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 73 /21  מ"רת

  :רתועה
                 

  יצפח םייח
 

 ד ג נ 
 

  הלראג הירא :בישמה
 

 יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל תועדומ תרסהל וצלו העינמ וצל הריתע
  1959-ט"ישתה ,)הלומעת
 
 :רתועה םשב
 

 :בישמה םשב

 סזומ םהרבא ד"וע
 

 הלראג הירא
 

 הטלחה
 

 ןתמל )"קוחה" :ןלהל( הלומעת יכרד קוחל ד17ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 שומיש תושעל בישמה לע רסואה העינמ וצ ןכו קוחל 7 ףיעס תא תורפמה תועדומ תרסהל וצ
  .םידמעומ תמישר תונייצמה תויתואב קוחב עובקה דעומל דע

 הצעומה תושארל ןללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה לש הבילב

 .)הצעומה :ןלהל( ש"יע ינב תימוקמה

 וצ ןתמלו תועדומ תרסה לע תורוהל הריתע שיגה אוהו ,הצעומ רבחכ ןהכמ רתועה .1

 .הצעומה תושארל תוריחבל דדומתמו הצעומה שארכ שמשמה ,בישמה דגנכ העינמ

 תוריחב תועדומ "בושיה יקלח לכב" בישמה םסרפ 18.7.2018 םויב ,רתועה תנעטל .2

  .בישמה לש םידמעומה תמישר לש תויתואה ןניהש ,"לחמ" תויתואה ומסרופ ןהילעו

 הרתהו תמדקומ הינפב בישמל הנפ אוה הריתעה תשגהל רבוע יכ ,רתועה ןעט דוע .3
 קיבדהל/קוחמל בישמה לעפ ,ןיע תיארמל קר" :רתועה תנעטל .רוסאה םוסרפל עגונב וב

 םיאשונ ןיידע םיטלשה בור רשאכ ,םיטלשהמ ןטק קלח לע "לחמ" תויתואה לע ןבל ריינ
 ."רוסאש תא
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 תועדומ לעש רוריבב הארנ ןהב תונומת הל ףריצו ריהצתב ותריתע ךמת בישמה .4
 .םידמעומ תמישר תונייצמה תויתוא תוספדומ ןכא ,בישמה םעטמ תוריחבה

 תועדומ ומעטמ ומסרופ יכ הדבועה תא שיחכה אל אוה הריתעל בישמה תבושתב .5
 תא לביקשכ דימ יכ בישמה ןעט ,םלואו .םידמעומ תמישר תונייצמה תויתוא םע תוריחב

 רפוס תועט" בקע ומרגנ םירבדה יכ אצמו תונעטה תא קדב אוה רתועהמ הארתהה בתכמ

 .דבלב םיטלש 30-ב ותנעטל התרקש הלקת ,"הלקתה התלגתהש רחאל דימ הנקות רשא

 ןקתל לעפ אוה הלקתה התלגתנש רחאל ,ריהצתב ותבושת תא ךמתש ,בישמה ירבדל .6

 תמישר תא תונייצמה תויתואה תא הריתסה רשא הקבדמ תועצמאב םיטלשה תא

 תא תונייצמה תויתואה אלל םישדח םיטלש ונמזוה יכ בישמה ןייצ ,ךכל רבעמ .םידמעומה
  .םידמעומה תמישר

 הערכהו ןויד

 היהת אל תוריחבה םוי ינפלש םימיה 42 תפוקתל טרפ" :יכ עבוק תוריחבה קוחל 7 ףיעס .7
 תמישר תנייצמה תואב – תרחא הרוצב םאו בתכב םא – שומישה תועצמאב תוריחב תלומעת

 תנייצמה תואב שומיש ,תעכ ,ךכיפלו ,לח אל ןיידע ליעל 7 ףיעסב עובקה דעומה ."םידמעומ

 מ"רת ;)22.7.2013(דודשא תייריע 'נ רקליצ 29/20 מ"רת :ואר( הרוסא םידמעומ תמישר

 .)14.7.2013( היתב תרכזמ תימוקמ הצעומ 'נ לימק 34/20

  .הטלחה לש ףקות ותעדוהל ןתונ ינירהו בישמה לש ותבושת ילע תלבוקמ ,תאז םע .8

 לכל ,קוחל 7 ףיעס תוארוהמ םיגרוחה ,ודי לע ובצוהש םיטלשה לכ תא ריסי בישמה

 ןכ ומכ .ולא ןוגכ םיטלש ורתונש לככו ,וז הטלחה ןתמ םוימ הדובע ימי 7 ךותב רחואמה
 וא ,הריחב יקתפכ תוארנה תויתואב קוחב עובקה דעומל דע שומיש תושעלמ ענמיי בישמה

 .םידמעומ תמישר תונייצמה ןהשלכ תויתוא

 תמדקומה הינפה ,בישמה תבוגתמ םג ומכ ,הריתעל ופרוצש םיכמסמהמ הלועש יפכ .9
 לועפל ידכ םימי עובשכ בישמל היה .12.8.2018 םויב רבכ התשענ ,בתכבש וז רעצמל ,בישמל

  .םירוסאה םיטלשה אולמ תרסהל
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 ,רתועה תואצוה םולשתב ובייחמ ינניא רפמה טולישה תא ריסמ אוה יכ בישמה תעדוה חכונ
 הינפה תובקעב רפמה טולישה לכ תא יביטקפא ןפואב ריסמ היה בישמה יכ היה יואר םלואו

 .ןנד הריתעה תשגהל שרדנ היה אל רתועהו ,תמדקומה

 

 .)2018 טסוגוא 27 ח"עשת לולא 'זט םויה הנתינ

 

 לט םהרבא
 

 דול-זכרמ יזוחמ טפשמ תיב לש אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
	


