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 ט"עשת ,ןוושחב ג"י 

  22.10.2018 

  לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 

 רתועה  'חאו אגרש דעילא ד"וע כ"ב י"ע 

 דגנ 

 

 הירהנ תייריע שאר גבס יק'ג  .1 

 הירהנ תיירע  .2
 

 םיבישמה   'חאו טנרב ןור ד"וע כ"ב י"ע 
 

 
 

 הטלחה
 

 ךילהה .א
 

 – ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל ,העינמ וצ ןתמל הריתע .1

 .)"הלומעת יכרד קוח"

 
 

 ךילהל םידדצה .ב

 
 לע הרימש הלגד לע התרח" יכ ,המצע לע הדיעמ איהו ,לארשיב ןידכ המושר התומע איה תרתועה .2

 להנימב תויואר יתלב תומרונ שוריש ,קוחה ןוטלש יכרע דודיע ,ירוביצה תורישב תודימה רהוט

 ."ןיקת להנימ לש תויואר תומרונ תשרשהו ירוביצה
 

 

 ,תוימוקמה תויושרל תוריחבבו ,תובר םינש הזמ ,הירהנ תיריע שארכ ןהכמ 1 'סמ בישמה .3

 .תפסונ הנוהכ תפוקתל דדומתמ אוה ,30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה
 



  172/21 ם"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 7 ךותמ 2 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
 ilwww.bechirot.gov. عقوملا טנרטניאה רתא

 .השארב דמוע 1 'סמ בישמהש תימוקמה תושרה איה 1 'סמ הבישמה 

 
 

 תרתועה תונעט תיצמת .ג

 
 הלש קובסייפה ףדב 2 'סמ הבישמה המסרפ 17.10.2018 ךיראתב יכ ,תרתועה תנעוט התריתעב .4

 רמזה לש העפוה ,ףסכ ןיא םניח ,היריעה רכיכב םייקתת 23.10.2018 ךיראתבש ךכ לע ,העדוה

 תעפוה ,תרתועה תנעטל .)"הסמוק יסמוק" רישה תא ,רתיה ןיב ,עצבמש ימכ עודיה( "ןפטס"
  .הלומעתה יכרד קוחל 'א2 ףיעסל דוגינב ,רוביצ יפסכב יקוח יתלב שומישב הכורכ רמזה

 

 

 םיבישמה חוכ אב תבושתו ,םיבישמה לא רתועה לש תמדקומה התיינפ .ד
 

 הלביקש הבושתהמ קתעה הפרצ ןכו ,םיבישמה לא התיינפמ קתעה תרתועה הפרצ הריתעה בתכל .5

 בתכ ,21.10.2018 ךיראתמ ,תרתועה חוכ אבל ותבושתב .רמהדלוג יבא ד"וע ,םיבישמה חוכ אבמ
 םירבד אשי אל 1 'סמ בישמה ןכש ,תוריחב תלומעת רמזה תעפוהב היהת אל יכ ,רמהדלוג ד"וע

 יכ ,רמהדלוג ד"וע תבושתב בתכנ דוע .הילא רשקב רכזוי אלו רכזוה אל ומשו העפוהה ךלהמב

 התנפ רשא ,)תוברתה תקלחמ תלהנמ מ"מ( היריעב יעוצקמה גרדה תצלמה יפ לע הנמזוה העפוהה

 תמדוק העפוהב תופצל ולכי אלש ,ריעה יבשותמ םיבר לש םתשקב וינפב האיבהו היריעה שאר לא
 םינוכנ םימעטמ האב העפוהה" רמהדלוג ד"וע תעדל .תפסונ העפוה םייקתת יכ ושקיבו ,רמזה לש

 ,ובתכמב רמהדלוג ד"וע בתכ םוכיסל ."ססובמ וניא םילוספ םיעינמ הל סחייל ןויסינהו םייוארו

 ותו ,ריעה יבשותל הגאד אוה וניינעו תוריחב תלומעת וא/ו יטילופ ןייע לכמ ףח היהי עפומה" יכ
 .הלומעת יכרד קוחל 'א2 ףיעסל הלוחת הז ןיינעב ןיא ,ןכ לעו ,"אל

 

 ךיראתמ בתכמ רמהדלוג ד"וע ףרצ ,תרתועה חוכ אבל רמהדלוג ד"וע לש רכזנה ובתכמל

 ירשקו תוברתה תקלחמ תלהנמ םוקמ תאלממ תשמשמה ,בל רב היאמ 'בגה הבתכש ,7.10.2018
 :בתכמה ןושל וזו ,)1 'סמ בישמה אוה( היריעה שארל ,היריעב ץוחה

 

 .ןפטס רמזה לש תרזוח העפוהל השקב :ןודנה"
 

 הירהנ לש הלילה ץורמ / תוכוס דעומה לוח יעוריא תרגסמב 27.9.2018 ישימח םויב  

 וחכנ העפוהה דמעמב .)"הסמוק יסמוק"( ןפטס רמזה היריעה רכיכב עיפוה ,2018

 .ותעפוהמ דואמ ובהלתהו ונהנש שיא 5,000 מ הלעמל
 

 רמזה לש תפסונ העפוה רשפאל השקבב םיבר םיבשות ונפ עפומה תחלצה רואל  

 ולכי אלו ועדיש הלאכ םגו העפוהה לע ועדי אלש הלאכ ויה םינופה ןיב .הירהנב
 .עיגהל
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 .תרזוח הנמזה לע טילחהלו העפוה התוא תא רשאל ךממ יתשקיב תאז רואל  

 
 בר דובכב          

 

 בל רב היאמ          
 "ץוח ירשקו תוברת 'חמ מ"מ         

 

 תשקב השעמל איה הבתכמ יפלש( בל לב 'בגה תשקב תא רשיא 1 'סמ בישמהש ,רבדה הארנ 
 העפוההו ,)17.10.2018 ךיראתה דע( דבלב םימי 10 אלא ופלח אלו ,הבר תוזירזב )ריעה יבשות

  .תוימוקמה תויושרל תוריחבה םוי ינפל דבלב םימי 7 ,ונייהד ,23.10.2018 םויל העבקנו המאות

 

 
 םיבישמה חוכ אב תבוגת תיצמת .ה

 

 תמחמ הריתעה תא תוחדל שי יכ ,םיבישמה חוכ אב ןעט ,םיבישמה םעטמ השגוהש הבוגתב .6
 יכ ,םיבישמה חוכ אב ףיסוה דוע ."הדימע תוכז" ןיא תרתועלש תמחמ ןכו התשגהב יוהיש

 םעטמ ימ םייופצ אלו רחאמ" ,תוריחב תלומעת לכ ןיא "ןפטס" רמזה לש תננכותמה ותעפוהב

 תרגסמב תוריחב תלומעת לכ רשפאתת אלו םימואמ תאשל ןהכמה ריעה שאר תוברל םידדומתמה

 יוטיבהש הלועפ איה תוריחב תלומעת יכ ,ןעטו הז ןיינעל ףיסוה םיבישמה חוכ אב ."עפומה
 םעטמ ףאו ,"ףסונ יטננימוד טקפא הל ןיאו ,רחובה לש ותריחב לע עיפשהל דעונ הלש יטננימודה

 אל" יכ ,ןעטו םיבישמה חוכ אב ףיסוה דוע .תוריחב תלומעת םושמ רמזה תעפוהב תוארל ןיא הז

 םילוספ םיעינמ תוריחב ינפלש הפוקתב היטינרבקו היריעה לש תכרובמ הלועפ לכל סחייל ןתינ
 דדומתמה ןהכמ ריע שאר לכ אצמיי זא יכ ,םירבדה ינפ םה הלאכ םא ןכש ,"תוריחב תלומעת לש

 אלל ויתומא 'ד ב רגתסהלו" וריע יבשות יפלכ ותבוח תא חונזל ,תפסונ הנוהכ תפוקתל תוריחבב

 היהי ןכש ,היריעל יפסכ קזנל םורגי דעומה לוטיב יכ ,ןעטו םיבישמה חוכ אב ףיסוה דוע ."שעמ

   .עפומה לוטיב ןיגב ותקהלו ןמאל םייוציפ םלשל ךרוצ
 

 אל םאה ?תוריחבה םוי ינפל עובש אקווד רמזה תעפוה תא רדסל ףוחד הכ היה םאה :יתהמת 

 ?תוריחבה םוי ירחא עובש ,לשמל ,רחא דעומל עפומה תא עובקל היה ןתינ
 

 

 ףסה תונעטב ןויד .ו

 
 :יוהישה תנעט ןיינעל .7

 

 הרדסוה רמזה לש ותעפוה תרדסה יכ ,תדמלמ ,ליעל יתקרס התוא ,םירבדה תולשלתשה )א(
 1 'סמ בישמה לא תוברתה תקלחמ תלהנמ מ"מ לש התיינפ .םימי 10 ןב רצק ןמז קרפב
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 רתאב 2 'סמ הבישמה המסרפ 17.10.2018 ךיראתב רבכו ,7.10.2018 ךיראתב התשענ

 .23.10.2018 ךיראתב םייקתי עפומהש ךכ לע העדוה הלש טנרטניאה
 

 ךיראתב וז העפוה ןיינעב תוינפ הלביק הנושארל יכ ,התריתעב הריבסמ תרתועה )ב(

 'א םויב ,הל התייהש הנושארה תונמדזהב ,ןכ לע .)עובשב ישימח םוי( 18.10.2018
  .רומאה עפומה תא ולטבי יכ השקיבו ,םיבישמה לא בתכב תרתועה התנפ ,21.10.2018

 

 ם"רתב ןארבו'ג 'ס טפושה 'בכ תטלחהב יוהישה תנעט תא ךומתל םישקבמ םיבישמה )ג(
 השקיבש תרתוע לש הריתע הנודנ וז הטלחהב .)3.7.2013( וריבש והילא 'נ ןלוג הנח 27/20

 הריתעה יכ ,רתיה ןיב ,עבק ןארבו'ג 'ס טפושה 'בכ .עפומ םויק לע רסואה העינממ וצ

 םעט הנתנ אל תרתועהש הדבועה חכונ ,ומצע הז יוהישב שיו ,עפומה ינפל םיימוי השגוה

 עדונ יתמ הרומאה הטלחהב רמאנ אל ,םלואו .הריתעה תא תוחדל ידכ ,ךכ הלעפ עודמ
 לע העדי תרתועה יכ ,הלוע הטלחהה תאירקמ ךא ,עפומה תא םייקל הנווכה לע תרתועל

 .שארמ ןמז קיפסמ עפומה תא םייקל הנווכה

 
  

 לככש ,םיבישמה ידי לע בתכוהש ףופצה םינמזה חול תא הטרפ תרתועה ,ינפלש תוביסנב )ג(

 םוקמ ןיא ,דובכה לכ םע .לועפל הצלאנ איה ותרגסמב רשאו ,ףטחמ עצבל וסינ הארנה

 ודמע יכו ,"לומתא דע םיידי קוביחב הבשי" תרתועה יכ ,םיבישמה חוכ אב תנעט תא לבקל
 חולב יכ ,אופא עבוק יננה .הריתעה תשגה ךרוצל הדובע ימי השולש תוחפל התושרל

 תנעטלו ,היוארו הריבס תוריהמב הלעפ תרתועה ,םיבישמה ידי לע בתכוהש םינמזה

 .סיסב לכ ןיאו םוקמ לכ ןיא יוהישה
 

 .יוהישה תנעט תא החוד יננה ןכ לע )ד(

 

 
 :הדימעה תוכז ןיינעל .9

 

 תוריתעב הדימע תוכז המצעל השכר םינשה ךלהמבש התומע איה תרתועה ,תישאר )א(
 .ירוביצה להנימה לש ותוליעפ תוניקתל םיעגונה םיניינעב ,תוירוביצ

 

 לע הפחמ ,בחרה הבג םע ,תרתועהש ,חינהל ינא ןכומ ,הדימעה תוכזב ןוידה ךרוצלו ,תינש )ב(

 תמישרמ וא דמעוממ שורדל השק תוריחב תפוקתב ,םלואו .התוא ליעפהו הילא הנפש םדא
 קפסל דעונ רשאו ,םייקה ינוריעה לשממה ידי לע ןגרואש ,עפומ לוטיבל ולעפיש ,םידמעומ

 רודיב עפומ לוטיבש ,יעבטה ששחה אוה ךכל םעטה .םיבשותה רוביצל םיעושעשו רודיב

 ולוטיבל המרגש םידמעומה תמישרב "ומקנתי" םיבשותהש ,ךכל םורגל לולע ,ריעה יבשותל
 םששח לע ךמתסי ןהכמה ריעה שארש ,ךכל םורגל לולע הז ששח .עפומה תא םהמ הענמו

 הנהי ,ומייקתי םיעפומהו היה .וחור לע הלועה לכ םיעפומ ןגראיו ולומ םידדומתמה לש
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 םעזהמ ריעה שאר הנהי ,העינמ וצב לטובי עפומהו היה .ףטקש םישואבה ירפמ ריעה שאר

 .ולוטיבל המרגש םידמעומה תמישר לא הנפויש
 

 .הדימע תוכז תרדענ תרתועה יכ םיבישמה תנעט תא החוד יננה ןכ לע )ג(

 
 

 ןיינע לש ופוגל ןויד .ז

 
 :עבוק הלומעתה יכרד קוחל 'א2 ףיעס .10

 

 וא םיישחומ םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"

 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב
 וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9

 ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ תושר

 " .... הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא
 

 לכ איה תוריחב תלומעת יכ ,עבקנ ,תוריחב תלומעתל בשחיי המ הלאשב הנדש ,הפנעה הקיספב 

 רחא יטננימוד טקפא ול ןיאו ,רחובה לש ותריחב לע עיפשהל דעונ ולש יטננימודה טקפאהש יוטיב

 .))1992( 704 ,692 )2(ו"מ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב :וארו(
 

 התוא הלועפה עוציב דעומ ןוגכ ,רזע ינחבמ רפסמ ועבקנ ,יטננימודה טקפאה ןחבמ תלעפה ךרוצל 

 איה אמש וא עובק ןפואב התושעל גוהנש הלועפב רבודמ םאה ,הלועפה םזוי ,עונמל שקובמ
 .דועו ,תוריחבה דעומ ינפל דחוימ ןפואב תישענ

 

 

 תטלובה ,הרורבה ותרטמש עפומב רבודמ יכ רובס יננה ,ינפלש ןיינעל םיעגונ םירבדהש לככ .11
 םימי 7 םייקתהל עבקנו ,רתויב רצק ןמז קרפב ןגרוא עפומה .תוריחב תלומעת איה תקהבומהו

 ,דובכה לכ םע .תוריחבה רחאל םירופס םימי ומייקל היה ןתינ רשאכ ,תוריחבה םוי ינפל דבלב

 אלו ,םייניעב לוח תורזל ודעונ ,עבקנ אוה וב דעומב עפומה םויק תקדצהל ,םיבישמה תונעט לכ
 .ילדה אולמ לוח אלא ,דבלב לוח ןפוח

 

 יננה ,עפומב רכזואי אל ללכ ומש םא ףאו ,עפומב םירבד תאשל הייריעה שאר תנווכב ןיא םא םג

 ףידעהל ריעה יבשותל םורגל אלא דעונ אל ,תוריחבה דעומל ךומס הכ דעומב עפומה םויקש ,רובס
 וריתוהלו ,תפסונ םעפ םייקה ינוריעה לשממב רוחבל שי יכ םענכשלו ,םייקה ינוריעה לשממה תא

  תועמשמ םהל ןיא ,תוריחבה דעומ ינפל םימי העבש ,םינומהל םיעושעשו רודיב .ומוקמ לע

 .תוריחב תלומעת תלוז ,תרחא
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 םתעבצה ןפוא לע עיפשהל אוה ,עפומה םויק לש רורבהו יטננימודה יוטיבהש ,אופא עבוק יננה

 עמתשמ וניאש ןפואב יטננימודה טקפאה ןחבמ ינפלש ןיינעב םייקתמ יתעדלו ,ריעה יבשות לש
  .קפס לכ ריתומ וניאו ,םינפ ינשל

 

 
 אב .תמדוק תחלצומ העפוה רואל ,םיבשותה תשקב לשב ןגרוא עפומה יכ ,ןעט םיבישמה חוכ אב .12

 תפוקתב םג ריעה יבשות תבוטל לועפל ןהכמה ריעה שאר לעש ,ןעטו ףיסוה םיבישמה חוכ

  ."שעמ אלל ויתומא 'דב רגתסהלו וריע יבשות יפלכ ותבוח תא חונזל" וילע רוזגל ןיאו ,תוריחב
 

 ןיבהל היה ןתינ .תוממתיה לש תלטובמ אל הדימב העוגנ ןה יתעדלו ,ענכשלמ תוקוחר הלא תונעט

 דעומ ינפל םימי 7 אקווד עפומה תא םייקל ףוחד ךרוצ םייקתמ היה םא ,הלא תונעט לבקלו

 קפסלו ,םיבשותה תשקבל רתעיהל היה ןתינ ,ינפלש הרקמב ,םלואו .רחא דעומב אלו תוריחבה
 םימי 7 םוקמב ,תוריחבה דעומ רחאל םימי 7 לוחיש דעומב םישרוד םהש םיעושעשה תא םהל

 .תוריחבה דעומ ינפל

 
 

 רמזה תא תוצפל םיבישמה לע היהי ,לטובי עפומה םאש ,ךכ לע םיבישמה חוכ אב ןילה דוע .13

 תא תוצפל םיבישמה לע היהיש תורשפא תמייק םא םג .עפומה לוטיב לשב ותקהלו םסרופמה

 הזמ הירהנ תייריע שארכ ןהכמ 1 'סמ בישמה .םמצע לע אלא ןילהל םיבישמל ןיא ,ותקהלו רמזה
 םיבישמה ורחב םא .ול םיעודי תוריחב תפוקתב םילחה םירוסיאהש חינהל שיו ,תובר םינש

 לטובי עפומהש תורשפאה תא ןובשחב איבהל םהילע היה ,עבקנ אוה וב דעומב עפומה תא םייקל

 םולשתב תאשל הילע היהיש ןוכיסה תא תירוביצה הפוקהמ ךוסחל םהילע היהו ,יטופיש וצב
 .עפומה לוטיב לשב םייוציפ

 

 

 .23.10.2018 ךיראתב עפומה םויק לע רסואה העינמ וצ ןתניי וז הטלחהל אפיסב ,ןכ לע .14
 

 

 ךילהה תואצוה .ח
 

 הרקמב ,םלואו .תונותמ תואצוה ןה ינפלש ךילהה גוסמ םיכילהב תוקספנה תואצוהה ללכ ךרדב .15

 ןויסינהמ הדילסה תא יוטיב ידיל ואיביש ,תוישנוע תואצוה םיבישמה לע ליטהל םוקמ שי ינפלש

 לש םדיבש ינוטלשה חוכה לוצינ ךות ,ןגוה אל ןפואב ריעה יבשות לש םתריחב לע עיפשהל
 1 'סמ בישמה תא בייחל יתלקש יכ ,ןייצא .םירחא םידדומתמ יפלכ ןויווישה תרפהו םיבישמה

 .םעפה ומע רימחהל אלש ,יתטלחה ךא ,ישיא ןפואב ךילהה תואצוה םולשתב

 
  .יניעב תורזל וסינ םיבישמהש לוחה תומכל םאות היהי עבקייש תואצוהה םוכס
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 רבד ףוס .ט
 

 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .16

 
 לש ותעפוה תא םייקלמ ענמיהל ,דוחל םהמ דחא לכ לעו ,דחיב םיבישמה לע הווצמ יננה )א(

 .תוריחבה םוי ינפל לוחיש רחא דעומ לכבו ,23.10.2018 ךיראתב "ןפטס" רמזה

 
 דומעל ףיסוי העינמה וצ ,הירהנ ריעה תושארל תוריחבב ינש תוריחב בוביס םייקתיש לככ )ב(

 .ינשה בוביסב תוריחבה תואצות תלבקל דע ונכ לע

 

 ד"וע ט"כש ללוכ ,טפשמ תואצוה תרתועל םלשל ,דוחלו דחיב ,םיבישמה תא בייחמ יננה )ג(
  .₪ )ףלא םירשע( 20,000 לש ללוכ םוכסב ,מ"עמו

 

 .םידדצה רדעהב 22.10.2018 ,ט"עשת ,ןוושחב ג"י ,םויה ןתינ

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


