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קירדומ דדוע ' פורפ ( סומידב ) טפושה ינפ ל
גוצרסו םרוי "ד וע

גטיירפ ןועדג "ד וע

הפיח יבכמ רערעמה
ןהו ג' דוד "ד ועו , ץווש יעור ע"י

לסרודכה דוגיא םי בישמה
רב ידע "ד וע , ץווש ןד "ד וע

לע תגיל תלהנמ
ןודואל רב "ד וע , יגלשא יגח "ד וע , ירפ ימולש

ןיד קספ

תדרויכ העבקנ איה ה-12, םוקמב הפלחש םיקחשמה תנוע תא המייס הפיח יבכמ
.( תודרוי 2 ןיבמ הריכב תדרוי ) תימואלה הגילל

. הנוילעה הגילל ולע תימואלה הגילהמ תוצובק יתש תופילאה יקחשמ ןונקת יפל
םוסחמ תא רובעל החילצה אל הינתנ רוצילא םלוא הינתנ רוצילא איה תולועה תחא

. תיביצקתה הרקבה

חול ( " תלהנמה " ) םירבג לסרודכל לעה תגיל תלהנמ המסרפ ורצונש תוביסנב
. תוצובק 12 ללוכש 22-2021 םיקחשמה תנועל הנוילעה הגילה לש םיקחשמ

תיאשר , הריכב תדרויכ , איה ורצונש תוביסנבש , וז הריתע תרגסמב , תנעוט הפיח יבכמ
לוטיבל תרתוע הפיח יבכמ ךכיפל . הלספנש הינתנ רוצילא לש המוקמ תא סופתל



לש תוצובקה תרגסמב התוא לולכל אלש תלהנמה תטלחה
. הבורקה הנועב םיקחשמב קלח ולטיש לעה תגיל

עבוק ג', 32 ףיעסב , תיביצקתה הרקבה ןונקתש ררבתמ
המוקמ תא סופתל תיאכז הריכבה תדרויה םנמא , הנשה השחרתהש יפכ תואיצמבש

יגיצנ ודעונ 20/2019 תנוע ינפלש אלא . הרשוא אל התיילעש הלועה הצובקה לש
2002 תנשמ תלהנמה לש המקהה םכסהל חפסנ אוהש םכסה וכרעו תלהנמהו דוגיאה

. תודרויו תולועל רשקהב רתיה ןיב םייוניש וכרענ וב (" חפסנה ")
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ינש תא וספתש תוצובקה יתש קר ויהי תולועה הרקמ לכבש עבוק חפסנה לש 5 ףיעס
םושב הצובק םושל רובעת אל היילעה תוכזו תימואלה הגילב םינושארה תומוקמה

. בצמ םושבו הרקמ
הגילה , התיילע תא שממת אל הלוע הצובקש תוביסנבש ןייצמ חפסנה לש 9 ףיעס

. דבלב תוצובק 12 הנמת

הגירח תואיצמ איה לעה תגילב תוצובק 13 לש תואיצמש ןייצמ חפסנה לש 1 ףיעס
13 הבורקה םיקחשמה תנועב ויה הינתנ רוצילא הלספנ אלמלא ןכאו תמיוסמ הנשל

. תוצובק

הלאשב םירמא הברנ אל . תיביצקתה הרקבה ןונקת תארוה תא הנשמ םכסהל חפסנה
עבוק םכסהה ) דוגיאה ינונקתב הארוה לע רבגתהל לוכי תלהנמל דוגיאה ןיב םכסה םא

.( תאזכ תורבגתה

תינבתה וז . חפסנהו םכסהה ןיבל ןונקתה ןיב הריתס ןיאש איה ונתפקשה
. ונתנקסמ תתתשומ הילעש תיטפשמה ( היצקורטסנוק )

תלהנה ע"י יונישל םינתינ תופילאה יקחשמ ןונקת םג ומכ הרקבה ןונקת .一
. דוגיאה

ךרוצ ןיאו תועד בורב תלבקתמש דוגיאה תלהנה לש הטלחהב עצבתמ יונישה .二
. ףקות יונישל ןתיל ידכ תדחוימ תינרוצ תרגסמ םושב

הרשיא הלהנההו 15.09.20 םויב דוגיאה תלהנהב ןוידל ואבוה חפסנהו םכסהה .三
. ויביכר לכ לע חפסנהו םכסהה תא

יונישה ךילהב טוקנל ךרוצ ללכ ןיאו בייחמו ףקת יונישהש הלוע ץבוקמה ןמ .四
ץוענ םכסהב עבקנש ךילהה לש ונויגה ) מ-2002 םכסהל 14 ףיעסב עובקה

לש ופקות לע הכלשה ול ןיא ךא תלהנמל דוגיאה ןיב תומכסהה שוביג ירדסב
( ותוא הרשיא דוגיאה תלהנהש יוניש



, רומאכ , ךכו םינונקתה תוארוה תא תונשל תינוביר הלהנהה
תוצובקל העירתה איה 2020 רבמטפסמ הטלחהב התשע איה

הפיח יבכמ תע התוא ) ןכמ רחאל הנשמ רתוי לוחיש יונישה לע
.( לסרודכה דוגיאב ןהו תלהנמב ןה תגצוימ התיה

לכ לע חפסנה לבא . יוארכ ומוסרפ אוה ןוקיתה ךילהת תמלשהל הרואכל רסחש המ
םיפוגה תרבחכ תרתועה רומאכ מ-2019, הפוקתה ךשמב ףקותב היה ויתוארוה
. םייפסכ םיאשונ תוברל ובש םיקלחמ התנהנ םגו ול תעדומ התייה ליעל םירומאה

. רתסנ ינונקת ןוקית הז היהש רמול ןיא , ןכ לע

לוטיבל הליע ךכב ןיא , ןונקתה ינוקית לש םוסרפה ךילהתב םיוסמ ינויד םגפ לפנ וליפא
ןכש . תיסחיה תולטבה ןורקע תא ( םייק םא קפסש ) הזה םגפה לע ליחהל ךירצ . יונישה

לוהינל םורגל ידכ םינושה םילוקישה ןיב ןוזיאה םקרמ תא םיפקשמ חפסנהו םכסהה
הנבהל ועיגה ( תלהנמהו דוגיאה ) םילהנמה םיפוגה . לעה תגיל יקחשמ לש ליעיו ןיקת

ביכר לש לוטיב תזרכה . חפסנבו םכסהב יוטיב ךכל ונתנו ןוזיא ותוא ןיינעב םהיניב
קוסעל ונל אלש ןוזיא ותוא ינפל תחתמ עקרקה תא טמוש םיפוגה ןיב המכסהה יביכרמ
תלהנה תטלחהב הצוענ יונישה לש ופקות תבילש ןוויכ ןכל . ויתוילכתו ויתוביס , וימעטב
תלקת לשב לאל יונישה תא םישל םוקמ ןיא ןידכ הלבקתה תאזכ הטלחהו דוגיאה
תוצובקה לכל רבכמ הז עדונ יונישה לעופב ירהש ) תישעמ תועמשמ תרסח םוסרפ

.( תרתועה תוברל

. תואצוהל וצ אלל תיחדנ הריתעה

(-) (-) (-)
גטיירפ ןועדג "ד וע גוצרסו םרוי "ד וע קירדומ דדוע ' פורפ ( סומידב ) טפושה
ןידה תיב רבח ןידה תיב רבח ןידה תיב אישנ


