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 1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ
 
 
 יעונמ בכר חוטיב – חוטיב
  חוטיב – בכר – הרובעת – ילהנמ טפשמו תויושר

 םינינע ןכות
 Go 4 תונשרפ :'א קרפ 
 Go 4 תורדגה  1 ףיעס
 Go 5 חוטיבה תבוח :'ב קרפ 
 Go 5 הסילפ תבוח  2 ףיעס
 Go 6 הסילופ יבגל השירדה  3 ףיעס
 Go 6 העש תארוה   תימצע תופתתשה  א3 ףיעס
 Go 8 וילע לח אל 2 ףיעסש בכר  6 ףיעס
 Go 8 יוציפ תבוח  א6 ףיעס
 Go 8 תודועתו תוסילופ ,םיחטבמ :'ג קרפ 
 Go 8 םיחטבמ תאשרה  7 ףיעס
 Go 9 חוטיבה ףירעתב הסמעהה ביכרמ  א7 ףיעס
 Go 9 ףסונ חוטיבב הסילופ תונתהל רוסיא  8 ףיעס
 Go 9 חוטיב תדועת  9 ףיעס
 Go 10 ןוקית עדימ ירגאמ  א11 ףיעס
 Go 10 יפסכ םוציע  ב11 ףיעס
 Go 10 ומולשתו יפסכה םוציעה תשירד  ג11 ףיעס
 Go 11 רוערע  ד11 ףיעס
 Go 11 היבגו תיבירו הדמצה ישרפה  ה11 ףיעס
 Go 11 חוטיבב תויובח : 'ד קרפ 
 Go 11 ןיד לכ ףא לע תבייחמ הסילופ  12 ףיעס
 Go 11 1971 ב"לשת ט"ת רטופ וניא בכר תולעב יוניש  13 ףיעס
 Go 11 ישילש דצ יפלכ ףקות םהל ןיאש םיאנת  14 ףיעס
 Go 11 ישילש דצ יפלכ ףקות ןהל ןיאש תולבגה  15 ףיעס
 Go 12 ערפיהל ןתינ הלבגה ףא לע םלושש םוכס  16 ףיעס
 Go 12 1971 ב"לשת ט"ת וחוטיב לע םיטרפ רוסמל עבתנ לש ותבוח  17 ףיעס
 Go 12 ישילש דצ תוכז לע  םיעיפשמ םניאש םימייוסמ םיכילה  18 ףיעס
 Go 12 1971 ב"לשת ט"ת חטבמה ןמ ערפיהל קוזנה תוכז  19 ףיעס
 Go 12 דחי עובתל קוזינה תוכז  20 ףיעס
 Go 12 1971 ב"לשת ט"ת עבתהל לוכי חטובמה ןיאשכ  21 ףיעס
 Go 13 ןיד קספ יפל חטבמה בויחל יאנת  23 ףיעס
 Go 13 ערואמה ינפל הסילופה הלטבשכ  24 ףיעס
 Go 13 1971 ב"לשת ט"ת םילוח תיב תואצוה םלשל הבוח  28 ףיעס
 Go 14 קוריפב וא לגר תטישפב ישילש דצ תויוכז :'ה קרפ 
 Go 14 1971 ב"לשת ט"ת קרפתמ וא לגרה תא טשפ חטובמהשכ  29 ףיעס
 Go 14 חטובמה יסכנל ןובזע להנמ הנמתנשכ  30 ףיעס
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 Go 14 האנתהל תנתינ הניא 30 ו 29 םיפיעס יפל תוכזה  31 ףיעס
 Go 15 הרבעה רחאל תוידדה תויובח בושיי  32 ףיעס
 Go 15 חטבמ םג אוהש חטובמ  33 ףיעס
 Go 15 ישילש דצל תועידי רוסמל הבוח  34 ףיעס
 Go 15 תועידי רוסמל חטבמ לש ותבוח  35 ףיעס
 Go 15 ןתקתעהו תודועתב ןויעה תוכז  36 ףיעס
 Go 15 חטובמל חטבמ ןיב רודיס  37 ףיעס
 Go 15 הז קרפ תוארוה תלוחתל גייס  38 ףיעס
 Go 15 ןישנועו תוריבע :'ו קרפ 
 Go 15 חוטיב תדועת גיצהל גהונה תבוח  39 ףיעס
 Go 16 הנואת לע עידוהל גהונה תבוח  40 ףיעס
 Go 16 םיטרפ רוסמל בכר לעב תבוח  41 ףיעס
 Go 16 האנוה  42 ףיעס
 Go 16 תבזוכ הנעטב הדועת תגשה  43 ףיעס
 Go 16 תבזוכ הדועת תאצוה  44 ףיעס
 Go 16 תבזוכ הדועת סופתל תוכמס  45 ףיעס
 Go 16 בזוכ יוהיזו תוהדזהל בוריס  46 ףיעס
 Go 16 בכרב תוריבעל לעבהו גהונה לש םתוירחא  47 ףיעס
 Go 17 יללכ שנוע  48 ףיעס
 Go 17 עוציב תפיכא לע וצ  49 ףיעס
 Go 17 הפיכא וצ תרפה  50 ףיעס
 Go 17 תונוש תוארוה :'ז קרפ 
 Go 17 תונקת  51 ףיעס
 Go 18 יתורחת ילכ לע הלוחתל גייס  א51 ףיעס
 Go 18 הליחת  52 ףיעס
 Go 18 האוושה חול 
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 *1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ
                                                   

 ב"לשת ט"ת .320 'מע 1.4.1970 םוימ ל"שת ,15 ]שדח חסונ[ לארשי תנידמ יניד המסרופ *
 .3 'מע 26.11.1971 םוימ 638 'סמ
 – )400 'מע 1009 'סמ ב"לשת ח"ה( 201 'מע 26.7.1973 םוימ 707 'סמ ג"לשת ח"ס הנקות
 .1 'סמ ןוקית
 'סמ ןוקית – )407 'מע 1079 'סמ ד"לשת ח"ה( 237 'מע 19758.8. םוימ 780 'סמ ה"לשת ח"ס
 'רו 25.9.1976 םויב ותליחת ;1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל 18 ףיעסב 2
 .הלוחת ןינעל )א(23 ףיעס
 .3 'סמ ןוקית – )17 'מע 1208 'סמ ו"לשת ח"ה( 2 'מע 4.11.1976 םוימ 829 'סמ ז"לשת ח"ס
 'סמ ןוקית – )81 'מע 1556 'סמ ב"משת ח"ה( 42 'מע 31.1.1983 םוימ 1075 'סמ ג"משת ח"ס
 השולש ותליחת ;1983-ג"משת ,)4 'סמ ןוקית( םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל 2 ףיעסב 4
 .ומוסרפ םוימ םישדוח
 'סמ ןוקית – )192 'מע 1674 'סמ ד"משת ח"ה( 17 'מע 8.1.1985 םוימ 1129 'סמ ה"משת ח"ס
 .1985-ה"משת ,)5 'סמ ןוקית( םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל 7 ףיעסב 5
 6 'סמ ןוקית – )33 'מע 1962 'סמ ן"שת ח"ה( 2 'מע 30.9.1990 םוימ א9132 'סמ א"נשת ח"ס
 ןינעל 3 ףיעס 'ר ;1990-א"נשת ,)8 'סמ ןוקית( םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחל 2 ףיעסב
 .הלוחת
 ןוקית – )588 'מע 2299 'סמ ד"נשת ח"ה( 82 'מע 28.12.1994 םוימ 1497 'סמ ה"נשת ח"ס
 תוארוהו םיילכלכ םירדסה( וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוחל 50 ףיעסב 7 'סמ
 .רירשת ןינעל 52 ףיעס 'רו 4.5.1994 םויב ותליחת ;1994-ה"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תונוש
 ןוקית – )252 'מע 2351 'סמ ה"נשת ח"ה( 110 'מע 10.2.1995 םוימ 1503 'סמ ה"נשת ח"ס
 ,תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחל 4 ףיעסב 8 'סמ
 .10.11.1994 םויב ותליחת ;1995-ה"נשת
 ןוקית – )433 'מע 2393 'סמ ה"נשת ח"ה( 325 'מע 9.6.1995 םוימ 1526 'סמ ה"נשת ח"ס
 תיניטסלפה תושרל תויוכמס לש הניכמ הרבעה רבדב םכסהה םושיי קוחל 9 ףיעסב 9 'סמ
 .1995-ה"נשת ,)תונוש תוארוהו הקיקח ינוקית(
 ןוקית – )412 'מע 2631 'סמ ז"נשת ח"ה( 206 'מע 31.7.1997 םוימ 1633 'סמ ז"נשת ח"ס
 תפוקתל םירדסהו תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר חוטיב קוחל 11 ףיעסב 10 'סמ
 .הליחת ןינעל 16 ףיעס 'ר ;1997-ז"נשת ,)רבעמ
 ןוקית – )84 'מע 2653 'סמ ח"נשת ח"ה( 13 'מע 25.11.1997 םוימ 1639 'סמ ח"נשת ח"ס
 תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב הנבהה רכזמ םושיי קוחל 10 ףיעסב 11 'סמ
 םוימ ופקות ;1997-ח"נשת ,)העש תארוה( )הבקע הפועתה הדשב ףתושמ שומיש( תימשאהה

 .30.6.1998 םוי דע 11.11.1997
 ןוקית – )415 'מע 2725 'סמ ח"נשת ח"ה( 285 'מע 29.7.1998 םוימ 1678 'סמ ח"נשת ח"ס
 תוירחאה יחטשמ חטבמ( םיכרד תונואת יעגפנ יוציפו בכר חוטיב קוחל 1 ףיעסב 12 'סמ
 )ב(3 ףיעס 'רו 10.9.1995 םויב ותליחת ;1998-ח"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תיניטסלפה תיחרזאה
 .הלוחת ןינעל
 'סמ ןוקית – )124 'מע 2827 'סמ ס"שת ח"ה( 59 'מע 4.1.2000 םוימ 1722 'סמ ס"שת ח"ס

 )רבעמ תפוקתל םירדסהו תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר חוטיב קוחל 6 ףיעסב 13
 .2000-ס"שת ,)ןוקית(
 ןוקית – )306 'מע 2946 'סמ א"סשת ח"ה( 111 'מע 28.12.2000 םוימ 1770 'סמ א"סשת ח"ס
 תפוקתל םירדסהו תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר חוטיב קוחל 11 ףיעסב 14 'סמ
 .2000-א"סשת ,)2 'סמ( )רבעמ
 – )519 'מע 38 'סמ ג"סשת הלשממה ח"ה( 546 'מע 6.8.2003 םוימ 1901 'סמ ג"סשת ח"ס

 )2 'סמ ןוקית(
 1975-ה"לשת
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 תונשרפ :'א קרפ
 – וז הדוקפב .1
  ;םכסהב םתועמשמכ םייאבצה םירתאהו םיבושיה - "רוזאה" 

 

 ןיבל לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחב םתועמשמכ - "םירוזאה" 
 ;1995-ה"נשת ,תימשאהה תינדריה הכלממה

 

 ;)העקפ( – "הפועתה הדש" 
 

 תוריכש-בגא-חקמ לש םכסה וא תוריכש םכסה וילע שיש בכר ןינעל ,"לעב" 
 ;םכסהה חוכמ בכרב קיזחמה םדאה -
 ;)הלטוב( – "תירוביצ ךרד" 

 

 תיברעמה הדגה רבדב יניטסלפ–ילארשיה םייניבה םכסה - "םכסהה" 
 ,יניטסלפה רורחשה ןוגרא ןיבל לארשי תנידמ ןיב ןוטגנישווב םתחנש ,הזע תעוצרו

                                                   
 .15 'סמ ןוקית
 ,474 'מע 146 'סמ ה"סשת הלשממה ח"ה( 124 'מע 29.12.2005 םוימ 2043 'סמ ו"סשת ח"ס
 ,תיביטרופסה הגיהנה קוחל 35 ףיעסב 16 'סמ ןוקית – )140 'מע 48 'סמ ד"סשת תסנכה ח"ה
 .ומוסרפ םוימ םישדוח העשת ותליחת ;2005-ו"סשת
 ח"ה ,292 'מע 172 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה( 413 'מע 3.4.2008 םוימ 2145 'סמ ח"סשת ח"ס
 .העש תארוה ןינעל 15 ףיעס 'ר ;17 'סמ ןוקית – )250 'מע 345 'סמ ח"סשת הלשממה
 )834 'מע 436 'סמ ט"סשת הלשממה ח"ה( 219 'מע 23.7.2009 םוימ 2203 'סמ ט"סשת ח"ס
 תילכלכה תינכתה םושייל הקיקח ינוקית( תילכלכה תולעייתהה קוחל 38 ףיעסב 18 'סמ ןוקית –
 .הלוחת ןינעל 41 ףיעס 'רו 1.1.2010 םויב ותליחת ;2009-ט"סשת ,)2010-ו 2009 םינשל
 – )214 'מע 399 'סמ א"עשת תסנכה ח"ה( 1020 'מע 1.8.20111 םוימ 2310 'סמ א"עשת ח"ס
 .19 'סמ ןוקית
 – )102 'מע 441 'סמ ב"עשת תסנכה ח"ה( 200 'מע 5.3.2012 םוימ 2343 'סמ ב"עשת ח"ס
 .העש תארוה ןינעל 2 ףיעס 'ר ;20 'סמ ןוקית
 םויב ותליחת ;2012-ב"עשת וצ – 974 'מע 29.3.2012 םוימ 7104 'סמ ב"עשת ת"ק

3.4.2012. 
 )890 'מע 1032 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 1261 'מע 21.8.2016 םוימ 2582 'סמ ו"עשת ח"ס
 'ר ;2016-ו"עשת ,)הקיקח ינוקית( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 8 ףיעסב 21 'סמ ןוקית –
 .הליחת ןינעל 24 ףיעס

 ,)הליחתה םוי – ןלהל( )2016 רבמבונב 1( ז"עשתה ירשתב 'ל םויב הז קוח לש ותליחת .24
 יכ אצמ םא הליחתה םוי תא תוחדל ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב ,וצב ,רשה יאשרו

 .הז קוח תוארוה תלעפהל תוכרעיה םשל השורד הייחדה
 )812 'מע 1113 'סמ ז"עשת הלשממה ח"ה( 80 'מע 28.12.2017 םוימ 2676 'סמ ח"עשת ח"ס
 .רבעמ תארוהו הלוחת ,הליחת ןינעל 7 ,6 םיפיעס 'ר ;22 'סמ ןוקית –

 .הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח השולש הז קוחב וחסונכ הדוקפל 6 ףיעס לש ותליחת )א( .6
 ,הז קוחב רומאכ ,הדוקפל 27 ףיעס לש ולוטיבו הדוקפל 39-ו 24 ,9 םיפיעס לש םתליחת )ב( 

 תוסילופ יבגל ולוחי םירומאה םיפיעסה תוארוהו ,הז קוח לש ומוסרפ םוימ םישדוח העשת
 .ךליאו הז ףיעס יפל הליחתה דעומב הלח ןהב הבוקנה חוטיבה תפוקת תליחתש
 הליחתה דעומ תא תוחדל ,וצב ,יאשר ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,רצואה רש )ג( 

 ףסונ ןמז קרפ שרדנ יכ חכונ םא ,םישדוח 18 לע הלעת אלש הפוקתל )ב( ןטק ףיעסב רומאה
 .הז קוח םושייל תוכרעיהל

 – )150 'מע 773 'סמ ח"עשת תסנכה ח"ה( 719 'מע 1.7.2018 םוימ 2728 'סמ ח"עשת ח"ס
 .23 'סמ ןוקית

  )8 'סמ ןוקית(
 1995-ה"נשת

 )11 'סמ ןוקית(
 1997-ח"נשת

 )12 'סמ ןוקית(
 1998-ח"נשת

 תורדגה

 )12 'סמ ןוקית(
 1998-ח"נשת

 )2 'סמ ןוקית(
 1975-ה"לשת
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 וולנש םיכמסמהו ויחפסנ תוברל ,)1995 רבמטפסב 28( ו"נשת ירשתב 'ד םויב
  ;וילא

 

 - הנוניכל דעו ,םכסהל םאתהב ןנוכתש תיניטסלפה הצעומה - "הצעומה" 
  ;םכסהב התועמשמכ תיניטסלפה תושרה

 

 ;3 ףיעסב רומאכ ,הסילופב התוסכל שיש תובח - "חוטיב תנועט תובח" 
 קוסעל 7 ףיעס יפל םישרומה םתח וא תיפותיש הדוגא ,הרבח - "חטבמ" 
 ;יעונמ בכר חוטיב יקסעב
 קוסעל והושרה רוזאב ךכל תוכמסומה תויושרהש ימ - "רוזאהמ חטבמ" 
 ;יעונמ בכר חוטיב יקסעב

 

 תויושרהש ימ – "תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשמ חטבמ" 
  ;יעונמ בכר חוטיב יקסעב קוסעל והושרה תיניטסלפה הצעומה םעטמ תוכמסומה

 

 םדא לכו ,ויוגיהל דחוימ םדא וב שיש יעונמ בכר לש יאגה תוברל - "גהונ" 
 ;בכר ותוא תגיהנב קסעומה רחא
 בכר ןדבא ינפמ חוטב יזוח תיישע לש קסע - "יעונמ בכר חוטיבל קסע" 

 שומישה בקע וא יעונמ בכרב שומישה ןמ אבה קזנ וא ,יעונמ בכרל קזנ וא יעונמ
 ;ישילש דצ ינוכיס הז ללכבו ,וב
 ;יוסיכ בתכ תוברל - "הסילופ" 

 

-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחב ותועמשמכ - "יעונמ בכר" 
1975; 

 

 םתוא הנימ רצואה רשש םדא-ינב-רבח וא םדא וא ,רצואה רש - "תושרה" 
 ;תומושרב העדוהב
 ,הזע לבחו ןורמושהו הדוהי - "תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטש" 
  ;םכסהב םתועמשמכ םייאבצה םירתאהו םיבושיה טעמל

 

 יפל ,הרהצהב וא קדצ-ןהב ,העובשב הנתינש בתכב הרמא - "ריהצת" 
 העובשב הנתינש בתכב הרמא - ץראל-ץוחב הנתינ םאו ,1936 ,תועובשה תדוקפ
 .הנתינ ובש םוקמה יניד יפ לע קדצ-ןהב וא

 חוטיבה תבוח :'ב קרפ
 םדאש חיני אלו םורגי אלו - םדא שמתשי אל ,וז הדוקפ תוארוהל ףופכב )א( .2
 רחאה םדאה לש וא ולש ושומיש לע שי םא אלא ,יעונמ בכרב - שמתשי רחא
 .וז הדוקפ לש היתושירד יפל ףקות-תב הסילופ בכר ותואב
 סנק וא םישדח השולש רסאמ - וניד ,)א( ןטק ףיעס תוארוה לע רבועה )ב( 

 וא לבקמ ותוא לוספל ,רחא שנוע לכל ףסונב ,טפשמה תיב יאשרו ,תוריל 750
 וא לבקמ ולספל וא ,הרובעתה תדוקפל א36 ףיעסב רומאכ הגיהנ ןוישר קיזחהמ
 תחפת אלש הפוקתל ,םייוסמ בכרל וא בכר לש םייוסמ גוסל בכר ןוישר קיזחהמ
 רתוי הרצק הפוקתל הליספ לע תורוהל האר םא תלוז ,שדוח רשע-םינשמ
 ויהי התפוקת בושיחו הליספה תליחת ;ןידה קספב שרפיש תודחוימ תוביסנמ
 .הרובעתה תדוקפל 42 ףיעסב רומאכ
 הרובעתה תדוקפ ןינעל והוארי הז ףיעס יפל העשרה בקע לספנש ימ )ג( 
 .היתוארוה יפל לספנ וליאכ

 

 )12 'סמ ןוקית(
 1998-ח"נשת

  )7 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
  )9 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
 )12 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

  )4 'סמ ןוקית(
 1983-ג"משת

 )12 'סמ ןוקית(
 1998-ח"נשת

 הסילפ תבוח
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת

 )17 'סמ ןוקית(
 2008-ח"סשת
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 היהש חטבמ איצוהש הסילופ איה וז הדוקפ לש היתושירד יפל הסילופ )א( .3
 – תא תחטבמ איהו התאצוה תעשב השרומ

 קוח יפל בוחל םייושע םהש תובח לכ ינפמ - וב גהונהו בכרה לעב )1(
 ינפמו ,)קוחה - ןלהל( 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ
 ידי לע םדאל םרגנש ףוג קזנ לשב בוחל םייושע םהש תרחא תובח
 שומיש"ו "ףוג קזנ" ,הז ןינעל ;וב שומישה בקע וא יעונמ בכרב שומישה
 ;קוחב םתועמשמכ - "יעונמ בכרב
 קזנ ינפמ - ונממ רתיהב וב גהונה םדא לכו וב גהונה בכרה לעב )2(
 .קוחב םתועמשמכ םיכרד תונואתב םהל םרגנש ףוג

 יאכז היהש יפכ יוציפל יאכז אהי )2()א( ןטק ףיעס יפל חוטיבב חטובמה )ב( 
 .קוחה יפל רחא עגפנ לבקל
 ףא הסכת ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ ,וז הדוקפ לש היתושירד יפל הסילופ )ג( 

 רשא םיכרד תנואתב בכרב גהונה ללוכ ,םדאל םרגנש ףוג קזנ לשב תובח לכ ינפמ
 יפל לכה ,םירוזאב וא ,תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשב וא רוזאב העריא
 .הנואתה םוקמב לחה ןידה
 
 תיחרזאה תוירחאה יחטשב וא רוזאב לחה ןידה יפ לע ,הסכמה הסילופ )ד( 

 ,לארשיב העריאש םיכרד תנואת לשב חוטיב תנועט תובח ינפמ ,תיניטסלפה
 יפל ,תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשמ וא רוזאהמ חטבמ ידיב האצוהשו

 תוירחאה יחטשב וא רוזאב ןידה יפל םושירב בייחה וא םושרה בכר ילכל ,ןינעה
 ,וז הדוקפ לש היתושירד יפל הסילופכ הוארי ,ןינעה יפל ,תיניטסלפה תיחרזאה
 .םיבייוחמה םייונישב ,וז הדוקפ תוארוה ולוחיו
 לש היתושירד יפל הסילופ ,12 ףיעסו הז ףיעס תוארוה ףא לע )1( )ה( 

 תואירב חוטיב קוחב ותרדגהכ בשותל יוסיכ תללוכ הניא וז הדוקפ
 לשב ,)יתכלממ תואירב חוטיב קוח – ןלהל( 1994-ד"נשתה ,יתכלממ
 קוחל )ז(8 ףיעס יפל וצב וא הינשה תפסותב םילולכה תואירב יתוריש
 ;קוח ותוא יפל םהל יאכז אוהש דבלבו ,רומאה
 תפוקתב בשותל יוסיכהמ עורגל ידכ ,)1( הקספב רומאב ןיא )2(
 חוטיב קוחש לייחל ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל 58 ףיעס יפל הנתמה
 יאכזש ימלו רומאה קוחל 55 ףיעס יפל וילע לח וניא יתכלממ תואירב
 ימואלה חוטיבה קוחל 'ה קרפ יפל הלמגל תובח רציש עוריאה לשב
 .1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[

 

 ,םיטפשמה רש תמכסהב ,תושרה תיאשר ,)ב(3 ףיעס תוארוה ףא לע )א( .א3
 ןפואב ,חוטיב הזוחב לולכל ול תוריתמה וא חטבמ תובייחמה תוארוה תתל
 :הלא תוינתמ רתוי וא תחא ,הרותש םיאנתבו

 םהלש םייוציפהמ תימצע תופתתשה ימד תוכנל חטבמה לש ותוכז )1(
 ,ןוממ קזנ וניאש קזנ דעב וא תורכתשה ןדבא דעב בכרב גהונה יאכז
 ;רומאכ םייוציפה לש ללוכה םוכסה לע הלעי אלש םוכסב
 םליש םא חטבמל תימצע תופתתשה ימד םלשל חטובמ לש ותבוח )2(
 אל תימצעה תופתתשהה ימדש דבלבו ,)א(3 ףיעס יפל םייוציפ חטבמה
 חטובמה עגפנ םא םלואו ;רומאכ םייוציפה לש ללוכה םוכסה לע ולעי

 הסילופ יבגל השירדה
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת
  )6 'סמ ןוקית(

 1990-א"נשת

  )7 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
  )8 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
  )11 'סמ ןוקית(

 1997-ח"נשת
  )12 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

  )7 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
 )12 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

 – תימצע תופתתשה
 העש תארוה
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת
 2012-ב"עשת וצ

 )18 'סמ ןוקית(
 2009-ט"סשת
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 וז הנשמ תקספ יפל תימצע תופתתשה ימד םלשי אל ,םיכרדה תנואתב
 תוארוה יפל ,יאכז אוה םהלש םייוציפהמ תיצע תופתתשה ימד וכוניו

 .)1( הקספ
 :הלא םיניינע תושרה לולכת )א( ןטק ףיעס יפל תוארוהב )ב( 

 בכר ילכל הנוש היהיש לוכיו ,יברמה תימצעה תופתתשהה םוכס )1(
 ;םינוש םיגוסמ
 .חוטיבה ימד תתחפה ןיינעל תוארוה )2(

 גוסל ,םיחטבמה ללכל ונתנייש לוכי )א( ןטק ףיעס יפל תושרה תוארוה )ג( 
 קוחל )ב(2 ףיעס יפל ונתינש תוארוהכ ןתוא ואריו ,םיוסמ חטבמל וא םהמ םיוסמ
 יפסכ םוציע ןיינעל תוברל ,1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה
 .רומאה קוחל ,א111 ףיעס יפל תוארוה םוסרפו 1'ט קרפ יפל
 לש הלכלכה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש )ד( 

 :הלא םיניינעב תוארוה עבקי ,תסנכה
 ימד רבדב ,חוטיב תדועתבו הסילופב ,חטובמל יוליגה תנוכתמ )1(
 ;םהיאנתו תימצע תופתתשה
 ןטק ףיעס יפל חוטיב הזוח תורכל ןתינ םהיבגלש בכרה ילכ יגוס )2(
 ;)א(
 ימד ןיינעל הינת חוטיבה הזוחב ללכית אל םהבש םירקמ )3(
 .בכרב גהונה לש תימצע תופתתשה

 לש הלכלכה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש )ה( 
 ,חטובמה וניא םא םג ,בכרב גהונה יאכז םהבש םירקמ עובקל יאשר ,תסנכה
 .תימצע תופתתשה רבדב הינת ויבגל ללכית אלש רוחבל
 תושרה אהת )ה(-ו )ד( םינטק םיפיעס יפל ועבקנש תוארוה תרפה לע )ו( 
 םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 1'ט קרפ יפל יפסכ םוציע ליטהל תיאשר
 ותרדגהכ הנוממה תויוכמס ,הז ןיינעל ,הל תונותנ ויהיו ,1981-א"משתה ,)חוטיב(
 .קוח ותואל )ג(א91 ףיעס יפל ,רומאה קוחב
 רבדב חטובמ חטבמ עדיי ,)א( ןטק ףיעס יפל תוארוה תושרה הנתנ )ז( 
 ול רשפאיו )א( ןטק ףיעס יפל תוינתהמ הינת ללוכ וניאש חוטיב הזוח תורכל ותוכז
 הזוח חטבמ לע ליטהל ידכ הז ןטק ףיעס תוארוהב ןיא ;רומאכ חוטיב הזוח תורכל
 .חוטיב הזוחב רשקתהל
 רומאכ תורכתשה ןדבא דעב םייוציפמ תימצעה תופתתשהה ימד וכונ )ח( 
 תא ,1976-ו"לשתה ,הלחמ ימד קוחל 11 ףיעס ןיינעל וארי אל ,)א( ןטק ףיעסב
 ימעטמ הדובעל רשוכ-יא תפוקת דעב קוקיח יפ לע םולשתכ ,רומאכ הכונש םוכסה
 .תואירב
 וכונש וא תימצע תופתתשה ימד םלישש בכרב גהונל וא חטובמל )ט( 

 אל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ ,תימצע תופתתשה ימד יאכז אוה םהלש םייוציפהמ
 תופתתשהה ימד לשב ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ יפל העיבת תליע היהת
 .תימצעה
 בוקנ ומשו חטבמה םע חוטיב הזוח תרכש ימ – "חטובמ" ,הז ףיעסב )י( 
 .הסילופה לעבכ חוטיבה תדועתב

 

 )21 'סמ ןוקית(
 2016-ו"עשת
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 .)לטוב( .4
 

 .)לטוב( .5
 

 – לוחי אל 2 ףיעס )א( .6
 תא הריתה הנידמהש דבלבו ,הנידמה שוכר אוהש יעונמ בכר יבגל )1(
 ;הנידמה יכרוצל אוה וב שומישהש וא וב שומישה
 ,ויתוארוה יפל רחא םדא וא רטוש וב שמתשמש יעונמ בכר יבגל )2(
 ;הרטשמה יכרוצל
 םדא וא יללכה ןוחטיבה תוריש דבוע וב שמתשמש יעונמ בכר יבגל )3(
 ;יללכה ןוחטיבה תוריש יכרוצל ,ויתוארוה יפל רחא
 םידיקפתלו ןיעידומל דסומה דבוע וב שמתשמש יעונמ בכר יבגל )4(
 ןיעידומל דסומה יכרוצל ,ויתוארוה יפל רחא םדא וא םידחוימ
 .םידחוימ םידיקפתלו

 ,וצב ,עובקל יאשר ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,רצואה רש )ב( 
 ןיא יכ אצמ םא ,םהיבגל ולוחי אל 2 ףיעס תוארוהש יעונמ בכרב םיפסונ םישומיש
 .ףוקת-תב הסילופ לש המויק תבוח תא םהיבגל ליחהל הקדצה

 

 היה חטבמש יוציפ לכ תתל בייח אהי 6 ףיעס יפל חוטיב תבוחמ רוטפש ימ .א6
 .3 ףיעס יפל הסילופ תמייק התיה וליא תתל בייח

 

 
 

 תודועתו תוסילופ ,םיחטבמ :'ג קרפ
 תיפותיש הדוגא ,הרבח תושרהל ,תומושרב העדוהב ,תיאשר תושרה )א( .7
 יקסעב קוסעל ,תושרה ידי לע תרשואמה םימתח תודחאתהב רבח אוהש םתח וא
 לש תיפסכה םתוביצי םא אלא רומאכ האשרה ןתית אלש דבלבו ,יעונמ בכר חוטיב
 .התעד החינמ םתחה וא הדוגאה ,הרבחה
 ,תושרה לש התעד חינהל השרומ חטבמ לש תיפסכה ותוביצי הלדח )ב( 
 ןיאש עידוהלו ול הנתינש האשרהה תא עיקפהל ,תומושרב העדוהב ,איה תיאשר
 ןמ היהי העדוהה לש הפקתו ,חוטיב יקסעב הז ףיעס חוכמ קוסעל דוע השרומ אוה
 .הב םישרופמה העשהו םויה
 תא לביקש ,חטבמש ךכב םג תינתומכ התוא וארי הז ףיעס יפל האשרה )ג( 

 בכרב שמתשמ לכ חוטיבל רדסהל םאתהב םג לעפי ,החוכמ לעופו האשרהה
 ,רצואה רש עבקיש יפכ ,חטבמ לצא רישי ןפואב הסילופ שוכרל חילצה אלש יעונמ
 יפל ועבקייש םיפירעת יפ לעו םיאנתב לכהו ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב
 .הז ףיעס
 חילצה אלש יעונמ בכרב שמתשמל חוטיבה יפירעת תעיבקל ןונגנמה )ד( 
 חוטיב קוחב ותועמשמכ לופה תרגסמב חטבמ לצא רישי ןפואב הסילופ שוכרל
 תוארוהו רבעמ תפוקתל םירדסה ,תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר
 תוארוה יפל רדסה תרגסמב וא ,)לופה – הז קוחב( 1997-ז"נשתה ,)רנבא ןיינעל
 ףנעב םינוכיסה יבגל עדימ לע ססבתהב ,רצואה רש ידיב עבקיי ,)ג( ןטק ףיעס
 .תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב עבקיש םיללכל םאתהבו ,יעונמ בכר חוטיב

 

 )17 'סמ ןוקית(
 2007-ח"סשת
 )17 'סמ ןוקית(

 2007-ח"סשת
 לח אל 2 ףיעסש בכר
 וילע
 )22 'סמ ןוקית(

 2017-ח"עשת

 יוציפ תבוח
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת
  )7 'סמ ןוקית(

 1994-ה"נשת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 םיחטבמ תאשרה

 )10 'סמ ןוקית(
 1997-ז"נשת

 )10 'סמ ןוקית(
 1997-ז"נשת
 )19 'סמ ןוקית(

 2011-א"עשת
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 – הז ףיעסב )א( .א7
 ;קוחל )ג(3 ףיעסב ותרדגהכ – "עונפוא" 
 םלשל לופה תרגסמב אלש חטובמ לעש םוכסה – "הסמעהה ביכרמ" 
 ;לופה תרגסמב חטבמ לש תופתתשהה תויולעמ האצותכ
 ;קוחל ד12 ףיעסב התרדגהכ – "םיתורישה תקפסא תולע" 
 תואצוה ,חוור ללוכ וניאש חוטיב ףירעתמ קלח – "רוהטה ןוכיסה תולע" 
 תינכתב ורדגוהש יפכ תועיבת בושייל תואצוה טעמל ,םיתוריש תקפסא תולעו

 יעונמ בכר חוטיב ףנע לש רבעב תועיבתה ןויסינ לע ססבתמה ,תיטסיטטסה
 ,לופב תועיבתה ןויסינ תוברל ,ולוכ ,וז הדוקפ יפל חוטיב שוכרל הבוח ויבגל הלחש
 תומגמב בשחתהבו תועיבת ןתוא לשב םיידיתע םימולשת לש ןדמוא תפסותב
 ;ןתולע לעו תועיבתה תוחיכש לע תועיפשמה
 ובש ןפואה תא הרידגמה ,תושרה הרשיאש תינכת – "תיטסיטטס תינכת" 
 ירגאממ דחא לכל תועיבתהו תוימרפה לע עדימה תא ריבעהלו דדקל חטבמ לע
 תוכיאה תושירד ,םתשגה ןפוא ,עדימה יטרפ תא ראשה ןיב תללוכה ,עדימה
 .חטבמ לכ לש חווידל םינמזה תוחולו םהיבגל
 ןומימל יופצה הסמעהה ביכרמ היהי ,לופל חוטיב יפירעת תושרה העבק )ב( 

 תולעמ םיזוחא 8-ל םיזוחא 5.5 ןיב לופה תרגסמב םיעונפוא חוטיבל תולעה
 ,)2018 ילויב 1( ח"עשתה זומתב ח"י םוימש םייתנשב םלואו ,רוהטה ןוכיסה
 ."םיזוחא 8.5-ל" וארקי "םיזוחא 8-ל" םוקמב

 

 ,ןתצקמ וא ןלוכ ,3 ףיעס תושירד יפל הסילופ איצוהל שקבתנש חטבמ )א( .8
 .שקבמה ןיבל וניב ףסונ חוטיב תיישעב התאצוה הנתי אל
 .תוריל 5,000 סנק - וניד ,)א( ןטק ףיעס תארוה רפמה חטבמ )ב( 

 וב איצוי ,ןתצקמ וא ןלוכ ,3 ףיעס תושירד יפל הסילופ איצוהש חטבמ )א( .9
 ןויצבו עבקנש ספוטל םאתהב )חוטיב תדועת – וז הדוקפב( רושיא תדועת ןמזב
 םינוש םירקמל םינוש םיטרפו םינוש םיספט עובקל רשפאו ,ועבקנש םיטרפה
 .םיינורטקלא םיעצמאב חוטיב תדועת איצוהל ןתינ ;תונוש תוביסנלו
 תושרה ;איצוהש חוטיבה תדועת תא חטובמל איצמי חטבמה )1א( 
 .םיחטובמל חוטיבה תודועת תאצמה ןפוא יבגל תוארוה תתל תיאשר
 תדועת חטבמה איצוי ,םידחא בכר ילכ םיסוכמ תחא הסילופבש םוקמ )ב( 
 .הסילופב םיסוכמה בכרה ילכמ דחא לכל תדרפנ חוטיב
 הסילופ תמייק התיה הבש הפוקתל אלא חוטיב תדועת חטבמ איצוי אל )ג( 
 .ףקות-תב
 .תוריל 5,000 סנק - וניד ,הז ףיעס תוארוהמ הארוה רפמה חטבמ )ד( 
 .)לטוב( )ה( 
 םיינורטקלא םיעצמאב ,איצוהש חוטיבה תדועת לש קתוע רומשי חטבמ )ו( 
 הרימשה ןיינעל תוארוה תתל תושרה תיאשרו ,תושרה הרשיאש תרחא ךרדב וא
 .חטבמ ידיב חוטיב תודועת לש

 

 .)לטוב( .10
 

 .)לטוב( .11

 הסילופ תונתהל רוסיא
 ףסונ חוטיבב

 חוטיב תדועת
 )22 'סמ ןוקית(

 2017-ח"עשת

 )17 'סמ ןוקית(
 2008-ח"סשת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 הסמעהה ביכרמ
 חוטיבה ףירעתב
 )19 'סמ ןוקית(

 2011-א"עשת

 )20 'סמ ןוקית(
 2012-ב"עשת
 )23 'סמ ןוקית(

 2018-ח"עשת

 )22 'סמ ןוקית(
 2017-ח"עשת

 )22 'סמ ןוקית(
 2017-ח"עשת

 )22 'סמ ןוקית(
 2017-ח"עשת

 )22 'סמ ןוקית(
 2017-ח"עשת
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 עובקל יאשר ,הרובחתה רשו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,רצואה רש )א( .א11
 םינוכיסה תולע תכרעהל שמשי רשא עדימ רגאמ לש לוהינו המקה רבדב תוארוה
 וא האנוה ירקמ רותיאל שמשי רשא עדימ רגאמ לשו יעונמ בכר חוטיב ףנעב
 הז ףיעס יפל עדימ ;)עדימה ירגאמ – הז קוחב( יעונמ בכר חוטיב םוחתב המרמ
 .התשירד יפל ,תושרל םג רסמיי
 – רבדב תוארוה ,ראשה ןיב ,וללכי הז ףיעס יפל תונקת )ב( 

 ;עדימה ירגאממ דחא לכל רוסמל חטבמ לע הבוחש עדימ יטרפ )1(
 לש םאצומ וא םמואל ,םתד רבדב םיטרפ וללכי אל רומאכ עדימה יטרפ
 ;םיחטובמה
 חטבמה תבוח יולימ ךרוצל ,חטבמל חטובמ רוסמיש עדימה יטרפ )2(
 ;הז ףיעס יפ לע
 לש לועפתהו המקהה ןומימל םלשל םיחטבמ לעש םימולשת )3(

 לכ לש יסחיה וקלחב בשחתהב רתיה ןיב ועבקייש ,עדימה ירגאמ
 תוכיאב בשחתהבו תמדוקה הנשה ינותנל םאתהב ףנעב חטבמ
 םימולשתה עוציבל םידעומו םיאנת ןכו ,םירגאמל חווידה ידעומבו
 .רומאכ

 שומיש ,תושרל עדימ תריסמ ןינעב )א( ןטק ףיעס תוארוהל ףופכב )ג( 
 עדימה ירגאממ דחא לכל רסמנש ,םיחטובמה לש םיהזמ םיטרפ ללוכה עדימב
 ךרדב ,תורטמל השעיי ,םהמ דחא לכמ עדימ תריסמ תוברל הז ףיעס תוארוה יפל
 .תונקתב םיטפשמה רש תמכסהב רצואה רש עבקיש םיללכ יפ לכו
 קוח הקוחה תדעו רושיא תונועט )ג( דע )א( םינטק םיפיעס יפל תונקת )ד( 
 .תסנכה לש טפשמו

 

 א11 ףיעס תארוה יפ לע עדימה ירגאמל עדימ רסמ אלש ,חטבמ )א( .ב11
 )3()א(61 ףיעסב עובקה סנקה רועישב יפסכ םוציעב בייח היהי ,ויפל תונקתהו
 קלחה רועישב יפסכ םוציעבו ,)ןישנועה קוח – ןלהל( 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל
 תא רוסמל וילע היה ובש דעומהמ ,הרפהה הכשמנ ובש שדוח לכל ולש םישימחה
 .עדימה ירגאמל עדימה
 הלשב ליטהל היה ןתינש ,יפסכה םוציעה לע ףסותיי תרזוח הרפהב )ב( 
 ,הז ןינעל ;רומאה םוציעה תיצחמל הוושה םוכס ,השיר )א( ןטק ףיעסב רומאכ
 תמדוקה הרפהה םוימ הנש ךותב )א( ןטק ףיעסב רומאכ הרפה - "תרזוח הרפה"

 ובש ןורחאה םויה ןמ - הרומאה הרפהה הכשמנ םאו ,הרומאה הארוהה לש
 .הכשמנ
 םאו ,ומולשתל השירדה םויב ןכדועמה ומוכס יפל היהי יפסכה םוציעה )ג( 

 ומוכס יפל ,ומולשת בוכיע לע הרוה רוערעב ןדה טפשמה תיבו ,רוערע שגוה
 .רוערעב הטלחהה םויב ןכדועמה

 

 םימי 30 ךותב ,תושרה תשירד יפל םלושי ב11 ףיעס יפל יפסכ םוציע )א( .ג11
 הנווכה לע הדעונ וילאש חטבמל עדוהש רחאל אצות השירדה ;התלבק םוימ
 .ורבד תא עימשהל התואנ תונמדזה ול הנתינו ,האיצוהל
 ;םולש טפשמ תיב ינפל רערעל ןתינ )א( ןטק ףיעסב רומאכ השירד לע )ב( 
 טפשמה תיב םא תלוז ,יפסכה םוציעה םולשת תא בכעל ידכ רוערע תשגהב ןיא

 עדימ ירגאמ
  )10 'סמ( ןוקית
 1997-ז"נשת
 )15 'סמ ןוקית(

 2003-ג"סשת

 )15 'סמ ןוקית(
 2003-ג"סשת

  )13 'סמ ןוקית(
 2000-ס"שת
  )14 'סמ ןוקית(

 2000-א"סשת
 )15 'סמ ןוקית(

 2003-ג"סשת

 יפסכ םוציע
  )13 'סמ ןוקית(

 2000-ס"שת
 )15 'סמ ןוקית(

 2003-ג"סשת

 יפסכה םוציעה תשירד
 ומולשתו
  )13 'סמ ןוקית(

 2000-ס"שת

 )15 'סמ ןוקית(
 2003-ג"סשת

 )15 'סמ ןוקית(
 2003-ג"סשת
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 .תרחא הרוה
 15 ךותב טפשמה תיבל שגוי יפסכ םוציע םולשתל השירד לע רוערע )ג( 
 .התלבק םוימ םימי

 

 טפשמה תיבו ,תושרב רערעל ןתינ רוערעב טפשמה תיב תטלחה לע )א( .ד11
 .דחא טפושב רוערעב ןודי
 הדמצה ישרפה וילע ופסותייו יפסכה םוציעה רזחוי ,רוערע לבקתה )ב( 
 הדמצה ישרפה - ןלהל( 1961-א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוח יפל תיבירו
  .ותרזחה םוי דעו ומולשת םוימ ,)תיבירו
 .הז ףיעס יפל רוערעל ןיד ירדס תונקתב עובקל יאשר םיטפשמה רש )ג( 

 

 ישרפה רוגיפה תפוקתל וילע ופסותיי ,דעומב יפסכה םוציעה םלוש אל )א( .ה11
  .תיבירו הדמצה
 םיסמה תדוקפ לוחת ותייבג לעו הנידמה רצואל הבגיי יפסכ םוציע )ב( 
  .)היבג(

 

 חוטיבב תויובח : 'ד קרפ
 ףופכבו ןיד לכב רומאה ףא לע ,בח אהי 3 ףיעס יפל הסילופ איצומה .12

 הסילופהש תובח לשב הב םיבוקנה םיחטובמה תא תופשל ,א3 ףיעס תוארוהל
 ונממ רתהב גהונה תא וא בכרב גהונה חטובמה תא תוצפל ןכו ,התוסכל הרומא
  .קוחב םתועמשמכ םיכרד תנואתב םהל םרגנש ףוג קזנ לע

 

 היה חטובמהש ןיב-חוטיב-תנועט תובח יוסיכל הסילופ איצוהש חטבמ )א( .13
 התיה תובח התואש ןיב ,6 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב ותואב בייח
 ןתונה ערואמ עריאו - 3 ףיעסל אפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש ןיבו יוסיכ הנועט
 - ןלהל( רחא םדאל בכרב תולעבה תא ריבעה חטובמהש ירחא תאזכ תובחל הליע
 בקע תובחה יוסיכמ רוטפ אוהש חטבמה דצמ הנעט עמשית אל ,)שדחה לעבה
 :הלאמ תחא חיכוה םא אלא ,רומאכ הרבעהה

 תא חטבל ,םיריבס םיקומינמ ,ענמנ היה יכו הרבעהה לע עדי אלש )1(
 ;שדחה לעבה
 .תובחה יוסיכל רחא חוטיב םייקש )2(

 תוארוה ובייחי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ חטבמה דצמ הנעט הענמנ )ב( 
 .שדחה לעבה תא םג חטובמל האצוהש הסילופה

 

 הרקמה רחאל םאש ,רמואה 3 ףיעס יפל האצוהש הסילופה יאנת )א( .14
 שרופמכ ינולפ רבד השעיי אל וא השעיי הסילופה יפ לע העיבתל הליע שמשמה
 ול ןיא - הנממ העבנש תובח לדחתש וא תובח םוש הסילופה ןמ עבנת אל ,יאנתב
  .חוטיב-תנועט תובח לשב תועיבת יבגל ףקות
 .)לטוב( )ב( 

 

 תנועט תובח יבגל ,ףקות היהי אל ,3 ףיעס יפל הסילופ האצוהש םוקמ .15
 ךמס לע הב םיחטובמה לש םחוטיב תא ליבגהל אבה הסילופב רבד םושל ,חוטיב
 :הלאה תוביסנה תחא

 ךשמ וא ,בכרב םיגהונה לש ישפנה וא ינפוגה בצמה וא ליגה )1(

 ןהל ןיאש תולבגה
 ישילש דצ יפלכ ףקות

 )3 'סמ ןוקית(
 1976-ז"לשת

 רוערע
  )13 'סמ ןוקית(

 2000-ס"שת

 הדמצה ישרפה
 היבגו תיבירו
 )13 'סמ ןוקית(

 2000-ס"שת

 לע תבייחמ הסילופ
 ןיד לכ ףא
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 בכר תולעב יוניש
 רטופ וניא
 1971-ב"לשת ט"ת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 םהל ןיאש םיאנת
 ישילש דצ יפלכ ףקות

 )2 'סמ ןוקית(
 1975-ה"לשת
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 ;ןוישר ילעב םתויה
 ;בכרה בצמ )2(
 ;בכרב םיעסומה םישנאה רפסמ )3(
 ;בכרב םילבומה ןיבוטה לש יסיפה םביטו םלקשמ )4(
 ;בכרב םישמתשמ םהבש םיחטשהו םינמזה )5(
 ;ויווש וא בכרה לש סוסה-תוחוכ )6(
 ;בכרב לבומה דחוימ רישכמ )7(
 יוהיזה ינמיס םניאש ,בכרה לע םידחוימ יוהיז ינמיס לש םתואיצמ )8(

 .הרובעתה תדוקפ יפל וא וז הדוקפ יפל הבוח םתואיצמש
 

 לכ םדא לש ותובח לשב םלשל חטבמ בייחי אל 15 ףיעסב רומאה רבד םוש .16
 .תובח התואמ יקלח וא אלמ רטפה םשל וניאש םוכס

 

 ותואב בייח היה חטובמהש ןיב - חוטיב תנועט תובח לשב עבתנה םדא )א( .17
 יוסיכ הנועט התיה תובח התואש ןיב ,6 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב
 םדאה תאמ השירד יפל ,בייח – 3 ףיעסל הפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש ןיבו

 תובח התוא ינפמ חטובמ אל וא חטובמ אוה םא עידוהל ,ומשמ וא עבותה
 וא הרקיעמ הסילופה תא לטיב אל חטבמה וליא רומאכ חטובמ היהש וא ,הסילופב
 םיטרפה תא רוסמי – רומאכ חטובמ תויהל לוכי היה וא חטובמ אוה םאו ;העיקפה
 .9 ףיעס יפל האצוהש חוטיבה תדועתב םיטרופמ םהש יפכ הסילופה רבדב
 העדוה דיזמב רסומה וא ,הז ףיעס תוארוה ,ריבס קדצה אלל ,רפמה )ב( 
 .הריבעב םשאי ,הרומאה השירדל הבושתב תבזוכ

 

 םירקמה דחא הב חטובמל הרקו ,3 ףיעס יפל הסילופ האצוהש םוקמ .18
 לע ,וז הדוקפב רומאה ףא לע ,הרקמה עיפשי אל ,30 וא 29 םיפיעסב םירומאה
 עגפי אל הז ףיעסב רומאה רבד םוש םלוא ;חטובמה לש חוטיב תנועט תובח םוש
 .תובח התוא הרצונ ויפלכש םדאל הדוקפה הקינעהש חטבמה דגנכ תויוכזב

 לע הסוכמ תובח התואו חוטיב תנועט תובח לשב חטובמ דגנ ןיד קספ ןתינ .19
 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב ותואב בייח היה חטובמהש ןיב - חוטיב ידי

 3 ףיעסל הפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש ןיבו יוסיכ הנועט התיה תובחהש ןיב ,6
 ומלשל שיש םוכס לכ ןידה קספמ תונהיל םיאכזה םדאה ינבל חטבמה םלשי -
 תיביר לשבו טפשמה תואצוה לשב םלשל שיש המ תוברל ,תובח התוא לשב
 יאכז אוה םא ףא ,ןיד יקספב תיבירה ןינעב ןיד לכ חוכמ םוכס ותוא לע תמלתשמה
 ףופכב לכהו ,העיקפה וא הלטיב רבכ וא העיקפהל וא הרקיעמ הסילופה תא לטבל
 .24 דע 22 םיפיעסל
 קוח יפל םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרקה תוברל - הז ףיעס ןינעל ,"חטבמ" 
 .1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ

 

 םע דחי חטבמה תא עובתלמ קוזינה תא עונמל ידכ 19 ףיעס תוארוהב ןיא .20
 .חטובמה

 ותואב בייח היה חטובמהש ןיב - חוטיב תנועט תובח לש חוטיב םייק )א( .21
 יוסיכ הנועט התיה תובח התואש ןיב ,6 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב

 ףא לע םלושש םוכס
 ערפיהל ןתינ הלבגה
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת

 עבתנ לש ותבוח
 לע םיטרפ רוסמל
 וחוטיב
 1971-ב"לשת ט"ת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 םימייוסמ םיכילה
  םיעיפשמ םניאש
 ישילש דצ תוכז לע

 ערפיהל קוזנה תוכז
 חטבמה ןמ
 1971-ב"לשת ט"ת
  )1 'סמ ןוקית(

 1973-ג"לשת
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 עובתל קוזינה תוכז
 דחי

 לוכי חטובמה ןיאשכ
 עבתהל
 1971-ב"לשת ט"ת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת
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 תובחל הליע ןתונה ערואמ עריאו - 3 ףיעסל הפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש ןיבו
 תחא תמחמ ודגנ ןיד קספ ןתיל וא חטובמה תא עובתל רשפא יאש אלא ,תאזכ
 :הלאמ

 וא ץוח-תנידמ לש תולעבב היה ערואמה םרגנ ותועצמאבש בכרה )1(
 תמחמ ועבתל ןיאש םדא תולעבב היהש וא ,תודחואמה תומואה לש
 ;בכרב גהנ רומאכ םדאש וא ותוניסח
 ;עגפנה לש וגוז-ןב אוה חטובמה )2(

 היה וליא 19 ףיעס יפל םלשל בייח היהש המ ויריאשל וא קוזינל חטבמה םלשי
 .חטובמה דגנ ןיד קספ ןתינ
 ףיעסב תורומאה תוביסנה ומייקתנו שוכר יקזנל תובח לשב חוטיב היה )ב( 
 יפל חטובמל םלשל בייח היהש המ ויריאשל וא קוזינל חטבמה םלשי ,)א( ןטק
 .הסילופה יאנת

 

 .)לטוב( .22
 

 אל םא ,ןתינש ןיד קספ לשב 19 ףיעס יפל םלשל בייח היהי אל חטבמה .23
 םימי העבש ךות וא השגוהש ינפל טפשמה תיבל הנעבותה תשגה לע ול ועידוה
 .רוערע תמחמ בכועמ ןידה קספ לש ועוציב םא וא השגוהש רחאל

 ,תובחל רשקב )א(21 וא 19 םיפיעס יפל םלשל בייח היהי אל חטבמ )א( .24
 הלטוב תובחה תעבונ םהמש ףוגה תלבחל וא תוומל םרגש ערואמה ינפל םא
 לוטיבל היהי אל םלוא ;הסילופבש הארוה ףקותב וא תידדה המכסהב הסילופה
 לעבל הנתינש רחאל םוי דחאו םירשע רובעכ אלא ויריאש וא קוזינה יפלכ ףקות
 .לוטיבה לע בתכב העדוה הסילופה
 ךיראתה תא וארי ,הריסמ רושיא םע םושר ראודב העדוהה הנתינ )ב( 

 לעבל חוטיבה תדועת האצמוה ;העדוהה ןתמ ךיראתכ הריסמה רושיאב ןמוסמה
 לוטיבה לע העדוה איצמהל חטבמה יאשר ,םיינורטקלא תועצמאב הסילופה
 ואריו ,העדוהה תא לביק הסילופה לעבש אדיווש דבלבו ,םיינורטקלא םיעצמאב
 .העדוהה ןתמ ךיראתכ הלבקה אודיו ךיראת תא

 

 .)לטוב( .25
 

 .)לטוב( .26
 

 .)לטוב( .27
 

 היה חטובמהש ןיב - חוטיב ידי לע הסוכמ חוטיב תנועט תובחש םוקמ )א( .28
 התיה תובח התואש ןיב ,6 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב ותואב בייח
 וא תמש םדאהו - 3 ףיעסל הפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש ןיבו יוסיכ הנועט
 ,ול המרגנש הלבחה לשב םילוח תיבב לופיט - חטבמה תעידי יפל - לביק לבחנש
 ,לופיטה ןתמב ריבס ןפואב איצוהש תואצוהה תא םילוחה תיבל חטבמה םלשי

 םילוחה תיב איצוהש תואצוהה לע הלעי אל ומלשל חטבמה לעש םוכסהש יאנתב
 .הנש ךשמב ץוח-הלוחכ וא םוי 180 ךשמב םינפ-הלוחכ וב לופיטה לשב
 ,םילוחה תיב לש תורחא תויוכזמ תוערוג ןניא הז ףיעס יפל תויוכזה )ב( 
 – םלוא

 אל ,תרחא תוכז יפ לע םגו הז ףיעס יפל םולשתל יאכזה םילוח תיב )1(

 )2 'סמ ןוקית(
 1975-ה"לשת
 חטבמה בויחל יאנת
 ןיד קספ יפל

 הסילופה הלטבשכ
 ערואמה ינפל
  )1 'סמ ןוקית(

 1973-ג"לשת
 )22 'סמ ןוקית(

 2017-ח"עשת

  )1 'סמ ןוקית(
 1973-ג"לשת
  )1 'סמ ןוקית(

 1973-ג"לשת
 )22 'סמ ןוקית(

 2017-ח"עשת
 תואצוה םלשל הבוח
 םילוח תיב
 1971-ב"לשת ט"ת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 )22 'סמ ןוקית(
 2017-ח"עשת
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 יפ לע וא הז ףיעס יפל ול עיגמה לע הלועה םוכס לופיט ותוא דעב הבגי
 ;רתוי לודגה םוכסה יפל לכה ,תרחאה תוכזה
 דעב םלשלמ רוטפ היהי ,הז ףיעס יפל םליש חטבמהש הדימב )2(
 לופיט ותוא דעב םלישש הדימבו ,ןידכ תרחא תובח יפ לע לופיט ותוא
 ;הז ףיעס יפל םלשלמ רוטפ היהי ,תרחא תובח יפל
 רוטפ היהי ,הז ףיעס יפל םילוח תיבל םליש חטבמהש הדימב )3(
 יאכזה רחא םדאל םלישש הדימבו ,רחא םדאל לופיט ותוא דעב םלשלמ
 .הז ףיעס יפל םלשלמ רוטפ היהי ,םולשת ותואל

 – הז ףיעס ןינעל )ג( 
 םינפ-ילוחב יחותינ וא יאופר לופיט לפטמה לארשיב דסומ - "םילוח תיב" 
 ;םיחוור םשל להנתמ וניאו
 – "תוריבס תואצוה" 

 - םילוחה תיבב וזופשא לש םוי לכל ,םינפ-הלוחכ וב ולפיטש םדאב )1(
 תקזחהל םינפ-הלוח לכ לע תימויה האצוהה לש עצוממה אוהש םוכס
 ;םהב לופיטלו ובש םילוחה תקזחהלו וידבוע רבחו םילוחה תיב
 תיב איצוהש תוריבסה תואצוהה - ץוח-הלוחכ וב ולפיטש םדאב )2(
 .השעמל םילוחה

 

 קוריפב וא לגר תטישפב ישילש דצ תויוכז :'ה קרפ
 ותואב בייח היהש ןיב - חוטיב תנועט תובח ינפמ חטובמ םדאש םוקמ .29

 ןיבו יוסיכ הנועט התיה תובחהש ןיב ,6 ףיעס יפל ונממ רוטפ היהש ןיבו חוטיב
 :הלאה םירקמה דחא הרקו - 3 ףיעסל הפיסה יפל ונממ הרוטפ התיהש

 וישונ םע רודיס וא הרשפ ידיל אב וא ,לגר טשופ זרכוה חטובמה )1(
 ;לגר תטישפ יכילהב
 וא קוריפ וצ הדגנ ןתינו ,תיפותיש הדוגא וא הרבח אוה חטובמה )2(

 ילעבש וא ,הלעפמל וא היקסעל להנמ וא םיסכנ סנוכ ןידכ הל הנמתנש
 לע וא םמצעב ,וקיזחהו ומק ףצ דובעשב תוחטובמה הלש בוח תורגיא
 ;ול םינותנ וא דובעשב םילולכה הלש םיסכנב ,םמעטמ םירחא ידי
 - ,ןוצרמ הקוריפ לע הטלחה הב הלבקתנו הרבח אוה חטובמה )3(

 - ישילש דצ יפלכ בח חטובמה השענ וירחאל וא םירומאה םירקמה דחא ינפלו
 לע ,ונקויו ורבעי ,תובח התוא יבגל הזוחה יפל ,חטבמה יפלכ חטובמה לש ויתויוכז
 .תובח התוא הרצונ ויפלכש ישילשה דצל ,ןיד לכב רומאה ףא

 

 בייח לש ונובזע לוהינל ,1936 ,לגר תטישפ תדוקפל 112 ףיעס יפל וצ ןתינ .30
 תובח לשב לגר תטישפב החכוה-רב בוח רטפנה לע היהו ,לגר תטישפ יניד יפל
 יבגל הזוחה יפל ,חטבמה יפלכ ויתויוכז - 29 ףיעסב רומאכ הינפמ חטובמ היהש
 עיגמ ול רשא םדאל ,הדוקפ התואב רומאה ףא לע ,ונקויו ורבעי ,תובח התוא
 .בוחה

 וא ןירשימב ,אבה ,ישילש דצ יפלכ תובח ינפמ חוטיב הזוחב רבד לכ .31
 דחא הרקי םא ,ויפל םידדצה לש םהיתויוכז תונשל וא ,הזוחה תא לטבל ,ןיפיקעב
 .ףקות ול ןיא - 30 וא 29 םיפיעסב םירומאה םירקמה

  )7 'סמ ןוקית(
 1995-ה"נשת

 תא טשפ חטובמהשכ
 קרפתמ וא לגרה
 1971-ב"לשת ט"ת
 )17 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 ןובזע להנמ הנמתנשכ
 חטובמה יסכנל

 29 םיפיעס יפל תוכזה
 תנתינ הניא 30-ו
 האנתהל
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 ,ישילש דצ יפלכ בח חטבמה היהי 30 וא 29 םיפיעס יפל תויוכז ורבעשמ .32
 – םלוא ,חטובמה יפלכ בח היהש לככ ,37 ףיעס תוארוהל ףופכב

 לש ותובח לע הלוע חטובמה יפלכ חטבמה לש ותובח התיה םא )1(
 וז הדוקפב רומאה רבד םוש עגפי אל ,ישילשה דצה יפלכ חטובמה
 ;ףדועל סחיב חטבמה יפלכ חטובמה לש ויתויוכזב
 לש ותובחמ התוחפ חטובמה יפלכ חטבמה לש ותובח התיה םאו )2(
 וז הדוקפב רומאה רבד םוש עגפי אל ,ישילשה דצה יפלכ חטובמה
 .הרתיל סחיב חטובמה יפלכ ישילשה דצה לש ויתויוכזב

 הניא חוטיב הזוח יפל חטובמ לש "ישילש דצ יפלכ תובח" ,וז הדוקפ ןינעל .33
 .רחא חוטיב הזוח יפל חטבמ רותב ויפלכ ותובח תללוכ

 אצמנו ,30 וא 29 םיפיעסב םירומאה םירקמה דחא דיגאתל וא םדאל הרק .34
 וא ,שרוי וא יקוחה גיצנה וא ,םה ויהי - ויפלכ םיבח דיגאתה וא םדאהש ןעוטש ימ
 לכה - םיסכנב קיזחמה וא ,םיקסעה להנמ וא םיסכנה סנוכ וא ,קרפמה וא ,ןמאנה
 ריבס ןפואב היושעה העידי לכ ,ותשירד יפל ,ןעוטל רוסמל םיבייח - הרקמה יפל
 ידכו וז הדוקפ יפל תויוכז ול ונקוהו ורבע םא עובקל ידכ ןעוטל השורד תויהל
 תא לטבל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,אבה חוטיב הזוחבש רבד לכו ;הלא תויוכז ףוכאל
 אבה וא ,רומאכ העידי רסמית םא ,ויפל םידדצה לש םהיתויוכז תונשל וא הזוחה
 .ףקות ול ןיא - העידיה תריסמ תא רחא ןפואב עונמל וא רוסאל

 ורבע יכ ,חינהל ריבס דוסי שיש הלגמ 34 ףיעס יפל תשרדנה העידיה התיה .35
 הבוחב בייח חטבמ ותוא היהי ,ינולפ חטבמ דגנכ תויוכז ,וז הדוקפ יפל ,ןעוטל
 .וב םירכזנה לע 34 ףיעס יפל תלטומה

 ריתהל הבוחה תא םג תללוכ 34 ףיעס יפל תלטומה תועידי רוסמל הבוחה .36
 ,ןינעל תועגונה תורחא תודועתו תוימרפ לש תורבוש ,חוטיב יזוח לכב ןויעה תא
 .םהמ םיקתעה תלבקו ,הרומאה הבוחה תלטומ וילעש םדאה לש ותושרב םייוצמה

 הילע ןתינש תיפותיש הדוגא וא הרבח אוהש וא לגר טשופל היהש חטובמ .37
 ןיב השענש םכסה םוש - ןוצרמ קרפתהל הטלחה הלביקש הרבח וא קוריפ וצ
 לגרה תטישפ וליחתהש רחאלו ישילש דצ יפלכ בחש רחאל חטובמה ןיבו חטבמה
 וא ,חטובמה ידיב ושענש תרחא הרבעה לכ וא האחמה וא רותיו םושו ,קוריפה וא
 םחוכב היהי אל ,קוריפה וא לגרה תטישפ וליחתהש רחאל ול םלושש םולשת לכ
 תויוכזה אלא ,ןהב עוגפל וא וז הדוקפ יפל ישילשה דצל ורבעש תויוכזה תא לטבל
 .םלועמ ויה אל םולשת וא הרבעה ,האחמה ,רותיו םכסה םתוא וליאכ ןניעב ודמעי

 הנבמ יוניש םשל קר ןוצרמ תקרפתמה הרבח לע ולוחי אל הז קרפ תוארוה .38
 )4(-ו )2( ,)1(9 ףיעס וילע לחש הרקמ לע וא ,תרחא הרבח םע תוגזמתה םשל וא
 .1947 ,םידבועל םייוציפה תדוקפל

 ןישנועו תוריבע :'ו קרפ
 תא ןכו ,ונעמו ומש תא ,ותשירד יפל ,רטושל רוסמל בייח יעונמ בכר גהונה .39

 ,םיינורטקלא םיעצמאב תוברל ,הקידבל וינפל גיצהלו ,בכרה לעב לש ונעמו ומש
 תודע שמשל העבקנש תרחא היאר לכ וא ,ןינעל תכיישה חוטיבה תדועת תא
 ,)ותדועת – ןלהל( 2 ףיעס תוארוה תרפה ךות ,גוהנ היה אל וא ,גוהנ וניא בכרהש
 .הריבעב םשאי ןכ השע אל םאו

 

 תוידדה תויובח בושיי
 הרבעה רחאל

 םג אוהש חטובמ
 חטבמ

 תועידי רוסמל הבוח
 ישילש דצל

 חטבמ לש ותבוח
 תועידי רוסמל

 תודועתב ןויעה תוכז
 ןתקתעהו

 חטבמ ןיב רודיס
 חטובמל

 תוארוה תלוחתל גייס
 הז קרפ

 גיצהל גהונה תבוח
 חוטיב תדועת
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת
 )22 'סמ ןוקית(

 2017-ח"עשת
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 העיגפ המרגש הנואת העריא יעונמ בכר לש ותואיצמ ללגבש הרקמ לכב .40
 וא רטוש ינפל ותדועת תא העש התוא גיצה אל בכרב גהונהו ,רחא םדא לש ופוגב
 לע רוסמל אוה בייח ,ןכ תושעל םיריבס םימעטמ ונממ שרדש רחא םדא ינפל
 רחאל תועש 24 ךות םינפ לכ לעו ,ירשפאה םדקהב הרטשמ תנחתל הנואתה
 אל םלואו ;הריבעב םשאי ןכ השע אל םאו ,ותדועת תא םש גיצהלו ,הנואתה
 רחאל םימי השימח ךות םא ,ותדועת תגצה יא לע הז ףיעס יפל םדא עשרוי

 לע רסמנש העשב התוא בקנש הרטשמה תנחתב ומצעב התוא גיצה הנואתה
 .הנואתה

 

 םיטרפה לכ תא רוסמל ,רטוש לש ותשירד יפל ,בייח יעונמ בכר לעב .41
 :הריבעב םשאי ןכ השע אל םאו ,ןלהל תושרופמה תורטמה תחאל ונממ שורדיש

 ףיעס יפל ותדועת גיצהל שרדנה ,בכרב גהונה לש ותוהז תעיבק )1(
39; 

 תוארוה תרפה ךות גוהנ ,היה אל וא ,היה בכרה םא הדבועה רוריב )2(
 .40 וא 39 םיפיעס יפל ותדועת גיצהל שרדנ וב גהונהשכ ,2 ףיעס

 השש רסאמ - וניד ,תונוהל הנווכב ןלהל םייונמה םישעמה דחא השעש םדא .42
 :תוריל 3,000 סנק וא םישדח

 יפל תונקת חוכמ האצוהש הדועת לכ תוברל - חוטיב תדועת הניש )1(
 שמתשה וא - חוטיב תדועת םוקמב היארכ האיבהל ןתינו וז הדוקפ
 רחאל חינה וא ,הב שומישה םשל רחאל הליאשה וא ,רומאכ הדועתב
 ;הב שמתשהל
 .תונוהל ידכ דע רומאכ הדועתל המודה הדועת קיזחה וא השע )2(

 הדועת ךכב גישהל ידכ הבושח העידי םילעמ וא תבזוכ העדוה רסומה םדא .43
 .תוריל 3,000 סנק וא םישדח השש רסאמ - וניד ,42 ףיעסב רומאכ

 ,בושח טרפב תבזוכ איהש עדוי אוהשכ ,42 ףיעסב רומאכ הדועת איצומה .44
 .תוריל 3,000 סנק וא םישדח השש רסאמ - וניד

 וינפל הגצוהש ,42 ףיעסב רומאכ הדועתש חינהל ריבס דוסי ול שיש רטוש .45
 הריבע היבגל ורבעש הדועת איה ,יעונמ בכרב גהונה ידי לע וז הדוקפ תוארוה יפל
 ונממש םדאה ןמזוי הספתנשמו ,הדועתה תא סופתל יאשר ,44-42 םיפיעס יפל
 יפל הריבעב םשאנ רבכ םא תלוז - םולשה טפשמ תיב ינפל אובל הספתנ
 המ הרוי טפשמה תיבו ,הדועתה תקזחה לע רבסה ןתילו - םירומאה םיפיעסה
 .ןינע ותואב קדצה תדימ בייחתש יפכ טפשמה תיב תואצוה קוספיו הב תושעל

 תונקתה לע וא וז הדוקפ תוארוה לע הריבע רבעש יעונמ בכרב גהונה .46
 ןעמ וא םש רסמ וא ,ונעמו ומש תא ,ותשירד יפל ,רטושל רוסמל בריסו ,היפל
 ול רוסמל ,רטוש לש ותשירד יפל ,בייח אהי בכרה לעב ;הריבעב םשאי - םיבזוכ
 ןכ השע אל םאו ,גהונה לש ותסיפתלו ויוהיזל איבהל היושעה ותושרבש העידי לכ
 .הריבעב םשאי

 לכ וא וז הדוקפ תוארוהמ הארוה וב המייקתנ אלש יעונמ בכרב ושמתשה .47
 וא ,רומאכ הארוה תרפה םהב שיש ןפואב וא בצמב וב ושמתשהש וא ,היפל הנקת
 ומשאי - רומאכ הארוה תרפה םהב שיש לדחמ וא השעמ ומע רשקב השענש

 עידוהל גהונה תבוח
 הנואת לע
 )2 'סמ ןוקית(

 1975-ה"לשת

 רוסמל בכר לעב תבוח
 םיטרפ

 האנוה

 הנעטב הדועת תגשה
 תבזוכ

 תבזוכ הדועת תאצוה

 הדועת סופתל תוכמס
 תבזוכ

 יוהיזו תוהדזהל בוריס
 בזוכ

 גהונה לש םתוירחא
 בכרב תוריבעל לעבהו



 1970-ל"שת ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ
 ןכדועמו אלמ חסונ

 

17 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/studio/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/EDE90F28-48C4-4C62-A2AC-
C7FC31F53EE7/038_001.doc 

 – וז הדוקפב תרחא תשרופמ הארוה ןיא םא ,הריבעב
 ,השעמ תמחמ אל הרבענ םא תלוז ,הריבעה תעשב בכרב גהונה )1(
 ;ודיצמ תולשרתה וא לדחמ
 םא תלוז ,חכנ אלש ןיבו הריבעה תעשב חכנש ןיב ,בכרה לעב םג )2(
 אוהו ודיצמ לדחמ וא השעמ תמחמ אלו ותמכסהב אלש הריבעה הרבענ
 .הריבע עונמל ידכ םיריבסה תוריהזה יעצמא לכ טקנ

 ,היפל הנקת לכ וא וז הדוקפ תוארוהמ הארוה לדחמב וא השעמב רפמה לכ .48
 .תוריל 3,000 סנק וא םישדח השולש רסאמ - שרופמ רחא שנוע ןיאב ,וניד

 תושעל ,היפל הנקתב וא וז הדוקפב הנתינש תוכמס חוכמ ,םדא שרדנ .49
 ותוא עישרהש טפשמה תיב אהי ,השירדה תא םייק אלו ,ותושעמ לודחל וא השעמ
 אוה יאשרו השירדה תא םייקל םדאה לע תווצל ,וילע ליטיש שנועל ףסונב ,יאשר
 האריש לככ ,רחא ןינעל וא הלועפה לש ןפואל וא ןמזל עגונב יאנת לכ וצל ףיסוהל
 .השירדה לש המויק תפיכאל ץוחנ

 וילע ליטהל ,ותעד לוקיש יפל ,טפשמה תיב יאשר 49 ףיעס יפל וצ רפמה לכ .50
 וא ,ךליאו ןאכמ הרפה לש םוי לכל תוריל 15 לע הלעי אלש םוכס םולשת שנועכ
 רומאכ הרפה לע םדא בוחי אלש דבלבו ;רפה רשא תא םייקיש דע רסאמ
 תולועה רסאמ תופוקתב וא ,תוריל 750 לע לכה ךסב םילועה םימוכס םולשתב
 ךרדב ןהב בוחל יושע אוהש רסאמ וא סנק לכ לע ףסונב ,םישדח ינש לע לכה ךסב
 .תרחא

 תונוש תוארוה :'ז קרפ
 

 יפל העיבקל ןתינה רבד לכ עובקל תואבה תונקת ןיקתהל יאשר רצואה רש .51
 יאשר וז הארוה לש התויללכמ עורגל ילבמו ,ללכב העוציבל שורדה לכו וז הדוקפ
 – רבדב תונקת ןיקתהל דחוימב אוה

 ;וז הדוקפ יכרצל ושמשיש םיספט )1(
 ךרדו העבקנש תרחא הדועת לכו חוטיב תודועת ןתמל תושקב )2(
 רשקב תועידיו ןהמ םיטרפ תריסמ ,תודועת לש ןמושיר לוהינ ,ןתאצוה
 התועמשמכ יושירה תושרל חוטיב תודועת לש םיקתעה תריסמו ,ןמע
 ;הרובעתה תדוקפל 1 ףיעסב
 םא תורחאה תודועתה ןמו חוטיבה תודועתמ םיקתעה תאצוה )3(
 ;ותחשנ וא ודבא
 לשו חוטיבה תודועת לש ןתרזחהו ןלוטיב ,ןתגצה ,ןתרימש )4(
 ;תורחאה תודועתה
 םושרה יעונמ בכר לע וז הדוקפ תוארוהמ הארוה לש התלחה )5(
 תדוקפ תוארוה יפל תלבגומ הפוקתל לארשיל אבוהש ץראל-ץוחב
 התוא לש המאתהו יוניש לכל ףופכב ,היפל הנקת לכ וא הרובעתה
 ;עובקל הארש יפכ הארוה
 םהילעש תוח"ודהו להנל םיבייח םיחטבמש תונסקנפה תטיש )6(
 .שיגהל
 .יעונמ בכר חוטיבל תועגונה םכסהה תוארוה עוציב )7(

 

 יללכ שנוע

 עוציב תפיכא לע וצ

 הפיכא וצ תרפה

 תונקת

  )7 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת

 )16 'סמ ןוקית(
 2005-ו"סשת
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 ילכ ןוישיר וילע ןתינש יתורחת ילכב שומיש יבגל ולוחי אל וז הדוקפ תוארוה .א51
 תעב וא רושיק עטקב תיביטרופס הגיהנ תעב רומאכ ילכב שומיש טעמל ,יתורחת
 הגיהנה קוחל )ד(12 ףיעס יפל הרתוהש ,תיביטרופס הגיהנ הניאש הגיהנ
 ,"תיביטרופס הגיהנ" ,"יתורחת ילכ" ,הז ןינעל ;2005-ו"סשתה ,תיביטרופסה
 ,תיביטרופסה הגיהנה קוחב םתועמשמכ – "רושיק עטק"ו "יתורחת ילכ ןוישיר"
 .2005-ו"סשתה

 

 .)1970 ילויב 1( ל"שת ןויסב ז"כ םויב הז שדח חסונ לש ותליחת .52
 
 
 ללה המלש 
 הרטשמה רש 
 םיטפשמה רש םוקמ אלממ 
 

 האוושה חול

 
 
 
 
 

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

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

 הליחת

 ילכ לע הלוחתל גייס
 יתורחת
 )16 'סמ ןוקית(

 2005-ו"סשת
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