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 הטלחה
 
 

 - ןלהל( 1959 - ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל ,העינמ וצ ןתמל הריתע .1

 .)"קוחה"
 

 

 תירוזאה הצעומה תושארל תוריחבב דדומתהל תנווכתמ איה יכ ,המצע לע הדיעמ תרתועה .2
 .30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה ,תוימוקמה תויושרל תוריחבב ,ןולובז

 

 

 לש ומעטמ תירוזאה הצעומה יבחרב ולתנש ,תוריחב תלומעת יטלשל תסחייתמ תרתועה תריתע .3
 דדומתהל אוה ףא דתעתמהו ,ומוקמ אלממו ,תירוזאה הצעומה שאר ןגסכ שמשמה ,בישמה

  :תרתועה הנעט הריתעה בתכל 3 ףיעסב .תירוזאה הצעומה תושארל תוריחבב

 
 רשגב המגודל ,ךכ הצעומה יבחרב םיתמצו תורדג לע םיבר םיטלש הלת בישמה"

 תמוצ ,ןולובז תמוצב ,ןיטביא רפכב דגסמה ביבס ,קילאיב רפכ בשומל הסינכה

 תמוצב ,)יבכמ רפכו השוא ,ןנחוי תמרמ האיציב( שוגה תמוצ ,םידיסח רפכ

 תלבק טלש יבג לע רוגי ץוביקל הסינכב ,רוגי תמוצב ,ןועבט/תיפונל הליבומה
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 הצעומה הנבמ לש הפיקמה רדגה איה תרתוכה תלוג קפס אללו ץוביקה לש םינפה

 ."מ"מו הצעומה שאר ןגסכ ודיקפתב רומאכ שמשמ אוה םש
 

 

 ןילטלטימב וא ןיעקרקמב רוסא שומיש בישמה השוע םיטלשה תיילת ךרוצל ,תרתועה תנעטל .4
 םיכיישה םיחטשב םייולת םיטלשה ירהו" :התנעטכו ,קוחל 'א2 ףיעסל דוגינב ,רקובמ ףוג לש

  .)הריתעה בתכל 4 ףיעס( "רוסא רבדהו ,התטילשבו החוקיפב ,תירוזאה הצעומל

 
 ךיישה חטשב יולתה טלש - ונייהד ,תרתועה ידי לע ןעטנה ןחבמהש ,ריעהל ינא שקבמ ןאכ רבכ

 .קוחב עובקה ןחבמה וניא ,התטילשבו החוקיפב ,הצעומל

 

 
 תשגהל ומדקש םימיב ןכש ,הריתעה תשגה ינפל בישמה לא התנפ אל יכ ,הפיסומ תרתועה .5

 םעטמ ןידכ ולתנש הלומעת יטלשו ,םיישיא םימויא תרתועה לש הטמה ישנא םיווח ,הריתעה

 התינוכמ לע הקבדוהש הקבדמ ףאו ,בישמה לש ומעטמ םישנא ידי לע ותחשוהו ורסוה ,תרתועה
 השיגה ,הלא םישעמ לש םייטעב ,תרתועה תנעטל .ןיכס תועצמאב הרסוה ,תרתועה לש תיטרפה

 .לארשי תרטשמל הנולת תרתועה

 

 
 שיש תורובס ןה ןייטעב רשא ,ףס תונעט לש הרושב בישמה תבוגת תא וחתפ בישמה חוכ תואב .6

 בתכ תאצמה רדעה ,יוהיש תנעט ונעטנ ףסה תונעט ןיב .ףסה לע תרתועה תריתע תא תוחדל

 רשא( תירוזאה הצעומל תמדקומ הינפ רדעהו ,בישמה לא תמדקומ הינפ רדעה ,בישמל הריתעה
 יכ ,בישמה םעטמ ןעטנ ,םירבד לש םפוגל .)ןידכ אלש שומיש השענ היסכנב תרתועה תנעטל

 ולתנ תרתועה לש המעטמ םיטלשש העשב ,בישמה לש ומעטמ ולתנש םיטלש לע הנילמ תרתועה

 ףא בישמה חוכ תואב .בישמה לש ויטלשל ךומסבו ,תרתועה העיבצמ םהילע תומוקמהמ קלחב

 תושארל דדומתמ אוה ףאש ,רצנ סומע רמ אוה ,ףסונ דדומתמ ךילהל ףרצל שי יכ ,תורובס
 תירוזאה הצעומה תא ףרצל ןתנעטל שי ןכו ,םינוש תומוקמב םיטלש ולת ויליעפו ,הצעומה

 .המצע

 
 זא יכ ,תושרה יבאשמב שמתשהל רוסיאה רפוה םאש ,תונעוטו תופיסומ בישמה חוכ תואב 

 ועיבצה הז ןיינעל ."תיפונ" בושיה לש ימוקמה דעוה ר"וי התויהב ,ותוא הרפהש וז איה תרתועה

 ףד" אוה בישמה חוכ תואב תנעטלש ,תרתועה לש קובסייפה ףדב םוסרפ לע בישמה חוכ תואב

 ךלהמב תאזו ,ןיטביא בושיב רפסה תיבמ םידלי רפסמ םע דחיב תרתועה תיפצנ וב ,"ירוביצ
 הרוהכ וב השמיש תרתועהש ,ןיטביא בושיב רפסה תיבב תיפונב רפסה תיב ידלי לש רוקיב

 .תירוזאה הצעומה יפסכמ ולוכ ןמומ רשאו ,הוולמ
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 חוכ תואב תנעטל רתעיהל םוקמ יתאצמ אלו ,בישמה חוכ תואב ולעהש ףסה תונעט יתלקש .7

 ,םיפסונ םידדצ ךילהל ףרצל םוקמ יתאצמ אל ףא .ףסה לע תרתועה תריתע תא תוחדל ,בישמה
 ,ךילהה לע דיבכהל ,יתומשרתהל ,תושקבמה ,בישמה חוכ תואב רחא ררגיהל יתנווכב ןיאו

  .וכבסלו ולברסל

 
 לא תמדקומ הינפ רדעה לשב תאזו ,ףסה לע תרתועה תריתע תא תוחדל םוקמ היה הרואכל 

 ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס :וארו( בישמה

 46/20 ם"רת ;)45 דע 38 תואקספ )23.6.2018( רדלא 'נ יקסנינוק 16/20 ם"רת ; 2015-ה״עשתה
 תונקסמה רואל ,םלואו .))8.8.2013( תקרב 'נ ןהכ 55/20 ם"רת ;)31.7.2013( ןינקו 'נ ינועמש

 ,הריתעה תבילב ןודל טילחמ יננה ,תאז יתטלחהל אפיסב ןתיל יתווכבש םיווצהו ,יתעגה ןהילא

 .תירוזאה הצעומה לש המוחת יבחרב םירוסא תומוקמב הלומעתה יטלש תיילת אשונ איהו

 
 תוארוהב שרדנכ ,דגנכש דצל תמדקומ הינפ אלל הנשגותש ,דיתעב תוריתעש ,ריהבא תאז םע

 .ףסה לע תוחדיהל תולולע ,הז ןיינעל הנתינש הכורא הקיספבו ,ןידה ירדס

 
 

 םירוסיאה .קוחל 11 -ו 'ב10 ,'א10 ,10 ,9 םיפיעסב רדסוה תוריחבה תלומעת יטלש אשונ .9

 .ומצע תוריחבה םויבו ,תוריחבה םוי ינפלש םימיה 90 תפוקתב םילח הלא םיפיעסב םיעובקה

 ךיראתב( םימי העברא דועב ףקותל וסנכיי םה ךא ,ףקותל וסנכנ אל ןיידע הלא םירוסיא ןכ לע
 לש רזע תקיקח חוכמ םירוסיא םילח ,תוריחבה קוח חוכמ םילחה םירוסיאל ףסונב .)2.8.2018

 ליטמה ,1966 – ו"כשת ,)טוליש( םיכרדה קוח ,לשמל ומכ ,םיפסונ םיקוחו תימוקמה תושרה

 .תוינוריע ןיב םיכרדב רתיה אלל םיטלש תיילת לע ,הנשה לכ ךלהמב ,םירוסיא
 

 תונעט ןוחבל שי הז בלשב ,ןכ לעו ,קוחל 'א 2 ףיעס תרפהל תסחייתמ תרתועה לש התריתע  

 ,2.8.2018 ךיראתב ,םירופס םימי ךותבש ןוויכ ,תאז םע .קוחל 'א2 ףיעס לש ורואל תרתועה

 ןוכנ הז היהיו ,ךכמ םלעתהל םוקמ ןיא ,קוחל )ב(9 ףיעסב עובקה רוסיאה ופקותל סנכי
 םייקלמ םירוטפ םידדצה ןיא הרקמ םושבש ,רוכזל שי ךכל ףסונב .הז רוסיאל ףא סחייתהל

 תושרהמ הפוצמש ,ףיסוא .ירוביצה בחרמב םיטלש תיילת לע תולחה ,תורחא קוח תוארוה

 הקיקחה תא - קוחל 11 ףיעס יפל התוכמס תוברל ,היתויוכמס תרגסמב - ףוכאל תימוקמה
 ,םיימוקמה רזעה יקוח יפל טוליש תורגא תייבג תוברל ,החטשב הלומעת יטלש תיילתל תעגונה

 ןגס לש ומעטמ םילתנה הלא ,ןבומכ ,תוברל ,םידמעומה לכ לש הלומעתה יטלשל סחיב תאזו

 .ומוקמ אלממו תושרה שאר

 
 

 :עבקנ קוחל 'א2 ףיעסב .10
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 יתלב וא םיישחומ םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"

 קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ
 תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ

 וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ

 :ןלהל טרופמכ שומיש טעמל ,הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטימב
 

 םיחותפ םייבמופ תומוקמבו תומלואב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,שומיש )1(  

 ;רומאכ שומישל ליגרכ םידמועה
 

 ,תסנכה רבח וא רש ןגס ,רש לש ותושרל הנידמה ידי לע ודמעוהש םיסכנב שומיש )2(  

 תוארוהב ןיא ;תושרה שאר לש ותושרל תימוקמה תושרה ידי לע ודמעוהש וא

 וא ןיד לכ יפל ולטוהש רומאכ םיסכנב שומיש לע תולבגהמ עורגל ידכ וז הקספ
 ".הקיתא יללכ

 

 )כ"י – רוקמב אל השגדהה(
 

 רדג וא ירוביצ הקעמ ,רשג לע טלש תיילת לכ ,הז ףיעסל תתל תשקבמ תרתועהש תונשרפה יפ לע 

 השענש שומיש אוה ,טלשה תרישקל רוזמר לש וא רורמת לש דומעב שומיש וא ,שיבכה דצל

 תאזכש תונשרפש רובס יננה ,דובכה לכ םע .רוסא שומיש אוה ןכ לעו ,רקובמ ףוג לש שוכרב
 'א2 ףיעסב תרכזנה "הקזחהה" תקיזמ תמלעתמ איהו ,קוחל 'א2 ףיעס לש ותילכתמ תגרוח

 ,ןלהל רהבויש יפכו ,תאז םע .)" ... השעמל םיקזחומה ןילטלטימב וא ןיעקרקמב"( רכזנה

 ףיעס תארוה תא רפמה שומיש אוה ,ב"צויכו םירורמת ידומע ,תורדג ,תוקעמב רומאכ שומיש
 .קוחל 9

 

 

 תושרב דיקפתב ןהכמה םדא וב בצמ עונמלו ,תוינויווש תוריחב חיטבהל דעונ קוחל 'א2 ףיעס .11
 תימוקמה תושרה יסכנב שמתשיו ,ותרשממ וא ודיקפתמ עבונה חוכה תא לצני ,תימוקמה

 םתושיגנש ,םירחא םידדומתמל ןותנ וניאש ןורתי גישי ךכבו ,ולש תוריחבה תלומעת תורטמל

 )8.11.2009( לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 ם"רתב עבקנ לשמל ךכ .תלבגומ תימוקמה תושרה יבאשמל
  :)הי'צקרופ 'א תטפושה 'בכ יפמ(

  

 תועמשמ לעב אוה תוריחב תלומעת ךרוצל רוביצה יסכנב שומיש תושעל רוסיאה"

 ךילה ןויוושו תוריחב שפוח לש דוסיה יללכ לע הנגהל תובישח תברו תיתוהמ
 יכ ,דוסיה ןויער תא אטבמ אוה .יטרקומד רטשמב יתקוח דמימ םהלש ,תוריחבה

 ןויוושל ,רתיה ןיב ,רשפאה לככ ,רותחל הכירצ תוישפוח תוריחבב תודדומתה

 תורשפא ןתמ .םידדומתמה לכל וחטבויש ,רחובל תושיגנה תלוכיו םיעצמאה
 תדחוימ תושיגנ ול שי םהילא ,רוביצ יסכנב שומיש תושעל תוריחבב דדומתמל
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 ןויוושה ךרעב תישממ העיגפ עגופ ,לעופב אלממ אוה ותוא דיקפתה חוכמ

 .תוריחבל רבוע תינוטלש הרשמב ןהכמה ,הרחתמה תא הבוטל ותולפהב ,תוריחבב
 וניינע םודיק תרטמל רוביצ יסכנב שומיש עונמל ךרוצהמ עבונ רוסיאה לש ףסונ ןפ

 ".הליחתכלמ תושרה ידיבש הלא םיסכנ ודעונ ומשל אלש ,דדומתמ לש ישיאה

 
 

 ידי לע םיקזחומה ןיעקרקמב בישמה םעטמ ולתנש ,תוריחב תלומעת יטלש ןיב ןיחבהל אופא שי .11

 הצעומה ידי לע םיקזחומ םניאש ןיעקרקמב ולתנש הלומעת יטלשל ,תירוזאה הצעומה
 :תירוזאה

 

 :תירוזאה הצעומה ידי לע םיקזחומה ןיעקרקמב םיטלש )א(

 
 חוכמ תדחוימ תושיגנ בישמל שי ,תירוזאה הצעומה ידי לע םיקזחומה ןיעקרקמב )1(

 ינפ לע ןורתי בישמה גישמ ,ותרשמ חוכמ ,ול ןותנה חוכה תלעפהב .ריכבה ודיקפת

 תנכוש וב םחתמל סחיב הנושארבו שארב םירומא הלא םירבד .םירחא םידמעומ
 ביבסמ הצעומה ידי לע קזחומה רוזאה ,הצעומה הנבמ ,ונייהד ,תירוזאה הצעומה

 רחא םחתמ לכ לע ףא םילח הלא םירבד .םחתמה תא הפיקמה רדגה ןכו הנבמל

 .ב"צויכו םיס"נתמ ,הליפת יתב ,םידלי ינג ,רפס יתב :ןוגכ ,הצעומה ידי לע קזחומש

  
 תא לבקמ יננה ,אוהש ןמז לכב לחה ,קוחל 'א2 ףיעס יפ לע רוסיאה לש ורדגב ,ןכ לע )2(

 הצעומה ידי לע קזחומה םחתמ לכב ולתנש םיטלשל סחיב תרתועה תריתע

 .תירוזאה
 

 

 :תירוזאה הצעומה ידי לע םיקזחומ םניאש ןיעקרקמב םיטלש ןיינעל )ב(

 
 ,ב"צויכו םידומע ,םירשג ,תורדג ,תוקעמ לע בישמה לש ומעטמ ולתנש םיטלשה )1(

 תירוזאה הצעומהש ןיעקרקמב רבודמ ןיא ןכש ,קוחל 'א2 ףיעס תא םירפמ םניא

 תושיגנה תא לצנמ בישמהש ,חינהל םוקמ ןיא הלאכש ןיעקרקמב .םהב הקיזחמ
 הרורבה החכוהה .ול קינעמ תירוזאה הצעומב ריכבה ודיקפתש חוכה תאו תדחוימה

 בתכל ופרוצש הלא ןה ,יל ושגוהש תונומתהמ הלועה ,הדבועה איה ךכל רתויב

 ןהל ריתהל בישמה חוכ תואב תשקבל ופרוצש הלא ןהו ,בישמה םעטמ הבושתה

 השענ תרתועה לש המעטמ ףאש ,ךכ לע תועיבצמ הלא תונומת .ףסונ חפסנ ףרצל
 תורדג לע תוריחב תלומעת יטלש המעטמ ולתנו ,שממ םיסכנ םתואב שומיש

 תשקבמ תרתועהש ,בישמה םעטמ ולתנש םיטלשל ךומסב ףא םקלח ,תוקעמו

 .םתרסה לע תורוהל
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 הצעומה ידי לע םיקזחומה םימחתמב םייולת םניאש ,הלומעת יטלשל סחיב ,ןכ לע )2(

  .קוחל 'א2 ףיעס יפל העינמ וצ ןתיל םוקמ ןיא ,תירוזאה
 

 ,קוחל )ב(9 ףיעס יפל רוסיאה ופקותל סנכיי 2.8.2018 ךיראתב ,רומאכ ,םלואו )3(

 :עבוקה
 

 ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ"

 לע וא תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ ,הביתכ ,הנקתה
 עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש וא תוכרדמ ,םישיבכ

 ".םהב

 

 תוכרדמ ,םישיבכ ,תורדג ,םינבמ לע םיטלש ןיקתהל אופא ןיא ,הז ףיעס יפ לע 
 תועובקה תוארוהל םאתהב אלא ,םהב עסונ וא ךלוה רוביצהש םירחא םיחטשו

 יפל ,תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת דצל יכ ,ףיסוא .קוחל 10 ףיעסב

 ,םוקמ לכמ .קוחל 'ב10 ףיעסב עובקה ,"תוצוח םוסרפ רדסה" םייק ,קוחל 10 ףיעס
 תא םירפמה םיטלש תועצמאב םוסרפ לכמ ענמיהל שי 2.8.2018 ךיראתמ לחה

 .םריסהל שי ,הלאכש םירפמ םיטלשו ,קוחל )ב(9 ףיעסב עובקה רוסיאה

 

 תבייח תרתועה ףאו ,ודבל בישמה לע תלטומ הניא קוחה תא םייקל הבוחהש ,ןבומכ )4(
 בישמה םעטמ ,םנמא .המעטמ ולתנש םיטלשל סחיב ,קוחל )ב(9 ףיעס תארוה םויקב

 ףוכאל ,קדוצ הז היהי אל ףאו ,ןוכנ הז היהי אל ךא ,תרתועה דגנכ הריתע השגוה אל

 ,קוחה תא רפהל תרתועל ריתהלו ,דבלב בישמה לע קוחל )ב(9 ףיעס תארוה תא
 אפיסב ונתנייש םיווצה ,ךכיפל .קוחה לע רומשל ךרוצה דמוע התריתע סיסבב רשאכ

 ידי לע םיקזחומה םימחתמב םייולת םניאש הלומעת יטלשל סחיב ,וז הטלחהל

 .דחאכ םידדצה ינש לע ולוחי ,תירוזאה הצעומה

    
 

 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .12

 
 לש התקזחהב אצמנה םחתמ לכב הלומעת יטלש תיילתמ ענמיהל ,בישמה לע הווצמ יננה )א(

 רדגה לעו תירוזאה הצעומה ןיינב יוצמ וב םחתמב ,ןבומכ ,תוברל ,תירוזאה הצעומה

  .ידיימ ףקותל סנכיי הז וצ .םחתמה תא הפיקמה

 
 םיקזחומה ןיעקרקמב ולתנש ,תוריחב תלומעת יטלש תא ריסהל בישמה לע הווצמ יננה )ב(

 אצמת הז דעומ רחאלש לככ .1.8.2018 'ד םויל דע תאזו ,תירוזאה הצעומה ידי לע

 אלש םיטלש תירוזאה הצעומה ידי לע םיקזחומה םימחתמב םימייק ןיידעש ,תרתועה
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 תועש 24 ךותב הלא םיטלש ריסי בישמהו ,בתכב בישמל ךכ לע תרתועה עידות ,ורסוה

 .ידיימ ףקותל סנכיי הז וצ .תרתועה תעדוה תא לבקיש תעמ
 

 ,םינבמ לע םמעטמ הלומעת יטלש תיילתמ ענמיהל ,בישמה לעו תרתועה לע הווצמ יננה )ג(

 וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש וא תוכרדמ ,םישיבכ ,תוקעמ ,תורדג ,םירשג
 .רקובב 08:00 העשב 2.8.2018 'ה םויב ףקותל סנכיי הז וצ .םהב עסיש

 

 ולתנש תוריחבה תלומעת יטלשל סחיב דחא לכ ,בישמה לעו תרתועה לע הווצמ יננה )ד(
 ,םינבמ לע ,1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ב(9 ףיעסל דוגינב ומעטמ

 וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש וא תוכרדמ ,םישיבכ ,תוקעמ ,תורדג ,םירשג

 סנכי הז וצ .16:00 העשב 7.8.2018 'ג םויל דע תאזו ,םיטלשה תא ריסהל ,םהב עסיש

 .רקובב 08:00 העשב 2.8.2018 םויב ףקותל
 

 היהש םירפמ םיטלש םימייק ןיידעש ,םידדצהמ ימ אצמי 7.8.2018 ךיראתה רחאלש לככ )ה(

 ךכ לע דצ ותוא עידוי ,ורסוה אל רשאו ,ליעלש )ד( ןטק ףיעסב רומאה יפ לע םריסהל ךירצ
 תא לבקיש תעמ תועש 24 ךותב םירפמה םיטלש תא ריסי דגנכש דצהו ,דגנכש דצל

  .העדוהה

 

 .וז הריתעב תואצוהל וצ ןיא ןיינעה תוביסנב )ו(
 

 

 .םידדצה רדעהב ,29.7.2018 ,ח"עשת ,באב ז"י ,םויה ןתינ
 

 

                                                                                   

 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


