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 תשקבמה          

 -  ד ג נ -

 

 לארשי תנידמ .1

 ביבא לת זוחמ תוטילקרפ תועצמאב

 

 ).לימ( ףולא בר ,יזנכשא יבג רמ .2

 אבס רפכ ,11 םיאיבנה בוחר

 

 הלשממל טפשמה ץעויה ,טילבלדנמ יחיבא א״ד .3

 םילשורי ,29ןיד -א חאלצ
 

 ןייטשנייו הדוהי ד״וע .4

 הילצרה ,6 ריפנס בחור

 
 )סומידב( בצינ בר ,ןהכ ידוד רמ .5

 םיתעבג

 
 ).לימ( ףולא תת ,רניו זרא רמ .6

 ןורוח תיב בושיהמ ,םיה ףונ ךרד

 םיבישמה
 

 

 םוסרפ רוסיא וצ תרסהל השקב

 

 לע לטוהש ,םוסרפה רוסיא וצ תא ריסהל ,דוכילה תעונת ,תשקבמה םעטמ הזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 וטלקוהש ,יזנכשאו רניו םע טילבלדנמ תוחיש ןכו ,טיבלדנמו רניו םע יזנכשא תוחיש םשב תועודיה ,תוטלק

 תשרפ״ב  םירמוחהמ קלח תווהמה ,ל״כטמרכ ,יזנכשא  יבג ,2 בישמה לש ותנוהכ תפוקתב ל״כטמרה תכשלב

 .״זפרה



 2 

 

 ץבושמש ,יזנכשא יבג כ״ח ,2 בישמה לש תלקולקה ותולהנתהל עגונה עדימ ללוכ תוטלקה לש ןנכות

 םיריכב םידיקפתל ,ןבל לוחכ ידי לע דעוימש ,23 -ה תסנכל תוריחבב ןבל לוחכ תמישרב 4 -ה םוקמב

 לשו ל״כטמרכ ןהיכש תעב יזנכשא יבג ).לימב( ל״אר לש םתולהנתה תא תוללוגמ תוטלקה  .המעטמ

   .םהיניב םימייקש םידחוימה םיסחיה תאו ,ר״צפכ ןהיכש  תעב ,טילבלדנמ יחיבא ).לימב( ףולא

 

 ודעונש ,23 -ה תסנכל תוריחבה ינפל דוע - םירחובה תעידיל אבומ תויהלו םסרפתהל ךירצ תוטלקה ןכות

 ושגוה ןכלהמבש – תוריחבב םתעבצה שוביג תעב םהילוקישמ קלח ויהיש תנמ לע ,2020  ץרמב 2 -ה םויל

 .הלשממה שאר דגנ םושיאה יבתכ

 

 בישמה לש םתויטרפב העיגפב הכורכ הניא ,תוטלקה לעמ םוסרפה רוסיא יווצ תרסה יכ שיגדהל יואר

 ןכש ,םיינוחטיב םיינעב העיגפב אל ףאו ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,3 בישמה לשו יזנכשא יבג כ״ח ,2

 .ללמותי אלו עמשוי אל הלא םיאשונל עגונה עדימ

 

  אובמ

 

 םידדצה

 תוריחבב םידמעומ תמישר שיגה דוכילה .תסנכב העיס הל שיש המושר הגלפמ איה ,דוכילה ,תשקבמה .1

 .2020 ץרמב 2 -ה םויב ,עובשכ דועב ומייקתיש ,23 -ה תסנכל

 

 -ה תסנכל תוריחבב ןבל לוחכ תמישרב 4 -ה םוקמב ץבושמ ).לימב( ל״אר ,יזנכשא יבג כ״ח ,2 בישמה .2

 יגוב כ״ח ןכו ).לימב( ל״אר אוה ףא ,ץנג ינב כ״ח תא םג תללוכה ןבל לוחכ תגהנהב ללכנ יזנכשא כ״ח .23

 .ל״כטמר דיקפתב יזנכשא כ״ח ןהיכ ,תוטלקה וטלקוה הבש הפוקתב .).לימב( ל״אר אוה ףא ,ןולעי

 
 

 תוטלקה וטלקוה הבש הפוקתב .).לימב( ףולא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,טילבלדנמ יחיבא ,3 בישמה .3

 .ר״צפה דיקפתב ןהיכ אוה

 

 דיקפתב תוטלקה וטלקוהו ״זפרה תשרפ״ השחרתה הבש הפוקתב ןהיכ ,ןייטשנייו הדוהי ד״וע ,4 בישמה .4

 .הלשממל יטפשמה ץעויה
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 .הרטשמה לש יללכה חקפמכ תיטנוולרה הפוקתב ןהיכ ,)סומידב( בצינ בר ,ןהכ ידוד רמ ,5 בישמה .5

 

 ותנוהכ תעב יזנכשא יבג לש ורזועכ תיטנוולרה הפוקתב ןהיכ ).לימ( ףולא תת ,רניו זרא רמ ,6 בישמה .6

 .ל״כטמרכ

 

 תשקבמה לש ןועיטה ירקיע

 

 עגונב ףסונ ןוידל השקב תדמועו היולת ןוילעה טפשמה תיב ינפב יכ ,ריהבהל שקבנ םירבדה חתפב .7

 ןלהל( לארשי תנידמ ׳נ ׳חאו ארק 2783/19 פ״ערב 2.1.2020 םויב הנתינש ,ןוילעה טפשמה תיב תטלחהל

 לע רוערע דחא הפ החדנ התרגסמבש ,)ןייטש ׳או ץנימ ׳ד ,גרבלוס .נ םיטפושה דובכ( )״ארק ןיד קספ״

 טפשמה תיב החד התרגסמבש ,2471-04-19 ח״עב 7.4.2019 םוימ דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב תטלחה

 התחדנ היפל ,14473-08-13  ר״פב ןתינש ,ןויצל ןושארב םולשה טפשמ תיב תטלחה לע רוערע  יזוחמה

 .זפרה תשרפל םיעגונה תוטלקהמ קלח לע םוסרפה רוסיא וצ תא ריסהל םישקבמה לש םתשקב

 

 תרסהל השקבל עגונב ,תונושה תואכרעה ינפב ומייקתהש םיכילהל דצ התייה אלש ,תשקבמה .8

 ואבויש יפכ ,השקבל היקומינ יכ הרובס ,״זפרה תשרפ״ תוטלק לע לטוהש םוסרפה רוסיא וצ

 ןחבהל ךירצ יחכונה הרקמה יכו ארק ןיד דספב הנודנש םיקומינה תביל תא וויה אל ,ךשמהב

 גרבלוס .נ טפושה ׳בכ עיבמ ארק ןיד קספב ןכאו ,םידחוימה ויקומינו ויתוביסנ רואל ,ופוגל

 יכ שיגדה םלוא ,ןהיתוביסנל םאתהב ןפוגל ונחבי דיתעב ושגויש תושקב היפל ותדמע תא

 :״הכ דע עבקנש ןוזיאה ןמ הייטס וקידצי רשא םיקזח םימעט לע״ עיבצהל ושרדיי םישקבמה

 

 םיירוביצ םידיקפת ילעבל תטלחומ 'תוניסח' ןתיל ידכ ליעל רומאב ןיא :קודו״

 תשרפ לש ינטרפה ןיינעב אלו ,ללכה ךרד לע אל ;םניינעב ירוביצ ןויד ינפמ

 וגשוה םא םג ,םירמוח םסרפל היהי יוארו קדצומ ,תומיאתמ תוביסנב .זפרה

 רגאמל רשא .םיריכב רוביצ ישיאב רבודמשכ םג ,םישיגר תורוקמ תועצמאב

 ושגויש לככ – דיתע ינפ הפוצ טבמב ,ל"כטמרה תכשלב וטלקוהש תוחישה

 השקב לכ ןחבית ,ומוצמצל וא ףרוגה םוסרפה רוסיא וצ תרסהל תופסונ תושקב

 ןהבש תוידוחייה תוביסנב בשחתהב ,םוקמ לכמ .היתוביסנל םאתהב ,הפוגל

 לע עיבצהל םישקבמה ושרָּדִי ,הלאכש תושקב ושגוי ןכא םא ,תוחישה וטלקוה

 ״.הכ דע עבקנש ןוזיאה ןמ הייטס וקידצי רשא םיקזח םימעט
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 ארק ןיינעב .ארק ןיד קספב עבקנש ןוזיאה ןמ הייטס וקידצי ןכא הז דבכנ טפשמ ינפב איבנש םיקומינה .9

 ץורעב תרדושמש ,״רוקמה״ םיריקחתה תינכת תא שיגמש תווצב ללכנש רקוח יאנותיע םה םישקבמה

 לע תוטלק 12 לעמ םוסרפה רוסיא וצ תא ריסהל ושקיבש ,13 תושדח -  ״רוקמה״ תינכת תכרעמ ןכו 13

  .היזיוולטב םיפוצל תדעוימש ,היזיוולטב םיריקחת תינכת תרגסמב םתוא םסרפל ולכויש תנמ

 שפוחל םתוכז תא הנושארבו שארב שממל תנמ לע םוסרפה רוסיא ווצ תא ריסהל ושקיב םישקבמה

 .תעדל םיחרזאה לש םתוכז תא המישגמש תונותיעה

 
 רוסיא וצ תא ריסהל תשקבמש ,תסנכל תדדומתמש ,תיטילופ הגלפמ איה תשקבמה ,ונינפבש הרקמב .10

 הווהי תוטלקה ןכותש תנמ לע ,יטילופה יוטיבה שפוחל התוכז תרגסמב  ,תוטלקה לע לטוהש םוסרפה

 אוהו  ,התגהנהב ללכנ יזנכשאש ,ןבל לוחכ תגלפמ ןהיניב ,תוגלפמה ןיב םייקתמה יטילופה חישהמ קלח

 לוקיש תווהל לוכי תוטלקה ןכות .םירחובה לש םלוק לע תורחתמה ,םיריכב םידיקפתל המעטמ דעוימ

 םתולהנתה תא תוללוגמ תוטלקה .עיבצהל ימ דעב םירחובה לש תיטילופה םתדמע שוביגב יתועמשמ

  תעב ,טילבלדנמ יחיבא ).לימב( ףולא לשו ל״כטמרכ ןהיכש תעב יזנכשא יבג ).לימב( ל״אר לש תלקולקה

 .ר״צפכ ןהיכש

 

 ודעונש ,23 -ה תסנכל תוריחבה ינפל דוע - םירחובה תעידיל אבומ תויהלו םסרפתהל ךירצ תוטלקה ןכות

 ושגוה ןכלהמבש – תוריחבב םתעבצה שוביג תעב םהילוקישמ קלח ויהיש תנמ לע ,2020  ץרמב 2 -ה םויל

 .הלשממה שאר דגנ םושיאה יבתכ

 

 ונינפבש הרקמהש ךכ לע הדיעמ ונינפבש הרקמבש הלאל ארק ןיינעב תודבועה ןיב הנחבאה
 ויניינעבש דועב היזיוולט ץורעו יאנותיע םה םישקבמה ארק ןיינעב .תודחוימ ויתוביסנשו הנוש
 ארק ןיינעב .תסנכל תוריחבב תדדומתמו תסנכב תגצוימש ,תיטילופ הגלפמ איה תשקבמה
 הרקמבש דועב תונותיעה שפוחל םתוכז תא האטיב היזיוולטה ץורע לשו יאנותיעה לש השקבה
 תרגסמב יטילופ יוטיב שפוחל הגלפמה לש התוכז תא תאטבמ דוכילה לש השקבה ונינפבש
 תעדל ״רוקמה״ תינכתב םיפוצה לש םתוכזב רבוד ארק ןיינעב .תסנכל תוריחבב התודדומתה
 אוה לא ,״םיפוצ״ תניחבב וניא תעדל ותוכזש רוביצה ונלש הרקמבש דועב תוטלקה ןכות תא
 לש התגהנהב ללכנש דמעומל עגונש ,דואמ יתועמשמ עדימ תעדל םתוכזש ,תסנכל םירחובה
 חישב תללכנה היגוסל םג עגונשו ,האבה הלשממה תא ןנוכל תודמעומה לע הרחתמה הגלפמ
 ,3 בישמה היפל ,תשקבמה תנעט איהו תוריחבה תכרעמב הבר המצועב םייקתמה ירוביצה
 טקונו ,יזנכשא יבג כ״חל עגונב םיניינע דוגינ לש בצמב אצמנ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 דגנ תטלחומה ותלועפ יאו הלשממה שאר דגנ תיביסרגא הלועפ תאטבמש ,תינררב הפיכאב
 דיפל ריאי ,קרב ןב םר ,ץנג ינב תסנכה ירבח - ןבל -לוחכ תגלפמל וירבח תעבראו יזנכשא כ"ח
  .םילילפל דבכ דשח תולעמה תוישרפ ללשב םיברועמ ויהש ףא – 'ץיבולגס באויו
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 ,ארק ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ ןתינ ובש דעומה - 2.1.2020 -ה רחאל יכ שיגדהל יואר  .11

 הרקמה לש השדח הניחב קידצמה תוביסנב יוניש תניחבב ןהש ,ךשמהב וראותיש ,תושדח תודבוע ועריא

 וכרענש תוחיש לש תוטלקה 13 ץורעב הנושארל ועמשוה 16.2.20 םויבש ךכל איה הנווכה .ופוגל יחכונה

 םימרוגו יזנכשא יבג ,ןבל-לוחכ תגלפמ תגהנהב ריכב כ"חכ שמשמ םויכו ל"כטמרה היהש ימ ןיב

 יחיבא רמ ,הלשממל יטפשמה ץעויכ שמשמ םויכו ישארה יאבצה טילקרפה זא היהש ימ ןיבל ,ותכשלב

 יזנכשא רמ םיעמשנ תוטלקהב .״זפרה תשרפ" הנוכמה השרפה תוצצופתה רחאלש םימיב ,טילבלדנמ

 זאד הלשממל יטפשמה ץעויה לומ להנתהל םיכרדה לעו "זפרה ךמסמ" לע םירבדמ טילבלדנמ רמו

  .תאז עדוי ונניא ןייטשניו ש"מעויהו ,ל"כטמרה תכשלב יוצמ ךמסמהש הדבועה ןתניהב ,ןייטשנייו

 
 רחאל ךומס ומסרפ ,טילבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,3 בישמהו ,יזנכשא יבג ,2 בישמה .12

 תשרפ״ב תלקולקה םתולהנתהל דשחה תא ושיחכה הבש ,הב רומאל םתבוגת תא ,תטלקה תעמשה

 תא ושממיש ,םירחובל רשפאל תנמ לע .יקלח עדימ ,אופא ,וניה םירחובה תעידיב יוצמש עדימה .״זפרה

 לוחכ תגהנהב ,רומאכ ,ללכנש ,יזנכשא יבג כ״ח לש םתוגהנתה תא ךירעהל ,עובשכ דועב עיבצהל םתוכז

 ותטלחה תא ןכו ,״זפרה תשרפ״ב ,טיבלדנמ יחיבא ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותוגהנתה תאו ,ןבל

 תנמ לע םלש עדימ תעדל םירחובה לש םתוכז תא ףידעהל שי ,הלשממה שאר דגנ םושיא בתכ שיגהל

 הרקמה תוביסנב יכו ללכ התצומ אל תעדל םירחובה לש תוכזה ,ונתשיגל .םתדמע תא שבגל ולכויש

 .יתדימ וניא םוסרפה רוסיא

 
 בישמה לש םתויטרפב העיגפב הכורכ הניא ,תוטלקה לעמ םוסרפה רוסיא יווצ תרסה יכ שיגדהל יואר .13

 םיאשונל עגונה עדימ ןכש ,םיינוחטיב םיינעב העיגפב אל ףאו ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,3 בישמהו ,2

 וניא ,השקבב תוראותמה תודחוימה תוביסנב םוסרפה רוסיא ,ונתעדל .ללמותי אלו עמשוי אל הלא

  .יתדימ

 

 םיכילהב עבקנש ןוזאה ןמ תוטסל םיקידצמש םייתועמשמ םימעט הגיצמ ןכא וז השקב .14

  ״זפרה תשרפ״ב תוטלקה לע לטוהש םוסרפה רוסיא וצ תרסה השקבתה םתרגסמבש

 

 תודבועה

 

 ,13 ץורע לש רוקמה תינכתו ארק ךורב ,םישקבמה תשקב תא םולשה טפשמ תיב החד 31.3.2019 םויב .15

 רוערע שגוה וז הטלחה לע .זפרה תשרפל תועגונה תוטלקהמ קלח לע ןתינש םוסרפ רוסיא וצ ריסהל
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 תיבל רוערע תושר תשקב השגוה 2019 לירפאב 7 םויב רוערעה תא החדש רחאלו יזוחמה טפשמה תיבל

  .ןוילעה טפשמה

 

 גיצה רשאו ,דרא לייא יגטרטסאה ץעויה דרשמ לש וגולה תא אשנש ךמסמ תרושקתב ףשחנ 2010 תנשב .16

 תיבויח תימדת תריצי ךות ,יזנכשא יבג ,זאד ןהכמה ל"כטמרה לע תילילש תימדת תריציל תינכת

 ידי לע ףיוז ךמסמה יכ הלגנש רחאל .ונובשח לע טנלג באוי )'לימב( ףולאה ,ל"כטמרה דיקפתל דמעומל

 רקבמ – תוברל ,תונוש תויושר תרגסמב השרפה הריקח החתפנו בחרנ ירוביצ חיש הלע ,זפרה זעוב ל"אס

 השרפב םיברועמה דגנ תוריקח ולחה הריקחה תרגסמב .לארשי תרטשמ ,תיאבצה הרטשמה ,הנידמה

 ורזוע היהש רניו זרא מ"לאו ישארה יאבצה טילקרפכ תע התואב ןהיכש טילבלדנמ יחיבא ר"ד ,םללכבו

 .יזנכשא יבג ,זאד ל"כטמרה לש

 

 זפרהל טרפ םיברועמה רתי דגנ ךשמהבו טילבלדנמ ר"ד דגנ הריקחה קית רגסנ 2015 יאמב 21 םויב 

  .ףיוזמ ךמסמב שומישו ךמסמ ףויז לש תוריבעב עשרוהש

 

 תדוקפל םאתהב ל"כטמרה תכשלמ תונוש תוטלקהו ןופלט תוחיש וללמות ,השרפב תוריקחה תרגסמב .17

 סחיב םינוש םוסרפ רוסיא יווצ ואצוה השרפה ץורפ זאמ .ץולח ןד )'לימב( ל"אר ,םדוקה ל"כטמרה

  .תוטלקהלו םילולמתל

 

 תענצל םירושקה םירמוח ,הריקחב תויושרה תא ושמיש רשא םירמוחל וסחייתה םוסרפה רוסיא יווצ .18

 ורתוהו ףרוגה םוסרפה רוסיא וצ םוצמצל תושקב ולע ,םינשה ךלהמב ,דגנמ .םירחא םירמוחו טרפה

  .תוחיש רפסמ םוסרפל

 

 תא שמישש הריקחה רמוחב וללכנש םירמוח :השולש לע ןוילעה טפשמה תיב תיתשה לחה ןויסיחה תא .19

 ישארה יאבצה טילקרפה ןיב םיסחיה רשאב חוקל-ד"וע ןויסיחב םינגומש םירמוח ;הנידמה רקבמ

 לע הרימש ןיבל םוסרפב ירוביצה ןיינעה ןיב ןוזיאו לוקיש ןכו ;חוקל-ד"וע יסחי םיווהמ ל"כטמרהו

  .תויטרפה תנגה קוחב ,רתיה ןיב ,םינגומה םירחא םיכרע

 

 ךותמ םייטנוולרה םיקלחהש םושמ יכ עובקל ןוילעה טפשמה תיב תא ואיבה ליעלש תוביסה שולש .20

 עוגפל ידכ וב שי תוחישה רתי םוסרפ וליאו הנידמה רקבמ חוד תרגסמב ומסרופ אליממ רבכ תוחישה

  .וניעב רתונ םוסרפה רוסיא וצו רוערעה החדנ ךכשמו םיחחושמה לש םתויטרפב
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 תוטלקהה תחאמ יקלח ןכות 13 ץורעב םסרופ תוריחבה ינפל םייעובשכ ,2020 ראורבפב 16 -ה םויב .21

 תא ןכו ,טילבלדנמ ר"ד לש הלועפ ףותישו יזנכשא כ"ח לש תלקולק תולהנתה ףשח רשא ,תורבודמה

  .יזנכשא כ"חל סחיב ןורחאה יוצמ וב םיניינעה דוגינ

 

 לעו "זפרה ךמסמ" לע םירבדמ טילבלדנמ ר"דו יזנכשא כ"ח םיעמשנ 13 ץורעב ומסרופש תוטלקהב .22

 תכשלב יוצמ ךמסמהש הדבועה ןתניהב ,ןייטשנייו זאד הלשממל יטפשמה ץעויה לומ להנתהל םיכרדה

  .תאז עדוי ונניא ןייטשניו ש"מעויהו ,ל"כטמרה

 

 לש ותכשל שאר רניו זרא םע רבדמ אוהשכ טלקומ טילבלדנמ ר"ד .ינויח עדימ ףשח 13 ץורעב םוסרפה .23

 ר"דש ףא .זפרה ךמסמ אצמנ ןכיה תעדל שקיבש ,ירזנ זר ,ש"מעויה גיצנ םע ותחיש יבגל יזנכשא

 תאז תחתו ירזנל תאז רפיס אל אוהש רניול רמא אוה יזנכשא תכשלב יוצמ ךמסמהש עדי רבכ טילבלדנמ

 אוהש רבד םוש ול יתרמא אל" :טילבלדנמ ר"ד לש ונושלבו .יאנותיעה לצא ךמסמה תא שפחל ותוא חלש

 לוכי םדא לכש המל דוגינב ."דבל הז תא וגישי וכליש ,םהל דיגי ,הזמ דרי רדסב זא ...םש הכשלב

 אלא ירזנ תא העטה אוהש רניול רמא אל אוהש םינוש םיפוג ינפב ןעט טילבלדנמ ר"ד ,הטלקהב עומשל

 וגישי וכליש ,םהל דיגי ,הזמ דרי רדסב זא ...השק שיא אוהש רבד םוש ול יתרמא אל " ול רמא אוהש

  ." דבל הז תא

 

 עמשנש המ תא קר אל תרתוס ,תיטרפ הרבחמ ןימזהש לילמת ידי לע גיצה טילבלדנמ ר"דש וז הסרג .24

 לע ןמזוהש לילמתה לש וז הפישח .רניו םע ולש החישה ןמ םילועש םירבדה ןויגה תא םג אלא הטלקהב

  ."הצצפ" רשאמ תוחפ אלכ ןוסח הלייא הריכבה תינשרפה ידי לע 13 ץורעב הרדגוה ,טילבלדנמ ר"ד ידי

 

 זמר ,טילבלדנמ-יזנכשא תוטלקה לכ תא םסרפל ןוילעה טפשמה תיבל רתעש ,ארק ךורב יאנותיעה .25

   .ומסרופש תוטלקההמ רתוי ףא םירומח םירבד םימייק םוסרפב םירוסאה םילילמת םתואבש

 

  :ןושלה וזב ,טילבלדנמ ר״ד ,3 בשימה לש ומעטמ הבוגת הנתינ םוסרפה תרגסמב .26

 

 ךשמה ןיינעב ןייטשניו הדוהי ד"וע רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווח"

 תדעו ינפב ןה הדמע ,הלשממה ריכזמ דיקפתב טילבלדנמ יחיבא ר"ד לש ותנוהכ
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 התחדנו ,ץ"גב יטפוש תשמח לש בכרה ינפב ןהו הלשממל ש"מעויה תרשמל רותיאה

  .לוכו לוכמ םדי לע

 

 יטפושו רותיאה תדעו ,ןיינעב טילבלדנמ ר"ד לש ומעטמ טרופמ ךמסמ ונחבש רחאל

 רגסנ קיתהו ,טילבלדנמ ר"ד לש ותולהנתהב בבר לכ קבד אלש דחא הפ ועבק ץ"גב

 ."המשא רסוחמ ךכיפל

 

  :יזנכשא כ"ח לש תוסחייתה ףא הנתינ םוסרפה ותואב .27

 

 תואמ .רבעב םימעפ רפסמ ומסרופ ןלוכש רושעל בורק ינפלמ תונשי תוטלקהב רבודמ״

 רקבמ ,הרטשמה ידי לע וקרסנו וקדבנ יזנכשא יבג )'לימב( ל"אר לש תוחישה יפלא

 תודשחה לכ .הריקחה קית תא רוגסל טילחהש הלשממל יטפשמה ץעויהו הנידמה

 םייתסת ויתוחיש לכל תיביסמ הנזאהש רוביצ שיא לכל םילחאמ .וכרפוהו ומזוה

 ״ .המוד ןפואב

 

 םוקמ אלממ ,דדלא ןד רמל בתכמ ,דוכילה לש יטפשמה ץעויה ,הטמ םותחה חלש ראורבפב 19 ה םויב .28

 תרסהל םיכסהלו תאז השקב אושנ תוחישה לש תוטלקה םוסרפ תא ריסהל שרד ובש ,הנידמה טילקרפ

  .הנענ אל בתכמה .םוסרפה רוסיא וצ

 

 ׳א תואב ןמוסמ בתכמה קתעה ב״צמ

 

 תיביטמרונה תיתשתה

 

 טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעס תארוה לע ותתשוה תוטלקה ןיינעב םולשה טפשמה תיב לש ותטלחה .29

  :יכ  עבוקה

 
 ,טפשמה תיב ינוידל רשקב םוסרפ לכ רוסאל יאשר טפשמ תיב )ד(70"
 וא דע ,ןיד לעב לש ונוחטב לע הנגה םשל ךכב ךרוצ האור אוהש הדימב
 לש תויטרפב הרומח העיגפ תעינמ םשל וא ןוידב רכזוה ומשש רחא םדא
 יאופר עדימ תפישח לשב םדא לש תויטרפב העיגפ תעינמ םשל ,םהמ דחא
 לש וא תילכש תולבגומ םע םדא לש ותויטרפב העיגפ תעינמ םשל וא וילע
 םישנא לש הדעהו הריקח יכילה קוחב םתרדגהכ ,תישפנ תולבגומ םע םדא
 ".םהמ דחא לש ,תולבגומ םע
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 םסרפל היהי ןתינ ,)רבכמ הז םסרופש( הנידמה רקבמ חוד םוסרפ רחאל יכ ,ףיסוה ןוילעה טפשמה תיב .30

  :ויתולימבו ,תונורקע רפסמל ףופכב חודב ומסרופש םירבדל םיפפוחה םירמוחה תא םג

 

 דמוע אליממ זפרה תשרפב ח"ודהש החנהבו ,הלא ןיב ןוזיאב ,ךכיפל"

 םוסרפה רוסיא וצ יכ ןיינעה תוביסנב אוה יואר ,בורק דעומב םסרפתהל

  .הנידמה רקבמ ידי לע אלמה ח"ודה םוסרפל דע ונכ לע רתוויי יעראה

 םיפפוחה םירמוחה תא םג םסרפל היהי ןתינ ח"ודה םוסרפ רחאל

 אל ,תישאר :הלא םיגייסל ףופכב תאזו ,ח"ודב ומסרופש םירבדל

 רמוח םסרופי אל ,תינש ;הנידמה ןוחטיבב עוגפל יושעה רמוח םסרופי

 הנתינ ויבגלש רמוח םסרופי אל ,תישילש ;טרפה תענצל עגונה

 העד עיבנש אלב ,תאז ;הנידמה רקבמ ידי לע תוידוס תרימשל החטבה

 ."הערכה בייחלו ררועתהל תויושעה תורחא תויפיצפס תולאש יבגל

 
 

 רשפאל שי ,תוידוס לע הרימש ויבגל החטבוהש וא טרפה תענצ ,הנידמה ןוחטיבב העיגפ ןיא דוע לכ ,ירק .31

  .תוטלקהה םוסרפ תא

 
 לש תויטרפ תויגוסל םיעגונש תוטלקהב םיקלחה םוסרפ תשקבמ תרתועה ןיא ,ךשמהב רהבויש יפכ .32

 םה םישקובמה םירמוחה .הנידמה ןוחטיבב עוגפל ידכ םהב שיש םירמוח אל יכ ירבו תוטלקהה יאשומ

 תגהנה תוכשומ תא לבקל םישקבמ רשא הלא לש עדימה יוליגב תירוביצה תובישחל םיעגונש ולא קרו ךא

  .םהידיל הנידמה

 
 רוביצה סרטניא לומ ,טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעסבש תויטרפה סרטניא תא ןזאל שי יכ ,עודי יווה .33

 ישארמ םניה תוטלקהה יאשומש תוריחב תכרעמ ינפב םידמועש העש דחוימבו עדימה םוסרפב

 הכרב 'נ מ"עב ץראה ןותיע תאצוה 12/4244 א"ע( רתויב ההובג תירוביצ תובישח שי ךכבו םידדומתמה

  .)31.12.2012 ,ובנב םסרופ(

 
 רשאכ םג רשאכ ,םוסרפה תא רוסאל ךירצ החוכמש תילכת תמייקתמ םא ןוחבל שרדנ טפשמה תיב ,ךכ .34

 שרדנה לע הלוע הניאש הדימב אוה םוסרפה רוסיאש דיפקהל שי ,ונכ לע רוסיאה תא ריתוהל טלחומ

  .))1999( 714 )3(גנ ד"פ ,להג 'נ ןוספיל 2800/97 א"ע(

 

 תוארהל שי ,טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעסב עובקה גירחה תא ליחהל תנמ לע יכ ,עבקנ ףא הקיספב .35

 םוסרפ יאב ירוביצה סרטניאב העיגפה לע התמצועב הלועו ,דואמ דע תיתועמשמ איה תויטרפב העיגפהש

 רשאכ םוסרפב הלועש סרטניאה תמצוע תא ףא ןובשחב תחקל שי יכ ,ךכל סחיב עבקנ דוע .עדימה

  .))14.4.2015 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2211/15 פ"שב( רוביצ ישיאב ןניקסע
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 הריקח ירמוח לש םימוסרפל סחיב ליעל םירכזנה םינחבמה תא וליחה טפשמה יתב ,ליעל רומאה ףקותמ .36

 לומ ,אסיג דחמ ןוידה תויבמופו יוטיבה שפוח ,תעדל רוביצה תוכז לש דוסיה תונורקע ןיב ןוזיא ךרענו

 ;)23.4.2009 ,ובנב םסרופ( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ זעוי 5699/07 ץ"גב – 'גודל( ותויטרפל םדאה תוכז

  .)26.4.2011 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ רגנטש 1659/11 פ"שב

 

 ןיינעה ןיבש ןוזיאב תקסועה ,טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעסל תעגונה הנידמה טילקרפ איצוהש היחנהב .37

 ירוביצה ןיינעה" יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ ךילהב םיברועמה לש תויטרפב הרומח העיגפמ ששחה ןיבל ירוביצה

 םרות אוהש לשמל ,ותעידיב תלעות רוביצל שיש םוסרפב אלא ,רוביצה תא ןיינעמש המ לכ אל אוה

  ."ויח תוחרוא רופישל עייסמ וא םיירוביצ םיניינעב ותעד שוביגל

 

 'נ מ"עב תילארשיה תושדחה תרבח 05/11793 פ"עב ורזח הנידמה טילקרפ תיחנה ךותמ ולא םירבד לע .38

 .)2006 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ

 

 רשקב םוסרפ רוסאל תוכמס טפשמה תיבל קינעמה טפשמה יתב קוחל )ד(70 ףיעס תארוה ,דועו תאז .39

 ,ןוידה תויבמופ ןורקע ןיב ןוזיא תפקשמ ,ותויטרפב העיגפ ,רתיה ןיב ,לש העינמ םשל טפשמה תיב ינוידל

  :ןנד ןיינעב עבקנש יפכ .תויטרפל תוכזה םהיניב ,םישגנתמ םייתקוח םיכרע ןיבל

 
 3 ףיעס( "יבמופב ןודי טפשמ תיב" יכ ,ונתטישב טוקנ יסיסב ללכ

 ןורקע .)טפשמה יתב קוחל )א(68 ףיעס ;הטיפשה :דוסי קוחל

 םהבש יטנבלרה רשא ,םינוש םימעטו תונויגהב ודוסי תויבמופה

 לש ןתלועפ לע עדימ לבקל ,תעדל רוביצה תוכז שומימ אוה ונניינעל

 יפכ .תונותיעה שפוחו יוטיבה שפוח לע הרימש ךות ,תוירוביצ תויושר

 לע עדימ תלבק ךרד ,דחאה :םיטביה ינש הז ןויגיהל ,הקיספב עבקנש

 ,תטפושה תושרה הז ללכבו ,תוירוביצ תויושר לש ןתוליעפ תודוא

 ינבאמ איהש תרוקיב ,תויושרה לע תירוביצ תרוקיב" תרשפאתמ

 תושדחה תרבח 11793/05 פ"ע( "יטרקומדה רטשמה לש דוסיה

 ןיינע :ןלהל( )5.4.2006( 13 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב תילארשיה

 שוביג"ל םוסרפה לש המורתב וניינע ,ינשה טביהה .))תושדחה תרבח

 םהיתופקשה תא שבגל הרבחב םיטרפל עויסו ,ירוביצה םויה רדס

 רוסיא וצ ןתמל תושקבב רשאכ ,וז טבמ תדוקנמ .)םש( "םהיתועדו

 תעדונ ,םייק וצ לש הרסה וא םוצמצל תושקבב םג ומכ ,ןניקסע םוסרפ

 ןיינע רוביצלש לככ .עדימה םוסרפב שיש ירוביצה ןיינעל הבר תובישח

 םשל וא ,תויושרה לע תירוביצ תרוקיב םשל ,עדימה םוסרפב רתוי בר

 ןמ .עדימה םוסרפ תא ריתהל הטינ ךכ – םיוסמ אשונב העד שוביג
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 העיגפל איבי םוסרפ ותוא םא ,רתיה ןיב ,ןוחבל ונילע ינשה רבעה

 יכ ,ןייצל רתומל .םוסרפה לע רוסאל קדצומ זאש ,תויטרפב הרומח

 :דוסי קוחל 7 ףיעסב ,יתקוח ןוגיעל איה ףא התכז תויטרפל תוכזה

 יוטיבה שפוח ןיב 'תושגנתה'ב ןוזיאה ךרד לע( .ותוריחו םדאה דובכ

 'נ ינולפ 8954/11 א"ע :ואר ,רפס םוסרפל רשקב תויטרפל תוכזה ןיבל

 .")22.5.2014 םויב םוסרפל רתוה ;24.4.2014 םויב ןתינ ,תינולפ

 

 

 ונינפבש הרקמה

 

 תושקבבו ארק ןיד קספב עבקנש ןוזיאה ןמ הייטס םיקידצמ הז דבכנ טפשמ ינפב ונאבהש םיקומינה .40

 השקבב ךורעל שיש ןוזיאה  .״זפרה תשרפ״ לש תוטלקה לעמ םוסרפה רוסיא וצ תרסהל ושגוהש תורחא

 23 -ה תסנכל תוריחבב תדדומתמש תיטילופ הגלפמ איהש ,תשקבמה לש תוכזה תא ףידעהל ךירצ וז

 .תוריחבה תארקל תיטילופה םתדמע תא שבגל וביטיש תנמ לע םלש עדימ תעדל ,םירחובה לשו

 

 ךשמב ריתסהש יזנכשא כ"ח לש תלקולקה ותולהנתהל תודע הווהי ואולמב םסרופיש תוטלקה ןכות .41

 תוטלקה ןכות .הז ךלהמ םע טילבלדנמ ר"ד לש הלועפה ףותיש תאו ותקזחב ךמסמה תואצמיה תא םימי

 םייטילופה םייחל יזנכשא כ"ח לש ותסינכ עגרמ טילבלדנמ ר"ד יוצמ היה ובש םיניינעה דוגינ לע םג דיעי

 תוברל ,ל"נה הפוקתה לכב ןכש .םיירוביצה םייחל ותסינכ תא ןנכת יזנכשאש תעב ,ןכל םדוק ףא ילואו

 ,והינתנ מ"הור לש ויקיתב קוסעל עגרל קיספה אל טילבלדנמ ר"ד ,תונורחאה תוריחבה תוכרעמ שולשב

  .ןבל-לוחכ תגלפמל וירבחו יזנכשא כ"ח לש יטילופה םבירי

 

 תועובש והינתנ הלשממה שאר דגנ תודשח בתכ שיגהל ידכ ורדגמ אצי טילבלדנמ ר"דש דועב ,ןכ לע רתי .42

 ודיצל והינתנ מ"הור דמע ובש ירוטסיהה םויב םושיא בתכ שיגה ףאו 2019 לירפא תוריחב ינפל םידחא

 לש םניינעב תחא הריקחב חותפל הרוה אל וליפא אוה ,"האמה תינכות" תגצה תעב ב"הרא אישנ לש

  .'ץיבולגס באוי ,דיפל ריאי ,קרב ןב םר ,ץנג ינב ,יזנכשא יבג :ןבל לוחכ תעיסמ תסנכ ירבח השימח

 

 םירחובל גיצהל בושח תוריחבב העבצהה תארקל תיטילופה םתדמע תא שבגל םירחובל רשפאל תנמ לע .43

 שיש ןעט ומצע טילבלדנמ ר"ד .תוריחב ינפל דועו היטרקומדב תשרדנה תופיקשב תודבועה לכ תא

 :רומאכ טטוצ רתיה ןיבו תודבועל ףשחיי רוביצהש ךכל האלמ תובישח
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 תפיכא םוחתב תוכרענה תולועפ תודוא לע רוביצל עדימה תאבהב תובישחל רע ינא"

 ןהילא סחיבש רוביצ יתרשמל תועגונה תוריקחו תוקידבל עגונב דוחייב תאז קוחה

  ."תוריהמב וכרעייש ךכב הבר תובישח האור ינא ןייצל בושח

 

 :טילבלדנמ ר"ד רמא דוע

 

 לש ונינעב הריקחה יקיתל רשקב שארמ עבקנש רודסה הדובעה ךילהת תייהשה יכ"

 ינפב לכה ןויווש לש ןורקעב עוגפל ידכ הב שי תוריחבה דעומ רחאל דע הלשממה שאר

 תוכז םע דחא הנקב הלוע הניא ףא הטלחהה םוסרפ םע הנתמה ךכמ הרתי .קוחה

  ."תעדל רוביצה

 

 יוטיבה שפוח ,תונותיעה שפוחל םיעגונה םילוקיש ןובשחב תחקל שי" יכ רמאו ףיסוה טילבלדנמ ר"ד

 תונורקעש ןעט טילבלדנמ ר"ד  ."יטרקומד רטשמל םייסיסב תונורקע םה ןכש תעדל רוביצה תוכזו

 םירופס תועובש ,םידקת רסח ןפואב והינתנ מ"הור לש וניינעב תודשחה בתכ תא גיצהל ותוא ועינה הלא

 ,םינש ךשמב והשלכ דעצ השע אל תונורקע םתואל דוגינב המ םושמ ךא .2019 לירפא תוריחב ינפל דבלב

 ןבל לוחכ לש תסנכה ירבח ראשו יזנכשא כ"ח לש םניינעב ,תונורחאה תוריחבה תוכרעמ שולשב ללוכ

 .ליעל םיניוצמה

 

  .השקבל תונעיהל קדצה ןידה ןמ הז אהי .44

 

 

 :תשקבמה חוכ אב

 

 
 


