
 

 

 הדמע ריינ

  :קוחה ינפב ןויוושב השונא העיגפ

 ימואל ןוחטיבל רשל ל"כפמה תפפכה ןיינעב תעד תווח

 

 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

 
 4.1.2023 םויב :תירטשמ הכפהמ עצבל דעונש הקיקח רבצמ קלח םה םיעצומה םינוקיתה •

 תועצמאב לארשי תנידמב תירטשמ הכפהמ עצבל ותינכות תא ןיול בירי םיטפשמה רש ףשח

 ןפואב תטלוש רבכש תעצבמה תושרל האלמה התפפכהו תטפושה תושרה תואמצע קוסיר

 הקיקח ינוקית לש רבצ לע ןיול רשה עידוה ,תינכותה שומימ ךרוצל 2.תקקוחמה תושרב טלחומ

 םיאקיטילופה לש םחוכ קוזיח ,תסנכ ירבח 61 לש בורב תורבגתה תקספ ,רתיה ןיב ,לולכיש

 ידרשמב םייטפשמה םיצעויה דיקפת תכיפהו תוריבסה תליע לוטיב ,םיטפוש תריחבל הדעווב

 רשה לש הכפהמה יכ רמא קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ .ןומא תרשמל הלשממה

 אוה וזה הכפהמל ליבקמה רבדה יכו "םינשה ךשמב ולעש תוער תועצה לש ףסוא" איה ןיול

 3."םיקנט לש הכפהמ"

 
 תוותהל רשה תוכמס תא ןכו ימואל ןוחטיבל רשל ל"כפמה תופיפכ תא עובקל :עצומה ןוקיתה •

 ש"מעויה םע תוצעייתהב( םיקיתב לופיטה ךשמ ןיינעב םייללכ תונורקע עובקלו תוינידמ

 .)תוריקחה אשונ לע הרטשמב םידקפומהו ל"כפמה ,הלשממל

 

  קוחה ינפב ןויוושה ןורקעב השונא העיגפ

 גנילייפורפ לש ,לארשי תרטשמב אליממ תומייק רבכש תויעב רימחיו רישכי עצומה ןוקיתה •

 םיניגפמו תושלחומ תוצובק ,םיטועימ תויסולכוא יפלכ תינררב הפיכאו חוכ תלעפה תוינידמו

-אלו םייתלשממ תוחוד רופסניאב ודעות הלא תויעב .תומיוסמ תויטילופ תועד ילעב

 .ןרישכיו ןרימחי קר עצומה ןוקיתה ןמיע דדומתהל םוקמבו ,םייתלשממ

 
 ץורחל לוכיש ,ילילפה ךילהה לש םיבלשה לכב ןויווש םייקל הבוחה הלח לארשי תנידמ לע •

 ,הילפא לכ אלל ,םיאכזו ילילפה קוחה ינפב םיווש םדאה ינב לכ רשאכ ,םדא לש ולרוג

 חותפל ,תוהז תדועת קודבל ,םדא בכעל וא רוצעל הטלחההמ לחה .קוחה םעטמ הווש הנגהל

 
   .)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
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 טפשמה לוהינבו םושיא בתכ שיגהל ,שוכר לש הסיפת וא שופיח עצבל ,םדא דגנ הריקח להנלו

 .ילילפה

 

-ןיבה תונמאב םג ילילפה ךילהה לש םיבלשה לכב ןויווש םייקל תביוחמ לארשי תנידמ •

 רבדב תימואל-ןיבה הנמאל 26-ו 14 ,2 םיפיעס תוארוהב ,רתיה ןיב .ןהב הרבח איהש תוימואל

 םישנ דגנ הילפא לוטיב רבדב הנמאל 15-ו 2 םיפיעס תוארוהב ,)1966( תוינידמו תויחרזא תויוכז

 .)1989( דליה תויוכז רבדב הנמאל 40 ףיעסו )1991( היתורוצל

 
 ריבסה רימז קחצי טפושה .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב עבקנ תינררב הפיכא עצבל רוסיאה •

 ןבומב קוחה ינפב ןויווש לש ןורקיעה תא ףירח ןפואב תדגונ תאזכ הפיכאש וניד יקספמ דחאב

 תנכסמ איה ,קדצה תניחבמ תממוקמ איה ,קוחה ןוטלשל תינסרה איה ,הז ןורקיע לש יסיסבה

 4.םדא לש לרוג ץורחל הלולעו טפשמה תכרעמ תא

 
 ןהו 5טפשמה יתב תקיספב ןה עבקנ םיילילפ םיכילהב רוביצ ירחבנ תוברעתהל רוסיאה •

 םוימ 4.1001 'סמ( תילילפה העיבתה תואמצעל עגונב הלשממל תיש"מעויה תייחנהב

 לש תוארוה לולשל שי ,הרקמ לכב" :עבקנ הלשממל תיש"מעויה תייחנהל 5 ףיעסב 6.)9.11.2003

 הרקמב עבותה גהני הב ךרדל רשאב ,עבותה קסעומ וב ףוגב םיריכב םידבוע וא רוביצ ירחבנ

 תונויסינ .רוביצה ירחבנ לש םייטילופ םילוקישב עבות בשחתי אל הרקמ םושבו ,םיוסמ

 םיעבותה םילהנמש םיילילפ םיכילהב ,רוביצ ירחבנ םעטמ ,רחא וא הז םשאנ תבוטל תוברעתה

 העיבתה תואמצעב םיעגופ הלא םישעמ .םייואר יתלב םהו ,רקיע לכ םוקמ םהל ןיא םיילילפה

 ךילהה לש ןויוושה ןורקעב עוגפל םילולעו ,דסומ דוסי איה תילארשיה תכרעמבש ,תילילפה

 םילולע ,םימיוסמ םירקמבו – ןיע תיארמב םאו תוהמב םא – םייטילופ םיעבצב ועבצלו ילילפה

 ."הריבע ידכ ףא תולעל

 
 סיסב לע הפיכא עצבל הרטשמה תא תוחנהל ימואל ןוחטיבל רשל ריתי עצומה ןוקיתה •

 תיטילופ תובירי וא תישיא תוניוע לש סחי ךותמ ,רדגמ ,ןימ ,םואל ,הדע ,תד לש םילוקיש

 ןפואב ןכלו יאקיטילופ אוה ימואל ןוחטיבל רשה .הייסולכואב תומיוסמ תוצובק וא ינולפ דגנכ

 לש הריקחהו הפיכאה תוינידמ תא תוחנהל לכוי רשה .םיניינע דוגינב אצמנ ידימתו יטנרהניא

 ףא תאז .הלשממה לש וא ולש םיישיאהו םייטילופה םיסרטניאה תא תרשתש ןפואב הרטשמה

 יפלכ "תרבגומ" הפיכאל תויופידעה ירדס תעיבק תועצמאב ,לשמל ,שרופמב ךכ לע עידוהל ילבמ

 תוריחבה ינפל יצחו םוי ,לשמל .הנידמב םימיוסמ םירוזאב וא תומיוסמ הייסולכוא תוצובק

 
 .)8.6.1999 ,ובנב םסרופ( עבש-ראב תייריע-שאר 'נ ןיקז 6396/96 ץ"גבב רימז קחצי טפושה לש וניד קספל 16 הקספ 4
  ןורשה תמר תימוקמה הצעומה שאר ,ןיברו השמ 'נ ןורשה תמר תימוקמה הצעומב ש"ר תעיס 337/85 ץ"גב 5
 .)11.8.1986 ,ובנב םסרופ(  
 .)9.11.2003( הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנה ,תיללכה העיבתה תואמצע 6
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 ול ועיבציש שקיב ,םהיתוחפשמ ינבו תועבג ירענל הנפ ריבג ןב זאד תסנכל דמעומה 21-ה תסנכל

 המחלמ םלגד לע וטרחש תוטילקרפה ישנא" יכו תילילפ תוניסחל הרומתב םהל גואדל חיטבהו

 רשה ,ינוציקה ןימיה יליעפל תוניסח תקנעהל ליבקמב 7."השדח הדובע שפחל וצלאי תובשייתהב

 ,לאמשו םדא תויוכז יליעפ רוקחל הכירצ הרטשמהש תיתרבחה הידמב םסרפמו רזוח ריבג ןב

 ותעיסמ ןהכ גומלא כ"ח שיגהש קוח תעצהב ךמות אוה יכ ןכו 8,"םיטסיכרנא" הנכמ אוה םתואש

 9.םילייחל ותנעטל םיעירפמש "םיטסיכרנא" אלכל סינכהל

 
 אל ,לארשיב ילילפה ןידה תפיכאב ןויוושה לע המוצע העפשה תויהל הלולע עצומה ןוקיתל •

 תוריח תלילשל ,ירוביצה רדסה לע הרימשל הרטשמה לש תויללכה היתויוכמס לשב קר

 הרטשמה לש תועיבתה תדיחי .תועיבתה תדיחי לש המויק לשב םג אלא ,הריקח לוהינלו

 ידמ םיקית יפלא תורשעב לופיטלו תונורחאה םינשב ושגוהש םושיאה יבתכמ 90%-כל תיארחא

 בתכ תשגה רבדב הטלחה תלבק ,תיתייארה תיתשתה תניחב ,תיתרטשמה הריקחה יוויל( הנש

 תדיחי תאו הרטשמה תא תוחנהל לכוי ריבג ןב רשה ,לשמל ךכ 10.)קיתה תזינג וא םושיא

 רטושל הערפה" לש המומעה הריבעל הבחר תונשרפ תתלו "תרבגומ" הפיכא עצבל תועיבתה

 דגנ תונגפהב םיפתתשמה יפלכ )1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 275 ףיעס( "ודיקפת יולימב

 אוהש ךכ לע רטוש רקביש וא ,ןיגפהל ותוכז לע רטוש םע חכוותיש ןיגפמ לכ רשאכ ,הלשממה

 ."עירפמ"ל בשחיי ,תיטילופ הפיכא עצבמ

 
 לע תולבגמ לש תינררב הפיכא עצבל הרטשמלו ימואל ןוחטיבל רשל רשפאי עצומה ןוקיתה •

 ליבגהל הדעונש תירוטדנמה הפוקתהמ דירש איה לארשיב תמייקה הקיקחהש רחאמ .האחמ

 15.12.2022 םויב .תימיטיגל תירוביצ האחמ ליבגהל וא עונמל הרטשמל דואמ "לק"ש ירה ,האחמ

 שומיש השעי ריבג ןב רשהש 'ב תשרב ןויארב רמא תידוהי המצוע תעיסמ לגופ הקיבצ כ"ח

 תונגפה שיש תוינידמ עובקל לכוי"( תומיוסמ תויטילופ תואחמ ליבגהל ידכ הרטשמב יטילופ

 38.1.202-ב 11.)"?אל המל ,רזפל היהי רשפא-יאש רחא םוקמב תונגפהו רזפל רשפאש רופלבב

 ןיא 12.ירוביצה בחרמה לכב ףרוג ןפואב ןיטסלפ ילגד ריסהל ל"כפמה תא החנה ריבג ןב רשה

 האחמ תלבגהב לשמל םג אלא ,תיטילופ תובירי לש םימעטמ האחמ תלבגהל ששחב קר רבודמ

 .רשל םיברוקמה ןוה ילעב דגנ םינכרצ לש

 
 ,ינררב ןפואב חוכ ליעפהל הרטשמל תורוהל ימואל ןוחטיבל רשל רשפאי עצומה ןוקיתה •

 המצוע תעיסל דוכילה תעיס ןיב ינויצילאוקה םכסהל 103 ףיעס תארוה יפ לע .יטילופו ינעזג

 
 .)7.4.2019( םיגורס ,תועבגה רעונל תשגרמ הינפב ריבג ןב :תוריחבל יצחו הממי ,ארזע איג 7
 .)9.12.2022( ץויצ ,ריבג ןב רמתיא 8
 .)28.11.2022( ץויצ ,ריבג ןב רמתיא 9

 .2021 יאמ ,יטסיטטסה ןותנשה ,לארשי תרטשמ 10
  .)15.12.2022( )ץויצ( ב תשרב לגופ הקיבצ םע ןויאיר ,לאירזע ןוא 11
 .)38.1.202( 13 תשר ,ןיטסלפ ילגד ריסהל :הרטשמל ריבג ןב לש השדחה היחנהה ,רוינס ילא 12
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 תוארוה תא תישיאה ותעד יפל תונשל תוכמסה ריבג ןב ימואל ןוחטיבל רשל הקנעוה ,תידוהי

 ולעפי יכ וריהצהו ורזח ריבג ןב רשהו תידוהי המצוע תעיס ירבח ;הרטשמה לש שאב החיתפה

 רשה 13;יח יריב שומישה תורשפא תא לקהל ידכ הרטשמה לש שאב החיתפה תוארוה תא תונשל

 ,הלשממה דגנ ביבא לתב םיניגפמה יפלכ התולהנתה תא רימחהל הרטשמל ארק רבכ ריבג ןב

 14.תויז"תכמב שומיש תועצמאב ללוכ

 
 :יטרקומדה רוביצה תא םיגציימה תסנכה ירבחל ץילממ תלוז ןוכמ ןכל •

 
ü הרטשמב תינררבה הפיכאהו היצזיטילופה תרשכהל ברסל. 

 
ü יתלב איה ,ימואל ןוחטיבל רשה תויוכמסב תורישי תקסועה העצהב רבודמש יפ לע ףא 

 לש היצזיטילופה תא םילשת העצהה .תירטשמ הכפהמ עוציבל ללוכה ךלהמהמ תדרפנ

 תכרעמ לש האלמ היצזיטילופ עצבל ןיול םיטפשמה רש תעצהל ליבקמב הרטשמה

 .טפשמה

 
ü ינוקית תליבח לש "םיקרפ"ה אולמ תא ףושחת הלשממה םרטב ןוידב ליחתהל ברסל שי 

 הדעונ "ימלסה תטיש" .םיינויצילאוקה םימכסהה סיסב לע םדקל התנווכבש הקיקחה

 עוציבל תננכתמ הלשממהש ללוכה ךלהמה יבגל רוביצהו תסנכה ירבח תא לבלבל

 סחייתהל שי אלא ,דרפנב קוח ןוקית תעצה לכב ןודל ברסל שי .תירטשמ הכפהמ

 םימלבהו םינוזיאה תא ןיטולחל לטבמו ינתוכמסל רטשמה תא ךפוהה לולכמכ םינוקיתל

 .תויושרה ןיב

 

 
  .)10.11.2022( םיגורס ,םירטושל רשאל שקבמ ריבג ןבש ןושארה יונישה 13
 .)9.1.2023( תבשה רכיכ ,ביבא לתב תונגפהב םג תויז"תכמ ליעפהל הרטשמל ארוק ריבג ןב :םידרח קר אל ,יאבג ינוי 14


