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 195 /21  מ"רת

 גרבנרטש ידע     :רתועה
 

 
 ד ג נ 

 
 לדיו לאכימ .1 :םיבישמה

 הלמר תייריע .2
 

-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע

 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959

 
 :רתועה םשב
 

 :1 בישמה םשב
 

 :2 הבישמה םשב
 

 הנאז ירש ד"וע ;יקסנידס ידע ד"וע
 

 קטסוש רדיינש תנע ד"וע ;ינמנ ןליא ד"וע
 

 ירובד ןורוד ד"וע
 

 הטלחה
 

 1 בישמה לע רסואה וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש תפסונ הריתע יינפב
 הריתעה בלב .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב תוריחב תלומעת ךרוצל 2 הבישמה יבאשמב שמתשהל

 .)הייריעה :ןלהל( הלמר תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ

 שאר אוה 1 בישמה .30.10.2018 םויב ומייקתהש תוריחבב הייריעה תושארל דדומתה רתועה .1

 היבאשמב יכ ןעטנ רשא הייריעה איה 2 הבישמהו ,הייריעה תושארל אוה םג דדומתהו ,הייריעה
 .1 בישמה תבוטל תוריחב תלומעת רובע שומיש השענ

 רתועה תונעט

 ריעה ידלי לע םינותנ םג רתיה ןיב ליכמה ,הייריעל ךיישה םינותנ רגאמב שמתשה 1 בישמה .2

 רגאמ :ןלהל( ומעטמ תוריחב תלומעת םודיק םשל תאזו ,םידמול םה םהב ךוניחה תודסומו

  .ותודמעומ םודיק תוחיש עדימה רגאמ תועצמאב ךרוע 1 בישמה .)עדימה

 ש"מעויל רתועה השעש תוינפ .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב רוביצ יבאשמב שומישב רבודמ

 רסוחבו לוזלזב ולקתנ ,הלומעת יכרד קוח תוארוה תרפהל תויטרקנוק תואמגוד םע 2 הבישמה לש
 .הנעמ



  195/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 3 ךותמ 2 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

 םעטמ איה וליאכ המצע הגיצה ,1 בישמה םעטמ הגיצנ יכ הלוע הנממ החיש תטלקה ףריצ רתועה .3

 תושרופמ הגיצנה הנייצ החישה תרגסמב .1 בישמל עיבצהל החיש ןבב הריצפמ איהש ךות ,הייריעה

 .הייריעהמ 1 בישמל רבעוה ,החיש ןב םש תא ללוכה םינותנה רגאמ יכ

 עדימה רגאמב תאז ללכבו ,הייריעה יבאשמב שומישמ לודחל 1 בישמל הרוא יכ שקבמ רתועה .4

  .דקומ ידי לע ןופלט תוחישב שומישמ לודחל ןכו ,הנממ לביקש

 תכירע ךרוצל 1 בישמל היבאשמ תא ריבעהל הילע רוסאיש 2 הבישמה דגנ וצ תתל םג שקבמ רתועה

 .תוריחב תלומעת

 1 בישמה תונעט

 .תוריחב תלומעת םשל רוביצ יבאשמב שומיש עצבמ אוה יכ שיחכמ 1 בישמה .5

 תא ליכמ וניא ףרוצש הטלקהה לילמת יכ ךכ לע עיבצמ 1 בישמה ,הריתעה בתכל 'א חפסנל סחיב .6

 טילקמ לש ריהצת ףרוצ אל ךכ .ידכב אלו ,היארכ ולבקל ידכ הקיספב ועבקנש םישרדנה םיטרפה
 ,ללמתמה ריהצת ,טילקמה תוהז ,םירבודה תוהז ,החישה העצבתה וילא ןופלטה רפסמ ,החישה

 .רחא עדימ לכ וא החישה עוציב תעש

 רבודמ אמש וא ,רתועה לש תוריחבה הטממ והד ןאמ ידי לע הקרבופ וז החישש ענמנה ןמ אל .7

 .לולמתהמ הלועה גצמה תא גיצהל ידכ ,המרועב הנרמותש החישב

 לכ ול ןיאו ,תכל קיחרמ דעס אוה םוזי תוחיש דקומ יתורישב שומיש תקספהל שקובמה דעסה .8

 ,תוריחבה םויב 1 בישמה לש הלומעתה ךרעמ תא לכסל אוה הריתעה תילכת .הז הרקמב סיסב
 .הייריע דבוע וניא  וישנאמ דחא ףאש ,שיואמ דקוממ ןופלט תוחיש לע ולוכ ססובמה

 2 הבישמה תונעט

 יככותל ,הייריעל יטפשמה ץעויה תא תאז ללכבו ,הייריעה ידבוע תא רורגל הסנמ רתועה .9

  .הייאר לכ אללו ,גירח ןפואב תובר תושקבב ןורחאה תא ףיצמו ,תיטילופה תוששוגתהה

 תרגסמב הטלחהל 2 הבישמה התנפה ,הייריעה ש"מעוי תולהנתהל עגונב רתועה תונעטל סחיב .10

 יטפשמה ץעויה יכ עבקנ םש )9.9.2018 םוימ( 'חאו לדיו לאכימ 'נ 'חאו גרבנרטש ידע 80/21 מ"רת

 תולעומש תונעטה רוריבבו ,הידבועו 2 הבישמה תויחנהל רושקה לכב הנמאנ ותכאלמ השוע הייריעל
 .וז ךרדב לועפל ךישממ הייריעה ש"מעוי .וינפב

 אל הנעטה יכ הדבועה ףרח ,ןיינעב הקידב התשענ ,1 בישמל עדימה רגאמ תרבעה תונעטל עגונב .11

  .הטלקהל עגונב םישרדנה םיטרפה ורהבוה אלו היאר לדבב הכמתנ
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 םימרוגל תונפל אוה תושעל ודיב שיש לכו ,ןיינעב הריקח תויוכמס ןיא הייריעל יטפשמה ץעויל

 עדימ ירגאמ ריבעה ףגאב והשימ םא ררבתש ,ךוניחה ףגא תלהנמל ,ונייהד ,הייריעב םייטנוולרה
 .תילילש התייה הלבקתהש הבושתהו ,תוריחבב םידדומתמהמ דחאל

 ןפואב רהבוה ןהבו הייריעה ידבועל תויחנה הייריעל ש"מעויה איצוה ,הז ןיינעב רתועה תיינפ רחאל .12

  .רוסא שומיש וניה ךכל ורדגוהש תורטמל אלש הייריעה לש עדימה ירגאמב שומיש יכ שרופמ

 תא תשרודה תיתדבוע תיתשת גיצה אל רתועה ןכש ,הריתעה תא החוד ינא ליעל רומאה לכ רואל .13

 שקובמה וצה ןתמל שורדה החכוהה לטנ תא םירה אל ונייהד ,יביטמרונה רושימב תודבועה תניחב

  .הריתעב

 םידימעמש תויארה תא אלא וינפב ןיאו ,הריקח תושרכ שמשמ וניא תוריחבה תדעו שאר בשוי .14

 אולמ תא ללוכ אוה ןיא ןכש ,ןנד הרקמב היאר שמשל לוכי וניא ,הריתעה בתכל 'א חפסנ .םידדצה
 החישה רבדב טוריפ ,לולמתה ךרוע ריהצת ,הטלקהה עצבמ ריהצת ןוגכ ,םישרדנה םיטרפה

 ןיינעב השענ ףאו ,עדימה רגאמב שומיש השענ יכ לכו לכמ ושיחכה םיבישמה ,אסיג ךדיאמ .המודכו

 .הייריעל יטפשמה ץועייה ידי לע ינושאר רוריב הז

 ,תויטרפה תנגה קוח יפל תילילפ הריבע תווהל לולע ןידכ אלש םיירוביצ עדימ ירגאמב שומיש .15

 תנגהל תושרל יתטלחה רבעות ,וז הריתעב ולעוהש תופירחה תונעטה חכונ .1981-א"משתה

 .התעד לוקיש יפל לעפת רשא ,תויטרפה

 ₪ 3,000 לש ךסב 1 בישמה תואצוהב אשיי רתועה .הריתעה תא החוד ינא ליעל רומאה לכ רואל .16

   .םימי 7 ךות ומלושיש

 

 )2018 רבוטקואב 31( ט"עשת ןושח ב״כ םויה הנתינ
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