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 .התבותכל השאה תעיבת ד"היב ינפב
 .)5 ןבו 8 תב( םיניטק םידלי ינש םהלו ,11/8/2010 םויב ואשינ םידדצה
 ח"ש ףלא 360 ךסב הבותכ תעיבת תחנומ ונינפלו ,30/6/20 ,פ"שת זומתב 'י םויב ,המכסהב  רדוס טגה
 .)"תעבותה" :ןלהל( השיאה השיגה התוא -
 :ןלהל( לעבה תומילא ןה ןישוריגה תוליע .8/7/19 םויב תישארה ןישוריגה תעיבת תא השיגה תעבותה
 .עבתנה לש תוינימ תויטסו םיילניסקוק ןימ יסחי םויקו הדיגב לע תונעט ;םידליה יפלכו ,היפלכ )"עבתנה"
 תוינימה ויתויטנ לע הל רפיס אלו הנממ םילעה אוה ןיאושינה ינפלו התוא רקיש עבתנה ,תעבותה תנעטל
 דיינה רישכמב התארש תונומתו תבותכת תאירקמ 2015 תנשב יארקאב קר הל עדונ רבדהו ,תוגירחה
 ןתינש הנגה וצב ,24/8/19 םויב תיבהמ עבתנה קחרוה הניטקה יפלכ תומילאל תונעט לשב .ולש
 .ש"מהיבב
 תעיבתב ןידה תיבב ךרענש ןוידב - )19/9/19( ט"עשת לולאב ט"י םויב - ןכמ רחאל תועובש רפסמ
 םיכסי אוה הרירב תילב קרו ,ץועייל הכילהו תיב םולשב ןיינועמ אוה יכ עבתנה ריהצה  ,ןישוריגה
 יגוז ץועייל ונפ אל םה םלועמש תורמל ,יגוז ץועייב תניינועמ אל איהש ןוידב הריהצה תעבותה .שרגתהל
 ."רקיש אוהש יתיליג ינאו ,תחא םעפ  רבכ ול יתחלס ,םירבג םע יב דגב אוה":)לוקוטורפל 8-14 תורוש(
 .)12 הרוש( תבותכת קר התיהש ןעטו הדיגבה רבד תא שיחכה לעבה
 תונושארה ןיאושינה תונש יכ תעבותה הרפיס ,שרגתהל הנוצר תביס לע הלאשל הנעמב ,ןוידה ךשמהב
 ולש דיינה רישכמב  זא התליג איה .הב דגוב עבתנה יכ התליג איה 2015 תנשב ךא ,תוניקת ויה
 :הנושלבו ,ינימ יפוא ילעב תונומתו תבותכת



 

 

 יתחלס ,ינפב הדוותה ,ותא ינימ רשק לע הדוה ,רוחב הזש יל רמא אוה ,רוחב םע ינימ רשק לע רבודמ"
 הנש ינפל ,תויוצרפתה ,תונלבס רסח תויהל ליחתה ןכמ רחאל .השיאו לעבכ להנתהל ונכשמה זאו ,ול
 רטוס - םידליה דגנ תויוצרפתה )י"א ,2018=( ץרמ שדוחב תויהל וליחתה ... םיסעכב לופיט ונלחתה יצחו
 קבחל הצור היה אל ... םיסחי ןיידע ונמייק םייתניב .םימויא קר ויה ייפלכ .םתוא ךפוה ,םתוא ךשונ ,םהל
 םיסחיה .ךרעב שדוחב םעפ - הכומנ תורידתב ,םיסחי טעמ ויה וזה יצחו הנשב ... ילא סחייתהל ,יתוא
 תועדוה יתש יתיליג .)2019( ןורחאה לירפא שדוחב יב דגובש היינשה םעפב יתיליגש רחאל וקספוה
 יתרביד אל ... םיצוטס שפחמ תונורחא םינש עברא לש תועדוה יתיאר .םירחא םירבח הברהמ תוינימ
 ינא ... יב עגיי אלש ול יתרמא ,הסינ אוהש תחא םעפ התייה .יתמזויב וקספוה תושיאה יסחי ,תיבב ותיא
 בזע אוה טסוגואב ךכ רחא ,)י"א ,2019=( ינוי יאמב ילוא קוידב תרכוז אל ינא - הנישה רדח תא יתבזע
 ."תיבה תא
 ויה וירבדל .תוינימ תויטנ ול שי יכ ריהבהו ,לניסקוק םע תובתכתה ול התייה 2015 תנשב יכ הדוה לעבה
 תובתכתהב היה רבודמש ריהבה ךא ,)49 הרוש( ירחא םגו ןיאושינה ינפל םג םירבג םע םירשק ול
 2019 לירפאב שדוחב קר ול היה רבג םע הנושארל ןימ יסחי םויק .לעופב ןימ יסחי ימויקב אלו ,דבלב
 הדצמ וקספוה םהיניב תושיאה יסחי וירבדלו ,ןישוריגל תעבותה לש הינפ תמגמ יכ ןיבה אוהש רחאל
 .)ךליאו 361 הרוש ,11/11/20 לוקוטורפ( .לירפא שדוח ינפל הברה
 הרוש םש( ןיאושינה לש הנושארה הנשב רבכ תוינימה ויתויטנ רבד תא תעבותל הליג אוה ,ותנעטל

 לשב םהיניב ץרפש ךוסכסה עקר לע הנורחאה יצחו הנשב קרו ,הל עירפה אל רבדה ךא ,)321
 .וב הסאמ איה ,םידליה דגנ  תומילא לע היתומשאה
 תעיבת רובע קר ןישוריג תליעכ תוינימה ויתויטנ יוליג רבד לע הנעטב תשמתשמ תעבותה ,ותפקשהל
 .םידליה אשונב םהלש השקה ךוסכסה אוה הדיצמ ןיאושינה קוריפל יתימאה םעטהש דועב ,הבותכה
 ייח ותא תויחלמ הנממ ענמ אל רבדה ךא ןיאושינה תליחתב רבכ הל תועודי ויה תוינימה ויתויטנ ,וירבדל
 .םינש רשעל בורק תושיא
 .תעכ םהילע דומענו ,תוריתסו םיקויד יא ואצמנ םידדצה ינש תואסרגב יכ ןייצל שי
  
  םידדצה תואסרג תניחב
 לע הל הליג אוהש רמא אוה ןושארה ןוידב .עבתנה לש ותסרגב תוריתס לע עיבצמ תעבותה לש החוכ אב
 םא קיודמב רכוז אל אוהש רמא אוה ןורחאה ןוידב ךא - )51 הרוש ,19/9/20( ןיאושינה רחאל ויתויטנ
 אוה ןוידה ךשמהבו ,)11/11/20 םוימ 'ורפ 151 ,138 תורוש( םהירחאל וא ןיאושינה ינפל הל רפיס אוה
 שיש תעבותה לש החוכ אב קיסמ וז הריתסמ .ןיאושינה רחאל הנושארה הנשב הל הליג אוהש רמא
 ןאכ תוארל שיו ,ןיאושינה םדוק תוינימה ויתויטנ תא תעבותהמ םילעהו העטה עבתנה יכ רוריבב עובקל
 .ש"ארה תבושתמ ,ז"ע ןמיסב א"מרה בתכש יפכ היעטה לש ךרדב ןיאושינכ וא תועט חקמ
 םדוק ויתויטנ תא תעבותל הליג אוה םא רורב אל לעבה לש וירבדמ םנמא יכ ריעהלו אובל םוקמה ןאכ 

 ואר - הל רפיס אוה ןיאושינה רחאל הרצק הפוקת יכ ותסרגב קבד עבתנה םלוא - אל וא ןיאושינה
    :)151 ;143 תורוש 11/11/20 םוימ( לוקוטורפ
 .םיגוס ינימ לכמ ןימ יסחי לע הל יתרפסו ונתחתהש ינפל הנש ונאצי .רכוז אל ינא" :לעבה 
 ."ןכ :לעבה - ?םירורב םירבד הל תרמא" :ד"היב
 : לעבה ריהבה - )147 םש( ירחא אלו ינפל אל הל רפיס אל אוה יכ הריהצהו השיחכה השיאהש רחאל
 .)151 םש( "תרקשמ איה .הנותחה ךיראתמ קוחר אל .ירחא וא ינפל רכוז אל"
 .אל וא הנותחה םדוק וילא סחיב םירורב םירבד הל רפיס אוה םא וירבדב המאתה יא תמייק ,רמולכ
 ןכלו ,םייללכ םירוביד ויה ןיאושינה ינפלש "םיגוס ינימ לכמ ןימ יסחי" לע ולש םירופיסה יכ רמול רבתסמ
 יכ ריהבהו ותעד לע דמע עבתנה םוקמ לכמ .אל וא ,ומצע ולש תויטנב םג ודקמתה םג םה םא ול רוכז אל
 - 2010 תנשבש ריהצה אוה ,ןוידה ךשמהב םג .תוינימה ויתויטנ לע ןיאושינה תליחתב רבכ הל רפיס אוה
 .)321 הרוש( הל רפיס אוה ןיאושינה לש הנושארה הנשב
 .םירבדה תא השיחכה ,רומאכ ,תעבותה
 יל שי" :ןהילע ריהצהו תוינימה ויתויטנ תא ריתסה אל עבתנה )19/9/19( ןושארה ןוידב רבכש ןייצל בושח
 "ירחא םגו ןיאושינה ינפל םג םירבג םע םיינימ םירשק יל ויה ...  הזמ העדי איה ,ינימ לכ ,תויטס ינימ לכ



 

 

 םייק אל אוה םלועמו ,תוחישבו תויובתכתהב קר ויה הלא םירשק יכ ןייצ אוה תאז םע .)ךליאו 44 תורוש(
 ןיבה אוהש רחאל ימעפ דח ןפואבו הנושארל הרק הז זאש 2019 לירפא שדוחב דבלמ - לעופב ןימ יסחי
 .וקספוה רבכ םהיניב תושיאה יסחיש רחאלו ,ןישוריגל תעבותה לש הינפ יכ
 דמע רבכו ,רתוי תורומח הירבדב תוריתסה יכ לילעב הארנ ,תעבותה לש התסריג תא ןחבנ םא ,דגנמ
 ,םינמז לש קויד יאב קר רבודמ אל יכ שגדוי .הבותכה אשונב קסעש ןויד ,ןורחאה ןוידב ןידה תיב ןהילע
 .הסרג לש יתוהמ יונישב אלא
 יוליג םע ,2015 תנשב ,זא יכ תעבותה הרמא )11/11/20 םויב( הבותכה אשונב ןורחאה ןוידב
 וכישמה םה ןכלו ,השיא קר וזש הבשח איה ,עבתנה לש דיינה רישכמב תונומתהו תינימה תובתכתהה
 םע רשק היה עבתנלש - ערפמלו הנושארל - התליג איה 2019 תנשב קר .ליגרכ ,םהלש ןיאושינה ייחב
 .)110-113 תורוש( )םילניסקוק( םירבג
 םע לעבל היהש רשק לע 2019 תנשב קר הל עדונש הריהצה איה )274 הרוש( ןוידה ךשמהב םג
 הרושבו ,472 הרושבו ,"םישנ הזש יתבשח 2015 תנשב" :270 הרוש םש לוקוטורפב ואר – לניסקוק

 ליאוה ,םירבגל תויטסו תויטנ ול שיש עבתנב הדשח אל איה יכ הריהבה איה םש - לוקוטורפל 457
 זא הבשח איה ןכלו - השיא לש תומד התארנ )2015 תנשב ולש דיינב האצמש( תבותכתבש תונומתבו

 ןושלב איה תבותכתה ןכל - לניסקוקב רבודמו ליאוהש ןייצל שי ,רגסומה רמאמב( .רבג אלו ,השיא וזש
 לש תוגירחה תוינימה ויתויטנ לע ,ערפמל ,הל עדונ 2019 תנשב קר ,הירבדל .)רכז ןושלב אלו הבקנ
 ויתויטנ תא ריתסמ אוהשכ ,םינשה לכ ךשמב התוא רקיש עבתנה יכ הניבה איה דבעידב זאו ,עבתנה
 .םירבגל
 התדוה איה וב )19/9/19( ןושארה ןישוריגה ןוידב םישרופמה הירבד תא ןיטולחל םירתוס הלא הירבד
 אוה ,רוחב םע ינימ רשק לע רבודמ"- יכ הל רפיס עבתנה 2015 תנשב הנומתהו תבותכתה יוליג רחאלש
 .)30 הרוש( "השיאו לעבכ להנתהל ונכשמה זאו ,ול יתחלס ,ינפב הדוותה ,רוחב הזש יל רמא
 - ומע תויחל הכישמהו ,ול החלס איה ךא ,םירבג םע ינימ יפוא לעב רשק שי עבתנלש העדי איה ,רמולכ
 תושיאה יסחי םגו ,ופירחה םידליה יפלכ ולש םיסעכהו תויוצרפתהה זא הירבדלש 2018 ץרמ שדוחל דע
 דע )35 הרוש( "הכומנ תורידתב ויה" םהיניב תושיאה יסחי ץרמ שדוחמ יצחו הנשו – וכלהו ותחפ
 .)37 הרוש( רבג םע ןימ יסחי םייקו הב דגב אוהש התליג איהש רחאל - לירפא שדוחב ירמגל וקספוהש
 םג עבתנהו 2015 תנשב רבכ הל תועודי ויה םירבג יפלכ תוינימה ויתויטנ יכ התדוה השיאה ,רמולכ
 דע םינש עברא ךשמב תושיא ייח ותא תויחל הכישמה איה ןכמ רחאלו ,ול החלס איהו הינפב הדוותה
 ךוסכס םהיניב ץרפש רחאל םג ,הכומנ תורידתב יכ םא ,וכישמה תושיאה יסחי !2019 לירפא שדוחל
 תונעטו םיסעכו תויוצרפתה עקר לע האב תיבה תא ותביזעש דוריפה דע תונורחאה יצחו הנשב קומע
 .ודגנ הנגה וצ תאצוהבו ,םיניטקה םידליה יפלכ ותומילא לע הל ויהש
 לוקוטורפ ואר( .הנעמ לביק אל ךא ,היתואסרג תריתסב תעבותל ןידה תיב השקה )11/11( ןורחאה ןוידב
 .)158 ;155 תורוש
 עבתנה לש תוינימה ויתויטנ לע העדי תעבותה םא הלאשב קר םצמטצמ ונניא ונינפל ןוידה ,התעמ רומא
 עתפל הל הלגתה קר רבדהש וא ,)2015-2019 תנשמ( םינש עברא ךשמב ןיע םהמ המילעהו החלס ךא
 ומרגש הלא םה עבתנה לש תוינימה ויתויטס ןכא םא אוה ןאכ ןוידה :ךכל רבעמ אלא – 2019 תנשב
 תא ודילוהש הלא םה םידליה יפלכ עבתנה לש השקה ותולהנתה אקווד אמש וא ,ןיאושינה קוריפל
 .הבותכה תעיבתל הליע תמקה םשל קר תווהמ עבתנה לש תוינימה ויתויטנ לע תונעטהו ,ךוסכסה
 תודמע רופיש ךרוצל דעונש יטקט וא ינכט  יוניש קר ונניא תעבותה לש היתואסרג יוניש :רחא ןושלבו

 תונכ לש הרקיעב םוגפל ידכ םג ילוא וב שיו - העיבתה שרושל דרוי אוה אלא ,הלש הבותכה תעיבתב
 .ךשמהב רהבויש יפכ ,העיבתה
 הדיגבה לע העדי איהש ינפל שרגתהל הבשח אל איה יכ השיאה הרמא הבותכה ןוידב תעבותה תריקחב
 תנשב רבכ םא עבתנה כ"ב ידי לע הלאשנ איהשכ ןוידה ךשמהב ךא )184 הרוש ,י"א ,2019 לירפאב(

 .)200 הרוש( ."תרכוז אל" :תעבותה הבישה ,שרגתהל עבתנהמ השרד איה 2018
 אלו ןימ יסחיב( רז רבג םע עבתנה לש ותדיגב יוליג היה ןישוריגה תביס התטישל םא :ההומת וז הבושת
 היה המוש - תוינימ תובותכת התליג איה ץרמ שדוחב - הנושארל קרו ,2019 לירפא שדוחב )תובתכתהב
 אל" תרימאב רתתסהל אלו ,שרגתהל תוביס הל ויה אל 2018 תנשב יכ רורב ןפואב בישהל תעבותל



 

 

 התשקבבו 2019 תנש תליחתב - רתוי רחואמ ודלונ ודצמ תומילאל  תושקה היתונעטש טרפב !"תרכוז
 .)!25/3/19 םוימ עוריא הנייצ איה תיבהמ עבתנה תקחרהל ינמז דעס ןתמל
 ויתויטנ יוליג היפל ,תעבותה לש היינשה התסרג תא לבקנש החנהב קר ילוא ןכתית וז ההימת םלוא
 .2019 תנשב קר הל ולגתה לעבה לש תוינימה
 ןישוריגה ןוידב הנושארל הראית איהש יפכ - תעבותה לש הנושארה התסריג יכ אוה רורבה םשורה םלוא
 הנניא הבותכה ןוידב תעבותה לש היינשה התסריג .יתימאהו ןוכנה אוה ,ליעל ונאבה הירבדמו )19/9/19(
  .הבותכה תעיבתב ןוידה רובע הנקותו התנוש איה הארנה יפכ .תירקש אלא ,תיתימא
 איה 2015 תנשב תוחפה לכל ,עבתנה לש תוינימה ויתויטנ לע ןיאושינה תישארב רבכ העדי תעבותה
 ויפוא לע זא העדי איה  .ויתובקעב יודיווהו עבתנה לש ותובתכתה יוליג םע תואדווב ךכ לע העדי רבכ
 תושיא יסחי ומע םייקל ךישמהלו ול חולסל הל עירפה אל רבדה ךא ,הלעב-עבתנה לש תוינימה ויתויטנו
 טסוגואב ,יפוסה דוריפה דע םינשה תעברא ךותמ ,תוחפל יצחו םייתנש ךשמ םיליגר םייח ותא להנלו

2019. 
 תכשל השיגה ויתובקעבו םיניטקה לש םניינעב םיריקסת תדעווב ןויד ךרענ 11/2/20 םויב .דועו תאז 

 רבדב תונעט המשב וטטוצו תעבותה לש התדמע הרקסנ ריקסתב .)15/3/20 םויב( ת"פב החוורה
 ןיגב םידליל  תונכוסמ ששח לע הנעט לכ המשב הטטוצ אל ךא ,םידליה יפלכ עבתנה ןיגפהש תומילא
 .תוינימה ויתויטנ
 םגש רחאל( חוקיפב ךרוצ אלל םיניטקה םע באה-עבתנל היהש ירדסה ועבקנש רחאלש ןייצל שי תאז םע
-עבתנה דגנכ תושק תונעט ,הנושארל תעבותה התלעה – )הרגסנ הרטשמה ודגנ השיגה איהש הנולתה
 תוינימה ויתויטנ ללגב םיניטקה ןוכיסל ששח לשב חוקיפ תחת וכרעיי םישגפמהש עיגפמב השרדו באה
... 
 שיו !קרפה לע תודמועה תועיבתה ךרוצ יפל תומאתומ תונעט תופסוהו תופלחתה :ליעל ונרמאש אוה  
 .וז הנכ אל תולהנתה לע רצהל
 )הנגה יווצל תעבותה תשקבב ןוידב ש"המיבב רבכ הגשוהש המכסה( םידדצה תמכסהב .וקה תא ךישמנ
 תונעט תניחבב קסע הז ח"וד .החפשמה לע ח"וד תכירעלו ןוחבאל ינוציח החמומכ 'ש ןוכממ 'ג ר"ד הנומ
 ירדסה יפוא לע ,שי םא ,םהל שיש הכלשהה לעו ,עבתנל הסחיי תעבותהש ינימה ןוכיסהו תומילאה
 .עבתנה-באה םע םיניטקה לש היהשה
 דומעמ טטצנ .ונינפלש ןוידל םג םיעגונה םירבד - תעבותל םיסחוימה םירבד טטצל שי הז בושח ח"ודמ   

 :ח"ודל 3
 תוגהנתהל הדע התייה איה ןיאושינב םא )י"א ,תעבותה םע=( התיא ןוחבל יתיסינ רשאכ ,וזמ הרתי"
 תופכל שיטפ ול היה .יל עירפה אל הז" - םלוא ונרופב הפצ אוה יכ הנייצ איה ,תיביטמרונ יתלב תינימ
 אוה ןיאושינה תרגסמב יכ ערפמל הל ררבתה ,הירבדל ."םילניסקוקב ןיינעתה אוה .עירפה אל הזו םיילגר
 הריבסה אל איה ןכ ומכ .הז ןיינעב יפיצפס רבסה וא רואית הנתנ אל איה םלוא ,םירבג םע םירשק םייק
 ."םידליה תא תנכסמ ,התייהש לככ ,וזכש תולהנתה התעדל המל
 :ח"ודב בותכהמ דועו
 אלא ,בל תמושת םהל ןתונ אוה ןיא םידליה םע אצמנ )לעבה( 'ג רמש ןמזב יכ הרובס )השאה( 'בגה"
 םידליהמ חיסמ אוה רשאכ םייפארגונרופ םינכתב הייפצל ולש בשחמב קסעתמו ,םיכסמ לומ םתוא בישומ
 .)י"א ,הפסוה השגדה( ."תושעל גהנ אוהש המ הז יכ הז תא תעדוי איה הירבדל ,ןיעה תא
 אוה יכ העדיו ןיאושינה ךלהמב עבתנה לש תוינימה ויתויטסו ויתויטנ תא בטיה הריכה תעבותה ,רמולכ
 ותא םידליה תוהש ךלהמב םגש הל רבתסמש החטבב ודגנ הנעט איה ןכלו ,היפרגונרופב ןיינעתמו הפוצ
  .תושעל רומא אוהש המ הז -
 :'ג ר"ד בתוכ ,ומע שגפמב עבתנה ול רמאש םירבדל עגונב
 רמוא התאשכ ןווכתמ התא המל יולת" בישה אוה הדיגב לש םירחא םירקמ ויה םא ותוא יתלאש רשאכ"
 המ יפ לע םלוא ,םירבג םע רשקב היה אוה םהב םיפסונ םירקמ ויה םא םג יכ ריבסה אוה ."הדיגב
 ."םיסחי םויק ידכל ועיגה אל םירבדה יתנבהש



 

 

 איה יכ   - הפסכ בטיממ ול המלישו ןומא הנתנ איה וב יעוצקמ םרוג ידי לע תטטוצמ השיאה יכ אצמנ
 אל רבדה ךא ,ןיאושינה ךלהמב ונרופב ותייפצ לעו עבתנה לש תוינימה ויתויטנו ותולהנתה לע העדי

 .תובר םינש ךשמב השיאו לעבכ תושיא ייח ויח םהו ,הל עירפה
 וא תיתייעבה ותולהנתהו םידליה לודיג ביבס ץרפ יתימאה ךוסכסה היפל החנהה תא קזחמ קר רבדה
 רתוי עירכמהו יזכרמה םרוגכ הז ךוסכסב תוארל שיו ,םידליה יפלכ ,תעבותה לש היניעב ,המילאה
 .עבתנהמ שרגתהל תעבותה לש הנוצרלו התמזויל
 ךא ,תררובמ הלתמאב תוסיאמכ רתויה לכל תעבותה לש היתונעטב תוארל שי הכלה יפל הלא תוביסנב
 הפוצ אוה יכ תעדומ התייה םגו ,תוינימה ויתויטסו ויתויטנ לע 2015 תנשב רבכ העדי איה .ךכל רבעמ אל
 םייתנשכ תוחפל םיליגר תושיא ייח ותיא תויחל הל עירפה אל רבדה ךא ,םילניסקוקב ןיינעתמו ונרופב
 ,ול החלס איה ,הריהצה איהש יפכ .2015 תנשב ולש תינימה תובתכתהה תא התליג איהש רחאל יצחו
 יפכ .םידליה יפלכ ןיגפה אוהש תומילאה תורבגתה םע התייה רבשה תדוקנ .ליגרכ ותא תויחל הכישמהו

 תוינימה ויתויטנ םע ויתויוצרפתה תאו ותוגהנתה תא הרשק איה ,התניחבמ קדצב םג ילואו ,הארנה
 ירוחאמ להנמ אוה ילואש םיינימ םירשקמ היתודשח תא וב החיטמ םג ילואו וב תדשוח איה עקרב רשאכ
 .)'ג ר"ד ח"ודב( ונרופב הייפצב האדוהו ,תויובתכתה דבלמ וחכוה אל רומאכש תודשח  - הבג
 .הינפב ותודוותהו 2015 תנשב תוינימה ויתויובתכתה יוליג רחא טרפב ,קודיצ שי הלא תודשחל םנמא
 דוע לכ תישיא הל עירפה אל ונרופב הייפצו םירבגב ותוניינעתה 'ג ר"ד ינפב הנייצ תעבותהש יפכ םלוא
 התייה רשאכ םלוא .םהיפלכ  תומילאו תויוצרפתה ויה אל דוע לכ ונייהד ,םידליה ןובשח לע אב אל רבדה
 המיכסה אל רבכ ךכל – םידליה יפלכ טרפב ,החפשמה ייח לע תוכלשה עבתנה לש "ותוניינעתה ימוחת"ל
  .ןישוריגה תא המזיו ,תושיאה ייח תא הקיספה איה .תעבותה
 דצמ תומילא לש עוריא היה 25/3/19 םויב :קיתב םיכילההו םיעוריאה לש םינמזה לגרסמ הלוע םג ךכ
 תובקעב ,חוקיפ תחת תויהל שרדנ עבתנה םהיתובקעבש תומילא ירקמ ינש וראות .הניטקה יפלכ עבתנה
 הנגה וצ ןתמ השקיבו 29/4/19 םויב ךוסכס בושייל קית ןידה תיבב החתפ איה ,הארנו ךומס ,הז עוריא
 תובתכתה תעבותה האצמ 2019 ץרמ-שדוח ותואב יכ ןייצל שי .ןישוריג תופוצ הינפשכ ,עבתנה ינפמ
 המילאה ותוגהנתה ןיב הרשק איה הארנה יפכו ,וב התוסיאמ תא קזיח רבדהו עבתנה לש דיינב תינימ
 .ולש םיינימה םירשקהו תויטנה םע ויתויוצרפתהו
 יפלכו היפלכ תילילש הכלשה התייה אל עבתנה לש תינימה ותוניינעתהו ותולהנתהלו דוע לכ ,רמולכ
 ,םלוא .ליעל ןיוצמכ  'ג ר"דל הרמא איהש יפכו ,2015 תנשב היהש יפכ ,החלסו הגילבה איה ,םידליה
 ,התא השק ךוסכסלו תובירמל םרג רבדהו המילאו תיביסרגא תולהנתה ךכמ הדלונ הירבדל רשאכ
 .חולסל הנכומ התייה אל רבכ תעבותה ךכל – םידליה םע השק תולהנתהלו
 תנעטכ תעבותה לש התעיבתב תוארל שי ךכל םאתהב .קיתב ונל הארנה ןוכנה יתדבועה חותינה והז
 ,תדרומ השיאכ הבישחהל אלו הדצמ תושיאה ייח תעינמ תא קידצהל ידכ הב שיש ,תררובמ תוסיאמ
 תקהבומ ןישוריג תליע ךכב תוארל ןיא ךא - שרגתהלו תיבה תא בוזעל ונממ שורדל םג ילוא התניחבמו

 .ח"ש ףלא 360 ךסב  הלש הבותכה תעיבת תא קידצתש
 הב גהנ אל עבתנה הירבדל םג .תעבותה תמזוימ ואב תושיאה יסחי תעינמו ,החכוה אל ןישוריג תליע
 לע וחדנ םידליה יפלכ תומילאה תונעט .תובירמו תילולימ תומילא לע תונעט קר ונעטנו ,תיזיפ תומילאב
 תונעט .חוקיפ תחת תוהש ירדסה ושרדנ אלו ,)הרטשמב קיתה תריגס תוברל( םייעוצקמה םימרוגה ידי

 ויתויטנ יוליג רחאל םגש  התדוה תעבותהו תויה ךמסיהל המ לע ןהל ןיא – תועט חקמו היעטה רבדב
 .ליעל רמאנכ ,ליגרכ ותא תויחל הכישמהו החלס איה תוינימה
  יתכלה ןויד
 ןישוריג תליע ןאכ תמייק םא ןודל םוקמ היה ,םירבג םע ןימ יסחי םייקמה לעבב רבודמ יכ חכומ היה וליא
 לצא םג הארנכו החכוה אל וז הדבוע ,םלוא .תורז םישנ םע ףאנמה לעבב שיש יפכ תונוז העור לש
 ינימה ןכותהש ולש תוינימ תויובתכתה האצמ איהש רחאל ,תודשח לש רדגב קר היה רבדה תעבותה
 ןימ יסחי לש םמויק חכוה אל ךא ,תורעוכמו תונוש תוינימ תויזטנפבו תוננוא ומכ רועיכ ירבדב קסוע םהלש
 .וב ליגר היה עבותהש רוכז בכשמו
 - תעבותה לש התנוע תעינמו תושיאה יסחי םויק לע העפשה התייה אל םג עבותה לש תוינימה ויתויטנל
 םורגל ןיפוליחל  וא  ,םישנ ינפ לע םירבג םע םיסחי םיפידעמה הז גוסמ םירבגב ללכ ךרדב הרוקש רבד



 

 

 ומצע תא ענמ אל עבתנה ,תעבותה ירבדל .ןימ תולחמב תוקבדיהמ קדצומ ששחמ השיאה תנוע לוטיבל
 לע םהיניב ויהש תושקה תובירמה לשב הנישה רדח תא הבזע איהש דע ,תושיא יסחי םהיניב ויהו הנממ
 .םידליה דגנ ,הירבדל ,המילאה ותולהנתה עקר
 ,הלשכמה איה הב ישארה יאנתה - תקהבומ ןישוריג תליע איהש תד לע )רבוע וא( תרבוע תוכלהב םג
 רבודמ ונינפלש הרקמב .תודינב ומכ רוסיא תאיבב וא ,רוסיא תליכא רבדב ינשה גוזה ןב תלשכה רמולכ
 יפלכ הלשכמ לש הכלשה ךכל התייה אל ךא ,םהב ןיינעתה עבתנהש םיישיא האמוט ייחבו תויטסב
 .וגוז ןב תא ןהב לישכמ ונניא ךא ,תורוסא תולכאמ לכואש ימל המוד רבדה .תעבותה
 םיסואמ םניאו םולשב םהמע םהיתושנ ןייורש ןיזחופו םיקיר הברה"ש ילע סיאמ ינידב ח"בה בתכ רבכ
 ירבדב ןיינעתמש רבג םע םייחו תויה ,ןאכ שיש יאדווב תררובמ הלתמאב תוסיאמ ,ליעל רומאכ ."םהילע
 ,םינושמו םינוש םימרוג םע םיינימ םירשקלו הדיגבל םיידימתה תודשחה לע ,הז תוחנ גוסמ האמוט
 איהש רחאל הבותכ תייבג ךרוצל ןישוריג תליע םיקהל ידכ ןיא הלא תוביסנב ,תאז םע .תעבותה תנעטכ
 ונממ השרדשכ )ח"יק ןמיס ז"עהבא רוטה ןושלכ "הנממ ןישוריגה ואצי"( ןישוריגה תא םוזיל הטילחה
 .תושיאה ייח תא הקיספהו הנישה רדח תא הבזע איהש רחאל ,תיבה תא בוזעל
 רוריבב )םסרופ ;20/3/13 םוימ ,860977/1 הינתנ ינבר קית( רחא םוקמב ונבתכש תא ןייצל םוקמה ןאכ
 שי הרואכלש ,אל וא "תונוז העור" לש ןישוריג תליע ללכב ןה םא םינוגמ םישעמו תוינימ תויטס לש םניינע
 :םש ונבתכש םירבדה הלאו ,ידדהל הלא רועיכ יניינע תומדל
 ?תונוז העורכ םניד םאה – םינוגמ םישעמ"            
 לש הבר ל"ז רבונה ןועמש ברה לש ותלאש ןושל הזו ,)טכ ,ג"ח( "שא ידירש"ה לעב לאשנ וז הדוקנב
 :גרובצריו
 דחא שיא הנהו ,ןמקל בתכנה ןיינעב המרה ותעד יל דיגהל השקבב וינפל דומעא םא ת"כעמ לוחמי"
 'ב םדוק היהש )טפשמב=( ןידב )םיטפושה=( םיניידהו תונטק תורענב ודי חלש גרובצריוו לילג תלהקמ
 'יס ע"הבאב תונוז העורל ותומדל שי םא ...םינש 'ד ךשמל )זיוהטכוצ( רהוסה תיבב והוחלש ,תועובש
 ימימ )םיברה יתונוועב=( ה"עב םג ,ג"לק 'יס ויתובושתב יבצ םכחה קספש המל וא ,ההגהב 'א 'עס ד"נק
 ןכא )ש"מהיב לש ןידה רזג=( גורטקה ןכות יתיאר אל – ונתד יפל וניד המ הזכ ןווע לע ןודל יתכרצוה אל
 ".םידליה לש םפוג לש םירתסנ תומוקמב םיידיב העיגנ ידיל אלא שימשת ידיל אב אל יאדוובש ינא רבוס
 :בישה שא ידירשה לעב
 'יה אלש רחאמ ,שרגל ופוכל ןיאש ,ג"לק 'יס יבצ םכח תבושתד אהל ותומדל שיש טושפ רבדה יתעד יפל"
 תאנש הברהו ,םהלש תודע תייבג לע םיכמוס ונא ןיאו ,'וכו לארשי ד"יב י"ע תודע תייבגו הארתה ןאכ
 .הָשוע ,לארשי םֵש תוזבל החמשו לארשי

 .ש"ייע ,א"מרה ירבדב 'ג ףיעס ז"ע 'יס ע"הבאב ראובמ ונידו ,ילע סיאמ :רמול הלוכי םוקמ לכמ לבא
 תואכרע י"ע דוריפה רחאש הב תורתהל ר"תכ לע ,םרב .תואכרע י"ע ונממ דרפיהל הלוכיש יאדו התעמו

 יאדווב זאו ונוצרמו ותעדמ הנשרגי כ"חאש רשפא לבא ,לארשיו השמ תדכ השרגל ותוא ףוכל ד"יבל ןיא
 י"ע לעבה תא ףוכל הל הלילח לבא ,הדיב תושרה ,הז קפסל המצע תא סינכהל הצור םאו .בוטו רשי

 טג ןידכ ,לוספ 'יהי טגה םגו ,טגה תא רדסל הצרי אל )קדצ הרומ=( צ"ומו בר םוש .לארשי ינידב תואכרע
 ".רשכ טגה היהי בוטה ונוצרב כ"חא הנשרגי םא קרו ,השועמ
 לע ללכב ךומסל ןיא ותעדלש םושמ וזה תינורקעה הלאשב קוסעל קקזנ אל "שא ידירש"ה לעב יכ הארנ
 ךשוחה תפוקתב היה רבודמשכ טרפב( ינמרגה טפשמה תיב ידי לע ידוהי ותואל הכרענש תודעה תייבג
 ,"שא ידירש"ה לעב בתכ תאז תורמל .תויעמשמ ־דח ןניא ןאכ תודבועהש ךכ )תירלטיהה תימשיטנאה
 יבצ םכח ת"ושב ש"מכ ותוא םיבייחמ ןיא הערה וכרדמ וב רזח אוה םא טגב בייחש תונוז העורב וליפאש
 .תררובמ הלתמאב ילע סיאמ תנעוטש השיא ןידכ ונודל שי אלא ,)גלק(
 )א ,דנק( א"מרה איבהש תונוז העור לעב לש ןידה רוקמב ןייעל ונילע המוש וזה הלאשב ןודל ידכב ,ןכ םא
 .'תונוז העור לעב' לע טג תופכל ידכ םימעט השולש בתכ הדוגאה .)תומביב( הדוגאה רפסמ ורוקמו

 העורש םושמ התנועל עגונ רבדהש םושמ רמולכ ,"יתונב לע םישנ חקת םא" בותכש םעטהמ דחאה
 ידי לעו ,)וט ,דנק( ןחלושה ךורעה לעב תאז םיעטהש יפכ 'ולצא וקתמי םיבונג םימ'ו רתיהב סאומ תונוז
 ןוממה דוביא ינשה םעטה .התנועב טעממש ידי לע ותשאל יוניע םרגנ תורחא םישנ םע ותוקסעתה
 :ישילשהו .השיאה תא סנרפל המב ול היהי אלש ופוסו "ןוה דבאי תונוז העור" )טכ( ילשמב בותככ



 

 

 םימומ םתואמ ערג הז רבד רמולכ .הדוגאה לעב ןושלכ ,"רידמה קרפד והנה לכמ ערגד" ,הרבסמ
 .שרגל ןיפוכ םללגבש הנשמב םייונשה
 ךריב אלא תאנקתמ השיא ןיאד( םהיניבש ןיאושינה תירב לוקלק לשב אוה רבדה םעט ,תוטשפב
 שרגל םניגב ןיפוכש רידמה קרפב םייונמש םימומ ןתוא לכמ ערג הזו ,)גי הליגמב 'מגה ירבדכ ,התרבח
 רמוש אלו תורחא םישנ םע רקפה ייח יח הלעבש השיאל רתויב סואמהו עורגה רבדה והזש רחאמ
 .ותירב תשאל םינומא
 א ףיעסב םייונשה םירבדה לכבש בתכש ,תונוז העורב הייפכ שיש עמשמ )הס ק"ס דנק( א"רגה ירבדמ
 ת"ושב 'יעו ,והילא רבד ת"ושמ םג ןכ ואיבהש יתיארו ,א"מרה איבהש םירבדל םג ותנווכ תוטשפבו ,ןיפוכ
 .)המ ע"הבא ב"ח( םייח הנחמ
 ךכ לע תכרצנ םגו ,ךכב ליגרו קזחומש ימב קר רומא הז ןידש בתכ )גלק( ותבושתב יבצ םכחה רומאכ
 שרדיתש רמוחו לק ,ןכ םא .התבותכ הדיספהל ידכ הארתה הכירצש תד לע תרבוע ןידב ומכ הארתה
 .טגב לעב תופכל ידכ הארתה
 שיש ברה רועיכה תורמל ,םינוגמ םישעמ תיישעל סחיב יכ הארנ הדוגאה רפסבש םימעטל םאתהב
 םירומאה םימעטה ןכא םאה ןויע ךירצ )םהב ךורכה הלטבל ערז תאצוה רוסיא ןכו( הלאה םישעמב
 םישנ תליעבב ןאכ רבודמ אלש רחאמ ןוה דוביא לש הניחב אל םגו ,התנוע תעינמ ןאכ ןיא .ןאכ םימייקתמ
 ייחו תושיאה לוקלק לש – ישילשה םעטל עגונב .ילשמ רפסבש ןוהה דוביא רמאנ הז לעש ,תורחא
 תישיאה תכרעמה לש ןיאושינה תירב תרפהב אוה תושיאה לוקלק דוסי םא :ןודל םוקמ שי ןאכ ,ןיאושינה
 הז םעט יזא ,תורחא םישנ קיחל ךלוהו וקיח תשא תא בזוע לעבהש ךכב גוזה ינב לש תימיטניאהו
 .ןאכ ךייש ונניא הרואכל
 ,ןנד הרקמב ןכ םא ,הזב הז גוז ינבל שיש ידדהה ןומאה תרפהב ןומט תושיאה לוקלק דוסי םא ,םרב
 ־ המאבו תבב תישפנ העיגפל םרג ףאש רבד – תפתושמה םתבב םינוגמ םישעמ תיישעב רבודמשכ
 תא השע לעבה םא הרואכלו( .'תונוז העור' ןידכ תאז ןודל שיש ןכתיי – ישפנ לופיט תלבק ידכ דע ,ותשא
 םתואמ ערג אל"ד הדוגאה לעב בתכש המ ןכ םאו ).ע"צו ,ןיינעה הנתשי ,תורחא תוניטקב וללה םישעמה
 תא ענומש םומכ וללה םינוגמה םישעמה ןיגב השענש ישפנ קזנב םג תוארל שיש ונייה ,"הנשמבש םימומ
 .ןיאושינה ייח
 העור אוהש לעב ןכו הנשמב םש םייונשה םימומ םתואש רמול םוקמ שי :קפסה ידדצ תא רתוי דדחנו
 תיביטמרונ השיא ךל ןיא .םלועבש םישנה לכב םיוושה םייביטקייבואו םיטלחומ תונורסחכ םיבשחנ תונוז

 .הנשמב םש םייונשש םימומה ול שיש לעב לבקתש וא ,תורחא םישנ םע הב דגובש לעב לבקתו םיכסתש
 םישנ שי ךא .)ונינפלש הרקמב ומכ( םלועל ךכ לע הנחלסת אלש םישנ שי – םינוגמ םישעמל סחיב
 – 'ךרדה ףוס'כ הזה רבשמב תוארל אלו סרהה תא םקשלו תונבל הניסנת ןה השקה העיגפה תורמלש
 הלתמאב ילע סיאמ ןידכ אלא ,תונוז העורב ומכ 'טלחומ יביטקייבוא' ןורסיחכ ךכב תוארל ןיא ןכ םאו

 ד"וה ,זע ןמיס( ח"בב הארו .)שרגל הווצמ אלא בויח אל ףא ]ג ,זע[ א"מרלו( .הייפכ ןיד וב ןיאש תררובמ
 םניאו םולשב םהמע םהיתושנ םייורש םיזחופו םיקיר הברהו" בתכש 'הרצקב סיאמ יניד'ב מ"חב םג
 )."םהילע םיסואמ
 שי וללה םיבורמה תוקיפסה לשב יכ הארנ ,תאז םע .ןויע ךירצב תעכ חיננ וללה תובקונה תולאשה תא
 רפסה ןמ רסח רקיעה רשאכ טרפב – טגב הייפכ קוספל ידכ 'תונוז העור' לש הליע ךכב ריכהל לודג ישוק
 ןידכ לעבה תא ןודל ןיא םג .םיקסופה לכב רכזוהש יפכ היתונוזמו התנוע ,תושיאה יניינע לכ תעינמ – ןאכ
 ףוריצ שרדיי 'תונוז העור' לעב תופכל ידכש םירבוסה שי ,ףסונב .ליעל ונינפל ראבתנש יפכ – דרומ לעב
 ןמיס א"ח ]ל"צז ץילרק ש"רגה[ "המלש תרטע" ת"ושב ואר( הדוגאה רפסב ובתכנש תוביסה שולש לכ לש
 ".)גמ
 .רחא ןיד קספב רבעב ונבתכש םירבדמ ןאכ דע
  
 רתויה לכל אלא ,השיאה לש התאדוהכ תושיא ייח לש העינמ התייה אל ונינפלש הרקמב ,רומאל םאתהב
 תופסונ תוינימ תובותכתל 2019 תנשב רתוי הפשחנ איהש רחאל תררובמ הלתמאב תוסיאמ ןאכ הנשי

 לש הבלל ןיבהל םוקמ שי .ורבג ,הירבדל ,םידליה יפלכ המילאה ותוגהנתהו ,ורבג היתודשח ,עבתנה לש
 תויחלו ךישמהל הנממ תופצל ןיא ,2015 תנשב תחא םעפ ול החלס רבכ איהש תורמל יכ רמולו תעבותה



 

 

 האיבמ העביטמ וז תולהנתה .םילניסקוק םע תורעוכמ תוינימ תויובתכתהלו היפרגונרופל רוכמש םדא םע
 החור תרומל ,םינוש םירתאבו תומוקמב אוצמל שרדנ עבתנהש ינימה ןקרופה לשב ,תיבב םיבר םיחתמ
 .םיעגפנ אל הלש תושיאה ייח םא םג ,ותשא-תעבותה לש
 ךא ,תונוז העורב ומכ ךכב ליגרש ימב םג תד לע רבועב הארתה ןיד ךירצה ותבושתב "יבצ םכח"ה םג
 .הבותכב ותוא בייחל ןיאו שרגל ופוכל ןיא הארתה ול התייה אלו ךכב ליגר וניאב
 ,חכוה אל רבדה ךא ,הנוש היה רבדה םירכז םע ןימ יסחי םויקב ליגרש ימב רבודמ היה וליא ונבתכש יפכ
 רבעמ חכוה אל ךא תוננואו תורבח ירשקבו ,תובתכתהב רבודמ יכ חכוה ןאכ .ונינפלש הרקמה הז ןיאו
 העיגנ ידיל אלא ,שימשת ידיל אב אל יאדוובש"– ל"נה ותבושתב יבצ םכחה לעב בתכש ןושלכו – ךכל
 ."םידליה לש םפוג לש םירתסנ תומוקמב םיידיב
  
 :רומאל םאתהב

  .התבותכ תא תובגל תיאכז אל תעבותהו ,תיחדנ הבותכה תעיבת .

 יפסכמ( תעבותה כ"ב ידי לע תונמאנב םיקזחומה הבותכה םוכס לש תונמאנה יפסכ .
  .עבתנה ידיל ורזחויו ,םימי 7 ךותב וררחושי – )תפתושמה הרידה תשיכר

  
 יאני לאירא ברה
 ןייד
 ןידה קספל םיפרטצמ ונא
 ןיבר ןהכה ןויצ ןב ברה                            ררל לאגי ברה
 ןייד                                                 ד"בא                              
  
 .םיהזמ םיטרפ תטמשהב םסרפל ןתינ 
  
 .)21/01/2021( א"פשתה טבשב 'ח םויב ןתינ
  
  

 ןיבר ןהכה ןויצ ןב ברה                     יאני לאירא ברה                       ד"בא– ררל לאגי ברה
 הכירע ינוקיתו ייוניש ליכהל יושע הז קתוע
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


