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 – הפיכא תויוכמס(

 )םירצעמ

 

 .לטב – 1996-ו"נשת ,)םירצעמ – הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל 74 ףיעס  )1(

 :אובי ומוקמב

 

 :חוד בוכיעה עצבמ ךורעי ,בוכיעה םות םע .74

 בוכיעה םוקמ ,בוכיעה תביסל דוסי ושמישש תודבועה וטרופי חודב )1(

 ;בוכיעה ךשמו

 ושוכרב וא ופוג לע שופיח עציב וא חוכב שמתשה בוכיעה עצבמש לככ  )2(

 ,הילא ןמוז וא הרטשמה תנחתל אבוה בכועמהש וא ,בכועש םדאה לש

 ;בכועמה לש תוהזה רפסמו ומש םג חודב וטרופי

 ,בכועש םדא לכ לש ויטרפ ובו עדימ רגאמ קיזחתו להנת אל הרטשמה  )3(

 רחאל ודגנ םיפסונ םייטפשמ םיכילה וא הריקח יכילה וטקננ אל רשא

 ;ןיינעה ותואב ובוכיע םייתסהש

 וניינעב ךרעש חודה רפסמ תא בכועש םדאל רוסמי בוכיעה עצבמ  )4(

 ;הנולת שיגהל ותוכז לע ותוא עדייו

 
 – אובי 74 ףיעס רחאל  )2(

 בוכיעה תוחוד תכירע לע הרקב םייקי הרטשמה לש יללכה חקפמה )א( .א74 )1(

 ,םואל ,ןימ ,תד ,עזג סיסב לע וא ןידכ אלש בכוע אל םדא יכ חקפיו



  

 

 

 רבסה ירבד
 

 ונשי ןכא יכ וניליג הקימעמ תימצע הקידב רחאל" יכ התדוה לארשי תרטשמ ,30.6.2016 םויב

 1."לארשיב היפויתא תליהק יאצויל םירטוש ןיבש קשממל עגונה לכב רתי רוטיש

 םדא ףא .תויסיסב םדא תויוכזב תעגופש ,הליפשמו השיבמ העפות איה רתיה רוטיש תעפות

 קר וייח תרגשב תויוליעפ עוציבל ותיבמ אצוי אוה רשאכ אוושל בכועיש שושחל ךירצ וניא

  .ינע ותויה עקר לע וא ,ולש רדגמהו ןימה ,תדה ,םואלה ,יתדעהו ינתאה ואצומ ,ורוע עבצ לשב

 הפיכא תולועפל סיסב ושמשי תוילילש תועדו םיפיטוארטסש רוסיא לח תיטרקומד הנידמב

 .הרטשמה לש

 :ןלהל( 1996-ו"נשת ,)םירצעמ – הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל 66 ףיעס תארוהב

 םצעמ ןכלו ,"ישפוח ןפואב עונל םדא לש ותוריח תלבגה"כ רדגומ בוכיע 2,)"םירצעמה קוח"

 ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 5 ףיעסב תנגומה ,תישיאה תוריחב העיגפ בוכיעב הנומט וביט

 ךרד לכבו הרגסהב ,רצעמב ,רסאמב םדא לש ותוריח תא םיליבגמ ןיאו םילטונ ןיא" יכ עבוקש

 אל קקוחמה םאתהב .תורופס תוקד ךשמנש בוכיעב רבודמ םא ףא תמרגנ העיגפה ."תרחא

 ."בוכיע" בשחנה םומינימ ןמז רידגה

 וצפח זוחמל עונל טרפה לש ותוריחב הריכמה העונתה שפוחל תיתקוחה תוכזב עגופ בוכיעה

 דחוימב ,הלפשהל םורגל לולעו בכועמה לש דובכל תיתקוחה תוכזב עגופ בוכיעה .הערפה אלל

 תא גייתמ בוכיעהש ךכמ תעבונ הלפשהה .םיבשו םירבוע יניע לומ לא בוכיעב רבודמ רשאכ

 
 .)30.8.2016( ץראה ,רתוי םהב םידשוח םירטוש םירבדה עבטמ :םיפויתא דגנ תומילאה לע ל"כפמה ,ץיבובוקו רבלופ 1
 .1996-ו"נשתה ,)םירצעמ-הפיכא תויוכמס( ילילפה וידה רדס קוח 2

 תפקשה ,סוחיי ,שוכר ,רדגמ ,תינימ הייטנ ,תולבגומ ,הדע ,אצומ ץרא

 .תיטילופ-תיתגלפמ תוכייתשה וא םלוע

 רשל הנש ידמ ראוניב 1-ה דע חוודי הרטשמה לש יללכה חקפמה  )ב(

 םיבוכיעה ןיינעב תסנכה לש םינפה ןוחטיב תדעוולו םינפ ןוחטיבל

 רפסמ ,רתיה ןיב ,וטרופי חווידב .תמדוקה הנשב הרטשמה העציבש

 ,םיבוכיעה תומוקמו םיבוכיעל תוביסה חוליפ ,ונתינש בוכיעה תוחוד

 ףיעסב ;ןידכ אלש םדא ובכיעש םירטוש ןיינעב השענש לופיטה ןפואו

 .תונוכשו םיבושיי – "תומוקמ" ,הז



  
 ליבוהל וא לולכל לולע ףא בוכיעה .רחא לוספ השעמ וא הריבע עוציבב דושחש ימכ בכועמה

 הביסל עגונב הטלעב רתונ םדאה םעפ אלו ,ןמז תחקל תויושעש תופסונ רוטיש תולועפל

 3.הרטשמה ידי לע ויבגל וטקניי וא תוטקננש תולועפה ףקיהל רשאבו בכועמ אוה הניגבש

 העצובש דשח לשב בוכיע תוכמס ןתונ םירצעמה קוחש ףא .ןויוושל תוכזב עוגפל לולע בוכיעה

 ססבתהב םישנא ובכועי םירקמהמ קלחבש תופצל רשפא ,הריבע עוציב עונמל ידכ וא הריבע

 אצומ ,רוע עבצ ןוגכ ,םיפיטואירטס לע םיכמסנו ריבס דשח לע םידיעמ םניאש םינייפאמ לע

 טפושה ,הז רשקהב .בוחר רד וא ינע םדא לש ותויה עקר לע וא ,רדגמו ןימ ,תדו םואל ,ינתא

 ונכתיי" :הילפאה תעפות לש התובכרומל "הלבקה תודעו" ןיינעב וניד קספב סחייתה לדנה לינ

 הילפה אוה דחאה גוסה .הילפה לש םיגוס השולשל סחייתהל ןתינ יתעדל .םינוש םירבסה הל

 .רחאהמ ויתונווכ תא ריתסמ הלְפַמה הרדגב ,תיווסומ הילפה אוה ינשה גוסה .היולגו תנווכמ

 הילפהה רבד תא ריתסמ הלפמה השעמל הבש ,תעדומ יתלב הילפה אוה ישילשה גוסה

 רמאמב .ןורחאה גוסל רקיעב ךיושמ הדעווה בכרהב ךורכה הילפהל ןוכיסה ,יתעדל .ומצעמ

 הנוזינ תעדומ יתלב הילפה יכ רהבוה ,דרופנטס תטיסרבינוא לש יטפשמ תע בתכב

 רוכינ לש תושוחת חתפל ונל לק ,ונתיאמ הנושל סחיב .ונתרכהב ועמטוהש םיפיטואירטסמ

 יתלב הילפהל ףסונ רבסה ...םיילילש םייתרבח םיגוית תריציל הרופ רכ תושמשמה ,הדילסו

-in תורחאה תוצובקה ינב ינפ לע ונלש הצובקה ינב תא ףידעהל ונתייטנב דקמתמ תעדומ

group) sympathy(, 4."...ונתצובקל ךייתשמ וניאש ימ לכמ עתריהל ונתייטנבו  

 עגונה לכב םירטוש תולהנתה לע הרטשמה לש ימינפ חוקיפו ירוביצ-ינוציח חוקיפ ךרוצל

 םילהנ תעיבקב יד ןיאש ירה ,םייביטקפאו םיישממ ויהיש תנמ לעו בוכיעה תוכמס תלעפהל

 לכ לש חודב דועית תבוח תעיבקב ךרוצ שי אלא ,ןידכ אלש בוכיע שארמ עונמל םירומאש

 .דבעידב ותויקוח תקידב תא רשפאיש ןפואב בוכיע

 יצראה הטמה תדוקפב ןכו םירצעמה קוחב תורדסומ ,בוכיע חוד תכירע תבוחו בוכיעה תוכמס

 5."רורחשו רצעמ ,בוכיע" רבדב 14.01.34 'סמ

 םינותנה תורבטצהו תופירחה תורוקיבה יוביר עקר לע 1996 תנשב קקוח םירצעמה קוח

  6.רצעמה תויוכמסב ידמ בחרנה שומישה לע םיגיאדמה

 
 .)20.12.2010( ,םיסמה תושר 'נ עאנמ לדאע ר"ד 6824/07 ץ"גב .)20.12.2018( ,לארשי תנידמ 'נ יאסק ואדרי 3829/15 פ"ער 3
 .)25.1.2021( ,לארשי תרטשמ 'נ היפויתא יאצויל ןויוושו קדצ - הקבט תתומע 4455/19 ץ"גב
 .)17.9.2014( תסנכה 'נ חבס ירוא 2311/11 ץ"גב 4
 .)8.10.2013( 14.01.34 'סמ יצראה הטמה תדוקפ 5
 ,שדחה םירצעמה קוח ,תיצראה תירוביצה הירוגנסה ,)תוינידמו ןונכת ,הקיקח( ריכב םוחת להנמ ,ןורש ישי ד"וע 6
)26.3.2019(. 



  
 וא בוכיע לש םומינימ ןמז עבקנ אל 7,םירצעמה קוח לש תירוקמה תיתלשממה קוחה תעצהב

 לעב ךורעי ,בוכיעה םות םע"( חוד אלמל בכעמה רטושה לע הבוח תלטה ךרוצל רחא יאנת

 חסונב ךא .)"בוכיעה ךשמו בוכיעה תביס ,בכועש ימ לש ומש תא טרפי ובש ,חוד תוכמסה

 לש ומש תא טרפי ובש חוד בוכיעה עצבמ ךורעי בוכיעה םות םע יכ עבוק 74 ףיעס ,קקוחש

 ,הילא ןמוז וא הרטשמה תנחתל אבוה םדאה םא קר ,בוכיעה ךשמו בוכיעה תביס ,בכועש ימ

 .רתוי וא תוקד םירשע לש ןמז קרפל בכוע םדאה םא וא

 קקוחמה תטלחה תא תרתוס ,תוקד םירשע לש םומינימ ןמז ףולחב חוד תנכה תבוח תיינתה

 ,תוריחב העיגפהמ תמלעתמ ןכו ,"בוכיע"כ בשחייש םומינימ ןמז ךשמ רידגהל אלש 66 ףיעסב

 תוחפ ךשמנש בוכיעה םצעמ םדאל םרגיהל תולולעש ןויוושבו דובכב ,העונתה שפוחב

 תויתרטשמה תולועפה ללש תישאר תובר םימעפש ךכמ תמלעתמ הינתהה .תוקד םירשעמ

 סיסב לע ,ןידכ אלשו הקדצה אלל בוכיעה תשירד םצעב איה ,םירטושל םיחרזא ןיב םיכוכיחהו

 תויוכזב העיגפ לש "תרשרש תנואת"ל ליבוהל לולע ,גוית סיסב לעו ןידכ אלש בוכיע .גוית

 ,חוכ תלעפה ,רצעמ ןוגכ תופסונ רוטיש תולועפל ליבוהל וא לולכל לולע בוכיעה ןכש ,םדא

 תויסולכוא יפלכ רתיה תפיכא תעפות תא חיצנהל ךכו ,הריקח קית תחיתפ וא ינפוג שופיח

 .תושלחומו םיטועימ

 הדעה ינב םייתרבח םיליעפ וליבוהש תואחמ לג תובקעב ,2016 ראורבפ שדוחב ,לשמל ךכ

 רוגימל הלועפ תינכת שבגיש ידרשמ-ןיב תווצ לש ותמקה לע הלשממה התרוה ,תיפויתאה

 תדעו :ןלהל ,4.2.2016 םוימ 1107 'סמ הלשממ תטלחה( היפויתא יאצוי דגנ תונעזגה תעפות

 שורדלו בכעל םירטוש ברקב חוור גהונ םייק יכ הנעטה התלעוה ,רומלפ תדעו ינפב .)רומלפ

 2016 ילוי שדוחב .תיניינע הקדצה אלל היפויתא יאצוי םיחרזאמ תוהז תדועת לש הגצה

 לש לטובמ אל רפסמ" יכ רשיאש ,)רומלפ תדעו ח"וד :ןלהל( םכסמ ח"וד רומלפ תדעו המסרפ

 םעט היה אל ,וינפ לע ,רשאכ תוהדזהל םירטושה םעטמ השירדב םתישאר ,םימילא םיעוריא

 "יביטקלס ןפואב םויכ תלעפומ" תוהדזה שורדל תוכמסהש ששח םייק יכו "וז השירדל ררבומ

 לארשי תרטשמ יכ ,רתיה ןיב ,הדעווה הצילמה ךכ תובקעב 8.)רומלפ תדעו ח"ודל 83-84 'מע(

 ןכו ,תוהדזהל םדאמ שורדל התוכמס לש ינויווש םושיי ורשפאי רשא םירורב םילהנ עבקת

 אדוול תנמ לע תאזו ,םייטרקנוק םירקמב תוכמסה תלעפה ןפוא לע הרקב םייקל שי יכ עבקנ

  .)רומלפ תדעו ח"ודב 84 'מע( עוריאו עוריא לכב יניינע ןפואב תמשוימ איה יכ

 יבלש לכב יכ תדמלמ הייסולכואה ללכל האוושהש אצמנ הנידמה רקבמ לש א72 יתנש חודב

 
 .)8.2.1995( ,ה"נשתה 'א רדאב 'ח ,2366 קוח תעצה 7
 יאצוי דגנ תונעזגה רוגימל תווצה לש םכסמ חוד ,תונעזגב קבאמה םואיתל תיתלשממה הדיחיה ,םיטפשמה דרשמ 8

 .)2016 ילוי( 83-84 'מע ,היפויתא



  
 ,םושיא בתכ תשגהב הלכו הריקחה קית תחיתפ ךרד רובע ,רצעמב לחה ,ילילפה הפיכאה ךילה

 יאצוי לש הריקחה יקית רועיש ,לשמל 9.הייסולכואב םרועישמ לודג היפויתא יאצוי לש םרועיש

 םיניטק ברקב 3.8 יפ :)1.7%( הייסולכואב םרועישמ תרכינ הדימב לודג היה 2019 תנשב היפויתא

 םיארמ םג םינותנה .וז הייסולכוא יפלכ רתי רוטיש לע םידיעמ םינותנה .םיריגב ברקב 1.9 יפו

 .היפויתא יאצוי םיניטק רובע דחוימב ההובג הגירח לע

 קוחל 74 ףיעס תארוהב םויכ תמייקש ,בוכיע חוד תכירעל תמצמוצמה הבוחה וליפא ,לעופב

 ,רוביצל הלש םייתנשה תוחודב תטרפמ הניא הרטשמה .ןיקת ןפואב תמשוימ הניא ,םירצעמה

 רקבמ לש ב70 יתנש חוד יפל 10.םירצעמה רפסמ תא קר אלא ושענש םיבוכיעה רפסמ תא

 אצמנ ךא ,םיבוכיעה ףקיה יבגל םיירפסמ םינותנ תנייצמ הרטשמה םנמא ,2020 תנשל הנידמה

 רצעמה תוכמסב שומישה תמגמ ןיבל בוכיעה תוכמסב שומישה תמגמ ןיב המילה-יא הנשיש

 םיבוכיעה אולמ יבגל תוחודב ןיקת דועית רדעיה לשב תאז ,ולפוטש הריקחה יקית ףקיהו

 11.ועצובש

 הרטשמה ינותנ יפל ,לשמל .םירתוסו םיהומת ויה הנידמה רקבמל הרסמ הרטשמהש םינותנה

 םיבכועמה רפסמ רמולכ( בוכיע תוחוד 138,859 ואלומ ךא ,םיבכועמ 109,907 ויה 2018 תנשב

 םינשה ןיב םירצעמה ינותנ לש ללוכה רפסמה ךותמ .)ואלומש תוחודה לש םרפסממ ךומנ היה

 שומיש השענש םידיעמה םיכמסמ ואצמנ אל )72%( םירצעמהמ 125,000-כב ,2018-2016

 רבדה יכ הריבסה הרטשמה .הרטשמה תנחתל אבוהו דושחה רצענש ינפל בוכיעה תוכמסב

 תוחודה יולימ תא תרשפאמה תבשחוממה תכרעמל היתודיחי לכ לש רוביח רדעיה לשב עבונ

 .תבשחוממה תכרעמב תינדי ואלומש תוחודה תנזה-יא לשבו ןווקמ ןפואב

 המרב ,אדוול תורשפאה תא הרטשמהמ ענומ דעותמ וניאש בוכיע" :קדצב עבק הנידמה רקבמ

 םירטושש ,רמולכ – היתויוכמסב יוארו יתדימ שומיש השוע איהש ,יפיצפסה קיתבו תיצראה

 הרתי העיגפ ךכב םיענומו רצעמה תוכמס ינפ לע בוכיעה תוכמסב שמתשהל םיפידעמ ןכא

 דעתל ןכו בוכיעה תוכמסב שומישה לע םיאלמ םינותנב קיזחהל הרטשמה לע .םידושחב

 יכרע-דח יוהיז רשפאמש דועית תוברל ,תאז תוכמסב שומישה תא תובשחוממה תוכרעמב

 תוכרעמה תועצמאב ןווקמ ןפואב חודה תא ןיכהל םירטושה לע ,ללככ .םירקמה לש

 רחאל תבשחוממה תכרעמב וניזהל םהילע ,תינדי ח"ודה תא וניכה םה םא .תובשחוממה

 12".םינותנה לש םחותינו םרותיא תא רשפאל תנמ לע ,וב םיעיפומה םירטמרפל םאתהב ,השעמ

 
 קלח א72 יתנש חוד :היפויתא יאצוי לומ לא הפיכאה ימרוג תולהנתה ,רוביצה תונולת ביצנו הנידמה רקבמ דרשמ 9
  .)4.8.2021( 293 'מע ,ןושאר
 .)2021 יאמ( ,2020 יטסיטטסה ןותנשה ח"וד ,ןוגראהו ןונכתה ףגא לארשי תרטשמ 10
  .)2020( 1817-1819 'מע , ב70 יתנש חוד ,הנידמה רקבמ 11
 .1818 דומע ,םש 12



  
 אלמ ןפואב תדעתמ הניא הרטשמה יכ אצמנ הנידמה רקבמ לש ב70 יתנש חודבש יפ לע ףא

 הנידמה רקבמ לש א72 יתנש חודב ,םימייקה םינותנה סיסב לע ,תעצבמ איהש םיבוכיעה תא

 םיבוכיעהמ 3.1% - 3.5% היה היפויתא יאצוי ברקב ועצובש םיבוכיעה רועיש יכ אצמ אוה

 אוהש הייסולכואב היפויתא יאצוי רועישמ לודג אוהו ,םינש ןתואב הייסולכואה ללכל ועצובש

1.7%.13 

 םג הנודינו תרכומ ,בוכיע לש יפיצפסה רשקהב ,םיטועימ תויסולכוא יפלכ רתיה רוטיש תייעב

 .תורחא תונידמב

 תרטשמ תוינידמש העבק קרוי וינ תנידמב טפשמה תיבב ןילדנש הריש תטפושה ,לשמל ךכ

 Stop and" הנוכמה ,קשנל םיינפוג םישופיח םע םיבלושמה םיבוכיע יבגל קרוי וינ תייריע

Frisk", 14.עזג סיסב לע הילפא הרשפיאש רחאמ ב"הרא תקוחל יעיברה ןוקיתה תא הרפה 

 ספוט( בוכיעה תוחודמ האיצוה הרטשמהש םינותנה רואל התדמע תא העבק ןילדנש תטפושה

UF-250 ךותמ יכ ופשחו 2012-2004 םינשה ןיב םירטושה ואלימש )2002 תנשמ ףקותב היהש 

-ב קר .םינבל 10%-כ קרו ,םינאפסיה וא םירוחש ויה םיבכועמהמ 85%-כ םיבוכיע ןוילימ 4.4-כ

 6%-ו םירצעמל וליבוה םיבוכיעהמ םיזוחא 6% .קשנ לש ינפוג שופיח םג עצוב םיבוכיעהמ 52%

 הלועפל וליבוה אל םיבוכיעהמ 88% רמולכ ,הרטשמה תנחתל ןומיזל וליבוה םיבוכיעהמ

 לש םיבוכיעהמ 1.1%-ב ,םירוחש לש םיבוכיעהמ 1%-ב קר קשנ ספתנ .תפסונ תיתרטשמ

 העבק קרוי וינ תרטשמ םדוקה רושעבש ףא לע ;םינבל לש םיבוכיעהמ 1.4%-בו םינאפסיה

 ,ואלומשUF-250 -ה יספט לש תימגדמ הקידב עצבל שדוח לכב הבוחה תא ימינפ להונב

 תוקידב עצבל איה םג המיכסה קרוי וינ תייריע ןכו םהב וניוצש םיבוכיעה תויקוח תא קודבלו

 ,בוכיע חוד ואלימ אל ללכ םירטושה ,תובר םימעפ ,לעופבש עבקנ ןיד קספב – הלאכ תוימגדמ

 םהב םירקמה זוחא ,2009 דע 2004 םינשה ןיב ,לשמל ךכ .יוקלו יקלח ןפואב חוד ואלימש וא

 םירטוש .36%-ל 1%-מ לדג הריבע עוציבל דשחל ושמישש תודבועה תא חודב אלמל לשכ רטוש

 ,ןכל .תופסונ תויתרטשמ תולועפ ללכ אל בוכיעה רשאכ דחוימב תוחוד ואלימ אל םיבר

 יכ אצמנ דוע ;רתוי הובג היה ףא םיבוכיעה רפסמש חינהל ריבסש העבק ןילדנש תטפושה

 הדירי הלח ןידה קספ זאמ ;ועציבש םיבוכיעה רפסמ תא לידגהל םירטושה לע ץחל לעפוה

 601,285 ודעות 2010 תנשב דועב .קרוי וינ ריעב "Stop and Frisk" תולועפ עוציבב המוצע

  15.םיבוכיע  9,544קר ודעות 2020 תנשב ,םיבוכיע

 וירטנוא לש םדאה תויוכז תוביצנ העציב 2018 תנשב .הדנקב תוארל ןתינ ךכל תפסונ המגוד
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 תוביצנ חוד .םירוחש יפלכ וטנורוט תרטשמ לש גויתו הילפא ,תונעזג אשונב הפיקמ הריקח

 ידי לע םירוחש םיחרזא לש בוכיעב תוכמס רסוח לע עיבצה וירטנוא לש םדאה תויוכז

 16.הרטשמה

 חודבש עבקנ 74 ףיעסב ,תוקד םירשע לש םומינימ ךשמב חוד תכירע תיינתה תייעבל ףסונב

 לע לארשי תרטשמ לש בוכיעה חוד ספוטב ,לעופב .בכועש ימ לש ומש דימת טרופי בוכיעה

 אלש ןתניהב .הדיל ךיראתו באה םש ,החפשמו יטרפ םש ,תוהז תדועת רפסמ אלמל רטושה

 רשפאל םוקמ ןיא ירה ,םייטפשמ םיכילהל ליבומ אלו תופסונ הריקח תולועפ ללוכ בוכיע לכ

 תארוהב תנגועמש ,תויטרפל תיתקוחה םתוכזב עגופ רשא םיבכועמ לש רגאמ תונבל הרטשמל

 םדא לע תוילילש תוכלשה ול תויהל תולולעש רגאמ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 7 ףיעס

  .ילילפה םשרמב םושירל המודב

 יאצוי דגנ םיילילפה םיקיתה תומכל וסחייתה הנידמה רקבמ ןכו רומלפ תדעו ח"וד ,הז רשקהב

 17.םהילע ילילפה םושירה תוכלשהלו הייסולכואב םרועישמ יתועמשמ ןפואב ההובגש היפויתא

 תיפויתאה הדעה יאצויל תדחוימ האירק ומסרפ םיטפשמה תרשו הנידמה אישנ 9.3.2022 םויב

 ,בויחב הנלקשית תושקבה" יכ הב בתכנ ,דגיסה לגרל ילילפ םושיר תקיחמל תושקב תשגהל

 18."הלוכ תילארשיה הרבחל ולא םיריעצ לש הלודגה המורתב הנומא ךותמ

 הרידגמה ,קוחב תנגועמ הניאש ,המומע הרדגהב ימינפ שומיש השענ הרטשמב ,לשמל ךכ

 .וישעמ תא קודבלו בוקעל שי ןכלו וב תדשוח הרטשמהש םדא ,רמולכ 19,"יאקודב"כ םדא

 קספב .םדא יפלכ תקדצומ אלו תרבגומ הפיכאל ליבוהל לולע םיבוכיע לש רבטצמ םושיר

 "יאקודב" לש בכרב שופיח ךרוצל בוכיע ןיגב העיבתב הלאילח דנהומ ריכבה םשרה לש ןידה

 20."שופיחל הליע םיקהל ידכ הב ןיא המצעלשכ "יאקודב" זרכומ םדאש הדבועה" :בתכ אוה

 יוטיבב שומישה ףא .ויתויוכז ןיבל םדאה ןיב דירפהל לוכי וניא ,היהיש לככ ךורא ,פ"ר ןויליג

 רובס ןאכמ ."הקידב ןועט"ש ימ לש יפוא תנוכת דימצמ אוהש רחאמ יניעב השקומ "יאקודב"

 - ךכמ רתוי אלא שופיחל הליעכ ומצעלשכ "יאקודב" לש סוטטסב ריכהל ןיאש קר אל יכ ינא

 ןהב תוריבעה תקידב ידי לע הז סוטטס לש ילוגסה ולקשמ תא הרקמו הרקמ לכב קודבל שי

 רבגי ךכ ,רתוי תוטעמו רתוי תולק תורבעב רבודמש לככ .םדא ותוא דשחנ וא ,רקחנ ,עשרוה

 דשחל ריבסה דוסיה ללכתשמ ןפרטצהב רשא תופסונה תוביסנה לש רתוי דבכ לקשמב ךרוצה

 תכירעו בוכיעה ידי לע "יאקודבה" לש ותוריחבו ותויטרפב ,ודובכב העיגפל הליע םיקמש
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 םידושח"ל "יאקודב" לש סוטטסה ילעב תכיפהמ םיריהז יריהז תויהל ונילע הבוח .שופיחה

  21."םב ושגפיי רשא לכב םהילכבו םפוג לע םישפחמ םירטוש רשא "םייחצנ

 חוד תכירע לש תפרוג הבוחב הפילחהלו םירצעמה קוחב 74 ףיעס תארוה תא לטבל עצומ ןכל

 בוכיעה םוקמ ,בוכיעה תביסל דוסי ושמישש תודבועה וטרופי הז חודב .בוכיע לכ םות םע

 לולעש םיבכועמ רגאמ תמקה עונמל ידכו תויטרפל תוכזה לע הנגה ךרוצל ;בוכיעה ךשמו

 עצבמש לככש עצומ .ילילפה םשרמב םושירל המודב םדא לע תוילילש תוכלשה לעב תויהל

 בכועמהש וא ,בכועש םדא לש ושוכרב וא ופוג לע שופיח עציב וא חוכב שמתשה בוכיעה

 ;בכועמה לש תוהזה רפסמו ומש םג חודב וטרופי זא קר ,הילא ןמוז וא הרטשמה תנחתל אבוה

 םדא לכ לש ויטרפ ובו עדימ רגאמ להנת אל הרטשמהש שרופמב עובקל עצומ ,םאתהב

 ובוכיע םייתסהש רחאל ודגנ םיפסונ םייטפשמ םיכילה וא הריקח יכילה וטקננ אל רשא ,בכועש

 םושירב ועיפוי םיכילהה אליממ ,םייטפשמ םיכילה וא הריקח יכילה וטקננ םא( ןיינעה ותואב

 ךרעש חודה רפסמ תא בכועש םדאל רוסמי בוכיעה עצבמש עובקל עצומ ,ןכ ומכ .)ילילפה

 .הנולת שיגהל ותוכז לע ותוא עדייו וניינעב

 םירטושה תולהנתה יבגל הרטשמה לש ימינפה חוקיפהו ינוציחה חוקיפה תויביטקפא ךרוצל

 תוחוד תכירע לע הרקב םייקי ל"כפמהש עובקל םג עצומ ,בוכיעה תוכמס תלעפהל עגונה לכב

 ,הדע ,אצומ ץרא ,םואל ,ןימ ,תד ,עזג ןיגב וא ןידכ אלש בכוע אל םדא יכ חקפיו בוכיעה

 תיטילופ-תיתגלפמ תוכייתשה וא םלוע תפקשה ,סוחיי ,שוכר ,רדגמ ,תינימ הייטנ ,תולבגומ

 ןיינעב תסנכה לש םינפה ןוחטיב תדעוולו םינפ ןוחטיבל רשל הנש ידמ ראוניב 1-ה דע חוודי ןכו

 ,ונתינש בוכיעה תוחוד רפסמ ,רתיה ןיב ,וטרופי חווידב .הנשה התואב ועצובש םיבוכיעה

 ועציבש םירטושב הרטשמה לש לופיטה ןפואו םיבוכיעה תומוקמ ,םיבוכיעל תוביסה חוליפ

 לכוי )תונוכשו םיבושיי( םיבוכיעה תומוקמ חוליפ .גוית סיסב לע וא ןידכ אלש םדא לש בוכיע

 לש רגאמ תריציל איבהל ילבמ ,גוית סיסב לע םירזוח םיבוכיע לש םירקמ יוהיזב עייסל

 .םיבכועמ
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 .םש 21


