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  :רתועה
                 

 
 יפיפע דילו
     

 
 ד ג נ 

 
 

 תרצנ תייריע :םיבישמה
 םאלס ילע
 

 
 

 העינמ וצ ןתמל הפוחד הריתע
 

 הטלחה
 
 

 
 קוחל 'ב 17 ףיעס תוארוהל םאתהב ,םהמ ימ וא/ו םיבישמה דגנכ העינמ וצ ןתמל הריתע יינפל
 .1959 – ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה

 

 תושארל תובורקה תוריחבב דדומתמ וניהו תרצנ תייריע תושארל רחביהל תודמעומ שיגה רתועה
 .30.10.18 םויב םייקתהל תודיתעה ,הייריעה

 

 ןודעומ תמקה ךרוצל םיטנדוטס סנכל הנמזה רוביצב המסרפ רשא ,תרצנ תייריע הניה 1 הבישמה

 םויב תאזו היריעה ןיינבב םייקתהל דיתע סנכה .2018-2019 םידומילה תנשל ינוריע םיטנדוטס
 .)"סנכה" :ןלהל( 16:00 העשב 12.10.18

 

 לע עיפומה יפכ .תוריחבב שדחמ ריעה תושאר לע דדומתמ רשאו ,ןהכמה הייריעה שאר וניה 2 בישמה
 .סנכ ותואב חכונ תויהל רומא 2 בישמה ,ליעלד םוסרפה יבג

 

 ססבתהב תאז ;הרוסא תוריחב תלומעת וניהש סנכב רבודמ ,ודידלו סנכ ותוא םויק דגנכ ןעוט רתועה

 תוריחב תלומעת לע רוסיא" התרתוכש 1.908 רפסמ היחנה ,הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה לע
 לע ססבתהב ןכו "תוריחב תפוקתב הלשממה ידרשמ ידי לע םיעוריא תכירע – רקובמ ףוג יפסכ ןומימב

 תוריבחה תדעו ד"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב( "תוריחב תלומעת" חנומה תועמשמ תא תשרפמה הקיספה

 .)692 )2(ומ ד"פ( רחאו 13 -ה תסנכל תיזכרמה
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 :רתועה יפבש םיקומינה ,רתיה ןיב ,הלאו

 

 יבגל תוקפס הלעמש רבד תוריחבל דואמ ךומסה דעומ ,תוריחבה ינפל םימי 19 וניה סנכה יותיע .1

 תא תוחדל אל עודמו אקווד הז יותיע רחבנ עודמ - לאושו רתועה ההות ,ןכ .סנכה ינגראמ תונכ

 ;תוריחבה םוי רחאל דע סנכה

 םיבישמה ורכזנ עודמ הלאשה תלאשנ ןאכמ .תומדוק םינשבו רבעב השענ אל ןניקסע עוריאה .2
 ;תעכ אקווד םיטנדוטס ןודעומ םיקהל

 ;העבצה תוכז ילעב םניהש תרצנ ריעב םיטנדוטסה לכ םניה עוריאל םינמזומה ;עוריאה ףקיה .3

 ףאו םירבד אשיי יכ ,רורבו ,סנכב חכונ היהי הייריעה שאר יכ ,תושרופמ ןיוצ סנכל הנמזהב .4

 .הרוסא הלומעת השעי
 

 הנומתה ,הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע ועבקנש םינחבמה יפל ,ןעטנה יפ-לע ךכ ,רומאה ןתניהב

 תויהל רומאש הייריעה הנבמ ךותבו הרוסא הלומעתל דעונש עוריאב רבודמ יכ ,הניה תרייטצמה

 .ןיטולחל ילרטינ
 

 .ידיימ ןפואב םיבישמה תבוגתל יתרבעה הריתעה תא

 

 לע ,2 בישמה לש ותמכסהבו ותעד לע ,העידומ  1 הבישמה יכ ,הלוע הנממו ינחלוש לע החנוה הבוגתה
 תוריחב תלומעת הווהמ ומויק םא הלאשב הדמע טוקנל ילבמ תאז ;הריתעה אושנ סנכה לוטיב

 .ואל םא ,הרוסא

 
 לע תאזב הרומ ינאו הריתעל שרדיהל םוקמ דוע ןיא ,רומאה סנכה לוטיב עקר לעו ,הלא תוביסנב

 .התקיחמ
 

 עבוקה תוריחבה קוחל א2 ףיעס תארוהל םידדצה תא תונפהל ןוכנל האור ינא ,ךרוצה ןמ הלעמ תניחבב

 תלומעת רדגב אוה םוסרפ םא העיבקה ."תוריחב תלומעת םע רשקב" רוביצ יפסכב שומיש רוסיא
 )2(ומ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב( תויטננימודה ןחבמ יפ לע עבקנ תוריחב

 ותרטמ יכ ,העדל רתוי הייטנה ,םוסרפה דעומל רתוי בורק תוריחבה דעומש לככ .)704 ,692

 .רחבנה לע ןיפיקעב עיפשהל איה תיטננימודה

 
 ד"וע 40/20 מ"רת קיתב ,ןארבוג םילס )סומידב( טפושה 'בכ לש ותטלחהל םג תונפהל םוקמה ןאכ

 םשל" :עבקנ ךכ ,םש 6 ףיעס ,)25.7.13 םוימ( תג תירק תייריעו ירהד םריבא דגנ לי'גרבא םייח

 לש תיתרגש הלועפב ןניקסע םאה תולאשה רתיה ןיב ונחבי וז הפוקתב תויטננימודה ןחבמב הערכהה
 המו ,םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה ףקיה המ ,תימעפ דחו תידוחיי הלועפב וא תושרה

 ואר( תוריחבל תוכימסב המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב תדמועה תרחאה תילכתה תובישח

 םרט םישדוחה תשש לש הפוקתב יכ הז רשקהב רכזוי דוע .)10.7.13( לובטובא 'נ סרפ 26/20 מ"רת

 33/20 מ"רת :ואר( המעטמ עצובמה םוסרפ לכל הייריעל יטפשמה ץעויה לש ורושיא שרדנ תוריחבה
 ."))15.7.13( רחש ןב 'נ קינוק
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  םויק לע דיפקהלו ,קופיאב גוהנל םידדצל הרומו הריתעה תקיחמ לע ליעל רומאכ הרומ ינא ,ךכשמ
 .רקי ןמזו  תויוניידתה לש תואצוה ,םיבאשמ ךוסחל ,ךכבו וז הפוקתב תויחנההו קוחה תוארוה

 

 

 .ט"עשתה ןושחב 'ב,11.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


