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 ח"עשת ,ןוויסב ח"כ  

  ירוצ םייח 

 רתועה  טנרב ןור ד"וע כ"ב י"ע 

 
 דגנ

 

 רשיבא יבצ   .1 

 ןיקצומב השדח חור תעונת   .2
 

 םיבישמה    
 

 
 הטלחה

 
 

 .)"קוחה" - ןלהל( 1959 - ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל הריתע .1

 
 

 ,1 'סמ בישמה יכ ,אוה ןעוט ותריתעבו ,תובר םינש הזמ ןיקצומ תירק תייריע שאר אוה רתועה .2

 קלחמ ,30.10.2018 ךיראתב םייקתהל תויופצה תוימוקמה תויושרל תוריחבב דדומתהל ןווכתמה

  .ותנומת תאו ומש תא םיאשונה ,תויטרפ תוינוכמל םינולצ הנתמב
 

 רבד ,תונתמ תקולחב הכורכה תוריחב תלומעת איה םינולצה תקולח יכ ,רתועה ידי לע ןעטנ 

 .קוחל 8 ףיעס תארוה יפ לע רוסאה
 

 

 תונעטה םהיפבו ,בכרל תוקבדמב אלא םינולצב רבודמ ןיא יכ ,םינעוט םתבוגתב םיבישמה .3

 :תואבה
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 ןחבמ יפ לעו ךומנ ןכרע ןכש ,"הנתמ" ןניא םיבישמה ידי לע תוקלוחמה תוקבדמה )א(

 ,רחאל דחוימב ,ןהב םולגה יתלומעתה רסמה תא םדקל ודעונ ןה "תיטננימודה תילכתה"
 .תרחא הלומעת ךרד לכ םהינפב תמסוח ,רתועה תושארב ,הייריעה ,םתנעטלש

 

 ,הידסיימ לע םינמנה ,2 'סמ הבישמה העונתה יליעפל וקלוח תוקבדמה תיברמ הכ דע )ב(
   .היכמותו הימרות

 

 תפוקת ןכש ,הז בלשב הרוסא הניא ןתקולחש ירה ,הנתמכ תוקבדמה תא בישחנ םא ףא )ג(
 .ףקותל הסנכנ םרט קוחל 8 ףיעס יפ לע הלבגהה

 

 

 :הקבדמב וא ןולצב רבודמ םאה תקולחמל תישאר .4
 

 ףא ילואו( וחטש תיברמ לע תקבדומה הקבדמב רבודמ ,הריתעה בתכל הפרוצש הנומתהמ הלועכ 

 תא המ תדימב תמסוח ףאש ןכתייש - הקבדמה לע .תינוכמה לש ירוחאה ןולחה לש )וחטש לכ לע
 1 'סמ בישמה לש ותנומת תקבדומ - ןולצכ ףא בשחיהל הלוכי ןכ לעו ,תוממחמה שמשה ינרק

 ."רשיבא יקיצ םע תשדחתמ ןיקצומ" :בותיכה עיפומו

 

 .תוקפנ וז הנחבהל ןיא ,ןולצב וא ןניקסע הקבדמב םא ןיב ,םלואו .הקבדמב רבודמ ןכא ,יתעדל 
 .אשונ אוהש יתלומעתה רסמב אוה ותילכת רקיעו ,ךומנ וכרעש רזיבאב רבודמש הארנ ,ךכ וא ךכ

 

 
 .הז בלשב םילח םניא קוחל 8 ףיעסב םיעובקה םירוסיאה יכ ,ותנעטב 1 'סמ בישמה קדוצ .5

 

 םוי ינפלש םימיה 90 תפוקתב םילח קוחב םיעובקה תולבגההו םירוסיאה ,קוחל 2 ףיעס יפ לע 

 םיעובקה תולבגההו םירוסיאה .שרופמב וז הארוהמ וגרחוהש תולבגהו םירוסיא טעמל ,תוריחבה
 .2.8.2018 ךיראתב קר ףקותל וסנכיי םה ןכ לעו ,וגרחוה אל קוחל 8 ףיעסב

 

 .הריתעה תא תוחדל ידכ הז קומינב יד השעמל 
 

 

 םינולצה/תוקבדמה לש ןניינעב ילא בושל ךרוצה תא םידדצהמ ךוסחל ידכו ,שרדנל רבעמ .6

 .ןניקסע הרוסא הנתמב םאה הלאשל םג סחייתא ,םירכזנה
 

 ןחבמה ,)23.8.2017( ונתיב לארשי תגלפמ 'נ יביט כ"ח 1525/15 ץ"גנדב ןתינש ןידה קספ יפ לע 

 הלאשה" הז ןחבמ יפ לע ."ריבסה רחובה יניעב תיטננימודה תילכתה ןחבמ" אוה ליעפהל שיש
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 ,יתלומעתה רסמה תטילקל םוידמכ שמשל ורקיעב ץפחה דעונ ריבסה רחובה תניחבמ םאה איה

 .)רואנ 'מ האישנה 'בכ יפמ ,18 ףיעסל אפיסב ,םש( "תרחא תילכת רקיעב אוה תרשמ אמש וא
 

 שמשל איה תיטננימודה םתילכתו ,םועז אוה ריבסה רחובה יניעב םינולצ/תוקבדמה לש ןכרע 

  .קוחל 8 ףיעס יפל תולבגהה תולח הב הפוקתב םג הרוסא הניא םתקולח ,ןכ לע .יתלומעת םוידמכ
 

 

 .הריתעה תא תוחדל טילחמ יננה ןכ לע רשא .7
 

 .₪ 2,000 לש ללוכ םוכסב תואצוה ,דוחלו דחיב ,םיבישמל םלשל רתועה תא בייחמ יננה 

 

 .םידדצה רדעהב ,11.6.2018 ,ח"עשת ,ןוויסב ח"כ ,םויה ןתינ 
 

 .םידדצל וז הטלחהמ קתעה חולשל תשקבתמ הדעווה תוריכזמ 
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