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21/47 מ"רת                                                                                                                                       	
	
	

 הילצרה תייריע שאר מ"מו תינגס ,ריעה תצעומ תרבח , ץכ היאמ   .1    :םירתועה
 "וטנ הליהקו הביבס ,םיריעצ" תעיס .2                     
 ןראפ ןבואר ד"וע י"ע                          
                             
                                        
 ד ג נ                                                                  

 :םיבישמה

   הילצרה תייריע שאר ,ןולדפ השמ .1
	"ןויסינו ןוזח" תעיס  .2

	   םוחנ רינ ד"וע י"ע
 
                         

                                           
  הטלחה                                                                          
 

 תובורקה תוריחבב העיס שארב תדדומתמו הילצרה תייריע שאר םוקמ תאלממכ תנהכמ תרתועה

 תואמצעה בוחר תניפ ןוירוג ןב בוחרב םידרשמ ןיינבב דרשמ רכשנ ךכ םשל .הייריעה תושארל

 קוחל תמאתומ היילת ;םירתועה לש תוריחב יטלש ולתנ ותיזחבו )" הטמה ןיינב" :ןלהל( הילצרהב
  .)"הלומעת יכרד קוח" 	:ןלהל( 1959 – ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה

 

 םויב ובצוהש םיבישמה םעטמ וא לש תוריחב תלומעת יטלש תרסה לש השע וצל תנווכמ וז הריתע
  .הטמה ןיינב תיזחב 13.8.18

 

 הריתעה תיצמת
 ןיינב לע ותעיסו – ןהכמה הייריעה שאר - בישמה לש תוריחב תלומעת יטלש ולתנ 13.8.18 םויב
  .הטמה

 

 םיטלשה תבצה תויקוח יא לע עירתה ,בתכב בישמה ללא םירתועה חוכ אב הנפ 14.8.18 םויב
  .םתרסה תא שרדו םירומאה

 

 ןוירוג ןב בוחרב םיטלשה תיילת"ש םושמ השקבה תא החד רשא בישמה תאמ הנעמ לבקתה םויב וב

 יטומ רמ םעמ םיטלשה תיילתל רושיא לבקתה 9.8.18 םויב יכ ןייצ אוה ."קוחל םאתהב ושענ 14
  .הילצרה תייריע לש םיקסעה תקלחמ להנמ  יקסנירמ'צ

 

 יטלשב ריעה תא ופיצה ותעיסו בישמהש תונעוט תורתועה .הריתעה השגוה  הז הנעמ תובקעב
 תכרעמ תחיתפ םע  .ןידה תוארוה םע דחא הנקב הלוע וניא םתבצה ןפוא וא םתבצהש תוריחב
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 טוליש יאשונב ןידכ להנתהל ותנווכ לע רוביצל העדוה ןהכמה הייריעה שאר םסרפ תוריחבה

 .הלקתה תרסה םשל והטמ לא תונפל ןיקת יתלב טולישב לקתנש בשות לכמ שקיבו תוריחב תלומעת

 קוח תרפמ תואיצמו דוחל הפ רוביד .םיווש םניא ובלו בישמה יפש ,תורתועה תנעט ךכ ,ררבתמ

  .דוחל
 

 ןיינעב דעסל המצע תמצמצמ הריתעה ,ןידכ אלש ובצוהש םיטלשב ריעה תפצהל הנעטה ףא לע

  .הטמה ןיינב תיזחב ובצוהש םיטלשה
 

 הריתעל הנעמה תיצמת
 יבחרב ןכש ."]ת[לסופ ]ה[מומב ]ת[לסופה" תקזחב איה תרתועהש הנעטב בישמה תבוגת תישאר
 הריתעה ףוגל םיבישמה תבוגת . תרתועה םעטמ וא לש םיבר הלומעת יטלש ןידכ אלש ובצוה ריעה

 :הלא רקיע ישאר השולשב  איה

 

 לע דיפקהלו ןידה יפל גוהנל ומעטמ הכאלמב םיקסועה תאו והטמ ישנא תא החנה בישמה .א

 ולטנש םיליעפ" ידי לע וקלח ;יקוח יתלב טוליש םג םייקתמ הז ףרח .קוחכ םיטלש תבצה

 םיריסמ םיתעל ."הטמה יליעפ םניאש םיכמות םיחרזא" ידי לע וקלחו "תיטרפ המזוי
 םיבדנתמ יתווצ .םירתומ םניאש תומוקמב םתוא םיביצמו ןידכ ולתנש םיטלש "םינומלא"

	 .םתוא ריסהלו ןידכ אלש ובצוהש םיטלש רתאל םיחנומ

 הרקיעמ .הריתעה תלבק רחאל דימ 20.8.18 םויב ורסוה הטמה ןיינב לע ולתנש םיטלשה .ב

 דרשמ רוכשל המגמב סכנה לעב םע מ"ומ  ,טסוגוא תישארב ,םיוקש רחאל התשענ םתבצה

 תוריחבה יטלש תיילתל םיכסה סכנה לעב .םיבישמה לש "תינופלט המצעה הטמ"ל שמשיש
 םתחנ אל הזוח .הייריעה לש םיקסעה תקלחמ להנמ ידיב היילתה תויקוח הקדבנש רחאל

	 .ל"וחל אצי סכנה לעבש ינפמ

 ןידכ אלש ובצוהש םיטלשה לכ תא ריסהל והטמ ישנא תא בישמה החנה הריתעה תובקעב .ג

 ובצוהש םיטלש ורסוה הנה דעו הפיקמ הכאלמ תישענ הז ןיינעב  .ותעיס םעטמ הלומעתכ

	 .טסוגואב 22-ה דע ורסוי רתיה .)תועובש רפסמ ינפל ורסוה םכותמ םיינש( תומוקמ הרשעב
 

 הטלחה
 :וז הריתע לש הניינעל תכיישה ןידה תארוה הרומ ךכ

 
 וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ תועצמאב תוריחב תלומעת רתות        

 )1א(10 ףיעס[ ...םידמעומ תמישר וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע
  ]הלומעת יכרד קוח לש
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 התשענ , 14-16 ןוירוג ןב בוחרב םידרשמה ןיינב תיזחב םיבישמה םעטמ תועדומה וא העדומה תבצה
 .הבישמה העיסה לש ןודעומ וא דרשמכ שמשמ וניאו "םירוגמ תריד" וניא סכנה ןכש ;ןידכ אלש

 תריכשל מ"ומ ךרענש – ישילש וא ינש רדסמ "העימש תודע" אוהש ריהצת ךמס לע – לבקא וליפא

 וז םג ףא אלא ,תוריכש הזוחל ושבוג אל תומכסההש דבלב וז אל ,הטמ שמשיש ידכ ןיינבב דרשמ
 םש תולתל רתיה םהל ןיא אליממו םיבישמה הטמ לש תוליעפ לע ןיידע תמייקתמ אל םוקמבש

  .תועדומ

 

  .הריתעה תלבק רחאל דיימ תועדומה תא וריסהש ךכב תושע םיבישמה וביטיה ךכ םושמ

 

 חוכ אב דצמ תמדקומה היינפל בישמה תבוגתל סחיב "ביטימ ןויצ" םיבישמל קינעהל ןתינ אל
 אוה תויקוחה סיסבשו ןידכ התייה הטמה ןיינב לע תועדומה תבצהש ןעטנ הבוגתב .תורתועה

  .הייריעב םיקסעה תקלחמ להנמ לש ורושיאב

 

 םירתיה קינעהל ךמסומ וניאו הלומעת יכרד קוח לש ךמסומ ןשרפ וניא םיקסעה תקלחמ להנמ
 לש ששח תררועמ איה ןכ לע רתי .הרזומ וילא היינפה .רומאה קוחה תושירד תא םימייקמ םניאש

 תאזכ תועייתסה .ןהכמה הייריעה שאר לש תוריחבה תכרעמ תלעותל הייריעה ימרוגב תועייתסה
  .הרוסא המצעלשכ

 

 וצב ךרוצ דוע ןיאו התילכת תא הגישה הריתעה,ורסוה הטמה ןיינב לע ובצוהש תועדומהש רחאמ

   .ידצמ השע

 

 הנעטב תעכ ןודל ךרוצ ןיא ,הטמה ןיינבב תועדומה ןיינעב דעסל תמצמוצמ הריתעהש ןויכ
 תועדומל םיארחא םיבישמהש ריעא ךרוצה ןמ הלעמל .ןידכ אלש תופסונ תועדומ וביצה םיבישמהש

 וזש ןיבו "םיליעפ לש תיטרפ המזוי" איהש ןיב ,הטמה לש המזוי איה הבצההש ןיב םמעטמ הלומעת
 רסוח לש תונעט ירוחאמ רתתסהל ולכוי אל םיבישמה .םיליעפ םניאש םיכמות לש תיטרפ המזוי

 שי םא בר קפס( "םיליעפ םניאש םיכמות" לש אל ףאו הטמה יליעפב הטילש רסוחמ תועבונש העידי

 "םינומלא" לש תוליעפ םג .)הזכש "רתסב ןתמ" םשל ונוממו ונמזמ עיקשהל ןכומו ליעפ וניאש ימ

 לשב רקיעב תקפקופמ תיארנ ,תיקוח אל הבצהל התוא םיריבעמו קוחכ הבצוהש העדומ םילותש
 ביריה תוליעפ לש תוניקת יא לש םייניע הארמ רוציל םישקבמ וללה םינומלאה .תילילשה התלעות

 ושוכרל קיזמש ימל ייניעב לושמ רבדה .בירי ותוא לש הלומעתה תמצעה ידי לע םמצעל םיקיזמ ךא

  .ןכשה ידי לע םרגנ קזנהש ןייע תיארמ רצויש ןפואב
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  .ןמומב תולספנ תורתועהש ןעטנ ובש םיבישמה לש הבוגתה קלחב ןוידל םוקמ ןאכ ןיא הזב אצויכ

 

 לכ ןיא ךא הטמה ןיינבב ובצוהש תועדומל עגונה לכב תקדצומ האצמנ הריתעהש העיבקב קפתסא

  .הרסה לע הרומה וצב ךרוצ

 

 ענמנ ינא ,התוניקת תא חיטבהל ידכ ותולהנתה תא ןחבי דצ לכו ודמליי הטלחהה יחקלש הווקתב
 .תואצוה תקיספמ

 
 םידדצה רדעהב  )2018 ,טסוגוא 21(  ח"עשת ,לולא 'י  םויה הנתינ
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