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  :רתועה
                 

 
 יפיפע דילו

 
 ד ג נ 

 
 'חא 52 -ו תרצנ תייריע :םיבישמה

 
 
 

 העינמ וצ ןתמל הריתע
 

 הטלחה
 
 

 
 קוח" :ןלהל( 1959 ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב 17 ףיעסל םאתהב העינמ יווצ ןתמל הריתע יינפב

-3 םיבישמה ,הייריעה ידבוע רותב םהילע רסואה םהמ ימ וא םיבישמה דגנכ וצ ןתיל שקובמ ,היפל ,)"תוריחבה

 תותשרה תועצמאב תוברל ,3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב תלומעת הווהמה תוליעפ לכב ףתתשהלמ ,54
 םיליעפ תויהל וא/ו ,הלומעת ירבד תקולחבו תיב יגוחב ,תופיסאבו תוכולהתב םתופתתשה רוסאל ןכו ,תויתרבחה

  .3 -ו 2 םיבישמה םע תיתגלפמ הקיז לש םשור רוציל וא 3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב תלומעתב איהש ךרד לכב

 לכ םהלש תויתרבחה תותשרה ידומעמ וא/ו םהיתבמ וא/ו םהיבכרמ ריסהל םיבישמל הרומה וצ שקבתה ,ןכ ומכ
 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב תלומעת הווהמה ,רחא םלוצמ וא/ו בותכ רמוח לכ וא טסופ ,טלש ,הקבדמ ,הנומת

 .ללכבו 3

 תוברל ,ללכבו תוריחבה םויב 3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוליעפב קלח תחקל םיבישמה לע רסואה וצ שקובמ ,דוע

 .3 -ו 2 םיבישמה םע תיתגלפמ הקיזו תוהדזה תריצי ךות תויפלקה דיל בצייתהלמ םהמ עונמל

 

 הריתעה יקומינ

 

 ,הייריעה תושארל תובורקה תוריחבב דדומתמ וניהו תרצנ תייריע תושארל רחביהל תודמעומ שיגה רתועה

 . 30.10.18 םויב םייקתהל תודיתעה

 

 .תילמרופ הבישמכ ךילהל הפרוצ איהו ,4-53 םיבישמה לש הקיסעמה ,תרצנ תייריע הניה 1 הבישמה
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 תמישר םעטמ תאז ,תוריחבב שדחמ ריעה תושאר לע דדומתמ רשאו ,ןהכמה הייריעה שאר וניה 2 בישמה

 .3 הבישמ ,"יתרסאנ"

 2 בישמה ידיב ונומ רשא ,הייריעה שאר רזועו הייריעה שאר תכשל להנמכ ,המאתהב ,םישמשמ  5 -ו 4 םיבישמה

 דוסי לע םדיקפת תא םיאלממ רתועל עודיה יפלו ,ישיא ןומיא תורשמ יאשונכ ,ריעה תושארל ותריחב רחאל

 םא ןיבו הגרד גורידב םא ןיב ,םינוש םידיקפת םיאלממה ,הייריעה ידבוע םניה 6-53 םיבישמה .םיישיא םיזוח
 .)"הייריעה ידבוע" :ןלהל( ישיא הזוחב

 ץעויה תויחנהו תוריחבה תלומעת קוח תא הסג לגרב סומרל םיכישממו וסמר הייריעה ידבוע ,רתועה תנעטל

 שארכ ודמעמ תא יניצ חרואב לצנמ רשא ,2 בישמה דודיעבו תארשהב םה םירבדה יכ ירבו ,הלשממל יטפשמה
 שומיש לע ךכ ךרוצל חספ אלו ,םיישיאה םייטילופה ויכרצל הייריעה יבאשמב רוסא שומיש השועו הייריעה

 .הייריעה ידבועב

 לש תוריחבה עסמל 3 -ו 2 םיבישמה םעטמ וסיוג וא/ו וסייגתה םה ,הייריעה ידבוע לע לחה רוסיאה ףא לע

 תלומעתב הטובו תנגפומ ,תיביטקא הרוצב םיפתתשמ ,תוריחבה עסמ תא םילהנמ םה םצעבו 3 -ו 2 םיבישמה
 ךכב .תויתרבחה תותשרב תיביטקא תופתתשה תועצמאב תוברלו ,הפ לעב ןהו בתכב ןה ,תוגהנתהב ןה ,תוריחבה

  .תויביטקייבואו תוילרטינ לע רומשל רוביצ ידבועכ םתבוח תא הסג לגרב םיסמור םה

 ול בישה תוריחבה להנמו העפותה לע עירתהו תוריחבה להנמל 08.09.18 םויב הנפ אוהש ,ותריתעב ןייצ רתועה
 .םהילע םילחה םירוסיאה תא םהל ריבסהו 3 -ו 2 םיבישמל הנפ יכ ,הפ לעב

 .םהלשב םיכישממ הייריעה ידבוע ,אקע אד

 

 םיבישמה תבוגת

 

 רתועה כ"בל יתירוה ,םיבישמה תבותכ הניוצ אל הריתעה ףוגבו רחאמ .םיבישמה תבוגתל יתרבעה הריתעה תא

 .תישיא הריסמל גואדל

 .ללכ ביגה אל רחאה םקלח רשאכ םיבישמהמ קלח ידי לע תועדוה וא/ו תובוגת ושגוה ,ולא תורוש תביתכל דע

 .תרצנ תייריעב תינוריע הפיכא תקלחמ להנמכ ןהכמ בישמה .ומעטמ ריהצת שיגה )םחלמ חיבס( 37 'סמ בישמ

 "יתרסאנ" תמישר לש ליעפל ךומס ודמעב עיפומ אוה הבו ,הריתעל הפרוצש הנומתל סחייתהל שקיב בישמה

 ךותו ,דבלב ודיקפת חוכמ םוקמב חכנ אוה ,ותנעטל .המישרה לש תוריחב תלומעת ינולע תקולח תכולהת ךלהמב
 תינוריעה הפיכאה תקלחמ ידבוע תופתתשהבו ,העונתה תמירזו רדס לע הרימש ךרוצל לארשי תרטשמ םע םואית

 ודיקפת תא דבכמ אוה יכ ,ןעט בישמה .םינולעה תקולחב קלח לכ חקל אל אוה .לארשי תרטשממ םירטוש ללוכ

 הצלוח שבול וניא ,המישר לכ םעטמ תוריחבה תלומעתב קלח לכ חקול אל ,קוחל דוגינב לעופ וניאו ,ירוביצה
 ףאו תויתרבחה תותשרב םיטסופב קלח לכ חקול אלו רחא וא הז דדומתמ לש הנומת הלות אלו ,תיטילופ ההוזמ

 .ודגנ הריתעה תא קוחמל אוה שקיב ,ןאכמ .תוריחבה תפוקתב ןכ השעי אלש בייחתמ
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 ףתושמב םידדצה ורתע ,היפלו )לוסב ןאמיא( 53 'סמ הבישמל תסחייתמה השקב דוע השגוה ,הז בישמ דבלמ
 הצפוהו האצוהש םיגשיהה תרבוחב ןיוצ המשש הדבועה רואל ,הריתעל הפרוצ וז הבישמ .הדגנ הריתעה תקיחמל

 לבקל ילבמ תרבוחב םשרנ המש יכ ,וינפב הנייצו רתועל 53 הבישמה התנפ ,הריתעה תלבק םע .2 הבישמה ידי לע

 תא הריכמ איה יכ ,הנייצ הבישמה .תרבוחה תצפה רחאל קר הל עדונ רבדהו ךכל הרושיא תאו התמכסה
 .םתוא הרפה אל םלועמו תימוקמ תושר ידבוע לע םילחה םירוסיאה

 

 שקיבו הריתעה קתעה לביק אל אוה יכ בישמה ןעט ,תישאר ;)ינאדהו דמחומ( 31 בישמה תאמ השגוה הבוגת דוע
 שיחכהו קוחה תוארוה רחא םייקמ אוה יכ ,ןעט ,ןיינע לש ופוגל .הבוגת תשגהל הכרא ליבקמבו הקתעה לבקל

 תדעו ריכזמ אוה יכ ,ןעט דוע .הייריעב ותדובע תרגסמב הז ירה ,ולש דועית וא הנומת שי םא .הריבע השעש

 .ריעב תוגלפמה םעטמ םימרוגו םידדומתמה לכ םע שגפנו ףיצר רשקב תוריחבה להנמ םע דמועו תוריחבה

 

 תאפמ ףסה לע הריתעה תייחדל הרתע הבישמה .קיתל איה םג השגוה )יתרסאנ תמישר( 2 הבישמה תאמ הבוגת

 יפב .תינדרוטו תינרטנק התויהו םיכילהב הערל שומיש ,רתועה דצמ םייפכ ןויקינ רסוח ,ןידה תושירדב הדימע יא

 יכרד( תוריחבה קוח תוארוהל דוגינב תאזו יוארכ תמדקומ הינפ אלב השגוה הריתעה .1 :תונעט רפסמ הבישמה
 ידיל רוסמל היה רתועה לע :ןידכ האצמה העצוב אל .2 .2015 – ה"עשתה )םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת

 אלו הייריעה ידרשמב תוריתע לש הפוסא חינהל רחב רתועה ,תאז תחת .הריתעהמ קתוע רישי ןפואב םיבישמה

 תוריחב תלומעת לוכיבכ םישוע םיבישמה יכ ךכ לע ןילמ רתועהש העש ,םייפכ ןויקינ רסוח .3 .תישיא הריסמב

 םיבר הייריע ידבוע ויכמות ןיבמ םנשי יכ ,הדבועה תא הדעווה ר"וימ אוה םילעמ ,םאלס ילע דמעומה תבוטל
 הריתעה תשגה דעומ יכ ,ןעטנ הז רשקהב דוע .קהבומו יולג ןפואב ותבוטל תוריחב תלומעתב םיקסוע רשא

 ףאמ תשקבמ הניאו השקיב אל איה יכ ,ףיסוהל 2 הבישמה השקיב דוע .ףסה לע הייחד קידצמ התשגהב רוחיאהו

 אלו רחאמ .4 .שרדנכ יתדבוע טוריפ לכ תרדענ הריתעה יכ ,ןעטנ דוע .הנעמל תוריחב תלומעתב ףתתשהל דבוע
 בויח ךת הדגנ הפוגל הריתעה תא תוחדל שקובמ ,2 הבישמה דגנ ללכ יביטרפוא דעס וא/ו וצ םוש שקובמ

 .תואצוהב

 

 2 הבישמה תבוגתל הבושת

 

 :ךכ ןעטנ הבושתב .ןעטנל רתועה תבושת תא יתשרד ,2 הבישמה תבוגתב ולעוה רשא תונעטה חכונל

 

 )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח תוארוהל )א(5 ףיעס תוארוה חוכמ הריתעל הפרוצ וז ,2 הבישמ לש הפוריצ ןיינעל

 ,התבוטל תישענ הייריעה ידבוע לש הרוסאה תיתלומעתה תוליעפה .2015 – ה"עשתה )םיררעו תושקבב ןיד ירדס(

 .הריתעל דצכ הפרצל הבוחה ןאכמו ,המעטמ דמעומה תבוטלו
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 םשב קר אלא םיבישמה רתי םשב ןועטל תכמסומ איה ןיא ,ןאכמו 2 הבישמה לש המשב קר השגוה הבוגתה
 הבישמה לש התרטמ לכו ןועשל ביבסמ תוליעפ הניהו תכשמנ םיבישמה לש הרוסאה םתוליעפ יכ ,ןיוצ דוע .המצע

 .העינמ יווצ ןתמ תורשפא ינפב ףגנ ינבא ביצהל תנמ לע העינמ יווצ תאצוה עונמל הניה 2

 

 .העפותה לע עירתהו תוריחבה להנמל 08.9.18 םויב הנפ ןכ אוה ,רתועה ידידל :תמדקומ הינפ רבדב הנעטה ןיינעל

 םויב ,ךשמהב .םירוסיאה לע םהל ריבסהו 3 -ו 2 םיבישמל הנפ יכ ,הפ לעב ,20.9.18 םויב בישה תוריחבה להנמ

 3 -ו 2 םיבישמה םעטמ דמחא ובא דלאח ד"וע ,רתועה חוכ אב ,תוריחבה להנמ :ןיב הבישי המייקתה 4.10.18
 תובקעב יכ ,רהבוה הבישי התואב .םג הייריע דבוע וניהש תוריחבה תדעו ריכזמ ,ינאדהו דמחומ םג הבישיב חכנו

 דח הבושת לביקו תינוציח תיטפשמ תעד תווח תלבקל םאלס ילע רמ הנפ 08.09.18 םוימ הנושארה הינפה

  .םתוירחא לע הניה וזכ תוליעפ לכ יכו תוריחב תלומעתב קלח תחקל הייריעה ידבוע לע תרסואה תיעמשמ

 םתדובע יכ תעדה תווח תלבק רחאל םהל רבסוה יכ ,הדבועהו הינפה תודוא ועדי ןכ םידבועה יכ ,הדבועה
 רתייתמ ךכב ,תוריחבה תלומעתב םה םיכישממ ןניקסע הריתעה תלבק םע םג ,דועו ,םתוירחא לע הניה הלומעתב

 .תואכרעל תרתוימ הריתע תשגה תעינמ ,הניה תמדקומה הינפה לש התרטמ ןכש .תמדקומ הינפב השירדב ךרוצה

 .ןאכ םירבדה ינפ םה ךכ אל

 

 עוציב ךרד לע ונדמלל ידכ םהב שיש םיריהצת ףריצ ףאו טריפ רתועה ;ןידכ האצמה העצוב אלש הנעטה ןיינעל

 ןכ ,הבושתל ופרוצ רשא םיכמסמהמ הלועה יפכ ,רבד לש ופוסב .יטנוולרה רמוחה תא לבקל בוריסהו האצמהה

 .םיבישמהמ דחא לכל הריסמ העצוב

 

 תוחדיהל ולא תונעט לש ןניד יכ ,ונייצב רתועה בישה םיכילהב הערל שומישו םייפכ ןויקינ רסוח רבדב הנעטל םג

 ףא לעו םידבועל ורבעוי תויחנהה יכ תגאודו קוחה תא הריכמ 1 הבישמה יכ ,ןעטנ ,רתיה ןיב .סיסב לכ ןהל ןיאשמ
 רבודמ ,ןכש הנוכנ הניא יוהיש רבדב הנעטה םג .הסג לגרב קוחה תסימר ךות םהלשב םיבישמה וכישמה ,תאז

 .תוכשמנ ןדועש תוימוימוי תוכשמתמ תורפהב

 

 המ רתועה טריפ הריתעה תרגסמב .תוחדיהל הניד וז הנעט םג ,ילמינימ טוריפ רדעה רבדב הנעטה ןיינעל םג
 םיעצבמ םיבישמה ,ודידל .ךכ תודוא לע תודיעמה תונומת ףריצ ףאו םיבישמה םיעצבמש תורוסאה תולועפה

 קובסייפה יפדב ןויע .קובסייפב שומישה ךרד לע הז ללכבו הרוסא תיתלומעת תוליעפ הלילהו םויה לכ ךשמב

 םהיבכר לע 2 הבישמה יטלש תיילת ,2 הבישמ לש תופיסאהו םיסנכה לכב םתופתתשה דבלמ ,ךכ לע דמלמ םהלש
 .םהיתבו
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 :הערכהו ןויד

 

 הריסמ רדעה רבדב תונעט 2 הבישמה ינפב רשאכ תובוגת ושיגה םידדוב ;םיבישמ 53 דגנ השגוה הריתעה ,רומאכ

 רתי לש םמשב ןועטלו אובל תוכז 2 הבישמל הנקמש יקוחה ןוגיעה וא/ו ןייעמה והמ יתניבמ רצבנ ,תישאר .ןידכ

 וא/ו םהידיל העיגה ןכ הריתעה יכ ,דמלמה רבד ,יהשלכ תוסחייתה ושיגה ןכ םיבישמ השולש ,תינש .םיבישמה
 ,ןכו תוריסמה עצבמ לש וריהצת הז ללכבו רתועה תבושתל ופרוצ רשא םיכמסמה ךמס לע ,תישילש .םתעידיל

 .הריסמ רדעה רבדב הנעטה תא לבקל םוקמ ןיא ,ןיינעב תובתכתהה

 

 םיכילהה יוצימ תבוח לע בתכנ תובר ;םיכילה יוצימ תבוחו תמדקומ הינפ רדעה הניינע 2 הבישמה יפב הנעט דוע

  :ועבוקב ,ןארבו'ג 'ס )זאד וראותכ( טפושה 'בכ ךכ לע דמע .תוריחב יניינעב םידדצה ןיב

 

 תורתיימ תומדקומ תוינפ ,םיבר םירקמב יכ דמלמ ןויסינה יכ ףיסוהל שי ךכל .43" 
 הוותמ תוריחבה קוח .הלא ןיעמ תוריתעב דחוימב ןוכנ הז רבד .תיטופיש תוברעתה

 שי ךכל .םושייל םילקו םיטרופמ םינחבמ ועבקנ ויפ לע רשא ,םירורב תונורקע

 רוביצ יפסכ ידי לע ןמוממש םוסרפ םא קפס ונשי רשאכ יכ ,יתרמא רבכ יכ ףיסוהל
 תא רשפאל אלו הרימחמ השיגב טוקנל שי בורל ,אל וא הרוסא הלומעת רדגב אוה

 .)45 הקספ ,ירפוח ןיינע( ומוסרפ

 םירתוע לש תובר תוינפ יכ ענכושמ ינא ,םירורב תוינידמהו ןידה רשאכ ,ךכיפל .44 

 הלומעת ןיגב ,תויריעה לש םייטפשמה םיצעויה לא ,טרפבו ריע ישאר ,תויריע לא
 םנמזו ,םייטרפו םיירוביצ םיפסכ ,רקי יטופיש ןמז ךסחיי ךכב .ולפוטי ,הרוסא

 יכ הדבועב תכמתנ םג יתנקסמ .םפילחהל םישקבמה ולאו רוביצה ירחבנ לש רקיה

 םישקובמה םיווצה ןמ לטובמ אל קלח ,הכ דע יינפב ושגוהש תוריתעה תיברמב
 יקסנינוק 16/20 מ"רת( ".םיבישמה תמזוימ רוסאה םוסרפה תרסה בקע ורתייתה

 מ"רת ;)18.7.2013( איבל 'נ ידיד 37/20 מ"רת םג וארו )23.06.2013( 'חאו רדלא 'נ

 וקנרפ 52/20 מ"רת ;)4.8.2013( לובעד 'נ "רוצ בד תושארב ןושאר קר" תעיס 54/20

  .))6.8.2013( ןלזוג 'נ

 

 ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס .הנשמ תקיקחב הנגוע ףא אד ןוגכב םיכילהה יוצימ תבוח

 :רתועה ןייצי הריתע בתכ לכב יכ ,עבוק )ןידה ירדס תוארוה – ןלהל( 2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה
 – תמדקומ הינפ התשענ אל ;הז ןיינעל תובתכתהה לש םיקתעה ופרוצי – בישמל תמדקומ היינפ התשענ"

 "תמדקומ הינפ אלב הריתע תשגהל םיקומינה וטרופי
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 תוחדל ידכ יד ךכב םאה .חוכיו ןיא ךכ לעו התשענ אל םיבישמהמ דחאו דחא לכל תמדקומ הינפ ,ןניקסע ןיינעב

 להנמל 8.9.18 םוימ תמדקומה הינפה .איה תילילש ךכל הבושתה ,הריתעב ראותמה יפכ תוביסנב ?הריתעה תא
 ודדוח םירבדהו רשקה ותואב תיטפשמ תעד תווח הנמזוה ףאו 2 הבישמל הינפ התשענ היתובקעב רשא תוריחבה

 הינפה לש השירדה רחא םייקל ידכ ןחוכב שי ולא תולועפ ;םידדצה ינועיטמ הלועה יפכ הייריעה ידבוע ינפב

 םיעדומ ויה ןכ םידבועה יכ ,םידדצה ינועיט ךמס לע בוש ,הדבועה עקר לע דחוימב םירומא םירבדה .תמדקומה
 .תכשמנ םהמ ימ דצמ וא םדיצמ הרפהה תאז ףא לעו השגוה רשא הריתעל םיעדומ ןכו םירוסיאל

 

 םיידי קוביחב בשי אל רתועה .ללכו ללכ הריהנ הניא דועו טוריפ רדעה ,יוהיש ,םייפכ ןויקינ רסוח רבדב הנעטה םג
 תונומתו םימוליצ םיכמסמ ףריצ הילא וז ותריתעב אוה הנפ ,ירפ ובינה אל ויתולועפשמ .תוריחבה להנמל הנפו

 .תוריחבה תלומעתב םיבישמה לש םתוברועמ לע דיעהל ידכ םהב שיש

 

 ,תוריחב תלומעתב םיפתתשמהו הייריעה ידבוע דצמ רתועב הכימתל רשאב תוידגנ תונעט 2 הבישמה יפב שי םא
 ןהיפל תונעט ,ךלמילא 'נ שש המלש 52/21 מ"רתב קספנש יפכ .המיאתמ הריתעב תונפל הינפב ךרדה החותפ

 תכמתנה תיטרקנוק הריתעב אלא הבוגת בתכב ןררבל םוקמ ןיא ,הלומעתה יכרד קוח לע אוה םג רבע רתועה

 .תויארב

 

 תלומעת ןעמל תימוקמ תושר ידבועב שומישל רוסיאה ירה ןיינע לש ופוגל ,תוימדקמה תונעטה תא יתיחדשמ

 :ויפ לע ,1965 – ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 75 ףיעסב עובק תוריחב

 

 ,תימוקמ תושר לש דבוע ןכו חותיפה תושר ,הקוסעתה תוריש דבוע ללוכ ,הנידמה דבוע" 

 םהל שי רשא ,רודישה תושר לש וא לארשיל תמיקה ןרקה לש ,תידוהיה תונכוסה לש

 ךורכש דיקפת וא ,1945 ,)םורח תעש( הנגהה תונקת יפל תוכמס תוברל ,תילהנימ תוכמס
 הבש תימוקמ תושר םוחתב תוריחבה תלומעתב קלח וחקי אל ,להק םע עגמ וב

 ."תוריחב תומייקתמ

 ).ד.ס ילש השגדהה( 

 

 ןייפמק ןעמל רוביצ ידבועב שומיש .תוריחבה קוחל א2 ףיעס לש ותילכתל המוד הז רוסיא ירוחאמ לאנויצרה

 םדאה חוכ ;)28.10.08( ןצינ 'נ רוצ 93/18 מ"רת ואר( תוריחבב ןויוושה ןורקיעב עגופ ןהכמ רוביצ רחבנ לש יטילופ

 חוכב רזענ תושר שארכ ןהכמה םדאו לככ .תימוקמה תושרה לש באשמ אוה ,תימוקמה תושרה ידי לע קסעומה
 דבוע אמש ששחה ינפמ םג ןגמ רוסיאה .םינושה םידדומתמה ןיב ןויוושה תא ךכב אוה רפמ ,תושרה לש םדאה

 רחבנ ןיבל וניב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיררושה םיסחיה רואל ,ישפוחה ונוצרמ אלש לעופש יפכ לעופ רוביצה
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 סרטניאה לע רומשל הדעונ ,רוסיאה סיסבב תדמועה תילכת דוע .)17.7.13( ומח ןב סורג 31/20 מ"רת( רוביצה

 .וב רוביצה ןומאב העיגפ תעינמו ירוביצה להנמה לש תילרטינה תימדתה לע הרימש בייחמה ירוביצה

 

 תויחנה הלשממל יטפשמה ץעויה םסרפ ,תוימוקמה תויושרה תוריחב תארקלו ,ל"נה )א(75 ףיעס תוארוה דצל

 תוליעפ לכב קלח תחקל תושרה ידבוע לע לחה רוסיאה תא ,רתיה ןיב ,ריהבה הב ,5/18 הפסמש ,ל"כנמ רזוח
 תחקל רוסיאה רהבוה ,דוע .הדובעה תרגסמב אלש ןכו הדובעה םוקמבו וירחאלו הדובעה ןמזב תיתגלפמ תיטילופ

  .דועו הב םואנל וא ףתתשהל תיבמופ הפיסא ןגראל ,תוריחב תלומעתב קלח

 

 2 הבישמה .םיבישמה רתי תאמ תופסונ תובוגת ושגוה אל ,םיבישמהמ םידדוב לש םתבוגת דבלמ ,רומאכ

 לש םפוגל השחכתה אל התבוגתב םג וז ירה ,םיבישמה לש םמשב ןועטל דמעמ לכ הל ןיאש םגה ,התבוגתב

 םיבישמה לש םתופתתשהל סחיב ןעטנה תייחד וא רושיא רבדב תונעט ,םלוא תוימדקמ תונעט ויה היפב .םירבדה

  .אצמנב אל ,תוריחב תלומעתב םהמ ימ וא

 

 תוליעפב םתופתתשה ידכ ךות םיבישמה םיפצנ םהב ואדיו ימוליצו םימוליצ ופרוצ המצע הריתעל ,דגנמ

 "םיטסופ" תונושה תויתרבחה תותשרב םימסרפמ םיבישמה יכ ,רתיה ןיב ,ןעטנ הריתעב ,דועו .תיתלומעת
  םהיתב לע וא/ו םייטרפה םהיבכר לע םיקיבדמ ,רתועה לש ותונגב ףאו 2 בישמה לש וחבשב תוריחבה יאשונב

 תא םיוולמ ,2 בישמה לש וחבשב םירחא לש םיטסופל ליעפ ןפואב םיבישמ ,ותמישרו 2 בישמה לש תוקבדמ

 תיילתבו הלומעת ירבד תקולחבו תוריחב תלומעת תוכולהתב םיפתתשמו תויבמופ תופיסאבו תיב יגוחב 2 בישמה

 ,ןאכמ .ןעטנה רשוא אלו שחכוה אל ,ידגנ ןועיט שגוה אל הלאה םינועיטה לכל – ןיעל היולג הרוצב לכה ,םיטלש
 .רתועה תונעט יילע תולבוקמ ,ןיינע לש ופוגל תובוגת רדעהבו

 

 קוחה תוארוה רחא םייקמ אוה ,ותנעטל ,תוריחבה תדעו ריכזמכ םג שמשמ ,ינאדהו דמחומ ,31 'סמ בישמה
 רואל .ריעב תוגלפמהו םידדומתמה לכ םע ףיצר רשקב דמוע אוה ,ודיקפת ףקותמ .הריבעב ותוברועמ תא שיחכהו

 ומכ ,וינפב דדחל ןוכנל האור ינא ,תאז םע דחי .ודגנ העינמ יווצ איצוהל הז בישמ לש רשקהב יתאצמ אל ,רומאה

 .תוריחבה תפוקתל עגונב רוביצ ידבועל םירושקה םיללכהו תויחנהה תא ,םיברועמה רתי ינפב

 

 בישמה ,ליעל רומאכ .תרצנ תייריעב תינוריע הפיכא תקלחמ להנמכ ןהכמה ,םחלמ חיבס ,37 'סמ בישמל רשאב

 תכולהת ךלהמב "יתרסאנ" תמישר לש ליעפ דיל עיפומ אוה הבו ,הריתעל הפרוצש הנומתל סחייתהל שקיב

 םע םואית ךותו ,דבלב ודיקפת חוכמ םוקמב חכנ אוה ,ותנעטל .המישרה לש תוריחב תלומעת ינולע תקולח
 ללוכ תינוריעה הפיכאה תקלחמ ידבוע תופתתשהבו ,העונתה תמירזו רדס לע הרימש ךרוצל לארשי תרטשמ

 ודיקפת תא דבכמ אוה יכ ,ןעט בישמה .םינולעה תקולחב קלח לכ חקל אל אוה .לארשי תרטשממ םירטוש

 הצלוח שבול וניא ,המישר לכ םעטמ תוריחבה תלומעתב קלח לכ חקול אל ,קוחל דוגינב לעופ וניאו ,ירוביצה
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 ףאו תויתרבחה תותשרב םיטסופב קלח לכ חקול אלו רחא וא הז דדומתמ לש הנומת הלות אלו ,תיטילופ ההוזמ

 .ודגנ הריתעה תא קוחמל אוה שקיב ,ןאכמ .תוריחבה תפוקתב ןכ השעי אלש בייחתמ

 הכאלמ דיקפהל יוארה ןמ ,קדצה ינפ תיארמלו םינפ אושמ עונמל תנמ לעו ,בישמה לש םידמולמה וינועיט ףא לע

 ןאכ .רחא וא הז םרוג םע ותוהזל ידכ הב שיש תוליעפ לכמ ענמיהלו םירחא םימרוג וא/ו לארשי תרטשמ ידיב וז

 וב םוקמ ,תרצנ תיריעב תינוריע הפיכא תקלחמ להנמכ ועבוכב לועפל לוכי וניא 37 'סמ בישמה יכ ,ןייצל םוקמה
 .םולכ אלו ,ודיקפת ןיבל הניב ןיאש תוריחב תלומעת תמייקתמ

 

 ינא ךכ  ,הניינעבו ,הריתעהמ התקיחמל המכסהב השקב השגוה הניינעב רומאכ ,לוסב ןאמיא ,53 הבישמה ןיינעל
 .הרומ

 

 .ךכל תוקפנה לכ לע ,תובוגת ושגוה אל םיבישמה רתי תאמ ,רומאכ

 

 :םוכיסלו ,ןכ לע

 

 :ןמקלדכ הרומ יננה ,ליעל רומאה לכ רואל

 

 .לוסב ןאמיא ,53 'סמ הבישמה דגנכ הריתעה תקיחמ לע .1

 .ינאדהו דמחומ ,31 'סמ בישמה דגנ הריתעה תקיחמ לע  .2

 הווהמה תוליעפ לכב ףתתשהל םהילע רסואה וצ ןתינ ,)31 'סמ בישמ איצוהל( 52 דע 4 םיבישמה ןיינעל  .3
 םתופתתשה רוסאל ןכו ,תויתרבחה תותשרה תועצמאב תוברל ,3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב תלומעת

 תלומעתב איהש ךרד לכב םיליעפ תויהלמ וא/ו הלומעת ירבד תקולחב ,תיב יגוחב ,תופיסאבו תוכולהתב

  .3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב

 תויתרבחה תותשרה ידומעמ וא/ו םהיתבמ וא/ו םהיבכרמ ריסהל ,הלא םיבישמל הרומ ינא ,ןכ ומכ 

 .3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוריחב תלומעת הווהמה רמוח לכ וא טסופ ,טלש ,הקבדמ ,הנומת לכ םהלש

 תוריחבה םויב 3 -ו 2 םיבישמה םעטמ תוליעפב קלח תחקל םיבישמה לע רסואה וצ תאזב ןתינ ,דועו 

 .ללכבו

 .תואצוהל וצ השוע יניא ,ןיינעה תוביסנב .4

 



  7/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 9 ךותמ 9 דומע
 9195015 ,سدقلا میلشروأ ,نویروغ-نب عمجم :ناونعلا   9195015 םילשורי ,ןוירוג-ןב דוד תיירק ,תסנכה ןכשמ

 VadatB@knesset.gov.il :ينورتكلإلا دیربلا ל"אוד 02-5669855 :سكاف סקפ ,02-6753407 :فتاھ ןופלט
 www.bechirot.gov.il عقوملا טנרטניאה רתא

 תוריחב תכרעמ לוהינ לע דיפקהלו תוירחא תולגל םידדצל ריהבהלו בושל ןוכנל ינא האור ,וז הטלחה ילושב

 רשקהב .הנידמ ידבועל רושקה לכב דחוימבו תויחנההו םילהונה ,קוחה תוארוהל םאתהב גוהנל הז ללכבו הניקת
 יטפשמה ץעויה תויחנהל םג ,ל"נה )תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 75 ףיעס תוארוהל ףסונב ,תונפהל יואר ,הז

 רזוחל ןכו ,1.1902 'סמ היחנה תוברל ,תוריחב תפוקתב תוימוקמה תויושרה ידבוע תוגהנתהב תוקסועה הלשממל

 :םש 11 ףיעסב הרומה 20.12.12 םוימ 5/2012 םינפה דרשמ ל"כנמ

 תדבעושמ הניאש ,תילרטינ תימדת לע רוביצה יניעב רומשל תימוקמה תושרה דבוע לע" 

 ודעונ וליאכ ושרפתי אל ותוגהנתה וא וישעמש דיקפהלו ,תרדגומ תיטילופ הפקשהל

 לע תולבגמ ןידב ועבקנ ףכל םאתהב .םיוסמ דמעומ וא יהשלכ המישר לש סרטניא םדקל
 הריבע ידכ הלוע ןתרפהש תולבגמ ןהמ ,תוריחבב תוימוקמ תויושר ידבוע תוברועמ

 ".תויתעמשמ תויצקנס ולטוי ןניגבש תולבגומ ןהמו תילילפ

 

 ,תוריחב תפוקתל עגונב קוחה תוארוה רחא םייקי אל םהמ ימ וא םיבישמהו הדימב ,קפס רסה ןעמל
 הוותמל םאתהב םיישנוע םידעצב הטיקנמ סונמ אהי אל ,םייקתהל וכישמי תורפההו הדימב וא/ו

 :ןושלה וזב הרומה ,תוריחבה קוחל 17 ףיעסב עובקה

 
 לע ויתוארוה יפל וילע לטוהש בויח םייקמ וניא וא הז קוח תוארוהמ הארוה רפמה"

 וא םישדח השש רסאמ – וניד ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי ידי

 ".1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )2()א(61 ףיעסב רומאה סנקה

 
 

 .ט"עשתה ןושחב 'ו,15.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


