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 142 /21  מ"רת

  :רתועה
                 

  יצפח םייח
 

 
 ד ג נ 

 
  הלראג הירא :בישמה

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

 :בישמה

 סזומ םהרבא ד"וע
 

 ומצעב
 

 הטלחה
 

 :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל הריתע יינפב

  .)הצעומה :ןלהל( ש"יע ינב תימוקמה הצעומה תושארל תוריחבה ןיינעב ,)הלומעת יכרד קוח

 שומיש ךות רתועה תנעטל הלתנש ,הלומעת טוליש ריסהל בישמל תורוהל יתשקבתה הריתעב

 .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב רוביצ יבאשמב רוסא

 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 ,30.10.2018 ךיראתב ומייקתיש הצעומה תושארל תובורקה תוריחבב דדומתמ רתועה .1

 .הצעומה תושארל אוה ףא דדומתמה ,ןהכמה הצעומה שאר אוה בישמהו

 םתיינב לע םירשבמה הצעומה יבחרב םינוש םיטלש השולש דימעה בישמה יכ ןעוט רתועה .2

 תב השדח הנוכשו רחסמו היישעת קראפ ,תינוריע הכירב :הצעומה םעטמ םיטקייורפ לש

 לש ומש ודיצלו הצעומה למסב םתחנ טולישה .)םיטקייורפה :ןלהל( רויד תודיחי 1,500

 .בישמה

 הריתעה תשגה דעומל ןוכנ יכ הדבועה חכונל טרפבו ,הלומעת טולישב רבודמ רתועה תנעטל .3

 רוביצ יפסכמ תנמוממה הלומעתב רבודמ ךכשמ .וללה םיטקיורפל תרשואמ ע"בת וליפא ןיא

  .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב
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 רחאל דיימו ,הצעומה יפסכמ אלו ולש ופסכמ ומלוש טולישה ןיגב תואצוהה יכ ןעט בישמה .4

 חטשב ."הצעומה שאר" בותיכה תאו הצעומה למס תא טולישהמ ריסה אוה הריתעה תשגה

 ספדומ בישמה לש ומש קרש ךכ םיטקיורפה תמקה לע םירשבמה םיטלשה תעכ םיבצומ

 .םהילע

 ,10.10.2018 םוימ ןוכישהו יוניבה דרשמ תעדוה אוה טולישה לש וניינע יכ בישמה ןעט דוע .5

  ."ש"יע ינבב השדח הנוכש תמקהל טנלג רשה תינכות הדקפהל הרשוא" יכ םסרופ הבו

 :תיביטמרונה תיתשתה .ב

 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .6

 וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"
 ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב וא םיישחומ םיסכנב
 ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב
 תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת
 רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ
 דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב
 "...הזכ

 תוריחבה לעו תסנכל תוריחבה לע ,ובש 1 ףיעסב רומאל םאתהב ,לח הלומעת יכרד קוח .7

 .תוימוקמה תוצעומלו תויריעל

 ימר 2/21 כ"בת ואר( תובר םימעפ תוריחבה תודעו שאר יבשוי ודמע ףיעסה לש ויתוילכת לע .8

 קספנ ןכ ומכ ,))ןהכ ימר תשרפ – ןלהל( )18.04.2018( רצלמ 'ח טפושה ,'חאו בגר ירימ 'נ ןהכ

 רוביצ ירחבנל עגונה לכב הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תארוה לע תאש רתיב דיפקהל שי יכ

 דמעומל הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ תאז ,םינהכמ

 ירפוח 'נ הננער ריעה תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת :ואר( ןהכמ

  .))ירפוח תשרפ – ןלהל( ןארבו'ג 'ס טפושה ,)16.6.2013(

 :הערכהו ןויד .ג

 תבצהב רבודמה ןיא ,הרתסנ אל ונומימב בצוה טולישהש בישמה תנעטש הדבועה חכונ .9

 אוה םגש ,הלומעתב תושרה למסב שומישב ,רעצמל ,אלא ,רוביצ יבאשמ ןומימב םיטלש

  .אוה ויתולועפכ תושרה תולועפב תוראפתהבו ,תושרה יסכנמ קלח
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 - יכ עבקנ הז ןיינעל .10

 לעו ולש תוריחבה עסמ תרגסמב ,םסרפל יאשר 1 בישמ..."
 יאשר וניא אוה ,תאז םע דחי .רוביצ רחבנכ ויגשיה תא ,ונובשח
 הלומעת ךרוצל המסרפ םרט 2 הבישמהש עדימב שומיש תושעל
 :וושהו ואר( ךכל ידעלבה יארחאה אוה וליאכ האריש ךכ ,ומעטמ
 לדיו לאכימ 'נ גרבנרטש ידע 80/21 ם"רת ,ןהכ ימר תשרפ
)5.9.2018(  
 
 

 םימוסרפ ,ולש קובסייפה ףדב םסרפי אל 1 בישמה יכ הרומ ינא
 ןכש ,ןעוציבל רבוע הצעומה םעטמ תויוליעפ וא תוינכתל םיעגונה
 םמצע תויוליעפה וא תוינכתה תא עובצל םילולע ולא םימוסרפ
 'חאו רביל השמ 'נ סקופ יבא 107/21 מ"רת( "...יטילופ ןווגב
)5.10.2018(( 

 

 םה יכ קלוח ןיאו ,בישמה דצמ הלומעת ימוסרפ םה הריתעה אשונ םימוסרפה יכ קלוח ןיא .11

 ,תוליעפ ךורכל הסנמ בישמהש המודו ,עצבת הצעומהו רשפאש תוידיתע תוינכתל םיעגונ

  .תויביטמרופניא תועדוה לש הווסמב ,ומש םע ,עצבתת םא רורב אל ףאש

 טולישב וא הלומעת תעדומב רבודמש ריהבהל ילבמ ,העדומה ילושב בישמה לש ומש תספדה

 ,עוציבב תוינכתב רבודמש המדנ אלא ,תווהתהב תוינכתב רבודמש ךכבו ,בישמה לש ישיא

 ודיקפתב ,תוינכתה עוציבל ידעלבה יארחאה אוה בישמה וליאכ הארי רבדהש ךכל האיבמ

 .הצעומה שארכ

 םסרפל בישמה לע רסואה הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל וצ ןתונ ינא ,ןכ לע רשא .12
 וצ ןתונ ינא ,ןכ ומכ .ןעוציבל רבוע הצעומה םעטמ תויוליעפ וא תוינכתל םיעגונה םימוסרפ

 .רתלאל הריתעה אשונ טולישה תא ריסהל בישמל הרומה הלומעת יכרד קוחל ג17 ףיעס יפל

  .הריתעה תא לבקמ ינא ,ליעל רומאה לכ רואל .13

  .הצעומה תפוקמ  ואצוי אלש ₪ 5,000 לש ךסב רתועה תואצוהב אשיי בישמה .14

 

 )2018 רבוטקוא 24( ט"עשת ןושח 'וט םויה הנתינ

 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב לש אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה


