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נוהל  להגשת  בקשות  לתמי כה  מתקציב המדינה  ולדיון בהן 

עמ' .151; עמ' .351; תיקון לנוהל פורסם בי"פ  8831, באדר התשע"ג )353..1.3 (, כ"ג  1 הנוהל פורסם בי"פ  8119,

מיום   352..55..(,  עמ' 819 )לתחילה תיקון לנוהל פורסם בי"פ  8839 , עמ' .21; תיקון לנוהל  פורסם בי"פ  8889 ,
בעניין  מסוי ם,  בדיקה  ועדת  מיוחדת  או  ועדה  לסעיף   59 לתיקון:. )א( "החלטת  ועדת תמיכות, בהתאם 
אך נוגעת  לתקופה  שלפני יום התחילה , תידון  לפי הנוהל העיקרי כנוסחו  לפני   שתתקבל אחרי  יום  התחילה
תמיכות  שעניינה  שינוי ,  ועדת הציבור" . )ב( "החלטת מוסד מקלות עם ענין  באותו אם  תוצאותיו תיקון  זה
כ"ט   לתקופה  שבין יום ונוגעת התחילה  תמיכה , שהתקבלה לפני  יום עיכוב , הפסקה , קיזוז  או  הפחתה  של
הנוהל העיקרי כנוסחו   בוועדת התמיכות  לפי התחילה, תידון מחדש לבין יום בטבת התשע"ד  )5 בינואר  352.(

תוצאותיו  באותו עניין  מקלות עם מוסד הציבור".  אם לאחר  תיקון זה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-5891 

 

   

2 
התשמ"ה-5891  לחוק  יסודות  התקציב,  לפי  סעיף  3א)ו(   בתוקף  סמכותי 

אני קובע  נוהל  להגשת   לממשלה,  המשפטי  היועץ  )להלן - ה חוק(, ובהתייעצות  עם

כמפורט להל ן:  בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן,

 

עמ' 32.    התשנ"ב,  2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 83;

בנוהל זה –   
 

לפי  תמיכה  לקבלת  כספי ציבור  שמגיש  מוסד  "בקשת  תמיכה"   – בקשה 

3 א'  לח וק;  סעיף

"דיווח  לא  נכון" - נתונים  שמסר המוסד ושעל  פיהם  שולמו למוסד כספי  

במקרה  של   תמיכה  בעד   פעילות  מסויימת,  כולם  או  חל קם, או 

תמיכה  כאמור   כספי אושרו  אם פעילות  שבוצעה  טרם  הדיווח,  גם 

וטרם שולמו,  התגלו כבלתי נכונים;  

  

-- שמיא רב לשולח מנוס--

-תוומרשסם בורח שפסונה לז וסחנןיי בנושל ש הקר: במ לב ומתתשל

 .יבימח תוומברש רסוםהפ

                                                                    

  

.5 הגדרות  



   

 
  

 

  

 

החשב     להוראות בהתאם שסווגו "הוצאות הנהלה וכלליות" –  כפי

הכללי ;  

ריבית  והצמ דה,  פסיקת  בחוק וריבית" – כהגדרתם  הצמדה  "הפרשי 

התשכ"א-35885; 

  

9) כז(;  שהוקמה לפי סעיף בדיקה" – ועדה "ועדת

9)כ ה(;  סעיף שהוקמה לפי "ועדה מיוחדת"  – ועדה

.)ו().5()ב5(;  סעיף "ועדת שעבודים"  – ועדה  שהוקמה לפי

 ;9 סעיף "ועדת תמיכות" - ועדה שהוקמה לפי

האוצר  או  סגנו  שהוא  הסמיכו   במשרד הכללי הכללי" – החשב "החשב

לכך;  

3א)ה( לחוק;   סעיף שנקבעו לפי - המבחנים "המבחנים"

"מוסד" - גוף שאינו  מוסד  ממוסדות המדינה,  הפועל   "מוסד  ציבור"  או

בריאות,  מדע,  אמנות,  רווחה, דת, למטרה  של  חינוך,  תרבות,

מטרה דו מה;  ספורט או

דומה;   בפועל תפקיד שממלא מי – לרבות  "מנהל כללי"

בקשות לתמיכה  ממוחשבת להגשת "מערכת  מרכבה" – מערכת

באמצעות המרשתת  )האינטרנט( ; 

מקורות כספיים שאינם תמיכה  ציבורית;  "מקורות עצמיים" 
4 

"מקרקעין"- כהגדרתם בחוק המקרקעין, התשכ"ט-5888; 
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עמ' 38..  ס"ח  התשכ"א עמ' .58; התשס"א

 

לרבות יחידת סמך  של משרד  הממשלה, "משרד"  - כל  משרד  ממשרדי

כאמור;  

המדינה  בקשות  לתמיכה  מתקציב להגשת "הנוהל  הקודם" – נוהל

בהן5;  ולדיון במוסדות  ציבור

ן ____ 4  ס"ח התשכ"ט  , עמ'  18..  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

עמ' 3.82 ; התשס"א, עמ'  .23; עמ' 2158 ; התשנ"ז, עמ' 5153 ; התש"ס, התשנ"ד,  5 י"פ  התשנ"ב, עמ' 188.;

עמ' 531, עמ'  89. ועמ' 333.; עמ' 5319 ;  התשס"ד, התשס"ג עמ' 58.9 ; התשס"ב, עמ' 185 ; התשנ"ז,

כולל שכר  ברוטו   "עלות  מעביד" - עלות  השכר  הכוללת  עבור  המעביד,

העובד ;  העסקת בגין מפריש שהוא והרשות וניכויי החובה
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תמיכה  שהוענקו,  כולם  או  חל קם,    - שימוש בכספי נאות" "שימוש  בלתי

בהתאם לתנאים   שלא  לפעילות שלשמה ניתנו  הכספים  או  שלא

ולהתחייבויות שלפיהם ניתנו;   

פקודת  מס  הכנסה  בתוספת עלות   "שכר"   – כלל ההכנסות  מעבודה לפי

מעביד6; 

  

  

התשס"ה, עמ'  333 ועמ' 5523 .          
עמ' 5.3.   6 דיני  מדינת ישראל, נוסח חדש 8,

לפי משתתפים" – תמיכה  הניתנת בזיקה למשתתפים  "תמיכה 

הציבור ומדווחים על ידו  על ידי מוסד המזוהים מסוימים 

למשרד התו מך; 

משתתפים   תמיכה לפי שאינה "תמיכה לפי פעילות" – תמיכה

הקצבות  שהם  תמיכות או "תמיכה  ציבורית"  – מקורות  כספיים

מתקציב   חוק, לפי שהוקם  תאגיד  המדינה,  מתקציב  מתקציב 

המדינה שאינן   לטובת עזבונות רשות  מקומית או מכספי

של  רכישת שירותים .  במסגרת

  

  

.. פרטי  בקשה 

לתמיכה  

למשרד   ציבור  המבקש  לקבל  תמיכה  ממשרד  יגיש  ) א( מוסד   

כפי  שיפורסם   הכלל י, על  גבי  טופס  שיקבע  החשב  בקשה  בכתב 

הנוגעות לעניי ן.  בהוראות התכ"מ )תקנון כספים  ומשק(

הציבור  ובעלי   הבקשה  יכלול  פרטים  בדבר  מוסד  ) ב( טופס 

מפורט  ומנומק  של  הפעילות  שבעדה   תפקידים  בו,  וכן  תיאור 

מבוקשת  התמיכה וס כומה. 

מורשי  החתימה של  תהיה  חתומה בידי  לתמיכה  ) ג( הבקשה 

המו סד. 

החתימה  יאשרו  בחתימתם  את  נכונות  פרטי  הבקשה   ) ד( מורשי

והמסמכים המצורפים אל יה, וכן  כי הבקשה  אושרה  בידי הגורם  

יצהירו  מורשי החתימה כי לא  ידוע   כן הציבור; המוסמך  במוסד

צוינו   הציבור  אשר לא תמיכה נוספות  של מוסד  בקשות  להם  על 

בבקשה  במועד הגש תה. 

  

  

  

                                                                                                                                                                                         

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
הראשונה, או   בפעם המגיש  בקשה  לתמיכה  ציבור  ) ה( מוסד

את  מרכבה,  יצרף  לבקשה  הראשונה  באמצעות  מערכת  בפעם 

המסמכים הא לה: 

)5( תעודה  של רישום  כתאגיד  מאת  הרשם  הנוגע  לעניין    

התאגידים שעליו  נמנה   לסוג כזו תעודה  ואם  לא קיימת

הציבור   עורך  הדין  של מוסד  הציבור  -  אישור  מאת מוסד 

המ וסד;  בדבר  המעמד  המשפטי  של

)תקנון  וכיוצא   המעודכנים  של המוסד  )2( מסמכי היסוד   

בז ה(; 

)3( אישור מעמד המוסד במשרדי מס ערך מ וסף;   

המוסד  בדבר   )4( אישור  מהבנק  או  מרואה  החשבון  של

חשבון הבנק של המוסד  שאליו תועבר התמ יכה; 

לכך  שהבנק   הציבור  מוסד  בלתי  חוזרת  של  )5( הסכמה   

תנועות   פעולות,  הבנק  וכן  על פרטים  על חשבונות  ימסור 

החשב   או לנציגי  המשרד  לנציגי  אלה,  בחשבונות  ונתונים 

המתייחס לתקופה  מידע למתן תהיה הכללי;  ההסכמה

המתחילה בשנה הראשונה  שבה קיבל מוסד הציבור תמיכה  

הרשאה   מכתב  הציבור  מוסד  המדינה; לשם  כך  יצרף  מן 

שמוסד   המעיד  על  כך חשבונותיו,  מתנהלים  לבנקים  שבהם

הציבור - 

הכלל י,  לנציג  החשב  לנציג  המשרד או  ) א( מרשה    

או   הכללי  של  המשרד  המנהל  מאת  אשר  יציג  אישור 

העניין,  לדרוש  ולקבל  מן   הכלל י, לפי  מאת  החשב 

פעולות  הבנק וכן על חשבונות הבנק  פרטים על

ותנועות שבהם ונתונים לגביהם;  

חובה   הבנק  מכל  ס פק, את הסר למען  ) ב( פו טר,   

והחשב   הממשלה  משרדי  לעניין  סודיות  כלפי  שבדין 

הכללי בקשר לחשבונותיו;  
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לאישור     תנאי ) ג( יודע שהסכמה  לפי פסקה זו היא   

בלתי   חוזרת, וכל  התמיכה  ולכן  התמיכה  ולקבלת 

תקפה   תהיה  שתינתן  לאחר  מכן  לא  הודעה  סותרת 

לכל דבר ועניי ן; 

)6( כל המסמכים המנויים בסעיף  קטן )ו(.   

המוסד  בשנה,  יצרף  מפעם  לתמיכה,  ולא  יותר  בקשה  ) ו( בכל 

את  המסמכים הא לה: 

אם  ה יה;  )5( עדכון למסמכים האמורים בסעיף קטן  )ה(,  

האחרונה   לשנה המוסד של המבוקר הכספי ).( הדו"ח   

לפי הוראות הרשם   או   דין פי שבעדה היה חייב בעריכתו על

הנוגע לעניי ן; 

)3( דו"ח  המפרט  את הוצאות ההנהלה  והכלליות של   

היקפו  מתכונת הדוח, הכללי יקבע את החשב המוסד: 

והפרטים הכלולים ב ו; 

מקבלי   חמשת  עלויות  השכר של  המפרט  את )2( דו"ח   

בשנתיים   במוסד , תפקידם  ציון  השכר  הגבוה ביותר,  כולל 

כאמור   לשנה   שבעדה  מבוקשת  התמיכה ועלויות  שקדמו 

הצפויות בשנה ז ו; 

של  המוסד  )כולל   תקציב  הצעת  מאושר או  )1( תקציב   

פירוט מלא  של ההכנסות  וההוצאות השונות(  לשנת הכספים  

שבעדה מתבקשת התמיכה, כפי שיקבע  החשב  הכלל י; 

במקור  ספרים ואישור ניכוי מס )8( אישור  ניהול   

מרשויות מס הכנסה;  

  

  

  

  

  

  

  

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
מרשם )1(  מוסד  ציבור שהוא  עמותה,  יצרף אישור

ציבור  שהוא  תאגיד שאינו   מוסד תקין;  העמותות  על  ניהול 

על   אישור  יצרף  )כגון  הקדש(,  רווח  ושאינו  עמותה למטרות 

ניהול תקין  מן הרשם  המתאים לפי דין;  לעניין  זה, "אישור  

הורה   אם  ניהול  תקין"  - כפי  שהורה  הרשם  הנוגע  לעניי ן,

כאמ ור; 

החשב   שקבע  טופס  גבי קשורים  על צדדים  )9( דיווח  על

הכלל י; 

החשב   טופס  שקבע גבי  מקורות  ושימושים,  על )8( דוח 

הכלל י; 

בשנה  קודמת - דוח ביצוע תקציב   )53( לגבי מוסד  שנתמך

החשב  הכלל י;  לשנה שהסתיימה  במתכונת שיקבע

דוח   )55( חוות  דעת רואה חשבון  על נכונות פרטי הבקשה,

השכר  של חמשת   הנהלה וכלליות  ופירוט  עלויות  הוצאות 

שקבע  החשב  הכללי  בנוסח  מקבלי  השכר הגבוה  במוסד,

בתיאום עם לשכת רואי החשבו ן; 

או   המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין ).5( אם  התמיכה

יצורפו   לשיפוץ  מבנה קיים,  מבנה,  או  או  להקמת  מב נה,

לבקשה, לפי העניי ן: 

חכירה  או  זכות   רישום או הוכחת  בעלות, ) א( נסח  

אחרת, כדלהל ן: 

)5( במקרקעין  של  מבקש התמיכה  - כמפורט     

אישור   בתוספת; בדיוני  ועדת  התמיכות  על  מתן

המשרד   חשב  לתוספת,  ישתתפו  גם  לפי טור  ה'

והיועץ המשפטי של המשרד בע צמם; 

).( במקרקעין  שהוקצו  על ידי רשות מקומית     

 – 
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הרשות        של זכותה ) א( אישור

בפסקת בקרקע, כמפורט המקומית

משנה  )5(; 

שנת   אחרי מקרקעין  שהוקצו  ) ב( לגבי 

המשפטי של  מאת היועץ 335.-אישור 

הוקצו   כי  המקרקעין  המקומית  הרשות 

ללא   קרקעות  ומבנים  הקצאת  לפי נוהל 

      

7 
, סמלית תמורה  או בתמורה

תוקן בחוזר  מנכ"ל משרד הפנים  מס '  מס'  10.335 )תשרי התשס"ב -335. (,  7 פורסם בחוזר  מנכ"ל משרד  הפנים

חוזר  מנכ"ל משרד  הפנים  מס'  10.332 )תמוז  התשס"ד  – יולי 332.(;  .80.33 )טבת התשס"ג – דצמבר  .33.(;
התשס"ה  – ספטמבר 331.(  חוזר  מנכ"ל משרד הפנים  מס'  10.331 )אב  

שהוקצו   או

הפנים   כדין באופן  אחר  או אישור  משרד

לעסקה במקרקעי ן; 

לפני  שנת   מקרקעין  שהוקצו  ) ג( לגבי 

הרשות המקומית  כי   335.  – אישור  מאת

הציבור  על  ידי   למוסד  הוקצו  המקרקעין

הפנים  משרד המקומית;אישור הרשות 

אם היתה חייבת  במקרקעין, לעסקה

באישור כאמ ור; 

      

                                                                    

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
או   שיעבוד  מכל  המקרקעין  נקיים  ) ב( אישור  כי 

התחייבות   המדינה,  או  שיעבוד  לטובת  עיקול  למעט 

להסרתו,  או  התחייבות  לרשום על המקרקעין שיעבוד  

מ-  3.  תפחת  לתקופה  שלא המ דינה, לטובת  ראשון 

לפח ות, כמפורט   התמיכה שנים,  בגובה

עיקול   מכל שיעבודים  או הנכס נקי בתוספת.אישור  כי

להס רתם, או  אישורים חלופיים  התחייבות או 

מתן  התמיכות  על בתוספת; בדיוני  ועדת כמפורט 

לתוספת,  אישור לגבי  פרט ., על דרישה  )ג( בטור  א'

המשרד  והיועץ המשפטי  של  המשרד   ישתתפו  גם  חשב

בע צמם. 

באפשרותו  להמציא  אישור  שאין  ציבור  )ב 5( מוסד 

כי המקרקעין נקי משעבוד כאמור בפסקת משנה )ב(,

בחשב  הכללי   שתוקם  רשאי  לפנות  לוועדת  שעבודים 

המיוחדת וסגן החשב  הוועדה שחבריה  הם חברי

או  מי  מטעמו,  האחראי  על תחום  המקרקעין  הכללי 

בצירוף  המסמכים  המפורטים  בת וספת; לבקשת 

השעבודים  לאשר לשעבד   רשאית  ועדת  ציבור  מוסד 

לחילופין   מממן  נוסף  או  לגורם  גם  את  המקרקעין 

לטובת  המדינה בשווי   שעבוד  מקרקעין  אחר להעמיד 

במקרקעין יישמרו   שזכויות  המדינה  התמיכה, ובלבד 

במלואן  ותקופת  השעבוד  לטובת  המדינה  כאמור  לא  

תפחת  מ- 3. ש נים. 
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שאינן      בינוי  )ב() ג( היתר   בניה, למעט  לגבי  פעולות   

מקום שלשם  דין  ואולם  כל  בניה לפי  מצריכות  היתר 

את   לבצע  הציבור  מוסד  הבניה  נדרש  היתר  קבלת 

הפעילות לשמה מיועדת  התמיכה  שהוא מבקש  לרבות  

תמיכה בגין תכנון , לא  יהווה  היתר הבניה תנאי מחייב  

שלא  או אישורה, ובלבד התמיכה בקשת להגשת 

תשולם תמיכה למוסד הציבור  קודם  הצגת היתר בניה  

נקבע  אחרת במבחני  התמיכה;  תקף  אלא אם כן

)ג() ד( לגבי רכישת מקרקעין או מבנה  - הערכת שמאי    

מבנה  -  הרכישה;  לגבי  הקמת  בנוגע  לערך  מוסמך 

הערכת מהנדס את עלות הבנ יה. 

   

.3 התחייבות מוסד  

הציבור הנתמך  

המוסד  באמצעות   ) א( בעת  הגשת בקשת התמיכה יתחייב  

מורשי החתימה שלו, על גבי טופס שייקבע לצורך זה, כי  - 

  )5( התמיכה תשמש אך  ורק למטרה אשר לשמה  ניתנה; 

לסיעה,  לא   למפלגה  או  התמיכה  מכספי    ).( לא  יעביר 

בחירות   בכספי  התמיכה  בקשר  עם תעמולת  שימוש  יעשה 

במודעות או  סיעה או  מפלגה שמה של ולא יכלול את

בפרסומים  או  באירועים של ו; 

  )3( לפי דרישת המשרד  ובהתאם להנחיותיו, כפי שנקבעו  

תמיכת  עובדת סביר את באופן  יציין התמיכה, במבחני 

המשרד  בפעילות הנתמכת;  

בנוהל   הקבועים  תמיכה  התנאים  לקבלת    )2( יעמוד  בכל 

שקבע המשרד  בנוגע  לתמיכה;   זה ובתנאים האחרים

או   רכישת  מקרקעין  מיועדת  לאפשר התמיכה    )1( אם 

מבנה קיים למטרה  או הקמת מבנה או  שיפוץ מבנה 

מסויימת  –  

  

  

  

  

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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כמפורט  בסעיף  53 )א(,     ) א( יתחייב  המוסד  לפעול   

זולת  אם  תפטור  אותו  ועדת התמיכות מרישום זיקת  

הערת אזהרה, כאמור בסעיף 53 )ב(;  או הנאה

) ב( במשך כל תקופת השימוש  במבנה או במקרקעין    

השימוש  יהיה אך ורק בהתאם למטרות התמיכה  וכי  

הקמתם או  רכישתם, בעד המקרקעין או המבנה 

התמיכה,  לא  יושכרו או   הענין,  ניתנה לפי שיפוצם,

לכל  גוף אחר ולכל מטרה  שהיא  זולת המטרות   יועברו

כאמ ור; 

לשכר, ייעול  בנוגע הממשלה מדיניות  פי על )8( יפעל 

וחסכון כפי שתיקבע  ותפורסם  מזמן לזמ ן; 

הכספים  דיווחים  כספיים   )1( ימציא  למשרד  במשך שנת 

במועדים ובמתכונת  בתמיכה לשימוש בקשר ואחרים 

שהורה  המשרד;  

לבקר   הממשלה  מטעם  )9( יאפשר  למבקרים  ומפקחים 

במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות של ו; 

שימשה  שלא התמיכה את יתרת למשרד )8( יחזיר 

אם  לשמה ניתנה, או  את מלוא התמיכה  למטרה  אשר

דרישת   לתמיכה,  ולפי  מלכתחילה  זכאי  התברר  כי  לא היה 

שבו   המועד  הצמדה  וריבית  מן  המשרד  - בצירוף  הפרשי 

של  מוסד הציב ור;  עילת החיוב נוצרה

   

   

   

   

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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מוסד     כי שיתברר  למשרד  שככל  לכך  מסכים  )53( הוא   

בקשר  בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו עמד לא ציבור

לתמיכה  או  לא  היה  זכאי מלכתחילה  לתמיכה, יגבה המשרד  

מלוא   או  את ביתר הציבור  את הסכומים  ששולמו לו ממוסד

בצירוף  הפרשי   לפי  העניין,  חייב  למשרד , הסכומים  שהוא 

משולמים  להיות שבו החלו הצמדה  וריבית מן  המועד

הציבור, עילת  החיוב  של מוסד  שבו נוצרה  המועד  ביתרמן

בהתאם  לסעיף 58; 

הוא מודע להוראות  נוהל  זה  בכלל  ובפרט להוראות   )55( כי  

כמפורט  בסעיפים   לעניין  שינו י, עיכוב  או  הפסקת  התמיכה 

לפיהם   כי הוא מודע  להוראות מבחני התמיכה  53 עד   58 וכן

הוא  מגיש  את בקשת התמיכה  ומבצע  את הפעילות  שבעדה  

הוא מבקש תמיכה;  

או   לעכב  להקטין,  רשאי שהמשרד  לכך  ).5( הוא  מודע   

או מימון  אחר אם לא קויימו כל   מתן התמיכה להפסיק  את

אם   או למתן  התמיכה,  בקשר  התנאים  או  ההתחייבויות 

הופחת  תקציבו עקב מדיניות כלכלית,  הכל  בהתאם לאמור  

שיקבעו מזמן לזמ ן.  ולהוראות החשב הכללי כפי בנוהל זה

  

  

סעיף  זה,  המנהל     הציבור  לפי  ) ב( בנוסף  להתחייבויות  מוסד 

הצהרה שלפיה  יתחייב   הנתמך  יחתום  על הכללי  של מוסד הציבור

לקיים בקרה ופיקוח  נאותים  להבטחת קיום  חובות מוסד הציבור  

לקיום   זה  התמיכה,  ובכלל  למבחני  לנוהל  זה  ובהתאם  בהתאם 

לאלה,  וכן להבטחת  אמיתות   בהתאם  של  המוסד  ההתחייבויות

הציבור   מוסד  במסגרתםבנוסף  להתחייבות  הניתנים  הדיווחים 

המוסד   הנתמך  לפי סעיף  זה, יתחייבו  גם  מורשי  החתימה  של

פיקוח נאות  הכללי שלו, בהתחייבות  אישית לקיים  והמנהל 

את  הפרת ההתחייבות , ולהשבת   ולנקוט אמצעים סבירים שימנעו

הנתמך , על  פי  המוסד  ביחד ולחוד  עם הצורך  במידת  כספים 

המפורט בסעיף 58 )ג(. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--
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.2 בקשה לתמיכה  

בסכום  נמוך  

) א( לבקשה  לתמיכה בסכום  עד  33,333 שקלים חדשים,  יצורפו    

לענין  החשבון   המסמכים  האמורים   בסעיף  .)ה()5(, ).(, ) 2( ו- )1 (

בסעיף   האמורים  המסמכים  כספי  התמיכה,  וכן  שאליו יועברו 

.)ו().(, ) 8( ו-)1 (. 

הנקוב   לזמן  את  הסכום  מזמן  לעדכן  ) ב( שר  האוצר  רשאי 

בסעיף קטן  )א(; עדכון כאמור  יפורסם ברשומ ות. 

  

.1 פרטים  ומסמכים  

נוספים  

מוסד  ציבור   מכל רשאים  לדרוש  הכללי וועדת  התמיכות  החשב   

להם   כפי שייראה  מסמכים  נוספים,  או  תמיכה  פרטים המבקש 

לצורך הדיון  בבקשה. 

   

8 פרסום  ומועד  

להגשת  בקשה 

לתמיכה  

) א( המשרד  יפרסם  מודעה  בדבר האפשרות  לקבלת תמיכה לפי    

ההוראות שלהל ן: 

סכום לתמיכה  תקציבו  נכלל שבהצעת )5( משרד 

בעלי   בשני עיתונים  יומיים  הודעה  ציבור,  יפרסם במוסדות 

שלושת  הנמנה על לפחות תפוצה  ארצית, מהם אחד

בעלי  החשיפה  הרחבה  ביותר  )להלן  – ההודעה   העיתונים 

באתר   שתפורסם  המפנה  תפנה  להודעה  המפנה(; ההודעה 

)להלן  – ההודעה   המשרד המרשתת  )האינטר נט( של 

העיקרי ת(; 

בדבר שם המשרד,  פרטים המפנה יכללו ).( בהודעה

מועד הגשת   האפשרות  לקבלת תמיכה,  הנושאים  הנתמכים,

הבקשה  והפניה  לאתר  המרשתת )האינטר נט( כאמ ור; 

   

)3( בהודעה  העיקרית  יופיעו  הפרטים  האמורים  בפסקה     

).( וכן- 

היא  בכפוף  לאישור התמיכה ) א( הבהרה  כי  

לנושא  שייקבע  תקציב התקציב,  וכי אין ודאות

שיעור ו;  יהיה התמיכה, ואם כן, מה

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--
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התקציבית  והסכום  המיועד   לה,      ) ב( מספר  התקנה 

ככל שנקבע ו; 

) ג( סוג המוסדות הזכאים לתמי כה; 

) ד( כתובת  אתר  המרשתת  )האינטר נט( של  המשרד  

פורסמו המבח נים;  שבו

) ה( הדרכים שבהן ניתן לקבל העתק מטפסי בקשת 

 התמיכה; 

) ו( המועד האחרון  להגשת בקש ות; 

    

    

    

    

  

  

  

 

בפסקה  ).( תפורסם  גם בעיתון  יומי   )2( הודעות  כאמור   

תפוצה   שבוע  בשבוע  לפח ות, בעל או  בעיתון  המתפרסם  מדי

תפורסם   כן  בשפה  הערבית ; בישראל  לאור  רחבה,  היוצא 

בפסקה) 3( בשפה  הערב ית; האמור   כאמור  הודעה  עיקרית 

טיבם   לפי שבאופן מובהק, בפסקה זו  לא יחול  על  עניינים 

ומהותם, אינם מיועדים לציבור דובר הערב ית; 

מרוכז  על  ידי   באופן  שתפורסם  )1( הודעה  מפנה  יכול  

עבור  כלל המשרדים או  חלק מהם, וכן  על  ידי   החשב הכללי

משרד לגבי מספר תחומי תמיכה שבאחריות ו; 

על  אף האמור בסעיף  זה, היה  נושא התמיכה מיועד  לקבוצה    

לפי דין,  או ציבור שהוכרו,  בדין  של מוסדות  מוגדרת 

שלא  התמיכה, יוכל המשרד העוסקים בנושא כמוסדות 

עיקרית  הודעה הודעה מפנה ובלבד שיפרסם לפרסם 

)האינטרנט ( של ו,  כמשמעה  בסעיף זה, באתר המרשתת 

אחד  כאמור לכל הודעה ובנוסף  לכך תישלח  על ידו

ממוסדות א לה. 

הצעת  הא פשר, להגשת  סמוך , ככל  תפורסם )ב ( ההודעה   

התקציב  ולא  יאוחר מיום   51 באוקטובר  של השנה  הקודמת לשנה  

שבעדה מוצעת התמ יכה.  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--
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השנה הקודמת לשנה     ) ג( הבקשות  יוגשו  עד יום   5 בדצמבר  של

שבעדה מבוקשת התמיכה, או  במועד מוקדם  יותר  שקבע  המשרד, 

ההודעה על  ממועד הבקשה ובלבד  שנתן  21 ימים  להגשת

שתוגש  לאחר   )להלן – מועד ההגשה(; בקשה  האפשרות  להגישה 

ההגשה תידחה  בלא דיו ן; קיימות  נסיבות מיוחדות  מועד 

המצדיקות דיון ב בקשה, 

רשאי   המבוקשת  התמיכה  למתן מבחינה  תקציבית ואין מניעה

החשב  הכללי להאריך את  מועד  ההגשה  בשלושים  ימים,  

מנימוקים שיירשמ ו. 

רק  אם הוגשה  בקשה על   ) ד( הגשת בקשה  לפי  סעיף זה תיחשב

להנחיות נוהל  זה,  מבחני   הנלווים   לה, בהתאם  כל  המסמכים 

אישור   התמיכה,  הוראות  החשב  הכללי  והנחיות  המש רד, למעט 

תקין  והצעת תקציב  אותם  ניתן  להגיש  עד  35 בדצמבר   על  ניהול 

התמ יכה.  בשנה הקודמת לשנה שבעדה מבוקשת

  

  

קטן )ד(  -    ) ה( על אף  האמור בסעיף

בבקשה  שהגיש  מוסד  ציבור  מסמכים ופ רטים, )5( חסרו   

המשרד   לו  בקשות  התמיכה,  יודיע הסתיימה  בדיקת  וטרם 

מבוקשת  שבעדה בשנה על  כך עד תאריך  5 בפברואר 

סביר  ובכל   זמן  התמיכה  ויאפשר  למוסד  השלמתם  תוך 

או   מקרה  לא  יאוחר  מתאריך   9. בפברואר  של  אותה  שנה 

בקשות  התמיכה, המוקדם   המועד בו הסתיימה בדיקת  שאר

ההודעה  על-ידי   שליחת  עשר  ימים  מיום  מביניהםארבעה 

מערכת מרכבה, דואר אלקטרוני או  באמצעות המשרד 

מה-  9. בפברואר של אותה הש נה;  יאוחר פקסימיליה  ולא

  

להגיש בקשות     האפשרות מודעה בדבר ).( פורסמה 

בסעיף  קטן )ב(, ידחו   לתמיכה  במועד מאוחר מהמועד  הנזכר

בה תאמה;  סעיף קטן  זה המועדים לפי

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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פעולה  או      מסמך  עקב  הציבור בהגשת  )3( אחר  מוסד

מחדל  של רשות מרשויות המדינה,  או מסיבה  אחרת שהוכח  

כי נגרמה שלא  באשמת המוסד, יוכל,  לאחר שהתקבל אישור  

לאחר  המועדים   מסמך  זה  גם  להגיש  הכללי  לכ ך, החשב 

הנזכרים בפסקה )5(; 

שהיא   בהגשת  מסמך, מכל סיבה  )2( אחר מוסד  ציבור 

לו   שאושרה  ) 3(, יקוזז  מהתמיכה  המנויה  בפסקה  זו  מלבד 

לתקופת   סכום  ששיעורו  כשיעור  תקופת  האיחור ביחס 

 התמיכה; לעניין  זה   – 

ממועד   האיחור"- תחילתה  ארבעה  עשר ימים  ""תקופת 

פרטים כאמור  מסמכים או שליחת  ההודעה  להשלמת

האחרון הנדרש   המסמך  הגשת  במועד  )5( וסיומה בפסקה

האיחור"  – הזמן  שבין   לתמיכה;תקופת הבקשה  במסגרת

הצורך   למוסד הציבור  על המועד  שבו נשלחה הודעת  המשרד

בהשלמת מסמכים או פרטים   

   

   

   

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

האחרון הנדרש  בבקשת התמיכה , עד למועד הגשת  המסמך

בפועל ;  להגשה במסגרת הבקשה לתמיכה,

התמיכה  התמיכה"  – התקופה  שבעדה  ניתנת  "תקופת 

באותה  שנה; 

בסעיף  קטן  זה, לא יקוזז   בפסקה )2 ( )5( על  אף  האמור 

סכום  העולה  על  333,333 שקלים  חדשים או   ממוסד  ציבור 

הנמוך בינ יהם;  51% מהיקף התמיכה  לה נמצא זכאי,

ציבור שבארבע   לא יחול  על  מוסד )8( האמור  בפסקה )2(

הגיש   מוגשת  בקשת התמיכה  לשנה  שבה שקדמו  השנים 

כלל המסמכים   במסגרת בקשת  למשרד התומך  את במ ועד,

בקשת  לשנה בה מוגשת שקדמו השנים תמיכהשבחמש 

תמיכה   במסגרת  בקשת  המסמכים את  כלל הגיש  התמיכה

לפי נוהל  זה. 
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שנת     שהוגשו  במשך בבקשות  לדון  תוכל  ) ו( ועדת  התמיכות 

הכספים להגדלת תמיכה בשל התייקרויות שלא  נלקחו בחשבון או  

בבקשה  כזאת ייעשה   או  שנוסף;  הדיון  בשל  תקציב  שלא נוצל 

בהתייעצות עם   בהתאם  לעקרונות שקבע  החשב הכללי לעניין  זה ,

לצורך   המשפטי  לממשלה; בין היתר, יתייחסו  העקרונות  היועץ 

לעדכון   או  לתמיכה,  בקשות  להגשת  הזמנה  בפרסום  מחדש של 

שיעורו ביחס   או בקשות  קיימות, בזיקה  להיקף התקציב המדובר

ההודעה  על   הנתמכים  ולמועד  למספר  הגופים הבסיסי,  לתקציב 

הוראות התכ"מ  במסגרת כאמור ייקבעו  התו ספת; עקרונות 

)תקנות כספים  ומשק(  הנוגעות לעניי ן. 

) ז( ועדת התמיכות תחל בדיוניה  לא יאוחר מיום   5 בינואר של  

יאוחר   התמיכה ותחליט  בבקשות  לא מבוקשת  שבעדה  השנה 

באיחור   התקבלו  מסמכים מיום   5 במרס  של אותה   שנה; ואם 

קטן )ה()5(-לא  יאוחר  מיום 1 במרס  של אותה  שנה;  כאמור  בסעיף

אשר  מעצם   בנושאים  או  מראש  צפויות  בלתי  התקיימו  נסיבות 

כך   תדווח  על  האמור,  בבקשות  במועד  להחליט  לא ניתן טיבם 

התמיכות  לחשב  הכללי  ולשר הממונה  על  סעיף  התקצ יב,  ועדת

בבקשות באתר   בהחלטה האיחור ותפרסם  הודעה  בדבר 

רשאית  להחליטלחשב   התמיכות  האינטרנט  של  המשרד; ועדת 

כמתחייב  מן   כספים,  הכללי ותהיה  רשאית  להחליט  על  העברות 

תמיכה   אותה   שנה; לא תינתן האמור  לא יאוחר  מיום   33 ביוני  של

לתמיכה אושרה  בוועדת  לאחר שהבקשה משרד אלא מאת 

התמיכותנדונה בוועדת התמיכ ות. 

תועבר  אל ועדת  התמיכות  על-ידי  אותה   לתמיכה  ) ח( בקשה 

המלצת  בצירוף  יחידה  במשרד  האחראית  על  נושא  התמי כה,

היחי דה; העברת הבקשה לתמיכה  מן היחידה  האחראית לוועדת  

שבעדה   השנה  התמיכות,  תיעשה  לא יאוחר  מיום   5 בינואר  של

מבוקשת התמיכה, במתכונת שיקבע החשב הכלל י. 

  

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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שיירשמו  ולפי     בנסיבות  מיוחדות,  מנימוקים  רשאי הכללי  החשב

בשל   בסעיף  זה, האמורים  תנאים  שקבע, לאשר שינוי  במועדים 

נסיבות חדשות שנוצרו  במהלך ה שנה. 

.1 ) א( תמיכה במוסד ציבור  מסויים תינתן  מאת המשרד  המופקד ריכוז התמיכות    

על  תחום  הפעילות שלגביו מתבקשת התמ יכה. 

תינתן  מאת יותר   מסויים  ציבור במוסד שתמיכה  ) ב( אפשר 

אחדים   בתחומים  ציבור  פועל מוסד  כאשר  אותו  ממשרד  אחד, 

עליהם מופקדים משרדים אחדים, כגון חינוך  ובריאות גם   יחד. 

כל בקשות   של ציבור תכלול פירוט ) ג( בקשת  תמיכה של מוסד

התמיכה הנוספות שהוגשו או יוגשו באותה שנת תקציב למשרדים  

תכלול   לרשויות מקומיות  או  לגופים  ציבוריים אחרים וכן א חרים,

לרבות   פירוט סיוע  בכסף ממשרדים  וממקורות  ציבוריים אחרים ,

בדרך  של תקצוב  או  מתן שירותים ; הבקשה  תכלול גם פירוט  סיוע  

הוראות לעניין זה במבח נים.  בשווה כסף ככל שנקבעו

אמורות   הוגשו,  או  התמיכות  להן  ) ד( יושבי  ראש של ועדות 

ציבור,  יתאמו   מוסד  אותו  לתמיכה  של בקשות  להיות  מוגשות,

למנוע  כפילות   התמיכה  והיקפה, כדי הצורך  את מתן ביניהם  לפי

בטיפול או תמיכת  יתר. 

בתחום   ציבור  בפעילות  שלא ) ה( הוגשה בקשה לתמיכה במוסד

אח ר,  המוסד  למשרד הפנה  את המשרד,  והמשרד  שעליו  מופקד 

כאילו הוגשה   יוכל המבקש לשוב  ולהפנותה למשרד  האחר; ויראו

הבקשה במועד בו הוגשה למשרד הראשו ן. 

  

  

  

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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ה נתמך,    ציבור  בעד סוג  פעילות  למוסד  תמיכה  תינתן ) ו( לא 

חוק  חובת   לפי  שירותים  רכישת  של  או  נרכש  בדרך  מתוקצב 

 
8 

משרד  אותו  משרד או  על ידי  התשנ"ב -.588 על  ידי  המכרזים, 

אחר, לפי תקנה תקציבית אחרת ; לעניין סעיף  קטן  זה,  'תמיכה'  – 

למעט  כספי  עיזבונות  שמחלקת  הוועדה הציבורית לקביעת  יעודם 

של  עיזבונות לטובת המדי נה. 

 8 ס"ח  התשנ"ב , עמ' 552 . 

.9 תמיכות שימנה ועדת התמיכות   ממשרד  יידונו  בוועדת  לתמיכות  ) א( בקשות   

בכתב השר הממונה על סעיף התקצ יב. 

התמיכות  יהיו שלושה  או חמישה חברים,  מעובדי     ) ב(  בוועדת 

של  המשפטי  נציגו  וכן  היועץ  חשב  המשרד  או  המשרד,  ובהם 

המשרד  או נציג ו. 

     

    

 

 םיניינעב יעכרת ,דהועוב וגיצנ וא פטי,המש ועץיה עמדת (ג)(ב)

םיניינעביעתכר ,עדהוובויגנצואשב,חה עמדת ם;יימשפט

 .ייםיבתקצ

  

                                                                    

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

במקרים  בהם מימון  התמיכה   )ב 5( על  אף האמור בסעיף קטן  )ב(,

חברים  נוספים   ממשרד  אחד, אפשר שימונו  נעשה  על  ידי  יותר 

לוועדת התמיכות   מקרב משרד ממשלתי שאינו המשרד הממונה  

על  סעיף התקציב  )להלן  בסעיף  זה   – הנציגים  הנוספים(  אם  יושב  

נציגו  ימונו   היועץ  המשפטי  או  נציגו  וכן  ראש  הוו עדה, החשב  או 

התקציב  ואם  ניתן  לנציגים   סעיף  הממונה  על מקרב  המשרד

שייחתם  בידי  השר  הממונה  על יהם.  הנוספים  כתב  מינו י,

בשיעור   לפי  נוהל  זה ותביא  בחשבון,  תמיכות  תפעל  )ג() ד( ועדת 

שייקבע במבחנים, ככל שיקבע, את התמיכה בכסף הניתנת למוסד  

התמיכות   ציבוריים  אח רים; ועדת  ממקורות  המבקש  הציבור 

למוסד  הציבור   כסף  הניתנת  בשווה  התמיכה  את  בחשבון  תביא 

שנקבעו  ככל אחרים ציבוריים המדינה וממקורות מתקציב 

הוראות לעניין  זה במבח נים. 
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
התמיכות  יודיע  לוועדת   בוועדת  נציגו או  )ד()ה ( חשב  המשרד

סוג   לתמיכה  בכל התקציב  בסעיף  שנקבע  הסכום  התמיכות  מהו 

של מוסדות ציבור, והחלטות הוועדה לא  יחרגו מן הסכום האמ ור.

ציבור   בין  מוסדות  יחולק  התקציב  שנקבע  בסעיף  )ה() ו( הסכום 

כאמור בסעיף 3 א)ד(  שוויוניים, לפי מבחנים סוג אותו הנמנים  עם

מסעיף תקצ יב,  התמיכות  שתאשר  ועדת  התמיכות  לח וק; סך  כל

הסכום הקבוע באותו סעיף  תקצ יב.  לא יעלה  על

תמיכה   לצורך  שנתי  תקציב  בחוק  שנקבע  סכום  )ו() ז( לא  יוצא 

של   אלא  אם כן הוא  מואגד ומקיים  את הוראותיו במוסד  ציבור 

בסעיף   וזאת  כאמור  המתיישבת  עם המבחנים, ובמידה  זה, נוהל 

3א)ח( לחוק. 

ההוראות  האלה:    )ח(  לגבי שיעור התמיכה  יחולו

על 83%  בשיעור  העולה למוסד  תמיכה )5( לא  תינתן  

המוסד   באותו סוג  פעילות , של הנתמכת,  הפעילות  מעלות 

הנוגעים  לענין  שיעור   אם  כן  נקבע  במבחני  התמיכה  אלא 

זה  – שיעור התמיכה המ רבי(;  יותר  )להלן בסעיף קטן נמוך

).( מוסד ציבור  נתמך  ידרש לממן  את הפעילות  הנתמכת    

לפח ות;  בשיעור  של 53% מעלותה  ממקורותיו  העצמיים 

מימון של 53% לפחות  מעלות הפעילות יהיה במזומ ן; 
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חישוב עלות  הפעילות ושיעור  המימון עצמי  לפי     )3( לעניין  

שווה כסף יוכרו  שהן עלויות )5 ( ו-). (, משנה פסקאות 

בהתקיים שני  אלה:  

כי ניתן  להכיר בעלויות   ) א( במבחני התמיכה  נקבע

שהן "שווה כ סף"; 

כסף   בשווה  או  הוצאות  של  המוסד  ) ב( הכנסות 

מופיעות בדוחות הכספיים של מוסד הציבור;  

עבודת מתנדבים   )3א(  בנוסף  לאמור בפסקה )3 (, עלות  שווי

תוכר בהתקיים גם אלה:  

המתנדבים  הציבור ניהל רישום של )א(  מוסד 

המאפשר  פיקוח  ובקרה;    ושעות עבודתם באופן

שכר   גבוה  מעלות  המתנדבים  לא יהיה  עבודת  )ב(  שווי 

המיני מום; 

רק  למול  הוצאה   ציבור תמיכה יועברו  למוסד  )3ב(  כספי 

שהוציא המוסד בפועל;לעניין  חישוב  עלות  הפעילות   כספית

לא יוכרו   )5( ו-). (, המימון עצמי לפי  פסקאות משנה ושיעור

במבחני   אחרת  כ סף, אלא אם כן נקבע  שווה  עלויות  שהן

תמיכה מסוימים;  בכל  מקרה, לא יוכרו  הכנסות או  הוצאות  

בדוחות   מופיעות  המוסד  בשווה כסף, אלא אם כן  הן  של 

מתנדבים  יובא  בחשבון   עבודת  המב וקרים; שווי  הכספיים 

מינימום,  שכר שאינו עולה על לעניין  סעיף  זה, ובלבד

שמוסד הציבור מנהל  רישום  של המתנדבים  ושעות  עבודתם  

בדוחות   המאפשר  פיקוח  ובקרה,  וששווי  זה  כלול  באופן 

הכספיים של מוסד הציבור;  

אחרת     בדרך  או  ביקורת  ממצאי  לפי  )3()2( התברר  למשרד   

למועד   השנים  שקדמו בשנה מסויימת שחלה בתוך חמש כי

התמיכה  המרבי   המדינה  על  שיעור  תמיכת  עלתה  הידיעה, 

את   הציבור  למשרד ישיב  מוסד  מעלות  הפעילות  הנתמכת, 

המרבי מעלות   התמיכה על שיעור  הסכומים  העולים

הפעילות האמו רה; 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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ממשרד    תמיכה לקבלת ) ט( מוסד  ציבור  הפונה  לראשונה

עצמיים,  במימון ממקורות פעילות בשנתיים ממשלתי  יחויב

ממשלת ית;  במקרים   לתמיכה  לו  להגיש בקשה  בטרם  יותר 

על דרישת הניסיון,  נית ן,  חריגים  ביותר, שעולה  בהם צורך לוותר

דרישת   לממשלה, לוותר  על היועץ המשפטי לאחר התייעצות  עם

הניסיון  וזאת  אם  למשרד התומך,  מבקש הפטור, אינטרס ציבורי  

כשיקול  בחשבון, תובא הפט ור; במקרה  זה, במתן מובהק 

התמיכה  העובדה  שהפעילות שבשלה מבוקשת משמעותי, 

על-ידי מוסד  ציב ור,  לפחות שנתיים במשך  בפ ועל, התקיימה, 

בתקופה   התמיכה,  ונתמכה  מוסד  הציבור  מבקש  שממנו  התפצל 

האמורה כדין על-ידי   המדינה. ואולם  משרד רשאי  לקבוע במבחני  

כי  מוסד  ציבור  הפונה  אליו  לראשונה   לענין,  התמיכה  הנוגעים 

עצמיים  למשך   במימון  ממקורות  יחויב  בפעילות תמיכה  לקבלת

לתמיכה   להגיש  בקשה לו תקופה  העולה  על שנתיים  בטרם  יותר 

 מהמשרד. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
כאמור  בפסקה )2( תמיכה  ביתר  כי למשרד   )2()1( התברר 

ישלם   כאמור,  בתוך  חמש שנים  משנה  אחת  ארעה  ביותר 

מוסד הציבור למשרד  סכום השווה לכפל הסכומים  העולים  

הסופית ששולמו   הפעילות על  שיעור התמיכה המרבי מעלות

תמיכה  באותה   שנה,  כתנאי  לקבלת לו בשנים  אלה; בנ וסף,

ברשותו   כי  התמיכות,  להנחת  דעת ועדת  יוכיח  המוסד, 

התמיכה  שיעור שבין בשיעור ההפרש עצמיים מקורות 

תמ יכה, מבקש  המרבי  למלוא  עלות הפעילות  שבעדה הוא

הכוללים  53% מעלות הפעילות במזומן ; 

לפי  סעיף  זה יהיו  כמפורט   למשרד  )1() 8( תשלום  הכספים   

בסעיף 58. 
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) י( במוסד  ציבור הנתמך לראשונה,  לא יעלה  היקף  התמיכה על   

ושקיים המוסד בשנה   ניתנת התמיכה,  כפל עלות הפעילות שבעדה

סעיף   שקדמה לשנה בעדה  ניתנת התמיכה; לעניין  חריגה מהוראת

הנדרש ות.  הוראות  סעיף קטן )ט(  בהתאמות קטן זה, יחולו

) יא( תמיכה  במוסד ציבור,  תאושר לשנת כספים אח ת. 

על   רגיל  באופן מתמשכת  ) יב( תמיכה  שמפאת  אופייה  ומהותה 

פני יותר משנת כספים אחתתמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות  

כספים  אחת , יכול   משנת  שיפוץ  הנמשכות  יותר  בניה, פיתוח  או

שתאושר  למספר שנים  ולא  יותר משלוש,  ובלבד שבמקרה הצורך  

קיימת  הרשאה  להתחייב  מתאימה  והסכם  מתאים  בין  המשרד  

התומך  והמוסד  הנתמך  קיים תקציב  "הרשאה  להתחייב" מתאים  

ש נה;  לאותה מדי שנה  את  החלק  היחסי וועדת  התמיכות  תאשר

התמיכה כאמור לא תחולק מתוך תקציבי תמיכה  אח רים. 

 

 

 

 

 

בשנה    שהתקיימה תשולם  תמיכה   בעד  פעילות  ) יג( לא 

תקציבית קודמת, אלא  באחד מהמקרים הא לה: 

שחויבו  למוסד   התשלום  היא  העברת  כספים  )5( מטרת   

ציבור בשנה הקודמת  בהתאם  להחלטת  ועדת  התמיכות אך 

טרם  שולמ ו; 

בשנה   תמיכה  בעד   פעילות  שבוצעה  ).( ההיתר  לשלם  

מפורש במבחני התמיכה וניתן לאמת כי   באופן קודמת  נקבע

הפעילות בוצעה  כנדרש; 

בשנה  שבה  בוצעה  הפעילות  נבע   התמיכה תשלום  )3( אי  

מרשויות  המדי נה,  רשות  של  קביעת הועדה  ממחדל לפי

והחשב הכללי אישר את   התשלום. 

  

  

  

של     בשנה  עוקבת  בעד   פעילות  חלוקת  כספים  מקרה,  ) יד( בכל 

מבחני   לפי סעיפים  קטנים  )יב( ו-)יג(  תבוצע  שנה  קודמת  לפי 

התמיכה שהיו תקפים בשנה הקו דמת. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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תאושר     מבנה(  לא הקמת  )כגון  חד-פעמית  למטרה  ) טו( תמיכה 

תשוכנע ועדת התמיכות שקיימים  או יושגו ממקורות   אלא  אם כן

אחרים האמצעים הכספיים למימוש המטרה כו לה. 

פעילות  שמוסד הציבור מבקש התמיכה     ) טז( תמיכה תינתן בעד

בעצמ ו;  ואולם  יוכל  מוסד  ציבור  לשלם כספים   אותה  מקיים 

הפעילות הנתמכת  בהתקיים  אחד  מן   ביצוע אחר  בעד  לגורם

המקרים הא לה: 

לביצוע  רכישת  שירותים  לצורך לספק , )5( התשלום מועבר

הפעולות הנתמכ ות, ובלבד שמדובר בשירותים שאינם מהווים   

 

מוסד הציבור  מגיש הבקשה בביצוע  הפעילות   של למעשה החלפה

המיומנות  או הטכני אופיים נצרכים עקב הנתמכת,  ואשר

המקצועית הכרוכה בה ם.  

  

לשיתוף פעולה   שקיים  הסכם ).( התשלום  מועבר למוסד  אחר

ביצוע  הפעילות   לצורך  הציבור  מבקש התמיכה מוסד  לבין  בינו 

מקרה   התמיכה;  בכל צוין  אחרת  במבחן  וזאת  אם לא הנתמכת, 

תמיכה   הגיש  בקשת האחר  המוסד  כאמור  אם  תשלום  לא  יועבר 

לאותה פעיל ות. 

אחר,    לתאגיד כספים לא יעביר תמיכה המקבל ציבור )יז( מוסד

אלא באחד מהמקרים הא לה: 

מנהל  של  שהעביר את הכספים הוא   גוף  )5( המוסד   

התאגיד מקבל הכס פים; 

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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הסכם עם תורם;    הועברו מכח ).( הכספים  

מוסד  ציבור  שסך כל  כספי  התמיכה   הוראה  זו לא תחול  על

השנתית   של כלל משרדי  הממשלה  בו  לא  עולה  על   53.1% 

ממחזור הכנסותיו באותה  שנה; 

 

בסעיף קטן  זה, "גוף  מנהל"   – מוסד ציבור המאגד או מעניק  

אשר  או יותר לשני גופים לפי הסכם שירותי  ניהול

מטרותיהם הרשומות לפי כל דין דומות או זהות לשל ו.  

  

  

  

  

  

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
    

אלא  בהתקיים האמור להלן: ) יח( בכל מקרה, לא יועברו כספים

הכספים  אישור  על ניהול     )5( לתאגיד  שאליו  מועברים 

שקיים,   מקביל,  ככל  או  אישור  רשם  העמותות  תקין  מאת

מאת הרשם הנוגע לעניי ן; 

הודעה   הכספים  ימסור  את  הציבור  המעביר    ).( מוסד 

זו   מהודעה  הכספית;  העתק  בדבר  ההעברה  המסים  לרשות 

יעביר מוסד  הציבור למשרדים התומכים ב ו; 

שאליו מועברים הכספים אינו תאגיד עסקי.    )3( התאגיד

הציבור  מוסד  ציבור  והתברר  כי  למוסד  ) יט( אושרה תמיכה 

העביר כספים לתאגיד  או  גורם אחר  שלא במקרים המותרים  לפי  

לו   או שהעביר כספים  לתאגיד שאין סעיף קטן   )יזטז( או  עד  )יח(,

עסק י,  תאגיד  או  שהוא  בסעיף  זה אישור  ניהול  תקין  כאמור 

שהועבר ו;  כספים  בהיקף  הכספים  לו המגיעה  מהתמיכה  יופחתו 

בי ותר,  בהיקף  הגבוה במוסד תבוצע  בידי המשרד שתמך ההפחתה

לפי אחת  מהדרכים הנזכרות בסעיף 58. 
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הציבור    ציבור  והתברר  כי  מוסד  תמיכה  למוסד  ) כ(  אושרה   

גרעון מצטבר   בשליטתו, שהוא  בעל  לתאגיד  עסקי העביר  כספים 

יגרע מהתמיכה   מעל  % 1., שוטף שהוא בעל  גרעון מעל  51% או

כאמור  ולא  יותר   שהועבר  הציבור  כפל  הסכום  למוסד  שאושרה 

מסכום  התמיכה שאושרה;  ההפחתה תבוצע  בידי המשרד  שתמך  

הנזכרות   הדרכים  לפי  אחת  מן  ביותר,  במוסד  בהיקף  הגבוה 

בסעיף 58. 

עד  )כ( יוכל מוסד  ציבור     ) כא( על אף  האמור בסעיפים קטנים   )יז(

תהיה   שההלוואה ליתן  הלוואת  בעלים לתאגיד  שבשליטתו  ובלבד

לתקופה  הקצרה  מחמש שנים, תעוגן  בהסכם והחזרה  יהיה בדרך 

של תשלומים  כספ יים; 

 

 לעניין סעיף  קטן זה  – 
9

 , "שליטה"  – כהגדרתה בחוק  ניירות ערך, התשכ"ח  - 5889

 9 ס"ח  התשכ"ח, עמ' 32.. 

"תשלומים  כספיים"   – תשלומים שאינם בשווה  כסף 

 

תמיכה למוסד ציבור אשר בדו"ח  הכספי    תאושר ) כב( לא 

מקובלים,  חשבונאות  כללי  לפי  שלו   נרשמה, המבוקר  האחרון 

יתרת  נכסים  נטו לשימוש  לפעילויות  שלא  יועד ו, בשיעור  של מעל  
10 

דו"ח כספי  .  אותו השנתי לפי 533% ממחזור הכנסותיו

                                                                    

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

בתשרי  התשע"ו  )5  י"ח עד יום התחילה  שמיום  בתקופה  עמ' 819,  10 בהתאם  לסעיף 58 לתיקון  שב י "פ 8839,

ושלא   "לפעילויות  )שיועדו יבוא "לפעילויות  שלא  יועדו" במקום כך: )5( באוקטובר  351.(, ייקרא סעיף 9)כב (
נסיבות  מיוחדות רשאית  ועדת התמיכות , באישור החשב   הכללי,  "ואולם  בהתקיים יבוא : יועדו(" ).( בסופו
ושלא  יועדו( עולה  על 533%  אף אם יתרת  הנכסים נטו לשימוש לפעילויות  )שיועדו למוסד ציבור לאשר תמיכה

ממחזור הכנסותיו כאמור" .    
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הכספי     הדו"ח  למוסד  ציבור  אשר לפי ) כג( לא  תאושר תמיכה 

עולה  על 13% ממחזור   המצטבר  גרעונו  שלו  המבוקר  האחרון 

פי אותו דו"ח,  אלא אם כן  אשרה  ועדת   באותה  שנה,  על הכנסותיו

התמיכות תוכנית הבראה שהצ יע; ואולם גוף הנתמך לראשונה לא  

עולה על   שלו האחרון הדוח הכספי ייתמך אם גרעונו המצטבר לפי

האמור להלן:  

על  133,333 שקלים     עלה  הכנסותיו  שמחזור   )5( מוסד 

חדשים  -  33% ממחזור  זה; 

מ -  133,333 שקלים    הכנסותיו  נמוך    ).( מוסד  שמחזור 

חדשים  -  13% ממחזור זה . 

  

  

ציבור   שיעור  הוצאות  ההנהלה  והכלליות  של מוסד  ) כד( לעניין

נתמך  יחולו ההוראות  הא לה: 

ציבור   מוסד  ההנהלה  והכלליות  של  )5( שיעור  הוצאות   

בטבלה   בטור  א' השנתי  כמפורט  מתוך  מחזור  הכנסותיו 

הוצאות  הנהלה   המרבי  של שלהלן  לא  יעלה  על  השיעור 

ב'  שלצד ו:  וכלליות כמפורט בטור

  'טור ב   'אורט

וצאשל ה      מרבישוליורשיע   ישנתסות הכנמחזור הה

רוחזממותלליכו       נהלהה(יםחדששקליםניולי)במי

 ישנתסות הההכנ

 ..% 53  עד 

   

  

  

  

51.1%     1.   םיאהבדע53עלמ

53%     13   םיאהבדע1.עלמ

9.1%   13   11    םיאהבעדעלמ

1.1% םיהבא    533  דע11עלמ 

 1%   533     איםהבעלמ

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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כספי     לפי ממצאי ביקורת , דו"ח למשרד )3( התברר 

בשנה מסויימת  שחלה בתוך  שבע   אחרת כי מבוקר או בדרך

הנהלה   הידיעה  עלה  שיעור  הוצאות  למועד  שקדמו  השנים 

וכלליות על האמור,  יחולו ההוראות  האלה : 

שניה בתוך ארבע       פעמית או ) א( הייתה  החריגה  חד

בו באותה שנה בסכום  התמיכה שנים  - תופחת

מגובה  ב – 13 , ולא יותר  החריגה  כשהוא  מוכפל 

התמיכה ששולמה ל ו; 

) ב( חרג מוסד  ציבור  פעם  שניה בתוך ארבע  שנים   –     

בעדה  תמיכה בשנה  כתנאי לקבלת ידרש  המוסד,

דעת  ועדת התמיכ ות,  להוכיח  להנחת מוגשת  הבקשה ,

בשנה  שבעדה   חריגה נוספת  צעדים  שימנעו כי  נקט 

התמיכה;   הוא מבקש את

שנים       משתי  ציבור  כאמור  ביותר  מוסד  ) ג( חרג 

בתוך ארבע שנים , תישלל ממנו התמיכה  בשנים  שבהן  

לפי האמור  בסעיף 58.    חרג:  השבת הכספים תהיה

שמחזור     ציבור מוסד לגבי )2( לעניין  סעיף  קטן   זה,

המבוקר  האחרון  שברשותו,   הכספי  הדו"ח  הכנסותיו  לפי 

עולה  על   233,333 שקלים חדשים , לא תחשב עלות שכר   אינו

הנמוך  מ 23% ממחזורו,  כחלק מהוצאות   שלו המנהל הכללי

מוסד ציב ור.   ההנהלה והכלליות של  אותו

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
של   שיעור  הוצאות  הנהלה  וכלליות  ).( לעניין  זה ייבחן  

האחרונה  שלגביה  היה על   לשנת  הכספים  המוסד  ביחס

המוסד  להגיש  דוח כספי מבוקר וכן בשנת הכספים  שבשלה  

המאושר  או  הצעת  התקציב   הבקשה,  לפי  התקציב  מוגשת 

בשנה  קודמת ייבחן שיעור  הוצאות   שלא  נתמך  שלו; מוסד 

או הצעת   המאושר התקציב  שלו לפי הנהלה וכלליות

מוגשת  הבקשה,  הכספים שבעדה  לשנת התקציב  שלו

במתכונת שיקבע החשב  הכלל י; 
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בחשבון לעניין  סעיף  קטן   מתנדבים  יובא  עבודת )1( שווי

הציבור   שמוסד  מינימום,  שכר  שאינו  עולה  על זה,  ובלבד 

המאפשר   באופן  עבודתם  ושעות  העובדים  של מנהל  רישום

מוסד   בדוחות הכספיים  של כלול  פיקוח  ובקרה,  וששווי  זה 

הציב ור. 

 

לפי   יחולקו  תמיכות  לשנה  שבה  העוקבת  )8( החל  בשנה   

לפח ות, יבדוק  החשב הכללי את   לחמש  שנים נוהל  זה, ואחת

השיעורים המרביים ויפעל לתיקון הנוהל  ככל שימצא לנכו ן.

) כה( לעניין  חריגה משיעור  הוצאות ההנהלה  והכלליות  של מוסד    

ציבור  נתמך האמור בסעיף קטן )כד(  יחולו ההוראות  הא לה: 

שחבריה      הכללי תוקם  וועדה  מיוחדת  )5( באגף  החשב 

ראש,  ובנוסף  לכך סגן   או  נציגו - יושב  הכללי יהיו  החשב 

החשב הכללי  ונציג  היועץ המשפטי של  משרד האוצר  )בסעיף  

זה  - הוועדה(; 

לאשר     המיוחדתהוועדה  תהא  מוסמכת ).( הוועדה 

הוצאות  המרבי  של  מיוחדות,  חריגה  מהשיעור  בנסיבות 

ביחס   לפי  העניי ן, )כד(, הנהלה וכלליות  שנקבעו  בסעיף קטן

שהגיש  בסיס  בקשה  מנומקת  ציבור  מסו יים, על למוסד 

המשרד הנוגע  בדבר; 

   

   

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

ממועד   בתוך  ארבעים  וחמישה  ימים  )3( הבקשה  תוגש 

לקבלת   לבקשת  העמותה  התמיכות  הנוגעת  החלטת  ועדת 

החלטת  ועדת  התמיכות הנוגעת לממצאי   תמיכה  או ממועד

ביקורת שנערכה בעמותה, לפי העניי ן; 
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החלטתה  בבקשה   המיוחדתהוועדה  תיתן  את )2( הוועדה

קבלת   הבקשה,  מיום האמורה  בפסקה ) .( בתוך   21 ימים

ויפורטו בה הנימוקים לכך;   

עבוד תה.  המיוחדתהוועדה  תקבע את סדרי )1( הוועדה



   

 
  

 

  

 

ניהולי  במוסד  ציבור    תפקיד  של  בעל  השכר ) כו( לעניין  עלות  

נתמך  יחולו ההוראות  הא לה: 

בהיקף  כלשהו      ניהולי תפקיד  השכר  של  ממלא  )5( עלות 

עובד עצמאי   במוסד ציבור  נתמך,  ובכלל  זה )להלן   – מנהל( 

משנה,  לא  יעלה  על   8.3 אלף   הנותן שירותים למוסד  וקבלן

המרבית(; השכר )להלן  – עלות  בשנה חדשים שקלים 

באופן חד   סוציאליים  המשולמים  רכיבים תשלומים  עבור

לא ייחשבו כחלק   דחויים,  הטבה כתשלום  או  פעמי ולא 

המרבית;השכר  ברוטו  במכפלת   5.2 של מנהל   מעלות  השכר

חברה ממשלתית  לא עסקית בדירוג  הגבוה  ביותר לפי דירוג  

ברוטו   )בשנת   355. השכר  עסקיות  ממשלתיות  לא  חברות 

)להלן   על   29,399 שקלים חדשים  לחודש (, במכפלת   5.2 עומד

על   תיבחן  בכל שנה זו  –  השכר  המרבי(; עמידה  בהוראה

הכספים  האחרונה  שלגביה   שכר  בשנת  בסיס  נתוני  עלויות 

בשנת הכספים   המוסד  להגיש  דוח  כספי מבוקר  וכן היה  על

התקציב המאושר או לפי הצעת   שבשלה מוגשת הבקשה, לפי

קו דמת, ייבחנו  נתוני   בשנה  שלא  נתמך  מוסד  התקציב; 

השכר שלו  לפי התקציב  המאושר  או לפי  הצעת  התקציב שלו  

מוגשת   הבקשה;  לשנת הכספים שבעדה

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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מבוקרים  על  ידי רואה     ).( התברר  על פי  דו"ח  נתוני  שכר  

עלות השכר  של  מנהל במוסד הציבור  עלתה בשנה   כי חשבון

המרבית,  יופחת   שבה  קיבל המוסד תמיכה,  על  עלות השכר

מסכום  התמיכה  של מוסד ציבור, בשנה  שבה התברר הדבר, 

מסכום  בחמש , ולא יותר סכום  החריגה כשהוא  מוכפל 

רשאי   שבה  חרג; ואולם  בשנה  למוסד  ששולמה  התמיכה 

להחלטה  בבקשה התמיכות לפנות לוועדת מוסד  ציבור

עמו  בחוזה   להתקשר  עתיד  מי  שהמוסד  מנהל  או בעניין

השכר   או  עתידה  לחרוג  מעלות  חורגת  שכרו שעלות  עבודה 

המרבית  וועדת התמיכות  מוסמכת לאשר בנסיבות  מיוחדות  

המרבית  למנהל   מעלות  השכר  חריגה וחריגות  שיפורטו,

מסוים,  ציבור למוסד ביחס שנקבע  בפסקה זאת,

שכר   דו"ח  נתוני על פי החשב  הכללי;התברר בהתייעצות  עם

השכר  של  מנהל   עלות  חשבון  כי  על  ידי  רואה  מבוקרים 

תמיכה, על  קיבל  המוסד  הציבור עלה  בשנה  שבה  במוסד 

ציבור,  המרבי,  יופחת  מסכום  התמיכה של מוסד  השכר 

בשנה  בה  התברר  הדבר סכום  החריגה  כשהוא  מוכפל בחמ ש,

למוסד בשנה שבה   חרג;  התמיכה  ששולמה ולא  יותר  מסכום

בנסיבות  לאשר תהא מוסמכת ואולם  ועדת התמיכות

וחריגות  שיפורטו,  חריגה  מהשכר  המרבי  למנהל   מיוחדות 

למוסד ציבור  ביחס העניין, לפי בפסקה זאת, שנקבע 

מסויים, בהתייעצות עם  החשב  הכלל י; 

   

 

 

 

 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

 

)3( רכיבי  עלות  השכר  המרבית  יהיו  בהתאם  לרכיב  

השכר  הנהוגים למנהל  בחברה  ממשלתית  לפי הוראות  רשו

כספי החשב הכללי  יפרסם בתקנו ן, החברות  הממשלתי ות;

ומשק  את פירוט רכיבי השכר האמוריםהשכר המרב

רשות החברו עדכוני לפי יתעדכן  באופן שוטף

הממשלתי ות; 

 י

 ת

 ם

י

ת
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על  מוסד ציבור-      )2( הוראות סעיף קטן זה  יחולו רק

הייתה   בשנה שבה  הציבורית בו,  התמיכה ) א(  שסך 

או על  1 מליון   חריגה,  עולה  על 1%. מתקציבו השנתי

שקלים  חדשים - לפי הנמוך מבינ יהם; 

בדרך  או מוגבל  אינו  מפוקח  בו השכר  ) ב( ששכר  מקבלי

או נו הל.  אחרת,  לפי כל דין

הנמוך   בסכום  עלות  שכר במבחן  תמיכה לקבוע  )1( ניתן 

מהסכום האמור בפסקה )5(. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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9א   מסגרת המשך של  

מוסד שפעילותו  

חוב   הופסקה  עקב

הופסקה   שפעילותו  למוסד  בעיקרו  הזהה  מוסד  ציבור  לגבי 

עקב חוב  יחולו ההוראות הבאות:  

  

 )5(  בסעיף זה, "מוסד שפעילותו הופסקה עקב חוב" 

כספים  עקב  הוראות   ממשלתי  למשרד  שחב  ציבור   – מוסד 

במלואו;   והפסיק את פעילותו טרם  נפרע החוב נוהל זה,

 

חברי   שחבריה יהיו  בדיקה  הכללי  ועדת  בחשב ).( תוקם 

היועץ  בסעיף 9)כה()5( ונציג כאמור הוועדה  המיוחדת

המשפטי לממש לה; 

קבלת המלצות ועדת  לאחר  )3(  החשב הכללי,

למוסד ציבור אם   לשלול  או להפסיק תמיכה הבדיקה, רשאי

למוסד שפעילותו   מסגרת המשך מצא שמוסד הציבור  מהווה

לאחר   בתקופה  של  עד 1 שנים זאת  חוב, עקב הופסקה 

מוסד   לעניין  זה,  יראו הציבור;  פעילות  מוסד  שהופסקה 

חוב   שפעילותו  הופסקה  עקב כמסגרת  המשך למוסד  ציבור 

זהות מהותית  בין  המוסד  החדש לבין מוסד הציבור   אם  יש

לעניינים   היתר  בשים לב בין  עקב  חוב,  הופסקה  שפעילותו 

ההנהלה   המייסדים, זהות  הציבור,  מטרות  מוסד  הבאים: 

הפעילות, מיקום הפעילות אופי הוועד והעובדים, חברי

ורצף  הפעילות;  

שמקורו   עקב חוב  ציבור  פעילות מוסד )2(  נפסקה 

תפקיד  אחר   של  בעל  או חבר  ועד של  או  במחדל במעשה

קבלת  המלצות  ועדת   במוסד  – רשאי  החשב  הכללי,  לאחר 

לא   המהווה מסגרת המשך הבדיקה, לקבוע  כי מוסד הציבור

תופסק כהונתו  של אותו  חבר ועד   יקבל תמיכה  אלא אם כן

תמיכה   מתן אי  או הבעל  תפקיד  אחר במוסד;  הפסקה  או

הקמת   מיום לתקופה  שלא תעלה  על  1 שנים תהיה כאמור

המהווה מסגרת המשך;   מוסד ציבור

)1(  כתנאי  לאישור התמיכה, רשאית  ועדת הבדיקה  

לעניינים  מידע  ומסמכים  הנוגעים  הציבור  לדרוש  ממוסד 

האמורים  בפסקאות ) .( ו-)3(; 

)8(  32 סברה ועדת התמיכות כי יש חשש שמוסד ציבור  

עקב  חוב,  מסגרת  המשך  למוסד  שפעילותו הופסקה  מהווה 

הציבור,  ותעביר  את עניינו   התמיכה  במוסד  תקפיא  את 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר



   

 
  

 

  

 

 .8 החלטת ועדת  

התמיכות  

ואישורה  

בצירוף  הנמקה,  החלטתה  בכתב תיתן  את  תמיכות  ) א( ועדת 

תציין  את  הציבור  המבקש  תמיכה  למוסד  ואם  החליטה  לתת

התמי כה.  ותנאי מטרת  התמיכה, היקף התמיכה

שיירשמ ו, להחליט  על     רשאית  מטעמים  התמיכות  ) ב( ועדת 

ציבור שאושרה לו  תמיכה בשנת התקציב   תשלום מקדמה למוסד

אחוזים   עשרים המקדמה  לא יעלה  על  הקודמת,  ובלבד  שגובה 

אותו   הקודמת  מאת  בשנה  למוסד  ששולמה  התמיכה  כל  מסך 

באישור  החשב  הכללי ובנסיבות  מיוחדות שירשמו, אף   משרד, או

ההחלטה טעונה   אם  לא אושרה  תמיכה כאמור  או  טרם שולמה;

לחשב  הכלל י.  הכללי של המשרד  והודעה המנהל אישור

שנה    לאותה  לתמיכה  בקשה  שהגיש  ) ג( מקדמה  תינתן  למוסד   

ש נה.  ומחזיק באישור ניהול תקין תקף לאותה

השנה    הוועדה  כאמור  עד יום  5 באפריל  של  החליטה  ) ד( לא   

תשלום   מבוקשת התמיכה, רשאית  ועדת התמיכות לאשר שבעדה

שלא  יעלה  על שלושים   בשיעור  קטן  )ב( בסעיף  כמפורט  מקדמה 

אחו זים. 

תמיכה במוסד    התקבלה  החלטת  ועדת התמיכות בעניין ) ה( לא    

מסיבות   בשנה  שבעדה  מבוקשת  התמיכה,  תאריך   5 ביוני  עד 

החשב   שלטונית  אחרת,  יוכל  או  ברשות  עצמו  התלויות  במשרד 

כך   בשיעור  נוסף  מקדמות  מתן  בהמלצת  המשרד,  לאשר הכללי, 

ששיעור המקדמה  הכוללת שיקבל מוסד הציבור  לא יעלה  על  23% 

התמיכה  כאמור בסעיף   קטן )ב(. ואם  חל  האמור בסעיף   מסך  כל

ל ה  
11 

א  הכוללת  מקדמה  שיעור המדינה  , לחוק-יסוד:  משק 3ב 

13% מסך כל  התמיכה כאמור בסעיף  קטן )ב(.  יעלה על

                                                                    

עמ' 2...  עמ' 38.; התשנ"ב,  11 ס"ח  התשל"ה,

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
על  כך למוסד   מקדמה  מאת המשרד  והודע תשלום  ) ו( אושר 

החתימה של ו,  הציבור המבקש, יתחייב המוסד באמצעות  מורשי

כי  יחזיר   זה, לצורך  גבי טופס  שיקבע  לפני תשלום  המקדמה,  על

התמי כה,  תאושר לא  דבר  בסופו  של המקדמה  אם למשרד  את 

בצרוף הפרשי הצמדה וריב ית. 

התמיכות   מהחלטת  ועדת  עצמו  נפגע  הרואה ) ז( מוסד ציבור 

או מוסד   לשנות, לעכב  או להפסיק  את תמיכתו  כאמור  בסעיף  53,

באופן   תמיכה  לגביו כי קיבל  החליטה  התמיכות  שוועדת  ציבור

בתוך   5.  רשאי כאמור  בסעיפים    52 עד  51 , פסול או תוך הטעיה

לוועדת  לפנות קבלת החלטת ועדת התמיכות, מיום ימים 

בעל-פה   או  טענותיו,  בכתב לטעון  בפניה  את  התמיכות  בדרישה 

)להלן  –הליך שימוע(. 

34 

טענותיו  של מוסד  ציבור בהליך   ) ח( דחתה  ועדת  התמיכות  את

שימוע, רשאי מוסד הציבור  לפנות לוועדת  הבדיקה  בבקשה  לבחון  

ובמידת הצורך להחזירו לוועדת התמיכות לדיון  נוסף.  את עניינ ו,

בהמלצת  ועדת  הבדי קה, להורות   רשאי, הכללי )ו() ט( החשב

בהחלטה  לפגם שמצא דיון בנוגע לוועדת  התמיכות לקיים

שקיב לה. 

תמיכה בשל בינוי,  53

פיתוח או תכנון  

מקרקעין או  

מבניםתמיכה  

בשל  בינוי או  

פיתוח מקרקעין  

או מבנים  

מקרקעין  תכנון  או  בנ יה, )א( בתמיכה המיועדת לאפשר  רכישת  .

של  מבנה קיים  יחולו ההוראות  האלה:  הקמה או שיפוץ

 )5( המקרקעין או המבנה  ישמשו  למטרת התמיכה  ויעודם 

זולת  אם  נקבע  אחרת במבחני התמיכה  הנוגעים   לא  ישו נה,

לעניי ן; 



   

 
  

 

  

 

המקרקעי ן,    פי  חוק  על  בפנקס  המקרקעי ן, ).( תירשם   
 

או   ין  ב
12

מקרקע , זיקת  הנאה  לטובת הציבור התשכ"ט- 5888

שלא תפחת  מ-  3.  לאותה  מטרה  לתקופה  בקשר במבנה 

ש נים; 

   

 12 ס"ח  התשכ"ט, עמ' 18. . 

המקרקעי ן,  פי  חוק  בפנקס  המקרקעי ן, על  )3( תירשם 

התשכ"ט- 5888, הערת אזהרה  לתקופה  שלא  תפחת  מ-  3. 

התחייבות לעסקה  או תיעשה עסקה לא שנים  לפיה 

במקרקעין או  במבנה; 

לעניין  פסקאות  ).( ו  -) 3(, "בניה, הקמה  או שיפוץ  של  מבנה קיי ם"   

לפי  כל  דין   שאינן  מצריכות  היתר  בניה  – למעט  פעולות  בינוי 

ושעלותן  הכוללת  למבנה  יחיד אינה  עולה  על 33,333. ש"ח;  אלא 

הנוגעים לעניי ן.   אם  נקבע אחרת במבחני  התמיכה

הציבור    מוסד בכתב את לפטור רשאית תמיכות ) ב( ועדת 

המקרקעין,  או הערת  אזהרה  בפנקס הנאה מרישום  זיקת

בהתקיים אחד מהמקרים האלה:  

מהותן  של זכויות  מוסד הציבור   הוכח  להנחת  דעתה  כי )5( אם

באמור  כאמור, בהתחשב רישום במקרקעין  אינן מאפשרות

קטן   לקיום  האמור  בסעיף  בטחונות  אחרים  בתוספת,  וכי  ניתנו 

)א()5 (;  

 

                                                                    

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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פעולות  תכנון  בינוי או  שיפוץ    ).( אם התמיכות  המצטברות  בעד  

באותם מקרקעין אינן עולות  על  רבע ממחיר הרכישה  או  ההקמה  

הנמוך בינ יהם;  על   133,333 שקלים חדשים, השיפוץ  או או

 

שיירשמו,  מיוחדים  מטעמים  התמיכ ות, רשאית ועדת  כמו כן

להתיר למוסד  לשנות  את   המטרה  הרשומה בזיקת  ההנאה או את  

דין;  עלה   לפי  כל  הרישום  בפנקס  המקרקעין או  למחוק   אותם,

או   חדשים, התמיכות  הכולל  למבנה  על  133,333 שקלים  היקף

שנעשה השינוי בתוך   53 שנים ממועד  אישור  התמיכה,  יעשו  שינוי  

הרישום  או  מחיקתו   ההנאה  או שינוי בזיקת  הרשומה  המטרה 

כאמור באישור החשב  הכלל י. 

מוסד הציבור מרישום     את התמיכות  לפטור ) ג( החליטה  ועדת

בפנקס  המקרקעין,  לפי  סעיף  קטן   הערת  אזהרה  זיקת הנאה  או

באופן שיק בע.  החלטתה לחשב הכללי  )ב(, תדווח הוועדה על

תמיכות תנהל  רישום  פיזי  וממוחשב כפי שיקבע  ) ד( ועדת

פטור   הערות אזהרה  או או החשב  הכללי לגבי רישום זיקות  הנאה

מכך לפי סעיף  זה. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

.55 תשלום התמיכה  

36 

מקדמה  לפי סעיף  8, תשולם מאת   למעט ) א( תמיכה שאושרה,  

לעניין; לא   שייקבעו  במבחני  התמיכה הנוגעים במועדים המשרד 

לתשלום   מועדים  התמיכות  כאמור,  תקבע ועדת  הוראות  נקבעו 

ביצוע  הפעילות  הנתמכת   בהתחשב בהנחיות  החשב הכלל י, בקצב

מן   שימנע ואפשרויות  המימון  של המשרד,  ובמידת האפשר, באופן

הצורך להיזקק למימון ביניי ם.  המוסד הנתמך  את



   

 
  

 

  

 

העולה על 13% מסכום    תמיכה תועבר )ב( בכל מקרה, לא

שהועב ר;  ביצוע  הפעילות  בסכום הוכח  בטרם  שאושר  התמיכה 

השלמת תשלום  יתרת  התמיכה תבוצע לאחר  מסירת  דו"ח ביצוע  

יוכל לכלול צפי ביצוע כפי שקבע ה משרד.  מעודכן אשר

בסעיף  53 , יתאפשר  רק   כאמור  תכנון  בעד  )ב 5( תשלום  תמיכה 

התמיכה  במבחני  כן  אלא אם היתר  בניה  בפועל,  קבלת  לאחר 

נקבע   אחרת. 

      

הציבור    )ב() ג( התמיכה  תועבר  במישרין  לחשבון  בנק  של מוסד   

שנרשם בבקשת התמי כה. 

.5. מילוי  התנאים למתן  התמיכה,  על  פיקוח  ובקרה   פיקוח  על ) א( המשרד  יקיים  

הנתמכת  כנדר ש;  שנתן  ועל  ביצוע  הפעילות  השימוש  בתמיכה

לצורך הפיקוח   בידי  המשרד  יטיל  המנהל הכללי  של המשרד על  

מקבל  שכר או עובדים מעובדי  המשרד את קיום  הפיקוח כאמור  

שיבחר   או ירכוש  שירותי  פיקוח מגורם  חיצוני )להלן - המפקח (,

המשרד  יאשר את אופן   כדין, ובלבד  שיופעלו על  ידי  המפקח ; חשב

ביצוע הפיקוח,  וידווח לחשב הכללי על ביצוע הפיקוח כאמ ור. 

  

תקופתיים ודו"חות   ) ג( הפיקוח  יתבסס על קבלת דיווחים  

במקום   ביקורים  הציבור  הנתמכים,  וכן  יכלול ממוסדות  ביצוע

הפעולה  של המוסדות  הנתמכים  זולת  אם  אישר  החשב הכללי כי  

פעולות  פיקוח  חלופיות   או  היקפה או  הפעילות , אופיה  מהות 

במקום  פיקוח התומך מייתרים המשרד שמקיים מספקות 

לאחת  הביקורים תדירות מאפשרים הפחתת הפעולה  או 

לשנת יים. 

) ד( הפיקוח יהיה מכוון לברר כי -   

ולפי הוראות כל די ן;     חוקי  )5( המוסד פועל באופן

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

מוסדות   ) ב( הפיקוח  יתבצע   בידי  המפקח  בכל  שנה  לגבי  כל 

על י די המשרד.  הנתמכים הציבור
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בקשר    שקבע  המשרד את  התנאים מקיים ).( המוסד   

לתמיכה  ואת הוראות הנו הל; 

או  תקנים     פעולותיו  לפי  כללים  את  מקיים  )3( המוסד   

שנקבעו לגופים מסוג ו; 

)2( התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה  נית נה;    

שינויים מהותיים בנוגע למוסד הנתמך שהיה     )1( לא חלו  

או על שיעור התמ יכה. התמיכה להשפיע על אישור בהם כדי

  

ציבור  בידי יותר  ממשרד אחד, יתאמו ביניהם     ) ו( נתמך  מוסד

אותו   סדרי  הפיקוח  על התומכים,  את המפקחים  של המשרדים 

את  החיסכון והיעיל ות.  מוסד ציבור, במגמה להגדיל

החשב     יפעיל  נוהל  זה, לפי  מאחריות  המשרד לגרוע ) ז( מבלי 

הגופים   ביקורת ובקרה  על  לביצוע  ביקורת  מרכזי מערך  הכללי

הנת מכים. 

רואי     קטן  )ז(  תתבצע  בידי  משרד  ) ח( ביקורת  כאמור  בסעיף 

שלהלן:    חשבון לפי הנחיות החשב הכללי, ולפי  החלוקה

שנה   רואי חשבון כאמור, כל בידי משרדי בקרה כספית  תתבצע )5(

לגבי כל מוסדות הציבור מקבלי התמיכה;  

מוסד ציבור  אחת לשלוש ש נים, ביקורת  עומק  תתבצע לגבי  כל ).(

קבוצת   גוף  מסויים  או אחרת  לגבי קבע  החשב  הכללי  זולת  אם 

גו פים. 

התמיכות    כלל ) ט( משרד  האוצר יקצה 3.1% לפחות  מסך

הביקורת   מערך  מדי שנה בשנה  להפעלת  לפי נוהל  זה  הניתנות 

המרכזי  האמור בסעיף קטן  )ז(. 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

מנגנון  הפיקוח   ) ה( מפקח  ידווח  לוועדת  תמיכות  על  הפעלת 

המשרד  חשב וממצאים  עיקריים; ועדת  התמיכות באמצעות 

לפחות  )עד ה-5 ביוני   בשנה  תדווח  לחשב  הכללי כאמור , פעמיים 

ועד  ה-5 בדצמבר  בכל ש נה(. 
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-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
 םוסכיקצה משרד לכ ,)ט(ןקט יףסעבורמלא וסףנב (י)

 תיביתקצ תקנהב ענקבש םוסכמ ותחלפ 3.1% ל הווהש וריעבש

לע טחבש וחקיפ יוםק שםל ,וריבצ ותדוסמב יכהמת ורךלצ

 חוקילפ ועדיהמ וםכהס )א( ןטק יףעסב ורמאכ ,נתמכתה ותילעהפ

 היכמת ךורלצ נהישא פרדתנ תיביתקצ הנקבת היוקצ ,ורכאמ

 עבנקש וללכה יבצהתק סכום שבהם רדיםבמש ;ורביצ ותדוסבמ

 רויעש יהיה דשיםח ליםשק ןוימל 233 לע הולע כהיתמ ורךלצ

וראמה יבצהתק כוםסמ ותפחל 1%..3 . הרוהאמ האההקצ

 עוציב ןופא ןיינעל ליםכל ועבלק יאשר הייה יכללה בהחש (יא)

 .בסעיף זה ורכאמ וילח אוויח והדוקיהפ

 םוחבת תמיכה וקתלח לאשר שלא יארש ילהכל החשב (יב)

 .זה יףסע ותוראה ומייוק לא יכ האר אם ייםומס ותליפע

.53  וא ובכיע י,וניש

 הכימהת תהפסק

 בוכיע ש,יהגל וסדמה דרשנש סמכיםמ וא ותחוד והוגש לא (א)

 .התמיכה לוםתש סקיפי וא

 עשקב נאיםתב ומדע וניא וריבצ דוסמ יכ רדלמש נתברר (ב)

 וא יכה,לתמ להיחמלכת יכאז יהה לא וא כה,ילתמ בקשר המשרד

 ידכ וב היה אשר ויתולופעב וא וריבהצ דוסבמ אחר יוניש חל

 בוכעי טן,וקי יכה,מהת וריעש על וא יכהמהת ורשיא על יעפלהש

 .יןינהע יפה, ליכהתמ לוםסק תשיפי וא

 של ותסנההכ וא ותאהוצה קצב וא קףיה יכ למשרד נתברר (ג)

 היהש וא שיש ןופאב ן,נכוהמתמ יתומה ןופבא נהוש ורביצה וסדמ

 ירשא כה,יהתמ רועיש על וא כהיהתמ וראיש על יעפלהש יכד וב

 םושלת של הקצב תא םיאלהת וא ףיקהה את יתחהפל דהמשר

 .ורו כאמחלש נוייםישה ליכהתמ
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בתנאים   עמד מוסד ציבור לא ) ד( נתברר  למשרד כי  

זכאי  לא היה לתמיכה או ובהתחייבויות  שנקבעו בקשר

הכספים ששולמו   לגביית לתמיכה, יפעל  המשרד מלכתחילה 

הסכומים  ששולמו  לו,  או   מלוא  את או הציבור ביתר  למוסד

בצירוף   העניין , ל ו, לפי  סכומים  נוספים  על  תשלומים  ששולמו 

מן המועד שבו  נוצרה עילת  חיוב המו סד,  הפרשי הצמדה וריבית,

לפי  סעיף 58. 

.52 קבלת תמיכה  

באופן פסול  

לא  נכון, ולפיו  ניתנו   ציבור  מסר  דיווח   נתברר  למשרד כי  מוסד 
עשה   שהמוסד  או מסויימת,  כספי  תמיכה   בעד  פעילות  למוסד 

תמיכה  שניתנו  בעד  פעילות  מסוי ימת,  בכספי  שימוש  בלתי  נאות 

לעניין  הכספים   כלפי מוסד  הציבור  האמור  בסעיף  53)ד(  יינקט 

בשל דיווח  לא   שניתנו הכספים בלתי נאות או שימוש שבהם נעשה

המפורט   הצמדה וריבית,  באופן  בצירוף  הפרשי  העניין,  נכון,  לפי

בסעיף 58. 

לפי פעילות, יפעל  הניתנת בתמיכה בסעיף 52,  נוסף על האמור

דיווח  לא נכון  או   בדרך  של לעניין  מוסד  ציבור  שנהג  המשרד 

אחרת   ההוראות  שלהלן זולת  אם  נקבע  בלתי  נאות  לפי שימוש 

במבחני התמיכה הנוגעים לאותה פעיל ות: 

או  דיווח  לא נכון  הנוגע    בלתי  נאות  שימוש  )5( לעניין 

לשיעור  הנמוך  מ-1%. מהיקף  הפעילות שבעדה  ניתנה  

- יגבה ממוסד  הציבור  סכום   התמיכה למוסד הציבור כאמור

או  הדיווח  הלא   השימוש  הבלתי  נאות סכום השווה  לכפל 

כמפורט בסעיף 58;  נכון

או  דיווח  לא נכון  הנוגע      בלתי  נאות  שימוש  ).( לעניין 

שניתנה  למוסד   התמיכה לשיעור  של 1%. או יותר  מהיקף 

הציבור בעד הפעילות  - 

בשנה שבה      הציבור במוסד ) א( תופסק  התמיכה

הביקורת ויוחזרו   ממצאי התגלו  הליקויים על פי

למוסד באותה  שנה;  הכספים שניתנו

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

.51 צעדים לגבי  

תמיכה לפי  

פעילות שניתנה  

באופן פסול  
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מן      תמיכה  לקבל  של  המוסד  אפשרותו  ) ב( תישלל 

המדינה בשנתיים שלאחר מכ ן. 

 

 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

.58 צעדים לגבי  

תמיכה לפי מספר  

משתתפים  

שניתנה באופן  

פסול   

  

 בתמיכה הניתנת  לפי מספר משת תפים, יפעל המשרד  לפי ההוראות  

במבחני   שלהלן  לעניין  ביקורת  וממצא יה, זולת  אם  נקבע  אחרת 

התמיכה הנוגעים לאותה פעיל ות: 
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ששיעור  החריגה  בין   ממצאי  הביקורת,  פי   )5( נמצא,  על

בפעילות  המשתתפים הציבור בדבר מספר מוסד דיווחי 

החוסר   עולה  על  שיעורי  הביקורת  ממצאי  הנתמכת  ובין 

המרביים,  תתבצע ביקורת שניה במוסד  תוך   21 ימים  אך לא  

לפני  חלוף  1 ימים  ממועד הביקורת הראשונה ולא  אחרי  תום  

תקופת הפעילות הקבועה בסוג  מוסדות הציבור שעליו  הוא  

"זמן"()בסעיף  זה   –  או  "סמסטר"  )כגון  נמנה,  אם ישנה 

בסיס נתוני ההשתתפות  ששימשו   על תקופת  הפעילות(,

לא  נערכה ביקורת שנייה  במוסד   לצורך הביקורת  הראש ונה;

ה מוקדם,  בתוך   21 ימים  או  עד  תום  תקופת  הפעילות, לפי

תיחשב  הביקורת  השנייה  שתתבצע  כביקורת  

ראשונההראשונה ,  זולת  אם  נעשתה הביקורת  השנייה בשנת  

לימודים  חדשה, אז ייחשבו  נתוני השנה  החדש ה; לא  נערכה  

ביקורת  שניה  תוך   21 ימים,  תתבצע  ביקורת שניה במוסד על 

ביקורת   המעודכנים;  לא נערכה  ההשתתפות  בסיס  נתוני 

כאילו   תיחשב  ביקורת  נוספת  שתיערך שניה תוך   83 ימים,

היא ביקורת ראשו נה; 



   

 
  

 

  

 

לא      במוסד,  ובאחת  מהן שתי ביקורות מדגמיות ).( נערכו

תבוצע  הנדרש, המשתתפים מספר בשיעור המוסד עמד 

או  מלאה, תוך  83 ימים ממועד  שלישית , מדגמית  ביקורת 

ממועד  לפני חלוף 1 ימים הראשונה אך לא הביקורת 

הפעילות ; נתוני   תקופת  אחרי  תום  הביקורת  השנייה  ולא 

ההשתתפות שייחשבו לצורך ביקורת זו יהיו   

זהים  לנתוני הביקורת  השנייה;  לא  נערכה  ביקורת  שלישית  

לפי המוקדם,  בתוך   83 ימים  או  עד  תום  תקופת  הפעילות,

תיחשב  הביקורת  השלישית  שתתבצע  כביקורת  

ראשונההשנייה  זולת  אם נעשתה הביקורת השלישית בשנת  

עמד   השנה  החדשה;  לא לימודים   חדשה, אז ייחשבו  נתוני

בביקורת   עמד  בביקורת  זו, ייחשב  הדבר כאילו  לא  המוסד 

ביקורת  שלישית  תוך   83 ימים,  ברציפות;  לא נערכה  שנייה 

תתבצע  ביקורת  שלישית  במוסד  על בסיס  נתוני  ההשתתפות  

תוך  11 ימים,  שלישית  ביקורת המועדכנים;  לא נערכה

כאילו היא ביקורת  שתיערך  ביקורת נוספת תיחשב 

 

   

 

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר

;ראשונה

ו-). (, רשאי  משרד  לקבוע   )3( על  אף  האמור  בפסקאות  ) 5(

ביקורת  שליש ית, במבחן תמיכה  כי  לצורך ביקורת  שנייה  או

ייעשה  שימוש  בנתוני  השתתפות  מעודכנים  לעומת   בהתא מה,

ובלבד  שמוסד הציבור   הנתונים  ששימשו בביקורות  קודמות,

היעדרותם   דיווח  לפני  עריכת  הביקורת  הראשונה  בו  על 

תבוצע   השלישית;לא  בביקורת  השניה  או בביקורת הצפויה 

הביקורת שקדמה לה   שלישית במוסד  ביום ביקורת  שניה  או

או ביום שלאחרי ו; 
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מוסד הציבור אשר שמ ו,    )2( לביקורת  יתלווה נציג  מטעם  

בעת   למקרה  שיעדר, יימסר  ממלאי  מקום שמות  יחד  עם

המשתתפים   בזיהוי  התמיכה;  הנציג  יסייע  הגשת  בקשת

בהתאם  להנחיות החשב  הכללי היעדר  נציג  כאמור  לא  יפגע  

ככל  שיוחלט  לבצעה  בלעדי ו;  בתקפות  הביק ורת,

)להלן – שיעורי      המותרים  המרביים  )1( שיעורי  החוסר 

החוסר המרביים( שיחשבו לצורך סעיף זה  יהי ו: 

בו  הוא המדווחים  ) א( במוסד שמספר המשתתפים   

עד  3. 1. – % 3.; 

   

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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) ב( במוסד  שמספר המשתתפים  המדווחים  בו גבוה     

מ  3. 1. – % 51; 

תיחשב  סיבה שהיא מכל ) ג( היעדרות  משתתף

לא   שבהם  להל ן, במקרים  המפורטים למעט  כחוסר

בביקורת   אך  ייגרע  ממצבת  ייספר  המשתתף  כחסר 

מוסד הציב ור: 

בן או  בת זוגו  או  ילד   )5( אשפוז של  משתתף,

של  אחד מהם  – לכל  ימי האש פוז; 

משתתף – מיום  תחילת   ).( לידת  ילד  של

לביתם,  הלידה  ועד ליום  שיבת האישה והילוד

וכן יום עריכת ברית המי לה; 

)3( לגבי משתתפת שילדה  –52 שבועות  מיום  

מחצית מתקופה   אפשר שעד הלידה  ואולם

זאת  יהיה טרם  מועד הלידה הצפוי ובלבד שסך  

התקופה לא יעלה על  52 שבוע ות;  כל

)2( נישואין  של משתתף  – החל משני  הימים  

המשתתף ועד תום  למועד חתונת שקדמו 

שבעה  ימים מיום החתונה;  

מדרגה  משפחה קרוב הלוויה של )1( יום 

ב ן, בת, בן  או בת   ראשונה  )אב, אם, אח,  אח ות,

פטירתו  או   תום  שבעה  ימים  מיום  זוג(  ועד 

של  הלוויתו,  לפי   המאוחר, וכן  יום  הלוויה 

משפחה  קרוב ראשונה של מדרגה קרובו 

מדרגה ראשו נה; 

זומן משתתף להתייצב  שבו )8( המועד 

רשות  ממוסדות המדינה או בפני במוסד 

לפי דין;  שלטונית, אם הוא חייב לעשות כן

עם   התייעצות  רשאית,  לאחר  ) ד( ועדת  התמיכות 

מסוים  לא ייספר   משתתף  החשב  הכללי,  לקבוע  כי 

ממצבת מוסד הציבור  בביקורת אך ייגרע כחסר 

במקרים הדומים  במהותם למקרים  הנזכרים  בפסקת  

משנה )ג(; 

ה   משתתף שה   )ג(,
י ( על  אף האמור  בפסקת  משנה 
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)5() ה

שבו נערכה  ביקורת  במוסד, ייחשב   במילואים  בזמן 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר



   

 
  

 

  

 

תיחשב  היעדרות מכל סיבה שהיא;     היעדרות לפי סעיף זה

על % 1., הראשונה החוסר  בביקורת  שיעור )8( עלה 

הביקורת   לסיום  למוסד  עד יופסק  מיד   תשלום  התמיכה 

השנייה או השלישית, לפי העניי ן; 

   

)1( נמצא בכל אחת  משתי ביקורות  כאמור בפסקאות  )5.(    

העולה  על שיעור   היעדרות  שיעור  במוסד  ו-). 3( שנערכו 

החל  במועד   למוסד, שיעור  התמיכה  המרבי,  יופחת החוסר 

שיעור  ההפחתה   הביקורת השנייה  או השלישית, לפי העניי ן;

כמפורט   שיעורים  בפועל בניכוי החוסר  האמור  יהיה  שיעור 

חוד שים; עשר  מתוך  תקופה  של שנים  להל ן, כחלק  יחסי

שנמצאו   מבין  אלה  הנמוך  שיעור  החוסר  לעניין  זה, ייחשב 

שיעור   על עלה  שיעור  החוסר  מהביקורת  שבהן בכל  אחת 

החוסר המרב י; 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--

-תוומשורסם ברח שפסונל הז חוסנ ןיב ינושל ש הבמקר : ת לבומלתש

 יב.יחת מוומשסום ברהפר
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אופן הפחתה יהיה כמפורט להל ן:    

בו הוא   המדווחים  )א(   במוסד שמספר המשתתפים 

תבוצע   המשתתפים  עד  1.- אם  נעדרו  עד 1%. מסך  כל

הפחתה בשיעור השווה לשיעור  הנעדרים  בניכוי   1.1 נקודות  

המשתתפים  תבוצע   מעל 1%. מסך  כל  האחוז  ואם נעדרו 

הפחתה בשיעור השווה לשיעור הנעדרים  בניכוי    1.. נקודות  

הא חוז;"; 

המדווחים בו  המשתתפים שמספר )ב(   במוסד 

גבוה  מ – 1.- אם  נעדרו  עד 3%. מסך  כל  המשתתפים, 

בניכוי   1.1  לשיעור  הנעדרים  בשיעור  השווה תבוצע  הפחתה 

נקודות האחוז,  ואם נעדרו  מעל  3%. מסך כל המשתתפים,

בניכוי   1..  לשיעור  הנעדרים  בשיעור  השווה תבוצע  הפחתה 

נקודות הא חוז; 

ביקורות  מתוך  הביקורות שנערכו במוסד   )9( נמצא בשתי

במוסד  מי שדווח כמשתתף  אינו נוכח שנה, כי באותה 

באופן   רציפה(,  או  התברר  מועדים  )להלן- היעדרות  באותם 

בעד  מי  שדווח כמשתתף,   למוסד תמיכה אין  לשלם אחר  כי

התמיכה  לסכום בהתאם  התמיכה במ וסד, יופחת  היקף 

שניתן  בעד אותו משתתף בשנים  עשר החודשים  האחרונים, 

זולת  אם יוכיח המוסד  כי היעדרות המשתתף   כמפורט  להלן,

שאז  יופחת   הייתה  בתקופה  הפחותה  משנים  עשר  חודשים,

היקף התמיכה  בשל  אותו משתתף  בהתאם  לחלק  היחסי  של  

שנים  עשר  ח ודשים,  של תקופה תקופת היעדרותו  מתוך 

שנערכו  הביקורות ביקורות מתוך בשתי כדלקמן:נמצא 

אינו נוכח  כמשתתף שדווח מי שנה, כי באותה במוסד 

במוסד  באותם מועדים או  התברר באופן  אחר  כי אין לשלם  

שדווח  כמשתתף, יופחת  היקף   למוסד  תמיכה בעד   מי 

במוסד  בשילוש  סכום  התמיכה  שניתן  בעד  אותו  התמיכה 

זולת  אם יוכיח   עשר  החודשים  האחרונים, משתתף  בשנים

הפחותה   הייתה  בתקופה  כי היעדרות  המשתתף,  המוסד 

יחול  רק לגבי   בפסקה  זו  האמור  משנים  עשר ח ודשים;

מסוימים בשיעור  העולה על   משתתפים של היעדרות רציפה

משתתף   היעדרות  של במוסד,  או  המשתתפים  1% מכ לל46

תמיכה בשל   שהופחתה משתתפים  בניה ם; אחד,  הגבוה

זו , יובאו בחשבון לענין  מספר  לפי פסקה  היעדרותם 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--
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המשתתפים     )א(  בשל היעדרות רציפה  של עד  53% מסך כל  

השווה  לפי  בסכום המדווחים- יופחת היקף התמיכה  במוסד

הנעדרים  המשתתפים שניתן בעד התמיכה  5.1 מסכום 

ברציפ ות; 

המשתתפים   כל   היעדרות רציפה  של מעל  53% מסך )ב(  בשל

השווה  לפי   בסכום המדווחים- יופחת היקף התמיכה  במוסד

הנעדרים  המשתתפים שניתן בעד התמיכה  3 מסכום 

ברציפ ות; 

לגבי היעדרות רציפה  של  3   האמור בפסקה  זו  יחול  רק

מדווחים  לפחות  ובשיעור  העולה  על  1% מכלל   משתתפים 

)בסעיף  זה  – רף   מביניהם  לפי  הגבוה  במוסד,  המשתתפים 

היעדרותם   בשל תמיכה  שהופחתה  משתתפים  המיני מום(;

מספר  בחשבון לעניין פסקה זו, יובאו הרציפה  לפי

אך לא יובאו  ,) 1( בפסקה הנעדרים כנזכר המשתתפים 

שיעור  התמיכה  האמורה  בפסקה   הפחתת  לעניין  בחשבון 

 האמורה; 

בשל   תמיכה  הופחתה  שלא מדווחים  משתתפים  לגבי 

לרף  הגעה אי עקב זו פסקה הרציפה לפי היעדרותם 

המינימום, תחול פסקה  1; 

)8( נמצא שיעור הנעדרים  ברציפות בשתי  ביקורות  כאמור  

בפסקה  ) 5( ו-).( , גבוה מ -1%. ממספר המשתתפים שדווח ו, 

ברציפות  גבוה  מ -31%,  הנעדרים  שלא  ששיעור  או  נמצא

בשנה  התמיכה, אם נותרה, המוסד יתרת תישלל  מן

תמיכה  לקבלת המוסד של השוטפת  וכן תישלל זכותו

בשנתיים שלאחר מכ ן; 

-- ירשמ ולב לאח משנוס--
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משתתפים שנעדרו     למוסד בעד תמיכה תינתן )53( לא   

במוסד  אחר, אלא לאחר  בשתי  ביקורות  של  אותה  שנה 

הם   המשרד כי שיוכיח המוסד  מבקש  התמיכה  להנחת דעת

היעדרות רציפה   האמור  בפסקה זו יחול רק  לגבי לומדים  בו;

מוסד  אחר   תינתן  תמיכה  לכל העומדת  ברף המינימום.לא 

שיוכיח  לאחר ברציפות , אלא בעד  המשתתפים  שנעדרו 

האמור בפסקה זאת   להנחת דעת  המשרד כי  הם  לומדים ב ו;

מסוימים   משתתפים  של  רציפה  היעדרות  לגבי רק  יחול 

במוסד, או  המשתתפים על 1% מכלל  בשיעור  העולה

היעדרות של משתתף אחד, הגבוה בינ יהם. 

.51 תמיכה שניתנה  

תוך הטעיה   

מוסד  דיווח   כי  תמיכות  להנחת  דעתה  של   ועדת   ) א( הוכח 

שקיים,  אשר לא   או ח לקה, פעילות, כולה על ביודעין דיווח  לא  נכון

מעולם   בפעילות  השתתף  לא  או  על  אדם אשר בפועל,  התקיימה 

ההוראות הא לה:  כאילו השתתף בה, יחולו

)5( במקרה  וזהו הדיווח הלא  נכון הראשון הידוע  לוועדה    

במשתתף   אחד,  מ וסד, ומדובר בפעילות  אחת, או אותו לגבי

לפי העניין  -  

פעילות - תקוזז   לפי תמיכה הניתנת ) א( לגבי    

אותה   שלושה מתמיכה שניתנה  בעד תמיכה בהיקף פי

פעילות,  וככל שמדובר  בפעילות מסויימת החוזרת על  

עצמה  - לא פחות  מהתמיכה  שניתנה,  מאז דיווח עליה  

מהתמיכה   פחות  מקרה  לא המוסד  לראשונה, ובכל 

הפעילות במשך   בעד קיום או הייתה ניתנת,  שניתנה,

שלוש ש נים; 

  

  

 

משתתפים   –     מספר  הניתנת  לפי  ) ב( לגבי  תמיכה   

תקוזז  תמיכה בהיקף פי שלושה  מתמיכה שניתנה בעד  

במוסד, ולא  לראשונה  רישומו משתתף  מיום  אותו

פחות משלושים ושישה חודשי תמ יכה; 
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).( במקרה  ולידיעת הוועדה מדובר בדיווח  לא נכון שאינו      

שמדובר בדיווח   הראשון לגבי אותו מוסד, בתוך  שנתיים, או

ממשתתף  או  לגבי יותר  מפעילות  אחת לא  נכון  לגבי יותר 

אחד,  לפי העניין  -  

פעילות  - יקוזז  סכום       לפי  הניתנת  תמיכה  ) א( לגבי 

בפסקה)5()א(  לגבי הפעילות או הפעילויות  כאמור 

לא  נכון,  ובנוסף  לכך  לא ייתמך  המוסד   שדווחו באופן

השנים שלאחר  מכן; ככל ששולמה   באותה  שנה ובשתי

שנה  – יוחזרו הכספים למשרד;  למוסד תמיכה באותה

משתתפים -  מספר  תמיכה הניתנת  לפי ) ב( לגבי

המשתתף  או   )5()א(  לגבי  סכום  כאמור  בפסקה יקוזז

לכך  לא   באופן  לא נכון, ובנוסף  שדווחו  המשתתפים 

שלאחר   השנים  ובשתי  שנה  באותה  המוסד  ייתמך 

באותה  שנה   –  תמיכה  למוסד  מכן;  ככל ששולמה 

יוחזרו הכספים  למשרד; 

    

קטן זה, "פעילות אחת" – פעילות  בודדת מתוך      )3( בסעיף

מבחני  לפי המפורטות פעילות אחד מהפעילויות סוג 

התמיכה הנוגעים לעניין.  

בתמיכה   ביקורת, בעת שנעדר למשתתף ) ב( התחזה  אדם  

מוסד  מאותו משתתפים,  תישלל  התמיכה מספר הניתנת  לפי

תמיכה  בעד  אותו   חודשים  של לשלושים  ושישה  השווה  בסכום 

שניה  משתי ביקורות   כאמור  בביקורת משתתף;  נמצאה התחזות 

לעניין  סעיף   המשתתף  הנעדר , כאמור  בסעיף  58) 5( ו-) .(, ייחשב 

58, כאילו נעדר גם בביקורת הראשו נה. 

בתמיכה    ביקורת, בעת שנעדר למשתתף ) ג( התחזה  אדם

בו ידע,  או   בעל תפקיד או לפי מספר משתתפים,  והמוסד הניתנת

מדובר  בהתחז ות,  לדעת  כי  עליו  קבעה  כי  היה שוועדת התמיכות

בכל  אותה  שנה.  מוסד תישלל התמיכה מאותו
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.59 צעדים לגבי סיכול

ביקורת  

  

   

 

        

51 

לפי  תמיכה או פעילות תמיכה לפי  לעניין  סיכול ביקורת על

משתתפים יחולו  ההוראות הא לה: 

התמיכות כי  סוכלה  ביקורת  דעת ועדת   )5( הוכח  להנחת

שיתוף   לנהלה  עקב  אי  הצליחו  לא  הביקורת  שעורכי  כך  במ וסד,

עובדיו   פעולה  או  הפרעה  מצד המבוקרים, בעלי תפקידים במ וסד,

המב וקרת, יחשב  הדבר כאי  מילוי   בפעילות  שהשתתף  או  מי 

התמיכה   התחייבות המוסד, כמשמעו בנוהל,  ויביא לדחיית  בקשת

ככל  ששולמה למוסד תמיכה באותה שנה   –  מראשית אותה השנה;

יוחזרו הכספים  למשרד; 

תוכל  ועדת   חריגים,  במקרים  ,) 5 ( בפסקה  אף   האמור   ).( על 

התמיכות  לקבוע בהחלטה מנומקת  כי  נסיבות העניין מצדיקות אי  

פסילת דחיית  ה בקשה; 

שלושים  ושישה   בתוך  כאמור  בפעם שניה   )3( סוכלה  ביקורת 

בשנה  שבה   של  המוסד  התמיכה  חודשים,  תיפסל  תידחה  בקשת 

השווה  לכפל   סוכלה הביקורת  בפעם השני יה, ויושב  למשרד סכום

אם  ניתנ ו.  כספי  התמיכה שניתנו באותה שנה,

.58  

 

 פיםית כסיגב

וריבצ וסדממ

 ךנתמ

מן או יותר באחת לפי נוהל זה תתבצע כספים  )א( גביית

הדרכים האלה , ולפי הסדר המפורט להל ן: 

 )5( קיזוז  הסכום מכספי  תמיכות שמגיעים למוסד  מאותו  

המשרד באותה  שנה; 

למוסד שמגיעים תמיכות  ).( קיזוז הסכום מכספי

ממשרדים אחרים באותה שנה;  

כך  לשם שנתן הכספים מתוך סכום הערבות )3( מימוש

המוסד במסגרת הבקשה לתמיכה שהגיש, אם  נית נה; 

תמיכות  עתידיות  למוסד  מכספי הסכום  )2( קיזוז 

 מהמשרד; ועדת התמיכות רשאית להחליט כי  הקיזוז  יעשה  

בשיע ורים; 



   

 
  

 

  

 

עתידיות למוסד      תמיכות מכספי הסכום )1( קיזוז 

כי  רשאית להחליט התמיכות אחרים; ועדת  ממשרדים 

הקיזוז יעשה בשיע ורים; 

   

   

מהמשרד  למוסד מכספים המגיעים הסכום )8( קיזוז 

כתמורה בעד רכש, אספקת טובין או מתן שירותים;  

)1( הגשת תביעת השבה נגד המו סד. 

באישור  החשב     ייעשה קטן  )א().(, ) 1(, ו-)8 ( לפי  סעיף ) ב( קיזוז

הכללי  לאחר שהתייעץ עם נציגי המשרדים הנוגעים לעני ן. 

להשיב לפי    ציבור כספים  שצריך  היה השיב  מוסד ) ג( בטל;לא  

התמיכ ות, וראתה   שקבעה  ועדת  סביר  זמן סעיף  זה  בתוך  פרק

המשרד  להגשת   מצדיקות  זאת, יפעל  הוועדה כי נסיבות  העניין 

המנהל   או  מאת  החתימה  מורשי מאת הכספים  תביעה  להשבת

בהתאם  תהיה כאמור, כספים המוסד; השבת הכללי  של

בסעיף 3 )ב(, באמצעות  להתחייבות  שעליה חתמו, כאמור

כאמור;  תביעה הגשת שאישרה המדינה לאחר פרקליטות 

היתר,  התמיכות,  בין קטן  זה, תתחשב  ועדת  סעיף  לפי בהחלטה 

של  לקיומה המודעות בשיקולים  האלה:  התרשמותה  מרמת

המ וסד,  מהוראות  הנוהל  או  מהתחייבות  שעליה  חתם  חריגה 

היקף החריגה מהוראות  הנוהל,  משכה ותדירותה.   

תמיכות להימנע     רשאית  ועדת סעיף זה, ) ד( בהחלטה  לפי

הצמדה  וריבית ביחס   הציבור  להשיב  הפרשי את מוסד  מלחייב

טיב  החריגה   כי ראתה אם  להפחיתם,  הנדרשים,  או לסכומים 

העניין  מצדיקים  זאת.  מהוראות הנוהל ויתר  נסיבות
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) ה( החלטה לשנות, לעכב  או  להפסיק תשלום תמיכה שאושרה    

התמיכות והיא  תדווח  עליה למנהל   תתקבל בוועדת סעיף   זה, לפי

ולחשב הכלל י.  הכללי של המשרד

) ו(  גוף  נתמך  יהיה רשאי להגיש  בקשה  לעיון  מחדש בהחלטת  

ועדת התמיכות  בעניין  ממצאים שבעובדה. הבקשה תוגש  תוך  1 52 

ראתה ועדת  התמיכות כי   הוועדה.  החלטת  קבלת  ממועד ימים

הוועדה  תדון כאמור, מחדש עיון מצדיקות העניין נסיבות 

בממצאים  שהוגשו  לה  ותקבל החלטתה בתוך  52  5. ימים  מפניית  

ה נתמך.  הגוף

..3 ביקורת  מדגמית, ביקורת מדגמית   ממצאי –עד  59, ייחשבו   לעניין  סעיפים  .5 ו 
מייצגים  את כלל  הכללי, שקבע  החשב לפי כללים שבוצעה 

הפעיל ות. 

..5 לזמן  ולא  מידע על  תמיכות   )אינטר נט( מזמן  הכללי  יפרסם במרשתת  ) א( החשב   

הציבור הנתמכים   מוסדות שמות בשנה את  פחות  מפעמיים

מבחני   לפי לכל  מוסד,  כשהם ממוינים שאושרו התמיכה  וסכומי 

של  כל  משרדי הממש לה.  התמיכה השונים

ציבור,  הפסקת   ממוסד  תמיכה  צעדים  של  הפחתת  ) ב( ננקטו 

אלה  שנתנו   כלפי  או  קיום  הליכי  גביה כלפיו  או  בו  התמיכה 

התחייבות  אישית למענ ו, יודיע  חשב המשרד בכתב לכלל  הגופים  

הנוספים  הנותנים תמיכה ציבורית  לאותו מוסד ציבור,  כפי שדווח  

שננקטו ועל  פרטי הצעדים על מוסד ציבור, של בבקשת התמיכה

הנסיבות שגרמו לה ם. 

 

... הוראות  וכללים  

נוספים  

  

מבלי לגרוע מסמכויותיו לפי נוהל  זה, רשאי החשב  הכללי  לקבוע    

הוראות  וכללים ליישום  נוה ל זה. 

 

הנוהל הקודם   –  בטל.  ביטול  
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 ..2 )א( תחילתו של נוהל זה למעט סעיפים 9)כג( ו-3)ב( ביום תחילה  ותחולה  

שנת   353.  בעד לתמיכה  פרסומו )להלן  – יום  התחילה(; בקשות 

להגשתן   האפשרות  בדבר  שהודעה  לפני יום  התחילה,  או  שהוגשו 

התחילה,  יידונו לפי נוהל  זה, ולא  תסורב בקשה   פורסמה לפני יום

שלא  נתקיימה  בה הוראת סעיף 8)ד(, ובלבד   רק מן  הטעם כאמור

שהגשתה מקיימת את  הוראות הנוהל   הקודם. 

)5 בינואר     ) ב( תחילתו של סעיף  9)כג(  ביום כ"ט בטבת תשע"ד

 .).352 

בקשות תמיכה  שהוגשו בעד  שנת   353.  ) ג( סעיף   9 )כד( יחול על

וא ילך. 
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) ד( מוסד ציבור שבשנת   .35. חרג בתנאי השכר של מנהל מאלה  

בכל שנה  החל בשנת   352.  הקבועים  בסעיף  9)כו(,  יחויב  להפחית 

שבה  לא   לשנה  בשנת  . 35., עד  51% לפחות  מסכום  החריגה 

לכל המאוחר,  יעמוד   תתקיים  חריגה  כאמ ור, ובלבד  שבשנת  3.3.,

רשאית   תהיה  התמיכות  בנו הל; ועדת  השכר  הקבועים בתנאי 

למוסד שיבקש זאת, מנימוקים  לאשר  הסדר הפחתה אחר

הגוף  בתנאי  השכר כאמ ור.  שבשנת  3.3. יעמוד  שיירשמ ו, ובלבד 

אשר   מנהל  השכר  של בתנאי  שחרג  ציבור  מוסד  האמור,  על  אף

מלאו לו  83 , יהיה רשאי   ביום  א'  בניסן התשע"ד ) 5 באפריל   352.(

המנהל עד  הגיעו לגיל 81.  שלא להפחית את שכרו  של

שנת   351.  שהוגשו לגבי ) ה( סעיף  3)ב(  יחול  על בקשות  תמיכה

ביום  א' בניסן   סעיף  3)ב(  שאחריהתחילתו  של השנים  או  לגבי 

התשע"ד ) 5 באפריל  352.(. 

תמיכות,  ועדה   בנוהל  זה, החלטת ועדת  האמור  אף )ה() ו(  על 

לתקופה  שלפני   הנוגעת  בעניין  מסוים,  בדיקה  מיוחדת  או  ועדת 

תוצאותיו  הקודם  אם לפי  הנוהל נוהל  זה, תהיה פרסומו  של 

ענין מקלות עם מוסד הציב ור.  באותו
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תוספת  

)סעיפים .)ו().5()א()5(, .)ו().5()ב(ו - 53)ב()55 ((  )ו().5()א()5(, )ו().5()ב( ו- 53)ב()55((" סעיפים .)ו()ב 5(,

    

(

                                  

 

שנרשם   בכל  מקום הנ תמכת. במקרקעין שעליהם  מתוכננת  להתבצע  הפעילות  הציבור מוסד  בזכויות   בהתחשב  נדרשים סוגי  מסמכים 

"הסכם חכירה" יצורף אליו תשריט  מתאים, ככל שקיים  

ה'  טו ר ד'  טו ר ג'  טו ר ב'  טו ר א'  טו ר  

מוסד  מק רקעין שזכויות מק רקעין בת חומי יהודה   מק רקעין  המ וחכרים  ל מוסד  מקרקעין ב בעלות מו סד  הדרישה  מ ס' 

ה ציבור בה ם אינן כמפורט  ושומרון  מי נ הל מקרקעי  ה ציבור  ע ל ידי ציבור  הציבור  או שיש למוסד פר ט בתוספת 

ד '.  עד בטורים  ב ' ה נמצאת בניהול המ מונה על  ישראל א ולם זכויות החכירה של  זכ ות חכירה בהם כשהזכויות 

על  בחינת הבקשה ה רכוש  )לצורך המו סד אינן  רשומות  ב פ נקסי  רשומות בפנקסי 

יד י ועדת ה תמיכות (  ה ממשלתי והנטוש או   ה מקרקעין    המקרקעין  

הה סתדרות הציונית 
ו

ה עולמית 

-- שמיא רב לשולח מנוס--

-תוומרשסם בורח שפסונה לז וסחנןיי בנושל ש הקר: במ לב ומתתשל

 .יבימח תוומברש רסוםהפ



   

 
  

 

  

 

מ ס' 

פר ט בתוספת

 .1

א'  טו ר

הדרישה 

הוכחת זכוי ות 

במקרקעין 

 )חו בה לצרף בשלב 

הבקשה(    ה גשת

ב'  טו ר

מקרקעין ב בעלות מו סד 

ציבור  הציבור  או שיש למוסד

זכ ות חכירה בהם כשהזכויות 

רשומות בפנקסי 

המקרקעין  

זכות בע לות או  הוכחת ל צורך

יגיש מ וסד הציבור  ח כירה

רישום ל פי  ה מבקש ל וועדה נס ח

וחלקה ל פיו ה מוסד המבקש  גו ש

הוא  הב עלים של ה מקרקעין או 

בהם, לפי  חכירה שי ש לו זכות

יהיה מקורי  ה ענ יין ; נסח כאמור

ו עדכני כך שתאריך הוצאתו 

הוא עד ע שרים ואחד י מי ם לכ ל 

מוסד  הגיש היותר בטרם

ה ציבור את הבקשה לתמיכה. 

ב נוסף, לצורך הוכחת זכות 

מוסד הציבור  יגיש ח כירה,

ה מבקש ל וועדה ג ם את הסכם 

ה חכירה ש לו, ל פיו המוסד ר שאי  

ג'  טור

מק רקעין  המ וחכרים  ל מוסד 

מי נ הל מקרקעי  ה ציבור  ע ל ידי

ישראל א ולם זכויות החכירה של 

המו סד אינן  רשומות  ב פ נקסי 

ה מקרקעין   

 

הוכחת סוג זה של זכות  ל צורך

יגיש מוסד הציבור המבקש  ח כירה

אלהשניים-  לוועדה א ת שלושת 

אלה:  מ בין

וחלקה   נסח רישום ל פי גו ש )5(

המתייחסים למקרקעין ש ב הם 

להתבצע הפעילות  אמורה

כאמור יהיה מקורי  הנתמכת; נסח

ו עדכני כך שתאריך הוצאתו הוא 

ע ד ע שרים ואחד ימים לכ ל ה יותר 

הגיש מוסד הציבור את  ב טרם

ה בקשה לתמיכה.; 

הס כם החכירה ש לו  ע ם מינהל  ).(

ישראל לפיו המוסד ר שאי   מק רקעי

ל הקים בקרקע מבנה  צי בור; 

ד'  טו ר

מק רקעין בת חומי יהודה  

ושומרון 

ה נמצאת בניהול המ מונה על 

ה רכוש 

ה ממשלתי והנטוש או  

הה סתדרות הציונית 

ה עולמית 

יגיש  זכות חכירה הוכחת ל צורך

מוסד הציבור המבקש לוועדה את  

ש ני אלה: 

)5 ( אישור ה זכויות של המוסד 

ה מבקש, לפי שם הישוב ו מס'

המ גרש עליו תתבצע הפעילות 

על פי התב"ע; אישור  ה נתמכת,

ה זכויות יהיה מקורי ועדכני כך 

עד ע שרים  הוא שתאריך הוצאתו

היותר בטרם  וא חד ימים לכ ל

הגיש מוסד הציבור את  הבקשה 

ל תמיכה. ; 

). ( הס כם חכ ירה של המוסד 

על הרכו ש  המבקש ע ם הממונה

ההסתדרות  והנטוש א ו ה ממשלתי

ה'  טו ר

מוסד  מק רקעין שזכויות

ה ציבור בה ם אינן כמפורט 

ד '.  עד בטורים  ב '

על  בחינת הבקשה  )לצורך

יד י ועדת ה תמיכות ( 

זכות בעלות או  הוכחת ל צורך

יגיש מוסד הציבור  ח כירה

אלה:  ה מבקש ל וועדה את שני

)5(. נ סח רישום לפ י גוש ו חלקה 

בהם  ה מתייחסים למקרקעין

להתבצע הפעילות  אמ ורה

כאמור יהיה  ה נתמכת; נסח

מק ורי ועדכני כך שתאריך 

הוצאתו הוא עד ע שרים ואחד 

ימ ים ל כל היותר בטרם הגיש 

הבקשה  מו סד הציבור את 

ל תמיכ ה;  

כל  ).(. ה סכם בע לות, חכירה או

אחר, שנ חתם  עם ה מוסד  ה סכם

זכויותיו  המעיד  על ה מבקש ,

 

 

ו
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א'  טו ר

 השידרה

ב' טו ר

     סדמוותלבעבןיקערמק

ורביצדסמולשישוארבויצה    

תויכוזשהכםבהרהיחכתוזכ     

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

ת  איןערקקמבעצבל

  ;תמכתנה

 

  תולעיהפ

ג'  טו ר

יםכרוחהמיןקערקמ סדמו   ל    

         ירקעקמהלנימידילערבויצה 

לשהריהחכתיוזכוםולאאלשרי      

פ   המו      יסנקבתוומשרןניד אס

    ןיקערמקה

ה"ירכחםהסכל   , " זהענייןל

םסכפםסכהם       גבשייח ה,וחית

בםסכוא(צתבש      )מתורכיש רה

  .תשור

יערקקמהלינממתויוזכרושאי)3 (    

ןיערקקלמםיחסיתימ    הלאשרי

תולעיהפעצבתהה לרמו    אםבה

תמכתנ   . ה

ד'    טו ר

יהודה  בתחומי מקרקעין

ושומרון 

בנ יהול המ מונה על ה נמצאת

ה רכוש 

או    וה נטוש ה ממשלתי

הה סתדרות הציונית 

ה עולמית 

דסמו    ליתמלעוהתניויצה הויפ

ליאש      ה עקקררשבקמ בםקיה

י            מ יןינל;רבוצהנב םסכלה ",זהע

"      ירהכח חתוהםגבשייח  יפםסכ

. בםכהסאו ותשרר     
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ה'  טו ר

מוסד ש זכויות מק רקעין

כ מפורט  אי נן ה ציבור בה ם

ד '.  עד בטורים ב '   

על ה בקשה בחינת  )לצורך

ה  תמיכות (  וע דת יד י

בה      לסחיב רהמושןיערקמק אם

ופי  לוכתמתנהתוילפעהצעבהתל

םקיהלאישרשבקהמ    סדומה

.   צהנמבערקקב רבו    י

 



   

 
  

 

  

 

' ארטו  ' ברטו  ' דרטו  'גרטו  ' הרטו   

   סדמוותלבעב  ןיקערמק השידרה

    ורביצדסמולשישוא רבויצה

םבהרהיחכתוזכ   תויכוזשהכ   

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

קערקמ כרוחהמ  ין      סדמולים 

רבויצה         ירקעקמהלנימידילע 

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

    יסנקפב  תוומשר  ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה להוינב      עלהנמוהמ 

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

   דסמותויוזכשןיקערמק

א רבויצה    םבה 

' 

   טורפמכןני

 '. דדע  ביםורטב

  )  לעהשקבהתניבחךורלצ

תדועייד (   ותכיתמה    

 

:הלמאחד-א        

 )    לעםיודעבשדרעה(א

טעלמ    ןיקערמקה

 

  תבוטלםיבודשע

:הלמאדחא    הניהמד

 - רדעהא) (-  

  לעםיבודשע

הבו)ח   עקרהק

    שתגהלבשבףצרל

    (השקבה

 

 

 

םיודבשערעדהרדבב     רשואי

:לןלה    טרפומכ

תכשמלירקומ   םישורחנס

ךיארתש   ךכינדכעויןערקקמה

דחואםרישעדא עוה    ותאצוה

שהגיםטרברתיוה    לכלםיימ

השבקהאתרויבצה    דסמו

  ה;כמיתל

 

אהוששבקמדסמול   סחיב

תיפתוישהודגאוא     – הברח

תוברחהםשררושאי   םגףרוצי

ותפיתוישת הודוגהא   , םשראו

יההיןתינוילפתונכושהמ   םשר

ותיוכזלד עועבשןיאש    חוכוהיל

;ןעיקקרמלסחבי   סדומה

הירחכותיוכזעלבזה    –     ןיינלע

יןבלוינבשרבויצדסומםג      בשייח

םחתנלראשייקערמק    לנהמי

תורכישםהסכ,תוחיפ    םסכה

רב)האשהרםסכהוא      (צתבש)מ

-  (;  תשור
רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

 םשרואתורחבהםשרטפל

,יןינעהפיל   ,ותיופיתשהתדווגהא

דסומהתוויכזלד עובשעןאי   וילפ

םיודבשע   רעדהרדבברשואי

: טרפומכ לןלה  

םיודבשעמינקתוויכזרשואי (    )א

ילתשממהשכוהרעל    הונממהמ

תיניוצה   תורדסתההואשטונהו

. תמילעוה  

      ןתניוילפתוונכשהמםשרטל( פ)ב

ותיוכזלד עועבשןיאש    חוכוהיל

;  סדומה חסיבןעיקקרמלסחבי   

ואהרחבאוהששבקמ     דוסמל

טלם פגרףוציתיופתשי    –   הדגוא

תוודגהאםשרואותרבהח    םשר

,   יןיענהיפ, לותיפתוישה ןאיוילפ 

שבקהמדוסמהתויכוז     לעדבושע

םיודבשע   רעדהרדבברשואי

,  טרפומכ היטלהחםאתלזולןלה  

: דתעו תראחותכיתמה   

;  )א םדיבועשמינקובטאחנס (   

תויוזכלעבשקמבה    םא()ב

םשרטלפםגרףוצי     הירכח

לד עובשעיןאופיל    תוונכשמה

; סדומהתוויכז יןערקקלמ   

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –    הודגאאו

  םשרואתורחבהםשרטפל

, יןינעהפילותיופיתשהתדווגהא  ,  

תוויכזלד עובשעןאי    וילפ

  'סמ

תפסובתטר   
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' דרטו  'גרטו  'ברטו  'ארטו  ' הרטו   

סדמוותלבעב   ןיקערמק השידרה

     ורביצדסמולשישוארבויצה

תויכוזשהכםבהרהיחכ     תוזכ

יסנקפב  תמוושר

  ןיקערמקה

סדמוליםכרוחהמ   יןקערקמ

ירקעקמהלנימידילע         רבויצה

לשהריהחכתיוזכוםולא      אלשרי

יסנקפבתוומשר        ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

ה דהויימחובת  ןיקערמק

 ןמרוושו

עלהנמוהמלהוינב      תאצנמה

  שוכרה

אושוטנוה     ילתשממה

תיניוהצ   תודרסתהה

  תילמעוה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  דסמותויוזכשןיקערמק

טורפמכןניאםבה      רבויצה

דדע'    '. ביםורטב

לעהשקבה   תניבחךורלצ)

ותכיתמהתדוע     ( ייד

,  ודבשעס לחבייןניעהילפ

   דסמוהותיוכזעלםייקה

. יןערקקלמחסיבשבקמה   

   םיודבשערעדהרדבברשואי

:  לןלהטרפומכ   

 (   ינכעדוירקומםישורחנס)א

     דעאהוואתצוהךיארתשךכ

      רותיהללכםמייחדאוםרישע

      תאורבציהסדומשיגהםטרב

    יכדימעה,כהמיתלהשקב

    דסוהמתוויכוזיןערקקמה

     דובשעלמכםייקניןערקקמב

;  ןדילכפילע    

 (   תויוזכלעבשקמבהםא)ב

     םשרורשאיםגרףוציהירכח

- רושאי.יןערקקלמחסיב שבקמה  

  טורפכמםיודבשע  רעדהרדבב

-: ןללה  

    תויכוזלבעשבקמהםא ()א

    םשרורשיאםגףורצי  - הירכח

   לד עובשעיןאופיל  תוונכשמה

    ;ןעיקקרמלסחביסדומהתוויכז

    הירחכותיוכזעלב    – זה ענייןל

בשייח     םחתנשרבויצדסומםג 

    לראשייקערמקלנהמיןילב  וניב

   תורכישםהסכ,תוחיפ םסכה

(צתבש)מ    רב)האשהרםסכהוא 

  (.-  תשור

  רהבחאהוששבקמדסמול  סחיב

   םגףרצוי  – יתפתויש  הודגאאו

   רדבברושאיןיערקמקל  סחיב

: ןלהלטרפוכמםדיבועש  רדהע    

   םיודבשעמינקתוויכזרשואי ( )א

  ילתשממהשכוהרעל  הונממהמ

 תיניוצה  תורדסתההואשטונהו

. תמילעוה  

ויפת לונושכהמםשררושיא    ()ב

     סחביסדומהתוויכזלד עובשעןאי

; ןעיקקרמל   שבקמדסולמחסיב 

   – תיפתוישדהוגאוא  הברחאושה

םגףרוצי    ואתוברחהםשררושאי 

,  ילפותיפתושיהתוודגהא  םשר  

, יןיענה     תוויכזלד עובשעןאיוילפ 

. יןקערמקלסחבישבקהמסדומה     
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  סחבישבקהמ  סדומה

. יןעקקרמל    רדער הבבדרשואי 

,    םאתולזלןלהטרפוכמ םדיבושע  

    : רתחאתוכמיתה  תדעוטהילהח

;  םדיבועשמינקובטאחנס ()א      

ותיוכזעלבשבקהמםאו   ()ב

   םשרורשאיםגרףוצי  הירכח

   לד עובשעיןאופיל תוונכשמה

; יןערקקלמ  סדומהתוויכז

  רהבחאהוששבקמדסמול  סחיב

   םגףרצוי  – יתפתויש  הודגאאו

  םשרואותרבהח  םשררשואי

, ותיופיתשהתדווגהא , יןינעהפיל 

   תוויכזלד עובשעןאי וילפ

   סחבישבקהמ  סדומה



   

 
  

 

  

 

' דרטו  'גרטו  'ברטו  'ארטו  ' הרטו   

קערקמ  סדמו  ותלבעב ןיקערמק השידרה כרוחהמ ין   דסמותויוזכ  שןיקערמק ה דהוי  ימחובת  ןיקערמק   סדמול ים  

מידילע   רבויצה   ורביצדסמולשישוא  רבויצה    טורפמכןניא  םבה  רבויצה ןמרוושו    ירקעקמהלני  

תאצנמה     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי תויכוזשהכ    םבהרהיחכתוזכ   '. דדע'  ביםורטב   עלהנמוהמ  להוינב 

   לעהשקבהתניבחךורלצ)  שוכרה   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו  יסנקפבתמוושר

  ( ותכיתמה   תדועייד  או   שוטנוהילתשממה    ןיקערמקה  ןיקערמקה

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

.  יןעקקרמל    םשרואותרבהחםשררשואי     עלדבועשןיאיופל יןערקקמה  
 

   ,יןינעהפיל,ותיופיתשהתדווגהא   סחביסדומהתוויכז
 

   דסומהתוויכזלד עובשעןאיוילפ  ;ןעיקקרמל 

   .יןערקקלמחסיבשבקמה 
 

   אהוששבקמדסמולסחיב

     – תיפתוישהודגאואהברח

   תוברחהםשררושאיםגףרוצי

   ,ותפיתוישת הודוגהאםשראו

    לד עועבשיןאופיל  ,יןניעהילפ

    סחבישבקהמסדומהתוויכז

 .יןעקקרמל

 

 

ו ו

ו ו

ו 1

ו

רשמי-- -- נוסח משולב לא

לנוסח שפורסם ברשומותלתשומת לב זה נוסח בין של שוני במקרה :-

הפרסום ברשומות מחייב.

 מס'

בתוספת  פרט

61 



   

 
  

 

  

 

  'ארטו

 השידרה

 

תויביהתח(ב )  

על   םימכסמאימצהל

םיודעבש   רדיעה

 תבטום לנישא

עתב  םא)הניהמד

  השקבהתשגה

םנשי  כהיתמל

  לעםיבודשע

 (ןיקערמקה

תויביהתח(ב  )   -
על   םימכסמאימצהל

םא)םיודעבש   רדיעה

  השקבהתשגהתעב

םנשי  כהיתמל

  'ברטו

  סדמו ותלבעב  ןיקערמק

   ורביצדסמולשישוא  רבויצה

םבהרהיחכתוזכ    תויכוזשהכ  

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

-

 

ם דיועבשהרדבבטורפי55-.   

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

ךכינכעדוירקומ    םישורחנס

דעאוהואתצוה  ךירתאש

רותיהללכםמיי     חדאוםרישע

תאורבציהסדומ      שיגהםטרב

;היכתמל  השבקה

אהוששבקמדסמול   סחיב

תיפתוישהודגאוא     – הברח

תוברחהםשררושאי   םגףרוצי

,ותפיתוישת הודוגהא   םשראו

ודבעשס לחבי    ,יןניעהילפ

דסמוהותיוכזעל   םייקה

.יןערקקלמחסיב   שבקמה

  'גרטו

קערקמ    סדמול יםכרוחהמ   ין 

רבויצה מידילע        ירקעקמהלני  

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

 

םדיועבשהרדבבטורפי55 .   

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

תויכוז   לעתנווכשמהםשרטפל

;ןעיקקרמלסחבי   סדומה

--

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

 םשרואתורחבהםשרטפל

.יןינעהפיל    ,ותיופיתשהתדווגהא

 . .   לעתתמואמשבקמהתובייחהת

ואהיהפו למעמטןדיךורע      ידי

תדעוולרשואי     אצימהלבייחמת

םיודבשע   רעדהרדבבתויכמתה

ןכו()אהסקפב'גרטוב     רומאכ

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה    עלהנמוהמ להוינב  

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

 

םדיועבשהרדבבטורפי55 .   

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

סחבי   תנווכשמהםשרטפל

; ןעיקקרמל  

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

. ותיופיתשהתדווגהא  , יןינעהפיל 

 . .   לעתתמואמשבקמהתובייחהת

אוההיפ, למועמטןדיךורע       ידי

תדעוולרשואי     אצימהלבייחמת

םודיבשע    רעדהרדבבתויכמתה

--

קהספב'רטוברומאכ (  ךתוב–א)ד     

 

  'סמ

   תפסובתטפר

ו
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ו ו

ו 1

רשמי-- -- נוסח משולב לא

לנוסח שפורסם ברשומותלתשומת לב זה נוסח בין של שוני במקרה :-

הפרסום ברשומות מחייב.

60 

' הרטו  

 דסמותויוזכ  שןיקערמק

רבויצה   טורפמכןניא םבה   

    '. דדע'ביםורטב

   לעהשקבהתניבחךורלצ)

תדועייד (   ותכיתמה   

 

טוריפ.5   םדיובשער הבבד 

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

ךכינכעדוירקומםישורחנס (    )א

םרישד עעאוהואתצוה   ךירתאש

םטרבתרויהללכםמיי     דחוא

שהבקהתארבוציהדוסמ     שיגה

. כהמיתל  

תויוזכלעבשקמבה    םא()ב

,    ירהכח םשררושאיםגףרצוי 

; וונכשמה ת  

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –    הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי



   

 
  

 

  

 

' ארטו  

 השידרה

לעםיבודשע (עקקרה   

' ברטו  

   סדמוותלבעב  ןיקערמק

    ורביצדסמולשישוא רבויצה

םבהרהיחכתוזכ   תויכוזשהכ   

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

 

תתמואמשבקמהתובייחהת. .   

הפיל,מוטעמןידךרעודיי      לע

רשואיאצימהלבייחמת    אוה

רדהערבבדתוכיתמה    דתעוול

'בורטברואמכ    םדיבושע

םמייךותב()א    –    11  הסקפב

תעדוהשראיושב    דעמוהמ

השבקהתא   תויכמתה

רבדבטרויפ .  .כהמיתל

סחביםמיייקה   םדיועבשה

  :ןעיקקרמל

ינכעדוירקומםישורחנס) (    א

דעאהוואתצוהךיארתש     ךכ

רותיהללכםמיי       חדאוםרישע

  'גרטו

קערקמ כרוחהמ  ין      סדמולים 

רבויצה         ירקעקמהלנימידילע 

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

    יסנקפב  תוומשר  ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

לנהממינדכעתוויכז     רשואי

םסיחיתימה  לאשרייערקמק

עצבהתלהורמאםהשב    ןעיקקרמל

םמייךותבתכתמנה   -   11 תולעיהפ

תדועוהשראיושב    דעמוהמ

.כהמיתלהשבקהתא     תויכמתה

םמיייהקםדיבועשהברדבטוירפ .  

ן:יערקמקל    סחיב

חסיבתונכושהמ   םשררשואי

  .יןעקקרמל

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

יןינעהפיל   . ,ותיופיתשהתדווגהא

תתמואמשבקמהתובייחהת . .   

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה להוינב      עלהנמוהמ 

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

הרשאיובשדעמוהמםמיי11    

השבקהתאתכוימהת     תדווע

. .  כהמיתל םודיבשער הבדבטרויפ 

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

חסיבתונכושהמ   םשררשואי

. יןעקקרמל  

רהבחאהוששבקמדסמול     סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

,  . ותיופיתשהתדווגהא יןינעהפיל 

תתמואמשבקמהתובייחהת . .   

      אוההפיל,מוטעמןידךרעודיילע

תדעוולרשואי       אצימהלבייחמת

םודיבשע    רעדהרדבבתויכמתה

( רומאכ השנמתקספב'רטוב     )אד

 

' סמ  

   תפסובתטפר

ו
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' הרטו  

   דסמותויוזכשןיקערמק

א רבויצה    םבה 

' 

  טורפמכןני

 '. דדע  ביםורטב

 )  לעהשקבהתניבחךורלצ

תדועייד (   ותכיתמה   

.ותיופיתשהתדווגהא  , יןינעהפיל 

תתמואמשבקמהתובייחהת. .   

הפיל,מוטעמןידךרעודיי      לע

רשואיאצימהלבייחמת    אוה

רדהערבבדתוכיתמה      דתעוול

' םדיבושע הקסבפהורטברואמכ    

דמועהמםמייךותב (  –   11     )א

תאתכויתמהתעדווהשראי     בוש

. 5 .  השבקה ברדבטוירפהיכתמל  

סחביםמיייקה   םדיועבשה

:  ןעיקקרמל  

ךכינכעדויורקמםושריחנס ( .     א)

םרישעדעאוהואתצוה     ךירתאש

םטרבתרויהללכםמיי      דחוא

שהבקהתארבוציהדוסמ     שיגה



   

 
  

 

  

 

א'    טור

הדרישה 

ב'   טור

מקרקעין ב בעלות מו סד 

ציבור  הציבור  או שיש למוסד

זכ ות חכירה בהם כשהזכויות 

רשומות בפנקסי 

המקרקעין  

הגיש מוסד הציבור את   ב טרם

הבקשה לתמיכה ; 

אם המבקש בעל זכויות  )ב ( .

רשם  ח כירה יצורף גם אישור

המקרקעין . 

מבקש שהוא  ביחס למוסד

אגודה שיתופית  –  ח ברה או

החברות  רשם יצורף גם אישור

או רשם האגודות השיתופיות, 

העניין, ביחס לשעבוד  לפי

ה קיים על זכויות המוסד 

המבקש ביחס למקרקעין. 

מאומתת   . . התחייבות המבקש

לפיה  ע ל ידי עורך דין מטעמו,

להמציא אישור  ה וא מתחייב

ג'  טו ר

מק רקעין  המ וחכרים  ל מוסד 

מי נ הל מקרקעי  ה ציבור  ע ל ידי

שראל א ולם זכויות החכירה של 

המו סד אינן  רשומות  ב פ נקסי 

ה מקרקעין   

ע ל ידי עורך דין מטעמו לפיה הוא

להמציא  אישור לוועדת  מת חייב

העדר שעבודים  בדבר ה תמיכות

משנה )א(  בפסקת כ אמור בטור ג'

ו כן אישור זכויות עדכני ממינהל 

ישראל המתייחסים  מקרקעי

מקרקעין ש בה ם אמורה להתבצע 

הפ עילות הנתמכת - תו ך  21 ימים 

וועדת  מ המועד ש ב ו אישרה

התמיכות את הבקשה לתמיכה; 

 

ד'   טור

מק רקעין בת חומי יהודה  

ושומרון 

ה נמצאת בניהול המ מונה על 

ה רכוש 

ה ממשלתי והנטוש או  

הה סתדרות הציונית 

ה עולמית 

מהמועד ש בו   – תו ך  21 י מים

אישרה וועדת התמיכות את 

ה בקשה לתמיכה;  

 

ה'  טו ר

מוסד   'סמ מק רקעין שזכויות

ה ציבור בה ם אינן כמפורט 

ד '.  עד בטורים  ב '

על  בחינת הבקשה  )לצורך

יד י ועדת ה תמיכות ( 

   תפסובתטפר

י

ו
ל תמיכה.  

אם המבקש בעל זכויות  )ב ( .

רשם  ח כירה יצורף גם אישור

ה משכונות.  

חברה  מבקש שהוא ב יחס למוסד

או אגודה שיתופית  – י צורף גם 

רשם  רשם החברות או אי שור

העניין .  השיתופיות, לפי הא גודות

מאומתת   . . התחייבות המבקש

לפיה  ע ל ידי עורך דין מטעמו,

להמציא אישור  ה וא מתחייב

לו ו עדת התמיכות בדבר העדר  

שע בודים כאמור בטור  ה'

משנה )א(  – ת וך  21 ימ ים  ב פסקת

מ המועד  ש ב ו אישרה ו ועדת 
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' דרטו  'גרטו  'ברטו  'ארטו  ' הרטו   

קערקמ  סדמו  ותלבעב ןיקערמק השידרה  'סמ כרוחהמ ין   דסמותויוזכ  שןיקערמק ה דהוי  ימחובת  ןיקערמק   סדמול ים  

מידילע   רבויצה   ורביצדסמולשישוא  רבויצה   תפסובתטפר   טורפמכןניא  םבה  רבויצה ןמרוושו    ירקעקמהלני  

תאצנמה     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי תויכוזשהכ    םבהרהיחכתוזכ   '. דדע'  ביםורטב   עלהנמוהמ  להוינב 

   לעהשקבהתניבחךורלצ)  שוכרה   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו  יסנקפבתמוושר

ו  ( ותכיתמה   תדועייד  או   שוטנוהילתשממה    ןיקערמקה  ןיקערמקה
   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

; תויכמתהרדהערבבדתוכיתמה    דתעוול הכמיתלהשבקהתא   

'בורטברואמכ    םדיבושע
 

וךת(א  )   –   21 נהשמתסקפב

תדעוהשראיבודועהממ     םיימ

      ;הכמיתלהשבקהתאתויכמתה

 

ו ו
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  'ארטו

 השידרה

ותבייתחה 1 (  )ב

ןיקערמקה   לעםשורל

  תבוטלןשוארדבושע

 הבגובהניהמד

תופחל  הכיתמה

תחפתאשל    הפקותל

דסמו()גם.ינ     ש22-מ

לכוי   נוישארבויצ

  םיורשיאאימצהל

תוקאספב   טרפומכ

שקמבו(ב-ו(א)  )    

ושתקב   ותנפהל

  תעדוותניחלב

 ,  ותכיתמה

  'ברטו

  סדמו ותלבעב  ןיקערמק

   ורביצדסמולשישוא  רבויצה

םבהרהיחכתוזכ    תויכוזשהכ  

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

םדיועבשהרדבבטורפי55 .   --

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

ינכעדוירקומםישורחנס (   )א

דעאהוואתצוהךיארתש     ךכ

רותיהללכםמיי     חדאוםרישע

תאורבציהסדומ      שיגהםטרב

;היכתמל  השבקה

אושהשבקמדסולמחסיב (     )ב

תיפתוישהודגאוא     – הברח

תוברחהםשררושאיםגףר     ויצ

,ותפיתוישת הודוגהא   םשראו

ודבשעס לחבי  ,יןניעהילפ

דסמוהותיוכזעל   םייקה

.יןערקקלמחסיב   שבקמה

 . .   תתמואמשבקמהתובייחהת

  'גרטו

קערקמ    סדמול יםכרוחהמ   ין 

רבויצה מידילע        ירקעקמהלני  

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

םדיועבשהרדבבטורפי55 .   

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

תויכוז   לעתנווכשמהםשרטפל

;ןעיקקרמלסחבי   סדומה

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

--

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

   .יןינעהפיל,ותיופיתשהתדווגהא

תתמואמשבקמהתובייחהת . .   

אוההפילומטעמןידךרעודיי        לע

תדעוולרשואי     אצימהלבייחמת

דועבשםשורי    רדבבתויכמתה

רשואיןכוהינדהמתובטל     ןושאר

יקערמקלנהממינדכע     תוויכז

םבהשןעירקקמלסחבי     לאשרי

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה    עלהנמוהמ להוינב  

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

םדיועבשהרדבבטורפי55 .    

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

תויכוז   לעתנווכשמהםשרטפל

; סדומה ןעיקקרמלסחבי   

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

. יןינעהפילותיופיתשהתדווגהא  ,  

תתמואמשבקמהתובייחהת . .   

      אוההפיל,מוטעמןידךרעודיילע

תדעוולרשואי      אצימהלבייחמת

דועבשםשורי    רדבבתויכמתה

ךותבהינדהמתובטל     –    11 ןושאר

-

דתעווהשראיובשדועהממ      םיימ

-

.  תויכמתה כהמיתלהשבקהתא    

 

  'סמ

   תפסובתטפר

 ו
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' הרטו  

 דסמותויוזכ  שןיקערמק

רבויצה   טורפמכןניא םבה   

    '. דדע'ביםורטב

   לעהשקבהתניבחךורלצ)

תדועייד (   ותכיתמה   

םדיועבשהרדבבטורפי55 .   

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

ךכינכעדוירקומםישורחנס (    )א

םרישד עעאוהואתצוה  ךירתאש

םטרברתויהללכםמיי      דחוא

שהבקהתארבוציהדוסמ     שיגה

; הכמיתל  

תויוזכלעבשקמבה    םא()ב

םשרטלפםגרףוצי     הירכח

דוסמהתויוזכלע    תוונכשמה

; סחיב ןיערקמקל 

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –    הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

. יןינעהפילותיופיתשהתדווגהא  ,  

--



   

 
  

 

  

 

' ארטו  

 השידרה

' ברטו  

   סדמוותלבעב  ןיקערמק

    ורביצדסמולשישוא רבויצה

םבהרהיחכתוזכ   תויכוזשהכ   

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

הפיל,מוטעמןידךרעודיי      לע

רשואיאצימהלבייחמת    אוה

םשורירבבדתוכיתמה    דתעוול

נהימדהתבוטלןשורא     –דבושע 

ובשדמועהמםמיי   11      ךותב

תאתויכמהת   תדועהרשאי

שבקמהל. ע.היכתמל   השבקה

אוהיכותשבקבבתבכ     יןיצל

נתיחלבותשבקתונפלה      שבקמ

ותכיתמה    . דתעו

םדיובשער הבבדטוריפ. .  

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

ינכעדויורקמםושריחנס) ( .    א

דעאהוואתצוהךיארתש     ךכ

רותיהללכםמיי       חדאוםרישע

  'גרטו

קערקמ כרוחהמ  ין      סדמולים 

רבויצה         ירקעקמהלנימידילע 

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

    יסנקפב  תוומשר  ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

תולעיהפ  עצבתהלרהואמ

  -   11   דעמוהמםמייךובתתמכתנה

תאתכויתמהתעדווהשראי      בוש

.היכתמל   השבקה

 .     ותשבקבבכתבןייצלשבקהמלע

ותשקבתונהפש לקמבאהו     יכ

ותיכמתהתדוע    . תניחלב

םדיובשער הבבדטוריפ . .  

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

חסיבתונכושהמ   םשררשואי

  .יןעקקרמל

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

   .יןינעהפיל,ותיופיתשהתדווגהא

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה להוינב      עלהנמוהמ 

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

 

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

ותשבקבבכתבןייצלשבקהמלע .    

ותשקבתונהפש לקמבאהו     יכ

ותיכמתהתדוע     . תניחלב

םדיובשער הבבדטוריפ.  .  

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

חסיבתונכושהמ    םשררשואי

. יןעקקרמל  

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

. ותיופיתשהתדווגהא  , יןינעהפיל 

 

' סמ  

   תפסובתטפר

ו
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' הרטו  

   דסמותויוזכשןיקערמק

א רבויצה    םבה 

' 

  טורפמכןני

  ביםורטב '. דדע

 )  לעהשקבהתניבחךורלצ

תדועייד   (ותכיתמה 

תתמואמשבקמהתובייחהת . .    

הפיל,מוטעמןידךרעודיי      לע

רשואיאצימהלבייחמת    אוה

םשורירבבדתוכיתמה     דתעוול

נהימדהתבוטלןשורא     – דבושע

ובשדמועהמםמיי   11     ךותב

אתתוכמיתה    תדועוהרשאי

. השבקה היכתמל  

בכתבןייצלשבקהמלע .     

תונפהלשבקמאוהיכ     ותשבקב

     . תויכמהתתדועתניבחלותשקב

םדיובשער הבבדטוריפ.  .   

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

 ( .     ךכינכעדויורקמםושריחנסא)

םרישעדעאוהואתצוה     ךירתאש



   

 
  

 

  

 

  'ארטו 

השידרה

  'ברטו

     סדמוותלבעבןיקערמק

     ורביצדסמולשישוארבויצה

     תויכוזשהכםבהרהיחכתוזכ

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

גהםטרב       תאורבציהסדומשי 

 ; היכתמל השבקה

    תויכוזלבעשבקמהםא) ( .ב

     םשרורשאיםגרףוציהירכח

 . ותונכשמה

  אהוששבקמדסמול סחיב

   – תיפתוישהודגאוא  הברח

 תוברחהםשררושאי  םגףרוצי

 ,ותפיתוישת הודוגהא  םשראו

  דבועשלחסיב  ןיניעהילפ

   חסיבדסמוהותיוכזעל  םייקה

 .יןעקקרמל

  'גרטו

סדמול       יםכרוחהמיןקערקמ

         ירקעקמהלנימידילערבויצה

לשהריהחכתיוזכוםולא     אלשרי

        יסנקפבתוומשרןניד אסהמו

    ןיקערמקה

' דרטו  

     ה דהויימחובתןיקערמק

 ןמרוושו

עלהנמוהמ     להוינבתאצנמה

  שוכרה

     אושוטנוהילתשממה

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה
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ו ו
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' הרטו  

   דסמותויוזכשןיקערמק

      טורפמכןניאםבהרבויצה

    '. דדע'ביםורטב

לעהשקבהתניבחךורלצ)   

     ( ותכיתמהתדועייד

      םטרבתרויהללכםמיי  דחוא

שיגה       שהבקהתארבוציהדוסמ 

  ; הכמיתל

  (    תויכוזלבעשבקמהםא.ב)

הירכח     םשרורשאיםגרףוצי 

.  ותונכשמה  

  רהבחאהוששבקמדסמול  סחיב

   םגףרצוי  – יתפתויש  הודגאאו

  םשרואותרבהח  םשררשואי

, ותיופיתשהתדווגהא  ןיינעהפיל 



   

 
  

 

  

 

  'ארטו

 השידרה

ונישארבויצדסמו(ג )  

יאמצלה   וליכ

טרפומכ   םיורשיא

(ב-ו    ) ()אתאוסקפב

תונפהל   שקבמו

תדועותנילבח   ותשקב

  םיבודשע

  'ברטו

  סדמו ותלבעב  ןיקערמק

   ורביצדסמולשישוא  רבויצה

םבהרהיחכתוזכ    תויכוזשהכ  

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

בתכבןיצילשבקמהלע 5 .   

תונפלהשבקמאוהיכ    ותשבקב

.םיודבשעתדועתניבחל   ותשקב

םדיובשער הבבדטוריפ . .  

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

ינכעדוירקומםישורחנס (   )א

דעאהוואתצוהךיארתש     ךכ

רותיהללכםמיי    חדאוםרישע

תאורבציהסדומ      שיגהםטרב

;היכתמל  השבקה

תויוזכלעבשקמבהםא (   )ב

םשרורשאיםגרףוצי     הירכח

  ;תוונכשמה

אהוששבקמדסמול   סחיב

  'גרטו

קערקמ    סדמול יםכרוחהמ   ין 

רבויצה מידילע        ירקעקמהלני  

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

בתכבןיצילשבקמהלע 5 .   

תונפלהשבקמאוהיכ     ותשבקב

.םיודבשעתדועתניבחל    ותשקב

םדיובשער הבבדטוריפ . .  

:ןעירקקמלסחבי    םמיייקה

תויכוז   לעתנווכשמהםשרטפל

.ןעיקקרמלסחבי   סדומה

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

   .יןינעהפיל,ותיופיתשהתדווגהא

ערקקדבועשה לשבקב3.    

םכימסהמ   –   יתפלוח

יבג, ל()אהקסבפ    םטירומפה

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה    עלהנמוהמ להוינב  

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

בתכבןיצילשבקמהלע.  5   

תונפלהשבקמאוהיכ     ותשבקב

. ותשקב תויכמהתתדועתניבחל   

םדיובשער הבבדטוריפ.  .  

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

תויכוז   לעתנווכשמהםשרטפל

. סדומה ןעיקקרמלסחבי   

רהבחאהוששבקמדסמול    סחיב

םגףרצוייתפתויש    –   הודגאאו

םשרואותרבהח    םשררשואי

.  יןינעהפילותיופיתשהתדווגהא  ,  

יתפלוחערקקדובשעה לשקבב 3 .   

הסקפבםטירפוהמםימכסמה –    

תיפלוהחערקקהיבגל, (    )א

 

  'סמ

   תפסובתטפר

ו
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' הרטו  

 דסמותויוזכ  שןיקערמק

רבויצה   טורפמכןניא םבה   

    '. דדע'ביםורטב

   לעהשקבהתניבחךורלצ)

תדועייד  ותכיתמה   )  

בתכבןיצילשבקמהלע.  5   

תונפלהשבקמאוהיכ    ותשבקב

םיודבשעתדועתניבחל   ותשקב

. בשבח לליהכ  

םדיובשער הבבדטוריפ.  .  

:  םמיייקה ןעירקקמלסחבי   

ךכינכעדוירקומםישורחנס (    )א

   םרישד עעאוהואתצוהךירתאש

םטרבתרויהללכםמיי     דחוא

שהבקהתארבוציהדוסמ     שיגה

; הכמיתל  

תויוזכלעבשקמבה    םא()ב

םשרטלפםגרףוצי     הירכח

דוסמהתויוזכלע    תוונכשמה

דסולמסחיב.יןערקמקל    סחיב



   

 
  

 

  

 

  'ארטו 

 

 השידרה

תשדרנההוחטב  ()א

 תטחבהךורצל

    דסומלשוותביחיתה

 שבקמרבויצה

  'ברטו

  סדמו ותלבעב  ןיקערמק

   ורביצדסמולשישוא  רבויצה

םבהרהיחכתוזכ    תויכוזשהכ  

  יסנקפבתמוושר

  ןיקערמקה

   – תיפתויש   הודגאואהברח

   תוברחהםשררושאיםגףרוצי

   ,ותפיתוישת הודוגהאםשראו

    דבועשלחסיבןיניעהילפ

     חסיבדסמוהותיוכזעלםייקה

 .יןעקקרמל

   עקקרדבועשלהשבקב3. 

 םכיממסה   – יתפלוח

     (, )אהקסבפםטירומפה

    .יתפלוהחעקקרהיבגל

 

     עצויבלעדעיהמםישורחנס

תהב   ההראזרתעהםישור   םא 

   רויבצהדסומתובייחהתל

   ,רביעלהאשל   היכמהתשבקמ

  'גרטו

קערקמ    סדמול יםכרוחהמ   ין 

רבויצה מידילע        ירקעקמהלני  

     לשהריהחכתיוזכוםולא אלשרי

   יסנקפב  תוומשר   ןניד אסהמו

    ןיקערמקה

  תיפלוהחערקקה

 

   :להאלכתאשגיי

יעק (     רמקלנהיממתויביחהת)5

  תכשבלאתכנשמםשוריל לאשרי

' דרטו  

ןיקערמק   ה דהויימחובת   

 ןמרוושו

תאצנמה    עלהנמוהמ להוינב  

שוכרה  

שוטנוהילתשממה    או  

   תיניוהצתודרסתהה

  תילמעוה

: להאלכתאשגיי   

    שכורהלה ענוממהרושאי()5

    תוזכםשורילי עתלשממהושטונה

 

 

 

 

ו ו

ו ו
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' הרטו  

 דסמותויוזכ  שןיקערמק

רבויצה   טורפמכןניא םבה   

  יםורטב  '. דדע'ב

   לעהשקבהתניבחךורלצ)

תדועייד (   ותכיתמה    

 

 

  הדגואו   אהרחבואהששבקמ

םשררושאיםגףרצוי   –    תפיתויש

   תדווגהאםשרואתורחבה

. יןיענהיפ, לותיפתוישה

יתפלוחערקקדובשעה לשקבב.  3  

יגב, ל(א)   קהספבםימכסמה – 

" יתפלוהחערקקה

     תאהנחתותכיתמה  דתעו

    םריושילאחסיבשבקמה

  םישדרנה



   

 
  

 

  

 

  'ארטו

 השידרה
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מי ום אישור התמיכה 
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ה תחייבות המבקש 

לע שות שימוש במבנה 

ב יחס אליו ניתנת 
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ה' בשבט  התשע"ג ) 58 בינואר  353.(  

                                                                             

 ____________       

     יובל שטייניץ  

      שר האוצר  

                                                                                      

                                                                                        

כ"ה בסיוון  התשע"ג ) 3 ביוני  353.(  

                                                                             

 ____________      

     יאיר לפיד  

    שר האוצר  

                                                                                      

                                                                                  

כ"ח באלול  התשע" ג ) 3 בספטמבר  353.(  
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 יב.יחת מוומשסום ברהפר

-
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	 םיפתתשמל הקיזב תנתינה  הכימת – "םיפתתשמ יפל הכימת" ודי לע םיחוודמו רוביצהדסומ ידי לעםיהוזמה םימיוסמ ;ךמ ותה דרשמל  םיפתתשמיפל הכימתהניאשהכימת – "תוליעפ יפל הכימת" תובצקהוא תוכימת  םהשםייפסכ  תורוקמ –  "תירוביצ  הכימת"  ביצקתמ,קוחיפל םקוהש דיגאת ביצקתמ  ,הנידמה ביצקתמ  ןניאש הנידמהתבוטלתונובזעיפסכמ וא תימוקמ  תושר . םיתוריש תשיכר  לשתרגסמב
	.. השקב  יטרפ  הכימתל
	  דרשמל שיגי  דרשממ  הכימת  לבקל  שקבמה  רוביצ דסומ )א (   םסרופיש  יפכ,י ללכה בשחה  עבקיש  ספוט  יבג  לע בתכב  השקב .ן יינעל תועגונה)קשמו  םיפסכ ןונקת( מ"כתה תוארוהב  ילעבו  רוביצה דסומ  רבדב  םיטרפ  לולכי  השקבה ספוט )ב (  הדעבש  תוליעפה  לש  קמונמו  טרופמ רואית  ןכו  ,וב  םידיקפת .המוכ סו הכימתה  תשקובמ לש המיתחה  ישרומ ידיב המותח  היהת הכימתל השקבה )ג ( .דס ומה  השקבה  יטרפ  תונוכנ  תא  םתמיתחב  ורשאי  המיתחהישרומ )ד (  םרוגה ידיב  הרשוא  השקבה יכ  ןכו ,הי לא םיפרוצמה םיכמסמהו  עודי  אל יכ המיתחה ישרומ  וריהציןכ;רוביצהדסומב  ךמסומה  וניוצאל רשא  רוביצה דסומ לש  תופסונ הכימת
	  וא ,הנושארהםעפב הכימתל  השקב  שיגמה רוביצדסומ )ה ( תא השקבל  ףרצי  ,הבכרמ תכרעמ  תועצמאב  הנושארה םעפב :הל אה םיכמסמה  ןיינעל  עגונה  םשרה  תאמ  דיגאתכ  םושיר לש  הדועת )5(   הנמנ  וילעש םידיגאתהגוסלוזכ הדועתתמייק אל  םאו  רוביצה דסומ לש  ןידה  ךרועתאמ  רושיא  -  רוביצה דסומ ;דסו מהלש  יטפשמה  דמעמה  רבדב  אצויכו  ןונקת( דסומה לש  םינכדועמה דוסיה יכמסמ )2(  ;)ה זב ;ףסו מ ךרע סמ ידרשמב דסומה דמעמ רושיא )3(   רבדב  דסומהלש  ןובשחה  האורמ  וא  קנבהמ  רושיא )4( ;הכי מתה רבעות וילאש  דסומה לש קנבה ןובשח  קנבהש  ךכל רוביצה דסומ לש  תרזוח  יתלב המכסה )5(   
	  רושיאליאנתאיה וז הקספ יפל  המכסהש עדוי )ג (   לכו ,תרזוח   יתלב ןכלו  הכימתה תלבקלו  הכימתה  הפקת היהת אל  ןכמ  רחאל  ןתניתש תרתוס  העדוה ;ן יינעו רבד לכל .)ו( ןטק  ףיעסב םייונמה םיכמסמה לכ )6(  דסומה ףרצי  ,הנשב םעפמ רתוי  אלו  ,הכימתל השקב לכב )ו ( :הל אה םיכמסמה  תא ;הי ה  םא,)ה(  ןטק ףיעסב םירומאה םיכמסמל ןוכדע )5(   הנורחאההנשלדסומהלשרקובמהיפסכה ח"ודה ).(   םשרה תוארוה יפל  ואןידיפלע ותכירעב בייח היה הדעבש ;ן יינעל עגונה לש תויללכהו  הלהנהה תואצוה תא  טרפמה  ח"וד )3(  ופקיה,חודה תנוכתמתא עבקי יללכהבשחה :דסומה ;ו ב םילולכה םיטרפהו  ילבקמ תשמח לש רכשה  תויולעתא  טרפמה 
	  רושיאליאנתאיה וז הקספ יפל  המכסהש עדוי )ג (   לכו ,תרזוח   יתלב ןכלו  הכימתה תלבקלו  הכימתה  הפקת היהת אל  ןכמ  רחאל  ןתניתש תרתוס  העדוה ;ן יינעו רבד לכל .)ו( ןטק  ףיעסב םייונמה םיכמסמה לכ )6(  דסומה ףרצי  ,הנשב םעפמ רתוי  אלו  ,הכימתל השקב לכב )ו ( :הל אה םיכמסמה  תא ;הי ה  םא,)ה(  ןטק ףיעסב םירומאה םיכמסמל ןוכדע )5(   הנורחאההנשלדסומהלשרקובמהיפסכה ח"ודה ).(   םשרה תוארוה יפל  ואןידיפלע ותכירעב בייח היה הדעבש ;ן יינעל עגונה לש תויללכהו  הלהנהה תואצוה תא  טרפמה  ח"וד )3(  ופקיה,חודה תנוכתמתא עבקי יללכהבשחה :דסומה ;ו ב םילולכה םיטרפהו  ילבקמ תשמח לש רכשה  תויולעתא  טרפמה 

	םשרמרושיא ףרצי  ,התומע  אוהש רוביצ  דסומ  )1(  וניאש דיגאת  אוהש  רוביצדסומ ;ןיקת לוהינ  לע  תותומעה  לע רושיא ףרצי ,)שדקה  ןוגכ(התומע  וניאשו  חוור תורטמל  רושיא" ,הז  ןיינעל  ;ןיד יפל םיאתמה  םשרה ןמ  ןיקת לוהינ  הרוה םא,ן יינעל  עגונה  םשרה  הרוהש  יפכ -  "ןיקת  לוהינ ;רו מאכ  בשחה עבקש ספוטיבגלע  םירושק םידדצלע  חוויד )9( ;י ללכה  בשחהעבקש  ספוט יבגלע  ,םישומישו  תורוקמ חוד )8( ;י ללכה  ביצקת עוציב חוד - תמדוק  הנשבךמתנש  דסומ יבגל )53( ;י ללכה  בשחהעבקיש תנוכתמב  המייתסהש הנשל  חוד,השקבה יטרפ תונוכנ לע  ןובשח האור תעד  תווח )55(  תשמח לש  רכשה תויולע  טוריפו 
	םשרמרושיא ףרצי  ,התומע  אוהש רוביצ  דסומ  )1(  וניאש דיגאת  אוהש  רוביצדסומ ;ןיקת לוהינ  לע  תותומעה  לע רושיא ףרצי ,)שדקה  ןוגכ(התומע  וניאשו  חוור תורטמל  רושיא" ,הז  ןיינעל  ;ןיד יפל םיאתמה  םשרה ןמ  ןיקת לוהינ  הרוה םא,ן יינעל  עגונה  םשרה  הרוהש  יפכ -  "ןיקת  לוהינ ;רו מאכ  בשחה עבקש ספוטיבגלע  םירושק םידדצלע  חוויד )9( ;י ללכה  בשחהעבקש  ספוט יבגלע  ,םישומישו  תורוקמ חוד )8( ;י ללכה  ביצקת עוציב חוד - תמדוק  הנשבךמתנש  דסומ יבגל )53( ;י ללכה  בשחהעבקיש תנוכתמב  המייתסהש הנשל  חוד,השקבה יטרפ תונוכנ לע  ןובשח האור תעד  תווח )55(  תשמח לש  רכשה תויולע  טוריפו 

	 תושרהלשהתוכזרושיא )א (תקספבטרופמכ ,עקרקבתימוקמה ;)5(  הנשמ  תנשירחא וצקוהש  ןיעקרקמ יבגל )ב ( לש יטפשמהץעויה תאמ רושיא-.335  וצקוה ןיעקרקמה  יכ תימוקמה תושרה  אלל םינבמו  תועקרק תאצקה להונ יפל
	 תושרהלשהתוכזרושיא )א (תקספבטרופמכ ,עקרקבתימוקמה ;)5(  הנשמ  תנשירחא וצקוהש  ןיעקרקמ יבגל )ב ( לש יטפשמהץעויה תאמ רושיא-.335  וצקוה ןיעקרקמה  יכ תימוקמה תושרה  אלל םינבמו  תועקרק תאצקה להונ יפל
	 תושרהלשהתוכזרושיא )א (תקספבטרופמכ ,עקרקבתימוקמה ;)5(  הנשמ  תנשירחא וצקוהש  ןיעקרקמ יבגל )ב ( לש יטפשמהץעויה תאמ רושיא-.335  וצקוה ןיעקרקמה  יכ תימוקמה תושרה  אלל םינבמו  תועקרק תאצקה להונ יפל
	 תושרהלשהתוכזרושיא )א (תקספבטרופמכ ,עקרקבתימוקמה ;)5(  הנשמ  תנשירחא וצקוהש  ןיעקרקמ יבגל )ב ( לש יטפשמהץעויה תאמ רושיא-.335  וצקוה ןיעקרקמה  יכ תימוקמה תושרה  אלל םינבמו  תועקרק תאצקה להונ יפל
	7 ,תילמסהרומתב וא  הרומת
	 ' סמ  םינפה דרשמ ל"כנמ  רזוחב ןקות,) .335- ב"סשתה ירשת( 10.335  'סמםינפה  דרשמ ל"כנמ  רזוחב םסרופ 7 ;).332 ילוי –  ד"סשתה  זומת( 10.332  'סמ  םינפה  דרשמ ל"כנמ  רזוח;).33.  רבמצד – ג"סשתה תבט( 80.33.  ).331 רבמטפס –  ה"סשתה  בא( 10.331  'סמ  םינפה דרשמ ל"כנמ  רזוח
	  וצקוהשוא
	  םינפהדרשמ  רושיא וא  רחא  ןפואב ןידכ ;ן יעקרקמב הקסעל  תנש  ינפל וצקוהש  ןיעקרקמ יבגל )ג (  יכ  תימוקמה תושרהתאמ  רושיא –  .335  ידי  לע  רוביצה דסומל וצקוהןיעקרקמה םינפהדרשמרושיא;תימוקמה תושרה תבייח התיה םא,ןיעקרקמבהקסעל ;רו מאכ רושיאב


	  וא דובעיש לכמ םייקנ  ןיעקרקמה יכ  רושיא )ב (  תובייחתה וא  ,הנידמה תבוטל  דובעיש טעמל  לוקיע  דובעיש ןיעקרקמה לע םושרל  תובייחתה  וא  ,ותרסהל .3  -מ תחפתאלש  הפוקתל,הניד מה תבוטל ןושאר  טרופמכ ,תו חפלהכימתההבוגב  ,םינש  לוקיעוא  םידובעיש לכמיקנ סכנהיכ  רושיא.תפסותב םייפולח םירושיא  וא ,םתר סהלתובייחתה וא ןתמלע  תוכימתהתדעו  ינוידב ;תפסותב טרופמכ ,תפסותל'א  רוטב )ג(  השירד לע ,. טרפ  יבגל רושיא  דרשמה  לש  יטפשמה ץעויהו  דרשמהבשח  םג  ופתתשי .םמצ עב רושיא  איצמהל  ותורשפאב ןיאש רוביצ דסומ )5 ב(,)ב( הנשמ תקספב רומאכ דובעשמ יקנ ןיעקרקמה יכ  יללכה  בשחב םקותש םידובעש  תדעוול 
	  ןניאש יוניב תולועפ  יבגל  טעמל ,הינב   רתיה )ג ()ב(  םשלש םוקמ םלואו  ןיד לכ יפל הינב רתיה  תוכירצמ  תא עצבל רוביצה דסומ שרדנ  הינבה רתיה תלבק  תוברל  שקבמ אוהש  הכימתה  תדעוימ המשל תוליעפה  בייחמ יאנת הינבה רתיה  הווהי  אל , ןונכת ןיגב הכימת אלשדבלבו ,הרושיא ואהכימתהתשקב תשגהל  הינב רתיה תגצה  םדוק  רוביצה דסומל הכימת םלושת ;הכימתה  ינחבמב תרחא  עבקנןכ םא אלא  ףקת  יאמש תכרעה -  הנבמ וא ןיעקרקמ תשיכר יבגל )ד ()ג(  -  הנבמ תמקה  יבגל  ;השיכרה ךרעל  עגונב ךמסומ .הי נבה תולע תא סדנהמ תכרעה
	  ןניאש יוניב תולועפ  יבגל  טעמל ,הינב   רתיה )ג ()ב(  םשלש םוקמ םלואו  ןיד לכ יפל הינב רתיה  תוכירצמ  תא עצבל רוביצה דסומ שרדנ  הינבה רתיה תלבק  תוברל  שקבמ אוהש  הכימתה  תדעוימ המשל תוליעפה  בייחמ יאנת הינבה רתיה  הווהי  אל , ןונכת ןיגב הכימת אלשדבלבו ,הרושיא ואהכימתהתשקב תשגהל  הינב רתיה תגצה  םדוק  רוביצה דסומל הכימת םלושת ;הכימתה  ינחבמב תרחא  עבקנןכ םא אלא  ףקת  יאמש תכרעה -  הנבמ וא ןיעקרקמ תשיכר יבגל )ד ()ג(  -  הנבמ תמקה  יבגל  ;השיכרה ךרעל  עגונב ךמסומ .הי נבה תולע תא סדנהמ תכרעה
	.3  דסומ תובייחתה  ךמתנה רוביצה
	  תועצמאב  דסומהבייחתי הכימתה תשקב תשגה  תעב )א (  -  יכ ,הז ךרוצל עבקייש ספוט יבג לע ,ולש המיתחה ישרומ ;הנתינ  המשל רשא הרטמל קרו  ךא שמשת הכימתה )5(    אל  ,העיסל וא  הגלפמל הכימתה יפסכמ ריבעי  אל ).(    תוריחב תלומעת םע  רשקב  הכימתה  יפסכב שומיש השעי וא תועדומבהעיס ואהגלפמלש המשתא לולכי אלו ;ו לש םיעוריאב  וא  םימוסרפב  ועבקנש יפכ ,ויתויחנהל םאתהבו  דרשמה תשירד יפל )3(   תכימתתדבועתא ריבס ןפואבןייצי,הכימתה ינחבמב  ;תכמתנה תוליעפב  דרשמה  להונב םיעובקה הכימת תלבקל  םיאנתה לכב  דומעי )2(    ;הכימתל  עגונב  דרשמה עבקשםירחאה םיאנתבו הז  וא ןיעקרקמ  תשיכררשפאל  תדעוימ הכימתה םא 

	 ,)א( 53  ףיעסב  טרופמכ לועפל  דסומה  בייחתי )א (   תקיז םושירמ תוכימתה תדעו  ותוא  רוטפת  םא  תלוז ;)ב( 53 ףיעסב רומאכ ,הרהזא תרעהואהאנה  ןיעקרקמב וא הנבמב  שומישה תפוקת לכ ךשמב )ב (   יכו  הכימתה תורטמל םאתהב קרו ךא היהי  שומישה וא םתמקה,םתשיכרדעבןיעקרקמהוא הנבמה  וא ורכשוי  אל  ,הכימתההנתינ  ,ןינעהיפל,םצופיש  תורטמה תלוז  איהש  הרטמ לכלו רחא ףוג  לכלורבעוי ;רו מאכ לועיי ,רכשלעגונבהלשממה תוינידמיפלע לעפי )8( ;ן מזל ןמזמ  םסרופתו  עבקיתש יפכ ןוכסחו  םייפסכ  םיחוויד  םיפסכה תנש ךשמב  דרשמל  איצמי )1( תנוכתמבו םידעומבהכימתבשומישלרשקב םירחאו  ;דרשמה  הרוהש  רקבל הלשממה םעטמ םיחקפמ
	 ,)א( 53  ףיעסב  טרופמכ לועפל  דסומה  בייחתי )א (   תקיז םושירמ תוכימתה תדעו  ותוא  רוטפת  םא  תלוז ;)ב( 53 ףיעסב רומאכ ,הרהזא תרעהואהאנה  ןיעקרקמב וא הנבמב  שומישה תפוקת לכ ךשמב )ב (   יכו  הכימתה תורטמל םאתהב קרו ךא היהי  שומישה וא םתמקה,םתשיכרדעבןיעקרקמהוא הנבמה  וא ורכשוי  אל  ,הכימתההנתינ  ,ןינעהיפל,םצופיש  תורטמה תלוז  איהש  הרטמ לכלו רחא ףוג  לכלורבעוי ;רו מאכ לועיי ,רכשלעגונבהלשממה תוינידמיפלע לעפי )8( ;ן מזל ןמזמ  םסרופתו  עבקיתש יפכ ןוכסחו  םייפסכ  םיחוויד  םיפסכה תנש ךשמב  דרשמל  איצמי )1( תנוכתמבו םידעומבהכימתבשומישלרשקב םירחאו  ;דרשמה  הרוהש  רקבל הלשממה םעטמ םיחקפמ

	  דסומיכ דרשמל  ררבתיש לככש ךכל םיכסמ אוה )53(  רשקבועבקנש תויובייחתהבו םיאנתבדמעאלרוביצ  דרשמה הבגי ,הכימתל  הליחתכלמ יאכז  היה  אל  וא  הכימתל  אולמתא  וארתיבול ומלושש  םימוכסה תא  רוביצהדסוממ  ישרפה  ףוריצב ,ןיינעה  יפל, דרשמל  בייח אוהש  םימוכסה םימלושמתויהלולחה ובשדעומה  ןמ תיבירו  הדמצה,רוביצה דסומ לש  בויחה  תליע הרצונ ובש דעומהןמרתיב ;58 ףיעסל  םאתהב  תוארוהל טרפבו  ללכב  הז  להונ  תוארוהל עדומ אוהיכ )55(   םיפיעסב  טרופמכ הכימתה  תקספה  וא  בוכיע ,י וניש  ןיינעל  םהיפלהכימתה ינחבמ תוארוהל  עדומ אוה יכןכו 58   דע 53   הדעבש  תוליעפה תא  עצבמו  הכימתה תשקב תא  שיגמ  אוה  
	  דסומיכ דרשמל  ררבתיש לככש ךכל םיכסמ אוה )53(  רשקבועבקנש תויובייחתהבו םיאנתבדמעאלרוביצ  דרשמה הבגי ,הכימתל  הליחתכלמ יאכז  היה  אל  וא  הכימתל  אולמתא  וארתיבול ומלושש  םימוכסה תא  רוביצהדסוממ  ישרפה  ףוריצב ,ןיינעה  יפל, דרשמל  בייח אוהש  םימוכסה םימלושמתויהלולחה ובשדעומה  ןמ תיבירו  הדמצה,רוביצה דסומ לש  בויחה  תליע הרצונ ובש דעומהןמרתיב ;58 ףיעסל  םאתהב  תוארוהל טרפבו  ללכב  הז  להונ  תוארוהל עדומ אוהיכ )55(   םיפיעסב  טרופמכ הכימתה  תקספה  וא  בוכיע ,י וניש  ןיינעל  םהיפלהכימתה ינחבמ תוארוהל  עדומ אוה יכןכו 58   דע 53   הדעבש  תוליעפה תא  עצבמו  הכימתה תשקב תא  שיגמ  אוה  
	  להנמה  ,הז  ףיעס יפל  רוביצה דסומ  תויובייחתהל  ףסונב )ב (  בייחתי  היפלש הרהצהלע  םותחי  ךמתנהרוביצה דסומ לש  יללכה  רוביצה דסומ תובוח  םויק תחטבהל  םיתואנ  חוקיפו הרקב םייקל  םויקל הז ללכבו  ,הכימתה ינחבמל םאתהבו  הז  להונל םאתהב  תותימא  תחטבהל ןכו  ,הלאל םאתהב דסומה  לשתויובייחתהה  רוביצה דסומ תובייחתהל  ףסונבםתרגסמב םינתינה םיחווידה  דסומהלש  המיתחה  ישרומ  םג  ובייחתי ,הז  ףיעס יפל  ךמתנה תואנ חוקיפ םייקל תישיא  תובייחתהב ,ולש יללכה להנמהו  תבשהלו , תובייחתהה תרפה  תאוענמיש םיריבס םיעצמא טוקנלו יפ  לע , ךמתנה דסומהםע  דוחלו דחיב ךרוצה תדימב םיפסכ .)ג( 58 ףיעסב טרופמה

	.2  הכימתל השקב  ךומנ  םוכסב
	.2  הכימתל השקב  ךומנ  םוכסב
	  ופרוצי  ,םישדח םילקש 33,333  דע  םוכסב הכימתל  השקבל )א (   ןובשחה  ןינעל) 1( -ו )2 ( ,).( ,)5()ה(.  ףיעסב   םירומאה  םיכמסמה  ףיעסב םירומאה םיכמסמה ןכו  ,הכימתה  יפסכ ורבעוי וילאש .) 1(-ו )8 ( ,).()ו(.  בוקנה םוכסה  תא  ןמזל ןמזמ ןכדעל יאשר  רצואה  רש )ב ( .תו מושרב םסרופי  רומאכ ןוכדע ;)א(  ןטק ףיעסב
	.1  םיכמסמו  םיטרפ  םיפסונ
	  רוביצ  דסומלכמ שורדל  םיאשר תוכימתה  תדעוו יללכה בשחה   םהל הארייש יפכ ,םיפסונ  םיכמסמ ואםיטרפ  הכימת שקבמה .השקבב  ןוידה ךרוצל
	8  דעומו  םוסרפ השקב  תשגהל  הכימתל
	  יפל הכימת תלבקל  תורשפאה רבדב  העדומ  םסרפי  דרשמה )א (  :ן להלש תוארוהה
	 הכימתל םוכסללכנ  וביצקתתעצהבש דרשמ )5(  ילעב םיימוי  םינותיע ינשב העדוהםסרפי  ,רוביצ תודסומב תשולשלע הנמנהתוחפלדחא םהמ ,תיצרא  הצופת  העדוהה –  ןלהל(  רתויב  הבחרה  הפישחה  ילעב םינותיעה  רתאב םסרופתש העדוהל  הנפת  הנפמה העדוהה ;)הנפמה  העדוהה –  ןלהל(דרשמה לש )טנ רטניאה(  תתשרמה ;)ת ירקיעה ,דרשמה םש רבדבםיטרפוללכי הנפמההעדוהב ).(  תשגה דעומ,םיכמתנה  םיאשונה  ,הכימת תלבקל  תורשפאה ;רו מאכ )טנ רטניאה( תתשרמה  רתאל  הינפהו  השקבה
	  הקספב  םירומאה  םיטרפה  ועיפוי  תירקיעה  העדוהב )3( -ןכו ).(רושיאל  ףופכב  איההכימתהיכ  הרהבה )א (  אשונלביצקת  עבקיישתואדו ןיא יכו  ,ביצקתה ;ו רועישהיהיהמ ,ןכ םאו ,הכימתה

	 ,הל   דעוימה  םוכסהו  תיביצקתה הנקתה  רפסמ )ב ( ;ו עבקנש לככ ;הכ ימתל םיאכזה תודסומה גוס )ג (  דרשמה  לש )טנ רטניאה(  תתשרמה  רתא  תבותכ )ד ( ;םינ חבמה ומסרופובש תשקב יספטמ קתעה לבקל ןתינ ןהבש םיכרדה )ה ( ;הכימתה  ;תו שקב תשגהל  ןורחאה דעומה )ו (
	  ימוי  ןותיעב םג  םסרופת ).(  הקספב רומאכ  תועדוה )2(   הצופתלעב ,תו חפל  עובשב  עובשידמ  םסרפתמה  ןותיעב  וא  םסרופת ןכ; תיברעה  הפשב לארשיב רואל אצויה  ,הבחר  רומאה ;תי ברעה  הפשב )3 (הקספב רומאכ תירקיע  העדוה  םביטיפל,קהבומ ןפואבש םיניינע  לע  לוחי אל  וז הקספב ;תי ברעה רבוד רוביצל םידעוימ םניא ,םתוהמו  ידי  לע  זכורמ ןפואב םסרופתשלוכי  הנפמ  העדוה )1(   ידי  לע  ןכו ,םהמ קלח  וא םידרשמה ללכ  רובעיללכה בשחה ;ו תוירחאבש הכימת ימוחת רפסמ יבגל דרשמ  הצובקל  דעוימ הכימתה אשונ  היה ,הז  ףיעסב רומאה ףא  לע  ,ןיד יפלוא ןידב  ,ורכוהש רוביצ תודסומ לש תרדגומ אלשדרש
	 תעצה תשגהל ,רשפ אה לככ , ךומסםסרופת העדוהה ) ב(   הנשל תמדוקה  הנשה לש  רבוטקואב 51   םוימ רחואי  אלו  ביצקתה  .הכי מתה תעצומ הדעבש
	  הנשל תמדוקה הנשהלש  רבמצדב 5   םוי דע  ושגוי  תושקבה )ג ( ,דרשמה  עבקש  רתוי  םדקומ דעומב  וא ,הכימתה תשקובמ הדעבש לע העדוההדעוממהשקבהתשגהל  םימי 21  ןתנש  דבלבו  רחאל  שגותש השקב ;)השגהה דעומ – ןלהל( השיגהל  תורשפאה תודחוימ תוביסנ  תומייק ;ן ויד אלב  החדית השגהה דעומ ,השקב ב ןויד תוקידצמה  יאשר תשקובמה הכימתהןתמלתיביצקת  הניחבמהעינמ ןיאו  ,םימי  םישולשב  השגהה  דעומ  תא ךיראהל יללכה  בשחה .ו משרייש םיקומינמ  לע השקב  השגוה םא  קרבשחית הז ףיעס  יפל  השקב תשגה )ד (  ינחבמ  ,הז  להונ תויחנהל םאתהב ,הל   םיוולנה םיכמסמה  לכ  רושיא טעמל ,דר שמה  תויחנהו  
	  הנשל תמדוקה הנשהלש  רבמצדב 5   םוי דע  ושגוי  תושקבה )ג ( ,דרשמה  עבקש  רתוי  םדקומ דעומב  וא ,הכימתה תשקובמ הדעבש לע העדוההדעוממהשקבהתשגהל  םימי 21  ןתנש  דבלבו  רחאל  שגותש השקב ;)השגהה דעומ – ןלהל( השיגהל  תורשפאה תודחוימ תוביסנ  תומייק ;ן ויד אלב  החדית השגהה דעומ ,השקב ב ןויד תוקידצמה  יאשר תשקובמה הכימתהןתמלתיביצקת  הניחבמהעינמ ןיאו  ,םימי  םישולשב  השגהה  דעומ  תא ךיראהל יללכה  בשחה .ו משרייש םיקומינמ  לע השקב  השגוה םא  קרבשחית הז ףיעס  יפל  השקב תשגה )ד (  ינחבמ  ,הז  להונ תויחנהל םאתהב ,הל   םיוולנה םיכמסמה  לכ  רושיא טעמל ,דר שמה  תויחנהו  
	 -  )ד( ןטקףיעסב רומאה  ףא לע )ה (,םיטר פו םיכמסמ  רוביצ  דסומ  שיגהש  השקבב ורסח )5(   דרשמה ולעידוי  ,הכימתה  תושקב תקידב  המייתסה םרטו תשקובמהדעבשהנשב ראורבפב 5  ךיראת דע ךכ  לע  לכבו  ריבס ןמז ךות  םתמלשה  דסומל  רשפאיו  הכימתה  וא הנש  התוא  לש  ראורבפב .9   ךיראתמ  רחואי  אל  הרקמ  םדקומה ,הכימתה  תושקבראש  תקידב המייתסה וב דעומה  ידי-לע  העדוהה תחילש םוימ  םימי  רשע העבראםהיניבמ וא ינורטקלא ראוד ,הבכרמ תכרעמתועצמאב דרשמה ;הנ שה התוא לש ראורבפב .9  -המרחואיאלו  הילימיסקפ
	 תושקב שיגהלתורשפאהרבדב העדומ המסרופ ).(  וחדי ,)ב( ןטק  ףיעסברכזנה  דעומהמ רחואמ דעומב  הכימתל ;המאת הבהז  ןטק ףיעסיפל םידעומה

	  וא  הלועפ בקע  ךמסמ תשגהב רוביצהדסומ  רחא )3(  חכוהש תרחא  הביסמ וא  ,הנידמה תויושרמ תושר לש  לדחמ  רושיא לבקתהש רחאל  ,לכוי ,דסומה תמשאב  אלש המרגנ יכ  םידעומה  רחאל םג  הז  ךמסמ שיגהל,ך כל  יללכה בשחה ;)5( הקספב םירכזנה  איהש הביס לכמ ,ךמסמ  תשגהב רוביצ  דסומ רחא )2(  ול הרשואש הכימתהמ  זזוקי ,)3 ( הקספב  היונמה וז דבלמ  תפוקתל סחיב רוחיאה  תפוקת  רועישכ  ורועישש  םוכס –   הז  ןיינעל ;הכימתה   דעוממ םימי רשע  העברא  התליחת -"רוחיאה תפוקת"" רומאכ םיטרפוא םיכמסמתמלשהל  העדוהה  תחילש  שרדנה ןורחאה ךמסמה תשגה דעומבהמויסו )5(הקספב  ןיבש  ןמזה –  "רוחיאהתפוקת;ה
	 שרדנה ןורחאהךמסמה  תשגה דעומל דע , הכימתה תשקבב ; לעופב,הכימתל השקבה תרגסמב השגהל הכימתה תנתינ  הדעבש  הפוקתה –  "הכימתה תפוקת" ;הנש  התואב  זזוקי אל ,הז  ןטק  ףיעסב) 2( הקספב רומאה  ףא  לע )5(  וא םישדח  םילקש 333,333  לע  הלועה  םוכס רוביצ  דסוממ ;םהי ניב ךומנה,יאכז אצמנ הל  הכימתה ףקיהמ 51%  עבראבש רוביצדסומ  לע  לוחי אל)2( הקספב  רומאה )8(  שיגה הכימתה תשקב  תשגומהבש  הנשל ומדקש םינשה תשקב תרגסמב   םיכמסמה ללכתא  ךמותה דרשמל,דעו מב תשקבתשגומ הב הנשלומדקשםינשה שמחבשהכימת  הכימת תשקב  תרגסמבםיכמסמהללכ  תא שיגההכימתה .הז  להונ יפל
	  תנשךשמב  ושגוהש תושקבב ןודל לכות תוכימתה  תדעו )ו (  וא ןובשחב וחקלנ  אלש תויורקייתה לשב הכימת תלדגהל םיפסכה  השעיי תאזכ  השקבב ןוידה  ;ףסונש  וא לצונ אלש  ביצקת  לשב  םע תוצעייתהב, הז  ןיינעל יללכה בשחה  עבקש תונורקעל  םאתהב  ךרוצל תונורקעה  וסחייתי ,רתיה ןיב ;הלשממל  יטפשמה ץעויה  ןוכדעל וא ,הכימתל תושקב תשגהל הנמזה לש שדחמ  םוסרפב  סחיב ורועישוארבודמה ביצקתה ףקיהל  הקיזב ,תומייק  תושקב  לע  העדוהה דעומלו  םיכמתנהםיפוגה  רפסמל ,יסיסבה ביצקתל מ"כתה תוארוהתרגסמב ועבקיי רומאכ תונורקע ;תפס ותה .ן יינעל תועגונה  )קשמו  םיפסכ תונקת(  לש ראוניב 5   םוימ רחואי אל  הינו
	  יפלו  ומשרייש םיקומינמ  ,תודחוימ  תוביסנביאשר יללכהבשחה  לשב,הז  ףיעסב םירומאה םידעומב  יוניש רשאל ,עבקש  םיאנת .הנש ה ךלהמב  ורצונש תושדח תוביסנ
	.1  תוכימתה זוכיר
	 דקפומה  דרשמה תאמ  ןתנית םייוסמ  רוביצ דסומב הכימת )א (  .הכי מתה תשקבתמ ויבגלש תוליעפה  םוחת  לע  רתוי תאמ  ןתנית םייוסמרוביצדסומב הכימתש רשפא )ב (  םידחא םימוחתבלעופ  רוביצ דסומ ותוא  רשאכ ,דחא  דרשממ .דחי   םג תואירבו  ךוניח ןוגכ ,םידחא םידרשמ םידקפומ םהילע  תושקב לכלשטוריפ לולכת רוביצדסומ לש הכימת  תשקב )ג (  םידרשמל ביצקת תנש התואב ושגוי וא ושגוהש תופסונה הכימתה  לולכתןכו םירחא םיירוביצ  םיפוגל  וא  תוימוקמ תויושרל,םירח א  תוברל, םירחא םיירוביצ  תורוקממו  םידרשממ ףסכב  עויס טוריפ  עויס  טוריפ םג לולכת  השקבה ; םיתוריש ןתמ  וא  בוצקת לש  ךרדב .םינ חבמב הז ןיינעל תוארוהועב
	 ,ךמתנ ה תוליעפ  גוס דעב  רוביצ דסומל הכימתןתנית אל )ו (  תבוח  קוח יפל םיתוריש תשיכר לש ךרדב  שכרנ  וא בצקותמ 8  דרשמ ידי לע  וא דרשמ  ותוא ידי  לע 588.- ב"נשתה ,םיזרכמה –  'הכימת'  ,הז  ןטק  ףיעס ןיינעל ; תרחא תיביצקת הנקת יפל ,רחא םדועי  תעיבקל תירוביצה הדעווה  תקלחמש  תונובזיע  יפסכ  טעמל .הנ ידמה תבוטל תונובזיע  לש
	 . 552 'מע , ב"נשתה  ח"ס 8 
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	  תוכימתה תדעו
	 הנמיש תוכימת תדעווב  ונודיי  דרשממ תוכימתל תושקב )א (  .בי צקתה ףיעס לע הנוממה רשה בתכב
	  ידבועמ  ,םירבח השימח וא  השולש ויהי  תוכימתה תדעווב  )ב ( לש יטפשמה ץעויה  ןכו  וגיצנ וא  דרשמה  בשח םהבו  ,דרשמה .ו גיצנ וא  דרשמה
	  הכימתה  ןומימ םהב  םירקמב,)ב(  ןטק ףיעסב רומאה ףא  לע )5 ב(  םיפסונ  םירבח ונומיש רשפא ,דחא  דרשממ רתוי  ידי  לע  השענ  הנוממה דרשמה וניאש יתלשממ דרשמ ברקמ   תוכימתה תדעוול  בשוי  םא  )םיפסונה  םיגיצנה –   הז  ףיעסב  ןלהל(  ביצקתה ףיעס  לע  ונומי  וגיצנ וא  יטפשמה  ץעויה ןכו  וגיצנ וא  בשחה ,הדע ווה  שאר  םיגיצנל  ןתינ  םאו  ביצקתה ףיעסלע  הנוממהדרשמה  ברקמ .םהי לע  הנוממה  רשה  ידיב  םתחייש,י ונימ  בתכ  םיפסונה
	  רועישב ,ןובשחב  איבתו הז  להונ  יפל לעפת  תוכימת תדעו )ד ()ג(  דסומל תנתינה ףסכב הכימתה תא ,עבקיש לככ ,םינחבמב עבקייש  תוכימתה תדעו ;םיר חא  םיירוביצ תורוקממ שקבמה רוביצה  רוביצה  דסומל תנתינה  ףסכ הוושב הכימתה תא ןובשחב איבת ועבקנשלככםירחאםיירוביצתורוקממו הנידמה ביצקתמ .םינ חבמב הז  ןיינעל תוארוה
	  תדעוול  עידוי  תוכימתה תדעוובוגיצנ ואדרשמה  בשח ) ה()ד(  גוסלכב  הכימתל ביצקתה ףיעסב עבקנש םוכסה והמ  תוכימתה.רו מאה םוכסה ןמ וגרחי  אל הדעווה תוטלחהו ,רוביצ תודסומ לש  רוביצ תודסומ  ןיב קלוחי ביצקתה ףיעסב  עבקנש םוכסה )ו ()ה( )ד(א 3 ףיעסב רומאכ,םיינויוושםינחבמ יפלגוסותואםע  םינמנה ,בי צקת ףיעסמ תוכימתה  תדעו  רשאתש  תוכימתהלכ  ךס ;קו חל .בי צקת  ףיעס ותואב עובקה םוכסהלע  הלעי אל  הכימת ךרוצל יתנש ביצקת קוחב עבקנש םוכס אצוי  אל )ז ()ו(  לשויתוארוה תא  םייקמו דגאומ  אוה ןכ םא  אלא רוביצ  דסומב  ףיעסב רומאכ  תאזו,םינחבמה םע  תבשייתמה הדימבו,הז להונ .קוחל )ח(א3   :הלא
	  תדעוול  עידוי  תוכימתה תדעוובוגיצנ ואדרשמה  בשח ) ה()ד(  גוסלכב  הכימתל ביצקתה ףיעסב עבקנש םוכסה והמ  תוכימתה.רו מאה םוכסה ןמ וגרחי  אל הדעווה תוטלחהו ,רוביצ תודסומ לש  רוביצ תודסומ  ןיב קלוחי ביצקתה ףיעסב  עבקנש םוכסה )ו ()ה( )ד(א 3 ףיעסב רומאכ,םיינויוושםינחבמ יפלגוסותואםע  םינמנה ,בי צקת ףיעסמ תוכימתה  תדעו  רשאתש  תוכימתהלכ  ךס ;קו חל .בי צקת  ףיעס ותואב עובקה םוכסהלע  הלעי אל  הכימת ךרוצל יתנש ביצקת קוחב עבקנש םוכס אצוי  אל )ז ()ו(  לשויתוארוה תא  םייקמו דגאומ  אוה ןכ םא  אלא רוביצ  דסומב  ףיעסב רומאכ  תאזו,םינחבמה םע  תבשייתמה הדימבו,הז להונ .קוחל )ח(א3   :הלא

	  יפל  ימצע ןומימה  רועישו תוליעפה  תולע בושיחןיינעל )3(  ורכוי ףסכ הוושןהשתויולע,) .(-ו ) 5(הנשמ תואקספ  :הלא  ינש םייקתהב  תויולעב ריכהל  ןתינ יכעבקנ  הכימתה ינחבמב )א ( ;"ףס כ הווש" ןהש  ףסכ הוושב דסומה  לש  תואצוה  וא תוסנכה )ב (  ;רוביצה דסומ לש םייפסכה תוחודב תועיפומ  םיבדנתמ תדובעיווש  תולע ,) 3( הקספב רומאל  ףסונב  )א3(  :הלא םג םייקתהב רכות םיבדנתמהלש םושיר להינ רוביצה דסומ  )א(   ;הרקבו  חוקיפ  רשפאמהןפואב םתדובע תועשו  רכש תולעמ  הובג היהי אל  םיבדנתמה תדובע יווש  )ב( ;םומ ינימה  האצוה  לומל  קררוביצ דסומל  ורבעוי הכימת יפסכ  )ב3(  תוליעפה  תולע  בושיח
	  תרחא ךרדב וא תרוקיב יאצממ יפל דרשמל  ררבתה )2()3(   דעומלומדקש  םינשהשמח ךותב הלחש תמייוסמ הנשביכ  יברמה  הכימתה רועיש  לע  הנידמה תכימת התלע ,העידיה  תאדרשמל  רוביצה דסומ  בישי ,תכמתנה  תוליעפה  תולעמ  תולעמ יברמההכימתה רועיש לעםילועה  םימוכסה ;הר ומאה תוליעפה
	 דרשממהכימתתלבקלהנושארל  הנופה  רוביצ  דסומ )ט ( ,םיימצעתורוקממ ןומימבתוליעפםייתנשבביוחי  יתלשממ  םירקמב  ;תי תלשממ הכימתל השקב שיגהל  ול רתוי  םרטב ,ן תינ  ,ןויסינה תשירד לערתוול ךרוצ םהב  הלועש ,רתויב  םיגירח  תשירדלע  רתוול ,הלשממליטפשמה ץעויהםע  תוצעייתה רחאל  ירוביצ סרטניא ,רוטפה שקבמ  ,ךמותה דרשמל  םא  תאזו  ןויסינה לוקישכ,ןובשחבאבות,הז  הרקמב ;רו טפהןתמב קהבומ הכימתהתשקובמ הלשבש תוליעפהש  הדבועה ,יתועמשמ ,רו ביצ  דסומ ידי-לעתוחפלםייתנש ךשמב,לעו פב ,המייקתה  הפוקתב הכמתנו  ,הכימתה שקבמ  רוביצה  דסומ לצפתה  ונממש  ינחבמב עובקל  יאשר דרשמ  םלואו .הנידמה   ידי-לע ןידכ הר
	)2( הקספב  רומאכ רתיב  הכימתיכדרשמל ררבתה )1()2(    םלשי ,רומאכ םינש שמח  ךותב תחא  הנשמ רתויב  הערא  םילועה  םימוכסה לפכל הוושה םוכס  דרשמל רוביצה דסומ  ומלושש תיפוסהתוליעפהתולעמ יברמה הכימתה רועיש  לע ,הנש   התואב  הכימתתלבקל  יאנתכ,ףסו נב ;הלא  םינשב ול  ותושרב יכ ,תוכימתה תדעו תעד  תחנהל ,דסומה  חיכוי הכימתהרועישןיבששרפהה רועישבםיימצע תורוקמ,הכי מת שקבמאוה הדעבש  תוליעפה תולע  אולמל  יברמה ; ןמוזמב תוליעפה תולעמ 53%  םיללוכה  טרופמכ  ויהי הז  ףיעס  יפל דרשמל םיפסכה  םולשת )8 ()1(  .58 ףיעסב
	  לע הכימתה  ףקיה  הלעי אל  ,הנושארל ךמתנה רוביצ  דסומב )י (  הנשב דסומה םייקשו ,הכימתה תנתינהדעבש תוליעפה תולע לפכ  ףיעסתארוהמ הגירח  ןיינעל ;הכימתה תנתינ  הדעב הנשל המדקש .תו שרדנהתומאתהב  )ט( ןטק ףיעס  תוארוהולוחי ,הז ןטק .ת חא םיפסכ תנשל רשואת  ,רוביצ דסומב  הכימת )אי (  לע ליגרןפואב תכשמתמ התוהמו  הייפוא  תאפמש  הכימת )בי (  תואצוהב תופתתשה התרטמש הכימתתחא םיפסכ תנשמ רתוי ינפ  לוכי , תחא  םיפסכ תנשמ רתוי  תוכשמנה  ץופישוא  חותיפ ,הינב  ךרוצה הרקמבש דבלבו  ,שולשמ רתוי  אלו  םינש רפסמל  רשואתש  דרשמה  ןיב  םיאתמ  םכסהו  המיאתמ  בייחתהל  האשרה  תמייק  םיאתמ "בייחתהל  האשרה
	 הנשבהמייקתהש תוליעפ  דעב   הכימת  םלושת אל )גי ( :הל אה םירקמהמ דחאב  אלא ,תמדוק תיביצקת  דסומל  וביוחש םיפסכ  תרבעה  איה  םולשתה תרטמ )5(  ךא תוכימתה  תדעו  תטלחהל  םאתהב  תמדוקה הנשב רוביצ ;ו מלוש  םרט  הנשב העצובש  תוליעפ   דעב  הכימתםלשל  רתיהה ).(   יכ תמאל ןתינו הכימתה ינחבמב שרופמןפואבעבקנ  תמדוק ;שרדנכ  העצוב תוליעפה  עבנ  תוליעפה  העצוב  הבש  הנשבהכימתה םולשתיא )3(  ,הנ ידמה  תויושרמ תושר לשלדחממ  הדעוה תעיבקיפל .םולשתה   תא רשיא יללכה בשחהו
	  לש תוליעפ   דעב  תבקוע  הנשב םיפסכ  תקולח ,הרקמ לכב )די (  ינחבמיפל עצובת  )גי(-ו )בי(  םינטק  םיפיעס יפל  תמדוק  הנש .תמד וקה הנשב םיפקת ויהש הכימתה
	  רשואתאל  )הנבמ תמקה ןוגכ( תימעפ-דח הרטמל הכימת )וט (  תורוקממ וגשוי וא  םימייקש תוכימתה תדעו ענכושתןכ םא  אלא .הל וכ הרטמה שומימל םייפסכה םיעצמאה םירחא
	  רשואתאל  )הנבמ תמקה ןוגכ( תימעפ-דח הרטמל הכימת )וט (  תורוקממ וגשוי וא  םימייקש תוכימתה תדעו ענכושתןכ םא  אלא .הל וכ הרטמה שומימל םייפסכה םיעצמאה םירחא
	  הכימתה שקבמ רוביצה דסומש  תוליעפדעב ןתנית הכימת )זט (  םיפסכ םלשל  רוביצ  דסומ  לכוי  םלואו  ;ו מצעב התוא םייקמ  ןמ  דחא  םייקתהב  תכמתנה תוליעפהעוציב דעב  רחאםרוגל :הל אה םירקמה
	 עוציבל םיתוריש  תשיכרךרוצל, קפסלרבעומ םולשתה )5(   םיווהמ םניאש םיתורישב רבודמש דבלבו ,תו כמתנה תולועפה   תוליעפה  עוציבב השקבה שיגמ  רוביצה דסומלשהשעמלהפלחה תונמוימהואינכטהםייפואבקע םיכרצנרשאו  ,תכמתנה  .ם הב הכורכה תיעוצקמה
	  הלועפ ףותישלםכסה  םייקשרחא  דסומל רבעומ  םולשתה ).(  תוליעפה  עוציב ךרוצלהכימתה שקבמ  רוביצה דסומ ןיבל וניב  הרקמלכב  ;הכימתה ןחבמב  תרחא  ןיוצאל םא  תאזו ,תכמתנה  הכימתתשקב  שיגה רחאה דסומה םא  רומאכ םולשת רבעוי  אל .תו ליעפ התואל
	 ,רחאדיגאתלםיפסכריבעי אלהכימתלבקמהרוביצדסומ )זי( :הל אה םירקמהמ דחאב אלא לש  להנמ ףוג   אוה םיפסכה תא ריבעהש דסומה )5(  ;םיפ סכה לבקמ דיגאתה

	 ;םרות םע םכסהחכמ ורבעוהםיפסכה ).(   הכימתה  יפסכ  לכ ךסש  רוביצ  דסומלע  לוחת אל וז  הארוה 53.1%   לע  הלוע  אל  וב  הלשממה  ידרשמ ללכ לש   תיתנשה ;הנש  התואב ויתוסנכה רוזחממ 
	  קינעמ וא דגאמה רוביצ דסומ –   "להנמ  ףוג" ,הז  ןטק ףיעסב רשארתוי ואםיפוג ינשלםכסה יפללוהינ  יתוריש  .ו לשל תוהז וא תומוד ןיד לכ יפל תומושרה םהיתורטמ
	ןלהל רומאה םייקתהב  אלאםיפסכ ורבעוי אל ,הרקמ לכב )חי (
	  לוהינ לע  רושיא  םיפסכה םירבעומ  וילאש  דיגאתל )5(    ,םייקש לככ  ,ליבקמ רושיא  וא תותומעה  םשרתאמ  ןיקת ;ן יינעל עגונה םשרה תאמ
	  העדוה רוסמי  םיפסכה תא ריבעמה  רוביצה דסומ ).(    וז העדוהמ קתעה  ;תיפסכה הרבעהה  רבדב םיסמה תושרל ;ו ב םיכמותה םידרשמל רוביצה  דסומ ריבעי
	 .יקסע דיגאת וניא םיפסכה םירבעומ וילאשדיגאתה )3(  
	 רוביצה דסומ יכ  ררבתהו  רוביצ דסומל הכימת הרשוא )טי (  יפל  םירתומה םירקמב אלש  רחא םרוג  וא  דיגאתל םיפסכ ריבעה  ולןיאש דיגאתל  םיפסכ ריבעהש וא,)חי(  דע  וא )זטזי(   ןטק ףיעס ,י קסע דיגאת אוהש  ואהז  ףיעסב רומאכ  ןיקת  לוהינ  רושיא ;ו רבעוהש םיפסכה  ףקיהב  םיפסכול העיגמה הכימתהמ ותחפוי ,רתו יבהובגה  ףקיהבדסומבךמתש דרשמה ידיב  עצובתהתחפהה .58 ףיעסב תורכזנה םיכרדהמ  תחא יפל
	  רוביצה דסומ  יכ  ררבתהו  רוביצ דסומל  הכימת הרשוא  )כ (   רבטצמ ןוערג לעב  אוהש ,ותטילשביקסע  דיגאתל םיפסכ  ריבעה  הכימתהמ ערגי,.1 %  לעמףטושןוערג  לעב אוהשוא 51%  לעמ  רתוי  אלו  רומאכ רבעוהש םוכסה  לפכ  רוביצה דסומל הרשואש  ךמתש  דרשמה ידיב  עצובת התחפהה  ;הרשואש הכימתה  םוכסמ  תורכזנה םיכרדה ןמ  תחא  יפל ,רתויב הובגה  ףקיהב  דסומב .58 ףיעסב
	  רוביצ  דסומ לכוי )כ(  דע)זי(   םינטק םיפיעסב רומאה  ףא לע )אכ (  היהתהאוולההשדבלבו  ותטילשבש  דיגאתל םילעב  תאוולה  ןתיל ךרדב היהי  הרזחהו םכסהב  ןגועת ,םינש שמחמ  הרצקה  הפוקתל ;םיי פסכ  םימולשת לש
	 –  הז ןטק  ףיעס ןיינעל 9 ,5889 -  ח"כשתה ,ךרע תוריינ  קוחב התרדגהכ –  "הטילש"
	 ..32 'מע ,ח"כשתה  ח"ס 9 
	 ףסכ  הוושב םניאש םימולשת –   "םייפסכ  םימולשת"
	 יפסכה  ח"ודב רשא רוביצ דסומל הכימתרשואת אל )בכ ( ,םילבוקמ תואנובשח יללכ יפל,המשרנ   ולש ןורחאה  רקובמה  לעמ לש  רועישב ,ו דעוי  אלש  תויוליעפל  שומישל וטנ  םיסכנ  תרתי10  .  יפסכ ח"ודותואיפל יתנשהויתוסנכה רוזחממ 533%
	 5(  ו"עשתה  ירשתבח"יםוי דע הליחתה םוימש הפוקתב,819 'מע,8839 פ" י בש  ןוקיתל 58 ףיעסל  םאתהב 10   אלשוודעויש(  תויוליעפל"אובי"ודעוי  אלש  תויוליעפל"םוקמב)5( :ךכ) בכ(9 ףיעס ארקיי ,).351  רבוטקואב ,יללכה   בשחה רושיאב , תוכימתה תדעו  תיאשר תודחוימ  תוביסנםייקתהב  םלואו": אוביופוסב ).( ")ודעוי 533% לע  הלוע )ודעוי  אלשוודעויש(  תויוליעפל שומישל וטנ םיסכנה  תרתי םא ףארוביצ דסומלהכימת רשאל    . "רומאכ ויתוסנכה רוזחממ
	  יפסכה ח"ודהיפל רשא  רוביצ  דסומל הכימת רשואת  אל )גכ (  רוזחממ 13% לע  הלוע רבטצמה ונוערג ולש ןורחאה  רקובמה  תדעו  הרשא  ןכ םא אלא  ,ח"וד ותוא יפלע  ,הנש  התואבויתוסנכה  אל הנושארל ךמתנה ףוג םלואו ;עי צהש הארבה תינכות תוכימתה  לע הלועולשןורחאהיפסכה חודהיפל רבטצמה ונוערג םא ךמתיי  :ןלהל רומאה
	  יפסכה ח"ודהיפל רשא  רוביצ  דסומל הכימת רשואת  אל )גכ (  רוזחממ 13% לע  הלוע רבטצמה ונוערג ולש ןורחאה  רקובמה  תדעו  הרשא  ןכ םא אלא  ,ח"וד ותוא יפלע  ,הנש  התואבויתוסנכה  אל הנושארל ךמתנה ףוג םלואו ;עי צהש הארבה תינכות תוכימתה  לע הלועולשןורחאהיפסכה חודהיפל רבטצמה ונוערג םא ךמתיי  :ןלהל רומאה
	 םילקש 133,333  לע הלע ויתוסנכה רוזחמש דסומ )5(  ;הז  רוזחממ 33%  -  םישדח
	 םילקש 133,333  - מ ךומנ  ויתוסנכה רוזחמש  דסומ ).(   . הז רוזחממ 13%  -  םישדח
	  רוביצ דסומ לש  תויללכהו  הלהנהה  תואצוה  רועישןיינעל )דכ ( :הל אה  תוארוהה ולוחי  ךמתנ
	  רוביצ דסומ לש  תויללכהו  הלהנהה תואצוה  רועיש )5(   הלבטב'א  רוטב טרופמכ  יתנשה ויתוסנכה  רוזחמ  ךותמ  הלהנה  תואצוהלש  יברמה רועישה  לע  הלעי  אל  ןלהלש :ו דצלש  'ברוטב טרופמכ תויללכו
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	 יפסכח"וד , תרוקיב יאצממ יפלדרשמל ררבתה )3(  עבש  ךותב הלחש  תמייוסמ הנשביכ תרחאךרדב וא רקובמ  הלהנה תואצוה  רועיש  הלע  העידיה דעומל ומדקש םינשה : הלאה  תוארוהה ולוחי  ,רומאה לע תויללכו
	 יפסכח"וד , תרוקיב יאצממ יפלדרשמל ררבתה )3(  עבש  ךותב הלחש  תמייוסמ הנשביכ תרחאךרדב וא רקובמ  הלהנה תואצוה  רועיש  הלע  העידיה דעומל ומדקש םינשה : הלאה  תוארוהה ולוחי  ,רומאה לע תויללכו
	  עברא ךותב הינשוא תימעפדח  הגירחה  התייה )א ( םוכסב הנש התואב ובהכימתהתחפות -  םינש הבוגמ רתוי אלו , 13 – ב לפכומ  אוהשכ  הגירחה ;ו ל המלושש הכימתה
	 –   םינש  עברא ךותב הינש  םעפ  רוביצ  דסומ גרח )ב ( הדעב הנשב הכימתתלבקל יאנתכ,דסומה  שרדי ,תו כימתה תדעו  תעדתחנהל  חיכוהל, השקבה  תשגומ  הדעבש  הנשב תפסונ הגירחוענמיש  םידעצ טקנ  יכ  ;הכימתהתא שקבמ אוה
	  םינש יתשמ רתויב  רומאכ  רוביצ דסומ גרח )ג (  ןהבש  םינשב  הכימתה ונממ ללשית , םינש עברא ךותב   .58 ףיעסב  רומאה יפלהיהת םיפסכה תבשה  :גרח
	 רוזחמשרוביצדסומיבגל,הז   ןטק  ףיעס  ןיינעל )2(  ,ותושרבש  ןורחאה  רקובמה יפסכה ח"ודה יפל  ויתוסנכה  רכש תולע בשחת אל , םישדח םילקש 233,333   לע  הלועוניא  תואצוהמ קלחכ  ,ורוזחממ 23% מ  ךומנהולשיללכה להנמה  .רו ביצ דסומותוא  לש תויללכהו הלהנהה
	  לש תויללכו  הלהנה  תואצוה  רועישןחביי הז  ןיינעל ).(   לע היה  היבגלש  הנורחאה םיפסכה  תנשלסחיב  דסומה  הלשבש  םיפסכה תנשב ןכו רקובמ יפסכ חוד  שיגהל  דסומה  ביצקתה  תעצה  וא  רשואמה ביצקתה  יפל  ,השקבה תשגומ  תואצוה  רועיש ןחביי תמדוק  הנשב ךמתנ  אלש דסומ ;ולש  תעצה וארשואמה ביצקתהיפל ולשתויללכו הלהנה ,השקבה  תשגומ הדעבש םיפסכהתנשלולש  ביצקתה ;י ללכה  בשחה עבקיש תנוכתמב

	  ןטק  ףיעס  ןיינעל ןובשחב אבוי  םיבדנתמתדובעיווש )1(  רוביצה דסומש ,םומינימ רכשלע  הלוע  וניאש דבלבו  ,הז  רשפאמה ןפואב םתדובע תועשו םידבועהלשםושיר  להנמ  דסומלש  םייפסכה תוחודב לולכ הז  יווששו  ,הרקבו  חוקיפ .רו ביצה
	  ןטק  ףיעס  ןיינעל ןובשחב אבוי  םיבדנתמתדובעיווש )1(  רוביצה דסומש ,םומינימ רכשלע  הלוע  וניאש דבלבו  ,הז  רשפאמה ןפואב םתדובע תועשו םידבועהלשםושיר  להנמ  דסומלש  םייפסכה תוחודב לולכ הז  יווששו  ,הרקבו  חוקיפ .רו ביצה
	  יפל תוכימת  וקלוחי הבש  הנשל תבקועה הנשב  לחה )8(   תא יללכה בשחה  קודבי ,תו חפלםינש  שמחלתחאו ,הז  להונ.ן וכנל אצמיש לככ  להונה ןוקיתל לעפיו םייברמה םירועישה
	  דסומ לש  תויללכהו  הלהנהה תואצוה  רועישמ הגירח  ןיינעל )הכ ( :הל אה  תוארוהה ולוחי  )דכ( ןטק ףיעסב רומאה ךמתנ  רוביצ
	  הירבחש תדחוימ  הדעוו  םקות יללכה בשחה  ףגאב )5(  ןגס ךכל  ףסונבו  ,שאר בשוי - וגיצנ  ואיללכה בשחה  ויהי  ףיעסב(  רצואה דרשמ  לש יטפשמה ץעויה  גיצנו  יללכה בשחה ;)הדעווה -  הז
	 רשאלתכמסומ  אהת  הדעווהתדחוימה הדעווה ).( תואצוה לש  יברמה רועישהמ  הגירח  ,תודחוימ תוביסנב  סחיב,ן יינעה  יפל,)דכ(ןטק ףיעסב  ועבקנש  תויללכו הלהנה שיגהש תקמונמ  השקב  סיסבלע ,םיי וסמ  רוביצ דסומל ;רבדב  עגונה דרשמה
	  דעוממ םימי  השימחו  םיעברא  ךותב שגות  השקבה )3(  תלבקל התומעה  תשקבל תעגונה  תוכימתה תדעו  תטלחה  יאצממל תעגונה תוכימתה  תדעו  תטלחהדעוממ וא  הכימת ;ן יינעה יפל ,התומעב הכרענש תרוקיב
	  השקבב  התטלחהתא  ןתית  הדעווהתדחוימההדעווה )2( ,השקבה   תלבקםוימםימי 21   ךותב ). ( הקספב  הרומאה   ;ךכל םיקומינה הב וטרופיו
	 .הת דובעירדס תא עבקת  הדעווהתדחוימההדעווה )1(
	  רוביצ  דסומב  ילוהינ דיקפת לעב  לשרכשהתולע  ןיינעל )וכ (  :הל אה  תוארוהה ולוחי  ךמתנ
	  והשלכ  ףקיהבילוהינ דיקפת אלממ  לש  רכשה תולע )5(  יאמצע דבועהז  ללכבו  ,ךמתנ  רוביצ דסומב )להנמ –   ןלהל(  ףלא 8.3   לע  הלעי  אל  ,הנשמןלבקו  דסומל םיתוריש ןתונה;)תיברמהרכשה תולע –  ןלהל(הנשבםישדח םילקש  דח ןפואב םימלושמה  םיילאיצוסםיביכררובע  םימולשת  קלחכ ובשחיי אל ,םייוחדהבטה וא  םולשתכ אלו ימעפ  להנמ לש 5.2   תלפכמב  וטורב  רכשה;תיברמהרכשה  תולעמ  גוריד יפל רתויב  הובגה  גורידב תיקסע אל  תיתלשממ הרבח  וטורב רכשה .355   תנשב( תויקסע אל  תויתלשממ תורבח  ןלהל(,) שדוחל  םישדח םילקש 29,399   לעדמוע 5.2   תלפכמב  לעהנש לכב  ןחביתוזהארוהב  הדימע ;)יברמה  רכשה  –

	  האור ידי  לע  םירקובמרכש  ינותנ  ח"וד  יפ לע  ררבתה ).(   הנשב התלע  רוביצה דסומב להנמ  לש  רכשה תולעיכןובשח  תחפוי  ,תיברמהרכשה תולע  לע  ,הכימת דסומה לביק  הבש ,רבדה ררבתה הבש  הנשב ,רוביצ דסומ לש  הכימתה  םוכסמ םוכסמרתוי אלו , שמחב לפכומ  אוהשכ הגירחה  םוכס  יאשר םלואו ;גרח  הבש הנשב דסומל המלושש הכימתה הטלחהלהשקבבתוכימתהתדעוול תונפלרוביצ  דסומ  הזוחב  ומע רשקתהל דיתע דסומהש  ימוא  להנמןיינעב  רכשה תולעמ  גורחל  הדיתע  וא תגרוחורכש תולעש הדובע  תודחוימ  תוביסנב רשאל תכמסומ  תוכימתה תדעוו  תיברמה  להנמל  תיברמה רכשה  תולעמהגירח,וטרופיש  תוגירחו ,םיוסמרוביצ
	  האור ידי  לע  םירקובמרכש  ינותנ  ח"וד  יפ לע  ררבתה ).(   הנשב התלע  רוביצה דסומב להנמ  לש  רכשה תולעיכןובשח  תחפוי  ,תיברמהרכשה תולע  לע  ,הכימת דסומה לביק  הבש ,רבדה ררבתה הבש  הנשב ,רוביצ דסומ לש  הכימתה  םוכסמ םוכסמרתוי אלו , שמחב לפכומ  אוהשכ הגירחה  םוכס  יאשר םלואו ;גרח  הבש הנשב דסומל המלושש הכימתה הטלחהלהשקבבתוכימתהתדעוול תונפלרוביצ  דסומ  הזוחב  ומע רשקתהל דיתע דסומהש  ימוא  להנמןיינעב  רכשה תולעמ  גורחל  הדיתע  וא תגרוחורכש תולעש הדובע  תודחוימ  תוביסנב רשאל תכמסומ  תוכימתה תדעוו  תיברמה  להנמל  תיברמה רכשה  תולעמהגירח,וטרופיש  תוגירחו ,םיוסמרוביצ
	ביכרל  םאתהב  ויהי  תיברמה  רכשה  תולע  יביכר )3( ושר  תוארוה יפל  תיתלשממ  הרבחב  להנמל םיגוהנה  רכשהיפסכ,ן ונקתב םסרפי  יללכה בשחה;תו יתלשממה  תורבחהברמה רכשהםירומאה רכשה יביכר טוריפ תא  קשמוורבחה תושרינוכדעיפלףטוש ןפואב  ןכדעתי ;תו יתלשממה

	 -רוביצ דסומ  לעקר ולוחי  הז ןטק ףיעס תוארוה )2(  התייה הבש הנשב ,וב תירוביצההכימתה ךסש  )א (  ןוילמ 1  לע ואיתנשה וביצקתמ .1% לע  הלוע  ,הגירח ;םהי ניבמ ךומנה יפל - םישדח  םילקש ךרדב לבגומ וא חקופמ  וניאוב רכשהילבקמ  רכשש )ב ( .לה ונ ואןיד לכ יפל  ,תרחא
	 -רוביצ דסומ  לעקר ולוחי  הז ןטק ףיעס תוארוה )2(  התייה הבש הנשב ,וב תירוביצההכימתה ךסש  )א (  ןוילמ 1  לע ואיתנשה וביצקתמ .1% לע  הלוע  ,הגירח ;םהי ניבמ ךומנה יפל - םישדח  םילקש ךרדב לבגומ וא חקופמ  וניאוב רכשהילבקמ  רכשש )ב ( .לה ונ ואןיד לכ יפל  ,תרחא
	 -רוביצ דסומ  לעקר ולוחי  הז ןטק ףיעס תוארוה )2(  התייה הבש הנשב ,וב תירוביצההכימתה ךסש  )א (  ןוילמ 1  לע ואיתנשה וביצקתמ .1% לע  הלוע  ,הגירח ;םהי ניבמ ךומנה יפל - םישדח  םילקש ךרדב לבגומ וא חקופמ  וניאוב רכשהילבקמ  רכשש )ב ( .לה ונ ואןיד לכ יפל  ,תרחא
	 -רוביצ דסומ  לעקר ולוחי  הז ןטק ףיעס תוארוה )2(  התייה הבש הנשב ,וב תירוביצההכימתה ךסש  )א (  ןוילמ 1  לע ואיתנשה וביצקתמ .1% לע  הלוע  ,הגירח ;םהי ניבמ ךומנה יפל - םישדח  םילקש ךרדב לבגומ וא חקופמ  וניאוב רכשהילבקמ  רכשש )ב ( .לה ונ ואןיד לכ יפל  ,תרחא
	  ךומנה םוכסברכש  תולעהכימת  ןחבמב עובקל ןתינ )1( .)5( הקספב רומאה םוכסהמ



	  א9  לש ךשמה תרגסמ  ותוליעפש דסומ  בוחבקע  הקספוה
	 הקספוה ותוליעפש דסומל ורקיעב ההזה רוביצ  דסומ יבגל  :תואבה תוארוהה ולוחי  בוח בקע
	 "בוח בקע הקספוה ותוליעפש דסומ" ,הז ףיעסב  )5(   תוארוה  בקע  םיפסכ יתלשממ דרשמל בחש רוביצ דסומ –   ;ואולמבבוחה ערפנ  םרט ותוליעפ תא קיספהו,הז להונ
	  ירבח ויהי הירבחש הקידב תדעו  יללכהבשחב םקות ).( ץעויהגיצנו )5()הכ(9 ףיעסברומאכתדחוימה  הדעווה ;הל שממל יטפשמה
	 תדעו תוצלמה תלבקרחאל,יללכה בשחה  )3(   םא רוביצ דסומלהכימת קיספהל וא  לולשליאשר ,הקידבה  ותוליעפש דסומלךשמה תרגסמהווהמ  רוביצה דסומש אצמ  רחאלםינש 1 דע  לש  הפוקתב תאז,בוחבקע הקספוה  דסומוארי  ,הז  ןיינעל ;רוביצה דסומ  תוליעפ הקספוהש  בוחבקע  הקספוה  ותוליעפש דסומל ךשמה  תרגסמכ רוביצ  רוביצה דסומ ןיבל שדחה  דסומה  ןיב  תיתוהמ תוהזשי  םא  םיניינעלבל םישב  רתיה ןיב ,בוח  בקע הקספוה ותוליעפש  הלהנהה,םידסיימה תוהז ,רוביצה דסומ  תורטמ :םיאבהתוליעפה םוקימ ,תוליעפהיפוא,םידבועהו דעווהירבח  ;תוליעפה  ףצרו
	  ורוקמש בוח בקע רוביצדסומ תוליעפ הקספנ  )2(  רחא  דיקפת לעב  לשואדעו  רבח לשלדחמב  ואהשעמב  תדעו  תוצלמה  תלבק רחאל  ,יללכה  בשחה  יאשר –  דסומב  אלךשמה תרגסמ הווהמהרוביצה דסומ יכ  עובקל ,הקידבה  דעו רבח  ותוא לש  ותנוהכ קספותןכ םא אלא  הכימת לבקי  הכימתןתמ יאוא הקספה  ;דסומב רחא  דיקפת  לעבהוא  תמקהםוימםינש 1  לע  הלעת אלש  הפוקתלהיהתרומאכ  ;ךשמה תרגסמ הווהמהרוביצ דסומ
	  הקידבה תדעו  תיאשר ,הכימתה רושיאל  יאנתכ  )1( םיניינעל םיעגונה  םיכמסמו  עדימ רוביצה דסוממ  שורדל ;)3(-ו ). ( תואקספב  םירומאה
	  רוביצ דסומש ששח שי יכ תוכימתה תדעו הרבס 32  )8( ,בוח  בקע הקספוה ותוליעפש  דסומל  ךשמה  תרגסמ הווהמ  וניינע תא  ריבעתו  ,רוביצה דסומב  הכימתה תא  איפקת
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	.8  תדעו תטלחה  תוכימתה  הרושיאו
	 ,הקמנה  ףוריצבבתכב  התטלחה תא  ןתית תוכימת תדעו )א ( תא  ןייצת שקבמה  רוביצה דסומל  הכימתתתל  הטילחה  םאו .הכ ימתהיאנתוהכימתה ףקיה ,הכימתה  תרטמ
	  לע  טילחהל ,ו משרייש םימעטמ  תיאשר תוכימתה תדעו )ב (  ביצקתה תנשב הכימת  ול הרשואש רוביצדסומל המדקמ םולשת  םיזוחאםירשע לע  הלעי אל  המדקמה הבוגש  דבלבו  ,תמדוקה  ותוא תאמ  תמדוקה הנשב דסומל המלושש הכימתה לכ ךסמ  ףא ,ומשריש תודחוימ  תוביסנבו יללכה  בשחה  רושיאבוא ,דרשמ  הנועט הטלחהה;המלוש םרט  וא  רומאכ הכימת  הרשוא אל  םא .י ללכה  בשחלהעדוהו  דרשמה לש יללכהלהנמהרושיא
	  הנש התואל הכימתל השקב שיגהש דסומל  ןתנית  המדקמ )ג (  .הנ שהתואל ףקת ןיקת לוהינ רושיאב קיזחמו
	  הנשה לש  לירפאב 5  םוי דע  רומאכ  הדעווה הטילחה אל )ד (   םולשתרשאל תוכימתה תדעו  תיאשר ,הכימתה תשקובמהדעבש  םישולש לע  הלעי  אלש רועישב)ב(  ןטק ףיעסב טרופמכ המדקמ .םיז וחא
	  דסומב הכימתןיינעב תוכימתה תדעו  תטלחה  הלבקתה  אל )ה (   תוביסמ ,הכימתה  תשקובמ  הדעבש  הנשב ינויב 5   ךיראת דע  בשחה לכוי  ,תרחא  תינוטלש תושרב  וא ומצע דרשמב  תויולתה  ךכ ףסונ  רועישב תומדקמ ןתמרשאל  ,דרשמה  תצלמהב ,יללכה 23%  לע  הלעי אל  רוביצה דסומ לבקיש תללוכה  המדקמה רועישש  ףיעסב רומאה  לח  םאו .)ב( ןטק   ףיעסב רומאכ  הכימתהלכ  ךסמלה 11  א תללוכה המדקמרועיש,  הנידמהקשמ  :דוסי-קוחל ב3 .)ב( ןטק  ףיעסב רומאכ הכימתה  לכ ךסמ 13%לע הלעי
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	  דסומל ךכ  לעעדוהו  דרשמה תאמ  המדקמ םולשת רשוא )ו ( ,ו לש המיתחהישרומ  תועצמאב דסומה בייחתי ,שקבמה רוביצה  ריזחי  יכ,הז ךרוצל עבקיש  ספוט יבגלע  ,המדקמה  םולשת ינפל ,הכ ימתהרשואת אל רבדלש  ופוסבםא  המדקמה תא  דרשמל .תי בירו הדמצה ישרפה ףורצב
	  דסומל ךכ  לעעדוהו  דרשמה תאמ  המדקמ םולשת רשוא )ו ( ,ו לש המיתחהישרומ  תועצמאב דסומה בייחתי ,שקבמה רוביצה  ריזחי  יכ,הז ךרוצל עבקיש  ספוט יבגלע  ,המדקמה  םולשת ינפל ,הכ ימתהרשואת אל רבדלש  ופוסבםא  המדקמה תא  דרשמל .תי בירו הדמצה ישרפה ףורצב
	  תוכימתה תדעו  תטלחהמ עגפנ  ומצעהאורה רוביצ דסומ )ז (  דסומ וא,53  ףיעסב  רומאכ  ותכימת תא  קיספהל וא  בכעל ,תונשל  ןפואב הכימת לביק יכ ויבגל הטילחה תוכימתה תדעוושרוביצ .5   ךותביאשר, 51  דע 52    םיפיעסב  רומאכהיעטה ךות וא לוספ תדעוולתונפל,תוכימתה תדעו תטלחה תלבקםוימ םימי  הפ-לעב ואבתכב  ,ויתונעט תא  הינפב  ןועטל השירדב  תוכימתה .)עומיש ךילה–  ןלהל(
	  ךילהב רוביצ  דסומ לש  ויתונעטתא  תוכימתה  תדעו  התחד )ח (  ןוחבל  השקבב  הקידבה  תדעוול תונפל  רוביצה דסומ יאשר ,עומיש .ףסונ  ןוידל תוכימתה תדעוול וריזחהל ךרוצה תדימבו,ו ניינע תא  תורוהל ,הק ידבה  תדעו  תצלמהב,יאשריללכהבשחה )ט ()ו( הטלחהבאצמש םגפלעגונב ןוידםייקל תוכימתה  תדעוול .הל ביקש
	53  ,יוניב לשב הכימת  ןונכת וא חותיפ  וא ןיעקרקמ  הכימתםינבמ  וא יוניב  לשב  ןיעקרקמ חותיפ  םינבמ וא
	,הי נב  וא  ןונכת  ןיעקרקמתשיכר  רשפאל תדעוימה הכימתב )א( . :הלאה  תוארוהה ולוחי  םייק הנבמ  לשץופיש וא המקה
	 םדועיו  הכימתה תרטמל  ושמשי  הנבמה וא ןיעקרקמה )5(   םיעגונה  הכימתה ינחבמב תרחא  עבקנ  םא  תלוז,הנ ושי  אל ;ן יינעל

	 ,ן יעקרקמה קוח  יפ לע,ן יעקרקמה  סקנפב םשרית ).(    ואןיב 12עקרקמרוביצה תבוטל  האנה  תקיז ,5888 -ט"כשתה .3  -מ  תחפת אלש הפוקתל  הרטמ  התואלרשקב הנבמב ;םינ ש
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	 ,ן יעקרקמה קוח  יפ לע ,ן יעקרקמה  סקנפב םשרית )3( .3  -מ  תחפת  אלש  הפוקתל  הרהזא תרעה ,5888 -ט"כשתה הקסעל תובייחתהואהקסע השעיתאל היפל  םינש ;הנבמב  וא ןיעקרקמב
	 "ם ייק הנבמ  לש  ץופיש וא  המקה ,הינב" ,)3 (-  ו ).(  תואקספ  ןיינעל  ןיד  לכ  יפלהינב  רתיה  תוכירצמ  ןניאש יוניב  תולועפ  טעמל –  אלא  ;ח"ש .33,333 לע  הלוע  הניא דיחי  הנבמל  תללוכה  ןתולעשו  .ן יינעל םיעגונההכימתה  ינחבמב תרחא עבקנ  םא
	 רוביצהדסומתא בתכברוטפלתיאשרתוכימת תדעו )ב ( ,ןיעקרקמהסקנפב  הרהזא  תרעה ואהאנהתקיז  םושירמ  :הלאה םירקמהמ דחא םייקתהב
	  רוביצה דסומ  תויוכז לש  ןתוהמיכ  התעד  תחנהל  חכוהםא )5( רומאבבשחתהב ,רומאכםושירתורשפאמ ןניא  ןיעקרקמב  ןטק ףיעסב  רומאה  םויקל םירחא  תונוחטב ונתינ  יכו  ,תפסותב  ;) 5()א( 
	  ץופיש  וא יוניב  ןונכת  תולועפדעב  תורבטצמה  תוכימתה םא ).(   המקהה  וא  השיכרה ריחממ עבר  לע  תולוע ןניא ןיעקרקמ םתואב ;םהי ניב ךומנה,םישדח םילקש 133,333   לעוא  ץופישהוא
	  ץופיש  וא יוניב  ןונכת  תולועפדעב  תורבטצמה  תוכימתה םא ).(   המקהה  וא  השיכרה ריחממ עבר  לע  תולוע ןניא ןיעקרקמ םתואב ;םהי ניב ךומנה,םישדח םילקש 133,333   לעוא  ץופישהוא
	 ,ומשרייש םידחוימ םימעטמ,תו כימתה תדעו תיאשרןכ ומכ  תא וא האנהה  תקיזב המושרה  הרטמה   תא  תונשל  דסומל ריתהל  הלע  ;ןיד לכ  יפל,םתוא   קוחמל  וא ןיעקרקמה  סקנפב  םושירה  וא,םישדח םילקש 133,333  לע  הנבמל  ללוכה  תוכימתהףקיה  יוניש  ושעי  ,הכימתה  רושיא  דעוממ םינש 53   ךותב יונישה השענש  ותקיחמ  וא  םושירהיוניש וא  האנהה תקיזב המושרה הרטמה .י ללכה  בשחה רושיאב רומאכ
	  םושירמ רוביצה דסומתארוטפל  תוכימתהתדעו  הטילחה )ג (  ןטק  ףיעס  יפל  ,ןיעקרקמה  סקנפב הרהזא  תרעהוא  האנה תקיז .עב קיש ןפואביללכה בשחל התטלחהלע הדעווה חוודת ,)ב( 
	 עבקיש יפכ בשחוממו  יזיפ  םושיר  להנת תוכימתתדעו )ד (  רוטפוא  הרהזא תורעהואהאנה  תוקיז םושיר יבגל יללכה  בשחה .הז  ףיעס יפל ךכמ
	.55  הכימתה םולשת
	  תאמ םלושת ,8  ףיעס יפל  המדקמטעמל,הרשואש הכימת )א (   אל ;ןיינעלםיעגונה הכימתה  ינחבמב  ועבקיישםידעומב דרשמה  םולשתל םידעומ תוכימתה תדעו עבקת  ,רומאכ תוארוה ועבקנ  תכמתנה  תוליעפה  עוציבבצקב ,י ללכה בשחה  תויחנהב בשחתהב  ןמענמישןפואב ,רשפאה תדימבו  ,דרשמה לש  ןומימה  תויורשפאו .ם ייניב ןומימל קקזיהל ךרוצהתא  ךמתנה דסומה

	 םוכסמ 13% לע הלועההכימתרבעותאל ,הרקמ לכב )ב( ;ר בעוהשםוכסב  תוליעפה  עוציב חכוה םרטב רשואש הכימתה  עוציב ח"וד  תריסמ  רחאל עצובת הכימתה  תרתי  םולשת תמלשה .דרשמ ה עבקש יפכ עוציב יפצ לולכל לכוירשא ןכדועמ  קר  רשפאתי , 53  ףיעסב רומאכ ןונכת דעב הכימת  םולשת )5 ב( הכימתה ינחבמב ןכםא אלא ,לעופב  הינב  רתיה תלבק רחאל .תרחא   עבקנ
	  רוביצה דסומ לש  קנב  ןובשחל  ןירשימב  רבעות  הכימתה )ג ()ב(  .הכ ימתה תשקבב םשרנש
	.  הרקבו  חוקיפ
	  לע  ,הכימתה  ןתמל םיאנתה  יולימלע  חוקיפםייקי  דרשמה )א (  ;ש רדנכ  תכמתנה תוליעפה  עוציב  לעו  ןתנשהכימתב  שומישה  לע דרשמה לש  יללכה להנמה  ליטי  דרשמה  ידיב   חוקיפה ךרוצל  רומאכ חוקיפה  םויק תא דרשמה  ידבועמ םידבוע וא רכש  לבקמ  רחבישינוציח  םרוגמ חוקיפ  יתוריש  שוכרי וא,) חקפמה - ןלהל(  ןפוא תא רשאי  דרשמהבשח ; חקפמה  ידי  לע ולעפויש  דבלבו ,ןידכ .רו מאכ חוקיפה עוציב לע יללכה בשחל חוודיו  ,חוקיפה עוציב
	 תוח"ודו םייתפוקתםיחוויד תלבק לע ססבתי  חוקיפה )ג (   םוקמב םירוקיבלולכי  ןכו  ,םיכמתנה  רוביצה תודסוממעוציב  יכ יללכה בשחה  רשיא  םא  תלוז  םיכמתנה  תודסומה לש  הלועפה  תויפולח  חוקיפ  תולועפ וא הפקיה  וא היפוא , תוליעפה תוהמ םוקמבחוקיפםירתיימ ךמותהדרשמהםייקמש תוקפסמ תחאלםירוקיבהתורידתתתחפה םירשפאמ וא  הלועפה .םיי תנשל
	 - יכ ררבל ןווכמ היהי חוקיפה )ד (
	;ן יד לכ תוארוה יפלו יקוחןפואב לעופ דסומה )5(
	  תודסומ לכ  יבגל  הנש  לכב  חקפמה  ידיב   עצבתי  חוקיפה )ב ( .דרשמה יד י לעםיכמתנהרוביצה
	 רשקבדרשמה  עבקשםיאנתה  תאםייקמ דסומה ).(  ;לה ונה תוארוה תאו  הכימתל
	  םינקת  וא םיללכ  יפל  ויתולועפ תא םייקמ דסומה )3(  ;ו גוסמ םיפוגל ועבקנש
	 ;הנ תינ  המשל רשא הרטמל תשמשמ הכימתה )2(
	  היהש ךמתנה דסומל עגונב םייתוהמ םייונישולח אל )1( .הכי מתה רועיש לע ואהכימתהרושיא לע עיפשהלידכ םהב
	  םהיניב ומאתי ,דחא דרשממ  רתוי ידיב  רוביצדסומ  ךמתנ )ו (  ותואלע  חוקיפה  ירדסתא  ,םיכמותה םידרשמה לש  םיחקפמה .תו ליעיהו ןוכסיחה  תאלידגהל המגמב ,רוביצ דסומ
	  בשחה ליעפי,הז  להונ יפלדרשמה  תוירחאמעורגל ילבמ )ז (  םיפוגה לע  הרקבו תרוקיב עוציבליזכרמ  תרוקיב ךרעמיללכה .םיכמ תנה
	  יאור דרשמ  ידיב  עצבתת  )ז(  ןטק ףיעסב  רומאכ  תרוקיב )ח (   :ןלהלשהקולחה  יפלו ,יללכה בשחה תויחנה יפל ןובשח  הנשלכ ,רומאכ ןובשח יאורידרשמ ידיבעצבתת  תיפסכ הרקב)5(  ;הכימתה ילבקמ רוביצה תודסומ לכ יבגל,םינ ש שולשל תחא  רוביצ דסומלכ  יבגל עצבתת  קמוע  תרוקיב).(  תצובקוא  םייוסמ  ףוגיבגל  תרחא יללכה  בשחה  עבק םא  תלוז .םיפ וג
	 תוכימתהללכךסמ  תוחפל 3.1% הצקי רצואה  דרשמ )ט (  תרוקיבה ךרעמ תלעפהל  הנשב הנש ידמ הז  להונ יפל תונתינה .)ז(  ןטק ףיעסב רומאה  יזכרמה
	  חוקיפה  ןונגנמ תלעפה  לע  תוכימת  תדעוול  חוודי  חקפמ )ה ( דרשמהבשח תועצמאב תוכימתה  תדעו ;םיירקיע  םיאצממו  ינויב 5-ה דע(  תוחפל הנשב םיימעפ , רומאכ יללכה  בשחל  חוודת .)הנ ש לכב  רבמצדב 5-ה  דעו
	רפהרב םוסשמוומ תחי.בי (י) בנףסו אלמרובעסףי טקן)ט(, כל דרשמ הצקיכסום שבעירו שהווה ל 3.1% פלחתו מכסום שבקנע בהנקת צקתיבית צלךרו תמהכי במסודתו צבירו, לםש קםוי פיקחו שבחט עלפהעליתו התכמתנ, כאמרו בסעףי קטן )א( סהכםו מהידעו פליקוח מאכרו, צקויה תבקנה צקתיבית נתדרפ אשיהנ צלרוך תמכיה מבסודתו ציברו; שמבםידר םהבש םוכס קתהצבי הכללו שקנבע צלךרו מתיהכ עלוה על 233 למיון קשםיל חםישד היהי שעיור צקההאה מאהורה . 3..1% לחפתו מסםוכ קתהצבי המארו
	(אי) שחהב הללכי הייה רשאי קלבעו לכםיל לעניין אפון ביצוע פהיקודהו חיווא חליו מאכרו הז ףיעסב. 
	(בי) בשחה לכהלי שראי אלש רשאל חלתקו הכימת תבחום עפילתו סמוםיי םא ראה כי אל קויימו הארותו עסףי הז. 
	.53
	שינו,י עיכבו או קספהת תהמיכה 
	(א) אל שגוהו דוחתו או מםיכמס שנשרד המדסו לגהי,ש עיכוב או יפיקס שתםול הכימתה. 
	(ב) ררבתנ שמלדר כי מסוד צבירו אינו עדמו בתםיאנ בקשע דרשמה רשקב מתלי,הכ או אל ההי זאכי תכלמחיהל מתל,הכי או לח שינוי רחא מבסוד צהבירו או בעפולותיו רשא היה בו כדי שהלפעי לע אישרו תהמהכי או לע שעירו תהמ,הכי יקו,ןט יעכוב או יפישת קסםול מתהכיל ,הפי עהניןי. 
	(ג) ררבתנ דרשמל כי היףק או בצק הצוהאתו או כההנסתו לש מדסו הציברו שוהנ אבפון המותי מתמהוכנ,ן באפון שיש או שהיה בו דכי שהלפעי לע שיארו מתהיהכ או לע שיעור מתהי,הכ אשרי רשמהד לפהחתי תא ההקיף או תהלאים את בצקה לש תלשום מתהכיל השיםייונ שלחמאכ ורו. 
	 םיאנתבדמעאל רוביצ דסומיכ דרשמל  ררבתנ )ד (  יאכזהיה אלוא הכימתלרשקב ועבקנש  תויובייחתהבו  ומלושש םיפסכהתייבגלדרשמה  לעפי ,הכימתל הליחתכלמ  וא  ,ול  ומלושש  םימוכסה אולמתאוא רתיב רוביצהדסומל  ףוריצב, ןיינעה יפל ,ו ל ומלושש  םימולשת  לע  םיפסונ  םימוכס ,דס ומה בויח  תליע הרצונ  ובש דעומה ןמ,תיבירו הדמצה ישרפה .58 ףיעס  יפל
	.52  הכימת תלבק  לוספ ןפואב
	  ונתינ  ויפלו ,ןוכנ  אל חוויד  רסמ  רוביצ דסומ  יכ דרשמל  ררבתנ   השע דסומהשוא ,תמייוסמ תוליעפ  דעב   הכימת  יפסכ דסומל ,תמי יוסמ  תוליעפ  דעב  ונתינש  הכימת יפסכב תואנ  יתלב  שומיש  םיפסכה  ןיינעל )ד(53  ףיעסב  רומאה  רוביצה  דסומ יפלכ טקניי  אל  חוויד לשבונתינשםיפסכהוא תואנ יתלבשומישהשענ םהבש  טרופמה ןפואב  ,תיבירו הדמצה ישרפה  ףוריצב ,ןיינעהיפל  ,ןוכנ .58 ףיעסב
	 לעפי ,תוליעפ יפלתנתינההכימתב,52 ףיעסברומאה לע ףסונ   וא  ןוכנ אל  חווידלש  ךרדב גהנש  רוביצ  דסומ  ןיינעל דרשמה  תרחא עבקנ  םא  תלוז ןלהלש  תוארוההיפל  תואנ  יתלב שומיש :תו ליעפ התואל םיעגונה הכימתה ינחבמב
	  עגונה  ןוכנ אל  חוויד  וא תואנ  יתלב שומיש ןיינעל )5(  הנתינ  הדעבש תוליעפה  ףקיהמ .1%-מ  ךומנה  רועישל  םוכס  רוביצה  דסוממ הבגי -רומאכ רוביצה דסומל הכימתה  אלה  חווידה  ואתואנ  יתלבה  שומישהםוכס לפכל  הוושה ;58 ףיעסב טרופמכןוכנ
	  עגונה  ןוכנ אל  חוויד  וא תואנ  יתלב שומיש ןיינעל ).(  דסומל  הנתינשהכימתה ףקיהמ  רתוי וא .1% לש  רועישל -  תוליעפה דעב רוביצה
	 הבש הנשברוביצהדסומבהכימתה  קספות )א (  ורזחויו תרוקיבהיאצממיפ לע םייוקילה  ולגתה ;הנש  התואב דסומלונתינש םיפסכה
	.51  יבגל םידעצ  יפל הכימת  הנתינש תוליעפ  לוספ ןפואב  
	  ןמ הכימת לבקל דסומה  לש ותורשפא ללשית )ב ( .ן כמ רחאלש םייתנשב הנידמה
	  ןמ הכימת לבקל דסומה  לש ותורשפא ללשית )ב ( .ן כמ רחאלש םייתנשב הנידמה
	.58  יבגל םידעצ  רפסמ יפל הכימת  םיפתתשמ  ןפואב הנתינש   לוספ  
	  תוארוהה יפל  דרשמה לעפי ,םיפת תשמ רפסמ יפל  תנתינה הכימתב   ינחבמב תרחא  עבקנ  םא  תלוז ,הי אצממו  תרוקיב  ןיינעל  ןלהלש :תו ליעפ התואל םיעגונה הכימתה
	  ןיב  הגירחה  רועישש ,תרוקיבה  יאצממ יפלע  ,אצמנ )5(  תוליעפבםיפתתשמהרפסמ רבדב רוביצהדסומ יחוויד  רסוחה ירועיש  לע  הלוע תרוקיבה יאצממ ןיבו  תכמתנה  אל ךא  םימי 21   ךות  דסומב הינש תרוקיב עצבתת  ,םייברמה  םות  ירחא  אלו הנושארה תרוקיבה דעוממ  םימי 1  ףולח  ינפל  אוה  וילעש רוביצה תודסומ  גוסב העובקה תוליעפה תפוקת –   הז  ףיעסב()"ןמז" וא "רטסמס" ןוגכ( הנשי םא  ,הנמנ  ושמישש  תופתתשהה ינותנ סיסבלע,)תוליעפה  תפוקת  דסומב  היינש תרוקיב הכרענ  אל;הנו שארה  תרוקיבה ךרוצל ,םדקומ היפל ,תוליעפה  תפוקת  םות  דע  וא  םימי 21   ךותב  תרוקיבכ  עצבתתש  היינשה  תרוקיבה  בשחית 

	  אלןהמ  תחאבו  ,דסומבתוימגדמ תורוקיב יתשוכרענ ).( עצובת,שרדנהםיפתתשמהרפסמרועישבדסומה דמע דעוממ םימי 83  ךות ,האלמ  וא תימגדמ , תישילש תרוקיב דעוממםימי 1 ףולח ינפלאל ךא הנושארה תרוקיבה  ינותנ ; תוליעפה תפוקת םות  ירחא אלו  היינשה  תרוקיבה   ויהי וז תרוקיב ךרוצל ובשחייש תופתתשהה  תישילש  תרוקיב  הכרענ  אל  ;היינשה  תרוקיבה ינותנל  םיהז ,םדקומה יפל,תוליעפה  תפוקת  םות  דע  וא  םימי 83   ךותב  תרוקיבכ  עצבתתש  תישילשה  תרוקיבה  בשחית  תנשב תישילשה תרוקיבה התשענ םא  תלוז  היינשההנושאר  דמעאל  ;השדחה  הנשהינותנ  ובשחיי זא ,השדח   םידומיל  תרוקיבב דמע אל  וליאכ רבדה  בשחיי ,וז
	  אלןהמ  תחאבו  ,דסומבתוימגדמ תורוקיב יתשוכרענ ).( עצובת,שרדנהםיפתתשמהרפסמרועישבדסומה דמע דעוממ םימי 83  ךות ,האלמ  וא תימגדמ , תישילש תרוקיב דעוממםימי 1 ףולח ינפלאל ךא הנושארה תרוקיבה  ינותנ ; תוליעפה תפוקת םות  ירחא אלו  היינשה  תרוקיבה   ויהי וז תרוקיב ךרוצל ובשחייש תופתתשהה  תישילש  תרוקיב  הכרענ  אל  ;היינשה  תרוקיבה ינותנל  םיהז ,םדקומה יפל,תוליעפה  תפוקת  םות  דע  וא  םימי 83   ךותב  תרוקיבכ  עצבתתש  תישילשה  תרוקיבה  בשחית  תנשב תישילשה תרוקיבה התשענ םא  תלוז  היינשההנושאר  דמעאל  ;השדחה  הנשהינותנ  ובשחיי זא ,השדח   םידומיל  תרוקיבב דמע אל  וליאכ רבדה  בשחיי ,וז
	  עובקל  דרשמ  יאשר ,) .(-ו)5 (  תואקספב  רומאה  ףא  לע )3(,תי שילש  תרוקיבוא  היינש  תרוקיב ךרוצל  יכ  הכימת ןחבמב  תמועל  םינכדועמ  תופתתשה  ינותנב  שומיש  השעיי,המ אתהב  רוביצה דסומש  דבלבו,תומדוק  תורוקיבב ושמישש  םינותנה  םתורדעיה לע  וב  הנושארה  תרוקיבה  תכירע  ינפל  חוויד  עצובת אל;תישילשה תרוקיבבוא  הינשהתרוקיבב היופצה  הל המדקש תרוקיבהםויב  דסומב תישילשוא  הינש  תרוקיב ;ו ירחאלש םויב וא

	 ,ו מש רשא רוביצה דסומםעטמ  גיצנ הוולתי  תרוקיבל )2(   תעב רסמיי ,רדעיש  הרקמלםוקמ  יאלממ תומשםע  דחי  םיפתתשמה יוהיזב עייסי  גיצנה  ;הכימתהתשקב  תשגה  עגפי  אל  רומאכ  גיצנ  רדעיה יללכה  בשחה תויחנהל  םאתהב ;ו ידעלב  העצבל  טלחויש  לככ,תרו קיבה  תופקתב
	 ,ו מש רשא רוביצה דסומםעטמ  גיצנ הוולתי  תרוקיבל )2(   תעב רסמיי ,רדעיש  הרקמלםוקמ  יאלממ תומשםע  דחי  םיפתתשמה יוהיזב עייסי  גיצנה  ;הכימתהתשקב  תשגה  עגפי  אל  רומאכ  גיצנ  רדעיה יללכה  בשחה תויחנהל  םאתהב ;ו ידעלב  העצבל  טלחויש  לככ,תרו קיבה  תופקתב
	 ,ו מש רשא רוביצה דסומםעטמ  גיצנ הוולתי  תרוקיבל )2(   תעב רסמיי ,רדעיש  הרקמלםוקמ  יאלממ תומשםע  דחי  םיפתתשמה יוהיזב עייסי  גיצנה  ;הכימתהתשקב  תשגה  עגפי  אל  רומאכ  גיצנ  רדעיה יללכה  בשחה תויחנהל  םאתהב ;ו ידעלב  העצבל  טלחויש  לככ,תרו קיבה  תופקתב
	  ירועיש – ןלהל( םירתומה םייברמה רסוחה  ירועיש )1( :ו יהי  הז ףיעס ךרוצל ובשחיש )םייברמה רסוחהאוה  וב םיחוודמה םיפתתשמה רפסמש דסומב )א (  ;.3 % – .1 .3  דע


	 הובג וב  םיחוודמה  םיפתתשמה רפסמש  דסומב )ב ( ;51 % – .1 .3  מ
	 הובג וב  םיחוודמה  םיפתתשמה רפסמש  דסומב )ב ( ;51 % – .1 .3  מ
	 הובג וב  םיחוודמה  םיפתתשמה רפסמש  דסומב )ב ( ;51 % – .1 .3  מ
	 הובג וב  םיחוודמה  םיפתתשמה רפסמש  דסומב )ב ( ;51 % – .1 .3  מ
	 בשחיתאיהש הביסלכמףתתשמ  תורדעיה )ג (  אל םהבש,ן להלםיטרופמה  םירקמב טעמלרסוחכ תבצממ  ערגיי  ךא   תרוקיבב רסחכ  ףתתשמה  רפסיי :רו ביצה דסומ  דלי  וא  וגוז תב  וא ןב,ףתתשמ  לש זופשא )5( ;זופ שאה ימי  לכל –  םהמ דחא  לש  תליחת  םוימ – ףתתשמלש  דלי  תדיל ).( ,םתיבלדוליהו השיאה תביש  םויל דעו  הדילה ;הל ימה תירב תכירע םוי ןכו  םוימ  תועובש 52–  הדליש תפתתשמ יבגל )3(  הפוקתמ תיצחמדעש רשפאםלואו  הדילה  ךסש דבלבו יופצה הדילה דעומ  םרט היהי  תאז ;תו עובש 52  לע הלעי אל הפוקתהלכ  םימיה  ינשמ לחה –  ףתתשמ לש  ןיאושינ )2( םות דעו ףתתשמהתנותח דעומל ומדקש  ;הנותחה םוימ םימי  הע



	 ;איהש הביס לכמ תורדעיה  בשחיתהז ףיעס יפל תורדעיה,.1 % לעהנושארה תרוקיבב  רסוחהרועיש הלע )8(  תרוקיבה םויסלדע  דסומל הכימתה  םולשת   דימ  קספוי ;ן יינעה יפל ,תישילשה וא היינשה
	 ;איהש הביס לכמ תורדעיה  בשחיתהז ףיעס יפל תורדעיה,.1 % לעהנושארה תרוקיבב  רסוחהרועיש הלע )8(  תרוקיבה םויסלדע  דסומל הכימתה  םולשת   דימ  קספוי ;ן יינעה יפל ,תישילשה וא היינשה
	 ;איהש הביס לכמ תורדעיה  בשחיתהז ףיעס יפל תורדעיה,.1 % לעהנושארה תרוקיבב  רסוחהרועיש הלע )8(  תרוקיבה םויסלדע  דסומל הכימתה  םולשת   דימ  קספוי ;ן יינעה יפל ,תישילשה וא היינשה
	 ;איהש הביס לכמ תורדעיה  בשחיתהז ףיעס יפל תורדעיה,.1 % לעהנושארה תרוקיבב  רסוחהרועיש הלע )8(  תרוקיבה םויסלדע  דסומל הכימתה  םולשת   דימ  קספוי ;ן יינעה יפל ,תישילשה וא היינשה
	 ).5(  תואקספב רומאכ  תורוקיב יתשמ  תחא לכב אצמנ )1(  רועיש לע  הלועה תורדעיה רועיש דסומב וכרענש )3 .(-ו  דעומב  לחה,דסומל הכימתה  רועישתחפוי  ,יברמה רסוחה  התחפהה  רועיש;ן יינעה יפל ,תישילשה וא  היינשה תרוקיבה  טרופמכ םירועישיוכינב לעופב רסוחה רועיש  היהי  רומאה;םיש דוח רשע םינש לש  הפוקת  ךותמיסחי  קלחכ ,ן להל  ואצמנש הלא  ןיבמ ךומנה רסוחה  רועיש בשחיי ,הז  ןיינעל  רועישלע רסוחה  רועיש  הלעןהבש  תרוקיבהמ תחא  לכב ;י ברמה רסוחה



	 :ן להל טרופמכ היהי התחפה ןפוא  אוה וב םיחוודמה םיפתתשמה רפסמש דסומב   )א(  עצובת םיפתתשמהלכ  ךסמ .1% דע  ורדענ  םא -.1  דע  תודוקנ 1.1   יוכינב  םירדענה  רועישל הוושה רועישב התחפה  עצובת  םיפתתשמה לכ  ךסמ .1% לעמ ורדענ םאו  זוחאה  תודוקנ ..1    יוכינב  םירדענה רועישל הוושה רועישב התחפה ;";זוח אה וב םיחוודמהםיפתתשמהרפסמש דסומב   )ב( ,םיפתתשמה  לכ  ךסמ .3% דע  ורדענ  םא -.1 – מ  הובג 1.1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת,םיפתתשמה לכ ךסמ .3%  לעמ  ורדענ םאו  ,זוחאה תודוקנ ..1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת ;זוח אה ת
	 :ן להל טרופמכ היהי התחפה ןפוא  אוה וב םיחוודמה םיפתתשמה רפסמש דסומב   )א(  עצובת םיפתתשמהלכ  ךסמ .1% דע  ורדענ  םא -.1  דע  תודוקנ 1.1   יוכינב  םירדענה  רועישל הוושה רועישב התחפה  עצובת  םיפתתשמה לכ  ךסמ .1% לעמ ורדענ םאו  זוחאה  תודוקנ ..1    יוכינב  םירדענה רועישל הוושה רועישב התחפה ;";זוח אה וב םיחוודמהםיפתתשמהרפסמש דסומב   )ב( ,םיפתתשמה  לכ  ךסמ .3% דע  ורדענ  םא -.1 – מ  הובג 1.1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת,םיפתתשמה לכ ךסמ .3%  לעמ  ורדענ םאו  ,זוחאה תודוקנ ..1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת ;זוח אה ת
	 :ן להל טרופמכ היהי התחפה ןפוא  אוה וב םיחוודמה םיפתתשמה רפסמש דסומב   )א(  עצובת םיפתתשמהלכ  ךסמ .1% דע  ורדענ  םא -.1  דע  תודוקנ 1.1   יוכינב  םירדענה  רועישל הוושה רועישב התחפה  עצובת  םיפתתשמה לכ  ךסמ .1% לעמ ורדענ םאו  זוחאה  תודוקנ ..1    יוכינב  םירדענה רועישל הוושה רועישב התחפה ;";זוח אה וב םיחוודמהםיפתתשמהרפסמש דסומב   )ב( ,םיפתתשמה  לכ  ךסמ .3% דע  ורדענ  םא -.1 – מ  הובג 1.1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת,םיפתתשמה לכ ךסמ .3%  לעמ  ורדענ םאו  ,זוחאה תודוקנ ..1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת ;זוח אה ת
	 :ן להל טרופמכ היהי התחפה ןפוא  אוה וב םיחוודמה םיפתתשמה רפסמש דסומב   )א(  עצובת םיפתתשמהלכ  ךסמ .1% דע  ורדענ  םא -.1  דע  תודוקנ 1.1   יוכינב  םירדענה  רועישל הוושה רועישב התחפה  עצובת  םיפתתשמה לכ  ךסמ .1% לעמ ורדענ םאו  זוחאה  תודוקנ ..1    יוכינב  םירדענה רועישל הוושה רועישב התחפה ;";זוח אה וב םיחוודמהםיפתתשמהרפסמש דסומב   )ב( ,םיפתתשמה  לכ  ךסמ .3% דע  ורדענ  םא -.1 – מ  הובג 1.1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת,םיפתתשמה לכ ךסמ .3%  לעמ  ורדענ םאו  ,זוחאה תודוקנ ..1   יוכינב םירדענה  רועישלהוושה  רועישב התחפה  עצובת ;זוח אה ת
	  דסומב וכרענש תורוקיבה  ךותמ  תורוקיביתשב אצמנ )9( דסומבחכונ וניא  ףתתשמכ חוודש ימיכ ,הנש התואב  ןפואב ררבתה  וא  ,)הפיצר תורדעיה -ןלהל(  םידעומ םתואב  ,ףתתשמכ חוודש  ימ  דעבהכימת דסומלםלשל  ןיאיכ  רחא הכימתהםוכסל םאתהב,דסו מב הכימתה ףקיה  תחפוי ,םינורחאה  םישדוחה רשע  םינשב ףתתשמ ותוא דעב  ןתינש  ףתתשמה תורדעיה יכ  דסומה חיכוי םא  תלוז,ןלהל  טרופמכ  תחפוי  זאש,םישדוח  רשע  םינשמ  התוחפה  הפוקתב  התייה  לש  יסחיה  קלחל  םאתהב  ףתתשמ ותוא  לשב  הכימתה ףקיה ,םישדו ח  רשע  םינשלשהפוקת ךותמ  ותורדעיה תפוקת וכרענשתורוקיבהךותמ תורוקיביתשב אצמנ:ןמקלדכ חכונ וניאףתתשמכחוודשימיכ ,



	 םיפתתשמה  לכ ךסמ 53%  דע לש  הפיצר תורדעיה לשב  )א( יפל  הוושהםוכסבדסומב  הכימתה ףקיה תחפוי -םיחוודמה םירדענהםיפתתשמהדעב ןתינשהכימתה םוכסמ 5.1  ;תו פיצרב  םיפתתשמה  לכךסמ 53%  לעמ לש  הפיצר תורדעיהלשב  )ב(  יפל  הוושהםוכסבדסומב  הכימתה ףקיה תחפוי -םיחוודמה םירדענהםיפתתשמהדעב ןתינשהכימתה םוכסמ 3  ;תו פיצרב 3  לש  הפיצר תורדעיה יבגלקר  לוחי  וז  הקספב רומאה   ללכמ 1%  לע  הלועה  רועישבו  תוחפל  םיחוודמ םיפתתשמ  ףר –  הז  ףיעסב( םהיניבמ הובגה  יפל ,דסומב םיפתתשמה  םתורדעיהלשב הכימת התחפוהש םיפתתשמ;)םומ ינימה רפסמןיינעל ןובשחבואבוי ,וז הקספיפל  הפיצרה ואבוי אל ךא,) 1(הקספב
	  רומאכ  תורוקיב  יתשב תופיצרב  םירדענה רועיש אצמנ )8( ,ו חוודש םיפתתשמה רפסממ .1%- מ הובג , ).(-ו )5 (  הקספב ,31%- מ  הובג  תופיצרב אלש  םירדענה רועיששאצמנ  וא הנשב,הרתונ םא ,הכימתהתרתי דסומהןמ  ללשית הכימתתלבקלדסומהלשותוכז ללשית ןכו  תפטושה ;ן כמ רחאלש םייתנשב
	  ורדענש םיפתתשמדעב דסומלהכימתןתנית אל )53(  רחאל אלא ,רחא  דסומב הנש  התוא  לש  תורוקיב  יתשב  םהיכ דרשמהתעד תחנהל  הכימתה  שקבמ  דסומה חיכויש  הפיצר תורדעיהיבגל  קר לוחי וז הקספב  רומאה;וב  םידמול  רחא  דסומלכל  הכימת  ןתנית אל.םומינימה ףרב  תדמועה חיכוישרחאלאלא , תופיצרב ורדענש  םיפתתשמה  דעב  תאז הקספב רומאה;ו ב םידמול  םה  יכ דרשמה  תעד תחנהל  םימיוסמ םיפתתשמ לש הפיצר תורדעיהיבגל קר לוחי וא ,דסומבםיפתתשמה ללכמ 1% לעהלועה  רועישב .םהי ניב הובגה ,דחא ףתתשמ לש תורדעיה
	  ורדענש םיפתתשמדעב דסומלהכימתןתנית אל )53(  רחאל אלא ,רחא  דסומב הנש  התוא  לש  תורוקיב  יתשב  םהיכ דרשמהתעד תחנהל  הכימתה  שקבמ  דסומה חיכויש  הפיצר תורדעיהיבגל  קר לוחי וז הקספב  רומאה;וב  םידמול  רחא  דסומלכל  הכימת  ןתנית אל.םומינימה ףרב  תדמועה חיכוישרחאלאלא , תופיצרב ורדענש  םיפתתשמה  דעב  תאז הקספב רומאה;ו ב םידמול  םה  יכ דרשמה  תעד תחנהל  םימיוסמ םיפתתשמ לש הפיצר תורדעיהיבגל קר לוחי וא ,דסומבםיפתתשמה ללכמ 1% לעהלועה  רועישב .םהי ניב הובגה ,דחא ףתתשמ לש תורדעיה
	.51  הנתינש הכימת   היעטה ךות
	  חוויד  דסומ יכ תוכימת תדעו   לש  התעד  תחנהל חכוה )א (   אל רשא  ,םייקש,הקל ח ואהלוכ ,תוליעפלעןוכנ  אל  חוויד ןיעדויב  םלועמ תוליעפב ףתתשה אלרשא םדא  לע  וא ,לעופב המייקתה :הל אה תוארוההולוחי ,הב ףתתשה וליאכ  הדעוול  עודיה ןושארה ןוכנ  אלה חווידה והזו  הרקמב )5(  ,דחא   ףתתשמבוא ,תחא  תוליעפב רבודמו ,דסו מותואיבגל  -  ןיינעה יפל  זזוקת - תוליעפיפלתנתינה הכימת יבגל )א (    התואדעב  הנתינש הכימתמ השולשיפ ףקיהב הכימת  לע תרזוחה תמייוסמ תוליעפב  רבודמש לככו  ,תוליעפ  הילע חוויד זאמ  ,הנתינש  הכימתהמ  תוחפ אל -  המצע  הכימתהמ תוחפאל  הרקמ לכבו ,הנושארל  דסומה  ךשמב
	 –   םיפתתשמ רפסמ יפל  תנתינה הכימת  יבגל )ב (   דעב הנתינש הכימתמ  השולש יפ ףקיהב הכימת  זזוקת אלו ,דסומב הנושארלומושיר םוימ  ףתתשמותוא ;הכי מת ישדוח השישו םישולשמ תוחפ

	  וניאש ןוכנ אל  חווידב רבודמ הדעווה תעידילו  הרקמב ).(   חווידב רבודמשוא ,םייתנש  ךותב ,דסומ ותוא יבגל ןושארה ףתתשממ רתוי יבגל  ואתחא  תוליעפמ רתוי יבגל  ןוכנ  אל  -  ןיינעה יפל  ,דחא
	  םוכס  זזוקי -  תוליעפ יפל תנתינה הכימת יבגל )א ( תויוליעפה וא תוליעפה יבגל  )א()5(הקספב רומאכ  דסומה  ךמתיי אל  ךכל  ףסונבו  ,ןוכנ  אלןפואב וחוודש  המלושש לככ ;ןכמ  רחאלש םינשהיתשבו הנש  התואב ;דרשמל םיפסכה ורזחוי –  הנשהתואב הכימת דסומל - םיפתתשמ רפסמיפל  תנתינה הכימתיבגל )ב (  וא  ףתתשמה יבגל  )א()5(הקספב  רומאכ  םוכסזזוקי  אל  ךכל ףסונבו ,ןוכנ אל  ןפואב וחוודש םיפתתשמה  רחאלש םינשה יתשבו הנש התואב דסומה ךמתיי –   הנש  התואב הכימת דסומל המלושש לככ  ;ןכמ ;דרשמל  םיפסכה ורזחוי
	  ךותמ תדדוב  תוליעפ – "תחא תוליעפ" ,הז ןטקףיעסב )3( ינחבמיפלתוטרופמהתויוליעפהמ דחא תוליעפ גוס  .ןיינעל םיעגונה הכימתה
	 הכימתב,תרוקיבתעברדענשףתתשמלםדא  הזחתה )ב (  דסומותואמהכימתה  ללשית  ,םיפתתשמרפסמיפל  תנתינה  ותוא  דעב  הכימתלש  םישדוח השישו  םישולשל הוושה םוכסב  תורוקיב יתשמ  הינשתרוקיבב  רומאכ תוזחתה האצמנ  ;ףתתשמ  ףיעס  ןיינעל, רדענה  ףתתשמה בשחיי ,). (-ו )5 (58  ףיעסב  רומאכ .הנ ושארה תרוקיבב םג רדענ וליאכ ,58
	 הכימתב,תרוקיבתעברדענשףתתשמלםדא  הזחתה )ג (  וא  ,עדי ובדיקפת לעבואדסומהו  ,םיפתתשמ רפסמ יפלתנתינה ,תו זחתהב  רבודמ יכ  תעדל וילעהיה  יכ  העבקתוכימתה תדעווש .הנש  התוא  לכבדסומותואמ הכימתה ללשית
	.59
	לוכיס יבגל םידעצ  תרוקיב
	 יפלהכימתואתוליעפיפל הכימתלע תרוקיב לוכיס  ןיינעל  :הל אה תוארוהה  ולוחי םיפתתשמ
	 יפלהכימתואתוליעפיפל הכימתלע תרוקיב לוכיס  ןיינעל  :הל אה תוארוהה  ולוחי םיפתתשמ
	 תרוקיב  הלכוס  יכ תוכימתה תדעו תעדתחנהל  חכוה )5(   ףותיש יא  בקע  הלהנל וחילצה אל תרוקיבה יכרועש ךכ,דסו מב  וידבוע,דסו מב םידיקפת ילעב ,םירקובמה דצמ  הערפה  וא  הלועפ  יולימ  יאכ רבדה  בשחי ,תרקו במה תוליעפב ףתתשהש ימ  וא  הכימתהתשקב  תייחדל איביו  ,להונב ועמשמכ ,דסומה תובייחתה –   הנש התואב הכימת דסומל המלושש  לככ;הנשה התוא תישארמ ;דרשמל  םיפסכה ורזחוי
	  תדעו  לכות ,םיגירח םירקמב,) 5 ( הקספב רומאה   ףא לע ).(   יא תוקידצמ ןיינעה תוביסנ  יכ  תקמונמ הטלחהב עובקל  תוכימתה ;השקב ה  תייחד תליספ
	  השישו  םישולש ךותב הינש םעפב  רומאכ תרוקיב  הלכוס )3(   הבש  הנשב דסומה  לש הכימתה תשקב  החדית  לספית  ,םישדוח  לפכל  הוושהםוכס דרשמל  בשויו ,הי ינשה םעפב  תרוקיבה הלכוס .ו נתינ  םא,הנש התואב ונתינש הכימתה  יפסכ
	.58
	ןמרתוי ואתחאבעצבתת הז להונ יפלםיפסכתייבג )א(  :ן להל טרופמה רדסה יפלו , הלאה םיכרדה
	  ותואמ  דסומל םיעיגמש תוכימת  יפסכמ םוכסה  זוזיק )5(  ;הנש  התואב דרשמה
	דסומלםיעיגמשתוכימתיפסכמ םוכסה זוזיק ).(   ;הנש התואב םירחא םידרשממ
	 ךכםשלןתנשתוברעה םוכס ךותמ םיפסכהשומימ )3( ;הנ תינ  םא ,שיגהש הכימתל השקבה תרגסמב דסומה
	 דסומל  תוידיתע  תוכימתיפסכמםוכסה זוזיק )2(   השעי  זוזיקה  יכ טילחהל תיאשר תוכימתה תדעו ;דרשמהמ  ;םירו עישב

	  דסומל תוידיתעתוכימתיפסכמםוכסה זוזיק )1( יכטילחהל תיאשרתוכימתה תדעו ;םירחא םידרשממ ;םירו עישב השעי זוזיקה
	 דרשמהמדסומלםיעיגמה םיפסכמםוכסה זוזיק )8(  ;םיתוריש ןתמ וא ןיבוט תקפסא ,שכר דעב הרומתכ
	 .דס ומה דגנ הבשה תעיבת תשגה )1(
	  בשחה  רושיאבהשעיי) 8(-ו ,)1 ( ,).()א(  ןטקףיעס  יפלזוזיק )ב ( .ן ינעל םיעגונה םידרשמה יגיצנ םע ץעייתהש רחאל  יללכה
	  יפל בישהלהיה  ךירצש  םיפסכ רוביצדסומ  בישהאל;לטב )ג (   התארו ,תו כימתה תדעו  העבקש ריבסןמזקרפ  ךותב  הז  ףיעס  תשגהל  דרשמה לעפי ,תאז  תוקידצמ ןיינעה  תוביסנ יכ הדעווה  להנמה תאמ  וא המיתחהישרומתאמ םיפסכהתבשהל  העיבת םאתהבהיהת,רומאכםיפסכתבשה ;דסומהלש  יללכה תועצמאב ,)ב( 3 ףיעסברומאכ ,ומתח הילעש  תובייחתהל ;רומאכהעיבתתשגההרשיאשרחאל הנידמה תוטילקרפ ,רתיהןיב  ,תוכימתה תדעו  בשחתת ,הז  ןטק ףיעסיפל הטלחהב לשהמויקלתועדומהתמרמ  התומשרתה  :הלאה  םילוקישב ,דסו מה םתח  הילעש  תובייחתהמ  וא  להונה  תוארוהמ הגירח   .התורידתו הכשמ  ,להונה  תוארוהמ הגירחה ףקיה
	  ענמיהל תוכימתתדעו  תיאשר,הז ףיעסיפל  הטלחהב )ד (  סחיב תיבירו  הדמצהישרפה  בישהל  רוביצה דסומ תאבייחלמ  הגירחה  ביטיכהתאר םא ,םתיחפהלוא  ,םישרדנה םימוכסל .תאז  םיקידצמ  ןיינעהתוביסנ  רתיו להונה תוארוהמ
	  הרשואש הכימת םולשת קיספהל  וא  בכעל ,תונשל הטלחה )ה (  להנמל הילע  חוודת  איהו תוכימתהתדעווב לבקתת,הז   ףיעסיפל .י ללכה בשחלודרשמה לש יללכה  תטלחהב שדחמ  ןויעל  השקב  שיגהל יאשר היהי  ךמתנ  ףוג  )ו ( 52 1  ךות  שגות השקבה .הדבועבש םיאצממ  ןיינעב  תוכימתה תדעו  יכ תוכימתה  תדעו התאר .הדעווה תטלחה תלבקדעוממםימי הדעווהןודת,רומאכשדחמןויעתוקידצמןיינעה תוביסנ  תיינפמ  םימי .5  52  ךותב התטלחה לבקתו  הל  ושגוהש  םיאצממב .ךמתנ הףוגה
	..3  תימגדמ תרוקיב
	 ,תימגדמ  תרוקיביאצממ ובשחיי ,59  דע– ו 5.  םיפיעס  ןיינעל  ללכ תא  םיגציימ,יללכהבשחה  עבקשםיללכ יפל העצובש .תו ליעפה
	..5  תוכימת  לע עדימ
	  אלו  ןמזל ןמזמ )טנ רטניא( תתשרמב םסרפי  יללכה בשחה )א (   םיכמתנה רוביצהתודסומתומש תא הנשבםיימעפמ  תוחפ  ינחבמיפלםיניוממ םהשכ  ,דסומ  לכלורשואש הכימתה ימוכסו .הל שממה ידרשמ  לכ  לשםינושה הכימתה  תקספה  ,רוביצ דסוממ הכימת תתחפה  לש  םידעצ וטקננ )ב (  ונתנש  הלא יפלכ וא ויפלכ היבג  יכילה  םויק וא וב הכימתה  םיפוגה  ללכל בתכב דרשמה בשח  עידוי ,ו נעמל תישיא  תובייחתה  חוודש יפכ  ,רוביצ דסומ ותואל  תירוביצ הכימת םינתונה  םיפסונה לעו וטקננשםידעצה יטרפלע,רוביצ דסומלשהכימתה תשקבב .ם הל ומרגש תוביסנה 
	...  םיללכו  תוארוה  םיפסונ
	  עובקל  יללכה  בשחה יאשר ,הז  להונ יפל ויתויוכמסמ עורגל ילבמ  .הז ל הונ  םושייל םיללכו  תוארוה 
	  לוטיב
	 .לטב  –   םדוקה להונה

	..2  הלוחתו  הליחת
	..2  הלוחתו  הליחת
	..2  הלוחתו  הליחת
	 םויב )ב(3-ו )גכ(9 םיפיעס טעמל הז להונ לש ותליחת )א( .353   תנשדעב הכימתל תושקב ;)הליחתה  םוי –  ןלהל( ומוסרפ  ןתשגהל תורשפאה רבדב העדוהש וא  ,הליחתה  םוי ינפל ושגוהש  השקב ברוסת  אלו ,הז  להונ יפל ונודיי  ,הליחתהםוי ינפל המסרופ  דבלבו ,)ד(8 ףיעס תארוה הב  המייקתנ  אלשםעטה  ןמ קררומאכ .םדוקה   להונה תוארוה  תא תמייקמ התשגהש
	  ראוניב 5(ד"עשת תבטב ט"כ םויב  )גכ(9  ףיעס לש ותליחת )ב ( .).352 
	 .353   תנש  דעב ושגוהש  הכימת תושקבלע לוחי )דכ( 9   ףיעס )ג ( .ךלי או
	  הלאמ להנמ לש רכשה יאנתב גרח .35.   תנשבש רוביצ דסומ )ד ( .352   תנשב לחה  הנש לכב תיחפהל  ביוחי  ,)וכ(9  ףיעסב  םיעובקה  אל  הבש הנשל דע ,.35 .  תנשב הגירחה  םוכסמ  תוחפל 51%  דומעי  ,רחואמה לכל,.3.3  תנשבש  דבלבו ,רו מאכ  הגירח  םייקתת  תיאשר היהת תוכימתה תדעו ;לה ונבםיעובקה  רכשה יאנתב םיקומינמ ,תאז שקביש דסומלרחא התחפה רדסה  רשאל .רו מאכ רכשה  יאנתב  ףוגה דומעי .3.3  תנשבש דבלבו ,ו משרייש  רשא להנמלש  רכשה יאנתב גרחש רוביצ דסומ ,רומאהףא  לע  יאשר היהי , 83  ול ואלמ).352   לירפאב 5 ( ד"עשתה ןסינב  'א  םויב .81 ליגל ועיגה  דע להנמהלש  ורכש תא תיחפהל 
	 .351   תנשיבגל ושגוהשהכימת  תושקב לע  לוחי  )ב(3  ףיעס )ה (  ןסינב 'א  םויב )ב(3  ףיעסלש  ותליחתהירחאש םינשה יבגל  וא .).352  לירפאב 5 ( ד"עשתה
	  הדעו  ,תוכימת תדעו תטלחה ,הז  להונב רומאהףא לע  )ו ()ה(  ינפלש  הפוקתל תעגונה ,םיוסמ  ןיינעב הקידב תדעו  וא  תדחוימ ויתואצותםא  םדוקהלהונה  יפלהיהת ,הז  להונ לש  ומוסרפ .רו ביצה דסומ םע תולקמ ןינעותואב
	  תפסות )) 55()ב(53 - ו)ב()5.()ו(. ,)5()א()5.()ו(. םיפיעס("))55()ב(53 -ו )ב()5.()ו( ,)5()א()5.()ו(,)5 ב()ו(. םיפיעס    
	  םשרנשםוקמ  לכב.תכמת נה תוליעפה  עצבתהל  תננכותמ  םהילעש ןיעקרקמברוביצה דסומ  תויוכזב בשחתהבםישרדנ םיכמסמ  יגוס  םייקש לככ ,םיאתמ  טירשת וילא ףרוצי "הריכח םכסה"
	 'הר וט 'דר וט 'גר וט 'בר וט 'אר וט  דסומתויוכזש ןיעקר קמ  הדוהי ימוח תב ןיעקר קמ דסומ ל  םירכחו מה  ןיעקר קמ דס ומ תולעב ב ןיעקרקמ השירדה 'ס מ טרופמכ ןניא ם הב רוביצ ה ןורמושו יעקרקמ לה נ ימידי ל ע  רוביצ ה רוביצדסומל שיש וא  רוביצה תפסותב ט רפ .' דדע' ב  םירוטב לע הנומ מה לוהינב תאצמנ ה לש הריכחה תויוכז םלו א לארשי תויוכזהשכ םהב הריכח תו כז לעהשקבה תניחבךרוצל(  שוכר ה יסקנ פ ב  תומושר  ןניא דס ומה יסקנפב תומושר ) תוכימת ה תדעו י די  וא שוטנהו יתלשממ ה   ןיעקרקמ ה  ןיעקרקמה תינויצה תורדתס ההו תימלוע ה
	 'ס מתפסותב ט רפ
	 'אר וט השירדה
	 תו יוכז תחכוה ןיעקרקמב בלשב ףרצל הב וח(    )השקבהתשג ה
	 'בר וט דס ומ תולעב ב ןיעקרקמ רוביצדסומל שיש וא  רוביצה תויוכזהשכ םהב הריכח תו כז יסקנפב תומושר  ןיעקרקמה
	 וא תול עב תוכזתחכוהךרוצ ל רוביצה דסו מ שיגיהריכ ח יפ ל םושירח סנ הדעוו ל שקבמ ה שקבמה דסומ ה ויפ ל הקלחוש וג וא ןיעקרקמ ה לש םילע בה  אוה יפל ,םהבהריכחתוכז ול ש יש ירוקמ היהירומאכ חסנ ; ןיי נע ה ותאצוה ךיראתש ךכ ינכדע ו ל כל ם ימ י דחאו םירש ע דע אוה דסומשיגהםרטב רתויה .הכימתל השקבה תא רוביצ ה תוכז תחכוה ךרוצל ,ףסונ ב רוביצה דסומשיגי,הריכ ח םכסה תא ם ג הדעוו ל שקבמ ה  יאש ר דסומה ויפ ל ,ול ש הריכח ה
	 'גרוט דסומ ל  םירכחו מה  ןיעקר קמ יעקרקמ לה נ ימידי ל ע  רוביצ ה לש הריכחה תויוכז םלו א לארשי יסקנ פ ב  תומושר  ןניא דס ומה   ןיעקרקמ ה
	 תוכז לש הז גוס תחכוהךרוצ ל שקבמה רוביצה דסומ שיגיהריכ ח -םיינשהלא תשולש ת א הדעוול :הלאןיב מ  הקלחוש וג יפ ל םושיר חסנ)5( םה ב ש ןיעקרקמל םיסחייתמה תוליעפה עצבתהלהרומא ירוקמ היהי רומאכחסנ ;תכמתנה אוה ותאצוה ךיראתש ךכ ינכדע ו רתוי ה ל כל םימי דחאו םירש ע ד ע תא רוביצה דסומ שיגהםרט ב ;.הכימתל השקב ה להנימ ם ע  ול ש הריכחה םכ סה).(  יאש ר דסומה ויפל לארשייעקר קמ ;רוב יצ  הנבמ עקרקב םיקה ל
	 'דר וט  הדוהי ימוח תב ןיעקר קמ ןורמושו לע הנומ מה לוהינב תאצמנ ה שוכר ה  וא שוטנהו יתלשממ ה תינויצה תורדתס הה תימלוע ה
	 שיגיהריכח תוכזתחכוהךרוצ ל  תא הדעוול שקבמה רוביצה דסומ :הלא ינ ש דסומה לש תויוכז ה רושיא ) 5('סמ ו בושיה םש יפל ,שקבמ ה תוליעפה עצבתת וילע שרג מה רושיא ;ע"בתה יפ לע,תכמתנ ה ךכ ינכדעו ירוקמ היהי תויוכז ה םירש ע דעאוהותאצוה ךיראתש םרטב רתויהל כל םימי דח או השקבה  תא רוביצה דסומ שיגה ; .הכימת ל דסומה לש הרי כח םכ סה ) .( ש וכרה לעהנוממה ם ע שקבמה תורדתסההו א שוטנהויתלשממ ה
	 'הר וט דסומתויוכזש ןיעקר קמ טרופמכ ןניא ם הב רוביצ ה .' דדע' ב  םירוטב לעהשקבה תניחבךרוצל(  ) תוכימת ה תדעו י די
	 וא תולעב תוכזתחכוהךרוצ ל רוביצה דסומ שיגיהריכ ח :הלאינש תא הדעוו ל שקבמ ה הקלח ו שוג י פל םושיר חס נ .)5( םהבןיעקרקמל םיסחייתמ ה תוליעפה עצבתהלהרו מא היהי רומאכחסנ ;תכמתנ ה ךיראתש ךכ ינכדעו ירו קמ דחאו םירש ע דע אוה ותאצוה שיגה םרטב רתויה לכ ל םי מי השקבה תא רוביצה דס ומ  ;ה כימת ל לכוא הריכח ,תול עב םכס ה .).( דסומ ה םע  םתח נש ,רחאםכס ה ויתויוכזלע  דיעמה, שקבמ ה
	P
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרב ' 
	וטרג'  
	וטרד ' 
	הרדישה 
	קמרעקין
	  בעבלתו
	הציובר 
	עלידימינלהמקעקרי        
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	רשמוות  
	בפקנסי    
	הקמרעקין    
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	בניוהל 
	מהומנהלע    
	הרכוש 
	הממשתליהונטוש  
	וא   
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	קמרעקיןשכזויותומסד   א
	ומדס   
	הציובר 
	אושישלומסדציברו    
	כזותכחיהרהבם   
	כהשזוכיות  
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	מקרעק ןי
	  מהחורכ םי
	לומדס    
	הציובר 
	הבם   ' 
	בטרוםיב  
	דייעודת 
	עשדוביםלטובת  דמהינה    אחדאמלה: -  -) (אהעדרעשדוביםעל  קהרקע   ח(ובהלרצףבשבלהגתש    הבקשה)       
	יאושר     בבדרהדערעשבדויםכמופרט    הלןל:
	סנחרושים   מוקרילמשכתהמקקרעןיועכדניכך   שתראיךהוצאתו    הוע אדעשירםאוחדמייםלכל    הויתרברטםיגהשומסד    הצביורתאהקבשהלתימכ;ה   ביחס   לומסדמקבששוהאחרבה –     אואגדוהשיותפיתיצורףגם   יאשוררשםהחרבותוארשם ,   אהגודוה תשיותיפתו
	רשם   מהשוכנותפליוניתןיההיליהוכוח    שאיןשבעוע דלזכויתו
	המודס   יבחסלמרקקיען;עלניין     –    הזבלעזכויתוכחריהחיישב      גםמוסדציוברשבניולבןיימהנל    קמרעקיישארלנתחםהכסם    פיחות,כסהםשיכרותמ(שבתצ)      אוהכסםרהשאה(בררושת  ;)  -ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםלפטרשםהבחרותאורשם אהגוודתהשתיפויתו,   ליפהעניןי,פליו   יאןעשבוע דלזכיוותהמוסד
	יאושרבבדרהדער   עשבדויםכמופרט :  הלןל
	א(    ) יאושרזכיוותקנימעשבדויםמהממנוה    לערהוכשהממשתליוהנוטשאוההתסדרות   הצויניתהועלימת . ב(פ )לטרשםמהשכנוותפליוינתן      ליהוכוח    שאיןשבעוע דלזכויתוהמודס  ;   יבחסלמרקקיעןביסחלמסוד     מקבששהואבחרהאואוגדה   –    ישתפויתיצוףרגפ םלטרשם    חהברתואורשםאהגדוותהשיותפיתול ,פיהנעיןי   , פליויאןעשובדעל     זוכיותהמסודמהקבש
	יאושרבבדרהדער   עשבדויםכמופרט  ,  הלןלוזלתאםחהלטיה
	ועתד :   המתיכתוחארתא(  ;   ) סנחאטבוקנימשעובידםב()אם    הבמקשבעלכזויותחכריה     יצוףרגםפלטרשםהמשכנוות    ליפואןיעשבוע דלזכיוותהמודס ;   מלקקרעןיביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה    –    שיותפתייוצרףגםלפטרשםהבחרותאורשם  אהגוודתהשתיפויתוליפהעניןי , , פליו    יאןעשבוע דלזכיוות
	וטרה ' 
	וטרה ' 
	וטרה ' 

	ינןכמפרוט  
	ינןכמפרוט  

	עדד .' 
	עדד .' 

	צלרוךחבינתהבקשהעל  ( 
	צלרוךחבינתהבקשהעל  ( 

	המתיכתו  
	המתיכתו  

	 ) 
	 ) 

	    א-דחאמלה:א)הערדשבעדויםעל    ( הקמרעקין    מלעט 
	    א-דחאמלה:א)הערדשבעדויםעל    ( הקמרעקין    מלעט 









	הרדישה 
	הרדישה 
	קמרעקין   בעבלתוומדס
	הציובראושישלומסדציברו     
	כזות     כחיהרהבםכהשזוכיות
	רשוומת  בפקנסי
	הקמרעקין  
	מקרעקןי   מהחורכםילומדס
	הציובר         עלידימינלהמקעקרי
	ירשלא      אלוםוכזויתכחהירהשל
	ומהסא דינן        רשמוותבפקנסי
	הקמרעקין    
	קמרעקין  תבוחמייוהד ה
	ושוורמן 
	המנצאת      בניוהלמהומנהלע
	הרכוש  
	הממשתלי     הונטושוא
	ההתסרדות   צהויניתהועמלית  
	קמרעקיןשכזויותומסד  
	הציובר      הבםאינןכמפרוט
	בטרוםיב .'    'עדד
	(צלרוךחבינת   הבקשהעל
	דיי )     עודתהמתיכתו
	פליהעינןייבחל סעשבדו  ,הקייםלעזכויתוהומסד   המקבשביסחמלקקרעןי .  יאושרבבדרהדערעשבדוים   כמופרטהלןל  :  א(סנחרושיםמוקריודעכני   ) כךשתראיךהוצתאווהאעד     עשירםואדחיימםכללהיתור      ברטםהגישמודסהיצברואת      בקשהלתימהכ,העמידכי    המקקרעןיזוכיוותמהוסד    במקקרעןינקייםכמלעשבוד     עליפכלידן  ;   ב(אםהבמקשבעלכזויות   ) חכריהיצוףרגםיאשרורשם     
	המקבש ביסחמלקקרעןי.יאשור - בבדרהדער  עשבדויםמכפרוט  הללן :- א() אםהמקבשעבלזוכיות    חכריה -  יצרוףגםאישרורשם    המשכנוות  ליפואןיעשבוע דל   זכיוותהמודסיבחסלמרקקיען;    לןיינע הז –    בלעזכויתוכחריה    חיישב גםמוסדציוברשנתחם    בינו  בליןימהנלקמרעקיישארל    הכסם פיחות,כסהםשיכרות   מ(שבתצ) אוהכסםרהשאה(בר   רושת  -.)  ביחס  לומסדמקבששוהאחבהר  ואאגדוה  שיותפתי –  יוצרףגם   
	ביחס  לקמקרעיןיאשורבבדר   עהדר  שעובידםמכופרטלהלן :   א( ) יאושרזכיוותקנימעשבדוים   מהממנוה  לערהוכשהממשתלי  והנוטשאוההתסדרות  הצוינית הועלימת . ב()    אישוררשםמהכשונול תפיויאןעשבוע דלזכיוותהמודסיבחס     למרקקיען ; ביסחמלוסדמקבש  השואחרבה  אואגוהדשיותפית –   יצורףגם יאשוררשםהחרבותאו   רשם  אהגדוותהישותפיתופלי  , הנעיןי , פליויאןעשבוע דלזכיוות    המודסמהקבשיבחסלקמרעקןי .    

	המודס  מהקבשיבחס  למרקקעןי . יאושרדבבה רעדר   עשובידם מכופרטהלןלזלותאם    , חהליהטועדת  התימכותאחתר :    א() סנחאטבוקנימשעובידם  ;     ב()   ואםמהקבשבלעזכויתוחכריה  יצוףרגםיאשרורשם   המשכנוות ליפואןיעשבוע דל   זכיוותהמודס  מלקקרעןי ;ביחס  לומסדמקבששוהאחבהר  ואאגדוה  שיותפתי –  יוצרףגם   יאושררשם  חהברתואורשם  אהגוודתהשתיפויתו , ליפהעניןי ,פליו יאןעשבוע דלזכיוות   המודס  מהקבשיבחס   
	המודס  מהקבשיבחס  למרקקעןי . יאושרדבבה רעדר   עשובידם מכופרטהלןלזלותאם    , חהליהטועדת  התימכותאחתר :    א() סנחאטבוקנימשעובידם  ;     ב()   ואםמהקבשבלעזכויתוחכריה  יצוףרגםיאשרורשם   המשכנוות ליפואןיעשבוע דל   זכיוותהמודס  מלקקרעןי ;ביחס  לומסדמקבששוהאחבהר  ואאגדוה  שיותפתי –  יוצרףגם   יאושררשם  חהברתואורשם  אהגוודתהשתיפויתו , ליפהעניןי ,פליו יאןעשבוע דלזכיוות   המודס  מהקבשיבחס   
	המודס  מהקבשיבחס  למרקקעןי . יאושרדבבה רעדר   עשובידם מכופרטהלןלזלותאם    , חהליהטועדת  התימכותאחתר :    א() סנחאטבוקנימשעובידם  ;     ב()   ואםמהקבשבלעזכויתוחכריה  יצוףרגםיאשרורשם   המשכנוות ליפואןיעשבוע דל   זכיוותהמודס  מלקקרעןי ;ביחס  לומסדמקבששוהאחבהר  ואאגדוה  שיותפתי –  יוצרףגם   יאושררשם  חהברתואורשם  אהגוודתהשתיפויתו , ליפהעניןי ,פליו יאןעשבוע דלזכיוות   המודס  מהקבשיבחס   
	המודס  מהקבשיבחס  למרקקעןי . יאושרדבבה רעדר   עשובידם מכופרטהלןלזלותאם    , חהליהטועדת  התימכותאחתר :    א() סנחאטבוקנימשעובידם  ;     ב()   ואםמהקבשבלעזכויתוחכריה  יצוףרגםיאשרורשם   המשכנוות ליפואןיעשבוע דל   זכיוותהמודס  מלקקרעןי ;ביחס  לומסדמקבששוהאחבהר  ואאגדוה  שיותפתי –  יוצרףגם   יאושררשם  חהברתואורשם  אהגוודתהשתיפויתו , ליפהעניןי ,פליו יאןעשבוע דלזכיוות   המודס  מהקבשיבחס   
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  המקקרעןי לפויאיןשעובדלע     יאושררשםחהברתואורשם    למרקקעןי  .  זכיוותהמודסיבחס   אהגוודתה






	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	   ( ב)חתהיביותלהצמיאמסכמים   לעהעידר   שבעדויםאשינל םוטבת דמהינה(אם  בתעהגשתהבקשה  למתיהכ  ישנםעשדוביםעל  הקמרעקין)   (  ב)חתהיביות-להצמיאמסכמים   לעהעידר   שבעדוים(אםבעתהגשתהבקשה  למתיהכ  ישנם
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	-    .-55יפרוטבבדרהשבעויד םהקייימם    יבחסלמקקריען:סנחרושים    מוקריודעכניכךשאתריך  הוצתאוהואעדעשירםואדח     יימםכללהיתורברטםהגיש      מודסהיצברואתהקבשה  למתכיה;ביחס   לומסדמקבששוהאחרבה –     אואגדוהשיותפיתיצורףגם   יאשוררשםהחרבותוארשם   אהגודוה תשיותיפתו,פליהעינןי,    יבחל סשעבדוהקיים   לעזכויתוהומסדהמקבש   ביסחמלקקרעןי.
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	    . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:לפטרשםהמשכוונתעל   זוכיותהמודס   יבחסלמרקקיען;--ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםלפטרשםהבחרותאורשם אהגוודתהשתיפויתו,    ליפהעניןי.תהחייבותהמקבשמאומתתעל   . . ידי      ערוךידןטמעמל ופהיהאותמחייבלהמיצא     יאושרלוועדתהתמכיותבבדרהדער   עשבדויםכאמור     בוטרג'בפקסהא()וכן
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	    . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןלפטרשםהמשכוונת   יבחסלמרקקיען ; ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו . , ליפהעניןיתהחייבותהמקבשמאומתתעל   . . ידי       ערוךידןטמעומל ,פיההואתמחייבלהמיצא     יאושרלוועדתהתמכיותבבדרהדער    עשבידום--כאמורבוטר'בפסהקד(א–בותך  )    




	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	   5.פירוט דבבה רעשבוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןא(    ) סנחרושיםמוקריודעכניכךשאתריך   הוצתאוהואעע דשירםאוחד     יימםכללהיורתברטםהגיש     מסודהיצובראתהקבהשלתימהכ . ב()אם    הבמקשבעלכזויותחכהרי    , יוצרףגםיאשוררשםהמשכנוו ;  תביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה    –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשם
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	הרדישה 
	עשדוביםעל 
	הרקקע) 
	וטרב ' 
	קמרעקין
	  בעבלתו
	ומדס   
	הציובר 
	אושישלומסדציברו    
	כזותכחיהרהבם   
	כהשזוכיות  
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	    . .תהחייבותהמקבשמאומתתעל      יידוערךדיןמעטומ,ליפההוא    תמחייבלהמיצאיאושרלוועתד    המתיכותדבברעהדרעשובידם    כמאורבטרוב'בפקסה  11    –    א()בתוךיימםמהומעד    בשויארשהודעתהתמכיות   אתהקבשהלתימהכ.  . פיורטבדברהשבעוידם   הקייימםיבחסלמרקקיען:  א    ) (סנחרושיםמוקריודעכניכך     שתראיךהוצתאווהאעדעשירםואדח       יימםכללהיתור
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	  מהחורכ םי
	לומדס    
	הציובר 
	עלידימינלהמקעקרי        
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	רשמוות  
	בפקנסי    
	הקמרעקין    
	יאושר     זכיוותעכדניממהנלקמקרעיירשאל  המיתיחיסםלמרקקיען    בשהםאמרוהלתהבצעפהיעלות 11   -   הנמתכתבתוךיימםמהומעד    בשויארשהועודתהתמכיות     אתהקבשהלתימהכ.  . פריוטבדרבהשעובידםקהייימםביחס    לקמקרעי:ןיאושררשם   מהשוכנותביסחלמרקקעןי.  ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו, .   ליפהעניןי   . . תהחייבותהמקבשמאומתת
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	בניוהל 
	מהומנהלע    
	הרכוש 
	הממשתליהונטוש  
	וא   
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	    11יימםמהומעדשבויאשרהעוודת     תהמיוכתאתהקבשהלתימהכ  . . פיורטבדבה רעשבידוםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןיאושררשם   מהשוכנותביסחלמרקקעןי . ביחס     לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו .  , ליפהעניןי   . . תהחייבותהמקבשמאומתתעליידוערךדיןמעטומ,ליפההוא      תמחייבלהמיצא       יאושרלוועדתהתמכיותבבדרהדער    עשבידוםכאמור )    בוטר'בפסקתמנשהדא(




	וטרה ' 
	קמרעקיןשכזויותומסד   א
	הציובר 
	הבם   ' 
	ינןכמפרוט  
	בטרוםיב  
	עדד .' 
	צלרוךחבינתהבקשהעל  ( 
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	אהגוודתהשתיפויתו. , ליפהעניןי   . .תהחייבותהמקבשמאומתתעל      יידוערךדיןמעטומ,ליפההוא    תמחייבלהמיצאיאושרלוועתד      המתיכותדבברעהדרעשובידם '    כמאורבטרוהפבסקהא(     11   –  ) בתוךיימםמהעומדשוב     יארשהוודעתהמתיוכתאתהקבשה  . 5 .  למתכיהפריוטבדרבהשבעוידם   הקייימםיבחסלמרקקיען  : (א     . ) סנחירשוםמקרויודעכניכךשאתריך     הוצתאוהואעדעשירםאוחד      יימםכללהיורתברטםהגיש     מסודהיצובראתהקבהש
	 'ארוט
	 השירדה
	 'ברוט
	 דס ומ תולעב ב ןיעקרקמ רוביצדסומל שיש וא  רוביצה תויוכזהשכ םהב הריכח תו כז יסקנפב תומושר  ןיעקרקמה
	  תא רוביצה דסומ שיגהםרט ב ; הכימתל השקבה תויוכז לעב שקבמה םא. ) ב( םשררושיא םג ףרוצי הריכ ח . ןיעקרקמה אוהש שקבמדסומל סחיב –  תיפותיש הדוגאוא הרב ח תורבחהםשררושיא םג ףרוצי ,תויפותישה תודוגאה םשר וא דובעשל סחיב ,ןיינעהיפל דסומה תויוכז לע םייק ה .ןיעקרקמל סחיב שקבמה תתמואמשקבמה תובייחתה . .  היפל,ומעטמ ןיד ךרוע ידי ל ע רושיא איצמהלבייחתמ או ה
	 'גר וט
	 דסומ ל  םירכחו מה  ןיעקר קמ יעקרקמ לה נ ימידי ל ע  רוביצ ה לש הריכחה תויוכז םלו א לארש יסקנ פ ב  תומושר  ןניא דס ומה   ןיעקרקמ ה
	אוה היפל ומעטמ ןיד ךרוע ידי ל ע תדעוול רושיא  איצמהלבייח תמ םידובעש רדעהרבדבתוכימת ה )א( הנשמתקספב'ג רוטב רומא כ להניממ ינכדע תויוכז רושיא ןכ ו םיסחייתמה לארשייעקרקמ עצבתהל הרומא ם הב ש ןיעקרקמ םימי 21  ך ות - תכמתנה תוליע פה תדעווהרשיא ו ב ש דעומה מ ;הכימתל השקבה תא תוכימתה 
	 'דרוט
	  הדוהי ימוח תב ןיעקר קמ ןורמושו לע הנומ מה לוהינב תאצמנ ה שוכר ה  וא שוטנהו יתלשממ ה תינויצה תורדתס הה תימלוע ה
	 וב ש דעומהמםימ י 21  ך ות –  תא תוכימתה תדעוו הרשיא  ;הכימתל השקב ה 
	 'הר וט
	 דסומתויוכזש ןיעקר קמ טרופמכ ןניא ם הב רוביצ ה .' דדע' ב  םירוטב לעהשקבה תניחבךרוצל(  ) תוכימת ה תדעו י די
	 .הכימת ל תויוכז לעב שקבמה םא. ) ב( םשררושיא םג ףרוצי הריכ ח  .תונוכשמ ה הרבחאוהש שקבמדסומל סחי ב םג ףרוצ י –  תיפותיש הדוגא וא םשרוא תורבחה םשררוש יא . ןיינעהיפל ,תויפותישהתודוג אה תתמואמשקבמה תובייחתה . .  היפל,ומעטמ ןיד ךרוע ידי ל ע רושיא איצמהלבייחתמ או ה  רדעה רבדב תוכימתה תדע ו ול'ה  רוטב רומאכ םידוב עש םי מי 21  ךו ת –  )א( הנשמתקספ ב תדעו ו הרשיא ו ב ש  דעומה מ
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב
	 וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' מס'  הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד רפטתבוספת   הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  וההתסרדותצהוינית   הועמלית  לוועתד    המתיכותדבברעהדרהתמכיות ;   אתהקבשהלתימכהעשובידם    כמאורבטרוב' ב






	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	ב(  ) 1 החתייבתולרושםעל   הקמרעקיןעשובדראושןלטובת  דמהינהבוגבה המתיכה  לחפותלתוקפה    לשאתפחתמ-22ש     ני.םג()ומסדציובראשיונ   יוכללהצמיאאישרוים  כמופרט   בפסאקות    (  (א)ו-ב)ובמקשלהפנתו   בקתשובלחינתוודעת  המתיכתו  , 
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	--   . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:א(   ) סנחרושיםמוקריודעכניכך     שתראיךהוצתאווהאעדעשירםואדח     יימםכללהיתורברטםהגיש      מודסהיצברואתהקבשה  למתכיה;ב(     ) ביסחמלוסדמקבשהשואחרבה –     אואגדוהשיותפיתציו     רףגםיאשוררשםהחרבותוארשם   אהגודוה תשיותיפתו,פליהעינןי,  יבחל סעשבדוהקיים   לעזכויתוהומסדהמקבש   ביסחמלקקרעןי.תהחייבותהמקבשמאומתת   . . 
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	   . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:לפטרשםהמשכוונתעל   זוכיותהמודס   יבחסלמרקקיען;ביחס    לומסדמקבששוהאחבהר--ואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו,ליפהעניןי.      . . תהחייבותהמקבשמאומתתעל        יידוערךדיןמעטמוליפההואתמחייבלהמיצא     יאושרלוועדתהתמכיותבבדר    ירושםשבעודראשון     לטבותמהדניהוכןיאושרזכיוות     עכדניממהנלקמרעקיירשאל     יבחסלמקקריעןשהבם
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	    . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןלפטרשםהמשכוונתעל   זוכיותהמודס ;   יבחסלמרקקיעןביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתוליפהעניןי . ,    . . תהחייבותהמקבשמאומתתעליידוערךדיןמעטומ,ליפההוא      תמחייבלהמיצא      יאושרלוועדתהתמכיותבבדר    ירושםשבעודראשון 11    –     לטבותמהדניהבתוך-מיים      ממהעודשבויארשהוועתד-התמכיות  .    אתהקבשהלתימהכ




	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	   . 55יפרוטבבדרהשבעוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןא(    ) סנחרושיםמוקריודעכניכךשאתריך  הוצתאוהואעע דשירםאוחד      יימםכללהיותרברטםהגיש     מסודהיצובראתהקבהשלתימכה ; ב()אם    הבמקשבעלכזויותחכריה     יצוףרגםפלטרשםהמשכנוות    עלכזויותהמסודביחס ; לקמקרעיןביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה    –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתוליפהעניןי . , --
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	וטרא ' 
	הרדישה 
	וטרב ' 
	קמרעקין
	  בעבלתו
	ומדס   
	הציובר 
	אושישלומסדציברו    
	כזותכחיהרהבם   
	כהשזוכיות  
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	על      יידוערךדיןמעטומ,ליפה
	הוא    תמחייבלהמיצאיאושר
	לוועתד    המתיכותדבברירושם 
	עשובד–     ארושןלטובתהדמיהנבתוך      11   יימםמהעומדשבויאשרהעודת   תהמכיותאת
	הקבשה   למתכיה.ע .להמקבש
	לציןי     כבתבבקבשתוכיהואמקבש      הלפנותקבשתובלחיתנועתד .    המתיכתו  . .פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:
	א    . ) (סנחירשוםמקרויודעכניכך     שתראיךהוצתאווהאעד
	עשירםואדח       יימםכללהיתור
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	  מהחורכ םי
	לומדס    
	הציובר 
	עלידימינלהמקעקרי        
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	רשמוות  
	בפקנסי    
	הקמרעקין    
	מאוהרלהתבצע  פהיעלות
	הנתכמתתבוךיימםמהומעד   11   -  
	שוב      יארשהוודעתהמתיוכתאת
	הקבשה   למתכיה.עלמהקבשלצייןבתכבבקבשתו     . כי     והאבמקל שפהנותבקשתו
	בלחינת .    עודתהתמכיתו
	  . . פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:יאושררשם   מהשוכנותביסחלמרקקעןי.  
	ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגם
	יאושררשם    חהברתואורשם
	אהגוודתהשתיפויתו,ליפהעניןי.   
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	בניוהל 
	מהומנהלע    
	הרכוש 
	הממשתליהונטוש  
	וא    
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	    . עלמהקבשלצייןבתכבבקבשתו
	כי     והאבמקל שפהנותבקשתו
	בלחינת .     עודתהתמכיתו
	  .  .פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריען
	יאושררשם    מהשוכנותביסח
	למרקקעןי . ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו . , ליפהעניןי




	וטרה ' 
	קמרעקיןשכזויותומסד   א
	הציובר 
	הבם   ' 
	ינןכמפרוט  
	עדד .' 
	בטרוםיב  
	צלרוךחבינתהבקשהעל  ( 
	דייעודת 
	המתיכתו)  
	    . . תהחייבותהמקבשמאומתת
	על      יידוערךדיןמעטומ,ליפה
	הוא    תמחייבלהמיצאיאושר
	לוועתד     המתיכותדבברירושםעשובד –     ארושןלטובתהדמיהנבתוך     11   יימםמהעומדשבו
	יאשרהועודת    התימכותתא
	הקבשה .  למתכיה     . עלמהקבשלצייןבתכבבקבשתו     כיהואמקבשלהפנותבקשתולחבינתעודתתהמכיות .     
	   .  .פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריען
	(אסנחירשוםמקרויודעכניכך     . ) 
	שאתריך     הוצתאוהואעדעשירם
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה
	וטרא'  וטרב'  וטרג'  וטרד ' וטרה ' הרדישה קמרעקין בעבלתו  ומדס  מקרעק ןי מהחורכ  םי לומדס   קמרעקין  תבוחמי  יוהד ה קמרעקיןש  כזויותומסד  הציובר  אושישלומסדציברו   הציובר   עלידימ  ינלהמקעקרי    ושוורמן הציובר  הבם  אינןכמפרוט  כזותכחיהרהבם    כהשזוכיות ירשלא אלוםוכזויתכחהירהשל     המנצאת בניוהל  מהומנהלע   בטרוםיב  'עדד .'  רשוומתבפקנסי  ומהסא דינן   רשמוות  בפקנסי   הרכוש  (צלרוךחבינתהבקשהעל   הקמרעקין  הקמרעקין    הממשתליהונטוש   וא  דייעודת   המתיכתו )  ההתסרדותצהוינית   הועמלית  ברטםהג       ישמודסהיצברואתאוחד        יימםכללהיורתברטםהקבשה ;  למתכיההגיש       מסודהיצובראתה






	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	  ( ג)ומסדציובראשינוכילו   הלצמאיאישרוים   כמופרטבפקסואתא() (    ו-ב)ומבקש   להפנותבקשתו   חבלינתועודתעשדובים  
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	   . 5 עלהמקבשליציןבכתבבקבשתו    כיהואמקבשהלפנותבקשתו   לחבינתעודתעשבדוים.  . . פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:א(   ) סנחרושיםמוקריודעכניכך     שתראיךהוצתאווהאעדעשירםואדח    יימםכללהיתורברטםהגיש      מודסהיצברואתהקבשה  למתכיה;ב(   ) אםהבמקשבעלכזויותחכריה     יצוףרגםיאשרורשםהמשכנוות;  ביחס   לומסדמקבששוהא
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	   . 5 עלהמקבשליציןבכתבבקבשתו     כיהואמקבשהלפנותבקשתו    לחבינתעודתעשבדוים.  . . פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם    יבחסלמקקריען:לפטרשםהמשכוונתעל   זוכיותהמודס   יבחסלמרקקיען.ביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתו,ליפהעניןי.       .3בקבשל השעובדקקרעחולפתי   –   מהסמיכםהפמוריטם    פבסקהא()ל ,גבי
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	   5  .עלהמקבשליציןבכתבבקבשתו     כיהואמקבשהלפנותבקשתו .   לחבינתעודתתהמכיות  .  .פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןלפטרשםהמשכוונתעל   זוכיותהמודס .   יבחסלמרקקיעןביחס    לומסדמקבששוהאחבהרואאגדוה   –    שיותפתייוצרףגםיאושררשם    חהברתואורשםאהגוודתהשתיפויתוליפהעניןי  . ,    . 3 בבקשל העשבודקקרעחולפתי    – המסכמיםמהופריטםבפקסהא(    ) ,לגביהקקרעחהולפית




	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	המתיכתו  
	דייעודת 
	 ) 
	   5  .עלהמקבשליציןבכתבבקבשתו    כיהואמקבשהלפנותבקשתו   לחבינתעודתעשבדויםחבשב .  כהילל  .  .פירוטדבבה רעשבוידםהקייימם  :   יבחסלמקקריעןא(    ) סנחרושיםמוקריודעכניכךשאתריךהוצתאוהואעע דשירם   אוחד     יימםכללהיורתברטםהגיש     מסודהיצובראתהקבהשלתימכה ; ב()אם    הבמקשבעלכזויותחכריה     יצוףרגםפלטרשםהמשכנוות    עלכזויותהמסודביחס    לקמקרעןי.ביחסמלוסד
	וטרא'   
	וטרא'   
	וטרא'   
	וטרא'   
	וטרא'   
	הרדישה 
	א()  בטחוההנרדשתלצרוךהבחטת התיחיבתוושלמוסד    הציוברמקבש 
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	חרבהאואגדוה   שיותפית –   יצורףגםיאשוררשםהחרבות   וארשםאהגודוה תשיותיפתו,   פליהעיניןביסחלשעובד    הקייםלעזכויתוהומסדביסח     למרקקעןי.  .3בקבשהלשעובדרקקע   חולפתי –   הסממיכם הפמוריטםפבסקהא( ,)     לגביהרקקעחהולפתי.     
	סנחרושיםמהיעדעלביוצע     רושיםהעתרזארהה   בהת אם  לתהחייבותמוסדהצביור   מקבשתהמכיה   לשאהלעיבר,   
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	הקקרעחהולפית   
	ייגשאתכלאהל:   5(תהחיביותממיהנלקמר     ) קעיירשאל לירושםמשנכתאלבשכת  
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	ייגשאתכלאהל :  5()יאשורהממונע הלהרוכש    הנוטשוהממשלתע ילירושםכזות    







	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	ב'עדד .'  
	בטרוםי
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	מקבששהאובחרהא   ואוגדה  שיותיפת    –   יוצרףגםיאשוררשםהבחרותאורשםאהגוודת   השיותפיתול ,פיהנעיןי .  3  .בבקשל העשבודקקרעחולפתי – המסכמיםבפסהק   (א)ל ,בגיהקקרעחהולפתי "
	ועתד  המתיכתותחנהאת     המקבשביסחאלישוירם    הנרדשים  
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	התמכיה שלא  הלעריב,  ושלאלתהחייבהלעיבר   לחאר  אואלחירםלכ   זכתוזמכוויתמהוסד    ,  במקקרעןיאובנסכ כלוןאולחקןשכרנשו      ואננבובזערתמתיכת      המשדר,  וזלת אם   יתמסרהסמכת   המשרדמארשובתכב  לבדר;  יההאםבכל  עתהשאי,  שלא בהכסמת  המשרד המודסי עברי  קמקרעיןאו   נסכ  
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	ושלאלתהחייבהלעיברלחאר    ואאלחירםכלזכותמכזויות   המודס בקמקרעיןאונבסכ ,   כלוןאולחקן    שכרנשו  ואננבו   עבזרתתמיתכ   מהדרש ,  אלאאם  תימסרהכסמת   המשרד   מארשבוכתב  דלרב;  יההאם  בלכתעשהאי,     שלאבסהכמתהמשרדהמסו דיבעירקמקרעין    וא נכסשנכרש   אובננה   עברזת  מתיכת  מהרשד  אוש י   , תחייבהלעיבור, הרי ש    בנסוףעליתרהתיחיביוות  המודסמלשרד   לעפיכתבתהחיביותהמצרוף ,     -יבעירהמודסמלשרד     מידאת  התמרוהשיקלב,   כשהאי
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	רושיםהקמקרעין;     ) .(יאשוע רלרושיםמשוכןלטבותמהשרדמושרדהאוצר      בהסמתךעלההתחייבותממניהל     קמקרעיירשאלכאומרבפקסה   )5(ביחסלומסדמקבששוהאחבהר    ואאגדוהשיותפתי –    יוצרףגם    יאושררשםחהברתואורשם    האגוודתהשתיפויתו,ליפהע   ניןי,  עלירושםשעובדלטותבמהרשד      מושרדהאוצר.     
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	ביחסלקמקרעיןאונבסכ ,   הלבטחתתהחיביויותמודס    הצירוב  . .()סהכמתהממנוהעלרהוכש     הנוטשוהממשלתיאוההסדתרות  הציוינת - לביוצעהירשוימם   הלבט חתההתיחיבתו   .  )3(ירושםשעובדלבהטחת    התיחיביוותהמודסמהקבשאצל     רשםמהשוכנות    ,ובחיסלמוסדמקבששהאובחרהאואוגדה     שיותיפת –   יוצרףגםיאשוררשם    הבחרותאורשםאהגוודת   השיותפיתול ,פיהנעיןי    ,עלירושםעשובדלטובתמהרשדמושרד      

	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	שכרנש  אוננבה  עבזרתתמיתכ   המשדר אוש י  , חתייבהלעיבור  הרישבנסוף    , עליתרתהחיביויות    המודסמלשרד  לע פי  -כתבהתיחיבתו,   יבעירהמודסלמשרד      ימדאתהתומרה    שיקלב,כשהאי צומדהמלדד  המיחירםלצןכר.    לןיינע הז, "     לעהברי" -רלבותלכמרו,   לעשדב,  לתתבמנתה,  הלחיכר,הלשיכר   
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	צומדהמלדדהחמיירםלרצןכ.    בכתבההתיחיבתול .   עניין  ז" ההלעיב"ר  -ל רבתומלכרו,    לעשדב,  לתתבמנתהל ,חהכרי,  הלכשירבשכריותומנגתעל   פי -חוקהגנתהדריי,  תהש"לב – ,581.כוןכל   הכנללבהגדתר  "מכיהר"  כהדגר הת חבוק  ימסוי קמקרעיןבשחוריכשה) , ( תהכש" ג   –,5883- בהאתםלנסוחהמופרטבתכב   התהחיביתו. 
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	האורצ     . 

	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	וטרא'  
	וטרא'  
	הרדישה 
	בשכיורתומגתנעל - פיחוקהגנתה דריי,   13 התלש"ב581.-וכן   כל  הלכנלהבגרדת  מכריה   הכגרדתה  בחוק  מיסיו מקקריען,  בשחרויכהש)(14תהכש" ג , 5883  - בהאתםלנסוח   הפמורטבתכב   התהחיביתו. ח(והבלצרףלא    
	 .671 'מע ,ב" לשתה ח"ס 13 
	 .518 'מע,ג"כשתה  ח"ס 14 
	וטרב'  
	קמרעקין
	  בעבלתו
	 ומדס  
	הציובר 
	 אושישלומסדציברו   
	  כזותכחיהרהבם 
	 כהשזוכיות 
	רשוומתבפקנסי  
	הקמרעקין  
	וטרג'  
	מקרעק ןי
	   מהחורכםי
	 לומדס   
	הציובר 
	  עלידימ  ינלהמקעקרי    
	ירשלא 
	אלוםוכזויתכחהירהשל     
	ומהסא דינן  
	 רשמוות 
	 בפקנסי   
	הקמרעקין    
	וטרד ' 
	קמרעקין 
	  תבוחמי
	יוהד ה  
	ושוורמן 
	המנצאת 
	 בניוהל
	 מהומנהלע   
	הרכוש 
	 הממשתליהונטוש 
	 וא  
	ההתסרדותצהוינית   
	הועמלית  
	Table
	TR
	TD
	TD



	וטרה ' 
	קמרעקיןש  כזויותומסד 
	הציובר 
	  הבם
	 אינןכמפרוט  
	בטרוםי
	ב'עדד .'  
	  (צלרוךחבינתהבקשהעל   
	דייעודת 
	המתיכתו  
	 ) 
	 'אר וט
	השירדה
	 םישדוח -5. מ רחואי הכימתה רושיא םו ימ יאנתכ ו הד עווה ידי ל ע םולשת עוציב ל  )והש לכ
	 תחטבהל החוטב ) ב( שקבמה תובייחת ה הנבמב שומיש תוש על תנתינ וילא סחי ב תבוטל הכימת ה שמשיש  ידכ,רוביצ ה הנתנ הרובע הרטמ ל הכימתה
	 'בר וט
	 דס ומ תולעב ב ןיעקרקמ רוביצדסומל שיש וא  רוביצה תויוכזהשכ םהב הריכח תו כז יסקנפב תומושר  ןיעקרקמה
	  עוציב לעדיעמה םושירח סנ תבוטל האנהתקיזםושי ר שומישה תחטבהל,רוביצה הנתנהרובעהרטמל הנבמב הכימתה
	 'גר וט
	 דסומ ל  םירכחו מה  ןיעקר קמ יעקרקמ לה נ ימידי ל ע  רוביצ ה לש הריכחה תויוכז םלו א לארשי יסקנ פ ב  תומושר  ןניא דס ומה   ןיעקרקמ ה
	 -הנשמ תקספב,' ג רוטב טר ופ מכ ) א( -ה
	'דר וט
	  הדוהי ימוח תב ןיעקר קמ ןורמושו לע הנומ מה לוהינב תאצמנ ה שוכר ה  וא שוטנהו יתלשממ ה תינויצה תורדתס הה תימלוע ה
	 -הנשמ תקספב,'ד  רוטב טרופמכ      ) א( -ה
	 'הר וט
	 דסומתויוכזש ןיעקר קמ טרופמכ ןניא ם הב רוביצ ה .' דדע' ב  םירוטב לעהשקבה תניחבךרוצל(  ) תוכימת ה תדעו י די
	 תא החנ ת תוכימת ה תדע ו םירושיאל סחיב שקבמ ה םישרדנ ה
	  ).353  ראוניב 58 ( ג"עשתה  טבשב 'ה                                                                     
	 ____________         ץינייטש לבוי       רצואה רש      
	  ).353  ינויב 3 ( ג"עשתה  ןוויסב ה"כ                                                             
	 ____________        דיפל ריאי       רצואה רש    
	                                                                         ).353  רבמטפסב 3 ( ג "עשתה  לולאב ח"כ                                                                     
	 ____________        דיפל ריאי       רצואה רש     


