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 ותעונת הרות ירמוש םידרפסה תודחאתה .2

 ל״צז ףסוי הידבוע ברה ןרמ לש

 

 מ״עב הנכות רוטקלא .3

 
 הלשממל טפשמה ץעויה .4

 
 םיטפשמה דרשמ תויטרפה תנגהל תושרה .5

 הנידמה תוטילקרפ תועצמאב 4-ו 3 םיבישמ

 םיצ״גב ׳חמ

 

םיביש מה  

 1 הבישמה םעטמ הבוגת

 ,לדנה לינ ,ןוילעה טפשמה תיב טפוש דובכ ,23-ה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל םאתהב

 לע הקלסל שקבתמ הדעווה שאר בשוי דובכ היפל ,השקבל התבוגת תא שיגהל ,1 הבישמה הזב תדבכתמ

 .הפוגל התוחדל ןיפוליחלו ףסה
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 םויב היצקילפאב שומישל עגונב ותטלחה ןתי םרטב יכ ,תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכמ תשקבמ 1 הבישמה

 הבישמה לש התעידי בטימל ,ןכש ,תסנכב תועיסה לכ לש םתדמע תא שקבי ,יפלקב ףיקשמ ידי לע תוריחבה

  ,יפלקה ךותמ םדי לע תלעפומה תרחא היגולונכטב וא/ו היצקילפאב תוריחבה םויב תושמתשמ ןהמ תובר ,1

 תועגונ ןה ןכלו  ,ועיבצהו םתוכז תא ושמימש םירחובה לע ןהלש תוריחבה תוטמל םיחוודמ םה התועצמאבש

 .הטלחההמ תועפשומ תויהל תולולעו רבדב

 הבוגתה יקומינ הלאו

 המדקה

 םירתועה תונעט

 

 ,2 הבישמה לעו דוכילה ,1 הבישמה לע רוסאל םירתועה לש םתשקב איה ונינפבש השקבה לש הניינע .1

 םשב העודיה ,מ״עב הנכות רוטקלא ,3 הבישמה ידי לע החתופש היצקילפאב שומיש לכ תושעל ,ס״ש

 הב שומישה תא ליבגהל ןיפוליחלו ,היצקילפאב שמתשהל םדא לכל רשפאל םהילע רוסאל ןכו  ,רוטקלא

 סחיב תויטרפה תנגה קוח תוארוה תא םייקל בתכב ובייחתי רשא ,דוכילה לש רכשב םידבועל קרו ךא

 היצקילפאה תרגסמב ףסאנש עדימ לכ קוחמל 2-ו 1 םיבישמל תורוהל ןכו ,עדימ ירגאמב שומישל

 1 םיבישמה לע רוסאל ןכו ,רסמש עדימה קוחמל שקבל עדימ וילע ףוסאל םתנווכבש םדא לכל רשפאלו

 ,3 הבישמה יפלכ םג םידעס ושקיב םירתועה .תוריחבה םוי ךלהמב היצקילפאב שומיש תושעל 2-ו

 עדימה תא קוחמל ןכו ,2 -ו 1 תובישמה לע רוסאל ושקיב םירתועהש תולועפה תא עצבל הילע ורסאיש

 .תרחא הגלפמ לכל המוד תוריש ןתיל הילע רוסאלו ,רחא םדא לכל ותריסמ עונמלו

 

 הנניא תויטרפה תנגהל תושרה יכו ,תוריחבב רוחבל תוכזה ילעב ,לארשי יחרזא םה יכ םינעוט םירתועה .2

 יכ ,עדימ ירגאמב תוגלפמה לש שומישהו לוהינה לע תחקפמ הניאו קוחה תפיכאב הדיקפת תא תאלממ

  .תוריחבה תכרעמ ךלהמב הנידמה יחרזא לש תויטרפה תא רפהל תוגלפמלו דוכילל תרשפאמ איה

 
 יחרזא לש תיתקוחה תוכזה לש הרפה םיווהמ הב שומישהו היצקילפאה תלעפה יכ ,םירתועה םינעוט דוע .3

 תועצמאב עדימ רגאמ תריצי יכו ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוחב תנגועמש ,תויטרפל הנידמה

  .תויטרפה תנגה קוחל דוגינב תישענ ,היצקילפאה

 
 לכ תודוא עדימ ללוכש ,ידוס עדימ רגאמ אוה םירחובה סקנפ יכ ,רתיה ןיב ,םינעוטו םיפיסומ םירתועה .4

 תושעל אלש ןתובייחתהל ףופכב קוחה יפ לע תוגלפמל רבעומ עדימה יכו  תוריחבב רוחבל תוכזה ילעב

  .עדימ לע רומשל תוגלפמה לע יכו תוריחבה תרטמל אלא ,שומיש וב
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 לוספו רוסא שומיש וב השע ךא ,ןיסולכואה תושרמ עדימה רגאמ תא לביק דוכילה יכ ,םינעוט םירתועה .5

 סקנפ ךותמ עדימ לע תססובמ היצקילפאה .שרוד לכל עדימה תא דימעהש ךכב היצקילפאה תועצמאב

 רותיאו ,םינותנ תבלצה רשפאמ היצקילפאב שומישה ,םיפסונ תורוקממ ףסאנש ףסונ עדימו םירחובה

 דוע .דועו החפשמ םש ותוא םיאשונה ,תבותכ התואב םיררוגתמה הלא ןוגכ ,שמתשמה לש םיבורק לש

 לש המויק יכ ןכו 3 הבישמל םירחובה סקנפ תא ריבעהל רוסא היה דוכילל יכ םירתועה םינעוט

  .תוריחבה םותב קחמיהל בייח תססבתמ איה הילעש עדימהש םושמ לוספ היצקילפאה

 
 .יפלקה ךותמ תוריחבה םויב רוסא שומיש היצקילפאב תושעל ןווכתמ – םירתועה תנעטל ךכ - דוכילה .6

 ולש תוהזה תדועת רפסמ יפ לע וא ומש יפ לע רוחבל תוכזה לעב חרזא לכ רתאל תרשפאמ היצקילפאה

 ותחפשמ יבורק תמישרו ,עיבצמ אוה הב יפלקה ,האלמה ותבותכ תא שמתשמה ינפב הגיצמ איהו

 תודוא עדימה רישעהל שמתשמל תרשפאמ היצקילפאה ,תיטמוטוא ןפואב וילא םיכיושמה םירעושמה

 םויב תמא ןמזב עדימו ,תוריחבב ,עיבצהל ויתונווכ ,הגלפמב ותכימת תודוא עדימ תוברל ,רחובה

 לכל ןתונ דוכילהש האשרהה .ךייתשמ אוה וילא יפלקב רבכ עיבצה רחובה םאה יבגל ומצע תוריחבה

 רגאמל דחא לכל השיג תרשפאמ איה ןכש ,הרומח תויטרפ תריבע הווהמ היצקילפאה תא דירוהל חרזא

 .םיחרזאל אל ךא ,הגלפמל ןתינ רתיהה ,קוחה יפ לע יכ םינעוט םירתועה .םירחובה סקנפ לש עדימה

 דוכילב הכימת תמוצעכ גתוממה דוכיל יכמות לע עדימ ףוסיאל יזכרמ רתא קישה דוכילה ,דועו תאז

 .דוכילב םיכמותכ םיגיותמ םיחרזאה יכו ,והינתנ ןימינב תושארב

 

 היצקילפאל םשרייש תנמ לע עדימ תוכרעמ חותינב ןויסינ לעב םדא לא  ונפ יכ םירתועה םינעוט דוע .7

 ןפוא יבגל תעד תווח תלבקל עדימ תוכרעמל תיחמומל ונפ ןכו ,היתונוכתו הב שומישה תא ראתיו

 שומישהמ תולועה תויטרפה תנגה תוברל ,תררועמ איהש תויעבהו היצקילפאה לש שומישהו הלעפהה

  םירחובה סקנפמ עדימל םישנא יפלאל השיג הקינעמ היצקילפאה יכ התעד התוויח תיחמומה .הב

 םיחרזא תגייתמ היצקילפאה ,םיקפסמ החטבא יעצמא תטיקנ אלל ,םיחרזאה תודוא ףסונ שיגר עדימלו

 תמא ןמזב אציילו ,םדא לכ לש תויטילופה ויתודמע המ תעדל דוכילל תרשפאמ ,תיטילופה םתייטנ יפל

 העיגפו ,תוריחבה תויאשחב העיגפ תודוא ששח הלעמה ןפואב ,תויפלקהמ העבצהה ינותנ רבדב עדימ

 יכו ,שמשי אוה המלו ותוא ןיזמ אוה הרטמ וזיאל עדוי וניא עדימה תא ןיזמש חרזאה .תוריחבה רהוטב

 .רסוי םתוודא עדימהש שקבל תורשפאה םהל תדמוע אל
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 לכל יכו ,םשרנ אלש שדח רגאמ ,םתעדל ,רצוי בויטה ,םינותנ בייטל דוכילל רוסא יכ םינעוט םירתועה .8

 .עדימ ירגאמל סחיב ויתונקתו ,תויטרפה תנגה קוח לש הרפה ךות ,וילא תשגל תורשפאה תנתינ חרזא

 אלא ,רגאמל השיג תתלו םירחאל עדימה ריבעהל דוכילל רוסא .ףסונ עדימ רגאמ רוציל דוכילל רוסא

 תויהל היצקילפאה תועצמאב ךפה עדימה .עדימה תוידוס לע רומשל ביוחמש ,דוכילב דבועש םרוגל קר

  .ומצעל עדימה תא בואשל לוכי םדא לכ ןכש ,הלבגה לכ אלל יבמופ

 
 א45 הנקת םע בשייתמ וניא ,יפלקב דוכילה לש ףיקשמ ידי לע היצקילפאב שומיש יכ םינעוט םירתועה .9

 תוריחבה קוחל ׳א118 ףיעס לש הרפה םיווהמ ,ליעל םיראותמה דוכילה לש וישעמ יכו ,תוריחבה תונקתל

 .1959-ט״ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס םע דחיב אוהש ,תסנכל

 

 דוכילה תדמע

 

 ,ןהיניב ,תובר תוימדקמ תונעטמ ,ףסה לע הריתעה תא קלסל שי ,הבחרהב ךשמהב רהבותש יפכ ,ונתשיגל .10

 רסוחו יוהיש ,הליע רדעיה ,הריתעב ןודל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי לש תיניינע תוכמס רדעה

 .בל םות

 
 רגאמב השוע דוכילהש שומישה ,ךשמהב הארנש יפכ ,ןכש ,הפוגל הריתעה תא תוחדל שי ,ןיפוליחל .11

 תוכזה שומימ ךרוצל ,הז ללכבו ,תוריחבה יכרצל – ןידכ וניה ,ןיסולכואה תושרמ לביקש עדימה

 תכרעמ ךלהמב הנידמה יחרזא םע יטילופ חיש םייקל – דוכילה לש הלעמב הנושארה תיטילופה

 תוכזה שומימ ךרוצלו – העבצהה זוחאו תוריחבב םיחרזאה לש תופתתשהה ףקיה תאלעהלו ,תוריחבה

 .רוחבל םתוכז תאו הנידמב םימייקתמה תוריחבה יכילהב ףתתשהל הנידמה יחרזא לש תיטילופה

 
 דרשממ לביקש עדימה רגאמב םימושרה םיחרזאה לש םתויטרפ לע רמוש ,ךשמהב הארנש יפכ ,דוכילה  .12

 העיגפ הווהמ םיוליגש םיטרפ ,ךכל יאכז וניאש ימל הלגמ וניא ,דוכילה .ללכב םיחרזאה לשו םינפה

 תנמ לע םישרדנה םיעצמאה לכב טקונו טקנ אוהו ,1981-א״משת ,תויטרפה תנגה קוח יפ לע ,תויטרפב

 םאתהב םהב שמתשמו עדימ ירגאמ להנמ דוכילה ,דועו תאז .םיחרזאה לש םתויטרפ לע הרימש חיטבהל

 .תויטרפה תנגה קוחל
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 ףסה לע הריתעה קוליס

 תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי תוכמס רסוח

 תוריחבה תדעו ר"ויל הנותנ הניא ןנד הריתעב ןודל תומכסה יכ ,דובכה לכב ,רמאיי םירבדה חתפב .13

  .תסנכל תיזכרמה

 

 :יכ ,עבוקה )"הלומעתה קוח"( )הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעסל םינפמ םירתועה .14

 
 ןתנש רחאל ,יאשר תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי  )א(  .ב17״

 השעמ עוציב ענומה וצ ןתיל ,וינפל ויתונעט איבהל תונמדזה רבדב עגונל

 ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל א"י קרפ יפל ,הז קוח יפל הריבע

 ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 'ט קרפ יפל ,1969-ט"כשת

 תוריחב דעומ( תוירוזאה תוצעומה קוחל ט4 ףיעס יפל וא ,1965-ה"כשת

 ,הז ןינעל ;)העינמ וצ – ןלהל( ותכשמה וא ,1994-ד"נשתה ,)תויללכ

 העיסה גיצנ אוהש תיזכרמה תוריחבה תדעו רבח – "רבדב-עגונ"

 חוכ אב וא ,הז קוח יפל הריבע תווהל הלולע וא הווהמ הדעב הלומעתש

-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל 59 ףיעס יפל המישר

 .״1969

 ,הז קוח יפל עצובש הריבע ןיגב וצ ןתיל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"ויל תוכמס הנקמ ףיעסהש ,אקע אד .15

 ,הרואכל ,התוא קוח תארוה וזיאל ונפה אל םירתועהו ליאוה .דועו תסנכל תוריחבה קוחל א"י קרפ יפל

 ב17 ףיעסב העובקה קוח תארוה וזיא ורפה םיבישמה יכ ןעטנ וא/ו רכזוה אלו ליאוהו םיבישמה םירפמ

 קלסל ידכ ךכב יד ,תוריחבה תדעו ר"ויל ןוידה תוכמס תא הנקמ רשא איה איה רשא הלומעתה קוחל

  .ףסה לע העיבתה תא

 
 עדימה ירגאמ םשרלו תויטרפה תנגהל תושרל תונפהל שי עדימ ירגאמב שומישל סחיב הנעט לכ ,ןכ לע .16

 ורויש םייחרזאה טפשמה יתבל תונפל םהילע היה םירתועה ידיב  תקפסמ הבוגת תלבקתמ אלש הרקמבו

 .רפוה ,םירתועה תנעטלש ,קוחה תפיכא םשל לועפל עדימה ירגאמ םשרל
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 ףיעסל םאתהב העינמ וצ ןתיל תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי לש ותוכמס ףקיה תיגוס – תאז ףא תאז אל .17

 ונתיב לארשי תגלפמ 'נ יביט דמחא ר"ד כ"ח 1525/15 ץ"גנדב בחרומ בכרהב ןודנ הלומעתה קוחל ב17

 .)"ודבה ילרש ץ"גנד"( )23.8.2017 ,ובנב םסרופ(

 
 ץ"גנדב עבקנ ,הלומעתה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ וצ ןתיל תוריחבה תדעו ר"וי לש ותוכמסל עגונה לכב .18

 דחא לע הריבע תעינמל וצ ןתמל תלבגומ תוריחבה תדעו שאר בשוי לש ותוכמס יכ ,בור תעדב ודבה ילרש

 'מ האישנה דובכ ,רתיה ןיב ,העבק הניד קספב .הלומעת יכרד קוחל )א(ב17 ףיעסב םייונמה םיקוקיחה

 תוסחייתהה רדעיה יכו ,הרוגס המישר איה )ב(א17 ףיעסב היונמה םיקוקיחה תמישר יכ ,רואנ

 .ילילש רדסה דגב אלא )הנוקל( רסח רדגב וניא םיפסונ םיקוקיחל

 

 קוחל )ב(א17 ףיעסב תויונמה תוארוההמ תחא יפל יהשלכ הרפהל ,רומאכ ,ונעט אל םירתועה ,ןכאו .19

 .הז קוחל ב17 ףיעס חוכמ העינמ וצ איצוהל תוכמס ןיא תוריחבה תדעו ר"ויל ךכשמו הלומעתה

 
  :יכ ,עבוקה תסנכל תוריחבה קוחל א118 ףיעסל םינפמ םירתועה – דועו תאז .20

 
 ותרדגהכ סקנפ עדיממ עדימ רסומה וא סקנפ עדימב שומיש השועה .א118״

 ,םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצל וא תוריחבב תודדומתה יכרוצל אלש 39 ףיעסב

 ,ןישנועה קוחל )4()א(61 ףיעסב עובקה סנקה וא םייתנש רסאמ – וניד

 .״1977-ז"לשתה

 

 יכרוצל וא תוריחבב תודדומתה יכרוצל אלש שומיש השענ םהב םירקמל שרופמ ןפואב סחייתמ ףיעסה .21

 לש םחוכב ןיא .א118 ףיעס תארוהל םירתועה לש םתונשרפ תא תוחדל שי .םירחובה רוביצ םע רשק

 עודי .ונבש הזתה םע דחא הנקב םילוע םניא רשאכ ףיעסה תוארוהמ םימיוסמ םיקלח איצוהל םירתועה

 םניא םירתועהו ,תובורקה תוריחבה ךרוצל אוה היצקילפאב הבישמה לש שומישה לכ יכ רורבו

  .ךכל םישחכתמ

 

 ולע רשא םירתועה תונעט ול םג ןכש ,הליע רדעיה םושמ םג הריתעה תא ףסה לע קלסל שי ,ךכשמ .22

 א118 ףיעסש ירה ,הבחרהב ךשמהב ריהבתש יפכ ,השיחכמ תעבתנהש רבד ,תולבקתמ ויה םתריתעב

  .םיבישמה דגנכ הליע לכ ססבמ וניא ,תסנכל תוריחבה קוחל
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 תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחהמ עגפיהל םילולעש רבדל םיעגונה םיבישמ ףוריצ יא

 םיפיקשמלו יפלקה תודעוו ירבחל ,םינש תורשע תגהונה הקיטקרפ יפ לע ,רתומ תוריחבה םויבו ליאוה .23

 םושיר – )״תוקיחמה תמישר״ :ןלהל( ועיבצהו םתוכז תא ושמימש םירחובה לש ינדי םושיר להנל

 ותקיחמ לעו םירחובה סקנפב רחובה לש ירודיסה רפסמה לע יפלקה ריכזמ תזרכה לע ךמתסמה

 תא םילשהל וא/ו ףילחהל דעונ היצקילפאב שומישהו ליאוהו -  ״תוקיחמה סקנפ״ ינשה סקנפהמ

 ,תסנכל תוריחבה תונקתל 45 הנקתל תויטנוולר לכ ןיא יכ אצמנ ,״תוקיחמה תמישר״ ב םושירה

 .1973-ג"לשת

 

  םירחובה  תודוא תוריחבה תוטמ ןוכדעל היצקילפאב שומיש רוסאל םישקבמש םירתועה לע ,ןכ לע רשא .24

 הנודנ וב 7/22 ש״הב השענש יפכ ,תסנכב תועיסה לכ תא םיבישמכ ףרצל היה תמיוסמ יפלקב ועיבצהש

 .ןיינעב לבקתתש הטלחה לכמ תועפשומ תויהל תולולע ןה ןכש ,תויפלקב תומלצמב שומישה תייגוס

 םירתועה לש םבל םות רסוח

 תוריחבה לוהינ תא לעייל תשקבמה היצקילפאב שומיש השוע 1 הבישמה קר אל יכ ,איה העודי הדבוע .25

 ןבל לוחכ תמגוד ,תורחא תוגלפמ םג אלא ,םויה דע םייקתהש תוריחבב ינדיה ךילהה תאו תוריחבה םויו

 .)טסילכלכבו רקרמ-הדב הבתכ המגודל 'ר(

 

 יניע דגנל םידמוע רשא ולא אלו תוריחבה רהוטו קוחה רהוט לע הרימש הניא הריתעה תוהמו ליאוה .26

 אלש העש קהבומ בל םות רסוחב םיעוגנ םירתועהש ירה ,ןיינועמ יטילופ דצב הכימת אלא ,םירתועה

 לע קלסל שי ךכשמ םגו ,תומוד תויצקילפאב שומיש תושוע רשא תועיסה רתי דגנ המוד ןפואב ורתע

 .הריתעה תא ףסה

 

 בל םות רסוחב העוגנ תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכל הריתעה תשגהב םירתועה לש םתוגהנתה .27

 ינפב  םיררבתמה םייטפשמ םיכילהב יואר אל שומיש הווהמ ,העינמ וצ תלבקל השקבה תשגהו טלחומ

 .תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכ

 

 



 8  

 הדימע תוכז רדעיה

 תוכז  לכ ןיא םירתועלש ךכ סיסב לע םג ףסה לע השקבה תא קלסל שקבתמ תוריחבה תדעו ר"וי דובכ .28

 ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס יפל העינמ וצ תלבקל השקבב ,תוריחבה תדעו ר״וי ינפב הדימע

  .1959-ט"ישת

 

 םלואו ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ב17 ףיעס לע העינמ וצ תלבקל םתשקב תא םיססבמ םירתועה .29

 תכמתסמה העינמ וצ תלבקל השקב שיגהל תוכז ןיא ,תשקבמלש ךכ לע דמלמ ב17 ףיעס תארוהב ןויע

 .ליעל טרופש יפכ קוחל ב17 ףיעס תארוה לע

 
 :רבדב עגונה דצל קרו ךא ,וב תוראותמה תוביסנב העינמ וצ לבקל תוכז אופא קינעמ קוחל ב17 ףיעס .30

 תווהל הלולע וא הווהמ הדעב הלומעתש העיסה גיצנ אוהש תיזכרמה תוריחבה תדעו רבח – "רבדב-עגונ"

 .1969-ט"כשת ,]בלושמ חסונ[ תסנכל תוריחבה קוחל 59 ףיעס יפל המישר חוכ אב וא ,הז קוח יפל הריבע

 
 תורשפא םהל קינעמ אל קוחהו םייטרפ םישנא אלא "רבדב םיעגונ" תרדגהל םינוע םניא םירתועה .31

  .תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו ינפב םהיתונעט עימשהל

 

 הפוגל הריתעה תייחד

 

 תכרעמ ךלהמב ,ותוא שמשמש עדימה רגאמ תא לביק דוכילה .הפוגל הריתעה תוחדל שי ונתשיגל .32

 קינעמש ,1969-ט"כשת ,)בלושמ חסונ( תסנכל תוריחבה קוחל 39 ףיעסל םאתהב ,תסנכל תוריחבה

 רגאמ הנידמהמ לבקל תוכזה תא ,תוגלפמה קוח יפל המשרנש הגלפמלו תסנכב גוציי הל שיש הגלפמל

 התודדומתה יכרוצל..." קוחל םאתהב לעפו תסנכל רוחבל תוכזה ילעב לכ תודוא עדימ ללוכש ,עדימ

  ."םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצלו תוריחבב

 

 תויללכה תוריחבה תכרעמ תרגסמב השענ ,םינפה דרשממ לביק דוכילהש ,עדימה רגאמב שומישה .33

  ."םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצלו תוריחבב התודדומתה יכרצל" רמולכ ,תסנכל

 
 1 הבישמה ןהיפל םירתועה תונעטב ןודל תוריחבה תדעו שאר בשוי לש ותוכמס םוחתב הז ןיא ,ונתשיגל .34

 ןוידה יכרוצל חיננ וליפא ךא ,טפשמה תיב לש ותוכמסל אוה הז ןיינע ןכש ,םיחרזא לש תויטרפב תעגופ

 הניא ,1 הבישמהו ,תויטרפב העיגפ םושמ ולש עדימה רגאמב השוע דוכילהש שומישב שי יכ ,דבלב
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 הנידמהמ לבקתהש עדימה רגאמב שומיש לש הרקמה תוביסנבש ירה ,תאז הנעטב תרפוכ אלא הרובס

 תונגהמ םינהנ םיבישמה ,קוחה יפ לע תמייקתמה תסנכל תויללכ תוריחב תכרעמ תרגסמב ,קוחכ

 תנגה קוחל )3(18 ףיעסבש הנגההמ ןכו תויטרפה תנגה קוחל )ד()ב()א()2(18 םיפיעסב תוטרופמה

   .תויטרפה

 

 23 -ה תסנכל תוריחבה תכרעמב וב שמתשמ דוכילהש עדימה רגאמ

 לביק דוכילהש עדימ רגאמ אוה תסנכל תוריחבה תכרעמ ךלהמב ,וב שמתשמ דוכילהש עדימה רגאמ .35

   .קוחל םאתהב ביוטש ,תסנכל תוריחבה קוחל םאתהב ,הנידמהמ

 

 תמייקמ איהש ףטושה רשקה תרגסמב .הדסוויה זאמ תסנכל תויללכה תוריחבב תפתתשמ 1 הבישמה .36

 המודב ,םמע תמייקמ איה ,תסנכל רוחבל תוכזה ילעב ,הנידמה יחרזא תאו הירבח תא ללוכה רוביצה םע

 תועצמאב ,רתיה ןיב ,ימואלה םויה רדס לעש ,םינוש םיאשונב ירוביצ חיש ,הנידמב תורחא תוגלפמל

 טנרטניא ירתא ,ינורטקלא ראוד תועדוה ,תויצקילפא :ןוגכ םיילאטיגיד תרושקת יעצמאב שומיש

 תילטיגידה תרושקתה תועצמאב תינוגרא תוליעפ םג תמייקמ 1 הבישמה .תויתרבחה תותשרב תוליעפו

 .ללכב רוביצה לשו תוריחבב היכמות לש תופתתשהה ףקיה תא לידגהל הדעונש

 

 יחרזא ידי לע םיילפיצינומהו םייזכרמה ןוטלשה תודסומ םירחבנ הבש ,הנידמב תיטרקומדה הטישה .37

 תא שממלו תיטילופ תוליעפ םייקל הנידמה יחרזא לשו תוגלפמה לש םתוכזל רוקמה איה הנידמה

 לע תוגלפמה לש תורחתב .םירחובה לש םלוק לע םירחתמ םה ותרגסמבש  ,יטילופ יוטיב שפוחל םתוכז

 .םהיגשיה תאו הנידמב םינושה םייחה ימוחתב םמלוע תסיפת תא םהל תוגיצמ םה םירחובה לש םלוק

 םיכילהבו תיטילופה תוליעפב היחרזא לש תופתתשהה רועישש ךכל תלחיימ תיטרקומד הנידמ לכ

 יכרע לש םסוסיבל ךכ ךרדו הלש לשממה תודסומ תעיבקל הב םימייקתמה ,םייטרקומדה

   .הובג היהי ,הנידמה יחרזא ברקב היטרקומדה

 
 הנידמה ,תוריחבה תכרעמב ירוביצ חיש לש ומויק תא חיטבהלו תוגלפמה ןיב תורחתה תא דדועל ידכ .38

 תכרעמ לכל ₪ ינוילימ תואמב תומכתסמה ,הנידמה רצואמ תוגלפמה לש תוריחבה תואצוה תא תנמממ

 םידדומתמש םירחא םימרוגו תסנכב תועיסה ,תוגלפמה ויפל רדסה הנידמה העבק וז תילכתל .תוריחב

 יחרזא לכ לש םיישיא םהיטרפ תא ללוכה ןכדועמ עדימ רגאמ הנידמהמ לבקל םיאכז ,תוריחבב

  .תוימוקמה תויושרל תוריחבבו תסנכל תוריחבב רוחבל תוכזה ילעב הנידמה
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 תסנכב גוציי הל שיש הגלפמל קינעמ ,1969-ט"כשת ,)בלושמ חסונ( תסנכל תוריחבה קוחל 39 ףיעס .39

 לכ תודוא עדימ ללוכש ,עדימ רגאמ הנידמהמ לבקל תוכזה תא ,תוגלפמה קוח יפל המשרנש הגלפמלו

 רפסמו ןעמה ,םאה וא באה םש ,יטרפה םשה ,החפשמה םש תא ללוכ עדימה .תסנכל רוחבל תוכזה ילעב

 רסמיי עדימה יכ עבוק )ג( ןטק ףיעס .רוחבל תוכזה ילעב לכ לש ןיסולכואה םשרמב םימושרה תוהזה

 יכרוצל אלא ,רחאל ותרבעה תוברל ,סקנפ עדימב שומיש השעת אלש..." התובייחתהל ףופכב הגלפמל

 תורוהל יאשר רשה )ד( ןטק ףיעסל םאתהב ."םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצלו תוריחבב התודדומתה

 ירגאמ םשרל עידוי םינפה רש" )ה( ןטק ףיעסל םאתהבו עדימה לע הרימשל הנגה יעצמא תטיקנ לע

 ."סקנפ עדימ רסמנ תועיס וא תוגלפמ וליאל ,1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחב ותרדגהכ עדימה

 

 ,תסנכב העיס ,הגלפמל קינעמה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 16 ףיעסב םג עבקנ המוד רדסה .40

 רגאמ  לבקל תוכזה תא  ,קוחב םתרדגהכ םידמעומ תמישר גיצנל וא תימוקמה תושרה תצעומב העיס

  .תוימוקמה תויושרל תוריחבב רוחבל תוכזה ילעב לש עדימ

 

 תא תוימוקמה תויושרל תוריחבבו תסנכל תוריחבב תודדומתמה תוגלפמה לכל קינעה קוחה ,ןכ יכ הנה .41

 תוריחב תכרעמ לש המויקל יאנת אוה הז עדימ .רוחבל תוכזה ילעב םיחרזאה יבגל עדימ לבקל תוכזה

 תא דדועל הנידמה לש סרטניאה .םירחובה ןיבל תוגלפמה ןיב יטרקומד חיש לש ומויקלו תיטרקומד

 יחרזא לש סרטניאהו תוריחב תלומעת תועצמאב םירחובה לש םלוק לע תוגלפמה ןיב תורחת לש המויק

 קר הגלפמל רסמיי עדימה יכ עבוקש קוחה חסונב בטיה םיפקתשמ ,עגפית אל םתויטרפש ךכל הנידמה

 ושקיבש ,תופסונ קוח תוארוהב ןכו "םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצלו תוריחבב התודדומתה יכרוצל..."

 לכ הנדמשתו ולביקש הנידמה ירגאמ תא הנידמל הנרזחת תוגלפמה ,תוריחבה תכרעמ םותב יכ חיטבהל

      .הלא עדימ ירגאמב ורוקמש עדימ

 

  תומייקמ תוגלפמהש תוריחבה תלומעתו "םירחובה רוביצ" םע תוגלפמה לש רשקה יחכונה ןדיעב .42

 ,םיילטיגיד םיעצמאב רקיעב םישענ "םירחובה רוביצ םע רשק יכרוצלו תוריחבב התודדומתה יכרצל"

 WhatsApp תועדוה ,sms תועדוה ,לוק תועדוה ,תויתרבחה תותשרב םיפד ,תויצקילפא םיללוכה

  .ינורטקלא ראוד תועדוהו

 

 לש ןופלט ירפסמ רותיאב רמולכ ,םינותנ בויטב תוחמתמש תורבח םע תוגלפמה תורשקתמ ךכ ךרוצל .43

 ,רוביצל םימסרופמש עדימ ירגאממ קוחל םאתהב השענ ןופלטה ירפסמ רותיא .רוחבל תוכזה ילעב

 תוכז ילעב םנשי ןכש ,רוחבל תוכזה ילעבמ קלח יבגל קר השענ עדימה בויט .םינופלט ירפס :ןוגכ
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 םג תושעיהל לוכי םינותנה בויט .יוסח םהלש ןופלטה רפסמש וא דיינ וא חיינ ןופלט םהל ןיאש רוחבל

 .ותוא ןכדעלו עדימה רגאמב םהלש םיטרפה תא תוארל האשרה לבקל םילוכיש םירחובה תועצמאב

 

 םימי 7 ךות ונממ השעייש דוביע לכו עדימה תא דימשהל בייחתה דוכילה םינפה דרשמ תשירדל םאתהב .44

 רגאמה תא םינפה דרשמל ריזחהלו תסנכל תוריחבה תואצות לע םירוערע תשגהל דעומה םות רחאל

  .םינפה דרשמ יפלכ ותובייחתהל םאתהב גהני דוכילה .ונמימ לביקש

 

 .׳א חפסנ ,םינפה דרשמל דוכילה לש תובייחתהה ב״צמ

 

 ללוכ רוחבל תוכזה ילעב לע תוריחבה תכרעמ תרגסמב םידדומתמלו תוגלפמל תרסומ הנידמהש עדימה .45

 תוריחבב .תסנכל רוחבל תוכז לעב וניה חרזאהש אוה חוליפה תסנכל תוריחבב .דבלב דחא חוליפ

 תרסומ הניא הנידמה .םיוסמ בושייב רוחבל תוכז לעב וניה חרזאהש אוה חוליפה ,תוימוקמה תויושרל

 ,ימונוקא-ויצוסה ובצמ ,יתחפשמה ובצמ יבגל עדימ :ןוגכ ,תוריחבה יכרוצל שרדנל רבעמ עדימ תוגלפמל

   .חרזאה לש ותויטרפב עוגפל ידכ וב שיש רחא עדימ לכו ודי חלשמ ,יתואירבה ובצמ

 

 ונינפבש הרקמה

 לוהינ ,תוינכדע עדימ תויגולונכט תועצמאב תעצבמבש ,תוריחב לוהינ לש היצקילפא הניה ,רוטקלא .46

 תועצמאב ינדי ןפואב םינש תורשע ךשמב עצבתמ היה םהיליעפו תוגלפמה ידי לע םירחובה תודוא עדימה

 לש עדימה תא ונממ תורזוג ,םירחובה סקנפ תא תולבקמ ויה תוגלפמה .ןופלטו ןורפיע ,ריינ ףדב שומיש

 רוזאבו הגלפמה ידהואל םירשקתמ ויהש ,םיינוריעה תוטמב תוגלפמה ירבחל ותוא תוריבעמו יפלק לכ

 .עיבצהל תויפלקל אובל םתוא םיצירממו םיוסמ יפרגואג

 

 תוריחבה תדעוומ ולביקש ינדי ספוטב םישמתשמ ויה תוגלפמה םעטמ יפלקב םיפיקשמה תוריחבה םויב .47

 הטמל רבוע היה עדימה .ועיבצהש םירחובה תא וילע םינמסמו ,רחוב לכל ןתינש ירפסמה דוקה תא ללכש

 .עיבצהל אובל םתוא םיצירממו םירחובל םירשקתמ ויה םיליעפה ובש ימוקמה תוריחבה

 

 רתא םושל אלו םינעוט םירתועהש יפכ ,co.il-www.likud.2020 רתאל קשממ ןיא ,רוטקלא היצקילפאל  .48

 .רחא
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 ,תישאר :םייתש ןה ,״תוריחבה יכרצ״ יוטיבה רדגב תוללכנש ,דוכילה ינייע דגנל תודמועש תורטמה .49

 ןכו תוריחבה יכילהב םירחובה לש תופתתשהה תא לידגהל ,תינשו םירחובה םע יטילופ חיש םייקל

 יחרזא לשו דוכילה לש תוכזה שומימ ןה הלא תורטמ .תוריחבב םיעיבצמה לש העבצהה זוחא תא לידגהל

  .יטילופ יוטיב שפוחל ,וידהואו דוכילה יליעפ ,הנידמה

 
 םירחובה לש םתויטרפב עגופ וניא ,םירחובה סקנפבש עדימב השוע דוכילהש שומישה ,דועו תאז .50

 םישמתשמה םיחרזאל הלגמ וניא דוכילה ןכש ,קוחה יפ לע דוכילל רסמנש םירחובה סקנפב םימושרה

 דוכילהש םג המ ,רחובה לש ותנומאו תיטילופה ותעד תא :ןוגכ ,רוסא רוביצל ויוליגש עדימ ,היצקילפאב

 ותעד לע תדמלמ הניא ,דוכילל םיעיבצמה לאיצנטופ תמישרב רחוב לש ותללכה .םתוא עדוי וניא

   .ותנומא וא תיטילופה

 
 

 בייחתהו היצקילפאב שמתשהל האשרה לביקש ימל קר אלא ,שקבמ לכל ןתינ וניא היצקילפאב שומישה .51

 תכרעמל הפופכ היצקילפאה .תוריחבה יכרצל אלא וב שמתשהל אלו רחאל וריבעהל אל ,עדימה לע רומשל

 םימתוח תוריחבה הטמב םישרומה םילהנמה .עדימה לע רומשל הבייחתה רוטקלא םגו תרדגומ תואשרה

 םיריכבה םישרומה .עדימב שומישה לע תולבגהל םיעדומ םה יכו עדימה לע הרימשל תובייחתה בתכ לע

 הבש הגלפמ איה דוכילה .דוכילה ידבוע תויהל םיבייח םניא ,םירחובה סקנפב שמתשהל דוכילה םעטמ

 תודסומ ישאר ןכו ,תוימוקמ תויושר ישארו תסנכ ירבח ,םירש ,לשמל ומכ ,דוכילה לש רוביצה ירחבנ

 ןכ יכ הניה .תוריחבה תכרעמ לוהינב יביסנטניאו ליעפ ןפואב םיפתתשמ ,םיפינס ישאר תוברל דוכילב

  .עדימ תחטבא תונקתל 7 הנקתל םאתהב גהונ וכילה

 
 .׳ב חפסנ ,עדימה לע הרימשל תובייחתה בתכ קתעה ב״צמ

 

 תוריחבה הטמב םיריכב םילהנמ תללוכ איהו קוחה יפ לע תרתומ היצקילפאב םישמתשמה תוהז .52

 קרו ךא אוה רגאמב םישוע םהש שומישהו עדימה רגאמבש עדימה לע הרימשל תובייחתה לע םימותחש

  .תרחא הרטמ םושל אלו תוריחבה יכרוצל
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 ,תכרעמל םתסינכ ינפל הרהצה רשאל םיבייח תכרעמב שמתשהל האשרה לבקל םישקבמש םישמתשמה .53

 :אוה הרהצהה חסונ .תכרעמב םירומש רושיאה ןמזו ןופלטה םע דחיב ,Ipה תבותכש ידכ ךות

 

 .ומעטמ ימ וא הטמה ילהנממ האשרה תלבק תעב קר הניה  ליעפ אוהש שמתשמ לש היצקילפאל הסינכה .54

  .תכרעמל סנכיהל לכוי אל שמתשמה האשרה תלבק ילב

 

 אוה .לבגומ דואמ שומיש הב שמתשהל לוכי ,היצקילפאב שמתשהל האשרה לביקש ,ליעפ אוהש שמתשמ .55

 וניא שמתשמה .ץבוק וא עדימ אצייל לוכי וניא ,םירחובה לש תוהזה תודועת ירפסמב תופצל לוכי וניא

 לכל ףושח וניא שמתשמה .וקלח תא אל ףאו היצקילפאהמ םירחובה סקנפ לש עדימה תא בואשל לוכי

 תוהזה תודועת ירפסמל :ןוגכ שיגר עדימל ףושח וניא אוה הרקמ לכבו םירחובה רגאמב אצמנש עדימה

 שמתשמהש עדימה .םיעודי םניא אליממש ,םירחובה לש תיטילופה םתעד וא םתנומאל וא/ו םירחובה לש

 יושע שמתשמהש םישנא תודוא םיטרפ המכו ,ןופלט רפסמ ,תבותכ ,יטרפ םש אוה וילא ףשחנ ליעפה

  .תרבודמ הפשו תבותכ ,םש – ריכהל

 
 וא תוחוד אצייל לוכי אל ,כ"הסב םישופיח 50-מ רתוי שפחל לוכי אל ליעפ תאשרהב שמתשמ ,דועו תאז .56

 אוה תכרעמהמ תוח"וד דירוהל יאכזש דיחיה .ללכ תוהז תדועת תוארל לוכי אל ,והשלכ ךותיח לכ עצבל

 שי .)דבלב ולש רוזיאל ףושח אוה וב( רוזיא להנמל תיפיצפס האשרה תתל לוכי ךרוצה תדימב .הטמ להנמ

 שמתשהל האשרה םיקמש ןותנ וניא שמתשמה לש ןופלטה רפסמ .שמתשמ לכל תיפיצפס המסיס
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 םרפסמו םיעיבצמה תומש תא קרו ךא האור  ,יפלקב ףיקשמ אוהש היצקילפאב שמתשמ .היצקילפאב

 .יפלקה תדעוו ידי לע להנתמש ״תוקיחמה סקנפ״ לע תססבתמש ״תוקיחמה תמישר״ב םימושרש

 
 ןווכתמ אוה םאה ןכדעלו ,ולש הפשה ,ולש ןופלטה רפסמ תא ,םהיניב ,ויטרפ תא ןכדעל יאשר שמתשמה .57

  .דוכילב בדנתהל ןיינועמ אוה םאהו תוריחבב עיבצהל

 
 אלא ,םירתועה םינעוטש יפכ ,לוספו רוסא שומיש וניא ,היצקילפאב םירחובה לש שומישה ,ןכ יכ הנה .58

 .םייטרקומדה תוריחבה יכילהב םיברועמ תויהל תיטילופה תוכז לש שומימ אוה

 
 םירחוב תודוא עדימ לוהינ םוחתב ןויסינ תלעב התרהצה יפ לע הניה ,מ״עב הנכות רוטקלא ,3 הבישמה .59

 תוריחבה תוכרעמ תסנכל תובר תוריחב תוכרעמב תובר תוגלפמל הז םוחתב םיתוריש הקינעמו הקינעהו

 לע התנעטל המתח ףאו תויטרפה תנגהל תושרה םע ףטוש רשקב איה התנעטלו תוימוקמה תויושרל

 לעו ותחטבאו עדימה תרימש לע ןומאה םוחתב החמתמה קסע תלעבכ ,ןכלו עדימ ירגאמ םשרל ריהצת

 יכרצל״ םירחובה סקנפ תא הל רוסמל היה רתומ ,ויפל ונקתוהש תונקתהו תויטרפה תנגה קוח תוארוה

 לכ תא רעבת הרבחה תוריחבה תכרעמ םותב יכ ,רהבוי .היצקילפאה תריצי ךרוצל רמולכ ״תוריחבה

  .עדימה תא הרעיב איה יכ רשאמה ב״צמה חסונב ריהצת לע םותחתו התושרבש עדימה

 
 .׳ג חפסנ ,עדימ רועיבל תובייחתה בתכ קתעה ב״צמ

 

 םיעיבצמ לש הצובקב םתללכהו םהלש ןופלטה ירפסמ תפסוה רמולכ ,םירחובה לש םינותנה בויט .60

 ,תוגלפמה לכ ידי לע תעצבתמה תרתומ הלועפב רבודמ .קוחה יפ לע םירוסא םניא ,דוכילל םילאיצנטופ

 תא שמשמ הז עדימ .דבלב ״תוריחבה יכרצל״ תישענ איהו תוריחבב העבצהה זוחא תא לידגהל התרטמש

 .תוריחבה תכרעמ ףוסב ותוא רעבי דוכילהו תוריחבה יכרצל קרו ךא ,דוכילה

 
 םותל דע ,הלאכ ורצווייש לככ םלואו ,םושירב םיבייחש םישדח עדימ ירגאמ רצוי וניא עדימה בויט .61

 ,עדימהו ליאוה  .עדימה ירגאמ םשר לצא םמושירל םישרדנה םיכילהב טוקני דוכילה ,תוריחבה תכרעמ

 .ומושירב ךרוצ היהי אל ,תוריחבה תכרעמ םותב רעובי

 
 .דבלב תוריחבה יכרצל אוה עדימה יכ םיעדוי עדימה תא םינכדעמו היצקילפאב שומיש םישועש םירחובה .62

 ןיינעל ץילממ אוהש םירחא םירחוב לש םיטרפ ןכדעמו דוכילב ךמות אוהש היצקילפאב ןכדעמש חרזא

 םינפ םושב וניא הז עדימש םג המ תיטילופה םתעד וא םתנומא תא הלגמ וניא ,דוכילל עיבצהל םתוא

  .רוביצה לש ותלחנ ןפואו
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 ,ןכלו הנידמה לש תכמסומ תושר אוהש םינפה דרשמ ידי לע ול רסמנ ,דוכילל רסמנש םירחובה סקנפ .63

 תוריחבה תדעוול וא םינפה דרשמל השקבב תונפל ךירצ םירחובה סקנפמ קחמיהל שקבמש רחוב

 .םינפה דרשממ םירחובה סקנפ תא לביקש דוכילל אלו תסנכל תיזכרמה

 
 ידי לע ,םינפה דרשמ ידי לע חקופמ ,תוגלפמה לכל המודב ,תוריחבב דוכילה לש עדימה תוכרעמ לוהינ .64

 ,דוכילה ךכ ללכבו ,הגלפמ לכ .הנידמה רקבמ דרשמ ידי לע ,תוריחבה רחאלו תויטרפה תנגהל תושרה

 שומיש םירחובה סקנפב תושעל ,םירחובה סקנפ תלבקל השקב ספוטב םינפה דרשמ יפלכ בתכב ובייחתה

 תויטרפה תנגהל תושרה .תוריחבה םותב םינפה דרשמל רפסה תא בישהלו תוריחבה יכרצל קרו ךא

  .תוגלפמה םע רשק תעל תעמ תמייקמ

 

 ,דועו תאז .עדימה תרימש ךרוצל םילבוקמהו םישרדנה החטבאה יעצמא לכב ,התנעטל ,הטקנ ,3 הבישמה .65

 ותושרבש עדימה ירגאמ לש עדימה תחטבאו רבייסה םוחתב םיחמומ םיצעוי ידי לע תוקידב עצבמ דוכילה

 היצקילפאל הצירפ התלגתה ,2020 ראורבפב 8-ה תבש םויב ,3 הבישמה תנעטל .היצקילפאה לש תוברל

 תורידח תעינמו הצרפה תמיסחל םישרדנה םיעצמאב ,התנעטל ,הטקנ ,3 הבישמה .רצק ןמז קרפ ךשמל

 ,היצקילפאל הצרפהמ האצותכ םירחובה סקנפ לש הפשח רבדב הנעטה רואל .תכרעמל תורשואמ אל

 לש החטבאה תמר לע שגדב תכרעמה לש הקידב ,ראורבפב 10 םויב , הכרע תויטרפה תנגהל תושרה

 שומישה ,םיימויכ ךרעיהל הרומאש הקידבה תמלשהל דע .3 הבישמה לש הידרשמב ,היצקילפאה

  .קספוה היצקילפאב

 

 םיפיקשמ ידי לע תוריחבה םויב היצקילפאב שומישה

 .תוריחבה תונקתל 45 הנקת תא רתוס וניאש רתומ שומיש אוה תוריחבה םויב היצקילפאב שומישה .66

 הפילחמ היצקילפאה .וידר וא/ו היזיוולט וניא ירלולסה רישכמה .ןופלט תחיש וניא היצקילפאב שומישה

 תא ״תוקיחמה תמישרב״ ןמסל וגהנ םיפיקשמהו יפלקה תדעו ירבח הבש ןימוי תקיתע הקיטקרפ

 רשפא עדימה .ועיבצה םרטש םירחובל עגונב םהלש תוריחבה הטמ תא ןכדעלו ועיבצהש םירחובה

  .תויפלקל םילאיצנטופה םהידהוא תא ץירמהל תוגלפמל

 

 אוה .אל ימו עיבצה ימ ןמסלו ,דבלב תיפיצפס יפלקל םיכיושמש םיעיבצמה לכ תא תוארל יאכז ףיקשמ .67

 תדעוו ידי לע להנתמש ,תוקיחמה סקנפב םושרש יפכ ,רחוב רפסמו םש קר אלא ,תוהז תדועת האור אל
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 אלו תוקיחמה סקנפב ולש רפסמה יפ לע ךיושמ אוה הילאש ,יפלקב קר עיבצמ שפחל לוכי ףיקשמ .יפלקה

 .ול עודי וניאש ןותנ אוהש ,רחובה לש תוהז תדועת רפסמ יפ לע

 

 ,יפלקה רתאמ תוריחבה םויב םירחא םיילטיגיד םיעצמאב וא/ו תויצקילפאב תושמתשמ תובר תוגלפמ .68

 םעטמ .ועיבצהש םירחובה יבגל םהלש תוריחבה תוטמ תא ןוכדעל תנמ לע םהלש םיפיקשמה תועצמאב

 יפלקב תרחא היגולונכטב וא תוריחב תייצקילפאב םיפיקשמ לש שומיש לע הלאשהש ,ונתעדל יואר הז

 וא היגוסב םתדמע עיבהל ולכוי תסנכה תועיס לכ הבש תיזכרמה תוריחבה תדעו תאילמ ינפב אובת

 .הז ןיינעב םתבוגת תא תוריחבה תדעו ר״וי דובכל שיגהל תועיסהמ תשקבל ןיפוליחל

 
 לש עדימה תכרעמ לוהינל תונכותב תושמתשמ תופסונ תוגלפמ ,ליעל רומאכ ,יכ שיגדהל יואר דוע .69

 תובותכב לשמל ומכ תונכותב תושמתשמ הנימיו ץרמ ,ןבל לוחכש הלעמ תתשרמב שופיח ןכאו ,םירחובה

  :תואבה

 

1.7853729-https://www.themarker.com/news/politics/.premium 

3789110,00.html-ernet/articles/0,7340,Lhttps://www.calcalist.co.il/int   

 

 קוחה יפ לע םינמתמה ,םיפיקשמלו יפלקה תודעו ירבחל שי לארשיב תגהונה טפשמה תטישו ןידה יפ לע .70

 תודוא עדימה לוהינל היצקילפאב שמתשהל תוכז – תוריחבה רהוט לע חקפל ידכ תונושה תוגלפמה םעטמ

 תופתתשהה זוחא תא לידגהל דעונ וז תוכז שומימ .םיפיקשמ םה הבש תמיוסמ יפלקב רוחבל תוכזה ילעב

 .רחביהל תוכזה לע ןגהלו תוריחבב םיחרזאה לש

 

 רוקמ שי ,אוה ךופהנ אלא יפלקב היצקילפאב שומישה תא רוסאל יקוח רוקמ לכ ןיא יכ הרובס הבישמה .71

 .תוריחבב העבצהה זוחא תא תולעהל הדעונ איה ןכש היצקילפאב שומישה תא דדועל ףאו ריתהל יקוח

 

 אלש המ םהל ריתמש תויקוחה ןורקע חוכמ היצקילפאב שמתשהל תוכז שי םיפיקשמל ,הבישמה תדמעל .72

 םדיקפתב םיבצומ םה – להנמה תויקוח ןורקעל הפופכה תינוטלש תושר םניא םה ןכש ,קוקיחב רסאנ

 )ג(20 הנקתב עובקכ ,ךכב תניינועמ םא קרו הלש םיסרטניאה תנגה לע םידקפומה תיטילופ הגלפמ יגיצנכ

 .ףיקשמל סחיב - תוריחבה קוחל )ד(24 ףיעסבו )"תונקתה" :ןלהל( 1977-ג"לשת תסנכל תוריחבה תונקתל

 ללכו ללכ עוגפל ילבמ ,היצקילפאב םינותנ ןכדעל ףיקשמ לע םירסוא רשא הנקת וא קוקיח רדעיהב
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 לש ותוכזש ירה - תסנכה :דוסי קוחל 4 ףיעסמ רזגנכ דוגרפה ירוחאמ תעצבתמש תוריחבה תויאשחב

 .תוקיחמה תמישרב ךכ ךרוצל רזענ אוהשכ ,ועיבצהש םירחובה ןוכדעל היצקילפאב שמתשהל ףיקשמ

 
 ןיקתה לוהינל העירפמ רשא תוליעפ קר ליבגהל תוירוזאהו תיזכרמה תוריחבה תודעו תוכמסבו ליאוה .73

 לכש ירה ,תסנכה :דוסי קוחב תנגומש תויאשחהמ רזגנכ העבצהה קתפ תויאשחל וא העבצהה ךילה לש

 ריתי רשא והשלכ םרוגב ךרוצ ןיא - הלא םיסרטניאב עגופ ונניאש ןפואב עצבתמ היצקילפאב שומישה דוע

 .םיפיקשמה ידי לע היצקילפאב שומישה תא יביטיזופ ןפואב

 

 תא שממלו ודיקפת תא עצבל ףיקשמה לוכי ותרזעב יעצמא אוה היצקילפאב שומישה ,רומאה לע ףסונ .74

 ךכל הכמסההו הגלפמ לכ לש תוכזכ תוריחבה קוחל )ד(24 ףיעסב תושרופמ עובקש יונימ - ויונימ תילכת

 לארשיב םיימויה םינותיעה דוגיא 757/84 צ"גב הז אשונב המגודל האר( קוחב תישארה הכמסהה םצעב

  .))1987( 337 )4(אמ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה רש 'נ

 

 ףיעס תמגוד( תונקתבו )119 ףיעס תמגוד( תוריחבה קוחב םיעובקה םיבר םירדסהש ירה ,ךכב יד אל םא .75

 רצונו ,ןיינעל סחייתהל ילבמ ,ןיינעב קקוחמה ןוצר תא וריהבה - יפלקה םחתמב תוגהנתה םניינעש )א45

 .ףיקשמ ידיב היצקילפא תלעפה ריתמה ילילש רדסה

 

 תויאשח לע קר הניגמ תסנכה :דוסי קוחל 4 ףיעס טרפבו לארשיב תיטפשמה הטישה יכ ,תעכ רבכ שגדוי .76

 ףיעס יפ לע תמייק אל התויאשחש ,העבצהה םצע לע תויאשחל תוכז הנקמ הניא איה ךא העבצהה ןכות

 רבדבו ןומיסה רבדב ,לוקב תוהדזהה ןפוא רבדב ,רחובה יוהיז ךילה לש דועית עבוקה ,תוריחבה קוחל 74

 עיבצהו םשרנ אליממ ולש תוהזה תדועת תא גיצמש ימ לכ ,השעמל הכלה .העבצהה ךלהמב ,דועיתה

 .העבצהה ןפוא רבדב תונקתבש תויחנהב טוריפ רתיב ומצע לע רזוח רבדה .ןידכ ההוזש רחאל קתפב

 

 תוארוהמ תחא אל ףא רפמ וניאו תויטרפל תוכזב עגופ וניא ,יפלקב םיפיקשמה ידי לע היצקילפאב שומיש .77

  .1981-א"משת ,תויטרפה תנגה קוחל 2 ףיעס

 

 לש תוכזב עגופ וניא ,תמיוסמ יפלקב םירחובה תודוא עדימ לוהינ לש היצקילפאב שומיש ,ונתשיגל .78

 קוחל 6 ףיעס ירדגב סנכית איהש ירה תויטרפב העיגפל הנעט תמייקש לככ םלואו .תויטרפל םירחובה

 תונגהה תחא תחת הסוח - שממ הב שי הרואכלש העיגפו ,"שממ הב ןיאש העיגפ"ב ןדה תויטרפה תנגה
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 )3( -ו )ה(,)ד(,)ב()2(18 םיפיעסב תוטרופמה הלא ,לשמל ומכ ,תויטרפה תנגה קוחל 18 ףיעסב תוטרופמה

  .קוחל

 

 ללכל רבעומה עדימ איה – עיבצהל ותוכז תא יפלקב שמימ םיוסמ חרזא יכ הדבועה ,השעמל הכלה .79

 .יפלקה  תדעו ידי לע םשרנ אליממ ולש תוהזה תדועת תא גיצמש ימ לכ .יפלקב תופיקשמה תוגלפמה

 
 םידמעומה תומישרמ תחא לכל שי ,ןהב רומאל ףופכבו ליעל תוראותמה קוחה תוארוה רואל ,ונתשיגל .80

 ושמימש םירחובה תודוא תויפלקב םהלש םיפיקשמהמ עדימ לבקל תוכז תסנכל תוריחבב תודדומתמה

 .עיבצהל םתוכז תא

 
 .הב תונעטנה תודבועה תומיאל םיריהצתב תכמתנ וז הבוגת .81

 
 ןיפוליחלו ףסה לע הריתעה תא קלסל שקבתמ ,הדבכנה תוריחבה תדעו שאר בשוי דובכ ליעל רומאה רואל .82

  .טפשמ תואצוה הבישמל םלשל םירתועה תא בייחלו הפוגל התוחדל

 

 :1 הבישמה חוכ יאב
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