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 ח"עשת ,לולאב 'ט 

  20.8.2018 

  וניז ימלש 

 רתועה  ומצעב 

 
 דגנ

 

 רשנ תייריע שאר ,ומינב ףולכמ םהרבא  .1 
 ומצעב      

 

 רשנ תייריע  .2
 רלדנט רדנסכלא ד"וע החוכ אב י"ע     

 
 רלדנט רדנסכלא ד"וע  .3
 ומצעב     

 

 יול יעור  .4

 
 ירדא לאיחי .5
 ומצעב     

 

 םיבישמה    
 
 

 הטלחה
 

 וב םישקבתמה םידעסהו ךילהה .א

 
 תויושרל תוריחבב ,רשנ תייריע תושאר לע דדומתהל ןווכתמ אוה יכ ומצע לע דיעמה ,רתועה .1

 יכרד( תוריחבה קוח יפל הריתע שיגה ,30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה ,תוימוקמה

 :םיאבה םידעסה תלבקל רתוע אוה ותריתעבו ,)"קוחה" – ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת
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 תווח ןתיל ול הרומה ,רשנ תייריעל יטפשמה ץעויה אוה ,3 'סמ בישמה לא הנפומה השע וצ )א(

 תיילת תועצמאב ,ריעה יבחרב תוריחבה תלומעת אשונ לכב 2 -ו 1 םיבישמל תיטפשמ תעד
 .ריעה יבחרב םיטלש

 

 תוריחב תלומעת ןיינעל תויחנה ןתיל םהל הרומהו ,2 -ו 1 םיבישמה לא הנפומה השע וצ )ב(
 ,3 'סמ בישמה ידי לע ןתניתש תעד תווח יפ לע ,םיטלש תיילת תועצמאב רשנ ריעה יבחרב

 .ליעלש )א( ןטק ףיעסב רכזנה דעסב שקובמה יפל

 
 4 םיבישמה לש הלומעת טלש לכ ריסהל םהל הרומהו ,2 -ו 1 םיבישמה לא הנפומה השע וצ )ג(

 ריעב םיינוריעה רזעה יקוחו םיכרדה קוח ,תוריחבה יקוח ,קוח לכל דוגינב םייולתה ,5 -ו

 .רשנ

 
 ןתמו" ,ויפלכ "תיביטקלס הפיכא" תלעפהמ לודחל 3 -ו 2 ,1 םיבישמה לא הנפומה העינמ וצ )ד(

 ."תויביטקלס תויטפשמ תעד תווח

 
 תא הווליש ינוציח יטפשמ ץעוי תונמל םהילע היהי ויפלו ,2 -ו 1 םיבישמה דגנ השע וצ ןתיל )ה(

 .םידמעומה לכ תוינפב תוריחבה ךילה לכ

 

 
 רתועה תנעטל רשאו ,רשנ ריעה יבחרב ולתנש ,םיטלש לש תובר תונומת רתועה ףרצ הריתעה בתכל .2

 .5 -ו 4 םיבישמה לש םמעטמ ולתנש הלומעת יטלשב רבודמ םירבד לש םרקיעב .קוחל דוגינב ולתנ

 ,רישי ןפואב 5 -ו 4 םיבישמה דגנכ אוהש לכ דעסל רתוע רתועה ןיא ,הריתעה בתכמ הלועכ ,םלוא
 הלאש ידכ ,3 -ו 2 ,1 םיבישמה לא םינפומה םידעס םה ,ליעל טרופמכ ,םהל רתוע אוהש םידעסהו

 .5 -ו 4 םיבישמה דגנכ ,םה ולעפיו ,םהיתויוכמס וליעפי

 

 
 םידדצה תונעט תיצמת .ב

 

 םידדומתמה לש םמעטמ םיבר הלומעת יטלש ולתנ רשנ ריעה יבחרב יכ ,ותריתעב ןעוט רתועה .3
 .םירוזמרו למשח ידומע ,םיפתושמ םיתב ,תויטרפ תוריד לע םיטלש ולתנ תאז ללכבו ,םינושה

 ךיראתבו ,הנענ אל ךא )3 'סמ בישמה( הייריעל יטפשמה ץעויה תויחנה לבקל הנפ יכ ,ןעוט רתועה

 ורסוה אלש העשב הב ,ומעטמ ולתנש הלומעת יטלש הייריעה םעטמ םיחקפ וריסה 28.7.2018

 יחקפ ידי לע ,ומעטמ הלומעתה יטלש תרסה יכ ,ןעוט רתועה .םירחא םידדומתמ לש םיטלש
 תבוטל היריעה ידבועב השענש שומישב רבודמ רשאב ,קוחל 'א2 ףיעס תרוה לש הרפה איה ,היריעה

 יטלש יכ הרומה ,קוחל )א(10 ףיעסל הנפמ ,ותריתעב ,רתועה .ןהכמ דמעומ לש תוריחבה תלומעת

 הייריעל יטפשמה ץעויה לא הנפ ,ותנעטלו ,מ"ס 70 לע 50 לש תודיממ םילודג ויהי אל הלומעת
 יטפשמה ץעויה יכ ,רובס רתועה .השענ אל רבדה ךא ,קוחה תוארוה תא ףוכאת היריעה יכ השקבב
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 ץעויה לש ורכש תאלעהל דגנתה ,ריעה תצעומ רבחכ ,רתועהש םושמ ,הרק ףתכ ול הנפמ הייריעל

 .יטפשמה
 

 

 :1 'סמ בישמה תבושת .4
 

 ותנווכב ןיא יכ ,1 'סמ בישמה ןייצ הריתעל ותבושתב .רשנ תייריע שארכ םויכ ןהכמ 1 'סמ בישמה 

 ריעה יבחרב הלומעת יטלש תרסה יכ ,1 'סמ בישמה ןייצ דוע .ריעה תושארל תוריחבב דדומתהל
 תריסמ בגא ,ינויווש ןפואבו ןידה תוארוה יפ לע ,ינוריעה חוקיפה תקלחמ ידבוע ידי לע התשענ

 ןעוט 1 'סמ בישמה ,ןכ לע .5 -ו 4 םיבישמהו רתועה םה ,םידדומתמה תשולש לשל ךכ לע תועדוה

 .ודגנ הריתעה תוחדל שי יכ

 
 

 :2 'סמ הבישמה תבושת .5

 
 הנעט 2 'סמ הבישמה .3 'סמ בישמה ידי לע המותחה הבושת השגוה 2 'סמ הבישמה םעטמ 

 יכו ,ןיד לכ תוארוה יפ לע ,םידדומתמה תשולש יפלכ תינויווש הפיכא תעצבמ איה יכ ,התבושתב

 .לבקתש תיקוח היחנה וא הארוה לכ עצבל ךישמת איה

 
 

 :3 'סמ בישמה תבושת .6

 
 תווח ןתיל וילע תופכל תוכמס מ"חל הנקמ וניא קוחל 'ב17 ףיעס יכ ,ותבושתב ןעט 3 'סמ בישמה 

 לש יטפשמ ץעוי יאשר ,1975 – ו"לשת ,)יטפשמ ץועי( תוימוקמה תויושרה קוח יפ לעו ,רתועל תעד

 ששח םייקש רובס אוה םא ,תושרה תצעומ רבח תשקבל תעד תווח ןתממ ענמיהל תימוקמ תושר

 ורכש תאלעהל רתועה תודגנתה יכ ,רתועה תונעט תא שיחכמ ףא 3 'סמ בישמה .םיניינע דוגינל
 ודגנ הריתעהש ךכל 3 'סמ בישמה רתע ותבושתל אפיסב .רתועל סחייתמ אוה וב ןפואה לע העיפשמ

 ."יטפשמ וא יתדבוע דוסי לכ רסח ךילה רובע" תואצוה םולשתב בייוחי רתועהו ,החדית

 
 

 :4 'סמ בישמה תבושת .7

 

 םירפמ םניא ,םייטרפ םיתב לע ולתנש םיטלש יכו ,הליע הלגמ הניא הריתעה יכ ,רובס 4 'סמ בישמה 
 ותריתעב רתועהו ,קוחה תוארוה תא םייקל דיפקמ אוה ,4 'סמ בישמה תנעטל .קוחה תארוה תא

 אפיסב .רוסא הלומעת םוסרפ הווהמ רשא ,4 'סמ בישמה לש ומעטמ דחא םוסרפ לע ולו עיבצה אל

 מ"חל ןיא ,2 'סמ הבישמה דגנכ םישקבתמה םידעסל סחיב יכ ,4 'סמ בישמה ףיסוה ותבושתל
 םולשתב רתועה בויחלו הריתעה תייחדל רתוע 4 'סמ בישמה ,ןכ לע .רתועל םקינעהל תוכמס

 .תואצוה



  67/21 ם"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 5 ךותמ 4 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

 

 
 :5 'סמ בישמה תבושת .8

 

 םיללכ עובקל הסנמ רתועה ,5 'סמ בישמה תנעטל .הליע תרדענ הריתעהש ,רובס 5 'סמ בישמה ףא 
 ררבל ןוכנה םוקמה הניא שיגהש הריתעה ךא ,היריעה לש יטפשמה ץעויה תולהנתהל סחיב םישדח

 םידדומתמה םעטמ תוריחבה תלומעת תא עונמל הסנמ רתועה ,5 'סמ בישמה תנעטל .ויתונעט תא

 רתועה יכ ,ףיסומ 5 'סמ בישמה .תודדומתהב תוכזל םיבוט תוחפה ויוכיס עקר לע תאזו ,םירחאה
 םפוגל .רוביצה תעדותב ומצע תא רומשל ידכו ,ולש תוריחבה תלומעתמ קלחכ הריתעה תא שיגה

 .קוחה תוארוה תא םירפמ םניא ,ומעטמ ולתנש םיטלשה יכ ,ןעט 5 'סמ בישמה ,םירבד לש

 

 
 ןויד .ג

 

 שאר בשויל הנותנה תוכמסה .קוחל 'ד17 ףיעסב העבקנ תירוזא תוריחב תדעו שאר בשוי תוכמס .9
 עוציב תעינמ םניינעש ,קוחל 'ב17 ףיעס יפל םיווצ ןתמל תושקבב ןודל תוכמס איה ,תוריחב תדעו

 שאר בשוי .ןיעקרקמ םוקישו םיטלש תרסהב קסועה ,קוחל 'ג17 ףיעס יפל םיווצו קוחה יפל תוריבע

 תימוקמ תושר לש יטפשמ ץעוי םיבייחמה ,השע יווצ ןתיל אופא ךמסומ וניא ,תירוזא תוריחב תדעו

 ןכו ,ריעב םיטלש תיילתל עגונב תויחנה איצוהל ובייחל וא ,תושרה תצעומ רבחל תעד תווח ןתיל
 .תוריחבה ךילה תא הווליש ינוציח יטפשמ ץעוי תונמל ךמסומ שארה בשוי ןיא

 

 ורפסמו ,"דחוימ ל"כנמ רזוח" םינפה דרשמ ל"כנמ ץיפה ,2018 לירפא שדוחב יכ ,ןייצא בגא תרעהב 
 ינא .תוימוקמה תויושרל תוריחבה תארקל הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה תוטרופמ ובו ,5/2018

 .בויחב הנעית ותשקב ,3 'סמ בישמהמ הלא תויחנהמ קתוע שקבי רתועה םאש ,חינמ

 

 
 םעטמ ולתנש הלומעתה יטלש לכ תא ריסהל ,2 -ו 1 םיבישמה דגנ וצ ןתנייש ךכל ףא רתוע רתועה .10

 ,םעטהמ ,החותפ תלדל רתועה ץרפתמ הז ןיינעב יכ ,רבדה הארנ .קוחל דוגינב 5 -ו 4 םיבישמה

 ,קוחכ אלש ולתנש םיטלש תרסהל םילעופ םה יכ ,םהיתובושתב םיריהצמ 3 דע 1 םיבישמהש
 ידי לע ורסוה ,ומעטמ ולתנש םיטלשש ךכ לע ןילמ רתועה ףא .םידדומתמה לכ יפלכ ינויווש ןפואבו

 .היריעה יחקפ

 

 ,םלואו ."תיביטקלס הפיכא" איה ,ויפלכ הייריעה ידי לע תעצובמה הפיכאה יכ ,ןעטו ףיסוה רתועה 
  .וז הנעט תניחבל םיאתמה ךילהה וניא רתועה טקנ וב ךילהה

  

 
 .הריתעה תא תוחדל טילחמ יננה ,םידדצה תונעט יתלקשש רחאל ,ךכיפל .11
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 רבד ףוס .ד
 

 .הריתעה תא תוחדל טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .12

 
  .תואצוה םולשתל וצ תושעל אלש טילחמ יננה ןיינעה תוביסנב 

 

 .םידדצה רדעהב ,20.8.2018 ,ח"עשת ,לולאב 'ט ,םויה ןתינ 
 

                                                                                   

 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


