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 173 /21  מ"רת
 

  :רתועה
                 

 
 בצרפא ירטימד ימיד
 בצרפא ימד תושארב םיענירצקה תמישר
     

 
 ד ג נ 

 
 

 :םיבישמה
 
 
 

 

 ןאירדב הירוטקיו יקיו
 ןאירדב יקיו תושארב חצנת ןירצק תמישר
 

 

 1959 - ט"ישתה ,)הלומעת יכד( תוריחבה קוח יפל העינמ וצ ןתמל הריתע
 

 הטלחה
 
 

 
 :תואבה תולועפה עוציבמ ענמיהל םהל הרוי רשאו םיבישמה דגנ העינמ וצ ןתמל הריתע יינפב

 

 ;םיפתתשמל הקשמו םילכאמ םישגומ םהבש תוריחב יעוריא םייקלו ךורעל .א

 .דחא ןותיעב ,איהש הפש לכב ,תחא הלומעת תעדוממ רתוי םוסרפמ ענמיהל .ב
 

 :הריתעל םידדצה

 
 השארב ,2 תרתועה םידמעומה תמישר םעטמ ןירצק תימוקמ הצעומ תושארל תוריחבב דדומתמ רתועה

 .דמוע אוה

 
 איה השארב םידמעומה תמישר הניה 2 הבישמהו הצעומה תושארל תוריחבב תדדומתמ 1 הבישמה

 .תדמוע

 

 :םירתועה ינועיט
 

 יכרד( תוריחבה קוח לש ויתוארוה לע הסג לגרב תורבוע תובישמהש ,רכינ ןמז הזמ ,םירתועה תשיגל

 .העינמה וצ שקובמ םהב םיניינעב תאזו )"תוריחבה קוח" :ןלהל( 1959 – ט"ישתה ,)הלומעת
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 םהב היה ,ודידלו הקשמו םילכאמ ,תונתמ תקולח וללכ רשא הלומעת יעוריא רפסמל הנפה רתועה

 .תוריחבה קוחל 8 ףיעס תוארוהל הרפה םושמ
 

 הנוכנה תבותכה וניא םינפה דרשמ ,יכ הנענו םינפה דרשמ לא הז ןיינעב הנפ רתועה לש תוריחבה הטמ

 .תיזכרמה תוריחבה תדעול העינמ וצל השקבב תונפל וילעו
 

 יעוריא לש םמויקמ לודחל השירדב 11.10.18 םוימ בתכמב הבישמל םירתועה כ"ב הנפ ,ךשמהב

 ,המייק ףא הבישמהו םהידיב העייס אל וז הינפ םג .היתשו לכוא ,תונתמ תקולח םיללוכ רשא הלומעת
 .םוי ותואב םייקתהל היה רומא רשא ןובל'ג תדעסמב עוריא דוע ,בתכמ ותוא תלבק רחאל

 

 קוחל )ב(10 ףיעס תוארוהל דוגינב תונותיעב תועדומ םוסרפ ,הניינע רתועה לש ויפב היינשה הנעטה

 םצעב רבודמ יכ ,הנייצ התבושתב וז .הבישמה ינפב םירתועה כ"ב עירתה הז ןיינעב םג .תוריחבה
 .תופסונ תופש יתשל תמגרותמה ,העדומ התואב

 

 :םיבישמה ינועיט
 

 .התוחדל שיו הריתעל רתעיהל םוקמ ןיא ,םיבישמה תנעטל

 

 םוימ וניה םהב ןורחאה רשא םיעוריאב רבודמ .תמדקומ הינפ לכ אלל השגוה הריתעה ,תישאר
 ועדי םירתועה .רבמטפסו טסוגוא םישדוחמ םניה םיראותמה םיפסונה םיעוריאה לכ ,דועב 11.10.18

 עדייל ילבמ תוריחבל תיצראה תחקפמל ונפ םה ,תאז םע דחי .ןורחאה עוריאל סחיב םיבישמל תונפל

 לע תורפה עוציבל ששח לכ תעינמל םילעופ םיבישמה ויה ,םיבישמל םג תונפל ועדי ול .םירתועה תא
 .קוחה

 

 רבכ רשא םיעוריאב רבודמ .העינמ וצ ןתמ תרשפאמ אל וזככו דיתע ינפ הפוצה הריתעב ונל ןינע ,תינש

 התנפה .ןיטולחל יטרואית דעסב רבודמ ."עונמל" שיש יטרקנוק ידיתע הרקמ לכ גצוה אלו ופלחו ויה
 .תיטנבלר הקיספל

 

 יפלכ םינפומה םישעמה םתוא לכ ,ןכש םייפכ ןויקינ רסוחו בל םות רסוחב השגוה הריתעה ,תישילש
 .םמצעב םירתועה ידי לע םישענו ושענש םישעמ םניה ,םיבישמה

 

  .1 רתועה ידי לע טלשנ הז ןותיעו ןירצקב םייקה דיחיה ןותיעב רבודמ ;ןותיעב םוסרפל סחיב םג ךכ

 
 םיבישמה ידי לע ןוזמ וא/ו תואקשמ ושגוה אל םינעטנה םיעוריאה תרגסמב יכ ,ןעטנ ,ןיינע לש ופוגל

 .ןכ תושעל היחנה לכ ולביקש ילבמ ,דבלב םנומימבו םיבדנתמ םיליעפ תמזויב אלא

 לש םוסרפ עצוב אלא ,ןותיע ותואב הבישמה לש תיטילופ העדוממ רתוי לש םוסרפ עצוב אל ,ךכל רבעמ
 .תונוש תופש שולשב העדומה התוא
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 .בל םותב ועצוב ולאש ירה ,תורפה ועצוב ןכאו לככ ,ףוסבל

 
 :הערכהו ןויד

 

 :ןושלה וזב עבוק תוריחבה קוחל 8 ףיעס
 

 םייטרפ םיתבב תוביסמל טרפו ,תונתמ ןתמב הרושק תוריחב תלומעת אהת אל .."

 "... .םירכשמ תואקשמ וא םילכאמ תשגהב הרושק אהת אל
 

 ןיא .םייטרפ םיתבב תוביסמל טרפ ,םירכשמ תואקשמ וא םילכאמ תשגהב תוריחב תלומעת יוויל לע רסוא ןידה

 'נ ןהכ ימר 12/20 כ"בת ואר( םתולעב אשנ ימ וא םירכשמה תואקשמה וא םילכאמה לש תולעה המ הנימ אקפנ

 .))4.2.15( ידוהיה תיבה
 

 םיתבב תישענ אל וז דוע לכ( תוריחב תלומעת יוויל רסוא קוחה .תפסונ תונשרפל הנותנ הניאו הרורב קוחה ןושל

  .םתולעב אשנ ימ הלאשל רשק לכ אלל תאז ,םירכשמ תואקשמ וא םילכאמ תשגהב )םייטרפ
 

 לע ,תאז םע דחי .םייקתהל דיתעה יפיצפס עוריא לע רבודמ אלש ךכ ,ושחרתה רבכ רשא םיעוריאב ונל ןינע ,םנמא

 ןיבהל ןתינ החוכמ הבישמה לש התרהצה ןתניהבו( דיתע ינפ הפוצ העינמ וצ ןתמ רבדב הקדצה ןיא יכ ,ףא

 ולא ןיעמ םיעוריא םייקל ןיא ,אובל דיתעל ,יכ ,ריהבהלו בושל ןוכנל האור יננה ,)דיתעב ונשיי אל ולאכ תורפהש
 קוחל 8 ףיעס תארוהל דוגינב )קפסמה/שכורה/ןמממה תוהזל רשק אלל( תואקשמ וא םילכאמ תשגה םיללוכה

  .ל"נה תוריחבה

 
 ףיעס הרומ ךכ ,הז רשקהב .תחא הלומעת תעדוממ רתוי םוסרפמ תוענמיה וניינעש ,ףסונ ביכר הללכ הריתעה

 :תוריחבה קוחל )3()ב(10

 

 ,םיימוי םינותעב תומסרפתמה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל"
 :הלא תולבגהב אלא ,םינוחריב וא םינועובשב

.... 

 ";דחא ןותעב הגלפמ לכ םעטמ םויב תחא העדוממ רתוי םסרופת אל )3(
 

 רמ 'נ תסנכב "ונתיב לארשי" תעיס 4/19 מ"רת תרגסמב )זאד הראותכ( היצקורפ תטפושה 'בכ לש התטלחהב

 וזב ,הנייצב טרפב ל"נה 10 ףיעס תוארוהלו ללכב תוריחבה קוח תוארוהל הסחייתה )8.2.10( הדש רב זעילא

 םינוקית ינש ול המודבו ,הז ףיעס יכ רבסוה קוחה תעצהל רבסהה ירבדב... קוחל ףסוה הז ףיעס ..." ןושלה
 תלומעת יכרצל תוגלפמה ידי לע תואצומה תואצוהה תא תיחפהל ודעונ ,הלומעת יכרד קוחב ועצוהש םיפסונ

 ,יוטיבה שפוח תונורקע תמשגהב ןניינעש תוילכתה דצל יכ ,אופא ,תוארל ןתינ ...ןומימל ןתקיז תאו תוריחב

 ןפואב תוחפל ,איהש תילכת םג קוחב תועובקה תולבגמה דוסיב תחנומ ,םידמעומ ןיב ןויוושהו הריחבה שפוח
 ."ילכלכ יפוא תלעב ,יקלח
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 דחא ןותיע ןויליגב םוסרפל תורתומה הלומעתה תועדומ רפסמו לדוג תלבגה ..." ,תטפושה 'בכ העבק ,ךשמהב

 ןיב ןויוושה ןורקיע לע הרימש חיטבהל ,הבותכה תרושקתה יעצמאב הלומעתה ףקיהב ןוסיר חיטבהל הדעונ
 59/03 מ"רת :ואר( םינוש םידמעומו תומישר ידי לע ךכ ךרוצל תואצומש תואצוהה ףקיה תא ליבגהלו םידמעומה

 ,רורב ןפואב תעבוק קוחה ןושלש רחאמ ... יתליהק תומוקמ – "הפקב ארוק" 'נ קמעה לדגמ ףינס – דוכילה

 העדומ יכו ,דחא ןותיעב הגלפמ לכ םעטמ םויב תחא העדוממ הלעמל םסרפל ןיא יכ ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש
 דחא הנקב הלוע וניאש ןפואב ,ביחרמ ןפואב הלא תוארוה שוריפל םוקמ ןיא ,שניא 40 לש חטש לע הלעת אל וז

 לדוגו רפסממ תוגרוחה הלומעת תועדומ םוסרפ עונמל – הרורב הניה הז רשקהב קוחה תנווכ .ותילכת םע

 הז היה ,תונוש תופשב הלומעת תועדומ לע דרפנב הלח התיה הלבגהה ול .אהת רשא העדומה תפש אהת ,םיוסמ
 ,וז ךרדב .קוחה ביצהש יתומכה םוסחמה ץרפנ היהו ,תופש לש בר רפסמב הלומעת תועדומ לש ןמוסרפל חתפ

 "קוחה תוארוהב עובקה רוסיא תא לקנב ףוקעל ןתינ היה

 

  .התוכזל תדמוע הניא הבישמה לש היפבש הנגהה תנעט ,ןאכמו ונניינעב םג לח ,ליעל רומאה
 

 ,)הנווכ לכ אללו ,בל םותב ועצוב ולאש ירה תורפה ועצוב ןכאו לככ - היפל( הבישמה תבוגתב רומאה ןתניהב

 ימ וא הבישמה לע אהיש ךכ תוקפסל םוקמ דוע ןיא ,4/19 מ"רתב הטלחהל הינפההו וז הטלחהב רומאה ןתניהבו
 .וז היגוסל עגונב תורורבה תוארוהה רחא םייקלו תוקחתהל המעטמ

 

 בושל רתומל ,דיתע ינפ הפוצה וצ תאצוהל םוקמ ןיא יכ ףא לע ,ןאכמ .רבעב ושחרתהש םיעוריאב רבודמ ,בוש

  .ליעל רהבוהש יפכ ,ןוכנהו יוארה יקוחה הוותמל םאתהב לועפל שי )םיידיתע םיעוריאל סחיב( ,יכ ריהבהלו
 

 ןויקינ רסוחו בל םות רסוחב השגוה הריתעה ,היפל הבישמה תנעט ייניעמ המלענ אל יכ ,ןייצא ,יתטלחה ילושב

 רשכה תתל ידכ ךכב ןיא ,קוחה תוארוהמ גרוח דחא דצ יכ , טק עגרל חיננ םא ףא םג יכ ,קספנ תחא אל ךא .םייפכ
 .תומוד תולועפ עוציבל

 

 העינמ יווצ איצוהלו השקבל רתעיהל םוקמ ןיא ,וז הטלחה תרגסמב ונתינש תורהבהל ףופכבו ןתניהב ,ןכ לע

 .תיחדנ הריתעה .שקובמכ
 

 .תואצוהל וצ השוע יניא ןיינעה תוביסנב

 

 

 .ט"עשתה ןושחב ו"ט,24.10.2018 םויה הנתינ

 
 רובד באאס

 
 תרצנ יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 תרנכ תירוזאה


