
 

 

 
 

 1991-א"נשתה ,)ןויקינהו רדסה תרימש( רשנל רזע קוח יפל םישוטנ םיבכר תואטורג יוניפ להונ
 )"קוחה" :ןלהל(

 
 

 )קוחל 75 ףיעסו קוחל 1 ףיעס( תורדגה .א
 

 ,רומאכ םיררגנה וא םיענה ןקתימ וא הנוכמ ןכו ,המהב ידי לע וא בכר ידי לע ררגנה וא ינכמ חוכב ענה בכר-  "בכר"
 הצעומה לש בכר טעמלו ,-1961א"כשתה ,הרובעתה תונקתל 1 הנקתב םתועמשמכ הלגעו ןפוא-תלת ,םיינפוא תוברל
 ;ודיקפת יולימב הצעומה דבוע ידיב גוהנה
 

 יפולח שומישל וא הליחתכלמ ודעונ הל הרטמל םישמשמ םניאש וא שומיש ללכמ ואציש םיצפח-  "םינשוימ םיצפח"
 ,הלסא ,שמש דוד ,דוד ,ילמשח ררקמ ,רונת ,תואטורג ,ןהיקלחו תונוכמ תוברל ,ירוביצ ךרוצל ןיבו ימצע ךרוצל ןיב ,רחא
 בכר תואטורג ןכו םהמ רזבא וא קלח לכ וא םיטיהר ,היטבמא
 

 וא בכר לש דלש ןכו ,רומג ןדבואב בכרכ עבקנש וא קרופש ,ןשייתהש תמחמ שומיש ללכמ אציש בכר-  "בכר תואטורג"
 יוקינל עירפמהו בוחרב וא ירוביצ וא יטרפ םוקמב הזוזת וא העונת אלל תופיצרב הנוחה יעונמ בכר ילכ ןכו ונממ םיקלח
 3.רומאכ תומוקמ
 

 ;הראשה וא השיטנ ,הכיפש ,הקירז תוברל-  "הכלשה"
 

 ;השעמל וב רבוע וא וב שמתשמ רוביצהש וא וב רובעל וא וב שמתשהל יאשר רוביצהש םוקמ לכ-  "םיברה תושר"
 

 תויללכ תוארוה .ב
 

 )קוחל 76 ףיעס( בכר תאטורגו םינשוימ םיצפח תראשה רוסיא לח
 
 וא םינשוימ םיצפח קיזחהל וא חינהל ,ריאשהל ,קורזל השרי אלו ,קיזחי אל ,חיני אל ,ריאשי אל ,םדא קורזי אל •

 ותרבעהל ןכ תושעל שורד ןכ םא אלא ,הייריעה שאר ךכל עבקש םוקמה וניאש ,יטרפ וא ירוביצ םוקמב בכר תואטורג
 .ךכל שורדה ריבסה ןמזה ןמ רתוי אל שוטנה בכרה וא ןשוימ ץפח ותוא לש ונוקיתל וא

 
 בכר תואטורג קוליסל םירתא

  
 רפסמ ידיב ףתושמב השעיתש לוכי רומאכ העיבק ,בכר תואטורג זוכירל וא קוליסל םירתא עבקת תימוקמה תושרה •

 .תוימוקמ תויושר
  
 .רתאה םוקמ לע העדוה םיברב םסרפת תימוקמה תושרה •
 
 םישוטנ םיבכר יוניפ להונ .ג

 
 )קוחל 78 ףיעס( בכר תואטורג קוליס תוכמס .1
  

 תויוצמה תואטורג טעמל ,דיחיה תושרב וא םיברה תושרב וכלשוהש בכר תואטורג קלסל תיאשר תימוקמ תושר 1.1
 .ןידכ ןהב קיזחמש ימ לש ויקסע םוקמ וא ורצחב

 
 ךות התונפל הב קיזחמהמ וא הלעבמ בתכב השרדש רחאל קר בכר תאטורג קוליסל התוכמסב שמשת תושרה 1.2

 .ןכ השע אל אוהו השירדב העבקש הפוקת
  

 ינפל תוחפל תועש 48 ,ןיעל הארנה םוקמב ,האטורגה תא קלסל התנווכ רבדב העדוה קיבדהל תושרה לע ,ןכ ומכ 1.3
 .קוליסה עוציב

 
 



 

 

 
 שדוח תוחפל םוקמ ותואב תאצמנ איה םא הקלסל תושרה תיאשר ,בכרה תאטורג לש הלעב תא תוהזל ןתינ אל 1.4

 .היווש טועימ תמחמ הנממ שאייתה הלעב יכ חינהל ןתינ םאו םימי
 

 .יקוחה הלעבל אהת הייריעהו הדבאכ בכרה תאטורג תא םיאור ,הקוליס םוימ םימי 90 בכרה תטורג השרדנ אל 1.5
 )קוחל 80 ףיעס(

 
 הלבק קיפנהל תושרה לע ,רומאכ השירד ול הרסמנש יממ היתואצוה רזחהל תושרה תיאכז ,בכר תטורג הקלוס 1.6

 .ולא תואצוה תטרפמה הדועת וא
 

 םיברה תושרב ראשוה רשא בכר קוליס תוכמס .2
 

 לע תורוהל תושרה תיאשר ,םימי םישיש לע הלועה הפוקת ךשמב דחא םוקמב םיברה תושרב בכר ראשוה 2.1
 .םוקמהמ ותרירג

 
 רחאל קרו ,השירדב עבקתש הפוקת ךות ותונפל בכרה לעבמ השרדש רחאל קר וז התוכמסב שמשת תושרה 2.2

 )קוחל 78 ףיעס( .העדוהב טרופיש םוקמב ודימעהלו בכרה תא רורגל התנווכב ןכ השעי אל םא יכ ול העידוהש
 

 םושרה לעבל םושר ראודב העדוהה תא חולשל שי ןכ ומכ ,ןיעל הארנה םוקמב בכרה לע קיבדהל שי העדוהה תא 2.3
 .הרירגה ינפל םימי רשע העברא תוחפל ,ותוהזל ןתינ םא ,בכרה לש

 
 וילעבל ותרזחה וא ררגנש בכר תריכמ .3
 

           רומאכ העדוה ול הרסמנ ובש םויהמ םיישדוח ךות ולבקל אב אל וילעבו, 2 ףיעסב רומאה יפל בכר ררגנ 3.1
 .בכרה תא רוכמל תיאשר תושרה אהת ,2.2 ףיעסב
 

 דבלבו ,ותושרל הלבקל שורדל ,הקוליס םוימ םימי 90 ךות ,יאשר רומאכ הקלוסו הררגנש בכר תאטורג לש הלעב 3.2
 תושרה אהת הז ןיינעב .תישימחה תפסותב בוקנה רועישב התנסחאו הקוליס תואצוה תא הייריעל םלישש
 שומישב הכורכה הריבע ןיגב סנק לכ םולשתו ותקזחהו בכרה תרירג ןיגב היתואצוה לכ רזחה שורדל תיאכז
 )קוחל 79 ףיעס( .בכר ותואב

 
 3.2 ףיעסב םיטרופמה םימוכסה יוכינב ,בכרה לעב תושרל ותריכמ תרומת דומעת ,3.1 ףיעסב רומאכ בכר רכמנ 3.3

 
 3.2-ו 3.1 םיפיעסב רומאכ תואצוהה תא תטרפמה הדועת וא הלבק קיפנהל תושרה לע 3.4

 
 קוליסל הריסמ דודיע .4

 
 ובכר תא איבי רשא בכר לעבל םלשל ,שומישב וניאש בכרו בכר תואטורג קוליס דודיע םשל ,תיאשר תושרה 4.1

 .הדי לע עבקייש םוכס ,תואטורג קוליסל רתאל
 

 
 

 ,הכרבב 
 ינורמוש יחצ

 הייריעה ל"כנמ


