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ןולקשא "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב תועקשה  ןדרק  קפוא   4093/16 "מ   נד  : ךילה רפסמו  םש 

רואנ האישנה מ ' דובכ  ינפל  ןוילעה –  טפשמה  תיב   : האכרע

.סוכרמ הנליא  "ד  וע  : הבישמה 1.8.16  ב"כ  הטלחה : ךיראת 

 

ובש בצמב  קסע  רשאו  ןודנבש , ףסונ  ןוידל  השקבה  סיסבב  דמועש  "ם 505/15 , רבב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ןתינ  םויב 20.4.16 
תמוש ךרוצל  עבוקה  דעומה  םאה  הלאשבו  "א 18/4 ,) מת  ) קלד תונחתל  תיצרא  ראתמ  תינכת  תובקעב  תימוקמ  הדעו  ידי  לע  הינב  רתיה  ןתינ 

.הינבה רתיה  תקפנה  םוי  וא  תיצראה  ראתמה  תינכת  רושיא  דעומ  אוה  החבשהה  לטיה 

יאמשה לצא  הלאשה , הנודנ  ךרדה  תליחתב  .ל  " נה הלאשב  ונדשו  ול  ומדקש  םיכילהה  תולשלתשה  ירקיע  תא  ןייצנ  םירבדה , תנבה  ךרוצל 
דעומ היהי  החבשהה  תעיבקל  דעומהו  תיצראה  ראתמה  תינכת  אוה  החבשהה  תא  ללוחש  עוריאה  יכ  ועבק  רשא  ררעה , תדעוו  עירכמה 

.הרושיא

םגש ריהבה  רשא  ע"א 3002/12 ,)  ) " ןור קילא  ןיינעב " ןידה  קספ  ןתינ  ןיבל , ןיב  רשאכ  יזוחמה , טפשמה  תיבל  רוערע  שגוה  ולא , תוטלחה  לע 
םיעובקה םיעוריאה  תשולשמ  דחא  תויהל  בייח  חיבשמה  עוריאה  ןונכתה ,) דסומ  רושיאב  תונתומ   ) תינכתב תונתומ  תויוכזב  רבודמ  רשאכ 
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יכ עבק , ןור "  " ןיינעב טפשמה  תיב  תאז , םע  .התליחת  דעומלו  תינכתל  החבשהה  תא  סחייל  שי  ןכ  לעו  תינכתה  רושיא  הז , הרקמבו  קוחב ,
דחא לכב  הבגית  החבשהה  ןכ  לעו  הינבה  רתיה  תאצוה  תעבו  הריכמה  תעב  םיבלש –  ינשב  השענ  תינכתב , תונתומ  תויוכז  לש  ןשומימ 
(. םיבלשהמ דחא  לכב  הלצונש  החבשהה  לש  תיאמש  הכרעהו  תואדווה  תדימ  ע"פ   ) החבשהה לש  יסחיה  קלחל  םאתהב  םיבלשהמ 

הקלחש תיבלש  וד  המוש  ךורעל  עירכמה  יאמשה  לע  יכ  עבקו  ןור "  " תכלהל ףופכ  ומצע  האר  ןודנבש , ןיינעב  יזוחמה  טפשמה  תיב  ךכשמ ,
המושה לש  ינשה  בלשה  םויב 9.7.2006 ; המסרופ  רשא  "א 18/4  מתב ועבקנש  יפכ  תונתומה  תויוכזה  תלבגמב  החבשהל  סחייתי  ןושארה 

ונייהד 12.6.2012. היינבה –  רתיה  ןתמו  תטרופמה  תינכותה  רושיא  דעומל  סחייתי 

עבקו הב  ןודל  טילחה  רגיצנד ) זרא ו-י ' - קרב םיטפושה ד ' תמכסהב  תימע  טפושה י '  ) ןוילעה טפשמה  תיבו  רוערע , תושר  תשקב  השגוה  ךכ  לע 
עבוקה דעומה  התליחת , דעוממ  רבכ  ןיעקרקמ  לעבל  החבשה  חמצתש  ידכ  היד  תיטרקנוק  הניאש  תיצרא  ראתמ  תינכתב  רבודמ  רשאכש 

(. " ןידה קספ  " ןלהל :  ) הינבה רתיה  לש  ותאצוה  דעומ  בשחיי  החבשהל 

לש הרושיא  יכ  עבקנ  הבש  "א 384/99 ,) ער  ) " שעומ ןיינעב " העבקנש  הכלהה  לע  רתיה , ןיבו  םיקומינ , רפסמ  לע  ורקיעב  ססבתה  ןידה  קספ 
יכ ןייצ , טפשמה  תיב  תאז , םע  .ןיעקרקמב  החבשהה  תא  תרצוי  הרותבש  תימוקמ , ראתמ  תינכתב  יונישל  ליבומ  תיצרא  ראתמ  תינכת 

ותואב הנודנ  אל  החבשהה –  לטיה  תמוש  ןיינעל  עבוקה  דעומה  אוהש  תנכדועמ – " תימוקמה ה" תינכתה  לש  התליחת  דעומ  אוה  המ  הלאשה 
.ןיינע

ןתינש "ד  הספמ שקיה  "ש  מהיב עציב  החבשהה , לטיה  בושיחל  עבוקה  דעומה  רזגנ  הנממ  החיבשמ " ןונכתה ה" תלועפ  רותיא  ךרוצל  ךכיפל ,
"א 36, מת ןיגב  קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ  תעיבת  תשגהל  דעומה  תלאש  הנודנ  ותרגסמב  "מ 1560/13)  רב  ) " לנוישנרטניא ןגמ  ןיינעב "

ןיעקרקמב תיטרקנוקה  העיגפה  תא  יכ  עבקנ , "ד  הספב .הנידמה  חטש  לכב  תויראלולס ) תונטנא   ) רודיש ינקתמ  תבצהל  תונורקע  התוותהש 
.עגפיהל םייושע  ןיעקרקמ  ולא  םאתהבו  רודישה  ינקתמ  ומקומי  ןכיה  תעדל  ןתינ  זא  קר  ןכש  רתיהה , דעומב  ךא  תוהזל  ןתינ 

לטיה םלשל  ןיעקרקמ  לעב  שרדנ  ןהב  תויצאוטיסל  יאר " תנומת   " ןיעמכ תשמשמ  ךרע , תדירי  ןיינעב  "ל  נה הקיספה  יכ  ןייצ , טפשמה  תיב 
, סמה עוריא  דעומ   , היד תיטרקנוק  הניאש  תיצרא  ראתמ  תינכתב  ןניקסע  רשאכש  התייה , טפשמה  תיב  תנקסמ  ךכל , םאתהב  .החבשה 

.םייפיצפסה ןיעקרקמב  יטרקנוק  שומימל  תיללכה  תיצראה  תינכתה  התכז  ובש  דעומה  הינבה –  רתיה  ןתמ  דעומב  אהי  עבוקה , דעומה 

תוכלה תרתוס  ףאו  קוחב  רומאה  תא  תרתוסה  השקו  הבושח  השדח , הכלהב  רבודמ  יכ  רתיה , ןיבו  תובר , תונעט  ונעטנ  ףסונ , ןוידל  השקבב 
.תומדוק

ּהחותיפב רתויה  לכל  אלא  השדח  הכלה  לש  ּהתעיבקב  רבודמ  ןיא  םיוסמ  , שודיח  ןידה  קספב  שי  םא  םגש  האישנה , בכ ' הטילחה  תאז , תורמל 
.ףסונ ןויד  קידצהל  ידכ  ןיא  דבל  ךכבו  ןורו , לנוישנרטניא  ןגמ  שעומ , ןידה  יקספב  וותוהש  תונורקעה  לע  תססבתמה  תמייק , הכלה  לש 

: תכרעמ תרעה 

, תמייקה השיגה  ץומיאב  ישוק  םייק  "ד , הספב ןיוצש  יפכ  ןכש  היואר , הניה  "ש  מהיב עיגה  הילאש  הנקסמה  ןיינעה  תוביסנב  יכ  ונעטיש  שי 
קלד תנחתל  הינב  רתיה  ןתנייש  יוכיסה  תא  ךירעתש  המוש  ןכות  הנידמב , והשלכ  םוקמב  הישעת  רוזאב  עקרק  תרכמנש  תמיא  לכ  היפלש 

.תויוניידתה יובירל  ליבוהל  יופצו  ילאיר  וניא  רבדה  עקרק –  התואב 

רוטפ ןתמ  היינב , רתיה  ןתנייש  יוכיסה  המ  הלאשה  לש  תיביטלוקפס  הניחב  תשרוד  אל  וזש  הדבועה  ןוגכ , תונורתי  םיפרטצמ  וז , הדמעל 
לש תורשעתהה  תילכת  לש  המשגה  ןור ,) קילא  ןיינעב  ונודנש  תומוד  תויגוס   ) רתיה ןתינ  םרטב  םירכמנ  ןיעקרקמה  ובש  םוקמב  לטיה  םולשתמ 

.ינונכת ךלהממ  האצותכ  טרפ  לכ 

ראתמ תינכת  לש  הרקמב  סמה  עוריא  היפל  העיבקה  רואל  רתיה  ןיב  תאזו  םיישק , טעמ  אל  הלעמ  "ל  נה ןידה  קספ  יכ  םינעוטה  שי  תאז , םע 
דוגינב דמוע  רבדה  יכ  ורמאיש  שיו   " יתקיספו שדח  חיבשמ  עוריא  השעמל " הווהמה  היינבה , רתיה  ןתמב  אהי  תיטרקנוק , הניאש  תיצרא 

". ןור קילא   " ןיינעבו שעומ "  " ןיינעב ונתינש  ןידה  יקספל 

קוחל ףיעס 197  יפל  ךרע  תדירי  תעיבתל  דעומב  הקסע  רשא  ןגמ "  " ןיינעב הקיספהמ  שקיה  עצבל  םוקמ  היה  אל  יכ  ונעטיש  שי  וזמ , הרתי 
ןפואב הנוש  ןושל  תטקונ  םירקמהמ  דחא  לכב  יטנוולרה  עוריא " תעגונה ל" קוחה  ןושלש  םושמ  רתיה , ןיב  תאז , .תיצרא  ראתמ  תינכת  ןיגב 

לע רבדמ  קוחה  החבשה  לטיהל  עגונה  לכבש  ירה  תינכת , לכ  תויהל  הלוכי  תעגופה " תינכת  ה" ךרע , תדיריל  עגונה  לכבש  דועב  .שרופמ 
". דבלב תטרופמ  וא  תימוקמ  ראתמ  תינכת  "

אהי תינכתה  תליחת  םוי  יכ  הרומה  קוחל , תישילשה  תפסותל  ףיעס 4(7 ) לש  ונושלמ  תגרוח  ףא  ןידה  קספ  תאצות  יכ  הארנ  ךכל , ףסונב 
.עבוקה דעומכ  הווהי  רתיהה  ןתמ  יכ  רומאכ  עבקנ  "ד  הספב ןכש  החבשהה , ןיינעל  עבוקה  דעומה 
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תוינכת םויכש  רקיעב  ולא , םירקמל  תושרופמ  תוסחייתמה  קוחב , תורורב  תורהבה  ידי  לע  רתפית  היגוסה  לכש  היה  יואר  יכ  הארנ  םוכיסל ,
.תורישי ןחוכמ  היינב  תורשפאמו  רבעבמ  הנוש  טוריפ  תמרב  ןניה  תובר  תויצרא  ראתמ 
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