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  :רתועה
                 

 
    ןיקת להנמ םודיקל ןיד יכרוע
 

 
 ד ג נ 

 
 

 :םיבישמה
 
 
 

 

 הנייר תימוקמ הצעומ
 הנייר תימוקמה הצעומה שאר
 

 

 
 

 )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח יפל העינמ וצ ןתמל הפוחד הריתע
 

 
 

 :ןלהל( 1959 – ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ וצ ןתמל הריתע יינפל
 ,םויה םייקתהל דיתעה ,"ינרדומ טרופס םלוא" תכונח עוריא םויק תעינמ לע הרומה )"תוריחבה קוח"

 קוחל א2 ףיעס יפל הרוסא תוריחב תלומעת ותויהב תאזו ,הנייר בושייב 14:00 העש 24.10.18

 .תוריחבה
 

 הקליחו רוביצל העדומ המסרפ הנייר תימוקמ הצעומ יכ ,עדונ ,22.10.18 םויב תרתועל עגיהש עדיממ

 ןנכותמה יפ-לע רשאכ ,בושייב ינרדומ טרופס םלוא תכונח עוריאל םיבשותה תא הנימזה ןהיפל תונמזה
 .)"עוריאה" :ןלהל( הצעומה לש אלמ ןומימב לכה ,דוביכו תוברת יעפומ ,החיתפ ימואנ לולכי עוריאה -

 

 תילכתש ,המוד יכ ,הנייצב םיבישמל תוליהבב תרתועה התנפ )22.10.18( םויב וב ,עדימה תלבק םע

 תוריחב תלומעת שמשי רבדה יכו עוריאב ופתתשיש םיבשותה לש הבר הדהאב תוכזל הניה עוריאה
 ,ןכ .ןיד יפ לע הרוסא תוריחב תלומעת הווהמ אוה ךכשמו גירח עוריאב רבודמ ,תרתועה תשיגל .הרוסא

 .רחובה תערכה רחאל ומייקל העינמ לכ ןיאו אקווד וז הפוקתב עוריאה םויקב ינויח ךרוצ לכ ןיא

 
 עוריאה םויק ענומה וצ לבקל הרתעו תיטנבלר הקיספב התוא הכמתו התשקב תא הקמינ תשקבמה

 172/21 מ"רתב הנורחאל הנתינש הטלחהל התנפה ,רתיה ןיב .תוריחבה רחאל דע ותוחדלו םויה

 )22.10.18( 'חאו הירהנ תייריע שאר 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה
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 תאז ;הריתעה תא תוחדל ושקיב ,םתבוגתב הלא .םיבישמה לש תידימה םתבוגתל יתרבעה השקבה תא

 .םיקומינ המכמ
 

 22.10.18 םויב קר םהילא התנפ תרתועה ,םדידל .םיכילה יוצימ יא רבדב הנעט התלעוה ,תישאר

 רבודמ יכ ,קלוח ןיאו רקובב 10:00 העש תרחמל םוי דע עוריאה םויקל רשאב םתוסחייתה תא השקיבו
 .םתיינפל בישהל ריבס יתלבו רתויב רצק ןמז קרפב

 

 ולחה טרופסה םלוא תיינב תודובע ,םיבישמה כ"ב תנעטל ,ומצע עוריאה תא תופפואה תודבועל רשאב
 קרו תודובעה עוציב בצקל רשאב בוכיע םרגנ ,םינווגמו םיבר םיישק תובקעב ,םרב .בר ןמז ינפלמ

  .ולש הכונחל םישורדה םיכמסמה תא לבקלו תודובעה תא םייסל וחילצה הנורחאל

 

 הנמזהה ,וז ףא וז אל .עוריאב ומאני אלו םירבד ואשיי אל רוביצה ירחבנמ ימ וא/ו ומצע הצעומה שאר
 תקלחמ וניה עוריאה םזוי ,ןכ . םהשלכ רוביצ ירחבנ וא הצעומה שאר ידי לע המותח הניא עוריאל

 העינמ לכ ןיאו הרוסא תוריחב תלומעתב רבודמ אל ,הז יתדבוע דסמ עקר לע ,ךכשמ ;הצעומב טרופסה

 .עוריאה תא םייקל
 

 ןעמל ןיד יכרוע 58/21 מ"רת תרגסמב ידי לע הנתינ רשא תמדוק הטלחהל הנפה ףא םיבישמה כ"ב

 .'חאו אנכ רפכ תימוקמ הצעומ 'נ ןיקת להנמ םודיק

 
 הערכהו ןויד

 

 :עבוק תוריחבה קוחל א2 ףיעס
 

 וא םיישחומ םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעי אל"  

 לש )9(-ו ,)4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב 

 דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס
 שומיש השעי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש

 "...הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ

 
 ןורתיה תא םצמצל ידכ תאזו םינהכמ רוביצ ירחבנל עגונה לכב א2 ףיעס תוארוה םע הרימחה הקיספה

 תעיס ירבח 14/20 מ"רתב ןארבו'ג 'ס טפושה 'בכ ירבד ואר .ןהכמ דמעומל הכימת סויגב ןויוושה רסוחו

 :ונניינעל םיפיה ,)16/6/13 םוימ( ירפוח 'נ הננער ריעה תצעומב םיבשותה ןעמל

 

 ידי לע רוביצ יבאשמב הערל שומישל םולגה לאיצנטופה רואל ,יתשיגל .45" 

 םייוצמה םירקמ ,היפ לע .הרימחמ תינשרפ השיג ץמאל שי ,םינהכמ רוביצ ירחבנ

 ,תרתומ וא הרוסא תוריחב תלומעת רדגב רוריבב םניא – ירק ,"רופאה םוחת"ב
 ןויוושב תירשפאה העיגפה רואל ,תאז .הרוסא הלומעת רדגב םניה יכ בורל עירכנ
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 ולש ויפסכ םא עגפיש רוביצה ןומאו ,ירוביצה תורישה רהוט ,םידמעומה ןיב

 רחבנ לש ויוכיס תלדגה ןעמל ובתוני ,ותבוטלו תונמאנב הייריעה ידי לע םיקזחומה
  ."תינשב רחביהל ןהכמ רוביצ

 

 תויטננימודה ןחבמ יפ לע עבקנ תוריחב תלומעת רדגב אוה םוסרפ םאה העיבקה ,תחא אל עבקנש יפכ
 דעומש לככ יכ ,רהבוה .))1992( 692,704 )2(ומ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב(

 לע ןיפיקעב עיפשהל איה תיטננימודה ותרטמ יכ ,העדל רתוי הטינ ,םוסרפה דעומל רתוי בורק תוריחבה

 דחו תידוחיי הלועפב וא תושרה לש תיתרגש הלועפב רבודמ םאה - הלאשה ןחבית ,הז רשקהב .רחובה
  .םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה ףקיה המו תימעפ

 

 םייח ד"וע 40/20 מ"רת קיתב ,ןארבוג םילס )סומידב( טפושה 'בכ לש ותטלחה האר ,הז רשקהב דוע

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

 

 םאה תולאשה רתיה ןיב ונחבי וז הפוקתב תויטננימודה ןחבמב הערכהה םשל"  

 ףקיה המ ,תימעפ דחו תידוחיי הלועפב וא תושרה לש תיתרגש הלועפב ןניקסע
 תדמועה תרחאה תילכתה תובישח המו ,םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה

 ."תוריחבל תוכימסב המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב

 

 הרורבה ותרטמש עוריאב רבודמ יכ רובס יננה ,ןאכד תקולחמה אושנ עוריאל םיעגונ םירבדהש לככ
 אל םיבישמה תבוגתב ףא ;רצק ןמז קרפ ךות ןמזוה עוריאה .תוריחב תלומעת אלא הניא תקהבומהו

 תא 22.10.18 םויב הל עדונ ,תרתועה תנעטל ,תאז דצל רשאכ עוריאל תונמזה ורגוש/ורצונ יתמ רורב

 ורתונ רשאכ( עובקה תוריחבה םויל הברקה םג .עוריאה לש דעומה ינפל םיימוי ,ירק ,עוריאה םויק רבד
 ךיראתב אקווד עוריאה םויקל הקדצה לכ ןיאו הביס לכ ןיא .ינשרד תרמוא )דבלב םירופס םימי

 תוציחנל יהשלכ תירשפא הביס הגצוה אלו עובק ןפואב ותושעל גוהנ אלש גירח עוריאב רבודמ .עובקה

  .הז דעומב אקווד ומויק

 
 ןיא ,ןמייסל וחילצה הנורחאל קרו בר ןמז הזמ טרופס םלוא ותוא לש ותיינב תודובעב ולחה רבכ םא

 .תוריחבב הערכהה רחאל דע םימי רפסמ דועל יגיגחה החיתפה עוריא תייחדל העינמ לכ

 
 ,ןיידע ,הנמזהה לש םזויה וניא אוה םא ףאו עוריאב םירבד תאשל הצעומה שאר תנווכב ןיאש ,הדבועה

 הקדצה לכ אלל ,תוריחבה דעומל ךומס הכ דעומב עוריאה םויק .םיבישמה ידיב עייסל ידכ הב ןיא

 .הז בלשב ומויק ירוחאמ תדמועה הרטמל רשאב דבכ לצ ליטמ ,ךכל תיניינע

 
 רואל דחוימב ,תויטננימודה ןחבמל םאתהבו ,הקיספב ועבקנ רשא םינחבמה ןתניהבו ,רומאה רואל

 הלועפב רבודמ אל ,בוש .רחובה לע עיפשהל לוכיש עוריאב ונל ןינע יכ ,רכינ ,תוריחבה דעומל הברקה

 .וז הפוקתב אקווד המייקל תוציחנ ןיאש תימעפ דחו תידוחיי הלועפב םא יכ ,תושרה לש תיתרגש
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 עקר לע תאזו םש הטלחה התוא ןחבאל שי .םיבישמה ונפה הילא ל"נה 58/21 מ"רתב יתטלחה ייניעמ המלענ אל
 ןאכ רבודמ ,ןכש עובקה תוריחבה דעומל הברקה לשב ,תישאר ;ךכל תוביס המכ ;ןניקסע וב הרקמה תוביסנ

 םויקל תקדצומ הביס לכ הגצוה אלו ןיא ,תינש .תוריחבה דעומ ינפל דבלב םירופס םימי םייקתהל רומאה עוריאב

 ונפה וילא הרקמהמ לידבהל תאז .החדייו לככ םרגית העיגפ המ ,ןכ .עובקה/דועיה דעומב אקווד עוריאה
 םוי ינפל םישדוח רפסמ תאזו( שארמ עודי ודעומש לאידנומה רמג קחשמ רודיש לע רבוד ,םש ,ןכש םיבישמה

 .)תוריחבה

 
 תודוא לע עדונ םירתועל יכ ,שגדוי הז רשקהב םג .םיכילה יוצימ רבדב הנעט התלעוה יכ ,ןייצא ,יתטלחה ילושב

 הנמזההו םוסרפה היה יתמ ,םיבישמה תאמ השגוה רשא הבוגתהמ םג רורב אל .ומויק ינפל םיימוי קר עוריאה

 .תרחא לועפל תרתועה ידיב הרירב התיה אל ,ןמזה קחוד לשבו ,ןאכמ .ללכב עוריאל

 
 "ינרדומ טרופס םלוא" תכונח עוריא םויק תעינמ לע הרומו הריתעל ינא רתענ ,ליעל אבומה לכ רואל

 .הנייר בושייב ,14:00 העש 24.10.18 ,םויה םייקתהל דיתעה

 
 

 .תופיחדב םידדצה תעידיל וז הטלחה איבהל

 

 .ט"עשתה ןושחב ו"ט,24.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


