
 

 

 הדמע ריינ

 תותיחשל ןוכיסה תא ריבגמו היטרקומדב עגופ הלשממה שאר לש תורצבנה יאנת םוצמצ

 

 20.6.2022 ךיראתב .היטרקומדהו קוחה ןוטלש לע הנגהה תא םדקמ ,םדא תויוכזו ןויוושל תלוז ןוכמ

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

 לש התמקה זאמ וצאוה הלא םיכילהת .םינשה ךרואל לארשי תנידמב ושחרתהש םיינתוכמסה

 .29.12.22-ב 37-ה הלשממה

 הלשממה תמקה םע דימ :תירטשמ הכפהמ עצבל דעונש הקיקח רבצמ קלח אוה עצומה ןוקיתה

 התפפכהו תטפושה תושרה תואמצע קוסיר התרטמש הקיקח לש זרוזמ םודיקב הלחה איה ,37-ה

 ,וז תינכות שומיממ קלחכ 2.תקקוחמה תושרב טלחומ ןפואב תטלוש רבכש ,תעצבמה תושרל האלמה

 םיאקיטילופה לש םחוכ תא תוקזחמש קוח תועצה לש הרוש הנושאר האירקב הריבעה רבכ תסנכה

 לוספל ץ"גב לש תורשפאה תא תולכסמ ,דוסי יקוח לוספל ץ"גבמ תוענומ ,םיטפוש תריחבל הדעווב

 םיפסונו הלא םיקוח לש הקיקחה יכילהת 3.תורבגתה תקספ קקוחל תסנכל תורשפאמו ליגר קוח

 יכ רמא קרב ןרהא סומידב ןוילעה טפשמה תיב אישנ .ץאומ ןפואב הלא םימיב םדקתהל םיכישממ

 ליבקמה רבדה יכו "םינשה ךשמב ולעש תוער תועצה לש ףסוא" איה הלשממה תמדקמש הכפהמה

 4."םיקנט לש הכפהמ" אוה וזה הכפהמל

 תעבוק אל םגו תורצבנה תוליע תא הליבגמ הניא הלשממה :דוסי-קוחל )ב(16 ףיעס תארוה :םויכ בצמה

 העצוב הזרכהה ,ןורש לאירא רבעשל הלשממה שאר לש הרקמב .ךכ לע זירכהל ךמסומה םרוגה ימ

 דוהא רבעשל הלשממה שאר לש ותורצבנ ןיינעב הריתעה .הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע לעופב

 שאר לש ותולהנתהש ךשמהב ררבתי םא" יכ ועבק םיטפושה בגא תרמאב ךא התחדנ טרמלוא

 םוקמ אהיש רשפא ,יואר ןפואב ודגנ תוילילפה תוריקחה לש ןתכירע תא תרשפאמ הניא הלשממה

 5."הלשממה שאר לש תינמזה ותורצבנ רבדב הלשממל יטפשמה ץעויה לש הזרכהל

 לש תישפנ וא תיסיפ תולגוסמ-יא לש םירקמל קר תורצבנה תא תמצמצמ העצהה :עצומה ןוקיתה

 אהת הלשממה שאר תורצבנ לע זירכהל תוכמסהש תעבוק םגו ,ודיקפת תא אלמל הלשממה שאר

 תטלחה .הירבחמ םיעבר השולש לש בורב הלשממה הטילחה םא וא ,ומצע הלשממה שאר ידיב הנותנ

 תא רשאת תסנכה תדעו ;תסנכה תדעו רושיאל אבותו םימי השולש ךשמל הפקותב דומעת הלשממה

 היהת תואירב ימעטמ הנתינ הלשממה תטלחה םאו ,הירבחמ םישילש ינש לש בורב הלשממה תטלחה

 .תסנכה תדעו העבקש םיללכ יפ לע הנתינש תיאופר תעד תווח דוסי לע םג תסנכה תדעו תטלחה

 
 .)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
 .)14.3.2023-ב ןכדוע( ץראה ,הקיקחה ץילב לש בצמ תנומת ?תירטשמה הכיפהה העיגה ןכיהל ,לגיפש הענו תינעמ ןח 3
 .)Ynet )7.1.2023 ,םיקנט לש הכפהמ - ןיול לש המרופרל ליבקמה רבדה :קרב ןרהא 4
 .)4.8.2008 ,ובנב םסרופ( טרמלוא דוהא לארשי תלשממ שאר 'נ קחצי באוי 6231/08 ץ"גב 5
 



  תותיחשל ןוכיסה תא ריבגמו היטרקומדב עגופ הלשממה שאר לש תורצבנה יאנת םוצמצ
 

 

 ,תסנכה תדעו תעצה יפ לע ,תסנכה תטלחה הנועט היהת םימי העבשל רבעמ הפוקתה תכראה

 תיטופיש תרוקיב ויהי אלו ,תיטילופ הטלחה היהת הזרכהה .תסנכה ירבח םינומש לש בורב הלבקתהש

 .הלשממל תיש"מעויה תדמעל תועמשמו

 
 

 תלוז ןוכמ תדמע

 
ý לוצינ ךות ,תורומח תוילילפ תוריבע יתטיש ןפואב רובעל יאשר היהי הלשממה שאר העצהה יפ לע 

 תדמעל תועמשמו תיטופיש תרוקיב רדעיהב .ליגרכ ותנוהכב ךישמהלו ,ותרשמ חוכ לש הערל

 הלולע העצהה ,תישפנ וא תיזיפ תולגוסמ-יאל קר תורצבנה יבצמ םוצמצ רואלו ,הלשממל תיש"מעויה

 תוריבע ןוגכ – תורומח תוילילפ תוריבע יתטיש ןפואבו ילג שירב עצבי הלשממה שאר ובש בצמל איבהל

 לכ ךא – לוגירו הנידמה ןוחטיב לע תוריבע ,ןימ תוריבע ,התמה תוריבע ,ףוגב העיגפ תוריבע ,הפיקת

 דעומל דע ותנוהכ תא םילשהל לכוי אוה ,תישפנ וא תיסיפ תולגוסמ-יא לש בצמל עיגה אלש דוע

  .תוריחבה

 
ý ןתנוהכב ךישמהל ידכ .ןיטולחל תיטילופל תורצבנ לע הזרכהה תיגוס תא ךופהת העצהה, 

 עיגהש הלשממ שאר לש תורצבנ לע זירכהלמ ענמיהל תולולע תסנכהו תסנכה תדעו ,הלשממה

 רדעיהב .שרדייש הובגה בורל עיגהל חילצהל אל וא ,תישפנ וא תיזיפ תולגוסמ-יא לש בצמל

 שאר תורצבנ לע הזרכהל עצומה ןונגנמה ,הלשממל תיש"מעויה תדמעל תועמשמו תיטופיש תרוקיב

 ,תסנכב אלמ ןפואב תטלוש הלשממה .דובעל אל לולע ,תישפנ וא תיזיפ רישכ וניאש הלשממה

 ,הלשממה ירבחמ םיעבר השולש – עצומש הובגה ףרה .הלשממה תא הביכרמ תסנכב היצילאוקהו

 םיסרטניא לשב הגשהל ןתינ יתלב תויהל לולע ,תסנכ ירבח םינומש וא תסנכה תדעו ירבחמ םישילש ינש

 ןיעמל וכפהי הלשממה ירבח הרכה רסוחמ היהי הלשממה שאר םא ,הזכ בצמב .םינוש םייטילופ

 .ןתמדקה לע עידוהל העשה העיגהש וטילחיש דע וא תוריחבה דע הנידמה תא להנתש "הטנוח"

 
ý שארל ךפהיהל לולע ןהכמה הלשממה שאר תונוש תוביסמ תוריחבה דעומ תייחד לש בצמב 

 דעומש לככ ,הלשממל תיש"מעויה תדמעל תועמשמו תיטופיש תרוקיב רדעיהב .עובק הלשממ

 םייטילופ םימעט וא םוריח בצמ לשב ,הלשממה ידי לע תטלשנה תסנכה רושיאב החדיי תוריחבה

 וטילחי ותלשממ ירבחו אוהש דע וא ץק ןיא דע ודיקפתב ראשיהל לכוי ןהכמה הלשממה שאר ,םהשלכ

 .תרחא

 
 

 קמ יתיא ד"וע :יטפשמ ץועייו הביתכ


