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טפשמה יתב

00/18365 .א.תופי- ביבא לתב םולשה טפשמ תיבב

00/945511 א"שב

00/255511 א"שב

00/811611 א"שב

חרפי ריאמ טפושה 'בכ ינפב

רורד ןתיא:ןיינעב

.)00/255511 א"שבבו00/945511 א"שבב שקבמה( עבותה

דגנ

 קרב ןד

.)00/255511 א"שבבו00/945511 א"שבב בישמה( עבתנה

 שגוהש העיבתה בתכב .םיפתושמ םייח להנל וננכת ,)ןעטנ ךכ( ךשמהב .תפתושמ תיקסע ךרדל ואצי םירבח ינש

 ולעפ אל םלועמ םידדצהו ,ףקותל סנכנ אל םידדצה ןיב תרכנש םיפתושמ םייחל םכסה יכ ןעטנ ,הז טפשמ תיבל

 'א חפסנ אושנ םכסהה תולטב לע ריהצמה ןיד קספ:םיירקיע םידעס השולש ושקבתנ ,העיבתה בתכב .ויפ לע

 וצ ןכו ;שקבמה תרידל סנכיהל ומעטמ ימ וא/ו  בישמה לע רסואה עובק העינמ וצ ;ורקיעמ ,העיבתה בתכל

.שקבמל הב תיזיפה הקזחה תא רוסמלו רתלאל הרידה תא תונפל בישמל הרומה

הטלחה

 )ג(1 ףיעסב .םיפתושמ םייח להנל וננכת ,)ןעטנ ךכ( ךשמהב .תפתושמ תיקסע ךרדל ואצי םירבח ינש.1

 םידדצה ןיב תרכנש םיפתושמ םייחל םכסה יכ ןעטנ ,00.5.82 םויב הז טפשמ תיבל שגוהש העיבתה בתכל

 ,העיבתה בתכב .ויפ לע ולעפ אל םלועמ םידדצהו ,ףקותל סנכנ אל )העיבתה בתכל א חפסנ(19.1.01 םויב

 ,העיבתה בתכל 'א חפסנ אושנ םכסהה תולטב לע ריהצמה ןיד קספ:םיירקיע םידעס השולש ושקבתנ

92 יקסב'צידרב בוחרב שקבמה תרידל סנכיהל ומעטמ ימ וא/ו  בישמה לע רסואה עובק העינמ וצ ;ורקיעמ

 הב תיזיפה הקזחה תא רוסמלו רתלאל הרידה תא תונפל בישמל הרומה וצ ןכו ;)"הרידה" :ןלהל( א"ת

 .שקבמל

 תיב שקבתנ הב רשא-00/945511 א"שב .תושקב יתש00.5.82 םויב שקבמה שיגה ,וז הנעבות ירדגב.2

 לע רסואה העינמ וצ שקבתנ ןכ ;הרידל סנכיהל ומעטמ ימ וא/ו בישמה לע רסואה העינמ וצ ןתיל הז טפשמ

255511 א"שב .שקבמה לש וירוגמ תוולש תא יהשלכ ךרדב דירטהל וא/ו עירפהל ומעטמ ימ וא/ו בישמה 00/

 רומאה ףא לע םהשלכ תוררוב יכילהב טוקנל בישמה לע רסואה וצ ןתיל ,הז טפשמ תיב שקבתנ הב רשא-

 .הנושארה יתטלחה הנתינ00.5.92 םויב .העיבתה בתכל 'א חפסנ אושנ םכסהל4 ףיעסב
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 .הנעבותב ןודל הז טפשמ תיב לש תיניינעה ותוכמס םצע תלאש תא ,יתמזוימ יתררוע ,וז הטלחהב1739215

 המב ,לאושה לאשי םאו .ול 'א חפסנבו העיבתה בתכב ףוטח ןויעמ עבנ ,וז תימדקמ היגוס ררועל ךרוצה

 בתכנ )ריהצהל הז טפשמ תיב שרדנ ותולטב לע רשא( 'א חפסנ םכסהל אובמב :ךכ ול בישנ ,םירומא םירבד

 ןיב לבוקמו גוהנכ ףתושמ תיב קשמב דחי םייח ןדו ןתיאו :ליאוה" :יכ םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב

 רידסהל ןדו ןתיא ןוצרבו :ליאוהו .8791 תנשמ לחה ןיינעו רבד לכל גוז ינבכ םמצע תא םיאורו גוז ינב

נ."... .םיפתושמה ןוממהו םירוגמה יסחיב רושקה לכב תונורקעהו םיללכה תא עובקלו

 לש המויק )לכו לכמ( השיחכה ,העיבתה בתכב הראותש ,תיתדבועה תכסמה יכ םגה :תואורה וניניע

 תיתדבוע הנומת הלוע ,העיבתה בתכל 'א חפסנ אושנ םכסההמ ,בישמל שקבמה ןיב תפתושמ םייח תרגסמ

 .טופישה תוכמס תלאש ררבתת הליחת יכ הנושארה יתטלחהב יתעבק ,וז תירואכל הריתס לשב .הנוש

 תלאשל )םהידיל וז יתטלחה תאצמה תעמ םימי01 ךות( ריהצתב םתוסחייתה ןתיל ןידה ילעבל יתירוה

 תארוהב )רחא וא הז ןבומב( םירכזנה םירבטצמה םינוירטירקה ינש לש םתוללכתשה יא וא/ו םתוללכתשה

 אל הנומתהש תנמ לע .)"קוחה":ןלהל(5991- ה"נשת ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוחל )א( )2(1 ףיעס

 םניה םאה(םידדצה תוהז ןוירטירק:הלא םה החכוה םיכירצה םינוירטירקה ינש יכ ןייצא ,הרסח אהת

 .)יתחפשמה דוסיה איהותביס רשא ךוסכס ותויה(ךוסכסה תוהמ ןוירטירק ;)רוביצב םיעודי תניחבב

 יערא העינמ וצ ןתמל ,הפוחד השקב00.5.03 םויב שקבמה שיגה ,וז הטלחה םעמ וידה שבי אל דוע.3

 לשב  ,םוי ותואב .תיניינעה תוכמסה תייגוסב הערכה םרט תאזו-00/945511 א"שבב שקובמכ בישמה דגנכ

 .שקבמה תרידל סנכיהל בישמה לע רסואה יערא העינמ וצ יתתנ ,ךיפה יתלב קזנ שקבמל םרגי יכ ששח

 אל ךכב ,אקע אד .00.5.92 םוימ הטלחהה םויק רחאל עבקי ,םידדצה דמעמב ןוידל דעומ יכ ,יתנייצ

 העינמה וצ תא לטבל רתע הב00/811611 א"שב תא בישמה שיגה ,00.5.13 םויב .תושקבה תרשרש המייתסנ

 ;בר רוחיאו יוהיש ךות השגוה ינמז העינמ וצ ןתמל השקבה ,ודיד  אבילא .00.5.03 םויב ןתינש יעראה

 .םייפכ ןויקנ רסוחב לעפ שקבמה ;םישולק החלצה ייוכיס תירקיעה הנעבותל

 שמתשהל ,יתטלחה ,תוביסנה קחודל בל םישבו,םייטנוולרה םימרוגה לולכמ תא יתלקשש רחאל.4

 תושקבב הטלחהה יכ איה רבדה תועמשמ .יחרזאה ןידה רדס תונקתל )ד(142 הנקתב יל תינקומה תוכמסב

 .םיריהצמה תריקחב ךרוצ אלב תושקבב םיכמותה םינושה םיריהצתה דוסי לע ןתנית ,יינפבש

 ןודל תיניינע תוכמס רדענ הז טפשמ תיב יכ ,הנקסמ ללכל ינאיבה ,םירומאה םיריהצתב ןויע.5

 .קוחל )א( )2(1 ףיעס תארוה חוכמ החפשמ יניינעל טפשמה תיבל הנותנ תיניינעה תוכמסה יכו ,הנעבותב

 וב בצמב .הז לטנ ,)הז אוהכ( םירהל ליכשה אל- ירואכלה עונכשה לטנב אשונה- שקבמה יכ ,יתעד החנ

 שקבמה לש יתחפשמה םבצמל רשאב הז תא הז םישיחכמה םיריהצת ינש טפשמה תיב ינפב םיחנומ

 הערכה ךרוצל .הנותחתה לע הניה שקבמה לש ודי ךכמ אצוי לעופכו ,תוניועמ תופכה יכ ירב בישמהו

 ותוכמס ןוניכל םירבטצמה םינוירטירקה ינש ומייקתנ יכ ,)הרואכל( עובקל ןתינ תיניינעה תוכמסה תלאשב

   :הנעבותב ןודל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש תיניינעה

 בישמה יכ ,דמל התא אצמנ ,בישמה לש וריהצתמו ,העיבתה בתכל 'א חפסנמ- םידדצה תוהז ןוירטירק

 ללוככ "ותחפשמ ןב" חנומה תא רידגמ קוחל )א( )2(1 ףיעס .גוז ינב תניחבב ,)הרואכל ולו( םנה שקבמהו

 תא ואר( רתויב הבחר הניה גוז ןב חנומל תיתקיספה הרדגהה."ותשיאכ רוביצב העודיהתוברל וגוז ןב"

 .947 )5( חמ ד"פ ,'חאו'ץיבולינד 'נ מ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע לא49/127 צ"גבב החנמה ןידה קספ

 ילעב יכ הלעמ בישמה ריהצתב ןויע ,ןהשלכ תורמסמ עובקל ילבמו וינפ לע-ךוסכסה תוהמ ןוירטירק

 ךרוצל קפסמ הז יתדבוע ןותנ .תוכורא םינש ךרואל )םיילכלכוםיישיא( םיפתושמ םייח ולהינ ןידה

 .הז ןוירטירק תוללכתשה
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 תוולנה תושקבה לע הנעבותב ןודל תיינינע תוכמס רסח הז טפשמ תיב יכ עבוק ינא ,רומאה דוסי לע.6

 לע הרומ ינא ,4891- ד"משתה- ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(97 ףיעס יפ לע יתוכמס חוכמ .הל

00.5.03 םויב ןתינ רשא יעראה העינמה וצ .ג"רב החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ןוידל ולוכ קיתה תרבעה

 .וניעב רתונ

  .תואצוהל וצ ןיא

 .םידדצה רדעהב0002 ינויב1 ,ס"שת רייאב ז"כ םויה הנתינ

ב.00:61 העש00.6.1 םויה סקפב םידדצה חוכ-יאבל רבעוי הטלחהה ןכות

טפוש ,חרפי ריאמ

h05638100a.1 / הלאינד רקידרוצ

חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ


