
 

 

 הדמע ריינ

  ןויוושב השונא העיגפל ליבות דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיב רדעיה
 היטרקומדה תבילבו

 

 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"
 

 .דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיב לכ היהת אל :עצומה ןוקיתה •
 

  ,אליממ העוערה ,תיתקוחה תרגסמה לש טלחומ קוריפל איבהל לולע עצומה ןוקיתה •

 םלש ךרעמ וא הקוח הב ןיאש ברעמה תונידמ ןיבמ הדיחיה איה לארשי תנידמ .לארשי תנידמב

 הרכההו תויושרה ןיב םיסחיה ,יטרקומדה רטשמה לש הנבמה לולכמ תא םינגעמה דוסי יקוח לש

 ודעונש םיינסרה םיכילהת לארשיב םימדוקמ 90-ה תונש תיצחמ זאמ .חרזאהו םדאה תויוכזב

 רטשמ לכמ דרפנ יתלב קלחל תובשחנה דוסי תויוכז לע ץ"גב לש הנגהבו הרכהב םסרכל

 יקוחו הלא תויוכז תרפה ןיגב תעצבמה תושרה לע תיטופיש תרוקיב עונמל ידכ ןכו ,יטרקומד

 המלש הקוח תקיקחל תונויסינ ומלב תולשממה לכ ;קוסיעה שפוחו ותוריחו םדאה דובכ דוסיה

 ראשו חרזאהו םדאה תויוכז לש לולכמל יטרקנוק ןכות םיקצויו םיריכמה םיפסונ דוסי יקוחו

 לארשיב תיתקוחה תרגסמב םינוזיאה ;יטרקומד רטשמל םישורדה םיילמינימה םיביכרה

 ,2018 ילויב ,ידוהיה םעה לש םואלה תנידמ – לארשי :דוסי-קוח קקחנ רשאכ רתוי דוע ורערעתה

 תיטרקומד תונידמב הקוח לש תלבוקמה תיגשומה תרגסמה תא םאות וניא ויפואו ונכותש

 .ןויוושה ךרע םע שגנתמו

 
   .)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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 .דוסיה יקוח לש הקיקחה ךילה תא רידסמה קוח לארשיב ןיא ,ברעמה תונידמב גירח ןפואב •

 אלל ףא ,ליגר בורב ,ליגר קוחכ ןיטולחל לטבתהל וא ןוקית רובעל ,לבקתהל לוכי דוסי קוח

 ,90-ה תונש תיצחממ ,הזה ןפואב .תדחוימ ןוירש תארוה שי םא אלא ,תסנכ ירבח 61 לש הכימת

 לש םייעגר םיכרצל םאתהב ,דוסיה יקוחב םייונישו םינוקית תקיקח לש המגמה המצעתה

 תואדו רסוח לש בצמ ורצי ,םפקיה ןכו דוסיה יקוחב םינוקיתה לש תופיכתה .תנהכמה הלשממה

 .םינושה תודסומה לש תויוכמסה ןכותו ףקיה יבגל ןכו ,יטילופה ךילהתה לש קחשמה יללכ יבגל

 ,אליממ העוערה ,תיתקוחה תרגסמה לש תוביציה תא םיפוכתה םינוקיתה ורערע הז ןפואב

  .דוסיה יקוח לש ירוביצה דמעמב ומסרכו

 
 םיילנוסרפ דוסי יקוח קקוחל ,תסנכב ןיטולחל תטלושה ,הלשממל רשפאי עצומה ןוקיתה •

 תרוקיבל תורשפא לכ םוסחת העצהה .םינתשמה העשה יכרוצ יפ לע ,םיניינע דוגינבו

 ץ"גב תקיספב תוחתפתהה תא םולבל הדעונ השעמלו ,ינרוצה רושימב דוסי יקוח לע תיטופיש

 תינרוצה המאתהה תנחבנ וז הנירטקוד יפ לע ."תננוכמה תוכמסב הערל שומישה" תנירטקוד לש

 .םייקה יתקוחה גראמל התמאתהו התויללכ ,התוביצי תניחבמ תיתקוח המרונל דוסיה קוח לש

 קקוחל לכות איה ,תוריחבה תארקל םירקסב תדרוי איהש הלגת היצילאוקה םא ,לשמל ךכ

 תוכורא םינשל שארמ ךיראהל לכות הלשממה .תיחכונה תסנכה תנוהכ תא ךיראיש ןוקית

 קקוחל לכות היצילאוקה .)תסנכה תנוהכמ דרפנב( יחכונה הלשממה שאר תנוהכ תא

 ,םייטרפ םימרוגמ תומורת וא רכש לבקל םייחכונה הלשממהו תסנכה ירבחל וריתיש םינוקית

 תסנכב םירבחה רפסמ תא לידגיש ןוקית קקוחל לכות םג היצילאוקה .הלבגמ םוש אלל

 .הב חטבומ בור הל ןיאש ררבתהש תיתדוקנ העבצה ךרוצל

 
 ןפואב ,יתוהמה םנכות תניחבמ ,ועגפיש םיקוח קקוחל הלשממל רשפאי עצומה ןוקיתה •

 תורשפא לכ םוסחת העצהה .תותיחש ורישכיו ,היטרקומדה תבילבו ןויוושה ןורקיעב שונא

 תא םולבל הדעונ השעמלו ,יתוהמה ינכותה רושימב דוסי יקוח לע תיטופיש תרוקיבל

 וז הנירטקוד יפ לע ."יתקוח וניאש יתקוחה ןוקיתה" תנירטקוד לש ץ"גב תקיספב תוחתפתהה

 דחוימבו ,רטשמה תטיש לש לעה תונורקעל דוסיה קוח לש תיתוהמה תינכותה המאתהה תנחבנ

 לארשי תנידמ לש םיילמינימה םייניערגה תוהזה ינייפאמ תא לולשל תכמסומ הניא תסנכה

 תא לטביש דוסי קוח קקוחל לכות הלשממה ,לשמל ךכ .תיטרקומד הנידמכ וא תידוהי הנידמכ

 תוריקחמ תטלחומ תוניסח הנידמב רוביצה ירחבנ ללכל קינעיו ילילפה ךילהב ןויוושה

 ,ימוקמה ןוטלשב םיגיצנה( ימוקמה ןוטלשה לש המרב תוברל ,ילילפ ןידל הדמעהו תוילילפ

 ימוי-םויה רשקה ךרוצל תוגלפמל םיינויח ,תותיחש לש תבחרנ העפות וב תמייק םויכ רבכש

 דוסי קוח קקוחל לכות הלשממה .)תוריחבה תפוקתב םינייפמקב דחוימבו רוביצה םע ןהלש

-םיינתא ,םייתד םיטועימל םייטרפו םיירוביצ םיתוריש ןתמו הקסעהמ ענמיהל רשפאיש

 דגנ האחמו יוטיב לע רוסאיש דוסי קוח קקוחל לכות םג הלשממה .םיירדגמו םיינימ ,םיימואל
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 ,ןוטלשה תגלפמ דבלמ תויטילופה תוגלפמה לכ תא קוחל ץוחמ איצויש דוסי קוח ,התוינידמ

 הלשממה בכרהש ןמוקמב עבקיו לארשיב תוריחבה םויק תא ןיטולחל לטביש דוסי קוח וא

   .ןוטלשה תגלפמ ןונגנמב תימינפ העבצה תועצמאב ועבקיי תסנכהו

 
 תויטרקומד אלו תותחשומ ,תונכוסמ ןהש דוסי יקוחל תועצה םולבל השקי עצומה ןוקיתה •

 התייה דוסי קוח תליספל םירידנבש הרידנה תורשפאה םצעל ,הכ דע .הקיקחה בלשב רבכ

 תודעו לש םייטפשמה םיצעויל ףונמ הנקה רבדהו ,תסנכב הקיקחה ךילהב רבכ תנסרמ העפשה

 ,רמולכ .תוינסרודו תוינוציק דוסי יקוח תועצה ןתמל תוסנל הלשממל ש"מעויה יגיצנו תסנכה

 לע תיטופיש תרוקיב עצבל לכוי אל ןוילעה טפשמה תיבש קר אל איה עצומה ןוקיתה תועמשמ

 ש"מעוי ,לשמל ךכ .הלאכ םינכוסמ דוסי יקוח רתוי םיקקוחמ תויהל םייופצש םג אלא ,דוסי יקוח

 קוח ןיינעב תסנכב תפתושמה הדעווב םינוידה ךלהמב רבכ ריהזה ,ןוני ליא ד"וע ,רבעשל תסנכה

 הנעטל עדומ ינא .הילא םכביל תמושת תא שקבמ ינא ,הבושח דואמ הדוקנ וז ןאכ" 4:םואלה

 תיתקוח תרוקיבל ףושח וניאו ןגומ ןודנה ףיעסהש ירה דוסי-קוחב רבודמש תויה יכ תסרוגה

 תא תויונמדזה רפסמב ןוילעה טפשמה תיב הלעה תונורחאה םינשב יכ רוכזל שי ,םלואו .׳הליגר׳

 ירקמב תרשפאמש ,׳יתקוח אלה יתקוחה ןוקיתה׳ תנירטקוד תא ץמאל םוקמ שי םאה הלאשה

 תסנכה ירבחמ קלח לש ןוצרה עקר לע ורמאנ וירבד ."דוסי-קוחב תוארוה םג לוספל ןוציק

 חסונב הרתונש תמיוסמה תומימעה .םידוהי-אל לש הילפא וריתיש תושרופמ תוארוה ףיסוהל

 שיש עובקל ,ץ"גב יטפושל םג ךשמהבו ,הלשממל ש"מעויל הרשפא ,קוחה תוארוה לש יפוסה

 תונורקעה םעו ,םירחאה דוסיה יקוח םע דחא הנקב הלועה תמייקמ תונשרפב קוחה תא שרפל

 5.ןויוושה ןורקע דחוימבו ,לארשיב טפשמה תטיש לש םיכרעהו

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

 
ü דוסי יקוח לע תיטופישה תרוקיבה תייגוסב תורישי תקסועה העצהב רבודמש יפ לע ףא, 

 תדרפנ יתלב העצהה ,וזכ תרוקיבל תודגנתה איה תסנכה לש תיתרוסמה הדמעה רשאכ

 תושרב תטלחומ הטילש הלשממל רשפאלו תירטשמ הכפהמ עוציבל ללוכה ךלהמהמ

 .תעצבמהו תקקוחמה

 

ü ינוקית תליבח לש "םיקרפה״ אולמ תא הלשממה ףושחת 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

 
 .10.7.2018 םוימ ןוידה לוקוטורפל 25 'מע 4
 .)8.7.2021 ,ובנב םסרופ( םירחאו לארשי תסנכ דגנ םירחאו ןוסח םרכא כ"ח 5555/18 ץ"גב 5
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 םימלבהו םינוזיאה תא ןיטולחל לטבמו ינתוכמסל רטשמה תא ךפוהה לולכמכ םינוקיתל

 .תויושרה ןיב

 
ü הניחבמ ןהו תינרוצ הניחבמ ןה דוסי יקוח לע תיטופישה תרוקיבה תמיסחל ברסל שי 

 םגפ רותיאל תמצמוצמה תרוקיב תרתוה לש "הרשפ"ב קפתסהל אלו ,תיתוהמ-תינכות

 .)ןוירש תארוה יפ לע אלש ןקות דוסיה קוח םא ,לשמל( דבלב הקיקחה ךילהב ינוציק

 ןפואב דוסי יקוח קקוחל לכות תסנכב טלחומ ןפואב תטלושה הלשממהש רחאמ תאז

 ןפואב ,יתוהמה םנכות וא תינרוצ הניחבמ ,ועגפי ןיידע הלא ךא ,הרואכל ןיקת ילרודצורפ

 .היטרקומדה תבילבו ןויוושה ןורקיעב שונא

 

 

 קמ יתיא ד"וע :יטפשמ ץועייו הביתכ

 


