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 םילשורי יזוחמה טפשמה תיב

 םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב

 _____-07-22 ם"תע  

 

 )580425700 'סמ( )ר"ע( עדימה שפוחל העונתה :תרתועה

 וא/ו 64835 .ר.מ ,ירדא ילחר וא/ו 75759 .ר.מ ,ןדס רוא ד"הוע י"ע 
 69711 .ר.מ ,טילש רלקניו הרעי

 ופי-ביבא-לת ,26 ןואג הידעס 'חר

 03-9560359 :סקפ ;052-3687579 וא/ו 03-9560146 :'לט

  info@meida.org.il :ל"אוד תבותכ

 
 -   דגנ - 

 
 תואירבה דרשמ :בישמה

 )יחרזא( םילשורי זוחמ תוטילקרפ תועצמאב 

 םילשורי ,הנפד תולעמ ,7 ל"חמ 'חר

 02-6705642 :סקפ ;02-5419555 :ןופלט

 jer@justice.gov.il-ez :ל"אוד תבותכ

 20 טרפל םאתהב ,2,014₪ ךסב הרגא המלוש הריתעה תשגה םע :הרגא
 .2007–ז"סשתה ,)תורגא( טפשמה יתב תונקתל תפסותל

 

 תילהנמ הריתע
 ]1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח יפ לע[

 רבד חתפ

 ,עדימ תושקב הנומשל הנעמ רוסמל ,תואירבה דרשמ אוה ,בישמל תורוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב .1

 ,םישדוח השימח לש ףצר לע ,)קוחה :ןלהל( 1998–ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח תוארוהל םאתהב ושגוהש

 יכ עבוקה ,קוחל 7 ףיעסב רומאל דגונמ הז רשקהב הנעמ ןתמ-יא .תושרה תטלחה הרסמנ אל ןניינעבו

 בחרויש יפכ .םידחוימ םירקמב אלא ,םימי 30 לע הלוע וניאש ןמז קרפב עדימ תושקבל בישהל שי ,ללככ

 .םימי )!(270-ל םימי 148 ןיב לע דמוע תושקבהמ תחא לכ השגוה זאמ ףלחש ןמזה קרפ – ןלהל

 תוקסוע ןלוכ תושקבה .הקיספב תובר בתכנ התובישח לעו קוחב תנגועמה עדימל תוכזב בישמה עגפ ,ךכב .2

 .יתועמשמ ירוביצ ןיינע םהב שיש םיאשונב

 :תושקבה תמישר ןלהל

 ;םיחפסנה ץבוקל 2 'מע – )םימי 270( 24.10.2021  םוימ ,תואירבה דרשמ לש עדימ ירגאמ .א

 ;םיחפסנה ץבוקל 6 'מע – )םימי 253( 10.11.2021 םוימ ,הנורוקמ םירטפנ לש עקר תולחמ .ב

 ;םיחפסנה ץבוקל 10 'מע – )םימי 190( 12.01.2022 םוימ ,םילוח יתבב תודלוי תדרפה .ג

 ;םיחפסנה ץבוקל 15 'מע – )םימי 184( 18.01.2022 םוימ ,תורשפ ימכסה .ד

 ;םיחפסנה ץבוקל 17 'מע – )םימי 181( 21.01.2022 םוימ ,הנורוקה תפוקתב תוטקש תודיל .ה

 ;םיחפסנה ץבוקל 21 'מע – )םימי 179( 23.01.2022 םוימ השקב ,תואירבה דרשמ טוב טא'צ .ו

 ;םיחפסנה ץבוקל 25 'מע – )םימי 161( 10.02.2022 םוימ השקב ,ןוזמ לע הרבדה ירמוח תויראש .ז

 .םיחפסנה ץבוקל 34 'מע – )םימי 148( 23.02.2022 ,לארשיב תונדבוא לש יתנש רפסמ .ח

 .ןתשגה רדס יפ לע תורדוסמו 1 חפסנכ תנמוסמו ,וז הריתעל תופרוצמ עדימה תושקב
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 תודבועה תיצמת

 .תונוש עדימ תושקב תרתועה השיגה ,םישדוח השימח לש ףצר לע ,ליעל הראותש המישרב רומאכ .3

 ופלחש ףא – ליעל תורכזומה תושקבהמ תחא ףאב הנעמ ןתינ אלש ירה ,קוחל 7 ףיעסב רומאה ףא לע .4

 .קוחב םיעובקה םיילמיסקמה םימיה 120-מ הלעמל ופלח אלא קוחב םיעובקה םימיה 30 קר אל

 םעפב אלו( תרתועל רצב םלוא ,הריתע תשגהמ ענמיהל תנמ לע םיצמאמ התשע תרתועה יכ רהבוי .5

 רחא יעצמא לכ ןיא הלשכ תרתועה תא ריתומו קוחב םיעובקה םידעומב דמוע וניא בישמה )הנושארה

 .הריתע תשגה דבלמ

 ףא לעו ,םירקמהמ דחא לכב קוחל )ג(-ו )ב(7 ףיעסל םאתהב תוכרא איצוהל ותבוחב דמע אל ףא בישמה .6

 תורוכזת ,ךרדה ךרואל יכ רהבוי דוע .הנינעית תושקבה יכ הווקתב הז דעומל דע תרתועה הניתמה ,תאז

 הריתעל  2 חפסנכ תונמוסמו תופרוצמ תורוכזתה .תורומאה תושקבה ןמ תחא לכל עגונב ואצוה תובר

 .)םיחפסנה ץבוקל 34 'מעמ לחה( יגולונורכ רדס יפל תאזו ,וז

 אל םא יכ הנייצב ,בישמה לא תרתועה התנפ 2022 ילויב 7 םויב ,ועייס אל םינושה םיבתכמהש רחאל .7

 לעו ,ליעל תורכזומה תושקבל עגונב יוניש לח אל זאמ .הריתעה שגות ,ולא תושקבל תוטלחה  הנרסמית

 .וז הריתע תשגומ ןכ

 .)םיחפסנה ץבוקל 47 'מע( וז הריתעל 3 חפסנכ תונמוסמו תופרוצמ הריתעל חלשנש הארתהה בתכמ

 .הריתעה תשגומ – הז םויל דע תושקבל בישה אל בישמהש הדבועה חכונ .8

 

 ךילהל םידדצה

 לש םיכרע םודיק ןכו תופיקש םודיקל תלעופה המושר התומע ,עדימה שפוחל העונתה איה תרתועה .9

 ךלהמב יכ רעוי .הנעמל וכז אלש עדימה תשקב תא השיגהש איה תרתועה .2004 תנשמ דוע ,תופיקש

 תויושר לש קבאמה תודוא לע םיטרפל עגונה עדימ תפישחל תובר תרתועה הלעפ ,הנורוקה תפגמ תפוקת

 .הפגמב לופיטל עגונה עדימב תוקסוע ולא תושקבמ דבכנ קלח ןכלו ,הנורוקב תונושה הנידמה

 קוח תוארוהל םאתהב ,הנעמ לבקל הרטמב תרתועה התנפ וילאש ףוגה אוה ,תואירבה דרשמ ,בישמה .10

 .קוחב םיעובקה םידעומהמ גרחש הז אוהו ,עדימה שפוח

 

 הריתעב ןודל תוכמסה

 יתב קוחל הנושארה תפסותל 2 טרפל םאתהב הריתעב ןודל תיניינעה תוכמסה הז דבכנ טפשמ תיבל .11
 יתב תונקתל 2 הנקתל םאתהב הב ןודל תימוקמה תוכמסה ןכו ,2000–ס"שתה ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ
 .םילשורי אוה בישמה לש ובשומ םוקמ ןכש ,2000–א"סשתה ,)ןיד ירדס( םיילהנמ םיניינעל טפשמ
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 קוחב םיעובקה םידעומה לע

 30 לע הלעי אלש ןמז קרפב עדימ תשקבל בישהל תירוביצ תושר לע יכ עבוק עדימה שפוח קוחל 7 ףיעס .12

 ןמז קרפב הנעמה דעומ תא ךיראהל ,קוחב התרדגהכ ,תירוביצ תושרל רשפא קקוחמה ,תאז םע .םימי

 .עדימה שקבמ ןוכדע ךות ,םיפסונ םימי 90 דע לש ילמיסקמ

 תרגסמב עדימ תושקבל הנוע וניא בישמה התרגסמבש הנושארה םעפב רבודמ ןיא ,תרתועל רצב .13

 השגוהש השקב התנענ אל וז הנשב השגוהש 8911-03-22 ם"תע תרגסמב ,ךכ .קוחב םיעובקה םידעומה

 ןכ םג השגוה 36850-06-21 ם"תע תרגסמב ןכו )הריתעה תשגה תובקעב ןתינ הנעמה( םיבר םישדוח ינפל

  .בישמה תוסחייתהל וכז אלש עדימ תושקב רפסמל הנעמ ןתמ-יא חכונ הריתע

 רהבויו( םימי 120-מ הלעמל ופלח ,הלעמ המישרב תורכזומה תושקבהמ תחא לכל עגונב ,ליעל ראותמכ .14

  .)יתועמשמ ןמזב רבודמ יכ

 עיקשהל תרתועל איה תמרוג ,ךכ ךותבו עדימל תוכזב תעגופ הברה הנתמהה םצעש ןבומכו ןבומכ .15

 .עדימל תוכזה שומימ אוה השקובמ לכשכ םיבר םיבאשמ

 תקיקח םע ועבקנש םידעומה .הנעמ ןתמל טרדנטס רצייל םישקבמ עדימה שפוח קוחב ועבקנש םידעומה .16
 רתוי ריהמ הנעמ םדקלו ליעוהל הרומאש ,תיגולונכטה תוחתפתהה תא ןובשחב וחקל אל אליממ קוחה
 תרגסמב הנעמ רסמנ אל ,ידמ ,םיבר םירקמב יכ אוה םויה בצמה ,תאז םע .תושגומש עדימה תושקבל
 .קוחב םיעובקה םידעומה

  :אנשיל יאהכ ביבא-לתב םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיב עבק ,רגנטש תשרפ תרגסמב .17

 םישקבמה תא ושיתי אלו עדימה שפוח קוחבש םידעומה לע ודיפקי תויושרה יכ תובישח שי"
  ."תובושת ןתמב 'תבחס' תועצמאב

 .)25.2.2014 ובנ( ןידה יכרוע תכשל 'נ רגנטש 36541-12-12 )א"ת םיילהנמ( ם"תע

-יאש ,יתוהמ ןיינע םא יכ "ינכט" ןיינע קוחב םיעובקה םידעומב תוארל ןיא יכ רהבוה תורפסב םג ךכ .18
 רמוס ללה ר"ד ביחרה ךכ לע קוחה תוארוהמ ןכותה תא ןקורל םימיוסמ םינבומב היושע ,וב הדימע
 :ןלהלכ ורמואב

 םירקמה לש טלחומ בורבו לוזב ,תוליעיב ,תוריהמב תונעיהל הכירצ עדימ תלבקל השקב"
 תוחצנתה בייחמה רתוימ בוכיע לכ אלל ,)קוחה יפ לע ....[ םיגייסה לש םרדגל םיסנכנ םניאש(
 תעגופ עדימ תלבקל תוכזה שומימ לע םיישק לש הָמָרֲעַה לכ .תואכרעל היינפו תושרה םע
 תא שבגל רוביצהמ ענומ תמא ןמזב עדימה תלבקב בוכיע .תוכזה לש תיטרקומדה הרטמב
 תיבל היינפב תוכורכה תוהובגה תויולעה רואל ,ןכ ומכ .תוילאוטקא תויגוס יבגל דעומב ותעד
-יאל םירקמה ןמ רכינ קלחב איבי ,קוחכ הנוצרמ עדימה תא רוסמל תושרה בוריס ,טפשמה
 םירקמב ]...[ ולבקל יאכז שקבמה היה ןיד יפ לע םא םג ,עדימה תלבקל תוכזה לש השומימ
 הריתעב טפשמה יתבב ןוידל םעיגה םע ...עדימה תא רוסמל תושרה יגיצנ םימיכסמ ,םיבר
 ,הליחתכלמ עדימה לש ותריסמ־יאל םוקמ היה אל יכ הדיעמ וזכ השיג ]...[ עדימה תריסמל
 תא עיקשי אלו וילע םימרעומה םיישקה ןמ שאייתי שקבמהש התייה תושרה לש התווקת יכו

 ."טפשמה תיבל היינפב םיכורכה םירכינה ףסכהו ןמזה יבאשמ

 .)ג"סשת( 446–445-ו 438, 435 ח טפשמה "תואיצמהו ןידה :עדימה שפוח קוח" רמוס ללה

 קוח לש תירקיעה תילכתה לש השומימ תחת רתוח השקבל הנעמ ןתמב ברה יוהישה יכ רעוי דוע .19
 העונתה 398/07 ם"עע לשמל ואר( ןוטלשה ישעמ לע תירוביצ הרקב רשפאל איהש ,עדימה שפוח
 ;)2008( לברא טפושה לש הניד קספל 52 ,47 'ספ ,284 )1(גס ד"פ ,םיסימה תושר 'נ עדימה שפוחל



4 
 

 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספ ,ךוניחה דרשמ 'נ עדימה שפוחל העונתה 1245/12 ם"עע
23.8.2012(. 

 

 רבד ףוס

 עדימה תושקבל ויתוטלחה תא רוסמלו ולדחמ תא קיספהל בישמל תורוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב .20

  .ליעל תורכזומה

 מ"עמו ד"וע ט"כש תוברל ,הז ךילה ןיגב תואצוהב בישמה תא בייחל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ןכ ומכ .21

 רתייתי ךכבו ,קוחב םיעובקה םידעומה תרגסמב עדימ תושקבל תויושר ובישי דיתעבש תנמ לע ,ןידכ

  .עדימ תושקבב תוטלחה תלבק ךרוצל טפשמה תיבל היינפב ךרוצה

 ץבוקל 1 'מע( עדימה שפוחל העונתה תיל"כנמ םעטמ ,הב רומאה תכימתל ריהצת ףרוצמ וז הריתעל .22

 .)םיחפסנה

 

 _______________  
ד"וע ,ןדס רוא   

 


