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 הביבסה תנגהו םינפה תדעווב ריהמ ןוידל תעצה -  'א חפסנ

 

 לארשי תרטשמ לש תונגפהה רוזיפ תוינידמ :אשונ

 רבסה ירבד

 םיעצמאב יביסרגא שומישל םידע ונא םינורחאה םייעובשבש רחאל הדעווב ןויד ת/שקבמ ינא

 ותיב לומ הלשממה שאר דגנ תונגפהה תא רזפל תנמ לע הרטשמה ידי לע תונגפה רוזיפל

 ,םילאו יתדימ אל ,זרפומ חוכב שומיש לע תועיבצמ םיעוריאהמ תועיגמש תונומתה .םילשוריב

 תורשפא תארקל רדסמ לנויצר לש טלחומ רדעיה ךות תאז ,תויז"תכממ הזתהו םיניגפמ תריצע

 תמלוה תיתרטשמה תוינידמהש חיטבתו סנכתת הדעווהש יואר .ץיקה ךרואל האחמה ךשמה לש

  .ןיגפהל תוכזהו האחמה שפוח לע תיטרקומד הנידמב תשרדנה הנגהה תא
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 תישאר הקיקחב תונגפה רוזיפל תוארוה הרידסמה קוח תעצה -  'ב חפסנ

 2020- פ"שתה ,)תונגפה רוזיפ רבדב תוארוה :ןוקית( הרטשמה תדוקפ קוח תעצה

 

 ףיעס תפסוה

89 

  :אובי הדוקפב 88 ףיעס רחאל 

 חוכב שומיש ךות עצבתת ןידכ הרשואש הנגפה רוזיפ )א(89"  

 .ןיינעה תוביסנב יתדימ

 לש הרפה לע תיקיזנה תוירחאה לטות לארשי תרטשמ לע )ב(

 .)א( ק"סב הרומאה הבוחה

 שומישה תא םאתהבו ,הז קוח לש עוציבה יכרד תא עבקיי רשה )ג(

 תדעוו ינפב רושיאל ואבוי רשא ,תונקתב םינושה םילכב רתומה

 ".הביבסה תנגהו םינפה

 רבסה ירבד

 הנגפה רזפל ידכב יתרטשמ חוכ תלעפה רבדב תוינושאר הדימ תומא עובקל האב וז קוח תעצה

 םיללכב תורושקה תוארוה רפסמ הכותב תללוכ הרטשמה תדוקפ .ימיטיגל ןפואב הרשואש

 לש הרדסהה רדעיה .שיא 50 לעמ לש תירוביצ תולהקתה וא הנגפה םויקל רושיא ןתמל םייסיסבה

 תויחנה :ךומנ יביטמרונ גרדמב ועבקנ הז רשקהב תוארוההש ךכל האיבה תישאר הקיקחב אשונה

 שומישל תודעו םידע ונא תונורחאה םינשב .הרטשמה לשו הלשממל יטפשמה ץעויה לש תוימינפ

 םיטועימו תושלחומ תוצובק דגנ ןווכ ובורב רשאכ ,תונגפה רוזיפל םייתדימ-אל םילכב ףוכת

 הנכסה תא ושיגדה רשא תיחרזאה הרבחה ינוגרא םעטמ תכשמתמה תודגנתהה ףרח ,םייטילופ

 שרדיהל תשקבמ וז קוח תעצה .ולא םילכב שומישמ םיניגפמל תפקשנש תיתואירבהו תיזיפה

 םיללכה יפל תרדסומ תינשמו תישאר הקיקח לש בולישב ,אשונב לופיטל גרודמ לדומ עיצהלו אשונל

   .ילארשיה ןידב יביטמרונה גרדמב םיעובקה

 הכירצ הרטשמה הילא תיללכה הדימה תמא תא עבקל שקבמ ל"נה קוחה תעצהב )א( ןטק ףיעס

 הרושב ןוילעה טפשמה תיבב הז אשונב עבקנל םאתהב םג תאז ,הנגפה רוזיפ תעב הפופכ תויהל
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 םירקמה ללשל ומיאתי רשא תוקיודמ הדימ תומא תרדגה לש תובכרומה רואל .ןיד יקספ לש

 חיטבהל דעונ עצומה חסונה ,םוי-םויה תרגשב םתיא דדומתהל תשרדנ לארשי תרטשמש םינושה

 רשא םיניגפמ דגנ שמושי אל קוחה תפיכא ימרוג ידיב אצמנה ברה חוכב יתדימ-אל שומיש יכ

  .יוטיבה שפוחל תיתקוחהו תיטרקומדה םתוכז תא םישממ

 ךכבו ,ןיקיזנה ינידב הקוקח הבוח תרפהכ בשחית )א( ק"ס תרפה יכ תושרופמ עבוק )ב( ןטק ףיעס

 לש תיתדימ אל הלעפה תעב םהל ומרגנ רשא םיקזנ לע הרטשמה תא עובתל םיניגפמל רשפאת

 לדחתש ךכ לארשי תרטשמל רתוי ףא תיתועמשמ העתרה רצייל דעונ הז ףיעס .יתרטשמ חוכ

 תוכז שומימ לש רשקהב דחוימב ,הל הנתינש חוכה תלעפה לש םייתקוחה תונורקעה תא רפהל

 רשאכ הרקי םיניגפמה תבוטל קספיי רשא קזנה יכ ,לארשיב יקיזנה ןידה רואל ,ריבס .האחמה

 ןגרואכ הרטשמה לש איה תיקיזנה תוירחאה יכ שיגדהל בושח .רתויב תיתועמשמ איה הרפהה

 .םידיחי םיטרפכ םירטושה לש אלו ,יתכלממ

 םילכב שומישה לע הלש תוכלשההו העובקה הדימה תמא לש םושייה טוריפ יכ עבוק )ג( ןטק ףיעס

 הביבסה תנגהו םינפה תדעוול איבי רשה רשא תונקתב עבקית הרטשמה ידיב תאצמנה םינושה

 םייתרטשמה םילהנה ,תישארה הקיקחה ףא לע יכ תורשפאה ינפמ השעמל ןגמ הז ףיעס .תסנכב

 תחטבמ תסנכה לש רושיאלו חוקיפל תונקת שיגהל יטנוולרה רשה בויח .ונתשי אלו םנק לע ודמעי

 .רוביצל ףוקשו רדוסמ ךילהב ועבקי םירומאה םילהנה יכ

 ידי לע םייתקוח אל םיעצמאב רידתה שומישה עקר לע דוחייב הבושח רומאכ קוחה תעצה

 הקיקחב אשונה ןוגיעב ךרוצה תא טילבהש ןפואב ,ץראה יבחרב תונושה תונגפהב הרטשמה

 בחרנ ירוביצ ןויד ררועי תסנכה לש אלמה הקיקחה ךילהב רומאה קוחה תרבעה םצע .תישאר

 אשונה תעיבק ,ףסונב .תונגפה רוזיפ תעב םירטושל תונתינש תויוכמסה לש רשקהב שרדנו

  .האחמה שפוח שומימ תעב ויתויוכז תא תעדל רוביצה לע לקת תרדוסמ תינשמו תישאר הקיקחב
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 האחמה םחתמ תבחרהל השירדב לארשי תרטשמל אמגודל השקב – 'ג חפסנ

  :דובכל

 הנחוא רימא כ"ח ,םינפ ןוחטיבל רשה

 ןרוקנסינ יבא כ"ח ,םיטפשמה רש

 ןהכ יטומ בצינ ,הרטשמה ל"כפמ מ"מ

 דידי ןורוד בצינ ,םילשורי זוחמ דקפמ

 םיניגפמה רפסמב לודיגה רואל הלשממה שאר תיב לומ האחמה םחתמ תבחרה :ןודנה

 םחתמ תא ביחרהל ,םיפסונה םייטנוולרה םימרוגהמו ,םילשורי זוחמ דקפממ ת/שקבמ מ"חה ינא

 תועובשב .רוזאב תואחמב םיניגפמה רפסמב לודיגה רואל הלשממה שאר תיב לומ האחמה

 ילילפה טפשמה בקע הלשממה שאר תיב לומ תואחמה לש הבחרה תמגמל םידע ונחנא םינורחאה

 ןוילימ לעמל איבהש הנורוקה רבשמ לוהינב ילכלכהו יתואירבה ןולשיכה ,ולא םימיב ודגנ להנתמה

  .ודגנ תאצל זעמש ימ לכ דגנ תכשמתמה התסההו םילטבומ

 רפסמל הנגפהה תלבגהל תורשפא רבדב םיריכב םיינוטלש םימרוג דצמ תרושקתב תורימאה חכונ

 ךרוצהו הנורוקה רבשמ בקעו רומאה ילובמיסה םוקמהמ התרבעה וא םיפתתשמ לש םצמוצמ

 לש תיפולח תורשפא ןוחבל ת/שקבמ ינא ,תואירבה דרשמ לש תויחנההו תוצלמהה לע רומשל

 ןיבו םיניגפמה רוביצ םולש ןיב רתוי יבטימ ןוזיא לע תרמוש וז תוינידמ .האחמה םחתמ תבחרה

   .האחמ שפוחלו יוטיב שפוחל תיתקוחה דוסיה תוכז

 תנידמ לש תונושארה היתונשב דוע תיתקוח הנגהל התכז האחמה שפוחו יוטיבה שפוחל תוכזה

 השפנ רופיצ אוה יוטיבה שפוח" יכ םעה לוק ןיד קספב עבק )זאד וראותכ( טנרגא טפושה .לארשי

 קלחכ ןיגפהל תוכזהו האחמה שפוח ורכוה םינשה ךלהמב ,ךכ לש תרזגנכ ."היטרקומדה לש

 לש תוביסנב קר יכ הרידגה ןוילעה טפשמה תיב תקיספ ,םאתהב .רומאכ תיתקוחה הנגההמ

 הלשממה שאר לש ותיבל לוממ םחתמה ,וזמ הרתי .רוביצה םולשב העיגפל הבורק תואדוו

 ותובישח חכונ תאש רתיב ףא תמייקתמ ולא תויוכז תנגה וב רוזאכ רכוה ,ימשר ןועמכ ,םילשוריב

  .ילובמיסה

 תנידמב ילכלכו יתואירב רבשמל םג האיבהש תימלוע הפגמ ינפב םידמוע ונא רשאכ ,ולא םימיב םג

 תוכזה םהיניב רשא תילארשיה הטישה לש םייטרקומדה תודוסיה לע הרימשב תובישח שי ,לארשי

 ,רשפאה לככ ,תונעיהל תוניגפמהו םיניגפמה דצמ ךשמתמ ןויסינ ונשי יכ ,שיגדהל שי .ןיגפהל

 תנמ לע הדעונ ל"נה השקבה .תוכסמ תדינעו יתרבח קוחיר תניחבמ תואירבה דרשמ תויחנהל

 בושח הז רבד .רומאה בצמב םיסרטניאה ללכ לע רמושה רשפאה לככ ןזואמ ןורתיפ רשפאל
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 ןפואב הנעמ ןתיי רשא תנזואמ תוינידמ רדעיהבו ,הצואת תרבוצ האחמהש הדבועה חכונ דחוימב

  .הז ךמסמב עצומכ רתוי ןזואמ ןורתפ תעיבקמ סונמ ןיא ,חווט ךורא

 ,ה כ ר ב ב
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 ל"כפמה לש יונימה ךילה יונישל קוח תעצה -  'ד חפסנ

 לש יללכה חקפמה דיקפתל םידמעומ תעצה :ןוקית( הרטשמה תדוקפ קוח תעצה

 2020- פ"שתה )תירוביצ-תיעוצקמ רותיא תדעו ידיב הרטשמה

 

 יפל הלשממה ידיב הנמתי הרטשמה לש יללכה חקפמה" םוקמב  א8 ףיעס ןוקית

  :אובי ,"רשה תצלמה

 ועצוי הרטשמה לש יללכה חקפמה דיקפתל םידמעומה )1("  

  .תירוביצ-תיעוצקמ רותיא תדעוו ידיב הלשממל

 ןוחטיבל רשה םהיניב רשא םירבח 7 לולכת רותיאה תדעוו )2(

 העבראו היציזופואהמ תסנכ רבח ,היצילאוקהמ תסנכ-רבח ,םינפ

  .הנידמה אישנ ידי לע ועבקיי םיפסונ םירבח

 ועבקיי רותיאה תדעוו יונימה ךילה ןיינעל תופסונ תוארוה )3(

 .תונקתב

 רבסה ירבד

 חיטבי רשא ,הרטשמה לש יללכה חקפמה יונימל יעוצקמ ךילה רידסהל תשקבמ וז קוח תעצה

 תדוקפב םויכ םייקה רדסהה .רשפאה לככ םיירוביצו םייעוצקמ םילוקיש ךמס לע םדא לש הריחב

 םיאמדקא .םינפ ןוחטיבל רשה איבהש םידמעומ יפל הלשממב עבקיי יונימה יכ עבוק הרטשמה

 שיש ברה לאיצנטופה חכונ דחוימב ,יחכונה יונימה ךילהמ םתוגייתסה תא ועיבה םיבר םירקוחו

  .ל"כפמ יונימ תעב םייטילופ םילוקיש לש הקומע העפשהב

 ימרוג ןיבו יטילופה גרדה ןיב םיסרטניא תושגנתה התייה תובר םימעפ ,לארשיב הירוטסיהה ךרואל

 בצמ ענומ וניא םויכ םייקה ךילהה .תותיחש יאשונב רתיה ןיב ,תוילילפ תוריקח בקע קוחה תפיכא

 האיבמו הנממו עיצמ םרוגכ הלשממה לש תעדה לוקישב תמגופ וזה םיסרטניאה תושגנתה וב

  .ל"כפמה דיקפתל יפוסה דמעומה תריחב תעב םייניינע-אל םילוקישל דבכ ששחל

 לש תעצבמה תושרכ – הלשממה ידיב רושיאה תוכמס תא ריאשהל תשקבמ ל"נה קוחה תעצה

 תיעוצקמ הניחבמ רתויב םייוארה ולא ויהי םהינפב וגצוי רשא םידמעומה יכ חיטבהל ךא – לארשי
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 יטילופה גרדהמ השולש םהב רשא ,םירבח העבשמ בכרות רותיאה תדעוו יכ עצומ ,ןכ לע .תירוביצו

  .יטילופ אלו יתכלממ דיקפתב קיזחמ רשא הנידמה אישנ ידי לע ורחביי העבראו

-םייעוצקמ םיגיצנ םגו יטילופה גרדה לש םיגיצנ םג ללוכה – רותיאה תדעו לש בלושמה לדומה

 תפיכא ימרוגבו הרטשמב רוביצה ןומא תא רפשיש ןפואב ,רתויב יוארה ןוזיאל איבי – םייתכלממ

 .יונימה ךילה לע םינפ ןוחטיבל רשל התייהש ידמ הברה העפשהה תא קתניו קוחה
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