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 ןרטפ-טכיל תירוא כ"ב י"ע

 
 החוורה דרשמב הלשממל יטפשמה ץעויה

 

 הדליה       

 רגנוח היאמ ד"וע ןידל 'טופאה תועצמאב       

 
 
 

ןיד קספ  
 

 היינשהו התוא הדלי תחאה :גוז תונב יתש ובו תיבל הדלונ רשא הדליב הז ןיד קספ לש וניינע

 .ודרפנ םייתשה ,התדיל רחאל םישדח העשתו הנשכ .הלודיגלו התיירוהל הפתוש התייה יכ תנעוט

 )יתקיספ תורוה וצב( הניטקה לש המיא איה םג יכ עובקל תשקבמ תיגולויבה םאה לש גוזה תב

 הלאשה וז ?הדליה תבוט יהמ .ךכל תדגנתמ תיגולויבה םאה דועב ,המיע תוהש ינמז עובקל ףאו

  .קרפה לעש

 

 :םיכילהו עקר

 
 ורשק ,תחא גג תרוק תחת ורד וכלהמב , םינש 13 -כ ךשמ יגוז רשק ולהינ ןידה תולעב .1

 תויגוזב רבודמ ללככ ךא ,םירבשמ ועדי ןהייח .ןתחפשמ תומש תא ודחיא ףאו ןלרוג

  .תכשמתמ
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 תעבתנה םחרב התרפוהש תימינונא ערז תמורת תועצמאב ,הטועפה הדלונ 16.05.16 םויב .2

 ,ןויריהה תא הוולמ ,הערזהה ךילהב תחכונ )"ימאמ" :ןלהל( תעבותה תע ,)"אמא" :ןלהל(

 ,בלח תפיטב תוהמא יתשכ תומשרנ םייתשה .הדליה לודיגל הפתושו ,הדילה תא הוולמ

  .הלאב אצויכ דועו םילוחה תפוקב

 וצ ןתמל םישרדנה םיכמסמה לע ומתח ולצא ןיד ךרועל גוזה תונב ונפ 20.07.16 םויב .3

  .ךשמהב וטרופי רשא םימעטה ןמ ,טפשמה תיבל השגוה אל השקבה ךא ,יתקיספ תורוה

 

 ,תלפטמ הרובע ורחב ,הדליה תא וידחי לדגל גוזה תונב וכישמה הלא םירבד רחאל

 ולביק ,תוביסמל וידחי ונמזוה ,תוהמא ןהיתש ומשרנ וב ףאו םידלי ןג ורחב  ךשמהב

  .םידלי ינגב לבוקמכ הנהכו הנהכ דועו הריצי תודובע

 

 תב התייה הטועפה רשאכ ,00.00.00 םויבו רבשמל ועלקנ גוזה תונב לש םיפתושמה ןהייח .4

 םינמזה חול יפ לע הטועפב השגפ הליחת .תיבה תא תעבותה הבזע ,םישדוח העשתו הנשכ

 .הלש הימעטמ ,רבדה תא הרשפיא אל תעבתנה ךשמהב ךא ,תעבתנה םע םכסומה

 

 ךכ ךותבו )18-02-48431 ס"י ךילהב( ךוסכסה בושייל תעבותה הרתע 21.02.18 םויב .5

 הנעטב ךכל הדגנתה תעבתנהש אלא ,הטועפה םע רשק תרימש וניינעש ףוחד דעסל הרתע

  יתירוה תשקבמל הדליה ןיב קתנל אלש תנמ לע .הניטקה לש המיא הניא תשקבמה יכ

 רשקה זכרמ ס"וע .דבלב רשקה זכרמב תוהש ינמז ומייקתי הז בלשב יכ 03.04.19 םויב

 "ימאמ" תשקבמה תא התניכ הטועפה ,בורקו םח היה ןושארה שגפמה יכ החוויד

 .התיא הקחישו

 

 :טפשמה תיבל תוריתע יתש תעבותה השיגה 08.04.18 םויב .6

  )18-04-8095 מ"הלת( הניטקל סחיב תוהש ינמזו תפתושמ תרומשמל הנעבות ,תחאה
 .)18-04-8135 מ"הלת( הניטקה םא איה ףא ויפל יתרהצה תורוה וצל הנעבות היינשהו

 תעבותה תריתעל יתרתענ 26.12.18 םויבו יתרהצה ד"ספכ דעסה רדגוה הליחתב יכ ןייוצי

 ."יתרהצה תורוה וצ" שקובמ יכ ןייוציש ךכ שקובמה דעסה תא ןקתל

 

  .ינמז דעסכ ,הטועפה םע תוהש ינמז תעיבקל תעבותה הרתע תרומשמה תעיבת תרגסמב .7

 .ןידל אפורטופא הניטקל התנומ 11.04.19 םויבו םימוד םימעטמ ךכל הדגנתה תעבתנה

  .עבקנ ןכא ךכו רשקה זכרמב תוהשה ינמז םייקל שי יכ הנייצ התצלמהב

 

 םויבו תרומשמה תעיבתב הנגה בתכ )תיגולויבה םאה( תעבתנה השיגה 1.5.18 םויב .9

 וז איה יכ תעבתנה הנעט םהינשב .יתקיספ תורוה וצל העיבתב הנגה בתכ השיגה 9.5.18

 ךא ומתחנ םנמא תורוהה וצ יכמסמ ,הדילהו ןוירהה ךילהתב הדבל הטלחהו המזיש

 ,תעבתנה ידי לע ולוככ ובור השענ הניטקה לודיגו ,ךכל הבוריס לשב ושגוה אל םלועמ

 תוקולחמה עקר לע ךוניחה תרגסממ הניטקה ףוסאל עיגת אלש תמייאמ תעבותה רשאכ

  .ןהיניב



 אמא 'נ ימאמ  8095-04-18 )'דשא( מהלת

3 

 

 
 ומייקתיש ךכב דליה תבוט יכ הפיסוה יתרהצהה תורוהה וצ ןיינעב ןקותמה הנגהה בתכב

 יכ הנעט דוע .םירוהה ןיב ךוסכסל עלקי אל דליה ובש ןפואב םיינומרה תויגוז יסחי

 ,יגולויבה יתחפשמה אתה לש הימונוטואב הלוספ תינוציח תוברעתה רדגב איה העיבתה

 .קוחהו ילארשיה טפשמה לש אצומה תדמעל דוגינב

 

 יכ הנעטב ,תוהש ינמזל העיבתה תא ףסה לע תיגולויבה םאה הרתע 10.05.18 םויב .10

 .יתקיספ תורוה וצ רדעהבו תיגולויב תורוה רדעהב הניטקל סחיב דמעמ לכ ןיא תעבותל

 ךות ,ףסה לע הנעבותה קוחמל םוקמ ןיא יכ יתעבק 22.10.18 םוימ תטרופמה יתטלחהב

 ךכ ךותבו הליגל בל םישב הדליה תבוט תוברל ,הז ןיינעל םיכירצה םילוקישה ןויצ

  .תורשקתהה ךילהת לש וביאב תאצמנה םייתנשכ תב הטועפב רבודמש ךכל תוסחייתה

 

 רפסמ ונתינ )07.08.18 םויבו 25.06.18 םויב ,02.05.18 םויב( טפשמה םדק ינויד תרגסמב .11

 רומאכ ועבקנ וב ךוסכסה בושיי ךילהב םתישאר רשא ,תוהשה ינמז ןיינעב תוטלחה

 םפוסו חוקיפ אלל רשקה זכרמ ךותב םכשמה ,חוקיפ תחת רשקה זכרמ ךותב םישגפמ

 ךשמל ,עובשב םיימעפ ,דבלב רבעמ תדוקנ שמשמ זכרמה רשאכ ,רשקה זכרמל ץוחמ

 רשאכ ,ןידה תולעב יתש םעטמ תודגונ תשקב ושגוה ךכ ךותב .םעפ לכב תועש שולש

 דועב ,רשקה זכרמל ץוחמ ישפח ןפואב םמייקלו םישגפמה תא ביחרהל תשקבמ תעבותה

 ,תעבותה תדמעב הכימת העיבה ןידל 'טופאה .חוקיפה בישהלו םמצמצל תשקבמ תעבתנה

 תונשל םוקמ ןיא תונעבותה וערכוה אל דוע לכ יכ יתעבק הז ןיינעב ייתוטלחהב ךא

  .םמצמצל אל ףאו םביחרהל אל ,םישגפמה תנוכתמ

 

 תלאשב ריקסת שיגהל דליה ןעמל תורישה ס"וע השקבתנ טפשמה םדק ינוידב ,ףסונב .12

 םעטמ החמומכ םלש ןוכמ הנומ ,ליבקמב .יתקיספ תורוה וצל עגונה לכב הדליה תבוט

  .גוזה תונבמ תחא לכ לש תירוהה התולגוסמ ןיינעב תעד תווח ןתיל תנמ לע טפשמה תיב

 

 ןיב רשקה קמועל תרקוס תעדה תווח .םלש ןוכמ םעטמ תעד תווח השגוה 07.08.18 םויב .13

 תולעבמ תחא לכ ןיבל הניטקה ןיב יתועמשמ ירוה רשק תראתמ ,הניטקה ןיבל גוזה תונב

 לכ לש ירוהה הדיקפת רואית ךות ,היצקארטניא ישגפמ תרדס תכירע תרדס רחאל ,ןידה

 םשל הייחב תוירוה תויומדה יתש תובישח תשגדהו הניטקל סחיב ןידה תולעבמ תחא

 ןהו הרובע תינושאר תורשקתה תומד ןתויהב ןה ,תאז .הניטקה לש הניקתה התוחתפתה

  .הדליה רובע תפסונ םאכ תעבותה לש היתונורתי תשגדה ךות ,הנושה ןייפוא חכונ

 

 לאכ תעבותל תוסחייתהה לשב ראשה ןיב ,תעדה תווח תליספ לע תורוהל הרתע תעבתנה 

 םלעתה םלש ןוכמ יכ הנעט דוע .יתקיספ תורוה וצ ןתינ םרט הניטקה לש תפסונה המיא

 חקלנ היה וליאש רבד ,היפלכ הבישמה לש הסחי לשב המוארט טסופמ תלבוס איהש ךכמ

 ןוחטיבה רסחו יתנגהה תוגהנתהה סופדמ רכינ קלח ריבסהל ידכ וב היה ןובשחב

  .תופסונ תויומד םע רוריב ךרע אל םלש ןוכמ יכ הנעט ףסונב .הניגפהש
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 םלש ןוכמש הדבועה הרקיעב רשא ,תקמונמ הטלחהב התחדנ השקבה 11.12.18 םויב 

 ,תרומשמה תעיבת תרגסמב ןידה תולעבל הניטקה ןיב רשקה ביט תא ןוחבל תנמ לע הנומ

 לפטה תניחבב אוה ,רחא וא הז חונימב שומישה ןכ לעו ,תורוהה וצ תלאשמ לידבהל

 .רקיעל

 

 תולגוסמה ןיינעב תפסונ תעד תווח שיגהל הל רשפאל תעבתנה הרתע  15.05.19 םויב

 .02.07.19 םוימ תטרופמ הטלחהב התחדנ וז השקב ךא ,תירוה

 

 תודלות תא ס"ועה תרקוס וב ,דליה ןעמל תורישה ס"וע ריקסת שגוה 25.09.18 םויב .14

 יתש תמכסהב הדלונ הניטקה יכ הנקסמל העיגמ ,הלודיג ךלהמו הניטקה לש התיירוה

 הניטקה ןיב בורקה רשקה תא תראתמ ,הדליה לודיגו ןויריהה ,תורוהה יבגל גוזה תונב

  .םיעובק תוהש ינמז דצל ,הניטקל תעבותה ןיב תורוה ירשק  ןוניכ לע הצילממו  תעבותל

 

 תוצלמה ושבגתנ םרט יכ הנעטב ,םימעפ לש בר רפסמ התהשוה ש"מעויה כ"ב תדמע .15

 השקבתנ ףא ךילהה ידכ ךות .הז ןיינעב החוורהו הדובעה רש הנימ רשא יעוצקמה תווצה

 תשרוד הניטקה תבוט יכ יתעבק 20.01.19 םוימ יתטלחהב ךא ,ותדמע שוביגל דע ותאפקה

 תפסונ הניחב רחאל יכ ש"מעויה כ"ב עידוה 12.02.19 םויב .הניינעב ךילהה רוריב םויס

 לכ ערכוי ,המכסה אלל יתקיספ תורוה וצ שקבתמ ןהב םירקמב יכ טלחוה ,םירבדה לש

  .דליה תבוט יפ לע ופוגל הרקמ

 

 ,תוחכוהל תונעבותה ועבקנ ,הפי ולע אל רשא ,המכסה םדקל םיבר תונויסנ רחאל .16

 םויב תעבתנהו 10.12.18 םויב תעבותה :םיגצומ יקית ןידה תולעב ושיגה ןתארקל

24.12.18.  

 .םיכמסמ ףוריצ לע העדוה תעבותה השיגה 13.02.19 םויב
 

 :םיאבה םידעה ועמשנ םהב ,םיפוצר םינויד העבש ינפ לע סרפתה תוחכוהה בלש .17

 ;תעבותה הרקחנ הב ,הנושאר תוחכוה תבישי המייקתה 14.02.19 םויב

  ;תעבתנה  הרקחנ 18.02.19 םויב

 ;דליה ןעמל תוריש ס"ועו ןיד ירדסל ס"ועה ורקחנ 28.02.19 םויב

 ;םלש ןוכממ ירש 'רד רקחנו ס"ועה תריקח הכשמנ 16.04.19 םויב

  ;תעבותה לש המיאו ,תישגרה תלפטמה :תעבותה ידע ורקחנ 28.04.19 םויב

  .החפשמ ינבו םירכמ תוברל ,תעבתנה ידע ורקחנ 11.07.19 םויבו 19.05.19 םויב

 

 לש התחפשמ םש תא המצע תעד לע התניש תעבתנה יכ ררבתה תוחכוהה ינויד ךלהמב .18

 תעבותהש הדבועה לוצינ ךות ,המצע לש החפשמה םש יוניש לש ךרד לע תאזו ,הניטקה

 .הניטקה לש תפסונה המיאכ המושר הניא

 

 :םימוכיס ושגוה ןכלו העייתסנ אל רשא המכסה םדקל ףסונ ןויסנ השענ םינוידה םותב .19
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 ;תעבתנה ימוכיס ושגוה 18.09.19 םויב ;תעבותה ימוכיס ושגוה 12.08.19 םויב
 ;ןידל 'טופאה ימוכיס ושגוה  28.11.19 םויב ;ש"מעויה כ"ב ימוכיס ושגוה 18.09.19 םויב

 .תעבתנה םהילע הבישה 15.12.19 םויבו םימוכיסה לע תעבותה הבישה 05.12.19 םויב

 

 ללכ הדליה יכ הנעטב םישגפמה תקספהל תעבתנה הרתע בוש םימוכיסה תשגה רחאל .20

 תעבותה דועב ,שממ לש לבסב הכורכ םישגפמל התאבהו תעבותב שוגפל תניינועמ הניא

 ררבל תנמ לע .הדגנכ הדליה תא התיסמ תעבתנה יכ הנעטב םישגפמה תבחרהל הרתע

 ןיב םישגפמה אולמ וטרופ 03.02.20 םוימ ס"ועה תעדוהבו ינכדע חוויד ןמזוה הנעטה

 םישגפמה םויקב החמש הדליה היפלו ,ןיטולחל הנוש הנומת הלוע םהמ ,תעבותל הדליה

  .ךשמהב אבוי הז ןיינעב טוריפה .םלכסל הסנמ תיגולויבה המיא םא אלא ,וללה

 

 

 )הדליה יפב "ימאמ" הנוכמה ,תוהמיאל תנעוטה( תעבותה תונעט ירקיע

 
 תרגסממ תורישי ,םיעובק םישגפמ םויקב הדליה תבוט יכ תנעוט ,תוהשה ינמזל רשאב .21

 רבד לכל תירוה תומד תשמשמ איהש הדבועה חכונ ,תאז .תרגסמה לא הרזחבו ךוניחה

 ומייתסיו ולחיש םישגפמ .יתועמשמ ןהיניב רשקהו הניטקה לש התדיל עגרמ ןיינעו

  .תוהמאה ןיב טקילפנוקל הדליה תפישח תא ותיחפי תורגסמב

 

 ועבקנש םינחבמל הקיזב ןה ,ול רתעיהל שי יכ תנעוט ,יתקיספה תורוהה וצל רשאב .22

 :הקיספב ועבקנש םינחבמהמ דחא לכל סחיב ,ונינפלש הרקמה תוביסנ חכונ ןהו הקיספב

 
 אפור לצא תעבתנה םע דחי התייה התנעטל .ןויריהה לש ףתושמ ןונכתב רבודמ ,תישאר .23

 רחאל קרו תעבותה לש רטפנה היחא ערז תועצמאב הירוה היה ינושארה ןויערה ,ןוירפ

 קנבב רותה תא המאיתש וז איה תעבותה רשאכ ,תימינונא ערז תמורת לע טלחוה ןכמ

  .םרותה תוהז יבגל תעבתנל הצעייש וז איהו ,ערזה

 

 הריבעה תעבתנהש הדבועה עקר לע ןהיתש ןיב הבירמ הצרפ םנמא 2015 ינוי תליחתב

 םיפסכ הל הריבעה תעבותהש הדבועה ףרח ,תעבותה םע ץעייתהל ילבמ התוחאל םיפסכ

 תליחתב .ילופיט ךילה יווילב תויגוזל ורזחו וסייפתה םייתשה 2015 ילוי תליחתב .םיבר

 םג תחכונ התייה הב הערזהה העצוב טסוגוא ףוסבו ,X ריעב הריד דחי ורכש טסוגוא

  .תעבותה

 
 תוקידב ללכב תחכונ התייה תעבותה .ולוכ ןויריהה ךילהתל תופתוש ויה םייתשה ,תינש .24

 תריקסו תיפרוע תופיקש תקידב ,דנואסרטלוא תקידב ,קפוד תקידב תוברל ,ןויריהה

 ופתתשה ,הרדח תא דחי וננכת ,הניטקה לש המש תא דחי ורחב םייתשה ,ףסונב .תוכרעמ

 .הדילה רדחל דחי ועסנ ףאו תעבתנה ןתוא המשר וילאש יטנרטניא הדילל הנכה סרוקב

 הלביק תקוניתהש ךכ ןהלש החפשמה תומש תא ודחיא גוזה תונב הדילה תארקל ,ףסונב
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 הדילה תארקלו ןשעל הקיספה תעבותה .התדיל םע דימ ןהיתש לש החפשמה תומש תא

  .תעבתנה לש התחפשמ ינב תברקב Y-ב ררוגתהל םייתשה ורבע

 

 םע האצמנ יכ תנייצמ תעבותה .הדליה לודיגלו הדילל תופתוש ויה םייתשה ,תישילש .25

 החפשמה ינבו םיבורקה ללכ רשאכ ,רובטה לבח ךותיח תוברל ,התדיל עגרמ הניטקה

 ופרוצו ןהילא וחלשנש תוכרבהמ םשרתהל ןתינש יפכ ,תוהמיא יתש לאכ ןהילא וסחייתה

 תקוניתה תונומת תא חולשל הגהנ תעבתנה יכ תנייצמ ףא תעבותה .תונעטה יבתכל

  .םולש תבש תכרב ףוריצב עובש לכב תעבותה לש הירוהל

 

 הדליה תא האיבהש תעבותה וז התייה תובר םימעפו ,תלפטמה תא דחי ורחב ןהיתש .26

 ולביק םייתשה ,תומדקומה רקובה תועשב התדובעל האצי תעבתנהו ליאוה ,תלפטמל

 ,תוקידבו םייאופר םילופיט ,ץצוממ התלימג ,הניטקה לש התנוזת יבגל תוטלחה וידחי

  .ב"ויכו תורוה תנדס ,םינוסיח ,םידליה ןגל םושיר

 

 ,םידליה ןג תוברל ,הניטקה לש תופטושה היתואצוה ןומימב יטננימוד קלח הלטנ תעבותה

 ,םיעוצעצ ,םיצצומ ,םילותיח ,םינובגמ ,הנייגיה ירצומ ,םידליה רדח טוהיר ,ןוזמ ,דוגיב

 תעבתנה תא התניכ ,רבדל הניטקה הלחה רשאכ םג .יאופר חוטיבו םילוח תפוק ,םיעצמ

  .תפתושמה ןתטלחהל םאתהב ,"ימאמ" תעבותה תאו "אמיא"

 

 וז התייה ,2018 ראורבפב הדירפהו יגוזה רבשמה רחאל םג יכ תעבותה תנייצמ דוע

 עודמ רורב אל ןכלו הניטקה םע תוהש ינמז תוברל ,רשקה תא םייסל העיצהש תעבתנה

 ייחב תברועמ תויהל הכישמהו תוירחא הלטנ המצע תעבותה ,םוקמ לכמ .התדמע התניש

  .הדליה

 

 ,הניטקה תדיל רחאל םירופס םישדוח הנכוה יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבה ,תיעיבר .27

 .תירוה דח םאכ הלש יוכיזה תודוקנ תא לצנל התצר תעבותהש ךכ לשב השגוה אל ךא

 לא אצי אל רבדה ךא ,תעבותה ידי לע הניטקה לש ץומיא וצ ןתמל רותעל ולקש ךשמהב

 לע םידמלמ םירבדה ךא ,תיביטרפוא הנקסמ וז תולהנתהמ קיסהל ןתינ אל .לעופה

  .ןהירוחאמ הדמעש הנווכה

 
 יתש םויק הניטקל רשפאל תנמ לע יתקיספ תורוה וצ ןתמ תשרוד הדליה תבוט ,תישימח .28

 םירוה ינשב דלי לכ לש יסיסבה ךרוצה חכונ ןה ,תאז .הייחב תויטננימוד תוירוה תויומד

 .הדליה לש הניקתה התוחתפתהל םיבושח תעבותה לש תוישיאה יווקש הדבועה חכונ ןהו

 םייתודלי תוישיא יווק תעבתנל היפל רשא ,םלש ןוכמ לש תעדה תווחל הנפמ הז ןיינעב

 םירגוב תוישיא יווק תעבותלש דועב ,הדליה ןיבל הניב תמזגומ הזויבמיס םירצויה

 תונעט החוד הז רשקהב .םאתהב להנתהלו הדליה לצא תובכרומה תא תוארל םילגוסמה

  .תעדה תווחל הינפה ךות ,תעבותה לש התוישיא ןיינעב תעבתנה
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 רשא ,תעבותה ןיבל הדליה ןיב רשקה תויכשמהב הברה תובישחה תא תנייצמ ,ףסונב

 תומשרתהה תא תנייצמ ,ףסונב דוע .םישק םיקזנ הל םורגל הלולע הנממ הדירפה

 הברקה יסחי תא תפקשמה ,הניטקה ןיבל הניבש היצקארטניאל סחיב תיבויחה

  .ןיינעו רבד לכל םא לאכ הילא תסחייתמ הניטקהש הדבועה תאו ןהיניב םידחוימה
 

 ויפל רשא החמומה ירבדל הנפמ ,ךוסכסה לצב לודגל הלולע הדליה יכ הנעטל רשאב .29

 הביסכ וב שמתשהל אלו טקילפנוקה לע רבגתהל הדליה ייחב תוירוהה תויומדהמ הפוצמ

 םניא ןיידעו םייגולויב םירוה םג םינייפאמ םישק םיטקילפנוקש םג המ ,הניטקהמ קתנל

 םיילאוסקסורטהו םיאושנ םירוה ןיב טקילפנוק ןיב לדבה לכ ןיא .קתנל הביס םישמשמ

  .ינימ דח רשק ןהיניב תומייקמו תואושנ ןניאש םישנ יתש ןיב טקילפנוק ןיבל

 

 םגו הניטקל םג תיתועמשמ איה הניטקה םע םיסחיה תכרעמ יכ תנייצמ הירבד םוכיסל .30

 הלכו התדיל ךרד ,התיירוה תעמ התיב לאכ הילא הסחייתה תעבתנה םג ,המצע הל

 .םיווש תוהש ינמז תעיבק ךות ,הדלוויה םוימ המיאכ םשרית יכ הדליה תבוט .הלודיגב

  .הדלונ ומיעש החפשמה םש תא הניטקל בישהל שי יכ הנעט דוע

 

 )הדליה יפב "אמא" הנוכמה ,תיגולויבה םאה( תעבתנה תונעט ירקיע

 
 היה ןתינ תינורקעש םגה יכ תנעוט ,תוהשה ינמזו תרומשמה ןיינעב העיבתל רשאב .31

 םלועמ תעבותהו ליאוה תאזו ךכל םוקמ ןיא ונינפלש ןיינעב ,וז העיבתל רתעיהל לוקשל

 ןג תא הנמימ אל ,ןויריהה תואצוה תא הנמימ אל :הניטקל סחיב תירוה תוירחא הלטנ אל

 תבוט יכ תדמלמ הביצי יתלבה התוישיא ףאו ףטושה הלודיגב קלח הלטנ אל ,םידליה

  .עובק רשק המע םייקתי אלש ךכב הניטקה

 

 לע ססובמו ליאוה ,דליה ןעמל תורישה ס"וע ריקסת לע ךמתסהל ןתינ אל ,התטישל

 רסוחב שארמ העוגנ התויהב ,םלש ןוכמ לש תעדה תווח לע אל ףאו ,דבלב תורצק תוחיש

 הניא תעבותהש העש ,"תוהמיא יתש" תעבותה תאו התוא הנכמש ךכ לשב ,תויביטקייבוא

 רשקה ביט יבגל תונקסמ תעדה תווחמ קיסהל ןתינ רתויה לכל .םאכ הגהנתה אלו םא

 דצמ תיהמיא תוגהנתהל היצקידניא לכ רדעיהב ,הקוחר החפשמ תב ןיבל הדליה ןיבש

 איה ,םירוה ינשל קוקז דלי לכ היפל אצומה תדוקנ יכ תעבתנה תנעוט ףסונב .תעבותה

  .ךכל רבעמ אלו ותבוטל גאדי ותוא לדגמה הרוההש ךכב דליה תבוט ןכש תיתייעב
 

 תדמוע הניא תעבותה יכ איה תיזכרמה התנעט ,יתקיספ תורוה וצ ןיינעב העיבתל רשאב .32

 .יתקיספ תורוה וצ ןתמל יאנתכ הקיספב ועבקנש םיללכה תשמחמ דחא ףאב

 
 חכונ תאזו תורוהה לש תפתושמ המזוי רבדב יאנתב תדמוע הניא תעבותה ,תישאר .33

 ףותיש אלל ,דבלב המצע תעד לע הלבקתנ הניטקה תיירוה ןיינעב התטלחהש הדבועה

 תעב ,םלועל תפתושמ הדלי תאבה לש ןויערל הדגנתה תעבותה יכ תנעוט ,ףסונב .תעבותה

 ;ןהיניב תויגוזה יסחי
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 םג תורוההו הירוהה ךילהתב לעופב תופתוש רבדב יאנתב תדמוע הניא תעבותה ,תינש .34

 וז איה :םויה דעו הניטקה תדיל עגרמ תיטננימודה םאה התייה תעבתנהו ליאוה ,דחי

 התוא האיבהש וז איה ,תולילב הב לפטל ידכ המקש וז איה ,הניטקה תא הקינהש

 הדליה לומ רשקב תוביצי התליגש איהו התיבה התוא הריזחהש איה ,ןגלו תלפטמל

 .ךרדה לכ ךרואל

 

 וצ רושיאל ש"מהיבל תפתושמ היינפ רבדב יאנתב תדמוע הניא תעבותה ,תישילש .35

 בצמה לש הנבה יאב וא תועטב רבודמ ןיא הניטקה תדיל רחאל ךומסב יתקיספה תורוהה

 וניגב בוריס לשב השגה יאב רבודמ .םיטרפב בטיה היוצמ תעבותהו ליאוה ,יטפשמה

 תורוהה וצל המכסה רדעיה איה םירבדה לש םתועמשמו ,השקבה תא תעבתנה הערק

  .יתקיספה

 

 תורוהה יבגל הביציו העובק המכסה רבדב יאנתב תדמוע הניא תעבותה ,תיעיבר .36

 הדליב תלפטמ הניאו ,םעז תויוצרפתהמ תלבוסה תינחוכ השיא איה תעבותה .תפתושמה

 דחאבו העיגה אל רשקב זכרמב םישגפמהמ קלחל .ךכל םיאתמ הלש חורה בצמ םא אלא

 העידוה ,הנורחאה הבירמה רחאל יכ הנעט דוע .הסעכ רשאכ םוקמהמ המלענ ףא םהמ

 תארוה תא הקיספה ףאו ,הדליה םעו המיע רשקב דוע תניינועמ הניא יכ תעבותה הל

 הגוז תב לש תקוניתה תיבל הגהנ םג ךכו ,התוא תנייפאמ וז תוגהנתה .םידליה ןגל עבקה

 דוע תיאכז הניא הז םירבד בצמב ,התנעטל .םישדח העברא רחאל השטנ התוא ,תמדוקה

  .רבד שורדל

 
 םיטרופמה היצקארטניאה ישגפממ .הדליה תבוט רבדב יאנתה םייקתמ אל ,תישימח .37

 היטעבש הביסל סחיב הדליב עתעתל הסנמ תעבותה יכ הלוע םלש ןוכמ לש תעדה תווחב

 רשא תינעזגו המילא השיא איה תעבותה ,ףסונב .םישגפמב תאצמנ הניא תיגולויבה המא

  .הדליב עגפת קר טקילפנוקה תמצעו רבדב הניטקל ליעוי אל המע רשקה

  .התחפשמ םש תא תונשל תיאכז ,הלש התדלי יהוזו ליאוה יכ הנעט ,החפשמה םש ןיינעב 

 

 לק ךכשמו ,םיאנתה תשמחמ דחא ףאב תדמוע אל תעבותה יכ תנעוט הירבד םוכיסל .38

  .םירבטצמ םיאנתכ םמויקל השירדב תדמוע הניא רמוחו

  .תוהש ינמז תעיבקל אל ףאו יתקיספ תורוה וצ ןתמל םוקמ ןיא יכ הרובס ,הלא םימעטמ

 

 ש"מעויה כ"ב תדמע ירקיע
 

 תורוה יסחימ ןוניכל עגונה לכב הקיספה תוחתפתה תריקס רחאל ,ינורקעה רושימב .39

 תורוה וצל השקבה םהב םירקמ ןיב דירפהל שי יכ איה ותדמע ,תיגולויב הקיז רדעהב

 רחאל תושקב ןיבל ,רשקב םיאצמנ םדוע רשאכ וא/ו םידדצה ינש תמכסהב תשגומ

  .המכסה רדעהבו הדירפה
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 תושירד רפסמב קפתסהל ןתינ זא יכ יתקיספ תורוה וצל תמכסומ השקבב רבודמ רשאכ

 ךמסמ םויק ,54-מ תוחפו 18 לעמ םליג ,לארשי יבשות גוזה ינב ינש תויה  ןוגכ ,תוילמרופ

 לע המיתח ,ד"וע ינפל תורהל תפתושמ הנווכ לע המיתח ןוגכ( הירוהל המכסה לע דמלמה

 םייח ישדח 18 ,)ףתושמ קית תחיתפ לע ערזה קנב רושיא וא ,ערזה קנבב רומאכ ךמסמ

 .םידדצה דחא לש ותושרמ םידלי תאצוה רדעהו ילילפ רבע רדעה ,םיפתושמ
 

 ישוק ררועתמ ,הדירפה רחאלו המכסהב אלש יתקיספ תורוה וצל תושקבב רבודמ רשאכ

 תועמשמ - דגנמו ;םירוה ינשב דליה לש ותבוט יכ םיחיכומ םיבר םירקחמ – דחמ :דחוימ

 ותובכרומ חכונ .דואמ דע השק םיתיעל ,ךוסכס לצב םייח איה הדירפ רחאל תורוהה ןוניכ

 לצב תשגומ השקבה םהב םירקמב יכ התייה תווצה תצלמה ,הרקמ לכ לש תידוחייה

 יפל ופוגל הרקמו הרקמ לכ ןחביי" ,םידדצה דחא דצמ תודגנתה תמייק רשאכו ,ךוסכס

 ."ןיינעה תוביסנב דליה תבוט רבדב לעה ןורקעב תובשחתה ךותו תויפיצפסה ויתוביסנ

 ןיינעבו ןיטקה תבוטו תפתושמה הנווכה םה הז ןיינעב םינחבנה םייזכרמה םיאנתה

  .וללה םיאנתה ינש םימייקתמ ונינפלש

 
 .םירבדה ינפ ךכ ןכא ונינפלש ןיינעב איה ש"מעויה כ"ב תדמע ,תפתושמה הנווכל רשאב .40

 וידחי ולקש ,םינש 11 -מ הלעמל ךשמ יגוז רשק ולהינ גוזה תונבש הדבועהמ דמלנ רבדה

 ןה ,ערזה קנבב רותה תא המאיתש איה תעבותה ,רטפנש תעבותה לש היחא ערזמ תורהל

 ךא ,תע התוא תמייוסמ הדירפ לשב ערזה קנבב ןושארה רוקיבל דחי ועיגה אל םנמא

 ףאו ,הערזהה תעב החכנ תעבותה ,םרותה תוהז יבגל וצעייתה וידחי תויחל ורזחש רחאל

 לבח תא הכתחש איה תעבותה .הדילהו ןויריהה ךלהמב תוקידבב תעבתנה תא התוויל

 ורבע גוזה תונב הדילה רחאל .)הרוה לככ( םילוחה תיבב יוהיז דימצ הדנע ףאו רובטה

 קשמ לוהינב הפתוש התייה תעבותה .תעבתנה לש התחפשמ ינב תברקב ,Y-ב ררוגתהל

 ,םידליה ןגב הבלושו טעמ הלדג הניטקהש רחאל .הניטקב יקלח לופיטו תוינק ,תיבה

 .תוננגה םע ףיצר רשקב הדמע איהו לדג תעבותה לש ליעפה המוקמ
 

 םישנ יתש תואצמנ הדלונ איה הילאש החפשמב ,הניטקה לש הטבמ תדוקנמ ,דועו תאז .41

 תארקנ תחאה ,םישדח העשתו הנש ליגל העיגה דעו התדיל םוימ וידחי התוא ולדיגש

 יוניכה יכ חווד תעדה תווחבו םיריקסתב יכ ןייוצי( "שומיא" תארקנ היינשהו "אמא"

  . גוזה תונב לש ףתושמה החפשמה םש תא תאשונ ףא הניטקה .)"ימאמ" אוה

 
  :םימעט רפסממ וצה ןתמ תשרוד הניטקה תבוט יכ רובס ש"מעויה כ"ב         .42

 וב הרקמל תירוהה תוירחאה תניחבמ ולו ,םירוה ינש ול ויהיש דלי לכ לש ותבוט תישאר

  ;דליב לפטל לוכי וניא וב בצמל ינשה הרוהה עלקיי
  ;הייחב תיתועמשמ תוברועמ םישנה יתש היפל תואיצמל הדלונ הדליהש הדבועב תינש

 .בורקו יעבט רשק אוה תעבותל הניטקה ןיב רשקהש ךכ ךותמ תישילשו
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 טקילפנוק לש ומויק תדבוע יכ תנייצמ ,ךוסכס ךותל לדגת הדליה היפל התנעטל סחיב .43

 םג םימייק הז גוסמ םיטקילפנוק ןכש ,ןיינעה לע ביעהל רומא וניא רבעלש גוזה תונב ןיב

 תא ורתפי םייתשהש ךכב הדליה לש התבוט .םיאושנו םיילאוסקסורטה תוגוז לצא

 .תדספנ אצת איהש ךכב אלו ,ןהיניב ךוסכסה

 

 ,תורוה יסחי ןנוכמה וצ אוה ,ותוהמ יפ לע יתקיספ תורוה וצ יכ ןעטנ ,וצה יפואל רשאב .44

 םוימ תאזו ,דבלב )יביטרלקד( יתרהצה וצמ לידבהל ,יביטוטיטסנוק וצב רבודמ ןכ לעו

  .ונתניה

 
 :ןידל 'טופאה תדמע ירקיע
 

 לשב הנושארבו שארב ,יתקיספ תורוה וצ ןתיל םוקמ שי יכ הרובס איה ףא ןידל 'טופאה .45

 ינפל גוזה תונב תולהנתהמ הלועש יפכ ,םלועל ה/דלי איבהל תפתושמ הנווכ לש המויק

  .הדליה לודיג תעבו הדילה רחאל ,וכלהמב ,ןויריהה

 

 .הלדג ןמיעש תוירוה תויומד יתש הב רשא םייח תואיצמל הדלונ הדליהש ךכ לשב ,תינש .46

 הכיראמש ךכב רשקה זכרמב םישגפמה לע םיישק םירעהל הסנמ םנמא תיגולויבה םאה

 הנהמ שגפמ םייקתמ תעבותה ידיל הדליה העיגמ רשאכ ךא ,הניטקהמ הדירפה תא

  .הנותנ איה וב תויונמאנה טקילפנוקמ הדליה תא איצוהל שי ,הז םעטמ  .חלצומו
 
 ד"ווח יפ לע ןכש ,תעבותה םע עובק תורוה רשק תשרודה הדליה תבוט לשב ,תישילש

 ילאיר ןפואב תלהנתמ תעבותה דועב ,תיטויבמיס תולהנתהל הטונ תעבתנה החמומה

 .ךרוצה תדימב הל עייסלו הדליה לש היישק תא םג תוארל הל רשפאמה

 
 תדימו דליה םע רשקה רקיעב אלא ,תורוה לע דיעמ יטנג ןעטמ קר אל יכ תנעוט ףסונב

 םירבוע תאישנל קוחב רבדה ךכו ץומיאה קוחב רבדה ךכ .ויפלכ םילגמש תוירחאה

 הלא םימעט .)"תואקדנופה קוח" הנוכמה( 1996-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(

  .םיינימ דח תוגוזב רבודמ רשאכ דחוימב םייתועמשמ םה

 
 הלדגה דצל ,תפתושמ תירוה תוירחא עובקל שי יכ הרובס ,תרומשמה תעיבתל רשאב .46

  .רשקה זכרמל ץוחמ לא םתאצוהו תוהש ינמז לש תיתגרדה

 

 

 
 :תיביטמרונה תרגסמה
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 וזכור רשא תויזכרמ םיכרד עבראב הקיספה הריכמ וזה תעל ,תורוה יסחי ןוניכל רשאב .47

 םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14  מ"עבב לדנה טפושה 'בכ לש וניד קספב

 )1.4.15 ,ובנב םסרופ( םייתרבחה

 
 סיסב לע תורוהב ריכמ ילארשיה ןידה םויהל ןוכנ"
 הקיז ,תיטנג הקיז – םימילשמו םייפולח םינדא העברא
 רשק ףקותמ ,ירק( הקיזל הקיזו ץומיא ,תיגולויזיפ
  .)תיטנגה הקיזה תלעב וא לעב םע תויגוז
 

 ,הקיקחב רבעב ורכוה םינושארה םינדאה תשולש
 ,תיסחי שדח וניה יעיברה ןדאה ]...[ תורפסבו הקיספב
 "הקיספב חתופ ףא אוה הנורחאה הפוקתבו
 

 ).א.ע ,ילש ןה תושגדהה(

 
 

 ןידה קספבו "הקיזל הקיז"  לע תורוהה תתשומ הב ,תיעיברה ךרדה אוה יתקיספ תורוה וצ .48

 ,ובנב םסרופ( ינולפ 'נ ש"מעויה כ"ב 3518/18 מ"עבב ןוילעה טפשמה תיבב הנורחאל ןתינש

 תא רמאו יתקיספ תורוה וצ ןיינעב הקיספה תוחתפתה תא ןמלגופ טפושה 'בכ רקס )3.2.20

 :םיאבה םירבדה

 

 בחרתה יתקיספה תורוהה וצ לש ופקיה ,ןכ יכ הנה"
 ןתנ ,רומאכ וכרד תישארבש דועב ,ךכ .טא טא ךראתהו

 םויכ ,ריקסת תכירעב התנתוהש יטנג הרוהב הרכה וצה
 תוביסנב תיטנג הניאש תורוהב הרכהל חתפה חתפנ

 שגוהש ילבמ ףאו ,תואקדנופה קוח לח אל ןהילעש
 .ריקסת
 

 תורוה וצ ןתיל תורשפאה הללשנ אל יכ ןיוצי הז רשקהב
 ,גוזה ינב ןיב יגוזה רשקה תעיקפ רחאל ףא יתקיספ
 אלו ימינונא ערז תמורת לש תוביסנב ףא תאזו
 םסרופ[ ,תינולפ 'נ תינולפ 4890/14 מ"עב :תואקדנופב
 .ק .ג 18-12-7936 )'יא( ש"מת ;)2.9.2014( 7 הקספ ]ובנב
 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .שא
 )א"ת( ש"מת :תואקדנופ ךילהב םג וארו ;)12.1.2020(

 .))5.9.2018( ]ובנב םסרופ[ .ג .י 'נ .י .י 15-04-50078
  

 תיב רשיא ,)28.1.14 ,ובנב םסרופ( םינפה דרשמ 'נ םריבא קבט 6569/11 ,566/11 צ"גבב

 תדמע הילא הפרטצה וילא ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב תקיספ תא ןוילעה טפשמה

 ."יתקיספ תורוה וצ" חכמ תורוה יסחי ןנוכל ןתינ היפל ,הנידמה

 השקב" השגוה )1.3.15 ,םסרופ אל( ש"מעויה 'נ 'חאו תינולפ 13-12-57740 )ג"ר( ש"מתב

 םיפתושמ םידלי ןהל רשאו תואושנכ תומושרה גוז-תונב ידי-לע "יתקיספ תורוה וצ ןתמל

 האצותכ ףסונ דלי דלונ ןהמ תחאלו ,)תיטנגה הקיזה אלל גוזה תב ידי-לע ןידכ וצמואש(

 לש גוזה תב ןיב תורוה לש רשק רצי החפשמ יניינעל טפשמה תיב .תימינונא ערז תמורתמ

  ."יתקיספ תורוה וצ" תועצמאב דולייה ןיבל תיגולויבה םאה
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 גוז תונבב היה רבודמ )14.6.17 ,ובנב םסרופ( .ח.ו.ש 'נ .ט.ו 16-09-60532 )'יח( ש"מתב

 ,םלועל ףסונ דלי איבהל וננכת ,היינשה ידי לע ץמואש תחאל דלונש דלי דחי ולדיג רשא

 .גוזה תב ןיבל קוניתה ןיב רשקל הדגנתה תדלויה םאה .ודרפנ םייתשה ןוירהה ךלהמבו

 תיירוה יבגל ןידה תולעב ןיב המכסה התייה יכ אצמו קדב החפשמ יניינעל טפשמה תיב

 יסחי לשב ראשה ןיב ,דרפנב גוזה תב םע רשקה ךשמהב דליה לש ותבוטו ,ףסונה דליה

  .תואחאה

 רשא גוז ינבב היה רבודמ )5.9.18 ,ובנב םסרופ( ג .י 'נ  .י .י 15-04-50078 )א"ת( ש"מתב

 םיינשה .וגוז ןב היה ינשה דועב ,תיאקדנופה לש המחר תא וערזב הרפה םהמ דחאה

 תא ןחב החפשמ יניינעל טפשמה תיב .דולייה יבאכ וב ריכהל גוזה ןב שקיב זאו ודרפנ

 לכב דליה לש ותבוט ,םלועל דלי איבהל דחי וטילחה גוזה ינב יכ הנקסמל עיגה ,םירבדה

 רשאב .דליה לש ףסונה ויבא היהי גוזה ןב הדירפה רחאל םג ןכלו ,וירוה ויבהי םהיינשש

  .קוניתה תדיל םוימ ותלוחת יכ עבקנ ,וצה ףקותל

 רשא גוז תונבב היה רבודמ )9.6.18 ,ובנב םסרופ( ש"מעויה 'נ.ב.ט 17-08-16260 ש"מתב

 םג יכ קספנ .ערז תמורת תועצמאב ןהמ תחאל דלונש קונית וידחי ולדיגו וידחי ויח

 תניחבב אוהש ,םכסה תננוכמכ תפתושמה ןתולהנתהב תוארל שי םותח םכסה רדעהב

  .ךליאו הדילה םוימ תורוהה ףרות רשאכ ,תורוה יסחי ןוניכל "ישימח ןדא"

 

 :תולאש שולש רוריב תשרוד יתקיספ תורוה וצ ןתמל הריתעה יכ ,אופיא ,אצמנ .49

 ;םלועל ה/דליה תאבה יבגל רבעשל גוזה תו/ינב ןיב המכסה התייה םאה – הנושארה

  ;ה/דליה תבוט תא תורוה יסחי תעיבק םאה – היינשה

  .)דבעידב וא אבהלו ןאכמ ותלוחת ,ןנוכמ וא יתרהצה( וצה לש ופקת אהי המ – תישילשה             

 

 .הדליה תבוט רוריב תשרוד איה ףא ,תוהש ינמזו תרומשמ תעיבקל הריתעה

 תיגולונורכ הניחב ךירצמ הרוריבו תונעבותה יתש בלב תדמוע הדליה תבוט תלאשו ליאוה

  .הניטקה לש טבמה תדוקנ ךותמ ,ןרדסכ תולאשה שולש וררבתי ,םירבדה לש

 

 ?םלועל הדליה תאבה יבגל המכסה התייה םאה :הנושאר הלאש

 המכסה לש המויק יכ הלעמ ,םלועל דלי איבהל המכסהה טנמלא ןיינעב הקיספה תניחב .50

  :הפ לעב םקלחו בתכב םקלח ,תורוקמ רפסממ דמליהל לוכי

 ,ןיטקה תיירוה םרט תורוה םכסה םע המיתח ןוגכ ,שרופמ ךמסמ םייק רשאכ – בתכב

  ;הדילל ךומסב יתקיספ תורוה וצל השקב וא ,ערזה קנבל תפתושמ השקב

  .רומאכ המכסה לש המויק לע תדמלמ םידדצה תוגהנתה רשאכ – הפ לעב

 

 תלאש קרפה לע הדמע וב  )14.6.17 ,ובנב םסרופ( 'ו 'נ 'ו  16-09-60532 )'יח( ש"מתב

 ןהמ ,םכלהמבו הדילהו ןויריהה םרט גוזה תונב תולהנתה הנחבנ גוזה תונב ןיב המכסהה

 :ךכ קספנ ןכלו ףסונ דלי םלועל איבהל המכסה התייה ןכא יכ הלע
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 םכסה םידדצה ןיב השעמל יכ ףיסוהל שי רומאל"
 תנחוב יניאו בתכה לע הלעוה אל םנמא הז םכסה .תורוה
 הנעטל סחיב ואל םא תיטפשמה ותועמשמ תא תעכ
 לט יכ איה הפיכאל תנתינש המכסהה ךא ,תורוה תעיבקל
 ןיא .תויתועמשמ תויומד/תוהמא יתשל םידלי םה ויחאו
 חוכמ לעופב ףקות הל ןתיל שיו וז המכסהמ םלעתהל
  .םתבוטו םיניטקה לש תיאמצעה םתוכז
 

 

 לע הדמע  )ובנב םסרופ ,5.9.18 ,ובנב םסרופ( ג .י 'נ  .י .י 15-04-50078 )א"ת( ש"מתב

 דליל סחיב םתולהנתה ,תימינפה םתולהנתה תניחב .גוזה ינב ןיב המכסהה תלאש קרפה

 :קספנ ךכו ,המכסה םויק לע הדמיל ,הביבסל סחיב םתולהנתהו
 

 וידחי םיאצוי םישנא ינש תע יכ ,רמוא הז ןיינע םוכיסל"
 לש גוס ךכב תוארל ןתינ ,םלועה לא דלי תאבהל "עסמ"ל
 ירה ,בתכב םכסה ןיאו היה אל םא םג ,םהיניב םכסה
 םתוגהנתה חוכמ םכסהב רבודמש  ךכ  לע דומלל ןתינש
  .השעמל הכלה םידדצה לש םתולהנתהו
 ,"יתחפשמ הזוח" ותעשב יתיניכש המ יכ ,רמואו ףיסואו
09-1353- )א"ת( ש"מת :הארו( אללכמ םכסהכ רידת השענ

 .)}27/9/2012 – מ"מפ{ ]ובנב םסרופ[ .ק .כ .ש 'נ .כ .י 10
 םירוה לשכ ,םדועו ויה םידדצה לש םתוגהנתה יסופד
 דבכ לקשמ ןתיל שיש ןאכמו ,רבד לכל ןיטקל םיפתושמ
 .ולא םילוקישל
 
 

 

 המכסהה תלאש ןוחבל שי בתכב ךמסמ רדעהב יכ תדמלמ וללה ןידה יקספ תניחב

  :ןיינעל םיכירצה םינושה םילגעמל סחייתהב

  ;םמצע ןיבל גוזה ינב ןיב הנבהה תנחבנ וב יגוזה לגעמה

 ;ירוביצה לגעמה ;יתחפשמה לגעמה ;יתרבחה לגעמה

  .םילגעמה לדגמ שארב דמועה ,הדליה לש התנבה תא ןחובה ימינפה לגעמהו

 

 יפוליחב לחה ,וללה םילגעמה ןמ דחא לכל סחיב תויארה רמוח תניחב ,ונינפלש ןיינעב .51

 ,תואירבהו ךוניחה תורגסמ לש םיירוביצ םיכמסמ ךרד ,רבעשל גוזה תונב ןיב םינורסמה

 םיליבומ ,המצע הניטקה לש התדמעב הלכו תבחרומה החפשמה ינב תוסחייתהב רובע

 תונב לש תפתושמ הדליכ םלועל הניטקה תאבה יבגל האלמ המכסה התייה יכ הנקסמל

 וצ ןתמל תפתושמה השקבה הערקנ ןהמ תחאב רשא תויתועמשמ תובירמ יתש ףרח ,גוזה

 יבתכב וטרופ רשא םינושה םיבלשל סחיב ,ןלהל טרופיש יפכ לכהו ,יתקיספ תורוה

  .ןידה תולעב לש תונעטה

 

 ןיב תוחישב םימעפ לש בר רפסמ קרפה לע הלע ,םלועל הטועפה תאבה רבדב ןויערה .א

 תעבותה יכ העיצה הליחתבו ,ןויערה תא התלעהש וז התייה תעבתנה .רבעשל גוזה תונב

 יכ ףוסבל וטילחה )תעבתנהמ םינש ששב תרגובמו ,45 לעמ( הליג חכונ ךא ,הרהתש יכ
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 תאז הרשיא תעבתנהו תידגנה התריקחב ךכ לע הדיעה תעבותה .הרהתש איה תעבתנה

 תא תורפהל ולקש ךשמהב .)לוקוטורפל 62 תעבתנהע( ןוידה ךלהמב שאר תעונתב

 ראשב ןיב( לעופה לא אצי אל הז ןויער ךא ,תעבותה לש חונמה היחא ערזב תעבתנה

 .)תעבתנב הכמתו ךכ לע המערתה רשא ,תעבותה לש התוחא דצמ הטינקמ הרימא לשב

-23 תורוש ,לוקוטורפל 95 תעבתנהע( תידגנה התריקחב הלא םירבדב התדוה תעבתנה

 ןיא הז ןיינע לעו ערז תמורת תועצמאב ,םלועל ה/דלי איבהל טלחוה רבד לש ופוסב .)24

   .קלוח
 

 הלועכ ,20.05.15 םויב השענ םואיתה .ערזה קנבב רות תעבתנה רובע המאית תעבותה .ב

 70 תעבתנהע( תעבתנה הדומש יפכו העיבתה בתכל הדליה חפסנכ ףרוצש ןורסמהמ

 . )18-19 םלש
 
 הריבעה תעבתנה יכ תעבותה התליג תע ,גוזה תונב ןיב הבירמ הצרפ 05.06.15 םויב .ג

 הבצמ יכ הינפל הנעטו הרזחש הדבועה ףרח ,התדפנש תומלתשה ןרק יפסכ התוחאל

 המאית ותואש דעומב( הדבל ערזה קנבל העיגה תעבותה יכ קלוח ןיא .קוחד ילכלכה

 תדמלמ וז הלועפ היפל תעבתנה תדמע .ךילהתב ליחתהל תנמ לע )ליעל רומאכ ,תעבותה

 םירבדה ררבל תנמ לעו ליאוה ,המוקמב הניא ,דבלב "הלש" תקוניתב רבודמש ךכ לע

 .גוזה תונב לש ןתולהנתה ךשמה קודבל שי םרושאל
 
 םייתשהו םעפ ידמ התיבב הנל ,תעבתנה םע סייפתהל התסינ תעבותה 11.07.15 םויב .ד

 57 תעבתנהע( תידגנה התריקחב תעבתנה הדומש יפכ ,ערזה םרות תא וידחי ורחב ףא

 תשקבל יגוז ץועייל ונפ ,וידחי ררוגתהלו בושל ולקש הז ןמז קרפב .)30-29 םלש

 ,הרוכש הרידב דחי ררוגתהל ורבע 05.09.15  םויבו )23-22 םלש 72 תעבתנהע( תעבתנה

 .)17-14 םלש 71 תעבתנהעו 27-24 םלש 70 תעבתנהע( תעבותה התדוהש יפכ

 

 "הכריב" ו הנחבמה תא הקשינ ףאו ,תעבתנה לש המחרב הערזהה תעב החכנ תעבותה .ה

 רבדה יכ הנעט םנמא תעבתנה .)28-25 םלש 73תעבתנהע( תעבתנה התדוהש יפכ ,התוא

 ךכב היה אלו ,תמדוקה התגוז תבל סחיב ףא תעבותה הגהנ ךכו ליאוה ,יתועמשמ וניא

 לבקל םוקמ ןיא יכ הארנ ךא ,אל ותו ירבח רשק לע םא יכ ,יגוז רשק לע דיעהל ידכ

 םיעוריא ףצרמ קלח שמשמה השעמב םא יכ ,תדדוב הווחמב רבודמ ןיא .וז "תונשרפ"

  .ןלהל טרופיש יפכ ,ןויריהה ךילהתל הפתוש התייה תעבותהש ךכ לע דמלמה

 
 ימוליצ ,םד תוקידב :ןויריהה תוקידב תיברמל תעבתנה תא התוויל תעבותה .ו

 הננכות רשא( ריפש ימ תקידב ףאו תיפרוע תופיקש ,רכוס תסמעה ,דנואסרטלוא

  .)לוקוטורפל 77 תעבתנהע( תעבתנה התדוהש יפכ ,)לעופה לא האצי אל ףוסבלו

  תעבתנה התדוהש יפכ ,םירותה תא העבקש וז איה תעבותה םירקמהמ רכינ קלחב

 התייה ןהיניב םידיקפתה תקולח היפל תעבתנה תנעט .)20-16 םלש 70 תעבתנהע(

 איה  ,רבד לע דיעהל ידכ ךכב ןיא ןכלו םינוש םיינוציח םימרוג לומ תלעופ תעבותהש
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 תוגוז לצא לבוקמכ ,םידיקפת תקולח התייה םייתשה ןיב יכ הארנ .לבקל השקש הנעט

 ,הרומ איה תעבתנה :םייתשה לש םייחה חרוא םע דחא הנקב הלוע ףא רבדה .םיבר

 םימואיתבו םירות תנמזהב תקסוע יכ חינהל שיו תועיסנ תנכוס איה תעבותה דועב

 .הרגשבש רבדכ םהינימל
 
 תנמ לע ,תעבתנה לש התחפשמ ינב תברקב ,Y-ב ררוגתהל םייתשה ורבע הדילה תארקל .ז

 תעבתנה .)31-29 םלש 98 תעבתנהע( תעבתנה הדומש יפכ ,הדילה רחאל עייסל ולכויש

 ,אשנתמ ןפואב םהיפלכ הגהנ ףאו ,התחפשמ ינב תא הבהא אל תעבותה יכ הנעט םנמא

 יכ הנעט תעבותה .חור יסגו םיינלוק םה יכ הנעט םייתחפשמה םילויטה דחאב רשאכ

 וניא גוזה ינבמ דחא תובר םימעפ :רמאיהל תנתינ תמאה ךא ,םזגומ רואיתב רבודמ

 גוזה ינב ןיב רשקה לע דמלל ךכב ןיא ךא ,והער לש תבחרומה החפשמה ינבמ ןוצר עבש

  .םמצע ןיבל

 

 םידמלמש יפכ תקוניתה תדיל תארקל שרדנה דויצה תשיכר תא וידחי וננכת םייתשה .ח

 תעבותל תעבתנה החלשש אבה ןורסמה תמגוד םייתשה ןיב םינורסמה יפוליח

 :)העיבתה בתכל 'ב חפסנב 9 תעבתנהע(

 
  .םירבדה תא תונקל ... רחמ ךתיא תכלל  תשגרתמ ינא"
 תדלויל ךירצש קיתל ....ב המישרה תא סיפדא ינא
 "הנטקל םירבדו )הצירק םע י'גומיא( הלש גוז תבלו

 
 ואר םייתשהש ךכ לע תדמלמ איה ףא ,יתחפשמה ןקה תיינב לש וז תפתושמ הלועפ

 .שממ לש החפשמ תונבכ ןמצע

 
 :)הדילה םרט םיישדחכ( 22.3.16 םויב ןהלש החפשמה תומש תא ודחיא גוזה תונב .ט

 תעבתנה דועב ;תעבתנה לש החפשמה לש תא הלש החפשמה םשל הפיסוה תעבותה

 תעבתנה התדוהש יפכ ,תעבותה לש התחפשמ םש תא הלש החפשמה םשל הפיסוה

 ינש תא האשנ ,םלועה ריוואל הטועפה החיגה רשאכ ,םנמאו )30-28 םלש 78 תעבתנהע(

  .)2-5 תורוש 79 תעבתנהע( החפשמה תומש

 
 ,ןיאושינל רבוע תישענה הלועפל דואמ דע המוד החפשמה תומש דוחיא לש וז הלועפ

 אמלע ילוכ יפלכ םיזירכמ ךכבו ,דחא םשל םהיתומש תא גוז תו/ינב תו/םידחאמ םהב

 לש הז השעמ דוסיב הדמעש הנווכה וז יכ חינהל שי .םהלשמ החפשמ םהל ורצי יכ

 לש החפשמה תומש תא אשית דלוויתש תקוניתה יכ איה ותאצות רשא ,תיבמופ הזרכה

  .ןהיתש

 

 דעוימה דימצה תא הדנע ,רובטה לבח תא הכתח ,הטועפה תדיל תעב החכנ תעבותה .י

 דחי ועסנ ןתשולשו ,םילוחה תיבב המיע האצמנ ,תודלויה תיבב תוקוניתה רדחל
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 םלש 78 תעבתנהע( התריקחב הלא לכב התדוה תעבתנה .םילוחה תיבמ הרזחב ,התיבה

 תעבתנה ,התיבה הרזח הגיהנה תעב תונלבס תרסח התייה תעבותה יכ הנעט ךא ,)15-20

 השדח היצאוטיסב רבודמ יכ ןובשחב איבהל שי ךא ,טעמ החותמ התייהש ךכב התדוה

  .הא/יושנ גוז ת/ןב לצא םג ץחל תשוחת םורגל התייה הלוכיש

 
 ,םירכמהו החפשמה ינב ללכמ תוכרב לובמל םייתשה וכז ,תקוניתה לש התדיל םע .אי

 וגצוהש םינורסמה םידמלמש יפכ ,תוהמיא דמצ לאכ ןהילא וסחייתה םלוכ רשא

 :ןוגכ )העיבתה בתכל ד חפסנב 7-1 םידומע(

  "...ונלש השדחה תקוניתלו תושדחה תואמאל בוט הליל" :תעבתנה לש התכרב
 

  ".... ןכליבשב החמש יפוי הזיא"    :תישגרה תלפטמה תכרב
 

 "ילש תופי בוט לזמ ווולווולוק ווי"  :הרבח לש התכרב
 

   "... תורשואמה תוהמאל בוט לזמ" :הרבח דוע לש התכרב

 

 הקד יל שי ףוס ףוס  !ילש תורקיה תעבתנהו תעבותהל" :דידי לש ותכרב
 םלועל האבה הכורב תנוטנטקל לחאל
    "...החלצהב תוירט תוהמא ןכלו

 

 ,התוהמיא תעבותה תא תחבשמ תעבתנה רשאכ ,וז לע וז תוכרב ופיערה םייתשה ,ףסונב

 :םיאבה םינורסמב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ

 
 הדובע תושוע ונחנאש תבשוח ינא ,ילש יממ"  :םיגצומה קיתל 6 חפסנב 12 תעבתנהע

 םע ינא .היינשה תא תחא תונזאמו הנטקה םע הבוט
 ונחנא ףוסב .םוח ףדועה םע תאו רוק ףדועה
 ;"תורדתסמ

 
 טויסה תא רובענו םויה ןוסיחל אובא ינא" :םיגצומה קיתל 6 חפסנב 8 תעבתנהע 

 דחי הזה
 ;"ילש הבוהא החפשמ ,דואמ ןכתא תבהוא

 
  ;"הדליה ךתיבמו ינממ הבוהא בוט רקוב" :העיבתה בתכל 'בי חפסנב 3 תעבתנהע

 

 ;"המיהדמ אמא הזיא" :העיבתה בתכל 'בי חפסנב 4 תעבתנהע
 

  ;"תעבותה אמא ,אלמ ךתוא תבהוא" :העיבתה בתכל 'בי חפסנב 6 תעבתנהע
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 ."תעבותה ימאמ דובכל ןושארה קוחצה" :העיבתה בתכל 'בי חפסנב 10 תעבתנהע
 ).א.ע ,ילש ןה תושגדהה(

 

 ,"ימאמ" התוא הנכמ ףאו םא לאכ תעבותל תסחייתמ המצע תעבתנה ,ןכ יכ הנה

  .הניטקה התוא התניכש יפכ קוידב

 לש התעד תא סיפהל תנמ לע קר ,ץוחה לא הפשה ןמ ורמאנ תוכרבה יכ הנעט תעבתנה

 לעו ,הלש המחרמ האצי אל תקוניתהש ךכ לע םילוכסת תפצומ התייה רשא ,תעבותה

  .תלגרומ התייה הב בלה תמושת תא תלזוג תקוניתהש ךכ

 

 הלודג החמש םלועל איה קונית לש ותדיל .וז תונשרפ לבקל השק ,יוארה דובכה לכב

 תנמ לע הז תא הז דדועל איה גוז תו/ינב לש םכרדו ,השדח תודדומתה הדיצל רשא

 םג ךכ יכ הארנ .הב םיכורכה םיישקה תא שטשטלו תורוהבש החמשה תא שיגדהל

 ידכ ךכב ןיא ךא ,דדועל תנמ לע וחלשנ תועדוהה ןמ קלח יכ רשפא .ונינפלש ןיינעב

 לש תפסונה המיא לאכ תעבותל הסחייתה המצע תעבתנהש הדבועה תא תונשל

  ."הדליהמא" התוא הנכמ המצע איה רשאכ ,תקוניתה

 

 תועינמה יניד ןאכ םילח תיטפשמה הניחבה ןמ ,רורבה יתדבועה בצמה לע ףסונ

 וב םוקמ ,תקוניתל תפסונ םא הניא תעבותהש ןועטל תעבתנהמ םיענומ רשא ,קתשההו

 .ךכ לע הכמתסה תעבותהו תפסונ םא לאכ תעבותה לא הסחייתה המצע תעבתנה

 

 הלכי אל םנמא .התלוכי לככ הל העייס תעבותה ,תעבתנה לש הדילה תשפוח תעב .בי

 תקוניתל םישרדנה םיכרצמה תשיכרב הלפיט ךא ,הקנהב התוא ףילחהל התייה

 דוגיב ןוגכ תואצוה ובו תעבותה לש יארשאה סיטרכ יסיפדת דיעי ךכ לע .תדלוילו

 םיגצומה קיתל 13 חפסנ( הלאב אצויכו תוקונית ירצומל תויונח ,םראפרפוס ,תוטועפל

 .)תעבותה לש
 
 הניא תקוניתהש ךכ לשב תסעוכ תעבותה התייה תובר םימעפ יכ הנעט םנמא תעבתנה

   ,םייתשה ןיב תויגוזל העירפמ ףאו ,דובעל הל תרשפאמ הניא ,ןושיל הל תרשפאמ

  .םירואיתה ינש ןיב היוצמ תמאה יכ חינהל שיו ,םזגומ אוה רואיתה יכ הנעט תעבתנה

 

 דליב רשאכ דחוימב ,הדילה רחאלש בלשב םיבר תוגוז םינייפאמ הז גוסמ םיבצמ םג

  .ה/שדח ת/קונית םע תודדומתהה תא הנושארל םיווח וירוה זאש ,ןניקסע ןושאר

 יכ הארנ ,םישנ יתשב רבודמו ליאוה :רתוי תבכרומ תודדומתהה ,ונינפלש ןיינעב

  :תשמוממ הניא התוישנש ךכמ תעבותה לש לוכסתה תשוחת תא המיצעה הדילה

  ?הרהת אל עודמ ,םחר הפוגב םג

  ?קינת אל עודמ ,בלח קיפהל לוכי הפוג םג

 ?דלת אל עודמ ,השיא איה םג
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 ,טרפב םישנ יתשלו ללכב םיינימ דח תוגוזל םיידוחייה ,הלא םיישגר םיישק יכ הארנ

 תדוקנ השמיש ,ןכ יפ לע ףאו ,הטועפה לש הדלוויה םע םתמצע אולמב יוטיב ידיל ואב

  .גוזה תונב ייחב  הלודג רוא

 

 הב ןיא ,םייגוזו םיישק םיישק וולנ חמשמה הדילה ךילהתלש הדבועה ,תרחא וא ךכ

  .התוא ומלחו התוא וצר רשא םישנ יתשל הדלונ תקוניתהש הדבועה תא ןייאל ידכ

 

 םילוחה תפוקב הטועפה לש היתוהמיאכ גוזה תונב יתש ומשרנ ,הדילה רחאל ךומסב .גי

 .13.02.19 םוימ םיכמסמ ףוריצ לע תעבותה תעדוהל 1א חפסנמ הלועכ

 

 לע העדוהל 'ב חפסנ( בלח תפיט סיטרכב "תואמא" כ גוזה תונב יתש ומשרנ ,ףסונב .די

 ,הניש ץועייל הכרדה ולבק םירוהה יכ ןייוצמ וב )13.02.19 םוימ םיחפסנ ףוריצ

 םירוהל ,םירוהה יווילב בלח תפיטל העיגמ הטועפה ,בטיה הנשי הניטקה יכ תוחוודמ

 .הבהאב תלפוטמ הטועפהו תובר תולאש
 

 ןיכיש תנמ לע םלש הדליה ד"ועל גוזה תונב ונפ םיישדוחכ תב הטועפה התייה רשאכ .וט

 לע וינפל ומתח 20.07.16 םויבו ,יתקיספ תורוה וצל תפתושמ השקב  ןהיתש רובע

 תיבל השגוה אל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבה רבד לש ופוסב .הז ןיינעב ריהצת

 תנעוט תעבתנה :הז ןיינעל הנוש רבסה תקפסמ ןידה תולעבמ תחא לכ רשאכ ,טפשמה

 לש רויצ הדימשה תעבותה ,השקבה תא הערק םייתשה ןיב הצרפש הבירמ ךלהמב יכ

 ןניאש ךכ לע הרהצה ןיעמ תוארל ןתינ הז השעמבו ןתרידב אצמנש סבנק דב לע םחר

 איה תעבתנה יכ תנעוט תעבותה דועב ;הניטקה לע תעבותה לש התורוהב תוניינועמ

 התמיתח רחאלש ךכב הצוענ השגוה אלש ךכל הביסה ךא ,השקבה תשגה תא המזיש

 .תינדיחי םאכ היתויוכז עבתנה ןמ לולשת התשגה יכ ררבתה

 
 תא הרתיאש וז איהש ךכב התדוה ,תידגנה התריקחב ,תעבתנה יכ הלעמ תויודעב ןויע

 ךותמ )העיבתה בתכל 'וט חפסנ( ב"טהלה תליהקב לבוקמה תורוה וצל השקבה חסונ

 תושרדנה תומאתהה תא ךורעל תנמ לע ד"ועל הריבעה ותואו ,םיאתמ טנרטניא רתא

 ינפמ קר תאז התשע יכ תנעוט ךא ,)29 םלש 44 תעבתנהע דע 30 םלש 43 תעבתנהע(

  .)26-9 םלש 80 תעבתנהע( ןכ תושעל הנממ השקיב תעבותה

 

 ךא )14-9 םלש 81 תעבתנהע( תורוה וצל השקבה תא הערקש וז איה יכ הדיעה תעבתנה

 גוחל ךכ לע הרפיס היפל תיללכה הרימאה טעמל ,ךכל תיביטקייבוא תודע האיבה אל

 .ינש ילכמ תודעב רבודמ יכ ןבומ וילאמ ךא ,ךכ לע םהל הרפיס יכ ודיעה הלא .הירכמ

 וצל השקבה תא ןיכה רשא ד"הוע תא תודעל הנמיז אל תעבתנה יכ ןייצל םוקמה ןאכ

 .התערל לעופ רבדה היה ,תודעל ןמוז וליא יכ רשפא .תורוה
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 תעבתנל רווחתנש ךכ לשב השגוה אל השקבה יכ הנעטו הבש תידגנה התריקחב תעבותה

 .)15-4 םלש 53 תעבתנהע( תינדיחי םאכ תויפסכ תויוכז הנממ לולשת השקבה תשגה יכ

 תינדיחי םאכ םיפסכ תלבקל התואכז תודוא תעבתנל רפיס יכ דיעה יטנוולרה דעה

  .)3 םלש 227 תעבתנהע דע 31 םלש 226 תעבתנהע(

 

 השגוה אל השקבהש ךכל הביסה יבגל תויעמשמ דח תויודע ואצמנ אל ,ןיינעה ףוגל

 וצל השקבהש ךכל הביסה אהת רשא אהת .לכה תוזח וניא הז ןיינע ךא ,טפשמה תיבל

 תפתושמ תולהנתהו תפתושמ הנווכ קוחמל ידכ הב ןיא ,השגוה אל יתקיספ תורוה

 יאדוו ,הבירמה רחאל הדליה לש ףתושמ לודיגו קוחמל ןתינ אלש יפכ ,הדילבו ןויריהב

 וצ ןיינעב תקולחמה רחאל ןתולהנתה תא ררבלו ךישמהל שי ,ךכיפל .הדליה יניעב אל

  .תורוהה
 

 הניא ,תורוה וצל השקבה ףלח יטפשמ ךילהב החתפ אל תעבותה היפלש הנעטה ,ףסונב

 ץמאל הל רשפאל תעבתנל העיצה יכ תידגנה התריקחב הדיעה תעבותה .רבד לע הדיעמ

 ןכ לעו תפתושמ תרומשמב ךורכ רבדה יכ התייה הרובס תעבתנה ךא ,הניטקה תא

 ,רבד התשע אל תאז לכב עודמ הלאשנ רשאכ .)31-12 םלש 58 תעבתנהע( ךכל הדגנתה

 תעבתנהע( םייטפשמ םיכילהל םוקמב הדליה לודיגל הנמז שידקהל הפידעה יכ הבישה

 תארוהב רבודמ ןיאש הדבועה חכונ תעדה לע תולבקתמ הלא תובושת .)7-14 תורוש 59

 תא רידסהל תנמ לע רחא וא הז ךילה להנל הבוח תמייק יכ תעבוקה הרורב קוח

 הדמעמ ןיינעש הדבועה תא תעבותה לש התבוחל ףוקזל ןתינ אל ,ךכשמ .תורוהה

 יפלכ התורוה לע רותיו ונממ קיסהל אל יאדוו ,רדסוה םרט הניטקה לש ישיאה

 .הניטקה

 

 .בורק ןותחפשמל הטועפה תא םייתשה ומשר ,תעבתנה לש הדילה תשפוח םות תארקל .זט

 יפכ ,6:30 העשב בורל ,תומדקומה רקובה תועשב התדובעל האצי תעבתנהו ליאוה

 םיכמסמ ףוריצ לע העדוהל א12 חפסנ( םייתשה ןיב םינורסמה יפוליחמ הלועש

 הלפיטש איה תעבותה רשאכ .)םיכמסמ ףוריצ לע העדוהב 'ו חפסנל 22 תעבתנהעו

 יכ ןייצל םוקמה ןאכ .תלפטמה לא הטועפה תא האיבהו רקובה תועשב הטועפב

  .)267 תעבתנהע( ךכ לע דיעה תלפטמה לש הלעב ךא תודעל העיגה אל תלפטמה

 תפתושמה תונגראתהה .םידלי ןגל הניטקה תא םושרל םייתשה וטילחה ךשמהב .זי

 22 תעבתנהע( תעבותל תעבתנה החלשש העדוהה ןוגכ ,םינורסמה יפוליחב תפקתשמ

 לדתשנ ?הממ םינג תוארל דחי ךלנ"  :)םיכמסמ ףוריצ לע תעבותה תעדוהל 'ד חפסנב
 "העש
 'ח חפסנ( ןגל םושיר םכסהמ הלועש יפכ ,גוזה תונב יתש ידי לע התשענ ןגל המשרהה

  ,גוזה תונב יתש תומש ונייוצ ןגב הדליה לש הריציה תודובע לע ףא .)העיבתה בתכל

  .)העיבתה בתכל 'י חפסנ( םידליה ןגמ תפתושמ הנומת ולביק ףא ןהיתשו
 



 אמא 'נ ימאמ  8095-04-18 )'דשא( מהלת

20 

 

 יכ ,ןורסמב ,תעבתנל תעבותה העידוה הז דעומל ךומסבו םייתשה ודרפנ 09.02.18 םויב .חי

 .הדליל "רודיס אוצמל" הילע התעמו הניטקה םע וא המיע רשקב דוע תניינועמ הניא

 םג ומכ ,)לוקוטורפל 31-29 םלש 56 תעבתנהע( תידגנה התריקחב ךכב התדוה תעבותה

 ,תאז םע .)3-2 םלש 58 תעבתנהע( םידליה ןגל םולשתה תארוה תא הקיספהש הדבועב

 יפלכ היתונווכ תונכ תא ףקשמ וניאו ,אחתירד אנדיעב השענ רבדה יכ הריבסה

 ,ןכ יפ לע ףא .ומוקמב וניאש לדחמב ףאו השק הרימאב רבודמ יכ קפס ןיא .הניטקה

 הנבנש רשקהמ דומלל ןתינש יפכ .הניטקה לש הטבמ תדוקנמ ןוחבל שי םירבדה תא

 קלח איה תעבותה ,ןלהל ראותיש יפכ רשקה לש וכשמהמ ףאו ,תע התואל דע הלומ

 הלוכי הניא תרחא וא וז הרימא ,ךכשמ .הניטקה לש ירוהה המלועמ דרפנ יתלב

 תולהנתה תא קודבלו ךישמהל שי ,םוקמ לכמ .ירוהה הדיקפתמ תעבותה תא "קרפל"

  .וז הדירפ רחאל ףא גוזה תונב

 

  יפל תעבותה םע תוהש ינמז םויקל תעבתנה המיכסה ,הדירפה רחאלש ןושארה בלשב .טי

   :ונושל וזו )העיבתה בתכל 'די חפסנ( 20.02.18 םוימ ןורסמב רומאכ ,הלש םינמזה חול
 

 .16:00-18:30 תועש ןושאר םויב םג תניינועמ תא םא הבושת יל ינת..."
 ."....ישימחו ישילש ןושאר הדליה םע םימי 3 ךל שיש הככ זא

 
 תא הניבהש ךכ לע תדמלמ ,הלא תוהש ינמז רשפאל ןוכנל האצמ תעבתנהש הדבועה

 םיכילהה תחיתפ רחאל קר ,השעמל הכלה .הטועפה ייחב תעבותה לש המוקמ תובישח

 ששחה לשב הארנהש לככ ,הז ןיינעב םיישק םירעהל תעבתנה הטילחה םייטפשמה

  .הלא םיכילה רוריב לש תוכלשהל

 

 יתש תויה רבדב האלמ המכסה לש המויק איה ליעל רומאה לכמ הלועה הנקסמה .כ

  .םלועה ריוואל העיגה עגרמו הרצונ םרט דוע ,הניטקל תוהמא גוזה תונב

 ןה ,תבחרומה החפשמה לגעמב ןה ,)ןמצע ןיבל גוזה תונב ןיב( ימינפה לגעמב ןה ,תאז

 ןגו תלפוטמה ,םילוחה תפוק ,בלח תפיט( ירוביצה לגעמב ןה ,םירכמהו םירבחה לגעמב

 יתש תא האורו ,הניטקה תאצמנ וזכרמב רשא לגעמב ,לכמ בושחהו )םידליה

  .היתוהמיא

 ,"הניטקה לש המיאכ רוביצב העודי" ןיעמ התייה תעבותה יכ רמול ןתינ הלאשהב

 יתש לאכ ןהילא וסחייתה גוזה תונב תא םיבבוסה תא םיביכרמה םישנאה ןכש

   .תוהמא

 

 

 ?הדליה תבוט המ – היינש הלאש

 
 תעבותהש ךכב הדליה לש התבוט יכ דמלמ ,ס"ועה תועדוהבו החמומה תעד תווחב ןויע .53

 הליג רואל תאזו ,הניטקה םע יתועמשמ רשק םייקת ךכ ךותבו ,תפסונה המיא שמשת
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 לש תוירוהה היתולוכי רואלו תעבותה םע יתועמשמה רשקה רואל ,הניטקה לש ריעצה

  .ןלהל טרופיש יפכ לכהו ,תעבותה

 

 םירבדה )32 תעבתנהע( החמומה תעד תווחב עבקנ ,תעבותל הדליה ןיב רשקה יבגל .54

 :םיאבה

 

 לאיצנטופ תלעב הניטקב רבודמ יכ ונמשרתה ,הדליל סחיב"
 חתמל תעדומ םויכ רבכ יכ רכינ ,תאז םע .ןיקת יתוחתפתה
 רשאכ ,תויתועמשמה תויהמיאה תויומדה יתש ןיב ררושה
 הרובע תווהל םילולע םיוולנה םיחתמהו טקילפנוקה ךשמה
 היצקארטניאה תקידבב .יתועמשמ יתוחתפתה ןוכיס םרוג
 תנחבומ תומד הדליה רובע הווהמ תעבותה יכ רוריבב הפצנ
 תומד הווהמ תעבותה הדליה רובע יכ ונמשרתה ,הביטמו

 םאה םע םייקה יתועמשמה רשקל המודב ,תיתועמשמ
  .תיגולויבה

 הנה תפסונ תירוה תומד לש תוחכונ ,תיתוחתפתה הניחבמ
 תריציל תיגולויבה םאה לש הייטנה רואל דחוימב תיתועמשמ
 לש יתוחתפתהה ךרוצה םע דחא הנקב הלוע הניאש הזויבמיס
 .תודרפנב הניטקה

 תכרעה ךותמו םייתוחתפתהה םיכרצל הניטקה תבוט תניחב ךותמ
 יכ הלוע תויהמיאה תויומדה יתש לש תיסחיה תירוהה תלוכיה
 תויומדה יתש םע ףיצרו בורק רשקב תויהל הנה הדליה לש התבוט
 רשא תעבותהו תיגולויבה םאה ןהש הייחב תויתועמשמה תוישנה
 .תפסונ םא תומד הדליה רובע הווהמ

 רבודמ יכ הדבועה רואל ךא ההובג םויכ טקילפנוקה תמר םנמוא
 הדימב ,ירוה םואית לש םיכילהתב תורזעיה ךות ,תיניינע תופתושב
 ."ןהיניע לומל התבוט ,םינימאמ ונאש יפכ ,ןכאו

 

 וא ,הבורק החפשמ תבל הדלי ןיב ליגר רשקב רבודמ םאה ,םייתשה ןיב רשקה ביט יבגל 

 :)157-156 תעבתנהע( תידגנה ותריקחב ירש ר"ד החמומה רמא ,יהמיא רשקמ אמש

 

 ןיבל תירוה וזה היצקארטניאה ןיב לידבהל רשפא םאה הלאשל"
 הבש היצקארטניא התיה וזה היצקארטניאה ,הבורק רגובמ תומד
 קדוב התאשכ לבא תירוה הניאש תומד םע םג שחרתהל הלוכי איה
 הפ ,הבוט ,הריבס םא ,התוא גרדל לוכי התא הלש תוכיאה תא
 םישיגרמש ומכ ןומא הברה םע ,דואמ הבוט היצקארטניא התייה
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 רוכזל ךירצו התיא בוט ישגר רשק שיש ,דואמ הילע םיכמוסש תומדל
  .הזה גוסהמ אל איה ,תולקב תרסמתמ אל םלש

 םירבד ינימ לכ וניאר תודרויש תונגהה תודרויש תומוח ןאכ וניאר
 ,הסחייתה טלחהב תנחבאמה ...היצקארטניא התיה תאז ,םש
 הל שיש תומד לכ םע אל ,ילש הבושתה ,םיינטנופס ויה םירבדה
 והז הפ ,היצקארטניא וזכ תויהל הלוכי התייה ,תורכיה יהשוזיא
 ,םייתשה ןיב תקדובה תאז תבתוכו תישגר תורכיה לש היצקארטניא
 יכ ,םדוק הז לע יתרביד ,ןיחבהל רשפאש תקדובה תרמוא וליפאו

 .םימדוקה םיפתושמה םייחב התליחת

 תרבוחמש תויכשמה לש גוס האור התא ,תויכשמה הדליל שי 
 םיימינפה םיגוציה תא תוארל רשפא םימדקומ רתוי הברה תומוקמל
 "תעבותה יפלכ הדליה לש המלועב ווהתהו ורצונש

 תויונבה תולאש 570 הנומה MMPI ןחבמ תועצמאב ונחבנ םירבדה יכ הלעמ תעדה תווחב ןויע

  .ןהינימל תוישגר תויצלופינמ לרטנמו הדליה םע רשקה קמוע תא ןחובה ןפואב

 

 :םיאבה םירבדה ורמאנ החמומה תעדה תווחב ,תוירוהה תולוכיה יבגל .55

 

 ,תוינתעד ,תויאמצע םישנ יתשב רבודמ יכ הלוע תוקידבה יאצמממ"
 םייח להנל תלוכי ,םיתואנ תודדומתה יבאשמ ןהיתשל ,תונובנ
 תועקשומ ,הדליה תא תובהוא ןהיתש יכ רכינ .םילגתסמו םייאמצע
 הלוע .ןתנבהו ןתסיפת בטימ יפל היכרצל תונעיהל תופאושו תורוהב
 חווטב היוצמ םישנה יתש לש תירוהה ןתלוכי יכ םיאצממהמ
 לש דיקפתה תא ךרוצה תעב אלמל תולגוסמ ןהיתשו יביטמרונה
  .ןרומשמ

 תלעב השיאב רבודמ יכ ונמשרתה ,תיגולויבה םאל סחיב ,תעב הב
 תא םילשהל השקתמ תעבתנה יכ רכינ .הקומע תיטסיסיקרנ תועיגפ
 תופתושה ןיבל בזכאש יגוזה רשקה ןיב רבעמה לש יחרכהה ךילהתה
 תומדכ תעבותה לש התובישחב תיחפהל הייטנ הלצא תרכינ .תורוהב
  .הניטקה רובע תיתועמשמ

 תקידבו הניטקה ןוחבא ,ינטרפה ןוחבאה תוברל ,תוקידבה ללכ יאצממ
 רשק התב םע תונבל תעבתנה לש התייטנ לע תועיבצמ היצקארטניאה
 "םיילאדיא תוחפ"ה םידדצל סחייתהל ישוק ךות ,יטויבמיס
 םיכרצה ןיב תקפסמ הדרפה תושעל ישוק ,הניטקה לש התוישיאב
 לע עיבצהל םייושע םיאצממה .הניטקה לש הלאו הלש םיישיאה
 ,תבה לש הדוקפתב ,"םיילאדיא אל"ה םידדצה תא תוהזל הלש ישוקה
 וזכ תירוה הדמע .הקוצמ תותוא תוהזל ,םיילילשה תושגרה תא ליכהל
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 םוגפל היושע ןכש ,הדליה לש הניקתה תוחתפתהל תמרות הניא
 תלוכיהו ישגר תוסיוול תיחרכהה תלוכיה תא חתפל התלוכיב
 םאהש תננוגמה תפטעמה .תואיצמה יצחל םעו לוכסת םע דדומתהל
 אלש אקווד היושע ,תובוט תונווכמ תעבונש םגה ,הנוב תיגולויבה
 םייחל םיצוחנה תודדומתהה ינונגנמ תא חתפל הדליל רשפאל
 הבוחב תנמוט םייטויבמיס תרושקת יסופד תמנפה .דיתעב םילגתסמה
  .דיתעב תידדה תרושקת להנל ישוקל ןוכיס

 רערע הדליה םע רשקב לחש קתנה םנמוא יכ ונמשרתה ,תעבותל סחיב
 רתי הלגמ איה ןיידע ךא ,ירוהה המוקמב הנוחטב תא תמיוסמ הדימב
 קזוחה תודוקנל ,יביטרגטניא חרואב הדליה תא תוארל תלוכי
 יכרצל הלש םיכרצה ןיב דירפהל תלוכיו תונוכנ רתי ,הלש השלוחהו

 לש םיבכרומה תושגרה תא ליכהל תלוכיו ישיא רסוח ןכו ,הניטקה
 ךרע תויהל יופצ היתולוכיל תעבותה הפיצרה תוחכונל ,ןכ לע .הדליה
 ".הניטקה רובע יתועמשמ יתוחתפתה

 

 וז הנעט יכ ןייוצי ,תינעזגו המילא השאכ תעבותה לש היפוא ןיינעב תעבתנה תנעטל רשא •

 רשא תנצחומ השא איה תעבותה יכ ןייוצ םנמא .היוגש האצמנו םלש ןוכמ ידי לכ הקדבנ

  .)19 תעבתנהע( רקיעו ללכ המילא השאב רבודמ ןיא ךא ,השקונ ןפואב תאטבתמ םיתיעל

 

 תוסיוול הניקת תלוכי הלגמ איה .םיבוט הלש תודדומתהה תוחוכ"
 הבו תישגר תועדומ תלעבו תילאנויצומא איה .תימצע העגרהלו ישגר
 תינריע תויהל םגו םאתומ חרואב היתושגר תא אטבל תעדוי תעב
 ךא ידמל תבכרומ תימצעה התסיפת .םירחא לש תישגרה היווחל
 תולובגב יטנטוא חרואב המצע תא אטבל תעדוי איהו תיבויח
 ...תיתוברתה התביבסב לבוקמה

 ,הניקת תילאוטקלטניא תלוכי תלעב ,תיביטמרונ השאב רבודמ...
 תלעב ,םיגולותפ תוישיא ינויפא אללו םיתואנ תודדומתה תוחוכ
 תיביטמרונ תירוה תלוכי תלעב .היטפמאל תלוכיו ןיקת יתרבח טופיש
...." 

 

 רבעב תעבותה היפל ,תעבותה לש תמדוקה םיסחיה תכרעמ ןיינעב תעבתנה תנעטל רשא •

 תעבותה תודעמ .הלבקל םוקמ ןיא ,תמדוקה הגוז תב לש תקוניתל ףרוע התנפה

 הלוע ) 17 הרוש 243 תעבתנהע( ,רבעלש גוזה תב תודעמ ףאו 26-31 תורוש 46 תעבתנהע(

 תורהל הטילחה םא השא התואש רחאל לחה רשא ,תיסחי רצק רשקב היה רבודמ יכ

 רבודמ ,ףסונב .דבלב תדלויה המיאל אהת דלוויתש תקוניתה יכ םישנה יתשל רורב היהו

 דורי חור בצמב האצמנ תדלויה םאה רשאכ ,דבלב םישדח העבראכ ךשמנש רצק לופיטב
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 הל העייס תעבותה .)בתכב טפשמה תיבל הרסמש העדוהמ םג הלועש יפכ( הדילה רחאל

 .תוהמיא ךותמ אלו ,התוערל השיא לש תורבח ךותמ

 

 יתועמשמ רשק לע דמלמ ס"ועה יחווידב ןויע ,תעבותל הדליה ןיב רשקה ךשמה יבגל .56

 םיתיעלו ליאוה ,הניטקה לע ותעפשה תא עיפשמ םנמא גוזה תונב ןיב טקילפנוקה .בורקו

 ,הניטקה לע הערל העיפשמ וללה םישגפמה ןמ תיגולויבה םאה לש תגייוסמה התולהנתה

  :ןלהל טרופיש יפכ לכהו ,תעבותה םע הדבל תאצמנ הניטקה רשאכ תפלוח וז העפשה ךא

 

 דמיל )03.04.18 םוימ הטלחהה יפ לע( 29.04.18 םויב ,רשקה זכרמב ינושארה שגפמה .א

 םוימ ס"ועה חווידמ הלועכ ,תעבותה ןיבל הטועפה ןיב יעצמא יתלב רשק לע

01.05.18: 

 
 היה ןתינ ,זכרמה רדחמ האצי תעבותל )הניטקה( הרבעש עגרב"
 גהנתהל הליחתמו תרכומ אלה היצאוטיסל תלגרתמ הדליהש תוארל
 ךווית אלל תעבותה םע הלועפ ףתשל הלחה דימ הדליה .יעבט ןפואב
 תעבותה ."ימאמ" הל הארקו תעבותה םע הקחיש איה .תווצה
 הדליהו תעבותה .עגמל הרסמתה הדליהו הדליה תא הקשינו הקביח
  .הדליה לש םג וא תעבותה לש המזוי פ"ע םינוש םיקחשמב וקחיש
 איה יכ הארינש רפס האיצוהו תעבותה לש קיתל השגינ הדליה
 ....האנהב הביגה הדליהו רפסה תא האירקה תעבותה .ותוא הריכמ
 תעבותה םע היצקארטניאהמ התנהנ הדליהש היה הארנ םוכיסל
 "הל תיעבט התוחכונו

 

 .הטועפל רכומה ,"תות בהאש היראה" רפסב היה רבודמ יכ ררבתה דבעידב

 

 היצקארטניאה 06.06.18 םוימ ס"ועה חוויד יפ לע ,םיאבה םישגפמה תשמחל רשאב .ב

 ץוחמ םישגפמ לוקשל ןתינו המיע החוטב השח הניטקה ,תיעבט הניטקל תעבותה ןיב

 .דבלב רבעמ תדוקנ שמשי רשא ,רשקה זכרמל

 

 השקתמ תעבתנה יכ ררבתה ,27.6.18 םוימ ס"ועה חוויד יפ לע ,םיאבה םישגפמב .ג

 רפסמ רובעכ ,םלואו .תעבותה ידיל רובעל השקתמ הדליה ןכלו ,הדליהמ דרפיהל

 שגפמהו הדליה תא חמשל החילצמ תעבותה ,הכרדל הנופ תעבתנהש רחאל ,תוקד

  .חלצומו יבויח ןפואב םייקתמ ומצע
 

 הניטקהמ ךוסחל תנמ לע היפל הטלחה הנתינ 7.18 .3 םויב ,הלא םיחוויד רואל .ד

 תעש ינפל תוקד 20 רשקה זכרמל עיגת תעבותה ,תעבותל תעבתנהמ הרבעמבש חתמה

 םש ,הדועיה העשב הניטקה םע עיגת תעבתנה .רשקה זכרמ ךותב ןיתמתו שגפמה
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 אלל רשקה זכרמ ךותל הניטקה תא הוולת רשא רשקה זכרמ ס"וע התוא שוגפת

 הרומאה הטלחהה הנתינ זאמ .תעבותה הל הניתממ וב רדחה לא ,תעבתנה תוחכונ

 יחווידמ הלועש יפכ ,ישוק אלל להנתמ הניטקה רבעמו בטיה םילהנתמ םישגפמה

 וב חתמה תא הלרטינ ןכא הדרפהה יכ ןאכמ  .7.18 .10 םוימו 3.7.18 םוימ ס"ועה

  .הניטקה הנותנ התייה

 
 ףאו םישגפמה ךשמ תא ביחרהל שיש הרובס יכ ןידל 'טופאה העידוה 15.7.18 םויב .ה

 .רתוי תיתועמשמ רשק תיווח רשפאל תנמ לע ראשה ןיב ,רשקה זכרממ םאיצוהל

 ןהו ,תעבתנה לש תרעוסה התוישיא לשב ןה ,הדגנתה תעבתנה דועב המיכסה תעבותה

 אוהשלכ דמעמ תרסח תעבותה התייה תע התואש הדבועה חכונ ךכל הקדצה רדעהב

  .הניטקה יפלכ

 

 ומייקתיש ךכ תוהשה ינמז תא ביחרהל שי היפלו הטלחה הנתינ 23.07.18 םויב

 תא הוולמ ס"ועה רשאכ רשקה זכרמ ךותב תאז ךא ,םעפ לכב םייתעש ךשמל

 .שגפמה ךלהמב חוקיפב ךרוצ אלל , ומויסבו שגפמה תליחתב הניטקה

 

 רשאכ ,הבוט הריוואב ומייקתה ,הניטקה תא וחמיש תבחרומה תנוכתמב םישגפמה

 רשקה זכרמל האיבה ,לשמל ,ךכ .םישגפמה ןונכתב הבר הבשחמ העיקשמ תעבותה

 תחרפה הפיסוה םהילעו ,הניטקה םע הטישה םתוא קיטסלפמ םיגדו םימ הבו תיגיג

 הלא םירבד .)5.8.18 םוימ ס"ועה תעדוה 'ר( הדליה תולהצמ לוקל ןובס תועוב

 דויצ המיע האיבה ,תממוש רצחה יכ תעדל החכנש רחאל וב רחא חווידל םיפרטצמ

 םייתוכאלמ םיחרפה רצחה טושיק ףאו )רוגס לגעמב םימ( היקשהב קחשמ רשפאמה

  .רתוי תבבלמ הביבס הניטקה רובע ורציש ,םיינועבצו

 

  העוגר הריוואב ומייקתה םינורחאה םישגפמה 25 יכ ס"ועה העידוה 21.10.18 םויב

 םייתשה ןיב חתמה לשב ךא ,רשקה זכרמל ץוחמ םישגפמה םויק תרשפאמה המיענו

 ,ךכיפל .הניטקה תרבעה תעב עייסי רשא ישילש דצ תוחכונב םייקתי שגפמה יכ עצומ

 זכרמל ץוחמ )28.10.18 םויב דחא שגפמ םייקתי היפל הטלחה הנתינ 26.10.18 םויב

 םוימ ס"ועה חווידמ הלועכ ,הפי הלע הז שגפמ .שגפמה הוולת ס"ועה רשאכ ,רשקה

 רשקה זכרמל ץוחמ םישגפמה ךשמה יבגל הטלחה הנתינ םוי ותואב ןכלו 31.10.18

 .דבלב רבעמ תדוקנ תווהל ךישמי רשקה זכרמ רשאכ ,ס"ועה יווילב

 

 הלועכ ,רתוי יתועמשמ היחמ בחרמ הניטקל ורשפיא רשקה זכרמל ץוחמ םישגפמה .ו

 תא הליגרה תעבותה יכ ס"ועה תראתמ הז שגפמב .4.11.18 םוימ ס"ועה חווידמ

 אסכהש ירחא קר תעסונ תינוכמה( יתודידי ןפואב תוחיטבה תרוגח תא רוגחל הדליה

 ביבס םג ןיינע הרובע הרצי ,תרחאל תחא היקחשממ התיא הרבע ,)"קילק" עימשמ

 הל הריבעה ךכבו( תעבתנה המיע החלשש הטספה תא לוכאל הל העיצה ,תילעמה

 לוכאל דציכ התוא הדמילו הדילג הל התנק ןכמ רחאל ,)תורחת רדעה לש עיגרמ רסמ
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 קרפ תרגסמב בר ןיינע הרובע הרצי ,םיתורישל התוא התוויל ,הנוכנ הרוצב התוא

  .תיבויח הריוואב שגפמה תא םייסל הליכשהו הל ןתינש ןמזה
 
 םויב ןכלו םישגפמה ךלהמב תעבותה תולהנתה יבגל תוששח התלעה תעבתנה ךשמהב .ז

 שגפמ לע החוויד רשא ,ןידל 'פאה תוחכונב רומאכ שגפמ םויק לע יתירוה 8.11.18

  .חלצומ

 

 ,תעבתנל הניטקה ןיב ביבא לתב שגפמ םאות ,2019 רבמבונב םורדב המלסהה תעב .ח

 25.11.18 םוימ ס"ועה חוויד יפ לעו ,ןידל 'טופאה עויסבו ןידה תולעב תמכסהב

 ןיב רשקהש תמשרתמ איה יכ ס"ועה הרסמ ףא הז חווידב .חלצומ שגפמ םייקתה

 הניא יאדוובו היכרצל הבושק ,הניטקל תגאוד תעבותה ,בוט אוה תעבותל הניטקה

 ןפואב םישגפמה ביחרהל שיש הרובס איה ךכיפל .הניטקה רובע יהשלכ הנכס הווהמ

 הרבעמ ךרוצל רשקה זכרמל הבישתו םידליה ןגמ תורישי הניטקה ףוסאת תעבותה וב

  .תעבתנל
 
 ומייקתי הניטקל תעבותה ןיב םישגפמה הז בלשב היפל הטלחה הנתינ 25.11.18 םויב .ט

 ךא ,הטועפה לש )הבשהו ףוסיא( דבלב רבעמ תדוקנ שמשי רשקה זכרמ וב ןפואב

 27.11.18 םוימ המילשמ הטלחהב ;רשקה זכרמל ץוחמ ומייקתי םמצע םישגפמה

 זכרמ רשאכ ,16:00-18:30 תועשה ןיב 'ג -ו הדליה םימיב ומייקתי םישגפמה יכ עבקנ

 הטועפה םע אצמיהל תעבותה לכות שגפמה ךלהמבו דבלב םירבעמל שמשי רשקה

 .התעד לוקיש יפל ירוביצ םוקמב

 

 תלעב תינילק תיגולוכיספ התויהב תישגר תלפטמל ונפוה ןידה תולעב 11.12.18 םויב .י

 .תוהשה ינמזל עגונה לכב עייסל תנמ לע ,תוינימ דח םיסחי תוכרעמל עגונה לכב ןויסנ

 םע רשקב הנוצר רסוחל הנעטב הבריס תעבתנה דועב ,לופיטל המיכסה תעבותה

 תלוכיה רסוח לע תדמלמ רשא ,וז התדמע לע רצהל שי .סיכ ןורסחל הנעטבו תעבותה

  .הלש התוחונ ןיבל הניטקה תבוט ןיב דירפהל

 

 םידדצה לע ךא ,םיחלצומ םמצע םישגפמה יכ חוויד ובו ריקסת שגוה 26.12.18 םויב .אי

 העוגר הרוצב ומייקתי רשקה זכרמב םירבעמהש תנמ לע םיפסונ םיצמאמ תושעל

  .הדליה ןיבל תעבתנה ןיב הדירפה ךשמ רוציק תוברל ,תיבויחו

 
 תעבותה יכ הנעטב רשקה זכרמל םישגפמה בישהל תעבתנה הרת 15.1.19 םויב .בי

 .תוהשה ינמז ביחרהל תעבותה הרתע דגנמ .םישגפמה ךלהמב התיבל הניטקה תחקול

 רשא הניטקב עגופ םיירוביצ תומוקמב םישגפמ םויק םצע יכ העידוה ןידל 'טופאה

 הלוכי הניא ,םייקה יטפשמה בצמה חכונ ,תאז םע .םוקמל םוקממ בבותסהל תצלאנ

  .תעבותה לש התעד לוקיש יפל םוקמ לכב םישגפמ םויקל התמכסה תתל
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 םייוניש םרט ירקיעה ךילהה רוריב םייסל שי היפלו הטלחה הנתינ 13.2.19 םויב .גי

 רשקה זכרמ רשאכ רשקה זכרמל ץוחמ םייקתהל וכישמי הלא ןכלו תוהשה ינמזב

 תעבותה ידי לע הדליה ףוסיאש הדבועה חכונ ,ראשה ןיב ,תאז .דבלב םירבעמל שמשי

 ייחב תעבותה לש הדמעמ המ ןגה ידליל ריבסהל ךרוצה תא ןמזל יושע םידליה ןגמ

  .הל חונ וניאש בצמב הדליה תא דימעיש רבד ,הדליה

 

 לע רומשל הניקת תלוכי תעבותל ויפל ,ןיד ירדסל ס"ועה ריקסת שגוה 24.2.19 םויב .די

 םיישפוח םישגפמ םייקל ןתינ ןכלו רוקיבה ןמזב הניטקה לש ישפנהו יזיפה המולש

 יכ העידוה ןידל 'פאה 1.4.19 םויב .עובש יפוסל םתבחרה לוקשל תוברל ,ןיטולחל

 .תעבותה ירוגמ תרידב אלא ,םיירוביצ תומוקמב אלש םישגפמ םייקל ןתינש הרובס

 תנוכתמ ןיינעב הטלחהה .יופצכ ,הדגנתה תעבתנה דועב לכב הכמת תעבותה

  .הניעב הרתונ םישגפמה
 
 תעבותה הדיעהש יפכ ,התחפשמ לע ןגה דליל הדליה הרפיס ,םדוקה החפשמה םויב .וט

 :הרתסנ אל רשא )9-12 םלש 60  תעבתנהע(
 

 הבהאב הדליה םע יתיליב ינא ןורחאה החפשמה םויב"
 תרבדמ הדליהו ןגב ושע םה המ התוא יתלאששכו הלודג

 שי הזלש הרמא איהו ורפיסו ובשיש הרמא איה זא ,ףטוש
 איהו  תירוה דח םא איהש תחא הדלי שיו אמיאו אבא
 התייה איהו אמיא הל שיש ןגב הרפיס איהש יל הרמא
  "ימאמ תא הל שיו בלח התתש איהו ןטבב
 

 ,התכב ףאו תעבתנהמ דרפיהל הטועפה התשקתה 07.04.20 םויב םייקתהש שגפמב .זט

 העיגה םויה תרחמל עבקנש שגפמל .המלצמב רבדה תא תדעתמ תעבתנה רשאכ

 חווידב טרופמכ ,הלא לכ .םוקמה תא תעבותה הבזע העיגהש דעו רוחיאב תעבתנה

 הנבה יא בקע הרצונ הלקתה יכ ררבתה 16.04.19 םוימ ןוידב .17.04.19 םוימ ס"ועה

 יכ הניבהש ינפמ תעבותה ירחא העש עבר העיגה תעבתנה :שגפמה םויק תעש יבגל

 רחאלו ,העשה יוניש יבגל ןוכדע לכ הלביק אל הדיצמ תעבותה ,שגפמה תעש התנוש

  .םוקמה תא הבזע העש עברמ הלעמל הניתמהש
 בלשב היפל ,הטלחה ףקות הלביק רשא המכסהל םייתשה ועיגה ,ןיינעה רוריב רחאל

 שמשי רשא ,רשקה זכרמל ץוחמ םייקתהל וכישמי תעבותל הטועפה ןיב םישגפמה הז

 'טופאה רושיאל ףופכב השעיי רבדה ,העשב יוניש לוחיו הדימב .דבלב רבעמ תדוקנ

 תועצמאב רשקה זכרמל הדליה תסינכש יאנתב ,תאז .ןידה תולעב יתש תעידיבו ןידל

 זכרמל  הדליה תסנכהב ףסונ בוכיע היהיו הדימב .ףטושו רצק ןפואב השעית תעבתנה

  .םישגפמה םוקימ לש הנוש תנוכתמ לקשית ,רשקה
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 תדוקנ שמשי הדרשמ יכ ןידל 'טופאה המיכסה חספב םג תוהשה ינמז םייקל תנמ לע .זי

 תרבעהו ףוסיא תדוקנכ הדרשמב םייקתהש שגפמה יכ העידוה 28.04.19  םויבו רבעמ

  .הטועפל תעבותה ןיב בהואו בוט רשק םייק התומשרתהלו חונינו םח היה ,הניטקה

 

 תעבתנה הרתע בוש 07.10.19 םויבו ירשת יגחל תוהש ינמז ועבקנ 26.09.19 םויב .חי

 הילא תדמצנ הטועפה יכ הנעטב ,ןידה קספ ןתמל דע רשקה זכרמל םישגפמה בישהל

 תעבתנהש לכמ עבונ רבדה יכ הנעט תעבותה .תעבותל תשגל דוע תניינועמ הניאו

 01.11.19 םויב .ןידל 'טופאה םג הרבס ךכו ,ידמ בר ןמזל הדירפה ךשמ תא ההשמ

 רבעמ תדוקנ שמשיש ,רשקה זכרמל ץוחמ םייקתהל וכישמי תוהשה ינמז יכ עבקנ

   .דבלב
 
 הטועפה תא חקיתש ןפואב תוהשה ינמז תבחרהל תעבותה הרתע  01.12.19 םויב .טי

 'טופאה .תעבתנה דצמ םישגפמ ילוטיב לע העידוה ףאו רשקה זכרמל הבישתו ןגהמ

 התנעט םיקזחמ ס"ועה ירבד יכ הנייצ  11.12.19 םוימ התעדוהבו ,ךכב הכמת ןידל

 הליכשמ תעבתנהש תמיא לכ ,היארל .תויונמאנ טקילפנוקמ עבונ הניטקה בוריסש

 רבעמה ,תויונמאנ טקילפנוקל התוא ףשוח הניאש ,יטלחה ןפואב הניטקהמ דרפיהל

 םוימ יתטלחהב .יטלחה וניא רבעמה רשאכ קר ררועתמה ,ישוק לכ ררוג וניא

 ןתמ דע ,תוהשה ינמז תנוכתמב יוניש השעיי אל הז בלשב יכ יתעבקו יתבש 17.12.19

 .ןידה קספ
 
 זכרמל םתבשה רעצמלו םישגפמה לוטיב לע תורוהל תעבתנה הרתע 07.10.19 םויב .כ

 תעבותה .תעבותל תוולתהל תברסמ הטועפהו ליאוה ,אלמ חוקיפ תחת רשקה

 ינכדע ריקסת תלבקב תניינועמ יכ תעבתנה העידוה 21.01.20 םויבו ךכל הדגנתה

  .ס"ועה םעטמ

 

 ןפואב םרדסכ םימייקתמ םישגפמה ללככ יכ הלוע 11.02.20 םוימ ס"ועה חווידמ

 תוכמס הליעפמ הניא תעבתנה םימעפ ,תאז םע .המיע ביטימו הטועפה תא חמשמה

 היארל .םילבלבמ םירסמ הל הריבעמו םירורב תולובג הניטקל ביצהל תנמ לע תירוה

 :הירבד הלאו 28.1.20 םויל דעו 24.11.19 םוימ םישגפמה תא ס"ועה תטרפמ
 

 םע הדליה לש םיעובקו םיפיצר היאר ירדסה םימייקתמ כ"הסב" 
 הרוצב םירבעמה תא םייקל םישנה לש תולדתשה ידכ ךות תעבותה
 ןמזב הדליה לש תודונתב ןיחבהל רשפא תאז םע דחי .תיניינעו עוגר
 תרזוחו  העיגמ הדליהו ללכ םיישק םימייק אל םיתיעל .םירבעמ
 .םיישק שי םיתיעל .עגורבו החמשב
 
 עיפשהל םילוכי רשא םימרוג רפסמ םימייק תיעוצקמה יתכרעהל

 רשא הלאכ שי .רבעמה תעב הניטקה לש הבצמ לע דחיב וא דרפנב
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 תופייע , םוי ותואב הדליה לש חור בצמ ומכ םייעבטו םייביטמרונ
 רשא םיבצמ םימייק יכ הארנ ןכ ומכ .הלחמ דעו בוט אל יזיפ שגרמו

 הדליה לע םיעיפשמ רשאו םירגובמה לש סוטטסב םייונישל םירושק
 הדליה לש החפשמה ייחל תעבתנה לש גוז תב לש הסינכ 'גודל .ןכ םג
 ןוירה :תרחא המגוד .תויונמאנ לפכל םורגלו הדליה לע עיפשהל לולע
 .הדליה לש היתובוגת לע עיפשהל לולע תעבותה לש םדקתמו חתפתמה

 
 םיאצמנ רשא םיניטק ייח לש םייביטמרונ םיבצמ הלא תאז םע דחי

 יתכרעהל ףסונב .החפשמ יניינעל טפשמ תיבב להונמה ךוסכס זכרמב
 םידדצה לש תלוכיב תעגופ םייטפשמ םיכילהתב תויכשמה תיעוצקמה
 םירגובמה םלוע םע הלש רשקב הניטקל תואיצמה תא ךוותל
 ."יתוחתפתההו ישגרה התבוטל וניא רשא רבד התביבסבש

 
  :ןייוצ )28.1.20 םויב שגפמה יבגל המודבו( 26.1.20 םוימ שגפמה יבגל 

 ךויחבו ישוק אלל תסנכנו תעבתנה רהמ תדרפנ ,ןמזב העיגמ הדליה"        
 ."רדחל

 
 תא םדקמ תעבותה ןיבל הניטקה ןיב םישגפמה יכ איה ס"ועה יחווידמ הלועה הנקסמה

 תומדה םע רשקה ךשמה תא םירשפאמו ,התוא םיחמשמ םישגפמה ,הטועפה לש התבוט

 ןידה תולעב ןיב חתמה יכ ןבומ וילאמ .תעבתנה לע ףסונ ,הייחב תיתועמשמה תירוהה

  .קרפה לע תודמועה תולאשב עירכהל שי ןכ לעו הניטקה לע ותעפשה תא עיפשמ

 

 תויומדה יתש לש ןמויק תובישח לע תידגנה ותריקחב דמע ףא ירש ר"ד החמומה

 :)158 'מעב( וירבד הלאו תקולחמה ףרח תוירוהה

 

 עוגפל לולע עורג ,ער אוה ינשה הרוהה םע רשק ךותחל לש ןורתפה"
 תושעל תורגובמה תויומדה תא רגתאל רשאמ רתוי הברה הדליהב
 ןמזה לכ תווחל אל הדליל רשפאל תנמ לע םהיניב תרושקתה לע הדובע
 "תויונמאנ טקילפנוק

 

 תעבותה לש יהמיאה הדיקפת תובישח לע דמלמ הדליה תבוט יבגל םינותנה ללכ תניחב .57

 :םימעט לש בר רפסממ הדליה הייחב

 

 ,הדליו דלי לכל תוירוה תויומד יתש לש ןמויק תובישח לשב :ינורקעה רושימב ,תישאר

 לש ינימה ךוישל תויטנוולר לכ ןיא הז ןיינעב .ךוסכסב תויוצמ וללה רשאכ רשאכ םג

 םירוהה ינש םא םג ,ותבוטל וגאדיו ותוא ובהאיש םירוה ינשל קוקז דלי לכ .םירוהה

 לודגל רומא וניא אוהו דליה תמשא וניא םירוהה ןיב טקילפנוקה .םהיניב םירדתסמ םניא
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 ףרח ,דליה תבוטל להנתהל דומלל םירוהה לש םתבוח ,הז םעטמ םירוההמ דחא אלל

  .רבעה תלחנ לאכ וילא סחייתהלו היהש ךוסכסה

 

 ,התדיל עגרמ תעבותה םע הלדג רשא הטועפב רבודמש ךכ לשב :ינטרפה רושימב ,תינש

 תיתועמשמ תירוה תומדמ הקותינ וב רשא ,יתועמשמ יתוחתפתה בלשב תאצמנ איהו

 םלועב תתל הרומא איהש ןוחטבה סרהו ךיפה יתלב ישפנ קזנ הל םורגל הלולע

  .םירגובמה

 

 ק.א 'נ ש.מ 09-12-24310 )'בט( ש"מתב ירוגז טפושה 'בכ אישנה ןגס הז ןיינע לע דמע

 עובקה וירוגמ םוקמ תא רוקעל םא הטילחה וב בצמב ןד רשאכ  )26.02.11 ,ובנב םסרופ(

 .באה תמכסה אל ץראה זכרמל ,ויבא םג ררוגתמ הב ,ץראה ןופצב םייתנשכ ןב דלי לש

 תא בישהל שי יכ הנקסמל עיגהו ,וליגל בל םישב תוברל ,דליה תבוט תא ןחב טפשמה תיב

 ,ראשה ןיב ,תאז .ויבא םע יתועמשמה רשקה ךשמה רשפאל תנמ לע ,ןופצב רוזאל דליה

 :םירבדה הלאו ,דליה לש וייחב תיסיסב תורשקתה תומד שמשמ באהו ליאוה

 תוירואיתה ונתנש םישגדהב עוטנ ךרה ליגה ןורקע"
 םינשב יהמיא ךסחמ םיעבונה םיקזנל תויטילנאוכיספה
-לע הנושארל הגצוה וז הירואית  ...דליה ייחל תונושארה
 .Bowlby, J.  Attachment and loss:האר( יבלוב ידי

New York: Basic Books (1969).(... 
 ולחהו תופסונ תוירואיתו תושיג ושבגתה הגרדהב 

 תונש ףוסמ וכרענ רשא ,םייגולוכיספ םירקחמ רבטצהל
 חרכהב אלש הלוע םירקחמהמ ...םירשעה האמב םישישה
 םידלי יכו ,םאל איה םידלי לש הנושארה םתורשקתה
  :ואר ...תויומד רפסמל ינושאר ןפואבו תישגר םירשקתמ

(Lamb, M.E. &Kelly, J.B, (2000) Using child 
development research to make  appropriate 

custody and access decisions for young children. 
Family and Conciliation Courts Review, 38)3(, 297-

311. ;Lamb, M.E, The Role of The Father in child 
Development (Fifth ed.), Wiley, 2010) 

 
 

 םרמאמ 'ר הז ןיינעלו ,טינש תדעו םג הדמע תורשקתהה ךילהת לש ותובישח לע

 המו ,אבא ,אמא" :)הפיח תטיסרבינוא( סלאוי הצרת ר"דו איגש יבא 'פורפ לש ףתושמה

 תורדתסה ןועברב םסרפתהש 2012 תנשמ ינכדעה רמאמה ףרט "םכינשל קוקז ינא ,יתיא

 .2013 לירפאב "הילאוטקאוכיספ" תיגולוכיספה

 

 ,הבר תומש( תורוקמב ונאצמ ,תיגולויב הקיז אלל ףא תירוהה תומדה תובישחל רשא

 םדאל סחייתמ איה ךא ,יגולויבה היבא ימ תעדוי הניאש הדלי לש היפמ טוטיצ )ו"מ

 :הבישמ רבדה תביסל תלאשנ רשאכו ,היבא תעכ הילע סופורטופא שמישו ותוא לדיגש

 

 ."דילומה אלו ,בא ארקנ לדגמה"
 

  .וילא סחייתהל שי לכו ורובע הרוהה אוה ותוא לדגמש ימ ,דלי לש ויניעב יכ ,ונדמלל



 אמא 'נ ימאמ  8095-04-18 )'דשא( מהלת

31 

 

 

 התחדנ הב הטלחהב )ןיול .ג תטפושה 'בכ( יזוחמה טפשמה תיב דמע המוד ןיינע לע

 הדלונש תורמל ,באכ התוא לדיגש םדאל הדלי ןיב תוהש ינמז יבגל רוערע תושר תשקב

 )םסרופ אל ,12.08.19 םויב ןתינ ,ינולפ 'נ תינולפ 19-08-5557 ש"מר( ערז תמורתמ

 

 תא קיספהל אלש םייניב תטלחהב רבודמ ,יינפלש ןיינעב"
  .הניטקל בישמה ןיב םימייקתמש םיינמזה היארה ירדסה
 לקשמ דבכ םעט דימעהל תשקבמה ידיב הלע אל ,ימעטל
 םויק קידציו רומאה דוסיה ןורקעמ הגירח קידצי רשא
 .ןיד קספ ןתינו ךילהה םייתסה םרטב ןויד
 

 ןיא בישמל יכ םויכ יכ הרובס תשקבמהש הדבועה םצע
 םושמ הניטקה םע הייאר ירדסה םייקל היונק תוכז

 .רוערע תושר ןתמ הקידצמ הניא ,יגולויבה היבא וניאש
 תשקבמה לש הכרד ,םיעובק היאר ירדסה ועבקיי םא
 .םיכילהה םויס םע ,תוכזב רוערע תרגסמב החותפ אהת

 

 

 לש הלודיגב יתועמשמ דיקפת תוירוהה תויומדה יתשל :ירוהה רושימב ,תישילש

 הניטקה םע הזויבמיס ףדועל היטנ תעבתנל החמומה תעד תווח יפ לע רשאכ ,הדליה

 םינוש םידצמ ליכהל תלוכיה תעבותלש דועב ,תודרפמה ךרוצה לע תוקהל לולעה ןפואב

 :המצע תעבתנה לש היתולימבו .תואמצעל התוא לדגלו  הניטקה היוצמ םהב

  ."הינשה תא תחא תונזאמ ונחנא כ"הסב ,םוח ףדועה םע תאו רוק ףדועה םע ינא"      
 

 תוהש ינמז תעיבק ךות ,תעבותל תורוה וצ ןתמב הניטקה תבוט יכ ,אופיא ,אצמנ  .58

 ,םיירהצה רחא תועשב עובשב םיימעפ תוהש ינמז םימייקתמ וזה תעלו ליאוה .םיגרודמ

 :אבה ןפואבו ןמזה תניחבמ ןהו םוקמה תניחבמ ןה ,הגרדהב םביחרהל שי

 ;הניל אלל םידליה ןגמ תורישי עובשב םיימעפ הליחת

  .הניל תוברל ישיש םויב םג ךשמהב דועו ,ישיש םויב םג ךשמהב

 

  

 וצה יפוא :תישילש הלאש
 

 'נ ש"מעויה כ"ב 3518/18 מ"עבב ,שדוחה תישארב וז היגוסל שרדנ ןוילעה טפשמה תיב .59

 ותלוחת דעומ תעיבקל םינחבמ לדנה טפושה 'בכ עבק וב )3.2.20 ,ובנב םסרופ( 'חאו ינולפ

 :וירבד הלאו ,וצה לש

 
 השולש ביצמ יתייה ,ןיינעב ןוידה תא תוצמל ילבמ"
 תלוחת רבדב ללכהמ הגירח ךרוצל ןוחבל שיש םירטמרפ
 תילארשיה האכרעה ידי לע ותניתנ דעוממ תורוהה וצ
  .תכמסומה
 

 ןבומב "דליה תבוט" אוה ,םהבש ירקיעהו ,ןושארה
 תיביטקאורטר הלוחת וב םוקמ ,ירק – יתוהמהו ישממה
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 רשקה דוסימב יתוהמה ךרוצה תא תמאות תורוהה לש
 םניא היתונורתיו ,וירוהל קונית-דליה ןיב יטפשמה
 .םינורחאל תוישעמ וא תוילכלכ תובטהב םיצמתמ
 תלוחת יותיע רשאכ דליה תבוטל ןתניי לקשמה ,רומאל
  .וטבמ תדוקנמ רורבו יתוהמ יוניש רצוי תורוהה וצ
 

 ןיב םינמזה רעפש לככ .ןמזה דמימ אוה ינש רטמרפ
 תונוכנה תחפת ,לדג יתקיספה תורוהה וצ תשקבל הדילה
 תבייח הפוקתה .תיביטקאורטר הלוחת וצל קינעהל
 הבש תיטפשמה תואיצמל יוטיב תתל ידכ ,הרצק תויהל
  .םלועל תורוהה תא האיבמש איה הקיספה
 

 ,תישילש תירוה הקיז רדעהב קסוע ישילשה רטמרפה
 רוצית אל הדילה דעוממ תורוהב הרכה יכ חיטבהל דעונו
 עקר לע ,ל"וח תואקדנופ לש הרקמב – "תשלושמ תורוה"
 ."תאשונה םאה לש תירשפא תוברועמ

 
 ,יביטוטיטסנוק תורוה וצ ןתיל םוקמ שי יכ הנקסמל טפשמה תיב עיגה ןיינע ותואב .60

 לש המויקל ששחה תוברל ,הרקמ ותואל תוכירצה תוביסנה לשב ,ןידה קספ ןתמ דעוממ

  .תואקדנופ ךילהב רבודמש ךכ לשב תישילש הקיז

 

 רשאכ ,תימינונא ערז תמורתב הרוקמ רשא הירוה ןוגכ ,םירחא םירקמב יכ עבקנ תאז םע .61

 וצה לש תיביטקאורטר הלחה לוקשל ןתינ ,תורוהל ןעטי ישילש םרוג יכ ששח םייק אל

 :םירבדה הלאו

 

 תצלמהל האוושה תועצמאב הדוקנה תא שיגדהל ןתינ"
 רבדב הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעו יעוצקמה תווצה
 דוליי יבגל יתקיספ תורוה וצ לש תיביטקאורטר הלחה
 ךותב שקבתה וצה רשאכ ,תימינונא ערז תמורתמ רצונש

  .הדילהמ םוי 90
 דליהש ךכל איבת תיביטקאורטרה הלוחתה ,הזכ הרקמב
 ךיראת והז .ותדיל דעוממ רבכ וירוה ינש לש םנבכ רכוי

 ןתמ דעוממ קר אלו – הדילה םוימ תורוהב הרכה .ןנוכמ
 תרדגהב ,דליה ייחב יתועמשמ יתדבוע ןותנ איה – וצה
 הבר תובישח תעדונ הבש ולש תימויקה היווחבו ותוהז
 תיביטקאורטרה הלוחתה .וירוה ןיבל וניב רשקל
 םג דחא הנקב הלוע איהו ,דליה תבוט תא ,אופא ,תתרשמ
 הדילה ןיב ןמזה ירעפב דקמתמה ינשה רטמרפה םע
 רשאכ– ישילשה רטמרפל רשאב .יתקיספה וצה ןתמל
 ישילש הרוה אצמנב ןיא תימינונא ערז תמורתב רבודמ
 הקיזה לעב גוזה ןב תורוהב הרכההש ךכ ,ילאיצנטופ
 ".ישוק לכ תררועמ הניא הדילה דעוממ הקיזל
 

 :יביטקאורטר ןנוכמ וצ ןתיל שי יכ הנקסמל הליבומ םירטמרפה תניחב ,ונינפלש ןיינעב .62

 

 הנמאנה הרוצב ףקשי התדיל עגרמ וצה ןתמ :הדליה תבוט יבגל ןושארה רטמרפל רשאב

 תעדונ הב ,הלש תימויקה היווחבו התוהז תרדגהב ,יתימאה הייח רופיס תא רתויב

  .היתוהמיא ןיבל הניבש רשקל הבר תובישח
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 סחיב דדמיהל רומא ילמרופה םינמזה רעפ : םינמזה רעפ יבגל ינשה רטמרפל רשאב

 םרט דוע האב םלועל הדלי איבהל המכסהה ונינפלש ןיינעב .המכסהה לש הנוניכ דעומל

 60 הדלונ )םכסומ היה הנכת ךא ,השגוה אלש םגה( יתקיספ תורוה וצל השקבה .ןויריהה

 המיא לאכ תעבותל םלוכ וסחייתה ןכל םדוק דוע רומאכו ,הניטקה תדיל רחאל םוי

 רדחל רז םדא סנכנ היה וליא ,דחא ןושל .המצע תעבתנה תוברל ,תקוניתה לש תפסונה

  .תעבותבו תעבתנב רבודמ יכ הנענ היה דימ ,הניטקה לש הירוה ימ לאושו תודלויה

 

 תמורתב רבודמו ליאוה :ילאיצנטופ ישילש הרוה רדעה יבגל ישילשה רטמרפל רשאב

  .ןוילעה טפשמה תיב עבקש יפכ קוידב ,קרפה לע הלוע הניא ללכ הלאשה ,תימינונא ערז

 

 תעבותה תא הנכמה ,הניטקה לש היתולימב םימכתסמ וללה םירטמרפה תשולש

  .התדיל עגרמ וזככ הילא תסחייתמו רבדל הדמל וב עגרהמ "ימאמ"

 

 הניטקה .הניטקה לש התחפשמ םשב ,ראשה ןיב ,יוטיב לבקמ הז ןיינע לש ותכלשה •

 החפשמה תומש דוחיאל םאתהב .ןידה תולעב יתש לש ,לופכ החפשמ םשב המשרנו הדלונ

 יכ ררבתה תוחכוהה ךילה לש ומוציעב .22.3.16 םויב ,הדילה םרט םיישדחכ השענש

 םויב :אבה ןפואב ,הניטקה לש התחפשמ םש תא תונשל המצע תעד לע הטילחה תעבתנה

 םש ונממ רסויש ךכ הלש החפשמה םש תא תונשל השקבב םינפה דרשמל התנפ 28.1.19

 םג תונשל השקיב המאתהב .דבלב הלש החפשמה םש וב ראשייו תעבותה לש החפשמה

  .13.5.19 םויב השגוה הז ןיינעב םינפה דרשמ תעדוה .הניטקה לש התחפשמ םש תא

 תונשל תיאשר התיה אל תעבתנה יכ רורב  ,תורוהה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת רואל •

 םש תא הניטקל בישהל שיש ןאכמו ,דבלב המצע תעד לע הניטקה לש התחפשמ םש תא

 והומכ החפשמה םש יוניש יכ ןייוצי .לופכה החפשמה םש אוה ,הדלונ ומיעש החפשמה

 .ןיינעה לש הברה ותובישח ןאכמו ,הניטקה לש הייח רופיס יונישכ

 

 

 

 :ןמקלדכ קספנ ןכלו תולבקתמ תונעבותה יתש ,רבד ףוס

 

 לעופכ .התדיל דעוממ ,םינפה דרשמב הניטקה לש תפסונה המיאכ םשרית תעבותה .א

 יתש לש החפשמה תומש ףוריצב יטרפה המש היהיו בושי הניטקה םש ,ךכמ אצוי

  .תוהמאה

 

 תעבותה ןיבל הניטקה ןיב םישגפמו תפתושמ אהת הניטקה לע תירוהה תוירחאה .ב

 :אבה ןפואב הגרדהב ובחרוי

  ;תעבתנה תיבל 19:00 דעו םידליה ןגמ יעיברו ינש םוי לכב – 30.04.20 דעו םויהמ

 ןגהמ םייעובשל תחא ישיש ימיבו ל"נכ יעיברו ינש ימיב – 30.06.20 דעו 01.05.20 םוימ

 ;ברע תחוראו םיירהצ תנש רחאל ,תעבתנה תיבל 20:00 העשל דעו
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 דעו ןגהמ םייעובשל תחא ישיש ימיבו ל"נכ יעיברו ינש ימיב – 30.8.20 דעו 01.07.20 םוימ

 ;ברע תחוראו םיירהצ תנש רחאל ,תעבתנה תיבל 20:00 העשב ש"צומ

 ןושאר דעו ןגהמ םייעובשל תחא ישיש ימיבו ל"נכ יעיברו ינש ימיב - ךליאו 1.9.20 םוימ

  .םידליה ןגל תורישי רקובב

 

 תוברל ,הניטקה תדקופ ותוא םידליה ןגב תוביסמב ףתתשהל תויאשר תוהמאה יתש

  .רדא סנכנשמ החמשב תוברהל הל רשפאלו הבורקה םירופ תביסמ

 

 יבגל הכרדהל ןתונפהל תנמ לע ןידה תולעב תא הילא ןמזת Y-ב החוורה תכשל ס"וע .ג

 וליכשי יכ ינחוטב .תויונמאנה טקילפנוקמ התוא איצויש ןפואב הניטקל סחיב ןתולהנתה

 תוהשה ינמז יכ אדוול תנמ לע ,ןידה תולעב םע רשקב דומעל ךישמת ס"ועה .ןכ תושעל

 ןכ תושעל תכמסומ אהת ,םתונשל שי יכ הרובס אהתש לככ .הדליה תבוט תא םימאות

 םיכסת אל רשא ןידה תולעבמ ימ .'טופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 18מ -ו 19 'עס יפל

 .המיאתמ השקבב טפשמה תיבל תונפל תיאשר אהת ,ךכל

 

 בל םישבו ,אסיג דחמ – דחוימב תבכרומ היגוסב רבודמש הדבועה חכונ ,תואצוהל רשא .ד

 לע תואצוהה דימעהל יתאצמ ,אסיג ךדיאמ – המכסהב ךילהה םייסל היה ןתינש ךכל

 .ןידה קספ תלבק דעוממ םוי 30 ךות תעבותל תעבתנה םלשת םתוא ,דבלב ₪ 10,000

 

 יפכ .דרפנב ןהייח ךשמה דצל ,הדליה לודיגב תורוסמה תוהמאה יתשל החלצה ילוחיא .ה

 הנכשמת ןהיתש ובש ןפואב ,תוחפשמה לככ ודרפיי ךכ ,תוחפשמה לככ החפשמ ומיקהש

 .ןהייחב רואה תויהל ךישמת איהו ,הדליה לש היתוהמיא שמשל

 ןידל 'טופאל ,םידדצל ןאיצמת ,תונעבותה יתשל ןידה קספ בתנל תשקבתמ תוריכזמה .ו

  .םיקיתה רוגסל ןכמ רחאלו ס"ועלו

 

  .םיהזמ םיטרפ אלל ,םידדצה תמכסהב ,םוסרפל ןתינ ןידה קספ5129371
54678313 

 

  .םידדצה רדעהב ,2020 ץרמ 01 ,פ"שת רדא 'ה  ,םויה ןתינ
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