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 190 /21  מ"רת
 

  :רתועה
                 

 
   הדרב והילא
 

 
 ד ג נ 

 
 

 :םיבישמה
 
 
 

 

 יתד ימוקמ ןותיע .1
 ןומוקמה ר"וי ,הנינוקנא רינ .2
 

 

 תוריחב תריתע
 
 
 

 
 ומסריפש םירקסל הרושיא תא לבקלו תוריחבה תדעוול ריבעהל םיבישמל הרומה וצ ןתמל הריתע יינפב

 תוטישב ךרענ אל רקסה יכ ,הרהבה םסרפל םיבישמל הרויש וצ ןתיל ,ןכו יתד ןומוקמ ןותיעב םיבישמה
 .תורכומ תויטסיטטס

 

 .30.10.18 םויב וכרעייש ריעה תישארל תוריחבל דדומתמה ןהכמ ריע שאר וניה רתועה
 

 .הריתעה אושנ םירקסה ומסרופ וב ןומוקמה ךרוע וניה ,2 בישמהו יתד ימוקמ ןומוקמ וניה 1 בישמה

 
 קוח" :ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ה16 ףיעס תוארוהל הנפה רתועה

 .)"תוריחבה

 

 ןומוקמה םסרפ 19.10.18 םויב ,ףסונב .רקס תואצות "יתד ימוקמ" ןותיעה םוסרפ 5.10.18 םויב ,ודידל
 ןיוצ אל ,ןכש תוריחבה קוחל ה16 ףיעס תוארוהמ תחא לכ לש הרפה םיווהמ םימוסרפה ינש .ףסונ רקס

 תדעוול רקסה קתעה חלשנ אל ,ולאשנש תולאשה וניוצ אל ,תועטה חוורמו רקסה תכירע ךיראת

 ןיוצ אל ,םגדמה לדוגו המיגדה תטיש לש םיטרפ וניוצ אל ,רוביצה ןויעל דמעוה אלו תיזכרמה תוריחבה
 .תורכומ תויטסיטטס תוטיש יפל אלש ךרענ רקסהש

 

 .סנקב םיבישמה בויח דצל ,ליעל רומאכ םיווצ ןתמל הריתעה ,ןאכמ
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 ומצע רתועה ,ןכש ,יוהישו בל םות רסוח רבדב תימדקמ הנעט םיבישמה יפב .םויה השגוה הבוגת

 לעופב רשאכ "תויביטקייבוא" תובתכב רבודמ וליאכ ומעטמ תובתכ וב םסרפו רבעב ןותיעב שמתשה
 .ומעטמ ימ וא/ו ומצע ריעה שאר ידי לע ובתכנ םה

 

 הריתעה רשאכ 19.10.18 םויב ינשהו 5.10.18 םויב השענש ןושאר םוסרפב רבודמ ,יוהישל רשאב
 תא תוחדל םוקמ שי ,יוהיש לש דבלב הז םעטמ .תוריחבה םויל ךומס ,25.10.18 םויב קר תשגומ

 .הריתעה

 
 קפס לכ אללו שרופמב הלוע םהמ םימוסרפ ינשב רבודמ ,ןכש תוחדיהל הריתעה ןיד ןיינע לש ופוגל םג

 לע םיססובמה םירקסב רבודמ יכו תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע םיססובמ םניאש םירקסב רבודמ יכ

 .תונחמה ינשמ םיכמות םהב ופתתשה רשאו םיברב ומסרופ רשא טנרטניא ירקס

 
 שקיב ,קפס רסה ןעמל .הריתעה תא רתייל ידכ ךכב היה ,תמדקומ הינפ התשענ וליא ,בישמה תנעטל

 אלו טנרטניא ירקס לע וססוב םירקסה יכ ,שרופמב םשריי ןותיעה לש אבה םוסרפב ,יכ ריהבהל בישמה

 .תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע
 

 הערכהו ןויד

 

 הינפ רדעהו יוהיש :םימעט ינשמ תוחדיהל הריתעה ןיד יכ יתעד החנ ,םידדצה ינועיטב ןויע רחאל
 .תוחדיהל הריתעה לש הניד ,ןיינע לש ופוגל םג .תמדקומ

 

 וליאו 05.10.18 םויב השענ ןושארה םוסרפהש ,םינייצב םיבישמה םיקדוצ ,יוהיש רבדב הנעטה
 ףא וז אל .25.10.18 םויב קר השגוה הריתעה עודמ קומינ ןתינ אל .19.10.18 םויב השענ ינשה םוסרפה

  .םיבישמל תמדקומ היינפ התשענ אלש ךכב קוחה תוארוהל דוגינב השגוה הריתעה ,וז

 

 )זאד וראותכ( טפושה 'בכ ךכ לע דמע .תוריחב יניינעב םידדצה ןיב םיכילהה יוצימ תבוח לע בתכנ תובר
  :ועבוקב ,ןארבו'ג 'ס

 תומדקומ תוינפ ,םיבר םירקמב יכ דמלמ ןויסינה יכ ףיסוהל שי ךכל .43"
 קוח .הלא ןיעמ תוריתעב דחוימב ןוכנ הז רבד .תיטופיש תוברעתה תורתיימ
 םיטרופמ םינחבמ ועבקנ ויפ לע רשא ,םירורב תונורקע הוותמ תוריחבה
 םא קפס ונשי רשאכ יכ ,יתרמא רבכ יכ ףיסוהל שי ךכל .םושייל םילקו
 בורל ,אל וא הרוסא הלומעת רדגב אוה רוביצ יפסכ ידי לע ןמוממש םוסרפ
 .)45 הקספ ,ירפוח ןיינע( ומוסרפ תא רשפאל אלו הרימחמ השיגב טוקנל שי

 לש תובר תוינפ יכ ענכושמ ינא ,םירורב תוינידמהו ןידה רשאכ ,ךכיפל .44
 ,תויריעה לש םייטפשמה םיצעויה לא ,טרפבו ריע ישאר ,תויריע לא םירתוע
 םיירוביצ םיפסכ ,רקי יטופיש ןמז ךסחיי ךכב .ולפוטי ,הרוסא הלומעת ןיגב
 .םפילחהל םישקבמה ולאו רוביצה ירחבנ לש רקיה םנמזו ,םייטרפו

 קלח ,הכ דע יינפב ושגוהש תוריתעה תיברמב יכ הדבועב תכמתנ םג יתנקסמ
 רוסאה םוסרפה תרסה בקע ורתייתה םישקובמה םיווצה ןמ לטובמ אל
 )23.06.2013( 'חאו רדלא 'נ יקסנינוק 16/20 מ"רת( ".םיבישמה תמזוימ
 קר" תעיס 54/20 מ"רת ;)18.7.2013( איבל 'נ ידיד 37/20 מ"רת םג וארו
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 ןלזוג 'נ וקנרפ 52/20 מ"רת ;)4.8.2013( לובעד 'נ "רוצ בד תושארב ןושאר
)6.8.2013((.  

 

 יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .הנשמ תקיקחב הנגוע ףא אד ןוגכב םיכילהה יוצימ תבוח

 יכ ,עבוק )ןידה ירדס תוארוה – ןלהל( 2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת

 :רתועה ןייצי הריתע בתכ לכב

 ןיינעל תובתכתהה לש םיקתעה ופרוצי – בישמל תמדקומ היינפ התשענ"

 הינפ אלב הריתע תשגהל םיקומינה וטרופי – תמדקומ הינפ התשענ אל ;הז

 "תמדקומ

 

 ,רומאכ הינפ התשענ אל עודמ קמינ אל ףאו ,שרדנכ תמדקומ היינפ לש םיקתעה ףריצ אל רתועה

  .הז םעטמ ךא ףסה לע הריתעה תא תוחדל היה ןתינ ,ךכשמ .ןידה ירדס תוארוהל םאתהב

 
 וינפ לע ןתינ ,ןותיעב םוסרפ ותואמ הלועה יפכ .תוחדיהל הריתעה ןיד ןיינע לש ופוגל םג ,תאז םע דחי

 ,)ה(ה16 ףיעס תוארוה ןיא ,ךכשמו תויטסיטטס תוטיש סיסב לע ךרענ רשא םוסרפב רבודמ אלש תוארל

 .וילע תולח ,תוריחבה תדעוול רקסה תואצות תחילשל הבוחה לע תורומה
 

 לשב ,םלוא.תויטסיטטס תוטיש לע ססבתה אל רקסהש הטלבהב ןייצל הבוח תלטומ םסרפמה לע ,ןכא

 .העדומה תא ןקתל םיבישמל הרומה וצ ןתיל יתאצמ אל ,תוימדקמה תונעטה ךמס לע הריתעה תייחד
 .הזכ םוסרפ אהיו לככ ,דיתעב ןכ תושעל םיבישמה תובייחתה יינפב יתמשר ,תאז םע דחי

 

 .תואצוהב בייחמ יניא ,ןידה תרושמ םינפל .תיחדנ הריתעה ,רומאה רואל

 

 

 .ט"עשתה ןושחב ט"י,28.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


