
1 
 

 44/23 כ"בת                     שולשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי ינפב

  לדנה לינ טפושה דובכ

     

 
 ריאמ ןב רחש ד״וע             :ןיינעב
 ןג תמר ,12 ללה אבא בוחרמ   
 03-6127979 :סקפ ;03-6127878 ןופלט   
 
 שקבמה                     
 
 - ד ג נ -     
 

 תילרביל תימואל העונת ,דוכילה תגלפמ .1
 

 הלשממה שאר ,והינתנ ןימינב .2
  

 דוכילה לש יטפשמה ץעויה – יולה יבא ד"וע םחוכ אב ידי לע
 )יקרוש( רימת לאומש ד"הוע וא/ו יולה הבינ ד״וע וא/ו 

 15105 ןדריה קמע נ.ד )הבשומ( תרנכמ    
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט    
 avi.halevy@gmail.com :ליימ   
 

 הבישמה        
 
 

 
 םיבישמה םעטמ הבוגת

 
 ,לדנה לינ טפושה דובכ ,שולשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל םאתהב

 תוריחבה תדעו ר"וי דובכ שקבתמ ,היפל הריתעל םתבוגת תא שיגהל ,םיבישמה הזב םידבכתמ

 .התוחדל הדבכנה

 
 הבוגתה יקומינ הלאו

 תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל תשגומה ,רתועה לש ותשקב אוה ונינפבש הריתעה לש הניינע .1

-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל 119 ףיעס יפל ,1959-ט"ישת ,)הלומעת יכרד(

 תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכמ ,1973-ג"לשת ,תוגלפמ ןומימ קוחל )זיג10 ףיעסו 1969

 קוחל א"י קרפ יפלו ,הלומעת יכרד קוחל )ח(ה16 ףיעס יפל הריבע השעמ עוציב ענומה וצ" ןתיל

 םהל הרומה וצ :1959-ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל ,תסנכל תוריחבה

  ."םירומאה םיקוקיחה תוארוהל דוגינב רקס לש תואצות וא רקס לכ םסרפל קיספהלו לודחל

 
  :עבוק הלומעת יכרד קוחל )ח(ה16 ףיעס .2

 
 ינפלש ישיש םוי םותב התליחתש הפוקתב  )ח(

 תריגס דעומב תמייתסמהו תויפלקה תחיתפ

 רוביצל בתכב םדא םסרפי אלו רדשי אל ,תויפלקה

 וא ורדוש אלש תוריחב רקס לש ויתואצות לע
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 הפוקתה לש התליחת ינפל רוביצל בתכב ומסרופ

 לע הרומאה הפוקתב םסרפמה וא רדשמה .הרומאה

 ינפל ומסרופ וא ורדושש תוריחב רקס לש ויתואצות

 רקסהש הטלבהב ןייצי ,הפוקת התוא לש התליחת

 וא העבצה יסופד לע ונממ דומלל ןיאו ינכדע וניא

 .םוסרפה וא רודישה םויב רוביצה לש תודמע
 

 םסרפל וא רדשל ןיא יכ ,תעבוק הלומעת יכרד קוחל )ח(ה16 ףיעס תארוה יכ םידמל ונא הנה .3

 .םסרופ אלש תוריחב רקס תואצות בתכב

 

 םושמ תעבונ בתכה תשירד .בתכב םירקס תואצות םסרפל ןיאש עובקל רחב קקוחמה ידכב אל .4

 לש העבצהה יסופד חוליפ ללכ ךרדב ללוכש ,ריבסה רחובה לע יתוזחה דמימל שיש העפשהה

 הגצה .ב"ויכו םימושיר ,תומרגאיד ,םיפרג תועצמאב בורל ,תוריחבב תודדומתמה תומישרה לכ

 הלוכי ןכ לעו רחובה לש תיתוזחה ותעדותב תטרחנ ליעל ראותמה ןפואב בתכב םירקס לש

  .תרחא ךרדב אלו בתכב םירקס םוסרפ רוסאל שקיב קקוחמה ,ןכל .ותדמע לע העפשה הל תויהל

 
 רבודמ אל .תוריחב רקס לש תואצותב אל ףאו תוריחב רקסב ללכ רבודמ אל ונינפבש הרקמב .5

 לכ לש אלא העבצהה יסופד לש רחא העבצה יעצמא לכב וא םיפרג םיעצמאב בתכב הגצהב

  .ןקלח לש רעצמל וא ,םידמעומה תומישר

 
 העדוה ןיב לדבהה .בתכב וניאש אליממו רקסב אלו תילוק העדוהב רבודמ ונינפבש הרקמב .6

 םינוש םישוח ינש .תוארל ןיבל עומשל ןיב לדבהל לוקשו לודג אוה תיתוזח הגצה ןיבל תילוק

  .ןיטולחל

 
 יבגל רתועה לש רואיתהש יאדוובו רקס לש תואצותב אלו רקסב אל רבודמ ןיא ,ןכ לע רתי .7

 )א(ה16 ףיעסב "תוריחב רקס" יוטיבה תרדגהל הנוע הניא הנודנה תילוקה העדוהה לש הרדגהה

 .ןורחאה עובשה ףוס לש םירקסהמ הלועש המגמב טלחהב רבודמ .הלומעת יכרד קוחל

 
 רקס תניחבב הניא ,"םיטדנמ 59 ןימיה שוג ,םיטדנמ 35 דוכילה :םיארמ םירקסה לכ" ,הרימאה .8

 המישר לכ יבגל אל ףאו םידמעומה תומישר לכ יבגל הספדהה יסופד תא תטרפמ הניאש םושמ

 .תפסונ תרחא

 
 ,ירמגל תכרפומ איה 22-ה תסנכב הנתינש הטלחה לש תכשמתמ הרפה יבגל רתועה לש ויתונעט .9

 לע רבודמ ןאכש דועב בתכב םוסרפ לע רבוד םש .תילכתב הנוש םש ןודנש הרקמהש םושמ

 העדוה לע רבודמ ונניינעבש דועב ,תיפרג הגצה לע רבוד םש ;דוכילה ירחובל תילוק העדוה

 ,קוחה תוארוה לש הרפה הווהמ הניאש ,דבלב תחא הטלקהל תעגונ רתועה לש ותנעט לכ .לוקב

 .יתייאר סיסב לכ הל ןיא ףאו תכשמתמ הרפה הניא אליממו

 

 )1()א(119 ףיעס יפל ,תוריחבה לש ריבסה ךלהמל הערפהב רבודמ ,היפל רתועה לש ותנעט םג .10

 רסוח תאפמ הרקמ לכבו ,תיטפשמו תיתדבוע תיתשת לכ תרסח איה תסנכל תוריחבה קוחל

  .תוכיראב התוא ךירפהל ,ךרוצ היהיש לככ ,תוכזה תא םמצעל םירמוש םיבישמה ,ןמזה
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 ידי לע ונעטנש תודבוע לע םיססבתמו םייטפשמ םבורש הבוגתב םיטרופמה םיקומינה רואל .11

 ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו לש ביכראב תאצמנה 22 -ה תסנכהמ הטלחה לעו ותריתעב רתועה

  .ריהצת שגומ אל

 
 

  .הריתעה תא תוחדל שקבתמ הדבכנה תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי דובכ ,ליעל רומאה רואל .12

        

 

 
  :הבישמה חכ יאב
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