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 114 /21  מ"רת
 

  :רתועה
                 

 
 ינב רחבומ ןב
     

 
 ד ג נ 

 
 

 סמטס יסוי :בישמה
 

 
 

 העינמ וצל השקב
 

 
 :הל הבוגתהו השקבה

 

 הז דיקפת לע דדומתמו םינש 16 הזמ ןומרחה תואובמ תירוזאה הצעומה שאר וניה שקבמה

 .30.10.18 םויב םייקתהל תודיתעה הצעומל תוריחבב תפסונ הנוהכל

 

 .תובורקה תוריחבל ומצעב דדומתמו ןדריה רמשמ בשות וניה בישמה

 

 ;ןהכמה הצעומה שארב עוגפל הרטמב רקש ירבד בישמה םסרפ 21.09.18 םויב ,שקבמה תנעטל

 תאזו ,םיריכב רוביצ ידבוע תבלעה - לש השעמ ,ןעטנה יפ-לע ,ליכמ םוסרפה ןכותש םושמ תאז

 ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 13ףיעסל דוגינבו "תוריחבל תנגוה יתלב הערפהל" הנווכ ךותמ

 .)"תוריחבה קוח" :ןלהל( 1959 – ט"ישתה

 

 םוסרפ לכב יכ ,עבוקה תוריחבה קוחל )5()ב(10 ףיעסל דוגינב ושענ םימוסרפה יכ ,ןעטנ דוע

 .םוסרפה תנמזהל יארחאה לש ונעמו ומש לש םוסרפ השעי

 

 הצעומב ונל ןינע יכ ,םוסרפה רבדב ןיוצ תע הטוב הפשב ושענ םימוסרפה ,רתועה תנעטל

 דועב ;םושיא יבתכ ,לוכיבכ ,ושגוה םדגנש םיריכב הרשמ יאלממ םישמשמש ימבו תתחשומ

 .ןוכנ וניא רבדה
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 דומעב העדומה תא גיצהלו ךישמהל בישמה לע רסואה העינמ וצ ןתמל שקבמה רתוע ,ןאכמ

 בישמל תורוהל ,ןכ .תוריחב תפוקתב םימסרופמה רקש ירבדב רבודמ ןכש ולש קובסייפה

 .העדומה םוקמב ולש קובסייפה דומעב הטלחהה תא םסרפל

 

 תשיגל .התוחדל שקיבו השקבל דגנתה ותבוגתב הלה ;בישמה תבוגתל יתרבעה השקבה תא

 םירבדה תאו ולש תוריחבה עצמ תא גיצהל ידכ וב שיש ךמסמ אוה םסרפ 21.9.18 םויב ,בישמה

 רומאב ןיא יכ ,שיגדהל אוה שקיב ,דוע .רחבי רשאכו םא ,תונשל וא/ו עצבל ותנווכב שיש

 הבוגתה תרגסמב .תמא וניה הז ךמסמב בתכנ רשא לכ ,ןכש העינמ וצ ןתמ קידצהל ידכ ךמסמב

 .םוסרפה תותימא רבדב ותנעט תא הבחרהב טריפ

 

 :הערכהו ןויד

 

 :תונעט יתש שקבמה יפב ,השעמל

 

 )5()ב(10 ףיעס יפל םסרפמה תא תוהזל הבוחה חוכמו םאתהב ,םימסרפמה תוהז הניינע ,תחאה

 .קובסייפב בישמה ידי לע םיירקש םימוסרפ םיצפומש הנעטה ,היינשה .תוריחבה קוחל

 

 קוח תוארוהל םאתהב .ךכל בישמה תאמ תוסחייתה יתיאר אל ,הנושארה הנעטל רשאב

 יתיאר אל .הנמזהל יארחאה לש ונעמו ומש – םסרפמה תא תוהזל הבוח שי ,ןכא תוריחבה

 .הריתעה לש הז ביכרל רשאב הנגה תונעט בישמה יפב ןיא ,ןאכמ .והוז הז קיתב תועדומהש

 

 ,ומסרופ רשא םירבדה תותימא תלאש - הניה קרפה לע תדמועה הלאשה ;היינשה הנעטל רשאב

 תוריחב תלומעת ינידל הרושקה הלאש הניא וז הלאש .תמא וא רקש ירבדב רבודמ םאה - ירק

 הלאכ םימוסרפ לש ןכותב ברעתמ וניא ללככ ,תוריחבה תדעו ר"וי .םירחא םינידל םא יכ

 .םירחאו

 

 ןארבו'ג טפושה 'בכ דמע ,ותרגסמב ,)17.03.13( ןרוק 'נ בל-רב 177/20 מ"רת ואר ,הז רשקהב

 לש ןכות ןיגב העינמ יווצ ןתמל תוכמס תוריחבה תדעו ר"ויל ,ומעטל ,עודמ הלאשה לע הבחרהב

 לש ןחבמל הפופכו תוגירח תוביסנל תלבגומ וז תוכמס יכ ,עבקנ תאז דצל רשאכ הלומעת

 .הנממ החונ הניא תעדהש תוריחב תלומעת תזינג תללוכ הניא וז תוכמס .הבורקה תואדווה

 יכ ,הבורק תואדו תמייק םא קר וליבגהל ןתינש יטילופה יוטיבה שפוח חוכמ תונגומ תועדומה

 .ןגומ סרטניאב הרומחו השק העיגפל איבי אוה

 .)05.02.15( 'חאו טנב ילתפנ כ"הח 'נ 'חאו יסוי הנוי 'פורפ 9/20 כ"בת ,םג ואר
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 קוחל 13 ףיעסל םאתהב , תוריחבה תלומעתל העירפמה הלומעתב רבודמ יכ ,ןעוט רתועה

 :הז ףיעס לש ונושל וז .תוריחבה

 

 תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת אהת אל – הערפה רוסיא" 

 הערפה םושמ םהב שיש ךרדב וא הרוצב הנעמל וא תחא םידמעומ

 םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב

 ".הנעמל וא תרחא

 

 :םיביכרמ השולש הנומ הז ףיעס

 

 ;תוריחב תלומעת  )א(

 ;הנעמל וא ,םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תישענה  )ב(

 םעטמ תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב הערפה םושמ וב שי הלומעתה עוציב ןפוא  )ג(
  .הנעמל וא תרחא הגלפמ

 

 ,ןאכמו ירקש םוסרפה תויה רבדב הנעטה לע תכמסנ רתועה לש ויפמ הנעטה ,ליעל רומאכ

 תנגוה יתלב הערפהל" הנווכ ךותמ םירחאבו הצעומה שארב עוגפל הרטמב השענ םוסרפה

 ."תוריחבל

 

 תא ןוחבל םילכה תא ידיב ןיא .יתוכמסב היוצמ הניא תמא וא רקש ירבדב רבודמ אמש הלאשה

 'נ רדה הקיבצ 223/20 מ"רתב ןארבו'ג טפושה 'בכ לש וירבד הז ןיינעל םיפי .םירבדה תותימא

 :5 ףיעסב םש ,)04.11.13( ןולדפ

 

 ,ותותימא לע ססבתהב הלומעת ןכות לוספל יתוכמסב ןיא ,תאז םע" 

 תא ןוחבל םילכ תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל ןיאש" םושמ תאזו

 ,רתועה םחנתהל לכוי ךכב םיילגר ול ןיא רקש .... םירבדה תותימא

 ינולא 'נ הנחוא 4/18 כ"בת "ידיב הניא רקש אוה המ העיבקהש אלא

..." 

 

 םוכיסל

 

 בישמה לע רסואה העינמ וצ ןתיל ,םש 14 ףיעס תרגסמב רתועה שקיב ,הריתעה תרגסמב

 רושקה לכב והשלכ וצ שקיב אל ,תאז דצל .ולש קובסייפה דומעב העדומה תא גיצהלו ךישמהל

 .םוסרפה תנמזהל יארחאה לש ונעמו ומשל רשאב תוריחבה קוחל )5()ב(10 ףיעס תוארוהל
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 תא םסרפלו קוחה תוארוהל םאתהב לועפל העדומה םוסרפל יארחאל הרומ ינא ,תאז ףא לע

 .םאתהב ונעמו ומש

 

 העדומה תא גיצהלו ךישמהל בישמה לע רסואה העינמה וצ הניינע וזש לככ הריתעל רשאב

  דמלל ידכ וז יתטלחהב ןיא .תיחדנ ,ליעל ץבוקמה ךמס לע ,הז ביכרב הריתעה ,קובסייפה דומעב

 ןתינש תורחא תויטפשמ/תויקוח הלועפ יכרד לע וא/ו םוסרפה ןכות תותימא לע ךילשהל וא/ו

  .הזכש םוסרפל סחיב טוקנל

 

 .תואצוהל וצ השוע יניא ןיינעה תוביסנב

 

 

 .ט"עשתה ירשתב הכ,04.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


