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2013–ג"עשתה ,םיינפוא תרובחת דודיעל קוח תעצה

תורדגהו הרטמ :'א קרפ

קוחה תרטמ 1.  ילככ םיינפואב שומישה תא ריבגהלו דדועל ותרטמ הז קוח

 ידי לע ,הביבסה לע הנגההו רוביצה תואירב ןעמל הרובחת

 ןבוליש ,םיינפוא לע החונו החוטב הביכרל תויתשת תריצי

 םיילכלכ םיצירמת תריציו תומייקה הרובחתה תוכרעמב

.םיינפואב שומישה דודיעל

תורדגה 2. – הז קוחב

 םתרדגהכ – "תיזכרמ הנחת" ,"תוריש וק" ,"ירוביצ סובוטוא"

;הרובעתה תדוקפב

 תרישקל דעוימה ראומו ןמוסמ רוזא – "םיינפואל היינח"

 שילש תוחפלש ,םתבינג תעינמל םיעצמא וב שיש ,םיינפוא

;הרוקמ ונממ

;תיזכרמ הנחתו תבכר תנחת – "הרובחת זכרמ"

 דבלב םיינפוא רבעמל דעוימה יאוות – "םיינפוא ליבש"

;הרובעתה תדוקפ יפל ,םיאתמ רורמתב ןמוסמה

.םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה רש – "רשה"

תירוביצה הרובחתב םיינפוא בוליש :'ב קרפ

 תלבוה

 םיינפוא

 סובוטואב

ירוביצ

3.  ליבוהל יאשר ינוריע-ןיב תוריש וקב ירוביצ סובוטואב עסונ)א(

.העיסנה ימד לע םולשת תפסותל שרדיי אלו ,םיינפוא ומע

 וקב ,רתוי וא םיעסונ 40 תעסהל דעוימה ,ירוביצ סובוטוא)ב(

 .םיינפוא תלבוה רשפאמה ןעטמ את לולכי ,ינוריע-ןיב תוריש

 ,הז ףיעס תוארוה תלוחתל םיגייס עובקל יאשר רשה)ג(

 ולוחי אל םהבש העיסנ תועשו תוריש יווק הז ללכבו

 עבראמ רתויל אהת אל רומאכ הלוחת-יאש דבלבו ,ויתוארוה

 .הממיב תועש



 יזכרמב תוינח

הרובחת

4.  חטשב ;םיינפואל היינח חטש הצקוי הרובחת זכרמ לכב)א(

 רפסממ 5% לש רועישב םיינפואל היינח תומוקמ ויהי

.הרובחתה זכרמב הממיב עצוממה םישמתשמה

 תוארוה הז ללכבו ,הז ףיעס ןיינעל תוארוה עבקי רשה)ב(

 הממיב עצוממה םישמתשמה רפסמ בושיח ןפוא רבדב

.הרובחתה זכרמב

םיינפוא לע הביכר דודיעל םיילכלכ םיצירמת :'ג קרפ

 םיצירמת

 םיילכלכ

 הביכר דודיעל

םיינפוא לע

5.  דודיעל םיילכלכ םיצירמת רבדב תוארוה עבקי רשה)א(

 – הז ללכבו ,םיינפוא לע הביכרה

 םיינפוא לע הביכר ודדועיש םיקיסעמל םיצירמת)1(

;הדובעה םוקמל

 םוקמל םיינפואב םיבכורה םידבועל םיצירמת)2(

;םיינפואב ונממו הדובעה

 .םיינפוא יקלחו םיינפוא לש םיקוושמל תובטה)3(

 רש םע תוצעייתה רחאל ונקתוי הז ףיעס יפל תונקת)ב(

 – יוסימב תובטה םיללוכה םיצירמת ןיינעלו ,רצואה

.ותמכסהב

הקיקח ינוקית :'ד קרפ

 תדוקפ ןוקית

תויריעה

6. :אובי )11( הקספ ירחא ,249 ףיעסב ,תויריעה תדוקפב

םיינפוא" )11

)א

 םייקלו רידסהל ,לולסל ,חתפל ,ןנכתל

 םינגב ,תובוחרב ,םיינפוא יליבש

 םירחא םיחטשבו םיירוביצ

.";המוחתבש

 קוח ןוקית

הינבהו ןונכתה

7.  ןונכתה קוח – ןלהל( 1965–ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוחב

– )הינבהו

:אובי "תימוקמ תושר" הרדגהה ירחא ,1 ףיעסב)1(



 תרובחת דודיעל קוחב ותרדגהכ – "םיינפוא ליבש""

 תרובחת דודיעל קוח – ןלהל( 2013–ג"עשתה ,םיינפוא

";)םיינפוא

:אובי )7( הקספ ירחא ,49 ףיעסב)2(

 םיינפוא יליבש לש תיצרא תשר רבדב תוארוה)8("

";םיבושיב םיינפוא יליבש תייוותהו

:אובי )12( הקספ ירחא ,)א(א62 ףיעסב)3(

")1  הקספ תוארוהל ףופכב םיינפוא יליבש תייוותה)3

)2(.";

:אובי א63 ףיעס ירחא)4(

 תינכת"

 ראתימ

םיינפואל

ב63

.

 רפסמש ,תימוקמ תושר)א(

 שיגת ,30,000 לע הלוע היבשות

 תינכת תימוקמה הדעוול

 יליבשל תימוקמ ראתימ

 התרטמש ,המוחת לכב םיינפוא

 יליבש לש הפיצר תשר רוציל

 העונת רשפאת רשא םיינפוא

 .םיינפואב החוטבו החונ

 תוחיטבהו הרובחתה רש)ב(

 םע תוצעייתה רחאל ,םיכרדב

 יוניבה רש םעו םינפה רש

 ןיינעל תוארוה עבקי ,ןוכישהו

 תוארוה הז ללכבו ,הז ףיעס

 םיינפואה ליבש בחור רבדב

 ךרדה יאוותמ ותדרפה ןפואו

.ודצלש



 רוטפל תיאשר תיזוחמ הדעו)ג(

 ףיעס תוארוהמ תימוקמ תושר

 םיקומינמ ,ןקלח וא ןלוכ ,הז

;".ומשרייש

:אובי ב83 ףיעס ירחא)5(

 תייוותה"

 יליבש

םיינפוא

ג83

.

 ,ךרדל דועיי תללוכה , תינכת)א(

 תייוותה רבדב תוארוה  לולכת

 ,ךרדהמ קלחכ םיינפוא ליבש

 ליבשה ןיב ףצר תריצי ךות

 ,םיינפוא יליבש ןיבל ןנכותמה

 ,םיעצומ וא םירשואמ ,םימייק

.תולבוג תוינכתב

 תוחיטבהו הרובחתה רש)ב(

 םע תוצעייתה רחאל ,םיכרדב

 יוניבה רש םעו םינפה רש

 ןיינעל תוארוה עבקי ,ןוכישהו

 תוארוה הז ללכבו ,הז ףיעס

 םיינפואה ליבש בחור רבדב

 ךרדה יאוותמ ותדרפה ןפואו

 .ודצלש

 רוטפל יאשר ןונכתה דסומ)ג(

 ,הז ףיעס תוארוהמ תינכת

 םיקומינמ ,ןקלח וא ןלוכ

;".ומשרייש

:אובי 1א158 ףיעס ירחא)6(



 תנקתה תבוח"

  הינח

םיינפואל

158

.2א
 שמשמה ןיינב לכב)א(

 וא הישעתל ,רחסמל ,םידרשמל

 ירוביצ ןיינב לכב ןכו ,ךוניחל

 טעמל ,ב158 ףיעסב ותרדגהכ

 תבכר תנחת אוהש ירוביצ ןיינב

 התרדגהכ תיזכרמ הנחת וא

 ןקתות ,הרובעתה תדוקפב

 התרדגהכ םיינפואל היינח

.םיינפוא תרובחת דודיעל קוחב

 תוארוה עבקי םינפה רש)ב(

 הז ללכבו ,הז ףיעס ןיינעל

 ירעזמה החטש רבדב תוארוה

 ןכו ,ןיינבב םיינפואל היינח לש

 םיניינב וא םיניינב יגוס

 הז ףיעס תוארוהש םימיוסמ

".םהילע ולוחי אל

 תדוקפ ןוקית

לזרבה תוליסמ

8.  – ןלהל( 1972–ב"לשתה ,]שדח חסונ[ לזרבה תוליסמ תדוקפב

– )לזרבה תוליסמ תדוקפ

 טעמלו" אובי הפוסב ,"ןיבוט" הרדגהב ,)א(18 ףיעסב)1(

;"םיינפוא

:אובי 18 ףיעס ירחא)2(

 תלבוה"

 םיינפוא

תבכרב

א18

.

 ליבוהל יאשר תבכרב עסונ)א(

 שרדיי אלו ,םיינפוא ומע

 ימד לע םולשת תפסותל

.העיסנה

 תומוקמ וצקוי תבכר לכב)ב(

 םיינפוא תלבוהל ןוסחא

 דחא ןוסחא םוקמ לש רועישב

 הבישי תומוקמ םינומש לכל

.תבכרב



 םיגייס עובקל יאשר רשה)ג(

 ,הז ףיעס תוארוה תלוחתל

 העיסנ תועשו םיווק הז ללכבו

 ,ויתוארוה ולוחי אל םהבש

 אל רומאכ הלוחת-יאש דבלבו

 תועש עבראמ רתויל אהת

 – 07:00 ןיב לוחת אלו ,הממיב

".19:00 – 16:00 ןיבו 10:00

 קוח ןוקית

 תושרה

 תימואלה

 תוחיטבל

 םיכרדב

)העש תארוה(

9.  ,)העש תארוה( םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה קוחב

– 2006–ו"סשתה

– 6 ףיעסב)1(

 הביכרב תוחיטב תוברל" אובי הפוסב ,)4( הקספב)א(

;"םיינפוא לע

 תוחיטבהו יתרובעתה ךוניחה" םוקמב ,)6( הקספב)ב(

 םיכרדב תוחיטבה ,יתרובעתה ךוניחה" אובי "םיכרדב

 ;"םיינפוא לע הביכרב תוחיטבו

 יליבש תייוותהל בוצקת לולכיו" אובי ופוסב ,)א(8 ףיעסב)2(

."םימייק םישיבכ דצל םיינפוא

תונוש תוארוה :'ה קרפ

 תוירחא

 יליבשל

םיינפוא

10.  יארחא היהי םיינפוא ליבש הוותומ הבש ךרד קיזחמה

 לשו םיינפואה ליבש לש ותוניקתו ותלעפה ,ותקזחהל

   .וילא םירושקה ךרדה ינקתימ



םיווצ ןוקית 11.  ,)א( תוימוקמה תוצעומה וצ תא ןקתי םינפה רש

 תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה וצ תאו ,1950–א"ישתה

 תדוקפל 249 ףיעסל םאתהב ,1958–ח"ישתה ,)תוירוזא

 ,םיביוחמה םייונישבו ,הז קוחל 6 ףיעסב וחסונכ ,תויריעה

.הז קוח לש ומוסרפ םוימ םימי 60 ךותב

הליחת 12.  וחסונכ ,לזרבה תוליסמ תדוקפל א18 ףיעס לש ותליחת)א(

 הז קוח לש ומוסרפ םוימ הנש םותב ,הז קוחל )2(8 ףיעסב

.)הליחתה םוי – ןלהל(

 םוימ םייתנש םותב ,הז קוחל 4 ףיעס לש ותליחת)ב(

.הליחתה

 ,הינבהו ןונכתה קוחל ב63 ףיעסב רומאכ תוימוקמ תויושר)ג(

 תינכת תימוקמה הדעוול ושיגי ,הז קוחל 7 ףיעסב וחסונכ

 םייתנש ךותב ףיעס ותואב רומאכ םיינפואל תימוקמ ראתימ

 תינכת שיגהל שי הילאש תיזוחמה הדעווה ;הליחתה םוימ

 ןמז קרפב התשגה דעומ תא  תוחדל תיאשר רומאכ ראתימ

".הנש לע הלעי אלש

 תונקת

תונושאר

13.  םוימ הנש ךותב ונקתוי 5 ףיעס יפל תונושאר תונקת)א(

.הליחתה

 ןונכתה קוחל )ב(2א158 ףיעס יפל תונושאר תונקת)ב(

 הנש ךותב ונקתוי ,הז קוחל )6(7 ףיעסב וחסונכ ,הינבהו

.הליחתה םוימ

רבסה ירבד

 םיבר .דואמ בר םיכרדב שדוגהו הפופצ לארשיב םישיבכה תשר

 .םיקקפב הנתמהב תוכורא תועש םוי ידמ םילבמ לארשי יחרזאמ

 ןהו תויתואירב ןה ,תוילכלכ ןה – תובר תוכלשה הז בצמל

 לשו הייסולכואה לש יחכונה לודיגה בצק רואל רשא ,תויתביבס

 הרובחתה לש הקלח םויכ רבכ .ףירחהל קר תויופצ בכרה ילכ רפסמ

 םייתייעבהו םילודגהמ אוה םירעה יזכרמב ריווא םוהיז תמירגב

 ףאו האולחת ףדועל רישי םרוג הווהמ רשא ריווא םוהיז ,רתויב



.ץראב םיבר םירוזאב התומתל

 שומישה תובישחל תועדומה הלדגו תכלוה תונורחאה םינשב

 שדוגה תא ותיחפיש ,יטרפה בכרל םייפולח הרובחת יעצמאב

 הביכרה .םיקלדב תולתה תאו ריוואה םוהיז תא ומצמציו םיכרדב

 רתויב םייתודידיה הרובחתה יעצמאמ דחא איה םיינפוא לע

 הביבסה תוכיאל ןהו בכורה תואירבל ןה תמרות איהו ,הביבסל

.רוביצה תואירבו

 החונ העיסנ םירשפאמ היפרגופוטהו םילקאה הבש ,לארשיב

 םישיבכב סמועהו ,הנשה תומי בור ךשמב םיבושייה בורב םיינפואב

 העוסנה ללכמ יתועמשמ חתנ תווהל הלוכי םיינפואב העיסנה ,בר

 הלועפ תשרדנ ךכ םשל םלוא ,םוהיזהו שדוגה תתחפהב עייסלו

 רובע ליעיו ןימזל םיינפואב שומישה תא ךופהתש תמאותמ תינוטלש

 םללכבו םייטנוולרה םיפוגה ןיב םואית ידי לע ,םיחרזאה לכ

 .םינושה הרובחתה ימרוגו ןונכתה תויושר ,תוימוקמה תויושרה

:םיבושח תונורקע רפסמ וז קוח תעצה תעבוק ךכ םשל

 םירדסה תריצי אוה םיינפואב שומישה תרבגהל יחרכה יאנת

 ןתינש ,שומישל םיחונו םיחוטב םיפוצר םיאוותב םיינפוא תעונתל

 םיבושיילו בושייב הדוקנ לכל הדוקנ לכמ םתועצמאב עיגהל

 תינכת לכ תבייחמה הארוה קוחה תעצה תעבוק ךכ םשל .םיכומס

 םיחוטב םירדסה ןוחבל ,ךרדל םידועיי תללוכה השדח תימוקמ

 רש לע הליטמ קוחה תעצה ,ףסונב .םיינפוא יבכור  תעונתל

 חיטביש ןפואב ללסיי ליבשה יכ וחיטביש תוארוה עובקל הרובחתה

.םיינפוא ליבשב שומישה תוחיטבו תוחונ תא

 םיינפוא יליבש תלילס םדקל תוימוקמה תויושרה דודיע םשל

1–ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח תא ןקתל עצומ ,ןהימוחתב 9 6 5, 

 תימוקמ תושר ימוחתב םיינפוא יליבש תשר תריציל תינכתש עובקלו

 .המודיק תא זרזלו לקהל ךכבו ,תימוקמ הדעו תוכמסב תינכת היהת

 המוחתבש תימוקמ תושר לכ לע הבוח ליטהל עצומ הז ץירמת דצל

3 לעמ 0 , 0 0  םיינפוא יליבשל ראתמ תינכת ןיכהל םיבשות 0

.המוחתב



 הרובחת יעצמאב שומישל םיינפואב שומישה בולישה תלקה

 הזכ בוליש ןכש םיינפואב שומישה דודיעל תינויח איה םיפסונ

 ריעה ךותב םתעיסנ ךשמהב םיינפואב שמתשהל םיעסונל רשפאמ

 אלו תירוביצ הרובחתב תוינוריע-ןיבה םיכרדב עוסנל ורחב םא

 םיינפוא תעסהל תוארוה עובקל עצומ ךכ םשל .יטרפה םבכרב

 םיחונ היינח ירדסה רבדב תוארוה ןכו ,תובכרבו םיסובוטואב

.תבכר תונחתבו םיסובוטוא לש תויזכרמ תונחתב

 לע הרשע-עבשה תסנכב השגוה ההז הרקיעב המוד קוח תעצה

3/פ( תסנכ ירבח תצובקו ןינח בד ידי 3 9 4 / 1 2-כ ,7 5 6(.

---------------------------------

םינגסהו תסנכה ר"ויל השגוה

םויב תסנכה ןחלוש לע החנוהו

1 – ג"עשתה ןסינב 'ז 8 . 3 . 1 3


