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ןונכתה תודסומל  ארוק  טפשמה  תיב 

" םויה תושעל  הבוחו )  ) ןתינש המ  רחמל  תוחדל  אל  "

 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו זכרמ  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  "מ נ ' עב לסרפוש  "מ 38359-02-16  תע  : ךילה רפסמו  םש 

.ץרווש ןרוא  טפושה  דובכ  ינפב  זכרמ  זוחמ  יזוחמה  טפשמה  תיבב   : האכרע

.טלבנזור ןויסו  ןיצ  ןור  "ד  הוע  : תרתועה : 25.10.16 ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

ראתמה תינכת  תא  ףקות  ןתמל  רשאל  זכרמ , זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  השגוה  רשא  הריתע  לע  ןכדעל  ונירה 
הדימ תומא  תעיבקל  רשאב  תרתועה  תודגנתה  תא  תוחדל  ךכ  ךותבו  ( " ראתמה תינכת  " ןלהל :  ) 2030/ צר ןויצל  ןושאר  ריעה  לש  תינללוכה 

(. "א 35" מת " ןלהל :  ) 35 סמ ' תיצראה  ראתמה  תינכתל  ףיעס 12.1.3  תוארוהב  עובקכ  די ," גשיהב  רויד   " יבגל

תימוקמ תינכת  עבוקה ש" די ," גשיהב  רויד   " וניינעש "א 35  מתב ףיעס 12.1.3  לש  ומושיי  ביבס  הדקמתה  הריתעב , תקולחמה  תביל 
תדימב עבקו , די " גשיהב  רויד  ךרוצה ב" תא  ןחב  ןונכת  דסומ  ש" רתיה , ןיבו  םימיוסמ  םיאנת  ומייקתה  םא  קר  דקפות  תרכינ " הבחרהל 
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". הבחרהב תועצומה  "ד  חי ילדוג  ליהמת  תאו  ךכל  תושרדנה  "ד  חי תומכ  תא  ךרוצה ,

די גשיהב  רוידה  תודיחי  תומכ  ועבקנ  אל  אליממו  ןויד  םיוק  אלש  םושמ  "ל , נה הארוהה  תא  ומייק  אל  ןונכתה  תודסומש  ןעטנ , הריתעב 
עובקל תימוקמה  הדעווה  תא  תבייחמה  ראתמה , תינכותב  תיתיצמת  הארוה  תעיבקב  יד  יכ  התייה  תיזוחמה , הדעווה  תבושת  .ןליהמתו 

.ל " נה ףיעסה  תווצמ  תא  םייקל  ידכב  די  גשיהב  רוידל  עציהל  רשאב  הארוה  תוטרופמה  תוינכתב 

תינכת  " תרדגה לע  הנוע  ראתמה  תינכת  תינושל , הניחבמ  יכ  עבקו  "ל  נה ףיעסה  תונשרפ  תא  טפשמה  תיב  ןחב  תקולחמב , הערכה  םשל 
תניחבמ ןהו  תוריד  לש  ירקיע  חטש  תניחבמ  ןה  ריעב , יוניבה  ףקיה  לש  תרכינ  הבחרה  תרשפאמ  איהש  םושמ  תרכינ " הבחרהל  תימוקמ 

.ףיעסה תרדגה  לע  הנועש  ןפואב  רוידה  תודיחי  רפסמ 

תומא עובקל  הנידמב , רוידה  תקוצמ  עקר  לע  תיזוחמה , הדעווה  תא  בייחלו  חיטבהל  דעונ  ףיעסה  יכ  עבק , טפשמה  תיב  תיתילכת , הניחבמ 
.ןודנבש ראתמה  תינכת  תמגודכ  תרכינ , הבחרהל  תינכת  הינפל  דומעת  וב  הרקמ  לכב  די  גשיהב  רויד  ןונכתל  רשאב  הדימ 

הינב םדקלו  ריבגהל  ודעונש  תונורחאה  םינשב  קקוחמה  ידי  לע  ועבקנש  תוארוה  םע  דחא  הנקב  הלוע  רבדה  יכ  ןייצ , טפשמה  תיב  הז , ןיינעב 
.הנידמב רוידה  קושב  עציה  רסוחו  שוקיב  ףדוע  לש  השקה  תואיצמב  םינושה , היגוס  לע  םירוגמל ,

אוה אבה , בלשה  לא  היתויוכמסו  התעד  לוקיש  תלעפהב  הערכהה  תא  תוחדל  תורשפאה  תיזוחמה  הדעוול  הנתינ  אל  יכ  םג , ריבסה  "ש  מהיב
תוארוהב העבקנש  הבוח , תוכמס  לש  םינממס  תלעב  תינונכת , תוכמס  תלעפה  - יאב תיזוחמה  הדעווה  התקל  ךכב  .תטרופמה  תינכתה  בלש 

"א 35. מת

התייה אל  תיזוחמה  הדעווהו  הגשה  ," רב  רוידו  תוריד  ליהמת   " ףיעסל עצומ  חסונו  תויחנה , םסרפ  ףא  ןונכתה  להנמ  יכ  ריכזה , טפשמה  תיב 
.ךכל יניינע  םעט  הנתנש  ילבמ  תויחנההמ  תוטסל  תכמסומ 

תולטבה תרותל  םאתהב  םלואו  תיזוחמה , הדעוה  תטלחהב  םגפ  לפנ  יכ  ועבקב  הרקיעב  הריתעה  תא  לביק  טפשמה  תיב  רומאה , רואל 
, תיזוחמה הדעווה  לא  תרתועה  תודגנתהב  ןוידה  תרזחה  לע  הרוה  אלא , הדקפהה , בלש  רבע  לא  ראתמה  תינכת  תא  בישה  אל  תיסחיה ,

"א 35. מת לש  היתוארוהב  בשחתהבו  יעוצקמה  התעד  לוקיש  בטימ  יפל  התדמע  תא  לוקשתו  בושת  וזש  ידכב 

: תכרעמ תרעה 

תימוקמה הדעווה  לש  ןונכתה  תדובע  לע  חקפמש  םרוגכ  תויזוחמה , תודעווה  לש  יביטמרונה  ןדמעמ  תא  ןידה  קספב  שיגדה  טפשמה  תיב 
.תללוכו הבחר  תינונכת  היארב  תונחינה  הלאככו 

דוחייב תאזו  םויה ," תושעל  ןתבוחמו )  ) ןתינש המ  תא  רחמל  תוחדל  אלש   " תויזוחמה תודעווה  רבעל  האירק  הלוע  ןידה  קספמ  ךכשמ ,
.הז אשונ  רידסהל  ןהילעש  תויצראו  תויזוחמ  תוינכתב  עבקנ  רשאכ  דחוימבו  םירוגמל  חותיפ  לאיצנטופ  תולעב  תוינכתב  רבודמשכ 
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