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 דובכל

 בלרב רמוע ,םינפ ןוחטיבל רשה

 

 ,בר םולש

  

 הינויד תא םייקלו ,NSO תשרפ אשונב תיתכלממ הריקח תדעו תמקהל השקב :ןודנה

 בחרה רוביצל הלש םילוקוטורפה תא םסרפלו תוחותפ םייתלדב

  

 תשרפ״( םיחרזא לע ןיעידומ ףוסיא תייגוס תא רוקחל ךתטלחה לע ךתוא ךרבל הצור ינא

NSOיפכ ,תיתלשממ הקידב תדעו אלו ,תיתכלממ הריקח תדעו םיקהל ךממ שקבלו ,)״ 

 .תרושקתה ילכב םסרופש

  

 השרפב ,רוביצל םיפושח הלש םילוקוטורפהו םייבמופ הינוידש ,תיתכלממ הריקח תדעו

 ןומא תבשהל יטירקו בושח עדימ לש הרתסה תעינמל ךלמה ךרד איה ,ךכ לכ הרומח

 .תעדל רוביצה תוכז לע הנגהו ,הרטשמבו קוחה תפיכא תכרעמב רוביצה

  

 תא ךתעידיל איבהל תשקבמ ינא ,תיתלשממ הקידב תדעו םקותו הדימב ,תאז םע דחי

 עגונב ,תיתלשממה הקידבה תדעוול ריבעהל בושח ,תלוז ןוכמ תעדלש תויחנהה

 לש ותקיספב עבקנ רבדהש יפכ .ןוידה תויבמופ ןורקעל רושקה לכב ןיד יפ לע התוביוחמל

 םויהו ,ןואלג הבהז רבעשל תסנכה תרבח השיגהש הריתעה תרגסמב ןוילעה טפשמה תיב

 הקידבה תדעוו 'נ ןואלג הבהז כ"ח ,258/07 ץ"גבבב םדא תויוכזו ןויוושל תלוז תאישנ

 .2006 ןונבלב הכרעמה יעוריא תקידבל תיתלשממה

  

 הריקח תודעו לע תולחה תומרונל הפופכ תיתלשממה הקידבה תדעו יכ העבק הקיספה

 םסרפלו תוחותפ םייתלדב הינויד תא םייקל התבוחל עגונה לכב ,קוח יפ לע תויתלשממ

 תויוכמס הקידבה תדעוול ונתינ םהב םירקמב ,תמא ןמזב םינוידה לש םילוקוטורפה תא
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 הרקמה יפכ ,תירוביצ תובישח ילעב םיניינעב הנד איה םהב םירקמבו תויטופיש ןיעמ

 .ונינפלש

  

 תומרונ תאו ןוידה תויבמופ ןורקע תא הקידבה תדעוו לע ליחהל בייחתמ ולא תוביסנב

 יוליג ןורקעו תויבמופה ןורקע לש הובגה יתקוחה ודמעמל בל םישב ,רומאכ עדימה שפוח

 הי'צקורפ תטפושה לש הניד קספל 6 הקספב עבקנש יפכ( םמוסרפו םיימלוגה םיאצממה

 תפסונה הריתעב ,שיניב האישנה יפמ ,טפשמה תיב רזח םהילע ,ל"נה 258/07 ץ"גבב

 הטקנ ,רומאכ טפשמה תיב לש וזל המוד הדמע .)1999/07 ץ"גבב הז אשונב ןואלג השיגהש

 .)3 הקספב םש האר( השיגהש ןובשחו ןידב רלייז תדעו

  

 תודעו לש ןתדובע ילהונ תעיבקב המכסומל הכפה וז הקוספ הכלהש שיגדהל הצור ינא

 ,14.6.2010 םוימ ,1796 'סמ הלשממה תטלחה חסונב אוצמל ןתינש יפכ( תיתלשממ הקידב

 .)"לקריט תדעו" היוניכש ,31.5.2010 םוימ ימיה עוריאה תקידבל הדעווה תמקה לע

  

 הריקח תדעו תמקהל לועפל איה ךילא תלוז ןוכמ לש השקבה ,ליעל רומאה רואל

 לש םילוקוטורפה םוסרפ לע תוחנהלו ,תוחותפ םייתלדב ומייקתי הינוידש ,תיתכלממ

 םימייקתמ אלש לככו ,תויפוסה הדעווה תונקסמ תשגה םרט ,בחרה רוביצל םינוידה

 גואדל שי ,תיתלשממ הקידב תדעו םיקהל טלחויו הדימב .הקיספב ועבקנש יפכ םיגירחה

 רשפאתש ,קוחה יפ לע תויתלשממ הריקח תודעו לע תולחה תומרונל הפופכ היהת וזש

 .תעדל רוביצה תוכז לש ןורקיעה תא שממל

  

 
  

 הכרבב

 הידבוע תניע

 תלוז תיל"כנמ

 

 


