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 ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת
 1986-ו"משת

 
 
 חוטיב ימדו הזוח – חוטיב יקסע – חוטיב
 חוטיב הזוח – םיזוח – םיבויח – הלכלכו יטרפ טפשמ
  חוטיב – בכר – הרובעת – ילהנמ טפשמו תויושר

 םינינע ןכות
 Go 2 תינקת הסילופ  1 ףיעס
 Go 2 תורדגה  א1 ףיעס
 Go 3 תובחרה  2 ףיעס
 Go 3 חוטיב ימד תעיבק  3 ףיעס
 Go 3 ךרע תדירי לש קזנל תימצע תופתתשה  א3 ףיעס
 Go 3 ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה דעב חוטיב ימד טוריפ  ב3 ףיעס
 Go 3 בכרה יווש לע םיעיפשמה םיביכר טוריפ  ג3 ףיעס
 Go 3 ןוריחמב ללכנ וניאש בכר יווש  ד3 ףיעס
 Go 3 המדא תדיער  ה3 ףיעס
 Go 4 חטובמה תבוטל םייוניש  4 ףיעס
 Go 4 חסונ ייוניש  5 ףיעס
 Go 4 םיגייס תטלבה  6 ףיעס
 Go 4 הלוחת  7 ףיעס
 Go 4 לוטיב  8 ףיעס
 Go 4 תפסות 
 Go 4 בכרה חוטיב :'א קרפ 
 Go 7 שוכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב :'ב קרפ 
 Go 8 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת :'ג קרפ 
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 ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת
 *1986-ו"משת

 ,חוטיב יקסע לע חוקיפה קוחל 39-ו 38 םיפיעס יפל יתוכמס ףקותב 
 :הלא תונקת ןיקתמ ינא ,)קוחה – ןלהל( 1981-א"משת

 

 )'ג דצ לש שוכר יקזנו שוכר יקזנ( יטרפ בכר חוטיבל הזוחב הסילופה )א( .1
 .)תינקתה הסילופה - ןלהל( תפסותב םיטרופמה חסונהו םיאנתה יפל היהת
 ,חוטיבה תעצה בלשב ,חטובמ יאשר ,)א( הנשמ תנקתב רומאה ףא לע )ב( 
 דבלב דחא לע רתוול ,טרפמב בתכיתו חטבמה לצא דעותתש תשרופמ העדוהב
 :ןלהל םיטרופמה םייוסיכהמ

 גוס לכמ הנואתו תוכפהתה ,תירקמ תושגנתה לש הרקמל יוסיכ )1(
 ;תינקתה הסילופל )2(1 ףיעסב רומאכ ,אוהש
 ;תינקתה הסילופל )3(1 ףיעסב רומאכ ,הסינג הרקמל יוסיכ )2(
 .תינקתה הסילופל ולוכ 'א קרפ יפל יוסיכ )3(

 לצא םיחטובמה ,תוחפל םייטרפ בכר ילכ 40 ותולעבב רשא ,חטובמ )ג( 
 לצא דעותתש תשרופמ העדוהב ,חוטיבה תעצה בלשב ,יאשר ,דחא חטבמ
 .הלוכ תינקתה הסילופה תלוחת לע רתוול ,חטבמה

 

 – הלא תונקתב .א1
 שמשמה יולת יתלבו יעוצקמ ,יתטיש םיללכו םיריחמ ץבוק – "ןוריחמ" 
 ,ןוצרמ רכומו ןוצרמ הנוק ןיב ,םימגדה לכמ םייטרפ בכר ילכ לש קוש ךרע תעיבקל
 ;תע לכב וב ןייעל ןתינשו רידס ןפואב ןכדעתמו םסרפתמש
 – ןלהל( הרובעתה תדוקפב הז חנומ לש ותרדגהכ יטרפ בכר – "יטרפ בכר" 

                                                   
 .1469 'מע 21.9.1986 םוימ 4970 'סמ ו"משת ת"ק ומסרופ *
 םויב ןתליחת $$$ ;1992-ב"נשת 'קת – 638 'מע 9.1.1992 םוימ 5413 'סמ ב"נשת ת"ק ונקות

1.3.1992. ### 
 .1993-ג"נשת 'קת – 995 'מע 26.7.1993 םוימ 5536 'סמ ג"נשת ת"ק
 .1995-ה"נשת 'קת – 1318 'מע 30.3.1995 םוימ 5673 'סמ ה"נשת ת"ק
 םימי 30 ןתליחת $$$ ;1996-ו"נשת 'קת – 1012 'מע 13.6.1996 םוימ 5761 'סמ ו"נשת ת"ק
 ןמוסרפ םוימ םימי 30 הלא תונקת לש ןתליחת .2 $$$ .הלוחת ןינעל 2 הנקת 'רו ןמוסרפ םוימ
 ### ### .ךליאו רומאה דעומהמ ףקותל הסנכנש יטרפ בכר חוטיבל הסילופ לכ לע ולוחי ןחו

 .הלוחת ןינעל 3 הנקת 'ר ;1996-ז"נשת 'קת – 96 'מע 7.11.1996 םוימ 5792 'סמ ז"נשת ת"ק
 .ךליאו ןמוסרפ םויב ףקותל הסנכנש יטרפ בכר חוטיבל הסילופ לכ יבגל ולוחי הלא תונקת .3 $$$
### 
 םויב ןתליחת $$$ ;2003-ג"סשת 'קת – 1134 'מע 21.9.2003 םוימ 6266 'סמ ג"סשת ת"ק

 1( ד"סשתה ןסינב 'י םויב הלא תונקת לש ןתליחת .4 $$$ .הלוחת ןינעל 4 הנקת 'רו 1.4.2004
 ### ### .וירחאל וא הז דעומב ףקותל וסנכייש חוטיב יזוח לע ולוחי ןהו ,)2004 לירפאב
 השיש ןתליחת $$$ ;2012-ב"עשת 'קת – 990 'מע 3.4.2012 םוימ 7106 'סמ ב"עשת ת"ק
 ### .דעומ ותואמ ףקותל וסנכייש חוטיב יזוח לע ןתלוחתו ןמוסרפ םוימ םישדוח

 תינקת הסילופ
 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2003-ג"סשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 תורדגה
 2012-ב"עשת 'קת
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 3.5 דע ולקשמש הדוקפב הז חנומ לש ותרדגהכ ירחסמ בכר תוברל ,)הדוקפה
 .עונפוא טעמל ,ןוט

 

 ,םינוכיסה ,יוסיכה ףקיה יבגל תובחרה ףיסוהל ןתינ תינקתה הסילופל .2
 טעמל ,ףוג יקזנ וא תוומל יוסיכ וללכי אלש דבלבו ,םיחטובמה תויובחהו שוכרה
 .תוישיא תונואת

 

 בוקנ ,דחא םוכסב הסילופב ותוא ןייציו ,חוטיבה ימד םוכס תא עבקי חטבמ .3
 רובע חטובממ תובגל חטבמ יאשרש םימולשתה לכ תא ללוכה ,ילארשי עבטמב
 .חוטיבה תליחת דעומב חוטיבה

 

 לע הלעת אל תינקת הסילופב ךרע תדירי לש קזנל תימצע תופתתשה )א( .א3
 רחב םא תלוז ,)תיסיסב תימצע תופתתשה - ןלהל( חוטיבה םוכסמ 1.5%

 תדירי חפסנ - ןלהל( חוטיבה תעצה ספוטל דרפנ חפסנ לע ותמיתחב ,חטובמה
 טרפמב םג ןיוצ רבדהו חטבמה ול עיצהש תרחא תימצע תופתתשהב )ךרע
 :םיאבה םיללכל ףופכב ,הסילופה

 לע הלעת אל ךרע תדירי לש קזנל תימצעה תופתתשהה )1(
 ,הז ןינעל חטבמל הרשואש רתויב ההובגה תימצעה תופתתשהה
 יונישו תושדח חוטיב תוינכת( חוטיב יקסע לע חוקיפה וצל םאתהב
 ;)וצה - ןלהל( 1981-ב"משת ,)תוינכת
 חטובמה לבקי ךרע תדירי לש קזנל תימצעה תופתתשהה דגנכ )2(
 תוחנהל ףסונב ,חטבמה לצא םילבוקמה חוטיבה ימדב המיאתמ החנה
 תימצע תופתתשה לש תונושה תומרל המאתהב ,תורחא תולבוקמ
 ףירעתה רושיא תרגסמב חקפמה רשיאש יפכ ,חטובמל עיצי חטבמהש
 .וצה יפל

 תימצע תופתתשהב רחב ובש ךרע תדירי חפסנ לע חטובמה םתח אל )ב( 
 ,ךרע תדירי לש קזנ לע תיסיסבה תימצעה תופתתשהה לוחת ,חטבמ ול עיצהש
 תופתתשהה רועיש תא תונשל יאשר היהי חטובמה םלואו ,חוטיב הרקמ לכב
 חטבמל ךכ לע עידוי םא ,חוטיבה תפוקת תליחת םוימ ערפמל ,תיסיסבה תימצעה
 עידוה ;תיסיסב תימצע תופתתשה הניוצ ובש טרפמה תלבקמ םימי 30 ךות
 .חוטיבה תפוקת תליחתמ המאתהב חוטיבה ימד ולוחי רומאכ יוניש לע חטובמה

 

 טרפי ,םולשתב הכורכ ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה יכ הסילופב עבקנ .ב3
 ףקיה תבשה דעב חוטיבה ימד בושיחל החסונה תא הסילופב וא טרפמב חטבמה
 .תימצעה תופתתשהה ימוכס טוריפל ךומסב ,ותומדקל חוטיבה

 

 םידומצ םירזבא וא תופסות תולולכ בכרב םא טרפמב טרפי חטבמה .ג3
 םגד לש תיסיסבה הליבחבש ןוריחמה יפל בכרה ריחמב םילולכ םניאש םיירשפא
 .בכרה יווש לע םיעיפשמש ,ןאוביה טרפמב םיעובקה בכרה

 

 .טרפמל ףרוצתש יווש תכרעה יפל עבקיי ,ןוריחמב ללכנ וניאש בכר יווש .ד3
 

 
 תדיער לשב בכרל םרגנש קזנל יוסיכ ףיסוהל ןתינ תינקתה הסילופל )א( .ה3
 .טרפמב רבדה בתכיי – יוסיכב חטובמה רחב ;המדא

 תובחרה
 2012-ב"עשת 'קת

 חוטיב ימד תעיבק
 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 תימצע תופתתשה
 ךרע תדירי לש קזנל
 1996-ז"נשת 'קת

 דעב חוטיב ימד טוריפ
 חוטיבה ףקיה תבשה
 ותומדקל
 2012-ב"עשת 'קת

 םיביכר טוריפ
 יווש לע םיעיפשמה
 בכרה
 2012-ב"עשת 'קת

 ללכנ וניאש בכר יווש
 ןוריחמב
 2012-ב"עשת 'קת

 המדא תדיער
 2012-ב"עשת 'קת



-ו"משת ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת
1986 

 ןכדועמו אלמ חסונ
 

4 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/studio/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail Downloads/A636F239-B109-4D8B-A36E-8FE4BA72B69B/p194_038 
(7).doc 

 גצוי )א( הנשמ תנקתב רומאכ המדא תדיער יקזנ יוסיכל ףירעתה )ב( 
 חטובמה תריחב ;תימצע תופתתשה לש תונוש תומר יפל חוטיבה תעצהב דרפנב
 .טרפמב בתכית תימצעה תופתתשהה הבוג ןיינעל

 

 תבוטל אוה יונישה םא תינקתה הסילופה יאנתמ יאנת תונשל יאשר חטבמ .4
 .חטובמה
 דבלבו ,תינקתה הסילופבש םיפיעסה רדסו חוסינה תא תונשל יאשר חטבמ .5
 .תינקתה הסילופה תוארוה לש תוהמהו ןכותה ךכ בקע ונתשי אלש
 גייס וא יאנת טרפל חטבמ תבוחמ עורגל ידכ הלא תונקתב רומאב ןיא .6
 ,תדחוימ הטלבהב םנייצל וא ול םיעגונ םהש אשונל ךומסב הפקיהל וא ותובחל
 .1981-א"משת ,חוטיבה הזוח קוחל 3 ףיעסב רומאכ

 

 לחה ותרכנש חוטיב יזוחב יטרפ בכר חוטיבל תוסילופ לע ולוחי הלא תונקת .7
 .)1986 רבמטפסב 15( ו"משת לולאב א"י םוימ
-ב"משת ,)יטרפ בכר חוטיבל הזוח יאנת( חוטיב יקסע לע חוקיפה תונקת .8

 .תולטב - 1982
 

 תפסות
 )1 הנקת(

 )ישילש דצ שוכר יקזנו שוכר יקזנ( יטרפ בכר חוטיבל הסילופ
 )חטבמה - ןלהל(  ןיב הזוח איה וז הסילופ

 )חטובמה - ןלהל( טרפמב בוקנ ומשש חטובמה ןיבו
 תפוקת ךשמל חטובמה תא תופשל חוטיב ימד תרומת חטבמה םיכסמ היפל 

 קזנ לשבו חוטיבה הרקמ בקע חטובמה בכרל םרגיש קזנ וא ןדבא לשב חוטיבה
 ;)יוסיכה ףקיה ןלהל( וז הסילופ יאנת יפל לכה ישילש דצ שוכרל
 תולובגו ןוריחמה םש ,תימצעה תופתתשהה ,חוטיבה תפוקת ,חוטיבה ימד 

 .וז הסילופמ דרפנ יתלב קלח הווהמה טרפמב םיבוקנ 'ב קרפ יפ לע תוירחאה
 

 בכרה חוטיב :'א קרפ
 חוטיבה הרקמ .1

 תוברל ,טרפמב בוקנה בכרל םרגנש קזנ וא ןדבא אוה חוטיבה הרקמ
 טרפמב םיעובקה בכרה םגד לש תיסיסבה הליבחבש םילולכמהו םירזבאה
 ןוגימה יעצמאל ,ובש ריוואה ןגזמל ,םהידעלב בכר שוכרל ןתינ אלשו ןאוביה
 םירזבאל וא ןיד חוכמ וב םיאצמנה םירזבאל ,חטבמה תשירד יפל וב ונקתוהש
 םינוכיסה דחאמ האצותכ ,)בכרה – ןלהל( טרפמב םיבוקנש וילא םידומצה
 ,םקלח וא םלוכ ,הלא םייוסיכ לע רתיו אל חטובמהש דבלבו ,ןלהל םיטרופמה
 ;)ב(1 הנקתב הרומאה ךרדב

 ;תוחקלתה ,תוצצופתה ,קרב ,שא )1(
 ;אוהש גוס לכמ הנואתו תוכפהתה ,תירקמ תושגנתה )2(
 ;הבינג )3(

 תבוטל םייוניש
 חטובמה

 חסונ ייוניש

 םיגייס תטלבה
 2012-ב"עשת 'קת

 הלוחת

 לוטיב

 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 ;הבינג ןויסנ תעבו הבינג ידכ ךות ,הבינג בקע םרגנש קזנ לכ )4(
 ;שעג רה תוצרפתה ,דרב ,גלש ,הרעס ,ןופטש )5(
 ימ ידיב וא חטובמה ידיב חוטיבה הרקמ םרגנ םא םלוא ;ןודז השעמ )6(
 .ותובחמ חטבמה רוטפ ,ןווכתמב ומעטמ

 

 םיסוכמ אל םיטירפ .2
 קזנ וא ןדבא לשב חטובמה תא הפשי אל חטבמ ,1 ףיעסב רומאה ףא לע
 הרקמ בקע בכרהמ םיפסונ םיקלח ודבא וא וקוזינ ןכ םא אלא ,םיגימצל
 .חוטיבה

 

 םיינורטקלא וא םיילמשח ,םיינכמ םילוקלק .3
 אלא םיסוכמ םניא בכרל ומרגייש םיינורטקלא וא םיילמשח ,םיינכמ םילוקלק
 .חוטיב הרקמ בקע וא ךלהמב ומרגנ םא

 

 יוציפה יכרד .4
 :תואבה יוציפה יכרד ןיב רוחבל ,ותעד לוקיש יפ לע ,לכוי חטבמה
 גוסמ בכרב ותפלחה ,בכרה ןוקית ,ןמוזמב ןדבאה וא קזנה ךרע םולשת
 .ונממ קלח תפלחה וא םימוד תוכיאו

 יוציפה בושיח .5
 – הז קרפ יפל חטובמל ועיגיש חוטיב ילומגת

 ,חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרל קזנה וא ןדבאה יפל ומלושיו ובשוחי )1(
 ;ךרע תדירי לשב תוברל
 ןיינעל ;תומושת סמ יוכינב יאכזל טעמל ,ףסומ ךרע סמ ףוריצב ויהי )2(
-ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחב ותועמשמכ – "ףסומ ךרע סמ" ,וז הסילופ

1976. 
 

 ןדבאב בכר .6
 םויב בכרה ךרע אולמ תא חטובמל חטבמה םלשי רומג ןדבא בכרל םרגנ )א(
 בכר" ,וז הסילופב ;םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ופילחי וא חוטיבה הרקמ תורק
 – "רומג ןדבאב

 ;הבינגה םוימ םימי 30 ךותב אצמנ אלו בנגנש בכר )1(
 :הלאמ דחא וב ומייקתה יכ ויבגל עבק ךמסומ בכר יאמשש בכר )2(

 רישי קזנ טעמל ,ול םרגנש רישיה קזנהו שומיש ללכמ אצי אוה )א(
 תורק םויב בכרה יוושמ הלעמו םיזוחא 60 אוה ,ךרע תדירימ םרגנש
 ;םיסמ ללוכ חוטיבה הרקמ
 .דבלב קוריפל דעונ אוהו םוקישל דוע ןתינ וניא בכרה )ב(

 רישי קזנ טעמל ,בכרל םרגנש קזנה רועיש יכ ךמסומ בכר יאמש עבק )ב(
 תורק םויב בכרה יוושמ םיזוחא 50 תוחפל אוה ,בכרה ךרע תדירימ םרגנש
 רומג ןדבא היה וליאכ חטובמה תא תוצפל חטבמה יאשר ,חוטיבה הרקמ
 .)הכלהל רומג ןדבא - ןלהל(
 תוכיאו גוסמ בכרב ופילחה וא בכרה יווש אולמ תא חטובמל חטבמה םליש )ג(
 ידירשב תולעבה רובעת הכלהל רומג ןדבא לשב וא רומג ןדבוא לשב םימוד

 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2003-ג"סשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 .חטבמל בכרה
 ןדבוא לשב וא רומג ןדבוא לשב חטובמה יופיש םע עקפי וז הסילופ ףקות )ד(
 רזחהל תוכז חטובמל היהת אלו ,9 ףיעסבו הז ףיעסב רומאכ הכלהל רומג
 .חוטיב ימד

 

 םיסמ ודעב ומליש אלש בכרל רומג ןדבא .7
 הכלהל רומג ןדבא וא רומג ןדבא םרגנ םא ,)ב(5 ףיעסב רומאה ףא לע )א(
 םיסמה לכ ומלוש אלו וז הסילופב הסוכמה חוטיב הרקממ האצותכ בכרל
 אל טילחה חטבמהו ,ףסומ ךרע סמ וניגב זזוקש וא בכרה לשב םייתלשממה
 וא םיסמ אלב בכרה יווש יפל חוטיב ילומגת חטבמה םלשי ,בכרה תא ןקתל
 .םימוד תוכיאו גוסמ רחא בכרב ופילחי וא ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ אלב
 וניא יכ החכוה חטבמל איצמיש חטובמ ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ב(
 יפילח בכר לע ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ זוזיקל וא םיסממ רזוח רוטפל יאכז

 רומג ןדבא וא רומג ןדבא ול םרגנש בכרה םוקמב שוכרל ןווכתמ אוהש
 תורק םויל רבוע בכרה יווש יפל חוטיב ילומגת חטבמה ול םלשי ,הכלהל
 תוכיאו גוסמ בכרב ופילחי וא ,ודעב םיסמה לכ ומלוש וליאכ חוטיבה הרקמ
 .םימוד
 לבקל חטבמה יאשר בכרה תפלחה וא חוטיבה ילומגת םולשת רחאל )ג(
 חטובמה ןיא םהיבגלש םילולכמו םירזבא טעמל ,בכרב ויתויוכז תא חטובמהמ
 םיסמ םולשתב היולת הרומאה תויוכזה תרבעה םא ;חוטיב ילומגתל יאכז
 .חטבמה לע הז םולשת לוחי ,םהשלכ

 

 יקלח קזנ .8
 עצובת ,סנפ וא ונממ םיקלח וא בכרמה תפלחה בייחי בכרה ןוקית םא )א(
 ורואיתבו ויתונוכתב ,ותוכיאב ףלחומה קלחל םיאתמה קלחב הפלחהה
 .וז הפלחה תולע אולמב אשיי חטבמהו
 תוירחא היהת ,'א ןטק ףיעסב יונמ וניאש בכרה לש קלחל קזנ לש הרקמב )ב(
 :ןלהל טרופמכ חטבמה

 דבאש קלחה ףלחוי קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב )1(
 תואצוה ףורצב ורואתבו ויתונוכתב ותוכיאב ול םיאתמה קלחב קזינ וא
 ;הנקתה
 םוכסה בשוחי - ןמוזמב ןדבאה וא קזנה ךרע תא םלשל חטבמה רחב )2(
 קלח לש וכרע יפל קזנה םלושי םינש 9 דע וליגש בכר רובעש ךכ םולשתל
 9 לעמ וליגש בכר יבגל וליאו ,יאלב יוכינ אלל קזינ וא דבאש הזל המוד
 - ונייהד( קזינ וא דבאש קלחה לש ישממה וכרע יפל קזנה םלושי םינש
 .הנקתה תואצוה ופסוותי םירומאה םימולשתל ;)יאלב יוכינב

 בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה קוח תוארוהמ עורגל ילב )ג(
 קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב ,1998-ח"נשתה ,)תובינג תעינמ( םישמושמ
 ףלחוי ,חוטיבה הרקמ תורק םויב םייתנש דע וליגש בכרב קזינ וא דבאש
 קלחל םיאתמ אוהש דבלבו ,שדח וא ירוקמ קלחב קזינ וא דבאש קלחה
 .הנקתה תואצוה ףוריצבו ,ורואיתבו ,ויתונוכתב ,ותוכיאב ףלחומה
 תוירחא ויבגל שיש בכרב קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב )ד(

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 יפל ,לכויש לככ ,לעפי בכרה ןוקית ןפוא יבגל םימייוסמ םיאנתב תינתומה ןרצי
 םיאנתה יפל אלש קזינ וא דבאש קלחה ףלחוה ;הרומאה תוירחאה תוארוה
 הפלחהב לפנש םגפ לשב הרסוה ןרציה תוירחאו ןרציה תוירחאב םימיוסמה
 .רומאה םגפל יארחא חטבמה היהי ,וז
 בכרה לש םושירה ךיראתמ ףלחש ןמזה – "בכרה ליג" ,הז ףיעסב )ה(
 .בכרה ןוישירב ןיוצמכ ,הנושארל

 
 

 תואצוה יוסיכ .9
 אשי ,וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב
 ובש רתויב בורקה םוקמל ותרבעהו ותרימשל תוריבס תואצוהב םג חטבמה
 .קזנה תא ןקתל ןתינ

 )לטוב( .10
 

 שוכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב :'ב קרפ
 חוטיבה הרקמ .11

 ישילש דצ לש שוכרל םרגייש קזנ לשב חטובמה תובח אוה חוטיבה הרקמ
 .חוטיבה תפוקתב בכרב שומישמ האצותכ

 יוציפה תולובג .12
 בייח היהי חטובמהש םימוכסה לכ תא חטובמה םשב םלשי חטבמה )א(
 שוכר יקזנ יבגל טרפמב בוקנה חוטיבה םוכסל דע ,חוטיבה הרקמ לשב םלשל
 .ישילש דצ לש
 םג וללכי )א( ןטק ףיעס יפל םימוכסה )1()ב(18 ףיעסב רומאה ףא לע )1א(
 :הנואת בקע קוזינ ובכרש ישילש דצ לש ןלהל תוטרופמה תואצוהה תא

 וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב )1(
 רתויב בורקה םוקמל בכרה לש ותרבעהלו ותרימשל תוריבס תואצוה –
 וצפח זוחמל ישילש דצה לש ותעגה תואצוהו קזנה תא ןקתל ןתינ ובש
 ;הנואתה רחאל
 תופתתשה םולשת לשב ישילש דצ לש םיחכומ םידספה לשב יופיש )2(
 ;תועיבת רדעה תחנה ןדבאו תימצע
 ,ונוקית ךרוצל בכרה לש ותתבשה ןמזב םיחוור ןדבא לשב יוציפ )3(
 ישילש דצ תולעבב אצמנש ירחסמ בכר אוה תבשומה בכרהש דבלבו
 .וקסעל שמשמו

 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוהב םג אשי חטבמה )ב(
 .חוטיבה םוכסל לעמ ףא תאזו ,חוטיבה הרקמ
 .ותובחמ חטבמה רוטפ ןודזב חוטיבה הרקמ םרגנ םא ליעל רומאה ףא לע )ג(

 

 חוטיבה םוכס תדמצה .13
 דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב הנתשי הז קרפ ןינעל חוטיבה םוכס
 ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה תפוקת תליחת ינפל ךומס םסרופש
 ןכרצל םיריחמה דדמ - "דדמ" ,וז הסילופ ןינעל .חוטיבה הרקמ תורק
 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 ישילש דצ תועיבתב לופיט .14
 תא ישילשה דצל םלשל ,בייח – ישילש דצ תשירד יפלו ,יאשר חטבמה )א(

 בתכב ךכ לע עידוהש דבלבו ,חטובמל בייח חטבמהש חוטיבה ילומגת
 ;ףיעסה ותואב רומאכ דגנתה אל חטובמהו )1א( ןטק ףיעסב רומאכ חטובמל
 .ישילש דצ יפלכ םג ול דומעת חטובמ יפלכ ןועטל לוכי חטבמהש הנעט םלואו
 ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ חוטיבה ילומגת תא חטבמהמ ישילש דצ שרד )1א(
 השירדה לע השירדה םוימ םיקסע ימי 7 ךותב בתכב חטובמל חטבמה עידוי
 םלשי ,םימי 30 ךותב יוציפה םולשתל ותודגנתה לע ול עידוי אל םא יכו רומאכ
 בייח אוהש לככ ,חטובמל בייח אוהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל
 .םמולשתב
 לש הנגהה תא חטובמה םשב להנל וא ומצע לע לוטיל יאשר חטבמה )2א(
 ךרוצל חטבמל הצוחנה הרזע ,ותשקב יפל ,חטבמל טישוי חטובמהו העיבת לכ
 .ישילש דצ לש העיבת בושיי
 דחא חוטיב הרקממ תועבונה חטובמה דגנ תועיבת וא העיבת לש הרקמב )ב(
 יפל םיסוכמהו ,תחא הביסל וא דחא רוקמל םסחיל רשפאש םירקמ תרדסמ וא
 םוכס אולמ תא חטובמל םלשל יאשר חטבמה אהי ,הסילופה לש הז קרפ
 העיבתה לוהינמ רוטפ חטבמה אהי הזכ םולשת רחאלו ,הז קרפ יפל חוטיבה
 ,ךכל רשקב תפסונ תוירחא םוש חטבמה לע לוחת אלו תורומאה תועיבתה וא
 רשקב ואצוהש תוריבס תואצוה וא טפשמ תיב עבקש טפשמ תואצוהמ ץוח
 .תורומאה תועיבתל

 

 שוכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תובחל םיגירח .15
 שוכרל קזנ ןינעל תובח לשב והשלכ םולשתל יארחא היהי אל חטבמה
 םתרימשב וא םחוקיפב אצמנה שוכרל וא ,בכרה גהנ וא חטובמה תולעבבש
 .םתיב ינבמ דחא וא בכרה גהנ וא חטובמה לש

 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת :'ג קרפ
 בכרב גוהנל םיאשרה םדא ינב .16

 יפכ ,ןלהל םיטרופמהמ רתוי וא דחא ויהי בכרב גוהנל םיאשרה םדא ינב
 תגיהנל לארשיב ףקות-רב הגיהנ ןוישר ילעב םהש יאנתבו ,טרפמב בתכנש
 24 ךשמב והשלכ ךיראתב רומאכ ןוישר ילעב ויהש וא ,בכרה גוסמ בכר ילכ
 יפ לע הזכ ןוישר קיזחהלמ וא לבקלמ ולספנ אלו בכרב הגיהנל ומדקש םישדח
 :תרחא תכמסומ תושר וא טפשמ תיב תטלחה ,ןיד קספ ,קוקיח תוארוה
 ;חטובמה )1(
 ;טרפמב בוקנ ומשש םדא )2(
 ;ותושרב וא חטובמה תארוה יפל גהונה םדא )3(
 ;ותושרב וא ותארוה יפל גהונו חטובמה תורישב אצמנה םדא )4(
 )4( דע )1( תואקספב םייונמהמ םדא תיוולבו חטובמה תושרב גהונה םדא )5(
 ;ליעל
 ידיב הוולמ אוהש יאנתב ,ףיעסה שארב ןיוצמכ הגיהנ ןוישר רסח םדא )6(
 ימשר הגיהנ ןחבמ תעב וא הגיהנ תארוהל ןוישר לעב ךמסומ הגיהנ הרומ
 דרשמ םעטמ ןחובב הוולמ םדאהש יאנתב ,הרובחתה דרשמ םעטמ

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 .הרובחתה
 

 בכרב שומישה .17
 בתכנש יפכ ןלהל תויונמה תורטמהמ רתוי וא תחאל היהי בכרב שומישה
 :טרפמב
 ;תויטרפו תויתרבח תורטמ )1(
 ;חטובמה לש וקסע תורטמ )2(
 ;הגיהנ תארוה )3(
 ;חוור תורטמל רכשב םיעסונ תעסה )4(
 ;הרכשה )5(
 ;תויאלקח תודובע )6(
 ;בכרב רחס )7(
 ;רכשב הרירג )8(
 ;בכר רשוכ ינחבמו תורחת )9(
 .רכשב תורוחס תלבוה )10(

 

 חטבמה תובחל םייללכ םיגירח .18
 תנידמ חטשל ץוחמ ועראש תובח וא קזנ ,ןדבא הסכמ הניא וז הסילופ )א(
 .הזע לבח רוזיאו ןורמושו הדוהי רוזיא לארשי
 :הסכמ הניא וז הסילופ )ב(

 ;יתאצות קזנ )1(
 ;ל"הצל סייוגמ היה בכרהש תעב ומרגנש קזנ וא ןדבא )2(
 אלא ,םיתיבשמ תולועפ וא םיתבוש תולועפ לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא )3(
 ;טרפמב תרחא בתכנ ןכ םא
 תרחא בתכנ ןכ םא אלא ,תומוהמ לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא )א3(
 ;טרפמב
 ;הזוחבש תובחמ תעבונה העיבת )4(
 םימס תעפשהל ןותנ בכרה גהנ תויה לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא )5(
-ג"לשתה ,]שדח חסונ[ םינכוסמה םימסה תדוקפב םתרדגהכ ,םינכוסמ

1973; 
 םיעוגיפ ,ביוא תולועפ ,המחלמ לש האצות םהש קזנ וא ןדבא )6(
 ;הכפהמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,םיינלבח
 ,יביטקאוידר םוהיז ,תננימ הנירק לש האצות םהש קזנ וא ןדבא )7(

 ;תיניערג תלוספ וא יניערג רמוח בקע קזנ וא ןדבא לכו םייניערג םיכילהת
 תרחא בתכנ םא אלא - המדא תדיער לש האצות םהש קזנ וא ןדבא )8(
 .טרפמב

 

 יתוהמ ןינעב יונישו יוליג .19
 דעותתש העדוהב חטובמה ןתנש תובושתה ךמס לע האצוה וז הסילופ )א(
 סיסב השמישש העצהב לאשנש תולאשה לכ לע חטבמל חטבמה לצא

 1993-ג"נשת 'קת
 1995-ה"נשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 חטבמה לש ותחנה ךמס לעו ,שקבתנש יפכ ,תרחא ךרד לכב וא ,הסילופל
 אל ,רומאכ לאשנש תולאשה לע תונכו תואלמ תובושת בישה חטובמהש
 תכרעה ךרוצל חטבמל יתוהמ אוה יכ עדי אוהש ןינע המרמ תנווכב ריתסה
 םתטיקנ שרד חטבמהש םיקזנ תעינמל םיעצמאב טקנו םיחטובמה םינוכיסה
 .וז הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל
 ךרד לכב וא חוטיבה תעצהב הגצוה ויבגל הלאשש ןינע אוה יתוהמ ןינע )ב(
 :הלא םינינע םג ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו חטבמה לצא דעותתש תרחא

 גוס ,ולש םגדהו רצותה ,ולש יושירה רפסמ ,ורוציי תנש ,בכרה גוס )1(
 ;םיכוליהה תבית
 ;ונשיש הדימב בכרה יבגל םיסממ רוטפ )2(
 ;ללכ ךרד קזחומ אוה ובש םוקמהו בכרב שומישה רואית )3(
 ;בכרה לש ןוגימה יעצמא )א3(
 ויהש תונואת ,םהיקוסיעו בכרב עבק ךרד םיקיזחמה וא םילעבה תוהז )4(
 ומדקש םינשה שולשב ועשרוה ןהבש העונת תוריבעו ןהב םיברועמ
 ןהיבגל שיש העונת תוריבעל טרפ ,וז הסילופ יפ לע חוטיבה תיישעל
 ;סנק תרירב
 האצותכ תונורחאה םינשה שולשב ישילש דצל וא בכרל ועראש םיקזנ )5(
 היה אל בכרה הבש הפוקתב טעמל ,הז חוטיבב םילולכה םינוכיסמ
 ;חטובמה תולעבב
 .בכרה תא וחטיבש םימדוק םיחטבמ תודוא לע םיטרפ )6(

 וא םייתוהמה םינינעב תולאשל תונכו תואלמ תובושת חטובמה בישה אל )ג(
 שרדש םיעצמאב טקנ אל וא יתוהמ ןינע המרמ תנווכב חטבמה ןמ ריתסה
 יאשר חטבמה היהי ,וז הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל חטבמה
 הזוח קוח תוארוה יפ לע לכהו ותובח ףקיה תא ןיטקהל וא הסילופה תא לטבל
 .)קוחה - ןלהל( 1981-א"משת ,חוטיבה
 ןינעב לחש יוניש לכ לע חוטיבה תפוקת ךשמב חטבמל עידוי חטובמה )ד(
 היהי הזכ יוניש חטבמל חטובמה הליג אל ;ךכ לע ול עדוויה םע דימ יתוהמ
 תוארוה יפ לע ותובח ףקיה תא ןיטקהל וא הסילופה תא לטבל יאשר חטבמה
 .קוחה
 ףיעסב ותועמשמכ ,תועיבת ח"וד ותשקב יפל חטבמל רוסמי חטובמה )ה(

 .א31
 

 
 לפכ חוטיב .20

 חטבממ רתוי לצא וז הסילופב םילולכה םינוכיסה ינפב בכרה חטוב םא )א(
 השענש רחאל דימ חטבמל ךכ לע חטובמה עידוי תופפוח תופוקתל דחא
 .ךכ לע ול עדונש רחאל דימ וא לפכה חוטיב
 םוכס אולמ לע דוחל חטובמה יפלכ םיחטבמה םיארחא לפכ חוטיבב )ב(
 ןיבש סחיה יפל חוטיב ילומגת םולשתב ואשיי םה םמצע ןיבל םניבו ,חוטיבה
 .חוטיבה ימוכס

 

 1992-ב"נשת 'קת
 1996-ו"נשת 'קת
 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 חוטיבה תכראה .21
 חטבמה לש המכסה הנועט וז הסילופ יפ לע חוטיבה תפוקת לש הכראה לכ
 .חטובמה לשו

 

 םירחא םימוכסו חוטיב ימד םולשת .22
 רשקב חטבמל חטובמהמ םיעיגמה םימוכסה רתי לכו חוטיבה ימד )א(
 ,חוטיבה תפוקת לש התליחת םוימ םימי 30 ךות םאולמב ומלושי וז הסילופל
 םידעומב וא ,רחואמה יפל ,חטובמל חוטיבה ימד דעב ןובשחה תשגה םוימ וא
 םימולשתה לכ ךס - "חוטיב ימד" ,וז הסילופב .טרפמב וטרופש םירחא
 .וז הסילופל רשקב חוטיבה תליחת דעומב חטובממ תובגל חטבמ יאשרש
 םוכסה אשי ,ודעומב חטבמל חטובמה ןמ עיגמה והשלכ םוכס םלוש אל )ב(

 םייונישל םאתהב הדמצה ישרפה וא/ו טרפמב בוקנכ תיתנש תיביר רוגיפבש
 םולשתל עבקנש םויה ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב ,ןכרצל םיריחמה דדמב
 .לעופב םולשתה םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבו
 רחאל םימי רשע השימח ךות רומאכ רוגיפבש והשלכ םוכס םלוש אל )ג(

 חטובמל עידוהל חטבמה יאשר ,ומלשל בתכב חטובמהמ שרד חטבמהש
 אל רוגיפבש םוכסה םא םיפסונ םימי 21 רובעכ לטבתי חוטיבה יכ בתכב
 ,תרזוח יתלב התיה העיבקהו ,חטובמה וניאש בטומ עבקנ םא ;ןכ ינפל קלוסי
 רומאה רוגיפה לע בתכב בטומל עידוה םא חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר
 ול הרסמנש םויהמ םימי 15 ךות רוגיפבש םוכסה תא קליס אל בטומהו

 .הרומאה העדוהה
 תא קלסל חטובמה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעס יפ לע חוטיבה לוטיבב ןיא )ד(
 תואצוה תא ןכו ,רומאה לוטיבל דעש הפוקתל סחייתמה רוגיפבש םוכסה
 .חטבמה

 

 תימצע תופתתשה .23
 חוטיב הרקמל טרפ ,וז הסילופל 'א קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב )א(

 םוכס חוטיבה ילומגתמ הכוני הכלהל רומג ןדבאל וא רומג ןדבאל בכרל םרגש
 קזנה גוסל םאתהבו העיבת לכ יבגל טרפמב עובקה תימצע תופתתשה לש
 םיללכה ולוחי ךרע תדירי לש קזנל תימצע תופתתשה ןינעלש דבלבו ,םרגנש
 .א3 הנקתב םיטרופמה
 דצל חטבמה םלשי ,וז הסילופל 'ב קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב )ב(

 .ליעל 12 ףיעסב רומאכ םלשל בייח היהי חטובמהש םימוכסה לכ תא ישילש
 לשב טרפמב עובקה תימצעה תופתתשהה םוכס תא חטובמהמ הבגי חטבמה
 םימוכסהמ תימצעה תופתתשהה םוכס תא הכני אלו חוטיבה הרקמ
 .ישילש דצל םימלושמה
 דצל םלשל בייח חטובמהש םוכסה םא )ב( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ג(

 ומצעב חטובמה אשי ,ונממ ןטק וא ,תימצעה תופתתשהה םוכסל הווש ישילש
 םוכס לכ ישילשה דצל םלשל בייח היהי אל חטבמהו ישילשה דצל םולשתב
 .אוהש
 חוטיב הרקמ תורקב ,)ב(-ו )א( םינטק םיפיעסב רומאהמ עורגל ילב )ד(
 לש דחא םוכסב חטובמה ביוחי וז הסילופל 'ב-ו 'א םיקרפ יפל הסוכמה
 .טרפמב םיעובקה םימוכסה ןיבמ הובגה לע הלעי אלש ,תימצע תופתתשה

 

 1996-ז"נשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 )לטוב( .24
 

 ותומדקל יוסיכה ףקיה תרזחה .25
 ךשמב חוטיב הרקמ לשב ישילש דצל וא חטובמל חוטיב ילומגת םולשת םע
 יפכ ותומדקל וז הסילופ יפל ותובח ףקיה תא חטבמה בישי ,חוטיבה תפוקת
 חוטיב ימד תובגל יאשר חטבמה ;חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס היהש
 :ןלהלדכ ובשוחי רשא ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה דעב םיפסונ

 םוכסמ זוחאכ - הסילופל 'א קרפ יפל חוטיבה ילומגת ומלוש רשאכ )1(
 וליג יפל בכר ותואל חקפמה ריתהש רועישב ומלושש חוטיבה ילומגת
 תפוקת םות דעו חוטיבה הרקמ תורק דעוממ הרתונש חוטיבה תפוקתלו

 .הסילופה יפ לע חוטיבה
 הבוגכ - הסילופל 'ב קרפ יפל 'ג דצל חוטיבה ילומגת ומלוש רשאכ )2(
 חוטיב ילומגתכ םלושש םוכסה הבוגב חוטיב רובע םיבגנה חוטיבה ימד
 הרתונש חוטיבה תפוקתל תיסחי חוטיבה הרקמ םויב וכרעב 'ג דצל
 .הסילופה יפ לע חוטיבה תפוקת םות דעו חוטיבה הרקמ תורק דעוממ

 

 בכרה תפלחה .א25
 לכוי ,יפילח בכר שכרו חוטיבה תפוקת ךותב בכרה תא חטובמה ףילחה )א(
 יפל יוסיכה תא ריבעהל ,חטבמה תמכסהבו ,חטבמל העדוהב ,חטובמה
 .יפילחה בכרל וז הסילופ
 ימדמ םיכומנ ףלחומה בכרה רובעב חוטיבה ימד ,הפלחהה םויב ויה )ב(
 ןפואב ,שרפהה תא חטבמל חטובמה םלשי ,יפילחה בכרה רובעב חוטיבה
 .הפלחהה םוימ םימי 30 ךותב הרתונש חוטיבה תפוקתל יסחי
 ימדמ םיהובג ףלחומה בכרה רובעב חוטיבה ימד ,הפלחהה םויב ויה )ג(
 ןפואב ,שרפהה תא חטובמל חטבמה םלשי ,יפילחה בכרה רובעב חוטיבה
 .הפלחהה םוימ םימי 30 ךותב הרתונש חוטיבה תפוקתל יסחי
 שורדל חטבממ עונמל ידכ )ג(-ו )ב( ,)א( םינטק םיפיעסב רומאב ןיא )ד(

 ויפירעת יפל יחוטיבה יוסיכה תרבעה לשב ויתואצוה יוסיכל םולשת
 .םירשואמה

 

 התבשה .ב25
 לע שארמ חטבמל עידוהל יאשר חטובמה ,חוטיבה תפוקת ךלהמב )א(
 אלשו םימי 30-מ תחפת אלש הפוקתל שומיש אלב ותדמעהו בכרה תתבשה
 תפוקת – ןלהל( חוטיבה תפוקת םותל דע ורתונש םימיה רפסמ לע הלעת
 .)התבשהה
 וא חטובמה גהני אל ,)א( הנשמ תנקתב רומאכ חטבמל חטובמה עידוה )ב(
 ומעטמ ימ וא חטובמה גהנ םאו התבשהה תפוקת ךלהמב בכרב ומעטמ ימ
 .וז הסילופל )2(1 ףיעס יפל יוסיכ לוחי אל – בכרב
 בקננ אל ;חטובמה תעדוהב עובקה דעומב םייתסת התבשהה תפוקת )ג(
 תפוקת םותב התבשהה תפוקת םייתסת ,רומאכ דעומ הרומאה העדוהב
 יפל ,התבשהה תפוקת םויס לע חטובמהמ העדוה תלבק םע וא חוטיבה
 .םהיניבמ םדקומה
 ימדמ יסחיה קלחה תא חטובמל חטבמה בישי ,התבשהה תפוקת םותב )ד(

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 תפוקת דעב חטובמה םלישש ,וז הסילופל )2(1 ףיעס יפל יוסיכ לשב חוטיבה
 .התבשהה

 

 חוטיבה לוטיב .26
 יפל ,חוטיבה תפוקת םות ינפל תע לכב חוטיבה תא לטבל יאשר חטובמה )א(

 ;חטבמל העדוה ךכ לע הרסמנ ובש דעומב לטבתי חוטיבה ;ותעד לוקיש
 דעומהמ םימי 14-מ רחואי אלו ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי הזכ הרקמב
 רחאלש הפוקתה דעב ומלושש חוטיבה ימד תא ,ףקותל לוטיבה סנכנ ובש
 :הלא םימוכס תתחפהב ,ףקותל לוטיבה תסינכ דעומ

 ,ףקותב הסילופה התיה םהבש םימי העבש דע לש הפוקת דעב )1(
 ;םייתנשה חוטיבה ימדמ 5% – ףקותל הסנכנ אל םא תוברל
 – ףקותב הסילופה התיה םהבש םימי העבש לע הלועה הפוקת דעב )2(

 דעב םייתנשה חוטיבה ימדמ 0.3% ףוריצב םייתנשה חוטיבה ימדמ 5%
 .ינימשה םויב לחה ,חוטיב םוי לכ

 תרבעה בקע הסילופה תא חטובמה לטיב ,)א( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע )ב(
 בקע וא יושירה דרשמל בכרה ןוישיר תרזחה בקע ,חטובמה בכרה תולעב
 תא חטובמל חטבמה ריזחי ,טרפמב דיחי גהנכ בוקנ ומשש גהנה תריטפ
 ידי לע בשוחי רומאכ יסחיה קלחה ;ומלושש חוטיבה ימדמ יסחיה קלחה
 דעומב ,ורתונש םימיה רפסמ ןיבש סחיב חטבמה הבגש חוטיבה ימד תלפכה
 םיללכנה םימיה רפסמ ןיבל ,תירוקמה חוטיבה תפוקת םות דע ,לוטיבה
 .)יסחיה קלחה – ןלהל( תירוקמה חוטיבה תפוקתב
 חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר ,ןיד יפ לע חטבמה תויוכזמ עורגל ילב )ג(
 םיקומינה וללכיי הבש ,ךכ לע העדוהש דבלבו ,חוטיבה תפוקת םות ינפל
 ובש ךיראתה ינפל תוחפל םימי 45 םושר ראודב חטובמל חלשית ,לוטיבל
 .חוטיבה לטבתי
 רחואי אלו ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי ,הסילופה תא חטבמה לטיב )ד(
 ימדמ יסחיה קלחה תא ,ףקותל לוטיבה סנכנ ובש דעומהמ םימי 14-מ
 .ומלושש חוטיבה
 ןיב דדמב םייונישל םאתהב ונתשי הז ףיעס יפל ורזחויש םימוכסה לכ )ה(
 דדמה ןיבל חוטיבה ימד םולשת עוציב דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה
 ומלוש חוטיבה ימד םא ;חוטיבה ימד תרזחה דעומ ינפל ךומס םסרופש
 ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב םוכס לכ הנתשי ,ןירועישל
 ימד תבשה ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל םולשתה עוציב דעומ ינפל
 .חוטיבה
 רחאל םימי 30 לטבתת תדבעושמ הסילופ הז ףיעסב רומאה ףא לע )ו(

 .דובעישה לעבל לוטיבה לע הארתה הנתינש
 

 חוטיב ילומגתל העיבת .27
 דימ חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיב הרקמ הרק )א(
 .ךכ לע ול עדונש רחאל
 דעותתו חטבמל שגות הסילופה יפ לע חוטיב ילומגת םולשתל העיבת )ב(
 .בתכב שגות העיבתהש שורדל חטבמהמ עונמל רומאב ןיא ;ולצא

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 ריבס ןמז ךות ,חטבמל רוסמל ,ןינעה יפל ,בטומה לע וא ,חטובמה לע )ג(
 הפקיהו תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו עדימה תא ,ךכל שרדנש רחאל
 .םגישהל ,לוכיש לככ ,חטבמל רוזעל וילע ,ותושרב םניא םאו
 הרקמ תורק לע בטומה וא חטובמהמ העדוה לביקש רחאל דימ ,חטבמה )ד(
 .ותובח רוריבל שורדה תא השעי ,חוטיבה
 עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םימי 30 ךות ומלושי חוטיבה ילומגת )ה(
 אצמנ אל היתובקעב רשא הבינג יבגלו ,ותובח רוריבל םישורדה םיכמסמהו

 .רומאה םויהמ םימי 7 ךות ,םימי 30 ךשמב בכרה
 .)קחמנ( )ו(
 ונתשי חטובמל םימלושמה וא ישילש דצל םימלושמה חוטיבה ילומגת )ז(
 הרקמ תורק דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב
 ףסווית ןכו ,לעופב םמולשת דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה
 ,"תיבירו הדמצה ישרפה" הרדגהה יפל עבקנש רועישב הדומצ תיביר םהל
 םוימ םימי 30 םותמ ,1961-א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחל 1 ףיעסב
 קוחה יפל טפשמה תיב תוכמסמ עורגל ידכ וז הארוהב ןיא ;העיבתה תריסמ
 .רומאה
 םוכס לכ ,הסילופב 'א קרפ יפל חוטיבה ילומגתמ זזקל יאשר חטבמה )ח(
 םייק םאו תרחא הסילופ לשב וא וז הסילופ לשב ול בייח חטובמהש בוצק
 חוטיבה ימד תרתי תא זזקל חטבמה יאשר ,בוחה ןועריפ-יאל ישממ ששח
 .ומויק דעומ עיגה םרטש רחא בויח וא םמולשת דעומ עיגה םרטש
 .תומושת סמ יוכינב יאכזל ףסומ ךרע סמ וללכי אל חוטיב ילומגת )ט(

 

 חטבמה תמכסה אלל האדוה .28
 יפל הסוכמה חוטיב הרקמל רשקב יוציפ ומעטמ םדא וא חטובמה םליש
 אלל ,רומאכ יוציפל בייחתה וא חיטבה ,עיצה ,תובחב הדוה ,וז הסילופ
 .חטבמה תא רבדה בייחי אל ,שארמ חטבמה תמכסה

 תקולחמב םייונש םניאש םילומגתו המדקמ .29
 לבקל יאכז ,ןינעה יפל ,ישילשה דצה וא חטובמה אהי חוטיב הרקמ תורקב )א(
 ,קזנה ןוקיתל תוריש לבקל רשפאתש תיפסכ תובייחתה וא המדקמ חטבמהמ
 .וז הסילופ יאנת יפל חטבמהמ ועיגיש םיפסכה ןובשח לע תאזו
 םויהמ םימי 30 ךות ומלושי תקולחמב םייונש םניאש חוטיב ילומגת )ב(

 םינתינ םהו ,חוטיבה ילומגת םולשתל בתכב העיבת חטבמל הרסמנש
 .םילומגתה רתימ דרפנב העיבתל
 )ב(-ו )א( םינטק םיפיעס חוכמ ישילש דצל וא חטובמל ומלושש םימוכס )ג(
 םימוכסה ונתשי יוכינה בושיחב ;ומלושיש םייפוסה חוטיבה ילומגתמ וכוני

 ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב ןכרצל םיריחמה דדמב םייונישל םאתהב וכונש
 ילומגת לש יפוסה םוכסה םולשת םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל םמולשת
 .חוטיבה
 השעיי 'א קרפ יפל קזנ ירקמל חוטיבה ילומגת לש אלמהו יפוסה םולשתה )ד(
 .בכרל קזנה תא ןקית חטובמה יכ תוריבס תוחכוה תאצמה רחאל

 תונשייתה .30

 1996-ו"נשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 םינש שולש איה וז הסילופ יפל חוטיב ילומגתל העיבת לש תונשייתהה תפוקת
 ;קוחה יפל תרחא הפוקת העבקנ ןכ םא אלא ,חוטיבה הרקמ תורק םוימ
 הנשייתה אל דוע לכ תנשייתמ הניא 'ב קרפ יפל חוטיב ילומגתל העיבתה
 .חטובמה דגנ ישילשה דצה תעיבת

 

 ףולחת .31
 םדא יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג חוטיבה הרקמ לשב חטובמל התיה )א(

 םילומגת םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ישילש
 .םלישש םילומגתה רועישכו בטומל וא חטובמל
 ןפואב הז ףיעס יפל וילא הרבעש תוכזב שמתשהל יאשר וניא חטבמה )ב(

 לעמ יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ תובגל חטובמה לש ותוכזב עגפיש
 .חטבמהמ לביקש םילומגתל
 יפל חטבמל עיגמ היהש יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ חטובמה לביק )ג(
 תעגופה תרחא הלועפ וא רותיו ,הרשפ השע ;חטבמל וריבעהל וילע ,הז ףיעס
 .ךכ לשב ותוצפל וילע ,חטבמל הרבעש תוכזב
 ףיעס יפל ול עיגמ היהש יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ חטבמה לביק )ד(
 .םימי 15 ךותב חטובמה תא ךכ לע ןכדעל וילע ,הז
 הנווכב אלש םרגנ חוטיבה הרקמ םא הז ףיעסב שומיש השעי אל חטבמ )ה(
 תמחמ ,יופיש וא יוציפ ונממ עבות היה אל ריבס חטובמש ישילש םדא ידיב
 .םהיניבש דבועו דיבעמ לש סחי וא החפשמ תברק

 

 תועיבת ח"וד .א31
 וא ,תחא הנשל חוטיבב – חוטיבה תפוקת תליחתמ םישדוח 11 םותב )א(
 חטבמה חלשי ,הנשמ הרצקה הפוקתל חוטיבב – חוטיבה תפוקת םותב
 העיבת ,רומאה דעומל דע ,שיגה חטובמה םא ןיוצי ובש תועיבת חוד חטובמל
 חוטיב הרקמ לכ לש טוריפ ןיוצי תועיבתה חודב ;חוטיב תנש לכל תועיבת וא
 הרקמ דעומ ,חטובמה בכרה רפסמ תוברל ,רומאכ העיבת השגוה ולשבש
 ,)ישילש דצ וא ימצע קזנ( העיבתה גוס ,יוסיכה גוס ,םלושש םוכסה ,חוטיבה
 תאו ,העיבתה לשב ישילש דצמ יופיש וא יוציפ חטבמה לצא לבקתה םאה
 ומדקש םינשה שולש לש הפוקתב ,עבקנש ךרעה תדירי םוכס וא רועיש
 הפוקתה יפל ,ולצא חטובמ חטובמה היה הבש הפוקתב וא חודה דעומל
 .םהיניב הרצקה
 ,חוטיבה תפוקת תליחתמ םישדח 11 םות רחאל הנושאר ,העיבת השגוה )ב(
 .העיבתה תשגה םע דימ ןקתמ ח"וד חטבמה חלשי
 לע הלועה רועישב ,27 ףיעס יפל חוטיב ילומגתל - "העיבת" ,הז ףיעסב )ג(

 .חוטיבה תפוקת אולמל חוטיבה ימד ףקיהמ 35%
 

 תועדוה .32
 :הלאמ דחא יפל חטבמל ןתנית חטבמל בטומה לש וא חטובמה לש העדוה
 רחא ןעמ לכ וא הסילופל תרתוכב ןייוצמכ ,חטבמה לש ודרשמ ןעמ )1(
 ;ןמזל ןמזמ בטומל וא חטובמל חטבמה עידוי וילעש לארשיב
 וא ,הב טרופמכ ,ונעמ יפל - הסילופב םושרה ,חוטיבה ןכוס לש ודרשמב )2(
 חטובמל חטבמה וא רכזנה חוטיבה ןכוס עידוי וילעש לארשיב רחא ןעמ לכ יפל

 1992-ב"נשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת

 2012-ב"עשת 'קת
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 ;ןמזל ןמזמ בטומל וא
 .ןמזל ןמזמ חטובמל הילע עידוי חטבמהש תרחא ךרד לכ )3(

 

 
 
 םיסנ השמ )1986 רבמטפסב 11( ו"משת לולאב 'ז
 רצואה רש   
 
 
 
 

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

 
 

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

 2012-ב"עשת 'קת


