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ללכל החוורהו  הדובעה  דרשמ  רבעש מ עובשב  חלשנש  בתכמה  לע  םימעוז  תולודגה  םירעה  םורופו 15  ימוקמה  ןוטלשה  זכרמב 
ימוקמה ןוטלשה  ישאר  םינעוט  ץכ  םייח  החוורהו  הדובעה  רשל  תויושרה  יגיצנ  א )'  ) לומתא וחלשש  בתכמב  .לארשיב  תוימוקמה  תויושרה 

". תוכרפומ  " ןה בתכמה  תרגסמב  ולעש  תושירדה  יכו  תבותכב " ולבלבתה   " הדובעה דרשמב  יכ  תולודגה  םירעה  םורופו 15 

םהש היינבה  ירתיהל  םיפסונ  םיללכ  ץמאל  תוימוקמה  תויושרהמ  החוורהו  הדובעה  דרשמב  ושרד  רומאה  בתכמה  תרגסמב  יכ  ריכזנ 
שאר סדראודא  הדרו  המותח  התייה  וילע  בתכמב , דוע  .היינבה  ירתאב  תוחיטב  תורושקה ל תוארוה  םג  וללכיש  םימזיו  םינלבקל  םיקיפנמ 

היינבה ירתאב  תוחיטבה  לע  חוקיפה  יצמאמל  ףרטצהל  תוימוקמה  תויושרה  ושקבתה  החוורהו , הדובעה  דרשמב  תוחיטבה  להנימ 
.אשונל תוירחא  ןה  םגש  עבוקש  תויריעה  תדוקפב  ףיעס  סיסב  לע  תאזו  םינושה 

היינבה ירתאב  הנואת  תשחרתמ  םוי  לכ  טעמכ  רשאכ  רימחה  היינבה  ירתאב  תוחיטבה  אשונש  הארנ  תונורחאה  םייתנשב  יכ  ריכזנ  דוע 
חוכש םידומ  תוחיטבה  להנמב  .תורשע  ועצפנו  םידבוע  ץראה 10  יבחרב  היינבה  ירתאב  וגרהנ  תנש 2017  תליחתמ  קר  .ץראה  יבחרב 

ןהילע םגש  תוימוקמה  תויושרל  עידוהל  התייה  בתכמה  תרטמו  קיפסמ  וניא  היינב , ירתא  ףלא  לע כ-13  םיחקפ   18 חוקיפל , םייקה  םדאה 
.לטנב תאשל 

ירתאב הדובעב  תוחיטבה  לע  חוקיפל  תוירחאה  תא  ימוקמה  ןוטלשה  יפוג  לע  ליטהל  רמייתמה  בתכמה  תא  לבקל  ועתפוה  תויושרה  "
וליא היינב , ירתיה  תאצוהב  גוהנל  דציכ  היינבה , לע  חוקיפב  קסועה  םדאה  חוכ  ףקיה  תא  לידגהל  םהל  הרומו  תושעל  לידגמ  ףאו  הינבה ,

.ץכ רשל  בתכנ  ךכ  דועו ," ןהידיב  תורוסמה  קוחה  תפיכאו  חוקיפה  תויוכמס  תלעפהב  שגד  םישל  המ  לע  םהב , לולכל  םיאנת 

לע חוקיפל  תוירחאה  תא  ליטמ  236א )'  ) תויריעה תדוקפ  קוחב  ףיעס  יכ  בתכמב  התלעש  הנעטה  יכ  תויושרה  יגיצנ  םינייצמ  בתכמב 
התוירחאו התוכמס  םוחתב  יוצמ  םינשב  תורשע  רבכש   " אשונב רבודמ  יכו  ןוכנ  וניא  תוימוקמה  תויושרה  לע  הינבה  ירתאב  תוחיטבה 

". הנידמה לש  תידעלבה 

יגיצנ ךכ  תוכרפוממ ," תוחפ  אל  ןה  ךדרשמב  תיתקוסעתה  תואירבהו  תוחיטבה  להנימ  שאר  לש  הבתכמב  תוטרופמה  הלא  תושירד  "
לע הז  םוחתב  םינשה  תכורא  דיה  תלזוא  ןיגב  המשאה  תא  ליטהל  םישקבמה  םימרוג  ךדרשמב  שיש  המוד  , " רשל בתכמב  תויושרה 

שי עיגהו  חלשנש  ינטשפ , בתכמ  תרגסמב  תאז , .הלבקל  לגוסמ  ונניאו  ךמסומ  ונניאש  ימ  לע  תוירחא  תקירז  תניחבב  תוימוקמה , תויושרה 
רבכ יטנוולר  ונניאש  תויריעה , תדוקפמ  יטסינורכנא  ףיעס  לע  ססבתהל  יעוצקמ  אל  ןויסינ  ךותו  תוכמס , וא  תונכה  עקר , לכ  אלל  ןיאמ ,

...םינשב תורשע 

הדוקפהמ תשרומ  לודגה  הבורב  איה  וז  המישר  .תויריעה  תדוקפל  רשע  םיינשה  קרפב  תורדסומ  היתובוחו  הייריע  לש  היתויוכמס  "
אשונ לכו  םוחת  לכ  לע  תדקפומ  ןיינעו , רבד  לכב  טעמכ  תקסועה  תימוקמ  תושר  לש  הרואכל  הנומת  תרצוי  איהו  תירוקמה , תילגנאה 

ולו תיטפשמ  תיתשת  לכ  הל  ןיא  .לבקתהל  הלוכי  הניאו  היואר  הניא  הריבס , הניא  וז  תולהנתה  ....תולבגומ  יתלב  הרדסה  תויוכמס  תלעבו 
לע קוחה  "י  פע דקפומה  יתלשממ  דרשממ  תוירחאה  תא  לגלגל  לאונ  ןויסינל  דחוימב  הרומח  אמגוד  הווהמ  איה  ךכמ  רתוי  ךא  תינושאר ,

". הל םיכסהל  ןתינ  אל  וז , תולהנתה  .תוימוקמ  תויושרל  תוחפ , אל  תובחרנ  הפיכאו  היצלוגר  תויוכמס  וידיב  קיזחמ  םוחת ,

זכרמ "ר  ויו תוער  םיבכמ  - ןיעידומ תייריע  שאר  סביב , םייח  םורופ ה-15 ; "ר  ויו ופי  - ביבא לת  תייריע  שאר  יאדלוח  ןור  םימותח  וילע  בתכמב ,
ןיא יכ  תושרופמ  םינורחאה  םיבתוכ  תוירוזאה , תוצעומה  זכרמ  "ר  ויו ןורשה  בל  תירוזא  הצעומ  שאר  בוטיר , רימעו  ימוקמה ; ןוטלשה 

.החוורהו הדובעה  דרשמב  תוחיטבה  להנמ  לש  תושירדל  תונעיהל  תויושרה  תנווכב 

תעב תוחיטבה  לע  חקפל  ןידה  יפל  שרדנש  ףוגה  , " בתכמב רמאנ  הנוכנ ," אלה  תבותכל  חלשנ  םכבתכמש  המדנ  םירבד , לש  םמוכיסב  "
תונקתהו הדובעב , תוחיטבה  תדוקפ  תרגסמב  ול  תורוסמה  תושרופמה  תויוכמסה  תרגסמב  ודבל , הדובעה  דרשמ  אוה  םינבמ , תמקה 

םינוש םילכ  "ב  ויכו רבגומ  חוקיפ  םיפסונ , םיחקפמ  תאצקה  אשונב , המרופר  תשרדנש  ןכתיי  .םינשה  לכ  השענש  יפכו  החוכמ , ונקתוהש 
.הלא םירתאב  תוחיטבב  הנידמה  לש  הלופיט  לש  תושקה  תואצותב  ףוחד  ןפואב  לפטל  תנמ  לע 

רוגיש םתלעפ , הב  ךרדה  תאז , םע  .ויתויוכמס  תרגסמבו  ותלוכי  יפכ  הלועפ  ףתשלו  הז , אשונב  עייסל  ןכומ  היהי  ימוקמה  ןוטלשה  "
הלועפה ףותישב  תוכזל  ךרדה  הנניא  ללכ , ותוכמסל  תורוסמ  ןניאש  ימוקמה , ןוטלשה  תאמ  תכלה  תוקיחרמ  תושירדה  ובו  בתכמה 

...שרדנה

הזככ ךכשמו  ןידבש , סיסב  לכ  לוטנכ  אצוה , הב  ךרדה  חכונ  ןהו  וב , רמאנל  יטפשמה  סיסבה  רדעה  חכונ  ןה  םכבתכמב , םיאור  ונא  "
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םיכרד שבגלו  תוסנלו  תפתושמ  הבישח  םייקל  דרשמה  הצריש  לככ  " .ויפ לע  לועפל  תובייח  ןניא  תוימוקמה  תודעוהו  תוימוקמה  תויושרהש 
יפכ יניינעו , יעוצקמ  חישו  גיש  םייקל  תונכומ  דימתכ , תוימוקמה , תויושרה  ויהי  הינבב , תוחיטבה  בצמ  תא  רפשל  תנמ  לע  הלועפ , ףותישל 

". הז גוסמ  םיינוטלש  םיפוג  ינש  ןיב  להנתיש  יוארש 
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