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םילשורי תייריע 'נ תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה80/7818 מתע :)8002-11-01( ילהנמב ןיד-קספל
 ינולא ,טוג ,רטלב ,ענרב דעלג ,רוא ןב ןיילש תינוי :ד"וע ,לאידע ןתנוהי :םיטפוש
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 :ד"וע ,לאידע .י :םיטפושםילשורי תייריע 'נ רוא ןב-ןיילש תינוי ד"וע ,ץיברוה תניע ד"וע ,ענרב דעלג ד"וע
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- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה80/7818 מתע :)8002-11-21( תונעט יבתכב תילהנימ הריתעל
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 רוא ןב-ןיילש תינוי ,יקסבוחל-זרא ילרוא ,ענרב דעלג :ד"וע ,רוצ

 ד"וע כ"ב- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה80/7818 מתע :)8002-11-21( תונעט יבתכב הריתעל
 דעלג :ד"וע ,לאידע .י :םיטפושםילשורי תייריע 'נ רוא ןב-ןיילש תינוי ד"וע ,ץיברוה תניע ד"וע ,ענרב דעלג
 רוא ןב-ןיילש תינוי ,ץיברוה תניע ,ענרב

םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 מעע :)9002-11-81( ןוילעב הטלחהל
ןיול הלואג :םיטפוש

םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 מעע :)0102-30-70( ןוילעב הטלחהל
חקל ןהכ הנד :םיטפוש

:ויצר-ינימ

 תיפסכ הכימתל היתושקבש ,האגה הליהקל יתליהק זכרמ הליעפמה התומע תריתע הקלחב הלבקתה *

 םהיפלש םיניחבתה לש םתוריבס תורמל יכ עבק ש"מהיבשמ ,תועיבקב תוברוסמ םילשורי תייריעמ

.ןויוושב העיגפ לע העיבצמ םמושיי תאצות ,הכימתה יפסכ םיקלוחמ

תויבסלו םילאוסקסומוה תויוכז– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

ןויווש– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

תימוקמ תושר– תעד-לוקיש– ילהנימ טפשמ *

.

 ,תויתרבח תויוליעפ תומייקתמ הב ,האגה הליהקה ינבלםילשוריב יתליהק זכרמ הליעפמ תרערעמה

 םינוירטירק יפל הבישמהמ תיפסכ הכימת תלבקל תרערעמה תוינפ .הליהקה ירבחב הכימתו תויתוברת

 תא בייחש ש"מהיב לש םדוק ןיד קספ ףא לע ,וחדנ רעונו השיאה דמעמ םודיק ,הרבח ,תוברת לש

 תדמוע הניא איה יכ הנעטב תרערעמה תריתע תא החד אמק ש"מיב .הכימת תרבעהב הבישמה

.םיריבס םמצע םינחבמהו ,תוכימת תקולחל ועבקנש םינחבמב

.

:יכ עבקו וקלחב רוערעה תא לביק ש"מהיב

 .רוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולחל יביטמרונה רוקמה ןהביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס תוארוה

 תריצי ךות לוכהו ,תוריבסבו ןויוושב ןהיביצקת תקולחב גוהנל תויושרה תא תובייחמ קוחה תוארוה

 :םיריצ השולשב תוענ א3 ףיעס תוארוה .ולא םיכרע םימייקמה םייניינעו םיפוקש ,םירורב םיניחבת

 ,ןתנית אלו תודסומ לש גוסל ןתנית הכימתה ,ירק ,תילאנויצקנופ-תויביטמרונב וניינע ןושארה ריצה

 ןתנית הכימתה ,ירק ,ןויוושה ןורקע וניינע ינשה ריצה ;םייראלוקיטרפ תודסומל ,ןיפיקעב וא ןירשימב

 תילהנמה תושרה לש הביטגוררפה וניינע ישילשה ריצה ;יתוהמה ןבומב םיינויווש םיניחבת יפל

 הכימת תלבקל היונק תוכז ףוג םושל ןיא ,ללככ .תורחאו ולא תויוליעפ רובע תוכימת יפסכ תקולחב
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 הכימתה ינחבמ םידמוע ,תודסומל הכימת ינחבמ עובקלו ךומתל תושרה הטילחהשמ ךא ,הנידמהמ

 לע ונושל יפ לע לחביצקתה תודוסי קוחש םגה .ןויוושה ןורקע תא רפהל ידכ םהב שי םא הניחבל

 תקולחב לועפל ןהילעו תוימוקמ תויושר לע םג לח םיינויווש םיניחבתב ךרוצהש ירה ,הנידמה תודסומ

 תימוקמה תושרהמ תועיגמה תוכימת לע םג ןויוושה ןורקע תבחרה .םייואר םיניחבת יפ לע םיפסכה

.יזכרמה ןוטלשה אוה תוכימתה יפסכ תורוקממ דחאש ךכב ,רתיה ןיב ,הרוקמ

 הווהמ ,ןודנה הרקמב ומכ תימוקמ תושרו תילהנמ תושר ידי לע רוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולח

 אל םילוקישמ הפח איהשכ ,ילהנמה טפשמה יללכ יפ לע תושעיהל הילע ,וזככ .תילהנמ תוכמס תלעפה

 לע ססבתהל ,תוריבסה ןחבמב דומעל הכירצ הטלחהה .קדצ לש תונורקעב העיגפמו תורירשמ ,םייניינע

 רשאכ םג .םהיניב יואר ןוזיא ךות םייטנוולרה םילוקישה ללכ לע ססבתהלו היואר תיתדבוע תיתשת

.הריבס יתלב אצמיהל הלולע איה ,םייניינעו םייואר םילוקיש לע תססובמ תילהנמה הטלחהה

 תוטלחהש לככ ,ןודנה הרקמב .םילוספ םיעינממ םיעבונה םילוקיש ןיבל םירז םילוקיש ןיב ןיחבהל שי

 ירה ,הכימתה תשקבתמ הרובעב תוליעפה לע אלו הכימתה שקבמ ןוגראה תוהז לע תוססובמ הייריעה

 אלו ןיינעה לקשמ יפל ,שקבמה תוהימ אלותוליעפה תוהמ אוה ןחבמה רשאב ,לוספ לוקישב רבודמש

 תא תוהזל ישוקה .םילוספה וא םירזה םילוקישה תחכוהב יתועמשמ ישוק םייק .ןיינועמה לקשמ יפל

-ירוטוטטס ףוג ידי לע תישענ תילהנמה הטלחההשכ רבוג םינמיס םהב ןתילו םירזה םילוקישה

 לש "בלו תוילכ" ןוחבל טפשמה תיבל השק ,ןכא .ריעה תצעומ ומכ ,םיבר םירבח הנומה יביטקלוק

 .תיטסיטטס וא תיתביסנ תיתייאר תיתשת לע ךמתסהל טפשמה תיב שרדנ ךכ םשלו ,תילהנמה תושרה

 לש םילוספ וא םירז םילוקיש לע דיעהל ידכ םהב שיש םיינוציח םימגפל שרדיהל איה תפסונ תורשפא

.תילהנמה תושרה

 תוביסנב תספתנ ןויוושב העיגפהו ןויוושה ןורקעמ תרזגנ הילפה אללו ןויוושב תוכימת קלחל הבוחה

 תוכזה לע הנגההמ הבחר ןויוושב גוהנל תילהנמה הבוחה .תיתקוח תוכזב העיגפכ םג תומיוסמ

 אל ,ןויוושל תיתקוחה תוכזב תעגופ אל הילפהה םהב םיבצמ תללוכ איהש הז ןבומב ,ןויוושל תיתקוחה

 הטלחהב ברעתהל טפשמה תיב לש הייטנה .תירקמוא תיארקא ףא איהו םילוספ םימעטמ תעבונ

 וא סרטניאהש לככו ,ןויוושב העיגפה תמצועמ תרזגנ ,תיטופיש תרוקיב תלעפה תרגסמב תילהנמה

.תילהנמה הטלחהב ברעתהל טפשמה תיב תייטנ רבגת ךכ רתוי םיבושח םה םיעגפנה תוכזה

 ,הרוסא הילפהב רבודמ אמש וא תרתומ הנחבהב רבודמ םא העיבק יכרצל יטנוולר ינוש עובקל תנמ לע

 .הרקמו הרקמ לכ לש תודחוימה תוביסנהו ןיינעה תוהמ ,הניחבמה המרונה לש התילכת תא ןוחבל שי

 תינוטלש תושר תעצבמש הנחבהה םא הקידבהו ,תוניגהו קדצ לש םיכרע ףקשמ יתוהמה ןויוושה

 בלשבו ,ןויוושה תצובק תמחותמ ןושארה בלשב :םיבלש ינשב תכרענ ,יתוהמה ןויוושה תא תמייקמ

 תא םיחנמה םיניחבת תגהנה .ןויוושה תצובק ךותב ינויווש ןפואב תגהונ תושרה םא םינחוב ינשה

 םילוספ וא םירז םילוקיש לש םלקשמ תנטקהל ךלמה ךרד איה ,תוכימתה תקולחב תילהנמה תושרה

 םא ,הילפה לש בואכמ לכל רוזמ האיבמה אלפ תפורת רדגב םניא םיניחבתה ,םרב .ןויוושה תחטבהלו

 םילולע םיניחבתהש ששחה לשב םאו ,לבקמה לש ויתודימ יפ לע םיניחבת "תריפת"ל ששחה לשב

 היושע ,לעופב תולפמ היתואצותש תילהנמ תושר לש הטלחה ."יוסיכב הילפה" וא היומס היטה םלגל

 אל ןפואב התשענ הילפהה םא ףאו תולפהל הנווכ ךותמ הלעפ אל תילהנמה תושרה םא ףא לספיהל

 היסולכואב םיוסמ רזגמ רשאכ .הילפה לע חרכהב תדמלמ תינויווש יתלב האצות לכ אל ,תאז םע .עדומ

 ןחבמ יפ לע דיעהל יושע רבדה ,הייסולכואב יסחיה ורועיש יפ לע בצקותמ אל וא ללכ בצקותמ אל

.הילפה לע האצותה

 ירבח לש םניינעב הקסעש הקיספה עקר לעו ילארשיה קקוחמה ידי לע ועבקנש ןידה תוארוה עקר לע

 הייטנ תמחמ הלפומ תויהל אלש תוכזה לש תללוכ תיתקוח הסיפתב רבודמ יכ המוד ,האגה הליהקה
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 "הדושח" הצובק םיווהמ האגה הליהקה ירבחש ךכב הרכה שי יכ הלוע הקיקחהמו הקיספהמ .תינימ

 ןיערגב" תאצמנ תינימ הייטנ לש םימעטמ הילפה יכ ,הילפה ינפב הנגה הנועטה תנחבומ תוהז תלעב

 וא תינויקיק הצובקב רבודמ ןיאש ךכב יד .הדיפקב התוא ןוחבל שי וזככו הילפהה ירוסיא לש "השקה

 הכימת תלבקמ אל תרערעמה ,האצותה ןחבמ יפ לע .ירעזמ אוה היסולכואב הירבח רועישש הצובק

 תולודגה םירעהמ הנושב תאז .םילשוריב האגה הליהקה ירבח לש יסחיה םקלח תא םלוהה רועישב

.האגה הליהקה ןעמל תוליעפש תוכמותש תורחאה

 ףוג תוצלמה ךמס לע ולבקתהש תוטלחהבו םיניחבתב ברעתהל טעמי טפשמה תיבש איה אצומה תדוקנ

 תוליעפה לש התוהמב בשחתהבו ,וז אצומ תדוקנ עקר לע .םייעוצקמ םילוקיש לע ססבתהב יעוצקמ

 םיעוגנ םניאו םייניינע םה ןודנה הרקמב הייריעה תלעופ םהיפלשםיניחבתה ,התילכתו תכמתנה

 יפ לע ,םילשורי ריעל המורת-תוכיא-תומכ לש שלושמ לע בצינ םיניחבתה סיסב .םירז םילוקישב

 תיתונמא תובישחו ;תוברת תריבכ םילשורי בוצימל המורתה ;תוליעפה ףקיה :םירטמרפ השולש

.תיתוברתו

 םשל תושרה הרחב ובש יעצמאה ןיבל ,םישגהל תושרה תשקבמ התואהרטמה ןיב ןיחבהל שיש אלא

 תודסומב ךומתל איה םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמב הכימתה תילכת .הרטמ התוא שומימ

 רחבנש יעצמאה .םילשורי יבשות ללכל הליהקהו הרבחה םוחתב םיתוריש לש השגנהל םילעופה

 יבחרב תונוש תונוכשב םימקוממה םייתליהק םילהנימב הכימת אוה ,םיניחבתה יפל ,וז תילכת שומימל

 הרבחה םוחתב הייריעה יתוריש תשגנה .יפרגואיג-ירוזא סיסב לע קרו ךא אטוז הייריעכ םילעופו ריעה

 .תוכימתה תילכת תא םישגמה יניינע לוקיש אוה יפרגואיג-יתנוכש סיסב לע םיבשותה ללכל הליהקהו

 תרגסמב– האגה הליהקה ירבח םללכבו– היבשות ללכ לש םהיכרוצמ קלחל הנעמ תנתונ הייריעה

 והשלכ הנעמ תנתונ אל הייריעה ךא .יפארגואיג-ירוזא סיסב לע םילעופה םייתליהקה םילהנימה

 םניא היתורבחו הירבחש "תרזופמ" הליהק איהש ,האגה הליהקה ירבח לש םיידוחייה םהיכרוצל

 םילהנימה תרגסמב הנעמ םילבקמ אל ולא םיידוחיי םיכרצ .םיוסמ יפארגואיג רוזאב םיררוגתמ

 דועב ,תאז .והשלכ ןפואב הב תכמות וא המצעב הייריעה הליעפמש תרחא תרגסמ לכב וא םייתליהקה

 יבשות לע םינמנ ןהירבחש תורחא טועימ תוליהק לש םיידוחיי םיכרצל הנעמ תנתונ הייריעהש

 ,רתיה ןיב ,השענ הלא תוליהק יכרצל הנעמה .ריעב תיברעה הליהקהו תידרחה הליהקה ומכ ,םילשורי

 םילעופה תודסומב הכימת לש ךרדב ,הלא תויסולכוא יכרצב םילפטמה הייריעב םיפגא תועצמאב

 לבקל ןיא ךכיפל .ירוזא-יפרגואיג סיסב לע םייתליהקה םיזכרמה תועצמאב םגו הלא תוליהק תחוורל

 הכימת ןתממ הייריעה תוענמיה ."הכימת לפכ"כ והומכ תרערעמל הכימת ןתמ יכ הייריעה תנעט

 הילפה רעצמל ,וז היסולכוא יפלכ הילפה לע העיבצמ האגה הליהקל ךייתשמה רעונה תייסולכואל

.האצותב

 לולסמב םייקה ןיחבתה לש הבחרהב אלא ,ןויווש תצובק תפסוהב אלו שדח ןיחבת תריציב רבודמ אל

 בלשל ןושארה בלשה ןיבש "רפתב" תלפונ וז האצות יכ רמול ןתינ .הרבח ףגאב םייתליהקה םיזכרמה

 ןיבל ,יתקוח ןויווש לש הירלקפסאב ומצע ןיחבתה ןחבנ ובש בלשה ןיב ,יתוהמה ןויוושה תניחבב ינשה

.ילהנמה ןויוושה לש הירלקפסאב ןיחבתה לש ורדגב ןויוושה ןחבנ וב בלשה

ןיד-קספ

:תימע 'י טפושה
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 ןגס(80.11.01 םוימ םילשוריב םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיב לש וניד קספ לע רוערע

 תיבה תריתע התחדנ ורדגב]ובנב םסרופ[ ,80/7818 מ"תעב )לאידע 'י טפושה 'בכ אישנה

 םילשורי תייריע דגנ )תרערעמה :ןלהל( )ר"ע( תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה

 ןלהל( )בישמהואריעה שאר :ןלהל( השארב דמועה דגנו )הבישמה ואהייריעה :ןלהל(

.)םיבישמה :דחיב

 תלבקל תרערעמה תושקב תייחד לע הבסנ אמק טפשמ תיבב הנודנש הריתעה.1

-ו6002 ,5002 םינשב תרערעמה המייקש םינוש םימוחתב תויוליעפל תיפסכ הכימת

 םיניחבת העבק– םינושה היפגא לע– הייריעה יכ תרערעמה הנעט הריתעב .7002

 תליהק ינפב ,השעמל הכלה ,ריבע יתלב לושכמ םיביצמ רשא ,תוכימת ןתמל

 לבוקמה יוניכבו ןלהל( םילשוריב םילאוסקסיבהו םירדנ'גסנרטה ,תויבסלה ,םיאומוהה

 .תרערעמה תגציימ התואש ,)האגה הליהקה :הליהקה ינב לע

 תובישח לע קלוח ןיאש םגה יכ אמק טפשמ תיב לש ןידה קספב עבקנ ,תיצמתב

 הייריעה העבקש םיניחבתה לש םרדגב האב הניא התוליעפש ירה ,תרערעמה תוליעפ

 הייריעה לש התעד לוקישב וא הלא םיניחבתב ברעתהל םוקמ ןיא יכו ,הכימתל תואכזל

 .ונינפבש רוערעה בסנ ךכ לע .הכימתל תרערעמה תואכז תעיבקל רשאב םמושייב

רוערעל םידדצה

 יכרע םודיק היתורטמש7991 תנשב המקוהש המושר התומע איה תרערעמה.2

 לעופה יתליהק זכרמ תרערעמה המיקה רושעכ ינפל .תיתרבח תונלבוסו םזילרולפ

 הליהקל תיב הווהמה )חותפה תיבה ואיתליהקה זכרמה :ןלהל( םילשורי ריעה זכרמב

01-כ האגה הליהקה הווהמ ,תרערעמה תנעטל .ריעב האגה  הז ללכבו ,הייסולכואהמ%

 קלחכ האגה הליהקה בולישל תלעופ איה יכ הריהצמ תרערעמה .םילשורי יבשותמ םג

 םילשוריב האגה הליהקה ירבחל העיצמו ,םילשוריב ינוריעה םקרמהמ ילארגטניא

 תנעטל .ריעב םירחא תומוקמב הליבקמ ןהל ןיאש ,הנשה ךרואל תובר תויוליעפ

 ,ריעב האגה הליהקה ירבחל םיינויחה םיתוריש קפסמה דיחיה ןוגראה איה ,תרערעמה

 הריהצה ,רתיה ןיב .ותלוזב דחאה ךמתיהל םילוכי םה הבש תרגסמל םיקוקזה

 הכימת יתורישו הרבח יתוריש ,תוברת יתוריש קפסמ חותפה תיבה יכ תרערעמה

 עצוממב וב םימייקתמיכו ,האגה הליהקה ירבחל דחוימב םידעוימה ,תיתרבח-תישפנ

 תד יעוריא ,תואצרהו םינויד ,הכימת תוצובק םיללוכה ,שדוח ידמ םיעוריא םיעבשכ
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 ,בחרה רוביצב םג דה הרומאה תוליעפל .םינוש תוברת יעוריאו הרבח ישגפמ ,תרוסמו

 ירבח תא קר אל תתרשמ חותפה תיבה לש ותוליעפש ךכ ,הל הצוחמו םילשוריב

 ירבח לע םינמנ םניאש ימלשוריה רוביצב םיפסונ םיקלח םג אלא ,ריעב האגה הליהקה

 .םילשוריב תוילרבילו םזילרולפ ,תונלבוס יכרע םויקב םיניינועמ ךא ,האגה הליהקה

 לש ןייפאמ ךתח םיגציימ הלש יתליהקה זכרמה ירעשב םיאבה יכ הריהצמ תרערעמה

 ,םירצונ ,םיברע ,םידרח ,םייתד ,םיינוליח :ריעב םורטקפסה ינווג לכב םילשורי יבשות

 תרערעמה תמייקמ ,2002 תנשמ לחה ,ןכ ומכ .םירבגו םישנ ,םירגובמ ,םיריעצ ,םידוהי

 הוואגה גנינפה תא ,הוואגה דעצמ תא םיללוכה ,םילשוריב הוואגה יעוריא תא הנש ידמ

 .הוואגה יעוריא תרגסמב םימייקתמה םיעוריא תרושו

 ןיב .ריעה יבשותל םיתוריש ןתיל התוירחאבש ,םילשורי תייריע איההבישמה.3

 םינוש םיפוגל תיפסכ הכימת הנש לכב הקינעמ איה ,הייריעה תעצבמש תולועפה רתי

 םינושה הלשממה ידרשממ םילבקתמה רוביצה יפסכמ ,םימוחת ןווגמב םילעופה

 .הלש היתורוקממ םיעבונה רוביצה יפסכמו

 םידדצה ןיב םיכילהה לש היגולונורכה

 התנפ תרערעמהו ,טפשמה תיבב םישגפנ םידדצהש הנושארה םעפה וז ןיא.4

 תרוש תא רוקסנ םיאבה םידומעב .תוכימתה אשונל רושקה לכב תואכרעל תובר םימעפ

 םיכילהה רואיתב ךיראנ םא החילסה ארוקה םעו ,םידדצה ןיב ומייקתהש םיכילהה

 .יחכונה רוערעל עקרה תנבהל םיצוחנה

 וללכש ,הוואגה יעוריא תא םילשוריב הנושארל תרערעמה המייק2002 תנשב

 ,תואצרה ,תוברת יעפומ ומכ םיפסונ םיעוריא תרושו הוואגה גנינפה ,הוואגה דעצמ תא

 יעוריא ןומימל תיפסכ הכימת לבקל תרערעמה תשקב התחדנשמ .םיטרס תנרקהו םינויד

 רחאל הקחמנ הריתעה .הז טפשמ תיבל תרערעמה הרתע ,2002 תנשל הוואגה

 ₪ ףלא04 לש ךס תרערעמל םלשל טפשמה תיב תצלמה תא הלביק הייריעהש

 התוכזב הייריעה דצמ האדוה ךכב היהתש ילבמו הוואגה יעוריא ןומימב תופתתשהכ

 תיבה20/3354ץ"גב( דיתעב תומוד תויוליעפ ןומימב תופתתשה עובתל תרערעמה לש

םילשורי תייריע 'נ תיתרבח תונלבוס ןעמלו םילשוריב תיבסל-ומוהה הליהקה ןעמל חותפה

.))3002.4.72 ,]ובנב םסרופ[(
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 ,םילשוריב הוואגה יעוריא תא המייקו תרערעמה הבש ,4002-ו3002 םינשב

 ,תוכורעת תכירע ,תואצרה ,תואנדס ,תורפס יברע ומכ תונוש תויוליעפ וללכ רשא

 הייריעה לש הכימת תלבקל תרערעמה תשקב התחדנשמ .ב"ויכו תוביסמ ,םיטרס תנרקה

 טפשמה תיב שקבתה הריתעב .הז טפשמ תיבל הרתעו תרערעמה הרזח ,הלא םיעוריאב

4002-ו3002 םינשב התוליעפ ןומימב הכימת תרערעמל קינעהל הייריעה תא בייחל

 ןתמל ינכדעו שדח להונ ןיקתהל הלשממל יטפשמה ץעויה תאו םינפה רש תא בייחלו

 םסרפל םינפה רש בייחתה ,הריתעה תשגה תובקעב .תוימוקמ תויושר ידי לע תוכימת

 ןשיה להונה תחת אובי רשא ,תוימוקמ תויושר לש תוכימת ןתמל ינכדע להונ םדקהב

 ,הייריעל רשא .תואצוהב ובויח ךות םינפה רש דגנ הריתעה הקחמנ ,ךכשמ .5891 תנשמ

 תרערעמה אהת ,5002 תנש רובע םג הכימתל תרערעמה תשקב החדית םא יכעבקנ

 ןהו5002 תנש רובע ןה תוכימתל היתושקב ןיינעב הייריעה דגנ רותעלו רוזחל תיאשר

 תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה40/30901 ץ"גב(4002-ו3002 םינשה רובע

.))5002.11.42 ,]ובנב םסרופ[(םילשורי תייריע 'נ

 דרשמ ל"כנמ רזוח םסרופ60.8.32 םויב ,רומאה ןידה קספ תובקעב יכ ,ןייצנ

 להנמה רזוח( תוימוקמה תויושרה ידי לע רוביצ תודסומב תוכימת להונ אשונל םינפה

 .)שדחה להונה :ןלהל( )6002/4 יללכה

 הדעו ריעה שאר הנימ40.3.42 םויב יכ ארוקל רפסנו ןמזה ריצב רוחאל רוזחנ.5

 .ריעב םילעופה תונמאו תוברת תודסומל תוכימת תקולחל םיניחבת תעיבקל תירוביצ

 לש רבעשל להנמו "לאלצב" אישנ( ןמרקוצ ןונרא 'פורפ דמע תירוביצה הדעווה שארב

 תונמאה ימוחתב תוריכב תויומד םהיניבו םיבר םירבח התנמ איהו ,)רודישה תושר

 .)ןמרקוצ תדעוו:ןלהל( תוברתהו

 ילכלכ ץועייל הרבחב הרזענ ףאו יצחו הנשכ הכודמה לע הבשי ןמרקוצ תדעוו

 םוחתב לעופה דסומ לכל ןתניתש הכימתה הבוג תכרעהל םידידמ םיניחבת שבגל ידכ

 הייריעה תצעומ ידי לע וצמוא ןמרקוצ תדעוו ירבח וצילמה םהילע םיניחבתה .תוברתה

 .)ןמרקוצ יניחבת :ןלהל(50.01.01 םויב

 הכימת ןתית הייריעה ,תופטושה תוכימתה לולסמב ,ןמרקוצ יניחבת יפל

 ידי לע ורכוה רשאותיעוצקמה תונמאה ימוחתב הריציב םקוסיערקיע רשא תודסומל

 םיניחבת תוצובק שולש ךמס לע ובצקותי ולא .ךוניחה דרשמב תוברתה להנימ
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 תנידמ לש תוברתה תריבכ םילשוריבוצימל המורת ;םייתומכ תוליעפ ינותנ :תויזכרמ

 ;םיימואל-ןיב תונמאו תוברת ילעפמ לע תתשומה ימלוע תוריית זכרמכו לארשי

 לע ועבקיי ,הכימתל תילאיצנטופ םיאכז ויהיש תודסומה .תיתוברתו תיתונמא תובישחו

 םייטנוולר םירושיכ ילעב רוביצ יגיצנמו הייריעה ידבועמ בכרותש "הוולמ הדעוו" ידי

 .םיסרטניא דוגינ םושמ םייונימב ןיאש דבלבו ,הייריעב הרשמ יאשונ םניאש

 ,הלא םיניחבתל גירחכו תופטושה תוכימתה לולסמב הכימתל םיניחבתה דצב

01 יכ ןמרקוצ תדעוו הצילמה  בוצקתל ונפוי תוברתה םוחתב תוכימתה ביצקתמ%

 תשרומ ,םיבבוחה ,תיעוצקמה תונמאה ימוחתב םייתנש-בר וא םיימעפ-דח םיטקיורפ

 .)םיטקיורפ לולסמ :ןלהל( רולקלופהו תיברעה תוברתה ,לארשי

 רוביצב םינוש םילהק ברקב תולוק ועמשנ ,5002 תנשל הוואגה יעוריא תארקל.5

 דעצמ םויק דגנ אוה ףא אטבתה זאד ריעה שאר .םילשוריב הוואגה יעוריא תכירע דגנ

 רשפאל תנמ לע תושרדנה תולועפה תא עצבל הבריס הייריעהו םילשוריב הוואגה

 ךרואל תרערעמה השכרש םילגדה תא תולתל הז ללכבו ,הוואגה יעוריא לש םמויק

 תיבל5002 ינוי שדוחב תרערעמה התנפ ,ךכשמ .הוואגה דעצמ לש ןנכותמה לולסמה

 יעוריא םויק תא רשפאל הייריעל תורוהל השקיבו ,תילהנמ הריתעב יזוחמה טפשמה

 םילשוריב תובוחר רפסמב הוואגה ילגד תא תולתל הייריעל תורוהל ,הז ללכבו ,הוואגה

 עירפהל הלולעש הלועפ לכמ ענמיהל לארשי תרטשמלו םינפה רשל ,םיבישמל תורוהלו

.תרצעהו דעצמה םויקל

 עבקנ דרא 'מ תטפושה 'בכ לש הניד קספב .הלבקתנ תרערעמה לש התריתע

 ,וינווג לכ לע ,ולוכ רוביצה תושרל םיירוביצה היחטש תא דימעהל הייריעה לעש

 לכ תא טוקנל םיבישמל הרוה טפשמה תיב .תונוש תועד תעבהו םזילרולפ רשפאלו

 תא בייחו ,תובוחרב םילגד תיילת תוברל ,הוואגה יעוריא םויקל תושרדנה תולועפה

 חותפה תיבה50/625 )ם-י( מ"תע( תרערעמה תואצוהב ריעה שאר תאו הייריעה

 .))5002.6.62 ,]ובנב םסרופ[(םילשורי תייריע 'נ תונלבוסלו הוואגל םילשוריב

 םללכבו ,םדעומב5002 תנשל םילשוריב הוואגה יעוריא ומייקתה ,ןידה קספ תובקעב

 םידגנתמ ןיבל םיפתתשמה ןיב םיתומיע רפסמ וצרפ דעצמה ךלהמב .הוואגה דעצמ

 דעצמה יפתתשממ השולש ןיכסב ורקדנ הכלהמב תירקתב היה םאישש דעצמה םויקל
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 תונש רשע לש שנוע וילע תשוהו חצרל ןויסינ לש הריבעב ,רתיה ןיב ,עשרוה רקודה(

.))6002.2.8 ,]ובנב םסרופ[(לסילש 'נ לארשי תנידמ50/348 ח"פת( לעופב רסאמ

 תשקב הייריעל השיגה תרערעמה–5002 תנשל תרערעמה לש הכימתה תושקב.6

 הרבחה ףגא תכימתל השקבה .התוליעפ לש בוצייו הרשעה ,הבחרה ךרוצל הכימת

 דמעמ םודיק ;םייתליהק םילהנימו םיזכרמ :םימוחת השולשל הסחייתה הייריעב

.םיריעצו רעונ ינבו ;השיאה

 תוליעפש ךכ לע תרערעמה הדמע ,תרערעמה הליעפמש יתליהקה זכרמל רשאב

 תונוש תורגסמ העיצמו וירעשב םיאבה רובע חוטב בחרמ תרצוי הלש יתליהקה זכרמה

 ליגב םירבג( האגה הליהקה ךותב םידחוימ םיכרצ ילעב םירחא םירזגמלו םישנל ,רעונל

.)דועו םיברע ,םייתד ,בהזה

 ינשל תקלחנ איה יכ השקבב ןיוצ ,השיאה דמעמ םודיק םוחתב תוליעפל רשאב

 הליהקה תונבל םינוש םישגפמ תללוכה ,תנווגמ תיתרבח תוליעפ ,דחאה :םידקומ

 ,"תישנ החיש" ישגפמ לש תיתרבח תוליעפ ,ינשה .תורכיהו יוליב םתילכתש ,האגה

 תופסונ תויוליעפ דצל תאז .םינוש םיאשונב האגה הליהקה תונב תונד התרגסמב

 ,"ךמצעב תאז ישע תנדס"ו םישנ לסרודכ תצובק ומכ ,יעובש סיסב לע תומייקתמה

 .האגה הליהקה תונב תא םיצעהל ןתילכתש

 תמייקמ תרערעמה יכ השקבב ןיוצ ,םיריעצו רעונ ינב םוחתב תוליעפל רשאב

51 יאליגב רעונ תצובק :ןהב םירבעומה םינכתב וזמ וז תולדבנה תורגסמ שולש - 81; 

81 יאליגב םיריעצ תצובק -  תיבב עובשל תחא תישענ תוליעפה .רעונל חותפ ברעו ;32

 זכרמה חותפ הלא תויוליעפ ךלהמב ןכש ,תיסחי תוימינונא רשפאמה ןפואב חותפה

 ךות ,יעוצקמ רעונ זכר ידי לע תולהונמ תוינכותה .דבלב םיריעצלו רעונ ינבל יתליהקה

 םיגולוכיספמו םיילאיצוס םידבועמ בכרומה ,תרערעמה לש יעוצקמה תווצה לש יוויל

 רובע תידוחיי תרגסמ םג ףיסוהלו תוליעפה תא ביחרהל השקיב תרערעמה .םיבדנתמ

 הליהקל םתוכייתשהמ םיעבונה ולאל םיפסונ םיידוחיי םיכרצ םהלש ,םילוע רעונ ינב

.האגה

 ןה ,הייריעב תוברתה ףגאל תרערעמה ידי לע השגוה תפסונ הכימת תשקב.7

 ,תויוליעפ רפסמ הנייצ תרערעמה .םיטקיורפה לולסמב ןהו תופטושה תוכימתה לולסמב
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 ,ןורטאיתה ,רקחמה ,תורפסה ,עונלוקה ימוחתב ,תינימ הייטנל ןבורב תורושקה

 הוואגהיעוריא השקבב וניוצ םיטקיורפה לולסמב .דועו תונמא ,חיש-יברו תואצרה

 תוהזבו תינימ הייטנב ,תדב וקסעש םייתורפס םיעוריא :רתיה ןיב ,וללכש5002 תנשל

 תבש תלבק ;תידוחיי הכורעת ;תוביסמ ;םילשורי קטמניסב תוברת יעוריא ;תירדגמ

.דועו תיבסל תוינימ אשונב תורבודו ןויד ;תיטסילרולפ הוואג

 תושקב .5002 תנשלתרערעמה לש הכימתה תושקב לכ תא התחד הייריעה.8

 וא תינוריעה תוכימתה תדעוו ינפב הארנה לככ ואבוה אל הרבח ףגאל ונפוהש הכימתה

 תושקבל רשאב הייריעהמ העדוה לכ הלביק אל תרערעמה ,רעצמלו ,ריעה תצעומ ינפב

 תדעוו תצלמה חכונל ,ריעה תצעומ ידי לע התחדנ תוברת ףגאל השקבה .הלא

 המייק וז .הוולמה הדעווהו תיעוצקמה תובצקהה תדעו תוצלמה לע הכמסנש ,תוכימתה

 תדמוע הניא תרערעמה יכ הנקסמל העיגהו תרערעמה לש הכימתה תשקבב םינויד ינש

 .םיטקיורפ לולסמב ןהו תופטושה תוכימתה לולסמב ןה ,ןמרקוצ יניחבתב

 תרערעמה השיגה ,5002 תנש יבגל םג תרערעמה לש הכימתה תושקב וחדנשמ.9

 הייריעל הרוי טפשמה תיב יכ השקיב הרדגב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבל הריתע

 עובקל הייריעל הרויו ,5002-ו4002 ,3002 םינשה רובעב הכימת תרערעמל קינעהל

 הריתעה תרגסמב .תוכימתה יפסכ תקולחל םיפוקשו םיינויווש ,םייניינע םיניחבת

 ירבחמ קלח יבגל םיניינע דוגינו םינפ אושמ תנעט ,רתיה ןיב ,תרערעמה התלעה

 םהלש– ןמרקוצ יניחבתל םאתהב יעוצקמה ץילממה ףוגה איהש– הוולמה הדעווה

 ,60.5.82 םוימ הניד קספב .תוברת ףגאמ הכימת ולביקו ושקיבש םיפוגב העיגנ התייה

60/912 )ם-י( מ"תע( הייריעה דגנכ תרערעמה תונעט תא רוצ 'י תטפושה 'בכ הלביק

 קספ :ןלהל(]ובנב םסרופ[)םילשורי תייריע 'נ תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה

 לש הכימתה תושקב יבגל הייריעה תוטלחה יכ עבקנ ןידה קספב .)רוצ תטפושה לש הניד

 תוארוהב ודמע אלו ןויוושה ןורקע תא ורפה ,5002-ו4002 ,3002 םינשב תרערעמה

 יפסכ תרערעמל ריבעהל הביוח הייריעהו ,ןיקת להנמ יללכבו תוכימתה להונב תועובקה

.ולא םינש רובע תוכימת

 ןתמל םיינויוושו םיפוקש םיניחבת הגיצה אל הייריעה יכ עבקנ3002 תנש יבגל

 ןכש ,התטלחה לש תיניינע הניחב תרשפאמה התואנ תיתשת הגיצה אלו ,תוכימת

 יעוצקמה םרוגה לש הצלמהל דוגינב הדמע ףאו הקמונ אל השקבה תא החודה הטלחהה
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 תרערעמל תתל הייריעה הביוח ,ךכיפל .3002 תנשב הכימת תרערעמל קינעהל הייריעב

 .₪ ףלא001 לש ךסב3002 תנשל הכימת

 תשקב תא תוחדל תוכימתה תדעו לש התטלחה יכ עבקנ4002 תנש יבגל

 םתצלמהמו יעוצקמה גרדה תטלחהמ תומלעתה ךות ,הקמנה אללהנתינ ,תרערעמה

 ןורקעב העיגפ ךותו הייריעה תרקבמ לשו הייריעל יטפשמה ץעויה לש תיעוצקמה

 ןהו ךילהה תוניקת תניחבמ ןה המוגפ הטלחהה יכ עבקנ .תופיקשה ןורקעבו ןויוושה

2 תנשל הכימת תרערעמל תתל הייריעה הביוח ךכיפלו ,התוריבס תניחבמ  לש ךסב400

.₪ ףלא521

 םיניינע דוגינלו םינפ אושמל הנעטה תא טפשמה תיב לביק ,5002 תנש יבגל

 קומינב הכימתה תשקב תא תוחדל הטלחהה יכ עבקנ דוע .תרערעמה התלעהש

 םגה יכ עבקנ .הלפמ הטלחה איה ,ןמרקוצ יניחבתב תדמוע הניא תרערעמהש

 יאנתש ךכ לע עיבצמ האצותה ןחבמש ירה ,םהינפ לע םיינויוושו םייניינע םיניחבתהש

 ימוחתמ דחאב תוחפל אוה הכימתה לבקמ דסומה לשותוליעפ רקיע יכ עבוקה ףסה

 ןמרקוצ יניחבת יכ עבקנ דוע .תינויווש יתלב האצותל האיבמ ,תיעוצקמה תונמאה

 תושרומ חופיטו דודיע תמגודכ תובושח תורטמ םהמ וטמשנ ןכש ,רסחב םיקול

 לע יכ עבקנ ,ךכיפל .םיידוחייו םינוש הייסולכוא ירזגמ לש תויתונמאו תויתוברת

 ךרוצה תא םג וללכיש ךכ ,תוברת תודסומב הכימתל םיניחבתה תא םילשהל הייריעה

 תוניינועמה טועימ תוצובק לש תיתרבחו תיתוברת תוליעפבו ,םזילרולפ יכרע חופיטב

 .טועימ תוצובק ןתוא לשםידחוימה םיכרצל הנעמ ןתיל ךרוצה תאו ןדוחיי לע רומשל

 ןפואבו תרערעמה לומ הייריעה תולהנתהב ויתועיבק תא ךמת טפשמה תיב

 דמלל ןהב היהש ,תומדוק םינשב ועצבתהש יפכ תוכימתל תרערעמה תושקבב הלופיט

 .הילפהל ריבס דשח לעו תרערעמה דגנ הייריעב חורה ךלה לע

 תיב רקיב ,הרבח ףגאמ5002 תנשל תרערעמה לש הכימתה תשקבל רשאב

 לוקיש יבגל תיתדבוע תיתשת וא הקמנה לכ הגיצה אל יכ עבקו הייריעה תא טפשמה

 ןיינעב והשלכ ןויד םייקתה יכ דועית לכ גצוה אל ףאו ,התטלחה סיסבב דמעש תעדה

 תא טפשמה תיב החד ,ןיינע לש ופוגל .הרבח ףגאמ תרערעמה לש הכימתה תשקב

 תירקיעה ותרטמש ןוגרא הניא תרערעמהש רחאמ התחדנ השקבה יכ הייריעה תנעט

 הרבח ףגאמ תרתועה תשקב תא ןוחבל היה יוארה ןמ יכ עבקנ .םישנ דמעמ םודיק
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 תרערעמל תתל הייריעה הביוח ,תאז רואל .ףסה לע התוחדל אלש יאדוובו ,הפוגל

.םייפסכ תוחוד תשגהל ףופכב ,₪ ףלא521 לש ךסב5002 תנשל תיפסכ הכימת

 החדנ הז טפשמ תיבל רוצ תטפושה לש הניד קספ לע הייריעה השיגהש רוערע.01

 רזחוי ןוידה יכ עבקנ ,5002 תנשל רשאב .4002-ו3002 םינשל עגונה לכב המכסהב

 תנקותמ הריתע שיגהל תיאשר אהת תרערעמה יכו ,םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבל

 םודיק ,הרבח יאשונב תוכימת יבגל תוברל ,הנעבותה תוליע תא ביחרהל לכות הרדגב

 יכ עבקנ ,ףסונב .הלאב אצויכו "םיילוש תוברת" ילעפמב הכימת ,םיריעצו רעונ

 התריתע תא םג ,שרדיי רבדהש לככ ,תנקותמה הריתעל ףיסוהל תיאשר אהת תרערעמה

 תיבה 'נ םילשורי תייריע60/5095 ם"עע(7002-ו6002 םינשב הכימתה תושקבל רשאב

 .))60/5095 ם"עע :ןלהל( )7002.21.71 ,]ובנב םסרופ[( תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה

 הסנכתנו הרזח ,60/5095 ם"עעב ןידה קספו רוצ תטפושה לש הניד קספ חכונ.11

 אל הדעווה .הצילמה םהילע תוכימתה יניחבתב ןוידל70.2.31 םויב ןמרקוצ תדעוו

 םצמוצמה ביצקתה תא זכרי תוברתה ףגא יכ הצילמהו ,םיניחבתה תא תונשל האצמ

 תנמ לע ,תיעוצקמה תונמאה םוחתב םקוסיע רקיעש תודסומב ,תוכימתל הצקומה

 לש םתוליעפ תחטבה" לש ךרדב ,תוברת תריבכ םילשורי בוצימ לש תילכתה תא שממל

 הריהבהו הפיסוה הדעווה .).ע.י– הפסוה השגדהה( "ריעבםירצויה םייתונמאה םיפוגה

 תוכימתה לולסממ םיידוחיי םירזגמו תוליהק איצוהל ידכ" הלא םיניחבתב ןיא יכ

 הנייצ ,ךכל המגודכ ."הרידס תיתונמא תוליעפב םיקסוע הלא םיפוג דוע לכ ,תופטושה

 ואצמנש רחאל הכימתל וכזש טועימ ירזגמ וא תוליהק םיגציימה םיפוג רפסמ הדעווה

 ומכ( ירזגמ-יתליהקה טביההמ לידבהל יעוצקמ-יתונמאה טביהב םיאנתב םידמוע

 "חנ תבית" ןורטאית ,"השיאה לוק" תתומע תרגסמב תלעופה "האיטנא הירלג"

 לולסמב תוכימתל רשאב .)םימעה רבח תונידממ םירצויו םינקחש לע ססובמה

 תוליהק לש םיטקיורפ ללוכ" הז לולסמב בוצקתה יכ הריהבהו הרזח הדעווה,םיטקיורפ

 ."םידחוימ םיכרצ ילעב טועימ ירזגמו

 תרערעמה השיגה6002 תנשב–6002 תנשל תרערעמה לש הכימתה תושקב.21

 .הייריעב הרבח ףגאלו תוברת ףגאל הכימת תושקב

 השולשב השקבתה הרבח ףגאמ הכימתה תשקב ,5002 תנשב השקבל המודב

 רעונ ינב ןעמל תוליעפה לולסמ ;םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמ :םילולסמ
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 ןה השקבתה תוברת ףגאמ הכימתה תשקב .השיאה דמעמ םודיק לולסמו ;םיריעצו

 יעוריא םויק חכונ רתיה ןיב ,םיטקיורפ לולסמב ןהו תופטושה תוכימתה לולסמב

 .הנש התואב םילשוריב םיימלועה הוואגה

 הכימתה תשקב תא תינורקע הרשיא הייריעה לש תיעוצקמה תובצקהה תדעוו.31

 תשגהל ףופכב ,6002 תנשל םיימלועה הוואגה יעוריא רובע תוברת ףגאמ תרערעמה לש

 יא ןיגב תרערעמה לש הכימתה תשקב התחדנ רבד לש ופוסב .הדי לע םינוש םיכמסמ

 םילבקמה םיפוג לע חוקיפ" ןניינעש40.2.52 םוימ יללכה בשחה תויחנהב התדימע

 הכימת ןתיל ןיא ןהיפלו ,"תויללכו הלהנה תואצוה תלבגה– הנידמה ביצקתמ הכימת

 .)ל"כשחה תויחנה :ןלהל( "תויללכו הלהנה" תואצוה תרגסממ םיגרוחה םיפוגל תיפסכ

 הייריעה ידי לע התחדנ תופטושה תוכימתה לולסמב תוברת ףגאמ הכימתה תשקב םג

 .םעט ותואמ

 םינוש םיקומינמ ןה ףא ןלוכ וחדנ הרבח ףגאמ תרערעמה לש הכימתה תושקב

 .ךשמהב טרופיש יפכ

 תרערעמה הרזח7002 תנשב–7002 תנשל תרערעמה לש הכימתה תושקב.41

 רעונ םודיקל הביטחל ןכו הייריעב תוברת ףגאלו הרבח ףגאל הכימת תושקב השיגהו

.םיריעצו

6002 םינשב הכימתה תושקבל המודב -  הרבח ףגאמ הכימתל השקבה ,5002

 לולסמ ;םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמ :םילולסמ השולשב השקבתה

 ףגאמ הכימתה תשקב .השיאה דמעמ םודיק לולסמו ;םיריעצו רעונ ינב ןעמל תוליעפה

 תשקב .םיטקיורפלולסמב ןהו תופטושה תוכימתה לולסמב ןה השקבתה תוברת

 ואםיריעצו רעונ םודיקל הביטחה :ןלהל( םיריעצו רעונ םודיקל הביטחהמ הכימתה

 הביטחה להנמ חותפה תיבב וכרעש רוקיב רחאל תרערעמה ידי לע השגוה )הביטחה

 ךרע ,ךשמהב.רכב ןבואר רמ ,ונגסו ,ידמע יאתבש רמ ,הייריעב םיריעצו רעונ םודיקל

 .םוקמב ףסונ רוקיב ידמע רמ

 ףגאמ תרערעמה לש הכימתה תשקב תא הייריעה התחד70.8.9 םוימ הבתכמב.51

 תיצראה הרבחה ידי לע יתליהק זכרמכ תרכומ הניא תרערעמהש םעטה ןמ הרבח

 אל ,הבתכמב .םילשוריב םייתליהק םילהנימלו םיזכרמל הרבחה ידי לע וא םיס"נתמל
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 דמעמ םודיקו רעונ ינב ןעמל תוליעפה ילולסמב הכימתה תשקבל הייריעה הסחייתה

.השיאה

 יתש תא תוחדל טלחוה יכ הייריעה הבישה70.21.9 םוימ ףסונ בתכמב

 דוע .תוברת תודסומ בוצקתל םיניחבתב תודמוע ןניאש םושמ ,תוברתה ףגאל תושקבה

 לולסמב הכימתל רכומה טקיורפ רדגב םניא םידעצמש טלחוה יכ בתכמב ןיוצ

.תוברת ףגאב םיטקיורפה

 םעטה ןמ התחדנ םיריעצו רעונ םודיקל הביטחהמ תרערעמה תשקב םג

 רעונ לולסמב הביטחה תרגסמב הכימת לש םיניחבתה לע הנוע הניא תרערעמהש

 םוקמב תעצבתמה תוליעפה ,םצמוצמ תוליעפב םיפתתשמה רעונה ינב רפסמ :קתונמ

 .שורדה יעוצקמה עדיה תא םירסח םיכירדמהו תיתרבח איה

התרגסמב ושקבתנש םידעסהו אמק טפשמ תיבל השגוהש הריתעה

 קספל םאתהבו7002-ו6002 םינשל תרערעמה לש הכימתה תושקב וחדנשמ.61

 ןנד רוערעה אושנ הריתעה תא80.3.01 םויב תרערעמה השיגה ,60/5095 ם"עעב ןידה

 תא בייחל טפשמה תיב שקבתנ הריתעה לש הרדגב .)80/7818 מ"תע( אמק טפשמ תיבל

 הוואגה יעוריאו חותפה תיבה תוליעפ ןומימל תיפסכ הכימת תרערעמל ןתיל הייריעה

7002 םינשה רובע -  תאו הייריעה תא בייחל טפשמה תיב שקבתה ,ןיפולחל .5002

 תרערעמה לש הכימתה תושקבב ןודלו רוזחל ,הלש תוכימתה תדעוו ריעה תצעומ

 יפסכ תקולחל םיפוקשו םיינויווש ,םייניינע םיניחבת תעיבקל לועפלו הלא םינשל

 ,הרבח תויוליעפ המצעב ןממלו םדקל הייריעל תורוהל ,ןיפולח יפולחלו ,תוכימתה

.האגה הליהקה תחוורל רעונו תוברת

אמק טפשמ תיב לש וניד קספ

 יכ עבקנ–תופטושה תוכימתה לולסמב תוברת ףגאמ הכימתה תושקב תייחד.71

 הייריעה יכ ,רדוסמו יבקע ןפואב הייריעה ידי לע תומשוימ ןניא ל"כשחה תויחנה

 הידיב הלע אל יכו ,ל"כשחה תויחנה יאנתב םידמוע םניאש םיפוגל םג תוכימת הרשיא

 תנעט הלבקתנ ,ךכשמ .תויחנהב ודמע אלש םיפוג הרשעכל תוכימתה ןתמ תא ריבסהל
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 היתושקב תייחד תא הקידצמ הניא ל"כשחה תויחנהב התדימע יא יכ תרערעמה

.תוכימתל

 חכונ םיניינע דוגינלו םינפ אושמל תרערעמה תנעט תא החד טפשמה תיב

 הכימת ולביקו ושקיבש םירחא םיפוגב ןיינע ילעב הוולמה הדעווב םירבח לש םתויה

 םהב תודסומל םיעגונה םינוידב קלח ולטנ אל םירבח םתוא יכ עבקנ .תוברתה םוחתב

 ול ףא .הוולמה הדעווה ירבח רתי לש םתדמע לע עיפשהל וסינ אלו ןיינע םהל שי

 לוטיבל איבהל ידכ רתויה לכל ךכב היה ,תרערעמה ידי לע ןעטנכ ,תוברועמ הססוב

.השקיבש הכימתב תרערעמה תא תוכזל ידכ אל ךא ,םיניינע דוגינב תועוגנה תוטלחהה

 ןיבל "תיעוצקמ תונמא" ןיב הנחבהה יכ אמק טפשמ תיב עבק ,ןיינע לש ופוגל.81

 תוליעפה יפואל תעגונה תיטנוולר הנחבה איה תוברתה םוחתב תרערעמה לש התוליעפ

 אל יאדוובו ,תוברת רצוי לש אלו תוברת ןכרצ לש איה תרערעמה תוליעפ .תכמתנה

 תוליעפ עצבמה רחא יפיצפס םרוג לע העיבצה אל תרערעמה .יעוצקמ תוברת רצוי

 ,םימוד םינייפאמ תלעב תרחא הייסולכוא תצובק לע וא ,הדי לע תעצובמה וזל המוד

 ,ךכיפל .הז גוסמ תפטוש תוליעפ ןומימל הייריעב תוברת ףגאמ הכימתל התכז רשא

 ךומתל אלש התטלחהב הייריעה תעד לוקישב תוברעתהל הליע הססיב אל תרערעמה

 לוקיש םחתמב תלפונה הטלחה ,תוברתה םוחתב תרערעמה לש תפטושה התוליעפב

.הלפמ הטלחה הב תוארל ןיא ןכ לעו ,הייריעה לש תעדה

 ןידה קספב היחנהל םאתהב ,"םיילוש תוברת" םוחתב תוליעפב הכימתה יבגל.91

 חרכהב ףקשמ אל "םיילוש תוברת" חנומהש החנהב םג יכ עבקנ ,60/5095 ם"עעב

 הייריעה תעד לוקישב ברעתהל הליע ןיאש ירה ,תיעוצקמה תונמאה ימוחתב תוברת

 הניאש תוברת תוליעפל םג תוכימת תאצקה הילע תופכלו ןמרקוצ יניחבתב ןגועמה

 הייריעה תא בייחל םוקמ היה םא םג ,םוקמ לכמו ,תיעוצקמה תונמאה ימוחת רדגב

 תריציב וניא תרערעמה לש הקוסיע רקיעש ירה ,"םיילוש תוברת" לש תוליעפב ךומתל

.וז תרתוכ תחת םג הכימתל תיאכז התייה אל אליממש ךכ ,התכירצב םא יכ תוברת

 יעוריאל רשאב– םיטקיורפ לולסמב תוברת ףגאמ הכימתה תושקב תייחד.02

 עוריא םיווהמ םניא םה יכ עבקנ ,7002 תנשלו5002 תנשל "םיימוקמ"ה הוואגה

.יתרבח רסמ רוביצל ריבעהל דעונש עוריא אלא ,הכימת קידצמה יתוברת
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 הריכה המצע הייריעה ,6002 תנשב וכרענש םיימלועה הוואגה יעוריאל רשאב

 ףגאב םיטקיורפה לולסמב הכימתל ועבקנש םיניחבתב םידמוע םהמ םיקלחש ךכב

 תרערעמה השיגהש עוציבה תוחודש םעטה ןמ תיפסכ הכימת ןתיל הבריס ךא ,תוברת

 םיכזמה6002 תנשב םיימלועה הוואגה יעוריאב םיקלחה ןיב שרדנכ וניחבה אל

 ףוריצב לוספ ןיא יכ עבק טפשמה תיב .תוכימתב םיכזמ םניאש םיקלחה ןיבל תוכימתב

 םיעוריא רובע תשגומה הכימת תשקבל תויללכה תויטסיגולה תואצוההמ יסחי קלח

 בושיח לש ותכירעל תישעמ תורשפא ןיאש לככ ,רתוי בחר טקיורפמ םיוסמ קלח וויהש

 השענ אלש המ ,בושיחה ךרד תא קודבל הייריעה לש התוכזמ עורגל ילבמ ,רתוי קיודמ

 תרערעמה היפל הייריעה תנעט תא טפשמה תיב לביק ,תאז םע .ןאכד הרקמב הדי לע

 הייריעה התייה ןכ לעו ,ןובשח האור ידי לע רשואמ יפסכ חוד ףרצל השירדל התנענ אל

 הוואגה יעוריא רובעב םג הכימתה תשקב תא תוחדל ,דבלב הז םעטמ ,תיאשר

.6002 תנשל םיימלועה

 םילהנימהו םיזכרמה לולסמב הרבח ףגאמ הכימתה תושקב תייחד.12

 חכונ קדצומ דבלב םייתליהקה םילהנימל תוכימתה דוחיי יכ עבקנ– םייתליהקה

 םילעפומה םייתליהקה םילהנימהו םיס"נתמה ןיבל הייריעה ןיב הקודה הקיז לש המויק

 הקיזחמ הייריעהש הדבועה חכונ תינוגרא הניחבמ יוטיב ידיל האב וז הקיז .םילשוריב

7.94-ב  מ"עב םילשוריב םייתליהק םילהנימלו םיזכרמל הרבחה לש היתוינמ ןוהמ%

 תוליעפה ןכות רושימב םג איה הקיזה .הרבחה לש ןוירוטקרידה ר"וי אוה ריעה שארו

 לכשכ ,יפרגואיג סיסב לע םילעופ םייתליהקה םילהנימהש ךכב יוטיב ידיל האב איהו

 הכוראה העורזכ לעופו אצמנ אוה ובש רוזאה לש אטוז הייריע ןיעמ הווהמ םהמ דחא

 ןיב יתוהמ ינוש םייק ,תאז רואל .ריעה יבשותל היתוריש תשגנהל הייריעה לש

 זכרמה אוהש חותפה תיבה ןיבל ריעב םילעופה םייתליהקה םילהנימהו םיס"נתמה

 הכימת ןתמב ןיא ,ךכשמ .ןויווש תצובק התואב רבודמ אלו ,תרערעמה לש יתליהקה

 הייריעל תורוהל ןיאו ,תרערעמה לש היילפה םושמ םייתליהקה םילהנימלו םיס"נתמל

 תמייקתמה תיתרבחה תוליעפה תובישח לע קלוח ןיאש םגה ,חותפה תיבל הכימתןתיל

 .וב

 התוא לע םינמנה תודסומל תוכימת הקינעה הייריעהש חכוה אל יכ ,עבקנ דוע

 הלוע הייריעה ידי לע גצוהש רמוחהמ ,הברדא .תרערעמה תינמנ הילעש ןויווש תצובק

 תולעב הייסולכוא תוצובקל תדעוימה תיתרבח תוליעפ םימייקמה םיבר תודסומ יכ

.הכימתל םה ףא וכז אל ,םידחוימ םיכרצ
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 יבגל– השיאה דמעמ םודיק לולסמב הרבח ףגאמ הכימתה תושקב תייחד.22

6002 םינשל תסחייתמה השקבה -  דסומ תרערעמב תוארל ןתינ אל יכ עבקנ ,5002

57.1 ךאש ךכב בשחתהב ,השיאה דמעמ םודיק איה תירקיעה ותרטמש  היתואצוהמ%

 תוליעפ המצעב עצבל הייריעה תטלחהב לוספ לכ ןיא יכ עבקנ ןכ .וז הרטמל ונפוה

.7002 תנשמ לחה השיאה דמעמ םודיק םוחתב

–רעונ ינב ןעמל תוליעפה לולסמב הרבח ףגאמ הכימתה תושקב תייחד.32

 ךכב ידו ךוניחה דרשמ ידי לע םירכומה רעונ ינוגראו תועונתל תנתינ הכימתה יכ עבקנ

 תא תוחדל ידכ "רעונ ןוגרא" וא "רעונ תעונת" תרדגה רדגב האב הניא תרערעמהש

.הז לולסמב הכימתל תיאכז הניא תרערעמה ,ךכשמ .התשקב

 םודיקל הביטחה–םיריעצו רעונ םודיקל הביטחהמ הכימתה תושקב תייחד.42

 תחאה :רעונ לש תוצובק יתשב ךומתל הלעפ ,הייריעה לש ףוג הווהמה ,םיריעצו רעונ

 ידי לע רדגוה רשא ,"קתונמ רעונ"– הינשהו ,םימסל העיגנ בקע ןוכיסב אצמנה רעונ–

 הקולחה סיסב לע .האלמ תיתקוסעת וא תידומיל תרגסמב יוצמ וניאש רעונכ הביטחה

 ךייתשמה רעונל הכימת ןתמל תרערעמה תשקב הברוס ,תוראותמה תוצובקה יתשל

 טפשמ תיב ,םלואו .ולא תוצובק יתש לש ןרדגב סנכנ אוה ןיא רשאב ,האגה הליהקל

 רעונ תויסולכואב ךומתלו לועפל הניה הביטחה לש התלועפ תילכת יכ ריהבה אמק

 רעונ אוה האגה הליהקל ךייתשמה רעונה יכ קלוח ןיאש רחאמ ,ןכ לע .ןוכיסב תויוצמה

 הכימת ןתממ הייריעה תוענמיה יכ עבקנ ,ןויווש תצובק התוא לע הנמנ הזככו ,ןוכיסב

 םיכרצל ןווכמה לופיט ןתמב הילפה לע העיבצמ האגה הליהקל ךייתשמה רעונל

 .ןוכיסב היסולכואכ הז רעונ לש םידחוימה

 אלש םעטה ןמ ,תרערעמה לש התריתע תא טפשמה תיב החד ,תאז תורמל

 רעונה תייסולכואב האגה הליהקל םיכייתשמה רעונה ינב תא לולכל התריתעב השקיב

-התוליעפב הייריעה תכימת תלבקל הרתע אלא ,הביטחה תרגסמב לופיט תלבקל הכוזה

 לולכתש ךכ הביטחה תוליעפ תא ביחרהל הנוכנ הייריעה יכ רבתסנ ,םוקמ לכמ .הלש

 תעצהמ הלועש יפכ ,ילופיטה טביהב רעצמל ,האגה הליהקל םיכייתשמה רעונה ינב םג

 תוליעפ תא דקמל הייריעה הטילחהשמ .תרערעמה ידי לע התחדנש ,הביטחה להנמ

 תלעב םא םג ,תיתרבח תוליעפ םויקב אלו ,רעונ ינבל יעוצקמ לופיט ןתמב הביטחה



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 םעע

18

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400052\343-09.doc

 לש התעד לוקישב תוברעתהל הליע ןיא ,תרערעמה תעצבמש יפכ םיילופיט םינממס

 .הייריעה

 תתומעל סחיב הערל התלפוה יכ תרערעמה תנעט תא םג החד טפשמה תיב

 .הביטחה תרגסמב תוכימת יפסכ לבקל הכזש דיחיה דסומה איהש ,"םח תיב ידידי"

 ירה ,הביטחה ןיבל "םח תיב ידידי" תתומע ןיב תיתועמשמ הברק תמייקש םגה יכ עבקנ

 תוליעפ ינייפאמל סחיב הלש התוליעפ ינייפאמ ןיב האוושה לכ הכרע אל תרערעמהש

 .התמועל התלפוה יכ עובקל ןתינ אלש ךכ ,הרומאה התומעה

 הכימתל תרערעמה לש התריתע תא החד טפשמה תיבש ,רבד לש ומוכיס.52

 רוערעה בסנ אמק טפשמ תיב לש וניד קספ לש וז האצות לע .םילולסמה לכב תיפסכ

 .ונינפבש

8002 תנשב תוכימתל תרערעמה תושקב

 תושקב תרערעמה השיגה ,אמק טפשמ תיב לש וניד קספ ןתינ םרט דוע.62

 תוברת ףגאל ,הרבח ףגאל תושקבה ושגוה ,7002 תנשב ומכ .8002 תנשב הכימתל

 תרערעמה השיגה ,ךכשמ .וחדנ הלא תושקב םגו ,םיריעצו רעונ םודיקל הביטחלו

 ןוידה תרגסמב .)80/1909 מ"תע( םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיבל תפסונ הריתע

 תנש יבגל ףא לוחת ןאכד רוערעב ונתעיבק היפל המכסהל םידדצה ועיגה ,וז הריתעב

 ביצקת יכ הנעט הלעת אל איה תרערעמל םלשל ביוחת םא יכ הבייחתה הייריעהו ,8002

 .הריתעה הקחמנ ,וז הרהצהל ףופכב .קלוח רבכ8002 תנשל תוכימתה

םייניב םוכיס

 הייריעה .ונחתפל יחכונה רוערעהתא ואיבהש ךרדה ינבא תא םכסנו רוזחנ.72

 תרגסמב 000,04₪ לש םוכסב )2002 תנשב הוואגה יעוריא( תרערעמה תוליעפב הכמת

 תיב ינפב תרערעמה החינה ,40/30901 ץ"גבב הטלחהה יפ לע .20/3354 ץ"גבב הרשפ

5002 םינשה יבגל התריתע תא םיילהנמ םיניינעל טפשמה -  קספב הלבקתנ וזו3002

 ם"עע( וז הטלחה לע הייריעה השיגהש רוערע תובקעב .רוצ תטפושה לש הניד

 ,5002 תנשב הכימתה יבגל םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבל ןוידה רזחוה ,)60/5095

7002 םינשב תוכימתה יבגל םג תוריתע ופסונו הנקות הריתעהו -  אמק טפשמ תיב .6002
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 וב האצותהש ,ונינפבש רוערעה בסנ ךכ לעו םינשה שולש יבגל תוריתעה לכ תא החד

 .8002 תנשל תרערעמה לש היתושקב לע םג ךילשת

 םיינויווש אל םיניחבת תלחהו הילפהה תלאשב םידדצה תונעט תיצמת

 לע וחדנ םינשה ךלהמב הכימתל תרערעמה לש היתושקב לכש ךכ לע ונדמע.82

 תנשב םיטקיורפ לולסמב תוברת ףגאל השקב טעמל( הייריעב םינושה םיפוגה ידי

 הרבח ףגא ,ןמרקוצ יניחבתלע תוכמתסה ךות תושקבה תא החד תוברת ףגא .)6002

 םישרדנה םיניחבתה תומא 'דל תסנכנ אל תרערעמהש םעטה ןמ תושקבה תא החד

 םיפוגלו השיאה םודיקב םיקסועה םיפוגל ,םייתליהק םיזכרמל תוכימת ןתמ ךרוצל

 תרערעמה תשקב תא איה ףא התחד םיריעצו רעונ םודיקל הביטחה .רעונב םיקסועה

 .םיניחבתב תדמוע הניאש קומינב

 תא תרערעמה הדקימ ,האגה הליהקה לש םיידוחייה םיכרצה חכונ ,תאז רואל

 הילפה םאו תנווכמו הרישי הילפה םא ,הילפהה תנעטבו ןויוושה ןורקעב היתונעט

 .האצותב תאטבתמה

 הרטמהש םיניחבתבו םינוירטירקב הרחב הייריעה ,תרערעמה תנעטל.92

 םילשוריב תוירוביצהמ האגה הליהקה תארידהל םה םסיסבבש עינמהו םהירוחאמש

 תויוליעפ ןממל םיכרד האצמ הייריעהש ךכמ דומלל ןתינ תאז .םילוספו םירז םילוקישמ

 םינוע םניאש וא תוברתה ףגאב ןמרקוצ יניחבתל םינוע םניאש םירחא םיעוריאו

 תנתינה הרישי הכימת תועצמאב םא :תופקוע םיכרד ןווגמב םירחא םיפגאב םיניחבתל

 ךרדב םאו תוליעפה לש רישי ןומימ לש ךרדב םא ,הייריעב םירחא הקלחממ וא ףגאמ

 תנייפואמ הניינעב הייריעה לש התולהנתה ,תרערעמה תנעטל ."תוריש תיינק" לש

 הייריעה :לשמל ,ךכ .תגציימ איה ותוא רוביצה לשו הלש תיבקעו הרישי הילפהב

 עבקנ ףאש יפכ ,הלפמו יתורירש ןפואב ל"כשחה תויחנהב הדימע לש ףס יאנת המשיי

 םימוחתב תוכימתה יפסכ תקולח תא הקיספה הייריעה ;אמק טפשמ תיב ידי לע

 השיאה דמעמ םודיק לולסמ( םניינעב הכימתל תושקב השיגה תרערעמהש םימיוסמ

 ;)םיריעצו רעונ םודיקל הביטחב קתונמ רעונ ןעמל תוליעפ לולסמו הרבח ףגאב

 םידרח( ריעב תורחא טועימ תוליהק לש םיידוחייה םהיכרצל הנעמ תנתונ הייריעה

 לש םיידוחייה היכרוצלש דועב ,תרחא ךרדב םאו תוכימת יפסכ תקולחב םא ,)םיברעו

 ףושחל אב תרערעמה תונעטב הזןֶדֶא .הייריעה ידי לע הנעמ לכ ןתינ אל האגה הליהקה
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 לש הניינעב םמושיי ןפואו םיניחבתה סיסבב םידמועה הרואכל םילוספה םימעטה תא

 תשקבמ תרערעמה ,הליהקה ירבח לע רוגשה חונימבו( הייריעה ידי לע תרערעמה

 האגה הליהקה תא רידהל ,התנעטל ,ודעונש םילוספה םימעטל"outing" תושעל

 .)תימלשוריה תוירוביצהמ

 יניחבת ,תרערעמה תנעטל .האצותה ןחבמ לע ססבתמ ןועיטה לש ינשהןֶדֶאה

 דחא ףאל סנכיהל החילצה אל תרערעמהש הדבועהותוברתה םוחתב ןמרקוצ

 לשהפיקע הילפהל םיאיבמ ,םיריעצו רעונ םודיקל הביטחב וא הרבח ףגאב םיגוויסהמ

 ןתונה ידיחיה דסומה איהש– תרערעמה ,האצותה ןחבמב .התרדהלו האגה הליהקה

 התוליעפל ירוביצ ןומימ לכל הכוז אל– האגה הליהקה לש םיידוחייה היכרצל הנעמ

 הלפמ טקפא שי הייריעה יניחבתל .רעונהו הרבחה ,תוברתה ימוחתב תידוחייה

 םיכוז אלש תודסומה לש "ןוראל תסנכומ" תרערעמה ובש ןפואב ,תיתרבחה תואיצמב

 תוצובקה םע "ףדמה לע תחנומ" תויהל ,התנעטל ,היואר איהש ףא ,הכימתל

 .הייריעה תכימתב וכזש תימלשוריה הייסולכואב

 םיינויווש םה תוברתה םוחתב ןמרקוצ יניחבת יכ הייריעה תנעוט ,דגנמ.03

 םיפוג םללכבו– תוברתה ימוחתב תוליעפ םימייקמה םיבר םיפוג שי יכו ,םיריבסו

 הכימתל םיכוז םניאש– טועימ תויסולכואל תדחוימ תוברת תוליעפ םימייקמה

 םיגוויסהמ דחא ףאל תסנכנ אל תרערעמה ,רעונהו הרבחה םוחתב וליאו .הייריעהמ

 תלדבנ הניא ךכבו )השיאה דמעמו םייתליהק םיזכרמ ומכ( תוכמתנה תויוליעפהו

 םילבקמ םניאש ,רעונהו הרבחה ימוחתב תונוש תויוליעפ םימייקמה םיבר םיפוגמ

 .תויפסכ תוכימת

 ,ןוידל תדמועה תיזכרמה הלאשב םידדצה לש םתדמע תיצמתבש תיצמתב וז.13

 לכ תא טרפל האור יניא .תוכימתה יפסכ תאצקהב ןויוושה רסוחו הילפהה תנעט איה

 םרט .ךשמהב ארוקל ורווחתי םירבדהו ,וננחלוש לע םידדצה ומירעהש םינועיטה

 התלעהש תונעטה תחא תא ונכרד לעמ קלסנ ,ןוידל תדמועה תיזכרמה הלאשב קוסענ

 .הילפהה תנעטל הרושק הניאשו תרערעמה

 םיניינע דוגינל תרערעמה תנעט
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 ףגאל השגוהש הכימתה תשקבל תמצמטצמ הז ןיינעב תרערעמה לש התנעט.23

 ןרהא רמ( הוולמה הדעווה ירבחמ םיינש ,תרערעמה תנעטל .5002 תנשב תוברתה

 יפוג םע םהירשק לשב םיסרטניא דוגינב םיעוגנ ויה ,)ויח דלומ לאגי רמו רגניפדלוג

 הדעווה תוצלמהב רומח םגפ לפנ ,ןכל .תוכימתל וכז ףאש םילשוריב םילעופה תוברת

 הייריעה תטלחה הססבתה ןהילעש ,תיעוצקמה תובצקהה תדעוו תוצלמהבו הוולמה

 התנפה ,הז רשקהב .5002 תנשב תוברת ףגאמ הכימתל תרערעמה תשקב תא התחדש

 הדעווה ירבח ינש יכ העבקו הנעטב הריכהש ,רוצ תטפושה לש הניד קספל תרערעמה

 .הדעווב ןהכלמ םיעונמ ויה ל"נה הוולמה

 עקר לע ,וז הדוקנב תרערעמה לש התנעט לבקל האור יניא יכ ,הרצקב רמוא

 :םיאבה םימעטהו םילוקישה

 יולימל םימיאתמה םישנא הנוהכמ לוספל ונאובב תוריהזב גוהנל שי.א

 םיליעפ עוצקמ ישנא לש םפותיש .ילאיצנטופ םיניינע דוגינ לש ומויק לשב דיקפתה

 תא תמדקמ ,תונמאהו תוברתה ימוחתב הכימת יפסכ תקולחב תורושקה תוערכהב

 התומע– םישגפמ50/2198 ץ"גב( הלא םיפסכ תקולחב תיתונמא-תיעוצקמה תילכתה

 )7002.3.41 ,]ובנב םסרופ[(טרופסהו תוברתה ךוניחה תרש 'נ תיתרבחו תיכוניח תוברועמל

.)ןילביר האישנל הנשמה לש וניד קספל21 הקספב ,)םישגפמןיינע :ןלהל(

 שיש םינוש םיללכו תולבגמ תלטה ךות הנוהכה תא רישכהל איה הייטנה.ב

 ץ"גב;ליעל םישגפמןיינע:וושה( םיניינע דוגינל תורשפאה תא םצמצל ידכ םהב

 ,תוברתה ,ךוניחה דרשמ 'נ מ"עב טייגניו ןוכמב ןמניז ש"ע ינפוג ךוניחל הללכמה50/6796

 הניד קספל31 הקספב ,)טייגניוןיינע :ןלהל( )9002.8.11 ,]ובנב םסרופ[(טרופסהו עדמה

.)תויח 'א תטפושה 'בכ לש

 יניחבת םושיי םשלו ןמרקוצתדעוו חוכמ המקוהש ,הוולמה הדעווה.ג

ןיינע :וושה( תוכימתה יפסכ תקולח לע הטילחמ הניאו ץילממ ףוג איה ,ןמרקוצ

.)41 הקספב,םישגפמ

 תודסומה יבגל םינוידב ףתתשהלמ וענמנ ויחו רגניפדלוג הדעווה ירבח.ד

.ןיינע ילעב ויה םהב
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 ויחו רגניפדלוג לש םתופתתשה םצעב והשלכ םגפ לפנש החנהב םג.ה

 לש ןלוטיבל איבהל רתויה לכל ךכב היה– תאז עובקלמ קוחר ינאו– הדעווב

 הכימתב תרערעמה תא תוכזל ידכ ךכב היה אל ךא ,םיניינע דוגינב תועוגנה תוטלחהה

.השקיבש

 םיאב ונדוע ךא ,ןוידל תדמועה תיזכרמה הלאשה תניחבל שגינ וז הדוקנב.33

 יבגלו ,תוברתה םוחתב ןמרקוצ יניחבת יבגל ינטרפ ןפואב םידדצה תונעט תא ןוחבל

 םידקנ ,םיריעצו רעונ םודיקל הביטחבו הרבחה ףגאב תוכמתנה תויוליעפהו םיגוויסה

.ונניינעל םייטנוולרה םיאשונב תיטפשמ הריקס ,ןוידל עצמכו סיסבכ

ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס תוארוה– תיביטמרונה תרגסמה

 תודוסי קוח :ןלהל(5891-ה"משתה ,ביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס תוארוה.43

 לע דוע .רוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולחל יביטמרונה רוקמה ןה )ביצקתה

 ביצקתה יקוחל תיביטמרונ תרגסמכ ותילכת לע ,ביצקתה תודוסי קוח לש הירוטסיהה

 רשה 'נ ל"ז ילאיתוקי ןנרא00/4214 ץ"גב ואר ,תרגסמ קוחכ ודמעמ לעו םיידיתעה

 תודוסי קוח תוארוה.)ןנרא ןיינע :ןלהל( )0102.6.41 ,]ובנב םסרופ[(תותד יניינעל

 לוכהו ,תוריבסבו ןויוושב ןהיביצקת תקולחב גוהנל תויושרה תא תובייחמ ,ביצקתה

 ןושל וזו .ולא םיכרע תא םימייקמה םייניינעו םיפוקש ,םירורב םיניחבת תריצי ךות

:ףיעסה

 רוביצ תודסומב הכימת
- הז ףיעסב)א(.א3
 ,הנידמה תודסוממ דסומ וניאש ףוג- "רוביצ דסומ"
 ,תונמא ,עדמ ,תד,תוברת ,ךוניח לש הרטמל לעופה
 ;המוד הרטמ וא טרופס ,תואירב ,החוור
]...[
 תודסומ לש גוסל ביצקת ףיעסב עבקנש םוכסה)ד(
 יפל גוס ותוא םע םינמנה רוביצ תודסומ ןיב קלוחירוביצ
 .םיינויווש םינחבמ
 םע תוצעייתהב ,עבקי ביצקתה ףיעס לע הנוממה)ה(
 תקולחל םיינויווש םינחבמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 הכימת ךרוצל ביצקת ףיעס ותואב עבקנש םוכסה
 .)םינחבמ- ןלהל( רוביצ תודסומב
 יטפשמה ץעויה םע תוצעייתהב ,עבקי רצואה רש)ו(
 תודסומ לש תושקב ונודייו ושגוי ויפלש להונ ,הלשממל
 .)להונ- ןלהל( הנידמה ביצקתמ הכימת תלבקל רוביצ
.תומושרב ומסרופי להונהו םינחבמה)ז(
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]...[.
).ע.י– ופסוה תושגדהה(

ןושארה ריצה :םיריצ השולשב תוענביצקתה תודוסי קוחל א3 ףיעס תוארוה

 ,ןתנית אלו תודסומ לשגוסל ןתנית הכימתה ,ירק ,תילאנויצקנופ-תויביטמרונב וניינע

 ,ירק ,ןויוושה ןורקע וניינעינשה ריצה ;םייראלוקיטרפ תודסומל ,ןיפיקעב וא ןירשימב

 וניינעישילשה ריצה ;יתוהמה ןבומב םיינויווש םיניחבת יפל ןתנית הכימתה

 תורחאו ולא תויוליעפ רובע תוכימת יפסכ תקולחב תילהנמה תושרה לש הביטגוררפה

 ))9991(483 ,733 )5(גנד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ תיתרוסמה העונתה89/8341 ץ"גב(

 .)תיתרוסמה העונתה ןיינע :ןלהל(

 לקשמ יפל" םיוושו םייניינע ,םירורב םיניחבת יפ לע תושעיהל הכירצ הכימת

707 ,507 )4(במ ד"פ ,רצואה רש 'נ ןבצ88/95 ץ"גב( "ןינועמה לקשמ אלו ןינעה

 ץ"גב ואר ללכב םיבאשמ תאצקהב ןויוושה לע דוע .)ןבצ ןיינע :ןלהל( ))9891(

לארשי תלשממ שאר 'נ לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו30/36111

 לע םג ןויוושה ןורקע תבחרה לע .)בקעמה תדעו ןיינע :ןלהל( )6002.2.72 ,]ובנב םסרופ[(

99/3111 ץ"גב ואר תוידיסבוסלו םינוש םיכרצל הנידמה ביצקתמ םיפסכ תאצקה

 ,תותד יניינעל רשה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע

.)ןימלעה יתב– הלאדע ןיינע :ןלהל( )0002(481 ,271 ,461 )2(דנ ד"פ

 ץ"גב :ואר( הנידמהמ הכימת תלבקל היונק תוכז ףוג םושל ןיא ,ללככ

 ,]ובנב םסרופ[( ךוניחה תרש 'נ לארשיב תידוהי תושדחתהל םינפ50/02011

50/4625 ץ"גב ;)תידוהי תושדחתהל םינפ ןיינע :ןלהל(01 הקספב ,)6002.7.61

 .))5002.11.61 ,]ובנב םסרופ[( טרופסהו תוברתה ךוניחה תרש 'נ ןורמוש יבש תבישי

 ינחבמ םידמוע ,תודסומל הכימת ינחבמ עובקלו ךומתל תושרה הטילחהשמ ךא

 העונתה50/58511 ץ"גב( ןויוושה ןורקע תא רפהל ידכ םהב שי םא הניחבל הכימתה

 ,)9002.5.91 ,]ובנב םסרופ[(הילע תטילקל דרשמה 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל

 ם"עעב רמאנש יפכו .איהש הבטה לכ יבגל ךכו ללכב תוכימת יבגל ךכ .)01 הקספב

 ןיינע :ןלהל(61 הקספב ,)9002.01.6 ,]ובנב םסרופ[( ןמאנ 'נ לארשי תנידמ80/5154

:)ןמאנ

 הבטה קינעהל תעד לוקיש תושרל רוסמ ובש הרקמב"
 איה ןיאש ףאש ירה ,םירחאל ןה ,ינולפל ןה תמיוסמ
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 הרחבשמ ,רקיעו ללכ הבטה התוא תא קינעהל תביוחמ
 התוא תא לולשל תיאשר איה ןיא ,םירחאל הקינעהל
 ךרדב ךכ ]...[ םהיניב יטנוולר ינוש ןיאב ינולפמ הבטהה
 ןתמ לש תוינידמב רבודמשכ ,תאש רתיב ,ךכו ,ללכ
."רוביצ יפסכב ןרוקמש תובטה

 תויושר ידי לע רוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולחב ןויוושה תייגוס.53

 קוחש םגה .רבעב תובר םימעפ הז טפשמ תיב לש וחתפל אופא החנוה תוינוטלש

 לש ןורקיעה יכ עבקנ ,הנידמה ביצקתמ תוכימת לע לח ונושל יפ לעביצקתה תודוסי

 םינגרוא תווהמ ןניאש להנמה תויושר לע םג לח םיינויווש םיניחבת יפל תוכימת תקולח

 ביצקת לש ותפיכא" זרא-קרב הנפד :ואר( םיכמתנ םיירוביצ םיפוג לע ןכו הנידמה לש

 לחביצקתה תודוסי קוחש םגה .))ג"נשת(452 ,352 אטפשמה "להנמה יזוחו הנידמה

 תויושר לע םג לח םיינויווש םיניחבתב ךרוצהש ירה ,הנידמה תודסומ לע ונושל יפ לע

 רימז קחצי :ואר( םייואר םיניחבת יפ לע םיפסכה תקולחב לועפל ןהילעו תוימוקמ

10/5235 ץ"גב ;)תילהנימה תוכמסה ,רימז :ןלהל(842 )0102( א תילהנימה תוכמסה

 ,97 )5(חנ ד"פ ,ןורשה תמר תימוקמה הצעומה 'נ םישנ לסרודכ םודיקל .ן.כ.ל תתומע

 הפיח ינוריע םישנ לסרודכ ןודעומ תתומע40/58201 ץ"גב ;).ן.כ.ל :ןלהל( )4002(98

 לע םג ןויוושה ןורקע תבחרה .))5002.7.91 ,]ובנב םסרופ[(הפיח תייריע 'נ ןיקצומ

 יפסכ תורוקממ דחאש ךכב ,רתיה ןיב ,הרוקמ תימוקמה תושרהמ תועיגמה תוכימת

 לע תוימוקמ תויושרל םירבעומה םיביצקת ןיב הנחבהל( יזכרמה ןוטלשה אוה תוכימתה

 ץ"גב :ואר ,ןדי לע םיבגנש םיינוריעה םיסמב םרוקמש םיפסכ ןיבל יזכרמה ןוטלשה ידי

 םיידוהיה םיבושייה לע הנוממה 'נ םייכוניח םילעפמ לעש– וישכע םולש40/40101

 תויושרב תוכימת להונ עבקנ הז עקר לע .))6002.5.41 ,]ובנב םסרופ[(ןורמושו הדוהיב

 .ןלהל דומענ וילעש תוימוקמה

 תושרה לע םג אופא לח תוכימתו םיפסכ ,םיבאשמ תקולחב ןויוושה ןורקע

 אצמית יזכרמה ןוטלשה ידי לע ןויוושב העיגפ םהבש םיבצמ ונכתיי ףא .תימוקמה

 תרימש חוכמו ומצעביצקתה תודוסי קוחב תשרופמ הלפמ הארוה חוכמ תירשפא

 המ" תניחבב הרוסא אהת ימוקמה ןוטלשה ידי לע ןויוושב העיגפה דועב ,םינידה

 ידי לע ירוביצ דסומל עקרק תאצקה ןיינעל קספנ ךכ ."וידימלת לע רוסא ברל רתומש

 חתפ תייריע 'נ ףתושמה תיבה תוגיצנ50/7811 )ופי-ביבא-לת( מ"תע( תימוקמ תושר

 רפס יתבל הכימת יפסכ תקולח יבגל קספנ ךכו ,))5002.7.11 ,]ובנב םסרופ[(הווקת

 העונתה– ידוהי םזילרולפל זכרמה90/4571 )ם-י( מ"תע( םיימשר םניאש םירכומ
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 :ןלהל( ))0102.4.51 ,]ובנב םסרופ[(םילשורי תייריע תצעומ 'נ לארשיב תמדקתמ תודהיל

.)םזילרולפל זכרמה ןיינע

 תויושר תא םיבייחמ דוסיה יקוח יכ ,וילאמ ןבומה תא ריכזנ ,הלא לכ דצל

 ,שגדוי דוע .דוסיה יקוחב םינגומה םיכרע לע ןגמה ןפואב ןהיתויוכמס ליעפהל להנמה

 תודוסי קוחל א3 ףיעסב תולת אלל תמייק ,תוכימת תקולחב ןויוושב גוהנל הבוחה יכ

 ןהו ףיעסה לש ותקיקח ינפל ןה ןויוושה ןורקע תא וליחה טפשמה יתבו ,ביצקתה

 .)שיניב האישנה לש הניד קספל13 הקספב ,ןנרא ןיינע( וירחאל

תוימוקמה תויושרה ידי לע רוביצ תודסומב תוכימתה להונ

 תוכימת להונל םאתהב תישענ תוימוקמה תויושרב תוכימת יפסכ תקולח.63

 עבקנ5891 תנשמ ןשיה להונל3.4 ףיעסב .תוימוקמה תויושרה ידי לע רוביצ תודסומב

 הלועפה ימוחתב תוכימת ןתמל םינחבמ ,רשפאה תדימב ,המצעל עבקת תושרה" יכ

 הכימתל תושקבה ,60.8.32 םויב םסרופש שדחה להונה יפ לע ."תושרה לש םינושה

 ועבקייש םיינויווש םיניחבת יפ לע ,תימוקמה תושרב תוכימתה תדעוו ידי לע הנודית

 תושרה תצעומ תטלחהל היתוצלמה תא ריבעתש ,תושרה ידי לע תוכימת ןתמל שארמ

 אלא םיניחבתה תא רשאת אל הצעומה יכ עבקנ שדחה להונל4.8 ףיעסב.תימוקמה

 .םיינויווש םה םיניחבתה יכ תושרה לש יטפשמה ץעויהמ בתכב תעד תווח תלבק רחאל

 רחאל ,תושרה תצעומ ידי-לע ועבקייש םיניחבתה" יכ עבוק שדחה להונל5.8 ףיעס

 ובשחתיו םיינויווש ,םייניינע ויהי ,תושרל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווחב הנייעש

."הייסולכואה יקלח לכל םיתוריש ןתמב ךרוצבו תימוקמה תושרב הייסולכואה יכרצב

 תייריע ידי לערוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולחש ,רבד לש ומוכיס

 להונ יפ לע רוביצה ןמאנ הייריעה תויה תא םלוהה ןפואב תושעיהל הכירצ םילשורי

 ,םירורב םיניחבת יפל ,יללכה ןויוושה ןורקע חוכמו תוימוקמה תויושרב תוכימתה

 .ריעב הייסולכואה ללכ יכרצב תובשחתה ךות ,םייניינעו ,םיינויווש ,םייולג

םירז םילוקיש לוקשלמ ענמיהלו םייניינע םילוקיש לוקשל הבוחה

 ומכ תימוקמ תושרו תילהנמ תושר ידי לע רוביצ תודסומל תוכימת יפסכ תקולח.73

 יללכ יפ לע תושעיהל הילע ,וזככ .תילהנמ תוכמס תלעפה הווהמ ,ונינפבש הרקמב
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 תונורקעב העיגפמו תורירשמ ,םייניינע אל םילוקישמ הפח איהשכ ,ילהנמה טפשמה

 תיתדבוע תיתשת לע ססבתהל ,תוריבסה ןחבמב דומעל הכירצ הטלחהה .קדצ לש

 םילוקיש .םהיניב יואר ןוזיא ךות םייטנוולרה םילוקישה ללכ לע ססבתהלו היואר

 "תורעב לש ךסמ" ירוחאמ תינוטלשה תושרה תניחבמ ורתוויי ןיינעה ןיממ םניאש

 רשאכ םג ,תאז םע .םייניינעה םילוקישה ללכ "םינרקומ" תויהל םיכירצ וילעש

 יתלב אצמיהל הלולע איה ,םייניינעו םייואר םילוקיש לע תססובמ תילהנמה הטלחהה

 תומלעתה .ןיינעל ךירצה יניינע לוקיש ללכ הלקש אל תושרה וב םוקמ ,ךכ .הריבס

 תובשחתה ועמשמש רז לוקישל תוקקזיה לש האובב ןיעמ איה יניינע לוקישמ תטלחומ

 ןתינש לקשמה תא ןוחבל שי ,ףסונב .לילכ ונממ םלעתהל ךירצ היהש לוקישב

 לכ תא וב םימש רשאכ םג לישבתה תא חידקהל רשפא" ירהש םינושה םילוקישל

-קרב הנפד :ואר( "תרכינ הדימב שרדנה ןמ תוגרוחה תויומכב ךא ,םינוכנה םיביכרמה

727ילהנימ טפשמ זרא - .)ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ןלהל( )0102(527

 ענמיהלו םייניינע םילוקיש לוקשל תילהנמה תושרה לע תלטומה הבוחה תניחב

 הרקמ לכב רשקהה רואל ןה ,ךימסמה ןידה רואל ןה תישענ םירז םילוקיש לוקשלמ

 ,"תיביטמרונ הירטמ" םיווהמה תיטפשמה הטישה לש דוסיה יכרע רואל ןהו הרקמו

 אוה ףא הווהמה ,םזילרולפה ןורקעו ןויוושה ןורקע ,תוניגההו בלה םות תונורקע ומכ

773 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע( יניינע לוקיש - 573(. 

 ,"םידושח" םילוקיש וללכנ םא קודבל שי ,הייריעה לש היתוטלחה תניחבב ,ךכ

 ןיינעב רימז 'י טפושה 'בכ ידי לע רמאנ ,המגודל ,ךכ .םייטנוולר םניא ןיינעה תוביסנבש

 לוקיש וניא...תיתד הסיפתב ינושה יכ קפס ןיא" :)473 'מעב ,םש(תיתרוסמה העונתה

 :קודו ."...תותדה דרשמ ידי-לע תוכימת ןתמ ךרוצל לוספו רז לוקיש אוה אלא ,יניינע

 םג ,םיתעל .םילוספ םיעינממ םיעבונה םילוקיש ןיבל םירז םילוקיש ןיב ןיחבהל שי

 לע לקשנ אוה ןהבש תוביסנב רז לוקישכ לספיהל לולע ,ומצעלשכ יוצרו יבויח לוקיש

 טפשמ ,זרא-קרב :ואר( הז ןיממ םילוקיש לוקשל הכמסוה אלש תילהנמ תושר ידי

836 'מעב ,ילהנימ -  ןוגראה תוהז לע תוססובמ הייריעה תוטלחהש לככ ,ונניינעב .)636

 לוקישב רבודמש ירה ,הכימתה תשקבתמ הרובעב תוליעפה לע אלו הכימתה שקבמ

 אלו ןיינעה לקשמ יפל ,שקבמה תוהימ אלו תוליעפה תוהמ אוה ןחבמה רשאב ,לוספ

 ןיינע ;תידוהי תושדחתהל םינפ ןיינע ;707 'מעב ,ןבצ ןיינע :ואר( ןיינועמה לקשמ יפל

 .)853 'מעב ,תיתרוסמה העונתה



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 םעע

27

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400052\343-09.doc

 תויושר ללכ ךרדב .םילוספה וא םירזה םילוקישה תחכוהל עגונ ירקיע ישוק.83

 םימעטה תא שטשטלו תווסהלתוסנמ ,םילוספ וא םירז םילוקיש תולקושה תוילהנמ

 תבצינ הניאו תוצוח שארב תזרכומ הניא הילפהה .ןהיתוטלחה דוסיב ויהש םייתימאה

 תמא םירבוד" םניא םייולגה םיניחבתה דועב ףתרמל תסנכומ אלא ,לדגמה שארב

 ןיאו ץוחלו-הפשה-ןמ אלא םינוירטירק םה ןיא .ורבדי בלב דחאו הפב דחא ,ונילא

 ))9991(062 ,142 )2(גנ ד"פ ,לארשי תלשממ שאר 'נ לבכ89/1 ץ"גב( "םרבכ םכות

 רבוג םינמיס םהב ןתילו םירזה םילוקישה תא תוהזל ישוקה .)לבכ ןיינע :ןלהל(

 ומכ ,םיבר םירבח הנומה יביטקלוק-ירוטוטטס ףוג ידי לע תישענ תילהנמה הטלחההשכ

 השק ,ןכא .)231 ש"ה ,076 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב:ואר( ונניינעב ריעה תצעומ

 טפשמה תיב שרדנ ךכ םשלו ,תילהנמה תושרה לש "בלו תוילכ" ןוחבל טפשמה תיבל

 שרדיהל איה תפסונ תורשפא .תיטסיטטס וא תיתביסנ תיתייאר תיתשת לע ךמתסהל

 תושרה לש םילוספ וא םירז םילוקיש לע דיעהל ידכ םהב שיש םיינוציח םימגפל

 םסרופ[(היזיוולטל וידרל הינשה תושרה תצעומ 'נ 'ץיבומיחי70/0054 ץ"גב( תילהנמה

 הססבתה יכ המצע לע הדיעמה "תקתוש" הטלחה :המגודל ,ךכ .))7002.11.12 ,]ובנב

 קוח יפלש םירשה תדעו 'נ רנרב79/1553 ץ"גב :וושהו ואר( םיניינע יתלב םימעט לע

177 ,457 )5(אנ ד"פ ,םיידוהיה תדה יתוריש -  ריבס יתלב בוכיעו תבחס ;))7991(277

 תיב תונעוט תרשכהל ןוכמה39/0036 ץ"גב( תילהנמ תושרלש התטלחה תלבק ךילהב

 הובג ןולשיכ רועיש ףאו ;))4991(254 ,144 )4(חמ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ ןיד

 תריגס" לש רז לוקיש ךותמ םינחבנה תא לישכהל הנווכ לע דיעה יושיר תוניחבב

542 ,632 )2(דמ ד"פ ,םיאמשה תצעומ 'נ 'ץיבוקסומ98/175 ץ"גב :ואר( "קושה

 .)בקעמה תדעו ןיינע :וושהו ,)0991(

הילפה לערוסיאהו ינויווש ןפואב גוהנל תילהנמה תושרה לע תלטומה הבוחה

 תילארשיה טפשמה תטישב דוסי ןורקעכ הרוכב דמעמל הכז ןויוושה ןורקע.93

 אלש ןויוושה חבשב ורמאנש םילימה לש םיליתה יליתל ףיסוא אלו ,הכרד תישארמ דוע

 הקיספב ורשקנש םירתכה תצקמ ןטק טקלב אופא קפתסא .םיִרָפֲעַל ןבת סינכמכ היהא

 'נ ןמגרב89/96 ץ"גב( "ולוכ ונלש יתקוחה רטשמה לש ופא תמשנ" :ןויוושה ןורקעל

 ומכשמ– תוכלמב םינושארה ןמ ןורקע" ;))9691(896 ,396 )1(גכ ד"פ ,רצואה רש

 רש 'נ לארשיב םישנה תלודש89/1762 ץ"גב( "תונורקע ראש לכמ הובג הלעמו

 אוה" ;)םישנה תלודש ןיינע :ןלהל( ))8991(056 ,036 )3(בנ ד"פ ,החוורהו הדובעה

 ץ"גב :ואר( "יטרקומדה רטשמה לש ךוותה ידומעמ אוה .יתרבחה םויקה דוסיב חנומ
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10/62001 ץ"גב ;)2002(514 ,393 )5(ונ ד"פ ,ופי-ביבא-לת תיריע 'נ הלאדע99/2114

 ןויוושה ןורקע תא םיאורה שי .))3002(93 ,13 )3(זנ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ הלאדע

 דוסיבש םיכרעה ראש לכלו םדאה לש דוסיה-תויוכז לכל סיסבכו ףתושמה הנכמכ

661 ,561 הלשממו טפשמ"קוחה ינפב ןויוושה" לבוס השמו רימז קחצי( היטרקומדה

 לע" יאדר ססנרפ :המגודל ,ואר ,םידמולמ ירמאמב ןויוושה ןורקע לע דוע .))ס"שת(

-תיב תקיספב ןויוושה ןורקע םושיי" ריפס הנוי ;)ד"נשת(142 דכםיטפשמ"ןויוושה

.)ו"משת(341 זלטילקרפה "קדצל הובגה טפשמה

 .םינושל הנוש סחיו םיוושל הווש סחי ןתמ העמשמ ןויוושב גוהנל הבוחה

 ,םיוושל ןגוה יתלבו הנוש סחי איהש ,הילפהה אוה ןויוושה לש ינשה דצהש ןאכמ

 ןויוושה ןורקע לש םרה ודמעמל ישעמ יוטיב תנתונ הילפהה תליעב הרכהה רשאכ

876 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב( -  איה יכ רמאנ ןויוושה ןורקעב העיגפ לע .)376

 ןוטלשה זכרמ59/1117 ץ"גבב וניד קספב ןישח 'מ טפושה 'בכ( "ער-לכמ-ערה"

 הלפשהל ליבוהל היושע הילפהה ;))6991(305 ,584 )3(נ ד"פ ,תסנכה 'נ ימוקמה

231 ,49 )4(טמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ רלימ49/1454 ץ"גב( םדאה דובכב העיגפלו

 הינב תשוחת רשאמ הרבחל רתוי ינסרה םרוג ךל ןיא"ו ;)רלימ ןיינע :ןלהל( ))5991(

-לת תייריע שאר 'נ זרופ78/359 ץ"גב :ואר( "הפיאו הפיא םהב םיגהונ יכ ,היתונבו

3 ,903 )2(במ ד"פ ,ופי-ביבא  לש וניד קספל31 הקספב ,בקעמה תדעוןיינע ;)8891(23

 "השקה ןיערג"ב תאצמנה "תירנג" הילפהב רבודמהש םוקמ ךכ יאדווב .))קרב אישנה

 .ונימ וא ועזג ,ותד ,רתיה ןיב ,לשמל ומכ ,םדא לש ותוהזב ןייפאמ לשב הילפהה לש

 תלודשןיינע :ואר( "םדאה דובכב תושונא תעצופ" איה יכ רמאנ וזכש הילפה לע

956 'מעב ,םישנה -  .))4002(241תיטרקומד הרבחב טפוש קרב ןרהא :וושהו ,856

 חופיק לש השוחת לא הכילומ )המודמ וא תיתימא( הילפה..." יכ ,רמאנ חור התואב

 ]...[ הנובת דבאת האנק אובבו .האנק לא םירישימ לוכסתו חופיק-תשוחת ,לוכסתו

 ונתומכ– ונל הוושה– ונתלוז םג יכ עדנ םא הקוצמבו לבסבו לועב תאשל ונא םינוכנ

 אל ונאש תא– ונל הוושה– ונתלוז לבקי וב םוקמב םילשנ אלו םמוקתנ ךא ;ונמיעו

 ,391 )4(בנ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ ןעטמל ריווא יווק .ל .א .ק29/3071 ץ"גב( "לבקנ

402)8991((.

 ןויוושה ןורקעמ אופא תרזגנ הילפה אללו ןויוושב תוכימת קלחל הבוחה.04

 עבקנ הקיספב .תיתקוח תוכזב העיגפכ םג תומיוסמ תוביסנב תספתנ ןויוושב העיגפהו

 תוכזה תא הבוחב תללוכ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמה דובכל תוכזה יכ
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 תא ןוחבל שי ,ונייהד ,קודה יניינע רשקב םדאה דובכל הרושק וז תוכזש לככ ןויוושל

20/7246 ץ"גב :ואר(םדאה דובכ גשומל התעיגנ תדימ תאו ןויוושב העיגפה תוהמ

80/8717 ץ"גב ;)6002.5.11 ,]ובנב םסרופ[( תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה

 ,]ובנב םסרופ[(לארשי תלשממ 'נ לארשיב תויסקר'צהו תויזורדה תוצעומה ישאר םורופ

 'נ "הכלהכ רעונ" תתומע80/7601 ץ"גב ;םש תואתכמסאהו8 הקספב ,)9002.11.81

 ;רצלמ 'ח טפושה 'בכ לש וניד קספל2 הקספב ,)9002.8.6 ,]ובנב םסרופ[(ךוניחה דרשמ

 ,רימז ;)6002.21.7 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תלשממ 'נ מ"עב סני'ג תגלופ40/2279 ץ"גב

281 'מעב,תילהנימה תוכמסה - 876 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב ;181 - 776(. 

 ,ןויוושל תיתקוחה תוכזה לע הנגההמ הבחר ןויוושב גוהנל תילהנמה הבוחה

 אל ,ןויוושל תיתקוחה תוכזב תעגופ אל הילפהה םהב םיבצמ תללוכ איהש הז ןבומב

 ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ואר( תירקמ וא תיארקא ףא איהו םילוספ םימעטמ תעבונ

086 'מעב -  יתקוח ןויווש לע– ינוטלש תעד לוקישו ןויווש" רודנב לאירא :ונייעו ,876

 העפשה ול שיש ילהנימ טקא ,ךכ .))3002(782 אםירמאמ– רגמש רפס "ילהנמ ןויוושו

יתלבכ בשחיהל לוכי ,םינוש םיקסוע ןיב תורחתה לעו תיקסע-תילכלכה תוליעפה לע

 טפשמה תיב לש הייטנה .יתקוח טביה תלעב הלאש לכ הלעמ וניאש תורמל ,ינויווש

 העיגפה תמצועמ תרזגנ ,תיטופיש תרוקיב תלעפה תרגסמב תילהנמה הטלחהב ברעתהל

 וא סרטניאהש לככו ,השק העיגפ ןידכ תיתוהמ אל וא הלק העיגפ ןיד ןיאש ,ןויוושב

 הטלחהב ברעתהל טפשמה תיב תייטנ רבגת ךכ רתוי םיבושח םה םיעגפנה תוכזה

.))8991(116-216 ,775 )5(בנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ איגש59/1967 ץ"גב( תילהנמה

 אמש וא תרתומ הנחבהב רבודמ םא העיבק יכרצל יטנוולר ינוש עובקל תנמ לע.14

 ןיינעה תוהמ ,הניחבמה המרונה לש התילכת תא ןוחבל ונילע ,הרוסא הילפהב רבודמ

 אוה תיטנוולר-אל הנחבה לש יסופיט הרקמ .הרקמו הרקמ לכ לש תודחוימה תוביסנהו

 םהבש םיבצמ םימייק ךא .הלוספ תיתצובק הנחבה לע תססובמה הטלחה תלבק

 הלוספ תיתצובק הנחבהלע תססובמ הניאשכ ףא תיטנוולר אל תויהל היושע הנחבהה

 בשחנש יתצובק ןייפאמל תסחייתמ איהשכ ףא תיטנוולר תויהל היושע הנחבה ,דגנמו

886 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ואר( לוספכ ללכ ךרדב -  תוכזה" רימט לכימ ;686

 :ןלהל( )0002(311 ,79 ,49 המטילקרפה "תויבסלו םילאוסקסומוה לש ןויוושל

 דרשמ 'נ ףונ49/502 ץ"גב :ואר ,תויטנוולרה תלאשל רשאב הקיספב תואמגודל .)רימט

 לע תינאירטינומוק תרוקיב :הליהקו טרפ" תנבל לבוי ;)7991(944 )5(נ ד"פ ,ןוחטיבה

 ץ"גב ;לבכןיינע ;)0002(912 אלםיטפשמ "ןוחטיבה דרשמ 'נ ףונ49/502 צ"גב
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 יעגפנ ןוגרא20/4035 ץ"גב ;)1002(376 )3(הנ ד"פ ,םינפה רש 'נ ילאיתוקי99/1476

 ;)4002(531 )2(טנ ד"פ ,לארשי תסנכ 'נ לארשיב הדובע יעגפנ תונמלאו הדובע תונואת

 אל(תואירבה רש– לארשי תנידמ 'נ םימחול םילגר יעוטק תתומע– ן"רק60/3689 ץ"גב

 תרש 'נ יברג40/57011 ץ"גב ;ןמאנ ןיינע ;)ן"רק ןיינע :ןלהל( )8002.7.82 ,םסרופ

 .))7002.21.5 ,]ובנב םסרופ[(ההובג הלכשהל הצעומה ר"וי– טרופסהו תוברתה ךוניחה

 ,תיטנוולר איה תמיוסמ הנחבה יכ םיעבוקו תויטנוולרה תכושמ תא םירבועשכ םג ךא

531 'מעב ,רלימ ןיינע( ריבס אוה הל ןתינש לקשמה םא תקולחמ עלגתהל היושע - 231(. 

 הנחבהה םא הקידבהו ,תוניגהו קדצ לש םיכרע ףקשמ יתוהמה ןויוושה

 בלשב :םיבלש ינשב תכרענ ,יתוהמה ןויוושה תא תמייקמ תינוטלש תושר תעצבמש

 ןפואב תגהונ תושרה םא םינחוב ינשה בלשבו ,ןויוושה תצובק תמחותמןושארה

 עדמה תרש 'נ רעונל יצרא ןורטאת59/2973 ץ"גב :ואר( ןויוושה תצובק ךותב ינויווש

 העונתה ןיינע ;)רעונל יצראןורטאת ןיינע :ןלהל( )7991(952 )4(אנ ד"פ ,תויונמאהו

 ןושארה בלשה תרגסמב .)תיתרוסמה העונתה ןיינע ;ןמאנ ןיינע ;תמדקתמ תודהיל

 םג םה הצובקה תולובגו ,"ןויוושה תצובק" וז ,תיטנוולרה תוסחייתהה תצובק תרדגומ

 ישוק שי םיתיעלו קוחב עובק ףאו לק אוה הצובקה יוהיז םיתיעל .ןויוושה תולובג

 תילכתל בל םישב תישענ ןויוושה תצובק תולובג תרדגהו םוחית .הצובקה תא תוהזל

 ,הרקמה לש תודחוימה תוביסנהו טפשמה תטיש לש דוסיה יכרע ,ןיינעה תוהמ ,המרונה

 יניינע לוקיש לע תססובמ תילהנמה תושרה תטלחה םא תוהזל ןתינ ,הלא לכ דוסי לעו

 ,982 )3(אנ ד"פ ,הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ טנקר59/1506 ץ"גב :ואר( רז לוקיש וא

643 - 363 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע ;)טנקר ןיינע :ןלהל( )7991(743

 ירדג ךותב םא ןוחבל שי ,ינשה בלשב .)01 הקספב ,ן"רק ןיינע ;םש תואתכמסאהו

 םיטרפ יפלכ הלפמ תוסחייתהב וא ןויוושב תילהנמה תושרה תגהונ ןויוושה תצובק

 .ןויווש תצובק התואל םיכיישה

 תצובק תולובג יוהיזב וניינעש ,ןושארה בלשה יכ רמול ןתינ "סג" ךותיחב

 ךוישב רבודמ םא הניחבו יתקוח ןויווש לש הירלקפסאב קדבנ ,םמוחיתו ןויוושה

 הייטנ ,ןימ ,ינתא אצומ ,תד ,עזג לש "השקה ןיערג"ב הילפה לש "דושח" יתצובק

 ןויוושה תצובק רדגב םאה טפשמה תיב ןחוב ותרגסמב ,ינשה בלשה וליאו .דועו תינימ

.)011 'מעב ,רימט( ילהנימ ןויווש לשהירלקפסאב ןחבנ ,ןויוושב תושרה תגהונ
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 :ואר( תוריבסה תלאשל ןויוושה תלאש ןיב רשקה לע רבכמ הז הדמע הקיספה.24

296 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב -  ןויוושל םייטנוולרה םינותנה רבדב םיניחבתה .)986

 גישהל םיצור ותואש ןויוושה תרטמב תובשחתה ךות ריבס ןפואב עבקיהל םיכירצ

 ,71 )3(זל ד"פ ,הירהנ תייריע 'נ הירהנ ףינס יתד יביטרופס דוגא רוצילא28/027 ץ"גב(

22 -  לש םלקשמ םג ןחבנ תוריבסה תרגסמב .)רוצילא ןיינע :ןלהל( ))3891(12

 'י טפושה 'בכ לש וניד קספב ,המגודל ,ךכ .םייטנוולר םה םא ףא םינושה םילוקישה

:רמאנרעונל יצרא ןורטאת ןיינעב רימז

 ,יניינע לוקיש דוסי לע םקות ןויווש תצובקש םג רשפא"
 תצובק לש דרפנה םויקל הקדצה היהת אל תאז לכבו

 לקשמה הרקמה תוביסנבש רשפא?דציכה .תאז ןויווש
 אל אוהש ךכ ידכ דע ןטק היהי יניינעה לוקישה לש
 ,הזכ הרקמב .תדרפנ ןויווש תצובק לש םויקה תא קידצי

 הז לוקיש דוסי לע תדרפנ ןויווש תצובק םיקהל הטלחהה
 יואר יתלב לקשמ לשב אלא ,רז לוקיש לשב אל תמגפנ

.)382 'מעב ,םש( "יניינע לוקישל ןתינש

 תויושרה ישאר דעו00/727 ץ"גב ;463-363 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע :םג וארו(

 ,ןכ ומכ .))1002(29 ,97 )2(ונ ד"פ ,ןוכישהו יוניבה רש 'נ לארשיב תויברעה תוימוקמה

 ,]ובנב םסרופ[( רצואה רש 'נ ןיד יכרוע יחרזמ ,רימע,יקצוקיט ,ןורוד60/7046 ץ"גבב

 ךרוצל הלבגהה ירוזא ןיבו רפסה יבושיי ןיב הנחבהה יכ עבקנ ,34 הקספב )7002.9.32

 תוצובק יתשב רבודמו םייניינע םילוקיש ךמס לע התשענ המחלמ יקזנ ןיגב יוציפ ןתמ

 רכינ הכ רעפ הקידצמ הניא הנחבהה יכ בורה תעדב עבקנ ,תאז תורמל .תונוש ןויווש

 רובע ןתנייש יוציפה יבגל העשה תארוה יכו ,םירוזאה ינשב םיקיסעמל יוציפה ירדסהב

 תיב תיפוסה האצותב ,תאז םע .הריבס הניא היינשה ןונבל תמחלמ תפוקתב ילוי שדוח

 תרגסמב "האפרנ" תוריבס יא התואש םעטה ןמ םייוציפה רדסהב ברעתה אל טפשמה

 .)ללוכה רדסהה
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םיחנמ םיניחבת תגהנה ידי לע ןויוושה ןורקע תמשגה

 תא םיחנמה םיניחבת תגהנה םג ךכ ,תושרה לש תוימינפ תויחנהל המודב.34

 םילוקיש לש םלקשמ תנטקהל ךלמה ךרד איה ,תוכימתה תקולחב תילהנמה תושרה

 תושרה תטלחהב יביטקייבואה דוסיה קוזיח ךות ,ןויוושה תחטבהלו םילוספ וא םירז

 האיבמה אלפ תפורת רדגב םניא םיניחבתה ,םרב .)772 'מעב ,רעונל יצרא ןורטאת ןיינע(

 לש ויתודימ יפ לע םיניחבת "תריפת"ל ששחה לשב םא ,הילפה לש בואכמ לכל רוזמ

 "יוסיכב הילפה" וא היומס היטה םלגל םילולע םיניחבתהש ששחה לשב םאו ,לבקמה

38/002 ץ"גב ;םזילרולפל זכרמה ןיינע ;596-796 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ואר(

221 ,311 )3(חל ד"פ ,רצואה רש 'נ דתאוו -  ,לבכ ןיינע ;)דתאוו ןיינע :ןלהל( )4891(121

062 'מעב -  היטה םלגמ וניא ינולפ ןיחבת םא הרקמו הרקמ לכב ןוחבל שי ,ךכיפל .)952

.םתערל וא ,םימיוסמ תוצובק וא םידיחי תבוטל תלעופה

 ,ךכ .דחא ףוגב וא תחא הצובקב קר םייקתמה ןיחבת לע תרוקיב וניצמ הקיספב.44

:טייגניו ןיינעב תויח 'א תטפושה 'בכ לש הניד קספב

 אוה טייגניו ןוכמש הדבועה ןתניהב יכ ריעהל שקבנ ..."
 קפסה חכונ ןכו וחוכמ הכימתל הכזש דיחיה דסומה
 רחא ףוג לש ותלוכי רבדב תרתועה התלעהש ססובמה
 ושע בוט ,וב תועובקה תושירדב דומעל והשלכ
 ,םש( "םדוק תחא העש הפיו ולוטיבל ולעפשמ םיבישמה
.)81 הקספב

 ןיינעב םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבב גרבלוס 'נ טפושה 'בכ לש וניד קספ ואר ןכ

 דוחיי איה הייריעה הצמיאש םיניחבתה םושיי תועמשמ יכ עבקנ םש ,םזילרולפל זכרמה

 .םמשב האירקכ הומכ ,השעמה ייחבו ,םימיוסמ תודסומל האנהה תבוט לש

 קר םייקתמה ןיחבת ןיבל תמיוסמ הצובק ןיב יטנרהניא רשקמ םלעתהל ןיאש םשכ.44

 םייקתמ וניא רשא ןיחבת ןיבל תמיוסמ הצובק ןיב יטנרהניא רשקמ םלעתהל ןיא ךכ ,הב

 לש ןתיילפהל הלטצאכ שמשל לולע םיוסמ ןיחבתב שומישש רחאמ ,תאז .הב קר

 ויתוביסנמ תעפשומ ינולפ ןיחבת לש ותויקוח ,תאז םע .הייסולכואב תומיוסמ תוצובק

 וא יאבצ תוריש לש ןיחבת לע תססובמה הנחבה ,המגודל ,ךכ .הרקמו הרקמ לכ לש

 לש ותילכתו םירבדה רשקה יפ לע הלוספ הילפהכ וא תרתומ הנחבהכ בשחת ,ימואל
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 ,]ובנב םסרופ[( ןוכישהו יוניבה רש 'נ הראשב50/65911 ץ"גב( רבודמ וב רדסהה

.)9 הקספב ,)6002.21.31

הילפהל יתאצות-יביטקייבוא ןחבמ

 תושרה דצמ הנווכ התייה םהבש םיבצמל ךא תסחייתמ הניא הילפהה תליע.54

 תולפמ היתואצותש תילהנמ תושר לש הטלחה .ןויוושה ןורקעב עוגפל תילהנמה

 םא ףאו תולפהל הנווכ ךותמ הלעפ אל תילהנמה תושרה םא ףא לספיהל היושע ,לעופב

:בקעמה תדעו ןיינעב קרב אישנה ירבד ונניינעל םיפי .עדומ אל ןפואב התשענ הילפהה

 וא הנווכ רדעהב םג םייקתהל היושע הרוסא הילפה"
 ןיינעל .הלפמה המרונה ירצוי דצמ הילפא לש עינמ
 המרונה שומימ רשאכ.הלפמה האצותב יד ,הילפהה
– הילפה תנווכ אלל השבגתהו לוכיש– תושרה הרציש
 היושע ,הלפמו תינויווש יתלב איהש האצות ררוג
 הניא הילפה .הב הקבדש הילפהה לשב לספיהל המרונה
 המרונה רצוי לש ותנווכו ותבשחמ יפ-לע ךא תעבקנ
 הכלה הל שיש טקפאה יפ-לע םג תעבקנ איה .הלפמה
 ןחבמ אוה הילפא לש המויקל ןחבמה]...[ השעמל
 המרונה שומימ לש האצותב דקמתמה יביטקייבוא
 ותבשחמל לבגומ וניא אוה .תרוקיבל תדמועה
 םא הניא הלאשה .המרונה רצוי לש תיביטקייבוסה
 הניה הלאשה .תרחא וא וז הצובק תולפהל הנווכ תמייק
,םש( "תיתרבחה תואיצמב תרצונה תיפוסה האצותה יהמ
.)81 הקספב

 תייריע 'נ דלפ50/689 ץ"גב ;קרב אישנה לש וניד קספל91 הקספב ,םש :המודב וארו(

30/2507 ץ"גב ;)דלפ ןיינע :ןלהל(11 הקספב ,)5002.4.31 ,]ובנב םסרופ[(ופי-ביבא-לת

 ,]ובנב םסרופ[(םינפה רש 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע

 וניד קספל3 הקספב ,ןנרא ןיינע ;קרב אישנה לש וניד קספל15 הקספב ,)6002.5.41

.)יול 'א טפושה 'בכ לש

 הילפה לש המויק חיכוהל רשאמ תואצותב הילפה לש המויק חיכוהל רתוי לק.64

 תדמלמ תינויווש יתלב האצות לכ אל ,תאז םע .לוספ עינמ ךותמ הילפה וא ,סחיב

 המרונה יפלו ןיינעה תוביסנ יפל ,הרקמו הרקמ לכב ןוחבל שי .הילפה לע חרכהב

 תואיצמב הלפמ טקפא המרונל יכ תדמלמ האצותה ןכא םא ,תרוקיבל הנותנה

 וא תויוכזב הרואכל תועגופ היתואצותש תילהנמ המרונ םא הלאשה .תיתרבחה
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 הטושפ הניא ,הלפמ המרונ הווהמ ןכא ,הייסולכואב תומיוסמ תוצובק לש םיסרטניאב

 אוצמל ןתינ "האצותה ןחבמ" תא םשייל ישוקל ינקירמאה טפשמהמ המגוד .רקיע לכ

,Ricci v. DeStefano ןיינעב ןידה קספב 557 U.S. (2009),םיטפושה תועד וקלחנ םש 

 יעזג ןויווש-יא חכונ ,םיאבכל םודיק ןחבמ רשאל ןידכ הבריס הייריעה םא הלאשב

 רתוי םודיקה ןחבמב וחילצה םינבל םיאבכ יכ ררבתנ .תואצותב תיטסיטטס הניחבמ

-ורפא םיאבכמ רתוי ,טרפבו ,ללכב תויעזג טועימ תוצובקל םיכייתשמה םיאבכמ

 לבוסה ןבל יאבכ ,םירתועה .ןחבמה תא רשאל אל הייריעה הטילחה ןכלו ,םייאקירמא

 הטלחהב ,הייריעה יכ ונעט ,ןחבמב וחילצה רשא ,ינאפסיה אצוממ יאבכו היצקלסידמ

 ולביק בורה תעד יטפוש תשמח .ןויוושל דגונמה ןפואב הלעפ ,ןחבמה תא רשאל אלש

 .ןויוושה תא הרפה ןחבמה תא רשאל אלש הייריעה תטלחהש ועבקו םירתועה תנעט תא

 דומעל הלוכי הניא ,עזג סיסב לע ,ןחבמה תואצות תא רשאל הייריעה בוריס יכ עבקנ

 ידכ )strong-basis-in-evidence standard( הרקמה תוביסנב שרדנה יתייארה לטנב

 יתייארה לטנב הדמע אל הייריעה יכ עבקנ ,ןכ ומכ .הלפמ םודיקה ןחבמ יכ חיכוהל

 תעברא ,תאז תמועל .תוחפ תינעגופ תיפולח ןחבמ תטיש תמייק יכ חיכוהל שרדנה

 היונק תוכז םהל ןיא ,הדהא םיררועמ םירתועהש םגה יכ וסרג טועימה תעד יטפוש

 הביסמ ,הנימאהש רחאמ ,ןחבמה תא רשאל אלש תוכזה תדמוע הייריעלו ,םודיקל

 יכ ,טועימה תעד הסרג דוע .תועיבתל הפושח היהת ןחבמה תא לטבת אל םא יכ ,הבוט

 םיאבכש רחאמ קר ןחבמה תא הרשיא אל הייריעה היפל בורה תעד יטפוש תעיבק

 םיאבכל סחיב דחוימבו ינאפסיה אצוממ םיאבכל סחיב רכינ רועישב וב וחילצה םינבל

 ובש םודיקה ןחבמב םיבר םימגפ לש תויתוהמ תויארמ תמלעתמ ,םייאקירמא-ורפא

 ,תורחא תויריע שומיש ושע םהב םודיק ינחבמ לש םמויקמ םג ומכ ,הייריעה הרחב

 טפשמה תיב תערכה לע תרוקיבל( רתוי תוינויווש תואצות תופקשמ םהיתואצות רשאו

:ואר ,וז השרפב ינקירמאה ןוילעה

L. Guinier & S. Sturm “Trial by Firefighters” The New Yord Times (11.7.2009) 

– (HTTP:://WWW.NYTIMES.COM/2009/07/11/OPINION/11GUINIER.HTML(.

 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה– הלאדע89/042 ץ"גבב.74

 בוצקתה תא הפקתש הריתע הנודנ ,)8991(871 ,761 )5(בנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה

-כ( ביצקתב וקלח תאוושה סיסב לע יברעה רוביצל םינתינה תדה יתוריש לש ךומנה

02-כ( הייסולכואב וקלחל )2%  תיב ךא ,תיללכ התויה לשב התחדנ םנמא הריתעה .)%

 תקולחב רעפהמ תדמלנ ןיינעה תוביסנב יברעה טועימה לש ותיילפה יכ ןייצ טפשמה

 ללה :ואר ,ןידה קספ תאצות לע תרוקיבל( "ודעב רבדמ רבדה" תניחבב ןודנה ביצקתה
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 תושרה לש הדיקפת– תיללכ הנירטקודל תיתדוקנ הקיקחמ" וטניפ לטימו רמוס

לארשיב גוציי תחטבהו תנקתמ הפדעה "לארשיב תנקתמה הפדעהה רוציבב תטפושה

91  הילפאה" דרא-יקצול לכימו ןיבר םרוי ;)וטניפו רמוס :ןלהל( )4002(602 ,5

 :ןלהל( )1002(54 ,24 ,11 ןויליג ,טפשמה "יברעה רזגמה לש תכשמתמה תיביצקתה

 בצקותמ אל וא ללכ בצקותמ אל היסולכואב םיוסמ רזגמ רשאכש ,ןאכמ .))יקצולו ןיבר

 הילפה לע האצותה ןחבמ יפ לע דיעהל יושע רבדה ,הייסולכואב יסחיה ורועיש יפ לע

 השוריפ ןיא יסחיה רועישהמ הלק הייטס ,תאז םע .)007 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב(

 .)281 'מעב ,ןימלעה יתב– הלאדע( האצותה ןחבמ יפ לע םג הילפה חרכהב

 םיבאשמ תפסוהו ביצקת יצוליא

 תומיוסמ תוביסנב יושעה ,לקשמ-דבכו יניינע לוקיש אוה יביצקת לוקיש.84

 ןיא ומצעלשכ יביצקת ישוק ,תאז םע .םזילרולפהו ןויוושה תונורקעמ הייטס קידצהל

 םלוה וניאש ןפואב ונממ םיקלח ועגפייש ןפואב רוביצל תורישה םוצמצ קידצהל וב

 םסרופ[(ךוניחה דרשמ 'נ י"לת רפס יתב ןעמל ךוניחה ןרק30/6818 ץ"גב( הלא תונורקע

 .)י"לת ןיינע :ןלהל( )ןישח טפושה 'בכ לש וניד קספל92 הקספב ,)4002.21.2 ,]ובנב

 םה םא ףא ,םידחוימ םידעצ טוקנל הבוח תילהנמ תושר לע לטותש רשפא םיתעל

 העונתה ןיינע :ואר( ןויווש גיהנהל ידכ ,םיפסונ םיבאשמבו ףסונ ץמאמב םיכורכ

 .)יקצולו ןיברו וטניפו רמוס ,רימט לש םהירמאמ ;.ן.כ.ל ןיינע ;863 'מעב ,תיתרוסמה

 יוניפמ תוחפ אל ,תיתרבח הניחבמ ,הווש ןויוושה ןורקע" יכ הז רשקהב רמאנ רבכו

 .)םש ,תיתרוסמה העונתה ןיינע( "הפשא

תנקתמ הפדעהו יביטקא ןוקית– תואצותב ןויווש

 לש ילכב שומישה ןיבל האצותב ןויווש לש הדימה תמא ןיב קודה רשק שי.94

 תושרהש ךכב ,תנקתמ הפדעה לש ילכב שומישה וא תמייק תותיחנ לש יביטקא ןוקית

 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב( רבעב תותיחנמ לבסש ימל רתוי ןתיל ךרטצת תילהנמה

307 - 107(. 

 ךפוהמב הילפה וב םיאורו ,תנקתמ הפדעה לש ילכל תופירחב םידגנתמה שי

)reverse discrimination(. ןיב ,הבוטל ןיבו הערל ןיב ,הנחבה לכ תללוש וז השיג 

 תוליהק לע הנגהה" יתשנבנב לייא :ונייע( "עבצל ןורוויע" תניחבב טועימה ןיבל בורה
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 הנידמה ,וז השיג יפ לע .))3002(964 ,364 גטפשמ ילע "טפשמה-יתבב םיטועימ

 וליאו .תרחא וא וז הצובק אכדלמ וא ךומתלמ ענמיהל ,תוילרטינ לע רומשל תביוחמ

 ןורוויע" אלו "םיעבצ תועדומ" תשרדנ ,תנקתמ הפדעהב תכמותה השיגה יפ לע

 ןושרג :ונייע( תמיוסמ הייסולכוא םע ביטיהל האב וז תועדומש לככ ,"םיעבצ

64 ,32 וכטפשמ ינויע "לארשי-תנידמבו תילרביל הרבחב תוברתל תוכזה" קינבוטנוג

 .)קינבוטנוג :ןלהל( ))ג"סשת(

 תוקדצההו יתוהמ ןויווש תמשגהל תנווכמה הקיטקרפ איה תנקתמ הפדעה

 ןוקיתל ןווכמה ,ןקתמה קדצה ןועיט :םייזכרמ םינועיט רפסמ לע תוססובמ המויקל

 תוצובק קזחל שקבמה ,יתקולחה קדצה ןועיט ;תומיוסמ תוצובק יפלכ ושענש תולווע

 תרדחה תועצמאב תנווגמ הרבח תריציל ןווכמה ,םזילרולפה ןועיט ;ולפוהש תומיוסמ

 ילארשיה ןוכמה לש42 הדמע ריינ ;891 'מעב ,וטניפו רמוס :ואר( תונוש תופקשה

 תוצלמהו תוינידמ תרדגה :לארשיב תנקתמ הפדעה ןח ןבא-קירדומ הליה– היטרקומדל

 .))0002(51 ,9הקיקחל

 ומכ תונוש ןיד תוארוהב תנקתמ הפדעהב ךרוצל ותעד ןתנ ילארשיה קקוחמה

 תוינידמ לש ץומיאל( תויתלשממ תורבחב םירוטקרידכ םיטועימ ינבו םישנ יונימ תבוח

 יעקרקמ להנמ 'נ ןטיבא88/825 ץ"גב :המגודל ואר ,הקיספב תנקתמ הפדעה לש

59 'מעב ,.ן.כ.ל ןיינע ;)9891(992 ,792 )4(גמ ד"פ ,לארשי - 69(.

 םוקמ ,תנקתמ הפדעה לש תוינידמ תושרה לע תופכל טפשמה תיב יאשר םאה.05

 )"השעת לא"( היילפה עונמל הדעונש תוברעתה אל ?הקיקחב רדסוה אל רבדה וב

 ,םנמא .)"השע"( םייביטקא-םייביטיזופ םידעצ תושרה לע תופכל התרטמש תוברעתהכ

 תדוקנשכ" ,םיתיעלש ךכב הריכה הקיספה ךא ,רתוי גירח תוברעתה לש ינשה גוסה

 איבהל ידכ רתוי ול קינעהל ךרוצ שי ,והער לשמ התוחנ רחאה לש תיתלחתהה אצומה

 םע' תתומע89/6094 ץ"גב ;12 'מעב ,רוצילא ןיינע :ואר( "...ןויווש ידיל םיינשה תא

615 ,505 )2(דנ ד"פ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ 'נ תוברתו ךוניח ,ןופצמ תד שפוחל 'ישפוח

 ןיא המלש היסולכואל וב םוקמ,םידחוימ םיבצמב יכ םיסרוגה שי ,הז עקר לע .))0002(

 טוקנל תושרה לע ףוכאל טפשמה תיב לוכי ,םיבאשמל וא תויונמדזהל תושיגנ

807 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב( תנקתמ הפדעה לש תוינידמב - 707(.

יתקולח קדצו תואצותב ןויווש
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 הקולחב וניינעש יתקולחה קדצה ןורקע אוה ,ןויוושה ןורקע לש ףסונ טביה.15

 תושרה יכ עבקנ הקיספב .תיתצובק הביטקפסרפב ,םייתרבח םיבאשמ לש תינויווש

 ךרעכ ,הילוקיש תרגסמב יתקולחה קדצה ןורקע תא ןובשחב איבהל תבייח תילהנמה

 רש 'נ לארשיב יטרקומדה חישה ןעמל ,שדח חיש תתומע00/442 ץ"גב :ואר( לקשמ דבכ

66 ,52 )6(ונ ד"פ ,תוימואלה תויתשתה -  יעקרקמ" זרא-קרב הנפד:ונייעו ,)2002(46

לארשיב יתקולח קדצ "ילהנימה ךילהב יתקולח קדצ :הטרפהל ירוביצ לוהינ ןיב לארשי

302)0002((.

 םיקחשמ שרגמל םילושמ םיבאשמ תואצקה ראשו תוכימת יפסכ :םייניב תנחת.25

 הביצמ תילהנמה תושרה .הליחתכלמ ךכל תביוחמ התייה אלש ףא תושרה המיקהש

 אוביו הלעי םכרד רובעל חילצמש ימ קרש ,םיניחבת תומדב םירעש שרגמה חתפב

 וז הדוקנבו ,תוצובק רפסמ תולועש שיו שרגמל הלוע דבלב תחא הצובקו שי .שרגמל

 טפשמה תיבו שי .שרגמל סנכיהל ןדיב הלעש "ןויוושה תוצובק" תא ןחוב טפשמה תיב

– ןווכמב אל םאו ןווכמב םא– הדימה לע רתי םירצ שרגמה חתפב םירעשה יכ אצומ

 תבחרה .שרגמל סנכיהל הנלכות תורחא תוצובק םגש ךכ םירעשה תבחרה לע הרומו

 ךות ףא םיתיעל ,תיתקוח הירלקפסאב יתוהמ ןויווש לש השיג ךותמ תישענ םירעשה

 תיבו שי .יתקולח קדצו תנקתמ הפדעה ,יביטקא ןוקית תומדב "דבכ קשנ"ב שומיש

 שרגמל וסנכנש תוצובקה ךא ,םייוארו םיבוט שרגמל הסינכה ירעש יכ אצומ טפשמה

 וזו ,תוברעתהל םוקמ שיו ןמצע ןיבל ןניב הווש סחימ תונהנ ןניא ,אשדה רכל ולע רבכו

 .ילהנמה טפשמה לש הירלקפסאב תישענ

 תויושר לע םג םילח ילהנמהו יתקוחה ןויוושה תונורקעש ךכ לע ונדמע

 הרדגוהש הצובקה לע רפסמ םילימ םידקנ ,ונניינעב הלא תונורקע םשיינ םרט .תוימוקמ

 .תרערעמל תוסחייתה ךות "האגה הליהק"כ ןידה קספ חתפב

 "הדושח" היסולכואכ האגה הליהקה

 ,"דושח" יתצובק ךויש לע תססובמה הילפה איה תינימ הייטנ סיסב לע הילפה.35

 המרונ רשאכ .)111 'מעב ,רימט( ןויוושל תוכזה לש "השקה ןיערג"ב תללכנ איה וזככו

 ,הייסולכואב תומיוסמ תוצובק לש םיסרטניאב וא תויוכזב הרואכל תעגופ תמיוסמ

 )”suspect classification“( "דושחה ןוימה" ןחבמ תא ליעפהל טפשמה תיב לע המוש
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 הניחבל .)201 'מעב ,רימט( )”strict scrutiny“( תינדפק הרוצבהמרונה תא ןוחבלו

 L. H. Tribe AMERICAN :ואר ,ינקירמאה טפשמב תוכלהה לש תבחרומ

CONSTITUTIONAL LAW (2nd ed.) 1456-1553 (1988). הילפהה יסיסב ןיב הנחבהל 

 ססנרפ :ונייע ,)'וכו תולבגומ ,תינימ הייטנ ,העד ,ליג ,םואל ,תד ,ןימ ,עזג( םינושה

 ,522קרב רפס "תיטרקומדו תידוהי הנידמב ןויווש :קרב ןרהא אישנה לש ונקויד" יאדר

622 - 722)9002(.

 םייונישה תא ףקשמ הירבחו האגה הליהקה לש הניינעב לארשיב טפשמה.45

 איה לארשיב הרבחה לש התדמע .תילארשיה הרבחב םינשה תצורמב ולחש תורומתהו

 םינותנל סחייתהל שיש םשכ ,תויטנרפידניאב תינימ הייטנל סחייתהל ןידה לע יכ

 תמייק ,ןכ ומכ .דועו ןימ ,םואל ,עזג ,ליג ומכ ,הצובק לש וא םדא לש ותוהזב םירחא

 הדמע .הערל םתולפהל וא האגה הליהקה ירבח לש םהידעצ רצהל ןיא יכ הבחר המכסה

 ,תינימ הייטנ סיסב לע הילפה לע תרסואה הקיקחב ןהו הקיספב ןה יוטיב ידיל האב וז

 .הז אשונב "ךרדה ינבא"מ קלח קר ןלהל רוקסנו

 לע ילילפה רוסיאה תא הלטיבוןישנועה קוח תא תסנכה הנקית8891 תנשב

891-ח"משתה ,)22 'סמ ןוקית( ןישנועה קוח( םירבג ןיב ןימ יסחי  ;)26 ח"ס ,8

 לע הרסאוהדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח תא תסנכה הנקית2991 תנשב

-ס"נשתה ,)ןוקית( הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח( תינימ הייטנ סיסב לע הילפה

 ;)73 'מעב ,2991.1.2 םוימ7731 ח"ס ,2991

 ןתנוי 'נ לארשיל ריוא יביתנ לע לא49/127 ץ"גבב עבקנ ,4991 תנשב

 הסיט יסיטרכ קינעהל לע-לא תרבח לש גהונה יכ,)4991(947 )5(חמ ד"פ ,ץיבולינד

;יקוח יתלבו לוספ אוה ,הנוש ןימ ינב םהשכ קר םידבוע לש גוז ינבל םניח

 תלפשה לע רסואה ןפואב ,ערה ןושל רוסיא קוח תא תסנכה הנקית7991 תנשב

 ,)5 'סמ ןוקית( ערה ןושל רוסיא קוחל )4(1 ףיעס( תינימה ותייטנ וא ונימ ללגב םדא

 ;)07 'מעב ,7991.2.82 םוימ2161ח"ס ,7791-ז"נשתה

– טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה79/372 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ הנש התואב

 ד"פ ,טרופסהו תוברתה ךוניחה רש 'נ לארשיב םילאוסקסיבו תויבסל םילאוסקסומוה ןעמל
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 השדקוהש תינכת רודיש עונמל ךוניחה רש תטלחה הלטוב ורדגב ,)7991(228 )5(אנ

 ןולא :ואר ,וילע תרוקיבו ןידה קספ לש חותינל( האגה הליהקל םיכייתשמה רעונ ינבל

587 דלשממו טפשמ "?תונלבוס וא דובכ– תוילאוסקסומוהו טפשמה יתב" לארה

)8991((;

 הדרטה" רידגמה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה תא תסנכה הקקוח8991 תנשב

 וא ונימל סחיב םדאל תינפומה הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה"כ ,רתיה ןיב ,"תינימ

 ,תינימ הדרטה תעינמל קוחל )5()א(3 ףיעס( "תינימה ותייטנ תוברל ,ותוינימל

 ;)661 'מעב ,8991.3.91 םוימ1661 ח"ס ,8991-ח"נשתה

 ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק-רנרב לוקינ99/9771 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ0002 תנשב

 תיבסל השיא םושרל םינפה דרשמל הז טפשמ תיב הרוה ורדגב ,)0002(863 )2(דנ

 ומש תא ףיסוהלו ,היינשה ומאכ ,םייחל התפתוש לש הנב תא תירבה תוצראב הצמיאש

;הלש תוהזה תדועתב

 לודגה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ00/392 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ הנש התואב

 ןידה תיב תטלחה תא הז טפשמ תיב לספ ורדגב ,)0002(813 )3(הנ ד"פ ,םילשוריב

 ;םייחל התפתוש םע היתונב ןיב שיגפהל השורג השיא לע רוסאל לודגה ינברה

 םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח תא תסנכה הקקוח הנש התואב ,ןכ ומכ

 םוימ5671 ח"ס(0002-א"סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו

 תוריש וא רצומ תקפסהבתינימ הייטנ תמחמ הילפה לע רסואה )85 'מעב ,0002.21.12

 )א(3 ףיעס( ירוביצ םוקמב תוריש ןתמב וא ירוביצ םוקמלהסינכ ןתמב ,ירוביצה

 ;)קוחל

 הילפה לע רוסיא הפיסוהו ,םיזרכמה תבוח קוח תא תסנכה הנקית2002 תנשב

-ב"סשתה,)21 'סמ ןוקית( םיזרכמה תבוח קוח( זרכמ תרגסמב תינימ הייטנ תמחמ

 ;)001 'מעב ,2002.1.12 םוימ4281 ח"ס ,2002

 היפל ,ו441 ףיעס תארוה הפסוהו ,ןישנועה קוח תא תסנכה הנקית4002 תנשב

 הייטנ תמחמ רוביצ יפלכ תוניוע לש עינממ תוריבע ןללכבו ,האנש תוריבע לע שנועה
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 הרימחמ הביסנ– רוביצ יפלכ תוניוע וא תונעזג עינממ תוריבע( רתוי רומח אהי ,תינימ

 ;)41 'מע ,4002.11.71 םוימ1691 ח"ס ,4002-ה"סשתה ,)28 'סמ ןוקית(

 הפיסוהו ,6991-ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוח תא תסנכה הנקית הנש התואב

-ה"סשתה ,)2 'סמ ןוקית( הלוחה תויוכז קוח( תינימ הייטנ סיסב לע הילפה לע רוסיא

 ;)62 'מעב ,4002.11.92 םוימ2691 ח"ס ,4002

 יטפשמה ץעויה 'נ קקח-סורי10/08201 א"עב ןידה קספ ןתינ5002 תנשב

 אל תינימ-דח תויגוז יכ ,בור תעדב ,עבקנ ורדגב ,)5002(46 )5(טנ ד"פ ,הלשממל

 ;וגוז ןב ידלי תא ץמאל גוז ןבמ תורישכ תללוש

םילשורי זוחמ דקפמ 'נ בהז-ישמ60/8898 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ6002 תנשב

;םילשוריב הוואגה דעצמ םויק דגנ תוריתע וחדנ ורדגב ,)6002.21.72 ,]ובנב םסרופ[(

 ןיסולכואה להנימ להנמ 'נ ירא-ןב50/5403 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ הנש התואב

 םושירה דיקפל טפשמה תיב הרוה ורדגב ,)6002.11.12 ,]ובנב םסרופ[(םינפה דרשמב

 ןיאושינ סקט לארשיל ץוחמ ךרעש ינימ-דח גוז ,יושנ גוזכ םושרל ןיסולכואה םשרמב

;הנידמ התואב רכומה יחרזא

 זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב70/7725 ץ"גבב ןידה קספ ןתינ7002 תנשב

 דעצמ לש ומויק דגנכ הריתע התחדנ בוש ורדגב ,)7002.6.02 ,]ובנב םסרופ[( םילשורי

;םילשוריב הוואגה

 םיקסעומה תולבגומ םע םישנאל תויוכז קוח תא תסנכה הקקוח הנש התואב

 ,054 'מעב ,7002.8.8 םוימ9012 ח"ס ,7002-ז"סשתה ,)העש תארוה(םימקתשמכ

.)קוחל4 ףיעס( תינימ הייטנ תמחמ הילפה לע רסואה

 תרגסמב ףא תומיוסמ תוביסנב רכוה תינימ הייטנ תמחמ הילפהה רוסיא

 הנידמ קרב ;)ו"סשת(753שומישו הקזחה :ןינק יניד ןמסיו עשוהי :ואר( יטרפה טפשמה

24 ,73 גטפשמ ילע "תילכלכ הירואת לש טבמ תדוקנמ יטרפה רזגמב הילפה רוסיא" -

 הניאש הטיפש לש הכרע לע :תלבוקמה ךרדב אל ךא בל םותב" ןרק הלה ;)ג"סשת(34

.))9002(611 ש"ה ,644 ,114קרב רפס "םהמ )םייזוח( תולובג תעדוי
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 רושע"כ לארשיב םיעשתה תונש תא וראית םידמולמ יכ אופא אלפיי אל.55

 םינשב תילארשיה טפשמה תטיש הרבעש םייטפשמה םייונישה תאו ,"ילאוסקסומוהה

 החתיפ לארשיב הרבחה ."תילאוסקסומוה תיטפשמ הכפהמ"כ ,הקיספבו הקיקחב ,ולא

 ירבח תוכז םודיק ךות תינימ הייטנ עקר לע הילפה ינפמ הנגה ינונגנמ םינשה תצורמב

 הקיקחבו הקיספב תוחתפתהב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,תאז .ןויוושל האגה הליהקה

 תיטפשמה הכפהמה לש התליפנו התיילע" לארה ןולא :ואר( ליעל רקסנ הקלח קרש

 חתפב לארשיב תוברתו טפשמ רנטואמ םחנמ ;)2002(591 ז טפשמה "תילאוסקסומוהה

132 תחאו םירשעה האמה - 032)8002((;Amit Kama “From Terra Incognita to 

Terra Firma: The Logbook of the Voyage of Gay Men’s Community into the 

Israeli Public Sphere” 38(4) Journal of Homosexuality 133-162 (2000)(. אל 

 תנידמ לש התויהל םידדמה דחא איה האגה הליהקה ירבחל תוסחייתהה יכ ןייצל רתומל

 חרזמה תונידמ לש ןלוככ-ןבורב בצמהמ לידבהל ,תיטרקומד-תילרביל הנידמ לארשי

 תונוטלשה ידי לע ןה ,האגה הליהקה ירבח םיפדרנ ןהב ,תוקוחרהו תובורקה ןוכיתה

 דא'גינדמחא ןאריא אישנ לש םיחכשנ יתלבה וירבד תא ריכזנו( הרבחה ידי לע ןהו

 הילגנא לש ןוילעה טפשמה תיבבש דועב ,םילאוסקסומוה ללכ ןיא ןאריאבש ןעטש

 תושקבמה הילגנאב תויושרה דגנ ינאריא לאוסקסומוה לש הריתע תדמועו היולת

 .ןאריאל בושי םא וייחל ששחמ הילגנאב טלקמ שקבמ אוה הרדגב ,וצראל ובישהל

-http://www.supremecourt.gov.uk/current :ואר

cases/CCCaseDetails/case_2009_0054.html(. 

 הקיספה עקר לעו ילארשיה קקוחמה ידי לע ועבקנש ןידה תוארוה עקר לע.65

 ,תורמסמ עובקל ילבמו ,ליעל ורקסנש יפכ ,האגה הליהקה ירבח לש םניינעב הקסעש

 תוכזה לש תללוכ תיתקוח הסיפתב אלא ,תויוכז לש "םייא"ב רבודמ ןיא רבכ יכ המוד

 הקיקחהמו הקיספהמ יכ אוה ונניינעל בושחה.תינימ הייטנ תמחמ הלפומ תויהל אלש

 תלעב "הדושח" הצובק םיווהמ האגה הליהקה ירבחש ךכב הרכה שי יכ הלוע ליעלד

 תאצמנ תינימ הייטנ לש םימעטמ הילפה יכ ,הילפה ינפב הנגה הנועטה תנחבומ תוהז

 ןיד םא רוהרהל( הדיפקב התוא ןוחבל שי וזככו הילפהה ירוסיא לש "השקה ןיערגב"

 תוכייתשה תמחמ הילפה ןידכ תיסיפ תולבגומ תמחמ וא תינימ הייטנ תמחמ הילפה

 .)31 ש"ה ,82 'מעב ,קינבוטנוג :ואר ,תיתד וא תימואל
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 ,תיטילופ הניחבמ תיסחי השלח םג האגה הליהקה תצובק יכ ןייצל רתומל אל

 הירבח לש תינימה תוהזה ןיב היצלרוק רדעיה לשב םאו ,הייסולכואב הרועיש לשב םא

301 'מעב ,רימט :וושה( תרחא הביסמ םאו ,אקווד םיוסמ יטילופ העבצה סופדל - 201(. 

 ,רוביצה ברקב הדהאמ תינהנ ןויוושל ןתשירדש ,תורחא "תודושח" תוצובקמ לידבהל

 הנהנ אל האגה הליהקה לש הקבאמ ,תויולבגומ םע םישנא וא םישנה תייסולכוא ומכ

 העיתרו תודגנתה םינוש םיגוח ברקב ררועמ אוהש רשפא ףאו ,המוד הדהאמ חרכהב

 ,וטניפו רמוס :וושה( םיילילשםיפיטואירטסו תומודק תועד ,תומגיטס תוברעמה תישגר

 ןכו ,םיברעה לארשי יחרזא לש םתיילפהל לארשיב הרבחה תוסחייתה יבגל ,802 'מעב

 תלשממ 'נ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה89/4296 ץ"גבב רימז 'י טפושה 'בכ ירבד

.))1002(82 ,51 )5(הנ ד"פ ,לארשי

 תאצמנ היפלכ הילפההש "הדושח" הצובק האגה הליהקה תויה עקר לע.75

 דשחה סיסב תא ןיבהל ןתינ ,הקיקחב םיעובקה הילפהה ירוסיא לש "השקה ןיערג"ב

 הייריעה :תויצקידניא רפסמ ךכל .הייריעה דצמ היפלכ תנווכמ הילפהל תרערעמה לש

 יפכ םירחא םיפוג יבגל ןכ התשע אל ךא ל"כשחה תויחנהבדומעל תרערעמהמ השרד

 יפכ םינשה ךרואל תרערעמה לומ הייריעה תולהנתה ;אמק טפשמ תיב ידי לע עבקנש

 תויואטבתה ;להנל תרערעמה הצלאנש םיברה םייטפשמה םיכילהב יוטיב ידיל האבש

 תרערעמה תוליעפש הדבועהו ;תרערעמה תוליעפ דגנ םדוקה ריעה שאר לש תויבמופ

 קספל28 ףיעסב .ןיפיקעב וא ןירשימב הייריעה ידי לע ללכ תכמתנ אל םינשה ךרואל

 לולשל תנמ לע תויבקע רסוחב תלעופ הייריעה יכ זמרנ ףא רוצ תטפושה לש הניד

 תאצקה םוחתמ אצוה רדגמה אשונ רשאכ ,3002 תנשב ,ךכ .תרערעמהמ הכימת

 דמעמ םודיקל תוליעפב הכימתל תרערעמה תשקב התחדנ ,הייריעה לש תוכימתה

 תשקב התחדנ ,5002 תנשב ךא ."רדגמ חופיטב" תקסוע איהש םעטה ןמ השיאה

 תרתועה תא תוארל ןיאש םעטה ןמ השיאה דמעמ םודיקל תוליעפב הכימתל תרערעמה

 יכ תרערעמה לש התנעט ןאכמ .הליהקב םישנה דמעמ חופיטבו םודיקב תקסועש ימכ

 .הנממ "םיחרוב" ולא ךא םיניחבתהרחא "תפדור" איה םינשה ךלהמב

 תחוורל תוליעפב תוכמות לארשיב תויזכרמ םירע לש תויריע יכ ףיסוהל שי ךכל

 ,ופי-ביבא-לת תויריע ,המגודל ,ךכ .ןמצעב וזכ תוליעפ תומייקמ וא האגה הליהקה

 םילעופה תודסומל תוצקמ ,ןוילע-לילג תירוזאה הצעומהו תליא ,עבש-ראב ,הפיח

 תוצקמ ןהש יפכ )םינקתו םינבמ ,םיתוריש( ףסכ הוושבו ףסכב ,האגה הליהקה תחוורל

 תויריעב השענה תריקסל( תורחא הייסולכוא תוצובק תומדקמה תותומעל םיביצקת
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 דמעמ םודיקל הדעוול שגוהש ךמסמה ואר הז אשונב תורחא תוימוקמ תויושרבו

-יבה ,תיבסלה ,תילאוסקסומוהה הליהקה :הילפאו תובלתשה"3002.6.61 םויב השיאה

– "ימוקמה ןוטלשה לומ סרדנ'גסנרטהו ,תילאוסקס

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/docs/m00655.rtf(. לש רוביצל התעדוה ואר ןכ 

 ופי-ביבא-לת תייריע הנימזמ וב ,)םיגצומה קיתב211/ע חפסנ( ביבא לת תייריע

 הליהקה ,טרופס ,תד ,החוורו תואירב ,תונמאו תוברת יאשונב הכימת תלבקל תושקב

 ,והשלכ ןפואב ,תכמות הניא םילשורי תייריעש הדבועה .דועו םייתד םיטועימ ,האגה

 תויזכרמהו תולודגה םירעה ףונב גירח אופא הווהמ ,האגה הליהקה תחוורל תוליעפב

.לארשיב

01-כ הווהמ האגה הליהקה ,תרערעמה תנעטל.85  ריעה יבשותו ,היסולכואהמ%

 תוצראב ךרענש יזניק תוינימה רקוח לש רקחמ ךמס לע ,תאז( ללכהמ םיאצוי םניא

 קיודמה רועישל רשאב תורמסמ עובקל ךירצ וא ןתינ יכ רובס יניא .)8491 תנשב תירבה

 ,רוביצב ףשחיהל םינכומ םניאש שיש דוע המ ,הייסולכואב האגה הליהקה ירבח לש

 תינויקיק הצובקב רבודמ ןיאש ךכביד ,ונניינעל .)111 'מעב ,רימט( "ןוראב" םירתונו

 רבודמ אלא ,"םישישב לטב" וא ירעזמ אוה היסולכואב הירבח רועישש הצובק וא

 תרערעמה ,האצותה ןחבמ יפ לעש ,ןאכמ .לטובמ וניא הייסולכואב הרועישש הצובקב

.םילשוריב האגה הליהקה ירבח לש יסחיה םקלח תא םלוהה רועישב הכימת תלבקמ אל

 אטבתהש יפכו ,הייריעהמ איהש הכימת לכ תלבקמ הניא תרערעמה ,השעמל

 יהשלכ הרכהל םיכוז םניא האגה הליהקה ירבחו תרערעמה ,ונינפבש ןוידב החוכ אב

 קלח הווהמה תוהז תצובקכ האגה הליהקה ירבחב הרכהה רסוח יכ המוד .הייריעה דצמ

 ילתכ לא בושו בוש םתוא איבמש אוה ,םיידוחיי םיכרצ הלש ,תימלשוריה תוירוביצהמ

:"ול רסחש תא קעוצ םדא" ירהש ,םינענ םניאו םיקעוצ םתויהב טפשמה תיב

ול רסחש תא קעוצ םדא"
ןוחטיב קעוצ ןוחטיב ול רסח
תוידדה קעוצ תוידדה ול הרסח
הוואג קעוצ הוואג ול הרסח
דחי קעוצ דחי ול רסח
ול רסחש תא קעוצ םדא
 "...קעוצ אל- ול רסח אל

.)"ול רסחש תא קעוצ"לאירא ריאמ(
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 תא ןחבנ תוכימת יפסכ לע ןויוושה ןורקע תלחה עקר לע .טרפה לא ללכה ןמו.95

 רושקה לכב ןמרקוצ יניחבת לש םתוריבסו םתוינויווש תא ןחבנ .תרערעמה לש הניינע

 לש התשקב תייחד תא ןחבנ ,ןכמ רחאלו ,תוברתה ףגאמ תרערעמה לש התשקבל

 .םיריעצו רעונ םודיקל הביטחהמו הרבח ףגאמ הכימתל תרערעמה

תופטושה תוכימתה לולסמב הכימתל ןמרקוצ יניחבת תניחב

 תודסומב תופטושה תוכימתה לולסמב הכימתה תא םידקממ ןמרקוצ יניחבת.06

 תוברתה להנימ ידי לע ורכוה רשאו תיעוצקמה תונמאה ימוחתב הריציב םקוסיע רקיעש

 ףסה יאנתב הדימעל השירד ןיא םיטקיורפ לולסמב .טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמב

 םייתנש-בר וא םיימעפ-דח םיטקיורפ םימייקמה תודסומל ןתנית הכימתהו ,םייעוצקמה

 ,"רולקלופהו תיברעה תוברתה ,לארשי תשרומ ,םיבבוחה ,תיעוצקמה תונמאה" ימוחתב

."תוברת עוריא"ב רבודמש דבלבו

 תיתוברתה תוליעפה חכונ התוא םילפמ ןמרקוצ יניחבת יכ תנעוט תרערעמה

 ירה ,תנווכמ הילפהב רבודמ ןיא םא םגו ,הלש יתליהקה זכרמב תמייקמ איהש הפ ֵנָעה

 .תיתאצות הילפה רעצמל ונינפלש

 םיפוג יכו ,םיריבסו םיינויווש םה ןמרקוצ יניחבת יכ הייריעה תנעוט ,דגנמ

 תוברת תוליעפ םימייקמה םיפוג םללכבו– תוברתה ימוחתב תוליעפ םימייקמה םיבר

 .הייריעהמ הכימתל םיכוז םניא– טועימ תויסולכואל תדחוימ

 יתלבו תיעוצקמ תירוביצ הדעוו איהש ,ןמרקוצ תדעוו יכ השיגדה הייריעה

 לע הצילמהו היתונקסמ תא הרסמש דע יצחו הנשל לעמ הכודמה לע הבשי ,היולת

 תויריע ידי לע ,םנושלכו םבתככ ,וצמוא ןמרקוצ יניחבת .תוכימת ןתמל םיניחבת

 םתויה לע דמלל ידכ וב שיש רבד ,הפיח תייריעו ופי-ביבא-לת תייריע תמגודכ תופסונ

 טפשמ תיב ידי לע ורשוא ףא ןמרקוצ יניחבת הייריעה תנעטל .דחאכ םיריבסו םיינויווש

 בישמה לש ותוכזל עגונ אוהש לככ לבקתמ רוערעה" יכ עבקנ םש ,60/5095 ם"עעב הז

 אתגולפ ךכב תוארל שיש ךכ ,"תונמאו תוברת ביצקתמ תוכימתל ).ע.י– תרערעמה(

 .הקוספ



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 םעע

45

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400052\343-09.doc

 איבהל הלולע ןמרקוצ יניחבת יפ לע ףסה תושירדמ "התחפה" ,הייריעה תנעטל

 ןפואב ,דואמ לודג היהי הז לולסמב הכימתל םיאכז ויהיש תודסומה רפסמ ובש בצמל

 "םירוריפל ררופתת" הכימתהש ךכ ידכ ,תודסומה וכזי םהב הכימתה ימוכס ונטקי ובש

 זכרמה ןיינע ;759 'מעב ,תידוהי תושדחתהל םינפ ןיינע :וושה( )רוריפה ןועיט :ןלהל(

.)61 הקספב ,םזילרולפל

 ,תופטושה תוכימתה לולסמב תודסומב הכימתל ןמרקוצ יניחבת ,רומאכ.16

 וז .תיעוצקמה תונמאה ימוחתב הריציבםקוסיע רקיעש תודסומב הכימתה תא םידקממ

 וניא םקוסיע רקיעש תודסוממ לידבהל הלא םיניחבתב העבקנש ןויוושה תצובק

 .תרערעמה םהיניבו ,תיעוצקמ תונמאב

 תוטלחהבו םיניחבתב ברעתהל טעמי טפשמה תיבש איה אצומה תדוקנ

 םילוקיש לע ססבתהב ,ןמרקוצ תדעוו תמגוד ,יעוצקמ ףוג תוצלמה ךמס לע ולבקתהש

 'נ היזיוולטו עונלוק ירצוי דודיעלו םודיקל השדחה ןרקה60/7459 ץ"גב( םייעוצקמ

2.4.41 ,]ובנב םסרופ[(עונלוקל תילארשיה הצעומה  )םש תואתכמסאהו6 הקספב ,)800

 .)השדחה ןרקה ןיינע :ןלהל(

 ,התילכתו תכמתנה תוליעפה לש התוהמב בשחתהבו ,וז אצומ תדוקנ עקר לע

 לע בצינ םיניחבתה סיסב .םירז םילוקישב םיעוגנ םניאו םייניינע םה ןמרקוצ יניחבת

 ףקיה :םירטמרפ השולש יפ לע ,םילשורי ריעל המורת-תוכיא-תומכ לש שלושמ

 ,ךכ .תיתוברתו תיתונמא תובישחו ;תוברת תריבכ םילשורי בוצימל המורתה ;תוליעפה

 הקיסומל הימדקאה ,תינופמיסה תרומזתה ,לארשי ןואיזומ וז תרגסמב םיכמתנ ,המגודל

 ימוחתב הריציב םתוליעפ רקיעש םיפוגב הכימתה .דועו ןאחה ןורטאית ,לוחמו

 תילכתה שומימ םשלו ןיינעה תוהמ רואל תיניינע הינפ לע תיארנ תיעוצקמה תונמאה

 תונמאה ימוחתב הריצי" גשומה יכ ןועטל ןתינ ,ןכא .תוברת תריבכ םילשורי בוצימ לש

 סונמ ןיא ךא ,תיביטקייבוא הכרעהל ןתינ וניאו ,אדירג יביטקייבוס אוה "תיעוצקמה

 ;872 'מעב ,רעונל יצרא ןורטאית ןיינע( תונמאו תוברת לש םימוחתב רבודמ רשאכ ךכמ

11 תואקספב ,םישגפמ ןיינע - 01(.

 רקיע"ש תודסומל ןתנית הכימת יכ עבוקה ןיחבתב יכ ןועטל ןעוטה לוכי.26

 ןויוושה תונורקעב עוגפל ידכ שי ,תיעוצקמה תונמאה םוחתב הריציב "םקוסיע

 ללוכה וביצקתמ םימיוסמ םיזוחא הצקמה דסומ ,ךכ .ריבס יתלב ןפואב םזילרולפהו
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 ,תמיוסמ הליהק לש םידחוימ םיכרצל הנעמ ןתונהו תיעוצקמה תונמאה ימוחתב הריציל

 תריציב קסוע דסומ ותואש תורמל וקוסיע "רקיע" הז ןיא ןכש ףסה יאנת תא רובעי אל

.תוברת תריבכ םילשורי בוצימל םרותו תיעוצקמ תונמא

 ןיחבתל ,תיתרוסמה העונתה ןיינעב וניד קספב סחייתה רימז 'י טפושה 'בכ

 רשא ,ולש תינדפק הניחב קידצהל םייושעה םימעטלו ,תוכימת יפסכ תקולחל יתומכ

 לולע אוה ,יניינע לוקיש לע ססובמ יתומכה ןיחבתה םא ףא .ותליספל ליבות םיתעל

 תא םהל תתל רשפאל אל וא ,םירחא םייניינע םילוקיש לולשלו ריבס יתלב לקשמ לבקל

 ןיחבתב שומיש ,ףסונב .)81 הקספב ,םזילרולפל זכרמה ןיינע :וושה( יוארה לקשמה

 םג ומכ ,םילודג תודסומ לש ינויער וא ידסומ לופונומ תריציל ששח הלעמ יתומכ

 ,רתוי םינטק תודסומ תועצמאב ,יוטיב ןתמ ענומ" יתומכה ןיחבתה .םזילרולפב העיגפל

 קר אל אוהש ,םזילרולפב םיעגופ םימייקה םינחבמה ,תאז הניחבמ .הנוש תיתד הסיפתל

 ןיינע( "תיטרקומד הרבח לש םינייפאמה דחא םג אוה אלא ,ןויוושה ןורקעל יוטיב

563 'מעב,תיתרוסמה העונתה -  םיניחבתל "קירזהל" אלא סונמ םיתיעל ןיא ,ןכל .)463

 ןיינע( םזילרולפה ןורקע תאו ןויוושה ןורקע תא תושרה ידי לע םיעבקנה ףסה יאנתלו

.)ןישח 'מ טפושה 'בכ לש וניד קספל92 הקספב ,י"לת

 ונינפבש הרקמה יכ רובס יניא ,םייתומכ םיניחבת יפלכ "תונדשחה" תורמל.36

 רטמרפה היה יתומכה ןיחבתה םש ,תיתרוסמה העונתה ןיינעב ןודנש ןיינעל המוד

 דחא ךא אוה יתומכה ןיחבתהש ,ונינפבש הרקמב ךכ אל .הכימת ןתמל ידעלבה

 ,םישגפמ ןיינעב םג ,המודב .ןמרקוצ יניחבתיפ לע םייזכרמה םירטמרפה תשולשמ

 רקיע רשא תוברת דסומל קר ןתנית תיפסכ הכימת ויפל ןיחבתה תא הז טפשמ תיב רשיא

 ויפל ןיחבת טפשמה תיב רשיא השדחה ןרקה ןיינעב םג ךכ .תיעוצקמ תונמאב וקוסיע

 רשא ףוג"כ רדגוה רשאו ,ידועיתה עונלוקה םוחתב החמתמה ףוגל קר ןתנית הכימת

57 תוחפל  ."ידועיתה םוחתב תוליעפל הנפומ וביצקתמ%

 יפסכ תקולחל תילהנמ תושר תצמאמש םיניחבתה וב םוקמ םג .דועו תאז

 חרכהב םה ןיא ,םזילרולפהו ןויוושה תונורקעב םיעגופ רוביצ תודסומל תוכימת

 םיימיטיגל םיסרטניאו םיכרע לומ ונזאל שיש יסחי ךרע אוה ןויוושה ךרע ןכש ,םילוספ

 וניד קספל22 הקספב ,בקעמה תדעו ןיינע( הרקמו הרקמ לכ לש ויתוביסנ יפל םירחא

 יבאשמו ףסכה יבאשמ ןיבל ןויוושה ךרע ןיב ןזאל שי ,המגודל ,ךכ .)קרב אישנה לש

 .)663 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע( שונאה
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 התויה לע הקלח אל תרערעמה םגש– ןמרקוצ תדעו יכ ינמוד ,ןנד הרקמב.46

 יצוליאב בשחתהב םיריבסו םייתדימ םיניחבת השביג– היולת יתלבו תיעוצקמ הדעוו

 תודסומה לש םצמוצמהו ןושארה לגעמה תא קר םיללוכ הלא םיניחבת .ביצקתה

 תיבב הפ ֵנָע תוברת תוליעפ תמייקמ תרערעמה .תיתוברתה היישעה בלב םילעופה

 אלא תוברתהו תונמאה ימוחתבהריציב םיקסועה תודסומה רדגב האב הניא ךא ,חותפה

 אל םילשורי ןורטאית ומכ דבכנ דסומ וליפא ,הייריעה הנעטש יפכ .תוברת תכירצב

 .ומצעב תוגצה רצוי וניאו תוגצה חראמה ןורטאית ותויהב ,הייריעהמ הכימת לבקמ

 תיתוכיא תרצוי תוליעפ תרערעמה םייקתש לככש ךכ לע תקלוח הניא הייריעה ףא ,ןכא

 תריציב התוליעפ רקיעש תרחא תינוגרא תרגסמב תיעוצקמה תונמאה ימוחתב תיתומכו

 הכימתל ףסה יאנתב דומעתש ןכתיי ,)האגה הליהקה לש ןורטאית ,המגודל( תוברת

 הכימתל תיאכזה ןויוושה תצובק ירדגב ללכיהל לכותו תופטושה תוכימתה לולסמב

 .תוברת ףגאמ

 תא דקמל הייריעה לש התטלחהב ברעתהל הליע האור יניאש ,רבד לש ומוכיס.56

 יניחבתל םאתהב תיעוצקמה תונמאה ימוחתב הריציב םתוליעפ רקיעש םיפוגב הכימתה

 לש וניד קספ תא תוארל שי םא הלאשל שרדנ יניא ,יתעגה הילא האצותה רואל .ןמרקוצ

 תלדה החתפנ ןידה קספב יכ ריכזא .הקוספ אתגולפכ60/5095 ם"עעב הז טפשמ תיב

 הדקימ אל תרערעמה ךא "םיילוש תוברת ילעפמ"ב הכימתל ןועטל תרערעמה ינפב

 .הז םוחתב יתריצי םרוגכ תלעופ איה יכ התארה אל אליממו הז אשונב היתונעט

םיטקיורפ לולסמב הכימתל ןמרקוצ יניחבת

 םימייקמה םיפוגל ןתנית םיטקיורפ לולסמב הכימת ,ןמרקוציניחבת יפל.66

 תשרומ ,םיבבוחה ,תיעוצקמה תונמאה" ימוחתב םייתנש-בר וא םיימעפ-דח םיטקיורפ

 הדימעל השירד ןיא םיטקיורפ לולסמב ,ונייהד ."רולקלופהו תיברעה תוברתה ,לארשי

 הסנכתהש ןמרקוצ תדעוו ."תוברת עוריא"ב רבודמש דבלבו ,םייעוצקמה ףסה יאנתב

 ללוכ" הז לולסמב בוצקתה יכ םוי ותואמ התטלחהב הריהבה ףא70.2.31 םויב

 יניחבתב ןיאש ,ןאכמ ."םידחוימ םיכרצ ילעב טועימ ירזגמו תוליהק לש םיטקיורפ

 תדמעל םג .תיתרבחה תואיצמב הלפמ טקפא םיטקיורפ לולסמב הכימתל ןמרקוצ

02 תנשל הוואגה יעוריאמ םיקלח ,הייריעה  ,תילאיצנטופ ,תרערעמה תא םיכזמ60

 .)םינוש םיעפומו םיסנכ ,עונלוק לביטספ( הכימתב
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 תנש רובע תיאכז התייה הל הכימתה תא הלביק אל תרערעמה ,תאז תורמל

 האור ידי לע רשואמ עוציב חוד הפריצ אלש רחאמ ,תאז .םיטקיורפ לולסמב6002

 ןובשח האור רושיא תאצמהל ףופכביכ הייריעה הריהצה ונינפב ךרענש ןוידב .ןובשח

 לולסמב הכימתה יפסכב תרערעמה תא הכזת ,תרערעמה השיגהש עוציבה חודל

 .₪ ףלא56 לש ךסב6002 תנשל םיטקיורפ

 איצמת תרערעמהש ךכל ףופכב יכ םירומ ונא ,הז ןיינעב םידדצה תמכסה חכונ

 הכימתה יפסכ תאתרערעמל ריבעהל הייריעה לע ,עוציבה חודל ןובשח האור רושיא

 .₪ ףלא56 לש ךס לע6002 תנשל םיטקיורפ לולסמב

 הוואגה יעוריאל הימוכיסב הסחייתה תרערעמה יכ ,ןייצא רגסומ רמאמב

 עוריא" םיווהמ ללככ הוואגה יעוריא םא הלאשהש ךכ ,דבלב6002 תנשל םיימלועה

 הז רשקהב .ונניינעב הערכהל תשרדנ הניא ,םיטקיורפ לולסמב הכימת ךרוצל "תוברת

 שמממה עוריא אוה ,הוואגה יעוריא תרגסמב ,הוואגה דעצמ יכ הנעט הייריעה יכ ןייצא

 םילשוריב תונגפהו םידעצמ תורשע םיכרענ ותומכו ,הכולהתהו הנגפהה תוכז תא

 .הכימתב םיכזמה תוברת יעוריא םיווהמ םניא הלא םידעצמו ,טועימ תוליהק לש תוברל

6002 תנשל הוואגה יעוריאמ םיקלחש הייריעה האצמש םשכ יכ הרעהב אופא קפתסא

 ןחבתש הילע הקזח ,םיטקיורפ לולסמב הכימת ךרוצל "תוברת עוריא" תרדגה לע םינוע

 לע םינוע םייתנשה הוואגה יעוריא ךותמ םיעוריא וליא ,ןפוא ותואב ,הנשו הנש לכב

.םאתהב גהנתו ,וז הרדגה

 ףגאמ תרערעמה ידי לע ושקבתנש תוכימתה תא ןחבנו רובענ ,וז הדוקנב

 .הרבח

הרבח ףגאב הכימתל הייריעה יניחבת

 התשענ רוערעה אושנ םינשב הרבח ףגאב הייריעה ידי לע תוכימת יפסכ תקולח.76

 םילהנימהו םיזכרמה לולסמ ;רעונ ינוגראו תועונת לולסמ :םילולסמ השולשב

 םילולסמה ינשב הרוערע הדקימ תרערעמה .השיאה דמעמ םודיק לולסמו ;םייתליהקה

 .דרפנב םהמ דחא לכ ןחבנו םינורחאה
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םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמ

:).ע.י– ילש השגדה( ןלהלכ םיעבוק הז לולסמב הייריעה לש הכימתה יניחבת.86

 רשא םייתליהק םילהנימו םיזכרמל ןתנית הכימת .1"
להנימ ןלהל– םיס"נתמל תיצראה הרבחה י"ע ורכוה
 םייתליהק םילהנימלו םיזכרמל הרבחל וא/ו ,יתליהק
.מ"עב םילשוריב
 יאמצע דיגאתכ םושר היהי יתליהק להנימ לכ .2
 רוזאב לעפי אוה ,הליהקהמ םיגיצנ לולכת ותלהנהו
."הליהקל םיתוריש ןתייוןותנ יפרגואיג

?םיריבסו םיינויווש םה ולא םיניחבת םאה

 ןתונו ןיינעו רבד לכל יתליהק זכרמכ שמשמ חותפה תיבה ,תרערעמה תנעטל

 הכימתל םיניחבתה .םילשוריב האגה הליהקה ירבח לש םיידוחייה םיכרצל הנעמ

 רקיעב ,האצותה ןחבמב םילפמ םה ןכש םיריבס יתלבו םיינויווש יתלב םה הז לולסמב

 הכימתה תילכת יכ הייריעה הנעט ,דגנמ .ןותנ יפרגואיג רוזאב לועפל השירדה לשב

 ןה תדמלנ וז תילכת .תילאנויצקנופ אלו תיפרגואיג-תילאפיצינומ איה הז לולסמב

 .אמק טפשמ תיב עבק ףאש יפכ ,תכמתנה תוליעפה ןכות תניחבמ ןהו תינוגרא הניחבמ

 התורשפאב ןיא ,הייריעה תנעטל רשאב ,ביצקתה יצוליא אוה ףסונ יניינע לוקיש

 תוילאנויצקנופ תורטמל הרבחה םוחתב םילעופה םיבר תודסומל הכימתה תא ביחרהל

 הלקה ויפל ,"רוריפה ןועיט" תא הייריעה התלעה ,הז רשקהב .תוידוחייו תוידועיי

 רפסמ ובש בצמל איבי ,םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמב ףסה תושירדב

 ימוכס ונטקי ובש ןפואב ,דואמ לודג היהי הז לולסמב הכימתל םיאכז ויהיש תודסומה

 ןיינע :וושה( םירוריפל ררופתת הכימתהש ךכ ידכל דע ,תודסומה וכזי םהבש הכימתה

.)759 'מעב ,תידוהי תושדחתהל םינפ

 תכרענ יתוהמה ןויוושה ןחבמב םידמוע ליעלד םיניחבתה םא הלאשב הערכהה.96

 בל םישב ןויוושה תצובק תולובג יוהיזב וניינע ,ןושארה בלשה .םיבלש ינשב רומאכ

 לש תודחוימה תוביסנהו טפשמה תטיש לש דוסיה יכרע ,ןיינעה תוהמ ,קוחה תילכתל

 ךרוצל רז לוקיש והמו יניינע לוקיש והמ עובקל ןתינ ולא םירטמרפ לש םרואל .הרקמה

 םילוקישל ןתינש לקשמה תוריבס המו ןויוושה תצובק תולובג רבדב הטלחה תלבק

743 'מעב ,טנקר ןיינע:ואר( םיניינעה -  .)363 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע ;643
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 ירדגב םאה ,ירק ,יתוהמה ןויוושה תא םימייקמ םיניחבתה םא קודבל שי ינשה בלשב

.ןויוושב תילהנמה תושרה תגהונ ,ןויוושה תצובק

 תמיוסמ הנוכשב םילעופה םייתליהק םילהנימו םיזכרמ ןיב לדבה שי יכ ירב.07

 תוליהק תחוורל םילעופה םייתליהק םיזכרמ ןיבל ,הנוכש התוא יבשות תחוורל

 לעופ תרערעמה לש יתליהקה זכרמה .תרערעמה לש יתליהקה זכרמה ומכ "תורזופמ"

 לש םיידוחייה םיכרצל רקיעב הנעמ ןתונ ךא ,ןיפכד לכל םנמא חותפו ריעה זכרמב

 .ריעה יבשות לש תלטובמ יתלב הצובק םיווהמה ,ריעב האגה הליהקה ירבח

 תודסומ יפלכ תינויווש תוגהנתה בייחמ יתוהמה ןויוושה ,ליעל ונייצש יפכ

 והז .הייריעה ידי לע הנוש תוסחייתה קידצמ וניאו יטנוולר וניא םהיניב לדבההש

 תוילהנמ תויושר לע.)263 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע( קדוצהו ןוכנה ןויוושה

 םסיסבבש ,םייניינע םילוקיש לע ךמתסהל ,ןדי לע ןעטנה יטנוולר ינוש ססבל תושקבמה

 הכימתל הכוזה ףוגה ןמ לידבהל ,תכמתנה תוליעפה לש התוהמל םיעגונה םילוקיש

 ףגא לש םינושה םילולסמב תוכימת יפסכ תקולחב ןיינעה תוהמ .)707 'מעב ,ןבצ ןיינע(

 ןפואב הליהקהו הרבחה ימוחתב ריעה יבשות ללכ תחוורל גואדל איה הייריעב הרבח

 תוכימת יפסכ תקולחל שדחה להונל5.8 ףיעסמ םג הלוע ךכ .ןתינש לככ ינויווש

 רחאל ,תושרה תצעומ ידי-לע ועבקייש םיניחבתה" יכ עבוקה תוימוקמה תויושרב

 יכרצב ובשחתיו םיינויווש ,םיניינע ויהי ,תושרל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווחב הנייעש

 תושגדה("הייסולכואה יקלח לכל םיתוריש ןתמב ךרוצבו תימוקמה תושרב הייסולכואה

.).ע.י– ילש

 ובש יעצמאה ןיבל ,םישגהל תושרה תשקבמ התוא הרטמה ןיב ןיחבהל שי.17

 םילהנימהו םיזכרמה לולסמב הכימתהתילכת .הרטמ התוא שומימ םשל תושרה הרחב

 הרבחה םוחתב םיתוריש לש השגנהל םילעופה תודסומב ךומתל איה םייתליהקה

 ,םיניחבתה יפל ,וז תילכת שומימל רחבנשיעצמאה .םילשורי יבשות ללכל הליהקהו

 םילעופו ריעה יבחרב תונוש תונוכשב םימקוממה םייתליהק םילהנימב הכימת אוה

 .יפרגואיג-ירוזא סיסב לע קרו ךא אטוז הייריעכ

 ללכל הליהקהו הרבחה םוחתב הייריעה יתוריש תשגנה יכ חינהל ןוכנ ינא

.תוכימתה תילכת תא םישגמה יניינע לוקיש אוה יפרגואיג-יתנוכש סיסב לע םיבשותה

 האגה הליהקה ירבח םללכבו– היבשות ללכ לש םהיכרוצמ קלחל הנעמ תנתונ הייריעה
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 אל הייריעה ךא .יפארגואיג-ירוזא סיסב לע םילעופה םייתליהקה םילהנימה תרגסמב–

 הליהק איהש ,האגה הליהקה ירבח לשםיידוחייה םהיכרוצל והשלכ הנעמ תנתונ

 םיכרצ .םיוסמ יפארגואיג רוזאב םיררוגתמ םניא היתורבחו הירבחש "תרזופמ"

 תרחא תרגסמ לכב וא םייתליהקה םילהנימה תרגסמב הנעמ םילבקמ אל ולא םיידוחיי

 תנתונ הייריעהש דועב ,תאז .והשלכ ןפואב הב תכמות וא המצעב הייריעה הליעפמש

 ,םילשורי יבשות לע םינמנןהירבחש תורחא טועימ תוליהק לש םיידוחיי םיכרצל הנעמ

 ןיב ,השענ הלא תוליהק יכרצל הנעמה .ריעב תיברעה הליהקהו תידרחה הליהקה ומכ

 הכימת לש ךרדב ,הלא תויסולכוא יכרצב םילפטמה הייריעב םיפגא תועצמאב ,רתיה

 סיסב לע םייתליהקה םיזכרמה תועצמאב םגו הלא תוליהק תחוורל םילעופה תודסומב

 חותפה תיבל הכימת ןתמ יכ הייריעה תנעט לבקל האור יניא ,ןכל .ירוזא-יפרגואיג

 ."הכימת לפכ"כ והומכ תרערעמה הליעפמש

 יתקולחה קדצהו םזילרולפה ,ןויוושה תונורקע תא "קירזהל" ךרוצ ןיא

 שי יכ הנקסמל עיגהל ידכ םייתליהקה םילהנמהו םיזכרמה לולסמב םימייקה םיניחבתל

 "קירזהל" ךרוצ שי םא םג ,רעצמל( הז לולסמב תרערעמה לש הכימתה תשקבב ריכהל

 יתליהק זכרמ הליעפמ תרערעמה ,ןכ יכ הנה .)"הובג ןונימ"ב ךרוצ ןיא ,הלא תונורקע

 הנעמ ןתונה ,לטובמ יתלב אוה הייסולכואב הרועישש "תרזופמ" הליהק תחוורל לעופה

 ידי לע הנעמל תרחא ךרדב םיכוז םניאש םיכרצ ,הליהק התוא לש םיידוחיי םיכרצל

 תא םייקמ אל הייריעה ידי לע טקננש יעצמאה .םירחא םיפוג ידי לע אל ףאו הייריעה

 ךות ,ירוזא-יפרגואיגה זוכירל ידעלב לקשמ וב ןתינ רשאב יתוהמה ןויוושה ןורקע

 .האגה הליהקה ירבח לש םיידוחייה םיכרצהמ תומלעתה

 יפ לע תוכימת תונתינ םהל םייתליהקה םילהנמהו םיזכרמה יכ יניעמ םלענ אל

 ןוגכ ,םילעופ םה הב הנוכשל קרו ךא םירושקה םיאשונב םג םיקסוע ,םויהד םיניחבתה

 ילטיהב בויח ,הנוכשב רויד תודיחי לש הבחרה ,ינאברוא ןונכתו חותיפ יכילהת םודיק

 ,הלא תויוליעפ דצל ,םרב .דועו הנוכשב הרטשמ תנחת לש יוניפ וא המקה ,החבשה

 זכרמהו ,םיס"נתמל תוינייפואה טרופסו תוברת תויוליעפ םייתליהקה םיזכרמה םימייקמ

 ,ךכ .תומוד תויתוברתו תויתרבח תויוליעפו םיגוח םייקמ תרערעמה לש יתליהקה

 םישגפמ ,בהזה ליגל םישגפמ ,םירבגלו םישנל םייתרבח םישגפמ זכרמב םיכרענ

 תוברתה םוחתב .דועו לגרודכ תצובק ,םילויט ןודעומ ,תיסורו תיברע ,תילגנא ירבודל

 םימייקתמ ,םיטרס םינרקומ ,ןורטאית גוח םייק ,תוכורעת תומייקתמ ,הירפס זכרמב שי

 תצובק המייקתה תויטנוולרה םינשב .תואצרהו םינויד ,םירצויו םינמא םע םישגפמ
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 תוברתו תוינימ לע ןויד ךרענ ,תיריווקה הירואיתה תודוא םירקחמב הנדש האירק

 הנעמ ןתינ ףא .דועו "ןוראהמ האיציו היבופומוה" אשונב יתליהק סנכו ןויד ,תיסור

 ,תויריווקו תודהי יאשונב הרשעה ישגפמ :םייתד הליהק ירבח לש םידוחייה םיכרצל

 ,םירופ תביסמ( םייזכרמ םיגח וגוחנו )םינוש םימרז יגיצנ םינבר םע( תבש תלבק יסכט

 םינבר םע שגפמ ,הוואג תכוס ,הנשה שאר רדס ,רמועב ג"לל םיטנדוטס עוריא ,רדס ליל

 הכימת תוצובק ומייקתה תיתרבח-תישפנה הכימתה םוחתב .)הכונח רנ תקלדה לגרל

 םיאומוה לש םירוהלו םילאוסקסיבל ,םישישקל ,םירדנ'גסנרטל ,םייתדל ,םישנל

 ןיינעו רבד לכל יתליהק זכרמ שמשמ חותפה תיבה ,תיתוהמ הניחבמ ,רוציקבו .תויבסלו

 ונידלי ןרק תתומע10/3131 ץ"גבמ שיקהל ןיא יכ ןייצא הז רשקהב ."תרזופמ" הליהקל

 הכמתסה וילע ,)2002.2.91 ,]ובנב םסרופ[(תוברתהו ךוניחה דרשמ 'נ ונתווקת יזכרמ

 תוליעפ תמייקמ איהש תרתועה תנעט תורמל הריתעה התחדנ ,הרקמ ותואב .הייריעה

 תיתלשממה הרבחהש ,םש ןידה קספב שגדוהש םעטה ןמ ,םיס"נתמה לש וזל המוד

 קוחל א3 ףיעס יפל תוכימתה ביצקת ךרד תבצקותמ הניא םייתליהק םיזכרמו םיס"נתמל

 .ביצקתה תודוסי

 "תורזופמ" תוליהק םיגציימה םיפסונ תודסומ שי תרערעמל ףסונבש החנהב.27

 םייתליהקה םילהנמהו םיזכרמה תרגסמב הייריעה ידי לע םינענ אל םיידוחייה ןהיכרצש

 ואבוהש תואמגודב הלאכ אוצמל יתישקתה ימצעלשכו– תורחא םיכרדב וא םימייקה

 ןיב "ימינפ ףודעת" עצבל איה רוריפה ןועיטל הפורתה יזא– הימוכיסב הייריעה ידי לע

 .תויביצקת תולבגמב תובשחתה ךות ,תינולפ הנשב ףסה יאנת תא ורבעש תודסומה ללכ

 תודסומה ןיב הלרגה םויק לש הפולחה ףא תיטפשמה תורפסבו הקיספב הרכוה ,ןכ ומכ

 ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :וושהו ואר( תינולפ הנשב ןויוושה תצובק ירדג ךותב םיללכנה

 )6(חנ ד"פ ,תוברתהו ךוניחה דרשמ 'נ ירובת40/7346 ץ"גב ;זרופ ןיינע ;796 'מעב

 .ליעל ונדמע וילע רוריפה ןועיט לע רבגתהל ןתינ הלא םיכרדב .))4002(963

 סחיה תניחבמ "הדושח" הצובק איה האגההליהקה יכ ונירבד תליחתב ונרכזה.37

 הניב םיסחיה עקר לע דחוימב םצעתמ דשחהו ,רוביצב תומיוסמ תוצובק ברקב היפלכ

 תודסומל הכימת תנתינ תורחא םירעבש הדבועה עקר לעו םילשורי תייריע ןיבל

 הנווכ ךותמ הלעפ אלש התקזחב הייריעה תא דימענ םא םג ךא .האגה הליהקה

 ןחבמב בשחתהל טפשמה תיב יאשר ,עדומ אל ןפואב התשענ הילפההםא םגו ,תולפהל

 קספל81 הקספב ,בקעמה תדעו ןיינע ;996 'מעב ,ילהנימ טפשמ ,זרא-קרב :ואר( האצותה

-ירוזאה ןיחבתה ,האצותה ןחבמב ,ןכאו .)11 הקספב ,דלפ ןיינע ;קרב אישנה לש וניד
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 הליהקל ידוחיי הנעמ ןתונה יתליהק זכרמ הליעפמה תרערעמה תא רידמ ,יפרגואיג

 תמגודכ ,לטובמ יתלב אוה היסולכואב הרועישש םיידוחיי םיכרצ תלעב "תרזופמ"

 ,םיפי הז ןיינעל .תיתרבחה תואיצמב הלפמ טקפא ולא םיניחבתל שי .תרערעמה

:בקעמה תדעו ןיינעב וניד קספל91 הקספב קרב אישנה ירבד ,םיביוחמה םייונישב

 ,יפרגואיגה ןוירטירקב שומישה לש לעופב האצות ..."
 תפמ תטטרשמ השעמל הכלה יכ אוה ,רחבנש הוותמב
 לש הפמ ךוניחה םוחתב תימואלה תופידעה ירוזא
 ןתינ אל וז האצות םע ]...[ דבלב םיידוהי םיבושי
 .דומעל הלוכי הניאש הלפמ האצותב רבודמה .םילשהל
 לובסל הלוכי תילארשיה היטרקומדה ןיאש האצות יהוז
 ואובב םיררובמ םימעט ויה בישמל יכ החנהב םג]...[
 ירוזא ןיב םיניחבמה םייפרגואיגה םיווקה תא עובקל
 םלעתהל ןתינ אל ,הלאכ םניאש םירוזאו תימואל תופידע
 וקה ]...[ .הלא םוחית יווקמ תעבונה האצותה ןמ
."הלפמ האצותל איבמ רחבנש יפרגואיגה

 ,ירוזא-יפרגואיג ןחבמ סיסב לע העבקנש ןויוושה תצובקש ,רבד לש ומוכיס.47

 אל :קודו .תרערעמה לש יתליהקה זכרמה תא יתוהמה ןויוושה תניחבמ הלפמו הרידמ

 הכימתל ףסה יִאנת תבחרהב ידו ,תרערעמה רובע דחוימב שדח ןיחבת רוציל ונשרדנ

 םילעופה םייתליהק םיזכרמ ובש ןפואב ,םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמב

 ןרועישש תוליהק לש םיידוחיי םיכרצל הנעמ םינתונה ,"תורזופמ" תוליהק תחוורל

 םירחא םיפוג לש וא הייריעה לש הנעמל םיכוז םניאש ,לטובמ יתלב אוה הייסולכואב

.םיניחבתה םיעבוקש ןויוושה תצובק ירדגב ואובי ,תרחא ךרדב

השיאה דמעמ םודיק לולסמב הרבח ףגאב הכימתה יניחבת

:םיעבוק השיאה דמעמ םודיק לולסמבהכימתה יניחבת

 םודיק תירקיעה םתרטמש םינוגראל ןתניי עויסה .1"
.םישנ דמעמ
 וכותב דגאמה ןוגראל האצקהה רועישב תופידע ןתנית .2
.םוחתב םיקסועה םינוגרא לש יתועמשמ רפסמ
 םוחתב הטמ תייארב לעופה ןוגראל תופידע ןתנית .3
."הליהקב םישנ תוגיהנמ חותיפ

.התוליעפב הכימתל תרערעמה תשקב התחדנ ,הלא םיניחבת רואל



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 םעע

54

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400052\343-09.doc

 םצעמו התוהמ םצעמ השיאה דמעמ תא תמדקמ איה ,תרערעמה תנעטל.57

 רשא ,תויבסל םישנ לש םידחוימ םיכרצל הנעמ תנתונ הז םוחתב התוליעפו ,התוליעפ

 תרערעמה .תויבסל ןהש םושמ ןהו ,םישנ ןתויהב ןה :לופכ יתרבח יוכידמ תולבוס

 ומייקתה ,ראשה ןיב .תונוש םיכרדב תויבסל םישנ לש ןתמצעה ןעמל תוליעפ תמייקמ

 תואנדס ,תיבסל הרישב ןוידו האירק ,םישנ ןיב תומילא אשונב לנאפ חותפה תיבב

 שגפמ ךרענ םייעובשל תחא ,ןכ ומכ .תויוכזו םזינימפ אשונב תואצרה תרדסו םישנל

 הבשקה בחרמ תריצי ךות םיימיטניא םיאשונב םישנה ונד וב ,תיעוצקמ היחנהב םישנ

 םניאו םיינויווש םניא הז לולסמב הכימתל םיניחבתה ,תרערעמה תנעטל .ףותישו

 המצעב עצבל הייריעה הלחהשמ יכ תנעוט תרערעמה ,7002 תנשל רשאב .םיריבס

 הנעמ ןתינ אל וז תוליעפ תרגסמב יכ ריבס הז ןיא ,השיאה דמעמ םודיקל תוליעפ

.תויבסל םישנ לש םיידוחייה םיכרצל

 דמעמ םודיק תירקיעה ותרטמש דסומ הניא תרערעמה יכ הייריעה תנעוט ,דגנמ

 רשאב ,תאז .6002-ו5002 םינשב הז לולסמב הכימתל תיאכז התייה אל ךכיפלו ,םישנ

57.1 קר  תא הייריעה התלעה ,ןאכ םג .וז הרטמל שדקומ תרערעמה לש הביצקתמ%

 םוחתל תוכימתה ביצקתש רחאמ ,הייריעה תנעטל .רוריפה ןועיט תאו ביצקתה ילוקיש

 איה תירקיעה םתרטמש תודסומ קר לילכהל םירומא םיניחבתה ,םצמוצמו לבגומ הרבח

 תודסומל םג הכימת תלבקל ףסה ינחבמ ובחרוי םא ןכש ,תאז .השיאה דמעמ םודיק

 היהי הזלולסמב הכימתל םיאכז ויהיש תודסומה רפסמ ,הז ןיחבת לע םינוע םניאש

 ךכ ידכל דע ,תודסומה וכזי םהבש הכימתה ימוכס ונטקי ובש ןפואב ,דואמ לודג

.)759 'מעב ,תידוהי תושדחתהל םינפןיינע :וושה( םירוריפל ררופתת הכימתהש

 יכ הייריעה תנעוט ,7002 תנשמ לחה הז לולסמב תוכימתה לוטיבל רשאב

 ,הז לולסמב הכימתה תקספה לע ץילמהש הייריעה תרקבמ לש חודב הצוענ ךכל הביסה

 ףאו המצע הייריעה ידי לע תישענ השיאה דמעמ םודיקל תוליעפש רחאמ ,רתיה ןיב

 תצעוי(תוימוקמה תויושרה קוח תוארוהל םאתהב הז םוחתב ריעה שארל תצעוי התנומ

.0002-ס"שתה ,)השיאה דמעמיניינעל

 לש הכימתה תשקבל הייריעה בוריס תקידבל םצמטצמ ונניינע יכ רמואו םידקא.67

6002 םינשב תרערעמה -  תא הייריעה הקיספה7002 תנשמ לחה רשאב ,תאז .5002

 תקספה ,אמק טפשמ תיב ידי לע עבקנש יפכ .השיאה דמעמ םודיק לולסמב הכימתה

 הייריעה תיאשרו ,הייריעה תרקבמ חוד עקר לע ,ןידכהתשענ הז לולסמב הכימתה
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 הז לולסמב תוכימתה תא לטבלו השיאה דמעמ םודיקל תוליעפ המצעב םייקל רוחבל

 .הרבח ףגא תרגסמב

 ןורקעב ועגפהשיאה דמעמ םודיק לולסמב הכימתל הייריעה יניחבת םאה.77

 ?ןויוושה

 טועימ תוליהקל תוכייתשמה םישנ לש ןלוק ומכ– תויבסל םישנ לש ןלוק

 תויולבגומ ןהלש םישנ ,תוידרח םישנ ,תויברע םישנ ומכ תילארשיה הרבחב תורחא

 ןלוק תקתשהל הנעט שי המצע תיטסינימפה הליהקב( ידוחיי לוק תויהל יושע– ב"ויכו

 םיבאכ'" ןוטיב תעפי לש הרמאמב םירכזנה תורוקמה וארו תויבסל םישנ לש ידוחייה

081 ,731 טלשממו טפשמ "תויתקוח תויוכזב העיגפ ןיגב יוציפ 'דובכה רוזאב - 181

 דיחיה דסומה התויהב יכ תרערעמה תנעטב שממ שיו ןכתיי ,וז הירלקפסאב .))ו"סשת(

 הז ידוחיי לוק המיצעמה התוליעפב ךומתל יואר ,םילשוריב תויבסל םישנל הנעמ ןתונה

 לש םהירמאמ ;.ן.כ.ל ןיינע :ואר( וזכש תיתרבח תוליעפ לש תנקתמ הפדעה לוקשל ףאו

 ותויה תורמל יביצקת לוקיש יכ ףיסוהל שי ךכל .)יקצולו ןיברו ,וטניפו רמוס ,רימט

 ןיינע :ואר( םזילרולפהוןויוושה תונורקע ינפמ קחדיהל יושע ,לקשמ-דבכו יניינע

 .)863 'מעב ,תיתרוסמה העונתה ןיינע ;י"לת

 תיב לש וניד קספבו הייריעה לש התטלחהב ברעתהל האור יניא ,תאז תורמל

 יכ עבוקה ןיחבתה ,ןועיט לש ופוגלו ,תישאר .םימעט השולשמ ,הז אשונב אמק טפשמ

 ימיטיגלו יניינע אוה םישנ דמעמ םודיק "תירקיעה םתרטמש" תודסומל ןתנית הכימת

 םשהשדחה ןרקהוםישגפמןיינעב ןידה יקספל וושה( יתוהמה ןויוושב עגופ וניאו

 תורשע ,הייריעה ידי לע ןעטנש יפכ .)"תוליעפ רקיע" לע םיססובמה םיניחבת ורשוא

 םיללכנ אל ,טועימ תוצובקב םישנ תוברל ,םישנ ןעמל תוליעפב םג םיקסועה םיפוג

 הכימתה ,תינש .םישנ דמעמ םודיק תירקיעה םתרטמ ןיאש תמחמ הז ןיחבת רדגב

 וניאו יטנוולר וניא אשונהו7002 תנשמ לחה הלטוב השיאה דמעמ םודיק לש לולסמב

 שי םייתליהקה םילהנימהו םיזכרמה לולסמבהכימתה תלבקב ,ףוסבלו .דיתע ינפ הפוצ

 הל הכימתה יפסכ .תויבסל םישנ ברקב תרערעמה תמייקמש תידוחייה תוליעפל הנעמ

 הצקת הלא םיפסכמו ,תמיוסמ תוליעפל "םיעובצ" םניא הז לולסמב תרערעמה תיאכז

 .האגה הליהקל תוכייתשמה םישנ םודיק ןתרטמש תויוליעפל היניע תוארכ תרערעמה
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 ץמיאש ,אמק טפשמ תיב לש וניד קספב ברעתהל האור יניאש ,רבד לש ומוכיס.87

6002 םינשב תרערעמה לש הכימתה תשקב תא תוחדל הייריעה לש התטלחה תא - 5002

 .השיאה דמעמ םודיק איה תירקיעה ותרטמש דסומ הניא תרערעמהש רחאמ

םיריעצו רעונ םודיקל הביטחה

 רוערעה אושנ םינשב הביטחה תרגסמב הייריעה ידי לע תוכימת יפסכ תקולח.97

 תוליעפה לולסמו םימסב שומיש תעינמל תוליעפה לולסמ :םילולסמ ינשב התשענ

 יכ רעוי .תיתקוסעת וא תיכוניח תרגסמב אצמנ וניאש רעונכ רדגומה קתונמ רעונל

 הכימתה תא דקמל ןוצרה לשב8002 תנשב לטוב קתונמ רעונ ןעמל תוליעפה לולסמ

.םימסב שומיש תעינמל םילעופה תודסומל

 תרערעמה לש יתליהקה זכרמב םירוקיב הביטחה ילהנמ וכרע ,רכזנש יפכ

 התחדנ ,םוי לש ופוסב .םיריעצו רעונ ינב ברקב תרערעמה תוליעפ לע םהל רבסוהו

 םג יכ עבק אמק טפשמ תיב .קתונמ רעונ לולסמב םג הכימתל תרערעמה לש התשקב

 תכימתש םעטה ןמ תרערעמה תריתע תא החד ךא ,ןוכיסב רעונ ברקב תלעופ תרערעמה

 ,רעונ ינבל תיתרבח תוליעפ םויקב אלו ,רעונ ינבב יעוצקמ לופיטל תנתינ הייריעה

.תרערעמה תעצבמ התואש

:ןלהלכ ועבק יטנוולרה דעומב רעונל הביטחה תרגסמב הכימתה יניחבת

:הכימתה ןתמל םיאנת"
 םאו ,םילשורי יבשותל עייסמה דיגאתל ןתניי עויסה.1

 שומישב הנתות הכימתה ,בשות וניאש ימל עייסמ
.םילשורי יבשותל

– לוהוכלאלו םימסל תויורכמתהב לופיטה אשונב.2
 ןתמל קוחכ תונוישיר ילעב םיפוגל ןתניי עויסה
.ויתונקתו םימסה קוח יפ לע תורישה

 קוח תוארוה יפל תורישה ןתמב לועפל ףוגה לע.3
.ויתונקתו רעונה

 ,ןיד י"פע שרדנ ןוישיר לכ קיזחהל ףוגה לע.4
.םוחתב םיקסועה תודסומל

 תא ןתייו חכומ ילופיט עדי לעב תויהל ףוגה לע.5
.םיכמסומ עוצקמ ישנא תועצמאב תורישה

 דיגאתב רקבי םיריעצו רעונ םודיקל הביטחה גיצנ.6
-תיעוצקמ הניחבמ ותולהנתהו ותדובעמ םשרתהלו

 עדימה תא הביטחה גיצנל קפסי דיגאתה .תילופיט
 ,הכימת תשקבל הייריעה תדמע שוביג ךרוצל שרדנה
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 'סמ ;)הרשכה ,ףקיה(םדא חוכ רבדב טוריפ ללוכ
.'וכו םילפוטמ

 דיגאתה שומיש רחא יעוצקמ בקעמ עצבת הביטחה.7
 הייריעה לש הרקבו חוקיפל ףסונב הכימתה יפסכב
."תוכימת להונ יפל

?םיריבס םה םאה ?םיינויווש םה ולא םיניחבת םאה

 ותוהזל רשאב טבלתמ וא האגה הליהקל ךייתשמה רעונ יכ תנעוט תרערעמה.08

 רעונ"ב רבודמ ןיאש םגה .אמק טפשמ תיב ףא עבקש יפכ ,ןוכיסב רעונ אוה תינימה

 יוטיב ידיל אובל היושע רעונה ינב לש םתקוצמש ירה ,םירקמה בורב "קתונמ

 וא רפסה תיבמ הרישנב אקווד ואלו ,תוינדבוא תובשחמבו ןואכידב ,תוסנכתהב

 םזינוגטנאה ייוליג חכונ ,"ןוכיסב רעונ"כ רדגומ הז דעי להק .תיתקוסעת תרגסממ

 לע וא אשונב תוטבלתה לע ריהצמש ימ יפלכ ההובג תורידתב םינפומה היבופומוההו

 הקוצמב םידליל עגונב דימש תדעו חודב ףא ןיוצ רבדה .האגה הליהקל ותוכייתשה

 םיאומוה רעונ ינב יכ בתכנ םש ,5002 תנשב הלשממל שגוהש ,ןוכיסב רעונ ינבו

 ןיב ,תינימה םתייטנל הביבסה תובוגתמ םששח עקר לע השקהקוצממ םילבוס תויבסלו

 תנעטל .'וכו רפסה תיבב תווצ ישנאו םירומ ,םירבח ,םירוה תבוגתב רבודמ םא

 לש תורחא תורוצמ ,ותובישחב לפונ וניא רעצמלו ,הנוש וניא הז הקוצמ גוס ,תרערעמה

 חוטב םוקמ קפסמ חותפה תיבה .הקוסעת וא ךוניח תורגסממ קותינ ומכ הקוצמ

 רגבתהלו ,תיטופיש וא תיתרוקיב הניאש ,תלבקמ הביבסב טבלתהל םיריעצלו תוריעצל

 ,םייח הליצמ הז רשקהב חותפה תיבה תוליעפ .םידחפ וא םימויא אלל ,תיסחי החטבב

 יישק לשב ,םיפושח תויבסלו םיאומוה רעונ ינב םייעדמ םירקחמ יפ לע רשאב

 רשאמ7 יפל3 יפ ןיב לש רועישב תודבאתה תונויסינל ,הביבסה תוניוע םע תודדומתהה

 .םליג ינב םהיתימע

 ידי לע תעצובמה תויוליעפה ןיב יתוהמ לדבה םייק יכ דוע תנעוט תרערעמה

 תנעטל .האגה הליהקה לש רעונ ינב ברקב הלש תידוחייה תוליעפה ןיבל הייריעה

 תוששחו םיטבל םהל שיש רעונ ינב וא האגה הליהקל םיכייתשמה רעונ ינב ,תרערעמה

 .הייריעה תמגודכ םיידסומ םיפוג ינפב ףשחיהל דואמ םיששוח ,תינימה םתוהזל סחיב

 .םיידוחייה םהיכרצל הנעמ אלל ורתווי לעופבו ,הייריעל ונפיי אל םה ,הז ששח לשב

 ינב לש םששח תא לרטניש "ןגומ בחרמ" רשפאתש תינכות ליעפת הייריעהש לככ

.הייריעה םע הלועפ ףתשל חמשת תרערעמה ,ףשחיהל רעונה
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 ,תישאר :םיירקיע םימעט ינשמ אמק טפשמ תיב תנקסמב הייריעה הכמת ,דגנמ

 וא תיכוניח תרגסמב יוצמ וניא רשא רעונ( קתונמ רעונ ןעמל הניא תרערעמה תוליעפ

 אדירג תיתרבח אלא תיעוצקמ-תילופיט הניא תרערעמה תוליעפ ,תינש ;)תיתקוסעת

 ושיגהש םימוד תודסומ לש הכימת תושקב םג וחדנ יכ הייריעההנייצ ןכ .לד הפקיהו

 ןעמל הביטחה םע יעוצקמ הלועפ ףותיש םייקל הבריס תרערעמה יכו ,הכימת תשקב

 .האגה הליהקל ךייתשמה רעונ

 תידומיל תרגסמב יוצמ וניא רשא רעונכ הביטחה ידי לע רדגוה קתונמ רעונ.18

 רעונ" תייסולכוא ןעמל םילעופה תודסומב הכימתה ,וינפ לע .האלמ תיתקוסעת וא/ו

 םוקמ ןיא םא איה ונניינעל הכירצה הלאשה ךא ,יניינע לוקיש לע תססובמ "קתונמ

 הנוע וניא םא ףא ,ןוכיסב רעונ תויסולכוא םג לולכתש ךכ ,ןויוושה תצובק תא ביחרהל

 תינויוושתוגהנתה בייחמ יתוהמה ןויוושה יכ ריכזנו רוזחנ ."קתונמ רעונ" תרדגה לע

 לש התוהמבו הייפואב תודקמתה ךות יטנוולר וניא םהיניב לדבההש תודסומ יפלכ

 .)707 'מעב ,ןבצ ןיינע( הכימתל הכוזה ףוגהמ לידבהל ,תכמתנה תוליעפה

 תייסולכוא היפל אמק טפשמ תיב תעיבק ילע תלבוקמ ,הלא תונורקע עקר לע

 תצובק התוא לע תונמנ ,האגה הליהקל ךייתשמה רעונה תייסולכואו קתונמה רעונה

 ,ןוכיסב תויוצמה רעונ תויסולכואב הכימת איה הביטחה תוליעפ תילכתש ןוויכ .ןויווש

 רעונה תייסולכואל הכימת ןתממ הייריעה תוענמיה .ולא תויסולכוא ןיב תולפהל ןיא

 הילפה רעצמל ,וז היסולכוא יפלכ הילפה לע העיבצמ האגה הליהקל ךייתשמה

 ןוכיסב רעונה תויסולכוא ןיב המאתהה יא" ,אמק טפשמ תיב לש ונושלכו .האצותב

 תדעוימ ןהילא דעיה תויסולכוא ןיבל ,)םייבסל-ומוה רעונ ינב תללוכ רשא( וב תוהוזמה

 לע העיבצמ ,)וז היסולכוא תללוכ הניאש( םיריעצו רעונ םודיקל הביטחה תוליעפ

 ןווכמה לופיט ןתמל עגונה לכב תיבסל-ומוהה רעונה ינב תצובק יפלכ תטקננה הילפה

 ."ןוכיסב היסולכואכ םידחוימה היכרצל

 לש התעיבת התחדנ ,אמק טפשמ תיב עיגה הילא הנקסמה תורמל ,רומאכ.28

 תוליעפב אלא רעונב תילופיט תוליעפב תקסוע הניא תרערעמהש םעטה ןמ תרערעמה

 .תיתרבח

-תישפנ הכימת יתליהקה זכרמב תנתינ רעונה ינבלש ךכ לע העיבצה תרערעמה

 רעונה ינבל עייסמה דיחי טלפמ תובורק םיתיעל תושמשמ הכימתה תוצובק ,תיתרבח



םילשורי תייריע 'נ תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה90/343 םעע

59

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400052\343-09.doc

 תוצובקב .תורחא תורגסמבו רפסה תיבב ,החפשמב תושק תוקוצמ םע דדומתהל

 םירוהה לומ ןוראהמ האיצי ,תויגוז ,ל"הצב תוריש ןוגכ םינוש םיאשונ םינודנ הכימתה

 תורגסמבו רפסה תיבב םילאוסקסורטהה ליגה ינב םע תודדומתה ,הבורקה הביבסהו

 הרשכהב יוטיב ידיל האב תיתרבח-תישפנה הכימתה .המודכו תורחא תוילאמרופ

 ילאיצוס דבוע אוה ומצע זכרה רשאכ ,םיריעצהו רעונה תוצובק יכירדמ לש הכרדהבו

 תורישב ץועיי תחישל רעונה ינב לש םתיינפהב ןכו ,העובק תיעוצקמ היחנהב הוולמה

 .ךרוצה תדימב החוורה ימרוגל וא הייריעה לש ילאיצוס-וכיספה

 תילופיט תוליעפ ןיב רורב לובג וק שי יכ ענכושמ יניא יכ הרצקב רמוא.38

 יכ תרערעמה תנעטב שממ שי יכ ינמודו ,ןוכיסב רעונ ינב ברקב תיתרבח תוליעפל

 רקיב הייריעה גיצנש ךכב בשחתהב ,תאז תורמל .תיתוכאלמ איה םייתשה ןיב הנחבהה

 יתעגה רעונ ינב לש ןטק רפסמ םיפתתשמ תוליעפב יכ אצמו חותפה תיבב םימעפ רפסמ

 לחה ,םוקמ לכמ .הלא םיניחבתב הייריעה לש התעד לוקישב ברעתהל ןיא יכ הנקסמל

 הכימתהש ךכ ןויוושה תצובק תא םצמצל הייריעה הטילחהשמ ,ךליאו8002 תנשמ

 ךומתל הילע תופכל ןיא ,םימסב שומיש תעינמל םילעופה תודסומב קרו ךא דקמתת

.ןוכיסב רעונ לש לולסמב תרערעמב

"...םויס ינפל אוהו"

 הליהק תגציימ תרערעמה :םיאבה םיאנתה םימייקתמ תרערעמבש ךכ לע ונדמע.48

 ;היפלכ סחיב "הדושח" הליהקב רבודמה ;הייסולכואהמ לטובמ אל זוחא הנומה

 האגה הליהקה ירבחל ;רוביצה תורדש לכב ןהו תיפרגואיג ןה "תרזופמ" הליהקה

 .םירחא תורוקממ םהל םיקפוסמ םניא הלא םיכרצו ;םינחבומו םיידוחיי םיכרצ

 תוכימתה לולסמב ןיחבתה תא ביחרהל שי יכ הנקסמל יתעגה ,ךכ לשב

 התואש האגה הליהקה תמגוד "תרזופמ" הליהק םג לולכיש ןפואב םייתליהק םיזכרמל

 ףגאב השיאה דמעמ םודיק לולסמב ,תוברת ףגאב רוערעה וליאו ,תרערעמה תגציימ

 ןניקסע שדח ןיחבתתריציב אל :קודו .החדנ ,םיריעצו רעונ םודיקל הביטחבו הרבח

 םיזכרמה לולסמב םייקה ןיחבתה לשהבחרהב אלא ,ןויווש תצובק תפסוהב אלו

 ןיבש "רפתב" תלפונ ונעגה הילא האצותה יכ רמול ןתינ .הרבח ףגאב םייתליהקה

 ןיחבתה ןחבנ ובש בלשה ןיב ,יתוהמה ןויוושה תניחבב ינשה בלשל ןושארה בלשה
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 ןיחבתה לש ורדגב ןויוושה ןחבנ וב בלשה ןיבל ,יתקוח ןויווש לש הירלקפסאב ומצע

 .ילהנמה ןויוושה לש הירלקפסאב

 אופא תדקמתמ ,דיתע יפלכ ןהו רבע יפלכ ןה ,הז ןיד קספ לש הנותחתה הרושה.58

 תוליעפ תמייקתמ חותפה תיבב ,ליעל רכזנש יפכ .הליעפמ תרערעמהש יתליהקה זכרמב

 רעונ רובע תויוליעפ תוברל האגה הליהקה לש םיידוחייה םיכרצה לע הנועה תונווגמ

 ןתניתש הכימתה ףקיה לע טילחהל הייריעה אובב ,ןכל .וז הליהקל םיכייתשמה םישנו

 ןובשחב תחקל הילע ,םייתליהקה םילהנמהו םיזכרמה לולסמב ךליאו ןאכמ תרערעמל

 .הליהקה תונב םישנהו רעונה ינב יכרצל םג הנעמ ןתיל הרומא הז לולסמב הכימתה יכ

 םאש הז ןבומב ,תויפולח ןה יכ הכימתה תושקבב הנייצ המצע תרערעמה םג יכ ריכזא

 .רחא ףגא/לולסמל םג תסחייתמכ התוארל שי םיפגא/םילולסמה דחאב השקב החדית

 אצמת תרערעמהו ,םייתליהק םיזכרמב תוכימתה ללכ וקספוי דיתעבש לככ

 הזלו ,הזל הנתנ ,הזל הנתנ ,הסייד הלשיב אתבס" קחשמב תרזה לש הבצמב בוש המצע

 דחוימ ןיחבת תריצי לע תורוהל שי םא הלאשל טפשמה תיב שרדיי יזא ,"...הנתנ אל

 הצובקב רבודמש ךכב בשחתהב ,תאז.םיליגרה םיניחבתה לש םרדגל ץוחמ ,תרערעמל

 הליהקה לש םיידוחייה היכרוצל הנעמ תנתונ הניא הייריעהש ךכב בשחתהבו "הדושח"

 .ץראב תולודגה םירעב לבוקמל דוגינב ,ריעב האגה

 לידבהל– הרכה רשאמ רתוי הייריעהמ השקיב אל המצע תרערעמה יכ המוד.68

 האגה הליהקה ירבחב– םייטילופו םייתרבח םיצורעב איה התגשהל ךרדהש הרקוהמ

 םיעבצה תשקב תורחא תוצובק דצל המצע ינפב תדמועה הצובקכ היתורבחבו

 לש הכימתל תטשומה הדי ףכ יכ הלעמ םידדצה ןיב םיסחיה לש הירוטסיהה .תינוריעה

 ףֹורְגֶאָה םַּג" ךא .הייריעה לש הצומקה הדי ףכ תא ,םעפ רחא םעפ ,השגפ תרערעמה

 ונל ןיאו )"וריכזהו ורכז" ורישב יחימע הדוהי( "תֹועָּבְצֶאְו הָחּותְּפ דָי ףַּכםַעַּפ הָיָה

 ץוחלל" וליכשי םידדצהו הדי תא בוש ץומקת אל הייריעה יכ ונתווקת עיבהל אלא

 .הז אשונל בוש דיתעב ושרדיי טפשמה יתבש ילבמ "םיידי

 יביטרפואה דעסה

:ןלהלכ הייריעה תא בייחל ירבחל ץילמא ,ןכ לע רשא.78
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– ןובשח האור רושיא תגצהל ףופכ– 000,56₪ לש ךסה תרערעמל םלשל

 .תוברת ףגאב םיטקיורפ לולסמב6002 תנשל הוואגה יעוריאב הייריעה תופתתשה רובע

 אצומ יניא .הרבח ףגאב םייתליהקה םיזכרמה לולסמב הכימת תרערעמל ןתיל

 םימוכסה תא עובקל ידכ תוכימתה תדעוב ףסונ ןוידל תרערעמה תא ריזחהל םעט

 םישב ,ןכ לע רשא .תושקבה תשגה זאמ םינש רפסמ ופלחש ךכב בשחתהב ,םיקיודמה

 ,"ואפקוה"ש םימוכסל בל םישבו רוצ תטפושה לש הניד קספב וקספנש םימוכסל בל

 םינשהמ תחא לכ רובע 000,001₪ לש ךס תרערעמל םלשל הייריעה תא בייחמ ינא

8002 -  ,ףסונב .הז לולסמב הכימתה ןיגב )םויהד םיכרעב 000,004₪ כ"הס(5002

000,03 ךסב תרערעמה ןיד ךרוע תחרט רכש םולשתב היריעה תא בייחל יירבחל ץילמא

.מ"עמ ףוריצב ,ח"ש )ףלא םישולש(

ט פ ו ש

:תויח 'א תטפושה

 הילאש האצותל תפרטצמו תימע 'י טפושה ירבח לש וניד קספל המיכסמ ינא

:תורעה שולש ףיסוהל יתיאר םירבדה ילושב.עיגה

 תושרה תלועפ לש התוריבס וא התויקוח תא ןוחבל ונאובב יכ תענכושמ ינניא)1(

 םילוקיש ןיב "סג ךותיחב" ולו תגרודמ הקידב הז רשקהב עצבלו דירפהל יוארה ןמ

 הירלקפסאב ןויוושל םיעגונה םילוקישל תיתקוח הירלקפסאב ןויוושל םיעגונה

 ןיב תימוטוכיד הדרפה םייקתהל הכירצ אלו ןיא ימעטלו ןויווש אוה ןויווש .תילהנימ

– ילהנימהו יתקוחה– טפשמה יפנע ינש ןכש "ילהנימ ןויווש"ו "יתקוח ןויווש"

 ןבומכ םייקש ףא( ןויוושל תוכזה םללכבו םמצע דוסי יכרע םתוא לע ןגהל םישקבמ

.)וללה טפשמה ימוחתמ דחא לכב םינתינה םידעסב ינוש

 השיפת רבע לא יתועמשמ דעצ הקיספבו הקיקחב דעצ ןכא ילארשיה טפשמה)2(

 הניהש ,ותוכז תאו ותוהזמ קלח םדא לש תינימה הייטנה תויה תא תלבקמה תיתקוח

 לע הלפומ תויהל אלש ,הב הלולכה ןויוושל תוכזה ןמו םדאה דובכמ דרפנ יתלב קלח

 הילע( הדבועב הז רשקהב קפתסהל השק ,תאז םע דחי .רחא םדא לכ תמועל הז עקר
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 יכ הארנ .ןוכיתה חרזמב ונינכש לש הזמ רתוי ילרביל ונלש טפשמה יכ )ירבח דמע

 השק תומילאל תומגרותמ םיתיעל רשא האגה הליהקה ירבח יפלכ האנש לש תועפות

 ךלהמב ועריאש הריקדה ישעמ לשמל ואר( חצרל תונויסינו חצר לש םישעמל ףאו

 וב ,ביבא-לתב רעונרבב9002 טסוגואמ עוריאהו6002 תנשב םילשוריב הוואגה דעצמ

 היואר העמטהל דע ךרדה הכורא דועש ךכ לע תועיבצמ ,)םיבר ועצפנו םיינש וחצרנ

 .תילארשיה תוירוביצב הלא םינגומ םיכרע לש

 םיבישמה דגנ טוקנל תרערעמה הצלאנש םינשנו םירזוחה םייטפשמה םיכילהה)3(

 דעש הדבועהו תמייקמ איהש תונושה תויוליעפל יהשלכ תיפסכ הכימתב תוכזל ןויסינב

 ןוירטירקה ירחא םיפדור ונחנא" ןוידה ךלהמב החוכ-אב תאז רידגהל ביטהש יפכ התע

 תרערעמה הל הכזתש הכימתהש ףא יכ הנקסמ ללכל יתוא ואיבה הלא לכ ,"חרוב אוהו

 םושמ הב שי הז ןיד קספיפ לע םייתליהקה םילהנמהו םיזכרמה לולסמ תבחרה תובקעב

 תשדוחמ הבישח ומייקי םיבישמהש יוארה ןמ ,האגה הליהקה יכרצל םייוסמ הנעמ

 הסנמ םויכ .ףדרמה ותוא תא הביתכמה תמייקה תנוכתמה לש התוריבסל רשאב

 וז תידוחיי הליהק לש םינווגמה םיכרצה לולכמ תא תחא גג תרוק תחת קפסל תרערעמה

 תוברת תויוליעפ םויק ,האג רעונל הכימת ןתמו חופיט ,תויבסל םישנ תמצעה םהבו

 ובצוהש םידרפנה םינוירטירקב דומעל החילצמ איה ןיא םעפ רחא םעפו ,דועו תיריווק

 ןתיל תנמ לעו הלא תוביסנב .תוכימתה ילולסממ דחא לכב םיבישמה ידי-לע הז רשקהב

 הארנ ,תויפסכ תוכימת תועצמאב םילשוריב האגה הליהקה יכרצל םלוהו יתימא הנעמ

 םירעב ומכ ,םילשוריב םייקתי ויפל רשא םירבד בצמל ,םדקהבו ,רותחל יוארה ןמ יכ

 תויוליעפה ללכל םיבאשמ וצקוי וחוכמ הליהקל ידוחיי גוויס ,ץראב תורחא תולודג

 תמייקמש הלא תמגוד ,היתורבחו הירבחל תושרדנה תורחאהו תויתוברתה ,תויתרבחה

.תרערעמה

ת ט פ ו ש

 :רצלמ 'ח טפושה
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 לש היתורעהל ןכו ,תימע 'י טפושה ,ירבח לש וניד קספל יתמכסה ףרצמ ינא.1

 שקבמ יננה– ןיינעה תובישחל בל םישב .תויח 'א תטפושה יתרבח ,בכרהה שאר

 .םישגדה רפסמ גיצהלו םידחא םירבד ףיסוהל

 וילא םיכייתשמהו רערעמהש המוד ונל אצמוהש ברה רמוחהו רוערעה תאירקמ.2

 ,יאקירמאה יאזחמה ,ראשה ןיב ,אטיב םתוא תונויערה תא םדקל הרטמל םהל ומש

 The Normal( "ילמרונה בלה" םסרופמה והזחמבש ,)Larry Kramer( רמיירק יראל

Heart( הנוכשו תיב לכב" היתויוכז לע קבאיהל– רערעמה גציימ התוא הליהקל ארק 

."הנידמו ריע לכבו

 םימרוגל םיבישמה םיקינעמש תוכימתב ףתושי יכ שקיב רערעמה וז תרגסמב

 .שרה תשבכב רבודמ יכ ףא ,םינשנו םירזוח םיבוריסב הנענו– םינוש

 סיסב לע– האווסה לש ךרדב ןאכ התשענ )םיבוריסה תאצות איהש( הילפהה.3

 קספנ )רחא עקר לע( ןויוושב הז ןיממ העיגפ יבגל .לוכיבכ םייביטקייבוא םינוירטירק

 ץ"גב :ואר( "הרוצה אלו תעבוק תוהמה .הילפה ליצת אל האווסה" :יכ רבעב רבכ

רימז 'י טפושה יפמ671 ,461 )2(דנ ד"פ ,תותד יניינעל רשה 'נ הלאדע99/3111

ךוניחה תרש 'נ היפויתא ילועל קדצו טפשמ הקבט80/6247 ץ"גב-ב הנורחאל .))0002(

 'האווסהה ןויסינ'" :יכ יתנייצו וז הכלהל הרימא יתפסוה )0102.8.13 ,]ובנב םסרופ[(

 יתלב וא ,הרוסא הילפהב רבודמש ןיבמו עדוי הווסמהש ךכ לע דיעמ ומצעלשכ

 ."היואר

 היצאוטיסב קספנ תירבה תוצראבש תעדל חכווינ– םיל רבעמ קיחרנ םא.4

 רערעמה תמגוד םינוגראב "ריכהל" ןכומ ונניאש ףוג םגש ונניינע תא טעמ הריכזמה

 :ואר .םיעצמא תאצקהב רושקש המ לכב ןויוושב םהב גוהנל בייח ןיידע– ונינפבש

GAY RIGHTS COALITION V. GEORGETOWN UNIVERSITY, 536 A.2d 1 (D.C. App. 1987). 

 William N. Eskridge, Jr., “A Jurisprudence of ‘Coming Out’: Religion, Homosexuality :ונייע

and Collisions of Liberty and Equality in American Public Law” 106 YALE L.J. 2411, 2431-

2431 (1997); Walter J. Walsh “The Fearful Symmetry of Gay Rights, Religious Freedom and 

Racial Equality” 40 HOW. L.J. 513, 530-553 (1997); Jack M. Battaglia “Religion, Sexual 

Orientation, and Self-Realization: First Amendment Principles and Anti-Discrimination 

Laws” 76 U. DET. MERCY L. REV 189 (1998-1999). 
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 .דעסל– תוכזהמו

םייתליהקה םיזכרמה לולסמב תבייחתמה הכימתה יבגל– ונירוה ונילע הפורתה.5

 תאז ,םייקה ןוירטירקל "הבחרה" וא ,"הפסוה" :ותוהמש ,"יתקוח-ןיעמ" דעס איה–

 ריווא יביתנ לע לא49/127 ץ"גב :וושהו ואר( תיווסומה הילפהה תא לטבל תנמ לע

קרב 'א )זא וראותכ( אישנל הנשמה יפמ567 ,947 )5(חמ ד"פ ,ץיבולינד 'נ לארשיל

 ;)9891(105 )2(גמ ד"פ ,רצואה רש 'נ םידרו רפכ88/876 ץ"גב :םג ונייע .)4991(

-רב תרפא ;)1991(191 )1(ומ ד"פ ,רצואה רש 'נ לארשי תנידמל הקוח98/736 ץ"גב

 טפשמבו יסקסולגנאה טפשמב תיתקוח הפורתכ "הבחרה"ה/"המינפ האירקה" תפורת ןתנ

88 םיטפשמב ךמסומ ראות תארקל רמג תדובע ,ילארשיה -  ,ביבא לת תטיסרבינוא(07

 תויבסלו םיילאוסקסומוה לש ןויוושל תוכזה" )יקחצי( רימט לכימ ;)9991-ט"נשת

311 ,49 המטילקרפה -  תא ףא םיתעל לוקשל יואר הלאכ תוביסנב .))ס"שתה(901

 רש 'נ ידרמ79/6945 ץ"גב-בועמשוהש תונושה תועדב ונייע( תויביצקתה תוכלשהה

817'ב ךרכ ,ילהנימ טפשמ זרא-קרב הנפד ;)1002(045 )4(הנ ד"פ ,תואלקחה - 417

 הדבועב בשחתהבו ונניינעב תיסחי תונותמ הלאש ךכל בל םישב םלואו ,))0102(

 דעס לע הפ תורוהל םוקמ ןיא– תנווכמ תבחסב ונינפבש לולכמב וגהנ םיבישמהש

 .גרודמ

 חכונ םלואו םהילאמ םירורב תויהל םירומא ל"נה םירבדה12-ה האמבש המוד.6

 ונניד קספו םשיגדהל היה יואר– רערעמה לש תוברה ויתוינפב לופיטה תולשלתשה

 הירואיתהו רנייטש ,'ץיבולינד"סורג לייא :וושה( תידיימה ותאצותל רבעמ ,ךכל ןווכמ

.))1002(74 ,1ףסונ טפשמ "תיריווקה

ט פ ו ש

.תימע 'י טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה
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 .)0102.9.41( א"עשתה ירשתב 'ו ,םויה ןתינ
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