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 ,בר םולש

 ףקותל הנורוקה ףיגנ ןיינעב הלשממ תוטלחה לש הסינכ תרשפאמה קוחה תעצה םודיקמ ענמיהל :ןודנה

 תסנכה רושיא אלבו ידיימ

 :ןלהל טרופמכ לוכהו ,ןודנבש ןיינעב םכילא תונפל ינירה

 תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחה תעצה הנושאר האירקב תסנכב הרבע 06.07.2020 םויב .1

 וצב תונשל הלשממל רשפאמה ,2020-ף״שתה ,)ןוקית( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח

 :ןמקלדכ )ג( ןטק ףיעסבו )ב( ןטק ףיעסב קוחה תעצה תעבוק דוע .ירקיעה קוחל 1 ףיעסב רומאה תא

 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(

 תטלחהל ןורחאה דעומה – וז הקספב( הכראהה תפוקת םות דע – התכראה
 ,ירשפאה םדקהב ,תסנכב העבצהל וצה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי ,)הדעווה
 .הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 3 םות דע רחואמה לכלו
 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

 תודחוימ תויוכמס קוח תעצהל )ג(4 ףיעסב םויכ עיפומה הז תא ריכזמ ליעל עצומה הוותמה יכ ןייצל שי .2

  :תעכ וחסונב ,רומאה ףיעסה יפל .2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל

 לע תומושרב ןמוסרפ רחאל רשפאה לככ ךומסב וחנוי )א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש תונקת״
 םא טילחתו תורומאה תונקתב ןויד םייקת הדעווה ;רבסה ירבד יווילב הדעווה ןחלוש
 םיפיעסב תונקת ןיינעלו ,הנחלוש לע וחנוהש דעומהמ םימי 14 ךותב ,ןקלח וא ןלוכ ,ןרשאל
 ,תורומאה תופוקתה ךלהמב תיאשר תסנכה תדעו ;רומאה דעומהמ םימי 7 ךותב – 7-ו 6
 הטלחה הדעווה הלביק אל ;םימי 3 לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסממ ןויד ןיינעל ,ןכיראהל
 תפוקת םות דע – ןתכראה לע טלחוה םאו ,ןיינעה יפל ,תורומאה תופוקתה םות דע
 ירשפאה םדקהב תסנכב העבצהל תונקתה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי ,]...[ הכראהה
 רומאכ תונקת ןיינעלו הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 7 םות דע רחואמה לכלו
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 תא רשאל אלש הדעווה הטילחה ;רומאה דעומהמ םימי 3 םות דע – 7-ו 6 םיפיעסב
 הלביק אל וא רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה רושיאל תונקתה ואבוה םאו ,תונקתה
 םסרופת רומאכ תונקתה ףקות תעיקפ לע העדוה ;תונקתה לש ןפקות עקפי – ןיינעב הטלחה
 ״.תומושרב

 םיניינע לע ביגהל הלשממה תא בייחמ שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע רצונש םוריחה בצמ םנמא .3

 ןויאו תויושרה תדרפה ןורקיע תרפה תא קידצהל ידכ וב ןיא ,ללככ ,הז בצמ םלואו ,םיימנידו םיפוחד

 תוליעפ לע חוקיפל יביטקפא ןונגנמ ליעפהל התבוח תעקפה ידי לע תקקוחמה תושרה לש הדיקפת

 שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גבב טפשמה תיב ינפב ומייקתהש םינוידב ולע הלא םירבד .הלשממה

 םייקל הלשממה הביוח רשאכ )כ״בשה ינוכיא ןיינע( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( הלשממה

 תוטשפתהש תעב םג תסנכה ינפב ירטנמלרפ חוקיפ לש ךילה לש ומויק בייחמה קוחב עובקה ךילהה תא

  .תישממ התיה ףיגנה

 תיטסרד הגירח רישכהל ידכ וב ןיא ומצע ינפב םוריח בצמ לש ומויק יכ ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב .4

 דיקפת ונניינעלו ,ןוטלשה תויושר ןיב תביוחמה תויוכמסה תקולחמו םיבייחמ םייתקוח תונורקעמ

 אוה ךכו ,הינפב הלולס תסנכה לא הלשממה לש הכרדש לככ ,ןכא .הלשממה תולועפ לע חקפל תסנכה

 לש חקפמה הדיקפת תא ,וטקפ הד ,ןייאלו ךלמה ךרדמ תוטסל הקדצה לכ ןיא ,הווהב םירבדה בצמ

 תלשממ ׳נ יקצירפ 6971/98 ץ״גב :הז ןיינעל ואר( תעצבמה תושרה תולועפ לע תקקוחמה תושרה

 .))1999( 763 )1(גנ ד״פ ,לארשי

 לש תוטלחה לע ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ עבוק עצומה הוותמה יכ הדבועה ףא לעו ,וז היינפ אשומ ןיינעב .5

 ןיב לטובמ אל ןמז חוורמ רשפאמש ,דבעידב חוקיפ לש ןונגנמב רבודמ ,ישעמה רושימבש ירה ,הלשממה

  .ןלוטיב לע וא ןרושיא לע היתודעוומ ימ וא תסנכה תטלחה ןיבל ,ףקותל הלשממה תוטלחה תסינכ דעומ

 דדומתהל תודעוימה ,תרחא ךרד לכב וא תונקת לש ךרדב םא ןיב ,הלשממה תוטלחה יכ ןייצל רתומל אל .6

 תולועפה ,ןכ .דוסי תויוריחו תויוכזב ףקיה תבחר העיגפב תחא אל תוכורכ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע

 רוביצה תא םיבייחמה םיפוכת םייונישב תוכורכ ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהל תעל תעמ תוטקננה

 ןמז לכב ונממ הפוצמש המל סחיב לובלב עונמל ידכ תוביציו תואדו םדקל הנוילע תובישח הנשי ,ןכ לעו

  .ןותנ

 תטקונ םהב םיעצמאה לע ירטנמלרפה חוקיפה לש ותובישחב זירפהל ןתינ אלש ירה ,ךכ ןתניהב .7

 שומיש השעיי אל יכ םיחיטבמש םייואר םיכילה םויק לש תילכתה תמשגה ךרוצל םג ,תאז .הלשממה

 ויפלש ילאיצנטופ בצמ עונמלו תואדו םדקל תנמ לע םג ךא ,םיינעגופ םיעצמאב םלוה יתלבו זרפומ

 לע םירופס םימי ךות – רוביצה תא תובייחמהו ,ןתלבק םע ףקותל וסנכנש – הלשממ תוטלחה ולטובי

 הפופכ המצעב היהתש ,ןיינע ותואב תשדוחמ הטלחה לבקל הלשממה תא בייחיש ןפואב תסנכה ידי

 םוריחה בצמש לובלבה תאו תואדווה יא תא ריבגי קר רומאכ ךילה .האלה ןכו ,רושיא ןונגנמ ותואל

  .וביט םצעמ רציימ

 תוילהנימ וא תוילילפ תוריבע וללכיש הלשממ תוטלחהל עגונה לכב תובישח הנשמ םילבקמ הלא םירבד .8

 ןונגנמ תעיבק .םיוסמ ןפואב לועפל אלש וא לועפל רוביצה תא תובייחמ ןביטמש תוטלחהל עגונב ןכו

 תויושרה ןיבש םיסחיב לגדה תונורקעמ דחא לש הרפה ידכ הלוע ,עצומש הז יפכ ירטנמלרפ חוקיפ

 תילילפ תוירחא תלטה ,תוגהנתה תומרונ תעיבק רשפאי הז םירבד בצמ .תואדווה ןורקיע אוהו ,חרזאל

 הפוקת – תסנכה ידי לע םלוטיב וא םרושיא דעומל םתעיבק ןיבש םייניבה תפוקתב ילהנימ סנק וא
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 תא וחניו רוביצה תא ובייחי ,ףקותב ויהי תוטלחהה הז ןמז חווטב .םימי הרשעמ רתוי ךשמיהל הלוכיש

 .תסנכה ידי לע ןרושיא יא לש תורשפאל סחיב הלאש ןמיס ןהילעמ ףחרמ רשאכ תאז לכו ,ותוגהנתה

 לוטיב עימשת םתולטבתהש ירה ,ורשואי אל םהו ,םיילהנימ תוסנק וא תוילילפ תוריבעב רבודמש לככו

 .םניגב תוירחאה לש יביטקאורטר

 .םוריח יבצמ םיוולמה םיפוכתה םייונישהו תואדווה יא חכונל דחוימב ,רקיעו ללכ יואר וניא הז בצמ .9

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

 לטבת תסנכהש םיילילפ םירוסיא תוברל ,רוביצה לע תולבגמ לש הלחהל חתפ חתופ אוה ,ןכ לע רתי .10

 תוטלחה דוסי לע תלטובמ יתלב הפוקת ךשמב להנתהל החנוי רוביצה יכ איה רבדה תועמשמ .דבעידב

 .תסנכה ידי לע ורשואי אלש לככ ,תוצוחנ יתלב וא תויואר יתלב ,תוימיטיגל ןניאש דבעידב וררבתיש

 םירצעמ ועצובי ,םיישנוע םירוסיא ןיינעלו ,הלשממה תוארוהל עמשיהל שרדנ רוביצה ,הז ןמז חווטב

 אלש תוטלחה דוסי לע להנתהל שרדנ אוה יכ ררבתי דבעידבש ימ יפלכ םיינעגופ הפיכא יעצמא וטקנייו

  .ורשוא

 תסינכ םרטב שארמ ןתניי תסנכה רושיא יכ עובקל אוה יוארה ןמ ןכ לעו הקדצה לכ רומאכ רדסהל ןיא .11

 .ףקותל הלשממה תוטלחה

 

 הלשממ תוטלחה יכ חיטבהלו וז היינפ אשומ רדסהה םודיקמ ענמיהל םישקבתמ םכנה ,רומאה עקר לע

 ובייחי םרטב ,היתודעוומ ימ וא ,תסנכה לש שארמ רושיא ולבקי הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה ןיינעל

   .רוביצה תא

 

 

 
  ,בר דובכב

________________ 

 ד״וע ,ירו׳ח ידאפ

 


