשת ט"ת 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(

 םי וא תורוכחה תועקרקה הנינעש רתיהל השקבב וא תינכתב טילחיו ןודי ןונכתה דסומ )א( .ט255
 ;םהיפ לע תויוכז שממלו ןויכזה רטשו ןויכזה קוח תוארוה יפ לע לועפל ןויכזה לעבל רשפאיו חלמה
 יאשר אוהו תונקתהו קוחה תוארוהמ םיעבונה םיינונכת םילוקיש יפ לע החנות ןונכתה דסומ תטלחה
.םייתואירב םיעגפמו הביבסב העיגפ עונמל ידכ ,ןינעה תוביסנב ,םיריבס םיאנת תונתהל
 רומאכ םיאנת תאנתהב ןיא רשאכ קר רתיהל השקב וא תינכת רשאל ברסל יאשר ןונכת דסומ  )ב(           
 ברסי אל ןונכתה דסומ םלואו ;םירומח םייתואירב םיעגפמ תריצי וא הביבסב תיתוהמ העיגפ עונמל ידכ
 תוארוה תא שממל הריבס תורשפא ןויכזה לעבמ ענמי בוריס םא רומאכ רתיהל השקב וא תינכת רשאל
.ןויכזה רטשו ןויכזה קוח

  )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( חלמה םי חטשב םייתוריית םימזימ
1997-ז"נשת ט"ת 1995-ה"נשת

 םימזימ לש םהיכרוצ תא םג ןונכת דסומ לוקשי ,063 בחור וקל תינופצ ,חלמה םי חטש ןינעל .י255
.םייתוריית

 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( תורומשה תועקרקה ןינעל ןונכת דסומ תוכמס
1997-ז"נשת ט"ת 1995-ה"נשת  )43

 המגמב ,תורומשה תועקרקה ןנינעש ,רתיהל השקבב וא תינכתב טילחיו ןודי ןונכת דסומ .אי255
 תטלחה ;םהיפ לע תויוכז שממלו ןויכזה רטשו ןויכזה קוח תוארוה יפ לע לועפל ןויכזה לעבל רשפאל
 תוכיא לע הרימש ךות תונקתהו קוחה תוארוהמ םיעבונה םיינונכת םילוקיש יפ לע החנות ןונכתה דסומ
.םייתביבסו םייתואירב םיעגפמ תעינמו הביבסה לש התואנ

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( ט-ו 1ח םיקרפ תלוחת יא
1997-ז"נשת ט"ת

.ןויכזה חטשב ןויכזה לעב לע ולוחי אל ט-ו 1ח םיקרפ .בי255

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )41 'סמ ןוקית( רתיה תלבק ןינעל תוארוה
2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1997-ז"נשת ט"ת

 םיימואל םינג קוח יפל רתיה םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרהמ ןויכזה לעב שקיב )א( .גי255
 ,ותשקבל הבריס וזו ,עבט תרומשכ וא ימואל ןגכ וזרכוהש וא ודעויש תורומש תועקרקב הדובע עוציבל
 שאר בשוי – הבכרהש תיצראה הצעומה לש הנשמ תדעו ינפל הטלחהה לע רורעל ןויכזה לעב יאשר
 תטלחה ;תיצראה הצעומב הביבסה תוכיאל רשהו רחסמהו הישעתה רש יגיצנו תיצראה הצעומה
 םוימ םימי 30 ךות הלשממה ינפל הילע רורעל יאשר םידדצהמ דחא לכו םימי 30 ךות ןתנית הדעווה
.הטלחהה



 ןויכזה תורטמ ןיב יוארה ןוזיאה רבדב ןהיתוטלחהב ןמצע וחני הלשממהו הנשמה תדעו  )ב(           
.ףונו עבט יכרעב תיתוהמ העיגפ לש תורשפאה ןיבל

תונוש :א"י קרפ

תוררוב
 ךוסכסה תערכהל םיכסהל םג םידדצל רתומ ,הז קוח עוציב בקע ןוממ יכוסכס ועלגתנש םוקמ .256

.לוחת תוררובה תדוקפו ,תוררוב לש ךרדב

1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( תקולחמב היונשה הרגא
 םלשי ,הבושיח ךרדו ויפ לע תונקתה וא הז קוח יפל הרגא םולשת רבדב תועד יקוליח ועלגתנ .א256

.תקולחמב עירכי רשא ךמסומה טפשמה תיבל תונפל יאשר אוהו ,םלשל שרדנש תא םולשתב בייחה

ןיעקרקמל הסינכ
 תע לכב סנכיהל יאשר תיזוחמה הדעוה ידי-לע וא תימוקמה הדעוה ידי-לע ךכל השרוהש ימ .257

 הז קוח עוציבל השורדה הלועפ לכ םהב תושעלו םתוא קודבלו דודמל ,רוקסלו ןיעקרקמ לכל הריבס
 תיב השעמל שמשמה ןינבל סנכיי אל ךא ;תינכת לש העוציבו התכירע ךרוצל ראשה ןיבו ,ויפל תונקתהו

 העדוה ,שארמ תועש 24 רשפאה לככ ,ול רסמש רחאלו םויה תועשב אלא ושפות תמכסה אלל םירוגמ
 ןוחטבה תכרעמ לש תרחא החולש וא לארשיל הנגה-אבצ תקזחהבש ןיעקרקמל סנכיי אלו ,בתכב ךכ לע
.ןוחטבה רש ידי לע ךכל ךמסוהש ימ לש רושיאב אלא ןוחטבה רש ידי-לע הרשואש

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( םיחקפמ יונימ
2015-ה"עשת

רצואה רש )א( .א257
[15]
 דבלבו ,ויפל תונקתהו הז קוח עוציב ךרוצל םיחקפמ ךימסהל יאשר 

 ,הז ףיעס יפל ךמסוהש חקפמ לע ;הרטשמה רשו רצואה רש ועבקש יפכ המיאתמ הרשכה רבע חקפמהש
.הנידמ ידבוע לע םילחה תעמשמה יניד ולוחי ,תימוקמ תושר דבוע וניאש
 )1(3 ,2 םיפיעס יפל רטושל תורוסמה תויוכמסה ויהי )א( ןטק ףיעסב רומאכ הנומש חקפמל  )ב(           
 תויוכמסהו ,1969-ט"כשת ,]שדח חסונ[ )שופיחו רצעמ( ילילפה ןידה רדס תדוקפל )6( דע )4(-ו
 עוציב ךרוצל ,1927 ,)תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפל 3-ו 2 םיפיעס יפל הרטשמ ןיצקל תורוסמה
.ויפל תונקתהו הז קוח
.םיחקפמה תומש תא תומושרב םסרפי רצואה רש   )ג(           

1991-א"נשת )32 'סמ ןוקית( טפשמה תיב ינפל תימוקמ הדעו גוציי
 דבוע תועצמאב ךילה לכב טפשמ תיב ינפל בצייתהלו םיכילהב חותפל תיאשר תימוקמ הדעו .258

 הריסמ אהת דבוע ותוא ידיל רומאכ םיכילהב רחא ךמסמ וא וצ ,העדוה ,הנמזה תריסמו ,ךכל התשרהש
 גציי 'י קרפ יפל םיכילהב םלואו דחוימ ןינעל וא תיללכ תויהל הלוכי האשרהה ;תימוקמה הדעול ןידכ
.ךכל וכימסה הלשממל יטפשמה ץעויהש ימ הדעוה תא

ללכ ךרדב הנידמה לע הלוחת
 ;239 ףיעסל טרפ ,'י קרפ תוארוה הילע ולוחי אל םלוא ,הנידמה תא םג בייחמ הז קוח  )א( .259

.רחא םדא לש תילילפה ותוירחאמ תערוג הניא וז הארוה
.ירוביצ תוריש יכרצל הינב יבגל הרגא םולשתמ הרוטפ הנידמה  )ב(           
 יטפשמה ץעויל ןתנש רחאל אלא 239 ףיעס יפל הנידמה דגנ וצ ןתי אל טפשמה תיב   )ג(           
.ויתונעט תא עימשהל תונמדזה וגיצנל וא הלשממל

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית(
– 1960-ך"שת ,לארשי יעקרקמ תושר קוח יפל םילהונמה ןיעקרקמ יבגל  )ד(           

1981-א"משת ט"ת
;םושירב הרמגנ אלש תורודל הריכח תקסע תוברל – "תורודל הריכח"   )1(

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
 ןיעקרקמב הקזחהה םא אלא ולוחי אל תישילשה תפסותל )ב(2 ףיעסבש תוארוהה   )2(

 הרבעוה ןיעקרקמב הריכחה תוכז םא וא ,הילא הרזחוה לארשי יעקרקמ תושר הריכחהש
;התמכסהב



1982-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
.ולוחי אל תישילשה תפסותל )ג(2 ףיעסבש תוארוהה   )3(

הנידמה תושקבב ןוידב תופידע
 עירכיו ןודיש ינפל קוחב המקוהש תושר לכ לשו הנידמה לש תושקבב עירכיו ןודי ןונכת דסומ .260

.תורחא תושקבב

 ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת  )37 'סמ ןוקית( תויתשתו םיכרד
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ

 תעגונהו םיכרד לש יאוותה ןוקית וא םיכרד תויוותה רבדב תוארוה אלא הב ןיאש תינכת  )א( .261
 ;תיזוחמה הדעול השיגהל הרובחתה רש וא ןוכישהו יוניבה רש יאשר ,דחא ימוקמ ןונכת בחרממ רתויל
.יאוותה רבוע הבחרמבש תימוקמ הדעו לכל הילע עידוי – ןכ השע

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תוינכתב תגהונ איה הבש ךרדב ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכתב גהנת תיזוחמה הדעוה  )ב(           

 תא שיגהל תויאשר ךרדה יאוות רבוע ןהבש תוימוקמה תודעוהש דבלבו ,62 ףיעסב רומאכ התוכמסבש
.)א( ןטק ףיעסב רומאכ העדוה םהל הנתינ ובש םויהמ םימי םישולש ךותב תינכתל ןהיתורעה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 רש ידיב הל השגוהש יפכ ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת רשאל תיזוחמה הדעוה הבריס   )ג(           

 ,תיצראה הצעומה ינפב ךכ לע ררע שיגהל ,םהמ דחא לכ ,יאשר ,הרובחתה רש ידיב וא ןוכישהו יוניבה
.ןינעה יפל םיביוחמה םייונישב לוחי 110 ףיעסו

2015-ו"עשת )105 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הוולנ ןקתימו יעקרק-תת תיתשת וק לש ותמקה ןכו ,התריגס וא התלילס ,ךרד תייוותה  )ד(           

 קשמ קוחב התרדגהכ הכלוה תכרעמ טעמל ,רצואה רש עבקש םינייפאמ לעב ותלעפהל ןירשימב שרדנה
 הכלוה תכרעמ וא ,הקולחה תשרל ומירזהל ןתינ םרטב דוביע שרוד הב לבומה זגהש ,יעבטה זגה
:הלא לכ ןהיבגל םימייקתמ םא ,145 ףיעס יפל רתיה תונועט ןניא ,)bar( רב 80 לעמש ץחלב תלעופה

:הלאמ דחא ידיב תועצובמ ןה   )1(
;הנידמה   )א(
;ןיד יפל המקוהש תושר   )ב(
;ןיד יפל הנידמה םעטמ לעופה ףוג    )ג(
;הלשממה תטלחה יפל ךכל ךמסוהש רחאל הנידמה םעטמ לעופה ףוג    )ד(
;תויתשתו םינבמ חותיפב הקוסיע רקיעש תיתלשממ הרבח   )ה(
;תימוקמ תושר    )ו(
 חותיפב וקוסיע רקיעש רתוי וא תחא תימוקמ תושר לש האלמ תולעבב דיגאת    )ז(

;תויתשתו םינבמ

2015-ו"עשת )105 'סמ ןוקית(
 ןוישיר לעב – יעבטה זגה קשמ קוחב התרדגהכ הקולח תשר תמקה ןיינעל   )ח(

;רומאה קוחב ותרדגהכ הקולח

2015-ו"עשת )105 'סמ ןוקית(
 תימוקמ ראתימ תינכת ,תרשואמ תטרופמ תינכת :הלאמ תחאל םאתהב תושענ ןה   )2(

25 םיפיעס יפל הרשואש הדובע תינכת וא ,תטרופמ תינכת לש תוארוה תללוכה תרשואמ
 תוינכת וארי אל הז ןיינעל ;תטרופמ תינכת לש תוארוה ,יעבטה זגה קשמ קוחל א25 וא
;ןהילע תולח הז ןטק ףיעס תוארוהש תוינכתכ ,)ח(145 ףיעסב רומאכ
 תימוקמה תושרל תודובעה לש ןעוציב תליחת ינפל םימי 15 ךכ לע העדוה הנתינ   )3(
;רבדב תועגונה תימוקמה הדעוולו
 יושירה תושרל )1( הקספב רומאכ עצבמה םרוגה שיגי תודובעה עוציב םויס םע   )4(

 לוכהו ,)2( הקספב רומאכ תינכתל םאתהב לעופב תודובעה תמקה לע םידיעמה םיכמסמ
.רצואה רש עבקיש תנוכתמב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1994-ד"נשת )37 'סמ ןוקית(



 םיפוגה דחא ידיב ךרד הנבמ תמקה ,145 ףיעסבו )ד( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע   )1(  )ה(           
;הז ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב האשרה הנועט היהת ,)ד( ןטק ףיעסב םירומאה
 סדנהמל שגוי הנממ קתעהו זוחמה ןנכתמל שגות ךרד הנבמ תמקהל האשרהל השקב   )2(
 הנבמ תמקה םא עובקל היהי ןתינ םהיפלש םיטרפה תא לולכת השקבה ;תימוקמה הדעוה
 לכירדאה יטרפ תא השקבה לולכת ןכ ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ תינכת תוארוה תמאות ךרדה
 ,תונקתב רצואה רש עבקיש םיפסונ םיטרפו הנבמה ןונכתל םיארחאה סדנהמה וא
 תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו הביבסה תוכיאל רשהו ןוכישהו יוניבה רש םע תוצעייתהב
;תסנכה לש הביבסה
 הדעוה סדנהמו זוחמה ןנכתמ וקדבי האשרהל השקבה תשגה םוימ םימי 30 ךות   )3(
 ןיד לכ תארוהו תינכתה תוארוה תא תמאות איה םא התוא ורשאיו השקבה תא תימוקמה
 ועבק ;)2( הקספ יפל ונקתוהש תונקתב תרחא הארוה היבגל הנתינ אלש ,ןינעל תעגונה רחא
 ורסמי ,תורומאה תוארוההמ הארוה תמאות הניא השקבה יכ דחאכ סדנהמהו ןנכתמה
;הרומאה הפוקתה ךותב ,השקבה שיגמל ,ךכ לע בתכב תקמונמ העדוה

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הפוקתה ךותב האשרהל השקבב תימוקמה הדעוה סדנהמו זוחמה ןנכתמ וטילחה אל   )4(
 דבלבו ,היפל האשרה הנתינ וליאכו תרשואמכ השקבה תא וארי ,)3( הקספב הרומאה
 תואצות יכו האשרהל השקבל ןכת תרקב עציב יכ ,שרדנ ורושיאש לככ ,רשיא הרקב ןוכמש
;תוניקת הרקבה
 הטלחה תלבקב תימוקמה הדעוה סדנהמ ןיבו זוחמה ןנכתמ ןיב תועד יקוליח ועלגתנ   )5(
 ,תיזוחמה הדעוה שאר בשויל ,בתכב העדוהב תקולחמה יטרפ תא ורסמי ,)3( הקספ יפל
 שאר בשוי םע ץעייתיש רחאל ,העדוהה תלבק םוימ םימי 21 ךות תקולחמב עירכי אוהו
;תקולחמב יונשה ןינעל יעוצקמ החמומ םעו תימוקמה הדעוה
 האשרה אלל ךרד הנבמ תמקהל תודובע תועצבתמ יכ תיזוחמה הדעוה שאר בשוי עבק   )6(
;הנידמה לע תולח ןהש לככ 'י קרפ תוארוה ולוחי ,האשרהמ היטסב וא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תימוקמ תושר ידי לע תשגומה האשרהל השקב ,)5( דע )2( תואקספב רומאה ףא לע   )7(
 אוהו תימוקמה הדעווה סדנהמל שגות ,תחא תימוקמ תושר לש האלמ תולעבב דיגאת וא
;האשרהל השקבב עירכהל ךמסומה היהי

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 הז ףיעס יפל הדובע לע הרקב ןוכמ ידי לע עוציב תרקב תבוח עובקל יאשר םינפה רש   )8(
 תודובעה תליחת ינפל תימוקמה תושרל העדוה רוסמי האשרהה לעב ;ןכת תרקב הנועטה
.םינפה רש עבקיש תוארוהל םאתהב עוציבה תרקב תא עצבל דעוימה הרקבה ןוכמ לע

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   )ו(           

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תיתשת יגוס עובקל יאשר ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רצואה רש   )ז(           
 וא םתמקהש ,המויק לשב וא תיתשת תמקהל ןירשימב םישרדנה תודובע וא םיניינב יגוסו םיפסונ
.)ה( ןטק ףיעסב רומאכ האשרה יפ לע אלא רתיה יפ לע אלש ושעיי םעוציב

זוחמו ןונכת בחרמ ימוחת יונישו לוטיב
 לשו תוינכת לש ןפקתב ועגפי אל םהיתולובג יונישו ימוקמ ןונכת בחרמ לש וא זוחמ לש לוטיב .262

 םוחת ותואב ןפקתב וראשי ןהו ,ונממ קלחל וא ןונכת בחרמ וא זוחמ ותואל ונקתוהש תורחא תונקת
 תונקת וא תוינכת ידי לע ונושי וא ולטוביש דע ,ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,ןכ ינפל ולח ובש
.הז קוח חוכמ תורחא

 'סמ ןוקית( 1977-ח"לשת )8 'סמ ןוקית( 19 ףיעס יפל תימוקמ הדעוב םידבועו תואקסע
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103
 רש רושיאב ,תיאשר תחא תימוקמ תושרמ רתוי ללוכ הלש ןונכתה בחרמש תימוקמ הדעו  )א( .263

 ;םידבוע קיסעהל רשה רושיאב איה תיאשר ןכו ,םרכמלו הידיקפת יולימ ךרוצל םיסכנ שוכרל ,רצואה
.תימוקמ הצעומב םידבוע תקסעה יאנתכ ויהי םידבועה תקסעה יאנת



 השכרש םיסכנב השעיי המ וצב עובקל רצואה רש יאשר ,ןונכתה בחרמ לש ומוחת הנתשנ  )ב(           
.)א( ןטק ףיעס יפל תימוקמה הדעוה
 םכסה ידיל אובל ,תיזוחמה הדעווה רושיאב ,תיאשר )א( ןטק ףיעסב רומאכ תימוקמ הדעו   )ג(           

 תושרה לש םידבוע ותרשי ויפלש ,ןונכתה בחרמ אצמנ המוחתבש תימוקמ תושר םע וא הנידמה םע
 תימוקמה תושרה לש וא הנידמה לש םיסכנ ודמעויו ,תימוקמה הדעוה תא םג הנידמה לש וא תימוקמה
 הידיקפת עוציבב ;םכסהב ועבקייש םיאנת יפלו הרומתב לכה ,הידיקפת יולימל תימוקמה הדעוה תושרל
.דבלב היתוארוהל םיפופכ רומאכ םידבוע ויהי תימוקמה הדעוה לש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ידבוע לע ,םיביוחמה םייונישב ,לוחי ,1978-ח"לשתה ,)תעמשמ( תוימוקמה תויושרה קוח  )ד(           
.)א( ןטק ףיעסב רומאכ תימוקמ הדעו

הלשממה תויוכמס
 םירש לש הדעול אלא הליצאל הז קוח יפל הלשממה תויוכמס ונתניי אל קוח לכב רומאה ףא לע .264

.דבלב

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תונקתו עוציב
 הצעומה םע תוצעייתה רחאל ,תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ רצואה רש .265

 וא תיזוחמה הדעוה םע םג – םייוסמ ימוקמ ןונכת בחרמל וא זוחמל תוסחייתמ תונקתה םאו ,תיצראה
 הלא םינינעב ראשה ןיבו ,הז קוח עוציבל עגונה לכב – ןינעה יפל לכה ,רבדב תעגונה תימוקמה הדעוה
:)א17(-ו )17( תואקספב םייונמה םיניינעב טעמל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ,םלוטיבו םשודיח ,םירתיה לש םפקת תפוקת ןכו םירתיהה ןתמבו םירתיהל תושקבב להונה  )1(
;תנווקמ ךרדב רתיהל השקב תשגהל עגונב תוברל

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 היינבה עוציב ןיינעל תוברל הז קוח לש ליעי עוציב חיטבהל םיאבה םירתיהל םיאנת תעיבק  )2(
;רתיה יפל תודובעהו
 םישורדה תרחא העידי לכ ןתמו םייטטס םיבושיחו םיטוטרש ,םיכתח ,םיטירשת תדקפה  )3(
:הז קוח יפל רתיה םינועטה שומישל וא הדובעל רשקב תימוקמה הדעול
;םקוריפ דעומו םהב שומישה ,םייערא םינבמ תמקה  )4(
;ןתלילסו ןתייוותה ,םיכרד לש ןבחר  )5(
 ,םינינב לש םתיינב יכרד – ללכ ךרדבו ,תוריד לשו םירדח לש ילמינימה םחפנו םלדג ,םהבג  )6(
;םיונישו םנוקית
 םזוקינ ,םרורוויא ,שער תרידח וא שא ינפמ םתרימש ,םתוביצי ,םינינב לש ינוציחה םארמ  )7(
;ןופלט יווקל תורוניצו םהב םימה תקפסה ,םתרואת ,םהלש האורבתה ינקתימ ,םבויבו
;םתוא םיניקתמש םוקמב ,זגה תקפסהו םומיחה יכרד תרדסה  )8(
;םהמ קלח וא םינבמ תסירהל 'י קרפ יפ לע ונתינש םיווצ לש עוציבה יכרד  )9(
;תופיסאל עבק ךרד םישמשמה םינינב )10(

1966-ו"כשת ט"ת
 הלא תומוקמל השיגה ,םינינב לש םתברקב בכר ילכל ןוסכיאו הינח תומוקמ לש םתנקתה )11(
;םהמ האיציהו

2007-ז"סשת )78 'סמ ןוקית(
 םשל ,הז ללכבו ;םהילא םינמדזמה וא םהב םישמתשמה לשו םינינב ישפות לש םתוחיטב )12(
 םינינבבו םירוגמ ינינבב םימחה םימה תרוטרפמט תלבגה ןינעל תוארוה ,תויווכל ןוכיסה תתחפה
 תוחיטב יעצמא לש םתנקתה ןינעלו ,רצואה רש עבקש יפכ ,תושיגר תויסולכוא םישמשמה
 רחאל ונקתוי ,רומאכ םימחה םימה תרוטרפמט יוניש ןינעל וז הקספ יפל תונקת ;הז ךרוצל
 תנגהו םינפה תדעו רושיאבו הקוסעתהו רחסמה הישעתה רש םעו תואירבה רש םע תוצעייתה
;תסנכה לש הביבסה
;הז קוח יפל רתיה הנועטה הדובע עוציב תעב םידבועהו רוביצה תוחיטב )13(
;הלאמ םייוניפו תועקרקבו םיכרדב תלוספו םירמח תמירע )14(



 שומיש רתומ םהבש וא הז קוח יפל רתיה הנועטה הדובע עצבל שי םהבש םיכרדהו םינמזה )15(
;רוביצהמו םינכשהמ ,דרטימ עונמל ידכ לכה ,הז קוח יפל גרוח
;'ז קרפב רומאכ םומיסקמ תפוקת תימוקמ הדעו עבקת םהיפלש םיללכ )16(

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 הלאב אצויכו הז קוח יפל תודועתו םירושיא ,עדימ ,םירתיה ןתמל תורגא לש ןרועיש )17(
 רבדב תוארוה ןכו ןמולשתמ רוטפ ןתמו תורגאה ןובשח לע ןודקפ םלתשמ ןהבש תוביסנה
 יתועמשמ רוחיא לשב ,רומאכ המלושש הרגאה תבשה וא ,םירתיה ןתמל תורגא רועישמ התחפה
 ,םינפה רש ידיב ונקתוי וז הקספ יפל תונקת ;רתיהה ןתמל הז קוח יפל םיעובקה םידעומהמ
;רצואה רש תמכסהב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 הקספ יפל תונקת ;תוגשהו םיררע תשגהלו ,ןהב לופיטו תוינכת תשגהל תורגא לש ןרועיש )א17(
;תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש ידיב ונקתוי וז

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 תוכיאו םינפה תדעו רושיאב ,1'ב ןמיס 'ב קרפ יפל ררע תדעול ררע תורגא לש ןרועיש )ב17(
;תסנכה לש הביבסה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;הרושיאו תינכת יקתעה תלבקל תורגאו םילהנ תעיבקו הדקפוהש תינכתב ןויעה ירדס )ג17(
 תודועתה ,םיכמסמהו ןהיבלש לכב תוטרופמ תוינכת לשו ראתימ תוינכת לש ןתכירע יכרד )18(
;תינכת םע איצמהל שיש תועידיהו תורחאה
;תוינכת לש עוציבה יכרד )19(
 םיללכנה םיחטשב היסולכואה תטילק תלוכי לש ,ראתימ תוינכת ןינעל ,בושיחה תטיש )20(
;רומאכ תוינכתב
;ןיעקרקמה יסקנפב הינקהה םושיר יכרדו 70 ףיעס יפל המילשמ עקרק לש הינקהה יכרד )21(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;תוררובב וא טפשמ תיבב ךילה טעמל הז קוח יפל ךילה לכב להונה ירדסו םיספטה )22(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;הרושיאו תינכת תדקפהו ןונכת יכילה לע העדוה יספוט )א22(

2002-ג"סשת )63 'סמ ןוקית(
 ןיבו ,הרושיאו תינכת תדקפהו ןונכת יכילה לע תועדוה לש םוסרפה תרוצ ןינעל תוארוה )ב22(
 בותיכה ,טלשה תרוצ תוברל א89 ףיעס יפל טלש יבג לע העדוה םוסרפ ןינעל תוארוה ראשה
 ףיעסה יפל תויפולח םוסרפ יכרד ןינעל תוארוה ןכו ותרסה יכרד ,ותבצה ןפוא ,ויתודימ ,וילע
;רומאה
;רתיהל םאתהב אלש וא רתיה אלל ,ןיעקרקמב שומיש וא הדובע לש עוציבה תעינמ )23(
 אלש ןיבו ימשר ןקת םהל עבקנש ןיב ,ןינבל שמשל ודעונש וא םישמשמה םירמח תקידב )24(
;םינבמה סוסיבל עקרקה תקידב ןכו ,עבקנ
 רבדב ,ןיעקרקמב ארצמ-ינב םישפותו םירכוש ,םילעב לש םהיתובוחו םהיתויוכז תרדסה )25(
 םתקזחה ,םנוקית ,הלא תוריק לש םהיתודוסיו םיינוציח תוריק ,םיפתושמ תוריק לש םתנקתה
;הלא תובוחו תויוכז רבדב תועד יקוליח לש רוריבה יכרד תעיבק ןכו ,םיוקינו

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תוברל ,ויפ לע תונקתה וא הז קוח יפל תורחא תודועתו םיכמסמ ,תועדוה לש םתריסמ יכרד )26(
 םיכמסמו תועדוה טעמל ,םירחא םיינורטקלא םיעצמאב וא ינורטקלא ראודב ,ןווקמ ןפואב
;םייטפשמ םיכילהב
;הנידמה תלוז םיעבות םהל ןיאשו הארמ יער םהש םינינב לש םקוליסו םתסירה )27(
 הדעוה תוארוה םויק תחטבהל תימוקמה הדעוהו תיזוחמה הדעוה ןיב רשקה תרדסה )28(
;הז קוח יפל תיזוחמה
;התיישע תא תוריתמ וא תובייחמ הז קוח יפ לע תונקתהש הדובע לכ לש תואצוהה תייבג )29(



1981-א"משת )18 'סמ ןוקית(
 תרזוח המוש להונ ,היפל תועדוה ןתמ תוברל ,תישילשה תפסותה עוציב רבדב תוארוה )30(
;תישילשה תפסותב ועבקנ אלש לככ ,תואמש תואצוה ןומימו

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
 ללוכה חטשה תוברל ,ןונכתו יושיר יכרוצל הינבל םישרגמ לש םיחטש בושיחל םיללכ )31(
 ,םינינבה הבוג ,תוריש תורטמל םיחטשו ,תוירקיע תורטמל םיחטשל ותקולחו הינבל רתומה
;תומוק רפסמו

"ח-1988)32( משת (26 סמ ' ( ןוקית
)33(; הדובע עוציב לע חווידו הינבה םוקמב תרוקיבו חוקיפ רבדב  םיללכ

2006-ו"סשת )75 'סמ ןוקית(
 ףיעסב ותרדגהכ ,תיאתה הטישב תרושקתל רודיש ןקתימ תמקהל םירתיהל תושקבב להונה )33(

 ראשה ןיב ,בשחתהב ,תויודגנתה תשגהל וא ותעימשלו רוביצה עודייל םיכרדה תוברל ,)א(ב202
 תמרב וא ולדוגב ,ומוקימב ,ןקתימה גוסבו תועדוה לש הריסמו םוסרפ ןינעל 149 ףיעס תוארוהב
 רשה םע תוצעייתה רחאל םג ונקתוי וז הקספ יפל תונקת ;ותלעפה ךלהמב תרצונה הנירקה
;תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו תרושקתה רש םעו הביבסה תוכיאל

2008-ט"סשת )89 'סמ ןוקית(
 םירגוב םיצע לש התירכב וא הרבעהב ,הרימשב םיכורכה םירתיהל תושקבב להונה )34(
 להונה וא םלוטיב ,םשודיח ,רומאכ םירתיה לש םפקות תפוקת ןכו ,ג83 ףיעסב םתרדגהכ
 תא תונועט וז הקספ יפל תונקת ;תורעיה תדוקפ יפל ושרדנש םיאנת תוברל ,םהב םיאנת תעיבקב
;תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 ןונכת דסומב הרשמ יאשונ תוברל ,ןונכת דסומ לש ןוידו הדובע ירדס ןיינעל תוארוה )35(

 עוציבל םידעומ תעיבק תוברלו ,םירתיה וא תוינכת ןיינעל הז קוח יפל תוכמס םהל הנתינש
.הז קוחב ועבקנ אל םא ,םדי לע תולועפ

1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( םימייוסמ םימולשת תדמצה
 ישרפהו תיביר( תוימוקמה תויושרה קוח לוחי קוחל )3(122-ו )12(69 םיפיעס יפל םימולשת לע .א265

 תושר התיה וליאכ הינבלו ןונכתל תימוקמ הדעו הז ןינעל ואריו ,1980-ם"שת ,)הבוח םולשת לע הדמצה
.קוח ותואב םתועמשמכ לכה ,הבוח ימולשת ויה וליאכ םירומאה םימולשתה תאו תימוקמ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( םיירפכ םירוזאב רוטפ
 ויהיש שומיש וא הדובע ,תונקתב עובקל יאשר ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,רצואה רש  .266

 יאנת אלל תויהל לוכי רוטפה ;'ה קרפ יפל רתיהמ םירוטפ ,תונקתה ןתואב ורדגויש יפכ םיירפכ םירוזאב
.רומאכ תונקתב ועבקייש םיאנתל ףופכב וא

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .א266

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
.)לטוב( .ב266

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(

ב266
[16]

 .)לטוב( .

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2001-א"סשת )56 'סמ ןוקית(  תיטוחלא השיג ןקתימל רוטפ
2015-ה"עשת ,)העש

 תישענה ,ןינב גג לע ,ותוא אשונה הניגעה ןקתימ תנקתהו תיטוחלא השיג ןקתימ תנקתה  )א( .ג266
 רושיאבו תרושקתה רש םע תוצעייתהב ,רצואה רש ;145 ףיעס יפל רתיה םינועט םניא ,ןוישיר לעב ידיב
 ןינעלו רומאכ רתיה תבוחמ רוטפה תלוחת ןינעל םיפסונ םיאנת עובקל יאשר ,תסנכה לש הלכלכה תדעו
.הנקתה יכרד



 השיג ןקתימ"ו ,1982-ב"משת ,קזבה קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "ןוישיר לעב" ,הז ףיעסב  )ב(           
 .1982-ב"משת ,קזבה קוחל א27 ףיעסב םתרדגהכ – "ןינב גג"ו "הניגע ןקתימ" ,"תיטוחלא

 ןוקית( 2011-א"עשת )96 'סמ ןוקית( המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח – תתחפומ הרגא
2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית( 2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 עובקל ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,יאשר םינפה רש .ד266
 ,145 ףיעס יפל רתיה ןתמ ןיינעל הרגאה רועיש םהבש ,עבקיש הדימ תומא יפל ,םירוזא וא םיבושיי

 הרגאה רועיש תיצחמ היהי ,תישילשה תפסותל )10()ב(19 ףיעס יפל החבשה לטיהמ רוטפ ויבגל לחש
.)17(265 ףיעס יפל עבקנש

 ללכל תובישח לעב םזימ וא תימואל תובישח לעב םזימ עוציב םשל תוינמז תודובעל רוטפ
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( זוחמה

 זוחמ ללכל תובישח לעב םזימ וא תימואל תובישח לעב םזימ םייק יכ רצואה רש חכונ )א( .ה266
 רוטפ וצב עובקל ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל ,אוה יאשר ,תרשואמ תינכת ויבגל שיו ,םיוסמ
 ומייקתהש דבלבו ,םזימ ותוא עוציבל םישרדנה םישומישל וא תודובעל תינכתמ וא 'ה קרפ יפל רתיהמ
:הלא לכ

 תמקהל תשרדנה הפוקתה לע הלעת אלש הפוקתלו םיינמז ויהי םישומישהו תודובעה   )1(
;םזימה
 ךמסוהש רחאל המעטמ לעופה ףוג ידיב ,הנידמה ידיב ושעיי םישומישהו תודובעה   )2(
;דבלב תימוקמ תושר ידיב וא הלשממה תטלחה יפל ךכל
 םעוציב םוקמ ןיינעל הז ללכבו ,םישומישהו תודובעה עוציבל םיאנת עבק רשה   )3(
;ןתינה לככ ותומדקל בצמה תרזחה ןיינעלו םתוינמז תחטבה ןיינעלו
 תא )1( הקספב רומאכ הפוקתה םות רחאל לכסי אל םישומישהו תודובעה עוציב   )4(
.הדיקפהל טלחוהש תינכת וא הרשואש תינכת לש העוציב

 םשלש תימואל תופיחדו תובישח לעב םזימ םייק יכ ,םיגירח םירקמב ,רצואה רש חכונ  )ב(           
 לש ומויק וא תינכת לש הרושיאב הנתוי םעוציב םאש םיינמז םישומיש וא תודובע םישרדנ ותמקה
 םע תוצעייתה רחאל ,אוה יאשר ,שורדה דעומב םזימה תא שממל ןתינ היהי אל ,ןיינעה יפל ,רתיה
 םישרדנה םישומישל וא תודובעל תינכתמ וא 'ה קרפ יפל רתיהמ רוטפ וצב עובקל ,תיצראה הצעומה
 דבלבו ,םזימ ותוא ןיינעל תינכת הדקפוה אלש וא תרשואמ תינכת ןיאש ףא םזימ ותוא עוציבל
.םיביוחמה םייונישב ,)א( ןטק ףיעסב םיטרופמה םיאנתה ומייקתיש
 תימוקמה תושרה שאר ןמזוי )ב( וא )א( םינטק םיפיעס יפל תיצראה הצעומב ןוידל   )ג(           

 תא עימשהל תונמדזה ול ןתניתו ,םינטק םיפיעס םתואב רומאכ תודובעה עצבתהל תורומא המוחתבש
.ןיינעב ותדמע
15 תוחפל ןונכתה להנימ לש טנרטניאה רתאב םסרופי )ב( וא )א( םינטק םיפיעסב רומאכ וצ  )ד(           
 רוציק לע םיגירח םירקמב ,תורוהל יאשר רצואה רש ;םישומישה וא תודובעה עוציב תליחת ינפל םימי

םישומישה וא תודובעה תליחת ינפל םוסרפל רומאה דעומה
[17]

 חלשית רומאכ וצ ןתמ לע העדוה ;
(ב119 ףיעסב םייונמה םימרוגל ,םירומאה םישומישה וא תודובעה עוציבל ורושיא קוח יפל שרדנש ימל
.םישומישה וא תודובעה עוציב תליחת ינפל םימי 15 ,רבדב תעגונה תימוקמה תושרלו ,)א()9
 ןכת ןניינעש קוח יפל תוארוהל ףופכ היהי הז ףיעס יפל םישומישה וא תודובעה עוציב  )ה(           

.היינבה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( םיטרפימ יפל הינב
 קלח לכל וא הלוכ הנידמל ,תונקתב עובקל יאשר ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתהב ,רצואה רש  .267

 רוטפ היהי טרפימה יפל הינב רתיה שקבמש ימ ,םיטרפימה ועבקנ ;םינינב לש םיגוסל םיטרפימ ,הנממ
 לכ ןיבל םהיניב הריתס ןיאו טרפימב ועבקנ םהש הדימב הינבה לע םיטרפ תימוקמה הדעול רוסמלמ
.םוקמה לע הלחה תינכת

ןיד ירדס תונקת
 רבדב תוארוה םג ראשה ןיבו הז קוח יפל םיכילהל ןיד ירדס תונקת ןיקתהל יאשר םיטפשמה רש .268

.רחא קוקיח יפל םיטפשמה רש לש ותוכמסמ תערוג הניא וז הארוה ;דבלב שקבמה יפ לע םיווצ ןתמ

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( תויוכמס תליצא



 תונב תונקת ןיקתהל תוכמסה טעמל ,הז קוח יפל ויתויוכמסמ רחאל לוצאל יאשר רצואה רש .269
 תליצא חוכמ ,דבלב ויבגל התשענש הלועפ ידי לע עגפנ ומצע תא האורש ימ םלוא ,יתקיחת לעופ
.רצואה רש ינפל רורעל יאשר ,רומאכ תוכמס

רבעמ תוארוהו םילוטיב :ב"י קרפ

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( תורדגה
– הז קרפב       .א269

 תדעו ידי לע וא ,םינפה דרשמ לש ןונכתה ףגא ידי לע הרשואש תינכת – "תיתכלממ תינכת"           
 התדקפה לע העדוהו ,הז קוח לש ותליחת ינפל ,ןוכישהו םינפה ידרשמ לש ןונכתה יפגא לש םואית
 לש ותליחת םוימ םיישדח ךות ןוכישה רשו םינפה רש ידי לע תומושרב המסרופ םירומאה םידרשמב
 .1966-ז"כשת ,)ןוקית( הינבהו ןונכתה קוח

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לוטיב
 .הלטב – 1936 ,םירע ןינב תדוקפ .270

ןונכת בחרמב ןונכת חטש
 םיאור ,הז קוח לש ותליחת ברע םייק היהשו הדוקפל 10 ףיעס יפל וילע זרכוהש ריע ןונכת חטש .271

 חטש ;הז קוחל 14-ו 13 םיפיעס יפל וילע זרכוהש ימוקמ ןונכת בחרמכ הז קוח לש ותליחת םוימ ותוא
 .וילע לח הז קוחל 12 ףיעסש ימוקמ ןונכת בחרמכ ותוא םיאור – רומאכ זרכוהש ילילג ןונכת

םידמועו םייולת םינינע
 יפל תיזוחמ הדעו וא תימוקמ הדעו ינפל דמועו יולת היה הז קוח לש ותליחת ברעש ןינע .272

 תיזוחמה הדעוה וא תימוקמה הדעוה ינפל דמועו יולתכ הז קוח לש ותליחת םוימ ותוא םיאור ,הדוקפה
.ןינעה יפל לכה ,הז קוח יפל

תומייק תוינכתו תונקת רושיא
 ,הז קוח יפל ורשואש וא ונקתוהש תטרופמ תינכתכ וא תימוקמ ראתימ תינכתכ ,תונקתכ םיאור .273

 ברע ףקותב ויהש ,תוטרופמ םירע ןינב תוינכתו ראתימ תוינכת ,תונקת ,רזע יקוח ,ןינעה יפל לכה
 וא יתקיחת לעופ תונב תונקתב רבודמה םא הנימ אקפנ ןיאו ,הדוקפה חוכמ הז קוח לש ותליחת
.תורחאב

רושיא
 ךא ,הדוקפה יפל עובקל היה רשפא יאש תוארוה ןהב ועבקנש תוטרופמ תוינכתו ראתימ תוינכת .274

 םויב ועבקנ וליאכ ןתוא םיאור – ופקתב הז קוח היה ועבקנש העשב וליא ןתוא עובקל היה רשפא
 ןכ ינפל ונושי וא ולטובי אל םא ,הז קוח תליחתמ םינש שולש ךשמב ןפקתב ודמעיו ,הז קוח תליחת
 .הז קוח חוכמ

םיכילהב ךשמה
 וב לפטל וכישמי ,ןונכת דסומ ינפב דמועו יולת הז קוח לש ותליחת ברע היהש ךילה לכ  )א( .275

.הז קוח יפל הז קוח תליחת םוימ
 לוטיבמ םיעבונה םייונישל עגונה רחא ןינע לכב תוארוה תונקתב עובקל יאשר םינפה רש  )ב(           

 ודמעי הלא תוארוהו ,הינבה לע חוקיפהו ןונכתה תופיצר חיטבהל ידכ תומילשמ תוארוה ןכו הדוקפה
 .הז קוח יפל ןינע ותואב ותוכמס חוכמ ןונכת דסומ ידי לע ונושי וא ולטוביש דע ןפקתב

קוחה תליחת ינפל ריע ןונכת יחטשו זוחמ ימוחת יונישו לוטיב
 לש ותליחת ינפל ,םהיתולובג יוניש וא ,הדוקפב רומאכ ריע ןונכת חטש וא זוחמ לוטיבש הדימב .276

 ותואל הדוקפה יפל ונקתוהש ,םיווצו רזע יקוח ,תונקת ,םירע ןינב תוינכת לש םפקתב ועגפ אל ,הז קוח
 םלוטיבל דע ,ןינעה יפל םיבייוחמה םייונישב ,םוחת ותואב םפקתב וראשנ םהו םירע ןינב חטש וא זוחמ
 דע םפקתב דומעל ופיסוי םה - הדוקפה חוכמ םירע ןינב תינכת וא וצ ,הנקת ,רזע קוח ידי לע םיוניש וא
 .הז קוח יפל תויוכמסה חוכמ ונושי וא ולטוביש

גרוח שומיש תקספה
 הראשנש הדוקפה יפל םירע ןינב תינכת יבגל םג ,הז קוח לש ותליחת םוימ ,ולוחי 'י קרפ תוארוה .277

 יאנתה חוכמ ,וב וכישמהשו 24.3.1938 םויב םייק היהש גרוח שומיש םלוא ;הז קוח חוכמ הפקתב



 לוחיש דע ,ןכמ רחאל םג וב ךישמהל רתומ ,הז קוח לש ותליחת םוי דע ,הדוקפל )ג(11 ףיעסל ליבגמה
 .ןינבה וא עקרקה לש הקזחהב וא תולעבב יוניש

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( תיתכלממ תינכתל תודגנתה
 לבוג וא תיתכלממ תינכת לש המוחתב ,ותצקמ וא ולוכ ,לולכ הנונכת בחרמש תימוקמ הדעו .א277

 לש התדקפה לע העדוה תומושרב המסרופ ובש דעומהמ םיישדח ךות ,תיאשר ,רומאכ תינכת לש םוחת
 ידכ תודגנתה תשגהב ןיא ךא ;הל תודגנתה ןוכישהו םינפה רשל שיגהל ,א269 ףיעסב רומאכ תינכתה
 .'ה קרפ יפל רתיה תונועטה הנידמה םעטמ תולועפ לש ןעוציב תא בכעל

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( ןויע תוכז
 םוקמב ןינועמ לכל ןויעל החותפ אהת ןוכישהו םינפה ידרשמב הדקפוהש תיתכלממ תינכת .ב277

 .םולשת אללו התדקפה

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( םירשה תויוכמס
 םע ,תינכתה תא רשאל םיאשר ,א277 ףיעס יפל תודגנתהב עירכהל םאובב ,ןוכישהו םינפה ירש .ג277

.תינכתה תא לטבל וא ,םייוניש ילב וא םייוניש

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( תיתכלממ תינכת לש שדחמ הכירע
 רבדב הז קוח יפל תונקתל םאתהב ךרעית ןוכישהו םינפה ידרשמב הדקפוהש תיתכלממ תינכת .ד277

 אל ךא ;ןינעה יפל ,ראתמ תינכתכ וא ,תטרופמ תינכתכ התכירע לע הרוי םינפה רשו ,תוינכת לש ןתכירע
 תודגנתהב ערכוה אל דוע לכ וא ,א277 ףיעס יפל תודגנתה תשגהל הפוקתה הרבע אל דוע לכ ןכ השעי

 .השגוהש

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( תינכתה רושיא
 התוא וארי ,ד277 ףיעסב רומאכ הכרענש רשיא ,ךכל ךימסהש ימ וא ,םינפה רשש תינכת .ה277

 .קרפ ותוא יפל הילע ררע דוע אהי אל םלוא ;'ג קרפ יפל הרשואש תינכתכ

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( רתיהמ רוטפ
 תינכת יפ לע ןינבב וא עקרקב הנידמה םעטמ שומיש וא הדובע לכ ,הז קוחב רומאה ףא לע .ו277

 ,)ןוקית( הינבהו ןונכתה קוח לש ותליחת םוימ םייתנש םות ינפל העוציבב לחוהש ,תיתכלממ
.הז קוח לש ותליחת םוימ לחה 'ה קרפ יפל רתיהמ םירוטפ - 1966-ז"כשת

1966-ז"כשת  )1 'סמ ןוקית( םיכרד
 ,1943 ,)חותיפו הנגה( לזרבה תוליסמו םיכרדה תדוקפש ךרד לש התריגס וא התלילס ,התייוותה .ז277

 לע רתיה תונועט ויהי אל ,הדוקפ התואל 3 ףיעס יפל וצ חוכמ ,הז קוח לש ותליחת ינפל הילע הלחוה
 תינכתכ ןתוא וארי הדובעה רשו םינפה רש ידי לע ורשואש רומאכ וצ תוארוה ;הז קוחב רומאה ףא
.'ג קרפ יפ לע הרשואש תיזוחמ ראתמ

תונשרפ
.הנממ עורגל אלו תונשרפה תדוקפ לע ףיסוהל תואב הז קרפ תוארוה .278

הליחת
.תומושרב ומוסרפ םוימ םישדח השש םותב איה הז קוח לש ותליחת .279

םוסרפ
 שדוח ךות תומושרב הז קוח םסרופי ,1949-ט"שת ,רבעמה קוחל )ד(2 ףיעסב רומאה ףא לע .280

.תסנכב ותלבק םוימ
הנושארה תפסותה

))א(156 ףיעס(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הדעוה
 – וז תפסותב( םיחותפ םיחטשו תיאלקח עקרק לע הרימשל הדעו תיצראה הצעומה דיל םקות       .1
.)הדעוה

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( הדעוה בכרה



:הדעוה ירבח ויהי הלאו       .2
;שאר בשויה היהי אוהו רצואה רש גיצנ  )1(
;םינפה רש גיצנ        )א1(
;תואלקחה רש לש םיגיצנ ינש  )2(
;ןוכישה רש גיצנ  )3(
;ןוחטבה רש גיצנ  )4(
;לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה תצלמה יפל רצואה רש הנמיש םיבשיימה תודסומה גיצנ  )5(
;התצלמה יפל רצואה רש הנמיש תיצראה הצעומה גיצנ  )6(
;םינפה רש הנמיש תוימוקמה תויושרה גיצנ  )7(
;רצואה רש הנמיש םיאלקחה יגיצנ ינש  )8(

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;לארשי יעקרקמ תושר גיצנ  )9(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ )10(

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית(
– אוהו רצואה רש הנמיש דחא רבח )11(

 םיסדנהמה קוחב ותועמשמכ םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םימושרה סדנהמ וא לכירדא
 דחא לכב ומייקתיש דבלבו ,םירוזאו םירע ןונכת םוחתב ימדקא ראות לעב וא םילכירדאהו

:הלא םיינש םהמ
;הינבו ןונכת ינינעב יקב אוה   )א(
;זוחמ ותואבש תימוקמ תושר וא תימוקמ הדעו דבוע וא הנידמה דבוע וניא אוה   )ב(

 יפכ ,םירומאה םירושיכה ילעב ברמ תא גציימה ןוגראה תצלמה יפ לע הנומי רומאכ רבח
;תומושרב העדוהב רצואה רש עבקיש

2002-ג"סשת )64 'סמ ןוקית(
 רצואה רש הנמיש ,הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה לש גיצנ )12(
 ,הז ןינעל ;הלא םיפוג ול ושיגיש םידמעומ תמישר ךותמ ,הביבסה תוכיאל רשה םע תוצעייתהב
 גוציי קוחל תפסותב םיטרופמה םיפוגה – "הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצה םיפוגה"
.2002-ג"סשתה ,)הקיקח ינוקית( הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצ םיפוג

2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית(
.)לטוב(    .3

להונה
 ועבקנ אלש הדימב ,הלש יקוחה ןינמה תוברל ,הינוידו התדובע ירדס תא המצעב עבקת הדעוה    .4
.תיצראה הצעומה תטלחהב וא הז קוחב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( תיאלקח עקרק לע הזרכה
 אהת תינולפ עקרק יכ תומושרב זירכהל ,הדעווה םע הצעייתהש רחאל ,תיאשר תיצראה הצעומה    .5
.)תיאלקח עקרק – ןלהל( הז קוח ןינעל תיאלקח עקרק

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית( תינכת רושיא תלבגה
 לע הלחה ,תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת רשואת אל ,9 ףיעס תוארוהל ףופכב  )א(    .6
 םא אלא ,םיחותפ םיחטש לש גוסל וא תיאלקח הרטמל תיזוחמ ראתימ תינכתב תדעוימה תיאלקח עקרק
:הלאמ דחא הב םייקתמ ןכ

 ראתימ תינכת לש היתוארוה לכ תא תמייקמ איהש וא הדעוה ידי לע הרשוא תינכתה   )1(
;הדעוה ידי לע הרשואש

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(



 םאתהב הלש הנשמ תדעו וא תיצראה הצעומה וא ,הדעווהש חטש לע הלח תינכתה )א1(
 הרטמ הניאש תרחא הרטמל ותוא תדעיימה תינכת ויבגל הרשיא ,)2( הקספ תוארוהל
;םיחותפ םיחטש וא תיאלקח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
 תינכתה רושיאש דבלבו ,הלש הנשמ תדעו וא תיצראה הצעומה ידי לע הרשוא תינכתה   )2(
 תטלחהב שרופמב ןיוצו ,תיזוחמ וא תיצרא ראתימ תינכת תוארוה יפל שרדנ רומאכ
.וז תפסות ךרוצל םג ןתינ רושיאה יכ ,ןינעה יפל ,הלש הנשמה תדעו וא הצעומה

.הרשוא םרטו הדקפוהש תיזוחמ ראתימ תינכת תוברל – "תיזוחמ ראתימ תינכת" ,הז ףיעסב  )ב(           

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( תיאלקח אל עקרקב שומישב תולבגה
 תיאלקח אל הרטמל תיאלקח עקרקב שומישל וא הינבל רתיה ןונכת דסומ ידי לע ןתניי אל  )א(    .7
.הדעוה ךכל המיכסה םא וא 6 ףיעס לש תושירדה הב ואלמתנש תינכתל םאתהב אלא
 רוצייל ןירשימב םישורד םניאש עקרקב שומיש וא הינב – הז ףיעסב ,"תיאלקח אל הרטמ"  )ב(           

.םייח ילעב לודיגל וא המדאה לש יאלקח דוביעל ,יאלקח

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תינכתב תדעוימה עקרקבו תיזוחמה הדעוה רושיא ןועט תיאלקח עקרקב גרוח שומיש   )ג(           

.הדעווה רושיא םג – םיחותפ םיחטש לש גוסל וא תיאלקח הרטמל תיזוחמ ראתימ

םילעפמ תעיבק לע תולבגה
 וא ,יאלקח רוזאכ תינכתב עבקנש רוזאב םינקתימ וא תודסומ ,םילעפמ לש םמוקמ תעיבק התיה    .8
 המכסהה וא רתיהה ןתניי אל ,הז קוח יפל המכסה וא רתיה הנועט ,וב הלח הניא תינכתש רחא םוקמ לכב
.למשחו זוקינ ,בויב ,םימ ינקתימ לע הלח הניא וז הארוה ;הדעוה תמכסהב אלא

 )76 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הדעוה רושיא הנועטה תינכת
2006-ו"סשת
 עקרק לע הלחה ,תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתימ תינכת דיקפהל ןונכת דסומ טילחה  )א(    .9
 םיחטש לש גוסל וא תיאלקח הרטמל ,)ב(6 ףיעסב התרדגהכ ,תיזוחמ ראתימ תינכתב תדעוימה תיאלקח
.הדעול ןונכתה דסומ הריבעי ,)א(6 ףיעסב םיטרופמה םיאנתהמ יאנת ףא תינכתב םייקתמ אלו ,םיחותפ
 רשה גיצנו תואלקחה רש גיצנ ,הדעוה שאר בשוי םהבו םירבח השימח תב הנשמ תדעו  )ב(           
 ,הדעוה רושיא הנועט תינכתה םא ,תינכתה תלבק םוימ םימי םישולש ךות ,טילחת הביבסה תוכיאל
.ןונכתה דסומל ךכ לע עידותו
.הדעוה רושיא הנועט תינכתה היהת אל ,רומאה דעומה ךות הנשמה תדעו הטילחה אל   )ג(           
 םימי םישש ךות הדעוה טילחת ,הדעוה רושיא הנועט תינכתה יכ הנשמה תדעו הטילחה  )ד(           

.)ב( ןטק ףיעסב רומאכ הטלחהה הלבקתהש םוימ
 תא שקבל םיאשר תינכתה שיגמ וא ןונכתה דסומ ,)א( ןטק ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמ  )ה(           

.תינכתה דקפותש ינפל הדעוה תטלחה
.)8(-ו )א(7 םיפיעס יפל המכסהל וא רתיהל תושקב לע םג ולוחי הז ףיעס תוארוה   )ו(           
 הבוריס לע וא ,8 וא 7 ,6 םיפיעס יפל המכסה וא רושיא לע ןונכתה דסומל עידות הדעוה   )ז(           
.םתוא תתל

תומייק תוינכת תקידב
 ,תיאלקח עקרקכ הזרכוהש ינפל ורשואש תיאלקח עקרק לע תולחה תוינכתה תא קודבת הדעוה   .10

 ןהילע ןתינש תורחא תודובע וא הינב תודובע ,תינכתה עוציב בגא ,עקרק התואב ושענ אלש הדימב
.הלוטיב וא היוניש ,רומאכ תינכת תיילתה םוזיל איה תיאשרו ,קוחה יפל רתיה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( הדעוה תויוכמסב שומישה תלבגה
 לש דועייה לע הרימש םשל שורד רבדהש הדימב אלא ,הז קוח יפל תוכמסב הדעוה שמתשת אל   .11

.םיחותפ םיחטש לע הרימשו יאלקחה הלוצינו תיאלקחה עקרקה

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( םיכרדל תינכת
 ראתימ תינכתב ועבקנש םיכרדל תוינכת רשאלמ הדעוה ענמית אל ,6 ףיעסב רומאה ףא לע   .א11

 םישש ךות ,איה תיאשר ךא ,הנממ תורזגנה תטרופמ תינכתב וא תרחא ראתימ תינכתב וא םיכרדל תיצרא



 דצ לכל םירטמ 750 ידכ דע יאוותה יונישב הרושיא תא תונתהל ,רושיאל תינכת הל השגוהש םוימ םימי
 יתוהמ יוניש ךכב ןיאש דבלבו ,תיאלקחה עקרקה לע הרימשל ץוחנ רבדה םא ,תינכתב ךרדה ריצמ
.הדעוה ידי-לע תרשואמכ השגוהש תינכתה תא וארי - רומאכ םימי םישש ךות ןכ התשע אל ;תינכתב

ררע תדעו
.וז תפסות ןינעל השימח לש ררע תדעו הירבח ןיבמ הנמת תיצראה הצעומה  )א(   .12

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 וא 16 וא א11 ,9 ,6 םיפיעס יפל רושיא תתל הדעוה בוריס ידי-לע עגפנ ומצע תא האורה  )ב(           
.)א( ןטק ףיעס יפל ררעה תדעו ינפל בוריסה לע רורעל יאשר ,8 וא 7 םיפיעס יפל התמכסה תא תתל

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 איבהל ךכ ידי לע עגפנ ומצע תא האורש ימ יאשר ,)ד(9 ףיעסב רומאכ הדעוה הטילחה אל   )ג(           

 םוימ םימי םישש ךות התטלחה ןתית רשא ,)א( ןטק ףיעס יפל ,ררעה תדעו ינפב ןירשימב ןינעה תא
.שגוהש

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
 תפסותה יפל הדעוה לש תויוכמסה לכ הז ףיעס ןינעל ויהי ,)א( ןטק ףיעס יפל ררעה תדעול  )ד(           

.תאזה

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית(
.םולכ אלו )א( ןטק ףיעס יפל ררעה תדעו תטלחה ירחא ןיא  )ה(           

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( ררע תדעוב ןידה ירדס
2015-ה"עשת

 לש ןידה ירדס תא תונקתב עובקל יאשר ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל ,רצואה רש   .13
.)א(12 ףיעס יפל ררעה תדעו

1995-ה"נשת  )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת  )26 'סמ ןוקית( הנידמה ןיד
12 ףיעס יפל ררעב ,)ב( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב םלוא ,הנידמה לע םג לוחי 7 ףיעס  )א(   .14

 םוקמב ,תיצראה הצעומה םע תוצעייתה ירחא ,הלשממה עירכת ,הנידמה תודסוממ דחא אוה ררועהשכ
.)א(12 ףיעס יפל ,ררעה תדעו

1995-ה"נשת )43 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
 ןודיי ,הנידמה תודסוממ דחא אוה ררועה רשאכ ,א11 ףיעס יפל הדעוה תטלחה לע ררעב  )ב(           

.12 ףיעס תוארוה ולוחיו )א(12 ףיעס יפל ררעה תדעו ינפב ררעה

תורחא תויוכמסו םיניד תרימש
 לכבשו הז קוחבש עקרקב שומישה לע וא הינבה לע תולבגהמ תוערוג ןניא וז תפסות תוארוה   .15

.קוחה יפ לע רושיא תתל בויח םושמ הדעוה ידי-לע רושיא ןתמב היהי אלו ,רחא ןיד

רבעמ תוארוה
 ,דועיי הל עבקנ םרטש עקרק לש הדועיי עבקיי אל הז קוח תליחת םוימ םייתנש לש הפוקת ךות   .16

.הדעוה רושיאב אלא ,תרשואמ תינכתב עבקנש עקרק לש יאלקחה הדועיי הנושי אלו

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית(
הינשה תפסותה
))ב(156 ףיעס(

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( תורדגה
– וז תפסותב       .1

2007-ח"סשת )83 'סמ ןוקית(
– "עבוקה דעומה "           

;69 ןוקית לש ותליחת םוי – ןוכיתה םיה ןיינעל   )1(
 ,)ןוקית( תיפוחה הביבסה תרימש קוח לש ותליחת םוי – ףוס םי ןיינעל   )2(
;2007-ח"סשתה



;2008-ח"סשתה ,תרנכה יפוחב לופיטה תרדסה קוח לש ומוסרפ םוי – תרנכ םי ןיינעל   )3(

2008-ח"סשת )83 'סמ ןוקית(
;2004-ד"סשתה ,תיפוחה הביבסה תרימש קוחב םתרדגהכ – "םיה ףוח םוחת"ו "ףוחה וק"           

2007-ח"סשת )83 'סמ ןוקית(
;)הקחמנ( – "םיה ףוח םוחת"           
.2004-ד"סשתה ,תיפוחה הביבסה תרימש קוחל 21 ףיעס יפל וחסונכ הז קוח – "69 ןוקית"           

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( תיפוחה הביבסה תרימשל הדעוה
.)הדעוה – וז תפסותב ןלהל( תיפוחה הביבסה תרימשל הדעו תיצראה הצעומה דיל םקות       .2

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( הדעוה בכרה
2015-ה"עשת
:הדעוה ירבח ויהי הלאו  )א(       .3

 ידבוע ןיבמ הינבהו ןונכת ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב ,רצואה רש הנמיש גיצנ   )1(
;שאר בשויה היהי אוהו ,ודרשמ
 ינינעב הרשכה ילעב ,ודרשמ ידבוע ןיבמ ,הביבסה תוכיאל רשה הנמיש םיגיצנ ינש   )2(
;ימי ןונכת וא ןונכת
;םיימי םינינעב הרשכה לעב ,הרובחתה רש הנמיש גיצנ   )3(
;ןוחטיבה רש הנמיש גיצנ   )4(
;תורייתה רש הנמיש גיצנ   )5(
;תוימואלה תויתשתה רש הנמיש גיצנ   )6(
;ןוכישהו יוניבה רש הנמיש גיצנ   )7(
;רפכה חותיפו תואלקחה רש הנמיש גיצנ   )8(
;םינפה רש הנמיש גיצנ )א8(
 םיימואלה םינגה תושר הנמתש ,עבט תרימש ינינעב תיעוצקמ הרשכה לעב גיצנ   )9(
;םיימואל םינג קוחב התרדגהכ עבטה תורומשו
 םילכירדאהו םיסדנהמה סקנפב םושרהו הנידמה דבוע וניאש לכירדא אוהש גיצנ  )10(
 תוכיאל רשה תמכסהב רצואה רש הנמיש ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ותועמשמכ
;הביבסה
;םינפה רש הנמיש תוימוקמ תויושר יגיצנ השולש  )11(
 קוחל תפסותב םיטרופמה ,הביבסה תוכיא תרימש םנינעש םיירוביצה םיפוגה גיצנ  )12(
 ,2002-ג"סשתה ,)הקיקח ינוקית( הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצ םיפוג גוציי

;הלא םיפוג ול ושיגיש הצלמה יפ לע רצואה רש הנמיש
 תויחמומ ילעב םהש ,הביבסה תוכיאל רשה תמכסהב רצואה רש הנמיש םיגיצנ ינש  )13(
;תיפוחה הביבסה לע הרימשה םוחתב
 םוחתב תויחמומ לעב אוהש הרובחתה רש םע תוצעייתהב רצואה רש הנמיש גיצנ  )14(
.תימיה הרובחתה

.םינש 5 היהת הדעוה לש התנוהכ תפוקת  )ב(           
.תופסונ הנוהכ תופוקתל הדעוב רבחכ תונמתהלו בושל לוכי הדעוה רבח   )ג(           

2009-ט"סשת )91 'סמ ןוקית(
.תצעיימ העד ול היהתו לארשי יעקרקמ תושר גיצנ ,עבק ךרד ,ןמזוי הדעוה ינוידל  )ד(           

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( הלקהו גרוח שומישל רתיה ,תינכת רושיאל גייס
 רחאל אלא ,הנממ קלח וא תיפוחה הביבסה םוחתב הלחה תינכת רשואת אלו דקפות אל  )א(       .4
 תימוקמ ראתימ תינכת לש תוארוהה לכ תא תמייקמה תטרופמ תינכת איה םא וא ,הדעוה רושיא תלבק
.הדעוה ידיב הרשואש
.הדעוה רושיאב אלא ,תיפוחה הביבסה םוחתב גרוח שומישל רתיה ןתניי אל  )ב(           

2008-ח"סשת )83 'סמ ןוקית( 2007-ח"סשת )81 'סמ ןוקית(



 הביבסה םוחתב ןינב הבוגמ הלקהל רתיה ןנתיי אלו ,םיה ףוח םוחתב הלקהל רתיה ןתניי אל   )ג(           
 ןיינעל ,69 ןוקית לש ףקותל ותסינכ דעומ רחאל הרשואש תינכתמ םיה ףוח םוחתב לולכ וניאש תיפוחה
.הדעוה רושיאב אלא ,עבוקה דעומה רחאלו ,ןוכיתה םיה

2008-ח"סשת )83 'סמ ןוקית( 2007-ח"סשת )81 'סמ ןוקית(
 תינכתמ םיה ףוח םוחת תוברל תיפוחה הביבסה םוחתב ןינב הבוגמ הלקהל רתיה ןתניי אל  )ד(           

.הדעוה רושיאב אלא ,עבוקה דעומה ינפל הרשואש
 יגוס וא תמיוסמ תינכת לע לוחי אל רומאכ רושיא תלבקב ךרוצה יכ עובקל תיאשר הדעוה  )ה(           

 תווהל ידכ םעוציבב ןיאש ,הלא תוינכת ימוחתמ קלח לע וא תיפוחה הביבסה םוחתב םירתיה וא תוינכת
 ,רומאכ העיבק ;תיפוחה הביבסה לע תרכינ העפשהל םורגל וא רשואמה ינונכתה בצמה לש יתוהמ יוניש
 עבקתש יפכ תולבגהב תינתומ היהתש לוכיו ,םימיוסמ םירוזא לע וא ,תוינכת יגוס לע לוחתש לוכי

.הדעוה

2016-ו"עשת )העש תארוה 107 'סמ ןוקית(
3א11 םיפיעס תוארוהל םאתהב הדיקפהל טלחוהש תינכתל הדעווה לש הרושיא שרדנ   )ו(           
 עבקנ םא ,ןרשאלו תיפוחל תיצרא ראתימ תינכת תוארוהב םג ןודל הדעווה תיאשר ,)1א()3()1א(א62-ו
 ראתימה תינכת תוארוהל עגונב הדעווה הטילחה ;תיצראה הצעומה רושיא רומאכ תינכתל שרדנש הב
 רומאב ןיא ;תיצראה הצעומה םוקמב התטלחה אובת ,התטלחהב שרופמב תאז הנייצו תיפוחל תיצראה
.8 ףיעס תוארוהמ עורגל ידכ

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( םירתיה ןתמל גייס
 יבגל הז קוח יפל רתיה הנועטה תרחא הלועפל וא שומישל ,הינבל רתיה ןתיי אל ןונכת דסומ       .5
 םאתהב וא ,4 ףיעס תושירד םהב ואלמתהש רתיהל וא תינכתל םאתהב אלא ,תיפוחה הביבסה םוחת
.11 ףיעס תוארוהב תדמועש תינכתל

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( הדעוה רושיא הנועטה תינכת
2015-ה"עשת ,)העש
 ךותב ,טילחת ,)הנשמה תדעו – ןלהל( הדעוה ירבח ןיבמ םירבח השימח תב הנשמ תדעו  )א(       .6
 לש הרושיא הנועט תינכתה םא ,הדעול השיגהש ןונכתה דסומ תאמ תינכתה תלבק םוימ םימי םישולש
.הדעול תינכתה תא שיגהש ןונכתה דסומלו הדעוה ירבח לכל ךכ לע עידותו הדעוה
:הנשמה תדעו בכרה  )ב(           

;שאר בשויה היהי אוהו רצואה רש יגיצנמ דחא   )1(
;הביבסה תוכיאל רשה גיצנ   )2(
;םינפה רש עבקיש יפכ תוימוקמה תויושרה יגיצנמ דחא   )3(
;הביבסה תוכיא תרימש םנינעש םיירוביצה םיפוגה גיצנ   )4(
.וז תפסותל )10()א(3 ףיעס יפל גיצנ   )5(

 הנועטכ תינכתה תא וארי ,תינכתה תלבק םוימ םימי 30 ךותב הנשמה תדעו הטילחה אל   )ג(           
.הדעוה לש הרושיא
 ךותב ,תינכתל עגונב הדעוה ןודת ,הדעוה רושיא הנועט תינכתה יכ הנשמה תדעו הטילחה  )ד(           

.הטלחהה תלבקמ םימי 90
 תערכהל תינכתה רבעות ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ ,םימיה 90 ךותב תינכתב הדעוה הנד אל  )ה(           

.התערכהל תינכתה הרבעוהש םוימ םימי 120 ךותב ןינעב הטלחה לבקת איהו ,תיצראה הצעומה
 תדעו תטלחהש רחאל םימי 15 ךותב אוה יאשר ,הנשמה תדעו תטלחה לע הדעוה רבח קלח   )ו(           

 ,רומאכ השקב השגוה ;הדעוה לש תיפוסה התערכהל רבעוי אשונה יכ שקבל ,ול האצמוה הנשמה
.הדעוה לש תיפוסה התערכהל הטלחהה רבעות
.4 ףיעס יפל רתיהל תושקב לע םג ולוחי הז ףיעס תוארוה   )ז(           

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( הדעוה תויוכמס
 תיפוחה הביבסה לע הרימשב ךרוצל התעד תא ןתיתש ךות היתויוכמס תא ליעפת הדעוה  )א(       .7
 םילוקישה לולכמ תרגסמב ,הבש תשרומהו ףונה ,עבטה יכרע לע הרימשלו ותאנהלו רוביצה תלעותל
.תיתשת ילוקיש תוברל ,םיינונכתה
 ףוח םוחתב הרושיא םינועטה רתיה וא תינכת ,תיפוחה הביבסה תרימשל הדעוה רשאת אל  )ב(           

 העיגפה םוצמצו הרימשה לש ךרעב הרכהה לומ לא םרושיאב הקדצהה תא הנחבש רחאל אלא ,םיה



 אלש ןפואבו ,תשרומהו ףונה ,עבטה יכרע תרימש לש ךרעבו ותאנהלו רוביצה תלעותל תיפוחה הביבסב
 ףוח םוחת ךרואל ישפוח רבעמל רוביצה תוכזב שרדנה לע הלועה הדימב העיגפל םורגל ידכ וב היהי

 תיפוח הביבסב העיגפה תא םצמצל ידכ םישרדנה םיעצמאה תא ,רשפאה לככו שרדנה לככ ,עבקתו םיה
.רומאכ העיגפ םרגית םא ,תיפוחה הביבסב העיגפה תא םקשל ידכו
 םייונב םיחטש ןיב הנחבא ךות )ב(-ו )א( םיפיעסל םאתהב התעד לוקיש תא ליעפת הדעוה   )ג(           
.תיפוחה הביבסה םוחתב םיחותפה םיחטשה תרימש לע שגד ךותמו םיחותפ םיחטשל
.6 ףיעסל םאתהב הנשמה תדעו לע םג ולוחי )ג( דע )א( םיפיעס תוארוה  )ד(           

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( ררע
 וא 4 םיפיעס יפל תיפוחה הביבסה תרימשל הדעוה תטלחה ידי לע עגפנ ומצע תא האורה       .8
 םימי םישולש ךותב ,הינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה ינפל הילע רורעל םיאשר ,הדעוה רבח וא ,5
.הטלחהה לע העדוה םהל הרסמנ ובש םויהמ

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( ררעב תיצראה הצעומה תויוכמס
 תא ריזחהל וא ררעה תא תוחדל וא וקלח וא ולוכ ,ררעה תא לבקל תיאשר תיצראה הצעומה  )א(       .9
.שדחמ ןוידל הדעול ןינעה
.תפסותל 7 ףיעסב עובקה יפכ הדעוה תוכמסל םאתהב ררעב ןודת תיצראה הצעומה  )ב(           

2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( תויוכמסו םיניד תרימש
 ןיד לכ יפ לעו הז קוח יפ לע עקרקב שומיש וא הינב לע תולבגהמ תוערוג ןניא וז תפסות תוארוה     .10

.הינבהו ןונכתה קוח יפ לע רושיא תתל בויח םושמ הדעוה ידיב רושיא ןתמב היהי אלו ,רחא

 'סמ ןוקית( 2007-ח"סשת )81 'סמ ןוקית( 2004-ד"סשת )69 'סמ ןוקית( רבעמ תארוה
2008-ח"סשת )83
 תינכתה דוע לכו ,עבוקה דעומה ברע ףקות תב איהש תינכתב עוגפל ידכ וז תפסות תוארוהב ןיא     .11

 ףקות תב איהש תימוקמ ראתימ תינכת לש היתוארוה לכ תא תמייקמה תטרופמ תינכתב וא ףקות תב
.רומאכ

2008-ח"סשת )83 'סמ ןוקית( הלוחתל גייס
 םי לש תיפוחה הביבסב ןלהל טרופמכ םירתא לש םמוחת לע ולוחי אל וז תפסות תוארוה  )א(     .12

 ,עקרקה-תתל םתרדחה ,םתייטה ,םתלבוה ,םתריגא ,םימ תקפהל םינקתימ םיאצמנ םהבש תרנכ
:םרוטינו םתוסיו ,םתדידמ ,םתקפסה

;ריפס רתא   )1(
;הילופ רתא   )2(
;הירבט ןוכמ   )3(
;הינגד רכס – תרנכה אצומ   )4(
;ךומריה תסינכ   )5(
.ןדריה קמע תנחת   )6(

 ףיעסב םיטרופמה םירתאה לש םהימוחת תולובג תא תונקתב עבקי תוימואלה תויתשתה רש  )ב(           
.םתלעפהל ץוחנה ינויחה ירעזמה םוחתה לע הלעי אל רומאכ םירתאה ימוחתש דבלבו ,)א( ןטק

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית(

תישילש תפסות
[18]

)א196 ףיעס(

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( תונשרפ
– וז תפסותב  )א(       .1
;גרוח שומיש תרתה וא הלקה ןתמ ,תינכת רושיא בקע ןיעקרקמ לש םייווש תיילע - "החבשה"           
;1969-ט"כשת ןיעקרקמה קוחב התועמשמכ - "תורודל הריכח"           

1982-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
:הלאמ תחא - ןיעקרקמב ,"תויוכז שומימ"           



 רושיא אלמלא ותיתל היה ןתינ אלש םהב שומישל וא הינבל הז קוח יפל רתיה תלבק   )1(
;החבשה לטיה לח םהיתובקעבש גרוח שומיש תרתה וא הלקה ןתמ ,תינכת

1982-ג"משת  )20 'סמ ןוקית(
 ויתובקעבש תינכתה רושיא בקע הנושארל רתוהש יפכ לעופב םהב שומישה תלחתה   )2(

;החבשה לטיה לח
 םהב תויוכז תקנעה וא ,תיקלח וא תומלשב ,םהב תורודל הריכחה תרבעה וא םתרבעה   )3(
 ןיד חוכמ הרבעה טעמל ךא ,הרומת אלל וא הרומתב ,ןיעקרקמה יסקנפב םושיר הנועטה
 יסקנפב םושיר תויוכז שומימכ וארי אל םלואו ;ובורקל םדאמ הרומת אלל הרבעהו
1( א"משת ןויסב ט"כ םוי ינפל לעופב םהב קיזחמה רשא ןיעקרקמב תויוכז לש ןיעקרקמה
 ;1961-א"כשת ,םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחב ותרדגהכ םלעב היה ,)1981 ילויב

1982-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
;םגוז ינבו חא ,גוזה ןב לש אצאצ וא אצאצ ,הרוה הרוה ,הרוה ,גוז ןב - "בורק"           
;הילע רוערעל וא תרזוח המושל תוכז דוע ןיאש המוש - "תיפוס המוש"           

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
;ןיעקרקמ יאמש קוחב ותועמשמכ – "ןיעקרקמ יאמש"           
.תטרופמ תינכת וא תימוקמ ראתמ תינכת - "תינכת"           

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
)לטוב(  )ב(           

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( החבשה לטיהב תובוח
1983-ג"משת ט"ת
 ,תרחא ךרדב ןיבו םהב לוצינה תויוכז לש ןתבחרה תמחמ ןיב ,ןיעקרקמב החבשה הלח  )א(       .2
 ,תורודל םירכחומ ןיעקרקמה ויה ;)לטיה - ןלהל( וז תפסותב רומאה יפל החבשה לטיה םלעב םלשי
 וא תינכתה םוחתב םיאצמנה ןיעקרקמ לע לוחי תינכת רושיא תובקעב לטיה ;לטיהה תא רכוחה םלשי

.דבלב ומע םילבוגה
 ןיב שרפהה םוכסב יופישל ןיעקרקמה לעב יפלכ יאכז היהי ,לטיהה תא תורודל רכוח םליש  )ב(           

 ;דבלב תורודל הריכחה תחבשה לע לח לטיהה היה וליא םלשל וילע היהש םוכסה ןיבל םלישש המ
 הריכחה םא םלואו ,הריכחה תכראהל תורודל רכוחה לש תוכזה ןובשחב אובת יופישה םוכס תעיבקב
 ול הכונש םוכסה תא לבקל ןיעקרקמה לעב יפלכ תורודל רכוחה יאכז ,יהשלכ הביסמ הכראוה אל
 דעומל דעו ומולשת דעוממ היחמה רקוי דדמל דומצ אוהשכ ,הריכחה תכראהל תוכזה בקע יופישהמ
.לעופב יופישה

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
 רכוחה היהי ,החבשהה לוצינ רובע םולשת רכוחה ןמ עובתל ,םכסה יפל ,יאכז ריכחמה היה   )ג(           
.רומאכ ריכחמל םלשל וילעש םולשת לכמ לטיהה םוכס תא תוכנל יאכז

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיהה רועיש
.החבשהה תיצחמ אוה לטיהה רועיש       .3

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( החבשהה תמוש
:הלא תוארוה ולוחי החבשהה תמוש לעע       .4

 גרוחה שומישה תרתה ,תינכתה רושיא רחאל ךומסב ןיעקרקמ יאמש ידיב עבקית החבשהה  )1(
 רושיא בקע החבשהה תמוש תכירע תא תוחדל תימוקמה הדעוה תיאשר םלוא ;הלקהה ןתמ וא
 שומימל דע המושה תייחד - ןלהל( החבשהה הלח םהבש ןיעקרקמב תויוכזה שומימל דע תינכת
;)תויוכזה
 םניאש ןיעקרקמ יבגל ,תויוכזה שומימל דע המוש תייחד לע תימוקמה הדעוה הטילחה  )2(
 ותובח לע ,תינכתה תליחת םוימ הנש יצח ךות ,ןיעקרקמה לעבל הדעוה עידות ,תינכתב םילולכ
;וז הקספ יפל העדוה לע םג ולוחי )ג(6 ףיעס תוארוהו ,לטיהב

1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית(
;)הלטוב(  )3(           



 לעב לכ יאשר ,תויוכזה שומימל דע המושה תכירע תייחד לע תימוקמה הדעוה הטילחה  )4(
 הלבקתנשמ ;וילע לחה לטיהה תא דימ םלשל ול רשפאל תימוקמה הדעוהמ שורדל ןיעקרקמ
;השירדה תלבק םוימ םימי 90 ךות הלא ןיעקרקמ יבגל החבשהה תמוש ךרעית ,וזכ השירד
 דחא ףא בקע לטיה םלושש ילב ,וז רחא וזב תוינכת רפסמ ורשוא םהבש ןיעקרקמב  )5(

 לש הרושיא ינפל ךומסב ןיעקרקמה לש םייווש ןיב שרפהה החבשהה אהת ,הלא םירושיאמ
;הנורחאה תינכתה לש הרושיא רחאל דימ םייווש ןיבל הנושארה תינכתה
 תכירע תעב ןובשחב אבות אל ,הז קוחל 'ח קרפ יפל םייוציפ םולשת אלל ןיעקרקמ תעקפה  )6(

;ןיעקרקמ םתוא לש החבשהה תמוש
 ,ןינעה יפל ,גרוחה שומישה וא הלקהה רושיא םויל וא ,תינכתה תליחת םויל ךרעית המושה  )7(
.ישפח קושב ורכמנ וליאכו ןיעקרקמה ךרע תיילעב בשחתהב

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( המוש חול
 ךורעת ,תויוכזה שומימל דע המושה תייחד לע תימוקמה הדעוה הטילחה אלו תינכת הרשוא       .5
 וטרופי ובו ,הרשואש תינכתה לכל המוש חול ,ןיעקרקמ יאמש לש תעד תווח יפ לע ,תימוקמה הדעוה
.םתחבשה רועישו תינכתה רושיא בקע וחבשוהש ןיעקרקמה

 תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( המוש תעדוהו חולה תגצה
2015-ה"עשת  )העש
 תיזוחמה הדעוה ידרשמבו תימוקמה הדעוה ידרשמב גצוי 5 ףיעס יפל ךרענש המוש חול  )א(       .6
.תינכתה רושיא םוימ הנש יצח ךות

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( 1982-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
 ,תויוכז שומימ בקע וא המוש חול תגצה םע ,לטיהב בייח לכ תעידיל איבת תימוקמה הדעוה  )ב(           

 ףיעסב רומאה יפל לטיהב בויחה לע רערעל ותוכז תאו לטיהב בייח אוה ודעבש החבשהה רועיש תא
14.

 אוה יאשרו העדוהה ןתמ יכרד תא תונקתב עבקי ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש   )ג(           
.הריסמ ףילחתל םיכרד םג עובקל
 יסקנפב הרהזא תורעה םושיר לע תורוהל תימוקמה הדעוה תיאשר ,המוש חול גצוה  )ד(           

.לטיהה תא םלשל חולב םילולכה ןיעקרקמ ילעב תבוח יבגל ןיעקרקמה
 הדעוה תטלחהכ רבדה בשחיי ,תינכתה רושיא םוימ הנש יצח ךות המוש חול גצוה אל  )ה(           

.תויוכזה שומימל דע המושה תייחד לע תימוקמה

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיהה םולשת דעומ
 ,לטיהה לח םהיבגלש ןיעקרקמב תוכז שמימ וב בייחהש דעומהמ רחואי אל םלושי לטיהה  )א(       .7
.החבשהה תמוש תעיבק ינפל דוע ונובשח לע תומדקמ םלשל בייחה יאשרו
 תדימ יפל יסחי רועישב לטיה םלשי ןיעקרקמב תויוכזה ןמ קלח לטיהב בייחה שמימ  )ב(           

 .לטיהב תבייחה שומימה

  )העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( םולשת תחטבהל תובורע
2015-ה"עשת
 יאשר ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש  )א(       .8
 ןיעקרקמב תויוכז שומימל יאנתכ לטיהה םולשת תחטבהל תובורע ןתמ רבדב תוארוה תונקתב עובקל
.ןיעקרקמ םתוא יבגל החבשהה תמוש העבקנש ינפלו תינכת רושיא ירחא
 יאשר ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש  )ב(           
 ;ןיעקרקמב תויוכז שומימ רחאלש םידעומל לטיהה םולשתמ קלח תייחד רבדב תוארוה תונקתב עובקל
 םלוכ ,םיחדנה םיקלחה םולשת תחטבהל םיאנתהו םירדסהה רבדב תוארוה עובקל ןתינ רומאכ תונקתב
 ויתויוכז שמימ םרטש ןיעקרקמב ףתוש יבגל לטיהה םולשת דעומ תייחד יבגל םירדסהו ,םתצקמ וא
.רומאכ

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( הדמצה
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה המסרפש הינבה תומושת דדמ וא ןכרצל םיריחמה דדמ הלע       .9
 תליחת ינפל ךומסב םסרופש רומאכ דדמ תמועל ,ונממ קלח לכ וא לטיהה םולשתל דעומה ינפל ךומסב
 לטיהב בייחהש םוכסה לדגוי ,לטיהה לח םהיתובקעבש ,גרוחה שומישה וא הלקהה רושיא וא ,תינכתה
.םירומאה םידדמה ינש לש רתויב ךומנה הילעה רועיש יפל ,וב בייח



103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיהה םולשת לש הפיכא תחטבה
2015-ה"עשת  )העש תארוה

 רחאל אלא ,ןיעקרקמב תויוכז שומימ תניחבב איהש הלועפ ןיעקרקמה יסקנפב םשרית אל  )א(     .10
 ,ךכל וכימסהש ימ דיב וא תימוקמה הדעוה שאר בשוי דיב המותחה הדועת םשרה ינפב הגצוהש
 וא ,וז תפסות יפ לע ןיעקרקמה לע לחה לטיהכ העש התוא םיעיגמה םימוכסה לכ ומלוש יכ הדיעמה
.וז תפסות יפ לע שרדנכ לכה ,ותצקמ וא ולוכ ,ומולשתל הבורע הנתינ
 רומאכ הדועת בוליש רבדב תוארוה עובקל תונקתב יאשר ,רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש  )ב(           

 הקסע םושירל יאנתכ רחא ןיד יפ לע השורדהו תימוקמ תושר תאמ תנתינה הדועתב )א( ןטק ףיעסב
.ןיעקרקמה יסקנפב ןיעקרקמב
 םלוש אל דוע לכ גרוח שומיש רתוי אלו הלקה ןתנית אלו ןיעקרקמב הינבל רתיה אצוי אל   )ג(           

 הבורע הנתינש וא ,ןיעקרקמ םתוא לשב וז תפסות יפ לע העש התוא עיגמה ונממ קלח ותוא וא לטיהה
 .וז תפסות יפ לע שרדנכ לכה ,ונממ קלחל וא םולשתל

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( ןיעקרקמב םיפתוש
 וקלחל יסחי ןפואב םהמ דחא לכ לטיה ומלשי ,םהב תורודל הריכחב וא ןיעקרקמב םיפתוש     .11

 .םיפתושמה ןיעקרקמב

1983-ג"משת  )20 'סמ ןוקית( לטיהה תקולח
 ,הז קוחל 19 ףיעסב רומאכ ,תחא תימוקמ תושרמ רתוי תואצמנ ומוחתבש ימוקמ ןונכת בחרמב     .12

 םימוכסה ,תימוקמ תושר וניאו רומאה ןונכתה בחרמ םוחתב אצמנה בושיל וא תימוקמה תושרל ורבעוי
 קוחל 24 ףיעס יפל תימוקמה הדעול םהמ עיגמה יוכינ רחאל ,םמוחתבש ןיעקרקמ לשב לטיהכ ובגייש
 .13 ףיעסב תוטרופמה תורטמה ךרוצל ,הז

2000-ס"שת  )49 'סמ ןוקית(
.)לטוב(   .א12

 )31 'סמ ןוקית( 1981-א"משת ט"ת 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיהה דועי
  )העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית( 1991-א"נשת
2015-ה"עשת

 יפל רוערע לש תואצוה תוברל היבגה תואצוה יוכינ ירחא ,םידעוימ לטיהכ ובגנש םימוכס  )א(     .13
12 ףיעס יפל הל ורבעוה רשא תימוקמ תושר לש וא תימוקמה הדעוה לש תואצוהה יוסיכל ,וז תפסות
 חותיפ תואצוה תוברל ,ןעוציבלו ,ןינעה יפל ,תימוקמה תושרה םוחתב וא ןונכתה בחרמב תוינכת תנכהל
 וא רתא רומיש תואצוה תוברלו ,הז קוחל 188 ףיעסב ורדגוהש יפכ ,רוביצ יכרצל ןיעקרקמ תשיכרו
.תיעיברה תפסותה יפל ותעקפה

2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
 שמתשהל ,םיפסכ תנש ידמ ,תיאשר תימוקמה תושרה ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע  )ב(           

 דבלבו ,הירבח בורב הצעומה תטלחה יפל ,ךוניחב העקשה תבוטל תוסנכהה תרתי ךותמ םיפסכב
:הלא לכ ומייקתהש

 םישדח םילקש 75 לש הלפכמ לע וא תוסנכהה תרתימ 10% לע הלעי אל םוכסה   )1(
;ךומנה יפל ,תימוקמה תושרב ךוניחה תודסומב םידמולה םידימלתה רפסמב
 ,וז הרטמל קרו ךא דעוייש תימוקמה תושרה לש דרפנ קנב ןובשחב וקזחוי םיפסכה   )2(
;הז ןטק ףיעסב רומאכ ךוניחב העקשהל אלא ושמשי אל םהו
:הלאמ דחא םייקתמ   )3(

 ביצקתב היתוסנכה ןיבו תימוקמה תושרה הלביקש יארשאה תרתי ןיבש סחיה   )א(
 חודב ועיפוהש יפכ לכהו ,רבטצמה ןועריגה יוסיכל רומאכ תוסנכה טעמל ,ףטושה
 לש רבטצמה ןועריגה רועישו 42.5% לע הלוע וניא ,שגוהש ןורחאה יתנשה רקובמה
 ןועריגה רועישש תימוקמ תושר ןיינעלו ,17.5% לע הלוע וניא תימוקמה תושרה
 םיפסכה תנשל ומדקש םינשה שמחב םא – רומאה רועישה לע הלוע הלש רבטצמה
;תוחפל 20%-ב הפוקת התואב רבטצמה הנועריג תא המצמצו ףטוש ןועריג הרבצ אל
 רבטצמה ןועריגה רועישו ,50% לע הלוע וניא )א( הנשמ תקספב רומאכ סחיה   )ב(
;12.5% לע הלוע וניא הנשמ תקספ התואב רומאכ



 ומדקש םינשה שולשבו םינפה דרשממ עויס קנעמל תיאכז הניא תימוקמה תושרה   )4(
;ףטוש ןועריג הרבצ אל םיפסכה תנשל
 םיפסכה תנשב תימוקמה תושרה התבגש הנונראמ םילובקתה לכ ךס ןיבש סחיה   )5(
 ,הנונרא דעב תימוקמה תושרל םיעיגמה םימוכס ןיבו רקובמ חוד שגוה היבגלש הנורחאה
;תוחפל 80% אוה ,םיבייחל האיצמהש םולשת תועדוה ךמס לע ,םיפסכ תנש התואב
 יפכ לכה ,היתוסנכה ללכ ןיבו תימוקמה תושרה לש רכשה תואצוה ןיבש סחיה   )6(

;30% לע הלוע וניא ,שגוהש ןורחאה יתנשה רקובמה חודב ועיפוהש
:הלא םירושיא םינפה רשל שיגה תימוקמה תושרה שאר   )7(

 ליגר יתלב ביצקתב ןועריג ןיא יכ תימוקמה תושרה רבזג תאמ בתכב רושיא   )א(
 תנש התואב תימוקמה תושרב להונמה ,תויריעה תדוקפל א213 ףיעסב ותרדגהכ
 ןועריג ידיל איבהל ידכ היהי אל תוסנכהה תרתי ךותמ םיפסכב שומישב יכו ,םיפסכ
;רומאכ
 ןיא יכ תימוקמה תושרה סדנהמו תימוקמה תושרה רבזג תאמ בתכב רושיא   )ב(
 ,ןממל תושרה לש התלוכיב העיגפ םושמ תוסנכהה תרתי ךותמ םיפסכב שומישב
 ףיעסב רומאכ תואצוהה לכ תא ,ןכמ רחאלש םינשה שמחבו רושיאה ןתינ הבש הנשב
.)א( ןטק

2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
 ,רצואה רש תמכסהב ןתנייש םינפה רש רושיא תא הנועט )ב( ןטק ףיעסב רומאכ הטלחה   )ג(           
 חכונ םא ,)ב( ןטק ףיעסב םירומאה םיאנתה לכ םייקתהב ףא ,רומאכ רושיא ןתיל אלש אוה יאשר םלואו
.תאז תוקידצמה תודחוימ תוביסנ תומייקתמ יכ

2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
 תוברתה ךוניחה תדעו רושיאבו םינפה רש םעו ךוניחה רש םע תוצעייתהב ,רצואה רש  )ד(           
.הז ףיעס ןיינעל תונקת ןיקתהל יאשר ,תסנכה לש טרופסהו

2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
2012-ב"עשת )98 'סמ ןוקית(
– הז ףיעסב  )ה(           
 קוחל 44 ףיעסב םתרדגהכ – "רקובמה חודה"ו "ףטוש ןועריג" ,"רבטצמ ןועריג" ,"יארשא"           
;1985-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי
 ,רובגת וא הרשעה תוינכתו תופסונ תוינכת ,המלשה תוינכת ןומימל תואצוה – "ךוניחב העקשה"           

 תואצוה רומאכ תואצוהב וללכיי אלש דבלבו ,תימוקמה תושרה לש הטופיש חטשבש ךוניח תודסומב
 לש תופטוש רכש תואצוהו לועפת תואצוה הז ללכבו ,הלא תוינכת ןומימל דחוימב תושרדנ ןניאש
;תימוקמה תושרה
 ךס יוכינב ,תמדוקה םיפסכה תנשב החבשה לטיהכ ובגנש תוסנכהה ךס – "תוסנכהה תרתי"           

 רומאכ תואצוהל תויובייחתהה ךסו תמדוקה םיפסכה תנשב ואצוהש )א( ןטק ףיעסב רומאכ תואצוהה
;תמדוקה םיפסכה תנשב
 ותרדגהכ יעוצקמ רפס תיב ןכו ,1949-ט"שתה ,הבוח דומיל קוחב ותרדגהכ – "ךוניח דסומ"           

;1953-ג"ישתה ,תוכינחה קוחל 1 ףיעסב
;הנש לכ לש ראוניב 1-ב הליחתמה הנשה – "םיפסכ תנש"           
;1953-ג"ישתה ,יתכלממ ךוניח קוחב ןתועמשמכ – "תפסונ תינכת"ו "המלשה תינכת"           
.1949-ט"שתה ,הבוח דומיל קוח יפל הבוח דומיל וילע לחש ימ – "דימלת"           

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( לטיהב בויחה רועיש
 וא 4 ףיעס תוארוה יפל הכרענש החבשהה תמושב עובקה רועישב היהי החבשה לטיהב בויח   .א13

 תיב וא ררעה תדעו ,עירכמה יאמשה תטלחהל םאתהב וא ,5 ףיעסב רומאכ המוש חולב עובקה רועישב
 .ןיינעה יפל ,טפשמה

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( רוערעו ררע ,עירכמ יאמש



 םימי 45 ךותב ,החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו ינפל רורעל ןתינ 4 ףיעס יפל המוש לע  )א(     .14
 ררע תדעו ינפל רורעל ןתינ 5 ףיעס יפל המוש חול לע ;בייחה תעידיל המושה האבוה ובש םוימ
 םייוציפל ררעה תדעו שאר בשוי ;המושה חול תגצה דעוממ הנש ךותב החבשה לטיהלו םייוציפל
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ תורומאה תופוקתה תא ךיראהל יאשר החבשה לטיהלו
 בויחה לע קלוח אוה ןיא םא ,יאשר לטיהב בייחה ,)א( ןטק ףיעס תוארוהמ עורגל ילב   )1(  )ב(           

 שאר בשויל ,ןיינעה יפל ,)א( ןטק ףיעסב תורומאה תופוקתה ךותב ,תונפל ,ומצעלשכ
 ;בויחה הבוג ןיינעב הערכה ךרוצל עירכמ יאמש הנמיש השקבב ןיעקרקמה יאמש תצעומ
 םימעטמ תורומאה תופוקתה תא ךיראהל יאשר ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי

;ומשרייש םידחוימ
15 ךותב ,תימוקמה הדעוולו לטיהב בייחל עידוי ןיעקרקמה יאמש תצעומ שאר בשוי   )2(
 הנימש עירכמה יאמשה לש ותוהז לע ,)1( הקספב רומאכ היינפה תלבק דעוממ םימי
;רומאכ
 תוטלחה ;בויחה הבוג יבגל עירכיו ןודי ,)2( הקספב רומאכ הנומש עירכמה יאמשה   )3(
;םיטפשמה רש עבקש םיללכל םאתהב ומסרופי עירכמה יאמשה
 הדעווה וא לטיהב בייחה םילוכי ,)3( הקספב רומאכ עירכמה יאמשה לש ותטלחה לע   )4(
 תאצמה םוימ םימי 45 ךותב החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו ינפל רורעל תימוקמה
 יאשר החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו שאר בשוי ;עירכמה יאמשה לש הטלחהה
.ומשרייש םידחוימ םימעטמ הרומאה הפוקתה תא ךיראהל

 תאישר )4()ב( וא )א( ןטק ףיעס יפל ררעב החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו הנד   )1(   )ג(           
;וקלחב וא ואולמב ,ותוחדל וא ררעה תא לבקל ,תקמונמ הטלחהב ,איה
 תצעומ שאר בשויל תונפל ררעה תדעו תיאשר ,דבלב )א( ןטק ףיעס יפל ררעה היה   )2(

 בתכב תעד תווח ררעה תדעוול שיגי רשא ץעיימ יאמש הנמיש השקבב ןיעקרקמה יאמש
;ררעל עגונה ןיינעב
 הנתינש דבלבו ,ותעד תווח תשגה רחאל ררעב הטלחה ןתנית ,ץעיימ יאמש הנומ   )3(
 ןיינעל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו ינפל םהיתונעט תא ןועטל תונמדזה םידדצל
;תעדה תווח
 ויונימ ,וינפל ןידה ירדס ןיינעל תוברל ,ץעיימ יאמש לע ולוחי 1'ט קרפ יפל תוארוה   )4(
.ורכשו

()ב( וא )א( םינטק םיפיעס יפל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו שאר בשוי תטלחה לע  )ד(           
 רערעל ןתינ ,)3( וא )1()ג( םינטק םיפיעס יפל החבשה לטיהלו םייוציפל ררעה תדעו תטלחה לעו )4
.םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבל
 בייחה םא ,ןיעקרקמב תויוכזה שומימ תא בכעת אל הז ףיעס יפל רוערע וא ררע תשגה  )ה(           

 ררע שיגהו ובורק ירוגמ וא וירוגמ יכרוצל הינב רתיה שקבמש ימ יבגל םלואו ;לטיהה תא םליש לטיהב
 יונשה לטיהה םוכס םולשתל הבורע ןתנ םא ,רתיהה ןתמ תא השגהה בכעת אל ,רומאכ רוערע וא
.רומאכ הבורע ןתמ לע םג ולוחי )ב(8 ףיעס יפ לע תונקת ;תקולחמב
 ,ןיעקרקמה יטרפב תועט םניינעש םיקומינמ קר המושה תא תונשל תיאשר תימוקמה הדעווה   )ו(           

.ןיעקרקמב בייחל שיש תויוכזה וא ןיעקרקמה לע תולחה תוינכתה ,ןיעקרקמה לש םייזיפה םינותנה

 'סמ ןוקית( 1986-ו"משת )24 'סמ ןוקית( 1983-ג"משת  )20 'סמ ןוקית( עדימ תריסמ
2008-ח"סשת )84
 רוסמי ,ךכל וכימסה אוהש ימ וא ,1963-ג"כשת ,ןיעקרקמ חבש סמ קוחב ותרדגהכ להנמה  )א(   .א14

 םיריחמה רבדב ותושרבש םיטרפ ,םתשקב יפל ,ץעיימ יאמשל וא עירכמ יאמשל ןיעקרקמ יאמשל
 ודיקפת יולימ ךרוצל יאמשל שורד היהיש יפכ ,ןיעקרקמב תויוכז תריכמ לש תוקסע רפסמב ומכסוהש
.סכנה ילעב לש יוהיז יטרפ ורסמיי אלש דבלבו ,וז תפסות יפל

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית(
 ףיעס חוכמ וילא העיגהש העידי לכ ץעיימ יאמש וא עירכמ יאמש ,ןיעקרקמ יאמש הלגי אל  )ב(           
.םישדח 6 רסאמ - וניד ,וז הארוה לע רבועה ;וז תפסות עוציב ךרוצל אלא ,הז
 ועבקיי הז ףיעסב רומאכ םיטרפ תלבקל תוכז לש השומימל הרגאהו םיאנתה ,ןפואה   )ג(           

.רצואה רש םע תוצעייתהב םיטפשמה רש ןיקתיש תונקתב

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( הדמצה



 ,)הבוח ימולשת לע הדמצה ישרפהו תיביר( תוימוקמה תויושרה קוח לוחי לטיהה םולשת לע     .15
 תימוקמ תושר התיה וליאכ תימוקמ הדעו הז ןינעל ואריו ,)הדמצהה קוח – ןלהל( 1980-ם"שת
.רומאה קוחל תפסותב לולכ היה וליאכ לטיהה תאו הדמצהה קוחב התועמשמכ

2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( םירוגיפ ימולשת תתחפה
 ררעב וא רוערעב םינדה החבשה לטיהלו םייוציפל ררע תדעו וא םיילהנימ םיניינעל טפשמ תיב     .16

 םירוגיפה ימולשת תא תיחפהל םיאשר ,רומאכ ןיינעב ותטלחהב עירכמ יאמש וא ,החבשה לטיה ןיינעב
 ןכו ;םהינפל ךילהה להנתה הבש הפוקתה לשב ,הדמצהה קוח תוארוה יפל םהב בייח ןיעקרקמה לעבש
 יפל םהב בייח ןיעקרקמה לעבש םירוגיפ ימולשת תיחפהל ,ומשרייש םידחוימ םיקומינמ ,םה םיאשר
.תפסונ הפוקת לשב ,םקלח וא םלוכ ,הדמצהה קוח תוארוה

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיה רזחה
 םימוכסה ורזחוי ,ולוטיב לע וא לטיהב בויחה תתחפה לע וז תפסות יפל םיכילהב טלחוה     .17

 הדמצהה קוחל 6 ףיעסו ,הדמצהה קוחב םתועמשמכ םירוגיפ ימולשת תפסותב ,עיגמל רבעמ ומלושש
.לוחי אל

1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( היבג
 תיאשר ,תימוקמ תושר לש םוחתב םיאצמנה ןיעקרקמ יבגל תיפוס המוש יפ לע עיגמה לטיה     .18

 לש תיללכה הנונראה תא םיבוגש ךרדב ,התמכסהבו תימוקמה הדעוה םשב ותובגל תימוקמה תושרה
 לכ יפ לע לטיהה תא תובגל תימוקמה הדעוה לש התוכזמ תערוג הניא וז הארוה ;תימוקמ תושר התוא
.יחרזא בוח םיבוגש ךרדב תוברל ,ןיד

 ,)העש תארוה 103 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( לטיהמ רוטפ
2015-ה"עשת

 תימוקמה הדעוה תיאשר ,גרוח שומיש תרתה וא הלקה ןתמ בקע ןיעקרקמ לעב לע לטיה לח  )א(     .19
.ירמחה ובצמ ללגב ,וקלח וא ולוכ ,לטיהה םולשת תבוחמ ןיעקרקמה לעב תא רוטפל

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
:הלאמ תחא איהש החבשה לשב לטיה םולשת תבוח לוחת אל  )ב(           

 וילע הזירכה הלשממהש ונממ קלחב וא בושיב םייוצמה םירוגמל ןיעקרקמב החבשה   )1(
;ףקותב הזרכהה דוע לכ ,םוקיש תנוכש לעכ

2016-ו"עשת )109 'סמ ןוקית(
 רשו ןוכישהו יוניבה רשש ונממ קלחב וא בושיב םייוצמה םירוגמל ןיעקרקמב החבשה   )2(
 תבוח םהיבגל לוחת אל יכ ,רבדב תעגונה תימוקמה תושרה תמכסהב ,וצב וזירכה םינפה
;החבשה לטיה םולשת
 לש יוניפו יוניב קוחב ותועמשמכ םוקיש רוזאב םיללכנה םירוגמל ןיעקרקמב החבשה   )3(
;1965-ה"כשת ,םוקיש ירוזא

2001-א"סשת )54 'סמ ןוקית( 2000-א"סשת )53 'סמ ןוקית(
 תואירבל ,דעסל ,הקדצל ,תדל ,עדמל ,תוברתל ,ךוניחל דסומ לש ןיעקרקמב החבשה   )4(
 ,1979-ט"לשתה ,תונמאנה קוחב ותועמשמכ ,ירוביצ שדקה לש ןיעקרקמב וא ,טרופסל וא
 וא םישמשמ ,םדעב הרומתה וא ןיעקרקמ םתוא םא ,םיחוור תלבק םשל וקוסיע ןיאש
 ;תורומאה תורטמל שמשל םידעוימ

1984-ד"משת )21 'סמ ןוקית(
 אוהו התבחרהל וא םירוגמ תריד לש הינבל םהילעבל םישמשמה ןיעקרקמב החבשה   )5(
 הינבל דעוימ עויסהש דבלבו ,ןוכישהו יוניבה דרשמ לש עויסה תוינכתמ תחאב עויסל יאכז

 תוארוה תא םאות הריד התוא לש ללוכה חטשהו ,התבחרהל וא ,םירוגמ תריד התוא לש
 לטיה םלושי רומאה חטשה לעמ תפסונ הבחרה וא הינב לכ םע ;יאכז אוה הל עויסה תינכת
 תלבק ןינעל קר לוחי וז הקספ יפל רוטפ ;תפסונה הבחרהה וא הינבה לדוגל יסחי רועישב
 תולעבה תא ריבעהל יאשר רוטפה לבקמ םלוא התבחרהל וא הרומאה הרידה תיינבל רתיה
 לביק םהיבגלש הנממ קלח וא הריד התוא לע לטיה םולשת אלל םג הרידב הקזחה תא וא
;רוטפה תא
 םהו ,תוחפל םינש רשע החבשהה ברע םהב וקיזחה םהילעבש ןיעקרקמב החבשה   )6(

 תעבונ החבשההו ובורק וא םהילעב רובע םירוגמ תריד לש הבחרהל וא הינבל םישמשמ



 ראוניב 1( י"שת תבטב ב"י ינפל ףקות הלביק הל המדקש תינכתהו ,הרשואש תינכתמ
 הרידה תבחרהל וא הינבל שמשמה חטשה יבגל קר לוחי וז הקספ יפל רוטפ ;)1950

 ןידכ ,ןידה חוכמ ןיעקרקמב תויוכז ול ורבעוהש ימ ןיד ,הקזחהה ךשמ ןינעל ;הרומאה
;ריבעמה

2005-ה"סשת )71 'סמ ןוקית(

)7(
[19]
 עוציב ךרוצל םישרדנה ,תוריש יחטש תפסות לשב ןיעקרקמב החבשה        

 ןיד לכ יפל וא הז קוח יפל תשרדנ הניא התיינבש ,תילעמ תיינב תוברל ,תושיגנ תומאתה
;)1ב(151 ףיעסב רומאכ שרגמה חטשמ 5% דע לש תוריש יחטש תפסות תוברל

2006-ו"סשת )76 'סמ ןוקית(
 איה םא ןיב ,תירוביצ ךרדל שמשל םידעוימה וא םישמשמה ןיעקרקמב החבשה   )8(

 ףוסיאל ,אוהש גוס לכמ ,הנחת תוברל ,עקרקה ינפל תחתמ ןיבו עקרקה ינפ לעמ תמקוממ
 םיכרצל שמשל דעוימה וא שמשמה רומאכ ןיעקרקמב חטש טעמל ,םתדרוהלו םיעסונ

 ,תימוקמ תושר תולעבב וא הנידמה תולעבב ךרד – "תירוביצ ךרד" ,הז ןינעל ;םיירחסמ
 םא ןיב לכהו ,ןינעה יפל ,ךכ םשל ןהמ ימ ידי לע ךמסוהש םרוג ידיב תלעפומה ךרד תוברל
;ואל םא ןיבו ךרדב שומישה רובעב םולשת הבגנ

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית( 2007-ז"סשת )79 'סמ ןוקית(
 רש עבקש חטשה לע הלעי אלש חטשב ןגומ בחרמ תיינב לשב ןיעקרקמב החבשה   )9(
;1951-א"ישתה ,תיחרזאה תוננוגתהה קוח יפל ןוחטיבה

2011-א"עשת )96 'סמ ןוקית(
 ןתינש ,םירוגמ תריד לש הבחרהל וא היינבל רתיה תלבק לשב ןיעקרקמב החבשה  )10(

:ןלהל טרופמכ תינכת חוכמ
;)38 א"מת( המדא תודיער ינפמ םימייק םינבמ קוזיחל תיצראה ראתמה תינכת   )א(
 תקספב הרומאה תיצראה ראתמה תינכת תוארוה יפ לע הנכוהש תטרופמ תינכת   )ב(

 תקספ יפל רוטפ ;המדא תודיער ינפב םימייק םינבמ קוזיח היתורטמ ןיבשו )א( הנשמ
 ןתינ ול החבשה לטיה םולשתמ רוטפ היהש החבשההמ קלח יבגל קר לוחי וז הנשמ
;)א( הנשמ תקספב הרומאה תיצראה ראתמה תינכת יפל רתיה
 תקספ יפל רוטפ ;הנבמה גג לע םירוגמ רדח תיינב תרשפאמה תרחא תינכת    )ג(

 תוינכתה יפל ףסוויתש הרידל דומצה רומאכ םירוגמ רדח יבגל קר לוחי וז הנשמ
 םימייק םינבמ קוזיח ךרוצל ןתינש רתיהב ללכנו )ב( וא )א( הנשמ תואקספב תורומאה
 רש תמכסהב ,יאשר םינפה רש ;הלא תוינכת תוארוה יפ לע המדא תודיער ינפמ
 ,םירוזא וא םיבושיי עובקל ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאבו רצואה
.וז הנשמ תקספ תוארוה ולוחי אל םהבש ,עבקיש הדימ תומא יפל

2007-ז"סשת )העש תארוה(
.)עקפ(        )1ב(           

1984-ד"משת )21 'סמ ןוקית( 1983-ג"משת ט"ת 1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
2001-א"סשת )54 'סמ ןוקית( 2000-א"סשת )53 'סמ ןוקית(

 וא ןיעקרקמב קיזחמה םא תויוכז שומימכ ואריי אל םירוגמ תריד לש הבחרה וא הינב   )1(   )ג(           
 ובורק ירוגמל וא וירוגמל ושמשיש ןיעקרקמ םתוא לע הינב רתיהל השקב שיגה ובורק
 לע הלוע וניא התבחרה וא התיינב רחאל הרומאה םירוגמה תריד לש ללוכה חטשהש דבלבו

 יסחי רועישב ,לטיה םלושי רומאה חטשה לעמ תפסונ הבחרה וא הינב לכ םע ;ר"מ 140
 .תפסונה הבחרהה וא הינבה לדוגל

 'סמ ןוקית( 1988-ח"משת )26 'סמ ןוקית( 1984-ד"משת )21 'סמ ןוקית(
2001-א"סשת )54 'סמ ןוקית( 2000-א"סשת )53

 ןתינש וא )1( הקספב רומאכ הבחרוהש וא התנבנש הרידב הקזחה וא תולעבה תרבעה   )2(
 םא ,לטיהה םולשת תבוח הניגב לוחת אלו תויוכז שומימכ וארי אל ,תינכת יפל הביחרהל
 םיבורקה םתחפשמ ינב ירוגמל וא םהירוגמל הרידב ושמתשה ובורק וא ןיעקרקמב קיזחמה
 – "הינבה רמג" ,הז ןינעל ;םינש עבראמ תוחפ וניאש ןמז ךשמ התריכמ דעו הינבה רמגמ
.1961-א"כשת ,םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחב ותועמשמכ



2001-א"סשת )54 'סמ ןוקית(
 ,רויד תדיחי לכל דחא ןסחמ תוברל – "םירוגמ תריד"ו "םירוגמל ןיעקרקמ" ,הז ףיעס ןינעל )1ג(           

.ר"מ 20 לע הלוע וניא וחטשש

1983-ג"משת )20 'סמ ןוקית(
 יאשר ,תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו רושיאבו רצואה רש תמכסהב ,םינפה רש  )ד(           
– תונקתב עובקל

 הינבל תוינכת לש םיגוסל לטיה םולשת תבוחמ ,יקלח וא אלמ ,רוטפ רבדב תוארוה   )1(
 סמ תדוקפל 11 ףיעס ךרוצל ורדגוהש יפכ חותיפ חטשב וא ,השדח תובשייתה חטשב
;הסנכה
 םולשת ןינעל תויוכז שומימכ בשחת אל םתיינבש םייאלקח םיכרצל םינבמ לש םיגוס   )2(
 ;לטיה
 ןיעקרקמב החבשה לע לטיה םולשת תבוחמ ,יקלח וא אלמ ,רוטפ ןתמ רבדב תוארוה   )3(
 העיגה אלש תרחא תינכת יפ לע הינב רבעב לעופב הרתוה המוחתבש תינכתב םילולכה
 .ןונכת דסומ תאמ רושיא יפ-לע וא ןידכ רושיא ידכל

 ןוקית( 2008-ח"סשת )84 'סמ ןוקית( 1981-א"משת )18 'סמ ןוקית( םידעומ תכראה
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103 'סמ

 הארוה תמייק ןכ םא אלא ,וכיראהל ,השקב יפ לע ,רצואה רש יאשר ,וז תפסותב עבקנש דעומ   .20
.ויפל וא הז קוחב ןיינע ותואב תרחא

 )48 'סמ ןוקית( 1986-ו"משת  )24 'סמ ןוקית( לארשי יעקרקמ יבגל דחוימ םכסה
1999-ט"נשת

 תורודל הריכחב ורכחוה אלש ,לארשי יעקרקמ :דוסי קוחב םתועמשמכ ,לארשי יעקרקמ יבגל   .21
 הרכחוה ולש תורודל רכוחהו ,רחא דועייל םדועיי הנושו יאלקח שומישל תורודל הריכחב ורכחוהש וא
 הזוח ןקותי ןכ םא אלא ,שדחה הדועיי יפ לע עקרקה תא לצנל יאכז וניא דבלב יאלקח שומישל עקרקה
 ,החבשה לטיה םוקמב ,וז תפסותב רומאה ףא לע ,לוחי ,שדח הריכח הזוח םתחיי וא ירוקמה הריכחה
 לש ותליחת ינפל םייק היהש ,תוימוקמה תויושרל לארשי יעקרקמ להנימ תאמ םימולשתה רבדב םכסהה
 .1981-א"משת ,)18 'סמ ןוקית( הינבהו ןונכתה קוח

1991-א"נשת )31 'סמ ןוקית(
תיעיבר תפסות

)א76 ףיעס(

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( תורדגה
 תעדלש ,הבורקה םתביבס תוברל ,םהמ קלח וא םינינב תצובק וא ןינב – "רתא" ,וז תפסותב    .1
 .תיגולואיכרא וא תילכירדא ,תימואל ,תירוטסיה תובישח ילעב םה ןונכת דסומ

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( רומישל תינכת
 .)רומישל תינכת – ןלהל( תימוקמ ראתימ תינכת ןידכ ,םירתא רומישל תינכת ןיד  )א(    .2
 ףופכב םינינועמ ידי לע ןכותש לוכיו תימוקמה הדעוה ידי לע ןכותש לוכי רומישל תינכת  )ב(           
 .3 ףיעסל

 'סמ ןוקית( 1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םינינועמ ידי לע העצוהש רומישל תינכת
2015-ה"עשת ,)העש תארוה 103

 לעב הל עיצהש רומישל תינכת ,םייוניש אלל וא םייונישב ,לבקל תיאשר תימוקמ הדעו  )א(    .3
 ןפואב וא ללכ ךרדב ךכל רשיא רצואה רשש ףוג לכ וא ,רתא יוצמ המוחתבש תימוקמ תושר וא עקרק
.)םינינועמ ידי לע רומישל תינכת – הז ףיעסב( דחוימ
 םישדח השש ךות םינינועמ ידי לע רומישל תינכת תלבק רבדב טילחת תימוקמה הדעוה  )ב(           

.תיזוחמה הדעול תינכתה תא שיגהל עיצמה יאשר ,דעומ ותוא ךותב הדעוה הטילחה אל ;העצוהש םוימ
 םייוניש תסנכה ידי לע וא םינינועמ ידי לע רומישל תינכת תייחד ידי לע עגפנ ומצע האורה   )ג(           

 .היחדה ול העדוהש םוימ םימי םישולש ךות תיזוחמה הדעוה ינפל רורעל יאשר הב

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םייניבה בלשב תוארוה



 הדעוה תיאשר ,וזכ תינכת ןכות יכ הדעוה הטילחה וא רומישל תינכת תימוקמ הדעול השגוה    .4
 עוגפל תויושעה ,תינכתב ללכייש וא לולכה רתאב ,תולועפ לע תולבגהו םירוסיא רבדב תוארוה עובקל
 תוארוה ;)רומישל דעויש רתא – ןלהל( ןונכתה תודסומב ןוידב תינכתה תאצמנ דוע לכ ,רומישה תרטמב
 תפוקתב תולבגהו םירוסיא ,רומישל תינכת ןיכהל הטלחה לע העדוה םוסרפ ןינעל 79-ו 78 ,77 םיפיעס
 םירוסיאה םלואו ,הז ףיעס יפל הטלחה לע ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי ,הבוח ימולשתמ רוטפו הנכהה
 ,תימוקמה הדעוה ;העדוהה םוסרפ דעוממ הנש לע הלועה ןמז תפוקת ךשמל ולטוי אל תולבגההו
.הנש לע הלעת אלש תפסונ הפוקתל הרומאה הפוקתה תא ךיראהל תיאשר ,תיזוחמה הדעוה רושיאב
 דע וא התדקפה דע רומישל תינכת ןיכהל הטלחה לע העדוה םוסרפ םוימ - "הנכה תפוקת" ,הז ןינעל
.הז ףיעס יפל תולבגההו םירוסיאה לש םתעיקפ

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( העדוה
 סכנב םיקיזחמלו םילעבל העדוה ךכ לע רוסמת ,רומישל תינכת דיקפהל תיזוחמ הדעו הטילחה    .5
 םילעבה לש עודיה םנעמ יפל םושר ראודב חלשית וא רסמית רומאכ העדוה ;תינכתה םוחתב אצמנה
 .םיקיזחמהו

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( תינכת יפ לע םייוניש
 הינב תופסות תוברל ,רתאב םירתומה םישומישה רבדב תוארוה עובקל רתומ רומישל תינכתב    .6
 לע תולחה תוינכתה תוארוה ןיבל הלא תוארוה ןיב סחיה רבדב םיללכ עובקל ןכו ,ול ףיסוהל ןתינש
 .רתאה

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( רומישל דעונש רתאב שומיש וא יוניש
 יאשר ,רתאב שומיש וא יוניש תושעל הצורה ,רומישל דעויש רתא לש קיזחמ וא לעב  )א(    .7
 .רומישל תינכתה תוארוהל םאתהב קר ןכ תושעל
 - "ימינפ יוניש" תוברל ,קוחל 145 ףיעס יפל רתיה הנועטה הלועפ לכ - "יוניש" ,הז ףיעסב  )ב(           

.רומישל תינכתב שרופמב ךכ עבקנ םא

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םייוציפל ןומימל יפסכ רוקמ רדעה
197 םיפיעס יפל רומישל תינכתב לולכה סכנ רובע םייוציפ םלשל תימוקמ הדעו העבתנ  )א(    .8
 תימוקמה הדעוה תיאשר ,רומאכ העיבת ןומימל יפסכ רוקמ הל ןיא יכ התאר תימוקמה הדעוהו ,198-ו
 םגו ,העיבתה רוריב יבלשמ בלש לכב ,סכנה יוצמ המוחתבש תימוקמה תושרה תשקבל וא התמזויב
.רומישל תינכתה לוטיבל וא יונישל תינכת םוזיל ,הב יפוס ןיד קספ רחאל

 המדקש תינכתב ול עבקנש דועייל סכנה רזחוהו ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ םייוציפ ומלוש אל  )ב(
 לע ,רומישל תינכתה לש לוטיבה וא יונישה בקע החבשה לטיה םולשת תבוח לוחת אל ,רומישל תינכתל
 .רומישל תינכתה לש היוניש וא הלוטיב תעבו רומישל תינכתה רושיא תעב סכנב תוכז לעב היהש ימ

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םיסממ רוטפ
 אל 200 ףיעס תוארוה יפלו ,197 ףיעסב רומאכ רומישל תינכת םוחתבש ןיעקרקמ ועגפנ  )א(    .9
 הלשממה יסמו היריעה יסמ תדוקפל 5 ףיעס תוארוה הלא ןיעקרקמ לע ולוחי ,םייוציפ עגפנל ומלוש
 הדוקפה יפל רוטפל יאכז ;)ג(-ו )ב( םינטק םיפיעסב רומאל ףופכב ,)הדוקפה - ןלהל( 1938 ,)ןירוטפ(
.עגפנ אוה דוע לכו רומאכ עגפנש ימ אוה
 ,ךכל וכימסה םינפה רשש ימ יאשר ,וב ירחסמ שומיש בקע הסנכה רוקמ הווהמ סכנה היה  )ב(           
.ותלוחת ךשמ תאו רוטפה רועיש תא ,הסנכהה רוקמבו סכנב העיגפה תדימב בשחתהב ,עובקל
 תא תיחפהל ,רבדב תעגונה תימוקמה תושרה תשקבל ,יאשר ךכל וכימסה םינפה רשש ימ   )ג(           

 .רוטפה תפוקת ךשמבו סכנב העיגפה תדימב בשחתהב רוטפה רועיש

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( רומישל הדעו
:הבכרה הזו ,םירתא רומישל הדעו םיקת תימוקמ תושר לכ   .10

 שאר-בשוי וא תושרה שאר - קוחל 18 ףיעס יפל ,תימוקמ הדעו איהש תימוקמ תושרב   )1(
 - קוחל 19 ףיעס יפל ןונכת בחרמב תאצמנה תימוקמ תושרבו ,הינבלו ןונכתל הנשמה תדעו
;שאר-בשויה היהי אוהו ,וינגסמ דחא וא תימוקמה תושרה שאר
;תושרה רחבתש תושרה תצעומ לש םירבח השלש   )2(
;תושרה שאר הנימש הינבו ןונכת יניינעב יקבה תושרה דבוע   )3(



 ,תושרה תצעומ ידיב עבקיי רשא ,תובשייתה ירתאו םינבמ רומיש אשונב יוצמש ימ   )4(
.תצעיימ העד לעב היהי אוהו

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית(  םיפתתשמ תנמזה
 ומוחתבש זוחמה ןנכתמו תימוקמה תושרה סדנהמ ונמזוי םירתא רומישל הדעוב ןויד לכל   .11

 .םהיגיצנ וא הדעוה תלעופ

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( רומישל םירתא תמישר
 םירתא לש המישר ,התמקה םוימ םייתנש לש הפוקת ךות ,ןיכת ,םירתא רומישל הדעו  )א(   .12

.)םירתא תמישר - ןלהל( םרמשל יואר התעדלש ,המוחתב םיאצמנה

 תא חתפל ןתינ הדימ וזיאב ,רומישל יואר רתאהש ךכל םימעטה וטרופי םירתא תמישרב  )ב(
 רומישל הדעוה אצמתש לככ םירחא םיטרפו ,וב םירחא תויוכז ילעבו רתאה לש םילעבה יטרפ ,רתאה
.ןוכנל םירתא
.ןונכתה תודסומ תאו םירתא רומישל הדעוה תא שמשת םירתאה תמישר   )ג(           
 .םירתאה תמישר תא תונשל תע לכב תיאשר םירתא רומישל הדעוה  )ד(           
 ,ןונכת דסומ התיה וליאכ םירתא רומישל הדעוה לע ולוחי קוחל 'ב קרפב 'ו ןמיס תוארוה  )ה(           

 .םיבייוחמה םייונישב

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( רומישל הדעו ידיקפת
 תצעומל םירתא רומישל הדעוה ץעיית ,15-ו 14 ,12 םיפיעס יפל היתויוכמסו הידיקפתל ףסונב   .13

 עגונה ןינע לכב ,תימוקמה תושרה םוחת תא ללוכ הנונכת בחרמש תימוקמה הדעולו תימוקמה תושרה
 .ןכ תושעל הדי לע השקבתנ םא ,תיזוחמה הדעול ץעייל איה תיאשר ןכו ,םירתא לש םרומישל

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( הקזחא תודובע
 רתאל יכ ,תימוקמה תושרה סדנהמ לש ותעד תווח יפ-לע ,םירתא רומישל הדעוה הרבס  )א(   .14

 עוגפל הלולעה הרוצב םגפיי רתאה לש ורומישש וא ,סרה לש תישממ הנכס תפקשנ רומישל דעוימה
 םילעבה ןמ שורדל ,תימוקמה תושרה סדנהמ תועצמאב םירתא רומישל הדעוה תיאשר ,רומישה תרטמב
 אלו סרה לש תישממ הנכס דעוימה רתאל הפקשנ ;עבקתש הפוקת ךות רתאב הקזחא תודובע עצבל
 לש ותסירה תעינמל תוינויחה תודובעה תא עצבל תימוקמה תושרה תיאשר ,תודובעה תא םילעבה ועציב
 תואצוהב תאשל תימוקמה תושרה הטילחה אל םא ,תורומאה תואצוהה רזחהב ובייוחי םילעבהו ,רתאה
.ןקלח וא ןלוכ ,הלא
 ,ריידה תנגה קוח יפל ןגומ רייד ידיב קזחומה סכנ )א( ןטק ףיעסב רומאכ רתא היה  )ב(           

 שורדל ,תימוקמה תושרה סדנהמ תועצמאב ,רומישל הדעוה תיאשר ,)ןגומ רייד – ןלהל( 1972-ב"לשת
 ,ולוחי תורומאה תודובעה לעו ,עבקתש הפוקת ךות רתאב הקזחא תודובע עצבל ןגומה ריידה ןמ
 .רומאה קוחל 70 ףיעס תוארוה ,םיבייוחמה םייונישב
 ריידה ןיבל סכנה לעב ןיב תודובעה עוציבל תואצוהה תקולח טרופת ,רומאכ השירדב   )ג(           

 סדנהמ לש בתכב תעד תווחב ןייעש רחאל ןתניתש ,תימוקמה תושרה שאר לש העיבק יפ לע ,ןגומה
.ןינעה תוביסנ רתילו תודובעה אושנ סכנל תוסחייתמה ,הלש יטפשמה ץעויה לשו תימוקמה תושרה
 תימוקמה תושרה תיאשר ,סרה לש תישממ הנכס דעוימה רתאל הפקשנו תודובעה ועצוב אל  )ד(           
 הקולחל םאתהב ולוחי הדובעה תואצוהו רתאה לש ותסירה תעינמל תוינויחה תודובעה תא עצבל
.)ג(-ו )ב( ,)א( םינטק םיפיעס יפ לע העבקנש
 רומישל הדעוה התנימש םדא יאשר ,הקזחא תודובעב ךרוצה תכרעהו רתאה תקידב םשל  )ה(           

 ףיעסב תועובקה תויוכמסה ,הז ןינעל ול ויהיו ,תושרדנה תוקידבה תא ךורעלו רתאל סנכיהל ,םירתא
 .קוחל 257

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םייוציפו העקפה
 הדעוה הביצקהש ןמזה ךותב ךכל שרדנש ימ ידי לע רתאב הקזחא תודובע ועצוב אל  )א(   .15

 םייק יכ ,תימוקמה תושרה סדנהמ לש תעד תווח יפ-לע הדעוה הרבסו ,14 ףיעסב רומאכ םירתא רומישל
 יוצמ המוחתבש תימוקמה תושרה תיאשר ,רומישה תרטמ תא לכסל הלולעה הרוצב עגפיי רתאהש ששח
.ונממ קלח וא רתאה תא עיקפהל ,רתאה
 רחאל ךכל רושיא תיזוחמה הדעוה הנתנ ןכ םא אלא )א( ןטק ףיעסב רומאכ רתא עקפוי אל  )ב(           

.תיזוחמה הדעוה ינפבו םירתא רומישל הדעוה ינפב ויתונעט איבהל תונמדזה סכנה לעבל הנתנש



 תורשפא ןובשחב אבות אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ ,העקפהל הרומתב םייוציפ יכרצל   )ג(           
.רומישל רתאה דעונ אלוליא עקרקה לש חותיפה
 רומאל ףופכב ,וריכחהל וא ורכמל תימוקמה תושרה תיאשר ,הז ףיעס יפל רתא עקפוה   )1(  )ד(           

;רתאה רומיש חטבוי הריכחה וא הריכמה יאנתבש דבלבו ,)2( הקספב
 שמח לע הלועה ןמז תפוקתל ,)1( הקספב רומאכ ,הריכחל וא הריכמל רתאה דמעוה   )2(

 ,ורכחל וא ושכרל יאכז ונממ עקפוה רתאהש ימ היהי העקפהה םוימ םינש שמח ךות ,םינש
 התנווכ לע תימוקמה תושרה ול העידוהש םוימ םימי 60 ךות ,הנושאר תוכזב ,ןינעה יפל
 ריחממ תחפי אל הריכחה וא הריכמה ריחמש דבלבו ,רומאכ רתאה תא ריכחהל וא רוכמל
;ךכל ךימסה אוהש ימ וא ישארה יתלשממה יאמשה עבקש
.ךכל ךימסה אוהש ימ וא םינפה רש רושיא הנועט הז ףיעס יפל הריכח וא הריכמ   )3(

1991-א"נשת )31 'סמ ןוקית(
 השיכר( תועקרקה תדוקפ יפ לע העקפהה עצובת ,וז תפסותב תודחוימ תוארוה ועבקנ אל  )ה(           
 ,תומושרב העדוהב ,רתאה יוצמ המוחתבש תימוקמה תושרה התשרוה וליאכ ,1943 ,)רוביצ יכרצל
 הדוקפה יפל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וא רצואה רש לש םידיקפתה תא אלמלו תויוכמסב שמתשהל
 .העקפהל םידמועה ןיעקרקמה ןינעל ,הרומאה

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( ררע
 רורעל יאשר ,)א(15 וא 14 ,9 םיפיעס יפל ולבקתנש תוטלחה ידי-לע עגפנ ומצע האורה  )א(   .16

 ךרוע היהי הדעוה שאר בשוי ;םיטפשמה רש הז ןינעל הנמיש םירבח השולש תב ררע תדעו ינפב ןהילע
 .תוחפל םינש שולש לש קתו לעב ןיד
 רועיש תא תונשל וא ןתינש רוטפ לטבל תיאשר ,9 ףיעס ןינעל ררעב הנדה ררע תדעו   )1(  )ב(           

;ותלוחת ךשמ תאו רוטפה
 רומישל הדעוה תשירד תא לטבל תיאשר ,14 ףיעס ןינעל ררעב הנדה ררע תדעו   )2(
 תורוהל ןכו ,ףיעסב תורומאה תודובעה עוציב תבוח לוחת ימ לע תורוהל ,התונשל ,םירתא
 יפל לכה ,תימוקמה תושרהו ןגומה ריידה ,סכנה לעב ןיב תואצוהה לש הנוש הקולח לע
;ןינעה
 וא רתא תעקפה רבדב הטלחה לטבל תיאשר ,)א(15 ףיעס ןינעל ררעב הנדה ררע תדעו   )3(

.ונממ קלח

2000-ס"שת )50 'סמ ןוקית(
 םינינעל טפשמ תיב ינפל הילע רערעל יאשר ררעה תדעו תטלחהמ עגפנ ומצע האורה   )ג(           

.םיילהנימ

2000-ס"שת )50 'סמ ןוקית(
 .)לטוב(  )ד(           

1991-א"נשת  )31 'סמ ןוקית( םיניד תרימש
.ןהמ עורגל אלו ןיד לכ תוארוה לע ףיסוהל תואב וז תפסות תוארוה   .17

2002-ב"סשת )61 'סמ ןוקית(
תישימחה תפסותה

)א63 ףיעס(
רוידה יגוס

:הלא רויד יגוס לש תנגומ וא תיאמצע םירוגמ תרגסמ
;יאמצע רויד        .1
;ןייוול רויד        .2
;ןגומ רויד        .3
;רבגותמ ןגומ רויד        .4
;לטסוה        .5
;םיריעצל לטסוה        .6
;רבגותמ לטסוה        .7
.ינללוכ לטסוה        .8



2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
תישיש תפסות

)א62 ףיעס(
די גשיהב רויד

תונשרפו תורדגה :'א קרפ

תורדגה
– וז תפסותב       .1
;הז קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ לעב – רויד תדיחי לש ,"םילעב"           
;1968-ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ותועמשמכ – "הטילש לעב"           
 לש גוז ןב ןכו ,חא וא הרוה ירוה ,הרוה ,דלי ,גוז ןבכ רוביצב עודי תוברל ,גוז ןב – "החפשמ ןב"           
;םדא ותוא לש ונחלוש לע ךומסש ימו הלאמ דחא לכ
;1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחב ותרדגהכ – "ידסומ ףוג"           
;ךורא חווטל הרכשהל רויד – "די גשיהב רויד"           
 הרכשהב רכוש ןיבו רויד תדיחי לש םילעבה ןיב רויד תדיחי תרכשהל םכסה – "תוריכש םכסה"           
;ךורא חווטל
 רשעמ תחפת אלש תללוכ הפוקתל םירוגמל רויד תדיחי לש הרכשה – "ךורא חווטל הרכשה"           

 – ןלהל( ורכשוה ןיינב ותואב רוידה תודיחימ תיצחמ תוחפלש ךכ לע העדוה לביק להנמהש םוימ םינש
:הלא םיאנת ינש תוחפל לולכיו בתכב היהי הילע לחה תוריכשה םכסה רשאו ,)תוריכשל הדמעה תפוקת

 תחא הנש לש הפוקתל ותחפשמ ינבו דיחי םדא ותואל הרכשהל שמשת רוידה תדיחי   )1(
 תדיחי תא רוכשל הרירב תוכז םדא ותואל ןתניתש דבלבו ,)תוריכש תפוקת – ןלהל( תוחפל
 ןכ םא אלא ,רבטצמב םינש שמחמ ותחפי אלש תופסונ תוריכש תופוקתל םירוגמל רוידה
;תוריכשל הדמעהה תפוקת םות דע רתוי הרצק הפוקת הרתונ
 םייתיע םימולשתב םימלושמ םהו ,ןוויהל םינתינ םניא ,םקלח וא םלוכ ,תוריכשה ימד   )2(
 ,םכסהב ועבקייש םיאנתב ,םישדוח השיש לע הלוע הניא ןהמ תחא לכש תובוצק תופוקתל
;הז קוח יפל תרחא עבקנ אלש לככ

 ללכבו ,תוריכש ,תולעב – די גשיהב רוידל ןיינב וב הנבייש שרגמב וא די גשיהב רוידב ,"תוכז"           
;תורומאה תויוכזהמ תחא לבקל תוכז וא תורודל הריכח הז
;הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש ןכרצל םיריחמה דדמ – "דדמ"           
– "די גשיהב רוידב תוכז תשיכר דעומ"           

;רומאכ תוכזה תשיכרל םכסהה תכירע דעומ – תורודל הריכח וא תולעב תוכז ןיינעל   )1(
 דעומ וא תוריכשה םכסה תכירע דעומ – תורודל הריכח הניאש תוריכש תוכז ןיינעל   )2(
;םדקומה יפל ,די גשיהב רוידב הקזחה תלבק

;9 ףיעס יפל הנימ רשהש ימ – "להנמה"           
;ןיעקרקמה קוחב ותועמשמכ – "ףתושמ שוכר"           
 אוהש ימ טעמלו ךורא חווטל הרכשהל תוריכש םכסה יפ לע רויד תדיחי רכושש ימ – "רכוש"           

 תדיחי לש םילעב אוהש דיגאתב הטילש לעב וא די גשיהב רוידל איהש רויד תדיחי לש םילעב לש ובורק
;רומאכ רויד
;תוטרופמ תוארוה תללוכה תינכת – "תינכת"           
.תרחא העבק המעטמ םירש תדעו וא הלשממה ןכ םא אלא ,ןוכישהו יוניבה רש – "רשה"           

די גשיהב רויד :'ב קרפ

די גשיהב  רוידב שומיש
 אלא ,די גשיהב רויד איהש רויד תדיחיב שומיש תושעל רחאל השרי אלו שומיש םדא השעי אל       .2
.ךורא חווטל הרכשהל תוריכש םכסה יפ לע ,ותחפשמ ינבו רכוש לש וירוגמל

תולעב לע הלבגה
 שרגמ לע ולוחי וז תפסות תוארוה יכ )2()1א( וא )14()א(א62 ףיעסב רומאכ תינכתב עבקנ  )א(       .3
 יפל ,ןיינבב וא שרגמב םירוגמל רוידה תודיחי לכ ושמשי ,םיניינב המכ ובש שרגמב דחא ןיינב לע וא
.ךורא חווטל הרכשהל ,ןיינעה



.דחא םדא תולעבב ויהי די גשיהב רוידל ןיינבב רוידה תודיחי לכ ,ןיד לכב רומאה ףא לע  )ב(           
 דעומ ותואב ,הרבעוה ןכ םא אלא ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ רויד תדיחיב תולעב רבעות אל   )ג(           
.ןיינב ותואב רוידה תודיחי לכב תולעבה ,םדא ותואלו
 רומאכ תולעב תרבעהל תובייחתה לע םג ,םיביוחמה םייונישב ,ולוחי )ג( ןטק ףיעס תוארוה  )ד(           

.ןטק ףיעס ותואב

הניקת הקזחאו לוהינ תבוח
 לש הניקתה ותקזחאבו ולוהינב בייח די גשיהב רויד ןהש ןיינבב רויד תודיחי לש םילעב  )א(       .4
.רכושל הז בויח תוחמהל יאשר וניא אוהו ןיינב ותוא לש ףתושמה שוכרה
 הקזחאהו לוהינה ינייפאמ ןיינעל תוארוה עבקי ,םיטפשמה רש םע תוצעייתה רחאל ,רשה  )ב(           

 הקזחאו לוהינ ימד ןיינעל תוארוה עבקי ,תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב ,רשה ;הניקתה
.רכושה םלשיש
 תונתהל ןיאו ,תוריכש םכסהב ועבקנש םיאנתכ ןתוא וארי ,הז ףיעס יפל ועבקנש תוארוה   )ג(           

.רכושה תבוטל אלא ןהילע
 רמג תעב היהש יפכ ףתושמה שוכרה לש ובצמ לע הרימש – "הניקת הקזחא" ,הז ףיעסב  )ד(           

.ותמכסהב וא רוידה תודיחי לש םילעבה ידי לע ןכמ רחאל וב ועצובש םירופיש תוברל ,היינבה

תוריכשה ימד
 תוריכשה תפוקתב ,ולעי אל די גשיהב רויד איהש רויד תדיחיב תוריכשה ימד   )1(  )א(       .5

 לש תוריכש דעב ןוצרמ ריכשמל ןוצרמ רכושמ םימלתשמה תוריכשה ימד לע ,הנושארה
;רוזא ותואב המוקימבו הלדוגב המוד רויד תדיחי
 תפוקת םותב תוריכשה ימד תא הלעי אל די גשיהב רויד איהש רויד תדיחי לש םילעב   )2(
 עבקיש רועישב תפסותבו דדמה תיילע רועיש יפל אלא ,רכוש ותואל הנושארה תוריכשה
 רתוי וז הקספ יפל ולעוי אל תוריכשה ימדש דבלבו ,רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,רשה
;הנשב תחא םעפמ
 תדיחי הנושארל הרכשוה ובש דעומהמ םינש שמח ופלח ,)2( הקספב רומאה ףא לע   )3(
.םיביוחמה םייונישב ,)1( הקספ תוארוה ולוחי ,רכוש ותואל רויד

 ועבקנש תוריכש ימד אלא רכושמ די גשיהב רויד איהש רויד תדיחי לש םילעב שורדי אל  )ב(           
.דבלב הלאו ,)ב(4 ףיעס יפל ועבקנש יפכ הניקת הקזחאו לוהינ ימדב תופתתשהו ,)א( ןטק ףיעס יפל
 איהש רויד תדיחיל םייברמ תוריכש ימד עובקל יאשר ,רצואה רש םע תוצעייתה רחאל ,רשה   )ג(           
.די גשיהב רויד
 תונתהל ןיאו ,תוריכשה םכסהב ועבקנש םיאנתכ ןתוא וארי ,הז ףיעס יפל ועבקנש תוארוה  )ד(           

.רכושה תבוטל אלא ןהילע
ןיעקרקמה יסקנפב םושירו תויוכז תרבעה :'ג קרפ

תויוכז תרבעה םושירו ןיעקרקמה יסקנפב הרעה םושיר
 תוארוה תולח הנממ קלח לע וא הלוכ לעש ,הקלחב תורודל הריכחה וא תולעבה תוכז התיה  )א(       .6
:הלא תוארוה ולוחי ,ןיעקרקמה יסקנפב המושר ,וז תפסות

 ןיעקרקמה יסקנפב הרעה המשרנ ןכ םא אלא ,הקלח התואב היינבל רתיה ןתניי אל   )1(
 תוכזה לעב לש השקב יפ לע םשרית רומאכ ןיעקרקמה יסקנפב הרעה ;די גשיהב רויד רבדב
 הקלחה תאצמנ הלש ןונכתה בחרמבש תימוקמה הדעווה סדנהמ לש רושיא יפלו הקלחב
;םיטפשמה רש עבקש ספוט יפל היהי סדנהמה רושיא ;)סדנהמה – וז תפסותב( רומאכ
 ןיעקרקמב הקסע ןיעקרקמה יסקנפב םשרית אל ,)1( הקספב רומאכ הרעה המשרנ   )2(

 יכ האר ןכ םא אלא רושיא להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיא לבקתה ןכ םא אלא הקלחבש
;די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא תרתוס הניא הקסעה
 יכ השקבב ןייצי ,ףתושמ תיב םושירל השקב ןיעקרקמ םושיר לע חקפמל שיגמש ימ   )3(
 ןהש רוידה תודיחי יבגל ,סדנהמה רושיא ףרוצי רומאכ השקבל ;די גשיהב רוידל אוה תיבה
 תיבכ תיבה םושירל וצ ןתמ לע ןיעקרקמ םושיר לע חקפמה טילחה ;די גשיהב רויד
 תחא לכ יבגל םשרית םיפתושמה םיתבה סקנפב תיבה םושיר דעומב יכ וצב הרוי ,ףתושמ
 ,רומאכ הרעה המשרנ ;די גשיהב רויד התויה רבדב הרעה ,ףתושמה תיבב רוידה תודיחימ
;)1( הקספ יפל המשרנש הרעה קחמית



 תויוכזב הקסע לכ ןיעקרקמה יסקנפב םשרית אל ,)3( הקספב רומאכ הרעה המשרנ   )4(
 אלא רושיא להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיא לבקתנ ןכ םא אלא ,ףתושמה תיבב רויד תדיחיב
.די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא תרתוס הניא הקסעה יכ האר ןכ םא

 קוחל 126 ףיעס יפל הרעה םשרית אל ,)3( וא )1()א( ןטק ףיעסב רומאכ הרעה המשרנ  )ב(           
 הרעהה אשונ תובייחתהה יכ האר ןכ םא אלא רושיא להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיאב אלא ,ןיעקרקמה
.די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא תרתוס הניא
.המושר תוריכש תרבעהו ידסומ ףוג תבוטל התנכשמ טעמל – "הקסע" ,הז ףיעסב   )ג(           

תומושר ןניאש תויוכז לש הרבעהו םושיר
 תומושר ,הילע הלח וז תפסותש לארשי יעקרקמ איהש עקרקב תורודל הריכח תויוכז ויה אל  )א(       .7
:הלא תוארוה ולוחי ,ןיעקרקמה יסקנפב

 יעקרקמ תושרל העדוה רסמ רתיהה שקבמ ןכ םא אלא ,שרגמב היינבל רתיה ןתניי אל   )1(
 ,די גשיהב רויד רבדב ,םיטפשמה רש עבקש ספוט יפל סדנהמה רושיא ףוריצב ,לארשי
;העדוהה תלבק תא הרשיא לארשי יעקרקמ תושרו
 תויוכז תרבעה לארשי יעקרקמ תושר רשאת אל ,)1( הקספב רומאכ העדוה הרסמנ   )2(
 םא אלא רושיא להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיא לבקתה ןכ םא אלא ,ונממ קלחב וא שרגמב
;די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא תרתוס הניא רומאכ תויוכזה תרבעה יכ האר ןכ
 רוסמי ,)1( הקספב רומאכ העדוה ויבגל הנתינש שרגמב ןיינב לש ותמקה המלשוה   )3(
 ספוט יפל סדנהמה רושיא ףוריצב ,לארשי יעקרקמ תושרל העדוה שרגמב תויוכזה לעב
 לארשי יעקרקמ תושר ןתית אל ;ןיינבב רוידה תודיחי תא טרפי הבו ,םיטפשמה רש עבקש
 להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיא לבקתה ןכ םא אלא רוידה תודיחיב הקסעל התמכסה תא
 ;די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא תרתוס הניא הקסעהש האר ןכ םא אלא רושיא
 וא שרגמב תויוכז תרבעה לארשי יעקרקמ תושר רשאת אל ,רומאכ העדוה הלבקתה אל
;ונממ קלחב
 םושיר לארשי יעקרקמ תושר רשאת אל ,)3( וא )1( הקספב רומאכ העדוה הלבקתה   )4(
 אלא רושיא להנמה ןתיי אל ;להנמה רושיא לבקתה ןכ םא אלא ,ןיעקרקמה יסקנפב תויוכז
.די גשיהב רויד ןיינעל הז קוח תוארוה תא רתוס וניא םושירהש האר ןכ םא

 ןיינב וא שרגמ לש ותויה לע לארשי יעקרקמ תושרל עדונ םא ףא ולוחי הז ףיעס תוארוה  )ב(           
.)א( ןטק ףיעסב )3( וא )1( תואקספב רומאכ תועדוה תריסממ תרחא ךרדב די גשיהב רוידל
.ידסומ ףוג תבוטל רחא דובעש וא ןוכשמ טעמל – "תויוכז תרבעה" ,הז ףיעסב   )ג(           

רושיאב ךרוצה לוטיבו תורעה תקיחמ
 יפל ומשרנש תורעהה תא קחמי ןיעקרקמה םשר ,6 ףיעסב רומאכ הקלחב תוכז לעב תשקבל  )א(       .8
 תפוקת המתש ךכל להנמה תאמ רושיא ןיעקרקמה םשרל איצמה תוכזה לעבש דבלבו ,)א(6 ףיעס
.הב םקוהש ןיינבה יבגל תוריכשל הדמעהה
 דוע םישרדנ אל יכ רשאת לארשי יעקרקמ תושר ,7 ףיעסב רומאכ שרגמב תוכז לעב תשקבל  )ב(           

 להנמה תאמ רושיא לארשי יעקרקמ תושרל איצמה תוכזה לעבש דבלבו ,ףיעס ותואב רומאכ םירושיא
.וב םקוהש ןיינבה יבגל תוריכשל הדמעהה תפוקת המתש ךכל

די גשיהב רויד לע חוקיפ :'ה קרפ

להנמה יונימ
 שמשי ,רומאכ להנמ הנומ אל ;די גשיהב רויד ןיינעל להנמ ,ודרשמ ידבוע ןיבמ הנמי רשה  )א(       .9
.להנמכ ןוכישהו יוניבה דרשמ לש יללכה להנמה
.וז תפסות יפל וילע לטוהש רחא דיקפת לכ אלמיו ,וז תפסות יפל םירושיא ןתיי להנמה  )ב(           

חוויד תבוח
 ןפואב ,להנמל ךכ לע חוודי ,די גשיהב רוידל ןה וב רוידה תודיחיש ןיינבל רתיה םדא לביק  )א(     .10

.רשה עבקש םידעומבו
 ,להנמל ךכ לע חוודי ,די גשיהב רוידל ןה וב רוידה תודיחיש ןיינבב תולעב םדא ריבעה  )ב(           

.רשה עבקש םידעומבו ןפואב



 ,)2()1א( וא )14()א(א62 ףיעס יפל תינכת הרשיאש תיאמצע תימוקמ הדעו וא תימוקמ הדעו   )ג(           
 גשיהב רויד ןהש היפל ועבקנש רוידה תודיחי רפסמ לע הז ללכבו ,תינכתה לע להנמל חוודת ,ןיינעה יפל
.די

חוקיפ תויוכמס
 םיחקפמ ,רבדב תעגונה תימוקמה תושרה ידבוע וא ודרשמ ידבוע ןיבמ ,ךימסהל יאשר רשה  )א(     .11

.ןקלח וא ןלוכ ,הז קרפ יפל תויוכמסה םהל תונותנ ויהיש
:הלא לכ וב םימייקתמ ןכ םא אלא הז ףיעס יפל חקפמ ךמסוי אל  )ב(           

 ,רשה תעדל ,הב שי היתוביסנ וא התרמוח ,התוהמ תאפמש הריבעב עשרוה אל אוה   )1(
;ותכמסה תא עונמל ידכ
 יפכ הז ףיעס יפל ול תונותנ ויהיש תויוכמסה םוחתב המיאתמ הרשכה לביק אוה   )2(

;רשה הרוהש
.רשה הרוהש יפכ םיפסונ תורישכ יאנתב דמוע אוה   )3(

– הז ףיעס יפל ךמסוהש חקפמ יאשר ,וז תפסות יפל תוארוה עוציב לע חוקיפ םשל   )ג(           
 הדועת וא תוהז תדועת וינפל גיצהלו ונעמו ומש תא ול רוסמל םדא לכמ שורדל   )1(
;ותוא ההזמה תרחא תימשר
 שומיש וא תויוכז יבגל ךמסמ וא עדימ לכ ול רוסמל רבדב עגונה םדא לכמ שורדל   )2(
 ,םיבשחמה קוחב ותרדגהכ טלפ תוברל – "ךמסמ" ,וז הקספב ;די גשיהב רוידב
;1995-ה"נשתה
 ,קסוע אוהש ,די גשיהב רוידל איהש רויד תדיחיב תוכז לעב שמשמה םוקמל סנכיהל   )3(
 דבלבו ,וז תפסות יפל תוארוה םויק לע תרוקיב עצבלו ,ןתרכשהל וא רויד תודיחי תריכמל
.טפשמ תיב לש וצ יפ לע אלא םירוגמל שמשמה םוקמל סנכיי אלש

 ודיקפת יולימ תעב אלא ול תונותנה תויוכמסב שומיש השעי אל הז ףיעס יפל חקפמ  )ד(           
:הלא םיינש םייקתהבו

;ודיקפת תאו ותוא ההזמה גת יולג ןפואב דנוע אוה   )1(
 הז קרפ יפל ויתויוכמס לעו ודיקפת לע הדיעמה רשה ידיב המותחה הדועת ודיב שי   )2(

.השירד יפ לע גיצי התואש

םושיר לוהינ
:הלא לכ תוחפל וב וללכייש םושיר להני להנמה  )א(     .12

;די גשיהב רוידל ןהש רוידה תודיחי יטרפ לש םושיר   )1(
.די גשיהב רוידל ןה םהב רויד תודיחיש םיניינב לש םילעב לש םושיר   )2(

 לש טנרטניאה רתאב םסרופיו ,רוביצה ןויעל חותפ היהי )א( ןטק ףיעסב רומאכ םושירה  )ב(           
.ןוכישהו יוניבה דרשמ

רוביצ תוינפ רוריב
 םילעב ידי לע היתוארוה תרפה ןיינעל תוברל ,וז תפסות ןיינעל רוביצ תוינפ ררבי להנמה  )א(     .13

.די גשיהב רויד לש
 די גשיהב רוידב תוכז לעבלו הנופל ךכ לע עידוי ,תקדצומ איה רוביצ תיינפש להנמה אצמ  )ב(           

.וילא תעגונ היינפהש
 תוארוה וא וז תפסות לש היתוארוה תרפה לשב תקדצומ איה רוביצ תיינפ יכ להנמה עבק   )ג(           

.יטפשמ ךילה לכב הב עבקנל הרואכל היאר ותעיבק היהת ,היפל ועבקנש
יפסכ םוציע :'ה קרפ

די גשיהב רויד לש םילעב לע יפסכ םוציע תלטה
 יאשר ,ןלהל תוטרופמה תוארוהמ הארוה די גשיהב רוידל ןהש רויד תודיחי לש םילעב רפה  )א(     .14

 אוה םאו ,םישדח םילקש 15,000 לש םוכסב ,הז ףיעס תוארוה יפל יפסכ םוציע וילע ליטהל להנמה
:םישדח םילקש 30,000 לש םוכסב – דיגאת

 ,די גשיהב רוידל איהש רויד תדיחיב שומיש תושעל רחאל השרה וא שומיש השע   )1(
;)ג(3 ףיעס תוארוהל דוגינב ,רויד תדיחיב תולעב ריבעה וא ,2 ףיעס תוארוהל דוגינב



5 ףיעס תוארוהל דוגינב ,די גשיהב רוידל איהש רויד תדיחיב תוריכשה ימד תא הלעה   )2(
;)2()א(
.)ב( וא )א(10 ףיעס תוארוהל דוגינב ,להנמל חוויד אל   )3(

 הז קוחל המ158 דע גל158 םיפיעס תוארוה ולוחי )א( ןטק ףיעס יפל יפסכ םוציע לע  )ב(           
 "הנוממה" םוקמבו "רשה" אובי "םינפה רש" םוקמב ,םוקמ לכב :הלא םייונישבו םיביוחמה םייונישב
."להנמה" אובי

תונוש תוארוה :'ז קרפ

תונקתו עוציב
 ללכבו ,העוציבל עגונה ןיינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו ,וז תפסות עוציב לע הנוממ רשה     .15

.טנרטניאב םוסרפה תוברל ,םמוסרפ ןפואו ,וז תפסות יפל םסרפל שיש םיטרפה ןיינעב תוארוה הז
תפסותה תלוחת

 ,ןהיפל םירתיה לעו )2()1א( וא )14()א(א62 ףיעסב רומאכ תוינכת לע ולוחי וז תפסות תוארוה     .16
.דבלב

2014-ד"עשת )101 'סמ ןוקית(
תיעיבש תפסות

)ומ158-ו )ב(בל158 םיפיעס(
יפסכ םוציע ןהילע לוחיש 3'ה קרפ יפל תוארוה תרפה

2016-ו"עשת )106 'סמ ןוקית(
תינימש תפסות
)א177 ףיעס(

 תפרוצמה הפמב םינמוסמש יפכ תיליע תרצנב הלקה תשומחתה לעפמ םחתמ לש םנוד 650-כ      )1(
 תוכרעמ שעת תרבחל לארשי יעקרקמ תושר ןיב רומאה םחתמב שומישל האשרה םכסהל 1א חפסנב
.רצואה דרשמב ןונכתה להנימב תדקפומו ,רצואה רש ידיב המותח ,מ"עב
1א חפסנב תפרוצמה הפמב םינמוסמש יפכ למרכה תריטב תכתמה לעפמ םחתמ לש םנוד 240-כ      )2(
 המותח ,מ"עב תוכרעמ שעת תרבחל לארשי יעקרקמ תושר ןיב רומאה םחתמב שומישל האשרה םכסהל
.רצואה דרשמב ןונכתה להנימב תדקפומו ,רצואה רש ידיב
 האשרה םכסהל 'ג חפסנב תפרוצמה הפמב עיפומה ןורשה תמר םחתמ ךותמ םנוד 5,600-כ      )3(
 םינמוסמש יפכ ,מ"עב תוכרעמ שעת תרבחל לארשי יעקרקמ תושר ןיב רומאה םחתמב שומישל
 ןונכתה להנימב תדקפומו ,רצואה רש ידיב המותח ,רומאה האשרהה םכסהל 'ב חפסנבש 1 טירשתב
.רצואה דרשמב
 האשרה םכסהל 1א חפסנב תפרוצמה הפמב םינמוסמש יפכ עקב תמר םחתמ לש םנוד 52,000-כ      )4(
 רש ידיב המותח ,מ"עב תוכרעמ שעת תרבחל לארשי יעקרקמ תושר ןיב רומאה םחתמב שומישל
.רצואה דרשמב ןונכתה להנימב תדקפומו ,רצואה
אריפש םייח השמ                   לוכשא יול                                                           
םינפה רש                              הלשממה שאר                                                                            

רזש ןמלז רואינש                 
הנידמה אישנ                           

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

[1]
 'מע 3.8.2015 םוימ 7086 'סמ ה"עשת פ"י :14.7.2015 םוימ ףקותב רצואה רשו םינפה רש ןיב תויוכמס תרבעה 'ר
7720.

.)14 'מע 532 'סמ ג"כשת ח"ה( 307 'מע 12.8.1965 םוימ 467 'סמ ה"כשת ח"ס םסרופ *
.2 'מע 19.1.1966 םוימ 468 'סמ ו"כשת ח"ס ט"ת
 ןינעל 8 ףיעס 'ר ;1 'סמ ןוקית –)115 'מע 691 'סמ ו"כשת ח"ה( 10 'מע 22.12.1966 םוימ 488 'סמ ז"כשת ח"ס ןקות
.הליחת
 קוחל 30 ףיעסב 2 'סמ ןוקית –)229 'מע 777 'סמ ח"כשת ח"ה( 172 'מע 11.7.1969 םוימ 562 'סמ ט"כשת ח"ס
.1969-ט"כשת ,)2 'סמ ןוקית( תיחרזאה תוננוגתהה



.3 'סמ ןוקית –)309 'מע 844 'סמ ט"כשת ח"ה( 223 'מע 25.7.1969 םוימ 570 'סמ ט"כשת ח"ס
.4 'סמ ןוקית –)290 'מע 1063 'סמ ג"לשת ח"ה( 228 'מע 27.7.1973 םוימ 710 'סמ ג"לשת ח"ס
 יתוריש קוחל 22 ףיעסב 5 'סמ ןוקית –)85 'מע 1030 'סמ ג"לשת ח"ה( 233 'מע 7.7.1976 םוימ 818 'סמ ו"לשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םישדוח השיש ותליחת ;1976-ו"לשת ,תוריית
.6 'סמ ןוקית – )264 'מע 1244 'סמ ו"לשת ח"ה( 253 'מע 29.7.1976 םוימ 822 'סמ ו"לשת ח"ס
.7 'סמ ןוקית – )390 'מע 1194 'סמ ה"לשת ח"ה( 253 'מע 29.7.1976 םוימ 822 'סמ ו"לשת ח"ס
.8 'סמ ןוקית – )98 'מע 1278 'סמ ז"לשת ח"ה( 15 'מע 9.11.1977 םוימ 873 'סמ ח"לשת ח"ס
.9 'סמ ןוקית – )376 'מע 1260 'סמ ו"לשת ח"ה( 180 'מע 4.8.1978 םוימ 906 'סמ ח"לשת ח"ס
.10 'סמ ןוקית – )252 'מע 1349 'סמ ח"לשת ח"ה( 14 'מע 16.11.1978 םוימ 915 'סמ ט"לשת ח"ס
.הלוחת ןינעל 2 ףיעס 'ר ;11 'סמ ןוקית – )230 'מע 1409 'סמ ט"לשת ח"ה( 42 'מע 9.1.1980 םוימ 955 'סמ ם"שת ח"ס
.12 'סמ ןוקית – )96 'מע 1385 'סמ ט"לשת ח"ה( 14 'מע 11.11.1980 םוימ 988 'סמ א"משת ח"ס
.13 'סמ ןוקית – )406 'מע 1478 'סמ ם"שת ח"ה( 46 'מע 15.12.1980 םוימ 993 'סמ א"משת ח"ס
 ןינעל 3 ףיעס 'ר ;14 'סמ ןוקית – )68 'מע 1493 'סמ א"משת ח"ה( 108 'מע 12.2.1981 םוימ 1005 'סמ א"משת ח"ס
.רבעמ תוארוה
 םויב ותליחת ;15 'סמ ןוקית – )37 'מע 1488 'סמ א"משת ח"ה( 109 'מע 12.2.1981 םוימ 1005 'סמ א"משת ח"ס

1.6.1981.
 םויב ותליחת ;16 'סמ ןוקית – )293 'מע 1466 'סמ א"משת ח"ה( 111 'מע 12.2.1981 םוימ 1005 'סמ א"משת ח"ס

1.6.1981.
.17 'סמ ןוקית – )294 'מע 1526 'סמ א"משת ח"ה( 166 'מע 3.4.1981 'מע 1015 'סמ א"משת ח"ס
1.7.1981 םויב ותליחת ;18 'סמ ןוקית – )54 'מע 1491 'סמ א"משת ח"ה( 184 'מע 8.4.1981 םוימ 1018 'סמ א"משת ח"ס
 .278 'מע 26.5.1981 םוימ 1025 'סמ א"משת ח"ס ט"ת .רבעמ תוארוה ןינעל 8 ףיעס 'רו
 ,קזבה קוחל 57 ףיעסב 19 'סמ ןוקית –)355 'מע 1537 'סמ א"משת ח"ה( 229 'מע 22.8.1982 םוימ 1060 'סמ ב"משת ח"ס
.1.2.1984 םויב ותליחת ;1982-ב"משת
 ןינעל 17 ,16 םיפיעס 'ר ;20 'סמ ןוקית – )188 'מע 1579 'סמ ב"משת ח"ה( 25 'מע 4.1.1983 םוימ 1071 'סמ ג"משת ח"ס
 'מע 30.3.1983 םוימ 1079 'סמ ג"משת ח"ס ;40 'מע 25.1.1983 םוימ 1074 'סמ ג"משת ח"ס ט"ת .רבעמ תוארוהו הליחת

.1.1.1984 םויב ותליחת ;21 'סמ ןוקיתל 2 ףיעסב 146 'מע 7.6.1984 םוימ 1118 'סמ ד"משת ח"ס ןקות .63
 ןינעל )א(3 ףיעס 'ר ;21 'סמ ןוקית – )174 'מע 1667 'סמ ד"משת ח"ה( 146 'מע 7.6.1984 םוימ 1118 'סמ ד"משת ח"ס
.הליחת
.22 'סמ ןוקית – )40 'מע 1758 'סמ ו"משת ח"ה( 129 'מע 12.3.1986 םוימ 1172 'סמ ו"משת ח"ס
.23 'סמ ןוקית – )116 'מע 1768 'סמ ו"משת ח"ה( 130 'מע 12.3.1986 םוימ 1172 'סמ ו"משת ח"ס
 ןינעל 3 ףיעס 'ר ;24 'סמ ןוקית – )222 'מע 1735 'סמ ה"משת ח"ה( 150 'מע 16.4.1986 םוימ 1176 'סמ ו"משת ח"ס
.רבעמ תארוה
.25 'סמ ןוקית – )160 'מע 1817 'סמ ז"משת ח"ה( 20 'מע 8.1.1988 םוימ 1233 'סמ ח"משת ח"ס
52 ,51 םיפיעס 'ר ;26 'סמ ןוקית – )160 'מע 1817 'סמ ז"משת ח"ה( 144 'מע 27.7.1988 םוימ 1259 'סמ ח"משת ח"ס
 ןינעל 3 ףיעס 'ר ;27 'סמ ןוקיתל 2 ףיעסב 7 'מע 8.2.1989 םוימ 1266 'סמ ט"משת ח"ס ןקות .רבעמ תוארוהו הליחת ןינעל
.27.1.1989 םויב ותליחת ;)80 'מע 1929 'סמ ט"משת ח"ה( 56 'מע 30.5.1989 םוימ 1275 'סמ ט"משת ח"ס .הליחת
.26.1.1989 םויב ותליחת ;27 'סמ ןוקית – )10 'מע 1912 'סמ ט"משת ח"ה( 7 'מע 8.2.1989 םוימ 1266 'סמ ט"משת ח"ס
 ןוקית( 26 ןוקית רוקמב[ 28 'סמ ןוקית – )80 'מע 1929 'סמ ט"משת ח"ה( 56 'מע 30.5.1989 םוימ 1275 'סמ ט"משת ח"ס
.])2 'סמ
 ראודה תושר קוחל 12 ףיעסב 29 'סמ ןוקית –)55 'מע 1968 'סמ ן"שת ח"ה( 123 'מע 4.4.1990 םוימ 1313 'סמ ן"שת ח"ס
.1990-ן"שת ,)ןוקית(
 יכילה קוחל 7 ףיעסב 30 'סמ ןוקית – )218 'מע 2000 'סמ ן"שת ח"ה( 168 'מע 20.7.1990 םוימ 1323 'סמ ן"שת ח"ס
.1990-ן"שת ,)העש תארוה( הינבו ןונכת
 רומישל תינכת( 31 'סמ ןוקית – )175 'מע 2045 'סמ א"נשת ח"ה( 164 'מע 21.6.1991 םוימ 1359 'סמ א"נשת ח"ס
.)םירתא
.32 'סמ ןוקית – )251 'מע 2060 'סמ א"נשת ח"ה( 213 'מע 31.7.1991 םוימ 1366 'סמ א"נשת ח"ס
 ןינעל 6 ףיעס 'ר ;33 'סמ ןוקית – )144 'מע 2038 'סמ א"נשת ח"ה( 220 'מע 22.8.1991 םוימ 1368 'סמ א"נשת ח"ס
.ףקותו הליחת
 תויושרה קוחל 7 ףיעסב 34 'סמ ןוקית –)272 'מע 2066 'סמ א"נשת ח"ה( 7 'מע 31.10.1991 םוימ 1370 'סמ ב"נשת ח"ס
.רבעמ תוארוה ןינעל 8 ףיעס 'ר ;1991-ב"נשת )תימוקמ תושר סדנהמ( תוימוקמה
 יכילה קוחל 5 ףיעסב 35 'סמ ןוקית – )264 'מע 2120 'סמ ב"נשת ח"ה( 159 'מע 25.3.1992 םוימ 1391 'סמ ב"נשת ח"ס
.1992-ב"נשת ,)2 'סמ( )העש תארוה( הינבו ןונכת
.36 'סמ ןוקית – )30 'מע 2147 'סמ ג"נשת ח"ה( 21 'מע 7.1.1993 םוימ 1406 'סמ ג"נשת ח"ס
 םוימ םימי 30 ותליחת ;37 'סמ ןוקית – )56 'מע 2158 'סמ ג"נשת ח"ה( 98 'מע 22.3.1994 םוימ 1456 'סמ ד"נשת ח"ס
.רבעמ תוארוה ןינעל 6 ףיעסו הליחת ןינעל 5 ףיעס 'רו ומוסרפ



.38 'סמ ןוקית – )217 'מע 2245 'סמ ד"נשת ח"ה( 123 'מע 24.3.1994 םוימ 1459 'סמ ד"נשת ח"ס
.39 'סמ ןוקית – )419 'מע 2267 'סמ ד"נשת ח"ה( 242 'מע 8.7.1994 םוימ 1471 'סמ ד"נשת ח"ס
 'סמ ז"נשת ח"ס ט"ת .40 'סמ ןוקית – )83 'מע 2317 'סמ ה"נשת ח"ה( 55 'מע 28.12.1994 םוימ 1496 'סמ ה"נשת ח"ס

.28.12.1994 םויב ותליחת ;167 'מע 10.6.1997 םוימ 1625
 םי ןויכז קוחל 1 ףיעסב 41 'סמ ןוקית –)265 'מע 2355 'סמ ה"נשת ח"ה( 128 'מע 15.2.1995 םוימ 1505 'סמ ה"נשת ח"ס
.1995-ה"נשת ,)הקיקח ינוקית( חלמה
.42 'סמ ןוקית – )170 'מע 2333 'סמ ה"נשת ח"ה( 338 'מע 30.6.1995 םוימ 1529 'סמ ה"נשת ח"ס
144 ,142 םיפיעס 'ר ;43 'סמ ןוקית – )16 'מע 2307 'סמ ה"נשת ח"ה( 450 'מע 24.8.1995 םוימ 1544 'סמ ה"נשת ח"ס
 'סמ ןוקית לש ותליחת םויב ותליחת ;167 'מע 10.6.1997 םוימ 1625 'סמ ז"נשת ח"ס ט"ת .רבעמ תוארוהו הליחת ןינעל

43.
 ו"נשת ח"ס סופד ט"ת .44 'סמ ןוקית – )420 'מע 2389 'סמ ה"נשת ח"ה( 110 'מע 29.2.1996 םוימ 1567 'סמ ו"נשת ח"ס
.8 טרפ – 387 'מע 10.9.1996 םוימ 1600 'סמ
 תרבגהל קוחל 40 ףיעסב 45 'סמ ןוקית –)20 'מע 2650 'סמ ח"נשת ח"ה( 91 'מע 15.1.1998 םוימ 1645 'סמ ח"נשת ח"ס
 םוימ םימי 30 ותליחת ;1998-ח"נשת ,)הקיקח ינוקית( 1998 םיפסכה תנשל ביצקתה ידעי תגשהלו הקוסעתהו החימצה
.ומוסרפ
 םינג קוחל 69 ףיעסב 46 'סמ ןוקית –)83 'מע 2594 'סמ ז"נשת ח"ה( 217 'מע 5.4.1998 םוימ 1666 'סמ ח"נשת ח"ס
.1998-ח"נשת ,החצנה ירתאו םיימואל םירתא ,עבט תורומש ,םיימואל
 קשמ קוחל 5 ףיעסב 47 'סמ ןוקית –)470 'מע 2276 'סמ ד"נשת ח"ה( 290 'מע 29.7.1998 םוימ 1678 'סמ ח"נשת ח"ס
.1998-ח"נשת ,)ןוקית( )תורחתה םודיק( קלדה
 קוחל 10 ףיעסב 48 'סמ ןוקית –)230 'מע 2785 'סמ ט"נשת ח"ה( 93 'מע 15.2.1999 םוימ 1704 'סמ ט"נשת ח"ס
 ;1999-ט"נשת ,)1999 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה
.1.1.1999 םויב ותליחת
9 ףיעסב ]48 'סמ רוקמב[ 49 'סמ ןוקית –)68 'מע 2824 'סמ ס"שת ח"ה( 72 'מע 10.1.2000 םוימ 1724 'סמ ס"שת ח"ס
 ,)2000 ביצקתה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תנידמ קשמב םירדסהה קוחל
 .1.1.2000 םויב ותליחת ;2000-ס"שת
 טפשמ יתב קוחל 20 ףיעסב 50 'סמ ןוקית –)2 'מע 2821 'סמ ס"שת ח"ה( 192 'מע 11.6.2000 םוימ 1739 'סמ ס"שת ח"ס
.11.12.2000 םויב ותליחת ;2000-ס"שת ,םיילהנימ םינינעל
 קזבה קוחל 3 ףיעסב 51 'סמ ןוקית –)362 'מע 2869 'סמ ס"שת ח"ה( 219 'מע 29.6.2000 םוימ 1743 'סמ ס"שת ח"ס
 .2000-ס"שת ,)23 'סמ ןוקית(
 ןודקפה קוחל 17 ףיעסב 52 'סמ ןוקית –)464 'מע 2892 'סמ ס"שת ח"ה( 277 'מע 13.8.2000 םוימ 1751 'סמ ס"שת ח"ס
.2000-ס"שת ,)2 'סמ ןוקית( הקשמ ילכמ לע
 ןינעל 2 ףיעס 'ר ;53 'סמ ןוקית – )726 'מע 2917 'סמ ס"שת ח"ה( 44 'מע 14.12.2000 םוימ 1761 'סמ א"סשת ח"ס
 .הלוחת
 קוחל 15 ףיעסב 54 'סמ ןוקית –)582 'מע 2990 'סמ א"סשת ח"ה( 238 'מע 4.4.2001 םוימ 1786 'סמ א"סשת ח"ס
 הרוקמש הקיקח לש הילתהו לוטיב ,ןוקית( )2001 תנשל ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה
 ןקות .רבעמ תארוה ןינעל 16 ףיעס 'רו 31.12.2005 םוי דע 1.4.2001 םוימ ופקות ;2001-א"סשת ,)תויטרפ קוח תועצהב
 ח"ה ,205 'מע 3065 'סמ ב"סשת ח"ה ,16 'מע 3043 'סמ ב"סשת ח"ה( 167 'מע 17.2.2002 םוימ 1831 'סמ ב"סשת ח"ס
 הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל 32 ףיעסב )1 'סמ ןוקית( 54 'סמ ןוקית –)224 'מע 3072 'סמ ב"סשת
1.6.2003 םוימ 1892 'סמ ג"סשת ח"ס .2002-ב"סשת ,)2002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל
 תארבהל תינכתה קוחל 107 ףיעסב )2 'סמ ןוקית( 54 'סמ ןוקית – )262 'מע 25 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה( 496 'מע
 ;2003-ג"סשת ,)2004-ו 2003 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( לארשי תלכלכ
 ו"סשת הלשממה ח"ה( 359 'מע 15.6.2006 םוימ 2057 'סמ ו"סשת ח"ס .הלוחת ןינעל םש 'רו 17.5.2003 םויב ותליחת
 ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוחל 68 ףיעסב )3 'סמ ןוקית( 54 'סמ ןוקית – )298 'מע 236 'סמ
.1.7.2006 םויב ותליחת ;2006-ו"סשת ,)2006 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה
 קוחל 144 ףיעסב 55 'סמ ןוקית –)582 'מע 2823 'סמ ס"שת ח"ה( 489 'מע 31.7.2001 םוימ 1802 'סמ א"סשת ח"ס
 .2001-א"סשת ,בויבו םימ ידיגאת
 ףיעסב ]55 'סמ רוקמב[ 56 'סמ ןוקית –)365 'מע 2957 'סמ א"סשת ח"ה( 519 'מע 7.8.2001 םוימ 1805 'סמ א"סשת ח"ס
 ןינעל 4 ףיעס 'ר ;2001-א"סשת ,)הקיקח ינוקיתו תוארוה( םירוגמ ינינבבו םיירוביצ םינינבב תבש תוילעמ תנקתה קוחל 2
.הלוחת
 –)430 'מע 2973 'סמ א"סשת ח"ה ,184 'מע 2945 'סמ א"סשת ח"ה( 560 'מע 9.8.2001 םוימ 1807 'סמ א"סשת ח"ס
 .2001-א"סשת ,)25 'סמ ןוקית( קזבה קוחל 98 ףיעסב ]56 'סמ רוקמב[ 57 'סמ ןוקית
 זגה קשמ קוחל 98 ףיעסב 58 'סמ ןוקית –)676 'מע 3011 'סמ א"סשת ח"ה( 83 'מע 3.1.2002 םוימ 1820 'סמ ב"סשת ח"ס
.2002-ב"סשת ,יעבטה
 השולש ותליחת ;59 'סמ ןוקית – )180 'מע 3059 'סמ ב"סשת ח"ה( 132 'מע 12.2.2002 םוימ 1829 'סמ ב"סשת ח"ס
.ב83 ףיעס יפל תונקת םוסרפ םוימ םישדוח
 ח"ה ,205 'מע 3065 'סמ ב"סשת ח"ה ,16 'מע 3043 'סמ ב"סשת ח"ה(  157 'מע 17.2.2002 םוימ 1831 'סמ ב"סשת ח"ס
 ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל 18 ףיעסב 60 'סמ ןוקית –)224 'מע 3072 'סמ ב"סשת
.רבעמ תארוה ןינעל 19 ףיעס 'רו 1.1.2002 םויב ותליחת ;2002-ב"סשת ,)2002 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו
 .61 'סמ ןוקית – )288 'מע 3082 'סמ ב"סשת ח"ה( 206 'מע 21.3.2002 םוימ 1836 'סמ ב"סשת ח"ס



.62 'סמ ןוקית – )399 'מע 3097 'סמ ב"סשת ח"ה( 427 'מע 13.6.2002 םוימ 1849 'סמ ב"סשת ח"ס
 קוחל 1 ףיעסב 63 'סמ ןוקית – )166 'מע 3057 'סמ ב"סשת ח"ה( 490 'מע 24.7.2002 םוימ 1859 'סמ ב"סשת ח"ס
.2002-ב"סשת ,)הקיקח ינוקית( לילגהו בגנה חותיפל
 ;]63 'סמ רוקמב[ 64 'סמ ןוקית – )850 'מע 3162 'סמ ב"סשת ח"ה( 56 'מע 19.11.2002 םוימ 1873 'סמ ג"סשת ח"ס
.הלוחת ןינעל 3 ףיעס 'רו ומוסרפ םוימ םישדוח העשת ותליחת
 ]64 'סמ רוקמב[ 65 'סמ ןוקית – )874 'מע 3168 'סמ ב"סשת ח"ה( 118 'מע 25.11.2002 םוימ 1879 'סמ ג"סשת ח"ס
 םימי 60 ותליחת ;2002-ג"סשת ,)הקיקח ינוקית( הביבסה תוכיא תרימשב םנינעש םיירוביצ םיפוג גוציי קוחל 4 ףיעסב
.)208 'מע 29.12.2002 םוימ 1883 'סמ ט"ת( ומוסרפ םוימ
 ]65 'סמ רוקמב[ 66 'סמ ןוקית – )18 'מע 4 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה( 192 'מע 29.12.2002 םוימ 1882 'סמ ג"סשת ח"ס
 ,)2003 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל 41 ףיעסב
.הלוחת ןינעל 42 ףיעס 'רו 1.1.2003 םויב ותליחת ;2002-ג"סשת
 קוחל 2 ףיעסב 67 'סמ ןוקית – )52 'מע 64 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה( 70 'מע 18.1.2004 םוימ 1920 'סמ ד"סשת ח"ס
.1.1.2004 םויב ותליחת ;2004-ד"סשת ,)הקיקח ינוקית( 2004 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה
30 ותליחת ;68 'סמ ןוקית – )511 'מע 109 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה( 503 'מע 10.8.2004 םוימ 1955 'סמ ד"סשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םימי
21 ףיעסב 69 'סמ ןוקית – )604 'מע 51 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה( 546 'מע 15.8.2004 םוימ 1958 'סמ ד"סשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םישדוח 3 ותליחת ;2004-ד"סשת ,תיפוחה הביבסה תרימש קוחל
2 ףיעס 'ר ;70 'סמ ןוקית – )77 'מע 64 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה( 105 'מע 26.1.2005 םוימ 1976 'סמ ה"סשת ח"ס
.הלוחת ןינעל
 ךות ותליחת ;72 'סמ ןוקית – )72 'מע 64 'סמ ה"סשת תסנכה ח"ה( 276 'מע 3.4.2005 םוימ 1994 'סמ ה"סשת ח"ס
.הלוחת ןינעל 5 ,4 םיפיעס 'ר ךא םינש שמח ךשמל ופקותו ומוסרפ םוימ םישדוח העברא
 ןויווש קוחל 7 ףיעסב 71 'סמ ןוקית – )326 'מע 2951 'סמ א"סשת ח"ה( 323 'מע 7.4.2005 םוימ 1995 'סמ ה"סשת ח"ס
.הלוחת ןינעל )ב(20 'סו הליחת ןינעל )ד(19 ףיעס 'ר ;2005-ה"סשת ,)2 'סמ ןוקית( תולבגומ םע םישנאל תויוכז
 םויב ותליחת ;73 'סמ ןוקית – )99 'מע 68 'סמ ה"סשת תסנכה ח"ה( 660 'מע 5.7.2005 םוימ 2011 'סמ ה"סשת ח"ס

.הלוחת ןינעל 3 ףיעס 'רו 29.8.2006
 קוחל 28 ףיעסב 74 'סמ ןוקית – )298 'מע 77 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה( 747 'מע 8.8.2005 םוימ 2020 'סמ ה"סשת ח"ס
 ו"סשת ח"ס ןקות .הלוחתו הליחת ןינעל 44 ,43 םיפיעס 'ר ;2005-ה"סשת ,)15 'סמ ןוקית( םיילהנימ םינינעל טפשמ יתב
 קוחל 36 ףיעסב )ןוקית( 74 'סמ ןוקית – )298 'מע 236 'סמ ו"סשת הלשממה ח"ה( 330 'מע 15.6.2006 םוימ 2057 'סמ
 .2006-ו"סשת ,)2006 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה
 'סמ ןוקית( 74 'סמ ןוקית – )416 'מע 369 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 639 'מע 10.7.2008 םוימ 2165 'סמ ח"סשת ח"ס
.84 'סמ ןוקיתל 9 ףיעסב )2
27 ףיעסב 75 'סמ ןוקית – )894 'מע 184 'סמ ה"סשת הלשממה ח"ה( 166 'מע 1.1.2006 םוימ 2046 'סמ ו"סשת ח"ס
.1.1.2006 םויב ותליחת ;2006-ו"סשת ,תנניימ יתלבה הנירקה קוחל
34 ףיעסב 76 'סמ ןוקית – )298 'מע 236 'סמ ו"סשת הלשממה ח"ה( 325 'מע 15.6.2006 םוימ 2057 'סמ ו"סשת ח"ס
 ,)2006 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוחל
232 'מע 22.10.2009 םוימ 2212 'סמ ע"שת ח"ס ןקות .רבעמ תוארוהו הליחת ןינעל 38 ,37 םיפיעס 'ר ;2006-ו"סשת
 הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה קוחב )ןוקית( 76 'סמ ןוקית – )596 ,348 'מע 436 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה(
.ףקות ןינעל 2 ףיעס 'ר ;2006-ע"שת ,)3 'סמ ןוקית( )2006 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל
 קוחל 52 ףיעסב 77 'סמ ןוקית – )16 'מע 260 'סמ ז"סשת הלשממה ח"ה( 82 'מע 11.1.2007 םוימ 2077 'סמ ז"סשת ח"ס
 ;2007-ז"סשת ,)2007 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסה
.1.1.2007 םויב ותליחת
180 ותליחת ;78 'סמ ןוקית – )114 'מע 109 'סמ ו"סשת תסנכה ח"ה( 155 'מע 27.3.2007 םוימ 2089 'סמ ז"סשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םימי
.79 'סמ ןוקית – )180 'מע 151 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה( 412 'מע 26.7.2007 םוימ 2105 'סמ ז"סשת ח"ס
.80 'סמ ןוקית – )90 'מע 136 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה( 8 'מע 15.10.2007 םוימ 2113 'סמ ח"סשת ח"ס
 קוחל 4 ףיעסב 81 'סמ ןוקית – )154 'מע 146 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה( 17 'מע 24.10.2007 םוימ 2114 'סמ ח"סשת ח"ס
.2007-ח"סשת ,)ןוקית( תיפוחה הביבסה תרימש
 העש תארוה – )904 'מע 327 'סמ ז"סשת הלשממה ח"ה( 62 'מע 29.11.2007 םוימ 2120 'סמ ח"סשת ח"ס
.המוסרפ םוימ םינש שולש הפקות ;2007-ח"סשת
 ףיעסב 82 'סמ ןוקית – )147 ,16 'מע 335 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 196 'מע 10.2.2008 םוימ 2133 'סמ ח"סשת ח"ס

.2008-ח"סשת ,)29 'סמ ןוקית( וידרו היזיוולטל הינשה תושרה קוחל 14
53 ףיעסב 83 'סמ ןוקית – )92 ,16 'מע 335 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 462 'מע 10.4.2008 םוימ 2148 'סמ ח"סשת ח"ס
.2008-ח"סשת ,תרנכה יפוחב לופיטה תרדסה קוחל
 תארוהו 84 'סמ ןוקית – )416 'מע 369 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 632 'מע 10.7.2008 םוימ 2165 'סמ ח"סשת ח"ס
 ת"ק ןקות( ףקותל הסינכה ןיינעל 198 ,ז12 םיפיעסל םיילושה תרעה 'רו הלוחתו הליחת ןינעל 11 ,10 םיפיעס 'ר ;העש
.)2009-ט"סשת וצ – 1080 'מע 30.6.2009 םוימ 6790 'סמ ט"סשת
210 'סמ ח"סשת תסנכה ח"ה ,126 'מע 111 'סמ ו"סשת תסנכה ח"ה( 784 'מע 31.7.2008 םוימ 2174 'סמ ח"סשת ח"ס
.1.1.2011 םויב ותליחת ;2008-ח"סשת ,יקנ ריווא קוחל 85 ףיעסב 85 'סמ ןוקית – )209 'מע



 ןינעל 9 ףיעס 'ר ;86 'סמ ןוקית – )323 'מע 233 'סמ ח"סשת תסנכה ח"ה( 798 'מע 5.8.2008 םוימ 2175 'סמ ח"סשת ח"ס
.הליחת
.87 'סמ ןוקית – )512 'מע 378 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 840 'מע 7.8.2008 םוימ 2179 'סמ ח"סשת ח"ס
.88 'סמ ןוקית – )314 'מע 232 'סמ ח"סשת תסנכה ח"ה( 82 'מע 16.11.2008 םוימ 2190 'סמ ט"סשת ח"ס
 השיש ותליחת ;89 'סמ ןוקית – )34 'מע 261 'סמ ט"סשת תסנכה ח"ה( 82 'מע 16.11.2008 םוימ 2190 'סמ ט"סשת ח"ס
.ומוסרפ םוימ םישדוח
 ףיעסב 90 'סמ ןוקית – )348 'מע 436 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה( 216 'מע 23.7.2009 םוימ 2203 'סמ ט"סשת ח"ס ןקות

 ותליחת ;2009-ט"סשת ,)2010-ו 2009 םינשל תילכלכה תינכתה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תולעייתהה קוחל 68
.15.7.2009 םויב
 ףיעסב 91 'סמ ןוקית – )514 ,348 'מע 436 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה( 330 'מע 10.8.2009 םוימ 2209 'סמ ט"סשת ח"ס

.1.1.2010 םויב ותליחת ;2009-ט"סשת ,)7 'סמ ןוקית( לארשי יעקרקמ להנימ קוחל 43
24 ףיעסב 92 'סמ ןוקית – )414 'מע 237 'סמ ו"סשת הלשממה ח"ה( 366 'מע 15.2.2010 םוימ 2228 'סמ ע"שת ח"ס
.העש תארוה ןינעל 29 ףיעס 'ר ;2010-ע"שת ,)3 'סמ( )רוביצ יכרוצל השיכר( תועקרקה תדוקפ ןוקיתל קוחל
5 ףיעסב 93 'סמ ןוקית – )589 ,348 'מע 436 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה( 415 'מע 16.3.2010 םוימ 2233 'סמ ע"שת ח"ס
.רבעמ תוארוהו הלוחת ןינעל )ב(6 ףיעס 'ר ;2010-ע"שת ,)6 'סמ ןוקית( )העש תארוה( םיירוביצ םינוכיש םושיר קוחל
.94 'סמ ןוקית – )100 'מע 305 'סמ ע"שת תסנכה ח"ה( 450 'מע 23.3.2010 םוימ 2236 'סמ ע"שת ח"ס
.95 'סמ ןוקית – )150 'מע 316 'סמ ע"שת תסנכה ח"ה( 555 'מע 30.6.2010 םוימ 2245 'סמ ע"שת ח"ס
 קוחל 43 ףיעסב העש תארוה – )6 'מע 541 'סמ א"עשת הלשממה ח"ה( 186 'מע 6.1.2011 םוימ 2271 'סמ א"עשת ח"ס
 ט"ת .1.1.2016 םוי דע 1.1.2011 םוימ הפקות ;2010-א"עשת ,)הקיקח ינוקית( 2012-ו 2011 םינשל תילכלכה תוינידמה
.19 'מע 16.11.2011 םוימ 2320 'סמ ב"עשת ח"ס
3 ףיעס 'ר ;96 'סמ ןוקית – )464 'מע 564 'סמ א"עשת הלשממה ח"ה( 669 'מע 28.3.2011 םוימ 2285 'סמ א"עשת ח"ס
.הליחת ןינעל
 קוחל 4 ףיעסב 97 'סמ ןוקית – )165 'מע 459 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה( 458 'מע 20.6.2012 םוימ 2364 'סמ ב"עשת ח"ס
.2012-ב"עשת ,)2 'סמ( )המדא תודיער ינפמ םיפתושמ םיתב קוזיח( ןיעקרקמה
.98 'סמ ןוקית – )135 'מע 452 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה( 511 'מע 17.7.2012 םוימ 2369 'סמ ב"עשת ח"ס
132 ףיעסב 99 'סמ ןוקית – )600 'מע 672 'סמ ב"עשת הלשממה ח"ה( 741 'מע 8.8.2012 םוימ 2381 'סמ ב"עשת ח"ס
.8.2.2013 םויב ותליחת ;2012-ב"עשת ,הלצהו תואבכל תיצראה תושרה קוחל
.100 'סמ ןוקית – )948 'מע 771 'סמ ג"עשת הלשממה ח"ה( 207 'מע 26.12.2013 םוימ 2424 'סמ ד"עשת ח"ס
 םיפיעס 'ר ;101 'סמ ןוקית – )1194 'מע 793 'סמ ג"עשת הלשממה ח"ה( 474 'מע 7.4.2014 םוימ 2450 'סמ ד"עשת ח"ס

 הלשממה ח"ה( 214 'מע 3.8.2015 םוימ 2497 'סמ ה"עשת ח"ס ןקות .רבעמ תוארוהו הלוחת ,הליחת ןינעל 83 ,81
103 'סמ ןוקית( היינבהו ןונכתה קוחל 28 ףיעסב 2015-ה"עשת )ןוקית( 101 'סמ ןוקית – )856 'מע 938 'סמ ה"עשת
 וצ – 351 'מע 24.12.2015 םוימ 7587 'סמ ו"עשת ת"ק ףקות תייחד .םינש שמחל ופקות ;2015-ה"עשת ,)העש תארוהו
.2015-ו"עשת

 קוחב( )2014 טסוגואב 1( ד"עשתה באב 'ה םויב הז קוח לש ותליחת ,)ז( דע )ב( םינטק םיפיעס תוארוהל ףופכב )א( .81
.)הליחתה םוי – הז
 דעומ תא םישדוח השימח לע הלעת אלש הפוקתל תוחדל ,הליחתה םוי ינפל םסרופיש וצב ,יאשר םינפה רש )ב( 

 ןיינעל םירדסה תעיבק םשל שורד רבדה יכ אצמ םא ,הז קוחל 39 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א86 ףיעס לש ותליחת
.רומאה ףיעסה לע העפשה ןהל שיש ,ירקיעה קוחל 'ט-ו 'ח םיקרפב תוארוה תלוחת
.הליחתה םוימ םישדוח השולש ,הז קוחל 19 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל ד44 ףיעס לש ותליחת )ג( 
.הליחתה םוימ םישדוח השיש ,הז קוחל 28 ףיעסב וחסונכ ,)1ב(א61 ףיעס לש ותליחת )ד( 
 תונקת לש ףקותל ןתסינכ םויב ,הז קוחל 72 ףיעסב רומאכ ירקיעה קוחל ב266-ו ב266 ,א266 םיפיעס לש םלוטיב )ה( 
.הז קוחל 52 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל ג145 ףיעס יפל
 הליחתה םוי – הז קוחב( )2016 ראוניב 1( ו"עשתה תבטב 'כ םויב ,ןלהל תוטרופמה תוארוהה לש ןתליחת )ו( 

:)רחואמה
 ןוכמ" ,"ןונכת דסומ" ,"הדובע ימי" ,"רשאמ םרוג" ,"ןכת תרקב" ,"עוציב תרקב" ,"השרומ רקב" ,"רקב" תורדגהה )1(
;הז קוחל 1 ףיעסב ןחסונכ ,ירקיעה קוחל 1 ףיעסבש "היינבה ןכת"ו "הרקב
;הז קוחל 7 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )ג3( דע )א3()א(ב12 ףיעס )2(
;הז קוחל 51 ףיעסב וחסונכ ,ובש )1ג( ןטק ףיעס תוארוה טעמל ,ירקיעה קוחל 145 ףיעס )3(
;הז קוחל 52 ףיעסב םחסונכ ,ירקיעה קוחל ד145-ו ב145 םיפיעס )4(
;הז קוחל 55 ףיעסב וחסונכ ,ובש )1א( ןטק ףיעס תוארוה טעמל ,ירקיעה קוחל 152 ףיעס )5(
;הז קוחל 56 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל 157 ףיעס )6(
;הז קוחל 57 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א157 ףיעס )7(
;הז קוחל 58 ףיעסב םחסונכ ,ירקיעה קוחל ג157-ו ב157 םיפיעס )8(
;הז קוחל 59 ףיעסב רומאכ ,ירקיעה קוחל 2'ה קרפ לוטיב )9(
;הז קוחל 76-ו 60 םיפיעסב םחסונכ ,ירקיעה קוחל תיעיבשה תפסותהו 3'ה קרפ )10(
;הז קוחל 61 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל 160 ףיעס )11(
;הז קוחל 64 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )ה(204 ףיעס )12(
;הז קוחל 65 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל 214 ףיעס )13(
;הז קוחל 66 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א215 ףיעס )14(
.הז קוחל )3(69 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )8(-ו )4( ,)א3()ה(261 ףיעס )15(



 לע הלעת אלש הפוקתל רחואמה הליחתה םוי תא תוחדל ,וצב ,יאשר םינפה רש ,)ו( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ז( 
 תויונמה תוארוהה תא ,עבקיש תוארוהל םאתהבו תגרודמ הרוצב ליחהל הרומאה הפוקתה ךלהמב אוה יאשרו ,םייתנש
 ראשה ןיב ,םישקבמ לש וא רתיהל תושקב לש םינוש םיגוס לעו םינושה םיימוקמה ןונכתה יבחרמ לע ןטק ףיעס ותואב
:הלא םילוקישל בל םישב
;תורומאה תוארוהה םושייל תוימוקמה יושירה תויושרו תוימוקמה תודעווה תונכומ )1(
.םינושה םיימוקמה ןונכתה יבחרמב םירתיהה ישקבמ ללכל תוריש קפסל רשפאמה ףקיהב הרקב ינוכמ רושיא )2(

 םוי ברע וחסונכ ירקיעה קוחה תוארוה הילע לוחל וכישמי ,הליחתה םוי ינפל התחדנ וא הדקפוהש תינכת )א( .83
.הליחתה
 תינכת התוא יבגל תוכמסה היהת הז קוחב וחסונכ ירקיעה קוחה יפלו ,הליחתה םוי ברע הדיקפהל טלחוהש תינכת )ב( 
 קוחב וחסונכ ירקיעה קוחה תוארוה יפל הב ןודל וכישמיו רחאה ןונכתה דסומל תינכתה רבעות ,רחא ןונכת דסומל הנותנ
.הז
 לע ולחש יפכ ירקיעה קוחה תוארוה יפ לע הב ןודל וכישמי ,רחואמה הליחתה םוי ינפל השגוהש רתיה ןתמל השקב )ג( 

.התשגה דעומב השקבה
 וא הליחתה םויב השגוהש רתיהל השקב לע ולוחי ,הז קוחל 52 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א145 ףיעס תוארוה )ד( 
.וירחאל
 וארי ,הליחתה םוי ברע וחסונכ ,ירקיעה קוחל )ג(א62 ףיעס תוארוה יפל התוא רשיא םינפה רשש תימוקמ הדעו )ה( 

 םות דע ,הז קוחל 15 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א31 ףיעס תוארוה יפל הכמסוהש תיאמצע תימוקמ הדעווכ התוא
 וחסונכ ,ירקיעה קוחל )1()ה(א62 ףיעס תארוה תא וארקי ,רומאכ הדעו ןיינעל ;רומאכ רושיאה ןתינ היבגלש הפוקתה
 זומתב ט"כ םוי דע" אובי "א31 ףיעס יפל הכמסוהש םוימ םינש שמח םות דע" םוקמבש ךכ ,הז קוחל 30 ףיעסב
.")2019 טסוגואב 1( ט"עשתה
 ,ירקיעה קוחל )א3(-ו )3()ב(18 ףיעס יפל ,תוימוקמה תודעוול תצעיימ העד ילעב םיכיצנ יונימל לעפי םינפה רש )ו( 
 תוימוקמ תודעוולו תויאמצע תוימוקמ תודעוול רומאכ םיגיצנ יונימל תופידע ןתמ ךות ,הז קוחל 9 ףיעסב וחסונכ
.תודחוימ תויאמצע
 ךלהמב ,יאשר םינפה רש ,הז קוחל 15 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל א31 ףיעס לש )ב( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )ז( 

 םא םג ,תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעווכ וא תיאמצע תימוקמ הדעווכ תימוקמ הדעו ךימסהל ,הליחתה םוימ םישדוח 12
 – הז ןטק ףיעסב( הליחתה םוימ םישדוח 30 םותב םא םלואו ;ןטק ףיעס ותואב םיעובקה םיאנתה היבגל םימייקתמ אל
 העד לעב דחא גיצנ תוחפל ,תינללוכ תינכת הל ןיאשו רומאכ הכמסוהש תימוקמ הדעווב ןהכמ אל )עבוקה דעומה
 – רומאה ןטקה ףיעסה לש )2( הקספב עובקה גירחה היבגל םייקתמ אלו ,ןטק ףיעס ותוא לש )1( הקספב רומאכ תצעיימ
;רומאכ גיצנ הב ןהכיש דע ,הז קוחל 30 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )2א(-ו )1א(א62 ףיעס תוארוה היבגל ולוחי אל
 תוכמסה תינכת וא תיאמצע תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת עבוקה דעומה ינפל הדקפוה ,)1( הקספ תוארוה ףא לע )2(
 רחאלו ,הז קוחל 30 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )2א( וא )1א(א62 ףיעס תוארוה יפל תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו
 ,רומאה )2א( וא )1א(א62 ףיעס תוארוה ,)1( הקספ תוארוה יפל ,תימוקמ הדעו התוא יבגל תולח אל עבוקה דעומה
;רומאה ףיעסה יפל תוכמסה ,תינכת התוא יבגל ,הרומאה הדעוול הנותנ היהתו ךישמת
 אל הלש ןונכתה בחרמ חטש תיברמ לעש תימוקמ הדעו – "תינללוכ תינכת הל ןיאש תימוקמ הדעו" ,הז ןטק ףיעסב )3(

.הז קוחל 30 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )ג(א62 ףיעסב התועמשמכ תינללוכ תינכת הלח
 אל דוע לכ ;הליחתה םוימ הנש ךותב ,הז קוחל 15 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל ג31 ףיעס יפל םקות הרקבה תדיחי )ח( 

 םוימ םישדוחה תשולש ךלהמב – הדיחיה המקוה םאו ,הליחתה םוימ םישדוח 15-מ רתוי אל ךא הרקבה תדיחי המקוה
 א31 ףיעס יפל תדחוימ תיאמצע תימוקמ הדעו וא תיאמצע תימוקמ הדעו תכמסה ךרוצל התעד תווח שרדית אל ,התמקה
.הז קוחל 15 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל
 יפל הנתינ וליאכ התוא וארי ,הליחתה םוי ברע וחסונכ ,ירקיעה קוחל הנושארה תפסותל 5 ףיעס יפל הנתינש הזרכה )ט( 

.הז קוחל 74 ףיעסב וחסונכ ,רומאה 5 ףיעס
 דבלב ךכ לשב לדחת אל ,הליחתה םוי ינפל ןידכ הנומש ירקיעה קוחל 19 ףיעס יפל תימוקמ הדעו סדנהמ לש ותנוהכ )י( 

.הז קוחל 11 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )ב(20 ףיעסב ועבקנש תורישכה יאנת וב םימייקתמ אלש
 ודגנ שגוהש ימוקמ ןונכת דסומ רבח יבגל םג ולוחי ,הז קוחל 19 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל ב44 ףיעס תוארוה )אי( 
.הליחתה םוי ינפל םושיא בתכ
 רומאכ עדימ ןונכתה דסומ לש יטפשמה ץעויל רוסמי ,הז קוח לש ותליחת ברע ןהכמה ימוקמ ןונכת דסומ רבח )בי( 

 ןונכתה דסומ לש יטפשמה ץעויהו ,הליחתה םוימ םימי 45 ךותב ,הז קוחל 19 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל ד44 ףיעסב
.רומאה ףיעסה לש ותליחת םוי דע ףיעס ותוא תוארוה יפל רומאכ עדימה תא קודבי
 םוי ברע הדקפוהש תינכת לע ולוחי אל ,הז קוחל 30 ףיעסב וחסונכ ,ירקיעה קוחל )5()ג(א62 ףיעס תוארוה )גי( 

.הליחתה
.102 'סמ ןוקית – )840 'מע 877 'סמ ד"עשת הלשממה ח"ה( 667 'מע 6.8.2014 םוימ 2464 'סמ ד"עשת ח"ס
 תארוהו 103 'סמ ןוקית – )856 'מע 938 'סמ ה"עשת הלשממה ח"ה( 212 'מע 3.8.2015 םוימ 2497 'סמ ה"עשת ח"ס
.העש תארוהו רבעמ תוארוה ,הליחת ןינעל 32 ,31 םיפיעס 'ר ;העש

 ב"כ םויב ,הז קוחל )1()א(1 ףיעסב םחסונכ ,ירקיעה קוחל )ג(-ו )א(א257-ו )3()1ב(א238 םיפיעס לש םתליחת )א( .31
.)2015 רבמטפסב 6( ה"עשתה לולאב
 םיפדעומ םימחתמ קוח וא היינבה תצאה קוח ,ירקיעה קוחה תוארוה יפל ,םינפה רש ידיב הנומש ןונכת דסומ רבח )ב( 
 םחסונכ ,םירומאה םיקוחה תוארוה יפל רצואה רש ידיל הרבע ותונמל תוכמסהשו הז קוח לש ומוסרפ ברע ןהיכש ,רוידל
.רצואה רש ידיב ןונכת דסומ רבח ומוקמב הנומ אל דוע לכ ותנוהכב ךישמי ,הז קוחב
 קוחל )1(34 וא )1()א(19 ,)1()א(7 םיפיעס תוארוה יפל הנומש ןונכת דסומ רבח ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ג( 

 לש ומוסרפ םוימ םימי 15 םות דע ותנוהכב ךישמי ,רומאה דעומה ברע ןהיכו ,הז קוח לש ומוסרפ ברע םחסונכ ירקיעה
 ךסש דבלבו ,תופסונ תופוקתב רומאכ ןונכת דסומ רבח לש ותנוהכ תפוקת תא ךיראהל יאשר רצואה רש ;דבלב ,הז קוח
 ותנוהכ םויס ןפוא ןיינעל תוארוהמ עורגל ידכ הז ןטק ףיעס תוארוהב ןיא ;םישדוח השיש לע הלעי אל הכראהה תופוקת
.הז קוח לש ומוסרפ ברע תרכנש םכסהב ועבקנש ,ןונכתה דסומב ןונכת דסומ רבח לש

.)העשה תארוה תפוקת – ןלהל( ומוסרפ םוימ םינש שמח ופקותב דומעי הז קוח ,)ב( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב )א( .32



 םות ירחא לוחל וכישמי ,הז קוחב םחסונכ ,ירקיעה קוחל 45-ו )א(ב44 ,21 ,)1()א(19 ,)1()א(7 םיפיעס תוארוה )ב( 
 םוקמב ,םוקמ לכב ,העשה תארוה תפוקת םותב ,ירקיעה קוחל )1()א(19-ו )1()א(7 םיפיעס ןיינעלו ,העשה תארוה תפוקת
."םינפה" אובי "רצואה"

 םיפיעסב 104 'סמ ןוקית – )1352 'מע 951 'סמ ה"עשת הלשממה ח"ה( 42 'מע 30.11.2015 םוימ 2510 'סמ ו"עשת ח"ס
 ;2015-ו"עשת ,)2016-ו 2015 ביצקתה תונשל תילכלכה תוינידמה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תינכתה קוחל 7 ,6 ,5
.1.12.2015 םויב ותליחת
30 ףיעסב 105 'סמ ןוקית – )1352 'מע 951 'סמ ה"עשת הלשממה ח"ה( 81 'מע 30.11.2015 םוימ 2510 'סמ ו"עשת ח"ס
 ףיעס 'ר ;2015-ו"עשת ,)2016-ו 2015 ביצקתה תונשל תילכלכה תוינידמה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תינכתה קוחל

.הליחת ןינעל 35
 ,היינבהו ןונכתה קוחל )ד(261-ו ז119 ,ו119 םיפיעסו יעבטה זגה קשמ קוחל א25-ו 25 ,24 םיפיעס לש םתליחת .35
24 םיפיעסב םתועמשמכ הדובע תוינכתו םיטרפמ לע ולוחי םהו ,הז קוח לש ומוסרפ םוימ םיישדוח ,הז קוחב םחסונכ
.ךליאו הליחתה םויב םיפיעס םתוא יפל ושגוהש ,הז קוחב םחסונכ ,יעבטה זגה קשמ קוחל 25-ו

 דע הפקות ;העש תארוה – )274 'מע 983 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 328 'מע 31.12.2015 םוימ 2520 'סמ ו"עשת ח"ס
.הלוחת ןינעל 2 ףיעס 'רו 1.1.2020 םוי

 תימוקמה הדעוול השגוהש הלקהל השקב יבגל ולוחי ,הז קוחב וחסונכ ,1965-ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה קוח תוארוה .2
.העיקפה םוי ינפל

.106 'סמ ןוקית – )198 'מע 974 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 691 'מע 6.4.2016 םוימ 2544 'סמ ו"עשת ח"ס
 תארוהו 107 'סמ ןוקית – )512 'מע 1018 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 1146 'מע 7.8.2016 םוימ 2572 'סמ ו"עשת ח"ס
.רבעמ תארוה ןינעל 7 ףיעס 'ר ;העש

 ןחסונכ ,ירקיעה קוחל )3()1א(א62 ףיעס תוארוהל םאתהב ,התוכמסבש תינכת תדקפה לע תימוקמ הדעו הטילחה .7
 רחאל םג ,תינכת התוא ןיינעל הרומאה הדעוול הנותנ תויהל תוכמסה ךישמת ,העשה תארוה תפוקת ךלהמב ,הז קוחב
.הרומאה הפוקתה םות

 ;העש תארוה – 108 'סמ ןוקית – )152 'מע 650 'סמ ו"עשת תסנכה ח"ה( 1149 'מע 7.8.2016 םוימ 2572 'סמ ו"עשת ח"ס
.1.8.2021 םוי דע הפקות
21 ףיעסב 109 'סמ ןוקית – )768 'מע 931 'סמ ה"עשת הלשממה ח"ה( 1244 'מע 21.8.2016 םוימ 2581 'סמ ו"עשת ח"ס
 תוארוהו הלוחת ןינעל 30 ףיעס 'רו 22.1.2017 םויב ותליחת ;2016-ו"עשת ,תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרה קוחל
.רבעמ

 הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח השימח )4(-ו )3(25 ףיעס טעמל ,26 דע 23-ו ,21 ,15 ,14 םיפיעס לש םתליחת )א( .30
.)עבוקה דעומה – הז ףיעסב(
 קוחל א33 ףיעס יפל ושדוח וא וכראוה ,ונתינש ךכל הכימסהש םירש תדעו וא הלשממה תוזרכה וא הזרכה יווצ )ג( 

 יוסימ קוחל )ג(חכ49 ףיעס יפל ונתינש הלשממה תוזרכהו הז קוחל 21 ףיעסב ולוטיב ברע וחסונכ היינבהו ןונכתה
 ,רשה ידיב ונתינ וליאכ ןתוא וארי ,עבוקה דעומה ברע ףקותב ויהש ,הז קוחל 25 ףיעסב ולוטיב ברע וחסונכ ןיעקרקמ
 א33 ףיעס יפל הנתינש הזרכה לש תללוכה הפקות תפוקתש דבלבו ,ןיינעה יפל ,15 וא 14 ףיעס תוארוה ןהיבגל ולוחיו
.רומאה ףיעסב תועובקה תופוקתה לע הלעת אל רומאכ ולוטיב ברע היינבהו ןונכתה קוחל
 ףיעסב ולוטיב ברע וחסונכ ,היינבהו ןונכתה קוחל א33 ףיעס יפל ושודיח וא ותכראה ,הזרכה וצ ןתמ ןיינעל םיכילה )ד( 

 יוסימ קוחל חכ49 ףיעס יפל יוסימ לולסמב יוניבו יוניפ םחתמ לע הזרכהל תושקב ןכו ,ומייתסה םרטש ,הז קוחל 21
 םתוא וארי ,עבוקה דעומה ינפל םייתסה םרט ןהב לופיטה רשא ,הז קוחל 25 ףיעסב ולוטיב ברע וחסונכ ,ןיעקרקמ
.םירומאה םיפיעסה תוארוה יפל ךשמיי םהב לופיטהו ,ןיינעה יפל ,15 וא 14 ףיעס יפל ומייקתהש תושקבכ וא םיכילהכ

[2]
 לש ורכש ןיינעל תונקת לש ףקותל ןתסינכ םויב וא 1.1.2009 םויב ףקותל ןוקיתה סנכנ 84 'סמ ןוקיתל 10 ףיעס י"פע

 םיעירכמ םיאמש 10 תוחפל ונומש דבלבו ,רחואמה יפל ,)418 'מע 3.2.2009 םוימ 6748 'סמ ט"סשת ת"ק( עירכמ יאמש
 ותסינכ ,תחא תונשרפ י"פע .)1.5.2009 םוימ יונימה ףקות – 3036 'מע 19.3.2009 םוימ 5933 'סמ ט"סשת פ"י יונימה 'ר(
 ףקותל ןוקיתה סנכיי תרחא תונשרפ יפלו ,ףקותב וניא ןיידע םיאמשה יונימש ףא ,3.2.2009 םויב 84 'סמ ןוקית לש ףקותל
 הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 10/08 )'צנ( נ"מע י"פע .1.5.2009 םויב םיאמשה יונימ לש ףקותל ותסינכ דעומב קר
.ינשה שוריפה לבקתה 'חאו ןופצה זוחמ – תיזוחמה ררעה תדעו 'נ םינולא תועבג

[3]
.2771 'מע 28.2.2011 םוימ 6206 'סמ א"עשת פ"י :םינפה ןוחטיבל רשל תויוכמסה תרבעה 'ר

[4]
 רשל ולצאוהש תויוכמסה .600 'מע 1.12.2008 םוימ 5873 'סמ ט"סשת פ"י :תוזוחמה לע םינוממל ולצאוה ויתויוכמס

 'סמ ו"עשת פ"י :ןהכמ אוה ובש זוחמה יבגל היינבלו ןונכתל תויזוחמה תודעווה לש שאר יבשוימ דחא לכל ולצאוה רצואה
.2944 'מע 24.1.2016 םוימ 7193

[5]
 תורייתה רש תוכמסמ קלח .1642 'מע 21.1.2004 םוימ 5266 'סמ ד"סשת פ"י :תורייתה רשל ורבעוה ויתויוכמס

 יתורישל רשל ורבעוה תורייתה רש תויוכמס .1158 'מע 24.11.2010 םוימ 6162 'סמ א"עשת פ"י תד יתורישל רשל הרבעוה
.5336 'מע 17.6.2013 םוימ 6609 'סמ ג"עשת פ"י :תד



[6]
 לכב ,ןהכמ אוה ובש זוחמה יבגל היינבלו ןונכתל תויזוחמה תודעווה לש שארה יבשוימ דחא לכל הלצאוה ותוכמס

 תינכתל עגונה לכב רצואה דרשמב ןונכתה להנימ תלהנמלו א62 ףיעס יפל תימוקמה הדעווה תוכמסב תינכתל עגונה
.1178 'מע 17.11.2015 םוימ 7146 'סמ ו"עשת פ"י :תיזוחמה הדעווה תוכמסב

[7]
 'סמ ו"עשת ת"ק .878 'מע 14.5.2008 םוימ 6671 'סמ ח"סשת ת"ק .644 'מע 3.4.2006 םוימ 6472 'סמ ו"סשת ת"ק 'ר
.20 'מע 6.10.2015 םוימ 7557

[8]
 ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתל ןוקיתה יפל 1.8.2009 םוימ שדח ירוביצ ןיינב ןיינעל קרפה ףקות תליחת

.598 'מע 8.3.2009 םוימ 6764 'סמ ט"סשת ת"קב םסרופש 1970-ל"שת ,)תורגאו
 ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתל ןוקיתה יפל 3.9.2010 םוימ שדח םירוגמ ןיינבל תועגונה תוארוהה ףקות תליחת
.900 'מע 7.3.2010 םוימ 6873 'סמ ע"שת ת"קב םסרופש 1970-ל"שת ,)תורגאו ויאנת

[9]
.1.11.2016 םויב )ב(חי158 ןטק ףיעס לש ותליחת

[10]
.1.11.2016 םויב )א(גכ158 ןטק ףיעס לש ותליחת

[11]
 ג"נשת פ"י .2597 'מע 4.8.1983 םוימ 2949 'סמ ג"משת פ"י .2631 'מע 12.8.1982 םוימ 2842 'סמ ב"משת פ"י 'ר

24.6.2003 םוימ 5197 'סמ ג"סשת פ"י .3869 'מע 4.7.1996 םוימ 4424 'סמ ו"נשת פ"י .2 'מע 1.10.1992 םוימ 4045 'סמ
 פ"י .3465 'מע 22.7.2004 םוימ 5316 'סמ ד"סשת פ"י .3349 'מע 7.7.2004 םוימ 5312 'סמ ד"סשת פ"י .2864 'מע
 היינבהו ןונכתה תונקת .6075 'מע 27.8.2012 םוימ 6464 'סמ ב"עשת פ"י .954 'מע 30.12.2004 םוימ 5355 'סמ ה"סשת
.2014-ה"עשת ,)תירוביצ הרטמ רושיא(

[12]
 לש ורכש ןיינעל תונקת לש ףקותל ןתסינכ םויב וא 1.1.2009 םויב ףקותל ןוקיתה סנכנ 84 'סמ ןוקיתל 10 ףיעס י"פע

 םיעירכמ םיאמש 10 תוחפל ונומש דבלבו ,רחואמה יפל ,)418 'מע 3.2.2009 םוימ 6748 'סמ ט"סשת ת"ק( עירכמ יאמש
 ותסינכ ,תחא תונשרפ י"פע .)1.5.2009 םוימ יונימה ףקות – 3036 'מע 19.3.2009 םוימ 5933 'סמ ט"סשת פ"י יונימה 'ר(
 ףקותל ןוקיתה סנכיי תרחא תונשרפ יפלו ,ףקותב וניא ןיידע םיאמשה יונימש ףא ,3.2.2009 םויב 84 'סמ ןוקית לש ףקותל
 הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 10/08 )'צנ( נ"מע י"פע .1.5.2009 םויב םיאמשה יונימ לש ףקותל ותסינכ דעומב קר
.ינשה שוריפה לבקתה 'חאו ןופצה זוחמ – תיזוחמה ררעה תדעו 'נ םינולא תועבג

[13]
.3036 'מע 19.3.2009 םוימ 5933 'סמ ט"סשת פ"י 'ר

[14]
.ףיעסה ףקות תליחת ןינעל 198 ףיעסב הרעה 'ר

[15]
 'מע 5.11.2015 םוימ 7140 'סמ ו"עשת פ"י :היינבהו ןונכתה יניד תפיכאל יצרא ריכב ףגא להנמל הלצאוה ותוכמס

978.

[16]
.רוקמב םיפיעסה ירפסמב תוליפכה 

[17]
.7663 'מע 21.8.2014 םוימ 6861 'סמ ד"עשת פ"י 'ר

[18]
.וז תפסותב םייטנוולרה םיפיעסב 84 'סמ ןוקית ףקות תליחת ןינעל 198 ףיעסל הרעה 'ר

[19]
.ףקותל הסינכ ןינעל דבור 'ר


