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 וא 2 'סמ הבישמל ךיישה דויצב שומיש תושעל 1 'סמ בישמה לע רוסאיש העינמ וצ )א(

 .תוריחב תלומעת יכרצל ,הידבועב
 

 הרוסא תוריחב תלומעת תבוטל רחא יעצמא לכב וא םיטלשב םוסרפ רוסאיש העינמ וצ )ב(

 .דיתעב םימוסרפל םיחנמ םיווק תייוותהו ,ידיתע ןפואב םג 1 'סמ בישמה תבוטל
 

 לש תוריחב תלומעת יכרצל 2 'סמ הבישמה לש תורבודה יתורישב שומיש רוסאיש וצ )ג(

 .1 'סמ בישמה
 

 ,ילרטינ םרוג לש ותרוקיב תחת םוסרפ לכ התעמ ריבעהל 2 -ו 1 םיבישמל הרויש וצ )ד(

 .ומוסרפ םרט תעד תווח םהל ןתייש

 
 ,םיכמסמ יעטקו תונומת ובלוש היפיעס ןיבו ,תרתוימו הבר תוכיראב החסונ הריתעה יכ ,ריעא 

  .הב לופיטה לעו התנבה לע ,התאירק לע דואמ דע דיבכה רשא רבד

 
 

 ךיראתב םייקתהל תויופצש תוריחבב הייריעה תושארל דדומתהל ותנווכב יכ ,ןעוט רתועה .3

 .םידמעומה ןיב ןויוושב העיגפ עונמל ודעונ ,ותריתעב ודי לע םישקובמה םידעסהו ,30.10.2018

 ,הייריעה יבאשמב שומיש השוע ,הייריעה שארכ התע ןהכמה ,1 'סמ בישמה ,רתועה תנעטל
 .קוחל 'א2 ףיעסל דוגינב תאזו ,ולש תוריחבה תכרעמ תא םדקל ידכ ,הייריעה ידבועב תוברל

 :עבוק קוחל 'א2 ףיעס

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

 לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב

 דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס

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

 :ןלהל טרופמכ שומיש טעמל

 םיחותפ םייבמופ תומוקמבו תומלואב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,שומיש )1(  
 ;רומאכ שומישל ליגרכ םידמועה

 רבח וא רש ןגס ,רש לש ותושרל הנידמה ידי לע ודמעוהש םיסכנב שומיש )2(  

 ןיא ;תושרה שאר לש ותושרל תימוקמה תושרה ידי לע ודמעוהש וא ,תסנכה

 ולטוהש רומאכ םיסכנב שומיש לע תולבגהמ עורגל ידכ וז הקספ תוארוהב
 ".הקיתא יללכ וא ןיד לכ יפל

 

 
 :םיאבה םיניינעה לע רתועה עיבצמ ,םתלבקל רתוע רתועהש םידעסה תלבק קידצהל ידכ .4
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 התכזש( "ןונבל" תרבח תועצמאב ,תוצוח םוסרפל הכוז 1 'סמ בישמה ,רתועה תנעטל )א(

 .תוצוח יטלש לע םוסרפ ענמנ רתועהמ ,תאז תמועל ךא ,)הייריעה ידי לע םסרופש זרכמב
 

 ,29.3.2018 ךיראתב הטלחה ידי לע הנתינ תוצוחה יטלש יבג לע םוסרפה ןיינעב יכ ,ןייצא 

 תרפה םהב שיש יתאצמש תוצוח יטלש ריסהל יתירוהו ,רתועה תונעטמ קלח יתלביק הב
  .קוחל 'א2 ףיעס

 

 םיהז םימוסרפ הרייעה תולעבבש ןיזגמב ומסרופ ,30.3.2018 ךיראתב ,רתועה תנעטל )ב(
 .תוצוחה יטלשב ולספנש הלאל

 

 ידי לע קפומה ןותיעהמ קתעה רתועה לביק "םידדוב םימי רפסמ ינפל" יכ ,ןעוט רתועה )ג(

 תלומעת םיווהמה םיבר םימוסרפ הז ןותיעבו ,"אחישרת תולעמ תושדח" ומשו ,הייריעה
 .1 'סמ בישמה תבוטל הרוסא תוריחב

 

 םניינעש ,ריעה יבחרב םיטלש יבג לע ושענש םינוש םימוסרפ לע עיבצמו ףיסומ רתועה )ד(
 .םיקחשמ ינג תמקהו טרופסה ימוחתב היריעה יגשיה

 

 קובסייפה רתאבו היריעה לש קובסייפה רתאב םישענש םימוסרפ לע רתועה עיבצמ דוע )ה(

 םהב שיש םימוסרפ ,רוביצה יפסכמ םינמוממ םהינש רשא ,1 'סמ בישמה לש ישיאה
 .1 'סמ בישמה לש תוריחבה עסמ תא םדקל הדעונש תוריחב תלומעת םושמ

 

 ירישכמל םיחלשנה םינורסמ תועצמאב םירקס תואצות הציפמ היריעה ,רתועה תנעטל )ו(
 תנמ לעש ,ףיסומ רתועה .רוביצה תא העטמ םירקסה ןכותש םגה ,ריעה יבשות לש ןופלטה

 ברוקמה םדא תועצמאב םירקסה םיעצבתמ ,הז ןיינעב הייריעה תוברועמ תא תווסהל

 םיעיבצמה תא זכרל ודיקפתש ,ומש ר'צוק ירוי ,שישקה תיבב דבועה ,הייריעה שארל

 .םימעה רבח יאצוי
 

 תוביתל 2 -ו 1 םיבישמה וחלש ,הרוסאה תוריחבה  תלומעתמ קלחכ יכ ,רתועה ןעוט דוע )ז(

 ללמו 1 'סמ בישמה תנומת הספדוה הילע ,ריעה תפמ תא םיבשותה לש תוישיאה ראודה
 .הייריעה ןומימב תאז ףאו ,ויפמ בתכנש

 

 

 רשאב ,ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי םתנעטל .ףתושמ הבושת בתכ ושיגה 4 -ו 2 ,1 םיבישמה .5
 ,הריתעה ,םיבישמה תנעטל .תויטנבלרה תודבועה לכ תא הריתעב תולגלמ ענמנ רתועה םתנעטל

 ץרמ שדוח ףוסב רחואמה לכל ושחרתהש םיעוריאל תסחייתמ 6.5.2018 ךיראתב השגוה רשא

 :ןמקלדכ םיבישמה ובישה ,רתועה עיבצה םהילע םינושה םיעוריאל םסחייתהב .2018
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 המייתסה ותצפהו ,29.3.2018 ךיראתב םסרפתה "אחישרת תלועמ תושדח" ןותיעה )א(

 .30.3.2018 ךיראתב
 

 רחאל השולש םיימוי רתויה לכלו ,25.3.2018 ךיראתב ריעה יבשותל הקלוח ריעה תפמ )ב(

 .הז דעומ
 

  .5.4.2018 ךיראתב דוע ר'צוק רמ ידי לע וחלשנ השענש רקס ינותנ רבדב םינורסמה )ג(

 
 .2018 ץרמ דע ראוני םישדוחמ םה 1 'סמ בישמה לש קובסייפה ףדב םימוסרפה )ד(

 

 ושענ וליאכ סחייתה םהילא םימוסרפה תא גיצה רתועה ,4 -ו 2 ,1 םיבישמה חוכ אב תנעטל 

 הטלחהה ןתמל ךומסב וא הנושארה ותריתע הנודנש ינפל דוע ושענ םה השעמל ךא ,הנורחאל
  .וז הריתעב

 

 
 .הריתעל הבושת בתכ שיגהל אלש הרחב 3 'סמ הבישמה .6

 

 

 יכ ,התבושת בתכב הבישה 2 'סמ הבישמל תיטפשמ תצעויכ תשמשמה ,5 'סמ הבישמה  .7
 אבוה רבדהש רחאלו ,םוסרפה עצובש םדוק הנויעל ורבעוה אל הריתעה אושנ םימוסרפה

 םיעגונה לכ ינפב" הריהבה יכ ,התבושתב הפיסוה 5 'סמ הבישמה .ושענ רבכ םישעמה ,התעידיל

 לכל ףופכב ןכ תושעל וילע ,יוטיבה שפוחל ותוכז תא שממל שקבמ ריעה שארש לככ" יכ ,"רבדב
 - רוקמב ךכ( 2017 ראוני שדוחב רבכ יכ ,הפיסוה דועו ,"היריעה ןובשח לע אלו ונובשח לע ,ןיד

 לכב תוריחב תלומעת םוסרפל רוביצ יפסכב שומיש לע רסוא קוחל 'א2 ףיעס יכ ,הריהבה )כ"י

 .דבלב יביטמרופניא עדימ םסרפל שי ,תויתרבחה תותשרב תוברל ,היריעה ימוסרפב יכו ,תע

 
 

 םיעגונה לכ" לע הנמנה ,םדא רובס םא .תורושה ןיב םג יתארק 5 'סמ הבישמה תבושת תא .8

 תא ריכזא ,רתוימ אוה יטפשמה ץעויה לש ודיקפתש ,)תיטפשמה תצעויה לש הנושלכ( "רבדב
 ורושיא תא בייחמ ,תוריחבה דעומ ינפלש םישדוחה תששב השענה םוסרפ לכש ,היחנהה

 רועסי 'נ רנדניז 28/20 ם"רת( םוסרפה עוציב ינפל ,הייריעל יטפשמה ץעויה לש םדקומה

 רפסמ ,םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח ףא .)15.7.2013( רחש ןב 'נ קינוק 33/20 ם"רת ;)14.7.2013(

 יבחרב תוימוקמה תויושרה ישאר לכל הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה וצפוה וב ,5/2018
 :)8 'מעב( שגדוהו ,עבקנ ,ץראה

 

 ריכזמה תימוקמ תושר םעטמ םוסרפ לכ לולע תוריחב ברע לש הפוקתבש רחאמ"
 ספתיהל ,רוביצה רחבנ תנומת תא ללוכש וא ,רוביצ רחבנ לש וראות וא ומש תא

 יכ ,תוברקה תוריחבה תארקל םינפה דרשמ החנמ ,הרוסא תוריחב תלומעתכ
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 ידי לע ,ללככ ,םסרופי אל ,תוריחבה דעומל םימדוקש םישדוחה תשש ךלהמב

 תא ללוכש וא ,רוביצה רחבנ לש וראותב וא ומשב םוסרפ ,תימוקמה תושרה
 םוסרפ לכ רבעוי ,תוריחבה דעומל םימדוקש םישדוחה תשש ךלהמב .ותנומת

 הנמתנש ,תימוקמה תושרל יטפשמה ץעויה רושיאל ,תימוקמה תושרה םעטמ

 ."1975 - ו"לשת ,)יטפשמ ץועיי( תוימוקמה תויושרה קוחל םאתהב
 

 

 רוביצ יפסכ ידי לע ןמוממש םוסרפ םא קפס ונשי רשאכ" יכ ,ףיסוהל שי הלא םירורב םירבדל 
 "ומוסרפ תא רשפאל אלו הרימחמ השיגב טוקנל שי בורל ,אל וא הרוסא הלומעת רדגב אוה

 .)ל"נה "קינוק" ןיינעב הטלחהה ןכו ,)16.6.2013( הליקסוב 'נ ידיוד 15/20 ם"רת(

 

 
 2 ,1 םיבישמה תבושתל ףרוצמב ןהו הריתעה בתכל ףרוצמב ןה ,ינפל חנוהש ברה רמוחב ןויעמ .9

 'סמ בישמהו ,קוחל 'א2 ףיעס תארוה תרימש לע םידיפקמ םניא 2 -ו 1 םיבישמה יכ ,הארנ ,4 -ו

 תפמ איה ךכל תקהבומ המגוד .תוריחב תלומעת ךרוצל היריעה יבאשמ תא םעפ ידימ לצנמ 1
 ןותיעה ףא .םיבשותל ורבד תאו ריעה שאר תנומת תא תאשונה ,םיבשותל הקלוחש ריעה

 דצל יכ ,הארנו ,ומש רוכזאבו ריעה שאר תונומתב יוור "אחישרת תולעמ תושדח" ,ימוקמה

 .ריעה שאר לש תוריחבה עסמ תבוטל לצונמ ןותיעה ,ריעה יבשותל עדימ תשגנה

 
 רבד הניא ,הייריעה תושרל םידמועה םיעצמאב ,ריעה יבשותל עדימ תצפה יכ ,ריהבאו ףיסוא 

 ןהכמ רוביצ רחבנ לש ומש םע ,עמתשמב וא שרופמב ,התוא ךורכל רוסיא לח םלוא" ,לוספ

 .))16.6.2013( ירפוח 'נ םיבשותה ןעמל 14/20 ם"רת( "טרפב ריעה שארו ,ללכב
 

 

 םימעטהמ ,ותריתעב םהל רתוע אוהש םידעסה תא רתועל קינעהל ןתינ אל ,ליעל רומאה ףרח .10

 :םיאבה
 

 םוקמ שיש רובס ינניאו ,קוחל 'א2 ףיעסב עובק רוביצ יבאשמב שומיש תושעל רוסיאה )א(

 תיטרקנוק הלועפל סחייתהל ילבמ ,הז ףיעסל דוגינב תולועפ עוציב רסואה ,יללכ וצ ןתיל
 .התוא עונמל ףא ךרוצה תדימבו ,התוא ןוחבל ךרוצ שיש

 

 תוריחב תלומעת תבוטל רחא יעצמא לכב וא םיטלשב םוסרפ רוסאל" תיללכה הריתעה )ב(

 ,ותוא ןוחבל שיש ,יפיצפס םוסרפל תוסחייתה רדעהבו ,תיללכ הריתע איה ףא "הרוסא
 .הל רתעיהל ןתינ אל

 

 תוכמסב תללכנ הניא "םיידיתע םימוסרפל םיחנמ םיווק" תייוותה לע תורוהל הריתעה )ג(
 עבקי תוריחבה תדעו ר"ויש םוקמ לכ ןיא :דועו תאז .קוחל 'ב17 ףיעס יפל יל הקנעוהש

 .םהלש תוריחבה תלומעת תא להנל םידדצה לע דציכ
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 לש תוריחב תלומעת יכרצל היריעה לש תורבודה יתורישב שומיש רוסאל רתועה תריתע )ד(
 שאר לש ימיטיגלה ךרוצה ןיב לובגה תא עובקל ןתינ אל ןכש ,ישוק תררועמ 1 'סמ בישמה

 ימיטיגל יתלב שומיש ןיבו ,ודיקפת יולימ ךרוצל ,תורבודה יתורישב שמתשהל ריעה

 תא ךרוכה ,יטרקנוק ןיינע חכוי םאש ,ןבומכ .תוריחבה תלומעת ךרוצל תורבודה יתורישב
 ותוא ןוחבל היהי ןתינ ,תורבודה תקלחמ תדובע םע 1 'סמ בישמה לש תוריחבה תלומעת

 .ותוא עונמל ףא ךרוצה תדימבו

 
 איה ףא םוסרפה ינפל תעד תווח ןתייש ,ילרטינ םרוגל רבעוי םוסרפ לכש תווצל הריתעה )ה(

 יל התייה םא ףא ,תאזמ הרתי .קוחל 'ב17 ףיעסב יל הקנעוהש תוכמסה רדגמ תגרוח

 לע םישענה הלומעתה ימוסרפ תא ןחביש "רוזנצ" תונמל יתעד לע הלוע היה אל ,תוכמסה

 ףסה רמוש איה ,הייריעה לש תיטפשמה תצעויה יכ ,רובס יננהו ,רחא וא הז דצ ידי
 .קוחל 'א2 ףיעסל דוגינב םוסרפ השעי אלש חיטבהל ודיקפתש

 

 
 :םיניינע רפסמ דדחל םוקמ יתעדל שי ,תאז םע .11

 

 לכ ריבעהל שי ,תוריחבה דעומ ינפלש םישדוחה תשש תפוקתב םייוצמ ונא התעש ןוויכ )א(

 םוסרפל הרושיא תא לבקל שיו ,תיטפשמה תצעויה ןויעל הייריעה םעטמ עצובמה םוסרפ
 יבחרב הלות הייריעהש םיטלשל סחיב םג םירומא הלא םירבד .םוסרפה עוציב ינפל

 .ריעה

 
 תועצמאב ,הרובע וא 2 'סמ הבישמה ידי לע םיעצובמה םימוסרפש ,ךכ לע דיפקהל שי )ב(

 ,ריעה יבשותל עדימ תריסמ ךרוצל קרו ךא ושעי ,הנומימבו ,םיתוריש ינתונ וא הידבוע

 ותנומת םע ,1 'סמ בישמה לש ומש םע ,עמתשמב וא שרופמב ,הלא םימוסרפ ךורכל ןיאו

 .ויגשיה םע וא
 

 תועש תרגסמב םייטילופ םיכרצל 2 'סמ הבישמה ידבועב שומיש לע רומח רוסיא לח )ג(

 .)9 'מע ,5/2019 םינפה דרשמ ל"כנמ רזוח וארו( הדובעה
 

 ךרוצל קרו ךא םה ףא ושמשי ,הלש קובסייפה ףד םג ומכ ,היריעה לש טנרטניאה רתא )ד(

 לש ומש םע ,עמתשמב וא שרופמב ,םנכות תא ךורכל ןיאו ,ריעה יבשותל עדימ תריסמ

 לש טנרטניאה רתא ןיב רושיק םייקש לככ .ויגשיה םע וא ותנומת םע ,1 'סמ בישמה
 קתנל שי ,ולש קובסייפה ףדל וא ריעה שאר לש רתאל ,הלש קובסייפה ףד וא הייריעה

 .הז רושיק

 
 ,ולש יטרפ קובסייפ ףד וא ריעה שאר לש יטרפ טנרטניא רתא ןממת אל 2 'סמ הבישמה )ה(

 .ולש ויתורוקממ ריעה שאר אשי םנומימבו
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 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .12

 

 .הריתעה תא החוד יננה ,ליעלש 11 ףיעסב רומאל ףופכב )א(
 

 .ויתואצוהב אשי דצ לכו תואצוהל וצ ןיא )ב(

 
 .םידדצה רדעהב ,13.6.2018 ,ח"עשת ,ןוויסב 'ל ,םויה ןתינ 

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


