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 תיברעמה הדגב לארשי תרטשמ לש הרטשמה תונחת תסירפ

 אובמ

 יזוע זאד זכרמה דוקיפ ףולא םתח ,תיברעמה הדגה שוביכ רחאל עובש ,1967 ינויב 14־ב

 ותלוחתש ,הז וצ .ל"הצ םע ףותישב םילעופה הרטשמ תוחוכ רבדב וצ – 52 'סמ וצ לע סיקרנ

 לארשי תרטשמל רשפאמה אוה ,)הדגה שוביכ רחאל דחא םוי רמולכ( ינויל 8־ל דבעידב הבסוה

 ,לארשי תנידמ לש ינובירה החטשמ קלח הניא הדגה עודיכש יפ לע ףא ,תיברעמה הדגב לועפל

 לש התוכמס תלחה דבלמ .הב לועפל תכמסומ הניא לארשי תרטשמ הליחתכלמ ךכיפלו

 :תורטמ יתש דוע הזה וצל ויה ,תיברעמה הדגב לועפל לארשי תרטשמ

 .אבצה תוחוכ דוקיפל לארשי תרטשמ תוחוכ תא ףיפכהל .1

 .לייחל תונותנה תויוכמסה לכ תא תיברעמה הדגב לעופה רטוש לכל קינעהל .2

 

 1:וצה ןושל וזו

  – :רומאל הזב הווצמ ינא ,רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמכ יתוכמס ףקותב

  – :הז וצב .1 תורדגה

 .תיברעמה הדגה רוזא – "רוזאה"

 ,לארשי תרטשמב םיניצקו םירטוש – "הרטשמ תוחוכ"

 .רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמ דוקיפ תחת ודמעוהש

 .ןיצק וניאש הגרד לעב לכ תוברל – "רטוש"

   

  

                                                             
 he/Patzar.aspx-3190-http://www.law.idf.il/801 ואר 1
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 :תואבה תויוכמסה ויהי הרטשמ תוחוכ םע הנמנה רטוש לכל .2 רטוש תויוכמס

 ,ןוחטב תוארוה רבדב וצ יפ לע לייח לכל תונותנה תויוכמסה )1(

 תוחוכ דקפמ ידי־לע אצוה רשא 3 'סמ רשנמב ףקות לבקש

 .רוזאב ל"הצ

 וא ונתינש וצב וא רשנימב לייח לכל תונותנה תויוכמסה )2(

 .ידי־לע ונתנייש

 ז"כשת רייאב ח"כ םויב רוזאב רטוש לכל ויהש תויוכמסה )3(

 .םוי ותואב רוזאב לחש ןיד לכ יפ לע )1967 ינויב 7(

   

 תונקומה תויוכמסה ויהי הרטשמ תוחוכ םע הנמנה ןיצק לכל .3 ןיצק תויוכמס

 ישעמ יפל הרטשמ ןיצק וא ,ריכב הרטשמ ןיצק ,ןיצק ,רטוש לכל

 .2 ףיעסב םירכזנה הקיקחה

   

 הלוחת ףקיה

 :ןוקית

 105 'סמ וצ

 לעפומה לארשי תרטשממ ןיצק לכו רטוש לכ םיאור הז ןינעל .א3

 דוקיפ תחת דמעוהש ימכ ,לארשי תרטשמ תויושר י"ע רוזאב

 .רוזאב ל"הצ תוחוכ דקפמ

   

 .)1967 ינויב 8( ז"כשת רייאב ט"כ םוימ הז וצ לש ותליחת .4 ףקות תליחת

   

 םע ףותישב םילעופה הרטשמ תוחוכ רבדב וצ" ארקיי הז וצל .5 םשה

 ."1967 – ז"כשת ,)52 'סמ( )תיברעמה הדגה רוזא( ל"הצ

 ףולא ,סיקרנ יזוע      ז"כשת זומתב 'ו

 זכרמה דוקיפ ףולא      1967 ילויב 14

 ל"הצ תוחוכ דקפמו     

 תיברעמה הדגה רוזאב       
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 תיברעמה הדגב לארשי תרטשמ המיקה הזה וצה םתחנש זאמ ופלחש םירושעה תשמחב

 רדגומ אוה 1994 תנשמו ,ףנע יתרטשמ ךרעממ קלח ןה ולא תונחת .הרטשמ תונחת תורשע

 רמשמ .לובגה רמשמ לש םיסיסב תכרעמ םג הדגב המקוה הרטשמ תונחת דבלמ ."י"ש זוחמ"

 ,תיניטסלפה הייסולכואה יוכידל רקיעב לעפומ אוהו ,רבד לכל יאבצ חוכ ,השעמל ,אוה לובגה

  .יחרזאה קוחה תפיכאב קסוע וניאש טעמכו

 

 הלאה הרטשמה תונחת תורשע לש תיפרגואגה ןתסירפ תריקסל שדקומ הז עונצ ח"וד

 םימחתמ ךותב וא תויולחנתה ךותב ןלוכ תומקוממה ,)"הלוחכה הרטשמה" תונחת רמולכ(

  .C יחטשב האלמ תילארשי הטילשל םינותנה

 

 ךותב םג לארשי תרטשמ הלעפ 90־ה תונש עצמא דעו 1967 תנשמ יכ ריכזנ וז תונמדזהב

 תונחת ולטוב 90־ה תונש ךלהמב ולסוא ימכסה תמיתח רחאל ךא ,םיניטסלפ םיבושיי

 ולסוא םכסהב 8 ףיעס יפלש רחאמ ,)ןורבחב הנחתה טעמל( םיניטסלפה םיבושייב הרטשמה

 תושרל תיניטסלפה תושרה יחטשב רוטישה תויוכמס ורבעוה )1993 רבמטפסמ( 'א

 איה ךכ םשלו ,דבלב םילארשיה םילחנתמה ןוחטיב לע הדקפוה לארשי תרטשמו ,תיניטסלפה

 .)תיברעמה הדגה חטשמ C )61% יחטשב רוטישה תויוכמסב תאשל הכישמה

 :8 ףיעס לש ונושל וזו

 ןוחטיבו ירוביצ רדס

 

 הזע־תעוצרבו תיברעמה הדגב םיניטסלפל םינפ ןוחטיבו ירוביצ רדס חיטבהל תנמ־לע

 ינפמ הנגהל תוירחאב תאשל ךישמת לארשי וליאו ,קזח יתרטשמ חוכ הצעומה םיקת

 םינפה ןוחטיב תחטבה םשל םילארשיה לש ללוכה ןוחטיבל ןכו ,םיינוציח םימויא

 2.םהלש ירוביצה רדסהו

  

                                                             
 https://www.knesset.gov.il/process/docs/oslo.htm ואר 2
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 י"ש זוחמ

 ךורב ךרעש חבטה תובקעב המקוהש תיתכלממה הריקחה תדעו לש היתוצלמהמ תחא

 התייה ,)רגמש תדעו( 1994 ראורבפב הלפכמה תרעמב םיניטסלפ םיללפתמב ןייטשדלוג

 םג תוליעי רתיב תיברעמה הדגב קוחה תא ףוכאל היהי ודיקפתש יאמצע הרטשמ זוחמ םיקהל

 ןכוש והטמ םויכו ,לארשי תרטשמ לש י"ש זוחמ םקוה 1994 רבמטפסב ןכאו .םילחנתמה לע

  3.םימודא הלעמל ברעממ ,E1 רוזאב

 קסועה הרטשמ זוחמב רבודמ אל יכ ןיבהל רשפא י"ש זוחמ לש רתאב םיעיפומה םירבדה ךותמ

 תא רשפאל אוה ירקיעה הדיקפתש הנידמה לש עורזב אלא ,"וטנ" הרטשמ יתוריש ןתמב

 הייסולכואה דצמ "תוערפה"ה תא רעזמלו תיברעמה הדגה יחטש לש שוביכה ךשמה

 :הזה רוזאב היחה תיניטסלפה

 הווהמו ,ןופצב ודיגמ תמוצ דעו םורדב ןורבח רהמ – בחרנ רוזא לע שלוח י"ש זוחמ

 .ותושיגרב ןושארה ךא ,לארשי תרטשמ תוזוחמ ןיבמ וחטש לדוגב ינשה זוחמה תא

 רוזאב םיררוגתמה םיחרזאל קינעהל ותלוכיב אטבתמ הרטשמכ זוחמה דועי שומימ

 תוכיא לע עיפשהלו ןוחטיב תשוחת ,יבטימ ןפואב הרטשמ יתוריש ןורמושו הדוהי

 .םהייח

 בולישבו תפתושמ הדובעב הנומט םיחרזאה לש םנוחטיב תחטבה ,וז תידוחיי הרזגב

 ןוחטיב תוחוככ ,יחרזאה להנמהו כ"בשה ,אבצה םע דחי י"ש זוחמ תרטשמ לש תועורז

 יכ הנבה ךותמ ,תובשייתהה יגיצנו תויושרה ישאר םע הלועפ ףותישבו רוזאב םילעופה

 םיפתושמ םיסרטניא ףונימלו הרטשמה תדובע לש לכשומו ןוכנ יוצימל איבת וז תופתוש

 4.הז שיגר זוחמב בייחתמכ

  

                                                             

 ,םילחנתמ תתומע ןומימב הנבנ םימודא הלעמל ברעממ שדחה י"ש תרטשמ הטמ יכ םסרופ 2006 תנשב 3
 'מ ואר .דומע לא סאר תנוכשב ,םדוקה י"ש תרטשמ הטמ ןכש ובש םחתמה תא םילחנתמה ולביק הרומתבו
 .26.4.2006 ,ץראה ,"1 יא רוזאב הרטשמ תנחת םינמממ םילחנתמ" ,טרופפר

http://news.walla.co.il/item/896502 
 https://www.police.gov.il/contentPage.aspx?pid=23&mid=6 ואר 4
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 :תוירקיע תונחת יתשלו םיבחרמ ינשל קלוחמ י"ש זוחמ

 לאירא תולחנתהב בשויה ןורמוש בחרמ •

 תולחנתהל ברעממו ןורבח ריעה יתאפב תובאה תנוכשב בשויה ןורבח בחרמ •

 עברא תיירק

 "ןימינב רעש" היישעתה רוזאב תבשויה ןימינב תנחת •

 םימודא הלעמ תולחנתהל הסינכב תבשויה םימודא הלעמ תנחת •

 םייתליהק רוטיש יזכרמ תורשע דועו "הנשמ תודיחי" תולעופ ולא תונחתלו םיבחרמל תחתמ

  .םימקוממ םה ןהבש תויולחנתהב הרטשמה יתוריש לע םידקפומה ,)םיק"שמ(

 םייאבצ םיחטש" אבצה ידי לע םירדגומ תויולחנתהה יחטש 1997־מ יכ ריכזהל םוקמה ןאכ

 5.דחוימ רושיא תשרוד תויולחנתהל הסינכ לכו ,םיניטסלפה הדגה יבשות רובע "םירוגס

 םיקחורמה םיחטשב וא ,תויולחנתהה יחטש ךותב תואצמנ הרטשמה תונחת בורש הדבועה

 .הזה רוזאב הדיקפת תא לארשי תרטשמ לש התסיפת לע המצעב הדיעמ ,םיניטסלפ םיבושיימ

 

 

  

                                                             
 .51 'מע ,2015 ץרמ ,"לוענ ןג" ,תובנ םרכ ואר 5

http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_8393a4473bd94c69bf2ca38a34165de0.pdf 

 .תיטרפ תיניטסלפ תולעבב עקרק לע האולמב המקוה ,באז תעבגב הרטשמ תנחת
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 ח"ודה תורטמ

 םיכמסמו ,תילכתב תונוש תויוכז ןהמ תחא לכלש תוליהק יתש תויח תיברעמה הדגב ,עודיכ

 לש םירקמב קוחה תא ףוכאל לארשי תרטשמ לש ץורחה הנולשיכ רואיתל ושדקוה רבכ םירחא

 ןיינעב קוסעי אל הז עונצ ךמסמ 6.ןויוושה ךרע תא והשמב ריכזתש ךרדב םילחנתמ תומילא

 שקבמ הז ח"וד 7,תויולחנתהב לגרודכה ינודעומ לע ונמסרפש ח"ודה ומכ .הז ינורקעו יכרע

 .תיברעמה הדגב לארשי תרטשמ תונחת תסירפ לש דבלב ירוטוטטס־יפרגואגה טביהב קוסעל

 ךותמ ,תיברעמה הדגב לארשי תרטשמ לש םירכומה הינקתמ לש קיודמה םמוקימ רואיתב ,ירק

  .הלאה םינקתמה ומקוה ןהילעש תועקרקה לע תולעבה חותינ

 םירקחמ בגא וניליג תונורחאה םינשב ונתדובע ךלהמב רשאכ הלע הזה טביהב קוסעל ןויערה

 תולעבב תומדא לע קוחל דוגינב תומקוממ תיברעמה הדגב הרטשמ תונחת המכש ,םירחא

 הדבועב םיכורכה הפרחהו סקודרפה לע רובידה תא ביחרהל ךרוצ ןיאו ,תיטרפ תיניטסלפ

 תובקעב ,ןמז רחאלש ,תיליע ןיעידומ תולחנתהב )ק"שמ( הרטשמה תנחתב רבודמ .תאזה

 8,)ןילענ םוסחמ( "םיאנומשח רבעמ"ל ךומס שדח רתאל הקתעוה ,צ"גבל עקרקה ילעב תריתע

 )ק"שמ( הרטשמה תנחתב ןכו 9,םימודא הלעמ תולחנתהל הסינכב הלודגה הרטשמה תנחתב

  10.באז תעבג תולחנתהב

 

  

                                                             
 ,"תיברעמה הדגב לארשי לש םינידה רטשמ :קוח תוכרעמ יתש ,דחא ןוטלש" ,חרזאה תויוכזל הדוגאה 6
 http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf .2014 רבוטקוא
 .2016 רבוטקוא ,"תיברעמה הדגב תויולחנתהב םיילארשיה לגרודכה ינודעומ :ימצע לוג" ,תובנ םרכ 7

http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_cc00c79e473141168f2a1c19161829ca.pdf 
 .Ynet, 21.12.2010 ,"תולחנתהב הרטשמ תנחת סורהל :ןילענ יבשות" ,ןמקילג 'א 8

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002332,00.html 
 .28.9.2014 ,צ"לג ,"תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע הבורב התנבנ הרטשמה תנחת תועט לשב" ,רימת 'ע 9

http://glz.co.il/1064-50816-HE/Galatz.aspx 
 .4.6.2015 ,הלאוו ,"תיטרפ עקרק לע באז תעבג לש תואבכהו הרטשמה םחתמ" ,טדנב 'ש 10

http://news.walla.co.il/item/2863265 
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 היגולודותמ

 ,ריוואה ימולצת לע םתוא ונמקימ ,םייטנוולרה םינבמה תא ונמליצ ,חטשל ונאצי הזה רקסה תכירע םשל

 וילעש עדימה יכ שיגדהל שקבנ .תומוקמהמ דחא לכב עקרקה לע תולעבה תייגוס תא ונקדב ןכמ רחאלו

 להנמהמ תונורחאה םינשב ונילא רבעוה רתאו רתא לכב תולעבה סוטטס תא עובקל ונאובב ונססבתה

 םיזהל תוסנל תויופצ וא תולוכי תויושרהש עדימב רבודמ אל ,רמולכ ,עדימה שפוח קוח סיסב לע יחרזאה

 .ותוא

 ינקתממ דחא לכ לש ריווא ימולצת הירחאלו םיאצממה תא תמכסמה הלבט ואצמת םיאבה םידומעב

  .רתאו רתא לכב תולעבה בצמ ןויצו תיברעמה הדגב הרטשמה

 

 

  

 תיניטסלפ עקרק לע הקלחבו תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע הקלחב המקוה ,םימודא הלעמב הרטשמ תנחת

 .רוביצ יכרוצל העקפוהש
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רקסה יאצממ  

 ןלהלו ,תיברעמה הדגב ונל םירכומה הרטשמ ינקתמ 38 לוכה ךסב ונקדב רקסה ךלהמב

 :םיאצממה

 .הנידמ תומדא ןהש הזירכה לארשי תנידמש תועקרק לע ומקוה תונחת 17 •

 ."ןוחטיב יכרוצ"ל אבצה ידי לע וספתנש תויטרפ תועקרק לע ומקוה תונחת 8 •

 .1967 תנש ינפל הנידמ תומדאכ ובאטב ומשרנש תועקרק לע ומקוה תונחת 4 •

 םילארשי יחרזא םש לע המשרנש ןכתיי ונל עודיה לככש עקרק לע ומקוה תונחת 3 •

  1967.11 תנש רחאל

 12.רוביצ יכרוצל העקפוהש עקרק לע ומקוה תונחת 2 •

 .האלמ תיטרפ תיניטסלפ תולעבב עקרק לע האולמב המקוה )באז תעבג( תחא הנחת •

 לע הקלחבו תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע הקלחב המקוה )םימודא הלעמ( תחא הנחת •

 .רוביצ יכרוצל העקפוהש תיניטסלפ עקרק

 עקרק לע הקלחבו תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע הקלחב המקוה )הנקלא( תחא הנחת •

 .ןוחטיב יכרוצל הספתנש תיניטסלפ

 עקרק לע הקלחבו תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע הקלחב המקוה )וחירי דרו( תחא הנחת •

 .הנידמ תמדא הזרכוהש

  

                                                             
 .תאזה החנהה תא ששאל לוכיה עדימ ונידיב ןיא להקל חותפ וניא תיברעמה הדגב תועקרקה םשרמש רחאמ 11
 .8 הרעהו ליעל ואר ."םיאנומשח רבעמ"ל הרבעוהש ,תיליע ןיעידומב הנחתה איה הלאה תונחתהמ תחא 12
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 עקרקה סוטטס הרטשמה תנחת

 הנידמ תומדא לע הזרכה םדא .1

 ומשרנש תומדא ,הארנה לככ תינרוא .2

 1967 רחאל םילארשי םש לע

 רעש" היישעתה רוזא .3

 "ןימינב

 הנידמ תמדא לע הזרכה

 הנידמ תומדא לע הזרכה השנמ יפלא .4

 םע ןוחטיב יכרוצל הסיפת הנקלא .5

 תיטרפ עקרקל הגירח

 הנידמ תומדא לע הזרכה תרפא .6

 הנידמ תומדא לע הזרכה )בחרמ( לאירא .7

 הנידמ תומדא לע הזרכה )ק"שמ( לאירא .8

 תולחנתה – לא תיב .9

 )ק"שמ(

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת סיסב – לא תיב .10

 הנידמ תומדא לע הזרכה הירא תיב .11

 הנידמ תומדא לע הזרכה תיליע רתיב .12

 הנידמ תומדא לע הזרכה ןקרב .13

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת )?3 ד"הב( רהה בג .14

 תיטרפ עקרק באז תעבג .15

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת ןויצע שוג .16

 ןורבח רה םורד .17

 )םירתימ(

 הנידמ תומדא לע הזרכה

 שרגמ( וחירי דרו .18

 )םיבכר תמרחה

 עקרק לע היונב הנחתה בור

 קלחו ,הנידמ תמדא הזרכוהש

 תיטרפ עקרקל שלוג ןטק

 ובאט הנידמ תומדא םימודא רפכ .19

 תעקב תירוזא הצעומ .20

 ןדריה

 ובאט הנידמ תומדא

 הלענ .21

 

 הנידמ תומדא לע הזרכה

 הנידמ תומדא לע הזרכה בקעי בכוכ .22
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 םיאנומשח רבעמ .23

 הריתע תובקעב(

 הרבעוה צ"גבל

 המכ ינפל הנחתה

 ןיעידוממ מ םינש

 םשש ינפמ ,תיליע

 עקרק לע היונב התייה

 )תיטרפ

 רוביצ יכרוצל העקפה

 עקרק לע יונב הנחתהמ קלח םימודא הלעמ .24

 קלחו רוביצ יכרוצל העקפוהש

 תיטרפ עקרק לע

 הנידמ תומדא לע הזרכה E1 םימודא הלעמ .25

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת םירפא הלעמ .26

 הנידמ תומדא לע הזרכה ילע .27

 ומשרנש תומדא הארנה לככ לאונמע .28

 1967 רחאל םילארשי םש לע

 ובאט הנידמ תמדא ודילה תמוצ .29

 הנחת – םימודק .30

 םירפא סיסבב

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת

 ךותב ק"שמ – םימודק .31

 תולחנתהה

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת

 ןוחטיב יכרוצל הסיפת עברא תיירק .32

 הנידמ תומדא לע הזרכה ןורמוש ינרק .33

 הנידמ תומדא לע הזרכה הבבר .34

 ומשרנש תומדא 'הארנה לככ הווקת ירעש .35

 1967 רחאל םילארשי םש לע

 ובאט הנידמ תומדא דקש .36

 הנידמ תומדא לע הזרכה עוקת .37

 רוביצ יכרוצל העקפה םימודא רושימ .38

 

 


