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 98 /21  מ"רת

 לדיו לאכימ      :רתועה
 

 2	
 ד ג נ 

 3	
 גרבנרטש ידע :בישמה

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

 :בישמה םשב
 

 קטסוש רדיינש תנע ד"וע ;ינמינ ןליא ד"וע
 

 הנאז ירש ד"וע ;יול יקסנידס ידע ד"וע

 הטלחה
 4	

	5 תורפמה תועדומ תרסהל וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש הריתע יינפב

	6  .קוחה תוארוה תא םירפמה םיטלש תולתל בישמה לע רסואה וצ ןתמלו רומאה קוחל 10 ףיעס תא

	7 :ןלהל( הלמר תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב

	8 .)הייריעה

 9	

	10 :םידדצה תונעטו עקר .א

	11 תועובקה תובורקה תוריחבב םג רומאה דיקפתל דדומתהל דתעתמו ,הייריעה שאר אוה רתועה .1

	12 .30.10.2018 םויל

	13 תוריחבב דדומתהלו ,הייריעה תושארל תודמעומ שיגהל ,ותנעטל ,אוה םג דתעתמ בישמה .2

	14 .תובורקה
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	1 רתועה תונעט

	2  .הלומעת יכרד קוחל )1א( 10-ו )א( 10 םיפיעס תוארוה תא רפמ בישמה יכ ןעוט רתועה .3

	3 םיטלש הלות אוה םהב םידקומ רפסמב תאזו ,קוחה רפוה םהב םירקמ 18 לע ותנעטל עיבצמ רתועה
	4 םירתאבו םיפתושמ םיתבב ,םיירוביצ םיחטשב הלומעת יטלש ביצמ בישמה ךכ .קוחל דוגינב

	5 .הלומעת יטלש תיילת םשל וצקוה אלש  םיינוריע

	6 .ריהצתב וירבד ךמתו תורפהה תולוע םהמ םייקלח םימוליצ הריתעה בתכל ףריצ רתועה .4

	7 ךישמי לבל םדי לע רהזוהו ולא תורפה ןיגב הייריעה יחקפ ידי לע סנקנ ףא בישמה ,רתועה תנעטל .5

	8 וינפב הרתהו בישמל רתועה הנפ 4.9.2018 םויב ,ךכשמ .ולשב ךישמה אוה םלואו ,תוריבעה עוציבב

	9 בתכמ :ןלהל( וז הארתהמ םלעתהל רחב בישמה םלואו ,םריסהל ונממ שרדו תועדומה תבצה לע

	10 .)הארתהה

	11 רבודמ ויפל ,6.9.2018 םוימ בישמה כ"במ הבושת בתכמ ,'ד חפסנכ הריתעה בתכל ףריצ רתועה .6

	12 .בישמה ידי לע ורסוה רבכ זאמש םינשי םימוליצב

	13 םיטלשה ימוקימ תא תונומתהמ ןיבהל ןתינ אל יכ רתועה ינפב לבק בישמה יכ הז בתכממ הלוע דוע

	14 םיטלשה יוהיז תא תורשפאמ אלו הריבס הניאש תוכיאב ןה וחלשנש תונומתה ךכל רבעמו
	15 לככ ,םריסהל לועפל תנמ לע םיטלשה תובותכ תא וינפב גיצהל רתועהמ שקיב בישמה .םמוקימו

	16 .ןידה תא םירפמ םהש

	17 ךא ,םיטלשה לש םאצמיה םוקמל עגונב טוריפ די בתכב תואשונ הריתעה בתכל ופרוצש תונומתה .7

	18 לע ,םמוקימ לע הרומה בותיכ תונומתה ואשנ תמדקומה הינפב םג םאה הריתעה בתכמ רורב אל

	19 .רבדה היה ךכ אל םירבדה ינפ

	20 ומלוצ הריתעה בתכל ופרוצש תונומתהו םיקויד יא ולפנ ובתכמל בישמה תבושתב יכ ןעוט רתועה .8

	21 .ותלבק רחאל

	22 בישמה תונעט

	23 .ולומ םיכילה יוצמ יא חכונל ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי .9

	24 טרופ םמוקימ רשאו ,הריתעה בתכל ופרוצש םיטלשה תא קודבל חטשל ואצי בישמה לש ויליעפ .10

	25 תרגסמבו ,)הריתעה בתכב טרופמכ 18 אלו( םירפמ םיטלש 15 ורתוא הקידבב .הריתעה יחפסנב

	26 :םיטלשהמ דחא לכל עגונב ותדמע תא בישמה טרפמ ,ויפיעס יתת לע הבושתה בתכ

	27  .וידי לע ורסוה הריתעה אשונ םיטלשה לש םבור .א

	28  .רתועה לש ויליעפ ידי לע רסוה םיטלשה דחא .ב
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	1  .קוחה תוארוה תא םירפמ םניא םיטלש ינש .ג

	2  .ןידה תולובגמ גרוח וניא רשא םוקימל קתעוה ףסונ טלש .ד

	3 .םייפכ ןויקינ רסוחב השגוה השקבה ךכשמו הלומעת יכרד קוח תוארוה תא רפמ ומצעב רתועה .11

	4 ןניא הלומעת יכרד קוח לש רתועה דצמ תורפה ןיגב תונעטש התע רבכ ריהבא וז הנעטל רשקב

	5 תרגסמב רתועה דגנכ רתעו ןנד הריתעב בישמה לעפש יפכ ,ןמצע ינפב ררבתהל ןנידו ,"הנגה תונעט"

	6 יקזיח 'נ ןדיא ינר 91/21 מ"רתב הנתינש יתטלחה :ונייע( .104/21 ם"רתו 80/21 ם"רת ,79/21 ם"רת
	7 105/20 מ"רת ;)19.08.2013 ;ןארבו'ג 'ס טפושה( רחש ןב 'נ קינוק 68/20 מ"רת ;)13.9.2018( קביס

	8  .))15.09.2013 ןארבו'ג 'ס טפושה( "דחיב" תמישר 'נ ץכ ןור

	9 בישמה תבושתל רתועה תבוגת

	10 םע אלו( הריתעה תשגה רחאל קר ןידל דוגינב ודי לע בצוהש טולישהמ קלח קר ריסהל לעפ בישמה .12

	11 םירתאל םיכומס תומוקמב קוחה תוארוה תא רפמה רחא טוליש ביצה ךא ,)הארתהה בתכמ תלבק
	12 .םירכזנה

	13 :ןמקלדכ תורפהה תא רתועה טריפ הבוגתל הבושתב .13

	14 .רחא םוקמל ורבעוה אלא ורסוה אל םיטלש ינש .א

	15 .ורסוה אל םיטלש ינש .ב

	16  .הריתעל בישמה תבושת תשגה רחאל ולתנ םיפסונ םיטלש ינש .ג

	17 יכ עובקל ןתינ אל ,הדוריה םתוכיא ללגב טרפבו הבושתל הבוגתל ופרוצש תונומתל םאתהב
	18 תרגסמב אל ,טרפל חרט אל רתועה יכ בל םישב ,ןידל דגונמה ןפואב ובצוה הלא םיטלש ינש

	19 יפיעס וליאל דוגינבו הז טולישל תעגונה הרפהה המ ,וריהצת תרגסמב אלו הבושתל הבוגתה

	20  .םידמוע םה הקיספה תוארוהו קוח

	21 תונעטל סחייתהל ןוכנל אצומ ינניאו ,הז ןיינעב ויתונעט חיכוהל לטנב דמע אל רתועה ךכשמ

	22 .הבושתל הבוגתל 5-6 םיפיעסב רכזומה טולישל רשקב

	23 לכ אל םלואו םירפמ םיטלש 6-ל עגונב ילולימ ןפואב רתועה טריפ הבושתל הבוגתה תרגסמב .14

	24 אל ,הבושתל הבוגתל 1-2 םיפיעסב טרופמל עגונב ,ךכ .ילולימה רואיתל םימאות ףריצש תונומתה

	25 המאתה שי הבושתל הבוגתל 3-4 םיפיעסב ךדיאמ .םהב תוכמותה תויארה ןיבל םניב רשקל ןתינ
	26 .ןלהל םהב ןודנו ילולימה רואיתה ןיבל תונומתה ןיב

 27	
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	1 תיביטמרונה תרגסמה .ב

	2 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק םיפיעס .1

 3	
	4 ,םיברב תוגצומה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א( 10"

	5 :הלא תולבגהב אלא
	6 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
	7 .הלטוב )2(
	8 לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )3(

	9 ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה
	10 תימוקמ תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
	11 ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא
	12 וא העיסה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה
	13  ;םידמעומה תמישר

	14 תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה  )4(
	15 לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד
	16 .תוריחב תארקל תוריחב תלומעת

	17 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )1א(     
	18 וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
	19 םיכרדה קוח יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר
	20 ,)2( הקספ יפל רזע קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש(

	21 .תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ
	22 העדומ תגצהל תולבגהו םיאנת רזע קוחב עובקל תיאשר תימוקמ תושר   )2( 

	23 םנינעש ,הביבסה תוכיאו רוביצה תוחיטב תחטבה םשל ,)1( הקספב רומאכ
	24 ";התגצה ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג

 25	

	26 טלש" לע םג םיבייחתמה םייונישב ולוחי 10 ףיעס תוארוה יכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א10 ףיעס .2

	27 תוא קרו ךא אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל )1( הקספ תלבגה םלוא ,ספדומ יתלב וא ספדומ
	28  ."םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכו

 29	

	30 תופיקש ,לדוג( טוליש םוסרפ לע תוירקיעה תולבגהה תא עבוק הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס .3

	31  .םיינוריע םוסרפ יחטשב טוליש וניינעו ,)םוקימו

 32	
	33 ,םידמעומה ןיב ןויווש לע הרימש איה הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסב תועובקה תולבגהה תילכת .4

	34 60/03 מ"רת :ואר( תימוקמה הצעומה הארמב העיגפ ךות הלומעת יטלשב ריעה ינבמ תפצה תעינמו
	35  .))יוניש ןיינע :ןלהל( )12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ – יוניש

 36	

	37 :יכ יוניש ןיינעב עבקנ דוע .5

	38 ,הנבמל תינוציח רדג לע הז ללכבו ,םיברה תושרב תועדומ תולתל רוסיא לח ..."
	39 אל יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ ךא ,םיברה תושרב תלבוגה
	40 "הנממ תוטסל יתיאר אלו ילע תלבוקמ וז השיג .רדגל תודימצב

 41	

 42	

 43	
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	1 תמדקומה הינפה תבוח

	2 :יכ עבוק ןידה ירדס תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .6
	3 ןיינעל תובתכתהה לש םיקתעה ופרוצי – בישמל בתכב תמדקומ היינפ התשענ"
	4 היינפ אלב הריתעה תשגהל םיקומינה וטרופי – תמדקומ היינפ התשענ אל ;הז

	5 ;תמדקומ
 6	

	7 רבוע תמדקומה הינפה תבוח ,תחא אל יתשגדה ינא ףאש יפכו ,רופסמ תובר םימעפ ןיוצש יפכ .7

	8 ,דואמ תובר םימעפ .הלומעת יכרד קוח לש ותרימשב יזכרמו בושח קלח איה ,הריתעה תשגהל
	9 םימי רפסמ ינפל יתטלחה הז ןיינעל 'ר[ .הריתע תשגהב ךרוצה רתייתמ תמדקומה הינפה רחאל

	10 'נ ןהכ םימחר 55/20 ם"רת 'ר דוע ;)9.9.2018( 'חאו ירא בוג יבצ 'נ 'חאו השמ תוזח 83/21 ם"רתב

	11 ינב 'נ ינועמש רמתיא 50/20 ם"רת ,46/20 ם"רת ;ןארבו'ג 'ס טפושה ,)8.8.2013( 'חאו תקרב רינ

	12 .]ןארבו'ג 'ס טפושה ,)31.7.2013( ןינקו

 13	

	14 :יכ הנורחאל יתעבק )20.9.2018( ןדיא ינר 'נ לואש תילג 92/21 מ"רתב .8

	15 התילכת תא םישגהל לכותש ידכו .תיביטקפא תויהל תמדקומה הינפה לע"
	16 .הרפהה ביטל עגונב ןתינש לככ טרופמו רורב ןפואב גיצהל הנופה לע המוש
	17 םייוצמ ןכיה בישמה ינפב טרפת תרתועה יכ הז הרקמב היה שקבתמ ךא
	18 ןדיד ןודינב בישמה תיינפה .הריתעה תרגסמב התשעש יפכ ,םירפמה םיטלשה
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	1 םיטלש 11 תוחפל ולת ,ומעטמ ימ וא ,אוה יכ הבושתה בתכב הדוה ומצע בישמה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .2
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	3  .הלומעת יכרד קוח לע רבע

	4 יכרד קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונו הריתעה תא לבקמ ינא ליעל רומאה לכ רואל .3
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