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 הטלחה
 

 
 קוחל 'ב17 ףיעס יפל השגוה רשא ,העינמ יווצ לש ,תרתוימו תעגיימ ,הכורא המישר ןתמל הריתע .1

 םיווצה בור .)"הלומעתה יכרד קוח" - ןלהל( 1959 - ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה

 החוכ אב רתוע םהל םיווצה הלאו .הלומעתה יכרד קוח לש ורדגב םיאב םניא ללכ םישקובמה

 :הריתעה בתכב תרתועה לש דמולמה
 

 ידבוע לכ לע תרסואה היחנה ,הלש קובסייפה רתאב םסרפל 1 'סמ הבישמל הרומה וצ )א(

 ,םינושה םידדומתמה םעטמ תלהנתמה תוריחבה תלומעתב קלח לוטיל תימוקמה תושרה
 ךיראתב םייקתהל תויופצה ,תימוקמה הצעומה תושארל תוריחבב דדומתהל םינווכתמה

30.10.2018. 
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 קלח לוטיל וילע תרסואה ,4 'סמ בישמל תבייחמ היחנה ןתיל 1 'סמ הבישמל הרומה וצ )ב(

 .2 'סמ בישמה םעטמ תלהנתמה תוריחבה תלומעתב
 

 ,תוריחב תלומעתב קלח לטונ 4 'סמ בישמה עודמ ,םעט ןתיל 1 'סמ הבישמל הרומה וצ )ג(

 .1 'סמ הבישמה דבועכ שמשמ אוהש העשב
 

 קלח לטונ 4 'סמ בישמה יכ ,הל עדונש רחאל םג עודמ ,םעט ןתיל 1 'סמ הבישמל הרומה וצ )ד(

 .ותוליעפ ךשמה תא עונמל תנמ לע רבד התשע אל איה ,תוריחבה תלומעתב
 

 תלהנתמה תוריחבה תלומעתב קלח לוטיל 4 'סמ בישמה לע רסואה "ידיימ" העינמ וצ )ה(

 יפלכ תילילש הדמע עיבהל וא ףוקתל וילע רסואה וצ תאז ללכבו ,2 'סמ בישמה םעטמ

 .תוריחבב םיפסונ םידמעומ
 

 קלח לוטיל רוסיא וילע לח יכ ,ול עדונש רחאל םג עודמ ,םעט ןתיל 4 'סמ בישמל הרומה וצ )ו(

 .תוריחב תלומעתב קלח לוטיל ךישמה אוה ,בישמה םעטמ תוריחבה תלומעתב
 

 הצעומה ריכזמ אוה ,3 'סמ בישמהו ,ןהכמה הצעומה שאר אוה ,1 'סמ בישמל הרומה וצ )ז(

 תלומעתב קלח לטונ 4 'סמ בישמהש ,םהל עדונש רחאל םג עודמ ,םעט ןתיל ,תימוקמה

 .ותוליעפ תא קיספהל רבד ושע אל םה ,תוריחב
 

 אל עודמ ,םעט ןתיל ,תימוקמה הצעומה לש יטפשמה ץעויה אוה ,5 'סמ בישמל הרומה וצ )ח(

 רסאנ היפל ,4 'סמ בישמה תוברל ,תימוקמה הצעומה ידבוע לע ןידה תארוה תא ףוכאי
 .תוריחב תלומעתב קלח לוטיל םהילע

 

 לע רסוא ןידהש ,ול עדונש רחאל עודמ ,םעט ןתיל )יטפשמה ץעויה( 5 'סמ בישמל הרומה וצ )ט(

 ףוכאל אלש "ןיעדויב רכיב" אוה ,תוריחב תלומעתב קלח לוטיל תימוקמה הצעומה ידבוע
 .4 'סמ בישמה לעו הצעומה ידבוע ללכ לע ןידה תוארוה תא

 

 .ןיינעה תוביסנב קדוצו יואר היהיש ,וצ לכ ןתיל )י(
 

 

 תא איבא ןלהלו ,ידמל טושפ הריתעה לש הניינע ,הריתעב אבומה רתוימה ללמה יופינ רחאל .2

 .התיצמת
 

 תושאר לע דדומתהל התנווכבו ,רוכרכ - הנח סדרפ תימוקמה הצעומה תרבחכ תנהכמ תרתועה 

 תנעטל .30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה תוימוקמה תויושרל תוריחבב תימוקמה הצעומה
 לטונ ,תימוקמה הצעומב תינוריע תושדחתהל הקלחמה להנמכ שמשמה ,4 'סמ בישמה ,תרתועה

 .ןהכמה הצעומה שאר אוה ,2 'סמ בישמה לש ומעטמ תלהנתמה ,תוריחבה תלומעתב קלח
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 בישמה לש ותוברועמ תא התנעטל םישיחממה ,םיעוריא רפסמל תרתועה תסחייתמ התריתעב

 :םה הלאו ,2 'סמ בישמה םעטמ תוריחבה תלומעתב 4 'סמ
 

 .תרתועה יפלכ "הזבמו סג ,הטוב" יאנג יוניכ קובסייפה תשרב םסרפ 4 'סמ בישמה )א(

 
 .תרתועה תחפשמ ינב לש םרכזב עגופה םוסרפ קובסייפה תשרב םסרפ 4 'סמ בישמה )ב(

 

 .2 'סמ בישמה םעטמ המסרופש תוריחב תעדומ תיתרבחה תשרב ףתיש 4 'סמ בישמה )ג(
 

 .2 'סמ בישמה לש ומעטמ םינוטרס הלעה וא ףתיש 4 'סמ בישמה )ד(

 

 4 'סמ בישמל ורוי יכ השקיבו םיבישמה לא התנפ תרתועה ,תרתועה לש דמולמה החוכ אב תנעטל
 לא תרתועה לש התיינפ ,ןכ ומכ .2 'סמ בישמה םעטמ תוריחבה תלומעתב קלח לוטילו קיספהל

 4 'סמ בישמהש ,הבושתל התכז ,תימוקמה הצעומה לש יטפשמה ץעויכ שמשמה ,5 'סמ בישמה

 ררבתי םאו ,הרוסא תוריחב תלומעת ךרוצל תימוקמה תושרה יבאשמב שומיש השוע וניא
 לופיטל יואר ןיינעה םאה לוקשי תימוקמה הצעומה שאר ,תיתעמשמ הריבע רבע 4 'סמ בישמהש

 .יתעמשמ

 

 
 היארה .התשקבל יתרתענו ,תפסונ היאר תשגהל השקב תרתועה השיגה 23.8.2018 ךיראתב .3

 תרתועה ןהיפל ,תויואטבתה 4 'סמ בישמה לש ויפמ ומשרנ וב ,קובסייפ ףדמ סיפדת איה תפסונה

 .ודי לע תלעפומו ,רחא םדא לש ומעטמ תלעופ איה יכ ןכו ,"ןויסינו תולוכי תרסח"
 

 

 לכו ,תרתועה לש הדמעמ לוצינ ךות בל םות רסוחב השגוה תרתועה תריתע יכ ,ןעט 4 'סמ בישמה .4

 .וב עוגפלו ךישמהל אוה ,התריתעב ,הנוצר
 

 ,ותנעטלו ,רבעב תרתועה םע רבעב ול ויהש םיתומיעה תכסמ תא ותבוגתב טרפ 4 'סמ בישמה 

 דבועכ אוהש ילבמ ,הצעומה תובישיב ושיפכהל ידכ רוביצה תרחבנכ הדמעמ תא הלצינ תרתועה
 ןמזל תוכחל" אוה ודיב רתונש לכ ,4 'סמ בישמה תנעטל ,ןכ לע .ןנוגתהל היה לוכי ,תושרה

 ,4 'סמ בישמה תנעטל ."הצעומה תובישיב ביגהל לכי אלש רחאל הילע ותעד תא רמולו תוריחבה

 תא ויניע תואר יפכ ביגהו תישיאה ותנגהל לעפ קר אלא" והשלכ דדומתמ םעטמ לעופ אל אוה

 ."םירחא ידיב תלבומ הדועב תולוכי תרסחכ תרתועה
 

 

 אלש ,ךכב האטח תרתועה יכ ,םירובס םיבישמה .תחא הבוגת השגוה 5 -ו 3 ,2 ,1 םיבישמה םעטמ .5
 ךורא ךוסכס םייק 4 'סמ בישמה ןיבו הניב יכ הנייצ אלו ,תודבועה אולמ תא התריתעב הנייצ

 'סמ בישמה םעטמ תוריחבה תלומעתב קלח לטונ וניא 4 'סמ בישמה יכ ,ופיסוה םיבישמה .םינש
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 תשארכ שמשל תרתועה לש התלוכיו הירושיכ לע ותעד עיבמ אוהש ,אוה וילע רמול ןתינש לכו ,2

 לע תופכל םיכמסומ םה ןיא ,םיבישמה תנעטל .הז דיקפתל רחבית םא ,תימוקמה הצעומה
 .יטרפה ונמזב תוגהנתה יללכ 4 'סמ בישמה

 

 
 השע םהב ,תוברתה ירסח םייוטיבה יכ ,רובס יננה ,םידדצה חוכ יאב תונעט יתלקשש רחאל .6

 יווצ ןתמ הקידצמה הליע םיססבמ םניא ,תרתועה יפלכ תויתרבחה תותשרב שומיש 4 'סמ בישמה

 ךא ,תימוקמה הצעומה תשארכ שמשל תרתועה לש התלוכי דגנכ אטבתה 4 'סמ בישמה .העינמ
  .רחא דדומתמ לש ותריחבל וא ןהכמה ריעה שאר לש ותריחבל ףיטה אוה יכ ,יתאצמ אל

 

 תוריחבב דדומתמ םעטמ תוריחב תלומעתב קלח תחקל םיאשר םניא רוביצה ידבועש ,אוה ללכה 

 ,הנושארבו שארב ,חיטבהל ידכ תאזו ,תוילארטינ לע רומשל םהילעו ,םידמעומ תמישר םעטמ וא
 םהיתב לע תולתל תוימוקמ תויושר ידבוע לע רסאנ לשמל ךכ .ירוביצה להנימב רוביצה ןומא תא

 דבועה ,דבועה לש ותיב לע  טלש תיילתב ,םלואו .םידמעומ תמישרב וא דמעומב הכימת יטלש

 הכימת עיבמ 4 'סמ בישמה יכ יתאצמ אל ,ינפלש הרקמב .םייוסמ דמעומה ךמות אוה יכ ,ריהצמ
 .יהשלכ םידמעומ תמישר וא והשלכ דמעומ םעטמ תוריחב תלומעת םדקמ וא םייוסמ דמעומב

 

 

 לש ומעטמ ןוטרסו תוריחב תעדומ "ףתיש" 4 'סמ בישמה יכ ,תרתועה תונעט יניעמ ומלענ אל .7
 לטונ 4 'סמ בישמהש ,עובקל ןתינ הלא תודדוב תולועפ דוסי לע יכ ,יתענכוש אל .2 'סמ בישמה

 ללכ" תרפה םושמ הלא תולועפב שי םא םג .4 'סמ בישמה םעטמ תוריחבה תלומעתב קלח

 ,םידדוב םיעוריא ינשב רבודמ ירה ,ליעל רומאכ ,םייקל בייח רוביצה דבועש "תוילארטינה
  .דעס ןתמ םיקידצמ םניאש ,"םירבד יטוז" תניחבב

 

 

 לכ .יוטיבה שפוח לע םג רומשל ךרוצ שי ,ירוביצה להנמב רוביצה ןומא לע רומשל ךרוצה לומ לא .8
 דמעומ לש ומעטמ תוריחבה תלומעת םודיק ךרוצל יוטיבה שפוח תא לצנמ וניא תושרה דבוע דוע

 קר .הלומעתה יכרד קוח תרגסמב ויתויואטבתה תא ליבגהל םוקמ ןיא ,םידמעומ תמישר וא

 וא ,םירכזנה םישגנתמה םיסרטניאה ינש ןיב ןוזיאה תא רפיו ףסה תא רובעי תושרה דבוע רשאכ
 היהי ,ומעטמ תוריחבה תלומעת םודיק ךרוצל תושרה ידבוע תא םתור ןהכמ תושר שאר רשאכ

 .םימיאתמ העינמ יווצ ןתילו ,ברעתהל םוקמ

 

 רובס ינניא ,שומיש השוע 4 'סמ בישמה וב הטובה ןושלהמ יתוגייתסה ףרחו ,ינפלש הרקמב 
 בישמה םעטמ תוריחבה תלומעת תא םדקמ 4 'סמ בישמהש ,ךכ לע העיבצמ יתייארה תיתשתהש

 .הלומעתה יכרד קוח יפל הריבע עצבמ אוהש רובס ינניא ןכ לעו ,2 'סמ

 
 



  72/21 ם"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 5 ךותמ 5 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

 הצעומב הרבחכ תשמשמה ,תרתועה יפלכ הטוב ןושלב טוקני רוביצה דבועש םולהל השק .9

 4 'סמ בישמה םע ןידה תאו ,תעמשמ תריבעב רבודמ ירה ,הריבע ןאכ הרבענש לככ ךא ,תימוקמה
 .יתעמשמה ןידה תרגסמב תוצמל שי

 

 
 .הריתעה תא תוחדל טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .10

 

 וא והשלכ דדומתמ םעטמ תוריחב תלומעתב קלח חקול ןכא 4 'סמ בישמהש ררבתי םאש ,ןבומכ 
 .השדח הריתע שיגהל תיאכז תרתועה היהת ,יהשלכ םידמעומ תמישר

 

 .ויתואצוהב אשי דצ לכ ,ךכיפלו ,תואצוה םולשתל וצ תושעל םוקמ יתאצמ אל 

 
 .םידדצה רדעהב ,26.8.2018 ,ח"עשת ,לולאב ו"ט ,םויה ןתינ 

 

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


