
 

 

 תעד תווח

 

 רקחל תיתכלממה הריקחה תדעו לש םילוקוטורפה םוסרפו םינוידה תויבמופ אשונב תעד תווח

  תוללוצה תשרפ

 

 הריקח תדעו תמקהל הטלחה תעצה הלשממה ריכזמל שיגה ןוחטיבה רש ,31.10.2021 םויב .1

  .העצהה תא הלביקו העיבצה הלשממה ,23.1.2022 םויבו ,תוללוצה תשרפ רקחל תיתכלממ

 

 אלל עידוהל ב״וח תדעו לע ,םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ תעדל ,ןלהל וטרופיש םימעטהמ .2

 םילוקוטורפה לעו םינוידה לע תפרוג תוידוס ליטהל הלשממה תטלחה תא רשאל הבוריס לע יוחיד

 1.תוללוצה תשרפ רקחל תיתכלממה הריקחה תדעו לש

 

 שקיע יטפשמו ירוביצ קבאמ לשב ןכו ,השרפב בחרנה יבמופה ןוידה תוכזב קר המקוה הדעווה .3

 2.םירחאו לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה וליבוהש

 

 תעבוק ,)"הריקח תודעו קוח" :ןלהל( 1968-ט"כשת ,הריקח תודעו קוחל )א(18 ףיעס תארוה ,עודיכ .4

 תדעו תדובע לע תוידוס תלטהל םילולסמ ינש עבוק קוחה .ןוידה תויבמופ תא לדחמ תרירבכ

 עובקל הדעווה ר"וילו הדעוול תורשפאמ )ב(18 ףיעס תארוהו )א(18 ףיעס תארוה אפיס :הריקח

 קוחל 23 ףיעס תארוה וליאו ;הינפב דיעיש ימ יטרפ וא ןויד לע ,יקלח וא אלמ ,ינטרפ ןפואב תוידוס

 ץוחה תדעו רושיאב ,הלשממה העבק"( ב"וח תדעו רושיאל ףופכב ,תפרוג תוידוס תלטה תרשפאמ

 .)"...תוידוס םיבייחמ הדעוה ינויד וא הריקחה אשונ ןינעהש ,תסנכה לש ןוחטבהו

 

 רשאל הרחב הלשממה ,ןוחטיבה רשל םירחא םינוגראו תלוז ןוכמ לש תוינפה ףרח ,רעצה הברמל .5

 ןודל ב"וח תדעו לע התעו לדחמה תרירבכ תפרוגה תוידוסה תא עבוקה ))ו(2 ףיעס תארוה( חסונ

 .רבדה תא אל וא רשאל םא

 

 תשרפ לש תויפיצפסה תוביסנב ןה ,הלוספו תידרוסבא איה תפרוגה תוידוסה תלוז ןוכמ תעדל .6

 .תויבמופה לש התובישח ןיינעב ץ"גב תקיספ רואל ןהו תוללוצה

 

 

                                                
 .2022 ראוניב 23 ,ץראה ,ענמנ טנב ;תיתכלממ הריקח תדעו תמקה הרשיא הלשממה ,סיל ןתנוהי 1
 תשרפב תיתכלממ הריקח דעו תמקה ןיינעב טנב ילתפנ הלשממה שארל בתכמ ,ןוטלשה תוכיאל העונתה 2
 .2021 ,רבמצדב 7 ,תוללוצה
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 ןכש ,תיתכלממה הריקחה תדעווב רוביצה ןומא ךרוצל תיטירק תויבמופה ,תוללוצה תשרפב אקווד .7

 יתועמשמ קלחו ,םיזע םייטילופ םיעבצב ועבצנ התמקה םצע לע חוכיווב תודמעה הליחתכלמ

 ,רבעשל הלשממה שאר תא ףודרל הדיקפת לכש תיטילופ הדעווב רבודמש רובס לארשיב רוביצהמ

 .והינתנ ןימינב

 

 תא םיצעהלו ,תילארשיה הרבחב םיעסשה תא קימעהל קר הלולע םיכשחמב לעפתש הדעו .8

 הלשממה שאר לש יטילופה ןייפמקהמ דרפנ יתלב קלח םהש "זוינ קייפ"הו היצריפסנוקה תוירואית

 .ויכמותו רבעשל

 

 תלבקו הדובעה יכילהת תא רוקחת הדעווה" הרשואש הטלחהה תעצהל )ב(2 ףיעס יפ לע .9

 ןתית ןכו ,ליעל טרופמכ תואקסעו טיש ילכ שכר יכילהתל רושקה לכב ינידמה גרדה לש תוטלחהה

 בלב ןה םינש רפסמ הזמ םיאצמנ הלא םיאשונ – "ולא םיניינעל םיעגונה םימייקה םילהנל התעד

 ןוחטיבה תכרעמ ךותב תיעוצקמ תקולחמ בלב ןהו ,לארשיב יטילופהו יתרושקתה ,ירוביצה ןוידה

 םירמאמו תונויאר לש הכורא הרושב יבמופ ןפואב םתדמע תא ועיבה רבכ הב םיריכב םימרוג רשא

 םיריכב תורשע וניכהש םיריהצת ןוטלשה תוכיאל העונתה ידי לע ומסרופ ,לשמל ךכ .תרושקתב

 תויהל םיכירצ ויה וא םיברועמ ויהו םיניינעה דוסב ויהש םימרוג ידי לע ללוכ ,ןוחטיבה תכרעמב

   3.השרפב "תמא ןמזב" םיברועמ

 

 ךכ .ירוביצה הרוריבב המוצעה תובישחל סחייתהו ,תוללוצה תשרפ אשונל שרדנו רזח ץ"גב םג .10

 תוכיא ןעמל העונתה 3921/20 ץ"גבב קחצי תימע 'שה לש יבמופה וניד קספל 66 הקספב ,לשמל

 תולהנתהל" :בתכ אוה ,)22.7.20221 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ לארשיב ןוטלשה

 יתאצמ אלש תוהימת לש הרוש תופרטצמ ,תוטילקרפהו הרטשמה יניעל התלגנש הניקת יתלבה

 תונבהה רכזמ תטויט תא חסינש םרוגה ימ :ןהמ קלח לע ךא דומעאו ,ינפלש רמוחב הבושת ןהל

 הזיאו הז אוה ימ ?דעלג סומע ףולאל ךמסמה חלשנ עודמו ?ל"למה ידי לע רבעוה רשאו הינמרג םע

 ?עודמו ,ךכב הכורכה הדבכה תולעה לע ,ל"צנ תוניפסל השירד תונבהה רכזמ תטויטל סינכהש אוה

 תודגנתה חכונל תונבהה ךמסממ רהמ שיח וז השירד הרסוה דציכה ,ל"צנ תוניפסב ךרוצ היה םאו

 ימואלניבה זרכמה לוטיבל םידבכ הכ םיצחל ןעטנכו הרואכל ולעפוה עודמ ?ןוחטיבה תכרעמו ל"הצ

 ןריחמ תא תיתועמשמ ליזוהל הבייחתה פורקנסיתש ינפל דוע ,ךכב ךורכה לכ לע ןגמה תוניפסל

 שאר ריתסה עודמ ?תוניפסה לש ינכטה טרפמהו עצומה םגדה המ הריהבה פורקנסיתש ינפל דועו

 תא דסומה שארו ןיעידומה ףגא ,םיה ליח דקפמ ,ל"כטמרה ,ןוחטיבה רשמ ,ןעטנה יפ לע ,הלשממה

                                                
 לע .ךיראת אלל ,ןוחטיבה תכרעמ ישאר לש םיאלמה םיריהצתה – תוללוצה תשרפ ,ןוטלשה תוכיאל העונתה 3
 ,ראוניב ynet, 24 ,םיפשחנ תוללוצה תשרפב םיאלמה םיריהצתה ,הדור ןיעמו סה רעס ,ןמקורד ןורי ,ןוסדירפ

2021. 



  תוללוצה תשרפב תיתכלממה הריקחה תדעו לש םינוידה תויבמופ – תעד תווח  
 

 

 םא ,הלשממה שאר ןכדע ימ תא ?םירצמל תוללוצ רוכמל ותמכסה תא הלביק הינמרגש הדבועה

 םענ 'שה ;"?וז הטלחהל ףתוש היה ימו ,םירצמל תוללוצה תריכמל ןתנש המכסהל עגונב ,ללכב

 – ירוביצה ןוידה .םת – יטפשמה ןוידה .םלשנ אלו םת" :ולא םילימב וניד קספ תא םייס גרבלוס

 ."םלשנ אל

 

 ותלב ןיאש יאנתו תועד שוביגל ןיא וידעלבש יאנת איה עדימ תמירזש עבקו רזח ץ"גב רבכמ הז .11

 הקספב רגמש ריאמ 'שה )סומידב( אישנה לש וירבד םיפי :רתיה ןיב .יטרקומדה רטשמה שומימל

 תעד" ,)8.5.1990 ,ובנב םסרופ( 'חאו סרפ ןועמש כ"ח 'נ טילש םלושמ 1601/90 צ"גבב וניד קספל 5

 רטשמה לש הנבמה ןמ ילרגטניא קלח ןה ןוטלשה תוכרעמב השענל רוביצה תועדומו תישפוח להק

 םייחב הווהתמה לע עדימב רוביצה לש ךשמתמ ףותיש לע יונב יטרקומד רטשמ .יטרקומדה

 יסחי וא הנידמה ןוחטיב לש ןפודה יאצוי םימעטה לשב קר קדצומ עדימ לש יוסיחה .םיירוביצה

 דוסי לע רוביצה ןומא תא םייקל תורשפא ןיא ...בושח ירוביצ ןיינעב העיגפ לש ששחמ וא ץוח

 הדלות אלא ןניא ןה ףאש ,ןפודה תואצוי תוביסנה תומייקתמ ןניא םא ,רומאכ ,אוהו ,ונממ רתסנה

 ד"פ ,רודישה תושר 'נ ןריש 1/81 ץ"גבב וירבד תא םג ואר ;"רחא גוסמ קהבומ ירוביצ סרטניא לש

 וילאו רוביצה ןמש – ךכב היולת ףאו – ךכמ הנוזינ תיטרקומדה לשממה תטיש" ,)378 ,365 )3(הל

 לעו ללכה ייח לע םיעיפשמה ,םייזכרמה םיאשונה לע בסנ רשא ,עדימ לש תישפוח המירז היהת

 ד"פ ,ירג 'נ מ"עב לארשיב הטרסה ינפלוא 243/62 צ"גבב יודנל השמ 'שה לש וירבד ןכו ;"טרפה ייח

 לככ תיאמצע העד ומצעל רוציל לכוי ]חרזאה[ אוה וז ךרדב קר" ,)2415-2416 'מעב ,2407 )4(זט

 ופוסב הנותנ ןהילע הערכההש ,הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה תולאש ןתוא לע רשפאה

 עובקל תושרה תא ומצעל לטונה ןוטלש ...הנידמה תודסומ תא רוחבל ותוכז ףקותב ,וידיב רבד לש

 וזמ הלודג הריתס ןיאו ;בושחל חרזאל בוט המ םג עבוק אוהש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ

 ."הלעמלמ 'תכרדומ' הניאש ,תיתימא היטרקומדל

 

 אקווד רוביצל עדימ תפישח תובישח יבגל ,קרב ןרהא 'שה )סומידב( אישנה לש וירבד תא דוע ואר .12

 ריאמ 680/88 ץ"גבב וניד קספל 16-ו 13 ,8 תואקספב ,יטרקומד רטשמ םויק ךרוצל ינוחטיבה םוחתב

 רטשמ תחת ,ןכא" :)10.1.1989 ,ובנב םסרופ( ינש קחצי רמ ,ישארה יאבצה רוזנצה 'נ רצינש

 ,םעה רטשמ אוהש ,יטרקומד רטשמ ןנוכ יטרקוטוא ןוטלש םוקמב .תינידמ תואמצע האב ילאינולוק

 ,םירבדה עבטמ ,הז יוניש .םדא תויוכז םייקמהו בורה תעד יפ-לע לעופה ,יגוציי ןוטלש לע ססובמה

 שפוח אלל ...תוביסנה םע הנתשמ יונישה לש ותאצות .טופישלו טפשמל השדח הסיפת ומע ררוג

 םירשפאמ ןיאו ,ומצע תא םישגהל םדאל םירשפאמ ןיא ,ףשחיהל תמאל םירשפאמ ןיא ,יוטיב

 תועד ,עדימ לש תישפוח הפלחה .םייקתהל ,תועד תפלחה לע ססובמה ,יטרקומדה רטשמל

 ,םעה ידי-לע ,םעה לש ונוטלש לע ססובמה ,יטרקומד רטשמ לש ומויקל ינויח יאנת איה תופקשהו

 הבורק תואדו רדעהב ,ןכא ...התמשנ תא היטרקומדה תדבאמ ,יוטיבה שפוח אלב .םעה ןעמל

 אל אוה בושח הז רבד .תונויערו תועד לש תישפוח הפלחה םייקתת יכ ,אוה בושח ,תישממ הנכסל
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 ,ןוחטיבה יניינע לש "ימויקה" םייפוא םושמ אקווד .םירחא םיניינעב רשאמ ןוחטיב יניינעב תוחפ

 תויעבב תונובנ תוטלחהל עיגהל לכויש ןפואב ,תונושה תויעבל עדומ אהי רוביצהש אוה בושח

 ,המואה ייח לע ינוחטיב יפוא תולעב תוטלחהל שיש תוכלשהה לשב אקווד ...ותוא תודירטמה דוסיה

 אוה בושח הז רשקהב .יולגב ןוחטיב יניינעב תועדה תפלחהל תלדה תא חותפל אוה יוארה ןמ

 ללכל םיינויח םיניינעב תרוקיבלו תועד תפלחהל המב שמשל תישפוח אהת תונותיעה יכ ,דחוימב

 ." ...טרפלו

 

 הבהז כ"ח 258/07 ץ"גבב ,שיניב תירוד )סומידב( האישנה לש הניד קספ ונניינעל יטנוולר דחוימב .13

 .)6.2.2007 ,ובנב םסרופ( 2006 ןונבלב הכרעמה יעוריא תקידבל תיתלשממה הקידבה תדעו 'נ ןואלג

 ,)2001-א"סשתה ,הלשממה קוחל א8 ףיעס יפל( תיתלשממ הקידב תדעווב רבודמ היה םשש ףא

 תדעו לש הלאל ,םירבד לש םרקיעב ,םימוד הינויד תויבמופ ןיינעל םילוקישהש המיכסה הנידמה

 תוכזמו ןוידה תויבמופ ןורקעמ תרזגנ ןיינעה לע הלחה תיללכה המרונה יכו תיתכלממ הריקח

  .תעדל רוביצה

 

 הסחייתה שיניב האישנה ,הניד קספל 9 הקספב ,הדעווה ינפב תועמשנה תויודעה תויבמופל רשאב .14

 ינא האור" :הנידמה ןוחטיב לע רומשל ךרוצה ןיבל תויבמופה ןורקיע ןיב התעדל םשייל שיש ןוזיאל

 תריגסל םוקמ ןיא ,יוליגל רתומ תודעה לש יראה קלחה ןהב תוביסנ תומייקתמ םא יכ ריעהל

 שארמ ןיחבהל שי ,ןוידה תויבמופ ןורקע לש הברה ותובישח חכונ .הלוכ תודעה ךלהמב םייתלדה

 עמשיי אוה קרש ידוסה קלחה ןיבל ,תוחותפ םייתלדב ועמושל שי רשאו ותולגל ןתינש קלחה ןיב

 תויודעה לש ןתיברמ תא םינייפאמה םה הארנה לככש – רתוי םיבכרומה םירקמה .תורוגס םייתלדב

 הרוזש איה םלוא ,תידוס אהת תודעה רקיע יכ יופצ םתרגסמבש הלא םה – הדעווה ינפב תועמשנה

 םיקלחה ןיב שארמ ןיחבהל ץמאמ תושעל הדעווה לע ,רומאכ תוביסנב .רתומ םיוליגש םיקלחב

 םייוליגש םיקלחה רשאכ ,תאז םע .םייוליגל העינמ ןיאש תודעה יקלחב יבמופ ןויד םייקלו ,םינושה

 תודעה יקלח ןיב הדרפהב תלעותה ,תודעב םיידוסה םיקלחה רתיל סחיב םילפטו םיטעמ םה רתומ

 ."תורוגס םייתלדב עמשיהל הלוכ תודעה ןידו ,תילוש תויהל היושע םייתלדה תחיתפ ךרוצל םינושה

 

 :הניד קספל 10 הקספב הבתכ שיניב האישנה ,הדעווה תובישי לש םילוקוטורפה תויבמופל רשאב .15

 המירז היהת וילאו רוביצה ןמש – ךכב היולת ףאו – ךכמ הנוזינ תיטרקומדה לשממה תטיש"

 "טרפה ייח לעו ללכה ייח לע םיעיפשמה ,םייזכרמה םיאשונה לע בסנ רשא ,עדימ לש תישפוח

 תובישחה חכונ .)378 ,365 )3(הל ד"פ ,רודישה תושר 'נ ןריש 1/81 ץ"גבב רגמש אישנה ירבד(

 רבכ ;דועו תאז .דרגוניו תדעו ינפב תונודנה תויגוסה תוררועמש ברה ירוביצה ןיינעהו תימואלה

 העינמ רדעהב התושרבש עדימה תא רוביצה יניעל דימעהל תושרה לש הבוחה יכ ונתקיספב עבקנ

 עדימב קיזחמה ןמאנכ תושרה לש הדמעממ תעבונו ,תירוביצ תרוקיב תרשפאמ ,ןיד יפל ךכל

 םיקלח םיללוכ דרגוניו תדעו תובישי לש םילוקוטורפה םא ...ונעמלו ולוכ רוביצה רובע תונמאנב



  תוללוצה תשרפב תיתכלממה הריקחה תדעו לש םינוידה תויבמופ – תעד תווח  
 

 

 ח"ודה תשגה דע רמוחה םוסרפ תא בכעל ריבס הז ןיא ,רוביצה יניעל םפשחל ןיד יפל העינמ ןיאש

 תא ךורעל תנמ-לע ,הדעווה תושרל דמעויש ,ןמוימו ןימא םדא-חוכ אוצמל ןתינ יכ חינהל שי .יפוסה

 ".רתומ ויוליגש רמוחה רותיא םשל תשרדנה תינוחטיבה הניחבה

 

 קוזיחל םרות ,תיתכלממ הריקח תדעו תמגודכ יטופיש-ןיעמ ךילהב םילוקוטורפהו םינוידה םוסרפ .16

 אל קדצה ,ןוידה תויבמופ תועצמאב .טרפב ןיינעב ןדה ףוגבו ,ללכב רוביצה תויושרב רוביצה ןומא

 הקספ ואר( םימלענ םילוקישמו םירתסמב השענ ןידהש םשורה ענמנ ךכו ,הארנ םג אלא השענ קר

-13 תואקספ םגו ;)ל"נה ןואלג 258/07 ץ"גבב שיניב תירוד 'שה )סומידב( האישנה לש הניד קספל 6

 תנידמ 'נ מ"עב תילארשיה תושדחה תרבח 11793/05 ץ"גבב לברא הנדע תטפושה לש הניד קספל 15

 .))5.4.2006 ,ובנב םסרופ( לארשי

 

 ,קוחל )ב(18 ףיעס תארוהו )א(18 ףיעס תארוה אפיס ,יתדוקנ ךרוצ ררועתיש לככ אליממ ,ראותמכ .17

 ימ יטרפ וא ןויד לע ,יקלח וא אלמ ,ינטרפ ןפואב תוידוס עובקל הדעווה ר"וילו הדעוול תורשפאמ

 .הינפב דיעיש

 

 תעדל רוביצה תוכזב העיגפה חכונ ,יוחיד אלל השורד היגוסב ב"וח תדעו תדמע ,םירבדה רואל .18

 ."זוינ קייפ"הו היצריפסנוקה תוירואית םע תודדומתה ךרוצלו

 

                           
                                                                                                                             

  ,בר דובכב
ד"וע ,קמ יתיא                                                                                                     

  
 

 


