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לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו ן  ונגע לכימ  טור נ ' ירוא  אע 3700/15   : ךילה רפסמו  םש 

.ןורב עו ' גרבלוס  נ ' רגניצנד , םיטפושה י ' בכרה  ינפב  ןוילעה –  טפשמה  תיב   : האכרע

.ןומולוס בקעי  "ד  וע םיבישמה : 27.6.16 ב"כ  הטלחה : ךיראת 

םאה "א 38 –  מת יפל  רתיה  םודיקל  סחיב  תולעומה  תויניינק  תונעטב  ןודל  תוכמסה  ימל  הלאשב  ןודל  ןוילעה  "ש  מהיב שרדנ  הז  רוערעב 
? יזוחמה טפשמה  תיבל  וא  ןיעקרקמה  םושיר  לע  חקפמל 

תוגרדמ רדח  עקרק , חטש  טלקמ , ללוכה   ) ןיינבב ףתושמה  שוכרה  רשאכ  הפיחב , ןיקתיו 15  חרב ' תוריד  שולש  ובו  ןיינב  לע  רבוד  הז , הרקמב 
.םיווש םיקלחב  תורידה  שולשל  דומצ  גגו )

קלחב תוינח  שש  תיינבו  ןיינבה  גג  לע  תוריד  שולש  תפסוה  רתיה , ןיב  תללוכה , "א 38 , מת תוארוהל  םאתהב  רתיהל  השקב  ושיגה  םיבישמה 
תיפסכה העקשהל  הרומתב  ויפלו , בישמה 3 , לש  ויבא  אוהש  םזי , םע  םכסהב  ורשקתה  םיבישמה  (. " רתיהה "  ) ןיינבה תיזחב  עקרקה  חטשמ 

המ לכו  ונבייש  תופסונה  תוינחה  לכ  ומקויש , תופסונה  תורידה  שולש  םזיה  תולעבל  ורסמיי  ןיינבה , קוזיחו  םיצופישה  תודובעב  הכורכה 
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.תומייקה תורידה  שולשל  דומצה  ףתושמה  שוכרה  יחטשב  הנבייש 

םהל הנקות  ויפל , יזוחמה  טפשמה  תיבל  החיתפ  תצרמה  םירערעמה  ושיגה  ןכ , לעו  תימוקמה , הדעוה  וחדנ ע"י  רתיהל  ושגוהש  תויודגנתה 
תולצונמ יתלבה  היינבה  תויוכזמ  שילש  לש  םילעב  םה  ויפל , יתרהצה  וצל  ןכו  םיפתושמה  םיחטשב  הנבייש  לכמ  םיוסמ  יתלב  שילשב  תולעבה 

.םירערעמה לש  תשרופמה  םתמכסה  ילב  ןקלחב , וא  הינבה ו/ תויוכזב  שומיש  תושעל  םיאשר  םניא  םיבישמה  יכו  דיתעב , ונקויש  וא  םויכ ו/

קוזיח  ) ןיעקרקמה קוח  יפל  חקפמל , הנותנ  הב  ןודל  תיניינעה  תוכמסהש  הנעטב  ףסה , לע  החיתפה  תצרמה  תא  תוחדל  ושקיב  םיבישמה 
תונעטב ןודל  יאשר  וניא  חקפמהש  דגנמ , ונעט , םירערעמה  (. " קוזיחה קוח  "  ) "ח-2008 סשתה , ( המדא תודיער  ינפמ  םיפתושמ  םיתב 

.תויניינק

חקפמל הנותנ  םהיתונעטב  ןודל  תיניינעה  תוכמסה  יכ  ועבקב  םירערעמה , ושיגהש  החיתפה  תצרמה  תא  ףסה  לע  החד  יזוחמה  טפשמה  תיב 
.רוערעה שגוה  ךכ  לעו 

לכ לש  המכסה  שרדית  ללככש  תורמלש  הלוע  ונממ  תקולחמה , בלב  דמועה  קוזיחה , קוחל  ףיעס 5  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ןייצ  וירבד , חתפב 
( קוזיחה תודובע  עוציב  תא  דדועל  ידכ   ) רשפאמ קוחה  השדח , הריד  תיינב  התרטמש  ףתושמה  שוכרב  הדובע  עוציב  ךרוצל  תורידה  ילעב 

הריד לעב  לכל  ןתנש  דבלבו  ףתושמה , שוכרהמ  םתולעבבש 2/3  תורידה  ילעבמ  לש 2/3  העיבת  הדובעה ע"פ  עוציב  תא  רשאל  חקפמל ,
.ויתונעט ןועטל  תונמדזה 

וא  ) הריד התוא  תורידה , ילעב  לכ  תמכסהב  אלש  חקפמה , הרשוא ע"י  השדחה  הרידה  לש  הינבה  םא  םגש  ריהבמ , קוזיחה  קוחל  ףיעס 5(ד )
. הינבה ברע  ףתושמה  שוכרב  םהיתויוכז  רועישל  םאתהב  תורידה  ילעב  לכ  לש  םתולעבב  היהת  תוריד )

תיבב תורידה  ילעב  לכ  םשב  רשקתהל   " ךמסומ היהיש  ןובשח ) - האור וא  ןיד  - ךרוע  ) םדא תונמל  חקפמה , תא  ךימסמ  קוזיחה  קוחל  ףיעס 5(ב )
". ןכמ רחאל  הב  תויוכז  תרבעהלו  השדחה  הרידה  תיינב  םשל  ףתושמה 

םאה הלאשה  התלע  קוזיחה , קוחל  ףיעס 5  יפל  תידוחייה  ותוכמס  ללוכ  ןידב , חקפמה  לש  תונושה  ויתויוכמס  לע  דמע  טפשמה  תיבש  רחאל 
יאשר ףיעסב 5(ב ) ןורחאה  קלחה  חוכמ  םאה  איה , תפסונ  הלאש  "א 38 ? מת לש  המושיי  בגא  תולועה  תויניינק  תונעטב  ןודל  ךמסומ  חקפמה 

? ליעל ןיוצש  ףיעסל 5(ד ) דוגינב  הרואכל  תיבב , הריד  לעב  וניאש  ןלבק ) / םזי ' ) דצ ג תולעבב  ויהי  ונבייש  תושדחה  תורידה  יכ  תורוהל  חקפמה 

קוח יפל  םיכוסכסב  ןודל  תידוחיי  תוכמס  חקפמל , הנקמה  ןיעקרקמה , קוחל  ףיעס 72  ןושלל  טפשמה  תיב  הנפ  הלא , תולאשל  הנעמ  ךרוצל 
.קוזיחה

הלח חקפמה  לש  תיניינעה  ותוכמס  יכ  טפשמה  תיב  עבק  חקפמה , לש  וידיקפתו  ותורישכמו  קוזיחה  קוח  לש  ותילכתמ  םג  ומכ  הז , ףיעסמ 
. קוזיחה קוח  יפל  ףתושמה  תיבב  תוריד  ילעב  לש  תובוחו  תויוכזל  עגונה  ךוסכס  לכ  לע 

לש םהיתויוכז  רבדב  קרפה , לעש  תיתוהמה  הלאשב  עירכהל  ידכ  "ד  הספב ןיא  יכ  ריהבה , םלואו  רוערעה  תא  החד  טפשמה  תיב  ךכיפל ,
(. חקפמה לומ  ךילהב  וררבתיש   ) ןיינבה גג  לע  תונביהל  תויושעש  תושדחה  תורידב  וא  תוידיתעה  היינבה  תויוכזב  םירערעמה 

: תכרעמ תרעה 

היינבה תויוכז  תווהמ  תחא  אלו  "א 38  מתל םירתיה  םודיקל  ירקיעה  ץירמתה  ןה  היינבה  תויוכז  תפסותש  ךכב  ריכמ , טפשמה  תיב  "ד  הספב
לש עוציבב  קר  ןודל  חקפמה  לש  ותוכמס  תלבגה  ךכיפל , .קוזיחה  תודובע  עוציב  ןיגב  תויוכזה  ילעב  םימלשמש  הרומתה  תא  תופסונה 

.הז גוסמ  תואקסע  םדקל  דעונ  רומאכש  קוזיחה –  קוח  לש  ותילכת  תחת  תרתוח  ונבייש , תורידב  תויניינקה  תויוכזב  אלו  תודובעה ,
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