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  22    ש"ב       תרצנב םולשה טפשמ תיבב

 
 322625393 .ז.ת רהאד אאנה
  םירחא וא/ו הירבגא עיבר ד"הוע י"ע
  תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדעמ
 לארשיב יברעה טועימה
 04-950-3140 :סקפ ;0525460188 :דיינ

 rabea@adalah.org :ליימ
 

 תררועה          

  - דגנ -

  לארשי תרטשמ - )הייבוקסמ( תרצנ תנחת

 04-6458733 :סקפב

 הבישמה

 

 - הפיכא תויוכמס( ילילפ ןיד רדס קוחל 43 ףיעס יפל רצעממ רורחש יאנת לע ררע

 1996-ו"נשתה ,)םירצעמ

 :ןלהל( תרצנ הרטשמה תנחתב הנוממ ןיצק תטלחה לש רורחשה יאנת לע ררע הזב שגומ

 תוברל ,םיאנתב רצעממ תררועה רורחש לע הרוה הב 15.1.2022 םויב הנתינ רשא ,)"הטלחהה"

 .)"הקחרהה יאנת" :ןלהל( םימי 5-ל תיב רצעמ

 .הז ררעל תפרוצמ 15.1.2022 םוימ הבורעב רורחש תטלחה -

 :תיצמתב םיררועה תונעט

 43 ףיעסל םאתהב תאזו הנוממה ןיצקה ידי לע ועבקנש הבורעב רורחשה יאנת דגנ הנפומ הז ררע

 .)"םירצעמה קוח" :ןלהל( 1996-ו"נשתה ,)םירצעמ - הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס  קוחל

 ריבס דשח רדעיה חכונל םיאנתה תלטה תויקוח יא ,תישאר :תוירקיע תונעט יתש הז ררע סיסבב

 ;םיררועה לע םיאנת תלטה תא הקידצמה רצעמ תליע לכ רדעיה ךכשמו יהשלכ הריבע הרבענש

 .םייתדימ םניא תררועה לע ולטוה רשא םיליבגמה םיאנתה יכ ןעטי ,ןיפוליחלו תינש

 ףוחד ןויד םויקל השקב

 דחוימב ,17.1.2022 םויה רבכו ,תופיחדב הז ררעב ןוידה תא עובקל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 שפוח ,האחמהו יוטיבה שפוח ,העונתה שפוח ,תוריחל תררועה תויוכזב העיגפה תרמוח חכונל

 ררעב ףוחד ןויד תעיבק יא .תאז תוקידצמה תוליע לש ןמויק רדעהו ךוניחל תוכזהו הקוסעתה

  .הלבגהה תפוקת רואל יטרואיתל ררעה תא ךופהיו תיקוח אל הקיטקרפו העיגפ תוכשמיה רשפאי

 תאצמהל םיררועה כ"ב וגאד ,הז ררעב ןוידה תופיחדו שקובמה דעסה ,ררעה תוהמ לשב יכ ,ןיוצי

 .דבכנה טפשמה תיבל ותשגהל ליבקמב הבישמה ידיל הז ררע קתעה
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 :עקר

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הקיסומל תיטנדוטס ,תרצנ ריעהמ 20 תב איה תררועה .1

  .הדעסמב תדבועו

 תררועה לש היבא לא )הייבוקסמ( תרצנ תנחתמ רקוח רשקתה 15.1.2022 םוי לש ורקובב .2

  .הרטשמה תנחתב הריקחל ,וכרד ,תררועה תא ןמזל שקיבו

 :תואבה תוריבעה ןיגב הרקחנ איה ,םוי ותואב דוע הרטשמה תנחת לא תררועה העיגהשמ .3

 ;)ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל )2()א(499 ׳ס יפל ןווע תושעל רשק תרישק

 .ןישנועה קוחל )4()א(216 ףיעס יפל רוביצה םולש רפהל הלולעה תוגהנתה ןכו

 :םיאבה םיאנתב הנוממ ןיצק תטלחהב הרטשמה תנחתמ תררועה הררחוש ,יצחו העשכ רחאל .4

 רחא רקחנ םע איהש ךרד לכב רשק תריצי לע רוסיא )ב( ;םימי 5 ךשמל אלמ תיב רצעמ )א(

 תררועל יכ ,ןיוצי .ח״ש 3,000 ךסב תימצע תוברעתה לע המיתחל ףופכב ,תאז .כיאח להנמ םשב

 תטלחהב עיפומ וניא הז יאנת םלואו ,תויתרבחה תותשרב שומיש לע רוסיא לחש דוע רסמנ

 .הבורעב רורחשה

 ,התוריחב םיעגופ תררועה לע ולטוהש םיאנתה ,םידדצה דמעמב ןוידב ןכו הז ררעב טרופיש יפכ .5

 הרוצב ןכו יקוח סיסב אלל לכהו ,האחמהו יוטיבה שפוחבו התדובעב ,הידומילב ,התעונת שפוח

  .תיתדימ אל

 :השקבה יקומינ םה הלאו

 רצעמ תליע רדעיה .א

 תררועה לש הרורחש תא תונתהל םוקמ היה אל יכ הניה הז ררע דוסיבש תיזכרמה הנעטה .6

 דשח הז ללכבו ,םירצעמה קוחל 13 ףיעס יאנת הליחתכלמ וניינעב םימייקתמ אלשמ םיאנתב

 איה תררועה לש הרורחשל םיאנת תלטה לע הטלחהה ,ךכיפל .רצעמ תליעו הריבע עוציבל ריבס

 .ןלהל ראוביו טרופיש יפכ לוכה .הליע תרדענו תיקוח אל

 תורוהל הנוממה ןיצקה לש ותוכמס תא עבוק ,ונניינעל יטנבלרה ,םירצעמה קוחל )ד(27 ףיעס .7

 :הבורעב רורחש לע וא רצעמ לע

 אצמו ,רוצע וניאשכ הילא אבוה וא הרטשמה תנחתל םדא אב )ד("
 רחאל ,אוה יאשר ,13 ףיעס יפל רצעמ תליע תמייקש הנוממה ןיצקה
 .הבורע וילע ליטהל וא ותוא רוצעל ,וילוקיש תא דושחל ריבסהש

 וזו ,וניינעב םושיא בתכ תשגהל רבוע דושח רצעמל םיאנתה תא עבוק םירצעמה קוחל 13 ףיעס

 :ונושל

 םייק יכ ענכוש ןכ םא אלא ,םדא לש ורצעמ לע הווצי אל טפוש )א("
 תחא תמייקתמו ,אטח הנניאש ,הריבע רבע םדאהש ריבס דשח
 :הלא תוליעמ
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 איבי ורצעמ-יא וא דושחה רורחשש ששחל ריבס דוסי םייק )1(
 יכילהמ הריקחמ תוקמחתהל ,טפשמ וא הריקח יכילה שובישל
 לע העפשהל ,שוכר תמלעהל איבי וא ,רסאמ שנוע יוצירמ וא הטיפש
 ;תרחא ךרדב תויארב העיגפל וא םידע
 תא ,םדא לש ונוחטב תא ןכסי דושחהש ששחל ריבס דוסי םייק )2(

 ;הנידמה ןוחטב תא וא רוביצה ןוחטב
 ךרוצ שיש ,ומשרייש םידחוימ םיקומינמ ,ענכוש טפשמה תיב )3(
 ןותנ דושחהשכ אלא םמייקל ןתינ אלש הריקח יכילה טוקנל
 הלועה הפוקתל וז הליע יפל רצעמ לע הווצי אל טפשמה תיב ;רצעמב
 הריקחה ךילה תא םייקל ןתינ אלש טפשמה תיב ענכוש ;םימי 5 לע
 הכורא הפוקתל רצעמ לע תווצל אוה יאשר ,הרומאה הפוקתה ךותב
 .םימי 15 לע ולעי אל תופוקתה לכ ךסש דבלבו וכיראהל וא רתוי
 תא גישהל ןתינ םא ,)א( ןטק ףיעס יפל רצעמ לע הווצי אל טפוש )ב(

 םתעיגפש ,הבורע יאנתו הבורע תעיבק לש ךרדב רצעמה תרטמ
 .)''ח 'פ ,הפסוה השגדהה( "התוחפ דושחה לש ותוריחב

 

 םימידקמ םיאנת םניה ,רצעמ תליעו דשחל ריבס דוסי ,םיאנתה ינש לש םמויק יכ ןייצל רתומל .8

 תאזו ,תיב רצעמ תומדב רצעמ תפולח תוברל ,הבורעב דושח ררחשל הנוממה ןיצקה תטלחהל

 תוריחה תלילש :רצעמה ור'גנס יאטיק תניר ,ואר( םירצעמה קוחל )ד(27 ףיעסב רומאל םאתהב

 ןיא ,רצעמ תליע וא ריבס דשח רדעיהב יכ ריכזנ .))א"עשתה( 232-231 ,212 ןידה תערכה םרטב

 .הלבגמ לכ אלב רוצעה תא ררחשל הרטשמה לע הבוח אלא ,רורחשל םיאנת תעיבקל םוקמ

 הרצעמ לע הליחתכלמ תורוהל םוקמ היה אל יכ ןעטיי ,ליעלש תיביטמרונה תרגסמה עקר לע .9

 לש הלבגמ הילע ליטהל אלש יאדוובו ,יאנת לכ אלל הררחשל הרטשמה לע היהו תררועה לש

 הריבע עוציבב דשחל ריבס דוסי לש ומויק רדעיה לשב תאזו ,תרחא הלבגמ לכ וא תיב רצעמ

  .תוברעה בתכ יפל הל תוסחוימה תוריבעה ןמ תחא ןכש לכ אל ,יהשלכ

 ריעב תנגרואמה הנגפהו האחמ לש המויק עקר לע השענ ל״נה תוריבעה ןיגב תררועה תריקח .10

 ןוגרא״ לע עדימ תולדל ןויסינב ודקמתה הריקחב םירקוחה יצמאמ ,תררועה ירבדל .תרצנ

 הניא יכ תררועה הריהבה ,הריקחה תרגסמב .תררועה לש תיטילופה התוליעפ לעו ״תונגפה

 לש יטילופ יוטיב לכ אליממ יכו ״תויקוח אל״ תונגפה ןכש לכ אל ,״תונגפה ןוגרא״ לע תדקפומ

 .הריבע רובעל אלש הדפקה ךותו קוחה תוארוהל בל םישב השענ תררועה

 דשח םימיקמ םניא ,האחמ תרמשמ וא הנגפהב ףתתשהל הנווכ ןכש לכ אל ,תופתתשה יכ ,ירב .11

 התופתתשה ,״הנגפה ןוגרא״ ןיגב תררועה תא רוקחל הבישמה תונויסינ .יהשלכ הריבעל

 עוגנ ,יטילופה האחמהו יוטיבה שפוח שומימל עגונה רחא רבד לכ וא ןיגפהל האירק ,הנגפהב

 תוברל ,ילילפה ךילהה ילכב יואר אל שומישל ששח הלעמו םירומח תויתקוח יאו תויקוח יאב

  .םיימיטיגל םייטילופ יוטיבו האחמ תקתשה םשל הבישמה ידי לע ,הריקחה בלש

 תולבגמה תא בר םוצמצב שרפל שי יכ רבכמ אל דדיח ןוילעה טפשמה תיב יכ ,הז רשקהב ,ןיוצי .12

 צ״גב( רושיא ןועט וניאו יקוח ללככ אוה תונגפה םויק יכו תונגפה םויקו ןוגרא לע תולטומה

 ,םירגאמב םסרופ( לארשי תרטשמ ׳נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 6536/17

8.10.2017((. 

 ,ןכש .הריקח יכילה שוביש וא תונכוסמ גוסמ רצעמ תליע וניינעב תמייקתמ אל ,ךכמ הרתי .13

 הלא תוריבעל תועגונה הריקחה תולועפשמו התסרג תא הרסמו הרטשמב תררועה הרקחנשמ
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 םידע ףלאכ דיעמ תררועה לש הרורחש םצע ;שבשל ןתינש הריקח תולועפ דוע ןיא ,ושענ רבכ

 .יהשלכ תונכוסמ תררועל תסחיימ הניא הרטשמה םגש

 תב הריבע עוציבל הליחתכלמ ריבס דשח לכ תררועה לש הניינעב םייקתה אלשמ ,ךכיפל .14

 םשל הבורע ליטהל הקדצה לכ התייה אל אופא אליממש ירה ,רצעמ תליע ןיאו רצעמ

 .הרורחש

 םייתדימ םניא רורחשה יאנת :ןיפולחל .ב

 תויתקוח תויוכז לש הרושב תיתדימ יתלבו השק הרוצב םיעגופ תררועה לע ולטוהש םיאנתה .15

 העיגפ .דועו ךוניחל תוכזה ,קוסיעה שפוח ,העונתה שפוח ,תוריחל תוכזה ןהיניבו תררועה לש

 הלוע איהש ירה ,םירבדה ינפ םה ךכ אלו ,היואר תילכתל הדעונ יכ חינהל ןתינ םא םג ,רומאכ

  .הדימ תמא לכב שרדנה לע

 תחא אל עבקנו הקוספ הכלהב יוטיב הלביק הבורעב רורחשהו רצעמה ךילהב תויתדימה תשירד .16

 יאנת תא תויתריציבו הטצניפב לוקשל שיו תויתדימה ינחבמב דומעל רורחשה יאנת לע יכ

 תוהמב בשחתהבו םשאנ וא דושח לכ לש ויתוביסנל םאתהב ולא םיאנת "רופתל"ו רורחשה

  .ילילפה ורבעו הריבעה

 םסרופ( לארשי תנידמ 'נ קיבורוב 3323/16 פ"ער-ב תימע טפושה 'בכ לש וירבד הז רשקהב םיפי .17

 תניחבמ םלוא ,טפשמ תיב ידי-לע הבורעב רורחש לש רשקהב ורמאנ םנמאש ,)10.5.2016 ,ובנב

 תוארוה םג ואר( הנוממ ןיצק ידי-לע הבורעב רורחשה ןיינעל תאש רתיב םיפקת יתוהמה ןידה

 ררחושמ ןידכ הבורע וילע הלטוהש ימ לש וניד״ יכ תועבוקה םירצעמה קוחל )ו(42 ףיעס

 :)״םיבייוחמה םייונישב ,הבורעב

 לש "תינדי הריפת"ל טפשמה תיב שרדנ )א(48 ףיעס ירדגב"
 הז היהיו ,וינפל דמועה םשאנה לש ויתודימל רצעמה תטלחה
 ןיינעב יתנייצ רבכש יפכ .תויתריצי הלגי טפשמה תיב יכ יואר ךא
 .ופוגל ןוחבל שי הרקמ לכו ןבלו רוחש יעבצב םניא םייחה" ,םדוק
 לכ ,תוישיאה ויתוביסנו םשאנ לכ ,ומצע ינפב םלוע אוה םשאנ לכ
 תיבלו ,היתוביסנו הריבע לכו ,ויבגל רצעמה תוכלשה לע םשאנ

 1981/11 פ"שב( "השועה ןיבל השעמה ןיב ןורמת חוורמ טפשמה
 ךכ .))21.3.2011( 10 'ספ 101 )3(דס ד"פ הסיוס 'נ לארשי תנידמ
 תורומח תוריבע לש ןעוציב םשאנל תוסחוימ וב םוקמ ,לשמל
 וקותינ לע תורוהל טפשמה תיב יאשר ,בשחמ תנכות תועצמאב

 תנמ לע ,בושחימ יעצמאו בשחמ םע עגמ לכמ םשאנה לש
 תא רשפאל ךכבו ,םשאנה ןמ תפקשנה תונכוסמה ןמ תיחפהל

 לארשי תנידמ 'נ יקסבוטולז 7368/05 פ"שב האר( רצעממ ורורחש
 שי דוע לכ היואר וז תויתריצי יכ ןבומ .)4.9.2005( ]ובנב םסרופ[

 .םשאנה לש ויתויוכזב התוחפ העיגפל איבהל ידכ הב

 )א(48 ףיעס ירדגב טפשמה תיבל רוסמה תעדה לוקיש תרגסמב
 םהיניב ,םייטנוולרה םילוקישה ללכ תא ןובשחב איבהל וילע
 ןוחבל םג ומכ ,ילילפה ורבעו םשאנל תסחוימה הריבעה תוהמ
 םיאנתה ולוחי וב ןמזה קרפ תא םוחתל שי הדימ וזיאבו םאה
 קוחל )א(48 ףיעס לש ונושלמ שרופמב הלועש יפכ ,םיליבגמה
 ואר( ).א.ר – ופסוה תושגדהה( ")"עבקיש ןמז קרפל"( םירצעמה
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 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ןהכ 9988/16 פ"שב :םג
28.2.2017(( 

 רצעמ גוסמ הפולח תלטה הרושמב ןוחבל שי יכ תחא אל שיגדה ןוילעה טפשמה תיב :דועו תאז .18

 תרגסמב "יטמוטוא" ןפואב לטומ תיב רצעמ היפל הקיטקרפ לש התושרתשה ינפמ עירתהו תיב

 )8.8.2011 ,ובנב םסרופ( לארשי תנידמ 'נ ינולפ 5564/11 פ"שב-ב ,לשמל ךכ .הבורעב רורחש

 :יכ רהבוה )ינולפ ןיינע :ןלהל(

 תיב תושרלו ,אלמ תיב רצעמ חרכהב השוריפ ןיא רצעמ תפולח"
 קוחל )א(48 ףיעסב טרופמכ ,םילכ לש ןווגמ דמוע טפשמה
  ."הבורעב רורחשה יאנת"ב וניינעש םירצעמה

 אלוליא ,םהילאמ םינבומה ,הלא םירבד ריכזמ יתייה אל
 רורחש יאנתל הכפה ,אלמ תיב רצעמ לש הפולחה יכ השוחתה
 רצעמ םג יכ רוכזל שי ךא .לעופב רצעמל ףילחתכ "יטמוטוא"
 ,טרפה תוריח לע ,השק הלבגה ףאו ,הלבגה רדגב אוה אלמ תיב
 ךראתהל לולע ירקיעה קיתה רוריבש ,אנדיאהב דחוימב
 "תוריקה לע ספטל" םילקה םירבדהמ הז ןיא .םינש ףאו םישדוח
 איבהל הלולע הלטבה .םילתכ העברא ןיב םיבר םישדוח ךשמ
 תיבה רצעמ יאנת תרפה לש אטח ידיל םומעשהו םומעש ידיל
 תיב רצעמ יכ ףיסוהל שי ךכל .םשאנה לש תפסונ תוכבתסהלו

 םייולתה ותיב ינב לשו םשאנה לש ותסנרפב עוגפל לולע ךשוממ
 .ותייחמל וב

 הכירצ הניא דיה ,הפולחה יאנת תעיבקב םג יכ ,רמול הצור
 תוריחה תלבגהו הפולחה יאנתו ,"קדהה לע הלק" תויהל
 תמצועמ ןהו רצעמה תליע לש התמצועמ ןה רזגיהל םיכירצ
 תופולח" רימט לכימ :םג ואר ;םש( "הרקמו הרקמ לכב תויארה
 זי לשממו טפשמ "?םימשאנה תבוטל דימת ןה םאה – רצעמ
 ))ו"עשת(

 הקיקחב תושרופמ תנגועמ הבורעב רורחש יאנתב תויתדימבו תוריבסב גוהנל הבוחה ,ןכ ומכ .19

 הנוממ ןיצק ידיב רורחש יבגל םג תופקת ויתוארוהש ,םירצעמה קוחל )א(46 ףיעס .תישארה

 :ךכ עבוק ,)א(42 ףיעס חוכמ

 ,הבורע וילע ליטהל וא הבורעב םדא ררחשל טפוש הוויצ )א( .46
 ךשמו הבורעה יאנת תא ןכו ,הבורעה הבוג ,הבורעה גוס תא עבקי

 תא גישהל ידכ שרדנה לע הלוע הניאש הדימב לכהו ;םפקות
 .הבורעה תלטה תורטמ

 תלטהל תורבטצמ תושירד יתש תומייק יכ תושיגדמו תועבוק קוחה תוארוה יכ ,אופא ,הלוע .20

 יתביס רשק םייקל הילע ,תינש ;תויתדימה תשירדב דומעל הילע ,תישאר :והשלכ גוסמ הבורע

 .התלטה תרטמ תא גישמה ילאנויצר

 העיגפה דצל תררועה לש התעונת שפוח ,התוריח תלבגהו אלמ תיב רצעמ תלטה ,ונניינעב .21

 יתלבו תיתדימ יתלב הלבגה איה ,ךוניחל תוכזהו הקוסעתה שפוח ,הלש יוטיבה שפוחב תיוולנה

 הערל שומיש השוע הבישמה יכ ששח הלועש העש ףקות הנשמ לבקמ רומאה .תיקוח

  .הנגפההו האחמה שפוח תלבגה םשל היתויוכמסב
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