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 188 /21  מ"רת

 רהז ןבא לאיל     :תרתועה
 

 ד ג נ 
 

  רוצ בד :בישמה
 

-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח – ןלהל( 1959

 
 :תרתועה םשב
 

 :בישמה םשב
 

 תונג ןירוס ד"וע
 

 ןועמש ןב ילריש ד"וע
 

 
 הטלחה

 
  .)הנושארה הריתעה :ןלהל( 160/21 מ"רתב הטלחהל רישי רשקב השגוהש ,תפסונ הריתע יינפב

 בישמה לע רסואה וצ ןתמ הב שקבתמו ,הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל השגוה הריתעה
 תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה בלב .רומאה קוחל ה16 ףיעס תוארוהב דמוע וניאש תוריחב רקס םסרפל

 .)הייריעה :ןלהל( ןויצל ןושאר תייריע תושארל הז ללכבו ,תוימוקמה תויושרל

 ,תוריחבה תדעוול רבעוה הריתעה אשונ רקסהו רחאמ הנושארה הריתעה הקחמנ 24.10.2018 םויב .1

 .השעש בישמה ריהצהש יפכ

 תדעוול ורבעוה ןכש ,רסח אוהשכ תוריחבה תדעוול רבעוה רקסה יכ תרתועה תנעוט ,ןנד הריתעב .2

 אשירב יכ ןעטנ דוע .)5 'סמ דומע אלל( רקסה לש םידומעה תשש ךותמ םידומע השימח קר תוריחבה

 תוסחייתמ תואצותה יכ הלוע רקסה ףוגמ םלואו םילאשנ 500 ברקב ךרענ אוה יכ ןייוצמ רקסה לש

 תדעו ר"וי לש ןווכמ הייעטה ןויסינו אווש גצמב רבודמ יכ תנעוט תרתועה .םיבישמ 273-ל קר
 .המגודל תואצוהב בישמה תא בייחלו הריתעה תא לבקל תשקבמו תוריחבה

 'א חפסנכ ףרוצ אוהו הקירסב טמשנ 5 'סמ דומע ןכש היעטה ןויסינ לכ השענ אלש ןעוט בישמה .3

 ,רקסה ףוגב רהבומש יפכ ,םלואו ,םילאשנ 500 ןיב ךרענ רקסה ןכא יכ רהבוה דוע .הבושתה בתכל

 תרתוכב עיפומש יפכו תואדווב העבצהל ועיגי יכ ובישהש םילאשנל קר תוסחייתמ תואצותה

 .""עיבצהל ואוביש םיחוטבה" ברקב םיאבומ םיאצממה"
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  .תשגומ התייה אל וז הריתעש בטומ ,בישמה תבושת רואל .4

 תומכ ןיב רעפה וליאו ,הקירסב הטמשהמ עבנ רסחה דומעה יכ בישמה תונעט תא לבקמ ינא

 אובל תואדווב םינווכתמש הלאל קר תוסחייתמ תואצותהש ךכמ עבונ ,תואצותה ןיבל םירקסנה
  .עיבצהלו

 ןכאש יפכ ,רורב ןפואב םיבותכ ויהי םירבדהש דבלבו ,הז ןיעמ רקס םוסרפב םגפ לכ אצומ ינניא .5

 .ןדיד ןודינב השענ

 2015-ה"עשת ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .6

 אל ;הז ןיינעל תובתכתהה לש םיקתעה ופרוצי – בישמל בתכב תמדקומ היינפ התשענ" :יכ תועבוק
  ."תמדקומ היינפ אלב הריתעה תשגהל םיקומינה וטרופי – תמדקומ היינפ התשענ

 ,תמדקומה הינפה תובישח רבדב תונשנו תורזוחה תוטלחהה ףא לע ,וז הבוחמ המצע הרטפ תרתועה .7

 יבצ 'נ 'חאו השמ תוזח 83/21 ם"רתב יתטלחה הז ןיינעל 'ר[ הריתעה תשגה תא רתייל היושעש

 טפושה ,)8.8.2013( 'חאו תקרב רינ 'נ ןהכ םימחר 55/20 ם"רת 'ר דוע ;)9.9.2018( 'חאו ירא בוג

 'ס טפושה ,)31.7.2013( ןינקו ינב 'נ ינועמש רמתיא 50/20 ם"רת ,46/20 ם"רת ;ןארבו'ג 'ס

   .]ןארבו'ג

 תרתיימ התיהש ,שרדנכ תמדקומ היינפ הכרע אלו הנושארה הריתעה תשגהב הקפתסה אל תרתועה .8

  .וז הריתעב הערכהה תא

 ₪ 3,000 לש ךסב בישמה תואצוהב אשית תרתועה .הריתעה תא החוד ינא ליעל רומאה לכ רואל .9

 .םימי 7 ךות ומלושיש

 

 )2018 רבוטקואב 31( ט"עשת ןושח ב״כ םויה הנתינ
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