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12/251 מ"רת                                                                                                                                  	
                                        

   ךורב יקציבוכוז הרימא .1        םירתועה
	ימהרבא םרוי ד"וע י"ע    

 
	                            ד ג נ                        

	
 והירמש רפכ תצעומ שאר ינולא רורד              :בישמה
                             
               
  הטלחה                                                                          

  םויב םסרפ ,תפסונ הנוהכל דדומתמ וניאש ,והירמש רפכ תצעומ שאר ,ינולא רורד ,בישמה
 המסרפש םירבדל תוסחייתה הבש העדוה הצעומה רתאב ,םיבשותל יעובש עדימ ףדב ,6.9.2018

 תא הניכו תדדומתמה לש המשב בקנ בישמה  .הצעומה תושארל תודדומתמה ןמ איהש תרתועה

 רפכ יגיהנמ תשרומ" תא ךישמהל היואר הניאש ףיסוה ףאו בזכ ימוסרפו "עלב ירבד" הירבד

  ."והירמש
 

 ידכ תימוקמה תושרה לש םיעצמאב השענש שומישה לש התחמ ,החוכ אב תועצמאב ,תרתועה

 רפכ לש תוריחבה תדעו ר"וי ,ינימינב םייח ידיב הנחבנ הנולתה .תוריחבה תכרעמב ברעתהל
 ץילמהו םינפה דרשמ ל"כנמ תויחנה םע בשייתמ וניא טקנש ךלהמה יכ בישמל ריהבהש ,והירמש

  .תולצנתה עיבהל וינפל

 

 לעפש לע ורעצ עיבה םהבש םייעמשמ דח תולצנתה ירבד םסרפו ינימינב תעצה תא לביק בישמה
  .םינפה דרשמ תויחנהל דוגינב

 :הז םג םכותבו הצעומה תבישיב רמאש םירבד רוביצל בישמה םסרפ 4.10.2018 םויבש אקע אד

 ירבחמ קלחו איה רשא ,תודדומתמה תחא לש ילילשה ןייפמקה לע יל רצ"
 ,םיבדנתמה תורובח תא ,ויבשות תא ,בושיה תא םיריכמ אל וליפא התמישר

 ."םש ויה אל םלועמ טושפ םה .ויתושלוח תאו ויתוקזח תא

 

 תצפה ילכ תועצמאב השענ םמוסרפש רורב םג .תרתועה יפלכ םינווכמ םירבדהש תקולחמ ןיא

  .הצעומה לש עדימה
 

 ךות תישענש תוריחבה תכרעמב תוברעתה וזש הב ןעטנו רומאה ןורחאה םוסרפה לע הבס הריתעה

 וקספייש תרתועה תשקבמ הלוספ תולהנתה לע הרזחב רבודמש ןויכ .תושרה לש םיבאשמב שומיש

  ."המגודל תואצוה" בישמל
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 אוה ןיינעלש ופוגל ."תמדקומ הינפ" וילא הכרענ אלש םושמ הריתעה תא תוחדל שיש ןעוט בישמה

 תוריחבה תלומעתב וללכנש םיירקשהו םיילילשה םירבדה ץבוק חכונ תושחהל היה לוכי אלש ןעוט

 אוה .םיבזכ ירבד םהל םיצפומש ךכמ העיגפה השוחתו בושייה יבשותל תונמאנ ךותמו תרתועה לש

 םיקודב םינותנ גיצהל ,ותנוהכ תונש 13-ב הצעומה יגשיה תא הצעומה תבישיב ראתל טילחה
  .םיזיעלמה ירבד תא לולשל ךכ בגאו םיידיתעה תוליעפה ינוויכ לע עיבצהל

 

 "ןזאמ" תא התבישיב הצעומה ירבח ינפל גיצהל ,הבוח וליפא ילואו ,תוכז התייה בישמלש ירב
 דעב רבוד ןזאמהש ףיסוהל םג היה ןתינ הז רשקהב .היגשיה תא יאדווב הז ללכבו הלש תוליעפה

 תעידיל איבהל םגו תושעל היה ןתינ הז תא .ותוא םירתוסה םימוסרפב תמא ןכל ןיאשו ומצע

  .םיבשותה
 

 ,אפוג "תודדומתמה תחא"ל  םג סחייתהל בישמה רחב םירבד לש םפוגל  )תרתומ( תוסחייתה דצל

 הז לכ .תוריחבה תכרעמב תוברעתה םושמ ןהב שישו ולש חווידל תורושק ןניאש תוביסנ תגצה ךות

  .תושרה לש םיעצמאב םיברב םסרפתמ
 

 תא םלוה וניא הרימאה םצעש עובקל ילע ,בישמה עימשהש םירבדה ןכות תונימאל שרדיהל ילב

  .הרמאנשמ הרמאנ אלש היה בטומו תוריחבה תלומעת יללכ
 

 רדעה ןכל .רוחאל ןיקת יתלבה השעמה תא בישהל הלוכי התייה אל הז רשקהב תמדקומ היינפ

  .הריתעה תייחדל סיסב הווהמ וניא תאזכ היינפ

 
  ..תואטבתהבש תוניקתה יא ןויצ םצעל טרפ והשלכ יתילכת דעס קינעהל יל תורשפאמ ןניא תוביסנה

 

 הרימאה לש ןטקה הפקיהל בל םישב םלוא תרתועה תואצוהב בישמה תא בייחל לוכי ינא ןכא
 תלומעתמ קלח התייה אל הרימאהש יל הארנש םושמו הצעומה תבישיב ףיקמ חוויד ךותב עלבנש

  .תואצוה תקיספמ ענמנ ינא ,םיוסמ דדומתמ לש תוריחב

 

 ל"אודב םידדצל חלשתו םידדצה דמעמב אלש )2018 ,רבוטקוא 19(  ט"עשת ,ןושח 'י םויה  הנתינ
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