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 161 /21  מ"רת

 רהז ןבא לאיל .1     :תורתועה
 רהז-ןבא לאיל תושארב השדח ךרד .2

 
 ד ג נ 

 
 ימ'גע יטומ .1 :םיבישמה

 "תחא ןושאר" תעיס .2
 

 יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל תועדומ תרסהל וצו העינמ וצל הריתע

 )הלומעת יכרד קוח – ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת

 
 :םירתועה םשב
 

 :םיבישמה םשב
 

 ץאורא תידיע ד"וע
 

 ונסרו-סיו ילימ ד"וע
 

 
 הטלחה

 

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

 תוארוה תא םירפמה םיטלש תולתל םיבישמה לע רסואו ,רומאה קוחל 10 ףיעס תא תורפמה

  .קוחה

 ןויצל ןושאר תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב

 .)הייריעה :ןלהל(
 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 הצעומב התעיס איה 2 תרתועהו ,תובורקה תוריחבב הייריעה תושארל תדדומתמ 1 תרתועה .1

 .הייריעב תאצויה

 .ותעיס איה 2 הבישמהו תובורקה תוריחבב הייריעה תושארל אוה םג דדומתמ 1 בישמה .2

 

 ידומע יבג לע ,םיפתושמ םיניינב יבג לע תוריחב יטלש םילות םיבישמה יכ תונעוט תורתועה .3

 לש תורדג לע ,םיירחסמ םינבמ לע ,תוירוביצ תורדג לע ,םייטרפו םיירוביצ םישרגמב לזרב
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 .הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס תוארוה תא םירפמ םה ךכבו ,ולאב אצויכו םיפתושמ םיתב

 .קוחל דוגינב ולתנש םיטלש לש תטרופמ המישר הריתעה בתכל ופריצ תורתועה

  .ןפוג תונעטל ושרדנ אל ךא ,יללכ ןפואב תורתועה תונעט תא ושיחכה םיבישמה .4
 .ןיינעה ןיממ ןניאש ,תורתועה דגנ תונוש תונעט םיבישמה ולעה ןכ ומכ 

 ןניא הלומעת יכרד קוח לש תופסונ תורפה ןיגב תונעט ,תובר םימעפ רהבוה רבכש יפכ  .5

 טפושה( רחש ןב 'נ קינוק 68/20 מ"רת :וושהו ואר( ןמצע ינפב ררבתהל ןנידו ,"הנגה תונעט"

 ןארבו'ג 'ס טפושה( "דחיב" תמישר 'נ ץכ ןור 105/20 מ"רת ;)19.08.2013 ;ןארבו'ג 'ס

 לככו ,ןמצעלש הנגה תונעט ןניא ןידה תא תורפמ תורתועה םג ןהיפל תונעטה .)15.09.2013

 ,ךכשמ .ןידכ םיכילה יוצימ רחאל ,הריתע שיגהל םיאשר םה ,ןררבל םישקבמ םיבישמהש

  .הלא תונעטב ןד יניא

 :תיביטמרונה תרגסמה

 :עבוק הלומעת יכרד קוחל )ב( 9 ףיעס  .6

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

 

 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק םיפיעס  .7

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

 ;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
 תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
 תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא תימוקמ
 יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה ,םידמעומה
  ;םידמעומה תמישר וא העיסה לש

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

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

 תגצהל תולבגהו םיאנת רזע קוחב עובקל תיאשר תימוקמ תושר   )2( 
 תוכיאו רוביצה תוחיטב תחטבה םשל ,)1( הקספב רומאכ העדומ
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 ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג םנינעש ,הביבסה
 ".התגצה

 

 ןיב ןויווש לע הרימש איה הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסב תועובקה תולבגהה תילכת  .8

 מ"רת :ואר( ריעה הארמב העיגפ ךות הלומעת יטלשב ריעה ינבמ תפצה תעינמו ,םידמעומה

 ןמייפ 4/21 מ"רע ;)12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ – יוניש 60/03

  .))רצלמ 'ח טפושה( יקסנינוק 'נ גרבנירג

 
 :הערכהו ןויד .ב

  .ןפוגל תונעטה ינפב ןנוגתהל ואצמ אל םיבישמהו ,רפמ טוליש יינפב וגיצה תורתועה  .9

 הלומעת יכרד קוחל ג17 ףיעס תוארוהל םאתהב וצ ןתונו הריתעה תא לבקמ ינא ,ןכ לע רשא .10

 תלבק דעוממ תועש 48 ךותב ,הריתעב םיטרופמה םיטלשה לכ תא ריסהל םיבישמל הרומה

 לע רסואה ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונ ינירה ,ןכ ומכ .וז הטלחה

 .הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס תוארוהל דוגינב םיטלש תולתל םיבישמה

 תלבק דעוממ םימי 7 ךותב ומלושיש ,₪ 5,000 לש ךסב תורתועה תואצוהב ואשיי םיבישמה .11

 .וז הטלחה

 

 .)2018 רבוטקואב 24( ט"עשת ןושח 'וט םויה הנתינ

 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
 

	


