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 א״ת ופי ־ םיםא לתב, םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14

 רואמ דדוע טפושה דובב ינפל

 מ״עב תרושקת יליידינ תעבותה

 דגנ

 לואש לאוי .1 םיעבתנה
 לואש תילג .2

 ויד-מספ
 רבד חתפ

 ןוידה זכרמב דמועה אוה - הנווכ 4 לכ וא □ישמ אלב םג תופוכת םיתיעלו - השענש ץופנו ימוימוי ,חיכש השעמ .1

 5 :יינפלש

 6 □ימוסרפ Facebook הצופנה תיתרבחה תשרב ינומלא םסרפ 2014 תנשב

 7 דחא לע ;)״םינושארה םימוסרפה״ :ןלהל( □הילא ופשחנ םיעבתנהש ,םינוש

 8 רותפכ לע וצחל רחא □וסרפ לעו )״קייל״( LIKE -ה רותפכ לע וצחל םימוסרפהמ

SHARED )9 ורבעוה םינושארה □ימוסרפה הלא תולועפמ האצותכ ;)״ףותיש״ 

 10 .קובסייפב םיעבתנה לש ׳םהירבח׳ ופשחנ הילאש תפסונ הצופתב

11 

 12 הלאשה ,תעבותה דגנכ ערה ןושל □יווהמ □ינושארה םימוסרפהש החנהב .2

 13 ןושל ומסרפש ימכ םיעבתנב תוארל שי □אה איה הז ןיד קספ תרגסמב ןוידל תדמועה

 14 רותפכ לע הציחל תועצמאב וא קיילה רותפכ לע הציחלה םצעב תעבותה דגנכ ערה

 15 .ףותישה

16 

 17 ןיינעלש תודבועה ירקיע

 18 לש רואל האצוהב □ג ,רתיה ןיב ,תקסוע ,מ״עב תרושקת יליידינ ,תעבותה .3

 19 □ירעב ותצפהו )״ןומוקמה״ :ןלהל( ״םייתעבג ןג תמר ןומוקמה״ םשב יעובש ןותיע

 20 רשא( ₪ 6,400,000 לש םוכס לע □ייוציפל םיעבתנה דגנכ תיפסכ העיבת השיגה ,ולא
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 ופי - גיבא לתפ םולשה טפשמ תיב

 2016 טסוגוא 06
 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-16 א״ת

 תורשע ןודזב ומסרפו 1 ורצי םיעבותה יכ התנעט לשב תאזו ,)₪ 640,000 לש םוכסה לע הרגא יכרצל הדמעוה

 - ה״כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוח יפל הלווע ,רתיה 2 ןיב ,םיווהמה ,ןומוקמה דגנכ םישיפכמו םיצימשמ םימוסרפ

 4 .)״ערה 3 ןושל רוסיא קוח״ :ןלהל( 1965

 5 שפוחש ימ ,תרושקת ףוג אקוודש יתיהת ימצעלשכש ןייצא בגא תרעהב

 ,םלוא ;וז העיבת תועצמאב 6 ומצמצל לעופ ,״היטרקומדה לע הרימשה בלכ״ הנוכמש יט אוהו ,וילגרל רנ יוטיבה

 7 .דבלב רוהרה רדגב ראשית וז ההימת

8 

 9 םימוסרפ ינשב דקמתי ןוידה יכ תומכסהל םידדצה ועיגה 22.2.16 םוי תבישיב .4

 ,הליחתכל םתוא םסרפ 10 ימ וא ל״נה םימוסרפה תא ךרע ימ םהל עודי אלש ומיכסהו םידדצה ועידוה דוע .דבלב

 SHARE) 11(ףותישה רותפכ לע וצחל יכ ודוח םיעבתנה םלוא

 12 תורוש 4 דצל הפשא חפל ךלשומ ןומוקמה תנומת העיפומ וב ןושארה םוסרפה יבגל

 13 ודוה ןכו ;)״חפה םוסרפ״ :ןלהל( ״ןולביוה״ הלימב תחתפנ ןהמ תחא לכ רשאכ ללמ

 14 בלכ תנומת המסרפש קובסייפ תצובק לש ןושארה סוטטסל )LIKE(קייל ונמיס יכ

 15 .)״ינוירה רדסהה״ :ןלהל()״בלבלכה םוסרפ״ :ןלהל(ןומוקמה לע ויכרצ השוע

16 

 17 םימוסרפה וראותי ןלהל ,םירורב ויהי םירבדהש ידכבו ,בוטה רדסה ןעמל .5

 18 :תיתוזחה םתגצה ךות ,םתומלשב ואבוי ףא םהירחאלו ,ללמב

19 

 ״ןומוקמה תא המירחמ 20 םייתעבג״ קובסייפה תצובק ףדב סוטטס אוה - חפה םוסרפ ,ןושארה םוסרפה

 21 וכותבש הפשא חפ הארנ הבו הנומת יבג לע טסקט ללוכה

 22 :ןלהלדכ ןומוקמה

 23 םייתעבג יבשותב לזלזמ ןולביזה״

 24 םיבשותה תריחב תא דבכמ וניא ןולביזה

 25 ...אל רבכ ש״ברש םינפהל ךירצ ןולביזה
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 2016 טסוגוא 04

 
 ופי - ביבא לתפ םולשה טפשמ תיפ

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 יבשות םייתעבג יבשותב עגופ ןולביזה

 "!םיפירחמ םייתעבג

Misisess! 

*יזנ׳מ תילג ן

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 6 .ןומוקמה יבג לע 5 ויכרצ תא ליטמה ערוכה בלכ לש הנומת אוה ,בלבלכה םוסרפ ,ינשה םוסרפה

 תא םימירחמ ,שפנ 7 דע םימ ועיגה ,וזירכה םייתעבג יבשות !תושפכהל יד״ :בתכנ הנומתה תחת

 8 ״!ןומוקמה
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ניא ןולביזה םייתעבג •גשותב לזלזמ ןולביזה 1  דבכמ 
 ש״ברש םינפהל ךירצ !ולביזה םיבשותה תריחב תא

םייתעבג •בשותב עגופ ןולביזה ...אל רבב  
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 א׳׳ת ופי ־ ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳ג מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14

 

 4 :תואבה תולאשה 3 יתשב בתכ-ילע ולעוי םהיתונעט יכ םכסוה ,םידדצה ועיגה וילא ינוידה רדסהב .6

 5 דערה ןושל םיווהמ ,דרפנב דחא לכ ,םמצע םימוסרפה םאה .א

 6 דחא לכל וא םימוסרפה ינשל סחיב(תיבויח אהת ךכל הבושתה םא .ב

 7 ,ול LIKE תיישע וא ףותישה םצע םאה הלאשב טפשמה תיב ןודיי ,)דוחל םהמ

 8 .ערה ןושל השעמ םיווהמ

9 

 10 תיביטמרונה תרגסמה - ערה וושל

 11 לע וב עבקנש רוסיאה אוה ,ומש דמלמש יפכ ,ערה ןושל רוסיא קוח לש וביל .7

 12 .ערה ןושל םוסרפ

 13 :הנושל וזו ,קוחל 1 ףיעסב העיפומ ״ערה ןושל״ יוטיבה לש הרדגהה
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 א״ת ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14
 1 - לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל״

 ב הרטמ ותושעל וא ,תוירבה יניעב םדא ליפשהל )1(

 3 ;םדיצמ געלל וא זובל ,האנשל

 4 תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל )2(

 5 ;ול םיסחוימה

 6 הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל )3(

 7 ;ועוצקמב וא ודי חלשמב ,וקסעב ,תרחא

 8 ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל )4(

 9 .תינימה ותייטנ וא

 10 .״דיגאת וא דיחי - ■׳םדא׳ ,הז ףיעסב

11 

 12 ןיעמ איה הנושארה הפולחה :תופולח עבראמ תבכרומ ל ׳סה 1 ףיעסב הרדגהה .8

 םדא לש בוטה ומשב עוגפל 13 לולעה םוסרפכ ערה ןושל לש התוהמ תא ראתל ידכ הב שי .ףקיה תבחר לס־תפולח

 14 שולש .תוירבה יניעב ותכרעהב םוגפלו םירחא יניעב

 15 .ערה ןושל לש רתוי םייטרקנוק םירקמ תווהמ תורתונה תופולחה

 16 יוטיבה עיבצמ ךכ לעו ,קזנ לש ומויק חיכוהל חרכה ןיא תופולחה עברא לכב

 17 ,18.9.14 םויב ןתינ(ךברוא ןייד הנליא ר״ד ׳נ ינולפ 2121/12 א״נד :ואר( ״לולע״

 18 .)םיטפשמ םירגאמב םסרופ

19 

 20 ןושל לש המויק הנתמ הניא ערה ןושל רוסיא קוחל 1 ףיעסב הרדגהה ,קודו .9

 וניגב לטות אל יכ םא(ערה 21 ןושל בשחיהל תאז לכבו ,תמא תויהל םוסרפ יושע ךכיפל .םוסרפה תותימא-יאב ערה

 22 :ואר()קוחב תועובקה תונגהה ןמ תחא חכות םא ,תוירחא

 23 .))2002( 607 )2(ונ ד״פ,ןוסח הלייא ׳נ לפא תד 1104/00 א״ע

24 
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 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14
1 

 2 דוסי תויוכז יתש ןיבש תושגנתהל הנעמו יוטיב ןתיל דעונ ערה ןושל רוסיא קוח . 10

 לומ לא םוסרפה ןמ 3 עגפנה לש בוט םשל םדא לש ותוכז :ערה ןושלב ךורכה םוסרפ השענש םוקמ תרצונש

 5 .יוטיבה שפוח 4 לע שגדב תאזו ,םינוש םימוסרפב םינומטה םיסרטניאהו תויוכזה

 6 וב ועבקנו ,התוער ינפ לע תחא תוכזל תופידע ןתונ אל ערה ןושל רוסיא קוח

 7 .םינוש ןוזיא ינחבמ

8 

 9 א״ע -ב ןתינש ןידה קספב ןוילעה טפשמה תיב ירבד תא הז ןיינעל ריכזהל יואר .11

 10 :)םייטפשמ םירתאב םסרופ ,4.8.08 םויב ןתינ(יקסנרש ׳נ ןמלדונ 89/04

 11 ,םדאה תויוכזבש תולענה תויוכזה ןמ אוה יוטיבה שפוח״

 12 אלש ףא ,אנד תמדקמ דוע הקוספה הכלהב רכוה רשא

 13 דובכ :דוסי קוחב ונמנש םדאה תויוכז רדגב שרופמב ללכנ

 14 ותוכז יוצימבש תובישחה תא אטבמ אוה .ותוריחו םדאה

 15 ינויח אוה .ימצע יוטיבלו תישיא הימונוטואל םדאה לש

 16 תעבה לע יונבה ,יטרקומדה ךילהה לש ותוניקת תחטבהל

 17 דוסי הווהמ אוה ;םדא לכ לש תישפוחה העדהו ןוצרה

 18 ךילהב ,תוישפוח תוריחבב רחבנה ןוטלשל ישעמו ינויער

 19 לש הברה ותובישח ףרח .הריחבו העד שפוח ורקיעש

 20 ופקיה ,הרבחה לש הייחבו טרפה לש וייחב יוטיבה שפוח

 21 ירפכ םיעבקנ ויתולובג .לבגומ יתלב וניא הז שפוח לש

 22 ,טרפה לש תורחא תורכומ םדא תויוכז ןיבל וניב ןוזיא

 23 ,םירחא םיבושח םיירוביצ םיסרטניא ןיבל וניבו

 24 םוחת ,וז תירשפא תודדומתה חבונ .דגנמ דומעל םייושעה

 25 יושע ופקיהו ,דיחא יניא יוטיבה שפוח לש ותושרפתה

 26 וא תוכזה לקשמלו ביטל םאתהב וינעל וינעמ תונתשהל
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 34 ךותמ 7 דומע

 ופי ־ ביבא לתב סולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א׳׳ת
 2016 טסוגוא 04

 .״).״ רנקנד ׳נ ריבג ןב 10520/03 א״ער( דדומתמ אוה ודגנכש ךרעה

 ערה וושל חותינל םיבלש

 קוחל 7 ףיעס( ״עגפנה תלוז רתוי וא םדאל ערה ןושל םוסרפ" םה תיחרזא הלווע לש המויקל םיאנתה .12

 :םיבלשב השעת ערה ןושל חותינל הניחבהו )ערה ןושל רוסיא

 הלועה תועמשמה תא ונממ בואשלו ,יביטקייבוא רשקהב יוטיבה תא שרפל שי ,םהבש ןושארב

 .ריבסה םדאה לע תולבוקמ הדימ תומא יפ לע ונממ

 ויב רומאה לע ןהו ,םישרופמה םוסרפה ירבד לש טושפה םנבומ לע ןה ןיעשהל שי וז תונשרפ

 ;)ערה ןושל רוסיא קוחל 3 ףיעס( ריבסה םדאה יניעב שרפתהלו לבקתהל יושע הז לולכמש יפכ ,תורושה

 1-2 םיפיעסב םתרדגהכ "ערה ןושל״ו "םוסרפ״ה תודוסי םימייקתמ םא ןוחבל שי ,ינשה בלשב

 .קוחל

 ,םוסרפה לע תונושה תונגההו רומאה רוסיאל םיגייסה תלוחת תא ןוחבל שי ,ישילשה בלשב

 לש ותוירחא תא לולשל היושע ןהמ ימ תלוחת רשא ערה ןושל רוסיא קוחל 15-13 םיפיעסב תועובקה

 ,לשמל ,וגוויסלו יוטיבה תונשרפל סחייתמה ביכר לולכל יושע הז בלש םג .ערה ןושל םוסרפל םסרפמה

 ;תיטנבלרה הנגהל ותמאתה םשל ,העד לש יוטיב וא הדבוע לש יוטיבכ

 ,םימדוקה םיבלשה תשולש יאנת תא םוסרפה אלממ םא ,יעיברה בלשבו

 .עבותל יוארה יוציפה תלאש םכותבו ,םידעסה תלאש תנחבנ ,ערה ןושל ןיגב יארחא םסרפמהש עבקנו

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 שפוחל תוכזה ןיבל בוט םשל תוכזה ןיב יתקוחה ןוזיאה ןורקע שלוח הלא םיבלש תעברא לכ לעש ןבומ .13

 .)558 )3(חנ ד״פ ,׳ץיבוקיצרה ,ג מ״עב וקוש תשד 4534/02 א״ע :הז ןיינעל ואר(יוטיב
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 ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

1 

 2 טגרטניאה ודיעב ערה וושל

 3 לכל שיגנו ןימז ,םילבכב היזיוולטמו ,יטוחלא רודישמ לידבהל ,טנרטניאה .14

 4 .יתועמשמ יגולונכט םוסחמ ילבו הכומנ תולעב ,יברעמה םלועב שמתשמ

 5 םירסמ ריבעהל ןתינ ;תיתימא תועמשמ תונובירל ןיא ;תולובג טנרטניאל ןיא

 6 .תועמשמ ןיא יזיפה קחרמלו ,ץראה רודכ יבחר לע רחאל דחא םוקממ םיידימ

 8 .םירחאל תוזחתהל ףא 7 וא תוימינונא לע רומשל םילוכי הב םישלוגהו תילאוטריו איה טנרטניאה תשר

9 

 10 תחקל דיחיה ינפל בחר חתפ תחתופ ,היזיוולטבו וידרכ אלש ,טנרטניאה תשר .15

 11 .תלבגומ יתלב הצופתבו ןירשימב ורבד תא רמולו ירוביצה חישב קלח

 תא רמול לכוי דיחי 12 לכ .רבוד םג ןיזאמ םג היהיש לוכי דיחיהו ,לוכה ינפב המיבה תא החתפ תשרה

 13 .ורבח וניאש ימ לעו ורבח לע עיפשהלו ורבד

 14 תותשרב םויה רמאנ ,םירבח ןיב חישב הפקה תיבב רבעב רמאנש המ

 15 טקפא תווהל םילולעה םינוירטירק תעיבקב רהזיהל שיש עבקנ ןכ לעו ,תויתרבחה

 ,27.10.14 םויב ןתינ( 16 ןרוק ׳נ ירשא 11289-09-13 א״ת :ואר לשמל ךכ(טנרטניאב יוטיבה שפוח לע ןנצמ

 17 .)םייטפשמ םירתאב םסרופ

18 

 19 טנרטניאה תשר תא ןוילעה טפשמה תיב הניכ ,רחא רשקהב םלוא ,ןיינע ותואב .16

 20 :הל םיפתוש לוכהש השדחה ׳ריעה רכיכ׳כ

 21 חותפו לבב יוצמ - ילאוטריווה בחרמה - שדחה םוידמה״

 22 תותשרה ךותבו תימלועה תשרה ילג לע השילגה .״.לבל

 23 ׳הנזאה׳ ,ותרבעהו עדימ תלבק םירשפאמ - תויתרבחה

 24 אופא והז .תוימצע תועד לש ןתעמשהו םירחא לש תועדל
 25 ןויוושה ןורקע תא םג םדקמה קהבומ יטרקומד יעצמא
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 ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ׳׳עב תרושקת יליידינ 19430-03־14 א״ת

 1 לעופבו תינוטלש תוברעתה ינפב םוסחמ ביצמו

 2 התואב קוקז וניא רוביצה ....יוטיבה שפוחב תיביטלוגר

 3 ...םירחא ותושרל םידימעמש המרופטלפל רבעבכ הדימ

 4 ולשמ ׳ןותיע׳ רוציל לוכיו יאשר רוביצה ינבמ דחא לב

 5 ;ידיימ ;שיגנ יעצמאב אופא רבודמ ...ורבד גולבב תתלו

 6 ״ ...הכירעו ןוניס לוטנ תופוכתו םייפרגואיג תולובג לוטנ

 7 םויב ןתינ ,יס .יט.א קרב ׳נ רומ ימר 4447/07 א״ער(

 8 .)םייטפשמ םירתאב םסרופ ,25.3.10

 9 .)״רומ ימר ןיינעב ןידה ־קספ״ :ןלהל(

10 

 11 תונימז לש תוחתפתההמ קלחכו ,טנרטניאה תשר לש םיטלובה תונורתיה דצל .17

 12 ,״עדויש דחא״ תויהל ,םישרהל ,טלבתהל ךרוצה םג אוה ,הלש יאוול רצותו ,תולוקה

 13 הצור דחא לכ .קבאמ ליבויש ימ תויהל ,האחמה תא ,העדה תא ליבויש הז תויהל

 14 לוהרוו ידנא ינקירמאה ןמאה עבטש ןושל חנומ ,הליהת תוקד 15 ןתוא תא לבקל

 15 ־ רתויה לכל ־ תוכזל אוה ןוצרהו ,הנושו רתוי ריהמ בצקה ,םויכ םלוא ,1968 תנשב

 16 .הליהת לש תוינש 15 ןתואב

 ידכ לכהו רתוי תינוציק 17 ,רתוי תינפקות ,רתוי המר הפשל ליבומ יפוסניאה בחרמה ,בצקה ,תועדה יוביר

 18 .הליהת לש תוינש ןתואב תוכזל

19 

 20 ריבג וב רמתיא 10520/03 א״ער(םויה לש בוחרה תפש אוה לומתא לש ףודיגה .18

 21 םיטוב ,םימר םיתיעל תולוקהו )םייטפשמ םירתאב םסרופ ,12.11.06 .רנקנד ׳נ

 רוכזל ןוכנ ,תואיצמה 22 חרוכמו ,שדחה ןדיעב ךא ,הלוע הלוכ הרבחה לש תושיגרה ףס ךכמ האצותכו םימילאו

 24 .תוינש 15 ןתוא ףולחב היישנה םוהתל 23 וגגופתיו םה ומלעיי ,םיעמשנ הרירב תילבש םימרוצ תולוק םגש

25 
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 ופי ־ ביגא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14 א״ת

 םלוא ,טנרטניאב ערה ןושל רוסיא תלאשב ןוידל תונורחאה םינשה ךרואל ושרדנ טפשמה יתב .19

 רומאכ ,"םיבייחתמה םייונישב" לחומ ןיינעב ןוידה םויכ רשאכ ,ידוסיו קימעמ ןובילל התכז םרט היגוסה

 :רומ ימר ןיינעב ןידה־קספב

 םילחהל בוטמ םימייקה ערה ןושל יניד לש יואר ןוכדע רדעהב"

 לש הבוחרב יאנג תאירק לכ אלש םשכ ...םיבייחתמה םייונישב

 הנוגמו הנגמ םוסרפ לכ אל ךא ןכ ,העיבת תליע המיקמ ריע

 "הליע הווהמ טנרטניאב

 ,תויואר וא תויוצר חרכהב ןניאש תואצותל ליבוהל םילולע םיבייוחמ םייוניש םתוא םג ,ךכ וא ךכ

 תנשב םתקיקח תעשל םיפי ויהו אצמנב ויהש םימוסרפל תוסחייתה ,ינכדע יתקיקח רדסה רדעהב רשאכ

 ןדיעל םיאתמה ילכ םהב אוצמל םיתעל השקתנו ,םייח ונא וב םלועל דוע םימאות חרכהב םניא ,1965

 םינוקיתל סחיב ותעד ןתיל קקוחמה לעש קפס ןיאו ,ןמזה םע ךליו רבגתי ישוקה .שידחה יגולונכטה

 .טנרטניאה ןדיעל ערה ןושל רוסיא קוח לש ותמאתהו םיבייחתמה

 שפוח ןיבש ןוזיאה תלאש תא ךא ינפל ביצמ אל ,הז ןיד קספ תרגסמב ינפלש ןוידה ,ןכ יכ הנה .20

 תולאשה קרפה לע תודמוע ונניינעב אלא ,ערה ןושל רוסיא קוחב עבקנש יפכ בוט םשל תוכזה ןיבל יוטיבה

 ול רשאו ינולפ ידי לע השענש )ערה ןושל הווהמ ,ומצעלשכ ,אוהש החנהב(םוסרפ םאה ןוחבל שי ןתרגסמב

 עבתנה ץחול וא - Like -ה רותפכ לע עבתנה ץחול וילעו ,קובסייפ תיתרבחה תשרה תרגסמב עבתנה ףשחנ

 םיקמ ,םירחאל ןושארה םוסרפה ץפומ םירומאה םירותפכהמ דחא לכ לע הציחלה םעו ,ףותישה רותפכ לע

.ערה ןושל תלווע ןיגב עבתנה ותוא דגנכ העיבת תוכז עגפנל
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 ופי ־ גיבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳ג מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת
 2016 טסוגוא 04

 ערה וושל םיווהמ ווירה אושנ םימוסרפה סאה

 :ערה ןושל םיווהמ םימוסרפה םאה תישאר ןוחבל שי ,םידדצה ןיב תומכסהה יפ לע .21

1 

 חפה םוסרפ

 תטישל ערה ןושל םיווהמ םימוסרפה עודמ וימוכיסב ריהבהלו ריבסהל הסנמ ,םידדצהמ דחא לכ .22

 :םיעבתנה תסרגל ,ערה ןושל ידכ םילוע םניא עודמו ,תעבותה

 תא גיצהל הניה ןולביזה םוסרפ תרטמ"." :חפה םוסרפל סחיב םירבדה תא ךכ הגיצמ ,דחמ תעבותה

 םילמסהמ דחאב שומיש השוע ףולביז׳ חנומה ...םיבלכ תאוצל ההז תינושלה ותועמשמ רשא ,לבזכ ןותיעה

 ליכהל לולעה ,תלוספו תויראש לש לילב ליכמה ,ער חיר ףידמה ,׳לבזה חפ׳ - לזלזמה סואימה לש םייזכרמה

 ."תולחמו םיקדייח לש זוכיר

 ררועיש חנומב שמתשהל רחבו היצקובורפ עצבל רכיב םסרפמה יכ תנייצמו תעבותה הכישממ דוע

 ,התנעטל ,תררועמה ,"ןו-א" תמויסה תא הלימל ףריצ רשאכ ,רתויב תינוציקה הרוצב ארוקה לש ותדילס תא

 ."ןודוהי -ידוהי” תילילשה היצטונוקה תא

 !שממ ךכ

3 

4 

5 

6 
7 

3  

9 

10 

11 

12 

 תרסח תוחלתשהב רבודמ אלא תימיטיגלו תיניינע תרוקיב תחיתמב רבודמה ןיא תעבותה תטישל .23

 .זובלו געלל הרטמכ ןומוקמה תא םישלו ,תוזבל ,ליפשהל התרטמש ןסר

 ןפואב תוילילש תונוכת ןומוקמל סחיי ריבסה ארוקה יכ איה ,תעבותה תטישל ךכ ,םוסרפה תרטמ .24

 המרו תוכיא רדעה ,תוניגה רדעה ,תונימא רדעה ןהבו ,ינוציק
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 ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 סינכי אל ריבסה ארוקה יכו דחוימב הדורי ׳חאו לואש ׳ג מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14 א״ת
 .האירקל יוארה יתוכיא יניצר ןותיעמ לידבהל ,"ןולביז" ותיבל

 ןובלע הווהתו ודובכב עגפת ףולביז׳ תאירק ןפ ששוח ריבס ארוק" יכ תנייצמ תעבותה

 ."היצנגילטניאל

 האנשל הרטמל ותוא השועו ןומוקמה תא ליפשמש ינעגופ םוסרפב רבודמה ,תעבותה תטישל ,ןכלו .25

 קזנ בסמו ןומוקמהמ םימסרפמו םיארוק לש קוחירל סרוג ןכש תעבותה לש היקסעב עגופו ,געלל וא זובל

 .רומחו םוצע ילכלכו יתימדת

 הפשב "הפשאה חפ" למסה לש ותועמשמ תא םינחובו םיכלוה ,םיגילפמ .דדיאמ סיעבתנה .26

 רשאו תשרדנ הניאש תלוספ" ,דחוימב ךומנ רמוח לע זמרל יושע "הפשא חפ" יכ םידומ םיעבתנה ;תיתוזחה

 הז דומנ רמוח אקווד" םתטישל רשאכ תונמואה תוזוחמל םיגילפמ ולחה םלוא ,"הנממ רטפיהל שקבמ םדאה

 .״״.םיבושח םייתרבח תונויער אטיבש יתועמשמ רנא׳ז גציימ

 .הפשאה לש הנרק תא ולעה ,הפשאה חפמ ואצוהש םיצפח םהב םיגצימל תואמגוד וגיצה םיעבתנה .27

 הריבנב ףסא םתוא םיצפחב ,םתנעטל ,שמתשהש וסאקיפ ולבפ ןמואה תא םדצל וסייג ךכ ךרוצל

 .םירזחוממ םירמוחמ תונמואב קסעש סנו׳ג רפס׳ג לש ותונמוא תא גיצהל וחרט ףאו ,הפשא חפב

 קיו ןמאה לש ותומדב קסועה "לבזב תונמא" טרסה תא וגיצהו עונלוקה תונמאל ונפ םג םיעבתנה .28

 ךומתל ידכ לכהו ,תויתורפס תואמגודל םג ורבעו ,הפשאל וכלשוהש םירמוח רזחממכ םסרפתהש זינומ

 .םיבר םירצוי לש םהיתובשחמל רורדו םנוימדל רוקמ השמיש הפשאה חפ תלוכת יכ םתדמעב
34 ךותמ 12

 



 34 ךותמ 13 דומע
04  2016 טסוגוא 

...er/NGCSViewerPage.aspx?DocumentNumber=ae592fb4480741efab5cf2e902d4ce01 04/08/2016 

 

 

23 

 
 ופי - גיגא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14 א״ת

 1 רישע יומידל רשקתהל יושע ״לבז״ לש רואיתה םצע ,םיעבתנה תטישל ,ךכו

 2 .יתוזחה יוטיבה שוריפ תא םירישעמ רשאו רמוחה לש םימדוק םילוגלג רכזאמש

3 

 4 אל יכ הנקסמל םיעיגמו ותוא םינחובו םיחתנמ םיעבתנה ,חפה םוסרפל סחיב .29

 5 בצועמ יומידה רשאכ רקיעב״ ,תעגופו הליפשמ תועמשמ הפשאה חפל סחייל ןתינ

 6 ,״יבויח ןויקינ טקייורפל בצועש יומידמ חוקלו יטטסאו יקנ ןפואב

7 

 8 רמאי טפשמה תיבש תע העיגהש -םידדצה יפמ ועמשנש הלאה םירבדה רחא .30

 9 ;םהל סחיב ורבד

 10 רשקהב יוטיבה תא שרפל שיו ,יביטקייבוא ןחבמ אוה ,רומאכ ,ןחבמה

 12 .ריבסה םדאה 11 לע תולבוקמ הדימ תומא יפ לע ונממ הלועה תועמשמה תא ונמט בואשלו ,יביטקייבוא

 13 .אל ותו אה

14 

 15 תא גיצהל הדעונ אל ודצל הפשאה חפו ובש בותיכה םע ,חפה םוסרפ תגצה .31

 16 לכו ,תיבויח הרטמל יתוזח יתונמוא טקייורפמ קלחכ ולוכ םוסרפה תאו ןומוקמה

 17 .תיחדנ הז ןיינעב הנעט

 18 .הפשאה חפב אוה ומוקמש ,הדורי המרב ןומוקמב וגיצהל דעונ חפה םוסרפ

 19 חפ ךותב ןומוקמה לש יתוזחה יומידה תא ןיבה אל ריבסה ארוקהש לככ

 20 ,)םסרפמה תניחבמ(ןוכנה םוקמל יומידה תא ליבוהל ול עייסמ בותיכה ירה ,הפשאה

 21 .היצנו ריעב הלנאיבה - םיעבתנה ןועיטל דובכה לכב - ונניאשו

22 

 .ערה ןושל הווהמ חפה םוסרפש עבוק ינא - ךכשמ .32

24 
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 ופי - פיפא לתפ םולשה טפשמ תיפ

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

1 

 2 בלבלכה םוסרפ

 3 ;םתטישב זוחאל טפשמה תיבמ םישקבמו םידדצה םיגילפמ הו ןיינעב סג .33

 המכ ונממ קחרתהל 4 שיש רבד .לעוגו תפוניט ,סואמ יומיד אוה האוצ לש יומיד יכ תנייצמ תעבותה

 5 .רתויש

6 

 7 הרזח ,ןושארה םוסרפל סחיב וננמז תב תונמואב תולתהל ורחב םיעבתנה םא .34

 לעוג תשוחת ,תישילש 8 היצטונוק תוררועמ האוצש ונל תוארהל תנמ לע םיכלמהו םיאיבנה ימיל דע תעבותה

 9 הריכזהו )זכ ,חי ב םיכלמ ןכו ,ח ,חכ והיעשי :ואר(יוזיבו

 םדא תאוצל התוושוהש 10 ךות ,סואמ רבדל למסכ םיבלכ תאוצ דחוימב הניוצ ,תוכרב תכסמב ,ילבבה דומלתבש

 11 .םיריזח תאוצו

 12 בלכ לש םוליצ הבו הנומת יכ קלוח תויהל לוכי אלו קפס ןיא ,תעבותה תטישל

 13 הרטמל הל המש רשאו הזבמו הליפשמ הנומת איה ,ןומוקמה יבג לע האוצ ליטמ

 15 .״התרה קחרממ 14 ףאו״ העיגנ חווטמ ונממ קחרתהל ,ןותיעהמ םהידי קלסל הנומתה יפוצ לכל םורגל

16 

 17 הפשב שרופמ וא ארקנ םיכרצה תיישע טקא״ש םיריהבמ ,םדצמ םיעבתנהו .35

 םישמתשמ תיתוזח הפש 18 תועצמאב יוטיבב םיקסועה ללכו םיבצעמ ,םינמא רשאכ ,״יתאחמ טקאכ תיתוזחה

 19 .םתאחמ תא אטבל ידכ ףוג תושרפהב

 ,האוצ תועצמאב ותאחמ 20 תא ןמאה אטיב ןהב תונמוא תודובעל תונוש תואמגוד ואיבהו וחרט םיעבתנה

 21 קר איבהל וכסח אל ףא םיעבתנהו ,יתרוקיבו יתאחמ יוטיבכ

 22 לש ויתוריציל ונפ םג אלא ,ףוג תושרפהב שומיש התשעש תיתוזח תונמאמ תואמגוד

 23 .םיתמל םייחה ןיב לדבהה תא גצייל ידכ ,תושרפהב יתורפס שומיש השעש ןיול ךונח

 יוטיבכ אלו ןותיעה רגנכ 24 יתאחמ יוטיבכ בשחיהל יושע״ אלא ינשה םוסרפה ןיא - םיעבתנה תטישל

 25 .״תיטפשמה ותועמשמב ערה ןושל
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 וסי ־ ביבא לתב םולשה טבשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

1 

 ב ;וז ףא וז אל .36

 תועמשמ תא הבחרהב 3 ונחב ףא אלא ,ןומוקמה יבג לע בלבלכה לש ויתושרפהב וקפתסה אל םיעבתנה

 5 .הבהאהו 4 תונמאנה ,הרשויה תא למסמש ,תיתוזחה הפשב בלכה יומיד

 תא הריציה לא 6 איבהל רשפיא״ בלכה רויצב שומישהש איה ,ןיינע לש ופוסב םיעבתנה תנקסמ

 7 תושרב הריציה תא ןיעטהלו םדאל תורכומה בלכה לש תונוכתה

 וב ןיא בלכה יומידש״ 8 אוה דמולמו קימעמ חותינ לש ופוסב םתנקסמו ,״תויתיב וא תונמאנ םיגדהל .הלמח

 רצי אל ינשה םוסרפה תא ךרעש ימינונאה 9 יאקיפרגהו בוטה םשב העיגפל וא הלפשהל יתוזח יוטיב םושמ

 11 .״ןומוקמה דגנכ יתאחמ 10 יוטיב רתויה לכל אלא ,ערה ןושל יוטיב

12 

 13 תיתריצי טלחהב םיעבתנה לש הגילפמהו תבחרנה םתונשרפ ;שובא אלו הדוא .37

 14 .שממ הב יתאצמ אל ,בושו בוש הב יתכפהו יתרזחש ירחא םג םלוא ,איה

 המ לע תיתונמוא 15 תרוקיבב אלא רבודמה ןיאש םיעבתנה ידי לע ןעטנש המש רמול אלא סונמ ןיא

 אל טפשמה תיב םלוא ,םירחא םי זוחמו 16 תומוקמל הבוטו הפי ,ימינונא ישילש דצ ותוא לש ״הריצי״ הנוכמש

 17 .הלבקמ

 18 הניא ,בלבלכה םוסרפ לש הליגרהו תיביטקייבואה ותניחב ,יוארה דובכב

 19 תוכורעתבו םלועב םיליבומ םינואיזומב המוקמש האחמ תריציכ בשחיהל הלוכי

 20 .תודדונ

 21 ודצלו ןומוקמה יבג לע ויכרצ השועה בלכ לש הקיפרגב אלא רבודמה ןיא

 22 .״ןומוקמה תא םימירחמו שפנ דע םימ ועיגה״ יכ ריבסמה בותיכה

 רתויב בוטה ודידי ,בלכה 23 תא גיצמש ימכ םוסרפב תוארל ןיא ;תילכלכ וא תיתרבח האחמב רבודמה ןיא

 25 .תוינפוגה ויתושרפהל דבוכמו יואר 24 עצמ שמשיש תנמ לע ןומוקמב אקווד רחבש ימכ ,םדאה לש
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 ופי ־ ביבא לתב םולעה טפעמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידיג 19430-03־14 א״ת

1 

 2 יפלכ תילילש תוסחייתהב אלא רבודמה ןיא יביטקייבואה ןנובתמה ןחבמב .38

 3 ינא ךכשמו ,ןנובתמה לש ותנובת תא סלקלו געלל םישת תרחא תונשרפו ,ןומוקמה

 4 .ערה ןושל וניהש םוסרפב רבודמהש עבוק

5 

 6 םוסרפ(ינשה ןהו )חפה םוסרפ(ןושארה ןה ,םימוסרפהש יתעבקשמ ,ןכ םא .39

 7 קייל תיישע וא ףותישה םצע םאה התע ־ ןוחבל שי ,ערה ןושל םיווהמ )בלבלכה

 8 .ערה ןושל השעמ םיווהמ

9 

 10 םיפותישו סיקייל ,קובסייפ לע

 11 תשרל סחיב יתיצמתו יללכ רבסה הרצקב אבוי ןלהל ,רסח אצמא אלש תנמ לע .40

 12 .קובסייפב םישענש םימוסרפל ףותישה לעו קיילה ןומיס לע ,קובסייפ תיתרבחה

 13 רשקב תנייפאתמה ,םלועב הלודגה תנווקמ תיתרבח תשר איה קובסייפ

 14 .םישנא ןיב ילאוטריוה

 15 תונומת םיללוכ ללכ־ךרדב רשא ,םיישיא םיליפורפ םירצוי םישמתשמה

 ןעמנהו ןעומה קרש 16 ךכ ,יטרפ ןפואב שמתשמה םע רשק רוציל ןתינ .םיישיא ןיינע ימוחת תמישרו תוישיא

 ,םירבח תוצובק רוציל םג ןתינ .לוכ יניעל 17 תויולג תועדוההש ךכ ,יבמופ ןפואבו ,החישה תא תוארל םילוכי

 18 קרו ךא ליפורפב הייפצה תא תוליבגמה

 19 ."םירבח״כ םירדגומה םישמתשמלו תשרה התואמ םישמתשמל

20 

 21 ,תושוחת יוטיבל ילכ אוה )Facebook Status:תילגנאמ(קובסייפב סוטטס .41

 22 .)״סוטטס״ :ןלהל(המודכו תונויער ,תובשחמ

 23 .םינוטרס וא תונומת ,בותכ טסקט ליכהל לוכי סוטטסה
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 ופי - :ביבא לתב סולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ׳׳עב תרושקת יליידינ 19430־03־14 א״ת

 אוה ותוא רסמל םאתהב 1 ןכו שמתשמה לש ונוצרל םאתהב הנתשי קובסייפל הלעומה סוטטסה ךרוא

 עיפוי ןכו ולש )wall(ישיאה ריקה יבג לע עיפוי 2 אוה סוטטסה תא ןכדעמ שמתשמה רשאכ .ריבעהל ןיינועמ

 4 .)״news feed״ :ןלהל(וירבח 3 לש )news feed(םיפטושה םינוכדעב

5 

 6 בישהל םילוכיו םהירבח לש םינושה םיסוטטסל םיפשחנ קובסייפ ישמתשמ .42

 7 .תונוש םיכרדב םתעד תא עיבהלו

 Like) 8(׳יתבהא׳ ,)Comment(׳הבוגת׳ :ןה םהינפב תודמועה תויורשפאה

 Share). 9(׳ףותיש׳ו

10 

 11 בתכנה םע תוהדזה וא הכימת עיבהל החונו הריהמ ךרד איה ׳יתבהא׳ היצפואה .43

 12 .סוטטסב

 13 תא ץיפהלו חולשל רבודמה סוטטסב ןנובתמל תרשפאמ ׳ףותיש׳ היצפואה

 14 .קובסייפ תשרב םיפסונ םישנאל סוטטסה

15 

 16 ומכ ,רותפכה תועצמאב עיבהל ןתינ ןתואש תושגר דוע ופסונ 2016 ראורבפב .44

 17 .המודכו הבהא ,סעכ

 תמסרפתמה הבוגת לכב 18 ,קובסייפב ולש סוטטסב ליפורפ לעב םסרפמש דומע לכב םימייק םירותפכה

 19 .קובסייפב חתפנש אשונ ףד לכב ןכו דומעל

 20 .)תירבעה הפשב ״הידפיקיו״ רתאב ״קובסייפ״ ךרעה תא הז ןיינעל ואר(

21 

 22 סיקיילה רפסמב דדמיתו לוכי סוטטס הכז הל תוירלופופה תדימ ;דועו תאז .45

 23 וא רתוי םיבר םיקייל רובציש לככו ,ול ושענש םיפותישה רפסמב ןכו ,הכז אוה הל
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 ופי ־ גיפא לתפ םולשה טפשמ תיפ

 2016 טסוגוא 04
 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 .ירוקמה ובתוכ יניעבו םיננובתמה ברקב ׳ותחלצה׳ לע רבדה דיעמ ירה - רתוי םיבר םיפותיש

 לגעמל םדא לש ופריצ רשאכ ,"רבח" חנומה תא שדחמ רידגמ קובסייפהש ורמאיש ולאכ ויהי .46

 השקב״ב רחאל הינפ ידי לע וא ,דחאה דצהמ "תורבח רשא" רותפכ לע הציחל תועצמאב( קובסייפב םירבחה

 תורכה לכ היהת אלו לוכי רשאכ ,"םירבח״ל ידיימ ןפואב םיינשה תא ךפוה ,)ינשה דצהמ "תורבחה תא רשאל

 .תילאוטריו אלא ,םיינשה ןיב תיתימא

 םוסרפ םיווהמ - SHARE וא קייל םאה

 ןושלב הלווע ועציבש ימכ םיעבתנב תוארל שי םאה איה ןידה קספ תרגסמב ןוידל תודמועה תולאשה .47

 תאזו ,ובתכ סה אלש ינעגופ סוטטסל סחיב קיילה רותפכ לע הציחל לשב ךא ,תעגפנה איה ,תעבותה יפלכ ערה

 .עגפנה דגנכ ערה ןושל םסרפש ימכ

 ינעגופ סוטטסל ףותיש ועציבש רחאל ערה ןושלב תוירחא םיעבתנה לע ליטהל שי םאה איה ,ןכו

 .תעגפנה ,תעבותה דגנכ ערה ןושל ומסרפש ימכ תאזו ,רחא בתכש

 עגונה לכב ,םימוד םינייפאמ ילעב השעמל םלוא ,םה םינוש םיניינע ינש ףותישהו קיילה - הרואכל .48

 הלאשב ןודל שיו ןכ לעו ,םהילע הציחלב ינעגופה סוטטסל םיפשחנש םישנאה לגעמ תבחרה טנמלאל

 הציחל םצעש הדבועה לשב תאזו ,דרפנב ןיינע לכ לש םינייפאמל תינטרפ תוסחייתה ךות דחואמב תינורקעה

 ותוא לע םיצחולה לש םהירבחל האלה אוהש תומכ ןושארה סוטטסה ץפומ ,ל״נה םירותפכה ינשמ דחא לע

 .ןלהל רומאכ ,רותפכ
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 ופי - ביגא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו ;׳ואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 1 םתועמשמ - SHARE הי קיילה רותפכ לע הציחל

 2 :ןלהל(עגפנה ,רחא יפלכ ערה ןושל הווהמה קובסייפב סוטטס םסרפמ ינולפ .49

 3 .)״ןושארה סוטטסה״

 4 .)״רפחה״ :ןלהל(ורבח לש news feed -ב עיפומ ןושארה סוטטסה

 5 .ודיצלש קיילה רותפכ לע ץחול ןושארה סוטטסל ףשחנ רבחה

 רבעומ ,קיילה השענ ול 6 ןושארה סוטטסה ,ומצע סוטטסל רבחה לש תוהדזה וא הכימתה תעבהל רבעמ

 7 ,רבחה לש וירבח לש news feed -ל )תפסונ םעפ( אוה םג

 8 ךכ ,קייל הזה סוטטסל ושע )םירחאו(רבחהש הדבועה ןויצ ךות ,קיילה השוע

 10 .)קיילה 9 רותפכ לע הציחל לכב הלילח רזוחו(םיפסונ לש םתעידיל רבעומ ןושארה סוטטסהש

11 

 12 .״ףותיש״-ה רותפכ לע ץחול רבחה ־ רחא הרקמבו .50

 13 -ב עיפומו רבחה לש וירבח םע ףתושמ ןושארה סוטססה ,הז םירבד בצמב

news feed 14 .ףותיש ל״נה סוטטסל השע רבחהש הדבועה ןויצ ךות ,םהלש 

 15 בתוכה ימ ןויצ ךות ,האלמה ותרוצב עיפומ ןושארה סוטטסה - הרקמ לכב .51

 16 םיפסונ לש םתעידיל רבעומו ץפומ אוה םלוא ,)ונינפלש אמגודב ינולפ ותוא(ירוקמה

 17 .)ףותיש םא ןיבו קייל הז םא ןיב( םינושה םירותפכה לע הציחל םצעב

18 

 19 םוסרפ הווהמ םאה - ףותיש וא ?ייל לע הציחל

 20 ,קיילה רותפכ לע הציחלה תלועפ םצע ירה ,ליעל יתרהבהו יתיארהש יפכ .52

 תעצבמה( ףותישה רותפכ 21 לע הציחל וא ,)עגפנה תלוז(םישנא לש ףסונ רוביצל ןושארה סוטטסה תא הריבעמה

 עבקנ םש ערה ןושל רוסיא קוחל )2()ב( 2 ףיעס 22 תוארוה רואל תאזו ,״םוסרפ״ תווהל ידכ ,)הלועפ התוא תא

 23 התיה םא ערה ןושל םוסרפכ םיאורש

 24 .עגפנה תלוז םדאל עיגהל תוביסנה יפל ,היה יושע בתכהו ,בתכב
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 ופי - :ביבא לתב םולשה טפשמ תיב
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1 

 2 המ םע רבעב דדומתהל טפשמה יתב וחילצה דציכ תוארל הז רשקהב ןיינעמ .53

 3 תא ואר תונושארה םינשב רשאכ ,״טנרטניאב םימוסרפה״ ףרוגו ינללוכ ןפואב הנוכש

 4 :ואר(ערה ןושל רוסיא קוחב חנומה תרדגה ןיינעל ״םוסרפ״-כ טנרטניאב םוסרפה

 5 ׳נ ןורוד )אבס רפכ םולש( 7830/00 א״ת ;ןלוג ׳נ ןמסיו )ביבא לת םולש( 145/00 פ״ק

 6 22.4.07 םויב ןתינ( טנרטניא תועידי 'נ רומ ימר )הפיח יזוחמ( 850/06 ע״רבו ןרופ

 ןושל רוסיא קוחב ״םוסרפ״ 7 חנומה תרדגה״ש תימע ׳י טפושה דובכ טפושה רמוא םש םייטפשמ םירתאב םסרופ

 ויה טנרטניאב םימוסרפל תוסחייתההו ,״טנרטניאה תשרב 8 םוסרפ םג היפנכ תחת סינכהל ידכ היד הבחר איה ערה

 9 זאמש ףא לע ,םיינללוכ

 10 וסנכנ ונייחלו ,החתפתהו התנתשה תואיצמה זאמו םינש ופלח םירבדה ובתכנש

 ״טנרטניאב םימוסרפ״ דועו 11 דועו םיפותישה ,םיקיילה ,םיסוטטסה ,ינורטקלאה ראודה ,םימורופה ,,תויבוגתה

 13 .עגמה ךסמ לע הדלקהה 12 תוריהמב ינשל דחא עגרמ תשדחתמו הלדג ךא םתמישרש

14 

 15 הנתשמ תואיצמב סוח תונשרפ לע

 16 ןוחבלו ,תיגולונכטה תוחתפתההו םייונישהמ םלעתהל אלש סונמ ןיאש המדנ .54

 17 ותונשרפו ,ערה ןושל רוסיא קוח תוארוה לש הקימעמ האירק ךות הלאשה תא

 18 .הנתשמה תואיצמל םאתהב

 לומתאה םוי לש תוכלהו 19 קוח-ירבד ןיב ווהתנש םירעפ םע דדומתהל טפשמה-יתב ושרדנ םלועמו זאמ

 םתומדקתהו ,םה לומתא-לש קוחו טפשמ םלועל 20 ,קוחהו טפשמה רשאכ .טפשמה םוי לש םייחה תועפות ןיבל

.תררחסמ תוריהמב םיתעל ,תעה לכ תכלוהו הנתשמ וז ,תואיצמה וליאו .איה 21 תבשוחמו הריהז ,תיטיא תומדקתה

 22 

23 

 24 לש ןתעיבק םימידקמ היגולונכטהו עדמה יגשיהש...״ איה םלועה ךרד ,ןכא .55

 25 לעש אלא ״תעל תעמ קקוחמה ידיב םיעבקנה ןיד-ירדסהו הרבחב תוגהונה תומרונ

 26 ןיב רעפ רצוויהב םגו ,הנתשמה תואיצמה םע ומצע תונשל טפשמה ליכשמ בורה
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 ופי ־ פיפא לתפ םולשה טפשמ תיפ

 ונא םילטונ תואיצמה ןיבל קוח לש ונושל ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430־03־14 א״ת
 .תואיצמה ישודיח תא קוחה תשרב תולעהלו רעפה תא קיבדהל ונא םישוע םתרזעבו ,ונידיב תונשרפ־ילכ
 בהז יצורע 6407/01 א״נד :ואר( ״טפשמה לש תוימורתהו תוינושארה ויתונוכתמ תחא איה וז תושימג
 ידי לע הנורחאל רמאנ ךכ לעו )"בהז יצורע ןיד־קספ" :ןלהל( )6 )6( חנ ד״פ , Tele Event ltd ׳נ ׳תושו
 קוחה לש ומושיי" :יכ דבלב םירושע ינש ינפל ךא קקחנש קוח תונשרפל רשקהב ןוילעה טפשמה תיב
 א״ער( ״המע םינתשמה קושה יאנתלו הנתשמה תואיצמל םאתהב םג תושעיהל ךירצ וב םיעובקה םיאנתהו

 .)םייטפשמ םירתאב םסרופ ,20.7.16 םויב ןתינ(ןימינב ריפוא ׳נ מ״עב םיסכנ לארב תצובק 4036/16

 םירחא לש תושגר ,םירחא לש תועדל הב םישמתשמה תא תפשוח קובסייפ תיתרבחה תשרה .56

 רשאכ ,םירסמה לש הריהמה הצפהה תלוכי אוה ל״נה תיתרבחה תשרב םירקיעה רקיע .תונוש תודמעו

 ותצופת ,רתוי הלודג הדהאל הכוז סוטטסהש לככ .םמצע םישמתשמה תוגהנתה תועצמאב השענ רבדה

 .בחרתתו לדגת

 וכישמי - םתוגהנתהבו םתוצרב - הלאו ,ולש וירבחל ותוא רגשמ ומסרפמו סוטטס בתוכש ימ .57

 לכ ןיא ןושארה רבחמלש ךכ - םהירבחל האלה ותוא וריבעיש ,םהירבחל סוטטסב ןומטה רסמה תא וציפיו

 .סוטטסל ףשחנ ימ העידי וא הטילש

 ינוילימל ףא םיתיעלו םיפלא תואמ ,םיפלא ,תורשע ,םיבר םירבחל ץפומ סוטטסה םנמא .58

 לכוי אוה - דחא יזכרמ ןיינעב טולשל לוכי ,ןושארה סוטטסה בתוכ אוה ,ודילומ-ויבא םלוא ,םישמתשמ

 ,וירחאלש םימוסרפה לכו םיפותישה לכ ,תורורגה לכ - הנהו ,קובסייפהמ ןושארה סוטטסה תא ריסהל

 .תשרה ינפ לעמ החמיי םרכזו ומלעיי

 קוחה תוארוה תמאתהל רבעמ ,ףסונ רגתא הביצמ ונינפלש הלאשה ,ןכ םא .59

 ימל סחיב עגפנה יפלכ ערה ןושלב לוועמכ תוירחא עבקנ םא יכ איהו ,ונינפלש הרקמל
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 א״ת ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תוושקת יליידינ 19430-03-14

 ףיעס תארוה םע הז ןיינע 1 בשייתי דציכ ,ורצוי-ויבא אוה אלו עבתנ ותוא השעש סוטטסל )קייל השע וא(ףתישש

 תנמ לע ,ערה ןושל תא ליכמה םוסרפה תצפה 2 תקספהל םידעצב טוקנל לועפל עבתנל רשפאמה קוחל )4( 19

 ךשמהו ירוקמה סוטטסב ללכ טולשל לוכי וניא רשאכ ,עגפנה 3 תבוטל ייוציפה תקיספב הלקהב תוכזל

 5 .)ןושארה םסרפמל 4 ,רומאכ ,דוגינב(ותצפה

6 

 7 קוחל סחיב ,רחא רשקהב ,ןוילעה טפשמה תיב ירבד תא ריכזמ ,הז םירבד בצמ .60
 8 ןיד-קספב ונא וננמז-תב היגוסל סחיב וחתנל ררועתהש ךרוצהו וינפל דמעש קיתו

 9 :ליעל רכזנה בהז יצורע

 10 לש וידיב ■ונתנ הז הנה יכ רמול ןתינ הגלפהה ךרד לע״

 11 ,םינש האמ ינפל שומישב ויהש חותינ-ילכ חתנמ אפור

 12 תועצמאב ונימיב ךרענה חותינ עצבל ותוא ונא םישקבמו

 13 טפשמה-תיב שרדנשמ ,םנמאו .פוקסורקימ-יפקשמ

 14 התע תחנומה היגוסכ היגוסל תירבה-תוצראב ןוילעה

 15 ריעמ )Justice Fortas(סטרופ טפושה תא ונאצמ ,ונינפל

 16 אלו ,ינירוה לשכ תונמוימ ךירצמ היגוסה לש הנורתפ יכ

 17 ״״.המלש תמכוחכ המכוח

18 

 19 !טד

 20 ונניא ״םוסרפ״ש םידמל ונא םיאצמנ ,ערה ןושל רוסיא קוח תוארוהב ןויעמ .61

 21 .הלועפה םג הילא תיוולנ אלא ,האצותה קר

 22 רבדה תא םיברה תעידיל האיבמה הלועפ אוה ,םיברב העדוה אוה םוסרפ

 יכדרמו טהב הנשוש 23 ,הווהה וולימ -ב ׳םוסרפ׳ חנומל הרדגהה :ואר()׳דכו סופד ,תרושקת(םיוסמ יעצמאב

 24 .)1995 ,בירעמ תיירפס ,רושימ
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 א״ת ופי ־ ביבא לתב םולשה ונפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14

 1 ומוסרפו סוטטסה תביתכ םע ירה ,ןושארה - ירוקמה בתוכל סחיב ךכשמ .62

 2 תלועפ תא םימיקמה תודוסיה ינש םימייקתמ יזא ,וירבחל ותצפהו ולש ריקב

 3 :ערה ןושל רוסיא קוחב רומאכ ,םוסרפה

 5 ,)רחא יעצמא 4 לכו לילצ ,העונת ,תומד ,רויצ ,סופדב ,בתכב ,הפ לעב(ערה ןושל תעבה ,דחאה

 6 ;)עגפנה תלוז(רחאל רבדה לש ותעגהו ,ינשהו

 יפלכ לוועמ אוה ירה 7 ,רחאל וריבעהו ,ערה ןושל תא עיבהשמ ,ןושארה סוטטסה בתוכל סחיב ןכלו

 8 .)ערה ןושל רוסיא קוחל 7 ףיעס ואר(עגפנה

9 

 10 סוטטסל ףשחנש ימ קר אלא ,ירוקמה בתוכה ונניא עבתנה םא ,תאו םע דחי .63

 11 לע וא קיילה רותפכ לע הציחל קר התיה ותלועפ לכו ,קובסייפה תועצמאב ןושארה

 12 םוסרפה תלועפ תודוסי ינש תא םייקמ עבתנה ןיאש המדנ יזא ,ףותישה רותפכ

 13 .קוחב םישרדנה

14 

 15 תא תאטבמש וז איה ,וז הלועפב רקיעה איה ,קיילה רותפכ לע הציחל .64

 16 .ןושארה סוטטסב ןנובתמה לש ויתושגר ,ותוהדזה

 תינטנופס תובר םימעפ 17 ,הרכה וא ךויח לש שגר תעבה ,תוהדזה ,הכימת תעבה אלא וניא ,קייל ןומיס

 18 סוטטסל ףשחנש ימ ידי לע ,הבורמ הבשחמ וא םישמ אלב

 19 .ןושארה

20 

 21 תוריהמב ,םוסרפה לע רופיצה טבממ תולכתסהכ קייל לע הציחל תוארל שי .65

 22 ,״דמחנ״ ,״ןויערה יניעב ןח אצמ״ ,״יתבהא״ לש תיללכ הרימא ןיעמ ,האירקה

 23 אה .ןושארה סוטטסב רומאה ללכל הכימתתעבהכ אקווד ואלו ״שגרמ״ ,״קיחצמ״

 24 .אל ותו
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 ופי ־ ביגא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 1 שגר ותוא תא עיבהל אוה הרקיעו התוהמ קיילה רותפכ לע הציחלה תלועפ
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 2 סוטטסה לש ונכותל רשק אלל - סוטטסה בתוכ יבגל ףא וא ומצע סוטטסה יפלכ

 3 ,קובסייפ תכרעמ לש יאוול רצות אלא הניאש ,םוסרפה תלועפ תא עצבל אלו ,ומצע

 4 שמתשמה ,עבתנלו ,ןושארה סוטטסה םסרפמ עבוקש תויטרפה תרדגהב הרושק ףאו

 5 .יהמ תעדל תלוכי ןיא ,ףסונה

6 

 ל הציחל תחת םלוא ןושארה סוטטסל ףשחנש עבתנ ותוא לע ליחנ ההז ןיד םאהו .66

 8 לש שגר אטיב ונייה ,זגור וא סעכ תשוחת עיבטה רותפכה לע ץחל קיילה רותפכ לע

 9 .האחמ

 10 ןושארה סוטטסה תא ץיפמ - ילאוטריו שגר לכ - שגרה תעבה םצעב אוה םג

 11 .ותוא םסרפמו

 סחיב תילילש העד 12 הוויחש הדבועה לשב ךא ,עגפנה יפלכ לוועמכ ותוא הארנ וילא סחיב םג םאה

 13 .םסרפש ימכ תוירחא וילע ליטנ זא םג םאה •ןושארה סוטטסל

 14 .איה תילילשו הרורב חרכהב ךכל הבושתה

15 

 16 ונא םיאצומ ,ערה ןושל םוסרפל םירבטצמ םיאנת ינש לש םמויקל קוזיח .67

 17 םוסרפ לשב תוירחא םניינעש ,ערה ןושל רוסיא קוחל 12- ו 11 םיפיעס תוארוהב

 18 :ןלהלדכ ץיפמו סיפדמ לש תוירחאו תרושקת יעצמאב

 19 ואשי ,תרושקת יעצמאב ערה ןושל המסרופ )א( .11״

 20 םדאה ,ערה ןושל לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב

 21 םרגו תרושקתה יעצמאל ערה ןושל ירבד תא איבהש

 22 טילחהש ימו תרושקתה יעצמאכ ךרוע ,ומוסרפל ךכב

 23 יארחאה םג אשי תיחרזא תוירחאבו ,םוסרפה לע לעופב

 24 ...תרושקתה יעצמאל

 25 תילילפ תוירחאב ואשי ...סופדב ערה ןושל המסרופ .12

 26 ובש ...סופדה תיב קיזחמ םג ערה ןושל לשב תיחרזאו
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 א״ת ופי ־ ביבא לתב םולט/ה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430*03־14

 1 ותוא ץיפמ וא םוסרפה תא רכומש ימו ,םוסרפה ספדוה

 י ועדי םא אלא תוירחאב ואשי אלש דבלבו ,תרחא ךרדב

 3 .״ערה ןושל ליכמ םוסרפהש תעדל ויה םיבייח וא

4 
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 5 תשרופמו הרורב תוירחא םיקהל םוקמ שיש רבס קקוחמהש םידמל ונאצמנ .68

 6 ךרוצ שי אלא ,ערה ןושל תעבהב יד ןיאש הנבה ךות תאזו ,תרושקתה ילכל וא ץיפמל
 7 .)עגפנה תלוז( םירחאל ולש העגהה תלועפב םג

8 

 9 קובסייפ תיתרבחה תשרב ,םייגולונכטה םייונישהו םינשה ףולחב ,םויכ הנהו .69

 10 וצפויו ורבעוי םירבדהש ידכ ״תרושקת ילכ״ וא ״ץיפמ״ב ךרוצ לכ וא תולת לכ ןיא

 11 .האלה

 12 .םיברב ץפויש ידכ טנרטניאה ללחל ורוגישו ,סוטטס תביתכב יד

 13 יתש ,קובסייפ תיתרבחה תשקב ,שדחה םלועב - הרורב םירבדה תועמשמ

 ,םירחאל התעגהו ערה 14 ןושל תעבה תלועפ :ערה ןושל רוסיא קוח יפל ״םוסרפ״ה דוסי תא תומיקמה תולועפה

 15 .המצע הלועפ התוא אלא ןניא

16 

 17 קוח קקחנ תע( 1965 זאמ תכלה יקיחרמ םייונישה םעו הלא תוביסנב םאה .70

 18 קרו ןושארה סוטטסל ףשחנש ימ תא תוארל שי םאה ,ונא ונימי דעו )ערה ןושל רוסיא

 20 .ערה ןושל רוסיא 19 קוח תוארוהל םאתהב ״םסרפמ״כ )ףותיש וא ,קייל תועצמאב ןיב(ותצופת תא ביחרה

 21 דיחא חנומכ ״טנרטניאב םימוסרפב״ םירבדה תא תוארל שי םאה

 22 .הז ןמזל אל םלוא ,תיחכונה האמה לש תונושארה םינשל היה ןוכנו לוכיש ,ינללוכו

23 
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 ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב
 2016 טסוגוא 04

 ׳חאו לואש ׳נ מ׳׳עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 1 2007 תנשב רבס תע ,יזוחמה טפשמה תיבב ותבשב ,תימע ׳י טפושה דובכ הנהו .71

 םימוסרפ םג היפנכ 2 תחת סינכהל ידכ היד הבחר איה ערה ןושל רוסיא קוחב ׳םוסרפ׳ חנומה תרדגה״ש

 3 :ךכ ונרוה ״טנרטניאה תשרב

 4 תא םשייל דציכ אוה טפשמה תיב ינפב דמועה רגתאה״

 5 הנתשמהו ימנידה םלועה לע יוטיבה שפוח תונורקע

 6 הרדסה םא ,אשונה רדסויש דע ךא ...טנרטניאה תשרב

 7 לא ,תימצע וא תיטרפ הרדסהב םאו הקיקחב תירוביצ

 8 היגולונכטה ינפב שידא ראשיהל טפשמה תיבל

 9 לע .אשונב שרופמ ןיד רדעיהמ שאייתהלו תחתפתמה

 10 ,לדוגא דצב בקע ,תוריהזב וכרד סלפל טפשמה תיב

 11 תויתקוחה תויוכזה ןיב ריהז ןוזיא ךות ,הרקמל הרקממ

 12 וז הטלחהב השענש דעצה םא ודיעי םימי .תושגנתמה

 13 יכ טפשמה יתב לע הקזחו ,ןתממ וא ןנצמ טקפאל םורגי

 14 850/06 ע״רבב(״הנתשמה תואיצמל םהיתוקיספ ומיאתי

 15 .)ל״נה

16 

 17 תואיצמל ונמצע םיאתהל אלא סונמ ןיא םינשה תוברבו ,הלא תוביסנב .72

 18 םימוסרפ״ לש תינטשפו תינללוכ הרדגהל םוקמ דוע ןיאש המוד ;הנתשמה

 19 - ךכשמו ,ומצע שמתשמה לש ודצמ םג ,המצע הלועפב ןיחבהל אלב ״טנרטניאב

 20 םיעבתנה תא תוארל ימעטל ןיא - הרורב איה ,ליעל יתבצהש הלאשל הבושתה

 21 .ערה ןושל ומסרפש ימכ ,ופשחנ וילא סוטטסל ףותישו קייל ועציבש

22 

 23 תשירד רומאכ םהש(ףותישה רותפכ וא קיילה רותפכ לע הציחלה םצעב ןיא .73

 24 ,ינשה בלשה תא ךא אלא ,ערה ןושל תעבה דוסי תא ,)ערה ןושל רוסיא קוחב םוסרפה

 25 תוארל ןתינ אל ךכשמו ,)עגפנה תלוז(רחאל סוטטסה לש העגהה תלועפ תריצי

 26 .״םוסרפ״-כ הלא תולועפב

27 
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 ופי ־ גיגא לתפ םולשה טפשמ תיפ

 ׳חאו לחאש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 קובסייפה רתאב םיבר םישמתשמ היפל האצותל ליבוהל הלולע ,רתוי תינטשפ ,תרחא תונשרפ .74

 וא םישמ אלב םג םיתעלו(וצחלש הדבועה לשב ךא ,עגפנה יפלכ ולוועש ימכו היצנטופב םיעבתנכ םיכפוה

 םתניחבמ תוחפל - סוטטסה לש וייח ךרואש ,ופשחנ ול סוטטסל סחיב ףותישה וא קיילה רותפכ לע }גגושב

 .אבה סוטטסל רבכ ורבע ןהירחאלש תודדוב תוינש רתויה לכל אוה -

 אל ,םוסרפ רדעהב יכ עבוק ינא רשאכ ,הרומאה האצותהמ הלועה ישוקהמ םלעתהל לוכי ינניא .75

 םיגירח םירקמ םתואב ,ינעגופ סוטטסל ףותיש עציבש ימ וא קייל השעש ימ יפלכ ערה ןושלב תוירחא םוקת

 ;ןפוד יאצויו

 ,הטושפהו הנימזה תמרופטלפב םילאו ינעגופ שומיש ,בלה תניגמל ,םישועה הלאכ אצמנב שי

 .איה תינלטק ףא םיתיעלש השק ותעיגפ ,ךסמ וא תדלקמ לע השקהמ רחא יפלכ הרונה םציחו

 קובסייפבו ללכב טנרטניאה תשרב יואר שומיש לע דיפקהל ונתוא םיבייחמ ולא הרהזא ילילצ

 הנקסמל ליבוהל ידכ ,ולא םיחלסנ יתלב םיתעלו םילוספ םישעמב ןיא םלוא .תונלבוסו תוניתמ ךות טרפב

 הכמסהב ךא השעיי תאזו ,תיתקיספ הטלחהב קובסייפבו טנרטניאה תשרב שומישה תא ליבגהל שי יכ הזופח

 .קקוחמה לש תשרופמו הרורב

 ךות ,ולא םיגירחו םישק םירקמ םתואל ןורתפה ,ןכ השעי קקוחמהש לככ ,קוחה ןוקיתל דעו ןכתיי .76

 עבתנ לע תוירחא ליטנ רשאכ ,יתורבתסה ןחבמב שומיש השענ ,עגפנב םתעיגפ תמצוע תיחפהל ןויסינ

 עגופ סוטטס ותואש םוקמ תאזו ,)בתכ אל אוה ותואש(סוטטס ףתשל וא קיילה רותפכ לע ץוחלל רחבש

.תקדצומ יתלבו תיעמשמ דח ,תיתועמשמ העיגפ עגפנב
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 ופי ־ :ביבא לתב בולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14 א׳׳ת

1 

 2 קוחב אלא תונזב העיגפ - תויקוחה ןורקע

 3 ;ונניינעל הרוח .77

 ןושלב םוסרפה טנמלא תא 4 םימיקמה תודוסיה ינשש העיבקה לשב ךא ,וו האצותל יתעגה יכ תוארל ןיא

 יכ הייארה לשב - רקיעבו - םג התוארל שי אלא ,קובסייפב 5 ףותישה וא קיילה תציחל ידי לע םימייקתמ םניא ,ערה

 6 עוגפל ןתינ אל

 7 הארוה אלב יוטיבה שפוחל קובסייפב םישמתשמה לש תויתקוחה םהיתויוכוב

 8 .ןכ תושעל תשרופמ

9 

 10 .יוטיב שפוחל םדאה לש דוסיה תוכוב עגופ ערה ןושל רוסיא קוח .78

 11 ךכ לשבו ,םדא לש בוטה ומש ,תרחא דוסי תוכו לע ןגהל אלא אב אוה ןיא

 12 .יוטיבה שפוחל תיכוה תא םצמצל תנמ לע קוחב תונוש ןוויא תודוקנ ועבקנ

13 

 14 תויהל תבייח איה ירה ,דוסי תוכוב עוגפל םישקבמ ונא ןהב תוביסנב ,תאו םע .79

 15 קוחל 8 ףיעסב העובקה הלבגהה תקספב רומאכ תאוו ,קוחב שרופמ ןפואב תנגועמ

 16 :ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 17 קוחב אלא הז דוסי-קוח יפלש תויוכזב םיעגופ ןיא ״

 18 תילכתל דעונש ,לארשי תנידמ לש היכרע תא םלוהה

 19 קוח יפל וא שרדנה לע הלוע הניאש הדימבו ,היואר

 20 .״וב תשרופמ הכמסה חוכמ רומאכ

 תוכזב העיגפ לכות 21 םמייקתהב קר רשא םירבטצמ םיאנת העברא תעבוק הרומאה הלבגהה תקספ

 בייח עגופה קוחה ;וב תשרפמ הכמסה חכמ 22 קוח יפל וא ,קוחב תושעיהל תבייח העיגפה - ןידכ תויהל תיתקוח

 23 ;לארשי תנידמ לש היכרע תא םולהל

 24 .שרדנה לע הלוע אלש הדימב תושעיהל הילעו הייואר תילכתל תויהל הכירצ העיגפה

 34 ךותמ 28
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 ופי ־ גיפא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ׳׳עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א׳׳ת

 לש המויקב ךרוצב 1 וניינע }וב תשרופמ הכמסה חכמ וא( קוח יפל הכמסהה יאנת - ןושארה יאנתה

 2 .קוחה ןוטלש ןורקעל יוטיב הווהמ אוה .המרונה

3 

 4 קוחב הכמסה בשחית יתמ תינשרפה הלאשה ררועתתו לוכי ,ינפלש הרקמב .80

 5 .הלבגהה תקספב התועמשמכ ,תשרופמל

 ךכ ,רתוי הלודג 6 הניה תוכזב העיגפהש לככ יכ ןוילעה טפשמה תיב תקיספב הבושתה הנתינ ךכל

 7 תילכתה תשירדב דומעל תנמ לע רתוי תובושח תורטמ הנשרדית

 8 .תויתדימה תשירדב דומעל תנמ לע רתוי םייתוהמ םיסרטניא ושרדי ךכו ,היוארה

 ץ״גנד-ב ןתינש 9 ןידה קספב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ורמאנש םירבדל תונפהל יואר הז ןיינעל

 10 ןויצל ןושאר תייריע שאר ׳נ מ״עב למשח תוישעת וקרא 9411/00

 11 :אנשיל יאהכ רמאנ םש ,)םייטפשמ םירתאב םסרופ ,19.10.09 םויב ןתינ(

 12 גשומ ונניא ״תשרופמ הכמסה" חנומה ףא ,ליעל רומאכ״

 13 לש תשק רצוי הז חנומ .תחא תיחרכהו הרצ תועמשמ לעב

 14 תוביסנב היולת ןהיניב הריחבהש תוירשפא תויונשרפ

 15 םימעטהו תעגפנה תוכזה ביטב רתיה ןיבו ,הרקמה

 16 ,תוכזה לש תיסחיה תיתרבחה התובישח ,הסיסבבש

 17 תמצועב תעגופה תושרה תוהימ ,תויתרבחה היתוכלשה

 18 .םירבדה לש םרשקהב תנגומה תוכזל תמרגנה העיגפה

 19 :יכ ,ימואלה דקפמה תשרפב 12 הקספב יתנייצ הז ןיינעל

 20 ,)ב.ד - הלעמ וטרופש םירטמרפה ללכב( ךכב בשחתהב׳

 21 דובכל קודה יניינע רשקב הרושק תעגפנה תוכזהש לככ

 22 לככו ההובג תיתרבח תובישח תלעב איהו ותוריחלו םדאה

 23 רתיב שרפנ ךכ ,הפיקמו הבר תוכזב העיגפה תמצועש

 24 ויתוביסנב ״תשרופמה הכמסהה״ תשירד תא תונדפק

 25 ןהב תוביסנב ,ךכל םאתהב .יטרקנוקה הרקמה לש

 26 ,ההובג הב העיגפה תמצועש תיזכרמ דוסי תוכזב רבודמ

 27 -תומא תעבוקה ךימסמה קוחב הרורב האשרה שרדית
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 ופי - ביבא לנרג םולשה טפשמ תיג

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 1 העיגפה לש םייתוהמה םינייפאמל תויללכ הדימ

 2 לש תונטרפה תמר .הנשמ-תקיקח תועצמאב תרתומה

 3 תוכזב העיגפה תמצועמ רזגית תשרדנה הכמסהה

 4 .׳״.םירבדה רשקהמו ןיינעה תוהממ ,תנגומה

 5 תנגומה תוכזה סיסבבש םימעטהש לכב ,תאז תמועל

 6 לבבו ,תיסחי הכומנ תיתרבח תובישח ילעב םניה

 7 הרשקהב בשחתהב השלח תוכזב העיגפה תמצועש

 8 תשירד תא שרפל ןתינ ןכ ,ןיינעה תוביסנ לולכמבו

 9 .רתוי ןכורמו שימג ןפואב ״תשרופמה הכמסהה״

 10 החוכ בואשל הנשמה-תקיקח הלובי ,רומאכ תוביסנב

 11 לש הרורבה ותילכתמ תבייחתמה תשרופמ הכמסהמ

 12 תוכזב העיגפה ביט רשאכ ;רחא ןושל .ךימסמה קוחה

 13 ךכב יד ,םייתועמשמ םניא התמצועו הפקיה ,תנגומה

 14 הלוע ךימסמה קוחה לש תירלוקיטרפה ותילכתמש

 15 .דוסיה תוכזב העיגפל הכמסה לש המויק יחרכה ןפואב

 16 העיגפה ירקיע לש הרדסהו הרורב ןושל רדעהב ףא ,תאז

 17 .״...תישאר הקיקחב

 18 תססובמה ,״תשרופמה הכמסהה״ תשירדל תונשרפה

 19 ,תנגומה תוכזב העיגפה תמצועלו ביטל הקיז לע טרופמכ

 20 הינומרהו תויטנרהוק תרצוי איה .איה היואר תונשרפ

 21 גראמ םיווהמה ,הלבגהה תקספ יקלח ללכ ןיב תינשרפ

 22 תנמ לע םדא תויוכזב העיגפ רשפאל דעונש דחא יתקוח

 23 ׳טע ,תיתקוח תונשרפ-קרב ואר(םדאה תויוכז לע רומשל

 24 חיש תוהממ בייחתמכ - תרשפאמ וז תונשרפ .)487-486

 25 ךות ןיינעה תוביסנלו רשקהל םאתהב תושימג - תויוכזה

 26 םדא תויוכזב העיגפ םיקידצמה תונורקע ןיב םלוה ןוזיא

 27 תוליעיבש ךרוצה ןיבל תישאר הקיקח סיסב-לע ךא

 28 ןפואב הנשמה קקוחמל ןורמת בחרמבו תילהנמ

 29 תונשרפ .םדאה תויוכזו ירוביצה סרטניאה םע בשייתמה

 34 ךותמ 30
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 א״ת ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430־03־14

 1 תונושה תושיגה ןיב השעמל הכלה ףא תבשיימ וו

 2 יקוחל םדקש ןדיעב דוע ״תשרופמה הכמסהה״ תשירדל

 3 לומל ינרטימ תשרפב רגמש אישנה ירבד :ואר( דוסיה

 4 וז תונשרפ .)יפילה־יקסבפיל תשרפב ןוזנרב טפושה ירבד

 5 הקנעוה אל היפל תינשרפה החנהה םע ףא תבלתשמ

 6 תוארוה לש ןתעיבקל תוכמס הנשמה קקוחמל

 7 הלביק רשא הקזח ,הנשמ־תקיקחב תויביטקאורטר

 8 קוסיעה שפוח :דוסי קוח לש םתקיקח רחאל ףקות הנשמ

 9 ״.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחו

10 

 11 טרפה לא ללכה ומ

 12 ,ערה ןושלב הלווע הווהמ ףותישה וא קיילה יכ תונשרפ לבקתת םא ,ונניינעב .81

 13 שמתשמה םדאה ,דיחיה לש יוטיבה שפוח תא םיליבגמ וא םימצמצמ ונא זא יכ

 H .קובסייפב

 15 ,ןושארה סוטטסה בתוכ לש יוטיבה שפוח תא ליבגמ ערה ןושל רוסיא קוח

 16 לשו תרושקתה יעצמא לש יוטיבה שפוח תא ליבגמ ערה ןושל רוסיא קוח ;ירוקמה

 17 .ץיפמה

18 

 19 תויוכזמ דחא אוה יוטיבה שפוחו רחאמ .תרחא הליבגמ הארוה קוחב ןיא .82

 ,וב תשרופמ הכמסהב 20 וא קוחב אלא תועצמאב המצמצל ןתינ אל ,ןידל םאתהב ,םדאה לש תובושחה דוסיה

 21 .הלבגהה תקספב רומאכ

22 

 New Media) 23(השדחה הידמהו קובסייפה ,טנרטניאה ,ליעל רבכ רמאנש יפכ .83

 24 תא ונידיב ןתונ וניא ערה ןושל רוסיא קוחש תדחוימ תוסחייתהל ונתוא םיבייחמ

 25 .ךכל םילכה
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 א׳׳ת ופי - ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03־14
1 

 2 רשאכ ,רחא רשקהב הנחבנ השדחה הידמה ונינפב הביצמש םישדחה םירגתאה .84

 דגנכ םיצימשמ )תויבוגת( 3 סיקבקוט בתוכ לש ותוהז תפישח תלאשל םינש רפסמ ינפל שרדנ ןוילעה טפשמה תיב

 4 תרגסמ רדעהבש הנקסמל עיגהו ,טנרטניא רתאב רחא

 ןיינע הזו ,שדח יתקיספ 5 רדסה תועצמאב וזכ רוציל ןיא ,דוסי תוכזב העיגפ רשפאמה ילארשיה טפשמב תינויד

 7 .)רומ ימר 6 ןיינעב ןידה קספ :ואר(וב קוסעל הנשמה קקוחמלו קקוחמל

 8 וז הייגוסל סחיב םג םיפיה ,ולא םירבדל ,הוונעב ,ףרטצהל אלא יל ןיא

 9 .הז ןיד קספ תרגסמב הנודנשו ינחלוש לע החנוהש

10 

 11 קוח ריכזת םיטפשמה דרשמ חינה הנורחאלש ןייצל יואר םירבדה תמלשהל .85

 יעגפנל עייסל םג 12 ,רתיה ןיב - ותרטמש 2016-ו״עשתה ,טנרטניאה תשרמ הריבע הווהמה ןכות תרסה

 13 .טנרטניאה יבחרב םימוסרפ

 14 :ךכ ,רתיה ןיב ,רמאנ רבסהה ירבדב

 15 תונורחאה םינשב ולחש תויגולונכטה תויוחתפתהה״

 16 הז ללכבו )תתשרמה( טנרטניאה תשרב רבוגה שומישהו

 17 ןפואב ירוביצ חיש םויק םירשפאמ ,תויתרבחה תותשרב

 18 תא המישגמ השעמל ךכבו תירעזמ תולעבו ןימז ,שיגנ

 19 דוסי ןבא הווהמה ,יוטיבה שפוחל תיתקוחה תוכזה

 20 ,לארשי תנידמב הגוהנה תיטרקומדה רטשמה תטישל

 21 טפשמה תטישב םינש ברו ןתיא דמעמל הכוזה תוכז

 22 תא םילצנמה שי ,רומאכ תונורתיה דצל .תילארשיה

 23 התסה ירבד םוסרפ :ןוגכ ,תוריבע עוציבל תשרה

 24 םהב שיש םימוסרפ ,ןימ תוריבע ,רורטל וא תומילאל

 25 .דועו ,םדא לש ותויטרפב תקדצומ הניאש העיגפ
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 ופי ־ ביבא לתב םולשה טפשמ תיב

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב תרושקת יליידינ 19430-03-14 א״ת

 1 םירוסא םימוסרפב רבודמשכ ,םימיוסמ םירקמב ...

 2 ,תונימזה הז ללכבו ,וינייפאמ ןתניהב - טנרטניאב

 3 הבחרה הצופתה ,תוימינונאה ,תושיגנה ,תוריהמה

 4 םיישממ םינוכיס ובוחב ןמוט רבדה - תוילבולגהו

 5 ןוחטיבל וא רוביצה ןוחטיבל ,םדא לש ונוחטיבל

 6 תודדומתהב ףסונ ילכ תפסוה הניינע וז העצה ...הנידמה

 ל שישו הריבע םיווהמה םימוסרפ םע העיבתה תויושר

 8 ןווקמה בחרמהמ םינכת תרסה ...רומאכ ןוכיס םהב

 9 ,ימיטיגלה יוטיבה שפוחב העיגפל ששח הבוחב תנמוט

 10 ךילהה יוצימ םרט תישענ הרסההשכ דחוימב תאזו

 11 רשפאיש הז ידוחייו שדח ילב תעיבק ...,תאז םע .ילילפה

 12 תולבגה תלטה ךות ,רומאכ םימוסרפ םע תודדומתה

 13 יוטיב שפוחל תוכזב העיגפהש ךכ ותלעפה ןיינעל תורורב

 14 היהת ,טנרטניאה תא ןייפאמה ישפוחה חישבו ללכב

 15 .״שרדנל רבעמ הלעת אלו רשפאה לככ הכומנ

 16 ונא רומאכ םלוא ,הז ןיד קספ תרגסמב ולעש תויגוסב קסוע ריכזתה ןיא

 17 םג הכודמה לע בשיש קקוחמה לע הקזחו ,השדח הקיקח לש התישארב םיאצמנ

 18 .תויוצרהו תויוארה תואצותל עיגיו הז ןויד תרגסמב ולעש תויגוסב

19 

 20 רותפכ לע הציחלב תוארל ןיאש רובס ינא ליעל רומאה לכמו ןיינע לש ומוכיסל .86

 21 ןתינ אלו ,ערה ןושל רוסיא קוח יפל ״םוסרפ״כ קובסייפב סוטטס ףותיש וא קיילה

 22 .םיעבתנה לע תוירחא ליטהל

23 

 24 עגפנה תפורת - םויס תרעה

 25 איה הנהו ודגנכ ערה ןושל המסרופ רשא ,עגפנ ותוא השעי המו ,לאושה לאשי .87

 26 .קייל ונמיסש הדבועה לשב קר םינוש םישמתשמ ידי לע רבע לכל תצפומ
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 ופי ־ :ביגא לתג םולשה טפשמ תיג

 ׳חאו לואש ׳נ מ״עב הרושקה יליידינ 19430־03־14 א״ת

 לשב ודגנכ הנעבות תשגהו לוועמה אוה ,ןושארה םסרפמה דגנכ הלועפ תטיקנב איה ךכל הבושתה

 .}תילילפ הנלבוק ףא םימיאתמה םירקמב וא(ערה ןושל

 ,ןושארה םוסרפה לש ותרסה םעש(ינעגופה םוסרפה תרסהל לועפל לכוי עגפנה

 .)קובסייפ תיתרבחה תשרהמ םיקחמנ ונממ ועבנש םימוסרפה ללכ ,ליעל רומאכ

 תועצמאב ןיבו ינעגופה םוסרפה תרסהל קובסייפל היינפ תועצמאב ןיב תאו תושעל לכוי עגפנה

 .טפשמה תיבל היינפ

 אוה אלש סוטטסל ףותיש וא קייל השעש יטב תוארל ןיאש עבוק ינא ,םוי לש ופוסבו ליעל רומאכ .88

 גירחל ףופכב ,ערה ןושל רוסיא קוח תוארוהל םאתהב ערה ןושל םסרפש ימכ ,ערה ןושל הווהמהו בתכ

 .ונניינעב םייקתמ אל םגש ,)ליעל 76 ףיעסב רומאכ(תקדצומ יתלבו תיעמשמ דח ,תיתועמשמה העיגפה

 .תיחדנ ,ןכ םא ,העיבתה .89

 .ויתואצוהב אשיי דצ לכ - ןיינעה תובישח לשבו ,יתעגה הילא האצותה רואל ,ןיינעה תוביסנכ

 ריבעת תוריכזמה
 וידה קספ קתעה
 .םידדצל
וגוא 04(,ו״עשת זומת ט״כ ,םויה עדוהו ןתינ
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