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הריתע  

 
 יכרד( תוריחבה קוחל )א(ב17 ףיעס יפל ,הזב דבכתמ ,הדבכנה תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״וי ׳בכ

 :ןמקלדכ תורוהל ,1959-ט״ישת ,)הלומעת

 

 הלשממה שאר דרשמב הז ללכבו הנידמה יסכנב שמתשהל לודחל ,2 -ו 1 םיבישמל תורוהל .א

 תורהצה לש הלטצאב ״דיתע שי״ תגלפמ רובע תוריחב תלומעת רודיש ךרוצל ,וידבועו

 .םייתושדחו םיילאוטקא םיאשונב םיאנותיע תוביסמו תרושקתל

 

 הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב שמתשהל לודחל 2 -ו 1 םיבישמל תורוהל .ב

 ״דיתע שי״ לש תוריחב תלומעת םוסרפל תויתרבחה תותשרב
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 תותשרב הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחהמ ריסהל ,1 בישמל תורוהל .ג

 ,2022 ילויב 2 םויב מ״על ידי לע םלוצש ,וז הריתע אושנ ,ואדיווה ןוטרס תא תויתרבחה

 .דיפל ריאי רמ ,רבעמה תלשממ שאר לש תרושקתל ותרהצה תא דעתמה

 

 וא/ו דיפל ריאי רמ לש םיטילופה - םייטרפה תונובשחהמ ריסהל 2 -ו 1 םיבישמל תורוהל .ד

 .הריתעה אושנ ןוטרסה תא ״דיתע שי״

 

 לכמ הריתעה אושנ ןוטרסה תרסהל םישרדנה םידעצב טוקנל 2 -ו 1 םיבישמל תורוהל .ה

  .םסרופ ןהבש תויתרבחה תותשרהו תרושקתה יצורע

 

 השקבה יקומינ הלאו
 
 

 אובמ
 
 

 ,דיפל ריאי רמש ,תוריחב תלומעת הנכותש ,תרושקתל הרהצהב אוה ונינפבש השקבה לש הניינע .1

 ,20:45 העשב 2022 ילויב 2 -ה ,תבש יאצומ אשנ ,״דיתע שי״ תגלפמ ר״ויו ,רבעמה תלשממ שאר

  .םילשוריב הלשממה שאר דרשמב

 

 הרדוש הרהצהה .)מ״על( תיתלשממה תונותיעה תכשל ידי לע ואדיוו ןוטרסב הדעות הרהצהה .2

 הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב המסרופו היזיוולטה יצורעב רישי רודישב

 .דיפל רמ לש םייטילופה - םייטרפה תונובשחב ןכו ,תויתרבחה תותשרב

 
 המוסרפ ,מ״על ידי לע המוליצ ,הלשממה שאר דרשמ ןכשמב תרושקתל הרהצהה תריסמ .3

 םייטרפה תונובשחבו תויתרבחה תותשרב הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב

 א2 ףיעס לש הרפה םיווהמ ,תרושקתב הרודישו תויתרבחה תותשרב דיפל רמ לש םייטילופה

 םע רשקב הנידמה יסכנב ,שומיש לע רסואה ,1959 ט״ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל

 .תוריחב תלומעת

 
 הריתעל םידדצה

 

 תנווכתמ איהו - 24 -ה תסנכה -  תאצויה תסנכב תגצוימה הגלפמ הניה ,דוכילה תגלפמ ,תרתועה .4

 .2022 רבמבונב 1-ה םויל ודעונש ,שמחו םירשעה תסנכל תוריחבב םידמעומ תמישר שיגהל
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 שיגהל תדתעתמ איה םגו תאצויה תסנכב תגצוימה הגלפמ איה ףא ״דיתע שי״ ,1 הבישמה .5

 .25 -ה תסנכל תוריחבב םידמעומ תמישר המעטמ

 

 סנכנ דיפל רמ .רבעמה תלשממ שארכ ןהכמ ,״דיתע שי״ תגלפמ ר״וי ,דיפל ריאי רמ ,2 בישמה .6

 קוחה תסנכב לבקתה ובש דעומה רחאל םוי -  2022 ילויב 1 -ה םויב ,םימי 4 ינפל ודיקפתל

 .24 -ה תסנכה רוזיפל

 
 תיטפשמה תצעויה 4 הבישמלו ,הלשממה שאר דרשמ לש תיטפשמה תצעויה ,3 הבישמל .7

 ידרשמב ,הלשממה שאר דרשמב רבדב םיעגונה תאו ,1 בישמה תא תוחנהל תוכמסה הלשממל

 .ויפל גוהנל ,קוחל א2 ףיעסבש תולבגהה תולח םהילעש םיפוגבו הלשממה

 

 תודבועה

 

 הלשממה שאר דרשממ תרושקתל הרהצה דיפל רמ אשנ ,20:48 העשב ילויב 2 -ה  תבש יאצומב .8

 רשעכ הכשמנש ,הרהצהה .״הלשממה שאר דרשמ ,לארשי תנידמ״ בותיכה עקר לע םילשוריב

 תונותיעה תכשל לש וגולה .תיתלשממה תונותיעה תכשל ידי לע ואדיוו םוליצב הדעות ,תוקד

 ןוטרסה לש םימסרפמה ,דיפל רמ לש ותרהצה לש םלוצמה ןוטרסה יבג לע הארנ תיתלשממה

 .ןוטרסה יבג לע טידרק מ״עלל וקינעה תויתרבחה תותשרב

 

 ׳א חפסנ ,מ״עלל טידרקה עיפומ וילעש ןוטרסהמ עטק לש םוליצ ב״צמ

 

 תותשרב המסרופו ,היזיוולטה יצורע לש תושדחה תורודהמב רישי רודישב הרדוש הרהצהה .9

 דומעבו תויתרבחה תותשרב הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב ,ןהיניב ;תויתרבחה

 ותגלפמ תא םיתרשמה םיילטיגידה םילכהמ קלח וניהש דיפל רמ לש יטילופה יטרפה קובסייפה

 :םוסרפל תוירושיק בצמ .״דיתע שי״

https://fb.watch/e0kyIk0FlI/  

-elections/election_2022/Article-israel-https://www.mako.co.il/news
339f82866dfb181026.htm 

 

 ׳ב חפסנ ,2 בישמה לש קובסייפה דומעמ דרוהש הרהצהה לש לולמת ב״צמ
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 ןידה

 :רומאל הרומ ,תוריחבה םוי ינפל םימיה 90 ינפלש הפוקתב םג לחש ,קוחל א2 ףיעס .10

 
 םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל״

 ,(3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב וא םיישחומ

 וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס לש )9(-ו (4)

 אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש דיגאת לש

 ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ שומיש השעיי

  :ןלהל טרופמכ שומיש טעמל ,הזכ דיגאת וא

 

 םיחותפ םייבמופ תומוקמבו תומלואב ,הרומתב אלש וא הרומתב ,שומיש )1(

  ;רומאכ שומישל ליגרכ םידמועה

 

 רבח וא רש ןגס ,רש לש ותושרל הנידמה ידי לע ודמעוהש םיסכנב שומיש )2(

 ןיא ;תושרה שאר לש ותושרל תימוקמה תושרה ידי לע ודמעוהש וא ,תסנכה

 יפל ולטוהש רומאכ םיסכנב שומיש לע תולבגהמ עורגל ידכ וז הקספ תוארוהב

 ״הקיתא יללכ וא ןיד לכ

 

 ךות רוביצה ירחבנל םישיגנה הנידמה יסכנ לש לוצינ עונמל השקיב קוחל א2 ףיעס לש תילכתה .11

 מ״רת האר( הנידמה יסכנמ הווש הרוצב תונהיל תורחא םידמעומ תומישר לש םתוכזב העיגפ

 ןב רחש ד״וע 3/21 כ״בתב  ,רצלמ טפושה דובכ לש ותטלחה ואר ןכו לולמ ׳נ ןייטשניפ 2/19

 ןייטשניפ 2/19 מ"רתב הצקורפ  ׳א תטפושה 'בכ לש הירבד םיפי וננייעל .)ךוניחה רש ׳נ ריאמ

  :לולמ 'נ

 לעב אוה תוריחב תלומעת ךרוצל רוביצה יסכנב שומיש תושעל רוסיאה"

 תוריחב שפוח לש דוסיה יללכ לע הנגהל תובישח תברו תיתוהמ תועמשמ

 תא אטבמ אוה .יטרקומד רטשמב יתקוח דמימ םהלש ,תוריחבה ךילה ןויוושו

 ןיב ,רשפאה לככ ,רותחל הכירצ תוישפוח תוריחבב תודדומתה יכ דוסיה ןויער

 .םידדומתמה לכל וחטבויש ,רחובל תושיגנה תלוכיו םיעצמאה ןויוושל ,רתיה

 ול שי םהילא ,רוביצ יסכנב שומיש תושעל תוריחבב דדומתמל תורשפא ןתמ
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 תישממ העיגפ עגופ ,לעופב אלממ אוה ותוא דיקפתה חוכמ תדחוימ תושיגנ

 הרשמב ןהכמה ,הרחתמה תא הבוטל ותולפהב ,תוריחבב ןויוושה ךרעב

 שומיש עונמל ךרוצהמ עבונ רוסיאה לש ףסונ ןפ .תוריחבל רבוע תירוביצ

 ודעונ ומשל אלש ,דדומתמ לש ישיאה וניינע םודיק תרטמל רוביצ יסכנב

 הערל לוצינ עונמל תנמ לע ,תאז ]...[ .הליחתכלמ תושרה ידיבש הלא םיסכנ

 הנהנש ימ תבוטל ,ולוכ רוביצה תא תרשל אוה םדועייש םיפסכו םיסכנ לש

 .)הטלחהל 7 'ספ( ״םהילע הטילש דמעממ

 ונינפבש הרקמה

 

 ןחבמל םאתהב ,תקהבומ תוריחב תלומעת םיווהמ ותרהצהב דיפל רמ ידי לע ואשינש םירבדה .12

 תיזכרמה תוריחבה תדעוו שאר יבשוי לש םהיתוטלחהב ועבקנש ,הנשמה ינחבמלו תויטננימודה

  .ןוילעה טפשמה תיב לש הקיספבו םהיתורודל תסנכל

 

 שרפתהש המ יפ-לע ,רוביצה יסכנב שומישל רשקהב "תוריחב תלומעת" חנומה תועמשמ .13

 הנורחאל ךא בתכש יפכ - תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-יבשוי תוטלחהבו הקוספה הכלהב

 תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר״וי )'חאו דוכילה 'נ ריאמ ןב רחש 1/22 כ"בתב ותטלחהב(

   - רצלמ ןנח טפושה ןוילעה טפשמה תיב תאישנל הנשמה ׳בכ ,22-ה

 
 

 לש ויניעל תפקתשמ םוסרפה  לש תיטננימודה תילכתה וב ןפואב היולת"

 ונתיב  לארשי תגלפמ 'נ יביט כ"ח 1525/15 ץגנד :לשמל ואר( ריבסה רחובה

 37-38 תואקספב ,טרופסהו תוברתה תרש 'נ ןהכ 2/21 כ"בת ;)23.08.2017(

 תניחב רחאל תעבקנ םוסרפה לש ותילכת .)ןהכ ןיינע :ןלהל )18.04.2018(

 ותצפה יותיע ,ותורידת ,םוסרפה תוהז :םהיניב ,םינתשמ לש בר רפסמ

 ונכות ןיב הקיזה ,וב עבומה עדימה תוינויח ,וסיסבב תדמועה תילכתה ,םיברב

 ךילהה תוניקת ,תוריחבב םידדומתמה לש םהיתודמעו םהירסמ ןיבל

 ןימא וב גצומה עדימה לש ותויה ןכו ,ומוסרפו ורושיאל עקרב השענש ילהנימה

 תושגדהה( ")תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב :ואר( קיודמו

 ,תוריחב תלומעתכ םוסרפ לש וגוויסל םינחבמה האר ןכו( .)רוקמב ןניא
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 תדעו ר״וי ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש ׳בכ לש ותטלחהב הבחרהב ורקסנש

 םיברה ןידה יקספו 6/23 כ״בתב לדנה לינ ,23 -ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה

 .)םירכזומש

 

 םינחבמה רדגב הסוחה  2 -ו 1 םיבישמה ידי לע הלועפ םוש התשענ אל ,ולא םינחבמ לש םרואל .14

  .תוריחב תלומעתל םירומאה

 

 והנבמ :םהיניב ,תוריחב תלומעת לש םינייפאמ לש םרואל - דיפל רמ לש ומואנ ינייפאמ חותינ .15

 תוריחב לש הקירוטרב רבודמש ךכ לע םידמלמ ולא לכ -ויותיעו ונכות ,ובצק ,ונונגס ,םואנה לש

  .תקהבומ תוריחב תלומעתבו

 

 ונחנא״ ,לשמל ומכ ,״םינימאמ ונחנא״ יוטיבב םימעפ רשע העבש ומואנב שמתשה דיפל רמ .16

  ,״תונתשהל םיעדוי ונחנא״ ,״םיללפתמ םינימאמ ונחנא״ ,״ףתושמ בוטב רוחבל םיכירצ

 יעצמא הווהמ ,הז רזוח יוטיב .״םינימאמ ונחנא״ לש תורהצה דועו ,״רפתשהל םיעדוי ונחנא״

 םתוא ענכשלו םיפוצה לש םהיתושגר תא ררועל ותרטמש  ,דיפל לש ומואנב יזכרמ ירוטר

  .תובורקה תוריחבב ותגלפמלו ול עיבצהל

 

  דיפל רמ לש ויתורהצה ןכותמ הלועש יפכ - ״םינימאמ ונחנא״ יוטיבהמ קלחכ ״ונחנא״ יוטיבה .17

 ברקב ררועל ודעונ -  תויללכה תורהצהה - ״תונומא״-הו ,״דיתע שי״ ותגלפמל ןווכתמ -

  .ותגלפמלו םאשונל הדהא ישגר םירחובה

 

 לש התומד תא ראיתש העש - ״הקיטילופ״ יוטיבב ומואנב שרופמ ןפואב טקנ דיפל רמ .18

 הנפ אוה לארשיב הקיטילופה לע וירבדב .ויניעב איהש יפכ ,תילארשיה הרבחב הקיטילופה

 הזה םואנה תא״ :םתדהא תא שוחרלו םברקל שקיבו ביריה יטילופה הנחמהמ םיחרזאל

 .הב וכמתי אלו הב םיכמות אלש ,הלשממה דעב ועיבצה אלש םישנא טעמ אל וישכע םיעמוש

 .ונלש הנידמה ןעמל םכתא דובעל שקבמ ינא .בישקהל םינכומ םתאש ךכ לע םכל הדומ ינא

 שולש תלעב תיסאלק תוריחב תמסיסב ומואנ תא םייס דיפל רמ .״םכתא םג תרשל בייח ינא

 .״חצננ דחיב קר״ םילימ
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 דרשמה ידבוע תא חירטה דיפל רמ .תבשה יאצומב הרסמנ תרושקתל דיפל רמ לש ותרהצה .19

  ורובע וניקתיש תנמ לע אלא ,ףוחד ימואל ןיינעב לפטל תנמ לע אל תבש יאצומב רבדב םיעגונה

 םואנ תאשל לכוי דיפל רמש תנמ לע םירוקרזה רוא תא ונווכיו ,םינופורקימה תאו המבה תא

 .תוריחב תלומעת ולוכש

 

 לש תבשה יאצומ םואנ .תוריחב תלומעת אופא אוה דיפל רמ לש הרהצהב יטננימודה ןייפאמה .20

 רבעמה תלשממש תע אשינ ומואנ ;הילאוטקא יניינעב יתושדח חוויד לש ץמש ללוכ אל דיפל רמ

 וא יתושדח ךרע לעב אשונ תויהל לוכי אל ןכלו ,הנושארה התבישיל הסנכתה םרט ותושארב

 ךומס ,תבש יאצומב הנידמה יחרזאל וילע חוודי ,רבעמה תלשממ שארש ,היה יוארש ,ילאוטקא

  .המ תופיחד רדשמה יותיעב תבשה תאצ רחאל

 

 דע - דבלב םישדוח העבראכ ןהכתש ,םימי תרצק רבעמ תלשממ איה דיפל רמ לש ותלשממ .21

 זכרמב דמעש דיחיה ילאוטקאה ןיינעה .השדח הלשממ לש הנוניכו 25 ה תסנכה לש התריחבל

 25 -ה תסנכל תוריחבה ןייפמק תא לחהש ,תסנכה רוזיפל קוחה אוה עובש ותוא לש תושדחה

 .רבעמה תלשממ שאר לש תבשה יאצומ םואנ לש ואשומ היה ןייפמקה ןכאו

 

 ןייפמק תא דיפל רמ לחה ובש ,אדירג יתלומעת םואנ אוה דיפל רמ לש תבשה יאצומ םואנ .21

 הגלפמ ר״ויכ ותנוהכב ,דיפל רמל .25 -ה תסנכל תוריחבב ״דיתע שי״ ותגלפמ לש תוריחבה

 תאשל ול היה רוסא םלואו ,םירחובה לא הנפומה הלומעת םואנ תאשל תוכז שי ,תדדומתמה

 ,״הלשממה שאר דרשמ ,לארשי תנידמ״ טלשה עקר לע הלשממה שאר דרשממ ותוא

 היה מ״עלל .תויתרבחה תותשרב הלשממה שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב ומסרפלו

 הרהצהה תא דעיתש ןוטרסה לש ותקפהב קלח תחקל וא/ו הרהצהה תא םלצל רוסא

 .ומוסרפלו

 
 ריאי רמ ,יפילחה הלשממה שארל ,טנב ילתפנ רמ ,אצויה הלשממה שאר ןיב דיקפתה תרבעה .22

 תוריחבה תכרעמ תליחתו ,24 -ה תסנכה רוזיפ רחאל ,2012 ילויב 1- ה םויב העצבתה דיפל

 םימי המכ אלא ,דיקפתה תרבעה סקט ךלהמב םייקתה אל דיפל רמ לש ומואנ .25 -ה תסנכל

  .הנושארה תבישיל הסנכתה רבעמה תלשממש ינפל דוע - ןכמ רחאל

 



 8 

 ןיבל רבעמה תלשממ שאר דיקפתל דיפל רמ לש ותסינכ ןיב ףלחש ,רצקה ןמזה קרפב ,ונתחנהל .23

 לש הרושיאל םישרדנה םיכילהה ומייקתה אל ,תבשה יאצומב ומואנ תא אשנ ובש דעומה

 םיימשרה תונובשחב המוסרפלו מ״על ידי לע הדועיתל ,הלשממה שאר דרשמ ךותמ הרהצהה

 כ״בתבו 13/21 כ״בתב עבקנש ,הוותמל םאתהב ,תויתרבחה תותשרב הלשממה שאר דרשמ לש

 תוריחב תפוקתב הלשממה שאר דרשמ לש םימוסרפל שארמו בתכב רושיא תלבקל עגונב ,5/22

 דרשמ לש תיטפשמה תצעויה ,3 הבישמה קלח םילטונ םהבש ,חוקיפ יכילה עבוקה הוותמ -

 רבדב הערכהל עגונב ,הלשממל תיטפשמה תצעויה םג ,תודחוימ תוביסנבו ,הלשממה שאר

 .תוריחבה תפוקתב הנידמ יסכנב שומיש ךות ,דעוימה םוסרפה לש תיטננימודה הרטמה

 

 היינפ ,הטמ םותחה תועצמאב תרתועה החלש ,היזיוולטה יצורעב הרהצהה רודיש רחאל ךומס .24

 ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל )6()ב(2 ףיעס יפל ,2 -ו 1 םיבישמל תמדקומ

 ושעי אל םה יכ ,בייחתהל ושקבתה םה התרגסמבש ,2015-ה״עשתה ,)םירערעו תושקבב

 תודיעמה תויאר תרתועל איצמהל ןכו ,תוריחב תלומעת יכרצל הנידמה יסכנב שומיש דיתעב

 תויתרבחה תותשרלו תרושקתה יעצמאל ונפ יכו ,תויתרבחה תותשרהמ רסוה םוסרפהש ,ךכ לע

  .םוסרפה תא ריסהל השקבב

 

 הביל תמושת תא הבסהו הלשממה שאר דרשמ לש תיטפשמה תצעויל בתכב התנפ תרתועה

 וידבועב ,הלשממה שאר דרשמב - הנידמה יסכנב ושע 2 -ו 1 םיבישמהש ,ןידכ אלש ,שומישל

 םיבתכמהמ םיקתעה האיצמה תרתועה .תויתרבחה תותשרב דרשמה לש םיימשרה תונובשחבו

 .4 הבישמל

 

 ׳ג חפסנ ,2 -ו 1 םיבישמל החלשנש תמדקומה העדוהה ב״צמ

 

 ׳ד חפסנ ,הלשממה שאר דרשמ לש תיטפשמה תצעויל חלשנש בתכמה ב״צמ

 

 םואנ יכ ,ןעט ותבושתב .תמדקומה היינפל ,2 -ו 1 םיבישמה חוכ אב ,בישה ילויב 3 -ה םויב .25

 לש״ השעמ היה אוה יכו הלשממ שארכ ונתוהכב ןושארה ומואנ היה ,דיפל רמ לש תבשה יאוצמ

  .״טוקנל ןווכתמ אוה ןהב הלועפה יכרד״ תודוא ״רוביצל עדימ תריסמ

 

 ׳ה חפסנ ,2 -ו 1 םיבישמה חוכ אב תבושת ב״צמ
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 ״הלועפ יכרד״ אלש יאדוובו ,ןהשלכ תודבוע תודוא עדימ ללוכ וניא ,דיפל רמ לש ותרהצה ןכות .26

 םיוולמה םיניינעה לכל וסחייתהש ,תויללכ תורימאב רבודמ .יהשלכ היגוסב יפיצפס לופיטל

 הילע הרהצההש ,תוריחב לש תיטסילופופ הקירוטר ,תיתגלפמ הקירוטרב ,הנידמהו הרבחה תא

 שאר דרשמ לש םיימשרה תונובשחב המוסרפו ,מ״על ידי לע  המוליצ ,הלשממה שאר דרשממ

 תוריחבה קוחל א2 ףיעס יפל רוסא השעמ  - הנידמה יסכנב ןידכ אלש שומיש הניה - הלשממה

 .)הלומעת יכרד(

 

 הדשעמה .)הלומעת יכרד( תוריחבה קוח לע תוריבע עונמל ודעונ הריתעב םישקובמה םידעסה .27

 תולבגהה לש תדחוימה תובישחל בל םישבו הרקמה תוביסנב םלואו השענ ןכא העינמה וצ אושנ

 עצבתת אל קוחל א2 ףיעס לש ותרפהש תנמ לע וצה ןתיל ירוביצ סרטניא שי קוחל א2 ףיעס לש

 2 -ו 1 םיבישמה םתבוגתל בל םישב ישממ ששח וניה הז ששח .דיתעב 2 -ו 1 םיבישמה ידי לע

 .המוהמה לע םיניבמ םניאש ימכ םמצע ומשש ,תמדקומה היינפל םתבושתב

 

 .הב תורכזנה תודבועב הכימתל ריהצתב תכמתנ תאז הריתע .28

 

 םידעסה ןתיל ,הריתעה לבקל שקבתמ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר״וי ׳בכ ,ליעל רומאה רואל .29

 .היתואצוה םולשתב 2 -ו 1 םיבישמה תא בייחלו ,םישקובמה

 

 2022 ילויב 4 ,ב״פשת ,זומתב ׳ה :םויה
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