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  תסנכה תרבח       :תמזוי

________________________________ 

              

 )ןימ תוריבעל תוקלחמ – ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה

 
 .198 'מע ,ד"משתה ח"ס 1
 .226 'מע ,ז"לשתה ח"ס 2
 .166 'מע ,ח"נשתה ח"ס 3
  .38 'מע ,ח"משתה ח"ס 4
 .266 'מע ,10 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 5
 .234 'מע ,ו"סשתה ח"ס 6

 ףיעסב ,)ירקיעה קוחה – ןלהל( 19841–ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחב .1 א42 ףיעס ןוקית

 ."הז קרפב" אובי "הז ןמיסב" םוקמב ,א42

  :אובי ירקיעה קוחל ה42 ףיעס ירחא .2 2'ב ןמיס תפסוה

 ”ןימ תוריבעל הקלחמ :2'ב ןמיס"  

 –  הז ןמיסב .ו42 תורדגה  

 2;1977–ז"לשתה ,ןישנועה קוח – "ןישנועה קוח"      

 הדרטה תעינמל קוח – "תינימ הדרטה תעינמל קוח"      

 3;1998–ח"נשתה ,תינימ

 תויונמדזהה ןויווש קוח – "תויונמדזה ןויווש קוח"      

 4;1988–ח"משתה ,הדובעב

 ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ – "ןיקיזנה תדוקפ"      

 5;1968–ח"כשתה

 ינפמ רוביצה לע הנגה קוח – "רוביצה לע הנגה קוח"      

 6;2006–ו"סשתה ,ןימ תוריבע עוציב

 ןימ ןיירבע לש ותרזח לע תולבגמ קוח – "תולבגמה קוח"      



 

 

 
  .6 'מע ,ה"סשתה ח"ס 7
 .183 'מע ,א"סשת ח"ס 8
 .1327 'מע ,ב"סשת ת"ק 9

 .509 'מע ,א"סשתה ח"ס 10

 7;2004–ה"סשתה ,הריבעה עגפנ תביבסל

 – "הריבע יעגפנ תויוכז קוח"

 8;2001-א"סשת ,הריבע יעגפנ תויוכז קוח

 – "הריבע יעגפנ תויוכז תונקת"

 9;2002-ב"סשת ,הריבע יעגפנ תויוכז תונקת

 
 

 לש הקסעה תעינמל קוח – "םימיוסמ תודסומ קוח"      

–א"סשתה ,םימיוסמ תודסומב ןימ יניירבע

2001.10 

 םיניינעהמ דחא לכ אוה ינימ יפוא לעב ןיינע )א(  .ז42  ינימ יפוא לעב ןיינע  

  :ןלהל םיטרופמה

 קרפל 'ה ןמיס יפל תוריבע ללוכה םושיא )1(       

 ;)ןימ תריבע – ןלהל( ןישנועה קוחל 'י

 םיקוחהמ דחא לכ יפל יחרזא ןיינע )2(       

 :ןלהל םיטרופמה

 תוביסנ רשאכ ,ןיקיזנה תדוקפ )א(        

 תריבע לש עוציבל הנעט תווהמ הליעה

 ;ןימ

 ;תינימ הדרטה תעינמל קוח )ב(        

 לכב ,תויונמדזה ןויווש קוח )ג(        

 ;קוחל 7 ףיעס יפל העיבתל רושקה

 קוח וא רוביצה לע הנגה קוח חוכמ םיווצ )3(       

 ;תולבגמה

 ;םימיוסמ תודסומ קוחל םיעגונה םיניינע )4(       

 ותועמשמכ תוררוב קספ לע רוערע )5(       

 לעב ןיינע אוהש ,תוררובה קוחל ב29 ףיעסב



 

 

 
 .43 'מע ,ב"משתה ח"ס 11

 ;)4( דע )1( תואקספ יפל ינימ יפוא

 לעב ןיינע איהש העיבתל דגנכש העיבת )6(       

 דבלבו ,)5( דע )1( תואקספב רומאכ ינימ יפוא

 אל ;תוביסנ ןתואמ תועבונ ןהש וא דחא ןאשונש

 תועיבתב ינימה יפואה לעב ןיינעה לש וקלח היה

 תיבל ןריבעהל טפשמה תיב יאשר ,יתועמשמ

 התייה אלמלא ןהב ןודל ךמסומ היהש טפשמה

 ידכ ,ינימ יפוא לעב ןיינע תירוקמה העיבתה

 ןוידה לוציפמ קזנה ותעדל םא ,וידחי ןהב ןודיש

 תיב ;וינפב ןוידה םויקמ תלעותה לע הלוע

 הז ףיעס יפל תועיבת ורבעוה וילאש טפשמה

 .דוע ןריבעי אל

 תיב אישנ תמכסהב ,וצב ,יאשר םיטפשמה רש )ב(      

 לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאבו ןוילעה טפשמה

 .ינימ יפוא לעב ןיינעכ םיפסונ םיניינע עובקל ,תסנכה

-ינימ יפוא לעב ןיינע  

 ילהנמ

 דגנ הריתע אוה ילהנמ-ינימ יפוא לעב ןיינע )א( .ח42

 תוענמיה וא ןידל הדמעה לע תושר לש הטלחה

 ןישנועה קוחל 'ה ןמיס 'י קרפ תוארוה יפל ןידל הדמעהמ

 הטלחה וא ,תינימ הדרטה תעינמל קוח תוארוה יפל וא

 וא תולבגמה קוח ,רוביצה לע הנגה קוח יפל תושר לש

 – טעמל לכהו ,םימיוסמ תודסומ קוח

 ףיעס תוארוה היבגל תולחש הטלחה )1(       

 ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל )1()א(64

 ;198211–ב"משתה

 הב שקובמה ירקיעה דעסהש הריתע )2(       

 ,תונקת לוטיב תוברל ,תונקת תנקתה וניינע

 ;תונקת ןיקתהל וצ ןתמ וא ןתולטב לע הזרכה

 תיב אישנ תמכסהב ,וצב ,יאשר םיטפשמה רש )ב(      

 לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאבו ןוילעה טפשמה



 

 

 תטלחה לע הריתעש םיפסונ םיקוח עובקל ,תסנכה

 .ילהנמ-ינימ יפוא לעב ןיינע איה םהיפל תושר

 ןימ תוריבעל הקלחמ  

  טפשמה יתבב

 תוריבעל הקלחמ םקות יזוחמ טפשמ תיב לכב )א(  .ט42

   .ןימ

 יתב להנמ םע םואיתב ,םולש טפשמ תיב אישנ )ב(      

 םולש טפשמ תיבב ןימ תוריבעל הקלחמ םיקי ,טפשמה

 ריבעיו אישנ אוה ובש טופישה רוזאב תוחפל דחא

 ותואב םולש טפשמ יתבל ושגוהש הז ןמיס יפל םיכילה

 הקלחמ וב המקוהש םולש טפשמ תיבל טופיש רוזא

 טפשמה יתב ןיב קחרמהש דבלבו ,רומאכ ןימ תוריבעל

  .םירטמוליק 60 לע הלוע וניא

 םע תוצעייתהב ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ )ג(      

 םיטפוש עבקי רבדב םיעגונה טפשמה יתב יאישנ

 ןימ תוריבעל הקלחמה יטפוש ;ןימ תוריבעל הקלחמל

 וללכיש הז םדיקפתל הסינכ ךרוצל תויומלתשה ורבעי

 ורבעי ןכו ,ןימה תוריבע ימוחתל תיטנוולרה הכרדה

 םינייפאמה תשגדה ךות ,ולא םיאשונב יתפוקת ןונעיר

 .םיעגפנה לש םידחוימה םיכרצהו

 תוריבעל הקלחמה טפוש לש הנוהכה תפוקת )ד(      

 הנוהכ תופוקתל הכיראהל ןתינו םינש עברא אהת ןימ

 רתוי הרצק הנוהכ תפוקת עובקל ןתינ םלואו ,תופסונ

 ,הנוהכה תפוקת ךלהמב .טפשמה תיב יכרוצל םאתהב

 .התוכמסב םניאש םיקית הקלחמב טפוש ינפב ונודיי אל

 טפשמה תיב אישנ תמכסהב ,םיטפשמה רש )ה(      

 םיטפושה לש יברמה רפסמה תא ,וצב ,עבקי ,ןוילעה

 .ןימ תוריבעל הקלחמב

 הקלחמה תוכמס  

  ןימ תוריבעל

 יטפוש ינפב אלא ונודיי אל הלא םיניינע )א(  .י42

 :ןימ תוריבעל הקלחמה

 ףיעסב ותועמשמכ ינימ יפוא לעב ןיינע )1(     

  ;ז42



 

 

 ותועמשמכ ילהנמ-ינימ יפוא לעב ןיינע )2(     

  .ח42 ףיעסב

 יפוא לעב ןיינעב ןודת ןימ תוריבעל הקלחמה )ב(    

 יתב קוח יפל )2()א( ןטק ףיעסב רומאכ ילהנמ-ינימ

 ".םיילהנמ םיניינעל טפשמ

 
 

 טפשמה תיב אודיו  

 עגפנ לש עודייה תא

 לע ןימ תריבע

 ךילהב ויתויוכז

 לע וחוקיפו ילילפה

  ןמושיי

 ךילהה ךלהמב יכ אדווי ןימ תוריבעל הקלחמב טפוש  .אי42

 – ינימ יפוא לעב ןיינעב וינפב ןודינש ילילפה

 הז ללכבו ,ךילהב תוברועמה תויושרה יגיצנ )א(

 עגפנ תא ועדיי ,הנידמה תוטילקרפו הרטשמה

 םהיתובוח תא ואלמי ןכו ויתויוכז לע הריבעה

 תויוכז תונקתו הריבע יעגפנ קוח יפ לע ,ןשממל

 .הריבע יעגפנ

 ילילפה ךילהב ויתויוכז לע עדויי הריבעה עגפנ  )ב(

 הריבע יעגפנ קוח יפ לע ,טפשמה תיבב

 ותוכז לע טרפבו ,הריבע יעגפנ תויוכז תונקתו

 .הריבע יעגפנ קוחל 6 ףיעס יפל הנגה לבקל

 לככו ףיצר ,רישי ןפואב ןכדועי הריבעה עגפנ  )ג(

 ןויד דעומו הטלחה לכ לע ,תמא ןמזב ןתינה

 .טפשמה תיבב ךילהב ועבקנש

 שבגל היואר תונמדזה הריבעה עגפנל הנתינ  )ד(

 קיתב תוברועמה תויושרה ינפב ןה ותדמע תא

 תשרדנ הדמעה רשאכ ,טפשמה תיב ינפב ןהו

 .רחא ןיד לכ וא הריבע יעגפנ קוח יפ לע

 עגפנ ןיב ץוחנ יתלב רשק וא עגמ לכ ענמיי )ה(

 ,ןודינה וא םשאנה ,דושחה ןיבל הריבעה

 .טפשמה תיבב ,ויברוקמ וא ויחולש

 טפשמה תיבב דיעהל הריבעה עגפנל רשפאתי )ו(

 ןמוימ ןמגרותמ תועצמאב ,ולש םאה תפשב

 ןימ תא רוחבל ןתינה לככ ןכו ,יעוצקמו

 .ןמגרותמה

 השעת ןימ תריבע עגפנ לש ותודע תעימש )ז(



 

 

 
  

 ,עגפנה לש ויכרצל דבכמו שיגר ,ףוצר ןפואב

 אישנ להונב עבקייש םינמזה חולל םאתהבו

 .ןוילעה טפשמה תיב

 טפשמה תיבב הנכה רויס הריבעה עגפנל םיוקי )ח(

 .ותודע םוי תארקל

 ךכב ןיינועמה ןימ תריבע עגפנל רשפאתי )ט(

 ותואב חוכנל ילבמ ,טפשמה ךלהמב תופצל

 תוארוה יפל ,םשאנה וא דושחה םע דחי םלוא

 .ןידה

 לוככ רצק דעומב ונתניי ןידה רזגו ןידה תערכה )י(

 .ןתינה

 העיבת שיגהל ותוכז לע עדויי הריבעה עגפנ )אי(

  .77 ףיעס יפל תררגנ תיחרזא

 30-מ רחואי אלו ,הנש לכב ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ .בי42   

 תוריבעל תוקלחמה תוליעפ רבדב חוד םסרפי ,סרמב

 :רתיה ןיב סחייתיש ,חווידה דעומל המדקש הנשב ןימ

 תא ןמושייל ;תוריבעה יגוסו ןהב ונודינש םיקיתה תומכל

 ןוידו הייפצ ,הנתמה ירדח תמקהל ;אי42 ףיעס תוארוה

 ושגוהש תושקבה רועישל ;ןימ תוריבע יעגפנל םיידוחיי

 חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 108-ו 74 םיפיעס יפל

 לש םיישיא םירמוח תלבקל ,1982-ב"משת ,]בלושמ

 םיכילהה לוהינ ךשמלו ;ןלבקל תוטלחההו הריבע יעגפנ

 קוחל 12 ףיעס יפל ,הריבעה יעגפנ לש תודעה תעימשו

 .הריבע יעגפנ

     

 הלוחת ,הליחת

 רבעמ תוארוהו

 .ומוסרפ םוימ םישדוח השיש הז קוח לש ותליחת )א( .3

 תיבל ושגוהש ילהנמ-ינימ יפואו ינימ יפוא ילעב םיכילה לע םג לוחי הז קוח )ב(  

 םהב ןוידה לחה םרטש דבלבו ,ומוסרפ ברע טפשמ



 

 

 רבסה ירבד

 םידמוע ,תויתייעבה דקומב .םייתוהמ םיישק םע דדומתהל םישרדנ ןימ תוריבע יקיתב םינדה םיטפוש

 תודדומתהל טפושה תא תובייחמה ,ןימה  תוריבע  לש  ןתובכרומו  ,הז תוניירבע םוחת לש ודוחיי

   .םירחא םיילילפ םיקיתב ונודב שרדנ אוה םהל רשא הלאמ םינוש םילכב

 
 יעדמו שפנה תרות ימוחתמ ,יטפשמ-רבל עדייל קקזנ ןימה תוריבע יקיתב ןדה טפושהש דבלב וז אל

 הריבעה יעגפנ לש שפנה יכבנ לא תדרל ךיא וללה םיקיתה תיברמב דומלל םג וילעש ,אלא ,חומה

 .ווחש השקה המוארטה לשב טפשמה תיבב הרודס תודע רוסמל םעפ אל םישקתמה

 
 לעייל הדעונ  ,ןימה תוריבע יקיתב לופיטל תדחוימ הקלחמ תמקהל עקרה תא הדימעמה ,וז קוח תעצה

 יפל ,ליבקמב לפטל ךרוצה ןמ ורורחש ךות ,הלא םיקיתב לפטמה טפושה לש ויתולוכי תא ללכשלו

  איה ןימ תוריבעל הקלחמה לש התמקה תרטמ .ונחלוש לע םיחנומה םירחא םיקיתב ,םויה גהונה בצמה

 תא ךכב רישעהלו ,דבלב הלאב דקמתהל ןימה תוריבע יקיתב ןדה טפושל רשפאל ,רתיה ןיב ,אופא

 .םוחתב ותונמוימו ונויסינ

 
 םגו םלועב םג תונורחאה םינשב הצואת תרבוצו תכלוהה תיללכה המגמב תבלתשמ וז העצה

 תועצקמתה ךרוצל ,טפשמה יתבב םייפיצפס םיאשונל תודחוימ תוקלחמ תמקהל ,וניתוזוחמב

 םיניינעל טפשמה יתב תמקהבו ,םיילכלכ םיניינעל הקלחמה תמקה ,ונלצא ךכ( םהב תודקמתהו

  .)הקירפא םורדבו ודוהב ,קרוי וינב םימוד םילנובירט תמקהב ,םלועב םג ךכו ,םיילהנמ

 
 ,םידחוימ ןיד יתב תמקהל דוגינב ,טפשמה יתבב תדחוימ הקלחמ תמקה לש לדומב הריחבה ,שגדויו

  .תילכלכ תולעו תוליעי לש םילוקיש ןובשחב האיבמ

 
 רתיב לח ,םיידוחיי םיאשונב טפשמה יתב לש תועצקמתהה תמגמ ירוחאמ בצינה ,רומאה לנויצרה

 תעגפנ לש ישפנה בצמב םרקיעב םירושק הלא .םיידוחייה ןהינייפאמ בקע ןימה תוריבע םוחת לע תאש

  .רשקתל םישקתמ םה ומעש טפשמה תיבב דיעהל םישרדנו השק המוארט ורבעש ,הריבעה עגפנ וא

 
 לע דמועה דעב ןומאה-יא וא ןומאה תא ,ללככ ,טפושה הנוב םהיפלש ,םיליגרה תויארה יללכ םושיי

 .הלא םיבצמב דחוימב השק ,ןכודה

 
 תודע לע העיפשמהו ,תינימה העיגפל רומאכ תיוולנה תישפנה המוארטהש אוה רומאה ןמ אצוי לעופ

 ,המצעל איה ,ןימה תריבע תא תנייפאמה תיטפשמהו תיתדבועה תובכרומה דצל ,הריבעה ןברוק

 ועיבצהב ,ןוילעה טפשמה תיב ךכ לע דמע .וינפבש קיתה לש תרחאו הנוש היארל טפושה תא תבייחמ

 טפושה 'בכ לש וירבד ואר( ןהיגוסל ןימה תוריבעב לופיטה תובכרומבו תוידוחייב תוכורכה תומלידה לע

 .))20.10.10 ,םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ ינולפ 5582/07 פ"עב ,תימע 'י



 

 

 םויה ןדה טפושה ידיב םימיאתמ םילכו עדי רדעיה לשב דחוימב םיפירחמ םיראותמה םיינוידה םיישקה

 תולהנתהל רשאב תיעטומ תונשרפ חומצל הלולע ,םיישק םתוא לשבש אוה ששחה .הלא םיקיתב

  לש הצופנה העפותה לא סחייתהב ,ךכ .ההומתכ םעפ אל רייטצהל היושעש ,הריבעה יעגפנ ,םידעה

 יטרפל סחיב ןברוקה לצא רצונש לובלב לש העפותה ,הריבעה ןברוק ידי לע העיגפה לע חווידב יוהיש

  .םייתוהמ םירבד רוכזל ותלוכי רסוחו הווחש יטמוארטה עוריאה

 
 הנבותה ומכ ,םוחתה תנבהל סיסב חינהל ידכ םהב שי ,םוחתב תונמוימו יעוצקמ עדי קר יכ המוד

 הנגהה ינונגנממ תעבונ ,ול הצוחמו טפשמה תיבב ,ןימה תריבע ןברוק לש ותולהנתה יכ תשקבתמה

 רוערע םושמ הב ןיאש תיעבט הבוגתב רבודמ לעופב יכו ,המוארט-טסופ לש בצמב ומצעל ץמיאש

  .ךפיהלו ,תונימאה

 
 הניאש תכרעמב טפשמה תיבל םעיגהב ,םעפ אל ןימה תוריבע יעגפנ םילקתנ ,םויה בצמה תוביסנב

 םע ןימ תריבע תעגפנ וא עגפנ לש הזכ שגפמש שי .םהלש םיידוחייה םיכרצה תא ןיבהל תלגוסמ

  .ווחש הז לע ףסונ יתמוארט עוריא הווהמ טפשמה תכרעמ

 
 הטילשה רסוחו םינואה רסוח תשוחת תא הריבעה ןברוקל ריזחהל יטפשמה ךילהה יושע ,ללככ

 לע העפשה תוכז תללושמ הדעכ תעגפנה םוקימ ידי לע םא ,ורבעש תינימה העיגפב םיכורכה

  .המצע תא אטבל השקתמה הדעכ םאו ,ךילהה תוחתפתה

 
 תיב םלואב ןוידה ןמ קלחכ הריבעה ןברוקל תכרענה תידגנה הריקחה אוה ומצע ינפב יתוהמ ישוק

 תוביסנב ןימה תריבע ןברוק ינפב בצינה ישוקה .תדהוא הנניאש הביבסב העיגפה רוזחיש ,טפשמה

 ץירמת ךשמהב שמשל לולע ורדעיהש העש ,טפשמה תיב דצמ יעוצקמו ןמוימ לופיט שרוד ןיינעה

 .טפשמה תכרעמל עגפנה וא תעגפנה תיינפל ילילש

 
 הנוכנ תודדומתה יכ הנבהה תדדחתמ ,ראותמכ ,ןימה תוריבע לש םידחוימה ןהינייפאמ עקר לעו ,ךכיפל

 תינימה העיגפה לש ןכותה םלוע םע תורכיהב טפשמה תיב תא תבייחמ תינימה תומילאה תעפות םע

 רבל םימוחתב ותושרבש עדיה תרשעהל שרדנ ןימ תריבע קיתב ןדה טפושה .םיידוחייה הינייפאמ םעו

 ידי לע ןימה תוריבע יקית לש םיידוחייה םינייפאמה תמנפה .שפנה תנבה ימוחתב רקיעב ,םייטפשמ

 טקפא יטפשמה ךילהל ףיסוהלו םלוהינב םיכורכה םיישק םתוא תא עונמל היושע טפשמה תכרעמ

 .הריבעה ןברוקל םיצעמ

 
 םינמוימ םיטפוש יונימלו ילילפ טפשמ תיב לכב ןימ תוריבעל הדיחי תמקהב הברה תובישחה ןאכמ

 יעגפנ לש חישה ןיבו יטפשמה חישה ןיב רשגו רוביח רוציל לכות ראותמכ תדחוימ הקלחמ .םוחתב

   .אסיג ךדיאמ םיעגופה םע ןידה יוצימו ,אסיג דחמ ,םיעגפנה לש םתמצעהל םורתל לכותו הריבעה

 
 תבט ןובשחו ןיד – ילילפה ךילהב ןימ תוריבע יעגפנב לופיטה תניחבל תידרשמ-ןיבה הדעווה חוד יפל



 

 

 יעגפנל תויוכז םיחיטבמה םיללכבו םיקוחב הבוטל יוניש לח םינשה ךלהמב 2019,12 רבמצדב 31 ,ף"שתה

 תיזכרמה היעבה יכ השיגדהו הרזח ךא ,םיפסונ הקיקח ינוקית תכירע לע הצילמה הדעווה .ןימה תוריבע

 ןהמ ימ תונושה תויושרה ןיב תוקולחמ לשב רתיה ןיב ,םימייקה םיללכה לש יוקלו יקלח םושייב הניה

  .םהיפלכ ןגפומה סחיהו ןימ תוריבע יעגפנב םילפטמ תויושרה יגיצנ הבש ךרדה ,ךכל תיארחאה

 
 תוירחא תא עובקל :עצומ ,"תואסיכה ןיב לופיל" וכישמי אל ילילפה ךילהב הריבעה יעגפנ תויוכזש ידכ

 לע ןמושיי לע וחוקיפו ילילפה ךילהב ויתויוכז לע ןימ תריבע עגפנ לש עודייה תא אדוול טפשמה תיב

 עודייה תא אדוול טפושה תוירחא תא עובקל ;)הרטשמהו הנידמה תוטילקרפ( תוברועמה תויושרה ידי

 לש תיאמצעה הנבהה לע קר ךמתסהל םוקמב ,ומצע טפשמה תיבב עגפנה לש תויוכזה לש םושייהו

 ךשמו ןפוא ןיינעב ןוגכ( ןיד ךרוע לצא ץועייל עגפנה תיינפ לע וא ,ןידה תוארוה תא הריבעה עגפנ

 ,ןכ ומכ ;)ןויד דעומו הטלחה לכ יבגל הריבעה עגפנ לש עודייו "ןגומ" בחרמ תריצי ,תויודעה תעימש

 רשא ,ןימ תוריבעל תוקלחמה תוליעפ יבגל יתנש חוד םסרפי ןוילעה טפשמה תיב אישנש עובקל עצומ

 עדימו םינותנ לש סיסב חתפל רשפאיו תידרשמ-ןיבה הדעווה חודב ולעש תויגוסל טרפב סחייתי

 .תוקלחמה רופישל שמשיש

 

 – תלוז ןוכמ ידי לע הנקותו הנכוה וז קוח תעצה .רבעב תסנכה ןחלוש לע וחנוה תומוד קוח תועצה

 .םדא תויוכזו ןויוושל
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