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םיכילה יוצימ  יא 

 

ןמ ' צילרד לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו םינפה  רש  שורה נ ' החמש  "ץ 6354/16  גב ךילה : רפסמו  םש 

.םהוש א ' גרבלוס , נ ' לדנה , םיטפושה נ ' דובכ  ינפב  "ץ –  גבכ ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.קרב ינב   : ןיעקרקמה .ענרב  ברימ  קי , ' צליו ילא  סלג , הנשוש  רגנוי , לאירא  דאנר , דיע  "ד  הוע  : םיבישמה 27.09.16  ב"כ  הטלחה : ךיראת   

 

םושמ "ץ  גבל השגוה  הריתעה  .הבישי  תמקהל  החוכמ  ןתינש  היינב  רתיה  דגנו  קרב  ינב  ריעב  תטרופמ  תינכת  דגנ  הריתע  השיגה  תרתועה 
, וז רושיא  תטלחה  יפלכ  הנפומ  הריתעה  רקיע  תרתועה , תנעטל  .ב  " ותה קוחל   109 סב ' ותוכמסל  םאתהב  תינכתה  תא  רשיא  םינפה  רשש 

.תינכתה תוארוה  תא  ןחב  רשהש  ילבמ  תמלוה , הקמנה  אלל  ןתינש  רושיא 

.הריתעב ןודל  תיניינע  תוכמס  םיילהנמ  םיניינעל  "ש  מהיבל ןכש  ףסה  לע  הריתעה  תא  קלסל  שי  יכ  ונעט  םיבישמה 

יתב קוחל   5 .םיילהנמ ס ' םיניינעל  "ש  מהיבל תיניינע  תוכמס  לש  המויק  חכונל  ףסה  לע  תוחדיהל  הריתעה  ןיד  יכ  עבק  ןוילעה  טפשמה  תיב 
הינבו ןונכת  יניינעב  תושר  לש  הטלחה  דגנ  הריתעב  ןודי  םיילהנמ  םיניינעל  "ש  מיב יכ  םיעבוק , תפסותל  10(א ) סו ' םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ 

תונעטה ןה  םאה  ןוחבל  שי  וזכ , הטלחה  דגנ  תונעט  תללוכ  הריתע  רשאכ  יכ  תעבוק , הקיספה  םלואו , .םינפה  רש  תוטלחה  טעמל 
יניינע בור  תא  ריבעהל  רחב  קקוחמה  ןכ , ומכ  .הריתעב  ןודל  תידעלבה  תוכמסה  לעב  היהי  "ץ  גב ןכ , םאש  הריתעב , תוירקיעהו  תויטננימודה 
תינכת רשאמ  רשה  רשאכ  .תדחוימ  תירוביצ  תובישח  ילעב  םיניינע  אוה  ךכל  גירחה  רשאכ  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמה  יתבל  היינבהו  ןונכתה 
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הדעוה תטלחה  דגנ  ןתוהמב  ןה  רשה  רושיא  דגנ  תונעטה  ןכ  לע  .תימוקמה  הדעוה  תטלחהב  עלבנ  ורושיא  תטרופמו , תימוקמ  ראתמ 
.רשה תטלחה  דגנ  איה  הריתעה  תוהמ  םהבש  םיגירח , םירקמ  טעמל  תאז  .םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיבב  ררבתהל  תויואר  ןהו  תימוקמה 
הדעוה רושיא  שרדנ  ןכש  תימוקמה , הדעוה  תוכמסב  ןניאש  תוארוה  תללוכ  תינכתה  יכ  ןה  תרתועה  תונעט  רקיע  יכ  עבק , טפשמה  תיב  ןודנב ,

הלאשהמ לידבהל  תאז  וכו .' ןיינב  וקמ  הגירח  ןוגכ  םימגפב  הקולו  תוכמס  רסוחב  ןתינש  הינב  רתיהבו  תינכתה  תוארוהב  םימגפ  תיזוחמה ,
.התובישח תאפמ  הריתעב  ןודל  שי  יכ  אצמ  אל  טפשמה  תיב  ןכ , ומכ  .תוטרופמ  תוינכת  רשאל  רשה  רחב  םהיפלש  םינוירטירקה  םהמ 

.תרתועה תושרל  םידמועה  םיכילהה  יוצימ  יא  לשב  ףסה  לע  התחדנ  הריתעה 
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