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 תויוכז :דוסי-קוח ריכזתל ויתורעה תא הדעוול שיגהל דבכתמ םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ

 ידי לע שבוג הז ריינ .םיטפשמה דרשמ םעטמ ארוקה לוקה םוסרפ רואל ,ילילפה טפשמבו הריקחב

 םדא ר״ד ,יאדר סיסנרפ ׳פורפ ,ןזח ימענ ׳פורפ ,העיברובא היואר ר״דו תא ללכש יוגיה תווצ

 .קמ יתיא ד״וע ידי לע וחסונו ,רענש

 ףוחדו ינויח רבדהש רובסו ,דוסי יקוחב דחוימבו יטנוולר קוח לכב ןויוושל תוכזה ןוגיעב ךמות תלוז ןוכמ

 תויוכז ןיב הנושאר" תוכזכ תרכומ ןויוושל תוכזה .לארשי תנידמב יטרקומד רטשמ לש םויק ךרוצל

 תוכזה הבושח דחוימב .תורחאה םדאה תויוכז לכל םויקו םעט ןיא הידעלב ןכש ,חתפמ תוכזכו "תווש

 .דושחה וא םשאנה ןיבל הנידמה ןיב םייטנרהניא תוחוכ ירעפ םימייק םהב ,םיילילפ םיכילהב ןויוושל

 ששח תוררועמו ןויוושל תוכזל עגונה לכב רסחב תוקול עצומה קוחה תוארוהמ קלח ,ןלהל רבסויש יפכ

 תוכייתשה ,יתרבח-ילכלכ דמעמ ,ןושל ,תולבגומ ,תינימ הייטנ ,רדגמ ,ןימ ,עזג ימעטמ הילפא ורשפאיש

 .תדו םואל ,ינתא אצומ ,הדע ,םירוגמ םוקמ ,תויטילופ תועדו תיתגלפמ

 :םיעיצמ ונא ןכ לע

 אוה ןויוושה .ןויוושה ןורקיע תא הז ףיעסב שרופמב ףיסוהל שי -דוסי תונורקע רבדב 1 ףיעס .א

 ,העיבתב רוביצה ןומאל ןיא וידעלב יאנת הווהמ ,םיילילפ םיכילהב תויתורירש ענומש ידוסי ךרע

 טפשמה .ילילפה טפשמה לש עיתרמה חוכב תעגופ העיבתה חוכ לש תינויווש אל הלעפה ןכו

 לש וניד קספ לשמל ואר( ושיחמהל ,תוניגהו קדצ לש םימעטמ ,ףאוש תיטרקומד הנידמ לכ לש

 ברה לארשיל ישארה ברה 'נ יקסבונורוב לחר 10/69 נדב טנרגא ןועמש טפושה )סומידב( אישנה

 רונג ירוא  935/89 ץ"גבב קרב ןרהא )סומידב( אישנה לש וניד קספו ,)14.1.1971 ,ובנב םסרופ( םיסנ

 .))10.5.1990 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ

 םע רומג ןויווש ךותמ" ןגוה ךילהל יאכז םדאש שרופמב ףיסוהל שי – ןגוה ךילה רבדב 3 ףיעס .ב

 )1948( םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהל 10 ףיעס תוארוה תועבוקש יפכ תאז ."ותלוז

 עצומה חסונב יד ןיא .)1966( תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואל-ןיבה הנמאל 14 ףיעסו

 ןיינעב( תינררב הפיכא וא הילפא אל ךא הפדעה רסוא רמולכ ,"םינפ אושמ"ל קר סחייתמה

 'נ ןיקז 6396/96 צ"גבב וניד קספב רימז קחצי 'שה  לש וירבד םיפי ,תינררב הפיכא לע רוסיאה

 .))8.6.1999 ,ובנב םסרופ( עבש-ראב תייריע-שאר

 אב הבש תיזכרמ היגוס הניה ילילפ ךילהב יטפשמה גוצייה תייגוס – יטפשמ גוציי רבדב 4 ףיעס .ג

 םירקחנו םידושח ,םימשאנ ןיב םייקה יטילופהו יתרבחה ,ילכלכה ןויוושה רסוח יוטיב ידיל

 איבהל לולעו ןגוה ךילהל תוכזב עגופ יטפשמ גוציי רדעה .תונוש הייסולכוא תוצובקל םיכייתשמה

 הרכוה תינוטלש תושר ינפב יטפשמ גוצייל תוכזה .אווש תאדוהלו תללפהל וא תונגוה אל תוריקחל
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 .יתקוח דמעמ תלעב דוסי תוכזכ לארשיב הקיספב

 חתפ רוציל תולולע ןה ןכש ,"יוחיד אלל" םילימה תא )א( ןטק ףיעסב עצומה חסונהמ קוחמל שי

 תויסולכואל םיכייתשמה הלא רובע יטפשמ גוציי תעינמ וא בוכיע לש הקיטקרפו ינשרפ

  .תושלחומ

 .הנידמה ידי לע ךרוצה תעב הנומימ תא עובקל ילבמ יטפשמ גוצייל תואכז תעיבקב יד ןיא ,ףסונב

 תויחרזא תויוכז רבדב תימואל-ןיבה הנמאל 14 ףיעס תארוהלו ןויוושה ןורקיעל םאתהב ,ןכל

 רוגינס םע רשקתהל תוכזה םשאנ וא דושח"ל יכ עבקי רשא )ג( ןטק ףיעס ףיסוהל שי ,תוינידמו

 םיעצמא ודיב ןיא םא ,תואצוה אלל ,הנוממ רוגינס ותושרל דמעויש וא ,וב רחב ומצע אוהש

 ."ול םלשל םיקיפסמ

 תימואל-ןיבה הנמאל )ד(9 ףיעס תארוהלו ןויוושה ןורקיעל םאתהב – רצעמ יכילה רבדב 8 ףיעס .ד

 חסונב )ג( ןטק ףיעסב עצומש םצמוצמה חסונה תא ףילחהל שי ,תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב

 ןכו טפשמה תיב ינפב אבוי רצעמ תועצמאב הללשנ ותוריח רשא םדא" יכ ןורקיעה תא ןגעי רשא

 תויקוח רבדב ,טילחהל ,יוחיד אלל לכוי טפשמה תיבש ידכ ,טפשמ תיבב םיכילה טוקנל יאכז היהי

 םדיש םירוצע רובע וב בצמ עונמל ידכ תאז ."יקוח וניא רצעמה םא ,ורורחיש לע תווצלו ,ורצעמ

 וצלאי תושלחומ תויסולכואמ םירוצע וליאו ,ריהמה םרורחשל םמעטמ ולעפיש ימ ויהי ,תגשמ

 .טפוש ינפב םאיבהל ליעות הרטשמהש דע רצעמב ןיתמהל

 יכ אדווי ,וינפב רוצע אבוהש טפשמה תיב" יכ עבקי רשא )ד( ןטק ףיעס ףיסוהל שי ,ףסונב

 ."ןיד לכ יפל ויתויוכז לעו ופוג לע ,ודובכ לע הרימש חיטבמה ןפואב םישענ רצעמהו הריקחה

 הנמאל )א(7 ףיעס תוארוהלו ןויוושה ןורקיעל םאתהב – הריקח יכילהב תויוכז רבדב 9 ףיעס .ה

 םדאה תויוכז רבדב םלוע יאב לכל הזרכהל 5 ףיעס ,תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואל-ןיבה

 םיליפשמ וא םיישונא יתלב ,םיירזכא םישנועו סחי דגנו םייוניע דגנ תימואל-ןיבה הנמאל 2 ףיעסו

 וא שנוע ,סחיל הריקחב ןותנ היהי אל םדא" יכ )א( ןטק ףיעס אפיסב שרופמב ףיסוהל שי ,)1984(

 ."ישונא אל וא ירזכא ,ישפנ וא ינפוג לבס וא באכל ול םורגיש השעמ

 תויוכז רבדב תימואל-ןיבה הנמאל )1()ג(14 ףיעס תארוהלו ןויוושה ןורקיעל םאתהב ,ףסונב

 םדאה התואש הפשב להונת הריקחה יכ עבקי רשא )ג( ןטק ףיעס ףיסוהל שי ,תוינידמו תויחרזא

 .ןיבמ רקחנש

 ךילהה לש רחא תוויע וא אווש תאדוהו תללפה עונמל ,הריקחה תונגוהב העיגפ עונמל ידכ תאז

 .ילילפה

 םיעגפנ ןיב הילפא עונמל ידכו ןויוושה ןורקיעל םאתהב – הריבע יעגפנ תויוכז רבדב 10 ףיעס .ו

 בוכיע ןיינעל הדמע עיבהל םיעגפנה תוכז תא שרופמב ףיסוהל שי ,תונוש הייסולכוא תוצובקמ

 .קית תריגסל רדסה וא ןועיט רדסה ןיינעל וא םיכילה
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-ןיבה הנמאל )א(4 ףיעס תארוהלו ןויוושה ןורקיעל םאתהב – קוחה תוביצי רבדב 17 ףיעס .ז

 הלילשהש דבלבו" עצומה חסונה לש אפיסב ףיסוהל שי ,תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואל

 ימואל-ןיבה טפשמה יפ-לע הנידמה לש היתויובייחתה םע תובשייתמ יתלב ויהי אל הלבגהה וא

 דמעמ ,ןושל ,תולבגומ ,תינימ הייטנ ,רדגמ ,ןימ ,עזג ימעט לע תססובמ אהתש הילפא וררגי אלו

 ."תדו םואל ,ינתא אצומ ,הדע ,םירוגמ םוקמ ,תויטילופ תועדו תיתגלפמ תוכייתשה ,יתרבח-ילכלכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,הכרבב

 הידבוע תניע

 םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ תיל״כנמ


