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2-ו1 םיעבתנה םעטמ הנגה בתכ רדעהב ,26.5.05 םויב ןתינ רשא ,ןיד קספ לוטיבל השקב ינפב
 .)"םישקבמה" :ןלהל(

:םידדצה תונעט

 תאמ בתכמ הלצא לבקתה26.12.06 םויב יכ ,1 תשקבמה תנעוט ,השקבל ףרוצ רשא ,ריהצתב
ןיד קספ םדגנכ ןתינ יכ הנושארל םהל עדונ ונממ ,2 שקבמל ןהו הילא ןה ןעומ רשא ,בישמה כ"ב
.בישמה תבוטל

 בישמה תשקבב ןורפע תמשרה דובכ ינפב ןויד ךרענ1.3.05 םויב יכ ,1 תשקבמה תנעוט דוע
 .1 תשקבמה ידיל העיבתה בתכ אצמוה הז דעומבו ץראהמ םישקבמה תאיצי בוכיעל

 םויסל ,1 תשקבמה תנעטל ,האיבה רשא הרשפל םידדצה ועיגה הז ןוידב יכ ,ןעטנ דוע
 בישמה ידי לע שגוהש העיבתה בתכל עגונה לכב תוברל ,בישמל םישקבמה ןיבש תוקולחמה
.םישקבמה םעטמ הנגתה בתכ שגוה אל ךכיפלו

P

 השקבה ןמ קתעה םחוכ אבל וא/ו םהידיל איצמה אל בישמה יכ ,1 תשקבמה תנעוט ,דועו תאז
 דגנתמ בישמה .הנעבותה ינפב הבוט הנגה םישקבמל יכו הנגה רדעהב ןיד קספ ןתמל השגוהש
 לכ ךכיפלו טפשמ תיבב םייקתה רשא ןוידב ןידכו תדכ רסמנ העיבתה בתכ ,ותנעטל .השקבל

P
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 .תוחדיהל הניד "קדצ" יקומינמ ןידה קספ לוטיב לש הנעט

 ומלעתה םישקבמהו יצחו הנשמ הלעמל ינפל ןתינ רשא ןיד קספב רבודמה יכ ,בישמה ןעוט דוע
.יטפשמה ךילההמ ןוצרמו עדומ ןפואב

.העיבתה דגנכ הנגה םישקבמל ןיא יכ ,ןעטנ דוע

העיבתה בתכ תלבק תא הריסמה רושיא לע התמיתחב הרשיא1 תשקבמה ,בישמה תנעטל
.1.3.05 םויב םייקתה רשא ןוידב ,ןידל הנמזההו

 הב ןייוצ ןכש תונשרפל תנתינ הנניא הטלחה לש ףקות הלביק רשא ,םידדצה תמכסה ,ףסונב
 עיפומכ םוכסל דע עובתלו ךישמהל בישמה תוכזב עוגפל ידכ םידדצה תמכסהב ןיא יכ ,שרופמב
 .םיכישממ העיבתב םיכילהה ירק ,העיבתה בתכב

 כ"ב לש ודרשמב המתחנ רשא תרזוח יתלבה תובייחתה תרגסמב2 שקבמה ריהצה ףא ךכ
 רדס תונקתל97 הנקתל םאתהבש ירה ,ןידכ העיבתה בתכ אצמוהשמ , יכ ןעטנ דוע .בישמה
 רדעהב ןיד קספ ןתמל השקבל דגנכש דצה תבוגת תלבקב ךרוצ ןיא1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה
 תאז .ןיד לעב תאדוה הווהמ רשא השדח הסרג הגיצמ1 תשקבמה יכ ,בישמה ןעוט דוע .הנגה
 .דבלב תחא הקסע ךרוצל ויה תועקשהה היפל ,םישקבמה לש תינושארה הסרגל דוגינב

 שי ךכשמו העיבתה דגנכ השדח הנגה תסרג תאצמהו םישקבמה לדחמל רבסה לכ ןיא ,ותנעטל
.ונכ לע ןידה קספ תא ריאשהל

 םישקבמה יכ עודי היה בישמל יכ ,םישקבמה םינעוט ,בישמה תבוגתל םישקבמה תבושתב
 ,תע התואב םישקבמה חכ אב ידיל איצמהל אלש בישמה רחב ,תאז ףרח .ד"וע ידי לע םיגצוימ
.הנגה רדעהב ןיד קספ ןתמל השקבהמ קתעה

 תובייחתהב ןיא יכ ןיוצ ןכא1.3.05 םוימ טפשמה תיב תטלחהב יכ ,םישקבמה םינעוט דוע
 אושנ םוכסה תא עובתלו ךישמהל ןורחאה הז לש ותוכזב עוגפל ידכ בישמה יפלכ םישקבמה
 םישקבמה דגנכ םיכילהב ךישמהל בישמה תנווכב יכ הטלחהב ןייוצ אל ,תאז םע דחי ךא העיבתה
 קרפ ךות הנגה בתכ שיגהל םישקבמה לע יכ וא/ו העיבתה רוריב תא בכעל ידכ הרשפב ןיא יכ וא/ו
 ןיב ועלגתנש תוקולחמה אולמ תא םייסל ידכ התיה הגשוהש הרשפה יכ ,ןעטנ דוע .םיוסמ ןמז
 .העיבתה בתכ אושנ ולא תוברל ,םידדצה

 רדעהב ןיד קספ ןתמל השקבה רבדב םתוא עדייל הבוח התיה בישמה לע ,םישקבמה תנעטל
 .םיהובג םתנגה ייוכיס ,םתטישל .הרשפה םכסה חכונ דחוימב ,הנגה

:ןויד

 :טפשמה תיבתעד לוקיש ףקותמ לוטיב

:תעבוק )"תונקתה" :ןלהל( 1984-ד"משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל201 הנקת

דחא דצ יפ לע הטלחה לוטיב .201"

 ודגנש ןידה לעב שיגהו ינש דצמ תונעט יבתכ ןיאב הנתינש וא דחא דצ יפ לע הטלחה הנתינ
 וא טפשמה תיב יאשר ,הטלחהה ול האצמוהש םוימ םימי30 ךות לוטיב תשקב הטלחהה הנתינ
"...הלטבל-הטלחהה תא ונתנש םשרה

-:יכ ,איה הקוספ הכלה

P ...קדצה תבוח ךותמ ולוטיב תא שורדל עבתנה יאשר ... הכלהכ אלש ןתינ רשא ןיד קספ"
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 לש ופוגל עבתנה תנגה אהת רשא אהת ,ומייקל ןיא ךכ םושמו ,והנה םוגפ הזכ ןיד קספ
 אלא ,קדוצו ןוכנ ןיד קספ וליפא ,ןיד קספ ודגנ ןתניי אלש תוכזה היונק םדא לכ ידיב ןכש ,ןיינע
 טטוצמכ397 ,395 ח ד"פ ,יקחצי םולש 'נ ןהכ רכששי64/53 א"ע( "הניקת תיטפשמ ךרדב
.)260 'מעב תישימח הרודהמ ,1999- ט"נשת ,יחרזא ןיד רדסב תויגוס ןורוג 'א לצא

-:יכ ,עבקנ ןכ

 ןוחבל שי ,שקבמה לש ותובצייתה יא לשב ןתינש ,דחא דצ יפ לע ןיד קספ לוטיבל השקבב"
.ןידה קספ לטובי םא ,שקבמה לש החלצהה ייוכיס םהמו תובצייתהה יאל הביסה יהמ

 סחייל שיש לקשמה ןטק ,לקשמ תלעבו רתוי תענכשמ תולאשה ןמ תחאל הבושתהש לככ
".תרחאה הבושתל

.)260 'מעב ,םש(

 וצל השקבה תרגסמב ,בישמה םע ועיגה הילא הרשפה יכ םמותל םה ורבס ,םישקבמה תנעטל
העיבתה בתכל עגונה לכב תוברל ,םידדצה ןיב תוקולחמה םויסל האיבה ,ץראהמ האיצי בוכיע
 אל ךכיפלו הינזנטב םדי לע להנתמה ךילהב ןיד קספ לבקתיש דע תאזו בישמה ידי לע שגוהש
.םמעטמ הנגה בתכ שגוה

 תנתינ הניא ,הטלחה לש ףקות הלביק רשא ,םידדצה כ"ב תמכסה יכ ,בישמה ןעוט דגנמ
 היה הרשפה םכסהו הדימב .םרדסכ וכשמיי קיתב םיכילהה יכ ומיכסה םידדצה ןכש תונשרפל
 שרופמ ןפואב ויוטיב תא אצומ היה רבדה ירה ,םישקבמה וניבהש יפכ תוקולחמה לכ םויסל איבמ
 .םכסהב

 השקבב טרופמה רבסהה יכ הארנ ,הנגה בתכ ושיגה אל רשא ,םישקבמה לש םלדחמ ףא לע
 הניאש הריבס הביס לע עיבצהל לוכי הרשפה םכסה תונשרפל רשאב הל ףרוצמה ריהצתב תוברל
 .טפשמה תיב יכילהב לוזלז ידכ הלוע

 לע תדסוימה תידדצ דח הערכה ינפ לע ןיינע לש ופוגלו יניינע ןויד רכבי טפשמה תיב יכ אוה ללכ
 דוע לכו ויכילהב הטוב לוזלז טפשמה תיב הלגמ אל דוע לכ .ןיד ירדסבש םייטסילאמרופ םימעט
 .םישקבמה ינפב טפשמה תיב ירעש תא רוגסל יואר הז ןיא תירואכל הנגה תמייק

:םיסרטניא ןוזיא

 ןחבית םתנגהו טפשמה תיבב םמוי םהל ןתני יכ ,דחא דצמ םישקבמה לש םתוכז ןיב ןזאל שי
 ןוחבל שי .תויהש אלל ויניינע םדקל בישמה לש ותוכז ןיבל ,תוילארודצוררפ תופדעה אלל הפוגל
 םנמא .תואצוה תקיספב רפכל ןתינ ,םיילארודצורפ םילדחמ לע .םפוגל הנגהה ייוכיס תא אופיא
 תשקבל ףרוצמה ריהצתב ,1 תשקבמה תנעוט םלוא ,םישקבמה םעטמ הנגה בתכ שגוה םרט
 רבודמה יכו בישמהמ םינותנ וא/ו םיפסכ ומילעה וא/ו וריתסה אל םישקבמה יכ ,םישקבמה
 לע ועקשוהש םיפסכה תא ול בישהל בישמה שקבמ היתובקעבו ,החלצ אלש תיקסע תורשקתהב
 םכסה תרכנ אל הכימל וא/ו בישמל םישקבמה ןיב יכ ,הריהצתב1 תשקבמה תנעוט דוע .ודי
 בהז תקסע עוציב ךרוצל הלועפ ףותיש לע אוה םכוסש לכו תפתושמ הרבח תמקה רבדב
-ש ךכ םידדצה ןיב קלחתי הקסעה ןיגב לבקתהל יופצה חוורה יכ םכוס ןכו םישקבמה תועצמאב

 תנעטל .םיווש םיקלחב הכימל בישמה ןיב קלחתת הרתיהו םישקבמל רבעוי יופצה חוורהמ1/3
 ןובשחל ושענש תויפסכה תורבעהה ירוחאמ דמע ימ רבדב עדימ םישקבמל ןיא ,1 תשקבמה
 םושרל ובייחתה אל יכ ,םישקבמה םינעוט דוע .הקסעה ךרוצל הינזנטב הדגאתה רשא הרבחה
 לקשמ שי .תובייחתה לכ ורפה אל ךכיפלו םירחא םש לע וא/ו בישמה םש לע הרבחה תוינמ תא
 תא תוברל םפסכ תא ולזג רשא םיימוקמ תצובק לש המרמ השעמל ןברוק ולפנ םה יכ ,םישקבמה
 .תוחדיהל םישקבמה דגנכ המרמה תנעט ןיד ךכיפלו בישמה לש ופסכ

 .הרואכל היואר הנגה לע עיבצהל ידכ הז בלשב ,ךכב יד

P
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:םוכיס

 לטבלו השקבה תא לבקל שי ,םישקבמל ךיפה יתלב קזנ תמירג עונמל תנמ לעו ליעל רומאה רואל
 .26.5.05 םוימ ןידה קספ תא

.תואצוהב בויח תישהל םוקמ יתאצמ אל ,ןיינעה תוביסנב

 .ןמויה י"פע ,טפשמ םדק ןוידל דעומ עבקת תוריכזמה

.םידדצה רדעהב )2007 לירפאב19( ז"סשת ,רייאב 'א םויה הנתינ
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