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  'א .1 םיבישמה
  'ג .2
  'ג .3
 יבוקעי הלאינדו יעלק יגח ד"הוע י"ע

 
  :הרכזואש הקיקח
 )א( 68 ,33 ,30 ,29 ,28  'עס :1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח
 1996-ו"נשת ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח
 

 :ויצר-ינימ
 .םימואת םהל ודלונו השיא םע תפתושמ תורוהל םכסה לע ומתח ןימ ותואמ גוז ינב *
 יניינעל ש"מיב .םיניטקהמ דחא לש )םושרה( יגולויבה באה אוה גוזה ינבמ דחא לכ
 ןב לש ודליל סופורטופא היהי גוזה ינבמ דחא לכש עבקו םתעיבתל רתענ החפשמ
 יכ קספנ .ונתינש םיווצה תא לטיב יזוחמה ש"מהיב .םיגולויבה וירוה ינשל ףסונב ,וגוז
 םיסופורטופא ןיאשכ קר תישענ תורשכה קוחל )א( 68 ףיעסב שומישה תורשפא
 ינש ןיטק לכלש ,ןנד הרקמב ומכ בצמב אלו אלמ ןפואב דקפתל םילוכיש םייעבט
   .בטיה םידקפתמה םייעבט םיסופורטופא

 ףסונ סופורטופא – תורוה – החפשמ *
 םירוה – סופורטופא – תוספורטופאו תיטפשמ תורשכ *
 ףסונ סופורטופא – סופורטופא – תוספורטופאו תיטפשמ תורשכ *
. 
 השיא םע תפתושמ תורוהל םכסה לע ומתח )1-2 םיבישמה( ןימ ותואמ גוז ינב
 יגולויבה באה אוה גוזה ינבמ דחא לכ .םימואת ודלונ הירפה ךילה רחאלו )3 הבישמה(
 ,עבקו םיבישמה תעיבתל רתענ החפשמ יניינעל ש"מיב .םיניטקהמ דחא לש )םושרה(
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 ודליל סופורטופא היהי גוזה ינבמ דחא לכש ,תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס תארוה חכמ
 .וז הערכה לע רערעמ ש"מעויה .םיגולויבה וירוה ינשל ףסונב ,וגוז ןב לש
. 
 :םיאבה םימעטהמ רוערעה תא לביק יזוחמה ש"מהיב
 – רתוי תירונימ הלאשב אלא תשלושמ תורוה תעיבקל השקבב קסוע אל ןנד הרקמה
 םיסופורטופאכ םישמשמה םירוה ינש רבכ שי ןיטקלש הרקמב ףסונ סופורטופא יונימ
 הלאשל סחיב םג ש"מהיב לע תלטומ תועינצה תבוחו תוריהזה תבוח ,םרב .םייעבט
  .וז

 קוח לח םהבש םירקמב טעמל( הקיספה ריצי ולוכ אוהש יתקיספה תורוהה וצל דוגינב
 ןגועמ תוספורטופאה גשומ ,))דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה
 ןיא .הז יטפשמ ןונגנמ ליעפהל ןתינ םהבש םינוירטירקה תא עבוק אוהו תורשכה קוחב
 ןנד הרקמ לע תולח אל תורשכה קוחל 33-ו 28,29,30 םיפיעס תוארוהש קלוח
 )א( 68 ףיעס תארוהבש לסה ףיעס לע ונניינעב ססבתהל ןתינ םאה הלאשה תלאשנו
 ותמזוימ ףאו ןיינועמ דצ תשקבל ...תע לכב יאשר ש"מהיב":יכ עבוקה ,תורשכה קוחל
 לע םא...ןיטק לש ויניינע תרימשל ול םיארנה םיעובק וא םיינמז םיעצמא טוקנל ,אוה
 תא וחוכמ תונמלו ,"...תרחא ךרדב םאו ןידל סופורטופא וא ינמז סופורטופא יונמ ידי

 ינש םימייק רבכש רחאל – ישילש – ףסונ סופורטופאל יגולויבה הרוהה לש גוזה ןב
 תוביסנב הלילשב ךכ לע הנוע יזוחמה ש"מהיב ?םייעבט םיסופורטופא םהש םירוה
 .ןנד קיתה

 וא 28 םיפיעסב םיטרופמה םירקמב קר עצבל ןתינ ןיטקל ףסונ סופורטופא לש יונימ
 ינשמ דחא םהבש םירקמ לש הרוגס המישרב רבודמ .תורשכה קוחל 29
 קוחל 30 ףיעסו הרושכ דקפתל לוכי וניא וא אצמנ אל םייעבטה םיסופורטופאה
 .ןיטקה תבוטל רבדהשכ תודחוימ תוביסנב קר עצובי הזכ יונימש ,עבוק תורשכה
 תוביסנב סופורטופאכ שמשל לדחש ימ לש ומוקמב אבש עובק יונימב רבודמ
  .ולא םיפיעסב תוטרופמש

 סופורטופא יונימל תויורשפא לש הבחרה רשפאל אב אל תורשכה קוחל )א(68 ףיעס
 אלל םידקפתמו םירישכ םירוה ינש ןיטקל ובש בצמב רבודמש העש ,ןיטקל ףסונ עובק
 לש ויניינע לע רומשל" דעונש ירויש ףיעס אוה הז ףיעס .ויכרצ לכל םיגאוד רשא יפוד
 ןיטקה תבוט רשאכ ,ונייהד .עובקמ לידבהל ינמז ךרוצ ךכב ררועתמש העש "ןיטק
 םירוה ינש ןיטק לכל ,ונניינעבש העשמ .וילע ןגהל תנמ לע הגירח הלועפ תבייחמ
 ש"מעב עבקנש יפכ .הז ףיעסב שומישל הקדצה ןיא ,ויכרצ לכל םיגאודה םיאלפנ

 ,יטרפ םכסה תועצמאב תורוה רוציל ןתינ אלש םשכ" :)זכרמ ד"ספ( 52550-10-10
 תועובקה םיכרדב קרו ךא אלא וז ךרדב ןיטק לע תוספורטופא רוציל ןתינ אל ךכ
  ."קוחב

 .ישילש סופורטופאל גוזה ןב יונימ תשרוד םיניטקה תבוטש םינעוט םיבישמה
 ןוגכ םיניטקב לופיטב םיישקל םרוג יגולויב וניאש גוזה ןבל דמעמ רדעה ,םתנעטל
 יכ רובס וניא ש"מהיב ,םרב .ךוניחה תודסומב םושירל וא םילוחה תפוקל היינפב
 סופורטופא לש דמעמ תקנעהו קוחל )א( 68 ףיעסב שומיש םיקידצמ ,ולא םיישק
 םכסה תכירע וא חוכ יופיי תועצמאב הז גוסמ תויעב תיקלח ולו רותפל ןתינ .ףסונ

 םינתינו םיבייחמ הז גוסמ םימכסה יכ עבק רבכ הז בכרה .ןיד קספ לש ףקות לבקיש
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 םנידש הביס ןיאו םיסופורטופא ינש םע "תורדתסמ" תוחפשמה בור ,ףסונב .הפיכאל
 .הנוש היהי םיבישמה לש
 םיסופורטופא ינש רבכ שי םהבש םירקמב ףסונ סופורטופאב הרכה ,ש"מהיב תדמעל
 וא "קרפתת הליבחהש" הרקמב ןיטקה תבוטב העיגפל איבהל הלולע ,םייעבט
 ןיא םויכ ?תוקולחמה וערכוי דציכ .םיסופורטופאה תשולש ןיב תועד יקוליח ועלגתיש
 תבוטב ועגפייש תוקולחמ יובירל איבהל לולע רבדהו ןידב הרורב הבושת ךכל
 תבוט תניחבמ םויכ ישילש סופורטופא יונימב ןורתיה תא לוקשל ונאובב ,ןכל .םיניטקה
  .רבוג יונימה יא ,דיתעב איבהל ילוא לולע הז יונימש ןורסיחה תמועל םיניטקה
 איבהל לולע ,ןנד הרקמ ומכ הרקמב ישילש סופורטופא יונימל חתפ תחיתפ :ןכ לע רתי
 היח םאה םג ובש הרקמב אמגודל .רתוי וא יעיבר סופורטופא יונימל תושירדל םג
 .םיניטקל ףסונ הרוהכ ת/דקפתמ תב/ןבו רוביעה ךילה תליחת ינפל דוע תויגוזב
 וא ודלי תא רבד לכל םירוהכ םילדגמש גוז ינב דצמ ףא השירד תולעל הלולע ,ףסונב
  .םידליה לע סופורטופא לש דמעמ לבקל ,םגוז ןב לש םהידלי

 ישילש סופורטופא תונמל ןתינ םהבש םיבצמהו תולובגה תעיבק יכ רובס ש"מהיב
 תא תורשכה קוחב ליבגה קקוחמה דוע לכו קקוחמה תעיבקל םאתהב תויהל הכירצ
 תושעל םוקמ ןיא ,םייפיצפס םירקמל ףסונ סופורטופא תונמל ןתינ םהבש םיבצמה
 תבוטש םידחוימ םירקמב אלא – תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס – "לסה ףיעסב" שומיש
 .ישילש סופורטופא תפסוה תבייחמ ןיטקה
 

ןיד קספ  
 

 :הליש ילתפנ טפושה

 

 18-12-1540 ש"מת( 31.12.19 םוימ החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש וניד קספ לע רוערע ונינפל

 2 – ו 1 םיבישמהמ דחא לכש עבקו םיבישמה תעיבתל רתענש ,)דקש םרוהי טפושה 'בכ יפמ

    .םיגולויבה וירוה ינשל ףסונב ,וגוז ןב לש ודליל סופורטופא היהי

 

 יתדבוע עקר .א
 

 וטילחהו 2007 תנשמ וידחי םייחש ןימ ותואמ גוז ינב םה )גוזה ינב :ןלהל( 1-2 םיבישמה .1

 לכ לש וערז .)םאה :ןלהל( 3 הבישמה םע תפתושמ תורוה תועצמאב םלועל םידלי איבהל

 ולתשוה תורפומה תויציבהו תויציב תמרותמ ולבקתהש תויציבב הרפוה גוזה ינבמ דחא

 ,םיניטק ינש הבוט העשב ודלונ 00.00.15 םויבו התרה םאה .ל"וחב םאה לש המחרב

 )'ז( דחא דולי לש ויבא אוה 1 בישמהש ררבתה תוהבא רוריבל תיטנג הקידב רחאל רשאכ

 תוהבאה .תוהבאל ןיד יקספ ונתינ םאתהבו )'א( ינשה דוליה לש ויבא אוה 2 בישמהו

 םאו םושר בא שי םיניטקהמ דחא לכל ךכיפלו ןיסולכואה םשרמב המשרנ הרומאה

 .המושר
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 לע רהצוי ובש ןיד קספ ןתנייש ורתע התרגסמבש העיבת ושיגה םיבישמה 5.12.17 םויב .2

 ףסונב ,םיניטקהמ דחא לכ לש ףסונ באכ םשריי גוזה ינבמ דחא לכש ךכ ,תשלושמ תורוה

 םהש תפתושמה תורוהה ימכסה רואל רתיה ןיב ,תאז .םימושרה םייגולויבה םירוהל

 .תשלושמ תורוה לע ומיכסה םה םתרגסמבש וכרע
 

 יטפשמה בצמה יפ לעש עבקו םיבישמה תעיבת תא אמק טפשמה תיב החד 18.10.18 םויב .3

 םירוההש לככ יכ ,ןידה קספב עבקנ ףסונב .םירוה השולשב ריכהל תורשפא ןיא ,לארשיב

 תוחפ דעסב רבודמ"ש ירה ,הרוהה לש וגוז ןבל תוספורטופא תויוכז תונקהל םיניינועמ

  ."הנידמה תדמע ןיבל םיעבותה תדמע ןיב הרשפ הווהישו תכל קיחרמ
 

 4.1.21 םויב ונינפל ךרענש ןוידה תרגסמב םלואו ,הז ןיד קספ לע רוערע ושיגה םיבישמה .4

 רואל רתיה ןיב תאזו )15 הרוש 2 'מע( רוערעהמ םהב םירזוח םהש םיבישמה ועידוה

 מ"עב( תשלושמ תורוהב ריכמ אל ילארשיה ןידהש עבקש ןוילעה טפשמה תיב תקיספ

 .)3518/18 מ"עב :ןלהל – 3.2.21( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ ש"מעויה כ"ב 3518/18
 

 ןיטקל ףסונ סופורטופאל גוזה ינבמ דחא לכ יונימל העיבת םיבישמה ושיגה 2.12.18 םויב .5

 םידדצה תומכסה תא תפקשמ סופורטופאה תפסוהש ונעט םיבישמה .ודליכ םושר וניאש

 תא תפקשמ איהו ןיטקה לש יטנגה ןעטמל רשק אלל םידליל הרוה היהי דחא לכש

 .םהיכרצ לכל וידחי םיגאודו ףתושמב םיניטקה תא םילדגמ גוזה ינב .לעופב תואיצמה

 ,סופורטופאל יגולויבה הרוהה וניאש גוזה ןב לש ויונימו םירוה גוזה ינבב םיאור םיניטקה

 ךרוצל לשמל ץוחנ ףסונ סופורטופא יונימש ,םג ונעט םיבישמה .םיניטקה תבוטל איה

 לש סופורטופאל תידעלב הרוסמה תרחא הלועפ לכלו םיניטקל יאופר לופיט תקנעה

 םייח םהש תיתחפשמה תרגסמב תואדוו תשוחת םהל הנקי ףא רבדה ,םהירבדל .ןיטקה

 .הב
 

 יונימ ןנד הרקמב רשפאמ אל ןידה ותנעטלש רחאמ םיבישמה תריתעל דגנתה רערעמה .6

 ןעט ףסונב .םיניטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע הניא השקבל תורתעיהו ףסונ סופורטופא

 .ףסונ סופורטופא יונימ הקידצמ אל ןיטקל יגולוכיספ הרוה לש ומויקש ,רערעמה
 

 תוביסנבש רמאנ 5.12.19 םויב שגוהש ריקסתבו ריקסת תשגה לע הרוה אמק טפשמ תיב .7

 .ףסונ סופורטופא יונימב ךרוצ ןיא ןנד הרקמ
 

 2 –ו 1 םיבישמה יונימ לע הרוהו םיבישמה תעיבת תא לביק אמק טפשמ תיב .8

 .)ןידה קספ :ןלהל( םיניטקל םיפסונ םיסופורטופאל
 

 .רוערע שיגהו ןידה קספ םע םילשה אל רערעמה .9
 

 ןידה קספ תיצמת .ב
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 :ןלהל( 1962 – ב"כשת תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל )א( 68 ףיעסל םאתהב .1

 הרימש ךרוצל ,סופורטופא יונימ ןוגכ םיעצמא טוקנל טפשמה תיב ךמסומ )תורשכה קוח

 רבכ שי ןיטקל םא ףא ,ףסונ סופורטופא ןיטקל תונמל ןתינש ,ןאכמ .ןיטק לש ויניינע לע

 .םייעבטה ויספורטופא םהש םירוה ינש
 

  .ףסונ סופורטופא יונימב ךרוצ ןיאש ריקסתה תצלמה תא לבקל םוקמ ןיא ,ןנד הרקמב .2

 תוצלמהמ תוטסל שיו דבלב טפשמה תיבל הרוסמ הב הערכההש תיטפשמ הלאשב רבודמ

 תליע תמייק םאהו םיניטקה בצמ תא רפשי יונימה םאה הלאשה תא ןחבש ריקסתה

 .קרפה לע תדמועה הלאשה וז אל רשאכ ,תוקקזנ
 

 םיבישמהש רחאמ .הלוכ החפשמה תבוט םע דחואמב םיניטקה תבוט תא ןוחבל שי .3

 םידליה םע ביטיהל ידכ הב שיש תשבוגמו הדיחא תיזח תגצה ךותו ףתושמב" םילעופ

 הקיספ לכש ירה ,םינוש םידבר וב שיש יתחפשמ את הבש תואיצמ םהל רציילו

 םלשה" ןורקיעב העיגפל חרכהב איבת םיעבותה לש הבשחמהו חורה ךלה תרתוסה

 השולש םימייק הב היצאוטיסה ךותל ודלונו ורצונ םידליה ..."ויקלח ךס לע הלוע

 יטרפה ןוצרה לש הימונוטואב ברעתמ טפשמה וב הרקמב רבודמ ןיא ...םירוה

 היהי ךכב אקוודש ירה ברעתנ אלש לככו םא .ךכמ ךופה םא יכ העיבתל תורתעיהב

 ."םדאה דובכ לש יוטיב הווהמה ,יטרפה ןוצרה לש הימונוטואב תוברעתה םושמ
 

 יטנגה ןעטמל רשק אלל ,ונב היה וליאכ םיניטקהמ דחא לכ יפלכ לעופ גוזה ינבמ דחא לכ .4

 תולהנתהו לוברס ךשמה" :איה תועמשמה העיבתה החדית םא .םיניטקהמ דחא לכ לש

 םימואת םיחא םה םיניטקה ,ןכ ומכ ."הלוכ החפשמה וא םיניטקה תבוטל הניאש

 .השעמל סופורטופאכ שמשמ יגולויבה הרוהה לש גוזה ןבו ןיינעו רבד לכל םיחאכ םילדגש

 ןיב תונושה תריצי" .םיניטקה ןיב תואחא יסחיו ןויווש וחטבוי תוספורטופאה וצ ןתמ י"ע

 וא םילוח תפוקל םתחקל לוכי גוזה ינבמ ימל רשאב תינקווד העיבק ךות םידליה

 ןיקתה ישגרה רשקה לכסלו םהלש תואחאה תשוחתב םוגפל היושע ,םירוה תפיסאל

 ."םידליה ןיבש
 

 לוטיבב ךרוצ היהיש לככ .תורוה ומכ יפוס וניאו ךיפה אוה תוספורטופא יונימ לש דעסה .5

 םיבוט םירוהב רבודמ .ךכ ךרוצל םיאתמה ךילהב טוקנל היהי ןתינ ,תוספורטופאה

 עגפיי אל ףסונ סופורטופא יונימו ףתושמב םהידלי לודיג ךרוצל תונכב םילעופש םיביטימו

 .םהל ליעוי אלא םיניטקב
 

 רערעמה תונעט תיצמת .ג
 
 קר הז יונימ רשפאמו ןיטקל ףסונ סופורטופא יונימל תורשפאה תא ליבגמ תורשכה קוח .1

 היונמה הליע לש המויק אוה םהב ןושארהש ,םירבטצמ םיאנת השולש לש םתומייקתהב
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 תוירוהה םהיתובוח תא אלמל םילגוסמש םיגולויב םירוה ינש שי םיניטקלש העש .קוחב

 .םהילע ףסונ סופורטופא תונמל םוקמ ןיא ,ןיטקה יפלכ
 
 יונימל יאנת תווהמש תויפיצפסה תוליעה תא םיעבוק תורשכה קוחל 29 –ו 28 םיפיעס .2

 הביס שישכ קרש איה קקוחמה תדמעו הרוגס המישרב רבודמ .ןיטקל ףסונ סופורטופא

 תועובקה תוידוחייה תוביסנב ףסונ סופורטופא תונמל ןתינ ,ןיטקה תבוט רואל תדחוימ

 תודחוימ תוביסנ ,קוחב העובקה הליע :םה םירבטצמה םיאנתה תשולש .ולא םיפיעסב

 קספנ ףא ךכו ולא םיאנתב תודמוע אל ןנד הרקמ תוביסנ .ןיטקה תבוט וזש החכוהו

 ד"ספ :ןלהל – 22.10.19( ]ובנב םסרופ[ 'חאו .מ.ד 'נ 'חאו .נ.ע 10-10-52550 ש"מעב

 .)זכרמ
 

 לע תוספורטופא רוציל ןתינ אל ךכ ,יטרפ םכסה תועצמאב תורוה רוציל ןתינ אלש םשכ .3

 הז בכרה י"ע עבקנ ףא ךכ .קוחב תועובקה םיכרדל םאתהב קר ןכ תושעל ןתינו ןיטק

 העט .)ינולפ ד"ספ :ןלהל – 2.4.20( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ ינולפ 19-05-23848 ש"מעב

 28 םיפיעס חוכמ ףסונ סופורטופא תונמל ןתינ אלש ותעיבק תורמלש העש ,אמק ש"מהיב

 רבדהש עבק אוה ,ןנד הרקמב םימייקתמ אל םהיאנתש תויה תורשכה קוחל 29 – ו

 .תורשכה קוחל )א(68 ףיעס חוכמ ירשפא
 

 ישגר וא יטרקנוק ךרוצ" ההוז אלש עבקנ ריקסתבש תורמלש העש אמק ש"מהיב העט .4

 םייגולויב םירוה ינש שי םיניטקהמ דחא לכלו ףסונ סופורטופא יונימל "הזה ןמזב

 ךרצנ וניא יונימה ,ןנד הרקמב .םיבישמה תעיבתל רתענ אוה ,םהיכרצ לכ תא םיקפסמה

 בטיה םילפטמ םיבישמהש רמאנ ריקסתב .םיניטקה בצמ תא ביטיהל ידכב וב ןיאו

 םיסופורטופאכ םישמשמ אל 1-2 םיבישמהש הדבועב ןיאו אלמ הלועפ ףותישב םיניטקב

 ומצעב עבק אמק ש"מהיב .םהב לופיטה ןפואב עוגפל ידכב ,יגולויבה םנב וניאש ןיטק לע

 םושמ היה אל ךכבש ירה ,התוחדל ןוכנ אצומ יתייה םא ןיבו העיבתל  רתעיא םא ןיב" יכ

   ."םיניטקה לש םמלוע ירדס יוניש
 

 ךות קקוחמה עבקש תויפיצפסה תוביסנה תרגסמב אלש ןיטקל ףסונ סופורטופא יונימ .5

 תובחר תוכלשהל ליבוהל לולע רשא קלקלח ןורדמ הווהמ" ,תשרופמה ותנווכמ הייטס

 לולע ףסונ סופורטופא יונימ ,ףסונב ."םהילא ןווכתה אל קקוחמה יכ רורב רשא ,ףקיה

 וררועתי םא וא יתחפשמה אתה תוקרפתה לש הרקמב םיניטקה לש םתבוטב עוגפל

 השולש ןיב הטלחה לבקתת דציכ רורב אל .םיסופורטופאה ןיב תועד יקוליח

  ?םלוכ תמכסהב ךרוצ היהי וא בור קיפסי םאה .םיסופורטופא
 

 קוחל )א( 68 ףיעס תא ונייהד ,תיללכ קוח תארוה ליחהל רחב רשאכ אמק ש"מהיב העט .6

 רשא ,הז קוחל 30-28 םיפיעסב תוטרופמש תויפיצפס קוח תוארוה םוקמב ,תורשכה

 קוח תוארוה ויפל ללכל דוגינב ,תאז .ןיטקל ףסונ סופורטופא יונימל תיתדוקנ תוסחייתמ
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 תוארוה לש הרורב הפיקע הווהמ וז העיבק .תיללכ קוח תארוה לע תורבוג תויפיצפס

 .תאז רשפאל ןתינ אלו תורשכה קוחל 30-28 םיפיעס
 

 קר רשפא קקוחמה .תיעטומ איה תורשכה קוחל )א( 68 ףיעסל אמק ש"מהיב תונשרפ .7

 סופורטופא הז ףיעסל םאתהב תונמל ןתינ אלו ןידל סופורטופא וא ינמז סופורטופא יונימ

 ןתינ אל .וז תורשפא םג ריכזמ היה קקוחמה ,ירשפא היה רבדה  םא יכ הקזח .עובק

 וז תונשרפ .קוחב תורחא תושרופמ תוארוה רתוסה ןפואב הז ףיעסב שומיש תושעל

 תנווכ תאו קוחה ןושל תא דגונ אוהו לילעב ריבס יתלבו יתוכאלמ קותינ" הווהמ

 ."קקוחמה
 

 תויגוז םימייקמ דוריפב םייחה םירוה םהב םירקמל םג הכלשה תויהל הלולע ןידה קספל .8

 קספ ץומיא .הרוהכ לעופב שמשמ אוהש תורמל ,ןיטקה לש והרוה וניאש רחא םדא םע

 ףאו םיסופורטופא העברא לש לאיצנטופל םישורג םהירוהש םידליה ללכ תא דימעי ןידה

 עובקל ןתינ אלו קקוחמל הרוסמש תכל תוקיחרמ תוכלשה תלעב העיבקב רבודמ .רתוי

   .תיטופיש הטלחהב תאז
 

 דמעמ קינעהל םנוצר םושמ קר םייעבטה םירוהה י"ע שקבתמ ףסונה סופורטופאה יונימ .9

 קוחל )א( 68 ףיעסב שומיש תושעל ןתינ ,םרב .םמצע ןיבל םניב ונגיע םהש תומכסהל יקוח

 אמק ש"מהיב עבקש יפכ ,ןנד הרקמב .ןיטקה תבוטל יטרקנוק ךרוצ הלועשכ קר תורשכה

 ןיאו םיניטקה תבוטמ יהשלכ הבוטב עוגפל ידכב םיבישמה תשקב תייחדב ןיא ,ומצעב

        .רוערעה תא לבקל שי ןכלו ךרוצ לכ ךכב

 

 םיבישמה תונעט תיצמת .ד
 

 'נ םינמואה םירוהה תינולפו ינולפ 4896/15 א"ערב העבקנש הכלההמ םלעתה רערעמה .1

 תונמל ןתינ היפל )םינמואה םירוהה ד"ספ :ןלהל – 6.10.15( ]ובנב םסרופ[ ש"מעויה

 אוה יונימל ןחבמהו תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס תוארוה חוכמ ןיטקל ישילש סופורטופא

 תוניטקה לע םיסופורטופאל הנמואה ירוה ינש ונומ םינמואה םירוהה ד"ספב .דליה תבוט

 ישילש סופורטופא תונמל העינמ ןיא ןכלו הניטקה תבוט רואל יגולויבה באל ףסונב

  .ןיטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע רבדהשכ
 

 דוגינב ,תאז .םיניטקה תדילמ דוע וב םיניינועמו יונימל םימיכסמ םירוהה ,ןנד הרקמב .2

 םאה לש גוזה תב יונימל דגנתה יגולויבה באה םהבש ,ינולפ ד"ספלו זכרמ ד"ספל

 םיפיעס חוכמ אלו קוחל )א( 68 ףיעס חוכמ יונימל ורתע םיבישמה .תפסונ תיספורטופאל

 תורישכב וא דוקפתב היעב תמייק וב בצמב םיקסועה תורשכה קוחל 33 – ו 29,28

   .םיגולויבה םירוהה
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 האצותה ."החפשמ ייחלו תורוהל תיתקוחה תוכזה לש המשגה" איה םיבישמה תשקב .3

 םימואת םיחא םהש םיניטקה ייח תואיצמל יטפשמ יוטיב ןתמ איה יונימה לש תישעמה

 אלל ןיינעו רבד לכל תובא ינשכ םתוא םילדגמ גוזה ינב ינש ובש יתחפשמ אתב םילדגה

 גוזה ינב ינש תא םיהזמ םיניטקה .םיניטקל םהמ ימ לש יטנגה רשקל רשק אללו לדבה

 .םתבוט וזו םהיתובאכ
 

 ןמז לכ .קרפה לע תדמוע םתבוט קרש ןנד םיניטקל םיעגונ אל רערעמה הלעמש תוששחה .4

 ימל רשפאל תנמ לע יחרכה תוספורטופאה וצ ,תוחונמ ימ לע להנתמ יתחפשמה אתהש

 תפוקל םתוא תחקל ןוגכ ,םידליה רובע תויסיסב תולועפ עצבל לעופב םידליה תא לדגמש

 תא ןובשחב חקיי טפשמה תיב אליממ ,ךוסכס ררועתי םא .ןגל םתוא םושרל וא םילוח

 הטלחהה תובכרומ .םהלש הרוהכ רכומ וניאש ירקיע לפטמ םע ולדג םיניטקהש הדבועה

 םיניטקהש הדבועהמ אלא תוספורטופאה וצ לש ומויקמ עבנת אל לבקל ךרוצ היהיש

 .לדבה לכ אלל ,םהלש םיירקיעה םילפטמכ םישמשמה םירגובמ השולש םע םילדג
 

 םינש שמחל ינמז סופורטופא יונימ לע םכסויש אמק טפשמה תיב תעצהל ונענ םיבישמה .5

 אוה תוספורטופאה וצ .וז העצה החד רערעמה םלואו תודגנתה היהת אל םא שדחתיש

 השקבב טפשמה תיבל תונפל לכוי םיבישמהמ דחא לכ ,יוניש לוחי דיתעבש לככו ךיפה

 .סופורטופאה דמעמ תא תונשל
 

 הליע לש המויקל השירדה .בחר אוה תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס יפל תעדה לוקיש ףקיה .6

 ויתויוכז תא רצמ יונימהשכ תמייק ףסונ סופורטופא יונימל לקשמ תדבכו תדחוימ

 תויוכז ,ןנד הרקמב .ולש הימונוטואב עגופו ודליל סחיב יעבטה הרוהה לש ויתובוחו

 םיגולויבה םירוהה דצמ תודגנתה לכ ןיאו םאולמב םירמשנ םיגולויבה םירוהה תובוחו

 החפשמ ייחל םתוכז תא םישגהל םיצור םתשולש ,אברדא .ףסונ סופורטופא יונימל

 .םהייח תואיצמל םאות היהי יטפשמה םבצמש איה םיניטקה תבוטו
 

 םימייק לעופב"ש ריקסתב עבקנ םגו הנחבא לכ אלל םיניטקב םילפטמ גוזה ינב ינש .7

 הווהמ ,ףסונ סופורטופא יונימל םוקמ ןיאש ס"ועה תצלמה ."םימואתל םירוה השולש

 אמק ש"מהיב החד קדצבו תיטפשמ הלאשב רבודמש תויה התוחמתה םוחתמ הגירח

 גוזה ינב יונימ תא הקידצמה "תדחוימ הביס" הווהמ םיניטקה ייח תוביסנ .וז הצלמה

 תובוחו תויוכזמ רבד ערוג אל הז יונימ .יגולויבה ןבה וניאש ןיטקל םיסופורטופאל

 .וב עגופ אלו םיגולויבה םירוהה םע ירוהה רשקה לע רמוש יונימה  .םירחאה םיבישמה

 ןוגכ םרובע לועפלו םיניטקה רובע תוטלחה לבקל גוזה ינבמ דחא לכל רשפאי יונימה

 .םיניטקה תבוט םשגות ךכו יאופר לופיטב ךרוצ שישכ
 

 תאו םיניטקה ןיב ןויוושה תא חיטבהל תנמ לע םג וצה ןתמ תא תבייחמ םיניטקה תבוט .8

 תוטלחה תלבקב ישוק היהי דיתעבש ןכתיי היפל רערעמה תנעט .םהיניב תואחאה יסחי

  .הייאר םושב ךמתנ אלש ששחב רבודמ .אמלעב הנעט איה
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 םיניטקה לש תדחוימה םהייח תואיצמב בשחתמה ,ןידה תוארוה לש ןוכנ םושיי .9

 ןיפוליחלו רוערעה תייחדו םנכ לע תוספורטופאה יווצ תרתוה תא תבייחמ ,םתבוטבו

 םא אלא ,םינש שמחל תחא תיטמוטוא שדחתיש דבלב םינש שמח ךשמל ינמז וצ ןתנייש

 .בצמה יונישל טפשמה תיבל השקבב הנפיי םידדצהמ ימ ןכ
 

 הערכהו ןויד .ה
 

 ]ובנב םסרופ[ 'חאו םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עבב .1

 :יכ לדנה טפושה 'בכ עבק )1.4.15(
 

 ."...ןידה תוברועמו חוקיפ ,תוריהז תשרדנ ןידה עבטל עבטה ןידמ רבעמב"

 

 :יכ "הקיזל הקיז" חוכמ תורוה תעיבקל סחיב ,3518/18 מ"עבב ןייצ םג לדנה טפושה 'בכ

 

 םיינורקעה םיווקל תיברמ תודמציה ךות ,הבר תוריהזב הז יתקיספ ןורתפ ליעפהל שי"

 םג תעבונ הקיזל הקיז סיסב לע תורוהה תרדגהב תשרדנה תוריהזה ...קקוחמה הוותהש

 םינופו "תיעבטה הדלוהה לדוממ םיקחרתמש לככ" ,ןכש – םייתוהמ םילוקישמ

 דולייה תבוט לע ןגהל ,ךילהתה לע חוקיפה תא ריבגהל יואר ,רתוי תובכרומ תורודצורפל

 ."...לוק ול שמשלו ,ידיתעה

 אקווד .החפשמה יניד לש הז ףנעב תוריהזב דועצל טפשמה תיב לע יכ איה יתפקשה"

 בצקה ,ונכותב םייחה םידליל תורגסמ עובקל ץלאנו ,המידק דעוצ טפשמה תיבש ינפמ

   ."דודמ תויהל בייח

 

 :יכ זכרמ ד"ספב ןייצ ןמציו טפושה 'בכ .2
 

 תוכלשה הל רשא היגוס ...יתחפשמה אתה לש ותרוצ אוה ןודנה אשונה רשאכ...

 תבייחמה תיטרפ הקוצמ ןיא רשאכו רתויב תויתועמשמ תוילכלכו תויתא ,תויתרבח

 םתרכה דצב םייגולויבה םהירוה תא םידליל שי ירהש ,זופחו ריהמ ,םוריח ןורתפ

 ידיב הכאלמה ריתוהל יואר ,תיתועמשמו תמייק תוחכונכ תרערעמה תוחכונב תישיאה

 ללכ תניחב רחא השעי רשא ללוכ לכשומ הוותמ רוציל לכויש תנמ לע ,קקוחמה

 םירקמל תוסחייתה ךות יטפשמ הוותמ תיינב ןכש ,ונממ עובנל תויושעה תוכלשהה

 שרדנה לכ תא תללקשמ הניאו תנזואמ הניאש תיתקיספ הקיקח רוציל הלולע ,םיינטרפ

      ."רוביצה לש וללכל

 
 יונימ - רתוי תירונימ הלאשב אלא תשלושמ תורוה תעיבקל השקבב קסוע אל ןנד הרקמה .3

 .םייעבט םיסופורטופאכ םישמשמה םירוה ינש רבכ שי ןיטקלש הרקמב ףסונ סופורטופא

 .ונינפבש הלאשל סחיב םג טפשמה תיב לע תלטומ תועינצה תבוחו תוריהזה תבוח ,םרב
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 תויעב תיקלח ולו רותפל תנמ לע ,םרדגמ ואצי םיתיעלו ךרד תרבכ וכלה טפשמה יתב

 ינבל ודלונש םידליב רבודמשכ דחוימב ,תושדחה הדלוהה תוקינכטמ האצותכ וררועתהש

 הרוהה וניאש גוזה ןבל הקיזל הקיז חוכמ םייתקיספ תורוה יווצב הרכהה .ןימ ותואמ גוז

 םייטפשמה םיצמאמהו הז גוסמ תורוה תרוצב הרכה .ךכל תקהבומ אמגוד איה ,יגולויבה

 ירהש ,םיניטקה תבוטל הנושארבו שארב ודעונ ,תונושה תואכרעה ידי לע ושענש םיריבכה

 טפושה 'בכ ןייצש יפכ ,םרב .החפשמה יניד לש "ןנעה דומעו שאה דומע" אוה הז ןורקיע

 יתקיספה תורוהה וצ ,)24.1.19( ]ובנב םסרופ[ ש"מעויה 'נ תינולפ 4880/18 מ"עבב זוזמ

 ןידב ןגעת רשא הקיקחב אשונה תרדסהל דע תואיצמה חרוכ לש רצות ינמז ןורתפ" אוה

 רבדהש יפכ ,היאנת תאו יתקיספה תורוהה וצ דעוי ןהל תוביסנב תורוהל תוכזה תא

 ."ץומיאה קוחבו תואקדנופה קוחב השענ
 

 קוח לח םהבש םירקמב טעמל( הקיספה ריצי ולוכ אוהש יתקיספה תורוהה וצל דוגינב .4

 גשומ ,)1996 – ו"נשת )דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה

 ליעפהל ןתינ םהבש םינוירטירקה תא עבוק אוהו תורשכה קוחב ןגועמ תוספורטופאה

 קוחל 33 – ו 30,29,28 םיפיעס תוארוהש םימיכסמ םיבישמה םג .הז יטפשמ ןונגנמ

 םירוהה דחא תמ ובש בצמ לע רבודמ אל ,וניניינעב ירהש .ןנד הרקמ לע תולח אל תורשכה

 םירקמה דחאב םיקסוע ונא ןיאש ךכ ,ויתובוח תא אלמל לוכי אל םהמ דחאש וא הלילח

 ש"מהיבו תונביהל םיבישמה םיצור וילעש יטפשמה סיסבה .ל"נה םיפיעסב םיטרופמה

 .תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס אוה ,ןידה קספ תא וילע ןיעשה אוה ףא אמק
 

 :יכ עבוק "הרימש יעצמאל תיללכ תוכמס" איה ותרתוכש ,הז ףיעס .5
 

 םיעצמא טוקנל ,אוה ותמזוימ ףאו ןיינועמ דצ תשקבל ...תע לכב יאשר טפשמה תיב"

 סופורטופא יונמ ידי לע םא...ןיטק לש ויניינע תרימשל ול םיארנה םיעובק וא םיינמז

 ."...תרחא ךרדב םאו ןידל סופורטופא וא ינמז

 

 ףסונ סופורטופאל יגולויבה הרוהה לש גוזה ןב תא תונמל הז ףיעס לע ססבתהב ןתינ םאה

 ?םייעבט םיסופורטופא םהש םירוה ינש םימייק רבכש רחאל - ישילש –

 

 יונימ .תילילש הבושתה ןנד קיתה תוביסנבש רובס ינא ,אמק טפשמה תיב תדמעל דוגינב .6

 קוחל 29 וא 28 םיפיעסב םיטרופמה םירקמב קר עצבל ןתינ ןיטקל ףסונ סופורטופא לש

 םיסופורטופאה ינשמ דחא ,רומאכ םהבש םירקמ לש הרוגס המישרב רבודמ .תורשכה

 יונימש ,עבוק תורשכה קוחל 30 ףיעסו הרושכ דקפתל לוכי וניא וא אצמנ אל םייעבטה

 אבש עובק יונימב רבודמ .ןיטקה תבוטל רבדהשכ תודחוימ תוביסנב קר עצובי הזכ

   .ולא םיפיעסב תוטרופמש תוביסנב סופורטופאכ שמשל לדחש ימ לש ומוקמב
 

 עובק סופורטופא יונימל תויורשפא לש הבחרה רשפאל אב אל תורשכה קוחל )א(68 ףיעס .7

 יפוד אלל םידקפתמו םירישכ םירוה ינש ןיטקל ובש בצמב רבודמש העש ,ןיטקל ףסונ
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 "ןיטק לש ויניינע לע רומשל" דעונש ירויש ףיעס אוה הז ףיעס .ויכרצ לכל םיגאוד רשא

 הלועפ תבייחמ ןיטקה תבוט רשאכ ,ונייהד .עובקמ לידבהל ינמז ךרוצ ךכב ררועתמש העש

 ינשמ דחא לשמל םא ןוגכ םימיוסמ םירקמב יכ ללוש ינניא .וילע ןגהל תנמ לע הגירח

 ףיעס יפל ישילש סופורטופא תונמל םוקמ היהי ,ץראה תא בוזעי םיניטקה לש םירוהה

 ,ויכרצ לכל םיגאודה םיאלפנ םירוה ינש ןיטק לכלש העש ,ןנד הרקמ תוביסנב ,םרב .הז

 תורוה רוציל ןתינ אלש םשכ" :זכרמ ד"ספב עבקנש יפכ .הז ףיעסב שומישל הקדצה ןיא

 קרו ךא אלא וז ךרדב ןיטק לע תוספורטופא רוציל ןתינ אל ךכ ,יטרפ םכסה תועצמאב

   ."קוחב תועובקה םיכרדב
 

 לש התריד לעמ תחא המוק םירג גוזה ינבש רמאנ אמק טפשמה תיבל שגוהש ריקסתב .8

 ,וידחי ברע תחורא םילכוא םה ברע לכו םיניטקב וידחי םילפטמ םיבישמה תשולש .םאה

 לצא םיחראתמו דחי םילבמ םתשולש .םתוא םימידרמו םיניטקה תא םיחלקמ

 םהמ דחא לש לופיטו החגשהב םיאצמנ םיניטקה םיתיעל .םהמ דחא לכ לש תוחפשמה

 ינב לצא םיתיעלו םאה לצא םינשי םה םיתיעלו םידליה לודגב םיברועמ םתשולש םלואו

 :יכ רמאנ ריקסתב .גוזה
 

 רבודמ ...םאולמב םיקפוסמ םהיכרצ לכו דואמ הבוט הרוצב םילפוטמ םידליה"

 רשא םירוה ינש דלי לכל .תבהואו המח ,תכמות ,תחפטמ הביבסב םילדג רשא םימואתב

 סופורטופא יונימל הליע ןיא ,םיקדוב ונא םתוא םירטמרפה יפל ןכלו בטיה וב םילפטמ

 תרדגהמ תעבונ אל ,דלי לכל ףסונ סופורטופאכ יגולויב אלה באה יונימל השקבה ...ףסונ

 ךרוצ התהיז אל תיתחפשמה תכרעמה םע ונלש תורכהה רמולכ ,הז יונימל םידליה יכרצ

 סופורטופא יונימל םוקמ ןיא ולא תוביסנבו ...הז יונימל הזה ןמזב ישגר וא יטרקנוק

  ."ףסונ

 

 ,םתנעטל .ישילש סופורטופאל גוזה ןב יונימ תשרוד םיניטקה תבוטש םינעוט םיבישמה .9

 תפוקל היינפב ןוגכ םיניטקב לופיטב םיישקל םרוג יגולויב וניאש גוזה ןבל דמעמ רדעה

 םיקידצמ ,ולא םיישק יכ רובס אל ינא ,םרב .ךוניחה תודסומב םושירל וא םילוחה

 ולו רותפל ןתינ .ףסונ סופורטופא לש דמעמ תקנעהו תורשכה קוחל )א( 68 ףיעסב שומיש

 .ןיד קספ לש ףקות לבקיש םכסה תכירע וא חוכ יופיי תועצמאב הז גוסמ תויעב תיקלח

 בור ,ףסונב .הפיכאל םינתינו םיבייחמ הז גוסמ םימכסה יכ ונעבק ינולפ ד"ספב

 היהי םיבישמה לש םנידש הביס ןיאו םיסופורטופא ינש םע "תורדתסמ" תוחפשמה

 ןוכנל אצומ יתייה םא ןיבו העיבתל רתעיא םא ןיב" :יכ אמק ש"מהיב עבק קדצב .הנוש

 .)19 ףיעס( "םיניטקה לש םמלוע ירדסב יוניש םושמ היה אל ךכבש ירה ,התוחדל
 

 תבוט ובש ןוציק בצמל אמגוד אוה ,םיבישמה םיכמתסמ וילעש םינמואה םירוהה ד"ספ .10

 אלו הרטפנ םאה ,דקפת אל יגולויבה באהש תויה ,ףסונ סופורטופא יונימ הבייח תוניטקה

 ירוהל יטפשמ דמעמ קינעהל ךרוצ היה ובש ,הז ידוחיי הרקמב .ןידכ ץומיא תליע התיה

 תורשכה קוחל )א( 86 ףיעסב שומיש תושעל היה יחרכהו יואר ,תוניטקב ולפיטש הנמואה
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 םדא היה אל ,הז דמעמ אלל ירהש .הנמואה ירוהל םיסופורטופא לש דמעמ תונקהלו

 היה באה םע תוניטקה לש רשקהש תויה ,תויושרה לומ תוניטקל גואדל ךמסומש

 קר תישענ הז ףיעסב שומישה תורשפאש בטיה הריהבמ אקווד וז אמגוד .רתויב םצמוצמ

 ,ןנד הרקמב ומכ בצמב אלו אלמ ןפואב דקפתל םילוכיש םייעבט םיסופורטופא ןיאשכ

      .בטיה םידקפתמה םייעבט םיסופורטופא ינש ןיטק לכלש
 

 םירקמב ףסונ סופורטופאב הרכהש רערעמה ששחל םוקמ שיש רובס ינא :דועו תאז .11

 הרקמב ןיטקה תבוטב העיגפל איבהל הלולע ,םייעבט םיסופורטופא ינש רבכ שי םהבש

 דוס הז ןיא .םיסופורטופאה תשולש ןיב תועד יקוליח ועלגתיש וא "קרפתת הליבחהש"

 תוקולחמה וערכוי דציכ .רתויו רתוי םיחיכש םישענ םירוה לש הדירפהו ןישוריגה ירקמש

 לצא ומכ םתשולש תמכסהב ךרוצ היהי םאה ?םיבישמה ןיב תועד יקוליח ויהי םא

 םיסופורטופאה תדמע םאה ?תולוק בורב ולבקתי תוערכה םאה ?םייגולויב םיסופורטופא

 ולא לקשמ תודבכ תולאש ?יגולויבה הרוהה וניאש גוזה ןב לש ותדמע לע רבגת םייעבטה

 תבוטב ועגפייש תוקולחמ יובירל איבהל תולולע ,ןידב הרורב הבושת םויכ ןהל ןיאש

 תבוט תניחבמ םויכ ישילש סופורטופא יונימב ןורתיה תא לוקשל ונאובב ,ןכל .םיניטקה

 תא .רבוג יונימה יא ,דיתעב איבהל ילוא לולע הז יונימש ןורסיחה תמועל םיניטקה

 תועצמאב כ"דב רותפל ןתינ םילוחה תפוקב וא ןגל םושירב גוציי ןוגכ תוינכטה תויעבה

 ךכמ רצוויהל תולולעש תוכובסתה ,ךדיאמ .ןיד קספב םנגעל ןתינ ףאש םייזוח םירדסה

 יפ תולודג ,םיבישמה ןיב תוקולחמ ויהי דיתעבש לככ םיניטקל סחיב "תועד שולש" ויהיש

 ךכב הז אוהכ קפקפמ יניא :קודו .םיניטקל רתויב יתועמשמ קזנ םורגל תולולעו המכ

 םילוקיש לוקשל שי ,םרב .םיבישמה לכ ןיב הינומרה תמייקו ילאידיא בצמה םויכש

  .חכופמו ללוכ טבמב ללכב םיניטקה תבוט תא ןוחבל שי ןכלו םייתכרעמו םייבחור
 

 םג איבהל לולע ,ןנד הרקמ ומכ הרקמב ישילש סופורטופא יונימל חתפ תחיתפ :ןכ לע רתי .12

 תויגוזב הייח םאה ובש הרקמ לוט :אמגודל .רתוי וא יעיבר סופורטופא יונימל תושירדל

 ת/דקפתמ תויגוזב המע אצמנש ימ ,םיניטק ודלונש רחאלו רוביעה ךילה תליחת ינפל דוע

 .ףתושמב םידליה תא םירבגה גוזה ינבו םאה םע דחי ת/לדגמו םיניטקל ףסונ הרוהכ

 ת/יעיבר תי/סופורטופא תויהל תוכז היהת םאה םע תויגוזב אצמנש ימל םג םאה

 יגולויבה באה ידי לע ומכו םאה ידי לע ומכ השענ םיניטקב לופיטה ,הרואכל ?םיניטקל

 תוכזה ערגית עודמ ?ףסונ תי/סופורטופא הנמי אל טפשמה תיבש הרואכל עודמ ,וגוז ןבו

 ?באה לש גוזה ןב לש ותוכזמ םאה םע תויגוזב אצמנש ימ לש
 

 וא ודלי תא רבד לכל םירוהכ םילדגמש גוז ינב דצמ ףא השירד תולעל הלולע ,ףסונב .13

 םהבש ולא ןוגכ םירקמב .םידליה לע סופורטופא לש דמעמ לבקל ,םגוז ןב לש םהידלי

 גוזה ןבל ארוק ףא ןיטקהו ל"וחב ררוגתמ אוהש וא ןיטקה םע רשקב אל יגולויבה באה

 תנמ לע ףסונ סופורטופא תונמל היהת ןיטקה תבוט זא םג םאה ,"אמא" וא "אבא"

 תולובגה תעיבק יכ תודמלמ ולא תולאש ?םינושה תודסומה לומ תולועפב לק רתוי היהיש

 קקוחמה תעיבקל םאתהב תויהל הכירצ ישילש סופורטופא תונמל ןתינ םהבש םיבצמהו
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 ףסונ סופורטופא תונמל ןתינ םהבש םיבצמה תא תורשכה קוחב ליבגה קקוחמה דוע לכו

 תורשכה קוחל )א( 68 ףיעס - "לסה ףיעסב" שומיש תושעל םוקמ ןיא ,םייפיצפס םירקמל

 .ישילש סופורטופא תפסוה תבייחמ ןיטקה תבוטש םידחוימ םירקמב אלא -
 

 הרוה רדגומ וניא יגולויבה הרוהה לש גוזה ןבש עבקנ אליממש רחאמש ,םג רובס ינא .14

 םורגי אל יונימה .םיניטקב עגפי אל סופורטופאל ויונימ יא ,הרוהכ םושר וניא אוהו

 םיניטקה ,ירהש .םיבישמה םינעוטש יפכ םיניטקה ןיב ןויוושלו תואחאה יסחי "קודיה"ל

 הניחבמ תחא אמאו דחא אבא קר שי םהמ דחא לכלש ,ולדגישכ ועדיי וא םיעדוי

 תלעותה ,ןכל .תשלושמ תורוהב ריכמ אל םויכ ץראב יטפשמה בצמהש רחאמ ,תימושיר

 ןויוושל אליממ איבי אל סופורטופאכ הנומי הרוהה לש וגוז ןב םג םא םיניטקל חמצתש

 יוטיב ידיל אובי םיניטקה ןיב ןויוושה .רחא יגולויב בא דחא לכל ירהש ,םיחאה ןיב

 .יטנגה ןעטמל רשק אלל םידליה יפלכ גוזה ינב לש תינויוושה םתולהנתה ךשמהב

 עצבל גוזה ינב לעש תולהנמו הרודצורפ יניינע לע לקת ילוא ףסונ סופורטופא לש "תיוות"

 ןיטקה ןיבל גוזה ןב ןיב רשקה ביטב תואדווה .םיניטקל יתוהמ רבד ףיסות אל איה םלואו

 םעש סופורטופא לש תיוותב אלו לעופב ותולהנתהו וישעמב ןחבת ,יגולויבה ודלי וניאש

     .הכיפה םג איה ,התובישח לכ
 

 קינעהש תוספורטופאה יווצ תא לטבלו רוערעה תא לבקל יירבחל ץילמא :רבד לש ומוכיס .15

 קפס יל ןיאש תויהו השדח תיטפשמ הלאשב רבודמש רחאמ ,ןכ ומכ .אמק טפשמה תיב

 הנקב הלוע התשגהש תיתימאו הנכ השוחת רואלו בל םותב התשענ םיבישמה תעיבתש

               .תואצוהל וצ היהי אלש עיצא ,םיניטקה תבוט םע דחא

          

         
         _________________ 
 תטפוש ,הליש ילתפנ            

 

 

 :ד"בא ,אישנה ןגס ,טחוש לואש טפושה

 

  .םיכסמ ינא

 

         
        _________________ 
 ,טפוש ,טחוש לואש           
 ד"בא ,נ"גס                 
 

 :דיבר תניע תטפושה
 

  .המיכסמ ינא
 
         
        _______________ 
 תטפוש ,דיבר תניע         
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 .הליש ילתפנ טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה
 

  .םיהזמ םיטרפ תטמשהל ףופכב םוסרפל רתומ ןידה קספ
 
 
     .םידדצה רדעהב ,2021 ראוני 07 ,א"פשת תבט ג"כ  ,םויה ןתינ

      

 

 אישנה ןגס ,טפוש ,טחוש לואש
 תטפוש ,דיבר תניע  ד"בא

  
 טפוש ,הליש ילתפנ
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