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 202 /21  מ"רת

  :תרתועה
                 

 ןמלגיפש הנפד
 

 
 ד ג נ 

 
 ואדנל יטומ :בישמה

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

 
 :תרתועה םשב
 

 :בישמה םשב

 יסוב איג ד"וע
 

 ןמסייו בדנ ד"וע
 

 הטלחה
 

 תצפהמ ענמיהל בישמל תורוהל ,הלומעת יכרד קוחל ב17 ףיעס יפל הריתע יינפב .1
 דוחיא תדעו לש תימשר העדוה תויהל הזחנ תרתועה תנעטלש ,ינורטקלא ראוד תעדוה

 .העדוהב רמאנה תא ןקתלו ,םינפה דרשמב םירע

 

 ,ןויבס בושיה יבחרב ,28.10.2018 :ךיראתב ,ץיפה בישמה יכ תנעוט תרתועה .2
 תואריהל ,תיזחנה ,ינורטקלא ראוד תעדוה ,םידדומתמ בישמהו תרתועה ותושארלש

  .ןוסנומ-דוהי ןיבל ןויבס ןיב דוחיא לע העדוהכ
 

 ,הרוסא איה ןכלו ,רוביצה תא תועטהל הלולעו ,תבזוכ העדוהה ,תרתועה תנעטל .3

  .הלומעת יכרד קוחל 13 ףיעס יפל
 

 תא החוד ינא ,הל הפרוצש ינורטקלאה ראודה תעדוהבו ,הריתעב ןויע רחאל .4
  .בישמה תבושתל שרדיהל ילבמ הריתעה

 
 עגפי ךכבו ,תוריחב תלומעת לש ןכותב ברעתי תוריחב תדעו שאר בשויש ,איה הכלה .5

 םא קר ,)ןידבש תשרופמ הארוהל םאתהב אלש( םידדומתמה לש יטילופה יוטיבה שפוחב

 'נ לארשיל המצוע 236/13 ץ"גב( קוחה יפל ןגומ ךרעב תישממ העיגפל הבורק תואדו שי
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 הבורק תואדו וניינעבו – ))15.01.2013( תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-בשוי

  .םירחובה תייעטהל
 

 :ךכ בתכנ ינורטקלאה ראודה תעדוה ףוסב .6
 

 .ןויבס יבשות םתאש ןמיס – ןאכ דע םתעגה םא"

 ואדנל יטומ ןויבס תצעומ שארל בוש עיבצהל וכלת ,וישכע

 .תאזכ הלשממ תטלחה היהת תמאבש ינפל

 "בוש תאז השעיו ןוסנומ דוהי םע דוחיאה תא תמדוקה םעפב רבכ רצע ואדנל

 

 ןתינ אלו ,בוהצב השגדוה ,"תאזכ הלשממ תטלחה היהת תמאבש ינפל" הרושה .7

 הנידמה לילמס ןוגכ ,רוביצה תא תועטהל םילולעש םיירוביצ םינייפאמ העדוהב אוצמל

 איה החלשנ איה ונממש ל"אודה תבותכ םא ,הילע ימשר םרוג לש המיתח ,הצעומה וא

 .'צויכו ,תירוביצ הניאו תיטרפ תבותכ
  

 תיסהל לולעש ןפואב ,רוביצה תייעטהל הבורק תואדו םושמ העדוהב ןיא ,ךכשמ .8
 ןישח 'מ )זאד וראותכ( טפושה ירבד :וושהו ואר( םתעדל דוגינב עיבצהל םירחובה תא

 מ"רתב ןארבו'ג 'ס )זאד וראותכ( טפושה ,)16.12.2002( ירזינב 'נ היעשוא 5/16 כ"בתב

 .))14.08.2013( ינמחנ 'נ רוצ 63/20
 

 אלש ,בישמה תבושת הדעווה תוריכזמב הלבקתה ,וז הטלחה תביתכל ךומס .9

  .הל שרדיהל ךרוצ יתאצמ אל ןכלו ,יתעגה הילא האצותה חכונ .ידי לע השקבתנ
 

 העדומה ןכותב ברעתהל הליע רדעיהב הריתעה תא החוד ינא ליעל רומאה לכ רואל .10
  .הריתעה אשונ

 
  .תואצוהל וצ ןיא ,בישמה תבושת השקבתנ אלשמ .11

 
 
 .2018 רבוטקוא 30,ט"עשת ןושח א"כ ,םויה הנתינ

 
 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה
 


