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 ךולב הזילע ר"ד תושארב ריעה תצעומל תדחואמ ריע תמישר  .1
 ךולב הזילע ר"ד .2
 לובטוב ילא ד"וע י"ע
 

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

  
 הטלחה

 
 אובמ

 איהשכ 'ג תואה תא אשונה םוסרפ לכ ריסהל תובישמל הרומה העינמ וצ ןתמל הריתע ינפל .1
 אלש תובישמל הרומה העינמ וצ ןתמל ןכו ,טסקטה ןמ תטלבומ איהשכ וא העבצה קתפל תיזחנ

 רוביצ תא תועטהל ידכ וב שיש ןפואב ןרובע וא ןמעטמ םימוסרפב 'ג תואב שומיש לכ תושעל

  .םירחובה
 
 םויל דע הבושת בתכ תשגה לע יתירוה התשגה רחאלו 17.10.18 םויב השגוה הריתעה .2

 תא ושיגה תובישמהו הקלחב התנענ הבושתה בתכ תשגהל הכרא ןתמל תובישמה תשקב .18.10.18

 םיללוכה םינולע תצפה וניינעש ,יערא וצ ןתמל השקב תרתועה השיגה יניבל יניב .התע ןתבושת

 .תובישמה ימוסרפב תטלבומ איהשכ 'ג תואה תא םה םג
 

 :םיאבה םינולעבו םיטלשב הריתעה לש הניינע .3
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 תונעטה

 ןכו םיניינבב תוצוח יטלש יבג לע םייוצמש ,םירומאה םימוסרפה יכ תנעוט תרתועה .4
 העבצה קתפל תיזחנ איהש ךות ,'ג תואב טלוב שומיש םיללוכ ,בכר ילכ יבג לע תוקבדומה תועדומב

 קתפה עיפומ ןבלה קתפה דצל רשאכ ,תרתועה רובע העבצהל שמשיש העבצהה קתפל המודב ,ןבל

 טרפבו ,םירחובה לש םתעד תא "בונגל" איה םימוסרפה תרטמ התנעטל .2 הבישמה םש םע בוהצה

 תא הגיצה תרתועה ויפל יוגשו העטמ יתעדות רסמ רוצילו ,ידרחה רוביצה ברקמ םירחובה

 .יהשלכ הקיז ןהיניב שי יכ וא התודמעומב תכמות וא ריעה תושארל 2 הבישמה לש התודמעומ

 
 תכמותו 'ג תואה תא תללוכ הלש תוריחבה תלומעת יכ תרתועה הריבסמ הריתעה בתכב .5

 תרתועה תניחבמ יוצרה רסמל עירפהל םילולע םיעטמה םימוסרפה .ריעה תושארל רחא דמעומב

  .2 הבישמה אלו רחא דמעומ ןיבל התמישר ןיב הקיזה רבדב
 

 יתלב הערפה םושמ הב שיש ךרדב וא הרוצב" תוריחב תלומעתב רבודמ תרתועה לש הדידל .6
 יכרד קוחל 13 ףיעס יפל הרוסא ןכ לעו ,תרחא םידמעומ תמישר םעטמ תוריחב תלומעתל "תנגוה

 )רוצ ןיינע :ןלהל( )14.8.2013( ינמחנ 'נ רוצ 63/20 מ"רתב הטלחהה לע תכמסנ תרתועה .הלומעת

 יתובוחר תמישר 'נ 'חאו תילרביל תימואל העונת – דוכילה 139/20 מ"רתב תפסונ הטלחה לע ןכו

 ינש תדמצה יכ תוטלחה ןתואמ הדמל איה .)דוכילה ןיינע :ןלהל( )3.10.2013( ליד ןתמ תושארב

 המישרה יכ םירחובה רוביצ תייעטהל הבורק תואדוו םיקהל ידכ הב יד דמעומו המישר לש םיקתפ

  .ונניינעב םג הרק ךכו ,המישרה תרגסמב דדומתמ דמעומה יכ וא םירושק דמעומהו
 

 תרחא המישר יכ הדבועה לשב המקנכו ,"תוטוז יטוזב" רבודמ יכ תונעוט תובישמה .7

 דוע .םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבל תרתועה דגנכ הרתע 2 הבישמה לש התודמעומב תכמותה
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 ושקיב שמש תיבב 'ג שמש תיב תמר תנוכשמ םיבשות רפסמ יכו בר ןמז ינפל ולתנ םיטלשה יכ ןעטנ

 היפל םתסיפת תא עיבהלו ,"ג" תואה ןויצ ךות 2 הבישמב הכימת םיעיבמה םיטלש םתיבב ביצהל

 עיגמ הנוכשה יבשותל היפל םתנומא תא ןכו ,ויכרצלו ונופצמ וצל םאתהב רוחבל יאכז םדא לכ

 השירד התנפוה יכ ןעטנ ךשמהב .םיבשות תשקבלו ,דבלב םיניינב ינשב םיטלשב רבודמה .רתוי

 ."םירבדה חורב" םינולע םג ץיפהל טלחוה ןכ לעו םיפסונ םיבשותמ
 

 קתפ ןכש ,היעטה עונמל הרטמב ובצוע םיטלשה יכ תונעוט תובישמה יטפשמה ןועיטל רשא .8
 םהילאש םירקמב השענש יפכ 2 הבישמה לש העבצהה קתפ דצל בצומ וניא תרתועה לש העבצהה

 ךל עיגמ" רחבנש ןגולסה יכ איה תפסונ הנעט .טסקטה ךותב הלולכ 'ג תואה אלא תרתועה התנפה

 התמישרב תוללכנ ןניא םישנש עודי יכ ןכו ןהכמה דמעומב הכימתב רבודמ ןיא יכ ריבסמ "רתוי

 תואדווה ןחבמ םויק לע תוקלוח תובישמה  .היעטהל ששח ןיא ,תובישמה ךכ ,ןכ לע .תרתועה לש

 םיטלשהו רחאמ יכ ןעטנ הלא תונעט דצל .םיבכר לע תועדומ וקבדוה אל יכ תונעוט ןכו הבורקה

 עומשל םוקמ היהו ,םתרסה לע תורוהל ךמסומ וניא תוריחבה תדעו שאר בשוי יטרפ חטשב ולתנ

  .םיבישמכ ופרוצ אלש ,רבדב םיעגונה תא
 

 

 הערכהו ןויד

 תורוהלו השקבה תא לבקל יתטלחה םידדצה תונעטבו ,םימוסרפו תועדומב ןויעה רחאל .9
 ךותב ,ןבל עקר לע איהשכ ,'ג תואב שומיש תושעלמ ענמיהל ןכו םימוסרפה תא ריסהל תובישמל

 .הימוסרפב העבצה קתפ תויהל הזחנש המ

 
 :יכ עבוק הלומעת יכרד קוחל 13 ףיעס .10

 
 הנעמל וא תחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת אהת אל"
 םעטמ תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב הערפה םושמ םהב שיש ךרדב וא הרוצב
 ."הנעמל וא תרחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ
 
 

 הייעטה הווהמה הלומעת רבד םוסרפ עונמל האב וז הארוה תרתועה חוכ יאב ונייצש יפכ .11

 ןחבמ אוה הייעטה הווהמ םוסרפה םאה עבקנש ןחבמהו ,)26 הקספ ,רוצ ןיינע( רוביצה לש

 תומישרל דעוימה ןבל העבצה קתפ תויהל הזחנש המ תללכה .)28 הקספ ,םש( הבורקה תואדווה

 קתפ דצל ,תרחא המישר לש תואה תא אשונש ,תימוקמה תושרה תצעומל תוריחבל םידמעומה

 איבהל הלולע ,םוסרפ ותואב ,תושרה שאר דיקפתל דמעומ לש ומש תא אשונה ,בוהצ העבצה

 ללכנ דמעומהש וא דמעומ ותואב תכמות המישרהש תורשפאה רבדב םירחובה רוביצ תייעטהל

  .םימוסרפהו טלשה ךותב םירבדה םיארנ ובש ןפואל תונפהל אלא יל ןיאו ,םידמעומה תמישרב

 
 קתפ המדמה הרוצב ןבל עקר לע התבצהלו ,'ג תואה תשגדהל תרחא הביס לכ רדעיהב .12
  .רוביצה תייעטה קרו ךא איה וזכ תוריחב תלומעת לש הרטמה ןיא םאה תוהתל אלש השק ,העבצה
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 תא רוסאל שי ןכ לעו הז הרקמב םייקתמ הבורקה תואדווה ןחבמ יכ יתאצמ ,ךכ וא ךכ .13
 יכ העינמ לכ ןיא .םירחובה רוביצ לש יוטיבה שפוחב העיגפ לכ יתיאר אל אליממ .םוסרפה

 םהיניע תוארכ םיטלשה תא ובצעי ,םיכמות םה הבש המישרב הכימת יטלש ולתי םירחובה

 קתפ תללכהמ האצותכ היעטה רשפאל ידכ ךכב ןיא ךא ,הלומעת יכרד קוח תוארוה תרגסמב

 ,תימוקמה תושרה תושארל דמעומ לש העבצה קתפ דצל םוסרפ ותואב ,תחא המישר לש העבצה

 .דמעומה ןיבל המישרה ןיב רשק לכ ןיא רשאכ

 
 אל ןכש תוחפ הטוב היעטהה תרתועה התנפה םהילאש םירקמל הנושב יכ יניעמ םלענ אל .14
 השענש יפכ( הז דצל הז ,2 הבישמה לש בוהצ עבצב הזו תרתועה לש ןבל עבצב הז :םיקתפה ובצוה

 רבודמ ןיידע םלואו ,קחרמב אלא )הבושתה בתכ תרגסמב אבוהו הטלחהב גצומכ ,דוכילה ןיינעב

 בכרהה רבדב הנעטל לקשמ סחייל יתיאר אל אליממ .התוא עונמל שיש העטמ םירבד תגצהב

 תומישרהמ ימ עודיש ךכלו המישר הזיא לש השארב דמוע ימ לכל עודיש ךכל ,תומישרה לש הנושה

  .םישנ תללוכ
 

 ןיא רחא וא הזכ טלש הלתש תורידה ילעבמ דחאו דחא לכ ףרצל שי היפל תובישמה תנעטל .15

 שחרתי אל רבדהש לככ .םתרסהל גואדל םיבשותל םיטלשה תא תוקפסמה תובישמה לע .דוסי

 .הטלחהה ןכות לע ול עידותו תועדומה תא הלותש ימל תרתועה הנפת עבקנש ןמזה קרפ ךותב

 ןודית וזו ,הטלחהה תא םייקי אלש בשות לכ יפלכ תינפומה תפסונ הריתע שגות ךרוצה תדימב

 .ךרוצ ךכב היהי אל יכ תווקל שי .רצק ןמז קרפ ךותב
 

 םוכיס

 :תובישמל הרומה העינמ וצ ןתינ רומאה לכ דוסי לע .16
 

 איהשכ וא העבצה קתפל תיזחנ איהשכ 'ג תואה תא םיאשונה העדומ וא טלש לכ ריסהל .א
 21.10.18 םוימ רחואי אל תאזו ,)וז הטלחה חתפבש תונומתב עיפומכ( טסקטה ןמ תטלבומ

 םוימ רחואי אלו ידימ ןפואב תונפל תובישמה לע יכ רהבומ תולקת תעינמל .12:00 העשב

 ןכות לע ול עידוהלו טלש בצומ ותיבבש םיבשותהמ דחא לכל 09:00 העשב 21.10.18

 אלימ רבודמ תובישמה תנעטלו רחאמ .יתמו העדוהה הרסמנ ימל דועית ךות וז הטלחה

 .ןתינה לככ םדקומ ןכ תושעל שי ,םיטלש לש םצמוצמ רפסמב

 
 תא ללוכה ימוסרפ רמוח לכ תצפהמ ןחוכ אב ידיל הטלחהה תאצמה עגרמ לחה ענמיהל .ב

  .העבצה קתפ המדמה ןפואב ,ןבל עקר לע 'ג תואה
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 המ ךותב ןבל עקר לע העיפומ איה ובש ןפואב 'ג תואב ידיתע שומיש לכ תושעלמ ענמיהל .ג
  .ןרובע וא ןמעטמ םימוסרפב העבצה קתפ תויהל הזחנש

 
 

 ,הריתע תשגהב תרתועה תא ובייחו תמדקומה היינפל ורתענ אל תובישמהש ןתניהב .17

 .םימי 7 ךותב ₪ 11,700 לש םוכסב ןיד ךרוע תחרט רכש תרתועל ומלשי תובישמה

 

  .13:10 העשב )19.10.18( ט"עשתה ןושחב 'י םויה הנתינ

 
 לארד ןונרא

 
 םילשורי יזוחמה טפשמה תיב טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 הדוהי תירוזאה


