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 71 /21  מ"רת

  :רתועה
                 

  ןדיא ינר
 

 
 ד ג נ 

 
 קרב הרפע :הבישמה

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

 :הבישמה םשב

 ןהכ קילומש ד"וע
 

 ןואיש ןתנוי ד"וע
 

 הטלחה
 

 השגוהש ,הלומעת יכרד קוחל א10 דע 9-ו 7 םיפיעס תא תורפמה תועדומ תרסהל וצ ןתמל הריתע יינפב
 תויושרל תוריחבה תכרעמ היוצמ הריתעה לש הבילב .רומאה קוחל ד17ו ג17 ,ב17 םיפיעס יפל

 תנעטלש תוריחב יטלש םילתנ ,ררבתמ ךכ ,הבש ,רפח קמע תירוזאה הצעומה תושארל ןללכבו ,תוימוקמה

  .ןידה תוארוהב םידמוע םניא רתועה

 

 :םידדצה תונעטו עקר .א

 יפל ,דדומתהל דתעתמ אוהו )הצעומה :ןלהל( רפח קמע תירוזאה הצעומה שארכ ןהכמ רתועה .1

 קוח :ואר( 2018 רבוטקואב 30 ךיראתב ומייקתיש הצעומה תושארל תובורקה תוריחבב ,ותרהצה

 דעומ( תוירוזאה תוצעומה קוחל 5 ףיעסו ,1994-ד"נשתה ,)תויללכ תוריחב דעומ( תוירוזאה תוצעומה

  .2017-ז"עשתה ,)10 'סמ ןוקית( )תויללכ תוריחב

 .הצעומה תושארל תובורקה תוריחבב דדומתהל הדיתע הבישמה םג יינפבש רמוחל םאתהב .2

 בחרמב הדי לע ובצוהש םיטלשה לכ תא ריסהל הבישמל הרוא יכ רתועה שקבמ ,יינפבש הריתעב .3

 קוחל דוגינב ,רתועה תנעטל ,ובצוה רשא ,רטמיטנס 70 דע 50-מ םילודגה הלא תא דחוימבו ,ירוביצה

 .הלומעת יכרד

 בחרמב םיפסונ םיטלש תולתלמ ענמיהל הבישמל הרומה וצ ןתניי יכ רתועה שקבמ ןכ ומכ .4

 םוקמב ,רטמיטנס 70 דע 50-מ םילודגה םיטלש וא תועדומ תקבדהל ודועייש תומוקמב אלש ירוביצה

 .הבישמה לש הטמ ידרשמ וא תיטרפ םירוגמ תריד םניאש
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 הנפש תמדקומ הינפמ התומלעתה חכונל אמגודל תואצוהב הבישמה תא בייחל רתועה שקבמ דוע .5

  .ןכ לועפל אלש הינפב הרתה התרגסמבו 1.8.2018 םוימ דוע ןיינעב רתועה הילא

 70 דע 50-מ םילודגה הבישמה םעטמ םיטלש ולתנ יכ הלוע ןהמ תונומת ותריתעל ףריצ רתועה .6

 ךמתו ,תימוקמה תושרה םעטמ םיטלש תיילתל ודעוי רשא תומוקמב אלש ולתנ ולא םיטלש יכו רטמיטנס

 .ריהצתב וירבד תא

 ףס תונעט – הבישמה תבוגת .ב

 םיניד ןיב תושרופמ ןיחבה קקוחמה ןכש ,תוירוזא תוצעומל תוריחבב לח וניא הלומעת יכרד קוח .1

 יתוהמה לדבהה לשב תאזו תוימוקמ תוצעומו תויריע לע םילחה םיניד ןיבל תוימוקמ תויושר לע םילחה

  .םהיניב

 .תירוזא הצעומ ןיבל תימוקמ הצעומ ןיב לדבה שי ןהב קוח תוארוה תרוש לע העיבצמ הבישמה

 לוחי הז קוח" :יכ עבוקה הלומעת יכרד קוחל 1 ףיעס לש ונושל ךותמ תפסונ היאר אוצמל ןתינ 

 תוצעומלו תויריעל תוריחבה לע םג ,הז ןינעל תרחא הארוה וב ןיא םא ,לוחי אוהו ,תסנכל תוריחבה לע

  .תוירוזא תוצעומל עגונה לכב קתוש הז ףיעס וליאו ."תוימוקמה

 הצעומ תושארל דמעומ לע םג הז ףיעס תוארוה תא תושרופמ קקוחמה ליחה )אי(ד16 ףיעסב ןכ ומכ

 וניא ןידה יכ רמאנ םש )16.5.11 ,382 ח"ה( הז ףיעס ןוקיתל קוחה תעצהל הנפמ הבישמהש ךות ,תירוזא

 "...הרוסא וזש ןאכמו תוירוזא תוצעומל תוריחבב ירוזא וידרב הלומעת רידסמ

 רפסמ תללוכ תירוזא הצעומ ןכש ,תימוקמ הצעומל תירוזא הצעומ ןיב םייתוהמ םילדבה שי .2

 תוריחב תלומעת להנל םיצלאנ תוריחבב םידדומתמהו ,בחר יפרגואיג חטש ינפ לע םיסורפה םיבושיי

  .תחא הנועבו תעב םיבושיי לש בר רפסמב תיביטקפא

 וגרחוה ידכב אלו ,תדרפנ הקיקחב תוירוזא תוצעומב תוריחבה יכרדמ קלח רידסה קקוחמה .3

 תויושרה קוח תרגסמב "תוימוקמ תויושר" חנומה לש הרדגהה תלוחתמ שרופמב תוירוזא תוצעומ

 לע לח וניא הלומעת יכרד קוחל )א(10 ףיעס ,הבישמה תנעטל ,ךכשמ .1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה

 .תירוזא הצעומל תוריחב

 םידבר המכב יוטיבל אבש רתועה לש ודצמ םייפכ ןויקינ רסוח בקע הריתעה תא קלסל שי .4

  :םידרפנ

  ;קוחל דגונמ ותנעטלש ןפואב םיטלש הלות ומצע רתועה .א

 םידדצה ןיב ויהש תויובתכתההמ קלח קר ףריצו תיקלח הנומת הריתעה תרגסמב גיצה רתועה .ב

  ;הריתעה תשגהל רבוע
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 תמייאמש הדיחיה תדדומתמה הניהש ,הבישמה דגנכ יביטקלס ןפואב ותריתע תא שיגה רתועה .ג

  ;הריתע השגוה אל ,המוד ןפואב םילעופה ,םידמעומה רתי יפלכש דועב ,רחביהל וייוכיס לע

 .ולש תוריחבה ןייפמקמ קלחכ רתועה שמתשמ וב יניצ ילכ איה הריתעה .ד

 םילולע םהש תורמל הריתעל םיבישמכ תוריחבב םיפסונה םידדומתמה ינש תא ףריצ אל רתועה .5

 תוריחבה תוארוהל )3()א(5 ףיעסל דוגינב תאזו ,םידמעומה ללכ לע לוחת יאדוובש ,וז הטלחהמ עגפיהל

 תא ,ךכשמ ,תוחדל שי הבישמה תנעטל .2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס()הלומעת יכרד(

 .הריתעב םיבישמכ םידדומתמה רתי לש םפוריצ לע תורוהל ןיפולחלו ףסה לע הריתעה

 םוסרפ ויפל גהונ הצעומב םייק ,ליעל םיטרופמה םייפרגומדהו םייפרגואיגה םינייפאמל םאתהב .6

 רשאכ המצע הצעומה תלעופ הז גהונל םאתהב .רתועה תעכ ןילמ וילע ןפואב השענ בחרה להקל טוליש

 ,זגה תדסא תמקהב קבאמל רשקב טוליש ןוגכ( הצעומה חטשב םישחרתמה םיעוריא לע םסרפל הנוצרב

 .)הצעומב יאבג יבא לש רוקיבל עגונה טולישו

 שוכרל ןתינ םהב םיירחסמ תוצוח יטלש ןיאש טעמכ הצעומה חטשב יכ הדבועהמ םג עבונ הז גהונ 

  .םולשתב םוסרפ יחטש

 קוחה לש ופקות ןיב רשק ןיא םנמא .טולישה תיילת ןיינעב רזעה יקוח לש הפיכא הצעומב ןיא .7

 .הריתעה לש תויביטקלס לע עיבצהל ידכ ךכב שי םלוא ותפיכא ןיבל

 2017-ז"עשתה ,)םיטלשו תועדומ( רפח קמעל רזע קוח תעצה תא הצעומה הרשיא 26.12.2017 םויב .8

 תונוישיר ןיינעל ,קוחב ינשה קרפה תוארוה יכ עבקנ העצהל )8( )א( 10 ףיעס תרגסמב .םינוקיתל ףופכב

 .תוריחב תולומעת יכרצל דעונש טוליש לע ולוחי אל ,תוולנ תולבגמו

 תרוש עבק הבש 1.1912 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהל םאתהב הלעפ אל הצעומה .9

 יכ ,רתיה ןיבו ,)הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה :ןלהל( הלומעת יכרד קוח תוילכת תא וחיטביש תוארוה

 םוסרפ יחטש לש םיאתמ רוזיפ אדוול ,םוסרפ יחטש לש תקפסמ תומכ הנצקותש אדוול הצעומה לע

  .םידדומתמה ןיב םוסרפה יחטש תקולחל הדימ תומא עובקלו םתומכ תא לידגהל ךרוצה תדימבו

 אל הצעומה וליאו ,תיביטקפא תוריחב תלומעת להנל םירשפאמ אל הצעומב םיבושייהמ שילשב .10

 רתועה יכ ךכל היצקידניא הווהמ וז הדבוע .םיבושייה לכב הנמייקתת וז הלומעתש גואדל התבוחב תדמוע

 תוריחב ןייפמק להנל םייטילופה ויבירימ עונמל תנמ לע הצעומה שארכ ודיקפתב לוספ שומיש השוע
 .יביטקפא
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 תיביטמרונה תרגסמה .ג

 

 ינפלש םימיה 90 תפוקתב ולוחי קוחב תולבגההו םירוסיאה יכ ,עבוק הלומעת יכרד קוחל 2 ףיעס .1

 רשא ,13 -ו 12 ,4 ,3 ,א2 םיפיעסב םיעובקה תולבגההו םירוסיאה טעמל ,תוריחבה םויבו ,תוריחבה םוי

 ןארבו'ג 'ס 'שה( "תרחא הינתנ" תעיס 'נ ןרק 4/20 מ"רת :ואר( הרומאה הפוקתל ץוחמ ףא ולוחי

28.4.2013((. 

 
 .2.8.2018 ךיראתב הלחה תוריחבה םוי ינפלש םימיה 90 תפוקת .2

 

 :םיעבוק הלומעת יכרד קוחל )1א(-ו )א(10 םינטק ףיעס .3
 

 ,םיברב תוגצומה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א( 10"
 :הלא תולבגהב אלא

 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
 .לטוב )2(
 לשו התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )3(

 ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה
 תימוקמ תושר שארל תודחוימ תוריחבב דמעומ ,םידמעומ תמישר
 ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא ףוג וא
 וא העיסה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה
  ;םידמעומה תמישר

 תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה  )4(
 לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד
 .תוריחב תארקל תוריחב תלומעת

 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע )1( )1א(     
 וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
 םיכרדה קוח יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר
 ,)2( הקספ יפל רזע קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש(

 ;"תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ
 

 

 לע םג םיבייחתמה םייונישב ולוחי 10 ףיעס תוארוה יכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א10 ףיעס .4

 תוא קרו ךא אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל )1( הקספ תלבגה םלוא ,ספדומ יתלב וא ספדומ טלש"
  ."םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכו
 
 ,םידמעומה ןיב ןויווש לע הרימש איה הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעסב תועובקה תולבגהה תילכת .5

 יוניש 60/03 מ"רת :ואר( תימוקמה הצעומה הארמב העיגפ ךות הלומעת יטלשב ריעה ינבמ תפצה תעינמו

  .))יוניש ןיינע :ןלהל( )12.10.2002 רנרוד 'ד תטפושה( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ –

 

 תוצוח םוסרפ ינקתמ יבג לע טוליש םוסרפל ינטרפ רדסה עבוק הלומעת יכרד קוחל ב10 ףיעס .6
 .))10.6.2013(מ"עב ן'זיו דיפר 'נ מ"עב תוריחב לוהינל תיזכרמה הרבחה 13/20 מ"רת( םולשתב םיידועיי
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 תופיקש ,לדוג( טוליש םוסרפ לע תוירקיעה תולבגהה תא עבוק הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס .7

 עבוקו םוסרפה ןפוא תא רידסמ ב10 ףיעס ,תאז דצל .םיינוריע םוסרפ יחטשב טוליש וניינעו ,)םוקימו
  .םיירחסמ תוצוח םוסרפ יחטשב םידמעומ ןיב ןויווש לע הרימש תבוטל םיאנת
 

  הערכהו ןויד – ףסה תונעט .ד

 הלומעת יכרד קוח לש ותלוחת יא ןיינעב הבישמה התלעהש הנושארה ףסה תנעט תא החוד ינא .1

  .תוירוזא תוצעומל תוריחבב

 

 םא "תוימוקמה תוצעומלו תויריעל תוריחבה" לע לוחי קוחהש עבוק הלומעת יכרד קוחל 1 ףיעס .2

  .הז ןיינעל תרחא הארוה וב ןיא

 
 תוצעומ( תוימוקמה תוצעומה וצב הננוכש תימוקמ הצעומ לש גוס הניה תירוזא הצעומ .3

 קוחל 1 ףיעס .]שדח חסונ[ תוימוקמה תוצעומה תדוקפ יפל תוכמסה ףקותב 1958-ח"ישתה ,)תוירוזא

 תימוקמ הצעומ " :ךכ תירוזא הצעומ רידגמ ,1994-ד"נשתה ,)תויללכ תוריחב דעומ( תוירוזאה תוצעומה

 ."תירוזא הצעומכ הננוכו ,תוימוקמה תוצעומה תדוקפל 1 ףיעס יפל המקוה רשא
 

 תוצעומל תוריחב ןיינעב תוריתעב ונד ,םהיתורודל ,תיזכרמה תוריחבה תודעו שאר יבשוי .4

 'נ לרפ 6/19 מ"רת ;)13.11.2013 ןארבו'ג 'ס 'שה( רוש 'נ הרימס 225/20 מ"רת :וושהו ואר( תוירוזאה

 .)דועו )29.09.2003 רנרוד 'ד 'שה( השנמ 'נ הידבוע 77/03 מ"רתו 2.2.2012 רואנ 'מ 'שה( רכששי
 

 שרופמ ןפואב תירוזא הצעומ תושארל תוריחבה תללכהמ קוחה תלוחת יא ןיינעל דומלל ןתינ אל .5

 – קוחל 5 ףיעס תארוהל גירח וניה הלומעת יכרד קוחל ד16 ףיעס .הלומעת יכרד קוחל )אי(ד16 ףיעסב
 ךא ירוזאה וידרב תוריחב תלומעת ריתה אוה ,ףיעסה קקחנ רשאכ .וידרב תוריחב תלומעת לע תרסואה

 איצומ רשא ,1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוח ןהילע לחש תוימוקמ תויושר לע קרו

  ךכל שרדנ רשאכ ,ךכשמ .תוירוזאה תוצעומל תוריחבה תא ,הבישמה הגיצהש יפכו ,שרופמב ,ורדגמ

 םויה ותואב תוכרענה תירוזא הצעומ תושארל תוריחבב וידרב הלומעתה תא ריתהל רחב אוה ,קקוחמה
  .תירוזאה הצעומל תוריחבה תוכרענ ובש

 

 ליחהל טילחה קקוחמה רשאכ יכ תוארל ןתינ ,קוזיחל תשרדנ וז תונשרפש לככ ,תאז תמועל .6
 ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה יניד ןוקיתל קוחב תירוזא הצעומל תוריחבב תושדח תוילילפ תוריבע

 קוחל ב17 ףיעסב תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי לש ותוכמסב הלא תוריבע וללכנ ,2018-ח"עשתה

 תוריחבה לע לחכ הלומעת יכרד קוחל סחייתהל ,הנורחאל קר ,ןוכנל האר קקוחמה ,רמולכ .הלומעת יכרד

 .תוירוזאה תוצעומל
 

 רפמ ומצע רתועהו רחאמ ףסה לע תוחדיהל הריתעה ןיד היפל הבישמה תנעט תא םג החוד ינא .7

 .הלומעת יכרד קוח תא
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   :יכ איה הכלה .8

 ףיעס תארוה לש תרתועה דצמ תורפה רבדב תונעט הבושתה בתכב הלעה בישמה"
 םע .)תוריחב קתפל הזחנה ןפואב 'צ תואב רוסא שומיש( הלומעת יכרד קוחל 7
 דצה ןמ התלעוה הרפהל הנעטה רשאכ ,הז הרקמב וצ ןתיל ןוכנל יתאצמ אל ,תאז
 "וז הנעטל בישהל תורשפא לכ תרתועל הנתינ אלו ,הבושת בתכ תרגסמב ןנוגתמה
 .))14.8.2013 ןארבו'ג 'ס 'שה( ינמחנ 'נ רוצ 63/20 מ"רת(

  
 :ןכו 

 ,םימוד םימוסרפ תומסרפמש תופסונ תוגלפמ תומייק יכ הבישמה תונעט ןיינעל"
 םתדמעלו לככ הלא םימוסרפ ןיינעב הריתע שיגהל ךרדה החותפ םירתועה ינפב
 'ס 'שה( יתבוחר 'נ דוכילה 139/20 מ"רת( ".םירוסא םימוסרפב ןכ םג רבודמ
  .)3.10.2013 ןארבו'ג

 
 ינפב יטפשמ דעסל רותעל ךרדה התיה החותפ הבישמה ינפב .ונניינעב םג םינוכנ ולא םירבד .9

 אל ינא ,ןכ התשע אלשמ .אד ןוגכב ךלמה ךרד ףא וזו ,תיטנוולרה תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי
 ןנוגתהל רתועה ידיב היה אלשמ רמוחו לק( תרחא תנעטנ הלווע חכונ ,דחא לווע רישכהל ןוכנל האור

 .)הלא תונעט יפלכ

 

 ןאכד ועבוכב רתועהו ,ינולפ דדומתמ לש ותוכז – "תינררב הפיכא"-ל הבישמה תונעטל רשאב .10

 ידכ ךכב ןיא .רחא וא הזכ דמעומ לש הרואכל תורפה דגנ רותעל ,רחא דדומתמ לככ דדומתמ וניה
 דצלש רכזויש( קוחה לע תוריבע רישכהל ידכ ךכב ןיא רמוחו לקו ,הניחבו ןויד אלל ויתונעט תא תוחדל

 הלומעת יכרד קוחל א17-ו 17 םיפיעס ואר( םילילפב ופכאל ףא ןתינ ,יינפב ,ילהנימה ןפב ותפיכא

 .)"הרוסא הלומעתל עגונב תונולתב לופיט" ןיינעב 1.1903 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהו

 .םידמעומה לש תוריחבה ןומימ לע הנידמה רקבמ חוד רדגב אובל תולולע ףא הרוסא הלומעת תוכלשה

 

 יטפשמה ץעויה תויחנה תא תמייקמ הניא הצעומה היפל הנעטה תא םג החוד ינא ולא םימעטמ .11
 אל ןכאש לככ ,הצעומה דצמ תויחנהה לש ןמויק יא .תוריחב טולישל םוקמ תאצקה ןיינעב הלשממל

 רחאל( הצעומה דגנ ,תומיאתמ תויאר ףוריצב ,רותעל הבישמה לע .וז הריתע לש הניינעמ הניא ,ומייוק

 הריבע קידצהל  ידכ ךכב ןיאש ןבומ .דעס לבקל תנמ לע ,תיטנוולרה האכרעל ,)ןידכ םיכילה התצימש

  .ימצע ןיד תיישעו הבישמה דצמ קוחה לע

 .הצעומהו רתועה תולהנתה דגנכ םינפומה הבישמה תונעט רתיל רשאב םג םינוכנ ולא םירבד .12

 ותרשמכ המר הרשמ לע דדומתהל שקבמש ימ רמוחו לק  ,ןידה תוארוהב דומעל שרדנ םדא לכש יפכ
   .תירוזא הצעומ שאר לש

 םידמעומ םעטמ טוליש לע ןילמ וניא אוה .הבישמה טוליש לע רתועה ןילמ יינפבש הריתעב .13
 תוארוה לש ןמויק לע הרומה יתטלחה .וביר תא רוחבל ןיד ילעב לש ותוכז – עודיכ .ותוכז והזו ,םירחא

 לש ויתווצמ תא םייקל בייוחמ יכה ואלב רשא ,והד ןאמב "עוגפל" הלוכי הניא ,הלומעת יכרד קוח

 .ןכ תושעל ול הרומה תיטופיש הטלחה אלל םג ,הרומחכ הלק ,ןידה
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 :הערכהו ןויד .ה

 

 – ןידל דוגינב תוריחב טוליש תיילת רבדב רתועה תונעט תא רקיעו ללכ השיחכמ הניא הבישמה .1

 תאצקה רדעיה ,רומאכ .םתוא תולתל הרחב איה םהב םימוקימה ןיינעב םג ךכו םיטלשה לדוג ןיינעב ךכ
 לוכי וניא אוה ךא ,תיטנוולרה האכרעה ינפב הריתעל הליע תווהל לוכי הצעומה ידי לע טולישל םוקימ

  .ןידה תרפהל קומינ תווהל

 

 ןפואב םיטלש תיילת רשפאמה גהונ םייק הצעומה יחטשב היפל הבישמה תנעט תא לבקמ ינניא .2
 רחב םהב םוקמב אלא ,רזע יקוח לע תורבוג הלומעת יכרד קוח תוארוה קקוחמ ןכש ,התלת איה וב

 הינודעומו הידרשמו תויטרפ םירוגמ תוריד לע טוליש ןיינעב ומכ רזעה יקוח ידיב תוכמס ןתיל קקוחמה

 .הגלפמ לש
 

 קוחה םע דחא הנקב דמוע אוה םא קודבל שי ,ךכ עירכהל ידיב ןיאו ,הז ןיעמ גהונ םייקש לככ 

 םיכרדה קוח אלא ,הלומעת יכרד קוח לח אל תוריחב טוליש וניאש טולישל רשאב רשאכ( יטנוולרה

  .וז הריתע לש הניינעמ הז ןיא ,םוקמ לכמו .)תיטנוולרה רזעה תקיקחו 1966-ו"כשתה ,)טוליש(
 

 תועדומ( רפח קמעל רזע קוח תעצהל )8()א(10 ףיעסב יכ הבישמה תנעטל סחיב םג ךכ .3

 ולוחי אל ,תוולנ תולבגמו תונוישיר ןיינעל ,קוחב ינשה קרפה תוארוה יכ עבקנ 2017-ז"עשתה ,)םיטלשו

 םיקוחו – הלומעת יכרד קוח תלוחתב םייוצמ ונא הז דעומב ןכש תוריחב תולומעת יכרצל דעונש טוליש לע

 .םייקל שי

 
 קוח ותואל )א(10 ףיעס לש ויתוארוהל גירח הווהמ הלומעת יכרד קוחל )1()1א(10 ףיעס .4

 תוריד יבג לע תולתל ןתינ הז גירחל םאתהב .תוספדומ תועדומ םוקימו לדוג ןיינעב תולבגה עבוקה

 לע וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא )ירחסמ ן"לדנ וא ףתושמ חטש לע אל ךא( תויטרפ םירוגמ

 רזעה תקיקחלו )טוליש( םיכרדה קוחל ףופכב ,םירחא םילדגב תוריחב תועדומ םידמעומ תמישר
 .)יוניש ןיינע :וושהו ואר( העבקנש לככ ,תיטנוולרה

 
 ,רזע קוחב תולבגהו םיאנתל ףופכ הלומעת יכרד קוחל )1()1א(10 ףיעסבש גירחה ,רומאכ .5

 יכרד קוחל )1א(10 ףיעס יפל םירתומה הלומעת יטלש ליבגהל אוה רזעה קוחב שיש לכ ,ונייהד

 ,הביבסה תוכיאו ,רוביצה תוחיטב תחטבה םשל" ,ירק ,)2()1א(10 הקספב תוטרופמה תורטמל ,הלומעת

 אוהש ,רזע קוחב ןיאש יאדווב ."התגצה ןפוא וא היושע איה ונממש רמוחה ,העדומה לדוג םניינעש

 .םירוסא םיטלש תיילת ריתהל ידכ ,הנשמ תקיקח
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 רבד ףוס .ו

  .הריתעה תא לבקמ ינא .1

 לכ תא ריסהל הבישמל הרומ ינא הלומעת יכרד קוחל ד17-ו ג17 םיפיעס יפל יתוכמס ףקותב .2
 ימי 7 ךותב תאזו ,הלומעת יכרד קוחל א10 דע 9 םיפיעס תוארוהמ םיגרוחה ,הדי לע ובצוהש םיטלשה

  .וז הטלחה ןתמ םוימ הדובע

 תנמ לע ןירשימב הילא הנפי אוה ,הבישמה םעטמ ףסונ גרוח טולישל ףשחיי רתועהש לככ .3
 .טפשמ תיב ןויזיב תדוקפ יפל השקב וא תפסונ הריתע תשגה םרטב ,תאז רידסהל

 ,תונוכנ רתועה ידי לע ןידה תרפה רבדב הבישמה לש היתונעטש לככ יכ ןייצא םירבדה ילושב .4

 ןידה יפל אוה םג לעפי ,תינשב רוביצה ןומא לע דדומתהל שקבמו המר הרשמב ןהכמה ,רתועה יכ יואר

 .וז יתטלחהב רומאל םאתהבו

 .₪ 5,000 לש ךסב רתועה תואצוהב אשית הבישמה .5

 

 )2018 טסוגוא 23( ח"עשת לולא ב״י םויה הנתינ
 

 לט םהרבא

 

 דול-זכרמ יזוחמ טפשמ תיב לש אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה


