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129/10 מ"רת                                                                                                                                  	
	
	

                                        
   הדוהי רוא תייריע שאר מ"מו ןגס ,ד"וע ןורהא יזוע .1        םירתועה

	"ןורהא יזוע תושארב קר" תעיס  .2
	והילא רמוע ד"ועו  בל רב יטומ ד"וע י"ע

 
	                            ד ג נ                        

	
 הדוהי רוא תייריע שאר ,טחוש תאיל ד"וע  .1    :תובישמה
 "שדח רוא" תעיס .2                     
                             
               
  הטלחה                                                                          
 

 הריתעב םימיוסמ םיקלח םא בר קפס ררועתמ ,םויה העיגהש הל הבוגתהו הריתעה ארקמל

  .רקיע לכ הלומעת יכרד קוח תרפה התשענש תוארל השק םירחא םיקלח ןיינעלו יעבדכ םיססובמ
 

  . .םירבדה תא ראבא

 

 תמדקומ היינפ
 תא םיניבמ םהש רורב אל .הריתע תשגהל םדוק תמדקומ היינפב ךרוצל ,הארנכ ,םיעדומ םירתועה

  .תאזכ היינפ לש התילכת

 
 ,הדוהי רוא תייריע ש"מעויל ןכו תובישמל חלשנש תמדקומ היינפ בתכמ הריתעל ופרצ םירתועה

 12 וא 22 תויהל הזחנש די בתכב ןקותש ךיראת תאשונ תמדקומה היינפה .לדניפש תימולש ד"וע

  .ותועמשמ תררבתמ תעכ .השענש ןוקיתל תובישח יתסחיי אל הריתעה תא יתלביקשכ .רבמטפסב

 
 םתחנ ובש דעומה םג הזו 20.9.18-ב הכרענ איהש ןיוצמ הריתעה ףוגב .25.9.18 םויב השגוה הריתעה

 ,הריתעה ףוגב תרכזומ תמדקומה היינפהש ןויכ .)בל-רב ד"וע ידיב תמואמש דעומ( רתועה ריהצת

  .)הריתעה ירחא םיימוי( 22.9.18 אוה הדעומש ןכתיי אל
 

 ןוקיתה לא ותוא סחייל ןתינ ץמאמבש דעומ( 12.9.18 אוה תמדקומה היינפה לש הדעומ ילוא ,ךכ םא

 הלגמ הבושתה .לדניפש ד"וע ידיב רתועל החלשנש הבושתמ תראבתמ הלאשל הבושתה .?)דיה בתכב

	 .22 אלו 12 אל .17.9.18 םוימ איה תמדקומה היינפהש
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 היינפהש ררבתמ – םתריתעל התוא ופרצ אל םירתועהש – לדניפש ד"וע תבושתמ .ןכ לע רתי

 רשפאמש טוריפ ןתינ אלו ןהשלכ תויאר וא דועית ףרוצ אל ,תימתס טעמכ ,תיללכ התייה תמדקומה

  .התייה אל וליאכ תימדנ איהו ךרע תרסח תאזכ היינפ .תוסחייתה

 
 ןידה תכרוע .ןידכ תראובמו הכורעש תמדקומ היינפ לש התובישח תא החיכומ לדניפש ד"וע תבושת

 שי םאו קדביי טרפ לכ ,דועית וא םיכמסמ וגיצת ,םכיתונעט תא וטרפ אברדא ,םירתועל תרמוא

  .השעיי ןוקיתה רבד ןקתל ךרוצ
 

 תמדקומ היינפ תגצומ הבש הריתע לש ביתנל םירתועה ונפ ,הבושתה לש ביתנב ךליל םוקמב

 םניאו םיביגמ םניא הייריעה ימרוג וליאכ  הארייש ידכ הבוגתה תגצומ אל ;רורב אל הדעומש
  .ןהשלכ תורפה ןוקיתל םילעופ

 

 הייריעה לש םייפסכ םיבאשמבו הייריעה ידבועב רוסא שומיש
 הרימ 'בג לש התופתתשה אוה דחאה ןיינעה .םיניינע ינשל םירתועה םיסחייתמ הז הריתע ביכרב
 ידבוע תוברועמ יכ  ,קדצב ,ןעטנ .ןויבס הוונב םיוסמ תיב גוחב ,ינוריעה 106 דקומ תלהנמ ,ינלהק

  .הלוספ תוברועמ איה ,םדיקפת חוכמ תביוחמ הניא וז םא תוריחבה תכרעמב הייריעה

 
 ,)דבלב תוחכונ וא הליעפ תופתתשה( תיב גוחב תופתתשהה רשפ המ הריבסמ הניא הריתעהש אלא

 וא הייריעב דיקפת תאשונ איהש םושמ גוחל הנמזוה ינלהק 'בג םאה ?גוחה לש םזויה ימ

 של הלועפה יכרד תא הריבסה איהש חיננ .ינלהק לש הקלח היה קוידב המ .תיארקא התופתתשהש

  ?תוריחבה אשונל הז לש רשקה המ  106 דקומ
 

  "הרקמב תיבה גוחל העלקנ" ינלהק 'בגש רמאנ .המומע יד וז הדוקנב הבוגתה םגש ןייצל יואר

 שרדנש יפכ םירתועה וגהנ וליא םלוא .)הזכש תוירקמ לפכ ןימ( "תולאשל הבישמ המצע האצמ"ו
 תשארש הבוגת תלבקתמ התייהש רשפא ש"מעויל םיטרפ וגיצה וליאו תמדקומ היינפל סחיב

 .תויחנהה תא דדחל הרומו הגשמ השענש תלבקמ הייריעה

 

 םג ףא אלא רקסל היאר ןיאש דבלב וז אל .הייריעה ןומימב תובישמה וכרעש רקס אוה ינשה ןיינעה
  .רקיע לכ וניוצ אל ןימזמה םרוגה תוהזו ודעומ ,רקסה אשונש וז

 

  רֵפֵמ טוליש
 .ןידה תא תדגונ םתבצהש הבישמה לש םיבר תוריחב יטלש ולתנ ריעה יבחרבש םינעוט םירתועה

  .דיחיו דחא טלש לש םוליצ תועצמאב תאבומ המגדה
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 תודוה רחא רפמ טוליש ןיא .ותבצה רחאל דימ רסוה הריתעב גצומה טלשה יכ םינעוט םיבישמה

  .הבישמה תושארב הייריעה לש תצמואמ תוליעפל

 

 ,םיפסונ םיטלשב רבודמ םא .ןידכ אלש השענ ותבצה םצעש לבקא ,ידיחיו דחא טלשב רבודמ םא
  .ןהשלכ תויאר ףרצל םירתועה לע

 

 תוריחב תלומעת תורטמל םידלי לוצינ
 אוהשכ םוליצהמ .םידלי תצובק םע הייריעה תשאר לש דחא םוליצ גצוה .הנעטל סוסיב יתאצמ אל

 .םיוק םוליצה דמעמ הזיאבו םוליצה יתממ רורב אל .תוריחב תלומעת לא רשק הארנ אל ומצעל

 .םנכת המו הייריעה תשאר יפמ םירבד ואשנ דמעמ ותואב םאה
 

 גח יעוריא ,תונתמ
 הייריעה תשאר םעטמ ,תדלויל תוכרעו רפס תיב ידליל םיטוקלי תקולח לע םיעיבצמ םירתועה

  .הלומעת יכרד קוח יפל תורוסא תונתמכ
 

 ןועבר ידמו  לכוא תספוק םינגה ידליל קינעהל הנשב הנש ידמ תגהונ הייריעהש ררבתמ הבוגתה ןמ

 תשאר תמיתח תא תואשונ וללה תונתמה ללכ ךרדב .ןועבר ותואב ודליש ימל תמיוסמ הנתמ קינעהל
  .תונתמה ןמ התמיתחו המש תא טימשהל הבישמה הדיפקה תוריחב תפוקתב םלוא הייריעה

 

 תקנעה .תומיוסמ הייסולכוא תוצובקל ןטק וכרעש יש לש תיתרוסמ הקנעהב לוספ לכ אצומ ינניא

 הכרע םא םג( הלוספ הנתמה .וז הפקשה םע דחא הנקב תולוע תדלויה תכרעו לכואה תואספוק
 תלומעתכ התילכת לע דמלמה ןפואב תנתינ איה םא םוא  תוריחב תכרעמב קר תנתינ איה םא )ךומנ

 וליפא ןכו .לוספ ךכב תוארל היה רשפא ישה תקולח לש הנושאר הלועפ וז התייה וליא ןכל .תוריחב

 תמסיס הנשה ודמצוה תדלויה תכרעל וא לכואה תספוקל לבא המימי םימימ תמייקתמ ישה תקולח
  .לוספ ךכב היה זא םג ,תוריחב

 

  .)יתוכמס רדגב הנניאש בוצקתה תלאשמ םלעתמ ינא( יניעב הניקת םירומאה ישה ירבד תקולח

 
 ןונימב תישענ איה םא הלוספ הניא איה םג םיינוריעה גחה יעוריאב הייריעה תשאר תופתתשה

 "רוביצל עדימ" תריסמ אל םג( הלומעת ירדענ םירצרצק הכרב ירבדב תוקפתסה ךות ילאמינימ

  .)םכשה לע תימצע החיפטל אלא דעונ אלש
 

  .ןידכ אלש הז רשקהב תלעופ הבישמהש היאר ןיאו הנעט ןיא
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 רבד לש וללכ
  .םתריתע סוסיב ידכ תקפסמ תיטפשמו תיתדבוע תיתשת וגיצה אל םירתועה

 

 ןמ היינפ הכרענ .התואנ המידקמ היינפ הכרענ אל ,תישאר .םימעט השולשמ הריתעה תא החוד ינא
 הריתעה תא ןוחבל ינממ ענמנ ךכבו הטמשוה הל הבושתה .הלגנה לע רתסנה הב ברש ,ץוחלו הפשה

 .יוארכ

 
 גוח ןיינע וא טולישה ןיינע לשמל( חכומ וניאו רורב וניא הריתעה יביכר תצקמב םגפה ףקיה ,תינש

 .)רקסה ןיינע ,תיבה

 
  .)גחה יעוריא ,יש( ןידה לש הרפה ןניא הבישמה תויולהנתהמ קלח תישילש

 

 יבאשמב שומישל וא םייק אוה םא רפמ טולישל רשכה הווהמ הניא הריתעה תייחדש לקנ ןובנל תעד

 תוליעפ לש הווסמב הרוסא הלומעת םויקל וא ,)הזכ שומיש שי םא( תוריחבב דצ יכרצל הייריעה
  .תיתרגש תינוריע

 

  .תופסונ תוריתע וצוצי אלש ידכ הלא םיניינעב תיב קדב השעייש יאדכ
 

 םירעמ לדבהב( הדוהי רואב )תיחכונה( תוריחבה תכרעמ יניינעב יינפל תגצומש הנושאר הריתע וז

 תעבה ךות ,רתועה דגנכ תואצוה תקיספמ ענמא ןכל .)תוריתע עפש ילע תועיפשמש זוחמב תורחא

 .הריתע תשגה ינפל יוארכ להנתיו וידעצ תא ןחבי דיתעבש הווקת
 
 

 .םידדצה תוחכונב אלש )	16:49 26/09/2018(ט"עשת ירשת ז"י םויה הנתינ
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