
הירא ןב  תעפי 

םייוציפ תעיבת  ןיבל  "ב , ותה קוחל  ףיעס 197  חוכמ  םייוציפ  תעיבת  ןיבש  סחיה 
םייללכה ןיקיזנה  יניד  סיסב  לע 

/od-nadlan.co.il

 

 

 

"ב, ותה קוחל  ףיעס 197  חוכמ  םייוציפ  תעיבת  ןיבש  סחיה 

םייללכה ןיקיזנה  יניד  סיסב  לע  םייוציפ  תעיבת  ןיבל 

 

 

ןמ ' צילרד לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חא  56 ןטק ו - תור  "מ נ ' עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי  יביתנ  ע"א 6866/15  "א 6483/15 , ער ךילה : רפסמו  םש 

לאומש תעבג  תיבכמ ,'  ' שיבכ שיבכ 471 –   : ןיעקרקמה .ןורב  ע ' גרבלוס , נ ' רגיצנד , םיטפושה י ' דובכ  ינפל  ןוילעה –  טפשמה  תיב   : האכרע
.ונוא תיירקו 

ברימ "ד  וע יררה ; רחש  "ד  וע  : םירערעמה ןמיירפ ב"כ  הנור  "ד  וע ישאוט ; הלקיד  "ד  וע לארשי : יביתנה  2.8.16  ב"כ  הטלחה : ךיראת 
.ןלוג תירמש  "ד  וע  : הרובחתה דרשמ  הליהת ב"כ 

 

שיבכהש תעמו  תודובעה  עוציב  ךלהמב  םיקסופ  יתלב  םידרטממ  הווהבו  רבעב  ולבס  שיבכל , תוכומסה  תורידב  תויוכז  ילעב  םירערעמה ,
אללו הינב  רתיה  אלל  ועצוב  תודובעה  םלוא  שיבכה , תלילס  תא  תורשפאמה  ריע  ןיינב  תוינכת  ורשוא  םנמא  םתנעטל , .העונתל  חתפנ 

יפל ןכ  תושעל  הילע  היהש  תורמל  שער , ינפמ  םירערעמה  תוריד  תא  הנגימ  אל  לארשי  יביתנ  םתנעטל , דועו , תאז  תשרדנה ; האשרהה 
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תואצוה םה  ועבתנש  קזנה  ישאר  הקוקח ; הבוח  תרפהו  דרטמ  תונלשר , תויקיזנ : ןה  העיבתה  תוליע  .שיבכה  לע  הלחה  תינכתה  תוארוה 
.םיסכנל יללכ  קזנו  הלילסה , תודובעמ  האצותכ  םייסדנה  םיקזנ  תופדוע , ןויקינ  תואצוה  תורבגומ , למשח 

, םיקומינ רפסמ  לע  ססבתהב  ףסה  לע  הלוכ  העיבתה  תא  קלסל  שי  יכ  ןעטנ  םש  ףסה , לע  העיבתה  קוליסל  השקב  השיגה  לארשי  יביתנ 
 – שיגהל ויה  םילוכי  וא  ושיגהש –  ךכב  תינכתה , םוחתב  םילבוג  םהיעקרקמש  םירערעמה  ידי  - לע הליעה  יוצימ  אוה  םהבש  יזכרמה  רשאכ 

.הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  העיבת 

תשקבו םיעבותה  ידי  לע  ןוילעה  "ש  מהיבל רוערע  שגוה  וז  הטלחה  לע  .יזוחמה  "ש  מהיב ידי  לע  יקלח  ןפואב  הלבקתה  לארשי  יביתנ  התשקב 
.ףסה לע  העיבתה  ןמ  םיפסונ  םיקלח  קלסל  שי  יכ  עובקל  תשקבמה  לארשי , יביתנ  ידי  לע  רוערעה  תושר 

(: גרבלוס טפושה נ ' בכ ' לש  ףיקמה  וניד  קספ   ) ןוילעה "ש  מהיב תעיבק 

תויגוסב "ש  מהיב ןד  םייללכה , ןיקיזנה  יניד  סיסב  לע  םייוציפ  תעיבת  ןיבל  קוחל  ףיעס 197  חוכמ  םייוציפ  תעיבת  ןיב  סחיה  תא  ונחובב 
: תואבה

ףיעס 197- תרגסמב  יוציפל  ולוכ  ןתינ  הב  ןעטנה  קזנה  רשא  תיקיזנ  העיבת   .1

תוביסנב םלואו , תיקיזנ ; העיבתב  יוציפ  ותוא  עובתלמ  עּונמ  והירה  ןכ , השע  אלו  ףיעס 197  תרגסמב  יוציפ  עובתל  היה  לוכיש  ימ  ללככ ,
לע תורוהל  קדצומ  הז  אהי  תנעטנה , תיקיזנה  הלוועה  ןמ  עבונ  ףיעס 197  תרגסמב  עובתלמ  ֹולדחמ  יכ  הארמ  קוזינה  רשאכ  תומיאתמה ,

.ןיינעה תוביסנ  לולכמל  ףופכב  תונשייתהה , דעומ  תכראה 

תולוועה תחפשממ  תיקיזנ  הלווע  לע  תססובמ  רשאו  ףיעס 197 , יפל  רשפאה  רדגמ  גרוח  הב  ןעטנה  קזנה  רשא  תיקיזנ  העיבת   .1
- תויניינקה

דרטמב רבודמש  לככ  םידרטמ , תרצוי  הרשואש  תינכתהש  הנעטה , סיסב  לע  עבתיהל  לוכי  וניא  וניגב  יוציפ  קינעמ  וניא  ףיעסש 197  קזנ 
תינכתב םילבוג  םניא  ויעקרקמש  םושמ  לשמל ,  ) ףיעס 197 יפל  העיבת  שיגהל  יאכז  וניא  ללכש  ימ  םלוא , .תינכותה  ןמ  ןירשימב  עבונה 

רושיא ןיגב  ול  ומרגנש  םירחא  םיקזנ  וא  דרטמ , לש  ומויקל  הנעט  סיסב  לע  תיחרזא  העיבת  שיגהל  תורשפאה  וינפב  החותפ  תרשואמה ,)
.תינכתה

- תורחא תויקיזנ  תולווע  לע  תססובמה  תיקיזנ  העיבת   .1

לע תססובמ  אלא  תיניינק , הלווע  הניא  תיקיזנה  הלוועה  םא  וניגב , יוציפ  קינעמ  וניא  ףיעסש 197  קזנ  רובע  יוציפ  תיקיזנ  העיבתב  עובתל  ןתינ 
שי יכ  אוה  ללכה  ןונכתה , ךילה  תרגסמב  תונלשרב  רבודמש  לככ  םנמא , .הקוקח  הבוח  תרפה  וא  תונלשר  ןוגכ  קיזמה , לש  תלוועמ  תוגהנתה 

.רחואמ יקיזנ  ךילה  תרגסמב  הז  ןיממ  הנעט  תאלעה  רתות  םיגירח  םיבצמב  קרו  תודגנתהה , ךילה  תרגסמב  ךכ  לע  תונעט  תולעהל 

ההז איהש  םושמ  םיסכנל , יללכ  קזנ  ןיגב  העיבתה  ףסה  לע  תוחדל  שי  יכ  הדוסי , ןידב  יזוחמה  "ש  מהיב לש  ותעיבק  יכ  רתיה , ןיב  עבקנ  ןודנב ,
תואצוה ןה  ןנד  ךילהב  ועבתנש  ןוקינהו  למשחה  תואצוההש  לככ  תאז , םע  דחי  ףיעס 197 . תרגסמב  תעבתנה  ךרעה  תדירי  ןיגב  העיבתל 

ומרגנ שיבכה , תלילסל  תינכתה  רושיא  םצעמ  תורזגנה  ןויקינו  למשח  תואצוהל  רבעמש  ונייה  תינכתה , ןמ  רישי  ןפואב  תועבונ  ןניאש 
לכ לע  רוערעה  רבד , ףוס  .וז  םתעיבתב  ןודל  םוקמ  היה  יזא  הזב , אצויכו  שיבכה  תלילס  ןפואב  תולשרתה  ןיגב  תופסונ , תואצוה  םירערעמל 
תיב לש  וחתפל  תינש  אבות  תופדועה  ןויקינהו  למשחה  תואצוה  תייגוסש  הז  ןבומב  הקלחב , הלבקתה  רוערעה  תושר  תשקבו  החדנ ; ויקלח 

, תינכתה לש  הרושיא  םצעמ  תעבונ  הניאש  תיקיזנ  הנעט  לע  תססובמ  הז  רשקהב  העיבתה  יכ  חכווי  טפשמה  תיב  םא  קרו  יזוחמה , טפשמה 
.הנכ לע  וז  רתווית 
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