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  ,בר םולש

 !ףוחד

 תרושקת ינותנ רוטינל תיאשח תיתרטשמ תכרעמ :ןודנה

 ינותנ בותינו רוטינל תיאשח תיתרטשמ תכרעמ לש התוליעפ אשונב תרושקתה ילכב םוסרפל ךשמהב

 :ןמקלדכ םכילא תונפל ונירה ,תרושקת

 תכרעמ הליעפמ הרטשמה היפל ״ץראה״ ןותיעב הבתכ המסרופ ,13.12.2020-ה ,ןושאר םוי ,לומתא .1

 תשרב םישלוג לש םהיתוליעפל רשאב ,תרושקת ינותנ תוברל ,עדימ בותינו רוטינל תיאשח

 ןהיתרשב בלשל רלולסהו טנרטניאה תויקפס תא תבייחמ הרטשמה״ יכ חווד ,ךכ ךותב .טנרטניאה

 ,וז תכרעמ .״םתעידי אלל ,הרטשמה תטלוש הבש תכרעמ ךרד םישלוגה תוליעפ תא ריבעמש ןונגנמ

 הרואכל תרשפאמ םא יכ ,םיוסמ שמתשמל רשאב עדימ בותינו רוטינל תלבגומ הניא ,רומאה יפ לע

 דוע .יהשלכ IP תבותכ וא טנרטניא תבותכ חתפמ יפ לע םישנא לש לבגומ יתלב רפסמ רחא בקעמ

 .הלשממה שאר לש וצב הרשוא תכרעמה תמקהל המזויה יכ ןיוצ

 .׳א תנמוסמו תפרוצמ ץראה ןותיע לש טנרטניאה רתאב המסרופש 13.12.2020 םוימ הבתכהמ קתעה ==

 תכרעמ תלעפהש תויטרפל תיתקוחה תויוכזב השקה העיגפה תודוא לע םילימב ריבכהל ךרוצ ןיא .2

 2109/20 ץ"גב ןכו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 7 ףיעס ,הז רשקהב ,ואר( הב הכורכ הז גוסמ

 ינוכיא ןיינע״ :ןלהל( )26.04.2020 ,םירגאמב םסרופ( הלשממה שאר 'נ ריאמ ןב רחש ד"וע

 רבעל םג הנירקמ וז העיגפ .)םש תוינפההו תויח ׳א האישנה לש הניד קספל 36-ו 35 ׳ספ ,)״כ״בשה

 שפוחה״ קהנריב לאכימ ואר( תוישפוחב טנרטניאב שולגל שמתשמה תוכזו הימונוטואל תוכזה

 הניא תויטרפל תוכזה יכ ,הז רשקהב ,שגדוי .))2003( 421 ו לשממו טפשמ ״תוירוביצ תוירפסב שולגל

 ׳ספב ,כ״בשה ינוכיא ןיינע ,לשמל ,ואר( תרושקתה ינותנ תא םג תללוכ םא יכ ןכות ינותנל תלבגומ

 םסרופ( הלשממה שאר דרשמב עדימה שפוח קוח םושיי לע הנוממה ׳נ רקורד 7678/16 מ״עע ;35

 ילילפה ןידה רדס קוח ואר ןכו ;זוזמ ׳מ טפושה לש וניד קספל 21 ׳ספב ,)7.8.2017 ,םירגאמב

 תיביטמרונה תרגסמה תא רידסהל דעונה 2007-ח״סשת ,)תרושקת ינותנ – הפיכא תויוכמס(

 .)הרטשמה ידי-לע תרושקת ינותנב שומישל
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 תכרעמה ,חוודמה יפ לע .רומאכ תכרעמ לש םיגירחה הינייפאמ חכונ תדדחתמ ולא תויוכזב העיגפה .3

 תרושקתה תויקפס יתוריש תא םיכרוצה םישמתשמל רשאכו הפוכ ןפואב ,תופיקש לכ אלל תלעפומ

 רשקהב .תיתרושקתה הפישחל דע יאשח רתונ המויק םצע ןכש ,תכרעמה לש המויק לע ללכ עודי אל

 העיגפה״( תויטרפב העיגפה תא הקימעמ הפוכו תיאשח תכרעמ תלעפהש הקיספב שגדוה רבכ ,הז

 הניא ותופיקשש הפוכ ןונגנמב רבודמש ]הדבועה חכונ ...[ דחוימב השק איה ןנד הרקמב תויטרפב

 הבסמ התוא העיגפה ,ןכ ומכ .)כ״בשה ינוכיא ןיינעב תויח האישנה לש הניד קספל 37 ׳ספ ״האלמ

 ורשקתש םירחאב וא הרטשמה תרטנמ ותוא ינטרפה שמתשמב העיגפל תמצמטצמ הניא תכרעמה

 תויהל םילולע רשאו ,טנרטניאב םישמתשמכ םתומדב בחרה רוביצה רבעל תשרפתמ אלא ,ומע

 םאתהב תיללכ םישלוג תצובק רחא בקעמ עצבל הרטשמל רשפאמה ״יללכה״ ביתנב םירטונמ

 .והשלכ טנרטניא רתא תבותכל

 לש אצוי לעופכ תרצונ איה ןכש ,ןנד הרקמב םייתעבש הרומח תונגומה תויוכזב העיגפה :ךכמ בושח .4

 תא רידסמ םייקה ןידה .קוחה ילושל רבעמ תוליעפו הרידסמה תיקוחה תרגסמהמ הגירח

 ןידה רדס קוחב םיעובקה םירדסהה תועצמאב תרושקת ינותנ תלבקל הרטשמה לש היתויוכמס

 ,ךכ ךותב .)״תרושקת ינותנ קוח״ :ןלהל( 2007-ח״סשת ,)תרושקת ינותנ – הפיכא תויוכמס( ילילפה

 תחאל םאתהבו יטופיש וצ תועצמאב אהת תרושקת ינותנ תלבק ויפל ללכה תא עבוק קוחל 3 ףיעס

 יכ םא ,יטופיש וצ שרודה ללכל גירח עבוק קוחל 4 ףיעס ,תאז דצל .ףיעס ותואב תורכזנה תוליעה

 ןיצק לש רושיא שרוד ףיעסה( םירבטצמ םיאנת םייקתהבו םיפוחדו םיגירח םירקמל תאז םחתמ

 שי םדא ייח תלצה םשל וא העצבמ יוליג וא עשפ גוסמ הריבע תעינמ םשל יכ״ ענכושש רחאל ךמסומ

 ףיעס יפל וצ דעומ דועב לבקל ןתינ אל יכו ,רומאכ תרושקת ינותנ תלבקב ,יוחיד לבוס וניאש ,ךרוצ

  .)״3

 רשפאמ וניא תרושקת ינותנ קוח יכ ,בחרומ בכרהב ,רבכמ הז קספ ןוילעה טפשמה תיב ,הז רשקהב .5

 וא הריבעב תורושקה תומחותמו תורדגומ תוביסנ לש ןמויק בייחמו יללכ בקעמ עצבל הרטשמל

 ,םירגאמב ןימז( לארשי תרטשמ ׳נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 3809/08 ץ״גב( יפיצפסה ןיירבעב

 :יכ עבקנ ,וז תרגסמב .)28.5.2012

 תושרה התייה היושע םהבש םירקמ םתוא םניה "םילוחה םידלג"ה
 תגשה םשל תרושקת ינותנ תגשהל וצ שקבלו טפשמה תיבל תונפל תרקוחה
 הרואכל ןיא – דבלב ונושלו - קוחה ןושל יפ לע ,םנמא .תויללכ תורטמ
 תבשייתמה ,תיתקוחה תונשרפה יפ לע יכ הארנ ,תאז םע .ןכ תושעל העינמ
 הילעו ,ךכ לועפל תכמסומ תרקוחה תושרה ןיא ,ויתוילכתו קוחה ןושל םע
 ןיירבע יוליג םשל שרדנ וצה םהבש םירקמב קר םיווצ שקבלו תונפל
 ]...[ .תעצבתמ וא היופצ תמיוסמ הריבע לש העינמ וא הריקח וא ,םיוסמ
-לע וצ תלבקל השקבב טפשמה תיבל תונפל תוכמסומ הריקחה תויושר
 יכרוצל אלו ,םייטרקנוק םיניירבע וא תוריבע יוליג ךרוצל ךא קוחה יפ
 הניד קספל 16 ׳ספ( .םיניירבע וא תוריבעל סחיב תיללכ תיניעידומ תוליעפ
 )שיניב ׳ד )׳מידב( האישנה לש
 

 ,רוטינ תרשפאמה ,והשלכ יפיצפס הרקמב היולת הניאש ,תיתכרעמ תיתשת לש התריצי ,ךכשמ .6

 יכ ,שגדוי .קוחב עובקה הוותמל תדגונמ ,תואכרעל הינפ אלל ףא ,תרושקת ינותנ ףוסיאו בותינ

 העיגפב הכורכ תינוטלשה תוכמסה תלעפה ובש םוקמ יכ ךכ לע הנשנו רזוח ןפואב הדמע הקיספה

 התבוח ידי תאצוי תושרה ןיא״ו שרופמו רורב תויהל תוכמסה רוקמ לעש ירה ,טרפה תויוכזב

 ׳נ עאנמ 6824/07 ץ״גב( ״התלועפל הכמסה רוקמכ שרפתהל הלוכיש תיללכ קוח תארוה לע העבצהב

 8070/98 ץ״גב :םג ואר .ןמלגופ טפושה לש וניד קספל 14 ׳ספב ,2010( 479 )2( דס ד״פ ,םיסמה תושר

 תינקווד תונשרפ העבקנ םש ,)2004( 842 ,)4(חנ דפ ,םינפה דרשמ ׳נ חרזאה תויוכזל הדוגאה
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 ןיב עדימ תרבעה הלספנו ןמצע ןיבל הנידמה תויושר ןיב עדימ ירגאממ עדימ תרבעה תויוכמסל

 .)םיקנבל הנידמה תויושר

 תויוכזל הדוגאהו הלאדע זכרמ לש םתריתע תדמועו היולת ולא םימיב יכ ןיוצי הנומתה תמלשהל .7

 תוליעפ תפקתנ ,וז תרגסמב .הנידמה תוטילקרפב רבייסה תדיחי לש התוליעפ תויקוח ןיינעב חרזאה

 ןכות תויקפסל תוילמרופ אל הרסה תושקבב הנופ וז רשאכ ,רורב תוכמס רוקמ אלל רבייסה תדיחי

 הדיחיה תושקבל בורל תורתענ וללהו ,ןמצע תורבחה לש שומישה יאנת סיסב לע לוגו קובסייפ ןוגכ

 ןויד רחאל .הרסהב הדיחיה תוברועמל רשאב םסרפמה תעידי אלל ,םימוסרפה תא תוריסמו

 רשאב היקומינ תא םילשהל הנידמהמ ןוילעה טפשמה תיב שרד ,הריתעב טסוגוא שדוחב םייקתהש

 הלאדע 7846/19 ץ״גבב 3.8.2020 םוימ הטלחה ואר( הדיחיה תוליעפ תא רשפאמה תוכמסה רוקמל

 םינוש םימוסרפ הנפמ הרטשמה יכ דוע רווחתה ,וז הריתע תובקעב .))דמועו יולת( רבייסה תדיחי ׳נ

 ןכות רחא ןה ,תונושה בקעמה יכרד לש ןבוליש .תשרהמ ורסוי ולא יכ תשקבמו רבייסה תדיחיל

 לצ ביצמ םג אלא טרפה תויוכזב העיגפה תא םיצעמ קר אל ,תרושקתה ינותנ רחא ןהו םימוסרפה

 .טנרטניאב הרטשמה תוליעפ יכרד לעמ דבכ

 תרתוח ,תוכמס תרדענ םג אלא ,תויתקוח תויוכזב תיתיזח תעגופ קר אלש תכרעמב ,ןכ םא ,רבודמ .8

 ,ךכשמ .להנימה תויקוח ןורקעו קוחה ןוטלש לש דוסי תונורקעב תעגופו ןידה תוארוה תחת

 :םכשקבנ

 ;ל״נה תכרעמב שומישה תא יוחיד אלל איפקהל .א

 ;תכרעמה תמקהל תוכמסה רוקמ תא ריהבהל .ב

 שומישה ףקיה ;רטונמה עדימה גוס ;התוליעפ ןפוא ;תכרעמה תמקה תרטמ יהמ טרפל .ג

 םיאנתה ;ורטונש םירתאה גוס ןכו שומישה גוס ,םירקמה רפסמ תוברל ,תכרעמב השענש

 .םימייקש לככ ,התלעפהל תולבגמה וא

 ועבקנש תויחנה וא םילהנ ןכו תכרעמה תמקה תא רשאמה וצהמ קתעה ונידיל ריבעהל .ד

 .התלעפהל

 

 ,בר דובכב

       ______________ 

 ד"וע ,הירבגא עיבר                          

 :קתעה

 03-6803698 :סקפב לארשי תרטשמ ,תיטפשמה תצעויה ,רשילא תלייא ד״וע
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