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טפשמה יתב

50/274750  אופי-ביבא לת םולשה טפשמ תיב

6002/40/40:ךיראתןמסורג העונ תטפושה 'בכ:ינפב

הדש ילטנ 'בגה:ןיינעב

תעבותהריפשד"וע י"ע

ד  ג  נ

מ"עב היגולופרגל ןוכמ ןרוק הנח

תעבתנהרקנד"וע י"ע

הטלחה

 קיתב תורוגס םייתלדב ןויד םויקו םוסרפ רוסיא וצ ןתמ הניינעש השקב תחנומ יינפב

 תוגהנתהו סחי תוברל ,ינוגרא ץועי יתוריש ןתמל הזוח תרפה לשב תיפסכ העיבת וניינעש

.הרוסא הילפאב םיעוגנה תעבותה יפלכ תעבתנה לש

 עקר לע יכו ןימ יונישל ךילהת תרבועה ,תילאוסקסנרט השיא הנה יכ ,תנעוט תעבותה

 רבד יכ ריבס ששח םייק ,התנעטל .תעבתנה םע הלש הדובעה הזוח רפוה הנימ יוניש

 תוברל ,התחפשמבו תעבותב עגפיו ,התמכסה אלל ,תונותיעב םסרופי הנכותו העיבתה

.םיניטקה הידלי ינשב

 ,הדובעב תויונמדזה ןויוויש קוחל א01 ףיעס תארוה יפ לע יכ ,תעבותה תנעוט דוע

 וב קיתב תורוגס םייתלדב ןויד םויק לע תורוהל ךמסומ טפשמה תיב ,8891-ח"משתה

.ןנד קיתב ןעטנה יפכ ,תינימ הייטנ תמחמ הילפא רבדב הנעט תנעטנ
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 תנעט רואל תאזו תורוגס םייתלדב ןויד םויקל תעבותה תשקבל רשאב הדמע ןיא תעבתנל

.תעבותה ידליב עוגפל לולע תוחותפ םייתלדב ךילהה לוהינ יכ ,תעבותה

 המצע איה תמסרפמ רשא תעבותה לש םייפכ ןויקנ רדעהל תעבתנה תנעוט ,תאז םע דחי

 היריש תא תמסרפמ ןכו תוינימה היתויטנ תאו תרבוע איה ותוא ךילהתה תא יבמופב

 םירופיס ,םירמאמ לש בר רפסמ םימסרופמ טנרטניאה רתאב ,התנעטל .טנרטניאב

 הליעפמ ףא וזו יגולוכיספו יזיפ ,ישפנה הבצמו הייח תורוקל תעבותה לש תויוסחייתהו

.תוירנ'גסנארטה דמעמ םודיקל טנרטניא רתא יתימאה המשבו יולגב

 הידלימ עונמל הצפח איה יכ ,תעבותה תנעוטו הפיסומ תעבתנה תבוגתל תעבותה תבושתב

 ילעבמ ימ יכו ןידה תיב יבתכב יוטיב ידיל האבה הטובה ןושלה וא/ו תילילשה הפישחה תא

.יבמופב אלש ןוידה להוני םאב עגפי אל ןידה

.לארשיב ןידב יתקוח דוסי ןורקע אוה ןוידה תויבמופ ןורקע

.)813 )1( טמ י"דפ ,םורמ הניר 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה39/5815 א"ע(

 לש ותוניקתל ינויח אוהו יטרקומד רטשמב יסיסב ביכרמו דוסי וניה יבמופה ןוידה ןורקע

.יוטיבה שפוח שומימלו וברוביצה ןומא רוציבל יטופישה ךילהה

99 שמ-קת ,771 ,'א ךרכ ,החפשמ םיניד ,'חאו ינולפ 'נ תינולפ89/0196 )םילשורי( ש"מת(

)2( 79(.

- הטיפשה דוסי קוחל3 ףיעס יפל ךכ ,יבמופב ןודי טפשמ תיבש אוה ללכה

יפל תרחא הרוה טפשמה תיב םא וא קוחב תרחא עבקנ םא תלוז יבמופב ןודי טפשמ תיב"

".קוח

 יתב קוח" :ןלהל(4891-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל86 ףיעסב ןכ ומכ

.יבמופב ןודי טפשמה תיב יכ עבקנ )"טפשמה

 תטלחומ הנניא ,םנמא ,וז תיללכ הלוחת .תיללכ הניה ןוידה תויבמופ ןורקיע לש ותלוחת

 האר םא ,תותלדה תריגס לע תורוהל טפשמה תיב תוכמסל הפופכ אלא ,תלבגומ יתלבו

 .טפשמה יתב קוחל )ב(86 ףיעסב תוטרופמה תוליעה עבשמ תחא ןיגב ,ךכב ךרוצ
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.)444 )2( המ י"דפ ,לארשי תנידמ 'נ רנליו הינג88/353 פ"ע(

 הרוי וב םוקמבו ,תורוגס םייתלדב ןוידל הכזי הלא ללכה ןמ םיאצוימ תחא ירדגב אבה

 )א(07 ףיעס– ןויד ותוא לע "רבד םדא םסרפי אל" תורוגס םייתלדב ןויד לע טפשמה תיב

.טפשמה יתב קוחל

.)םורמ הניר 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה39/5815 א"ע(

 ףכהו םוצמצה ךרד לע שרפל שי תויבמופה ןורקע ללכל םיאצויה תא יכ קספנ דוע

 .)ליעל םורמ ד"ספ( ןוידה תויבמופ רבעל הטונ

 עגפהל היושע דציכ ךרוצה יד הריהבה אל תעבותה ונניינעב יכ ,יכ אצוי רומאה לכמ

 ןורקיעב העיגפ ךות תורוגס םייתלדב הניינעב ןודיל טפשמה תיב לעש ךכ התויטרפ

 ונייה ,תרושקתה תועצמאב יבמופב תמסרפמ תעבותה יכ ,הדבועה רואל תויבמופה

 תא תוברל תרבוע איה ותוא ךילהתה תא םיטרפמה םירישו םירמאמ טנרטניאה תועצמאב

.ישיאה הבצמו הייח תורוק

.יבמופב להנתי העיבתב ןוידה .תוחדיהל השקבה ןיד ,ןכ לע רשא

1739215

 יפ לע ולוחי ,קוחכ הדמצהו תיביר מ"עמ ףוריצב000,1 ךסב השקבב ןוידה תואצוה31387645

 .ירקיעה קיתב  תואצותה
1739215

31387645

.םידדצה רדעהב ,6002 לירפאב4  ,ו"סשת ןסינב 'ו ,םויה הנתינ

31387645 ןמסורג העונ - 50/27475
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תטפוש ,ןמסורג העונ

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


