
 ןוילעה טפשמה תיבב

 2592/20 ץ"גב                                       קדצל הובגה טפשמה תיבכ ותבשב
 2593/20 ץ״גב                                       
 2594/20 ץ״גב                
 2609/20 ץ״גב                 
 2612/20 ץ״גב                
 2649/20 ץ״גב                
 2675/20 ץ״גב                
 2677/20 ץ״גב                

 לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה  :2592/20 ץ״גבב תרתועה

 רואנ רמות וא/ו אגרש דעילא ד"הוע כ"ב י"ע
 לאפר-ןמטלא רהז וא/ו יאליזרב לאירא וא/ו
 בגנ ידית וא/ו וריפס ןולא וא/ו ימע ןב דקש וא/ו
 טריוטוג יליג וא/ו

 םילשורי ,208 ופי בוחרמ   
 91043 םילשורי 4207 ד.ת   
  02-5000076 :סקפ ;02-5000073 :ןופלט   

 
      

 םירחא 122 -ו ירב הנרא ר״ד :2593/20 ץ״גבב תרתועה

 רנכל-ץלוה הנפד ד"וע י"ע      
 ןורשה תמר ,2 םיליפעמה 'חר         
 077-2040882 :סקפ ,077-2040881 :לט            
 

 ״שדח הזוח״ תתומע .1 :2594/20 ץ״גבב תורתועה

 היטררקומדה רמשמ .2     

 תקרב ןורוד ד״וע וא/ו זעוי לבוי ד״וע ידי לע     
 ׳תושו לאינרק דרשממ     
 ןג תמר ,12 לליה אבא ךרד     
      

 לופר קיפש ד״וע  2609/20 :ץ״גבב רתועה

 הפיח ,22 ק״דר בוחרמ     
 077-4408927 :סקפ 077-4408928 :ןופלט                                                      
 

 תודימה רהוטל העונתה            2612/20 :ץ״גבב תרתועה

 ןיד תיב יבתכ תאצמהל הנעמש                 
 םילשורי ,32 ן״במר ,דרא דעוב ד״וע לצא                 
 ףלא היבא וא/ו דרא זעוב ד״הוע כ״ב י״ע                 
 םילשורי ,32 ן״במר בוחרמ                 
 02-5666222 :סקפ 02-5662211 :ןופלט                 
 

 ם״לת-דיתע שי תעיס 2649/20 :ץ״גבב תרתועה

 ׳חאו תיזג דדוע ד״וע כ״ב י״ע     
 לקב- תיזג דרשממ ,ןג תמר ,7 לליה אבא בוחר     
 03-6733338 :סקפ ף03-6733331 :ןופלט     
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 תמדקתמ היטרקומדל התומעה 2675/20 :ץ״גבב תרתועה

 ללוס תעפי ד״וע ,החוכ תאב י״ע     
 ביבא לת ,4 ג״לי תטמס     
 050-3777723 :ןופלט     
     Yifat.solel@gmail.com 

 

 לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 2677/20 :ץ״גבב תרתועה

 

 ד  ג  נ

 
 הלשממל יטפשמה ץעויה .1  2592/20 ץ״גבב םיבישמה

      
 הנידמה תוטילקרפמ ד"הוע כ"ב י"ע     
 םילשורי ,29 ןיד-א חלאצ 'חר     
 02-6467011 :סקפ ;02-6466590 :ןופלט     
 

 והינתנ ןימינב רמ ,הלשממה שאר .2     

      

 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע   
  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע וחוכ אב ידי לע ןכו     
  יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.comavi.halevy@ :ל״אוד     
 

 ןוני ליא ד״וע ,תסנכל יטפשמה ץעויה .3     

      
 לארשי תסנכ .4     
 

 תסנכה לש תיטפשמה הכשלה ידי לע םהינש     
 ;02-6408786 :ןופלט     
 םילשורי ,לארשי תסנכ     
  
-ידלנירוק תידוא ד״וע ,הנידמה אישנל תיטפשמה תצעויה .5     

 סיקריס        
 
 םילשורי ,3 אישנה ׳חר ,אישנה תיב     
 02-5887225 :סקפ ;02-6707211 :ןופלט     
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  דוכילה תעיס .6     

  

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע החוכ יאב ידי לע   
  יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.comavi.halevy@ :ל״אוד     
 

 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע ןכו   
  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

 

 ןבל לוחכ תעיס .7     

 

 ׳חאו ןוארב ןועמש וא/ו גרבנירמ ןרע ד״הוע י״ע     

 ׳תושו ןוארב גרבנירמ דרשממ ,ןג תמר ,14 ליה אבא בוחר     

 03-6135558 :סקפ 03-6135559 :ןופלט     

 

 םלת- דיתע שי תעיס .8     

 

 ׳חאו תיזג דדוע ד״וע כ״ב י״ע     

 לקב- תיזג דרשממ ,ןג תמר ,7 לליה אבא בוחר     

 03-6733338 :סקפ ף03-6733331 :ןופלט     

      

 תפתושמה המישרה תעיס .9     

      

 השמאהד רוצנמ ד״הוע כ״ב י״ע     

 407 ד.ת אנכ רפכ     

 04-8889492 :סקפ 050-5330948     

 

 ס״ש תעיס .10     

 ךאב לארשי ד"הוע כ"ב י"ע     

 םילשורי ,3 ומלועו םע בוחרמ     

 02-650545 :סקפ ;02-5405456 :ןופלט     
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 ונתיב לארשי תעיס .11     

    

 ןמרבה ןתיא וא/ו ןמרבה ןתיא ד"הוע כ"ב י"ע י״ע     

 'תושו רשא ימע ןב ןוקרש דרשממ רגנ לשימ וא/ו     

 קרב ינב ,23 אבכוכ רב בוחרמ     

 03-5662801 :סקפ ;03-5662808 :ןופלט     

 

 הרותה תודהי תעיס .12     

 

 ןרטשנגרומ השמ ד"הוע כ"ב י"ע     

 קרב ינב ,8 שנס הנח בוחרמ     

 03-6160742 :סקפ ;03-6167073 :ןופלט     

 

 הנימי תעיס .13     

 

 ןילאומש ילא ד״הוע י״ע      

 םילשורי ,149/4 ץיבלימחר השמ בוחר                               

 02-7283616 :סקפ ;02-5838383 :ןופלט      

 

 צ״רמ – הדובעה תעיס .14     

 בגש ירמוע ד"הוע כ"ב י"ע     

 ביבא לת ,53 ןולא לאגי בוחרמ     

 03-7283616 :סקפ ;03-7283606 :ןופלט     

 

 רשג תעיס .15     

      

 הנחוא ריאי ד״הוע י״ע     

 הניפ שאר ,42 סוריאה בוחר     

  04-6931333 :סקפ 04-6802008 :ןופלט     

 

 ץרא ךרד תעיס .16     

      

 לדנה זעוי כ״הח י״ע     

 9195016 םילשורי ,ןוירוג ןב תיירק ,תסנכה ןכשמ     

 sset.gov.ill@knehendey ל״אוד :3164080-02 :׳לט     
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 הלשממל יטפשמה ץעויה .1  2593/20 ץ״גב םיבישמה

 הנידמה תוטילקרפמ ד"הוע כ"ב י"ע     
 םילשורי ,29 ןיד-א חלאצ 'חר     
 02-6467011 :סקפ ;02-6466590 :ןופלט     
 

 רבעמ תלשממ שאר- והינתנ ןימינב כ״ח .2     

    
 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע   
  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע וחוכ אב ידי לע ןכו     
  יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.comavi.halevy@ :ל״אוד     
 

 

 לארשי תסנכ ר״וי – ץנג ינב כ״ח .3     

 תסנכה לש תיטפשמה הכשלה ידי לע     
 ;02-6408786 :ןופלט     
 םילשורי ,לארשי תסנכ     
 
      

  דוכילה תעיס .4     

  

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע החוכ אב ידי לע   
  יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.com.halevyavi@ :ל״אוד     
 

 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע ןכו   
  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

 

 ןבל לוחכ תעיס .5     

 

 ׳חאו ןוארב ןועמש וא/ו גרבנירמ ןרע ד״הוע י״ע     

 ׳תושו ןוארב גרבנירמ דרשממ ,ןג תמר ,14 ליה אבא בוחר     

 03-6135558 :סקפ 03-6135559 :ןופלט     
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 והינתנ ןימינב כ״ח .1 2594/20 ץ״גבב םיבישמה

      
 רטכש יעור וא/ו וליבאר לאכימ ד"הוע י"ע     

  ,החלמ ,יגולונכטה ןגהמ   
  םילשורי ,1 'סמ ןינב תחנמ     
 02-6490659 :סקפ ,02-6490649 :'לט       

 

  לש יטפשמה ץעויה יולה יבא ןידה יכרוע וחוכ אב ידי לע ןכו     
  יולה הבינ וא/ו דוכילה תעונת     
 15105 ןדריה קמע נ.ד ) הבשומ ( תרנכמ     
 04-6709443 :סקפ 052-4326312 ,04-6709330 :ןופלט      
 gmail.comavi.halevy@ :ל״אוד     
 

 ץ״נג ינב תסנכה ר״וי .2     

 23 -ה תסנכה .3     

 תסנכה לש תיטפשמה הכשלה ידי לע םהינש     
 ;02-6408786 :ןופלט     
 םילשורי ,לארשי תסנכ     
 

 טילבלדנמ יחיבא ר״ד הלשממל יטפשמה ץעויה .4     

 הנידמה תוטילקרפמ ד"הוע כ"ב י"ע     
 םילשורי ,29 ןיד-א חלאצ 'חר     
 02-6467011 :סקפ ;02-6466590 :ןופלט     
 

 והינתנ ןימינב כ״ח .1 2609/20 :ץ״גבב םיבישמה

 הלשממל יטפשמה ץעויה .2     

 23 -ה תסנכה .3

 תסנכל יטפשמה ץעויה .4

 דוכילה תעיס .5

 ןבל לוחכ תעיס .6

 ם״לת – דיתע שי תעיס .7

 תפתושמה המישרה תעיס .8

 ס״ש תעיס .9

 הרותה תודהי תעיס .10

 צרמ – הדובעה תעיס .11

 ונתיב לארשי תעיס .12

 הנימי תעיס 13

 רשג תגלפמ .14

 

 והינתנ ןימינב ,23 -ה תסנכה רבח .1 2612/20 :ץ״גבב םיבישמה
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 הלשממל יטפשמה ץעויה .2     

 תילרביל תימואל העונת דוכילה .3     

 23 -ה תסנכב ןבל לוחכ תעיס .4     

  

 דוכילה תעיס .1 :2649/20 ץ״גבב םיבישמה

 ןבל לוחכ תעיס .2     

 תפתושמה המישרה תעיס .3     

 ס״ש תעונת -הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה תעיס .4     

 הרותה תודהי תעיס .5     

 ונתיב לארשי תעיס .6     

 הנימי תעיס .7     

 צ״רמ תעיס .8     

 תילארשיה הדובעה תעיס  .9     

 ץרא ךרד תעיס .10     

 רשג תעיס .11     

 תסנכל יטפשמה ץעויה .12                 

 הלשממל יטפשמה ץעויה .13     

  

 תסנכב דוכילה תעיס .1 2675/20 :ץ״גבב םיבישמה

 תסנכב ןבל לוחכ תעיס .2     

 תסנכל יטפשמה ץועיה .3     

     לארשי תסנכ .4     

 

  תסנכב דוכילה תעיס .1 2677/20 :ץ״גבב םיבישמה

 ןבל לוחכ תעיס .2     

 הלשממל יטפשמה ץעויה .3     

 תסנכל יטפשמה ץעויה םוקמ תאלממ .4     

 לארשי תסנכ .5     

 ם״לת-דיתע שי תעיס .6     

 תפתושמה המישרה תעיס .7     

 ס״ש תעיס .8     

 הרותה תודהי תעיס .9     

 ונתיב לארשי תעיס .10     

 הנימי תעיס .11                                                      

 הדובעה תעיס .12     

 צרמ תעיס .13     

 רשג תעיס .14     
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  ץרא ךרד תעיס .15     

 

       

 

 23 -ה תסנכב דוכילה תעיס םעטמ הבוגת
 

  ,)"הבישמה" וא "דוכילה" :ןלהל( תסנכב דוכילה תעיס הזב תדבכתמ דבכנה טפשמה תיב תטלחהל םאתהב

 .תוריתעל התבוגת תא שיגהל

 

 ןלהל וטרופיש םיקומינהמ ןפוגל ןתוחדל ןיפולחלו ףסה לע תוריתעה תא קלסל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 .תאז הבוגתב

 

 תוריתעה ןידש הרובס הבישמה .יאנת לע וצ ןתינ וליאכ הנודית תוריתעהש תורשפאל תדגנתמ הבישמה

 ברעתמ וניא הז דבכנ טפשמ תיבש םושמ ןיפוליחלו הליע רדעה לש םעטהמ ףסה לע תוחדיהל וא קחמיהל

 - הלשממה תמקהל םייתקוחה םיכילהב תסנכהו תסנכה ירבח ,הנידמה אישנ דובכ לש םתעד לוקישב

 .תסנכל תוריחבב יוטיב ידיל אבש יפכ םעה ןוצר תא םישגהל איה םתילכתש - הנידמה לש תעצבמה תושרה

 

 הבוגתה יקומינ הלאו

 

 תושקב םניינעש ,20/2261 ץ״גבלו 20/2609 ץ״גבל ,2593/20 ץ״גבל ,592/202 ץ״גבל הבוגת

  והינתנ ןימינב כ״ח לע 35 -ה הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנמ עונמל
 

 רבד חתפ

 

 עונמל אוה 2613/20 ץ״גבבו 2609/20 ץ״גבב ,2593/20 ץ״גבב ,2592/20 ץ״גבב  ושגוהש תוריתעה לש ןניינע .1

 תוריחבה רחאל םוקל הרומאש ,לארשי לש 35 -ה  הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנמ

 םושמ ,השארב דומעל ונמימ עונמלו הלשממה שארו דוכילה שאר בשוי ,והינתנ ןימינב רמ לע ,23 -ה תסנכל

 ׳חאו ירב ר״ד 2593/20 ץ״גבב .ןולק ןמיע שיש תוריבעב םושיא יבתכ טפשמה תיבב ודגנ םייולתו םידמועש

 ופסוותה ,׳חאו והינתנ ןימינב כ״ח ׳נ ׳חאו שדח הזוח 2594/20 ץ״גבבו ׳חאו הלשממל יטפשמה ץעויה ׳נ

 דוכילה ןיב םתחנו ךרענש ,ינויצילאוקה םכסהה תא לטבל איה םתילכתש ,םיפסונ םידעס ,התשגה רחאל

 םידעסל ונתבוגת .35 -ה הלשממה איה – תימואל תודחאו םוריח תלשממ תמקהל ,ןבל לוחכ תעיס ןיבל

 הקלחב ןתנית ,ןיינע ותואב ושגוהש תופסונה תוריתעלו ינויצילאוקה םכסהל עגונב ושקבתהש םיפסונה

 .תאז הבוגת לש ינשה
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 :דוסי קוחב ועבקנש םייתקוחה םיכילהה לש םמויק תא עונמל דבכנה טפשמה תיבמ םירתועה לש םתשקב .2

 :דוסי קוחל 7 ףיעסב ךמסוהש ,הנידמה אישנמ עונמל ,רמולכ ,לארשיב הלשממ תמקהל ,הלשממה

 תסנכ רבח לע - הנידמה לש תעצבמה תושרה איהש - הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל ,הלשממה

 רומאכ ,תסנכה ירבח בור לש םתשקבל םאתהב וא תסנכב תועיסה יגיצנ םע םע ץעייתהש רחאל ,םיוסמ

 לש תקקוחמה תושרה איהש ,תסנכהמ עונמל םירתועה לש םתשקב ןכו ,הלשממה:דוסי קוחל )א(10 ףיעסב

 ,הלשממה :דוסי קוחל 13 ףיעסב רומאכ התוכמסל םאתהב ,תמיוסמ הלשממב ןומיא עיבהל ,הנידמה

 םעטהמ ,הלשממה :דוסי קוחל )ג(13 ףיעסב רומאכ ,הביכרהש תסנכה רבח הלשממ שארכ ןהכי השארבש

 שיש תוריבעב םושיא יבתכ םידמועו םייולת ,הלשממה תבכרה תכאלמ הלטוה וילעש ,תסנכה רבח דגנש

 הב שיש ,הלשממה :דוסי קוחב ונלש הרקמב ,תשרופמ תיתקוח הארוה לע ךמתסהל תבייח ,ןולק ןמיע

  .הלשממה תמקהל דוסי קוחב עובקה יטרקומדה יתקוחה ךילהתה תא ןייאל ידכ

 
 ליטהל ,הלשממה :דוסי קוחב ךמסוהש הנידמה אישנמ עונמל דבכנה טפשמה תיבמ םירתועה לש םתשקב .3

 תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש םעטהמ והינתנ תסנכ רבח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא

 כ״ח .תשרופמ תיתקוח הארוה לע ךמתסהל תבייח - םעה ןוצר תא די יחמב לטבל ךכבו ןולק ןמיע שיש

 36 -ב תסנכל תונורחאה תוריחבב התכזש ,תסנכב רתויב הלודגה העיסה שארב דמוע והינתנ ןימינב

 תדעוו ידי לע רשואש ,העבצה קתפ תועצמאב הדעב ועיבצה םיחרזא 1,352,449 ש הגלפמ – םיטדנמ

 רבח - ״הלשממה תושארל  והינתנ ןימינב תגהנהב דוכילה לחמ״ םושר היה וילעש ,תיזכרמה תוריחבה

 2,220,428 םע םיטדנמ 58 הנמש ,תסנכ רתויב לודגה יטילופה שוגה שארב דמע תוריחבה דעומבש תסנכה

 ןימינב כ״ח אוה הלשממה תושארל םהלש דמעומה יכ וריהצהש ,שוגה תוגלפמ רובע ועיבצהש ,םיעיבצמ

 הנידמה אישנמ בתכב שקבל םינווכתמ ,23 -ה תסנכה ירבח 120 ןיבמ תסנכ ירבח 78 ש תסנכ רבח ,והינתנ

 .לארשי תנידמ לש 35 -ה הלשממה תבכרה תכאלמ תא וילע ליטהל

  

 לע תרסואש ,תיתקוח הארוה לארשי תנידמ לש םיקוחה רפסב ןיא יכ ,אלמ הפב םידומ םירתועהש אלא .4

 םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש ,כ״ח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנ

 ןומיא עיבהל תסנכה  לע תרסואה תיתקוח הארוה םיקוחה רפסב ןיא יכו ,ןולק ןמיע שיש תוריבעב

 שארכ ןהכל ונמימ עונמלו ,רומאכ םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש ,כ״ח ידי לע הבכרוהש ,הלשממב

 .הלשממה
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 תיתקוח הארוה אצמנב ןיאש קר אל ןכש ,רתוי הברה ההובג םירתועה םיבצינ הינפבש ,תיתקוחה הכושמה .5

 שארכ ןהכל ,ןולק ןמע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש כ״ח לע תרסואה ,רומאכ

 :דוסי קוחל 18 ףיעסל הנווכה – תשרופמ תיתקוח הארוה תמייק ,הלשממה:דוסי קוחבש אלא ,הלשממ

 ,ןולק ןמיע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש ,הלשממ שארל תרשפאמה - הלשממה

 הירבח לש בורב הטילחה תסנכהו עשרוה אוה ובש דעומל דע הלשממ שארכ ודיקפתב ןהכלו ךישמהל

  .טולח השענ ,ןולק המיע שיש הריבעב עשרוה ובש ,ןידה קספש וא הלשממ שארכ ותנוהכמ וריבעהל

 
 ״דמועו יולת םושיא בתכ ןיינעל תוארוה״ ותרתוכש ,2001 – א״סשתה הלשממה קוחל 4 ףיעס ,דועו תאז .6

 דגנ םושיא בתכ שגוה ובש הרקמב ,ןהכמ הלשממ שאר דגנ םילילפה םיכילהה ךשמה יבגל תוארוה עבוק

 ףיעס תארוה תא םג ןייצל יואר וללה תושרופמה תוארוהל ףסונב .ודיקפתב ןהכל לחה םרטב הלשממ שאר

 )ג( ןטק ףיעסב רומאל םאתהבש ,״הריבע תמחמ רש תנוהכ תקספה״ ותרתוכש ,הלשממה :דוסי קוחל 23

 תעבוקש הלשממה :דוסי קוחל )ה(18 ףיעס תארוה תא ןכו הלשממה שאר תא התלוחת ללכמ האיצוה ולש

 ( הלשממה שאר לע ולוחי אל ,תסנכ ירבח רתי לש םתנוהכ תקספה וא םתייעשהל עגונב ,תוארוה יכ

 קוח תועצה יתש ושגוה 23 -ה תסנכל תוריחבה רחאל .)תסנכה :דוסי קוחל ב42 -ו א42 םיפיעס תוארוה

 אישנ יכ הלשממה :דוסי קוחב עובקלו םייקה ןידה תא תונשל תושקבמש הלשממה :דוסי קוח ןוקיתל

 שיש תוריבעב םושיא בתכ ודגנ םידמועו םייולתש כ״ח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטי אל הנידמה

 ,172/פ )הלשממ ביכרהל דיקפתה תלטהל גייס – ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצה האר( .ןולק ןמיע

 שאר לש הנוהכ תקספה – ןוקית( הלשממה :דוסי-קוח תעצה האר ןכו  ׳חאו דיפל ריאי כ״ח ידי לע השגוהש

 )170/23/פ )םושיא בתכ תשגה תמחמ רש ןגס וא רש ,הלשממה

 
 ,״דיקפתה יולימב תוניסח״ ותרתוכש ,הנידמה אישנ :דוסי קוחל )א(13 ףיעס יפלש ירה ,הלאב ייד אל םאו  .7

 ירבחמ דחא לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל ךמסומ הלשממה דוסי קוח יפלש ,הנידמה אישנ

 טפשמ תיבש ,איה ןימוי תקיתע הכלהו תוניסחמ הנהנ ,הלשממה דוסי :קוחל 10 וא 7 ףיעס יפל תסנכה

 .הנידמה אישנ לש ותעד לוקישב ברעתמ וניא הז דבכנ

 
 רבח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנל רשפאמה ,ליעל ראותש יביטיזופה קוחה .8

 ןומיא עיבהל תסנכל רשפאמהו הלשממ שארכ ןהכל ול רשפאמה ,םושיא יבתכ ודגנ ושגוהש ,תסנכ
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 םירתועה תא איבה - ןהילעמ חוספל ןתינ אלש ,תויתקוח תוכושמ ביצמש - השארב דמוע אוהש הלשממב

  .ןיאמ שי ורציי ותוא ,השעמל הכלה םייק וניאש ,ןידב תולתיהל

 
 ,״תגהונ תיטפשמ הסיפת״ ,םתנעטל ,ללוכ –ןיאמ שי רוציל םירתועה םישקבמ ותואש ,םייק וניאש ןידה .9

 רומח םושיא בתכ ודגנ שגוהש ,רש ןגס וא רש היפל - יסחנפ-יערד תכליה - תובר םינש ינפל העבקנש הכלה

 תיטופיש תוכמס ,וספגו רגרבכור תכליה – םירע ישארל עגונב העבקנש הכלה ,הלשממב רשכ ןהכלמ עונמ

 הלשממ תושארל דמעומל תורוהל תיטופיש תוכמס ,ותעד לוקיש תאו הנידמה אישנ לש וישעמ תא רקבל

 סוניכ תלאשב תסנכה ר״וי לש ותעד לוקישב ברעתהל תוכמס ,הלשממה שאר תנוהכל תונמתהלמ ענמיהל

 רדסה וניה ,הלשממה:דוסי קוחל 18 ףיעסב עבקינש רדסהה היפל הנעט ,הלשממה תעבשה ךרוצל תסנכה

 םיצעויה לע הבוח תלטה ,הלשממה שארל תונמתהל והינתנ כ״ח לש תורישכ רסוחל תונעט ,ילילש

 תחקל תסנכה שאר בשויו אישנה לעש םילוקישה םהמ עובקל ,הלשממלו תסנכל ,אישנל םיטפשמה

 ,לארשיב תגהונה תירטנמלרפה תוריחבה תטישב הלשממה :דוסי קוח תוארוה לש ןתלוחת יא ,ןובשחב

 .תורחא תונעט דועו דועו יתקוח גהנמ לש ומויק

 
 

 םייק וניאש ןיד טפשמה תיב ינפב גיצהל הסנמה םירתועה לש םתדמע ,ליעל הרהבוהש יפכ ,ונתשיגל .10

 לע תרסואה תיתקוח הארוה ללוכ וניאש ,יוצמה ןידה לומ לא תדמוע הניא ,ותוא רוציל ונמימ תשקבמהו

 הארוה ללוכ ךא ,הלשממ שארכ ןהכל ,ןולק ןמיע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש כ״ח

 םייולתש ,הלשממ שארל תרשפאמה - הלשממה :דוסי קוחל 18 ףיעסל הנווכה – תשרופמ תיתקוח

 ובש דעומל דע הלשממ שארכ ודיקפתב ןהכלו ךישמהל ,ןולק ןמיע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו

 עשרוה ובש ןידה קספש וא הלשממ שארכ ותנוהמ וריבעהל הירבח לש בורב הטילחה תסנכהו עשרוה אוה

 ןויגיההו 2001 – א״סשתה הלשממה קוחל 4 ףיעסב םג ךמתנ הז ןיד  .טולח השענ ,ןולק המיע שיש הריבעב

 אלו תיתקוח איה דבכנה טפשמה תיב ינפב תחנומה תקולחמהש ךכב ,רתיה ןיב ,אוה וסיסבב דמועה

 םוחתמ תונעט לע םהייקומינו םהיתונעט תא ססבל ורחבש ,בושחל םירתועה םיעוטש יפכ ,תילהנמ

 .ילהנימה טפשמה

 

 המכ ,2001 תנשב .הבחרהב ךשמהב רהבויש יפכ ונינפבש הרקמה לע הלח הניא ,יסחנפו יערד תכליה .11

 הלוע ןהמש ,הלשממה :דוסי קוחל 18 -ו 17 םיפיעס וקקחנ ,יסחנפ-יערד תכליה הקספנש רחאל םינש

 אוהשכ אוהו דחא הרקמב קר לדחת ,םושיא בתכ ודגנ שגוהש ,ןהכמ הלשממ שאר לש ותנוהכ יכ ,שרופמב
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 םושמ םג הלשממה שאר לע הלח הניא יסחנפו יערד תכליה .ןולק המע שיש הריבעב יפוס ןיד קספב עשרוה

 לוקישש דועב ילהנימ תעד לוקיש אוהש ,רש ןגס וא רש רטפל הלשממ שאר לש תעדה לוקישב הנד איהש

 תבכרה תכאלמ תא ליטהל ימ לע ,הלשממה :דוסי קוח יפל הטלחה ולבקב ,הנידמה אישנ לש תעדה

 .תיתקוח תושרכ ודמעמב הנידמה אישנ ידי לע לעפומש ,יתקוח תעד לוקיש אוה הלשממה

 
 איהש םושמ ,רתיה ןיב ,ךשמהב הבחרהב ריהבנש יפכ ,ונינפבש הרקמה לע הלח הניא ,רגרבכור תכליה םג .12

 – ריעה תצעומ - תילהנמ תושר לש תעדה לוקיש תוריבסב טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיהל תסחייתמ

 ונא ונינפבש הרקמבש דועב ,םושיא בתכ תחת ריע שאר לש ותנוהכל סחיב ,ריעה יבשות ידי לע הרחבנש

 תסנכה ירבח לשו הנידמה אישנ לש יתקוחה תעדה לוקישב טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיהב םינד

 .יוטיב ידיל ואיבהל רומא ותטלחהב אישנהש ,םעה לש תעדה לוקישבו םעה ידי לע ורחבנש

 
 רוחבל תוכזב ,םהיניב ,םייתקוח חרזאו םדא תויוכז לש הרדסב תעגופ םירתועה תדמע ,דועו תאז .13

 רחביהל תוכזב ,הלשממ שארכ ןהכל שקבמש ימ לש רחביהל תוכזב ,תסנכה:דוסי קוחל 5 ףיעסב תנגועמה

 אישנ תוניסחב ,תוריחבה ןויווישב ,ןגוה ךילהל תוכזב ,תסנכה ירבח לש תויתקוחה םהיתויתוכמסבו

 .םיפסונ תודסומבו תסנכב תעגופ ,הלשממה :דוסי קוח יפל הנידמה אישנ תויוכמסב ,הנידמה

 
 ,םיקקוחמה תיבל ויגיצנ תא רחוב םעה .םעה לש ונמאנ אוה אישנה ,הלשממה תעיבקל יתקוחה ךילהב .14

 תא ליטהל שי תסנכה ירבח ןיבמ ימ לע הלאשל עגונב ,םעה תדמע תא אישנה ינפב םיאיבמ םיקקוחמהו

 תא ליטהל ימ לע אישנה תטלחה ,אישנה םע תסנכה ירבח לש תוצעייתהה .הלשממה תבכרה תכאלמ

 תא אטבל םיבייחש ,םייתקוח םישעמ םה הלשממב תסנכה לש ןומיאה תעבהו הלשממה תבכרה תכאלמ

 .םהלש םירחובה ןוצר

 

 ,ונלש הטישה יפ לע ,בייח ,םעל תטלחומ ןומיא תבוח בחש ,ןובירה לש וגיצנ ,םעה לש וגיצנ אוהש ,אישנה

 ירבח תועצמאב ,םעהש ,תסנכה רבח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהלו םעה ןוצר תא םישגהל

 אוה אישנה לש השעמה .הלשממה תבכרה תכאלמ תא וילע ליטהל שקיב ,םיקקוחמה תיבל ורחבש תסנכה

 אל  - תסנכ רבח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תלטה – אישנה השעש השעמה םא .קהבומ יתקוח השעמ

 ךילהתה שדחמ ליחתי ןהבש ,תסנכל תושדח תוריחב ומייקתיו תרזפתמ תסנכה ,הלשממ תמקהב םלשוה

 .הלשממה תמקהל יתקוחה
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 ןוניכל םיכילהב .דבכל שי תאז תילכתו לשממה ןוניכ לש טביהב היטרקומדה לש התילכת איה תאז .15

 תא ףילחהל לוכי וניא יטופישה תעדה לוקיש ,הלשממה לש הנוניכו תסנכל תוריחבב ,יתנידמה לשממה

  .הנידמה אישנ לש יתקוחה תעדה לוקיש תאו םעה לש יתקוחה תעדה לוקיש

 

 אוה ותואש ,הנידמה אישנ לש יתקוחה תעדה לוקישב ברעתמ וניא ,דבכנה טפשמה תיבש איה הכלהה ןכאו .16

 םייתקוחה םיכילהב ברעתמ וניאו הלשממה :דוסי קוח יפל הלשממה ןוניכל םיכילהה תרגסמב ליעפמ

  .ןפוד יאצויו םירידנ םירקמב אלא ,םיקקוחמה תיבב םימייקתמה

 

 יכ שיגדמ ,300 וק תשרפכ עודיה ןידה קספב ,לארשי תלשממ 'נ יליזרב 428/86 ץ"גבב ןהכ םייח טפושה

 תא בטיה לוקשל עדוי אוה יכו םעה ןוצר תא אטבמ אישנה יכו יתקוח אוה הנידמה אישנ לש ודמעמ

 :רמוא אוה ךכו ,רבדל םיעגונה םילוקישה

 

-תיב לש השינעהו הטיפשה תוכמסב ,לוכיבכ ,העיגפ ינפמ רקיע לכ ששוח ינא ןיא"

 .וז םתטיפש תאצות לטבלו תונשל הנידמה אישנ ידיב תוכמס שיו הדימב ,טפשמה

 וא הלשממה ידיב התיה הנודנה תוכמסה וליא ,םגפל םעטו ששח ץמש תוארל יתלכי

 בוברע םושמ ךכב היה ילוא זא יכ :תסנכה ידיב התיה וליא וליפא וא ,היתויושרמ תחא

 לבא .ןאכמ תקקוחמה וא תעצבמה תושרהו ןאכמ תיטופישה תושרה ןיבש םימוחתה

 הנידמה תא ותוישיאב םלגמ אוה .ולאה תויושרה שולש לכל לעמ דמוע הנידמה אישנ

 )580 דומע(  ."....המצע

 :ךשמהבו 

 לעמ דמועהו םעה גיצנ אוהש ,הנידמה אישנ לש דחוימה ודמעמ םייק הלא לע ףסונב״

 ,הליקש שרודה לכ תא יעבדכ לקוש אישנהש ,הקזח .תוירוביצ וא תויטילופ תוקולחמל

 ןיבו העשרה-םרטב ןיב ,האלמ הנינח קינעהל ותוכמס תא ליעפהל טילחמ אוהש ינפל

 )581 דומע( ״הירחאל

 

 יטפשמה ץעויהמ אל - תיטפשמ תעד תווח ךירצ וניא ,םעה לש ונמאנ ,םעה לש וגיצנ אוהש ,הנידמה אישנ

 תעגונש תיתקוחה הלאשה יבגל - אישנה תיבל יטפשמה ץעויהמ אלו תסנכל יטפשמה ץעויהמ אל ,הלשממל



 

 

14 

14 

 אלו הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל שי ימ לע הלאשב םעה ןיבל וניב םימייקש ,םייתקוחה םיסחיל

 .הריתעל םיבישמכ םפרצל םוקמ לכ היה

 

 ידכ םישרדנה םילוקישה תא לוקשל בטיה עדוי ,300 ווק ץ״גבב ןהכ םייח טפושה דובכ רמאש יפכ ,אישנה

 תעד תווח ןתיל םבייחל השקבהו תוריתעל םיבישמכ םיטפשמה םיצעויה לש םפוריצ .םעה ןוצר תא תעדל

 .אישנה לש ותעד לוקישב תוברעתהכ הומכ ,אישנל

 

 וז תמגוד ,תיתואישנ היטרקומד - אהת רשא הנידמב תיטרקומדה לשממה תטיש אהת יכ ,שיגדהל בושח .17

 ירה – הילגנאב וא לארשיב תגהונה הטישה תאמגוד ,תירטנמלרפ היטרקומד וא  תירבה תוצראב תגהונש

 .םעה ןוצר תא תאטבמ תעצבמה תושרה שאר לש הריחבה ,תיטרקומד לשממ תטישב רבודמ דוע לכש

 תועצמאב םג לבא ,תורישי תוריחבב - אישנ וא הלשממ שאר - תעצבמה תושרה שאר תא רוחבל לוכי םעה

 םיריצ תריחב תועצמאב וא ,תורחא תונידמו היגלב ,הילגנא ,לארשיב ומכ ,םיקקוחמה תיבל םיגיצנ תריחב

 תא רחוב םעה ןהבש ,תויטרקומדה תוטישה לכ .תירבה תוצראב ומכ ,אישנה תא תרחובש הדיעוול

 תושרה שאר לש ותריחבל עגונה לכב עבוקה אוה םעה ןוצר ויפל ןורקעה תא תואטבמ ,תעצבמה תושרה

  .תעצבמה

 

 טפשמה תיב םא .תיטופיש תרוקיבל דמוע וניא עיבצהל ימ דעב ,םיחרזאהמ דחא לכ לש תעדה לוקיש .16

 והינתנ ןימינב כ״ח לש ותנוהכ תא עונמל איה םתילכתש ,ושקיבש םידעסה תא םירתועל קינעי דבכנה

 ינשמ הלעמל לש תעדה לוקיש ,היפל הרימאל הלוקש ותטלחה היהת ,הנידמה לש 35 -ה הלשממה שארכ

 ןימינב כ״ח יכ וזירכהש ,ןימיה שוגמ תופסונ תוגלפמלו דוכילל תסנכל תוריחבב ועיבצהש ,םיחרזא ןוילימ

 ,ןולק ןמע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ ושגוה יכ ועדיש העש ,הלשממה תושארל םדמעומ אוה והינתנ

 תיטרקומדה הנידמה תתתשומ םהילעש םייתקוחה תונורקעה םע תבשייתמ הניא תאזכ הטלחה .לטב וניה

 .טרפב לארשיב היטרקומדהו ללכב

 

 ,םיקקוחמה תיב תא ןנוכמ םעה .ןנוכמ אוה ,תסנכב ויגיצנ תועצמאב ,תוריחבה ךילהב םעה לש ודמעמ .17

 – ולש הלועפהו יתקוח דמעמ אוה הזה יתקוחה ךילהב םעה לש ודמעמ .תעצבמה תושרב ןומיא עיבמש

  .יתקוח יפוא תלעב הלועפ איה תסנכל העבצהה
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 הריבעב יפוס ןיד קספב עשרוה םא קר ודיקפתב ןהכל לדחי הלשממה שאר ויפל ןורקיעה תא עבק קקוחמה .18

 רחבנש ,תעצבמה תושרה שארב דמועה ,הלשממה שאר לש דחוימה ודמעמל רע היהש םושמ ןולק המע שיש

 קוח לש ולוטיב תארקל 2001 תנשב ומייקתהש הקוחה תדעוו ינוידב .םעה ןוצר תא םישגהש ,יתקוח ךילהב

 רחאל םאה הלאשב םידקמתמ ,םויה אוהש יפכ וחסונב ,הלשממה :דוסי קוח לש ונוקיתו הרישיה הריחבה

 לש הנוהכ יבגל( ותוא חידהל ךרטצת תסנכהש וא רתלאל חדומ אוה ,הלשממ שאר עישרמ טפשמ תיבש

 תא קיספהל וילע יכ םירובס םה ןיאש אטישפ ,םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתשכ הלשממה שאר

 ףודרת תיטפשמה תכרעמהש תורשפאהמ לודגה וששח תא עיבמ ,זא וראותב ,ןילבר ןבואר כ״ח .)ותנוהכ

 תדעו/םילוקוטורפ ואר( .״היהי אל הזה שיאה״ ורמאי ורחבנ אלש םישנאש ,הלשממה שאר תא

 בשומ ,ןקותמ אל חסונ הרשע שמחה תסנכה ,2001 ץרמב 5 ,א"סשת ,רדאב 'י ,םילשורי ,2789/הקוח

 ראורבפב 26 )א״סשתה( רדאב ׳ג ינש םוי ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעוו תבישימ 266 ׳סמ לוקוטורפ ,ישילש

 htm-02-aw_html/law103/huka2001l/lo.ihttps://www.nevo.c.26:האר )09:00 העש ,2001

 

 ןהכל ,םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש כ״חמ םיענומ ןיא היפל ,השיגה לש הדוסיב דמועה ןויגיהה .19

 תיטרקומדה הטישב רוביצה ןומיאב םסרכמ וניא ,קוחה ןוטלש לש תונורקעב עגופ וניא ,הלשממ שארכ

 םושיא יבתכש ,אוה יתקוחה ןידה תובר תויטרקומד תונידמב ןכאו ,רוביצה ירחבנ לש תורישה רהוטב וא/ו

 ,דועו תאז .הלשממ שארכ ןהכל ונמימ םיענומ םניא ,ןולק ןמע שיש תוריבעב םדא דגנ םידמועו םייולת

 לע ,ונתוהכמ תעצבמ תושר שאר לש ותרבעה לע תויתועמשמ תולבגה תומייק תובר תיטרקומד  תונידמב

 .ומישאהל ןתינ ןהבש תוריבעה לעו ןידל ודימעהל הטלחהה לע ,ולש הריקחה יכילה

 

 וניא ,ןולק ןמיע שיש תוריבעב םושיא בתכ ודגנ שגוהש ימ ויפל יתקוחה ןידה לש וסיסבב דמועש ןויגיהה .20

 לע רחבנ תעצבמה תושרה שארש ךכב אוה – הלשממ שאר וא אישנ – תעצבמה תושרה שארכ ןהכלמ עונמ

 םעטה תא םילשמה ,ףסונ םעט .םתנוהכמ םתוא ריבעהל לוכי ,םעה קר ןכלו ,םעה ידי לע ןובירה ידי

 רורשל הלוכי היטרקומדב היפל ,תינידמה הבשחמה םוחתב םיגוה לש העדה אוה ,ונמימ עבונהו ןושארה

 הלוכיש - תוחיתמ ,םמצע ןיבל םניב ,תיטרקומדה הנידמה לש תויסאלקה תויושרה שולש ןיב תוחיתמ

 .רוביצה ירחבנ לש תטילופ הפידר ירוחאמ דומעלו םוזיל רוביצ ירחבנ םניאש ,םינוש לשממ ימרוגל םורגל
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 יתקוח חותינ

 

 הלשממ תבכרה יכילהב הנידמה אישנ לש תיתקוחה ותטלחה לש ביכרמה תא דדובל םיעיצמ םירתועה .21

 םיעיצמש ידוחייה הנבמה תא ןחבנ ןלהל .תוריבסה רסוח תליעב תילהנימ תיטופיש תרוקיב הילע ליחהלו

 :םלשה טבמה תא םירבדה חתפב גיצהל יחרכה ךא .דחאל דחא ויביכרמ תא ךירפהל שקבנו םירתועה

 יללכ סיסב לע אלש ,לארשיב תוריחבה תא לכסי טפשמה תיב יכ איה םירתועה תשירד השעמל הכלה

 .תננוכמה הפיסאה ידיב שארמ ועבקנש םיינויווש קחשמ

 

 עגרל םלעתנ םא ףא ךא .םירתועה תדמעמ הכופה הדמע שרופמב עבק דוסיה קקוחמ ,דימ הארנש יפכ .22

 תיטרקומדה הריחבה לוכיסל םירתועה לש השירדב רבודמ - קקוחמה לש הקיתש ןיימדנו ולא תועיבקמ

 .שארמ העודי דוסי תקיקח סיסב לע אלש ,טפשמ תיב ידיב לארשיב

 

 םירתועה תשירדמ תרחא שרופמב עבק דוסיה קקוחמ

 

 הריבע תמחמ ,הלשממ שאר תנוהכ תקספהל םיאנת 18 ףיעסב שרופמב עבוק הלשממה :דוסי קוח .23

 הטולח העשרה וא תסנכה לש הטלחה תפסותב ןולק המיע שיש הריבעב הנושאר האכרעב העשרה הרקיעש

 אל דוסיה קקוחמ םושיא בתכ שיגהל הטלחהה בלשב .תסנכה תטלחהב ךרוצ אלב ,ןולק המיע שיש הריבעב

 ."הריבע תמחמ הלשממ שאר לש הנוהכ תקספה" רדגל םשאנה תא איבמ

 

 תושרופמ םיסחייתמ 2001-א"סשת הלשממה קוחל 4 ףיעס םג ומכ ,הלשממה:דוסי קוחל )ג(17 ףיעס .24

 ךילהה לוהינ ןפוא תא םיעבוקו םושיא בתכ ודגנ שגוהש רחאל הלשממ ביכרמ הלשממ שאר ובש בצמל

 .יטפשמה

 

  .קוחה ןוטליש ןורקע תחת תורתוחו דוסיה קקוחמ לש תושרופמ תועיבקל אופא תדגונמ םירתועה תונעט .25
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 תוריבסה תליעלו ילהנימה טפשמל םיפופכ םניא הלשממ תמקהל םיכילה

 

 טפשמה יללכ יפל הלשממ תבכרהל םיכילהב ,אישנה תוטלחהב תיטופיש תוברעתה םישקבמ םירתועה .26

 ןמ ,תיתקוח הלועפ סינכהל דוסיה ןמ היוגש העצהב רבודמ .תינוציק תוריבס רסוח לש הליעב ,ילהנימה

 תויוכז סינכהל יוגש ןויסינב רבודמ ,דועו תאז .ילהנימ טפשמ לש תיביטמרונ תרגסמל ,הנושארה הלעמה

 תויקוח ןורקע לש תלבוכה תרגסמל חרזאה תוריח תא תושדקמ רשא הלעמב תונושאר חרזאו םדא

 לובכל ותילכתש להנימה תויקוח ןורקע םשב ןוטלישה ינפב חרזאה תא לובכל םיעיצמ םירתועה .להנימה

 :ןמקלדכ תויעב תרדסב אטבתמ הז תורצוי ךופיה .חרזאה ינפב ןוטלשה תא

 

 םיירטשמ םייתקוח תונורקעבו םייתקוח חרזאו םדא תויוכז לש הרדסב תעגופ םירתועה תדמע

 

 רוחבל שקבמ םדאש יממ הנוהכ תענמנ רשאכ .תסנכה:דוסי קוחל 5 ףיעסב תנגועמה רוחבל תוכזב העיגפ .27

 לע שקובמה דעסה תא םינווכמ םירתועהש הדבועה .רחבנה לש קר אלו רחובה לש ותוכז תעגפנש ירה וב

 .רחובה לש הריחבה תא לכסמ הז דעסש הדבועה תא הנשמ הניא הנידמה אישנל םדי

 

 תועצמאב הלשממ שאר רוחבל תוכזה ןיבל תסנכל רוחבל תוכזה ןיב קתנל םיסנמ םירתועה םנמא .28

 .דוסיה יקוחב םירדסההמו הקיטילופה לש התוהממ תמלעתמה הדמע איה וז ךא .תסנכל םירחבנה

 תמקה איה תסנכל תוריחבה תועצמאב אטבל םירחובה םישקבמש רתויב הבושחה תיטילופה הערכהה

 עראש יפכ תסנכה תא שדחמ רחביו םעה בושי הלשממ רדעיהבש עבוק דוסיה קקוחמ ידכב אל .הלשממה

 לש שומימ ןיא ךא הבר תובישח תעדונ תסנכה לש הקיקח תוליעפל .הנורחאה הנשה ךלהמב םימעפ שולש

 רוחבל תוכזה איה תסנכ ירבח רוחבל תוכזה לש יוטיבה תגספ .הלשממ תמקה אלל תסנכל רחובה ןוצר

 .הלשממ שאר תושארב הלשממ ונייהד ,ןוטלש םתועצמאב

 

 השארב דמועהו הלשממ תריחבב רחובה ןוצר תא שממל ולכוי אל הלא ךא טנמלרפ ירבח רחבי רחובה םא

 .ותריחב לש הצקוע לטינש ירה
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 תסנכה :דוסי קוחל 6 ףיעסב תנגועמה תוכז .הלשממ שארכ ןהכל שקבמש ימ לש רחביהל תוכזב העיגפ .29

 ,דמעומ רשאכ הז דוסי קוחל א7 ו 7 ,א6 םיפיעסב םייונמה םיגירחה לש הרוגס המישר תרגסמב תלבגומו

 .וז המישרב ללכנ אל ,םושיא בתכ ודגנ שיגהל טלחוהש

 

 ןומא ןתיל שקבמש תסנכה ירבחמ דחא לכ לש תויתקוחה ויתויוכמסבו רחביהל תוכזב תישיא העיגפ .30

 תתל תיתקוחה ותוכזב העיגפה רואל ,תאז .םושיא בתכ ודגנ שגוהש ,דמעומה לש ותושארב הלשממב

 הדבועה רואל םג תאזו .תסנכל ורחביה לש תיזכרמ תילכת ךכב אלמלו ותעד לוקיש יפל הלשממב ןומא

 תכירעו תסנכה ירבחמ דחא לכ לש הנוהכה תפוקת רוציק העמשמ הלשממ תמקה תעינמש הטושפה

 .תומדקומ תוריחב

 

 דובכ :דוסי קוחל 2 ףיעסל םאתהב םדאה דובכל תיתקוחה תוכזה ןמ תרזגנה ,ןויוושל םדאה תוכזב העיגפ .31

 'נ רלסר 8296/07 צ"גב ;)1994( 353 )3(חמ ד"פ ,םשו די 'נ טרפוה 5394/92 צ"גב :ואר( .ותוריחו םדאה

 לכ אלש רמאנ ובש ,)2015( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןמטוג 3166/14 ץ"גב וושהו ;)2012( לארשי תסנכ

 םג ןנד הרקמב יכ המוד ךא .םדאה דובכמ תרזגנה ,ןויוושל תוכזב העיגפ ידכ הלוע תוריחבב ןויוושב העיגפ

 .)דובכב העיגפ ידכ הלועה ,ןויוושב העיגפב םג רבודמ ןמטוג ןיינעב הנחבהה יפל

 

 :דוסי קוחל 2 ףיעסל םאתהב םדאה דובכל תיתקוחה תוכזה ןמ איה ףא תרזגנה ןגוה ךילהל תוכזב העיגפ .32

 ןתניהב .)1994 ,תיתקוח תונשרפ ,ישילש ךרכ( טפשמב תונשרפ קרב ןרהא :ואר( ותוריחו םדאה דובכ

 בלשב םייתסמש ןגוה ךילה אלל ולא תויוכז לש הלילש לכש ירה ,ןויוושלו רחביהל ,רוחבל תויוכזב תועיגפה

 .ןגוה ךילהל תיתקוחה תוכזב םג תעגופ ,הטולח העשרה לש

 

 הלאכל תסנכל םירחבנה תקולח ךות תסנכה :דוסי קוחב 4 ףיעסל דוגינב תוריחבה ןויוושב העיגפ .33

 ןמ תסנכ רבח תנוהכב תמכתסמ םהב הריחבהש הלאכו הלשממ תושארב הנוהכ תרשפאמ םהב הריחבהש

 .))1969( 693 )1(גכ ד"פ ,רצואה רש 'נ ןמגרב 98/69 צ”גב :ואר( .הרושה

 

 הקיספב עבקנ םנמא .הנידמה אישנ :דוסי קוחל )א(13 ףיעסל דוגינב הנידמה אישנ תוניסחב העיגפ .34

 רואל ךא ,)תישיאה ותוניסחמ לידבהל( תוכמסמ הגירחב עצבמ אישנהש תולועפ לע הלח הניא וז תוניסחש

 ןויסינ הווהמ אלא ךכל רישכ ונניאש ימ לע הלשממ תבכרה תלטהל תעגונ הניא םירתועה תנעטש הדבועה
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 תוברעתהב רבודמש ירה ,תוריבס ימעטמ ותוכמס ירדגב אישנה לש ותעד לוקישב תיטופיש תוברעתהל

 ןייטשניבור ןונמא 'פורפ 'נ ןנור 706/94 ץ"גב :הז ןיינעל ואר .אישנה תוניסח לש יתקוחה ןורקיעל תדגונמה

 .)1999( 389 )5(גנ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש

 
 לוקישמ הנידמה אישנ קוריפ .הלשממה :דוסי קוחל 9-ו 7 םיפיעס יפל הנידמה אישנ תויוכמסב העיגפ .35

 תא רפמ ,תוילהנימ תויושר תומלוהש ,תוריבס לש תוילהנימ תוליעב ,הלשממ תמקה יניינעב יתקוחה ותעד

 .הלשממ ביכרהל םייקה יוכיסל םאתהב ,אישנל תעדה לוקיש תא וקינעהש הלשממה :דוסי קוח תוארוה

 

 רוציק לשב ןהו הב םיצפח הירבח בורש ,הלשממב ןומא ןתילמ התעינמ לשב ןה – תסנכב תידסומ העיגפ .36

 .הלשממ תמקה יאמ רזגנה ,הנוהכה

 

 הקיקח רדעיהב ,עירכהל טפשמה תיב תרירג .הטיפש יתלב הלאשב לופיט לשב תטפושה תושרב העיגפ  .37

 עגפת - הנשמ הלעמל הזמ לארשיב תיטילופה תכרעמה תא הקיסעמש ,תיזכרמה תיטילופה הלאשב ,הרורב

 ץ"גב :ואר( .תידסומ הטיפש הניא היגוסה ךכיפל .טפשמה תיבב רוביצה ןומאב שונא ןפואב קפס אלל

 .))1988( ןוחטיבה רש 'נ רלסר 910/86

 

 לע הלשממ תבכרה תלטה תוריבס תלאשב הערכה ךרוצלש הדבועה ,תיביטמרונ תוטיפש לש טביהב םג ךא

 דמעומה תנוהכ לש תילילשה וא תיבויחה המורתה תדימ תא ןובשחב איבהל חרכהה ןמ םיוסמ דמעומ

 וזכ הלאש .תיטילופ איה הלש תיתוהמה הבושתה רשא הלאשל תיטפשמה הלאשה תא תכפוה ,דיקפתב

 .תיביטמרונ הטיפש הנניא

 

 ,יביטקייבוא ןיחבת יפל הלשממ תושארל דמעומ לש תורישכ רסוחב תיטופיש הערכהמ לשמל לידבהל ,תאז

 יבויחה סחיה תלאשל עגונ וניאו תוריבסה םוחתמ "קזח" תעד לוקיש ברעמ וניאו הקיקחב שרופמב עבקנש

 .הלשממ תושארל דמעומ ותוא לש ותנוהכמ היופצה המורתל ילילשה וא
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 םירתועה םישרודש הוותמב םימייקתמ אל ללכ םייתקוח תונורקעו תויוכזב העיגפל םיאנתה

 

 םג השעמל ברעתי תאז תועצמאבו ,אישנה לש ותעד לוקישב ברעתי טפשמה תיב יכ םישרוד םירתועה .38

 ימעטמ ,ןומא תתל הלשממ תבכרהל דמעומ הזיאב םיטילחמש ,םהירחובו תסנכה ירבח לש תעדה לוקישב

 תועיגפה חכונל .הלא תעד ילוקישב ברעתהל ותוא הכימסמ יהשלכ הקיקחש ילבמו אדירג תוריבס

 .םייתקוחה תונורקעבו תויוכזב העיגפל םיאנתב דומעל הזכש ךלהמ לע ,וזכ תוברעתהבש תויתקוחה

 

 :דוסי קוחל 2 ףיעסב תנגועמש ,דובכל תוכזה ןמ ןהיתש תורזגנה ,ןגוה ךילהל תוכזבו ןויוושל תוכזב העיגפ .39

 אוה הלבגהה תקספב ןושארה יאנתה .הלבגהה תקספ יאנת יפל קרו ךא תירשפא ,ותוריחו םדאה דובכ

 ןחבמב אופא תלשוכ םירתועה תשירד .וב תשרופמ הכמסה חוכמ קוח יפל וא קוחב היהת העיגפהש עודיכ

 יפלש תויוכזב עוגפלמ עונמ ,תינוטלש תושר לככ ,טפשמה תיב .הלבגהה תקספ לש יעמשמ-דחהו ןושארה

 .תשרופמ הקיקח אלל ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח

 

 ןיאש ,תסנכה :דוסי קוח ,ידסומ דוסי קוחב תנגועמ תוריחבב ןויוושבו רחביהל תוכזב ,רוחבל תוכזב העיגפ .40

 ,הקיספב תושיגה יפל םג .דוסי קוח ןוקית תועצמאב אלא ,תירשפא הניא ללכ איה ךכיפלו הלבגה תקספ וב

 ,הלבגהה תקספ יאנתב דומעל הלא תויתקוח תועיגפ לעש ירה ,תיטופיש הלבגה תקספ תועיצמ רשא

 .תשרופמ הקיקח אוה םהבש ןושארהש

 

 תשרופמ הקיקח אללו תוריבס ילוקישמ םייתקוח םיכרעו תויוכז לש רידנ ץבקמב העיגפל םירתועה תשירד .41

 תשירד תא לוספל ידכב הדבל תוראותמה תויתקוחה תועיגפהמ תחא לכב יד .תיתקוח יתלב אופא הניה

 .וידחי םתורבטצהב רמוחו לק ,םירתועה

 

י להנימה טפשמה יללכ ל םייתקוח םיעוריא ים  תפפכהב םיינויעה יש קה  

 טפשמה יללכ םשב הלשממ תבכרה תלטהב הנידמה אישנ תעד לוקישב ברעתהל םישקבמ םירתועה .42

 תעמתשמ הלבגה התויהב הז ןורקיעמ תרזגנש תוריבסה תליעו להנימה תויקוח ןורקע םשארבש ,ילהנימה

 :תילהנימה תושרה לש התכמסה לש
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 תחנהל חכוה וב םוקמ ,חרזאל דעס קינעהל ידכ ברעתמ הז טפשמ-תיב"

 ןיב ,התוכמסמ הגרח וא התוכמס תלעפהמ ןידכ אלש הענמנ תושרה יכ ,ותעד

 וקנעוהש תורדגומה תויוכמסה לש תומאה 'ד םוחתל ץוחמ לא האיצי ידי-לע

 הריבס יתלב הלעפהב היוטיבש תוכמסמ הגירח ידי-לע ןיבו ,ךימסמה קוקיחב

 ןווכתנ אל קקוחמה יכ ,איה החנה ירהש ,תושרל ונקוהש תויוכמסה לש

 ".ריבס יתלב ןפואב לועפל תוכמס תושרל תונקהל

 השגדהה ;)1981( 457 ,449 )2(ול ,תרושקתה רש 'נ יסגול 376/81 ץ"גב(

 .)הפסוה

 

 ןורקע אוה החנמה ןורקיעה חרזאל סחיבש דועב .דבלב תעצבמה תושרה לע לח להנימה תויקוח ןורקע .43

 לע רזוג להנימה תויקוח ןורקע ,שרופמב רסאנש המ טעמל רתומ לכהש איה לדחמה תרירב ויפלש ,תויקוחה

 .שרופמב הל רתוהש המ טעמל הילע רוסא לכה היפלו הכופה הסיפת תעצבמה תושרה

 

 .ןוטלישה ינפמ חרזאה שפוח לע ןגהל :דחא אוה להנימה תויקוח ןורקעו תויקוחה ןורקע דוסיב דמועש לנויצרה 

 לבוכ להנימה תויקוח ןורקע ךדיאמ .חרזאה רובע שפוח לש לדחמה תרירב תא תויקוחה ןורקע עבוק ךכ םשל

 רש .נ בייש 144/50 ץ"גב( חרזאה תויוריח תא םצמצל לולעש ןפואב לועפלמ תילהנימה תושרה ידי תא

 םיצלאנ םיחרזאהש תויוכמסבו םיבאשמב קדצומ יתלב שומיש תושעל וא ,))1951( 399 ה ד"פ ,ןוחטיבה

 ד"פ ,ךוניחה רש .נ לארשיב םיימויה םינותיעה דוגיא 757/84 ץ"גב( תילהנימה תושרה לש התושרל דימעהל

 .))1987( 337 )4(אמ

 

 רחובה לש ותוריח תא תאטבמה תוכז .רחביהלו רוחבל חרזאה תוכזל יוטיב איה הלשממ תמקה ,ליעל טרופמכ .44

 .תשרופמ הקיקח יפ לע אלש ,ןוטלישה דצמ הלבגה ינפמ ןגהל הבוח וז תוריח לע .רחבנהו

 

 תושר לש תינוטליש הלועפכ חרזאה תוריח תא תואטבמ רשא ולא תויתקוח תויוכזב תוארל םישקבמ םירתועה .45

 תורצויה תא םירתועה םיכפוה ךכב .להנימה תויקוח ןורקע לש וילבכ תא ןהילע ליטהל םישקבמו תילהנימ

 ינפב ןוטלשה תא לובכל ותילכת לכש ,להנימה תויקוח ןורקע םשב ןוטלישה ינפב חרזאה תא לובכל םיעיצמו

 .חרזאה
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 רסוח תליעל םייתקוחה וידיקפת תגספב הנידמה אישנ תא ףיפכהל םירתועה םישקבמ תידסומה המרב .46

 םירתועה םישקבמ ,רחובה ןוצר יפל הלשממה תבכרה ייוכיס רותיאל ילכ אישנה תויהב ,ךכמ בושח .תוריבסה

 .תוריבסה רסוח תליעל ,הלשממ תבכרה יניינעב םהירחוב םשב תסנכה ירבח תערכה תא םג ףיפכהל השעמל

 

 לש חילש תניחבב איהו המצע לשמ תינושאר תוכמס ןיא תילהנימה תושרל .תורצוי ךופיהב בוש רבודמ .47

 ירדגב תדמוע איה םא הלש הטלחה לכ תנחבנ הז עקר לע .תיטרקנוק הלועפ לכל התוא ךימסמש ,קקוחמה

 לש הכמסהה תולובגמ תגרוח ,תינוציק תוריבס רסוחב הלועפש הקזח ,הקיספה יפל .הילע הלטוהש תוחילשה

 .קקוחמה

 

 תויוכמסב ונא םיקסוע רשאכ יאדוובו אישנה לש תויתקוחה ויתויוכמסב םיקסוע ונא רשאכ תאז תמועל

 יניינעב ויתוטלחהב אישנה ללקשמ תויטילופה םהיתופדעה תאש ,תקקוחמה תושרה ירבח לש תויתקוחה

 תלבגומ הניאש תינוביר תינוטליש תושר תערכהב ונל ןיינע .חלשמב אלא חילשב ןיינע ונל ןיא ,הלשממ תבכרה

 תא ןוחבל םוקמ ןיא ךכיפל .הערכהה רוקמ המצע איה אלא תרחא תושר לש היתונווכ רחא תוקחתהל ןויסינל

 תושר לש תונווכל ףופכ וניא הז תעד לוקישש ןוויכמ ,תיאמצע תיתקוח תושר לש תעדה לוקיש תוריבס

 .קוחב תושרופמה תולבגמל קרו ךא ףופכ אלא ,הכימסמ

 

 ךא הלח איהו דבלב ילהנימה טפשמל ילארשיה טפשמב תנווכמ תוריבסה רסוח תליע השעמל הכלהש הביסה וז

 .ודוסימ יוגש אוה ,תוריבסה תליע תא תיתקוח תושר לע ליחהל ,ןויסינ לכ ןכל .תעצבמה תושרה לע קרו

 

 ינחבמב תדמוע הניא איה םא הלטב תיאמצע תיתקוח תושר לש הלועפ היפלש םירתועה תדמע לבקתת םא .48

  .תיאמצע תיתקוח תושר איה ףאש תטפושה תושרה יפלכ םג ןווכת וזכש הדמעש ירה ,תוריבסה

 

 ועבקיו תטפושה תושרה תוערכה לע תוריבס תרוקיב ומייקי תוינוטלש תויושרש תעדה לע לבקתמ יתלבש םשכ

 ימעטמ ,לטבל תעדה לע לבקתמ יתלב םג ךכ ,תוריבסה םחתממ תוגרוח ןהיניעב ואצמייש תוערכהל תולטב

 תאש תסנכה ירבח ומכ ךכמ רתוי דועו הנידמה אישנ ומכ תויאמצע תויתקוח תויושר לש תוערכה ,תוריבס

 .הלשממ תבכרה תלטה יניינעב ויתוטלחהב אישנה ףקשמ םתערכה
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תיטילופ הערכה לע תוריב ס ינחבמ תלחהב לופכ טרדנטסל ןוכי  סה  

 

 םירדסהה לש יסחי טוריפב םינייפאתמ ,םלועה יבחרב םיידסומ הקוח יקרפ םג ומכ ,םיידסומ דוסי יקוח .49

 תוביציב ךרוצה איה ךכל הביסה ."םיטרדנטס" תוחפ הברהו "םיללכ" רתוי הברה אצמנ .םהב םיעובקה

 םיפתתשמה לכל םיעודיה םיינויווש קחשמ יללכ םנשיש ךכב רוביצה ןומאב םג ומכ תינוטלש תואדוובו

 .שארמ

 

 יתלב םושייל ששח ררועל לולע תוריבסה תליע ומכ שימג טרדנטסב םייתקוח קחשמ יללכ עובקל ןויסינ

 .ןשרפה לש תיטילופה ותפדעהל םאתהב ללכה לש ינויווש

 

 תוצרפ םותסל התבוח ןכ לעו היתויושרב ונהכי םימלשומ םישנאש החינמ הניא םלועל ,האירב היטרקומד

  .לופכ טרדנטסל לאיצנטופה םצע תא עונמלו

 

 רוביצב םיקלחש הדבועה םצע ,הערל לצונת אל לופכ טרדנטסל תורשפאהש ךכל בורעל היה ןתינ וליא םג

 .תאז םירשפאמש קחשמ יללכמ ענמיהל הביס הווהמ לופכ טרדנטס לעפוהש שושחל םילולע

 

 תא תיתוהמה המרב עונמל תקפסמ הביס הווהמ ,תיטילופ הדמע רואל ,לופכ טרדנטסמ ראותמה ששחה .50

 הביס הווהמ הז ששח ,רעצמל ךא .םייטילופ םישיא לש םתנוהכ תלאש לע תוריבסה רסוח תליע םושיי

 .ליעל טרופמכ תידסומ תוטיפש רסוח ימעטמ וזכש היגוסב יטופיש ןויד תינוידה המרב עונמל

 

 טפשמ אלל רוביצה תריחב תא לוספל דיחי םדאל חכ הקינעמ םירתועה תדמע

 

 רוחבל רוביצה ירחבנמ ודבל עונמל לוכי הלשממל יטפשמה ץעויה יכ איה םירתועה תשירד תועמשמ .51

 תאצותש לככ .הלשממל יטפשמה ץעויה ידיב הנותנ םושיא בתכ תשגה לע הטלחהה .הלשממ שאר תנוהכב

 ירה ,טפשמה תיבב ןחבמל ותטלחה הדמע םרטב הלשממ תושארב ןהכל תלוכיה תליספ איה ותטלחה

 לע תנעשנ םלועל רשא ,היטרקומדה לש דוסיה יללכל דוגינב ןוזיא וא םלב לכ אלל חוכ דקומ ןאכ רצונש

 .םימלבו םינוזיא



 

 

24 

24 

ונניינעב הלח "יסחנפ ת כלה" יכ הנעטה תלילש  

 

 ןעמל םיחרזא – יתימא 4267/93 ץ"גב( ונניינעב "יסחנפ תכלה" לש התלוחתל ןועטל םישקבמ םירתועה .52

 ןיינעב םג ומכ( יסחנפ ןיינעב .))1993( 441 )5(זמ ד"פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ תודימה רהוטו ןיקת להנימ

 )יערד ןיינעב רשל וא( רש ןגסל הנוהכ תעיקפ עבק אל קקוחמהש ףא לע יכ קספנ )ליבקמב קספנש יערד

 תינוציק תוריבס רסוח ימעטמ ברעתהל טפשמה תיב לעש ירה ,םושיא בתכ תשגה לע הטלחהה בלשב

 .דחוש תריבעב םושיא בתכ תשגה לע הטלחהה בלשב רשה ןגס תא רטפל אלש הלשממה שאר לש ותטלחהב

 

 תיבש יוארה ןמו םיטושפ אל םיישק תררועמ םירש ינגסלו םירשל סחיב יסחנפ תכלהש איה ונתדמע .53

 .שדחמ התוא ןחבי ןוילעה טפשמה

 

 וב עבקנו שדחמ הלשממה :דוסי קוח קקחנש תעב םלועה ןמ הלטב יסחנפ תכלה יכ ןועטל שקבנ דוע

 בתכ בלשב אלו תיפוסה העשרהה בלשב הריבע תמחמ רש לש ותנוהכ תקספהל ילילפ לובג וק שרופמב

 .םושיאה

 

 )6(זנ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 1993/03 ץ"גב( ,יבגנה תשרפב םנמא

 קוחש ןוויכמ הכלהה תא הנשמ וניא ,דוסיה קוח ןוקית היפלש הדמע ןישח טפושה עיבה ,))2003( 817

 הלשממה שאר לש תעדה לוקיש תוריבסב תקסוע יסחנפ תשרפ וליאו רשה תורישכ לע רבדמ דוסיה

 םה ןיינעב ןישח טפושה לש וירבד ,התחדנ יבגנה ןיינעב הריתעהש הדבועה חכונל ךא .םירוטיפ לע הטלחהב

 .יסחנפ תכלה תא שדחמ ועבק אלו בגא תרמא תניחבב

 

 םיבצמה ןיב םיידוסיה םילדבהה לע ,התע דע ונטרפ רבכש תונורקעה דוסי לע ,עיבצהל שקבנ ,רומאה ףרח .54

 ןיא יכ ןעטנ .אישנה ידיב הלשממ תבכרה תלטהל סחיב ןנד היגוסה ןיבל יערדו יסחנפ תוכלה וקסע םהבש

 .םהיניב םיידוסי םילדבה המכ לשב םירקמה ןיב תוושהל םוקמ לכ

 

 ןיינעכ תיטופיש תרוקיבל ףופכה הלשממ שאר לש הטלחה לע תרוקיבב רבודמ יסחנפ ןיינעבש דועב ,תישאר .55

 תינהנו ותוכמס ירדגב תאצמנה אישנ לש הטלחה לע תיטופיש תרוקיבל השירדב רבודמ ונניינעב ,הרגישבש

 .תוניסחמ
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 יפל ףופכה ילהנימ תעד לוקיש אוה םירש ירוטיפ לע הטלחהב הלשממ שאר לש תעדה לוקישש דועב ,תינש .56

 תעד לוקיש ,ליעל טרופמכ ,אוה הלשממ תבכרהב אישנה לש תעדה לוקיש ,תוריבסה תליעל הקיספה

 .וז תוברעתה תליעל ףופכ ונניאש ,יתקוח

 

 לש ודיקפת ,ודיקפתל רש לש ותמאתה תא יללכ ןפואב ןוחבל הלשממ שאר לש ודיקפתש דועב ,תישילש .57

 וא תיטילופ הניחבמ ויניעב יואר אצמנ דמעומ הזיא אלו הלשממה תבכרה ייוכיס תא ןוחבל אוה אישנה

 ללכ אוה םא ויניעב יוארה דמעומל סחיב אישנה לש תעדה לוקישב ברעתהל םוקמ ןיא ,אליממ .תיכרע

 .ויניעב יוארה דמעומה אוה ימ לקוש ונניא

 

 לש תעדה לוקישב תוברעתה העמשמ ,הלשממ תבכרה יניינעב אישנה לש תעדה לוקישב תוברעתה ,תיעיבר .58

 ירבח תא םירחוב רשא ,םירחובה רוביצ ,ןובירה לש תעדה לוקישבו ןומא תתל דמעומ הזיאב תסנכה ירבח

 לשו םעה לש תיטרקומדה הריחבב תוברעתה .הלשממ םיקי ימ הלאשה יפ לע הנושארבו שארב תסנכה

 .םעה תונוביר לש היתודוסי תא תטטוממ תוריבס ילוקישמ תסנכ ירבח

 

 .הלשממ תושארל דמעוממ הנוהכ תעינמ לש התעפשהכ רשמ הנוהכ תעינמ לש התעפשה ירה אל ,תישימח .59

 הלולע ףא השעמלו רתוי הברה קומע ןפואב רוביצה תריחבב תעגופ הלשממ תושארל דמעוממ הנוהכ תעינמ

 .תסנכה תכימתמ תונהיל לגוסמש רחא דמעומ ןיא םא ,ינוטלש םותס יובמל הלוכ הנידמה תא ליבוהל

 

 ונניינעב הלח רגרבכור תכלה יכ הנעטה תלילש

 

 סחיב ריעה תצעומ לש תעדה לוקיש תוריבסב ברעתהל שי יכ תדמלמ רגרבכור תכלה יכ ,הנעטל רשא .60

 שגוה רבכש רחאל דמעומב רוביצה לש תשרופמ הריחב תורמל ,םושיא בתכ תחת ריע שאר לש ותנוהכל

 .קלחל שי ,םושיאה בתכ ודגנ

 

 המ ןיא .ריעה תצעומ :תילהנימ תושר לש תעד לוקישב תוברעתהב רבודמ ,יסחנפ ןיינעב ומכ ,ןאכ םג .61

 לוקישב תוברעתהה תוליעו ףקיהל ילהנימ תעד לוקישב תוברעתהה ףקיהו תוברעתהה תוליעמ שיקהל
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 םהב רחובש רוביצה לשו תסנכה ירבח לש יתקוחה תעדה לוקישב אלש יאדובו ,אישנה לש יתקוחה תעדה

 .יוטיב ידיל איבהל אישנה רומא ותואש

 

 .תימוקמה תושרל תוריחבב רוביצה תריחב ירהכ הנידמב תויללכה תוריחבב רוביצה תריחב ירה אל ,ףסונב .62

 םירחובה רוביצ תאז תמועל .הנידמה יחרזא ללכל – "סומד"ל הרוסמ ,הירעב תוברל ,הנידמב תונובירה

 ףקיה ןיב תוושהל המ ןיא ןכ לע .ןובירה ול קינעהל רחבש תולבגומ תויוכמסמ הנהנ תימוקמ תושרל

 תאטבתמש ,העיגפה ףקיה תמועל תויללכה תוריחבב רחובה ןוצר לוכיסב תאטבתמש תיטרקומדה העיגפה

 .תימוקמ תושרב רחובה ןוצר לוכיסב

 

 ירחבנ ידימ הייריעב הטילשה תעקפה רשפאמ קקוחמה הבש תיסחיה תולקב תוארל ןתינ רבדל היאר .63

 .האורק הדעו לש הידיל ,רוביצה

 

 הוושמ טפשמ

 

 רסוחמ תלבוס םושיא בתכ לש בלשב רוביצ רחבנ ידיב הלשממ תבכרהש איה םירתועה תדמעו רחאמ .64

 תנוהכ לש הייגוסב ,תוטלובה תויברעמה תונידמה לש תוריבסה שוח תא ןוחבל שקבנ ,"תינוציק" תוריבס

 תיטמרד תימידקת הנעט ןוחבל טפשמה תיב אובב ,ונתדמעל .םושיא בתכ תחת אישנ וא הלשממ שאר

 עייסל םילוכי תונקותמ תונידמב םילבוקמה םיללכה ,הנוהכל הלשממ שאר לש ותסינכ תוריבסל סחיב

 .רחובה תערכהב תיטופיש תוברעתהל ריבסה טרדנטסה רותיאב

  

 ןכותבו תונידמ 62 וב םירבחש ףוג םעטמ יביטקלוק טרדנטסל טבמב חתפנ ,תורקסנה תונידמל שגינ םרטב .65

 םיווק הוותמש ח"וד המסרפ ,)היצנו תדעו( הקיקח תרזעב היטרקומדל תיאפוריאה הצעומה .לארשי

 םיללכה תא ןחבנ ןכמ רחאל .רחביהלו רוחבל תוכזל סחיב תויתקוח תועיבקו תוריחב יקוחל םיחנמ

 תוברעתה יאל תעגונש הקיספ ונאצמ םג הבש ,הינטירב תא ןחבנ .תוטלובה תויברעמה תונידמב םילבוקמה

 תוברעתהל הריתעה דגנ ליעל ונגצהש הדמעל דואמ המוד ןפואב ,הלשממ תמקה יניינעב הכלמה תוכמסב

 ומכ ןלוכבש ,הילרטסואבו הדנקב לבוקמה תא םג ןחבנ .הז ןיינעב לארשיב אישנה תוכמסב תיטופיש

 תא םג ןחבנ .טנמלרפה ןומא לע ןעשנ תעצבמה תושרה שארו לארשיל המוד רטשמה תטיש ,הינטירבב

 תויברעמ תונידמב רבודמ ןיידע ךא ,תורישי תוריחבב םהב רחבנ אישנה םנמאש תירבה תוצראו תפרצ
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 .םושיא בתכ תחת תעצבמ תושר שאר תנוהכ לש תידוסי הלאש התואל תובישמ רבד לש ופוסבש תוטלוב

  .OECD ה ןוגראב תורבחה תופסונ תויברעמ תונידמ דחוימב יתיצמת ןפואב ןחבנו ךישמנ ףוסבל

 
 לש ותורשפא תעינמל רכז ןיא ,ונחב ןתואש תוטלובה תויברעמה תונידמה לכב .תישארל תירחא םידקנ .66

  .םושיאה בתכ בלשב תעצבמה תושרה שארב ןהכלמ םדא

 

 ןמזל אלא ,המרה הרשמל רחביהל תורשפאה תא תוליבגמ ןניאו שדוק תדרחב תוגהונ ונרקסש תונידמה לכ

 תורקסנה תונידמהמ תחא ףאב ונאצמ אל .רסאמ תררוגש הריבעב טפשמ תיבב העשרה רחאל קרו בוצק

 .םושיא בתכ ודגנכ שגוהש םדאמ הלשממ שארכ ןהכל תוכזה תלבגה

 

 ,הלשממ שארכ הנוהכל תורישכה יאנת ןיב )תידומלת טעמכה( הקולחל רכז תורקסנה תונידמב ונאצמ אל

 תמחמ העינמל רכז תורקסנה תונידמב ונאצמ אל .הלשממה תבכרהל טדנמה תקנעהל םיאנתה ןיבל

  .הנממ םרוג לש תעד לוקישב "תוריבס"

 

 תושרה תושארל רישי ןפואב רוביצה תריחב וא טנמלרפה תריחבל ומצע דימעהל חרזאל היונקה תוכזה

  .תיתקוח-לע טעמכו תיתקוח איה תעצבמה

 

 םצעכ תספתנ ,רישי ןפואב וא טנמלרפב םהירחבנ תועצמאב תעצבמ תושר שאר תונמל םירחובה לש תוכזה

 תונמתהל רישכש ימו .תונמתהל רישכ ןהכל רישכש ימ ."סומד"ה לש "סוטרק"ל יוטיבכ ,היטרקומדה

  .ןהכל רישכ

 

  הקיקח תרזעב היטרקומדל תיאפוריאה הצעומה - היצנו תדעו

 

 הדעווה .יתקוח טפשמב םיחמומ םינטפשממ בכרומה ,(CoE) הפוריא תצעומל ץעיימ ףוג איה היצנו תדעו .67

 חרזמו זכרמ תונידמל ץועייב ךרוצ היה יטייבוסה לזרבה ךסמ תסירק רחאל רשאכ 1990 תנשב המקוה

 תוצלמה שוביג איה הדעווה תרטמ .טרפב תיתקוח הקיקחו ללכב תיטרקומד הקיקח שוביגב הפוריא

 םימעפ עבראכ תסנכתמ הדעווה .היטרקומדה םודיק םשל יתקוחו יקוח ,יטפשמה םוחתב םיחנמ םיווקו

 .הפוריא תצעומ תונידמ הילא ורבח התמקה רחאל רצק ןמז .הילטיאבש היצנווב עובקה הבשומו הנשב
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 .תונידמ 62 הדעווב תורבח םויכ .תויאפוריא אל תונידמל םג הצעומב תורבחה החתפנ  2002תנשב

 .2008 תנשמ הדעווב הרבח לארשי

 

 סחיב תויתקוח תועיבקו תוריחב יקוחל םיחנמ םיווק הוותמש היצנו תדעו ח"וד םסרפתה 3.7.2017 םויב .68

 :ןושלה וזב עבקנ בושח ח"וד ותואלI.1.1.d.i  'ס תרגסמב .רחביהלו רוחבל תוכזל

 

"Deprivation of the right to vote and to be elected: 

I. Provision may be made for depriving individuals of their right to 

vote and to be elected, but only subject to the following 

cumulative conditions: – it must be provided for by law; – the 

proportionality principle must be observed; conditions for 

depriving individuals of the right to stand for election may be less 

strict than for disenfranchising them; – the deprivation must be 

based on mental incapacity or a criminal conviction for a 

serious offence. 

II. Furthermore, the withdrawal of political rights or finding of 

mental incapacity may only be imposed by express decision of 

a court of law”. (CDL-EL(2013)006-e Electoral Law). 

 רחביהל תוכזה םדאמ ללשית אל ,2008 תנש זאמ לארשי םג הרבח הב ,היצנו תדעוו תויחנה יפ לע רמולכ      

 :םיאבה םיאנתב אלא

 

 .שרופמ קוח יפ לע השעית תוכזה תלילש .א

 .תויתדימב השעת תוכזה תלילש .ב

 הריבעב העשרה וא טפשמ תיב תטלחהב תישפנ תורישכ יא סיסב לע קרו ךא השעת תוכזה תלילש .ג

 .הרומח

 הקיקח אלל רחביהל םדא לש תיתקוחה ותוכז ללשית אל יכ החנמ ,לארשי הרבח הב ,היצנו תדעו – ירק

  .הרומח הריבעב העשרה לש בלשב קר תאז םגו תשרופמ
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 תולאש תרדסהב קסע רשא 14.4.2014 םוימ היצנו תדעו לש םדוק חודמ בואשל ןתינ םירבדה לנויצר תא .69

 :רוביצ ירחבנ לש םתוניסחל תועגונה

 

"The existence of rules on parliamentary immunity is first and 

foremost based on the need to protect the principle of representative 

democracy. Such immunity can be justified to the extent that it is 

suitable and necessary in order to ensure that the elected 

representatives of the people are effectively able to fulfill their 

democratic functions, without fear of harassment or undue 

interference from the executive, the courts and political 

opponents.” (CDL-AD(2014)011, par. 29) 

 

 ,יביטקפאו ישממ ןפואב קלח תחקל םיחרזא לש םתורשפא לע תיקוח רעצמל וא ,תיתקוח הנגה תשרדנ

 תא לכסל ולכוי העיבתה ימרוגש ריבס יתלב הז היהי היצנו תדעו יפ לע .יטילופה קחשמב ,תולבגמ אלל

  .םושיאה בתכ תשגה תועצמאב ,תיטילופה הפמב םיוסמ דצ לש ,רחביהל תורשפאה

 

 ,ילילפ רבע ילעב םידמעומ לש םתורשפא תא ביחרהל שי יכ ץלמוה הניארקוא לע הדעווה ח"ודב םג ךכ .70

 :םידמעומ לע תולחש תונוש תולבגמ לטבלו תוריחבב דדומתהל ,םיעשרומ – ירק

 

“The Law should provide greater protection for candidate rights, 

including removing the blanket and indiscriminate prohibition on 

candidacy for persons who have a criminal conviction and 

removing the more severe provisions for cancellation of 

candidate registration”. CDL-AD(2006)002, par.101) 
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 תילילפ העשרה ילעב םיחרזא לש םתוכז הללשנ ויפלש ,רדסה לע הניארקואב הפזנ היצנו תדעו רמולכ

 הצילמהו היטרקומדב העיגפ הז םירבד בצמב התאר הדעווה .תוריחבב םידמעומ תויהל םרבעב

 .הנידמב הקיקחה תא תונשל הניארקואל

 

 לש הרקמב ונניינעב םילח הקיקח תרזעב היטרקומדל תיאפוריאה הצעומה יפמ ולא םילנויצרש רמוחו לק .71

 .ול תדמוע הנדוע ותופחש םדאל ,םושיא בתכ

 

 ובש שיחרתמ היטרקומד לש התוביציל הלודג הנכס הנשי התדמעל יכ הלוע היצנו תדעו תוח"וד לולכממ .72

 םימרוג לש םחוכב - ךדיאמו .לעופב גוציי ידיל אב אל ילרוטקלאה וחוכ יכ שח םיעיבצמה רוביצ - דחמ

 .תיביטקפא העפשה תדמעל עיגהל םייטילופ םימרוג לש םתורשפא תא לכסל ,קחשמה יללכ תמרב ,םינוש

 לש ותופח המגפנ םרט – ונניינעב םירבדה םיפיש רמוחו לק ,ןידב תמדוק העשרה ןיינעל ורמאנ ולא םירבד

 .דמעומה

 

 תבכרהל טדנמה תלבקל םיאנתה ןיבל הנוהכ ןיינעל תורישכה יאנת ןיב קוליחל רכז ח"ודב ןיא ,שגדוי .73

 .רחביהל רישכ ןהכל רישכהו ןהכל רישכ רחביהל רישכה .אוה דח ןידה .הלשממה

 

 םרוגה לש ותעד לוקיש תוריבס ןיבל הנוהכל תורישכ ןיב הקולחל היצנו תדעו ח"ודב רכז ןיא יכ שגדוי דוע .74

 .ןהכל רישכ דמעומ תויהל רישכהו ,דמעומ תויהל רישכ ןהכל תויהל רישכה .הנממה

 

 הינטירבב יטפשמה בצמה תריקס

 

 .קוחב ןגועמ וניא הינטירבב הלשממה שאר יונימ .תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ איה הינטירב .75

 רבח היהי חרכהב הלשממה שאר .םינשה ךרואל חתפתהש גהנמ לע ססובמ ולוכ הלשממה שאר דסומ

  .)The Cabinet Manuel, par. 3.1( טנמלרפב תטלושש הגלפמה גיהנמ היהי ללכ ךרדבו ,טנמלרפ

 

 תויוכמסהמ תחאל תבשחנ וז תוכמס .)The Cabinet Manuel, p. 3.2( הכלמה הנממ הלשממה שאר תא .76

 The( "תיתוכלמה הביטגוררפה" הנוכמש המ תרגסמב ,יטירבה ךרנומה ידיב ורתונש תונורחאה תוירוישה

Royal Prerogative(. ןותחתה תיבל תוריחבב החצינש הגלפמה שאר תא גהנמה יפ לע הנממ הכלמה 
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 CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW Fourth Edition Hilaire( טנמלרפב

Barnett, BA, LLM Queen Mary, University of London, p. 316(. הנמת הכלמה ,רורב חצנמ ןיא םא 

 ,the Cabinet Manuel( טנמלרפה ןומאב תוכזל חילציש ,תעד לוקיש יפ לע ,ריבס יכהש טנמלרפה רבח תא

p. 2.12-2.17(.  

 

 שאר תונמתה ןפוא ןיב בר ןוימד ונשי יכ הלוע הכ דע ץבוקמה ןמ .לבוקמה טפשמה ,עודיכ ,גהונ הילגנאב .77

 .הילגנאל לארשי תנידמ ןיב טפשמה תטישו לשממה תטיש ,הלשממה

 

 .תירשפא "תיתוכלמה הביטגוררפ"ה לע תיטופיש תרוקיב ,1985 תנשמ םידרולה תיב תקיספל םאתהב .78

 םיאשונ הרידגה הקיספה ,אישנה תוניסח חכונל לארשיב תמייק םא קפס רשא ,וז הבחרה תורמל םלוא

 :Roskill דרול תאז רידגה ךכו .יטילופה םייפוא ףקותמ תיטופיש תרוקיב לכמ םיניסח רשא םימיוסמ

 

"Prerogative powers such as those relating to the making of treaties, 

the defence of the realm, the prerogative of mercy, the grant of 

honours, the dissolution of Parliament and the appointment of 

ministers as well as others are not, I think susceptible to judicial 

review because their nature and subject matter are such as not 

to be amenable to the judicial process" (Council of Civil Service 

Unions v Minister for the Civil Service [1984] UKHL 9). )תושגדהה 

)ופסוה . 

 יונימ תוכמס התנמנ ,תיטופיש תרוקיבמ תוניסחש הלאככ ונמנש תויוכמסה ןיב ,ןיחבהל ןתינש יפכ .79

 CONSTITUTIONAL םג 'ר( הלשממה שאר יונימ ,ןבומכ ,םשארב רשא תעצבמה תושרל םידיקפתה

AND ADMINISTRATIVE LAW Fourth Edition Hilaire Barnett, BA, LLM Queen Mary, 

University of London, p. 169(. 

 

 הלשממ תמקהב הכלמה לש התעד לוקישב תיטופיש תוברעתה אופא רשפאמ אל יטירבה טפשמה .80

 תבכרהל םיכילהב הנידמה אישנל לארשיב דמועש הזל דואמ המוד תעד לוקיש .טנמלרפה ןומאל םאתהב
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 .הלשממ

 

 ןגועמ וניא הלשממה שאר דסומש רחאמ .הריבע תמחמ הלשממ שאר לש הנוהכה תולבגמל התע הנפנ .81

 הנוהכל רבעמ ,ומצע הלשממה שאר דיקפתל קוחב םינוירטירק וא הלבגה לכ ןיא ,תירוטוטטס הקיקחב

  .ןותחתה תיבב טנמלרפ רבחכ

 

 of Settlement 1700 Act–-ה .תולבגה דאמ טעמ תומייק הינטירבב ןותחתה תיבב טנמלרפ ירבח תנוהכ לע .82

 טנמלרפה ירבח לע ,ןכ ומכ .טנמלרפל דדומתהל םיאכז םניא הינטירב יחרזא םניאש םירז יכ עבוק  01

 .Electoral Administration Act 2006 קוחל )1(17 ףיעס תוארוהל םאתהב ,הלעמו 18 ליגב תויהל

 

 תוריחב תוריבע דבלמ ,טנמלרפ רבחכ הנוהכ ינפמ םסח םיווהמ םניא ,םושיא בתכ וליפאו תילילפ הריקח .83

 תוריחב תאכרעש םדא ,המגודל .)Erskine May, par. 3.9( תודחוימ תוארוה שי ןהילא סחיבש ,תומיוסמ

 לש הרקמב םינש 5 ךשמל טנמלרפ רבחכ ןהכלמ עונמ היהי ,תומיוסמ תוריחב תוריבעב םדא העישרהש

  .תויקוח יא לש הרקמב םינש 3 ךשמלו ,תותיחש

 

 ןודנו הריבעב עשרוהש םדא ,Representation of the People Act 1981 -ל 1 ףיעס יפ לע ,תאז דבלמ .84

 תולבגה ןיא .דבלב רסאמה תפוקת ךשמל טנמלרפ רבחכ ןהכלמ עונמ היהי ,הלעמו הנש לש לעופב רסאמל

 :ושנוע תא הציר אוה דוע לכ ,וזיא הנשמ אל ,הריבעב רבעב עשרוהש ימ לע תוירוטוטטס

 

" A person found guilty of one or more offences (whether before or 

after the passing of this Act and whether in the United Kingdom or 

elsewhere), and sentenced or ordered to be imprisoned or detained 

indefinitely or for more than one year, shall be disqualified for 

membership of the House of Commons while detained anywhere in 

the British Islands or the Republic of Ireland in pursuance of the 

sentence or order or while unlawfully at large at a time when he 

would otherwise be so detained." 
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 םמעטמ טנמלרפה רבח תא יטרקומד ךילהב חידהל זוחמ יחרזאל רשפאמ רשא קוח קקחנ 2015 תנשב .85

 10% לש םהיתומיתח תולבקתמ םא ,)Recall of MPs Act 2015( תומיוסמ תוריבעב עשרוה םא ודיקפתמ

 ר"ויל הליבקמה( םירחבנה תיב רבוד ידיב תאצמנ הזכש ךילה לוחתאל תוירחאה .זוחמב רוחבל םיאכזהמ

 לעופב רסאמ שנועו הריבעב העשרה – ראשה ןיב ,םה הזכש ךילהב החיתפ םירשפאמה םיאשונה .)תסנכה

 תוליעפמ היעשה ןכו ;םיבזוכ תואצוה יחוויד ;)תיטמוטוא החדה הווהמ הנשל רבעמ( הנשמ תוחפ לש

 .קוחב תורדגומה תוכורא תופוקת ךשמל

 

 יתקוחה גהנמל םאתהב הלשממ שאר רוחבל הכלמה לש התוכמס :ךכ םא ,איה םירבדה תנקסמ .86

 רבחכ הנוהכ אוה הלשממ שאר דיקפתל דיחיה תורישכה יאנת .תיטופיש תרוקיבל הפופכ הניא הינטירבב

 קוחב ןיא .הלשממ שאר לע תולחש תודיחיה ןה טנמלרפ רבחכ הנוהכ לע תולחש תולבגהה ןכלו ,טנמלרפ

 רסאמל ןודנו עשרוה םא אל וליפאו ,םושיא בתכ דמוע ודגנכש טנמלרפ רבח לש הנוהכ לע הלבגה םוש

 ,ףוסבל .תיטנוולרה רסאמה תפוקת ךשמל קרו ךא הלח ,רומאכ ,וז הלבגה םג .הנשמ תוחפ ךשמל לעופב

 ,םהירחוב ידיב םילילפב ועשרוהש טנמלרפ ירבח ףילחהל וא חידהל תוירחאה תא דיקפמ יטירבה ןידה

 .דבלב יטרקומד ךילה תועצמאב

 

 םרוגה לש ותעד לוקיש תוריבס ןיבל הנוהכל תורישכ ןיב הקולחל יטירבה ןידב רכז ןיא יכ שגדוי דוע .87

 .ןהכל רישכ דמעומ תויהל רישכהו ,דמעומ תויהל רישכ ןהכל רישכה .הנממה

 

 הדנקב יטפשמה בצמה תריקס

 

 לשומ הב ןהכמ .תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ איה הב לשממה תטישו היצרדפ איה הדנק .88

  .תידנקה הקוחב תונגועמ ויתויוכמס רשא ,יטירבה רתכה גיצנ ,יללכ

 

 ,םינש ךרואל יתגרדה גהונב אלא הקוחה תועיבק חוכמ אל חתפתהש דיקפת וניה ,ידנקה הלשממה שאר .89

 Forsey, E. A., & Canada. (1997). How Canadians govern (יללכה לשומה ידי לע הנוממ אוהו

themselves. Ottawa, Canada: Public Information Office, Library of Parliament. c.6.5. (. 
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 ימל ,לארשי תנידמ לש הרקמב אישנל המודב ,יללכה לשומה ידי לע ןתינ הלשממה תבכרהל טדנמה .90

 ןוימד ונשי יכ הלוע הכ דע ץבוקמה ןמ .לבוקמה טפשמה גהונ הדנקב .ירטנמלרפ בור וביבס שבגל לגוסמש

 .הדנקל לארשי תנידמ ןיב טפשמה תטישו לשממה תטיש ,הלשממה שאר תונמתה ןפוא ןיב בר

 

 שארכ הנוהכל תורישכל םייתוהמ םיאנת הנתמ וא ליבגמ אל ידנקה קוחה ,לארשיב יטפשמה בצמל דוגינב .91

 סכל עיגהל חרזא לכל רשפאמ ידנקה ןידהו טנמלרפ רבח תויהל בייח אל ףא הלשממה שאר .הלשממ

 שאר הדנקב לבוקמה גהונה יפ לע תאז םע( .וב םיניינועמ טנמלרפבש רוביצה ירחבנ םא הלשממה שאר

  .)טנמלרפה ירבח ןיבמ אובי הלשממה

 

 יאהכ 3 ףיעסב עבוק ,יתקוח ךמסמ אוהש ,ידנקה תויורחהו תויוכזה בתכ טנמלרפל רחביהל תוכזל רשא .92

 :אנשיל

 

"Every citizen of Canada has the right to vote in an election of 

members of the House of Commons or of a legislative assembly and 

to be qualified for membership therein”.  

(Canadian Charter of Rights and Freedoms. c.3) 

 .רחביהלו רוחבל תיתקוח תוכז תינקומ הדנק חרזא לכל רמולכ

 

 םירקמה .םירקמ רפסמב רחביהל תוכזה תא ליבגהו תיתקוחה תוכזה תא ןזיא ידנקה קקוחמה ,תאז םע .93

 .םשנוע יוציר ידכ ךות םיריסא :םה םירחבנה תיבל רחביהל תוכזה הללשנ םהב אנד ךילהל םייטנוולרה

 הדיגב תוריבעב םיעשרומו םינש שמח ךשמב רחביהלמ םיעונמ ידנקה תוריחבה קוח לע תוריבעב םיעשרומ

 .רומח ןולק תולעב תומוד תוריבעב וא תדלומב

 

 תא הצרמה ריסא לש הרקמב קר .טנמלרפל רחביהל תוכזה תא לולשל ידכ תימתס העשרהב יד ןיא ,רומאל

 ,ךכל תומודה תורומח תוריבעב וא הדיגב תריבעב איה העשרהה ןהבש םירקמב וא ,ותודמעומ ןמזב ושנוע

 .)Canada Elections Act (S.C. 2000, c. 9, s. 65) :ואר הבחרהל( הריחבל ומצע דימעהל םדאמ ענמי
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 ,םנמא .יללכה לשומה ידי לע הלשממה שאר דיקפתל תונמתהל יאנת הניא םירחבנ תיבב תורבח ,שגדוי ךא .94

 אל ,רומאכ ,והז ךא תוגלפמה תושארב םידמועש טנמלרפה ירבח ןיבמ לעופב םיעיגמ הלשממה ישאר בורל

 הלשממ שאר לע םילח אל טנמלרפ ירבחל סחיב ליעל םייונמה םיזרה תורישכה יאנת וליפא ךכיפל .יאנת

 .הדנקב

 

 ענומ וניא ףאו םילילפב םשאנ לע הלשממה תבכרה תלטה תא ליטהל יללכה לשומהמ ענומ אל ידנקה קוחה .95

 .העשרה רחאלו ,ליעל םייונמה םירקמב טעמל םירחבנה תיבב בשומ לע דדומתהלמ ונממ

 

 לוקיש תוריבס ןיבל הנוהכל תורישכ ןיב )תידומלת טעמכה( הקולחל ידנקה ןידב רכז ןיא יכ שגדוי דוע .96

 .ןהכל רישכ דמעומ תויהל רישכהו ,דמעומ תויהל רישכ ןהכל רישכה .הנממה םרוגה לש ותעד

 

 לשומהמ הלשממ תבכרהל טדנמה תלבקל תורישכ לע תויתוהמ תויקוח תולבגמ הדנקב ןיא ,םוכיסל .97

   .יללכה

 

 הילרטסואב יטפשמה בצמה תריקס

 

 הלשממה שאר .תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ איה הב לשממה תטישו היצרדפ איה הילרטסוא .98

 ידי לע הנוממ ,םינש ךרואל יתגרדה גהונב אלא הקוחה תועיבק חוכמ אל חתפתהש דיקפת ,ילרטסואה

 תנידמ לש הרקמב אישנל המודב ,יללכה לשומה ידי לע ןתינ הלשממה תבכרהל טדנמה .יללכה לשומה

 יכ הלוע הכ דע ץבוקמה ןמ .לבוקמה טפשמה גהונ הדנקב .ירטנמלרפ בור וביבס שבגל לגוסמש ימל ,לארשי

 לארשי תנידמ ןיב טפשמה תטישו לשממה תטיש ,הלשממה שאר תונמתה ןפוא ןיב בר ןוימד ונשי

 םיאנת הנתמ וא ליבגמ אל ,ידנקה םג ומכ ,ילרטסואה קוחה ,לארשיב יטפשמה בצמל דוגינב .הילרטסואו

 יפ לע תאז םע .טנמלרפ רבח תויהל בייח אל ףא הלשממה שאר .הלשממ שארכ הנוהכל תורישכל םייתוהמ

 ,טנמלרפב תורבחל םיאנתל רשא .טנמלרפה תוגלפמ ישאר ןיבמ אובי הלשממה שאר הדנקב לבוקמה גהונה

 תילרטסואה הקוחה יפ לע טנמלרפל רחביהל םדא לש ותורישכ תא לסופכ עבקנש דיחיה יתוהמה יאנתה

  .הנשמ הלעמל לש רסאמ שנוע יוציר וא הדיגבב העשרה איה

 



 

 

36 

36 

 תפרצב יטפשמה בצמה תריקס

       הנידמה תקוחב ועבקנ תפרצ אישנ תויוכמס .יתואישנ רטשמ תלעב תירטנמלרפ הקילבופר איה תפרצ .99

 םרוג ידי לע הלשממ תבכרהל טדנמ ןתמ ךילה ןיאו תואישנל תורישי תוריחב ןנשי תפרצב .הבחרהב

 םג ךכ .)תיתפרצה הקוחל 3 ףיעס( חרזא לכ לש תיתקוח תוכז איה רוחבל תוכזה תפרצ תקוח יפ לע .רחא

 :תוריחבב דמעומ תויהל לוכי הריחב תוכז לעב םדא לכ יכ יתפרצה תוריחבה קוחב ןגוע

 

“Any French and any French having the quality of voter can make 

act of nomination and be elected, subject to the cases of incapacity or 

disqualification provided for by law”. (Code électoral - Article L44). 

  :ותויה םה תפרצ תואישנל םדא לש ותודמעומ תשגה םשל םישרדנה תורישכה יאנת .100

 .)L44 ,םש( תפרצ חרזא .א

  .)L2 ,םש( 18 ליג לעמ .ב

 .)L44 ,םש( העבצה תוכז לעב         .ג

 Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962)( םירע ישאר ןוגכ םיכמסומ םירחבנ לש תומיתח 500 לעב .ד

relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel). 

 .לגר טשופ וניאו ןועריפ רשוכ לעב .ה

 תטישפ ףא וא ,תילילפ העשרה םהב םירקמ םנשי תפרצב( יטפשמ ךילהב רוחבל ותוכז הללשנ אל         .ו

 .רחביהל ותוכז – תרזגנכ אליממו ,)רוחבל תוכזה לש תינמז הלילש רורגל םילוכי לגר

 

 קלחכ תואישנל ותודמעומ תא גיצהל הצורה ריגב םדא לע תלטומה תיתוהמ הלבגמ לכ ןיא רמולכ .101

 .תפרצב יטרקומדה קחשמב קלח תחקל תיתקוחה ותוכזמ

 

 טנמלרפה םא קר ודיקפתמ חדוי אישנ יכ תעבוקו אישנל תדחוימ תוניסח תנגעמ ףא תיתפרצה הקוחה .102

 אישנכ ויתובוח תרפה הב שי רשא הריבע רבע אישנהש עירכי תיטופיש האכרעכ דחוימ ןפואב ותבשב

 ידכ אישנה לש וישעמב שי יכ תעבוק טנמלרפה לש העיבק תשרדנ ןכ .אישנכ ותרשמ םצע יפלכ תפרצ

 .ודיקפתב שמשלו ךישמהל רישכ וניא אוהש דיעהל
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"The President of the Republic shall not be removed from office 

during the term thereof on any grounds other than a breach of his 

duties patently incompatible with his continuing in office. Such 

removal from office shall be proclaimed by Parliament sitting as the 

High Court. 

The proposal to convene the High Court adopted by one or other of 

the Houses of Parliament shall be immediately transmitted to the 

other House which shall make its decision known within fifteen days 

of receipt thereof”. ( 68 'ס ,תיתפרצה הקוחה ) 

 לשב אל ףאו םושיא בתכ לשב תואישנל ותודמעומ תא גיצהל םדאמ העינמל יתפרצה ןידב רכז ןיא .103

 רזג תרגסמב תיטופיש העיבקב בוצק ןמזל שרופמב הלבגוה וז ותוכז םא טעמל תמדוק תילילפ העשרה

 לשב ותחדה רבדב הערכהה תאו תדחוימ תוניסחל הכוז אוה תואישנל םדא הנמתמ תע ,אברדא .ןידה

 יטרקומד ןפואב םינד רוביצה ירחבנ – ירק .תיטופיש האכרעכ ובשויב טנמלרפה לבקמ תוילילפ תוריבע

  .רחבנה אישנה תא חידהל םאה

 

 םרוגה לש ותעד לוקיש תוריבס ןיבל הנוהכל תורישכ ןיב הקולחל יתפרצה ןידב רכז ןיא יכ שגדוי דוע .104

 .ןהכל רישכ דמעומ תויהל רישכהו ,דמעומ תויהל רישכ ןהכל תויהל רישכה .הנממה

 

 תירבה תוצראב יטפשמה בצמה תריקס

 

 תירבה תוצרא אישנ .תיתקוח הקילבופרו תיתואישנ לשממ תטיש תלעב ,היצרדפ איה תירבה תוצרא .105

 תונידמה ןיב םיקלחתמש )538 לע םויכ דמוע ללוכה םרפסמש( םירוטקלאה רבח ידי לע הנמתמ

 יאנת תא שרופמב תעבוק תירבה תוצרא תקוח .ןהיבשות רפסמל יסחי ןפואב היצרדפה תא תוביכרמה

 :אישנכ הנוהכל תורישכה
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“No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United 

States, at the time of the Adoption of this Constitution, shall be 

eligible to the Office of President; neither shall any person be 

eligible to that Office who shall not have attained to the Age of thirty 

five Years, and been fourteen Years a Resident within the United 

States”. (United States Constitution, c. 5, s. 1). 

 

 .אל ותו אה .35 ליג לעמ תירבה תוצרא דילי חרזא תויהל תירבה תוצרא תואישנל דמעומה לע רמולכ  

 החדה ךילהת רחאל תירבה תוצרא אישנ תא חידהל תוכמסה תינקומ טאנסל תירבה תוצרא תקוח יפ לע .106

 United States) אישנה דגנכ םימושיאב הנדה תיטופיש האכרעל ךפוה טאנסה ובש רדסומ

Constitution. Article I, Section 3, Clause 7).  

 

 תורישכ לע יאקירמאה ןידב איה רשאב הלבגמ לכ ןיא ליגהו תדלומה תוחרזאה תלבגמ דבלמ ,לעופב .107

 .תירבה תוצרא אישנ דיקפתב שמשל

 

 .תיתקיקח תומימע הטוע איהו הקוחב תרדסומ הניא ןידל תירבה תוצרא אישנ לש ותדמעה תורשפא .108

 ותנוהכ ךשמל ילילפה ןידה ןמ וטקפ-הד תוניסחב הכוז תירבה תוצרא אישנש אוה לעופב םירבדה בצמ

 Randolph D. Moss, Assistant Attorney( ותנוהכ ןמזב עציבש תולועפל סחיב יחרזאה ןידה ןמ ףאו

General, Office of Legal Counsel, A Sitting President's Amenability to Indictment and 

Criminal Prosecution. Memorandum for the Attorney General, .4 B II part, 2000, 16 October 

(. 

 

 לשב אל ףאו םושיא בתכ לשב תואישנל ותודמעומ תא גיצהל םדאמ העינמל ינקירמאה ןידב רכז ןיא .109

 ירבחל ,תיטופיש האכרעכ ובשומב טאנסב ןויד רחאל ,הנותנ החדהה תוכמס .תמדוק תילילפ העשרה

 תוריבס ןיבל הנוהכל תורישכ ןיב הקולחל ינקירמאה ןידב רכז ןיא יכ שגדוי דוע .רוביצה ירחבנ טאנסה

 רישכ דמעומ תויהל רישכהו ,דמעומ תויהל רישכ ןהכל תויהל רישכה .הנממה םרוגה לש ותעד לוקיש
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 .ןהכל

 

 תופסונ תונידמ

 

 הנממש הז אוהו הקוחב ךלמה תויוכמס תא העבק ,תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ ,היגלב .110

 ותלוכי יפ לעו טנמלרפל תוריחבה תואצותל םאתהב לעופב הנוממ הלשממה שאר .הלשממה שאר תא

 תיבל דמעומל םיאנתה תא עבוק היגלב תקוחל 64 ףיעס .הלשממו היצילאוק ביכרהל דמעומה לש

 רכז ןיא .אל ותו אה .18 ליג לעמו העבצה תוכז לעב ,היגלבב ררוגתמה היגלב חרזא תויהל וילע .םירחבנה

 .םושיא בתכ ןיגב תולבגמל

 

 יוליגש םירחבנה תיב רבח יכ התקוחל )3(60 ףיעסב העבק ,תיטרקומד הקילבופרו היצרדפ ,הירטסוא .111

 .םושיא בתכ ןיגב תולבגמל רכז ןיא .אל ותו אה .הירטסוא אישנכ ןהכל רישכ 35 לעמ

 

 הקוחל 12-14 םיפיעסב ךלמה תויוכמס תא העבק ,תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ ,קרמנד .112

 תוריחבה תואצותל םאתהב לעופב הנוממ הלשממה שאר .הלשממ שאר תונמל ךמסומש הז אוהו תינדה

 תא עבוק תינדה הקוחל 30 ףיעס .הלשממו היצילאוק ביכרהל דמעומה לש וייוכיס יפ לעו טנמלרפל

 אה .ןולק תררוגה העשרה אללו הריחב תוכז לעב תויהל דמעומה לע .ינדה טנמלרפל תודמעומל םיאנתה

 .םושיא בתכ ןיגב תולבגמל רכז ןיא .אל ותו

 

 דגנכ םיילילפ םימושיא יכ התקוחל 102 ףיעסב העבק ,תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח היכרנומ ,דרפס .113

 ,דחוימ ןפואב םירומח םירקמבו ידרפסה ןוילעה טפשמה תיב לש דחוימ בכרה ינפב ונודיי הלשממה שאר

 רכז ןיא .אל ותו אה .וחידהלו ויתויוכמס תא ליעפהל טלחומ בורב לוכי םירחבנה תיב ,הדיגב ןוגכ

 .םושיא בתכ ןיגב הנוהכ תליחת לע תולבגמל

 

 הנומי הלשממה שאר יכ התקוחל 13 ףיעסב העבק ,תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח הקילבופר ,דנלריא .114

 וילעו תעד לוקיש אישנל הריתומ אל הקוחה .יריאה םירחבנה תיב תצלמה יפ לע דנלריא אישנ ידי לע

 ליג לעמ יריא חרזא :םה םירחבנה תיבב תורבחל םיאנתה .ירטנמלרפ בור וביבס שביגש ימ תא תונמל

 תוריחבה קוחל 41 ףיעס( הנש יצחמ הלעמל לש רסאמ שנוע הווהב הצרמ וניא ,הריחב תוכז לעב ,21
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 תושרה תושארל תילאיצנטופ רישכ תויהל םדא לש ותוכז – ירק .)Electoral Act, 1992 - יריאה

 .רסאמ ישדוח השישמ הלעמל וילע ורזגנ םא לעופב ורסאמ תא הצרמ אוה ובש ןמזל קר ללשית תעצבמה

 .םושיא בתכ ןיגב תולבגמל רכז ןיא .אל ותו אה

 

 תעבש לכ םה ץייוושב תעצבמה תושרה שאר .תיסחי גירח דיקפת אוה ץייוושב הלשממה שאר – ץייווש .115

 הלשממה שארכ ןהכל םהמ דחא רחבנ ,הנש לכ .)ץייווש תקוחל 174 'ס( דחי תילרדפה הצעומה ירבח

 תדחואמה תילרדפה הפיסאה תרחוב תילרדפה הצעומה ירש תא .)ץייווש תקוחל )2(176 'ס( הנש ךשמל

 .)ץייווש תקוחל 175 'ס( םינש עברא לש היצנדקל ,םיתבה ירבח לש טלחומ בורב )דחי טנמלרפה יתב ינש(

 תורחביה לע קוחבו הקוחב שיש תודיחיה תולבגהה .טנמלרפ ירבח חרכהב םניא תילרדפה הצעומה ירבח

 תורישכו )הלעמו 18 ליג( תיטפשמ תורגב ,תירצייווש תוחרזא ןה םינושה םיילרדפה םירחבנה םיפוגל

 ,ךכל רבעמ רחביהלו רוחבל תוכזה תא הליבגמ הניא הקוחה .)ץייווש תקוחל 136 'ס( דבלב תיטפשמ

 עשרוהש ימל תילרדפה הצעומב וא תילרדפה הפסאב רבחכ הנוהכ לע הלבגה ןיא ץייוושב ןידל םאתהבו

 עונמל ידכ םושיא בתכב ןיאש רמוחו לקמו ,רהוסה תיבב ושנוע תא הצרמ ןיידע אוה םא ףא ,הריבעב

 ’Liberty’s Briefing on Prisoners( םירחבנה םיילרדפה םיפוגהמ הזיאל רחביהל וא רוחבל םדאמ

ing RightstVo, 23 'מעב(. 

 

 תואישנל דמעומ לע יכ התקוחל 19 ףיעסב העבק ,תירטנמלרפ היטרקומדו תיתקוח הקילבופר ,היכ'צ .116

 .םושיא בתכ ןיגב תולבגמל רכז ןיא .אל ותו אה .40 ןב תוחפלו הריחב תוכז לעב ,היכ'צ חרזא תויהל

 

 ץ״גבב תוריתעל תופסותל ןכו 2677/20 ץ״גבל ,2675/20 ץ״גבל ,2649/20 ץ״גבל הבוגת
 תארקל דוכילה ןיב םתחנו ךרענש ,ינויצילאוקה םכסהה ןניינעש ,20/4259 ץ״גבב ,20/3592
           35 -ה הלשממה לש הנוניכ

 

 המדקה

 םכסהה תא לטבל דבכנה טפשמה תיבמ םירתועה לש םתשקבל סחייתנ הבוגתה לש הז קלחב .117

 -ה תסנכב ןבל לוחכ תעיס ,2 הבישמה ןיבל ,23 -ה תסנכב דוכילה תעיס ,1 הבישמה ןיבש ,ינויצילאוקה

 .ויתוארוהמ קלח לטבל וא 35 -ה הלשממה לש הנוניכ ךרוצל םתחנש ,)״תובישמה״ :ןלהל( 23
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  לדחת איה - םשויי אוה םא יכו ,הנידמב רטשמה תטיש תא תונשל שקבמ םכסהה יכ םינעוט םירתועה .118

 וא/ו תויקוח ןניא םכסהה לש ויתוארוהמ קלח יכ םירתועה םינעוט דוע .תירטנמלרפ היטרקומד תויהל

 ,תסנכה :דוסי קוח תאו הלשממה :דוסי קוח תא ןקתל םיבישמה לש םתנווכב .רוביצה תונקתב תועגופ

 כ״ח לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנל בתכב השקב םהירבח ושיגי םרטב דוע

 יתרוקיבו יניינע חיש םייקל ,תסנכה ירבחל ורשפאי אלש ,םיריהמ םיכילהב ועצבתי ,והינתנ ןימיניב

 .קוחה תועצהב

 
 

 הליע תמייק אל ,ךשמהב הארנש יפכ .ןפוגל ןתוחדל ןיפוליחלו ףסה לע תוריתעה תא קלסל שי ,ונתשיגל .119

 ןיבו הקיקח תועצמאב ןיב ,ןמושיש ,ויתוארוהמ קלחב וא םכסהב דבכנה טפשמה תיב לש ותוברעתהל

 עגונב םירתועה לש תונעטהמ תחא לכב םייקנש ,ןוידה םדוק .ערא םרט ,הלשממ תוטלחה תועצמאב

 ןהבש ,תודחוימה תוביסנה תאו לארשיב לשממה תטיש תא הרצקב רוקסנ ,םכסהב םייפיצפס םיפיעסל

 םרואלש ,םינוכנה םירשקהה תא גיצהל תנמ לע ,35 -ה תסנכה לש הנוניכל ינויצילאוקה םכסהה םתחנ

 טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיהל עגונב גהונה ןידה תא רוקסנ ,ןכ ומכ .םכסהה תוארוה תא אורקל שי

 .רתויב םצמוצמ וניה ,עודיכש ,םיינויצילאוק םימכסהב דבכנה

 

 לארשיב הלשממה תטיש

 

  תירטנמלרפ היטרקומד

 

 תרחבנ תסנכה .תוגלפמ יובירב תנייפואמה תירטנמלרפ היטרקומד איה לארשיב לשממה תטיש .120

 תוריחבה קוחל 4 ףיעס .תוגלפמ לש ןמעטמ םידמעומ תומישר תודדומתמ ןהבש ,תויסחי תוריחבב

 ״תסנכל םידמעומ תמישר שיגהל תיאשר הגלפמ״ יכ הרומ 1969-ט״כשת ,)בלושמ חסונ( תסנכל

 איה תויסחיה תוריחבה תטיש .״...םידמעומ תומישר דעב היהת העבצהה״ יכ ,הרומ קוחל 5 ףיעסו

 םיקקוחמה תיבב יטילופ גוציי תתל השקיב הטישה .טדנמה תפוקתב ורוקמש ירוטסיה דירש

  .םעה ברקב ,תע התואב וחוורש ,םינוש תונויערלו םיסרטניאל ,םירזגמל
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 קוחל 3 ףיעסבו "הנידמה לש תעצבמה תושרה איה הלשממה" יכ הרומ הלשממה :דוסי קוחל 1 ףיעס .121

 תבכרהב ןדה ,הלשממה :דוסי קוחל 7 ףיעס ."תסנכה ןומא חוכמ תנהכמ הלשממה" יכ עבקנ

 רחאל ,תסנכה ירבחמ דחא לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטי ,הנידמה אישנ יכ עבוק ,הלשממה

 תכאלמ תא אישנה ליטי ,חלצ אל הלשממה תמקהל ןויסינה םא .תסנכב תועיסה יגיצנ םע ץעייתהש

 ףיעס( דיקפתה תא וילע ליטהל בתכב ונמימ ושקיב תסנכה ירבח בורש ,תסנכה רבח לע הלשממה תבכרה

 )קוחל )א(10

 

 יכ הרומ ,הלשממה דוסי :קוחל )ד(13 ףיעס .ןומיא הב העיבה תסנכה ובש דעומב המק הלשממה .122

 תקולח לעו הבכרה לע ,התוינידמ לש דוסיה יווק לע עידות ,תסנכה ינפל בצייתת ,הלשממה״

 התואמו ,ןומא תסנכה הב העיבהשמ ןוכית הלשממה ;ןומא תעבה שקבתו ,םירשה ןיב םידיקפתה

 "םתנוהכל םירשה וסנכי העש

 

 תינויצילאוק הלשממ לש הינייפאמ

 

 ,הנידמה םוק זאמ תסנכב וררשש ,םייטילופה תוחוכה יסחי לשבו הנידמב תגהונה הטישה יפ לע .123

 תוגצוימה תוגלפמה לש תינויצילאוקה תופתושה דוסיב .תוינויצילאוק תולשממ ןה לארשיב תולשממה

 אטבמש םכסה אוה ינויצילאוק םכסה היפל ,תידוסי הנבה תדמוע ,הלשממה תא תוננוכמש ,תסנכב

  תינוטלש תוביצי ןיא ,הלשממ ןיאב .הלשממ ןיא םכסה ןיאבו םכסה ןיא ,הרשפ ןיאב .תיטילופ הרשפ

  .תיטרקומדה הטישב רוביצה ןומיאב םוסריכ לחו

 

 הגיצמו התנוהכ תפוקתב התלהנתה יכרד תא ,הלשממה לש הנוניכ םצע תא הרידסמ תיטילופה הרשפה .124

 היצילאוקב תופתושהש אוה החנמה ןורקיעה .השדחה הלשממה לש ימואלה תופידעה רדס תא םכסהב

 םיפתושה לש םייטילופה ןהיוואממ קלח םע םיכסהלו םייטילופה ןהייוואממ תצקמ לע רתוול תומיכסמ

  .םירחאה

 

 :דוסי קוחב םג הז ללכבו ,דוסי יקוחב תוברל ,הקיקח יוניש םג בייחמ ינויצילאוק םכסה לש ומושיי .125

 הנבמל םג סחייתהל הלוכי ינויצילאוקה םכסהה תועצמאב תגשומה תיטילופה הרשפה ןכש ,הלשממה

 שאר לש תויוכמסל ,םינושה םידרשמה לש םקוסיע ימוחתל ,הב ונהכיש םירשה רפסמל ,הלשממה
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  .הלשממה :דוסי קוחב םירדסומש םיפסונ םיאשונלו ומוקמ יאלממ ,הלשממה

 

 אוה בורה .תסנכב בור היהי הלשממלש תבייחמ ,תירטנמלרפ היטרקומד הניהש ,לארשיב לשממה תטיש .126

 יאנת אוה ןכו תסנכה ןומיא חוכמ ,קוחה יפ לע ,תנהכמה הלשממה לש הנוניכ םצעל יחרכה יאנת

 הלשממל שורדש ,ילשממה חוכה .הלשממה תוטלחה לש ןמושיי ךרוצל םישרדנש ,םיקוח לש םתלבקל

 ידיל אבש יפכ ,םעה ןוצר תא םישגהל איה ותילכתש ,יטרקומד לשממ ןכתי אל וידעלבש ,לושמל

 לכ תא םיבייחמ הלשממבו תסנכב בור לש ומויק .״תסנכב בור״ םילימ יתשב אטבתמ ,תוריחבב

 תופתושה תומיכסמ ךכ ךרוצל .תסנכבו הלשממב תינויצילאוק תעמשמ םייקל היצילאוקב תופתושה

 .הלשממבו תסנכב הלשממה לש התולהנתה יכרד  לע שארמ היצילאוקב

 
 ירבח לש תעדה לוקיש תלבגה השוריפ ןיא - הלשממבו תסנכב תינויצילאוק תעמשמ יכ ,שגדוי םלואו .127

 הקזח - יאמצעה םתעד לוקיש יפל טילחהל קוחה יפ לע םיווצמ םה ובש םוקמ .םירשהו תסנכה

 םג וחני הלא תונורקע .םתדמע שוביג ךרוצל םישורדה םילכה לכ םתושרל םידמועו וגהני ךכ יכ ,םהילע

  .ינויצילאוקה םכסהל םאתהב ןוכיתש ,35 -הלשממה תא

 

 ינויצילאוקה םכסהה םוסרפ

 

 תופתושה תסנכה תועיס לע ,תסנכה ןומא תא השדחה הלשממה תשקבמ ובש דעומה ינפל ךומס .128

 הריצי איה וז הבוח .ןהיניב ומתחנש םיינויצילאוקה םימכסהה תא תסנכה ינפב חינהל היצילאוקב

 הצמואש ,)סרפ ןועמש כ"ח 'נ טילש םלושמ ד"וע 1601/90 ץ"גב האר( ןוילעה טפשמה תיב לש תיטופיש

  .2001-א"סשתה ,הלשממה קוחל 1 ףיעסב התוא עבקש ,קקוחמה ידי לע

 

 תוכזה םהיניב ,טילש ץ"גבב הבחרהב ורקסנ םיינויצילאוקה םימכסהה לש םוסרפה תבוחל תורוקמה .129

 הלשממב ןומא תעבה דגנ וא דעב תיטילופה םתדמע תא שבגל תסנכה ירבח לשו הנידמה יחרזא לש

 לע הנידמה תויושר לש הרימשה תחטבה ,םיינויצילאוקה םימכסהב ללכנש ,עדימה תועצמאב השדחה

 ירחבנש ,ןומאה תבוח ןכו רוביצל ותפישחו םימכסהב ללכנש ,עדימה לש ומוסרפ םצעמ תעבונה ,ןידה

  .הנידמה יחרזאל םיבח ויתויושרו רוביצה

 



 

 

44 

44 

 - לירפאב 23 םויב - תסנכה ינפב תובישמה וחינה ,2001-א"סשתה ,הלשממה קוחל 1 ףיעסל םאתהב .130

 לשו רוביצה לש תידוסיה םתוכז תא םיבישמה ומישגה ןכ םתושעב .ומתח וילע ינויצילאוקה םכסהה תא

 ועיגה הילא תיטילופה הרשפה לש הנכות המ ,הלשממב ןומאה תעבצהל רבוע ,תעדל תסנכה ירבח

 .םהניניב

 

  ׳א חפסנ ,םכסהה לע תסנכה תריכזמל העדוהה ב״צמ

 

 היציזופואה

 

 תסנכב בור הל היהיש ךכב םינתומ ,הלש תיטרקומדה תויביטקפאהו תינויצילאוקה הלשממה לש המויק .131

 בורה םלואו העבקש תופידעה רדס יפ לע התוינידמ תמשגה ךרוצל ,םישרדנה םיקוחה תא ריבעהל

 יעצמא ,ונינפבש הרקמב אל םגו םלועמ היה אל ,תסנכה ירבח ברקב היצילאוקה תינהנ ונמימש

 .תסנכב היציזופואה לש הדמעמב םוסרכל

 

 לש הלאמ תונוש תועד גיצהל ,הלשממה תא רקבל איה התרטמש ,לארשיב היציזופואה לש הדמעמ .132

 תיטילופה הטישה לש םינוש םינייפאממ עפשומ ,הלשממל הביטנרטלא גיצהלו הירבח לשו היצילאוקה

 ןונקתב ועבקנש תסנכב הדובעה ילהונ ,תסנכב תוחוכה יסחי תפמל בל םישב ,רתיה ןיב ,עבקנ אוהו

 ,1994-ד״נשת ,תסנכה קוח  .הצילאוקה םע תלהנמ היצזופואהש ,יטילופה ןתמו אשמהמ ןכו תסנכה

 תורבחה תוגלפמה ברקמ הלודגה הגלפמה שאר קוחה יפ לע .היצפואה שאר לש ודמעמ תא עבוק

 שי היציזופואה שארל .שדוחל תחא ונכדעל הלשממה שאר לע .היציזופואה שארכ ןהכמ היציזופואב

 םהבש ,םייתכלממ םיסכטב ףתתשהל יאכז  אוה .הלשממה שאר ירחא תסנכה תאילמב םואנל תוכז

  .החטבאלו דחוימ רכשל ןכו ףתתשמ הלשממה שאר

 

 ןונקתב עבקנש חתפמל םאתהב ,תסנכה תודעווב םירבח ,היציזופואה םעטמ תסנכה ירבח ,ןידה יפ לע .133

 היציזופואהמ תסנכ רבח ןהכמ ,הנידמה תרוקיב תדעו שאר בשוי דיקפתב ,תסנכה ןונקת יפ לע .תסנכה

 .23 -ה תסנכב םג היהי ךכ –

 
 הלא םילכה לכ .היציזופואה לש התילכת שומימל םיבר םילכ םידמוע היציזפואה ירבח תושרל  .134
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 ירבח .35 -ה הלשממה תא ןנוכתש היצילאוקה לומ לא ןוכיתש ,היצזופואה תושרל דומעל וכישמי

 תועצה עיצהל ,הפ לעבו בתכב תותליאש שיגהל ,תויטרפ קוח תועצה שיגהל םיאכז היציזופואהמ תסנכה

 תוכזה םהל תדמוע ןכ ומכ .םימואנו תותליאש תשגה ךרוצל ןמז תסכמ םתושרל תדמועו ,םויה רדסל

 תפוקתב תסנכה תא סנכל ,הלשממב ןומיא יא תעבצהל תועצה שיגהל ,תסנכה תאילמב םירבד תאשל

 .תסנכה ינפב םואנל הלשממה שאר תא בייחל םילוכי תסנכ ירבח 40 .תסנכ ירבח 25 תמיתחב הרגפ

 יעצמאב הרבסהו ץ״גבל תוריתע תשגה תועצמאב תסנכל ץוחמ םג םילעופ היציזופואהמ תסנכה ירבח

  .םינושה תרושקתה

 
 דחאב עגופ וא ערוג ינויצילאוקה םכסהש ,ךכ לע םיעיבצמ םניא ,ךשמהב הארנש יפכ ,םירתועה .135

 .הלא םילכב שמתשהל םתוכזב וא ליעל וראותש היציזופואה תושרל םידמועש םילכה

 

 ךכו דרפנב הדעוו לכ ידי לע השענ תסנכב תונושה תודעווה שאר יבשוי לש יונימה תסנכה ןונקת יפ לע .136

 ,יטילופ ןתמו אשמ תועצמאב השענ ,תודעווה לש שארה יבשוי יונימ .23 -ה ךתסנכב םג השעי

 רבעב ליבוה הז ןתמו אשמ .היצזופואהו היצילאוקה תועיס ןיב הז ללכבו תיבה תועיס ןיב םייקתמש

 .היציזופואה תועיסמ ויה תודעווה לש שארה יבשוימ המכש ךכל

 
 םידדצ ןיב תורבדיה אוהש ,תיטילופה היישעה תא םיללוחמה םייתועמשמה םילכה דחא תא לטבל ןיא .137

 ןתמו אשמו תורבדיה .תויטופיש תוטלחהב םתוא ףילחהלו יטילופ ןתמו אשמ לוהינו םיטילופ

 היצילאוקל שי הבש הטישב םג תיטילופה היווהה תא רוציל םייטילופ םיביריל םיעייסמ םייטילופ

  .תסנכב בור

 

 םיינויצילאוק םימכסה לע תיטופיש תרוקיב

 

 הרשפה שוביגו הלשממה תבכרה לש בלשב לארשיב תוגלפמה תונהנ ונמימש ,יטילופה שפוחה .138

 קלח אוה ,תסנכל תוריחבה רחאל ךומס ,תעצבמה תושרה לש התמקה תא תרשפאמש ,תיטילופ

 תעצבמ תושר ןנוכל תלוכיב עוגפל הלולע ותלבגה ןכש ,וליבגהל ןיאו הנידמב תגהונה תיטילופה הטישהמ

 .תסנכל תוריחבה תואצותב יוטיב ידיל אבש יפכ ,םעה ןוצר תא םישגהל הרומאש ,הנידמב

 

 תא תוביכרמה תוגלפמה תועיגמ הילאש ,תיטילופה הרשפה תא םייקל רשפאמש ,יטילופה שפוחה .139
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 לע רמוש ךכ ךרדו תסנכהו הלשממה לש ןתוביצי תא ריבגמ ,ינויצילאוקה םכסהה תרגסמב היצילאוקה

     .הרבחל רתויב הבוטה לשממה תטישכ היטרקומדה לש הדמעמ

 

 יכ ,וילאמ ןבומ רבדכ חינמ ,הלשממה לש התמקה ךרוצל שרדנה ,תוגלפמל הקינעמ הטישהש ,הז שפוח .140

 םיינויצילאוקה םימכסהה תרגסמב תוגלפמה ועיגה ןהילאש ,תויטילופה תומכסהה לש םושייה

 ינויצילאוקה םכסהה לש וסיסבב םג תדמוע ,הילע רערעל ןיאש ,תאז החנה .ןידל םאתהב עצבתי

 .טפשמה תיב ינפב חנומה

 

 תוביסנל םצמוצמ ,םיינויצילאוק םימכסהב טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיה ,הקיספה יפ לע ןכאו .141

 דבכנה טפשמה תיב לש תוברעתהה ףקיה יבגל ןידה אוה .ונינפלש הרקמב תומייקתמ ןניאש ,תודחוימ

   .דואמ בחר תעד לוקישמ ,הקיספה יפ לע ,תינהנ רשא ,התמקהל תועגונה הלשממה תוטלחהב

 

 לש םפקות תלאשב ברעתהל ךמסומ ןוילעה טפשמה תיב ,ילארשיה טפשמב השבגתהש הכלהה יפ לע .142

 יכ ,עבק טפשמה תיב .ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב קר ןכ השעי אוה ךא ,םיינויצילאוק םימכסה

 םיכרעה תא ןובשחב תחקל וילע םיינויצילאוק םימכסה לש םנכותב ברעתהל וילע םאה הלאשה תניחבב

 תא ןכו תויושרה תדרפה ןורקע ןגמ םהילעש םיכרעה תא ,ונתנידמב יתקוחה רטשמה תתשומ םהילעש

  .תוגלפמל יטילופ הלועפ שפוח םויקבש תובישחה

 

 הכלהה תא רגמש אישנה דובכ םכסמ 'חאו הדובעה תגלפמ שאר בשוי 'נ רנליו באז 5364/94 ץ"גבב .143

 :הז אשונב

 לשו םישגנתמה םיכרעה לש הליקש םיבייחמ םכסהה לש וחותינו ותניחב... "

 דוסיה תוסיפת תמשגה לעו םייתקוחה םייחה םקרימ לע םכסהל רשא תוכלשהה

 .טפשמה תיב לש ותוברעתה ןיינעב הערכהב ,ךכמ תוחפ אלו ,ןידה אוה .תויתקוחה

 דוביכ תניחב רבדה תועמשמל ,שארמ ,תעדה ןתמ אוה ףא בייחמ וז הלאשל הנעמה

 הרימשו םויק ,תישאר ,םג םילולכ ןהיניב רשא ,יתקוחה ונרטשמ לש דוסיה תוסיפת

 ,תינשו ,יטרקומד רטשמ לכב ינויחו ילרגטניא קלח אוהש יטילופה הלועפה שפוח לש

 תוסיפתהו םיכרעה לכ לש ןובשחב האבה .תויושרה תדרפה לש השעמל הכלה םויק

 תיאמצע הלועפל סיסב תריצי קר אל תבייחמ ,תיטרקומד הרבח לש דוסי תונוכת ןהש
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 םתלועפל תורשפא ןתמו תויושרה ןיב ןוכנ ןוזיא םג אלא ,טפשמה תיב לש היולת יתלבו

 ןניאש תוסיפת יפל ףא םיתעל ,םהיתורטמ םימדקמה ,םייטילופ תוחוכ לש תישפוחה

 הלועפה שפוח .םימלשומ םייטרקומד םיכרע תמשגה לע דקושש ימ לע תולבוקמ

 הלולע הריהז יתלבה ותלילשו ,ונלש רטשמה תוסיפת לש ינויח קלח אוה יטילופה

 )רוקמב הניא וקב השגדהה(  "...היטרקומדה לש הייפואמ תונשל

 

  :קרב ןורהא טפושה זא וראותכ אישנל הנשמה דובכ םג עיבה המוד העד .144

 

 יניינע לש "ימצעה לוהינה" תויקוח תרוקיבל עגונה לכבו ,הז תעד-לוקיש תרגסמב..."

 ףקיה לע םירכינ םייאמצע םינוסיר ומצע לע קדצל הובגה טפשמה תיב ליטה ,תסנכה

 תיב בשחתי תיטופישה תרוקיבה תלעפהב יכ ,עבקנ הז ןיינעב .תיטופישה תרוקיבה

 התעפשה תדימבו םיירטנמלרפה םייחה םקרימב תנעטנה העיגפה תדימב" ,טפשמה

 קר" .)204 'מעב ,]6[ 652/81 צ"גב "יתקוחה ונרטשמ לש הנבמה תודוסיב העיגפה לש

 ,יתקוחה ונרטשמ לש םייתוהמ םיכרעב העיגפ הב שיו ,תרכינ תנעטנה העיגפה רשאכ

 םינפ םיכילה' רדגב םהש תסנכה תוטלחה לע תיטופישה תרוקיבה לעפות

 - ינא ןכומ .)700 'מעב ,]29[ 'חאו לארשי תסנכ 'נ יסחנפ 1843/93 צ"גב( "'םיירטנמלרפ

 םכסה לש ותויקוח תניחבל עגונה לכב המוד הדימ תמא ץמאל -רבדב קוספל ילב

 )רוקמב הניא וקב השגדהה(  " .תסנכב תועיס יתש ןיב יטילופ

 

 אוה ,הלשממה ןוניכ לש בלשב דחוימב תוגלפמה תונהנ ונמימש יטילופה הלועפה שפוח ,ןכ יכ הניה .145

 ונכותב ברעתהל טפשמה תיב לע םאה הטלחהה תניחבב םתוא לוקשל שיש םיבושחה םיסרטניאה דחא

 לכ הבש ,הנידמב תמייקה לשממה תטישב תדחוימ תועמשמ לבקמ הז שפוח .ואל םא יטילופ םכסה לש

  .תועיס המכ לש תינויצילאוק תופתוש לש סיסב לע המק הלשממ

 

 רבשמה לש תודחוימה תוביסנה עקר לע תדחוימ תועמשמ לבקמ םיבישמה לש יטילופה הלועפה שפוח .146

 ןיב ינוצילאוקה םכסהה םתחנ ןהבש ,הנורוקה תפגממ האצותכ ורצונש יתרבחהו ילכלכה ,יתואירבה

 .הנורחאה הנשה ךלהמב היורש הנידמה התייה ובש יטילופה רבשמה עקר לעו ןבל לוחכל דוכילה
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 'א האישנל הנשמה דובכ שיגדה 20 -ה תסנכב דוכילה תעיס 'נ 'חאו ןואלג הבהז כ"ח 3301/15 ץ"גבב .147

 םכסהה םשויי ובש ןפואה לע אוה שגדה היפל ,טפשמה תיב לש תינורקעה השיגה תא ןייטשניבור

 :ןוילעה טפשמה תיב לש תוכלהלו קוחל םאתהב ,תויהל בייחש ,ינויצילאוקה

 

 יטילופ םכסה אוהש ,ינויצילאוקה םכסהה אהי רשא אהי יכ ירב ,זוגא תפילקב"

 קפס ןיא ,תיטפשמה תעדה תווחמ תיטילופ תחנ יא רדשמו וימתוח ייואמ תא ףקשמה

 יתלבכ וילע זירכי יטפשמה ץעויהש השעמ רקיע לכ השעת אל הלשממה יכ וניניעב

 ןיא...תצקמב טרופיש יפכ .צ"רמו ןואלג כ"ח תריתע תרתייתמ תוהמב ןכ לעו ,יקוח

 אלב השעית אל םיפסכ תקולח ןכש ,םכסהל 67.1 ףיעס לע םילימ תיחשהל םעט

 יערכ לע הקיקח תיתשהל הנכתסת אל הלשממהו תסנכה יכ תנתונ תעדה ;ןידכ אהתש

 "םיקהבומ תלוגנרת

 

 .35 -ה תסנכה לש הנוניכל ינויצילאוקה םכסהה םתחנ ןהבש  תודחוימה תוביסנה

 

 הלשממה לש הנוניכל תסנכב ןבל לוחכ תעיס ןיבל תסנכב דוכילה תעיס ןיב םתחנש ינויצילאוקה םכסהה .148

  .ןפוד תואצויו תורידנ תוביסנב םתחנו ךרענ 35 -ה

 

 תופיצרב וכרענש ,תוריחב תוכרעמ שולשבש ךכמ האצותכ םותס יובמל העלקנ לארשיב לשממה תכרעמ .149

  .תיטילופ הערכה הגשוה אל ,2019 לירפאמ לחה ,תחא הנש לש הכלהמב ,וז רחא וזב

 

 ןהירחאל המק אל הנידמה לש הירוטסיהב הנושארל ךא ,21 -ה תסנכל תוריחבה ומייקתה 2019 לירפאב .150

 רבמטפסב .תוריחבה תמדקה לעו התורזפתה לע 21 -ה תסנכה הטילחה התעבשה רחאל שדוח .הלשממ

 22 -ה תסנכה .הלשממ לש התמקה ורשפא אל ןהיתואצות םג ךא ,22 -ה תסנכל תוריחבה ומייקתה 2019

 אל ןהב ףאש ,23 -ה תסנכל תוריחבה ומייקתה 2020 ץרמב .ומדקוה 23 -ה תסנכל תוריחבהו הרזפתה

  .תיטילופ הערכה הגשוה

 

 הנש לש הכלהמב תוריחב תוכרעמ שולש לש ןמויקמ הנידמל המרגנש ההובגה תילכלכה תולעל רבעמ .151
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 לשממה תטישב רוביצה ןומיאב םוסרכל ,הרבחה ברקב גוליפה תמצעהל םרג יטילופה רבשמה ,תחא

 ףואשל הייסולכואה ידבור לכמו םייטילופה תונחמה לכמ םיבר םיחרזא איבהו היטרקומדבו לארשיב

  .תודחא תלשממ לש התמקהל לועפלו

 

 תפגמ םלועב הצרפ ,2019 רבמבונב ,23 -ה תסנכל תוריחבה ינפל ךומס ,קימעמה יטילופה רבשמה קר לע .152

 רועיש .םייתועמשמ יתואירבו יתרבח ,ילכלכ רבשמל ,לארשי וכותבו םלועה עלקנ היטעבש ,הנורוקה

 עובשה תארקל םכתסה הקוסעתה תורישל םימשרנה רפסמ ,27.05% -כ לע םויה דמוע קשמב הלטבאה

 ידראילימ תורשע לש םוכסב עויס קשמל הקינעה הלשממה .שיא 1,125,814 -ב לירפא שדוח לש ןורחאה

 יופצ אוהו לדג הנידמה לש יביצקתה ןועריגה .רצותב םיזוחא 5-כ לש לדוג רדסב הדירי היופצ .ח״ש

  .9% לע 2020 תנשב דומעל

 

 שארו דוכילה ר״וי טילחה ,יטילופו יתרבח ,יתואירב ,ילכלכ רבשמ לש הלא תודחוימ תוביסנ עקר לע .153

 הגלפתהש ,ץנג ינב תגהנהב ןבל לוחכ תעיסו ןימיה שוגב ויפתושו דוכילה ,והינתנ ןימינב רמ הלשממה

 םיטרופמ היתונורקעש ,תימואל תודחאו םוריח תלשממ םיקהל ,היפתושו ,ם״לת - דיתע שי תעיסמ

 .ינויצילאוקה םכסהב

 

 ,לארשי ןוחטב .תיטילופ תולעתה לש עגר תאטבמ תימואלה תודחאו םורח תלשממ ןנוכל המכסהה .154

 רדס תא שדחמ ורידגה ,ונדלי ךוניחלו םתסנרפל ,םתואירבל ,םתחוורל הגאדהו היבשות ןוחטיב

  .תויטילופה תוקולחמה תא ןהירחאל וקחדו ימואלה תופידעה

 

 תוכרעמ תשולשב .סויפלו תודחאל םעה בור לש ההימכ תאטבמ תימואלה תודחאהו םורחה תלשממ .155

 ישארב ריצפהו תימואל תודחאו םוריח תלשממ לש הנוניכל ארק הנידמה אישנ ,תונורחאה תוריחבה

 תוריחבה תואצות תא וידיל לביק ובש ,סכטה דמעמב .תימואל תודחאו םורח תלשממ דסייל תוגלפמה

 :הנידמה אישנ דובכ רמא ,23 -ה תסנכל

 
 םכתושרל םידמוע ,הז תיבו ינא יכ רוביצה ירחבנו תועיסה ישארל ריכזהל םוקמה ןאכ״

 הביצי הלשממ רובע שבגל וחילצת ותוא הוותמ לכ .להנל וצרתש ןכו יניצר חיש לכב

 תוריחבב יתעצה ותוא הוותמה םכינפל חנומ ,רתיה ןיב .ךרובי – תסנכה ןומא תא לבקתש
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 הבורל ,ונמזב יתעצה ותוא ,הוותמה גפסש הברה תרוקיבל טלחהבב בושק ינא .תומדוקה

 הנתשי אל םויה םכש יל הארנו תרחא ךרד התייה אלש יתבשח ,תאז םעו םיכסמ ינא

 העושיה – העושיה אובת הז תיבמ הווקתב םייניע ןאכל םיאשונ םיבר ...הברהב בצמה

 ״בוש םחתפל הרסומ ינירהו םגיהנמכ רחב םעהש ימ ,םכדיב

 

 ץנג ינב רמו ןבל לוחכו והינתנ ןימינב רמ ,הלשממה שארו דוכילה ר״ויו דוכילה תעיס ומיכסה הז עקר לע .156

 תוטרופמה תומכסהל םאתהב ,תיטטירפ ,תישוג וד םיפוליח תלשממ לש התמקה לע ,השארב דמועה

 .ינויצילאוקה םכסהב

 

 ,יתואירבה רבשמה יכ רובסש ימ - ונינמש םיימואלה םילוקישה אל יכ ,רובסש םירתועה ןיבמ ימ .157

 לש החתפל ונאיבהל היה לולעש ,יטילופה רבשמהו הנורוקה תפגממ האצותכ ווהתהש ,יתרבחהו ילכלכה

 תלשממ םיקהל םידדצה לש םתמכסה דעב ףכה תא ועירכהש הלא םה אל יכ - תיעיבר תוריחב תכרעמ

  ןעוטו ךכ רובסש ימ ,35 -ה הלשממה לש התמקהל ינויצילאוקה םכסהל םאתהב ,תימואל תודחאו םורח

 תיב תא העטמו העוט ,םיישיא םיסרטניא לש הדלות םה הנוניכל םכסההו הלשממה לש התמקהש

  .תילארשיה היווההמ תקתונמה ,תיניצ השיג אטבמו רוביצה תאו דבכנה טפשמה

 
 וז איה יטילופה ינויצילאוקה םכסהב ברעתהל דבכנה טפשמה תיבמ םישקבמש ,םירתועה לש םתשיג .158

  .תיטרקומדה הטישה לש הסיסבב דמועש תויושרה תדרפה ןורקעבו היטרקומדה יכרעב תעגופש

 םלועה לש וירעשב סנכיהל טפשמה תיבל ול רוסאו טפשמה תיב ירעשב סנכיהל הקיטילופל הל רוסא

  .יטילופה

 

 ינויצילאוקה םכסהב תומיוסמ תוארוהל עגונב םירתועה תונעטל תוסחייתה

 

 – םכסהב דבכנה טפשמה תיב לש ותוברעתהל ןידבש הליע תמייק יכ וחיכוה אל םירתועה ,ונתשיגל .159

 ונינמש םימעטהמ ףסה לע הריתעה תא קלסל שי ונתשיגל .ויתוארוהמ המכ לש ןלוטיבל וא ולוטיבל

  .ןהב ןודנ תוריהזה ןעמל םלואו הפוגל תונעטהמ תחא לכב ןודל אלו ליעל

 

 תונשל ןויסינ ,הנידמב תויושרה תדרפה תא שבשל ןויסינ הווהמ םכסהה ןהיפל ,םירתועה לש םהיתונעט .160
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 לארשיב רטשמה יכ ,הנידמה לש יטרקומדה הייפואב הרומח העיגפ ךות ,לארשיב רטשמה תטיש תא

 תויללכ תונעט ןניה ,רוביצה תונקתב תועגופ םכסהה תוארוה יכו ,תירטנמלרפ היטרקומד תויהל לדחי

 .ףסה לע הריתעה לש הקוליסל ונינמש הלאל ףרטצמ הז םעט .תוססובמ ןניאש

 
 ינויצילאוקה םכסהב םיבישמה ידי לע ורדסוהש םיאשונל עגונב םירתועה לש תיתבשחמה תונושה .161

  ץק לש םייטפילקופא םייתקוח םישיחרת ,דבכנה טפשמה תיב ינפב גיצהל םתוא האיבהש איה

 .ינויצילאוקה םכסהה לש ומושיימ האצותכ ,םתנעטל ,שחרתהל םילולעש ,לארשיב היטרקומדה

 םיראתמ םה ןיא םלוא ,םיינוימיד םייטילופ םינמורל םיאשונ תווהל םילוכי הלא םיינוימיד םישחרת

 תיב ינפב חנומה ינויצילאוקה םכסההמ םיעמתשמ םה ןיאו הנידמב תמייקה תיתקוחה תואיצמה תא

 .טפשמה

 
 הנידמכ הדסונ לארשי .וללוחתי אל םהו תיטפשמו תיתדבוע תיתשת לכ ןיא הלא םישחרתל םלואו .162

 תא םינושה םייטילופה תונחמה ושממי הבש ,תיטרקומד הנידמ תויהל ךישמת איהו תיטרקומד

 קוחה יפ לעו תיטרקומד ךרדב לועפלו םייחה ימוחת לכב תונוש תודמע גיצהל תייטילופה םתוכז

 .םתמשגהל

 

 םכסהב ןבל לוחכו דוכילה ועיגה ןהילאש תומכסהה לכ לש םושייה יכ ,תפסונ םעפ שיגדהל יואר .163

 יפכ ,הלשממב תוטלחהה תולבקתמ םהיפל םיכילהל םאתהבו קוחל םאתהב ,השעי ינויצילאוקה

 טפשמה תיבה לש הקיספבו הלשממל יטפשמה ץעויה תויחנהב ,הלשממה ןונקתב ,קוחב ועבקנש

  .דבכנה

 
 העצהה אשונש רשה ידי לע הטלחה תלבקל הלשממל העצה תשגה ,רתיה ןיב ,םיללוכ הלא םיכילה .164

 ,תושרדנה תוטלחהה תלבקל רבוע ,הלשממה ןחלוש לע תויטפשמ תעד תווח תחנה ,ותוכמס םוחתב

 ןויד םויקו קשמב םינוש םימוחת לע היתוכלשהלו העצהל םינושה הלשממה ידרשמ לש תויוסחייתה

   .הלשממב

 
 םיכילהל םאתהב ,וילאמ ןבומה רבדכ ,אוה ףא השעיי הקיקח ינוקית בייחמש תומכסה לש ןמושיי .165

 העבצהל ןתאבהו ,תסנכה תודעוב ןדוביע ,קוח תועצה תשגה ,רתיה ןיב ,םיללוכה ,םישרדנה םייקוחה

 .תואירק שולשב תסנכב
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 ,ולש םושייה ,יטילופ השעמ אוה הלשממה לש הנוניכ ינפל תוגלפמה ןיב ךרענש ,ינויצילאוקה םכסהה .166

  ןכלו תיטופיש תרוקיבל ,רומאכ ,ףופכש ,ילהנימ השעמ אוה ,הלשממה לש הנוניכ רחאל עצבתמש

 דע ןיתמהל םהילע אלא ,ינויצילאוקה םכסהה תא ףוקתל ,הז םדקומ בלשב םיאכז םניא ,םירתועה

  .םכסהה לש ומושייו הלשממה לש התעבשה רחאל

 
 םירתועה לש תונושה תונעטל תוסחייתה

 

 הירחאלו םורחה תפוקתב הקיקח יכילה

 

 םורחה תלשממ לש המויקל םינושארה םישדוחה תשש ךלהמב יכ ,תעבוק םכסהל ׳ג3 ףיעס תארוה .167

 רבשמ םע תודדומתהל הרושק הניאש תינשמ וא/ו תישאר הקיקח לכ םדוקת אלו ןודית אל״ הלשממה

 לכ לש ומודיק אהי ,םוריחה תפוקת םות םע״ יכ תעבוק ׳ה 3 ףיעס תארוה .״...ויטביה לכ לע הנורוקה

 ףיעס תארוה .״תידדה המכסה תבייחמש הקיקחל םירשה תדעוו רושיאב הנתומ תישאר הקיקח תומזוי

 םיבייוחמ ויהי היצילאוקה תועיסמ תסנכה ירבח לכ הלשממה תנוהכ תפוקת לכב ״ יכ הרומ םכסהל ׳ו3

 ״הקיקח יניינעל םירשה תדעו ידי לע שארמ רשוא אלש תישאר הקיקח רבד לכל דגנתהל

 

 תעמשמ ירטנולוו ןפואב ןמצע לע ליטהל םכסהל םיידדצה לש םתמכסה תא תואטבמ הלא תוארוה .168

 םיעונמ ויהי היציזופואה ירבח ,רמולכ ,תסנכב טועימה יכ בותכ אל םכסהה תוארוהב .תינויצילאוק

 .םכסהה תוארוהמ תעמתשמ הניא םג תאזכ תועמשמו .תויטרפ קוח תועצה םוזילו שיגהלמ

 
 תסנכה ״ יכ עבוקש תסנכה :דוסי קוחל 1 ףיעסב עבקנ ,לארשי לש תקקוחמה תושרכ תסנכה לש הדמעמ .169

 .לארשיב היטרקומדה לש היתודוסימ אוה תסנכה לש הז הדמעמ .״הנידמה לש םירחבנה תיב איה

 רערעל רוסאו קפסב ןותנ תויהל לוכי וניא ,קפסב ללכ ןותנ וניא ,תקקוחמ תושרכ תסנכה לש הדמעמ

 לש תיטפילקופאה םתבישחב קר אלא ,םכסהל םידדצה ןיבמ שיא לש ותעדב הלע אל הזכ ןויער .וילע

  .םירתועה

 
 םורחה תלשממ תנוהכל םינושארה םישדוחה תשש תפוקתב םיקוח קקוחל תכמסומ היהת תסנכה .170

 תינויצילאוק הלשממ לש המויקש ךכל הריתסב דמוע וניא הז ןורקע .התנוהכ הפוקת לכ ךשמלו

 תעמשמ ילב .תסנכבו הלשממב תינויצילאוק תעמשמ םייקל הירבח תא םיבייחמ ,התוביציו
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 .הלשממ ןוכית אל תינויצילאוק

 

 רדס תאטבמ םינושארה םישדוחה תששב תסנכב םתוליעפל עגונב םיבישמה ומיכסה הילע הלבגהה .171

 םינותנ ויהי הינייעמ לכו הנידמה יבאשמ .הנורוקה רבשממ האצותכ הווהתהש ,שדח ימואל תופידע

 ,רוביצה ןוחטיבל ,הנידמה ןוחטיבל הגאדל ,הנושארבו שארב ,םינושארה םישדוחה תשש תפוקתב

 הלעמל לש םתבשהלו הלכלכה תענתהל ,רפסה תיבל ונדלי לש םתבישל ,הנידמה יבשות תואירבל

 תועצמאב השעת םורחה תפוקתב הלשממה לש הידעי תמשגה .רוצייהו הדובעה לגעמל שיא ןוילימ

 .םכסהב עבקנש יפכ ,תינשמ הקיקחו תישאר הקיקח

 

 םוריח תלשממכ התנוהכל םינושארה םישדוחה תששב םוזיל אלו םדקל אל אלש םיבישמה תטלחה .172

 לע םיקקוחמה תיב לש רותיו הניא ,הנורוקב קבאמל םירושק םניאש ,םימוחתב תישאר הקיקח

 הלבגהב רבודמ .התוינידמ תא םשייל הלשממה לכות אל םיקוחה ידעלב ירהש ,םיקוח קקוחל ותוכמס

  .דקמתהל היצילאוקה שקבת םהבש הקיקחה יאשונ לש

 
 לש תונעטה .יטרקומדה הרטשמ לש יונישבו הנידמה לש יטרקומדה הייפוא יונישב אופא רבודמ ןיא .173

 ושקבי םהבש הקיקחה יאשונל עגונב םמצע לע וליטה םיבישמהש תירטנלווה הלבגהה ןהיפל ,םירתועה

 לטובת ותרגסמבש ,הכיפה עוציבל ןויסינ איה ,הלשממה תנוהכל םינושארה םישדוחה תששב דקמתהל

   .תוינוימיד תונעט תטושפ ןה ,תסנכה לע טלתשת הלשממהו הנידמב תקקוחמה תושרה

 
 ךכ ךרוצל ,טוקנלו הדיקפת תא אלמל ,םישדוחה תשש תפוקתב לכות ,ךשמהב רהבויש יכ ,היציזופואה .174

 ,תותליאש תשגה ,תויטרפ קוח תועצה תשגה :ןוגכ ,ליעל וראותש התושארל םידמועה םיעצמאה לכב

   .דועו הלשממב ןומיא יא תעצה תשגה ,תסנכה תודעווב הלועפ

 
 םירשה תדעוו רושיאב תנתומ היהת תישאר הקיקח תמזוי לכ לש המודיק יכ ,תעבוקה םכסהה תארוה .175

 הלשממל םיפתושה לש תימינפ תיטילופ תולהנתה לש ןיינע איה ,תידדה המכסה תבייחמש הקיקחל

 דוסיה תונורקע םיווהמש ,התוא םיביכרמה םישוגה ינש ןיב ןוזיאהו ןיויושה תונורקע תא תפקשמה

 .ינויצילאוקה םכסהל םאתהב םוקתש ,״םיפילחה תלשממ״ תתשומ םהילעש
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 םיטפוש יונימל הדעווה

 

 םכסהה יפ לעש ,םיטפשמה רש ויהי םיטפוש תריחבל הדעווב הלשממה יגיצנ יכ ,עבקנ םכסהל 26 ףיעסב .176

 םעטמ תחא תסנכ תרבח גיצת היצילאוקה יכ עבקנ ןכ ומכ .דוכילה שוגמ ףסונ רשו ןבל לוחכ שוגמ היהי

 ירבח יכ עבקנ םכסהב .תסנכה ירבח ןיבמ הריחבל ןבל לוחכ םעטמ דחא תסנכ רבחו דוכילה שוג

 לש םידמעומה ינש םתואב רוחבל םיביוחמו םיפסונ םידמעומ גיצהל אלש םיביוחמ היצילאוקה

 יונימ ידעומבו הב יונימה יכילהתב ,הדעוה בכרהב םייוניש ולוחי אל יכ עבקנ ןכ ומכ .היצילאוקה

 התנוהכ דעומ םות רחאל ליחתהל הרומא םתנוהכש ,םיטפוש שארמ ונומי אלו םילבוקמה םיטפושה

 .23 -ה תסנכה לש

 
 הנמייקתתש תוריחבב הריחבל ודימעי םהש ךכל םכסהל םידדצה לש םתמכסה יכ םינעוט םירתועה .177

 םורגת ,םתריחבל ופאשי םה יכו היצילאוקה םעטמ תסנכ ירבח ינש ,םיטפוש יונימל הדעוול תסנכב

 דוגינב םתעדל תדמוע וז האצות .םיטפוש יונימל הדעווב היצזופואה םעטמ תסנכ רבח לש ותרדהל

 לש הדלות איהו םיטפוש יונימל תדעווב ןהכמ היצזופואה םעטמ תסנכ רבח ויפל ,םייק יתקוח גהנמל

  .טפשמה תכרעמ לש התואמצעב עוגפל הנווכ

 
 ונינפבש הרקמב .ילארשיה טפשמב יטפשמ רוקמכ יתקוח גהנמ לש ומויקב הריכה אל ,עודיכ ,הקיספה .178

 יונימל הדעווב םירבחה ,תסנכה ירבח ינשמ דחא ויפל ומויקל םינעוט םירתועהש ,יתקוח גהנמ םייק אל

  ותדמע עיבה ןכא טפשמה תיב .ךכ תעבוקש הכלה תמייק אל ןכ ומכ .היציזופואהמ היהי ,םיטפוש

 עבק אל םלוא ,היציזופואהמ גיצנ תסנכ רבח היהי ,םיטפוש יונימל הדעוובש יואר יכ ,םריבא ןיינעב

  .תאזכ הכלה

 
 הדעווב ונהכיש תסנכה ירבח ןכש ,ירשפא וניא ,ומויקל םינעוט םירתועהש ,יתקוח גהנמ לש ומויק .179

 יגיצנ תא רוחבל ןידב הבוח לש המויק .תסנכה ירבח ידי לע תויאשח תוריחבב ורחביי םיטפוש יונימל

 הריחבה תואצות היפל הנעטה םע תחא הפיפכב רודל הלוכי הניא ,םיטפוש יונימל הדעוול תסנכה

  .היציזופואהמ תסנכ רבח היהי םירחבנהמ דחאש ,הלאכ תויהל תובייח תיאשחה

 
 ןיב םייקתיש יטילופ ןתמו אשמל אשונה תא ריתוהל םיבייח ,ונמעטה רבכש יפכ תאז היגוסב םג .180

   .תיטופיש הטלחהב ופילחהל ןיאו תסנכה תועיס
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 דמימ .תוריחבה תויאשחב תעגופ הניא ,היצילאוקה ךומתת םהבש םידמעומה לש םהיתומש תעיבק .181

 – תוריחבה תויאשח .דוגרפה ירוחאמ עודיכ תישענש ,העבצהה ןפואל סחייתמ תוריחבה לש תויאשחה

  .םירתועה םינעוטש יפכ ,תוריחבב םימיוסמ םידמעומ וא דמעומב הכימת עיבהל רוסיא השוריפ ןיא

 רבח תנוהכל המעטמ םידמעומ גיצהל היצזופואה לע איהשלכ הלבגמ ליטמ אל םכסהה יכ שיגדהל יואר

 .םיטפוש יונימל הדעווב

 
 ,םיגיצנ ינש ונהכי םיטפוש יונימל הדעווב יכ הרומה םכסהל 26 ףיעס תארוה היפל םירתועה לש םתנעט .182

 םייטפשמה םיכילהב והשלכ ןורתי ,והינתנ ןימינב רמ ,הלשממה שארל קינעהל הדעונ ,היצילאוקה ירבח

 סיסב לכ תרדענ ,תימתס הניה ,תטפושה תושרה תואמצעב עוגפל הדעונ איה יכו וניינעב םימייקתמה

 רבדל ודעונ ןלוכש - תוריתעב ונעטנש תוינוימידה תונעטה ללוכמל תפרטצמ איהו יטפשמ וא יתדבוע

 ,הלשממה תבכרה תכאלמ תא וילע ליטהל הנידמה אישנמ עונמלו הלשממה שאר תא שיפכהל - דחא

  .רחובה ןוצר תא םישגהלו

 
 ןוידה ירדסלו הטיפשה :דוסי קוחל 4 ףיעסל םאתהב תשענ ,םיטפוש תריחבל הדעווה לש התולהנתה .183

 לע םירחבנ םניא לארשי יטפוש .השארב דמועה וא הלשממה תויחנהל םאתהב אלו ,הדעווב םיגהונה

 טפשמה תיב אישנ :םירבח 9 הנומש ,הדעווה ירבח לכ ידי לע אלא ,הדעווב תסנכהו הלשממה יגיצנ ידי

 רחא רשו םיטפשמה רש ,ויטפוש רבח רחביש ,ןוילעה טפשמה תיב לש םירחא םיטפוש ינש ,ןוילעה

 הצעומה רחבתש ,ןידה יכרוע תכשל לש םיגיצנ ינשו תסנכה רחבתש ,תסנכה ירבח ינש ,הלשממה עבקתש

 תדימ םג ,רתיה ןיב ,םינחבנ םכלהמבש םיכשוממ םינויד רחאל םינמתמ םיטפושה .הכשלה לש תיצראה

  .םידמעומהמ דחא לכ לש הטיפשל ותמאתה

 
 ןפואב עבקנ םכסהל 26 ףיעס לש אפייסבש ירה הטיפשה:דוסי קוחל 4 ףיעס תארוהב ייד אל םאו .184

 םילבוקמה םיטפושה יונימ ידעומבו הב יונימה יכילהב ,הדעווה בכרהב םייוניש ולוחי אל״ יכ ,שרופמ

 -ה תסנכה לש התנוהכ דעומ םות רחאל ליחתהל הרומא םתנוהכש םיטפוש שארמ ונומי אל הז ללכבו

 .״23

 
 תסנכה תודעוול שאר יבשוי יונימ

 

 םישוגה ינשמ דחא לכל ורסמי ןהלש שארה יבשויש ,תסנכה תודעוו תמישר תא הנומ םכסהל 22 ףיעס .185

 בשוי תנוהכל הנמתי היצזופואה רבח תסנכה ןונקת יפ לע .ןבל לוחכ שוגו דוכילה שוג - הלשממב וללכיש
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 לע תחקפמ תסנכה ןתועצמאבש ,תובושחה תודעווהמ תחא איהש ,הנידמה תרוקיבל הדעווה שאר

 תדעומ רתוי לש שאר יבשויכ םינהכמ היציזופואה ירבח ויפל יתקוח גהונ םייק אל .תעצבמה תושרה

 ידי לע – דרפנב תודעווהמ תחא לכ ידי לע ,רומאכ ,םירחבנ תסנכה תודעוו לש שארה יבשוי .תחא תסנכ

  .םהירבח

 

 יוארו תונושה תועיסה ןיב םייקתמה יטילופ ןתמו אשמ לש האצות איה הדעווה שאר בשוי לש הריחבה .186

  .תיטופיש האכרע ידי לע עבקת אלו יטילופה דבורב ראשת ותריחבש

 
 תסנכה תודעווב היצילאוקב תורבחה תונושה תועיסה גוציי יכ...״ יכ עבקנ םכסהל ׳ג2 ףיעסב יכ רהבוי .187

 ״תסנכה לש הדובעה יללכ יפ לע תסנכה תודעווב תומוקמה תקולח ןפואמ בייחתמכ ןלדוג יפ לע אהי

 ןיד .תסנכה ןונקתל )א(102 ףיעס יפל ןידה םג והז .תסנכה תודעווב םיגצוימ ויהי היציזופואה ירבח ןכלו

 םינוזיאהו םימלבה תכרעמב ידוסי ביכרמ אוהש תעצבמה תושרה לע תסנכה לש חוקיפה תא חיטבמ הז

  .תיטרקומדה הטישה לש

 

 הלשממה לש דוסייה יווק

 

 רבשמ ןיינעל וסחייתי הלשממה לש דוסיה יווק הלשממה תעבשה םע״ יכ עבקנ םכסהל ׳ד3 ףיעסב .188

 לכמ דחא גיצנ תוחפל ובו שוג לכמ גיצנ תושארב תווצ םקוי הלשממה ןוניכ רחאל...״ יכו ...הנרוקה

  .״...הלשממה לש דוסיה יווק חוסינ םשל ,הלשממל הפתושה העיס

 

 עגונב דוסיה יווק לש תסנכה ינפב םתאבהב ייד ןיא ,קוחה יפ לע יכ ,םירתועה םינעוט הלא לש םרואל .189

 .ךוראה חווטל הלשממה לש דוסיה יווק תא איבהל שי אלא ,דבלב הנורוקה םע הלשממה תודדומתהל

 ינפל בצייתת ,הלשממה״ יכ הרומה הלשממה :דוסי קוחל )ד(13 ףיעס תארוה לע םיכמתסמ םירתועה

 שקבתו ,םירשה ןיב םידיקפתה תקולח לעו הבכרה לע ,התוינידמ לש דוסיה יווק לע עידות ,תסנכה

 "םתנוהכל םירשה וסנכיי העש התואמו ,ןומא תסנכה הב העיבהשמ ןוכית הלשממה ;ןומא תעבה

 

 הליע תרתועה ידיב ןיא ,ןכלו העצבתה םרט ,קוחל )ד(13 ףיעסל םאתהב ,תסנכה ינפב הלשממה תגצה .190

 לע .םלועל תאזכ הטלחה האב םרטב דוע הלשממב ןומיא ןתיל תסנכה לש הטלחה ףוקתל איהשלכ
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 וגצויש דוסיה יווקל יפציפס ןפואב סחייתהלו השדחה הלשממה לש התעבשה רחאל דע ןיתמהל תרתועה

 .ףסה לע הריתעה קלסל שי םהיפל ונינמש םיקומינל ףרטצמ הז םעט .הב

 

 דמלמ ,הלשממב ןומיא עיבהל ושרדייש ,תסנכה ירבחלו רוביצל גצוהש ,םכסהב קימעמ ןויע ,דועו תאז .191

 לוהינ ,םהיניב ,םיבר םימוחתב םוקתש הלשממה לש התלועפ יכרד תודוא בר עדימ ליכמ אוהש ךכ לע

  .םירחא םימוחתב םגו הנרוקה לש רבשמה

 

 םע התודדומתה יכרדל הלשממה לש דואמ תטרופמ תוסחייתה שי םכסהל אובמה לש ינשה ליאוהב .192

   .הרבחהו הלכלכה ,תואירבה םוחת לע ויתוכלשהו הנורוקה רבשמ

 

 לש הנוניכ רחאל ךומס לבקתיש ,סויגה קוח לש ונכותל תטרופמ תוסחייתה הנשי םכסהל 24 ףיעסב .193

 ידכ םאותמבו דחי ולעפי יפולחה הלשממה שארו הלשממה שאר יכ ,עבקנ םכסהל 28 ףיעסבו הלשממה

 רבשמ ןיינעבו םיילכלכ םימוחת ןווגמב ירוזא הלועפ ףותיש םדקלו היתונכש לכ םע םולש ימכסה םדקל

 .הנרוקה

 

 יפולחה הלשממה שארו הלשממה שאר יכ – פמארט אישנה תרהצה ןינעל םכסהל 28 ףיעסב עבקנ דוע .194

 ,אשונב תימואלניב תורבדיהבו םיאקירמאה לומ תופמה ןיינעל תירבה תוצרא לש האלמ המכסהב ולעפי

 םהבו לארשי תנידמ לש םיגטרטסאהו םיינוחטיבה םיסרטניאה לע הרימשל הריתח ךות תאז לכ

 .םיידיתע םולש ימכסהל הריתחו םולשה ימכסה לע הרימש ,תירוזאה תוביציה לע הרימשב ךרוצה

 ב״הרא םע גשותש המכסהה תא איבהל לכוי הלשממה שאר היפל תורשפאה העבקנ םכסהל 29 ףיעסב

 .תסנכב וא/ו הלשממב רושיאלו הלשממבו טניבקב ןוידל 1.7.2020 םוימ לחה תונובירה תלחה ןיינעב

 

 2020-2021 םינשל יתנש וד היהי ביצקתה יכ עבקנ .הנידמה ביצקתל תסחייתמ םכסהל 30 ףיעס תארוה .195

 .2023 תנשלו 2022 תנשל ביצקתה עבקי ובש דעומה עבקנ ןכ ומכ תעל תעמ ןכדועי אוה יכו

 

 עבקנ םכסהל 33 ףיעסב .הנידמב היצלוגרה תחפהל םירש תדעוו לש התמקה תא עבוק םכסהל 32 ףיעס .196

 ״ץנימק קוח״ תניחבל הדעו םקות יכ
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 תא ,תסנכה ירבחו רוביצה ינפב שרפ ,תסנכה ןחלוש לע רומאכ חנוהש ינויצילאוקה םכסהה ,ןכ יכ הניה .197

  ידי לע וגצויש ,דוסיה יווק תא ףיסוהל שי הלאל .םוקתש הלשממה לש התלועפ יכרד תאו ונכות

  .התעבשהל רבוע ,תסנכה ינפב השדחה הלשממה

 
 תישוג וד םיפוליח תלשממ

 

 תאירקמ יכו הלשממה לש הייפואל עגונב תומימע תמייק ינויצילאוקה םכסהב יכ םינעוט םירתועה .198

 ךכ ךרדו תונוש תולשממ יתש תומיקמה הלאככ תומכסהה תא גיצהל ןויסינ השענ יכ ,הלוע םכסהה

 ,הלשממה :דוסי קוחב םיונישה יכ םירתועה םינעוט דוע .תויקוח תויוביוחמ לש הרושמ קמחתהל

 יכ ,םינעוט םירתועה .דוסיה יקוח לש תננוכמה ןתליכתל םירז ,םכסהה לש ומושיי ךרוצל ובייחתיש

 תונורקעב ועגפי ,הנידמב רטשמה לש ויפוא תא ונשי ,הלשממה :דוסי קוחב וסנכויש הקיקחה ינוקית

 עיבהל תסנכה לע היפל הארוהה :ןוגכ ,הלשממה :דוסי קוחב תוארוה תורטוס םה יכ ןכו ,הלש דוסיה

  .ינולפ תסנכ רבח דמוע השארבש הלשממב ןומיא

 
 ינוקיתל עגונב ןכו התולהנתה יכרדו הבכרה ,הלשממה הנבמל עגונב םכסהב תוללכנש תוארוהה .199

 ובייחתיש םינוקיתה תוברל ,תסנכה :דוסי קוחבו הלשממה :דוסי קוחב םהמ ובייחתיש ,הקיקחה

 – יערד תכלה ףקוע רדסה רוציל תושקבמ ןהש ,ןהיבגל ןעטנש ,םכסהל )א(10 -ו )ד(4 םיפיעס תוארוהמ

 םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש העש ודיקפתב ןהכל יפולחה הלשממה שארל םג רשפאיש ,יסחנפ

 וא הנידמב לשממה תטיש תא םינשמ םניא םה .ןיטולחל םייקוח םניה ,םירש ינגסלו םירשל ןכו

 תוביסנב התווהתהש הלשממ לש התלועפ תא תורידסמש ,תויקוח תוארוהב רבודמ .הנמימ םיקלח

   .םינש שולש לש תלבגומ הפוקתל -״םיפילח תלשממ״- תודחוימ

 
 הנידמ וא ,תולשממ יתש םירצוי םניא ,םירחא םיקוחבו הלשממה :דוסי קוחב וסנכויש הקיקחה ינוקית .200

 ושבגתה אל םה .םכסהל א2 ףיעסב רומאכ ,תישוג וד הלשממ אלא ,םירתועה םינעוטש יפכ ,תישאר וד

 םיישיא םיסרטניא תרשל וא ,ץנג ינב רמ םע וא ,והינתנ וימינב רמ ,הלשממה שאר םע ביטהל ידכ

 ןוזיא לע רומשל תבייוחמש ,תינויווש רמולכ ,תיטטירפ הלשממב רבודמש ךכמ םיבייחתמ םה .םהלש

 תודעווב תוברל ,היצילאוקה לוהינו תסנכה ,הלשממהמ תורזגנה תורגסמה לכב ,םישוגה ינש ןיב

 לעה טניבקבו ימואלה סויפה טניבקב ,הנורוקל םוריחה טניבקב ,ינוחטב ינידמה טניבקב ,םירשה

 .ילכלכה
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 יפכ ,תאז הדבוע .דוסי יקוחב הקיקח יוניש ,םתוהמו םעבט לשב םיבייחמ םיינויצילאוק םימכסה .201

 .ינויצילאוק םכסה לש ותליספל איבהל ידכ הב ןיא - לארשי תסנכ ׳נ ןוא רב 4908/10 ץ״גבב עבקנש

 יאנת .הלשממ ןוכית אל הידעלבש ,תיטילופ הרשפ אוה ינויצילואקה םכסהה ,ונינפבש הרקמב

 היצקנופ םג םה ונלש הרקמבו תסנכב םיררושה ,םייטילופה תוחוכה יסחי לש היצקנופ םה הרשפה

 ויטביה לע הנרוקה רבשמ לשו הנורחאה הנשה ךלהמב הנידמה העלקנ וילאש יטילופה רבשמה לש

  .םינושה

 

 לוספ ךילהב קזב תקיקח

 

 תעבשה ינפל ונקותי רבדל עגונה רחא קוח לכו הלשממה :דוסי קוח יכ עבקנ םכסהל ׳ג 4 ףיעסב .202

 תשרדנה הקיקחה לכ תסנכב רבעות הלשממה לש הנוניכ םרט יכ עבקנ םכסהל 7 ףיעסב .הלשממה

 הקיקחה יכילה םויס רחאל יכ ,עבקנ םכסהל 37 ףיעסב .םכסהה יפ לע שרדנכ הלשממה ןוניכ ךרוצל

 לכ ומתחי ,הלשממה :דוסי קוחל 10 ףיעסב הרומאה הפוקתה ףולחתש ינפלו ,הז םכסהב םירומאה

 תבכרה דיקפת תא ליטהל ונמימ ושקביו הנידמה אישנל הינפ לע ,ןבל לוחכ שוגו דוכילה שוג ירבח

 רומאה ךרוצל ,םישרדנה הקיקחה ינוקית יכ ,עבקנ םכסהל ׳ג13 ףיעסב .והינתנ ןימינב רמ לע הלשממה

 .הלשממה ןוניכ םרט ועצבתי ,ףיעסב

 

 ,ינויצילאוקה םכסהה יפ לע הלשממה ןוניכל תשרדנה הקיקחה היפל ,הטלחהה יכ םינעוט םירתועה  .203

 בייחתמכ יניצר ןויד רשפאי אלש ,םינמז חול לש הליבכ הווהמ ,הלשממה תעבשה םרטב תסנכב לבקתת

 תכל תוקיחרמ תוכלשה םהל שיש ,דוסי יקוחל םינוקיתב רבודמשכ ,דחוימב יואר הקיקח ךילהמ

 .לארשיב רטשמה תא דוסיה ןמ תונשל םישקבמש

 

 הבש הרודצורפה תא קר אלא ,דוסי קוח וא ליגר קוח לש ותקיקחל ךילהה לש וכשמ תא עבק אל קוחה .204

 יאדווב ,קוחה לש ותליספל הליע הווהמ וניא ,רצק הקיקחה ךילה לש ותויה .םיקוח לבקל תסנכה לע

 תיבש אוה הז דבכנ טפשמ תיב ינפלמ אציש ללכה ןכאו םלועל קוחה אב םרטב דוע - שארמ אלש

  .תסנכב הקיקחה יכילהב ברעתמ וניא ,טפשמה
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 ,)"תוריד יוביר סמ ןיינע"( )6.8.2017 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ 'נ יקסניטנווק יחצ 10042/16 ץ"גבב .205

 הללשנ םהב רתויב םיינוציקה םירקמל קר הרומש ,הקיקח יכילהב טפשמה תיב תוברעתה יכ עבקנ

 םתריחב ףא .קוחה תעצהב ילמינימ ןויד םייקל תישעמה תורשפאה תסנכה ירבחמ אלמו טלחומ ןפואב

 םרט הקיקחה יכילה ונינפש הרקמב .תיטופיש תרוקיבל הליע הווהת אל םהל הנתינש תורשפא לצנל אל

 תורשפאה תסנכה ירבחמ אלמו טלחומ ןפואב הללשנ ןהבש תוביסנ ומייקתה היפל העיבקה .ומלשוה

 תקיקח רחאל רמולכ ,דבעידב קר אלא ,שארמ תושעיהל הלוכי הניא ,קוחה תעצהב ןויד םייקל תישעמה

 .ףסה לע תוריתעה קלסל שי םהיפל םיקומינל ףרטצמה ,ףסונ םעט והז .קוחה

 

 יגברונ הקוחה

 

 תבוטל תסנכב ותורבחמ רטפתהל רש ןגסל וא רשל רשפאיש ,קוח קקוחי יכ עבקנ םכסהל א17 ףיעסב .206

 ׳ב הקספב .ילאירטסינימה ודיקפתמ ותורטפתה םע דימ תסנכב ןהכלו רוזחלו ,ותעיס תמישרב אבה

 ביכרמ לכ ואריי ,תוגלפמ לש ףוריצמ תבכרומה םידמעומ תמישר ןיינעל יכ עבקי קוחב יכ ,עבקנ םכסהל

 אובי ,תסנכה ןמ רטפתיש רש ןגס וא רש םוקמבש ןפואב ,תדרפנ העיסכ יגרבונה קוחה יכרצל הלש

 םושירל םאתהב ,רשה ןגס וא רשה לש ותגלפמ םע הנמנה תסנכ רבח וניאש ,המישרב ןושארה דמעומה

   .תיזכרמה תוריחבה תדעוו ידי לע תסנכל  םידמעומה תמישר רושיא תעב השענש

 

 תונורקעב םידמוע ,יגרבונה קוחכ עודי וב גצומה לדומהש ,קוחה לש וחסונל םיעצומה תונורקעה .207

 ותורבחמ רטפתהש רש םוקמב ,תסנכה רבחל היהיש דמעומה .תוריחבה יניד דוסייב םידמועש םייתקוח

 התרגסמבש תיזכרמה תוריחבה תדעוו ידי לע הרשואש ,םידמעומה תמישר ירבח ןיבמ היהי ,תסנכב

 תונמתהל העצהה יפ לע יאכז היהיש דמעומהש הדבועה .תסנכב ותורבחמ רטפתהש ,רשה דדומתה

 התרגסמבש ,ולש הגלפמה תמישרב רותב אבה אלא ,תסנכל המישרב רותב אבה וניא ,תסנכ רבח תויהל

 תפתושמ םידימעומ תמישר ושיגהש תומישרה ןיב תוחוכה יסחי לע תרמוש ,תסנכב המישרב ללכנ אוה

 רחאל ווהתהש יפכ ,םיטילופה תוחוכה יסחי לעו תיזכרמה תוריחבה תדעוו ידי לע הרשואש תעב

 .היצילאוקב תופתוש ןקלחש ,תונושה תועיסב ועראש תויוגלפתהמ האצותכ ,רתיה ןיב ,תוריחבה
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 םייונימ

 

 םינועטה ירוביצה תורישב םיריכב םייונימ ועצובי אל םוריחה תפוקתב״ יכ ,עבקנ םכסהל ג3 ףיעסב .208

 לעופב םייונימה וא/ו םיינמזה ,רומאכ םיריכבה םייונימה לכ״ יכ םכסוה דוע ״הלשממה לש רושיא

 .הלשממ ידרשמב םיל״כנמ יונימ לע לוחי אל הז רדסהב רומאכ הפוקתל וכראוי םידרשמב םימייקה

 

 איה ,הלשממה לש רושיא םינועטה ירוביצה תורישב םיריכב ייונימל עגונב ,םכסהב העבקנש הלבגהה .209

 לש הפוקתב אצמיתו הלא םימיב תאצמנ הנידמהש ךכמ תעבונ איהו הריבס ןמז תפוקתל ,הריבס הלבגה

 לכ תא הלשממה שידקת ובש םוריח בצמב ,השדחה הלשממה לש הנוניכ םויב ולחיש ,םישדוחה תשש

 לש החלצהב םלוהינ ךרוצל ,םיבישמה ידי לע רדגוהש ,ימואלה תופידעה רדס לש ותמשגהל הינייעמ

  .הנורוקהמ האצותכ ומרגנש יתואירבהו יתרבחה ,ילכלכה רבשמה

 
 תסחייתמ הניא איה .תיללכ הניה ירוביצה תורישב םיריכב לש םייונימל תסחייתמש םכסהב הארוהה .210

 ןוכנ וניא ,םימייוסמ םיריכב לש םייונימ יבגל יפיצפס רשקיה הל ןתיל ןויסינ לכ .רחא וא הזכ יונימל

 יפכ ,רחא וא הזכ רוביצ רחבנל ןורתי רוציל הדעונ הארוהה היפל הנעטה םג .ךומסל המ לע אל ןיאו

 תורישב ריכב יונימ לע הטלחהה .יטפשמ וא יתדבוע סיסב לכ הל ןיאו הנוכנ הניא ,םירתועה םינעוטש

 התטלחה לבקתש הלשממה לע הקזח .הלשממ שאר לש אלו הלוכ הלשממה לש הטלחה איה ירוביצה

 .ןידל םאתהב

 

 עוציבל םיללכ םיבישמה יגיצנמ בכרויש ףתושמ תווצ שבגי םורחה תפוקת ךלהמבש עבוק םכסהה ןכאו .211

 ושוריפ ןיא .םורחה תפוקת רחאלש הפוקתל הלשממ רושיא םינועטה ירוביצה תורשב םיריכב םייונימ

 םותב ,הלילח ,ועצבתי ירוביצה תורישב םיריכב לש םייונימהש וא ולטובי םימייקה םיללכה יכ ,רבד לש

 חוקיפל הנותנ היהת ,ירוביצה תורישב ריכב לש יונימ לכל עגונב הטלחה לכ .ןידל דוגינב םורחה תפוקת

   .קוחה יפ לע בייחתמכ תרוקיבלו

 

 תאזו עבק ייונימ תונמל היה ןתינ אל םיינמז םוקמ יאלממ םינהכמ םהבש םיריכבה םידיקפתב יכ שגדוי .212

 הלחהש ,רבעמ תלשממכ התנוהכ תפוקתב עבק ייונימ עצבל הלשממה לע ורסאש תולבגה לש ןרואל

  .21 -ה תסנכל תוריחבל רבוע - 2018 רבמצדב
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 רושיא םינועטה )תויתלשממ תורבח םניאש( םידיגאתלו תוצעומל םייונימה יכ עבקנ םכסהל 31 ףיעסב .213

 ןיא יכ ,שרופמ ןפואב עבקנ הטלחהב םלואו םישוגה ןיב ינויווש סיסב לע הלשממה י״ע ונומי הלשממב

 ועצויש םידמעומה יכ ,אופא תעבוק הניא הארוהה .םימייקה תורישכהו יונימה יללכמ עורגל ידכ ךכב

 ןורקע רואלש קר אלא ,תיטילופ הקיז וא תוכייתשה ילעב וא םהיתוגלפמ ירבח ויהי םישוגה ידי לע

 תיצחמל םידמעומ עיצהל לכוי שוג לכ ,םיפוליחה תלשממ תתשומ םהילעש ןוזיאהו ןויוישה

 .םייונימה לחה ןידל םאתהב ועצבתי ,םייונימה .םידיקפתהמ

 

 הנידמה ביצקת

 

 יתנש וד היהי ביצקתה יכ עבקנ .הנידמה ביצקת לש ותעיבק יכרדל תסחייתמ םכסהל 30 ףיעס תארוה .214

 תנשלו 2022 תנשל ביצקתה עבקי ובש דעומה עבקנ ןכ ומכ ,תעל תעמ ןכדועי אוה יכו 2020-2021 םינשל

 הקקחנ 2009 תנשמ לחה םלואו תחא הנשל היהי ביצקתה יכ עבוק ןכא הנידמה קשמ :דוסי קוח .2023

 הקיספה .םינשה ךלהמב ושגוה ןכא הלאכ םיביצקתו םייתנש וד םיביצקת תשגה הרשפאש ,העש תארוה

 קוחב הקיקח ינוקית בייחת יתנש וד ביצקת תשגהש לככ ןכלו םידדצל הריהנ הז דבכנ טפשמ תיב לש

 .ועצובי םהש ירה ,הנידמה קשמ :דוסי

 

 םילילפב םשאנ לע הלשממה תבכרה תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנמ תשקבמה הארוה

 

 הקיקחה יכילה םויס רחאל״ יכ תעבוקה ינויצילאוקה םכסהל 37 ףיעס תארוה יכ םינעוט םירתועה  .215

 לכ ומתחי ,הלשממה :דוסי קוחל 10 ףיעסב הרומאה הפוקתה ףולחתש ינפלו ,הז םכסהב םירומאה

 תבכרה דיקפת תא ליטהל ונממ ושקביו ,הנידמה אישנל הינפ לע ןבל לוחכ שוגו דוכילה שוג ירבח

 תכאלמ תא ליטהל הנידמה אישנמ תשקבמ איה ןכש ,ןידל דוגינב הניה ״והינתנ ןימינב רמ לע הלשממה

  .םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש ,והינתנ ןימינב כ״ח לע הלשממה תבכרה

 

 תרסואה תיתקוח הארוה אצמנב ןיאש קר אלש אוה וניתבוגתל ןושארה קרפב ותוא ונראיתש יפכ ,ןידה .216

 קוחבש אלא ,הלשממ שארכ ןהכל ,ןולק ןמע שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש כ״ח לע

 שיש תוריבעב םושיא יבתכ ודגנ םידמועו םייולתש ,הלשממ שארל תרשפאמה תושרופמ תוארוה תומייק
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 בורב הטילחה תסנכהו עשרוה אוה ובש דעומל דע ,הלשממ שארכ ודיקפתב ןהכלו ךישמהל ,ןולק ןמיע

 השענ ,ןולק המיע שיש הריבעב עשרוה ובש ,ןידה קספש וא הלשממ שארכ ותנוהכמ וריבעהל הירבח לש

 .הלשממה תבכרה תכאלמ תא וילע ליטהל הנידמה אישנל תורשפאמהו טולח

 

 םייברימ תונוחטיבו תויוברע

 

 תורבחה תועיסה לכ לש םיביירימ תונוחטבו תויוברע ונתניי״ יכ עבקנ םכסהל 11 -ו 8 םיפיעסב .217

 .״היצילאוקל תופתושה תוגלפמה ידי לע אוה ףא םתחייש ,ינויצילאוקה םכסהה םייקל היצילאוקב

 הז ןיינעב תוארוהה יכו םייואר תונוחטיבו תויוברע ןתוא ןהמ ריהבהל תובישמה לע יכ םינעוט םירתועה

 וא ןירישמב תוברע...״ ןתמ רסואש הלשממה קוחל )ב(2 ףיעס תארוה תא תורפמ ינויצילאוקה םכסהבש

 תובייחתה לש וא םכסה לש םעוציב תחטבהל תרחא האנה תבוט לכב וא ףסכ הוושב וא ףסכב ןיפיקעב

  ״רומאכ תוברעל ףקות היהי אלו הז ףיעסב רומאכ

 

 השעמב ךורכש ,ילילש רשקהב םירתועה ידי לע ספתנ ״תונוחטיבו תויוברע״ יוטיבה עודמ רורב אל  .218

 םניא םכסהל םידדצה ונווכתה םהלש תונוחטבהו תויוברעה .יקוח יתלב השעמ לש היצטונוק לעב  רתסנ

 תונוחטיבו תויוברע םה אלא ,האנה תבוטב וא ,הלילח ,ףסכ הוושב וא ףסכב םיישיא תונוחטיבו תויוברע

 תורבחה תועיסה ונתיש ,הלשממה קוחל )ב(2 ףיעסבש ״תוברע״ יוטיבה רדגב םניאש ,םייטילופ

 .םינוש םיאשונב תוקהבומ תויטילופ תורהצה לשמל ומכ ,היצילאוקב

 

 תטפושה תושרה לע םויא – תסנכה רוזיפ

 

 הווהתת וא היהת םורחה תפוקת םות דעו הלשממה תעבשהל ךומסבו היה יכ עבקנ םכסהל 8 ףיעסב .219

 הלשממה שאר דיקפתל ץנג ינב כ״ח וא/ו והינתנ ןימינב הלשממה שאר יונימל תידיתע וא תיחכונ העינמ

 יתש וא תחאב םידקפתה ינש וא דחאל( הלשממה שאר מ״מו יפולחה הלשממה שאר דיקפתל וא/ו

 הלשממה שאר דיקפתל יפולח דמעומ לכ עיצהל אלש תובייחתמ ןבל לוחכו דוכילה ,)הלשממה תופוקת

 םידדצה ולעפי ,רומאה הרקמב .רחא דמעומ לכב ךומתל אלו 23 -ה תסנכב יפולחה הלשממה שארו

 .רוזיפל תסנכה תא איבהל ףתושמב
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 תא תוטהל ול םורגלו דבכנה טפשמה תיב לע דחפו ארומ ליטהל הדעונ הארוהה יכ םינעוט םירתועה .220

 םושיאה בתכ לשב הלשממ שארכ ןהכל וילע רוסאתש ,תיביטמרונ תיטופיש הטלחה תלבק עונמלו ןידה

  .טפשמה תיב לע השינע יעצמאב עלבומ םויא ןאכ שי יכ םנעוט םירתועה .ודגנ דמועו יולתה

 
 שאר יונימל העינמ ןידה יפ לע תמייק אל ,ונתבוגת לש ןושארה הקלחב טוריפב האבוהש יפכ ,ונתשיגל .221

 יפולחה הלשממה שאר דיקפתל וא/ו הלשממה שאר דיקפתל ץנג ינב כ״ח וא/ו והינתנ ןימינב הלשממה

 רצוויתש לככ םלואו ,)הלשממה תופוקת יתש וא תחאב םידקפתה ינש וא דחאל( הלשממה שאר מ״מו

 ןהבש ,תומייקה תויטילופה תוביסנב ,תסנכה רוזיפ לש תורשפאהש ירה ,ףיעסב רומאכ ,תאזכ העינמ

 .תיטילופ הניחבמ רתויב תשקבתמה תורשפאה איה ,תמייקה תיטילופה הפמה רואלו הלשממה המק

 
 הצקל רבעמ איה ,דבכנה טפשמה תיב לע דחפו ארומ ליטהל הדעונ הארוהה יכ ,םירתועה לש םהיתונעט .222

 תוריחבל רבוע שגוהש ,׳חאו ש״מעויה דגנ ׳חאו ירב הנרא ר״ד 8145/19 ץ״גבב םירתועה .ןוימידה קפוא

 היה וליאכ - השוב ילבו קרשו לחכ אלל - וינפב ונעטו דבכנה טפשמה תיבל םתריתעב ונפ ,22 -ה תסנכל

 דע , הכורא הפוקת ךשמב ,תוירחא וניגפה ,תונלבס וניגפה םה יכ תיטילופה םכרדל ףתוש טפשמה תיב

 שארמ טפשמה תיב לש הרהצה ןכלו הלשממה שאר דגנ םושיא בתכ שיגהל טילחה יטפשמה ץעויהש

 36 -ו ,32 ,26 ,24 ,21 םיפיעס ואר( .תושדח תוריחב ענמית הלשממ שארכ ןהכלמ עונמ והינתנ יכ

 )8145/19 ץ״גבב השגוהש הריתעל

 
 תסנכה לש התנוהכ תכראה

 

 רחאלש ןושארה ישילש םויב הנמייקתת 24 -ה תסנכל תוריחבה״ יכ עבקנ םכסהל )ג(1 -ו )ב(1 ףיעסב .223

 ךיראת תא ריאשהל םידדצה וטילחיו הדימב יכ ,עבקנ ןכ ומכ ״הלשממה ןוניכ םוימ םישדוח 36 םות

 דעוממ יצחו םייתנש םות דע ולכוי ,ונכ לע קוחב עובק אוהש יפכ ,23 -ה תסנכה לש יקוחה התורזפתה

 דעומה לע הלעת אלש ,הפוקתלו המכסהב הז םכסה לש ופקות תא ךיראהל 35 -ה הלשממה תעבשה

 ״תסנכ ירבח 75 לש בורב ,23 -ה תסנכה לש התורזפתה דעומכ קוחב עובקה

 

 יתקוחה רדסהה יכו תסנכל תוריחבה דעומ תא יתוריריש ןפואב הנשמ הארוהה יכ םינעוט םירתועה .224

 תסנכ ירבח 75 לש יתורירשו סחוימ בור תעיבק ךותו יביטקאורטר יוניש הווהמ העיצמ איהש שדחה

 .ויוניש ךרוצל
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 תלשממ״ איה ןבל לוחכ ןיבל דוכילה ןיב םתחנש ,ינויצילאוקה םכסהל םאתהב םוקתש 35 -ה הלשממה .225

 .הכראהל תנתינש ,םינש שולש לש הפוקתל שארמ הלבגוה איה ןכלו םיבר םירגתא המיע שיש ,״םיפוליח

 
 התנוהכ תפוקת תא רצקמש ,תסנכה רוזיפל קוח לש ותלבקל שורדה בורל עגונב םכסהב עבקנש ,רדסהה .226

 34 ףיעס יפל שורדה בורל המילהב אצמנ ,תסנכה לש התנוהכ תפוקת תכראהל שורדה בורלו תסנכה לש

 קוחל א9 ׳עס תארוהל המילהב ןכו ,תסנכה ירבח לש בור אוהש ,תסנכה רוזיפל ,תסנכל תוריחבה :קוחל

 .תסנכ ירבח םינומש לש בורב קוחב השעת תסנכה לש התנוהכ תפוקת תכראה יכ ,עבוקש תסנכה :דוסי

 
 תוליעה יבגל טלחומ תעד לוקיש תסנכל הקינעמ ,תסנכה :דוסי קוחל 34 ףיעס תארוה יכ שיגדהל יואר .227

 .תסנכה רוזיפל קוח תלבקל שורדה בורה תא קר הנומ קוחה .רזפתהל תשקבמ תסנכה - איה ןניגבש

 ,תוריחבה םידקהלו קוחב העובקה התנוהכ תפוקת םות ינפל רזפתהל תסנכל רשפאמש ,קוחל 34 ףיעס

 לע תדמלמ 34 ףיעס תארוה .תמיוסמ הפוקת ודיקפתב ןהכל היונק תוכז תסנכה רבחל ןיאש ךכ לע דמלמ

 ירהש ,תויביטקאורטרה תנעטל תיטפשמ תיתשת הווהמ וניא ,תסנכה לש התנוהכ תפוקת רוציקש ךכ

 .התנוהכ תפוקת תא רצקל ךכבו רזפתהל תיאשר תסנכהש עבוק אוה

 

 סויגה ידעי

 

 הלשממה יכ ,םכסהב העיבקה יכ םינעוט םירתועה .סויגה קוחל עגונב הארוה עבוק םכסהל 24 ףיעס .228

 ץ״גבב טפשמה תיב תקיספ תחת תרתוח תובישי ידימלת לש סויגה ידעי תא עבקתש איה תסנכה אלו

 ערכומ תויהל ועבטש ,ינושאר רדסה הווהמ הז אשונ יכ עבקנ ובש ,ןוחטיבה רש ׳נ ןייטשניבור 3267/97

  .תעצבמה תושרה ידי לע אלו תקקוחמה תושרה י״ע

 

 .קוחב ועבקיי סויגה ידעי תעיבק יבגל םירדסההש ךכ לע דמלמ םכסהל 24 ףיעס תארוהב קימעמ ןויע .229

 ,ל״הצו ןוחטיבה דרשמ תעצה יפ לע סויגה קוח קקוחי הלשממה ןוניכ םע״ יכ שרופמב בתכנ הארוהב

 םידעומב תומאתה וכרעי ןכ .תישאר הקיקחב אלו הלשממה תוטלחהב ועבקי סויגה ידעי ויפל ןוקית ךות

 תלבק דעוממ המאתהב וחדי םידעומה לכש ךכ,)2018 ילוי שדוחב השגוהש( קוחה תעצהב םירומאה

 ,לעופב םיסייגתמה רפסמ תחפ ובש הרקמבש ןפואב העצהה ןקותת דוע .תסנכב תישילש האירקב קוחה

 טילחת ,תופוצר סויג תונש שלש ךשמב ללוכה יתנשה סויגה דעימ םיזוחא 85 מ ,2022 סויגה תנשמ לחה
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 םייבויח – םיילכלכ םיצירמתל תינכת רשאתו םייתנש סויג ידעי תינכות לע הנש ךותב הלשממה

 תעצהל הלשממה שבגת ,רומאה סויגה קוח תקיקח רחאל ,ליעל רומאה ףרח .םידעיב הדימעל ,םילילשו

 תא םאותה ינכדעו בחר הוותימל םאתהב ,ימואל תורשו ל״הצל סויג רבדב ףיקמו שדח קוח ןוחטיבה רש

 ״.היצילאוקה תועיס תמכסהב הידברו הינווג לע לארשיב הרבחה יכרצ

 

 וקקוחיש דוסיה יקוח יוניש ךרוצל תסנכ ירבח 75 לש דחוימ בור

 

 רחאל הלשממה :דוסי קוח יוניש ךרוצל תסנכ ירבח 75 לש סחוימ בור תעיבק יכ םירתועה םינעוט דוע .230

 רדסהה תא קקוחתש תסנכה ידי לע ,ןידכ אלש ,תידיתע תסנכ לש תעדה לוקיש תליבכ הווהמ ,ןקותיש

 .םירתועה לש םתנעט תא תוחדל שי .רומאה

 

 תנמ לע הלשממה:דוסי קוח תא ןקתל שקבמש )םיפוליח תלשממ – ןוקית( הלשממה :דוסי קוח תעצה .231

 חכונ ,הבחרהב ליעל ורקסנש תודחוימ תוביסנב התווהתה ,ינויצילאוקה םכסהה לש ומושיי תא רשפאל

 וזב תופיצרב וכרענש ,תוריחב תוכרעמ שולשבש ךכמ האצותכ ,הנידמה העלקנ וילאש יטילופה רבשמה

 רבשמהמ האצותכ ןכו תיטילופ הערכה הגשוה אל ,2019 לירפאמ לחה ,תחא הנש לש הכלהמב ,וז רחא

 הזע ההימכ אטבמ םכסהה .הנורוקה תפגממ האצותכ הנידמה תא דקופש יתרבחהו ילכלכה ,יתואירבה

 תלשממ לש המויקל תיתקוחה תיתשתה םא קר ,רתיה ןיב ,רשפאתת תאז תוביצי .תוביציל רוביצה לש

 .םכסהל םאתהב המויקל עבקנש ןמזה קרפל ראשת ,ינויצילאוקה םכסהל םאתהב םוקתש ,םיפוליחה

 השורדה יטילופה רדסהה תוביציל הבורע אוה הלשממה:דוסי קוח לש ויונישל עבקנש סחוימה בורה

     .היבשותלו הנידמל תאזה תעל

 

 יאנת לע םיווצ ןתיל אל ,ףסה לע תוריתעה קלסל הזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ליעל רומאה רואל .232

 תעונתל םלשל םירתועה תא בייחל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ןכ ומכ .ןפוגל תוריתעה תוחדל ןיפוליחלו

 .טפשמ תואצוה  דוכילה

 

 :הבישמה חוכ יאב
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 2020 לירפאב 28 תרנכ

 

 

 

 

 

 



ריהצת  

 היופצ היהא יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל 057374621 ז.ת תאשונ ,יולה הבינ ד"וע ,מ"חה ינא

 :ןמקלדכ בתכב תאזב הריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל

 .דוכילה תגלפמ לש יטפשמה ץעויה לש ודרשמב ןיד תכרועכ תשמשמ יננה .1

 ןוטלשה תוכיאל העונתה 2592/20 ץ"גבב תסנכב דוכילה תעיס תבוגתל הכימתב הז יריהצת השוע ינא .2

  ,שדח הזוח תתומע 2594/20 ץ״גבב ,ירב ר״ד 2593/20 ץ"גבב ,'חאו הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ לארשיב

 ,ם"לת – דיתע שי תעיס 2649/20 ץ"גבבו תודימה רהוטל העונתה 2612/20 ץ"גבב ,קיפש 2609/20 ץ"גבב

 2677/20 ץ״גבו 2675/20 ץ״גב

 .יתעידי בטימ יפל תונוכנ ןניה הבוגתב תוטרופמה תודבועה .3

  .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח תאזו ימש והז .4

 

             _____________  

 ד״וע ,יולה הבינ                                                            

 

 

 רושיא

 העיפוה 2020 לירפאב    ____  םויב יכ תאזב רשאמ   ,_________ 'סמ ןוישיר לעב ,יולה יבא ד"וע ,מ"חה ינא

 השעת אל םא יכו דבלב תמאה תא ריהצהל הילע יכ ,היתרהזהש רחאלו תישיא יל תרכומה ,יולה הבינ ד״וע ינפב

 .הז ריהצת לע ינפב המתח ,קוחב םיעובקה םישנועל היופצ היהת ,ןכ

 

__________________  

 ד"וע ,יולה יבא             
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 ןיד ךרוע ,יולה יבא

Avi Halevy, Advocate 
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 פ״שת ןסינב ט״כ              

 2020 לירפאב 23         

 דובכל

 ץיבורוה-רלמ הנדרי ׳בג

 תסנכה תריכזמ

 תסנכה ןכשמ

 םילשורי

 

 נ,ג

 

 םכסה לע המיתח לע העדוה :ןודנה

 

 קוחל 1 ףיעסל םאתהב ,יתרבגל רוסמל דבכתמ ינירה ,תסנכב דוכילה תעיס ,יתשרמ םשב

 תעיס ןיב םתחנו ךרענש ,ויחפסנו םכסהה לש אלמה חסונה תא 2001 - א״סשתה ,הלשממה

 .2020 לירפאב 20 - ה םויב ,23 -ה תסנכב ןבל לוחכ תעיס ןיבל 23 -ה תסנכב דוכילה

 

 

 
 :םיקתעה
 תסנכל יטפשמה ץעויה ד״וע ,ןוני ליא רמ
 תסנכב דוכילה תעיס חוכ אב ,ןטיב דוד כ״ח
 היצילאוקהו דוכילה תעיס תלהנמ  ,ישארב הזילע ׳בג
 
 


















































