
 
 

 
 

 ןוילעה טפשמה תיבב

 
 1806/19 ב"א
  1866/19 ב"ע
 1867/19 ב"ע

  1876/19 ב"ע

 
 תויח 'א האישנה דובכ  :ינפל
 לדנה 'נ טפושה דובכ 
 ןמלגופ 'ע טפושה דובכ 
 תימע 'י טפושה דובכ 
 גרבלוס 'נ טפושה דובכ 
 זוזמ 'מ טפושה דובכ 
 ןורב 'ע תטפושה דובכ 
 ארק 'ג טפושה דובכ 
 ץנימ 'ד טפושה דובכ 
 

  :ןיינעב
 

 :1806/19 ב"אב םישקבמה
 
 
 

 :1866/19 ב"עב םירערעמה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1867/19 ב"עב םירערעמה
 
 
 
 

 21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו
 
 ןמרביל רודגיבא כ"ח .1
 ררופ דדוע כ"ח .2
 "ונתיב לארשי" תעיס .3
 
  'גירפ יוואסיע .1
 דלפנרוק רפוע .2
 קבטיל הרטע .3
 ימע ןב יבד .4
 ןהכ הינוס .5
 סרפ דר'ציר .6
 קאראי ןרע .7
 לגס ליג .8
 טיבש ויח ןהכ תירפש .9

 ידעס המאסוא .10
 הטיבש םאיוו .11
 הלידפ ףסוי .12
 צרמ תעיס .13
 ריפש ויתס כ"ח .14
 העונתה – הנידמו תדל ימרופרה זכרמה .15

 לארשיב תמדקתמ תודהיל
  ריאמ גת םורופ .16

 
 ירא ןב לאכימ ר"ד .1
  ריבג ןב רמתיא ד"וע .2
 יררה היעשוה .3
 וביבר יאחוי .4
 ןטיב דוד כ"ח .5



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 :1876/19 ב"עב תרערעמה

 ןהכ רודילא .6
 אצמ )יבוק( בקעי .7
 יררה לאגי .8
 לקד בקעי .9

 רקוב ןועמש .10
  םיובנזור םייח םולש יסוי .11

 
  ד"לב-ם"ער תמישר

 

 ד ג נ 
 

 ףיסכ רפוע ר"ד .1 :1806/19 ב"אב םיבישמה
 
 

  :1866/19 ב"עב םיבישמה
 
 
 
 

 :1867/19 ב"עב םיבישמה
 
 
 

 :1876/19 ב"עב םיבישמה

  הלשממל יטפשמה ץעויה .2
 
 ירא ןב לאכימ ר"ד .1
 ריבג ןב רמתיא ד"וע .2
 21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו .3
 הלשממל יטפשמה ץעויה .4
 
 ל"עת-ש"דח תמישר .1
 21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו .2
  הלשממל יטפשמה ץעויה .3
 
 21-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו .1
  'חאו דוכילה תעיס .2
  'חאו ירא ןב לאכימ ר"ד .3
 הלשממל יטפשמה ץעויה .4
 תסנכה .5

 
 :דוסי-קוחל )ב(א7 ףיעס יפל רושיא ךילה :1806/19 ב"א
 חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל )ב(א63 ףיעס יפלו תסנכה
 1969-ט"כשתה ,]בלושמ
 

 )1א(64 ףיעס יפלו )ד(א63 ףיעס יפל רוערע :1866/19 ב"ע
 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל
 

 תוריחבה קוחל )1א(64 ףיעס יפל רוערע :1867/19 ב"ע
 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל
 

 תוריחבה קוחל )א(64 ףיעס יפל רוערע :1876/19 ב"ע
 1969-ט"כשתה ,]בלושמ חסונ[ תסנכל

 

 
   ט"עשתה 'ב רדאב 'ו  :תובישיה יכיראת

 ט"עשתה 'ב רדאב 'ז
 )13.3.2019( 
 )14.3.2019( 

 

 



 
 

3 

 תוריחבה תדעו םשב
  :21-ה תסנכל תיזכרמה
 

 ב"אב םישקבמה םשב
1806/19: 

 
  ב"עב םירערעמה םשב

1866/19: 
 

  ב"אב 1 בישמה םשב
 1 םיבישמה םשב ,1806/19

 םשבו 1867/19 ב"עב
 :1876/19 ב"עב תרערעמה
 

  ב"אב 2 בישמה םשב
 ב"עב 3 בישמה םשב ,1806/19
  4 בישמה םשבו 1867/19

 :1876/19 ב"עב
 

  ב"עב 4 בישמה םשב
1866/19:  

 
 ב"עב 1 בישמה םשב

1866/19: 
 

  ב"עב 2 בישמה םשב
  םירערעמה םשב ,1866/19

 םשבו 1867/19 ב"עב
 :1876/19 ב"עב 3 םיבישמה
 

  2 הבישמה םשב
  :1876/19 ב"עב
 

 5 הבישמה םשב
 :1876/19 ב"עב

 רינש םות ד"וע ;הנביל ןיד ד"וע
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  הקיוש יעור ד"וע
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 ריבג ןב רמתיא ד"וע
 
 
 
 
  יולה יבא ד"וע
 
 
  יקסנילופמוס לטיבא ד"וע

  
 
 

 הטלחה

 

 ונינפל ואבוה 21-ה תסנכל תוריחבל םיעגונה םיכילהה תעברא .1

 לע יטילופ ףוג איהש ,תיזכרמה תוריחבה תדעו הלביקש תוטלחה תובקעב

 ונמייק .תסנכה :דוסי-קוחב ונל הנותנה תוכמסל םאתהב תאזו ,הבכרה יפ

 םויב םיטפוש העשת לש בכרהב םיצממו םיטרופמ םינויד הלא םיכילהב

 םיעגונה םידדצה לכ בר בשקב ועמשנ םהב 14.3.2019 םויבו 13.3.2019

 הערכהל עבקנש רתויב רצקה ירוטוטטסה םינמזה דס חכונל .רבדב
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 'א םויב רבכ ונעגה הילאש האצותה תא ןתיל ונשרדנ ,הלא םיכילהב

 העשת ידי לע תטרופמה הקמנהה תביתכ םירבדה עבטמו 17.3.2019

 ,וזה תעל .ירשפאה םדקהב ונידי לע ןתנית איהו ןמז תכרוא בכרהה יטפוש

 םידמועה םירבדה ירקיע לש הרצק תיצמת רוסמל תאז םע ןוכנל וניאר

  .ונעגה הילאש האצותה סיסבב

 

 תופתתשה תעינמל תוליע שולש עבוק תסנכה :דוסי-קוחל א7 ףיעס .2

 הישעמב וא היתורטמב שיש לככ ,תסנכל תוריחבב םדא לש וא המישר לש

  :הלאמ דחא ויתויואטבתהב תוברל ,םדא לש וישעמב וא המישרה לש

 

 ;תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילש )-( 

 ;תונעזגל התסה )-( 

 דגנ ,רורט ןוגרא לש וא ביוא תנידמ לש ,ןיוזמ קבאמב הכימת )-( 

  .לארשי תנידמ

 

 הכלה ,רחביהלו רוחבל הלעמב הנושארה תיתקוחה תוכזה רואל 

 תחא לע ,תסנכל דמעומ תליספב גוהנל טפשמה תיב לע יכ איה הקוספ

 םוצמצה ךרד לע ןכ תושעלו הבר תוריהז ,תסנכל המישר תליספ המכו המכ

 שרוד רשא ,רימחמו הובג יתייאר ףר יפ לע תאז .דבלב םיינוציק םירקמבו

 .דמעומה דגנכ וא המישרה דגנכ תויאר לש "תיטירק הסמ" תורבטצה

 הרטמ ףקשלו תויתועמשמו תויעמשמ-דח ,תורורב תויהל תוכירצ תויארה

 לעופ אוה ,קפס שיש לככ .דמעומה וא המישרה לצא תיזכרמו תיטננימוד

 קרו ךא תושעיהל הלוכי הליספה יכ שיגדהל יואר .תופתתשהה תעינמ דגנכ

 תוממוקמ ןהש לככ ,תושק תויואטבתה .ל"נה תוליעה שולשמ תחא תרגסמב

 תיטפשמ הליע תווהמ ןניא ,תסנכל רחא וא הז דמעומ לש ,תוזיגרמו

  .ל"נה תוליעה שולשמ תחא לש תרגסמל תוסנכנ ןניא םא ותליספל
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 רחאל תאזו 17.3.2019 םוימ הטלחהה הנתינ הלא תונורקע רואל 

 שולשמ תחא לכל תעגונה תיטפשמ הירלקפסאב ולעוהש תונעטה ונחבנש

  .ןלהל טרופיש יפכ ,ןיינעה יפל הליספה תוליע

 

 טלחוה 21-ה תסנכל תוריחבב ףתתשהלמ ירא ןב ר"ד תעינמ לע .3

 וצמיא בורה יטפושש רחאל בכרהה ירבח תעשת ךותמ הנומש לש בורב

 וישעמב שי היפל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח תא הז ןיינעב

 תיטננימוד הרטמכ תונעזגל התסה םושמ ירא ןב ר"ד לש ויתויואטבתהבו

 ןב ר"ד לש וניינעב יכ בור תעדב רבס טפשמה תיב .ותנשמ לש תיזכרמו

 התוכיאב תענכשמו תחכומ "תיטירק תיתייאר הסמ" הגצוה ןכא ירא

 תורזוחה תושקו תורורב ,תויעמשמ-דח תויואטבתה תללוכה ,התומכבו

 רוביצה דגנכ – תונורחאה םייתנשה לע שגדב ךא – םינשה ךרואל תונשנו

 קובסייפה דומעל ולעוה ןקלחש ,וללה תויואטבתהה רבצ .לארשיב יברעה

 ןב ר"ד לש ולוקב ורמאנש םירבדהו "ירא ןב לאכימ םע תידוהי המצוע" לש

 םינדמו הביא רוחרחו םירצי יוביל םושמ בורה יטפוש תעדל ןהב שי ,ירא

 ונתינש םירבסהב .לארשיב יברעה רוביצה לש ןווכמו יתטיש יוזיב ידכ דע

 ןמ שממ לש הרזח בורה יטפוש ואצמ אל וחוכ אבו ירא ןב ר"ד ידי לע

 ותודמעומל עגונ רבדהש לככ ,תאז תמועל .םהילע הטרח תעבה וא םירבדה

 אוה ףא טפשמה תיבו הלשממל יטפשמה ץעויה אצמ אל ריבג ןב ד"וע לש

 רימחמה ףרב תדמוע וילא רשקב הגצוהש תיתייארה תיתשתה יכ אצמ אל

  .תונעזגל התסה לש הליספה תליע סוסיבל שרדנה

 
 ירא ןב ר"ד לש ותופתתשה הענמנ הניגבש תונעזגל התסה לש וז הליע – שגדויו 

 תנידמב תדחוימ תועמשמו ףקות הנשמ הל שיו המצעל תדמועה הליע איה ,תסנכל תוריחבב

 חא םהל ןיאש לבסו תופידר הז עקר לע םדקמו זאמ עדיש ,ידוהיה םעה לש ותנידמכ לארשי

 ןתמ םושמ הב היה הלא תוביסנב ירא ןב ר"ד לש ותודמעומ תרשכה .םלועה תומואב ערו

  .לארשי תנידמב ימיטיגל חישכ ינעזגה חישל היצמיטיגל

 

 הניגב הליעה ןניא ףיסכ ר"ד לש ותליספ השקבתנ ןניגבש תוליעה .4

 תא בור תעדב טפשמה תיב ץמיא ףיסכ ר"ד יבגל םג .ירא ןב ר"ד לספנ
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 יתייארה ףרה יפ לע – החכוה אל היפל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח

 לארשי תנידמ לש המויק תא ללושש ימכ ותליספל הליעה – שרדנה הובגה

  .לארשי תנידמ דגנ ןיוזמ קבאמב ךמותש ימכ וא תיטרקומדו תידוהי הנידמכ

 

 ר"דל וסחויש תויואטבתהמ תופירחב גייתסה טפשמה תיב ,תאז םע 

 ךא ,תיצאנה הינמרגל האוושה תעמתשמ ןהמש תויואטבתה רקיעב ,ףיסכ

 הליעה רדגב בורה תעדל תולפונ ןניא ,הלא תוזיגרמו תוממוקמ תויואטבתה

 בורה יטפוש ועיגה דוע .לארשי תנידמ דגנ ןיוזמ קבאמב הכימת לש

 לש ויתועד יכ תשרדנה הרימחמה תיתייארה המרב חכוה אל יכ הנקסמל

 לש המויק תלילש ידכ תולוע ,הנידמה לש יוצרה יפואל עגונב ףיסכ ר"ד

  .תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ

 

 יבגל םג טפשמה תיב ידי לע הצמוא יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח .5

 לש בורב( ד"לב-ם"ערו )דחא הפ( ל"עת-ש"דח תומישר לש ןתליספ יא

 תיב ינפב ואבוה אל יכ רבס הלשממל יטפשמה ץעויה .)םיטפוש הנומש

 תא חיכוהל ידכ שרדנה הובגה ףרב תויאר אל יאדווב ,תויאר טפשמה

 דוע .לארשי תנידמ דגנכ ןיוזמ קבאמב הלא תומישר דצמ הכימת לש הליעה

 תיב ידי לע וקספנש תוכלהה ןתניהב יכ הלשממל יטפשמה ץעויה רבס

 ןיא "היחרזא לכ תנידמ" היהת לארשי תנידמש ךכל ףאושש ימ ,הז טפשמ

 דע ,תידוהי הנידמכ הנידמה לש המויק תא ,היבו הינמ ,ללושש ימכ ותוארל

  .תוריחבב המישרה תופתתשה תא וא ותופתתשה תא עונמל שי יכ

  

 לקשמ בורה יטפוש ידי לע ןתינ ,ד"לב תגלפמ יבגל הטלחהה רדגב 

 המישרב רבודמ יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה דמע הילעש הדבועל םיוסמ

 תגלפמ לש הליספ םג רורגל הלולע התליספ יכו ,תוגלפמ יתשל תפתושמ

 דמועש אוה המעטמ דמעומהשו ,תויטרקנוק תונעט ולעוה אל הדגנ ,ם"ער

 םעטמ רבעשל תסנכ ירבחש הדבועל לקשמ ןתינ דוע .הלוכ המישרה שארב

 תליע סוסיבל תולועפהו תויואטבתהה תיברמ וסחוי םהל רשא ד"לב

 וליאו ,21-ה תסנכל ד"לב םעטמ םידמעומה םע דוע םינמנ םניא ,הליספה
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 תעינמ ךרוצל תשרדנה המרב תויאר ןיא םויכ המעטמ םידדומתמה דגנכ

  .תויטנוולרה תולספה תוליע יפ לע תוריחבב המישרה תופתתשה

 

 תוכלהה לע תכמסנ טפשמה תיב ידי לע הנתינש הטלחהה .6

 תיתייארה תיתשתה לעו המימי םימימ הלא תויגוסב תוגהונה תויטפשמה

 הירלקפסאב .ןוידל הלע םניינעש המישר לכו דמעומ לכ יבגל הגצוהש

 תוליע לש ןתומייקתה הנחבנ ,תסנכה :דוסי-קוחב תנגועמה וזה תיטפשמה

  .ונעגה הילאש תיטפשמה האצותה הרזגנ הנממו תונושה הליספה

 

 העשת ךותמ םיטפוש הנומש לש בורב ,רומאכ ,הלבקתה הטלחהה .7

 לש הליעב 21-ה תסנכל תוריחבב ירא ןב ר"ד לש ותופתתשה תעינמ יבגל

 הנומש לש בורב .תסנכה :דוסי-קוחל )2(א7 ףיעס יפל תונעזגל התסה

 תמישר לש תופתתשה תעינמ יא יבגל הטלחהה םג הלבקתה םיטפוש

 רשא ,ףיסכ ר"ד לש ותופתתשה תעינמ יא לשו הלא תוריחבב ד"לב-ם"ער

 )3(א7-ו )1(א7 םיפיעסב ליעל תוטרופמה הליספה תוליע ונעטנ םהיבגל

 ףתתשהל ל"עת-ש"דח תמישרמ עונמל ןיא יכ הטלחהה .תסנכה :דוסי-קוחל

 ותופתתשה תעינמ יא ןיינעב הטלחהה םג ךכו דחא הפ הלבקתה תוריחבב

  .תוריחבב ריבג ןב ד"וע לש
 

 לש ותופתתשה תעינמ דצל יכ רבס טועימ תעדב ץנימ דוד טפושה .8

-ם"ער תמישר לשו ףיסכ ר"ד לש םתופתתשה תא םג עונמל שי ירא ןב ר"ד

 בכרהה ירבח בור תעדו הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעל דוגינב .ד"לב

-דח ,תוינוציק ,תורומח ןה ףיסכ ר"ד לש ויתויואטבתה יכ ץנימ טפושה רבס

 ותנשמב םייזכרמו םייניערג םייטננימוד םינייפאמל תוסחייתמו תויעמשמ

 םויב "ץראה" ןותיעל קינעהש ןויארב רתיה ןיב יוטיב ידיל ואבש יפכ

 תליע רדגל ןה תוסנכנ הלא תויואטבתה ,ץנימ טפושה תעדל .7.2.2019

 תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש המויק תלילשל תעגונה הליספה

 תנידמ דגנ ןיוזמ קבאמב הכימתל תעגונה הליספה תליעל ןהו תיטרקומדו

 תחת יולגב תרתוח ד"לב-ם"ער תמישר יכ ץנימ טפושה רבס ןכ ומכ .לארשי
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 קבאמב ילג שירב תכמותו תיטרקומדו תידוהי הנידמ לארשי לש התויה

 קלח לש םהישעממ הלוע וז הנקסמ ,ותשיגל .לארשי תנידמ דגנ ןיוזמ

 ץנימ טפושה .רבעב הירבח לש םיעשפנה םהישעממ ןכו הווהב הירבחמ

 הניא תחא המישרב ם"ער תגלפמל ד"לב תגלפמ לש התריבח יכ רובס

  .המע הלרוג תא הרשקש ם"ער תגלפמ תא תאמטמ אלא התוא תרהטמ

 

 םתופתתשה תא עונמל ןיאש טועימ תעדב רבס גרבלוס םֹענ טפושה .9

 תויוכז קרפה לעש םושמ ,תאז .תומישרה וא םידמעומהמ ימ לש תוריחבב

 רחביהלו רוחבל תוכזה – ןשארב ,הנושארה הלעמה ןמ תויתקוח דוסי

 שומימ תעינמ ,השונא הכמ יהירה ,תסנכל דמעומ תליספ ,ותעדל .תסנכל

 תורימחמ הדימ-תומאב םינשה ךלהמב הקיספה הטקנ ךכיפל .דוסיה-תוכז

 הערכה ףקשמ ,הזה ינורקעה החנמה וקה .א7 ףיעס לש ומושיי יבגל דאמ

 ךכב הרכההו ,רחביהלו רוחבל תוכזה לש התובישח חכונ היפלש ,תיכרע

 טוקנל יואר ,לארשי תסנכל ויגיצנ תא רוחבל ,ןובירל ,םעל רשפאל שיש

 גרבלוס טפושה רובס דוע .א7 ףיעס יפל םידמעומ תליספב הרתי תוריהזב

 לש ותלוחת תא םצמצל יואר ,רבעה ימידקתלו הקוספה הכלהל םאתהב יכ

 ותטישל .קפסל םוקמ ןיא םהבש ,דבלב םיקהבומ םירקמל ל"נה א7 ףיעס

 הכ דע גוהנ היה ךכ ךא ,וז השיגב "םייניע תמיצע" לש םיוסמ דמימ ןכא שי

 ,ןומא ךותמ ,)לזרמ ךורבו ,יבעוז ןינח ,הראשב ימזע לש םהיניינעב לשמל(

 ,הטובה ןונגסה – ירא ןב לש ויתויואטבתה .יטופיש ןוסירו קופיא ,הכרעה

 ,גרבלוס טפושה רובס ,ןכ יפ לע ףא .הדילס םיררועמ – תינעזגה המינה

 ;ותודמעומ תא לוספל םוקמ ןיא יכ ,ךשמהב בחרוי םהילעש םיקומינמ

 היד הקזח ןיידע איה ךא ,הנגהל םנמא הקוקז תילארשיה היטרקומדה

  .תסנכ רבחכ ירא ןב תא םג הברקב ליכהל

 

 םויב ונידי לע ןתינש ןידה קספ דוסיב םידמועה םיטרופמה םיקומינה .10

  .ירשפאה םדקהב רומאכ ונתניי 17.3.2019

 

 .)21.3.2019( ט"עשתה ב רדאב ד"י ,םויה הנתינ 
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