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 ביבא-לת יזוחמה טפשמה תיב

 םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב

 ____-01-23  ם"תע  

 

 )580425700 'סמ( )ר"ע( עדימה שפוחל העונתה :תרתועה

 64835 .ר.מ ,ירדא ילחר וא/ו ,75759 .ר.מ ,ןדס רוא ד"הוע י"ע 
 69711 .ר.מ ,טילש רלקניו הרעי וא/ו

 ופי-ביבא-לת ,26 ןואג הידעס 'חר

 03-9560359 :סקפ ;052-3687579 :'לט
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  לארשיל הנגה אבצ :בישמה

 ביבא-לת זוחמ ,הנידמה תוטילקרפ י"ע

 ופי-ביבא-לת ,154 ןיגב םחנמ ךרד ,ןדרק תיב

 02-6468005 :סקפ ;073-3924888 :'לט
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 20 טרפל םאתהב ,2,014 ךסב הרגא המלוש הריתעה תשגה םע :הרגא
 2007–ז"סשתה ,)תורגא( טפשמה יתב תונקתל תפסותל

 

 תילהנמ הריתע

 ]1998-ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח יפ לע[

 רבד חתפ

 עדימ תשקבל הנעמ רוסמל ,לארשיל הנגה אבצ אוה ,בישמל תורוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

 .)"עדימה שפוח קוח" וא "קוחה" :ןלהל( 1998–ח"נשתה ,עדימה שפוח קוח תוארוהל םאתהב השגוהש

 ןמ גרוח בישמה ןכ לעו ,םישדוח השימחמ הלעמל ינפל ,2022 טסוגואב 7 םויב השגוה עדימה תשקב

 לע הלעי אלש ןמז קרפב עדימ תשקבל תונעל תושר לע םהיפלו ,עדימה שפוח קוחב םיעובקה םידעומה

  .םידחוימ םירקמב אלא ,םימי 30

  .1 חפסנכ תנמוסמו ,וז הריתעל תופרוצמ עדימה תשקב

 תודבועה תיצמת       

  .הריתעה אשומ עדימה תשקב השגוה 2022 טסוגואב 7 םויב .1

 ל"הצ ידי לע וכרענש יברק תורישל םיב"שלמ תודמע ירקס תואצותל עגונה עדימ אוה השקבה לש הניינע .2

 ,םינוש םיכתחב שקבתה עדימה יכ רהבוי .הנודינה עדימה תשקב לע הנעמה םויל דעו 2015 תנשמ לחה

 .עדימה תשקבב רומאכ לוכהו
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 :ןלהל ףרוצמ השקבה ןמ קתעה ,תוחונה ןעמל .3

 

 תנש ןמל שקבתמ עדימה יכ רהבוה הבו עדימה תשקבל עגונב ןוכדע תעדוה השגוה ,םויה ותואב דוע .4

2015. 

 

  .הל ןוקיתה ןכו השקבה תלבק לע בישמה עידוה השקבה תחילש םויב .5

 .2 חפסנכ תנמוסמו תפרוצמ הלבקה תעדוה

 דמע אל ךכבו השקבל ותוסחייתה תא בישמה ןתנ אל ,הריתעה תשגה םויל דעו וזה תעהמ ,תרתועל רצב .6

  .עדימה שפוח קוחל 7 ףיעסב העובקה הארוהב

 חכונ בישמל תרוכזת תרתועה החלש ,השקבה השגוה זאמ שדוחכ ףולחב ,2022 רבמטפסב 6 םויב .7

  .ןיינעב תרחא הטלחה לכ וא שקובמה עדימה רסמנ םרטש הדבועה

 .3 חפסנכ תנמוסמו תפרוצמ תרוכזת

 )ב(7 ףיעס תוארוהל םאתהב השקבב לופיטה תא ךיראהל שרדנ אוה יכ עידוה בישמה םויה ותואב דוע .8

  .הנעמ שוביגלו השקבה רוריב תמלשה ךרוצל ,קוחל

 .4 חפסנכ תנמוסמו תפרוצמ הכראה תעדוה

 תפסונ תרוכזת תרתועה החלש ,השקבה השגוה זאמ םישדוח העברא ףולחב ,2022 רבמצדב 4 םויב .9

  . ןיינעב תרחא הטלחה לכ וא שקובמה עדימה רסמנ םרטש הדבועה חכונ בישמל

 .5 חפסנכ תנמוסמו תפרוצמ תרוכזת

 החלש 2022 רבמצדב 15 םויב ,אוהש הנעמ לכ לבקתה םרטו ,העייס אל תרוכזת ףאש הדבועה חכונ .10

 הנעמ לבקתי אל םא הריתע שגות ןכ לעו קוחב םיעובקה םידעומה ופלחש הנייצ ובו בתכמ תרתועה

  .םדקהב

 .6 חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ בתכמה
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 בישמה רסמ אל ,השקבה תשגה םוימ ףלחש ברה ןמזה קרפ ףא לעו ליעל תורומאה תורוכזתה ףא לע .11

 .וז הריתע שיגהל אלא תרחא תורשפא לכ תרתועל הרתונ אל ןכלו ,השקבל הנעמ

 ךילהל םידדצה

 ,תופיקש לש םיכרע םודיק ןכו תופיקש םודיקל תלעופה התומע ,עדימה שפוחל העונתה איה תרתועה .12

  .הריתעה אשומ עדימה תשקב תא השיגהש איה תרתועה .2004 תנשמ דוע

 קוח תוארוהל םאתהב ,הנעמ לבקל הרטמב תרתועה התנפ וילאש ףוגה אוה ,לארשיל הנגה אבצ ,בישמה .13

 .קוחב םיעובקה םידעומהמ גרחש הז אוהו ,עדימה שפוח

 הריתעב ןודל תוכמסה

 יתב קוחל הנושארה תפסותל 2 טרפל םאתהב הריתעב ןודל תיניינעה תוכמסה הז דבכנ טפשמ תיבל .14
 יתב תונקתל 2 הנקתל םאתהב הב ןודל תימוקמה תוכמסה ןכו ,2000–ס"שתה ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ
 .ביבא-לת אוה בישמה לש ובשומ םוקמ ןכש ,2000–א"סשתה ,)ןיד ירדס( םיילהנמ םיניינעל טפשמ

 קוחב םיעובקה םידעומה לע

 עדימ תשקבל הנעמ רוסמל שי יכ ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב ,עבוק עדימה שפוח קוחל 7 ףיעס .15

 םידעומה תא ךיראהל תושרל רשפאמ אוה םיגירח םירקמב ,תאז םע .םוי 30 לע הלעי אלש ןמז קרפ ךותב

 .םוי 120 לע הלעי אלש ןמז קרפל דע – םיפסונ םוי 60-ב ףוסבלו ,םיפסונ םוי 30-ב

 ןתמ ןכו עדימ תריסמל בוריס ,עדימ תריסמ :ירשפא הנעמ לש םינוש םיגוס םג עבוק עדימה שפוח קוח .16

 םיסרטניא ןיב ןוזיא ךות עדימ רוסמל תירוביצ תושרל רשפאמש ,קוחל 11 ףיעס יפל יקלח הנעמ

 .תושגנתמ תויוכז וא םישגנתמ

 הגירחה לע דיעמש המ – םימי 150-מ הלעמל םהש – םישדוח השימחמ הלעמל ופלח ,ונניינעב .17

  .בישמה יוצמ הבש תיתועמשמה

 תרתועהמ ךירצה ,ליעל תרכזומה עדימה תשקבל בישמה תטלחה תריסמב בוכיעה םצע יכ ןייצל רתומל .18

 .בישמה לש ולדחמ חכונ תאזו ,ולא תושקב רחא בקעמל םיבאשמ תוצקהל

 ךות ,עדימ שפוח תריתע שיגהל תרתועה הטילחמ הבש הנושארה םעפב רבודמ ןיא ,ליעל ןיוצש יפכ .19
 בישמה לש הרקמב .עדימ תושקבל בישמה לש הנעמ ןתמ-יא חכונ ,םילטובמ אל םיבאשמ תאצקה
 השיגה 2021 תנשב .עדימ תושקב רפסמל הנעמ ןתמ-יא ןיגב תפסונ הריתע השגוה הנורחאל קר ,יפיצפסה
 .בישמה דגנ הנעמ ןתמ-יא חכונ תוריתע רפסמ ןכ םג תרתועה

 עדימ לבקל בשותה וא חרזאה לש תוכזה ןיב םידקמ ןוזיא אליממ םיללוכ קוחב םיעובקה םידעומה .20
 עירכהלו עדימה רתאל ,השקבה תא ןוחבל תירוביצה תושרל תורשפאה ןתמ ןיבל ,וב הצור אוהש עגרב
 רותיאל קיפסמ ןמז םיחיטבמו םייד םיבחר םה קוחל 7 ףיעסב ועבקנש םידעומה .ואל םא ורסומל שי םא
  .ותניחבלו עדימה

 ובישי אל תויושרש ןכתיי אל יכ ביבא-לתב םיילהנמ םיניינעל טפשמה תיב עבק רגנטש תשרפב ,ךכ .21
  :םש עבקנש יפכו .שקיב אוה ותואש עדימב ןייעל עדימ שקבממ ענמיש ןפואב ,םידעומב

 םישקבמה תא ושיתי אלו עדימה שפוח קוחבש םידעומה לע ודיפקי תויושרה יכ תובישח שי"
  ."תובושת ןתמב 'תבחס' תועצמאב

 .)25.2.2014 ובנ( ןידה יכרוע תכשל 'נ רגנטש 36541-12-12 )א"ת םיילהנמ( ם"תע
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-יאש ,יתוהמ ןיינע םא יכ "ינכט" ןיינע קוחב םיעובקה םידעומב תוארל ןיא יכ רהבוה תורפסב םג ךכ .22
 רמוס ללה ר"ד ביחרה ךכ לע קוחה תוארוהמ ןכותה תא ןקורל םימיוסמ םינבומב היושע ,וב הדימע
 :ןלהלכ ורמואב

 םירקמה לש טלחומ בורבו לוזב ,תוליעיב ,תוריהמב תונעיהל הכירצ עדימ תלבקל השקב"
 םע תוחצנתה בייחמה רתוימ בוכיע לכ אלל ,)קוחה יפ לע[ םיגייסה לש םרדגל םיסנכנ םניאש(

 הרטמב תעגופ עדימ תלבקל תוכזה שומימ לע םיישק לש הָמָרֲעַה לכ .תואכרעל היינפו תושרה
 ותעד תא שבגל רוביצהמ ענומ תמא ןמזב עדימה תלבקב בוכיע .תוכזה לש תיטרקומדה
 תיבל היינפב תוכורכה תוהובגה תויולעה רואל ,ןכ ומכ .תוילאוטקא תויגוס יבגל דעומב
-יאל םירקמה ןמ רכינ קלחב איבי ,קוחכ הנוצרמ עדימה תא רוסמל תושרה בוריס ,טפשמה
 םירקמב ]...[ ולבקל יאכז שקבמה היה ןיד יפ לע םא םג ,עדימה תלבקל תוכזה לש השומימ
 הריתעב טפשמה יתבב ןוידל םעיגה םע ...עדימה תא רוסמל תושרה יגיצנ םימיכסמ ,םיבר
 ,הליחתכלמ עדימה לש ותריסמ־יאל םוקמ היה אל יכ הדיעמ וזכ השיג ]...[ עדימה תריסמל
 תא עיקשי אלו וילע םימרעומה םיישקה ןמ שאייתי שקבמהש התייה תושרה לש התווקת יכו

 ."טפשמה תיבל היינפב םיכורכה םירכינה ףסכהו ןמזה יבאשמ

 .)ג"סשת( 446–445-ו 438, 435 ח טפשמה "תואיצמהו ןידה :עדימה שפוח קוח" רמוס ללה

 שפוח קוח לש תירקיעה תילכתה לש השומימ תחת רתוח השקבל הנעמ ןתמב ברה יוהישה יכ רעוי דוע .23
 עדימה שפוחל העונתה 398/07 ם"עע לשמל ואר( ןוטלשה ישעמ לע תירוביצ הרקב רשפאל איהש ,עדימה
 1245/12 ם"עע ;)2008( לברא טפושה לש הניד קספל 52 ,47 'ספ ,284 )1(גס ד"פ ,םיסימה תושר 'נ

 ם"עע ;)23.8.2012 ,ובנב םסרופ( לברא תטפושה לש הניד קספ ,ךוניחה דרשמ 'נ עדימה שפוחל העונתה
 םסרופ( )טועימ תעד( ןורב תטפושה לש הניד קספל 9 'ספ ,ש"ויא יחרזאה להנימה 'נ ןיד שי 10014/16

 .)16.5.2019 ,ובנב
 

 רבד ףוס

 תשקבל עדימ ללוכה הנעמ רוסמלו ולדחמ תא קיספהל בישמל תורוהל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב .24

  .וז הריתע אשומ עדימה

 לע ,ד"וע ט"כש תוברל ,הז ךילה ןיגב תואצוהב בישמה תא בייחל שקבתמ דבכנה טפשמה תיב ,ןכ ומכ .25

 ךרוצה רתייתי ךכבו ,קוחב םיעובקה םידעומה תרגסמב עדימ תושקבל תויושר ובישי דיתעבש תנמ

  .עדימ תושקבב תוטלחה תלבק ךרוצל טפשמה תיבל היינפב

 תואצוה תעיבקב ךרוצה תא ידוחיי ןפואב תושיגדמ 2018–ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקת יכ רהבוי .26

 ירה – תויושר לש הנעמ רדעיה ןיגב עדימל רוביצה לש ותוכז תעגפנש ןמז לכו ,ולא ןיעמ םירקמב טפשמ

 ןתמ-יא לש העפותה דגנ תיתועמשמ הרימאבו תיתועמשמ תואצוה תקיספב שומיש תושעל םעט ונשיש

 .הנעמ

 .עדימה שפוחל העונתה תיל"כנמ םעטמ ,הב רומאה תכימתל ריהצת ףרוצמ וז הריתעל .27

 

 _______________  
ד"וע ,ןדס רוא   

 
 


