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 122 /21  מ"רת

 
  :םירתועה
                 

 רביל הקיבצ תושארב םיריעצו םיתיינתנ תמישר .1
 רביל הקיבצ .2

 
 ד ג נ 

 
 הינתנ תייריע .1 :םיבישמה

 הינתנ תייריע – חוקיפו ןוחטיב ,הפיכא ףגא .2
 רכיא-גרברייפ םירמ .3
 רכיא-גרברייפ םירמ תושארב תחא הינתנ תעיס .4
 ןרק לצרה תושארב הינתנל המצוע תעיס .5

 
 יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל תועדומ תרסהל וצלו העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת
 
 :םירתועה כ"ב
 

 :1-2 תובישמה כ"ב
 

 :3-4 תובישמה כ"ב
 

 :5 הבישמה כ"ב

 הצילג םר ד"וע
 

 דמלמ לכימ ד"וע
 

 הנאז ירש ד"וע ;יקסנידס ידע ד"וע
 

 רסוונזור המלש ד"וע
 

 הטלחה
 

 םניינעש ,םינוש םיווצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 .)הייריעה :ןלהל( הינתנ תייריע תושארל תוריחבה תכרעמ
 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 תויופצה ,הייריעה תצעומל תובורקה תוריחבב תדדומתמה םידמעומ תמישר איה 1 תרתועה .1

  .הייריעה תושארל הדמעומו השארב דמוע 2 רתועהו ,30.10.2018 ךיראתב ךרעיהל

 .הייריעב הפיכאה תקלחמ איה 2 הבישמהו הייריעה איה 1 הבישמה .2

 שארב תדמועו ,הייריעה תושארל תפסונ הנוהכל תדדומתמה ,תנהכמה ריעה שאר איה 3 הבישמה .3

  .4 הבישמה – םידמעומה תמישר
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 .הייריעה תצעומל תפסונ םידמעומ תמישר איה 5 הבישמה .4

 םירתועה תונעט

 תופכוא אל 2-1 תובישמה ,הלומעת יכרד קוח תוארוהל דוגינב הלומעת יטלש תולות 5-3 תובישמה .5

 .היפגאבו הייריעב 3 הבישמה לש התטילש חכונל תאזו ,םייטילופ םימעטמ ,ןלומ ןידה תא

 ,הלומעת יכרד קוחל א10 ףיעסבש לדוגה תולבגמ לע םירבוע ,5-3 תובישמה לש םינוש תוריחב יטלש .6

 יכלוה רשג יבג לע םדיצמ הלומעת יטלש ולתנ ,לשמל ,ךכ .רומאה קוחה יפל םירוסא םימוקימב
  .הריתעל ופרוצש םיבר םימוליצב הארנש יפכ ,םיבר םיירוביצ תומוקמבו לגר

 1-2 תובישמה תונעט

 העדומ תרסהל וצ יכו ,הפיכאה רדעיה תנעטב ןודל תוכמס רדענ תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי .7

 שאר בשוי יאשר םיוק אל הז ןוגכ וצש רחאל קר .רפמה טולישה תא הלתש ימ דגנ ןתניהל לוכי

 .טולישה תא וריסיש ןהילע תווצל תוריחבה תדעו

 תומישר לש םיטלש דגנ רתוע רתועה .ינויווש ןפואב ,תובר חוקיפו הפיכא תולועפ תועצובמ .8

 קוחה תפיכא תכרעמ ,ללככ .ןידה תא תורפמ םידמעומה תומישר ללכש תורמל ,דבלב תומיוסמ
 ןיינעב ינוריעה חוקיפל תויחנה ואצוה ףאו ,תוריחבה תכרעממ תעפשומ הניאו הרדסכ תלהנתמ

 .תוריחבה

 יטלש תיילתל תומוקמ לש התואנ תומכ ריעה יבחרב ביצהל ,קוח יפ לע לועפל וגאד 2-1 תובישמה .9

 אל ,תואנ ןפואב לעופ ריעב הפיכאה ךרעמ .ינויווש ןפואב תישענ טולישה יחטש תריכמו תוריחב
 עוגפל לולעש ,ועבקנש תופידעה ירדס תא תונשלו םירפמה םיטלשה לכ תא ריסהל וילע ליטהל ריבס

 ךרוצל םישרדנ םניאש םיניינעב רזעה יקוח ןיינעב תונעט 1-2 תובישמה ונעט דוע .ירוביצה רדסב

 .ןהב ןד ינניאו וז יתטלחה ןתמ

 3-4 תובישמה תונעט

 העשב 4.10.2018 םויב החלשנ תמדקומה הינפה ןכש ,שרדנכ םלומ םיכילה וצימ אל םירתועה .10

 תקידבל וניתמה אל םירתועה םלואו ,קדביי ןיינעהש הבושת בתכמ חלשנ 4.10.2018 םויב .17:00

 .יינפבש הריתעה תא ושיגהו םירבדה

 החלשנשכ יוקל ןפואב האצמוה המצע הריתעה יכ הדבועה חכונל ףסה לע הריתעה תא קלסל שי .11

 .שומישב אצמנ וניאש ,העיסה שאר לש ליימל

 .הכומנ תוכיאבו ןבל רוחשב ויה ופרוצש תונומתהו םיטלשה ולתנ ןהב תובותכה וטרופ אל הריתעב .12

 .םיבישמה דצמ תמדקומה הינפב לפטל היה ןתינ אלש הביסה יהוז



  122/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 5 ךותמ 3 דומע

 9195015 ,سدقلا میلشروأ ,نویروغ-نب عمجم :ناونعلا   9195015 םילשורי ,ןוירוג-ןב דוד תיירק ,תסנכה ןכשמ
 VadatB@knesset.gov.il :ينورتكلإلا دیربلا ל"אוד 02-5669855 :سكاف סקפ ,02-6753407 :فتاھ ןופלט

 www.bechirot.gov.il عقوملا טנרטניאה רתא

 ורתוא הלומעת יטלש השיש קר ןכלו ,ןהלש חטשה יליעפ ברקב קוחה תא תועימטמ 4-3 תובישמה .13

  .רבכמ הז ורסוה םה םגו ,ןידה תא םיריפמכ רתועה ידי לע

 5 הבישמה תונעט

 ןכ לעו ויחפסנב םג ומכ  ,הריתעה בתכ ףוגב רכזומ אל אוה ,בל םות רסוחב הריתעל בברוש המש .14

 .הדגנכ הריתעה תא תוחדל שי

 דגנכ תויטרקנוק תויתדבוע תונעט ונעטנ יכ יתאצמ אל ןכא ,תונעטה יבתכ תא יתנחבש רחאל .15

  .הבישמכ התוא קחומ ינא ןכלו ,5 הבישמה

 תיביטמרונה תרגסמה .ב

 :עבוק הלומעת יכרד קוחל )ב( 9 ףיעס .16

 ,הנקתה ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ"
 וא תוכרדמ ,םישיבכ לע וא תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ ,הביתכ
 "םהב עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש

 
 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק םיפיעס .17

 ,םיברב תוגצומה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א( 10"
 :הלא תולבגהב אלא

 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
 .הלטוב )2(
 לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )3(

 ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה
 תימוקמ תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
 ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא
 וא העיסה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה
  ;םידמעומה תמישר

 תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה  )4(
 לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד
 .תוריחב תארקל תוריחב תלומעת

 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )1א(     
 וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
 םיכרדה קוח יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר
 ,)2( הקספ יפל רזע קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש(

 .תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ
 העדומ תגצהל תולבגהו םיאנת רזע קוחב עובקל תיאשר תימוקמ תושר   )2( 

 םנינעש ,הביבסה תוכיאו רוביצה תוחיטב תחטבה םשל ,)1( הקספב רומאכ
 ";התגצה ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג

 

 טלש" לע םג םיבייחתמה םייונישב ולוחי 10 ףיעס תוארוה יכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א10 ףיעס  .18

 תוא קרו ךא אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל )1( הקספ תלבגה םלוא ,ספדומ יתלב וא ספדומ

  ."םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכו
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 טוליש וניאש טוליש לכ םוסרפ לע תוירקיעה תולבגהה תא עבוק הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס  .19

 תפצה תעינמו ,םידמעומה ןיב ןויווש לע הרימש ןה ויתוילכתו ,)םוקימו תופיקש ,לדוג( ,תוצוח

 'נ זכרמה תגלפמ – יוניש 60/03 מ"רת :ואר( הארמב העיגפ ךות ,הלומעת יטלשב ריעה ינבמ

 יקסנינוק 'נ גרבנירג ןמייפ 4/21 מ"רע ;)יוניש ןיינע :ןלהל( )12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד

  .)גרבנירג ןיינע :ןלהל( )רצלמ 'ח ,האישנל הנשמה 'בכ( )13.09.2018(
 

 :ןלהלכ הלומעת יכרד קוחל 10-ו 9 םיפיעס תונשרפל הכלהה העבקנ יוניש ןיינעב  .20
 ללכבו ,תדרפנ םירוגמ תדיחיל סחייתמ הז חנומ יכ ,עבקנ "םירוגמ תריד" ןיינעל"
 תועדומ תבצהל רתומה רוזאה רשאכ ,ףתושמ תיבב הריד וא יטרפ םירוגמ תיב הז

 ריק ןוגכ ,םיריידה ללכל ףתושמה חטשה ללוכ אל ,הרידה חטש וניה הלומעת
 תועדומ תולתל רוסיא לח יכ ,עבקנ דוע .תפתושמ רצח וא ףתושמ תיב לש ינוציח
 ךא ,םיברה תושרב תלבוגה ,הנבמל תינוציח רדג לע הז ללכבו ,םיברה תושרב
 וז השיג .רדגל תודימצב אל יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ
 חטשב תבצומה העדומ יכ ,ירב ףא ךכשמ .הנממ תוטסל יתיאר אלו ילע תלבוקמ
 גורחתש רוסאש הז ןבומב ,הלדוגב המוקימ םצעמ תלבגומ ,ליעל רומאכ רתומה
 .)םשד תואתכמסאהו גרבנירג ןיינע ,םג ואר( ".רתומה חטשה ןמ

 
 הערכהו ןויד .ג

 וריסה ןה יכ ונעט ףאו ,רפמ טוליש םדי לע הלתינ יכ ,םירתועה תונעט תא ורתס אל 4-3 תובישמה  .21

 וצ ןתונ ינא ,תובורקה תוריחבה דעומ חכונו ,ןכ לע .וז הטלחה ןתמל רבוע רפמה טולישה תא

 אל ןיידעש לככ ,ריסהל 4-3 תובישמל הרומה ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ג17 םיפיעסל םאתהב

 כ"בל רפמה טולישה לש טוריפ וריבעי םירתועה .הריתעה בתכב טרופמה רפמה טולישה תא ,וריסה
 .העדוהה תלבק דעוממ הדובע ימי ינש ךותב ,םתרסהל וגאדי ןהו 4-3 תובישמה לש

 

 לש ןתובייחתהל ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 ףיעס יפל העינמ וצ לש ףקות ןתונ ינא ,ןכ ומכ .22
 אלל ריסהלו ,הלומעת יכרד קוחל א10-ו 10 ,9 םיפיעס תא רפמה טוליש תולתל אלש 4-3 תובישמה

 ךרוצל ,םהיניב םירבדב ואובי םידדצה כ"ב .ןתעידיל אבויש ךכל ךומסב ,רפמ טוליש לכ יוחיד

 תושקבב וא תופסונ תוריתעב ךרוצ אלל ,ותרסהו רפמ טוליש לע העדוהל םואית ןונגנמ תרדסה
 .ןויזיבל

 

 ,םלואו .ןדגנכ וצ ןתונ ינניא ,ךכשמו ,םידמעומה ןיב תולפמ 1-2 תובישמה יכ יינפב חכוה אל  .23

 רפמ טוליש לש היילת עונמל תימוקמה תושרה לע הבוח ,הלומעת יכרד קוחל 11 ףיעסל םאתהב
 ,רחא ןיד לכ לע תרבוג וז הבוח ,תוריחבה םוי ינפלש םימיה 90 תפוקתבו ,הלומעת יכרד קוח תא

  .תימוקמ תושר לש רזע תקיקח לע רמוחו לק

 יכרד קוח תפיכאל עגונב םיווצ ןתיל ךמסומה יטופישה םרוגה אוה תוריחבה תדעו שאר בשוי
  .הנמיה תעבונ ותוכמסש ירה ,הלומעת יכרד קוחב הנגוע תימוקמה תושרה לש התבוחשמו ,הלומעת
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 ריהמ להונ שבגי 1 הבישמ לש יטפשמה ץועייה ,ברקתמה תוריחבה דעומל בל םישבו ,ךכ חכונ

 וא 4-3 תובישמה לש ,רתועה לש אוה טולישה םא ןיב ,תונולת יפלו ותמזוימ ,רפמ טוליש תרסהל
  .הייריעב ודיקפת המ אנימ אקפנ ןיא ,רחא דדומתמ לכ לש

 ריבס ץמאמ השענ אל הינפה תלבק רחאל ןכש ,ןידכ םיכילה יוצימ השענ אלש הנעטה תא החוד ינא  .24

 וא רתועל תונפל וא ,םירסח םהש ןעטנ תעכש ,םייטנוולרה םיטרפה תא ררבל 3-4 תובישמה ידי לע
  .וחוכ אבל

  .הקלחב תלבקתמ הריתעה ,רומאה לכ רואל .25

  .הייריעה תפוקמ ואצוי אלש ₪ 3,000 לש ךסב םירתועה תואצוהב ואשיי 3-4 תובישמה 

 .םהיתואצוהב ואשיי םידדצה רתי 
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