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הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

' חאו הפיח  זוחמ  "מ נ ' עב ןמסו  "מ 29676-10-15 ר תע  : ךילה רפסמו  םש 
רבואט הניטב  שה ' בכ ' ינפל  הפיח – זוחמ  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב   : האכרע

15.3.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.הפיחב לאיחי  בוחר  תניפ  ןיקריס 29  בוחרב  אצמנה  סכנ  סכנה : יטרפ 

וטרופ אל  םיבישמה :  ב"כ 

ררעה תא  תוחדל  התטלחה  ןיגב  לט ) ירסומ  הלקד  "ד  וע הדעוה  "ר  וי תושארב   ) הפיח זוחמ  ררעה  תדעו  תטלחה  דגנכ  השגוה  תאז  הריתע 
תונחכ שמשמה  סכנב  הינב  רתיה  תלבקל  תרתועה  תשקב  התחדנ  הרדגבש  הפיח  "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  תרתועה  השיגהש 

.תמייק

תונעטה ללכל  השיגהש , ררעב  התטלחה  תרגסמב  סחייתהלמ  הענמנ  ררעה  תדעו  יכ  הנעטב  ומכתסה  תרתועה  לש  היתונעט  ירקיע 
.התטלחה םילשת  תאזש  תנמ  לע  ררעה  תדעול  ןוידה  תרזחה  לע  תורוהל  תרתועה  השקב  ךכ  לשבו  ררעב  ולעוהש  תוקולחמהו 

תעיבקל דוגינב  יכ  תחאה , תויגוס : שולשל  וסחייתה  ררעב  תרתועה  לש  היתונעט  יכ  דמלמ  ררעה  תדעול  תרתועה  השיגהש  ררעב  ןויע 
תספרמה יכ  הדבועה , רואל  טרפב  ןיינבה , יווקמ  תרכינ  הייטס  הווהמ  וניא  תרתועה ,  ידי  לע  שקבתהש  היינבה  רתיה  תימוקמה  הדעוה 

דוגינב יכ   , היינשה .ןיינבה  לש  ספא  לובג  לע  היוצמו  ןיינבה  לש  ירוקמה  הינבה  רתיה  יפ  לע  התנבנ  רתיהה , אושנ  הינבה  תשקובמ  הילעש 
הדעוה תוצלמהל  תוקפנ  םג  ןיא  ןכלו  םירתא  תמישר  יפ  לע  רומיש  תוינכת  רתוס  וניא  שקובמה  הינבה  רתיה  תימוקמה , הדעוה  תנעטל 

ןיאש העש  תמייקה ,  היינבה  תסירהב  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  רתיהה  ןתמ  תא  תונתהל  םוקמ  היה  אל  יכ  תישילשהו , .םירתא  רומישל 
.תיקוח יתלבה  הינבל  היצזילגל  עוציב  איה  שקובמה  רתיהה  תילכת  יכ  קלוח ,
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תרתועה השיגהש  ררעה  תא  תוחדל  התטלחה  תרגסמב  הדקמתה  ררעה  תדעו  יכ  דמלמ  ררעה  תדעו  תטלחהב  ןויע  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
רתיהל תויטנוולרה  תוינכתה  תקידב  רחאל  ררעה , תדעו  העבק  הז  ןיינעב  .ןיינבה  יווקמ  תשקובמה  היינבה  תייטס  רבדב  הנושארה  היגוסב 

היינבהש לככש  ךכ  היינבמ , יקנ  וילע  רומשל  שיש  חוורמה  םוחתב  רעצמל  היהת  תשקובמה  הינבה  יכ  תרתועה  ידי  לע  שקבתהש  הינבה 
.תורשואמה תוינכתל  דוגינב  ןיינבה  יווקמ  הייטס  הווהי  רבדה  רשואת , תשקובמה 

דגנכ הנעטב  הז  ללכבו  ררעב  תרתועה  ידי  לע  ולעוהש  תונעטה  ללכב  הנד  אל  ררעה  תדעוש  תקולחמ , ןיא  יכ  טפשמה , תיב  עבק  דוע 
תיב עבק  תאז , םע  דחי  .רתלאל  תיקוח  יתלבה  הינבה  תא  סורהל  תימוקמה  הדעוה  תשירד  דגנכ  הנעטהו  רומישה  תדעו  תוצלמה 

םיררעב היתוטלחהב  סחייתהל  תבייח  הניא  ררעה  תדעו  םהיפל , תימוקמה  הדעוהו  ררעה  תדעו  תדמע  וילע  תלבוקמ  יכ  טפשמה 
רדגב םידמועה  םיינונכת  םיקומינ  לע  תססובמו  תקמונמ  היהת  התטלחה  יכ  ךב  ידו  הינפב , תואבומה  תונעטה  ללכל  החתפל  םישגומה 

תימוקמה הדעוה  הדש נ ' םהרבא  "פ 4594/14  ער ויינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  תקיספ  לע  ססבתהב  ראשה  ןיב  תאז  תוריבסה , םחתמ 
טפשמה תיב  םלוא  וינפב , תולועה  תונעטה  ללכל  סחייתהל  טפשמה  תיב  תבוח  יבגל  הלאשה  התלע  םנמא  םש  .ןופצ  זוחמ  הינבלו  ןונכתל 

.ררעה תדעו  לש  התוכמסל  עגונה  לכב  םג  הפי  םחוכ  ליעל , ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וירבד  יכ  רבס 

תרזחה תא  קידצהל  ידכ  תרתועה  לש  תונעטה  לכל  ררעה  תדעו  לש  תוסחייתה  רדעהב  ןיא  יכ  הז  ןיינעב  טפשמה  תיב  עבק  רומאה  דוסי  לע 
הינבה יכ  הדבועה  לשב  תרתועל  רתיה  תתל  ןתינ  אל  אילממ  יכ  הנקסמל  העיגה  ררעה  תדעוש  עגרמ  ןכש , .ררעה  תדעוב  ןוידל  ןיינעה 
תונשל ידכ  וב  היה  אל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  הדי  לע  ולעוהש  תונעטה  רתי  לכב  ןויד  ירה  חוורמה , חטשב  תאצמנ  תשקובמה 

.ררעה תדעו  תטלחה  תא  קזחלו  ששאל  קר  ךכב  היה  תוחדנ  ויה  תרתועה  לש  ולא  תונעטש  לככ  ךפיהל  וז , הנקסממ 

ןכ לע  תוריבסה  םחתמב  םידמועה  םיימיטיגל  םיינונכת  םילוקיש  םה  תרתועה  תשקב  התחדנ  םניגב  םילוקישה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ףסונב ,
.וז הטלחהב  תוברעתהל  םוקמ  ןיא  יכ  עבקנ  ןידה , קספב  טפשמה  תיב  ןייצ  התוא  הקוספה  הכלהל  םאתהבו 

.תובישמה תואצוהב  תרתועה  בויח  ךות  הריתעה  תייחד  לע  טפשמה  תיב  הרוה  רומאה  רואל 
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