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 תוריחבה תפוקתב האחמהו יוטיבה שפוח לע ןגהל ךדרשמ לע תלטומה הבוחה :ןודנה

 

 תא קזחל ידכ לעופ רשא ,םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ םעטמ ךילא חלשנ הז בתכמ .1
 .םדאה תויוכז לע תונגהה תאו היטרקומדה
 

 ךילא םינופ ונא ,5.9.2022 םויב ,יאתבש בקעי צ"נר ל"כפמל חלש תלוז ןוכמש בתכמל ךשמהב .2
 הרטשמה תוכרעיהל תינכות ךינפב גיצהל ל"כפמהמ שורדת תוריחבה תפוקת רואלש השקבב
 .המושיי לע תישיא חקפת התא יכו ,תוחוטבו תונגוה ,תוישפוח תוריחב םויקל

 
 .תויעצבמ תודיחי ד"מק ,ןהכה רמת ד"וע ידי לע ל"כפמה םעטמ הנעמ ונילא חלשנ 14.9.2022 םויב .3

 שפוחב האורו ...םייטילופ םילוקישמ תענומ הניא" לארשי תרטשמ יכ יללכ ןפואב בתכנ הנעמב
  ."יטרקומדה ונרטשמל תוינויחה דוסי תויוכז ןיגפהל תוכזבו יוטיבה

 
 וא תלוז ןוכמ עיצהש תויטרקנוקה תועצהל תוסחייתה ןיא הנעמב .תורהצהב יד ןיאש רורב .4

  .תוחוטבו תונגוה ,תוישפוח תוריחב לש םויק רשפאל ידכ תכרענ הרטשמה דציכ הרהבה
 

 תפוקתב רבודמ םא ןיב" יוטיבה שפוח תא תרשפאמ הרטשמה יכ בתכנ הנעמל )א(2 ףיעסב .5
 תא הרטשמה לש התנבה רסוח לע דיעמו הגאד ררועמ ,הנחבהה רדעיה ."ואל םא ןיבו תוריחב
 .תוריחב תפוקתב דחוימב יטילופה יוטיבה שפוח לש ןוילעה דמעמה

 
 ששח הלוע ,ירוביצה רדסה לע רומשל הרטשמה תויוכמס לע הנעמב הרזחה רואל ,דועו תאז .6

 תונוכשה יבשות ושיגהש הריתעה תא החדש ץ"גב לש ןידה קספ הרטשמב םנפוה אלש
 תונגפה םויק לע רוסאל הרטשמל תורוהל םילשוריב הלשממה שאר לש ימשרה ונועמל תוכומסה
 חסונ[ הרטשמה תדוקפל 3-5 םיפיעסב הל תורוסמה תויללכה תויוכמסה ירדגב םנמא 1.האחמה
 אל ךא ,ירוביצה ןוחטיבהו רדסה תחטבהל תוארוה עובקל תיאשר הרטשמה 1971,2-א"לשת ,]שדח
 .ןוישירב ךרוצה רדעיה תייגוסב ץ"גב תקיספ תא ףוקעל ןתועצמאב ןתינ

 
 יפלכ םידגנתמה תומילא לש הרומחה העפותל תוסחייתה םוש ונלביקש הנעמב ןיא ,ףסונב .7

 .ןיינעב הפיכאלו העינמל תכרענ הרטשמה וב ןפואלו ,תיטילופ האחמב םיפתתשמה
 

 
 .)19.8.2020( ובנ ,דידי ןורוד בצינ םילשורי זוחמ דקפמ לארשי תרטשמ 'נ 'חא 60-ו הדידפ ילט 5078/20 ץ״גב 1
 .1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ 2
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 תעונתל םיכייתשמה ,והינתנ ןימינב היציזופואה שאר דגנ םיניגפמ 3.9.2022 םויב ,רעצה הברמל .8
 ןויצל ןושאר ןיבש םינושאר רשגב חרוא ירבוע ידי לע םינבא םרבעל ודויו וכוה ,"רטסינימ םיירק"
 קר ,םיבוקר םינלאמש הפמ וכל ,הנוז ינב" וקעצ הפיקתה םרטו בכרב ועיגה םיפקותה .הנויצ סנו
 וספתנ םרט םיפקותה ,עודיה לככ ,הרטשמ תומלצמב תשורמ עוריאה םוקמש תורמל 3."יביב
 .ןידל ואבוהו

 
 שאר דיקפתל והינתנ ןימינב היציזופואה שאר לש ותרזח דגנ םיניגפמ המכ ,17.9.2022 םויב .9

 ,ןורשה דוהב רדה תמר רשגב שחרתה ,דחאה .ןורשה רוזאב םידקומ ינשב ופקתוה הלשממה
 תמוצב שחרתה ,ינשה .םתדסקב םישנא וכיה הנגפהל ךומסב ורצעש םינורוטקרט יבכורשכ
 טלש םע הדמעש תדדוב הניגפמ לש הידימ שולתלו קוריל ,ללקל לחהו ובכרמ אצי גהנשכ ןגועה
 תומלצמב םיתשורמ םיעוריאה תומוקמש תורמל ,בוש 4."יוניש ןכ ,יביב אל" :בתכנ וילע האחמ
 .ןידל ואבוהו וספתנ םרט םיפקותה ,הרטשמ

 
 םיחרזא( םידגנתמה יפלכ תומילאל העורפ התסה הנשי תויתרבחה תותשרב ,ןכ ומכ .10

 .הלשממה שאר דיקפתל והינתנ ןימינב היציזופואה שאר לש ותרזחל )םיאקיטילופו
 

 רשאכ ,רופלב תאחמ תפוקתל תוריהמב םירדרדימ ונחנאש הארנ ,הרטשמה לש דיה תלזוא בקע .11
 זגב םתוא וססירו ורקד ,וכיה ,ופקתש םימילא םידגנתמב םיניגפמה ולקתנ ץראה יבחר לכב
 הכוה הדורו הנדנב הטעש םילשוריב ןיגפמ ,וראווצב רקדנ הזע ףטועב החומ ,רתיה ןיב .עימדמ
  5.הניגפמ לש הייח לע ומייא הפיחבו הלגרב הלבחנו הסרדנ ביבא לתב החומ ,תיכוכז קובקבב

 
 ,25-ה תסנכל תוריחבב דחוימב .םיתמצבו םירשגב םיניגפמה םיפקתומ םתס אל ,םירבדה ינפ לע .12

 וילע עיפשהל םינוש םימרוגל סרטניא שי ,העבצהה זוחא סיסב לע וערכוי הלאש הארנ רשאכ
  .ןתארקל תיטילופ תוליעפבו תוריחבב ףתתשהלמ רוביצהמ םיקלח עיתרתש תומילא תועצמאב
 

 שאר דגנ האחמב םיפתתשמה לע ןגהל ידכ התלוכיבש לכ השוע אל הרטשמה הבש תואיצמה .13
 לש ןויסינכ שרפתהל הלולע ,םהל םידגנתמה יבגל ןסר לכ רתוה דועב ,והינתנ ןימינב היציזופואה
  .תיטילופ הדמע טוקנלו תוישפוח תוריחב םויקב עוגפל לארשי תרטשמ

 
 לש האחמה שפוחו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגהב ךרוצ שי ,תוריחב לש הפוקתב דחוימב .14

 הניאש הערפה אלל ,יטילופה יוטיבה שפוח לש השקה ןיערגל םיכיישש ,לארשיב רוביצה
 דוגינבו ןידכ אלש יושיר תושירד תועצמאב הרישי הערפה אל – םשומימל ןידכו תקדצומ
 םיפתתשמל םידגנתמה יפלכ הפיכא-יא תוינידמ תועצמאב הפיקע הערפה אלו ,ץ"גב תקיספל
 .האחמב

 
 טפושה לש וירבד לשמל האר .תיטילופה האחמה שפוח תובישחל דחוימ שגד ונתנ ץ"גב יטפוש .15

 ןכותה'ו ,)179 'מעב ,רעס ןיינע( 'היגולואידיאה לע הנוממ הניא הרטשמה' ,ןכא" 6:ןמלגופ יזוע
 ץ"גב( 'תונוטלשל ןיינע ומצעלשכ וניא ,אטבל תושקבמ הכולהתה וא הנגפההש ,יגולואידיאה

 ףא .))1984( 411 ,393 )2(חל ד"פ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ יול 153/83
 הלאש ןיב – םייביטקייבוסה םהייוואמו םהיתונוצר ,םהיתועד ,םיניגפמה תופקשה ,יתעדל
 ןיינע םניא – אלש ןיבו הלשממב וא תסנכב תיטילופה הריזב יונישל איבהל םישקבמ

 
 .)3.9.2022( ץראה ,לק חרואב ועצפנ םהמ םיינש ,ןויצל ןושארב ופקתוה והינתנ דגנ םיניגפמ ,ינועמש ןר 3
 .)17.9.2022( ץראה ,ןורשה רוזיאב םידקומ ינשב ופקתוה והינתנ דגנ םיניגפמ ,ינועמש ןר 4
 הלאוו ,והינתנ דגנ םיניגפמ יפלכ תומילא ישדוח העברא :םימושיא העבש קרו תופיקת תורשע ,םירחאו יול ןריל 5
)27.10.2020(. 
 תרטשמ 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה :6536/17 ץ״גבב ןמלגופ יזוע טפושה לש וניד קספל 20 הקספ ואר 6
 .)8.10.2017( ובנ ,'לארשי
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 ןיגפהל תוכזה ונניינעבו – דוסיה תויוכז לע הלבגהה ףקיה תיטרקומד הנידמב .הרטשמל
 ."הנגפהה אשונ לש תרזגנ םניא – יוטיבה שפוחו

 
 וא הכולהתל תוערפהו םימויא עונמל ידכ םיריבסה םיעצמאה תא טוקנל הרטשמה תבוח .16

 יכ ,איה תינורקעה אצומה תדוקנ" 7:קרב ןרהא )סומידב( אישנה לש וניד קספ האר ,הנגפהל
 ,וז תוכז לש התלעפה לע םייאמה .הכולהתב וא הנגפהב ףתתשהל דיחיה לש ותוכז תרכומ
 הבוחהו ןיגפהל איה תינויצוטיטסנוקה תוכזה .ןידכ אלש לעופ ,התמשגהל חוכב עירפמהו

 הרטשמה תבייח ןכ-לע ...הנגפהל חוכבו םימויאב עירפהלמ ענמיהל איה תינויצוטיטסנוקה
 לע ןגהל ידכו םימויאה תא עונמל ידכ ,התושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה לכ תא טוקנל
 אל תנווכמ תויהל הכירצ הרטשמה לש תינושארה התלועפ ...םהינפמ הנגפהב םיפתתשמה
 ."םדגנ תומילא ישעמב םימייאמה דגנ אלא ,הנגפהב וא הכולהתב םיפתתשמה דגנ

 
 רשפאל ידכ יוארכ ךרעית הרטשמהש ךכל יארחאה ךניה ,הרטשמה לע הנוממה רשה רותב .17

 .תיטילופ הדמע טוקנלמ ענמית הרטשמהשו ,תוחוטבו תונגוה ,תוישפוח תוריחב
 

 תינכות ךינפב גיצהל הרטשמה ל"כפממ שורדת תוריחבה תפוקת רואלש עיצמ תלוז ןוכמ ,ןכל .18
 :המושיי לע תישיא חקפת התא יכו ,תואבה תודוקנה תא לולכתש

 
 .תוריחבה תפוקת ךלהמב האחמה שפוחו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגה .א

 
 תלטה לכש העיבקו ,תוריחבל הרושקה האחמל הערפהמ וא תוברעתהמ תוענמיה .ב

 תקיספלו ןידל םאתהב קר ועצובי ,תוריחבל הרושקה האחמ לש רוזיפו תולבגה
 .ומעטמ הנומיש רחא ריכב ןיצקמ וא זוחמ דקפממ רושיא תלבק רחאל קרו ץ"גב

 
 רשא ,תוריחבל הרושקה האחמ לש םואיתו יושירל תושירד ביצהלמ תוענמיה .ג

 .ץ"גב תקיספמו ןידהמ תוגרוח
 
 ללכבו ,םידגנתמה תומילא ינפמ תוריחבל הרושקה האחמב םיפתתשמה לע הנגה .ד

 ןידה תפיכא תומדקתה לעו תומילאה יעוריא לע םינפ ןוחטיבל רשל ףטוש חוויד הז
 .םיניירבעה יפלכ

 
 ללוכ( תומילאל התסהב לופיטב ודקמתיש תוזוחמב םיידועיי םיתווצ תמקה .ה

 עוגפל ודעונש ,העישפ דגנ הפיכאבו תומילא תויונגראתהב ,)תויתרבחה תותשרב
 ןהו תומילא לש העינמ ןה לולכל ךירצ לופיטה .תוחוטבו תוישפוח תוריחב םויקב
 .הפיכא

 

 ,ךתבושתל הדוא

 
 ,הכרבב

 הידבוע תניע
 םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז תיל״כנמ

 
 ובנ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ יול ןלא :153/83 ץ״גבב קרב ןורהא טפושה לש וניד קספל 12 הקספ 7
)13.5.1984(. 


