
הריבעה לש רצוקמ רואיתהנקת

רוגח אל עסונ ובש בכרב הגיהנ )א(ב83

שרדנכ תורוא תלעפה אלב העיסנ )ג()ב()א(97

רהוז דופא תשיבל יא )ג(ב65

הריבעה לש רצוקמ רואיתהנקת

העונת בוכיע וא הערפה )3()ב(21

דבלב הריצע יא - )37-ב( 302 רורמתל תויצ יא )ד(64 ,)א(22

)א(22
 תוכז ןתמ יא וא רורמתה לש ינמיה ודצמ רבעמ יא - )48-ב( 303 רורמתל תויצ יא 

העונתה לגעמבךרדה תא הצוחה העונתל  המידק

גהנל תיארנה הגוצת העיסנה ןמזב תקתונמ אל ובש בכרב הגיהנ )א(א28

ינמיה ביתנהמ אלש תמוצל ירחסמ בכר תסינכ )ה(36

התייצח םשל אלש הכרדמ לע הגיהנ )א(38

העיגפ וא ןוכיס ךות תינרוחא העיסנ 45

)2()ה(47 ,)א(47
 שגפמ ינפל )30-א( 132 רורמת ירחא היטס וא הפיקע וא לאמש דצמ אלש הפיקע 

לזרב תליסמ 

הריצע יא וא בצוימ לושל וא שיבכה תפשל הדירי יא ,העונת בוכיע )ג(-ו )ב(48

תוחיטב תרוגחב רוגח וניאש עסונ )א(ב83

חטבואמ וניאו תוחיטבב אלש ןעטמ תלבוה )3()א(85

היאר הדש ליבגמה ןעטמ תלבוה )ב()2()א(85

תוחיטבב אלש בכר תרירג )ו(90

הרירגב םיגייס םויק יא )ז()ו()ג()ב()א(91

ןוחטיב בכרל המידק תוכז ןתמ יא )1()א(93

,)ד(97 ,96

101 ,)3()2()1()א(99

103-ו

שרדנכ תורוא תלעפה אלב העיסנ 

הריבעה לש רצוקמ רואיתהנקתהדוקפב ףיעס

יושירבו םושירב בייחה בכר ןוישיר אלב הגיהנ 2

תוריהז אלב הגיהנ )ג(21

)א(22

402 ,)1-ב( 401 :םינוש בכר ילכל הסינכ ירוסיא - םירורמתל תויצ יא 

415 ,)15-ב( 406 ,)14-ב( 405 ,)13-ב( 409 ,)12-ב( 408 ,)2-ב( 

407 ,)60-ב( 410 ,)54-ב( 216 ,)18-ב( 416 ,)17-ב( 417 ,)16-ב( 

)68-ב( 

)10-ב( 422 ,)8-ב( 420 רורמת יפל הפיקע ירוסיא - םירורמתל תויצ יא )א(22

431 דע 428 םירורמת יפל תורוסא תוינפ )א(22

הרובעתה ינידב תושדח

הרובעת תוריבע ןיגב תומשרנה תודוקנב םייוניש
.2018 ראוניב 5-מ לחה ףקותב .2017 ינויב 5-ב ומסרופ

.תוקיתו תודקונמ תוריבע המכל תודוקנ ופסונו ,תודוקנ ןהילע שיש תוריבע ופסונ

)"תונשיה"( תויחכונל הלא תואלבט הוושי םייונישה םהמ תעדל ץופחיש ימ

תודוקנ 2

תודוקנ 4

)ןשיה חולה יפל םה םיירגוסב םירורמתה ינומיס(

תודוקנ 6

)ןשיה חולה יפל םה םיירגוסב םירורמתה ינומיס(

הרבסהו הכרדה

םיכרדב תוחיטבל תוינכת לוהינ

עוצקמו דועיי איה ונל תוחיטבה

רשק ורצםיגהנ תכרדהל העצהםיבתוכ םישלוגהםירושיקעדימו עדיםיגהנ תכרדהךוניח תודסומהליהקב תוליעפתיבה ףד
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)ד(36 )א(22

206 ,)41-ב( 205 ,)40-ב( 204 םירורמת יפ לע אלש םינוויכב העיסנ 

208 ,)46-ב( 202 ,)45-ב( 201 ,)44-ב( 203 ,)43-ב( 207 ,)42-ב( 

 ץחה ןוויכל דוגינב וא ,)4-ה( 704 ,)51-ב( 215 ,)50-ב( 214 ,)47-ב( 

ךרדה  ינפ לע ןמוסש 

ינוריע חקפ וא רטוש לש תותיא וא תוארוהל תויצ יא )2(-ו )1()א(23

בכרב הטילש רסוח ךות הגיהנ )ג(27 )4(26

ילגלג-וד טעמל שיבכב אלש הגיהנ )א(33

ףוצר הדרפה וק תייצח ךות הגיהנ )ג(36

ךרדה ןימיב אלש הגיהנ )א(3546

ירטיס-דח שיבכב ךופהה ןוויכב בכר תגיהנ 37

ג39 )ז()ג( )א(א39

 )א(ד39 )ד()ג()א(

)ג()א(ה39

 דוגינב ,חטש בכר וא אשמ רוטקרט ,ןורוטקרט ,תדיינ הנוכמ תגיהנ 

תונקתל

47 )4(-ו )3()ה(47

)ח(

 בכר תמוצ ינפל הפיקע תמלשה-יא וא תמוצב ,היצח רבעמ ינפל - תופיקע 

ףקוע בכר ןידכ אלש ףקועה ,ג"ק 4,000 לעמ 

)2()ב(56
 שגפמ ינפל הריצעב ,ןיינעה יפל ,סובוטוא תלד וא בכר ןולח לש החיתפ יא 

לזרב תליסמ 

ןוטב וא טלפסא הלולס אלש לזרב תליסמ שגפמב סובוטוא תייצח 57

 )3()2(,)1()א(64

6668 )2()1()ב(64

 בכרל,הלאמש הינפב לוממ בכרל,ןימימ בכרל - המידק תוכז ןתמ יא 

 ןתמ יא ;ודגנ אבש בכרל ,שיבכב ענה בכרל ,לגר ךלוהל ,הלולסה  ךרדבש

ןוכיס ךות העונת לולסמל הסינכ ,החטבב רובעל לגר ךלוהל  תורשפא

65
העיסנב ךישמהל תלוכי ןיאשכ תמוצ וא לזרב תליסמ שגפמל הסינכ 

תוחיטב תרוגחב רוגח וניאש גהנ )א(ב83

רתומה ללוכה לקשמה לעמ 14.99% דע בכרב ןעטמ תלבוה )5()א(85

( )1(86 )6()א(85

2()3(
ךפשנ וא ךבאתמ,יוסיכ אלל תרוזפתב ןעטמ תלבוה 

ד95
 תוארוהל םאתהב אלש וא עבקנש רוזאב אלש ילועפת בכר תגיהנ 

הנקתב תוטרופמה 

ןגמ תדסק שובחל ילב עונפוא לע הביכר וא הגיהנ )ג(119

תוחיטבב םיעגופה םירמוח תשרפה 155

הריבעה לש רצוקמ רואיתהנקתהדוקפב ףיעס

בכר גוס ותואל ףקת אל הגיהנ ןוישיר )א(10

הוולמ אלב ריעצ שדח גהנ תגיהנ )ב(1א12

הוולמ אלב רתומה לע הלועה רפסמב םיעסונ םע ריעצ שדח גהנ תגיהנ 2א12

תירוביד אלל ןופלטב שומיש ךות הגיהנ תארוה )ב(16

םדאל קזנל המרגש תוגהנתה וא םדא לבחנ הבש םיכרד תנואת )2()ב(21)3(38

תונלשרב וא שאר תולקב הגיהנ )2(62

תוריהמ ליבגמ ןקתמ  תלועפ שוביש )11(62

ךרד ירבוע ,םדא ייח ןכסל הלולעש תוגהנתה )1(26 )4()ב(21

ךרד ירבוע ןכסל לולע ובצמבש בכר תגיהנ )א(27

תירוביד אלל ןופלטב שומיש ךות הגיהנ )ב(28

)א(44
רבדב תוארוהה יפל תורימחמ תוביסנב ךרד ירבוע ןוכיס ךות הסרפ תיינפ 

)תורימחמ תוביסנ -ןלהל( סנק תוריבע לש תורימחמ תוביסנ 

)ז(-ו )1()ה(47
 שגפמ ינפל וא היצח רבעמ ינפל,תמוצ ינפל היוקל תוארהשכ הפיקע 

לזרב תליסמ 

תינוריע ךרדב רתומל לעמ ש"מק 30 דע ש"מק 20 לעמ תוריהמ )א(22 )א(54

)א(22 )א(54
 תינוריע הניאש ךרדב רתומל לעמ ש"מק 40 דע ש"מק 25 לעמ תוריהמ 

הריהמ ךרדב  וא

)3(,)2(,)1()א(56)3()1()א(65
 יפל הנקתב וא ףיעסב תוטרופמה תוביסנב תבכר שגפמ ינפל הריצע יא 

ןיינעה 

)2-ה( 702 רוזמרל דוגינב דחי בוהצו םודא רואב רוזמרב העיסנ )א(22 )ד(64

)ה(64
 תוצחל לגר ךלוהל רשפאל ילב בהבהמ בוהצ רואב רוזמרב העיסנ 

תמוצה תא החטבב תוצחל תמוצל אבה בכרל רשפאל ילב וא  החטבב

החטבב הייצחה תא םילשהל לגר ךלוהל תורשפא ןתמ יא )א(67

ןיינעה יפל היבגמ בשומב וא תוחיטב בשומב םותר וניאש דלי תעסה ב11

חטבואמ וניאו תוחיטבב אלש ןעטמ תלבוה )4()א(85

24.99% דעו רתומה ללוכה לקשמה לעמ 15%-מ בכרב ןעטמ תלבוה )5()א(85

בכרה תודיממ גרוחה ןעטמ תלבוה )3()ה(-ו )1()ד(85

תונקתל דוגינב הלוכמ תלבוה )4(-ו )3( ,)1()ו(א85

רתומה לעמ הגיהנ תועש 168

שומיש יא תעדוה ויבגל הרסמנש בכר תגיהנ )ד(308

ןיקת ףרגוכט אלב הגיהנ )ב(ד364

ןיקת תוריהמ ליבגמ אלב הגיהנ )ג(ה364

תודוקנ 8
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הריבעה לש רצוקמ רואיתהנקתהדוקפב ףיעס

,ןישנועה קוחל 304 ףיעס

הדוקפל 64 ףיעס וילע לחש
תונלשרב תוומ תמירג 

בכר ותואל הגיהנ ןוישיר ול ןתינ אלש ימ ידיב בכר תגיהנ א10

העיגפ ירחא הרקפה )א(64

תורכש תקידבל בוריס )א(ד64

ענ םוסחמהשכ לזרב תליסמ ינפל הריצע יא )4()א(56)2()א(65

תינוריע ךרדב רתומל לעמ ש"מק 30 לעמ תוריהמ )א(54 ,)א(22

הריהמ ךרדב וא תינוריע הניאש ךרדב רתומל לעמ ש"מק 40 לעמ תוריהמ )א(54, )א(22

ףוצר הדרפה וק לע וא היונפ אל ךרדהשכ בכר תפיקע )5()ה(-ו )ד(47

)36-ב( 301 רורמתב המידק תוכז ןתמ יא )א(22 ,)ג(64

)37-ב( 302 רורמתב המידק תוכז ןתמ יא )א(22 ,)ד(64

)1-ה( 701 רוזמרל דוגינב םודא רואב רוזמרב העיסנ )א(22 )ד(64

תורימחמ תוביסנב החטבב הייצח םילשהל לגר ךלוהל רשפא אל )א(67

רתומה ללוכה לקשמהמ 25% לעמ ןעטמ תלבוה )5()א(85

םימס וא לוהוכלא תעפשה תחת הגיהנ ב169 ,)2(26)3(62

הליספ ןמזב בכר תגיהנ 67

תודוקנ 10

ךרדה לושב םישומישל אקנפשוג
24.7.17-ב המסרופ

 ךרדה לושל תוטסל ,הגיהנ הרומב הוולמ אוהשכ ,הגיהנב םלתשמ וא הגיהנ דמולש ימל הריתמ )ג(33 הנקת

:ךרדה לושב )רבעמ וא( הגיהנל תואשרה יתש דוע ופסונ התע .הגיהנה הרומ תארוה יפ לע שיבכל רוזחלו

 דצב אצמנה תיתשתה רתאל עיגהל ידכ לושה תאו ךרדה לוש תא ןמסמה וקה תא תוצחל בכר גהונ יאשר )2(

;שיבכל ונממ רוזחל וא ךרדה

 ןיוצש גוסה ןמ בכרב גהונה יאשר ,501 רורמתב ךרדה לוש ןמוס וא 501 רורמת ךרדה לושב בצוה םא )3(

.שיבכ היה וליאכ ךרדה לוש תא ואריו וב עוסנל רורמתב

501רורמת

םירחאםידעומבליגרלושו ,טלשבםיניוצמהםידעומבםיסובוטואלביתנאוהשלוש

ביבאלתלןופצמךאוב2 'סמשיבכב

הרובעתה תונקתב םישודיח
.28.2.17-ב ומסרופ
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 ףקותב( תוולמ תונקתו םישדח "בכר" ילכל תורדגה יתש ופסונ הרובעתה תונקתל 1 הנקתל

:)1.6.17-מ

 עונמ תועצמאב ענומה ,םילגלג תואסיכל ימדק הענה ןקתימ - "םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחי" .1

:הלא לכ וב ומייקתהש ,ילמשח

;םילגלג תואסיכ תיזחב רוביחלו הנקתהל דעוימ אוה )(1

;דבלב יוגיה טומ וא ןודיכ תועצמאב השענ ובש יוגיהה )(2

;טאוו 400 לע הלוע וניא ילמשחה עונמה קפסה (3)

.ש"מק12 לע הלוע הניא ,ונרצי ידיב העבקנש ,תיברמה ותעיסנ תוריהמ )(4

:תונקת ופסונ םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחיל

.הדוקפל 2 ףיעס יפל יושירו םושיר תבוחמ רוטפ הב גהונהו םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחי - אכ39

.הדוקפל 10 ףיעס יפל הגיהנ ןוישירתבוחמ רוטפ םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחיב גהונה - בכ39

– גכ39

אלא )א(  אוהש וא םינש הרשע שש ול ואלמש רחאל םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחיב םדא גהני אל

;םינש הרשע עבראול ואלמש הכנ

םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחיב םדא )ב( ;ותייצח םשל אלא שיבכב גהני אל

םילגלג אסיכל תינוציח עניה )ג( ;העשל רטמוליק 12 לע הלועה תוריהמב תדיחיב םדא גהני אל

םילגלג אסיכל תינוציח עניה )ד( ;םילגלג אסיכל המותר איה ןכ םא אלא תדיחיב םדא גהני אל

אלא םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחיב )ה(  ךכל תכמסומ הדבעממ רושיא לביק ןכ םא םדא גהני אל

 תקידב ןיינעל בכרה ףגא להנמ עבקש להונב תוטרופמה תוינכטה תושירדב דמוע ןקתימה םגדש

 הדובעה תועשב הרובחתה דרשמבש בכרה ףגאב רוביצה ןויעל דמועו הדבעמל רסמנ רשא ,הדבעמה

:ןלהל טרופמכ םיניינעב ,ולש טנרטניאה רתאבו דרשמה לש תוליגרה

)1( ; םילגלגה אסיכל רוביחה ןפוא

םע )2( ;םילגלגה אסיכ תבלושמה תינוציחה עניהה תדיחי תוביצי

)3( ; המילב רשוכ

)4( ; הרואת

)5( ) ;)EMC תיטנגמורטקלא תומיאת תושירדב םגדה תדימע

תרדגהל )6( ( 4) (1 ) דע .םילגלג אסיכל תינוציח עניה תדיחי םיעובקה םיאנתה תואקספב

 A2-L7e CU-L7eבכר גוסכ תיפוריאה הניקתה יפ לע גווסמ רשא בכר " (Quadricycle") -ריעז בכר" .2

וא  CP-L7e וא :הלא לכ וב ומייקתהשו, 

;םילגלג 4 לע ענ אוה(1) 

;הגה תועצמאב השענ וב יוגיהה(2) 

;ןעטמ וא דבלב ףסונ עסונו גהנ תעסהל דעוימ אוה(3) 

;טאווליק 15 לע הלוע וניא ועונמ קפסה(4) 

.דבלב תינוריע ךרדב אלא ריעז בכרב םדא גהני אל :דכ39הנקת הפסונ ריעזה בכרל

 .ריעזה בכרה ףסונ B הגיהנ ןוישיר לעב גוהנל השרומ בכר ילכ וליא תעבוקה180 הנקתל

.)L7 ,ןכ( "ריעז בכר – L7" ףסונ ,L3-וL1, L2 םיעונפואה יגוס תא תטרפמה )4( הקספל )ד()א(271 הנקתב

םידימלת תעסהל בכרב הערתה תכרעמ
 בכר לעב השרי אלו םידימלת תעסהל בכרב םדא גהני אל :)1א(83 הנשמ תנקת הפסונ הרובעתה תונקתל

 בכרב אצמנ ןכ םא אלא םידימלת תעסהל בכרב גוהנל ודיב רומאכ בכרב הטילשהש ימו םידימלת תעסהל

 .)ןלהל ואר( ז364 הנקתב רומאכ בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ תוניקת רבדב יתנש רושיא

.1.4.17-מ לחה ףקותב הבוחה

:ז364 הנקת

 לירפאב 1( ז"עשתה ןסינב 'ה םוי רחאל הנושארלונוישיר שדוחי אלו םידימלת תעסהל בכר םשריי אל )א(

 ילארשי ןקת תושירדב תדמועה בכרב םידלי תראשה לע הערתה תכרעמ בכרב הנקתוה ןכ םא אלא ,)2017

:ןלהל םיטרופמה םיאנתה הב םימייקתמש 6400

דחא ידיב )1(    , 2.1 6400 קלח " י :הלאמת יפל העצוב התנקתה

וא )א(         ;וגיצנ תכרעמה ןרצי תייחנה יפל בכרה ןרצי

;םינקתה קוחל )א(12 ףיעסב התועמשמכ תרשואמ הדבעמרושיאבו חוקיפב וגיצנ וא תכרעמה ןרצי )ב(        

יפל )ג(          הדבעמ חוקיפבו וגיצנ וא תכרעמה ןרצי תויחנההרובחתה דרשמ םעטמ השרומ ןיקתמ ,

.תרשואמ
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הריבעה

 סנק

 םדוק

₪-ב

 סנק

 שדח

₪-ב

תורעה

 דעו םישדוח 4-מ רתוי עקפש בכרה ןוישיר

הנש
7501,000

 - הנש לעמ .₪ 250 ראשנ םישדוח 4 דע

טפשמ

 דע םישדוח 6-מ רתוי עקפ הגיהנה ןוישירשכ

םייתנש
250750

 - םייתנש לעמ .₪ 250 ראשנ םישדוח 6 דע

טפשמ

1,0001,500םודא רוזמרל בכר גהונ תויצ יא

161,000 ליגל תחתמ םיילמשח םיינפוא לע הביכר

1,000םיינקת אל םיילמשח םיינפוא לע הביכר

בשומה לע אל הביכר ללוכ250םיניקת אל םיילמשח םיינפוא לע הביכר

250םיילמשח םיינפוא לע עסונ תבכרה

250רחא בכר דצל הביכר וא לודג ןעטמ תלבוה

 וא רחא בכרב תזיחא :םיילמשח םיינפואב

הרירג
250

250םינפלמ חוור תרימש יא :םיילמשח םיינפואב

500הכרדמ לע הביכר :םיילמשח םיינפואב

250שיבכה ןימי אל הביכר :םיילמשח םיינפואב

טפשמ - ש"מק 40 לעמ1,500טפשמריעב רתומה לעמ ש"מק 40 דע 31

טפשמ - ש"מק 50 לעמ1,500טפשמריעל ץוחמ רתומה לעמ ש"מק 50 דע 41

 רבעמל ךומס הכרדמב לגר ךלוהל הטאה יא

הייצח
250

 ראשנ הצוח לגר ךלוהל המידק תוכז ןתמ יא

ח"ש 750

 לגר ךלוהל רצעש בכר ירוחאמ הריצע יא

הייצח רבעמב
250

500ריעב המהבל המותר הלגע תגיהנ

250םיסנפ אלל תיאשמב המרה ןפוד תלעפה

ינוריע רזע קוח יפל100ךרדב רצעש בכר לש שרדנכ ןומיס יא

ינוריע רזע קוח יפל100ךרדב עקפ ונוישירש בכר תדמעה

תכרעמ )2(    ( 1)  איה יכ הרשיא תרשואמ הדבעמ ןכ םא אלא רומאכ הערתה אל הקספב םייונמהמ דחא ןיקתי

.1.1–ו 1 םיקלח 6400 י"ת תושירדב תדמוע

(1)ב( " ז עשתה ןסינב ה םוי '  תעסהל בכר לש ונוישיר שדוחי אל ,)2017 לירפאב רחאל הנושארל אלש שודיחב

 )1()א( הנשמ תנקתב םייונמה םימרוגהמ דחא לש ףקת יתנש רושיא בכרה לעב ידיב ןכ םא אלא ,םידימלת

.בכרב םידלי תראשה לע הערתהה תכרעמ תוניקת רבדב

תוניירבעה רוקיי

 םישדחה תוסנקה .תסנכה לש הלכלכה תדעו תטלחה יפ לע םישדחה הרובעתה תוסנק ומסרופ 22.2.17-ב

.24.3.17-מ לחה ףקותב

.ח"ש 1,500-ל ח"ש 1,000-מ תוסנקה תגספ תאלעה איה העונתה יניירבעל הערה הרושבה

:ןרקיע ןלהל

 הרובעתה ינידב םינוקית

 לע תחא הדבכהל טרפ( ללכ ךרדב םיילהנימ םיאשונב הרובעתה ינידב םילקמ םינוקית ומסרופ 29.12.16-ב

:םינוקיתבש םיבושחה תא ןאכ גיצהל ונרחב .)עוצקמהמ הכורא הכורא השפוח לטנש הגיהנל הרומ

רזל ןוישיר םינש שלש

 שלש דע לש הפוקתל שדוחי ןיסולכואה םשרמב םושר ונניאש ימ לש ונוישיר תעכו הנקות 4)א(173 הנקת

 םהלש םירגובמ וא םישדח םיגהנ טעמל םינש 10-ל שדוחמ חרזא לש ונוישיר עודיכ .םייתנש םוקמב םינש

.תונקתב ועבקנש תופוקתל ןוישירה שדוחמ

הלטוב בתכב יווילה תרהצה

 תושרל שיגהל שרדיי אל יווילה תינכת תא םילשי רשא ריעצה שדחה גהנה התעמו הנקות )ג(ב175 הנקת

 יוצמה ןווקמ ספוטב וא ינורטקלא ראודב בתכב שגותש הרהצה אלא ,בתכב ךכ לע הרהצה הידרשמב יושירה

.הרובחתה דרשמ רתאב

"ךמסומ אפור" אוה םיכרדב תוחיטבל יאופרה ןוכמה

 אפור" הנוכי םיכרדב תוחיטבל יאופרה ןוכמה ויפלו יטנמס יונישל וכז )תונקת דועבו( 189 הנקתב םינוקית

."ךמסומ

םיהמהמתמ הגיהנ ידמולל הרושב
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 הפוקתל ףקותב ויהי הגיהנ ןוישיר שקבמ ןהב דמעש תוניחבו תוקידב לש תואצות היפל )א(202 הנקת הפסונ

.םייתנש םוקמב םינש 3 לש

...הכורא השפוח ירחא הגיהנל הרומ

 שדחל שקביו ,רתוי וא םינש שמח ךכב קסע אלש הגיהנ תארוהל ןוישיר לעב לע היפלש )ב(א250 הנקת הפסונ

.תישעמו תינויע הקידותמו יושיר ילהונ ,הנוכנ הגיהנ ,הרובעת ינידב ןחביהל ,הז עוצקמב ותדובע תא

תוחיטב יניצקל יתרובעת עדימ
 תוחיטבה ןיצק לש תוהמב ןדו םילעפמב בכר ילכ תלעפהב תוחיטב ירדס עבוק הרובעתה תונקתב 'י קלח
 לחה ןלהל תוטרופמה תופסוהה ףקות .הז קלחל תופסוה ומסרופ 20.12.16-ב .םינושה וידיקפתבו לעפמב
.20.6.17-ב

תוחיטב ןיצק י"ע רקובמ תויהל בייח ליבומ ןוישירב קיזחמ

 ,ותלעפהב וא ותושרבש בכרה ילכ רפסמ יפל תוחיטב ןיצקב בייחה "לעפמ" הרידגמ הז קלחב 579 הנקת

 םיטרופמה םיגוסמ בכר ילכ רפסמ ,להנמ וא ליעפמ אוהש וא ,ומש לע םימושרש ,דסומ וא דיגאת ,קסע ,םזימ

 תושרו ,תועסהו הלבוה ידרשמ ,הדובע בכר ,תוינומו םיסובוטוא ,תויאשמ ,םילק בכר ילכ םהב ,הלבטב הנקתב

.סובוטוא התולעבש תימוקמ

.הלבוה יתורישל תונקתה יפ לע ליבומ ןוישיר לעב הנקתל ףסוה ,קפס לכ עונמל ידכ ,התע

יתרובעת עדימו תונוישיר תקידב

  - יכ תעבוקה א585 הנקת הפסונ ,תוחיטבה ןיצק לש וידיקפת תא תטרפמה 585 הנקת ירחא .א

 יטרפ תא ,גהנכ לעפמב קסעומ וא גהנ לעפמב קסעומ תויהל דמעומש ימ יבגל קודבי לעפמב תוחיטב ןיצק )1

;וילא עגונה יתרובעתה עדימה תא ןכו ולש הגיהנה ןוישיר

 גיציו ןיינעה יפל גהנכ וקיסעהל ךישמהל םא וא וקיסעהל םא הצלמה ,ותקידב דוסי לע ,לעפמה לעבל ןתיי )2

;ךרעש הקידבה יאצממ תא וינפל

.ולש הגיהנה ןוישיר יטרפ תא לעפמה לש בכרב גוהנל דעוימ וא גהונש ימ יבגל קודבי )3

 דעוימ אוה ובש לעפמה לש בכרב הגיהנל םיאתמ וניא וא ףקותב וניא גהנ לש הגיהנה ןוישיר יכ אצמ םא .ב

.לעפמה לעבל חוודיו אצממה לע גהנל עידוי ,גהונ וא גוהנל

 לעפמה לש בכרב הגיהנל םיאתמ וניא יכ וא ףקותב וניא גהנ לש ונוישירש לעפמה לעבל תוחיטבה ןיצק חוויד .ג

 ריתי אלו ,גהנ לש דיקפתב ותוא קיסעהלמ לדחי וא לעפמה לעב ותוא קיסעי אל ,גהונ וא גוהנל דעוימ אוה ובש

 יבגל ויתונעט תא עימשהל תונמדזה גהנל לעפמה לעב ןתיי ןכ השעי םרטש דבלבו ,לעפמה לש בכרב גוהנל ול

 קיסעהל לעפמה לעבמ עונמל ידכ וז הנשמ תנקתב ןיא ;רומאה בכרב הגיהנה ןוישיר תמאתה וא ןוישירה ףקות

 הגיהנ ןוישיר ול שי ולש הגיהנה ןוישיר יטרפ יפל רשא גוסמ ,לעפמה לש בכר םדא לש ותושרל דימעהל וא גהנ

.וב הגיהנל םיאתמו ףקת

 תונקתה יפ לע חוקיפ יתוריש ןתמב ולצא קסעומה וא ליבומ ןוישיר לעב לש ותושרל דמועה תוחיטב ןיצק .ד

 ירחסמה בכרב גוהנל דעוימ וא גהונש ימ לש יתרובעת עדימו הגיהנה ןוישיר יטרפ תא קודבי ,הלבוה יתורישל

 רשקתהל לקוש וא חוקיפ יתוריש ןתונ תוחיטבה ןיצק ןוישיר ותוא לש ולעבל רשאו ליבומה ןוישיר ןתינ ויבגלש

 םיאתמ וניא וא ףקותב וניא רומאכ גהנ לש הגיהנה ןוישיר יכ תוחיטבה ןיצק אצמ ;רומאכ םיתוריש ןתמל ומע

 רומאה גהנה היה ;אצממה לע ליבומה ןוישיר לעבל עידוי ,הלבוה יתוריש עצבמ אוה ותועצמאבש בכרב הגיהנל

 רומאה גהנ היה .רומאכ חוקיפ יתוריש ול תתלמ לדחי וא תוחיטבה ןיצק ול ןתיי אל – ליבומה ןוישיר לעב

 ךישמהל םא וא וקיסעהל םא הצלמה ליבומה ןוישיר לעבל תוחיטבה ןיצק ןתיי ,ליבומה ןוישיר לעב לצא קסעומ

.גהנכ וקיסעהל

.וז הנקת יפל אלא יתרובעת עדימו הגיהנ ןוישיר יטרפ תוחיטב ןיצק קודבי אל .ה

 םינש שלשל תחאו גהנ דיקפתב לעפמב קסעומה גהנ יבגל הנש יצחל תחא רומאכ הקידב ךורעי תוחיטב ןיצק .ו

 םיוסמ גהנ יבגל םיפסונ םידעומב םג הלא תוקידב ךורעל יאשר תוחיטבה ןיצק .לעפמה בכרב גהונה גהנ יבגל

 הנורחאה הקידבה זאמ ויבגל יתרובעתה עדימב וא ןוישירה יטרפב יוניש לחש חינהל ריבס דוסי ול היה םא

.וז הנשמ תנקת יפל ךרעש

 עוציבל תשרדנה הדימב אלא רחאל ותוא הלגי אלו שומיש לכ וב השעי אל וז הנקת יפל עדימ וידיל עיגהש ימ .ז

.טפשמ תיב לש וצ יפ לע וא וז הנקת תוארוה

 דעומב הפקתה הגיהנ ןוישיר תליספ לכ לש התלוחתו הידעומ לע עדימ אוה וז הנקת ןיינעל "יתרובעת עדימ" .ח

 המייתסהש הליספ לע עדימ ;הליספה תא ליטהש םרוגה תוהז םג – ןוישיר תולבגה ןיינעל טעמלו ,הקידבה

 ,הקידבה דעומל םדוק םינשה שמח לש ןכלהמב הלטוהש דבלבו רתוי וא םישדוח 3 לש הפוקתל היה הפקותשו

 ותבוחל ומשרנש תודוקנה לע עדימ ;ןישוריג לש ןיד יקספ םויק וא תוסנק םולשת יא ןיגב ולטוהש תולבגה טעמל

 תוריבעהמ תחא לכ בקע תודוקנה רפסמו ומשרנ ןהלשבש תוריבעה ןמ תחא לכ עוציב דעומ תוברל ,גהנה לש

 דעומהו ,וילע ולטוה םא ,הרובעת תוריבעב דוקינה תטיש יפ לע םתועמשמכ ןוקיתה יעצמא תא ןכו תורומאה

.הקידבה דעומל ומדקש םינשה שמח ןיינעל לוכהו ,עציב םא ,םתוא עציב ובש

.ןוישיר תלבגהו הדוקפה יפל הילתה תוברל הגיהנ ןוישיר תליספ איה וז הנקת ןיינעל "הליספ"

 ותניתנ דעומ ,ויתוגרד ,הקידבה דעומב הגיהנה ןוישיר ףקות םה וז הנקת ןיינעל "הגיהנה ןוישיר יטרפ"

 םיעגונה ,הקידבה דעומב ףקותב םהש יושירה תושר וב הללכש םיאנתו ,ופקות תפוקת םות דעומ ,הנושארל

 ןכו ,דבלב גהנה לע תולטומה תובוח םהש םיאנת טעמל ,הגיהנה יאנת וא גוהנל גהנ יאשר ובש בכרה ינייפאמל

.עודי אוה םא ,המויס דעומ לעו הקידבה דעומב הפקתה הליספ לש המויק לע עדימ

יושירה תושר םע תנווקמ תרושקת

– היפל ,ב585 הנקת הפסונ

 יעצמא לעפמה ידיבו יושירה תושר ידיב ולעפוי ןכ םא אלא ןווקמ ןפואב א585 הנקת יפל עדימ רבעוי אל .א

 תושר רגאמב ורוקמש עדימב השרומ אל שומישל ןוכיסה תא רשפאה לככ םצמצל ידכ ,םיתואנ עדימ תחטבא

 תושר עבקתש עדימ תחטבא להונל םאתהב לוכהו ,ןידכ תושרב אלש ותקתעה וא ותפישח ,ושוביש ,יושירה

.תויטרפה תנגה קוחב ותרדגהכ עדימה ירגאמ םשר םע תוצעייתהב ,יושירה
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תושדח

 הז ללכבו ,הרומאה תילכתל שומיש השעיי םהבש םייגולונכטה םיעצמאה וטרופי עדימה תחטבא להונב .ב

 העיגפל ששח םילעמה םיעוריא דועיתו עדימל השיגה תרקב ,תוחיטבה יניצק יוהיז ןפוא ןיינעל םיעצמא

.האשרההמ הגירחב וא האשרה אלל וב שומישל ,עדימה תומלשב

 יעצמא תטיקנו עדימה תחטבא להונל םאתהב עדימה תרבעה תחטבהו )א(א585 הנקתב רומאה עוציב םשל .ג

 ןיצק תושרל דימעת איהש ידכ יושירה תושר םע םכסהב לעפמה רשקתי ,לעפמה ידיב םישרדנה עדימה חטבא

 יושירה תושר םע תוחיטבה ןיצק רשקתי עדימה תלבק םשל ;ול שורדה עדימה תא ןווקמ ןפואב תוחיטבה

 הגיהנ ןוישיר יטרפ לע עדימה יכ וחיטביש החטבא ירדסהו תויובייחתה ראשה ןיב לולכי רומאכ םכסה ;ןירשימב

 הנקת יפל וב ןייעל יאשר תוחיטבה ןיצקש עדימה תא קר לולכיו תוחיטב ןיצקל קר רסמיי יתרובעת עדימ וא

.ונממ דרפנ יתלב קלח היהיש הדימה תחטבא להונ תא לולכי רומאכ םכסה ,ןכ ומכ ;א585

 יולימ תרגסמב עדימה תא שקבמ אוה יכ ןווקמ ןפואב ריהצהש רחאל אלא תוחיטבה ןיצקל עדימ רסמיי אל .ד

 תאו ןכ תושעל דמוע אוה יכ עדימה תא ויבגל שקבמ אוהש םדאל עידוה יכ ,א585 הנקתל םאתהבו ודיקפת

 ב585 וא א585 הנקתב רומאל םאתהב אלש עדימב ןויעש ול עודי יכו ,עדימב ןויעה לש תוירשפאה תואצותה

.הריבע הווהמ

 הגיהנה ןוישיר רפסמו תוהזה רפסמ ןויצב תינתומ היהת תוחיטבה ןיצקל א585 הנקת יפל עדימה תריסמ .ה

.עדימה תא שקיב ויבגלש גהנה לש

 וא יושירה תושר םע םכסהה יפל ויתויובייחתה תא לעפמ וא לעפמ לעב ,תוחיטב ןיצק רפה יכ תושרה האצמ .ו

 יושירה תושרל עדונ וא ,רומאכ יושירה תושרל תושרה העידוה ;יושירה תושרל ךכ לע עידות ,הלא תונקת יפל

 תנווקמה תרושקתה תא קתנל איה תיאשר ,רומאכ תויובייחתהה ורפוה יכ ישממ ששח םייק יכ תרחא ךרדב

 תונקת תוארוהב ותדימע תחטבה םשל הרות םהילעש םיאנת ומייקתיש דע ,תוחיטב ןיצק וא לעפמ ותוא םע

 .םכסהה יפל ויתויובייחתהבו הלא

תוחיטבה ןיצקל עדימ תריסמ

 תטרפמו ,םינוש םימרוגל רוביצל יוסח יתרובעת עדימ תריסמ הריתמ הרובעתה תדוקפל תישימחה תפסותה

.םימרוגה לש םהיקוסיע יפל הריסמל רתומה עדימה גוס

 יפ לע יתרובעת עדימו הגיהנה ןוישיר יטרפ תא לבקל םיאשרה תוחיטבה יניצק ופסונ תישימחה תפסותל

.א585 הנקתב ותרדגה

501 צ"תנה רורמת לש ופקת
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 תוריבעב תודוקנל תופסוהו םייוניש

הרובעת

 ,2017 ינויב 5-ב ומסרופ םייונישה
 .2018 ראוניב 5-ב ףקותל וסנכייו

:תנכדועמה המישרל וסנכיה

...דוע וארק

 ,רתוי ריהמ ,רתוי בחר 1 'סמ שיבכ
חוטבו חונ

 וחתפי ,)ינויב 4( הלילב ןושאר םויב
 שיבכ לש םיביתנ השולש העונתל

םילהנ ,הרובעתה תונקת ,הרובעתה תדוקפ7 ךותמ7 דומע
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