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 )1027(  2.3.2016   ו"עשתה 'א רדאב ב"כ םויב המסרופ רשא

 םייניבה תפוקת ךלהמב בייחה םע םיררוגתמ םניאש םייולתל תונוזמ םולשת :ןיינעב

 

 הרטמ .1

 'סוניכ וצ'( םיכילה תחיתפל וצ ןתמ םע ,םידליל תונוזמ ימולשת לש הקספה עונמל הדעונ וז העצה

  .תונוזמה םלשמ דגנכ )לגרה תטישפ תדוקפ יפ לע ומשב

 

  םייקה יטפשמה בצמה .2

   יללכ

 רועיש ,2015 תנש ףוסל ןוכנ יכ הלוע ,םיטפשמה תרשל שגוהו לעופל האצוהה ידי לע ךרענש רקחממ

  .םיבייחה תייסולכואמ 22% הווהמ םישורג םניהש םיבייחה

 ימולשת לכ ,בייחה דגנכ סוניכ וצ ןתינ  רשאכ ,1980-ם"שת ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפ יפ לע

 םיניטקה וידליל תונוזמה ימולשת ללוכ ,יטמוטוא ןפואב םיקספומ וישונל בייחה לש תובוחה

 טפשמה תיבל תונפל תונוזמל יאכזה לע תונוזמה ימולשת תא שדחל ידכ .ומע םיררוגתמ םניאש

 ןד טפשמה תיב .בייחה תוסנכה ךותמ ףסכ ימוכס ול ובצקיש שקבלו )הדוקפל 128 ףיעס י"פע(

 .הב עירכמו השקבב

 לש וידלי ,םיאכזל תונוזמה םוכס תבצקה ןיבל סוניכה וצ ןיבש הפוקתה ךלהמבש איה האצותה

 תאשל ץלאנ ןרומשמה הרוהה .תונוזמ רובע םולשת לכ םילבקמ םניא ומע םיררוגתמ םניאש בייחה

 רבעב ךילה להינ רבכש רחאל תאזו ,תונוזמה תביצקל ךילה לוהינו םוזי לש תויטפשמה תויולעב

 .םימלושמ םניא תונוזמה ,םיכורא םישדוח ךשמיהל לוכיש ,ךילהה ךרואל .תונוזמה תלבק ךרוצל

 ותוא םג ליבוהל לולעו ירשפא יתלב םיתיעל אוה ןרומשמה הרוהה לע לטומש ילכלכה סמועה

 םע רבכ ליחתמ תונוזמה ימולשתב רוגיפה םיבר םירקמבש הדבועה רואל דחוימב ,לגר תטישפל

 .סוניכה וצ ןתמ םרט דוע ,בייחה לש תילכלכה ותורדרדתה

 ובש תויתייעבה לע  לגרה תטישפ תדוקפל 128 ףיעס

 תונוזמ תבצקהל יטופיש ןונגנמ עבוקו ,תונוזמה ןיינעל סחייתמ ,לגרה תטישפ תדוקפל 128 ףיעס

  :ןמקלדכ עבוק ףיעסה .סוניכה וצ ןתמ רחאל ,יאכזל

 :תוביס המכמ יתייעב הז ףיעס

 בייחמ ול םיעיגמש םדא לש ותשקב יפל ,טפשמה תיב יאשר ,סוניכ וצ ןתינ"

 ותואל ביצקהל ,סוניכה וצ ןתמ ירחא לח םנוערפ ןמזש תונוזמ ןיד קספ יפ לע

 אצמיש ףסכ ימוכס ויתוסנכה ךותמ וא בייחה יסכנ ךותמ ןמזל ןמזמ םדא

 ."ןוכנל



 תא ללכ ךרדב ןיטקמ טפשמה תיב הז ףיעס חכמ – תונוזמה ימד לש התחפהל םרוג ףיעסה .1

 טשופ לש םירחא תובוח םולשתל םיפסכ ורתוויש תנמ לע תאזו ,תונוזמה ימולשת הבוג

 ,םיכומנ אליממ םה לארשיב ןידה יתבבו טפשמה יתבב םיקספנה תונוזמה ימוכס .לגרה

  .ינועה וקל תחתמ לא םידלי איבהלו תיתייעב תויהל הלולע רתוי דוע םתתחפה

 תיבב רבודמ אל - תונוזמה תא תיחפהל ןתינ המכב תעדל םילכה תא ןיא טפשמה תיבל .2

 תטישפ יכילה לע יארחאש טפשמ תיבב אלא ,הלא םיאשונ לע ןומאש החפשמ יניינעל טפשמ

 תא ןיא אשונב ןדה טפשמה תיבל ,ףסונב .תונוזמ תבצקהב הרגש ךרדב קסוע וניאש ,לגרה

 .תונוזמה תבצקה םשל שורדה עדימה לכ

 תמייקש ךכ ,תונוזמ תביצקל הבוח וא ,תונוזמה תביצקל יפיצפס דעומ עבוק וניא ףיעסה .3

 .םיאכזל תונוזמ ומלושי אל ללכ סוניכה וצ ןתמ עגרמש תורשפא

 ךילהה .ותקזחב ןיאש םינותנו םיכמסמ ול םישרדנ תונוזמה בוצקל לכוי טפשמה תיבש ידכ .4

 ןמז ךוראל לולע םיאכזה ןמ םינותנו םיכמסמ םישרדנ וב ,תונוזמה תבצקה לש יטפשמה

 .םיאכזל תונוזמ םימלושמ אל ובש ןמז .בר

 בייחה ידלי הז הרקמב( םיאכזה םעטמ השקב תשגהב תונוזמה תביצק תא הנתמ ףיעסה .5

 לגר טשפ באהש ךכל םיעדומ דימת אל םידליהו םאה .טפשמה תיבל )םמא תועצמאב

 השקבה שיגהל תנמ לע ןכ ומכ .תונוזמה ימולשת תקספה םצעמ קר ךכ לע םידמול םיתיעלו

   .ףסכבו ןמזב ךורכ רבדהו ןיד ךרוע יתוריש רוכשל םאה תשרדנ

 2016 – ו"עשתה ,ילכלכ םוקישו ןוערפ תולדח קוח תעצה .3

   .בצמה תא טעמ תונשל ןויסנ שי ילכלכ םוקישו ילכלכ ןוערפ תולדח קוח תעצהב

 :ןמקלדכ עבוקו לגרה תטישפ תדוקפל )א( 128 ףיעס תא ףילחמ קוחה תעצהל )א( 179 ףיעס

 תונוזמה ימד תבצקה ,לגרה תטישפ תדוקפ יפ לעש דועבש ךכב אוה שדחה קוחה השועש יונישה

 םעטמ השקב תשגהל הפופכ רשא )"טפשמה תיב יאשר"( טפשמה תיבל הנותנה תושר התיה יאכזל

 תונוזמה םוכס תא בוצקל טפשמה תיבל הרומ שדחה קוחה ,)"... םדא לש ותשקב יפל"( יאכזה

 .)"טפשמה תיב ביצקי"( יאכזל

 רתופ וניא םלוא ,יאכזהמ לודג לטנ דירומש רבד ,השקב תשגהמ יאכזה תא רטופ םנמא שדחה קוחה

 ידכ םימיאתמ םילכ רדעה ,תונוזמה םוכס תתחפה( םדוק ןהילע ונעבצהש תופסונה תויעבה תא

.)םוכסה תביצקל יפיצפס דעומ ןיא ,תונוזמ ימולשת ןיא וכלהמבש ךורא ךילה ,הלאשב עירכהל

  

 

 לח ונועריפ ןמזשו ןיד קספ יפ לע וב בייח אוהש תונוזמ בוח דיחיל היה"

 תונוזמל יאכזה םדאל טפשמה תיב ביצקי ,םיכילה תחיתפל וצ ןתמ רחאל

 לכמ וא הדובעמ דיחיה לש ותורכתשהמ ,תעל תעמ ,ול םלושיש םוכס

 םימולשתה תפוקת םויסל דע ,היישנה תפוק יסכנ ךותמ וא רחא רוקמ

 ".ילכלכ םוקישל וצב רטפהה  ןתמ דעומל דע - רתלאל רטפה ול ןתינ םאו



 

 בצמה ןוקיתל סירח תדעו לש העצהה .4

 קוח תעצה תא הנחב רשא ,)"סירח תדעו"( לגרה תטישפ ךילהב ןועריפה תינכת תניחבל הדעוה

 בייחה ידליל תונוזמ ימולשת ןיינעב תויתייעב תמייקש ךכל התעד הנתנ ,ילכלכ םוקישו ןוערפ תולדח

 :קוחה תעצהב ןוקית העיצה ךכיפלו ,םייניבה תפוקת ךלהמב ,ומע םיררוגתמ םניאש

 עבקי ,ןכמ רחאל ירשפאה םדקהב וא םיכילה תחיתפל וצה ןתמ םע יכ עבוק קוחה תעצהל 156 ףיעס

 תפוקת ךלהמב דיחיל וצקויש )א(162 ףיעסב םתרדגהכ 'היחמ ימד' )ימשרה סנוכה( הנוממה

 היחמ ךרוצל דיחיל שורדה םוכסה" םניה היחמה ימד יכ עבוק קוחה תעצהל )א(162 ףיעס .םייניבה

 תוישיאה ויתוביסנל םאתהבו דובכב היחמה ילכלכ סיסב לע בשוחמה ,וב םייולתה לשו ולש ,דובכב

 ףיעסה תא ןקתל הדעוה העיצה ,8.11.2015 םויב ימשרה סנוכל הדעוה השיגהש ח"ודב ."דיחיה לש

 תפוקת ךלהמב דיחיל הצקויש םוכסהש ןפואב ,םייניבה תפוקתב בייחל היחמה ימד םולשתב ןדה

 לש םתייחמ יכרצ תא םג אלא דיחיב םייולתה יכרצ תא קר אל לולכי ,הנוממה ידי לע ,םייניבה

 הרכה שי הדעוה תעצהבש תורמל .)הדעוה ח"ודל 117 ףיעס( .ומע םיררוגתמ םניאש דיחיב םייולתה

 תעצהב ןיא ,םייניבה תפוקת ךלהמב ומע םיררוגתמ םניאש דיחיב םייולתב בשחתהל שיש ךכב

 ,ומע םיררוגתמ םניאש םייולתלו בייחל ללוכ םוכס תאצקה .היעבל קפסמ ןורתפ הדעוה לש ןוקיתה

 ותקוצמ רואל דחוימב ,הלא םייולתל ובצקוהש םיפסכה תא לעופב ריבעי בייחה יכ החיטבמ הניא

 םע םיררוגתמ םניאש םייולתל ריבעהל שיש םוכסה תבצקה תא ריתוהל ןיא ,ףסונב .תילכלכה

 ידי לע ןתינ רשא תונוזמל ןיד קספ םייק רשאכ )הנוממה( תילהנמ תושר לש התעד לוקישל דיחיה

 ידיב הדיקפהל ןיאש רבדו ןיינע לכל תיטופיש הטלחה הניה תונוזמ םוכס תעיבק  .תיטופיש תושר

 ןונגנמ קפסמ קוחה .קודו .הב העירכהו הלאשב הנד תיטופיש תושר רשאכ דחוימב ,תילהנמ תושר

 ,קוחה תעצהל 179 ףיעסב ,םיכילה תחיתפל וצה ןתמ םע ,יאכזל תונוזמ ימד תבצקהל יטופיש

  .ליעל רומאכ

 .קוחה תעצהל הסנכנ אל הדעוה תעצה

 :ןמקר זכרמ םעטמ היגוסה ןורתפל תועצה .5

 :ןמאנה תועצמאב תונוזמה בוח םולשת ךשמה )א(

 ןיד קספ שיש לככו ,םייניבה תפוקת ךלהמב ובש ןפואב קוחה תעצהל 156 ףיעס תא ןקתל עצומ

 הנומש ןמאנה ידי לע השעי םולשתה עוציבו ,םרדסכ תונוזמה ימולשת וכשמי ,דיחיה דגנכ תונוזמל

 לש ותורכתשה ךותמ ,ושדוחב שדוח ידמ תונוזמל םיאכזל תונוזמה בוח תא ריבעי ןמאנה .דיחיל

 הז ןוקית .ןיינעב תרחא הטלחה ןתי טפשמה תיבש דע - תאזו ,רחא רוקמ לכמ וא הדובעמ דיחיה

 ועגפי אלו םרדסכ םהיתונוזמ תא לבקל וכישמי ומע םיררוגתמ םניאש דיחיב םייולתהש ךכל איבי

 יזא ,בייחה תוסנכה ךותמ םימוכס םהל בוצקל טפשמה תיב טילחי םא םג .ןוערפה תולדח יכילהמ

 םיפסכה םולשתל תוכמסה תרבעה ןכ ומכ .תונוזמה םולשת תא בכעי אל הלא םימוכס תביצק ךילה

 םיניבה תפוקתב ןניקסע – שגדויו .םדעיל ועיגי םיפסכה יכ חיטבת ,)ומצע בייחהמ לידבהל( ןמאנל

 לכמ וא םיפסונ םישונ לש םמויק לשב ,םייולתל תונוזמה ימוכס לש תומאתה ושרדיש לככ .דבלב

  .קוחה תעצהל 179 ףיעס תועצמאב השעי רבדה ,איהש תרחא הביס



  :העצהה חסונ

 :ןמקלדכ )ו(156 ףיעס ףסוותי

 ןמזשו ןיד קספ יפ לע וב בייח אוהש תונוזמ בוח דיחיל םייקש לככו ,םייניבה תפוקת ךלהמב )ו(

 שדוח ידמ םיאכזל תונוזמה בוח תא ןמאנה ריבעי ,םיכילה תחיתפל וצ ןתמ רחאל לח ונועריפ

 דע רומאכ לעפי ןמאנה .רחא רוקמ לכמ וא הדובעמ דיחיה לש ותורכתשה ךותמ תאזו ,ושדוחב

 .בצקויש לככ ,קוחל )א(179 ףיעס יפ לע םיאכזל תונוזמ םוכס בצקויש

 :האבה הרדגהב "היחמה ימד" תרדגה ףלחות ,קוחה תעצהל )א(162  ףיעסב

 ,ומע םיררוגתמה וב םייולתה לשו ולש ,דובכב היחמ ךרוצל דיחיל שורדה םוכסה – "היחמה ימד"

 .דיחיה לש תוישיאה ויתוביסנל םאתהבו דובכב היחמה ילכלכ סיסב לע בשוחמה

 )א(179 ףיעס יפ לע טפשמה תיב תקיספל דעומ תביצק )ב(

 םדאל בוצקל טפשמה תיבל הרומ )ליעל חסונ האר( קוחה תעצהב עצומה 179 ףיעס ,ליעל רומאכ

 .לגרה תטישפ תדוקפל )א(128 ףיעס תא ףילחמ ףיעסה .תעל תעמ ול םלושיש םוכס תונוזמל יאכזה

 ףיסוהל עצומ ,ןמאנה ידי לע םימלושמ תויהל וכישמי תונוזמה ימולשת יכ העצהה לבקתת אלו היה

 .וז היגוס לע ותעד תתל טפשמה תיב שרדי ובש דעומ ףיעסב

 ךכמ האצותכו ךשמתי ךילהה םהב םירקמ אל ףאו ,תונוזמה תתחפה ןיינע תא תרתופ אל וז העצה

 .םייקה בצמה תא רפשל ידכ הב שי ךא ,תונוזמ לעופב ומלושי אל

 וב יכ קוחה תעצה תעבוק וב דעומה םג והז .םיכילה תחיתפל וצה ןתמ דעומ וניה שקובמה דעומה

 םיררוגתמ םניאש ,בייחב םייולתהש אוה ןגוה ךא .וב םייולתלו בייחל 'היחמ ימד' וב עבקי הנוממה

 .ומע םיררוגתמה בייחב םייולתה םתוא םילבקמ וב דעומב םהיתונוזמ תא ולבקי ,ומע

 :ןמקלדכ בתכנ קוחה תעצהל 179 ףיעסל רבסהה ירבדב יכ ןייצל שי

 םירבדה .םיכילה תחיתפל וצה ןתמ םע השעת םימוכסה תבצקה יכ התיה קוחה תעצה תנווכ ונייה

  .תושרופמ בתכי רבדה יכ עצומו קוחה ןושלב םייוטיב ואצמ אל רבסהה ירבדב םיבותכה

  :העצהה חסונ

  :ןמקלדכ ןקותי קוחה תעצהל )א(179 ףיעס

 םע," :םילימה ופסוותי "תונוזמל יאכזה םדאל טפשמה תיב ביצקי" :םילימה ירחא )א(179 ףיעסב

 .",םיכילה תחיתפל וצה ןתמ

 

 טפשמה תיב ביצקי ,םיכילה תחיתפל וצה ןתמ םע יכ עובקל עצומ ןכל"

 דיחיה לש ותורכתשהמ תעל תעמ ול םלושיש םוכס תונוזמל יאכזה םדאל

 "...הדובעמ


