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 ופי - ביבא לתב החפשמ יניינעל טפשמ תיב
  

 35634-11-17 מ"הלת ,39825-06-17 מ"הלת ,39785-06-17 מ"הלת
 קתוע                                                                                                                                    

 םוסרפל

  

 ןייטשלקניפ טיבש דרו  תטפושה 'בכ  ינפב

:הניטקה ןיינעב  
:עבות  

  'ע 'א
 'ע 'מ
 ןהכ ןויס ד"וע כ"ב י"ע

 דגנ

 :םיעבתנ
 
 
                                             :35634-11-17 מ"הלתבו

  'ע 'ר .1
 יטס םהרבא ד"וע כ"ב י"ע
 
 )החוור( ש"מעויה כ"ב .2
 ןישח תינד ד"וע כ"ב י"ע

  
 

 :תע יבתכ
 תורוהה תעיבק ירגתאל הנעמכ המכסהב תיטפשמ תורוה תעיבק לע" ,תילגרמ לאקזחי

 553 )2012-ב"עשת( ו ,םירבדו ןיד ,"השדחה תעב תיטפשמה
 

  :הרכזואש הקיקח
 )א(3 ,)4( 1  'עס :1995-ה"נשת ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוח
 כ 28 ,)א( 1  'עס :1981-א"משת ,םידלי ץומיא קוח
 1951-א"ישת ,השאה תויוכז יוויש קוח
 68 ,19  'עס :1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח
 )א( 42 ,11  'עס :2010-ע"שת ,תויציב תמורת קוח
 ,)2(2  'עס :1996-ו"נשת ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח

 )א( 14 ,)א(12 ,11 ,)4(2
 1973-ג"לשת ,גוז ינב ןיב ןוממ יסחי קוח

 

 

 :ויצר-ינימ
 רבעשל וגוז ןבב ריכמה ,יתקיספ תורוה וצ ןתינ יגולויבה באה תודגנתה ףרח *
 ךילהב ,תפתושמ תויגוז לש םינש רפסמ רחאל הדלונש הניטקל ףסונ הרוהכ
  .ל"וחב תואקדנופ
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 יתקיספ תורוה וצ – תורוה – החפשמ *
 תוהבאב הרכה – תוהבא – החפשמ *
 םירוהה תוהז – תורוה – החפשמ *
 ל`וחב תואקדנופ – תואקדנופ – החפשמ *
 תורוה – תואקדנופ – החפשמ *
. 

 7.5 תבכ םויכ( הניטק ןיינעב רבעשל וגוז ןב דגנכ עבותה שיגהש תועיבת שולש
 ל"וחב תוקדנופ ךילהב ,תפתושמ תויגוז לש םינש רפסמ רחאל הדלונש )םינש
 תבכ הניטקה התיה תע ,תויגוז תונש 10-כ רחאל ודרפנ םידדצה .עבתנה לש וערזמ
 רשקה קותינ תוברל ,הניטקל עבותה ןיב םישגפמה ומצמטצה הדירפה רחאל .4
 ךכ ,הניטקה םע רשקה תא שדחל הצר עבותה רשאכ םיוסמ בלשב .עבותה דצמ
 םע םישגפמ םייקל ול רשפאל ןכומ אוה יכ עבתנה ול עידוה ,עבותה תנעטל
 שיגה ,ולא תוביסנב .תוירוהה ויתויוכז לע רתווי עבותהש יאנתב קרו ךא הניטקה
 הניטקה לע תפתושמ תרומשמ תעיבקל העיבת – תחאה .ןנד תועיבתה תא עבותה
 לע עובקו ףסונ סופורטופאכ ויונימל העיבת – היינשה ;םיינויווש תוהש ינמז תקולחו

 ,יגולויבה באה – עבתנה .הניטקה לע יתקיספ תורוה וצ ןתמל – תישילשה ;הניטקה
 לע עבותה לש ותורוהב הרכהה תייגוסב ץוענ תקולחמה בל .תועיבתל דגנתמ
 ,ירוה דמעמ תיינקהל םוקמ ןיא תשרופמ ןיד תארוה אלל ,עבתנה תטישל .הניטקה
 ש"מעויה כ"בו ץומיאה קוחל ס"ועה .יגולויזיפ/יטנגה הרוהה תמכסה רדעהב
 תורוה וצ ןתמל עבותה תשקבל רתעיהל שי ,תויפיצפסה תוביסנב יכ םירובס
 .יתקיספ

  :קספ החפשמ יניינעל ש"מהיב

 םייפולח םינדא העברא סיסב לע תורוהב ריכמ ילארשיה ןידה ,וזה תעל ןוכנ
 תורוה ;"תיגולויזיפ הקיז" ףקותמ תורוה ;"תיטנג הקיז" ףקותמ תורוה :םימילשמו

 – יעיברה לדומה יטנבלר ,ונניינעב ."הקיזל הקיז" ףקותמ תורוה ;"ץומיא" ףקותמ
 ךילהב דוליי לש הרוהכ םדאב ריכהל ןתינ הז לדומ יפ לע ."הקיזל הקיז"
 אל םהבש םיבצמב םג ,דולייל יטנגה רשקה לעב םע יגוז רשק ףקותמ ,תואקדנופ
 תורוהה ןוניכל ףופכב ,תאז .ץומיא וצב ךרוצ אללו ילארשיה תואקדנופה קוח לח
 םישרדנה םיאנתה םייקתהב 'יתקיספ תורוה וצ' תאצוה תועצמאב ש"מהיב ידי לע
  .לע לוקישכ ןיטקה לש ותבוט תניחב ךותו ךכל

 לש לדומה חוכמ "יתקיספ תורוה וצ" ןתיל ןתינ יכ עבקנ ןוילעה ש"מהיב תקיספב
 תקולחמ לש הרקמב םגו גוזה ינב ןיב יגוזה רשקה תעיקפ רחאל ףא "הקיזל הקיז"
  .ךכל םישרדנה םיאנתה םייקתהבו גוז ינב ינש ןיב
 תריציל םינייפאמ לש הרודס המישר הנייוצ החפשמ יניינעל ש"מהיב תקיספב
 .א :)הרוגס המישרב רבודמ ןיא( םינושה ןידה יקספב ורדגוהש יפכ ,תורוה ירשק
 םכסה םתחנ םאה - תפתושמ תורוה תריציל הנווכ ךותמ תפתושמ תורשקתה
 הדימב ןתיל שיש לקשמה .וב ועבקנש תוארוהה המו ש"מהיבב רשוא םאהו תורוה
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 .ב ;תפתושמ תורוה תריצי יאל ילילש םכסהב רבודמ םאה ,תורוה םכסה םתחנ אלו
 תויגוזה ביט המ .תפתושמ תויגוז לש הדלות הניה תורוהה םאה – תפתושמ תויגוז

 – תורוהה תריצי יכילה .ג ;אמלע ילוכ יפלכ התרכה ,התרדסה ,הכשמ :תפתושמה
 יממ – "תפתושמ תורוה תינכות" התייה םאה .ד .ועצובש תופתושמה תולועפה המ
 ןונכתב רבודמ היה םאהו ךכ ךרוצל ולקשנש םילוקישה המ ,םדוק ערזה הרפוי

 דציכ – תפתושמ תירוה תוירחאו ףתושמ ירוה לודיג .ה ;יארקא וא ףתושמ יתחפשמ
 םאה ,ירוהה רשקהב ינשה תא דחאה גוזה ינב וניכו ואר דציכ .ו ?ןיטקה תא ולדיג
 היה םאה .םיישילש םידדצ יפלכ תורוהה תגצה .ז ?יגולויבה באה ימ הנחבה התייה
 הסחייתה דציכ – םייתרבחהו םייתחפשמה םירשקה .ח ;דחא החפשמ םש
 תואבס" ירשק ורצונ םאה ?ינשה לש גוזה ןב לאו ןיטקל תבחרומה החפשמה
 הרוהה ןיב בורקו ףיצר ישגר רשקו תיגולוכיספ תורוה הרצונ םאה .ט ;"תואתבסו

 הניחבמ תפתושמה תורוהה תריציל המכסה תמייק םאה .י ;והנשמ לש דליל
 דחא לש תודגנתה תמייק םאה וא תפתושמ הניה ש"מהיבל הינפה םאה – תיטפשמ
 םרט( ש"מהיבל היינפה תישענ וב דעומה המ .והנשמ לש תורוהב הרכהל םידדצה
 תורוהב הרכהב ןיטקה תבוט .אי ;)ןיטקה לש ותדלוה רחאל ,וכלהמב ,ןויריהה
  .ונוצרו ולוק תעימש םג וליג רואל םימיאתמ םירקמבו

 ןתינ אל היפל עבתנה לש תימדקמה ותנעט התחדנ ,םירבד לש םפוגל הינפ םרטב
 הקיז" חוכמ תורוה לש תיטפשמ היצקורטסנוק תיביטקאורטר ליחהל יואר אלו
 תדיל רחאל םינש שולשכ ירק ,2015 תנשב קר הקיספב הרכוה רשא "הקיזלו

 הניטקה תירוה תעב םייק היהש ןידהש דועב קוח תוארוה תניחבב הניאשו הניטקה
 תיינקה ךרוצל יגולויבה הרוהה תמכסה תא בייח רשא דבלב ץומיאה קוח היה
  .תורוה

 ונניינעב םישרדנה םייטנבלרה םילוקישה לולכמ תניחב רחאל ,םירבד לש םפוגל
 בל םישבו תורוה יסחי תעיבקב ש"מהיבל םיעייסמ רשא ליעלד םינייפאמה םללכבו

 םישרדנה םיאנתה ללכ ונניינעב ואלמתנ יכ ענכוש ש"מהיב ,הניטקה לש התבוטל
  .הניטקה לע עבותה לש ותורוהב הרכהל
 דעומל דע .םינש רשעכ ךשמב ףותישו תויגוז יסחיב רבודמ :יכ ןיוצ רתיה ןיב
 דחיב הניטקה תדלוה םעו ףתושמ תיב קשמב וידחי םידדצה וררוגתה ,דוריפה
 םתחפשמ םמש תא םידדצה וניש תויגוז תדועת תאצוה םע 2009 תנשב ;המע
 םידדצה ;הז ףתושמ םש תאשונ הניטקה .'ע' – דחא ףתושמ החפשמ םשל ירוקמה
 לכ לש רשקה תא רידסמה םיפתושמ םייח םכסה לעו תואקדנופ םכסה לע ומתח
 ףתושמ ןוצרו תפתושמ הטלחה לע דיעמ הז רבד .םיידיתעה םהידלי םע םהמ דחא
 אלמ ףתוש היה עבותה ;היירוהה םרטב דוע הניטקה לע תפתושמ תורוה םייקל
 לופיטה תונושארה היתונש ךלהמבו הניטקה הדלונש רחאל ;תואקדנופה ךילהב
 רחאל ףאו תונושארה היתונש ךלהמב ;ףתושמב גוזה ינב ינש י"ע השענ הניטקב
 רכומ היה עבותה ."שובא" עבותה תא התניכ הניטקה ,םידדצה ןיב ךוסכסה ץורפ
 םייתואירבה םיידסממה םיפוגה לומ תוברל אמלע ילוכ יפלכ הניטקה לש היבאכ
 ,םידדצה תדירפ רחאל ;"תמא ןמז"ב תאז שיחכה אלו רפכ אל עבתנה ;םייכוניחהו

 .ירוהה טביהל אלו םיישוכרה םיניינעל סחייתמה דוריפ םכסה לע ומתח םידדצה
 ילכלכה ובצמב תורושקה תויפיצפס תוביסנ עבנ רבדה יכ ענכוש ש"מהיב
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 יכ דיעהל ידכ ךכב ןיא יכו ןיינעה תוביסנב ריבס רבדה יכו עבותה לש רדרדתמה
 רידסהל הליחתכלמ הנווכ התיה אל יכ וא/ו הניטקה יפלכ ויתויוכז לע רתיו עבותה
 םירבח תוברל הניטקהו םידדצה תא םיבבוסה לגעמ לכ ;םידדצה ןיב ולא תויגוס
 ףסונה היבאכ עבותבו דחא יתחפשמ אתכ םידדצב ואר ומצע עבתנה לש םירכמו

 תורוה וצ תאצוהל לעפ אל עודמ תעדה תא חינמ רבסה קפיס עבתנה ;הניטקה לש
 םייעוצקמה םימרוגה תדמע חכונ תוברל ,םשרתה ש"מהיב ,לכה לעמו ;םדקהב
 וניה עבותה יכ ,)םימכסהה קוחל ס"ועהו םלש ןוכמ לש תויחמומה ,דעסה תדיקפ(
 הרוהכ עבותב תיטפשמ הרכה יכו הניטקה לש הייחב הביטימו תיתועמשמ תומד
 ןוחטבו תואדוו הל הנקת רומאכ הרכה .הניטקה תבוט תא תרשת הניטקה לע ףסונ
 ןפואב הייח רופיס תא ךישמתו הייחל רדס סינכת ,תיתרבח ןהו תישפנ הניחבמ ןה
  .םלשו אלמ ,ףיצר

 יפכ הניטקה ייחמ םלעהל יושע עבותה יכ עבתנה עיבהש ששחל עגונה לכב
 אל ןכלהמב ךילהה להנת םהב םייתנשב עבותה תולהנתה יכ ןיוצ רבעב השעש
 תטלחומה ותובייוחמ לע תדמלמ לופיטל ותכילהו הניטקה םע שגפמ םוש ספסיפ
  .תידיתע השיטנ ינפמ עבתנה לש ששחה תא גיפהל ידכ הב שיו הניטקל
 לש ףסונה היבא וניה עבותה יכ עבוקש יתקיספ תורוה וצ ןתינ אצוי לעופכ
  .הניטקה
 יפלכ תובוחהו תויוכזה לכ וילע םילח הניטקה לש היבאכ עבותה לש ותרכה חכונל
 .תרתייתמ – הניטקל ףסונ סופורטופאכ ויונימל העיבתה ןכ לעו ,ןיד יפ לע הניטקה

 תצלמה הלבקתה ןכ .ןרומשמה הרוהה היהי עבתנה יכ עבותה תמכסהב עבקנ
  .הגרדהב עבותה םע תוהשה ירדסה תבחרהל ריקסתה

 

 

ןיד קספ  
 

 

 :רבד-חתפ
 

 םויכ 'ע 'א הניטקה ןיינעב )עבתנה( רבעשל וגוז ןב דגנכ עבותה שיגהש תועיבת שולש ינפל תוחנומ .1

  :ןה ולאו ,)"הניטקה" :ןלהל( םינש 7.5 תבכ
 

 ינמז תקולחו הניטקה לע תפתושמ תרומשמ תעיבקל 18.6.17 םויב עבותה שיגהש העיבת – תחאה

  ;)29785-06-17 מ"הלת( םיינויווש תוהש
 

 מ"הלת( הניטקה לע עובקו ףסונ סופורטופאכ ויונימל 18.6.17 םויב עבותה שיגהש העיבת – היינשה

39825-06-17(; 
 

 מ"הלת( הניטקה לע יתקיספ תורוה וצ ןתמל .11.1715 םויב עבותה שיגהש העיבת – תישילשהו

35634-11-17(. 
 

    .דחואמב ןהל שרדא ,תחא תיתדבוע תיתשת לע תוססובמו וזב וז תורוזש תועיבתה שולשו ליאוה .2
 

 :םייטפשמה םיכילההו יתדבועה עקרה טוריפ
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 םהינש םיכייתשמ ,רבעשל גוז ינב רומאכ םניה )"םידדצה" ;"גוזה ינב" :ןלהל( עבתנהו עבותה .3

 39 ןבכ ,1981 דילי וניה עבתנה וליאו ,םינש 33 ןבכ ,1987 דילי וניה עבותה ;תיבסל-ומוהה הליהקל

  .םינש
 

 תעב )םינש 25 ןבכ עבתנהו םינש 19 ןבכ עבותה היה תע( 2006 תנשב הנושארל וריכה םידדצה .4

 ררוגתהל ורבע 2008 תנשבו קזחתהו ךלה םהיניב רשקה .םייאמדקאה םהידומיל ךלהמב ויה םהינשש

  .םינש שולש ךשמב וררוגתה הב ,...ב הרוכש הרידב דחיב

 
 "השדח החפשמ" ןוגראב תויגוז תדועת ואיצוה ,םהיניב םיסחיה תא םידדצה ודסימ 2009 תנשב .5

  .''ע' דחא ףתושמ החפשמ םש םהל ורביחו
 

 .--- ב וידחי ררוגתהל םידדצה ורבע 2010 תנשב .6
 

 "'ת" תרבח םע םכסה לע דחיב םידדצה ומתח 29.11.11 םויב ,תפתושמ תויגוז תונש עבראכ רחאל .7

 םכסה" :ןלהל( םלועל ה/דלי תאבה ךרוצל לארשיב תימואלניב תואקדנופ יתוריש הקינעמ רשא

   .ךשמהב הבחרהב טרופי ,תואקדופה םכסה לש ועבטו וביט לע .)"תואקדנופה

 

 ךילהב בלשו בלש לכב אלמ ףתוש היה עבותה ....בב תואקדנופה ךילה לחה 2012 יאמ שדוח ךלהמב .8

 ךותמ םהמ דחא לכ לש ערז ןתיל תנמ לע ...בל דחיב םידדצה ועסנ ,ךילהה תרגסמב .תואקדנופה

  .תונוירה רפסמ עצבל הנווכ
 

 :ןלהל( םיפתושמ םייחו ןוממ םכסה לע 1.8.12 םויב םידדצה ומתח ,ןוירהה ךילהת לש ומוציעב .9

 קרפ( םידליה אשונל תשרופמ תוסחייתה םידדצה ונתנ םכסהה תרגסמב .)"םיפתושמ םייח םכסה"

 לע .םהיניב הדירפ לש הרקמב ןכו םיידיתעה םהידלי םע םהמ דחא לכ לש רשקה תרדסה ךות )'ה

 .ךשמהב הבחרהב טרפנ הז םכסה לש ועבטו וביט

 

 ועסנ ןכלו ןויריהל 35 עובשב עיתפמ ןפואב השחרתה הדילה ...ב הניטקה הדלונ XX.XX.12 םויב .10

 ,םילוחה תיבל םתעגה רחאל הממיכ ....ל הליל תסיטב ידיימ ןפואב עבתנה לש ומא םע דחיב םידדצה

 .הניטקב לופיט ךרוצל םימי שדוח ךשמב ...ב והש םידדצה .הניטקה הדלונ

 

 רבד לכל גוזה ינב ינש לש אלמ ףותישב היה הניטקב לופיטה ,הייחל תונושארה םינשה עברא ךשמב .11

 יעוצקמ יוניש השע עבותה וליאו ...כ ותדובעל בש עבתנה ,הדילה תשפוח רחאל יכ ,ןיוצי .ןיינעו

 םייעוצקמ םידומיל דמל ףאו ... חתפ הדילה רחאלו ...כ דבע הניטקה תדיל ינפל רשאכ ולש הריירקב

  .םוחתב
 

 הרידב ...ה תא עבותה להינ הליחת .עבותה לש ותלהנהב ...ב הניטקה הכנחתה ,תונושארה היתונשב .12

 המוק רשאכ תחוורמ הריד םידדצה ורכש ,ךשמהב .תדרפנ הרידב ןכמ רחאלו םידדצה וררוגתה הב

  ....ל השמיש היינשה המוקה וליאו הניטקהו םידדצה ירוגמל השמיש תחא
 

 היה עבותה .יטרפ ןגב ךנחתהל הניטקה הרבע ,םינש שולש ליגל הניטקה העיגה םע 2015 רבמטפסב .13

 ,הילאו תיכוניחה תרגסמהמ הניטקה תא תחקל עבותה גהנ ךכ ללכבו הניטקה לודיג לטנב אלמ ףתוש

  .'וכו םירוה תויוליעפב בדנתה ,םירוה תופיסאב ףתתשה
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 וטילחה 2016 יאמ שדוחב רשאכ םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמב תורדרדה הלחה 2013 תנש ךלהמב .14

  2016 רבוטקוא שדוחב ,ךשמהב .םהיניב םיסחיה תכרעמ תחיתפו דוריפ תפוקת לע ףתושמב םידדצה

  ....ב ררוגתהל רבעו תפתושמה הרידה תא עבותה בזע
 

  הדירפה םכסה יכ ,ןיוצי .)"הדירפה םכסה" :ןלהל( הדירפ םכסה לע םידדצה ומתח 17.11.16 שדוחב .15

 םלוא טפשמה תיבל שגוה הז םכסה .ךשמהב טרופי ויתוביסנ לעו ,הניטקה לש הניינע תא רידסה אל

 .ךילהה קחמנ םוי לש ופוסבו ובצייתה אל םידדצה
 

 עבותה עלקנ ,ותולעבב ...ה תבחרהל עגונה לכב עבותה לש תיתייעב תילכלכ תולהנתה לשב יכ ,ןיוצי .16

 רשא ישפנה ובצמב תורדרדתה םג הלח ךשמהב .לטנש תולודג תואוולה ןיגב רתויב רומח ילכלכ בצמל

 ומצע זפשא 2017 רבמבונ שדוחב יכ דע תוינדבוא תובשחמו תישפנ תוטטומתה לש בצמל הליבוה

   .2017 ראוני שדוח תליחתל דע לנאברבא םילוח תיבב ןוצרמ עבותה
 

 'בג עויסב םידדצה ןיב םכסוה ףאו הניטקה םע שגפיהל עבותה ךישמה 12.12.16 םויל דע יכ ןיוצי .17

 ,ךליאו דעומ ותואמ .ושדחתי הניטקל עבותה ןיב םירוקיבה יכ ,םידלי תיגולוכיספ ,ןתנ תניע

 יכ עבתנה ול עידוה ,עבותה תנעטל ךכ ,םיוסמ בלשב יכ דע הניטקל עבותה ןיב םישגפמה ומצמטצה

 .תוירוהה ויתויוכז לע רתווי עבותהש יאנתב קרו ךא הניטקה םע םישגפמ םייקל ול רשפאל ןכומ אוה
 

  .ןנד תועיבתה תא ךשמהבו ךוסכס בושייל השקב 8.3.17 םויב עבותה שיגה ,ולא תוביסנב .18
 

  :םייטפשמה םיכילהה טוריפ
 

 י"ע םיריקסת רפסמ ושגוה הז ךילה תרגסמב .ךוסכס בושייל השקב עבותה שיגה 8.3.17 םויב ,רומאכ .19

 'בג דעסה תדיקפ" :ןלהל( קיפ הנד 'בג --- תייריעב םייתרבח םיתורישל הקלחמהמ ןיד ירדסל ס"וע

   .הניטקה ןיבל עבותה ןיב רשקה תרדסה תלחתהל תוטלחה ונתינ ןכו )"קיפ
 

 םויבו ,הניטקה לע תוספורטופאו תפתושמ תרומשמל תועיבתה תא עבותה שיגה 18.6.17 םויב .20

   .יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבתה תא 15.11.17
 

 ץוחמ רושיגל םידדצה ונפ ףא םכלהמב ,טפשמ םדק תובישי רפסמ ומייקתה םידדצה לש םניינעב .21

  .חלצ אל רבדה םלוא ,תומכסהל עיגהל ןויסינב טפשמה תיב ילתוכל
 

 םידדצה תא התוויל רשא קיפ 'בג דעסה תדיקפ י"ע םיפסונ םיריקסת ושגוה ךילהה ךרואל ןכ .22

 רבמטפס שדוחמ לחה יכ ,ןיוצי .ךילהה לכ ךרואלו הניטקה םע עבותה לש םישגפמה ךלהמב הניטקהו

 תחא לש תנוכתמב רשק זכרמב הניטקל עבותה ןיב םישגפמה ומייקתה 2019 ילוי שדוחל דעו 2017

 .ךשמהב טרופמכ ,רשקה זכרממ ואצוה ולא םישגפמ ןכמ רחאלו ןושאר ימיב עובשל
 

 לש תוהשה ינמז תקולחו תרומשמה תייגוסב "םלש ןוכמ" תאמ תעד תווח קיתל השגוה 10.3.18 םויב .23

 הניטקל םייטסונגאידוכיספ םינוחבא םויק רחאל .ךשמהב הבחרהב שרדא הילא ,עבותה םע הניטקה

 תרגסמב ץלמוה ,םידדצה ינשל תונויאר ןכו עבותה םע הניטקה לש היצקארטניא תקידב ,עבותלו

  :ןמקלדכ תעדה תווח

  .'ע 'ר רמ ,יגולויבה באה ידיב אצמת הניטקה לע תרומשמה    -"              



 'ע 'ר 'נ 'ע 'מ  39785-06-17 )א"ת( מהלת

7 
 

 י"פע היאר ירדסה לש תנוכתמ לע ץלמומ ,'ע 'מ רמ םע םיעובק היאר ירדסה ומייקתי -
 :םיאבה םיחנמ םיווק
 'א תא ףוסאי 'ע 'מ .הניל אלל עובשה ךלהמב דחא /שגפמ :הבורקה הנש יצחב §

 םעפ דחא שגפמ .ברעה תועשב יגולויבה באה תיבל ריזחיו ךוניחה תרגסממ
   .ברעה תועש דע רקובה תועשמ תבש וא ישיש םויב ,םייעובשב

 הניל ףיסוהל היהי ןתינ ,הנש יצח ךשמב םנוקיתכ םישגפמה ומייקתיו הדימב §
 .עובש ףוסבו עובשה עצמאב

 התוכמסמ היהי .ןיד ירדסל דעס תדיקפ ידיב אצמיי היארה ירדסה לע חוקיפה §
  .םתולהנתה ןפואל םאתהב םתונשל

  .יעוצקמ םרוג ותוא ידי לע ,'ע 'ר רמו 'ע 'מל םירוה תכרדה -
  ."םהיניב יניינע תרושקת ץורע תונבל םידדצל עייסל הרטמב ירוה םואית -

 

 תאישנל םימכסהה קוחל ס"וע תאמ ריקסת שגוה ,יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבתה תרגסמב ,ןכ .24

 תניחב רחאל .10.4.19 םוימ )"ינש-ןהכ 'בג םימכסהה קוחל ס"וע" :ןלהל( ינש-ןהכ לעי 'בג םירבוע

  :ךכ רתיה ןיב ינש-ןהכ ס"וע הבתכ םינותנה לולכמ

 רשע ךרואל ויהש תויגוז ייח– יתקיספ תורוה וצ ןתמל םיאנתה לכ םימייקתמ הז הרקמב"
 יתעדל תיתועמשמ תירוה תומד שמשמ 'ע 'מ םויכ םגו תורוהל תפתושמ הנווכ ,םינש
  .םירחאה לופיטה ימרוג תעדלו

 תיב םויה ול ריתמש יפכ ,'א םע ולש רשקב דואמ יבקעו דאמ ההובג היצביטומ לעב 'מ
  .'א ןיבל וניב היארה ירדס תבחרהו ,היבאכ תיטפשמ הרכה לע םחלנ אוהו ,טפשמה
  .הייחמ םלעיש רוסא הזככו 'א רובע יגולוכיספ הרוה תומד אוה 'מ ,יתומשרתהל םג
 תומד 'ע 'מב האור ,םישורג םירוה לש המזירפמ היגוסה לע לכתסהש "םלש ןוכמ" תווצ
 תיבויח תומד 'מב האור קיפ הנד ןידה ירדסל ס"וע םג .הניטקל יגולוכיספ הרוה
  .'אל תיתועמשמ
 וצ ול תתלו 'ע 'מ לש ותשקבל רתעיהל השקבב טפשמה תיב 'בכל הנופ ינא ,רומאה לכ רואל
  ."'ע 'א הניטקה יפלכ יתקיספ תורוה

 
 רמוח לכ תאירק ,הקימעמ הקידב רחאל" יכ 16.5.19 םויב ש"מעויה כ"ב העידוה ,ולא תוביסנב .25

 ש"מעויה כ"ב תדמע ,דליה ןעמל תורישה תלהנה תוחכונב םיפתתשמ תבר הבישי םויקו תויארה

 רמ לש ותשקבל רתעיהל שי יכ הניה ,ריעה בל תכשלב החפשמה תא םיוולמה םילפטמה םימרוגהו

    ."'ע 'א הניטקה לע יתקיספ תורוה וצ תלבקל 'ע 'מ
 

 םע הניטקה לש תוהשה ינמז ןיינעב קיפ 'בג דעסה תדיקפ תאמ ףסונ ריקסת שגוה 26.5.19 םויב .26

 הניטקה תא ףוסאי עבותהש ךכ רשקה זכרממ םתאצוהו םישגפמה תבחרה לע ץלמוה וב ,עבותה

 עבתנה תודגנתה חכונל .התיבל הריזחיו 19:00 העשל דע המע ההשיו ןושאר ימיב תיכוניחה תרגסמהמ

 היפל טפשמה תיב תעצה תא 22.7.19 םויב םידדצה ולביק ,םירבדו ןיד רחאלו םישגפמה תבחרהל

 תחא הניטקל עבותה ןיב םישגפמה ומייקתי 2019 טסוגוא שדוחמ לחה םידדצה תונעטב עוגפל ילבמ

 וז המכסה .טפשמה תיב תעצהב וטרופש םיגייסל ףופכבו 16:30-19:00 תועשה ןיב ןושאר ימיב עובשל

  .הטלחה לש ףקות הלביק
 

 םכלהמב ,תוחכוה ינויד 7 ומייקתה םידדצה לש םניינעב יכ ןיוצי תינוידה תכסמה תמלשה םשל .27

 ,םלש ןוכממ תויחמומה תוברל ךילהב םיברועמה םייעוצקמהו םיילופיטה םימרוגה ללכ ורקחנ

 וכרעש ןידה תוכרוע יתש ודיעה ןכו םירבוע תאישנל םימכסהה קוחל ס"וע ,ןיד ירדסל דעסה תדיקפ
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 "'ת" תואקדנופה תרבח ל"כנמ 'מ 'ד רמ ,הדירפה םכסהו םיפתושמ םייחל םכסהה תא םידדצל

 םירבח ,החפשמ ינב ,הדילהו ןויריהה ,תואקדנופה ךילהב םידדצה תא הוויל רשא )"'מ רמ" :ןלהל(

 ךכ לעו םות דע ךילהה רוריב תא תוצמל ושקיב םידדצה יכ ,רהבוי .םידדצה ינש לש םיבר םירכמו

  ;ןלהל טרופמכ ,םמעטמ ואבוהש םיברה םידעה ודיעי
 

 הסיל ר"ד תויגולוכיספה – םלש ןוכממ תויחמומה ורקחנ 30.1.19 םויב ;עבותה רקחנ 8.1.19 םויב

 ותריקח המלשוה 31.1.19 םויב ;)"סונ 'בג" :ןלהל( סונ יקיו 'בגו )"ץיבורטויל ר"ד" :ןלהל( 'ץיבורטויל

 לש תננגה" :ןלהל( "'.. ןג" ,יטרפה ןגב הניטקה לש תננגה 'ש 'ע 'בג הרקחנ 28.5.19 םויב ;עבותה לש

 םכסהה תא וכרע רשא )"'ס 'כ ד"וע :ןלהל( 'ס 'כ 'ד ד"ועו )"'ג ד"וע" :ןלהל( 'ג 'ו ד"וע ;)"הניטקה

 ותדוד תב ,'כ 'מ 'בג ;עבותה לש הרבח ,'ש 'ע 'בג ;עבותה לש ויבא ;דוריפה םכסהו םיפתושמ םייחל

 ;עבתנה לש הרבח ,'ל 'נ 'בג ורקחנ 30.5.19 םויב ;עבותה לש ותוחא ,)'א( 'מ 'ש 'בג ;עבותה לש

 ;עבותה לש הרבח ,'ס 'ז 'ס 'בג ;הניטקה לש ןגב הדליל םא ,'א 'פ 'נ 'בג ורקחנ 5.6.19 םויב ;עבתנהו

 םימכסה קוחל ס"וע ;ותרבח םג הניהש עבתנה דבוע הב הרבחב הכרדהו לועפת תלהנמ ,'ש 'ה 'בג

 הרבח ,'כ 'ע 'בג ;קיפ 'בג ןיד ירדסל דעסה תדיקפ ורקחנ 15.7.19 םויב ;ינש ןהכ 'בג םירבוע תאישנל

 ."'ת" תרבח ל"כנמ 'מ רמו ;עבתנה לש ותדוד ,'ש 'ב 'א 'בג ;עבתנה לש ויחא ;עבתנה לש
 

 .ןיד קספ תעכ ןתינ ,ש"מעויה כ"בו םידדצה ימוכיס ללכ תשגה רחאל .28
 

 :עבותה תונעט

 
  :ןלהלש םימעטה לולכמ לע ויתועיבת תא ךמוס עבותה .29

 

 הז ךילהל םיסנכנ םה יכ םהינשל רורב היהש ךות וידחי תואקדנופה םכסה לע ומתח םידדצה .א

 םידליה לע םהמ ימ לש תיגולויבה ותוהזל רשק אלל תפתושמ החפשמ םיקהל הנווכ ךותמ

 םתנווכ תא רידסהו אטיב ,ןויריהה לש ומוציעב םתחנש םיפתושמה םייחל םכסהה םג .ודלוויש

 םמצע לע םילטונ םידדצה ינש יכ עבקנש ךות הניטקה תא ףתושמב לדגל םידדצה לש תפתושמה

  .ואל וא יגולויב הרוה םא ןיב ,הירוה םתויה םצעמ הניטקל תובוחה םג ומכ תויוכזה תא
 

 םיברו רכומ היה םרט "יתקיספ תורוה וצ" אשונ םיפתושמ םייחל םכסהה םתחנ וב תע התואב .ב

 הז היה םיפתושמה םייחה םכסה ,עבותה תניחבמ םלוא ,וזה תורשפאב וריכה אל עבותה םג ומכ

  .יתחפשמה אתבו הניטקה יפלכ ודמעמב ריכהש
 

 םע יכ חכוה .העצובש הקידבו הקידב לכב הרועמו תואקדנופה ךילה לכל אלמ ףתוש היה עבותה .ג

 םהל עידוהל עבתנהו עבותה םע "'ת" תרבחמ רשק ורצי ,םוריח חותינל תיאקדנופה םאה תסינכ

 והש ,הניטקה תדלוה רחאל ....בל הליל תסיט לע ולע עבתנה לש ומא םע דחיב םהינשו ,בצמה לע

 לטנב אלמ ןפואב אשונ עבותה רשאכ הניטקב לופיט ךרוצל םימי שדוח ךשמב ...בב םידדצה

 םשל םתחפשמ םש תא וניש םידדצה ינש .'וכו החוליק ,ןושיל התבכשה ,התלכאה :הלודיג

 דעצ יכ ירבו םהינש לש החפשמה םשל ההז החפשמ םש היהי הניטקלש ידכ 'ע דחא החפשמ

 ןפואב החפשמ םיקהל םידדצה תנווכ לע דיעמו יתחפשמה אתה ןוניכב יתועמשמ דעצ וניה הזכש

  .ףתושמ
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 ,םידליה אפור לצא – גוזה ינב לש תפתושמה םתבכ םוקמ לכב הגצוה איה ,הניטקה תדיל תעמ .ד

 לופיטל התוא הוויל ,םילויטל המע אצי עבותה .'וכו החפשמ ,םירבח ,םינכשה לצא ,בלח תפיטב

 ,הניטקה לש התוחתפתה יבלש לכב חכונ היה עבותה .ותב יהוז יכ הוואגב ריהצהו בלח תפיטב

 עבתנה םע האלמ תפתושמ תורוהו םהלשמ תידוחיי הפש ,םהלש קר םיסקט ויה הניטקלו עבותל

  .הניטקה לודיגב
 

 תוהשל התיה הנוילעה ותרטמשכ ... תחיתפ לע עבותה טילחה ,הצרא םידדצה לש םתרזח םע .ה

 היתונשב ולצא הכנחתה הניטקהו ... חתפ עבותה לעופב .ןמזה תיברמ הניטקה תציחמב

 ורבעי םידדצה יכ עבותה גאד ,יטרפ ןגל רבעמהו םינש 3 ליגל הניטקה עיגה םע .תונושארה

 ריזחמ ,ןגל סובוטואב םירקבב הניטקה תא חקול היה עבותה .רתויב בוטה ןגה תביבסב ררוגתהל

 ףאו הרובע רתויב תיתועמשמ תומדכ עבותה תא הריכמ הניטקהש ךות ,צ"החא תועשב התוא

 לש היבאכ עבותה הנוכ יטרפה ןגל הניטקה תא םידדצה ומשר רשאכ םג ."שובא" ול תארוק

 .הניטקה
 

 "יתקיספ תורוה וצ" תלבק ןיינע עמטיהל לחה ,...במ םידדצה לש םתרזחל םיכומסה םישדוחב .ו

 יכ הדבועהו ילכלכה בצמה בקע ךא )'ט 'א ד"ועו 'ג 'ו ד"וע( ןיד תוכרוע רפסמל הנפ עבותהו

 תילכלכה תורשפאה םידדצל התיה אל ,דמול אוה ליבקמבש ךות ... תמקה יבלשב היה עבותה

 הבוט הכ התיה םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ ,ךכל רבעמ .הז ןינעב לופיטל ט"כש םולשתל

 ךרוצה םידדצל רעב אל יזא ,םיפתושמ םייחל םכסהה תא היה םידדצלש הדבועה ףוריצבו

  .ןכ תושעל
 

 עבותה שקיב ןמזה ךרואל .םידדצה לש םיסחיה תכרעמב תורדדתה הלח 2013 תנש ךלהמב .ז

 תנשב םוי לש ופוסב .לופיטל תכלל בריס עבתנה םלוא ,יגוז לופיט לש ךילהל ונפי יכ עבתנהמ

 ערקל ליבקמב .םהלש תויגוזה תא ליצהל היה לוכי אל לופיט ףאש בצמל םידדצה ועיגה ,2016

 לשב תישפנ תוטטומתה רבע עבותהו סרק עבותה לש קסעה הפוקת התואב ,םידדצה ןיב רצונש

 ידדצ דח םכסה ךרעו 'ס 'כ ד"וע םע רשק רציו עבותה לש עוערה ישפנה ובצמ תא לצינ עבתנה .ךכ

  הילא רשקב תומכסהה ללכמו הניטקהמ תטלחומ תומלעתה ךות ,דבלב תינוממ תוסחייתה ללכש

 ןפואב םכסהה לע םותחל לוהב ךרוצ שי יכ עבותה ינפב "ץרית" עבתנה .םיפתושמ םייחל םכסהב

 לע רתיו אל עבותה יכ חכוה ,םוקמ לכמ .עבותה לש ויתובוח בקע וילא ונפי יכ ששח ךותמ ידיימ

  .התריקחב 'ס 'כ ד"וע םג הדיעה ךכ לעו הניטקה יפלכ ודמעמ
 

 .עבתנה ןמ ותדירפ רואל ןהו יוצמ היה הב לגרה תטישפ רואל ןה השק ישפנ רבשמ הווח עבותה .ח

 ולו השקה ובצממ רהמ רתויש המכ תאצלו ומצעב לפטל ,ובצמ ףרח ,ודי לאלש לכ השע עבותה

 םרט הל היהש יפכ בא תומד הל תווהלו הדירפה לצב הביצי םייח תרגש הניטקל קפסל תמ לע קר

 תירוה תולגוסמ לעב וניה םויהל ןוכנו ישפנה לופיטה תא חלצ עבותה .םידדצה ןיב רבשמה ץורפ

  .ךילהב םייעוצקמהו םיילופיטה םימרוגה ללכ ודיעהש יפכ הניטקב לופיטל הבוט
 

 םימכסהה קוחל ס"ועו םלש ןוכמב םיחמומה ,דעסה תדיקפ ךכ ללכבו םייעוצקמה םימרוגה ללכ .ט

 לש התבוט יכו הניטקה לש הייחב תיתועמשמ תומד וניה עבותה יכ ודיעה םירבוע תאישנל

 ,ןכ .המע ףיצרו עובק רשק תעיבקבו הניטקה לע עבותה לש ותורוהב הרכה ןתמב אוה הניטקה
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 רשקבו םישגפמב ופצ הניטקבו עבותב ושגפ רשא ,םיילופיטה םימרוגה ללכ ,עבתנה תנעטל דוגינב

  .הכומנ הניה הניטקה לש הייחמ םלעי עבותהש תוריבסה יכ וסרג ,םהיניב
 

 תויגוזה רשק ףקותמ תעבונו "הקיזל הקיז" ףקותמ הרכה לע תנעשנ עבותה לש ותורוה ,ונניינעב .י

 ,ןנד הרקמב .תיטנגה הקיזה לעב םע הדיללו ןויריהל רבוע הרכהה תא שקבמה הרוהה אצמנ וב

 רשק אלל ,ףתושמ ןפואב דלי םלועל איבהל םידדצה תנווכ לע תנעשנ עבותה לש ותורוהב הרכהה

 ןהו ךרדה ךרוא לכל םתוגהנתהב ןה ןכ תושעל םהיתורהצה לעו םהמ ימ לש תיגולויבה תוהזל

 .םיפתושמ םייחל םכסההו "'ת" תרבח םע םהינש ומתחש םכסהב
 

 םג "יתקיספ תורוה וצ" תתל םויכ ןתינ יכ שרופמ ןפואב עבקנ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ןכ .אי

 ,)2.9.14( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ תינולפ 4890/14 מ"עב( גוזה ינב ינש ןיב תקולחמ לש הרקמב

 'שה 'בכ ןייצש םינייפאמל םאתהב תורוה ירשק ושבגתה ןנד הרקמב ןכ .)ןמלגופ טפושה 'בכ יפמ

 עבותב ריכהל שי ,ףסונב .)5.9.18( ]ובנב םסרופ[ .ג.י 'נ .י.י 15-04-50078 )א"ת( ש"מתב ינש

 קוחל ס"וע ןכו םלש ןוכממ םייעוצקמה םימרוגה ודיעהש יפכ ,הניטקל יגולוכיספ הרוהכ

  .הז ךילהב תורוה ריקסת תשגה לע הנומא רשא םירבוע תאישנל םימכסהה
 

 ןכש עבתנה לש ותמכסה אלל ףא הניטקה לע תורוה וצ ןתמל עבותה רתוע ,ולא תוביסנב ,ןכ לע .בי

 עבותה יזא ,עבותל יתקיספ תורוה וצ ןתממ אצוי לעופכ .הניטקה לש התבוטל וניה תורוה וצ ןתמ

 ןתנית ימל הרדגהה לע דומעל ותנווכב ןיא יכ עבותה ןעוט ,ןכ .הניטקה לע ףסונ סופורטופאכ רכוי

 לחה רדסהה תא םיביחרמה יתגרדה ןפואב םיינויווש תוהש ירדסה עובקל שי ךא ,תרומשמה

 ומתח םהילע םימכסהה תא םגו הניטקה הדלונ הל םייחה תואיצמ תא םג ופקשיש םויה

  .םידדצה
 

    :עבתנה תונעט
 

   :וימעט ולאו ,לכו לכמ עבותה שיגהש תועיבתה תא תוחדל שי יכ עבתנה ןעוט ,דגנמ .30
 

 ךילה לכב עבותה טקנ אל ,הניטקהו עבתנה םע דחיב עבותה יח ןהב םינש יצחו שולש ךשמב .א

 םיכילהב טקנש רחאל םג ,ךכמ הרתי .הניטקה לש הניינעב השקב לכ שיגה אלו יטפשמ

 אלו הניטקה לע תפתושמ תרומשמלו תוספורטופאל תועיבת ויה עבותה שיגהש לכ ,םייטפשמה

 7.11.17 םויב םייקתהש ימדקמה ןוידה רחאל קר ,לעופב .הילא סחיב ירוה דמעמ תלבקל העיבת

 תעיבתב ודי לע ועבתנש םידעסב תוכזל ויוכיס תורוה תעיבת רדעהב יכ עבותה ןיבהשמו

 תילב" יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבת שיגה אוה ,םיכומנ םניה תרומשמהו תוספורטופאה

 תויוכז ול קינעהל עבתנה לש הנווכ לכ התיה אלש עדי םג עדי עבותה יכ דמלמ ךא רבדה ."הרירב

 לש וגוז ןבכ ודמעמ תרדסהב חרכהה םייק יכ בטיה עדי עבותה ,ךכל רבעמ .הניטקה יפלכ תוירוה

 עבותה יכ דיעהל ידכ שי ךכב ףא .ךכ ךרוצל והשלכ ךילהב טקנ אל ,תאז תורמלו יגולויבה הרוהה

  .הניטקה לש הרוהכ תיטפשמ הרכהל הנעט לכ לע רתיו ףאו חנז
 

 וצ ןתמל הנעבותה תשגהב בוכיע הקידצהש תיביטקייבוא הביס לכ הנידמה ינפב החנוה אל .ב

 תדמע .תססובמ איה ןהילעש תווצה תוצלמהל הריתסב תדמוע הנידמה תדמע יכ הארנו תורוה

 םע גוזה ינב ינש ידי לע םותח םכסה גיצהל גוזה ינב לע היפל השירדה תא תדגונ הנידמה

 גוזה ינב לע היפל השירדה תא ןכו )דבלב עבותה י"ע רומאכ םכסה םתחנ הז הרקמב( תיאקדנופה
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 תססובמ הנידמה תדמע ,ןכ ומכ .הניטקה לש ןויריהה תטילק םרט ד"וע ינפב המכסה לע םותחל

 םיניינע ,םתרטמו םידדצל עגונב היוגש תונקסמ תקסהו ךילהב ונתינש תויודעו תויאר חותינ לע

   .תוכמסמ הגירח התשענ ךכבו ,טפשמה תיב תערכהל קרו ךא םירוסמש
  

 רבודמ וליאכ היוגש החנה תדוקנמ ואצי הניטקה תאו הרקמה תא ונחבש םינושה עוצקמה ימרוג .ג

 הניה לעופב תיגוז תכרעמ לכ אל .םירבדה ינפ ויה ךכ אל לעופבש דועב "ושרגתהש םירוה גוז"ב

 ןוכמ לש תועטומה תוצלמהה לע תססבתמ הנידמה תדמע .הדליל םירוה ינש שי הבש תכרעמ

 ןכ לעו הליחתכלמ הרוה עבותב וארש םירבוע תאישנל םימכסהה קוחל ס"וע ריקסת לעו םלש

  .הקוספה הכלהל דוגינב יביטקאורטר ןפואב עבותה לש ותורוה תא וליחה
 

 אלל השעתש יואר אלו לוכי אל יגולויזיפ/יטנגה הרוהה תמכסה רדעהב ,ירוה דמעמ תיינקה .ד

 הרקממ הנתשמ םירבדה עבטמ רשא דבלב ןיטקה תבוט לע ססבתהבו תשרופמ ןיד תארוה

 תוכז/דמעמ תקנעהלו טלחומ סואכל איבת דבלב ןיטקה תבוט חוכמ תורוהב הרכה .הרקמל

  .הרקמל הרקממ הנושו יביטקייבוס ןפואב תורוהל
 

 הרכה ךרוצל המצעלשכ דומעל הלוכי הניא תיגולוכיספ תורוה םג ךכ ןיטקה תבוטל המודב .ה

 בוט בא וניהו תוצרחנ ךכל דגנתמ יטנגה באה רשאכ תיטנג הקיז ול ןיאש ימ לש תפסונ תורוהב

 לש דמעמ לבקל לוכי "יגולוכיספ הרוה"כ עוצקמ ימרוג י"ע רכויש ימ לכ אל .הניטקל ביטימו

 הכירצמה ץומיא תשקב תשגומ ולאכ םירקמב .ךכל תשרופמ קוח תארוה אהתש ילבמ "הרוה"

 דעונ אל יתקיספ תורוה וצ .םימכסהה קוחל ס"וע ךכ לע הדיעהש יפכ יטנגה הרוהה תמכסה תא

 התועמשמ שרופמ ןיד רדעהב יתקיספ תורוה וצ ןתמ .ץומיאה קוח ףקוע ילככ שמשיש יואר וניאו

 לש דוסיה תוכזב תעגופו קוח קקוחל אלש ןווכמב רחב קקוחמהש םוקמב תיטופיש הקיקח

  .תורוהל עבתנה
 

 סופדל רוכזא לכ ןתינ אל ,לשמל ,ךכ .םיבר םימגפ ולפנ םימכסהה קוחל ס"וע לש ריקסתב .ו

 ותעד לוקישלו הניטקה תוברל ,וייחב םישנא םע עבותה לש םינשנו םירזוחה רשקה יקותינ

 יצחו שדוחכ לש הפוקת ךשמ זפשואו וייחל ץק םישל הסינ עבותהש הדבועה ףרח ,ןכ .העטומה

 בקעמב היהי עבותה יכ םלש ןוכמ לש תיעמשמ דחה הצלמהה תורמלו ירטאיכיספ םילוח תיבב

 אלא ,ירטאיכיספ בקעמב אצמנ עבותה יכ הקדב אל םימכסהה קוחל ס"ועה ,ירטאיכיספ

 תולפטמה תויגולוכיספה םע המייקש תוחישבו לאנברבא םילוח תיבמ רורחשה בתכמב הקפתסה

 לש היצקארטניא תקידב לש דוסי לע ןתינ ריקסתה ,ןכ ומכ .ישפנה ובצמ תניחב םשל ומעטמ

 קוחל ס"וע ,ךכמ הרתי .לבוקמהמ הנוש ןפואב תאז ףאו דבלב העש ךשמב הניטקה םע עבותה

 תא לדגל לוכי עבותה םאה הקדב אלו תכמסומ הניא איה יכ התריקחב הרשיא םימכסהה

 רשקב ישממ םגפ תווהל ידכ ךכב ידו ,ףסונ באכ וב ריכהל הצילמה קר לעופב אלא הניטקה

  .היתונקסמל
 

 עבותהש קר אל ."יגולוכיספ הרוה" לש הרדגהל םיאתמ וניה עבותה יכ העיבקה תא לבקל ןיא .ז

 חכוהש אלא רומאכ העיבק רתוסש רבד הניטקה םע רשקה תא םימעפ רפסמ ותמזוימ קתינ

 קוחל ס"וע ,ןכ .הדירפה דעוממ הניטקה לודיג תולעב םואמב ףתתשה אלו םרת אל עבותהש

 םירוה" לש המזירפמ יוגש ןפואב היגוסה תא ןחבש םלש ןוכמ תעד תווח לע הנעשנ םימכסהה

 'בג דעסה תדיקפ םג .אשונב התוא 'אש אלו עבותה תא האור הניטקה דציכ הקדב אלו "םישורג
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 רשק לעב תומד עבותב האור איה יכ הבישה עובק ןפואב הניטקהו םידדצה תא הוולמש קיפ

 תויומד תומייק עבותה ומכ יכ ןייצל רתומל .תירוה תומדכ אלו הניטקה ייחב יתועמשמו יבויח

  .הניטקל סחיב ירוה דמעמ ןהמ ימל קינעהל תעדה לע הלעי אלש הניטקה רובע תובר
 

 המכ דעו עבותה לש )תבחרומה החפשמה( הבורקה הביבסה תא ןחב אל יעוצקמ םרוג ףא ,ןכ ומכ .ח

 יכ רובס ףאו םישנ תינימ דירטה עבותה לש ויבא חכוהש יפכ .הניטקל וז הביבס תנכוסמ

 אלו תילכלכ תוירחא רסח וניה עבותה יכ חכוה עבותל סחיב ןכ ."הלחמ הניה תוילאוסקסומוה"

 םתוא לצנמ אוהש ךות םיבורק םישנאמ תואוולה לטנ עבותה ;תילכלכ הניחבמ להנתהל עדוי

 ומצע תא ןכיסש ךות רופאה קושהמו םיקפקופמ םיפוגמ ןכו הרובש תקוש ינפב םתוא ריתומו

 הניטקה תא חקל אוה יכ ךכב הדוה ףא עבותהו חכוה ןכ ;הניטקהו עבתנה תוברל ותביבס תאו

 עבותה עיגה זופשאהמ ררחוש עבותהש רחאל םג יכ חכוה ;םימס תשיכר םשל םימס רחוסל ומיע

 ס"וע ריקסתב יוטיב ידיל ואב אל ולא לכ ,דועו ,םימס תכירצ לשב הרכה רסוחמ םילוחה תיבל

  .הניטקה לש התבוט לע השקו הרישי הכלשה ןהל שיש ףא הנידמה תדמעב וא/ו םימכסהה קוחל
 

 .םידדצה ןיבש יתמצועה טקילפנוקהו היוקלה םיסחיה תכרעמל תוסחייתה ןיא ריקסתב ,ןכ .ט

 תונורחאה םינשה ךשמב ךכ המצע הגיצמו דיחיה היבאכ עבתנב הריכמ הניטקה הב תואיצמב

 םניאו ךשמתמ ךוסכסב םייוצמ םידדצה רשאכ ,המצע תא אטבל הדמל וב דעומהמ השעמלו

 יכ קפס ןיא ,עבותל דמעמ תקנעהל ץרחנ ןפואב דגנתמ עבותה רשאכו םהיניב תרושקת םימייקמ

  .הניטקה תבוטל הניא הנעבותה תלבק
 

 דחא לכ ,לעופב .עבותל ירוה דמעמ קינעהל הנווכ לכ התיה אל עבתנל ,עבותה תונעטל דוגינב .י

 .ולשמ יאמצע תואקדנופ ךילה להנלו באל ותוא ךופהיש וערזמ םלועל דלי איבהל שקיב םידדצהמ

 התיה םידרפנ תואקדנופ ימכסה לע אלו דחא תואקדנופ םכסה לע ומתח םידדצה ינשש הביסה

 תנווכ אלל םידרפנ תואקדנופ יכילה להנל ונווכתה םידדצהש ךכל החכוה .אדירג תילכלכ הביס

 עויסו ולש םיפסכמ תואקדנופה ךילה תא ודבל ןמימ עבתנה יכ הדבועב אוצמל ןתינ ףותיש

 לע ודבל םתח עבתנה ידכב אל .ךכ םשל לקשב ולו ףתתשה אל עבותה יכו ותחפשממ לביקש

 וביניש םיפתושמ םירבוע חיטבהל תנמ לע ולעפ אל םידדצה ןכ .תיאקדנופה לומ םכסהה

  ."תיטנג תואחא"
 

 םהל ןיאש םיפיעסב רבודמש ןיבה עבתנה תעה התואב ,םיפתושמה םייחה םכסהל עגונב םג ךכ .אי

 בא לש גוז ןבל תורחא וא תוירוה תויוכז לבקל/קינעהל הדיחיה ךרדהו ליאוה בייחמ ףקות לכ

 עבתנה .)יתקיספ תורוה וצ היה אל ונמזב( ץומיא לש יטפשמ ךילה תטיקנ תועצמאב איה יגולויב

 היהי יזא ,תוירוה תובוחו תויוכז לבקי עבותהש דיתעב טילחי םא קר יכ ,רתסנ אל רבדהו ,רבס

 רבדה הרקמ לכב םלואו ץומיא ךילה רובעל עבותה לע הבוח היהיו יטפשמ ךילה תטיקנב ךרוצ

 אל ,ויפ לע ולעפ אל ,בייחמ םכסהכ םכסהב ואר אל םידדצה ,ךכל רבעמ .עבתנה תמכסהב הנתומ

 יהשלכ הארוה ליכמ וניא הדירפה םכסה ,הייארל .םתוגהנתהב ותוא וחנזו תויטנבלר ול וסחיי

 לע הומתל שי .םידדצה ידי לע לטוב םיפתושמה םייחה םכסה יכ דמלמ ךא רבדהו הניטקה ןיינעב

 הנידמה לש תחוורה התדמע חכונ תובישח ול סחיילו הז םכסהמ קיסהל השקיבש הנידמה תדמע

  .תגהונה הקיספהו תימכסה תורוהב ריכהל ןיא היפל
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 אבא םדא ותואב התאר הביבסהש וא ולודיגב עייסו וגוז ןב לש ןיטק ייחב חכנ םדא יכ הדבועה .בי

 היאר לדב ולו אצמת אל ,עבותה םעטמ תויודעהו םיכמסמה לכב .ירוה דמעמ ןנוכל ידכ הב ןיא

 י"ע ופרוצש 'וכו םיליימה ,םיטסופה לכב .הניטקה יבאכ עבותה תא רידגהש אוה עבתנהש הנעטל

 .עבתנה תמכסה אללו הניטקה לש היבאכ דבלב ומצע תא גיצה עבותהש םיגצמ םנשי עבותה

 דעומ דע הלודיגב ול עייסו גוז ןב ותויה חוכמ הניטקה ייחב חכנ עבותה יכ שיחכה אל עבתנה

 אוה קחרמה עבותה לש ירוהה דמעמב ריכהל עבתנה לש הנווכ תקסהל דעו ןאכמ םלוא ,הדירפה

  .בר
 

 האור עבתנהש םושמ קרו ךא הניטקה םע שגפיהל עבותל רשפאל עבתנה םיכסה הדירפה רחאל .גי

 ןניא" הייחב וחכנש תויומדש הניטקל שיחמהל בושחש רבסו ויניע דגנל הניטקה תבוט תא

 םיקרפל שדוחו עבותה לש ותמזוימ רשקה קתונ 10/2016 שדוחמ ,תאז םע ."ךכ םתס תומלענ

  .םייטפשמה םיכילהה תרגסמב קר ןכמ רחאלו הנש טעמכ ךשמב םירצק
 

 אצוי לעופכש אוה ןעטש לכו תוסופורטופאה תעיבתל עגונב ויתונעט לכ תא עבותה חנז וימוכיסב .די

 ,תורוהה תעיבתל המודב ,ןכ .הניטקל ףסונ סופורטופא וניה עבותה יזא ,יתקיספ תורוה וצ ןתממ

 בוט הרוה םייק רשאכ ףסונ סופורטופא יונימל יאמצע לוקיש תווהל הלוכי הניא הניטקה תבוט

  .ףסונ סופורטופא יונימל דגנתמה ביטימו
 

 ןתנית ימל תורדגהה לע דומעל ותנווכב ןיא יכ ריהצה ףאו תרומשמה תעיבת תא חנז עבותה ,ןכ .וט

 ןוכמ ,ןכ ומכ .תפתושמ תרומשמל םיאנתה םימייקתמ אל ללכ ןנד הרקמב .ידכב אלו ,תרומשמה

   .העיבתה תא תוחדל ידכ ולא לכב ידו עבתנה ידיב אהת תידעלבה תרומשמה יכ ץילמה םלש
 

 :ש"מעויה כ"ב תדמע
 

 וצ ןתמל עבותה תשקבל רתעיהל שי ,ןנד קיתה לש תויפיצפסה תוביסנב יכ הניה ש"מעויה כ"ב תדמע .31

 :הימעט ולאו ,יתקיספ תורוה
 

 ,הדובעה רש 22.4.18 םויב הנימש יעוצקמה תווצה תוצלמה לע תכמסנ ש"מעויה כ"ב תדמע .א

 םירקמל סחיב יתחפשמה אתהו דליה תבוט תא ןוחבל הרטמב םייתרבחה םיתורישהו החוורה

 לולכמל סחייתהב רומאכ םיווצ ןתמל םיאנתה תא ןכו םייתקיספ תורוה יווצ םישקבתמ םהב

 יפכ םייתקיספ תורוה וצ ןתמל םיאנתב קסע יעוצקמה תווצה .ןיינעה ןמ םילועה םיטביהה

 .ל"וחב וכרענש תואקדנופ יכילה לש תוביסנבו תימינונא ערז תמורת לש תוביסנב ,רבעב ועבקנש

 ומייקתה הכלהמבו הנש יצחכ הכשמנ יעוצקמה תווצה תדובע ,ש"מעויה כ"ב ימוכיסב טרופמכ

 הימדקא ישנא ,םינושה הלשממה ידרשממ םייטנבלר םימרוג ללכ רשא בחר םורופב תובישי

 יכ עידוה רשא החוור רשל רבעוה תוצלמהה ךמסמ .ב"טהלה תליהקמ םיגיצנו םוחתב םיקסועה

 הנידמה תדמע יכ טילחה רשא ש"מעויל ןכמ רחאלו ,ןאולמב תוצלמהה תא ץמאל טילחה

 יעוצקמה תווצה תוצלמה ריצקת .יעוצקמה תווצה תוצלמה תא ףקשת םייטפשמה םיכילהב

 רשא םידמועו םייולתה םיכילהב ,ןוילעה ש"מהיב תוברל ,םינושה טפשמה יתבל זאמ שגוה

 יתקיספ תורוה וצ ןתמל םיאנתה תא ןחב יעוצקמה תווצה .םייתקיספ תורוה יווצב םניינע

 ,הקיקחב אשונה תרדסהל דע ופקותש ,ינמז רדסה הווהמ יתקיספה תורוהה וצש ךכב בשחתהב

 ץומיאה קוח ירק ,ותארשה יתקיספה תורוהה וצ באוש םהמ םייתקיקחה םירדסהב בשחתהב
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 תונקסמ ריצקת יכ ,רעוי( ןנוכמ וצכ וצה לש וביטב בשחתהבו םירבוע תאישנל םימכסהה קוחו

  .)3/ש"מיבכ ןמוסו עבתנה כ"ב י"ע ןנד ךילהה תרגסמב םג שגוה תוצלמההו
 

 יא לש םיבצמל ח"ודב תושרופמ סחייתה יעוצקמה תווצה ,ש"מעויה כ"ב ימוכיסב רומאכ .ב

 :ןמקלדכ ולא םירקמב גוהנל שי ויפ לע הוותמה תא עבקו ונניינעב ומכ גוז ינב ןיב המכסה

 הקידב תועצמאב רבדה ןחביי ,תורוה יסחי ןוניכל םיכסמ וניא יגולויבה הרוהה םהב םיבצמב"

 שארב ,הנעמ שקבתי תיעוצקמה הקידבה תרגסמב .קוח יפל הנומש ס"וע לש הקימעמ

 ריקסתה תרגסמב ונחביי תאז דצל .לעופב וייח תואיצמ תלאשלו דליה תבוט תלאשל הנושארבו

 תפתושמ תוננווכתה ,הירוהה םרט תויגוז לש המויק תלאש ,ןיטקה תיירוה רופיס תלאש

 הרקמ לכב הנידמה תדמע ןתנית יכ תווצה ץילממ ריקסתה תצלמה תלבק רחאל .דועו שארמ

  ."...הרקמו הרקמ לכב ןיטקה לש ותבוטל םאתהבו ויתוביסנ יפל
 

 ץומיאה קוחל ס"וע תאמ ריקסת 10.4.19 םויב שגוה יעוצקמה תווצה תוארוהל םאתהב ,ךכשמ .ג

 הקימעמה התקידב ש"מעויה כ"ב תנעטל .)םימכסהה קוח יפל ס"וע םג הניהש( ןהכ-ינש 'בג

 ייאנת לכ םימייקתמ יכ האצמ ,התודעב הרתסנ אל רשא ,ץומיאה קוחל ס"וע לש תיעוצקמהו

 םיאנתהמ קלח הימוכיסב הטריפ ש"מעויה כ"ב יכ ,ןיוצי( עבותל יתקיספ תורוה וצ ןתמל ףסה

 -תובשותה יאנת .א :ןמקלדכ םניהש ונניינעל םייטנבלרה יתקיספ תורוה וצ ןתמל )םירבטצמה(

 תוחפל םינש 18 ינב ויהי וצה תשקבמ וא שקבמ – ליגה יאנת .ב ;לארשי יבשות םניה גוזה ינב ינש

 54 ואלמ םרט גוזה ינבמ דחאל תוחפל .ןיטקה תיירוה ןיינעב תפתושמה תונווכה תרהצה תעב

 םויקו הירוהה םרט םישדוח 18 ךשמב תויוכז חיכוהל שי – גוזה ינב ןיב רשקה ךשמ .ג ;םינש

 ףתושמ קית תחיתפ אדוול שי – תורוה םכסה תכירע – תפתושמ הנווכ .ד ;ףתושמ תיב קשמ

 הנווכ לע דיעמה יטפשמ ךמסמ לכ וא תואקדנופ םכסה לע המיתח ,תואקדנופה תונכוסב

 תיתועמשמ תירוה תומד הוויה עבותה יכ חכוה הרקמה תוביסנ תניחבמ ןכו )הירוהל תפתושמ

 בושחש הניטקל יגולוכיספ הרוה תומד וניה םויכ םגו הייחל תונושארה םינשה עבראב הניטקל

 ועמשנש תויודעבו תויארב םג תכמתנ וז הדמע ,ש"מעויה כ"ב תנעטל .ומע רשקה תא רמשל

 ללכ תנקסמ ,ולא תוביסנב .קיפ 'בג דעסה תדיקפ לש התודעבו םלש ןוכמ לש תעדה תווחב תוברל

 יוביע ףאו עבותה םע רשקה םויק ךשמהב וניה הניטקה לש התבוט יכ הניה םייעוצקמה םימרוגה

 הנעבותל רתעיהל שי יכ הניה ש"מעויה כ"ב תדמע ,ןכ לע .תורוה ירשק לש תרגסמב הז רשק

  .עבותל יתקיספ תורוה וצ ןתמ לע תורוהלו
 

 רשא ;וז הייגוסב ברעתהל התנווכב ןיא יכ ש"מעויה כ"ב העידוה ,תרומשמה תעיבתל רשא .ד

 תורוה וצ ןתמל רתעי טפשמה תיבש לככ יכ איה ש"מעויה כ"ב תדמע ,תוסופורטופאה תעיבתל

 וליאו ,רתייתת וז העיבת אליממ יזא ,הניטקה לש ףסונה היבא וניה עבותה יכ עבקיו יתקיספ

 החוורה יתוריש תאמ ינכדע ריקסת לבקל ךרוצ היהי יזא ,העיבתה תא החדי טפשמה תיבש לככ

   .קיתה לש תוינכדעה תוביסנל תוסחייתה ךות
 

 

 :הערכהו ןויד
 

 הערכה .הניטקה לע עבותה לש ותורוהב הרכהה תייגוסב ץוענ םידדצה ןיב תקולחמה לש הביל בל .32

 לע ףסונ הרוהכ עבותב הרכהה םצעב ןכש תוספורטופאה תייגוסב םג הערכה הבוחב תנמוט וז היגוסב
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 היהי וז הערכהל ףופכב ,ןכ .ןיד לכ יפ לע הניטקה יפלכ תובוחהו תויוכזה ללכ וילע ולוחי הניטקה

  .םידדצהמ ימ םע הניטקה לש תוהשה ינמז תקולחו תרומשמה תלאש תא רידסהל ךרוצ
 

 בצמב םאה ןוחבל ךרוצ אהי ,תורוה וצ תזרכהל הנעבותל רתעי אל טפשמה תיבש לככ ,תאז םע .33

 לש תוהש ירדסה עובקל ןכו הניטקה לע ףסונ סופורטופאכ עבותה תא תונמל קדצה שי הזכ םירבד

  .ואל םא ,הניטקה םע עבותה
 

  .ןנד הרקמה תוביסנב עבותל יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבתב הערכהל אופיא הנפנ .34
 

 :ילארשיה ןידה יפל תורוה דמעמ תיינקה
 

 םדא ךפוה המ הרורב העיבק ןיא ,ללככ תורוה וא תוהמא ,תוהבא רידגמה קוח ןיא ילארשיה טפשמב .35

 לע תיגולויב-תיסיפ הדבועבש ןיינעבכ תורוה לע הרהצהל תועיבתב ןד טפשמה תיב ,עודיכ .הרוהל

  .))9.8.10( ]ובנב םסרופ[ םינפה רש 'נ ןאדעק דמחומ 6483/05 ץ"גב ( תויביטקייבוא תויאר סיסב
 

 החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש תידעלבה ותוכמסל תורוסמ תוהמיא וא תוהבא תעיבקל תונעבות .36

 החפשמ יניינעל טפשמה תיב .)1995-ו"נשתה ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוחל )א(3 -ו )4( 1 םיפיעס(

 – א"משת ,םידלי ץומיא קוח חוכמ ץומיא יווצ ,תיגולויב תורוה םיעבוקה ןיד יקספ תתל ךמסומ ףא

 דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסהה קוח חוכמ תורוה יווצו )"ץומיאה קוח" :ןלהל( 1981

 םינשב ,ןכ .)"תואקדנופה קוח" ;"םירבוע תאישנל םימכסהה קוח" :ןלהל( 1996 – ו"נשתה ,)דוליה

 תיב לש ותעד החנ רשאכ "םייתקיספ תורוה יווצ" החפשמ יניינעל טפשמה יתבב םינתינ תונורחאה

 'נ טממ 566/11 ץ"גב :ואר( וצב העבוקל שיש תורוה וינפל יכ ול תוגצומש תויארה דוסי לע טפשמה

 :ןלהל( רואנ .מ )'זאד( האישנה 'בכ לש הניד קספל 24 ףיעס ,)28.1.2014( ]ובנב םסרופ[ םינפה דרשמ

 .))"טממ ץ"גב"
 

 רשא תוחפשמ לש תושדח תורגסמ ורצונ הדלוהו ןוירפל תיגולונכטה תומדקתהה םע םינשה תוברב .37

 החפשמ 2458/01 ץ"גב( םדק ימי ונל תרכומה תיתרוסמה תיתחפשמה תרגסמה ירדגב תויוצמ ןניא

  .)419 )1( זנ ד"פ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השדח

 
 .א טפושה 'בכ ארק 5.2.13 םויב ןתינש ]ובנב םסרופ[ תואירבה דרשמ 'נ תינולפ 4077/12 ץ"גבב .38

 תורוהה תורגסמ לע העיפשמה ןויריפה אשונב היגולונכטה תומדקתהה חכונל יכ ןייטשניבור

 בצמל תחא אל האיבה תיגולונכטה תומדקתהה ,לעופב .הקיקחב הז ןיינע רידסהל שי ,תיטפשמה

 תונושה תויגוסל הקיקחב הנעמ ןתונ וניאו םייחה בצק תא גישמ וניא טפשמה ובש םירבד

 םימוחתב םייעדמ םישודיחו תויוחתפתה תובקעב תרצונה השדחה תואיצמהמ האצותכ תוררועתמה

  .)22.12.16  ]ובנב םסרופ[ ,תינולפ 'נ תינולפ 7141/15 מ"עב :ואר( ולא

 

 )דועו תואקדנופ ,תיציב תמורת ,ערז תמורת( תורוה תריציל תויורשפאה תבחרהו יגולונכטה ןוירפה .39

 רבוע לקשמה םימיאתמ םירקמב יכ תוארל ןתינ .תיטפשמה תורוהה תעיבק יכרד לע םיעיפשמ

 'בכ לש וירבד הז ןיינעל םיפי .םירחא םילדומ רבע לא דבלב יטנג ןעטמ סיסב לע תורוה תעיבקמ

 :ןמקלדכ ,ליעל ]ובנב םסרופ[ ,'חאו תואירבה דרשמ 'נ תינולפ 4077/12 ץ"גבב ןייטשניבור טפושה
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 ,תיגולויסיפ תורוה לש םילדומ לומ יטנג סיסב לע תורוהה תעיבק לדומ לש ותושלחיה לע .גמ"
 תמגודכ םירחא םילדומו ,)"תיגולוכיספ תורוה" רחא םשב וא( תילנויצקנופ-תיתרבח תורוה
 טעמ אל בתכנ בחרה רשקהב ,םידדצה תמכסה לע םיססובמה םילדומו דליה תבוט לדומ
 תעיבק ירגתאל הנעמכ המכסהב   תיטפשמ תורוה תעיבק לע" תילגרמ 'י ואר הבחרהל(

 תאבומה הריקסה רקיעבו )ב"עשת( 553 ו םירבדו ןיד "השדחה תעב תיטפשמה תורוהה
 ,םויכ יכ ירב ,םיבצמ םתואב תורוהה תעיבק תמליד יבגל הדמע עיבהל ילבמ .)םש 'ה קרפב
 וניא שיא ףא וב ערז תמורת לש הרקמב רמוחו לק ,ודבל דוע יוצמ וניא יטנגה לדומהש העשב
 א"ע ואר( לכה תוזח וניא הז יטנג רשק יכ ןכתי ,םרותה לש תוהבאל "תיביטרפוא" ןעוט

 .))1995( 599-605 ,578 )2(טמ ד"פ ,ינולפ 'נ תינולפ 3077/90
 יוטיב הלביקש הדמע( ידעלב ןפואב יטנגה לדומה םע דיב די הכילה לש םינש ירחא ןכאו .דמ
 ,השאה תויוכז יוויש קוחל )א(3 ףיעס :תורוה תעיבק ןיינעב םייזכרמה הקיקחה ירבד ינשב
 ףרח – 1962-ב"כשתה ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 14 ףיעסו 1951-א"ישתה
 ,יטנגה לדומה ןמ תוקחרתהב תמיוסמ ךרד תרבכ קקוחמה ףא השע ,)הרוה חנומה תרדגה-יא
 וצ" יפ לע אלא ,רישיה יטנגה לדומה יפ לע אלש ,שדחה תואקדנופה קוחב תורוהה תא ועבקב
 תמורת קוחל 42 ףיעס עבק םג ךכל המודב ;)10 ףיעס םירבוע תאישנל םימכסה קוח( "תורוה
 ירק ,"ןיינעו רבד לכל תמרתנה לש הדלי היהי ,תיציב תמורתמ האצותכ דלונש דוליי" :תויציב
  ."דבלב יגולויסיפ רשק אלא ,תמרתנל יטנג רשק אלל תורוה תעיבק

 
 תבאשנה ,תויוכזה םלוסב הובג גרדמב היוצמה תיתקוח תוכזכ  הרכוה החפשמלו תורוהל תוכזה .40

 ץ"גב( ישונאה םויקה לש םייזכרמה ויתודוסימ דחא תא הווהמו ותורחו םדאה דובכ :דוסי קוחמ

 רבודמ .)202 )2( אס ד"פ ,םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה 'אדע 7052/03

 םיסחיה רושימב ןה יתועמשמה המוקמ לע קלוח ןיאו םדא לש ודובכמ קלח הווהמה תישונא תוכזב

 החפשמ 2458/01 ץ"גב :ואר( הנידמל טרפה ןיבש םיסחיה רושימב ןהו םמצע ןיבל םיטרפה ןיבש

  .)ליעל ]ובנב םסרופ[ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעוה 'נ השדח
 

 תורוה :םימילשמו םייפולח םינדא העברא סיסב לע תורוהב ריכמ ילארשיה ןידה ,וזה תעל ןוכנ .41

 תאז ,תיאקדנופ םא י"ע ןויריהה תפוקתב רבועה תאישנו דולייה ןיבל באה ןיב "תיטנג הקיז" ףקותמ

 "תיגולויזיפ הקיז" ףקותמ תורוה ;םירבוע תאישנל םימכסהה קוח יפ לע תואקדנופ ךילה תרגסמב

 תמורת קוחל )א( 42 ףיעס יפל ןה תאזו ,המחרב ןוירהה תאישנ חוכמ ירק ,םאה ןיבל דולייה ןיב

 תאישנל םימכסהה קוחל )א( 14 ףיעס יפל ןהו )"תויציב תמורת קוח" :ןלהל( 2010 – ע"שתה ,תויציב

 וא ןב ת/שקבמה תויה ףקותמ ירק ,"הקיזל הקיז" ףקותמ תורוה ;"ץומיא" ףקותמ תורוה ;םירבוע

 הקיקחב רבעב ורכוה םינושארה םינדאה תשולש .תיגולויבה הקיזה תלעב וא לעב לש גוז תב

  .תונורחאה םינשב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב חתופו תיסחי שדח וניה יעיברה ןדאה .הקיספבו
 

 118/14 מ"עב :הז רשקהב ואר( "תימכסה" תורוה לש לדומב ריכמ וניא ילארשיה ןידה יכ ,ןיוצי ןכ .42

 ץעויה 3518/18 מ"עב ;)1.4.15( ]ובנב םסרופ[ םייתרבחה םייתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ

  19-05-42806 ,19-05-23846 )א"ת( ש"מע ;)3.2.20( ]ובנב םסרופ[ 'חאו ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 .))22.3.20( ]ובנב םסרופ[ תינולפו תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויהו ינולפ
 

 דוליי לש הרוהכ םדאב ריכהל ןתינ הז לדומ יפ לע ."הקיזל הקיז" – יעיברה לדומה יטנבלר ,ונניינעב .43

 קוח לח אל םהבש םיבצמב םג ,דולייל יטנגה רשקה לעב םע יגוז רשק ףקותמ ,תואקדנופ ךילהב

 םיפיעסמ ותארשה באוש הז לדומ .)ליעל טממ ץ"גב( ץומיא וצב ךרוצ אללו ילארשיה תואקדנופה
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 ולא םיפיעס .תויציב תמורת קוחל 11 ףיעס םג ומכ םירבוע תאישנל םימכסה קוחל )א(12-ו )4(2 ;)2(2

 תדעוימ םא לש התורוהב םג ריכהל תרשפאמ דולייל דעוימה באה לש תיטנגה ותקיז יכ םידמלמ

 תאצוה תועצמאב טפשמה תיב ידי לע תורוהה ןוניכל ףופכב ,תאז .וגוז תב איהש המוד הקיז תלוטנ

 תאישנל םימכסהה קוחל 11 ףיעס יפל ןתינה תורוה וצל ותוהמב המודה וצ וניהש 'יתקיספ תורוה וצ'

 םירוה" ויהי םידעוימה םירוהה גוז יכ עבוקו הנומתהמ תאשונה םאה תא איצומ רשא ,םירבוע

 ץעויה 3518/18 מ"עב ואר( "ןינעו רבד לכל םדלי היהי אוהו דליה לע םיידעלב םיסופורטופאו

 .)3.2.20 ,]ובנב םסרופ[ ,'חאו ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה
 

 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .צ.ת 60320/07 )א"ת( ש"מתב יתקיספה תורוהה וצ לש "ותרוה" .44

 ןהמ תחא רשאכ ,לארשיב ןהל דלונש דליל םישנ יתש לש ןתורוה העבקנ וב )4.3.12( ]ובנב םסרופ[

 תא המרתש םאה לע יכ ךילה ותואב רבס ש"מעויה .ןויריהה תא האשנ היינשהו תיציבה תא המרת

 תוהמיא יתשמ בכרומה יתחפשמ סוטטסב ריכמ וניא ןידהש םושמ ,ץומיא ךילהב טוקנל תיציבה

 יטנגה רשקה חכונ יכ העבק )רלימ הסילע תטפושה 'בכ( החפשמ יניינעל טפשמה תיבש אלא ,תויגולויב

 ןויגיההו רשיה לכשה תא דגונ" הדי לע דולייה ץומיא ,דולייה ןיבל תיציבה תמרות םאה ןיב םייקה

 ךילהב טוקנל שי יכ עבקנ םירבוע תאישנל םימכסהה קוח תארשהב ןכ לעו )27 הקספב ,םש( "אירבה

 ריקסתל המוד ריקסת ונייה ,ילאיצוס דבוע תאמ ריקסת תשגהל ףופכב "תורוה וצ" ןיעמ ןתמ לש

  .םירבוע תאישנל םימכסהה קוח יפל "תורוה וצ" ןתמל השקבב הכימת םשל ותעשב שרדנש
 

 )3.2.13( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 12-07-21170 )א"ת( ש"מתב ,ךרדה ךשמהב .45

 רשאכ םג ,דולייה ןיבל םאהו באה ןיב תיטנג הקיז תמייק ובש בצמב "תורוה וצ" ןתיל שי יכ עבקנ

 אלל ,םירבוע תאישנל םימכסהה קוח תוארוה תולח אל ויבגל רשא ,לארשיל ץוחמ תואקדנופב רבודמ

 םוקמ ןיד יפ לע דולייל הקיז לכ ןיא תיאקדנופה םאל רשאכ תאז ,תפסונ תיטפשמ הרודצורפב ךרוצ

 הרוהל םירבוע תאישנל םימכסהה קוח תארשהב "תורוה וצ" ןתינ הז הרקמב םג ,ונייה .הבשומ

 – תדעוימה םאה יכ ררבתמ רשאכ יכ עבקנ ,תאז תמועל .לארשיל ץוחמ תואקדנופ לש הרקמב יטנגה

 ךילה רובעל הילע ,באה לש ותגוז תב קר אלא ,יטנגה ןעטמה תלעב הנניא – יטנגה באה לש גוזה תב

   .ןיד יפ לע ץומיא
 

 תורוה וצ' תתל ןתינ יכ עבקנ וב רשא ,טממ ץ"גב תרגסמב עריא תוחתפתהב ישילשה בלשה ,רומאכו .46

 לש גוזה ןב ןיב תורוה יסחי ןנוכל תנמ לע לארשיל ץוחמ וכרענש תואקדנופ יכילהב םג 'יתקיספ

 תורוה וצ ןתמל םיכסה יטפשמה ץעויה .וילא יטנג רשק גוזה ןבל ןיא רשאכ ,דולייה ןיבל יטנגה הרוהה

 לע ריקסת תכירעל רתיה ןיב ףופכב תאזו הקיקחב אשונה תרדסהל דע ,תורומאה תוביסנב יתקיספ

 תורוה יווצ םינושה טפשמה יתבב ונתינ ,זא ינימ יכ ןיוצי ,הנומתה תמלשה םשל .ילאיצוס דבוע ידי

  .ריקסת תכירעב ךרוצ אלל םג לארשיל ץוחמ ושענש תואקדנופ יכילהב םייתקיספ
 

 תינולפ 1118/14 מ"עבב לדנה .נ טפוש 'בכ דמע "הקיזל הקיז" חוכמ תיטפשמ תורוה לש הז לדומ לע .47

   :ןמקלדכ )1.4.15( ]ובנב םסרופ[ םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ
 

 םע ,הדיללו ןוירהל רבוע ,אצמנ אוה וב תויגוז רשק ףקותמ דולייה לש הרוהכ רכוי םדא"
 איבהל לוכי וניא גוזה ןב וב הרקמב יטנוולר רבדה .דולייל תיטנגה הקיזה תלעב וא לעב
 םותב תאז םע .םהמ דחא לשמ קר אלא ,גוזה ינב ינש לש יטנגה רמוחהמ אצאצ םלועל
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 ינשהו תיטנגה הקיזה חוכמ םהמ דחא :דולייה לש וירוהכ םירכומ גוזה ינב ינש ךילהה
 ."יטנגה הרוהה ןיבל וניבש יגוזה רשקהמ תרזגנכ

 

 טפשמה יתב ולחה "הקיזל הקיז" ףקותמ תורוהה תא וזה תעל הרידסמה הקיקח רדעהבו אצוי לעופכ .48

 תורוה התוא הרדסוה אל םהב םירקמ םתואב 'םייתקיספ תורוה יווצ' ןתיל תונורחאה םינשב

 יכ התייה ,ל"וחב ןיטקה דלונ םהב ,ולא םירקמב ש"מעויה כ"ב לש ותדמע רבעב .תיתקיקח תרגסמב

 ץומיא ךילהב טוקנל וילע היה ,יטנג רשק ןיטקה ןיבל וניב ןיא רשא גוז תב/ןב היה יטנגה הרוהלש לככ

 חכומש רחאל ,ל"וח תואקדנופ יכילהבש תדגנתמ הניא הנידמה טממ ץ"גב רחאל ,םויכ .ןיטקה לע

 ןיטקה לע יטנגה הרוהה לש גוזה ןבל יתקיספ תורוה וצ ןתניי ,םירוהה דחא םע יטנג רשק לש ומויק

  .ןיטקה לש ותבוט תניחב ךותו ץומיא לש ךילהב ךרוצ אלל ףאו
 

 עבוקו וינפב אבומה הרקמה לש ויתוביסנו םילוקישה ללכ תא ןחוב טפשמה תיבש רחאל יכ קספנ ,ןכ .49

 ךכב רצוי וניאו ,וצה ןתינ םרטב םייק היהש יפכ בצמה תא דסממ השעמל אוה ,תורוה וצ ןתיל שי יכ

 הילע זירכמו תמייק רבכש תורוהל ףקות ןתונ רשא ןנוכמ וצ אהיש ךירצ ןכ לעו "ןיאמ שי תורוה"

 ,לדנה טפושה 'בכ יפמ )3.2.20( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ ש"מעויה כ"ב 3518/18 מ"עב( תיטפשמ הניחבמ

   .)9 הקספב
 

 הקיז" לש לדומה חוכמ "יתקיספ תורוה וצ" ןתיל ןתינ יכ עבקנ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ,םויכ .50

 4890/14 מ"עב( ךכל םישרדנה םיאנתה םייקתהבו גוז ינב ינש ןיב תקולחמ לש הרקמב םג "הקיזל

 ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ ש"מעויה כ"ב 3518/18 מ"עב ;)2.9.14( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ תינולפ

 )א"ת( ש"מת ;)4.5.20( ]ובנב םסרופ[ 'חאו 'י 'נ )ןיטק( ינולפ 18-12-65030 ש"מע :םג ואר .))3.2.20(

 םסרופ[ אמא 'נ ימאמ 18-04-8095 )'דשא( מ"הלת ;)5.9.18( ]ובנב םסרופ[ .ג .י 'נ .י.י 15-04-50078

   .)1.3.20( ]ובנב
 

 ;החפשמ יניינעל טפשמה תיבב םילהנתמה םיכילהב תורוה יסחי תעיבק תייגוס לא ,תעכ ,בושנ
 

 תנמ לע םינוירטירקה םהמו הרוה והימ רודסו שרופמ ןפואב רידגמ וניא ילארשיה קוחה ,רומאכ .51

 ירוה רשק תויפיצפסה תוביסנב רצונ םאה הלאשל ישממ ןכות קוציל תנמ לע .הרוהכ םדאב ריכהל

 ןוחבל שי ,וז תרגסמב .הזכש תורוה רשק רצונ יכ הדיעמה תיתייארה תיתשתה תא ןוחבל שי ,יתימא

 ותעד לוקיש תלעפה ךות תאז לכו םינוש םינייפאמל םאתהב הרקמו הרקמ לכב םילוקישה לולכמ תא

  .םיניטק לש םניינעב הערכה לכ לע שלוח רשא דליה תבוט ןורקעל בל םישבו טפשמה תיב לש
 

04-50078- )א"ת( ש"מתב ךשמהבו )19.5.16( ]ובנב םסרופ[ .ש.ק 'נ .ש.נ 12-10-28398 )א"ת( ש"מתב .52

 המישר ינש טפושה 'בכו ררופ-תינונס תטפושה 'בכ יירבח וטריפ )5.9.18( ]ובנב םסרופ[ .ג .י 'נ .י.י 15

 ,תוינפהה תמישר ואר( םינושה ןידה יקספב ורדגוהש יפכ ,תורוה ירשק תריציל םינייפאמ לש הרודס

 הרדסוהו הרכוה אל עבותה לש ותורוהו רחאמ ונניינעב םג םישרדנ ולא םינייפאמ יכ ,ןיוצי .)םש

  .הדירפה םרט םהיניב המכסהבו ףתושמב םידדצה ינש י"ע דעומ דועבמ
 

 םינייפאמ יכ ררופ-תינונס תטפושה 'בכ תנייצמ ]ובנב םסרופ[ ליעל 12-10-28398 )א"ת( ש"מתב ,ןכ .53

 תיב םהב םירקמ ויהי יכ ןכתייו ןימ ותואמ גוז ינב ןיב םילהנתמה םיכילהב אקווד םישרדנ םניא ולא

 ינב ,םיאושנ אלו םיאושנ ,םיניידתמב םג רבודמ רשאכ תורוה וצ ןתיל ןתינ םאה ןוחבל שרדיי טפשמה
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 טפושה 'בכ לש וניד קספל 42 ףיעס טממ ץ"גב :םג ואר( ןימה ותוא ינב גוז ינבו םילאוסקורטה גוז

  .)רצלמ טפושה 'בכ לש וניד קספל 12 ףיעס ,רגיצנד טפושה 'בכ לש וניד קספל 2 ףיעס ,ןארבו'ג
 

  :תפתושמ תורוה ונניינעבו תורוה ירשק תריציל םינייפאמה טוריפ ןלהל .54
 

 תורוה םכסה םתחנ םאה - תפתושמ תורוה תריציל הנווכ ךותמ תפתושמ תורשקתה .א"
 אלו הדימב ןתיל שיש לקשמה .וב ועבקנש תוארוהה המו טפשמה תיבב רשוא םאהו
  .תפתושמ תורוה תריצי יאל ילילש םכסהב רבודמ םאה ,תורוה םכסה םתחנ

 תויגוזה ביט המ .תפתושמ תויגוז לש הדלות הניה תורוהה םאה – תפתושמ תויגוז .ב
 ,תואווצ ,הדובע תומוקמ ,םושיר( אמלע ילוכ יפלכ התרכה ,התרדסה ,הכשמ :תפתושמה
  .)ישוכר ףותיש ,חוכ ייופיי

 ,ערזה קנבל תפתושמ הינפ :ועצובש תופתושמה תולועפה המ – תורוהה תריצי יכילה .ג
 םרות ותואמ תונמ תרימש ,תורוהה תריצי ךרוצל תופתושמ תולועפ ,תפתושמ תורשקתה
  .דועו ,יטנג ןעטמ ותוא יאשונ םיאצאצ תריציל ןוצר ךותמ רובע

 ולקשנש םילוקישה המ ,םדוק ערזה הרפוי יממ – "תפתושמ תורוה תינכות" התייה םאה .ד
 .יארקא וא ףתושמ יתחפשמ ןונכתב רבודמ היה םאהו ךכ ךרוצל

 התייה םאה ?הניטקה תא ולדיג דציכ – תפתושמ תירוה תוירחאו ףתושמ ירוה לודיג .ה
 תפתושמ תילכלכ האישנ התייה םאה ?תפתושמ תירוה תוירחא ?תפתושמ לודיג תקולח
 ?הניטקה תואצוהב

 באה ימ הנחבה התייה םאה ,ירוהה רשקהב ינשה תא דחאה גוזה ינב וניכו ואר דציכ .ו
 .וזכש הנחבה אלל וגהנ םאה ?יגולויבה

 םידדצ יפלכ תורוהה הגצוה םאהו דציכ – םיישילש םידדצ יפלכ תורוהה תגצה .ז
 םש היה םאה .תויכוניח תורגסמ ,בלח תפיט ,םילוח תפוק ,תואקדנופ תונכוס :םיישילש
 .דחא החפשמ

 םאה ?הניטקל תבחרומה החפשמה הסחייתה דציכ – םייתרבחהו םייתחפשמה םירשקה .ח
 גוזה ןב לא תבחרומה החפשמה הסחייתה דציכ ?תבחרומה החפשמהמ קלח הב התאר

 ."תואתבסו תואבס" ירשק ורצונ םאה ?ינשה לש
 .והנשמ לש דליל הרוהה ןיב בורקו ףיצר ישגר רשקו תיגולוכיספ תורוה הרצונ םאה .ט
 תיבל הינפה םאה – תיטפשמ הניחבמ תפתושמה תורוהה תריציל המכסה תמייק םאה .י

 לש תורוהב הרכהל םידדצה דחא לש תודגנתה תמייק םאה וא תפתושמ הניה טפשמה
 רחאל ,וכלהמב ,ןויריהה םרט( טפשמה תיבל היינפה תישענ וב דעומה המ .והנשמ
  .)ןיטקה לש ותדלוה

  ."הנוצרו הלוק תעימש םג הליג רואל םימיאתמ םירקמבו תורוהב הרכהב הניטקה תבוט .אי
 

 הערכהב עייסל ידכ םתלוכיב שיש ולאכ אלא םינייפאמ לש הרוגס המישרב רבודמ ןיא יכ רהבוה .55

 תניחבש םירקמ ויהיו םתצקמ קר וא םינייפאמה ללכ תקידב שרדית םהבש םירקמ ויהי .תיטפשמה

 םאתהב הרקמ לכ .הקידבה ןמ ולעי ולאש יפכ ,םיפסונ םינייפאמ תניחבל ליבות םינייפאמה

  .ויתוביסנל
 

  :ונניינעל ,טרפה לא ללכה ןמ
 

 יואר אלו ןתינ אל היפל עבתנה לש תימדקמה ותנעטל שרדיהל שי ,םירבד לש םפוגל הנפנ םרטב .56

 הקיספב הרכוה רשא "הקיזלו הקיז" חוכמ תורוה לש תיטפשמ היצקורטסנוק תיביטקאורטר ליחהל

 ןידהש דועב קוח תוארוה תניחבב הניאשו הניטקה תדיל רחאל םינש שולשכ ירק ,2015 תנשב קר

 יגולויבה הרוהה תמכסה תא בייח רשא דבלב ץומיאה קוח היה הניטקה תירוה תעב םייק היהש



 'ע 'ר 'נ 'ע 'מ  39785-06-17 )א"ת( מהלת

20 
 

 דעומב םייק היה אל ללכ "יתקיספ תורוה וצ"ש תורמל יכ עבתנה ןעוט דוע .תורוה תיינקה ךרוצל

 ךרד"ב לעופ ךכבו ץומיאה ךילה ףלח שומיש וב תושעל םויכ עבותה רתוע ,הניטקה תירוהל יטנבלרה

  .שרופמ הקיקח רבד אללו ותמכסה אלל תורוהל תידוסיה ותוכזב תעגופ רשא "תפקוע
 

 לש ותורוה תעיבק תייגוס ,תישאר .לבקתהל תולוכי ןניא עבתנה לש ולא תונעט ,יוארה דובכה לכב .57

 ןוכנ רשאכ הניטקה תיירוה דעומב אלו העיבתה תשגה דעומל ןוכנ םייקה ןידל םאתהב תעבקנ םדא

 טפשמה תיב תקיספ חוכמ "הקיזל הקיז" לש תורוהה לדומ ןגוע ךכל םדוק ףאו העיבתה תשגה תעל

 תורוהה וצ לש "ותורישכ" תלאשב ןודל טפשמה תיב לש ודיקפת ןיא ,תינש .)ליעל טממ ץ"גב( ןוילעה

 תיב תקיספב עבקנשמ ,תישילש .תגהונה הקיספלו ןידל םאתהבו ישעמה ומושייב ןודל אלא ,יתקיספה

 ףאו גוזה ינב ןיב יגוזה רשקה תעיקפ רחאל ףא םייתקיספ תורוה יווצ ןתיל ןתינ יכ ןוילעה טפשמה

 םג ךכב ןודל ךרדה הללסנ זא וא ,"הקיזל הקיז" לש לדומה חוכמ ל"וחב ושענש תואקדנופ יכילהב

 תריציל יאמצעו יטפשמ תורוה דסומ הווהמ וניא יתקיספה תורוהה וצ ,רומאכ ,תיעיבר .ונניינעב

 דע םייניב ןורתפ תניחבב הווהמ אלא ,ץומיאה דסומ תא ףילחמה דסומ תניחבב וא לארשיב תורוה

 םג לבוקמו ןוילעה טפשמה תיב תקיספב לבקתה רשא ל"וח תואקדנופל עגונה לכב הקיקחה תמלשהל

 ותויח קנוי "יתקיספ תורוה וצ"ב שומישה ,תישימח .ולא םיכילהב הנידמה תא גציימה ש"מעויה כ"ב

 םיאתמ יטפשמ ךילהב תורוה לש הנוניכ לע ריהצמ אלא ןיאמ שי תורוה רצוי וניאו םייקה ןידהמ

 תיב .םימכסהה קוחל 11 ףיעסבו ץומיאה קוחל כ 28-ו )א( 1 םיפיעסב םינגועמה םיווצל המודב

 שיש ענכוש םא ,הקיקחב םינגועמה םיווצל ותוהמב המודה יתקיספ תורוה וצ ןתיל יאשר טפשמה

 החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב( וינפל תוחנומש תויארה סיסב לע וצב תורוהה תא עובקל

 שגוה ,הנידמה תשירדל םאתהב ,תישיש .)14 הקספב ]ובנב םסרופ[ ,ליעל ,םייתרבחה םיתורישהו

 ךכ ,ץומיאה קוחל ס"וע םג הניה רשא םימכסהה קוחל ס"וע ידי לע יניינעו ףיקמ ריקסת הז ךילהב

 המכסהה דוסיל עגונב טעמל( ץומיאה לדומ ןיבל "הקיזל הקיז" לש לדומה ןיב ישעמ לדבה לכ ןיאש

 ולא םיכילהב הנידמהו החוורה תויושר לש חוקיפו תוברועמ בייחמה לנויצרה חכונל )ןלהל טרופמכ

 .תואקנופה ךילה ביבס םיררועתמה םיבחרה םיטביההו םיברועמה םימרוגה לכל תעד ןתמ ךות

 םימכסהה חכונל ןכש "המכסהה יא" תנעט תחת תוסחל לוכי עבתנה םא קפס ונניינעב ,תיעיבש

 היונש אליממ וז היגוס )םיפתושמה םייחה םכסהו תואקדנופה םכסה( םידדצה ןיב ומתחנש

 םילדומה ינש תרגסמב יכ קלוח ןיא ,תינימש .ןלהל טרופמכ ,טפשמה תיב תערכהל תשרדנו תקולחמב

 תוביסנל סחייתהב םילוקישה לולכמ תא ןחוב טפשמה תיב )ןיטק לש וניינעב ךילה לכבו( ל"נה

 הזה טביהב םגש ךכ ,ןיינעה תוביסנב לע לוקישכ ןיטקה לש ותבוט תניחב ךותמ תוחנומה תויפיצפסה

   .םילדומה ינש ןיב ישעמ לדבה ןיא
 

 ,ךילהב ושגוהש תויארהו תונעטה ללכ תא יתנחבש רחאל ,ןנד הרקמב :םירבד לש םפוגל הנפנ ,התעו .58

 םלש ןוכמ לש תעדה תווח תא יתנחב ,םמעטמ םידעהו םידדצה לש םהיתויודעמ יתמשרתה

 יסחי תעיבקב הערכהב טפשמה תיבל םיעייסמה םילוקישה לולכמ תניחב רחאלו ושגוהש םיריקסתהו

 ראשו יעוצקמה תווצה ח"ודב וטרופש םינוירטירקהו ש"מעויה כ"ב תדמע תא יתנחבש רחאלו תורוה

 תורוה וצ עבותה ידיב ןתילו הנעבותל רתעיהל שי יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,וימוכיסב וטרופש תונעטה

 םידמועש םיקומינה לולכמ וטרופי ןלהל .הניטקה לש ףסונה היבא וניה עבותה יכ עבוקש יתקיספ

 .וז יתנקסמ דוסיב
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 תפתושמ תויגוז
 

 שדוחב יפוסה םתדירפ דעומל דעו 2006 םינשה ןיב ףותישו תויגוז ייח ולהינ םידדצה יכ תקולחמ ןיא .59

 וז הפוקת רחאל םג םלוא 2013 תנשב ורדרדתה םידדצה יסחי ומצע עבותה תנעטל ,םנמא .08/2016

 תויגוז יסחיב רבודמש ךכ ,ףתושמ תיב קשמ להנלו תחא גג תרוק תחת ררוגתהל םידדצה וכישמה

 ואיצוה 2009 תנשב יכ תקולחמ ןיא ,ןכ .לעופב םידדצה תדירפ דעומל דעו םינש רשעכ ךשמב ףותישו

 תחת וידחי וררוגתה ,דוריפה דעומל דעו 2006 תנשמש הפוקתה לכ ךרואלו תויגוז תדועת םידדצה

    .המע דחיב הניטקה תדלוה םעו ףתושמ תיב קשמב תחא גג תרוק
 

 עגונב ישוכר ףותיש לש ןורקע עבוק רשא םיפתושמ םייח םכסה 1.8.12 םויב וכרע םידדצה ,ףסונב .60

 .ךשמהב ויתודוא טרופי רשא ,)תומיוסמ תוגרחה טעמל( םיפתושמה םייחה תפוקתב רבצנש שוכרל

 אקווד יכ קלוח ןיא ,םלוא .םדי לע חנזנ אוהו םכסהה תא ומייק אל םידדצה יכ ןעט עבתנה ,םנמוא

 םאתהב םידדצה ולעפ ,הניטקה לע תפתושמ תירוה תוירחאו ףתושמ לודיגל םיטנבלרה םיטביהה לכב

  .םכסהב רומאל
 

 יפכ םידדצה ןיב תקולחמב תויונש ויתוביסנ רשא ,דוריפה םכסה לע םידדצה ומתח 17.11.16 םויב ,ןכ .61

 יכ ,ןיוצי .ףותישו תויגוז ייח םידדצה ומייק הז דעומל דע יכ דמלמ הז טקא םג םלוא ,ןלהל טרופיש

 עבותה לש וישונ ינפמ ושוכר לע לוכיבכ ןגהלו דוריפ םכסה רוציל שקיב יכ עבתנה תנעט אקווד

  .םידדצה ןיב ילכלכ ףותיש היה הז דעומל דע יכ תדמלמ
 

 החפשמה םש
 

 םשל ירוקמה םתחפשמ םמש תא םידדצה וניש תויגוז תדועת תאצוה םע 2009 תנשב יכ תקולחמ ןיא .62

 םיקהל הנווכ לע הדיעמ םידדצל ףתושמ החפשמ םש תריחב יכ קפס ןיא .'ע' - דחא ףתושמ החפשמ

 'ע' התחפשמ םש םירבדה עבטמ רחבנ הניטקה תדלוה רחאל םג .םהינש לש ףתושמ יתחפשמ את

   .'ע' החפשמה םש תא םויה דע אשונ עבותה ,רומאכ .םידדצה לש םתחפשמ םשל ההז וניהש
 

   :)רוקמב ןניא תושגדהה לכ ךליאו ןאכמ( ןמקלדכ בישהו ,ותודעב עבתנה לאשנ ,וז הייגוסל עגונב .63
 

 ?ותוא דחאלו החפשמה םש תא תונשל םתרחב עודמ .ש
 תריחב ומכ תילמס הלועפ ידי לעו תרדוסמ הרוצב ןתחתהל לארשי ץראב תורשפא ונל ןיא .ת

  .תויגוזה תא ןייצל םירחוב םיאומוה תוגוז הברה ףתושמ החפשמ םש
 ?'אל ןתינש םש ותוא הזו .ש
  .ילש םשה הז 'אל ןתינש םשהש יאדווב .ת
 הברק לכ לוטנ אוהש ןעוט התאש והשימ לש החפשמ םש תאשונ ךלש תבה רמולכ .ש

 ?הילא תיתחפשמ
 .יאדווב .ת
 ?ינויגה ךל עמשנ הז .ש
 .)2-11 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 83 'מע( דואמ .ת

 
 תוהז לש קהבומ ןייפאמ וניה החפשמ םש .רשיה לכשהו ןויגיהה םע תבשייתמ הניא עבתנה לש ותודע .64

 תוכיישב רבודמ יכ למסמו קהבומ יתחפשמ ןייפאממ קלח אוה .וישרושו ותוכייתשה ,םדא לש תימצע

 ,םידדצה ינש לש ףתושמ םש תאשונ הניטקה יכ הדבועה .אמלע ילוכ יפלכ תחא החפשמל תפתושמ
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 רשא םיפתושמ םידלי לדגלו םהינש לש ףתושמ יתחפשמ את םיקהל םתנווכו םנוצר לע תדמלמ

  ונווכתה םידדצה יכ עבותה תסרג םע תבשייתמ וז הדבוע ןכ .ףתושמה םתחפשמ םש תא םיאשונ

  .ינויווש ןפואב םתוא לדגלו םלועל םיפתושמ םידלי רפסמ איבהל הליחתכלמ
 

 ףתושמ תורוה םכסהו תואקדנופה םכסה לש ומויק
 

 םהב שיש רתויב םייתועמשמ םימכסה ינש לע םיפתושמה םייחה ךלהמב םידדצה ומתח ,ןנד הרקמב .65

 רבד לכל םיפתושמ םירוהכ םתוא לדגלו םלועל םיפתושמ םידלי איבהל תפתושמ המכסה אטבל ידכ

  :ןלהל טרופמכ ,ןיינעו
 

  תואקדנופה םכסה
 

 םויב וידחי םידדצה ומתח ,םיפתושמ תויגוז ייח םידדצה ולהינ ןהב םינש עבראכ רחאל ,רומאכ .66

  םידלי איבהל םהינש לש תפתושמ הרטמ ךותמ "'ת" תרבח םע תואקדנופה םכסה לע 29.11.11

 לע ומתח םידדצה רשאכ ,םידומע 14 ליכמה טרופמ םכסה וניה םכסהה .אתווצב םתוא לדגלו םלועל

  :תואקדנופה םכסה לש חיתפה ןלהל אבוי םירבדה תובישח תאפמ .וב דומעו דומע לכ
 

 םירוהה" – ןלהל( םידעוימה םירוהה םניה דוחל דחא לכו דחיב םהינש םידעוימה םירוהה"
 )ץמאמ הרוה וא יטנג הרוה ןיב( דיחי דעוימ הרוה לומ םתחנ הזוחה םא .)"םידעוימה
 םירוהה" – ןלהל( םיברב אוה םג וארקייו םידעוימ םירוהכ ,דיחיה הרוהה בשחיי

  .)"םידעוימה
 קפסי םהמ רחא לכש וטילחי םידעוימה םירוההו ,םירכז םהינש םידעוימה םירוהה םא
 החלצהב הרפות וערזבש םדאה יזא ,תויציבה תמרות לש תויציבה תא תורפהל תנמ לע ערז
 :ןלהל( ולא םיתוריש םכסה ךרוצל הז רבוע לש יטנגה הרוהה היהי רבועל חתפתתש תיציב
 "...הז םכסה ךרוצל ץמאמה הרוהה היהי רחאה וליאו )"םכסהה"

 

 וטקנ רשא םיבלשה לכב ךרדה ךשמהב ןכו תואקדנופה םכסה לע המיתחה תעב דוע ,ןכ יכ הנה .67

 ךותמ תואקדנופה ךילהל םיסנכנ םה יכ םהינשל רורב היה תואקדנופ ךילהל םתיינפ תארקל םידדצה

 םידליה לע םהמ ימ לש תיגולויבה תוהזל רשק אלל םיפתושמ םידלי םע החפשמ םיקהל הנווכ

  .ודלוויש
 

 ףאו םכסהה תוארוה תא בטיה ןיבה עבתנה יכ יתמשרתה ,עבתנה תונעט ףרח יכ ןייצא הז רשקהב .68

  :םכסהל 4.1 - 4.3 םיפיעסב בתכנ ,ךכ .םכסהה תרגסמב שרופמ ןפואב ךכ לע ריהצה

  ץעייתהל תוכז םהל שי יכ םידעוימה םירוהל רסמנ ,הז םכסה לע המיתחה ינפל 4.1"
 םכסה םיניבמ םאה יכ םירשאמ םידעוימה םירוהה .םתריחב יפ לע ןיד ךרוע םע
  .בוטהו ישפוחה םנוצרמ וילע םימתוח םה יכו הז

לע םתחיי רשא בתכב ךמסמב אלא וילע ףיסוהל וא הז םכסה תונשל וא ןקתל ןיא 4.2
 .םידדצה ינש ידי     

 ,הז םכסה תוארוהמ הארוה לכ ףוכאל ,תע לכב ,הז םכסהל םידדצהמ ימ לש לדחמ 4.3
 אלו ,הארוהה לע רותיוכ ןפואו הרוצ םושב שרפתי אל ,ויתויוכזמ תוכז לכ שממל וא
 לכ לש ותוכז לע וא ,ונממ קלח לכ לע וא ,הז םכסה לש ופקות לע ךרד לכב עיפשי
  ."...ויאנתל םאתהב ,םכסהה תוארוהמ תחא לכ ףוכאל ,ןכמ רחאל ,רחא דצ
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 תכמות ופוס דעו ותליחתמ תואקדנופה ךילה לכב עבותה לש טרפבו םידדצה ינש תוברועמ ,ןכ .69

 איבהל תפתושמ הנווכ ךותמ התשענ תואקדנופה ךילהל םידדצה תיינפ יכ הנקסמה תא תקזחמו

 ,30.5.19 םוימ לוקוטורפל 81 'מע( עבותה היה 'ת ל"כנמל הנפש ימ יכ חכוה .םיפתושמ םידלי םלועל

 םירוה" םינוכמ םהש ךות וידחי תואקנופה םכסה לע ומתח םידדצה יכ רוריבב הלוע ןכ .)28-29 'ש

 ךא הדעונ תואקדנופה םכסה לע וידחי ומתח םידדצה יכ הדבועה היפל עבותה לש ותסרג ."םידעוימ

  :ותריקחב עבתנה םג דיעה ךכ .תענכשמ התיה אל ,תילכלכ הניחבמ עבותל עייסל תנמ לע קרו

 ?דחיב הפו דבל םש תמתח המל .ש"
  .'מל םגו יל םג תואקדנופ תושעל וננכת תואקדנופה תונכוס לומ .ת
 ?דבל דחא לכ .ש
  .יאדווב .ת
 ?םכסה ותוא לע םימותח םתא המל זא .ש
 ילש ךילהה תא ליחתהל תילכלכ תורשפא התייה יל ,הפוקת התואב תושעל יל רשפאש המ .ת

 ידכ 'מ לש ערזל תויציבהמ קלח תורפהל ונלוכי םכסה ותוא לע ונמתחש עגרב .אל 'מלו
 הפי רבד יל הארנ הזו .₪ 70,000 , 60,000 ול וכסחיי תואקדנופה ךילה תא השעי אוהש
 .תושעל

 ?דבל תואקדנופ םכסה לע םותחל תלוכיש רמול ןוכנ .ש
 .ןכש יאדווב .ת
 ?דבל תואקדנופה םכסה לע תמתח אל המל זא .ש
  .'מל רוזעל יתלוכי אל זא יכ .ת
  .דחיב םידעוימ םכסה לע םתמתחש רמוא התא זא .ש
  .םידעוימ םירוה לע רבודמ 'ת לש הזוחב ,אל .ת
 ?דבל םכסהה לע םותחל תלוכי .ש
  .'מל רוזעל אל לבא ,יאדווב .ת
 םהיניב היהי– םידלי 'מל ויהי םא םג השעמלש רמול ןוכנ דחיב םכסהה לע םתמתח םא .ש

 ?םד תברק
 .םיחא ויה םה – תויציב תמורת התואמ םידלי םידלונ ויה וליא .ת
 ויהי 'אלש התייה םכלש הרטמהש רמול רשפא דחיב םכסהה לע םתמתחש הדבועה םצע .ש

  .םד תברק םע םיחא דוע
 .הרטמה התייה אל וז לבא ,רמול רשפא .ת
 םירוהכ םירדגומ םכסהב םתא המל – םידעוימ םירוה ןיבל דעוימ הרוה ןיב לידבמ םכסהה .ש

  ?'אל העיגנ םוש היהי אל 'מלש ךל רורב היה םא םידעוימ
  .ןיבמ אל .ת
 .דבל םתוח התא םא הז דעוימ הרוה ,דחיב םירוה ינש הז םידעוימ םירוה .ש
 בוטמ םיעיצמ אל םה ,דחא הזוח לע 'ת לומ םותחל ךירצ היה יתרבסהש המ תושעל ידכ .ת

 .ולש תואקדנופה ךילהב וילע לקהל ידכ רחא והשימל רוזעל םביל
 ךילהה לש םינושארה םיבלשה תא ושעת התאו 'מש חונ ךל היהש ןייצמ תא 24 ףיעסב .ש

 ?רבודמ תוחונ הזיא לע– דחיב
  .'א ומכ םירבד ,תועיסנ תנכוס םע רבדל ,'ד םע רבדל ,םייטסגול םימואית .ת
 ?םותחי םג אוהש ךירצ תייה הזו .ש
  .)1 'ש ,83 'מע -3 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 82 'מע( "יל רזע הז .ת

 

  :ןמקלדכ ,'מ רמ "'ת" תואקדנופה תרבח ל"כנמ לש ותודעמ תרתסנ וז תודע ,ךכל רבעמ .70

 ?תואקדנופ ךילה להנל וצר 'מ םגו 'ר םגש ןוכנ הז .ש"
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  .דחיב תואקדנופ ךילה ולהינ םה .ת
 ?תואקדנופ ךילה תושעל הצור דחא לכש ךל ורמאו ךילא ונפ םאה .ש
  .תושעל םיצור ונחנא ורמא םה ,אל .ת
 ?ערז ומרת םהינש המל .ש
 ,דחיב החפשמ םיקהל הנווכ םע תנמ לע םיעיגמ תואקדנופ יכילהל םיעיגמש זייג תוגוז ומכ .ת

 תמקה לש ךילהתב םיליחתמ םה .רתויו השולש וא םיינש דחא דלי םע היהתש החפשמ
 רוחבל ךירצ ןכלו ,םיערז ינשמ רבוע רצייל תורשפא ןיא תיגולויב ברה ונרעצל .החפשמה
 הזיא לרוגה דיל תתל םיטילחמ תוגוזה םירקמהמ לודג קלחב .החפשמה ליחתת ותאש ערז
 םינתונ ,םיערזה ינשל תיציבה תא םיקלחמ ,םירבוע םירציימ .ןושאר וב שמתשהל ערז
 ותואו רתוי קזח רבוע הזיא ןוחבל םישקבמ הרזחהה םוי תארקלו םימי המכ לודגל םהל
 םוקמב 'א םע םיליחתמש שארמ טילחמ גוזה - םירחא םירקמב ומכ הזה הרקמב .םיעירזמ
 יטנג רשק רצייל הנווכ ךותמ 'ממ םג םירבוע ורציי לבא ,'ר םע וליחתה הזה הרקמב .'ב
 .)10-23 'ש ,15.7.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 127 'מע( דיתעב ףסונ דלי איבהלו

 

   :ךשמהבו

 ? קפס ךל ןיא הפיאמ – קפס ךל ןיאש 27 ףיעסב רמוא התא .ש"
 ,תוגוז תואמ ידי תחת ורבע לבא תוקזח ידימ קפס יל ןיא םילימה ילוא ,ריהצתב הפ רבודמ .ת

 אל וליפא ינא ,גוזכ ולהנתה ,גוזכ ואב םה ,גוזכ אב הזה גוזהו ,תותימאו םירדסה ינימ לכ םע
 םה ,הדימ התואב תושגרתה ,ךילהתב ויה םהינש ,רתוי יטננימוד היה ימ דיגהל לוכי

 .)31-27 'ש ,לוקוטורפל 129 'מעב ,םש( "גוזכ ולהנתה ,םינוכדע ולביק ,ורשקתה
 

 יתאצמ אל ,דבלב ...בב תיאקדנופה לומ םכסהה לע םתחש ךכ לע ובהי תולתל הסינ עבתנהש םגה .71

 לומ םכסהה לע םותחל לוכי ימ ימואלניבה ןידל םאתהב יכ ותודעב ןייצ עבותה .שממ וז הדבועב

 וז הנעט .)6-9 'ש ,49 'מע ,31.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפב ( דבלב יגולויבה באה אוה תיאקדנופה

 םרותה זא ,גוזכ אובל רשפא יא ...בבש הדועה רואל" יכ רשיא רשא ליעל 'מ רמ לש ותודעב םג הכמתנ

 ידכ ךכב ןיא ,ךכ וא ךכ .)23-25 'ש ,130 'מע ,15.7.19 םוימ ןוידה לוקוטורפב 'ר( "םותחל ךירצ יטנגה

 םכסה לע םתמיתחב יוטיב ידיל האבש יפכ םידדצה לש תפתושמה םתנווכו םנוצר תא רקעל

 םלועל םי/דלי איבהל הרטמ ךותמ תואקדנופה ךילהל סנכיהל םתמכסה תא אטבלו תואקדנופה

    .ןיינעו רבד לכל םירוה ינשכ ם/ולדגלו
 

  םיפתושמ םייחל םכסהה
 

 םיפתושמה םייחה תא רידסמה םיפתושמ םייח םכסה לע ומתח םידדצה 1.8.12 םויב ,ןכ לע רתי .72

 דחא לכ לש רשקה תא רידסמה )'ה קרפ( םלש קרפ ללכנ םכסהה תרגסמב .םיניינעה לולכמב םהלש

 םיפיעסה חסונ ןלהל אבוי ,םירבדה תובישח תאפמ .הדירפ תעב תוברל םיידיתעה םהידלי םע םהמ

   :םאולמב
 

 םהמ ימ ידי לע ץמואי וא/ו דלווי רשא דלי לכ יכ םיריהצמו םימיכסמ גוזה ינב  .20"
 וארי ,)"םידליה" :ןלהל( המושר םא ול היהת אל רשא ,םיפתושמה םהייח ךלהמב
 ידי לע הלאככ םהב הרכהל רשק אלל ,םיפתושמה םהידלי תא גוזה ינב םהב
  .םיימשרה תודסומה

 םהייח ךלהמב ,םהמ ימל ודלוויש םידלי וידחי לדגל םתנווכב יכ םיריהצמ םידדצה .21
 רתי לכו ,םהיכרצ ,םכוניח תא תידדה המכסה ךותמ וידחי עובקלו םיפתושמה
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 דגנל היהת םידליה תבוט קר רשאכ ,םידליה לש םלודיגב םירושקה םיניינעה
  .ודרפיי םא ןיבו וידחי גוזה ינב ויחי םא ןיב תאזו ,םהיניע

 יניינעל טפשמה תיבל תונפל םתנווכב ,םי/דלי תדילל ךומסב יכ םיריהצמ גוזה ינב .22
 לע 1962 – ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח פ"ע השקבב החפשמ
 לש דמעמ םידליה לש ץמאמ וא/ו יגולויבה באה היהי אל רשא דצל קינעהל תנמ
 ,1981 א"משת םידלי ץומיא קוח פ"ע השקבב וא ,םידליה לע ףסונ סופורטופא
 לש םתדיל רחאל ךומסב תאזו ןיינעה תוביסנ פ"ע ,םידליה יפלכ ץומיא וצ ול ןתיל
 ,םידליל עגונב תווש תובוחו תויוכז םידדצה ינשל ונקויש ידכב תאז לכ .םידליה
 .קוח לכ פ"ע םהידליל סחיב םירוהל תונותנש

 םיכילהה ומייתסי םרטב ודרפיי םא םג יכ םיבייחתמו םיריהצמ גוזה ינב .23
 לש דמעמ םידליל יגולויבה הרוה וניא רשא דצה לבקי םהיתובקעבש םייטפשמה
 ימ תדיל םרטב םידדצה ןיב יגוזה רשקה םייתסי םא ףאו םהיפלכ ץמאמ הרוה
 םהידלי וא םידליב תוארל וכישמי ,ןוירהל הסינכה רחאל ךא םידליהמ
 םייטפשמה םיכילהב וידחי וכישמי םידדצה םיבייחתמ ןכ ומכ .םיפתושמה
 לכב ףתושמבו וידחי ואשיי ןכו ,םידליה לע םהינש לש תפתושמה תורוהה םושירל
  .תפתושמה תורוהב תורושקה תוילכלכה תואצוהה

... 
 הייאר ירדסהו םידליה לע תרומשמל רושקה לכ עבקי ,גוזה ינב ודרפיי וב הרקמב .25

 תורוהב בשחתהל ילבמ ,םהיניע דגנל םידליה תבוטשכ ,םהיניב המכסהב םתיא
  .םידליה תא לצפל ילבמו םידליהמ ימ לע םהמ ימ לש תיגולויבה

... 
 הז הברקב ררוגתהל ךישמהל ופאשי הדירפ לש הרקמב םג יכ םיריהצמ גוזה ינב .27

 לש תילמיסקמ תוברועמ לע רומשלו תפתושמ תרומשמ םייקל הפיאש ךותמ ,הזל
 ."םידליה ייחב םהינש

 
 ,ןכ לע .היופצה הדילה לע ועדי םידדצה רשאכ ,תיאקדנופה לש הנוירה ךלהמב םתחנ הז םכסה ,קודו .73

 תורקב םהיניב תוקולחמה תרדסהו תואקדנופה ךילהל םג םייפיצפס םיפיעס ודחוי םכסהה תרגסמב

  :ןמקלדכ ,םהיניב דוריפ

 תואקדנופ .30"  
 יתחפשמה אתה תא ביחרהל הטלחהל וידחי ועיגה יכ םיריהצמ םידדצה .30.1

 ךכ ,םהמ ימ לש ערזו תיציב תמורת תועצמאב םידלי םלועל איבהל ,םהלש
 תונכוס לא ונפ םישקבמה .ץמאמ בא ינשהו יגולויב בא היהי םהמ דחאש
 תאישנ( תואקדנופ יכילהב ליחתהל םיינשה םידתעתמ התרזעב ,תואקדנופ
 ויהי םהשו ,םייטנגה םהידלי ויהיש םידלי דילוהל הרטמב תאזו ,)םירבוע
  .םירכומה םהירוה םהל

 ינשה יפלכ דחאה םידדצה ואובי אל ,דוריפ תורקב יכ םידדצה לע םכסומ .30.2
 ,תואקדנופה יכילהב עקשוה רשא םיפסכ תבשה ןיינעל תוידדה תועיבתב
 םידלי תאבה ךרוצל וידחי לועפל ךישמהל םיביוחמ ויהי אל םידדצהו

 .םלועל םיפתושמ
 םיאפקומ םירבועב שומיש תושעל לכוי םידדצהמ דחא לכ ,קפס רסה ןעמל .30.3

 םוקת אל ינשה דצל םלוא ,יטנגה ודלי היהיש םלועל דלי איבהל תנמ לע
  .ולא םיכילהב תרחא וא תיפסכ ול עייסל תוביוחמ לכ
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 ... תדבעמב תואצמנ הז םכסה לע המיתחה דעומב יכ םיריהצמ םידדצה .30.4
 .םלועל ףתושמ דלי תאבה ךרוצל ובאשנ רשא ,תואפקומ תויציב ...בב
 רשא דלי דלוי םידדצהמ ימלו הדימב ,דוריפ תורקב יכ םידדצה לע םכסומ
 ימלו הדימב .ינשה דצה תא ושמשי תויציבה יזא ,יגולויבה ודלי היהי

 דצה תא ושמשי תויציבה יזא ,יגולויבה ודלי היהי רשא דלי דלוי םידדצהמ
  .ינשה

 דלי דלוי אלש הרקמב וא/ו םייגולויב םידלי ויהי םידדצה ינשלו הדימב 30.5
 תמכסה אלל תויציבב שומיש תושע לכוי אל םידדצהמ ימ יזא ,םהמ ימל
  ."ינשה דצה

 

 תא לדגל תפתושמ הטלחה תאטבמ םיפתושמ םייחל םכסהה לע םידדצה תמיתח יכ תקולחמ ןיא .74

 לע דיעה עבתנה .ןיינעו רבד לכל םירוה ינשכ ףתושמב תואקדנופה ךילהב דלוויהל הדיתעש הניטקה

  :ןמקלדכ םכסהה תכירע תוביסנ

 ?םיפתושמ םייח םכסה לע תמתח התא .ש"
  .ןוכנ .ת
 ?םכסהה תא ךורעל דחיב הילא םתינפ – 'ס ד"ועמ הפ ונעמשש יפכ .ש
  .ןוכנ .ת
 ?םכיניב םתחנש ןושארה םכסהה הז .ש
 .ןכש בשוח ינא .ת
 ?השיגפב םתחכנ םכינש .ש
  .ןכ .ת
 םתאש הרמאו הפ הדיעהו הדמע 'ס ד"ועש ךל הריכזמ ינא – ךריהצתל 40 ףיעסל הנפמ ינא .ש

  .יטפשמ ףקות ול היהיש ידכ טפשמ תיבב םכסהה תא רשאל םיכירצ אל
 .ד"וע אל ינא ,יתנבהש המ יתבתכ ינא .ת
  .םכל ורמאש המ הזש רמוא התא .ש
 ךרואל םירבד הברה שיש הארנכ ,קוחה תא ןוכנ יתנבה אל ילוא ,רחא והשמ הרמא איה .ת

 .)7-20 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 89 'מע( "יתנבה אלש םינשה
 

 םידליב ןדה םלש קרפ לילכה ףאו םיפתושמ םייחל םכסהה לע םתח עודמ לאשנשכ ,תאז םע .75

 דמוע ףאו תעדה לע לבקתמ וניאש רבסה ,"עבתנה לש ויתוששח תא גיפהל" שקיב יכ ןעט ,םיפתושמ

  :ותודע ךותמ ךכ .תובותכה םילימל הריתסב

 תא גיפהל ידכ םכסהה תא םתכרעש ריהצמ התא – ךלש ריהצתל 34 ףיעסל ךתוא הנפמ ינא .ש"
 ?תוששח הזיא– 'מ לש תוששחה

הרקי הזש ןימאהל ומצעל םרג אוהו ילש תואקדנופה ךילה ךותב רבכ ינאש הדבועה םצע .ת
  .םיחתמ רצי – אלש ןיבהל ליחתה אוהו בורקב ול 

 ?םיפתושמ םייח םכסה לע םתמתחש ינפל אלש ןיבהל ליחתה אוה .ש
  .ולשמ דלי איבהל הבורקה הפוקתב חילצי אל אוהש ןיבה אוה .ת
 ?הז תא ןיבה אוה המל .ש
  .הזל תילכלכה תלוכיה תא ול התייה אל יכ .ת
 היהיש ותוא קיתשהל ידכ – םכסהה לע םתמתח הללגבש רמוא התאש הביסה וז םצעבו .ש

 ?עוגר
 חוטב היהיו בוט שיגרי יתבהאש גוזה ןבש יתיצר ,קיתשהל הלימב שמתשמ יתייה אל .ת

  .ונלש םייחהמ קלח שיגריו
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 יניינע םג ,םיישוכר םיניינע םג ללוכו ףיקמ םכסהה המל זא תוששחה תא גיפהל תיצר םא .ש
 ?ןויריהב םתייה רבכ םכסהה תא םתישעש הריכזמ ינאש – תוהש ירדסה םג ,תרומשמ

 תא רידגהל ידכש ונל הרמא 'ס ד"ועו ינפל הנש ונאצוה תויגוזה תדועת .ןכ ,ןויריהב יתייה .ת
 ללוכש םיפתושמ םייח םכסה אוהש הזיא תושעל םיגהונ תוגוזה בור יקוח ןפואב תויגוזה
 .םירבדה לכ תא

 ?םש בותכ המ בושח אל םצעבו .ש
 לע םותחל ידכ הילא ונרזח הזל הז ונלש תוביוחמל ףסונ ףקות תתל ךיא ונשפיחש ,אל .ת

  .םכסהה
 'ס ד"ועש םיבייחמ כ"כ םירבד 'מ לש תוששח גיפהל ידכ קר דעונש םכסהל וסנכוה המל .ש

 לש ליסנטסב רבודמ אלו ףיעס לש תועמשמו ףיעס לכ לע םכתיא הרבע איהש הדיעה
 'מל תוירוה תויוכז קינעמ התאשו ןויריהב םתאש ןמזב םכסהה לע םתוח התאו םכסה
 .םייגולויב ויהי אל וא םייגולויב ויהי םידליה םא הנשמ אל  תפתושמ היהת תרומשמהשו

 וצ תא םישקבמו םישגינ אל ונחנא םאש יתעדי יכ ותעשב כ"כ יל תפכא היה אל תמאב הז .ת
 'מע -15 'ש ,89 'מעב ,םש( "לארשיב תימכסה תורוה ןיא ,הזל רבעמ תויוכז ןיא הזה ץומיאה

 .)13 'ש ,90
 

  :טפשמה תיב תולאשל הנעמב עבתנה הנע ךכו .76
 

 לכ תא ליטהל םצעבו טרופמ כ"כ ךמסמ לע םותחל תששח אל ,ךמסמ לע םתוח םדא ןב .ש"
 ךלש הרימאה תניחבמ יכ םיינוציח םישנא לע החוטב כ"כ הרוצב הפ רבדמ התאש ןוחטיבה
  .הזה רבדל ביוחמ התאו ךלש הרימא וז םכסהב הפ

 .תיטפשמ הניחבמ לע רבדמ אל ינאו הזה רבדל םיביוחמ ונייה אל ונינש .ת
 יכה המרב וליפא ךלוה םדא ןבש הז לע תרבדמ ינא .תיטפשמ הניחב לע תרבדמ ינא .ש

 םכסה השוע אוה ,ולש םייחה לע יתדוקנ םכסה השוע וא וטוא רכומ ,תינטשפ ,הטושפ
 תיבל עיגמ הז םא םג – כ"הסב יכ הז תא תלאוש ינא .וב דומעל ךירצ אוהו וילע םתוחו

 הז – םהלש תונווכה תרהצה םישנאה תניחבמ לבא – תונגהה לכ תא הפ שיו טפשמה
 .קיפסמ

 הברה הזוח לע םימתוחו תירלולס הליבח םישוע וא תינוכמ םינוק םישנאש םגש בשוח ינא .ת
 הדובעב םג ,הזב רבעב יתיווכנ ירעצל .םהילע םימתוח םהש םירבדה לע םיניבמ אל םישנא
  .ונממ הצורמ יתייה אלש םכסה לע יתמתחש

 ?הפוקת התואב םכלש םייחה תא אלימ הזה םכסההש החינמ ינא .ש
 'ש ,90 'מעב ,םש( "הז תא הצר אל 'מ םג ,תיקוח תוירחא ול תתל ןויער היה אל לבא ,טלחהב .ת

16- 29(. 
 

  :תקפסמ אלו תיניינע אל הבושת ןתנ ,םינושה םיפיעסה תא ותנבה לע עבתנה לאשנשכ םג .77
 

 תא דירוהל תשקיב אל המל ךתוא לואשל הצור ינא  טרופמ אוהש םכסהב ןיידע ינא .ש"
 אל המל .דחיב 'א תא לדגל םינווכתמ אל םתאש ךל רורב היה םא םכסהל 25 דע 23 םיפיעס
 ?םכסהב םיכסמ אל התא 'אה םיפיעסה תאש ד"הועל תרמא

  .םירחאה םיפיעסל ףקות ןיא 22 ףיעס ילבו ינשב דחא םיכורכ םיפיעסהש יתנבה ינא .ת
 ?םירחאה םיפיעסל ףקות ןיאש בותכ הז הפיא .ש
 הזה הזוחה .םיוקמ אל אוה זא םיוקמ אל אוה םאו דחיב םיוקמ תויהל רומא הזוח יתנבהל .ת

  .ולש םיקלחהמ דחא ףאב םיוק אל
 םתטלחהש םיריהצמ םתאו ןויריהב רבכ םתא הזה בלשב – םכסהל 30.1 ףיעסל רובענ אוב .ש

 בא ינשהו יגולויב בא דחא ,םלועל דלי איבהל םתטלחהו יתחפשמה אתה תא ביחרהל
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 הזה ףיעסה המל .ץמאמ בא 'מש הדבועה תא קזחמש ףיעס דוע שי בוש רמולכ .ץמאמ
 ?סנכוה

 הנגה יל שיש יתעדי ינא לבא ,שפיט תויהל לוכי הז ,םימת תויהל לוכי היה הז ,יתנבה אל .ת
 .תויוכז ול ויהי אל – תויוכז ול תתל רחבא אל דוע לכשו תיטפשמ

 
  טפשמה תיב תלאשל

 התאש המו תע התואב היהש המ ,םידבר ינש הפ שי .תע התואב הז תא תעדי םא הלאשה .ש
 לע םתמתחש רמוא הז המ תנבה אלש ןימאהל השקתמ ינא .הניטקה תבוט וישכע רמוא
 הזל ןיאש תבשחש ןיבהל יל השק ,וילע םתמתחו ריינ ףד לע טושפ םכסה םתכרע .םכסהה
 .תועמשמ

 הז ,םויה ינאש בצמל סחייתהל אל התייה ילש הרטמה ,תועמשמ הזל ןיאש יתבשח אל .ת
 .כ"חא ורקש םירבדה ורקיש יתעד לדב לע הלוע היה אל ובש םוקמב חסונש הזוח

 לש הנווכה וא םישנאה לש הסיפתה לש המרב רידסהל דעונש םכסה םישוע הז ללגב זא .ש
 ?םכסה דעונ המ ליבשב ירה .דיתעב ויהיש תוקולחמ – םישנאה

 ...ןוכנ הז .ת
 אל ןמז תדוקנ התואבש ןימאהל השקתמ דואמ ינאו תוידיתע תוקולחמ רותפל דעונ םכסה .ש

 ינא לבא – ןחביהל םיכירצ םירבדהש ךתיא םיכסהל הטונ ינא .םירבדה תועמשמ תא תנבה
 לש םיכילהה םע וכישמת םתאש שרופמב רמוא 23 ףיעס ירה ,זאד היה המ ןיבהל הסנמ
  .תפתושמ תורוה

 תא ונמייק אל םכסהה לע ונמתחש ירחא תוקד 10 םג םישעמה תמרב דיגהל לוכי ינא .ת
 המ הז ...תואוולה תחקל אל ,תיבה קשמ תואצוהב קלחתהל ומכ םש םיבותכש םירבדה
 .)27 'ש ,96 'מע – 31 'ש ,95 'מעב ,םש( "וישכע רכוז ינאש

 

 ,םיפתושמ םייחל םכסהה תא םידדצל הכרע רשא 'ס 'כ 'ד ד"וע לש התודע תא ןייצל שי הז רשקהב .78

 :התודע ךותמ ךכ .םלועל םיפתושמ םידלי איבהל תפתושמ הנווכ התיה םידדצל יכ הדיעה רשא

 ?ךיילא ונפ םה ךרוצ הזיאל .ש"
 ךרוצלו םיפתושמ םייח לש םכסה םהל יתכרע רבד לש ופוסב לבא המל םדק המ תרכוז אל .ת

 .םלועל דלי תאבה לש ךילהתב ויה םהש הז
 ?םיפתושמ םייח םכסה לע המיתחב תובישחה םהל הרבסוה דציכ .ש
 לש הרדסה לע רבוד יללכ ןפואב לבא רמאנ המ קיודמב תרכוז אל ינא .ןכ םהל יתרבסה .ת

  .יגוזה םיסחיה ךרעמ לולכמ
 – םהל ויהיש םיידיתע םידליל השעמל סחייתמש םלש קרפ שי םיפתושמ םייחל םכסהב .ש

 ?ךל רוכז
 .ןכ .ת
 ?בלש ותואב תואקדנופ יכילהב ויה םהש ללגב סנכוה הזה קרפה .ש
  .קרפה לע ויה םידלי יכ סנכוה הז .ת
 ?םכסהה םתחנש דע ויה תושיגפ המכ .ש
  .תרכוז אל ינא .ת
 ?תחא השיגפמ רתויש חינהל ריבס .ש
  .תושיגפ שולש םייתש לע רבודמ כ"דב ,ןכ .ת
 ?ולש תועמשמה לע ףיעס לכ הריבסמ תא .ש
  .ןכ .ת
 ?סנכוהש ףיעס לכ וניבה 'מ םגו 'ר םג .ש
  .ןכ ינורכז בטימל .ת
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 ?םהלש תפתושמ תיטפשמ תולהנתה םכסהה חוסינל המדקש ךל רוכז םאה .ש
 ךרוצה לש םיכילהב ןודל לכ םדוק ועיגה םה םא המל םדק המ תרכוז אל ינא יתנייצש ומכ .ת

  .םדק םכסההש וא ל"וחב תואקדנופ ךילה תרגסמב התוא רובעל םיבייחש תוהבא תרכהב
 ?תויגוז תדועת לע ומתח םהש רוכז םאה .ש
  .ינויגה לבא יל רוכז אל .ת
 ?תונוירה רפסמ לש ןונכת לע רבוד םא ךל רוכז םאה .ש
 .השיגפב הלע אשונהש תבשוח ינא .ת
 ?תונוירה רפסמ לע רבודש ךכמ קיסהל ןתינ זא ךכב ןדש ףיעס שי .ש
  .הז יבגל חיש היה ןכ יפיצפס ןפואבש תבשוח ינא לבא הלאכ םירקמב לבוקמ ףיעס הז .ת
 גוזה ינב ודרפיי וב הרקמב" עבקש ףיעס םתסנכה םיפתושמה םייחה םכסהל 25 ףיעסב .ש

 םידליה תבוטש םהיניב המכסהב היאר ירדסהו םידליה לע תרומשמל רושקה לכ עבקיי
 עודמ – "םידליהמ ימ לע םהמ ימ לש תיגולויבה תורוהל סחייתהל ילבמ םהיניע דגנל
 ?הזה ףיעסה סנכוה

 ?הנווכה המל .ת
 ?יגולויבה באהש ימל רשק ילב עבקית תרומשמה זא ודרפיי םה םאש ףיעס סנכוה המל .ש
 םידלונש ינפל הזה בלשב הזה םכסהה תא םיכרועש כ"דב .היה ךכו םירבדה לע ונחחוש .ת

 הרוק המ איה הבשחמה זא םידלי המכ לע הבשחמה וא ןונכתה איה הנווכהו ,םידליה
  .הזה רשקהב הדחאה רוציל תנמ לע םירוההמ א"כל תיטנג םיכיישש םידלי שיש הרקמב

 ררוגתהל ופאשי הדירפ לש הרקמב םג יכ םיריהצמ גוזה ינבש עבקנ םכסהל 27 ףיעסבו .ש
  .תפתושמ תרומשמ לש ףיעסה סנכוה עודמ .תפתושמ תרומשמ םייקל הפיאש ךות הברקב

 .הלעש המ הז יכ .ת
 ?םהלש ןוצרה היה הז .ש
  .)8 'ש ,59 'מע -1 'ש ,28.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 58 'מע( "ןכ ,יתנבה הככ .ת

 

   :ךכ 'ס 'כ ד"וע הדיעה ,םכסהה לש יטפשמה ופקות ןיינעלו

 ? טפשמה תיב ינפב וא ןוירטונ ינפב רשאל ךירצ הזה םכסהה תאש םידדצל תרמאש ןוכנ .ש"
 תיב / ןוירטונ ינפב ותוא רשאל םיבייחתמ םה םינתחתמ םה םאש יתרמא ,יתרמא אל .ת

 םה זא ףסונ ףוקית תתל םיצור םה םא לבא הבוח ןיא זא םינתחתמ אל םא לבא ,טפשמ
 רבדמ ןוממ יסחי קוח יתנבה בטימל .םכסה רושיא לש אשונ לכ לע יתרביד .תונפל םיכירצ
 .)5-12 'ש ,62 'מעב ,םש( "ןיאושינ תארקל ןוירטונ רושיא לע

 

 לע םידלי ויה" יכ סנכוה םיפתושמה םייחה םכסהל 'ה קרפ יכ הדיעה 'ס 'כ ד"וע םג ,ןכ יכ הנה .79

 יכ הדיעה ןכ .רומאה תא וניבה יכ המשרתהו םכסהב ףיעסו ףיעס לכ םידדצל הריבסה יכו "קרפה

 ךכ ,םיאושנ םניא םידדצהש םושמ טפשמ תיב ינפב םכסהה תא רשאל ךרוצ ןיאש םידדצל הרמא

 יכ ןייצא הנומתה תמלשה םשל .יטפשמ ףקות ול שיש םכסהב רבודמ יכ רורב היה םידדצה תניחבמש

 ןויעב הז םכסה וארק יכ םיריהצמ םידדצה" יכ שרופמ ןפואב בתכנ םכסהל 45 ףיעס תרגסמב םג

 ישפוחה םנוצרמ ,הלולצ העדב םתויהב וילע ומתח םהו ,הרורבו תשרופמ הפשב  םהל  רבסוה ונכותו

 אוה המ לע עדי אל היפל עבתנה תנעט תא לבקל ןיאש ךכ ,"ויתואצותו ותועמשמ תנבה ךותו בוטהו

  .בייחמ ףקות שי םכסהל יכ עדי אל וא/ו םתוח
 

 רדעהב ןנד הרקמב 'יתקיספ תורוה וצ' ןתיל יואר אלו ןתינ אל יכ עבתנה תנעטל הנעמב ,ךכל רבעמ .80

 םיחיכומ רשא ,םכסהב םיפיעסה לש שרופמהו רורבה םנכותמ םלעתהל ןתינ אל יזא ,ךכל ותמכסה

 םהמ ימ ידי לע ץמואי וא/ו דלוויי רשא דלי לכ" יכ םידדצה ומיכסה וב םכסהל 22 ףיעסב ,ךכ .תרחא
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 םהידלי תא גוזה ינב םהב וארי המושר םא ול היהת אל רשא ,םיפתושמה םהייח ךלהמב

 וב םכסהל 23 ףיעסב ,ךכ ;"םיימשרה תודסומה ידי לע הלאככ םהב הרכהל רשק אלל ,םיפתושמה

 תוספורטופא תשקב( החפשמ ינינעל טפשמה תיבב םימיאתמה םיכילהב וטקני יכ םידדצה ומיכסה

 םינותנש ,םידליל עגונב תווש תובוחו תויוכז םידדצה ינשל ונקויש ידכב" תאזו )ץומיאל השקבו

 םתדירפ ףרח יכ םידדצה ומיכסה וב םכסהל 24 ףיעסב ,ךכו ;"קוח לכ י"פע םהידליל סחיב םירוהל

 םהינש לש תפתושמה תורוהה םושירל םייטפשמה םיכילהב וידחי וכישמי יכ םידדצה םיבייחתמ"

 ונתנ אלא םירחאו הלאכ םיקוחל ינטרפ ןפואב םמצע וליבגה אל םידדצה - רמולכ ,"םידליה לע

 םיידיתעה םהידליל עגונב תווש תוירוה תובוחו תויוכז םידדצה ינשל קינעהל תפרוגו תיללכ המכסה

 לכל הרוהכ יגולויבה הרוהה לש גוזה ןב רכוי םוי לש ופוסבש תנמ לע ךכ םשל לועפל תובייחתה ןכו

 בייחמ רשא רחא וא הזכ הקיקח רבד לע ךמתסה יכ עבתנה תנעט תא רקעל ידכ ךכב שי .ןיינעו רבד

 ןכש ,ותמכסה תא תבייחמ הניא רשא תיטפשמ היצקורטסנוק ליחהל ןתינ אל יכ וא/ו ותמכסה תא

  .ליעל טרופמכ םיפתושמ םייחל םכסהה תרגסמב הנתינ םג הנתינ ותמכסה
 

 םכסה לע םידדצה תמיתחל שיש תועמשמה לע הדיעה םימכסהה קוחל ס"ועה םג יכ ןייצא .81

 ךכ .לעופב בצמה תא ופקיש ולא םימכסה יכ התומשרתה לעו םיפתושמ םייחל םכסההו תואקדנופה

 :התודע ךותמ

 ךלש החנהה לע תנעשנ 'מ לש השקבל רתעיהל ךלש הצלמההש יל רשאל הלוכי תא .ש"
 התוא לדגלו תפתושמ הדליכ םלועל 'א תא איבהל םידדצה לש תפתושמ הנווכ התייהש
 ?דחיב

 םייחה םכסהב ןהו תואקדנופה םכסהב ןה םדי לע ןה ונתחנש םימכסהה לע םג תנעשנ .ת
  ...רמוא 'ר תעכש הניבמ ינא – ןייצל הצור ינא .ךומסב ומתחנש םימכסה ינש .םיפתושמה

 התייה םאה טילחהל טפשמה תיב לש דיקפתה הזש ,העוט ינא םא יתוא ינקתו בשוח ינא .ש
 אוה .ולש דיקפתה הז טפשמה תיב ,ואל םא ןידכ ומתחנ םימכסהה םאה ,ואל םא הנווכ

 לע תפתושמ הנווכ התייהש הטילחמ תא ךלש ריקסתה .טילחמ אוהו םידדצה תא עמוש
 יכ תועטומ תוחנה הז בגא .םהינש ידי לע ומתחנ םימכסההש תטלחה תאש הז סיסב
 הז םכסהה לע םתח ימש ךל רמוא ינא .'מ אלו 'ר ידי לע קרו ךא םתחנ תואקדנופה םכסה
 ?דבלב 'ר

 תרבח םע םכסהה לבא ....בב תואקדנופה םאה םע םתח אוה ,יגולויבה באה ותויהב .ת
 דואמ שיא אוהש 'רמ יתמשרתה דואמ ינא .ינויווש ןפואב ךילהל םהינש וסנכנ תואקדנופה
 םדא ךיא הטעמה ןושלב ההמת דואמ ינאו תולובגו םיללכ לע רמוש יביטמרונו טנגליטניא
 הנווכ לעו םלועל דלי איבהל תיגוז הנווכ לע םירבדמש כ"כ םיטרופמ םימכסה לע םתוח
 םיפתושמה םייחה םכסהב טוריפ םג שיו ,יגולויב אל אוה םא םג ףתושמב דלי לדגל תיגוז
 םשרמ אל םא םג דלי ותוא יפלכ סחיה היהי ךיאו לעופב ודרפי םה םא הרקי המ ןוממהו
 ינאש ,'ר ומכ ,םדא ךיא ההמת ינא .גוזה ןב לש יקוח ןבב רבודמ יכ םיימשירה תודסומב
 עדומב םתוח אוה ךיא ,וילע דיגהל םיבוט םירבד הברה וילע יל שי ,ותוא הכירעמ דואמ
  ."הזכ רבד לע הנבהו

 
  :ךשמהבו
 

 הרצונ וזה תורוההש ךכ לש השחכה 'ר םע יל התייהש הכוראה החישב יתעמש אל ינא .ת"
 הברה ויה ,תורוהל המיאתמ אלה ותוישיא לעו 'מ לש תולהנתה לע רוביד היה .ףותישב
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 םימכסהה תא תללושש הדמע איהש הזיא עיבה 'רש יל רוכז אל לבא ורמאנש םירבד
  .םותח אוה םהילעש

 לע תורוה לע ךמתסהל תכלוה תאש עדי אל אוה יכ הז תא ךל רמא אל אוהש תויהל לוכי .ש
 ?םכסה לע םתח אוה המל לואשל ילב םכסה סיסב

  .םכסהה לע קר ךמתסמ אל ילש ריקסתה .ת
 תא וא/ו םירושיכה תא ךל ןיאש ךל רמוא ינא ,ךלש ריקסתב יתוהמ דואמ קלח רסח .ש

 .תפתושמ הנווכ עובקל תוכמסה
 .הז תא יתרמא אל ינא .ת
  .דחיב הדליה תא לדגל תפתושמ הנווכ התייהש הז הזה ריקסתל ךלש דוסיהש רמוא ינא .ש
 בצמ רצי אוה זא ,תרחא הנווכ התייה 'רל םא לבא ,הזה קלחל שגד םש התאש הניבמ ינא .ת

 לעופב לבא ,הדליל לעופב אבא היהי אוהש ןווכתה אל אוהש הנווכ שי תעכש ,ולש גוזה ןבש
 'מע -10 'ש ,5.6.19 םוימ לוקוטורפל 114 'מע( "'אל אבא תויהל המבה לכ תא 'מל ןתנ אוה

  .)18 'ש ,115
 

 ןוצרו תפתושמ הטלחה םיאטבמ רשא בתכב םימכסה ינש ותרכנ ונניינעב יכ קלוח ןיא ,םוכיסל .82

 תואקדנופה ךילה לש ומוציעבו ןויריהה ךלהמב ףאו הירוהה םרטב דוע תפתושמ תורוה םייקל ףתושמ

 תורוהל תפתושמ הנווכ התיה יכ יתענכוש ףאו חכוה הז טביהבש ךכ ,וננויד אושנ הניטקל סחייתהב

 .היירוהה םרטב דוע הניטקה לע תפתושמ
 

 :תורוהה תריציל םידדצה ועציבש תולועפה
 

 ךילה לחה 2012 יאמ שדוח ךלהמבו תואקדנופה םכסה לע םידדצה תמיתחל ךשמהב ,רומאכ .83

 עבתנה םג .ךילהה ךרוא לכל ברועמו ליעפ ,אלמ ףתוש היה עבותה יכ קלוח ןיא ....בב תואקדנופה

 83 'מעב ותודע 'ר( תואקדנופה תרבח םע ןויריהה ךלהמב עבותה לש האלמה ותופתוש תא רשיא

  .)12-17 ,30.5.19 םוימ לוקוטורפל
 

 ךלהמב םידדצה תא הוויל רשא "'ת" תרבחמ 'מ רמ לש ותודע תא ןייצל שי הז רשקהב רומאכ ,ןכ .84

 םיילימה לכל םיבתוכמ ויה ,הווש ןפואב םיברועמ ויה םידדצה יכ דיעה 'מ רמ .תואקדנופה ךילה

 תודע ריהצתל 'ח דע 'ד םיחפסנב תכמתנ וז תודע .ךרדה לכ ךרואל וידחי תואקדנופה ךילה תא ולהינו

 תואקדנופה ךילהל םתסינכב "גוז"כ םידדצה לש םתולהנתה תא 'מ רמ ראית ןכ .עבותה לש תישאר

  .)ליעל ,'ר( ףתושמ דלי איבהל םנוצרו
 

 ,םנמוא .ערז ןתיל תנמ לע ...בל םידדצה ינש ועסנ ,םירבועה תרזחה ךילה םרט יכ תקולחמ ןיא ,ןכ .85

 רוציל ידכ היירפהה ךילהת לש םדקומ ןונכת היה םאה הלאשל עגונב תויבטוק תונעט ולעה םידדצה

 ןעטמ ילעב םירבוע רצייל הליחתכלמ הנווכ התיה יכ הלע 'מ רמ לש ותודעמ ,םלוא ."תיטנג תואחא"

 ןושאר ןוירה םייקל התיה םידדצה תנווכש רחאמו הלשכנ םירבועה תרזחהש רחאמ םלוא ההז יטנג

 :ותריקחב 'מ רמ דיעמ ךכ .לעופה לא אצי אל הז ןונכת יזא ,עבתנה לש םירבועהמ
 

  .'ר םע ליחתהל םכל ורמא שרופמב הזה הרקמב .ש"
 ינב ינשמ םירבוע ינש ריזחהל רשפאמ אל ...בב קוחהש היצאוטיס התייה הזה הרקמב ,אל .ת

 יכ .המל וריבסה םהו 'ר םע ליחתהל וטילחה םה .ליחתהל ימ םע רוחבל םהל ורמא ןכלו גוז
  .רגובמ רתוי 'ר

 ?תואדווב רכוז התאש המ הז .ש
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  .רכוז ינא .ת
 תיציב תמרות הזל םירחוב ויהו ,ירמגל םידרפנ םיכילה ינש להנל םיטילחמ ויה םהש חיננ .ש

 ?ףסכ רתוי םהל הלוע היה הז – תיציב תמרות ינשלו
  .ןכ .ת
 ידכ לבא ,דרפנב דחא לכ ךילהת תושעל םיצור םהש ךל רמואו גוז ךילא אבש תויהל לוכיו .ש

 .ליבקמבו ףתושמ ךילהת תושעל םיצור םהש םיגיצמ םה ףסכ ךוסחל
 הזש השוחת יתלביק אל .הז תא השע דחא גוזש דשח יל שיו ,תויהל לוכי הז תיטרואת .ת

 .תויהל לוכי הז תיטרואת לבא הרקמה
 ?רגובמ רתוי 'ר יכ ליחתהל םיצורש ךל רמא ימ .ש
  .דחיב השיגפב ויה םה .ת
 ?הז תא ךל רמא ימו .ש
  .רכוז ינאש המ הז ,'מ יתעדל .ת
 .הלשכנ הנושארה םירבועה תרזחהש ךלש ריהצתהמ ןיבמ ינאו .ש
  .ןוכנ .ת
 ?היינשה םגו .ש
  .ולשכנ 'ר לש םירבועה ,ןכ .ת
 ?'מל שיש םירבועה תא ריזחתש ךל ורמאו ואב םה םאה .ש
 .'ר לש היהי ןושארה ןויריההש הז לע דומעלו 'רל םירבוע דוע רצייל ושקיב םה ,אל .ת
 ?'ר לש םירבועהמ היהי ןושארה ןויריההש הז לע ודמע םה .ש
 'ש ,127 'מע ,15.7.19 םוימ לוקוטורפ( םהינש לש דלי ,'ר לש דלי אל ,'ר לש םירבועהמ .ןכ .ת

 .)17 'ש ,128 'מע -27
 

 ,בצמה לע םהל עידוהל םידדצה ינש םע רשק ורצי ,םורח חותינל תיאקדנופה תסינכ םע יכ חכוה ,ןכ .86

 ותריקחב הז ןינעל עבתנה דיעמ ךכ .עבתנה לש ומא םע דחיב ...ל הליל תסיט לע ולע םיינשהו

 'מע( "...חותינל תסנכנ תיאקדנופהש 'מל ןופלט רכוז ינא" :בישה ,"?'מ לא רשקתה 'ד" :לאשנשכ

 והש ,הניטקה תדיל עגרמ יכ תקולחמ ןיא ,ךשמהב .)18-19  'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 83

 עבתנה .הניטקה לש הירוהכ אלמ ןפואב דחיב הניטקב ולפיטו םימי שדוח ךשמב ...בב דחיב םידדצה

-4 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 84 'מע( הנושארה היטבמאה תא הניטקל השע עבותה יכ הדוה

 עייסו הניטקל יאופר חוטיבל גאד ,ועוצקמב חוטיב ןכוס וניהש עבותה לש ויבא יכ עבתנה הדוה ,ןכ .)5

 לש תישאר תודע ריהצתל 'י חפסנ 'ר( "ונלש השדח הדכנ" םשב הניטקה תא הניכ ףאו ךכב םהל

  .)1-6 'ש ,לוקוטורפל 85 'מעב עבתנה תודע ;עבותה
 

 תפתושמ תירוה תוירחאו ףתושמ ירוה לודיג
 

 ינב ינש י"ע השענ הניטקב לופיטה תונושארה היתונש ךלהמבו הניטקה הדלונש רחאל םג יכ חכוה .87

 הייחב תיתועמשמו העובק תירוה תומד הוויהו הב לופיטב יטננימוד היה עבותה רשאכ ,ףתושמב גוזה

  .אמלע ילוכ יפלכ םג רסמה היה הזו ,הניטקה לש
 

 עבתנהש תעב ידעלב ןפואב םיתיעלו 'וכו םידליה אפורל ,בלח תפיטל הניטקה תא תחקל גהנ עבותה .88

 לפיט עבותהש דועב רקובה תועשב דבע אוה ,הדובעל עבתנה לש ותרזח רחאל יכ הלע ןכ .הדובעב ההש

  :עבתנה לש ותדובע תועש לע ,...ב עבתנה לש הגלוק ,'ש 'ה 'בג הדיעה ךכ .הניטקב
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 הזה סרוקל םיכירדמ הברה ןיאש הז םע דחי ... ןודעומ ךירדמ 'רו תויהש דיגהל ןוכנ םאה .ש"
 רומשל ידכ רקוב סרוקל ותוא ץבשל אלא תרחא תורשפא התייה אל הריהצמ תאש יפכ
 ?הרבחב ותוא

  .'ר לש ותשקבל רקוב יסרוקב קר ותוא ונצביש בלש אוהש הזיאב ,ברע ... יסרוק םג שי .ת
 ?היה הז בלש הזיאב .ש
  .תבשוח ינא םייתנשכ ינפל .ת
 ?ברע םגו רקוב םג דבוע היה 'ר ךרעב םייתנש ינפל דע םצעב זא .ש
 .ברע םגו רקוב םג דובעל היה לוכי .ת
 ?'א תבה םע ראשנ היה ימו .ש
  .)19-28 'ש ,5.6.19 'טורפל 112 'מע( "הז תא יתלאש אל .ת

 

 הריד עבותה רכש ,לדגש שוקיבה םעו ךשמהב .ןוחתפשמ תחיתפ לע עבותה טילחה ,םיוסמ בלשב .89

 ירוגמל השמיש תחא המוק רשאכ תחוורמ הריד םידדצה ורכש רתוי רחואמו ...ה תא להינ הב תדרפנ

 היתונשב עבותה לש ...ב הכנחתה הניטקה יכ קלוח ןיא ....ל השמיש תחא המוקו הניטקהו םידדצה

  .םינש 3 ליגב יטרפה ןגב התובלתשה דעו תונושארה

 

 ילכלכה לטנב ףתתשה אל עבותה יכ תוכורא ןעטו עבותה תולהנתהב יפוד ליטהל הסינ עבתנה ,םנמא .90

 םג היה עבותה לש ...ב הניטקה לש התוהש םצעב יכ שיחכה אל ותודעב םלוא ,הניטקה לודיג לש

  :ותודע ךותמ ךכ .ףתושמה תיבה קשמ תבוטל יפסכ ןוכסח

 ?'מ לש ...ב התהש 'אש תקולחמ ןיא .ש"
  .תקולחמ ןיא .ת
 ?...ב דלי םישל הלוע המכ .ש
 ינא ?טקרפב .. ףצרל הלוע המכ .קסעב יתעקשה ינאש םירבדל לוקש הזה םוכסה .₪ 3.500 .ת

 ףילחהל הלוע המכ .הז תא יתישע ינא ?..ב ריקה ירויצ תא רייצל הלוע המכ .הז תא יתישע
 םרות אוהו ולש ..ל הברה םרות ינאש התייה הרטמה .הז תא יתישע ינא ?הלוח תדבוע
 ₪ 3500 םלשמ יתייה םא הנותחתה הרושב לבא .םישוע גוז ינבש המ הז ,ילש תבל הברה
 – ..ב תורחאו הלאכ תורזע לעו ..ה תוריכש לעו ..ה ץופיש לע םלשמ יתייה אלו ..ה לע
 ,97 'מע-30 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 96 'מע( "רתוי בוט היה ילכלכה יבצמ הארנכ
 .)4 'ש

 

 םירבדה ינפ ויה ךכ יכ יתמשרתה אל םלוא "ןתו חק" לש םיסחי תכרעמ רייצמ םויכ עבתנה ,םנמא .91

 תויוכזב ףותישב ולהנתה םידדצה יכ יתמשרתה ,לעופב .בצמה לש דבעידב חותינ אלא ,תמא ןמזב

 תוברל טרפב הניטקה תבוטו החפשמה תבוט לש תללוכו הבחר הייאר ךותמ תוטלחה ולביקו תובוחבו

 ,תיבל ץוחמ דבע רקיעב עבתנהש הדבועה יכ רמול ןתינ אל הז ןבומב .הלודיג לש םייפסכה םיטביהב

  .עבותה תמועל רתוי לודג ילכלכ לטנב אשנ יזא
 

 תקולחמ ןיא .)"'א" ןג( םידדצה ירוגמ םוקמל ךומסב יטרפ ןגל תכלל הניטקה הלחה 2015 רבמטפסב .92

 םירוה תופיסאב חכונ היה ,הניטקה לש "הרוהכ" הניטקה לש ןגל המשרהה יספט לע םתח עבותה יכ

 לכ ךרואל .אשונב ןגה ידליל תוליעפ ריבעה ףאו החפשמה םויב הניטקה םע ףתתשה ,הניטקה לש

 הב איגו ילרוא לש רקובה תינכותב ףתתשה ףא עבותה .הניטקה לש היבאכ ןגב גצוה עבותה ,הפוקתה

 איבהש ,םינש 3 תב תב ול שיש באכ אמלע ילוכ יפלכ ומצע גיצהו הניטקה תדיל תודוא ןייארתה

 דח החפשמ םיקהל רחבש ימכו הניטקה תדילל םדוק לחהש עסמב וגוז ןב םע תואקדנופ ךילהב םלועל

  :הניטקה התהש וב 'א ןגה לש םילעבה ,'ש 'ע 'בג הדיעה ךכ .---ב תינימ
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 ?ןוכנ 'מ תא הריכמ תא .ש"
 .ןכ .ת
... 

 ?ךיינפב גצוה 'מ דציכ .ש
  .'א לש הרוהכ .ת
 ?הככ ותוא גיצה ימ .ש
  .ונמדקתה ,םאו בא ונל ןיא .םירוהה יטרפ בותכ םש ,םושיר יספט תלבקמ ינא .ת
 ?םותח היה יתמ ןגל המשרה ספוטב םצעב ,ךממ הניבמ ינא זא .ש
  .םהינש לש םיספט ינש שי לבא ,םהינש תויהל לוכי ,םתח ימ תרכוז אל .ת
 ?םירוהה ינש לש המיתחב ךרוצ ןיא .ש
  .אל .ת
 ,התייה םירוההמ ימ לומ תורשקתהה ,ןגב התייה 'אש םייתנשה ךרואל ונל רמול הלוכי תא .ש

 ?'וכו םירוה תופסא לשמל
 םישוע ונחנא הנש עצמאב ,ילא הנופ הרוה כ"אא םירוהה םע אל ילש תרושקתה םוי םויב .ת

 תננגה םע םהלש תרושקתה םוי םויב .םיחכונ ויה םהינש .תחכונ ינאש םירוה תושיגפ
 .ףסוא רתויו איבמ רתוי אוהש הרוה דימת שי תוחפשמ לכב ומכ .לעופב תאצמנש

 ?תולהנתהב ןגב תוחכונ תומדכ 'מ תא הריכמ תאש רמול ןתינ לבא .ש
  .'א לש םירוה ינש םה יתניחבמ .ת
 ?ןגב םירוה תופסאל עיגה ימ ךל רוכז .ש
  .םישגפמל םיעיגמ ויה םהינש לבא םירוה תופסא שממ ןיא .ת
 ? ןגב איהשלכ תוליעפ ריבעה 'מש ךל רוכז .ש
  היה הזש תויהל לוכי לבא ,רוכז אל יל תישיא .ת
 ?'מל תארוק התייה 'א ךיא ךל עודי .ש
 תא תחקל ךירצ זא ןגב םוי םויב אל ינא .הזה ןונגסב והשמ וא שובא תויהל לוכי ,תרכוז אל .ת

  .ןובשחב הז
 ?ןגב רקוב תינכותב הניפב ףתתשיש 'מל תינפ תאש ךל רוכז .ש
 אקווד התייה אל הז ,06:00 – ב עיגהל ומיכסיש םירוה המכ ונשפיח .תרכזנ ינא וישכע ,ןכ .ת

 החפשמה םויל תינכות התייה .הלועפ ףתשל לוכיש והשימכ הלע אוה לבא ,ילש העצה
 לש הרוהכ גצוה אוה .החפשמה םויב םה ךיא --- ה םירוהה לע ולאש זא ,'ג 'א לש והשמ
  .'א

 ?'מל 'א ןיב הקיצרטניא תא ונל ראתל הלוכי תא לבא תלהנמה תאש הניבמ ינא .ש
  .םשל וא הפל ינוציק ,גירח והשמ היהש תרכוז אל ינא .ת
 לכ ומכ ןגב התייה איהש 'אה םייתנשה לכ ךרואל 'אל הרוה היה 'מ םצעבש רמול רשפא .ש

 ?רחא הרוה
 .)19 'ש ,51 'מע – 13 'ש ,28.5.19 םוימ ןוידה 'טורפל 50 'מע( ןכ .ת

 

 םיראתמה םירואית ויה עבותה תא וירואית לכ ,עבתנה םע היתוחישמ יכ הנייצ ינש ןהכ ס"וע ףא .93

 ינש ןהכ 'בגה הדיעמ ,ךכ .)26 'ש ,5.6.19 םוימ לוקוטורפל 126 'מע( "ירוה דוקפת לש תויצקנופ"

  :וידחי ורציש יתחפשמה אתב וז תורוהל עבתנה קינעהש םוקמהו עבותה לש ותורוה ןיינעל

 םע רגש גוז ןב וא ,ןכש וא ,יאקדנופ בא הז ימ הניבמ אל איה ,םיקוחב הניבמ אל תקונית .ת"
 הרוה תויהל ךפה 'מ םצעבש ,'ר לש ותוירחאב ,בצמ רצונ הניטקה תניחבמ .ילש אבא
 תולהנתה לע אלא תומיתחו םיזוח לע הפ תרבדמ אל ינא .תולהנתהב הדליה לש יגולוכיספ
 הדיל תשפוחב היה 'ר .'א תא דחיב ולדיג ,רבד לכל גוז ינבכ ויח םה .תיתחפשמ תישיא
 םג היה םצעב .הב  לפטל ךישמה 'מו םישדוח השולש ירחא ותדובעל רזח ,םישדוח השולש
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 לדגמש יתועמשמ בא אוה 'מש 'ר לש ותמכסהב בצמ רצונ םצעב ,ולש ...ב תבלושמ התייה
 גוס 'מו ידעלבה אבאה ינא" הטלחה לביק 'ר וזה היצאוטיסבש ןועטל ןוכנ אל .הדליה תא
 'מע( "ךלש החנהה ילע תלבוקמ אל ."הרידל ילש ףתוש ,ידיצל רזע ,רטיס יבייב ,לפטמ לש

   .)10-18 'ש ,5.6.19 'טורפל 117
 

 

 ירוהה רשקהב הניטקהו גוזה ינב ייוניכ
 

 ול הארק ףאו הייחב תירוה תומדכ עבותה תא הריכה הניטקה תונושארה היתונשב יכ תקולחמ ןיא .94

 ,"שובא" עבותה תא התניכ הניטקה ךרדה תליחתמ יכ הדיעה קיפ 'בג דעסה תדיקפ ."שובא"

 םע הלש םישגפמה םרטו ,2017 ילוי לש ריקסתה םרט ,'א תא הנושארל יתשגפ רשאכ" :הירבדלו

 שגפמב םג .אבאו באבא ללוכש החפשמ לש רויצ הרייצ ,שובא חנומה תא התלעה םצעב איה ,'מ

 ,10.10.18 םוימ ןוידה לוקוטורפל 14 'מע( "שובא רותב וילא התנפ איה 'מ תא השגפ איהש ןושארה

   .)13-16 'ש
 

 לש ותרבח ,'ל 'נ 'בג הלאשנשכ ."שובא" םשב עבותה תא התניכ הניטקה יכ ודיעה עבתנה לש וידע םג .95

 ןוידה לוקוטורפל 81 'מע( "שובא 'מלו אבא 'רל" :הבישה "?'מל תארוק 'א תא תעמש ךיא" :עבתנה

 ,"?'מל הארק )הניטקה( איה ךיא תעדוי תא" :הלאשנ תע 'כ 'ע 'בג םג ךכ .)5-6 'ש ,30.5.19 םוימ

 .)31-32 'ש ,15.7.19 םוימ ןוידה 'טורפל 118 'מע( "שובא ,ןכ" :הבישה

 

 הניטקה לש "הרוה"כ עבותה יוניכ לע םידיעמה בלח תפיט יסיפדת טפשמה תיב ינפל וגצוה ,ןכ .96

 לכל הניטקה תא הוויל עבותה יכ הלוע ונממ בלח תפיטמ םירוקיב ח"וד גצוה ,ףסונב .)1/ש"מיב(

  :'תועט'ב רבודמ יכ בישה ,עבתנה ךכ לע לאשנשכ .תחא םעפ טעמל ,םירוקיבה
 

 עירפה אל הפ םג ."'ע 'ר םא ,'ע 'מ בא" םיאור ןאכ םג ,בלח תפיט לש סיפדתל הנפמ ינא .ש"
  ?אבאכ )'מ תא( ותוא םימשורש ךל

  .אמא ינאש יל עירפה אל םגו ,אל .ת
  .אבאכ והשימ םימשורש דמעמ הז לבא .ש
  .עיגהל לכוי 'מ בלח תפיטלש יתיצר .ת
.... 

  .'מ םימעפה לכו התא תחא םעפש בותכ ,עיגה ימ תוארל רשפאש טרופמ ח"וד הפ שי .ש
 בותכש באה םש תא ומשר םה ילוא תועט הז ילוא ,יתעגה ינא םימעפה לכ ,תועט הז זא .ת

  .)6 'ש ,86 'מע – 29 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 85 'מע( "םלצא
 

 לש היבא אוה עבותה יכ םסרופ םהב קובסייפב ומסרופש םיטסופל םג עבתנה סחייתה ךכל המודבו .97

 :הניטקה
 

 ?קובסייפב םירבח םתייה – 'מ לש ריהצתל ב"י חפסנל ךתוא הנפמ .ש"
  .ןכ .ת
 .'א לשו ולש הנומת הלעמו .היירט תורוה ןמגדמ ינא יתנפוא רוחיאב" :טסופ הלעמ 'מ .ש

 .םולכ רמוא אלו םתסה ןמ הז תא האור התאו
 .החפשמ אלא תורוה אל הזש ול יתרמא ,יתרמא .ת
 ?הז תא הניש אוהו .ש
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  .)5-11 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 88 'מע( "הלאכ תוחיש ויה לבא ,אל .ת
 

 ךכ לע עבתנה לאשנכ .הניטקה לש היבאכ עבותה רדגוה םהב עבותה לש ...ה ימוסרפל עגונב םג ךכו .98

  :ותודע ךותמ ךכ .'תועט' וז ףא יכ הנע
 

 'מ רדגוה םשו הדלונ 'אש ירחא םקוהש 'מ לש ...ה .'מ לש ריהצתל ו"ט חפסנל תרבוע ינא .ש"
 .'א לש אבאכ

   .)25-29 'ש ,לוקוטורפל 88 'מע ,םש( "...דאמ הילע רעטצמ ינא דבעידבש תועט תאז םגו ... .ת
 

 ותודע ךותמ ,ךכ .הניטקה לש "הרוה"כ עבותה רדגוה "'א" ןגל הניטקה תא םידדצה ומשר רשאכ םג .99

  :עבתנה לש
 

 םשו 'ע 'מ הרוהה םש 'א ןגל המשרה ףד – 'מ לש ריהצתל ט"י חפסנל ךתוא הנפמ ינא .ש"
 ?הז לע םותח התא .'ע 'ר הרוהה

  .ןכ .ת
 ?'א לש הרוה 'מש בותכ םא תמתח המל .ש
 .הרוה לש גוז ןבל הדומעו הרוהל הדומע ןיא .ת
 ?דבל ספוטה לע םותחל תלוכי .ש
  .)7-13 'ש ,'טורפל 87 'מע( "ןגה לא ןגהמ 'א תא תחקל לכוי 'מש יתיצר .ת

 

 םהילע םתחו םיספטב לפיט עבותה ,הייריע ןגל הניטקה תא םושרל ךירצ היה רשאכ ,ךשמהב .100

  :הייריע ןגל הניטקה םושירל רשאב עבתנה דיעה ךכ .הניטקה לש "הרוה"כ

  ...ןגה לש תננגל םתחלשש ליימ– 'מ לש ריהצתל כ"י חפסנל ךתוא הנפמ ינא .ש"
  .חלש 'מ .ת
 ?םג םותח התא .ש
 .ימשב םתח אוה .ת
 תמתוחב "םיצורמ דואמ םירוה ונא" ןגה לש תננגל םכינש םעטמ חלשנש ליימ אוה חפסנה .ש

 ?הזה ליימה תא ריכמ אל התא .'ע 'מו 'ר
  .בתוכמ אל ינא ,רכוז אל ינא ,יתעדי .ת
 ?ןופלטב םינוטרס ןגב האור 'אש םכינשל עירפהש רכוז אל התא .ש
  .יל עירפהש רכוז ינא .ת
 ?םכינש םימותחו םירוה םתאש בתכ ומצע תעד לע 'מ .ש
  .ןכ .ת
 ?'א לש תננגה התייה 'י 'ל .ש
  .ןכ .ת
 םירוה לש שגפמל הנמזה" 'מל ליימ חלשנ – 'מ לש ריהצתל 'כ חפסנל ךתוא הנפמ ינא .ש

 ? 'מ לש ליימל חלשנ הז המל "םידליו
   .ילשו ולש ליימ םשר אוה יכ .ת
 .'מל םגו ךילא הייריעל עיגמש ליימ הז כ"חא דומע חפסנ ותואבו .ש
  .ןכ .ת
 ?ךלש ריהצתל 59 ףיעס םע בשייתמ הז ךיא יל ריבסת .ךלש ריהצתל 59 ףיעסל הנפמ .ש
 ןכומ אוהש רמא 'מ .הרוהה לש .ז.תו הדליה לש .ז.תה תא ךירצ הייריעב ןגל םשריהל ידכ .ת

 ותוא ליבומ היה אל הז יכ ולש .ז.תה תא סינכה אל אוה .וזה תינכטה הדובעה תא תושעל
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 לבא ,ילש .ז.תה תא סינכה אוה .'א לש אבאכ םוקמ םושב עיפומ אל אוה יכ םוקמ םושל
  .ולש ליימה תא םשר אוה םירוהה יטרפ תא םימשורש

 ?הז תא תעדי אלו .ש
 ,94 'מע – 33 'ש ,30.5.19 םוימ לוקוטורפל 94 'מע( "הז םע היעב םוש יל התייה אלו ,יתעדי .ת

  .)23 'ש
 

  :"ותדכנ"כ הניטקה תא הניכ רשאכ עבותה יבא תא ןקית אל יכ עבתנה רשיא ,ןכ .101
 

 ...בב עגרכ תאצמנ ונלש השדחה הדכנה" :ליימ םיאור ונא )עבותה יבא( םכל רזוע אוהשכ .ש"
 ךילא םג בתכנ הזה ליימה ."'מו 'ר לש תוהבא תעיבקו תומקרה תקידבל םיניתממ םשו
 ?ןוכנ

 .ןכ .ת
 ?םולכ רמוא אל התא – ולש הדכנ אל איהו ולש הדכנ יהשימל ארוקש םדא האור התא םא .ש
 אל םירבד הברה רמא אוהו 'מ םע תבכרומ דואמ םיסחי תכרעמב היה 'מ לש אבא 'א 'א .ת

 דבכמ אוהש חטב ברעתהל םימעפ המכ הדיפקב דאמ יתרחב ינאו םינשה ךרואל םינוכנ
 .)3-10 'ש ,30.5.19 'טורפל 85 'מע( "ילש הדליה תאו ונב תא דבכמו יתוא

 

 התניכ הניטקה ,םידדצה ןיב ךוסכסה ץורפ רחאל ףאו תונושארה היתונש ךלהמב יכ הלוע ,ןכ יכ הנה .102

 הרוהכ )החפשמו םירבח ,םיאפור ,בלח תפיט( אמלע ילוכ יפלכ רדגוה עבותה םג ."שובא" עבותה תא

 דמלל ידכ ךכב שי יכ קפס ןיא ."תמא ןמז"ב תאז שיחכה אלו רפכ אל עבתנה .הניטקה לש ףסונ

  .ןיינעו רבד לכל הרובע תירוה תומד היה עבותה הניטקה לש הייח רופיס תניחבמש

 

 םיישילש םידדצ יפלכ תורוהה תגצה
 

 םתבכ םוקמ לכב הגצוה איה הניטקה תדיל רחאל םג יכ רוריבב הלוע ינפל ועמשנש תויודעהמ .103

 .'וכו החפשמ ,םירבח לצא ,בלח תפיטב ,םידליה אפור לצא – םידדצה לש תפתושמה
  

 קלוח ןיא םלוא ,ומצע תעד לע הניטקה לש היבאכ ותגצהל לעפ עבותה יכ ךרדה לכ ךרואל ןעט עבתנה .104

 לש ותיבכ הניטקה תא הניכש ימ לכמ שרד וא/ו ןקית אל םלועמו וז תולהנתהל דע היה עבתנה יכ

  :בישה ,ךכ לע עבתנה לאשנשכ .ןכ תושעל אלש עבותה

 ול תתל ןווכתמ אלש והשימ םע החפשמ םש הנשמ התא ,ךלצא רזוח סופד הז םצעבו .ש"
 שובא והשימל תארוק ךלש הדליהו ולש הדכנ אל איהו הדכנ ךלש הדליל ארוק םדא ,תויוכז

 ...הלש אבא אל אוהש
 לע תוירוה תויוכז לבקי ךילא טרפ והשימש הצור התאש רידגהל ךרד שיש רורב היה יל .ת

 םישנא המ לש גשומ אוהש הזיא יל היה םא .ץומיא וצ ךרד תרבוע וזה ךרדהשו ךלש תבה
 – םמצע ןיבל םניב םיליימב םיבתוכ וא םיבשוח םירחא םישנא המ לש ,םירמוא םירחא
 'ש ,30.5.19 םוימ לוקוטורפל 85 'מע( "ילש החפשמב ילש תישיאה הרדגהב ברעתהל לוכי

11-17(. 
 

 בצמ אקוודו "השעמ רחאלש המכח" ותניחבב םניה עבתנה לש ולא םירבד יכ הרובס ינא ,םלואו .105

 ןיב רבשמה ץורפ רחאל רשאכ תפתושמ תורוה םייקל םידדצה ןוצר תא ףקישש אוה לעופב םירבדה

  .תפתושמ הנווכ התיה אל וליאכ גצמ גיצהל שקיבו ותעדב עבתנה ךלמנ םידדצה
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 ךומסב .םידליה ןגב ררוגתהל רבעו תפתושמה הרידה תא בזע עבתנה 2016 רבוטקוא שדוחב ,רומאכ .106

 םיפתושמ םייחל םכסהה תא םידדצל וכרעש 'ס 'כ ד"ועו 'ג ד"ועל םידדצה ונפ 09/2016 שדוחב ,ךכל

 .םהיניב דוריפה יאנת תא רידסהל תנמ לע
 

 םיאשונה לעו הדרשמל םידדצה תיינפ תוביסנ לע הדיעמ דוריפה םכסה תא םידדצל הכרעש 'ג ד"וע .107

  :התודע ךותמ ךכ .םכסהה לע המיתחה םרט ולעוהש

 ?הנושארה םעפב דרשמה םע םידדצה לש רשקה תריצי ןפוא לע ונל ירפסת .ש"
 השיגפה לש תמושרת יתאצמ אל םג ירעצל ,תיפיצפס רשקתהש הז ימ תרכוז אל ינא .ת

 םיסחיה תכרעמ בצמ לע רפסל תנמ לע דחיב ילא ועיגה םידדצה לבא התייהש הנושארה
 םויס לש םהיניב הדירפ לש םירדסהה תא םירתופ םה ךיא ןיבהלו ןמז ותואב םהלש
 םייחה ךלהמב חתפנש קסעו וידחי ולדיג םהש הדלי םג וללכש םיפתושמה םייחה
  .םיפתושמה

 ?תפתושמ םירוה ילעבכ םצע תא וגיצה םה .ש
  .וידחי הדלי םילדגמ םהש וגיצה םה .ת
 ?הדליה הדלונש ינפל םיפתושמ םייחל םכסה םהיניב ךרענ םא ךל עודי היה .ש
 החפשמ ןוגראב םדוקה הדיקפתב ,וישכע ידרשמב תדבועש  'ס  'ד ד"וע ינורכז בטימל ,ןכ .ת

 'ש ,28.5.19 םוימ לוקוטורפל 53 'מע( םיפתושמ םייח םכסה םהל הכרע זא ינמודמכ השדח
17-26(. 

 

  :הדיעה ךשמהבו
 

 ?םכסה ךורעל שרגתמש גוז ומכ ועיגה 'מו 'רש םצעב רמול ןתינ םאה .ש"
 .)8-7 'ש ,55 'מעב ,םש( "ןכ .ת

 

 ודמעמל וסחייתה ןכא םידדצה ,םכסהב רומאל דוגינבו הלצא םישגפמה ךלהמב יכ 'ג ד"וע הדיעה ,ןכ .108

  :התודע ךותמ ךכ .המע תוהשה ינמזלו הניטקל סחיב עבותה לש
 

 ?הניטקה לע 'מ לש ודמעמ יבגל תוסחייתהה תא עיבה 'ר ןפוא הזיאב ךל רוכז .ש"
 יתחפשמה ךרעמה לכ לע עיפשהש קסעה בצמ ללגב רצונש ךובס בצמ אוהש הזיא לע רבוד .ת

 םאהו ןגה לש קסעה תא להנמ ודועב 'מ לצא הדליה לש הייהשה ינמז המ ,ורוגי הפיא ללוכ
 יל ןיאש ללגב הזו םילפרועמ םיווקב הככ – ןגה להנתמ ובש ןועמ ותואב ויהי הייהשה ינמז

  .המצע תבותכתה תא
 ?'א לש אבאכ התייה 'מ לש תוסחייתההש ןוכנ .ש
  .יל הרוכזש תולהנתהה וז .ת
 דוריפ םכסה תסנכהו ץומיא תעיבת תשגה לע השיגפ התואב תוסחייתה התייהש ךל רוכז .ש

 ?םיפתושמה םייחה םכסה לע ססבתהש
 ץומיאב הז םא היינשה תורוהה תרכה תרדסה לש תונורסחו תונורתי לע ורביד ןכ םידדצה .ת

 תוהש ינמז םע הדליה לודיג ללוכ םיאשונה ללכ תא רידסמש ללוכ םכסה דצל תורוה וצב וא
  .)11 'ש ,54 'מע – 31 'ש ,28.5.19 םוימ לוקוטורפל 35 'מע( "םידדצה ינש לצא

 

  :הניטקה ןיינעב תוהש ינמז עובקל םידדצה תנווכל עגונב םג ךכו  
 

 לש לדומ הזיאב – םהמ ימ םע 'א לש תוהש ירדסה עובקל וצר םהש הז לע םדוקמ תרביד .ש"
 ?השיגפה התייה תפתושמ תורוה

 םהש ונמכיס לבא ,'ד לצא לופיט ךשמהל םתוא יתרבעהש בלשה הז יכ הבחרהב ונרביד אל .ת
 הדליל םיעגונש םירדסהה ללוכ םירדסהה ללכ תא ללוכש טרופמ םכסה ךורעל וכרטצי ןכ
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 תנכהב לפטל הלש תונימזהו םדוקה הדיקפתב 'ד םע םהלש תורכהה תדבוע תאפמו
  .התיא ומאתי םהש םכוס םכסהה

 ?תפתושמ תרומשמ לע רבוד תינויער הניחבמ .ש
 םידלי ןג ותוא ביבס ישוק היהש תרכוז ינא .םיתבה ינש ןיב עונת הדליהש ךכ לע רבוד .ת

   .)2 'ש ,55 'מע – 27 'ש ,54 'מעב ,םש( "הפוקת התואב 'מ לש םירוגמה הפיאו
  

 תוהשה ינמזל יבגל חישה ןכ לעו דרפנב ורג רבכ םה 'ס 'כו 'ג ד"ועל ועיגה םידדצה רשאכ יכ ,רהבוי .109

  :הז ןינעל התריקחב 'ג ד"וע הדיעמ ,ךכ .םידורפ רבכ ויה םהש תעב היה הניטקה םע עבותה לש
 

 ?ךיילא ואב םהש דעומב ורג םה הפיא תעדוי תא .ש"
 התייה וזו ,תרכוז ינא םא םש ןשי ,הבחרהב םידלי ןג ותואל דעוימש הנבמב רוגל ראשנ 'מ .ת

 'ש ,55 'מעב ,םש(  "רחא םוקמב 'רו ,םש 'א לש הנילל יואר םוקמ הז םאה תקולחמה תדוקנ
28-30(. 

 

 ישפנה ובצמ ןכו ער יכב היה עבותה לש ילכלכה ובצמ הפוקת התואבש יכ ךכמ םלעתהל ןתינ אל ,ןכ .110

 לש הפוקתל לאנברבא םילוח תיבב ומצע תא זפשיא םוי לש ופוסבש ךכ ידכ דע רדרדתה עבותה לש

 הניה םדקהב ילכלכה אשונה תא רידסהל חרכה היה היפל הנעטה ,ולא תוביסנב .יצחו שדוחכ

 :'ג ד"וע ךכ לע הדיעה .ןיינעה תוביסנב תינויגהו תרבתסמ
 

 תופיחד שיש ונבה רשאכו תורוהה ירדסה תא ללוכש םלש םכסה יבגל תעצה הנתינ ... .ת"
 םהש ףוחד לכ םדוקש ונבה זא הדליל רשקב תוריהב רסוח תמועל יסנניפה דצה תרדסהב
 םכסה חסונ ,םירדסהה ללכ ךותמ דרי הדליה לש ןיינעה ןכלו יסנניפ םכסה לע ומתחי
 .)4-1 'ש ,57 'מעב ,םש( "וילע םלישש הז היה 'רו  ישוכר

 

   :'ס 'כ ד"וע הדיעה םג ךכו
 

 ועיבה םהינשש דיעהל הלוכי תא םאה ,תרבדמ תא וילעש םכסהה תא החסינש ימ רותב .ש"
 ?'א םע תוהשה ירדסה תא ללכש םכסהה יפלכ תוביוחמ

  .ןכ תושיגפה ךלהמב .ת
 ?תוהשה ירדסה תא ללכש םכסה ותוא םע הרק המ זאו .ש
 אוהש הזיא שיש רמאנ הבש תינוציק היצאוטיס איהש הזיא הצרפש ללגב םתחנ אל אוה .ת

 הזיא התייהו רופא קוש תוברל םיישילש םידדצמו םישונמ יתימא ששחו םורח הרקמ
 לארשיב ראשיי אל 'מש הרבסה םג הלע היצאוטיס התואבו הלודג דואמ תופיחד איהש
 בצמ היהי אלש ישוכרה רדסהה תא םויהל םויהמ רידסהל הלודג דואמ תופיחד התייהו

  .'אבו 'רב ועגפיו 'ר לש וחתפל ועיגיש םישונ ויהיש
 ?קזב םכסה םתחנ השעמלו .ש
 ךלהמב ונעגהש תונבה סיסב לע םיישוכרה םיאשונה תא קר רידסהש םכסה ךרענ .ת

  .היצאוטיס התואב הרצונש  הקוצמל הנעמ תתלו הזה אשונה תא רידסהל ידכ תושיגפה
 רתיו 'מ יכ םכסההמ ואצוה 'א לע תרומשמהו תוהש ירדסה לש קלחה לכש רמול ןתינ אל .ש

 ?ולש דמעמה לע
 .)20-6 'ש ,28.5.19 'טורפל 60 'מע( "ולש דמעמה לע רתיו אל ילומ 'מ .ת
  

  :'ס 'כ ד"וע הבישה ,עבתנה כ"ב תולאשל הנעמב ,ךשמהבו

 ?תומכסה ללכל ועיגה םהש תנעוט תאו הדרפה לש אשונה ביבס םייתש השיגפ התייה .ש"
 .ןכ .ת
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 ?םכסהה םתחנ אל המל זא .ש
  .םכסהה תא ןיידע יתכרע אל יכ .ת
 ?הטויט תחסינ .ש
 תא יתחסינ אל ןיידע ,וללה תושיגפה ךלהמב הרקש המ יבגל תמושרת ,ונשגפנ ,אל .ת

 תטויט חולשל הכירצ יתייהש וא תפסונ השיגפ העובק התייה םא תרכוז אל ינא ,םכסהה
 ךרוצ היהו הרצונש תיפיצפס הקוצמ התוא יבגל היינפ התייה ,הזה ןמזה ךלהמב .םכסה
  .שוכרה ןיינע תא רידסיש ישוכר םכסה תולעהל

 תנעוט תאו שוכרה אשונב קזבה םכסה תא תישעש ומכ זא ,תומכסה ויהש תנעוט תא םא .ש
 ?תנכה אל המל זא – היאר ירדסהל עגונב תומכסה ויהש

 םתחנ ןכלו וזה תיפיצפסה הקוצמה תא רותפל ןוצרה עיגהו ןימז היה אל 'מ הזה בלשב .ת
 .)32-42 'ש ,60 'מעב ,םש( "ישוכר םכסה

 

  :ומצע עבתנה לש ויפמ רצונש ינוציקה בצמה רואית לע 'ס 'כ ד"וע הדיעה דועו
 

 ?החישב ךל רפיס 'ר המ .ש"
 ידכ תרתחמל דרי 'משו רופא קוש לש המרב תינוציק דואמ היצאוטיס התרקש יל רפיס 'ר .ת

 תא ךורעל שקבמ אוה ןכלו וילא ועיגיש הזמ האצותכ ששוח אוהשו תויעבמ ענמיהל
  .םכסהה

 ?'אל ועיגי םגש ששוח אוהש רמא אוה .ש
  .ןכ .ת
 ?הקוצמב םדא ןבהש תמשרתה תא .ש
  .)1 'ש ,63 'מע – 29 'ש ,62 'מעב ,םש( "ןכ .ת
  

 לע המיתחה תעב עבותה לש ותקוצמ תא לצינ עבתנה םאה הלאשב עירכהל ןוכנל האור ינניא יכ ןייצא .111

 םיניינעה תא רידסהל יביטקייבואו יטוקא ךרוצ רצונ היה ןהבש תוביסנב .ואל םא ,םכסהה

 יזא ,םיבר תובוחל עלקנ יכ הדבועהו עבותה לש רדרדתמה ילכלכה ובצמ לשב םידדצה ןיב םיישוכרה

 יכ דיעהל ידכ ךכב ןיא ,תאז םע .ןיינעה תוביסנב תינויגהו הריבס הניה ישוכר דוריפ םכסה תכירע

 ןיב ולא תויגוס רידסהל הליחתכלמ הנווכ התיה אל יכ וא/ו הניטקה יפלכ ויתויוכז לע רתיו עבותה

  .םידדצה
 

 תוינוציח תויודעב רבודמ יכו ילע תונימא ויה 'ס-'כ ד"ועו 'ג ןידה ד"וע לש ןהיתויודע יכ ןייצא .112

 )םידדצהמ ימ םעטמ תויודע ןניה רשא החפשמה ינבו םירבחה תויודעמ ןבואמב( ךוסכסל תוילרטנו

 ללכב םג בטיה תועוטנ ולא תויודע ךכל רבעמ .רבגומ וניה ולא תויודע ןתיל שיש לקשמה ןכ לעו

   .ליעל טרופמכ תויארהו תוביסנה
 

 םייתרבחהו םייתחפשמה םירשקה

 
 תא גיצהל הסינ דצ לכ .םירחא םיבורקו החפשמ ינב ,םירבח – םידע לש בר ברע ואיבה םידדצה ינש .113

 תדלוה ,תואקדנופה ךילה ךרוא לכל יכ רוריבב הלוע ,תאז םע .ומעטמ תויודעב התוא ךומתלו ותסרג

 רשא םימרוגה לכ ,יתחפשמ אתכ םדוקפתו םידדצה לש תפתושמה תויגוזה תונש לכ ךשמהבו הניטקה

 היה הניטקלו םידדצל םהלש סחיהו רבד לכל החפשמכ הניטקבו םידדצב ואר עגמב םמע ואב

  .םאתהב
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 יכו "שובא" עבותה תא התניכ הניטקה יכ )החפשמ ינבו םירבח( עבתנה ידע יפמ חכוה ,רומאכ ,ןכ .114

 תוברל הניטקהו םידדצה תא םיבבוסה לגעמ לכ יכ ךדמלל ,"הדכנ" הניטקה תא הניכ עבותה לש ויבא

  .הניטקה לש ףסונה היבאכ עבותבו דחא יתחפשמ אתכ םידדצב ואר ומצע עבתנה לש םירכמו םירבח
 

  :תורוה וצ ןתמל הנעבותה תשגה יותיע
 

 וב הרכהל העיבת תשגהל םינש יצחו שולש ךשמב לעפ אל עבותה יכ הדבועה תא תובר שיגדה עבתנה .115

 ןיבהש רחאלו 7.11.17 םויב טפשמה םדק תבישי רחאל קר השענ רבדה ותנעטלו הניטקה לש היבאכ

 .ןכ השעי אל םא םיישולק תוסופורטופאהו תרומשמה ןיינעב םידעסה תא לבקל ויוכיס יכ הרואכל

 הרכהב ןיינועמ היה אל אוה עבותה לש ותניחבמ םגש דיעהל ידכ וז תולהנתהב שי ,עבותה תנעטל

 :טרפאו ,עבתנה לש וז ותנעט תא לבקל יתאצמ אל ."הרירב יתלב" טקננש ךילהב רבודמ יכו תוהבאב
 

 תיטפשמ הניחבמ תורוהה תרדסהל הברה תובישחה לע םינושה םיטפושה ודמע טממ ץ"גבב ,ןכא .116

 הרכהה לש תובישחה לע .תורוהב הרכהל דעו הדילה ,ןויריהה ןיב םייניבה ינמז םוצמצלו ןידכ

 :טממ ץ"גבב רואנ האישנה 'בכ העיבצה יגולויב אלה גוזה ןב לש תורוהב
 

 תורוהה יסחי רבדב קפס לכ ריסהל הלוכי החפשמ יניינעל טפשמה תיבל היינפ יתנייצש יפכ"
  .תידיתע תירשפא תיטפשמ תוניידתה ךוסחל ךכו ,דליל יגולויב-אלה הרוהה ןיב
 יגולויב-אלה הרוהה לש םהיסחי יכ החפשמ יניינעל טפשמ תיב לש הרורב תיטפשמ העיבק
 תורוה וצ"ב וא ץומיא וצב תישענ איה םא ןיב – ןיינעו רבד לכל תורוה יסחי םה דליהו

 ,דמלמ יטופישה ןויסינה .תורוה יסחי םניא םיסחיהש תידיתע הנעט לכ ענמת – "יתקיספ
 יכוסכס ןוגכ ,החפשמה ינב ןיב םיכוסכס בגא ררועתהל תולולע 'אכ תונעט יכ ,רעצה הברמל
 קר םהידעצ תא םילכלכמ םניא םיריעצ םירוה יכ ןבומ .הלילח תונוזמ וא תרומשמ ,השורי

 םגו ,םהידליל עגונב םימיה תוברב עלגתהל םילולעש םיידיתע םיכוסכסמ ששח ךותמ
  .ןכ תושעל םיבייח םניא – םהיתוחפשמ תא ומיקה בורקמ הזש – םירתועה
 קר "ךייש" דליה ןהיפל תונעט יכ חיטבהלו יטפשמ קפס לכ ריסהל םישקבמה םירוה ,םלואו
 ףא( ןיסולכואה םשרמב םושירב וקפתסי אל םא ושעי בוט – דיתעב ולעוי אל גוזה ינבמ דחאל

 ךילה ,החפשמ יניינעל טפשמה תיבב ילאמרופ ךילה ומילשיו ,)םתוא םושרל ןידה ןמ ,רומאכש
 ."...ילארשיה ןידב םג דלונה ךרל יגולויב-אלה הרוהה לש ותורוה תא טלחומ ןפואב ןגעיש

  

 ןיאו ןנד ךוסכסה ומכ םיידיתע םיכוסכס רתייל תנמ לע ורמאנ ולא םירבד יכ קפס ןיא ,םלואו .117

 הדילה דעומל ךומסב אלש תורוה וצל העיבת תשגהב רוחיאה םצע יכ הנעט ססבל ידכ ולא םירבדב

   .ויתוביסנ יפל ןחבנ הרקמ לכ אליממו רומאכ וצה ןתמ לע ללוגה תא םותסל יושע
 

  .םדקהב תורוה וצ תאצוהל לעפ אל עודמ תעדה תא חינמ רבסה קפיס עבתנה יכ ינרובס ,ונניינעב .118

 תנואת רחאל היה עבותה – בוט היה אל ילכלכה םבצמ ...במ םידדצה לש םתרזח םע ,עבותה תנעטל

 תויולעב תאשל םידדצה ולכי אל ךכשמו– ל"למהמ הדילה ימד תלבקל ןיתמה עבתנה וליאו ,הדובע

 לחה קר "יתקיספ תורוה וצ" תלבק ןינע הפוקת התואב ,עבותה תנעטל ,ןכ ומכ .יטפשמה ךילהה

 ילכלכה בצמה בקע םלוא ,תשרדנה הרודצורפה רוריב ךרוצל ןיד תוכרוע רפסמל הנפ ןכלו עמטיהל

 ונפ םידדצה יכ בישה עבתנה .הז ךילהת םע ןיתמהל םידדצה וטילחה תעה התואב םייחה תוביסנו

 לע עבותה לאשנשכ .ןכ תושעל ישממה ךרוצה ררועתה זא וא ,םהיניב דוריפה תארקל אשונה תרדסהל

  :דיעה ,ךכ
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 ?ןוכנ הדלונ 'אש ירחא ךילה תטקנ אל .ש"
 .ונגאד אל ונינש .יטפשמ ךילהל גואדל ידכ ידימ תוסומע ויה ילש םיידיה .ת
 ?תינפ התא .ש
  .יתינפ ינא .ת
 ?ךומסב תינפ .ש
 םיילרודצורפה םיכילהה תא ןיבהל ידכ ןידה תכרועל יתינפ ,ולע םירבדהש ךומסב יתינפ .ת

  .םישרדנה
 ?לשמל המ .ש
 התואב .שדח זא היהש ,יתקיספ תורוה וצ ךירצש אשונה הלע 'א תדלוה ירחא הנש יצחכ .ת

 יפכ ד"ועל ןכמ רחאלו "השדח החפשמ"מ הליחתב ,ןידה תוכרוע םע רשק יתרצי הדוקנ
  .יתנייצש

 יח התא .הדילל ךומסב תונפל ךירצ התאש ןכ ינפל דוע תעדיש רמוא התא .ןיבמ אל ינא .ש
 תיבל המיאתמ השקבב תונפל םישקבתמ ךכ רחא ,דלי דלונ .עדוי התא זא הליהקב
 המ זא – ד"ועל תינפש רמוא התא .רחא והשמ רמוא התא וישכעו תינפ אל התא .טפשמה
 ?תישע

  .תוכחל ונטלחהו הז לע ונרביד ,היצמרופניא יתלביק ,יתינפ .ת
 ?ונטלחה הז ימ .ש
  .'רו ינא .ת
 ?םתיכיח המל .ש
  .יטפשמ ךילה ןומימל היינפ לע בושחל רשפא אל ילכלכה בצמה .ת
... 

 תמדיק אל ,ףסכ ללגב ךילהה תא תמדיק אלש ךלש ריהצתב רמוא התא ,ןיבהל הסנמ ינא .ש
 ךל היה םידומיללש האור ינאו ריהצתה לע לכתסמ ינא לבא ,סומע התאש ללגב ךילהה תא
 ,וליפא .תושעל בטיה תעדי קנע תואוולהב ןג חותפל ,ףסכ ךל היה םיתרכל עוסנל ,ףסכ
 יטפשמ ךילה טוקנלו ףסכ היה הז לכל .יגוז לופיטל תכלל 'רל תעצה ,הז תא רמוא התאו
 ?ףסכ היה אל דמעמ רידסהל

 ונינפ .םירבדה תא דיגהל הז לע רזוחו שקבמ ינא .םירבדה לש תיעטומ הגצה הז .ת
 .םייטנוולר ושענ םירבדהשכל

 ?םייטנוולר ויהנ םירבדהש הז המ .ש
 לכ רובע יכ דמעמ תרדסה לע בושחל הביס םוש התייה אל ןכ ינפל .ונלש הדירפה ינפל .ת

 היה אל .הלש אבא יתייה ינא תיכוניחהו תיתואירבה הז םא ,תילועפתה הז םא ,הביבסה
  .)21 'ש ,24 'מע -4 'ש ,8.1.19 םוימ לוקוטורפל 23 'מע( "וילאמ ןבומה תא חיכוהל ךרוצ
   

 לעופב יכו הבוט התיה םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ הפוקת התוא לכ ךרואל יכ קלוח ןיא ,ןכא .119

 הארנ ןכ לעו ,הניטקה לש היבאכ רדגוה עבותה םידדצה תא םיבבוסה לכ תניחבמו הניטקה תניחבמ

 תיטפשמה הרכהה ןיבל םייחה תואיצמ ןיב "רעפ" רצונ אלו הז אשונ תרדסהל תופיחד התיה אל יכ

 םיידסממה םיפוגה לומ תוברל אמלע ילוכ יפלכ הניטקה לש היבאכ רכומ היה עבותהו ליאוה

  .םייכוניחהו םייתואירבה
 

 ודמעמ תא םדקל תנמ לע רבד השע אלו "םירמש לע טקש" עבותה וליאכ הנעטה ,רומאב עוגפל ילבמ .120

 )עבתנה םג בתוכמ וילא( 29.10.13 םוימ עבותה ףריצש ליימ תבותכתמ תרתסנ ,הניטקה לש היבאכ

 וצ תלבקל ךילהתה רוריב ךרוצל 'ס 'כ ד"ועל הנופ וב )ד"כ/ת( "יתקיספ תורוה וצ" תרתוכ תאשונה
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 םדקל עבתנהמ עבותה שקבמ וב )ב"ל/ת( 9.8.16 םוימ עבתנל עבותה לש הדירפ בתכמ ףרוצ ,ןכ ;תורוה

  :בישה ךכ לע עבתנה לאשנכ .תורוהה וצ ךילה תא ףתושמב

 השע אל 'מש תנעטש הנעטל ךשמהב – 'מ לש ריהצתל ד"כ חפסנל ךתוא תונפהל הצור ינא .ש"
 יתיהת ...רוזחנש ץומיא ךילהב חתפנש ךכ לע ונרביד הדילה ינפל" 29/10 – המ ליימ .םולכ
 .ליימל בתוכמ התא ."יקוח הרוהכ תיגשומה הרכהה רבעל םדקתהל העשה העיגה םאה
 ?ליימב תינפ אל – יקוח הרוה לש הרכה וא דמעמ ול תתל ךלש הנווכה אל הז םא

  .יקוח הרוהכ תוכז םוש ול ןיאש 'מל דיגהל ,רחא והשמ תושעל ךירצ יתייה .ת
 ?הז תא תישעו .ש
 'ס ד"הועל חלש אוהש ףסונ ליימ םג שי .?ליימה ךשמה הפיא לבא ,פ"עב ול יתרמא יאדווב .ת

  .יבג ירוחאמ היה הזו ינממ הז תא ריתסהו יתוא בתיכ אל רבכ אוהו
 ?דבל הז תא תושעל ןנכת אוה .ש
  .יאדווב .ת
 ?ךבג ירוחאמ השוע אוה ךתנעטלו 2014 – ב גוז ןיידע םתא .ש
  .'מ לש ריהצתב הנושאר םעפ יתיארש ליימ הזש הזמ ץוח ,יאדווב .ת
 ?ךבג ירוחאמ השענ הזש ןעוט ןיידע התאו  .ליימב הנוע 'ס ד"וע זאו .ש
 אוהש האר אוהש היינשב םייתסה הזה ךילהתה לבא יבג ירוחאמ השענ הזה ךילהתה ןכ .ת

  .ףסכ םלשל ךירצ
 9/8/2016 – ב ךממ 'מ לש השעמל הדירפה בתכמ  - 'מ לש ריהצתל ב"ל חפסנל הנפמ ינא .ש

 וצ תרדסהל עגונב 'ג 'ו םע רשק יתרצי" ךל רמוא 'מ םירמאנש םירבדה ראש ןיב םש םגו
 תא .םידרפנ ונחנא רשאכ םיפתושמ םייח םכסה לע המיתח דגנמו דחמ יתקיספ תורוה
 ונאש הארמש המ לכ ,םיבורקה םימיה תמרב ןיכהל םיכירצ ונחנא תורוהה וצ רובע רמוחה
 ."הרגפל םיאצוי טפשמה יתב עובש דועב .םייח םיקלוח ,םוקמ ותואב וישכע דע םילעופ
 הפ םג .דוריפ םכסה ןיכהל ןהילא םתינפ םג ליימה חולשמל ךומס ד"הועמ ונעמשש יפכ
 תורוה םכסה דגנמו יתקיספ תורוה וצ דחמ תושעל ידכ ד"ועל תונפל ךירצש ךל בתוכ אוה
 'מ לש יקוחה דמעמה תרדסה לע םתרבידש הדיעהו הפ הדמעש ד"הועל םיעיגמ םתאו
 רבד םוש השע אל אוהשו תוירוה תויוכז ול תתל הנווכ לכ התייה אלש ןעוט התא ןיידעו
 ?רשקה ךרואל

 שי הפ םיפסנה לכב  .בשחמהמ םוקל ותוא חירכהש רשקה ךרואל רבד םוש השע אל אוה .ת
 ינאש בותכש ,םתאבה םתאש ,םוקמ םוש הפ ןיא לבא 'מ לש תונויסינ שיו 'מ לש תונוצר
  ...הווקמ ,הצור ,ןנכתמ

  .הז לע הדיעה ד"הוע לבא .ש
  .'מ הז תולאשה תא לאשש ימו תולאש התוא ונלאשש הדיעה איה ,הזכ רבד הדיעה אל איה .ת
 הרמא איהו 'מ לש תוירוה תויוכז לע רתוול הנווכ התייה םידדצל םאה הלאשנ 'ס ד"וע .ש

  .אלש
 .)5 'ש ,94 'מע -7 'ש ,30.5.19 םוימ לוקוטורפל 92 'מע( ... ןוכנ אל הז .ת

 

 שגות יתקיספ תורוה וצל השקב תשגה םא" יכ בתכנ יעוצקמה תווצה ח"ודב םג יכ ןייצא הז רשקהב .121

 םרט ריקסת תועצמאב הקידב ךרעת יכ תווצה ץילממ ,הדילה דעוממ הנש לע הלועה ןמז קרפב

 .עבתנה תנעטכ תורוה וצ לולשל ידכ ךכב ןיא יכ ירבו )3/ש"מיב ,ח"ודל 32 'מע ואר( "השקבה תניחב

 תוברל םינותנה לולכמ תא ןחב רשא םימכסהה קוחל ס"וע תאמ ריקסת שגוה ונניינעב ,םוקמ לכמ

 הנעבותה תשגהב רוחיאה תא הקידצמה תיביטקיבוא הביס תמייק התיה יכ חכוה ןכו הניטקה תבוט

  .רומאכ
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 הסחייתה רשא ,ןהכ ינש 'בג ,םימכסהה קוחל ס"וע לש התודע תא םג איבהל יוארה ןמ הז רשקהב .122

 תשחרתמ רשא העפותב רבודמ הירבדלו עבותה לש ותורוהב הרכהל השקבה תשגהב רוחיאה ןיינעל

  יכ הדיעה ןכ .ןיטקה יגולויבה הרוהה לומ םדמעמבו םתויגוזב םיחוטבה גוז ינב לש םיבר םירקמב

  :התודע ךותמ ךכ .התניחבמ תוקפסמ ואצמנ ולאו ,ךכל וליבוהש תוביסה תא ןנד הרקמב הקדב
 

 ורזח םהש רחאל דימ ץומיא וצ וא תורוה וצל השקב שיגה אלש 'מ הגשש יאדווב לכ םדוק .ת"
 וא ינבש תולקתנ ייתורבחו ינאש ןושארה הרקמה אל הז ירעצל .חוכיו ךכ לע ןיא .הצרא
 ףסונ הרוהכ יקוחה םדמעמ תא עובקלו וללה תושקבה תא שיגהל םירהממ אל גוז תונב
 לודגב .שיגה אל אוה עודמ 'מ םע יתקדב טלחהב ינא ןינע לש ופוגל .תוביס ינימ לכ ךותמ
 דבע אוה ,הדובע תנואת ירחא היה אוה ,תילכלכ הנעט איה תחא ,תוירקיע תונעט יתש ולע
 היה אל אוהו בוט אל ילכלכ בצמב ויה םה ,דובעל קיספה אוהו הדובע תנואת ול התייה ,...כ
 ויה תויולעה זאו ד"וע עויס אלל יאמצע ןפואב השקבה תא שיגהל לוכי אוהש ךכל עדומ
 גוז תונב וא גוז ינבמ םימעפ הברה תעמוש ינאש תפסונ הנעט .יתועמשמ ןפואב תולוז

 יכ תויטרקוריב תויעב יל ויה אלו 'א םע תורוהה םעו ,'ר םע ילש תויגוזה םע חוטב יתייהש
  .רהימ אל אוה זא ,'א לש אבאכ ותוא וריכה םלוכ

  ?תוביסה ולאש ול תנמאה תאו .ש
  .ןימאהל אל יל התייה הביס הזיא .ת
 .ףסכ םהל היהו םיתרכל וסט םה השקב שיגהל וטילחה םהש ןמזבש ךל רפיס אל אוה .ש

 ?הז תא תעדי
 היוקל התייה 'מ לש לבא ,'ר לש תעדוי יניא ,תיפסכה תולהנתההש תעדוי טלחהב ינא .ת

  .דחפ ירבעל רבד לש ופוסב האיבה ולש תיפסכה תולהנתהב ולש תעדה לוקיש ,דואמ
  .השקב שיגהל םוקמב םיתרכל עוסנל ףידעה םדא ןבה .תיתוהמ היגוסב רבודמ .ש
  .ולש גוזה ןב םע הז תא השע אוה .ת
  .ףסכ התייה אל הביסה זא .ש
 'מל שי .תויגוזבו 'א לש היבאכ ומוקמב חטב אוהש תפסונ הביס התייהש םג יתרמא .ת

 לוקישב רבודמ ןאכ םגש תויהל לוכי טלחהבו יבויחו םימת והשמ שי ותוישיאב ,תומימת
 לש התייה תולהנתהה לכ .גוזה ינב ינש לש התייהש תולהנתהה לכמ עבנש יוגש תעד

  .)5 'ש ,117 'מע – 18 'ש ,5.6.19 םוימ ןוידה 'טורפל 116 'מע( "םהינש
 

 תרומשמל תועיבתב אלא תורוה וצ ןתמל העיבתב הליחתכלמ הנפ אל עבותה היפל הנעטה ,ןכ .123

 לכמ תרתסנ ףאו לבקתהל הלוכי הניא ,תורוה עובתל הצר אל ללכש םושמ תאזו תוספורטופאלו

 הארנה לככ התיה תוספורטופאו תפתושמ תרומשמל תועיבת ושגוה הליחתב יכ הדבועה .ליעל רומאה

 לש ותורוה תא ססבל תנמ לע שרדנה לכ תא קפסל ידכ ולא תועיבתב שי יכ היוגש הבשחמ ךותמ

 טפשמה םדק תבישי רחאל דימ השגוה יתקיספ תורוה וצ ןתמל העיבתה ,םוקמ לכמ .עבותה

 לע קבאמב עבותה לש ותוניצר וא ותוביוחמ תדימב םוגפל ידכ ךכב שי יכ יתאצמ אלו הנושארה

   .הניטקה לש היבאכ ותרכה
 

 

 

 :הניטקה תבוט תלאש
 

 דליה תבוט ןורקע לש ומושייב .ןיטקה תבוט ןורקע סיסב לע םיניטק יניינעב עירכמ טפשמה תיב .124

 וילע יפיצפסה דליה לש ותבוטל סחיב עירכהלו ויתוביסנ יפ לע הרקמ לכ לוקשל טפשמה תיב שרדנ

   .)453 )1( הנ ד"פ ,םילשוריב לודגה ינברה ןידה תיב 'נ דיוד 5227/97 ץ"גב ,האר( ןוידה בוסנ
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 טפשמה תיב רזענ ,יטרקנוק ןכותבו תועמשמב חנומה יולימו דליה תבוט תניחב ךרוצל ,עודיכ .125

 ןיעב הרקמה תא ןוחבל תורשפאה םהל רשא ,םייעוצקמ םיחמומ תעד תווחו דעסה ידיקפ יריקסתב

 'נ תינולפ 10060/07 מ"עב :ואר( ןיטקה לש וירוהל האוושהב םיביטקייבוא םניה רשאו תיעוצקמ

 ךרוצל םיחמומ לש םתעד תווח לש הלודגה ןתובישח רואל .)35 )4( 2008 לע-קת ]ובנב םסרופ[ ינולפ

 תווחב םיחמומה ועבק םתואש םיאצממה תא ץמאל טפשמה יתב םיטונ ,ןיטקה לש ותבוט תניחב

 סונמ ןיא םהב םירקמ ונכתי ,םלוא .ולא םיאצממ תורזגנה םיחמומה לש םהיתונקסמ תאו םתעד

 תאז תוקידצמה יתוהמ לקשמ תולעב תויאר תומייק רשאכ ,תעדה תווחב רומאל תדגונמה הערכהמ

  .))1.5.2006( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ ינולפ 27/06 מ"עב :ואר(
 

 םע הניטקה לש רשקה תייגוסב םיבר םיריקסת ושגוה םייטפשמה םיכילהה לכ ךרואל ,ונניינעב .126

 ,םירבוע תאישנל םימכסהה קול ס"וע לש ריקסת שגוה ,םלש ןוכמ תאמ תעד תווח השגוה ,עבותה

 ,השעמלו ;הניטקה לש הייחב הביטימו תיתועמשמ תומד עבותה תויה תודוא םיעד ימימת םלוכ רשא

  םא ,ךכל תיטפשמ הרכהה תקנעה לע ול תומייקש תויוכמסה תרגסמב ץילמה ילופיט-יעוצקמ םרוג לכ

 ןפואב בחרוי רשא הניטקל עבותה ןב עובק רשק תרדסה תועצמאב םאו יתקיספ תורוה וצ תועצמאב

  .ןלהל טרופמכ ,יתגרדה
 

 קיפ 'בג דעסה תדיקפ י"ע ינושאר חוויד 29.5.17 םויב ןתינ ,ךוסכסה בושיי ךילה תרגסמב דוע ,רומאכ .127

  :ךכ רתיה ןיב בתכנ וב םידדצה לש םניינעב
 

 תכרעמב היה רשא ,'ע 'ר רמ ,היבאל תואקדנופ ךילהב הדלונ רשא ,4.5 תב הניטקב רבודמ"
 ודמעמ תא ורידסה אל ךא ,הניטקה תא דחי ולדיג וגוז ןבו באה .'ע 'מ רמ וגוז ןב םע םיסחי

  .תוספורטופא וא תורוה וצ תועצמאב הניטקה ייחב גוזה ןב לש
 םיראתמ םהינש .'א לש הלודיגב םיפתוש ויה 'מו 'ר יכ הלוע הכ דע ףסאנש עדימה ןמ ...

 'מלו "אבא" 'רל תארוק הניטקה .הניטקה םע םהמ דחא לכ לש יבויחו ביטימ רשק
  ."שובא"
 הדליב רבודמ יכ רכינ ,הניטקה לש התיבב ,הניטקה םע הטמ המותחה לש השיגפב...
 הרמא הניטקה .המלועב םישחרתמה םיעוריאה לש הבוט הנבה תלעב ,תיתרושקת ,הנובנ
 'מו 'ר םע הלש הנומת שי תיבב .דחי םייח אל "שובא"ו "אבא" יכו ,םישורג הירוה יכ
  ."ימ אוה ימ הריבסה הנומתה לע הלאשנ רשאכו

 

  :ךכ ראשה ןיב בתכנ וב םידדצה לש םניינעב ןושארה ריקסתה שגוה 10.7.17 םויב ךשמהב ,ןכ .128

 הדליב רבודמ יכ הלוע ,הקלחמבו התיבב ,הניטקה םע הטמ המותחה לש םישגפמהמ"
  .תינלגתסו דאמ הנובנ ,ישיא םסק תלעב ,תיתרושקת ,תיתורבח
 'ר תא רשאכ ,'רו 'מ ,םירוה ינשל תבכ המצע תא הרידגמ הניטקה יכ טלב המע םישגפמב
 תבכ המצע הרידגמ 'א ,'מו 'ר לש הדירפה תובקעב ."שובא" 'מ תאו "אבא" הנכמ איה
  .םישורג םירוהל
 רחאל םישדוח רפסמ .הייחמ 'מ לש תימואתפה ותורדעיהל הביגמו השיגרמ ,הווח 'א
 הטמ המותחה םע השיגפב ."תמ שובא" יכ היבאל הרמא איה ,'מל הניטקה ןיב קתנה
  .וילא תעגעגתמ איה הלילב רקיעב ,םיתיעל יכו םלענ "שובא" יכ הריבסה
 יתש ןיב הדירפה םע בוטו ןתיא ןפואב תדדומתמה ,ישיא ןסוח לעב הניטקב רבודמ ללככ
 הקוסע הניטקה ,תימינפה תישפנה המרב יכ רכינ .דחי התוא ולדיגש תוירוהה תויומדה
 הדירפה דע הרובע הוויה רשא ,'מ ןיבל הניב רשקה ןדבואב רקיעבו 'מל היבא ןיב םיסחיב
  .תיתועמשמו הביטימ תומד
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 .הבר הבהאו ימוימוי לופיט ,םוח ,הגאדב ןייפוא ,רבשמה דע 'מ םע הניטקה לש רשקה...
 תבהוא המ תראתמ ,וילע תרפסמ ,"שובא" הנכמ ותוא ,'מל הרושק הניטקה יכ הארנ
 ותורדעיהל רבסה תשפחמו ומע רשקל ההימכ העיבמ ,'מל תעגעגתמ הניטקה .ותא תושעל
  .הייחמ
 םיישק הניטקה לצא רוציל הלולע ,הייחמ ותורדעיהו 'מ םע הניטקה לש רשקה ןדבוא
 עבקתת הייחמ ותורדעיה יכ ששח שי ,ךישמי הניטקה ייחמ 'מ לש קתנהש לככ ...םיישגר
  .ותורדעיהל רפסמו ללוכ רבסה תתל רתוי השק היהי זאו
 ןכש ,ודוקפתב םיביטימ אל םיקלח םנשי םא םג ,'מ םע רשקה ךשמהל הקוקז הניטקה...
  .הרוה ונה 'מ הניטקה לש תישפנה היווחב
 ןפואב תסוול בושח ,ליעל וראותש תובכרומה תוביסנהו הניטקל 'מ ןיב רצונש קתנה לשב
 ...'א לש הייחל 'מ לש ותרזח ךילהת תא יטיא
 ,תחא רפסמ הפולח תוצלמה תא לבקל שי יכ הרובס הטמ המותחה ,ליעל רומאה לכ רואל
 לש םישגפמ רפסמ םייקל איה ונתצלמה .'ע 'מ ןיבל הניטקה ןיב רשק םייקתי היפל
 .ןיד ירדסל ס"ועה חוקיפהו תוחכונב ,םייתרבח םיתורישל הקלחמב ,'ע 'מ רמ םע הניטקה
 ןיב רשקה ךשמה ןפוא יבגל תוצלמה םע ,םילשמ ריקסת שיגנ ,םישגפמ רפסמ םותב
 ."'ע 'מל הניטקה

 

 םיתורישל הקלחמב הניטקל עבותה ןיב םישגפמ תלחתהל ריקסתה תוצלמה תא יתצמיא 7.8.17 םויב .129

 רתיה ןיב בתכנ וב קיפ 'בג דעסה תדיקפ םעטמ םילשמ ריקסת ןתינ 6.11.17 םויב .רומאכ םייתרבח

  :ךכ
 

 השיש .'מ ןיבל הניטקה ןיב םישגפמ הנומש ומייקתה ,ולא תורוש תביתכל ןוכנ"
 לש היווילבו התוחכונב "החפשמל ריעה בל תקלחמ" ידרשמב ומייקתה םישגפמהמ
 הכומסה הניגל ואצי הניטקהו 'מ ,םינורחאה םישגפמה ינשב .העשכ ךשמל הטמ המותחה
  .הטמ המותחה לש יווילב ,הקלחמל
 שגפמה .רדחל ןוצרב תסנכנו היבאמ תולקב תדרפנ ,םישגפמב החמש הניטקה ,ללככ
 הז שגפמב ... בר יסיפ עגמבו הלודג תידדה תושגרתהב ןייפאתה הניטקל 'מ ןיב ןושארה
 בוש םישל הלוכי איה ,ותוא התארש רחאל וישכע ,וילא העגעגתה יכ 'מל הניטקה הרפיס
 ...עוגעגלו בצעל הל ומרג וללה תונומתה ןכ ינפל ןכש ,ררקמה לע ולש תונומתה תא
 ןיב יכ רכינ .ידדה םוחבו עגמב ,תושגרתהב ,החמשב םה םג ונייפאתה םיאבה םישגפמה
  .הבר האנהו ףותיש ,ישגר רוביד ,הבשקהב ןייפואמה ,רשק ונשי 'מל הניטקה
 םירוביחב יוטיב ידיל אב רבדה ,השיגפל השיגפמ ףצר שי ,'א הניטקה לש התניחבמ
 ...רבע תופוקתל אלו ,םישגפמה ןיב השוע איהש םירושיקבו
 ,יבויח רשק םייקתמ 'מל 'א ןיב יכ הלוע ,הכ דע ונדרשמב וכרענש תויפצתהמ ונתומשרתהל
  ."קתנה םורט םהיניב היהש רשקה לע ןעשנ הארנה יפכ רשא ,ליכמו םיענ

 
 

 .ךרה ליגל החמומ ידי לע הניטקל יטסונגאידוכיספ ןוחבא ךורעל דעסה תדיקפ הצילמה ,ולא תוביסנב .130

 הניטקה םע עבותה אצי םכלהמב ,עבותל הניטקה ןיב עובשל תחא םישגפמ םויק לע ץלמוה ,ןכ ומכ

  .יוויל אלל תוקד 45 ךשמל
 

 םידדצה ןיב דוריפה דעומל ךומסב ונתינש םיחווידל הבר תובישח תמייק יכ  יכ התע רבכ ןייצא .131

 םירוה"כ םידדצה תאו "בא" ;"הרוה"כ עבותה לש ודמעמ תא הניטקה תייארל עגונה לכב טרפבו

 ףאו יטנתוא תוחפ תויהל ךפה הניטקה לש הלוק ,םיכילהה תומדקתה םע ,ךרדה ךשמהב ."םישורג

   .היניעב עבותה תומדל עגונב יטנלויבמא
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 תעד תווחב רבודמ .םלש ןוכמ לש ותעד תווח 10.3.18 םויב השגוה 12.12.17 םוימ יתטלחהל םאתהב .132

  ר"דו סונ 'בג תויגולוכיספ י"ע ושענ םינוחבאה לולכמ .םידומע 35 הליכמ רשא תיניינעו הפיקמ

  :םיאבה םירבדה ובתכנ םוכיסו תוצלמה קרפב .ץיבורוטויל
 

 תוירוה תויומד יתש תללוכה תיתחפשמ תכרעמב הדלוויה םוימ הלדג רשא הניטקב רבודמ"
 ומייקתה ,גוזה ינב תדירפ רחאלש הפוקתב .יגולויב אלה באהו יגולויבה באה ,תויתועמשמ
 ןמז תופוקתל םיימעפ רשקה קתונ ,ךשמהב .לדגמה באה ןיבל הניטקה ןיב רשק ירדסה
 וילוקישו יישק ףקותמ ,יגולויב אלה באה תמזוימ תאז ,דלי לש םיגשומב תויתועמשמ
  .הניטקה לש וייחל האלמ תוברועמל הרזח יגולויב אלה באה שקבמ םויכ .םיישיאה
 ,םיבוט םייתוישיא םיבאשמ תלעב ,הנובנ הדליב רבודמ יכ ונמשרתה 'א הניטקל סחיב
 תומד הרובע הווהמ יגולויבה באה יכ םשרתהל ןתינ .הליגב יופצל םאתהב תחתפתמה
 הרבע יגולויב אלה באה לא התוסחייתה .ןחבומו יתועמשמ ומע רשקהו תינושאר תורשקיה
 תומדל הכפה ,הייח תליחתב המלועב העובקו תיתועמשמכ החכונש תומדה ,וז הנשב יוניש
 'א ןיב הנהמ קחשמו הברק לש םיעגרב ,דחמ ,וניפצ היצקארטניאה תקידבב .תקחורמ רתוי
 םיעגרה ןיב םירבעמב אטבתמ ףאש יפכ ,הדליה דצמ תגיוסמ רתויה השיגה ןיבל 'מל

 'א רובע הווהמ 'מ יכ םוכיסל הארנ .יטרפה ומשב האירקה ןיבל "שובא" ול תארוק םהבש
 אוה ,םיעקשמ השפנב וריאשה הייחמ ויתומלעיה ךא לאיצנטופב הביטמו תרכומ תומד
  .תיתועמשמ תירוה תומדכ חרכהב אל ךא הביטמ תרגוב תומדכ לכה ךסב הלצא הווחנ ןיידע
 ,יגוזה ןויארו היצקארטניאה תקידב ,ינטרפה ןוחבאה ללוכ ,'ע 'מ רמ תודוא םיאצממה
 תומד הרובע תווהל ףאושו 'א תא בהוא אוה ,תובוט תונווכ לעב םדאב רבודמ יכ ונמשרתה
 הלגמה ,תולשב רסח יתוישיא הנבמ לעב םדאב רבודמ ,תעב הב .הבטימו תיתועמשמ תירוה
 יושע ,'א םע רשקה ללוכ ,לעופב ודוקפת .םיצחלל תרכינ תועיגפ ,ימצע תוסיווב םיישק
 םנמוא .ישגרה ובצמבו וילע לטומה סמועב תרכינ הדימב יולתו ביצי קפסמ תויהל אלש
 תימצע תרוקיבל ותלוכי ךא הדליה ייחב תופיצרב חכונ התעמ תויהל ותפיאש לע ריהצמ
 ןויסינ .ךרוצה יד תחתופמ יתלבכ תספתנ רבעב ותולהנתה לע תוירחאב תאשל תונוכנהו

 .תאז תושעל עדיי ןכא יכ תואדו לש הריבס הדימב אבנל םויהל ןוכנ רשפאמ וניא רבעה
 הביטמ תומד הרובע תווהל יושע ,הדליה ייחב תופיצרב חכונ תויהל ליכשיו יאנתב ,ךדיאמ
  .תיתועמשמ תומדכ ומוקמ תא ריזחהלו

 העפשההמ דחוימב ששוחו 'ע 'מ רמ לע ךמוס וניא יכ הלוע יגולויבה באה םע החישהמ
 .רבעב הרק רבכש יפכ ,'א לש היחמ 'מ רמ לש תוירשפא תופסונ תויומולעיהה לש העירמה
 ותפיאש יכ הארנ ,תאז םע .ער לכ ינפמ ותב לע ןגהל ףאושש רוסמ באב רבודמ יכ רכינ
  .םייתוחתפתהה היכרצל הנוע הניא 'א לש הייחמ יגולויב אלה באה תא ירמגל םויכ רידהל
 תוחתפתהל ןוכיס םייק ,תפסונ תירוה תומד אלל ,ינדיחי הרוה םע לדגה דליב רבודמשכ
 לש התוחתפתהל ןוכיס .תולגתסה יישקל ןוכיס םרוג הווהמ רשא דלי הרוה יטויביס רשק
 דיתעב הבזכא הנממ עונמל ןויסינה ךותמ רשאכ יחכונה הרקמב םייק ןכא וזכ הזויבמיס
  .ונממ חיוורהלו הווהב יתועמשמ רשק תונבל תורשפא הנממ עונמל הטונ

 תאפמ יכ הנבהל ףופכב ללוכ ,יגולויב אלה באה םע רשקה ךשמהל יכ הלוע םינותנה ךותמ
 רתוי 'א רובע ונשי ,ךורא חווטל רשקה תופיצר תא חיטבהל ןתינ אל םייתוישיאה וינויפיא
  .הייחמ 'מ רמ לש תטלחומ הרדהלו רשקה קותינל רשאמ יתוחתפתה ךרע
 ,וז הלאשל סחייתהל םוקמ שי יכ ונרבס ךא תירוהה תולגוסמה ןינעל תורישי ונלאשנ אל
 באל סחיב .הניטקה לע תרומשמ עובתל ותנווכב יכ 'ע 'מ רמ לש ותרהצה רואל דוחייב
 עקרה יכמסמב ןויעהמ ,תעב הב .תירוהה ותולגוסמ לש הפיקמ הכרעה הכרענ אל :יגולויבה
 .ןרומשמכ שמשל 'ר לש ותמאתהל רשאב םיגייס ולע אל ,וז תעד תווחב וכרענש תוקידבהו
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 הלוע :'ע 'מ רמל סחיב .יביטמרונה חווטב תירוה תולגוסמ לכב םדאב רבודמ יכ אופא הארנ
 וינויפיא תאפמ רשא ךא תובוט תונווכ לעב םדאב רבודמ יכ םיאצממהמ רומאכ
 םייתוישיאהו םיימינפה קחדה ימרוגל .יבקע יתלב דוקפת סופד ןיגפהל יושע םייתוישיאה
 םינחבומו םינושכ הניטקה יכרצב ריכהל יתלוכי .ודוקפת לע תרכינ העפשה תויהל היושע
 םיווהמ הלא לכ .ןמז ךרואל ודוקפת תוביצי תא אבנל ןתינ אלו תלבגומ תויהל היושע ולשמ
  .ןרומשמכ שמשל ותמאתהל תוילילש תויצקידניא
 ,דאמ ההובג םידדצה ןיב טקילפנוקה תמצוע יכ רכינ ,היארה ירדסה תייגוסל רבעמ
 בושייל םדקהב לועפל 'מו 'רל ץלמומ .תוידדה תומשאהו תושק תונעט םהינשל
 המולש תא חיטבהל ידכ תופסונ טקילפנוק תותיזח תיחתפמ ענמיהל ןכש לכ ,טקילפנוקה
  .תויתועמשמו תודרפנ םיסחי תוכרעמ יתש תונבל הל רשפאלו 'א לש
 :ןה וניתוצלמה ,רומאה רואל
  .'ע 'ר רמ ,יגולויבה באה ידיב אצמת הניטקה לע תרומשמה •
 י"פע היאר ירדסה לש תנוכתמ לע ץלמומ ,'ע 'מ רמ םע םיעובק היאר ירדסה ומייקתי •

 :םיאבה םיחנמ םיווק
 'א תא ףוסאי 'ע 'מ .הניל אלל עובשה ךלהמב דחא /שגפמ :הבורקה הנש יצחב §

 םעפ דחא שגפמ .ברע תועשב יגולויבה באה תיבל ריזחיו ךוניחה תרדסממ
  .ברעה תועש דע רקובה תועשמ תבש וא ישיש םויב ,םייעובשב

 הניל ףיסוהל היהי ןתינ ,הנש יצח ךשמב םנוקיתכ םישגפמה ומייקתיו הדימב §
 .עובש ףוסבו עובשה עצמאב

 התוכמסמ היהי .ןיד ירדסל דעס תדיקפ ידיב אצמיי היארה ירדסה לע חוקיפה §
  .םתולהנתה ןפואל םאתהב םתנונשל

  .יעוצקמ םרוג ותוא ידי לע ,'ע 'ר רמו 'ע 'מל םירוה תכרדה •
  ."םהיניב יניינע תרושקת ץורע תונבל םידדצל עייסל הרטמב ירוה םואת •

 
 ,עבותל הניטקה ןיב םישגפמה תודוא דעסה תדיקפ םעטמ ףסונ חוויד שגוה 11.4.18 םויב יכ ןייצא ,ןכ .133

 45-ל רשקה זכרמל ץוחמ םיאצוי עבותהו הניטקהש ךכ ,םישגפמה תנוכתמ התנושש רחאל תאזו

 םישגפמה תנוכתמ יונישל החמשב הביגה הניטקה ,ללככ" :קיפ 'בג דעסה תדיקפ החווד ךכ .תוקד

 החמש ,דאמ הנובנ הדלי 'א ... הרובע יתועמשמו םיענ הדבל 'מ םע הלבמש ןמזה יכ הארנו

 ןוגכ תושגר ויפלכ העיבמו 'מל הרושק איה .הייח תוביסנ םע דדומתהל הל עייסמה רבד ,תלגתסמו

  ."היתולאשל םאתומ הנעמ תתל לדתשמ 'מ ,'א םע 'מ לש םישגפמב הלועש הממ .עוגעג וא הבהא
 

 עבותה לש תוהשה ינמז תבחרהל תוצלמה וב דעסה תדיקפ םעטמ ףסונ ריקסת שגוה 27.5.19 םויב ,ןכ .134

 :ךכ רתיה ןיב בתכנ וב .הניטקה םע
 

 לש תנוכתמב ,2017 רבמטפסמ ונתקלחמב םימייקתמ 'מ ןיבל הניטקה ןיב םישגפמה ..."
 ,הנורחאה העשה עברבו תוקד 45 ךשמל 'א םע 'מ אצוי ,םכלהמב .ןושאר ימיב עובשל תחא
 עובקו ףיצר ןפואב םיכישממ ולא םישגפמ .הטמ המותחה םע םיהושו הקלחמל םירזוח םה
 ,םהמ האנה העיבמ ,םישגפמל הפצמ הניטקה .הניטקה רובע םייתועמשמו םייבויח םנהו
 םיקלחב 'מ תא תפתשמ 'א .םישגפמה ןיב ףצר הלצא רצונ יכ רכינו םהב שחרתמב ןיינע
 עגונב 'מ תא הפתש איה .התחפשמל םירושקה ולא ןהו ןגל םירושקה ולא ןה ,הייח תרגשב
 לש תקוניתה ותב םע הלש םיסחיל הבר בל תמושת השידקמ יכ הארנו היבא לש גוזה ןבל
 תסחייתמו ותוא תקשנמו תקבחמ ,'ממ בר םוחב תדרפנ בורל 'א ,םישגפמה םותב .גוזה ןב
 תרפוס םיתעל איה ,עובקה םויב םייקתמ אל שגפמה דעומו הדימב .ושגפיי וב אבה דעומל
  .אבה שגפמה דע ופלחיש 'או םדוקה שגפמהמ ופלחש םימיה תא
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   .'ע 'מל הניטקה ןיב רשקל עגונב ןיד ירדס ןיינעל ס"ועה תכרעה
 תומד הווהמ 'מ יכ רמול ןתינ ,'מל 'א ןיב רשקה לש תכשמתמה הכרעההו יווילה ךותמ
  .םהינב רשקה ךשמהב ,'א רובע תובישח שי יכו 'א רובע תיתועמשמ
 'א ןיב רשקה לע הרידתו הפיצר תיפצת תללוכה ,החפשמה םע םייתנש לש תורכה רחאל
 הניטקה לש הייח תואיצמב גראיהל ךירצו לוכי םיינשה ןיב רשקה יכ םירובס ונא ,'מל
 העש םייקתמה ,רשק לש םישדוח העבשו הנש ףולחב .תיתרגשהו תיעבטה הייח תביבסבו
 ,הטמ המותחה לש תיקלח תוחכונבו םייתרבח םיתורישל הקלחמה ילתוכב וקלח ,עובשב
 המותחה לש תוחכונו חוקיפ אלל ,'ע 'מ םע רשקה םויקב הניטקל ןוכיס ןיא יכ םירובס ונא
  .רחא םרוג לכ וא/ו הטמ

  ... 
 :יכ ץילמנ ליעל רומאה לכ רואל  

 ימיב ,עובשל תחא ומייקתי וזה תעב ,'ע 'א ,הניטקל 'ע 'מ ןיב םישגפמה .1
 התיבל הריזחיו ,תיכוניחה תרגסמה םותב הניטקה תא 'מ חקיי ולא םימיב .ןושאר
  .19:00 העשב

 'מ םע הניטקה לש תוהשה ינמז הוותמ רבדב ,ש"מהיבל ןוכדע שיגנ .2
  .תיכוניח תרגסמ תמייקתמ אל הב ,טסוגוא תשפוחב

 ידי לע עבקייש רחא םרוג לכ וא הטמ המותחה ,יעוצקמ םרוג יכ ץילמנ .3
  .'ע 'מ םע רשקה הוותמב יונישה תארקל הניטקה תא ןיכי ,ש"מהיב

 ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 68-ו 19 חוקיפ תויוכמס ךשמה .4
 ."הנש ךשמל ,'מ םע הניטקה לש תוהשה ינמז לע חוקיפ ךרוצל
 

 םימכסהה קוחל ס"וע תאמ ריקסת 16.5.19 םויב שגוה תורוה וצ ןתמל העיבתה תרגסמ ,רומאכ .135

 :ךכ בתכנ ריקסתה םוכיס קרפב .10.4.19 םוימ ,ינש ןהכ 'בג םירבוע תאישנל
 

 הנווכ ךותמו 'ע 'מ םע 'ע 'ר היבא לש ינימ דח יגוז רשק ךותב תואקדנופ ךילהתב הדלונ 'א"
 תונש שש רחאל .םהינש לש םתיבכ אתוווצב הלדגלו םלועל האיבהל םהינש לש תפושמ
 ומתח ףא הז דעומב .תואקדנופ םכסה לע דחי תובאה ינש ומתח ,םיפתושמ םירוגמו תויגוז
  .םיידיתעה םהידלי םע םהמ דחא לכ לש רשקה תא רידסמה םיפתושמ םייח םכסה לע

 עברא ךשמב ףתושמב הלדגלו דחי ררוגתהל וכישמהו 'א לש התדיל תעב םיחכונ ויה םהינש
 תיתועמשמ תירוה תומד 'מ הוויה וז הפוקתב יכ קפס לכ ןיא .רבד לכל תובא ינשכ םינש
  .הניטקה רובע
 ךשמה תובישחמ םשרתה 'ע 'מ םע הדליה לש רשקה תקידבל שרדנש "םלש" ןוכמ םג

  .'ע 'מל הניטקה 'א ןיב הייאר ירדסהו רשקה
 רשע ךרואל ויהש תויגוז ייח– יתקיספ תורוה וצ ןתמל םיאנתה לכ םימייקתמ הז הרקמב

 יתעדל תיתועמשמ תירוה תומד שמשמ 'ע 'מ םויכ םגו תורוהל תפתושמ הנווכ ,םינש
  .םירחאה לופיטה ימרוג תעדלו

 תיב םויה ול ריתמש יפכ ,'א םע ולש רשקב דואמ יבקעו דאמ ההובג היצביטומ לעב 'מ
  .'א ןיבל וניב היארה ירדס תבחרהו ,היבאכ תיטפשמ הרכה לע םחלנ אוהו ,טפשמה
  .הייחמ םלעיש רוסא הזככו 'א רובע יגולוכיספ הרוה תומד אוה 'מ ,יתומשרתהל םג
 תומד 'ע 'מב האור ,םישורג םירוה לש המזירפמ היגוסה לע לכתסהש "םלש ןוכמ" תווצ
 תיבויח תומד 'מב האור קיפ הנד ןידה ירדסל ס"וע םג .הניטקל יגולוכיספ הרוה
  .'אל תיתועמשמ
 וצ ול תתלו 'ע 'מ לש ותשקבל רתעיהל השקבב טפשמה תיב 'בכל הנופ ינא ,רומאה לכ רואל
  ."'ע 'א הניטקה יפלכ יתקיספ תורוה
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 לע תוכורא ורקחנ םימכסהה קוחל ס"ועה ןהו םלש ןוכמ לש תויחמומה ןה דעסה תדיקפ ןה יכ ,ןיוצי .136

 תעדה תווחב םימגפ ולפנ יכ יתאצמ אל ,עבתנה תנעטל דוגינב .ושגוהש תעדה תווחו םיריקסתה

 ותויחמומו ויתויוכמס םוחת תרגסמב תוצלמה ןתנ יעוצקמ םרוג לכ ,רומאכ .ושגוהש םיריקסתבו

 בל םישבו התוללכב הנומתה תייאר ךותמ ולא תוצלמהל ןכות קוציל אוה טפשמה תיב לש ודיקפתו

   .תעכ הנפנ ךכלו ,הניטקה לש התבוטל
 

 תורוה וצ ןתמל עבותה לש ותעיבת תניחבל אצומה תדוקנש ךכב לוספ לכ יתאצמ אל יכ ןיצא הליחת .137

 תוקרפתה תליחת םע הנייצ הניטקה םג ."םישורג םירוה" לש הניה הניטקה םע רשק םויקלו יתקיספ

 ,ךכל רבעמ .םיריקסתה לכ ךרואל הלעש יפכ "םישורג םירוה" עבתנהו עבותה יכ יתחפשמה אתה

 )דוריפ םכסה ךשמהב ןכו( םיפתושמ םייח םכסהו תואקדנופ םכסה לע ומתח םידדצהש ךכל בל םישב

 הנוכנ החיתפ תדוקנב רבודמ ,תפתושמ תורוהל םידדצה לש םישרופמ ןוצרו הנווכ ויה יכ הלועשמו

 לאשנ 30.5.19 םויב ןוידה תרגסמב יכ ןייצא .הניטקה לש הייח רופיסבו תואיצמב בטיה העוטנ רשא

  :טפשמה תיב ידי לע שרופמב ךכ לע עבתנה
 

 הלועפה הז ןויריהל השיא סינכהל .הלאה תונחבהה תא תושעל ךירצ טפשמה תיב המל .ש"
 תניחבמ היהש המ לכ תא לטבל ךירצש רמוא אל הז – רצונש רבשמ שי םא םגו הטושפ יכה
 הנוש הרוצב םירבדל סחייתהל טפשמה תיבמ הפצמ עגרכ התא םצעב המל .ןוצרהו הנווכה
 תאו דמעמה תא םיאתהל הנווכ התייהש תוארמש תמא ןמזב תויצקידניא תוחפל הפ שיש
  .םיליגר גוז ינבל םכלש םיסחיה

 יכה רבדה יניעב ,ינש רבד .ילש אלו 'מ לש הז הפ תוארמש תונווכה לכ ,וזכ הנווכ התייה אל .ת
 הברה יכה הב עגפש םדא ןבהש הז 'אל בוטש המו ,'אל בוט המ הז ילאיווירט יכהו בושח
  .הב עוגפל ךישמי אל הלש םייחב

 םגש ןוויכמ םידדצ לש דוריפ ךילה לכב הז תא שי לבא רמוא התאש המ בכרומ דואמ הז .ש
  ?התבוט הז המ הלאשה – דצ רדמל לש הזה קבאמה תא שי םידרפנ םידדצש

 םייגולויב םירוהה ינשש םיטיירטס תוגוז ןיב ןישוריג ינוידב .התבוט תא ןחב אל שיא .ת
 יכ הרוהה לש רשקה תא וקתני אל לבא דליל לווע השועש הרוה שיש דואמ רורב םימעפל
 הצור יתייה םא .הרוה אל אוה 'מ .הז תא ןיא ןאכ לבא ,ולש דליה לע תויוכז הרוהל שי

 היהי אוהש הצור ינאש דיגהלו טפשמה תיבל תונפל ילש דיקפתה הז הרוה היהי אוהש
 הקדבנ אל הדליה תבוט .דליל הרוה שי יכ הזכ םוקמב עובקל ךירצ אל טפשמה תיב .הרוה
 לוקוטורפל 93 'מע( "'מ תא הרידגמ איה ךיא הדלי התא לאש אל ריקסת ףא ,םוקמ םושב
 .)6 'ש ,94 'מע – 22 'ש ,30.5.19 םוימ

 

 תמוע עבתנה .םינוכנ םניא הלאשנ אל הניטקה היפל ותבושת לש הפיסב עבתנה לש ולא וירבד ,םלואו .138

  :ותריקחב ולא םירבד םע

 .םישורג שובאו אבאש תרמוא הדליהש  הזל תוסחייתה שי 29/5/2017 םוימ ריקסתב .ש"
 "הזכ רבד קודבל אל םדיקפתש חוד לכב הריהבמ הנד .יאדווב םישורג 'מו ינאש הרמא איה .ת 

 .)9-11 'ש ,לוקוטורפל 93 'מעב ,םש(
 

 יכ ,ןיוצי .5.7.19 םויב ןוידב ןכו 10.10.18 םויב ןוידב :םידעומ ינשב הרקחנ דעסה תדיקפ ,ונניינעב .139

 ,םייתנשמ הלעמל ךשמב הניטקה תאו םידדצה תא ריכמ רשא יעוצקמה םרוגה הניה דעסה תדיקפ

 הניטקה תא השגפ ,עבותה םע הניטקה לש םישגפמב התפצ ,ךרדה לכ ךרואל םידדצה תא התוויל

 תדיקפ .רתויב יתועמשמהו בחרה ןפואב םידדצה תאו הניטקה תא ריכמש םרוגה איהו םימעפ רפסמ
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 תומדב רבודמש ךכ לעו הניטקה ןיבל עבותה ןיב רשקה תובישחמ התומשרתה תא העיבה דעסה

 :10.10.18 םויב ןוידב דעסה תדיקפ הדיעה ,ךכ .הניטקה לש הייחב הביטימו תיתועמשמ
 

 טפשמה תיבל םיריקסת 'סמ ךדי לע ושגוה הזה ןמזה ךלהמב ,העוט ינא םא יתוא ינקת .ש"
 ? תיבויח התייה 'מל 'א ןיב רשקהמ ךלש תומשרתההש םוי לש ופוסבש רמול ןתינו

  ןכ .ת
 ?'אל הביטמ תומד 'מ תא האור תא םאה .ש
 .'א ייחב תיתועמשמו יבויח רשק תלעב תומדכ ותוא האור ינא .ת
 ?'מל תעגעגתמ איהש ךיינפב הנייצ 'אש םיוסמ בלש היה םאה – םישגפמה תליחת .ש
 'ש ,לוקוטורפל 6 'מע( "וילא תעגעגתמ איהש םישגפמה ךלהמב ינפב םעפ ידימ תנייצמ 'א .ת

  .)3 'ש ,7 'מע -12
 

  :ךכ הדיעה ,הניטקה םע םישגפמה םויקלו רשקל עבותה לש תוביוחמה תדימ לע הלאשנשכ ,ןכ
 

 ?םהיניב תירוה םיסחי תכרעמ םייקל 'מ לש תוביוחמה תדיממ תמשרתמ תא דציכ .ש"
 סחייתהל הלוכי ינא  לבא תירוהה םיסחיה תכרעמל יתשרדנ אל יכ םשרתהל הלוכי אל ינא .ת

 ,םישגפמה לכל עיגמ אוה ,'א םע םיסחיל ביוחמ 'מ .'אל 'מ ןיב םיסחיה תכרעמל
 םישגפמב עיקשמו עקשומ ,ורובע םיבושח םישגפמה

 ?'א לומ וזה םיסחיה תכרעמב ביציכ ותוא האור תא .ש
 'מע( "2017 רבמטפס זאמ םישגפמה תא הוולמ ינאש תצקו הנשה ךלהמב רשקב תוביצי שי .ת

  .)27-32 'ש ,לוקוטורפל 7
 

 יכ תומשרתהב דעסה תדיקפ הקיזחה ,ל"נה ןוידה דעוממ הנשכ ףולחב ,15.7.19 םויב ןוידב םג .140

 :התודע ךותמ ,ךכ .עבותה םע רשקה םויק ךשמהב הניטקה לש התבוט
 

 ?טפשמה תיב ידי לע עבקנש רדס ותואב ליגרכ םיכישממ םישגפמה ןיבמ ינא םויהל ןוכנ .ש"
 .ןכ .ת
 ?םישגפמה םויק לע דיפקמ ןיידע 'ר .ש
 .ןכ .ת
 ?'א ךיא .ש
 םישגפמה השעמל ,םישגפמה ךלהמב תחתפתמ איה ,םישגפמל החמשב העיגמ 'א .ת

 ,הזה ןמזב הלדג 'אש םיאור ונא הככו ,09/2017 – מ ,םישדוח העבשו הנש רבכ םיכשמנ
 לש הלש הנבהה .5 תב התייהש ונלצא םישגפמה תא הליחתה איה ,6.5 תב איה םויה
 107 'מע( "החמש ,תחתפתמ ,האירב ,בוט המולש 'א .םיבויח םישגפמה .הנתשה םירבדה
  .)21-29 'ש ,לוקוטורפל

 

 רשקה םויקב הניטקל ןוכיס ןיא" יכ התצלמה ןיינעל עבתנה כ"ב תלאשל דעסה תדיקפ הדיעה דוע .141

 :ןמקלדכ "עבותה םע
 

 הנווכבש ןיבמ ינא " באה םע רשקה םויקב הניטקל ןוכיס ןיא" תבתוכ תא ךלש ריקסתב .ש"
 ?תיזיפ הב עגפי אל אוהש הז ןוכיס ךלש

 םע הלש רשקה לעו 'א לע הכורא תיפצת תועש יל שיו ילש תרבטצמה הכרעההמ .קר אל .ת
 ןוכיס הפ ןיאש יתכרעהל ,ילש תומשרתהה ,ןמז הברה המצע לע תרזוחש עובשב העש ,'מ
 ,םש( "תיפצת לש תועש לש דואמ הברה ירחא יתכרעה וז .ישממ ישגר ןוכיס אלו יזיפ אל
  .)16-20 'ש ,108 'מעב
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  :עבותה ןיבל הניטקה ןיב םישגפמה ןכותל רשאב ,ןכו
 

 הפצמ 'אש תנייצ םיריקסת רפסמב ,רשק זכרמב םייתנש תוחפל 'א םע שגפנ 'מש תרמא .ש"
 םיקוביחב 'ממ תדרפנ 'אש דיגהל ןוכנ .םייתועמשמו םייבויח םישגפמה ,םישגפמל
 ?אבה שגפמל הכחמו תוקישנו

 .ןכ .ת
 ?לומתא היה המ דיגהל הלוכי תא .ש
 .תוכשוממ 'מ תא הקביח איה ,החמשב שגפמל הסנכנ איה לומתא .ת
 ?ליגרהמ הנושב .ש
 היה .שגפמ היה אלש םייעובש ירחא םייקתה הזה שגפמה .תקבחמ ,המח דואמ הדלי איה .ת

 ,וחחוש ,דרשמב תצק וראשנ םה .אצי אוה ,ךלוה אוהש הל רמא 'ר .ךשוממ קוביח םהיניב
 שגפמב הצור איהש הרמא איהש קחשמ ,הל הנק אוהש הנתמ הל איבה 'מ ,וקבחתה
 הצור איה םא התוא לאש 'מ ,הדילג לוכאל ואצי םה .החמשב הז תא החקל איה ,םדוקה
 הרמא איה .קחשמב קחשל ידכ זכרמב לוכאל ואוביו ונקי םהש וא ץוחב הדילג ולכאי םהש
 ,קחשמהמ ונהנ דואמ םהו קחשמב וקחיש םה .דרשמל ורזחו ונק םה ,דרשמב הצור איהש
 ןמז שי דימת אלש והשמ ףתושמה קחשמהמ האנה ,קוחצ הברה םע םיענ דואמ קחשמ
 םה .םירחוב םהש דרשמב תוליעפל ראשיהל םירחוב םהש םישגפמ שיש תורמל .תושעל

 סנכית ול תרמוא 'א סנכנ 'רש םימעפל .סנכנ 'ר שגפמה ףוסב זאו .ונהנ דואמו דחיב וקחיש
 תא התשע שממ אל איה לומתא ,םירוביחה תא תושעל תעדוי איה ,תצק הכחת ,טעמ דוע
 קוביחב הדרפנ איה לבא ,קחשמה תא המייס אל איה "?תעגה ,יוא" הרמא איה לבא הז
 םישגפמ שיו קבחל ליבשב רדחל םימעפ המכ תרזוח איהש םישגפמ שי .והז .האציו

 שיש םישגפמ שי .קוחירהו הברקה ביבס תרבוע איהש םיכילהתהמ קלח םג הז .תוחפש
 םישגפמ שיו םהיניב רבחל הצור איהש םישגפמ שיו רדח ותואב ויהי 'מו 'רש ןוצר הל

 איהש הזל ףסונב תחתופמ תישגר היצנגלטניא םע הדלי איה .דירפהל הצור איהש
  .)11-32 'ש ,114 'מעב ,םש( "תיטנגלטניא

 

 וב ליעל )4.2.12( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ .צ.ת 60320/07 )א"ת( ש"מתב ,רומאכ .142

 תורוהה וצ תלבק תא ןוחבל שי יכ רלימ תטפושה 'בכ העבק ,יתקיספ תורוה וצ הנושארל ןתינ

  .)ןידה קספל )ב( 29 הקספב ,םש( "תיטסילוה הירלקפסאב"ו ןיטקה תבוט ילוקישב בשחתהב
 

 הרכה תבייחמ התבוט יכ תדמלמ תיטסילוה הירלקפסאב הניטקה לש התבוט תניחב ,ןנד הרקמב .143

 תואדוו הל הנקת ןיסולכואה םשרמב הזככ ומושירו היבאכ עבותב הרכה .הניטקה לש היבאכ עבותב

 אלמ ,ףיצר ןפואב הייח רופיס תא ךישמתו הייחל רדס סינכת ,תיתרבח ןהו תישפנ הניחבמ ןה ןוחטבו

  .םלשו
 

-ינש 'בג םימכסהה קוחל ס"וע הדיעה הייח תואיצמב הניטקה לש היבאכ עבותב הרכהה תובישח לע .144

  :ןמקלדכ ןהכ
 

 'ר יפלכ 'מל תורוה וצ ןתמל תועמשמה המ לש ריקסתב ךלש תחא תוסחייתה יתיאר אל ינא .ש
 ?'אל השעי הז המ יפלכו 'ר לש תויוכזב העיגפה יפלכו

 דחא ,תובא ינש הל שיש הנבהה תא הל רדסיו םייחה תא הל רדסיו בוט קר השעי הז 'אל .ת
 הברה שי לבא ,יתוכמסב אל תרומשמו היאר ירדס ,בוש .היאר ירדסב ינש באו התוא לדגמ
 ינשה הרוהה םעו דחא הרוה לצא םייח םה דחיב םייח אלש םירוה ינש םהל שיש םידלי
 .תוהש ינמז שי
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 שי םאה ,תיטרואת .'א םע 'מ לש תוהשה ינמז בושחש תרמוא ךלש ריקסתה לכב תא .ש
 ?תורוה ילב 'מל תוהש ינמז תתל תורשפא

 כ"כ ותוא האור ינא המל ,אוה ימ ,ולש דמעמה המ לאשתו לדגת הדליה .הלאש ררועמ הז .ת
  .אל וא ילש אבא ןכ אוה .הברה

 ?התוא תוארל ול םינתונ ןכלו ףתוש היה אוהש הל וריבסי זא .ש
 .אבא םג אוהש הרכהה תא הדליהמ עונמל המלו .ת
 ?תוהש ינמז קר ויהיש רדסב הז ךתניחבמ םאה .ש
 .תומכסהל םיעיגמ םירוהה ינש םא .ת
 ?םיעובק תוהש ינמז עבוק טפשמה תיב םא .המכסה ילב .ש
 ןתינ אלש דליש עובקל לוכי טפשמה תיבש ומכ לבא ,הז תא עובקל רשפאש םיבצמ שי .ת

  .םייק אוה לבא יתניחבמ ביטימ בצמ אל הז .הנמואב תויהל לוכי ותוא ץמאל
 ?הז תא ץילמהל תלקש .ש
 כ"חא .םינש 4 התוא לדיג אוה ,אבא 'מ םגש רוריבב תעדל הכירצ הדליהש יתבשח יכ .אל .ת

 'מ אבא תא םג הל שי לבא ,תרדהנ הדובע השועש 'ר אבא םע רוגל הכישממ איה .ודרפנ םה
 )14-34 'ש ,5.6.19 םוימ ןוידה 'טורפל 131 'מע(

 
  :ךכ עבתנה יבגל םימכסהה קוחל ס"ועה הדיעה ,דגנמ .145

 

 היעב ןאכ ישיש תבשוח ינאו 'א לש םייחהמ 'מ תא קתנל הז הצור םויה 'רש המ לכ ... :ת
-19 'ש ,126 'מע( "הדליל קזנ הז הזו הדליה לש התבוטל תולכתסה רסוח לש הלודג דואמ

21(.  
 

  :הנייצו הכישמה ףאו
 

 תומד ןכ אוה אבאש הז תא לבקל ידכ ילופט ךילהב אצמנ היה 'ר םא החמש דואמ יתייה... .ת"
  .)15-16 'ש ,132 'מע( "תירוה

 

  :עבותה םע רשקה ךשמהל הניטקה לש התבוט יכ השיגדה םלש ןוכמ םעטמ ץיבורטויל ר"ד ,ןכ .146
 

 תווחל 31 'מעל הנפמ .החפשמה לש ידאירטה הנבמה בושח דלי לכלש הז םתרמאש המ .ש"
 .החפשמה לש ידיאירטה הנבמה ללגב הז רשקה לע םיצילממ םתאש הביסה .תעדה

 תויהל התבוט וזה הדלילש וניארו הדליה לש םיכרצה תאו 'מ תא ,הדליה תא ונקדב ןכא .ת
 אל ונחנאו בוש ורקי אל ורקש םירבדש דיגהל עגרכ םילוכי אל ונחנא לבא .'מ םע רשקב
 אל ונחנא ןכל .וילע החכוהה תבוחו ןמז ךרואל ולש דוקפתה לש תוביציה תא אבנל םילוכי

 'מע( םיחותפ היאר ירדסה ,תינויווש ןמז תקולח לע ,ץילמנ םירקמ הברהבש ומכ ,םיצילממ
 .)29-34 'ש ,30.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 48

 

  :הניטק הלש התבוט רבדב םלש ןוכממ ףסונ יקיו 'בג הדיעה םג ,ךכו .147
 

 .הייחב 'מ תא ריאשהל ךרוצ שי 'א לש התבוטל ,תכרעש ןוחבאהמ הניבמ ינאש הממ .ש"
 .)21-22 'ש ,30.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 51 'מע( ןוכנ .ת
 

 ,ךכ .רבעב ותולהנתהב םיבוט תוחפה םיקלחלו עבותה לש ישפנה ובצמל בר שגד ןתנ עבתנה יכ ןייצא .148

 תובישח תאפמ .דבאתהל הסינ ףאו לאנברבא םילוח תיבב ומצע תא זפשא עבותה יכ הדבועל ,לשמל

 עבותה יכ ואצמ רשא םיילופיטהו םייעוצקמה םימרוגה י"ע םינפלו םינפל הז אשונ ןחבנ םיעוריאה

 .הניטקב לופיטל הבוט תירוה תולגוסמ לעב וניה
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  :ול עבקנש לופיטב דימתמ אוה יכו בוט עבותה לש ובצמ יכ םימכסהה קוח יפל ס"וע הדיעה ,ךכ .149
 

 ?תישפנ ןזואמ בצמב אוהש תעדוי תא ךיא .ש"
 ול בוט ,םוקמ ותואב ונוצר תועיבשל דבוע הכורא דואמ הפוקת רבכ אוה ,דקפתמ 'מ םויה .ת

 .לופיטב אצמנ אוה .ונממ םיצורמ םישנאש יתנבה ,השוע אוהש הממ תיעוצקמ הניחבמ
 תלפטמש ...ו ...ב הנש וב הלפיטש ... ,ולש תויתועמשמה תולפטמה יתש םע רשקב יתייה
 םכסה םע יטרפ גולוכיספ לצא םילוח תפוק ךרד לופיט לבקל הנפוה אוה .הנש יצח רבכ וב
 הגיצהש ומכ בצמ יל הגיצה םצעב םויה ולש תלפטמהו .רדסהה היה הז .םילוחה תפוק םע
 םע ולש םיסחיה תכרעמ תא דומלל הסנמ אוה ,הרקש המ לע תוירחא חקול אוה .... יל
 אוה .'א םע רשקב ולש תועמשמהו 'א םע ולש רשקב דואמ קוסע אוה .אצומה תחפשמ
 םוימ ןוידה לוקוטורפל 120 'מע( "לופיטה םע ןוצר תעבש תלפטמהו יארחאו דימתמ דואמ

 .)19-28 'ש ,5.6.19
  :ןכו

 

 קלחש ךל רמוא ינאו ,םילוקישהמ קלחש תרמא תאו הדליה תבוט לע תרבדמ תא .ש
 .ולש ישפנה בצמה יבגל הצלמה לבקל היה םילוקישהמ

 םימעפ הברה תינילק תיגולוכיספו וב תולפטמש תויגולוכיספהמ ףיקמ עדימ יתלביק ינא .ת
 .)13-16 'ש ,123 'מעב ,םש( עובשב םעפ ותוא האור איה הבחר רתוי הברה הנומת תנתונ

 

 קוחל ס"וע םג .ותורוה תא לולשל ידכ ךכב ןיא תושק תויעב ףאו רבעב תויעב עבותל ויה םא םג ,קודו .150

  :יכ הדיעה םימכסהה
 

 הנידמהש ךכ לע תרבדמ ינא .תוהבאב הרכה לע תרבדמ ינא תרומשמ לע תרבדמ אל ינא .ת"
 .'א לש אבאה םג אוה 'מו 'מ לש תבה איה 'אש ךכב ריכת

... 
 ,6.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 123 'מע( "ללשית אל ותורוה ןיידעו הריבע רובעל לוכי םדא .ת

    .)10 'ש-ו 1-2 'ש
 

 אצמנ ,םימס רחוסל הניטקה תא חקל יכ הנעטב עבותה לש תירוהה ותולגוסמב םוגפל ןויסינה םג ךכ .151

 ויה םידדצה ינש ,הדוה ומצע עבתנה ףאש יפכ .זאד םידדצה לש םיפתושמה םייחה תואיצממ קתונמ

 רחוסל הניטקה םע ךלוה וליאכ עבותה ראות הב םעפה התואב יכו םעפ ידימ הנאוחירמ םינשעמ

 לש ותודע ךותמ ךכ .עבתנה תמזויב םג היה רבדה יכו רבחב היה רבודמ יכ עבותה ריבסה םימס

  :עבותה
 

  היצאוטיסה תא רפסל לוכי התא .םימס רחוסמ םימס שוכרל 'א תא תחקל םא תלאשנ .ש"
 רבחב אלא םימס רחוסב רבודמ אל .ונשיע 'ר םגו ינא םג הפוקת התואב לכ םדוק .יאדווב .ת

 שוגפל יתכלהש םימס רחוסב רבודמ אל .תונוש תויונמדזהב הריבל ותיא בשוי יתייהש
  .ןגהמ 'א תא יתרזחהש יתכלה ינאו הנקא ינאש שקיב 'ר .הלפא הטמסב

 
 טפשמה תיב תלאשל

 ?ולא םימס הזיא .ש
  .הנאוחירמ .ת
 ?םיפסונ םימס ויה .ש
 .)21-30 'ש ,31.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 49 'מע( "אל .ת
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  :ןמקדלכ םימס ןשיע אוה םג יכ דיעה ומצעב עבתנה
 
 ?םילק םימס דחיב םיברעב םתנשיעש רמול ןוכנ םכלש םיפתושמה םייחה תפוקתב .ש"
  .ןכ .ת
 ?רבודמ םימס הזיאב .ש
     .)28-31 'ש ,30.5.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 100 'מע( "הנאוחירמ .ת

 

 רישכ וניא עבותה היפל עבתנה תנעטל עגונב ץיבורטויל ר"ד לש התודע תא ןייצל םוקמה םג ןאכ .152

  :רבעה יעוריא לשב הרוה תויהל
 

 הטלחהה תא הנשמ תייה – םימס תונקל םימס רחוסל 'א תא חקל 'מש ךל דיגא ינא םאו .ש"
 ? ךלש

  .דחא עוריא יפ לע תעבקנ אל הטלחה ףא יכ ,אל .ת
 תוצלמהה תא הנשמ תייה – תחא םעפמ רתוי םימס רחוסל דליה תא חקל דחא והשימ םאו .ש

 ?ךלש
  תירוה הכרדהל איה תוצלמהה תחא .תירוה הכרדהל םוקמ שי .הנשמ יתייה הז ךמס לע אל .ת
  .םימס רחוסל 'א תא חקול אוהש תעדי אל תוצלמהה תא תתנש .ש
 תומשרתהל םאתהב ,רמוא הז המ ותוא תלאוש יתייהו החישל 'מ רמ תא תחקול יתייה זא .ת

 םירקמ טעמ אל שיו דליה תבוט לע תוססובמ תוצלמהה ,םעפ בוש לבא .הטילחמ יתייה וזה
 תויומדל קוקז דליה ןיידע לבא ,והשמ אל םה דליה לש וייחב תויתועמשמה תויומדהש
 .םיבוט יכה תויהל הלאה תויומדל רוזעל הרטמהו הלאה

  .םימס רחוסל ותוא וחקיש הז דליה תבוט ךיא האור אל ינא .ש
 ,דצ גציימ דחא לכש הניבמ ינא ?התיא קחשמ אל אוה ?םימס רחוסל התוא חקול קר אוה .ת

 דחאו קידצ הרוה ךירצ אל דלי .הניטקה תבוט תא םינחוב אלא םיגציימ אל ונחנא לבא
 תמלשומ אל תומד איהש תומד הז ,ןייד תובוט תויומד ןהש תויומד יתש ךירצ דלי ,ןטש
  .)4 'ש ,50 'מע -26 'ש ,30.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 49 'מע( "הריבס לבא

 

  :הבישהו ,סונ יקיו 'בג ךכ לע הלאשנ ,המאתהב .153
 

 'מש תואדווב םיעדוי ונחנאש תואיצמב םיאצמנ ונחנא .יתרגש אל קית לע םירבדמ ונחנא .ש"
 ךותב רשקל ותוא ריזחנש םירמוא םתא .םייחהמ הל םלענו – ותמזוימ םיימעפ רשק קתינ

 ,ןאכ הדליה תבוט הפיא .טפשמה תיב לש העיבקה תא םיעדוי םתאש ינפל יטפשמ ךילה
 ?םעפ דוע התוא בוזעל לוכיש והשימ םע רשקל התוא ריזחהל

 ןתינ אלש וזכ תורוהב וניארש םייבויח ןכה םיקלחה לכ םתוא ךותמ האב תעדה תווח .ת
 .םיקותינ ,םיקתנ םש ויהש ןוכנ הז .םיבושח דואמ םיקלח םהו םהמ םלעתהל

 הלצא לכהו תרשואמ איה הדליהש – תרמוא דעסה תדיקפ םגו תרמוא הסיל םגו תרמוא תא .ש
 ,ידיתע ששח ללגב ,ןיבהל חילצמ אל ינא .עצוממה לעמ איה םכלש םינוחבאב וליפאו בוט
 .ישממ ןוכיס שי .הרק רבכש ישממ ןוכיס לע רבדמ ינאו ,בוט הל היהיש ידיתע יוכיס
 רחוסל התוא חקלש והשימ לע ,םימעפ םייחהמ הל םלענש והשימ לע םירבדמ ונחנא
 .יטפשמ ךילה ללגב דימתמ אוה וישכע .םימס

 םרטבו םיקותינה םרטב םהל התייהש תפתושמה הירוטסיהה תא ןובשחב םיחקול ונחנא .ת
 לבא .'מ לש תישפנה תוטטומתהה ,גוזה ינב תדירפ ,םש הרקש הזה יתחפשמה רבשמה לכ
 םש ויהש הארנכ .החפשמכ םיבוט םייח םהל ויהש הכורא יד הפוקת התייה ינש דצמ
 םדקש המ לכ לבא ,רבשמה תפוקת העיגהש ןוכנ הז א"ז ,'מל הדליה ןיב םיבוט םיסחי
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 ,56 'מע -20 'ש ,30.1.19 םוימ לוקוטורפל 55 'מע( "תיבויח תועמשמ הל שי רבשמה תפוקתל
  .)2 'ש

 

 הניטקה לש הייחמ םלעיהל יושע עבותה יכ התיה ךילהה לכ ךרואל עבתנה לש תיזכרמה ותנעט ,ןכ .154

 םישגפמב ופצ ,הניטקבו עבותב ושגפ רשא םילופיטה םימרוגה ללכ ,תאז םע .רבעב השעש יפכ

 תוצלמהה ,ךכל רבעמ .הכומנ הניטקה לש הייחמ םלעי עבותהש תוריבסה יכ ודיעה ,םהיניב רשקבו

 העגהב עבותה לש ותדמתה חכונ רתיה ןיב ונתינ הניטקה םע עבותה לש תוהשה ינמז תבחרהל ונתינש

  .םישגפמה םויק תעב עבותהמ םהלש הבוטה תומשרתהב ןכו הניטקה םע םישגפמל
 

 יכ ןושארה ריקסתב הששחל דוגינב יכ דעסה תדיקפ הנייצ 10.10.18 םויב התריקחב ,לשמל ,ךכ .155

 ששח הל ןיא םויכ יכ הבישה ,עבותה םע רשקהמ ימואתפ ןדבא לש תושוחת בוש הווחת הניטקה

  :התודע ךותמ ,ךכ .רומאכ
 

 תיזכרמה הביסה וז ןכלו 'ממ ימואתפ ןדבוא התווח 'אש תנייצמ תא ינושארה ריקסתב .ש"
 ?ןוכנ םייק אל רבכ הזה ששחה םויהל ןוכנ .רשקה תא ריזחהל םתצלמהש

 .)10-12 'ש ,לוקוטורפל 13 'מע( "ןוכנ .ת
 

 :ןכו
 

 רשקהש 'או 'מ לש רשקה תא הוולמ ינא שדוחו הנשה ךלהמבש רמול הלוכי ינא לבא ... .ת"
 "'א םע רשקה תא קיספי 'מש הפוצ ינא דיגהל לוכי אל ינא יתכרעהל ןכלו ףיצר דואמ אוה
  .)20-22 'שב ,םש(

  

  :הבישהו ,הניטקה םע םישגפמב עבותה תדמתה תובישח לע הלאשנ ץיבורטויל ר"ד םג .156
 

 הז םא ,הדליה רובע יוצרו יחרכה הזש תויבקעבו עובק ןפואב הז תא תושעל חילצמ אוה ... .ת"
  .)33-34 'ש ,30.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 42 'מע( "ותבוטל הדוקנ ןכ זא – הרוק ךכ

 

 

 הניטקה םע שגפמ ףא לטיב אל עבותהש ךכמ התומשרתהל רשאב ץיבורטויל ר"ד הלאשנשכ ,ךשמהבו

 :הדיעה םלש ןוכמ םעטמ תעדה תווח ןתמ זאמ םישדוח 10 ךלהמב
 

 םדא ןבש דיגהל הלוכי ינאש המ ,הכירעמ ינא המ יתוא םילאוש ויה םאו איבנ אל דחא ףא .ת"
 תכשוממ יד הפוקת ,היארה ירדסהב ןיינעה ךרוצל ,םיוסמ םוחתב דקפתל חילצמש
 לכל וא הז תא תושעל ךישמי אוהש תואדוו לש הריבס הדימבש דיגהל רשפא ,תויבקעב
  .)14-16 'ש ,לוקוטורפל 44 'מעב ,םש( "לדתשי תוחפה

 

 :ץיבורטויל ר"ד הנייצ הז ןינעב דועו
 

 תונווכה תא םשייל חילצמ אוה ןכא םא תוארל רשפאיש יתגרדה ךילהת אוהש הזיא לע ... .ת"
 ,49 'מעב ,םש( "דעסה תדיקפ תסנכנ הפו הניטקה םע עובק רשק לע רומשלו ולש תובוטה
  .)1-2 'ש

 

  :סונ 'בג הדיעה םג ךכו .157
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 ךל היהש עדימה םע דחיב םאה .שגפמ םוש םויה דע דיספה אל 'מש ךתוא תנכדעמ ינא ... .ש"
 תוביציה ןינע לע ךילשמ הז ךיא ךתוא תכדעמ ינאש שדחה עדימה םע תעדה תווח דעומב

 ?'אה לש הייחב 'מ לש
  .דאמ ךרובמ הז .ת
 ?דיתעה לע והשמ הארמ הז .ש
  .)21-24 'ש ,30.1.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 52 'מע( "... ןכש הווקמ ינא .ת
 

 הניטקל עבותה ןיב םישגפמה לש יתגרדהה ךילהתה ןיינעל סונ 'בג לש התודע ךותמ הז ןינעב דועו

  :רשקה קותינמ ששחה ןינעלו
 

  ... רשק קתנל תיתרדסה תלוכיה תא שי 'מש ךל רמוא ינא ... .ש"
 אל יכ תויפוסה תוצלמהב יוטיב ןכ שי םירשק קתנל גהונש והשימ לש תוגהנתה סופד .ת

 תראשנו התייה תרומשמה .יביסמ והשמ תויהל ךלוה אל הז .תפתושמ תרומשמ לע ונצלמה
 אל הז .יצח יצח ולדגת ,תפתושמ תרומשמ ונרמאו ונצלמה אל .יוטיב הזל שי .'ר אבא לצא
 תא םינכסמש םיקלחה םתוא לכל יוטיבה הז .'ר לצא תראשנו התייה תרומשמה ,בצמה
 ,םש( "םייתגרדה םה היארה ירדסה םג .דיתעב הזה רשקה תא ןכסל םילולעשו הזה רשקה
  .)14-24 'ש ,56 'מע

 

 לש ויתושקב תא ומאת אל טפשמה תיב תוטלחהש םגהו ךילהה ךרוא לכל יכ שיגדהל םוקמה ןאכ .158

 ,תוביצי ,תוניצר חיכוה עבותה ,הניטקה לש תוהשה ינמז תורידתו ןפוא תייגוסב טרפבו עבותה

 םילהנתמ םהבש םייתנשה ךשמב דחא שגפמ ספספ אל עבותה .חבשל םייואר הדמתהו תויבקע

 זכרמב ומכ םיילמיטפוא אל םיאנתב םגו עובשב םעפ הניטקה םע שגפנ היה ,םייטפשמה םיכילהה

 ריקומ עבותה יכ רכינ .ןמז ךרואל םהב דימתהל םישקתמ םיגולויב םירוה םיתיעל רשא םיאנת ,רשק

 םישגפמ הניטקל קינעמ םיביטקייבואה םיישקה ףרחו הניטקה םע ול תנתינש היינש לכו הקד לכ

 םיכילהה ךרואלו תמא ןמזב עבותה לש וז תולהנתה יכ הרובס ינא .םידמלמו םירישעמ ,םייתוכיא

 ינפמ עבתנה לש ששחה תא גיפהל ידכ הב שיו הניטקל תטלחומה ותובייוחמ לע תדמלמ םייטפשמה

 לצא תירוה הכרדהו ילופיט ךילהת רבוע ,ותדובעב דימתמ עבותה ,ךכל רבעמ .תידיתע השיטנ

 רשק קותינמ תויהל תולולעש תוכלשהלו הניטקה םע רבעב ותוגהנתה תוכלשהל עדומ ,תיגולוכיספ

 שארב היכרצ תא םש אוהו הניטקל הקומעה ותוביוחמ תרכינ יללכ ןפואבו דיתעב ינמז ןפואב ולו המע

  .ותניחבמ תויופידעה רדס
 

  :התודעב הז ןינעל הסחייתה ןהכ ינש ס"וע םג .159
 

 םע .'מ לש השיטנהמ ישפנ קזנ 'אל םרגנש קפס ךל ןיאש ךלש ריקסתב תבתוכ םג תא ... .ש
 הנד ללוכ ,הז תא םירמוא םכלוכו ,'א לש ןיוצמה המולש לע םויה יארחאש ימ ,דובכה לכ
  .'ר הז הזה בצמל התוא איבהל ידכ םונהיג ירודמ 7 רבעש ימו ,קיפ

 ששוח אוהש ןיבהל הלוכי ינאו ,דואמ השקו דואמ הלודג המרד תמאב רבע 'מ .חוכיו ןיא .ת
 עדומו עובק ןפואב לפוטמ 'מש היצאוטיסב םויה םיאצמנ ונחנא לבא ,ומצע לע רוזחי הזש
 לע שיש תוכלשהה לכ לע רבדמ ,ולש םיקלחה לע תוירחא לופיטב חקול ,וילע רבעש המ לע
 אלו העובקו תרדוסמ הרוצב ריכשכ דבוע אוה ,םירחאה םימוחתב יתרמאש ומכ םגו ,ךכ
 עובק ןפואב םישגפמל עיגהל דיפקמ אוה ,רבעב היהש יפכ תוריבס יתלב תולועפ םוש השוע
  .ןושאר םויל ןושאר םוימ יח אוה .לופיט ףא ספספל ילב

  .רמוא אוה הז .ש
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 אוהש הירטמה תא יל תנתונ ולש תימוי םויה תולהנתהה .הז תא יתיאר ינא םג לבא ,ןכ .ת
 חוטיב תדועת ןיא ונתאמ דחא ףאל .רוזחי אל הזש ידכ תושעל ךירצ אוהש המ לכ תא השוע

 ישפנה ומולש תא חיטבהל ידכ ודי ליאל לכ השוע אוה לבא ,םייחב םירבשמ ורקי אלש
 םוימ ןוידה לוקוטורפל 125 'מע( ףסונב תושעל לוכי אוה המ הבשחמ םוש יל ןיא .ידוקפתהו

 .)7 'ש ,126 'מע – 27 'ש ,5.6.19
 

 :תיגולוכיספ תורוה
 

 לש הניד קספ אוה תיטפשמ הניחבמ תורוה תרדסהל םיכרדב קסעש ךרדה יצרופ ןידה יקספמ דחא .160

 חתפ ןידה קספ .)14.2.11( ]ובנב םסרופ[ .נ.מ 'נ .ה.א 50330/04 ש"מתב ל"ז ןויס הבוט תטפושה 'בכ

 אוה ,דליל תיתועמשמו תיזכרמ תומד שמשמה הרוה – "יגולוכיספ הרוה" לש ודמעמב הרכהל רהוצ

 לש היבאב ריכה הז ןיד קספ .תיגולויבה ותקיזב תולת וא רשק לכ רלב ,ךנחמ ,לפטמ ,גאודש הז

   .יתוהמ דמעמו תוירוה תויוכז וז הרדגה ךותל קצוי ודועב יגולוכיספה היבאכ הניטקה
 

 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 232/85 א"עב םג קספנ תיגולוכיספ תורוהל רשקהב .161

  :רומאל )20.1.86(
 

 םהייחב ותובלתשהו ותטילק ילבח .םחור ירפ תא םדליב םיאור םייגולוכיספה םירוהה"
 הווהמ )יגולוכיספה וא יעבטה( יתחפשמה אתה ,ןכא .הדילה ילבח לש םרדעה לע םיליפאמ
 תוכז ומכ םיגשומ .תוליבומה תויטפשמה תוצבשמב הגווסל ןיאש ,הנימב תדחוימ הדיחי
 תכפוה הבוחהו ,הבוח תכפוה תוכזה םיתעלש ךות ,הליגרה םתועמשממ םידבאמ הבוחו
  ."תוכזל
 

 :טממ ץ"גבב תיגולוכיספה תורוהה תא ןארבו'ג םילס טפושה 'בכ ראית ךכו .162
 

 תתשומ איהו ,הדיל תמגוד ,יזיפה השעמה לש ידעלב רצות הניא תירוהה םיסחיה תכרעמ"
 ץעויה 5082/05 מ"עב וושהו( דליל )Care Giver( לפטמה ןיבש תישגרה הקיזה לע
 יטפשמה ץעויה תשרפ :ןלהל()26.10.2005( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה
 םהידליש םירוה וא םיצמאמ םירוה .קרב 'א אישנה לש ותעד תווחל 43 הקספ )הלשממל
 ךרדב דלונ םדלי םירוהמ "םייתימא" תוחפ םירוה םניא תיאקדנופ לש העויסב םלועל ואב

 ןעטמ לש ומויק וא רבועה תאישנ תלאש .גוזה ןב לש וערזב שומיש ךותו גוזה תב ןוירה לש
 היפ לעש הסיפתה .ודליל הרוהה ןיבש הקיזה לע ישממ ןפואב העיפשמ הניא ףתושמ יטנג
 םירוה וא םיצמאמ םירוה לש תורוהה ,"םייתימא" םירוה לש תורוהל תוכזהמ הנושב
  ."התוחדל שי "דסח" ןיעמ איה תואקדנופ לש לולסמב
 

 וניה עבותה יכ ונייצ עבותבו הניטקב ושגפ רשא םייטנבלרה םיילופיטה םימרוגה לכ ,ןנד הרקמב .163

  .הניטקה לש יגולוכיספ הרוה
 

  :הניטקה לע עבותה לש תיגולוכיספה ותורוה ןינעל סונ 'בג הדיעה ,ךכ .164
 

 ?הריכמ תא תיגולוכיספ תורוה חנומה תא .ש"
  .ןכ .ת
 ?ונניינעבש הרקמל םיאתמ אוהש רמול ןתינ .ש
  .ןכ .ת
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 ?טרפל הלוכי תא .ש
 םגו היצקארטניאה תקידבב תולהנתהה םגו ולש תבה לא רביד 'מ ובש ןפואהש תבשוח ינא .ת

 תורוה לע םידיעמ ןכ ,תיטפשמה המרב וליפא ,הזה רשקה לע קבאיהל ולש תונוכנה
 םוימ ןוידה לוקוטורפל 52 'מע( "'אל הבושח איהו ותיא איהו ןאכ איהש תיגולוכיספ

  .)27-34 'ש ,30.1.19
 

 יגולוכיספ הרוה עבותה לש ותויהל הריקסתב הסחייתה ינש-ןהכ 'בג םימכסהה קוחל ס"וע םג .165

  :הניטקל
 

 תא קימעהלו רמשל הבר תובישח שיו דואמ תיתועמשמ תומד 'א רובע הווהמ 'מ יתומשרתהל"
 אוה 'מ יכ תמשרתמ ינא ףא .קתניי הז רשקש רוסאו 'אל תיתועמשמ תומד אוה 'מ ..םהיניב רשקה
  ."ותא רשקה תא הרובע רמשל בושחו הניטקה רובע ףסונ יגולוכיספ הרוה לש תומד

 

 :ליעל התומשרתה תא ןהכ ינש ס"וע הקזיח התריקחב ,ךשמהבו .166
 

 הדליה לש יגולוכיספ הרוה ךפה 'מ םצעבש 'ר לש ותוירחאב בצמ רצונ הניטקה תניחבמ ... .ת"
 .תיתחפשמ תישיא תולהנתה לע אלא תומיתחו םיזוח לע הפ תרבדמ אל ינא .ותולהנתהב
 אוה 'מש 'ר לש ותמכסהב בצמ רצונ םצעב ... 'א תא דחיב ולדיג .רבד לכל גוז ינבכ ויה םה
 ינא הטלחהה לביק 'רש וזה היצאוטיסב ןועטל ןוכנ אל .הדליה תא לדגמש יתועמשמ בא
 תלבוקמ אל .הרידל ילש ףתוש ידיצל רזע ,רטיס יבייב ,לפטמ לש גוס 'מו ידעלבה אבאה
 .)11-18 'ש ,5.6.19 םוימ ןוידה לוקוטורפל 117 'מע( "ךלש החנהה ילע

 
 ,ןתנ תניע 'בגל םידדצה ונפ 2016 רבמטפסב םידדצה ןיב הדירפה רחאל יכ תקולחמ ןיא ,ןכ לע רתי .167

 ןתנ 'בג .הדירפה תא הניטקל וכוותי וב ןפואל רשאב המע תוצעייתה ךרוצל ,תינילק תיגולוכיספ

 .םהיניב םימכסומ היאר ירדסה ועבקנו םהיניב בוט רשק שי ,הניטקל םינווכמ םידדצה יכ המשרתה

 לש הייחב תיתועמשמו העובק תירוה תומד וניה עבותהש ךכ לע דיעהל ידכ שי וז תולהנתהב ףא

 עוצקמ שיא תועצמאב םידדצה ןיב הדירפה תא הניטקל ךוותל ךרוצ היה אל ןכ אל םאש ,הניטקה

 הניטקה יכ םייעוצקמה םימרוגה ללכ תומשרתהב ךמתנ ףא רבדהו רשיא עבתנה םג ,ןכאו .רומאכ

 םוימ יתועמשמ בא תומדכ התווחו התאר ותוא עבותהמ ימואתפה קותינהמ ישגר רבשמ התווח

  .התדיל
 

 יכ קלוח ןיא ,ןכא .הניטקה לע תילכלכ תוירחא תחקל םג העמשמ תיגולוכיספ תורוה ,עבתנה תנעטל .168

 תיב ינפב דיעה עבותה .עבתנה יפתכ לע לפנ הניטקה לודיג לע ירקיעה ילכלכה לטנה דוריפה רחאל

 תומד תויהל הנווכ לכ ול שי" יכו ילכלכה טביהב תוברל הניטקה יפלכ ויתובוחל עדומ יכ טפשמה

-ו 3 'ש ,31.1.19 םוימ לוקוטורפל 54 'מעב ואר( "הניטקה לש התלכלכו היתואצוהב תאשלו תסנרפמ

  .םאתהב הניטקה יפלכ תובוחה ללכ וילע ולוחי יכ קפס ןיא ירוהה דמעמה תיינקה םעש ךכ )5-6
 
 

 םישרדנה םייטנבלרה םילוקישה לולכמ תניחב רחאל ,ליעל הבחרהב רומאה לכ רחאל ,ןכ לע רשא .169

 בל םישבו תורוה יסחי תעיבקב טפשמה תיבל םיעייסמ רשא ליעלד םינייפאמה ךכ ללכבו ונניינעב

 לש ותורוהב הרכהל םישרדנה םיאנתה ללכ ואלמתנ יכ ןנד תוביסנב יתענכוש ,הניטקה לש התבוטל

   .... ינא ךכו ,הניטקה לע עבותה
 

  :תוספורטופאל העיבתה
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 ,ןיד יפ לע הניטקה יפלכ תובוחהו תויוכזה לכ וילע םילח הניטקה לש היבאכ עבותה לש ותרכה חכונל .170

 .תרתייתמ – הניטקל ףסונ סופורטופאכ ויונימל העיבתה ןכ לעו
 

  :תפתושמ תרומשמל העיבתה
 

 הניטקה לע תרומשמהש ךכל םלש ןוכמ תוצלמה תא וילע לבקמ יכ עבותה עידוה וימוכיס תרגסמב .171

 לחה רדסהה תא םיביחרמה יתגרדהו הווש ןפואב הניטקה םע תוהש ינמז ועבקי יכו עבתנה ידיב אהת

 .עבתנה ידיל אהת הניטקה לע תרומשמה יכ תעבוק ינא ,ולא תוביסנב .ינויווש רדסהל דע םויה
 

 ינמז תבחרה תשרדנש ךכל בל םישבו םינותנה לולכמ תא יתנחבש רחאל ,תוהשה ינמז תקולחל רשא .172

 רבכ הניטקה ,תוצלמהה ןתמ דעוממש רחאמו םלש ןוכמ תוצלמהב ןויע רחאלו יתגרדה ןפואב תוהשה

 ... ינא ,עבותה םע רשקה תבחרהל הניטקה לש התבוט תוברל םינותנה לכ לולקשב ןכו הרגבתהו הלדג

  :ןמקלדכ ומייקתי הניטקה םע עבותה לש תוהשה ינמז יכ
 

 וא תיכוניחה תרגסמה םותמ ,הניל אלל עובשה ךלהמב דחא /שגפמ םינושאר םישדוח השולשב .א

 תבש וא ישיש םויב ,םייעובשב םעפ דחא שגפמ ןכו 20:00 העשה דעו 16:00 העשב ןיפוליחל

 .ברעה תועש דע רקובה תועשמ

 ףוס לכב הניל ףיסוהל היהי ןתינ ,םישדוח השולש ךשמב םנוקיתכ םישגפמה ומייקתיו הדימב .ב

 .םייעובשל תחא עובש

 עצמאב תפסונ הניל ףיסוהל היהי ןתינ הנש יצח ךשמב םנוקיתכ םישגפמה ומייקתיו הדימב .ג

  .עובשה

 עצמאב תפסונ הניל ףיסוהל היהי ןתינ םישדוח העשת ךשמב םנוקיתכ םישגפמה ומייקתיו הדימב .ד

  .ינש ש"פוס לכב ןכו הניל ללוכ עובשב םיימעפ ומייקתי םישגפמהש ךכ עובשה

 םיגחב םירוהה םע הניטקה לש תוהשה ינמז תקולחל הלבט ןיכת דעסה תדיקפ ,ןכ ומכ .ה

  .תושפוחבו
 

 םרוג לכ וא הניטקה תא הריכמ רשא םידלי תי/גולוכיספ תועצמאב הוולי םישגפמה תבחרה ךילהת .173

  .םידדצה לע םכסומ רשא רחא ילופיט
 

  .הילע ומיכסיש תרגסמ לכב יטרפ ןפואב וא ---ב החוורה יתורישב ירוה םואיתל םינפומ םידדצה .174
 

 :רבד ףוס
 

 :ןמקלדכ ... ינא – ליעל רומאה לכמ ,ןכ לע רשא .175
 

 הרוהכ םשריי עבותה יכ עבוקה וצ תאזב ןתינ ;תלבקתמ – עבותל תורוה וצ ןתמל העיבתה .א

 תובוחה לכ הניטקה ןיבל וניב תולחו ןיינעו רבד לכל ותבכ םשרת איהו הניטקה לש ףסונ

 רשקה תא קתנל ידכ הז וצב ןיא יכ רהבומ .ודליל הרוה ןיב תומייקה תויוכמסהו תויוכזהו

 .עבתנה - יגולויבה היבא ןיבל הניטקה ןיב יטפשמה
 

  .ליעל 171-172 םיפיעסל םאתהב קספנ – תוהשה ינמז תקולחו תרומשמה תעיבתל רשא .ב
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 תיטפשמה תורשכה קוחל 68-ו 19 םיפיעס יפל דעסה תדיקפל תויוכמס תאזב תונתינ .ג

 24 ךשמלו ןידה קספל םאתהב םישגפמה תבחרה וא/ו יוניש ,חוקיפ ךרוצל תוספורטופאהו

  .םויהמ םישדוח
 

 וא הניטקה תא הריכמ רשא םידלי תי/גולוכיספ תועצמאב הוולי םישגפמה תבחרה ךילהת .ד

  .םידדצה לע םכסומ רשא רחא ילופיט םרוג לכ
 

 ומיכסיש תרגסמ לכב יטרפ ןפואב וא ---ב החוורה יתורישב ירוה םואיתל םינפומ םידדצה .ה

 .הילע
 

 וצ יפ לע ךילהה תא להינ דצ לכ יכ יתמשרתהש רחאמו תינשדח היגוסב רבודמ יכ הדבועה חכונל .176

 תא םילסהל אלש תנמ לעו הפוגל הערכה ןתממ סונמ היה אל םוי לש ופוסב רשאכ ונופצמו ותנומא

  .תואצוהל וצ תושעל יתאצמ אל ,םידדצה ןיב ךוסכסה
 

 ךשמהב הבר החלצה ,הבוט המיתח רמגו הבוט הנש תובאה ינשל לחאל ינוצרב ,םירבדה תפיסב .177

 תא אוצמל וליכשי םירוהה ינש יכ הווקת ילוכ .םיריאמו םיאלמ םייח ךשמהו הבוט תואירב ,ךרדה

   .הניטקה תבוטל םהירוחאמ קבאמה תא ומישיו טפשמה תיב תקיספב בוטה
 

 קומעה ךוסכסה תורמלש ךכ לע םחוכ יאבל ןהו םידדצל ןה הברה יתכרעה תא עיבהל ינוצרב ןכ .178

 התואנ הרוצב ךילהה תא ומייקו טפשמה תיב ילתוכ ןיב תדבוכמ תולהנתה לע רומשל וחילצה םהיניב

  .תיניינעו
 

  .םיהזמ םיטרפ תטמשהב םסרפל וצ תאזב ןתינ .179
 

  .םיקיתה לכ תא רוגסתו דעסה תדיקפלו ש"מעויה כ"בל ,םידדצה כ"בל ןידה קספ איצמת תוריכזמה .180
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