
 

 

 הדמע ריינ • 2022 תוריחב

  תוישפוח תוריחבל הוותמה

 ןדבואו ךשמתמ יתרבחו יטילופ רבשמ עקר לע ,לארשי תנידמב תופסונ תוריחב ומייקתי 1.11.2022-ב

 שי ,וז הנועט הפוקתב .תיטילופה תכרעמבו הנידמה תודסומב ילארשיה רוביצהמ םיקלח לש ןומאה

 ,העורפ תיטילופ תומילא לש םינש המכו המכ רחאל .תוניקתו תוישפוח תוריחב לש ןמויק לע דיפקהל

 .דחוימב לודג םעפה רגתאה ,ילולימה טביהב ןהו תולהנתהה רושימב ןה

 תא ףקשל ןהלש תלוכיהו וללה תוריחבה לש םילודגה םירגתאה לע ססובמה הוותמ שביג תלוז ןוכמ

 הוותמה תא םשייל ידכ םיפסונ םיפוגו הרטשמה ,הלשממה דצמ הלועפ תטיקנב ךרוצ שי .רוביצה ןוצר

  .הריחבה שפוח לע רומשלו

 :הוותמה תונורקע הלא

 

 האחמה שפוח רוציב

 םיכיישה ,לארשיב רוביצה לש האחמהו יוטיבה שפוח לע תילמיסקמ הנגהל לועפל שי תוריחב תפוקתב

 ידי לע ןהו םידגנתמ ידי לע ןה םיניגפמב העיגפ עונמל שי .יטילופה יוטיבה שפוח לש השקה ןיערגל

 לש ןויסינכ שרפתהל הלולע ,ןידכו תקדצומ היהת אלש ,האחמה שפוח שומימל הערפה .הרטשמה

  .תוישפוח תוריחב םויקב עוגפל לארשי תרטשמ

 תירוטדנמה הפוקתהמ דירש איה האחמה שפוח לע תולבגמל רשאב לארשיב תמייקה הקיקחה

 תדוקפ תוארוהב תועובקש יושירה תושירדב ןה ,ילארשיה םיקוחה רפסב הטלקנ רעצה הברמלש

-ז"לשת ,ןישנועה קוח תוארוהב תועובקש האחמה תוריבעב ןהו 1971,1-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה

9771.2 

 טפשמה יתב ,תירוטדנמה הקיקחה תא הלש םיקוחה רפסב עימטהל הרחב לארשי תנידמש יפ לע ףא

 רשאכ קר ןיגפהל תוכזה תא ליבגהל ןתינש עבקו רזח ץ"גב .תמצמצמ תונשרפ הל ונתנ

 תשרדנה הדימב קרו ,רוביצה םולשב וא ירוביצה רדסב תיניצרו השק העיגפל הבורק תואדו תמייקתמ

 איה ןיאש דבלב וז אלו ,ןיגפהל תוכזה תא דבכל הרטשמה לע יכ קספנ דוע .רומאכ העיגפ עונמל ידכ

 םייח ץפח לארשיב רוביצהש לככ .השומימב עייסל תביוחמ םג איה ,ךרוצל אלש התוא ליבגהל תיאשר

 ףרח ,תונגפה לש הלכה תלוכיו תלוביס תמר ,תנקותמ הנידמ לכבכ ,ומצעל לגסל וילע ,היטרקומדב

 3.םיתיעל ןהב הכורכה תוחונה-יאו םייחה תרגשב העיגפה

 
 .1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ הרטשמה תדוקפ 1
 .1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח 2
 .)24.9.2020( םילשורי תייריע 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1775/20 מ״עע 3
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 תושירד ביצהל ןיאו ןידל דוגינב ןתוא רזפל ןיא .תואחמל עירפהלו ברעתהלמ ענמיהל שי וז הפוקתב

 יטילופ םרוג דצמ השקב לכ לע חוודלו תונגפהב יוארכ גוהנל םירטושה תא תוחנהל שי .ןידהמ תוגרוחש

 .האחמה שפוח תא ליבגהל

 

 זוינ קייפ תמילב

 ןפואב םהיגיהנמ תא רוחבל תורשפאה םיחרזאל תנתינש תעב תומייקתמ תונגוהו תוישפוח תוריחב

 םידמעומ ,תוגלפמ תודוא לע ןמיהמו ןימא ,קיודמ עדימל השיג סיסב לע רודסו רידס ,ןגוה ,ישפוח

 .העבצהה לע עיפשהל םייושעה םירחא םימרוגו

 לחה .תישפוחה הריחבה ןורקעב ועגפש זוינ קייפ לש םינוש םיגוס וניאר תומדוק תוריחב תוכרעמב

 תומיוסמ תויסולכוא אכדל וא ,עיבצהל תומיוסמ תויסולכוא ןברדל ודיקפתש בזוכ עדימ תצפהב

 לע תוירקש תויצריפסנוק תצפהב הלכו תויתרבחה תותשרב םיפיוזמ םיליפורפב רבוע ;עיבצהלמ

  .תועבצהב ףויז תודוא

 תרטשמ ,םייטנוולרה הלשממה ידרשממ םיגיצנ לולכיש ,ידרשמ-ןיב תווצ םיקהל ץילממ תלוז ןוכמ

 תוריחבה תדעו ,הנידמה תוטילקרפ ,)433 בהל תדיחימו ןיעידומהו תוריקחה ףגאמ טרפב( לארשי

 תוריחבה תפוקתב זוינ קייפה תעפותל ריהמו יביטקפא הנעמ תתל לעפי רשא ,ימואלה רבייסה ךרעמו

  .ןרדסכ תוריחבה תא םייקל תוריחבה תדעוול עייסי ךכבו

 

 ,זוינ קייפה אשונב םידמעומלו תוגלפמל היחנה םסרפל תוריחבה תדעוול עיצמ תלוז ןוכמ ,ףסונב

 תוהדזהה תבוח תא ריכזת ,תוריחבה תוניגהו תוניקתל זוינ קייפה תעפותב הנכסה תא דדחתש

 הלולע דמעומ וא הגלפמ ידי לע זוינ קייפ לש הצפה תומיוסמ תוביסנב יכו )"םיטוב" ללוכ( םימוסרפב

 קוסעי רשא ,תוריחבה תדעו םעטמ "הריהמ הבוגת" תווצ םיקהל ץלמומ .תוריחבל הערפהכ בשחיהל

 ,)תואירבה דרשמב השענש המל המודב( ןהל ץוחמו תויתרבחה תותשרב תוריהמב ביגיו הרבסהב

 העבצהה תא לידגהל וא אכדל ,תוריחבה תדעו תדובע תוניקתב עוגפל ודעונש זוינ קייפ יבגל רקיעב

 .)תוריחבה תדעו לש תיטילופה תוברעתהה-יא ןורקע לע הדפקה ךות( הנידמב םירוזאו םירזגמב

 םריבעהלו ,זוינ קייפ לע תמא ןמזב םיחוויד רוביצהמ לבקיש רוביצה תוינפל דקומ םיקהל עצומ ,ףוסבל

 .םייטנוולרה םימרוגל

 

 םירחובה תויטרפ לע הנגה

 תוגלפמל םירחובה סקנפב םירחובה לש םיישיא םיטרפ וגלזי אל יכ שרוד תוישפוחה תוריחבה ןורקע

 רשא ,"תויטרפה תנגהל תושרה" איה ךכ לע תיארחאה תושרה .תעדה תייטהו טוגריט לש שומישל

 סקנפב שומישה תולבגמ ןיינעב תויטרפה תנגה קוח תושירד ןיינעב טרופמ ךמסמ המסרפ רבעב
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 הנגרא ןכו 4,םיינוציח םיקפסו תויצקילפאב ןשומיש לע תוגלפמה תוירחאו רחא ישיא עדימבו םירחובה

 5.תוגלפמה יגיצנל םייעוצקמ ןונעיר יסנכ

 זגראו ,ףלד רבכש עדימ "ףוסאל" תלוכי ןיא ילטיגידה ןדיעב .יד ןהב ןיא ךא ,תוכרובמ תומזויב רבודמ

 תומחלנה תוגלפמ לומ קיפסהל היושעש העתרה לעב וניא תויטרפה תנגהל תושרה ינפב דמועש םילכה

 .ןיינעב םיבאשמו הבשחמ יד עיקשהל ןאיבהלו עיבצמו העיבצמ לכ לע

 תולועפ טוקנל ךרוצ שיו ,תויטרפה תנגהל תושרה ידי לע דבעידב תולועפ תטיקנב יד ןיאש רורב ןכל

 .שארמ

 ורחבנש תויצקילפאהו תורבחה לכ לע שארמ הל חוודל תוגלפמהמ שורדת תושרה יכ עיצמ תלוז ןוכמ

 שארמו תומוזי חוקיפ תולועפ ועצובי יכ עצומ .תויטרפה תנגה קוחל םייטנוולרש םיתוריש ןהל תתל

 תורהצה שיגהל וביוחי תורבחהו תוגלפמה יכ ,םיתוריש ןהל תוקפסמה תורבחהו תוגלפמה לומ

 תוגלפמה יכ עצומ .ענמ ידעצ ןתטיקנו תויטנוולרה תויטרפה תנגה קוח תוארוהב ןתדימע יבגל תוטרופמ

 יארחא היהיו תויטרפה תנגהל תושרה םע ףטוש רשקב דומעי רשא "תויטרפה תנגה קוח יארחא" ונמי

 .תויטרפה תנגה קוח תוארוהב ןתדימע ןיינעב ףטוש ימינפ חוקיפ לע

 םיחוויד רוביצהמ לבקיש ,"רוביצה תוינפל תוריחב דקומ" תושרב םקוי יכ תלוז ןוכמ ידי לע עצומ דוע

 םסרפתו ןיכת תושרהש עצומ ,ףוסבלו .םייטנוולרה םימרוגל םריבעיו תויטרפב העיגפ לע תמא ןמזב

 ,ויתויוכז תא רוביצל וריהביו תירוביצה תועדומה תא ורפשיש ,)"םינותוכז"( רוביצל םישיגנ עדימ יכמסמ

  .תוריחבב תוגלפמל רוסאהו רתומה תאו

 

 רבעמה תלשממ לש ביצקתב שומישב ןויוושה ןורקע םושיי

 תלעפהל עגונה לכב קופיאב גוהנל הילע וזכ התויהבו ,רבעמ תלשממ איה תוריחב ברע הלשממה

 הנידמה יפסכ תא תוצקהל שי .רבעמה תפוקתב תוצוחנ ןניאו ףטושה לוהינל תועגונ ןניאש תויוכמס

  .תויתדימו תוריבס לש תונורקע םושיי ךות ינויווש ןפואב

 ילהנמו הלשממה ידרשמ לש םייללכה םילהנמה לע ליטתש הטלחה לבקת הלשממה יכ עיצמ תלוז ןוכמ

 תא ןוחבל ,תוריחבה רחאל דעו התעמ הפוקתל הדובעה תינכות לש הקירס עצבל ךמסה תודיחי

 היהת ביצקת לש האצקה לכ יכ אדוולו ,ןויוושל תוכזה לע תומישמה בוצקת לש תונושה תועפשהה

 תאצקה תוינויוושל רשאב ,ןוילעה טפשמה תיבו הלשממל יטפשמה ץעויה תוארוהלו ןיד לכל הפופכ

  .םיבאשמה

 
 .)7.1.2021( םיטפשמה דרשמ ,24-ה תסנכל תוריחבה תארקל תויטרפה תנגה קוח תושירד ,תויטרפה תנגהל תושרה 4
  ןתולהנתה תחטבה" אשונב סנכב תגצמ ךותמ ,עדימ ירגאמב שומישב הנוכנ תולהנתהל םישגד ,ןורדלק ילע ד"וע 5
  .)8.2.2021( םיטפשמה דרשמ ,תויטרפה תנגהל תושרב "תוגלפמה לש הניקתה  
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 תוינכות םואתפ ךכ בצקתלו םדקל היה תומדוק רבעמ תולשממ ועציבש "םיליגרתה" דחא ,ףסונב

 קלחכ הארנ רבדה םעפ אל .ךכב ירוביצ ךרוצ רצונש קומינב ,"הריגמב ובכש"ש םימזימו תוכימת ,הדובע

 הלשממה תטלחהב יכ עצומ ןכל .םימיוסמ םירזגמב העבצהה דדועל ןויסינכ וא תוריחב תלומעתמ

 ךרוצ ונשי םא אלא ,עוציבה בלשל ועיגה םרטש םימזימו תוכימת ,הדובע תוינכות ובצקותי אלש עבקיי

 .הלשממל תיש"מעויה םע םואיתבו שארמ ועבקייש םינוירטירק יפ לע יחרכה ירוביצ

 

 ,דיפל ריאי הלשממה שארל ןיינעב הנפו הוותמה תא ץמאל תוטלחהה ילבקמל ארוק תלוז ןוכמ

  .תויטרפה תנגהל תושרה ר"ויו תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי ,הרטשמה ל"כפמל

 

 םיחפסנ

 דיפל ריאי הלשממה שארל בתכמ .1

 יאתבש בקעי צ"נר ,הרטשמה ל”כפמל בתכמ .2

 תימע קחצי טפושה ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל בתכמ .3

 הממס דעלג ,תויטרפ לע הנגהל תושרה ר"ויל בתכמ .4


