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 ,בר םולש

 !ףוחד
 הנורוקה ףיגנ דגנכ אלכה יתבב םיינוחטיב םיריסא ןוסיח :ןודנה

 :ןלהל טרופיש יפכ לכהו ,ןודנבש ןיינעב תופיחדב םכילא תונפל ינירה

 רימא םינפה ןוחטיבל רשה יכ תחוודמה ״םעה לש לוקה 20״ רתאב הבתכ המסרופ 26.12.2020 םויב .1

 ןסחל רהוסה יתב תוריש תא החנמה רהוסה יתב בצינ מ״מל בתכמ 24.12.20-ה ישימח םויב רגיש הנחוא

 םאתהבו רושיא תלבקל דע םיריסאה תא ןסחל אלש הרומו לגסה ישנא תא קרו ךא הנורוקה ףיגנ דגנכ

  .יללכה רוביצב םינוסיחה תומדקתהל

 .׳א חפסנכ תפרוצמ 26.12.2020 םוימ הבתכה=

 היחנהל עגונב ,הנחוא רשהמ תורהבה 27.12.2020 םויה שקיב ס״שמ לברא השמ כ״ח ,וז העידיל ךשמהב .2

 םיריסאה לש םהיתויוכז ועגפנ הנורוקה תפוקתב יכ ןעט לברא כ״ח .םיריסא ןסחל אלש ס״בשל ריבעהש

 יואר ולא תוביסנבו הקבדהה ייוכיס תא תיחפהל יתכרעמה ןויסינהמ האצותכ רהוסה יתבב םירוצעהו

 הנחוא לש ותכשלמ יכ חווד הבתכב .םדקהב םנסחל לעפתו םיריסאה לש םבצמל התעד ןתית הנידמהש

 .דבלב םיינוחטיבה םיריסאה לש םנוסיח יבגל הנתינ היחנהה יכ רסמנ

 .׳ב חפסנכ תפרוצמ 27.12.2020 םויה ״םויה לארשי״ רתאב המסרופש הבתכה=

 ל״כנמל םויה בתכמ אוה ףא רגיש וטורג רמתיא ׳פורפ תואירבה דרשמ ל״כנמל הנשמה ,תאז רואל .3

 יללכה רוביצל םינוסיח ולחה תואירבה דרשמ תויחנהל םאתהב יכ ריהבה ובו םינפה ןוחטיבל דרשמה

 אשונל םכסמ ךמסמב יכ ןייצל שי .וז הצובקב םיאצמנה םיריסא םג ןסחל שי ,ךכל םאתהבו 60 ליג לעמ



 

 2 

 ללככ םירהוסו םיריסא יכ עבקנ 16.12.2020 םויב תואירבה דרשמ םסרפש הנורוק דגנ םינוסיח ףודעת

  .םינוסיחה עצבמ לש ינשה בלשב ונסחתי

 .׳ג חפסנכ תפרוצמ 27.12.20 םויה ״םעה לש לוקה 20״ רתאב המסרופש הבתכה=

 דרשמ עבקש תוינידמל תדגונמ םינוסיחה עצבממ םיינוחטיב םיריסא גירחהל הנחוא רשה לש הטלחהה .4

 תבייחמה ,תיאופרה הקיתאהו םיאפורה תעובש לש הטוב הרפה הווהמו םינוסיח ףודעת ןיינעל תואירבה

 םיריסאה תצובק ןיב הנחבהה ,ןכ ומכ .יאופר לופיטל עגונה לכב םה רשאב םדאה ינב לכל הווש סחי ןתמ

 התוצרפתה תעינמב ונניינע רשאכ ,רמוחו לק ,תיניינע הניא םיינוחטיבה םיריסאה תצובק ןיבל םיילילפה

 ןורקעב תעגופ םיינוחטיבה םיריסאה לש םתגרחה יכ ןאכמו .אלכה יתב ילתוכ ןיב תקבדמ הפגמ לש

  .םפוג תומלשלו תואירבל ,םייחל םתוכזב תושק תעגופ ךכמ אצוי לעופכו ,ןויוושה

 לע הרימש םשל תיביטקא הרוצב לועפל םינפה ןוחטיבל דרשמה לשו ס״בש לש הבוחה יכ ןייצל רתוימ .5

 הווצמ רשא ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 11 ׳ס לש תרזגנ הניה אלכה יתבב םיריסאה לש תואירבה

 דוסיה קוחל 4 ׳ס לש ןכו ״הז דוסי-קוח יפלש תויוכזה תא דבכל תבייח ןוטלשה תויושרמ תושר לכ״ יכ

 ןוטלשה לע תיביטקא הבוח ליטמ ךכבו ״ודובכ לעו ,ופוג לע ,וייח לע הנגהל יאכז םדא לכ״ יכ עבוקה

 טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 7245/10 ץ״גב :ואר( הלא תויוכז יביטיזופ ןפואב םדקל

 ונניינע רשאכ ףקות הנשמ תלבקמ וז הבוח  .))2013( 442,518 )2(וס ד״פ ,החוורה דרשמ ׳נ לארשיב יברעה

 הנומטה הנכסה חכונלו תינוטלשה ותורמל תטלחומ הרוצב םינותנ םיריסאה רשא ס״בש ומכ ףוגב

 םושיי יא לשב לדחמהמ ןכו םהילע הפוכ ס״בש רשא האילכה יאנתמ תעבונה םיריסאה לש םתואירבל

 ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םדקהב םיריסאה ללכ ןוסיח יכ ןאכמ .אלכה יתבב רתיה תופיפצ ןיינעל תויחנהה

 .אלכה יתב ילתוכ ןיב תינומה הקבדה עונמל ידכ םייתעבש בושח

 חלש ,ןורחאה רבמבונ שדוחב ,לשמל ךכ .ינוימד שיחרת רדגב הניא אלכה יתבב תינומה הקבדה ,ןכבו .6

 ןיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תודוא םימוסרפה עקר לע לוהב בתכמ רהוסה יתב בצינ מ״מל הלאדע זכרמ

 .םיינוחטיב םיריסא לש תובר תורשע לש םתוקבדיהל איבהש ,עובלג אלכ תיבב םיינוחטיבה םיריסאה

 םשייל השירדב ,ןורחאה יאמ שדוחב ,הלאדע זכרמ ידי לע איה ףא השגוהש הריתע עקר לע האב וז היינפ

 םיינוחטיבה םיריסאה לש םיאתב הנייגיהה יאנתו יתרבחה קוחירה ןיינעל תואירבה דרשמ תויחנה תא

 תוריש ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 2904/20 ץ״גב( עובלג אלכ תיבב

 טקונ ס״בש יכ םיבישמה כ״ב ונייצ ,הריתע התואל הבושתב .))23.7.2020 ,םירגאמב םסרופ( רהוסה יתב

 ״קותינ״ לע םייונב רשאו םתוליעי תא ,תעה התוא דעו ,ותנעטל ,וחיכוה רשא םינוש םיעצמאבו תולועפב

 םיריסאה וגרחוי ,תקבדמה הפגמל ןוסיחה אצמנ רשאכ ,התע יכ ןכתייה .ץוחבש םלועהמ אלכה תיב

 הנקב הלוע הניא םינפה ןוחטיבל רשה לש וז הטלחהש הארנ וינפ לע ?םייניינע אל םימעטמ םיינוחטיבה

 ותושרל םידמועה םיעצמאה לכב טקונ ס״בש יכ ןוילעה טפשמה תיב ינפב םיבישמה כ״ב תרהצה םע דחא

  .וילתכ ןיב ףיגנה תוטשפתה תעינמל

 טפשמהמ קלח אוה טרפב םיינוחטיב םיריסאלו ללכב םיריסאל יואר יאופר לופיטל תוכזה ,ףוסבל .7

 ,תויטילופו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאל 10.1 ףיעס .םדאה תויוכז טפשממו ימואלניבה

 תובשחתה ךותמו תישונא חורב םהב וגהני םתוריח הללשנש םישנא״ יכ עבוק ,הררשא ףא לארשיש

 םיריסאה ללכל ,טרפב תימלוע הפגמבו תואירבב ןניקסע רשאכ ,וז חורב .״םדאה לש ימצעה ודובכב

  .ןוסיח תלבק וללכבו הליהקב ןתינש הז תא םלוהה יואר יאופר לופיט תלבקל תוכזה אלכב
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 םינוסיח ןתמ תללושה םינפה ןוחטיבל רשה תטלחה תא רתלאל לטבל םישרוד ונא ,ליעל רומאה רואל .8

 לע םינמנה ולא דחוימבו םיריסאה ללכ לש ידיימה םנוסיחל לועפל םישקבמו םיינוחטיב םיריסאל

  .הליהקב הלא םימיב תנסחתמש ליגה תצובק

 ןכש ץ"גב-םדקכ הילא סחייתהל םישקבמ ונאו םיצ"גב תקלחמ ,הנידמה תוטילקרפל םג תינפומ וז היינפ

 .םיפוחד םיניינעב לופיטב הקלחמה העבקש םינוירטירקב תלפונ איה

   .ירשפאה םדקהב םכתבושתל הדונ אשונה תופיחד רואל

 

 

 ,בר דובכב                                                                                                                                             
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