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  1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח
 
 
 ד"ת יעגפנל םייוציפ – חוטיב
 ד"ת יעגפנל םייוציפ – ןיקיזנ – םיבויח – הלכלכו יטרפ טפשמ
 ד"ת יעגפנל םייוציפ – םיכרד תונואת – הרובעת – ילהנמ טפשמו תויושר

 םינינע ןכות
 Go 5 תונשרפ :'א קרפ 
 Go 5 תורדגה  1 ףיעס
 Go 6 תוירחא :'ב קרפ 
 Go 6 ףוג יקזנ לע םייוציפ :'א ןמיס 
 Go 6 בכרב גהונ תוירחא  2 ףיעס
 Go 7 בכר ילכ רפסמ םיברועמ הבש הנואת  3 ףיעס
 Go 7 ףוג קזנ לע הפורת  4 ףיעס
 Go 8 םיפוכת םימולשת :'ב ןמיס 
 Go 8 ףוכת םולשת  5 ףיעס
 Go 9 טפשמה תיבל ףוכת םולשתל השקב  א5 ףיעס
 oG 9 טפשמה תיב תטלחה  ב5 ףיעס
 Go 9 ןיד תיב השעמ הניא השקבב הטלחה  ג5 ףיעס
 Go 9 םירוגיפ תיביר  ד5 ףיעס
 Go 9 השקב ןינעל םיגייס  ה5 ףיעס
 Go 10 תונקת  ו5 ףיעס
 Go 10 ףוכת םולשתב הרזח תוכז  ז5 ףיעס
 Go 10 תונוש :'ג ןמיס 
 Go 10 םייתיע םימולשת  6 ףיעס
 Go 10 יאופר החמומ  א6 ףיעס
 Go 11 רחא קוח יפל תוכנ תגרד תעיבק  ב6 ףיעס
 Go 11 םיעגפנ לש םתואכז תלבגה  7 ףיעס
 Go 11 םייוציפ עובתל רתיהב גהונ לש ותואכז  א7 ףיעס
 Go 11 םייוציפ עובתל םייולת לש םתואכז  ב7 ףיעס
 Go 11 הליעה דוחיי  8 ףיעס
 Go 12 הרזח תוכז  9 ףיעס
 Go 12 םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרק :'ג קרפ 
 Go 12 ןרקה תמקה  10 ףיעס
 Go 12 רקובמ דיגאת   ןרקה  11 ףיעס
 Go 12 ןרקה דיקפת  12 ףיעס
 Go 13 השונכ ןרקה  א12 ףיעס
 Go 14 קוריפב ןרקה תויוכז  ב12 ףיעס
 Go 14 רנבא לש תויובחו םיסכנ  ג12 ףיעס
 Go 14 םיכרד תונואת יעגפנל םייאופרה םיתורישה תקפסא תולע  ד12 ףיעס
 Go 14 עדימ תרבעה ןיינעל תוארוהו ןרקל םיחטבמהמ םימוכס תרבעה  ה12 ףיעס
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 Go 15 םילוחה תופוקלו ימואל חוטיבל דסומל םימוכס תרבעה  ו12 ףיעס
 Go 15 ןרקה תלהנה  13 ףיעס
 Go 15 תואצוה רזחהו לומג  א13 ףיעס
 Go 15 ןונקתה  14 ףיעס
 Go 16 ןומימה  15 ףיעס
 Go 16 םיסמ  א15 ףיעס
 Go 16 ןרקהמ עדימ תריסמ  1א15 ףיעס
 Go 17 תונוש תוארוה :'ד קרפ 
 Go 17 יתורחת ילכ לע הלוחתל גייס  ב15 ףיעס
 Go 17 החרט רכש  16 ףיעס
 Go 17 םייוציפה לטנ  תקולחל םירדסה  א17 ףיעס
 Go 17 חוטיבה תדוקפל םינוקית  18 ףיעס
 Go 18 ימואלה חוטיבה קוח ןוקית  19 ףיעס
 Go 18 הנידמה תוריש קוח ןוקית  20 ףיעס
 Go 18 לארשיל הנגה אבצב עבקה תוריש קוח ןוקית  21 ףיעס
 Go 18 היחולשו הנידמה תוירחא  22 ףיעס
 Go 19 רבעמ תארוהו הליחת  23 ףיעס
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 *1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח
                                                   

  .)407 'מע 1079 'סמ ד"לשת ח"ה( 234 'מע 8.8.1975 םוימ 807 'סמ ה"לשת ח"ס םסרופ *
 .175 'מע 22.4.1976 םוימ 807 'סמ ו"לשת ח"ס ט"ת
 ןוקית – )42 'מע 1314 'סמ ח"לשת ח"ה( 49 'מע 5.1.1978 םוימ 880 'סמ ח"לשת ח"ס ןקות
 .1 'סמ
 .2 'סמ ןוקית – )83 'מע 1429 'סמ ם"שת ח"ה( 69 'מע 21.2.1980 םוימ 961 'סמ ם"שת ח"ס
 .3 'סמ ןוקית – )394 'מע 1476 'סמ ם"שת ח"ה( 188 'מע 5.8.1980 םוימ 980 'סמ ם"שת ח"ס
 'סמ ןוקית – )81 'מע 1566 'סמ ב"משת ח"ה( 42 'מע 31.1.1983 םוימ 7510 'סמ ג"משת ח"ס
 ### .ומוסרפ םוימ םישדח 3 ותליחת $$$ ;4
 'סמ ןוקית – )192 'מע 1674 'סמ ד"משת ח"ה( 16 'מע 8.1.1985 םוימ 9112 'סמ ה"משת ח"ס
5. 
 'סמ ןוקית – )118 'מע 1715 'סמ ה"משת ח"ה( 16 'מע 8.3.1989 םוימ 1269 'סמ ט"משת ח"ס
 .1989-ט"משת ,)3 'סמ( )הנידמה תוירחא( םייחרזאה ןיקיזנה קוחל 2 ףיעסב 6
 ןוקית – )198 'מע 1885 'סמ ח"משת ח"ה( 44 'מע 13.4.1989 םוימ 1274 'סמ ט"משת ח"ס
 ח"ס *** ט"ת .רבעמ תוארוה ןינעל 10 ףיעס 'רו ומוסרפ םוימ םוי 60 ותליחת $$$ ;7 'סמ
 .58 'מע 6.6.1989 םוימ 1276 'סמ ט"משת

 .ומוסרפ םוימ םוי םישיש הז קוח לש ותליחת )א( .10
 תיב ינפל תודמועו תויולתה ףוכת םולשתל תושקב לע םג ולוחי 7-ו 5 ,4 םיפיעס תוארוה )ב(
 תעימש המייתסה אל ןהבש רומאכ תוירקיע תועיבת לע ןכו ,הז קוח לש ותליחת ברע טפשמה
 ### ### .תויארה

 .8 'סמ ןוקית – )33 'מע 1962 'סמ ן"שת ח"ה( 2 'מע 30.9.1990 םוימ א1329 'סמ א"נשת ח"ס
 ### .96 'מע 22.2.1991 םוימ 1345 'סמ א"נשת ח"ס *** ט"ת
 'סמ ןוקית – )38 'מע 2152 'סמ ג"נשת ח"ה( 44 'מע 20.1.1993 םוימ 1409 'סמ ג"נשת ח"ס
9. 
 ןוקית – )588 'מע 2299 'סמ ד"נשת ח"ה( 83 'מע 28.12.1994 םוימ 1497 'סמ ה"נשת ח"ס
 תוארוהו םיילכלכ םירדסה( וחירי רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוחל 51 ףיעסב 10 'סמ
 .הליחת ןינעב 52 ףיעס 'ר $$$ ;1994-ה"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תונוש

 .)1994 יאמב 4( ד"נשתה רייאב ג"כ םויב הז קרפ לש ותליחת )א( .52
 תוכמסומ תויושר ידיב השרוהש חטבמ ידיב הז קרפ לש ותליחת ינפל האצוהש הסילופ )ב( 
 יפל האצוהש הסילופכ התוא םיאור ,חוטיב תנועט תובח ינפמ התסיכש ,ןורמושהו הדוהיב
 .1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ לש היתושירד
 ןרקה הצפת ,הז קרפ לש ותליחת ינפל וחיריו הזע יחטשב וא רוזאב םיכרד תנואת העריא )ג( 
 יאכזה עגפנ ,)קוחה – ןלהל( 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפה קוחב העמשמכ
 םעטה ןמ חטבמ תאמ םייוציפה תא עובתל ודיב ןיאו םיכרדה תנואת לשב םייוציפ עובתל
 ### .קוחל א12 ףיעסל )א2( הקספבש

 ןוקית – )252 'מע 2351 'סמ ה"נשת ח"ה( 111 'מע 10.2.1995 םוימ 1503 'סמ ה"נשת ח"ס
 ,תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחל 5 ףיעסב 11 'סמ
 10( ה"נשתה ולסכב 'ז םויב הז קוח לש ותליחת .8 $$$ הליחת ןינעב 8 ףיעס 'ר ;1995-ה"נשת
 ### .)1994 רבמבונב
 'סמ ןוקית – )433 'מע 2393 'סמ ה"נשת ח"ה( 325 'מע 9.6.1995 םוימ 1526 'סמ ה"נשת ח"ס

 ינוקית( תיניטסלפה תושרל תויוכמס לש הניכמ הרבעה רבדב םכסהה םושיי קוחל 10 ףיעסב 12
 'מע 10.9.1996 םוימ 0016 'סמ ו"נשת ח"ס *** ט"ת .1995-ה"נשת ,)תונוש תוארוהו הקיקח

 ### .סופד ט"תל 5 טירפ – 386
 ןוקית – )412 'מע 2631 'סמ ז"נשת ח"ה( 206 'מע 31.7.1997 םוימ 1633 'סמ ז"נשת ח"ס
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 תפוקתל םירדסהו תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר חוטיב קוחל 10 ףיעסב 13 'סמ
 םוימ 1722 'סמ ס"שת ח"ס *** ןקות .הליחת ןינעב 16 ףיעס 'ר $$$ ;1997-ז"נשת ,)רבעמ

 .111 'מע 28.12.2000 םוימ 1770 'סמ א"סשת ח"סבו 58 'מעב 4.1.2000
 לש םתליחת םלואו;)1997 טסוגואב 1( ז"נשתה זומתב ז"כ םויב הז קוח לש ותליחת .16

 םדקומ דעומב וא )2000 ראוניב 1( ס"שתה תבטב ג"כ םויב ,הז קוחל )1(11-ו 10 ,9 םיפיעס
 ### ### .8 ףיעס יפל עבקנש רתוי
 'סמ ןוקית – )84 'מע 2653 'סמ ח"נשת ח"ה( 13 'מע 25.11.1997 םוימ 1639 'סמ ח"נשת ח"ס

 תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב הנבהה רכזמ םושיי קוחל 11 ףיעסב 14
 ןינעל 14 ףיעס 'ר $$$ ;1997-ח"נשת ,)העש תארוה( )הבקע הפועתה הדשב ףתושמ שומיש(

 'סמ ח"נשת ח"ה( 316 'מע 5.8.1998 םוימ 1683 'סמ ח"נשת ח"ס *** ןקות .ףקותו הליחת
 .1.7.1998 םויב ותליחת $$$ ;1998-ח"נשת )ןוקית( 14 'סמ ןוקית – )438 'מע 2731
 אוהו ,)1997 רבמבונב 11( ח"נשתה ןושחב א"י םויב ,4 ףיעס טעמל ,הז קוח לש ותליחת .14

 ### ### ### .)1998 ינויב 30( ח"נשתה זומתב 'ו םוי דע ופקותב דומעי
 ןוקית – )415 'מע 2725 'סמ ח"נשת ח"ה( 286 'מע 29.7.1998 םוימ 1678 'סמ ח"נשת ח"ס
 תוירחאה יחטשמ חטבמ( םיכרד תונואת יעגפנ יוציפו בכר חוטיב קוחל 2 ףיעסב 15 'סמ
 .הלוחתו הליחת ןינעל 3 ףיעס 'ר $$$ ;1998-ח"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תיניטסלפה תיחרזאה

 1 ףיעסב םתרדגהכ ,תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטש יבגל הז קוח לש ותליחת )א( .3
 קוחב החסונכ ,)חוטיבה תדוקפ – ןלהל( 1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפל
 .)1995 רבמטפסב 10( ה"נשתה לולאב ו"ט םויב ,הז
 ברע חוטיבה תדוקפל 1 ףיעסב םתרדגהכ ,וחיריו הזע יחטש יבגל ולוחי הז קוח תוארוה )ב( 
 9( ה"נשתה לולאב ד"י םוי דע )1994 יאמב 4( ד"נשתה רייאב ג"כ םוימ ,הז קוח לש ומוסרפ
 ### .)1995 רבמטפסב

 'סמ ןוקית – )124 'מע 2827 'סמ ס"שת ח"ה( 58 'מע 4.1.2000 םוימ 1722 'סמ ס"שת ח"ס
 )רבעמ תפוקתל םירדסהו תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב( יעונמ בכר חוטיב קוחל 5 ףיעסב 16

 .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 10 ףיעסב 16 'סמ
  .2000-א"סשת ,)2 'סמ( )רבעמ
 'סמ ןוקית – )56 'מע 2929 'סמ א"סשת ח"ה( 228 'מע 4.4.2001 םוימ 1786 'סמ א"סשת ח"ס

 תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית( הנידמה קשמב םירדסהה קוחל 5 ףיעסב 17
 .2001-א"סשת ,)2001 םיפסכה תנשל תילכלכה
 – )52 'מע 64 'סמ ד"סשת הלשממה ח"ה( 142 'מע 18.1.2004 םוימ 1920 'סמ ד"סשת ח"ס
 ,)הקיקח ינוקית( 2004 םיפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוחל 100 ףיעסב 18 'סמ ןוקית
 .הלוחת ןינעל 101 ףיעס 'רו 1.1.2004 םויב ותליחת $$$ ;2004-ד"סשת

 לש ותליחת ברע וחסונכ ,1975-ה"לשתה ,םיכרד תנואת יעגפנל םייוציפ קוחל ב17 ףיעס .101
 בכר חוטיב תדוקפ יפל חטבמ איצוהש תוסילופ דעב םימלתשמה חוטיב ימד לע לוחי ,הז קוח
 29( ד"סשתה רדאב 'ז םוימ רחואי אל ףקותל וסנכנ רשא ,1970-ל"שתה ,]שדח חסונ[ יעונמ
 ### .)2004 ראורבפב

 ,474 'מע 146 'סמ ה"סשת הלשממה ח"ה( 123 'מע 29.12.2005 םוימ 2043 'סמ ו"סשת ח"ס
 ,תיביטרופסה הגיהנה קוחל 34 ףיעסב 19 'סמ ןוקית – )140 'מע 48 'סמ ד"סשת תסנכה ח"ה
 ### .ומוסרפ םוימ םישדוח העשת ותליחת $$$ ;2005-ו"סשת
 – )293 'מע 172 'סמ ז"סשת תסנכה ח"ה( 198 'מע 10.2.2008 םוימ 2133 'סמ ח"סשת ח"ס
 ### .1.6.2008 םויב ותליחת $$$ ;20 'סמ ןוקית
 ,16 'מע 335 'סמ ח"סשת הלשממה ח"ה( 610 'מע 3.7.2008 םוימ 2161 'סמ ח"סשת ח"ס

 .21 'סמ ןוקית – )164
 ,16 'מע 260 'סמ ז"סשת הלשממה ח"ה( 65 'מע 16.11.2008 םוימ 2188 'סמ ט"סשת ח"ס

 $$$ ;2008-ט"סשת ,)29 'סמ ןוקית( לעופל האצוהה קוחל 47 ףיעסב 22 'סמ ןוקית – )90
 ### .ומוסרפ םוימ םישדוח השיש ותליחת
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 תונשרפ :'א קרפ
 – הז קוחב .1
 יעונמ בכרב שומיש בקע ףוג קזנ םדאל םרגנ ובש ערואמ - "םיכרד תנואת" 
 וא תוצצופתה בקע עריאש ערואמ םג םיכרד תנואתכ וארי ;הרובחת תורטמל
 םהש רחא רמוח לשב וא בכרה לש ביכר לשב ומרגנש ,בכרה לש תוחקלתה
 םרגנש ערואמ ןכו ,בכרל ץוחמש םרוג ידי-לע ועריא םא ףא ,ותעיסנ רשוכל םיינויח
 לוצינ בקע םרגנש ערואמ וא וב תונחל רוסאש םוקמב הנחש בכרב העיגפ בקע
 ודועיי תא בכרה הניש אל רומאכ שומישה תעבש דבלבו ,בכרה לש ינכימה חוכה
 השענש השעממ האצותכ עריאש ערואמ םיכרד תנואתכ וארי אל םלואו ;ירוקמה
 ידי לע םרגנ קזנהו ,םדא ותוא לש ושוכרל וא ופוגל קזנ םורגל ידכ ןווכתמב
 ;יעונמה בכרב שומישה לע השעמה לש ותעפשה ידי לע אלו ומצע השעמה

 

 העיגפ תוברל ילכש וא ישפנ ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ - "ףוג קזנ" 
 עוריא תעב עגפנה ףוגל רבוחמ היהש ףוגה ירבאמ דחא דוקפתל שורדה ןקתהב
 ;םיכרדה תנואת

 

 ,ותיינחה ,ונממ הדירי וא וכותל הסינכ ,בכרב העיסנ - "יעונמ בכרב שומיש" 
 וא וב שמתשמה ידיב השענש ,בכרב ךרד-ןוקית וא ךרד-לופיט ,ותרירג וא ותפיחד
 בכרה לש תוכפהתה וא תורדרדיה תוברל ,ותדובע תרגסמב אלש רחא םדא ידיב
 וא תוקתניה ןכו העיסנ ידכ ךות ונעטמ וא בכרהמ קלח לש הליפנ וא תוקתנתה וא
 תרגסמב בכרב םדא לש ולופיט ידכ ךות אלש ,הנוח וא דמוע בכרמ רומאכ הליפנ
 ;דמוע בכרהשכ ,ותקירפ וא ןעטמ לש ותניעט טעמלו ותדובע

 

                                                   
 )348 '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 39 ףיעסב 23 'סמ ןוקית –
 .הלוחתו הליחת ןינעל 41 ףיעס 'ר $$$ ;2009-ט"סשת ,)2010-ו 2009 םינשל

 ,הז קוחל )3(39 ףיעסב וחסונכ םייוציפ קוחל ד12 ףיעס טעמל ,הז קרפ לש ותליחת )א( .41
 .)2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב ו"ט םויב
 )ה(5-ו )1ב(2 םיפיעסו ,הז קוחל 38 ףיעסב וחסונכ ,יעונמ בכר חוטיב תדוקפל )ה(3 ףיעס )ב( 
 םילולכה תואירב יתוריש יבגל ולוחי ,הז קוחל )2(-ו )1(39 ףיעסב םחסונכ ,םייוציפ קוחל
 ונתנייש ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל )ז(8 ףיעס יפל וצב וא הינשה תפסותב
 ו"ט םוימ ,1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפל םהל םיאכזה םיכרד תונואת יעגפנל
 .ךליאו )2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב
 םתרדגהכ חוטיב ימד יבגל לוחי ,הז קוחל )3(39 ףיעסב וחסונכ ,םייוציפ קוחל ה12 ףיעס )ג( 
 ו"ט םויב ותרכנש יעונמ בכר חוטיב ףנעב חוטיב תוסילופ דעב חטבמ הבוגש רומאה ףיעסב
 קוחב ותרדגהכ – "חטבמ" ,הז ןיינעל ;רתוי רחואמ דעומב וא )2010 ראוניב 1( ע"שתה תבטב
 ### .םייוציפ

 – )332 'מע 837 'סמ ד"עשת הלשממה ח"ה( 44 'מע 4.12.2014 םוימ 2479 'סמ ה"עשת ח"ס
 .24 'סמ ןוקית
 – )318 'מע 990 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 718 'מע 7.4.2016 םוימ 2546 'סמ ו"עשת ח"ס
 .25 'סמ ןוקית
 )890 'מע 1032 'סמ ו"עשת הלשממה ח"ה( 2126 'מע 21.8.2016 םוימ 2582 'סמ ו"עשת ח"ס
 ;2016-ו"עשת ,)הקיקח ינוקית( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 10 ףיעסב 26 'סמ ןוקית –
 .הליחת ןינעל 24 ףיעס 'ר

 ,)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

 תורדגה

  )8 'סמ ןוקית(
 1990-א"נשת

 )5 'סמ ןוקית(
 1985-ה"משת

  )8 'סמ ןוקית(
 1990-א"נשת
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 תעיגפמ םרגנ םא טעמל ,םיכרד תנואתב ףוג קזנ ול םרגנש םדא - "עגפנ" 
 ;1970-ל"שת ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוחב התועמשמכ הביא

 

 חסונ[ )ישילש דצ ינוכיס( יעונמ בכר חוטיב תדוקפ - "חוטיבה תדוקפ" 
 ;1970–ל"שת ,]שדח
 יפל חוטיב תבוחמ רוטפש ימ תוברל ,חוטיבה תדוקפב ועמשמכ - "חטבמ" 
 ;חוטיבה תדוקפל 6 דע 4 םיפיעס
 ודועי רקיעו עקרקה ינפ לע ינכימ חוכב ענה בכר - "בכר" וא "יעונמ בכר" 
 עונל הרישכה תדיינ הנוכמ ,רוטקרט ,תבכר תוברל ,תיתשבי הרובחתל שמשל
 ,םילגלג אסכ טעמלו ,יעונמ בכר ידי לע ךמתנ וא ררגנ בכרו שיבכב ינכימ חוכב
  ;תוענ תוגרדמו םיכנ תלגע

 

 םשרמ קוח יפל להנתמה ןיסולכואה םשרמב םושרה םדא - "ילארשי" 
 הסינכה קוח יפל יערא תבישיל הרשא ודיבש ימ ןכו ,1965-ה"כשת ,ןיסולכואה
 ;1952-ב"ישת ,לארשיל

 

 "רוזאהמ חטבמ" ,"תיניטסלפה תוירחאה יחטש" ,"םכסהה" ,"רוזאה" 
 .חוטיבה תדוקפב םתרדגהכ - "תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשמ חטבמ"ו

 

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

 

 .)העקפ( – "הפועתה הדש"-ו "דבוע" ,"סנכנ עסונ" ,"אצוי עסונ" 
 

 תוירחא :'ב קרפ

 ףוג יקזנ לע םייוציפ :'א ןמיס
 

 קזנ לע עגפנה תא תוצפל בייח )גהונה - ןלהל( יעונמ בכרב שמתשמה )א( .2
 .בכרה ברועמ הבש םיכרד תנואתב ול םרגנש ףוג
 ,ץוח ריית וא ילארשי אוהש עגפנ תוצפל בייח ילארשי בכרב גהונה )1א( 
 העריא הנואתה םא ףא בכרה ברועמ הבש םיכרד תנואתב ול םרגנש ףוג קזנ לע
 הנואתה תא ואריו םירוזאב וא תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשב וא רוזאב
 ;לארשיב העריא וליאכ
 – הז ףיעס ןינעל 
 בשות טעמל ,1976-ו"לשת ,תוריית יתורש קוחב ותועמשמכ - "ץוח ריית" 

 ךלהמב עגפנ אוהש דבלבו תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטש בשות וא רוזאה
 ;רומאה קוחב ותועמשמכ רויס
 לכ יפל לארשיב םושירב בייחה וא לארשיב םושרה בכר - "ילארשי בכר" 
 .ילארשי אוה וילעבש םושירב בייח וניאש בכר וא ,ןיד

 

 .)עקפ( )2א( 
 

 לוחת ,וב קיזחמה וא בכרה לעב תאמ רתה יפ לע בכרב שומישה היה )ב( 
 .שומישה תא ריתהש ימ לע םג תוירחאה
 לש ותבוח ,)ב(-ו )1א( ,)א( םינטק םיפיעס תוארוה ףא לע )1( )1ב( 

 ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ בכרב שומישה תא ריתהש ימ לש ןכו ,גהונה
 קוחב ותרדגהכ בשות אוהש עגפנ יבגל לוחת אל ,עגפנה תא תוצפל

  )8 'סמ ןוקית(
 1990-א"נשת

 )4 'סמ ןוקית(
 1983-ג"משת

 )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת

  )14 'סמ ןוקית(
 1997-ח"נשת

  )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 בכרב גהונ תוירחא

 )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
 )11 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
 )12 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
 )14 'סמ ןוקית(

 1997-ח"נשת
 )15 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

 )14 'סמ ןוקית(
 1997-ח"נשת

 )11 'סמ ןוקית(
 1995-ה"נשת

 )23 'סמ ןוקית(
 2009-ט"סשת
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 תואירב חוטיב קוח – ןלהל( 1994-ד"נשתה ,יתכלממ תואירב חוטיב
 יפל וצב וא הינשה תפסותב םילולכה תואירב יתוריש לשב ,)יתכלממ
 ;קוח ותוא יפל םהל יאכז עגפנהש דבלבו ,רומאה קוחל )ז(8 ףיעס
 אוהש עגפנ תוצפל הבוחהמ עורגל ידכ ,)1( הקספב רומאב ןיא )2(

 ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחל 58 ףיעס יפל הנתמה תפוקתב בשות
 קוחל 55 ףיעס יפל וילע לח וניא יתכלממ תואירב חוטיב קוחש לייח
 חוטיבה קוחל 'ה קרפ יפל הלמגל העיגפה לשב יאכזש ימ וא ,רומאה
 .1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה

 

 היה אל וא היה םא הנימ אקפנ ןיאו ,האלמו תטלחומ איה תוירחאה )ג( 
 .םירחא לש םרות םשא וא םשא היה אל וא היה םאו גהונה דצמ םשא
 גהונ לכ לע לוחת ,בכר ילכ רפסמ םיברועמ ויה הבש םיכרד תנואתב )א( .3
 .ולש בכרה ילכב עסנש ימ לש ףוגה יקזנל תוירחאה
 רפסמ םיברועמ ויה הבש םיכרד תנואתב בכרה ילכל ץוחמ םדא עגפנ )ב( 
 בויחה לטנב ואשי םמצע ןיבל םניב ;דוחלו דחי ויפלכ םיבייח םיגהונה ויהי ,בכר ילכ
 ילכ םיאור ,הז ןטק ףיעס יפל םיגהונה ןיב תובחה תקולח ןינעל .םיווש םיקלחב
 וא רחא בכר ילכ ןיבל וניב עגמ היה הנואתה תעב םא םיכרד תנואתב ברועמכ בכר
 .עגפנה ןיבל וניב
 רחא בכרו רתוי וא דחא עונפוא םיברועמ ויה הבש םיכרד תנואת העריא )ג( 
 לש םיחטבמל רחאה בכרה לש םיחטבמה ומלשי ,עונפוא וניאש רתוי וא דחא
 םיבייח עונפואה לש םיחטבמהש ףוג יקזנ לע םייוציפהמ 75% ,עונפואה
 בכרה לש םיחטבמה ;)ב( ןטק ףיעס יפל תובח טעמל ,הנואתה בקע םמולשתב
 םמצע ןיבל םניבו ,עונפואה לש םיחטבמה יפלכ דוחלו דחי םיבייח ויהי רחאה
 ףיעס יפל םיגהונה ןיב תובחה תקולח ןיינעל ;םיווש םיקלחב בויחה לטנב ואשיי

 – הז ןטק ףיעסב ;)ב( ןטק ףיעס לש הפיסה תוארוה ולוחי ,הז ןטק
 םא ןיב ,הז ירחא הז םיבכרומה םילגלג ינש לעב יעונמ בכר – "עונפוא" 

 ;עונפוא-תלתו עונטק תוברלו ,ואל םא ןיבו ידצ בכר וילא רבוח
 ונוישירב גווס רשאו םילגלג השולש לע ענה יעונמ בכר – "עונפוא-תלת" 
 .ג"ק 400 לע הלוע וניא ימצעה ולקשמש דבלבו עונטק-תלת וא עונפוא-תלתכ
 תא תונשל ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,וצב ,יאשר ,רצואה רש )ד( 
 םייתנש ופלחש דבלבו ,)ג( ןטק ףיעס לש השירב רומאכ תובחה תקולח סחי

 .רומאה ןטקה ףיעסה לש הליחתה דעוממ
 

 ,22 דע 19 םיפיעס תוארוה ולוחי ףוג קזנ לע יוציפל עגפנ לש ותוכז לע )א( .4
 ,)ןיקיזנה תדוקפ - ןלהל( ]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 89-ו 88 ,86 ,83 דע 76

 – םלואו
 אל תורכתשה רשוכ ןדבאו תורכתשה ןדבא לשב םייוציפה בושיחב )1(

 - ןלהל( קשמב עצוממה רכשה שוליש לע הלועה הסנכה ןובשחב אבות
 ותורכתשה רשוכ ןדבאו ותורכתשה ןדבא רועיש היה ;)תיברמ הסנכה
 אבותש תיברמה הסנכהה םג תחפות ,םיזוחא האממ תוחפ עגפנה לש
 ;םיזוחא האממ תחפ ובש רועישב ,םייוציפה בושיחב ןובשחב
 יפל קשמב עצוממה רכשה - "קשמב עצוממה רכשה" ,וז הקספ ןינעל
 ותועמשמכ עצוממה רכשה וא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ

 םיברועמ הבש הנואת
 בכר ילכ רפסמ

  )5 'סמ ןוקית(
 1985-ה"משת

 ףוג קזנ לע הפורת

 )5 'סמ ןוקית(
 1985-ה"משת

 )20 'סמ ןוקית(
 2008-ח"סשת

 )20 'סמ ןוקית(
 2008-ח"סשת
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 ברע םהש יפכ ,1968-ח"כשת ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחב
 .רתוי הובגה יפל לכה ,יוציפה תעיבק
 עגפנה ידספה ובשוחי הסנכה סממ םירוטפ םירומאה םייוציפה ויה )2(
 תעב הילע לחה הסנכה סמ יוכינ רחאל ותסנכה יפל הלא םייוציפ ןינעל
 25 לע הלעת אל רומאכ סמה יוכינ לשב התחפההש דבלבו ,םתעיבק
 .הלא םייוציפ ובשוחי היפלש הסנכהה ןמ םיזוחא
 ;תוריל ףלא האמ לע ולעי אל ןוממ קזנ וניאש קזנה לשב םייוציפה )3(

 קוח הקוחה תדעו רושיאבו רצואה רש םע תוצעייתהב ,םיטפשמה רש
 .הז םוכס לידגהל יאשר ,תסנכה לש טפשמו

 

 םיריחמה דדמל דומצ היהי )3()א( ןטק ףיעס יפל ילמיסקמה םוכסה )ב( 
 םיטפשמה רש ;ןינעה יפל ,םוכסה תלדגה םוימ וא הז קוח תליחת םוימ ןכרצל
 םינחבמ תונקתב עובקל ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,יאשר
 .הקספ התואב םירומאה םייוציפה בושיחל

 

 עגפנ לש ותוכז ןינעל הרשפה ךרד לע ןיד קספ ןתיל יאשר טפשמה תיב )ג( 
 ;רומאכ תוכמס טפשמה תיבל תתל ומיכסה ןידה ילעב םא ,הז קוח יפל יוציפל
 .רחא ןיד קספ לככ רוערעל ןתינ היהי ןידה קספ

 

 םיפוכת םימולשת :'ב ןמיס
 

 :הז קרפב )א( .5
 .ןיקיזנה תדוקפל 78 ףיעס יפל םייוציפל יאכזש ימ – "םייולת" 
 .תונקתב עבקנש יפכ – "השירד" 
 ימל וא עגפנל ,םהמ קלחכ ,םלשי הז קוח יפל םייוציפב בייחש ימ )ב( 

 – בתכב ותשירד תלבקמ םימי 60 ךות ,וב םייולתהמ
 תיבב זופשיא תואצוה תוברל ,ויופיר יכרצל עגפנה איצוהש תואצוה )1(
 ;םילוח
 תיפוסה הטלחהל דע ,קפסל ידכ םהב היהיש םיישדח םימולשת )2(
 ותייחמ יכרצ תאו ודועיסו עגפנה לש ויופיר יכרצ תא ,םייוציפה ןינעב
 םייולתה לש םתייחמ יכרצ תא וא וילע םתסנרפש ותחפשמ ינב תייחמו

 ותסנכהב תובשחתה ךות ועבקיי היחמ יכרצל םימולשתה ;ןינעה יפל ,וב
 לע התלע ותסנכה םאש דבלבו ,םיכרדה תנואתל רבוע עגפנה לש
 .דבלב תיברמה הסנכהה ןובשחב חקלית תיברמה הסנכהה

 תוברל ,הז קוח יפל תובח חטיבש חטבמ לע םג ולוחי הז ףיעס תוארוה )ג( 
 .חוטיבה תדוקפל )ד(3 ףיעסבו )2()א(3 ףיעסב רומאכ חוטיב
 םולשת" ןלהל ארקיי )ב( ןטק ףיעס לש )2( וא )1( תואקספ יפל םולשת )ד( 

 ."ףוכת
 אוהש עגפנ יבגל לוחת אל )1()ב( ןטק ףיעס יפל םולשתה תבוח )1( )ה( 

 לשב תואצוה יבגל ,יתכלממ תואירב חוטיב קוחב ותרדגהכ בשות
 קוחל )ז(8ף יעס יפל וצב וא הינשה תפסותב םילולכה תואירב יתוריש
 ;קוח ותוא יפל םהל יאכז עגפנהש דבלבו ,יתכלממ תואירב חוטיב
 יבגל רומאכ םולשתה תבוחמ עורגל ידכ ,)1( הקספב רומאב ןיא )2(
 תואירב חוטיב קוחל 58 ףיעס יפל הנתמה תפוקתב בשות אוהש עגפנ

 )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת

  )5 'סמ ןוקית(
 1985-ה"משת

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

  )5 'סמ ןוקית(
 1985-ה"משת

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 ףוכת םולשת
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 )23 'סמ ןוקית(
 2009-ט"סשת
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 55 ףיעס יפל וילע לח וניא יתכלממ תואירב חוטיב קוחש לייח ,יתכלממ
 קוחל 'ה קרפ יפל הלמגל העיגפה לשב יאכזש ימ וא ,רומאה קוחל
 .1995-ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה

 

 5 ףיעס יפל םולשתל השירד בייחל השגוהש םוימ םימי 60 ורבע )א( .א5
 ףא ,ףוכת םולשתל השקב טפשמה תיבל שיגהל אוה יאשר ,ולביק אל שרודהו

 העיבתה - ןלהל( םיכרד תנואת התוא לשב םייוציפה רתיל העיבתהמ דרפנב
 .)תירקיעה
 שגות ,1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב רומאה ףא לע )ב( 
 ,ןינעב ןודל תימוקמ תוכמס ול שיש םולשה טפשמ תיבל ףוכת םולשתל השקב
 טפשמ תיבל וא ינולפ םולש טפשמ תיבל תירקיעה העיבתה רבכ השגוה םא םלוא
 .ףוכת םולשתל השקבה םג טפשמ תיב ותואל שגות ,יזוחמ

 

 יאשר ,הז קוח יפל םייוציפל שקבמה יאכז הרואכל יכ טפשמה תיב רבס )א( .ב5
 תא טפשמה תיב עבקי רומאכ הטלחהב ;ףוכת םולשת ול םלושיש טילחהל אוה
 ןיא םלוא ,)ןורחאה דעומה - ןלהל( תירקיעה העיבתה תשגהל ןורחאה דעומה
 .1958-ח"ישת ,תונשיתהה קוחל 5 ףיעס תוארוהב עוגפל ידכ רומאכ העיבקב
 קספוי ,ןורחאה דעומה דע תירקיעה העיבתה תא שקבמה שיגה אל )ב( 

 רחאל הלטיבו תירקיעה העיבתה תא שקבמה שיגה ;דעומ ותואמ ףוכתה םולשתה
 .העיבתה לוטיב םוימ ףוכתה םולשתה קספוי ,ןכמ

 

 ןיד תיב השעמ הווהת אל ףוכת םולשתל השקבב טפשמה תיב תטלחה .ג5
 .תירקיעה העיבתה יבגל

 

 םוכסה לע םלשי ,דעומב השירד יפ-לע ףוכת םולשת םליש אלש בייח .ד5
 ,הנשל 12% לש רועישב הדומצ תיבירו הדמצה ישרפה תפסות ההשוהש
 טפשמה-תיב אצמ םא תלוז ,לעופב םולשתה םוי דע רומאה דעומב לחה ובשוחיש
 .הזמ ךומנ תיביר רועיש תוקידצמה תוביסנ
 – הז ףיעסב 
 – "דעומ" 
 ;השירדה תלבקמ םימי 60 - )1()ב(5 ףיעס ןינעל )1( 
 םולשתה דעומכ טפשמה תיב עבקש םויה - )2()ב(5 ףיעס ןינעל )2( 

 ;ישדוחה
 .1961-א"כשת ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב םתרדגהכ - "הדמצה ישרפה" 

 

 השקבל קקזיי אל ,ףוכת םולשתל השקבב הטלחה טפשמה תיב ןתנ )א( .ה5
 ןכ םא אלא ,תמדוקה הטלחהה לש היוניש רבדב השקבל וא ףוכת םולשתל תפסונ
 הדימב ונתשה תוביסנהו תמדוקה הטלחהה הנתינש םוימ םישדח השש ורבע
 הטלחה יונישל השקב וא תפסונ הטלחהל השקב ;השדח הטלחה ןתמ הקידצמה
 השגוה ובש טפשמ תיב ותואל שגות םולש טפשמ תיבל השיגהל שיש תמדוק
 .תמדוקה השקבה
 םייתנש לע הלועה הפוקת דעב ףוכת םולשת טפשמה תיב קוספי אל )ב( 

 .ףוכת םולשתל השקבה השגוה הניגבש םיכרדה תנואת תורק םוימ
 תועובקה תופוקתה תא תונשל ,ומשרייש םימעטמ ,יאשר טפשמה תיב )ג( 

 ףוכת םולשתל השקב
 טפשמה תיבל
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 טפשמה-תיב תטלחה
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 הניא השקבב הטלחה
 ןיד תיב השעמ
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת
  םירוגיפ תיביר
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 השקב ןינעל םיגייס
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת
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 .)ב(-ו )א( םינטק םיפיעסב
 

 – תונקתב עובקל יאשר םיטפשמה רש .ו5
 ;ףוכת םולשתל השקבב דחוימ ןיד רדס )1( 
 .)2()ב(5 ףיעס ןינעל "דועיס יכרצ"ו "הייחמ יכרצ" לש תורדגה )2( 

 

 תירקיעה העיבתה התחדנ םא ןכו ,)ב(ב5 ףיעסב תורומאה תוביסנב )א( .ז5
 רזחהל יאכז עבתנה אהי ,ףוכת םולשת עבותל םליש רבכ עבתנהש רחאל
 :הלאמ דחא תאמ םולשתה

 ;עבותה )1(
 ;ןיד לכ יפל קזנל יארחאש ימ )2(
 ;)ןרקה - ןלהל( 'ג קרפב התועמשמכ ןרקה )3(

 םוכסה לע הלועהו ,ףוכת םולשתכ עבותל עבתנה םלישש םוכס ןינעל ןידה אוה
 .תירקיעה העיבתב ותבוטל קספנש
 הריזחה וא )א( ןטק ףיעסב רומאכ ףוכת םולשת עבותל ןרקה המליש )ב( 

 קזנל יארחאש ימ לע וא עבותה לע הרזח תוכז הל אהת ,עבתנל רומאכ םולשת
 הפוקת ןינעל ;דוחלו דחיב אהת הז קוח יפ לע היפלכ םתובחו ,ןיד לכ יפל
 רזחוה וא םלוש ובש םויה תא וארי ,הז ןטק ףיעס יפל תועיבתב תונשיתהה
 .הנעבותה תליע הדלונ ובש םויכ רומאכ םולשת
 טישוהל עבתנה בייח ,)א( ןטק ףיעס יפל םולשת עבתנל ןרקה הריזחה )ג( 
 יפל התוכז שומימב הל עייסל ידכ הריבס הלועפ לכ טוקנלו שקבתש הרזע לכ הל
 דעב עונמל וא הרומאה תוכזב עוגפל הלולעה הלועפ לכ השעי אלו ,9ב( ןטק ףיעס
 .השומימ
 ישרפה ףוריצב ורזחוי )ב(-ו )א( ןטק ףיעס יפל םריזחהל שיש םיפסכ )ד( 

 .1961-א"כשת ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחב םתועמשמכ תיבירו הדמצה
 

 תונוש :'ג ןמיס
 

 עובקל ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,יאשר םיטפשמה רש .6
 – תונקתב
 תורכתשה רשוכ דספה לשב םייוציפהש ,קוספל טפשמה תיב תוכמס )1( 
 םידומצ ויהיש םייתיע םימולשתב ומלושי ,םתצקמ וא םלוכ ,תוכשמתמ תואצוהו
 ;ןכרצל םיריחמה דדמל
 ;וקספנש םימולשתה תלדגה שקבל עגפנה יאשר םהבש םירקמ )2( 
 .םייתיע םימולשת ול וקספנש רחאל רטפנש עגפנב םייולת לש םתוכז )3( 

 טפשמו קוח קוחה תדעו רושיאב ,תונקתב עובקל יאשר םיטפשמה רש )א( .א6
 תיאופרה תוכנה ןינעב ותעד הווחי רשא החמומ יונימ רבדב תוארוה ,תסנכה לש
 רבדבו ,עגפנה לש ומוקיש יכרד תוברל ,רחא יאופר אשונ לכב וא ,עגפנ לש
 .החמומה לש ויתובוחו ויתויוכמס
 :הלא תוארוה ולוחי ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ החמומ הנומ )ב( 

 ,הריקחל טפשמה-תיבל החמומה תא ןימזהל םיאשר ויהי ןיד ילעב )1(
 אלא ןודנה ןינעל החמומ לש תפסונ תודע איבהל םיאשר ויהי אל םלוא

 תונקת
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 םולשתב הרזח תוכז
  ףוכת
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 םייתיע םימולשת

 יאופר החמומ
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת
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 ;ומשרייש םידחוימ םימעטמ טפשמה תיב תושרב
 הרהבה תולאש ,בתכב ,החמומה לא תונפהל יאשר היהי דצ לכ )2(
 ;ןתנש תעדה תווחל
 ילעב ידיב םלושי אוהו ,החמומה לש ורכש תא עבקי טפשמה תיב )3(
 .טפשמה תיב הרויש יפכ ,םהמ דחא וא ןידה

 

 התואב ול המרגנש העיגפה לשב עגפנל תוכנ תגרד ןיד לכ יפ לע העבקנ .ב6
 םג תאז העיבק בייחת ,הז קוח יפל העיבתב תויארה תעימש ינפל ,םיכרד תנואת
 ןיד לעבל ריתהל יאשר היהי טפשמה תיב םלואו ;הז קוח יפ לע העיבתה ךרוצל
 ןמש ענכוש םא ,הרומאה העיבקה תא רותסל תויאר איבהל ,הז קוח יפל העיבתב
 .ומשרייש םידחוימ םימעטמ תאז ריתהל קדצה

 

 :הז קוח יפל םיאכז םניא הלא םיעגפנ .7
 ;ןווכתמב הנואתל םרגש ימ )1(
 בכרב שומיש( ןישנועה יניד ןוקיתל קוחה תרפה ךות בכרב גהנש ימ )2(
 וב םיגהונהש ועדויב בכרב יוצמ היהש ימ ןכו ,1964-ד"כשת ,)תושר אלל
 ;רומאכ
 יא תמחמ עקפש ןוישר טעמל ,וב גוהנל ןוישר ול ןיאשכ בכרב גהנש ימ )3(

 האצוהה קוחל 1'ו קרפ יפל הלטוהש הלבגה תמחמ וא הרגא םולשת
 ;1967-ז"כשתה ,לעופל
 ;עשפ עוציבל ,ודיב עייס וא ,ול שמיש בכרהש ימ )4(
 ול היהש חוטיבהשכ וא ,חוטיבה תדוקפ יפל חוטיב אלל בכרב גהנש ימ )5(
 ;בכרב ושומיש תא הסיכ אל
 חוטיב ול ןיאשכ בכרב גוהנל רחאל ריתהש ,וב קיזחמה וא בכרה לעב )6(
 הנודנה תובחה תא הסכמ וניא ול שיש חוטיבהשכ וא חוטיבה תדוקפ יפל
 ןיבו בכרב ותויהב ןיב ,הגיהנ התואב העריאש םיכרד תנואתב עגפנשו

 .ול הצוחמ
 

 וא וילעב תאמ רתיהב בכרב גהנשכ עגפנש ימ ,)5(7 ףיעסב רומאה ףא לע .א7
 תא הסכמ וניא חוטיבהשכ וא ,חוטיבה תדוקפ יפל חוטיב אלל ,וב קיזחמה תא
 אהי ,עדייש ריבס היה אל םג ןינעה תוביסנבו ךכ לע עדי אל אוהו ,בכרב ושומיש
 .)ב(12 ףיעס יפל עגפנ ךכל יאכזש יפכ ןרקה ןמ םייוציפ עובתל יאכז

 

 ומצע עגפנה םא םג הז קוח יפל םייוציפ עובתל םיאכז ויהי עגפנב םייולת .ב7
 יפל חוטיב אלל גהנשכ עגפנש ימב םייולת ויה םאו ,7 ףיעס יפל ךכל יאכז היה אל
 עובתל םיאכז ויהי ,הנודנה תובחה תא הסכמ וניא חוטיבהשכ וא חוטיבה תדוקפ
 .ןרקה ןמ רומאכ

 

 העיבת תוברל ,הז קוח יפ לע העיבת תליע ול הנקמ םיכרד תנואתש ימ )א( .8
 ול היהת אל ,חוטיבה תדוקפל )ד(3 ףיעסבו )2()א(3 ףיעסב רומאכ חוטיב יפ לע
 המרגנש הנואתב עגפנ םא תלוז ,ףוג קזנ לשב ןיקיזנה תדוקפ יפ לע העיבת תליע
 .ןווכתמב רחא םדא ידי לע
 תליע ול הנקמ םיכרד תנואת התיה ,)ב(22 ףיעס תוארוה אלמלאש ימ )ב( 

 תליע ול שיש ימ ןידכ ,הז ףיעס תוארוה ןינעל וניד ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ העיבת

 תוכנ תגרד תעיבק
 רחא קוח יפל
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת

 לש םתואכז תלבגה
 םיעגפנ
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 גהונ לש ותואכז
 םייוציפ עובתל רתיהב
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 םייולת לש םתואכז
 םייוציפ עובתל
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת

 הליעה דוחיי
 )10 'סמ ןוקית(

 1994-ה"נשת

 )6 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 )22 'סמ ןוקית(
 2008-ט"סשת
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 .הז קוח יפ לע העיבת
 ןיקיזנה תדוקפ יפ לע העיבתמ עורגל ידכ )א( ןטק ףיעס תארוהב ןיא )ג( 

 .הז קוח יפ לע העיבת תליע ול ןיאש ימ לש
 

 לע הרזח תוכז ול אהת אל הז קוח יפל םיעיגמה םייוציפ םלישש ימ )א( .9
 :הלאמ דחא לע רוזחל תוכזה תלוז הז קוח יפל םייוציפב בייחה רחא םדא

 ;7 ףיעסב רומאכ םייוציפל יאכז וניאש ימ )1(
 וניא ול שיש חוטיבהש וא חוטיבה תדוקפ יפל חוטיב ול ןיאש ימ )2(
 גפ ופקתש יתנש חוטיב ול היהש ימ טעמל ,הנודנה תובחה תא הסכמ
 ;הנואתה ינפל םוי 30 ךות
 .א7 ףיעסב רומאכ וב קיזחמה וא בכרה לעב )3(

 

 תדוקפ יפל היהת ,)א( ןטק ףיעס יפל וילע םירזוחש ימ לש ותובח )ב( 
 .ןיקיזנה
 הנואתב םיברועמ לש הרזחה תוכזב עוגפל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא )ג( 
 .םמצע ןיבל םניב )ב(3 ףיעס יפל

 םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרק :'ג קרפ
 .םיכרד תונואת יעגפנ יוציפל ןרק הזב תמקומ .10

 

 ףוג אהת איה ;תיטפשמ הלועפו תוכז ,הבוח לכל רשכ ,דיגאת אהת ןרקה .11
 חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל )2(9 ףיעסב ותועמשמכ רקובמ
 .]בלושמ

 ןיאו הז קוח יפל םייוציפל יאכזה עגפנ תוצפל איה ןרקה לש הדיקפת )א( .12
 :הלאמ תחא תמחמ חטבמ תאמ םייוציפ עובתל ודיב

 ;עודי וניא םייוציפל יארחאה גהונה )1(
 וניא ול שיש חוטיבהש וא חוטיבה תדוקפ יפל חוטיב גהונל ןיא )2(
 ילארשי וניאש עגפנ יבגל לוחת אל וז הארוה ;הנודנה תובחה תא הסכמ
 תוארוה יפל ימואל-ןיב בכר חוטיב סיטרכב הסוכמה בכרב גהנ רשא
 ;חוטיבה תדוקפ

 

 חוקיפה קוחל )3()א(68 ףיעס יפל השרומ להנמ הנומ חטבמל )א2(
 להנמ – ןלהל( 1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע
 ותועמשמכ ןוכסיחו חוטיב ןוהה קוש לע הנוממה תארוהב ,)השרומ
 םייקל לוכי וניא חטבמהש ךכ לשב ,)הנוממה – ןלהל( רומאה קוחב
 יוארה ןמ יכ רשיא ,הנוממה תצלמה יפל ,רצואה רשו ,ויתויובייחתה
 ;הז ףיעס יפל לעפת ןרקהש

 

 .קוריפב אצמנ חטבמה )3(
 ןרקהמ םייוציפ לבקל עגפנה יאכז )א( ןטק ףיעסב םייונמה םירקמב )ב( 
 תואצוה תא םילוחה תיבל םלשל ןרקה תבייח ןכו חטבממ לבקל יאכז היהש םשכ
 .חוטיבה תדוקפל 28 ףיעס יפל ןמלשל בייח חטבמש םשכ עגפנב לופיטה
 ,תוצפל הדיקפתש ןרק לש היתולועפ ןומימל עייסל תיאשר ןרקה )ג( 
 עויס רבדב םכסה ;רוזאב העריא ותעיגפש עגפנ ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ םירקמב

 הרזח תוכז

 )7 'סמ ןוקית(
 1989-ט"משת

 ןרקה תמקה
 )7 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת
 רקובמ דיגאת – ןרקה

 ןרקה דיקפת

 )12 'סמ ןוקית(
 1995-ה"נשת
 1996-ו"נשת ט"ת

  )9 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת
 )26 'סמ ןוקית(

 2016-ו"עשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1980-ם"שת
  )10 'סמ ןוקית(

 1994-ה"נשת
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 .הרובחתה רשו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב רצואה רש רושיא ןועט רומאכ
 

 וא ,תיניטסלפה תוירחאה יחטשב וא רוזאב םיכרד תנואת העריא )ד( 
 םייוציפ עובתל ודיב ןיאו םייוציפל יאכזה ילארשי וניאש עגפנ ןרקה הצפת ,םירוזאב
 יוציפה ;)א( ןטק ףיעס לש )3(-ו )א2( תואקספב םייונמה םימעטה ןמ חטבמ תאמ
 םיפיעסב תורומאה תויוכזה ויהי ןרקלו ,הנואתה םוקמב לחה ןידל םאתהב היהי

 .ןינעה יפל ,ב12-ו א12
 

 
 וא העיבת לארשיב טפשמ תיבל ,ילארשי אוהש ,עגפנ שיגה )1( )1ד( 

 תוירחאה יחטשמ חטבמ דגנ ,)העיבתה - ןלהל( ףוכת םולשתל השקב
 וא ,םכסהב התועמשמכ תיניטסלפה ןרקה דגנ ,תיניטסלפה תיחרזאה
 העריאש םיכרד תנואת לשב ,)עבתנה - ןלהל( תיניטסלפה הצעומה דגנ
 אל עבתנהו תיניטסלפה תיחרזאה תוירחאה יחטשב וא רוזאב ,לארשיב
 לדח וא ,ןידכ העיבתה בתכ ול רסמנש רחאל הנגה בתכ שיגה
 איהו ןרקל העיבתה בתכ תאצמה לע טפשמה תיב הרוי ,ןנוגתהלמ
 אל ;הז ןינעל הכימסה איהש ימל וא ,תיניטסלפה הצעומל ךכ לע עידות
 ,ןינעה יפל ,ותנגה שודיח לע עידוה אל וא הנגה בתכ עבתנה שיגה
 תא ןרקה להנת ,רומאכ העדוה הרסמנש םוימ םימי םישולש ךותב
 ;הב ןתנייש ןידה קספל םאתהב עגפנה תא הצפתו העיבתב הנגהה
  ;םש לחש רועישבו הנואתה םוקמב לחה ןידל םאתהב היהי יוציפה
 המלישש  םימולשתו תואצוה לשב ןרקה תא הפשת הנידמה )2(
 םירבעומה םימוכסה ןמ םזזקל תיאשר איהו ,העיבתה לשב ןרקה
 רוזאו הזע תעוצר רבדב םכסהה םושיי קוחל 12 ףיעסב םתועמשמכ
-ה"נשת ,)הקיקח ינוקית( )תונוש תוארוהו םיילכלכ םירדסה( וחירי

 ,םכסהה יפל הצעומה תוברע ןינעל תוברל ,ןינע לכל םתוא ואריו ,1994
  .רוערע דוע וילע ןיאש ,עבתנה דגנ ןיד קספ לשב םולשתכ

 

 עגפנ רשא ,סנכנ עסונ וא אצוי עסונ ,ילארשי אוהש עגפנל םלשת ןרקה )ה( 
 וא ,םירוזאב וא ,תיניטסלפה תוירחאה יחטשב וא רוזאב העריאש םיכרד תנואתב
 ,חטבמ איצוהש הסילופב הסוכמ הניא היבגל תובחה רשאו ,הפועתה הדשב
 העריא וליא םהל יאכז היהש םייוציפה ןיבש שרפהה םוכסב םייוציפ תמלשה
 ןרקה ;הנואתה םוקמב ןידה יפל לבקל יאכז אוהש םייוציפה ןיבל ,לארשיב הנואתה
 בייח חטבמש םשכ ,רומאכ עגפנב לופיטה תואצוה תא םילוח תיבל םלשל תיאשר
 .חוטיבה תדוקפל 28 ףיעס יפל ןמלשל

 

 ,הל ןתנש חוכ יופייל םאתהב ,ילארשי אוהש ,עגפנ גצייל תיאשר ןרקה )ו( 
 יחטשב וא רוזאב ןרק םע וא וחיריו הזע יחטשמ וא רוזאהמ חטבמ םע ןתמו אשמב
 םיכילהל ףרטצהל איה תיאשר ןכו ,םדגנ םייטפשמ םיכילהב וא ,וחיריו הזע
  .םהיתואצותב ןינע הל שי םא רומאכ םייטפשמ

 

 יפ לע ןרקה ידיקפת יולימל עגונה לכב םיללכ עובקל יאשר רצואה רש )ז( 
 .)ו( דע )ד( םינטק םיפיעס תוארוהלו םכסהה

 

 השונכ ןרקה תא וארי ,)א2()א(12 ףיעסב רומאכ תובח ןרקה לע הלח )א( .א12
 .תובחה םוכס יבגל ,חטבמל קרפמ הנומ םא קרפמה לש וא ,חטבמה לש
 יפלכ ,ןרקה תא וארי ,)3()א(12 ףיעסב רומאכ תובח ןרקה לע הלח )ב( 

 )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
  )11 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
 )14 'סמ ןוקית(

 1997-ח"נשת
 )15 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

  )15 'סמ ןוקית(
 1998-ח"נשת

  )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת
  )11 'סמ ןוקית(

 1995-ה"נשת
 )14 'סמ ןוקית(

 1997-ח"נשת
 )15 'סמ ןוקית(

 1998-ח"נשת

  )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת

  )10 'סמ ןוקית(
 1994-ה"נשת

 השונכ ןרקה
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת
  )9 'סמ ןוקית(

 1993-ג"נשת
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 .תובחה םוכס יבגל חטבמה לש השונכ ,קרפמה
 

 חוטיבב חטובמ ,קוריפב אצמנש וא השרומ להנמ ול הנומש ,חטבמ היה )א( .ב12
 הלח הרקמה יבגלו ישילש דצ יפלכ ןהב בייחתהל יושע אוהש תויובח ינפב הנשמ
 יפלכ חטבמה לש ויתויוכז ורבעי ,)3( וא )א2()א(12 ףיעסב רומאכ ןרקה תובח
 אהת ןרקהו ,רחא ןידב רומאה ףא לע ,ןרקל הרקמ ותוא יבגל הנשמה חטבמ
 .הלא תויוכז יפ לע הנשמה חטבמ תא עובתל תיאשר
 יפלכ םג ול דומעת חטבמה יפלכ ןועטל לוכי הנשמה חטבמש הנעט )ב( 

 .ןרקה
 תויוכזמ עורגל םחוכב ןיא חטבמה לש הלועפו הנשמ חוטיב הזוח )ג( 

 .הז קוח יפל ןרקל ונקוהש
 

 וא םיסכנב ףדוע לכ לבקת ןרקה ,12 ףיעס יפל ןרקה ידיקפתמ עורגל ילב .ג12
 יעונמ בכר חוטיב קוחב ותרדגהכ רנבא לש ,אוהש גוס לכמ תויובחה תרתיב אשית
 ,)רנבא ןינעל תוארוהו רבעמ תפוקתל םירדסה ,תרקובמ תורחת יאנתב חוטיב(

 ןרקה ;רומאה קוחה תוארוהל םאתהבו ,)תורחת יאנת קוח - ןלהל( 1997-ז"נשת
 תויובחה וא םיסכנה תרבעהל רצואה רש עבקיש דעומב הז ףיעסב רומאכ לעפת
 .קוח ותוא יפל

 

 תקפסא תולע – "םיתורישה תקפסא תולע" ,ה12 ףיעסבו הז ףיעסב )א( .ד12
 .םילוחה תופוק ידיב םינתינה םיכרד תונואת יעגפנל םייאופרה םיתורישה
 ,)2009 רבוטקואב 1( ע"שתה ירשתב ג"י םוי דע םסרפי רצואה רש )ב( 
 .1םיתורישה תקפסא תולע תא ,תומושרב העדוהב
 תולע תנכדעתמ הבש ךרדב הנש ידמ ןכדעתת םיתורישה תקפסא תולע )ג( 
 רש ;יתכלממ תואירב חוטיב קוחל )ב(9 ףיעס תוארוה יפל תואירבה יתוריש לס
 תולע תא ,ןוכדעה דעומל ךומסבו הנש ידמ ,תומושרב העדוהב םסרפי רצואה
 .םיתורישה תקפסא

 

 10-ה דע ,ןרקל חטבמ ריבעי ,םיתורישה תקפסא תולע ןומימ ךרוצל )א( .ה12
 ותוא הבגש חוטיבה ימדמ ,2וצב ,ויבגל רצואה רש עבקיש רועיש ,שדוח לכב
 ןטק ףיעסב ;חוטיבה תדוקפ יפל איצוהש תוסילופה לכ דעב ,םדוקה שדוחב חטבמ
 ,יעונמ בכר חוטיב ףנעב חטובממ םיבגנה םימולשתה לכ ךס – "חוטיב ימד" ,הז
 .15 ףיעס יפל ןרקה ןומימל תפסותה טעמל
 רושיא ןרקלו רצואה רשל חטבמ איצמי הנש לכ לש סרמ שדוח ףוס דע )ב( 

 הנשה לשב ,)א( ןטק ףיעס יפל םימוכסה אולמ תרבעה לע ןובשח האור לש
 .הל המדקש
 דעומב ,התרוקיבלו התושרל דימעהל חטבמ לכמ שורדל תיאשר ןרקה )ג( 

 חטבמה לע היהש םימוכסה תקידב ךרוצל התעדל שורדה עדימ לכ ,עבקתש
 תא ונויעל ריבעהל ןרקל רצואה רש הרוה םאו ,)א( ןטק ףיעס יפל ןרקל ריבעהל
 תא ןרקה ריבעת – וקלח וא ולוכ ,הז ןטק ףיעס יפל התושרל דמעוהש עדימה

                                                   
 'סמ ע"שת פ"י :םישדח םילקש ןוילימ 398 איה 2008 תנש יריחמב םיתורישה תקפסא תולע 1

 .72 'מע 1.10.2009 םוימ 0036
 .9.4% אוה רועישה :46 'מע 1.10.2009 םוימ 6818 'סמ ע"שת ת"ק 'ר 2

 קוריפב ןרקה תויוכז
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת

 לש תויובחו םיסכנ
 רנבא
 )16 'סמ ןוקית(

 2000-א"סשת

 תקפסא תולע
 םייאופרה םיתורישה
 םיכרד תונואת יעגפנל
 )23 'סמ ןוקית(

 2009-ט"סשת

 םימוכס תרבעה
 ןרקל םיחטבמהמ
 ןיינעל תוארוהו

 עדימ תרבעה
 )23 'סמ ןוקית(

 2009-ט"סשת
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 – "עדימ" ,הז ףיעס ןיינעל ;הארוה התואב ועבקנש םיאנתה יפל רומאה עדימה
 .1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחל 7 ףיעסב ותרדגהכ עדימ טעמל
 ריבעהל חטבמ לכ לעש עדימה ןיינעל תוארוה עובקל יאשר רצואה רש )ד( 
 םידעומהו עדימה תרבעה תנוכתמ ןיינעל ןכו ,תוארוה ןתואב עבקיש יפכ םרוגל
 ,ןיד לכ יפל תונותנה תויוכמסמ עורגל ידכ הז ןטק ףיעס תארוהב ןיא ;ותרבעהל
 .1981-א"משתה ,)חוטיב( םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוח יפל תוברל
 .הז ףיעס לש ועוציבל עגונה לכב תוארוה עובקל יאשר רצואה רש )ה( 

 

 ףיעס יפל הלביקש םימוכסה תא ימואל חוטיבל דסומל ריבעת ןרקה )א( .ו12
 .הלצא םתלבק רחאל דימ ה12

 יפל לביקש םימוכסה תא םילוחה תופוקל ריבעי ימואל חוטיבל דסומה )ב( 
 ולצא ולבקתה ובש דעומה רחאל לחש ןושארה הרבעהה דעומב )א( ןטק ףיעס
 17 ףיעס יפל ועבקנש האצקהה יללכל םאתהב ,ןטק ףיעס ותוא יפל םימוכסה
 ןיבמ דעומ – "הרבעהה דעומ" ,הז ןטק ףיעסב ;יתכלממ תואירב חוטיב קוחל
 לביקש םיפסכה תא םילוחה תופוקל ריבעמ ימואל חוטיבל דסומה םהבש םידעומה
 .רומאה קוחה יפל םינתינה תואירבה יתוריש לש ןומימה תורוקממ
 ;הז ףיעס לש ועוציבל עגונה לכב תוארוה עובקל יאשר רצואה רש )ג( 

 .םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש תמכסהב ועבקיי )ב( ןטק ףיעס ןיינעל תוארוה
 

 רצואה רש הנמיש םירבח העבש לש הלהנימ ידיב היהת ןרקה תלהנה )א( .13
 ימ םהבו רוביצ יגיצנ םטועימו הלשממה יגיצנ םבור ,םינש שולש לש הפוקתל
 .הלהנימה שאר בשויל הלשממה יגיצנמ דחא הנמי רצואה רש ;חוטיבב םיקסועש
 קוח תלבק םוימ םישדח הששמ רחואי אל הנמתת הנושארה הלהנימה )ב( 
 .תסנכב הז
 הנפתנש תמחמ ועגפיי אל היתוטלחה ףקותו היתויוכמס ,ןרקה םויק )ג( 

 .ותנוהכ ךשמהב וא ויונימב יוקיל תמחמ וא הלהנימה רבח לש ומוקמ
 ךמתנ ףוג דבוע ,בצקותמ ףוג דבוע ,הנידמה דבוע וניאש הלהנימה רבח )א( .א13

 רובעב לומג ןרקהמ לבקל יאכז ,הלהנימב גציימ אוה ותואש ףוגב דבוע וא
 יאכז וניאש דבלבו ,)ג( ןטק ףיעס תוארוה יפל ,הלהנימה תובישיב תופתתשה
 .תופתתשהה רובעב הרומת ,רחא רוקממ ,לבקל
 יאכז ,)א( ןטק ףיעס תוארוה יפל לומגל יאכז וניאש הלהנימה רבח )ב( 
 יפל ,הלהנימה תובישיב תופתתשה ךרוצל איצוהש תואצוה רזחה ןרקהמ לבקל
 .תואצוה רזחה ,רחא רוקממ ,לבקל יאכז וניאש דבלבו ,)ג( ןטק ףיעס תוארוה
 םהיפלש םיאנתו םיללכ עבקי ,םיטפשמה רש תמכסהב ,רצואה רש )ג( 
 .םהירועיש תאו הז ףיעס יפל הלהנימה רבחל תואצוה רזחהו לומג ומלושי
 – "ךמתנ ףוג דבוע"ו "בצקותמ ףוג דבוע" ,"הנידמה דבוע" ,הז ףיעסב )ד( 
 .1985-ה"משתה ,ביצקת התודוסי קוחל 32 ףיעסב םתרדגהכ

 

 ובו ןרקה ןונקת תא ,היונימ םוימ םישדח השש ךות ,ןיקתת הלהנימה )א( .14
 ןרקל תועיבת תשגהב להונה ,ןרקה תולועפ רבדב תוארוה ,ראשה ןיב ,ויהי
 .ןונקתב םייוניש תאבה יכרדו ןהב לופיטהו
 תדעוו םיטפשמה רש רושיא םינועט וב ןוקית וא יוניש לכו ןונקתה )ב( 

 .תומושרב ומסרופיו ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה

 ןרקה תלהנה

 ןונקתה

 םימוכס תרבעה
 ימואל חוטיבל דסומל
 םילוחה תופוקלו
 )23 'סמ ןוקית(

 2009-ט"סשת

 תואצוה רזחהו לומג
 )24 'סמ ןוקית(

 2014-ה"עשת



 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח
 ןכדועמו אלמ חסונ

 

16 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/studio/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/E0F7D92B-0D39-4C6B-8340-
657A241FE109/P188K1_001.doc 

 רחאל ,וצב רצואה רש עבקי התוביצי תחטבהו ןרקה תולועפ ןומימ םשל )א( .15
 – הרובחתה רש םעו םיטפשמה רש םע תוצעייתה

 ימד ךותמ םישדח םילקשב םוכס וא חוטיבה ימדמ םיזוחאב רועיש )1(
 ;ןרקה ןובשחל חטבמ לכ תועצמאב וא תורישי רבעוי רשא ,חוטיבה
 לעש ,חוטיבה ימד ךותמ םישדח םילקשב םוכס וא םיזוחאב רועיש )2(
 חוטיבה תדוקפל 6 דע 4 םיפיעס יפל חוטיב תבוחמ םירוטפה םיפוגה
 .ןרקל ריבעהל

 םידעומ ,םיאנת ,)א( ןטק ףיעס יפל וצב עובקל יאשר רצואה רש )ב( 
 .ןרקה ןומימב תופתתשהה ימוכס תרבעהל עגונה לכב תוארוהו
 רומאכ םימוכס םכסהב התועמשמכ תיניטסלפה ןרקה ןמ לבקת ןרקה )ג( 
 .םכסהב
 )תושרה – הז ףיעסב( חוטיבה תדוקפב התרדגהכ תושרה האצמ )1( )ד( 

 היתולועפ ןומימ םשל שרדנה לע הלועה םוכס םייק ןרקה ןובשחב יכ
 ,)ףדועה םוכסה – הז ףיעסב( )א( ןטק ףיעסב רומאכ התוביצי תחטבהו
 יעונמ בכר חוטיב ףנעב םיחטובמל ריבעהל ןרקל תורוהל איה תיאשר
 ,תושרה עבקתש תרחא ךרדב וא ןירשימב ,םישדח םילקשב םוכס
 רש תמכסהב לוכהו ,חוטיבה ימד רועיש תא תיחפהל הז ללכבו

 ;םיטפשמה
 םילקש ןוילימ 350 לע הלע ףדועה םוכסה יכ תושרה האצמ )2(
 תא םיחטובמל ריבעהל ,םיטפשמה רש תמכסהב ,ןרקל הרות ,םישדח
 קוח הקוחה תדעו הרשיא ןכ םא אלא ,וקלח תא וא ףדועה םוכסה
 דע ןתניי רומאכ רושיאש דבלבו ,ןכ תושעל אלש תסנכה לש טפשמו
 הרבעה היופצ אל הבש הנשל תמדוקה הנשה לש רבוטקואב 1-ה םויל
 .רומאכ

 לש יאמב 1-ב ,תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעוול חוודת תושרה )ה( 
 :הלא לע ,הנש לכ

 המדקש הנשב רבמצדב 31 םויב ןרקה ןובשחב םייק היהש םוכסה )1(
 תחטבהו היתולועפ ןומימ םשל רמשנש םוכסה הז ללכבו ,חווידל
 ;ףדועה םוכסהו )א( ןטק ףיעסב רומאכ התוביצי
 הנשב )ד( ןטק ףיעס יפל םיחטובמל ןרקה הריבעהש םוכסה )2(

 ;רבעוה הבש ךרדהו חווידה דעומל המדקש
 תנשב )ד( ןטק ףיעס יפל םיחטובמל ריבעהל ןרקה היופצש םוכסה )3(
 .וריבעהל היופצ איה הבש ךרדהו חווידה

 

 .הנידמה ןידכ ןרקה ןיד ,םיסמ םולשת ןינעל .א15
 

 לש חטבמה םש רבדב ,15 ףיעס יפל הלביקש עדימ רוסמת ןרקה )א( .1א15
 ,עבקייש ףוגל וא עגפנל ,בכרה לש יושירה רפסמ יפל ,ולש הסילופה רפסמו בכר
 רשקב ויתויוכז שומימ םשל ול שרדנ עדימה יכ ןיוצי הבש ותשקבל םאתהב
 ירפסמ לארשי תרטשמל ןרקה רוסמת ,רומאה עדימה לע ףסונ ;םיכרד תנואתל
 תוארוה תפיכאו םיכרד תונואת תריקח םשל ,בכר ילכ לש חוטיב תופוקתו יושיר
 .חוטיבה תדוקפ תוארוה תפיכא םשלו ךכל תועגונה ןידה

 ןומימה
 )10 'סמ ןוקית(

 1994-ה"נשת
  )16 'סמ ןוקית(

 2000-ס"שת

 םיסמ
  )5 'סמ ןוקית(

 1985-ה"משת
 ןרקהמ עדימ תריסמ
 )21 'סמ ןוקית(

 2008-ח"סשת

 )25 'סמ ןוקית(
 2016-ו"עשת

 )25 'סמ ןוקית(
 2016-ו"עשת
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 קוח הקוחה תדעו רושיאבו םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,רצואה רש )ב( 
 תאו ,)א( ןטק ףיעס יפל עדימ לבקל םיאכזה םיפוגה תא עבקי ,תסנכה לש טפשמו

 רומאכ םיפוגל ,םיעגפנל ןרקהמ עדימה תריסמל םיאנתהו דעומה ,ןפואה
 יאשרו ,ותריסמ דעב תובגל ןרקה תיאשרש םולשתה תא ןכו ,לארשי תרטשמלו

 .םינוש עדימ ישקבמ יבגל תונוש תוארוה עובקל ,רצואה רש
 

 תונוש תוארוה :'ד קרפ
 

 ילכ ןוישיר וילע ןתינש ,יתורחת ילכב שומיש יבגל ולוחי אל הז קוח תוארוה .ב15
 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

 

 ,םיטפשמה רש רושיאב ,עבקת ןידה יכרוע תכשל לש תיצראה הצעומה )א( .16
 ,הז קוח יפל תועיבתב לופיטה דעב ןיד ךרוע לש החרט רכשל ילמיסקמ ףירעת
 םוכסהמ 8% לע הלעי אל לופיטה תואצות יפל עבקנש החרט רכשש דבלבו

 ימ ;קספנש םוכסהמ 13% לע - םייטפשמ םיכילה ויה םאו ,עגפנל ומלשל םכסוהש
 .ףדועה רזחהל יאכז ,ילמיסקמה ףירעתה לע הלועה החרט רכש םלישש
 ףיעס לש הפיסה יפל ןידה יכרוע תכשל לש יזוחמ דעול הנותנה תושרה )ב( 

 ףירעת יבגל ול הנותנ אהת אל ,1961-א"כשת ,ןידה יכרוע תכשל קוחל 82
 .הז ףיעס יפל עבקנש

 .)לטוב( .17
 

 הדעוה רושיאב ,חוטיבה תורבח לש גיציה ןוגראה תעימש רחאל ,רצואה רש .א17
 לטנ תקולחל םירדסה עובקל יאשר ,תורחת יאנת קוחל א10 ףיעסב התרדגהכ
  .םינושה בכרה יגוסב בשחתהב םיחטבמה ןיב םייוציפה

 

  .)לטוב( .3ב17
 

 – חוטיבה תדוקפב .18
 ;קחמיי - ")ישילש דצ ינוכיס(" ,הדוקפה םשב )1(
 "יעונמ בכר" תרדגה םוקמבו ,הלטב - "תירוביצ ךרד" תרדגה ,1 ףיעסב )2(
 :אובי

 ,ידיצ בכר םע עונפוא תוברל ,ינכימ חוכב ענומה בכר - "יעונמ בכר"
 וא ררגנה בכר תוברלו ,רזע עונמ םע ןפוא-תלתו םיינפוא ,עונפוא תלת
 ;יעונמ בכר ידי לע ךמתנ

 – 2 ףיעסב )3(
 ;קחמיי - "ישילש דצ ינוכיסל" םילמה םיילושה תרתוכב )1(
 - "ישילש דצ ינוכיסל"ו "תירוביצ ךרדב" םילמה ,)א( ןטק ףיעסב )2(
 ;וקחמיי

                                                   
 רשאו חטבמ איצוהש תוסילופ דעב םימלתשמה חוטיב ימד לע לוחי לוטיבה םרט וחסונכ ףיעסה 3
 .29.2.2004 םוימ רחואי אל ףקותל וסנכנ

 1976-ו"לשת ט"ת

 החרט רכש

 )13 'סמ ןוקית(
 1997-ז"נשת
  תקולחל םירדסה
 םייוציפה לטנ
 )16 'סמ ןוקית(

 2000-א"סשת

 )18 'סמ ןוקית(
 2004-ד"סשת

 תדוקפל םינוקית
 חוטיבה

 ילכ לע הלוחתל גייס
 יתורחת
 )19 'סמ ןוקית(

 2005-ו"סשת
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 :אובי 3 ףיעס םוקמב )4(
 הסילופ יבגל השירדה"
 איצוהש הסילופ איה וז הדוקפ לש היתושירד יפל הסילופ )א( .3
 – תא תחטבמ איהו התאצוה תעשב השרומ היהש חטבמ

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

 יפכ יוציפל יאכז אהי )2()א( ןטק ףיעס יפל חוטיבב חטובמה )ב(
 ;".קוחה יפל רחא עגפנ לבקל יאכז היהש

 :אובי 6 ףיעס ירחא )5(
 יוציפ תבוח"
 לכ תתל בייח אהי 6 דע 4 םיפיעס יפל חוטיב תבוחמ רוטפש ימ .א6
 ףיעס יפל הסילופ תמייק התיה וליא תתל בייח היה חטבמש יוציפ
 ;".)א(3

 תא וא בכרב גהונה חטובמה תא תוצפל ןכו" אובי ופוסב ,12 ףיעסב )6(
 םתועמשמכ םיכרד תנואתב םהל םרגנש ףוג קזנ לע ונממ רתהב גהונה
 ;".קוחב
 ;לטב - )ב( ןטק ףיעס ,14 ףיעסב )7(
 "חטבמ םלישש םוכס לכו" םילמב הליחתמה הפיסה ,16 ףיעסב )8(

 ;קחמית
 יוציפל ןרקה תוברל - הז ףיעס ןינעל ,"חטבמ" אובי ופוסב ,19 ףיעסב )9(
-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל םיכרד תונואת יעגפנ

1975."; 
 ;לטב - 22 ףיעס )10(
 .וקחמיי - "תירוביצ ךרדב" םילמה ,40 ףיעסבו 39 ףיעסב )11(

 ,)א(150 ףיעסב ,1968–ח"כשת ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחב .19
 תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל וא" אובי "]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ יפל" ירחא
 ."1975-ה"לשת ,םיכרד

 ףיעסב ,1970-ל"שת ,]בלושמ חסונ[ )תואלמג( הנידמה תוריש קוחב .20
 תונואת יעגפנל םייוציפ קוח יפל וא" אובי ")ןיקיזנה תדוקפ - ןלהל(" ירחא ,)א(60

 ."1975-ה"לשת ,םיכרד
 ףיעסב ,1954-ד"ישת ,)תואלמג( לארשיל הנגה-אבצב עבקה תוריש קוחב .21
 םייוציפ קוח יפל וא" אובי ,1944 ,םייחרזאה ןיקיזנה תדוקפ יפל" ירחא ,)א(49

 ."1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל
 הז קוח יפל תוירחא ןינעל הנידמה ןיד ,)ב( ןטק ףיעסב רומאל ףופכב )א( .22

 חוטיבה קוח ןוקית
 ימואלה

 תוריש קוח ןוקית
 )תואלמג( הנידמה

 תוריש קוח ןוקית
 הנגה-אבצב עבקה
 לארשיל

 הנידמה תוירחא
 היחולשו
  )6 'סמ ןוקית(

 1989-ט"משת



 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח
 ןכדועמו אלמ חסונ
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 .םדא לכ ןידכ
 דע 5 םיפיעסה דחא יפל םיקיזנב תיארחא הנידמה ןיא ןהבש תוביסנב )ב( 
 הרוטפ אהת איה ,1952-ב"ישת ,)הנידמה תוירחא( םייחרזאה םיקיזנה קוחל 7
 תוירחאמ רוטפש ימב ןידה אוהו ,חוטיבה תדוקפ יפל וא הז קוח יפל םג תוירחאמ
 .רומאה קוחל ב7 ףיעס יפל םיקיזנב
 םלואו ,ותליחת םוי ינפל ושענש לדחמ וא השעמ יבגל ףא לוחי הז ףיעס )ג( 
 .רומאה םויה ינפל ןתינש יפוס ןיד קספב עוגפל ידכ וב ןיא

 

 ;)1976 רבמטפסב 25( ז"לשת ירשתב 'א םויב איה הז קוח לש ותליחת )א( .23
 .םדוקה ןידה לוחי הז קוח לש ותליחת ינפל ועריאש םיכרד תונואת לע
 תונואת יעגפנ ןרק לש השוכר ןרקה ידיל רובעי הז קוח תליחת םע )ב( 
 ,לפטל ךישמת ןרקהו ,חוטיבה תורבח לש ילארשיה דוגיאה ידיב תלהנתמה םיכרד
 ועריאש םיכרד תונואתמ תועבונה תועיבתב ,ףוגה ותוא לש םילהנהו םיאנתה יפל
 .הז קוח לש ותליחת ינפל
 
 
 קודצ 'י םייח ןיבר קחצי ריצק םירפא 
 םיטפשמה רש הלשממה שאר הנידמה אישנ 
 
 
 

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