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 3161-07-19 מ״תע            תרצנב יזוחמה טפשמה תיבב

 םיילהנימ םיניינעל טפשמה תיבכ ותבשב

 

 

 203588074 ז״ת ,יבעוז-הדאחש ןאמירנ .1

 לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע .2

 וא/ו ןיראב׳ג ןסח וא/ו ירו׳ח ידאפ וא/ו ףארע יראס ד״הוע י״ע

 וא/ו ינארומ הנאסיאמ וא/ו הראשב דאהוס וא/ו רהז ןסואס

 יבעוז-הדאחש ןאמירנ וא/ו הייראבגא עיבר

 לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדעמ

  ;31090 הפיח ,8921 .ד.ת ,94 ופי בוחר

 04-9503140 :סקפ ;04-9501610 :'לט

 

 םירתועה

 

 דגנ

 

 ץבקלא יבא ,הלופע תייריע שאר .1

 הלופע תייריע תצעומ .2

 רדיק יתיא דה״וע י״ע

 הלופע תייריע לש יטפשמה ץעויה

  itay@afula.muni.il :ליימ

 

 הלופע םיקחש .3

 

 םיבישמה

 

 

 

 םייניב וצ ןתמל השקבו תילהנימ הריתע

 הלופעב  ירוביצה קראפה היפל 24.6.2019 םוימ םיבישמה תטלחה יכ עובקל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 שקבתמ ,ןכ ומכ .הלטבו תלטובמ הניה ריעה יבשות םניאש ימ ינפב לודגה שפוחה ישדוח ךלהמב רוגס היהי

 ןתמ דע הנודנה םתטלחה תא ףוכאל םיבישמה לע רסואה םייניב וצ וינפלמ איצוהל דבכנה טפשמה תיב

  .וז הריתעב תיפוס הטלחה

 .םייניב וצ ןתמל השקבב ןהו הריתעה דעסב ןה ךמותה תרתועה םעטמ ריהצת הזב ףרוצמ
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 יתדבועה עקרה

 הריתעל םידדצה .א

 זכרמה – הלאדעב תדבועה ןיד תכרוע איה ,)1 תרתועה :ןלהל( יבעוז-הדאחש ןאמירנ ׳בג ,1 ׳סמ תרתועה .1

 .2 ׳סמ רתועכ שמשמה ,לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה

  .)הייריעה :ןלהל( הלופע תייריע שאר אוה )בישמה וא ריעה שאר :ןלהל( ץבקלא יבא ,1 ׳סמ בישמה .2

 .)הבישמה וא הייריעה תצעומ :ןלהל( הלופע תייריע תצעומ איה 2 ׳סמ הבישמה .3

 .לודגה שפוחה תפוקת ךלהמב קראפה תא הליעפמש םיס״נתמה תשר איה 3 ׳סמ הבישמה .4

 הריתעה אשומ םיעוריאה .ב

 תרסואה הטלחה 24.6.19 םויב הלופע תייריע הלביק היפל הבתכ ץראה ןותיעב המסרופ 24.6.2019 םויב .5

 ,לודגה שפוחה ךלהמב )ירוביצה קראפה :ןלהל( קמעה יח קראפ לא ריעה יבשות םניאש ימ לש םתסינכ לע

  .בחרה רוביצל הסינכ וב רתותש עובשב דחא םוי טעמל תאזו

 .1/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 24.6.2019 םויב ץראה ןותיעב המסרופש הבתכהמ קתעה ==

 תצעומב ידוהיה תיבה תעיס שאר בשוי ,ןהכ יתיא רמ ןייארתה ,26.6.2019 םויב ,ןכמ רחאל םיימוי .6

 :אבה רושיקב ןימז ןויאירה( םירבדה תא רשיאו ,11ןאכ ץורעב ״ברע ברע״ תינכתב ,הלופעב הייריעה

https://www.youtube.com/watch?v=RYUZYz64NfM&feature=youtu.be. 

 הנשה ןב טועפה הנב םע הלופעב ירוביצה קראפל 09:00 העשה תוביבסב 1 תרתועה העיגה 1.7.2019 םויב .7

 יכו סנכיהל הלוכי הניא יכ הל ריהבה הסינכב חטבאמה ,קראפל סנכיהל השקיבשכ .םישדוח השולשו

 .הסינכב חנוהש טלשה לע ףא ועיפוה הלא םירבד .ריעה יבשותל קר הנותנ הסינכה

 
 .1.7.2019 ,ירוביצה קראפל הסינכב עיפומה טלשה
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 קראפה לש תוליעפה תועש 30.6.2019 םויב ומסרופ ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ לש קובסייפה ףדב .8

 .דבלב םיבשותל איה הסינכה יכ שגדוהש ךות םיבשותל תויחנהו לודגה שפוחה ישדוח ךלהמב

 
 30.6.2019 םוימ ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ לש קובסייפה דומע םוסרפ

 :לשמל ךכ ;הגוסמ הנושארה הנניא וז הטלחה .9

 לע התלעוה ףא ךכ לע העדוה .דבלב ריעה יבשותל הלופעב ירוביצה קראפה רגסנ 24.11.2018 םויב .א

 הלעה רשא םוסרפב םג ששוא הז רבד .ולש קובסייפה ףדב 23.11.2018 םוימ םוסרפב ריעה שאר ידי

 השיגה הכונחה גח ךלהמב םג יכ ריהבה ףא וב ,25.11.2018 םויב ולש קובסייפה ףדל ריעה שאר

  .ריעה יבשותל קרו ךא ןתנית קראפל

 
 23.11.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה
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 25.11.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה

 רבדב ןוכדע ובו ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ קובסייפה דומעב םוסרפ הלעוה ,10.12.2018 םויב .ב

  .״רוגס עוריאה״ יכ הרהבה ךות ,םיננכותמה הכונחה גח יעוריא

 
 10.12.2018 םוימ ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ דומעב םוסרפה
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 קובסייפה ףדב המסרופ ךכ לע העדוה .הלופע יבשותל קר הנתינ קראפל השיגה 4.5.2019 םויב .ג

 .3.5.2019 םויב ״2019 הלופע ינוריע קראפ״

 
 3.5.2019 םוימ ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ קובסייפה ףדב םוסרפה

 קובסייפה ףדב המסרופ ךכ לע העדוה .דבלב םיבשותל רגסנ קראפה 9.6.2019-8.6.2019 םימיב .ד

   .7.6.2019 םויב ״2019 הלופע ינוריע קראפ״

 
 7.6.2019 םוימ ״2019 הלופע ינוריע קראפ״ קובסייפה ףדב םוסרפהמ

 תופוכת רתויו רתוי תושענ ריעה יבשות םניאש םירקבמ ינפב קראפה תריגס רבדב ולא תוטלחה .10

 תא רוגסל ,24.6.2019 םוימ ,הנורחאה הטלחהה תדמוע ואישבש ומצע לע רזוחה הלועפ סופד תופקשמו

  .םימלש םיישדוח לש הפוקתל ץוח יבשות ינפב ירוביצה קראפה

 תוריחבה ךלהמב ריעה שאר תחטבה תדמוע וז הריתע אשומ םיבישמה תוינידמ עקרב יכ רעוי הז רשקהב .11

 תא ריעה שאר ריהבה ,5.8.2018 םוימ םוסרפב .״קראפה שוביכ״ תא עונמל תונורחאה תוילאפיצינומה

 תריגס תילכת יכ קפסל םוקמ הריתומ אלש היגולונמרטב שומיש ךות ירוביצה קראפל סחיב ותינכת

 :ריעל םיכומסה םירוזאהמ תיברעה הייסולכואהמ ץוח םיבשות תסינכ עונמל איה קראפה

 אשונ אל הז ,יטילופ ןיינע אל הז .קספיהל בייח הלופע לש ינוריעה קראפה שוביכ״
 ךירצ הלופע יבשותל הנבנש קראפ - ינורקעו יתוהמ רבד טושפ הז ,תוריחבל
 .םהלש ראשיהל
- - - 
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 ותוא ךופהנ ,אמגודל ,ץיקה ישדוחב םא קראפה לע תוטלתשהה תא רוצעל רשפא
 הובגו אלמ םולשת ץוח יבשותמ תובגל לכונ ךכו תולעפהו םיגוח םע ס"נתמ ןיעמל
 .ילמס ריחמב הסינכ דימצ קינעהל הלופע יבשותלו
 םינחבמה לכב דמע הז ,ריע שאר יתייהשכ 2013-ו 2012 ץיקב הז תא ונישע
 םיחרואל אלו הלופע יבשותל ךייש היה קראפה ץיקה ישדוחבו ,םייטפשמה
 .ץוחבמ
 .ידיקפת תא יתמייס זאמ קספוה רבדה ,ירעצל
 יבשות לש הסינכ תיתועמשמ תיחפהל וחילצה ןכ תורחא םירעבש רחאל ,םויכ
 םיישקה תורמל הלופעב הז תא תושעל רשפא ,םיינוריעה םיקראפל ץוח
 תובגל היהי ןתינ ךכו קראפה ךותב הכירב תונבל ,אמגודל ,רשפא .םייטפשמה
 .םיאלופעהמ ילמס ריחמו ץוח יבשותמ הובג הסינכ ריחמ
 הקיסומ עימשהלו קראפה לכב לארשי ילגד תא הוואגב ףינהל םיחרכומ
 שי ,עיגהל םירומא ץוחבמ םיבר םיבשותש םיעדוי ונא םהב םימיב .תירבעב
 !ונתוא לצנל קיספהל ךירצ .הקזחא תולועפל קראפה תא רוגסל
 דדועל אל חטבו שארמ םיידי םירהל אל ,ןוצר קר ךירצ ,הז תא תושעל רשפא
 .ונלש קראפל ץוח יבשות תסינכ
 .הז תא השעא ינא
 .)ופסוה תושדגהה( ״תובייחתה תאז ,ךסמ ומלצ

 
 .5.8.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה

 יכ השגדהה .ימואל רשקה לוטנ וניא ריעה שאר רבדמ וילע ״שוביכה״ יכ רוריבב םידמלמ הלא םירבד .12

 תיברעה הפשה תוחכונמ ןוצרה תועיבש יאו תודגנתהה תא ריהבהל הדעונ תירבעב הקיסומ עימשהל שי

  .קראפה יבחרב

 הלופע ריעה לש ״ידוהיה הנויבצ״-ל עגונה לכב ריעה שאר ליבומ ותוא חישל םיפרטצמ הלא םירבד .13

 םיבשות ידי לע ריעב תועקרקו םיתב תשיכרל ולש תצרמנה תודגנתהה דצל תאז .וילע רומשל ךרוצהו

 :לשמל ךכ .תויברע תוחפשמו םיברע
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 תושדחה רתא םע ולש ןויאר גיצמה ולש קובסייפה דומעל ןוטרס ריעה שאר הלעה 21.9.2018 םויב .א

 ותוביוחמ לע רזח ףאו הלופע לש ידוהיה ןויבצה לע הרימשל ותוביוחמ תא שיגדה ובו ״זוינקמע״

 רושיקב ןימז אוהו ,ןוידה דמעמב קפוסי ןוטרסהמ קתעה( רוגס קראפל ינוריעה קראפה תא ךופהל

  ;)afula1/videos/1578557515583742/https://www.facebook.com/avielkabetz. :אבה

 ריעה לש ״ידוהיה הנויבצ״ לע רומשל דיקפתל םתסינכ םע ועבשנ ריעה תצעומ ירבחו ריעה שאר .ב

 תצעומ ירבח״ לגיפש הענ :ואר ,ןכו ;)ליעל ,23.11.2018 םוימ קובסייפה ףדב ריעה שאר םוסרפ ואר(

 תא בייחש ןפואב ,))25.11.2018( ץראה ״׳ריעה לש ידוהיה הנויבצ לע רומשל׳ ועבשנ הלופע ריעה

 :ש״מעויה״ יתשק רוא :ואר( תיטפשמ תוקפנ לכ תרדענ הניה יכ עידוהל הלשממל יטפשמה ץעויה

  ;))28.5.2019( ץראה ״יטפשמ ףקות ןיא ידוהיה ןויבצה לע רומשל הלופע ריעה תצעומ תעובשל

 .2/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 25.11.2018 םוימ ץראהב הבתכהמ קתעה ==

 .3/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 28.5.2019 םוימ ץראהב הבתכהמ קתעה ==

 בשות ידי לע תיב תשיכר דגנ הנגפהב 16.6.2019 םויב ופתתשה ריעה תצעומב םירבחו ריעה שאר .ג

 ץראה ״תיברע החפשמל תיב תריכמ דגנ הנגפהב ףתתשה הלופע ריעה שאר״ לגיפש הענ :ואר(  יברע

 :ואר( ןיינעב תמדוק הנגפהב ופתתשה 13.6.2018 םויבש רחאל ,היינשה םעפב תאזו ,))16.6.2019(

 ״םיברעל תיב תריכמ דגנ הלופעב וניגפה תורשע :׳הפ שפחל המ םכל ןיא׳״ יזנכשא ילא

 יכ 23.5.2018 םוימ ולש קובסייפה ףדב םוסרפב ריהבה ףא ריעה שאר .))NEWS )13.6.2018!הלאוו

 ,תברועמ ריעל הלופע תכיפהל די ןתינ אל״ יכ שיגדהו ״תברועמ ריעל״ הלופע תכיפהל דגנתמ אוה

 תיפרגומד הנכס איה ריעב ררוגתהלו אובל םקלח לש הנווכה לבא ,םיברעה ונינכש תא םידבכמ ונא

 תא ףתיש אוה 10.6.2018 םוימ ,םדוק םוסרפבו .״ןיגב םחנמו ןוירוג ןב לש םנוזחב העיגפו ריעל

 הלופעב םיאורש המ״ :םהיפל ,רשיפ השמ ,לארשיב יופש רוידל הטמה ר״וי לש וירבד תא ,ויבקוע

 תורשפאלו תאזה תואיצמל ךרעיהלו םש הרוק המ רוביצל רמול ךירצ...םיברע םירפכמ הדידנ וז

 בייחתה ףאו ,״םש רגש ימל באוכ הזו הזל םיכרענ אל םיאקיטילופה לבא ,תברועמ ריע היהת תאזש

  .תברועמ ריעל הלופע ריעה תכיפה תא רוצעל

 .4/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 16.6.2019 םוימ ץראהב הבתכהמ קתעה ==

 .5/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 2018.6.13 םוימ NEWS!הלאווב הבתכהמ קתעה ==

 
 23.5.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה
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 10.6.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה

 
 13.6.2018 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה

 תועקרקה זרכמב תויברע תוחפשמ תייכז דגנ ולש קובסייפה ףדב רבעב אטבתה ףא ריעה שאר .ד

 ללכ ונתנ אל הלופעב״ ןכש ,ןורימ קחצי ,זאד ריעה שאר ןולשיכל תאז סחייו ,תיליע הלופע תודרומב

 .״םאתהב תואצותהו ,םוקמה ינבל הפדעה
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 11.8.2017 םוימ ריעה שאר לש קובסייפה ףדב םוסרפה

 תוחפשמ לש תיבויח הריגה לש רוגסמה ,״ריעה לש ידוהיה הנויבצ לע הרימשב״ ךרוצה רבדב ,רומאה לכ .14

 םידמוע ,״שוביכ״-כ קראפה ימוחתב םיברע לש תוחכונ רואיתו ,״תיפרגומד הנכס״-כ ריעל תויברע

 םניאש ימ ינפב ירוביצה קראפ תא רוגסל סחיב השארב דמועהו הלופע תייריע לש תוטלחהה עקרב

  .ריעה יבשות

 ,םיברע םיחרזא ידי לע ירוביצה קראפב שומישה תא ןתינה לככ םצמצל איה ךלהמה לש ותילכת .15

 דחוימב תאז .הרומאה תילכתה תמשגהל יסקורפכ הז רשקהב שמשמ דבלב םיבשותה רוביצל ותריגסו

 רפסמ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה יפ לע .הלופע ריעב םיברעה םיבשותה לש חינזה םרועיש ןתניהב

 ,״םירחאו םידוהי״ םה 99.1% םכותמש ,םיבשות ףלא 47 לע 2016 תנש ףוסב דמע הלופעב םיבשותה

 ,םידוהי״ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תורדגהה יפ לע ,תללוכ ״םירחאו םידוהי״ הירוגטקהשכ

 רתאב ״תורדגה – ןוירפו יח תודיל״ ואר( ״םינפה דרשמב תד יפל םיגווסמ םניאש ימו םיברע אל םירצונ

  .)https://bit.ly/2xjF9Pt :אבה רושיקב ןימז ,הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה
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 ןמוסמו ףרוצמ ס״מלה לש 2016 לארשיב תוימוקמה תויושרה ח״ודב הלופע ריעה ליפורפ לש קתעה ==

 .6/ע חפסנכ

  .הנודנה הטלחהה ירוחאמ תודמועה תולוספה תילכתה לעו הנווכה לע דיעמ 1 תרתועה לש הרקמה .16

 אל ,30.6.2019 םויב ומסרופו 11ןאכ ץורע םעטמ המלצמה תושדעב ודעותש םיעוריאה ,הז ןיינעל .17

 וזכו ,תילארטינכ תגצומ קראפה תריגסל סחיב הייריעה לש תוינידמהש דועב ;קפסל םוקמ לכ םיריתומ

 תוארל ןתינ ,)המצעלשכ תיתייעב תילכת( ריעה בשות וניאש ימ לכ רובע קראפל השיג עונמל תדעוימש

 רקבמל םיריהבמו ,םיבשות םניאש םידוהי םירקבמ תסנכה לע רושיא םילבקמ םיחטבאמה יכ רוריבב

 :אבה רושיקב הנימז הבתכה( םיברע תסינכ עונמל איה הרטמה הארנה לככ יכ רחא

https://www.youtube.com/watch?v=Cp6taarYvOI&feature=youtu.be(. 

 םיבישמה לא תוינפה .ג

 תוינעזגה תויואטבתהה עקר לעו ,ץוח יבשות ינפב הלופעב ירוביצה קראפה תריגס יעוריא יוביר חכונל .18

 ,רבליז הניד ׳בגל קתעה תחילש ךות ,הייריעה שארל 2.12.2018 םויב דוע 2 רתועה הנפ ,ריעה שאר לש

 ותוא רוגסל הנווכה לע הזרכהלו רבמבונ שדוח ףוסב קראפה תריגסל ךומסב תאזו ,ש״מעויל הנשמה

 ץוח יבשות לש םתסינכ תעינממ לודחל ריעה שאר שקבתנ רומאה היינפב .הכונחה גח תפוקת ךרואל

 ץוח יבשות ינפב קראפה תריגס רבדב הטלחהה לוטיב לע םדקהב עידוהלו ,הלופעב ירוביצה קראפל

 לע ןה םואל עקר לע ןה הלפמ הטלחהב רבודמ יכ ןועיטה דמע היינפה דוסיב .בורקה הכונחה גח ךלהמב

  .םירוגמ םוקמ עקר

 .7/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 2.12.2018 םוימ ונתיינפמ קתעה ==

 ,הרומאה ונתיינפל םיבתוכמה דצמ הנעמ ונלביק אלש קר אל ,הלא תורוש תביתכל דעו ,ןכ יפ לע ףא .19

 רפסמ םימעפ ריעל ץוחמ םירקבמ ינפב הלופעב ירוביצה קראפה רגסנ םויה דעו דעומ ותואמש אלא

 טלשהמ דומלל ףא ןתינש יפכ ,תבש ימי ךלהמב עבק ךרדו ,)ליעל ונעבצה ןקלח לעש( ילאמודנר ןפואב

 .קראפל הסינכה רעשב יולת היה ,29.6.2019 ,ןורחאה תבש םויל דעש

 שפוחה תפוקת ךרואל ץוח יבשות ינפב ירוביצה קראפה תא רוגסל תינכתה יוליג םע ,26.6.2019 םויב .20

 היינפב .הלשממל יטפשמה ץעויה תא ןעמנכ ףיסוה ףא םעפהו ,ריעה שארל תינשב 2 רתועה הנפ ,לודגה

 תליחת םע ,1.7.2019 םויב לעופל תאצל רומאש ךלהמה תונגב תוירקיעה תונעטה לע מ״חה רזח ,וז

  .וז הריתע אשומ הטלחהה לוטיבל לועפל םיבתוכמהמ שרדו ,לודגה שפוחה

 .8/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 26.6.2019 םוימ ונתיינפמ קתעה ==

 טפשמ( ש״מעויל הנשמה ,רבליז הניד ד״וע התנפ ,ןיינעב הלביקש תוינפל הבוגתבו ,30.6.2019 םויב .21

 תריגס רבדב הייריעה תטלחה יבגל תורהבהל השירדב הלופע תייריעל יטפשמה ץעויל ,)ילהנימ-ירוביצ

 הדמעה תיצמת .וז הטלחה םע בשייתמ וניאש יטפשמה בצמה לע הדמעש ךות ,המסרופש יפכ קראפה

 ,תילהנמ תושר לככ ,תימוקמה תושרה לע ,ללככ...״ יכ הניה רבליז ד״וע בתכמל 14.7 ׳ספב האבוהש

 ,רחא ןנוכמ ןייפאמ לכ וא תינימ היטנ ,ןימ  ,אצומ ץרא ,םואל ,תד ,עזג לש לדבה אלב ,םדא לכל רשפאל
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 יאדוו ,םיירוביצ םיקראפב ,ימניחו לבגומ יתלב ,ישפוח ןפואב שמתשהל טעמכ תירטנמלאה תוכזה תא

 .״יסיסב ףתושמ ירוביצ בחרמ םתויהב ,םהבש ׳םיליגר׳ה

 חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ ,30.6.2019 םויב ,רבליז הניד ד״וע ,ש״מעויל הנשמה החלשש בתכמהמ קתעה ==

 .9/ע

 תייריעל תוינפה יוביר תורמלו ,קראפה תריגס תויתקוח יא רבדב תונשנו תורזוחה תורהזהה תורמל .22

 היבשותל המוחתבש ירוביצה קראפה תא רוגסל התטלחה לעופל הסנכנ 1.7.2019 םויב ,אשונב הלופע

  .דבלב

 קראפה לא סנכיהל טועפה הנב םע העיגהש 1 תרתועהמ םיבישמה וענמ םויה ,ליעל ןיוצש יפכ ןכאו .23

  .הלופע תבשות אל איהש קומינב

 .הריתעה ידעסל רתעיהל טפשמה תיב שקבתמ הבו וז הריתע תשגומ ,רומאה חכונל .24

 

 יטפשמה ןועיטה

 תויוכזב תעגופ דבלב ריעה יבשותל ,ירוביצ קראפ וניהש ,הלופעב קראפה תא רוגסל םיבישמה תטלחה .25

 .תולטב הניד ןכ לעו ,הלוספ תילכת םישגהל הדעונש קוחב תוכמס תרדענ ,תויתקוח דוסי

 ,תוימוקמ תוצעומו תויושר לש ןמוחתב םייוצמה םיירוביצ םינג :וילאמ ןבומה לע דומעל אוה רתומל אל .26

 וא תושרה יבשות לש תידעלבה םתלחנ אלו רוביצה ללכ תלחנ םה ונייהד .םיירוביצ – םה ןכ םמשכ

 לש ודועיי 12567 ג הלופע ראתמ תינכת יפ לע יכ ןיוצי הז רשקהב .םתקוזחת לע תיארחאה הצעומה

  .חותפ ירוביצ חטש אוה קראפה אצמנ וילע חטשה

 הלוספ הילפהב הקול הלופע תייריע תטלחה .א

 תעגופה ,הלפמו תינעזג הטלחה הניה היבשות םניאש ימ ינפב קראפה תא רוגסל הייריעה תטלחה .27

 תא הלפמ איה ןכ ומכ .דובכל תוכזהו ןויוושל תוכזה ןשארבו ,1 תרתועה לש תויתקוח תויוכזב

 .ללכב תיברעה הייסולכואה

 יצמאמ .רשקה תלוטנ הנניא ,םיידי בחר קראפ וניהש ,הלופעב קראפה לש ותריגס ,ליעל אבוהש יפכ .28

 לע הרימשל לועפל הנורחאה הפוקתב ריעה שאר ידי לע ונתינש תוחטבההו הלופעב ימוקמה ןוטלשה

 םיברע םיחרזא לש תיבויח הריגה םצמצל ,״תברועמ״ ריעל התכיפה עונמל ,ריעה לש ״ידוהיה הנויבצ״

 קראפה תא רוגסל תוטלחהה עקרב םידמוע הלא לכ – קראפה ״שוביכב״ קבאיהלו ,ריעה ךות לא

 שפוחה תפוקת לכ ךרואל קראפה תא רוגסל הטלחהה סיסבב םידמוע ףא םהו ,הנורחאה הנשב ןיגוריסל

  .לודגה

 ףינהל םיחרכומ״ ,קראפה לע ״ץוחבמ תוטלתשה״ל הבוגתב יכ קובסייפב וימוסרפב ריהבה ריעה שאר .29

 םיבשותש םיעדוי ונא םהב םימיב .תירבעב הקיסומ עימשהלו קראפה לכב לארשי ילגד תא הוואגב

 הלא םירבד יכ ירב .)11 ׳ספ ואר( ״הקזחא תולועפל קראפה תא רוגסל שי ,עיגהל םירומא ץוחבמ םיבר
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 רוגס היה ,ןורחאה עובשל דע ,קראפהש אלפ אל ףא .תיברעה הייסולכואה לע םינמנה םירקבמל םינפומ

 שפוח םוי והז םיבורקה םייברעה םיבושייהמ םיברב יכ אוה עודישכ ,הקזחא תולועפל ןושאר ימיב

 טפושה לש וירבד םיפי ,הז ןיינעל .קראפב רוקיב ,רתיה ןיב תוללוכש ,יאנפ תויוליעפל לצוני יכ יופצש

 :)13.1.2013 ,ובנב םסרופ( םיקיפא ץוביק ׳נ ןהכ 21489-01-10 )׳צנ( א״תב ,ןאענכ ןאסחא

 השרוש םירוגמ םוקמ יפ לע הילפהה םהב םירקמ םנשי יכ ןובשחב איבהל שי״
 םישנא םיצבוקמ םהב םיבושי םיאצומ ונא תחא אל ןכש ינעזג עקר לע הילפהב
 םתואב ןכל .םהב םיררוגתמ םייתד םישנא קרש םיבושי וא םיוסמ אצוממ
 הילפהכ םירוגמ םוקמ יפ לע הילפא לא סחייתהלו ומשב דליל אורקל שי םירקמ
 .״ןיינעו רבד לכל תינעזג

  .ןידה קספל 91 ׳ספב ,םש

 רוסיאה םג אלא ,הריתעה אשומ הטלחהה לע תשלוח תימואל תוכייש ימעטמ הילפה לע רוסיאה קר אל .30

 ,םירצומב הילפה רוסיא קוחל תילאמרופ ףסוה רומאה רוסיאה .םירוגמ םוקמ ימעטמ הילפה לע

 ,)הילפה רוסיא קוח :ןלהל( 2000-א״סשתה ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו ,םיתורישב

 ןכ ינפל דוע הרכוה איה םלואו ,)הילפה רוסיא קוחל )1א(3 ףיעס ואר( 4 ׳סמ ןוקית תרגסמב 2017 תנשב

 טנדיזר תרבח ׳נ רורס םיסינ 198/09 א״ע :לשמל ואר( וניגב תולפהל ןיאש םעטכ טפשמה יתב תקיספב

   .))5.11.2009 ,ובנב םסרופ( מ״עב קיזוימ

 לע תכמסנ הטופיש םוחתב יוצמה ירוביצה ןגל השיגה יכ שרופמב הריהבה הלופע תייריע ,הז הרקמב .31

 םיאבה לש םהירוגמ םוקמ אוה הנחְבִמש ,רומאכ הנחבה תכירע .םיבשות-אלל םיבשות ןיב הנחבה

  .הילפה רוסיא קוחל )1א(3 ףיעס לש אפיסב עיפומה גירחב תדמוע איה ןיאו ,איה הרוסא ,ןגה ירעשב

 םישמשמ אלא ,תיטרפה התולעבב םניא תימוקמ תושר יחטשב םייוצמה םיירוביצ םינג ,ליעל רומאכ .32

 םירוביצ םיבאשמל השיגה תלבגה .ירוביצה טפשמה תובוחב דומעל םלוהינ לעו ,הייסולכואה ללככ תא

 ריעה יבשות םניאש ימ תסינכ לע תפרוגה הלבגהה ;דועו תאז .ןויוושל תיתקוחה תוכזב העיגפ הווהמ

  .העונתה שפוחב םג תעגופ קראפל

 קראפל הסינכה תא ףרוג ןפואב ליבגהל הייריעה תטלחהמ תויתקוח דוסי תויוכזל תומרגנה תועיגפה .33

 יכו קוחב היהת העיגפה יכ השירדה תוברל ,הלבגהה תקספ יאנתב תודמוע ןניא היבשות םהש ימל קר

  .ןלהל הבחרהב טרופיש יפכ לוכה - היואר תילכת תרשת איה

 תוכמס רסוחב הלבקתנ הלופע תייריע תטלחה .ב

 הל תרשפאמה תשרופמ הקיקח אלל ,תוכמס רדעיהב הלבקתה קראפה תא רוגסל םיבישמה תטלחה .34

  .ימואל עקר לע וא םירוגמ םוקמ עקר לע תולפהל

 תייריע ׳נ הביבסה תנגהל תילארשי הדוגא ןידו עבט םדא 8676/00 ץ״גבמ לחה םיניינעה תולשלתשה .35

 תובגל תימוקמ תושר לש התוכמס תייגוסב ךליאו )ןידו עבט םדא ןיינע :ןלהל( )2004( 210 )2(טנ ,הננער

 ןיינעב .ןנד הריתעה אשומ ןיינעה לע ןירשימב הכילשמ המוחתב םייוצמה םיירוביצ םינגל הסינכ ימד

 רובע םולשת היבשות םניאש םירקבממ תובגל תיאשר הניא תימוקמ תושר יכ עבקנ ןידו עבט םדא

 תידרשמ-ןיבה הדעווה ח״ודב ועבקנש םיאנתל םאתהב קר אלא םימוחתב אצמנה קראפל הסינכ

 טפשמה תיבל שגוהש ,הדעווה םעטמ םכסמה ח״ודה תיצמת .קמועל אשונה תא ןוחבל תנמ לע המקוהש



 13 

 עבט םדא ןיינעב ןידה קספל 216-215 ׳מעב האבוה ,וידי וילע ךמסו זאד הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע

 :םנושלכ ונניינעל םייטנבלרה םיקלחה ואבוי ,התובישח חכונל .ןידו

 תורומש ומכ ,תיעבטה םתנוכתמב םיחותפ םיחטש רומישבש תובישחה דצל ...״
 םיגוסמ םיחותפ םיחטשב םג ךרוצ םייק ,הדעווה הריבסה ,םיימואל םינגו עבט
 םינורחאה םיחטשה לש םדועיי .היסולכוא יזוכירל תוכימסב ומקומיש םינוש
 םוקמ תבריקב תררוגתמה היסולכואה לש יאנפהו יוליבה יכרוצל הנעמ תתל אוה
 ןורחאה גוסהמ םיחטשה םע .םתחוורלו םיבשותה לש םייחה תוכיאל םורתלו
 ינקתמ ,םיידי תובחר תואשדמ ללכ-ךרדב ליכמ הזכ קראפ .ינוריעה קראפה הנמנ

 קראפו ןולייא קראפ תמגודכ ,םיינילופורטמ םיקראפמ הנושבו ,םידליל קחשמ
 תא תרשל רקיעב דעונ ינוריעה קראפה ,םיימואל םינגו עבט תורומש ,ןוקריה
 םיירקיעה םישמתשמה ויהי יכ חינהל ןתינ רשא ,םקוממ אוה ובש בושייה יבשות
 וניא םא םג ,םדא לכל רשפאל שיש העבקו הדעווה הפיסוה תאז םע .קראפב
 םיחטשב שמתשהל ,קראפה אצמנ המוחתבש תימוקמה תושרה בשות
 לש המוחתב םייוצמה םיינוריע םיקראפ םהבו ,םיידי יבחר םיחותפ םיירוביצ
 בשות וניאש ימ לש הזכ קראפל ותסינכ תא עונמל ןיאו ,תימוקמ תושר לכ
 לש םתחיתפ .דוחל םולשתו דוחל תוחיתפ ,הדעווה העבק ,םלוא .םוקמה
 תושרהמ עונמל הכירצ הניא רוביצה ללכ לש ושומישל םיירוביצ םיחטש
 יביסנטניאה שומישה רואל םהב שומישה רובע םולשת תובגל תימוקמה
 העקשההו םירחא םיחותפ םיחטשב שומישה תמועל ינוריע קראפב השענה
 לש תפטושה ותקוזחתבו ותמקהב ךכ בקע תבייחתמה תרכינה תירוביצה
  .)הפסוה השגדהה( ״קראפה

 תלאש ןיב םש התשענש הנחבהה תא ףא ץמיא ,הרומאה תעדה תווח תא ץמיאש ,טפשמה תיב ,ןכ לע .36

 ,דועב .םולשתה תייבג תלאש ןיבל ,םיבשות םניאש ימ ידי לע וילא השיגה ונייהד ,קראפה ״תוחיתפ״

 תובגל תימוקמה תושרה תיאשר תומיוסמ תוביסנב יכ עבקנ זא םייקתהש יטפשמה בצמה יפ לעש

 וילא השיגה תא ליבגהל תכמסומ תושרה ןיא יכ רהבוה ,המוחתב יוצמה קראפ לא השיגה רובעב םולשת

  .בשות וניאש יממ לילכ

 ימ ינפב הטופיש םוחתב אצמנה קראפה תריגס לע הרומה תימוקמ תושר לש הטלחה יכ ,אופא אצוי .37

  .תוכמס רסוחב הלבקתנ איהש םעטהמ תיקוח יתלב הטלחה תניחבב הניה היבשות םניאש

 ,ןידו עבט םדא ןיינעב ןידה קספ ןתמ רחאל םינש שולשכ ,2007 תנשב יכ ןיוצי הנומתה תמלשה ןעמל .38

 .הדוקפל )8(249 ףיעס ןקות ותרגסמבש ,]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל 109 ׳סמ ןוקית תסנכה הריבעה

 :רתיה ןיב ,תכמסומ הייריעה יכ עבק ףיעסה חסונ ,ןוקיתה רחאל

 תומוקמו תוניגו םינג רידסהל ,םייקל ,רפשל ,ןנכתל ,תוותהל ,ןיקתהל ,קפסל״
 תואצוהב ףתתשהלו ,םהילע חקפלו ,רוביצה שומישל םירחא שפונ וא עוגרמ
 ובגיי אלש דבלבו ,רוביצה שומישל םדא םניקתהש רומאכ תומוקמ לש םמויק
 תועצמאב תוברל ,תרחא ךרד לכב וא רזע קוחב ,תומוקמ םתואל הסינכ ימד
 םלואו ,)הסינכ ימד – וז הקספב( והשלכ םולשת וא לטיה ,סמ ,הרגא תלטה
 ,םיגירח םירקמב רומאכ תומוקמל הסינכ ימד תובגל היריעל ריתהל רשה יאשר
 השגדהה( ״תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב עבקש םיללכ יפלו

  .)הפסוה

 םיילאפיצינומ םיחטשב םייוצמה םיקראפ יכ שיגדהל התייה תויריעה תדוקפל 109 ןוקית לש ותילכת .39

 ןתונ םינפה רש וב הרקמב אוה רומאה ללכל גירחה .םניחב היהת םהילא השיגהו ,לכל םיחותפ ויהי

 .תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו רושיאב עבקש םיללכ יפ לע ,הסינכ ימד תובגל רושיא הייריעל

 :ואר ,תוימוקמ תוצעומ לע םג הלחוה וז הארוה( ועבקנ אל םלועמ רומאכ םיללכ יכ רגסומ רמאמב ןיוצי

  .)]שדח חסונ[ תוימוקמה תוצעומה תדוקפל א24 ףיעס



 14 

 רוגסל תכמסומ תימוקמ הצעומ וא תימוקמ תושר ןיא יכ איה תשקבתמה הנקסמה ,רומאה ןתניהב .40

 וז הנקסמ לש הנויגה .קראפה ימוחת לא ץוח יבשות תסינכ עונמלו היבשות רובע קר ירוביצ קראפ

 ,המוחתב יוצמה ירוביצ קראפל הסינכ ימד תובגל תיאשר הניא תימוקמ תושרש יפכ ,ירהש ;הדיצב

 םיעובקה םיאנתל םאתהב תויריעה תדוקפב העובקה תוכמסה יפ לע אלא ,היבשות םניאש יממ תוברל

 ןיאשמ ,ץוחבמ םירקבמ ינפב לילכ ותוא רוגסל תכמסומ איה ןיא ,רמוחו לקמ תניחבב ,)8(249 ףיעסב

  .ןכ תושעל הל ריתמ קוחה

 ,הלופע תייריעל ,ש״מעויל הנשמה ,רבליז הניד ד״וע לש התיינפל תונפהל רתומל אל הז רשקהב .41

 תייבגל תורשפא ןיא ,ועבקנ םרט תונקתה דוע לכו ,הדוקפב ןוקיתל םאתהב״ :יכ הריהבה התרגסמבש

 הגצוהש יפכ איה תיתדבועה תיתשתהש לככ ,ונניינעב ,םלואו ...םיגירח םירקמב אל םג םולשת

 דבלב ׳ו םויבו ,עובשה תומי בורב ריעה יבשות םניאש ימל תטלחומ הסינכ תעינמ ונייהד ...םוסרפב

 תפרוגו הרומח הלבגמב רבודמ – קראפב ךרעתש תוליעפב ותופתתשה תעינמ ךות בחרה רוביצל ותחיתפ

 תושרה יבשות תא תפדעתמה םולשת תייבגמ רתוי ףא השק התעיגפ תפרוג הסינכ תעינמ ירהש .רתוי ףא

 ״...םימיוסמ םיאנת תומייקתהב תינתומ התויקוחו תילאיווירט הניא המצעלשכ איה ףאש ,תימוקמה

 .)9/ע חפסנל 11 ׳ספ(

 הב ןיא יטופיש ימוחתב יוצמה קראפ תקוזחת לע רומשל תביוחמ תימוקמה תושרה יכ הדבועה םצע .42

 יכרדו םישיבכה תקוזחתל תיארחא ףא תימוקמה תושרה .הלשבכ וב תושעל הל ריתהל ידכ המצעלשכ

 םימוסחמ ומיקי תוימוקמ תויושר וב בצמ תעדה לע הלעי אל ךא ,המוחתב םייוצמה םיירוביצה השיגה

  .העונתה יסמוע תא םצמצל הפיאש ךותמ דבלב ןהיבשותל םימיוסמ םישיבכב שומיש וריתיו

 םניאש ימ ינפב םיירוביצ םינג רוגסל שרופמ ןפואב תימוקמ תושר ךימסמה קוח רדעיהבו ,ןכ לע רשא .43

 .המוחתבש קראפה תא רוגסל הטילחה תע התוכמסמ הגרח הלופע תייריע יכ עובקל אלא ןיא ,ןהיבשות

  .ארקיעמ הלטב הטלחהה ,דבלב הז םעטמ ולו ,ךכיפל

 הלוספ תילכת תמדקמ הטלחהה .ג

 יכ רמול ןיאש ירה .קראפה תא רוגסל הטלחהה סיסבבש הלוספה תילכתה חכונל ףא הלוספ הטלחהה .44

 תילכת םדקל הדעונ ,הרומאה הטלחההמ םיעגפנש ימ לכ לשו ,1 תרתועה לש תויתקוחה תויוכזב העיגפה

 תויוכזב עוגפל הדעונ איהשמ ,תאזו ,ארקיעמ הלוספ איה הטלחהה לש התילכת ;אוה ךופהנ .היואר

 תויתקוח תויוכזמ תמלעתמו םדאה תויוכזל יואר לקשמ תנתונ אל רשא תילכת יכ אוה עודי ללכ .םדא

 ,ופי ביבא-לת תייריע 'נ רוח ןב 5086/97 פ"ער :םג ואר ;570 'מעב ,הזע ףוח ץ"גב( היואר תילכת הניא

 – בקעי הדש 'נ מ"עב תיפותיש תיאלקח הדוגא – "קמעה ירפ" 524/88 א"ע ;)1997( 625 )4(אנ ד"פ

 .))1991( 529 )4( המ ד"פ ,תובשייתהל יחרזמה לעופה לש םידבוע בשומ

 תיביטגרגס ,תינעזג הניהש ,ליעל ןעטנש יפכ ,ןניקסע וב יפיצפסה הרקמב תילכתה גוס ןיינעל .45

 הלא ןה תוילכת לש ינש גוס״ :קרב ןרהא ׳פורפ לש וירבד ,םיביוחמה םייונישב ,םיפי ,תיטסידייהטרפאו

 .תיללכ תיתרבח הרטמל תומרות ןניא ףאו ,םדא תויוכז תומדקמ ןה ןיא .םדא תויוכזב עוגפל ודעונש

 קרב ןרהא( ״תיתקוחה הניחבה תא רבוע וניא ןמייקל דעונ רשא הקיקח רבדו ,תויואר ןניא הלא תוילכת

 .))1994( 521 תיתקוח תונשרפ – ישילש ךרכ :טפשמב תונשרפ
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 םייניב וצ ןתמל השקבה .ד

 יתלב הנודנה הטלחהה לש התויה חכונל תאזו ,ןיינעה תוביסנב ,תשקבתמ םייניב וצ ןתמל השקבה .46

  .שרדנל לעמו תפרוג הרוצב דוסי תויוכזב תעגופ איהו ,תוכמס אלל ,תיקוח

 רוביצלו םגו 1 תרתועל םג םוצע קזנ םורגי וז הריתע אשומ הטלחהה לש השומימ ,תויחונה ןזאמ יפל .47

 .לודגה שפוחה תפוקת תליחת חכונל ףקות הנשמ םילבקמ םירבדה .הלופע יבשות לע הנמנ וניאש בחר

 .השקבל רתעיי דבכנה טפשמה תיב םא םיבישמל והשלכ קזנ םרגיי אל ,תאז תמועל

 .םייניב וצ תאצוהל השקבהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ הב וניוצש תודבועהו וז הריתעל הוולמה ריהצתה .48

 

 אוה ןכו ,ארקיעמ הלטב הייריעה תטלחה יכ עובקל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ליעל רומאה דוסי לע

 דע הנודנה הטלחהה תא שממל םיבישמה לע רסואה וז הריתע תשגה דמעמב םייניב וצ איצוהל שקבתמ

 .וז הריתעב תיפוס הטלחה תלבקל
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