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 ופי-ביבא לת ריעב דוכילה תמישר .1
 הלשממל יטפשמה ץעויה .2

 
 דוכילה תגלפמ .1 :135/21 מ"רתב םיבישמה

 ופי-ביבא לת ריעב דוכילה תמישר .2
 

 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ יווצל תוריתע
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 הטלחה
 

 ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ יווצ ןתמל תוריתע יתש יינפל תוחנומ .1
 מ"רתב 1 הבישמה םעטמ הלומעת טוליש ןניינעש ,)הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה

 .)דוכילה :ןלהל( 135/21 מ"רתב 2-1 תובישמהו 124/21
  

 ,21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה תובקעב ילא ורבעוהש ,תוריתעה 
 תוריחבה קוחל )ג(17 ףיעסל םאתהב ,תויח 'א האישנה לש התעד לע ,רצלמ 'ח האישנל הנשמה

 הבישמה איה דוכילה תגלפמו ,ןיינע ותואב תוקסוע ,1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל
 .דחואמב ןהב ןודל יתטלחה ןכל .ןהיתשב
 

 תוריחבה תארקל ,ביבא לתב דוכילה ידי לע ולתנש הלומעת תועדומ ביבס תובוסנ תוריתעה .2
 .)2018 רבוטקואב 30( ט"עשתה ןוושחב א"כ ךיראתב םייקתהל תויופצש ,ופי-ביבא לת ריעה תצעומל
 וא תירבעה ריעה" בותיכה עיפוה תועדומה ףוגב רשאכ ,"םה וא ונחנא הז" איה תועדומה תרתוכ
 תועדומ יכ םירובס םירתועה ."םיננתסמה ריע וא תירבעה ריעה" בותיכה וא "ופיב תימלסיאה העונתה
 תדמע ,דגנמ .ןהב שומישה תקספה לעו ןתרסה לע תורוהל שי הז םעטמו ,תונעזגל תותיסמ הלא
 אשונ םוסרפה עסמ ןכש ,ורתייתה תוריתעה יכ ןעטנ תישאר .תוריתעה תא תוחדל שיש איה דוכילה
 יכ ןייוצי .10.10.2018 ךיראתב ומייתסהש ,דבלב םימי הרשעל םסרפתהל הליחתכלמ דעונ השקבה
 .10.10.2018 םויב השגוה 135/21 מ"רתב הריתעהו ,7.10.2018 םויב השגוה 124/21 מ"רתב הריתעה
 ,תונעזגל התסה תוריתעה אשונ םימוסרפב ןיא ןכש ,ןפוגל םג תוריתעה תא תוחדל שי יכ ןעטנ תינש
  .רוביצה תושגרב העיגפל לאיצנטופ ,הבורק תואדו לש המרב ,םהב ןיא ןכלו

 
 ,)םיררעבו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )ב(5 ףיעסל םאתהב

 יטפשמה ץעויה תדמעל .שרדנ בישמכ הלשממל יטפשמה ץעויה ףוריצ לע יתירוה ,2015-ה"עשתה
 אשונ תועדומה לש ןמוסרפ םויס דעומ חכונ תויטרואית וכפהש ,תוריתעה תא קוחמל שי הלשממל
  .ןהיתומודלו תורומאה תועדומל איהשלכ "אקנפשוג" תתל וא קידצהל ךכב היהיש ילבמו ,תוריתעה

 
 ןכש ,ןהב שקובמה דעסל תישממ תוקפנ ןיאש תוריתעל שרדנ וניא טפשמ תיב יכ איה הכלה .3

 :יטרואית ךפה אוה
 

 םע דחא הנקב הלוע הניא תיטרואית הריתעב הערכה ,ללכ-ךרד"
 תוישממ תוקולחמב עירכהל דעונש קהבומה יטופישה דיקפתה
 תויושר לש ןלובג תא ךכב גיסהל הלולע איה ;ןורתפ ןהל אוצמלו

 ;וב עירכהל שיש ןינע לש יטרקנוק םוחית הב רדענ ;תורחא ןוטלש
 אל יטרואית ןועיט יכ ,תירסרוודאה הטישב עובטה ,ששח םייקו
 אל הדבכהמ ששח םג ךכל הוולתמ ;ןינעה לש וידבר לכ תא הצמי
 לטנה רואל ,הערכה םיבייחמ םניאש םיניינעב טפשמה תיב לע היואר
 תוקפנ ילעב םיניינעב קוספל ובייחמה ומכש לע ץבורה דבכה



  135/21-ו 124/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 3 ךותמ 3 דומע
 9195015 ,سدقلا میلشروأ ,نویروغ-نب عمجم :ناونعلا   9195015 םילשורי ,ןוירוג-ןב דוד תיירק ,תסנכה ןכשמ

 VadatB@knesset.gov.il :ينورتكلإلا دیربلا ל"אוד 02-5669855 :سكاف סקפ ,02-6753407 :فتاھ ןופלט
 www.bechirot.gov.il عقوملا טנרטניאה רתא

 ןידה תיב 'נ ןליא-רב תטיסרבינוא 1181/03 ץ"גב( ".תישעמ
 .))2011( 227 ,204 )3(דס ד''פ ,הדובעל יצראה

 
 ,יטופישה ודיקפתב ותבשב ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי ינפב םיכילהל עגונב םג הפי וז הכלה
 תואקספ ,הירכז 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע לשמל ואר( הלומעת יכרד קוח יפל תוריתעב עירכהל
 תפוקת ךלהמב תנתינ תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי תערכה ,םירבדה עבטמ .))12.7.2018( 5 ,3
 תוריתעב הערכה-יא רבדב ללכל ,ןכא .הלומעתה ידעומב תובשחתה ךותו ,רצק םינמז דסב ,תוריחבה
 ןמז ילוקיש לשב בור יפ-לעש הזכ אוה ןינעה לש ועבט רשאכ .ללכה ןמ אצוי םג שי הז תויטרואית
 ,הדמע עיבה אל תוריחבה תדעו שאר בשוי וא טפשמה תיבו ,יטרואיתל ךפה םרטב וב עירכהל ןתינ אל
 בצמה וניא והז ךא .תוחיתפ רתיב וב ןודל טפשמה תיב לוקשי – תררועתמה היגוסב ,תיללכ ולו
 ירה ,הז גוסמ םימוסרפה ללכ תלחנ הניאש ,םוסרפה עסמ לש הרצקה הפוקתל רבעמ .ונינפלש הרקמב
 כ"בת לשמל ואר( הערכהל םייטנוולר םינוירטירק תוריחבה תודעו שאר יבשוי תוטלחהב ועבקנש

 בל רב 178/20 מ"רתו קרמיונ 'נ בל רב 177/20 מ"רת ;)12.12.2012( דדלא 'נ רלטקנרפ 1/19

  .))17.10.2013( ידעלג 'נ

 
 דעס ןתמל תוקפנ לכ ןיא ,רבכמ הז ורסוה וז הריתע אשונ הלומעתה ימוסרפ ןהבש תוביסנב .4

 תונעט תרימש ךותו ןפוגל שרדיהל ילבמ ,תוריתעה תקיחמ לע אופא הרומ ינא .ןדיד ןודנב יביטרפוא
  .םידדצה

 
  .תואצוהל וצ ןיא ,האצותה יארבו ןיינעה תוביסנב 
 
 .)17.10.2018( ט"עשתה ןושחב 'ח ,םויה הנתינ 
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