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  תבלכה תדוקפ
 
 

 םיבלכ – תולחמו חוקיפ – ח"עב – הביבסו עבט תואלקח
 תולחמ – םעה תואירב – תואירב

 םינינע ןכות
 Go 2 תבלכה תלחמ תעינמל תוארוה תעבוקה הדוקפ 
 Go 2 רצקה םשה  1 ףיעס
 Go 2 שוריפ  2 ףיעס
 Go 2 דודיב תורואמ  3 ףיעס
 Go 2 םידושח םייח ילעב לש םדודיב  4 ףיעס
 Go 3 וכשנש םייח ילעב  לש םדודיב  א4 ףיעס
 Go 3 החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה  ב4 ףיעס
 Go 3 םיעודי םייח ילעב דימשהל וצ ןתיל םולש טפושל השקב  5 ףיעס
 Go 4 םיבוזע םייח ילעב דודיב  6 ףיעס
 Go 4 םידושח םייח ילעב תדמשה  7 ףיעס
 Go 4 םינסוחמ יתלב םיבלכ תדמשה  א7 ףיעס
 Go 4 'וכו םיעודי םידיקפ לש םתוכמס  8 ףיעס
 Go 5 םיעוגנ םירוזא תוזרכה  9 ףיעס
 Go 5 םיבוזע יח ילעב תדמשה  10 ףיעס
 Go 5 תימוקמ תושר לש התבוח  11 ףיעס
 Go 5 שנוע  12 ףיעס
 Go 5 בל םותב ושענש םישעמ לשב הנגה  13 ףיעס
 Go 6 ומלושי אל םייוציפ  14 ףיעס
 Go 6 תומהב תדמשה  15 ףיעס
 Go 6 תוכמס תלעפה תעב םייח ילעב לע הנגה ילוקיש  א15 ףיעס
 Go 6 תונקת  16 ףיעס
 הדוקפה תוארוה לש לעופל האצוהב עייסל םיעודי םישנא לש םתבוח  17 ףיעס

 תאזה
Go 8 

 Go 8 תפסות 
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 *תבלכה תדוקפ
 19341 'של 39 'סמ

 תבלכה תלחמ תעינמל תוארוה תעבוקה הדוקפ

 .1934 ,תבלכה תדוקפ ארקית וז הדוקפ .1

 בייחי בותכה חסונ םא דבלמ םהל םיסחוימה םישוריפה םיאבה םיחנומל ויהי וז הדוקפב .2
 :רחא שוריפ
 םילותח ,םיבלכ ,םיריזח ,םירומח ,םיסוס ,םילמג ,םיזע ,םישבכ ,רקב ושוריפ "םייח לעב" 
 חנומב םילולככ תומושרב םסרפתתש העדומב םזירכי תואלקחה רשש רחא םייח לעב לכו םיפוקו
 ;וז הדוקפ ךרוצל "םייח לעב"

 

 ;םילגעו תולגע ,םירוש ,תורפ ,ואת ,םירפ ושוריפ "רקב" 
 אלש החגשהו חוקיפב לותח וא בלכ תקזחהל רתיה – "החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה" 

 ;)ה( וא )ד(16-ו )א(ב4 םיפיעס יפל ןתינש דודיב תרואמב
 

 ;2002-ג"סשתה ,םיבלכ לע חוקיפה תרדסהל קוח – "םיבלכ לע חוקיפה תרדסהל קוח" 
 

 לש תואירבה דרשמב אפור תויהל והנימ תואירבה רשש םדא ושוריפ "יתלשממ אפור" 
 ;לארשי
 ;וז הדוקפ תורטמל חקפמ שמשל היריעה י"ע הנמתנש ימ ושוריפ – "ינוריעה חקפמה" 
 להנמ תמכסהב תימוקמ תושר התנימש רנירטו אפור – "ינוריעה רנירטווה אפורה" 

 ;תימוקמ תושר לש רנירטו אפור תויהל ,םיירנירטווה םיתורישה
 

 ,םייח לעב לכ לש רחא םע תופתושב וא ידיחיה וילעב והנהש םדא לכ ושוריפ "םילעב" 
 םייח לעב הזיא אצמנ ובש םוקמ לכב קיזחמהו ;םייח לעב לכ לע הנוממה םדא לכ ללוכ הז ירהו
 ;ךפיהה חכוי םא דע םייח לעב ותוא לש וילעבל בשחיי

 

 תלשממ לש הנקמ חקפמכ תואלקחה רש י"ע הנמתנש םדא ושוריפ – "הנקמ חקפמ" 
 ;לארשי
 רנירטו אפור תויהל תואלקחה רש הנימש רנירטו אפור – "יתלשממ רנירטו אפור" 

 ;יתלשממ
 

 .רפכה חותיפו תואלקחה רש – "תואלקחה רש" 
 

 תימוקמ תושר לכמ שורדל זוחמה לע הנוממה םיירנירטווה םיתורישה להנמ תצלמה י"פע .3
 ךרוצל .)דודיב תרואמ םשב הזב ארקנש( םיפוקו םילותח ,םיבלכ לש םדודיבל םוקמ ןיקתהל
 .םיירנירטווה םיתורישה להנמ י"ע ורשואיש םיטוריפו םימישרת יפל הלא תורואמ ונביי וז הדוקפ

 

 םירשע ךשמב םיאבה םירבדה תא תושעל םיבייח םדא ךשנש םייח לעב לש וילעב )1( .4
 -:הרקמה רבד םהל עדונש רחאל תועש עבראו

 םיבורקה יתלשממה רנירטווה אפורל וא יתלשממה אפורל הדבועה תא עידוהל )א(

 
 .242 )א( ,242 )ע( 'מע ,1 'סות ,93420.12.1 םוימ 481 'סמ ר"ע המסרופ *
 .1 'סמ ןוקית – )111 'מע 151 'סמ ג"ישת ח"ה( 56 'מע 13.3.1953 םוימ 121 'סמ ג"ישת ח"ס הנקות
 ג"נשת ח"ס ןקות( 2 'סמ ןוקית – )68 'מע 2087 'סמ ב"נשת ח"ה( 170 'מע 26.3.1992 םוימ 1393 'סמ ב"נשת ח"ס
 .)3 'סמ ןוקיתל 4 ףיעסב )ןוקית( 2 'סמ ןוקית – )64 'מע 2159 'סמ ג"נשת ח"ה( 106 'מע 31.3.1993 םוימ 1418 'סמ
 .3 'סמ ןוקית – )64 'מע 2159 'סמ ג"נשת ח"ה( 106 'מע 31.3.1993 םוימ 1418 'סמ ג"נשת ח"ס
 קוחל 26 ףיעסב 4 'סמ ןוקית – )382 'מע 2723 'סמ ח"נשת ח"ה( 223 'מע 29.12.2002 םוימ 1884 'סמ ג"סשת ח"ס
 .2002-ג"סשת ,םיבלכ לע חוקיפה תרדסהל
 ףיעסב 5 'סמ ןוקית – )950 'מע 944 'סמ ה"עשת הלשממה ח"ה( 302 'מע 23.12.2015 םוימ 2516 'סמ ו"עשת ח"ס

 .2015-ו"עשת ,)10 'סמ ןוקית( )םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ קוחל 24
 .6 'סמ ןוקית – )66 'מע 852 'סמ ף"שת תסנכה ח"ה( 66 'מע 15.11.2020 םוימ 2866 'סמ א"פשת ח"ס
 .144 'מע 22.9.1948 םוימ 23 'סמ ח"שת ר"ע :תואלקחה רשל ורבעוה וז הדוקפ יפל ןוילעה ביצנה תויוכמס 1

 רצקה םשה

 שוריפ

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 דודיב תורואמ
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 ילעב לש םדודיב
 םידושח-םייח
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
 )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
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 ןכו ,רתויב
 תרואמל ותחקל וילעב םיבייח – ףוק וא לותח ,בלכ ךשונה םייחה לעב היה םא )ב(
 וא תפרב ,רידב והורצעי – ףוק וא לותח ,בלכ היה אל םאו ;רתויב הבורקה דודיבה
 ;יתלשממ רנירטו אפור י"ע רשואיש רחא םוקמב
 הקזחהל רתיה ול ןתינש לותח וא בלכ לש םילעב ,)2( הקספב רומאה ףא לע )ג(
 )ד(16 ףיעס יפל תואלקחה רש עבקש תונקתל םאתהב םקיזחהל בייח החגשהו חוקיפב
 .רתיהה יאנתל םאתהבו ,ןיינעה יפל ,)ה(16 ףיעס תוארוהל םאתהב וא

 ןטק ףיעסב רומאכ דודיב תרואמב אלש חוקיפב וא דודיבב קזחוהש םייח לעב לכ )2( 
 .א4 ףיעסב רומאכ עגמה וא הכישנה םוימ םימי הרשע םות דע רומאכ קזחוי ,)ג( וא )ב(19(
 רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור בייח חוקיפב הקזחהה וא דודיבה ימי םותב )3( 

 הקזחההמ וא דודיבהמ ורורחש תא ריתהל ,תבלכמ יקנ םייחה לעב יכ ול ררבתה םא ,יתלשממ
 .חוקיפב
 םילעבה ריזחה אל רומאכ דודיבה ימי םותבו דודיב תרואמב םייח לעב קזחוה )א( )4( 

 יפל ,יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור יאשר ,ותושרל םייחה לעב תא
 ץמאמב ןכ תושעל ןתינ אל םאו ,רחא לש ותקזחהל םייחה לעב תא רוסמל ,ןיינעה
 ;ותתמה לע תורוהל – ריבס ןמז קרפבו ריבס
 לש וילעבו ,רתוימ לבס תעינמ ךות עצובת )א( הקספב רומאכ םייחה לעב תתמה )ב(
 ;התמהה תואצוהב אשיי םייחה לעב
 לעב לש וילעבל רסמש רחאל אלא )א( הקספב רומאכ רנירטו אפור הרוי אל )ג(
 תונמדזה םילעבל ןתנו הקספ התוא תוארוה יפל לועפל ותנווכ לע העדוה םייחה
 תישיא רסמית העדוהה ;העדוהה תריסמ םוימ םימי 14 ךותב ויתונעט תא ןועטל
 ,םילעבה תא אוצמל תורשפא ןיא םא ;םושר ראודב חלשית וא םייח לעב לש וילעבל
 ול ואלמ ןיע תיארמ יפלשו ומיע רגה ותחפשמ ינבמ דחאל תישיאה העדוהה רסמית

 העדוהה רסמית ,םדא ינב רבח וא דיגאת םייחה לעב לש וילעב היה םאו ,םינש 18
 דעמב הלבקתנ וליאכ התוא וארי ,תישיא הרסמנש העדוה ;וב השרומל וא להנמל
 םימי עובש ךותב הלבקתנ וליאכ התוא וארי ,םושר ראודב העדוה החלשנ ;הריסמה
 ;החלשנש םוימ
 ןטק ףיעס יפל תימוקמ תושר לש התוכזב עוגפל ידכ הז ןטק ףיעס תוארוהב ןיא )ד(
 .)ב()5(

 תימוקמה תושרל םלשי ,דודיב תרואמב םורצעש ,ףוק וא לותח ,בלכ לכ לש וילעב )5(  
 .וב לופיטהו ונוכיש ,םייחה לעב תנזה דעב העבקש רועישב הרגא שארמ דודיב ימי הרשע דעב
 -:יאנתב 

 רפסמ ותוא דעב אלא םולשתה לטוי אל ורצעמ ימי ךשמב םייחה לעב תמ םאש )א(
 ןכו ;וילעבל רזחוי שרפההו ,השעמל םייחה לעב רצענ ובש םימיה
 תוארוה יפל דודיבה תורואממ ףוקה וא לותחה ,בלכה תא לעבה איצוה אל םא )ב(
 הפוקתה דעב העבקש רועישב הרגא תימוקמה תושרל םלשל אוה בייח ,)3( ןטק ףיעס
 .דודיבה תורואמב ףוקה וא לותחה ,בלכה םיראשנ הבש תפסונה

 
 י"פע רצעמב ודועב תמ וא הלח וא לבחנש םייח לעב דעב יוציפ לכ םימלשמ ןיא )6( 

 .הז ףיעס תוארוה
 

 תבלכב הקבדהל דשח םייקו ,םדא םע עגמב ויה ףוק וא לותח ,בלכ יכ יתלשממ אפור אצמ .א4
 .דודיב תרואמל ותוא רוסמל וילעבל תורוהל אוה יאשר ,הז עגממ האצותכ

 

 ףיעסב רומאכ םדא םע עגמב היהש וא םדא ךשנש לותח וא בלכ לש וילעב תשקבל )א( .ב4
 חוקיפב לותחה וא בלכה תא קיזחהל רתיה יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור ןתיי ,א4
 םייקתהב ,םילעבה לש וירוגמ םוקמב תוברל ,רתיהב עבקייש יפכ דודיב תרואמב אלש החגשהו
 ףיעסה יפל עבקש תוארוהל םאתהבו )ד(16 ףיעס יפל תואלקחה רש עבקש םיימדקמה םיאנתה
 .ןיינעה יפל ,)ה(16 ףיעסב ועבקנש םיאנתה םייקתהב וא רומאה
 ףיעס תוארוהל םאתהב םילעבה לעפי החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה ןתינ אל דוע לכ )ב( 

 .)ב()1(4
 

 ןתיל םולש טפושמ שקבל יאשר הנקמ חקפמ וא יתלשממ אפור ,יתלשממ רנירטו אפור לכ .5

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
  )3 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
  )3 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

  לש םדודיב
 וכשנש םייח-ילעב
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 םולש טפושל השקב
 דימשהל וצ ןתיל
 םיעודי םייח ילעב
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 הקזחהל רתיה
 החגשהו חוקיפב
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
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 וא תחא םעפמ רתוי םדא וכשנ רשא ,ףוק וא לותח ,בלכ לכ םייוציפ םולשת אלב דימשהל וצ
 וכשנ םנמא יכ טפושל ררבתנ םא .הריבעהלו תבלכב קבדיהל הרתי הדימב םייופצ םה ותעדלש
 תבלכב קבדיהל הרתי הדימב םייופצ םה יכ וא תחא םעפמ רתוי םדא הזיא ,ףוקה וא לותחה ,בלכה
 תורטמל בלכה תריסמל וצ ןתיל שקבמה תמכסהב ,אוה יאשרו םתדמשהל וצ ןתי ,הריבעהל וא
 תונמדזה םילעבל הנתינש רחאל אלא ןתניי אל הז ףיעס יפל וצ ;ותדמשהל וצ ןתמ םוקמב הרויש
 .ויתונעט ןועטל

 

 תושרמ שורדל םיאשר ינוריע רנירטו אפור וא יתלשממ רנירטו אפור ,יתלשממ אפור )1( .6
 ףוק וא לותח ,בלכ לכ ,הנובשח לעו תימוקמ תושר התוא לש דודיב תורואמב ונכשיש תימוקמ
 .םדא וכשנ רשאו םילעב םהל ןיאש וא םיבוזע
 הרשע ךשמל דדובי הז ףיעסמ )1( ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב רצענש םייח לעב לכ )2( 
 .םימי
 :רומאה םייחה לעב תא ודימשי ל"נה דודיבה ימי תרשע םותכ )3( 
 ,ףוקה וא לותחה ,בלכהש ןעטו םדא אב גרוהל םייח לעב ותוא ואיצוהש ינפל םאש יאנתב 

 םייחה לעב יכ חכונ םא ינוריעה רנירטווה אפורה וא יתלשממה רנירטווה אפורה יאשר ,ונינק םה
 )5( ףיעסב העובקה הרגאה תא םלשיש רחאל םדא ותוא דיל םייחה לעב תא ריגסהל ,תבלכמ יקנ

 .וז הדוקפ לש 4 ףיעסמ
 

 - :םייח לעב לכ דימשהל הווצי יתלשממ רנירטו אפור )1( .7
 וא ,ךכ לע דושח אוהש וא תבלכב עוגנה )א(
 – י"ע ךשונש )ב(

)I( וא ,ךכ לע דושחה וא תבלכב עוגנה םייח לעב 
)II( ןת וא ,באז וא ,עובצ וא ,לעוש י"ע: 

 לעב היה רחא דושח םייח לעב י"ע ךשונש וא תבלכב דושחה םייח לעב הזיא םא יכ יאנתב 
 - :םיאבה םירבדה תא וב תושעל תווצל יתלשממה רנירטווה אפורה יאשר דחוימ ךרע

 המגודמ םוסחמב הדובעל וא לויטל אצוי אוהש העשב הפה תא ול ומסחיש )1(
 ןכו ,הנרשאי אוהש
 ןכו ,ודי לע רשאתיש םוקמב החונמ תעשב אוהשכ והודדוביש )2(
 ןכו ,הז ךרוצל והוטחשי אלש ,םדאל לכאמל םייחה לעב לש ורשב שמשמ םא )3(
 .הריכמל והואיצוי אלש )4(

 ךשמל ל"נה תולבגהה הנלוחת תבלכב דושח םייחה לעב היה םא :םירומא םירבד המב 
 אצמי רשא לככ ,יתלשממה רנירטווה אפורה לש הארוהב טרופיש ךיראת ותוא ןמל םישדח השש
 ךשמל תולבגהה הנלוחת דושח םייח לעב י"ע ךשונש םייח לעב הז היה םא וליאו ,עובקל ןוכנל
 רנירטווה אפורה הוויצ אל ל"נה הפוקתה לכ ךשמב םא היהו ;הכישנה ךיראתמ םישדח השש
 יכ אוה רובס םא הזב ול הרוסמ תאזה תוכמסהו( גרוהל ל"נה םייחה לעב תא איצוהל יתלשממה
 וליאכ םירומאה םישדחה תשש םותכ ל"נה םייחה לעב תא םיאור זא יכ ,)תבלכב הלוח םייחה לעב
 :הלבגה לכמ רוטפו תבלכמ יקנ אוה
 םויה ןמל םימי הנומש ךותב וטחשנש זע וא שבכ וא למג וא הנקמ תמהב לכ יכ יאנתב 

 תויקנ הנייהתש דבלבו ןוזמ יכרצל הריכמל ןעיצהל היהי רתומ תבלכב עוגנ םייח לעב י"ע וכשונש
 .תורחא תולחממ
 ךרע לעב אוה םייח לעב הזיא םא הלאשב יתלשממה רנירטווה אפורה לש ותטלחה )2( 

 .רמג תטלחה אהת דחוימ
 

 לביק אלש הלעמו םישדח השש ןב בלכ לכ דימשהל תווצל יאשר יתלשממ רנירטו אפור .א7
 .16 ףיעס יפל ונקתוהש תונקתל םאתהב תבלכ דגנ ןוסיח תקירז

 

 
 .)לטוב( .ב7

 

 חקפמ ,ינוריע רנירטו אפור ,יתלשממ רנירטו אפור ,יתלשממ אפור ,רטוש ,יזוחמ דיקפ לכ .8
 ,ףירצ ,ןינב ,עקרק לכל סנכהל םיאשר בתכב םהידי לע השרוהש םדא לכו הנקמ חקפמ וא ינוריע
 אל וזה הדוקפה תוארוה יכ אצמנ םאו ,תאזה הדוקפה תוארוה תא ומייק םא ררבל ידכ םוקמ וא
 ,ינוריע רנירטו אפור ,יתלשממ רנירטו אפור ,יתלשממ אפור ,רטוש ,יזוחמ דיקפ לכ יאשר ומייקתנ

 םייח ילעב דודיב
 םיבוזע
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
  )3 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 םייח ילעב תדמשה
 םידושח
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 יתלב םיבלכ תדמשה
 םינסוחמ
  )1 'סמ ןוקית(
 1953-ג"ישת
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )4 'סמ ןוקית(
 2002-ג"סשת

 םידיקפ לש םתוכמס
 'וכו םיעודי
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
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 תואר יפכ שורדה לכ תא תושעל ,בתכב םדי לע השרומה םדא לכו הנקמ חקפמ וא ינוריע חקפמ
 ףיעס תוארוה י"פע וליטהל שיש שנוע לכב עוגפל אלב ,וז הדוקפ תוארוהל ףקות ןתיל ידכ ,ויניע

 .תאזה הדוקפה ןמ 12
 רנירטו אפור ,יתלשממ רנירטו אפור ,יתלשממ אפור ,רטוש ,יזוחמ דיקפ לכ יאשר דוחיבו 

 ,ןינב ,עקרק לכל סנכהל בתכב םדי לע השרוהש םדא לכ וא הנקמ חקפמ וא ינוריע חקפמ ,ינוריע
 אוה יאשרו םדא הזיא וכשנש ףוק וא ,לותח ,בלכ לש ותסיפתל םורגל וא סופתל ידכ םוקמ וא ףירצ
 .רתויב הבורקה דודיבה תרואמל ותחקל תווצל וא ותחקל

 

 רוזאכ רוזא לכ תומושרב םסרפיש העדומב זירכהל יאשר םיירנירטווה םיתורישה להנמ .9
 :לטובת העדומהש דע הזכ רוזא לע הנלוחת ןמקלד תוארוההו תבלכב עוגנ
 - :ינוריע רוזא רוזאה היה םא )א( 

)I( הלא לכב בייח בלכ לעב: 
 ;וירצחב ובלכ תא רומשל )1(
 תרשרשב וא העוצרב בלכה תא רושקלו ,בלכה יפ לע םוסחמ םישל )2(

 ;םירצחהמ ותוא םיאיצומש העשב םירטמ 2 לע הלוע וניא הכראש
)II( גורהל תווצל יתלשממה רנירטווה אפורה בייח: 

 וניאו ויפ לע םוסחמ אשונ וניא אוהשכ םיברה תושרב אצמנש בלכ לכ )1(
 ןכו ,תרשרשב וא העוצרב רושק
 לכ י"פע םיבלכ דעב תונוישר לבקל םיבייח םא - ןוישר ול ןיאש בלכ לכ )2(

 ןכו ,רוזא ותואב םיגהונה רחא קוקיח וא תונקת וא רזע-קוח
 םישדח הששמ רתוי אל איהש תע לכב וכשונ רשא ,ףוק וא ,לותח ,בלכ לכ )3(
 .תבלכב עוגנ רוזא לעכ רוזאה לע הזירכמה העדומה ךיראתל םדוק

 :ינוריע רוזא רוזאה היה אל םא )ב( 
)I( תודימתב םהיבלכ תא רושקל םיבלכ ילעב םיבייח: 
 ןכו ;התחירזו המחה תעיקש ןיבש תועשב אלא םרשקל ךרוצ ןיא םיעור יבלכ יכ יאנתב
)II( רתוי קיזחהל רייד םושל רוסא יתלשממה רנירטווה אפורה תאמ תושר אלב 

 לכ דעב םיבלכ ינשמ רתוי תושר התוא אלב קיזחהל רוסא העור םושלו דחא בלכמ
 םא אלא ןאצ וא רקב רדע םע רשקב העור בלככ בשחיי אל בלכ םושו ןאצ וא רקב רדע
 :גרוהל ואצוי םיבלכה ראש לכ .רדעה לא הוולנ אוה ןכ
 תוארוהמ ורטפל שי דיצ יבלכ וא םיבלכ יעזג לודיגל קשמ קיזחמה לכ יכ יאנתב
 .םיירנירטווה םיתורישה להנמ י"ע ועבקייש םיאנת םתוא יפל הזה ףיעסה

 

 ןמקלד םייחה ילעב תא תע לכב גרוהל איצוהל תווצל יאשר יתלשממ רנירטו אפור )1( .10
 םתאמ תשרודה הכלהכ העדוה ל"נה רוזאה יבשותל רסמ זוחמה דיקפש רחאל רוזא לכ ךותב
 :העדומ התואב םיטרופמה םינמזהו תועשה ךשמב םהיתבל םהיבלכ תא רושקל

 ,ןכו םילעב ול ןיאש בלכ וא בוזע בלכ וא רקפה בלכ לכ )א(
 וא רזע-קוח לכ י"פע תונוישר םיבלכ םינועט ובש קלח הזיא רוזאה ללוכ םא )ב(
 ;ןוישר ול ןיאש בלכ לכ – קלח ותואב םיגוהנה רחא קוקיח וא תונקת

 וא בוזע בלככ תיבה לא רושק וניאש בלכ לכ םיאור הז ףיעסמ )1( ןטק ףיעס ךרוצל )2( 
 .םילעב ול ןיאש בלככ וא ללותשמ

 

 םיירנירטווה םיתורישה להנמ י"ע םישרדנה םיסקנפה תא ךורעל תבייח תימוקמ תושר .11
 להנמ שורדי רשא לככ תועידי רמוחו תומישר ,ת"וחוד תתל וא חולשל ןכו תאזה הדוקפה ךרוצל
 .םיירנירטווה םיתורישה

 

 לש תוארוה וא ,היפ לע ןקתותש הנקת לכ וא תאזה הדוקפה תוארוה תא םייקמ וניאש לכ .12
 ותאצב ,יופצ אהי ,היפ לע ןקתותש הנקת לכ וא ,וז הדוקפ י"פע קוחכ ונתינש הארוה וא וצ לכ
 ,תוריל האמ לע הלעי אלש סנקל וא םישדח הששמ רתוי אל לש הפוקתל רסאמ שנועל ,ונידב בייח
 .דחאכ םישנועה ינשל וא

 לכ לע תילילפ וא תיחרזא תוירחא ליטהל ןיאו לארשי תלשממ תא טפשמב איבהל ןיא .13
 הנקת לכ תוארוה וא תאזה הדוקפה תוארוה תא עצבל םישרומה רחא םדא וא ירוביצ דיקפ
 לע הנקתוהש הנקת לכ י"פע וא וז הדוקפ י"פע קוחכ ונתינש הארוה וא וצ לכ וא היפ לע הנקתוהש

 םירוזא תוזרכה
 םיעוגנ
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 יח-ילעב תדמשה
 םיבוזע
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 תושר לש התבוח
 תימוקמ
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 שנוע

 םישעמ לשב הנגה
 בל םותב ושענש

 )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
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 .בל םותב השענש השעמ לכ לשב היפ
 .תאז הדוקפ תוארוה י"פע גרוהל האצוהש המהב דעב םייוציפ םלשל ןיא .14

 אפורהש םיעצמאה םתואב גרהית תאזה הדוקפה תוארוה י"פע גרוהל האצוהש המהב לכ .15
 .הרוי יתלשממה רנירטווה

 

 םוצמצל םילוקיש לוקשל ,ותוכמס תלעפה תעב ,יאשר וז הדוקפ יפל תוכמס ול הנתינש ימ .א15
-ד"נשתה ,)םייח ילעב לע הנגה( םייח ילעב רעצ קוחב םתרדגהכ םייח ילעב לש םתחוורב העיגפ

 .רומאה קוחה לש ויתורטמ םודיקלו ,1994
 

 תתלו תבלכה תוטשפתה תא עונמל תונווכמה תונקת ןיקתהל יאשר תואלקחה רש )א( .16
 ןכו תבלכ דגנ םייח לעב לש גוס וא םייח ילעב ןוסיח תבוח תוברל ,תאזה הדוקפה תורטמל ףקות
 .םייח לעבב יערא לש וא עבק לש ןומיס תרדסה
 לש םיפסכה תדעו רושיאבו םינפה רש םע תוצעייתהב ,יאשר תואלקחה רש )1( )ב( 

 ןכו תימוקמ תושר תנתונש בלכל ןוישר דעב תורגא תועבוקה תונקת ןיקתהל ,תסנכה
 תושר לכ ימוחב ולוחי רומאכ תונקתב ועבקנש תורגא ;דודיבו הלבוה ,ןוסיח דעב
 ;רתוי םיכומנ םירועישב תורגא תימוקמה תושרה העבק םא תלוז תימוקמ
 לש הלכלכה תדעו רושיאבו םינפה רש םע תוצעייתהב ,יאשר תואלקחה רש )2(
 .החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה דעב תורגא תועבוקה תונקת ןיקתהל ,תסנכה

 אפור וא יתלשממ רנירטו אפור ידיב עצובי )א( ןטק ףיעסב רומאל םאתהב ןוסיח )ג( 
 תא עצבל םירחא םירנירטו םיאפור תאשרה רידסהל תונקתב יאשר תואלקחה רש ;ינוריע רנירטו
 .ךכב ךרוצ האר םא ,ןוסיחה
 – תונקתב עובקל יאשר ,תסנכה לש הלכלכה תדעו רושיאב ,תואלקחה רש )ד( 

 ןכו ,ב4 ףיעס יפל החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה ןתמל םיימדקמ םיאנת )1(
 לעב לע החגשהו חוקיפ ןיינעל הז ללכבו ,דודיבב םייח לעב תקזחה ןיינעל תוארוה
 תושרב ותקזחהו ותעונת תלבגה ,תוירנירטו תוקידבל ותאבה ,םילעבה ידיב םייח
 ;םילעבה לע ולוחיש חווידו דועית תובוחו םירחא םייח ילעבמ ודודיב ,םיברה
 ועבקנש תולבגההו םיאנתה לש םמויק תחטבהל תיפסכ הבורע דיקפהל הבוח )2(
 תחטבה םשל תשרדנ הבורע תדקפה יכ אצמ םא החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיהב
 ,ילהנימ סנק תייבג םשל תוברל ,השומימל תוליעהו הבורעה םוכס םא ,רומאכ םיאנתה
 םהלשבש םילוקישו תוביסנ ,םירקמ ןכו ,השומימו הבורעה תדקפהל םיכרדה תאו
 .הבורעה םוכס תא תיחפהל ןתינ היהי

 וניאש םוקמב לותח וא בלכ תקזחה לע ולוחי ןלהל םירדסומה םיניינעב תוארוהה )ה( 
 :)1()ד( וא )2()ב( ןטק ףיעס יפל תוארוה ןיינע ותוא יבגל ועבקנ אל דוע לכ ,דודיב תרואמ

 – הז ףיעסב( )א(ב4 ףיעס יפל החגשהו חוקיפב הקזחהל רתיה תלבקל השקב )1(
 תושרה לש ינוריעה רנירטווה אפורל שגותו תפסותבש ספוטה יפל הכורע היהת )רתיה
 וא החגשהו חוקיפב םייחה לעב תא קיזחהל םילעבה שקבמ המוחתבש תימוקמה
 365 לש םוכסב הרגא שקבמה םלשי השקבה תשגה דעומב ;יתלשממ רנירטו אפורל
 ;םישדח םילקש
 לכ םייקתהב רתיה תתל יאשר יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור )2(
 :ןיינעה יפל ,ןלהל םיטרופמה םיאנתה

 ואצמנ אל יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור ךרעש הקידבב )א(
 ;תבלכל דשח םילעמה םיינילק םינמיס
 וא בלכה א4 ףיעסב רומאכ עגמל וא הכישנל ומדקש םישדוחה תשולשב )ב(
 ;9 ףיעס יפל תבלכב עוגנכ זרכוהש רוזאב אצמנ אל לותחה
 בלכה ,יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור ידיבש עדימל םאתהב )ג(
 םימיה 45-ב תבלכב עוגנכ דושחש םייח לעב םע עגמב היה אל לותחה וא
 ;א4 ףיעסב רומאכ עגמה דעומל וא הכישנה דעומל ומדקש
 קוחל 3 ףיעס יפל ףקותב ןוישיר וילעבל היה – בלכ אוה םייחה לעב םא )ד(
 ;א4 ףיעסב רומאכ עגמה דעומב וא הכישנה דעומב םיבלכ לע חוקיפה תרדסהל
 יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור – לותח אוה םייחה לעב םא )ה(

 תבלכ ןוסיחב ןסוח לותחהש ,ןסחמ רנירטו אפורמ בתכב דועית סיסב לע ,ענכוש
 ;א4 ףיעסב רומאכ עגמה וא הכישנה דעומל ומדקש םישדוחה 15-ב

 ומלושי אל םייוציפ

 תומהב תדמשה
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

 תונקת
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת

  )3 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת
 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
  )3 'סמ ןוקית(
 1993-ג"נשת

 לע הנגה ילוקיש
 תעב םייח ילעב
 תוכמס תלעפה
  )5 'סמ ןוקית(
 2015-ו"עשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
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 קוח יפל טטושמ דעות וא ספתנ אל אוה – בלכ אוה םייחה לעב םא )ו(
 םייתנשב םיימעפמ רתוי שקבמה ידיב קזחומ ותויהב םיבלכ לע חוקיפה תרדסהל
 םירחא םיבלכ שי םאו ,א4 ףיעסב רומאכ עגמה וא הכישנה דעומל ומדקש
 ודעות וא וספתנ אל םה םג – החגשההו חוקיפה עצבתהל םירומא ובש םוקמב
 ;הפוקת התואב רומאכ
 םוקמב החגשהו חוקיפב לותחה וא בלכה תא קיזחהל םילעבה שקיב )ז(

 םאתהב רומאכ וקיזחהל םוקמ ותואב קיזחמה תובייחתה הנתינ – ותושרב וניאש
 ;תפסותבש ספוטה יפל רתיהה יאנתלו הז ףיעס תוארוהל

 יאשר יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור ,)2( הקספב רומאה ףא לע )3(
 אל םא םג תירנירטו האפרמב החגשהו חוקיפב לותח וא בלכ לש הקזחה ריתהל
 םיאנתה םימייקתמ יכ ענכושש דבלבו ,הקספ התואב םירומאה םיאנתה לכ ואלמתה
 ותקזחהל םיכסמ אוה יכ רשיא האפרמב יארחאה רנירטווה אפורהו ,ןלהל םיטרופמה
 :)6( הקספבו ןלהל תועובקה תושירדב דומעל בייחתהו האפרמב החגשהו חוקיפב

 ;דודיב תרואמב וקיזחהל אלש הקידצמה תיאופר הביס שי )א(
 ןתינ םלוא ,ףסונ םייח לעב וב קזחומ אלש האפרמב דרפנ רדחב קזחוי אוה )ב(
 יפל האפרמב החגשהו חוקיפב אוה םג קזחומה ףסונ םייח לעב םע וקיזחהל
 ;וז הקספ
 אל םירחא םישנאלו תבלכ דגנ ןסוחמ יאופר תווצ ידי לע קר לפוטי אוה )ג(
 ;וילעב טעמל ,וילא השיג היהת
 ;יאופר תווצ שיא וב ןיאש ןמז לכ לוענ היהי קזחומ אוה ובש רדחה )ד(
 ויהש םישנאה יטרפ לש םושיר להני האפרמב יארחאה רנירטווה אפורה )ה(
 ;האפרמב קזחומ היה הבש הפוקתב עגמב ותיא

 רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור םא )3( וא )2( תואקספ יפל רתיה ןתניי אל )4(
 תא ןכסל הלולע דודיב תרואמב אלש לותחה וא בלכה תקזחה יכ רובס יתלשממ
 ;רוביצה
 :הלא תוארוה ולוחי ,)2( הקספ יפל רתיה ןתינ )5(

 בלכה תא איבי ,ןיינעה יפל ,החגשההו חוקיפה םוקמב קיזחמה וא םילעבה )א(
 יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור לש תירנירטו הקידבל לותחה וא
 תרשע םות רחאלש ןושארה הדובעה םויב ןכו ,רתיהב ועבקנש דעומבו םוקמב
 גאדי קיזחמה וא םילעבה ;א4 ףיעסב רומאכ עגמה וא הכישנה דעוממ םימיה
 וא תוגהנתהב יוניש לש הרקמ לכב םג הקידבל לותחה וא בלכה תא איבהל
 ;תוומ הרקמב ןכו ,וב ןיחבהל ןתינש ולש יתואירבה בצמב
 חוקיפה םוקמב קיזחמה וא םילעבה ,החגשהו חוקיפב הקזחהה ןמז לכב )ב(
 םדא לכ םע לותחה וא בלכה לש עגמ עונמל םיריבס םיעצמא וטקני החגשההו
 ;עבק ךרד החגשההו חוקיפה םוקמב אצמנש ימ טעמל ,רחא םייח לעב וא
 אפורל דיימ חוודל בייח החגשההו חוקיפה םוקמב קיזחמה וא םילעבה )ג(
 :הלא לכ לע רתיהה תא ןתנש רנירטווה

 ;לותחה וא בלכה לש יתואירבה בצמב יוניש לכ )1(
 ולש האיצי וא החגשההו חוקיפה םוקממ לותחה וא בלכה לש החירב )2(

 ;החגשה אלב םוקמהמ
 ימ טעמל ,רחא םייח לעב וא םדא םע לותחה וא בלכה לש עגמ )3(

 ;עבק ךרד החגשההו חוקיפה םוקמב אצמנש
 אלא החגשההו חוקיפה םוקממ ואיצוהל ןיא – לותח אוה םייחה לעב םא )ד(
 םיאתמה האישנ בולכב אוהשכ ,)א( הנשמ תקספב רומאכ הקידב ךרוצל
 ;ויתודימל
 – בלכ אוה םייחה לעב םא )ה(

 לע הלוע וניאש קחרמל אלא החגשההו חוקיפה םוקממ ואיצוהל ןיא )1(
 אוהשכ ,)א( הנשמ תקספב רומאכ הקידב ךרוצל וא םוקמהמ םירטמ 500

 2 לע הלוע וניא הכרואש העוצרב םינש 18 ול ואלמש םדא ידי לע קזחומ
 ;םוסח ויפו םירטמ
 תודסומלו םיקחשמ ינגל ,םיירוביצ םינגל ,םיבלכ תוניגל וסינכהל ןיא )2(
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 ;ךוניח
 ןתונל האפרמב יארחאה רנירטווה אפורה חוודי ,)3( הקספ יפל רתיהה ןתינ )6(
 יפכ החגשההו חוקיפה תפוקתב םידעומ השולשב םייחה לעב לש ובצמ לע רתיהה
 וא החירב לעו םייחה לעב לש יתואירבה ובצמב יוניש לכ לע ןכו ,רתיהה ןתונ הרויש
 ;רתיהה ןתונ תויחנהל םאתהב לעפיו ,האפרמב חוקיפהמ ולש האיצי
 תוארוה יפל םילעבה לעפי ,)3( וא )2( תואקספ יפל רתיה ןתינ אל דוע לכ )7(
 ;א4-ו )ב()1(4 םיפיעס
 ןתינש רתיה רתלאל לטבל יאשר יתלשממ רנירטו אפור וא ינוריע רנירטו אפור )8(
 :הלאמ דחא םייקתהב הז ףיעס יפל

 ;יקלח וא העטמ ,יוגש ,בזוכ עדימ ךמס לע ןתינ רתיהה )א(
 ;רתיהה ןתמל םיאנתהמ יאנת םייקתהל לדח )ב(
 וא רתיהה יאנתמ יאנת רפה החגשההו חוקיפה םוקמב קיזחמה וא םילעבה )ג(
 ;הדוקפה יפל תוארוההמ הארוה

 תרואמל דיימ לותחה וא בלכה תא קיזחמה וא םילעבה ריבעי ,רתיהה לטוב )9(
 יפל ,יתלשממה רנירטווה אפורה וא ינוריעה רנירטווה אפורה הרוהש יפכ דודיב
 .ןיינעה

 

 ורוזאב שיא שיא ,עייסל םיטבש יכיש לשו ,םירפכ ירתכומ לש ,תימוקמ תושר לש םתבוחמ .17
 ונקתויש תונקת לכו תאזה הדוקפה תוארוה תא לעופל איצוהל לארשי תלשממ דיקפ לכ ידיב ,ולש
 .היפ לע

 

 
18.2 

 

 
 .טמשוה ןכלו 1945 ,םייח ילעב תולחמ תדוקפ י"ע הלטובש םייח ילעב תולחמ תדוקפ תא ןקתמ הז ףיעס 2

 םישנא לש םתבוח
 עייסל םיעודי
 לש לעופל האצוהב
 הדוקפה תוארוה
 תאזה
  )2 'סמ ןוקית(
 1992-ב"נשת
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 תפסות
 ))ה(16 ףיעס(

 החגשהו חוקיפב לותח וא בלכ תקזחה – רתיהו השקב ספוט
 

       :ךיראת
 דובכל
 יתלשממה רנירטווה אפורה / )תימוקמה תושרה םש(       לש ינוריעה רנירטווה אפורה
 

 תבלכה תדוקפל ב4 ףיעס יפל החגשהו חוקיפב לותח וא בלכ תקזחהל השקב :ןודנה
 ב4 ףיעס יפל החגשהו חוקיפב םייח לעב תקזחהל רתיה לבקל הזב ת/שקבמ ,הטמ ה/מותחה ,ינא
 .תבלכה תדוקפל
 :שקבמה יטרפ
       :תוהז רפסמ       :אלמ םש
       :תבותכ
       :ינורטקלא ראוד       :ןופלט רפסמ
 תא קחמ( םיבלכ םושירל יצראה זכרמב םילעבכ המ/םושר ה/וניא // המ/םושר ת/שקבמה
 .)רתוימה
       :םילעבל שקבמה ןיב רשקה תא ןייצל שי ,םילעבה ה/וניא ת/שקבמה םא
 :םייחה לעב יטרפ
 )לותח / בלכ(       :םייחה לעב גוס
       :)הבקנ/רכז ,ליג ,עבצ ,עזג( םייחה לעב רואית
       :)שי םא – לותח ;הבוח – בלכ( בבש רפסמ
       :בלכל ןורחאה ןוסיחה דעומ
 :החגשהו חוקיפב הקזחהל שקובמה םוקמה לע םיטרפ
 :םוקמב קיזחמה יטרפ
       :תוהז רפסמ       :אלמ םש
       :קיזחמה תבותכ
       :ינורטקלא ראוד       :ןופלט רפסמ
 :םוקמה לע םיטרפ
       :םוקמה תבותכ
 )רתוימה תא קחמ(       :רחא / ןויסנפ / האפרמ / יטרפ תיב
 
 __________________ 
 ת/שקבמה תמיתח 
 
 :ןלהלש םיכמסמה תא ,התניחבל יאנתכ ,השקבל ףרצל שי

 וניאש םוקמב םייח לעב תקזחהל איה השקבה םא .ת/שקבמה לש תוהזה תדועת םוליצ 
 .םוקמב קיזחמה לש תוהזה תדועת םוליצ םג ףרצל שי ,םילעבה תקזחהב

 .בלכ תקזחהל ןוישיר – בלכ תקזחהל איה השקבה םא 
 .תבלכ ינוסיח עוציבל תואתכמסא – לותח תקזחהל איה השקבה םא 
 םויק לע יאופר דועית – תירנירטו האפרמב חוקיפב לותח וא בלכ תקזחהל איה השקבה םא 

 .דודיב תרואמב וקיזחהל אלש הקידצמה תיאופר הביס
 

 תובייחתהו הרהצה
 :ןלהלכ הזב ת/בייחתמו ה/ריהצמ       תוהז רפסמ       הטמ *ה/מותחה ינא
 .ליעל םימושר ויטרפש םייחה לעב לש םילעבה ינא .1

 )6 'סמ ןוקית(
 2020-א"פשת
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 – ליעל םימושר ויטרפש םייחה לעב .2
 רסמנש עדימל םאתהבש רוזאב הכישנל ומדקש םישדוחה תשולש ךלהמב אצמנ אל )א(
 יפל תבלכב עוגנכ זרכוה יתלשממה רנירטווה אפורהמ וא ינוריעה רנירטווה אפורהמ יל
 ;תבלכה תדוקפל 9 ףיעס
 דעומל ומדקש םימיה 45 ךלהמב תבלכב עוגנכ דושחש םייח לעב םע עגמב היה אל )ב(
 .יתעידי בטימל ,הכישנה

 .     -ב       ידי לע קזחוי םייחה לעב .3
 תבלכה תדוקפל )5()ה(16-ו ב4 םיפיעסב תועובקה תושירדה לכב דומעל ת/בייחתמ ינא .4
 .דודיב תרואמ וניאש םוקמב דודיבב םייחה לעב תקזחהל רתיהה יאנתבו
 
       
 ךיראת 
 
 _________________ 
 ה/ריהצמה תמיתח 
 

 לע םותחל םוקמב קיזחמה לע םג ,םילעבה תקזחהב וניאש םוקמב םייח לעב תקזחהל איה השקבה םא *
 :ןלהלש הרהצהה

 םילעבה וניאש קיזחמ לש תובייחתהו הרהצה
 :ןלהלכ הזב ת/בייחתמו ה/ריהצמ       תוהז רפסמ       הטמ ה/מותחה ינא
 .     -ב       ידי לע קזחוי ליעל םימושר ויטרפש םייחה לעב
 – תבלכה תדוקפל )2()ה(16 ףיעס יפל רתיהב םייחה לעב תקזחהל השקבה התייה
 יאנתבו תבלכה תדוקפל )5()ה(16-ו ב4 םיפיעסב תועובקה תושירדה לכב דומעל ת/בייחתמ ינא
 .דודיב תרואמ וניאש םוקמב דודיבב םייחה לעב תקזחהל רתיהה
 – תירנירטו האפרמב תבלכה תדוקפל )3()ה(16 ףיעס יפל רתיהב םייחה לעב תקזחהל השקבה התייה
 םירשפאמה םיאנתה םימייקתמ       תבותכב       תירנירטווה האפרמב יכ ריהצמ ינא
 .תבלכה תדוקפל )3()ה(16 ףיעסב תוטרופמה תושירדב הדימע
 תבלכה תדוקפל )6()ה(16-ו )3()ה(16 ,ב4 םיפיעסב תועובקה תושירדה לכב דומעל בייחתמ ינא
 .דודיב תרואמ וניאש םוקמב דודיבב םייחה לעב תקזחהל רתיהה יאנתבו
 
       
 ךיראת 
 
 _________________ 
 ה/ריהצמה תמיתח 
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 דודיב תרואמ וניאש םוקמב חוקיפב םייח לעב תקזחהל רתיה
 קחמ( יתלשממ רנירטו אפור /      ב ינוריעה רנירטווה אפורכ שמשמה ,      ,מ"חה ינא
 החגשהו חוקיפב ליעל םימושר ויטרפש םייחה לעב תא קיזחהל      ל ריתמ ,)רתוימה תא
 םיאנתה םימייקתמ יכ יתקדבש רחאל ,השקבה ספוטב טרופמכ דודיב תרואמ וניאש םוקמב
 .)רתוימה תא קחמ( תבלכה תדוקפל )6()ה(16 / )5()ה(16 ףיעסב םיעובקה
 .      םוקמב ,      העשב ,      םויב הקידבל וקיזחמ / וילעב ידי לע אבוי םייחה לעב

 וב תונמוסמו תבלכה תדוקפל )ה(16 ףיעס חסונ רתיהל ףרוצמ
 .ןהב דומעל קיזחמה לעש תושירדה
 ןה רתיההמ םיקתוע ורסמיי ,םילעבה תקזחהב וניאש םוקמב םייח לעב תקזחהל איה השקבה םא
 .םוקמב קיזחמל ןהו םילעבל
 וא בלכה לש עובקה הקזחהה םוקמ הניאש תימוקמ תושרב םייח לעב תקזחהל איה השקבה םא
 .עובקה הקזחהה םוקמב ינוריעה רנירטווה אפורל קתוע חלשיי ,לותחה
 – החגשהו חוקיפב םייחה לעב תקזחהל תופסונ תוארוה
____________________________________________________________
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