
      

              
          

  

             

                
                

       

   

           

                 
     

                 
           

     

                 
    

                
              

  

     

          

     

  

            

    

        

             
   

 

             
           


2017ח-"שעתהלים(, כ)רול בוכאלזר עחוק  

 126'מע (, 22.11.2017)ח "עשתה ,893ם "שח :םרסופ

וק חלג11ףיסעי פלו (,הדופקה-ןלהל)תוימומקהתוצועמהתדופקל 22ף יסעי פלהתומכסףוקתב
 :הזזרעוקחלובאכתימומקההצועמההניתקמ (,םיסקעיושירוקח-ןלהל) 1968-ח"שכתה,םיסקעיושיר

ת ורדהג

-הזזר עוק חב.1


;םתירמכלו אן יבוטל שה נסחהלו אה גצהל ,הזקחהלם ישמשמה ,חראזר עי לכו אן חלוש-"ןוכ"ד


ה חונמהם וין כו ,םידוהים ניאשלה חונמי מית יעבקל עה דעוהל (2)ה סקפבו בענקשם ימיה-"החונמי ימ"

תאצם עה חונמי מיי אצומבם מויסוה מחהת יעשקי נפלה שעי צח-ה חונמי מיי בבערם תליחתש ,יועבשה


;םיבוכהכ


;ועבשלבכי שישםוי-"יעובשהה חונהמום י"


;לובאכת ימומקהה צועמה-"הצעוהמ"


;הזזר עוק חתואורהןיינלעח פקמלבתבכו יכמסההצועמהשאשרי מ-"חקפ"מ


ב רכי לוכן פוא-תלתת ובלר ,םייחי לבעח ובכו אם דאח ובכ ,ינמכח ובכף חדנהו אב חסנה ,הלבוהי לכ-"הלגע"

;תולוכברו וקסיבעל וכהרת אש משמה ,והשלכג וסמ


ו או לוכ ,הזזר עוק חן יינלעב תבכו יתויומכסמו לל צאה צעומהש אשרה צועמהד בועת ובלר-"הצעוהמש אר"

; 1975-ה"לשתה (,םתנוהכוו ינגסות ושהרש ארת ירחב)ת וימומקהת ויושהרוק חל 17ף יסעי פל ,ותצמק


;תולוכברסק ושעי מלכ-"לוכר"


,םדאי נבל שם היסקעל עו אם היתבל ער וזיחת ובלר ,םיסקעי ושירוק חל (ה)א2ף יסעבה תדרגהכ-"תולוכר"

;הירמכלן יבוטת אישני דכוך ת


,היינבהון ונתכהוק חבה תדרגהכ-"ךר"ד ,הזןיינלע ;רךדשמשלתינתכבדעויואהצוקהשחשט-"בוחר"

ו או בש מתשמור ביצהשח ותפם ומקל וכת לייט ,יכרכ ,לושעמ ,המטס ,הדרש ,שיבכת ובלר , 1965-ה"שכתה

;ובר ובלעג הונ


;םיסקעיושירוק חל5ףיסעבהתדרגהכ-"יושירהת ושר"


;ירוביצך ורצלת ינתכבד ועימהן יינבח שטו א קרקעח שט-"ירוביצח טש"


.היינבהון ונתכהוק חבה תדרגהכ-"תינתכ"

ת ולכורבק וסילעיג יס

 (.תולוכרן וישירו אן וישיר-ן להל)ו יאנתי פל וען ידכן וישירא לבת ולוכברם דאוק סיעא ל.2

ו תתלב וריסו אן ויישרן תמ

 .םיסקעי ושירוק חי פלי ושיהרת ושלרש גותת ולוכרן וישירת לבלקה שבק (א).3

וע גרל ,םהילעף יסוהל ,םיאנתו בל וללכ ,ולבטל ,ותתלב סרל ,ןוישירת תלת יאשרי ושיהרת ושר (ב)
 .םלבטלו אם תונשל ,םהמ

ן ויישרתראג

י נפל ,ןוישיהרל בעו אש בקמהם לשית ולוכרן וישירש ודיחד בעות ולוכרן וישירן תמלה שבקת שגהד בע.4
. 2000-א"סשתה (,תויללכתואורה)םיסקעיושירתונתקלי'פרק בועבהקור יעשבהגראהצועמהתפולקןיינהע



  

              
    

   

                
                 

    

                 
              

  

            

  

              
 

   

                 
        

 

           

   

    

 

              
  

               
                

       

  

            
             

 

ת ולכורלים רוסאים חטש

 ,ןיינבלה סינבכו אם יניינבן יבבר מעב ,יורביצם ומקב ,בוחברי השלכדרך בת ולוכברל וכרוק סעיא ל.5
 .ויאנתות ולוכהרן וישילרם אתהבא לש

ים ימוסמת וומקמד ילים צפחד יהעמלר וסיא

 ,שגמ ,תינבת ,ןוכד ,הלגעת ונחלו אד ימהעלו ממטעל ועפשי מלה שריא לו ,חיניא ל ,לוכרד ימעיא ל.6
ת ניפמו א ,ןגמו אה ניגמ ,םיחקשמש גרממ ,פרסת יבמ ,םידלין גמם ימטר 100ל שם וחתבן יבוטו אם יצפח
 .בוחר

ק סבעק וסיעת בשעא לשים צפחד יהעמלר וסיא

 ,תינבת ,ןוכד ,הלגעת ונחלו אד ימהעלם וגריו או ממטעל ועפשי מלה שריא לו ,חיניא ל ,לוכרד ימיעא ל.7
 .םומקבאצמנוניאשכואווקסיעתשעבאלש,יורביצםומקבואיורביצחשטבואבוחברן יבוטואםיצפח,שגמ

ה נבלמר וקשלר וסיא

 .חראהנבמלואדומלע ,דרגל,ןיינבליהשלכהורצב,שגמואתינבת,ןוכד,הלגעלוכרור שיקא ל.8

ה לעגת קזחהום קמ

ה וענתלן ויכסו אה פרעהה ווהיא לשן פואבה דרכמהת פשמיר בסחק מרבו תלגעת איק זחיל וכר.9
 .לגהרי לכוהלו

ן יבוטל עז ירכהלר וסיא

יר בסיתלבשרעם ייקא ל,לוקתברגהליר שמכת וצעמאב,ותונמואלעואולשןיבוטלעלוכרזייכרא ל. 10
 .ושגמו או תינבת ,ונוכד ,ותלגעל עת מוספרה לתיא לוו וקסיעת שעב

ן ויקינת רישמ

 .ונוכדתבבקרשחשטהןוייקנלעיאחראותואואירוןוכדהןוייקנלעור משילוכהר. 11

הם בה רוסאת ולכורהשים ימ

 .החונמימיבתולוכברל וכרוק סיעא ל. 12

ת ולכורת ושע

 20:00ן יבו 16:00ן יבל 14:00ן יבשת ושעב ,החונמי מים ניאשם ימיבת ולוכברל וכרוק סיעא ל (א). 13
 .תחרמל 7:00ן יבל

 ,חראדועמבןיבוןוישיהרן תמדועמבןיב,הצועמהתצועמתיאשר (,א)ןקטף יסעבור מאהףאלע (ב)
ם יאנתב ,תולוכרל שם יוסמג וסב ,החונמי מים ניאשם ימיב 20:00ה שעי חראם גל וכרל שוק סיעיר תהל
 .הצועמהי דשרמבו מסורפישם ינוייטרקרי פל ,ןוישיהרי אנתבבע תקשה פותקלו

ת ינבתלה לעגת אמתה

י ושיהרת ושרת יאשר ,היפל עו נתקוהשת ונתקהו ,הורבתעהת דוקפת ואורהמה אורהבוע גפלי לב. 14
ה גצוהשוי ושיהרת ושרה שריאשת ינבתלה לגהעת אם יאתהל ,הלגבעת ולוכרן וישילרה שבקש בקממש ודרל
 .הצועמהדשרמב



             
     

            

  

              

    

               
            

   

               
               

     

             

     

 

  

ר פסמת יחול

פר סמתיחול,ןילעה אנרהםומקב,יורחאההדצלעבע יק,וסקעורך צלהלגבעש מתשמהלוכר(א). 15
 .יושיהרת ושרו לה נתנשפר סמהת אא שיתש

 .יושיהרת ושרה בעשקת נותכמב ,ונובשחל עוו ממטעו אל וכהרי דיבן תקותוה שיעתפר סמת יחול (ב)

ה לעגל ען יבוטר ודיס

ל מכה לגהעת וצמקם תיטלבתאנע מישןפואבןיבוהטת אדר סי,וסקעורך צלהלגבעש מתשמהלוכר. 16
 .ברע

ן יבוטו אים לכק וליסלה ישרד

ת או או יצפח ,ושגמ ,ותינבת ,ונוכד ,ותלגעת אלק סלל וכלרת וורהלם יאשרח פקמו אי ושיהרת ושר. 17
 .ןידל כת ואורהו אה זזר עוק חת ואורהלד וגינבם יאצמנם הו בשם ומקהמן יבוהט

ן יבוטו אים לכק וליס

ור מאכה אורהל בישקחר אלן יבוהטת או או יצפח ,ושגמ ,ותינבת ,ונוכד ,ותלגעת אל וכרלק יסא ל. 18
 .םיחראי דיל ען יבוו מצבען יב ,ןיבוהטו אש גמה ,תינבתה ,ןוכדה ,הלגהעת אלק סלח פקמי אשר , 17ף יסעב

ל וטיב

 .לבט- 1991-ב"נשתה (,םילוכ)רל ובאלכזר עוק ח. 19

ר במעת וארוה

 .הזזר עוק חי פלן תינשן וישיכרו תואו אירם דוהקזר העוק חי פלן ידכן תינשף וקת-ברן וישיר. 20

( 2017ל יפראב3)ז"שעתהןסינבז' 


ן אירח לאס


ל ובאכת יומקהמה צעוהמש אר


	חוק עזר לכאבול (רוכלים), התשע"ח-2017

