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 דובכל
 םיטפשמה דרשמ
 ,בר םולש
 

 תויודגנתהב םידומעה רפסמ תלבגהל תונקתל לארשיב םיננכתמה דוגיא תדמע :ןודנה
 

 היינבה ףנעב היצלוגרה תתחפהו הצאה אשונב 1.8.2021 םוימ 221 'סמ הלשממ תטלחהל )ב(3 ףיעס תרגסמב
 קוחל 265 ףיעס יפל התוכמסבש םיאשונב םידומע תלבגה רבדב תונקת ןיקתהל םינפה תרש לע ליטהל טלחוה
 תרגסמב תושגומה תויודגנתהב םידומעה רפסמ תא ליבגהל תועיצמ תונקתה .1965 -ה"כשתה ,היינבהו ןונכתה
 .ןונכתה תודסומ ינפב םינודנה תוינכותו היינב יושיר יכילה
 

 .ןונכתה תודסומב תויודגנתהב םינוידה תא לעייל :תונקתה ןוקית תרטמ ,הלשממה תטלחה ןושל יפ לע
 
 :תונקתה ןלהל
 

 :1 הנקת
 ךכ ,תודגנתהה תשגומ הניגבש תינכתה גוסל םאתהב תודגנתהה בתכ לש םידומע רפסמ לש גרדמ עובקל עצומ
 תשגהל יברמ םידומע רפסמ ,6 אוה תימוקמ הדעו תוכמסב תינכתל תודגנתה בתכ תשגהל יברמ םידומע רפסמ
 יברמ םידומע רפסמו 10 אוה ליעל תטרופמה תדחוימ תינכתל וא תיזוחמ הדעו תוכמסב תינכתל תודגנתה בתכ
 עגונב תוארוה ;תודגנתהה בתכל םיחפסנה טעמל ,12 אוה הז ףיעסב תוטרופמה תוינכותל תודגנתה יבתכ תשגהל
 תונעט יבתכ תשגה רבדב טפשמה יתב להנמ תויחנהל המודב ,תויתואהו תורושה ןיב םיחוורמהו ןפוגה לדוגל
 ר"ויל תעד לוקיש ןתינ ,ןכ ומכ  .)די בתכב בותכ ךמסמה תא שיגהל העינמ ןיא ךא( יחרזא ךילהב טפשמה תיבל
 .תודגנתהה תשגומ הניינעב תינכתב תדחוימ תובכרומ תמייקו לככ רתוי לודג יברמ רפסמ עובקל ,ןונכתה דסומ
 

 :2 הנקת
 .תודגנתהל סחיב רומאה לכ תא )ב(5 ףיעס יפל תשגומה תודגנתהל תעד תווח לע ליחהל עצומ
 

 :3 הנקת
 .תודגנתהל סחיב רומאה לכ תא )ב(13 ףיעס יפל תשגומה תודגנתהל הבוגת לע ליחהל עצומ
 

 :4 הנקת
 .תונקתה םוסרפ רחאל םיישדוח השגוהש הדקפוהש תינכת ןיינעל ולוחי תונקתה יכ עצומ
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 :לארשיב םיננכתמה דוגיא תדמע
 

 תויהל רוביצה לש ותוכזב תיתוהמו תילמס העיגפ הז ךלהמב םיאור ,לארשיב םיננכתמה דוגיא תורבחו ירבח ונא
  :ןלהלש תוביסהמ הלא תונקת םדקל אלש םיצילממ ונא .ןונכתה יכילהל ףתוש

 
 רוביצל רשפאמש קוחב ביוחמה דיחיה ךילהה אוה תויודגנתהה ךילה ,לארשיב ןונכתה תכרעמב ,םויכ )1(

 תוכיאל תורישי עגונה ךילהב רבודמ .תוטלחהה ילבקמ ינפב עמשיהלו ויתורעה ריעהל ,תוינכתל סחייתהל
 ןפואב עיפשמו ויתויוכז לע הרימשה ,וירוגמ תביבס תא עבוקש אוה ןכש ,לארשי יחרזאו יבשות לש םהייח
 וזו ,תוינכותל ותדמע תא עיבהל בחרה רוביצל תורשפא הנשי תויודגנתהה ךילהב קר .ותיב לע ףיקעו רישי

 .תינכתל סחיב ויתורעה תא ריעהל ול הרמשנש ,היינבהו ןונכתה קוחב הדיחיה תרגסמה
 

 רחואמ בלש וניהו ,תינכתה רושיאל דע ירוטוטטסה ךילהה לכב רתויב רצקה ךילהה אוה תויודגנתה בלש )2(
 ידמ טעמ אוה םויה םייקש תויודגנתהה ךילה םגש ךכ .רמגומ רצומ רבכ תינכתהשכ – ןונכתה ךילהב
 "עירפמ"-ו "דירטמ" םרוגכ ספתנ ,ןונכתה יכילהב אלמ ףתוש וניאש רוביצה ,ןכ לע רתי .ידמ רחואמו
 תא ביצמ "תודגנתה" גשומה םצע םג ךכ .תינכתה רושיא ךילה תא בכעמה םרוגכו ,ינונכתה ךילהל
 תויגוס לע ריעהלו ריאהל הסנמש ימכ אלו ,תינכתה תומדקתהב עוגפל הסנמ חרכהבש ימכ ת.בשותה
 לש טלחומה בורה ,ןכמ האצותכ .יבטימ וניאש ןפואב ןהילא וסחייתהש וא/ו ןהילא וסחייתה אלש
 .תויודגנתהב ןונכתה תודסומ תוטלחה לע םישגומה םיררעה םג ךכו ,תוחדנ תויודגנתהה
 

 עצומכ הליבגהל אלש יאדוובו ,תודגנתהה תוכז לע רומשל ,תוחפה לכל ,הבוח הלח ,רומאה רואל )3(
 ןתינ וב םוקמה םניא םיחפסנ םלוא ,םידומע רפסמב המחתנ אל םיחפסנ שיגהל תורשפאה .תונקתב
 .םינוש םיכמסמב תודגנתהה תא קזחל ןתינ וב םוקמ אלא ,תודגנתהה בל תא טרפל יוארו
 

 שי הילעש ,רתויב הבושח תירוביצ דוסי תוכז תויודגנתהה ךילהב ואר םינשה ךרואל טפשמה יתב יכ ןיוצי )4(
 לע תלטומה תוניגהה תבוחמ החוכ תבאוש תודגנתהה תוכז יכ תחא אל עבקנ הקיספב .ףקותב ןגהל
 ותוא עומשל אלב םדא לש ימיטיגל סרטניאב וא תוכזב םיעגופ ןיא ויפלו דוסי-ןורקע איה תאטבמו תושרה
 ןיקת ןונכת ךילה לש ומויקל םיינויחה תודוסיה דחא איה תודגנתהה תוכז יכ עבקנ ,תאז רואל 1.הליחת
 2.יקוחו
 

 תורמל .הקמנה לכ תללושמו רתויב תיתורירש תודגנתהה תוכז תא תמצמצמ םידומע רפסמ  לש הלבגמה )5(
 וא תדחוימ ,תיזוחמ תוכמסב תינכת ,תימוקמ תוכמסב תינכת( תוינכת יגוס ןיב הרואכל הנחבאה
 ךילהה גוס תא ,תינכת לכ לש תויובכרומה תא ןובשחב תוחקול ןניאו ,תופרוג ןניה תונקתה ,)תטרופמ
 ןתינ אל .בחרמה לעו הביבסה לע ,תויסולכוא לע ןתעפשה תדימ תאו ,ןרושיאל דע תורבוע תוינכתהש

                                                        
 ופיב םירכוח – םינמא דעו 2962/97 א"ע ;לארשי תנידמ 'נ מ"עב תינלבק הרבח 'תושו אריפש .ש 768/80 פ"ע :ואר 1

 .379-378 'מע ,ביבא-לת היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ הקיתעה
 .)2001( 673 )5(הנ ,םינפה רש 'נ הביבסה תנגהל תילארשי הדוגא – ןידו עבט םדא 288/00 ץ"גב :ואר 2
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 תימואל תיתשת תינכתל תודגנתה םיאורש ןפואה ותואב ,הריד תבחרה לש הינב רתיהל תודגנתה תוארל
 לעו םיחטש לע העיפשמו ,תוארוה ידומע תורשעו םיטירשת תורשע םע םירטמוליק תורשע לע הלחש
 .תודגנתהה תלוכיב תושק עוגפל ,השעמל הכלה ,תונקתל תמרוג וז תויתורירש .רתויב תבחרנ הייסולכוא
 

 תרשפאמ התייה אל ,ןתדקפה תפוקתב התייהש לככ ,םידומעה תלבגמש ,תוינכת יגוסל תואמגוד ןלהל )6(
 א"מת – ןוגכ ,םיכרדו היגרנא תויתשתל תוינכת ,38 א"מת ,35 /א"מת :הפיקמו תקמונמ תודגנתה שיגהל

 םימהזמה םילעפמה תבחרהל תוינכותה ,4/2/א"מת -ןוגכ ,הפועת תודשל תוינכת ,6 שיבכל 'א/31
 לע רויד תודיחי יפלא תמקה תבוטל ומדוקש ל"מתוב ומדוקש תובחרנ םירוגמ תוינכת ,הפיח ץרפמב
 .דועו תויטרפ תומדאו םייאלקח םיחטש ,םיחותפ םיחטש :םיבחרנ םיחטש
 

 לארשי תלשממ הבש הפוקתב אקווד האב ,תוינכתל דגנתהל רוביצה לש ותלוכי תא ליבגהל העצהה )7(
 שאר דרשמ תלבוהב אצמנש ךילהת ;רוביצ ףותיש לש םייטרקומד םילכ דועו דוע תמשיימו תכלוה
 תוכרעמה לעו חרזאה לש וייח לע תבחרנ הכ הרוצב עיפשמ רשא ןונכתה םוחתב אקווד .הלשממה
 םוצמצל תורישי םינווכמ ןונכתה תכרעמ לש "לועייה" יכילה דציכ ,בושו בוש ,םיאור ונא ,תויגולוקאה
 רוביצה יגיצנ תוחכונ רשא ,"תוריהמ" תודעו תמקהב םא - ןונכתה יכילהב תופתתשהל רוביצה לש ותוכז
 ימחתמ ןונכתל הדעווה ,)ל"תווה( תוימואל תויתשתל הדעווה ומכ תמצמוצמ ןהב םייעוצקמה םינוגראהו
 תלוכיה לוטיבב םאו ,תויודגנתהה ימי רוציקב םא ,ןהינימל תודחוימה תודעווהו )ל"מתווה( םירוגמל רויד
 .םיררע תשגהל

 
 םירשפאמה ,הלא םיכילה אקוודש ךכ לע העיבצמה תיעוצקמ הדובע לכ הכרענ אל יכ ,ןייצל רתומל )8(

 ןוחבל לשמל אלו ,ךילהה תא םיבכעמש הלא םה ,יתועמשמ הכ ךילהב רוביצה לש תמיוסמ תופתתשה
 תוינכתה תנכה יבלשב רושיג יכילה בוליש ,םינושה ןונכתה יבלשב רוביצה תוברועמו בוליש :ומכ םיכלהמ
 יעוצקמ םדא חוכל םינקתב רוסחמה תמלשה ,תודעוול םינמז תוחול תעיבק ,תויודגנתה םורט בלשכו

  .דועו הלשממה ידרשמו  םימזיה  תולהנתהה תניחב -םג ומכ ,ןונכתה תודעו ךותב

 לעייל ןתינ דציכ הניחבו תיעוצקמ הדובע םדקל םמוקמבו ,הלא תוינעגופ תונקת םודיק רשפאל אלש יוארה ןמ
 םיבלשב ומצע ןונכתה ךילהתב רוביצה לש ובוליש תניחב תא תללוכה ,לארשיב ןונכתה תדובע תא תמאב
 בחרמב וייח תוכיא לע עיפשהל ותלוכיבו ןונכתב רוביצה תויוכזב ,בושו בוש ,עגפת אלש הרוצב ,רתוי םימדקומ
 .ילארשיה
 ,בר דובכב                   

                                                                                                                                                                                               
            םירוזאו םירע תננכתמ ,ילאירבג ימת    
 לארשיב םיננכתמה דוגיא לש ףתושמ ר"וי

 :םיקתעה
 לארשיב םיננכתמה דוגיא ,אנהכ רשא םירע ןנכתמו ד"וע


