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 הרומה  1973-ג״לשת ,תוגלפמ ןומימ קוחל )זי(ג10 ףיעס יפל םווצ ןתמל הריתע
  ןומימ קוחל ג10 ףיעס תוארוה לש הרפהמ ענמיהל 1 הבישמל

 
 

 ןתיל ,דוכילה ,תשקבמה םעטמ הזב שקבתמ תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי בשוי ׳ובכ

 תירבה צ״לח ,1 הבישמל הרומה  1973-ג״לשת ,תוגלפמ ןומימ קוחל )זי(ג10 ףיעס יפל םיווצ

 :ןמקלדכ ,23 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמ ךלהמב ענמיהל ,תילארשיה

 
 תוליעפ ,עצבל אל הז ללכבו תוגלפמ ןומימ קוחל ג10 ףיעס תוארוה לש הרפהמ ענמיהל .א
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 הלועה ,ףסכ הוושב וא ףסכב ,ללוכ יוושב ,תוגלפמ ןומימ קוחל 1 ףיעסב התרדגהכ ״תוריחב״

 רחאל אלא ,רומאכ ללוכ יוושב וז הרטמל תומורת סייגל אלו ,םישדח םילקש 102,000 לע

 ,תוגלפמ ןומימ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ ,״תוריחבב ליעפ ףוגכ״ הנידמה רקבמ לצא המשרנש

 דגנ תוריחב תלומעת הווהמש תוליעפ לכמ ענמיהל הז ללכבו תוריחב תוליעפ עוציב ותרטמש

 וא הגלפמ דעב תוריחב תלומעת ןיפולחלו ,ןימיה תוגלפמ שוג וא/ו השארב דמועה וא דוכילה

  .רחא תוגלפמ שוג

 

 ןיב ,הדי לע קזחומ וא/ו התולעבבש םינותנ וא/ו עדימ רגאמב שומיש לכ תושעלמ ענמיהל .ב

 אל ,23 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמ תרגסמב ,םשרנ אלש ןיבו עדימ ירגאמ םשר לצא םשרנש

 ןוגרא לכ וא יהשלכ הגלפמ לש השומישל ,איהש ךרד םושב ,וריבעהל אלו ןיפיקעב אלו ןירשימב

    .תויפלקל םירחוב עינהל הז ללכבו תוריחב תוליעפ םייקל ותנווכבש רחא

 

 השקבה יקומינ הלאו

 

 רבד חתפ

 

 ,םייקל )״תילארשיה תירבה״ :ןלהל ארקתש( ,1 הבישמהמ עונמל הדעונ ונינפבש השקבה .1

 ןומימ קוחל 1 ףיעסב התרדגהכ ,״תוריחב תוליעפ״  ,23 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמ ךלהמב

 תגלפמ ןוטלש תא ףילחהל – תחא התילכתשו ןלהל יתדבועה קרפב תראותמ התצקמש ,תוגלפמ

  .ןבל לוחכ תושארב לאמשה שוג לש ןוטלשב ,והינתנ ןימינב רמ ,השארב דמועהו דוכילה

  

 ןבל לוחכ תגלפמ םע טלחומו אלמ םואיתב תלעופ ,וז הריתעב ראותמש יפכ ,תילארשיה תירבה .2

 ךרוצל המיקה ףא תילארשיה תירבה .הנידמב יטילופה לש לאמשהמ םירחא םיחרזא םינוגראו

 איצוהל תנמ לע )רתיה ןיב( תשמתשמ איה ובו םדא ינב יפלא תואמ הנומש לודג עדימ רגאמ ךכ

  .רחא ןוטלשב ותפלחהו דוכילה ןוטלש תלפהל היתורטמ תא לעופל

 

 הנידמה רקבמ לצא המשרנ אל הבישמה יכ הלעמ הנידמה רקבמ דרשמב תרתועה הכרעש רוריב .3

 איהש תוריחבה תוליעפש ןאכמו ,תוגלפמ ןומימ קוחל ג10 ףיעס תשירדכ ,"תוריחבב ליעפ ףוגכ"

 הצקמ תילארשיה תירבהש ךכל בל םישב דחוימב תיקוח יתלב הניה ,ןלהל תראותמה תעצבמ

 .הלש תוריחבה תוליעפל םילקש יפלא תואמ
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 ״תוריחבב ליעפ ףוג״ ל  עגונב תוארוהה קוחב ועבקנ ותרגסמבש תוגלפמ ןומימ קוחל ןוקיתה .4

 ןורקעה .תוריחבה יניד תיתשת דוסיב םידמועש םיבושח םיסרטניא ינש לע ,רתיה ןיב ,ןגהל אב

 ןיב ןויוושה ןורקע אוה ינשה ןורקיעה .תוריחבה רהוטו הריחבה שפוח ןורקע אוה ןושארה

 תוכזה שומימל הבורע איה הלא תונורקע לע הרימשה .תוריחבב תודדומתמה תוגלפמה

 לש התובישח רואל .ינויווש ןפואב רחביהלו רוחבל תסנכה :דוסי קוחב תנגועמה תיתקוחה

 .הילע הלחה הלבגה לכ בר םוצמצב שרפל שי רחביהלו רוחבל תוכזה

 

  הנידמה רקבמ לש תינדפק תרוקיבל תודמוע תסנכל תוריחבב תודדומתמה תוגלפמהש דועב .5

 ןוגכ םירוסיאו תולבגהל הפופכ תולהנמ ןהש תוריחבה תלומעתו ,תיפסכה ןתוליעפל רושקה לכב

 תמגוד ,חרזא ןוגרא יכ אצמנ ,1959-ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחב םייונמה הלא

 הפופכ תויהל ילבמ ,תקהבומ תוריחב תוליעפ םייקל תשקבמ - ״תילארשיה תירבה ״ ,1 הבישמה

 לע תולחה תולבגהל עגונב ןהו תיפסכה התולהנתהו הנומימ יכרדל עגונב ןה ,יהשלכ הלבגהל

 ימוסרפ יבג לע תוהדזהל הבוחה ןוגכ ,תוריחב תפוקתב תוריחב תלומעתל עגונב תוגלפמ

 .הלומעת

 

 תודבוע

 

 ויה התמקהב םיברועמה ןיב  .רוביצה תלעותל הרבחכ 2017 תנשב הדסונ "תילארשיה תירבה" .6

 טנאילירב הלייא םהבו V15 לאמשה ןוגרא יליעפ ,לארשיל השדחה ןרקה ל"כנמ ןיציג יקימ

 יתיאו ״דחא לוק״ תעונת לש תוגיהנמה תינכות תאו ןוגראה לש הרשכהה ךרעמ תא הלהינש

 ןוירוטקריד רבח .תילארשיה תירבב ןוירוטקריד רבח אוה םויהו 15V ןוגראב ליעפ היהש רמיצ

 .קרב דוהא רבעשל הלשממה שארל ברוקמה ןותס רואיל אוה ףסונ

 
 עיפשהל תניינועמ איה אסיג דחמ .דחוימב תמכחותמ הניה תילארשיה תירבה לש הלועפה ךרד .7

 שאר השארב דמועהו דוכילה תגלפמ דגנכ יעמשמ דח ןפואב התוא תוטהלו להקה תעד לע

 ןלהל הנטרופתש םיכרד ללשב תאזו ,ןימיה שוגב תופסונ תוגלפמ דגנכו והינתנ ןימינב ,הלשממה

 ,עיקשמ וניא תיטילופה תכרעמב רחא ףתתשמ םושש יפכ ,םימוצע ףסכ יבאשמ תעקשה ךותו

 ,תוגלפמ ןומימ קוח תווצמכ "תוריחבב ליעפ ףוגכ" םשריהל תניינועמ הנניא איה ינשה דצה ןמו

 ,םיפסכה תורוקמ תוהז ,םהיניב ,שרוד קוחהש תונושה תולבגמל התוא ףושחי םושירה ןכש

 .דועו תואצוה תרקת
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 ןגרואמ רידא ךרעמ תילארשיה תירבה המיקה 2019 רבמטפסו 2019 לירפא תוריחבב לשמל ךכ .8

 איה םתרטמ לכש םינוש םיאשונב םימימת םיפד תויהל םיזחנה קובסייפ יפד לש ןמוממו

 תוגלפמבו תודמעב לגודה ילאיצנטופה םירחובה רוביצ תא )אוצמל תירבעב וא( "טגרטל"

 םעינהלו םיעיבצמ תודוא ,םושר אל ,עדימ רגאמ ידכל םדקל תילארשיה תירבה הצור ןתואש

  .יפלקל העבצהל

 

 ודעונ םלוכש םייטילופ םינייפמק רפסמב תיפסכ הכמת וא תילארשיה תירבה המזי וז תרגסמב .9

 שוגל תוכייתשמה תופסונ תוגלפמב עוגפל ןכו השארב דמועה תא ,תרתועה תא שילחהלו עוגפל

   .יטילופה ןימיה

 

 ,ילע תניכממ תובצקהה תלילשל קבאמה תא תונמל ןתינ וללה םייטילופה םינייפמקה ןיב .10

 תאחמ ,20 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמ ךלהמב דוכילהו הלשממה שאר דגנ ילתפנ ינמ לש ןייפמק

  .דועו םיבוהצה םידופאה

 

 אל תנמ לע התלועפ יכרד תא דחא דצמ שטשטל הניה ןכ םא תילארשיה תירבה לש לעה תרטמ .11

 ימ לכש ךכל םורגל ינש דצמו ״תוריחב תוליעפ״ עצבמש יטילופ ןוגראכו ,לאמש ןוגראכ ספתיהל

  .ןימיה שוג דגנו לאמשה שוגמ תוגלפמל עיבצהל ענכתשי תומיוסמ תודמעב קיזחמש

 

 תועצמאב וילע םינועה תא תוחנהל רומא רשא ןולאש םייק תילארשיה תירבה רתאב לשמל ךכ .12

 לש ופוסב יכ ןייצל רתומל .עיבצהל םהילע הגלפמ וזיאל םילאשנ םהש תולאש רפסמ לע הנעמ

 ולאשנ םהבש םימוחתה לכבש תוגלפמ שולש יפארג ןפואב תילארשיה תירבה תראתמ ןולאשה

 תא תולבקמ תורחא תוגלפמ וליאו )ימיטפואו יבויח למס( תוקורי תודומע תולבקתמ םיעיבצמה

 הריתעל 1 חפסנכ הז דומעמ קתעה ב"צמ .ןודמה תאו תוילילשה תא למסמש םודאה עבצה למס

  .וז

 

 לכב דואמ טלוב "םיערו "םיבוט" ןמסלו ךסכסלו תיסהל תילארשיה תירבה לש הנויסינ ללכב  .13

 2019 לירפא המייקתהש 21 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמ ךלהמב לשמל ךכ .תשרה התוליעפ

 דוכילה תגלפמ יפלכ האנשו המטשמ אלמ הדי לע ןמומש ןוטרס תילארשיה תירבה התלעה

 םיטוב לש "התסה תשר" ירוחאמ ודמע הלא יכ ,הנעטב הלשממה שאר לש ונב והינתנ ריאיו

 רשא "םיטובה ריקחת" תא הנמימו המזיש וז םג איה תילארשיה תירבה יכ שגדוי .םיפיוזמ
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  ,םיטובכ התניכ תילארשיה תירבהש הלאמ דבכנ קלחש הלגתהשכ ,םוצע פולפכ ררבתה

 וז הריתעל 2 חפסנכ ל"נה התסההו האנשה ןוטרסל רושיק ב"צמ .םייתימא םישנאכ וררבתה

 תדעוו שאר בשוי ידי לע התחדנ הז ןיינעב דוכילה דגנ השגוהש הריתע .ומצע דעב רבדמו

 52/21 כ״בת האר( ןוילעה טפשמה תיב אישנ ןגס ,רצלמ ןנח טפושה דובכ ,21-ה תסנכל תוריחבה

 )׳חאו דוכילה ׳נ ׳חאו ןבל לוחכ

 

 תיתרבחה האחמה" הנוכמה דומעב םדוקו ףתוש ל"נה תילארשיה תירבה לש ןוטרסה דועו תאז .14

 קלח אוה ףא הז דומע .ןהכ יש – תילארשיה תירבה ל"כנמ להנמ ותואש "תותיחשב םימחלנ

 .תילארשיה תירבה לש םידומעה תשרמ ליעפ

 

 ירמוח םסרפל תילארשיה תירבה ל"כנמ הברמ םיבקוע 10,000 מ הלעמל ול רשא הז דומעב .15

 שאר לש ותנומת תא 25.9.19 םויב םסרפ רתיה ןיבו דוכילה תגלפמו הלשממה שאר דגנכ האנש

 דחוש" :ל"נה דומעב בתכנ טסופה ךשמהב ."טדנמ ול ונתת לא תחשומ" בותיכה תחת הלשממה

 אל – ועדי םלוכש ידכ וישכע ופתש ,םיתחשומל טדנמ םינתונ אל ,םינומא תרפהו המרמ

   "!תותיחשה דגנ קבאמב םיענכנ

 

 .ומצע דעב רבדמו וז הריתעל 3 חפסנכ הז טסופמ קתעה ב"צמ

 

 ל"כנמ םהינש תא להנמש הדבועל רבעמ .הרורב תילארשיה תירבה ןיבל הז דומע ןיב הזויבמיסה .16

 רתיה ןיבו הירסמ תצפהל תילארשיה תירבה תא שמשמ םג הז דומעש ירה תילארשיה תירבה

 "ידו תישילש םעפ" תילארשיה תירבה התלעהש שדחה ןייפמקה תא ויבקוע 10,000 ל ףתיש

  .2020 ץרמ לש תוריחבה תארקל

 

  .וז הריתעל 4 חפסנכ םייטנבלרה םיטסופה קתעה ב"צמ

 

 ןתינ הפמה לש ילאמשה דצב יטילופ ןוגראכ תילארשיה תירבה לש הקומעה התוברועמ לע .17

 רכש לבקמ ףאש לוק ירוא דמוע ושארב רשא "םיקזחמ" לאמשה ןוגראב התכימתמ םג דומלל

 לש קובסייפה דומעל .ןוגראב "תילאטיגיד הענה" לע יארחא ותויהב תילארשיה תירבהמ

  .םיבקוע 94,000 םיקזחמ
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  :םהלש םישלוגל "םיקזחמ" לש תורכיהה טסופב בתכנ ךכו .18

 
 הממ סאמנש וטילחהש םינלאמש המכ .קובסייפ תצובקמ ליחתה הז"

 ונל סאמנ .עמשי דחא ףאש ילב ןנולתהל ונל סאמנ .הנידמב הרוקש

 םוש ןיימדל םילגוסמ אל ונחנאש ונל סאמנ .ונלש תועדב שייבתהל

 ונלוכיש דיחיה רבדה תא ונישע זא .דיספהל דבלמ תרחא איהש האצות

 15,000 לש הליהק ונחנא ,הז ירחא םייתנש .דובעל ונלחתה - תושעל

 םע ,הנחמב קזח יכה קובסייפה דומע תא ונל שי.תוקזחמו םיקזחמ

 םיעדוי ונחנא םואתפ .שדח ,הלוע חוכ ונחנא .שדוחב תופישח ינוילימ

 שושחל ליחתמ ןימיהש םיאור ונחנא םואתפו .חצנל ,שיגרמ הז ךיא

 תא םיעדוי םלוכ .ארח ןיידע הנידמב בצמהש איה תמאה לבא .ונתיאמ

 .ללכל ץוחמ םואתפ םמצע תא םיאצומ לארשיב םישנא רתויו רתוי .הז

 לבא .םיחצנמ ונחנא ,דחא אשונב םידקמתמו תוחוכ םיבלשמ ונחנאשכ

 .םויל םוימ רתוי הלפא תייהנו תכלוה ןאכ תואיצמה ,הלודגה הנומתב

 םיכירצ ונחנא ,תמאב קזחתהל ידכ .םינטק תוברקב חצנל קיפסמ אל הז

 .לעמ תומר המכ .לודגב בושחל

 

 .?וישכע םישוע ונחנאש המ הז זא

 

 .ןיימדל קר ונלוכי וישכע דעש והשמ הרוק םינורחאה תועובשב

 תעונתל תכפוה ,ירנוינזטנפ ןויער ןמזמ אל דע התייהש ,םיקזחמ

 םיכרעב םינימאמש םישנאה לכ םירבח הבש הלודג הליהק .םירבח

 םורגל ידכ תמאב לועפל םינכומו ,ילארשיה לאמשל םיפתושמה

 הנטק הקיטילופ תלוטנ העונת םידסיימ ונחנא .תונתשהל תואיצמל

 - דחא רבדל קרו ךא תביוחמו הירבח ידי לע תנמוממש ,םיסרטניאו

 תאזה העונתה .לאמשה לש תונורתפהו תונויערה לש הצפהו םודיק

 תא גציילו ולש לע דומעל ןכומש ימ לכב םיגייס םוש ילב ךומתת

 היהנ ונחנא ,םינמי 90% םע בושיב םג .ץראב םוקמ לכב ,הלאה םיכרעה

 םיכרעה הלא יכ .םהב םינימאמ ונחנאש תולוקה תא קזחל ידכ םש

 תרזעב .חצנל הדיחיה ךרדה תאז יכו - םינימאמ ונחנא הזב יכ ונלש

 ,םוליצ ,הביתכ - הקפה ןונגנמ םינוב ונחנא ,הליהקה ירבח לש הכימתה

 אל היהנ הככ .תויטנרטניאה תומרופטלפה לכב ץוריש ןכות לש הכירעו

 ישנא לכל םוצע ןופגמ םג אלא ,לארשיב לאמשה לש הלועפה ןונגנמ קר

 םהב םינימאמ ונלוכש םירסמה תא ץיפהל ולכויש ,לאמשמ ןכותה

 תומוקמב דחי ולעפי ונלש העונתה ירבח .יביטקפאו יתמצוע ןפואב

 יתרשמ לע ,תסנכ ירבח לע ץחלב - יוניש גישהל תמאב רשפא םהבש

 ,ינשה דצהמ עיגמש םוצעה ףחסה תא רוצעל ידכ ,תורבח לעו רוביצ

 תויגרנאה תא חקינ ונחנא .הלאמש תלטוטמה תא ףוחדל ליחתהלו
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 האחמ תויוליעפל ןתוא ןווכנו ,יוניש םיצורש םישנאה לש תורידאה

 .תועיפשמו תודקוממ

 ריאשנ אל .ץראה יבחר לכב לאמש יקבאמ קזחנו ,ףוסאנ ,רטננ ונחנא

 .דבל דחא ףא

 תא ליבגהלו ,תיסהל ,רקשל זעמש ימ לכ לומ :הפקתהל הלענ ונחנא

 םהבש םימיה ורמגנ .יד .לארשיב הביטנרטלאה לש יוטיבה שפוח

 .דחפל םרות וישכע .ונתוא ודיחפה

 תושגרה ,ונלש תועדה ,ונלש םיכרעה תא םישנא ינוילימל ףושחנ ונחנא

 ?הז לכ תא השענ ךיאו .הוואגל רוקמ תויהל לאמשה תא ריזחנו - ונלש

 ?יפוריאה דוחיאהמ ?יתלשממ ףסכמ ?םירדראילימ לש תומורתמ

 םינלאמש ,ונמצע תא קר שי ונל .ןוסלדא ןודלש תא ןיא ונל ?םכל הארנ

 םעפ ,עובק ףסכ םוכס סייגת םיקזחמ .ונלש הליהקה ירבח .םילארשי

 העונתהו ,התוא ועיני העונתב םירבחה .הלש הליהקה ירבחמ ,שדוחב

 לש חוכה תא תמתור םיקזחמ .םהלש םיכרעה ןעמל םחלית הרומתב

 תעונת היהת םיקזחמ ,םכתרזעב .ונלש הנחמה ןעמל תקבאנו ,הליהקה

 .לארשיב הלודגה לאמשה

 - חצנל רזוח לאמשה

 - חצנל ןמזה הז

 ."םיקזחמ ונחנא

 

 תיעוציבה עורזה לש רתויב הטושפהו הרורבה הרוצב עקוב ןכ םא תילארשיה תירבה לש הנוזח .19

 ץראה לכמ לאמש יליעפ רטנל תנווכמ ״םיקזחמ״ תועצמאב תילארשיה תירבה ."םיקזחמ" הלש

 5 חפסנכ הז טסופמ קתעה ב"צמ .הפקתהל תולעל זאו הנחמב הלודגה הליהקל םתוא ךופהלו

 .וז הריתעל

 

 טסופ ״םיקזחמ״ המסרפ 6.2.20 םויב לשמל ךכ .לודגב ״םיקזחמ״ העיגה 2020 תוריחבל םג   .20

  :אנשיל יאהב

 ,האנש םיציפמש םינייפמק בושו ,תוברקתמ תוריחב םעפ דוע זא"

 .חישה לע םיטלתשמ םירקשו תונעזג

 

 ,יחרזאה הטמה ,טקשב רובעל הזל ןתינ אל תאזה תוריחבה תכרעמב םג

 .הדובעל רזוח

 

 םינוש םינוגראו חטש תויונגראתה ,תו\םיליעפ םע דחי :טושפ ןויערה

 תוריחבה תפוקת תא לצנל הסניש ימ לכ לומ דומעל ידכ םיצמאמ זכרנ -

 ימ לע עיבצנ .םייטרקומדה םיכרעה תא רתוי דוע ררופל ליבשב

 .התסההו םירקש ףושחנו רטננ ,רקחתנ ,ןעזגתיש
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 לע ןגהל ידכ םימייקה תוחוכה תא םותרל איה יחרזאה הטמה תרטמ

 םייטרקומדה תולוקב ךומתלו ,תונעזג דגנ קבאהל ,םינוגראו תו\םיליעפ

 ומירי םירקשהו תונעזגה ,תומילאה וב םוקמ לכבו חטשב ,תותשרב –

 ?העבצה יוכיד\תונעזג\םיתיסמ םינייפמק לע חוודל םיצור .שארה תא

 ?היטרקומדה ןעמל תובושח תומזוי לע ונל רפסל וא

 "mate19fight@gmail.com :ל ובתכ

 

  .וז הריתעל 6 חפסנכ הז טסופ ב"צמ

 

 תוארל ןתינ ןיינעו רבד לכל תילארשיה תירבה לש עורז ״םיקזחמ״ לש התויהל תפסונ אמגוד .21

 תילארשיה תירבה לש גוית טסופה תישארב רבכ ובו 9.11.18ב ״םיקזחמ״ המסרפ ותוא טסופב

  :וב בתכנ ךכו

 

 תילארשיה תירבה"

 !הריקח תדעו שרוד םעה ,ונתיא םעה - תוללוצה תשרפ

 ונשרד דימ ,רבעש עובש השרפב הרטשמה תוצלמה םוסרפ ירחא

 תולוק ופרטצה השירדה לא .תיתכלממ הריקח תדעו תמקהל ונארקו

 .ןימימו לאמשמ םיבר םיירוביצ

 

 םיעדומה םילאשנהמ 68% יכ הלוע עובשה ףוסב ךרענש רקסמ ,וישכע

 םילאשנהמ 90%־כ ,תיתכלממ הריקח תדעו תמקהב םיכמות השרפל

 ,דואמ הרומח דע הרומח איה יכ םירובס םילאשנהמ 66% ,הילע ועמש

 .הרומח הניא השרפה יכ םירובס 5% קרו

 

 םייניע םוצעל רשפא יא ,לוחב רתוי קומע שארה תא ןומטל רשפא יא

 ונתוא תמהזמ וזה הרומחה תותיחשה תשרפ - םלעי הזש תווקלו קזח

 רוצעלו עונמל םיבייח ונחנא .ונידלי דיתעו הנידמה ןוחטיבב תעגופו

 .ונלש ןוחטיבה הז .דיתעב הז לש ףסונ הרקמ

 

 הריקח תדעו םיקהל םישרוד :האירקל ופרטצתו וישכע ופתש

 "!תיתכלממ

 

 תנשב הלש רתאב תילארשיה תירבהמ רכש לבקמה םיקזחמ ןוגרא ל"כנמ לוק ירוא בתוכ ךכו .22

 םיעטקה םתומלשב םיאבומ םה םירבדה תובישח בקע( וז הריתעל 7 חפסנכ ב"צמה 2018

  :)מ"חה י"ע םישגדומ וז הריתעל םיבושחה
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 לוק ירוא | םתירוגלאה תא םיחצנמ ךיא לע תובשחמ"

   תילארשיה תירבה 2018 ,11 ראורבפ

 ?קובסייפ םע םישוע המ …זא"

 דומע להנמש ימ לכ .ןמז הברה הזה טסופה תא בותכל לע בשוח ינא

 םיפשחנ םישנא המכ( ולש ינגרואה 'ץירב הליפנל בל םש קובסייפ

 לע ןמז הברה בשוח תישיא ינא לבא .םינורחאה םייעובשב )םיטסופל

 .ןאכל תסנכתמש ונלש הדובעה ברימ לעו ,קובסייפה לש םידבע ונתויה

 .בוט בצמ היה אל הז ,םישנא רתויל עיגה ןוטרס לכשכ םג

 

 ונחנא רמולכ .ינגרוא ןכות לע ךמתסמש דומע הז,ילש דומעה ,םיקזחמ

 ךלהמב טרפא התוא( ונלש הטישהו ,םיטסופ לע ףסכ םימש ישוקב

 דוע קיזחי אל הז לבא .וליפא ,הלועמ הדבע .הדבע הכ דע ,)טסופה

 ,Twitter and Tear Gas םשב הנורחאל יתארקש רפסב .ןמז הברה

 העיגמ איה ,Zeynep Tufekci םשב ליי תטיסרבינואמ תיאמדקא לש

 רקיעב םימקש ,םישדח םייחרזא םיפוגו תואחמ :הטושפ הנקסמל

 עצבל םהלש תלוכיה רסוח :הטושפ תחא הביסמ םילשכנ ,תשרהמ

 .קרפתהל םהל תמרוג םייטקט םייוניש

 

 קובסייפב םיבורקה םייונישה לע ילש תובשחמה לכ תא םכסל הסנא

 לכה .םהילא סחייתהל ךירצו םילוכי ,םייטילופ םיליעפכ ,ונחנא ךיאו

 .המישרכ גצוי ןיידע הז לבא .חוטב וא רומג אל רבד םוש ,יתעד

 

 ןאכ ןיידע ונחנא .1

 ןיידע וז קובסייפ .ימצעל םג הז תא רמוא ינא .להביהל אל ,ןושאר רבד

 םיחרזאהמ לודג קלח ,לכה תורמל .לארשיב הבושחו תירלופופ הריז

 תא ודירוה ןיידעו ,קובסייפב ןכות םיכרוצ ןיידע םה .ןאכ םימייק ןיידע

 ,ןיידעו ,גרברקוצל םהלש עדימה תא ונתנ ןיידע םה .היצקילפאה

 יוניש ביבס ןואכידה תריווא .ןמז המכב םעפ ןאכל םיסנכנ ,םומינימב

 הנבהה .דיתעב הרקי הזו ,רבעב הרק רבכ הז .ונתוא בוזעת םתירוגלאה

 רתאה לע לכתסהל ךירצ .לכה תויהל לוכי אל קובסייפ :איה הטושפה

 .ונלש אל אוה – דומעב ןכותה .ונל ךייש אלש ,ישומישו ליעי ילככ

 ילככ קובסייפ לע לכתסהל ךירצ .ונלש תמאב אל םה – ונרבצש םירבחה

 תונתשהל םיבייח ונחנא ,ומצע תא הנשמ אוה םא םגו ,*וישכע* דבועש

 תויהל םג ונילע – תאז תורמלו .עגרכ הרירב הברה ונל ןיא .ותיא

 בוט אוה יתמ ןיבהלו ,קובסייפה לש תויעבה לכ לע לכתסהל םילגוסמ

 ,פאסטאווב םימיוסמ םירבד תושעל ףידע םימעפל .ול יתמו ונליבשב

 קובסייפ לע לכתסהל ךירצ .םינופלטב םימעפלו ,םרגלטב םימעפלו

 םלעית דחא םויש ,הריזכ ןיידע לבא ,םויכ הבושח דואמ ,הריז דוע רותב
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 הקיזחמ הרבח התוא דוע לכ ,םייתניב .הביטנרטלא הל ץוצתש וא

 הקשהה םע דחוימב( פאסטאווב םגו ,םרגטסניא ,קובסייפב

 ןאכ עיקשהל הווש – (הנשה והשיתמ סנזיב פאסטאוו לש תשמשממה

 .ץחל ילב זא .הדובע

 

 .לכה תורמל .םכלש ןמזה תא הווש ןיידע קובסייפ :רוציקב

 

 םכלש הריזה תא ורציית .2

 םידומעו תושדח ינוגרא .הנשה הקזח הכמ לביק ינגרואה דיפה

 להקהש ליבשב רתוי הברה הברה הברה ץמאתהל םיכירצ םייטילופ

 ונלגרתהש ,הטושפה ,תאזה הריזה םא .ולש ןכותה תא הארי ולש

 ךירצ ,רתוי דובעת אל – םיפותישל תוכחלו דומעב טסופ בותכל :הילא

 הילא סחייתמ םתירוגלאהש וזכ ,קובסייפה ךותב .תרחא הריזל רובעל

 םישועו הז תא וניבה 'ץראה' .תוצובקל ןווכתמ ןבומכ ינא .תונחלסב

 םיאנותיע וחקל ,םיאשונ יפל תוצובק וחתפ םה – ןיינעמ והשמ וישכע

 ואיבי ,הצובקב טנמ'גייגנא ולעי ,ןכות ולעי ,תוצובקה תא ולהניש

 ובתכ םהש תובתכ םשל תולעהל רתיה ןיב םיגאודו ,םשל םישנא

 רבחל' םיצור גרברקוצו קובסייפ .קיפארטה תא תולעהל ליבשב ,ןותיעל

 םכל וארקיש םיצור .תוצובקל תופידע םינתונ םה הז לשבו ,'םישנא ןיב

 ךותב הליהקל םישנא איבהלו ,להנל ,םיקהל וגאדת ?םיטסופה תא

 םכלש הריזה תא ורציית .םימיוסמ םיאשונ ביבס תרבחתמש הצובק

 .םכמצעב

 

 ייונישל םאתהב םכלש ןכותה תצפה תוריז תא ורציית :רוציקב

 .קובסייפב תוצובק ,לשמל .םתירוגלאה

 

 תורידת .3

 הז ,ילארשיה קובסייפב ידוחי יד אוהו ,םישוע ונחנאש םירבדה דחא

 םקלח .םויב םיטסופ 10-12 ןיב םילעמ ונחנא .ונלש םיטסופה תורידת

 םקלחו ,םירמואש ומכ 'פאסטאווה'מ םיחוקל םקלח .אל םקלח ,ונלש

 לככ – טושפ ןויגיהה .ןיכהל תועש ונל חקולש םיעקשומ םינוטרס

 תויהל בייח הז ,ןוכנ הזו .םישנא רתויל ועיגת ,םיטסופ רתוי ולעתש

 םע .הזה ףרל ונעגה אל דוע ,יתעדל ,ונחנא .םיוסמ ףרל דע ,ןוכנ

 קובסייפ .יתעדל ,תולעל תבייח םיטסופה תאלעה תורידת ,םתירוגלאה

 יתרבח ןוגרא וא תרבח .םיעבוט ,הברהו קזח םירתוח אל םאו ,הציב הז

 הזש חינהלו עובשב םיטסופ 2-3 תולעהל םמצעל תושרהל םילוכי אל

 ,תוצובקב .בושו בושו בוש ףחדיהל בייח ינגרוא ןכות .קיפסמ

 .םימעפ 3 וליפאו 2 ןוטרס תולעהלב השוב םוש ןיא .דומעב ,םיר'גנסמב

 םיטושפ םירסמ לע רוזחל הז תיביטקפא הלומעת לש תונורקעה דחא
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 .ישונאה חומה לע תדבוע הרזח .תדבוע איהו ,הנשי המכוח וז .בושו בוש

-3 לש הרדס רותב קובסייפב םינייפמק לע ובשח תויטילופ תוליעפ םא

 םיוסמ ןויער ףוחדל הצרנ ונחנא םא .תונתשהל בייח הז ,םיטסופ 4

 ,אשונב םיטסופ תורשע לש תרגסמב בושחל ליחתהל ךירצ ,תשרב

 הברה שרוד הז .םינוש טעמ םיחוסינו םיבוציע םע ,תונוש תומרופטלפב

 .הז תא האור ינאש יפכ ,ךרדה וז לבא .הדובע רתוי

 םיטסופ רתוי הברה .םיטסופ רתוי :רוציקב

 

 הספוקה ךותב בושחל .4

 ,יטנמורו ןכותמ קיר יוטיב הז .'הספוקל ץוחמ בושחל'ב ןימאמ אל ינא

 םאו קיפסמ םתארק םא .םמצע תא ראפל םישנאל םורגל רקיעב דעונש

 ונחנא .רבעב השענ לכה .הספוק הז לכה זא ,קיפסמ םיעדוי םתא

 ינא ,ילש תסנכה ירבח תא האור ינאשכ .תויצאירו תושעל קר םילוכי

 תאש בשוח ינא .ןפוד אצוי ןפואב הנושו ילקידר והשמ תושעל הצור אל

 םיכירצ ונחנאו ,םירחא תומוקמב ואיצמה רבכ ונלש ןכותה תוזירא

 תואיצמל םתוא םיאתהלו רתויב םיבוטה תא תחקלו ,רורבל ,שפחל

 םתירוגלאב םיספות בייל קובסייפ ינוטרס ונתעדל םא .תילארשיה

 רורב תיסחי אוהש רסמ רבכ הז .םיבייל רתוי השענ ואוב זא ,שדחה

 דוע סינכהל אל המל לבא .ביני דדלא תא וארת ,)ןבומכ םלוכל אל(

 ביילה תא תושעל םהל ונת וליפא ?םיחרוא םע בייל אל המל ?טסיווט

 תושעל אל המל .תולאש לע תונעל .בושח אשונ לע רבדלו ,םכמוקמב

 אל המל ?העש התואב קוידב ,עובשב םימי השימח ,םוי לכב בייל

 םכדועב בייל תושעל אל המל ?םויב םיימעפ תוקד 10 לש בייל תושעל

 וא ,רחא והשימ םע השיגפל םיבשוי וא ,תסנכב םידעוצ וא ,הנגפהב

 ידבוע םע תופצר םיקנמ םכלש בייל תושעל אל המל ?והשמ םיננכתמ

 ןויערה ?תוטרפומ תוילאיצוס תודבוע לש הדובע םוקמב רויסב וא ,ןלבק

 .םישדח תונוליו םש תולתל ילוא לבא ,הספוקה ךותב בושחל – אוה

 .ובלשת ,וכפהת ,וקיתעת :רוציקב

 

 תופסונ תוריז .5

 ,הלועמ אוה קובסייפב ןכותה .לכה אל הז קובסייפ ,1-ב יתבתכש יפכ

 .היעב הז ןאכ ןכותל םישנא איבהל קר לבא ,הלועמ הרוצב שגומ אוהו

 תומרופטלפה ןיב תחלצומ היצרגטניא לע בושחל ךירצ הז ליבשב

 קובסייפל םישנא איבהל ליבשב .הדובע רתוי הברה שרוד הז .תונושה

 איבהל ליבשב .פאסטאווב הדובע עיקשהל ךירצ םימעפל ,םכלש

 וליפא ילואו קובסייפב הדובע ךירצ ,םכלש פאסטאווה תוצובקל םישנא

 איבהל ךירצ ,םרגלטב חלצומ לנא'צ תושעל ליבשב .םישנאל רשקתהל

 ךירצ ,םיליימל םישנא םושרל ליבשב .קובסייפהמו רטיווטהמ םישנא

 .לגוג וא ,קובסייפ ךרד םימסרפמ רתאה תא .רתאה ךרד םתוא םושרל
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 החלצה :ןורתי םג הז לבא .ינשל דחא רושק לכה – ןורסיח הזב שי

 ןה דחיב .היינש המרופטלפל החלצה תונבל הלוכי תחא המרופטלפב

 רשאמ פאסטאווב בוט רתוי דבועש ןכות שי .הינשה תחא ןיזהל תולוכי

 ,פאסטאווב הלועמ ודבעי ,םיילאקיטרו ,םירצק םינוטרס :קובסייפב

 הארנכ אוה םרגלטב שמתשמש להקה .תוחפש הארנכ רטיווטב לבא

 םידחוימ םינוטרס תושעל הווש ילוא .לכש ילוביז בהוא אלו ,רתוי ריעצ

 אלמ רטיווט ?םש דחוימו רישי רשק ותיא קזחתלו ,םרגלטל הזה להקל

 תניחבמ םש תושעל המ ןיא םיטסיביטקאה בורלו ,םיטסיא'זנרבב

 תא םיניבמ םתא …תאז תמועל ,קובסייפב .םידודרו םיינטשפ םירסמ

 תא םהב ריבעהל תושדח תומרופטלפ אוצמל ןמזה לכ ךירצ .הנווכה

 ןכותה גוס ןיב לידבהל תעדל .הדובע רתוי הברה ,בוש ,שרוד הז .רסמה

 וא ירוטסב ,סמסב ,םרגלטב לנא'צב ,רטיווטב ,קובסייפב טסופב

 דימתו ,וב םייח ונחנאש םלועה הז לבא .ךבוסמו השק הז ,בייל ןוטרסב

 ונחנא ,םישוע םידליהש המ .קפודה לע עבצאה םע תויהל ךירצ דימת

 ול םיבתוכו ,תסנכ רבח םע םידבוע םתא םא .םג תושעל םיכירצ

 המ ,ןכ םאו ?םרגטסניאב אל םתא המל .רדסב – קובסייפב םיטסופ

 המ ?חלצומ אוה םאה ?רטיווט םכל שי םאה ?המלו םש םישוע םתא

 תוצובק המכ ?םיחילצמ םתא םאה ?ונממ גישהל םיווקמ םתא

 תצובק וא ץורע םכל שי ?המלו ?םש םישוע םתא המ ?םכל שי פאסטאוו

 תסייג ףסכ המכ ?ולש החיתפה יזוחא המ ?רטלזוינ ?בורד ?םרגלט

 ?הנורחאה הנשב ונממ

 

 תחא וניזי ןכלש תויוליעפהש וגאדתו ,תומרופטלפ דועל וכל :רוציקב

 .היינשה תא

 

 ה ל ע פ ה .6

 המב ,להקהמ ונלש השקבה רקיע לבא ,ןכות לע הברה ןאכ ונרביד

 רורגל בייח תשרב םכלש טסופ לכ .קייל ושעת :הז ,הכ דע יתבתכש

 לע הבשחמ שרוד הז .ארקנש המ ,call to action ,תמיוסמ השקב

 סנכיש ?ףותיש ?קייל ?השעי םכלש להקהש םיצור םתא המ .הלעפה

 הביתכה תא םאתל ונילע ,ךכ םשל ?המוצעל םשריו םכלש רתאל

 תצובק םכל שי םא .םכלש תומישמה תא ושעיש תנמ לע ונלש הריציהו

 אלו ,תוליעפ הרכשא עצבל הב שמתשהל ךירצ ,פאסטאווב תוליעפ

 הארנכ ,לודג קובסייפ דומע םכל שי םא .תלעות רסח ןכות םש ץיפהל

 שי .תומישמ עצבל םישנאל םורגל םש ךרד השק רתוי היהיש

 ולאכ שיו ,קובסייפב תוצובק ומכ – הלעפהל תומיאתמש תמורופטלפ

 םישמתשמ ונחנא .פאסטאוו וא קובסייפב דיפה ומכ – תוחפש

 ,DROVE םשב המיהדמ הענה תמרופטלפב )הבר החלצהב(

 וז .תולקב הלועפל םתוא עינהלו םישנא םושרל םכל תרשפאמש
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 םיעינמ ונחנא הכרד .בוו תסרג םג שיו ,דירוהל רשפאש היצקילפא

 םתוא םיסינכמ םגו ,תשרב תודקוממ האחמ תולועפל םישנא יפלא

 בורד .ץילממ ינא.www.drove.com– תוברועמ םלוסב םתוא םילעמו

 בולישב ,השדח המרופטלפב שמתשהל רשפא הב ךרדל הבוט המגוד וז

 ,ונלש תוצובקב תוליעפל םיקניל םיציפמ ונחנא( םיליימו קובסייפ םע

 ,)הלועפה עוציבל םשמו -בורדל םיליבומש -ליימב םגו ,פאסטאווב םגו

 להקה ןאכ לבא ,בוש ,המרופטלפ הניזמ המרופטלפ .עצבל ליבשב

 .ושעתש תוצור םתאש תדקוממו הליעומ תוליעפ השוע הרכשא

 םתא הפיאו ךיא ,םכלש להקהמ םישקבמ םתא המ ועדת :רוציקב

 .הז תא םישוע

 

 חוכ .7

 הקיטילופש :הז הז הקיטילופ לע יתלביקש םיבוט יכה םירבסהה דחא

 דצל םישנא רתויש המכ איבהל .לכה הז .חוכ ידקומ תיינב לכה ךסב הז

 םהב שמתשהלו ,תומזוי רתויש המכו ,תונויער רתויש המכו ,ךלש

 לאמשב ונחנא :יתלביקש הבוט הצע דוע .םלועב בוטה תא םדקל ליבשב

 .ונלש חוכה תא םינוב ךיא לע םיבשוח אל .חוכ לע םיבשוח אל

 : םיבשוחו םוי לכ םיררועתמ אל ונלש םיטסיביטקאו םיאקיטילופ

 ונחנא םא ,ונחנא .היעב וז ."?םויה ילש חוכה תא לידגמ ינא ךיא"

 ןגוהו ןוגה ,רתוי ילרביל ,רתוי יטרקומד םוקמל לארשי תא ךופהל םיצור

 בושחל רוזחל םיבייח ,תקדוצ הלכלכו םולש איבהל ,רתוי לבקמ ,רתוי

 לכונ אל הז ילב לבא .ישיא אל ,ןכ .רכונמ ,ןכ .רק ,ןכ .חוכ לש םיחנומב

 םיאבש םישנאה בור .תשרה ךרד גישהל חוכ דואמ הברה שי .חצנל

 םיפוצ םישנא תוחפו תוחפ .)דואמ םיתעל( םירגובמ םה תיב יגוחל

 ירצוי ,םירבויטויל םיפוצ הדיספמ תיתרוסמה תרושקתה .היזיוולטב

 ריכהל רשפאש םישנאה .םמצעב לכה םישועש םירתאו ,םייאמצע ןכות

 תועצמאב סייגל רשפאש ףסכה .םכל רוזעל םילוכי תשרב סייגלו

 תא ןממל וא ,םכלש ןוגראה תא קיזחהל לוכי קובסייפב ןוכנ שומיש

 וז – תקסופ יתלב תויהל תבייח חוכ לע הבשחמה .םכלש זירמיירפה

 .יונישל איבהל הדיחיה ךרדה

 ילש חוכה תא לידגמ ינא ךיא" הטימה לעמ לודג חול לע ובתכת :רוציקב

 "םויה

 

 ןמוממ םודיק .8

 בורה ,םיקזחמ םע לבא ,רבעב הז תא יתישע .הדומ .ילש הטרופה אל

 'א .הז תא יתבהא הככו ,דבל וצר הכ דע לש םיטסופה בור .ינגרוא היה

 אל הארנכ הז .ינזיטרפ תויהל ףיכ היה הז 'בו ,זבזבל ףסכ יל היה אל

 תיסחי רדתסהל וחילצהש םידומעה לכ בורקב .ןמז הברה דוע קיזחי

 ויהי םינייפמקש רמוא הז .ףסכ םישל וכרטצי )ולאכ הברה ןיאו( ינגרוא
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 .םש ףסכ רתוי הברה ומישיו ,םויהמ לטיגיד ידקוממ רתוי הברה

 םעט ןיאש ןיבמ רבכ םכחש ימ .הנתשת םינייפמקל הנשיה השיגה

 תונמדזה למסמ םג יונישה .ולש םיטסופה תא םיאור אלש סאבתהל

 תועצמאב ,ירעצל( תללכושמ רתוי תייהנ טוגריטה תכרעמש ךכב

 אל דועו ןמזממ הרק רבכ הארנכש פאסטאוו לש עדימל רוביחה

 םהלש הרטמה .'תושו גרברקוצ לש סרטניאה הזש ללגב םגו ,)םסרופ

 םה .םלועב תחא רפסמ םוסריפה תמרופטלפל קובסייפ תא ךופהל איה

 תומכ לבא ,לגוג ירחא ינש םוקמב קפתסהל וכרטצי הארנכ ןיידע

 תנמ לע חוכ רתויו רתוי גישהל ונל תרשפאמ קובסייפ תולעבבש עדימה

 לכה ,ללכב וא( ןיידע הפ הנקסמ יל ןיא .םיצור ונחנאש יונישה תא עצבל

 ןכות בתוכש ימ לכ :יחרכה אוה דחא רבד לבא ,)רומאכ תובשחמ

 ןמוממ םודיק אשונב הרשכה רבע וא הסנתה אל ןיידעו ,קובסייפב

 ןטק BOOST לע רבדמ אל ינא .*וישכע* תאזכ תושעל בייח ,קובסייפב

 לש הרשכה לע אלא ,עובשב םעפ תיכ"חה לש טסופ לע לקש 200 לש

 םיגוס לש ,גניטסט AB לש ,תיביקטפא תועדומ תיינק לש ,טוגריט

 תעדל םיבייח .יביסנטסקא ןפואב הב תוסנתהלו ,ןכות לש םינוש

 םתאש המ ןיב רעפ רתוי היהיש לככ .דבל תעדל םיבייחו ,תושעל

 ומלשת ,תושעל םוסרפ תרבחל וילע םימלשמ םתאש המ ןיבל םיעדוי

 ךירצ אל ךכ ,ךסומב םירייארפ תאצל םיצור אל םתאש ומכ .ףסכ רתוי

 רקיעה ,ןיז םכילע המשש "ad tech" תרבח לומ םירייארפ תאצל

 דומלל םיבייח .הפי תגצמב םינותנ םכל וגיצי םהו םהל ומלשתש

 ןכות הב ךרדה .םכל רוזעי הז ךיאו ןחלושה לע המ תעדלו ,דבל תושעל

 המ ועדת .ץצופתהל ךלוה ןמוממ ןכותו ,תונתשהל תכלוה ץפומ ינגרוא

 .םישוע םתא

 .ךלוה םכלש ףסכה ןאל וניבת :רוציקב

 

 האלה המ .9

 .ןוכנ הז לבא ,האשילק הז .םיבוטו םיער םירבד ותיא איבמ יוניש לכ

 ילש רוראה 'ץירב שי ,הזה םתירוגלא יונישב שי .תונמדזה ןאכ שי

 לש תאזה הציבל דועו דוע קורזל ךרטצנ ונלוכש ףסכב ,דרויו דרויש

 לש הריהנב ,דיפל יל תוצפוק ןמזה לכש תורזומה תוצובקב ,קובסייפ

 עיגהל יל ףיכ תוחפו תוחפש – ילש ליגרה דיפב ,םרגטסניאל םיריעצ

 – םהלש ןכותה תא האור אל לבא םהירחא בקוע ינאש םידומעבו ,וילא

 אל חטב ינא .קוידב םה המ עדוי אל דוע ינא .תויונמדזה שי ולא לכב

 תושעל רשפא היהי המ וא ,םייתנש הנש דועב הארת תשרה ךיא עדוי

 :תואבה םינשל םג יטנוולר היהי חוטב הזו – עדוי ןכ ינא דחא והשמ .הב

 שארב דימת היהנ אל םא ,תשרל םאתהב תונתשהל חילצנ אל םא

 .דיספהל ךישמנ – בצמל םאתהב תודמע יונישו רופיש ,לולכשו הדימלל

adapt or die. םולש תבש. 



 15 

– 
 .תילארשיה תירבה לש יזכרמה עינמה ,ירוא לש קובסייפב רוקמב םסרופ

 

 תילארשיה תירבה הלחה ,תילארשיה תירבה רתאב לוק ירוא הרובע סרפש ןוזחל הנמאנ ךכו .23

 יפ לע .תיתרבחה תשרה תלעפה תועצמאב יטילופ חוכ רובצל ןוזחה תא םשייל יתטיש ןפואב

 ₪ ןוילמ 2.6 תילארשיה תירבה המליש 2019 רבמטפס תוריחבב קובסייפ לש םיימשר םיחוויד

 רתומל .ליעל טרופמכ תיטילופ םתרטמ לכש קובסייפב םינמוממ םיטסופ לש םוסרפ לע !!!

  .ל"נה קנעה םוסרפה עסמ רצענ תוריחבה םויס רחאל דיימ יכ ןייצל

 

 ךדמלל .דחי םג תולודגה תוגלפמה יתש לש םוסרפה ביצקתל המוד היה ל"נה םוכסה יכ רהבוי .24

 תא לוק ירוא ירבדכ טגרטל ידכ תילארשיה תירבה העיקשהש ףסכהו העפשהה תמצוע תא

 יכרעב תוכמותה תוגלפמל העבצהל ועינהל ידכו היתופקשהל םיאתמ רשא םיעיבצמה להק

  .תרתועה ןשארבו ןימיה תוגלפמ דגנו תילארשיה תירבה

 

 תוריחבב תילארשיה תירבה המליש םהילעש םינושה םידומעה תא תמכסמה הלבט ב"צמ

  .וז הריתעל 8 חפסנכ םילקש ינוילמ 2019 רבמטפס

 

 םילקש יפלא תואמ תילארשיה תירבה האיצוה רבכ םיימשר םינותנ יפ לע ,2020 תוריחבב םג ךכ .25

 הלא םינותנ ב"צמ .קוחב םירתומה םימוכסה לעמ יאדוובו ."הלש ידו הנורחא םעפ" ןייפמק לע

 קדצל םיזכרמה ןוגכ םיפסונ לאמש ינוגראל ןורכניסב לעופ ל"נה ןייפמקה .וז הריתעל 9 חפסנכ

 קר תילארשיה תירבה החצפ וב ןייפמקה יכ ןייצל רתומל אל .יחרזאה תוריחבה רמשמו יתרבח

 205,000 תוחפה לכל לש ןומימ םוכסב !!!תועדומ 487 םסרפ רבכ 2020 ראוניל 29 ב הנורחאל

₪.   

 

 - ןהש יפכ תויטילופה היתורטמ תא שטשטל ידכ התלוכי לככ השוע תילארשיה תירבה רומאכ .26

 ןייפמקב רבודמ וליאכ ,אווש תנומת רייצל הסנמ איהו – השארב דמועהו דוכילה תלשממ תלפה

 םגרותמ ןכות דציכ ריבסמה ליעל טטוצש לוק ירוא לש ורמאמ םגש אלא ,םימת העבצה דודיע

 םינייפמקה ירוחאמ הרטמה םה ילאיצנטופה להקה טוגריטו רוטינ דציכו יטילופ חוכל

 תילארשיה תירבה לש התשר תחת וא/ו התכימתב םייוצמה םידומעה םגו ל"נה םייתשרה

  .הז ןוגרא לש תויתימאה תורטמה תא תיעמשמ דח םישיחממ

 

 ,םתס העבצה דדוע תנמ לע תוריחב תפוקתב ח״ש ינוילימ עיקשי יחרזא ןוגראש ינויגה הז ןיא .27

 לכ תרטמ וז הריתעל 1 חפסנב אבומש יפכו ךתפקשה יפכ עיבצהל םיעיבצמ עינהל ידכ אלא

 שוג הזיאל רחובה תא ענכשל ףוסב הניה תילארשיה תירבה לש הלוהינבש הלאה םידומעה

 םושב תוגלפמ שוג הזיאלו ,שלוגה ומכ םיכרע לס ותואב זחוא אוה רשאב עיבצהל ןכ תוגלפמ

  .עיבצהל אל ןפואו םינפ

 

 תועצמאב תחקופמ תויהל הילע יכ עבק קקוחמהש תקהבומ ״תוריחב תוליעפ״ איה וז הלועפו .28

 דרשמב ,תוריחבה תכרעמב יתועמשמ ףתתשמו ״תוריחבב ליעפ ףוג״ תויהל שקבמה ףוגה םושיר

  ."תוריחבב ליעפ ףוגכ" הנידמה רקבמ
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 תוריחבה תוכרעמ לכב הלש הברה תויטננימודה תורמל תילארשיה תירבה ןכ התשע אל עודמ .29

 תוליעפ״ ןומימל ןהב עיקשהש םילקשה ינוילימ תורמלו הנורחאה הנשב ונילע ושגרתהש

 םיפוג לע ליטמ קוחהש תופיקשה תושירדבו תונושה תולבגמב הנומט הבושתה ןכבו ? ״תוריחב

     .תוריחבב םיליעפ

   

 החנמל ךיישש יטילופ ןוגרא אוה תילארשיה תירבה ןוגרא :ןאכ דע םירבד לש םמוכיס .30

 הדובעה תוגלפממ ועיגהש לאמש יליעפמ השעמל בכרומ ןוגראה .הנידמב יטילופה ״לאמש״ה

 לש םיגיצנ םש אוצמל רשפא רומאכו ,הדובעה תגלפמ שיא ,ןהכ יש אוה ןוגראה ל"כנמ .צרמו

  .םירחאו ,ןוגראה דסיימ רטוה ןולא ,״םיקזחמ״ ר"וי ,לוק ירוא ומכ צרמ תגלפמ

 

 הרטמה .םייטילופ םיליעפכ תוחפו ,יתרבח יונישל םיליעפכ םמצע םיגיצמ ןוגראה לש וילהנמ .31

 לש תיחרזא תשר םיקהל איה ,תיתימאה ותוליעפ תא תאטבמ הניאש ,ןוגראה לש תרהצומה

 הארמ םהיקבאמו םתוליעפ תריקס ,תאז םע .תילארשיה הרבחב יונישל םילעופה םיליעפ

 לכשכ השארב דמועבו דוכילה תגלפמב םילהנמו ולהינ םהש יביסנטניא יטילופ קבאמ לע רקיעב

 לוחכ םשארב ,תורחא תוגלפמב היפוליחל איבהלו ןוטלשהמ תרתועה תא ףילחהל איה םתרטמ

  .םהלש תיטילופה הדנ'גאה םע תחא הפיפכב םימדקמ םה ותוא םיכרעה לסב תוכמותה ,ןבל

 

 תאחמ"ב "והינתנ תחפשמב ותמחלמב" ילתפנ ינמב תילארשיה תירבה ישנא וכמת לשמל ךכ .32

 ןוטלש דגנ טלש םע ישיש םוי לכ ןיגפה רשא לכשה רימא לאמשה ליעפ דמע השארבש ,"םידיחיה

 לולשל השירד ךות ילע תניכמ ןשארבו תיתדה תונויצה תוניכמ דגנ קבאמב וכמת ןכו ,והינתנ

  .ןהמ הבצקהה תא

 

 :ןהכ יש תילארשיה תירבה ל"כנמ רמא תרושקתה יעצמאמ דחאל ןויארב .33

 
 ןקתל שי .חצנל ךירצ ותואש יטילופה םינואה רסוחב םידקמתמ ונחנא"

 םויה הלש השקה היעבה .הלש םידדצה לכב תיטרקומדה תכרעמה תא

 ,ןוטלשב דוכילה םויה .דוכילב תאצמנ םירבדה תא םיאור ונחנאש יפכ

 תורחא תויעב םיאור ונייהש יאדו ,ןוטלשב רחא דצ היה םא םג לבא

 ןונגנמב לשכמ תעבונ היעבה .הז םע דדומתהל םיכירצ ונייה ונחנאו

 ."םיברועמ קיפסמ אל םישנאש הזמ עבונש יטרקומדה

 

 ןכלו "דוכילב הניה היעבה" יכ תילארשיה תירבה ל"כנמ הדומ ,ןבל יבג לע רוחש ,ןכ יכ הנה .34

  .וז הגלפמ דגנכ לעופ ולש ןוגראה

 

  .וז הריתעל 10 חפסנכ םירבדה תא רמואכ ןהכ טטוצמ הב הבתכמ קתעה ב"צמ

 

  :הבתכ התואב ןהכ רמא ,ותחפשמו הלשממה שאר דגנכ ילתפנ ינמ לש וקבאמב הכימתה לע .35
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 ,יביססבוא ול וארקיש שי  .ךרד תרבכ רבעש יואר שיא אוה ילתפנ ינמ"

 ינש קוידב הזו ,תחא החפשמ לומ לא לעופ אוה .שוחנ ול ארוק ינא

 ."יתגלפמ אל ןייפמק הז .דוכילה אל הז .והינתנ הרשו יביב :םישנא

 

 םיפירחה םירבדה תא רמוא אוה ילע תניכמב תילארשיה תירבה קבאמ לע לאשנ ןהכ יששכ םג .36

 :טנב ילתפנ ךוניחה רש היה זאו ןוחטיבה רשכ םויה ןהכמש ימ דגנכ םיאבה

 

 םהב ונלקתנש ולא ומכ םיטפשמ םוידופ והשזיא לע דיגהל ןתינ םא" 

 לע םתוח טנב ילתפנו ךוניחה דרשמ ידי לע בצקותמש ףוג ,ילע תניכמב

 אל התא ילוא .ךלש םג ביוא  אוהו ילש ביוא אוה .ביוא אוה טנב יזא ,הז

 ילע תא בצקתמ אוה םא .ביוא ,ןכ... ..ילש הנעטה וז לבא הזל עדומ

 השוע אוהו הנש ידמ ןהילע םותח אוהש ומצע ולש תונקתה לע רבועו

 ולומ הז תא הלענ ונחנא .קוחה ןוטלש םצע לש בירי אוה ןיעדויב תאז

 ,הכלה תנידמל האירק ומכ ,םישנ תרדה ומכ הלאכ םינכת ...תיטפשמ

 תיבט"הלה הליהקמה םישנא וא םידוהי אל דגנ תורידמ תורימא ומכ

 דסומ ,תיאבצ םדק הניכמב הצרמ תדמעמ תורמאנ ןה ןהבש הרמוחב

 דגנ הריבע ,הריבע תאז .תורורב דואמ תונקתל ףופכו ימדקא אל אוהש

 תיתשת ול שיש רורב דואמ קבאמל םיאצוי ונחנאו .לארשי תנידמ יכרע

  ."הרורב דואמ תיטפשמ

 

 םיבירי ומצעל ןמיס הז ןוגרא ,ומצעב תילארשיה תירבה ל"כנמ לש וירבדמ הלועכ ןכ יכ הנה .37

 הלאה םיביריה ןיב .םיכרד ללשב יטילופ קבאמ להנל ךירצ םדגנכ רשא םיעבשומ םייטילופ

 ןימיהמ תוגלפמו טנב ילתפנ ,והינתנ הלשממה שאר השארב דמעוהו דוכילה תגלפמ ,םיללכנ

  .ןהכ יש ותוא לש תויטילופה תודמעב ךמות אלש ימ לכ השעמלו

 

 תוכרעמב רבטצמב םילקש ינוילימ ןהכ לש ונוגרא עיקשה דבלב הזה עקרה לעו הזה עקרה לע .38

  .ותרטמ תא םישגהל ידכ תונורחאה תוריחבה

 

   .תוריחבב ליעפ ףוגכ חוודמו ףוקש תויהל בייח ,תיטילופ הטומ ךכ לכ ,יטננימוד ךכ לכ – הזכ ףוג .39

 

 ןוגכ םיפסונ לאמש ינוגרא םע הלועפ ףותישב תדבוע תילארשיה תירבה יכ ףיסונ הלא לכל .40

 אישנ ןגס ,רצלמ ןנח טפושה 'בכש ,ונכרד תעונתו )ריעצה רמושה לש ףוג( יתרבח קדצל םיזכרמה

 הרוה  ,22 -הו 21 -ה תסנכל תוריחבב תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר בשוי ,ןוילעה טפשמה תיב

  .ןכ תושעל הבריס איה ךא תוריחבב ליעפ ףוגכ תומדוקה תוריחבה תוכרעמ יתשב םשריהל הל

 11 חפסנכ ב״צמה ,2019 יאמב 28 ב יקסבורופוט זעוב לש קובסייפה ףדב םסרופש טסופב

 היטרקומדה לע קבאמל םיפתושש ,תוגלפמהו םינוגראה תא זכרמש ןחלוש״ לע רפוסמ הריתעל

 ביבסמ ופסאתהש תוגלפמהו םינוגראה לכל הנווכה ״ונחנא״ יכ טסופב רמאנ דוע ״תילארשיה

 ודעונש םינוגראהו תוגלפמה לכ םיראותמ טסופב .״היטרקומדל ןגמה תמוח״ ,לוגעה ןחלושל
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 ,1 הבישמה ןבומכו הדובעה תגלפמ ,צרמ ,ןבל לוחכ תגלפמ , םהיניב – לוגעה ןחלושל ביבסמ

 .11 חפסנ טסופה םוליצ ב״צמ .״תילארשיה תירבה״

 
 תירבה תא תבייחמה תיטילופ תוליעפ ,תוליעפה לש התויהבו םושר יתלב רגאמה לש ותויהב .41

  .םויה דע התשע אלש רבד תוריחבב ליעפ ףוגכ הנידמה רקבמ דרשמב םשריהל תילארשיה

 

   :תיביטמרונה תרגסמה

 

 הרז ןרק  TIDES ןרקהמ הלש ןומימהמ דבכנ קלח תילארשיה תירבה תלבקמ היחוויד יפ לע .42

 ןפואב הטומה תיחרזאו תיטילופ תוליעפ םילהנמה םייחרזא םינוגראב התכימתב העודיה

 .הנידמב יטילופה לאמשה הנחמ לש תועדל קהבומ

  

 רומאכ ויאצוימ קלחש( רז ןומימב )V15 זא( ונכרד צ"לח לעפ םהב 2015 תוריחב תובקעב רוכזכ .43

 דוכילה תגלפמ השיגה ,ןוטלשה תפלחהל סגו ינלוק ןפואב )תילארשיה תירבב םח תיב ואצמ

 תגלפמל עייסל לעופ אוהש הנעטב 15 יו ןוגרא דגנכ העינמ וצ ןתמל השקב הלא תוריחב ינפל

 ,םלואו .התחדנ הריתעה ,15 יו לש תוליעפה תא רסואה שרופמ ןיד רדעהבש אלא .הדובעה

 תא קקוחל קקוחמה תא הליבוה ולבקתהש םיפסכה לש הפישחה תובקעב המקש הרעסה

  . 2017 תנשב )"קוחה" :ןלהל( 1973 ג"לשתה תוגלפמ ןומימ קוחל ןוקיתה

 

 ״תוריחבב ליעפ ףוג״ – תוגלפמ ןומימ קוחל ןוקיתה

 

 ״תוריחבב ליעפ ףוג״ ל  עגונב תוארוהה קוחב ועבקנ ותרגסמבש תוגלפמ ןומימ קוחל ןוקיתה .44

 ןורקעה .תוריחבה יניד תיתשת דוסיב םידמועש םיבושח םיסרטניא ינש לע ,רתיה ןיב ,ןגהל אב

 ןיב ןויוושה ןורקע אוה ינשה ןורקיעה .תוריחבה רהוטו הריחבה שפוח ןורקע אוה ןושארה

 תוכזה שומימל הבורע איה הלא תונורקע לע הרימשה .תוריחבב תודדומתמה תוגלפמה

 לש התובישח רואל .ינויווש ןפואב רחביהלו רוחבל תסנכה :דוסי קוחב תנגועמה תיתקוחה

 .הילע הלחה הלבגה לכ בר םוצמצב שרפל שי רחביהלו רוחבל תוכזה

 

 דובכ ירבד תא לשמל וארו ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספב הזיחא ונק ולא דוסי תולכשומ .45

 'מעב )ובנב םסרופ( תוגלפמה םשר 'נ ןוסקזיא 2316/96 א"ערב ןידה-קספב ןישח 'מ טפושה

541-540: 

 



 19 

 לש דוסי תויוכזב אוה ונניינע יכ רומשנו רוכזנש ,אוה םירקיעה רקיע"

 ;רחביהלו רוחבל תוכזב ,יוטיבה שפוחב ,תודגאתהה שפוחב :דיחיה

 בר ןחוכו ,ןהיתוביבס לע הנירקמ ולא תויוכז לש ןתמצוע יכ ונעדי ונלוכו

 תויוכזש ןיב( תורחא תויוכז  ןיבל  ןהיניב םוקי  יכ  ירשפא  קבאמב  ןמע

 דוסיה תויוכזש רוונסמ קהוב ותוא .)ןה ןיינמה ןמ תויוכזש ןיב ןה דוסי

 וילאמו ,ןתסירפ ימוחת תא ,רמול רתומל ,ביחרמ ,רבע לכ לא תוחלוש

 "דגנה תויוכמסו דגנה תויוכז לש ןהימוחת םוצמצל אוה איבמ

 .)רוקמב ןניא תושגדהה(

 

 ונינפל תודמוע ויה" םא יכ תעבוק ,וב התיבש התנקו הז דבכנ טפשמ תיבמ האציש תפסונ הכלה .46

 ונילע היה ,הקיקחה תילכת תניחבמ ןהו תינושלה הניחבהמ ןה ,תוירשפא תויונשרפ יתש

 הנוממה 'נ ןהכ 3090/97 ץ"גב ואר( "...רתוי התוחפה הדימב דוסיה תוכזב תעגופה וזב רוחבל

 דיקפ 'נ הנינוקנא 6859/98 ץ"גב ;736 'מעב ]ובנב םסרופ[ םינפה דרשמ ,םורדה זוחמ לע

 .)454 'מעב ]ובנב םסרופ[ אביקע רוא תוריחבה

 

  הנידמה רקבמ לש תינדפק תרוקיבל תודמוע תסנכל תוריחבב תודדומתמה תוגלפמהש דועב .47

 ןוגכ םירוסיאו תולבגהל הפופכ תולהנמ ןהש תוריחבה תלומעתו ,תיפסכה ןתוליעפל רושקה לכב

 תמגוד ,יחרזא ןוגרא יכ אצמנ ,1959-ט"ישת )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחב םייונמה הלא

 הפופכ תויהל ילבמ ,תקהבומ תוריחב תוליעפ םייקל תשקבמ - ״תילארשיה תירבה ״ ,1 הבישמה

 לע תולחה תולבגהל עגונב ןהו תיפסכה התולהנתהו הנומימ יכרדל עגונב ןה ,יהשלכ הלבגהל

 ימוסרפ יבג לע תוהדזהל הבוחה ןוגכ ,תוריחב תפוקתב תוריחב תלומעתל עגונב תוגלפמ

 .הלומעת

 

 וא תומיוסמ תוגלפמ דעב וא תמיוסמ הגלפמ דעב העבצהה דודיעל הבישמה לש היתולועפ .48

 תא הלגמש תוליעפב רבודמש ןיב ,תומיוסמ תוגלפמ דגנ וא תמיוסמ הגלפמ דגנ העבצה דודיעל

 םיעגופה םישעמ םה ,תעמתשמה התנווכ תאזש תוליעפב רבודמש ןיבו שרופמ ןפואב התילכת

 ןומימל רושקש המ לכב תוריחבב תודדומתמה תומישרה ןיב ןויוושה ןורקעב תושונא

  .תוריחבה

 

 תא םיווהמ ,ןוילעה טפשמה תיב תעיבק יפ לעש ,ולא םה תוריחבה רהוטו ןויוושה תונורקע .49

 לש ןומימה תורוקמ ,תוריחב תואצוה תרקת ןיינעל םיללכ עבוקש - ןומימה קוח תילכת
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 המידק תעיס  10451/08 צ"גבב קספנ הז רשקהב .האלה ןכו תומורת לע תולבגה ,םיפסכה

 :יכ תסנכה שאר תבשוי 'נ תסנכב

 

 תלבגה לש תוילכתה תא םישגהל דעונ לארשיב תוגלפמ ןומימ קוח"

 שרדנה ירוביצה ןומימה תרדסהו ,דחא דצמ ,תוגלפמל יטרפה ןומימה

 קוחה .ינש דצמ ,תוינויווש הדימ תומא סיסב לע ,תוגלפמה תוליעפל

 ,תיטילופ תותיחש םויקל ששחה םוצמצ לש תורטמ םישגהל שקבמ

 םייטילופה םימרוגה תושרל םידמועה םיבאשמב ןויווש תגשהל רתוחו

 ,יטילופה הדשב םעיקשהל יוארש םיבאשמה ףקיה תלבגה ךות ,םינושה

 טפשמה הנידמו ןייטשניבור( תיתדימ יתלב םיבאשמ תעקשה עונמל ידכ

 25 ,44 טנמלרפ "תוגלפמ ןומימ – לוגע ןחלוש" ;777-786 'מעב ,יתקוחה

)2004(; Samuel Sager, The Parliamentary System of Israel 67-72 

 דדומתהל תוגלפמל רשפאל ודעונ תוגלפמ ןומימ קוח ירדסה .))1985)

 םייטרפ ןומימ יעצמאב היולת יתלב אהתש ,תיאמצעו תינויווש ךרדב

 ןומא לע הרימש" םה םהיתוילכת ירקיע ;)4 הקספ ,דמימ-הדובעה ןינע(

 הנגהו ,םידדומתמה ןיב ןויוושה ךרע לע הנגה ,ןוטלשה תכרעמב רוביצה

 לע עיפשהל ,ןוטלשה ידסח תא םישקבמה ,ןוה ישנא לש ןויסנ ינפמ

 6280/07 ץ"גב( "האנה תובוט ןתמ תועצמאב םיילאיצנטופ םיגיהנמ

 םסרופ[( 16 הקספ ,הנידמה אישנ 'נ לארשי-ץרא ןעמל יטפשמ םורופ

 ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ ןייטשניבור 141/82 ץ"גב ;)14.12.2009 ,]ובנב

 .))ןייטשניבור ןינע :ןלהל( )1983( 150-151 ,141 )3(זל

 

 ירוביצ ןומימ רדסה היפל הסיפת ,אופא ,אטבמ תוגלפמ ןומימ קוח

 תיטילופ תכרעמ לש המויקל יאנת וניה רדגומ רועישבו ינויווש ,ןגוה

 ןינע( יטרקומדה ךילהה תוניקתל הבורע הדיצמ הווהמה ,הניקת

 ץ"גב ;)1969( 696 )1(גכ ד"פ ,רצואה רש 'נ ןמגרב 98/69 ץ"גב ;ןייטשניבור

 ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ השדח חורו דחא בל – ר"ואל תעונת 142/89

 )4(ומ ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ ןהכ 2060/91 ץ"גב ;)1990( 529 )3(דמ

 57 )3(נ ד"פ ,תסנכה שאר-בשוי 'נ גנונפוה 3434/96 ץ"גב ;)1992( 319

 .)רוקמב ןניא תושגדהה( ".)467-472 'מעב ,תוגלפמ לזרמ ;)1996(

 

 ףוג״ לשו הגלפמה לש התוליעפב תופיקשה ןורקע רזגנ תוריחב רהוטו ןויווש לש ולא םיכרעמ .50

 דמועה ילהנמה טפשמב יאמצע ךרע םג הווהמ תופיקשה ןורקע יכ רוכזל שיו – ״תוריחבב ליעפה

  .הנגהל יאכזכ ומצע ינפב
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 םייחרזא םינוגרא לש תוריחב תוליעפל עגונב תשרופמה ותדמע תא עיבה ילארשיה קקוחמה .51

 רדסה אוה תשרופמ הקיקחב קקוחמה עבקש רדסהה .דבכל שי עבקש ןידה תאו תוריחבב

 .יוארו יתדימ

 

 םיפסונ םיילאוטקא םיאשונבו םיוסמ יטילופ אשונב ירוביצ חיש ררועל הבישמה לש התנווכ .52

 יטילופה יוטיבה שפוח תרגסמב האטבל תיאכז ,1 הבישמהו ןיטולחל תימיטיגל הנווכ איה

 םישענה רוביצה ברקב הלא תוימיטיגל תועד לש םמודיקל םישעמ םלואו ,תינהנ איה ונממ

 תושעיהל םיבייח םה ,קוחה יפ לע ,ןכלו תקהבומ תיטילופ תוליעפ םה תסנכל תוריחב תפוקתב

 .״תוריחבב ליעפ ףוג״ל עגונב תוגלפמ ןומימ קוחב ועבקנש תולבגמב

 

 יטילופה יוטיבה שפוח

 

 יוטיבה שפוח תא תוליבגמ ןניא ,״תוריחבב ליעפ ףוג״ לע ליטמ תוגלפמ ןומימ קוחש תולבגהה .53

 הרימש איה תוריחב ןומימ קוח לש תילכתה .ימינונאה יטילופה יוטיבה שפוח תא וא יטילופה

 לעו תוגלפמה לע קוחב ועבקנש חוקיפה יעצמא .ןמצע ןיבל ןניב ,תוגלפמה ןיב ןויוושה ןורקע לע

 רחובהש תנמ לע רחובה יניעב רשפאה לככ םיפוקש םתושעל ודעונ תוריחבב םיליעפ םיפוג

 תיתקוח תוכז רומאכ איהש ,רוחבל תידוסיה ותוכז תא שממלו םאתהב ותריחב תא לכלכל לכוי

 .תסנכה :דוסי קוחב העובקה

 

 אצמנ ,ינש דצמ תוריחבה רהוטו ןויוושה ןורקעו דחא דצמ אצמנ יוטיבה שפוח הבש האוושמב .54

 תויהלו הנידמה רקבמ לצא םשריהל :ירק ,תוריחבב ליעפ ףוג לע ליטמ קוחהש הלבגהה יכ

 ,יוטיבה שפוחב ללכ תעגופ הניא ,תרתועה לש התעדלש ,תיתדימ הלבגה איה - חוקיפל ףופכ

   .יטילופה יוטיבה שפוחב אל חטבל

 

 ןכות לע תולבגה ןניא ,״תוריחבב ליעפ ףוג״ לע תולטומה תוגלפמ ןומימ קוח יפל תולבגהה .55

 ךמסוהש רוטלוגרה ןיבל ״תוריחבב ליעפ ףוג״ ןיב הקיז תורצוי אלא ,ןוגראה לש הלומעתה

 יוטיבה שפוחו יטילופה יוטיבה שפוח ,יוטיבה שפוחש ךכ - הנידמה רקבמ אוה - וילע חקפל

 תוגלפמ .תופיקשהו תוריחבה רהוט ,ןויוושה ןורקע םירמשנ ןכו ,םירמשנ ימינונאה יטילופה

 דע רע ירוביצ חיש תוררועמ ןה תאז לכבו הנידמה ימי תישארמ ולא תולבגמל תונותנ לארשיב

  .םינוש םיילאוטקא םיאשונב דאמ
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 ןה ;הנידמה רקבמ תמגוד םיפוג לש םיינדפק תרוקיבלו חוקיפל תונותנ לארשיב תוגלפמה .56

 תוגלפמה קוח ,רומאה ןומימה קוח תא ,ראשה ןיב תללוכה ,לארשיב הקיקחה תורמל תונותנ

 תומישגמ ןה תאז תורמלו – 1969-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחו 1992-ב"נשת

 םהמ ,םיחוכיו תחא אל םירצונש ךכ תובר תויביטקפא םיכרדב ןהלש יוטיבה שפוח תא

  .םייקה יתרושקתהו יטילופה םילקאב ,תירוביצ םירעוס

 

 ופוגל קוחה תונשרפ

 

 תיטפשמה הטישב םילבוקמה תונשרפה יללכל םאתהבש ,קוחה לש תיביטקייבואה תילכתה .57

 םתניחב תא תבייחמ - קוחה ןושל לש תיביטקייבוסה תונשרפ לע תרבוגה תילכת איה לארשיב

 .קוחה תנווכ רואל ,השעמל הכלה  ,1 הבישמה ישעמ לש

 

 :איה "תוריחב תוליעפ" יכ רידגמ תוגלפמ ןומימ קוח .58

 
 העצובש ןלהל תויונמה תויוליעפהמ רתוי וא תחא – "תוריחב תוליעפ"

 :העיסל רושקה ףוג וא הגלפמ ידיב אלש

 

 דצל תסנכל תוריחבב םירחוב לש םיהזמ םיטרפ ובו עדימ רגאמ תריצי )1(

 תויוליעפה עוציב םשל ,תוריחבב םהלש העבצהה תונווכ רבדב עדימ

 ;הגלפמל ותריכמ םשל אלשו ,ןלהלש )4( דע )2( תואקספב תורומאה

 

 הרומתב אלשו קוח יפל אלש ,תסנכל תוריחבה םויב םירחוב תעסה   )2(

 ;תוריחבב םהלש העבצהה תונווכ לשב םתעבצה תחטבה םשל האלמ

 

 תויטילופ תודמע ילעב םירחובל תוריחבה תפוקתב הרישי היינפ   )3(

 םידמעומ תמישר דעב עיבצהל םהילע עיפשהל התרטמש תומיוסמ

 ;תמיוסמ םידמעומ תמישר דעב עיבצהלמ ענמיהל וא תמיוסמ

 

 םירחוב לע עיפשהל התרטמש ,םוסרפ תועדומ תועצמאב הלומעת   )4(

 דעב עיבצהלמ ענמיהל וא תמיוסמ םידמעומ תמישר דעב עיבצהל

 .תמיוסמ םידמעומ תמישר

 

 יאדוו ״תוריחב תוליעפ״כ תוליעפ תורידגמש תויוליעפהמ המכ תללוכ 1 הבישמה לש התוליעפ .59

 הקיקחה תילכת רואל יאדוו תוריחב תוליעפ יוטיבה תרדגהל )4( -ו )3( ,)1( םינטק םיפיעס יפל
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 הנופ הבישמה .תוריחבה רהוטו ןויוושה ןורקע לע ןגהל שקבמש קוחה לש תיביטקייבואה

 תומישר לש ןמשב וא תמיוסמ המישר לש המשב תבקונ הניא איה םא םג םיחרזאה לא תורישי

 תומישר גוסל תסחייתמ הבישמהש ךכב יד ,קוחה תניחבמ .עיבצהל שי ןדגנכ וא ןרובע

  .הנידמה רקבמ לצא המושיר תא בייחל ידכ ,עיבצהל שי ודגנכ וא ודעב ,םייוסמ

 

 תיטילופה הפמה תא תקלחמ יתגלפמ בר םזירטנמלרפב תנייפואמה לארשיב תיטילופה הטישה .60

 תיביטקייבואה תילכתה ןכלו ,םימוד םירסמ םירדשמ לארשיב תוקולחמה בורבש םישוג ינשל

 םירסמ דעב וא דגנכ הלש הרבסהה תולועפ תא תנווכמ הבישמה רשאכ םג תמייקתמ קוחה לש

  .תמיוסמ הגלפמ אלו םייוסמ תוגלפמ גוס אשונ ןתואש םייפיצפס

 

 איצוה – 'חאו ןושאר רוקמ ןותיע 'נ ןימיה תוגלפמ דוחיא תמישר 39/21 כ"בתב ,הז רשקהב .61

 תונויצ – הליחתכל" םשב העונת ימוסרפ דגנכ העינמ וצ 21-ה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי דובכ

 םייתלומעת םירסמ םניהש קומינב ,יתד להקל םבורב םינופה םינותיעב "ץרא ךרד םע תיתד

 אלש תוריחבב ליעפ ףוגב רבודמ יכ ששחה חכונ ינמז העינמ וצ איצוה ףאו – יוהיז ילוטנ ךא

  :עבק ךכו תוגלפמה םשר לצא הזככ םשרנ

 

 ,םיוסמ רובצל ,םבורב ,םינופה תרושקת ילכב םסרפל הרחב העונתה"

 ,העדומה ןושלכ ,תאטבמה םידמעומ תמישר יפלכ םינווכמ הירסמו

 שרופמב הטיקנ םושמ תועדומב ןיאש ףא יכ ,המוד .'תיטילופ תודחא'

 אוה ארוקל עמתשמה רסמהש ירה ,המישר וא דמעומ לש ומשב

  .)רוקמב הניא השגדהה( "יטילופ קהבומב

 

 בשחית הדעב הלועפש תנמ לע תיפיצפס הגלפמ לש המש תביקנב ,ךרוצ לכ ןיא ,ןכ יכ הנה .62

  .תוריחב תוליעפל

 

 רחביהלו רוחבל תוכזה ומכ דוסי תויוכז םישגמה הזכ טרפבו קוחה לש תיביטקייבואה תילכתה .63

 דעונ יתקוחה טסקטהש תויצקנופהו תוינידמה ,םידעיה ,םיכרעה ,תורטמה ,םיסרטניאה איה -

 טפשמב תונשרפ ורפסב קרב ןורהא טפושה דובכ בתכ ,"וז תילכת" .תיטרקומד הנידמב םישגהל

 לש ילאירה םנוצרל יוטיב הניא איה .הקוחה ירצוי לש םתנווכ יפ לע תעבקנ הניא" - )444 'מע(

 רטשמה לש דוסיה תוסיפת יפ לע תעבקנ תיביטקייבואה תילכתה .םידסיימה תובאה
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 תשקבמ תיטרקומד טפשמ תטיש רשא תונורקעהמו םיכרעהמ תרזגנ איה .יטרקומדה

 .״...םישגהל

 
 

 ודיקפתב ,ןוילעה טפשמה תיב תאישנל הנשמה ,רצלמ ןנח טפושה ׳בכ ׳נ ונכרד 5527/19 ץ״גבב .64

 ״ונכרד״ תעונת לש התשקב החדנ ,׳חאו 22 -ו 21 -ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״ויכ

 כ״במב הנתינש ,םייתשו םירשעה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״וי לש ותטלחה תא לטבל

 תשקבמה לש התוליעפ...״ יכ העבקש ,)השקבל 24 חפסנ( דוכילה ׳נ ונכרד תעונת 1/22

 ׳בכ לצא המושיר תא תבייחמה תוריחב תוליעפ ידכ הלוע ליעלש 73-70 תואקסיפב תראותמה

 ״27.08.2019 ךיראתל דע ןכ תושעל הילעו ,״תוריחבב ליעפ ףוג״כ הנידמה רקבמ

 

 אל התוחדל וא הריתעה תא לבקל םאה הטלחהה יכ םידמל ןוילעה טפשמה תיב לש ותשיגמ .65

 .״תמיוסמ םידמעומ תמישר״ יוטיבל עגונב םידדצה ןיבש תינשרפה תקולחמב הערכה השרד

  :גרבלוס טפושה ׳בכ ךכ לע רמוא

 

 ןוידב םידדצה תונעט תעימש רחאלו ,םיחפסנהו תונעטה יבתכ ארקמל״

 עיצא ךכו ,תוחדיהל הריתעה ןיד יכ הנקסמ ללכל יתאב ,ונינפל ךרענש

 םתדמע תא לבקל םוקמ היה םא םג ,ןלהל טרפאש יפכ .תושעל יַרבחל

 םיבוט םימעט שיו( הלשממל יטפשמה ץעויה לשו ונכרד לש תינשרפה

 תלבק תא קידצהל ידכ ,ןיינעה תוביסנב ,ךכב היה אל ,)ןכ תושעל

 ) 9 דומע ,18 ףיעס םש( ״.הריתעה

 

 ןחבמה  יבגל ותדמע עיבה אוה ןושארה בלשב .םיבלש ינש ללכ טפשמה תיב ךלה ובש הוותמה .66

 אוה ,ינשה בלשב .תשקבמה לש תוליעפה יפוא תניחבב תוריחבה תדעוו שאר בשוי תא החנהש

 תלבוקמ ותאצות םאהו הכלהכ ודי לע םשוי תוריחבה תדעוו שאר בשוי עבקש ןחבמה םאה קדב

 .בויחב הלא תולאש יתש לע בישה טפשמה תיב .וילע

 

 רמולכ ,תשקבמה לש תוליעפה תכרעה ךרוצל תוריחבה תדעוו שאר בשוי ידי לע עבקנש ןחבמה .67

 וא דעב הניהש תוליעפב וא תוגלפמ הצוח םייללכ םיכרע םדקל הדעונש תוליעפב רבודמ םאה

 הז ןחבמ יכ עבק ץ״גב .״ריבסה רחובה״ ןחבמ אוה תומיוסמ תוגלפמ וא תמיוסמ הגלפמ דגנ

 :וילע לבוקמ
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 המישר השוריפ תמיוסמ םידמעומ תמישר׳ םא ןיב ,תרחא וא ךכ״

 ר״וי לש ותעיבק ילע תלבוקמ ,תומישר רפסמ השוריפ םא ןיב ,תחא

 דעבמ ןוחבל שי הניחבל תדמועה תוליעפה תא יכ ,תוריחבה תדעו

 לולכמל םאתהב תישענ רשא ,וז הניחב ,׳ריבסה רחובה׳ לש ויפקשמל

 לעש הדימה תמא איה ,)הטלחהל 46 הקסיפב רומאכ( ןיינעה תוביסנ

 תינורקע תודגנתה וא הכימת התוהמש תוליעפ ןיב ןיחבהל שי היפ

 תודגנתה וא הכימת ןיבל ,תוגלפמו תומישר םיצוחה ,םיללכ תונויערל

 ,)רתוי וא תחא( ׳תמיוסמ םידמעומ תמישר׳ל תעמתשמ וא תשרופמ

 )24 ףיעס םש( ״ההובג הטשפה תמרב רסמ וא ןורקע ,ןויער לש הלטצאב

 

 לבוקמ תוריחבה תדעוו שאר בשוי עבקש ״ריבסה רחובה״ ןחבמ יכ עבק טפשמה תיבש רחאל .68

 טפשמ תיבכ ותבשב טפשמה תיב .הכלהכ םשוי ןחבמה םאה קדב ובש ינשה בלשל רבע אוה וילע

 שאר בשוי יכ עבק אוה .תוריחבה תדעוו שאר בשוי לש ותטלחה תוריבס תא ןחב קדצל הובג

 לע וכמתסהב ׳תוריחב תוליעפ׳ איה ״ונכרד״ לש תוליעפה היפל הנקסמל עיגה תוריחבה תדעוו

 תוליעפ תניחבב ןה היתולועפ יכ דמל הנמימ ״ונכרד״ לש התרהצה איהש תיתועמשמ הייאר

 יכ אצמ טפשמה תיב .דוכילה - תחא תמיוסמ הגלפמ דגנ תנווכמ איה ןכש ,תקהבומ תיטילופ

 – ןכלו ותעד לוקיש תא ליעפה ובש ןפואה ךכו הריבס תוריחבה תדעוו שאר בשוי הוותש ךרדה

 לש ותטלחהב ברעתהל ןוכנל אצמ אל – קדצל הובג טפשמ תיבכ ןידב בשי אוהש ךכל בל םישב

 :רומאל טפשמה תיב עבק הז ןיינעב .תוריחבה תדעוו שאר בשוי

 
 עירכהל םיכירצ ונא ןיא יכ ינמוד ,וללה םירבדה עקר לע.25״

 תונשרפל רשאב ,ונניינעב העלגתנש תינשרפה תקולחמב

 םא םג ,ןנד תוביסנב .'תמיוסמ םידמעומ תמישר' רובידה

 ידי-לעו ונכרד ידי-לע תעצומה תונשרפה תלבקתמ התיה

 תא קידצהל ידכ ךכב היה אל ןיידע ,הלשממל יטפשמה ץעויה

 יכ ,תוריחבה תדעו ר"וי עבק ותטלחהב .הריתעה תא תלבק

 לש התוליעפ היפל[ יתעגה הילאש הנקסמל תירקיעה היארה"

 לש התרהצה איה ]'ס 'נ – 'תוריחב תוליעפ' ידכ הלוע ונכרד

 תירוביצה הריפסב תומייקה תומגמ דגנכ לועפל התעדב יכ ,]ונכרד[

 יפכ ,םימדקומ םיאנת תדמעה' :תוללוכה ,לארשיב תיטילופהו

 לע המיתח םהיפל ,ינויצילאוק ןתמו אשמ תרגסמב ,םסרופש

 תרזוח יתלב הרוצבו שארמ הפופכ היהתו הנתות ינויצילאוק םכסה
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 דעוימכ ושרפלו ותוארל תורשפא שיש קוחב ךומתל תובייחתהל

 תביסו ודועיי לכש ךכ ,תיביטקאורטר וא/ו ,תילנוסרפ הרטמל

 70 הקספ( "ומע קר ביטיהל וא דחא םדאל עייסל איה ותקיקח

 תשקבמהש ףא לע ,תוריחבה תדעו ר"וי ןייצש יפכ .)הטלחהל

 ונניאש ,ינורקע ךפונ הז רושימב התוליעפל תוושל הסנמ

 והז ,תמיוסמ םידמעומ תמישר וא םיוסמ םרוג םע ההוזמ

 וליאב ןייצלו ,'ומשב דליל אורקל' ילבמ ףא" :םירבדה בצמ וניא

 לארשיב יטילופה חישב טעמ הרועמש ימ לכל ןבומ ,רבודמ תומזוי

 71 הקספ( "רבודמ יתגלפמ לעו יטילופ-א רסמב אל יכ –

 םילקאב ,'ריבסה רחובה' לש וטבמ תדוקנמ ,ןכא .)הטלחהל

 םידמעומ תמישר יפלכ םירבדה םינווכמ ,יחכונה יטילופה

 .השארב דמועהו דוכילה תגלפמ ,2 הבישמה איה ,תמיוסמ

 ר"וי לש ותעיבקב ברעתהל הליע ןיא ,םירבדה ינפ םה ולאשמ

 הריהצהש יפכ ,ונכרד לש התוליעפ היפל ,תוריחבה תדעו

 ידכ הלוע ,רומאה רשקהב רעצמל ,הדעווה ר"וי ינפל הילע

 ״.תוגלפמ ןומימ קוחב התרדגהכ 'תוריחב תוליעפ'

 

 ונינפבש הרקמה

 

 תוליעפ - תוריחב תלומעת תווהמה תויטילופ תולועפ קהבומב ןניה ,1הבישמה לש היתולועפ .69

 יבגל רוחבל תוכזה ילעב תטלחה לע עיפשהל תנווכמש ,תוריחבה תואצות לע עיפשהל הדעונש

 וקספנש הנשמה ינחבמ יפל ןהו ןנכות יפל ןה תאזו - עיבצהל םתוכז תא שממל דציכ הלאשה

 םסרופ( 'חאו 13 -ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 92/869 ץ"גב( יליוז ןיינעב

 ;הנידמה רקבמ לצא םשריהל הילע הז םעטמ רבכו - ))ובנב

 

 עיפשהל הדעונש ,תוריחב תלומעת רדגב איהש תוליעפ תעצבמ הבישמהש תאזב יד אל םא ךא .70

 ןכא ,ןוידל תדמועה )תידיתעהו( תמיוסמה תוריחבה תלומעתש ירה -  תוריחבה תואצות לע

 הלומעתהש יוכיסה תדידמל םינחבמה דחא :תוריחבה תואצות לע עיפשהל לעופב הלוכי

 .תוריחב תלומעת הווהמש ,םוסרפב עקשוהש ףסכה תומכ אוה תוריחבה תואצות לע עיפשת

 דחא דצל ןתוא תוטהלו ,תוריחבה תואצות לע עיפשהל הדעונש ,תיביטקפא תוריחב תלומעת
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 חרכהב חקופמ וניאש רוקממ הזכ ןומימו - יתועמשמ ןומימב הכורכ ,תיטילופה הפמה לש

 ןורקע םג - ףסכה רוקמ המ םיעדוי ןיאשכו .םידמעומה תומישר ןיב ןויוושה ןורקע תא רערעמ

  .םירערעתמ תוריחבב רוביצה ןומיאו תוריחבה רהוט

 

 ךכמ האצותכו םיעגפנ רהוטו ןויוושה ןורקע הבש תאזכ תואיצמ עונמל אופא שקיב קקוחמה

  .תוריחבב רוביצה ןומא םג

 

 לש תיטננימודה תילכתה ןחבמ אוה ליעל יליוז ןיינעב תבייחמ הכלהכ עבקתהש הקיספה ןחבמ .71

 ,םיוסמ םשור אוה ריבסה רחובה לצא  רצונש םשורה .רחובה לע העפשהה איהש האצותה

 .הנידמה רקבמ לש וחוקיפ דלונ הזה םשורל סחיבו

 

 הרז העפשה ךליאו ןוקיתה תלבק תעמ עונמלו תוסנל םג היה קקוחמה לש לנויצרה ,דועו תאז .72

 הקינכט תועצמאב תגשומש העפשה ,לארשי תנידמב תויטרקומדה תוריחבב הרז תוברעתהו

 םכחותמ ןפואב םענכשל ןויסינו תומישרו םידמעומ לע תילילש תרוקיב תרבעה לש תמכוחמ

  .םהלש תודמעל םאתהב תורחא תוגלפמל עיבצהל

 

 יאונש דגנ םילעופש םילארשי 'ג ידדצ לש תוברעתה ןהו תורז תויושי לש תוברעתה ןה קודו .73

 םיחקופמ יתלב םילקש ינוילימ תמרזה ךות ףוקש יתלבו חקופמ יתלב ןפואב םייטילופה םשפנ

  .ףיקע תוגלפמ ןומימכ

 

 קוחה תא הסג לגרב הרפמ תילארשיה תירבה ליעל האבוהש הריקסל םאתהב יכ ןעטת תרתועה  .74

 תיחכונה תוריחבה תכרעמב היתולועפ ךשמה דגנכ ףוחד העינמ וצ איצוהל שי ךכיפלו שדחה

 תושארב לאמש הנחמל םיעיבצמ תרבעהו השארב דמועב ,דוכילה תגלפמב העיגפ ןתרטמ לכש

 הדעונש קובסייפ ידומע לש תמכחותמ תשר הסרפנ העבצה דודיע לש הלטציאבשכ ,ןבל לוחכ

 דציכ םתוא תוחנהלו םהיכרע יפל ןהו תיטילופה םתדמע יפל ןה םינושה םיעיבצמה תא טולקל

     .עיבצהל אל ימלו דציכ בושח תוחפ אלו עיבצהל ימלו

 

 ךלהמב רוביצה עונכשב ליעפ קלח תחקל ןיינועמה ףוג לכ יכ וניה ןכ םא החנמה ןורקיעה .75

 תולבגהלו ,תוריחבה תפוקת ךלהמב הנידמה רקבמ לש תרוקיבל ןותנ תויהל בייח תוריחבה

 ,הנידמה רקבמ לצא םשריהל ךירצ הזכ ףוג לכ ."תוריחבב ליעפ ףוג"כ ותוהמ ףקותמ תונוש
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 ליעפה ףוגה תא תומדל הניה קקוחמה תרטמשכ תאז תורומח ןומימ תולבגמ וילע תולטומו

  .תומורת תלבקו תוריחבה ןומימ תייגוסב תוברו תונוש תולבגמ וילע ליטהלו ,הגלפמל תוריחבב

  

 קנע יביצקתב תאז השועו קוחל דוגינב תלעופ תילארשיה תירבה הבחרהב ליעל חכוהש יפכ .76

 תוגלפמה יתש לש םינייפמקל םלדוגבו םתמצועב םיוושה תותשרב םילודג םינייפמק תועצמאבו

 ותוליעפ ךשמה דגנכ העינמ וצ ךכיפל ןתיל שיו )2019 רבמטפס תוריחבב תוחפל( דחי םג תולודגה

  .תוריחבה תא תוטהלו עיפשהל לוספ ןויסינב

 

  .םדא ינב יפלא תואמ הנומה רידא םירחוב רגאמב רומאכ תזחוא תילארשיה תירבה דועו תאז .77

 חלפל ודעונש םירחאו הלאכ םינייפמק לש אווש תונאותב תילארשיה תירבה הנב ל"נה רגאמה

 ותרטמ יבגל וקלח וא/ו רוביצה תייעטה ךותו הדוקפה םויל יטנבלרה םירחובה רגאמ תא

 .רגאמה ףוסיא לש תיתימאה

 

 עיבצהל םירחוב עינהל תנמ לע התושרבש עדימבו עדימה רגאמב שמתשת תילארשיה תירבה .78

 הניא איהשכ תאז הריתעב הבחרהב ליעל וטרופש היתורטמו המלוע תפקשה יפ לע תוריחבב

 תכרעמ תילארשיה תירבה הרצי ךכ ךרוצל .הנידמה רקבמ לצא תוריחבב ליעפ ףוגכ המושר

 תא המכ יפ ליעי ןפואב יפלקל ץירמהל ןבומכו חקפל להנל הל תרשפאמה תדחוימ םינותנ סיסב

 לאמש ינוגרא תועצמאב םא ןיבו המצעב םא ןיב רגאמב םיעיפומש םיילאיצנטופה םירוחבה

  .ומע הלועפ םיפתשמה םירחא

 

 דמועהו דוכילה תגלפמ דגנ רגאמב שמתשהל ןווכתמ תילארשיה תירבה ,תורחא םילימב .79

 איה םהב םיכרעה תא תגציימה הלש תינוטלשה הביטנרטלאה דעבו ןימיה תוגלפמ דגנו השארב

 ל"נה רגאמב שמתשהל תילארשיה תירבל רוסא .יקוח יתלב ןפואב תאז לכו םינימאמ הישארו

 םרוג םושל ןירשימב ןיבו ןיפיקעב ןיב ל"נה רגאמה תא ריבעהל הל רוסאו םיעיבצמ עינהל ידכ

 לש היתורישמו ל"נה רגאמה לש ויתורישמ יהשלכ הגלפמ הנהית םא וא ןכ השעיי םא .רחא

 ןומימ קוח תוארוהל דוגינב  ןיד לכ יפ לע הרוסא המורת תלבק רדגב הז היהי תילארשיה תירבה

  .1973 ג״לשת ,,תוגלפמ

 

 הב תונעטנה תודבועה תומיאל ריהצתב תכמתנ וז השקב .80

 .השקבל רתעיהל קדצה ןמו ןידה ןמ .81
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 :תשקבמה חוכ יאב

 

   ___ _______ 

     ןירובד לאכימ ד"וע   __________     
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