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 ח"עשת ,באב ז"י 

  29.7.2018 

  יקסנינוק השמ 

 רתועה  סירופ םולש ד"וע כ"ב י"ע 

 
 דגנ

 

 לאימרכ תייריע שאר ,רדלא ידע  .1 
 עבג המלש ד"וע וחוכ אב י"ע      

 

 לאימרכ תייריע שאר מ"מ ,גרבנירג הניר .2
 שולש ירשוא ד"וע ,החוכ אב י"ע    

 
 לאימרכ תייריע  .3
 עבג המלש ד"וע החוכ אב י"ע      

 

 םיבישמה    
 
 
 

 הטלחה
 
 
 

 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל העינמ יווצ ןתמל "הפוחד הריתע" .1
 .)"קוחה" – ןלהל(

 

 

 ,תוימוקמה תויושרל תוריחבב לאימרכ ריעה תושארל דדומתהל םידתעתמ 2 הבישמהו רתועה .2
 .30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה

 

 
 .תוברתה קיתב הקיזחמו ,ריעה שאר םוקמ תאלממכ תשמשמ 2 'סמ הבישמה .3
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 איהש תוריחבה תלומעת תרגסמב רוביצה יבאשמב שומיש השוע 2 'סמ הבישמה ,רתועה תנעטל .4
 הבישמה הכרע 4.3.2018 ךיראתב יכ ,רתועה ןייצמ ותריתעב .קוחל 'א2 ףיעסל דוגינב תאזו ,תלהנמ

 לביטספהו ,ינוריעה תוברתה לכיהב םייקתהש ,םלועה יבחרמ םינמא םע "לביטספ ינימ" 2 'סמ

 2 'סמ הבישמה הכרע 19.3.2018 ךיראתב יכ ,רתועה ןעט דוע .היברסבו הבודלומ יאצויל שדקוה
 יכ ,ןעוטו רתועה ףיסומ דוע .היריעה לש ןקתמב םייקתהש ,לארשי תרטשמ ישנאל הרקוה סקט

 ךרענש ,םשור בר סקטב ,ריעב הלש תוריחבה הטמ תא 2 'סמ הבישמה הכנח 11.6.2018 ךיראתב

 .היריעה לש םיעפומה תבחרב טוליש בצוה ךכ ךרוצלו ,"לאימרכ ריעה ןוינק"ב
 

 רשא ,םיבישמה לכל הנפומה ,העינמ וצ ןתנייש ךכל רתועה רתוע ,הפוחדה ותריתעל אפיסב ,ןכ לע 

 לש םיעפומה תבחרב טרפבו ,היריעה יבאשמ תועצמאב תוריחב תלומעת םייקלו ךישמהל רוסאי

 .היריעה לש המוחתב תאצמנש הייריעה זכרמ
 

 

 ןכש ,התשגהבש יוהישה תמחמ הריתעה תא תוחדל שי יכ ןעט ,ותבוגתב , 2 'סמ הבישמה חוכ אב .5
 לש תינטרפה ותוסחייתה דצלו ,ןכ ומכ .םישדוח רפסמ ינפל ועריאש םיעוריאל תסחייתמ הריתעה

 הניא הריתעה יכ ,הבישמה חוכ אב ןעט ,רתועה ידי לע םירכזנה םיעוריאל 2 'סמ הבישמה חוכ אב

 .יביטרפוא דעסל הריתע תללוכ

 
 ,תואבה תוריחבב דדומתהל ןנוכתמ וניא ללכ 1 'סמ בישמה יכ ,ןעט 3 -ו 1 םיבישמה חוכ אב 

 .הלא םיבישמ יפלכ דעס שקבמ וניא רתועה אליממו ,קוח תארוה לכ הרפה אל 3 'סמ הבישמהו

 
 

 :םיאבה םימעטהמ ,הריתעה תא תוחדל טילחמ יננה ,םידדצה חוכ יאב תונעט יתלקשש רחאל .6

 

 תפוקת יבגל 2 'סמ הבישמה דגנכ ןתנייש ,העינמ וצל "הפוחדה" ותריתע תא ססבמ רתועה )א(
 .יוהישה תנעט אופא הנעטנ ןידב .רבעה ןמ םיעוריא השולש לע ,דיתעה

 

 ,לאימרכ ריעה ןוינקב ,11.6.2018 ךיראתב 2 'סמ הבישמה המייקש עוריאה ,דובכה לכ םע )ב(
 ןויצ ךרוצל םיטלש תבצהו ,ומצעלשכ ימיטיגל עוריא אוה ,הלש תוריחבה הטמ תא הכנח תע

 2 'סמ הבישמה תנעטלש ,הדבועה רואל לפתו ילוש ןיינע איה ,םיעפומה תבחרב עוריאה

  .םייתסה עוריאהש רחאל קלוס טולישה

 
 הרטמה ןחבמ אוה ,תוריחב  תלומעת אוה ינולפ עוריא םאה ,העיבקל שמשמה ןחבמה )ג(

 םורגל הדעונ ,םוסרפה וא עוריאה תרטמ םאה ,קודבל שי הז ןחבמ תרגסמב .תיטננימודה

 .םוסרפה תא םסרפמ וא עוריאה תא ךרועש דמעומה תא אקווד ףידעהל םירחובה רוביצל
 עיבצמ םהילע םיעוריאה לש תיטננימודה םתרטמש ,רמול ןיא יכ ,רובס יננה ,ינפלש הרקמב
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 ינפ לע 2 'סמ הבישמה לש התודמעומ תא אקווד ףידעהל רוביצל םורגל איה ,רתועה

 .רתועה לש ותודמעומ
 

 העבקנש הבוח איה ,תוריחב תלומעת םויק ךרוצל תושרה יבאשמב שמתשהל אלש הבוחה )ד(

 2 'סמ הבישמל תורוהל ותועמשמ ,ול רתוע רתועהש דעסה ומכ ,יללכ דעס .קוחל 'א2 ףיעסב
 ,ןבומכ .העינמ וצ אלל ףא קוחה םויקב תבייח 2 'סמ הבישמה ,רומאכ ,ירהו ,קוחה תא םייקל

 לש הרפה םושמ וב שיו ,דיתעב םייקתהל יופצש ,םיוסמ עוריא לע עיבצמ רתועה היה םאש

  .םיאתמ דעס ןתמ בויחב לוקשל היה ןתינ ,קוחל 'א2 ףיעס
 

 

 ,תוימוקמה תויושרל תומדוקה תוריחבב ומעטמ השגוהש תמדוק הריתעל ותריתעב הנפה רתועה .7

 ,דובכה לכ םע .)ןארבו'ג 'ס רמ טפושה 'בכ יפמ( )17.10.2013( 'חאו רדלא 'נ יקסנינוק 165/20 קיתב
 דומלל ןיאו ,תוריחבה דעומ ינפל רצק ןמז ס"נתמ תכונח היה הריתע התואב ןודנש עוריאה

 תא ףרצל ךרוצ היה אל ללכש ,בגא תרעהב ףיסוא .ינפל ןודנה ןיינעל רבד הנתינש הטלחההמ

 .רתועה לש "הפוחדה" ותריתעל ביגהל םחירטהלו ,3 -ו 1 םיבישמה
 

  

 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .8

 
 .הריתעה תא החוד יננה )א(

 

 ללוכ םוכסב )מ"עמו ד"וע ט"כש ללוכ( תואצוה 2 'סמ הבישמל םלשל רתועה תא בייחמ יננה )ב(
 תואצוה ,דוחלו דחיב ,3 -ו 1 םיבישמל םלשל רתועה תא בייחמ יננה ןכ ומכ .₪ 5,850 לש

 .ההז םוכסב )מ"עמו ד"וע ט"כש ללוכ(

 

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

  

                                                                                   

 

 טפוש ,ןהכ קחצי      
 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 הפיח תירוזאה       


