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 119 /21  מ"רת

  :םירתועה
                 

 רחש ביני .1
 רחש ביני תושארב "תונשל חוכה" .2
 

 
 ד ג נ 

 
  ה'צירלד יזיל .1 :תובישמה

 ה'צירלד יזיל תושארב "תא" תמישר .2
 הווקת ינג תימוקמ הצעומ .3

 
 יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל תועדומ תרסהל וצלו העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת
 
 :םירתועה םשב
 

 :1-2 תובישמה םשב
 

 :3 הבישמה םשב

 רחש ביני
 
 יסוב איג ד"וע
 

 הידבוע תינור ד"וע
 

 הטלחה
 

 תרסהל וצו העינמ וצ ןתמל הלומעת יכרד קוחל ד17ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל השגוהש תפסונ הריתע יינפב

 רסואה העינמ וצ ןתמל רומאה קוחל 10-ו 9 םיפיעס תוארוהל דוגינב ,םירתועה תנעטל ,ולתנש ,תועדומ
 החטשב ריתהל אלש 3 הבישמל הרומה וצ ןתמלו קוחה תוארוה תא רפמ טוליש תולתל 1-2 תובישמה לע

 .רומאכ רפמ טוליש תיילת

 

 הווקת ינג תימוקמה הצעומה ןללכבו תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה לש הבילב
  .)הצעומה :ןלהל(

 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 ,ותמישרו ,30.10.2018 םויל תועובקה תובורקה תוריחבב הצעומה תושארל דדומתמ 1 רתועה .1

 .הצעומה לש התצעומל תדדומתמ ,2 תרתועה
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  איה 2 הבישמה .הצעומה תושארל דדומתמ איה םגו ,תנהכמה הצעומה שאר איה 1 הבישמה .2

  .הצעומה איה 3 הבישמה.הצעומה לש התצעומל תדדומתמו 1 הבישמה לש התמישר

 םירתועה תונעט

 ןהש ךכב הלומעת יכרד קוחל )1א(10-ו )א( 10 ,)ב(9 םיפיעס תוארוה תא תורפמ 1-2 תובישמה .3

 וא המוח לע וא המדא יחטש לע רתיה ןיב ,היילתל םירוסא רשא םימוקימב הלומעת טוליש תולות
 בתכל 'ב קרפ 'ר( רומאכ טוליש לש תובר תואמגוד םירתועה ופריצ ךכ םשל .םינבמ לש תינוציח רדג

 קוחל א2 ףיעס תוארוהל דגונמ ירוביצ חטש לע טוליש תבצה .)הריתעה בתכל 2 חפסנ ןכו הריתעה

 .הלומעת יכרד

 תדמועה ,1 הבישמל "לדחמב ןיב ,הקיתשב ןיב ,השעמב ןיב ,שרופמב ןיב – הריתה" 3 הבישמה .4

 יכרד קוחל 11 ףיעסל דוגינב תאזו רומאכ קוחה תוארוה תא הנשנו רזוח ןפואב רפהל ,השארב
 .הלומעת

 2-1 תובישמה תונעט

 חנוה תמדקומה הינפה בתכמ ןכש ,ןידכ תמדקומ הינפ רדעיה חכונל ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי .5

 הריבס תונמדזה הבישמל הנתינש ילבמ ,םירופיכה םוי לש וברעב ,תימוקמה הצעומה ידרשמב
 .הפוגל היינפה לש התניחב עונמל תנמ לע הז ןפואב ולעפ םירתועה .התוא ןוחבלו לבקל

 תא םיריפמ רשא ,םירתועה לש םדצמ םייפכ ןויקינ רדעיה חכונ ףסה לע הריתעה תא תוחדל שי .6

 תרתסה ךרוצל ,תויארה לש "תיתמגמ הכירע" ועציב םירתועה .םהיתונעטל המוד ןפואב ןידה

 .םיטרפ

 רפמה טלשה תרסה ידי לע הריתעה אשונ תורפהה לכ תא ונקית ןה ןכש ,הרתייתה הריתעב הערכהה .7

  .קוח יפ לע רתומ רשא ןפואב ,רצחה ךותל ותקתעה וא

 םיפסונ םיטרפ ןווכמב וריתסהו הריתעה תשגה םשל וכרענ הריתעה בתכב וגצוהש תונומתה ןמ קלח .8

 םירתועה תנעטל רשא םיטלש ינש לש תונומת םיתיעל וגצוה הריתעה בתכב .טוליש ותוא דיל ויהש
 .טוליש ותואב רבודמ היה השעמל םלואו ,תונוש תורפה יתשב רבודמ

 3 הבישמה תונעט

 גח לגרל תכשוממ השפוחל האיציה ברע ,17.9.2018 םויב .ןידכ אלש התשענ תמדקומה היינפה .9

 אל ךא ,ןתנ תיריא 'בגה ,הצעומה תיל"כנמ לש ל"אודה תביתב הארתהה בתכמ לבקתה ,תוכוסה

 .השפוחהמ הצעומה לש הבושל דע הב לפטל היה ןתינ

  



  119/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 5 ךותמ 3 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

 רוריב תבישי סנכל היה התעדבו הריתעב טרופמכ טוליש ביצהל 1-2 תובישמל הריתה אל 3 הבישמה .10

 איה 16.9.2018 םויב .ןנד הריתעה השגוה םירבדה תא ןוחבל הקיפסה םרט םלואו ,אשונב הלועפו

 .הצעומה יבחרב תוריחב טוליש תבצהל תויחנה תועיסה לכל החלש

 התבושת בתכב תואמגוד רפסמ הפריצ ,תוריחב טוליש לש הרדסהלו הרסהל תלעופ 3 הבישמה .11

 .ריהצתב הירבד הכמתו

 םיבישמה תובושתל ביגהל םירתועה תשקב הדעווה תוריכזמב הלבקתה וז הטלחה שוביג םע .12

 .התוא לבקמ ינניא ןכלו ,הטלחההמ תונשל ידכ וב שיש רבד הבוגתב ןיא .הבוגתה הל חפסנכו

 תיביטמרונה תרגסמה .ב

 :עבוק הלומעת יכרד קוחל )ב( 9 ףיעס .1

 ,הנקתה ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ"
 וא תוכרדמ ,םישיבכ לע וא תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ ,הביתכ
 "םהב עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש

 
 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק םיפיעס .2

 ,םיברב תוגצומה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א( 10"
 :הלא תולבגהב אלא

 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
 .הלטוב )2(
 לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )3(

 ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה
 תימוקמ תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
 ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא
 וא העיסה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה
  ;םידמעומה תמישר

 תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה  )4(
 לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד
 .תוריחב תארקל תוריחב תלומעת

 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )1א(     
 וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
 םיכרדה קוח יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר
 ,)2( הקספ יפל רזע קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש(

 .תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ
 העדומ תגצהל תולבגהו םיאנת רזע קוחב עובקל תיאשר תימוקמ תושר   )2( 

 םנינעש ,הביבסה תוכיאו רוביצה תוחיטב תחטבה םשל ,)1( הקספב רומאכ
 ";התגצה ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג

 

 טלש" לע םג םיבייחתמה םייונישב ולוחי 10 ףיעס תוארוה יכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א10 ףיעס .3

 תוא קרו ךא אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל )1( הקספ תלבגה םלוא ,ספדומ יתלב וא ספדומ
  ."םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכו
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 ,םידמעומה ןיב ןויווש לע הרימש איה הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסב תועובקה תולבגהה תילכת .4

 מ"רת :ואר( תימוקמה הצעומה הארמב העיגפ ךות הלומעת יטלשב תושרה ינבמ תפצה תעינמו

  .))יוניש ןיינע :ןלהל( )12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ – יוניש 60/03
 

 :הלומעת יכרד קוחל 10-ו 9 םיפיעס לש םשוריפ ןפואל סחיב יוניש ןיינעב עבקנ דוע .5

 ללכבו ,תדרפנ םירוגמ תדיחיל סחייתמ הז חנומ יכ ,עבקנ "םירוגמ תריד" ןיינעל"
 תועדומ תבצהל רתומה רוזאה רשאכ ,ףתושמ תיבב הריד וא יטרפ םירוגמ תיב הז

 ריק ןוגכ ,םיריידה ללכל ףתושמה חטשה ללוכ אל ,הרידה חטש וניה הלומעת
 תועדומ תולתל רוסיא לח יכ ,עבקנ דוע .תפתושמ רצח וא ףתושמ תיב לש ינוציח
 ךא ,םיברה תושרב תלבוגה ,הנבמל תינוציח רדג לע הז ללכבו ,םיברה תושרב
 וז השיג .רדגל תודימצב אל יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ
 .הנממ תוטסל יתיאר אלו ילע תלבוקמ

 םצעמ תלבגומ ,ליעל רומאכ רתומה חטשב תבצומה העדומ יכ ,ירב ףא ךכשמ 
 ".רתומה חטשה ןמ גורחתש רוסאש הז ןבומב ,הלדוגב המוקימ

 
 הערכהו ןויד .ג

 ,רתומ םוקמל ותוא וקיתעה וא רפמה טולישה תא וריסה ןה ןהיפל 1-2 תובישמה תונעט תניחב .6

 ןהש טולישהש ירה ,הבושתה בתכל 1-2 תובישמה ופריצש תונומתה חכונו ולא תונעט ףרח יכ הלעמ
  .הלומעת יכרד קוחל 10-ו 9 םיפיעס תוארוה תא רפמ ןיידע ולת

 תומוד תונעט חכונו ,)5.10.2018( לדיו לאכימ 'נ גרבנרטש ידע 104/21 מ"רתב הטלחהה תרגסמב .7

 :יכ עבקנ ,ןאכ 1-2 תובישמה תונעטל םשד בישמה הלעהש

 ךותב ולתנ אל םה יכ רורב ןפואב תוארל ןתינ ...תונומתב םלוצמה טולישל סחיב"
 לע ןקתוה הז טוליש תולתל תנמ לע .יטרפה תיבה יבג לע אלש חטבלו ,תיבה רצח
 ןיא ולא תוביסנב .םיטלשל ךמתכ שמישש דחוימ דומע תיבה לש תינוציחה רדגה
 תוחנומ ויתוצק ןכש ,רצחה ךותב יוצמ )ובור וליפאו( טלשהמ קלח יכ תועמשמ
 תיילת רשפאש ,רתיהל רומג דוגינב תאזו תיבה לש תינוציחה רדגה לע רורב ןפואב
 ...."רדגל תודימצב אל יכ םא" רצחה ךותב טוליש

 בר רפסמ ינפ לע שרפנ אוה יכ רורב ןפואב תוארל ןתינ ... םלוצמה טלשל סחיב ןכ 
 .תוריד רפסמל ףתושמה ינוציחה ריקה חטש השעמל אוהו – םירוגמ תוריד לש
 ףתושמה חטשה ללוכ אל" - קספנש יפכש ,רתיהה תא רפמ הז טלש םג יכ ןאכמ
 "תפתושמ רצח וא ףתושמ תיב לש ינוציח ריק ןוגכ ,םיריידה ללכל

 תונורחאה לש ןתטישל רשא ,1-2 תובישמה לש הבושתה בתכב וגצוהש םיבר םיטלשל עגונב םג ךכ .8

 .איה אל רומאכו ,"םיניקת" םיטלשב תעכ רבודמ

 ,"הרפהה ןוקית" רחאל םיטלשה לש הבושתה בתכל 1-2 תובישמה ופריצש תונומתה לכב טעמכ ךכ .9

 השעמל רבודמש ירה ,"המינפ סנכוהו תינוציחה רדגהמ רסוה טלשה" :1-2 תובישמה לש ןנושלכו
 רצחה ךותב ,רדגל תינוציח תודימצל תינוציחה רדגהמ קתעוה ומוקימ רשא – רפמ טוליש ותואב

   .תפתושמה
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 הרפההש וענכש אל תובישמהו ,ןידכ אלש םיטלש ולתנ יכ ענכש רתועה הדבועה חכונו ,ןכ לע רשא .10

 ,רפמה טולישה תא ריסהל 2-1 תובישמל הרומו ,הז שארב הריתעה תא לבקמ ינא ,ןידכ הנקות

 מ"רע םג וארו( יוניש תשרפב ושרופש יפכ ןידה תוארוהב דומעיש ךכ וקיתעהל וא ,הריתעב טרופש
   .)רצלמ 'ח טפושה ,)13.09.2018( יקסנינוק 'נ גרבנירג ןמייפ 4/21

 ושיגי םרטבו ,וז הטלחהב טרופמכ םיטלשה תא וריסה אל 1-2 תובישמה יכ וניחבי םירתועהש לככ .11

 ,וז הינפל ןחוכ אב תא ובתכי ,ןירשימב 1-2 תובישמל ונפי םה ,השדח הריתע וא ןויזיבל השקב

  .התלבק ואדוויו

 איה יכ 3 הבישמה תנעט תא לבקמ ינאו ,היד החכוה אל 3 הבישמה ידי לע הפיכאה רדעיה תנעט .12

 רצק ןמז דועב ומייקתי תוריחבהו רחאמ ,תאז םע דחי .תוריחבה יניד תוארוה יפל לעפתו הלעפ

  .יוחיד אללו ,היוארה תוריהמב היתויוכמס ליעפהל 3 הבישמה לע ,דואמ

  .ןהל תורומש םידדצה לש םהיתונעטו ,הריתעה לש הז שאר קחומ ינא ,ךכשמ

 לבא ,הרדעיה וא תמדקומה הינפה רבדב םידדצה תונעטל סחייתמ ינניא רצקה םינמזה דס רואל .13

 ותחנה וא הייריעה ידרשמל בתכמ תאצמהב תיצמתמ הניא םיכילהה יוצימ תבוח יכ ריהבהל שקבא

 היינפל בישהל תוחפה לכל וא ,יוקיל ןועטה תא ןקתל םיבישמל רשפאל שי ןתינש לככ .הכשלב
  .תוריחבה דעומלו הרפהל בל םישבו ,היוארה תוריהמב ןכ תושעל םיבישמה לעו – הפוגל

  .הניקת תוריחב תכרעמ תחטבה ךרוצל םהיניב רבדיהל םידדצה לע ,ללככ

 .תואצוהל וצ ןיא ,ליעל 13 הקספב רומאה חכונ ךא ,הקלחב הריתעה תא לבקמ ינא ,רומאה לכ רואל .14

 )2018 רבוטקואב 14( ט"עשת ןוושחב ׳ה םויה הנתינ
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