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 1 
 105 /21  מ"רת

  :רתועה
                 

 ןואג לאירבג

 2 
 ד ג נ 

 3 
 ןהד ריאמ .1 :םיבישמה

 היתב תרכזמ תימוקמ הצעומ .2
 

 ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע

 1959-ט"ישתה

 
 :רתועה םשב
 

 :1 בישמה םשב
 

 :2 הבישמה םשב
 

 לימק םולש ד"וע
 

 קנרטספ קחצי ד"וע
 

 דרגוניו קודצ תנע ד"וע

 הטלחה
 4 

 5 יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל הריתע יינפב
 6  .)הצעומה :ןלהל( היתב תרכזמב תימוקמה הצעומה תושארל תוריחבה ןיינעב ,)הלומעת

 7 

 8 יפל תוריחב תלומעת םע רשקב רוביצ יבאשמב שומיש תושעל 1 בישמה לע רוסאל רתועה שקבמ הריתעב
 9 ג2 ףיעס יפל תוריחב תלומעת יכרצל םידליב שומיש תושעל וילע רוסאלו הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס
 10  .רומאה קוחל

 11 

 12 :יתדבוע עקר   .א

 13 איה ,הצעומה תושארל הז ללכבו תוימוקמה תויושרל תוריחבה ומייקתי 30.10.2018 ךיראתב .1
 14  .2 הבישמה

 15 הצעומה שאר אוה 1 בישמה .הצעומה תושארל דדומתמ אוהו תאצויה הצעומב רבח אוה רתועה .2
 16 .הז דיקפתב תפסונ הנוהכל דדומתמו ןהכמה

 17 
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 1 רתועה תונעט

 2 רושיק ףריצ אוה םתרגסמבו הצעומה יבשותל ומעטמ הלומעת ינורסמו תועדוה חלוש 1 בישמה .3
 3 איבמ הז ןפואב רושיקה ףוריצ .הצעומה לש טנרטניאה ףד לא האיבמ וילע הציחל רשא ינורטקלא
 4 רוביצ יבאשמב 1 בישמה שמתשמ ךכבו ,1 בישמה לש ותוליעפכ תיזחנ הצעומה תוליעפש ךכל
 5 .הלומעת יכרוצל

 6  .הלומעת יכרד קוחל ג2 ףיעסל דוגינב הלומעת יכרצל םידליב שמתשמ 1 בישמה .4

 7 םוימ 1 בישמה לש ישיאה קובסייפה דומעמ םוליצ הריתעל 2 חפסנכ רתועה ףריצ ,ךכל הכימתכ
 8 .םידלי םע 1 בישמה לש הנומת ובו 5.9.2018

 9 תאזו ,הצעומב רפס תיב ילהנמו הצעומ ידבוע םע דחי םירויס עצבמ 1 בישמה הנורחאה הפוקתב .5
 10  .5/2018 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח תויחנהל דוגינב

 11 ידכ הלוע ,1 בישמה לש ישיאה קובסייפה ףדב ולעוהש ,הלא םירויסמ תונומתב בישמה שומיש .6
 12 לש םימוליצ תולעהל ןתינ אל .רוביצ יבאשמב שומיש רסואה הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תרפה
 13 .1 בישמב םיכמות הצעומה ידבוע יכ הזחנ ןכש ,הצעומה ידבוע םע דחי 1 בישמה

 14 ורסאנש םידעומב תויתואב שומיש תועצמאב 1 בישמה םעטמ הלומעת םוסרפ לע םג ןילמ רתועה .7
 15 דואמ ךומסב היה ,הריתעה תשגה דעומב ךא ,הלומעת יכרד קוחל 7 ףיעס יפ לע הז שומישל
 16 .תעכ הז אשונב הערכה ןתיל םוקמ ןיא ,ךילהה תוכשמתה חכונו ,7 ףיעסבש רוסיאה תעיקפל

 17 

 18 1 בישמה תונעט

 19 תיטפשמ הערכה םע רבד ןהל ןיאש ,רתועה דגנ תוישיא תונעמו תונעט ותבושתב ללכ 1 בישמה .8
 20 וא תויתדבועה תויגוסל ףיסוהל ידכ םהב ןיא ןכש ,הלא תונעט ללשל סחייתמ ינניא .הריתעב
 21  .תונעטנ ויה אלש היה בטומו ,יינפבש תויטפשמה

 22 םוסרפ ןיינעב תמדקומ הינפ טעמל ,הריתעב םיטרופמה םיאשונב תמדקומ הינפ עציב אל רתועה .9
 23 התוחדל שי ןכ לעו יוהישב השגוה הריתעה .הצעומה ידבועו רפסה תיב ילהנמ תווצ םע תונומתה
 24 .ףסה לע

 25 .הז ןפואב תונומת תאלעהב לוספ לכ ןיאו ולש ישיאה קובסייפה ףדב ומסרופ תונומתה .10

 26 ר"וי תוכמס תרגסמב יוצמ רבדה ןיא ךכשמו הרוסא תוריחב תלומעת וניא םינורסמה חולשמ .11
 27 ,)םירודישו קזב( תרושקתה קוח תיירלקפסאב םינורסמב 1 בישמה ןד הז ןיינעב .תוריחבה תדעו

 28  .)םאפסה קוח :ןלהל( 1982-ב"נשתה

 29 שורד ונניאו הריתעה דקומב דמוע ונניא הז קוח ןכש ךרוצ אלל השענ םאפסה קוחב 1 בישמה ןויד
 30  .הב הערכה ךרוצל

 31 תוליעפ ךלהמב המלוצש הנומתב רבודמ ןכש ,תוריחב תלומעת ונניא םידליה תנומת םוסרפ .12
 32 .םידליה לש תיתרגש
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 1 ךומתל ענכשל ידכ ,רפסה תיב ילהנמ םע 1 בישמה תונומתב ןיא תויטננימודה ןחבמל םאתהב .13
 2 תפטוש תיתרגש תוליעפ ידכ ךות הצעומה רתאב ומסרופש תונומתב רבודמ .הצעומה שארב
 3 םלצ ידי לע ומלוצ אל ןמצע תונומתה .םידומילה תנש תחיתפל ךוניחה תודסומ תנכה תרגסמב
 4 יבאשמב שומיש םושמ ןהב שומישב ןיא ךכשמו הצעומה שוכר תווהמ ןניא ןהו הצעומה םעטמ
 5  .רוביצ

 6  .םסרפ 1 בישמהש יפכ םימוסרפ םסרפל תושיגנה תא שי תוריחבה תכרעמב דדומתמ לכל .14

 7 לוכי דדומתמ לכו ,םיבשותל חלוש אוהש םינורסמב הצעומה רתאל רושיק ףרצל לוכי דדומתמ לכ
 8 .הצעומ ידבוע םיחכונ םהב ךרוע אוהש םירויסמ םימוליצ םסרפל

 9 

 10 2 הבישמה תונעט

 11 "רטלזוינ"ל םא יכ הצעומה רתאל ליבומ ונניא חלש םתוא םינורסמל 1 בישמה ףריצש רושיקה .15
 12 .המוחתב השענה ןיגב הצעומה יבשותל יביטמרופניא ינויח עדימ ובו הצעומה לש

 13 תובתכה יכו ,םלוכל חותפה ירוביצ רתא אוהש ,הצעומה לש תושדחה רתאל הנפמ רושיקה .16
 14 .דבלב יביטמרופניא עדימ תואשונ וב תואבומה תויתושדחה

 15 הלומעת ןהב שי םאה הניחב ךרוצל הצעומה לש תיטפשמה תצעויל תוחלשנ "רטלזוינ"ה תובתכ .17
 16 ש"מעויה תויחנה ,הלומעת יכרד קוח תוארוהל םאתהב םהמ דחאו דחא לכ תנחוב איהו ,הרוסא
 17 .תוריחבה תדעו ר"וי לש תומדוק תוטלחהו

 18 

 19 תופסונ תונעט

 20 הנעטנ יוהישה תנעט יכ ןעטנ ,)רתועה תבוגת :ןלהל( הריתעל 1 בישמה תבושתל רתועה תבוגתב .18
 21 םיחפסנב היבו הינימ תרתסנ תמדקומ הינפ רדעיהל עגונב הנעטה וליאו ,םיקומינ אלל אמלעב
 22  .הריתעה בתכל ופרוצש

 23 ידי לע הרסאנש הלועפ ,רוביצה תא תועטהל ןויסינ הווהמ םנכות יכ רתועה ןעט םינורסמל סחיב .19
 24 דוע הנה םירקי םיבשות" :םילימה רחאל דימ ןורסמב בותיכב ןכש ,תוריחבה תדעו שאר יבשוי

 25  .הצעומה רתאל רושיקה עיפומ ">>םלוכל םולש תבש ,עובשה היישעהמ תצק

 26 .תיתרגש תוליעפמ תונומת ןניא םידליה תונומת .20

 27  .1 בישמה לש קובסייפה ףדב אלא הצעומה רתאב ומסרופ אל הצעומה ידבוע תונומת .21

 28 ןמצע תונומתב יכ הדבועה םצע אלא תונומתה תא םליצש םרוגה ימ יטנוולר אל הז הרקמב
 29 דדומתמ ףאל .הצעומה יבאשמב שומיש ומצעלשכ הווהמ ןהב שומישהו ,רוביצ ידבוע םיעיפומ
 30 .הצעומה לש םיריכבה הידבוע םעו רפסה יתב ילהנמ םע םלטצהל תורשפא ןיא

 31 לוזלזב רבודמה יכ םינורסמל הרושקה היעטהה תונעטל סחיב ,הבוגתל הבושתב ןעוט 1 בישמה .22
 32 הנגראש ,ינאחמ דרו 'בגה לש הריהצת אבוה םידליה תונומתל סחיב ;םירחובה לש היצנגילטניאב
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 1 תונומתל סחיב ;הנש ידימ תישענה תיתרגש תוליעפב רבודמ ןכא ויפל ,םידליה םע תוליעפה תא
 2 ותוליעפ תא תיבשהל ,הצעומה שארב דמועה ,1 בישמהמ תופצל ןיא יכ ןעטנ הצעומה ידבוע םע
 3 .תוריחבה ינפל תפטושה

 4 םידליהש םיאור הנומתה יפל ןכש ,תמייובמ םידליה תנומתש ןעט אוה רתועה לש הינשה הבוגתב .23
 5 ,הצעומב הרות תחמש תוגיגחמ תונומת רפסמ ףיסוה רתועה .םוליצה ךרוצל ורדתסה םלוכ
 6 .הלומעת יכרד קוחל ג2 ףיעס לע הריבע םיווהמ םה םג רשאו ,1 בישמה ידי לע םה םג ומסרופש

 7 

 8 תמדקומה הינפה תבוח

 9 ,2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .24
 10 :יכ עבוק

 11 תובתכתהה לש םיקתעה ופרוצי – בישמל בתכב תמדקומ היינפ התשענ
 12 תשגהל םיקומינה וטרופי – תמדקומ היינפ התשענ אל ;הז ןיינעל
 13 ;תמדקומ היינפ אלב הריתעה
 14 

 15 רחאל ,דואמ תובר םימעפ .הלומעת יכרד קוח לש ותרימשב יזכרמ קלח איה םיכילהה יוצימ תבוח .25
 16 ,)8.8.2013( 'חאו תקרב 'נ ןהכ 55/20 ם"רת 'ר( הריתע תשגהב ךרוצה רתייתמ תמדקומה הינפה
 17 .)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)31.7.2013( ןינקו 'נ ינועמש 50/20 ם"רת ;ןארבו'ג 'ס טפושה

 18 ודיב שיש לככ ,םיבישמל תונפל ילאיצנטופה רתועה לע ,םיכילהה יוצימ תבוחב דומעל תנמ לע .26
 19 דעומב ,ןניגב ול בישהל וא ןנקתל ,תונעטנה תורפהה תא ןוחבל תונמדזה םהל ןתילו ,ןכ תושעל
 20 תורפהה תוהממ ,רתיה ןיב ,רזגנש ,רצק םינמז דסב ,ןכ תושעל םיבישמה לע הבוח .ריבס
 21 תבוח תרפהב ןיא ,תאז םע דחי .תוריחבה דעוממו ,תועצובמ םה ןהב םינמזה דסמ ,תונעטנה
 22  .ןידה תוארוהב דומעל בישמ לש ותבוחמ עורגל ידכב םיכילהה יוצימ

 23 רעצמל ,העצוב םיכילהה יוצימ תבוחש רמול ןתינו ,םיבישמל תונוש תוינפ ושענ ,ןנד הרקמב .27
 24 הייגוס לש הלקשמו ,הפוג הריתעב ןד ינא ,יתעגה ןהילא תואצותה חכונו ,ךכ חכונ .יקלח ןפואב
 25  .הריתעה תואצוה תקיספב אובי וז

 26 

 27 יוהישה תנעט

 28 םידליה תונומת .14.9.2018 םוימו 6.9.2018 םוימ תועדוה חולשמל תוסחייתמ םינורסמה תונעט .28
 29 ,16.8.2018 םויב ומסרופ הצעומה ידבוע תונומת וליאו ,5.9.2018 םוימ םוסרפל תוסחייתמ

 30 28.8.2018 םויב וחלשנ הארתהה יבתכמ יכ ןייוצי .31.8.2018 ,28.8.2018 ,23.8.2018 ,17.8.2018
 31 .)רוביצה ידבוע םע תונומתל רשקב בתכמ( 29.8.2018 םויבו )םידליה לע תונומתל רשקב בתכמ(

 32 דחי .המ יוהישב השגוה הריתעהש ןכתיי ,ךכשמ ,16.9.2018 םויב קר םושירל הלבקתה הריתעה .29
 33 תואצוה תקיספב ןובשחב אבות וז היגוס םגו ,הריתעה תייחדל איבהל ידכ ךכב ןיא ,תאז םע
 34  .ךילהה
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 1 

 2 :הערכהו ןויד .ב

 3 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .1

 4 םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"
 5 ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב וא םיישחומ
 6 חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2(

 7 תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ
 8 ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב
 9 "...הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה

 10 

 11 תויריעל תוריחבה לעו תסנכל תוריחבה לע ובש 1 ףיעסב רומאל םאתהב ,לח הלומעת יכרד קוח
 12 .תוימוקמה תוצעומלו

 13 םע רשקב ,)תוימוקמ תויושר הז ללכבו( רקובמ ףוג לש םיבאשמב שומיש לע רסוא רומאה ףיעסה .2
 14 לוצינ לע רומשלו ,םידמעומה ןיב ןויוושה לע רומשל ןניה רוסיאה תוילכת .תוריחב תלומעת
 15 ;)8.11.2009( לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת( תוריחב יכרצל אלו ,ודעונ םהל םיכרצל רוביצ יבאשמ
 16 'ח טפושה ,'חאו בגר ירימ 'נ ןהכ ימר 2/21 כ"בת ;ןייטשנייפ תשרפ – ןלהל( הי'צקורפ 'א 'שה
 17 .))ןהכ ימר תשרפ – ןלהל( )18.04.2018( רצלמ

 18 ירחבנל עגונה לכב הרתי הדפקה דיפקהל שי ,הלומעת יכרד קוח תוילכת חכונ יכ הרומ הקיספה .3
 19 דמעומל הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ תאז ,םינהכמ רוביצ
 20 תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת ,ןהכ ימר תשרפ ,ןייטשנייפ תשרפ :ואר( ןהכמ
 21  .))ירפוח תשרפ – ןלהל( ןארבו'ג 'ס טפושה ,)16.6.2013( ירפוח 'נ הננער ריעה

 22 יפל ןחבית ,רוביצ יבאשמ םע רשקב העצבל ןיא ןכלו ,הלומעת איה תינולפ הלועפ םא הלאשה .4
 23 'נ יביט דמחא כ"הח 1525/15 ץ"גנד( ריבסה רחובה יניעב הלועפה לש תיטננימודה התילכת ןחבמ
 24 ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב ;)23.08.2017( ונתיב לארשי תגלפמ
 25 ,הנשמ ינחבמ לש הרוש תועצמאב תנחבנ הרותב איהו ,)ןהכ ימר תשרפ ,)1992( 704 ,692 )2(ומ
 26 ,תושרה לש תיתרגש הלועפב ןניקסע םאה ,הלועפה םזוי תוהז ,הלועפה עוציב דעומ :רתיה ןיבו

 27 לש תובישחהו םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה ףקיה ;תימעפ דחו תידוחיי הלועפב וא
 28 ןחבמב הלא לכ דצלו ,וז תנוכתמב המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב תדמועה תרחאה תילכתה
 29 תטלחהל 5 הקספ ,)12.7.18( הירכז ןסינ ד"וע 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע( ןויגיההו רשיה לכשה
 30 .)םשד תואתכמסאהו ,לדנה 'נ טפושה

 31 

 32 

 33 :םינורסמה )1(

 34 םע רשקב רוסא וב שומישהו ,ירוביצ באשמ הווהמ הצעומה לש טנרטניאה רתא יכ קלוח ןיא .5
 35 חותפ באשמב רבודמ ןכלו ,טנרטניאה רתאל רשקל יאשר םדא לכ תאז םע .תוריחב תלומעת
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 1 ,)22.7.2013( הווקת חתפ תייריע 10/20 היעבא ;ןייטשנייפ תשרפ( רוביצה שומישל ,ליגרכ ,דמועה
 2 .)ןארבו'ג 'ס טפושה 'בכ

 3 לולע םסרפמה ,םמצעשכל הלומעת םניא ,)רטלזוינ( יטנרטניאה תושדחה ןולעו רתאה ינכת םא םג .6
 4  .)ןהכ ימר תשרפ :וושהו ואר( הלומעתל רסמה תא ךופהל

 5 תושדח ןולעל וא הייריעה רתאל םהב רשקמו ,הלומעת ינורסמ חלוש ןהכמה הצעומה שאר רשאכ .7
 6 ,ךכ לע הרתיו ,הצעומה תוליעפ םע ויגשיה תא ךורכל תנמ לע ךכב שי הקיפמ הצעומהש יטנרטניא
 7 .ומעטמ תוריחב תלומעתל ,םייביטמרופניא םיכרצל הצעומה הקיפהש םיסכנב שומיש תושעל

 8 וא הצעומה ירתאל םירושיק יווילב הלומעת ינורסמ חולשל 1 בישמה לע רסוא ינא רומאה רואל .8
 9 ונובשח לע ןכ תושעל וילע ,ותוליעפב רדהתהל שקבמ 1 בישמהש לככ .המעטמ יטנרטניא ןולעל
 10 .ותקפהבו

 11 קוחל םאתהב ,הלומעת יכרצל םינורסמ תצפהל תועגונה תורמסמ עובקל ידכב וז הטלחהב ןיא .9
 12 .יתוכמסב יוצמ וניא רבדה ןכש ,םאפסה

 13 :םידלי םע תונומת םוסרפ )2(

 14 :עבוק הלומעת יכרד קוחל ג2 ףיעס .10

 15 ,הז ןינעל ;15 ליגל תחתמ וליגש דלי תוריחב תלומעתב ףתושי אל"
 16 ,תוריחב תלומעתב ,שומיש טעמל – תוריחב תלומעתב ,"ףותיש"
 17 "תיתרגש תוליעפב דלי עיפומ םהבש הטלקהב וא םוליצב
 18 

 19 ,הריתעה אשונ ,ולש ישיאה קובסייפה ףדב 1 בישמה ימוסרפ לש תירקיעה םתילכת יכ קלוח ןיא .11
 20 קוחל ג2 ףיעסל גירחה חכונ רתומ םידליה תונומתב שומיש םאה ןוחבל שי ,ןכ לע .תיתלומעת איה
 21  .תיתרגש תוליעפב םידלי לש הטלקה וא םוליצב םידליב שומיש ריתמה ,הלומעת יכרד

 22 תושארל תודחוימה תוריחבה ןמ םירבד ימוכיס" ובתכמ תרגסמב ,ל"ז ןישח לאשימ טפושה 'בכ .12
 23 :יכ עבק ,גרוב םורבא רמ ,זאד תסנכה ר"ויל 14.3.2001 םוימ "הלשממה

 24 ,ןוכנ הז אהי אל ,ונינפלש קוחה-תארוה לש התילכתל ונתעד ונתיתב"
 25 םידמעמ לע ומצע שרופכ "תיתרגש תוליעפ" גשומה תא שרפל ,יתעדל
 26 תוליעפ"כ הנייפאל היה ןתינש תוליעפב םידלי םיעיפומ םהב םימייובמ
 27 ".תמיובמ התייה אלול "תיתרגש

 28 "תויחנהו תוטלחה" ,הלשממה שארלו 16-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ידי לע םסרופ(
 29 )2001 ראורבפ ,א"סשת טבש ,הלשממה תושארל תוריחבהמ

 30 וא םוליצש ידכ םירבטצמ םיביכר ינש םויק בייחמ הלומעת יכרד קוחל ג2 ףיעסב עובקה גירחה .13
 31  – תרתומ אהת ,תוריחב תלומעתב ,םידלי לש הטלקה

 32  .תיתרגש תוליעפ תרגסמב החקלנ המצע הנומתה )א(
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 1 ,תיתרגשה תוליעפה תא תדעתמ איהו ,המצע תיתרגשה תוליעפה ךותמ השענ הנומתה םוליצ )ב(
 2 םוליצ ךרוצל דחוימב העטקנ תיתרגשה תוליעפה םא רמוחו לק( םיוב םוליצה רשאכ אלו

 3  .)הנומתה

 4 ךרוצל ורדתסה ,1 בישמהו םידלי תוברל הב םימלוצמה לכש רחאל המלוצ הריתעה אשונ הנומתה .14
 5 ,תיתלומעת התילכתש הנומת םוליצ ךרוצל ,ונייהד .הלומעת יכרצל דעונ הב שומישהש ,הנומתה
 6  .1 בישמל ,םייובמ ןפואב ,םתוא ופריצו ,םתוליעפמ םידליה תא ורצע

 7 .םידלי ףותישב הלומעת איה ןכש ,שומישב הרוסא הנומתה ,ךכשמ

 8  .הרות תחמש תוגיגח ךלהמב ומלוצש םידליה תונומתל עגונב רבדה ךכ אל .15

 9 םהל ,תוגיגחה ךלהמב ומלוצש םייתרגש םימוליצב רבודמ יכ תוארל ןתינ ,ולא תונומתב ןויעמ
 10 ךלהמב םידלי לש תונומתב שומישב רבודמ ,ךכשמ .תוגיגחב קלח םילטונה םידלי ובברתשה
 11 ןהב "תומייובמ" תונומת ובברתשה ,הז הרקמב םג .םוסרפב תורתומ ןה ןכלו ,תיתרגש תוליעפ
 12 .שומישב תורוסא ןהו הנומתה ךרוצל םידלי ודימעה

 13 
 14 

 15 :רוביצ ידבוע תונומת םוסרפ )3(

 16 םג ,תוריחב תלומעת ךרוצל םהיתונומתב שמתשהל רוסאו "רוביצ יסכנ" םיווהמ רוביצ ידבוע .16
 17 יבגל םג םינוכנ םירבדה .ונומימבו 1 בישמה לש ישיאה קובסייפה דומעב השענ םוסרפה םא
 18 מ"רתב הטלחהה 'ר( יטרפ םרוג ידי לע רישי ןפואב םיקסעומ םה םא םגו ,הארוה ידבועו םירומ

 19 24/20 כ"בתב ןארבו'ג 'ס טפושה ירבד ;)2.10.2018( 'חאו לאילמג לאוי 'נ 'חאו וטניפ רהס 90/21
 20 .))03.03.2018( ינרותה ךוניחה ןייעמו ס"ש 'נ ש"ודח

 21 רוביצה ידבוע יכ בושחל ריבסה רחובל םורגל הלולע ,רוביצ ידבוע ףותישב תונומת תאלעה .17
 22 מ"רת וושהו ואר( ןיכסהל ןיא תאז םעו ,תוריחבב דצ םילטונו ,תוריחבה עסמב קלח םיחקול

 23   .))רצלמ 'ח טפושה( אבס רפכ תייריע 'נ יול םרוהי 69/21

 24 דומעמ ריסהל 1 בישמל הרומ ינא הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 ףיעסל םאתהב ,ןכ לע רשא .18
 25 ידבועו םירומ לש םימוליצ תוברל ,רוביצ ידבוע םיעיפומ ובש םוסרפ לכ ולש ישיאה קובסייפה
 26  .ירוביצ ףוג וניא םהלש רישיה קיסעמה םא םג ,הארוה

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 :רבד ףוס .ג

 32 :1 בישמה לע רסוא ינאו ,ירקיעה הקלחב תלבקתמ הריתעה רומאה לכ רואל .19
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 1 וא הלש טנרטניאה רתאב הייריעה תועדוה ףותיש ךות ל"אוד תועדוה וא םינורסמ חולשל )א(
 2 .הלש יטנרטניא תושדח ןולעב

 3 תוליעפ ךלהמב אלש – ליעל 14-ו 13 םיפיעסב טרופמכ ,הלומעת יכרצל ,םידליב שומיש תושעל )ב(
 4 .הלא תונומת ריסהל וילעו ,אדירג תיתרגש

 5    .הלא תונומת ריסהל וילעו ,הלומעת יכרצל רוביצ ידבועב שומיש תושעל )ג(

 6 תואצוהב 1 בישמה אשי ,יקלחה םיכילהה יוצימו ,הריתעה תשגהב יוהישה חכונ ,ןכ לע רשא .20
 7 .הצעומה תפוקמ ואובי אלש ,₪ 5,000 לש הבוגב ,רתועה

 8 
 9 
 10 .)2018 רבוטקואב 15( ט"עשתה ןוושחב ׳ו ,םויה הנתינ
 11 
 12 

 13 לט םהרבא
 14 

 15  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 16 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 17 םורד-זכרמ תירוזאה
 18 

 19 


