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גוז ינבב  השיכר  סמ  בושיח  ךרד 

 

רמרד רימא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

הרדח ןיעקרקמ  חבש  סמ  להנמ  נ ' חאו ' ןולא  ריירב  : ע"א 4006/13 , ךילה רפסמו  םש 

.לדנה נ ' רצלמ , ח ' ןארבו , ג' םיטפושה ס ' בכ ' ינפב  םייחרזא  םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.גרברבליז ריאי  "ד  וע  : הבישמה 1.8.16  ב"כ  הטלחה : ךיראת 

 

חבש  ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  יפל  ררעה  תדעו  לש  הניד  קספ  לע  רוערע  תרגסמב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  ןתינש  ןיד  קספ  לע  ןכדעל  ונירה 
.הפיחב יזוחמה  טפשמה  תיב  דילש  "ג-1963 , כשתה השיכרו ,)

הריד ינשלו  הדיחי " הריד   " וז םהמ  דחאל  רשאכ  םירוגמ  תריד  םישכורש  גוז  ינב  לע  לחה  השיכרה  סמ  בושיח  תלאשב  דקמתמ  רוערעה 
? הרידה לש  ללוכה  היווש  אמש  וא  םירוגמה , תרידב  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  לש  יסחיה  וקלח  יווש  וניה  השיכרה  סמ  בושיחל  סיסבה  םאה  .תפסונ 

: ןלהל  ) רערעמה 1 לש  ותולעבב  היינשה .)" הרידה  : " ןלהל  ₪ ) לש 3,000,000 ךסב  םירוגמ  תריד  ושכר  םיאושנ , גוז  ינב  םירערעמה ,
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הרידב תויוכזהש  ךכ , לע  םיקולח  םניא  םידדצה  לבנע .)" : " ןלהל  ) ותשאל אשינש  םרט  ודי , לע  השכרנ  רשא  תפסונ , הריד  היוצמ  ןולא )" "
תא תוארל  שי  היינשה  הרידה  תשיכרל  סחיב  יכ  םידדצה  ןיב  תקולחמ  ןיא  ןכ , לע  רשא  .הילא  הקיז  לכ  ןיא  לבנעלו  דבלב  ןולאל  תוכייש  "ל  נה

תועמשמב הדיחי  הנניאש  םירוגמ  תריד  שכורכ  ןולא  תאו  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל  ( 2 () ףיעס 9(ג1א תועמשמב  הדיחי " הריד   " תשכורכ לבנע 
.קוחל ( 1 () ףיעס 9(ג1א

, םהילע ליטהל  שיש  השיכרה  סמ  רועיש  תא  גוזה  ינב  ורזג  היינשה , הרידה  תשיכר  לע  ןיעקרקמ  יוסימ  ידרשמל  גוזה  ינב  ושיגהש  חווידב 
יוושב 1,500,000 הריד  יצח  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  שכר  וליאכ  ךרענ  בושיחה  ירק , .הרידב  םהמ  דחא  לכ  לש  דרפנב , תויוכזה  יוושמ  םתטישל ,
3,000,000 ש"ח, הרידה , רובעב  המלושש  הרומתה  םוכס  אולמ  ןיגב  השיכרה  סמ  בשוח  ןיעקרקמ , יוסימ  להנמ  איצוהש  המושב  דגנמ , . ₪

סמ בשוח  ינשה  , בלשב  .םוכסה  תיצחמב  לבנע  הביוח  לבקתהש  ללוכה  סמה  םוכסמו  גוזה  ינב  לש  הדיחיה  םתריד  הרידה , התייה  וליאכ 
יפ לע  לבקתהש  סמה  םוכסמו  תובטהב , הילעב  תא  הכזמ  הנניאש  תפסונ ," הריד   " הרידה התייה  וליאכ  הרומתה , םוכס  אולמ  ןיגב  השיכרה 

.םוכסה תיצחמב  ןולא  ביוח  הז , בושיח 

ןייצו ןיעקרקמ , יוסימ  תונקתל  ב ) () הנקתב 2(2 עובקה  רדסהה  תאו  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל  ףיעסב 9  ןגועמה  רדסהה  תא  חתינ  טפשמה  תיב 
.תחפומ השיכר  סמ  רועישמ  תונהיל  יאכז  היהיו  קוחל , ףיעס 9  תועמשמב  הדיחי " הריד   " שכורל בשחיי  תפסונ , הריד  ותולעבב  ןיאש  גוז  ןב  יכ 

קר םהבש  םירקמב  ןכ  לעו  סמ , תבטהב  ינשה  גוזה  ןב  לש  ותוכזמ  תערוג  הנניא  תפסונ , הרידב  גוזה  ינבמ  דחא  לש  ותולעב  תורחא , םילמב 
.תפתושמה םירוגמה  תריד  תשיכר  ךרוצל  דחא " שכור  גוזה כ" ינב  תא  וארי  אל  תפסונ –  הריד  שי  גוזה  ינבמ  דחאל 

םלשי תפסונ , הריד  לש  םילעב  ותויהב  סמ  תבטהל  יאכז  ונניא  רשא  גוזה , ןבש  ךכל  הליבומ  גוזה  ינב  תמוש  יכ , וניד  קספב  עבק  טפשמה  תיב 
גוזה ןב  ךכב , .תורחא  תוביסנב  דבלב  קלח  ותוא  תא  שכור  היה  וליא  םלשל , שרדנ  היה  אוהש  הזמ  ךומנ  סמ  רועיש  הרידב , יסחיה  וקלח  לע 

.ןידכ אלש  הרתי –  סמ  תבטהל  השעמל , הכלה  הכזי , רומאה 

תישענש הקסעה  סיסבב  חנומה  ילכלכהו  יניינקה  ןויגיהה  תחת  תרתוח  גוזה , ינב  ידי  לע  תעצומה  המושה  יכ , טפשמה  תיב  ןייצמו  ביחרמ  דוע 
לאכ תפתושמה  הרידה  תשיכרל  תוסחייתה  יתחפשמה ." אתה  תקזח   " תא ןכותמ  ןקורמש  ןפואב  םמצעל  םירוגמ  תריד  תשיכרל  גוז  ינב  ידיב 

השיכרה תוהמ  תניחבמ  רבדה  ךכ  אל  יכ  ירבש  דועב  גוזה , ינב  םיעיצמש  יפכ  לוכיבכ , ןיטולחל , תודרפנ  תוריד  יתש  לש  תודרפנ  תושיכר  יתש 
יתחפשמ את  לש  םיפתושמה  ויכרצ  תא  םייקל  ידכ  גוז , ינב  ידי  לע  ףתושמב  תשכרנה  םירוגמ , תריד  השיכרב  ןבומכ  רבודמ  .םישכורה  תוהמו 

תודרפנ תושיכר  יתשל  השיכרה , תא  לצפל  תשקבמ  רשא  גוזה , ינב  תשיג  .השיכרה  ןיגב  דרפנב  השעמל  םימושינ  גוזה  ינבש  םגה  דחא ,
.היואר הנניאו  תוביסנב  היצקיפ  תרצוי  לוכיבכ ,

.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  ןיינעה  תוביסנב  החדנ , רוערעה 

: תכרעמ תרעה 

ע"א  ) םלפ תכלהב  עבקנש  ןורקעה  לע  רתיה , ןיב  תססבתמ , גוזה  ינבמ  דחא  לכל  דרפנה  בושיחה  תא  ךורעל  טפשמה  תיב  רחוב  הב  ךרדה 
ינבמ דחא  לכל  דרפנ  השיכר  סמ  בושיח  ךורעל  שי  יכ  עבקנ  םש  ( 96 רודמ ה ע ' ( 5  ) י"ח םיסימ , , ) םלפ .נ  ןיעקרקמ  חבש  סמ  להנמ   3185/03

היהש ןוממ  םכסה  רואל  תאז   ) תפסונ הריד  לש  השיכר  וז  רחאלו  הנושאר  הריד  לש  איה  השיכרה  גוזה  ינבמ  דחאל  וב  הרקמב  תאזו  גוזה 
(. םהיניב
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