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 :םירתועה
 
                 

 השמ תוזח .1
 תירטש ריאמ תושארב "ימוקמ" תעונת .2
 

 
 ד ג נ 

 
  :םיבישמה
 

  הנבי תייריע שאר – ירא בוג יבצ .1
 ירא בוג יבצ תושארב "ונלש הנבי" תעונת .2
 הנבי תייריע .3

 
 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל(
 

 :םירתועה םשב
 

    :1-2 םיבישמה םשב
 

  :3 הבישמה םשב
 

 ןועמש רושע ד"וע
 

 זפ לאומש ד"וע
 

 ןמלט אריפש הבוט ד"וע

 הטלחה
 

 
 םיבישמה לע רסואה העינמ וצ ןתמל ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

 ןתמל ןכו ,הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב ,תוריחב תלומעת םע רשקב רוביצ יסכנב שמתשהל 1-2

  .תוריחב תלומעתב קלח תחקל רוביצ ידבוע לע רסואה וצ

 :ןלהל( הנבי תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תודמוע הריתעה לש הבילב
 .)הייריעה

 

 םידדצה תונעטו עקר .א

 תוריחבה תדעו ר"ויכ רחבנ הנורחאלו ,ריעה שאר ןגסו הנבי ריעה תצעומ רבח אוה 1 רתועה .1

 :ןלהל( תירטש ריאמ רמ לש ותושארב העונת איהש ,2 תרתועב םויכ רבח אוה 1 רתועה תנעטל .תימוקמה

 תוריחבב הייריעה תושארל ותודמעומ תא שיגהל דיתע תירטש רמ ,םירתועה תנעטל .)תירטש רמ

  .30.10.2018 םויב םייקתהל תודיתעה תובורקה
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 תא שיגהל דתעתמ אוהש הלוע יינפבש ןידה-יב יבתכמש ,ןהכמה ריעה שאר אוה 1 בישמה .2

 םידמעומה תמישר ,הארנה לככ ,אהת 2 הבישמהו ,תובורקה תוריחבב הייריעה תושארל ותודמעומ

 .הייריעל תוריחבב שיגת 1 בישמה לש ותעיסש

 .הריתעל הבישמכ הייריעה לש הפוריצ לע יתירוה םירתועה ולעהש תונעטה חכונ .3

 םירתועה תונעט

 תוארוהל דגונמה ןפואב תוריחב תלומעת עוציב םשל רוביצ יסכנב םישמתשמ 1-2 םיבישמה .4

 .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס

 םיעוריא ,ריעב ןורטאיתיפמאב ומייקתהש םינמא לש םיעוריא ךלהמב םירבד אשנ 1 בישמה .5

 1 חפסנכ ףרוצ רשא( 30.7.2018 םויב וילא חלשנש הארתה בתכמ רחאל .הייריעה יפסכמ ונמומ רשא

 תלומעת ךרוצל רוביצה יסכנב שמתשהל השדח הטיש" ,םירתועה תנעטל ,1 בישמה אצמ )הריתעל

 ,ריעה לש תימדת ינוטרס הייריעה יפסכמ וקיפה 1-2 םיבישמה .)הריתעה בתכל 10 ףיעס 'ר( "תוריחב
 הנורחאל וכרענש םיעפומב קנע יכסמ יבג לע ורדוש הלא םינוטרס .תוריחב תלומעת ינוטרס אלא םניאש

  .רוביצ יפסכמ ונמומ םה םגש ,ינוריעה ןורטאיתיפמאב

 שאר לש ויגשיהל ךיושמ רשא ,יבויח דואמ רואב היגשיה תאו ריעה תא גיצמ" תימדתה ןוטרס .6

 .)הריתעה בתכל 11 ףיעס( "תונורחאה םינש 20-ב ריע שארכ ותנוהכ ךלהמב ריעה

 אוהשכ ותנומתב הארנש יפכ ,םינוש םיעוריא תרגסמב להק ינפב םירבד תאשל ךישממ 1 בישמה .7

 ופרוצ ויתונומתמש סנכ וא עוריא ותוא והמ םריהצתב טרפל וחרט אל םירתועה .עוריאב םירבד אשונ
 םירבדה םהמו ,םייקתה יתמ ,תוריחב עוריא וא ירוביצ עוריא אוה הז עוריא םאה רורב אלש ךכ ,5 חפסנכ

 .עוריא ותואב 1 בישמה אשנש

 1-2 םיבישמל תמדקומ הינפ יכ הלוע ,1 חפסנב רומאהמ טרפבו ,הריתעה בתכל ףרוצש רמוחב ןויעמ

  .רוביצ יפסכמ ןמוממה עוריא תרגסמב להק ינפב 1 בישמ י"ע םירבד תאישנ ןיינעב קר התשענ

 יתשקבתהו ,ינוריעה ןורטאיתיפמאב הטיר תרמזה לש העפוה םייקתהל הדיתע 25.9.2018 םויב .8

 .עפומ ותואב ונרקוי אל תימדתה ינוטרס יכ תורוהל

 .תוריחב תלומעת עוציבו םודיק םשל הייריעל םיכיישה םינותנ ירגאמב םישמתשמ םיבישמה .9

 הנפ הבו ,ריעה שאר לש תוריחבה הטממ פאסטוו תעדוה ריעה יבשות לכ ולביק 13.8.2018 םויב ,ךכ

 םאה בישהל העדוהה ינעמנ ושקבתה ןכ .2 הבישמבו וב םתכימת תא לבקל שקיבו ריעה יבשותל 1 בישמה

 .)הריתעל 2 חפסנכ הפרוצ העדוהה( בדנתהל םיניינועמ םה םאהו םיטבלתמ וא םיכמות םה

 דובכ דוסי קוחל דוגינב תדמוע ,תוריחבה תוידוסב תעגופ 1 בישמה ידי לע הצפוהש העדוהה .10

 .1 בישמל עיבצהל יומס םויא םירחובה ינפב הגיצמ ףאו ,ותוריחו םדאה
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 שומישב רבודמ ךכשמו ,הייריע דבוע ידי לע 1 בישמל רסמנ ריעה יבשות לע םינותנה רגאמ .11

 .קוח יפ לע רוסאה רבד ,תוריחב תלומעת עוציב םשל רוביצ ידבועב

 2-1 םיבישמה תבוגת

 הייריעה ידבועב וא הייריעה יסכנב םישמתשמ םניא םה ןכש ,ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי .12

 ,םייתגלפמ וא םייטרפ תורוקממ תנמוממ םדצמ תוריחבה תלומעת לכ יכו ,תוריחב תלומעת עוציב םשל
 .ןידל םאתהב

 תא שיחמהל איה ןוטרסה תרטמ ."םינוטרס" אלו דבלב דחא תימדת ןוטרס שי הייריעל .13

 תימדתה ןוטרס .ריעה שארל הלומעת ןוטרס אל אוהו ,םויה הבצמל הנבי ריעה לש הרידאה תוחתפתהה

 ,בחר להק עיגמ םהילא תועפוה ינפל ןורטאיתיפמאב ,2014 רבוטקוא שדוחמ לחה ,עבק ךרד רדושמ

 הייריעה לש אלא ריעה שאר לש רוכזא ןיאו תוניירק ןיא ןוטרסב .ריעה יבשות לע הנמנ וניא וקלחבש
 םושמ וב ןיאו ,ריעב ררוגתהלו רובעל תושדח תויסולכוא ןיינעלו ךושמל דעונ תימדתה ןוטרס .דבלב

 .1 בישמה רובע תוריחב תלומעת

 וילא החלשנש רחאל םיעוריא ךלהמב םירבד תאשלמ לדח 1 בישמהש םידומ םמצע םירתועה .14

 דוע לכ ,םיעוריא ינפל להקה תא ךרבלו תולעל ךשמהב 1 בישמה טילחי םא םג .30.1.2018 םוימ הארתהה
 .תיקוח העינמ םושמ ךכב ןיא ,תוריחב תלומעת ךכב ןיא

 לש הביסמ אוה ,הריתעה בתכל 5 חפסנכ ופרוצ ונממ םימוליצש ,םירתועה םינילמ וילע עוריאה .15

 תוירחאב ,הנשב םעפ ,םינש הזמ םייקתמש ,ס"נתמה םעטמ ןורהצב תועייס לש םצמוצמו רוגס םורופ

 יטרפ םוקמב הדעסמב םייקתה עוריאה .הייריעה תודבוע אלו ס"נתמה תודבוע ןניה ולא תועייס .ס"נתמה

 דעומ ינפל םימיה 90-ל תמדוקה הפוקתב םייקתהו ,ס"נתמה לש וא ינוריע סכנ וניהש רתאב אלו
 .תוריחבה

 םינותנב ןכו ,דוכילה תעונתמ ונקנש םינותנב אלא הייריעל םיכיישה םינוש םירגאמב רבודמ ןיא .16

 הזו 1 בישמה לש ישיאה קובסייפה דומע ,1 בישמה לש םיליעפ תמישר םהש םירחא תורוקממ ופסאנש

 תמישר ,חטשב םיליעפמ םינותנ ,העיסה שאר דצמ םוסרפ תוליעפמ ופסאנש םינותנ ,2 הבישמה לש

  .תישרומ םינותנ ירגאמ תרבחמ םינותנ תשיכרו תיב יגוח לש תוליעפ יפתתשמ

 רואיל רמ לש וריהצתב בותכש יפכ ,תוריחב תלומעת עוציב םשל רוביצ ידבועב שומיש היה אל .17

 הניא הריתעל 2 חפסנכ הפרוצש פאסטווה תעדוה  .1-2 םיבישמה לש םינותנה ירגאמל יארחאה ,שודד
 ,הרקמ לכב .1-2 םיבישמה לש הבושתה בתכל 'ה חפסנכ הפרוצש יפכ ,לעופב החלשנש העדוהה תא תמאות

 .רבד והד-ןאמ לע תופכל ןויסינ םושמ וז העדוהב ןיא

 רשא תונומת ןה ,הלשממב םירש םע 1 בישמה םלוצמ םהב תימוקמה תונותיעב םימוסרפה .18

 תמזויבו ידי לע ומלוצ ולא תונומת .הייריעה לש סכנ אלו ללכה תלחנ ןה ןכ לעו תונותיעב רבעב ומסרופ

 וכרענש תושיגפ תרגסמב ,םייטרפ םישנא די לע וא עוריאה תא רקסל ואבש םייולת יתלב םיאנותיע
 .תוריחבה דעומ ינפל םימיה 90-ל תמדוקה הפוקתב
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 3 הבישמה תבוגת

 ונכות .ןורטאיתיפמאב םייקתמה עוריא לכ ינפל רדושמ אוהו 2014 תנשב קפוה תימדתה ןוטרס .19

 םרטב בשייתהל להקל ןמז ןתמו עפומל המדקה אוה וניינעו תוריחב תלומעת ליכמ וניא ןוטרסה לש
 .ליחתי עוריאה

 ש"מעויו ,1-2 םיבישמה ידי לע ריעה יבשות לש ןופלטה ירפסמב שומיש לע עדימ הבישמל ןיא .20

 .תוריחבה תפוקתב רוסאהו רתומה ןיינעב תויחנה הציפה הייריעה

 ירגאמ תאו םינותנה תא 1-2 םיבישמל ורסמ ,לוכיבכ ,םידבוע וליא םיטרפמ םניא םירתועה .21

 .עדימה

 ןוגכ םירוקיב רחאל גהונה ךרדכ תימוקמה תונותיעל וצפוהו הייריעה ידי לע ומסרופ תונומתה .22

 .תוריחבה תלומעת תרגסמב םהב ושמתשי 1-2 םיבישמה יכ העינמ ןיאו לכל תושיגנה תונומתב רבודמ .אד

 הייריעה תרחוב םימייוסמ םיעוריאב .םלצ דבועל תרוכשמ תמלשמ אל איהו דומצ םלצ ןיא ריעה שארל
 ימל וא ריעה שארל המעטמ םלצ ידי לע ומלוצ רשא תונומת הריבעמ אל איה .ינוציח םלצ יתוריש רוכשל

 .ומעטמ

 שאר בשוי .הריתעה בתכמ תולועה תורתוס תונעטל 3 הבישמה הנפמ ,להק ינפב םימואנל סחיב .23

 תוארוה םויק לע םירומה םיווצ ונתניי אל טרפבו ,דיתע ינפ םיפוצה םייללכ םיווצ ןתי אל תוריחב תדעו

  .הרקמ לכב הלח קוחה תוארוה םייקל הבוחה ןכש ,קוחה

 ןחבמל םאתהב ויתוביסנ יפ לע ןוחבל שי הרקמ לכש ירה םירתועה ידי לע ןעטנל דוגינב .24

 םיעוריאב םהשלכ םירבד תאשל ףרוג ןפואב 1 בישמה לע רסואה וצ תתל םוקמ ןיאו ,תויטננימודה

 .ריעב םימייקתמה

 

 הערכהו ןויד .ב

 יטרפה דמעומל תושרה תולועפ "סוכינ"ו רוביצ יסכנב שומיש

  תיביטמרונה תרגסמה

 :עבוק "רוביצה יסכנב שומיש רוסיא" ותרתוכש ,הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .25

 וא םיישחומ םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל .א2"
 קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב
 תימוקמ תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ
 םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ
 "....הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל
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 שומיש" יכ םעפ רחא םעפ ועבק תוירוזאה תוריחבה תודעוו תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי .26

 חוכמ רוסא אוהו ,יואר וניא תוריחב תלומעת ךרוצל היסכנב וא הצעומה יבאשמב ןהכמ הצעומ שאר

 .)רנרוד 'ד תטפושה ,)19.10.2003( יול 'נ ןוליא 104/03 מ"רת( ")הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל א2 ףיעס

 ,םינהכמ רוביצ ירחבנל עגונה לכב תאש רתיב דיפקהל שי תוריחבה קוחל א2 ףיעס תארוה לע .27

 הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ ,תויריע וא הצעומ ישארל עגונב טרפבו

 ,)16.6.2013( ירפוח 'נ הננער ריעה תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת :ואר( ןהכמ דמעומל
 'ד תטפושה ,)13.8.2003( הסיוס 'נ "בל" תעיס 32/03 מ"רת ;)ירפוח תשרפ – ןלהל( ןארבו'ג 'ס טפושה

 .)הי'צקורפ 'א תטפושה ,)8.11.2009( תובוחר ריעה שאר מ"מ ,לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת ;רנרוד

 רפסמ םינפה דרשמ ל"כנמ לש דחוימ רזוחב ונגועש יפכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה םג .28

 יכרצל תימוקמה תושרה יבאשמב שומישל רושקה לכב תולבגמו םירוסיא לש הרוש תועבוק ,5/2018
 םוסרפ תוימוקמה תוריחבה דעומל םימדוקה םישדוחה תשש ךלהמב םסרפל ןיא ,ללככ יכ ,עבקנ ךכ .תוריחב

 מ"רת ;5/2018 'סמ דחוימ ל"כנמ רזוח( תימוקמה תושרה םעטמ רוביצ רחבנ לש וראתב וא ומשב והשלכ

 ,רוצ 'נ רהוז-ןבא 12/20 מ"רת ;)רוג ןיינע :ןלהל( ןייטשניבור 'א טפושה ,)17.2.2013( בידא 'נ רוג 23/19

 .))רהוז-ןבא ןיינע :ןלהל( )12.6.2013( ןארבו'ג 'ס טפושה

 ץעויה לש ורושיא תא לבקל הבוח הלח ,רוביצ יבאשמב לוספ שומישמ ששחה רואל ,ןכ ומכ .29

 דעומ םרט םישדוחה תשש ךלהמב ,תימוקמה תושרה םעטמ םוסרפ לכ תצפה םרטב תימוקמה תושרל יטפשמה

 .תוריחבה

 אלו תע לכב םילח א2 ףיעסב םיעובקה םירוסיאה ,הלומעת יכרד קוחל 2 ףיעס תוארוהל םאתהב .30

  .תוריחבה ינפל םימיה 90 לש הפוקתב קר

 תנמ לע ."תוריחב תלומעת םע רשקב" רוביצ יפסכב שומיש לע רסוא תוריחבה קוחל א2 ףיעס .31

 ןחבמ יפל םתוא ןוחבל שי ,ואל םא םייתלומעת םימוסרפ םה תינולפ הלועפ וא והשלכ םוסרפ םא עובקל

 :יליוז ץ"גבב עבקנ רשא ,תויטננימודה

 רחובה לע ותעפשהב אוה ולש יטנאנימודה טקפאהש יוטיב ותוא קר הניה תוריחב תלומעת"
 םיכרעה ןיב יוארה ןוזיאה ,ןכא ...יתונמא טקפא ןוגכ ,רחא יטנאנימוד טקפא ול ןיאשו

 עונכשב אוה ולעופ רשא רודיש ותוא לולכי 'תוריחב תלומעת' רובידה יכ ,בייחמ םירחתמה
 ,)יתד ,יתושדח ,יתונמא ןוגכ( רחא אוה ולש טקפאהש רודיש אלו ,רחובה תערכה לע העפשהבו
 ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב( ."רחובה לע )הפיקע( העפשהב ןה ולש יאוולה תועפשה םא םג
 .)1992( 704 ,692 )2(ומ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו

 

 שי יכ עבקנ ,רתיה ןיב .רזע ינחבמ הקיספב ועבקנ ,תויטננימודה ןחבמ לש ונקנקל תדרל תנמ לע .32

 דחוימ ןפואב וא עובק ןפואב השענש םוסרפב רבודמ םאה ,םוסרפה םזוי ,םוסרפה דעומב בשחתהל

 תעיס 23/2001 מ"בת :ןישח 'מ טפושה לש ויתוטלחה לשמל ואר( דועו ,רשיה ןויגיהה ,תוריחבה תארקל

 זכרמ בשק 9/2001 מ"בת ;הלשממה שאר 'נ טדימשדלוג כ"ח 12/15 מ"בת ;בירעמ טנרטניא 'נ תחא לארשי

 .)יבצה ץרא 'נ )ר"ע( לארשיב היטרקומדה תנגהל
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 :יכ ןארבו'ג 'ס טפושה עבק ירפוח תשרפ מ"רתב .33

 בושח עדימ רדגב ורקיעב אוה ומצעלשכ םוסרפה יפוא יכ םתנעטב םיבישמה םיקדוצ ..."
 ,ןנד הרקמב .ןיינעה תוביסנב ןוחבל שי םוסרפה יפוא תא ,רקיעה ןאכו ,םלוא .ריעה יבשותל
 ,ריעה שאר לש תישיאה ראודה תביתמ תוחלשנ הייריעה תמייקמ רשא תונוש תויוליעפ רשאכ
 קיסי ריבס ארוק יכ ישממ ששחה הלוע ,יביטמרופניאה עדימה ירחאו ינפל ססונתמ ומשו

 טפושה לש ויתוטלחהל וושה( ריעה שאר לש ולעופלו ותוכזל סחייל שי ולא תויוליעפ יכ ךכמ
 רוצ 'נ ץ"מוא תעונת 26/19 מ"רת ;)9.1.13( ומח ןב 'נ סורג 21/19 מ"רת :ןייטשניבור 'א
  .)רביל ןיינע ;רהוז-ןבא ןיינע ;רוג ןיינע ;)11.3.2013(

 ךורכל רוסיא לח ,םלוא ,תירוגטק הלוספ הניא הייריעה םעטמ עדימ תצפה– בוש ריהבא   .30
 :הוושה( טרפב ריע שארו ,ללכב ןהכמ רוביצ רחבנ לש ומש םע ,עמתשמב וא שרופמב ,התוא
 ;רוג ןיינע ;ןילביר 'א טפושה ,)28.7.08( ןטיבא םייח ,הרדח תיריע שאר 'נ ןוגלא 24/18 מ"רת
   ".)רהוז-ןבא ןיינע ;רביל ןיינע

 

 תשרפ :ונייע( תוריחבה םויל םיברקתמש לככ ,עירכמ לקשמ לבקיי םוסרפה יותיע יכ עבקנ ןכ .34

 יתלומעת םוסרפכ שרפתהל לולע ,תוריחבה תפוקתל תמדוקה הפוקתב רתומ םוסרפ ,לשמל ךכ )ירפוח

 .תוריחבה תפוקתב
 
 טרפה לא ללכה ןמו

 ןוטרסה תנרקה

 אוהו םינש 4-ל בורק ינפל רבכ קפוה ןוטרסה יכ ,ריהצתב הכמתנ רשא םיבישמה תנעט לבקמ ינא .35

  .דבלב תוריחב תלומעת יכרצל קפוה ןוטרסה יכ רמול ןתינ אלש ךכ ,עפומ לכ ינפל עובק ןפואב ןרקומ

 שי ךכלו 1-2 םיבישמה לש םירחובה להק םע הנמנ אל ללכ ,וקלחב ,ןוטרסה הנפומ וילא להקה .36

 .ןוטרסב םיעיפומ אל 1 בישמה לש ותנומת וא ומש יכ ףיסוהל

 קפס שי םא" תכלהב שומיש השעיי הפוג תוריחבה תפוקתבש יואר יכ רובס ינא ,תאז םע דחי .37

 םה םא ףא ,ורדושי אל תימוקמה תושרל תימדת ירידשתו ,)46 הקספ ,ירפוח תשרפ ,רוג ןיינע( "קפס ןיא

 תוריחב תפוקתל הכומסה הפוקתבש םעטה ןמ תאזו ,תרחא הפוקתב הלומעת ירידשתל םיבשחנ ויה אל
 לומ לא ,)ןהכ ימר תשרפ :ונייע( ןהכמה תושרה שארל תושרה יגשה תא סחייל ריבסה רחובה הטונ

 .תחופ הלקשמש ,וז הפוקתב ןוטרסה םוסרפ לש תרחאה תילכתה

 ,המעטמ ימ וא 3 הבישמה ידי לע רדושי אל ,וז הריתע אשונ תימדתה ןוטרסש הרומ ינא ,ךכשמ .38

  .תוריחבה דעומל דע תאזו
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 תונומתב שומיש

 םיווהמ םניא הריתעה בתכל 3 חפסנב םיפרוצמה םימוליצהש 3 הבישמה תנעט תא לבקמ ינא .39

 ולא םימוליצ ,3 הבישמה תבושתב ךמותה ריהצתל םאתהב .הייריעה ידי לע ומלוצש םגה ,ירוביצ סכנ
 .1-2 םיבישמה ידי לע ומסרופש תועדומה ןומימב הפתתשה אל הייריעהו ,לכל םינימז

 ןיעה שאר תייריע שאר ,יניס השמ רמ 'נ עלס ירש 'בג 9/20 מ"רתב קספנ ,רחא רשקהב .40

 :ונניינעל םיפיה םירבד ןארבוג 'ס 'שה 'בכ ידי לע )5.6.2013(

 ,הייריעה םעטמ םמוסרפ תבוטל הייריעה ידי לע ומלוצ רשא םימולצתב ןניקסע דוע לכ..."
 םיעצמא וא טנרטניאה תשר תועצמאב ריעב תושענש תויוליעפ לע םיבשותה עודיי ןעמל
 וא ,בישמה לש ישיאה קובסייפה ףדב םג םהב שומישב לוספ האור ינניא ,םירחא םיימוסרפ
 תווהל תנמ לע היהת םיידיתע םימולצתב הרטמהש לככ יכ תאז םע ןייצל שי .רחא ףד לכ
 לע ומלוצ רשא םימולצתב שומישב רוסיא לח ,רחא וא הז ןהכמ דמעומ ןעמל הלומעת רמוח
 "רוביצ יפסכמ הייריעה לש םיימשר םימרוג ידי

 אשונ תונומתה רשאכו ,1-2 םיבישמה לש םנומימב ושענ תונותיעב םימוסרפה דוע לכ ,ןכ יכ הנה .41

 יטפשמה ץעויה תייחנה :וושה( 3 הבישמה לש ינחורה ןיינקהמ קלח ןניאו ,ללכה תלחנ ןה הריתעה

 תוגלפמל תיתלשממה תונותיעה תכשלמ ואדיווב טרסומה רמוח תרבעה" ןיינעב 1.1906 'סמ הלשממל
 .הז קלחב הריתעה תא החוד ינאו לוספ לכ ךכב ןיאש ירה ,)"תוריחב יכרצל

 םינותנ רגאמב שומיש

 ,1-2 םיבישמה ידי לע שומיש השענ וב םינותנה רגאמ יכ יינפב חיכוהל לטנב ודמע אל םירתועה .42

-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל שרדיהל ילבמו ,ךכשמ .3 הבישמה תולעבב םינותנ רגאמ אוה

 יכ הרומ ךא ,הז ןיינעב הריתעה תא החוד ינא ,ייתויוכמס רדגב הייוצמ אל ויתוארוה תפיכאש ,1981
 לככ ,הז רושימב הלופיט ךשמהל ,םיטפשמה דרשמב תויטרפה תנגהל תושרה ןויעל רבעות יתטלחה

  .ןוכנל אצמתש

 רוביצ ידבועב שומיש

 קלח חקל יכ ויפלכ ןעטנש רוביצה דבוע תא ףרצל ילבמו ,אמלעב הנעטנ רתועה לש וז הנעט .43

  .ףסה לע תיחדנ איה ,ךכשמו ,תוריחב תלומעתב

 םיעוריאב םירבד תאישנ

 םוימ בתכמב הז ןיינעב הארתה חולשמ רחאל ,םירתועה ונייצש יפכ ןכש ,וז הנעט םג לבקמ ינניא .44

 םירתועה תונעט םג .ןורטאיתיפמאב םימייקתמה םיעפומב םירבד תאשל 1 בישמה לדח ,30.7.2018

 תא ךרבל המבל הלע" 1 בישמה יכ הדבועה תא קר םיקפתסמ םהש ךות ,לד ןפואב וטרופ הז ןיינעב

 םהב היה דציכו םירבד 1 בישמה אשנ וב ןמזה ךשמ המ ,ורמאנש םירבדה המ טרופמ אלש ךות ,"להקה
 .תוריחב תלומעת םושמ
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 ןיינע םג .הריתעה בתכל 5 חפסנכ ופרוצ ויתונומתמש עוריאל וא סנכל שרדיהל ןוכנל אצומ ינניא .45

  .טוריפ וא רבסה לכ אלל אמלעב םירתועה ידי לע אבוה הז

 השעי בוט ,25.9.2018 םויב ןורטאיתיפמאב םייקתהל דיתעה עוריאל סחיב ,קפס רסה ןעמל .46

 םלוכ םינמוממה הלא םיעוריא תרגסמב םירבד תאשל אלש ומצע לע לביקש תוינידמב ךישמיש 1 בישמה

 םא" הז ןיינעב רוזחל םיגהונ ויה תוריחבה תדעו שאר יבשויש יפכ .הכרב ירבד אל וליפאו ,רוביצ יפסכמ
 'א טפושה ,)17.2.2013( בידא 'נ רוג 23/19 מ"רת :לשמל 'ר( גוהנל ול גוהנל יואר ךכו "קפס ןיא קפס שי

 תשרפ ;ןארבוג 'ס טפושה ,)23.6.2013( 'חאו ירהד םריבא רמ 'נ לי'גרבא םייח ד"וע 40/20 ם"רת ;ןייטשניבור

 .)דועו ירפוח

 וירבד תא ריבעהל שרדנ אוה ,ינוריע עוריא לכב ,םירצק ףא ,םירבד תאשל דתעתמ 1 בישמהש לככ .47

 רזוח( דעומ דועבמ ,בתכב ןתניי הנורחאה לש רושיאו ,דעומ דועבמ ,הייריעל תיטפשמה תצעויה רושיאל םיבותכה

  .)5/2018 םינפה דרשמ ל"כנמ לש דחוימ

 רבד ףוס .ג

 קלח איה ,הריתעה תשגהל רבוע תמדקומה הינפה תבוח ,רופסמ תובר םימעפ דוע ןיוצש יפכ .48

 ךרוצה רתייתמ תמדקומה הינפה רחאל דואמ תובר םימעפ .הלומעת יכרד קוח לש ותרימשב יזכרמו בושח
 םה םהילע םיניינעה רתיב הז ןפואב םילעופ ויה םירתועה םאש רשפא .תקולחמה לש יטופיש רוריבב

 .הריתעה תא שיגהל ךרוצ היה אל ללכ ,הריתעה בתכב םינילמ

 רדושי אל הריתעה אשונ תימדתה ןוטרס יכ הרומו ,הקלחב הריתעה תא לבקמ ינא ,ןכ לע רשא .49

 .תוריחבה דעומ רחאל דע ,תוירוביצ תויושר ןומימב םיעוריאב דוע

  .תמדקומה היינפה ןיינעב םירתועה ילדחמ ףא לע ,תואצוהל וצ ןתונ ינניא ,ולא תוביסנב .50

 

 .)2018 רבמטפסב 9( ח"עשת לולא 'טכ םויה הנתינ
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  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה


