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 8/21 ש"ה

 
  :שקבמה
                 

 שיאע ובא ןאמילס
 

 
 ד ג נ 

 
 הלשממל יטפשמה ץעויה :בישמה

 
 ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל א7-ו )ב(7 םיפיעס יפל ןולק רדעיה תעיבקל השקב
 1965-ה"כשתה
 
 ינאה ובא קיפש ד"וע :שקבמה םשב

 
 

 הטלחה
 

 הצעומב תוריחבה להנמ .הייקל תימוקמה הצעומל םידמעומ תמישרב ללכיהל ןיינועמ שקבמה .1
 הבש ,תיחכונה השקבה ןאכמ ."ילילפ םושיר" לשב ותודמעומ תליספ לע שקבמל עידוה וז תימוקמ
 רחביהל יאשר שקבמה יכ ריהצהל ,הלוספ תוריחבה להנמ תטלחה יכ תורוהל :םידעס העברא ושקבתה
 דעומה תא ךיראהלו ןולק המע תאשונ הניא שקבמה עשרוה הבש הריבע יכ עובקל ,תימוקמה הצעומל
  .תימוקמה הצעומב תורבחל שקבמה לש ותודמעומ תשגהל

 

 םולשה טפשמ תיבב תונלשרב תוומ תמירגב שקבמה לש ותעשרה – תודמעומה תליספ עקרב .2
 תודובע לש ךרדב יוצירל רסאמ ישדוח השישל וניד רזגנ היטעבש הריבע ,הווקת חתפב הרובעתל
 51379-10-17 ת"פע ;)21.12.2016( 2471-01-15 ר"מג( ןוישיר תליספו יאנת לע רסאמ ,תוריש
 קוח – ןלהל( 1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל )ב(7 ףיעס יפל .))8.7.2018(

 קספב ןודינש ימ הצעומה רבח רחביהלו םידמעומ תמישרב ללכיהל יאכז וניא" ,)תויושרל תוריחבה
 םידמעומה תמישר תשגה םויבו ,םישדוח השולש לע הלועה הפוקתל ,לעופב רסאמ שנועל יפוס ןיד
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 תדעו שאר בשוי עבק ןכ םא אלא ,לעופב רסאמה שנוע תא תאשל רמגש םויהמ םינש עבש ורבע םרט
 רדעהב ,רומאל ."ןולק םושמ ,ןינעה תוביסנב ,עשרוה הבש הריבעה םע ןיא יכ תיזכרמה תוריחבה
 שקבמה עשרוה הבש הריבעה ,ןיינעה תוביסנב יכ תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי לש העיבק
 םידמעומ תמישרב ללכיהל ןיינעה תוביסנב יאכז וניא אוהו ,ןולק תקזח ול המק – ןולק תאשונ הניא
  .תימוקמה הצעומל רחביהלו

 

 תוריחבה קוחל )ב(17 ףיעסל םאתהב ילופיטל הרבעוה איהו ,16.10.2018 םויב השגוה השקבה .3

 .1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל
 

 עודמו ,תוריחבה להנמ תטלחהב הגגש הלפנ יכ אוה רובס עודמ ותשקבב טרפמ שקבמה .4
 טוריפב ךיראהל ךרוצ ןיא .ןולק המע תאשונ הניא ,היתוביסנ לע ,עשרוה הבש הריבעה ותטישל
 ,ןולק רדעיה תעיבקל תושקבב לופיטה להונל )1(8 ףיעסל םאתהבו ,השקבב ןויע רחאל ןכש ,תונעטה
  .דעומב השקבה תשגה-יא חכונל תאז .ףסה לע השקבה תא תוחדל שי יכ יתטלחה ,2013-ד"עשתה

 
 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ סייו 5/21 ש"הב יתטלחהב הבחרהב הנודנ תיביטמרונה תרגסמה .5
 .ונינפלש הלאל דואמ תומוד תוביסנב הקסעו הנורחאל ךא הנתינש ,)סייו ןיינע :ןלהל( )8.10.2018(
 תעיבקל השקב שיגהל תוריחבב דמעומ לע יכ עבוק תויושרל תוריחבה קוחל )א()2(א7 ףיעס ,תיצמתב
 ךיראתל דע – ןדיד ןודינבו ,"ומש תא תללוכה םידמעומה תמישר תשגה ינפל" ןולק לש ורדעה

 ירדס( תוימוקמה תויושרה תונקתל 11 הנקת ;תויושרל תוריחבה קוחל )ח(35 ףיעס ואר( 27.09.2018
 02/2018 'סמ תוימוקמה תויושרב תוריחבה לע תיצראה תחקפמה רזוחו ;1965-ה"כשת ,)תוריחב
 עבקנש יפכ .))04.09.2018( "תוימוקמה תויושרב דמעומ תועצהו םידמעומ תומישר תשגה" ןיינעב
 ,הז דעומ ךיראהל ךמסומ וניא תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי ,בחרומ בכרהב הז טפשמ תיבב
 ךכ .))2003( 153 ,145 )4(זנ ד''פ ,תוריחבה תדעו שאר-בשוי 'נ ןילגייפ 11243/02 ץ"גב( קוחב עובקה
 האצותה ,ןכא .)םש תוינפההו 8 הקספ ,סייו ןיינע( תוימוקמה תויושרל תוריחבב ךכו ,תסנכל תוריחבב
 תוניקת לש םילוקיש םלואו .הלק הניא התשגהב רוחיא לשב תוריחבב דדומתמ תשקב תייחד לש
 םירדסו תולובג עובקל םיבייחמ תוליעיו תויפוס ,רדס ,תינויווש הרוצב ןתולהנתהו תוריחבה
 איה דדומתמב תירשפאה העיגפל הפורתה ,וקודו .)11-10 תואקספ ,םש( רחביהל תוכזה תא םימחותה
 .תירשפא איה התייה אל עודמ רבסוה אל ןיינעה תוביסנבש הדפקה – םינמזהו ןידה ירדס לע הדפקה
 לע הרימשב אלא ,רוחיאב ותשקב תא שיגהש דמעומה תמשאב חרכהב וניא דוקימהש םגה ,תאז
  .תוריחבה תוניקת טרפבו ,ורכזוהש תונורקעה

 
 .דעומב התשגה יא חכונ ,ןולק לש ורדעה תעיבק הניינעש השקבה תא ףסה לע אופא תוחדל שי .6
 םה ףא – וז התחדנשמ ןכלו ,ןולק רדעיהל השקבל תונעיהמ אצוי לעופ םה ושקבתהש םידעסה רתי
 .אליממ םיחדנ
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 תוימוקמה תויושרב תוריחבה לע תיצראה תחקפמל וז הטלחה ריבעת תוריחבה תדעו תוריכזמ .7
  .הייקל תימוקמה הצעומל תוריחבה להנמלו

 
 .)16.10.2018( ט"עשתה ןושחב 'ז ,םויה הנתינ 
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