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תודבועה

ךשמב ץראה יבחרב םינוש םירתאב "רשיפ" תרבח לש תוריכמה תקלחמב דבע דבועה
הז ללכבו ,תופסונ תועשב דובעל דבועה שרדנ ותדובע יכרוצל .םינש הרשע עבשכ
,תועיסנה םויס רחאלש תועשב ותיבמ עציב התוא הבורמ תידרשמ הדובע ,תווצ תובישי
.תורחואמה הלילה תועשב ינורטקלאה ראודה תועצמאב הנעמ ןתמו םירצומה רוזיפ
רתיה ןיבו םינוש םימוכס םולשתל הקיסעמה דגנ העיבת דבועה שיגה וירוטיפ רחאל
תאו הדובעה תועש תא לצינ דבועה יכ ,הנעט הקיסעמה .תופסונ תועש ןיגב םולשת
.הלצא דובעל רומא היה ןהב תועשה ךלהמב תיטרפ תפסונ הדובעל לביקש בכרה
 .ותדובעמ רטופ ןכמ-רחאלו עומישל דבועה ןמוז ךכ תובקעב
ידיב קזחומה דיינה ןופלטל ןוכיא ח"וד תלבקל וצ ןתמל השקב השיגה הקיסעמה
ואצמיה םוקמ לע רוא ךופשל לכוי ןוכיאה ח"וד ,התנעטל .םיישדוח ךשמל דבועה
 .םולשת דבועה עבות ןניגב תופסונה תועשב תוברל ,הדובעה ןמזב דבועה לש יתימאה
השקבה אושנ עדימהש םגה יכ ,עבקו השקבה תא החד הדובעל ירוזאה ןידה-תיב
יתדימ וניאש ןפואב דבועה תויטרפב עגפי ויוליגש עדימב רבודמ ירה ,העיבתל יטנבלר
 .שרדנל רבעמו
.ןאכ ןודנה ,הדובעל יצראה ןידה-תיבל ל"נה הטלחהה לע רוערע השיגה הקיסעמה

הדובעל יצראה ןידה תיב לש ןידה קספ

:דוסי קוחב הנגהל שרופמ ןפואב התכז ,יוליגה ךרע לומ לא תדמועש ,תויטרפל תוכזה
.תויטרפה תנגה קוחבו ותוריחו םדאה דובכ

םוחתב דחוימבו תויטרפל תוכזה לע הנגהל םידחוימ םירגתא ביצמ יגולונכטה ןדיעה
םייחל הדובעה ייח ןיב לובגה וק לש רבוגה שוטשטה חכונ ,תאז ;הדובעה יסחי
רשא םידיינ םינופלטו םיבשחמ םהבו תרושקתה יעצמא יובירו ,הזמ – םייטרפה
ירצחב םיאצמנ םניאשכ םג םרטנלו םידבועה לע חקפל לוכי קיסעמהש ךכל םימרוג
ןיבו יעוצקמה םלועהו יטרפה םלועה ןיב שוטשטה םירקמהמ קלחב .הזמ - קיסעמה
ובש ליזנ בחרמ תויהל ךפה הדובעה םוקמ יכ ,ךכל ליבומ טרפה תושרו םיברה תושר
הצוחמו הדובעב םוקמ לכב ןמז תדוקנ לכב הלועפ לכב חוקיפ לאיצנטופ שי קיסעמל
 .הל

ץוחמ תעצבתמ םתדובע רקיע רשא םידבועל רשקהב םימצעומ םירומאה םירגתאה
השקתי הז בוליש לשב .רתאל רתא ןיב ההובג תודיינב תנייפואמ איהו קיסעמה ירצחל
םיעצמאב אלא רכשה תנגה קוחב ועמשמכ ,תוחכונ ןמוי להנל ותבוחב דומעל קיסעמה
.תרחא וא וז הדימב דבועה תויטרפב העיגפב םיכורכ תויהל םילולעה ,םייגולונכט
םתועצמאבש םינוש םייגולונכט םיעצמאב  הז גוסמ םידבוע םידייצמ םיקיסעמ ,ןכאו
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בשחמ ,ןטוונ םע דומצ בכר ,דיינ ןופלט ןוגכ ,הדובעה תועש תרגסמ לע חקפל םדיב שי
.דועו דיינ

הניה תויטרפל תוכזה יכ ,איה אצומה תדוקנ :םינושה םיסרטניאה ןיב ןוזיאה ןינעל
יכילה וא תויטרפל תוכזה םאה - המ לע רבוג המ שארמ עובקל ןתינ אל ,עמשמ .תיסחי
 .יוליגה

תויטנבלר )1423 'סמ ןיזגמב 'ר( האווסנלק תכלהו )1105 'סמ ןיזגמב 'ר( בוקסיא תכלה
ןינע( תויטרפב העיגפב הכורכה הקיטקרפ גיהנהל שארמ קיסעמה שקבמ רשאכ
ךורכה הזכ תוברל ,אלמ עדימ ונממ לבקלו דבועה בשחמל הרישי השיג וא )האווסנלק
אוה הלא ינשל ףתושמה הנכמה .)בוקסיא ןינע( תיעצמא יתלב הרוצב תויטרפב העיגפב
-לע ותוינידמל יוטיב ןתיל קיסעמה שרדנ ןכלו ,רדסהב תינבומ תויטרפב העיגפהש -
.םיכמסמ יוליגל רשקהב ועבקנ אל הלא תוכלה .םהידעצ לכלכל ולכוי םידבועהש תנמ
םודיקו תוליעי ,תונגוה יחנומב יוליגה סרטניא תא ינטרפ ןפואב לוקשל שי הז רשקהב
ויתוביסנב רותל תלוכיה תא - רקיעה הזו - םגו ,תויטרפה סרטניא לומ תמאה רקח
םוסרפ ,דגנמ .תויטרפב העיגפה רועזמ ןונגנמ רחא הרקמו הרקמ לכ לש תודחוימה
היהי זא םג ןכש ,שקובמה עדימה יוליג חרכהב הקידצמ הניא ,המצעלשכ ,תוינידמ
 .תויטרפב העיגפה לש התויתדימ תא ןוחבל םוקמ

תוליע ןיבמ םייתשל סחיב ,הז הרקמב ,םייקתמ רצה ונבומבתויטנבלרה ןחבמ
ושענ דבועה ירוטיפ - הקיסעמה תנעטל .םירוטיפה תליעל תעגונ ,הנושארה .העיבתה
ךופשל ולכוי ןוכיאה תוח"ודשכ ,ותדובע תועש ךלהמב עציבש תיטרפ הדובע עקר לע
תאזו תופסונ תועשב הדובעב תקסוע הינשה העיבתה תליע .ואל םא היה ךכ םא רוא
תולטמו תומישמ עצבל ותיבל ועיגה םע ,שרדנ תע ןה ,דבועה לש ויתועיסנ תרגסמב ןה
םוי ןיב וכשמנש תוריכמ יסנכב בצייתהל שרדנ תע ןהו בשחמה תועצמאב תוידרשמ
תשירד תא שקובמה ןוכיאה וצ םייקמ וז העיבת תליע לש הרשקהב םג .םימי הרשעל
.רצה הנבומב תויטנבלרה

תא ןובשחב תחקל ךירצ בחרה ונבומב תויטנבלרה ןחבמ תרגסמב שרדנה ןוזיאה
התשקב תא המצמצ הקיסעמה :ןמזה ריצ - יוליגה ףקיה :םיאבה םילוקישה
ןכו 20:00 - 6:00 ןיבש תועשל 'ה - 'א םימיל ,דבועה לש ותדובעל םינורחאה םיישדוחל
הממיה תועש לכ תא ללוכה וצ יכ ,ןייצל שי .14:00 - 06:00 ןיבש תועשל ישיש םויל
םרות וניא הזככו תקולחמה תעירימ גרוח אוה ןכש ,יתדימ וניאו שרדנה ןוזיאהמ גרוח
םהב םישדוחה רפסמ תלבגה .ולברסמ - ךפיהל אלא ,ןוידה תוליעי וא תמאה רקחל
.ותויתדימ תא תללכשמ וצה ןתינ

אוה ,ךילהב ןיד לעבל סחייתמ יוליגה וצ אשונ עדימה :ןיד לעבל ותקיז - עדימה גוס
תשגה םצעב יכ ,אוה וז השיפת דוסיב חנומה ןויגיהה .ךילהל ישילש דצל אלו ,דבועה
תניחבב .ןויסיחב וא תויטרפב העיגפל הנעט לע אללכמ רותיו תוארל שי העיבתה
,דיינ ןופלט רישכמ תועצמאב רגאנ עדימה יכ ןובשחב תחקל שי ןידה לעבל הקיזה
ךיישה יטרפ ןופלט רישכמב אלו ,ותדובע ךרוצל תאזו וקיסעמ ידי-לע דבועל ןתינש
 .ותדובע ךרוצל שומיש וב השוע דבועהו דבועל

ןומטל םילולע רלולסה תרבח ידי-לע םירסמנה ןוכיאה ינותנ :עדימה תריסמ ןפוא
יכרוצל אלש דבועה לש ואצמיה םוקמ תודוא עדימ ונייה ,"ףדוע עדימ" םג םבוחב
רשא דבועל לכ םדוק ןוכיאה ינותנ תרבעהב איה היוארה ןוזיאה תדוקנ ,ןכ-לע .ותדובע
לש יקלח יוליג תרשפאמ ףדוע עדימ תטמשה.ףדועה עדימה תא ריחשהל יאשר אהי
םיסרטניאב תיתדימ הניאש העיגפ עגופ בחרהו ללוכה יוליגה וב םוקמ עדימ
רחב דבועהש עדימה קר וז ךרדב .תויטרפל תוכזה תוברל הנגהל םייוארה םייטפשמ
,תויטרפב העיגפה רועזמל תמרות וז עדימ תריסמ ןפוא .קיסעמה ידיל עיגי ותולגל
תרגסמבו ותדובע ךרוצל תומוקמב דבועה ההוש הדובעה תועשב יכ ,איה החנהה ןכש
דיתעש עדימה והזו ,קיסעמה יפלכ תויטרפל תוכזה תבילב םייוצמ םניאש ודיקפת
 .לבקל קיסעמה

ויתובוחל ףילחת הווהמ הניא קיסעמל ןוכיא תוח"וד תריסמ יכ ,ריהבהל שי תאז םע
רושקה לכב החונמו הדובע תועש קוחל 25 ףיעסו רכשה תנגה קוחל 24 ףיעסל םאתהב
תלבגומ הז הרקמב הטלחהה .הדובעה םוקמב םירדוסמ תוחכונ תוח"וד םויקל
קיסעמה ירצחל ץוחמ תעצבתמ ותדובע רשא דבועב רבודמ וב הרקמה לש ויתוביסנל
 .רתאל רתאמ ההובג תודיינב תנייפואמו

-לע ירוזאה ןידה-תיבל רזחומ ןינעהו לבקתמ הקיסעמה לש רוערעה - רומאה לכ רואל
ישדוח ינשל סחיב תרושקת ינותנ ןתמל רלולסה תרבחל הנפומה וצ איצויש תנמ
רשא ,דבועל ןירשימב ורבעוי תרושקתה ינותנ .רומאכ ,דבועה לש םינורחאה הדובעה
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הקיסעמה ידיל ןכמ-רחאל ריבעהלו ותטישל ףדועה עדימה תא ריחשהל יאשר אהי
 .תורחשהה ללוכ עדימה תא

 .)4.3.2018 םויב ןתינ ןידה קספ(

 הדובע תביבס
 יאנתו תועש
הדובע

םיניישעתה תודחאתה רזוח - םיינטרפ םירדסה - הדובעה עובש רוציק

םיינטרפ םירדסה רבדב רזוח 29.4.2018 םויב המסרפ לארשיב םיניישעתה תודחאתה
ךרואל הדובעה תעש תתחפה לשהשימג הקולח ורשפאיש ,הדובעה עובש רוציקל
.עובקו רדגומ םויב תחא העש תתחפה םוקמב עובשה

אצוהש הבחרהה וצו תועש 42 - ל הדובעה עובש רוציק רבדב יצוביקה םכסהה ,רוכזכ
םויב תחא הדובע תעש תתחפה ידי לע עצובי הדובעה עובש רוציק יכ ,םיעבוק וחוכמ
.)1475 ןיזגמב 'ר( הדובעה עובש ךלהמב עובקו רדגומ

םקוהש יוגיהה תווצ ךמסומ )1425 ןיזגמב 'ר( יצוביקה םכסהל5.2 ףיעסל םאתהב
םינושה ,םיינטרפ םירדסה םימייוסמ הדובע תומוקמב רשאל םכסהה חוכמ
42 דע לש המרונה תרימש ךות ,הדובעה עובש רוציק ןינעל םכסהב ועבקנש םירדסההמ
.עובשה ינפ לע התחפהה תעש לש השימג הקולח - ירק .תויעובש הדובע תועש
.םימי השימח ןב הדובע עובשב הדובע םוי לכב תוקד 12 תתחפה :אמגודל

הדובעה תעש רוציק שומימל תורשפאב םיניינועמה םילעפמ ,ל"נה רזוחל םאתהב
.ינטרפ רדסהל רתיהל השקבב יוגיהה תדעוול תונפל םינמזומ רומאכ ינטרפ רדסהב

:ףרצל שי ינטרפה רדסהל השקבל

רדסהה שרדנ םניגב הרבחה ידבוע םאה ,הרבחב םידבועה רפסמ ,הרבחה יטרפ .א
.ןכיהו םידגואמ

םניגב םיקומינה ,לעפמב הדובעה ירדסו יפוא רואית ,שרדנה ינטרפה רדסהה רואית .ב
.ינטרפ רדסה תלבק יאב ,ןנשיש לככ ,תוכלשהה ,ינטרפה רדסהה שקבתמ

.השקבל עגונב רשקה שיא יטרפ .ג

.תורמשמב הדובעב םידבוע םהב הדובע תומוקמ םה ללכה ןמ םיאצוי יכ ,שיגדהל שי
הדובעה ירדס תאו תרמשמ לכ לש הדובעה תועש תא קיסעמה עבקי הלא תומוקמב
תורמשמב קיסעמל ,ירק .הדובעה עובש רוציקמ האצותכ ,הדובעה יכרצל םאתהב
ךרוצ אלל תאזו ,ותדובע יכרצל םאתהב השימג ךרדב רוציקה תעש תא קלחל תוכזה
.ינטרפ רדסהל היינפב

.םיניישעתה תודחאתהב םירבחה םיקיסעמל קר סחייתמ ל"נה רזוחה יכ ריהבהל שי

.ןאכ רשוקמ ואולמב רזוחה

 הדובע תביבס
 יאנתו תועש
הדובע
 לומגתו רכש
רחא

 העשל םומינימ רכש - הנידמה תורישב הדובעה עובש רוציק

הרהבה הבוהמילשמ היחנה26.4.2018 םויב םסרפ רצואה דרשמב רכשה לע הנוממה
םכסהה חוכמ םקוהש יוגיהה תווצ תטלחה תובקעב ,העשל םומינימ רכש ךרע ןינעל
ל הדובעה עובש רוציק" :1480 'סמ ןיזגמב 'ר( קשמב הדובעה עובש רוציקל יצוביקה
עובש רוציקל הבחרה וצ" :ןכו"םומינימ רכש םירכתשמל העשה ךרע - תועש 42 -
.)"ירוביצה רזגמב - תועש 42 - ל הדובעה

:היחנהל םאתהב

ח"ש 29.12 -ל העשל ח"ש 28.49 -מ הלעי העשל םומינימ רכש ,1.4.2018 םוימ לחה
.)תועש 182 יקלח ח"ש 5,300(            העשל

הדובעה םלועב הטירוטוא ןיזגמ3



דבוע לש העשל רכשה םג ומכ תישדוח תרוכשמב דבוע לש העשה ךרע יכ ,ןכ-לע רהבומ
 .)ח"ש 29.12( ליעל רומאהמ תחפי אל ,יתעש

קוח ןוקית םודיקב ךומתל רצואה דרשמ תמכסה םע דחא הנקב הלוע וז היחנה יכ ןיוצי
.םומינימ רכש

הפוקתב וצפוי הנידמה תורישב הדובעה עובש רוציק רבדב תופסונ תומילשמ תויחנה
 .הבורקה

ת/רבחמה .והשלכ יטפשמ ץועיי וא תעד תווח הווהמ וניאו דבלב עדימכ אבומ בותכה .תיעוצקמה הקלחמה תלהנמ - ד”וע ,רימש לכימ :תכרוע
 ןופלטב תיעוצקמה הקלחמה םע רשק רוציל ןתינ .ןיזגמב םסרפתמה עדימב םישמתשמה וא/ו םיארוקה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ םניא הרבחה וא/ו

 .© םילהנמל םילכו עדימ - הטירוטוא תצובקל תורומש תויוכזה לכ .ליימב וא 5383233-03
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