
 
  תיזכרמה תוריחבה תדעו

 21-ה תסנכל
 לט םהרבא אישנה       

 םורד זכרמ תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי

 2 ךותמ 1 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

 
 121 /21  מ"רת

 שש המלש :רתועה
 

 ד ג נ 
 

 ךלמילא המלש :בישמה
 

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

 :בישמה םשב

 הנאז ירש ד"וע ;יול-יקסנידס ידע ד"וע
 

 יסוב איג ד"וע
 

 הטלחה
 

 תורפמה תועדומ תרסהל וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב .רומאכ טוליש תולתל בישמה לע רסואלו ,רומאה קוחל 10 ףיעס תא

 .)הצעומה :ןלהל( הוור ןג תירוזאה הצעומה תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל

 אוה בישמהו ,30.10.2018 םויב ומייקתיש תובורקה תוריחבב הצעומה תושארל דדומתמ רתועה .1

 .הצעומה תושארל אוה םג דדומתמה ,ןהכמה הצעומה שאר

 םישיבכו תוינוציח תומוח ,תורדג לע הלומעת יטלש הצעומה יבחרב הלת בישמה ,רתועה תנעטל .2

 ףסונב ,רתועה ףריצ ותריתעל .הלומעת יכרד קוחל )1()1א(10 ףיעס תוארוהל דגונמה ןפואב
 .רומאכ קוחה תוארוה תא םירפמכ םיזחנה םיטלש 70-מ הלעמל לש תונומת ,וריהצתל

 ףריצ ךכ םשל .רפמה טולישה תא ריסה יכ ןעטו הריתעה בתכב טרופמה תא שיחכה אל בישמה .3

 בישמה .טולישה רסוהש רחאל קוחה תוארוה תא רפמ אוה יכ ןעטנ ןהב תומוקמה לש תונומת בישמה

 .הרתייתה הב הערכהה ןכש הריתעה תא קוחמל ,אופיא ,שקיב

 בישמה לע רסואה ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונ ינירה ,הריתעל הבושתה בתכב טרופמה חכונ ,ןכ לע רשא .4

 רתייתה בישמה ידי לע טולישה תרסה חכונ .הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסל דוגינב הלומעת יטלש תולתל

 ,הלומעת יכרד קוח תוארוהל דוגינב הלתנש טולישב ןיחבי םידדצהמ ימש לככ .םתרסהל וצ ןתמב ךרוצה
 רבוע תאזו ,המוקימלו הרפהה תוהמל רורבו טרופמ רואית ךות ,ותרסה םשל רפמה דצל תורישי הנפי אוה

  .הטלחהה ןויזיבל השקב תשגה וא הריתע תשגהל
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 לבקל ןיא ,תאז םע דחי .הריתעה תשגה רחאל הרפהה ןוקיתל בישמה לש הריהמה ותוליעפ ינממ המלענ אל  .5

 ותרפהל תעגונה תמדקומ הינפל ותעד ןתונ וניא ףאו ,ןידה תא רפמ ,ןהכמ הצעומ שאר טרפבו ,דצ ובו בצמ
 תשגהל ןיתמהל אלו ,רפמה טולישה תרסהל ידיימ ןפואב לועפל בישמה לע היה .הלומעת יכרד קוח לש

  .יינפבש הריתעה

  .הריתעה תא לבקמ ינא  .6

  .הצעומה תפוקמ ואצוי אלש ₪ 5,000 לש ךסב רתועה תואצוהב אשיי בישמה 

 

 )2018 רבוטקואב 17( ט"עשת ןושח 'ח םויה הנתינ
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