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הלכשה לעבו  תינוכית  הבישי  רגוב  אוה  תנשב 1963 . ותחפשמ  ינב  םע  הצרא  הלעו  וקורמבש , סנקמב  , 1954 ”ד , ישת תנשב  דלונ  יאלוזא  דוד 
.ךנחמו הרומ  אוה  ועוצקמב  .יברק  שבוחכ  השע  יאבצה  ותוריש  תא  .תויתלשממ  תורבחב  תורשמ  יאשונל  סרוק  רגוב  אוה  ןכ  ומכ  .ההובג  תינרות 

תצעומ רבח  היה  תויצנדק , שולש  ךשמב  םינשב 1978–1993 , .רפס  - תיב להנמו  להנמ  ןגס  ךנחמו , הרומ  יאלוזא  היה  םינשב 1973–1993 
תשר תלהנה  רבח  יברעמ , לילג  תואבכל  םירע  דוגיא  שאר  - בשוי ןגס  וכעב , תונוכש  םוקישל  יוגיהה  תווצ  שאר  - בשוי ןגס  שמיש  אוה  .וכע  תייריע 

.וכע תייריעב  החוורה  יתוריש  לע  הנוממו  תימוקמה  םיס  ” נתמה

תיתדה הצעומה  לש  האורקה  הדעווה  רבח  היה  ןכו  הצעומה , שאר  ןכמ  רחאלו  ןוריע  לחנ  תירוזאה  הצעומה  שאר  ןגס  היה  םינשב 1993–1996 
.ףסי  - תורצח בושייב  הנוממה  הצעומה  רבחו  אתא  - תיירק

תוכיאו םינפה  תדעווב  תוברתהו , ךוניחה  תדעווב  רבח  היה  וז  תסנכב  .הרשע  - עבראה תסנכל  הנושארל  רחבנ  אוהו  תעונת ש”ס , םעטמ  תסנכה  רבח  אוה  יאלוזא 
.םיערש םידאק  יונימל  הדעווב  ןכו  לוהוכלאהו , םימסה  יעגנב  קבאמל  תדחוימה  הדעוובו  הקיתאה  תדעווב  הביבסה ,

”ל הצ תרוקיבל  הנשמה  תדעוובו  הנידמה  תרוקיבל  הדעווב  תוברתהו , ךוניחה  תדעווב  רבחו  הביבסה  תוכיאו  םינפה  תדעו  שאר  - בשוי היה  הרשע  - שמחה תסנכב 
.םינפה רש  ןגס  היה  הלשממב ה-29  .ןוחטיבה  תכרעמו 

רבח היה  ןכ  ומכ  .הביבסה  תוכיאו  םינפה  תדעוובו  הנידמה  תרוקיב  יניינעל  הדעווב  רבחו  וכעו  דול  םירעה  אשונל  הנשמה  תדעו  שאר  - בשוי היה  הרשע  - ששה תסנכב 
.תסנכב  תילפיצינומה  הלודשבו  הביבסה  תוכיא  ןעמל  הלודשב 

תודעוובו םיערש  םידאק  יונימל  הדעווב  תואירבהו , החוורה  הדובעה , תדעווב  הביבסה , תנגהו  םינפה  תדעווב  תסנכה , תדעווב  רבח  היה  הרשע  - עבשה תסנכב 
תיסקר ` צהו תיזורדה  הייסולכואה  תויוכז  םודיקל  הלודשב  תיתרבחה , הלודשב  תיתרבח , - תיתביבסה הלודשב  םילשורי , ןעמל  הלודשב  רבח  היה  ןכ  ומכ  .תופסונ 

.תילבולג הקיתאו  לארשי  תודהי  ןעמל  הלודשבו  רוביצה  תואירבל  הלודשב  לארשיב , תיחרזאה  הרבחה  םודיקל  הלודשב  לארשיב ,

, םיפסכה תדעווב  רבחו  םינפ , ןוחטיב  אשונל  הנשמה  תדעוו  רוביצה  תוינפל  תדחוימה  הדעווה  הביבסה , תנגהו  םינפה  תדעו  שאר  - בשוי היה  הרשע  - הנומשה תסנכב 
תלודשב רבחו  התרדסהלו , לארשיל  תיקוח  יתלב  הריגה  תעינמל  הלודשה  שאר  - בשוי היה  ןכ  ומכ  .תופסונ  תודעוובו  םיערש  םידאק  יונימל  הדעווב  הלכלכה , תדעווב 
לארשי ןיב  הדרפהו  תונידמ  יתש  לש  ןורתפ  םודיקל  הלודשב  הדובעה , קושב  םידרח  תובלתשה  םודיק  ןעמל  הלודשב  הרישי , הקסעהל  הלודשב  יתרבחה , רוידה 

םע םישנא  תויוכז  ןעמל  הלודשב  םינוליח , – םייתד ירשקל  תסנכה  ירבח  תלודשב  רוביצה , תואירבל  הלודשב  ידוהיה , םעה  םע  רשקה  קוזיחל  הלודשב  םיניטסלפהו ,
.ימוקמה ןוטלשה  ןעמל  הלודשבו  הקוצמה  תונוכשו  הירפירפה  קוזיחו  םודיקל  הלודשב  תויולבגומ ,

הדעוובו הביבסה  תנגהו  םינפה  תדעווב  ירוביצה , רודישה  קוח  תעצהב  ןוידל  תדחוימה  הדעווב  םיפסכה , תדעווב  תסנכה , תדעווב  רבח  היה  הרשע  - עשתה תסנכב 
, ידוהיה םעה  םע  רשקה  קוזיחל  הלודשב  םייתרבחה , םירעפה  םוצמצל  הלודשב  ןוכיסב , רעונ  ינבו  םידלי  ןעמל  הלודשב  רבח  היה  ןכ  ומכ  .רוביצה  תוינפל  תדחוימה 

.דומילה תותיכב  םידימלתה  רפסמ  םוצמצל  הלודשבו  תיתרבח  - תיתביבסה הלודשב  יברע , – ילארשיהו יניטסלפ  – ילארשיה ךוסכסה  ןורתפל  הלודשב 

.והינתנ ןימינב  תושארב  הלשממב ה-34  תד  יתורישל  רשה  אוה  יאלוזא  דוד  םירשעה  תסנכב 

.תילגנאהו תיברעה  הפשב  תסנכה  ירתאב  םג  תסנכה  ירבח  לש  םייחה  תורוק  תא  אורקל  ןתינ 

יאלוזא דוד  תסנכה  רבח 



תויתלשממ תורבחב  תורשמ  יאשונל  סרוק 

יאבצ תוריש 

”ל הצב יברק  שבוח 

 - תסנכב תועיסו  31/03/2015הנוהכ 
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראתמ 31/03/2015תודחאתה 

םירשעה תסנכ 

 - תסנכב תועיסו  31/03/2015הנוהכ   - 05/02/2013
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 05/02/2013תודחאתה  דע 

 - תסנכה תסנכהתודעווב  תדעווב  ךיראת 09/04/2013ךיראתמ 11/02/2013רבח  דע 

םיפסכה תדעווב  ךיראת 09/04/2013ךיראתמ 13/02/2013רבח  דע 

הביבסה תנגהו  םינפה  תדעווב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 09/04/2013רבח  דע 

רוביצה תוינפל  תדחוימה  הדעווב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 09/03/2013רבח  דע 

ירוביצה רודישה  קוח  תעצהב  ןוידל  תדחוימ  הדעווב  ךיראת 02/07/2014ךיראתמ 11/06/2014רבח  דע 

םיערש םידאק  יונימל  הדעווב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 23/07/2014רבח  דע 
 - תולודשב תיתרבחםידיקפת  - תיתביבסה הלודשב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 25/03/2014רבח  דע 

ידוהיה םעה  םע  רשקה  קוזיחל  הלודשב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 30/05/2013רבח  דע 

ןוכיסב רעונ  - ינבו םידלי  ןעמל  הלודשב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 20/02/2013רבח  דע 

– ילארשיהו יניטסלפ  – ילארשיה ךוסכסה  ןורתפל  הלודשב  רבח 
ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 15/09/2013יברע דע 

םייתרבחה םירעפה  םוצמצל  הלודשב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 05/03/2013רבח  דע 

דומילה תותיכב  םידימלתה  רפסמ  םוצמצל  הלודשב  ךיראת 31/03/2015ךיראתמ 22/07/2014רבח  דע 

הרשע - עשתה תסנכ 

 - תסנכב תועיסו  05/02/2013הנוהכ   - 24/02/2009
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 24/02/2009תודחאתה  דע 

 - תסנכה הביבסהתודעווב  תנגהו  םינפה  תדעו  שאר  - ךיראת 18/05/2011ךיראתמ 06/05/2009בשוי דע 

רוביצה תוינפל  תדחוימה  הדעווה  שאר  - ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 03/08/2011בשוי דע 

םינפ ןוחטב  אשונל  הנשמ  תדעו  שאר  - ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 15/06/2009בשוי דע 

םיפסכה תדעווב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 26/07/2011רבח  דע 

הלכלכה תדעווב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 16/05/2011רבח  דע 

הביבסה תנגהו  םינפה  תדעווב  ךיראת 06/05/2009ךיראתמ 04/05/2009רבח  דע 

רוביצה תוינפל  תדחוימה  הדעווב  ךיראת 03/08/2011ךיראתמ 26/07/2011רבח  דע 

היינשה תושרה  קוח  ןיינעל  תפתושמה  הדעווב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 16/05/2011רבח  דע 

םיערש םידאק  יונימל  הדעווב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 08/06/2009רבח  דע 

םיפסכה תדעווב  םוקמ  ךיראת 26/07/2011ךיראתמ 13/12/2010אלממ  דע 

ןוחטיבהו ץוחה  תדעווב  םוקמ  ךיראת 17/11/2009ךיראתמ 04/05/2009אלממ  דע 

ןוחטיבהו ץוחה  תדעווב  םוקמ  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 16/05/2011אלממ  דע 
 - תולודשב לארשילםידיקפת  תיקוח  יתלב  הריגה  תעינמל  הלודשה  שאר  - בשוי

ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 19/07/2010התרדסהלו דע 

רוביצה תואירבל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 23/03/2009רבח  דע 

הרישי הקסעהל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 29/12/2011רבח  דע 

הרשע - הנומשה תסנכ 

תסנכב םידיקפת 



ידוהיה םעה  םע  רשקה  קוזיחל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 20/03/2012רבח  דע 

ימוקמה ןוטלשה  ןעמל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 02/06/2009רבח  דע 

תויולבגומ םע  םישנא  תויוכז  ןעמל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 24/03/2009רבח  דע 

הדובעה קושב  םידרח  תובלתשה  םודיקל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 05/02/2012רבח  דע 

הקוצמה תונוכשו  הירפירפה  קוזיחלו  םודיקל  הלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 13/05/2009רבח  דע 

לארשי ןיב  הדרפהו  תונידמ  יתש  לש  ןורתפ  םודיקל  הלודשב  רבח 
ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 15/05/2012םיניטסלפל דע 

יתרבחה רוידה  תלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 21/12/2011רבח  דע 

םינוליח – םייתד ירשקל  תסנכה  ירבח  תלודשב  ךיראת 05/02/2013ךיראתמ 30/03/2009רבח  דע 

 - תסנכב תועיסו  24/02/2009הנוהכ   - 17/04/2006
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 17/04/2006תודחאתה  דע 

 - תסנכה תסנכהתודעווב  תדעווב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 15/05/2006רבח  דע 

הביבסה תנגהו  םינפה  תדעווב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 15/05/2006רבח  דע 

תואירבהו החוורה  הדובעה , תדעווב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 15/05/2006רבח  דע 

תרבחל ןתינש  זרכממ  רוטפה  לוטיב  אשונל  הנשמ  תדעווב  רבח 
" לארש "

םינפ ןוחטב  אשונל  הנשמ  תדעווב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 23/01/2008רבח  דע 

הקוזחתהו תיתשתה  אשונב  תירטנמלרפ  הריקח  תדעווב  רבח 
ןורימב "י  בשרה רתא  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 02/07/2008לש  דע 

םיערש םידאק  יונימל  הדעווב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 03/07/2006רבח  דע 

םיפסכה תדעווב  םוקמ  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 22/05/2006אלממ  דע 
 - תולודשב תיתרבחהםידיקפת  הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 24/10/2006רבח  דע 

תיתרבח - תיתביבסה הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 14/06/2006רבח  דע 

רוביצה תואירבל  הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 13/08/2007רבח  דע 

תילבולג הקיתאו  לארשי  תודהי  ןעמל  הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 04/03/2008רבח  דע 

םילשורי ןעמל  הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 12/06/2006רבח  דע 

לארשיב תיחרזאה  הרבחה  םודיקל  הלודשב  ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 19/02/2007רבח  דע 

תיסקר ` צהו תיזורדה  הייסולכואה  תויוכז  םודיקל  הלודשב  רבח 
ךיראת 24/02/2009ךיראתמ 30/01/2007לארשיב דע 

הרשע - עבשה תסנכ 

 - תסנכב תועיסו  17/04/2006הנוהכ   - 17/02/2003
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 17/04/2006ךיראתמ 17/02/2003תודחאתה  דע 

 - תסנכה וכעותודעווב  דול  םירעה  אשונל  הנשמה  תדעו  שאר  - ךיראתמ 03/12/2003בשוי

הביבסה תוכיאו  םינפה  תדעווב  ךיראת 17/04/2006ךיראתמ 05/03/2003רבח  דע 

הנידמה תרוקיב  יניינעל  הדעווב  ךיראת 25/01/2005ךיראתמ 05/03/2003רבח  דע 

הנידמה תרוקיב  יניינעל  הדעווב  ךיראת 17/04/2006ךיראתמ 08/02/2005רבח  דע 
 - תולודשב תסנכבםידיקפת  תילפיצינומה  הלודשב  ךיראת 17/04/2006ךיראתמ 17/02/2003רבח  דע 

הביבסה תוכיא  ןעמל  הלודשב  ךיראת 17/04/2006ךיראתמ 17/02/2003רבח  דע 

הרשע - ששה תסנכ 

 - תסנכב תועיסו  17/02/2003הנוהכ   - 07/06/1999
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 17/02/2003ךיראתמ 07/06/1999תודחאתה  דע 

 - תסנכה הביבסהתודעווב  תוכיאו  םינפה  תדעו  שאר  - בשוי

תוברתהו ךוניחה  תדעווב  ךיראת 01/01/2001ךיראתמ 14/07/1999רבח  דע 

הביבסה תוכיאו  םינפה  תדעווב  ךיראת 27/06/2001ךיראתמ 14/07/1999רבח  דע 

הרשע - שמחה תסנכ 



הנידמה תרוקיב  יניינעל  הדעווב  ךיראת 17/02/2003ךיראתמ 27/06/2001רבח  דע 

ןוחטיבה תכרעמו  ”ל  הצ תרוקיבל  הנשמה  תדעווב  ךיראתמ 24/07/2001רבח 

 - תסנכב תועיסו  07/06/1999הנוהכ   - 17/06/1996
תעונת ש”ס הרות –  ירמוש  םידרפסה  ךיראת 07/06/1999ךיראתמ 17/06/1996תודחאתה  דע 

 - תסנכה תוברתהותודעווב  ךוניחה  תדעווב  ךיראת 07/06/1999ךיראתמ 03/07/1996רבח  דע 

הביבסה תוכיאו  םינפה  תדעווב  ךיראת 07/06/1999ךיראתמ 03/07/1996רבח  דע 

לוהוכלאהו םימסה  יעגנב  קבאמל  תדחוימה  הדעווב  ךיראת 07/06/1999ךיראתמ 17/07/1996רבח  דע 

הקיתאה תדעווב  ךיראתמ 23/06/1997רבח 

םיערש םידאק  יונימל  הדעווב  ךיראת 07/06/1999ךיראתמ 03/12/1996רבח  דע 

הקיתאה תדעווב  םוקמ  ךיראת 23/06/1997אלממ  דע 

הרשע - עבראה תסנכ 

הלשממב תוליעפ 

םירשעה תסנכב 

הלשממב ה-34  

תד יתורישל  ךיראתמ 14/05/2015רש 

הרשע - שמחה תסנכב 

הלשממב ה-29  

םינפה רש  ךיראת 28/02/2003ךיראתמ 03/06/2002ןגס  דע 

םינפה רש  ךיראת 23/05/2002ךיראתמ 02/05/2001ןגס  דע 

םימוסרפו תירוביצ  תוליעפ 

תירוביצ תוליעפ 

רפס - תיב להנמו  להנמ  ןגס  ךנחמו , הרומ   – 1993–1973 - 

( תויצנדק שולש   ) וכע תייריע  תצעומ  רבח   – 1993–1978 - 

וכעב תונוכש  םוקיש  יוגיה  תווצ  ”ר  וי ןגס  - 

יברעמ לילג  תואבכל  םירע  דוגיא  שאר  - בשוי ןגס  - 

תימוקמה םיס  ” נתמה תשר  תלהנה  רבח  - 

וכע תייריעב  החוורה  יתוריש  לע  הנוממ  - 

ןוריע לחנ  תירוזאה  הצעומה  שאר  ןגס   – 1996–1993 - 

ןוריע לחנ  תירוזאה  הצעומה  שאר  - 

אתא - תיירק תיתדה  הצעומה  לש  האורקה  הדעווה  רבח  - 

( היפויתא ילועל  בושיי   ) ףסוי - תורצח בושייב  הנוממה  הצעומה  רבח  - 

תסנכל ה-14 יתורחביה  תובקעב  תירוזאה  הצעומב  הנוהכה  םויס  - 
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