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 ד ג נ 

 
 גרבנרטש ידע .1 :םיבישמה

 ידיד ריאי .2
 הלמר תייריע .3

 
 תדעו שאר בשוי תטלחה לע ,1959-טישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17 ףיעס יפל ררע
 ,09.09.2018 ךיראתב הנתינש 80/21 מ"רת-ב ,לט 'א אישנה ,םורד-זכרמ תירוזאה תוריחבה
 20.09.2018 ךיראתב הנתינש ,הרומאה הטלחהל הרהבה תשקבב הטלחהו
  

 :ררועה םשב
 

 :1-2 םיבישמה םשב
 

 :3 הבישמה םשב

  קטסוש רדיינש תנע ד"וע ;ינמינ ןליא ד"וע
 

 הנאז ירש ד"וע ;רגרבניו יחימע ד"וע
 

 ןמרבה ירוא ד"וע
 

 הטלחה
 

 

 יכרד( תוריחבה קוחל )ג(ד17 ףיעס יפל )23.09.2018 ךיראתב( תוכוסה גח ברעב שגוהש ררע יינפב .1

 תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה לע ,)הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת
 ,09.09.2018 ךיראתב הנתינש 80/21 מ"רת-ב ,)תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי :ןלהל( לט 'א אישנה ,םורד-זכרמ

 09.09.2018 ךיראתמ הטלחהל סחיב השגוהש הרהבה תשקב יבגל 20.09.2018 ךיראתמ הטלחה לעו

 .)הרהבהה תטלחה :ןלהל(
 

 עודמ קמני ררועה יכ יתשרד ןכו ,םיבישמה לש תידימה םתבוגת תא יתשקיב ,ררעה תלבק םע .2

 .25.09.2018 ךיראתב יל ושגוה ןכא ולא תויוסחייתהו ,יוהישב ,הרואכל ,שגוה ררעה
 

 ןיד יכ הנקסמ ללכל יתעגה – לולכמב רומאה תא יתנחבש רחאל יכ ןייצא םירבדה תישארב רבכ .3

 .ןלהלש 24 הקסיפב רומאכ ,וקלחב לבקתהל ררעה

 
 

 6/21 מ"רע
 )80/21 מ"רת(

 

 לדיו לאכימ :ררועה
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 ררועה יפלכ ונפוהש תונעט לש בר רפסמ לע הבוסנ הז ררע לש ורקיע שגוה היבגלש הרהבהה תטלחה .4

 ןיינעל השעמל תמצמוצמ הז ררעב תקולחמה רדג .וחדנ ןקלחבו ולבקתה ןקלחב רשא  ,3 הבישמה דגנכו
 תונעט ןקלחב ולבקתה הרדגב ,הרהבהה תטלחה תרגסמב ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ינפל ןודנ רשא ,דחא

 .יינפלש ררעב הערכהל שרדנה עקרה תא קר תיצמתב ןלהל ראתא ,ןכ לע .2-1 םיבישמה
 

 תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהו יתדבוע עקר .א

 

 תוארוהל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבה םייקתהל תויופצ 30.10.2018 ךיראתב .5

 הז ללכבו ,)תויושרל תוריחבה קוח :ןלהל( 1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעס

 .)הייריעה :ןלהל( ןאכ 3 הבישמה ,הלמר תייריע תושארל
 

 ,3 הבישמה תייריע שאר דיקפתב ןהכמ ררועה ,יינפבש ררעה יאשונ ,תוטלחההמ הלועש יפכ .6

 ןווכתמ 1 בישמה יכ ,הטלחההמ הלוע דוע .הייריעה תצעומ ירבחכ םויכ םינהכמ 2-1 םיבישמהו

 םידמעומה תמישרב ללכיהל דיתע 2 בישמהו ,הייריעה תושארל תובורקה תוריחבב אוה ףא דדומתהל

  .הייריעה תצעומל 1 בישמה לש ומעטמ
 

 ידי לע םינמוממה םיעוריא ינש הלמר ריעב םייקתהל םירומא ,27-25.09.2018 םיכיראתב .7

 תודלי תונורכז' לביטספו '2 םלוע ריע הלמר' לביטספ – טרופסהו תוברתה דרשמ ידי לעו 3 הבישמה
  .)םילביטספה :ןלהל( 'הלמר

 
 דעומ חכונש איה םתנעט רקיעשכ ,םילביטספה לש םמויק דגנכ ,רתיה ןיב ,ורתע ,2-1 םיבישמה .8

 ,ןיינעו רבד לכל תוריחב תלומעת םיווהמ םה ,תוריחבה דעומל םתוכימסו ,םפקיהו םילביטספה תכירע

  .םתכירע לע רוסאל שי ,ןיינעב הקוספה הכלההו ,הלומעת יכרד קוחל א2 ףיעסל םאתהבו
 

 ךכ ,הקלחב הריתעה תא לבקל ,09.09.2018 ךיראתב טילחה ,דבכנה תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי .9

 :אבה ןפואב ,לבגות םהב ררועה לש ותופתתשה םלוא ,םרדסכ םייקתהל ולכוי םילביטספהש
 

 ותוכימסו לביטספה דעומ לש הניחבב ,ךכשמ"
 קלח תחקל אל 1 בישמל הרומ ינא ,תוריחבל
 תאישנ לש ךרדב אל – ליעל םירכזומה םילביטספב
 לש ךרדב אל ,םירצק הכרב ירבד תוברל ,םירבד
 ימ לכ לש וא 2 הבישמה ידבוע ידי לע ורוכזא
 רומאה לביטספל רשקב המע תורשקתהבש
 לע המיתח לש ךרדב אל ,ויהיש לככ ,םהימואנב
 .תרחא ךרד לכב אלו לביטספל םוסרפו טוליש
 הכ דעומב ,םירומאה םילביטספב 1 בישמה תופתתשה
 ,לביטספה תא ול סחייל הלולע ,תוריחבל ךומס
 "תוריחבל הבורק תוכימסב ותומדו ומש תא וב ךורכלו
 תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל ,11 'מעב ,14 הקספ(

 .)מ"ח – ילש תושגדהה ;תירוזאה
 

 יכ השקיב הבו ,ררעה אשונ הטלחהה תרהבהל השקב 3 הבישמה השיגה ,16.09.2018 ךיראתב .10

 תבייחתמ 3 הבישמהש ךות ,ריעה בשותכ םילביטספב חכונ תויהל יאשר ,ריעה שאר ,ררועה יכ רהבוי
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 תירשפאה העיגפל בל םישב ,רתיה ןיב ,תאזו ,הלומעת יכרצל םילביטספה לוצינ תעינמ לע דיפקהל

  .םידדומתמה ןיב ןויוושה ןורקעב

  

 ,יכ ונייצו ,הרהבהה תשקבל ובישה 2-1 םיבישמה ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל םאתהב .11

 חוכנל אלש 1 בישמה םיכסמ ,ןהכמ וניאש דמעומ ןידכ ןהכמ ריע שאר לש וניד ןיא םתדמעלש תורמל
  .םהילא עיגהל ררועהמ ענמי םא ,םילביטספב אוה םג

 
 תטלחהב 20.09.2018 ךיראתב ,דבכנה תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי טילחה ,וז הבושתל בל םישב .12

 :ןמקלדכ ,הרהבהה
 

 לעו ,היקומינל סנכיהל ילבמ ,רתועה תמכסה רואל"
 גחה תריווא תרכעה עונמלו תוקולחמ עונמל תנמ
 אלש 1 בישמל הרומ ינא ,הריתעה אשונ עוריאב
 "הריתעה אשונ עוריאב חכונ תויהל

 

  .יינפבש ררעה בבוס וז הטלחה לע .13
 

 תונעט תריקסל התע רובעא ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי תוטלחהו יתדבועה עקרה תגצה רחאל .14

 .תיצמתב ,םידדצה
 

 םידדצה תונעט .ב
 

 םילביטספה .תוביסנב ,יתדימ ונניאו ריבס ונניא םילביטספב ותוחכונ לע רוסיא יכ ןעוט ררועה .15

 ,ררועה תנעטל .הייריעה ןיינב תבחרב ףאו הלוכ הלמר ריעה יבחרב ,םיפוצר םימי 3 ךשמב םימייקתמ
 ונממ ענמיו ,םימי השולש ךשמל םיירוביצה םיבחרמה לכמ ותרדהל ליבוי םילביטספב ותוחכונ רוסיא

  .ותחפשמ ינב םע תוברל ,םיננכותמה םיברה םיעפומב תופצל וא ,םדאה דחאכ םהב ךלהתהל
 

 רובס אוה םלואו ,םילביטספב םירבד תאשל וילע ולטוהש תולבגהה תא לטבל שקבמ וניא ררועה .16
 יכרצל רוביצ יבאשמב שומישל ששח לכ עונמל ידכ הב שי ,םילביטספב הליעפה ותופתתשה לע הלבגה יכ

 .ךכב ידו ,תוריחב תלומעת
 

 הדימב העונת שפוחל ותוכזב תעגופ ררעה אשונ הרהבהה תטלחהב הלבגהה יכ ןעוטו ףיסומ ררועה
  .היואר תילכת אלל ,שרדנה לע הלועה

 
 לש תירוקמה הטלחהב ןיאש רבס אוה יכ ןעוט ררועה ,ררעה תשגהב הרואכל לפנש יוהישה ןיינעל .17

 ןיא יכ הנוש העד העבוהש רחאלו ,םילביטספב ותוחכונ תא ונממ עונמל ידכ תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי

 ,הרהבהה תטלחה 20.09.2018 ךיראתב הנתינ היבגלש ,3 הבישמה םעטמ הרהבה תשקב השגוה ,בצמה הז

  .ןאכבש וררע שגוה ךכל ךומסבו ,וצה ףקיה ול רווחתה זא קרו
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 תשקב יכו ,הדוסי ןידב תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחה יכ ,דגנמ םינעוט 2-1 םיבישמה .18

 תשגהל דעומה תכראהל איבהל התייה התרטמו ,ררועה לש ותעד לע השגוה 3 הבישמה השיגהש הרהבהה
 .ןייאמ לוספ םושמ שי ךכבו ,תירוקמה הטלחהה לע ררעה

 
 דוגינב ,ומצעל םילביטספה יעוריא תא סכנל איה ררועה לש ותרטמ לכ יכ 2-1 םיבישמה םינעוט ןכ

 םירובס ףוסבל .ומש תרדאה םשל שומיש םילביטספב תושעלו ,ןדיד ןודנב הקוספה הכלהלו ןידל

 יתשקבתה ,ךכשמ .הנוכנו תיתדימ תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי לש הרהבהה תטלחה יכ 2-1 םיבישמה

 .ופוגל ןהו ותשגהב ברה יוהישה תמחמ ןה ,יינפש ררעה תא תוחדל
 

 םיפתתשמ יברו תועמשמ יבר םיינוריע םיעוריאב חכונ תויהל רומא ררועה יכ תנעוט 3 הבישמה .19

 ,עוריאב תוחכונ .תוריחב תלומעת םויק םשל עוריאה לוצינ אלל תושעל לוכי אוה תאזו ,ודיקפת ףקותב

 ידכ ןכ תושעל שרדנ אוהו ,ןהכמה הייריעה שארכ ררועה לש ויתולטממ קלח איה ,3 הבישמה תנעטל

 .תוינוריעה תוכרעמה תא ליעפהלו םהילע לטומה תא אלמל הייריעה ידבוע תא עינהל ,תולקת עונמל
 הריהצמ איהש ךות ,םילביטספב חוכנל ררועל רשפאלו ררעה תא לבקל 3 הבישמה תשקבמ ,ךכשמ

 .ומעטמ תוריחב תלומעת הלא םידמעמב להני אל ררועה יכ אדוותש
 

 הערכהו ןויד .ג
 

 ררעה תשגה דעומ ןיב ןמזה רצוק חכונ .וקלחב לבקתהל ררעה ןיד יכ יתעד החנ – ליעל יתנייצש יפכ .20

 .ךומסב דימ ,רוציקב וז הנקסמל יימעט תא איבא ,םילביטספה םויק דעומ ןיבל

 

 18 ףיעס .ותשגהב יוהיש תמחמ ,ףסה לע ררעה תא תוחדל םוקמ היהו ןכתיי ,םירבדה ינפ לע .21

 דעומ עבקנ אלש לככ יכ עבוק ,2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל

 חכונ ,תאז םע דחי .הילע ררועל עדונש םוימ םימי העבש ךותב שגוי ררע – ררעה אשונ הטלחהב רחא

 ררועה יאשר היפל תונשרפה תא ןה "תלבוסה" ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי תטלחה ןושלב תוריהבה-יא
 ונניא אוה היפל ,רתוי הרימחמה תונשרפה תא ןהו ,ליעפ ןפואב םהב ףתתשהל אל ךא ,םילביטספב חוכנל

 םידעומה חכונ יכ ריהבהל ילע ,תאז םע .ופוגל ררעב ,םעפה וז ,ןודל יתטלחה ,םילביטספב חוכנל ףא יאשר

 יבשוי תא דימעהל אלש ידכ ,דעומב ןיד-יב יבתכ תשגה לע דיפקהל שי – תוריחב יכילהב "םיפופצה"
 ךילה להנל םהל רשפאל ידכו תורמגומ תודבוע ינפב ,מ"חה תא וא ,תוירוזאה תוריחבה תודעו שאר

 םיררע דיתעב יכ ןכתיי ,ךכל םאתהב .))13.06.2004( ןינקעו 'נ תירטש 4952/04 מ"רב :וושה( יואר יטופיש

 .ףסה לע וחדיי – תרחואמה השגהה רשפל קפסמ רבסה אלל ,יוהישב ושגויש
 

 ןזאל ,עודיכ ,םתילכת ,תוריחבה תלומעת יניד ףא םללכבו ,תוריחבה יניד – םירבד לש םימוציעל .22

 לקשיהל הכירצ ,יטילופה יוטיבה שפוח חוכמ ומצע עיבהל דדומתמה לש ותוכז רשאכ ,תונוש תויוכז ןיב

 צ"גנד :ואר( םידמעומה תומישר ןיב ןויוושהו תוריחבה רהוט לש דוסיה יכרע )דגנכ םיתעלו( םע דחיב

  .ןתכלהכ תוריחבה םויק ךרוצל לכה ,))23.08.2017( ונתיב לארשי תגלפמ 'נ יביט דמחא ר"ד כ"הח 1525/15
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 5 ךותמ 5 דומע
 9195015 ,سدقلا میلشروأ ,نویروغ-نب عمجم :ناونعلا   9195015 םילשורי ,ןוירוג-ןב דוד תיירק ,תסנכה ןכשמ

 VadatB@knesset.gov.il :ينورتكلإلا دیربلا ל"אוד 02-5669855 :سكاف סקפ ,02-6753407 :فتاھ ןופלט
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 תדעו ר"וי .םדוסי ןידב תירוקמה הטלחהב תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ךרעש םינוזיאה יכ יתעד החנ .23

 םע ומש תכירכ עונמל ידכ ,הליעפ תופתתשה םילביטספב ףתתשי אל ררועה יכ הרוה תירוזאה תוריחבה
 ךכ ,וצה בחרוה ,הרהבהה תשקב תובקעב םלואו .תוריחב תלומעת יכרצל םלוצינו ,םילביטספה םויק

  .יוצרל רבעמ לא ןוזיאה תדוקנ הענ ךכבו ,םילביטספב ררועה לש ותוחכונ הרסאנש
 

 ודבל ,ישפוח הפוצכ ,םילביטספב חוכנל ררועל רשפאל ידכ וב שי ,יתדמעל ,רתוי יתדימה ןורתפה .24

 ,להק ינפב םירבד אשיי אל אוה – םילביטספה יעוריאל ררועה עיגי רשאכ ,ךכיפל .ותחפשמ יווילב וא

 ךכ םשל( םתלבוהב וא ,םילביטספה לוהינב ליעפ קלח חקיי אל אוהו םימאונה ידי לע רכזוי אל ומש

-שארכ ברעתהלו ,םילביטספב חוכנל ררועל רתוי ,תאז םע דחי .)ךכל םיכמסומה הייריע ידבוע םימייק
 – םילביטספב חכני ריעה שארש תעב  – דועו תאז .ח"וח שחרתת םא ,הלקת לש הרקמב םכלהמב ריע

 תא ןכו ,ולא תוארוהב דומעל ותובייחתה תא יינפל יתמשרו ,ומצעל תוריחב תלומעת השעי אל אוה

 .וז תובייחתה שומימ אדוול 3 הבישמה תובייחתה
 

 תולטובמ םילביטספב חוכנל אלש םירחא םידדומתמ לשו 1 בישמה לש םהיתומכסהש וילאמ ןבומ .25

  .ליעלש 24 הקסיפב יתבצהש תושירדב ודמעי םה ףאש דבלבו  – ןה םג תאזב
 

  .ליעל 24 הקסיפב טרופמכ ,וקלחב לבקתמ ררעה – רבד ףוס .26
 

 .תואצוהל וצ השוע ינניא – ןיינעה תוביסנב .27
 
 .)25.9.2018( ט"עשתה ירשתב ז"ט ,םויה הנתינ 
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