
 

 

 הדמע ריינ

  :הלבגה ילב םירש

 םדמעמב העיגפו םייטפשמה םיצעויה תואמצע לוטיב

 ךיראתב .היטרקומדהו קוחה ןוטלש לע הנגהה תא םדקמ ,םדא תויוכזו ןויוושל – תלוז ןוכמ •

 לע עירתהש 1,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד חודה תא תלוז ןוכמ םסרפ 20.6.2022

 .השדחה הלשממה תמקה זאמ וצאוהש םיינתוכמסה םיכילהתה

 

 רש ףשח 4.1.2023 םויב :תירטשמ הכפהמ עצבל דעונש הקיקח רבצמ קלח אוה עצומה ןוקיתה •

 תואמצע קוסיר תועצמאב לארשי תנידמב תירטשמ הכפהמ עצבל ותינכות תא ןיול בירי םיטפשמה

 תושרב טלחומ ןפואב תטלוש רבכש תעצבמה תושרל האלמה התפפכהו תטפושה תושרה

 ,רתיה ןיב ,לולכיש הקיקח ינוקית לש רבצ לע ןיול רשה עידוה ,תינכותה שומימ ךרוצל 2.תקקוחמה

 ,םיטפוש תריחבל הדעווב םיאקיטילופה לש םחוכ קוזיח ,תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ

 אישנ .ןומא תרשמל הלשממה ידרשמב םייטפשמה םיצעויה דיקפת תכיפהו תוריבסה תליע לוטיב

 תועצה לש ףסוא" איה ןיול רשה לש הכפהמה יכ רמא קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב

 3."םיקנט לש הכפהמ" אוה וזה הכפהמל ליבקמה רבדה יכו "םינשה ךשמב ולעש תוער

 

 יטפשמה ץועייה ךרעמל תועגונה תויגוס תניחבל ידרשמ-ןיב תווצ תדובע תובקעב :םייקה בצמה •

 דמעמה 5,ויתוצלמה תא הרשיאש 4528 הלשממ תטלחהו 20074-ב םקוהש ,הלשממה ידרשמל

 לע הלבגמבו תפטושה םתדובעב ,םיונימ ךילהב עבקנ םייתלשממה םיש"מעויה לש יאמצעה

 תפטושה םתדובעב ;הנידמה תוריש תוביצנ לש זרכמ תועצמאב השענ יונימה :םתפלחה תורשפא

 תיש"מעויל תיעוצקמה םתופיפכ ןיבל דרשמה תלהנהל תילהנמה םתופיפכ ןיב לוציפ עבקנ

 םתנוהכש עבקנ ,םתפלחה תורשפא תניחבמ ;דרשמה תא תבייחמ םתעד תווח רשאכ ,הלשממל

 םתדובע תקספה םשל יכו )זא הערכוה אלש םינהכמה םיש"מעויה תיגוס טעמל( םינש עבש אהת

  .הלשממל תיש"מעויה תמכסה תא לבקל שרדנ

 

 תרשמ תא ךופהל ןימיהמ תומדוק תועצה לש הרושל המוד ןיול רשה לש העצהה :עצומה ןוקיתה •

 םג םאתהבו ,םירשה לש תישיאה הריחבה יפ לע ןומא תרשמל הלשממה ידרשמ לש םיש"מעויה

 ןיול רשה לש העצהה ,תאז תמועל .םתעד תווח לע וקלחי םירשה רשאכ םהירוטיפ לע לקהל

 ןירוטיפהו יונימה תטיש יונישב תקפתסמ הניא איה ןכש ,תומדוקה תועצההמ קלחמ תכל תקיחרמ

 ומצע לש יטפשמה ץעויה אוה רש לכש לדחמ תרירב שרופמב תעבוק אלא ,םיש"מעויה לש

 
   .)20.6.2022( תלוז ןוכמ ,לארשיב רטשמה בצמ :הרואכל היטרקומד ,קמ יתיא 1
 .)4.1.2023( ץראה ,םיטפושה תריחב ןפוא תא הנשנו םיכ"ח 61 לש בורב תורבגתה תקספ ריבענ :ןיול ,ןוסדירפ לעי 2
 .)Ynet )7.1.2023 ,םיקנט לש הכפהמ - ןיול לש המרופרל ליבקמה רבדה :קרב ןרהא 3
 .)18.3.2007( הלשממה ידרשמל יטפשמה ץועייה ךרעמל תועגונה תויגוס תניחבל ידרשמניב תווצ 4
 .)1.3.2009( הלשממה ידרשמל יטפשמה ץועייה ךרעמ תניחבל ידרשמניבה תווצה תוצלמה 5



  םדמעמב העיגפו םייטפשמה םיצעויה תואמצע לוטיב :הלבגה ילב םירש
 

 

 יטפשמה בצמה תא תונשל ידכ הב היהי אלו ,ותוא בייחת אל רשל ןתניתש תיטפשמ הצע :ודרשמו

 תדמע תא ומצעב עובקלו ,הל דוגינב לועפלו תיטפשמה הצעה תא תוחדל יאשר היהי רשה .ורובע

 .ןיד יפ לע הטיפש תוכמס ודיבש ימ לכ ינפב גצותש דרשמה

 

 :תינסרה עצומה ןוקיתה תועמשמ •

 

 םתוכמסבש "ףס ירמוש"כ םדיקפת לוטיבו ,הלשממה ידרשמב םיש"מעויה לש תואמצעה סרה .1

 .ןיקת להנמלו טפשמה תיב תקיספל ,קוחל תודגונמה תולועפ עצבל רשהו דרשמהמ עונמל

 

 לכב דרפנ יטפשמ ץועיי ךרעמ תמקה תועצמאב ,הלשממל תיש"מעויה דמעמב הפירח העיגפ .2

 .היתויחנה תא רותסיו ףוקעיש הלשממה דרשמ

 

 ידרשמ תוליעפב ןיקת אל להנמו תויקוחה-יא ,םיניינעה דוגינ ,תותיחשה תועפות תובחרתה .3

  .הלשממה

 
 – "הרוחסה תא קפסי" אלש ש"מעוי רשאכ ,שימגו יטילופ יונימל יטפשמה ץועייה תכיפה .4

 הרקש וניאר ,לשמל ךכ .ידימת ןירוטיפ םויא לש "ברח" תחת היהי ש"מעוי לכ ןכו ,ףלחוי

 תא הלספש תעד תווח בתכ גניסמ יסא ש"מעויה .ץ"כ לארשי רשה תחת רצואה דרשמב

 ,הבוגתב 6.דיקפתל ףסה יאנתב דמוע וניאש קומינב דרשמה ל"כנמל ץ"כ רשה לש ודמעומ

 ףתתשהל ול רשפאל בריסו תויטנוולר תויגוסב גניסמ ש"מעויה םע ץעייתהלמ ענמנ ץ״כ רשה

 :בתכ ובש טסופ ולש קובסייפה ףדב ץ"כ רשה םסרפ 12.11.2020 ךיראתב .הדובע תובישיב

 דרשמב ליבומ ינא התוא תוינידמה דגנ םילעופו םירתוחש םידיקפ ,רבעב יתרהבהש יפכ"

 שי .הצוחה תלדה םהינפב החותפ ,םירחובה רוביצמ ונלביק ותוא טדנמל םאתהב ,רצואה

 7."םמוקמ תא אלמל וחמשיש םייואר םיפילחמ הברה

 
 תוביצנב יזרכמ ךילה יפל אלל יטפשמ ץעוי יונימ :יתלשממה דרשמה דוקפתב תיבחור העיגפ .5

 אל םיש"מעוי יונימל םג אלא ,םייאמצע אל םיש"מעוי יונימל קר אל איבי ,הנידמה תוריש

 8.הנידמה תוריש תוביצנ לש ףסה יאנתב עבקנש יפכ ילוהינו יעוצקמ ןויסינ תניחבמ םימיאתמ

 תישיא ץעייל קר וניא יתלשממ דרשמב םיש"מעויה דיקפת יכ שיגדהל בושח ,הז רשקהב

 אלא ,תורישי קסוע אוה םהבשו רשה תא םיניינעמה םיאשונבו תומרופרב דרשמה תלהנהל

 הדובעה לולכמב ןיקתה להנמהו תויקוחה יבגל ץעיילו תיטפשמה הכשלה תווצ תא להנל םג

 
  .).2021121.( רקרמ-הד ,דרשמה ל"כנמל ולש שדחה יונימה תא לסופ רצואה ש"מעוי :ץ"כ לארשיל הכמ ,רקוט יתנ 6
  .)2020112.1.( קובסייפב טסופ ,ץ״כ לארשי 7
 .)014.7.201( הנידמה תוריש תוביצנ ,עוציבל תויחנה – ךמסה תודיחיו הלשממה ידרשמל יטפשמה ץועייה ךרעמ 8



  םדמעמב העיגפו םייטפשמה םיצעויה תואמצע לוטיב :הלבגה ילב םירש
 

 

 םיזוחו תויורשקתהב ,דרשמל םיפופכה תורבחבו םיפוגב ,םיטקיורפב ,דרשמ לש תפטושה

 .םייטפשמ םיכילהב ןכו ,םיינוציח םיפוג בוצקתב וא

 
 תיטפשמה תוכמסה םה םירשהש עבקנש תעב םידרשמל םיש"מעוי יונימב רוביצ יפסכ זובזב .6

 ."ימוג תמתוח"כ םדיקפת תא אלמל ולכוי אל וליפא םיש"מעויה ,רמולכ .םדרשמב הנוילעה

 

 תדעווב ןוידב רבכ :טפשמה תכרעמ יריכב ברקב תפרוג תודגנתה ררועמ רבכ עצומה ןוקיתה •

 ןאכ שי" יכ רמא טילבלדנמ יחיבא םדוקה הלשממל ש"מעויה ,26.6.2018 םויב טפשמו קוח ,הקוח

 םיקילא ,)סומידב( ןוילעה ש"מהיב תאישנל הנשמה ."קוחה ןוטלשב ,תנווכמ אל םא םג ,העיגפ

 טפשמה תיב טפוש ."םינפ תנבלה םג הב שיש ,םוחתה לש היצזיטילופ" וז יכ רמא ,ןייטשניבור

 תורישה לש םילפאה םייטילופה םייונימה ימיל הרזח" וז יכ רמא רימז קחצי )סומידב( ןוילעה

 9."יתלשממה

 

 
 תסנכה רתא ,הקוחה תדעווב רעוס ןושאר ןוידב םיכ"ח תורשעו טפשמה תכרעמ יריכב :םיש"מעויה קוח ,תסנכה תושדח 9

)25.6.2018(. 


