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 :םידדצה תונעטו עקר .א

 ומייקתיש תובורקה תוריחבב ריעה תושארל דדומתמו ,הווקת חתפ ריעה תצעומ רבח אוה רתועה .1

 .30.10.2018 ךיראתב

 םידבוע םה 6-2 םיבישמהו ,וז הרשמל תפסונ הנוהכל דדומתמה ,ןהכמה ריעה שאר אוה 1 בישמה .2

  .הייריעב םיריכב

 רתועה תונעט

 א2 ףיעסל דוגינב ,ותודמעומל תוריחב תלומעת םע רשקב רוביצ יבאשמב שומיש השוע 1 בישמה .3

 ינולע ץיפה ףאו ,ותבוטל הייריעה ןומימב ,רוביצ יסחי תובתכ םסרפ 1 בישמה .הלומעת יכרד קוחל

  .רוביצ יפסכמ הלומעת

 ילבמ תאזו ,תוריחבה תארקל בחרנ ףקיהב רוביצ יפסכמ םינמוממה םיעוריא ןגראל גאד 1 בישמה
 קלחבו ,ומעטמ תוריחבה תלומעתב ומש תרדאה ךרוצל ,הייריעל יטפשמה ץעויה רושיא תא לבקל

  .םירבד אשנ ףא הלא םיעוריאמ

 תוחכונב היהי עוריאהש ספדוה ןקלח לעו 1 בישמה לש ומש ןייוצמ םיעוריאל תונמזההמ קלח לע

 םתחנה "ריעה שאר רבד" ספדומ ןהילעש ריעה לש תופמ םיבשותל תקלחמ הייריעה .ריעה תלהנה
  .םידימלת םע תוחיש עצבמו רפס יתבל עיגמש ,1 בישמה לש ומשב

 ריעה יבשותל םיליימ חולשל םהל הרוה תע ,תוריחב תלומעת ךרוצל הייריעה ידבועב רזענ 1 בישמה .4

 םתכימתל הרומתב םידבועל רכש תובטה קלחמ אוהו ,ישיא ןפואב םתוא ךרבמ אוה םהב

 .תיטילופה

 הלומעת ןוטרס ןירקמ ,ומעטמ הלומעת יטלש הלות אוה םהילע ,הצעומה ינבמב שמתשמ 1 בישמה .5

 1 בישמה לש יטילופ ישיאה קובסייפה ףדו הייריעה ןיינבב הנתמהה רדחב םיכסמ יבג לע יטילופ
 .ינוריע קובסייפ ףד היה רבעב ףאו ,רוביצ יבאשמ ןומימב לעפומ

 תיחנהל דוגינב תאזו ריעל םיעגונה םינוש םירקס אלא םניאש תועדומ ומסרופ ריעה יבחרב .6

 .1.1901 'סמ ש"מעויה

 דוגינב ,העיסה תויתואב שומיש ךות תוריחב תועדומ םסרפמו ,םייטילופ תיב יגוח עצבמ 1 בישמה .7

  .תוריחבה קוחל 7 ףיעס תארוהל

 ,)תוריחבה םוי ינפלש 42-ה םויב( ףלח תויתואב שומיש לע רוסיאהשכ השגוה יינפבש הריתעה

 ולא תויגוסל תועגונה תונעטה ךכשמ .תיב יגוחב תופתתשה לע רוסיא לכל יתוא הנפה אל רתועהו
 .הליע רסוחמ תוחדנ
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 םיעגונ םניאש "םיילהנמו םיילילפ" םיניינע ללשב ישיא בויחב בישמה תא בייחאש שקיב רתועה .8

 דע ב17 םיפיעס יפל םיווצ ןתיל הניה תוריחבה תדעו ר"וי לש ותוכמס ,עודיכ .הלומעת יכרד יקוחל

 לע ןתוא ףא החוד ינא ,הלא תויגוסב ןודל תוכמס רוקמ אצמנ אלשמו ,הלומעת יכרד קוחל ד17
 .הליע רסוחמ ףסה

 1 בישמה תונעט

 תדעוולו הנידמה רקבמל חלשנ 2.8.2018 םוימ הינפה בתכמ .שרדנכ תמדקומ הינפ התשענ אל .9

 וחלשנש רתועה לש תונולתה לכ .1 בישמל ותוא חולשלמ ןווכמב ענמנ רתועהש ךות ,תוריחבה

 .1 בישמל אלו 6-2 םיבישמל קרו ךא וחלשנ ,הריתעל ופרוצו םיליימב

 .ומעטמ תוריחב ינולעל וא ינ"צחי םוסרפ םשל רוביצ יבאשמב שומיש לכ השע אל 1 בישמה .10

 םישדוחה 6 תפוקתל תמדוקש הפוקתב( תויושרל תוריחבה תפוקת םרטב ושענ םיעוריאל תונמזהה .11

 ןה םיעוריאהו תויוליעפה לכו ,1 בישמה לש ומש עיפומ אל ללכ ןקלח לע ,)תוריחבה םוי ינפלש
 היהיש ילבמ ,יתרגש ןפואב םיעוריאב קלח לטונ 1 בישמה .הייריעה תמייקמש תויתרגש תויוליעפ

  .דבלב הכרב ירבד ,רתויה לכל ,םהב אשונו ,ןידה תא רפהל ךכב

 הרגשבש רבדכ רפסה יתבל תובר םימעפ עיגמ אוה ,ךוניחה להנימ שאר 1 בישמ לש ותויה ףקותמ .12

 .םייטילופ םיניינעב םידימלתה םע רבדמ אל ללכ אוהו ,םינש שמחמ הלעמל רבכ

 .רוביצ יפסכמ םינמוממ אלו העיסה יפסכמ םלוכ םינמוממ םייטילופה םיסנכה .13

 העבצה תוכז םהל ןיא אליממ רשא ,םישדחה םיבשותל הייריעה תקלחמש הכרע איה ריעה תפמ .14

 םיספדומ ריעה שאר לש הכרבה ירבד םג .יתרגשו ףטוש תורישב רבודמו ,ריעב תוריחבה תכרעמל

 .םימדוק ריע ישאר םע םינש ךשמב היה ךכו הרגשבש רבדכ תופמה לע

 ,םתדובע תועשב אלשו םנוצרמ ורובע םילעופו וב םיכמות 1 בישמל םיעייסמה רוביצ ידבועל .15

 .םרכשב ברעתמ וניא 1 בישמהו

 .וב םיכמותה םינכודב םירכומ תמזויב הלתנ קושב טולישה .16

 .דמעומה וא העיסה יבאשממ ולוכ ןמוממו ,הייריעה דומע אלו ישיאה ודומע אוה קובסייפה ףד .17

 תושקב םילעמ םה םכלהמבש םיבשות םע םישגפמ ךורעל 1 בישמ גהונ ולש היצנדקה תליחתמ .18

  .םיבשותל הנעמ תתל ידכ עוצקמה ישנא םע םהילא עיגמ היה 1 בישמהו םיכרצו

 םיתבב תוריחב יסנכ ךרוע אוה יכו ,תוריחבה תכרעמ תליחתמ הלא ןיעמ םישגפמ ךרע אל 1 בישמה

 .קוחה תוארוהל םאתהב םייטרפ
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 6-2 םיבישמה תונעט

 תא הרפמה הלועפ לכ םיעצבמ םניא םה ןכש תובירי רדעיה חכונל ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי .19

 .הלומעת יכרד קוח

 םיאבומ םיינוריעה םיעוריאה יכו םיינוריע םיעוריאב חכונ היהי ןהכמה ריעה שארש העינמ ןיא .20

 תאשל אל רוביצה ירחבנ תא החנמ ףאו  ,תינטרפ םתוא תנחובה ,תיטפשמה תצעויה לש הרושיאל
 םיעוריאל םיעגונ הריתעב םיטרופמה םיעוריאה .םירצק הכרב ירבד דבלמ םיעוריאב םירבד

 .וז הפוקתב םיגירח םיעוריא ומייקתה אלו הייריעה לש םייתרגש

 .תוריחבה תפוקתב תופמה תא קלחל אלש התחנה תיטפשמה תצעויה .21

 וניא רבדהו ,תוריחבה ינפל הנש יצח לש הפוקתב לח אל תונמזהה לע 1 בישמה לש ומש תספדה .22

  .הלומעת יכרד קוחל דוגינב דמוע

 לש םתדובע תרגסמבו תועשב התשענ היריעה ידבוע תופתתשה יכ הריתעה בתכמ תוארל ןתינ אל .23

 .תוריחבה תפוקתל תויחנה דודיח הייריעה ידבוע לכל תיטפשמה הכשלהמ חלשנ ןכו ,םידבועה

 .םידבועל רכש תובטה קלחמ 1 בישמהש ךכ לע העידי םהל ןיא .24

 לועפל אלש הייחנה הנתינ ןכו תיטפשמה הכשלה תייחנהב רסוה הייריעה ינבמ לע יולתה טולישה .25

 .דיתעב ןכ

 .םירקסה תכירע םג ךכו הייריעה ידי לע ןמוממ אל 1 בישמה לש קובסייפה ףד .26

 :תיביטמרונה תיתשתה .ב

 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .27

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

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

 

 תויריעל תוריחבה לעו תסנכל תוריחבה לע – ובש 1 ףיעסב רומאל םאתהב ,לח הלומעת יכרד קוח

 .תוימוקמה תוצעומלו

 ךרוצל ,תוימוקמ תויושר הז ללכבו ,ירוביצ ףוג לכ לש םיבאשמב שומיש לע רסוא רומאה ףיעסה .28

 :תוילכת רפסמ תודמוע הז רוסיא דוסיב ,תוריחב תלומעת
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 אוה תוריחב תלומעת ךרוצל רוביצה יסכנב שומיש תושעל רוסיאה"
 שפוח לש דוסיה יללכ לע הנגהל תובישח תברו תיתוהמ תועמשמ לעב
 .יטרקומד רטשמב יתקוח דממ םהלש ,תוריחבה ךילה ןויושו תוריחב
 הכירצ תוישפוח תוריחבב תודדומתה יכ דוסיה ןויער תא אטבמ אוה
 תושיגנה תלוכיו םיעצמאה ןויושל ,רתיה ןיב ,רשפאה לככ ,רותחל
 תוריחבב דדומתמל תורשפא ןתמ .םידדומתמה לכל וחטבויש ,רחובל
 חוכמ תדחוימ תושיגנ ול שי םהילא ,רוביצ יסכנב שומיש תושעל
 ןויושה ךרעב תישממ העיגפ עגופ ,לעופב אלממ אוה ותוא דיקפתה
 רבוע תירוביצ הרשמב ןהכמה ,הרחתמה תא הבוטל ותולפהב ,תוריחבב
 רוביצ יסכנב שומיש עונמל ךרוצהמ עבונ רוסיאה לש ףסונ ןפ .תוריחבל
 הלא םיסכנ ודעונ ומשל אלש ,דדומתמ לש ישיאה וניינע םודיק תרטמל
 ,7 הקסיפ ,לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת( "הליחתכלמ תושרה ידיבש
 .)ןייטשנייפ תשרפ – ןלהל( הי'צקורפ 'א תטפושה יפמ
 

 רוביצ יכרצל רוביצ יבאשמב שומיש לע רוסיאב ואר תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי .29

 טפושה ,'חאו בגר ירימ 'נ ןהכ ימר 2/21 כ"בת :ואר( הלומעת יכרד קוח לש השארה ינבאמ תחאכ

 .))ןהכ ימר תשרפ – ןלהל( )18.04.2018( רצלמ 'ח

 ירחבנל עגונה לכב הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תארוה לע תאש רתיב דיפקהל שי יכ ,קספנ דוע .30

 דמעומל הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ תאז ,םינהכמ רוביצ

 ןייטשנייפ תשרפ ;רנרוד 'ד תטפושה ,)13.8.2003( הסיוס 'נ "בל" תעיס 32/03 מ"רת :ואר( ןהכמ

 ירפוח 'נ הננער ריעה תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת ;ןהכ ימר תשרפ
  .)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)16.6.2013(

 ןחבית ,רוביצ יבאשמ םע רשקב העצבל ןיא ןכלו ,הלומעת איה תינולפ הלועפ םא הלאשה ,עודיכ .31

 יביט דמחא כ"הח 1525/15 ץ"גנד( ריבסה רחובה יניעב הלועפה לש תיטננימודה התילכת ןחבמ יפל

 ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב ;)23.08.2017( ונתיב לארשי תגלפמ 'נ

 רתיה ןיבו ועבקנש הנשמ ינחבמב שומיש השענ ךכ ךרוצלו ,)ןהכ ימר תשרפ ,)1992( 704 ,692 )2(ומ
 הלועפב וא ,תושרה לש תיתרגש הלועפב ןניקסע םאה ,הלועפה םזוי ,הלועפה עוציב דעומ תניחבב

 תרחאה תילכתה תובישחו םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה ףקיה ;תימעפ דחו תידוחיי

 לכשה ןחבמב טוקנל שי יכ רמאנ ףוסבל .וז תנוכתמב המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב תדמועה
 ,לדנה 'נ טפושה ,)12.7.18( הירכז ןסינ ד"וע 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע( ןויגיההו רשיה

 .)םשד תואתכמסאהו

 :יכ עבוק תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס ,ליבקמב .32

 דבוע ןכו חותיפה תושר ,הקוסעתה תוריש דבוע ללוכ ,הנידמה דבוע"
 וא לארשיל תמיקה ןרקה לש ,תידוהיה תונכוסה לש ,תימוקמ תושר לש
 תוברל ,תילהנימ תוכמס םהל שי רשא ,ילארשיה רודישה דיגאת לש
 עגמ וב ךורכש דיקפת וא ,1945 ,)םורח תעש( הנגהה תונקת יפל תוכמס
 הבש תימוקמ תושר םוחתב תוריחבה תלומעתב קלח וחקי אל ,להק םע
 ".תוריחב תומייקתמ
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 רוביצ ידבועב שומיש .תוריחבה קוחל א2 ףיעס תארוה לש התילכתל המוד וז הארוה לש התילכת .33

 להנמ לש תונורקעב ,תוריחבב ןויוושה ןורקיעב עגופ ןהכמ רוביצ רחבנ לש יטילופ ןייפמק ןעמל

 ןצינ 'נ רוצ 93/18 מ"רת :ואר(  רוביצה ןומאבו ,רוביצה תורישה רהוטב ,תוינפ רסחו ןיקת
 .)ןארבו'ג 'ס טפושה )5.08.2013( ןצינ 'נ ונאיצרמ 44/20 מ"רת ;ןילביר 'א טפושה ,)28.10.2008(

 יסחי רואל ,ישפוחה ונוצרמ אלש לעופש יפכ לעופ רוביצה דבוע אמש ששחה ינפמ ןגמ רוסיאה

 ומח ןב 'נ סורג 31/20 מ"רת( רוביצה רחבנ ןיבל וניב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םילחה הררשה
 .)ןארבו'ג 'ס טפושה )17.7.2013(

 :יכ הנורחאל ךא עבק ,רצלמ 'ח האישנל הנשמה 'בכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי .34

 הקוספה הכלההו קוחה ןמ םילועה תונורקעה ,ןכ יכ הנה"
 תוריחבה תכרעמ ןיב הדרפה רוציל הפיאשה לע םיעיבצמ
 העיגפה חכונל ,ףיעסב םירכזנה רוביצה ידבוע ןיבל ,תימוקמה
 תוריחב תלומעתב םהלש תופתתשהמ האצותכ םרגיהל הלולעש
 תיארמו ,תימוקמה תושרהו רוביצה ןיבש םיסחיה םקרמ לע –
 יטילופ-אה יומידל סחיב ררועל לולע רבדהש תילילשה ןיעה
 אבס רפכ תייריע 'נ יול םרוהי 69/21 מ"רת( ".וב ביוחמ להנימהש
 ))יול םרוהי תשרפ – ןלהל( )23.09.2018( 'חאו
 
  

 תמדקומה הינפה תבוח

 :יכ עבוק ןידה ירדס תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .35

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

 םרטב דוע ,ןנד הרקמב ,תאז םע דחי .תוריחב יניינעב םיכילהה יוצימ תובישח לע קלוח ןיאש המוד .36

 הריתעה תשגה דעוממ ,םהיניב םירבדב אובל םידדצל היואר תונמדזה הנתינ ,יחתפל אשונה אבוה

  .ינפבש הריתעה תשגה דע טסוגוא שדוח יהלשב םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבל רוקמב

 תנמ לע רתועה םע םירבדב אובל ףאו ,םהיכרד תא ןוחבל היואר תונמזה םיבישמל הנתינ ,ךכשמ .37

 רדעיה רבדב םינוש םינועיטל תלחות דוע ןיא ,הז םירבד בצמב .הריתעב תיטופיש הערכה רתייל

 .הלא תונעט החוד ינאו ,םיכילה יוצימ

 
 
 הערכהו ןויד .ג

 :הלא םיעוריאב םירבד תאישנו םיעוריאב 1 בישמה לש וירוקיב – הייריעה דצמ םיעוריא םויק )1(

 בישמה לש קלח תחיקלו הייריעה ידי לע םיעוריא םויק :םיינשל קלחל ןתינ הריתעה לש הז שאר .38

  .םהב 1
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 לטומה לטנה תא םירהל ידכ ,תקפסמ תיתדבוע תיתשת חינה אל רתועה ,םיעוריא לש םמויק ןיינעב .39

 הנניא הייריעה .תוריחב תלומעת ידכ שלוגש ,גירח ףקיהב םיעוריא תמייקמ הייריעהש חיכוהל וילע

  .יטילופה קחשמב קחשל הנממ ענמנ ךא אלא ,תוריחבה לגרל התוליעפמ תובשל הכירצ

 תויחנה תנתונו ,עוריא לכ תנחוב הייריעה לש תיטפשמה הכשלה יכ םיבישמה תנעט תא לבקמ ינא

 הפוקתל םיעדומ םיבישמה יכו ,ללכב תוריחבה ינידו הלומעת יכרד קוח יפל ,וילא עגונב תויטפשמ

 .םיעוריא תכירע תעב וז השיגר

 ןהכמ דמעומ תופתתשה ןכש הנוש יטפשמה בצמה הלא םיעוריאב 1 בישמה לש וירוקיבל סחיב .40

 אלא וניא עוריאה וליאכ ,יטילופ ןווגב ולוכ עוריאה תא עובצל הלולע ,תושרה םעטמ םיעוריאב
 .1 בישמה לש יטילופה ןייפמקהמ קלח

 רתומ ןכו ,רוביצ יפסכמ םינמוממה םיעוריאב 1 בישמה תופתתשה לע ירוגטק רוסיא ןיא םנמא .41

 תאישנ וא םייוסמ עוריאב רוקיב םאה הלאשה ךא ,םירצק הכרב ירבד םהב תאשל רוביצ רחבנל

 .עוריאה לש תויטרקנוקה ויתוביסנל םאתהב ןחבית תיטילופ הלומעתכ בשחית וב םירבד

 תוריחבה תדעו שאר בשוי עודיכו ,וצ ןתניי יכ שקובמ ויבגל יטרקנוק עוריא ףא לע עיבצה אל רתועה .42

 :וושהו ואר( םדיצב שקבתמ דעסש ,םייטרקנוק םיכוסכסב אלא ,תויטרואית תוקולחמב עירכמ אל
 .)לדנה 'נ טפושה 'בכ ,)12.07.2018( הירכז 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע

 לש ףקות ,1 בישמה תרהצהל ןתונ ינירה 1 בישמה לש הבושתה בתכב טרופמה חכונלו ,תאז םע דחי .43

 תנגראמש םיעוריאב םירבד תאשל וילע רסואה ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ

 ,תיטפשמה תצעויה לש הרושיאל ורבעי ולא "הכרב ירבד" .םירצק הכרב ירבד דבלמ ,הייריעה

 דעותי תיטפשמה תצעויה לש הרושיא .םירצק םיטפשמ לש ןטק רפסממ וגרחי אלו ,דעומ דועבמ
 .בתכב

 :רפסה יתבב 1 בישמה לש וירוקיב )2(

 רפס יתבב םירויס םויק הקידצמ הנניא ,הייריעב ךוניח להנמ שארכ שמשמ 1 בישמה יכ הדבועה .44

  .אוהש אשונ לכב ,םידימלת םע תוחיש דחוימבו ,תוריחבה דעומל ךומס הכ דעומב

 שארכ ונורתיב לוספ שומישל דשח ררועל יושעה רבד לכ ןתינה לככ םצמצל וילע וז השיגר הפוקתב

 השעמלש ,תידוחיי הייסולכואל הפישח טרפבו ,תוריחבב ותודמעומ םודיק םשל ןהכמ הייריע

 ,דסומב תדחוימ הנוכתב ןייפאתמ רפס תיבב ריע שאר רויס ןכש ,וידיב "היובש" תויהל הלולע
 .יתלומעת עוריאל ,ןווכמה תנווכב התשענ אל וז םא ףא ,ולוכ רויסה תא ךופהל הלולעש

 םירוקיב ךורעל 1 בישמה לע רסואה הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונ ינא ,ןכ לע .45

 .הרוגסה םידומילה תרגסמב םידימלת םע תוחיש םייקל רמוחו לק ,תוריחבה דעומ דע רפס יתבב

 דע ,ןוכנל אצמיש לככ ,םירויסה תא שדחל ,סנכנה ריעה שאר יאשר היהי ,תוריחבה תפוקת רחאל

  .האבה תוריחבה תפוקת
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 :1 בישמה ןעמל הייריעה ידבוע לש תיטילופ תוליעפ )3(

 ףיעס תוארוה לע רבוע אוה יכ ויבגל ןעטנש רוביצ דבוע ףא הריתעה בתכל בישמכ ףריצ אל רתועה .46

 .1 בישמה רובע תוריחב תלומעתב ליעפ קלח לטונ אוה יכו תוימוקמה תויושרה קוחל 75

 2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )2()א(5 ףיעס .47

 "הריבעה עצבמ" לכ אוה הריתעל שרדנ בישמ יכ שרופמב עבוק )ןידה ירדס תוארוה – ןלהל(

 תוארוה תועבוק – התוא עונמל שקבתמ רשא הריבע עציב ינולפש ןעטנ רשאכ ,רמולכ .הרואכל
 .הינפב ןנוגתהל התואנ תונמדזה ול ןתיל תנמ לע ,הריתעל בישמכ ופרצל שי יכ שרופמב ןידה ירדס

  .הריתעל םיבישמכ ,קוחה תוארוה תא ,ותנעטל ,םירפמה םידבועה תא ףריצ אל רתועה

 ףא םהיבגל ןעט אל רתועה םלואו םיבישמכ ופרוצש םידיחיה רוביצה ידבוע םה 2-6 םיבישמה

 לע ורבע אל םה םתרהצה יפ לע ףאו ,הלומעת יכרד קוח תוארוה תא ורפהש תיטרקנוק הנעט
  .רומאכ קוחה תוארוה

  .הדובעה תרגסמב אלש ונעמל םילעופו וב םיכמות רשא רוביצ ידבוע  שי יכ ןעט 1 בישמה ,תאז םע .48

 תועשב ,רוביצה ידבוע לש םתליעפ לכ לע ערתשמ הלומעתב קלח תחקל רוביצ ידבוע לע רוסיאה

  .ןכמ רחאל םגו םתדובע

 תוריבע תויהל תולולע תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס לעו הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס לע הריבע

 'נ וריפס 5/86 מ"שע :ונייע( רוביצ דבוע תמלוה הניאש תוגהנתה תקזחב ןהו ,תויתעמשמו תוילילפ

 סדרפ תימוקמ הצעומ ׳נ רוגי ירפ רגה 5/21 מ״רע ;)1986( 247 ,227 )4(מ ד"פ ,הנידמה תוריש ביצנ

 אקפנ ןיא .)יולה םרוהי תשרפ ;)רוגי ירפ תשרפ – ןלהל( רצלמ 'ח טפושה )25.09.2018( רוכרכ-הנח
 .הייריעב ותדובע תועש תרגסמב וא יטרפה ונמזב לעפ רוביצה דבוע םאב אנימ

 )תוימוקמה תויושרה הז ללכבו( ירוביצה תורישה ידבוע לש תולתה יאו תוילארטינה תובישח לע .49

  .)ליעל ואבוהש תואתכמסאהו ,יול םרוהי תשרפ ואר( םהיתורודל תוריחבה תודעו שאר יבשוי ודמע

 עסמל םיפתוש םה וליאכ האריש ךכל איבמה ןממס לכב ,הרומחכ הלק ,רהזיהל הייריעה ידבוע לע .50

  .)ןהכמה ריעה שאר לש – ךכ לע הרתיו( רחא וא הז דמעומ לש תוריחבה

 ירפו יולה םרוהי תושרפב רצלמ טפושה 'בכ ,האישנל הנשמה לש ויתוטלחה יכ הרומ ינא ,ךכשמ
 תויחנה ץיפת איהו ,3 הבישמה – הייריעל תיטפשמה תצעויה ינפב הנאבות וז הטלחהו רוגי

 .הז אשונב םידבועל תוטרופמ

 רוביצ ידבוע בייחל וא ףתשל 1 בישמה לע רסאנו ,תוריחב ירויסב קלח תחקל רוביצ ידבוע לע רסאנ .51

  .ןיפיקעב וא ןירשימב ,הלא םירויסב ףתתשהל

 םיסנכו םיעוריאל וולתי אל רוביצ ידבוע היפל ,1 בישמה לש ותרהצהל וצ לש ףקות ןתונ ינא
 .ולש תוריחבה הטמ וידי לע וא וידי לע םינגרואמש
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 :הייריעה יסכנב שומיש )4(

 :םרדסכ עירכא םהב ,םיניינע השישב קסוע הריתעה לש הז שאר .52

 ןידה עבוק תוריחבל הכומסה הפוקתב הבישמה םעטמ םימוסרפב 1 בישמה לש ומש תספדה )א(

 :יכ

 רוסאל שי יכ תוירוגטק עובקל ןיא ,ללככ – תוישיאה תורגיאל רשא"
 לש יחכונה יותיעב לוספ ןיא יכ ,רובס ינא  ... רוביצל עדימ תרגא תצפה
 ומש ןויצל םעט לכ הלוע אל ,בוש ,תאז םע .בשותל תוברת תרגיא תצפה
 חווידב תובישחה תא ינא ןיבמ .תוישיאה תורגיאה יבג לע בישמה לש
 ןיבל הייריעה םעטמ הז חוויד ןיב םלוא ,הייריעה לש תוברתה יעוריא
 )ירפוח תשרפ( ".םולכ אלו ןיא – בישמה לש ישיא חוויד
 

 ריעה שאר לש ותנומת וא ומש תא ךורכל םוקמ לכ ןיא ,תוריחב תפוקתל הכומסה הפוקתב
 רוסא שומישב רבודמ וז הפוקתב ןכלו ,)ןהכ ימר תשרפ :וושהו ואר( הייריעה םעטמ םימוסרפב

 .הלומעת יכרד קוחל א2 תוארוהל דוגינב ,תוריחב תלומעת םע רשקב רוביצ יבאשמב

 םלוא ,תוריחב תפוקת הניאש הפוקתב םג תולח הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס לש ויתוארוה םנמוא
 תונמזהה תצפה יותיע חכונ ,ןנד הרקמב .ןפוג תוריחבל םיברקתמ ונאש לככ הנתשמ ןדקומ

  .תוריחב תלומעת רדגב תולפונ ןניא ןה ,תויטננימודה ןחבמל םאתהב ,םיעוריאהו

  .1 בישמה םעטמ הכרב ירבד הדיצב ספדומ רשאכ ריעה תפמ חולשמ )ב(

 ינאו ,תוריחבה דעומל הכומסה הפוקתב םג השענ תופמה חולשמ תונעטה יבתכב טרופמל םאתהב

 ןהילע םיספדומש תופמה תא חולשל הייריעה לע רסואה ,2-6 םיבישמה תרהצהל וצ לש ףקות ןתונ
 לש ותנומת וא ומש וילע עיפומ רשא םוסרפ רבד לכ םסרפל רסואו 1 בישמה םעטמ הכרב ירבד

 .תוריחבה דעומל דע תאזו ,1 בישמה

  – םיריילפ תקולחו תונותיעב צ"חי תובתכ םוסרפ )ג(

 לש הז שאר החוד ינא ,םיבישמה תושחכה חכונו ,תקפסמ תיתייאר תיתשת דימעה אל רתועה

 .הריתעה

 קוחל א2 ףיעס תוארוהל םאתהב הרוסא תוריחב תלומעת איה רוביצ ינבמ לע םיטלש תיילת )ד(

 קושב ןכודה לעב היה הז םא ןיב ,םיטלשה הלות תוהזל הז ןיינעב הנימ אקפנ ןיאו ,הלומעת יכרד
  .1 בישמה וא

 םויק םשל רוביצ ינבמב שמתשהל 1 בישמה לע רסואה ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונ ינא ןכ לע

  .ומעטמ תיטילופ הלומעת
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  .םיבשות תנתמה םוקמב הייריעה ןיינבב 1 בישמה לש הלומעת ןוטרס תנרקה )ה(

 וב שי עודמו ,םיבשותה תנתמה ןמזב ,הייריעה ןיינבב ןרקומש הלומעתה ןוטרס והמ רהבוה אל

 הרומ ינא ,אשונב ןעט םיבישמהמ ימש יתאצמ אלש הדבועה חכונ ,תאז םע דחי .הלומעת םושמ
 ,הלומעת וב שיש לככו ,ותוא ןחבת רשא ,הייריעל תיטפשמה תצעויה יינפב אבוי ןוטרסה יכ

  .תוריחבה רחאל דע וב שומישה תא קיספת ,וב 1 בישמה לש תופתתשה תוברל

  – 1 בישמה לש ותריחב ןעמל ולעפיש הייריעה ידבועל רכש תאלעה )ו(

 .התוא החוד ינא ךכשמו ,הריתעה לש הז שארב ותנעט תחכוהל לטנב דמע אל רתועה

 :1 בישמה לש קובסייפה ףד )5(

 תא יתעבק )9.9.2018( 'חאו לדיו לאכימ 'נ 'חאו גרבנרטש ידע 80/21 ם"רתב יתטלחה תרגסמב .53

 :ונניינעל םג םיפיה םיאבה םירבדה

 תרגסמב – ולש ופסכמ – םסרפי ןהכמ רוביצ רחבנ יכ לוספ ןיא"
 הכלהה .השארב דמוע אוה רשא תושרה יגשיה תא תוריחבה תלומעת
 םימוסרפב ןהכמ ריע שאר לש ומש תכירכ תרסוא ירפוח ןיינעב העבקנש
 עבטמ ,ולא םימוסרפ .)דדומתמה לש םימוסרפמ לידבהל( הייריעה לש
 יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב םידמועו רוביצ יפסכמ םישענ ,םירבדה
 .הלומעת
 גיצי רוביצ רחבנש ךכמ תלעות רחובל חמצת יכ תחא אל קספנ ,הברדא
 'ר( לכשומ ןפואב ותטלחה תא לבקל לכוי רחובהש תנמ לע ויגשיה תא
 ")ןארבו'ג 'ס טפושה ,)3.7.2013( הליקסוב 'נ ידיוד 19/20 מ"רת

 יפסכמ הלוכ תישענש – הצעומה לש קובסייפ ףד ךותמ תמסרפתמה הלומעת ןיב ןיחבה אל רתועה .54

 ,ותרהצה יפ לע ,םלוכ ושענש ,ולש ישיאה קובסייפה ףדב 1 בישמה השעש םימוסרפה ןיבל ,רוביצ

 .ונומימב

 וא רוביצ יבאשמב שומיש ךות ושענ קובסייפה ףדב הריתעה אשונ םימוסרפה יכ חיכוה אל רתועה .55

 לש יטרפה קובסייפה ףדב הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תוארוה ורפוה אל ןכלו ,וילא הקיזב ףא
 .הז שארב הריתעה תא החוד ינא ,ןכ לע רשא .1 בישמה

 :הייריעה תכרועש םירקס )6(

 תרגסמב הריתעב החנוהש תיתדבועה תיתשתה ןכש וילע לטומה לטנה תא םירהל חילצה אל רתועה .56

  .רתועה ידי לע ןעטנה תא חיכוהלמ הקוחר ,הז שאר

 .הריתעה לש הז שאר החודו הז ןיינעב םיבישמה תורהצה תא לבקמ ינא
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 :1 בישמה ךרועש םייטילופ םיסנכו תיב יגוח )7(

 הבושתה בתכ תרגסמב ריהצהש יפכ ,ופסכמ םייטילופ םיסנכו תיב יגוח ךורעי 1 בישמה יכ לוספ ןיא .57

 רוביצ ידבוע ףותישל עגונב 1 בישמה תרהצהל הטלחה לש ףקות ןתונ ינא תאז םע דחי .שיגהש

 בישמה לע תרסואה יתטלחהמ עורגל ידכ הז שארב הטלחהב ןיא .תיב יגוחב ותופתתשה תרגסמב

 .וב םיכמות םה םא םג ,םייטילופה ויכרצל רוביצ ידבועב שומיש תושעל 1

 :1 בישמה לש ותוגהנתה תפיכאל 2-6 םיבישמל השע וצ )8(

 רתועה תשקב הרורב אל ,הריתעב וטרופש יפכ 1 בישמה דצמ תונעטנה תורפההו םידעסה חכונ .58

  .1 בישמה לע הלומעתה יכרד יקוח תא "ףוכאל" 2-6 םיבישמה לע השע וצב הרויש דעסל

 .שקובמה דעסל והשלכ יביטמרונ רוקמל הינפה לכ אללו טוריפ אלל ,אמלעב הנעטנש הנעטב רבודמ

  .הז שארב הריתעה החוד ינא רומאה רואל

 :רבד ףוס .ד

  .ויתואצוהב אשי דצ לכו ,הקלחב תלבקתמ הריתעה ,רומאה לכ רואל .59

 
 )2018 רבוטקואב 15 ( ט"עשת ןושח ׳ו םויה הנתינ
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