
 

 

 הדמע ריינ • 2022 תוריחב

 דובכל
 תימע קחצי טפושה
 25-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי
 

  זוינ קייפה תעפות םע תוריחבה תדעו תודדומתה :ןודנה

 

 היטרקומדה תא קזחל ידכ לעופ רשא ,םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ םעטמ ךילא חלשנ הז בתכמ .1
 תוריחב םויק רשפאל תוריחבה תדעו לע תולטומה תובוחה רואל ,םדאה תויוכז לע תונגהה תאו

 .תיטילופ הדמע טוקנלמ ענמיהלו ,תוחוטבו תונגוה ,תוישפוח
 

-םיירוביצה םימרוגה םע תווצ תמקהל לעפתש עיצמ תלוז ןוכמ ,ןלהל וטרופיש םימעטהמ .2
 היחנה םסרפתש ,תוריחבה תפוקתב זוינ קייפב לופיטה םואיתל םייטנוולרה םייתלשממ
 תוריחבה תדעו םעטמ "הריהמ הבוגת" תווצ םיקתש ,זוינ קייפה אשונב םידמעומלו תוגלפמל
 ןמזב םיחוויד רוביצהמ לבקיש רוביצה תוינפל דקומ םיקת הדעווהש ןכו ,הרבסהב קוסעי רשא
 .זוינ קייפ לע תמא

 
 הנדוע ,)"תוריחבה קוח" :ןלהל( 1959-ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחב 4 ףיעס תארוה דועב .3

 םינייפמקל תוילטיגידה תומרופטלפה לש ןתסינכ ירה ,לוקמרב שומיש לע תולבגהב תקסוע
 שומיש ידי לעש ןיבו זוינ קייפ תצפה תועצמאבש ןיב .םישדח םירגתא המע האיבה םייטילופ
 .םירחובל תיתצובק וא תישיא םאתומ ןפואב ןתוא תוציפמש תוימתירוגלא תוכרעמב

 
 תוריחב .םייקתהל הלוכי הניא היטרקומד ןהידעלבש תונגוהו תוישפוח תוריחבב תועגופ זוינ קייפה .4

 ןפואב םהיגיהנמ תא רוחבל תורשפאה םיחרזאל תנתינש תעב תומייקתמ ,תונגוהו תוישפוח
 םידמעומ ,תוגלפמ תודוא לע ןמיהמו ןימא ,קיודמ עדימל השיג סיסב לע רודסו רידס ,ןגוה ,ישפוח
  .העבצהה לע עיפשהל םייושעה םירחא םימרוגו
 

 ,ורובע ןימז תויהל ךירצ היהש יטנוולר עדימ לבקמ וניאש וא בזוכ עדימ לבקמ רוביצה רשאכ .5
 תא הנוכנ תפקשמ וניא ותעבצה ,םיירקש םינותנו עדימ לע ותעבצה תא ססבמ אוה רשאכו

  .תויתימאה ויתודמע
 

 וא םירזגמב העבצהה יזוחא תא לידגהל וא אכדל ידכ זוינ קייפב שומיש תושעיהל לולע ,ףסונב .6
 הלשממה שאר לש קובסייפה ףדב המסרופש העדוהב וניאר ךכל המגוד .הנידמב םימיוסמ םירוזאב
 םיענ םיברעה םיעיבצמה .הנכסב ןימיה ןוטלש" היפל רשא ,17.3.2015 םויב והינתנ ןימינב רבעשל
 ליבקמב הדעונש העדוה – 1"םיסובוטואב םתוא תואיבמ לאמשה תותומע .יפלקה לא תויומכב
 הניא תוריחבב םתופתתשהש השוחתל םהל םורגלו םיברעה םיחרזאה לש העבצהה תא אכדל
 םיברעה לש היצריפסנוקה לע רובגל ידכ תויפלקל עיגהל והינתנ יכמות תא ץירמהל ,היוצר
 .תוריחבב דיספי והינתנש הרקמל "יבילא" רוציל ןכו ,לאמשה תותומעו

 
 המסח קובסייפ יכ תסנכה לש עדמה תדעווב ןויד ךלהמב ףשח ימואלה רבייסה ךרעמ 15.8.2018-ב .7

 2.לארשיב תוילפיצינומה תוריחבה תארקל חישה לע העפשהל ולעפש םיפיוזמ תונובשח יפלא
 

 
 .)17.3.2015( והינתנ ןימינב רבעשל הלשממה שאר לש קובסייפה ףד 1
 .)15.10.2018( טסילכלכ ,ץראב תוילפיצינומה תוריחבה לע עיפשהל וסינש זוינ קייפ תונובשח יפלא ופשחנ ,ריבכ רמוע 2
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 ,תולופכה תופטעמה לש הריפסב דקמתהש זוינ קייפ ןייפמק להונ 21.3.2021-ב ומייקתהש תוריחבב .8
 סיסב תורסח תומשאהבו ,תומדוקה תוריחבב רשאמ םייתש יפ לודג ןרפסמ הנורוקה רואלש
 לש הריפסה תא ולצני סדע ילרוא ד"וע תיל"כנמהו ןמלגופ יזוע טפושה הדעווה ר"וי ןהיפלש
 3.והינתנ יכמות שוגמ םיטדנמ בונגל ידכ תופטעמה

 
 תיל"כנמב בוש דקמתמה ,זוינ קייפ ןייפמק לחה רבכש םסריפ ריבכ רמוע יאנותיעה 21.7.2022 םויב .9

 שבשלו ףייזל ולעפי םה ןהיפל רשא תויביטריפסנוק אווש תונעטב ,הדעווה ר"ויבו סדע ילרוא ד"וע
 4.תובורקה תוריחבה תא

 
 טיזקרבה יבגל הינטירבב םעה לאשמ תואצות לע זוינ קייפ לש תועפשהה תועודי םויכש יפ לע ףא .10

 םירז םימרוג לש תוברעתה ידי לע דחוימב ,הנש התואב ב"הרא תואישנל תוריחבה לע םגו 2016-ב
 .תוריחב תפוקתב אל טרפבו זוינ קייפה םע תודדומתהל הכורע הניא ללכ לארשי תנידמ –
 

 תוחוכב דדומתהל לוכי וניא רוביצהש רורב ךא 5,רוביצל תוצלמה המסרפ 22-ה תוריחבה תדעו .11
 .זוינ קייפה ףטש םע ומצע

 
 לע ללוכ ,ןנכדעל תוצלמה .טנרטניאה םורט ןדיעל תומיאתמו תויטסינורכנא תוריחבה קוח תוארוה .12

 אל 7,תלוז ןוכמ לש ןכו 6,שיניב תירוד סומידב האישנה תושארב תוריחבה קוח תניחבל הדעווה ידי
 ,ןייטשניבור םיקילאו רצלמ ןנח )סומידב( םיטפושה ,תיזכרמה תוריחבה תדעו לש םיר"ויה .וחלצ
 טנרטניאה תשר לע םג תוריחבה קוחב תויזכרמ תוארוה תלוחת תבחרה ןיינעב תוטלחה ולביק
 .השדח הקיקחב ףוחדה ךרוצה תא תורתיימ ןניאו רתויב תולבגומ הלא ךא ,)8/21 כ"בתו 16/19 כ"בת(

 
 תופיקשה תבוח תא תעבוק רשא 1א2 ףיעס תארוה הפסונ תוריחבה קוחל 40 'סמ ןוקיתב םנמא .13

 תבוחש עבקנ ,תוימינונאל םידיחי לש םתוכז לע ןגהל ידכ ךא 8,תוריחב תלומעת םסרפמ תוהז יבגל
 תוריחבב דדומתמ םעטמ לעופ וניא םא תוריחב תלומעת םסרפמש םדא לע לוחת אל תופיקשה
 תונורחאה םינשה שולשב בושו בוש וניארש יפכ ,היעבה .םולשתב העדומה תא םסרפמ וניאו
 ימו ,זוינ קייפ לש הרישי הצפהמ ללכ ךרדב םירהזנ םיאקיטילופהו תוגלפמהש איה ,לארשיב
 ."דקפמה חור" תא םיניבמש "םיימשר אל םילייח" הלא זוינ קייפ םיציפמו םירציימ תובר םימעפש
 םיציפמהש םינעוט רתויה לכלו םינגמ םניא בורל ,זוינ קייפהמ םיחיוורמש םיאקיטילופהו תוגלפמה
 .םהילא םירושק אלש םייטרפ םישנא םה

 
 תארוהל תונשרפב זוינ קייפ תצפה עונמל תוריחבה תדעו לש תוכמסה ןוגיע תא אוצמל ןתינ דועב .14

 וא תחא םידמעומ תמישר וא הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת אהת אל"( תוריחבה קוחל 13 ףיעס
 הגלפמ םעטמ תוריחב תלומעת לש תנגוה יתלב הערפה םושמ םהב שיש ךרדב וא הרוצב הנעמל
 םניאו םיינכדע םניא תוריחבה קוחב םימייקה םילכה ירה ,)"הנעמל וא תרחא םידמעומ תמישר וא
  .םיקפסמ

 
 ,1969-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל 119 ףיעס תארוה תא שרפל ןתינ דועב ,םג ךכ .15

 הנידמב ירה ,זוינ קייפ תצפה תועצמאב תוריחבה לש רידסה ךלהמל הערפה לש הריבע םג תללוככ
 הרקמ לכבו ,רתויב םיגירחהו םיינוציקה םירקמב קר תילילפ הפיכאב שומיש תושעל שי תיטרקומד

 
 .)25.3.2021( טסילכלכ ,"!רפוס ימ בושח !רחוב ימ בושח אל" :תכשמנ םיפויזה תייצריפסנוק ,ריבכ רמוע 3
 .)21.7.2022( טסילכלכ ,דימתמ גליעו יביסרגא אוהו לחה תוריחבה תדעו דגנ הלומעתה עסמ ,ריבכ רמוע 4
 .)17.9.2019( ?זוינ קייפמ ענמיהל ידכ תושעל םילוכי םתא המ ,22-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 5
  .)2017( 1959-ט"ישתה )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח תניחבל תירוביצה הדעווה ,תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 6
 .)3.11.2021( תלוז ןוכמ ,תודדומתה יכרדו םירגתא :םדא תויוכזב העיגפהו זוינ קייפ ,ביני-ןורבע לכימ 7
 .)30.6.2022( 2982 'סמ ב"פשת םיקוחה רפס ,)הקיקח ינוקיתו תודחוימ תוארוה( 25-ה תסנכל תוריחבה קוח 8
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 תותשרב ןתצפה ףקיהו תוריהמ רואל זוינ קייפה תעפותל הנעמ תתל ידכ הב ןיא תיטקרפ הניחבמ
 .תויתרבחה

 
 ךכל הבוט המגוד .הרבסהה םוחתב תוריחבה תדעו תולהנתה רופישל םג הבר תובישח הנשי ,ןכל .16

 הנורוקה תפגמ אשונב הרבסהב בלש תולעל רחבש תואירבה דרשמ תולהנתהב אוצמל ןתינ
 תועדוה .תויתרבחה תותשרל ץוחמ םגו רטיווטב 9,ימשרה טנרטניאה רתאב ,קובסייפב ,םינוסיחהו

 ,תותשרב תצפומש תואירבה דרשמ לש תיעדמ הבוגת תורופס תועש ךות תולבקמ זוינ קייפה
 תצפה תא ןיטולחל רוצעל חילצה אל תואירבה דרשמ םנמא 10.תיסורו תיברע ,תילגנאל תמגרותמו

 ךרוצלו העפותל ילארשיה רוביצה לש תועדומה תא רפשל חילצה דרשמה תוחפל ךא ,זוינ קייפה
 תונובשחב םיציפמ םיחרזא ,לשמל .םייביטקובורפ םימוסרפ סיסב לע תונקסמ תקסהב רהזיהל
 .זוינ קייפל תואירבה דרשמ תובוגת תא םהלש םיישיאה תיתרבחה הידמה

 
 יביטקפא הנעמ תתל ידכ םיאבה םידעצה וטקניי תוריחבה תפוקת רואלש עיצמ תלוז ןוכמ .17

 :ןרדסכ תוריחבה תא םייקל תוריחבה תדעוול ועייסיש ,זוינ קייפה תעפותל ריהמו
 

 תדעוומ םיגיצנ לולכיש ,תוריחבה תפוקתב זוינ קייפב לופיטה םואיתל תווצ תמקה .א
 תוריקחה ףגאמ טרפב( לארשי תרטשמ ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ,תוריחבה
 דקמתי תווצה .ימואלה רבייסה ךרעמו הנידמה תוטילקרפ ,)433 בהל תדיחימו ןיעידומהו
 תא םייקל תורשפאב עוגפל ,לארשיל ץוחמו ךותמ ,םינגרואמו םייתועמשמ תונויסינב
 .ןרדסכ תוריחבה
 

 תעפותב הנכסה תא דדחתש ,זוינ קייפה אשונב םידמעומלו תוגלפמל היחנה םסרפל .ב
 ללוכ( םימוסרפב תוהדזהה תבוח תא ריכזת ,תוריחבה תוניגהו תוניקתל זוינ קייפה
 הלולע דמעומ וא הגלפמ ידי לע זוינ קייפ לש הצפה תומיוסמ תוביסנב יכו )"םיטוב"
 .תוריחבל הערפהכ בשחיהל
 

 תוריהמב ביגיו הרבסהב קוסעי רשא ,תוריחבה תדעו םעטמ "הריהמ הבוגת" תווצ םיקהל .ג
 ודעונש זוינ קייפ יבגל רקיעב ,)תואירבה דרשמל המודב( ןהל ץוחמו תויתרבחה תותשרב
 םירוזאו םירזגמב העבצהה תא לידגהל וא אכדל ,תוריחבה תדעו תדובע תוניקתב עוגפל
  .)תוריחבה תדעו לש תיטילופה תוברעתהה-יא ןורקיע לע הדפקה ךות( הנידמב

 
 םריבעהלו ,זוינ קייפ לע תמא ןמזב םיחוויד רוביצהמ לבקיש רוביצה תוינפל דקומ םיקהל .ד

 .םייטנוולרה םימרוגל
 

 

 
 .)2021( תואירבה דרשמ רתא ,הנרוקה ףיגנ אשונב םירקש ,תואירבה דרשמ 9

 .)26.12.2021( וקאמ ,זוינ קייפב המחלמב ךוליה הלעמ תואירבה דרשמ ,ןייש ירש 10


