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 1 
 73 /21  מ"רת

  :שקבמה
                 

 יצפח םייח
 

 2 
 ד ג נ 

 3 
 הלארג הירא :בישמה

 
  טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ יפל השקב
 

 הטלחה
 4 

 5 ןיגב טפשמה תיב ןויזיב תדוקפ יפל השקבב )73/21 מ"רתב רתועה אוה( שקבמה הנפ 16.9.2018 םויב
 6   .)תיפוסה הטלחהה :ןלהל( 27.8.2018 םויב בישמה דגנכ ןתינש וצ לש הרפה

 7 םירפמה םיטלשה לכ תא ריסי אוה ויפל וצ לש ףקות בישמה תעדוהל הנתינ תיפוסה הטלחהה תרגסמב
 8 .)הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 7 ףיעס תוארוה תא

 9 םידדצה תונעט

 10 םיטלשה תא ריסה םרטש ךכב תיפוסה הטלחהב ןתינש וצה תא רפה בישמה ,שקבמה תנעטל .1
 11 ףיעס תוארוה תא םירפמה םישדח םיטלש הלת ףאו ,םידמעומ תמישר תונייצמה תויתוא םיאשונה
 12  .תיפוסה הטלחהה תרגסמב ןתינש וצה תא הזבמה ןפואב הלומעת יכרד קוחל 7

 13 .ריהצתב וירבד ךמתו תונומת ותשקבל ףריצ שקבמה

 14 ועיפוהש תויתואה תא הקבדמב הסיכו הטלחהה תוארוה לכ רחא אלימ אוה יכ ןעט בישמה .2
 15 .קוח רפמכ ותוא גיצהל תנמ לע הקבדמה תא דיזמב שלת שקבמהש ענמנה ןמ אל ותנעטל .םיטלשב
 16 .ריהצתב ויתונעט ךמת בישמה

 17 תא הסיכ אל אוה יכו ,ירקיש ריהצת שיגה בישמהש ,בישמה תבושתל ותבוגתב ןעט שקבמה .3
 18 .ןעטנכ תוקבדמב םיטלשה
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 1 הערכהו ןויד

 2 יטופיש וצ תפיכא אוה טפשמ תיב ןויזיב תדוקפ יפ לע ךילה לש ותילכת יכ איה הקוספ הכלה .4
 3 'ס 'שה 'בכ ,)7.10.2013( 'לאו איבל לאוי 'נ לדיו לאכימ 131/20 מ"רת :ואר( דיתע ינפ הפוצ טבמב
 4 ,ןצינ 'נ ונאיצרמ 44/20 מ"רת ;)2004( 49 )4(טנ ד"פ ,טברש 'נ טברש 3888/04 א"ער ;ןארבו'ג

 5 .)29.9.2013 םוימ ןויזיב ןיינעב הטלחה

 6 טוליש ןכלו ,םימי 42-מ תוחפ דועב לוחי תוריחבה דעומ ,וז הטלחה תביתכ דעומב יכ הדבועה חכונ .5
 7 בל םישב ,תרתייתמ ןויזיבה תשקב ,רוסא וניא רבכ םידמעומ תמישר תונמסמש תויתוא ףוריצב
 8 .ןויזיבה תשקב ןיינעב םהיתונעט יבתכ תא שיגהל םידדצה ומייס וב דעומל

 9  .תיפוסה הטלחהב יתתנש וצה תא םייק אל בישמה יכ יתענכתשה ,תאז םע דחי .6

 10 םירבדה תא )20.9.2018( בל ריבא דוהא 'נ לימק םולש 76/21 מ"רת תרגסמב יתעבק הז ןיינעב
 11 :ונניינעל םג םיפיה םיאבה

 12 תוסכל וילע הבוח םלואו ,טולישב רפמה קלחה תא תוסכל יאשר בישמה"
 13 ששח היהי אלשו לקנב וריסהל ןתינ אלש יעצמא ידי לע טולישה תא
 14 ".)טולישה ךותמ ךותיח וא עבצב סוסיר ןוגכ( וריסהל ןתינ היהיש

 15 ])5.9.2018( 'חאו ה'צירהלד יזיל 'נ 'חאו רחש ביני 78/21 מ""רתב יתטלחה ואר דועו[

 16 ןויזיב תעיבקל םוקמ דוע ןיא ,ףקותב דוע הנניא תויתואב שומיש רוסיא ןיינעב הארוההשמ .7
 17  .התוא החוד ינאו השקבה אשונ הטלחהה

 18 .₪ 5,000 לש ךסב שקבמה תואצוהב אשיי אוה ,בישמה תולהנתה חכונ ,תאז םע דחי .8
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 20 )2018 רבמטפס 23( ט"עשת ירשתב ד"י םויה הנתינ
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 24 לט םהרבא
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 26  יזוחמ טפשמ תיב לש אישנ
 27 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 28 םורד-זכרמ תירוזאה


