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 ט"עשת ,ןוושחב 'ט 

  18.10.2018 

  יול יעור 
 רתועה   

 
 דגנ

 

 רשנ תיירע שאר ,ומינב ףולכמ םהרבא  .1 

 רשנ תייריע  .2
 

 םיבישמה    
 
 

 הטלחה
 

 ךילהה .א

 

 - ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל ,העינמ וצ ןתמל הריתע .1
 .)"הלומעתה יכרד קוח"

 

 

 רתועה תונעט תיצמת .ב
 

 ךיראתב םייקתהל תויופצה תוריחבב רשנ תייריע תושארל תוריחבב דדומתמ רתועה .2

 ,רשנ תייריע שארכ ןהכמה ,1 'סמ בישמה תארוהבש ,ךכ לע רתועה ןילמ ותריתעב .30.10.2018
 ןעוט רתועה .ומעטמ וגצוהש תוריחב תלומעת יטלש ןיגב ,סנק תועדוה יתש רתועה דגנ ומשרנ

 ,תובורקה תוריחבב ריעה תושארל אוה ףא דדומתמ 1 'סמ בישמהש ןוויכמ יכ ,)רתיה ןיב(

 .םיניינע דוגינבו תוכמס רסוחב העוגנ סנקה תועדוה תא םושרל הייריעה יחקפל ותארוה

 ולעפ ריעה יחקפ יכ ,ןעטנ ,14.10.2018 ךיראתב השגוהש ,ינמז דעסל השקבב יכ ,ריעאו ףיסוא
 .רתועה לש ומעטמ ריעה יבחרב ונקתוהש םיבר הלומעת יטלש וריסהו 1 'סמ בישמה תארוהב
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 :םיאבה םידעסה תלבקל ותריתעב רתועה רתוע הלא םירבד עקר לע .3

 
 יחקפל תורוהל 1 'סמ בישמה לע רסואה ,עובק וצ ןכמ רחאלו ,ינמז העינמ וצ ןתיל )א(

 טוליש וא תוריחבה אשונב טוליש ןיגב ,סנק תועדוה וא תוסנק ,תוחוד ןתיל הייריעה

 .תוריחבה תפוקתב יטילופ ןווג לעב
 

 ברעתהל אלש 1 'סמ בישמל הרומה ,עובק העינמ וצ ןכמ רחאלו ,ינמז העינמ וצ ןתיל )ב(

 תפיכאלו תוריחבל רושקה ןיינע לכב ,היריעל יטפשמה ץעויה וא הייריעה יחקפ תלועפב
 .הייריעה לש רזעה יקוח וא תוריחבה יניד וא תוריחבה יללכ

 

 .ןיינעה תוביסנב קדוצו ןוכנ הארנש דעס לכ ןתיל )ג(

 
 .מ"עמו ד"וע ט"כש םולשתב 1 'סמ בישמה תא בייחל )ד(

 

 
 1 'סמ בישמה תונעט תיצמת .ג

 

 טילשהל ריעה שארמו היריעהמ עונמל" איה הריתעה תרטמ יכ ,ןעט ותבוגתב 1 'סמ בישמה .4

 ךישמיו ,לעופ אוה ,1 'סמ בישמה תנעטל ."הזה ןיינעב םדיקפת אלמל םהמ עונמלו ,ריעב רדס
 חוקיפה תקלחמל ונתינש תויחנהה יכו ,םידדומתמה לכ יפלכ ינויווישו ףוקש ןפואב ,לועפל

 םשרנ רתועל ומשרנש סנקה תועדוהבש ךכל וסחייתהב .קוחה תוארוה תא תומאות ינוריעה

 תוארוהה יפ לע וקפוה סנקה תועדוה יכ ,1 'סמ בישמה ריהבמ ,"ריעה שאר תארוהב"
 תקפהב 1 'סמ בישמה לש תוברועמב רבודמ ןיאו ,ינוריעה חוקיפה תקלחמל ונתינש תויללכה

 .הלא סנק תועדוה

 

 תוקסועה ,הלומעת יכרד קוחל 10 -ו 9 םיפיעס תוארוהל 1 'סמ בישמה סחייתמ ותבוגתב 
 םיטלשה לכש ,תיטפשמה תקלחמה התחנה הלא תוארוה יפ לעו ,הלומעת יטלש תבצהב

 רזעה יקוח םהילע ולוחי ,בוחר ןוויכל הנופ איה םא םג ,תיטרפ תבשחנה רדג לע םייולתה

 ולעפי היריעה יחקפ ,חלשיתש השירדב ךכל בצקנש ןמז ךותב ורסוי אל םה םאו ,םיינוריעה
 .םתרסהל

 

 ומינב 'נ וניז 67/21 ם"רת קיתב ,ודגנ השגוהש תרחא הריתע תרגסמב יכ ,ףיסומ 1 'סמ בישמה 

 לעופ וניאו ,תיביטקלס הפיכא ויפלכ ליעפמ בישמה יכ ,םש רתועה ןילה ,)20.8.2018( 'חאו
 )ןאכ( רתועה לא וחלשנ םניגב םיטלשל וסחייתהב .םירחא םידדומתמ יפלכ ינויוויש ןפואב

 השירדל הנענ אל רתועהו ,רוסא םוקמב ולתנ הלא יכ ,1 'סמ בישמה ןעט ,סנק תועדוה

 .רתועה תא סונקל אלא הרירב הרתונ אל ןכ לעו ,םריסהל
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 ןוידל תדמועה הלאשה .ד

 
 וא הריתעה בתכב תוסחייתהל התכז אל וז הלאשש םגה ,תוכמסה תלאשל סחייתא ,תישאר .5

 העובק ,תירוזא תוריחב תדעו לש שאר בשויל התנקוהש תוכמסה .1 'סמ בישמה תבוגתב

 :ןמקלדכ הרומה ,הלומעתה יכרד קוחל )א(ד17 ףיעסב
 

 לש דחא שאר בשוי ,טופיש זוחמ לכב ,עבקי תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר בשוי"

 ןודל יאשר היהי אוהו ,יזוחמ טפשמ תיב לש טפוש אוהש תירוזא תוריחב תדעו
 ,הז קוח יפל הריבע עוציב תעינמ םניינעש ,ב17 ףיעס יפל םיווצ ןתמל תושקבב

 רוזאבש תוימוקמה תוצעומלו תויריעל תוריחבל עגונב לוכהו ,ג17 ףיעס יפלו

 " ... ;ןהכמ אוה ובש יזוחמה טפשמה תיב לש טופישה

 
 הריבע השעמ עוציב ענומה וצ ןתיל" תוכמס איה הלומעתה יכרד קוחל 'ב17 ףיעס יפל תוכמסה 

 תועדומ תרסהל םיווצ ןתיל תוכמס איה הז קוחל 'ג17 ףיעס יפל תוכמסהו ,"הז קוח יפל

 .ןיעקרקמ םוקישו יוקינל םיווצו ןכו ,הלומעתה קוחל דוגינב וקבדוה וא ובצוהש
 

 

 יאכז רתועה היהי ,הלומעתה יכרד קוחל 'ד 17 -ו 'ב17 םיפיעס לש תשרופמה םנושל רואל .6

 יכרד קוח יפל הריבע ורבע םיבישמהש ררבתי םא קר ,תיחכונה תינוידה תרגסמב דעס לבקל
 רסוחב לעופ אוה יכ וא םיניינע דוגינב לעופ בישמה יכ ,רתועה תונעט ,ןכ לע .הלומעתה

 רבודמש עגרל חינא םא םג ירהש ,ינפלש הריתעה תרגסמב ררבתהל ןמוקמ אל ,תוכמס

 תועדוה לש ןפקות תלאש תא ףא ."הז קוח יפל הריבע" תווהמ אל ןה ירה ,תולוספ תולועפב
 תונעטה לכ תודמוע רתועלו ,ינפלש הריתעה תרגסמב ררבל ןתינ אל רתועה לא וחלשנש סנקה

 םיכילהה תרגסמב ,ךמסומה טפשמה תיב ינפל ,הלא סנק תועדוה דגנכ ןועטל יאכז אוהש

   .סנקה תועדוה תשגה םע ודגנ וחתפנ השעמלש םיילילפה

 
 

 יחקפ( רוביצה יבאשמב שומיש השוע 1 'סמ בישמה יכ ,הנעטה הנעטנ ינפלש הריתעב ,תאז םע .7

 תבייחמ וז הנעט .רתועה לש ומעטמ ובצוהש תוריחבה תלומעת יטלשב עוגפל ידכ ,)היריעה
 :תואבה תולאשב ןויד

 

 .הלומעתה יכרד קוחל 'א2 ףיעסב עובקה רוסיאה לע רבע 1 'סמ בישמה םאה )א(

 
 ימכ ,הלומעתה יכרד קוח תפיכאב םיקסועה ,היריעה יחקפ תא תוארל שי םאה )ב(

 ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 75 ףיעסל דוגינב ,תוריחב תלומעתב קלח םיחקולש

 .1965 – ה"כשת
 

 .הלא תולאש יתשב דקמתי ינפלש הריתעב ןוידה ,ןכ לע 
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 ןויד .ה

 

 :עבוק הלומעתה יכרד קוחל 'א2 ףיעס .8
 

 וא םיישחומ םיסכנב וא םיפסכב ,תוריחב תלומעת םע רשקב ,שומיש השעיי אל"

 לש )9(-ו )4( ,)3( ,)2( ,)1( תואקספב ותועמשמכ רקובמ ףוג לש םיישחומ יתלב
 דיגאת לש וא ,]בלושמ חסונ[ 1958-ח"ישת ,הנידמה רקבמ קוחל 9 ףיעס

 שומיש השעיי אלו ,ונוהב וא ותלהנהב תפתתשמ תימוקמ תושר וא הלשממהש

 הזכ דיגאת וא ףוג ידי לע השעמל םיקזחומה ןילטלטמב וא ןיעקרקמב רומאכ

..." 
 

 סכנ" אוה םיימוקמה רזעה יקוח תפיכאל תימוקמה תושרה תא שמשמה םדאה חוכש החנהב

 .תוריחב תלומעת תניחבב איה םיטלש תרסה םאה ,הלאשה תלאשנ ,"ישחומ יתלב וא ישחומ
 ףיעסש שומיש אוה היריעה לש םדאה חוכב שומישה ,תוריחב תלומעתב רבודמ רשאכ קר ירה

  .ותוא רסוא קוחל 'א2

 

 
 איה תוריחב תלומעת יכ ,עבקנ ,תוריחב תלומעתל בשחיי המ הלאשב הנדש ,הפנעה הקיספב .9

 טקפא ול ןיאו ,רחובה לש ותריחב לע עיפשהל דעונ ולש יטננימודה טקפאהש יוטיב לכ

 ,692 )2(ו"מ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גב :וארו( רחא יטננימוד
704 )1992((. 

 

 ןפוא לע עיפשהל דעונ הפיכאה תולועפ לש יטננימודה טקפאהש יתענכוש אל ,ינפלש הרקמב 

 תויושע רתועה דגנ תוטקננה הפיכא תולועפש ,ןועטל םנמא ןתינ .ריבסה רחובה לש הריחבה
 לש הלומעתה חוכ תא ךכב קזחלו ,רתועה לש ומעטמ תישענה הלומעתה לש החוכ תא שילחהל

 טקפאה" ןחבמ םייקתמ םאה ןוחבל שי הזכש הרקמב םג ךא ,םירחא םידדומתמה

 ."יטננימודה
 

 

 םעטמ םילתנ וא םינקתומ ,םיבצומה הלומעת יטלש יובירב תנייפאתמ תוריחב תפוקת .10

 הניא הלומעת יטלש תבצה ,םלואו .תוריחבב םידדומתמה םידמעומה תומישרו םידמעומה
 תורורב תוארוה תומייק ,םיטלש תיילת הרידסמה תימוקמ רזע תקיקח דצלו ,תלבגומ יתלב

 :ןמקלדכ עבוק הלומעתה יכרד קוחל )ב(9 ףיעס ,לשמל ךכ .הלומעתה יכרד קוחב
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 ,הנקתה ,הקבדה תועצמאב תוריחב תלומעת היהת אל 10 ףיעסב רומאל טרפ"

 וא תוכרדמ ,םישיבכ לע וא תורדג וא םינבמ לע רוא תקירז וא העיבצ ,הביתכ
 ".םהב עסיש וא ךליש רוביצל םידעוימה םירחא םיחטש

 

 יכ ,עבקנ רתיה ןיבו ,תוספדומ תועדומ לע םירוסיא ועבקנ הלומעתה יכרד קוחל )ב(10 ףיעסב 
 תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל איהו ,מ"ס 70 לע 50 -מ הלודג אהת אל תספדומ העדומ

 עובקה רוסיאה גייוס )1א(10 ףיעסב .)קוחל )4()א(10 ףיעס ואר( ךכל הדעיי תימוקמה תושרהש

 תוריד יבג לע" תוגצומה תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת רתות יכ ,עבקנו ,)א(10 ףיעסב
 ךימסמ ףא )2()1א(10 ףיעס ."םידמעומ תמישר וא הגלפמ לש םינודעומ וא םידרשמ וא םירוגמ

 .הלומעת תועדומ תגצהל תולבגהו םיאנת עובקל ,תימוקמה תושרה תא

 

 :הלומעתה יכרד קוחל 11 ףיעסב עבקנ ,הלא תוארוהל ףסונב 
 

 וב שיש רמוח תקבדה תימוקמ תושר השרת אל ,רחא ןיד לכב רומאה ףא לע"

 ".ב10 וא 'א10 ,10 ,9 םיפיעס תוארוה תא דגונ רמוחה םא תוריחב תלומעת
 

 

 תא ףוכאל הרומא תימוקמה תושרה ,תוריחב תפוקתב םגש ,םירומאה םירבדהמ הלוע .11

 תולתל יאכז וניא רתועה ,ךכיפל .הלומעתה יכרד קוחל 10 -ו 9 םיפיעסב םיעובקה םירוסיאה
 תושרה יחקפש ךכ לע ןילהלו ,קוחל 10 -ו 9 םיפיעסמ םלעתהב ,ןנער ץע לכ תחת ויטלש תא

 .הלומעתה יכרד קוח תוארוה תא םירפמה ,םיטלשה תרסהל םילעופ תימוקמה

 
 

 דדומתמ ןהכמה ריעה שאר דחאה דצה ןמ רשאכ ,הנבומ ישוק םייקש ,חינהל ינא ןכומ .12

  םידדומתמה לע הלומעתה יכרד קוח תוארוה תא ףכוא אוה רחאה דצה ןמו תוריחבב
 'סמ בישמה קזחמ רתועה לש ומעטמ הלומעתה יטלש תרסהבש ,חינא םא םג ,םלואו .םירחאה

 ןחבמ םייקתמ ינפלש הרקמב יכ ,רמול ןתינ אל יתעדלש ירה ,ומצע ולש תוריחבה לומעת תא 1

 טקפא םייקתמש ,אוה ךכל םעטה .רחא יטננימוד טקפא לכ םייקתמ אלו "יטננימודה טקפאה"
 יכרד קוחל 10 -ו 9 םיפיעסב םיעובקה םירוסיאה תא ףוכאל ךרוצה אוהו ,רחא יטננימוד

 .הלומעתה

 

 הלומעת יטלש תרסה עונמל ןיאו תוטקננה הפיכאה תולועפב ברעתהל םוקמ יתעדל ןיא ,ןכ לע 
 .הלומעתה יכרד קוח תוארוה תא םירפמה

 

 
 וז היחנה .1.1912 הרפסמש ,הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה תא ותריתעב רכזאמ רתועה .13

 תועדומו םיטלש לעו תוריחב תלומעת לע תוימוקמה תויושרה לש רזעה יקוח תלוחתב תקסוע

 תפיכא ,רתיה ןיבו ,םינוש םיסרטניא ןיב םינוזיא רוציל תושקבמ תויחנהה .יטילופ רסמ ילעב
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 תויצקנס תלעפהב הערל שומיש תעינמו יוטיבה שפוח לע הנגה ,ינויווש ןפואב רזעה יקוח

 ץעויה הרוה ,תונוש תויקוח תויצקנס תלעפהב הערל שומיש עונמל ידכ .תונוש תוילילפ
 תויושרה לש םייטפשמה םיצעויה רושיאב קר ושגוי םושיא יבתכ יכ ,הלשממל יטפשמה

 סנקה תועדוה תויקוח תלאשב ןודל ןתינ אל ,ליעלש ןוידה תרגסמב ,רומאכ .תוימוקמה

 תועדוהב ול תוסחוימה ,תוילילפה תוריבעה רבע םא ,עובקל ןתינ אל ףאו רתועל ומשרנש
 תיב ינפל ומייקתיש םיכילהב תונעטה לכ רתועל תורומש הז ןיינעב .הריתעל ופרוצש סנקה

 .עציב רתועה יכ ןעטנש תוריבעב ןודל ךמסומה טפשמה

 
 םינוזיאה לע רומשל ךרוצ שי ,םירפמ הלומעת יטלש תרסה ןניינעש ,הפיכא תולועפ עוציבב םג 

 תוארוה םויקמ רתועה תא רוטפל לוכי וניא הלא םינושיא תרימשב ךרוצה ךא ,םירכזנה

 .הלומעתה יכרד קוחל 10 -ו 9 םיפיעס

 
 

 יכרד קוח תוארוה תא םירפמה ,הלומעת יטלש תרסה ךרוצל היריעה יחקפב שומישל ,רומאכ .14

  .הלומעת יכרד קוחל 'א2 ףיעס דבלמ ,ףסונ טקפסא תויהל יושע ,הלומעתה
 

 שי רשא" רוביצ ידבוע םה ,הלומעתה יכרד קוחו רזעה יקוח תפיכאל םילעופה ,היריעה יחקפ

 ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 75 ףיעסב רבדה תועמשמכ ,"תילהנימ תוכמס םהל

 תמייקתמה תוריחבה תלומעתב קלח תחקל היריעה יחקפל רוסא ,הלאככ .1965 – ה"כשת
  .תימוקמה תושרה םוחתב

 

 10 -ו 9 םיפיעס תוארוה תפיכאב ,םיחקפה תולועפ ,ינפלש ןיינעל םיעגונ םירבדהש לככ ,םלואו
 תושרה תא בייחמה ,הלומעתה יכרד קוחל 11 ףיעס לע תכמסנ ,הלומעתה יכרד קוחל

 הפיכאה תולועפ ,ןכ לע .הז קוחל 'ב10 -ו א10 ,10 ,9 םיפיעס תרפה תושרהל אלש תימוקמה

 תוארוה תא םייקל ודעונש תולועפ ןה ,וז תרגסמב תימוקמה תושרה יחקפ ידי לע תועצובמה

 קוחל 75 ףיעסב עובקה רוסיאה לע םירבועש ימכ םתוארל ןיאו ,הלומעתה יכרד קוח
 תולטומה תומישמהמ קלחכ ,הפיכאה תא םיעצבמ היריעה יחקפ ,תורחא םילימב .תוריחבה

 .אלמל םיבייח םה ותוא דיקפתה תרגסמב םהילע

 
 

 :ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא .15

 

 .הריתעה תא החוד יננה )א(
 

 .14.10.2018 ךיראתמ יתטלחהב ןתינש ינמזה וצה תא לטבמ יננה )ב(

 
 .תואצוהל וצ ןיא )ג(
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 .םידדצה רדעהב ,18.10.2018 ,ט"עשת ןוושחב 'ט ,םויה ןתינ

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


