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 80 /21  מ"רת

  :םירתועה
                 

 גרבנרטש ידע .1
 ידיד ריאי .2
 

 
 ד ג נ 

 
 לדיו לאכימ .1 :םיבישמה

 הלמר תייריע .2
 

  1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 
 :םירתועה םשב
 

 :1 בישמה םשב
 

 :2 הבישמה םשב

 הנאז ירש ד"וע ;יול יקסנידס ידע ד"וע
 
 קטסוש רדיינש תנע ד"וע ;ינמינ ןליא ד"וע
 

 ינבו'ג יוניל ד"וע ;ןמרבה ירוא ד"וע
 

 הטלחה
 

 יכרד קוח – ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל תפסונ הריתע יינפב

  .הלמר תייריע תושארל תוריחבה ןיינעב ,)הלומעת

 
 ,תוריחב תלומעת יכרצל 2 הבישמה לש היבאשמב שומיש השוע 1 בישמה יכ םירתועה תונעט ביבס הבוסנ הריתעה

  .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב

 
 שאר רשאכ תושעל יוארש יפכ ,דרפנב ושגוה רשא ,הריתעל םיבישמה תובושת תא יתשקיב הריתעה תלבק םע

 תנעט התלעוה 2 הבישמה לש הבושתה יבתכבש הדבועה חכונ .הייריעה תושארל תוריחבב דמעומ םג אוה הייריעה

 ביגהל ושקיב םיבישמה .וז הייגוסב ובישי םירתועה יכ יתירוה ,הריתעה יאשונמ דחאל רשקהב תיניינע תוכמס רסוח

  .ןכ תושעל םהל יתרתהו ,הפוג הבוגתל םג
 

 :יתדבוע עקר .א

 תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעס יפל תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבה ומייקתי 30.10.2018 ךיראתב .1

 ,הלמר תייריע תושארל תוריחבה הנמייקתת ןללכבו ,)תויושרל תוריחבה קוח – ןלהל( 1965-ה"כשתה ,)תוריחב(
  .התצעומלו ,2 הבישמה
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 ,1 רתועה לש הצעומה רבח אוה 2 רתועהו ,2 הבישמה תושארל תודמעומ שיגהל ,ותנעטל ,דתעתמ 1 רתועה .2

 .1 רתועה לש ותעיסב רבחו

 .הריתעה אשונ ןה התושארל תוריחבהש ,הייריעה הניה 2 הבישמהו ,2 הבישמה תייריע שאר וניה 1 בישמה .3

 םע רשקב ,וז הטלחה ךשמהב וטרופי רשא םירקמב ,2 הבישמה יבאשמב שומיש השוע 1 בישמה ,רתועה תנעטל .4

  .הצעומה תושארל תוריחבה תלומעת

 .הפוגל םג הריתעה תא תוחדל שקבמ ךא ,יוהישב השגוה הריתעה יכ ןעוט 1 בישמה .5

 

 :תיביטמרונה תיתשתה .ב

 :ןלהלדכ עבוק הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס .1
 םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"
 ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב וא םיישחומ
 חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2(

 תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש דיגאת לש וא ,]בלושמ
 ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב
 "...הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה

 

 תוצעומלו תויריעל תוריחבה לעו תסנכל תוריחבה לע – ובש 1 ףיעסב רומאל םאתהב ,לח הלומעת יכרד קוח
 .תוימוקמה

 תלומעת ךרוצל ,תוימוקמ תויושר הז ללכבו ,ירוביצ ףוג לכ לש םיבאשמב שומיש תיישע לע רסוא רומאה ףיעסה .2

  .תומידקמ תוריחבל ףאו תוימוקמה תויושרל ,תסנכל רתיה ןיב ,תוריחב
 

 :תוילכת רפסמ תודמוע הז רוסיא דוסיב
 אוה תוריחב תלומעת ךרוצל רוביצה יסכנב שומיש תושעל רוסיאה"
 שפוח לש דוסיה יללכ לע הנגהל תובישח תברו תיתוהמ תועמשמ לעב
 .יטרקומד רטשמב יתקוח דממ םהלש ,תוריחבה ךילה ןויושו תוריחב
 הכירצ תוישפוח תוריחבב תודדומתה יכ דוסיה ןויער תא אטבמ אוה
 תושיגנה תלוכיו םיעצמאה ןויושל ,רתיה ןיב ,רשפאה לככ ,רותחל
 תוריחבב דדומתמל תורשפא ןתמ .םידדומתמה לכל וחטבויש ,רחובל
 חוכמ תדחוימ תושיגנ ול שי םהילא ,רוביצ יסכנב שומיש תושעל
 ןויושה ךרעב תישממ העיגפ עגופ ,לעופב אלממ אוה ותוא דיקפתה
 רבוע תירוביצ הרשמב ןהכמה ,הרחתמה תא הבוטל ותולפהב ,תוריחבב
 רוביצ יסכנב שומיש עונמל ךרוצהמ עבונ רוסיאה לש ףסונ ןפ .תוריחבל
 הלא םיסכנ ודעונ ומשל אלש ,דדומתמ לש ישיאה וניינע םודיק תרטמל
 ,7 הקסיפ ,לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת( "הליחתכלמ תושרה ידיבש
 .)הי'צקורפ 'א תטפושה יפמ
 

 ינבאמ תחאכ רוביצ יכרצל רוביצ יבאשמב שומיש לע רוסיאב ואר תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי .3

 ןלהל( )18.04.2018( רצלמ 'ח טפושה ,'חאו בגר ירימ 'נ ןהכ ימר 2/21 כ"בת :ואר( הלומעת יכרד קוח לש השארה

 .))ןהכ ימר תשרפ –

 ,םינהכמ רוביצ ירחבנל עגונה לכב הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תארוה לע תאש רתיב דיפקהל שי יכ ,קספנ דוע  .4

 "בל" תעיס 32/03 מ"רת :ואר( ןהכמ דמעומל הכימת סויגב יטנרהניאה ןויוושה רסוחו ןורתיה תא םצמצל ידכ

 ,)8.11.2009( תובוחר ריעה שאר מ"מ ,לולמ 'נ ןייטשנייפ 2/19 מ"רת ;רנרוד 'ד תטפושה ,)13.8.2003( הסיוס 'נ

 ,)16.6.2013( ירפוח 'נ הננער ריעה תצעומה םיבשותה ןעמל תעיס ירבח 14/20 מ"רת ;הי'צקורפ 'א תטפושה
  .)דועו ;)ירפוח תשרפ – ןלהל( ןארבו'ג 'ס טפושה



  80/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 12 ךותמ 3 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

 
 :יכ ןייצו ןארבו'ג 'ס טפושה ביחרה ףא ירפוח תשרפב .5

 ידי לע רוביצ יבאשמב הערל שומישל םולגה לאיצנטופה רואל ,יתשיגל"
 םירקמ ,היפ לע .הרימחמ תינשרפ השיג ץמאל שי ,םינהכמ רוביצ ירחבנ

 תוריחב תלומעת רדגב רוריבב םניא – ירק ,"רופא םוחת"ב םייוצמה
 ,תאז .הרוסא הלומעת רדגב םניה יכ בורל עירכנ ,תרתומ וא הרוסא
 תורישה רהוט ,םידמעומה ןיב ןויוושב תירשפאה העיגפה רואל
 ידי לע םיקזחומה ולש ויפסכ םא עגפייש רוביצה ןומאו ,ירוביצה
 רוביצ רחבנ לש ויוכיס תלדגה ןעמל ובתוני ,ותבוטלו תונמאנב הייריעה
 " .תינשב רחביהל ןהכמ

 

 ןחבמ יפל ןחבית ,רוביצ יבאשמ םע רשקב התוא עצבל ןיא ןכלו ,הלומעת איה תינולפ הלועפ םא הניחבה .6

 ץ"גנד( ריבסה רחובה יניעב ,)'צויכו עדימ תרבעה ,עוריא םויק ,םוסרפ( הלועפה לש תיטננימודה התילכת

 תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב ;)23.08.2017( ונתיב לארשי תגלפמ 'נ יביט דמחא כ"הח 1525/15
  .)ןהכ ימר תשרפ ,)1992( 704 ,692 )2(ומ ד"פ ,תיזכרמה

 ,רתיה ןיב .תויטננימודה ןחבמל רזע ינחבמ רפסמ הקיספה העבק ,הלועפ לש תיטננימודה תילכתה תניחב ךרוצל .7

 וא ,תושרה לש תיתרגש הלועפב ןניקסע םאה ,הלועפה םזוי תוהזב ,הלועפה עוציב דעומב בשחתהל שי יכ קספנ

 תרחאה תילכתה תובישחו םירחובה לע הלועפה לש יופצה העפשהה ףקיה המ ;תימעפ דחו תידוחיי הלועפב
 רשיה לכשה ןחבמב טוקנל שיש עבקנ ףוסבל .וז תנוכתמב המויק תא תבייחמהו הלועפה סיסבב תדמועה

 ,לדנה 'נ טפושה תטלחהל 5 הקספ ,)12.7.18( הירכז ןסינ ד"וע 'נ ןולוח תייריע 3/21 מ"רע( ןויגיההו

 .)םשד תואתכמסאהו

 – םוסרפ לש וגוויס תא תונשל הלולע םסרפמה תוהז ,רתומ היהי ומצע םוסרפה םא םג יכ עבקנ ,ליבקמב .8

 רוביצ רחבנ לש ומש לש עמתשמב וא שרופמב הכירכ לע רוסיא לח ללככו ,הרוסא הלומעתל רתומ םוסרפמ
 .)רצלמ 'ח טפושה לש ותטלחהל 38 הקספ ,ןהכ ימר תשרפ( תירוביצה תושרה תוליעפ םע ןהכמ

 :יכ עבוק תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס ,ליבקמב .9
 דבוע ןכו חותיפה תושר ,הקוסעתה תוריש דבוע ללוכ ,הנידמה דבוע"
 וא לארשיל תמיקה ןרקה לש ,תידוהיה תונכוסה לש ,תימוקמ תושר לש
 תוברל ,תילהנימ תוכמס םהל שי רשא ,ילארשיה רודישה דיגאת לש
 עגמ וב ךורכש דיקפת וא ,1945 ,)םורח תעש( הנגהה תונקת יפל תוכמס
 הבש תימוקמ תושר םוחתב תוריחבה תלומעתב קלח וחקי אל ,להק םע
 ".תוריחב תומייקתמ
 

 ןייפמק ןעמל רוביצ ידבועב שומיש .תוריחבה קוחל א2 ףיעס תארוה לש התילכתל המוד וז הארוה לש התילכת .10

 רהוטב ,תוינפ רסחו ןיקת להנמ לש תונורקעב ,תוריחבב ןויוושה ןורקיעב עגופ ןהכמ רוביצ רחבנ לש יטילופ

 44/20 מ"רת ;ןילביר 'א טפושה ,)28.10.2008( ןצינ 'נ רוצ 93/18 מ"רת :ואר(  רוביצה ןומאבו ,רוביצה תורישה

 לעופש יפכ לעופ רוביצה דבוע אמש ששחה ינפמ ןגמ רוסיאה .)ןארבו'ג 'ס טפושה )5.08.2013( ןצינ 'נ ונאיצרמ
 31/20 מ"רת( רוביצה רחבנ ןיבל וניב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םילחה הררשה יסחי רואל ,ישפוחה ונוצרמ אלש

 .)ןארבו'ג 'ס טפושה )17.7.2013( ומח ןב 'נ סורג
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  :ועבקב ,תושרפה דחאב ךכ לע דמע ,הפיח תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי ,ןהכ .י טפושה 'בכ .11
 ,תילרטינ תימדת לע רוביצה יניעב רומשל תושרה ידבוע לכ לע הבוח"
 וא םהישעמש תוארלו ,תרדגומ תיטילופ הפקשהל תדבעושמ הניאש
 יהשלכ המישר לש סרטניא םדקל ודעונ וליאכ ושרפתי אל ,םתוגהנתה
 – ןלהל( )05.07.2018( ירוצ 'נ רשיבא 47/21 מ"רת( "םיוסמ דמעומ וא
 .))ירוצ תשרפ

 

 :הערכהו ןויד .ג

 :1 הבישמה תבוטל 2 הבישמה ידבוע לש תיטילופ תוליעפ )1(

 תשרב םימסרפמ םקלח" רשאכ ,1 בישמב יביטקא ןפואב םיכמות 2 הבישמה ידבוע יכ םינעוט םירתועה .1

 יטלש ולתו ושעו ולידגה ףא םקלחו ,1 בישמה דעב םישרופמ הלומעתו הכימת ירבד 'קובסייפ' תיתרבחה

 ןוכנל ואצמ אל םה ךא ,הלא םימוסרפל ריבכמל תואמגוד םיאיבמ םירתועה ."םהיתבו םהיבכר לע הלומעת

 םירתועה םינעוט ,ךכ .םירבדה תותימא תא ןוחבל ןתינ היהיש תנמ לע הריתעל םיבישמכ םידבועה תא ףרצל
 יטלש םילות ,"ריעה שאר יכמות" קובסייפה תצובקב םירבח רשא ,תוקלחמ ילהנמ םקלח ,הבישמה ידבוע 11-ש

 .הריתעב םיבישמכ םהמ שיא ופרצ אל םה ךא , בישמב הכימת תועדוה םימסרפמו 1 בישמה לש ותבוטל תוריחב

 קוחל א2 ףיעס תארוהל דוגינב הלומעת יכרצל םידבועב שומיש השוע 1 בישמה יכ דחא דצמ םינעוט םירתועה .2

 .תויושרל תוריחבה קוחל 75 ףיעס תא םירפמ םידבועה יכ םינעוט םה ךדיאמו ,הלומעת יכרד

 תוריחב תלומעת ךרוצל הייריעה ידבועב שומישמ ענמיהל 1 בישמל הרומה וצ תתל םירתועה םישקבמ ,ךכשמ .3

 הייחנה םירפמ רשא םידבוע דגנ תיתעמשמ לועפלו ,תוריחב תלומעת םייקל הידבועמ עונמל הייריעל תורוהלו

  .וז

 ןיאש עבקש  ,הייריעל יטפשמה ץעויה ידי לע וקדבנ ןהש ןעוטו ,הז אשונב םירתועה תונעט תא שיחכמ 1 בישמה .4
  .שממ ןהב

  .הפוגלו תוכמס רסוחמ ,הריתעה לש הז אשונ תוחדל השקיב 2 הבישמה .5

 החנהו רזח הייריעל יטפשמה ץעויה .ורסוה רבכו םינשי םה הריתעה אשונ םימוסרפה לכ יכ תנעוט 2 הבישמה .6

 תרהבומ הז אשונב דבוע דגנכ הנולת לכו הבושתה בתכל ופרוצש ויתויחנה ,גוהנל שי דציכ םידבועה תא

 .ןיינע לש ופוגל ליעיו ריהמ ןפואב תררובמו

 ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )2()א(5 ףיעס ןכש ,םידבועה דגנ םיווצה ןתמ תא החוד ינא .7

 עצבמ" לכ אוה הריתעל בישמ יכ שרופמב עבוק )ןידה ירדס תוארוה – ןלהל( 2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב

  .הרואכל "הריבעה

 ףרצל שי יכ שרופמב ןידה ירדס תוארוה תועבוק – התוא עונמל שקבתמ רשא הריבע עציב ינולפש ןעטנ רשאכ .8

 ףרצל אלש רחב רתועהש הדבועה חכונ .הינפמ ןנוגתהל התואנ תונמדזה ול תתל תנמ לע ,הריתעל בישמכ ותוא
 ירדס תוארוהל )ב(5 ףיעס יפל יתוכמס ףקותב טילחמ ינא ,הריתעל םיבישמכ ,ותנעטל ,םירפמה םידבועה תא

 לש הז אשונ קוחמל ,)תוכמסה רושימב תונעט תוברל( אשונב תורחא תונעטל ללכב שרדיהל ילבמו ,ןידה

  .הריתעה
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 :ועבקב ןארבו'ג 'ס טפושה דמע הז ללכ תובישח לע
 המיצעמ ועמשנ ויתונעטש ילבמ דצ ןיינעל הנתינש תיטופיש הערכה"
 ןזיו דיפר 'נ ןמרבליז 43/20 מ"רת :וושה( הייוגש הערכהל ייוכיסה תא
 עימשהל יטפשמה ךילההמ עפשויש ימ לש ותוכז ןיינעל  .))22.07.2013(

 ךילהב דצל המקה תיסיסב תוכז איה וז תוכזש המדנ ,ורבד תא
 ללכ תא ףרצל הבוחה חכונ ,ןידב ןוגיע ףא הלו ,יטופיש ןיעמהו יטופישה
 וארו ,)30.07.2013( ןלוג 'נ וריבש 48/20 מ"רת( "םייטנוולרה םידדצה
 )8.09.2013( רגרבכור 'נ המרב ךפהמ 87/20 מ"רת םג

 
 ירדס תוארוהל )ב(5 ףיעסל םאתהב ,הריתעל םיבישמכ םידבועה תא ףרצא יכ םיבישמה תשקב יניעמ המלענ אל .9

 הז אשונב ףסה תונעט ,הליחתמ םפרצל אלש רחב רתועהש הדבועה ,הריתעה היוצמ וב בלשה חכונ ךא ,ןידה
  .ןכ תושעל םוקמ  האור ינניא ,וז הייגוסב 2 הבישמל יטפשמה ץעויה לש הפנעה תוליעפהו הריתעה לש

 תנעוט ,ןידה תא הרואכל םירפמש ,םידבועה םע גוהנל שי דציכ הייריעל םירומה םיווצ תתל יתוכמסל רשאב .10

 תוריחבה תודעו שאר יבשויל רבעוה הקלחש ,תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי תוכמס יכ 2 הבישמה

 תושרל הארוה .תויושרל תוריחבה קוח לע וא הלומעת יכרד קוח לע הריבע השעמ עונמל איה ,תוירוזאה
 ךמסומה ,םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבב ,2 הבישמה תנעטל היוצמ ,יתעמשמ ןידל דבוע דימעהל תימוקמ

 םינינעל טפשמ יתב קוחל הנושארה תפסותל )א(8 טרפ( תוימוקמ תויושרב דיקפת יאשונ לש תוטלחה רקבל

 .תוריחב תדעו שאר בשויל אלו ,)2000-ס"שתה ,םיילהנימ

 ול הנתינ אל יתעמשמ ןידל םידבועה תדמעה לע תורוהל תוריחב תדעו שאר בשוי תוכמסש םימיכסמ םירתועה .11
 םירתועה .הלומעתה יניד תוארוה תא ףוכאל הבחרה ותוכמס רדגב ,רומאכ ,וצ תתל ןתינ םלואו ,שרופמב

 בל תמושת תיינפה לע ,הפיח – תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי הרוה הבש ,ירוצ תשרפ לע םיכמתסמ

 .תיתעמשמ הריבעב רבודמש ךכל םידבועה

 .םדגנ תונעטה ינפמ יוארכ ןנוגתהל םהמ ענמנ ,הריתעל םיבישמכ ופרוצ אל םידבועהש הדבועה חכונ ,תאז םע .12
 ןיינעב הערכה םשל תושרדנה תודבועה רוריבב לטובמ אל ישוק שי ,רבדב תורמסמ עובקל ילבמו ,ךכשמ

 .תוכמסה

 םימוסרפה לכ יכ ,םידבועל וחלשנש הייריעל יטפשמה ץעויה תויחנה תא ופריצ ףאו ,וריהצה םיבישמהו רחאמ .13

 ןידה לש תורפה עונמל עדי לאלש לכ השוע 2 הבישמה יכו ,רוריבל ןמזומ ויבגל הינפ תרבעומש דבוע לכ ,ורסוה
  .הז אשונב םג תוכמסה תונעטל שרדיהל ילבמ הריתעה  לש הז אשונ החוד ינא ,התוירחא ימוחתב

 עוציבמ ששחה לע םידבועה ינפב עירתה אוה יכו ,הדוסי ןידב ,הייריעל יטפשמה ץעויה תוליעפש יתעד החנ .14

 הידבועו 2 הבישמה תייחנהל רושקה לכב הנמאנ ותכאלמ תא השוע אוהש יינפב גצוה .תילילפו תיתעמשמ

  .הז אשונב וינפב תולעומש תונעטה רוריבבו

 
 :1 בישמל 2 הבישמה לש םיירוביצ םיעוריאו םיטקייורפ סוחיי )2(

 םיעצובמה םינוש םיטקיורפ לש תונומתו םימוסרפ ישיאה קובסייפה ףדב םסרפמ 1 בישמה יכ םינעוט םירתועה .1

  .רוביצ יפסכמ םינמוממה םירחא םיירוביצ םימרוג וא 2 הבישמה ידי לע
 ךות ,1 בישמה לש ומש תא רידאהל איה םתילכת לכ אלא םייביטמרופניא םניאש םימוסרפב רבודמ םתנעטל
 יקחשמ תנרקה – ירוביצ עוריא םסרפ 1 בישמה יכ ,םינעוט םירתועה .רוסא ןפואב וילא הייריעה יגשיה סוכינ

 .ותמיתחו וראות ,ומש תפסוה ךות ,ישיאה קובסייפה דומעב – לאידנומה
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 "הרומחכ הלק" דיפקמ אוהו ולש ישיאה קובסייפה ףדמ ושענ םירבודמה םימוסרפה לכ יכ בישה 1 בישמה .2

 ולש םיישיא םימוסרפ ןיבל ,רוביצה יפסכמ םינמוממה םימוסרפ וא הייריעה לש םיימשר םימוסרפ ןיב דירפהל
 .ופסכמ ןמוממה "קובסייפה דומעב

 רשקב םוסרפ אוה ינשהו ,ריעה יגשיהל םיעגונה םימוסרפ אוה דחאה :םוסרפ יגוס ינש ןיב דירפהל שי הז ןיינעב .3

 .רוביצ יפסכמ ןמוממה ,םייקתהל דיתעש עוריאל

 תא תוריחבה תלומעת תרגסמב – ולש ופסכמ – םסרפי ןהכמ רוביצ רחבנ יכ לוספ ןיא ןושארה גוסל רשקב .4

 ןהכמ ריע שאר לש ומש תכירכ תרסוא ירפוח ןיינעב העבקנש הכלהה .השארב דמוע אוה רשא תושרה יגשיה
 רוביצ יפסכמ םישענ ,םירבדה עבטמ ,ולא םימוסרפ .)דדומתמה לש םימוסרפמ לידבהל( הייריעה לש םימוסרפב

  .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל דוגינב םידמועו
 לבקל לכוי רחובהש תנמ לע ויגשיה תא גיצי רוביצ רחבנש ךכמ תלעות רחובל חמצת יכ תחא אל קספנ ,הברדא
 .)ןארבו'ג 'ס טפושה ,)3.7.2013( הליקסוב 'נ ידיוד 19/20 מ"רת 'ר( לכשומ ןפואב ותטלחה תא

 יזיל 'נ 'חאו רחש ביני 78/21 מ"רתב יתטלחה ,םימי רפסמ ינפל .תילכתב הנוש ןיינעב רבודמ ,ינשה גוסל רשקב .5

 :יכ המוד ןיינעב ,)רחש ןיינע :ןלהל( )5.9.2018( 'חאו ה'צירלד
 

 םוסרפה יכ הלעמ ,בגר ןיינעבו ירפוח ןיינעב תוכלהה תובלטצה"
 ףתתשהל ישיא ןפואב רוביצה תא הנימזה וב 1 הבישמה המסרפש
 םיעוריאה יכ הנקסמל ליבוהל לולע ,רוביצ יפסכמ םינוממה םיעוריאב
 רחובה יניעב, 1 הבישמה תוסחב ,הלומעת יעוריאכ "ועבצי" םמצע
 היהי ומצע עוריאה עוציב יכ עבקייש ןכתיי ,ךכמ האצותכ .ריבסה
 .רוסא
 עוריא תכרוע תימוקמה תושרה הבש היצאוטיסה תא תוארל ןתינ ,ךכ
 הנימזמ איה תוריחבה תנשב םג ךכו ,הנש לכ המוד ףקיהב ,עובק יתנש
 לכ ןיא ,רוביצה רחבנ ,דמעומל םנמא .םסרופמ רמז תעפוה הנובשח לע
 תוליעפה ,תויטננימודה ןחבמ לש רזעה ינחבמ לכ יפלו ,תוליעפל רשק
 השענ עוריאל ירקיעה םוסרפה ךא הרוסא תוריחב תלומעת בשחית אל
 ךרענ ולוכ עוריאה יכ ריבסה רחובה ינפב גצמ רצונש ךכ ,דמעומה ידי לע
 .עוריאה תא םזי ,תירוביצה תושרה אלו ,אוהו ,דמעומה תוסחב

 הז ומייקתה הריתעה בתכב םיטרופמה םיעוריאה יכ הדבועה חכונ. 12
 לע ,תאז םע דחי .העינמ וצ ודגנ ןתניי אלש יושע השעמב רבודמה ,רבכמ
 תכרוע רשא םיעוריא יכ דיפקהלו הבל תמושתל תחקל הבישמה
 דעומ ינפלש םישדוחה תששב רעצמל ,תושרה ידי לע ומסרופי הצעומה
 "הלומעת יעוריא בשחיהל םילולע םה תרחאש ,תוריחבה
 

 השעמ"ב רבודמה ,רבכמ הז םייקתה הריתעה בתכב טרופמה דיחיה עוריאה ,הז הרקמב םג יכ הדבועה חכונ .6

 ומסרופי 2 הבישמה תכרועש םיעוריא יכ דיפקהל 1 בישמה לע ,תאז םע דחי .העינמ וצ ודגנ ןתניי אלש "יושע

 יאדווב ,הלומעת יעוריא בשחיהל םילולע םה תרחאש ,תוריחבה דעומ ינפלש םישדוחה תששב ,רעצמל ,הדי לע
 .2 הבישמה ידי לע ךרענש עוריא םסרפמה דיחיה רוקמה תויהל 1 בישמה לע רסאנש

 

 :םיבשות םע םישגפמו םירויס םויק )3(

 םיטקייורפ םהינפב גיצמ ,ריעה יבחרב םיבשותה םע וישגפמו וירויס תא ריבגה 1 בישמה יכ םינעוט םירתועה .1

 א2 ףיעסב עובקה רוסיאל דוגינב ,תונוש תוריחב תוחטבה םירויסה ךלהמב קינעמ ףאו ,2 הבישמה תעצבמש

  .1.1908 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהלו הלומעת יכרד קוחל
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  .תוריחבה תפוקתב םג הכישממ רשא ,ריע שארכ תפטושה ותוליעפ תרגסמב איה וז תוליעפ יכ ןעוט 1 בישמה .2

  .ודיקפת ףקותב ישיאה ורזוע טעמל ,1 בישמה לש םירויסב םיפתתשמ םניא הידבועש תנעוט 2 הבישמה .3

 ,טנרטניאב תויתרבחה תותשרב םמסרפל ידכ קר םירויסה תא ךרוע 1 בישמהש םירתועה ונעט הבוגתל הבושתב .4
 .הייריעה לש םיטקייורפ ןידכ אלש וילא סחיילו ומש תא רידאהל

 תאצקהל וא תובטה תקולחל תויובייחתה וא תוחטבה" ןיינעב ,1.1904 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה .5

 וא תובטה תקולחל תויובייחתה וא תוחטבהמ ענמיהל שי ,ללככ" :יכ תעבוק "תוריחב ירויס ךלהמב םיביצקת
 להנימ ירדסל םאתהב לבקל שי הז גוסמ תוטלחה .םהילא הקיזב וא תוריחב ירויס ךלהמב םיביצקת תאצקהל
 הטמה תדובעו יעוצקמה גרדב תוצעייתה תוברל ,תוטלחה תלבק לש רדוסמ ךילהת רחאל רתיה ןיבו ,ןיקת
 תאצקה וא תובטה תקולח לע תוטלחה לבקל םוקמ ןיא ,ךכשמ .םיבייחמה םילהנל םאתהבו ,תשרדנה
 ".וילא הקיזב וא תוריחב רויס ךלהמב ןהילע עידוהל וא םיביצקת

 ותוליעפ תרגסמב םירויס ויה םינעטנה םירויסה יכ ,ריהצתב הכמתנש ,1 בישמה לש ותנעט תא לבקמ ינא .6

 תפוקתב הייריע שארכ ותוליעפ תא תיבשי 1 בישמהש תופצל ןיא .תוריחב ירויסב רבודמ היה אל יכו תפטושה
 .ברקתמ תוריחבה דעומש לככו ,ןתינש לככ הלא םירויס םצמצל שי ךא ,תוריחבה

 הדובעה ירויסמ תויבמופ תועדוה םסרפל ,תוריחבה דעומ דעש הפוקתב םיבישמה לע רסוא ינא ,תאז םע דחי .7

 ןכש ,תויביטרפוא תועדוהו תונומת הז ללכבו ,תויתרבחה תותשרבו טנרטניאה תשרב תוברל ,1 בישמה לש

 תילכתה תא טיסהל םילולע השעמלו ,תוריחב רויס לש ןווגב רויסה תא "םיעבוצ" אד ןוגכ םימוסרפ
 .)רחש תשרפ ואר( הרוסא תוריחב תלומעתל יתרגש הדובע רויסמ רויסה לש תיטננימודה

 רומאכ ,ולא הדובע ירויס תרגסמב והד-ןאמל יהשלכ תובייחתה וא החטבה ןתיל 1 בישמה לע רסוא ינא ,ןכ ומכ .8

 הנשרפתתו לוכי הלאכ הדובע ירויסב תונתינש תוחטבה .ליעל הרכזואש הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהב

   .היואר הניחבו המיאתמה הטמה תדובע הכרענש אלל ,תוריחב תוחטבהכ

 בל  םישב ,1 בישמה לש תוריחבה ירויס תרגסמב רוביצ ידבוע תופתתשהל סחיב םירתועה תנעט תא לבקמ ינא .9

 1 בישמה ךרעש רויסל רשאב ,31.8.2018 םוימ םיבישמה תובושתל הבוגתה תרגסמב םירתועה וגיצהש אמגודל

 ידכ תולעל לוכי אלש יאדווב הז רויס .דוכילה תגלפממ םיפסונ םיאקיטילופ םע הלמר קושב 30.8.2018 םויב

 םיבישמה ידי לע הרתסנ אל וז הנעט .הייריע ידבוע ינש ופרטצה וילא ,תוריחב רויס אוה ולוכ לכו הדובע רויס
 .הריתעל םיבישמה תובושתל םירתועה תבוגתל חפסנכ הפרוצ רשא הנומתב הכמתנו

 היה .2 הבישמה לש םידבוע םהילא םיפרטצמו הדימב תוריחב ירויס םייקל 1 בישמ לע רסוא ינא ,ןכ לע רשא .10

  .רויסה תא רתלאל קיספהל 1 בישמה לע ,1 בישמה לש תוריחב רויסב קלח לטנ רוביצ דבועו

 1.1902 'סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהל 11-ו 10 ,1 םיפיעסב רומאל 1 בישמה תא הנפמ ינא הז ןיינעל .11
 :תואבה תורימאל הז ללכבו ,"תוימוקמ תויושר ידבועו הנידמ ידבוע לש תיתגלפמ תוליעפ" ןיינעב

 
 וניא תימוקמ תושא שארש ךכב בשחתהב יכ ,רהבוי ,קפס רסה ןעמל"
 תימוקמ תושר שאר לש ותכשל ידבוע לע ,יטילופ רזוע ול תונמל יאשר
 יכו ,םייטילופ םירזועב קסוע רשא 1.1704 'סמ היחנהב קלחה לח אל
 םהבו ,תוימוקמ תויושר ידבוע לע םילחה םיגייסהו תולבגהה לולכמ
 םיקסעומה םידבוע לע םג םילח ,תיטילופ תוליעפב קוסעל רוסיאה
  "תימוקמה תושרה שאר תכשלב
... 
 תושרה ידבועו הנידמה ידבועב שומיש לע לטומ קומח רוסיא .10"
 הז ןיעמ שומיש .הדובעה תועש תרגסמב םייטילופ םיכרצל תימוקמה
 ןיינעל ואר( תיקוח יתלב האצוה הרואכל וזו ,תילילפ הריבע תווהל לולע
 ".)תויריעה תדוקפל 221 ףיעס הז



  80/21 מ"רת  תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו

 12 ךותמ 8 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

 

 :םיירוביצ םיעוריאב םירבד תאישנ )4(

 םיעוריאו הייריעה יעוריאב ויתועפוה תומכ תא 1 בישמה לידגה 2018 ינוי שדוח זאמ יכ םינעוט םירתועה .1

  םדקמ אוה םהב םיכורא םירבד אשונ אלא םירצק הכרב ירבדב קפתסמ וניא אוה עוריא לכבו ,םירחא םיירוביצ

 יטפשמה ץעויה תייחנהל דוגינב ,דיתעה יבגל תונוש תוחטבה ןתמו םינוש םיגשיה ןויצ תועצמאב ותורחביה תא
 לש םויס יסקט ןוגכ ,רומאכ םירבד 1 בישמה אשנ םהב םירקמ תרוש םיטרפמ םירתועה .1.908 'סמ הלשממל

 לש םידבועה דעו לש םיעוריא ,9.8.2018 םויב ךרענש גייסא םולש ןרדבה לש עפומ ,ליגה תובכש לכב רפסה יתב

 .דועו הייריעה

 תמועלו "תויפ תמיתס" לש תוינידמב גהני 1 בישמש םישקבמ םירתועה יכ ותבוגתל 21 ףיעסב ןייצ 1 בישמה .2
 דמועה ,אוה יכ יואר יכו .םיעוריא םתוא לכל םמצעב םה םג םיעיפומה םירחא םידדומתמל המב לכ תתל תאז

 .תוריחבה תפוקתב ןידה תוארוה לע הרימש ךות ,םירצק הכרב ירבד אשי ,הייריעה שארב

 םירתועה תנעט תא תיביטיזופ שיחכהלמ – ןווכמ תנווכב הארנה ללכ – תענמנו ,תקמחתמ 1 בישמה תבושת .3

 ינאו הז אשונב הריתעה תא לבקמ ינא ריהצתב ובוג םירתועה תונעט יכ הדבועה חכונלו ,ןכ לע רשא .הז ןיינעב
 יטפשמה ץעויה רושיאל ורבעויש ,םירצק הכרב ירבד דבלמ םיירוביצ םיעוריאב םירבד תאשל 1 בישמה לע רסוא

  .םירצק םיטפשמ לש ןטק רפסממ וגרחי אלו בתכב ןתנייש ,הייריעל

 

 :2 הבישמה ידבועל תדלוהה םוי תונתמ )5(

 דובכל רקוב תחוראל הנתמ ירבוש הידבועל קלחל 2 הבישמה הלחה םינורחאה תועובשב יכ םינעוט םירתועה .1

 .1 בישמה לש ותמיתחו ומש ודצלו םידבועה דעו ר"וי לש ותמיתחו ומש ספדוה הנתמה רבוש לע .םתדלוה םוי

 יעצמאב "סג" שומיש הווהמ רבדה יכו ,1.1900 'סמ ש"מעויה תיחנה לש הרפהב רבודמ םירתועה תנעטל
 .רוביצ יבאשמבו

 קרו םידבועה דעו ידי לע תנתינש הנתמב רבודמ התנעטל םלואו ,תונעטה תא השיחכה אל התבושתב 2 הבישמה .2

 הנתמה רבוש יבג לע 1 בישמה לש ותמיתחו ומש תספדה .הנתמל םיאכזו רבחה ימד תא םימלשמה םידבועל

  .1 בישמה לש ומש תא  ריסהל הייחנה האיצוה איהו גגושב התשענ

 ,הייריעה יפסכמ םינמוממה םימוסרפ וא תורגיא יבג לע ןהכמ ריע שאר לש ומש תא ןייצל ןתינ אל יכ איה הכלה .3

 )ירפוח ןיינע 'ר( תוריחבה קוחל א2 ףיעס לש ותילכתל דגונמ רבדה .ימשיר ןווג ןהל שיש תונתמב רמוחו לק

 יכרד קוחל ב17 ףיעס יפל וצ לש ףקות  התובייחתהל ןתונ ינאו ,ריהצתב 2 הבישמה תרהצה תא יינפב יתמשר

  .הלומעת

 

 :2 הבישמל םיתוריש ינתונכ םיכמותו םיליעפ יתוריש תריכש )6(

 ןיכומיתכ .ויכמותו ויברוקמ לש םהיתוריש תא תרכוש ,1 בישמה לש ומודיקב ,2 הבישמהש תנעוט תרתועה .1

 ,רשא ,רמות לזמ 'בגהו ילאכימ יבוק רמ לש םהיתוריש ורכשנ וב דחא הרקמ לע םירתועה ועיבצה וז הנעטל
 .תומדוקה תוריחבב ול ועייס ףאו ,1 בישמב תיבמופ הכימת םיעיבמ ,םירתועה תנעטל

 םיעוריאהו טרופסה תקלחמ ידי לע קדבנ הז ןיינע יכ הריהצהו הבושתה בתכב וז הנעט התחד 2 הבישמה .2

 תודקרה עוציב םשל רמות לזמ 'בגהו ילאכימ יבוק רמ םע תורשקתהה .קרס תנעטב רבודמ יכ אצמנו הייריעב

 .1 בישמה תוברועמ לכ אלל התשענ םתריחבו ,ועיצהש ריחמה תעצה חכונל התיה ,ריעב
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 ןכש ,הריתעל םיבישמכ רמות לזמ 'בגהו ילאכימ יבוק רמ תא ףרצל םירתועה לע היה המוש ,הז הרקמב םג .3

 העיגפ ,השעמל הכלה ,ושוריפ הז ןיינעב הריתעה תלבק .םרובע תכל תוקיחרמ תואצות ובוחב אשונה וצ שקובמ
 ףרצלמ וענמנ םירתועה .םדגנ דעסה ןתמ ינפמ ןגהל תונמדזה םהל הנתינש ילבמ ,םתסנרפבו םדי חלשמב השק

 .ףסה לע הריתעה לש הז אשונ החוד ינא ןכלו ,םינעטנה םידבועה תא

 לכ התיה אל 1 בישמל יכ ,ריהצתב התנעט הכמתו ,הנעט 2 הבישמה ןכש ,שממ יתאצמ אל הנעט לש הפוגל םג .4

 ויכמות םע אקווד וז תורשקתהל הביסה יכו ,רמות לזמ 'בגהו ילאכימ יבוק רמ ןיבל הניב תורשקתהב תוברועמ
  .רתויב הלוזה העצהה תא ועיצה םהש ןוויכמ התיה ,יינפב החכוה אל איה םגש הדבוע ,1 בישמה לש הרואכל

 :יטרפ חטשב תודובעל 2 הבישמה יבאשמו ידבועב שומיש )7(

 לש ויכמותל תוישיא האנה תובוט תתל ידכ היבאשמבו הידבועב תשמתשמ 2 הבישמה יכ םינעוט םירתועה .1

 לש ותיבל ךומסב יטטניס אשד תחנה :הז ןפואב שומיש השענ םהב םירקמ ינש םיטרפמ םירתועה .1 בישמה

 םירתועה תנעטל .1 בישמה לש ליעפ לש ותניגל ךומסב ץע תתירכו ,1 בישמב יבמופ ןפואב ךמותה ס"ש ליעפ
 תוארוהל דוגינב דחוש ןתמל ששח ףאו רוביצ יבאשמב רוסא שומיש ךכב שיו יטרפ חטשב ושענ ולא תודובע

 .1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 88 ףיעס

 אלא ןניאש ירוביצה בחרמב ועצובש תודובעב רבודמ יכ ןעטו ,דחוש ןתמב הרומחה המשאה לע החמ 1 בישמה .2

 .תוריחבה תפוקת ךלהמב םג היבשותל תתל הייריעה לעש ,םיילאפיצינומ םיתוריש ןתמ

 תומוקמב חנוה הזש ןעטנ יטטניסה אשדל סחיב .ירוביצ חטשב ועצוב תודובעה לכ יכ איה םג תנייצמ 2 הבישמה .3

 יתבל תנכוסמ הרוצב ףרוחה תפוס רחאל ודיצ לע הטנ רשא ץעב רבודמ יכ ןעטנ ץעה תתירכל סחיב .ריעב םיבר

 םרטב ומוקמב ץעה תנומת תא ןכו ץעה ןיינעב הייריעב הנולת תחיתפ 2 הבישמה הפרצ ךכל הכימתכ .םירוגמ

 .תרכנ

 םילוקישמ אלו םייטילופ םילוקישמ ועצוב הריתעה אשונ תודובעה יכ עונכשה לטנב ודמע אל םירתועה .4

 רושימב תוגירח ןניאו ,ירוביצ חטשב ועצוב תודובעה םהיפל 2 הבישמה לש הירבסה תא לבקמ ינאו ,םייעוצקמ

 .הריתעה לש הז אשונ החוד ינא ךכשמ .תויופידעה ירדס רושימבו יעוצקמה

 

 :"הלמר תודלי תונורכז"-ו "2 םלוע ריע הלמר" יעוריא )8(

 םלוע ריע הלמר" םשב םימי השולש ינפ לע סרפנה לביטספ עוריא דקתשא עבק 1 בישמה יכ תרתועה תונעט .1

 םשל התיה ןושארה לביטספה לש וניינע לכ .2017 רבוטקוא שדוחב תוכוס דעומה לוח ךלהמב תאזו ,"ןושארה

 .ינשה לביטספה לש ומויק

 רחאל הנש "יעבט" ןפואב ומייקתי "2 םלוע ריע הלמר" יעוריאש ןנכת  ,שארמ העודי ןווכמ תנווכב ,1 בישמה .2

 םיעוריאהש תנמ לע ,)2018 רבמטפס שדוח ךלהמב םייקתיש תוכוס דעומה לוח ךלהמב ,ונייהד ,ןושארה עוריאה

 ,"ןומהל םיעושעשו םחל" תניחבב םלש לביטספב רבודמ .תובורקה תוריחבה דעומל הבר תוכימסב ויהי

  .1 בישמה רובע תקהבומ תוריחב תלומעתכ שמשל ותרטמש
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 עוריאל ןווכמ תנווכ ךותמ ,דבלב תחא םעפ םייקתהש עוריאב קר אלא הנש ידימ ךרענה עובק עוריאב רבודמ ןיא .3

 ןיא ךכשמו ,הנושארה םעפב םייקתמ "הלמרמ תודלי תונורכז" עוריא .תוריחבה דעומל ךומס םייקתהל דיתעה
 ןחבמל םאתהב יכ םידמלמ םתוגירחו םיעוריאה ידעומ .תוריחבה דעומל ךומס הכ דעומב ותוא םייקל

 םאתהב רוביצ יפסכמ ומייקתיש רוסא רשא ,ןיינעו רבד לכל תוריחב תלומעת יעוריאב רבודמ תויטננימודה

  .הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעס תוארוהל

 ורובע רשוא ביצקתהש תורמל .תוריחבה דעומל ךומס הכ םייקתהל דיתע עוריאהש םירתועל עדונ הנורחאל קר .4
 ומויק לע תעדל ולכוי םה םיבר םיפיעס ובו ינוריעה ביצקתה רושיאמ יכ תופצל ןתינ אל ,רפסמ םישדוח ינפל

  .םהיניב עלבנש עוריא לש

 
  םיבישמה תבוגת

 ךומנ יומידמ הלבס רשא ,ריעה לש הגותימ תא תונשל תנמ לע 2017 תנשב דוע 1 בישמ ידי לע עבקנ לביטספה .5

 םייתד ,םיקיתוו םילוע ,תונושה תותדה – תילארשיה הרבחה ינווג לכ םייח הב ,"םלוע ריע"כ התוא גתמלו

 םיגותימ םע םינוש םילביטספ םימייקתמש יפכו ,העובק תרוסמל ךפהיי הז לביטספש ,איה הרטמה .םינוליחו
 .לארשיב תונוש םירעב םירחא

 יוהישב השגוה הז ןיינעב הריתעה ךכשמ .םירתועל בטיה עודי היה אוהו םיכורא םישדוח ינפל רשוא עוריאה .6

 הייריעהש רחאלו ומויק דעומ ינפל שדוח עוריאה תא לטבל ןתינ אל ןכש ,"יושע השעמ" דגנכ השגוה איהו ,רכינ

 .וילא רשקהב םיישילש םידדצ ינפב הבייחתה

 םלוע ריע הלמר" לביטספהמ קלח אוה "הלמר תודלי תונורכז" עוריא אלא ,םינוש םיעוריא ינשב רבודמ ןיא .7

 .ריעב הריחב תוכז ילעב םניאו ,הב םיררוגתמ אל רבכ םקלחש ,ריעה ירגוב ויהי הז עוריאב םיפתתשמה בור ."2

 ןחבמ עבק וב טרופסהו תוברתה דרשמ םסריפש ארוק לוקל הנעמכ ,םדוקה ריעה שאר היה עוריאה לש םזויה .8

 ןוירטירקה ,םיבשותה רובע תויושר ומייקיש תוברת יעוריא ןומימב ףתתשהל הלשממה העיצה ויפל הכימת
 .תופיצרב םינש שולש ךשמב הלא םיעוריא םויק היה הכימתה ןתמב יזכרמה

 לוקוטורפ התבושתל 3 חפסנכ הפריצ ףאו ,"יושעה השעמ"ה הנעטלו יוהישה תנעטל איה םג תפרטצמ 2 הבישמה .9

 עוריאה לש ומויקל יביטיזופ ןפואב דגנתהש הלוע ונממ ,2 רתועה ףתתשה וב 22.1.2018 םוימ הצעומ תבישי

 .תוחדל רתוע אוה ותוא
 

 הערכהו ןויד

 הצעומה תבישיב ותופתתשה תא הריתעה בתכב ןייצלמ ענמנ 2 רתועהש הדבועה תא הבר הרמוחב האור ינא .10

  .ינויד בל םות רסוח םושמ הב שיש תיתוהמ הדבוע תרתסהב רבודמה ןכש ,עוריאה ןודינ הב

 טוריפ תא םהילא םיריבעמ אלש וארש לככו ,ודעומב עוריאה לש ומויק עונמל ושקיב םירתועהש לככ .11

 יכ ועדי םהו רחאמו ,ןכ ושע אלשמ .הריתע יוחיד לכ אללו ידיימ ןפואב שיגהל םהילע היה ,עוריאל םיביצקתה
 םתריתעש ירה ,םיישילש םימרוגל תונוש תויפסכ תויובייחתה םיללוכש ,םינוש םיביצקתמ בכרומ עוריאה

 .יוהישב הקול

 ילבמו ,דבלב יוהיש ימעטמ תאזו ,םתייחדל וא םילביטספה לוטיבל דעס תתל השקבה תא החוד ינא ,ןכ לע רשא .12

 .יינפב גצוהש הכימתה ןחבמ חכונ ,קפסמ הנעמ ןתינ ןהל םגש ,ודגנ תונעטל שרדיהל
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 :יכ ,לדנה 'נ טפושה 'בכ עבק ,)12.7.2018( 'חאו הירכז ןסינ ד"וע 'נ 'חאו ןולוח תייריע 3/21 ם"רעב .13
 ןחבמ אוה םיסכנ וא םיפסכב שומיש לש ותניחבל עבקנש לעה ןחבמ"
 יטננימודה ןפה םאה איה לואשל שי התואש הלאשה .תויטננימודה
 תילכתה תניחבל רזעה ינחבמ ... ואל םא יתלומעת אוה הלועפב
 ןיב םיללוכ – הקיספב ונתינש "םינמיס" םתוא םה – תיטננימודה
 ;תוריחבה דעומל ותוכימסו עוריאה יותיע :םיאבה םינותנה תא ראשה
 עוריא וא הלועפב רבודמ םאה ;עוריאה וא הלועפה םזוי תוהז
 ;תימעפ דח וא תידוחיי תונגראתהב רבודמש וא ,תעל תעמ םימייקתמה
 תולועפל םסחיו ,םייפסכ םיטביה תניחבמ םג ,עוריאה וא הלועפה ףקיה
 וא הלועפה תילכת ;תוריחבל ךומסב אלש םיכרענש םיעוריא וא
 ךרוכ םאה ;וב ועמשויש םירבדה ןכותו עוריאב םירבודה תוהז ;עוריאה
 .עמתשמב וא שרופמב ,ומשב הלועפה וא עוריאה תא ןהכמ דמעומ
... 

 הלאשב תקולחמ םידדצה ןיב הלפנ ונינפלש יטרקנוקה הרקמב ,רומאכ
 ץיק ידמ ןולוח ריעב םיכרענש םיעוריאמ הפקיהב תגרוח העפוהה םאה
 חכונלו ,יטרקנוקו יתדבוע אוה תקולחמה לש הרקיע .תונורחאה םינשב
 .וז היגוסל שרדיהל םוקמ ןיא יוהיש ימעטמ הז ןיינעב הריתעה תייחד
 ףא ,תויטננימודה ןחבמ ירדגב לקשמ תלעב ןכא וז הלאש יכ קר רמאנ
 םג – הבר םימעפל – תובישח שי ,לשמל ,ךכ .עירכמ וניא הלקשמ יכ
 העפוה ןידכ תוריחבל ךומסב תכרענה העפוה ןיד ןיאו ,העפוהה יותיעל
 תוריחבה תויופצ הנשה יכ ריכזנו – תוריחבה םדוק םייתנש תכרענה
 םויב םייקתהל תוירוזאה תוצעומהו תוימוקמה תויושרה לכל תויללכה
 ") 2018 רבוטקואב 30( ט"עשתה ןוושחב א"כ

 

 םילביטספב קלח תחקל אל 1 בישמל הרומ ינא ,תוריחבל ותוכימסו לביטספה דעומ לש הניחבב ,ךכשמ .14

 ידבוע ידי לע ורוכזא לש ךרדב אל ,םירצק הכרב ירבד תוברל ,םירבד תאישנ לש ךרדב אל – ליעל םירכזומה

 המיתח לש ךרדב אל ,ויהיש לככ ,םהימואנב רומאה לביטספל רשקב המע תורשקתהבש ימ לכ לש וא 2 הבישמה
 ךומס הכ דעומב ,םירומאה םילביטספב 1 בישמה תופתתשה .תרחא ךרד לכב אלו לביטספל םוסרפו טוליש לע

 :וושהו ואר( תוריחבל הבורק תוכימסב ותומדו ומש תא וב ךורכלו ,לביטספה תא ול סחייל הלולע ,תוריחבל

 142/03 ם"רת ;רנרוד 'ד תטפושה ,)16.10.2003( יספלא ןומיס 'נ לאומש ירוא 130/3 ם"רת ,ןהכ ימר תשרפ

 .)רנרוד 'ד תטפושה ,)22.10.2003( ןויחוא קחצי 'נ תישפוח ריע תעיס

 

 :רבד ףוס .ד

 :ןמקלדכ ,הקלחב תלבקתמ הריתעה .1

  .התחדנ הז אשונב הריתעה :1 הבישמה תבוטל 2 הבישמה ידבוע לש תיטילופ תוליעפ )1(

 .התחדנ הז אשונב הריתעה :1 בישמל 2 הבישמה לש םיירוביצ םיעוריאו םיטקייורפ סוחיי )2(

  :םיבשות םע םישגפמו םירויס םויק )3(
 רובע תויובייחתה תתל וא תוחטבה חיטבהל 1 בישמה לע רסואה העינמ וצ ןתינ -הדובע ירויסל סחיב

 .הלא םירויסמ תונומתו תועדוה םסרפל םיבישמה לע רסאנ ,ןכ ומכ .הדובע ירויס תרגסמב םיבשותה

 תעד לע ,קלח לטנ רוביצ דבועו היה .רוביצ ידבוע תוחכונב תוריחב רויס םייקל 1 בישמה לע רסואה וצ ןתינ
 ;רתלאל רויסה תא קיספהל 1 בישמה לע ,אד ןוגכ רויס תרגסמב ,ומצע

 םינמוממה םיעוריאב םירבד תאשל 1 בישמה לע רסואה וצ ןתינ :םיירוביצ םיעוריאב םירבד תאישנ )4(

 הייריע לש יטפשמה ץעויה רושיאל ריבעהל 1 בישמל הרומ ינא .םירצק הכרב ירבד דבלמ ,2 הבישמה יפסכמ

 ;בתכב ןתניי יטפשמה ץעויה לש ורושיאו ,הלא םיעוריא תרגסמב תאשל ותנווכבש םירבדה תא
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 בישמה לש ומששכ 2 הבישמה תובייחתהל העינמ וצ לש ףקות ןתינ :2 הבישמה ידבועל תדלוהה םוי תונתמ )5(

  .הכרב וא הנתמ םיווהמה םימוסרפב ללוכ ,הימוסרפב עיפוי אל 1

 .תיחדנ הז אשונב הריתעה :2 הבישמל םיתוריש ינתונכ םיכמותו םיליעפ יתוריש תריכש )6(

 .תיחדנ הז אשונב הריתעה :יטרפ חטשב תודובעל 2 הבישמה יבאשמו ידבועב שומיש )7(

  .הקלחב תלבקתמ הז אשונב הריתעה  :"הלמר תודלי תונורכז"-ו "2 םלוע ריע הלמר" יעוריא )8(
 ,הלא םיעוריאב ףתתשהל 1 בישמה לע רסוא ינא םלואו ,ודעומב עוריאה םויק דגנכ העינמ וצ ןתונ ינניא

 לכב 1 בישמה תא ןיפיקעב וא ןירשימב ריכזהל – םירבד וב אשונ וא עוריאה ןוגראל רושקה םרוג לכ לעו
 ;1 בישמל םיעוריאה תא רשוק רשא ןפוא

 .תואצוהל וצ ןתונ יניא ,הקלחב תלבקתמ הריתעהו רחאמ .2
 

 

 .2018 רבמטפסב 9 ,ח"עשתה לולא 'טכ ,םויה הנתינ
 

 לט םהרבא
 

  יזוחמ טפשמ תיב אישנ
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 םורד-זכרמ תירוזאה


