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 ט"עשת ,ןוושחב 'ו 

  15.10.2018 

  ץיבוקשרג יגרואיג 
 רתועה   

 דגנ 

 

 רשנ תיירע שאר ,ומינב ףולכמ םהרבא  .1 

 רשנ תייריע תיל"כנמ ,הנביל לכימ  .2
 רשנ תייריע  .3

 

 םיבישמה    
 
 

 
 הטלחה

 

 
 – ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל העינמ וצ ןתמל הריתע .1

 .)"הלומעת יכרד קוח"

 
 

 תוריחבב ,היריעה תצעומל םידמעומ תמישרב דדומתמ אוהו ,רשנ תייריע תצעומ רבח אוה רתועה .2

 יופצ אוה ףאו ,ןהכמה ריעה שאר אוה 1 'סמ בישמה .30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תוינופצה
 .היריעה תיל"כנמכ תנהכמ 2 'סמ הבישמהו ,רומאה ךיראתב תוריחבב דדומתהל

 

 תוריחבה  לומעת םודיק ךרוצל היריעה יבאשמב שומיש השוע 1 'סמ בישמה ,רתועה תנעטל 

 .ומעטמ
 

 

 תוברל ,םיברועמה לכ לש םנמז זבזבלו חירטהל הדעונ הריתעה יכ ,ותבושתב רובס 1 'סמ בישמה .3
 ."התשגה םצע לע אלפתהל אלא בישמל ןיאו" ,מ"חה לש ונמז
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 :םיאבה םידעסה םה הריתעב םישקובמה םידעסה .4

 
 ,יול יעור רמ ,רחא דמעומב ךומתי אלש ,רתועה לע םייאלמ לודחל ,1 'סמ בישמה לע תווצל )א(

 .30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה תוריחבב הרייעה תושארל

 
 ענמיהלו ,1 'סמ בישמה םעטמ תוריחב תלומעתב ףתתשהל אלש ,2 'סמ הבישמה לע תווצל )ב(

 1 'סמ בישמה תבוטל תוריחב תלומעת םייקל וא 1 'סמ בישמה לש תוריחבה הטמל עיגהלמ

 .יהשלכ ךרדב

 
 ל"כנמ םע םירויס לש ךרדב תוריחב תלומעת םייקל אלש ,2 -ו 1 'סמ םיבישמה לע תווצל )ג(

 .תוריחבה תפוקתב םירחא םידבועו היריעה

 
 

 :םימויאה תעמשה ןיינעל .5

 

 יתש רתועה טטיצ הריתעה בתכב .וילע םייא 1 'סמ בישמה יכ ,רתועה ןעוט הריתעה בתכב )א(
 לבקל רתועה תשקב עקר לע ומייקתה תוחישה יתש .1 'סמ בישמה םע םייקש ןופלט תוחיש

 לא" :רתועל רמוא 1 'סמ בישמה עמשנ ,הנושארה החיש לילמת יפל .היריעהמ תוכוס

 התא םא" :לילמתה ךשמהבו ,"רמסמ אל אסכ אל ,הכוס אל היריעהמ דחא ףאמ שקבת
 יל םיארוק אל יפלקב וליבשב עיבצת התא םא .ומינב יבא יל םיארוק אל יול יעורל עיבצת

 השקב לכ וילא תונפהל בישמהמ שרד 1 'סמ בישמה ,הינשה החישה לילמת יפל ."ומינב יבא

 רדסב לכה" :בתכנ לילמתה ךשמהבו ,"דדומתמש יאקטילופ" אוה ןכש ,תוכוס תיינב ןיינעב

 ךלתש התא .הצור התאש המ לבק יול יעור עיבצת התא םא .יתעד תא ךל יתרמא .יגרויג
 ."דערת ךלש דיה .דערת ךלש דיה יפלקל

 

 
 ןיא אליממו וילאמ ןבומה תניחבב" אוה שקובמה דעסה יכ ,רובס ותבושתב 1 'סמ בישמה )ב(

 יכ ,ןעוטו ףיסומ 1 'סמ בישמה ."הלומעת יכרד תוריחבה קוח יפל הלומעת תרגסמב ושיגהל

 ןעוט דוע .ךכ לע הדיעמ הפרוצש תטלקהו ,אוהש אשונ לכב אוהד ןאמ לע םייא אל םלועמ

 רשק אללו ,הנידמה יחרזא לע םילחה םירוסיאה תא בטיה ןיבמ אוה יכ 1 'סמ בישמה
 הריתעהו ,רחא םדא לכ לע וא רתועה לע םייאל אלש בייחתמ אוה ,תוריחב  תלומעתל

 .תרתוימ וז הניחבמ
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 הצקמ ריעה שארש ,אוה דחאה ןיינעה .םיניינע ינש םילוע הריתעב םיאבומה םילילמתהמ )ג(

 םישנאה םה ,דבלב םימייוסמ םישנאל )ינפלש הרקמב תוכוס( היריעה יבאשמ תא
 םייאמ ריעה שארש ,אוה ינשה ןיינעה .ליבומ אוה התוא םידמעומה תמישרבו וב םיכמותה

 :הרמאה תא ןיבהל ןתינ ךכ קר ירה .ול עלובי ,רחא דמעומ רובע עיבצי םא יכ ,רתועה לע

 ."ומינב יבא יל םיארוק אל יול יעורל עיבצת התא םא"
 

 

 אל ןפואב םקלחל יאשר וניא אוהו ,היריעה שאר לש יטרפה ושוכר םניא היריעה יבאשמ )ד(
 .תורחא םידמעומ תומישר ינפ לע וא םירחא םידמעומ ינפ לע תונורתי גישהל ידכ ינוויש

 תוריהזב .וב ךמות וניאש יממ ,רוביצה יבאשממ םיבאשמ עונמל יאשר וניא ףא ריעה שאר

 אל יכ השירדה דצל רתועל היריעה יבאשמ תאצקה ןיב רושקל ןויסינה יכ ,ריעא היוארה

 לש ןהיתודוסי תא םייקל םילולע ,היריעה שאר לומ דדומתמה ,רחאה דמעומה רובע עיבצי
 .תולקה ןמ ןניאש ,תוילילפ תוריבע

 

 
 םימימת םניא םהו ,םמצע דעב םירבדמ הריתעה בתכב םיאבומה תוחישה ילילמתש ןוויכ )ה(

 ןיינעב רתועה תריתע תא לבקל טילחמ יננה ,ותריתעב םגיצהל הסינ 1 'סמ בישמהש יפכ

 ,היריעה יבאשמ לש תינויוויש אל הקולחמ ענמיהל 1 'סמ בישמה לע הווצמ יננה ,ךכיפל .הז

 םידמעומ תומישרמ וא םידמעוממ היריעה יבאשמ תא עונמלמ ענמיהל וילע הווצמ יננה ןכו
  .ריעה תצעומל וא ריעה תושארל תוריחבב םידדומתמה

 

 
 עיבצהל רתועל םורגל דעונש ,םויאכ יניעב םישרפתמה ,1 'סמ בישמה ירבדל עגונה לכב )ו(

 תרטשמב המיאתמ הנולת שיגהל רתועה לע ,רחא דמעומ רובע אלו 1 'סמ בישמה רובע

 .לארשי

 
 

 :םירויסבו םיסנכב םירחא היריע ידבועו 2 'סמ הבישמה תופתתשה ןיינעל .6

 
 הטמ תכונח תעב 1 'סמ בישמה לש תוריחבה הטמב החכנ 2 'סמ הבישמה יכ ,ןעט רתועה )א(

 הריתעל .רידת ןפואב 1 'סמ בישמה לש תוריחבה הטמ תא דוקפל תגהונ איה יכו ,תוריחבה

 לש תוריחבה הטמב 2 'סמ הבישמה תיארנ וב ,3 'מ חפסנכ ןמוסש ,חפסנ רתועה ףרצ

 .1 'סמ בישמה
 

 

 לוהינ לש תפטושה תוליעפה ןיב ןיחבמ וניאו ,הגוש רתועה יכ ,ותבושתב ןעט 1 'סמ בישמה )ב(
 תפוקתב םג םהידיקפת תא אלמל 2 'סמ הבישמהמו 1 'סמ בישמהמ תשרודה ,ריעה

 תעב ךוניחה תודסומב ומייקתהש םיסקטה תא 1 'סמ בישמה איבמ המגודכ .תוריחב
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 תדבוע התויהב 2 'סמ הבישמה יכ ,1 'סמ בישמה םיכסמ ,תאז םע .םידומילה תנש תחיתפ

 ."1 'סמ בישמה לש תוריחבה תלומעתל עייסל הלוכי הניא" ,היריעה
 

 ,1 'סמ בישמה לש ומעטמ תוריחב תלומעת תכרוע איה יכ השיחכמ 2 'סמ הבישמה 

 ,הריתעל 4 'סמ חפסנכ הפרוצו ריעב ידוסי רפס תיב חתפב המלוצ רשא ,התנומת ,התנעטלו
 ,הפיסוה 2 'סמ הבישמה .היריעה תיל"כנמכ התדובע הלש תיתרגש תוליעפ ךלהמב המלוצ

 הטמ תחיתפ ינפל המלוצש הנומת איה 1 'סמ בישמה לש תוריחבה הטמב התנומת יכ

 ןיאו ,תרחא ךרד לכב וא םוסרפב הכימת העיבה אלו המאנ אל המצע איה ךא ,תוריחבה
 דחא ףא רובע הלומעת ךורעל וא םידמעומהמ ימ לש רחא וא הז סנכב ףתתשהל התנווכב

 .םידמעומהמ

 

 
 לעו ,תוריחבה הטמב 2 'סמ הבישמהו 1 'סמ בישמה ומלוצ ,הריתעל 3 'סמ חפסנב יכ ,ןייצא )ג(

 .1 'סמ בישמה לש ומעטמ הלומעת תועדומ תוארנ הנומתה המלוצ וב רדחה תוריק

 םא ןיב ,1 'סמ בישמה םעטמ תוריחב סנכב הפתתשה 2 'סמ הבישמהש ,הלוע הנומתהמ
 תא לבקל ינא השקתמ ,ןכ לע .חתפנ םרט םא ןיבו חתפנ רבכ תוריחבה הטמ תע התואב

 .2 -ו 1 םיבישמה לש תוממתימה םהיתובושת

 

 
 תא אלמלו ךישמהל בייח ריעה שארש ילע לבוקמ ,ריעה יבשות םע תושיגפל עגונה לכב )ד(

 תולוכי ןניא ריעה שאר לש תושיגפ ,וז הפוקתב ,תאז םע .תוריחבה תפוקתב םג ודיקפת

 ,איה הקזח .ריעה יבשות לש תופטוש תויעב רוטפל ודעונש תומימת תושיגפכ שרפתהל
 תא ענכשל רבדה דעוימ ,תוריחבה תפוקתב ריעה יבשות םע שגפנ ריעה שאר רשאכש

 ידבוע ןכ לעו ,תקהבומ תוריחב תלומעת ןה הלאכש תושיגפ .ורובע עיבצהל םיבשותה

 .ןהב ףתתשהל תיאשר הניא 2 'סמ הבישמה ףאו ןהב ףתתשהל םיאשר םניא היריעה

 
 

 יווצ ןילו ,רתועה תריתע תא לבקל טילחמ יננה ,םידדצה תונעט יתלקשש רחאל ,ןכ לע )ה(

 םירחא היריע ידבועו 2 'סמ הבישמה תופתתשה לע ורסאי רשא 2 -ו 1 םיבישמה דגנ העינמ
 היריעה שארש םיסנכבו ריעה יבשות םע וז הפוקתב םייקמ 1 'סמ בישמהש תושיגפב

 .םהב ףתתשמ

 

 
 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .7

 

 יננה ןכו ,היריעה יבאשמ לש תינויווש אל הקולחמ ענמיהל 1 'סמ בישמה לע הווצמ יננה )א(
 םידמעומ תומישרמ וא םידמעוממ היריעה יבאשמ תא עונמלמ ענמיהל וילע הווצמ

  .ריעה תצעומל וא ריעה תושארל תוריחבב םידדומתמה
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 יננה ןכו 1 'סמ בישמה לש תוריחבה הטמל עיגהלמ ענמיהל 2 'סמ הבישמה לע הווצמ יננה )ב(
 שאר ףתתשמ םהב ריעה יבשות םע תושיגפבו םיסנכב ףתתשהלמ ענמיהל הילע הווצמ

 .היריעה

 
 אוהש תושיגפב וא םיסנכב היריע ידבוע ףתשלמ ענמיהל 1 'סמ בישמה לע הווצמ יננה )ג(

 .ריעה יבשות םע םייקמ

 
 .₪ 3,000 ךסב הריתעה תואצוה רתועל םלשל 1 'סמ בישמה תא בייחמ יננה )ד(

 

 .םידדצה רדעהב ,15.10.2018 ,ט"עשת ,ןוושחב 'ו ,םויה ןתינ

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


