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 21/5 מ"רע

 
  :תררועה
 

 רוגי ירפ רגה

 
 ד ג נ 

 
 רוכרכ הנח סדרפ תימוקמה הצעומה .1 :םיבישמה

 רוכרכ - הנח סדרפ תימוקמה הצעומה שאר ,אבכוכ רב דדלא .2
 רוכרכ – הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ריכזמ ,רלג ןרע .3
 וליבב רימס רמ .4
 - הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ש"מעוי ,ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע .5

 רוכרכ
 

 תדעו שאר בשוי תטלחה לע 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ג(ד17 ףיעס יפל ררע
 26.08.2018 :ךיראתמ ,72/21 מ"רתב ןהכ 'י נ"גס ,הפיח – תירוזאה תוריחבה
 

 
 :תררועה םשב
 

 יסוב איג ד"וע
 

 :5-ו 1-3 םיבישמה םשב
 

 :4 בישמה םשב

 ןארבו'ג ןארבו'ג ד"וע
 

 םלסמא רדה ד"וע
 

 
 הטלחה

 

 קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ג(ד17 ףיעס יפל ררע יינפב .1

 נ"גס ,ןהכ 'י טפושה 'בכ ,הפיח – תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה לע )הלומעת יכרד

 ב17 ףיעס חוכמ העינמ וצל השקב ןכו ל"נה 72/21 מ"רת-ב )תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי :ןלהל(
 .)ררעה :דחיב ןלהל( הלומעת יכרד קוחל
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 םיבישמה םעטמ ,ושגוה הלאו ,ררעל םיבישמה תובוגת תא יתשקיב ,ררעה תלבק םע .2

 .06.09.2018 ךיראתב ,4 בישמה םעטמו ,5-ו 3-1
 

 – יינפבש רמוחה לולכמב רומאה תא יתנחבש רחאל יכ ןייצא םירבדה תישארב רבכ .3

 ,4 בישמה דגנכ העינמ וצ תאצוהל םוקמ שיו תיקלח לבקתהל ררעה ןיד יכ הנקסמ ללכל יתעגה
  .ןלהלש 29 הקסיפב רומאכ לכה

 

 .ןיינעל השורדה תיתדבועה תיתשתה לש הרצק הגצהב חתפאו טוריפל רובעא התע
 

 םייטנוולרה םינותנה

 

 םאתהב ,תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבה םייקתהל תויופצ 30.10.2018 ךיראתב .4

 )תויושרל תוריחבה קוח – ןלהל( 1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעס תוארוהל

 הז ללכב .1975-ה"לשתה ,)םתנוהכו וינגסו תושרה שאר תריחב( תוימוקמה תויושרה קוח תוארוהלו
 .רוכרכ-הנח סדרפ תימוקמה הצעומה ,1 הבישמה תצעומלו תושארל תוריחב םג ךרעיהל תורומא

 

 .הצעומה תושאר לע דדומתהל ,התנעטל ,תדתעתמו ,הצעומה תרבחכ תנהכמ תררועה .5

 שיגהל דתעתמ ,ןהכמה הצעומה שאר אוהש ,2 בישמה םג יכ הלוע יינפבש ןידה-יב יבתכמ

  .הצעומה תושארל ותודמעומ תא שדחמ
 

 1 הבישמב םיריכב םידיקפת ילעב םניה 5-ו 3 םיבישמה ,הצעומה איה 1 הבישמה .6

 ודגנכש ,4 בישמה .)הלש יטפשמה ץעויה אוה 5 בישמהו הצעומה ריכזמ אוה 3 בישמה(

  .1 הבישמב תינוריע תושדחתהל הקלחמה להנמכ שמשמ ,ררעב תוגשהה רקיע תונפומ
 

 הלומעת 2 בישמהו תררועה םילהנמ – תוריחבב היופצה תודדומתהה תרגסמב .7

  .םתריחב תבוטל
 

 דחוימב ,טנרטניאב תויתרבחה תותשרב ,םינוש םימוסרפ עצבמ 4 בישמה ,ליבקמב .8

  .הצעומה שאר דיקפתל תררועה לש התורישכ םניינעש ,ולש קובסייפה ףד תועצמאב
 

 םשל – איבאו ,ררעה בתכלו הריתעה בתכל ולא םימוסרפמ ןווגמ הפריצ תררועה
 :ןלהל םהמ קלח – המגדה
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 לש הנומת ,ולש ישיאה קובסייפה ףדב 4 בישמה םסריפ ,31.07.2018 ךיראתב  )א(

 לע הבוב = םיסכנ ידג = לאנתנ ןטסק = רגה" :בותיכה תא ףריצ הלש ,תררועה

 הב ,הבוגת 4 בישמה ףיסוה הז םוסרפל ."לוהינו תוטלחה תלבק תלוכי אלל טוח
 וליפא המיאתמ הניא רגהש ענכושמ אוה יכ עדוי אבכוכ רב תא ריכמש ימ" :רמאנ

 תובישיב רמאש שעג םייח הילע בשח ךכ םג .הצעומב הקלחמ תלהנמ תויהל

 הארנ .ןיינעמ .הדובע תשפחמה תינחרט םתסו ביצקתב הניבמ הניאש הצעומה
 ;"?םיקדוצ םה םאה היהי המ

 

 ,2 בישמה םעטמ תוריחב תעדומ ,ולש קובסייפה ףדב ,ףתיש 4 בישמהש רחאל  )ב(

 ,הטובה ןונגסה( ןושלה וזב ,ףותיש ותואל הבוגתכ המשרנש הנולתל בישה אוה

 ,ילש הרעה – רוקמב ןניה וירחאלש הזבו ,ןלהלש טוטיצב תירבעב תואיגשהו
  :)מ"ח

 
 םלשמ םגו רוכרכ הנח סדרפ בשות םגו הצעומ דבוע ינא"

 זא הנידמה רקבמל הנולת ישגת ךל םיאתמ אל םאו םיסימ
 יל הלעי הז םא םג ךישמי ינא הצעומ דבוע  ךנפנל קיפסמ

 תא ריסהל ךירצ יל הבושח רוכרכ הנח סדרפ יכ הרשמב

 תויהל תולוכי הל ןיאש ןטסק לש טוח לע הבובהמ הכסמה
 ןכוס 2 רפסמ תא םיריתסמ םתא המל בגה ךרד הת תקלחמ

 ;"ןטסק חוטבה
 
 :בותיכה תא ףריצו ,תררועה לש התנומת תא 3 בישמה ףריצ ,רחא םוסרפב  )ג(

 וניבה הצעומה ירבח .המותס איהש המכ התארה איה הצעומ תבישיב לומתא"
  ;"היעב התיא שיש

 
 םיפותישל תובר תואמגוד ררעה בתכל הפריצ תררועה יכ ןייצלו ףיסוהל םוקמה הז

 תוריחבה תלומעת ימוסרפל תוינפה םהבו הנורחאה תעב 4 בישמה עציבש םיפסונ םימוסרפו

  .הצעומה שארכ ותוליעפלו 2 בישמל תורושקה תועדוה ןכו ,2 בישמה םעטמ
 

 הריתעה רדגבו ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ינפב תררועה הרתע 14.08.2018 ךיראתב .9

 רשא ,טנרטניאה תשרב 4 בישמה עצבמש םינוש םימוסרפ םניינעש םינוש םידעס השקיב
 יכרד קוח תוארוה יפ-לע הרוסאה ,הדגנ תוריחב תלומעת םושמ םהב שי תרתועה תנעטל

 .תויושרל תוריחבה קוחו הלומעת



  5/21 מ"רע  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 11 ךותמ 4 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

 
 תלומעתב קלח לטונ וניא 4 בישמה יכ ,תיצמתב ,םיבישמה ונעט ,הריתעל םתבוגתב .10

  .םהיניב םדוקו ךשוממ ךוסכס עקר לע ,תרתועה דגנ תודמע עיבמ אלא ,תוריחב
 
 

 תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה
 

 ךיראתב ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי החד ,הל הבושתהו הריתעה תניחב רחאל .11

 :ןמקלדכ ,ראשה ןיב ,ועבקב ,הריתעה תא ,26.08.2018

  
 תלומעתב קלח תחקל םיאשר םניא רוביצה ידבועש ,אוה ללכה"
 ,םידמעומ תמישר םעטמ וא תוריחבב דדומתמ םעטמ תוריחב
 שארב ,חיטבהל ידכ תאזו ,תוילארטינ לע רומשל םהילעו
 לע רסאנ ,לשמל ,ךכ .ירוביצה להנימב רוביצה ןומא תא ,הנושארבו
 וא דמעומב הכימת יטלש םהיתב לע תולתל תוימוקמ תויושר ידבוע
 ,דבועה לש ותיב לע  טלש תיילתב ,םלואו .םידמעומ תמישרב
 אל ,ינפלש הרקמב .םייוסמ דמעומה ךמות אוה יכ ,ריהצמ דבועה
 םדקמ וא םייוסמ דמעומב הכימת עיבמ 4 'סמ בישמה יכ יתאצמ
 .יהשלכ םידמעומ תמישר וא והשלכ דמעומ םעטמ תוריחב תלומעת

 
]...[ 
 

 שי ,ירוביצה להנמב רוביצה ןומא לע רומשל ךרוצה לומ לא .8
 לצנמ וניא תושרה דבוע דוע לכ .יוטיבה שפוח לע םג רומשל ךרוצ
 לש ומעטמ תוריחבה תלומעת םודיק ךרוצל יוטיבה שפוח תא
 ויתויואטבתה תא ליבגהל םוקמ ןיא ,םידמעומ תמישר וא דמעומ
 תא רובעי תושרה דבוע רשאכ קר .הלומעתה יכרד קוח תרגסמב
 וא ,םירכזנה םישגנתמה םיסרטניאה ינש ןיב ןוזיאה תא רפיו ףסה
 םודיק ךרוצל תושרה ידבוע תא םתור ןהכמ תושר שאר רשאכ
 העינמ יווצ ןתילו ,ברעתהל םוקמ היהי ,ומעטמ תוריחבה תלומעת
 .םימיאתמ
 

 4 'סמ בישמה הב הטובה ןושלהמ יתוגייתסה ףרחו ,ינפלש הרקמב 
 ,ךכ לע העיבצמ יתייארה תיתשתהש רובס ינניא ,שומיש השוע
 לעו ,2 'סמ בישמה םעטמ תוריחבה תלומעת תא םדקמ 4 'סמ בישמהש
 .הלומעתה יכרד קוח יפל הריבע עצבמ אוהש רובס ינניא ןכ

 
 ,תרתועה יפלכ הטוב ןושלב טוקני רוביצה דבועש םולהל השק .9
 ,הריבע ןאכ הרבענש לככ ךא ,תימוקמה הצעומב הרבחכ תשמשמה
 תוצמל שי 4 'סמ בישמה םע ןידה תאו ,תעמשמ תריבעב רבודמ ירה
  "יתעמשמה ןידה תרגסמב
 
 .)מ"ח – ילש תושגדהה(

 
 

  .יינפבש ררעה בוסנ וז הטלחה לע .12
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 ררעה

 

 יכ עבקש ךכב ,תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי ינפלמ הגגש הלפנ יכ תנעוט תררועה .13

 רדגב הניא תילילש הלומעת יכ עבקש ךכבו ,הלומעת רדגב םניא 4 בישמה לש וימוסרפ
  .רוביצ ידבוע לע הרוסאה תוריחב תלומעת

 

 רדגב םניא 4 בישמה לש וימוסרפ יכ איה 5-ו 3-1 םיבישמה תבושת לש הרקיע .14

 ןיבל תררועה ןיב ךוראו ןשי ,םייק ךוסכסמ םיעבונ םה ןכש ,הרוסא תוריחב תלומעת
 אצמייש לככ ,םייתעמשמ םיכילהב הטיקנ דבלמ ,תוכמס לכ ןיא 1 הבישמל יכו ,4 בישמה

  .4 בישמה לש ויתויואטבתה יבגל ,תיתעמשמ הריבע העצוב יכ
 

 תועש רחאל 4 בישמה ידי-לע םישענ םימוסרפה יכ דוע םימיעטמ 5-ו 3-1 םיבישמה
 םיבאשמב וא ,הצעומה ינקתמב שומיש אלל – ולש יטרפה קובסייפה ףדבו הדובעה

  .םירחא םיירוביצ
 

 הדמע עיבהל ,םתטישל ,רתומ הצעומ דבועל יכ ךכ לע םג םידמוע 5-ו 3-1 םיבישמה

  .םידבועה לש יוטיבה שפוחב עגפת תרחא העיבקו ,רחא וא הז דמעומב ךומתלו ,תיטילופ
 

 .ררעה תא תוחדל םישקבמ 5-ו 3-1 םיבישמה ,ךכשמ
 

 םתורבחמ עבונש ,םינש בר ךוסכס םייק תררועה ןיבל וניב יכ אוה ףא ןעוט 4 בישמה .15

 ,תררועב םיכמותה םירחא הצעומ ידבוע םנשי יכ ןייצמו ,הדובעה תגלפמב רבעב תפתושמה

 וצל השקבה תאו ררעה תא תוחדל שיש ןאכמו ,העינמ וצ תררועה השקיב אל םדגנ רשאו
  .גיהנהל תררועה תשקבמ התוא ,תיביטקלס הפיכא לשבו אלמ יוליג יא תמחמ העינמ

 
 ,רוביצ יבאשמב וא הצעומה ינקתמב שומיש השוע אל אוה יכ דוע םיעטמ 4 בישמה

 דמעומ ןעמל לעופ ונניא אוה יכו ,הדובעה תועשב אלו ,ישפוחה ונמזב םיכרענ וימוסרפ לכו
 לש התולכנתה לומ לא ,דבלב "תישיאה ותנגהל" םימוסרפה תא הלעמ אלא ,רחא וא הז

   .ודגנכ תררועה
 

  .ררעה תייחדל רתוע 4 בישמה םג ,ךכשמ

 

 הנפא – םידדצה תונעט ירקיע תא יתגצהו םירבדה תולשלתשה תא יתרקסש רחאל .16

 .תויטנבלרה תויגוסה ןובילל תעכ
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 הערכה ןויד

 

 תאצוהלו ררעה לש תיקלח הלבקמ סונמ ןיא יכ הנקסמל יתעגה קיתבש רמוחה לכב ןויע רחאל .17

 .ןורחא-ןורחאו ןושאר-ןושאר התע אופיא טרפא .ןלהל ראובמכו 29 הקסיפב טרופמכ ,העינמ וצ
 

 

 תיביטמרונה תרגסמה

 

 :ןמקלדכ ,ונניינעל תויטנוולרה תוארוהב ,עבוק תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס .18
 

 דבוע ןכו חותיפה תושר ,הקוסעתה תוריש דבוע ללוכ ,הנידמה דבוע )א( "
 לארשיל תמיקה ןרקה לש ,תידוהיה תונכוסה לש ,תימוקמ תושר לש
 ,תילהנימ תוכמס םהל שי רשא ,ילארשיה רודישה דיגאת לש וא
 דיקפת וא ,1945 ,)םורח תעש( הנגהה תונקת יפל תוכמס תוברל
 םוחתב תוריחבה תלומעתב קלח וחקי אל ,להק םע עגמ וב ךורכש
 .תוריחב תומייקתמ הבש תימוקמ תושר
]...[ 
 םיפיעס תוארוה לע הריבע לשב םדא עישרהש טפשמ תיב )ד( 

 וא ותדובעמ ותייעשה לע ,שנוע לכ לע ףסונב ,הרוי ,)ב( וא )א( םינטק
 ידכ וז הארוהב ןיא ;תוריחבה םויל דע ,םולשת אלל ,ודיקפת יוליממ
 ".יתעמשמ ןידל םדא ותוא תדמעה עונמל

 
 )5(93 ףיעס( תילילפ היצקנס ובוחב אשונ אוהו ,ןותנ ןמזל הבוצק הנניא הז ףיעס לש ותלוחת

 .)תויושרל תוריחבה קוחל
 

 :ןמקלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .19
 

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

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

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

 .תוימוקמה תוצעומלו תויריעל
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 םיפיעסמ הנושב תאז ,תע לכב לח אוהו ןמזב המוחת הניא א2 ףיעס לש ותלוחת םג יכ ןיוצי
 םויבו תוריחבה םוי ינפלש םימיה 90 תפוקתב קר םילח רשא ,הלומעת יכרד קוחב םירחא םיבר

 ףוג לש םיבאשמב שומישה רוסיא ןכ יכ הנה .)הלומעת יכרד קוחל 2 ףיעס ואר( ומצע תוריחבה

 תוריחב ןיבש הפוקתב םג לח תוריחב תלומעתכ בשחיהל לולעש המ םע רשקב ל"נכ רקובמ
 .תוריחבל

 

 חסונ[ 1958-ח"ישתה ,הנידמה רקבמ קוחל )4(9 הקסיפב יכ ןייצא הנומתה תמלשהל

  ."תימוקמ תושר לכ"-כ רקובמ ףוג רדגוה ,]בלושמ
 

 הלבגהה תילכת יכ רבעב עבקנ ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי תקיספב .20

 תורטמה תא םדקל הנווכה לע תססבתמ תוריחב תלומעתב קלח תחקל רוביצ ידבוע לע
 ונאיצרמ 44/20 מ"רת( רוביצה ידבועב רוביצה ןומא לעו תוריחבה רהוט לע הרימשה :תואבה

 מ"רת( רוביצה ידבוע לש תוילרטינה לע הדפקה ,)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)05.08.2013( ןצינ 'נ

 מ"רת( םידמעומה ןיב ןויוושה ןורקיעב העיגפ תעינמ ,))21.08.2013( ןידלארסנ 'נ יבלח 64/20
 חכונ תוריחבה תלומעתב קלח לוטיי רוביצה דבוע יכ ששחהו ,))28.10.2008( ןצינ 'נ רוצ 93/18

 ואר ,)17.7.2013( ומח ןב 'נ סורג 31/20 מ"רת( רוביצה רחבנ ןיבל וניב םימייקה הררשה יסחי

 ףיסוה ףא ןארבו'ג 'ס טפושה .)23.09.2018( אבס רפכ תייריע 'נ יול 69/21 מ"רת-ב יתטלחה םג
 :ךכ אטבתהו הז ןיינעב השגדה

 
 תושר דבוע לש הייריעה שאר ןעמל תיטילופ תוליעפש קפס ןיא"
 שאר ידי לע דבועה לע םיצחל תלעפהל הווסמ תויהל הלולע תימוקמ
 ןפואב ריעה שאר לעפ אל םא ףאו .ולא תויוליעפ עצבל תושרה
 ררועתמ ,שדחמ ותריחבל לועפל דבועה תא איבהל תנמ לע יביטקא
 םוקמב האנה תובוט לבקל תנמ לע תאז השוע דבועהש ששחה
 רוצ 'נ רהוז-ןבא 12/20 מ"רת( "םודיקו הכרעה תמגוד ,הדובעה
)03.07.2013((. 

 
 
 קלח תחקל רוביצ ידבוע לע רוסיאה סיסבב תודמועה תורטמה תובישח חכונ

 תולתל ,םמע םירדה םתחפשמ יבורקל ףאו ,רוביצ ידבועל רוסא יכ קספנ ,תוריחב תלומעתב

 רגרבכור 'נ "המרב ךפהמ" תמישר 87/20 מ"רת( םייטרפה םהיתב לע תוריחב טוליש

 ,רוביצ דבוע לש ותיב יבג לע בצומה תוריחב טלש" :ןכש ,)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)08.09.2013(
 ,ריבסה בשותל ,הזחנ אוהש יאדוו ,דמעומ וא הגלפמ ןעמל הרישי הפטה הווהמש יאדוו

 .)11 הקספ ,םש( "אוה רשאב רוביצ דבוע לש תיחרכהה תוילרטינב העיגפכ
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 קוחמו הלומעת יכרד קוחמ ל"נה תוארוהה לש הרפה יכ ןייצלו ףיסוהל םוקמה הז .21

 רבודמש קלוח ןיאש המודו ,תעמשמ תריבע וא ,תילילפ הריבע תווהל הלולע תויושרל תוריחבה

  .רוביצ דבוע תמלוה הנניאש תולהנתהב
 

 ןחבמ יפל תנחבנ ,תוריחב תלומעת איה רוביצ דבוע לש תינולפ הלועפ םאה הלאשה .22

 :ןלהל( )1992( 704 ,692 )2(ומ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב( תויטננימודה

 ונתיב לארשי תגלפמ 'נ יביט דמחא כ"הח 1525/15 ץ"גנד( ריבסה רחובה יניעב ,)יליוז ןיינע

 – ריבסה רחובה יניעב ,תיטננימודה התילכתל םאתהב ןוחבל שי הלועפ לכ ירק ,))23.08.2017(
 ,תוריחבל רשקהב ,םייוסמ ןפואב גוהנל רחובה תא ענכשל איה תיטננימודה התרטמ םאה

 ,"רזע ינחבמ" וא "םינמיס" לש הרוש תועצמאב ןחבנ תויטננימודה ןחבמ רשאכ .ואל םא

 תייריע 3/21 מ"רע :לשמל ,ואר( הלועפב תיטננימודה תילכתה תא תוהזל רשפאמ םמושייש

 ףא ,)18.04.2018( טרופסהו תוברתה תרש 'נ ןהכ 2/21 כ"בת-ב .))12.07.2018( הירכז 'נ ןולוח

 וגוויס תא תונשל הלולע איה ףא םסרפמה תוהז ,רתומ היהי ומצע םוסרפה םא םג" :יכ יתעבק

  .)38 הקספ ,םש( "....הרוסא הלומעתל רתומ םוסרפמ – םוסרפ לש
 

 .ונניינע לע ל"נה םיללכה תא ליחא התע
 
 

 תוביסנב ותלחהו ,'תוריחב תלומעת' חנומה תונשרפב הצוענ הערכה הנועטה הלאשה .23

 דמעומב הכימת ףלח ,ינולפ דמעומב העיגפב וניינע ,הרואכל ,יתלומעתה םוסרפה ןהב
 רשא וזכב רבודמ םאה ןוחבל שי ,'תוריחב תלומעת'ב רבודמ יכ אצמיי ןכא םא .ינומלא

 ,תויושרל תוריחבה קוחל )א(75 ףיעס תוארוה חוכמ ןיב ,קוחב רסאנ 4 בישמה ידי-לע העוציב

  .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תוארוה ףקותמ וא
 

 ירבדל םאתהבו ,תימוקמה תושרה דבוע וניה 4 בישמה יכ קלוח ןיא ,רומאכ .24

 אוה הז ודיקפת תרגסמב .תינוריע תושדחתה תקלחמ שארכ שמשמ אוה ,5-ו 3-1 םיבישמה

 ץופיש לש םיטקיורפ םייקל רוכרכ-הנח סדרפב םיסכנ ילעב ידיב ,ראשה ןיב ,עייסל רומא

 אוה יכו תילהנימ תוכמס בישמה ידיבש ךכב תקולחמ ןכתית אלש המוד ןכ יכ הנה .תותיזח
 ,ירבח לש רבעה ןמ העיבקל שרדיהל ילבמ ףא ,רמול שי ,תאזו ,להק םע עגמ םייקמ םג

 רוביצ ידבוע תופתתשה לע רוסיאה סיסבב תובצומה תוילכתה חכונ היפל ,ןארבו'ג 'ס טפושה

 םדיקפתב שי םא ןיב ,םידבועה יגוס ללכ לע רוסיאה תא ליחהל שי – תוריחב תלומעתב
 ;)10.09.2013( איבל 'נ לאדיו 83/20 מ"רת( ואל םא ןיבו ,להק םע עגמ וא תילהנימ תוכמס

 .))08.09.2013( רגרבכור 'נ המרב ךפהמ תמישר 87/20 מ"רת
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 ינמוד – 'תוריחב תלומעת'כ 4 בישמה לש ומעטמ םירומאה םימוסרפה תרדגהל רשא .25

 חוכמ ןהו ,הקוספה הכלהה ידי-לע ול הנתינש תונשרפה חוכמ ןה ,הז חנומ לש ועמשמ יכ

 לולע ,תוריחבב דמעומ יפלכ ילילש םוסרפ ףא יכ הנקסמ ללכל ליבומ – תילולימה ותועמשמ
 .'תוריחב תלומעת' רדגב אובל

 
 תדעו שאר בשוי ירבד תא ,המכסהב איבה קרב 'א )זאד וראותכ( טפושה ,יליוז  ןיינעב

 רקיעש רודיש לכ" :הניה 'תוריחב תלומעת' יכ ,המילח 'א )סומידב( טפושה ,זאד תוריחבה

 רודיש לכ ןכו ,הזככ הפוצה ידי-לע שרפתהל יושעה וא ,תוריחבה לע העפשה ויפוא וא וניינע

 ."...תוריחבב םידדומתמה םישנא וא םיפוג יפלכ ,תוגייתסה וא ,הדהא תריצי וניינע רקיעש
 תוריחב תלומעת" :יכ ,הלומעת יכרד קוחבש םירוסיאהו תולבגהה תלחה ךרוצל ,עבקנ ךשמהב

 טקפא ול ןיאשו רחובה לע ותעפשהב אוה ולש יטנאנימודה טקפאהש יוטיב ותוא קר הניה

 .)מ"ח – ילש תושגדהה( "רחא יטנאנימוד
 

 ,תוריחבב דמעוממ תוגייתסה תריצי וניינע רקיעש יוטיב םג יכ ,איה רבדה תועמשמ

 דוע לכ – ןידבש תולבגההו םירוסיאה תניחב ךרוצל 'תוריחב תלומעת'כ שרפתהל לולע

 ויתופדעה לעו רחובה לע עיפשהל ידכ הב שי רשא וזכ איה וסיסבבש תיטננימודה תילכתה
  ,לשמל ,ךכ .ולא דוסי תולכשומ לע הדמע הקוספה הכלהה ףא ,ןייוצש יפכ .תוילרוטקלאה

 עיבצהל ארקי םוסרפ יכ חרכה ןיא" :יכ רבעב עבק ןייטשניבור 'א )זא וראתכ( טפושה

 לע העפשהב אוה ולעופש ךכב ידו ,תוריחב תלומעת רדגב אוביש תנמ לע ינולפ דמעומל
 דיקפתב ימדוק תוטלחהב ,לשמל ,דוע וארו ,)17.2.2013( תשק 'נ ןצינ 54/19 כ"בת( "רחובה

 יול 198/20 מ"רת ;)27.1.2015( לאירא 'נ ןואלג 4/20 כ"בת :ןארבו'ג 'ס )זא וראתכ( טפושה

 .))16.02.2015( ידוהיה תיבה תמישר 'נ םיקוריה 13/20 כ"בת ;)21.10.2013( השדח חור 'נ
 

 ךרע םתוא םימוסרפב הארי ריבסה רחובהש ךכל קלוח ןיאש המוד ,יינפלש ןיינעב .26

 תוגייתסה ררועל הניה תיטננימודה םתילכתש םימוסרפכ ,קובסייפה תשרב 4 בישמה

 עינמה היה המ ,הז ןיינעל ,הנימ הקפנ ןיאו ,הצעומה תושארל תררועה לש התודמעוממ

 ,םהיניב ןימוי קיתע ךוסכסמ עבונ םוסרפה םאהו ,רומאה םוסרפב 4 בישמה לש ירוקמה
 לייחה ןעמל הדוגאה 524/83 צ"גב :וושה( 4 בישמה לש תרחא וא ,וזכ תיטילופ תוברועממ וא

  .))1983( 85 )4( זל ד"פ ,'חאו רודישה תושר לש יללכה להנמה 'נ לארשיב
 

 יוטיבה שפוחב העיגפ הנומט ,םירוסא וללה םימוסרפהש העיבקב יכ ונעט םיבישמה .27

   .תוביסנב ,הז ןועיט לבקל ידיב ןיא .רוביצה ידבוע לש
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 ד''פ ,הרמת תימוקמ הצעומ 'נ אמש 259/96 מ"רע-ב בורק רשקהב ןייצ ,רימז 'י טפושה
 :ךכ וקספב ,ונניינעל םיפיה םירבד ,)1996( 837 )1(נ

 
 תכרעמ ומע אשונ רוביצה דבוע לש דמעמה יכ אוה תומסרופמה ןמ"
 תונגועמה תובוח שי .הז דמעמל תודחוימ תובוחו תויוכז לש
 ןה .הדובעה הזוחמ תועבונה שיו הכלהב ועבקנש שי ,םיקוקיחב
 רוסיאה תא ,תונמאנה תבוח תא ,תעמשמה תווצמ תא תוללוכ
 ,תיתגלפמ תוליעפ לע תולבגמה תא ,הדובעל רשקב תונתמ לבקל
 .רוביצה דבוע לש יוטיבה שפוח לע םג תוכילשמה ןהב שיו .דועו

 רתי ןיב ,ומצע לע לבקמ אוה ,רוביצה דבוע השענ םדא רשאכ ,ןכא
 תא תופקשמ הלא תולבגמ .יוטיבה שפוח לע תולבגמ םג ,תובוחה
 ירוביצה תורישב ,ללכ ךרדב דיבעמ ןיבל דבועה ןיב יוארה סחיה
 סרטניאה ידי-לע םג תושרדנ ןה ,ךכל ףסונ ,ךא .יטרפה רזגימב ומכ
 "ירוביצה תורישה לש תמלוה תימדתבו יואר דוקפיתב ירוביצה
 תוריש ביצנ 'נ וריפס 5/86 מ"שעב רגמש 'מ אישנה ירבד םג ואר(

 .))1986( 247 ,227 )4(מ ד"פ ,הנידמה
 

 

 יניד תלוחת ךרוצל ,תוריחב תלומעת איה םג תילילש הלומעת יכ םידמל ונאצמנ .28

 איהש הלומעת – תררועה לש התודמעומ דגנ תילילש הלומעת עציב 4 בישמה יכו ,תוריחבה

 אל יכ םיבישמה תנעט תא לבקמ ינא תאז םע .תויושרל תוריחבה קוחל )א(75 ףיעס יפל הרוסא
 א2 ףיעס תועמשמב ,רוביצ יסכנב שומיש הז הרקמב ושע ,2 בישמה וא ,4 בישמהש חכוה

 .הלומעת יכרד קוחל
 

 רבד ףוס
 

 ב17 ףיעס חוכמ העינמ וצ תאזב אצומו תיקלח לבקתמ ררעה – ליעל רומאה לכ חכונ .29

 םוסרפ לכ – וז הטלחה תלבק תעמ תועש 48 ךות ריסהל 4 בישמל הרומה ,הלומעת יכרד קוחל

 תכירעמ ענמיהלו ,רוכרכ-הנח סדרפב תוריחבה תכרעמל עגונה ,ולש קובסייפה ףדמ
 אוה יכ אצמייו היה .הרומאה תימוקמה תושרב דבוע אוה דוע לכ ,הלאכ םיפסונ םימוסרפ

 4 בישמה תא דימעהל םא לוקשיש ידכ הנידמה טילקרפ ינפב םירבדה ואבוי – ןכ השע אל

 ילבמ תאזו ,תויושרל תוריחבה קוחל )5(93 ףיעס תועמשמב הריבע עוציב לשב ילילפ ןידל
 .הלומעת יכרד קוחל 19 ףיעס חוכמ יתוכמסמ עורגל

 

 םעטמ תורורב תויחנה ףוריצב ,הידבוע ברקב וז יתטלחה רתלאל ץיפת 1 הבישמה .30

 תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס תוארוה תרפה יכ הדבועה ןויצ ךות ,וז הטלחה חורב 5 בישמה

 ,תדבועה בל תמושת תא 1 הבישמה הנפת ןכ .תיתעמשמ הריבעו תילילפ הריבע תווהל הלולע
 .הילע םג לוחל לולע – ויבגל קספנש המל המוד ןיד יכ ,4 בישמה תבוגתב הרכזנש

 

 .ח"ש 4,000 לש ךסב הז ךילהב תררועה לש היתואצוהב אשי 4 בישמה .31
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 .הנידמה טילקרפ ןויעל אבוי וז הטלחהמ קתוע .32

 

 .)25.9.2018( ט"עשתה ירשתב ז"ט ,םויה הנתינ 

 
 טפוש ,רצלמ ןנח
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