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 ףוחד ןויד םויקל השקבו יאנת לע וצ ןתמל הריתע

 אל עודמ םעט ןתילו אובל םיבישמל הרומה יאנת לע וצ וינפלמ איצוהל תאזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחל )ג(-ו )ב(2 םיפיעס ולטובי

 הדעו לש הרושיא ינפלו ידיימ ףקותל סנכיהל הלשממה ןיקתתש םיווצל םירשפאמה 2020-ף״שתה ,)תוליעפ

  .תסנכה לש
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 ףוחד ןויד םויקלו םייניב וצ ןתמל השקב

 ותוכמס חוכמ םיווצ ףוכאל 2 'סמ בישמה לע רסואה םייניב וצ וינפלמ איצוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 ,)תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחל )ב(2 ףיעס יפל

  .ןנד הריתעב תיפוס הערכהל דע תאזו ,תסנכב תכמסומה הדעווה רושיא תלבקל רבוע 2020-ף״שתה

 ,רומאה קוחה חוכמ םינקתומה הלשממה יווצ לש םיידיימ הפיכאו םושיימ האצותכ םרגיהל לולעש קזנה

 ,ליבקמב .ךיפה יתלב אוה תויושרה תדרפה ןורקעל ןהו קוחה ןוטלש ןורקעל ןה ,טרפה לש דוסיה תויוכזל ןה

 1 'סמ הבישמה יכ ירוביצה סרטניאל קזנ םורגת אל תסנכב ןרושיא םע ףקותל וסנכיי םיווצה יכ העיבק

   .ךרוצה תעב םיווצה תודוא הערכהו ןויד ךרוצל תשרדנה תוריהמב לועפל הלוכי

 וללכיש םיווצה תא ףוכאל 2 בישמה לע רסואה םייניב וצ איצוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ןיפוליחל

 .תסנכה לש הדעו ידי לע םרושיאל רבוע םיילילפ םירוסיא

 אשונה תופיחד רואל תאזו וז הריתעב ףוחד ןויד םייקל תאזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ,ןכ ומכ

 םייתקוח םיידסומ תונורקעל דוגינב עבקנ רשאו ,תעצבמה תושרה לש הנשמה תקיקח לע יוקל חוקיפל עגונה

  .ןיינעה תוביסנב םיבייחמה

 .וז השקבמ דרפנ יתלב קלח הניה היחפסנו היקלח לכ לע וז הריתע

 

 הריתעה יקומינ םה הלאו

 אובמ

 םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחב ץמואש חוקיפה ןונגנמב אוה וז הריתע לש הניינע .1

 תכראה קוחל ןוקיתה וא ןוקיתה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)ןוקית( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ(

 ןוקיתל קוחב םייוניש עציב הז ןוקית .07.07.2020 םויב תסנכב לבקתהש )תוליעפ תלבגה ח״שקת

 :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו

 קוחה( 23.06.2020 םויב תסנכב לבקתהש )תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה וא ירקיעה קוחה

 םהבש םיניינעה תשק תא ןוקיתה ביחרה ,רתיה ןיב .)ןקותמה קוחה :ןלהל ארקיי ןוקיתה רחאל

 ומכ .)םיגרוח םיווצ :ןלהל( קוחה תוארוהמ םיגרוח וא תא םינשמש םיווצ ןיקתהל הלשממה תכמסומ

 ויתחת עבקו ,תסנכה לש הדעו רושיא םינועט ויהי רומאכ םיגרוח םיווצ ויפל יאנתה תא הניש אוה ,ןכ

 גירחה םג הז ןוקית .םתנקתה עגרמ םיפקת ויהי הלשממה לש םיגרוחה היווצש ךכ ,רחואמ רושיא ןונגנמ

 ידי לע תמדקומה רושיאה תבוחמ רומאכ םיגרוח םיווצב הלשממה תעבוק ןתוא תוילילפה תוריבעה תא

  .1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעסב העובקה תסנכה

  .1/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתהמ קתעה ==
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 ,תויוכז לש הכורא הרושב עגופ הלשממה יווצל תסנכה ידי לע דבעידבו רחואמ רושיא ,ןלהל רהבויש יפכ .2

 תויוכמסה .ונק לע שארמ רושיאה ןונגנמ תרזחהו ולוטיב תא בייחמש ןפואב םייתקוח תונורקעו םיכרע

  .הנשמ תקיקחב םיינושאר םירדסה תעיבק תורשפאמ ןקותמה קוחה תרגסמב הלשממל תונותנה

 תושרה ידי לע םיינושאר םירדסה תעיבק תובייחמה הקיספה לש הדימה תומאב דמוע וניא ןוקיתה .3

 וא םינוירטירק לכ קוחב ןיאו ,לבגומ וניא הלשממל ןותנה תעדה לוקיש ,ןנד ןוקיתה יפל .תקקוחמה

 ןונגנמ לכ רדעיהו ןפקיה חכונל ,הלא תויוכמס ,שארמ רושיא ןונגנמ לש ורדעיהב ,ןכל .ותלעפהל םינחבמ

 תדרפה ןורקיע תוברל ,הלעמב םינושאר םייתקוח דוסי תונורקע תורפמ ,ןהילע יביטקפא הרקב

 .הקיקחה יכילהב תופתתשהה ןורקיעו ,טפשמב תואדווה ןורקיע ,קוחה ןוטלש ןורקיע ,תויושרה

 שפוח ,העונתה שפוח ,תוריחל תוכזה תוברל ,תויתקוח דוסי תויוכזב עגופ ןקותמה קוחה ,ןכ ומכ .4

 תקספ יאנת יפ לע אלש תאזו ,םדאה דובכל תוכזהו ,ןיינקל תוכזה ,ןחלופהו תדה שפוח ,קוסיעה

 תסנכה לש םייוארה רושיאה יכילה תא ףוקעל דעונ אוה ןכש היואר הנניא ןוקיתה לש ותילכת .הלבגהה

 בקע םרגנש יתואירבה רבשמ לש ליעי לוהינ ינפב לושכמכ תסנכב הרקבה יכילהל תסחייתמ איהו

  .הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 םירקמ לע תופיחדב ביגהל הלשממל תויוכמס קינעהל איה ןקותמה קוחה תילכת םא םג יכ ריבסנ .5

 וא הייעשה קידצהל ידכ וז תרהצומ תילכתב ןיא ,הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ קבאמל םיעגונה םיימניד

 ללוכה ,הלשממל הבחר הכ תוכמס תקנעהב רבודמ רשאכ דחוימב יראטנמלרפה חוקיפה לש הייהשה

 תונקת״ :יכ תעבוקה ןישונעה קוחל )ב(2 ףיעס תארוהל דוגינב ילילפה ןידה רושימב הקיקח תויוכמס

 ״.תסנכה לש הדעו רושיא תונועט םישנועו תוריבע ועבקנ ןהבש

 ,עודיכ .דחוימ םוריח בצמל םייטנבלרה דוסי יקוח תוארוהל דגונמ אוהש ידכ דע ינוציק אוה ןוקיתה .6

 רוסא ןפואו םינפ םושב ךא תמייק הקיקחב עוגפל םימיוסמ םיבצמב תויאשר םוריח תומרונ ,ןידה יפלו

 קוחל )ה(39 ףיעסב העובקה הארוהל דוגינב דמוע ןנד ןוקיתה .דוסי יקוח תוארוה דוגינב דומעל ןהל

 .םוריח לש בצמב םג םיינושאר םירדסה עבקתש וז היהת תסנכה יכ בייחמה הלשממה :דוסי

 ליעפהל תוחפה לכל תביוחמ איה ,רומאכ םירדסה עובקל הלשממל תובחר תויוכמס תסנכה הקינעהשמו

 תויוכז יכ חיטביו הלשממל הקינעהש תויוכמסב הערל שומיש ענמיש יביטקפא ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ

 הקיקחב תנגועמ רומאכ ירטנמלרפ חוקיפל השירדה רשאכ דחוימבו ,שרדנל רבעמ ועגפיי אל טרפה

  .ילילפה םוחתל תעגונה תישאר

 תוכזל עגונהו םילילפב ןוילע יתקוח ןורקע השעמל אוהש םילילפב תוביציהו תואדווה ןורקעב עגופ קוחה .7

 ,יולה לאירבג :ואר םילילפב תואדווה ןורקיע ןיינעל( תיתקוח תוכזכ הרכוהש ןגוה ךילהל תיתקוחה

 םיווצ ,יחכונה בצמב .))ט״סשתה( ח טפשמה תירק ,״ןישנועה ינידב תויתקוחהו תויקוחה ןורקיע״

 הדעווה ידי לע לטבתהל םילוכי םהו ידיימ ףקותל וסנכיי קוחב התוכמס חוכמ הלשממה ןיקתתש

 גוהנל ונממ הפוציש רוביצה תא ובייחי םיווצה ,םייניבה תפוקתב ,םלוא .תסנכה ידי לע וא תכמסומה

 ןקותמה קוחב )ג(2 ףיעסב עבקנ םנמוא .הלשממה עבקתש םיילילפה םירוסיאה ןיינעל תוברל ,םהיפ לע

 ,תיביטקאורטר לטבתת תסנכה ידי לע ורשוא אל וא ולטובש םיווצב ועבקנש תוריבע ןיגב תוירחאה יכ

 הפיכאה תויוכמסב שומיש חוכמ רוביצל םרגיהל םילוכיש םימוצעה םיקזנהמ םלעתמ הז רדסה ,םלואו

 אל יכ דבעידב ררבתיש םיווצב רבודמ רשאכ תאזו ,חוכב שומישו רצעמ ,בוכיע תוברל ,הרטשמה ידי לע

  .ןתולטבל איביש ןפואב תסנכה שרדנה רושיאל וכז
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 דבעידב ררבתיש תורשפא תמייק רשאכ םיחרזא לע תילילפ תוירחא ליטהל הלולע הלשממה ,ךכיפל .8

 ילילפה ןורקיעה תא תללוש וז בצמ תנומת ,תועדה לכל .הפקת הניא הלטוהש תילילפה תוירחאהש

 .תיאדוו הריהנ ,הרורב הארוה רדעהב תילילפ תוירחא םיליטמ ןיא ויפלש ידוסיה

 תועיגפל תופרטצמש םייתקוח תונורקעו תויוכז לש הרושב עגופ ןוקיתב ץמואש ירטנמלרפה חוקיפה .9

 ,תויושרה תדרפה ןורקעב עגופ קוחה ,ידסומה רושימב .ירקיעה קוחה לש תוארוהה םצעמ תומרגנה

 טרפבו ,טפשמב תואדווה ןורקיעב ,תיגוצייה היטרקומדה לש דוסיה תונורקעב ,קוחה ןוטלש ןורקיעב

  .םיינשמל םיינושאר םירדסה ןיב הנחבהה ןורקיעבו ,םילילפב תואדווה

 ןחבמ ןיינעל יכ ןייצל יואר ,הז רשקהב .תויתדימה ינחבמב תודמוע ןניא ותועצמאב תומרגנה תועיגפה .10

 יאדו וניה םייתקוח תונורקעבו תויוכזב תועיגפה חכונל םרגנה קזנהש דועב ,רצה ןבומב תויתדימה

 רושיא ןונגנמ ץומיאמ קיפהל ןתינש הדיחיה תלעותה ,ןכש תאז .רתויב תילוש הניה תלעותה ,םוצעו

  וא תועש ףקותל סנכנ וצהש ךכב אטבתמ ״חוור״-ה רשאכ דבעידב ןתינ רושיאה וב בצמב אוה רחואמ

 רבדל השקי ,רשואמ וניא וא וצה לטובמ ובש שיחרתה תחת ,םלואו .תסנכה רושיאל ותאבה ינפל םוי

 וניא וצה יכ דבעידב עבקנ רשאכ ,ןמזב ןוכסיחה וא תוליעיה םודיק לש ןבומב ,תלעות לש המויק לע

 ורושיא ינפל וצה חוכמ םיטקננש םידעצה לכ ,הזכש בצמב .ורושיא תא וענמש םימגפ לשב רושיאל יואר

  .תבייחמ הניא יכ היבגל עבקנ דבעידבש תיביטמרונ הארוה םושיימ רוביצל םרגנש קזנה לולכש לע םינמנ

 רבודמש ללגב אקווד ןכש ,קקחנ אוה הנעמלש תרהצומה תילכתל דגונמ ןנד קוחה יכ ןאכ ןייצל בושח .11

 ותויהב תוינוטלש תוטלחה תלבקב תופיקשו ירוביצ ןומא בייחמה הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ קבאמב

 םיכרעה לכ דגנ אצוי קוחה ןוקית ,תיחרזאה תוידדהה ןורקע שומימב היולת ותחלצהש יחרזא קבאמ

 תא לפוה רשא ןודנה קוחה ןוקית דגנ הפיקמו הבחר תירוביצ תרוקיב החתמנ ןכ לע הרקמב אל .הלאה

 הלאב תוברל ,רוביצה תא תובייחמה תוארוהל רושקה לכב תואדוו רדעה לש עובק בצמ רציימו תורצויה

  .םיילילפה םירוסיאל תועגונה

 תויוכמס תקנעה ידי לע ךלמה ךרדמ תמיוסמ הייטס קידצהל תויושע םוריחה בצמ לש ויתוביסנ ןכא .12

 תא קידצהל ידכ ךכב ןיא ,םלואו ,םיימנידו םיגירח םיבצמ לע ביגהל ידכ הלשממל תיסחי תובחר

 תויוכמסהש לככ .םיקקוחמה תיב ידי לע הלא תויוכמס לע חוקיפה ינונגנמ לש תילאטוטה םתשלחה

 יפכ .רתוי הקודה היהת הילע ירטנמלרפה חוקיפה תדימ ,רתוי תובחר תעצבמה תושרל תוקנעומה

  .וז הריתע אשומ ןוקיתה ידי לע ינוציק ןפואב םירפומ הלא םינוזיא ,ןלהל הארנש

 העיגפה תא לקהל וא ןייאל ידכ וז תוינמזב ןיא ךא ,ןמזב תלבגומ ותלוחתש קוחב רבודמ םנמא יכ שגדוי .13

 רתיה ןיב תועגונה תובחר תויוכמסב רבודמ רשאכ דחוימב ,םייתקוח םיידסומ םיכרעבו דוסי תויוכזב

 קוחה תויתקוח תודוא רתויב ףוחד ןויד םייקל הז דבכנ טפשמ תיב לש ותבוח ,ןכל .תילילפ הפיכאל

 הרקמב אלו םוריח תקיקח ןינעב תורורב הדימ תומא םוש םיבישמל ןיא רשאכ הלא םימיב אקווד ןודנה

 אקוודו ,ןכ לע ,עבוקל הז דבכנ טפשמ תיב לש ותבוח .ךשמהב רבסויש יפכ אשונב ינוציק לוברס רצונ

 .םוריח תעב םיבישמה תא םיבייחמה םייתקיקחה הדימה תומא תא ,הז בלשב

 םדא תויוכז םודיקו הנגהה ןעמל לעופה יטפשמ זכרמ אוהו לארשיב המושר התומע וניה ,הלאדע ,רתועה .14

  .טרפב םיברעה הנידמה יחרזא תויוכזו ללכב
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 יתדבוע קלחה

 ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה חכונ עריאש ילאבולגה יתואירבה רבשמה בקע .1

 לע תואירבה רש זירכה ,וז הזרכה רחאל ךומסב .תימלוע הימדנפכ ףיגנה תוצרפתה לע 11.3.2020 םויב

 .1940 ׳של 40 'סמ םעה תואירב תדוקפל )1(20 ףיעס יפ לע "תנכוסמ תקבדימ הלחמ"כ הלחמה

 םוריח תנוכתמב לועפל והינתנ ןימינב הלשממה שאר תושארב זאד רבעמה תלשממ הלחה ,ךכמ האצותכ .2

 תורוש תביתכל דעו ,15.3.2020 םוימ לחה .)ח״שקת :ןלהל( םוריח תעש תונקת ונקתוה התרגסמבש

  .םינוקית 59 ןהב ונקתוהו ,ח״שקת 38 ונקתוה ,הלא

 שפוח תוברל ,תויקוח דוסי תויוכז לע תובחר תולבגמ וליטהו םיקוחהמ רכינ קלח ועשה הלא ח״שקת .3

 ,םיריסאהו םירוצעה תויוכז ,קוסיעה שפוח ,תויטרפל תוכזה ,ןחלופה שפוח ,יוטיבה שפוח ,העונתה

 ימוחתו יטביה ללכב וקסע ןה ןכ ומכ ;תוילכלכו תויתרבח תויוכז לש הרושו ,תואכרעל השיגה תוכז

  .םיבשותהו םיחרזאה לש םייחה

 התוכמסל יביטמרונה רוקמה תא הלשממה :דוסי קוחל )א(39 ףיעסב התאר הלשממה ,ליעל רומאכ .4

 לע השגוהש הריתעב ןעטנש יפכו ,ןייצל שי ,םלואו .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמל ח״שקתה ןיקתהל

 שאר ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 20/2399 ץ״גבב הלאדע ידי

 תנקתה ,)הלאדע תריתע :ןלהל( )05.04.2020 םויב השגוה ,תדמועו היולת( והינתנ ןימינב ,הלשממה

 הדמע הריתעה בלב .םייתקוח םיישק לש הרוש הלעה השענ הז ובש ןפואב הלשממה ידי לע תונקתה

 תא רידסהל םוקמ דוע ןיאש ירה ,ףטוש חרואב לועפל הלחהו 23-ה תסנכה הסנכתהשמ יכ הנעטה

  .הנשמ תקיקח תועצמאב ףיגנה תוטשפתהב קבאמה

 לש הרוש ריבעהל תסנכה הלחה ,הלשממה הניקתהש ח״שקתה לש ןפקות תעיקפ דעומ ברקתהשמ .5

 23.06.2020 םויב תסנכב רבע ,רתיה ןיב .הלשממה :דוסי קוחל )ו(39 ףיעסב הווצמכ ןתכראהל םיקוח

 םויל דע וכראוה ,תפסותב ופרוצש ,הז קוח אשומ תונקתה .תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה

 םיווצ ןיקתהל ,2 ףיעסב ,הלשממה תא ךימסה הז קוח ,ןכ ומכ .)ירקיעה קוחל 1 ףיעס( 06.08.2020

 תויונמה תונקתב תועובקה תולבגההמ )ףיעסב םייונמה( םימיוסמ םיניינעב םיגרוח וא םינשמש םיגרוח

  .ךכל העבקנש תסנכה לש הדעו לש םדקומ רושיאב תאז הנתה םלואו ,תפסותב

 ןוקיתה תסנכב רבע ריהמו זרוזמ ךילהבו רקוב תונפל 07.07.2020 םויב .עיתפמבו ונתשה םירבדה ךא .6

 ביחרהש שדח ףיעסב ירוקמה קוחב 2 ףיעס ףלחוה ותרגסמבש ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל

 חוקיפה ןונגנמ תא הנישו ,םיגרוח םיווצ ןיקתהל הלשממה תיאשר םהיבגלש םיניינעה תמישר תא

 ידיימ ףקותל וסנכיי םיגרוחה םיווצהש ךכ ,דבעידב רושיאל שארמ רושיאמ הלא םיווצ לע ירטנמלרפה

  .תסנכה לש הדעו ידי לע םרושיאל דעו םתנקתה ןיבש הפוקתב

 וליאו ,וצב תונשל תיאשר הלשממהש םיניינעה לש רתוי הבחר המישר עבוק )א( ןטק ףיעס ,שדחה ףיעסב .7

 תוכמסה חוכמ הלשממה איצותש םיווצה לע דבעידב ירטנמלרפ חוקיפ לש ןונגנמ עבוק )ב( ןטק ףיעס

 ךות ,הלשממה יווצב ועבקייש תוריבע לע חוקיפ ןונגנמ ותוא תא ליחמ )ג( ןטק ףיעסו ,ףיעסב הל תנתינה

 :םירומאה םיפיעסה לש םנושל והזו .1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס לש ותלוחת תגרחה
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 תומושרב ומוסרפ רחאל ,רשפאה לככ ,ךומסב חנוי )א( ןטק ףיעס יפל ןקתוהש וצ )1(  )ב(
  .רבסה ירבד יווילב הדעווה ןחלוש לע
 ,וקלח וא ולוכ ,ורשאל םא טילחתו )1( הקספב רומאה וצב ןויד םייקת הדעווה )2(

 הפוקתה ךלהמב ,תיאשר תסנכה תדעו ;הנחלוש לע חנוהש דעומהמ םימי 7 ךותב
  .םימי 3 לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסמ ןויד ןיינעל הכיראהל ,הרומאה
 לע טלחוה םאו )2( הקספב הרומאה הפוקתה םות דע הטלחה הדעווה הלביק אל )3(

 ,)הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומה – וז הקספב( הכראהה תפוקת םות דע – התכראה
 לכלו ,ירשפאה םדקהב ,תסנכב העבצהל וצה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי

 .הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 3 םות דע רחואמה
 רושיאל וצה אבוה םאו ,וצה תא רשאל אלש )2( הקספ יפל הדעווה הטילחה )4(

 ;וצה ףקות עקפי – ןיינעב הטלחה הלביק אל וא רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה
  .תומושרב םסרופת וצה תעיקפ לע העדוה

 ףיעסב רומאכ וצב ועבקנש תוריבעל רושיא ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס תארוה ףא לע  )ג(
 הדעווה ידיב וצה רשוא אל ;)ב( ןטק ףיעסב רומאל םאתהב הדעווה ידיב ןתניי )5()א( ןטק
 תיישעל תילילפה תוירחאה לטבתת ,)ב( ןטק ףיעס תוארוהל םאתהב ,ןיינעה יפל ,תסנכה וא
  .ןישנועה קוחל 4 ףיעס יפל ,וצב ועבקנש תוריבעה

 םויב תסנכה ןחלוש לע החנוה קוחה תעצה :זירז הקיקח ךילהב תסנכב רבע רומאה ןוקיתה ,רומאכ .8

 ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווב ןוידל הרבעוה ,הנושאר האירקב הרבע ,צ״החא תועשב 06.07.2020

 הרשוא ,)הנורוקה תדעו :ןלהל( המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה

 .תורופס תועש ךות ,לוכהו – תישילשו היינש האירק הרבעו האילמל הרבעוה ,הדעווב

 תסנכ ירבח רפסמ ועימשה ,תישילשו היינש האירקב קוחה לע העבצהה תארקל תסנכב ןוידה ךלהמב .9

 הדמע ,היצילאוקה לע תינמנה הדובעה תעיסמ ,ילאכימ ברימ כ״ח ,לשמל ,ךכ .קוחה לע תרוקיב ירבד

 :תורצויה תא ךפוה קוחה יכ ךכ לע

 זאו וצ איצות םדוק הלשממה לוכה ךסב ,ארונ הזכ אל אוה הזה קוחה :הלשממה תרמוא״
 ןיאו ,תורצויה ךופיה הז ,לוכ םדוק .לטבתי זא רשאת אל תסנכה םאו ,רשאת תסנכה
 תוכמסה תא רצמש דעצ דועו דועל ףרטצמ הז לוכה לעמ לבא .הזה תורצויה ךופיהל הקדצה
 הז .תסנכה תאזש ,לארשיב םיחרזאהו תויחרזאה לש תרחבנה תוגיצנה לש םוקמה תאו
 עיגמש המ תא לבקל ,ןאכ םיחרזאהו תויחרזאה לש תויסיסב יכה תויוכזב עגופש דעצ דוע
 לוקוטורפ( ״תולישמה םשב ,עוציבה תלוכי םשב ?המ םשב ,הז לכו .לארשי תנידמב םהל
 .))06.07.2020( 119 ,23-ה תסנכה לש 50 ׳סמ הבישי

 איבהל הלשממלו הלשממה שארל רשפאמ״ קוחהש ךכ לע ןנולתה ם״לת-דיתע שי תעיסמ ,יול יקימ כ״ח .10

 ףאו ,״דוע תמייק הניא תסנכה .תסנכה םויקב ךרוצה תא לטבמ״ אוה יכו ״תסנכה רושיא אלל םיקוח

 :תסנכה רושיא אלל םיגרוח םיווצב תוילילפ תוריבע תעיבקבש תויתייעבה תא שיגדה

 תוילילפ תוריבע עובקל הלשממה שארל םירשפאמ הזה ארונה קוחה לש רבסהה ירבדב״
 םיקוקז ויהי אל הלאו – םתארק אל וליפא ,וארקת – ועבקיש םירוסיאהו תולבגהל םאתהב
 ינא ]...[ .תסנכה לש חוקיפ אלל הצור איהש המ השוע הלשממה ,ונייהד .הדעווה רושיאל
 תוגהנתה תא םתמשאה ןכ ינפל ?לועפל םכל העירפמש איה תסנכה :הלשממה תא לאוש
 .תסנכה – שדח םשא אצמנ התעו ,תוימשוחו תוזיזפב םתלהנתה ,המישמב םתלשכ .רוביצה
 .רוביצה דגנכ תוער תונקת תונשל ונתיאמ וענמיש ןכתיי אל ,ימוג תמתוח הניא תסנכה ]...[

 .)121 ׳מעב ,םש( ״ .רוביצה לש הבוגת תורשפאו םוסרפ אלל ףקותל סנכיי קוחה

 :תויושרה תדרפה ןורקיעבו היטרקומדב העיגפל סחייתה תפתושמה המישרהמ ףיסכ רפוע תסנכה רבח .11

 שיש הז היטרקומד ;טועימה לע הנגה הז היטרקומד – בורה ןוטלש אל הז היטרקומד״
 םדא ידיב תזכורמ היהת אל המצועהש ךכ תויושר תדרפה םג שיש הז היטרקומד ;תויוריח
 ךפהה קוידב הז םישוע םתאש המו .תחא תושר ידיב וא תחא הגלפמ ידיב וא דחא
 םתאש ךכל ףסונב ,ילכלכה קזנל ףסונב ,המצועה לכ תא םיזכרמ םתא יכ ,היטרקומדמ
 לכ תא םיזכרמ םג םתא הז לכל ףסונב ,םנעמל םולכ םישוע אלו םיחרזאהמ קוחצ םישוע
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 טלחומ לוטיב רמולכ ]...[ .הצור אוהש המ תושעל ול םינתונו דחא םדא לש םיידיב המצועה
 םירוק רבכש םירבד דבעידב לטבלו דבעידב קר םירבדב ןודל לכות תסנכה .תסנכה לש
 בותכ )3()א(2 ףיעסב ]...[ .תונגפה תריצע ,םינוכיא ,רגס ,תוריקח ,םירצעמ :לעופב
 ורשפאי אל רמולכ – םיפוח ,םיקראפ ,םיעושעש ינג ,תוניגב הייהש רוסיא עבקת הלשממהש
  .)128-129 ׳מעב ,םש( ״תונגפה תושעל

 תסנכה תא םירתיימ ונחנא םצעב״ יכ ם״לת-יתע שי תעיסמ יקסבורופוט זעוב כ״ח ןייצ ,המוד המינבו .12

 םיעירפמ םה .םתוא ךירצ אל .ת"לחל תסנכה ירבח תא איצונ אוב :רמוא הזה קוחה םצעב .הדיקפתמ

  .)135 ׳מעב ,םש( ״.הז םע דדומתהל ,הלשממל ,ונל

 :קוחה לש תוציחנה רדעיה לע דמע צרמ תעיסמ ןלוג ריאי כ״חו .13

 יכ ,רתוימ אוה המל ריבסא ינאו .רתוימ קוח טושפ אוה רשאל םישרדנ ונחנאש הזה קוחה״
 דממ .םישדוח םוריח בצמב םייח רבכ ונחנא .בצמה יפואב בשחתהל הכירצ םוריח תקיקח
 ןוכנה ןוזיאה רמשייש ידכ תסנכב תרדוסמ הקיקח להנל רשפא .ןאכ יתועמשמ וניא ןמזה
 .ינשה דצה ןמ םוריחה בצמב לפטל תעצבמה תושרה תלוכי ןיבל דחא דצמ היטרקומד ןיב
 ילב ,תעד לוקיש םוש ילב ,הלשממל רשפאמ הזה קוחה .לארשי תסנכ תא לטבמ הזה קוחה
 םא .םימי השולש דוע לבקל הז ירחאו ,טלחומ שפוחב םימי העבש לועפל ,הרקב םוש
 הפ שיש בורה םעו ,קוחה לע הרקב יהשוזיא ידכל עיגהל החילצה אל תינרותה הדעווה
 םוריח תקיקח ונרשיא ,הז והז :רמול רשפא ,תפיוזמה םוריחה תריווא תריצי תחתו ,תסנכב

 הביס םוש ןיא .םיכורא םישדוח דוע ךשמייו םישדוח ינפל ליחתהש םוריח בצמ ךותב ונחנא
 לש ועבט תנבה ךותמ אקווד ,תאזה תעב אקווד ,ךפהל .זופח להונב קוח והשזיא הפ קקוחל
 עומשל ,תועדה תא עומשל ,יארחא ,יתטיש ,רודס הקיקח ךילהת להנל ךירצ ,םוריחה בצמ
 ,הנורוקה רבשמב יביטקפא ןפואב לפטל הז ךרדו ,םיחמומ עומשל ,תויוגייתסהה תא
 ,םש( ״ונלש םיישפוחה םיחרזאה לעו ונלש הרקיה היטרקומדה לע רומשלו ,ילכלכה רבשמב
 .)146 ׳מעב

 ףרוצמ )06.07.2020( 23-ה תסנכה לש 50 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ םייטנבלרה םידומעהמ קתעה ==

 .2/ע חפסנכ ןמוסמו

 ותלוחתמ הלשממה יווצ/תונקת תגרחה ןכו ,ןוקיתה תרגסמב רבעש ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ יכ ןיוצי .14

 23-ו )ד(4 םיפיעסב וללכנ ,תוישנוע תונקת לש שארמ רושיא בייחמה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס לש

-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהל ,המאתהב

 הנכהב תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב תעכ יוצמה ,)לודגה הנורוקה קוח תעצה :ןלהל( 2020

 :םנושל וזו ,תישילשו היינש האירקל

 ןמוסרפ רחאל רשפאה לככ ךומסב וחנוי )א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש תונקת )ג( .4
 תורומאה תונקתב ןויד םייקת הדעווה ;רבסה ירבד יווילב הדעווה ןחלוש לע תומושרב
 ןיינעלו ,הנחלוש לע וחנוהש דעומהמ םימי 14 ךותב ,ןקלח וא ןלוכ ,ןרשאל םא טילחתו

 ךלהמב תיאשר תסנכה תדעו ;רומאה דעומהמ םימי 7 ךותב – 7-ו 6 םיפיעסב תונקת
 אל ;םימי 3 לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסממ ןויד ןיינעל ,ןכיראהל ,תורומאה תופוקתה
 – ןתכראה לע טלחוה םאו ,ןיינעה יפל ,תורומאה תופוקתה םות דע הטלחה הדעווה הלביק
 תסנכב העבצהל תונקתה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי ,]...[ הכראהה תפוקת םות דע
 ןיינעלו הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 7 םות דע רחואמה לכלו ירשפאה םדקהב
 אלש הדעווה הטילחה ;רומאה דעומהמ םימי 3 םות דע – 7-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת
 אל וא רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה רושיאל תונקתה ואבוה םאו ,תונקתה תא רשאל
 רומאכ תונקתה ףקות תעיקפ לע העדוה ;תונקתה לש ןפקות עקפי – ןיינעב הטלחה הלביק
 ״.תומושרב םסרופת

 – ןישנועה קוחל 2 ףיעס תוארוה ףא לע .23
]...[ 
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 ,12 דע 6 םיפיעסב רומאכ תונקתב הלשממה תעבוקש םישנועו תוריבעל רושיא )2(
 וא הדעווה ידיב תונקתה ורשוא אל ;)ד(4 ףיעסב רומאל םאתהב הדעווה ידיב ןתניי

 תילילפה תוירחאה לטבתת ,)ד(4 ףיעס תוארוהל םאתהב ,ןיינעה יפל ,תסנכה
 הטילחה ןכ םא אלא ,ןישנועה קוחל 4 ףיעס יפל ,תורומאה תונקתב תוריבעה תיישעל
 םוימש הפוקתב ,ןישנועה קוחל 6 ףיעס יפל ,ןפקותב ודמעי תוריבעה יכ הדעווה
 הלוכ ,)ד(4 ףיעס יפל ןפקות תעיקפ לע תומושרב העדוה םוסרפל דע תונקתה םוסרפ
  .הקלח וא

 .3/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ לודגה הנורוקה קוח תעצהמ קתעה ==

 הלאל רבעמ הלשממה תויוכמס תא ביחרמ אוה .םיינושארה םירדסהה ןחבמב דמוע אל ןודנה ןוקיתה .15

 קקוחמה רשיאש תולבגה תונשל הבחר תוכמס תנתינ הלשממל .ןוקיתה ינפלש קוחה חסונב הל ונתינש

 .הלא תויוכמס הלשממה ליעפת ןהיפ לעש ןהשלכ הדימ תומא ןגעל ילבמ תאזו ,תושדח תולבגה עובקלו

 תונקתה תא תונשל ,וצב ,הלשממה תיאשר״ יכ עבוק ןוקיתה רחאלש קוחב 2 ףיעס ,לשמל ךכ

 הרמוח ינחבמ יפ לע תולבגמ תלטה קידציש גרדמ לכ ףיעסב ןיא .וב םיטרופמה םיניינעב ״...תפסותבש

 לכ תונותנ הז ןיינעל תוערכההו ,ןותנ ןמזב ףיגנה תוטשפתה ףקיהב םירושקה םינחבמ תוברל ,םהשלכ

 ידי לע תוטלחהה תלבק ןפואל סחיב העיבק לכ ןיא ,ןכ .הלשממה לש ידעלבה התעד לוקישל ןלוכ

 ןיב המאתהל השירד לכ ןיאו ,םייעוצקמ םימרוג םע ץעייתהל יהלשכ הבוח לש המויק תוברל ,הלשממה

 םיגרוחה םיווצב הלשממה ידי לע וטקנייש םיעצמאה תרמוחו ףקיה ןיבל ףיגנה תוטשפתה ףקיה

 תרדענש רתויב הבחר הניה םיווצ ןיקתהל הלשממל תנתינה תוכמסהש איה םירבדה תועמשמ .ןיקתתש

 .תוישממ תולבגמ

 תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל )א(2 ףיעס יפ לע ןיקתהל הלשממה תיאשר םתוא םיגרוחה םיווצה .16

 תלעפה ןיינעל ,אלוקל וא ארמוחל ,םיאנת עובקל )א( :םיאבה םיניינעה תא םיללוכ ןקותמה תוליעפ

-ו )1( םינטק םיפיעס( קסע וא םוקמ ותואב םיהושה רפסמ ןיינעל תונוש תוארוה עובקלו םיוסמ קסע

 בחרמבש ,םיקראפב וא םיפוחב ,טרופס ינקתימב ,םיעושעש ינגב ,תוניגב הייהש רוסיא עובקל )ב( ;))2(

 ףיעס( םהב שומיש וא הייהש ,תוליעפ םויק ןיינעלו םהילא השיגה ןיינעל תולבגה עובקל ןכו ,ירוביצה

 ףיעס – וירוגמ םוקמב םדא תליפת טעמל( הנבמב הליפת ןיינעל םירוסיא וא תולבגה עובקל )ג( ;))3( ןטק

  .))5( ןטק ףיעס( ולא תויוכמסל םאתהב ועבקנש תולבגהלו םירוסיאה ןיינעל תוריבע עובקל )ד( ;))4( ןטק

 רבוע ףקותל וסנכיי םיגרוחה הלשממה יווצ יכ איה הריתעה אשומ ןוקיתה לש תישעמה ותאצות .17

 שומישה לחויו םיבייחמל וכפהי םיווצה ובש בצמ רצוויי ךכ .תסנכב תכמסומה הדעווה ידי לע םרושיאל

 וא אלמ ןפואב ,םלטבל וא םרשאל תיאשר איהו ,רושיאל הדעווה ןחלוש לע וחנוי םה ,ןיבל ןיב .םהב

  .)האילמה ינפב רושיאל ואבוי םה ,עירכת אל הדעווהש לככו( יקלח

 םא םימי 13 לש הפוקתל דע ףקותב תויהל םילוכי םיגרוחה םיווצה ,עצומה רדסהה יפ לע יכ אצוי ךכ .18

 ידי לע ולטובי םה םא רתוי הרצק הפוקתל וא ,םפקות תעיקפ התועמשמש ,הערכה לבקת אל תסנכה

 ןפואב ,םקלחב םיווצה תא רשאל תויאשר תסנכה וא הדעווה ,ןכ .תסנכה ידי לע וא תכמסומה הדעווה

 םהיתוארוה םושייב הלחה הלשממה רשאכ תאז לכ .םהב םימיוסמ םיקלח לוטיבל איבהל לולעש

  .םהיפ לע לועפל לחה רוביצהו

 תוכזבו ,ןחלופהו תדה שפוחב ,העונתה שפוחב ,קוסיעה שפוחב ,תוריחל תוכזב תועיגפה דצלו ,ןכ לע ףסונ .19

 תועגפנ ,ירוקמה קוחב תונותנה תולבגהה לע ביחרהל הלשממל תוכמסה ןתמ חכונל תומצעתמש ,ןיינקל
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 בוציעב תיביטקפא תופתתשהל היציזופואה םעטמ תסנכה ירבח לש תוירטנמלרפה םהיתויוכז םג

  .רוביצה לע תולחש תוינורקעה תומרונה

 תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה יפ לע הלשממה לש םיגרוחה היווצ וב ,םדוקה םירבדה בצמב .20

 ירבח לש םהיתולוק תא עומשל היה ןתינ ,תסנכב תכמסומה הדעווה לש שארמ רושיא םינועט ויה

 יפ לע ,וליאו .חטשב םתלחהל רבוע תופתתשהה ןורקיע תא ךכב םישגהלו ,היציזופואה םעטמ תסנכה

 תא ובייחיו חטשב ומשוייש ,הלשממה ןיקתתש םיווצהמ לילכ רדענ הז םלוק ,ןוקיתה רחאלש בצמה

  .תסנכה םהב עירכתש ינפל םיכורא םימי ךשמב רוביצה

 םייתקוח תונורקעבו ,תויתקוח דוסי תויוכזב השק הכ העיגפ הכורכ הלא םיווצב יכ הדבועה ןתניהב .21

 םימלש םירוביצ לש םתעדש אלב וצמואי םיפרוג םיעצמא יכ רקיעו ללכ יואר הז ןיא ,הלעמב םיינושאר

 רוביצה ללכל םינוכיסו םירגתא תוביצמ הנורוקה ףיגנ תוטשפתה יכ הדבועה רואל דחוימב ,עמשית

  .הדימ התואב

 :םיכילה יוצימ

 שאר לא רתועה הנפ ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה תא ןקתל הטלחהה רבד םוסרפ םע .22

 לש ןונגנמ תעיבקמ ענמיהל םהב ריצפהו ,תסנכה ש״מעוי מ״מלו הלשממל יטפשמה ץעויל ,הלשממה

 ןורקיע תא רפמ ןוקיתה יכ שגדוה וז היינפב .קוחה חוכמ ונקתויש הלשממה יווצ לע דבעידב רושיא

 תדוקנב רוביצהמ היופצה תוגהנתהל סחיב תואדווה ןורקיעב העיגפל חתפ חתופ אוהו תויושרה תדרפה

 תוגהנתהל סחיב רוביצה ברקב ףסונ לובלב רוציל לולעש רדסה םדקמ הז ןונגנמ יכ ןיוצ ןכ .הנותנ ןמז

 םירבד יכ ןעטנ דוע .םוריח יבצמ םיוולמה םיפוכתה םייונישהו תואדווה יאל רבעמ תאזו ,ונממ היופצה

 ןכו תוילהנימ וא תוילילפ תוריבע וללכיש הלשממ תוטלחהל עגונה לכב תובישח הנשמ םילבקמ הלא

 הז םירבד בצמ״ ןכש ,םיוסמ ןפואב לועפל אלש וא לועפל רוביצה תא תובייחמ ןביטמש תוטלחהל עגונב

 םתעיבק ןיבש םייניבה תפוקתב ילהנימ סנק וא תילילפ תוירחא תלטה ,תוגהנתה תומרונ תעיבק רשפאי

 הז ןמז חווטב .םימי הרשעמ רתוי ךשמיהל הלוכיש הפוקת – תסנכה ידי לע םלוטיב וא םרושיא דעומל

 ןמיס ןהילעמ ףחרמ רשאכ תאז לכו ,ותוגהנתה תא וחניו רוביצה תא ובייחי ,ףקותב ויהי תוטלחהה

 תוסנק וא תוילילפ תוריבעב רבודמש לככו .תסנכה ידי לע ןרושיא יא לש תורשפאל סחיב הלאש

 .״םניגב תוירחאה לש יביטקאורטר לוטיב עימשת םתולטבתהש ירה ,ורשואי אל םהו ,םיילהנימ

 4/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 06.07.2020 םוימ רתועה תיינפמ קתעה ==

 לש וז היינפל הנעמ לכ ןתינ אל ,וז הריתע אשומ ןוקיתה לש תזרוזמה ותקיקח תאפמו ,םירבדה עבטמ .23

  .רתועה

 ריינ 30.06.2020 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול חלש ףא רתועה יכ ןייצל םג רתומל אל הז רשקהב .24

 וניא וב עצומה ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ יכ ,רתיה ןיב ,ןעטנ ובש ,לודגה הנורוקה קוח ןיינעב הדמע

 םימושירה יפ לע .קוחה חוכמ הלשממה ןיקתתש תונקתה לש שארמ רושיא ןונגנמב ופילחהל שי יכו יואר

 התבישי תארקל הדעווה יפתתשמ לש םנויעל רבעוה הדמעה ריינ ,הדעווה לש טנרטניאה רתאב

 .02.07.2020 םויב המייקתהש

 .5/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 30.06.2020 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול חלשנש הדמעה ריינמ קתעה ==
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 יטפשמה ןועיטה

 רהבויש יפכו ,תישאר :םימעט רפסממ תאזו .יתקוח וניא תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל ןוקיתה .25

 .הלשממה :דוסי קוחל 39-38 םיפיעסב תועובקה הדימה תומאב םידמוע םניא )ג(-ו )ב(2 םיפיעס ,ןלהל

 חתפ םיחתופו ,ילילפה טפשמה רושימב ןהו ללכב ןה ,םייתקוח דוסי תונורקע םירפמ ולא םיפיעס ,תינש

 דובכ :דוסי קוחל 12 ףיעסבש הלבגהה תקספ יאנת יפ לע אלש תויסיסב םדא תויוכזב תיניצר העיגפל

 .םוריחה בצמ אוה הניינעש ותוריחו םדאה

 ןוחבל שי הייטעבש תיתקוחה תרגסמה לע הרצקב דומענ ,וז הריתע אשומ םיפיעסה חותינל רובענ םרטב .26

 דוסי קוח תוארוה םע שגנתמ ןנד ןוקיתהש לכ םדוק תוארהל איה ןאכ הרטמה .ןניקסע הב הירטמה תא

  .תעצבמה תושרה ינפ לע קקוחמל תונוילע תוקינעמ רשאו םוריחה בצמ תא תורידסמש

 :הלשממה :דוסי קוח לש תיביטמרונה ותלוחת – םוריח ירדסה

 תסנכה לש תונוילע בייחמה הלשממה :דוסי קוח לש לנויצרה םע שגנתמ ןנד קוחה יכ ריבסהל ןאכ שקבנ .27

 הלשממה :דוסי קוחל 39-38 םיפיעסב תונגועמה תולבגמל דגונמ הריתע אשומ ןוקיתה .םוריח בצמב םג

 הלא םיפיעס .םוריח תעב תעצבמה תושרה ןיבל קקוחמה ןיב םיידסומה םיסחיה תא םירידסמה

 :ןמקלדכ םיעבוק

 םוריח בצמ תזרכה .38
 תעצה יפ לע וא התמזויב ,איה תיאשר םוריח לש בצמ הנידמב םייקש תסנכה התאר )א(

 .םוריח בצמ לע זירכהל ,הלשממה
 תיאשר תסנכה ;הנש לע הלעת אל ךא ,הב עבקנש יפכ אהת הזרכהה לש הפקות תפוקת )ב(
 .רומאכ םוריח בצמ לע זירכהלו רוזחל
 בצמ לע זירכהל שי ןינעה תופיחד בקעשו םוריח לש בצמ הנידמב םייקש הלשממה התאר )ג(

 לש הפקות ;םוריח בצמ לע זירכהל איה תיאשר ,תסנכה תא סנכל ןתינש ינפל דוע םוריח
 ידי לע ןכל םדוק הלטוב וא הרשוא אל םא ,התניתנ םוימ םימי העבש רובעכ עקפי הזרכהה
 לע זירכהלו רוזחל הלשממה תיאשר ,תסנכה הסנכתה אל ;הירבח בור לש הטלחהב תסנכה
 .הז ןטק ףיעסב רומאכ םוריח בצמ
 הזרכה םסרפל ןתינ אל ;תומושרב ומסרופי םוריח בצמ לע הלשממה וא תסנכה תוזרכה )ד(
 םסרופתש דבלבו ,תרחא המיאתמ ךרדב הזרכהה םסרופת ,תומושרב םוריחה בצמ לע
 .ןכ תושעל היהי ןתינשכ דימ תומושרב
 םסרופת לוטיבה לע העדוה ;םוריח בצמ לע הזרכה לטבל ,תע לכב ,תיאשר תסנכה )ה(

 .תומושרב

 םוריח תעש תונקת תנקתה .39
 ,הנידמה לע ןגהל ידכ םוריח תעש תונקת ןיקתהל הלשממה תיאשר םוריח בצמב )א(

 ןחלוש לע וחנוי םוריח תעש תונקת ;םיינויחה םיתורישהו הקפסאה םויקו רוביצה ןוחטיב
 .ןתנקתה רחאל רשפאה לככ ךומס תסנכה לש ןוחטיבהו ץוחה תדעו
 ןיקתהל ינויחו ףוחד ךרוצ םייק יכו הלשממה תא סנכל ןתינ אל יכ הלשממה שאר האר )ב(

 .ןניקתהל רש ךימסהל וא ןניקתהל אוה יאשר ,םוריח תעש תונקת
 וב עובקל וא ופקות תא תינמז עיקפהל ,קוח לכ תונשל הפי ןחוכ םוריח תעש תונקת )ג(

 הארוה ןיא םא תלוז לכהו ,םירחא הבוח ימולשת וא םיסמ לידגהל וא ליטהל ןכו ,םיאנת
 .קוחב תרחא
 ריתהל וא ערפמל השינע עובקל ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא )ד(
 .םדאה דובכב העיגפ
 אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו םוריח תעש תונקת ונקתוי אל )ה(

 .תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב
 םא תלוז ,ןתנקתה םוימ םישדוח השולש רובעכ עקפי םוריח תעש תונקת לש ןפקות )ו(

 .תסנכה ירבח בור לש הטלחהב וא קוחב תסנכה ידי לע ולטובש וא ,קוחב ןפקות ךראוה
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 ןה ,תומושרב ןמסרפל ןתינ אל ;תומושרב ןמוסרפ םע ףקותל וסנכיי םוריח תעש תונקת )ז(
 .ןכ תושעל היהי ןתינשכ דימ תומושרב ומסרופיש דבלבו ,תרחא המיאתמ ךרדב ומסרופי
 ךא ןפקות תפוקתל םייקתהל םוריח תעש תונקת ופיסוי ,םייקתהל םוריחה בצמ לדח )ח(
 ופיסוי ,קוחב ךראוה ןפקותש םוריח תעש תונקת ;םוריחה בצמ םויסמ םימי 60-מ רתוי אל
 .ןפקותב דומעל

 ץ״גבב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ היה 1992 תנשמ דוסיה קוחב ולא םיפיעס תפסוהל עקרה .28

 ןיקתהש ח״שקת ולטוב ובש )זרופ ץ״גב :ןלהל( )1990( 317 )3(דמ ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ זרופ 2994/90

 םוריח תעשל הקיקח לש תוכמסל קקזיהל שי ינורקע חרואב״ יכ עבק טפשמה תיבו ונמזב ןוכישה רש

 .)327-326 ׳מעב ,םש( ״תסנכה לש הקיקחה יכילהת לש םמויקל דע ןיתמהל תורשפא ןיא רשאכ קר

 שאר בשוי ריהבה ,01.01.1991 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב דוסיה קוח תעצהב ןוידה ךלהמב ,ןכאו .29

 תיב תארשהב ,)ד( ןטק ףיעס תא ונעבק םוריחה בצמ לש הערל לוצינ עונמל ידכ״-ש ,ןיל ׳א ,הדעווה

 ״תיטופישה תרוקיבה תא קזחל םיאב ונחנאו ,ןתוא לספ אוהו ,םוריח תעש תונקת ויה .ןוילעה טפשמה

 .))01.01.1991( 14 ,12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 209 ׳סמ הבישי לוקוטורפ(

  .6/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 01.01.1991 םוימ טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש ןוידה לוקוטורפמ קתעה ==

 הזרכהה םא הלאשה ביבס בסנש ונמזב רע ןויד הדעווב ררועתה ,םוריח בצמ לע זירכהל תוכמסה ןיינעל .30

 יכ ,ןודיצ ׳י ,הדעווה רבח ריהבה וירבדבו ,הלשממה לש המזויב וא הלש התמזויב היהת תסנכה לש

 זירכהל הלשממה תויוכז לע תסנכה לש הרקב לש טנמלא סינכהל התיה ןאכ הרטמה רבד לש ודוסיב״

 11 ,12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 264 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״םוריח בצמ לע

 שקיב ותוא יוארה ןוזיאה תא םיריהבמ ,ןילי ׳א ,הדעווה ר״וי ידי לע ואבוהש םירבדהו .))04.06.1991(

 השוע הלשממה .גירחה אלא ,ללכה אל איה הלשממה ידי לע םוריח בצמ תזרכה״ :םדקל דוסיה קוח

 תוכמס אל איה לבא ,הליבקמ תוכמס איה הלשממה תוכמס .]...[ תסנכה תא סנכל רשפא יאשכ קר תאז

 ...״ ,דועו תאז .)7 ׳מעב ,םש( ״תסנכה תא סנכל רשפא יא םא ןכ תושעל תיאשר איהש ןאכ בותכ .המוד

 .הירבחמ 61 לש בורב םוריח בצמ לע זירכהל תינרבוס – הלשממה אל – תסנכהש איה המרונה

 ,םוריח בצמ לע זירכהל הלשממל םירשפאמ ונחנא תסנכה תא סנכל רשפא יא ןהב תודחוימ תויצאוטיסב

 םוריחה רדסה יכ אוה רורב הלא םירבדמ .)12 ׳מעב ,םש( ״...םימי העבש לש הרצק הפוקתל תאזו

 לע םוריח בצמ לע הזרכהה לש תינורקעה תוירחאה תא ליטהל שקיב הלשממה :דוסי קוחב עבקנש

 .תקקוחמה תושרה

 .7/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 04.06.1991 םוימ טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש ןוידה לוקוטורפמ קתעה ==

 הדעווה היניע דגנל התאר ,39-38 םיפיעסב םויה ןגועמה םוריחה רדסהב דוסיה קוח תעצהב ןוידה תעב .31

 בצמ לע םניגב הזרכהה לע תדקפומה תושרהש םוריח יבצמ לש םינוש םיגוס םויק לש תורשפאה תא

 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב םייקתהש ןוידה תא הז ןיינעל ואר( תקקוחמה תושרה איה םוריח

 רומאה רדסהה ,ךכיפל .)7/ע חפסנ – ואל םא ,םוריחה יבצמה תא טרפל םא הלאשה ביבס 04.06.1991

 הקיקח ינפמ גוסייש ,ירויש וא יקלח רדסה תניחבב ,םיירשפאה םוריחה יבצממ קלח לע לוחל דעוי אל

 תא רידסהל הדעונש הדיחיה תיתקוחה תיביטמרונה תיתשתב רבודמ ,אוה ךופהנ .תסנכה לש תרתוס

 .הנידמב םוריח בצמ תועראיה םע תויושרה תולהנתה
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 הנתינש עגרב .םוריח תפוקתב םיחנמה דוסיה תונורקע תא עבוקש יתקוחה רדסהב ,אופא ,רבודמ .32

 רידסמש 39 ףיעס ףקותל סנכנ ,ל״נה 38 ףיעסב םיעובקה םיאנתל םאתהב ןידכ םוריח בצמ לע הזרכה

 ועבקנ תויתוהמ תולבגמ יתש .היתולבגמ תאו ,הזרכהה חוכמ םוריח תעש תונקת ןיקתהל תוכמסה תא

 הלבגמה .)ה(-ו )ד(39 םיפיעסב ונגועו ח״שקת ןיקתהל )א(39 ףיעס יפל הלשממה לש התוכמסל סחיב

 עובקל ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא״ יכ תעבוק איהו ,תינכות איה הנושארה

 תועיפומה תולבגמה יכ ןיוצי הז רשקהב .))ד(39 ףיעס( ״םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל השינע

 תוכישממ ןה ףא קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תוברל ,םירחא דוסי יקוחב

 אלו םוריח תעש תונקת ונקתוי אל״ יכ תעבוק איהו ,תידסומ איה היינשה הלבגמה ,םוריח יבצמב לוחל

 .))ה(39 ףיעס( ״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי

 ץ״גב :ןלהל( )1999( 763 )1(גנ ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ יקצירפ 6971/98 ץ״גבב ונודינ הלא תולבגמ יתש .33

 דבלב תומיוסמ תורטמל הלבגוה םוריח-תעש-תונקת ןיקתהל תוכמסה״ יכ עבק ןישח טפושה .)יקצירפ

 רשק ,רישי רשק אהיש בייחש אלא ,דוע אל ;]...[( םוריח תותעכ ןהילע הזירכה תסנכהש תותעלו ,]...[

 יכ דועו ,)805 ׳מעב ,םש( ״םוריח-תעש-תונקת לש ןתנקתהב ךרוצה ןיבל םוריחה בצמ ןיב ,יעצמא יתלב

 אל םא השעמל – ומסחנ תורחא הקיקח יכרדש ,םוריח-תעש-תונקת לש ןתנקתהל אוה םדקומ יאנת״

 רתוי ,יתוהמו ישממ חרואב קיזהל לולע םוריח-תעש-תונקת לש הז דח ילכב שומיש-יא יכו – הכלהל

 .)808 ׳מעב ,םש( ״לארשיב הרבחה לש דוסי-ירקיעב עוגפל לולע וב שומיש רשאמ

 בקע םרגית קוח תקיקחל תורשפאה לש התמיסח יכ ,שרדנ״ יכ רנרוד תטפושה הפיסוה ,הז רשקהבו .34

 םוריחה בצממ האצותכ רשאכ קר םוריח תעש תונקת ןיקתהל ןתינ ,רמולכ .הנידמב םייקה םוריחה בצמ

 .)832 ׳מעב ,םש( ״הקיקח יכילה םייקל התלוכיב ןיאו ,תקתושמ תסנכה

 יבצמב לועפל ךמסומה ףוגה איה תקקוחמה תושרה ,םיחנמה םייתקוחה תונורקעה יפ לע ,ןכ יכ הנה .35

 תונייאמ םוריחה בצמ תוביסנ רשאכ קר תודחוימ תויוכמס המצעל תלטונ תעצבמה תושרהו ,םוריח

 םיפקת הלא תונורקע .הילע לטומה יתקוחה דיקפתה תא עצבל תקקוחמה תושרה לש התלוכי תא

 סחיב תינורקעה הטלחהה ןיינעל ןהו ,םוריח בצמ לש ומויק לע תינושארה הזרכהה ןיינעל ןה ,םה

 .םוריחה בצמ דימעמ םתוא םירגתאה םע תודדומתהה םשל םהב טוקנל שיש םיעצמאה ףקיהו גוסל

 :הלשממה :דוסי קוחל 39 ףיעס לש הרפה – דבעידב תסנכה רושיאו הלשממה תויוכמס ףקיה

 ףיעס לש הרפה ידכ הלוע דבעידב הלשממה לש םיגרוחה םיווצל תסנכה לש הדעו רושיא יכ העיבקה .36

  .הלשממה :דוסי קוחל )ה(39

 תסנכה ובש בצמל ,גירחה תניחבב אוהש ,הלשממה ידי לע ח״שקת תנקתה לש בצממ רבעמה ;וקודו .37

 רבעמ תדוקנ ןמסל בייח ,ללכה אוהו ,))ה(39 ףיעס( םוריח בצמב םיינושארה םירדסהה תא תעבוק

 קפתסהל הלוכי הניא םייתקוחה הידיקפתמ קרפתת אל תסנכהש ךכ לע הדימעה .תינרוצ אלו תינתוכיא

 םשל םירחא וא הלאכ םיעצמא ליעפהל ,תילאמרופ הכמסהב ,הלשממה תא ךימסת תסנכהש ךכב

 בוציעב קר אל יזכרמ דיקפת קחשלו ךישמהל תביוחמ תסנכה .והשלכ םוריח בצמ םע תודדומתהה

 .לעופה לא חוכה ןמ ןתאצוה ןפוא לע חוקיפב םג אלא ,הלשממל הריבעמ איה ןתוא תויוכמסה
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 דחוימבו ,הלשממה :דוסי קוחבש תולבגמה לע רבגתהל תולוכי ןניא הלשממהו תסנכה :תורחא םילימב .38

 הנשמה קקוחמל תוכמס תקנעה איה תישעמה ותועמשמש קוח תקיקח ידי לע ,)ה(39 ףיעסב העיפומה וז

 עצבל תלגוסמ הניא המצע תסנכה םהבש םיגירח םיבצמל הרומשה ,)א(39 ףיעסב ול הנותנש וזל ההזה

 תויוכמס קינעהל תסנכה אובבש ,אוה אצוי לעופ .םוריחה בצמ רציש תוביסנה תאפמ הדיקפת תא

 חוקיפ ןונגנמל הנפפכות הלא תויוכמס יכ דיפקהל הילע ,הנשמה קקוחמל תישאר הקיקחב תודחוימ

 תרתוימ העיגפ ןייטעב שחרתת אלו ,ןהב יואר יתלב שומיש השעיי אל יכ חיטביש יביטקפא ירטנמלרפ

 רתיבו ,תעצבמה תושרה תולועפ לע הרקבהו חוקיפה ינונגנמ לש םתובישח ,ןכ .דוסי תויוריחבו תויוכזב

 ידי לע הנלבקתתש תוטלחה יכ חיטבהל סרטניאב הצוענ ,היתחת תאצויש הנשמה תקיקח לע תאש

  .ונתינ ןה ןנעמלש תורטמה תגשה םשל תושרדנ ןה יכו הקצומ תיתשת לע הנעשית תעצבמה תושרה

 םוריחה בצמש לככו ,םוריח תעב םיינושארה םירדסהה תעיבק לע תיתקוח הנומאש וז איה תסנכה .39

 דיקפתל ,תוחפה לכל ,םגרתימ תסנכה לש הדיקפת ,לועפל הלשממל תובחר תויוכמס תקנעה קידצמ

 .םימלבהו םינוזיאה ךרעמב הדיקפת תאו תויושרה תדרפה ןורקיע תא ,רשפאה לככ ,םישגיש יחוקיפ

 עובקל שי תסנכה ידי לע הל וקנעוהש תויוכמס חוכמ הלשממה תולועפ לע ירטנמלרפה חוקיפה גוס תא

 היופצה דוסיה תויוריחו תויוכזב העיגפה ףקיהו ,ןיינעה תוביסנב ,ורבעוהש תויוכמסה ףקיהל םאתהב

  .ולא תויוכמס לש ןתלעפהמ

 םיכירצ הלא ןוציק יבצמ םאה הלאשהו ,תוידיימ תוערכה ושרדיש ןוציק יבצמ ררועתהל םילולע ,ןכאו .40

 ,ולא םיבצמל יפיצפס הנעמ ןתניי יכ יואר אמש וא ףטוש ןפואב יוארה ללכל סחיב ףכה תא עירכהל

  ?ללכל גירח לש הרוצב

 זרוזמ ךילהב תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה ןוקית תרבעה יכ תוארל אקווד ןיינעמ ,הז רשקהב .41

 םיניינעבש ןכתיי .תורופס תועש לש ןמז חווטבו תשרדנה תוריהמב לועפל תסנכה תלוכי לע דיעמ

 תודעוובו האילמב תיניצר הדובע שרדית תבכרומ הקיקחב ןכאו ,יואר היהי אל םיכילהה זוריז םימיוסמ

 תולאש תגצהב תלטובמ יתלב תובישח תסנכה לש הדעו לש רושיאה ןונגנמב שי ,םלואו .הבצעל ידכ

 תיתשתה תאו הלשממה ידי לע שקובמה יעצמאה לש תוציחנה תדימ תא וריהביש הלשממה יגיצנל

 לועפל תסנכה לש התלוכיל סחיב תופסונ תואמגודל( רחאב אלו וב אקווד הטיקנ הקידצמש תיתדבועה

  .)820-814 ׳מעב ,יקצירפ ץ״גבב ןישח טפושה לש וניד קספ תא ואר ,ןמז ץחל יאנתב

 תולועפ תא ינכט ןפואב הרישכמש תילאמרופ ימוג תמתוח תניחבב וניא תסנכב רושיאה ךילה ,םלואו .42

 םיניינע םודיק ענמת ףא וא רשאת אל ,רגתאת תסנכה ובש בצמ רצוויהל לוכי טלחהבו ,הלשממה

 2109/20 ץ״גבב תויח האישנה לש התעד תווחב האבוה ךכל אמגוד .םדקל הלשממה שקבתש םימיוסמ

 הנד ובש ,)כ״בשה ינוכיא ןיינע :ןלהל( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( הלשממה שאר ׳נ ריאמ ןב

 תואירבה דרשמל עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסהל יוארה לולסמה תלאשב ,רתיה ןיב ,האישנה

 תא םישגמש תסנכה ינפב לולסמה תובישח לע האישנה העיבצה ,םש .תויגולוימדיפאה ויתוריקחב

 תובישח״ ול תעדונש ןורקיע ,תקקוחמה תושרה ידי לע לבקתהל תוכירצ תוינורקע תוערכה ויפל ןורקיעה

 תושרה ןובשח לע תעצבמה תושרה תוקזחתה לש ךשמתמ ךילהת לח הבש ,לארשיב טרפב הלודג

 תידסומ הבורע םיווהמ״ תסנכה ינפב םיכילהה ויפל ףסונ ןורתי לע האישנה העיבצה ןכ .תקקוחמה

 תודוקנ שיחמהל תנמ לעו .)31 ׳ספ םש( ״שרדנ רבדה רשאכ אלא ועגפיי אל דוסי תויוכזש ךכל תמיוסמ

 :הנושל וזש ,תינכדע אמגוד תא האישנה האיבה ,ולא
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 עגונה לכב םירבדה חתפב תוראותמה תויוחתפתהב אוצמל ןתינ ךכל תינכדע המגוד״
 םוריח תעש תונקתב הרטשמה תויוכמס תא קוחב ןגעל תנמ לע ומייקתהש הקיקחה יכילהל
 .דודיבה יבח לש םוקימ ינותנ תרושקת תורבחמ לבקל הכמסוה ןהיפלו הלשממה הניקתהש
 הדעווה תסנכל יטפשמה ץועייה תדמעל םאתהב ךא ,הנושאר האירקב הרבע קוחה תעצה
 העצהה תנכה תרגסמבו םויה ותואב תואירקה שולש לכ תא םדקל הרשפא אל תרדסמה
 ,ןוחטיבהו ץוחה תדעווב םיקימעמ םינויד העברא ומייקתה תישילשו היינש האירקל
 רוביצה תואירב םוחתב עוצקמ ימרוג ,תויטרפה תנגה םוחתב םיחמומ םג ונמזוה םהילא
 אלש הלשממה השקיב ,םינוידב ולעוהש תויוגייתסה חכונל .תיחרזא הרבח ינוגרא ןכו
 וקספנו םייתניב עקפ הרטשמה תונקת לש ןפקות ,הז בלשב קוחה תעצה תא םדקל ךישמהל
 םויקב רורבה ןורתיה תא תושיחממ הלא תויוחתפתה .דודיבה יבייח לש הרטשמה ינוכיא
 תויוכזב העיגפב רבודמ רשאכ טרפבו ,םוריח תופוקתב םג ,תסנכב אלמ הקיקח ךילה
  .)הפסוה השגהה .םש( ״טרפה

 תונתינה תויוכמסה ףקיה :םיללוכש רפסמ םילוקיש לש אצוי לעופ םה וקודיה תדימו חוקיפה ביט .43

 העיגפה לאיצנטופ ;םיינשמ םירדסהל םיינושאר םירדסה ןיב הנחבהה ןיינעל תוברל ,הלשממל

 תואדו רוציל סרטניאה ;תויתקוח דוסי תויקוחו תויוכז תוברל ,הלעמב םינושאר םייתקוח םיסרטניאב

 רשפאמה רדסההש לככ .הלאב אצויכו ;תוגהנתהו תויצ תבוח תוללוכה תומרונל סחיב רוביצה ברקב

 תושרהמ תשרדנה חוקיפה תדימש ירה ,רומאכ העיגפ לאיצנטופ ילעב םירדסה עובקל הלשממל

 .רתוי תינדפק תויהל הכירצ ,הלא תויוכמס הלשממה ידיל הליצאמש ,תקקוחמה

 ,תעצבמה תושרל תושימג לש המ תדימ תשרדנ םהב םירקמ ונכתיי דועב ,יכ ןעטיי וז הדוקנ םוכיסל .44

 תושרה איה םוריח יבצמב לועפל תכמסומה תושרה ויפל ללכ עבוק הלשממה :דוסי קוחש ירה

 תיב תוכלהו הלשממה דוסי קוחל 39-38 םיפיעס לש תיתקיקחה הירוטסיהה יפ לע תאזו ,תקקוחמה

 תושרה ינפב לושכמ תניחבב וניא ירטנמלרפה חוקיפה .יקצירפ ץ״גבו זרופ ץ״גבב דבכנה טפשמה

 םנשי תקקוחמה תושרב רבעמל ,םיביוחמה םייונישבו ,ליעל אבוהש יפכו ,אלא ,לועפל תעצבמה

 םימלבהו םינוזיאה תייצקנופ יכו רמשיי תויושרה ןיב יוארה ןוזיאה יכ םיחיטבמש םיבושח תונורתי

  .םוריח לש בצמב םג תרמשנ

 :הלשממה :דוסי קוחל )ד(39 ףיעסבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב העיגפ

 ןרושיאל רבוע הלשממה ןיקתתש םיגרוחה םיווצה לש ףקותל הסינכ רשפאל העיבקב םגפ םג לפנ םאה .45

 יביטקפא ירטנמלרפ חוקיפל השירדה תא קפסל ידכ רחואמ רושיא לולסמב יד אמש וא ,תסנכה ידי לע

 תוביסנב .ךכב המ לש ןיינע וניא םילולסמה ינש ןיב לדבהה יכ ןועטל שקבנ ,הז קלחב ?תסנכה ידי לע

 תויוכזב תיתועמשמ העיגפ לאיצנטופב ךורכ דבעידב רושיאה לש לולסמה ,ןלהל רהבויש יפכו ,ןיינעה

 תויתקוח דוסי תונורקע ידכ תולועה תויביטקייבוא תוילכתבו ,דובכל תוכזה תוברל ,טרפה תויוריחו

  .לארשיב טפשמה תטישב

 :םייטרקומד דוסי יכרעבו תויתקוח תויוכזב העיגפה

 תויוכזב תישממו תיניצר העיגפל םימרוג ןיקתהל הלשממה תיאשר םתוא םיגרוחה םיווצה יכ ירב .46

  .קוסיעה שפוח :דוסי קוחבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תיתקוח הנגהל וכזש תובר טרפ תויוריחו

 עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ ידי לע קוסיעה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :קוסיעה שפוחב העיגפ .47

  .וירעשב סנכיהל ולכויש תוחוקלה רפסמ לע תולבגמ עובקלו םיוסמ קסע תלעפה ןיינעל םיליבגמ םיאנת
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 םירוסיא עובקל הלשממה תכמסה ידי לע העונתה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :העונתה שפוחב העיגפ .48

  .םיירוביצ םיחטשב תוליעפ םויקו ירוביצה בחרמב הייהש לע

 רוסאל הלשממה תכמסה ידי לע ןחלופהו תדה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :ןחלופהו תדה שפוחב העיגפ .49

  .םינבמב הליפת ןיינעל םיאנת עובקל םייתד םיסקט םויק לע

 תוסנקו תוריבע עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ ידי לע ןיינקל תוכזב עגופ קוחה :ןיינקל תוכזב העיגפה .50

  .תעבוק איהש םירוסיאה תרפה ןיגב

 יעצמא לש הרושב הטיקנ רשפאמ תוילילפ תוריבע עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ :תוריחב העיגפה .51

 קוחל )א(6 ףיעס חכונל דחוימב תאז .תוריחל תוכזב העיגפל ליבוהל םה םילולע םביט םצעמש הפיכא

 וז הנקתב רומאב ןיא״ יכ )ב( ןטק ףיעסב עבוקש ,הרטשמל תונותנה הפיכאה תויוכמסב קסועה ירקיעה

 ,תוהדזה תשירד תומדב תויוכמס לולכל תולוכי הלא תויוכמס .״ןיד לכ יפל רטוש תויוכמסמ עורגל ידכ

 .גרוח וצב הרבעכ רדגוהש רוסיא לע רבע םיוסמ םדא יכ דשח הלועש לככ רצעמ ףאו חוכב שומיש ,בוכיע

 תדרפה ןורקיע תא רפמ ןוקיתה ,ףסונב :קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיעב העיגפה .52

 העבקש םירדסהמ גורחל תוכמס הלשממל ןתונ קוחה ,ליעל רומאכ .קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה

 םירדסההמ גורחלו תונשל תוכמסב אוה רבודמה .תויתקוח דוסי תויוכזב תועיגפה לע ףיסוהלו תסנכה

 הנשמה קקוחמ תכמסהב ונניינע ךכשמ .ביחרמ ,רומאכ ,ןוקיתה התוא ,תסנכה העבק םתוא םיינושארה

 הנידמה יחרזאו יבשות לש םוימויה ייחב םירושקה םיניינע לש הרושב םיינושאר םירדסה עובקל

 לעש ןהשלכ הדימ תומא תעיבק אללו ותעד לוקיש תיינבה אלל תאז לכו ,םהיתויוכז לע תוכילשמשו

  .תויוכמס ןתואב שומיש השעיי ןהיפ

 תדעוו ץ״גבב ןוילעה טפשמה תיב עבק קוחה ןוטלשל תעגונה הייגוסכ םיינושאר םירדסה תעיבק ןינעל .53

 דחיב םיליבומה קוחה ןוטלש ןורקעו תויושרה תדרפה ןורקעב עוגפל רוסיאה תודוא ,הנוילעה בקעמה

 תלשממ שאר דגנ הנוילעה בקעמה תדעוו 11163/03 ץ"גב :ואר( םיטרקומדה םיכרעב העיגפל דוחלו

 רפכ לדגמ דגנ מ"עב דחואמה יחרזמה קנב 6821/93 א"ע :דוע ואר ;)2006( 53-45 ,1 )1(אס ד״פ ,לארשי

  ;)1995( 421 ,221 )4(טמ ד"פ ,והירמש

 ןתינש הכמסהה ףקיה לע תולבגמ םיביצמכ קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע לש םתועמשמ .54

 ׳ה ׳י ׳פרופ ידי לע רבכמ הז ועבוה ,םיינושארה םירדסהה ןורקיע ףקותמ הנשמה קקוחמל קינעהל

 :אבה ןפואב רפוהגנילק

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

 ותוכמס לע להנימה תבוטל רתוול קקוחמל השרמ וניא ףא קוחה ןוטלש יכ אצוי רומאה ןמ
 תוכמסה לש הריסמ לכ .וז תוכמס וילא ריבעהל ,ונייהד ,םיינושאר םירדסה עובקל
 קקוחמה ןיא ,קוחה ןוטלש ררוש וב םוקמ .קוחה ןוטלשל תדגונמ תילהנימ תושרל הרומאה
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 םירדסה תקיקח י"ע להנימה תא ומצעב לובכל ונייהד ,םיכרדה יתש ןיב רוחבל ישפח
 וילע המוש אלא ;וז תיתקיחת הכאלמ ויתחת תושעל להנימה תא ךימסהל וא ,םיינושאר
 אהת תילהנימ הלועפ לכ יכ שרוד קוחה ןוטלש ןורקע .ומצעבו ודובכב הלא םירדסה עובקל
 קוחב ועבקנש םיינושאר םירדסהב ,תובושחהו תוירקיעה היתונוכתל רשא לכב ,תשרשומ
 לא רבעות אלו קקוחמה לש תידוחיה ותוכמסב אהת םירדסה םתוא תעיבק יכו ,ילמרופ
 לש תיתקיחת הטיש םע בשייתמ וניא קוחה ןוטלש :תרחא ןושל .םיילהנימ תונוטלש
 אל להנימה לש היצגלדש תנמ לע .אדירג 'תוילמרופ' תויצגלד לש ךרדב להנימה תכמסה
 ,םיינשמ םירדסהל תלבגומ ,רמולכ ,'תילאירטמ' היהת איהש ךירצ ,קוחה ןוטלשב עגפת
 ןוטלש״ רפוהגנילק ׳ה ׳י( ״ןינעל םיעגונה םיינושארה םירדסהה תא עבק קקוחמהש רחאמ
 )1993 ,ךרוע רימז ׳י( 108 ,105 ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס ״הנשמ תקיקחו קוחה
  .)רוקמב הניא השגדהה(

 םירדסה יכו ,םיינשמל םיינושאר םירדסה ןיב ןיחבמה ןורקיעה לש ותובישח לע דמע קרב ׳א ׳פורפ .55

 קרב ןרהא :ואר( תקקוחמה תושרה לש הדמעמ לע הרימש ךות ,תסנכה לש קוחב ועבקיי םיינושאר

 קוחה ןוטלש ןורקיע ,תויושרה תדרפה ןורקיע ,קרב ׳פורפ יפל .)2004( 318 תיטרקומד הרבחב טפוש

 תויוכמס תורבגתה םע יכ ריהבהו ,הרומאה הנחבהה סיסבב םידמוע המצע היטרקומדה לש התסיפתו

 :תקקוחמה תושרה לש יחוקיפה הדיקפת ףא ליבקמב רבגתמ ,תעצבמה תושרה לש הקיקחה

 .להנימה לש הקיקחה תוכמס לע תרסוא התייה תויושר תדרפה לש תינקוודה השיגה ,ןכא״
 הכמסה בייח – דעסה תנידמ לש וז רקיעב – תינרדומה תואיצמה׳ .ללכ לבוקמ הניא וז השיג
 הקיקח תוכמס תליצא דצב תאז םע .׳הקיקח תולועפ עוציבל תעצבמה תושרה לש תבחרנ
 וז תרגסמב׳ .וז הנשמ תקיקח לע תקקוחמה תושרה לש חוקיפה תרבגה האב להנימל
 דבלבו ,איה תרתומ תעצבמה תושרל הקיקח תויוכמס תקנעה היפלש ,השיגה החתפתה
 תושרה תכמסומ םתרגסמבש םיינורקעה םירטמרפה תא תעבוק תקקוחמה תושרהש
 .)םש ,םש( ״קקוחל תעצבמה

 ןמזה דמימל יכ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתהו תוצרפתה רחאל םיבר םישדוח םייוצמ ונא יכ ,רוכזל שי .56

 .םוריחה בצמל התבוגתב הלשממה תא םישמשמה םיעצמאה לש תוימיטיגלהו תויקוחה לע םג הכלשה

 :יכ הרמואב ,ןמזה דמימל ןתיל שיש תוקפנה לע תויח האישנה הדמע ,כ״בשה ינוכיא ץ״גבב

 ידיקפת תא ביחרהל תורשפאה תרגסמב יתועמשמ ביכר רומאכ הווהמה ןמזה דמימ לשב״
 הכמסהה תטלחהב עובקה רדסהה לש ותויה לשבו ,ל"נה )6()ב(7 ףיעס תועצמאב כ"בשה
 כ"בשה תוברועמ ךשמה שרדייש לככ יכ הנקסמה ןמ סונמ ןיא ,ותוהמב ינושאר רדסה
 ,30.4.2020 םויב הכמסהה תטלחה לש הפקות תפוקת םותל רבעמ םג הפגמה תמילב ךרוצל
 תא רשפאל תנמ לע ,תישאר הקיקחב וזכ תוברועמל סיסבה ןוגיעל לועפל הלשממה לע
 .וז הבושח היגוסל תועגונה תוערכהב תיבה תועיס ללכמ תסנכה ירבח לש םתופתתשה
 ינוכיא ץ״גב( ״העש תארוהכ קקחיתו התוהמב תינמז היהת יכ יוארה ןמ ,וזכ הקיקח
 )תויח האישנה לש התעד תווחל 33 ׳ספ ,כ״בשה

 ינידבו ללכב ןידב תואדווה תחטבה רבדב לעה-ןורקיעב ףא עגופ ןוקיתה :תואדווה ןורקיעב העיגפה .57

 תכרעמ אשד דרו :ואר( קוחה ןוטלש ייוטיבמ דחא אוה תיטפשמה תואדווה ןורקיע .טרפב ןישנועה

 ןורקיעל יוטיב ןתונ אוה .))לארשיב טפשמה תכרעמ ,אשד :ןלהל( )2019( 291 לארשיב טפשמה

 םואית ןונגנמל המודש יתרבח דיקפת״ ול שיו ״טרפה לש תוימיטיגל תויפיצל רושקה לכב תוכמתסהה״

 א״ע :ואר( ןישנועה ינידל קרו ךא רומש וניא טפשמב תואדווה ןורקיע םנמא .)295 ׳מעב ,םש( ״תויפיצ

 הז םוחתב אקווד םלואו ,))1991( 745 ,718 )2(המ ד״פ ,לארשיב טרופסל תודחאתהה ׳נ ןטרוט 674/89

 ללכה תומדב עבקתה תואדווה ןורקיע לש רתויב יביטיאוטניאה ןבומה .תדחוימ תועמשמ ול תעדונ

 הלוחת תעיבק ףא ,עבקנ ךכ ,םימיוסמ םירשקהב .)םש ,םש :ואר( תויביטקאורטר הקיקח לע רסואה

 טפשמב תואדווה ןורקיע לש הרפה ידכל תולעל תולולע להנימה םעטמ תוינעגופ תוטלחה לש תידיימ

  .))1996( 594 ,582 )2(נ ד״פ ,ןידה יכרוע תכשל לש תיצראה הצעומה ׳נ יאנב 2832/96 ץ״גב :ואר(
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 ,Lon Fuller :ואר( וב םיכרענה םייונישה תופיכתו קוחה תוביציל עגונ תואדווה ןורקיע לש ףסונ דמימ .58

THE MORALITY OF LAW – REVISED EDITION, 79-81 (1969)(. לע דמוע רלופ יטפשמה ףוסוליפה 

-יא םירציימ )the evil of frequent change( וב םיפוכת םייוניש יכ שיגדמו ,קוחה תוביצי תובישח

 םיתיעל הנתשמה קוח״ ,ןכא .תיביטקאורטר הקיקחמ תמרגנה תואדווה-יאל התוהמב המודה תואדו

 טפשמה תכרעמ ,אשד( ״ול תייצל ישוק ,ןכל רצויו ויפ לע ומצע תא ךירדהל חרזאה לע השקמ תופוכת

  .)294 ׳מעב ,לארשיב

 ידכל העיגמ )וחוכמ םינקתומה םיווצהו( קוחה לש ישנועה טביהל עגונה לכב תואדווה ןורקיעב העיגפה .59

 רומאה לוטיבה תאצות ,הלשממה הניקתהש גרוח וצ תא תלטבמ תסנכה םא ,לשמל ךכ .שממ דרוסבא

 אצוי ךכ .)ןקותמה קוחל )ג(2 ףיעס( ״וצב ועבקנש תוריבעה תיישעל תילילפה תוירחאה״ לוטיב איה

 תא ענמש םגפ הב לפנ דבעידבש ףא לע תמיוסמ הפוקתל תילילפ המרונל תייצל שרדנ רוביצה יכ ,אופא

 וצה תסינכ ןיבש םייניבה תפוקתבש אלא ,תאז קר אל .תסנכה וא תכמסומה הדעווה ידי לע הרושיא

 ידיב ונתניי ,ליעל אבוהש יפכו ,)לשמל( תסנכה ידי לע ורושיא יא תאפמ ולוטיב דעו ףקותל גרוחה

 תויוכמס תוברל ,הלשממה העבק ןתוא תוריבעה תא ףוכאל ןידב הל תונותנה תויוכמסה לכ הרטשמל

 דועבו .יביטקאורטר תוירחא רדעיה איה רושיאה יא תועמשמ לעופבשכ ,חוכב שומישו רצעמ ,בוכיע

 ןיא ;ואל םא ןיבו ומלוש םא ןיב תוסנק לטבלו ,םימיוסמ םיניינעב רוחאל לגלגה תא ריזחהל ןתינש

 תמגוע תא לטבלו הדימ לכב חוכ ודגנ לעפוה וא רצענ ,בכועש םדא רבעש היווחה תא קוחמל תורשפא

  .ךכב תוכורכה תויוכזב העיגפהו שפנה

 אלא ,תואדווה ןורקיעב העיגפ קר אל עימשמ ,הריתעה אשומ ןוקיתב ץמואש ,דבעידב רושיאה ןונגנמ .60

 :םדאה דובכל תוכזב העיגפ הווהמ המצעבש ,תיתקוח תוכז איהש ןגוה ךילהב העיגפ ותוהמ םצעמ רצוי

 .ואל םא ,רשואי הלשממה העבקש גרוח וצ םא עודי אל ובש םימודמד רוזא ןיעמב םשומ רוביצה

 תיתוהמ ךא בייחמ תילאמרופ אוה .קוח-אלו קוח תינמז וב השעמל אוה וצה הרומאה םייניבה תפקותב

 לש הלקשמ דבוכ תא גופסי ,ןכ אל םאש ,ויפ לע להנתהל שרדיי רוביצה .ןמזב הרוחא בייחל אלש יושע

 לעמ ססונתמ רשאכ תאז לכו ,יופישל םינתינ םניאש םיריחמ םלשיו ותרפה ןיגב קוחה תפיכא תכרעמ

 תריצי רשפאמש ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ םע ןיכשהל ןיא .םיכורא םימי ךשמב הלאש ןמיס ופקות

 .רומאכ םיבצמ

 דוסיה תונורקעבו תויוכזב העיגפה דצל :תסנכה ירבח לש תיביטקפאה תופתתשהה ןורקיעב העיגפה .61

 ןורקיעב ,הלעמב תונושאר תוירטנמלרפ תויוכזב העיגפ םג תפרטצמ ,ליעל ונדמע םהילעש םייתקוחה

 תעיבקב ,היציזופואה םעטמ תסנכה ירבח תוברל ,םלוכ תסנכה ירבח תופתתשה תחטבה רבדב יתקוחה

 ,םיברעמ םניא הנשמה תקיקח יכילה יכ ריכזהל רתומל אל ,הז רשקהב .םיינושאר םירדסהה בוציעו

 איבהל םילוכיו תונוש םיחרזא תוצובק םיגציימש ,היציזופואבש תסנכה ירבח תא ,םביט םצעמ

 לע םינמנה לש טבמה תודוקנ תא ורקיעב גציימה ,הנשמה קקוחמ תושרל תדמוע הניאש הביטקפסרפ

  .היצילאוקה

 ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ מ״עב תיפותיש תיאלקח הדוגא לארשיב תופועה ילדגמ ןוגרא 4885/03 ץ״גבב .62

 הקיקח לש רשקהב תופתתשהה ןורקיע לש ותועמשמ לע הבחרהב טפשמה תיב דמע )2004( 14 )2(טנ

 תא אלמל לכות תסנכהש תנמ-לע״ יכ טפשמה תיב ריהבה ,רתיה ןיב .)52-47 ׳מעב ,םש :ואר( הליגר

 םיכילהב ףתתשהל תסנכה-ירבח לכל רשפאל שי יטרקומדה גוצייה ןורקע חוכמ הידיקפת

 הנשמה קקוחמל תקנעומ רשאכ .)47 ׳מעב ,םש( ״הלא םידיקפת יולימ םשל םישרדנה םיירטנמלרפה
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 תחא תסנכה ירבח ידימ תלטינ ,םיינושאר םירדסה תונשל ,ןנד הרקמבכ וא ,עובקל תוכמסה

 .תוביסנה יפ לע ערכות ,ואל םא ,היואר איה וזכ הליטנ םא הלאשה .םדיקפת לש תויזכרמה תויצקנופהמ

 לוכי רומאכ םיינושאר םירדסה תעבוקש הנשמה תקיקח לע יביטקפא ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ ךא

   .התקיקח םיכילהב עמשנ וניא היציזופואהמ תסנכה ירבח לש םלוקש ךכ לע ,תיקלח ולו ,״תוצפל״

 :היואר תילכתל הניא העיגפה

 הרואכל איה םיגרוחה הלשממה יווצ לש ידיימ ףקותל הסינכ רשפאמה ןוקיתה לש תרהצומה תילכתה .63

 זירפהל ןיא ,ןכאו .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה ךרוצל השורדה תוריהמב לועפל הלשממל רשפאל

 .לכה תוזח הניא וז תרהצומ תילכת ,םלואו .ףיגנה תוטשפתהב קבאמה לש ירוביצה סרטניאה תובישחב

 ירבדכ ,ןכאו .ןוקיתב ץמואש יעצמאה ןמ תדמלנ איהו ,תורושל דעבמ הל תצבצבמ היומס ותילכת

 ץ״גב :ןלהל( )23.04.2020 ,ובנב םסרופ( תסנכ ׳נ רהגסרג ייגצ רתסא 2293/17 ץ״גבב תימע טפושה

 תא ןוחבלו רובעל שי ,היואר איה תרהצומה תילכתה רשאכ יכ ןועטל ןעוטה לוכי״ )תסנכ ׳נ רהגסרג

 יניא .הניד קספב האישנה ידי לע השענש יפכ ,תויתדימה ביכר תרגסמב התמשגהל וטקננש םיעצמאה

 תילכתה תא תוהזל םיתיעל ןתינ קקוחמה וב טקנש יתדימ יתלבה יעצמאה ךותמ ,ידידל .ךכ רובס

 תא ףוקעל הלשממל רשפאל איה וז תילכת  .)תימע טפושה לש ותעד תווחל 6 ׳ספב ,םש( ״היואר יתלבה

 הפוקתל ולו ,יביטקפא חוקיפ אלל םיעצמא ץמאל קורי רוא הלשממל קינעהלו תקקוחמה תושרה

 תסנכב הנשמה תקיקח לש רושיאה יכילה תסיפת לע תנעשנ ןוקיתה דוסיב תחנומה השיגה .תלבגומ

  .ףיגנה תוטשפתהב קבאמב תוילהנימה תויושרה ינפב לושכמ םושמ

 ןוקיתה ,טלחהב .תורופס תועש לש ןמז חווטב תישאר הקיקח ריבעהלו ןודל התלוכיב יכ החיכוה תסנכה .64

 .רקצירפ ץ״גבב ןישח טפושה הנמ ןתוא תורחא תובר םג ומכ ,ךכל תקהבומ אמגוד אוה וז הריתע אשומ

 ,ושחרתי םהש לככ ,םיבוקיעש ירה ,תוביסנהמ תבייחתמה תוריהמב לועפל תסנכה לש התלוכי ןתניהב

 םיטביה ללוכ וצהש לככ .רושיאל אבומה גרוחה וצהמ םיררועתמה םיישקה לש הדלות תויהל םילוכי

 ןתינו ,וצה לש ופוגל םימגפל היצקידניא םושמ ךכב שיש ירה ,רתוי קדקודמו ךורא ןויד םיכירצמה

  .יוחיד לכ אלל רשואי רומאכ םירגתא הלעי אלש וצ יכ חינהל

 עובקל האובב הלשממה ינפב תחנומה ףגנ ןבאכ תסנכב רושיאה ךילהב האורה ןוקיתה סיסבבש הסיפתה .65

 עימשמ יוארה לולסמה תא ףוקעל ןויסינהו ,היואר הניא ףיגנה תוטשפתהב קבאמה ךרוצל תוינידמ

 ירבדכו .ליעל ונדמע םהילע דוסיה תונורקעבו תויוכזב העיגפ תא קידצהל הלוכי הניאש הלוספ תילכת

 תשקבמ תמיוסמ תילכתש הרטמה לש הנכות תניחבב יד ןיא ,תסנכ ׳נ רהגסרג ץ״גבב תימע טפושה

 תלעב איה ]...[ תיתקוח תוכזב העיגפ לש ךרדב ]...[ הרטמה לש המודיק םא ןוחבל שי אלא ,םישגהל

 ,התודידבב אופא תנחבנ הניא קוחה לש תילכתה״ ןכו ,)7 ׳ספב ,םש( ״תיתועמשמ תוינויחו תוציחנ

 תיתרבח תילכת תשרדנ ךכ תעגפנה תוכזה קמועכ .העיגפה תמצועמו תיתקוחה תוכזב העיגפהמ קתונמב

 .)9 ׳ספב ,םש( ״התקדצהל רתוי תינויחו הבושח

 ךרדב ידיימ ףקותל וסנכיי םיגרוחה םיווצה יכ העיבקה םישגהל תשקבמש הרטמה םא ןוחבל שי ,ןכל .66

 ונתשיגל .תיתועמשמ תוינויחו תוציחנ תלעב איה ליעל ונדמע םהילע תונורקעהו תויוכזה ללכב העיגפ לש

 ןונגנמ ץומיאב םג המשגהל תנתינ וז הרטמ יכ הדבועה חכונל דחוימב ,הלילשב איה ךכ לע הבושתה

 דוסי לע םימי רפסמל לועפל תורשפאה ןתמ אוה ץמואש ןונגנמה תועצמאב גשומש לכ .שארמ רושיא

  .תורהבהו רואיב םיכירצמש םהב ולפנש תויעבו םימגפ חכונל ולטוביש וא ךראתמ םרושיאש םיווצ
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 ,ךילההמ היציזופואה םעטמ תסנכה ירבח לש לעופב הרדהה דצל ,םימי רפסמל ולו ,תסנכה לש וז הפיקע

 שי יכ הנקסמל הליבומ ליעל ונמנש תונורקעבו תויוכזב תועיגפה ףקיהל התופרטצהבש ,היואר הניא

 ותסרגב םייק היהש שארמ רושיאה ךילה תא ריזחהלו ןוקיתב ץמואש רחואמה רושיאה ךילה תא לטבל

  .קוחה לש תמדוקה

 ןיול טפושה .וניינעל ףא הפי ותעד תווח ףוס תארקל זרופ ץ״גבב ןיול טפושה לש ותייהת ,הז רשקהב .67

 תכפוה תונקתה תקיקח התייה ,].ח.פ ,רשה לש[ ותשקבל תרתענ תסנכה התייה םא״ :ךכ רמוא

 היה אל בושו ןתנקתה דגנ איה תקקוחמה תושרה תדמעש עמשמ ,תרתענ התייה אל םאו ,תרתוימל

 ירה ,הלשממה יווצ תא תרשאמ תסנכה םא ,וניינעל המאתהבו .)327 ׳מעב ,זרופ ץ״גב( ״ןניקתהל םוקמ

 איה תקקוחמה תושרה תדמעש עמשמ ,םירשואמ םניא םה םאו ,םידחוימ םיבוכיעל תופצל ןתינ אלש

 ,רשה ירבדמ עמתשה וליא״ יכ ןיול טפושה ריהבמ דוע ,םש .םניקתהל םוקמ היה אל בושו םתנקתה דגנ

 ןתויה תמחמ ןלסופל םוקמ היה זא יכ ,תסנכה לש הקיקחה יכילה תא ףוקעל תודעוימ ויה תונקתהש

 לש בצמב םג ,קקוחמה ינפב םיכילהה תא ףוקעל ןויסינ יכ ךדמלל .)325 ׳מעב ,םש( ״רז לוקישב תועוגנ

 קוח יבגל ךכ ךא ,לוספ לוקישכ וספתיי םירבדה הב ,תילהנימ הטלחה יבגל ךכ .היואר הניא ,םוריח

  .הלוספ תילכת היהת ונינפל זאש ,הריתעה אשומ ןוקיתבכ ,רומאכ תילכת םישגהל דעוימש

 :תיתדימ הניא תויוכזב העיגפה

 יכ ריהבהל בושח הז ןיינעל .תויתדימה ינחבמב תדמוע הניא םג ןוקיתה ידי לע תויוכזב העיגפה ,ףסונב .68

 ,דוסי תויוכזב ףקיה תובחר תועיגפל םרוג תירוקמה ותסרגב דוע תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוח

 תועיגפל םרוג ,ןיקתהל תכמסומ הלשממהש םיגרוח םיווצ לש ידיימ ףקותל הסינכ רשפאמש ןוקיתה ךא

  .שרדנל רבעמ תופסונ

 ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ רארומ 9593/04 ץ"גבב עבקנש יפכ :ילנויצרה יעצמאה ןחבמ .69

 תועמשמ .ילנויצר רשקה לש ותויה לע אוה ילנויצרה רשקה ןחבמב שגדה״ )26.06.2006 ובנב םסרופ(

 קספל 25 הקספ( ״ןויגיה רסוחמ וא ןגוה יתלב ,יתורירש יעצמאב טוקנל ןיאש ,ראשה ןיב ,איה רבדה

 תויושרה תבוגת תא לעייל ,ןוקיתה לש תרהצומה ותילכתש חיננ םא םג ןכל .)שיניב האישנה לש הניד

 לע גרוח וצל רחואמ רושיא לש יעצמאה ץומיאש ירה ,תיטננימודה איה ,ףיגנה תוטשפתה דגנ קבאמב

 סואכו לובלב תריצי לש הכופהה תילכתה תא םישגמ ףא אלא ,התוא םישגמ וניאש קר אל תסנכה ידי

 הלא םירבד .רוביצה לע םתלחה רחאל םירופס םימי תסנכה ידי לע םילטובמ םיווצה םהב םיבצמב

 ,םירשואמ אל םיווצה ןהבש תוביסנב .תוילילפ תוריבע םירידגמה םיווצל סחיב ,תאש רתיב ,םה םינוכנ

 ליעל ןוידב רהבוהש יפכ ,לוטיבל תונותנ ןניא ןביט םצעמש הלא טעמל ,הנלטבתת וטקננש תולועפה לכ

 תוביסנהש תשרדנה תוריהמב לועפל תלגוסמ תסנכה יכ חכוה רשאכ תאז .תואדווה ןורקיעל סחיב

  .תאז תובייחמ

 רושיאה יכילה זוריז .הז ןחבמב דמוע וניא דבעידב רושיאה ןונגנמ :התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ .70

 לש ןונגנממ רבעמהמ תמרגנה העיגפה תפסותב הכורכ הניאש תילאיר הביטנרטלא תניחבב איה תסנכב

 ןכותמ םילועש םיישק חכונל בכעתמ רושיאה ךילהש לככ .דבעידב רושיא לש ןונגנמל שארמ רושיא

 תוארל ןיא ,הלאכ תוביסנב .קדצומ וא יואר וניא ןנכות אמש ששחל הביס המצע ינפב וזש ירה ,םיווצה

 ךכל הבורעכ אקווד אלא ,תוליעיב םידעצ תטיקנ ינפב לושכמכ תסנכב רושיאה יכילה תוכשמתהב

  .וטקניי אל םיצוחנ יתלב וא םייתייעב םידעצש
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 טפשמ תיב ,הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ ירוביצה קבאמה לש ומוציע תעב םג יכ שיגדנו רוזחנ הזה רשקהב .71

 כ"בשה ינוכיא ןיינעל רושקה לכב ירטנמלרפ חוקיפ בייחמה םייניב וצ 19.03.2020 םויב איצוה הז דבכנ

 הסנכתה ךכמ האצותכ .)כ״בשה ינוכיא ץ״גבב 19.03.2020 םוימ הטלחה :ואר( הרטשמה ינוכיאו

 םג ירטנמלרפה חוקיפה תובישח לע הדיעמה תפלאמ המגוד יהוז .אשונב הנדו ידיימ ןפואב תסנכה

 איהה הפוקתב םירושימה לכב המצע תא הקתיש תסנכה יכ ןייצל רתומל .דחוימ םוריח בצמ לש ואישב

 .הרגשל התוא ריזחה םייניבה וצ תאצוה קרו

 תרשאמ ופוסבש דחא שיחרת .םישיחרת ינש ןיימדל שי הז ןחבמ ןיינעל :רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ .72

 רושיא ןתינ אל ובש ינש שיחרתו ,תודעווה תחא לש הנחלוש לע הלשממה החינהש םיווצה תא תסנכה

 ואבוהש םיווצב היעב לכ אצמ אל רשאמה םרוגה יכ איה החנהה ,ןושארה שיחרתה תחת .רומאכ

 יכ חינהל ןתינ ,ינשה שיחרתה תחת .םיבוכיע אלל עצבתי רושיאה ךילהש חינהל ןתינ ןכ לעו ורושיאל

 ונקתוה םה הדוסי לעש תיתדבועה תיתשתב עדימ רסח יכ וא ,םיווצה רושיא תא ענומש והשלכ םגפ לפנ

 ללכב רבדל ןתינ )ורשוא םיווצה( ןושארה שיחרתה תחת םירבדה בצמ יבגל קר .םתוציחנב קפס ליטמש

 תועש( רתוי םדקומ דעומב םימשוימ םהש ךכב תאטבתמש ,דבעידב רושיאה ןונגנממ קפותש תלעות לע

 םוקמ ןיא ,ינש דצמ .שארמ רושיאב הנתומ היה םפקות םא ףקותל םיסנכנ ויה םה ובש דעומהמ )םוי וא

 ותועמשמ םיווצ לוטיבש רחאמ תאז .תולטובמ תונקתה ובש םירבדה בצמ תחת יהשלכ תלעות לע רבדל

 ררבתהשמ ,תמייק הניא השעמל איה שיחרת תחת ״תלעותה״ .הליחתכלמ םלבקל םוקמ היה אל יכ איה

 בלשבש המרונמ חמצתש תלעות לע רבדל םוקמ ןיאשמ תאז – םניקתהל םוקמ היה אל יכ דבעידב

  .תיביטקאורטר ןה ףא תולטבתמ חטשב היתואצות יכו ,המרונ הניא יכ עבקנ רחואמ

 .םישיחרתה ינש תחת ישחומ וניה םייתקוח דוסי תונורקעלו תויוכזלו רוביצל םרגנש קזנה ,תאז תמועל .73

 חכונל רערועמ תואדווה ןורקיע רושיאל דעש ירה ,םירשואמ םיווצה ובש ,ןושארה שיחרתה תחת

 דע םיווצה לעמ ףחריש הלאשה ןמיס .ןתניי רומאכ רושיא ןכא םא תעדל רוביצה ידיב ןיאש הדבועה

 .רוביצה ברקב הלא תושוחת ררועמ הליחתכלמש םירבד בצמב תוריהב יאו לובלב דוע ערזי םרושיאל

 לוטיבו ,תינשב בייחמה יטפשמה בצמה יוניש ותועמשמש ,תונקתה לוטיב לש ,ינשה שיחרתה תחתו

 אלא ;תאז קר אל ךא .תומצעמ תוריהבה יאו לובלבה תושוחת ,םיווצה לש תוישעמה םהיתואצות

 סחיב הפיכא יעצמאב הטיקנמ קזנה ,ישנוע ביכרמ םיללוכה םיווצ ןיינעל דחוימבו ,םימיוסמ םירקמבש

 תויוכז לש הרוש .תולטב ןמצע תוריבעה יכ העיבקה ידי לע ןוקיתל ןתינ וניא דבעידב ולטוביש םיווצל

 ררבתיש ,תכמסומה הדעווה ידי לע םלוטיבל םיווצה תנקתה ןיבש םייניבה תפוקתב עגפיהל תולוכי

  .ךרוצל אלשו ןיד וניאש ןיד רבד ידי לע ועגפנ הלא תויוכזש קר אלש דבעידב

 תעמשנש אלב םילבקתמ הלשממה לש םיגרוחה היווצ יכ הדבועהמ םרגנש קזנה ףקיהב זירפהל ןיא ,ןכ .74

 רוא ךילשהל םילוכי ,םוריח יבצמב דחוימבו ,רומאכש ,היציזופואה לע םינמנה תסנכה ירבח לש םתעד

  .םיגציימ םה םתוא םירוביצל עגונה םירבדה בצמ לע

 הנקסמל ליבומ ירוביצה סרטניאלו רוביצ תויוכזל םרגייש קזנל ןוקיתהמ היופצה תלעותה ןיב ןזאמה .75

 .רצה ונבומב תויתדימה ןחבמ תא ףא םייקמ וניא ןוקיתה יכ

 תונורקע רפמ אוהש םושמ תאזו ,יתקוח וניא תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתה ,ןכ יכ הנה .76

 תופתתשההו תואדווה ,קוחה ןוטלש ,תויושרה תדרפה ןורקיע תוברל ,הלעמב םיינושאר םייתקוח דוסי

 תויוכזב עגופ אוהו ;)ה(39 ףיעס רקיעבו ,הלשממה :דוסי קוח תוארוה תא רפמ אוה ;הקיקחה יכילהב



 
 

 21 

 תוכז ,תוריחל תוכזה תוברל ,קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח יפ לע דוסי

 םע דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב תאז לכו ,ןחלופה תדה שפוח ,העונתה שפוח ,קוסיעה שפוח ,ןיינק

  .הלבגהה תקספ יאנת

 תלבק רחאלו ,הריתעב שקובמכ יאנת לע וצ איצוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ליעל רומאה לכ עקר לע

 .טלחומל וכפהל םיבישמה תובושת
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