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 הוור השמ            :רתועה
 

 ד ג נ 
 

 טחוש ימר .1 :םיבישמה
 ונר'זב תירוא .2
 ןמצרה יבוק .3
 ןורשה ףוח תימוקמ הצעומ .4
 

  1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע

 הטלחה
 

 יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל הריתע יינפב

 ןורשה ףוח תימוקמה הצעומל תוריחבה תרגסמב ,רטנ רפכ ימוקמה דעוול תוריחב ןיינעב ,)הלומעת

 עוריא םייקל )ימוקמה דעווה :ןלהל( רטנ רפכ לש ימוקמה דעווה לע רסואה וצ ןתיל ,)הצעומה :ןלהל(

 הווהמ רתועה תנעטל רשא ,)עוריאה :ןלהל( 12.10.2018 םויב םייקתהל דיתעה רטנ רפכל הנש 80 תגיגח

 .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס יפל הרוסאה ,רוביצ יפסכמ ןמוממה תוריחב תלומעת

 :יתדבוע עקר   .א

 רתועה .ימוקמה דעוול הז ללכבו ,תוירוזאה תוצעומל תוריחבה ומייקתי 30.10.2018 ךיראתב .1

  .תובורקה תוריחבב דדומתמ וניא ותנעטל ךא ,ימוקמה דעווב רבח אוה

 תרבח איה 2 הבישמה ,ימוקמה דעווה ר"וי אוה 1 בישמה .ימוקמה דעווב םירבח 3-1 םיבישמה .2
 םידדומתמ 3-ו 1 םיבישמה יכ הלוע תונעטה יבתכמ .ורבזגכ ןהכמש דעווה רבח אוה 3 בישמהו דעו

 .תדדומתמ הנניא 2 הבישמה וליאו ,ימוקמה דעווב תורבחל תובורקה תוריחבב םג

  

 רתועה תונעט

 המכסה הנועט הניאש הטלחה לכב םיעירכמ םה ןכ לעו ,ימוקמה דעווב בור םיווהמ 3-1 םיבישמה .3

 הלבקתנש הבישיב ,ןנד עוריאה םויק לע ימוקמה דעווה טילחה ,4.9.2018 ךיראתב .דחא הפ

  .דבלב 3-1 םיבישמה תוחכונב
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 הטלחהה .האבה הנשב קר אהת ודסוויהל 80-ה תנש ןכ לעו ,1939 תנשב דסונ רטנ רפכ בושייה .4

 עוריאה ,ךכשמ .תוריחבה דעומל הברקה חכונל הלבקתה בושייל "80-ה" תוגיגח תא הנשה םייקל
 תא עונמל שי ךכשמו ,₪ 100,000-כ תולעל היופצו ,רוביצ יפסכמ תנמוממה תוריחב תלומעת אוה

  .ומויק

 ,ימוקמה דעווה ביצקתב הללכנ אל ותולע ,2018 תנשל ימוקמה דעווה תינכתב ללכנ אל עוריאה .5

 .תירוזאה הצעומה ידי לע רשוא אל ובוצקתו

 רכשנ רשא ןמוא לש ותייחנהב םילספ רפכה יבשות םע דחי רטנ רפכ ידלי ונבי עוריאה תרגסמב .6

 םידליב שומיש לע רסואה הלומעת יכרד קוחל ג2 ףיעס לע תרבוע וז תוליעפ .ךכ םשל דחוימב

 .תוריחב תלומעת ךרוצל 15 ליגל תחתמ

 ןמואה םע תורשקתהה לוטיב לע תורוהל שי ןכלו ,21.9.2018 םויב התשענ ןמואה םע תורשקתהה .7

 .תוריחבה רחאל החדנ דעומל ותייחד וא עוריאה לוטיב לעו

 3-1 םיבישמה תונעט

 ןיאש ,תיתיווח לוסיפ תניג לש התמקהב רבודמ אלא תוריחבה לגרל השענש עוריאב רבודמ ןיא .8

 .תוריחב תלומעתל עגונה רבד הב

 ףאו םיכורא םישדוח רתועל תועודי ויה הניגה תמקהל תודובעה ןכש יוהישב השגוה הריתעה .9

 העוגנ הריתעה תשגה םצעו ,יושע השעמ עונמל שקבמ שקובמה וצה ךכשמ .םייתסהל תודמוע
 ."םיבישמה לע שפר ליטהל" אוה התילכת ןכש רתועה דצמ בל םות רסוחב

 רתועהו ,םישרדנה ביצקתה ירושיא תוברל ,2018 תנש תליחתמ ונודנ הניגה תמקה לע תוטלחהה .10

 םיבדנתמ תווצ םקוה 2018 תנש תליחתב .טקיורפל ותכרב תא ןתנ ףאו וללה תובישיב קלח לטנ

 תמקהו 20.7.2018 םויב ולחה הלא םיעוריא ,רטנ רפכל 80-ה תוגיגח תויוליעפ חול תא שביגש
  .26.3.2018 םויב דוע השענ הניגה תמקהל רשקב םיבשותה עודיי .ןהמ קלח איה הניגה

 ןיאש הדבועה חכונ .תוריחבה חכונל םניגב םימקומה םיטקיורפהו 80-ה תוגיגח תא רוצעל ןיא .11

 בל םישבו ,הריתעה תייחדל קהבומ ןפואב הטונ תוחונה ןזאמ ,תוריחב עוריאב רבודמ

 .םיבשותב העיגפלו רטנ רפכ ןהב רשקנש תויזוחה תויובייחתהל

 4.9.2018 םוימ דעווה תבישיב התשענ הניגה תמקה םשל לספה םע תורשקתהה םכסה רושיא .12

 ,רוטקורטסנוק ,ש"מעוי( םייעוצקמה םימרוגהמ םישרדנה םירושיאה ולבקתהש רחאל קר תאזו

 .הילא עיגהל אלש רחב םלואו וז הבישיל ןמזוה רתועה .)'וכו תוחיטב ץעוי

 עוריאל הנמזהב .ימוקמה דעווה לש הליגרה הלועפה תרגסמב ,םידליל גנינפה אוה עוריאה .13
  .םיבישמהמ ימל רוכזא לכ ןיאו רטנ-רפכ לש וגולה עיפומ ,)הריתעל 'ב חפסנכ הפרוצש(

 ובש חותפ עוריאב רבודמ .םיכרבמ וא םירבוד תמישר אל וליפאו םוי רדס עבקנ אל ומצע עוריאל

 .עוריאב םיברועמ םניא םיבישמהו ,קחשמו הריציב ףתתשהלו קחשל ןגל םיאב םידלי

 שומיש לכ השענ אלו םידלי לש םהיתונומת ומסרופ עוריאל רשקב םימוסרפהמ דחא אל ףאב .14
 .הלומעת יכרוצל םידליב
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 תובורקה תוריחבב תדדומתמ אל איה יכ הדבועה חכונל הריתעהמ התוא קוחמל השקיב 3 הבישמ .15

 .טרפב הריתעה אשונ םיניינעל העיגנ וא ,ללכב תוריחב תלומעתב ןיינע לכ הל ןיאו ימוקמה דעוול

 4 הבישמה תונעט

 ימוחתב תוברל ויניינע תא להנל הצעומה ידי לע ךמסוהו תילאפיצינומ תושיכ לעופ ימוקמה דעווה .16

 ולוצינ ןפוא לע עדימ לכ הל ןיא ביצקתה רושיא רחאל .הריתעה אשונ ןיינעה םללכבו ,תוברתה

 ןפוגל סחייתהל ילבמ יתעד לוקישל הטלחהה תא הריתוה הצעומה .םיפסכה תנש ךרואל ושומישו
 .תונעט לש

 

 :תיביטמרונה תיתשתה .ב

 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .17

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

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

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

 וצל 137 ףיעס יכו ,תימוקמ הצעומ לש גוס ןנה תוירוזא תוצעומ יכ רכזויו( תוימוקמה תוצעומלו

 ,הצעומל תוריחבכ ,תוריחב רידגמ ,1958-ח"ישתה ,)תוירוזא תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה
 .)ימוקמ דעוול ףאו התושארל

 תוילכת .תוריחב תלומעת םע רשקב ,רקובמ ףוג לש םיבאשמב שומיש לע רסוא רומאה ףיעסה .18

 םהל םיכרצל רוביצ יבאשמ לוצינ לע רומשלו ,םידמעומה ןיב ןויוושה לע רומשל ןניה רוסיאה

 – ןלהל( הי'צקורפ 'א 'שה ;)8.11.2009( לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת( תוריחב יכרצל אלו ,ודעונ
 – ןלהל( )18.04.2018( רצלמ 'ח טפושה ,'חאו בגר ירימ 'נ ןהכ ימר 2/21 כ"בת ;)ןייטשנייפ תשרפ

 .))ןהכ ימר תשרפ

 ירחבנל עגונה לכב הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תארוה לע תאש רתיב דיפקהל שי יכ איה הכלה .19

 דמעומל הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ תאז ,םינהכמ רוביצ
 תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת ,ןהכ ימר תשרפ ,ןייטשנייפ תשרפ :ואר( ןהכמ

 תא קתשל ןיאש קספנ רבכ ,תאז םע דחי .)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)16.6.2013( ירפוח 'נ הננער ריעה

 םע תכרכנ הניא איהו ,הרוסא תוריחב תלומעתב רבודמ ןיא דוע לכ ,תימוקמה תושרה תוליעפ
  .)לובטובא 'נ סרפ 26/20 מ"רת( םינהכמ רוביצ ירחבנ
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 יפל ןחבית ,רוביצ יבאשמ םע רשקב העצבל ןיא ןכלו ,הלומעת איה תינולפ הלועפ םאה הלאשה .20

 יביט דמחא כ"הח 1525/15 ץ"גנד( ריבסה רחובה יניעב ,הלועפה לש תיטננימודה התילכת ןחבמ
 ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב ;)23.08.2017( ונתיב לארשי תגלפמ 'נ

  .)ןהכ ימר תשרפ ,)1992( 704 ,692 )2(ומ

 ןחבמל רזע ינחבמ רפסמ הקיספה העבק ,הלועפ לש תיטננימודה תילכתה תניחב ךרוצל .21

 םאה ,הלועפה םזוי תוהזב ,הלועפה עוציב דעומב :בשחתהל שי יכ קספנ ,רתיה ןיב .תויטננימודה
 לש יופצה העפשהה ףקיהב ;תימעפ דחו תידוחיי הלועפב וא ,תושרה לש תיתרגש הלועפב ןניקסע

 המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב תדמועה תרחאה תילכתה תובישחבו םירחובה לע הלועפה

 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע( ןויגיההו רשיה לכשה ןחבמב טוקנל שי יכ רמאנ ףוסבל .וז תנוכתמב

 .)םשד תואתכמסאהו ,לדנה 'נ טפושה ,)12.7.18( הירכז ןסינ ד"וע

 :הערכהו ןויד .ג

 הניגה תמקה ,80-ה תוגיגח יעוריאב יטננימודה ביכרמה יכ יינפב חיכוהל לטנב דמע אל רתועה .22

 אלש םהילע הקזחו ,עוריאל בברוש אל 3-1 םיבישמה לש םמש .יתלומעת וניה םידליל עוריאהו

 הריבע הניה הלומעת יכרד קוח לש הרפהש רכזויו( ופוג עוריאב ,הלא םיכרצל שומיש וב ושעי
 .)תילילפ

 ןווג לכמ הפח עוריאל הנמזהה ,עוריאב םירבד ואשיי םיבישמהמ ימ םא ררבוה אל לשמל ךכ

 בלושמ עוריאה םויק םצעו ,םיכורא םישדוח הזמ םיבשותל עודי היה עוריאה םויק ,יטילופ

 לולע עוריאב ןייפאמ הזיא ללכ ררבוה אל .רטנ-רפכל 80-ה תוגיגח יעוריא לש ללוכה גראמב
 ,אלא תוריחבה לגרל אל איה עוריאה לש ותקיז יכ רכינו ,תוריחב תלומעתכ שרפל ריבסה רחובה

 .הירחאל םג וכשמייו תוריחבה תפוקתל רבוע ולחה רשא 80-ה תוגיגח לגרל ,רומאכ

  .הריתעה תא החוד ינא ,רומאה לכ רואל .23

  .בישמ לכל ₪ 2,000 לש ךסב 3-1 םיבישמה תואצוהב אשיי רתועה

  .היתואצוהב 4 הבישמה אשית ,התבושת חכונ

 

  .)2018 רבוטקואב 14( ט"עשתה ןוושחב ׳ה ,םויה הנתינ
 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
 


