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 130 /21  מ"רת

  יקסבשרוב ידאנג     :רתועה
 

 ד ג נ 
 

 קחצי ןמרוורב .1 :םיבישמה
 יתיא ןיישנוש .2
 גרבנירג ימר .3
  ןהכה ןשד ירוא .4
 

 יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל תועדומ תרסהל וצו העינמ וצל הריתע

 )הלומעת יכרד קוח – ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת

 
 :רתועה םשב
 

 :1 בישמה םשב
 

 :2 בישמה םשב
 

 :4 בישמה םשב

 ילגלא םייח ד"וע
 

 רמהיילפ בקעי ד"וע
 

 הנאז ירש ד"וע ;יול-יקסנידס ידע ד"וע
 

 ןהכה ןשרד ירוא ד"וע
 

 הטלחה
 

 םיבישמל הרומה וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

  .קוחה תוארוה תא םירפמה םיטלש תולתל םהילע רוסאלו רומאה קוחל 10 ףיעס תא ריסהל

 הווקת חתפ תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב

 .)הייריעה :ןלהל(
 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 :ךיראתב ךרעיהל תויופצש תובורקה תוריחבב הייריעה תושארל דדומתמ רתועה .1

30.10.2018. 

 2-4 םיבישמה .הז דיקפתב תפסונ היצנדקל דדומתמו ,ןהכמה הייריעה שאר אוה 1 בישמה .2

 .הייריעה תושארל םה ףא םידדומתמ
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 רתועה תונעט

 קוחל 10 ףיעס תוארוה יפ לע םירוסאה םילדגבו תומוקמב הלומעת טוליש םילות םיבישמה .3

 דוגינב ולתנש םיטלשהמ דחא לכ לש תטרופמ המישר הפרוצ הריתעה בתכל .הלומעת יכרד

 .םיבישמהמ דחא לכ הלת רשא ,קוחל

 וצו קוחל דוגינב ולתנש םיטלשה תא ריסהל םיבישמל הרומה וצ ןתניי יכ שקבמ רתועה .4

 םיבישמה תא בייחל רתועה שקבמ דוע .רומאכ טוליש תולתלו ךישמהל םהילע רסואה

 .תואצוהב

 1 בישמה תונעט

 תועדומה תרסהל וצ ןתמל םיכסמ ףאו ,הריתעה בתכב טרופמה תא שיחכמ אל 1 בישמה .1
 לעו םמצע םיתבה ןידכ ןניד םיתבה תורצח ,תאז םע דחי .קוחב עובקה לע ןלדוגב תולועה

 הלא הבושתה בתכב טרפל חרט אל 1 בישמה .קוחה תוארוה לע רבוע וניא טולישהמ קלח ןכ

  .םתיילתב הדוהו ,קוחה תוארוה תא ותטישל םירפמ םניא הריתעה בתכל ופרוצש םיטלש

 םיטלשה ימוקימ תא קדב אל יכ םא ,ירוביצה בחרמב םיטלש תולתל רשיא אל 1 בישמה .2

  .ישיא ןפואב

 ודצמ םתיילת יכו ,ןידה תוארוהל דוגינב םיטלש םילות תוריחבה תכרעמב םידדומתמה לכ .3

  .םיטלשה תא ריסי אוה ,תאז םע דחי ,ותעידיב אלשו הנווכב אל ,גגושב התשענ

 2 בישמה תונעט

 הנפה אל הארתהה בתכמ ןכש ,תמדקומה הינפה תבוח תא רפהו םיכילה הצימ אל רתועה .4

  .םירפמה םיטלשה ולתנ םהב םייטרקנוקה תומוקמל

 םיטלש השולש טעמל ,הריתעה בתכב טרופמה וילא עגונה טולישה לכ תא ריסה 2 בישמה .5

 .םרתאל חילצה אלש

 3 בישמה תונעט

 לע ישיא ןפואב ול הרסמ תוריחבה תדעו תוריכזמש תורמל ,הריתעל בישה אל 3 בישמה .6

 .הל בישהל ול הרומה יתטלחה לעו הריתעה
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 4 בישמה תונעט

 תוארוה תא םירפמה ,ול םיסחוימה םיטלש העברא לכה ךסב םיטרופמ הריתעה בתכב .7

 תוריד יבג לע יולת אלא ,קוחה תא רפמ וניא אוה יכ אצמו הז טוליש קדב אוה םלואו ,קוחה

 םיטלש תיילת ריתמה )1א(10 ףיעס לש ויתוארוה םע דחא הנקב הלועש רבד ,תויטרפ םירוגמ

 .םייטרפ םיתב יבג לע

 

 תיביטמרונה תרגסמה .ב

 :עבוק הלומעת יכרד קוחל )ב( 9 ףיעס .8

 ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ"
 ,םישיבכ לע וא תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ ,הביתכ ,הנקתה
 "םהב עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש וא תוכרדמ
 

 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק םיפיעס .9

 תוגצומה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א( 10"
 :הלא תולבגהב אלא ,םיברב

 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
 .הלטוב )2(
 לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )3(

 ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה
 תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
 תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא תימוקמ
 יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה ,םידמעומה
  ;םידמעומה תמישר וא העיסה לש

 תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה  )4(
 דחוימב הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד תימוקמ
 .תוריחב תארקל תוריחב תלומעת לש תועדומ תקבדהל

 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )1א(     
 לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
 יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר וא הגלפמ
 קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש( םיכרדה קוח
 .תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ ,)2( הקספ יפל רזע

 תגצהל תולבגהו םיאנת רזע קוחב עובקל תיאשר תימוקמ תושר   )2( 
 תוכיאו רוביצה תוחיטב תחטבה םשל ,)1( הקספב רומאכ העדומ
 ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג םנינעש ,הביבסה
 ".התגצה

 

 תופיקש ,לדוג( טוליש םוסרפ לע תוירקיעה תולבגהה תא עבוק הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס  .10

 קוחל ב10 ףיעסב ותועמשמכ תוצוח םוסרפ םניאש םוסרפ יחטשב טוליש וניינעו ,)םוקימו

  .רומאה
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 ןיב ןויווש לע הרימש איה הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסב תועובקה תולבגהה תילכת  .11

 תימוקמה תושרה הארמב העיגפ ךות הלומעת יטלשב ריעה ינבמ תפצה תעינמו ,םידמעומה

 :ןלהל( )12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ – יוניש 60/03 מ"רת :ואר(

 תטלחה וארו ,הירחא ואבש תוריחבה תודעו שאר יבשוי ידי לע םג הצמואש ,)יוניש ןיינע

 ןמייפ 4/21 מ"רעב ,רצלמ 'ח האישנל הנשמה 'בכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי

  .)יקסנינוק 'נ גרבנירג

 

 :הלומעת יכרד קוחל 10-ו 9 םיפיעס לש םשוריפ ןפואל סחיב יוניש ןיינעב עבקנ דוע  .12

 ,תדרפנ םירוגמ תדיחיל סחייתמ הז חנומ יכ ,עבקנ "םירוגמ תריד" ןיינעל"
 רתומה רוזאה רשאכ ,ףתושמ תיבב הריד וא יטרפ םירוגמ תיב הז ללכבו
 ללכל ףתושמה חטשה ללוכ אל ,הרידה חטש וניה הלומעת תועדומ תבצהל
 יכ ,עבקנ דוע .תפתושמ רצח וא ףתושמ תיב לש ינוציח ריק ןוגכ ,םיריידה
 ,הנבמל תינוציח רדג לע הז ללכבו ,םיברה תושרב תועדומ תולתל רוסיא לח
 יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ ךא ,םיברה תושרב תלבוגה
 .הנממ תוטסל יתיאר אלו ילע תלבוקמ וז השיג .רדגל תודימצב אל
 תלבגומ ,ליעל רומאכ רתומה חטשב תבצומה העדומ יכ ,ירב ףא ךכשמ 

 ".רתומה חטשה ןמ גורחתש רוסאש הז ןבומב ,הלדוגב המוקימ םצעמ
 

 
 הערכהו ןויד .ג

 :יכ עבקנ ,)5.10.2018( לדיו לאכימ 'נ גרבנרטש ידע 104/21 מ"רתב  .13
 ולתנ אל םה יכ רורב ןפואב תוארל ןתינ ...תונומתב םלוצמה טולישל סחיב"

 טוליש תולתל תנמ לע .יטרפה תיבה יבג לע אלש חטבלו ,תיבה רצח ךותב
 ךמתכ שמישש דחוימ דומע תיבה לש תינוציחה רדגה לע ןקתוה הז
 יוצמ )ובור וליפאו( טלשהמ קלח יכ תועמשמ ןיא ולא תוביסנב .םיטלשל
 תיבה לש תינוציחה רדגה לע רורב ןפואב תוחנומ ויתוצק ןכש ,רצחה ךותב
 אל יכ םא" רצחה ךותב טוליש תיילת רשפאש ,רתיהל רומג דוגינב תאזו
 ."רדגל תודימצב
... 
 ינפ לע שרפנ אוה יכ רורב ןפואב תוארל ןתינ ... םלוצמה טלשל סחיב ןכ 

 ףתושמה ינוציחה ריקה חטש השעמל אוהו – םירוגמ תוריד לש בר רפסמ
 אל" - קספנש יפכש ,רתיהה תא רפמ הז טלש םג יכ ןאכמ .תוריד רפסמל
 וא ףתושמ תיב לש ינוציח ריק ןוגכ ,םיריידה ללכל ףתושמה חטשה ללוכ
 "תפתושמ רצח

 

 יבמופב תוריחב תועדומ לע תולבגהה תא עבוק ןידה ןכש ,1 בישמה לש ויתונעט תא החוד ינא  .14

 יולג חטשב רבודמש דבלבו ,ירוביצ חטשב םא ןיבו ,יטרפ חטשב תויולת תועדומה םא ןיב –

 תא הלת אל 1 בישמה יכ ךכב הנגה תונעט לכ ןיא .)הלומעת יכרד קוחל 9 ףיעס( רוביצל

 ,ןהכמ ריע שאר רמוחו לק ,דדומתמ לש ותבוחמ ןכש ,םתוא האר וא עדי אל אוהו םיטלשה
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 קוחו ,ללכב קוחה תוארוה רחא תקדקודמ הרוצב ולוכ דמוע ולש תוריחבה ןייפמק יכ אדוול

 .טרפב הלומעת יכרד

 לש תוינוציח תורדג יבג לע בצוה הלתש טולישה לכש ,4 בישמה םג לפנ וז הגגשל ,ןכ ומכ .15

 יכרד קוחל )1א( 10 ףיעס תוארוהב עובקה גירחב לפונ וניא הז טוליש ךכשמ .םירוגמ יניינב

 .הלומעת

 לכ תרסהל הלומעת יכרד קוחל ג17 ףיעס תוארוהל םאתהב וצ ןתונ ינירה ,ןכ לע רשא  .16

 וצ ןתונ ינירה ,ןכ ומכ .ורסוה םרט םימיוסמ םיטלשש לככ ,הריתעב םיטרופמה םיטלשה

 קוחל 10 ףיעס תוארוהל דוגינב םיטלש תולתל םיבישמה לע רסואה ד17-ו ב17 םיפיעס יפל

 .הלומעת יכרד

  .ןידכ תמדקומ היינפ התשענ אל יכ 2 בישמה תונעט תא החוד ינא  .17
 דדומתמה ,2 בישמה לע ,הלתנש טולישה תא טרופמ ןפואב הנייצ אל תמדקומה הינפה םא םג

 תוארוה לע רומשל הליחתכלמ גואדל ,רוביצה ןומא תא שקבמו ריע שארכ הריכב הרשמ לע

 תרסהל יביטקא ןפואבו רתלאל לועפל וילע היה ,ךכ רבדה ןיא יכ הינפ וילא התשענשכ .קוחה

 םימי רפסמ ךשמ םיידי קוביחב תבשל רחב ,םיבישמה רתי ומכ ,2 בישמה ךא רפמה טולישה

 .ודגנ הריתע תשגהל דע

  .הריתעה תא לבקמ ינא ,ליעל רומאה לכ רואל .18

 ואצוי אלש ,₪ 8,000 לכה ךסבו ,₪ 2,000 לש ךסב רתועה תואצוהב ואשיי םיבישמה לכ .19

  .הייריעה תפוקמ

 

 .)2018 רבוטקואב 24( ט"עשת ןוושח 'וט םויה הנתינ

 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
	


