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םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 
 

הינח תומוקמ  רפסמ  רבדב  תינכתה  תוארוהמ  הייטס  תינכתמ – ) תרכינ  הייטס   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  ןוקית  רבדב  העדוה 
.בכר ילכל 

"ו-2016. עשתה םירוגמל ,) תוריד  תפסותל  הלקה  ןתמ  תבוח  ( ) העש תארוה   – 108 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה 

.םייניב רדסה  םישדחתמ –  םיצוביקב  םירוגמל  הינב  לארשי 1473  יעקרקמ  תושר  תטלחה 

תוירוביצ תורטמל  ורכחוהש  םיסכנב  לוצינ  וא  דועי  יונישו  תויוכז  תרבעה  תאצקה  : " 1471 סמ ' לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה 
.1136 סמ ' הטלחהל  ןוקית  זרכמ -" אלל 

.רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוחל  ףיעס 29 ג ' רבדב  תוארוה  רפסמ 1469 –  לארשי  יעקרקמ  תושר  תטלחה 
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.א /1/ שירח תינכתל  גגה  לע  הינב  תויוכז  תפסות  תינכתה : םש  , 307-0412676 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

/1/א שירח תינכתב  "ד  חיל דע 25 מ"ר  לש  תויוכז  תפסות  תינכתה : םש  , 307-0412684 סמ :' תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

הלקה תבכרה  תעוצר  לש  הבחרהו  הכראה  "מ 5/1/5 –  מת ביבא  לת  זוחמל  תיזוחמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 
.ףטוש לועפתו  תמדקומ  הלעפה  ךרוצל  םי  תב  ביבא –  לת  עטקמב 

 – 2 / 4 "א 18 / מת רוביצה  תוגשהלו  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  תטרופמ  המרב  תיצרא  ראתמ  תינכת  תרבעה  רבדב  העדוה  ·     
.קולדת תונחת 

 

הקיספ ינוכדע 
םכסהב תונשייתה  תנעט    - ' חאו ביבא  לת  תייריע  "מ נ ' עב ביבא  תמר  יסכ  ע"א 4752/14 ע"א 4759/14 נ ןיעקרקמ –  םיזוח – 

.להנמה תויקוח  ןורקעו  הלתומ 

קוריפב תויוכז  תקולח  ןפוא  חאו -' "מ  עב םיזכרמ  רפוע  נ ' חאו ' ינורהא  המלש  חונמ  ןובזע  ע"א 33851-04-15  ףותיש –  קוריפ   
.ףתושמ תיב  לש  םושיר  לוטיב  תובקעב  ףותיש 

בלה םות  ןורקע  תעפשה   -' חאו רדאקלא  דבע  אפטסומ  "מ נ ' עב הינבו  תומזי  הקיסמ  תא  םרמע  ה"פ 32649-01-16  ןיעקרקמ – 
.ןיעקרקמב תויוכז  ןיב  תורחת  לע 

.ןיעקרקמ תחבשהל  תולועפ  ןיגב  "ט  כש  -( ןולחכ  ) ביגע הניגר  יבאש נ ' רימת  ת"א 46006-07-13  תומזיו –  החרט  רכש   

, תונשייתה תלאש   - קפא הפצמ  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  דלפנירג נ ' יבוטו  עשוהי   1/16/48 סמ ' ררע  החבשה –  לטיה 
.םירוגיפ תיביר  תתחפהל  השקבו  החבשה  לטיהב  תובחה 

תרכוש בייחל  ןתינ  אל  קרב –  ינב  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב שש  תואנ   85121/13/ בב ררע  החבשה –  לטיה 
.החבשה לטיהב  הנשמ 

.מ " עמה ביכר  תללכה  החבשה –  לטיה   - יחרזמ בקעי  קפא נ ' הפצמ  תימוקמה  הדעוה  ררע 8056/14  החבשה –  לטיה   

 

 ————————————————————-
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םיוסמ יתלב  קלח  ושכר  םישנא  רשאכ  עקרק , וידחי  ושרי  םישנא  רפסמ  רשאכ  אמגודל  ךכ  ןיעקרקמב , תופתוש  לש  םינוש  םירקמ  םנשי 
ילעב לש  תולעבב  םניה  ןיעקרקמה  רתי  רשאכ  ןיעקרקמב  םיוסמ  יתלב  קלח  ושכר  םישנא  רשאכ  וא  םיפסונ , םישכור  םע  דחיב  ןיעקרקמב 

.םיפסונ תויוכז 

תוארכ ןיעקרקמב  וקלחב  תושעל  םילעבהמ  דחא  לכל  תרשפאמ  הניא  ןיעקרקמב  תפתושמה  תולעבהש  אוה  וללה  םירקמה  לכל  ףתושמה 
.ויניע

ילעב םמע  שיש  הדבועה  רואל  םלואו , םהילע  הינב  לש  ךילה  עינהל  םיצור  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  םהב  םיבר  םירקמ  םנשי  אמגודל , ךכ 
רתי םע  תומכסהל  עיגהל  םה  םישרדנ  עשומב ,)"  )" תומיוסמ ןניא  םילעבהמ  דחא  לכ  לש  תויוכזהו  ןיעקרקמה , םתואב  םיפסונ , תויוכז 

.ןכ תושעל  ולכויש  תנמ  לע  םיפתושה 

םיוסמ קלח  לש  םילעב  אהי  םילעבהמ  דחא  לכש  ןפואב  ןיעקרקמב  תויוכזה  תא  קלחל  םיצור  ןיעקרקמ , לש  םיפתושמ  םילעב  רשאכ  םג  ךכ 
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לוחת ימ  לע  רידגהל  םיצור  םיפתושמ  םילעב  רשאכ  םג  ךכו  םירחאה , םילעבב  תולת  אללו  יאמצע  ןפואב  וקלחב  לועפל  לכויו  ןיעקרקמב 
.ב " צויכו וזכ  אהת  וב  םוקמ  העקפהה 

ךרד תא  ףאו  םלוהינו , םהב  שומישה  ןיעקרקמה , תקולח  ןפוא  תא  רידסהל  הבוט  ךרד  יהוז  ןיעקרקמב , תויוכז  ילעב  ןיב  ףותיש  םכסה  תכירע 
.ףותיש ימכסה  תכירעב  םימולגה  תונורסחהו  תונורתיה  לע  טרפנ  ןלהל , הז  רמאמב  .םיפתושה  ןיב  ףותישה  םויס 

ןיעקרקמב תפתושמ  תולעב  שי  וב  םוקמ  לדחמה  תרירב  תא  רידגמ  ןיעקרקמה )" קוח   – " ןלהל  ) "ט-1969 כשת ןיעקרקמה , קוחל  ףיעס 27 
םושל ןיאו  ןיעקרקמבש  רתאו  רתא  לכב  תטשפתמ  וקלח  יפל  םהמ  דחא  לכ  לש  ותולעב  םילעב , המכ  לש  םהש  ןיעקרקמ  : " ןמקלדכ

הדוקנ לכב  הניה  עשומ )  ) ןיעקרקמב תפתושמה  תולעבהש  ירה  םילעבה  ןיב  תרחא  רדגוה  אלש  לככ  ךכל , םאתהב  . " םהב םיוסמ  קלח  ףתוש 
לעב 70% רחאהו  לעב 30%  דחאה  םיפתוש  ינש  םנשי  םא  אמגודל , ךכ  .ףתוש  לכ  לש  יסחיה  וקלחל  םאתהב  ןיעקרקמב  הדוקנו 

.ןיעקרקמב לוח  רגרג  לכב  רחאה 70%  תולעבו  ןיעקרקמב  לוח  רגרג  לכב  אהת 30%  ןושארה  לש  ותולעב  זא  יכ  ןיעקרקמהמ ,

רבד ןיעקרקמב , רושקה  רבד  לכל  תויוכזה  ילעב  לכ  לש  תפתושמ  המכסה  תשרדנש  ירה  םילעבה  ןיב  תרחא  םכוסי  אלש  לככ  יכ  אופא  הלוע 
תכרעמ תא  רידסהל  םידדצל  רשפא  ןכ  לעו  וניע  דגנל  תאז  האר  קקוחמה  םג  .יונבה  תריכמו  םהילע  הינב  םחותיפ , לע  דאמ  השקמה 

.ןיעקרקמל תועגונה  םהיניב  תומכסהה 

שומישהו םיפתושמה  ןיעקרקמה  לוהינ  רבדב  םיפתושה  ןיב  םכסה  (א ) ןמקלדכ ": ףותיש , םכסה  והמ  עבוק  ןיעקרקמה  קוחל  ףיעס 29 
םדא יפלכ  םג  הפי  וחוכ  םשרנשמו , םושירל , ןתינ  ףותיש ) םכסה  ןלהל –   ) ןיעקרקמל עגונה  לכב  םהיתובוחו  םהיתויוכז  רבדבו  םהב 

םיפיעסה  ) דע 36 םיפיעס 30  תוארוה  ולוחי  ףותיש  םכסהב  תורחא  תוארוה  ןיאב  ב )  ) .רחא םדא  לכו  ןכמ  רחאל  ףתוש  השענש 
םשרמב ףותיש  ימכסה  םושרל  ןתינ  הז , ףיעסל  םאתהב  ה.ס.ד .) ש.צ , "ב –  צויכו תואצוהה  תקולח  שומישהו  לוהינה  תא  םירידגמה 

םידדצ םגו  םהיפלח  תא  םג  ול  םידדצה  תא  םג  םלוכ , תא  אוה  בייחמ  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב  םשרנ  הז  םכסה  רשאכו  ןיעקרקמה ,
הנוממה הזבוקוב נ ' "א 269/74  עב בורה  תעדב  עבקנש  יפכ   ) יניינק אוה  םשרנש  ףותיש  םכסה  לש  ופקות  הקוספה  הכלהה  יפ  לע  .םיישילש 

.243 ( 1) טכ פ"ד  םשרמה , לע 

ידעלב תויוכז  לעבכ  לועפל  אוה  יאשר  וב  ןיעקרקמב , רדגומ  קלח  תויוכזה  ילעבמ  דחא  לכ  לש  ושומישל  דחייל  ןתינ  ףותיש  םכסה  תרגסמב 
לגרב רבעמ  ליבש  רוציל  שרדנו  היה  אמגודל  שרדנה , לככ  םיפתושמ  םישומיש  עובקל  ןתינ  םיפסונה , םילעבה  לש  תומכסהל  שרדיהל  ילבמ 
םילעב לש  קלח  ןיב  האנה  תוקיז  ויהי  יכ  עובקל  םימיוסמ  םירקמב  ןתינו  םילעבהמ , דחא  לכ  לש  םשרגמל  השיג  רשפאתתש  ןפואב  בכרב  וא 

, םינושה םילעבה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לכ  תא  ןתינה  לככ  טרופמ  ןפואב  רידגהל  בושח  םכסהה , תרגסמב  .רחא  םילעב  לש  וקלח  תבוטל  דחא 
אלל רחאל , ושומישבש  קלחב  ויתויוכז  תא  ריבעהל  םיפתושהמ  דחא  לכ  לש  ותוכז  תא  תואצוהה , םולשת  ךרד  תוטלחהה , תלבק  ןפוא  תא 

דחא לכ  לש  וקלח  לע  תויוכז  תעקפה  עיפשת  דציכ  רידגהל  ויכרצל , ותוא  ןכשמל  וא  ותוא  דבעשל  ףא  ןכו  םיפתושה  רתי  תמכסהב  ךרוצ 
.תופתושה םויס  ךרד  תא  רידגהל  ןכו  ןיעקרקמב 

, תויוכזה תקולח  הז , הרקמב  .תפתושמ  הינבב  טקיורפ  וידחי  םיקהל  םיניינועמה  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  רפסמ  םנשי  םהב  םיבצמ  םימייק 
תעדל היהי  ןתינו  טקיורפל , טרופמ  ןונכת  אהי  רשאכ  רתיהל , השקבה  תרגסמב  רתוי  רחואמ  בלשב  םיבר  םירקמב  עצובת  םילעבה , ןיב  ןיעב ,

ילעב יכ  ץלמומ  ותמקהו , טקיורפה  םודיק  ךלהמב  תועד  יקוליחמ  ענמיהל  ידכב  יכ  םירובס  ונא  םלואו , .תונביהל  דיתע  המ  קיודמ  ןפואב 
תקולח ךרד  תואצוהה , תקולח  ןפוא  תוטלחהה , תלבק  ךרד  תא  רידגמה  הלועפ  ףותישל  םכסה  ןכל  , םדוק  דוע  םהיניב  וכרעי  תויוכזה 

לע הרהזא  תרעה  םושרל  ןתינ  ךא  טירשת , ול  ףרוצמ  ןיאש  ןוויכמ  הקולח  םכסהכ  םושירל  ןתינ  ונניא  רומאכ  םכסה  .ב  " צויכו ונביש  תודיחיה 
אלל ןיעקרקמב  תויצקזנרט  עצבל  היהי  ןתינ  אל  רשא  טקיורפה ) תא  הוולמה  "ד  הוע אמגודל   ) ישילש דצ  תמכסה  אלל  הקסע  עוציבמ  תוענמיה 
ההובג תוריבסבו  הלועפה , ףותיש  םכסהב  םידדצה  תמכסהל  ופיפכהל  ילבמ  דצל ג ' תויוכז  תרבעה  עונמל  ןתינ  וז , ךרדב  .ךכל  ותמכסה  תלבק 

.ןינעו רבד  לכב  תשדוחמ  המכסהל  בלש  לכב  שרדיהל  ילבמ  טקיורפה  תא  םילשהל  היהי  ןתינ  רתוי 

אוה ךא  תפתושמ , תולעב  הניה  ןיעקרקמב  םיפתושה  ללכ  לש  תולעבה  יכ  קוחה  לש  העיבקה  תא  הנשמ  וניא  ףותיש , םכסה  יכ  שיגדהל  בושח 
.םיפתושהמ דחא  לכל  דחוימה  קלחבו  סכנה  ללכב  שומישהו  הקזחהה  תא  רידסמ 

קלח לש  העקפה  לש  התלוחת  תייגוס  הנחבנ  אמגודל  ךכ , .הקיספב  םינוש  םירקמב  תנחבנ  ףותישה  םכסה  תרגסמב  תויוכזה  תקולח  תואצות 
דמחומ .נ  יסדאיב ז"ל  דיעס  דמחומ  חונמה  ןובזע   4623-03-12 יח ) ) אעב אמגודל  ךכ  .םידדצה  ןיב  תויוכזה  תקולח  לע  הקלח  לש  יסחי 

הקולח יפ  לע  וגהנ  םידדצהו  םידדצה , ןיב  םכסומה  יפ  לע  הקלחה  לש  לעופב  הקולח  התייהשמ  יכ  העבק , בורה  תעד  (, 9.7.12  ) ןאדעק אטע 
העקפהה רואל  שדחמ  הקולח  ךורעל  םוקמ  היה  אל  םידדצהמ , דחאו  דחא  לכ  לש  וקלח  ןיב  תטלחומ  הדרפה  התיה  ןכו  תובר , םינש  וז 

.וקלחב תלפונ  איה  רשאכ  העקפהה  תא  גופסל "  " םידדצהמ דחא  לכ  לעו  היופצה 

טנז יבזיב נ ' הזילע   24723-10-15 זכרמ )  ) פה  ) יבזיב ןינעב  ןידה  קספב  הנורחאל  הנודנ  ףותיש  םכסהב  תויוכזה  תקולח  לש  תפסונ  הניחב 
לע ונקוה  תויוכזה  וב  םוקמ  דועיי , יונישל  תינכת  חוכמ  תונקומה  הינב  תויוכז  וקלוחי  דציכ  הלאשה : הנחבנ  םש  םוימ 30.6.16 ) , ' חאו המיחפ 

.יפיצפס םילעבל  ףותיש  םכסה  תרגסמב  דעויש  הקלחמ  קלח 
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תויוכזה ילעב  ללכ  תא  וויהש  םישרויהמ  קלחו  םישירומה  ןיב  .השוריב  ולביק  םתוא  ןיעקרקמ  לש  םילעב  ךילהל  םידדצה  ויה  יבזיב , ןיד  קספב 
הקולח םישרת  ךרענ  ףא  ותרגסמבו  ןיעקרקמב  םידדצה  תויוכז  תא  רידסהל  דעונ  רשא  ןיעקרקמב " ףותישו  הקולח  םכסה   " םתחנ ןיעקרקמב ,

םישרתב טרופמל  םאתהב  אהת  תויוכזה  תקולחש  תנמ  לע  תאזו  הנתמ  םכסה  םג  םתחנ  הקולחה  םישרתו  ףותישה  םכסה  דצב  .תויוכזה  לש 
"(. םימכסהה : " ןלהל )

ידכב םימכסה " רושיא   " ךמסמ וניכה  םה  ןכ , תושעל  וחילצה  אלש  ןוויכמ  םלואו  ןיעקרקמה  םושיר  תכשלב  םימכסהה  תא  םושרל  וסינ  םידדצה 
.םינוירטונ םימכסה  לש  ףקות  םהל  ןתיל 

ןיעקרקמהמ קלח  דועיי  יוניש  רבדב  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב  הטלחה  הלבקתה  הרומאה ) הקולחה  רחאל  םינש  כ 10   ) תנשב 2011
םישרת יפ  לע  תשקבמל  דחויש  ןיעקרקמה  קלחל  סחיב  קרו  ךא  הלח  תינכותה  תינכותה .)" : " ןלהל  ) רחסמלו היישעתל  יאלקח  דועיימ 

.הקולחה

תכשלב הרהזא  תרעהכ  םימכסהה  ומשרי  ויפל  ןיד  קספ  ןתינ  םידדצה  תמכסה  סיסב  לעו  טפשמה  תיבל  הרתע  תשקבמה  תנשב 2014 
.ןיעקרקמה םושיר 

השיגה ףאו  דבלב  הל  וצקוי  תויוכזהש  ךכ  תואצקהה  תלבט  תא  ונכדעיש  השקבב  הינבלו , ןונכתל  תימוקמה  הדעוול  התנפ  תשקבמה 
ידכ הרהזאה  תרעהב  ןיא  יכ  העבקו  תשקבמה  תודגנתה  תא  התחד  תימוקמה  הדעווה  .ןוזיאה  תלבט  ןקותתש  השירדב  תינכותל  תודגנתה 

, םדגנכ תשקבמה  השיגהש  ךילה  קחמנ  תימוקמה , הדעווהו  םידדצה  תמכסהב  .יסחיה  םקלחו  םימושרה  םילעבה  לש  ןיינקה  תוכזמ  תונשל 
.ןיעקרקמב םידדצה  תויוכז  תערכהל  דע  תימוקמה  הדעווה  ידיב  ובכועי  ןוזיאה  ימולשת  יכ  םכוסו 

ןוחבל רספש , בקעי  טפושה  בכ ' תועצמאב  דול , - זכרמ זוחמ  יזוחמה  טפשמה  תיב  שרדנ  יתרהצה , ןיד  קספ  ןתמל  הנודנה  הנעבותה  תרגסמב 
.הלוכ הקלחה  לע  תאז  ליחהל  שי  אמש  וא  דועייה , יונישמ  ידעלב  ןפואב  תונהיל  תשקבמה  תיאכז  הקולחה , טירשתו  םכסהה  רואל  םאה 

טירשתבו הקולחה  םכסהב  רדגוה  אסיג , דחמ  .םידדצה  תעד  דמוא  לע  םהמ  דומלל  הסינו  םימכסהה  חסונ  תא  ןחב  טפשמה  תיב  בכ '
תמכסהל קקדזהל  ילבמ  שומיש  לכ  וקלחב  תושעל  לכוי  דחא  לכ  יכ  רהבוהו  םילעבהמ  דחא  לכל  הקלחהמ  םייפיצפס  םיקלח  דוחיי  הקולחה ,

םיחטשהו רוביצ  יכרצל  עקרק  יחטש  ועקפוי  היצלצרפרה  יכילה  ידכ  ךותש  םידדצל  עודי  יכ " םכסהב  בתכנ  אסיג  ךדיאמ  ךא  רחאה ,
םידדצה םיבייחתמ  ןכלו  דבלב , רובצה  יכרצב  אלא  םישרתה  יפלש  תימינפה  הקולחב  ובשחתי  אל  םושר  יכרצל  הפמה  יפל  ועקפויש 

וקלחל תיסחי  : " די בתכב  ףסוה  ןאכו  " ] דצ לכל  הוושב 1/3  הווש  וקלחתי  העקפהה  יקלחש  ךכ  תימינפה , הקולחב  המאתה  ייוניש  עצבל 
. "[" שרגמב דצ  לכ  לש 

יוניש תינכת  תמגודכ  תויושרה  ידי  לע  ופכיש  םייונישל  הפופכ  ומיכסה  הילע  הקלחה  לש  תימינפה  הקולחה  יכ  ןועטל  וסינ  םיבישמה 1-3 
.אנד דועייה 

רואל הקולחה , טירשתב  םישרגמה  דוחיי  רואל  הקולחה , םכסהב  םידדצה  תומכסה  רואל  יכ  עבקו  וז , הדמע  החד  טפשמה  תיב  םלואו ,
חטשל ההזה  לדוגב  יפולח  חטש  הצקמ  תינכותהש  הדבועה  רואלו  הקולחה , טירשת  יפ  לע  םישרגמה  תא  הנשמ  הניא  תינכותהש  הדבועה 

תיב עקפוהש .) חטשה  םוקמב   ) תשקבמה לש  החטשב  קרו  ךא  ללכיי  יפולחה  חטשה  יכ  תורוהל  שי  תשקבמה , לש  שרגמהמ  עקפומה 
הבישמה תדמעב  וכמת  ירוקמה , הקולחה  םכסהמ  קלח  ויה  רשא   4-5 םיילאמרופה   םיבישמהש  הדבועה  לע  םג  וז  ותעיבק  ססבמ  טפשמה 

.םהלש ישיאה  סרטניאל  דגונמ  הרואכל  הזש  ףא  לע 

ןובזע והיקזח נ ' ע"א 6948/11   ) והיקזח ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  - לע ןתינש  טרופמה  רבסהה  ןמ  םיקלחל  הנפנ  םירבדה  תמלשהל 
"(: והיקזח ןיינע  : " ןלהל (; 28.2.2012  ) יול ז"ל לאיזוע  חונמה 

םרדגב ףותיש , ימכסה  איה  היצלצרפה  תולבגמ  לש  תישעמ  הניחבמ  יקלח  םוצמצל  שומיש  ילארשיה  טפשמב  השענ  הבש  תרחא  ךרד  "
תתל ךכו  ןיעקרקמה , םשרמב  ףותיש  ימכסה  םושרל  רשפאמ  קוחל  ףיעס 29(א ) .חטש  יפל  שומישה  תויוכז  תא  הקלחב  םיפתוש  םיקלחמ 

טפושה י' יפמ   ) רהבוה יניינק , אוה  םשרנש  ףותיש  םכסה  לש  ופקותש  השיגדה  בורה  תעדש  ףא  לע  …… םיישילש םידדצ  יפלכ  םג  ףקות  םהל 
תדרפנ תולעב  תנתונש  תונורתיה  םתוא  תא  גישהלמ  םיקוחר  תותימצל , ףא  ףותיש , םכסהב  םירשקתמש  םיפתושש  רורב   " יכ ןהכ )

תויוקפנה ןיב  הקולח ." םכסהכ  והומכ  תותימצל  ףותיש  םכסהש  דיגהל  אופא  ןיא  .לטובי  ףותישה  םכסהש  הנכסל  םייופצ  םהו  ןיעקרקמב ,
קוחל ףיעס 37  יפל  ףותישה  קוריפל  העיבתל  תורשפאה  הנשי  הקזחההו  שומישה  תקולח  ןיבל  חטשה  תקולח  ןיב  תוניחבמכ  וניוצש  המגודל 
תא עובתל  יאשר  םהמ  דחא  לכ  הלוכ , הקלחב  ףתושמב  םילעב  םדוע  ףותישה  םכסהל  םידדצהש  אוה  יטפשמה  בצמהש  ןוויכ  .ןיעקרקמה 

הריכממ סונמ  היהי  אל  םשרמה , דיקפ  תעד  לע  תלבוקמ  היהת  אל  היצלצרפ , ונייהד  הקלחה , לש  ןיעב  הקולח  םא  .תע  לכב  ףותישה  קוריפ 
". הקלחה תיצחמב  תידעלבה  הקזחהה  ןדבוא  ךות  רחא , םדאל  הלוכ  הקלחה  לש 
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תא הרורב  הרוצב  ףקשי  הז  םכסה  יכ  בושחו  םיפתושמ , םילעב  ןיב  ףותיש  םכסה  לש  ומויקל  הבר  תובישח  תעדונ  יכ  הלוע  ליעל  טרופמהמ 
ןיד יכרוע  ידי  לע  ךרעי  הזכ  םכסה  יכ  דאמ  בושח  .םיפתושה  ןיב  םיסחיב  הרדסה  תוכירצמה  תויצאוטיסה  ברימל  סחייתיו  םידדצה  תנווכ 

ילבמ םכסהב  הנעמה  תא  אוצמל  היהי  ןתינ  האצותה  ןחבמבש  ןפואב  תונבהה  ןתוא  תא  םיחוסינב  ףקשל  ועדי  רשא  םוחתב  םיחמומה 
רתוי הברה  ףותיש , םכסהב  םידגואמ  תויוכזה  ילעב  ןהב  תועקרק  יכ  הז , רשקהב  ןיוצי  .םיפתושה  ןיב  םייטפשמ  םיכילה  לוהינל  שרדיהל 

.ןהילע היינבל  ןומימ  לבקל  רשפאי  הז  ףאו  תואקסע , עצבל  םיניינועמה  םימזי  רובע  תויביטקרטא 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

בכר ילכל  הינח  תומוקמ  רפסמ  רבדב  תינכתה  תוארוהמ  הייטס  תינכתמ – ) תרכינ  הייטס   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  ןוקית  רבדב  העדוה 

ילגלג וד  בכרל  היינח  תומוקמ  תורידסמה  "ו-2016 , עשתה ןוקית ,) ( ) הינח תומוקמ  תנקתה   ) היינבהו ןונכתה  תונקת  םוסרפו  רושיא  תובקעב 
, םינומה תעסהל  תכרעמל  םיכומסה  םירוזאב  ונביש  םישדח  םיניינבב  הינח  תומוקמ  תתחפה  תועצמאב  תירוביצ , הרובחתב  העיסנ  תודדועמו 

' סמ תא  םצמצל  היהי  ןתינ  היפל  "ב-2002 , סשת תינכתמ ,) תרכינ  הייטס   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  הנקת 2(15 ) םג  ליבקמב  הנקות 
. תרכינ הייטסכ  בשחיי  רבדהש  ילבמ  הינח  תומוקמ  תנקתה  רבדב  תושדחה  תונקתב  עובקה  תא  םאותה  ןפואב  הינחה  תומוקמ 

 

( העש תארוה   – 108 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה 

"ו-2016 עשתה םירוגמל ,) תוריד  תפסותל  הלקה  ןתמ  תבוח  )

, הילא ופרוצ  רשא  רבסהה  ירבדב  ראותמה  בצמה  םע  דדומתהל  הדעונ  קוחה  תעצה  .ל  " נה קוחה  תעצה  תומושרב  המסרופ  םויב 11/7/2016 
שקבמל הלקה  םימיוסמ  םיאנתב  רשאל  תוימוקמה  תודעוול  תוכמסו  תעד  לוקיש  םינקמ  ויפ  לע  תונקתהו  הינבהו  ןונכתה  קוח  דועב  םהיפלו 

ללכב תונבנה  תורידה  רפסמב  תרכינ  הלדגהל  איבהל  יושע  היהש  רבד  תינכתב , עבקנש  יברמה  םירוגמה  תוריד  רפסמ  תלדגהו  רתיה 
רבדהש ףא  םירוגמ , תורידל  תפסות  רשאל  ףרוג  ןפואב  תוברסמ  תובר  תוימוקמ  תודעו  לעופבש  ירה  טרפב , תונטקה  תורידה  רפסמבו 

תוריד רקיעבו  תונטק  תוריד  לש  הינבה  ףקיהב  תרכינ  הדירי  תונורחאה  םינשב  הלח  לעופבש  ךכל  איבהש  רבד  תינונכת , הניחבמ  ירשפא 
.תרגובמ הייסולכואלו  םיריעצ  תוגוזל  תודעוימה  םירדח  השולש 

תושר םוחתב  םירוגמל  תוריד  תפסותל  הלקה  תתל  תביוחמ  היהת  תימוקמ  הדעו  תואבה : תועיבקה  רתיה  ןיב  ועצוה  רומאה  תרגסמב 
םישרגמ רפסמ  לע  וא  שרגמ , לע  הינבל  רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ  רתוי מ-20% , אל  ךא  לש 10% , רועישב  תינוריע ,

, תרכינ הייטס  היהת  הז  ןיינעל  היתוארוהמ  הייטס  יכ  תינכתב  עבקנ  םא  ףא  שרגמה , לע  הלחה  תינכתה  תוארוה  יפ  לע  ןיינעה , יפל  םילבוג ,
, הלקהה ןתמ  רחאל  ןיינעה , יפל  םישרגמב , וא  שרגמב  םירוגמה  תוריד  לש  עצוממה  ןחטש  ןוגכ : םירבטצמ , םיאנת  רפסמ  םייקתהב  תאזו 

היהת הלקהל  השקבה  לע 80 מ"ר ; הלעי  אל  תינכת , יפל  רתומל  רבעמ  ןיינבל  ףסוויתש  םירוגמ  תריד  לכ  לש  החטש  לע 80 מ"ר ; הלעי 
םרט הלקהל  השקבה  תשגה  תעב  היוור ; הינבב  םירוגמל  דעוימ  שרגמה  ןיינעה ; יפל  םישרגמב  וא  שרגמב  תויוכזה  ילעב  לכ  ידיב  המותח 

השקבב יוניבו ; יוניפל  תינכת  הניא  איהו  ראוניב 2011 , ינפל 1  ףקותל  הסנכנ  תינכתה  תפסותה ; תשקבתמ  ויבגלש  ןיינבה  תמקה  הליחתה 
םישרגמה וא  שרגמב  םירוגמה  תוריד  רפסמ  יבגל  ורואש  תולקההו  תינכתה  יפל  שרגמב  הינבל  תורתומה  םירוגמה  תוריד  סמ ' ןיוצ  הלקהל 

.התשגהל םדוק 

תימוקמ תושר  םוחתב  וא  םורדה , וא  ןופצה  זוחמב  תימוקמ  הדעו  לע  לוחת  אל  הלקהה  ןתמ  תבוח  יכ  עובקל  תשקבמ  קוחה  תעצה  תאז , םע 
הקדצה וא  ךרוצ  ןיא  וצה , ןתמ  דעומל  המדקש  הנשב  המוחתב  תונטק  תוריד  לש  קיפסמ  יאלמ  לש  ומויק  חכונ  יכ  וצב , היבגל  עבק  רצואה  רשש 

.הלקה ןתמ  בייחל 

קלח העש ,) תארוהכ   ) הינבהו ןונכתה  קוח  תרגסמב  ןגעל  תשקבמ  ףא  קוחה  תעצה  ליעל , תטרופמה  הלקהה  ןתמ  תבוחל  טרפ  ןכ , ומכ 
יכ עובקל  וז  תרגסמבו  "ב-2002 , סשתה תינכתמ ,) תרכינ  הייטס   ) הינבהו ןונכתה  תונקתב  םויכ  רבכ  העובקה  תימוקמה  הדעוה  תויוכמסמ 
הלוע עצוממה  ןחטש  רשא  , 30%  - רתוי מ אל  ךא  לע 20%  הלועה  רועישב  םירוגמל  תוריד  תפסותל  הלקה  ןתל  תיאשר  היהת  תימוקמ  הדעו 

תרשאמהו הביבסב  ןתובלתשהו  תפסותה  רחאל  לבקתמה  תורידה  ליהמתל  תסחייתמה  הדעוה  סדנהמ  תעד  תווח  הגצוה  םא  לע 70 מ"ר ,
.תורידה תפסותמ  םיעבונה  םיכרצל  הנעמ  םינתונ  ןיינבה , תביבסב  הינח  יחטשו  תויתשתה  םיחותפה , םיחטשה  רוביצה , תודסומש 

לע הלועש  רועישב  תופסונה  תורידהש  ךכב  םירוגמה  תוריד  תפסוה  תא  תונתהל  תיאשר  אהת  תימוקמה  הדעוה  יכ  וז , תרגסמב  עצומ  דוע 
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.רמג תדועת  ןתמ  םוימ  םינש  ףקת ל-10  היהי  הז  יאנת  יכו  קוחה ,) תעצהב  ותרדגהכ   ) םוקמה הינב  ירוגמל  ושמשי   20%

םויכ העובקה  תוכמסה  ןוגיעב  ךרוצה  לקשיי  תישילשו , הינש  האירקל  קוחה  תעצה  תנכה  תעב  יכ  תאז  םע  ןיוצ  קוחה  תעצהל  רבסהה  ירבדב 
.תישאר הקיקחב  ליעל , טרופמכ  תרכינ  הייטס  תונקתב 

 

םייניב רדסה  םישדחתמ –  םיצוביקב  םירוגמל  הינב  לארשי 1473  יעקרקמ  תושר  תטלחה 

המיתחל םייניב  רדסה  ןיינעב  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הטילחה  התרגסמב  הטלחה 1425 , תא  תלטבמה  םוימ 15.06.2016 , הטלחה 1473 
: ןלהל  ) לארשי יעקרקמ  תושר  יכ  עבקנ  םישדחתמ , םיצוביקב  םירוגמה  תוקלחב  םישדח  םירוגמ  יתב  תמקהל  הינב  רתיהל  תושקב  לע 

ץוביקה ידי  לע  תושרל  הנפוי  רשא  שדח  רבח  רובע  ץוביקב  םירוגמה  תקלחב  םירוגמ  תיב  תמקהל  הינב  רתיהל  השקב  לע  םותחת  תושרה )" "
: תואבה תופולחה  ןמ  תחאב  לועפל  שדחה  רבחהו  ץוביקה  תטלחהל  ףופכב  עבוקה , דעומל  דע 

: הנושאר הפולח 

תויוברעה ץוביקהו , שדחה  רבחה  תויוברע ע"י  תדמעהלו  ןלהל  םיטרופמה  הינבה , ילולסממ  דחאל  תופרטצהל  האלמ  השקב  שיגי  ץוביקה 
: דעומב ונממ  שרדנה  םולשתב  דומעי  אל  רבחהש  לככ  תושרה  ידי  לע  וטלוחי 

ךרעמ לש 91%  רועישב  םינווהמ  הריכח  ימד  שדחה , רבחה  םלשי  עבוקה , דעומל  דע  הינב  לולסמל  ףרטצי  אל  ץוביקהש  הרקמב   .1
.שרגמה

םיאנתב דומעל  ושרדיי  שדחה  רבחהו  ץוביקה  הטלחהב 1477 , וא  הצעומ 1411  תטלחהב  עובקה  רדסהל  ףרטצי  ץוביקהש  הרקמב   .2
.הטלחהה התואב  םיעובקה 

ורדסוי אל  .הטלחהה  תוארוהל  םאתהב  םיגרוחה  םישומישה  לכ  תרדסהב  הנתות  הינבה  ילולסממ  דחאל  ץוביקה  תופרטצה   .3
.םירוגמה ישרגמ  רובע  עקרקה  ךרעמ  לש 91%  רועישב  םינווהמ  הריכח  ימד  םלשל  םישדחה  םירבחה  ושרדי  םישומישה 

וא רפסמ 1411  הצעומ  תטלחה  יפ  לע  הינב  לולסמל  רפסמ 751  הצעומ  תטלחה  יפ  לע  הינב  לולסממ  רובעל  שקבי  רשא  ץוביק   .4
הלא תוטלחהב  תועובקה  רבעמה  תוארוהב  דומעל  שרדיי  עבוקה , דעומה  רחאל  רפסמ 1447  הצעומ  תטלחה  יפ  לע  הינב  לולסמל 

.זוזיק תוכז  אלל  ןאולמב ,

לעמ תפסונה  הינבה  רובע  הבוגב 91%  תיאקנב  תוברע  דיקפהל  שרדיי  לעמ 160 מ"ר , יוניב  ףקיהב  תונבל  שקבי  רשא  שדח  רבח   .5
(. רפסמ 1085 הצעומ  תטלחהב  עובקכ  םיאלמ  םינווהמ  הריכח  ימד  םולשת  ףלח   ) 160 מ"ר

: הינש הפולח 

יאנת .וז  הפולחל  םאתהב  לועפל  תרשאמה  הדוגאה  לש  תיללכה  הפיסאה  לש  הטלחה  ףורצב  םישדח  םירבח  תושרל  הנפת  הדוגאה 
הרקמב .שרגמה  ךרעמ  הבוגב 91%  שדחה , רבחה  ידי  לע  תיאקנב , תוברע  תדקפה  וניה  הינב  רתיהל  השקבה  לע  תושרה  תמיתחל 

תא הצקתו  תיאקנבה  תוברעה  תא  טלחת  תושרה  עבוקה , דעומל  דע  הינבה  ילולסממ  דחאל  תופרטצהל  האלמ  השקב  שיגי  אל  ץוביקהש 
ץוביקה םא  ינטרפ ; הריכח  הזוח  ויבגל  םתחייו  ץוביקה  לש  תצבשמה  חטשמ  ערגיי  שדחה  רבחל  הצקויש  חטשה  .שדחה  רבחל  שרגמה 

.יהשלכ תונבשחתהל  יאכז  אהי  אל  ץוביקה  וא  שדחה ו/ רבחה  ךוישה , ילולסממ  דחאל  ףרטצהל  דיתעב  טילחי 

רבח .םירוגמה  תקלח  חטשב  וללכי  הינב  רתיהל  השקב  לע  תושרה  תמיתח  תשקובמ  םניגב  םישרגמה  לכ  יכ  עבקנ  תויללכ  תוארוהב  ףסונב ,
דחאל ץוביקה  תופרטצהל  דע  .שרגמב  ולש  תויוכזה  ביטל  וא  רדסהל  סחיב  תושרה  יפלכ  העיבת  וא  הנעט ו/ לכב  אובל  אלש  בייחתי  שדח 

רבחה םהינבמ , םדקומה  עבוקה , דעומה  ףולחב  תוברעה , טוליחל  דע  וא  רחבנש  לולסמה  יפ  לע  תושרל  םימולשתה  עוציבו  הינבה  ילולסממ 
םירבחה תאו  ץוביקה  תא  בייחי  רדסהה  .אתנכשמ  םושירל  תובייחתה  לבקל  וא  שרגמל ו/ סחיב  הריכח  הזוח  לע  םותחל  יאכז  היהי  אל  שדחה 

רושיא תובקעב  שרגמה  חטשב  יוניש  לש  הרקמב  .םירוגמה  תקלחב  םירוגמה  ישרגמל  רשקב  םושיר  יכרוצל  תינכת  הרשוא  םרט  םא  םג 
תינכתל םאתהב  שרגמה  לש  וחטשמ   20% דרי מ - וא  הלעי  אל  רשא  שרגמה  חטשב  יוניש  לשב  תיפסכ  תונבשחתה  ךרעית  אל  תינכת ,

, תושרה ילהנו  הצעומה  תוטלחה  יפ  לע  תרחא  הבוח  לכמ  עורגל  שבוג , רשא  םייניבה  רדסהב  ןיא  .יוניבה  ףקיהב  יוניש  ןיאש  דבלבו  הקולח 
.םיצוביקב םירוגמל  הינבל  רשקב 

אלל תוירוביצ  תורטמל  ורכחוהש  םיסכנב  לוצינ  וא  דועי  יונישו  תויוכז  תרבעה  תאצקה  : " 1471 סמ ' לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה 
1136 סמ ' הטלחהל  ןוקית  זרכמ -"

הניא החסונב , הטלחה 1136  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבק  לארשי , תנידמ  "י נ ' אב תיללכה  תיפותישה  םידבועה  תרבח  "ץ 11087/05  גבב
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םירכוחה תוצובק  ןיב  תונחבה  ךורעל  שי  ןכ  לעו  תויתועמשמ  ןניאש  תובטהל  וכזש  םירכוח  גוסב  עגופה  ףרוג  ללכ  הביצהב  םושייל  תנתינ 
.םייטרפ םירכוח  לש  םנידל  ךרע  תולק  תובטה  ונתינ  םהל  רשא  םיירוביצה  םירכוחה  לש  םניד  תוושהלו 

: םיאבה םינוקיתה  תא  רתיה  ןיב  הכרע  רשא  הטלחה 1471 , ידי  לע  הפלחוהו  הטלחה 1136  הנקות  הז  ןיד  קספל  םאתהב 

הבטה לוחת , וז  הטלחהש  תנמ  לע  הז , םויל  דע  םוימו 17.5.1965 . םויל 17.5.1965  דע  וצקוה  רשא  םיסכנ  ןיב  הנחבה  תכרוע  הטלחהה 
: תובטהה ןה  הלאו  .לוחל  תוכירצ  תובטה  יתש  הז , ךיראתמו  .לוחל  הכירצ  תחא 

.םיתחפומ הריכח  ימד  םולשת   .1

.זרכממ רוטפ   .2

, המושהמ ןטק ל-60%  וא  הווש  היה  שרגמה  לש  ידוסיה  ךרעהו  ריחס  דועיב  התייה  המושה  וב  םוקמ  .ירוביצ  דועיב  עקרק  תמוש   .3
.ירוביצ דועיל  המושכ  וז  המוש  בשחת 

: תכרוע וז  הטלחהש  םיפסונ  םינוקית 

תוקסע ןיגב  רתיהה  ימד  רועיש  תתחפה  ןכו  .םנוד  דע ל-15  תימואל  תופידע  ירוזאב  לוצינו  דועי  יוניש  תוקסע  עוציבל  ןיעקרקמה  חטש  תלדגה 
םרטש סכנ  רובע  .םירוגמ  תרטמל  ורקיע  רשא  דועי  יונישב  תאזו  הצעומה , תטלחה  רושיא  םוימ  םייתנש , ךשמל  לוצינו ל-31% , דועי  יוניש 

.וז הטלחה  רושיא  םוימ  םינש  רתוי מ-5  אלו  תינכותה  תדקפה  םוימ  םייתנשה  ונמיי  דועיי , יונישל  תינכת  וניגב  הדקפוה 

 

 

ףיעס 29 ג' רבדב  תוארוה  רפסמ 1469 –  לארשי  יעקרקמ  להנימ  תטלחה 

רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוחל 

ןונכת םודיקל  תיצראה  הדעווב  הטלקנ  יכ  עבוק  "ד-2014  עשת העש ,) תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוחל  ףיעס 29 ג '
, רוידל ףקיה  תבחר  תינכת  ךמסומה , ןונכתה  דסומב  ןונכתה , קוח  יפל  הטלקנ  וא  רוידל  תפדעומ  תינכת  רוידל , םיפדעומ  םימחתמ  לש  היינבלו 

ועיצי הבשהל , עקרק  המוחתב  תללוכה  ףקותב  רוידל  ףקיה  תבחר  תינכת  ןיינעל  העדוה  החלשנש  וא  הבשהל  עקרק  ןמוחתב  תוללוכה 
ימ וא  עקרקה  לעבל  תויוכזה  תבשה  וניינעש  םכסהב  לארשי  יעקרקמ  תושר  םע  רשקתהל  הבשהל  עקרקה  יבגל  תויוכזה  לעבל  םינוממה 

"(. הבשה םכסה  : " ןלהל  ) המעטמ ימ  וא  לארשי  יעקרקמ  תושר  ידיל  עקרקב  הקזחה  תריסמ  ןכו  ומעטמ ,

: ןהינבו הבשהה  םכסה  לע  ולוחי  רשא  תוארוה  םוימ 15.06.2016 ,  1469 סמ ' הטלחהב  להנמה  עבק  קוחל , הז  ףיעס  תוארוהל  םאתהב 

.הקזחה תריסמו  תויוכזה  תבשה  דעומ  תעיבק   .1

יונבה לכו  םייח  ילעב  ןילטלטימ , םדא , לכמ  הקירו  היונפ  איהשכ  היהת  המעטמ  ימ  וא  תושרה  ידיל  הבשהל  עקרקב  הקזחה  תריסמ   .2
.עבק לש  רוביח  םהילא  רבוחמה  רחא  רבד  לכמו  םהילע  עוטנהו 

.עקרקה יוניפ  תואצוהב  אשית  תושרה   .3

וא ןידכ ו/ רתיה  אלל  הבשהל  עקרקב  םייוצמה  םדא  וא  תולוספ ו/ וא  םירבוחמ ו/ וא  ןילטלטימ ו/ לש  יוניפ  תויולעב  אשית  אל  תושרה   .4
.תויוכזה תאצקה  םכסהל  דוגינב 

.םינפמל םיצירמתה  הבוגו  םיצירמת  תעיבק   .5

תוברל הבשהה , דעומל  דע  ןיעקרקמה  לע  לחה  םולשת  לכו  ןיד  יפל  וילע  םילחה  םילטיהה  וא  תורגאה  םיסימה , ימולשתב  אשיי  דצ  לכ   .6
.תויוכזה לעב  לע  לוחי  רשא  חבש  סמ 

.ןידכ סמ  תינובשח  תאצמה  דגנכ  ףסומ  ךרע  סמ  ףסוותי  דחוימה  ץירמתה  םוכסל   .7

וצ תאצוה  תוברל  ןיעקרקמהמ , ויוניפלו  םכסהה  לע  ותמתחהל  הבשהל , םכסה  לע  םותחי  אל  םדאש  לככ  לועפל  תוכמסה  תושרל  יכ  עבקנ , ןכ 
.די קוליסל 

לארשי יעקרקמ  תצעומ  תוטלחה  קר  ולוחי  ףקותל ) קוחה  תסינכ  דעוממ  םינש  עברא   ) העשה תארוה  תלוחתל  עובקה  דעומה  ףולח  רחאל 
.תיאלקח עקרקב  הריכח  תקספה  רבדב  תויטנבלרה 
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רבדב הניה  ןיינע , לעבל  העדוה  חולשמ  יכ  רהבוי  ףיעסב 29ב(ב ) היפלו  קוחל   3 סמ ' ןוקיתל  העצה  הלבקתה  םויב 27.06.2016 , ליבקמב ,
. ףקותב ףקיה  תבחר  רוידל  תפדעומ  תינכת  תשגה 

ןתינש רוידל  תופדעומה  תוינכתה  יגוס  תא  ביחרהל  ראשה , ןיב  עצומ , הב  קוחל ,  4 סמ ' ןוקיתל  העצה  המסרופ  םויב 06.07.2016 , ןכ , ומכ 
ןתיל עצומ  ןכ  .םילעב  תבורמ  תיטרפ  עקרק  לע  תולחה  תוינכתו  יוניבו  יוניפל  תוינכת  םג  הדעוול  שיגהל  היהי  ןתינש  ךכ  הדעוה , ינפב  איבהל 

חטשל רבעמ  תולובגה  תבחרה  תוברל  םיינונכתה , םיכרצלו  עקרקה  בצמל  םאתהב  םחתמ  לש  םיקיודמ  תולובג  םיאתהל  הדעוול  תוכמס 
תומא עבקי  רצואה  רש  יכ  עובקל  עצומ  דוע  .םיפדעומ  םימחתמ  לעכ  ןהילע  זירכהל  ןתינש  תועקרקה  יגוס  תרדגה  תא  ביחרהל  וילע , זרכוהש 

.רוידל ףדעומ  םחתמ  לעכ  םילעב  תבורמ  עקרק  לע  הזרכה  יבגל  ויתוצלמה  תא  תווצה  שבגי  ןהיפל  תוינויווש  הדימ 

חווטל הרכשהל  תודיחיו  ךורא  חווטל  הרכשהל  תודיחיה  ךסמ   30% וצקוי   לארשי , עקרקמ  לע  הלחה  תרשואמ  תינכתב  יכ  עובקל  עצומ  ףסונב 
לע לוחת  אל  וז  הבוח  .ךורא  חווטל  הרכשהל  תודיחיה  ךסמ  וצקוי 15%  םילעב  יבורמ  ןיעקרקמ  לע  הלחה  תינכתבו  תחפומ  ריחמב  ךורא 

.םיטועימ יבושייבו  יוניב  יוניפ  ימחתמ 

 

,307-0412676 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

/1/א שירח תינכתל  גגה  לע  הינב  תויוכז  תפסות  תינכתה : םש 

תומקוממה רויד  תודיחיל  הינב  תויוכז  תפסות  הניינעש  תטרופמ  תינכת  תומושרב  הדקפהל  המסרופ  םויב 14/7/2016  יכ  ןכדעל  ינירה 
םידועייב םירוגמ  הנבמב  הנוילע  "ד  חי לכל  דע 60 מ"ר  לש  הינב  תויוכז  תפסות  עובקל  תשקבמ  תעצומה  תינכתה  .ןיינבה  לש  הנוילעה  המוקב 

.וז תפסותל  ילכירדא  בוציעו  יוניב  תוארוה  ןכו  /1/א , שירח תינכת  חטש  ךותב  םימקוממה  רחסמו " םירוגמ  ו" םירוגמ ב "' "

 

,307-0412684 סמ :' תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

/1/א שירח תינכתב  "ד  חיל דע 25 מ"ר  לש  תויוכז  תפסות  תינכתה : םש 

הריד לכל  דע 25 מ"ר  לש  הינב  יחטש  תפסות  הניינעש  תטרופמ  תינכת  תומושרב  הדקפהל  המסרופ  םויב 14/7/2016 , יכ  ןכדעל  ינירה 
.שירח בושייב  /א/1  שירח תינכת  םוחתב  רחסמ " םירוגמ  ו" םירוגמ ב "'  " דועייב

תורדגהב לדג " ןיינב   " ןורקע יפל  םימלש  םיפגא  תיינבל  ןתנית  תפסותה  .קוחכ  םיסלכואמו  םימייק  םיניינבל  ןתנית  הינבה  יחטש  תפסות 
.תינכתה

דועייב תואפרמל  שומיש  תפסות  ןכו  /א/1 , שירח תינכת  םוחתב  םיניינבב  הפשא  ירותסמ  תיינבל  תופסונ  תוארוה  תינכתה  תעבוק  ףסונב ,
.א /1/ שירח תינכת  םוחתב  רחסמו " םירוגמ  "

 

לת עטקמב  הלקה  תבכרה  תעוצר  לש  הבחרהו  הכראה  "מ 5/1/5 –  מת ביבא  לת  זוחמל  תיזוחמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 
ףטוש לועפתו  תמדקומ  הלעפה  ךרוצל  םי  תב  ביבא – 

רידסהלו םי  תב  עטקמב ת"א- הלקה  תבכרה  לש  הליסמה  תעוצר  תא  ביחרהלו  ךיראהל  התרטמש  ןודנבש , תינכתה  תדקפה  לע  ןכדעל  ונירה  
.ףטוש לועפתו  תמדקומ  הלעפה  ךרוצל  םישרדנה  םישומישה  תא 

.תונותיעב הדקפהה  רבדב  העדוהה  םוסרפמ  םיישדוח  ךות  תינכתל  תויודגנתה  שיגהל  ןתינ 

 

תונחת  – 2 / 4 "א 18 / מת רוביצה  תוגשהלו  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  תטרופמ  המרב  תיצרא  ראתמ  תינכת  תרבעה  רבדב  העדוה 
קולדת

תודעווה תורעהל  לארשי , תנידמ  חטש  לכ  לע  הלחה  קולדת , תונחת  "א 2/4/18 –  מת תרבעה  לע  הטילחה  הינבו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה 
"ד טגו "מ  פג תוקפנמה  קולדת  תונחתמ  םיילמינימ  םיקחרמ  תעיבק  ןניה  תינכתה  תורטמ  .רוביצה  תוגשהלו  "ב  ותה קוחל   52 יפל ס ' תויזוחמה 
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ןלפק 2, חר ' ןוירוג , ןב  תירק  ןונכתה , להנימ  ביכראב  תאצמנ  הרומאה  תינכתה  .קולדת  תונחתב  םירתומ  יוניב  יחטש  בושיח  תטיש  יוניש  ןכו 
, רחא ינונכת  טרפ  לכ  וא  עקרקב  ןיינועמה  לכ  ןכ , ומכ  .תינכתב  ןייעל  יאשר  ןיינועמה  לכ  .הינבו  ןונכתל  תויזוחמה  תודעווה  יביכראבו  םילשורי 

.הינבו ןונכתל  תיצראה  הצעומה  ריכזמל  םויל 28.8.16  דע  תינכתל  ויתוגשהו  ויתורעה  שיגהל  יאשר  תינכתה  ידי  לע  עגפנ  ומצע  האורה 

 

הקיספ ינוכדע 
 

להנמה תויקוח  ןורקעו  הלתומ  םכסהב  תונשייתה  תנעט 

' חאו ביבא  לת  תייריע  "מ נ ' עב ביבא  תמר  יסכנ  ע"א 4759/14  ע"א 4752/14 ,  ךילה : רפסמו  םש 

.זרא - קרב ד ' תימע , י ' תויח , םיטפושה א ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.16.06.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.ביבא לתב  שוגב 7225  הקלחכ 1  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.רוג לייאו  רגניז  םולש  "ד  הוע "א 4759/14:           עב תורערעמהו  "א 4752/15  עב תובישמה  ב"כ 

וב ופי , - ביבא לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  םירוערע  ינש  ושגוה  םייחרזא  םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיבל 
לת תייריע  ןיבו  הניב  ותרכנש  םימכסה  ינש  לש  םתולטב  לע  ריהצהל  ( " הרבחה " ןלהל :  ) "מ עב ביבא  תמר  יסכנ  תרבח  תעיבת  הלבקתה 

.ביבא - לתב ביבא  תמר  ינויבס  טקיורפל  רשקב  ביבא  לת  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווהו  ופי  - ביבא

ןייצמו הנעבותה " תליע  הדלונ  ובש  םויב  הליחתמ  תונשייתהה  תפוקת   " יכ עבוקה  תונשייתהה  קוחל  ףיעס 6  תא  רקוסו  חתופ  טפשמה  תיב 
הב חילצהל  ןתינש  העיבת  סוסיבל  תושרדנה  תוינויחה  תודבועה  לכ  תומייקתמ  ובש   " םויה אוה  העיבתה  תליע  לש  התדיל  םוי  יכ  הז  רשקהב 

". שקובמה דעסב  תוכזלו 

ןתכימת תא  הדעווהו  הייריעה  ונתהש  הינתהה  לשב  ןושארה  םכסהב  הקבדש  תויקוחה  - יא לע  וססבתה  הרבחה  לש  היתונעט  רקיע  ונניינעב ,
האצמ הינתהה  יכ , עבוק  טפשמה  תיב  .רלוד  ןוילימ  לש כ-9.5  ךסב  רוביצ  ינבמ  הנובשח  לע  םיקהל  בייחתת  הרבחהש  ךכב  השדחה , תינכתב 
.הז דעומב  רבכ  תועודיו  תומייק  ויה  תויקוחה  - יא תנעטל  תוכירצה  תודבועה  לכש  ךכ  תנשמ 2001 , םידדצה  ןיב  ןושארה  םכסהב  המוקמ  תא 

תולטב לע  ריהצהל  הנעבותהש  ךכ  ותתירכ  דעומב  ןכ , םא  הדלונ , םכסהה  תולספל  רותעל  הליעה  יכ , טפשמה  תיב  עבוק  רומאה  רואל 
לעב םלש , הזוח  אוה  יאנת  לע  הזוח  יכ  טפשמה  תיב  ןייצמ  דוע  .הנשייתה  תנשב 2012 –  הרבחה  השיגהש  תויקוח  יא  לש  הליעב  םימכסהה 

.תונשייתהה תנעט  ןיינעל  תויטנוולר  ןניא  הלתומ  הזוח  ותויה  רבדב  תונעטש  ךכ  ותתירכ  דעוממ  רבכ  אלמ  ףקות 

תימוקמה תושרה  הלעפ  ובש  קהבומ  הרקמב  ונניינעב  רבודמ  התפקשהל , יכ  ךרוצה , ןמ  הלעמל  תנייצמו , הפיסומ  תויח  תטפושה  בכ '
ןידה ע"א קספב  רבכ  ועבקנש  םירבד  הריכזמ  תטפושה  .להנימה  תויקוח  ןורקע  םשארבו  ירוביצה  טפשמב  דוסי  תונורקעל  הריתסב 

ונקוהש תויוכמסהמ  עבונ  תירוביצה  תושרה  לש  החוכ  "(: " הרקוי תוריד  : " ןלהל  ) ' חאו הנבי  תייריע  שאר  "מ נ ' עב הרקוי  תוריד  , 7368/06
דוע ןידב ." הל  הקנעוהש  הכמסהה  תולובגל  םימחותמ  החוכ  תולובגו  לועפל , תושרה  לש  החוכ  תא  דילומש  אוה  ןידה  .ןתלב  ןיאו  ןידב , הל 

תורירשב העוגנ   " תויהל היושע  ןידב  ךכל  תשרופמ  הכמסה  רדעהב  םיבויח  תלטה  יכ  קספנ  הרקוי  תורידב  יכ  תטפושה  תרכזאמו  הפיסומ 
הלא תועיבק  םיקפסמ ." ןגועו  הקדצה  אלל  טרפה  לש  וניינקב  עוגפל  הלולע  איה  .תותיחש  ישעמל  ןכוסמ  חתפ  תחתופ  איה  .הילפהבו 

יכ תטפושה , תעבוק  ונניינעב  .ןידב  הכמסוה  אל  תושרהש  לככ  הרגא ," וא  לטיה  ןיעמ   " םהב תוארל  ןתינש  םיבויח  תלטה  לע  םג  תוערתשמ 
לטיה ןיעמ  ותוארל כ" ןתינ  השדחה , תינכתה  רושיאב  התכימתל  יאנתכ  תימוקמה  תושרה  השרדש  ףסונה  םולשתה  יכ  הרבחה  הנעט  קדצב 

טקיורפה ןיגב  קוחכ  הילע  לטוהש  ןוילימ ש"ח  לש כ-80  ךסב  החבשה  לטיהל  ףסונב  תאזו  ןידב  הכמסה  אלל  תושרה  השרד  ותוא  החבשה "
.המליש ותואו 

התעיבת ןיד  יכ  עבקו  יזוחמה , טפשמה  תיב  לש  וניד  - קספ תא  לטיב  הדעווהו , הייריעה  לש  ןרוערע  תא  לביק  טפשמה  תיב  ליעל , רומאה  רואל 
.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  תימוקמה , תושרה  הלהנתה  ובש  ןפואה  חכונו  ןיינעה  תוביסנב  .תונשייתה  תמחמ  תוחדיהל  הרבחה  לש 

: תכרעמ תרעה 

, ועבקיש תוביסנב  תונשייתה  לש  הנגה  תנעט  תוחדל  תוכמסה  טפשמה  תיבל  תמייק  יכ  עובקלו  קוחה  ןקתל  לוקשל  םוקמ  שי  תכרעמה , תעדל 
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דצה אמגודל  יכו  קזנ  לכ  םרג  אל  בוכיעה  יכ  ררבתמ  םא  םג  העיבת  תוחדל  הלוכי  הנושארה  תונמדזהב  הלועה  תונשייתה  תנעטש  הדבועה 
אוה רמוחו " לק  , " הנוכנו תקדוצ  חרכהב  הניא  םייוצמ , םידעהו  םיכמסמה  לכו  הערל  ובצמ  הניש  אל  וא  העיבתה ו/ תורשפאל  עדומ  היה  ינשה 

.תיקוח הבוח  יפ  לע  םיכמסמ  רומשל  גהונה  ףוג  וא  תושרב  רבודמשכ 

 

ףתושמ תיב  לש  םושיר  לוטיב  תובקעב  ףותיש  קוריפב  תויוכז  תקולח  ןפוא 

' חאו "מ  עב םיזכרמ  רפוע  נ ' חאו ' ינורהא  המלש  חונמה  ןובזע   33851-04-15 ת"א )  ) ע"א ךילה : רפסמו  םש 

ד"ר ק' "ד , בא "נ- גס רלנש , םיטפושה י ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ופי  ביבא –  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע
.רנרב ח ' "נ , גס ידרו ,

.21.06.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.רנרל רמתו  סוה  קחצי  ןורוד , לאגי  "ד  הוע  : תובישמה ב"כ 

שוג 7087. הקלח 77  ביבא  לתב  תויולג  ץוביק  בוחר  םיזכרמ ," תיב   " : סכנה יטרפ 

ותיראשו לילכ  סרהנ  וקלח  שוג 7087 ;) הקלח 77   ) ביבא לת  תויולג  ץוביק  בוחרב  םקוממ  היהש  ןיינב  םיזכרמ ," תיב   " ףרשנ ינויב 2003 
.ופי - ביבא לת  תייריע  האיצוהש  הסירה  וצ  יפ  לע  הסרהנ 

תחקפמה םויבו 2.9.2008  ףתושמה  תיבה  םושיר  לוטיבל  השקב  ףתושמה , שוכרהמ  תויוכזה ב-83%  ילעבמ  קלח  ושיגה  םויב 18.11.2014 
קוחל ףיעס 147  תוארוהל  םאתהב  העבקו , ףתושמ  תיב  םושיר  לוטיב  וצ  הדי  תחת  האיצוה  ביבא  - לת זוחמב  ןיעקרקמה  םושיר  לע 

.ףתושמה שוכרב  תויוכזה  ילעב  תויוכז  יפ  לע  השעי  ןיעקרקמב  תויוכזה  םושיר  יכ  קוחה ,)" : " ןלהל  ) "ט-1969 כשתה ןיעקרקמה ,

לע תחקפמה  תדמע  תא  הלביק  רשאו  ןוילעב , הלבקתנש  הערכהב  םפוס  רשא  םידדצה , ןיב  םיכילה  רפסמ  לש  םלוהינל  הליבוה  וז  הטלחה 
לככו ףתושמה , תיבה  ןונקתב  תומייקה  תויניינק  תוארוה  לש  ןפקות  ןייאמ  וניא  ףתושמ  תיב  םושיר  לוטיב  יכ  הפיסוהו  ןיעקרקמה , םושיר 

ןכ .םושירה  תעב  הלא  תוארוהל  סחייתהל  שי  ףתושמ , תיב  םושיר  לוטיב  לש  םירקמב  תויוכזה  תא  םושרל  שי  דציכ  ןונקתב  תוארוה  תומייקש 
ךילה תרגסמב  וניה  ףתושמה , שוכרב  תויוכזה  ףקיהמ  ךא  עבונ  וניאש  יווש  ךכש  ךותבו  תויוכזה , יווש  תלאשב  ןודל  הנוכנה  תרגסמה  יכ  ןיוצ 

(. (16.01.2013 ובנב , םסרופ   ) "מ עב םיזכרמ  רפוע  נ ' חאו ' המלש  ינורהא  חונמה  ןובזע  "א 3463/11  ער ואר   ) ףותיש קוריפ  לש 

יכ תינוידה , האכרעה  העבק  הניינעב  רשא  ףותיש , קוריפל  השקב  ףתושמה  שוכרהמ  תויוכזה ב-83%  ילעב  ושיגה  םויב 15.11.2009 ,
יפ לע  הקולחמ  הנוש  ןפואב  תויוכז  תקולח  תעבוקו  קוחל  ףיעס 147  תוארוה  תא  הנשמה  ףתושמה , תיבה  ןונקתב  יהשלכ  הארוה  רדעהב 

ירוטסיהה יוושל  לקשמ  לכ  קנעויש  ילבמו  קוחל  ףיעסל 147  םאתהב  השעי  ףותישה  קוריפ  ףתושמה , שוכרב  תויוכז  לעב  לכ  לש  יסחיה  קלחה 
.תורידה לש 

ףלח ףותיש , קוריפל  השקבו  ףתושמ  תיב  םושיר  לוטיב  לש  הרקמב  םאה  הניה  וב  תיזכרמה  הלאשה  רשא  אנד , רוערעה  שגוה  וז  הטלחה  לע 
שוכרב תוכז  לעב  לכ  לש  יסחיה  קלחה  לע  ךא  ססבתהל  שיש  וא  תורידה  לש  ירוטסיהה  יוושל  סחייתהל  םוקמ  שי  הנבמה , לש  שדחמ  המקה 

.ףתושמה

לש ירוטסיהה  ןייווש  יכ  ותועיבק , רואל  תאזו  תינוידה  האכרעה  תדמע  תא  לביק  רנרב , טפושה  דובכ  לש  בורה  תעדב  יזוחמה , טפשמה  תיב 
דוע אצמנב  וניא  הז  ביכרו  ליאוה  .הנבמה  ביכרמ  ךא  עבנ  הרידה  ריחמב  ינושה  רשאכ  עקרקה , ביכרמ  ןהו  הנבמה  ביכרמ  ןה  עבנ  תורידה 

.ףותיש קוריפ  שקבתמ  וב  םוקמ  תובישח  ול  ןתיל  ןיא  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבק  ףתושמה , תיבה  לוטיב  דעומב 

וב ןפואב  הקולחה  תא  עצבלו  תורידה  לש  ירוטסיהה  ןיוושל  סחייתהל  יואר  רומאכ , הרקמב  ודידל , יכ  ידרו , טפושה  דובכ  עבק  טועימ  תעדב 
ףותישה קוריפ  תעב  ךא  ףתושמה , שוכרב  תויוכזה  ילעב  לש  יסחיה  קלחל  םאתהב  הנרתוות  ןיעקרקמה  םושיר  תכשלב  תומושרה  תויוכזה 

.ירוטסיהה תורידה  יוושל  םאתהב  תויוכזה , ילעב  ןיב  םינוזיא  ועצבתי 

.החדנ רומאכ , רוערעה ,

: תכרעמ תרעה 

תוארוהש לככ  םיריידה , לש  תימכסהה  תכרעמהו  ףתושמה  תיבה  יכמסמ  לש  דיתע  ינפ  הפוצו  ןוכנ  חוסינ  תובישח  לע  דיעמו  עיבצמ  ןידה  - קספ
לש הנוש  הקולחש  ןבומכ  ןכ  ומכ  הנוש , התיה  האצותה  יכ  ריבס  ףאו  ןכתיי  תיבה  תסירה  לש  הרקמל  הנוש  תוסחייתה  תועבוק  ויה  ןונקתה 
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.תעייסמ התייה  איה  םג  הז , ביכרמ  םע  תוהוזמה  תוריד  יוושל  םאתהב  עקרקב  םיקלח 

 

ןיעקרקמב תויוכז  ןיב  תורחת  לע  בלה  םות  ןורקע  תעפשה 

 

' חאו רדאקלא  דבע  אפטסומ  "מ נ ' עב הינבו  תומזי  הקיסמ  תא  םרמע  :  ה"פ 32649-01-16  ךי לה רפסמו  םש 

.אישנ ןגס  לברא , ןימינב  טפושה  בכ ' ינפב  תרצנב , יזוחמה  טפשמה  תיב    : האכרע

.03.07.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.ןיוצ אל   : םידדצה ב"כ 

.הרדח שוגב 10031 ,  18 תוקלחמ 17 , קלחכ  םיעודיה  םישרגמ   : סכנה יטרפ 

לש בלה  םות  ןורקע  תעפשהל  העגנ  ןידה  קספב  הנודינש  תירקיעה  הלאשה  רשאכ  החיתפ , תצרמה  השגוה  תרצנב  יזוחמה  טפשמה  תיבל 
.ןיעקרקמב תויוכז  ןיב  תורחת  תלאשב  טפשמה  תיב  עיגי  הילא  האצותה  לע  ןיעקרקמ , תקסעב  םידדצה 

םישרגמ השולש  הבישמהמ 2 , םויב 27.7.14  השכר  רשא  הינבו , תומזי  תוברל  "ן , לדנ יקסעב  תקסועה  הרבח  הניה  ונניינעב  תשקבמה 
הבישמה ןיב  הקסעה  לע  עדיש  בישמה 1 , םשר  השיכרה , םוי  רחאל  הנשמ  הלעמל  .הרדחב  שוגב 10031   18 תוקלחמ 17 , קלחכ  םיעודיה 

יזוחמה טפשמה  תיב  ידי  לע  העינמ  וצ  המושירל , םדוק  םינש  שמח  ןתינ  הרעהה , יפל  .םירומאה  ןיעקרקמה  לע  הרעה  "ן , לדנה תרבחל   2
.היסכנ תא  רוכמל  הרבחה  לע  רסוא  בישמה 1  תטישל  רשא  תרצנב ,

תמדוקה הקסעה  ללככ , .ןיעקרקמב  תודגונ  תואקסע  ןיב  תופידעה  ירדס  תא  עבוק  רשא  ןיעקרקמה , קוחל  ףיעס 9  תא  חתנמ  טפשמה  תיב 
יכ טפשמה , תיב  דמול  ןאכמ  .בלה  םות  לש  לעה  ןורקעל  ףופכ  ףיעסב 9  עובקה  ןורקיעה  יכ  העבק  טפשמה  יתב  תקיספ  םלוא , הפידע , ןמזב 

שרפתהל רבדה  לולע  ןיעקרקמה , םשרמב  ותוכזל  הרהזא  תרעה  םושרל  חרט  אל  ןמזב  םדוקה  הנוקה  ךא  תודגונ , תואקסע  ועצוב  רשאכ 
םושיר לכ  אצמ  אלו  ןיעקרקמה  םושיר  ירפסב  קדבש  רחאל  תדגונ  הקסעב  רשקתיו  בל , םת  ינש , הנוק  אוביש  העש  תאז , בל , םות  רסוחכ 

.תדגונ הקסע  תודוא  הרהזא  תרעה 

, םלוא תודגונ , תואקסעב  רבודמה  ןיא  ןכש , ףיעסב 9 , ןודנה  הרקמל  ההז  וניא  ונניינעב  ןודנה  הרקמה  םנמא  יכ , ןייצמו  ךישממ  טפשמה  תיב 
לע עירתהל  חרט  אל  ןמזב , תמדוקה  תוכזה  לעב  רשאכ  הרואכל , תודגונ , תויוכזב  רבודמ  רשאכ  .ההז  בלה  םות  תנירטקוד  תלחהבש  לנויצרה 

.םיילאיצנטופ םירשקתמ  ינפב  לושכמ  וביצהב  בל , םות  רסוחב  גהנש  ימכ  וב  תוארל  שי  םיילאיצנטופה , םינוקה  רוביצ  ינפב  ותוכז 

הנואת  " עונמלו תוניגהבו , בל  םותב  גוהנל  בישמה 1  לע  היה  הרבחה , יסכנב  תואקסע  עוציב  ענומה  וצ  ןתינש  העשמ  יכ , עבוק  טפשמה  תיב 
.וצה םויק  רבדב  תורבחה  םשר  ירפסבו  ןיעקרקמה  חסנב  הרעה  םושיר  תאזו ע"י  וצל  דוגינב  סכנ  תשיכר  לש  תיטפשמ "

עוגפל לולעה  ןפואב  ויתויוכז  תא  םדא  ליעפמ  וב  הרקמ  לכב  םילחה  םיילסרבינוא , םיללכ  םניה  בלה  םות  יללכ  יכ , טפשמה  תיב  ףיסומ  םויסל 
אלא תודגונ , תואקסע  לש  םירקמב  קר  אל  הקיספב  ולעפוה  הלא  םיללכ  .הנומאבו  רשויב  לועפל  ןידה  ילעב  תא  םיבייחמ  הלא  םיללכ  .תלוזב 

טפשמה תיב  .ונניינעב  ומכ  ןיעקרקמה  לע  ולטוהש  תורחא  תולבגהב  ןיעקרקמ , תויוכז  ישכור  לש  תויוכז  ושגנתה  םהב  םירחא  םירקמב  ףא 
ןמ תורתסנה  תודבועל  רשאב  תוריקחב  קימעהל  אלו  ללכה , ןויעל  םיחותפהו  םייולגה  םשרמה  ירפסב  קודבל  הבוח  הלח  הנוקה  לע  יכ  ןייצמ 

.ןיעה

םשר לעו  לטובמו  לטב  הרבחל  ורכמנש  םיסכנה  לע  םשרנ  רשא  וצה  בל , םות  רסוחב  לעפ  בישמ 1  יכ , טפשמה  תיב  עבוק  ליעל  רומאה  רואל 
.םשרמהמ הרעהה  תא  קוחמל  ןיעקרקמה 

ףסונב תאזו , קוחכ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  ףוריצב  לש 45,000 ,₪  ללוכ  ךסב  םידדצה  לש  ןיד  ךרוע  "ט  כשו תואצוהב  ביוח  בישמה 1  ןכ  ומכ 
.םייניבה יכילה  תרגסמב  וקספנש  תואצוהל 

: תכרעמ תרעה 

, המושרה ותרוצב  לח  וניא  ןמזמ  רבכ  רשא  םייקה  חסונה  ריתוהל  אלו  םישכור  ןיב  תורחתב  םינדה  םיפיעסה  תא  ןקתל  תעה  העיגה  יכ  הארנ 
תשיכר תעב  רובגל  תנמ  לע  הבוחכ  עיפוהל  הכירצ  הרהזא  תרעה  םושרל  תושרה  הקיספ , ריצי  ןניהש  תופסונ  תובוח  הז  ןיינעב  ולחוהש  אלא 
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.םייטפשמ םיכילה  טעמ  ךוסחל  ןתינ  ךכו  הנושאר , תויוכז 

           

ןיעקרקמ תחבשהל  תולועפ  ןיגב  "ט  כש

 

( ןולחכ  ) ביגע הניגר  יבאש נ ' רימת  ת"א 46006-07-13  ךילה : רפסמו  םש 

.ץרווש ןרוא  טפושה  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  שמה ט  תיב  האכרע :

.26.06.16 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןומלט הדוהיו  ורטיורק  םייח  "ד  הוע עבותה : ב"כ 

.ןורשה דוהב  שוגב 6445  הקלחכ 19  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

םיעודיה םחטשש 53,337 מ"ר  ןיעקרקמ  תחבשהל  עציבש  תולועפ  ןיגב  עבותה  שיגהש  ךסב 16,000,000 ₪  יואר  רכשל  העיבתב  ןניקסע 
.םירוגמל תואלקחמ  םדועיי  יוניש  רחאל  ןיעקרקמה  יוושמ  םיווהמה 8%  ןיעקרקמה ,)" : " ןלהל  ) ןורשה דוהב  שוגב 6445  הקלחכ 19 

דועיי יונישל  לועפל  םיוסמ  "ד  וע לש  וחוכ  תא  התפיי  "ל  וחב התהשש  ןיעקרקמה  תלעב  יכ  ועבקב  תיתדבועה , תיתשתב  ןד  טפשמה  תיב 
וא לוביק  וחכוה  אל  יכ  עבקנ  .םכסה  תרכנ  אל  תעבתנל  עבותה  ןיב  ךא  דועייה , יוניש  םודיקל  עבותב  עייתסהל  שקיב  "ל  נה "ד  הוע .ןיעקרקמה 

הרדעיה לע  דיעמ  רתויב , יתוהמ  ירחסמ  ביכר  הווהמה  החרטה , רכש  רועישל  סחיב  המכסה  רדעיה  רתיה , ןיבו  תעבותה , דצמ  תעד  תורימג 
.גוליד תרב  הניאש  הכושמ  הווהמו  םידדצה  ןיב  המכסה  לש 

קוחל ףיעס 16  תארוה  םע  בשייתמ  וניא  רבדה  יכ  עבקנ  עבותה , לש  וחוכ  תא  תופייל  תוכזה  תא  "ד  הועל קינעה  חוכה  יופיי  יכ  הנעטל  רשאב 
.הנשמה תוחילשל  חלושה  םעטמ  המכסה  רדעיה  לש  הקזח  עבוקה  תוחילשה ,

ןכ לעו  חלושה , םע  הביטיה  הנשמה  חולש  לש  ותוגהנתה  יכ  עבקנ  .ללכ  רכשל  יאכז  וניא  עבותה  יכ  רבדה  תועמשמ  ןיא  יכ  "ש  מהיב עבק  םרב ,
.טפשמב אלו  רשוע  תיישע  יניד  ולוחי 

יכ עבקנ  .תעבתנה  תא  הרישעה  רשאו  דועייה  יוניש  ךרוצל  עבותה  העצובש ע"י  הדובעה  תוהמ  ירק  הכזמה , הלועפה  תא  ןחב  "ש  מהיב
דעוימה םחתמב  בא  תינכתב  וללכוה  תאז  ףלחו  ינילופורטמ  שפונ  דועייב  ןיעקרקמה  לש  םתחצנה  תעינמל  ואיבה  עבותה  עציבש  תולועפה 

לש הידלי  תנעט  יכ  עבקנ  .תעבתנל  שממ  לש  האנה  תבוט  הווהמה  םתחבשהל , איבהו  ןיעקרקמל  יתועמשמ  קזנ  עבותה  ענמ  ךכבו  הינבל ,
.הפוגל תיחדנו  תלבוקמ  הנניא  תממוקמ , איה  ומצע , תעד  לע  לעפ  אוה  עבותה , יתוריש  תא  רוכשל  םבוריס  תורמל  היפל  תעבתנה 

לש רשקהב  ונתינש  ןיד  יקספמ  שקיהב  .ויתוביסנ  יפ  לע  הרקמ  לכב  השעית  יואר  רכש  תעיבק  יכ  איה  הכלה  יוארה , רכשה  רועישל  רשאב 
.ןיטינומהו ןיינעה  יווש  תורישה , לש  ותובכרומ  תדימו  ופקיה  ותוהמ , שדקוהש , ןמזה  תא  ןובשחב  איבהל  שי  חוקל , "ד- וע יסחי 

ויהש העש  דבלב  םינש  עברא  הכשמנ  תומזיה  תפוקת  אוה 4% , יוארה  רכשה  תניחבמ  ןוילעה  ףרה  רועישו  רחאמ  יכ  עבקנ  ןיינעה  תוביסנב 
התלעוהש ע"י תונשייתה  תנעט  התחדנ  ףסונב  רועישב 2%.  יואר  רכש  עבקנ  תיטפשמ , תוליעפב  רבודמ  ןיאו  םיפסונ  םימזיו  עוצקמ  ישנא  םג 

.תיטרקנוק העיבת  תליע  עובתל  המק  היצניבמוק  תקסע  עצבל  הנווכה  עדוויה  םע  קר  ןכש  תעבתנה ,

תחפוי םהמ  תיבירו , הדמצה  ישרפה  תפסותב  לש 480,000 ₪  ךס  עבותל  םלשל  הביוח  תעבתנהו  הקלחב  הלבקתה  העיבתה  רבד , ףוס 
.טפשמ תואצוהב  םג  תעבתנה  הביוח  ךילהה  תובכרומב  בשחתהב  .רבעב  לביקש  יקלח  םולשת 

: תכרעמ תרעה 

םדקי ורבחש  דע  ןיתממו  דצב  בשויש  ימ  םג  יכ  אדוול  תומיאתמה  תואכרעה  לע  .תבכרומ  היגוס  הניה  הניגב  רכשו  םיסכנ  תחבשה  תייגוס 
רורב ףיעס  תללכה  הז  ןיינעב  ויסכנ , החיבשהש  הדובעה  תונהיל  ונוצר  םאב  וקלחב  תאשל  שרדיי  תויולעה , לכב  ודבל  אשייו  ורובע  ןונכת 
םדקיו לטנב  אשייש  ימ  אהיש  תנמ  לע  הייבגב , עייסלו  םירתיה  תאצוה  עונמל  הלועפ  הנפתשתש  יואר  תודעוה  םג  תאז  םע  עייסת , תינכתב 

.ןונכת
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םירוגיפ תיביר  תתחפהל  השקבו  החבשה  לטיהב  תובחה  תונשייתה  תלאש 

 

קפא הפצמ  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  דלפנירג נ ' יבוטו  עשוהי   1/16/48 סמ ' ררע  ךילה : רפסמו  םש 

.רפלא תינור  "ד  וע ררעה , תדעו  "ר  וי בכ ' ינפב  החבשה , ילטיהו  םייוציפל  תיזוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

.07.06.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.לא ' קתמ הראמס  "ד  וע  : הבישמה ב"כ 

[ הקלח שוג  ןיוצ  אל   ] ריאי בכוכ  סדהה 3 , חרב ' תיב  סכנה : יטרפ 

רכמ תקסע  תובקעב  תינכת , רושיא  ןיגב  החבשה  לטיה  םולשתל  תימוקמה  הדעוה  האיצוהש  םולשת  תשירד  דגנכ  שגוה  רשא  ררעב  רבודמ 
תונשייתה ןיגב  בוחה  תא  לטבל  שי  יכ  ונעט  םיררועה  תנשב 2015 . קר  שקבתנ  ןיעקרקמה  יסקנפב  המושיר  רשאו  תנשב 1991 , המתחנש 

.םולשתה תשירד  תאצוה  דעומל  דעו  שומימה  דעוממ  םינש  ךשמב 24  הרבטצהש  תיבירה  תפסות  תא  לטבל  ןיפולחלו – 

תויוכזה תרבעה  רושיא  שקבתנ  וב  דעומהמ  תונשייתהה  תפוקת  תא  תונמל  שי  ונניינע , תוביסנב  יכ  העבקו  ררעה , תא  התחד  ררעה  תדעו 
.תונשייתה הלח  אל  ןכ  לעו  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלל 

תפוקת יכ  עבקנ  םש  ובנב ,) םסרופ   ) יקחצי לאינד  הילצרה נ ' תייריע  "מ 1164/04  עע ןיינעב  ןידה  קספ  תא  ררעה  תדעו  הנייצ  הז  רשקהב 
םכסה תמיתח  דעומ   ) תויוכזה שומימ  דעומ  אוה  החבשהה , לטיה  םולשתב  תובחה  המק  וב  דעוממ  תונמיהל  םנמא  הליחתמ  תונשייתהה 

.רכמה םכסה  לע  המיתחה  תודוא  תימוקמה  הדעוול  עדונ  וב  דעומהמ  קר  לחי  תונשייתהה  תפוקת  ץורמ  םלוא  רכמה ,)

ךלהמב 24 תימוקמה  הדעוה  תעידיל  אבוה  רכמה  םכסה  לש  ומויק  רבדש  ךכל  תיתייאר  תיתשת  החנוה  אל  ונניינעב  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו 
לע הינב  רתיה  אצוה  םישכורל  יכ  הדבועה  ףרח  תאזו  ןיעקרקמה , יסקנפב  הקסעה  םושיר  תשקבל  דעו  תויוכזה  תריכמ  דעוממ  ופלחש  םינשה 

.ןיעקרקמב תויוכזה  תשיכר  רחאלש  הפוקתה  ךלהמב  יקלחה , שומימה  ןיגב  החבשה  לטיה  םדי  לע  םלוש  ףאו  הדעוה , ידי 

השקב שיגהל  עקרקה  לעב  לע  ץורל , לחי  לטיהה  םולשת  תייבגל  תונשייתהה  ץורמו  םיוקת  חווידה  תבוחש  תנמ  לע  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
.ותשקבל ופרצלו  רכמ , םכסה  לע  ותמיתח  רבדב  ןכדעלו  תימוקמה  הדעול  בתכב  תרדוסמ 

דעונ םירוגיפה  תיביר  יכ  התטלחהב  תנייצמ  איהש  ךות  הרבטצהש , םירוגיפה  תיביר  תתחפהל  םיררועה  תשקב  תא  םג  התחד  ררעה  תדעו 
תולהנתה תינלשר /  תולהנתה  לדחמ /  ןיגב  םלושמ  אל  הזו  החבשהה  לטיה  םולשת  דעומ  עיגמ  םהב  הלא , ןיעמ  םיבצמ  תעינמ  םשל  קוידב 

.תיבירה תתחפה  תא  םיקידצמה  םירקמ  םתוא  רדגב  תולפונ  ןניא  הרקמה  תוביסנ  יכ  הנייצו  עקרקה , לעב  לש  תנווכמ 

 

: תכרעמ תרעה 

ךכ רחאו  חווידמ  םיענמנ  םיתיעל  טרפה , לש  ישפוח  ןוצרל  הז  אשונ  ריתוהל  אלו  תואקסע  תמיתח  רבד  לע  עודיי  תבוח  קוחב  עובקל  שי 
.הרגשמ קלחכ  ודכו ,' ןיעקרקמ  יוסימל  םיחוודמש  םשכ  הייריעל  חוודל  שיו  ךרוצל  אלש  תדבכנ , תיבירו  תודבכ  תויולע  םיגפוס 

 

החבשה לטיהב  הנשמ  תרכוש  בייחל  ןתינ  אל 

קרב ינב  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "מ נ ' עב שש  תואנ   85121/13/ בב ררע   : ךילה רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע ררעה , תדעו  "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה –  ילטיהו  םייוציפ  היינבו  ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

.23.06.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.ונדרשממ לפ  לאיראו  בוש  יבצ  "ד  הוע  : תררועה ב"כ 

.קרב ינבב  שוגב 6196  הקלחמ 116  קלח   : סכנה יטרפ 
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ןיעקרקמב הרשואש  רתיהמ  גרוח  שומישל  השקב  ןיגב  החבשה  לטיהב  הנשמ  תרכושכ  תררועה , בויח  תובקעב  שגוה  רשא  ררע  לע  רבודמ 
.ב /105/ בב תינכתמ  תנעטנ  החבשה  ןיגבו  תוחמש  םלואל  ךסוממ 

איה ןיבש ה-26.3.12 ל-1.6.21 , ןמז  קרפל  סכנה  לש  הנשמ  תרכוש  הניה  תררועהש  ףא  לעש  ררעה  תדעוו  העבק  התטלחה , ירקיעב 
.הינבהו ןונכתה  קוחל  ישילשה  תפסותל  ףיעס 2(ב ) יפ  לע  לטיהב  בייחה  הנניא 

תימוקמה הדעוה  "מ נ ' עב תוינסכא  ןוקרי 48   85048/09 ת"א )  ) ררעב ןיינעב  הנתינש  תמדוק  הטלחה  ררעה  תדעוו  הריכזה  ךכ , העבקב 
איהו ןידכ  אלש  החלשנ  איהש  ירה  ןידב  הב  בייחה  ונניאש  ימל  החלשנ  החבשה  לטיה  תשירדש  םוקמ  רתיה , ןיב  עבקנ , םש  "ב ת"א , ותל

הנניאש  המל  תררועה  תא  ךופהל  ידכ  ךכב  ןיא  .הבישמה  לומ  לא  םיעיגמה  תא  הלהינש  וז  איה  תררועהש  ךכל  תועמשמ  לכ  ןיא  יכו  תלטובמ ;
.ןיד יפ  לע  החבשה  לטיהב  בייחה  – 

ת"א)  ) ררעב התטלחה  לע  הרזח  ררעה  תדעוו  רתיהמ , גרוחה  שומישה  ןיגב  אצוה  רשא  החבשהה  ביכרל  עגונה  לכבו  ךרוצה  ןמ  הלעמל 
הזככ ליטמה  יאמצע  סמ  עוריא  וניא  רתיהמ  גרוח  שומיש  היפל  הינבו ת"א , ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב םיצורח  די  יסכנ   85241/11

.ליגר הינב  רתיה  ומכ  שומימ , עוריאב  רבודמ  אלא  החבשה , לטיהב  בויח 

.תררועה לש  לטיהב  בויחה  אולמ  תא  הלטיבו  ררעה  תא  הלביק  ררעה  תדעוו  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

וזו ררעה , תדעו  לש  החתפל  תדמוע  םירושיאהו  היינבה  תויקוח  רבדב  תונעט  הנעטש  הייריעב  תרוקיב  החיטה  ררעה  תדעו  הז  ןיינעב 
.תויקוח דגנכ  תונעט  םע  החבשה  לטיה  רושקל  ןיאו  ןיטולחל  םידרפנ  םיכילה  ינשב  רבודמ  יכ  השיגדה 

 

 

"מ עמה ביכר  תללכה  החבשה - לטיה 

יחרזמ בקעי  רמ  קפא נ ' הפצמ  תימוקמה  הדעוה  ררע 8056/14   : ךילה רפסמו  םש 

.רפלא תינור  "ד  וע ררעה , תדעו  "ר  וי ינפב  החבשה , ילטיהו  םייוציפל  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

.16.06.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

קידצ קודצ  "ד  וע  : בישמה ב"כ 

.בקעי ראבב  שוגב 4041  תוקלחכ 63 ו-75  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

לש ךסמ  רוידה  תודיחי  סמ ' תא  לידגהל  הינבה , יחטש  תא  תונשל  םישרגמ , ןיב  הקולחו  דוחיא  ךורעל  רתיה  ןיב  הדעונ  החיבשמה  תינכתה 
.תוינחה יבגל  תוארוה  תונשלו  חטשב  יוניש  אלל  "ד , חי "ד ל-228  חי  192

 

לעבב רבודמ  ןהב  ןנד , תוביסנב  ןכש  החבשהב , "מ  עמה ביכרמ  תא  לולכל  ןיאש  עבק  תע  עירכמה  יאמשה  הגש  תימוקמה  הדעווה  תנעטל 
.מ " עמ לולכל  המושה  לע  ךכשמו , הנידמל  ריבעהל  ךרטצי  אל  ותוא  "מ  עמ לולכי  לבקי  ותוא  ריחמה  יטרפ , עקרק 

תא ןובשחב  איבהל  אלש  םוקמ  היהי  דבלב  םיקסוע  לש  קושב  רבודמ  וב  םוקמ  יכ  םינשה , ךרואל  העבקש  הקיספה  לע  הרזח  ררעה  תדעו 
הכלהמ תוטסל  יואר  עודמ  ריהבמה  קומינ  לכ  ררעה  תדעו  ינפב  גיצהל  הליכשה  אל  המצע  תימוקמה  הדעוה  רשאכ  דחוימב  "מ , עמה ביכרמ 

.וז

 

.תוחדיהל ררעה  ןיד  יכ  העבק  ררעה  תדעו 

: תכרעמ תרעה 
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ידי לע  שכרית  ןחבנה  גוסמ  הקסע  יכ  ריבס  ןכו  לודג  ףקיהב  תויוכזב  רבודמ  הב  הקסעו  םוקמ  לכ  היפל  הכלהה  תרדוחו  הקימעמ  יכ  הארנ 
.רומאכ םירקמ  םוגדלו  ןוחבל  יוארו  גישמה  חתפל  דמוע  וינפ  לע  לטנה  תאז , םע  "מ , עמה ביכר  לרטונמ  דבלב , םיקסוע 
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