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 :תרתועה םשב
 

 :בישמה םשב
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 זוע בקעי ד"וע
 

 
 הטלחה

 

 ריבעהל בישמל הרויש וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב .1

  .רומאה קוחל ה16 ףיעס תוארוהל םאתהב תיזכרמה תוריחבה תדעו ידיל ךרעש תוריחב רקס

 םלואו ,ןויצל ןושאר תייריע תושארל תוריחב רקס בישמה םסרפ 22.10.2018 םויב יכ תנעוט תרתועה .2

  .הלומעת יכרד קוחל ה16 ףיעס תווצמכ תיזכרמה תוריחבה תדעוול רקסה תא איצמה אל

 תוטיש יפ לע אלש השענ רבדה ,"ינופלט לאשמב" אלא תוריחב רקסב רבודמ אל יכ ןעוט בישמה .3

 ."גציימ םגדמ םניאו רקס םניא םיאצממה"ו םירקס תכירעל תורכומ תויטסיטטס

 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל )ה(-ו )ד(ה16 םינטק םיפיעס .4

 רוביצל םסרפמ וא רדשמש ימ ,)ג(-ו )ב( םינטק םיפיעסב רומאה ףא לע )ד("
 תויטסיטטס תוטיש לע תוססובמ אלש תוריחב רקס לש תואצות לע ,בתכב
 תוטיש לע ססבתה אל רקסהש הטלבהב ןייצי ,םירקס תכירעל תורכומ
 יסופד יבגל תונקסמ ונממ קיסהל רשפא יא ךכיפלו תורכומ תויטסיטטס
 )1( תואקספב םירומאה םינותנה תא ןייצי ןכו ,רוביצה לש תודמע וא העבצה
 .)ב( ןטק ףיעס לש )2(-ו
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 בתכב םוסרפל דעוימה ,תורכומ תויטסיטטס תוטישב תוריחב רקס ךרועה )ה(
 תוריחבה תדעול רקסה תואצות לש קתעה חלשי ,רוביצל רודישל וא
 "...תיזכרמה

 לאשמ תועצמאב ,רקסה תכירע ןפוא והמ הנימ אקפנ ןיאו( תויורשפא יתש ,תוריחב רקס םסרפמ ינפב .5

  :)תרחא ךרד לכב וא ינופלט

 םסרפל ,רקסה םסרפמ לע ,תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע וססבתה רקסה תואצות םאב )א(

  .ףסונ עדימ ףוריצב ,ונמיה קתעה תוריחבה תדעוול ריבעהלו ,עדימ ודיצב

 ןייצל רקסה םסרפמ לע ,תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע וססבתה אל רקסה תואצות םאב )ב(

 רשפא יא ךכיפלו תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע ססבתה אל רקסה" יכ הטלבהב ,ודיצל

  ."רוביצה לש תודמע וא העבצה יסופד יבגל תונקסמ ונממ קיסהל

 תוטיש לע ססבתה אל אוהש ,שרדנכ הטלבהב ,ודיצל םסרופ אל הלעמ רקסה לש םוסרפה ןויע .6

 .רוביצה לש תודמע וא העבצה יסופד יבגל תונקסמ ונממ קיסהל ןתינ אל יכו ,תורכומ תויטסיטטס
 יבשות לש ןוצרה תא רתויב הבוטה הרוצב יוטיב ידיל איבמ הזה לאשמה" בתכנ רקסל ףרוצש טסקטב

 םע תוצעייתהב ימינפ גניטקרמלט ידי לע ךרענ לאשמה" :יכ ןיוצ ,רקסל הינשה הבוגתב .".....ןושאר

  ."גציימ םגדמ םניאו רקס םניא םיאצממה .....היואר המיגד ךות ,םוחתב םיחמומ

 ,רקסל המודה םוסרפ םסרפל – םיפיעסה ינש לע חוספל שקיבש ,בישמה לש ותנעט תא לבקמ ינניא .7

 וססבתה אל ויתואצותש ,הדבועה  תא הטלבהב ןויצ אלל ,תורכומ תויטסיטטס תוטישב ךרענ אלש
 .רוביצה לש תודמע וא העבצה יסופד יבגל ונממ קיסהל רשפא יא ןכלו תורכומ תויטסיטטס תוטיש לע

 ,רקסה דצל תוארל ןתינ אלש( הינש הבוגתב ,םושירו ,רוריבבו הטלבהב הדבועה תא ןייצל שרוד ןידה

 ללכ וז הבוחב דמוע וניא ,"רקס םניא םיאצממה" יכ ,)תובוגתה תא רוקסל שקבמ ארוקה ןכ םא אלא
 .רקיעו

 תא החוד ינא ,וז הטלחה ןתמ דעומב בשחתהבו ,םוסרפה תא ןקתל השקיב אל תרתועהו רחאמ .8

 םימי העבש ךותב ומלושיש ,₪ 5,000 לש ךסב ,תרתועה תואצוהב אשיי בישמה םלואו ,הריתעה

  .וז הטלחה ןתמ דעוממ

 )2018 רבמבונב 5( ט"עשת ןושחב ז"כ םויה הנתינ
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