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  :הרכזואש הקיקח
 )ד(3  'עס :1995-ה"נשת ,החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוח
 1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח
 

 :ויצר-ינימ

 םשל ילנומרוה לופיט תלבקל הניטק לש תיאמצע העיבתב ןודל ךמסומ החפשמ יניינעל ש"מהיב *
 ;ש"מהיב תוכמס רדעה רבדב ותנעטו היבא לש ותודגנתה ףרח תאז ,ירדגמ יוניש ךילהת עוציב
 ונקה רשא םירוהה תומכסהב הלובכ הניטקה ןיאו תיאמצע העיבת שיגהל קוחב היונק תוכז הניטקל
 .םהיניב ןישוריגה םכסהב תאזו ינברה ןידה תיבל תוכמסה תא

 גוציי – םיניטק – החפשמ *

 תוכמס – החפשמ יניינעל טפשמה-תיב – החפשמ *

. 

 לופיט תלבקל )1 תעבותה( הניטק לש תיאמצעה התעיבתב ןודל ש"מהיב תוכמס תלאשב הערכה
 תנעטל .1 עבתנה אוה היבא לש ותודגנתה ףרח תאז ,ירדגמ יוניש ךילהת עוציב םשל ילנומרוה
 תעיבתל ןידכ וכרכנ םיוולנה םיניינעה לכו ינברה ןידה תיבב ושרגתה הניטקה ירוהשמ ,באה
 תיבל הרוסמ הניטקה לש הניינעב ןודל תידעלבה תוכמסה יזא ,הניטקה תרומשמ תוברל ,ןישוריגה
 .ינברה ןידה

. 

 :םיאבה םימעטהמ העיבתב ןודל ךמסומ אוה יכ קספ החפשמ יניינעל ש"מהיב

 קקוחמה תמגמ .תיאמצע העיבת שיגהל קוחב היונק תוכז הניטקל יכ עבוק ש"מהיב ,תישאר
 תומייוסמ תוביסנב ןיטקה לש יאמצעה וגוצייל יכו תויוכזל םיאשומכ םיניטקב תוארל הניה הקיספהו
  .תיברימ תיתקוח תובישח אהתו לוכי
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 ןיטק היהי יאכז ,ףיעסב תויונמה תוביסנב יכ )ד(3 ףיעסב עבוק החפשמ יניינעל טפשמה יתב קוח
 ,הז ףיעס ןיינעל ;שממ לש העיגפ עגפיהל ותוכז הלולע ובש ןיינע לכב " :יאמצעו דרפנ גוצייל
 העפוה תוברלו רחא ידי לע השגוהש הנעבות תרגסמב השקב תשגה תוברל "הנעבות תשגה"
 "....ש"מהיבב

 ח"וד תוצלמהב ףקות הנשמ לביק וז ,קוחל )ד(3 ףיעסב עובקכ ,ןיטקל יאמצע גוציי לש ןויערה
 ינבו םידלי גוציי" אשונב קוח תעצה םיטפשמה רשל ,2004 תנשב ,השיגה רשא יולטור תדעוו
 לכב )א( .4" :תועצומה תוליעה ןיב .החפשמ יניינעב גציימ יונימל תוליעה ועבקנ התרגסמב "רעונ
 רומאכ יונימ אלל יכ ששח םייקש אצמ םא ,ןיטקל גציימ ש"מהיב הנמי החפשמה יניינעמ ןיינע
 תניחבב )ב( ;שממ לש העיגפ עגפיהל ולש םיסרטניאה וא ויכרצ ,ןיטקה לש ויתויוכז םילולע
 שממ לש תורשפאל רתיה ןיב ,ותעד ש"מהיב ןתיי ,)א( ק"סב םייונמה םיאנתה לש םתומייקתה
 לש המויק )6(...... )1(  :תואבה תוביסנה לש ןמויקל וא וירוה ןיבל ןיטקה ןיב םיניינע דוגינל
  ."...;ןיטקה לש וייח חרואל תעגונה ,םידדצה ןיב תיתד וא תיתוברת תקולחמ

 תומצועל תוליבומ תויתד וא תויתוברת תוקולחמ יכ רתיה ןיב ןיוצ קוחה תעצהל רבסהה ירבדב
 ךות דליה לש םייאמצעה םיסרטניאה תא םישטשטמש ,םיישגר םיתומיעו ךוסכס לש תוהובג
 תא ליחהל םישקבמ םירוהה יכ רורב ובש בצמב יכ ןישח טפושה עבק וב דוד צ"גב רכזוהש
 גוצייל דליה יאכז ןכ לעו דליה לש תויאמצעה תויוכזה וקחדי יכ ןכתי ,תיתד תיכרעה םתפקשה
 דליה לש ותבוט יכ ישממ ששח ררועמ םירוהה ןיב קבאמהש שי יכ קספנ רבכ ,דועו תאז .דרפנ
 – דליה ןיבל םירוהה ןיב םיניינע דוגינ לש םירקמ – הלא םירקמב .עגפית םלוה גוצייל ותוכזו חנזית
 אשונב תורושקה תויגוסב ,ללככו .וירוה לשמ דרפנו יאמצע גוצייל דליה לש ותוכז תדמועו המק
 ןיטקל קינעהל שי – וייח ךרדו ודיתע לע ןירשימב ךילשהל ידכ ןהב שיש תויגוס– ןיטק לש וכוניח
 .ותעד עיבהל ותוכז תא

 ןיאו הניטקה לש תיאמצעה התעיבתב ןודל תוכמס ול שי יכ עבוק ש"מהיב ל"נה תועיבקל ךשמהב
 ןישוריגה םכסהב תאזו ינברה ןידה תיבל תוכמסה תא ונקה רשא םירוהה תומכסהב הלובכ הניטקה
 .םהיניב

 םאתהב איה )החפשמ יניינעל ש"מהיב םאו ןידה תיב םא( תכשמנה תוכמסה ןיינעל תיללכה הכלהה
 ,תרחא תולהנתה לכ .היגוסב הערכהבו םיאצממ תעיבקב ,ןוידב ךרוצ שי ,ירק ."קספו ןד" ןחבמל
 ששח הזכ הרקמב ןיא ףאו ,םדוקה ךילהה תא המייקש האכרעל תכשמנ תוכמס תונקהל ידכ הב ןיא
 .תיטופיש הערכה הלביק אל וז ןכש ,תמדוקה האכרעה לובג תגסה לש

 לש ויניינעש אדוול אב ןחבמה ."יתוהמה ןחבמה" לחומ ,ןיטק לש תיאמצע העיבת ןיינעל ,תאז םע
 .וחפוקי אל ולש םיסרטניאה יכו וירוה ןיבש םיניינעב ועלביי אל ןיטקה

 וירוה ןיבש םימכסה וא תוערכהש ךכ ידיל האיבמ ןיטק יניינעב "קספו ןד" ןחבמל תילילש הבושת
 אלל ףא תאזו הב ץפח רשא האכרעב וניינעב דרפנ ךילהב חותפל יאשר אוהו ותוא תובייחמ ןניא
  .תוביסנ יוניש תחכוהב ךרוצ

 תיאמצע העיבת שיגהל ןיטק לש ותוכזל רשאב הקיספה ינחבמ ,ןיינעה תוביסנ חכונ ,אנד הרקמב
 ,תואכרעל השיגה תוכז ןהיניב ,הניטקה לש תויתקוחה היתויוכזל לקשמ ןתונ ש"מהיבש ךותמו
  .הניטקה לש התעיבתב ןודל תוכמסה הנותנ הז ש"מיבל יכ עבקנ ,קוחל )ד(3 ףיעסל םאתהב
 
 

הטלחה  
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 יוניש ךילהת עוציב םשל ילנומרוה לופיט תלבקל )1 תעבותה( הניטק לש תיאמצעה התעיבת ינפב

 .1 עבתנה אוה היבא לש ותודגנתה ףרח תאז ,ירדגמ

 

 ןודל תיניינע תוכמס ןיא הז טפשמ תיבל יכ ןעטנ וב הנגה בתכ שיגה ,1 תעבותה לש היבא ,1 עבתנה

 .הניטקה לש הניינעב

 ןידכ וכרכנ םיוולנה םיניינעה לכו ינברה ןידה תיבב ___ תנשב ושרגתה הניטקה ירוהשמ ,ותנעטל

 הניטקה לש הניינעב ןודל תידעלבה תוכמסה יזא ,הניטקה תרומשמ תוברל ,ןישוריגה תעיבתל

 .ינברה ןידה תיבל הרוסמ

 .הניטקל ישפנ לופיט תייגוסב ינברה ןידה תיב ןד ____ ראורבפ שדוחב ,אמגודה םשל ךכ

 

 1995 – ה"נשתה החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוחל )ד(3 ףיעסל םאתהב יכ דגנמ תנעוט הניטקה

 לש העיגפ עגפיהל התוכז הלולע ובש ןיינע לכב הז טפשמ תיבל הנעבות שיגהל תוכזה הל תדמוע

 .שממ

 וכרכנ םיניטקה תרומשמ יניינע םא ףאו הירוה לש םניינעמ יאמצעו דרפנ וניה תעבותה לש הניינע

 .הז טפשמ תיבל השיג הניטקהמ ענומ הז ןיא ,םירוהה ןיב ןישוריגה ךילהב

 

 

 הערכהו ןויד

 בלשב רבכ רמואו םידקאו ,תוכמסה תלאשב עירכהל תאצומ ינא ,םידדצה תונעטב יתנייעש רחאל

 .הז טפשמ תיבל הנותנ הניטקה לש התעיבתב ןודל תוכמסהש יתאצמ יכ הז

 

 תויונמה תוביסנב יכ )ד(3 ףיעסב עבוק )"קוחה"( 1995 – ה"נשתה החפשמ יניינעל טפשמה יתב קוח

  :יאמצעו דרפנ גוצייל ןיטק היהי יאכז ,ףיעסב

 שיגהל ,בורק דידי ידי לע וא ומצעב ,ןיטקה יאשר....ןיטקל עגונה החפשמ יניינעמ ןיינעב"

 תשגה" ,הז ףיעס ןיינעל ;שממ לש העיגפ עגפיהל ותוכז הלולע ובש ןיינע לכב רומאכ הנעבות

 תיבב העפוה תוברלו רחא ידי לע השגוהש הנעבות תרגסמב השקב תשגה תוברל "הנעבות

 "....טפשמה

 הדעווה תוצלמהב ףקות הנשמ לביק וז  ,קוחל )ד(3 ףיעסב עובקכ ,ןיטקל יאמצע גוציי לש ןויערה

 גוציי אשונב הנשמה תדעו ח"ודב ,הקיקחב םמושייו טפשמהו דליה םוחתב דוסיה תונורקע תניחבל

 רשל ,2004 תנשב ,השיגה רשא )"יולטור תדעוו ח"וד" :ןלהל( ,םייחרזא םיכילהב םידליל דרפנ

 יניינעב גציימ יונימל תוליעה ועבקנ התרגסמב "רעונ ינבו םידלי גוציי" אשונב קוח תעצה םיטפשמה

 .החפשמ

 :ןלהלכ הדעווה העיצמ ,קוחה תעצהל 4 ףיעסב תועובקה תוליעה ןיב
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 םייקש אצמ םא ,ןיטקל גציימ טפשמה תיב הנמי החפשמה יניינעמ ןיינע לכב )א( .4"

 עגפהל ולש םיסרטניאה וא ויכרצ ,ןיטקה לש ויתויוכז םילולע רומאכ יונימ אלל יכ ששח

 .שממ לש העיגפ

  ןיב ,ותעד טפשמה תיב ןתיי ,)א( ק"סב םייונמה םיאנתה לש םתומייקתה תניחבב )ב(                  

 תוביסנה לש ןמויקל וא וירוה ןיבל ןיטקה ןיב םיניינע דוגינל שממ לש תורשפאל רתיה

 :תואבה

  )1( ...... 

  .............. 

"...;ןיטקה לש וייח חרואל תעגונה ,םידדצה ןיב תיתד וא תיתוברת תקולחמ לש המויק )6(

  

 :ןלהלכ בתכנ ליעל תטרופמה ,קוחה תעצהל רבסהה ירבדב

 םילוקיש םייושע דליה לש וניינעב ."םלוע תומחלמ" תועינמ תויתדו תויתוברת תוקולחמ"

 םיסרטניאה תסירדל איבהלו היטביה לולכמ לע דליה תבוטל הרוהה תגאד לע רובגל ולא ןיעמ

 ךוסכס לש תוהובג תומצועל ףא תוליבומ תויתד וא תויתוברת תוקולחמ .דליה לש םיאמצעה

 ןד ובש ,דוד צ"גבב .דליה לש םייאמצעה םיסרטניאה תא םישטשטמש ,םיישגר םיתומיעו

 דליה יכ שקיב םירוהה דחא ובו דליה לש םישורגה וירוה ןיב תקולחמב ןוילעה טפשמה תיב

 יכ רורב ובש בצמב יכ ןישח טפושה עבק ,יתכלממ ךוניחב ינשהו יתד יתכלממ ךוניחב הכזי

 לש תויאמצעה תויוכזה וקחדי יכ ןכתי ,תיתד תיכרעה םתפקשה תא ליחהל םישקבמ םירוהה

 ".דרפנ גוצייל דליה יאכז ןכ לעו דליה

 גוצייל ותוכזו חנזית דליה לש ותבוט יכ ישממ ששח ררועמ םירוהה ןיב קבאמהש שי  ,דועו תאז

 תדמועו המק - דליה ןיבל םירוהה ןיב םיניינע דוגינ לש םירקמ - הלא םירקמב .עגפית םלוה

 ד"פ ,בוליזופ 'נ בוליזופ 878/96 א"ע :דוע -האר( וירוה לשמ דרפנו יאמצע גוצייל דליה לש ותוכז

 ידכ ןהב שיש תויגוס– ןיטק לש וכוניח אשונב תורושקה תויגוסב ,ללככו  .)215-214 ,208 )5(נ

 .ותעד עיבהל ותוכז תא ןיטקל קינעהל שי -וייח ךרדו ודיתע לע ןירשימב ךילשהל

 תוארל הניה הקיספהו קקוחמה תמגמ יכ ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב ,הלוע ליעל רומאהמ

 אהתו לוכי תומייוסמ תוביסנב ןיטקה לש יאמצעה וגוצייל יכו תויוכזל םיאשומכ םיניטקב

  .תיברימ תיתקוח תובישח

  תיב לש ותוכמס ןיינעל סחייתא תיאמצע העיבת שיגהל קוחב היונק תוכז הניטקל יכ יתעבקשמ

 .הניטקה לש תיאמצעה התעיבתב ןודל הז טפשמ

 

 הניטקה לש תיאמצעה התעיבתב ןודל טפשמה תיב תוכמס
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 הניטקה ןיאו הניטקה לש תיאמצעה התעיבתב ןודל תוכמס שי הז טפשמ תיבל יכ ינא הרובס

 ןישוריגה םכסהב תאזו ינברה ןידה תיבל תוכמסה תא ונקה רשא םירוהה תומכסהב הלובכ

 .םהיניב

 תנמ לע ויפל "קספו ןד" ןחבמל םאתהב הקיספה העירכה ,יללכ ןפואב ,המצע תוכמסה תלאשב

 היגוסב ןויד םייקתה האכרע התואב יכ עובקל שי ,תמיוסמ האכרעל הנותנ תוכמסהש ערכויש

 וידעלב יאנת אוה ולא לכ לש םמויק ,תיטופיש הערכה הנתינו םיאצממ היבגל ועבקנ , הנודנה

 ינכט רושיאב יד ןיאו תיטופיש הערכהב ךרוצ שי ,רמול הצור .תכשמנ תוכמס תשיכר ךרוצל ןיא

 אל ףא ,יהשלכ תקולחמב עירכה אלו ,אל ותו םכסהה תא רשיא קר ןידה תיב רשאכ .םכסה לש

 םשל ,ךכשמ .תמדוק האכרע לש תיטופיש הטלחה לש הלובג תא גיסת תחא האכרעש ששחה םק

 ךרוצ שי )החפשמ יניינעל טפשמה תיב םאו ןידה תיב םא( יהשלכ האכרע ידי לע תוכמס תשיכר

 ןיא ,תרחא תולהנתה לכ ."קספו ןד" ןחבמ םייקתמ זא קר ,הערכהבו םיאצממ תעיבקב ,ןוידב

 ששח הזכ הרקמב ןיא ףאו ,םדוקה ךילהה תא המייקש האכרעל תכשמנ תוכמס תונקהל ידכ הב

 .תיטופיש הערכה הלביק אל וז ןכש ,תמדוקה האכרעה לובג תגסה לש

 ורמאמ האר ,הז ןיינעל ,תכשמנה תוכמסה ןיינעל תיללכה הכלהה הניה ליעל תטרופמה הכלהה5129371

 דוביכ לע :גוז ינב ןיב םכסה רושיא רחאל החפשמ ינידב תכשמנ תוכמס" ןהכ קחצי 'פורפ לש

 טסוגוא ו"עשת ,טי םיקסעו טפשמ  "שדח לדומ – "קספו ןד"ה ןחבמ לעו לוכיסה ןחבמ לע ,ידדה

 .767-820 'מע 2016

 ןחבמ .ןלהל טרופיש יפכ "יתוהמה ןחבמה" לחומ ,ןיטק לש תיאמצע העיבת ןיינעל ,תאז םע54678313

 תרגסמב ןיטקה לש וניינע תא םירוהה וחינזי אמש ששחה תמחמ דלונ ןיטק יניינעב "קספו ןד"ה

 יכו וירוה ןיבש םיניינעב ועלביי אל ןיטקה לש ויניינעש אדוול אב ןחבמה .ישיאה םקבאמ

 .)1950( 88 'מע  'ג 'דפ הקשמ 'נ הקשמ תכלה ףא האר הז ןיינעל ,וחפוקי אל ולש םיסרטניאה

 ןיבש םימכסה וא תוערכהש ךכ ידיל האיבמ ןיטק יניינעב "קספו ןד" ןחבמל תילילש הבושת

 תאזו הב ץפח רשא האכרעב וניינעב דרפנ ךילהב חותפל יאשר אוהו ותוא תובייחמ ןניא וירוה

  .תוביסנ יוניש תחכוהב ךרוצ אלל ףא

 תיאמצע העיבת שיגהל ןיטק לש ותוכזל רשאב הקיספה ינחבמ ,ןיינעה תוביסנ חכונ ,רבד ףוס

 ,תואכרעל השיגה תוכז ןהיניב ,הניטקה לש תויתקוחה היתויוכזל לקשמ תנתונ ינאש ךותמו

 לש התעיבתב ןודל תוכמסה הנותנ הז טפשמ תיבל יכ תעבוק ינא ,קוחל )ד(3 ףיעסל םאתהב

 .הניטקה

 

       .םידדצה רדעהב ,2021 ראורבפ 23 ,א"פשת רדא א"י ,םויה הנתינ

             
 

 54678313 טרקנו תרפא
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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