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 תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה

 2020-ף״שתה ,)העש

 הדמע ריינ

 אובמ

 תויוכמס קוח תעצהל תדגנתמה תיטפשמה ונתדמע תא ,טרופמ ןפואבו ,ןלהל גיצהל םישקבמ ונא .1

 קוח תעצה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ

 תא חינהל שקיב 28.05.2020 םויב םיטפשמה דרשמ ידי לע םסרופ רשא ירוקמה קוחה ריכזת .)הנורוקה

 תקנעה ידי לע הנידמב שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתהל תויושרה תבוגת תרדסהל תיביטמרונה תיתשתה

 םויב .האולחתה ףקיה תא םצמצל ידכ ןהב אהיש תולבגמ ליטהל הלשממל תודחוימ תויוכמס

 תסנכה ןחלוש לע חנוה הלש ןקותמ חסונ 1.קוחה תטויט תא ינורקע ןפואב הלשממה הרשיא ,07.06.2020

  .תסנכה תאילמב הנושארה האירקה תא הרבע איה 15.06.2020 םויבו 09.06.2020 םויב

 םע תודדומתהה ךרוצל דחוימ םוריח רטשמל תרגסמ תישאר הקיקחב עובקל תשקבמ קוחה תעצה .2

 דעש ,םינוש םיעצמאב טוקנל הלשממה תא הכימסמ איה ךכ םשלו שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 תוחתפתהב רבודמש ףא לע  .)ח״שקת :ןלהל( םוריח תעש תונקת תנקתה תועצמאב ומשוי הז בלשל

 תעצה ,ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהל םירדסהה תעיבקב תקקוחמה תושרה תוברועמ לש תיבויח

 יאר תנומת הווהמה ,דבלב יטמסוק רדסהל התוא ךפוהש ןפואב םיבר םייתקוח םימגפב הקול קוחה

 .הלשממה העבקש םימדוקה םירדסהב םייקתהש בצמל תמלשומ טעמכ

 בחרומ בכרה ינפב איה תעכש 2הלאדע זכרמ שיגה רשא הריתעה תובקעב האב וז קוח תעצה יכ ןייצל שי .3

 תכמסומ התייה אל הלשממה יכ ,רתיה ןיב ,ןעטנ וז הריתעב .יאנת לע וצ הניינעב אצוה רשאו ,ץ"גבב

 לופיטה ךרוצל תויוכמסה תא רידסהל הנומאש וז איה תסנכה יכו ,ח״שקת תנקתה לש ךרדב לועפל

 .ףיגנהמ םרגנש םוריחה בצמב

 תומאל תאטוח םוריח בצמ לע זירכהל קוחה תעצהב תעצבמה תושרה תכמסה ,יכ אוה רבד לש ורקיע .4

 הרפה ךותו םלבוס וניא ןידהש ןפואב קוחה ןוטלשו תויושרה תדרפה ןורקיעב תעגופו תויתקוחה הדימה

 תושרל תוקנעומה תויוכמסה ףקיה ןתניהב ,ףסונב .הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעסב רומאה לש

 םירדסה יכ הבוחה חכונלו ,טרפה תויוריחו תויוכז לע תכל תוקיחרמ תולבגה ןהב תוכורכה ,תעצבמה

 תורורב הדימ תומא עבקת קוחה תעצה יכ אוה ןידה ןמ ,תקקוחמה תושרה ידי לע ועבקיי םיינושאר

 ידי לע ןכו וטקנייש םינושה םיעצמאל סחיב םייואר תורבתסה ינחבמ ץומיא ךות תאזו ,ןהב שומישל

                                                        
-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תטויט״ 35-ה הלשממה לש 66 הטלחה 1

  .)07.06.2020( ״הקיקח יניינעל םירשה תדעו תכמסה – 2020
 םויב השגוה( והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 20/2399 ץ״גב 2

 )הלאדע תריתע :ןלהל( )05.04.2020
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 תוטשפתהמ תע התואב תפקשנה הנכסה תדימל שומיש וב השעייש יעצמאה גוס ןיב םלוה סחי תריצי

 הניא וז הייעשה רשאכ ירטנמלרפ חוקיפ רבדב םיקוח העשמ העצהה יכ תוארהל שקבנ דוע .ףיגנה

  .הפיכאו השינעל רושקה לכב דחוימב קוחה תעצה תילכת םע תבשייתמ

 קוחה תעצהב ןוידה תא תוחנהל םירומאש דוסיה תונורקע

 תא הרידסמה תיביטמרונה תרגסמה יכ אוה קוחה תעצהב ןוידה תא תוחנהל ךירצש ןושארה ןורקיעה .5

 ףסונב תאזו ,הלשממה :דוסי קוחל 38-39 םיפיעסב העובקה וז איה םוריח תעב תויושרה תויוכמס

 תויוכזב העיגפה תדימל סחיב תויתוהמ תולבגמ ביצמה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש 12 ףיעסל

  .םוריח תעשב םג דוסיה

 תינוטלשה תושרה איה תסנכה יכ איה ,ליעל תניוצמה תיביטמרונה תרגסמה יפ לע ,אצומה תדוקנ .6

 םאתהב ןידכ םוריח בצמ לע הזרכה הנתינש עגרב .))א(38 ףיעס( םוריח בצמ לע זירכהל תיאשרש

 תעש תונקת ןיקתהל תוכמסה תא רידסמש 39 ףיעס ףקותל סנכנ ,ל״נה 38 ףיעסב םיעובקה םיאנתל

 יפל הלשממה לש התוכמסל סחיב ועבקנ תויתוהמ תולבגמ עברא .היתולבגמ תאו ,הזרכהה חוכמ םוריח

 ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא״ יכ תעבוק הנושארה .ח״שקת ןיקתהל 39 ףיעס

 םוריח תעש תונקת ונקתוי אל״ יכ תעבוק היינשה ;״םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל השינע עובקל

 הלבגמה ;״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו

 השולש רחאל עקפי הלשממה הניקתמש תונקתה לש ןפקות :ןמזה רושימב הלבגמ איה תישילשה

 דובכ דוסי קוחל 12 ףיעס חוכמ איה תיעיברהו ;שדחמ ןפקות תא ךיראהל תיאשר איה ןיאו םישדוח

 אלש הדימבו הפוקתלו היואר תילכתל אלא םדא תויוכז וליבגי אל ח"שקתה יכ עבוקש ותוריחו םדאה

 .שרדנה לע ולעי

 תעדוהל םאתהב .)urgency( תופיחדה אשונל עגונ אוהו קוחה תעצה תילכתב וניינע ינשה ןורקעה .7

 הדעונ קוחה תעצה יכ ןיוצ הלאדע תריתעב ץ"גב ינפב ושגוהש תסנכה תעדוהו הנידמה תוטילקרפ

 וניאש אשונ לכ ,ךכיפל .םייופצ אלו םיימאניד ,םיפוחד םיניינעב קרו ךא לפטל הלשממה תא ךימסהל

   .קוח תעצהב הרדסהל ץוחמ תויהל בייח ,וז תילכת רדגב לפונ

 תושרה ידי לע תוכמסה תלעפהל הדימ תומא קוחה תעצהב הנללכית יכ בייחמ ישילשה ןורקעה .8

 ינוכיא ןיינעב ןידה קספב תועיבקה דחוימב תויטנבלר הז ןיינעל .הפוחד הבוגת בייחמה אשונב תעצבמה

 יאנת לע תונעל תבייח תסנכה ידי לע תקנעומה תוכמסהש אוה םש עבקנש ןושארה יאנתה .3כ"בשה

 הנכסה״ ןחבמ יפ לע עבקייש יואר וז תוכמסב שומישהש אוה ינשה יאנתה .םיינושארה םירדסהה

 ינש ,ןידה קספ יפ לע ,הז ןחבמל 4״.הלש רטשמה ירדסל וא הנידמה יבשותו יחרזאל תידימהו הרומחה

 יבשותו יחרזאל הנכס לש דחוימב הובג ףר שרדנ ,יתוהמה דמימב״ :ןמזה דמימו יתוהמ דמימ – םידמימ

 תורשפא אצמנב ןיאש וזכ תויהל תבייח הנכסהש תעבוק תוידיימה תשירד ,ןמזה דמימב .הנידמה

 5״.התושממתה םרט המיע תודדומתהל רתוי םימיאתמ םייביטנרטלא םיעצמא חתפל תישעמ

                                                        
 .)כ״בשה ינוכיא ןיינע :ןלהל( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( הלשממה שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גב 3
  .תויח האישנה לש הניד קספל 23 ׳ספ ,םש 4
  .םש ,םש 5
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 יבצמב לועפל ךמסומה ףוגה איה תקקוחמה תושרה ,םיחנמה םייתקוחה תונורקעה יפ לע ,ןכ יכ הנה .9

 תעבוקה הקיקחב תכמסומ איה רשאכ קר תודחוימ תויוכמס המצעל תלטונ תעצבמה תושרהו ,םוריח

 לע הלועה הדימב הנעגפית אל טרפה תויוכזש דיפקהל תנמ לע שארמ םירדגומ םיינושאר םירדסה

 ענומ וניא םוריחה בצמש לככ תויושרה תדרפה לע הרימש םע לכהו רתויב תלבגומ הפוקתלו שרדנה

  .תאז

 תודחוימ תויוכמס קוח תעצה

  הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעסל תדגונמ  םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תכמסה

 ליעל ןיוצש ןושארה ןורקעל תדגונמ הניה םוריח בצמ לע זירכהל קוחה תעצהב הלשממה תכמסה .10

 אלו רומאכ זירכהל תכמסומה תושרה איה ,הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעס יפ לע ,תסנכה יכ עבוקהו

 לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה לש תוכמסה תא עבוק קוחה תעצהל 2 ףיעס .תעצבמה תושרה

 בייחתמה םירבדה בצמ תא תכפוה קוחה תעצה .םימיוסמ םיאנת ןתניהב הנורוקה )הזרכהה :ןלהל( ףיגנ

 תוכמס וליאו .םוריח בצמ לע שארמ זירכת תסנכה ויפל ,הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעס יפ לע

 ןתינ ןיאש תע קר ,הלשממה :דוסי קוחל )ג(38 ףיעס יפ לע ,הל הנותנ םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה

 תנתינ איהו ,תסנכה ידי לע הלטוב וא הרשוא אל םא ,םימי העבש לש הפוקתל קרו ,תסנכה תא סנכל

 .תסנכה תא סנכל תורשפא ןיאש תמיא לכ הלשממה ידי לע הכראהל

 לשב םוריח בצמ לע הזרכהה תא לטבל תסנכה תאו הלשממה תא ךימסמ קוחה תעצהל 3 ףיעס ,ןכ ומכ .11

 העיבקה רשפ רורב אל הז רשקהב .תומושרב ומוסרפ םע קר ףקותל סנכיי רומאכ לוטיב .הנורוקה ףיגנ

 ,הזרכהה לוטיב וליאו ,תומושרב המוסרפ ינפל םג ףקותל סנכיהל הלוכי םוריח בצמ לע הזרכה יכ

 אלו תומושרב ומוסרפ םע קר ףקותל סנכיי ,םוריחה בצממ תפקשנה הנכסה תולטבתה איה ותועמשמש

  .ידיימ ןפואב

 תאז התאר םא םימי 45 דועב הזרכהה ףקות תא ךיראהל הלשממה תכמסהל סחיב םג םינוכנ םירבדה .12

 איה תסנכה ןאכ םג .השודיחו הזרכהה רבדב התוכמס לע רתוות תסנכהש הקדצה םוש ןיא .ןוכנל

   .הזרכהה שודיח ידי לע הלשממה תא ךימסהלו ךישמהל םאב עירכהלו ןודל תכמסומה

  תידיימה הנכסה ןחבמ לשו םיינושאר םירדסה רבדב ישילשה החנמה ןורקיעה לש הרפה

 .םיינושארה םירדסהה ןורקיעל דוגינבו תונקת ןיקתהל הלשממל בחר תעד לוקיש הקינעמ קוחה תעצה .13

 בחרמב תוליעפ תלבגה תוללוכה תולבגמ עובקל הלשממה תא םיכימסמ קוחה תעצהל 6-12 םיפיעס

 קסע יתבב ,הדובע תומוקמב תוליעפ תלבגה ;)7 ףיעס( ירוביצה בחרמב תוליעפ תלבגה ;)6 ףיעס( יטרפה

 תלבגה ;)9 ףיעס( םיעוריא תלבגה ;)8 ףיעס( םיתוריש ןתמ לש תוליעפ ןכו ,רוביצל םיחותפה תומוקמבו

 ;)11 ףיעס( החוור תורגסמ תוליעפ תלבגה ;)10 ףיעס( ךוניח תוליעפ םימייקמה תודסומ לש תוליעפ

  .)12 ףיעס( הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגהו

 תוכזב ,קוסיעה שפוחב ,תויטרפל תוכזב ,העונתה שפוחב עוגפל תעצבמה תושרל תוריתמ הלא תולבגה .14

  .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תונגומה טרפ תויוריח לש הרושבו ,ןיינקה
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 תושרל בחר הכ תעד לוקיש ןתמ .לבגומ וניאו טעמכ הלא תולבגמ תעיבקב הלשממל ןתינה תעדה לוקיש .15

 עוגפל ןתינ ןהבש תוביסנל רשאב םירורב םינוירטירק עובקל תקקוחמה תושרה ידיב רשאכ ,תעצבמה

 וז איה תקקוחמה תושרה יכ שרודה ,םיינושארה םירדסהה ןורקיע לש הרפה ידכ הלוע טרפה תויוכזב

  .הנשמה קקוחמל הקינעמ איה ןתוא תויוכמסה ולעפוי ןהיפלש הדימה תומא תא עבקתש

 ויפלש קוחה תעצה תעבוקש ןחבמה אוה םייטרקנוקו םירורב םינוירטירק לש םמויק רדעיהל אמגוד .16

 םוצמצ ,ותוטשפתה םוצמצ ,הנורוקה ףיגנב הקבדהה תעינמ םשל״ תונקת ןיקתהל הלשממה תכמסומ

 תוטשפתהה ףקיה ,ןוכיסה לש ויפואל רוכזא לכ ןיא ״.ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה וא האולחתה ףקיה

 ןתינ םישיחרת וליא תחת תעבוק הניא קוחה תעצהו ,ותרמוח תגרדו ותדימ ,רומאכ ןוכיס ידכ הלועה

 ויטעבש שיחרתל המוד וניא טלחומ רגס קידציש שיחרתה ,אמגודל ,הז רשקהב .םינוש םיעצמאב טוקנל

 ךותב הרמוח גרדמ עובקל יוארה ןמ .םימיוסמ םיאנת תחת ירוביצה בחרמה תחיתפ לע תורוהל ןתינ

 .תעצבמה תושרה לש תיללכ הכמסהב קפתסהל ןיאו תקקוחמה תושרה ידי לע בצועמה רדסהה

 והימו  םינותנ וליא דוסי לע ,הנשמה קקוחמ ידי לע הנלבקתת תוערכה ובש ןפואל רוכזא לכ ןיא ,ןכ ומכ .17

  .םייק ןכא רומאכ ןוכיס יכ עובקל ךמסומה יעוצקמה םרוגה

 ,לכמ רומח .קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע לש הרפה הווהמ בחר הכ תעד לוקיש ןתמ .18

 ליבותש ןפואב תעצבמה תושרל תוקנעומה תויוכמסה לש תינעגופו תיתורירש הלעפהל חתפ חתופ אוה

 תדעוו ץ״גבב ותדמע תא עיבה רבכ ןוילעה טפשמה תיב .טרפה תויוריחו תויוכזב תיתדימ יתלב העיגפל

 דחיב םיליבומה קוחה ןוטלש ןורקעו תויושרה תדרפה ןורקעב העיגפה רוסיא תודוא ,הנוילעה בקעמה

 :ןיינעב רפוהגנילק ׳פורפ לש וירבד םיפי הז רשקהב 6.םיטרקומדה םיכרעב העיגפל דוחלו

 דבלב תילמרופ הליבכב קפתסמה ,להנימה תויקוח לש ינויעה גשומה ןיב ןיחבהל שי ...״
 ןוטלש תמשגהל השורדה ,תיפיצפסה תוילאגילה גשומ ןיבל ,קוחה י"ע להנימה לש
 תילמיסכמ הליבכו .קוחה י"ע להנימה לש תילמיסכמ הליבכ ותועמשמש גשומ ,קוחה
 טקא אוה םא ןיבו הנשמ תקיקח רבד אוה םא ןיב ,ילהנימ טקא לכש השוריפ
 התרוצש המרונ י"ע ,םיירקיעה ויקלח לכ לע ונכת תניחבמ ,עבקיהל ךירצ ,ילאודיבידניא
 תוכמסה ,קוחה ןוטלש ררוש הב הנידמב יכ רמול רשפא הז ןבומב .קוח לש הרוצ
 להנימה ינגרואש דועב ,קקוחמל הרוסמ )םייראמירפ( םיינושאר םירדסה תעיבקל
 .קוחה תרגסמב ,דבלב )םייראדנוקס( םיינשמ םירדסה עובקל םיאשר

 תויצגלד לש ךרדב להנימה תכמסה לש תיתקיחת הטיש םע בשייתמ וניא קוחה ןוטלש
 איהש ךירצ ,קוחה ןוטלשב עגפת אל להנימה לש היצגלדש תנמ לע .אדירג 'תוילמרופ'

 תא עבק קקוחמהש רחאמ ,םיינשמ םירדסהל תלבגומ ,רמולכ ,'תילאירטמ' היהת
  .)הפסוה השגדהה( 7״ןינעל םיעגונה םיינושארה םירדסהה

 היופצה העיגפהש לככ .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 12 ףיעס תארוהמ םג םישקבתמ םירבדה .19

 תא רידגי קקוחמה יכ השירדה לעו קוחה ןוטלש לע הדפקהה תדימש ירה ,רתוי הבחר טרפה תויוכזב

 תשרדנה הכמסהה לש תושרופמה תדימ .רתוי תקדקודמ היהת הנשמה קקוחמ לש תעדה לוקיש ףקיה

                                                        
 קנב 6821/93 א"ע :דוע ואר ;)2006( 45-53 ,1 )1(אס ד״פ ,לארשי תלשממ שאר דגנ הנוילעה בקעמה תדעוו 11163/03 ץ"גב 6

 .)2004( 320 תיטרקומד הרבחב טפוש קרב ןרהא ;)1995( 421 ,221 )4(טמ ד"פ ,והירמש רפכ לדגמ דגנ מ"עב דחואמה יחרזמה
 )1993 ,ךרוע רימז ׳י( 108 ,105 ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס ״הנשמ תקיקחו קוחה ןוטלש״ רפוהגנילק ׳ה ׳י 7



 

 5 

 תעדה לוקיש תיינבה ןיינעל םג אוה ךכ .התלעפהל תיוולנה טרפה תויוכזב היופצה העיגפה תדימב היולת

  8.הנשמה קקוחמ לש

 תלעפהל ידמ ךומנ ףר עבוק ,רוביצה תואירבב העיגפלו ףיגנה תוטשפתהל ישממה ןוכיסה ןחבמ ,דועו .20

 טפשמה תיב לש ויתועיבק ,הז ןיינעל .ליעפהל הלשממה תיאשר היהת םתוא ףקיהה תובחר תויוכמסה

 הכמסה .ונניינעב הלשממה תא ךימסהל האב איה תע תסנכה תא תוחנהל םירומא כ״בשה ינוכיא ןיינעב

 תעצהש תויוכזב העיגפה ףקיה ןתניהב היואר הניא ,קוחה תעצהב תמדוקמה וז תומכ ,תפרוגו תיללכ

 העיבקש ירה ,תוגירח תוביסנ ןתניהב תוקדצומ תויהל תויושע תומיוסמ תועיגפש דועבו .תרשפאמ קוחה

 חיטבהל ידכ תבייחתמ בלשו בלש לכב תושרדנה תויוכמסהו בצמה תרמוחל םאתהב הרמוח גרדמ לש

  .םינתינ םה הנעמלש הרטמל קר ולעפוי םיעצמאהש

 תויוכמסה .קוחה תעצהב תונותנש הפיכאה תויוכמס ןיינעל םג ,תאש רתיבו ,םה םינוכנ הלא םירבד .21

 שרדנל רבעמ העיגפל ששח תולעמו ףקיה תובחר ןניה הפיכא ימרוגל קינעהל הלשממה תיאשר רשא

 ,לבגומ רוזא ןיינעל םירשה תדעו וא ,הלשממה עבקתש םירוסיאה תפיכא .טרפה תויוריחבו תויוכזב

  .רוביצה ןיבל הלא םימרוג ןיב םירישי ךוכיחו עגמב הכורכ

 ,הלא םידיקפת עוציבב הפיכאה ימרוג תא וחניש תויעמשמ דחו תורורב הדימ תומא תרדענ קוחה תעצה .22

 םניאו םירטוש םניא ךימסהל תיאשר הלשממהש םימרוגהמ לטובמ יתלב קלח רשאכ דחוימב תאזו

 םהש יפכ םיכמסמו תויאר ףוסיא וא תויודע תייבגב ןכש לכ אל ,םייביסנטניא םיבצמב הפיכאב םינמוימ

  .העצהל 26 ףיעס יפ לע תושעל םיכמסומ

 וא םירורב םינוירטירק תוללוכ ןניא ,רתויב תובחר ןניה 27 ףיעסב רטושל תורומשה תויוכמסה ,ןכ ומכ .23

 הניא רומאכ תופרוג .הפיכא תולועפ עוציב ךרוצל שורדל יאשר אוה ותוא עדימה ביטל סחיב תורדגה

 .ןיינעה תוביסנב תקדצומ הניא סנק תוריבע תפיכאל סחיב ליגרה ןידהמ הגירחהו היואר

 ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ רדעה הקידצמ הניא קוחה תעצה תילכת

 בצמב םירושקה םיימנידו םיפוחד םיניינע לע ביגהל הלשממה תא ךימסהל קוחה תעצה תילכת רומאכ .24

 ידיקפתמ דחא תא לולשל הלוכי הניא וז תילכת םלואו ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע רצונש םוריחה

 ינפב ומייקתהש םינוידב ולע הלא םירבד .תעצבמה תושרה תולועפ לע חוקיפה אוהו ,םיירקיעה תסנכה

 ומויק בייחמה קוחב עובקה ךילהה תא םייקל הלשממה הביוח רשאכ כ״בשה ינוכיא ןיינעב טפשמה תיב

  .תסנכה ינפב ירטנמלרפ חוקיפ לש ךילה לש

 עצבל הלשממה תא קוחה תעצה הכימסמ ןתוא תולועפה לכל סחיב עובקה ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ .25

 תדעו( הדעווה ןחלוש לע וחנוי ןה תומושרב תונקתה םוסרפל ךומסב יכ עבוקש ,)ד(3 ףיעסב עיפומ

 םימי 14 ךות טילחתו ןויד ןהב םייקת הרותב וזו ,)קוחה םושיי ןיינעל עבקיתש תרחא הדעו וא תסנכה

 ךיראהל תיאשר היהת הדעווה .יקלח וא אלמ ןפואב ,ןרשאל םא )תונקתה גוסל םאתהב( םימי העבש וא

 ,תורומאה תופוקתה ךותב הדעווה ידי לע הטלחה רדעיהב .ןהב ןוידה ךרוצל םימי השולשב תונקתה תא

 השולש וא םימי העבש ךות הטלחה לבקל הילעש ,תסנכב העבצהל תונקתה תא תסנכה שאר בשוי איבי

                                                        
 לש הניד קספל 11-12 ׳ספ 41 )3(גס ,ןויצל ןושאר תייריע שאר 'נ מ"עב למשח תוישעת וקרא 9411/00 ץ"גנד ,הז ןיינעל ואר 8

 .)2008( 823 ,715 )4(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה״ 10203/03 ץ"גב ;)2009( שיניב האישנה
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 וא ,תונקתה תא רשאל אלש וטילחי )ןיינעה יפל( תסנכה וא הדעווה םא .)תונקתה גוס יפל( םימי

 םסרופת ךכ לע העדוהו ןפקות עקפי ,הל הנותנה ןמזה תפוקת ךותב ןניינעב הטלחה הלביק אל תסנכהש

 .תומושרב

 ,ןייטעב םרגיהל הלולעש דוסיה תויוכזב העיגפהו ,קוחה תעצה חוכמ ונקתויש תונקת ,ישעמה רושימב .26

 ידי לע ורשואי אל ןה םא )הנקתה גוס יפל( םימי 24 וא םימי 17 לש הפוקתל דע ןפקותב דומעל תולוכי

 להנימה תויושר ידי לע תופוחד תולועפב טוקנל ךרוצה ןהבש ,תודחוימ תוביסנבש דועב .תסנכה

 עודמ רקיעו ללכ רורב אלש ירה ,תידיימ הלועפב ךרוצה תא ןיבהל ןתינ ,ףיגנה תוצרפתה םע תודדומתהל

  .ליגרה םירבדה בצמב לוחיש ללכה תא עבוק דחוימב םיגירח םיבצמל רמשיהל ול יוארש בצמ

 ,ללככ ,שארמ רושיא לש ןונגנמב ופילחהל שיו תויביטקפא לכ רדענ קוחה תעצה תעבוק ותוא ןונגנמה .27

 עצבל תלגוסמ הניא תסנכה ןייטעבש תוגירח תוביסנ םע דדומתהל ידכ ,גירחכ ,הלועפ קיפא ןתמ ךות

 .הנשמה תקיקח לע חוקיפה תולועפ תא

 רוביצה לע תוסנק ליטהלו תוילילפ תוריבע עובקל הלשממה תכמסה ןיינעל םייתעבש םינוכנ הלא םירבד .28

 לש שארמ רושיא אלל תאזו ,העצהב עצומה רדסהה יפ לע ונקתויש תונקת תרפה ןיגב הנשמ תקיקחב

 תושירדה תלוחת תגרחה ךות תוסנק ליטהל הלשממה תא הכימסמ קוחה תעצה .תסנכה תודעוומ הדעו

 ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס .תוילהנימה תוריבעה קוחל 1 ףיעסו ןישנועה קוחל 2 ףיעסב תועיפומה

 1 ףיעס .״תסנכה לש הדעו רושיא תונועט םישנועו תוריבע ועבקנ ןהבש תונקת״ יכ עבוק 1977-ז״לשתה

 תוריבע ןיגב תוסנק תותישמה תונקת יכ )ב(1 ףיעסב עבוק 1985-ו״משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוחל

 תעצה .תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיא ,רתיה ןיב תונועט ,תוילהנימ תוריבעכ ורדגוהש

 ,הרידגה איה ןתוא ,תוילהנימו תוילילפ ,תוריבע ןיגב תוסנק ליטהל הלשממל תרשאמ ,ונניינעב קוחה

  .ללכ ךרדב שרדנכ ,תסנכה לש שארמ רושיא אלבו

 הניא תסנכה לא הלשממה לש הכרד רשאכ ךלמה ךרדמ הגירח הקידצמ הניא קוחה תעצה תילכת .29

 תלוחת תפוקת רשאכו ,ןיינקה תוכזב העיגפל חתפה תחיתפ ךות ,דבעידב לוטיב וא רושיא .המוסח

 רקיעו ללכ בייחתמ וניאו ,ןידכ וניא ,םימי 28-17 ידכ תולעל הלוכי תסנכה ידי לע ןרושיאל רבוע תונקתה

  .רידסהל תשקבמ קוחה תעצהש םוריחה בצמ תוביסנמ

 ןורקעל םג תעגונ איה אלא ,ינכט ןיינע הניא יביטקפא ירטנמלרפ חוקיפ ךילה לש ומויק רבדב הבוחה .30

 יפכ ,קוחה תעצהל )ד(4 ףיעסב עובקה רושיאה ךילהב םיררבתמ םירבדה .םילילפבש תואדווהו תוביציה

  :העצהל רבסהה ירבדב רהבומש

 ןודת הדעווה ,ןמוסרפ רחאל ירשפאה םדקהב הדעווה לש הנחלוש לע וחנוי תונקתה״
 םאו ,ןקלח וא ןלוכ ,ןרשאל םא טילחתו רומאה ףיעסב םיטרופמה ןמזה יקרפ ךותב ןהב
 הדעווהש לככ .תסנכה תאילמ רושיאל תונקתה ואבוי – ןיינעב הטלחה לבקת אל הדעווה
 הטלחה לבקת אל תסנכה ובש הרקמב וא תונקתה תא רשאל ןוכנל וארי אל תסנכה וא
 תעיקפ םע יכ עובקל עצומ .תונקתה לש ןפקות עקפי ,ףיעסב העובקה הפוקתב ןיינעב
 ,הלא תונקתב ועבקנש תוריבעה ןיגב תילילפה תוירחאה לטבתת רומאכ תונקתה
 ינידס דוסי ןורקע עבוק ןישנועה קוחל 4 ףיעס .ןישנועה קוחל 4 ףיעסב רומאל םאתהב
 :רוחאל טבמב םג הלש תוילילפה תא עיקפמ קוקיחב הריבע לוטיב ויפלש ןישנוע
 וז הריבע ןיגב םהב לחוהש םיכילה וקספוי ,תלטבתמ וז הריבע ןיגב תילילפה תוירחאה
 הרומש ,תאז םע דחי .הריבע התואב העשרההמ תועבונה תואצות דוע דיתעב ויהי אלו
 תוילילפה ןהיתויועמשמ ,תונקתה לש ןפקות תעיקפ ףא לע יכ טילחהל תוכמסה הדעוול
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 ףיעס יפל ןפקות תעיקפ לע תומושרב העדוה םוסרפ םויל דע ןתנקתה םוימ ףקותב ודמעי
  9״.ןישנועה קוחל 6 ףיעסב רומאל םאתהב תאז ,וז הפוקתמ קלחל וא ,)ד(4

 ידי לע ןרושיאל רבוע ףקותל תוישנועה תונקתה לש ןתסינכ תרשפאמ קוחה תעצה ,תוארל ןתינש יפכ .31

 ועקפי תוישנועה וא תוילילפה ןהיתואצותו הנלטבתת ןהש ירה ,ןתניי אל רומאכ רושיאש לככו ,תסנכה

  .תרחא תסנכה העבק ןכ םא אלא תיביטקאורטר

 .תואדווה ןורקיע אוהו ,ןישנועה ינידב לגדה תונורקעמ דחא םע דחא הנקב הלוע וניא הז עצומ רדסה .32

 ןרושיא דעומל ןתעיבק ןיבש םייניבה תפוקתב ילהנימ סנק וא תילילפ תוירחא תלטה רשפאמ רדסהה

 תאז לכו ,ותוגהנתה תא וחניו רוביצה תא ובייחי ,ףקותב ויהי תוריבעה הז ןמז חווטב .תסנכה ידי לע

 אל תוריבעהש לככו .תסנכה ידי לע ןרושיא יא לש תורשפאל סחיב הלאש ןמיס ןהילעמ ףחרמ רשאכ

  .ןניגב תוירחאה לש יביטקאורטר לוטיב עימשת ןתולטבתהש ירה ,ורשואי

 .םוריח יבצמ םיוולמה םיפוכתה םייונישהו תואדווה יא חכונל דחוימב ,רקיעו ללכ יואר וניא הז בצמ .33

  .ונממ היופצה תוגהנתהל סחיב רוביצה ברקב לובלב רוציל לולעש רדסה םדקמ הז ןונגנמ

 איה רבדה תועמשמ .דבעידב לטבת תסנכהש םיילילפ םירוסיא לש הלחהל חתפ חתופ אוה ,ןכ לע רתי .34

 יתלבכ דבעידב וררבתיש םירוסיא דוסי לע תלטובמ יתלב הפוקת ךשמב להנתהל החנוי רוביצה יכ

 שרדנ רוביצה ,הז ןמז חווטב .תסנכה ידי לע ורשואי אלש לככ ,םיצוחנ יתלב וא םייואר יתלב ,םייקוח

 יפלכ םיינעגופ הפיכא יעצמא וטקנייו םירצעמ ועצובי םימיוסמ םירקמבו ,הלשממה תוארוהל עמשיהל

  .ורשוא אלש תונקת דוסי לע להנתהל שרדנ אוה יכ ררבתי דבעידבש ימ

  .שארמ ןתניי תסנכה רושיא יכ עובקל אוה יוארה ןמ ןכ לעו הקדצה לכ רומאכ רדסהל ןיא .35

 שי עודמ רורב אל .קוחה תעצהב תונותנה תודחוימה הפיכאה תויוכמס יבגל םג םה םינוכנ הלא םירבד .36

 .תוילהנימו תוילילפ תוריבע לש הפיכאה תויוכמס ןיינעב םיליגרה ילילפה ןידה ירדסמ גורחל ךרוצ

 תונותנה תוליגרה תויוכמסה דוסי לע עצבתהל תולוכי הפיכאה תולועפשכ ףקות הנשמ םילבקמ םירבדה

 .םייקה ןידה יפ לע קוחה תפיכא ימרוגל

 םהילע םימגפה תא רותפיש ןפואב קוחה תעצהב םייתוהמ םייוניש עצבל םישקבתמ םכנה ,רומאה עקר לע

  .הז ךמסמב ונעבצה

 

  ,בר דובכב

________________ 

 ד״וע ,ירו׳ח ידאפ
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