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רמאמ
ותומדל םיווק  תינוריע –  תושדחתהל  תושרה  קוח 

ידעלג לאינדו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

תוריד יקיזחמ 3  לע  סמ  תלטה  םיסכנ –  יוביר  סמ  "ו 2016 –  עשתה םינשל 2017-2018 ,) הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תולעייתהה  קוח  ריכזת  • 
.הלעמו

.לארשי יעקרקמ  תושר  לוהינב  ןיעקרקמב  השרומ  אל  שומיש  ןיגב  תומוש  תכירעל  םיחנמ  םיווק  • 
.םירוגמ תנוכשו  ימואל  ןג  הינולופא –  תינכתה : םש  /1004/א , למת סמ ' רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  • 
.ןויצל ןושארב  םירתא  רומישל  תינכת  תינכתה : םש  , 1/84/2/ צר תינכתב  םייוניש  רבדב  ףיעס 106ב ' יפל  העדוה  • 

תינופצ םירוגמ  תנוכש  /3388ב –  קמ / את  507-0361915 סמ ' ביבא , לת  תימוקמה  הדעוה  תוכמסב  תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  • 
.לודגה שוגל 
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הקיספ ינוכדע 

תועקפה • 
לאיצנטופ םע  תיאלקח  עקרק  תעקפה  יוציפ  "מ-  עב לארשיב  םיכרדל  תימואלה  הרבחה  "צ –  עמ יאכס נ ' והינב  ת"א 14223-08-10 

.תעגופה תינכתה  תועפשה  לורטנב 

היינבו ןונכת  • 
.היינבהו ןונכתה  קוח  יפל  תויוכז  דוינ  -  ' חאו ןולוח  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' בופוסוי  "מ 37063-03-14  תע

תויריעה תדוקפ  םיזוח , • 
םכסה הרפה  םמיעש  עקרק  ילעב  תוצפל  הלופע  תייריעמ  השירד  הלופע  – תייריע  "מ נ ' עב חותיפו  תועקשה  ןורליג  ת"א 55920-11-10 

.עקרק תפלחהל 

הינבו ןונכת  • 
.םיניינע דוגינ  לש  ויתואצות   – ' חאו ביבא  לת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ריבד  ילש   5012/16/ את ררע 

"ב ותה קוחל  ףיעס 197  • 
תוליבג -  ' חאו ןויצל  ןושאר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב שוגב 3946  שוגב 3923 ו-12  תוקלח 4  תרבח  ררע 9016/12 

? שרגמ וא  הקלח  יפל  תינכתל -

החבשה לטיה  • 
לש חטש  הרידמ  קלחכ  לולכל  םוקמ  ןיא    - ןיעידומ הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  ןמדייז נ ' חוור –  הטירו  ןמדייז  ןורי  ררע 097/16/48 

.החבשה לטיהמ  רוטפה  ךרוצל  תיקלח  המוק  תמקהמ  האצותכ  תרצונה  תספרמ 

 
רמאמ

ותומדל םיווק  תינוריע - תושדחתהל  תושרה  קוח 

ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

םינשב קרו  הכ , דע  רתויב  תמצמוצמ  התייה  הז  םוחתל  םימזי  תסינכ  ךא  רושעמ , הלעמל  רבכ  וניתוזוחמב  םייק  תינוריעה  תושדחתהה  םוחת 
בושחו יתועמשמ  ילכב  שומישה  לע  םישקמ  רשא  םיבר  םימסחב  תלקתנ  איה  ףא  רשא  םוחתה , לש  תוחתפתהו  החימצ  םיווח  ונא  תונורחאה 

.הז

ןוחבל הלשממה  ןוצר  תובקעבו  טרפב , רוידה  רקויו  ללכב  הייחמה  רקוי  ןיינעב  תיתרבחה  האחמה  תובקעב  רתיה , ןיב  תונורחאה , םינשב 
םוחת תא  םדקל  הלשממה  הלחה  תויונפה , תועקרקה  תולזואו  תוכלוה  וב  רשא  הנידמה , זכרמב  רוידה  עציה  תלדגהל  תוירשפא  םיכרד 

.תינוריעה תושדחתהה 

יוניפ קוח  תעצה  יוניב ( יוניפל  םימחתמב  םירייד  ינגראמ  לע  תולחה  תובוחל  תעגונה  קוח  תעצה  תחאה , קוח , תועצה  יתש  הנורחאל  ולעוה  ךכ 
ובוריס רשא  רייד  ותרידמ  תונפל  היהי  ןתינ  היפל  רשא  קוח  תעצה  היינשהו , "ו-2016 ,) עשתה יוניבו ,) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניבו

"ו-2016), עשתה ריבס ,) יתלב –  בוריס  לשב  יוניפ  () 4 סמ ' ןוקית  () םייוציפ  ) יוניבו יוניפ  קוח  תעצה   ) ריבס וניא  םזי  םע  םכסה  לע  םותחל 
ירה תישילשו , הינש  האירקב  ורבע  םרטש  ףא  לעו  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  םויה  םימייקה  םימסחהמ  קלחל  ןורתפ  ןתמ  ןניינע  רשא 

.המגמ לע  םידיעמ  טלחהב  םהש 

ןלהל  ) "ו-2016 סשתה תינוריע , תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  קוח  תסנכב  לבקתה  םויב 4.8.2016  תורומאה , קוחה  תועצה  לע  ףסונ 
.תינוריעה תושדחתהה  םוחת  םודיקב  ןושאר  ךבדנ  הווהמו  םויב 21.8.2016  ףקותל  סנכנ  רשא  (, " קוחה – "

לש םיטקיורפ  ןה  תינוריע , תושדחתהל  תוינכת  םודיק  םיענומה  "ן , לדנה קושב  הז  דעומל  ןוכנ  םימייק  רשא  םימסחל , הנעמ  תתל  שקבמ  קוחה 
תאיצמו תינוריעה  תושדחתהה  םוחת  םודיק  וניינע  רשא  דחא  ףוג  תמקה  לע  תתשומ  הנעמה  רקיע  "א 38 . מת לש  םיטקיורפ  ןהו  יוניב  יוניפ 

.םוחתב תורודצורפה  תלקהל  םיכרד 
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השוע אוה  תאז  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  תוינכותו  םיטקיורפ  םודיקל  קפסמ  םדא  חוכ  רדעה  וניה  קוחה  דדומתמ  ומע  ןושאר  םסח 
םודיק םשל  תוימוקמה , תויושרה  ךותב  תוינוריע  תולהנמ  תמקה  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  לופיטל  תידועיי  תושר  תמקה  תועצמאב 

תינוריע תושדחתהל  הנשמ  תודעוו  תמקהו  הינבו  ןונכתל  תוימוקמה  תודעוולו  תוימוקמה  תויושרל  םיבאשמ  תאצקה  המצע , תושרב  םוחתה 
.תויזוחמה תודעווה  ךותב 

םחתמכ םחתמ  לע  הזרכהב  הלקה  קוחה  עיצמ  תישאר  .תינוריע  תושדחתה  לש  םיטקיורפב  םימזיה  לש  תילכלכה  תויאדכה  וניה  ףסונ  םסח 
קוחה תינש , "ד ; חי לש 24  ףרב  דומעל  אלו  יוניב , - יוניפ םחתמכ  "ד  חי ןב 12  םחתמ  לע  זירכהל  היהי  ןתינש  ךכ  יוסימ ," לולסמ  יוניב ב" יוניפל 

תועקרקל םיכומסה  םישרגמב  תויוכז  ילעבל  ןתולעבבש , תועקרק   , זרכמ אלל  תוצקהל , תוימוקמה  תויושרלו  לארשי  יעקרקמ  תושרל  רשפאמ 
רשפאמ קוחה  תישילש , קוחבש ; םיאנתל  ףופכב  לעופל , טקיורפה  תאצוהלו  םזיה , לש  תילכלכה  תויאדכה  תלדגהל  ליבוי  רבדה  םאב  הלא ,

.תיצחמב החבשהה  לטיה  תתחפה 

תושרה רושיא  לבקל  םזיה  שרדנ  הכ  דע  םהב  יוניב , יוניפ  לש  םיטקיורפ  רובע  הבטה  הווהמ  החבשהה  לטיה  תתחפה  יכ  ןיוצי , הז  רשקהב 
ןכ לע  .הלא  תוסנכה  לע  רתוול  קדצב ) ילואו   ) תושקתמו םיפסכל  תוקוקז  תוימוקמה  תויושרה  ןכש  ןתינ , אל  בורל  רשא  רוטפ , תלבקל  תימוקמה 

.תולק רתיב  םימזיל  עייסל  תלדה  תא  תוימוקמה  תויושרה  ינפב  חותפלו  םימזיל  עייסל  לוכי  עצומה  ןורתפה 

לש בוריס  ישונאה – " םסחה   " וניה ןורתפ , עיצהל  קוחה  שקבמ  ול  רשא  תינוריע , תושדחתה  לש  םיטקיורפב  רתויב  יתועמשמה  ילוא  םסחה 
תינוריע תושדחתהל  םימחתמב  תויוכזה  ילעבל  קוחה  קינעמ  וז  תרגסמב  .תינוריע  תושדחתהל  םימכסהב  רשקתהל  םחתמב  תויוכז  ילעב 

.טקיורפ עוציבל  םיכסהל  ילכלכה , ןפב  ןהו  ישגר  - יגולוכיספה ןפב  ןה  םהילע , ולקי  רשא  םילכ  רפסמ 

םוחתב עדימ  םהל  שיגנהל  תינוריע , תושדחתהל  םידעוימה  םימחתמב  תויסולכואל  הרבסה  תולועפ  עצבל  תושרה  תא  קוחה  בייחמ  הליחת 
תושרהש רתיה , ןיב  עבקנ  ךכ , םשל  .רוביצה  ףותיש  יכילה  דדועלו  ולא  םימחתמב  םירייד  םע  רשקב  דומעל  תינוריעה , תושדחתהה 

.תינוריע תושדחתהל  תואקסעב  תורשקתה  יכמסמל  םיצלמומ  םיחסונ  םסרפתו  שבגת  תינוריע  תושדחתהל 

, םימזי םע  תויורשקתה  תינוריע , תושדחתה  יאשונב  םיריידל  הנעמ  ןתיי  רשא  םירייד , תוינפל  הנוממ  םיקת  תושרה  יכ  קוחה , ףיסומ  ךכ  לע 
.םימזימל תופרטצהל  םתמכסה  תתל  ריבס  יתלב  ץחל  םהילע  לעפומ  יכ  םירובסה  םירייד  לש  תוינפ  ןחבי  ןכו  םיתוריש  ינתונו  םינגראמ 

תינוריע תושדחתהל  תדעוימה  הרידב  םירגה  ירוביצה  רוידה  יריידל  הנופ  ןושארה  ןורתפה  .תונורתפ  השולש  קקוחמה  עיצמ  ילכלכה  ןפב 
לע המיתחה  ברע  וררוגתה  הב  הרידה  לש  ףירעתה  יפ  לע  הריד  רכש  םלשל  וכישמי  ולא  םירייד  יכ  עבוקו  הרומתה , תרידב  םיררוגתמה 
תריד ןיגב  ףתושמה , שוכרה  לש  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  תפסותב  ואשיי  אל  יכ  ןכו  הינבה , רתיה  ןתמ  וא  תינוריע  תושדחתהל  םכסהה 

.הרומתה

"א- משתה הסנכה , החטבה  קוח  יפל  הנידמהמ  הלמג  םילבקמו  השירפ  ליגל  ועיגהש  תינוריע  תושדחתהל  םחתמ  יריידב  וניינע  ינשה  ןורתפה 
תלבקמ תונושארה  םינשה  שמח  ךלהמב  וב  ןפואב  ותקוזחתו , ףתושמה  תיבה  תואצוה  םולשתב  תולקהל  םיאכז  םה  ויהי  ויפ  לעו  , 1980

תואצוהה רועיש  ןיבל  ףתושמה  תיבה  תסירה  ברע  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  רועיש  ןיבש  שרפהב  םה  ואשיי  אל  הרומתה , תרידב  הקזחה 
.שדחה הנבמב 

םישדוח העשת  ךותב  יכ  עבקנ , םניינעב  הנונראה , ימולשת  תניחבב  העיגמ  הז , רשקהב  רתויב  תיתועמשמה  הרושבהו  ישילשה  ןורתפה 
ןיבש שרפהה  ןיגב  דע 100%  לש  החנהל  יאכז  היהי  הרומת  תרידב  קיזחמ  םמייקתהבש  םיאנת  םינפה  רש  עבקי  ףקותל , קוחה  תסינכמ 

לע לוחת  אל  םמייקתהבש  םיאנת  ןכו  הרומתה , תרידב  הנונראב  ביוחמה  חטשה  ןיבל  תמדוקה  םירוגמה  תרידב  הנונראב  ביוח  ודעב  חטשה 
.םינש שמח  ןתוא  ךלהמב  סכנה , אצמנ  וב  רוזאה  לע  לחה  גוויס  יוניש  בקע  הנונרא  ימולשתב  האלעה  הרומת  תרידב  םיקיזחמ 

ךלהמב 4 יוניב , יוניפ  לש  םיטקיורפ  ועצוב  םהב  םירוזאב  הנונראב  תוחנה  קינעהל  תויאשר  תוימוקמה  תויושרה  םויה  םג  יכ  ןיוציש , יואר  ןאכ 
תוחנה בורל  ךא  "ג-1993 , נשת הנונראמ ,) החנה   ) הנידמה קשמב  םירדסה  תונקת  חוכמ  תאזו  הרומתה , תרידב  הקזחה  תלבק  םוימ  םינשה 

.תונתינ אל  ולא 

םג התוא  וקינעי  הבטהה , ןתמ  תא  ובייחי  שדחה , קוחה  חוכמ  ונקתויש  תושדחה  תונקתה  תומייקה , תונקתל  דוגינב  יכ  ןמתסמ  תאז , םע  דחי 
.יתועמשמ יוניש  ווהי  ךכבו  ןיינעב , תושרה  לש  תעד  לוקיש  ורשפאי  אלו  "א 38  מת לש  םיטקיורפ  תרגסמב 

ץלאת הנידמהש  תויעב  רפסמ  רוצייש  לוכי  ףאו  םיפסונ  םייתועמשמ  םימסח  רפסממ  אוה  םלעתמ  קוחה , עיצמש  תונורתפה  לכ  דצב  ךא 
: םירומא םירבד  המב  .דיתעב  ןמע  דדומתהל 

הפוקת ךלהמב  הרומתה , תוריד  יריידמ  קלח  תאשל  םיכירצ  םהב  םיפתושמה , םיחטשהמ  קלח  לש  הקוזחתו  לוהינ  תואצוה  תתשה  תישאר ,
ךכב .םזיה  תוריד  ישכר  לע  ותשוי  ולע  םימולשתש  ךכל  ליבוהל  וא  טקיורפה  לש  תילכלכה  ותויאדכ  תא  לכסל  הלולע  םזיה , לע  םינש , שמח  לש 

.עונמל תשקבמ  תיחכונה  הלשממה  רשא  רבד  רוידה - יריחמ  תיילעל  קוחה  ליבוי  השעמל 
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ןיגב םיפתושמה  םיחטשה  לש  הקוזחתהו  לוהינה  תואצוה  לש  תויולעה  שרפהב  ואשיי  אל  ירוביצ , רויד  ירייד  יכ  עבוק , רומאכ  קוחה  תינש ,
.תלבגומ ןמז  תפוקת  עבוק  וניא  ףאו  ולא  תואצוהב  אשיי  ןכ  ימ  עבוק  וניא  קוחה  ךא  שדחה , הנבמה  ןיגב  ולא  תואצוה  ןיבל  ןשיה , הנבמה 

אל ללכ  ךא  תושרה , לש  תדחוימ  ןרקל  הדי  לע  ורבעויש  םיפסכ  תרגסמב  ולא , תואצוהב  אשית  הנידמהש  וניה  קרפה  לע  עגרכ  דמועש  ןורתפה 
וז תולעב  תאשל  לכות  הנידמה  יכ  חוטב  אל  ללכו  ןמז , תלבגה  הדיצב  העבקנש  ילבמ  ןתנית  וז  הבטהש  ןובשחב  החקל  הנידמה  םאה  רורב 

! לבגומ יתלב  ןמז  ךרואל 

, דבלב יטמסוק  ןורתפ  תווהמ  ליעל , תוטרופמש  יפכ  תינוריע , תושדחתהל  םידעוימ  םימחתמב  םיריידל  תונתינש  תוילכלכה  תובטהה  תישילש ,
שמח לש  הפוקת  ןכש  דיתעב , םהילע  תוילכלכה  ויתוכלשה  תא  לוקשל  תמאב  ילבמ  טקיורפה  עוציבל  םיכסהל  םחתמב  םירייד  ליבוי  רשא 

וב םוקמ  ותואב  קוידבו  הרובש , תקוש  ינפב  םמצע  ואצמי  םינשה  שמח  םותב  רשאכ  וירחאל , םירייד  םתוא  ושעי  המו  רצק , ןמז  קרפ  איה  םינש ,
.תופתושה היתואצוה  רחא  םלשל  תגשמ  הניא  םדי  רשא  הרידב  ןכל - םדוק  םינש  שמח  אצמיהל  םילוכי  ויה 

הלוכי חרכהב  איה  ןיא  עיצמ , קוחהש  תובטהל  תיאכז  הניא  רשא  הייסולכואב  רבודמ  םא  ףאש  ךכמ  הטוב  תומלעתה  תמייק  יכ  ףסוי , ךכ  לע 
ץוחמ םמצע  תא  ואצמיש  וא  םתמכסה  תתלמ  ענמיהל  וכישמי  םיבר  םיריידש  וא  ךכשמו  הרומתה , תריד  ןיגב  תופתושמה  תואצוהב  תאשל 

.ןורתפ לכ  קוחה  עיצמ  אל  רומאכ  ךכל  םחתמל -

אל יוניב , יוניפ  לש  תרגסמל  דוגינב  רשא  הלאש  "א 38 , מת לש  םיטקיורפ  תרגסמב  ןברסה  ריידה  תלאשל  הנעמ  ןתונ  וניא  קוחה  תיעיבר ,
.קוחה תרגסמב  הנעמ  אצמת  יכ  הפוצמ  היהו  איהש  ךרד  לכב  יקוח  הנעמ  תלבקמ 

תושדחתהל תיתלשממה  תושרה  תמקהל  םיחישק  םידעומ  לש  םרדעהב  אלא , ליעל , רומאב  אקווד  ןומט  וניא  קוחה  לש  לודגה  ןורסיחה  ךא 
תרמגנ יתלב  תבחס  לומ  ונמצע  אצמנ  ונאו  תילכתו  םייניש  רסחכ  ררבתיש  קוחב  ונל  ןיינעו  ןכתיי  התמקהל  םידעומ  עובקל  ילבמ  ןכש  תינוריע ,

.הז קוחב  תונומטה  תולודגה  תווקתה  תיברמ  ןוימטל  ודריו  לוכי  ךכב  .התמקהב  תוזחל  הכזנ  אל  םלועל  ףא  ילואו  תושרה  תמקהב 

קוחב יד  אל  יכ  הארנ  ךא  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתל  השדח  חור  קינעמו  הרושב  הווהמ  רשא  קוחה  קוקיח  לע  םיכרבמ  ונאש  ךכב  םכסנ 
ךא הז , קוח  תרגסמב  הנעמ  תולבקמ  ןניא  רשא  תונוקלבו  תויעבב  לפטנש  דע  ונינפל  ךרד  תרבכ  דוע  תמייקו  ומע , איבמ  אוה  רשא  הרושבבו 

תצורמב ויתוכלשהו  ויתואצות  תא  ןחבנו  בושנ  ונאו  תינוריעה  תושדחתהה  םוחתל  קוחה  לש  ותובישחו  ותמורת  אהת  המ  ודיגיש  םה  םימי  קר 
.םינשה

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 

 - "ו 2016 עשתה םינשל 2017-2018 ,) הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תולעייתהה  קוח  ריכזת 
הלעמו תוריד  יקיזחמ 3  לע  סמ  תלטה  םיסכנ –  יוביר  סמ 

המוי רדס  לע  תולעל  יופצ  רשאו  טסוגואב 2016  םוימ 11  הלשממה  תוטלחה  תא  זכרמה  תילכלכה  תולעייתהה  קוח  ריכזת  םסרופ  הנורחאל 
"(. ריכזתה  – " ןלהל  ) םויב 15.9.16 תדחוימ  םירש  דעו  לש 

(, " םיסכנ יוביר  סמ   -" ןלהל  ) הלעמו תישילשה  הרידה  תקזחא  לע  תאזו  הלעמו  תוריד  שולש  יקיזחמ  לע  סמ  ליטהל  עצומ  ריכזתה , תרגסמב 
.קשמב תורידה  עציה  תא  לידגהל  ךכבו  םהיסכנ , רוכמל  תוריד  רפסמ  ילעב  דדועל  הניה  ותלטה  תרטמשכ 

םדקמב לפכומ  אוהשכ  לע 15,148 ש"ח ,) םויהל  ןוכנ  דמועש   ) "ר מל הריד  לש  עצוממ  ךרעמ  לע 1%  דומעי  סמה  רועיש  ריכזתל  םאתהב 
ןיוצמש הרידה  חטשב  לפכוי  סמה  רועיש  .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  תמסרפמש  תוילאירפירפ  דדמו  ילכלכ  - יתרבח דדמ  לע  ססובמש 

.הריד רּובע  שדוחל  לש 1,500 ש"ח  ךסל  לבגויו  הנונראה  יבויחב 

ול ונתניי  ךכ  ךרוצלו  ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  ידי  - לע לעפות  הייבגה  תכרעמשכ  סמה , תייבג  תא  ורשפאי  רשא  םימילשמ  םירדסֶה  עבוק  ריכזתה 
.תושרדנה תויוכמסה 

.תופסונ תוארוהו  ןישנוע  ותייבגו , סמה  םולשת  המוש , ןיינעל  תוארוה  עבוק  ריכזתה  ףסונב ,

לארשי יעקרקמ  תושר  לוהינב  ןיעקרקמב  השרומ  אל  שומיש  ןיגב  תומוש  תכירעל  םיחנמ  םיווק 

השרומ אל  שומיש  ןיגב  תומוש  תכירעל  םיחנמ " םיווק   " ךמסמ םיטפשמה , דרשמב  רשא  ןיעקרקמ  תמוש  ףגא  םסרפ  טסוגוא 2016  שדוחב 
.י " מר לוהינב  ןיעקרקמב 

תייבגל סיסב  שמשתש  תנמ  לע  תאז  השרומ , אל  שומיש  םהב  השענש  םיסכנ  יווש  תכרעהל  ךרדה  תא  תוותהל  הניה  םיחנמה  םיווקה  תרטמ 
.רוביצה יעקרקממ  ןידכ  אלש  קפוהש  רשועה "  " תבשהו םייואר  שומיש  ימד 
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רב / רכוש / רכוח םהב  םירקמב  ןכו  "י  מר ידי  לע  םילהונמה  ןיעקרקמל  שלפש  ימ  ידי  לע  השענש  שומיש  וניה  הז  רשקהב  השרומ  וניא  שומיש 
אלל תרחא , תלוביקב  וא  רחא  דועיב  וא  תרחא  הרטמל  הב  שמתשמ  אוהו  הזוחה , יפ  לע  תמיוסמ  הרטמל  ןיעקרקמה  ושומישל  לביקש  תושר 

.י " מר תושר 

 

/1004/א, למת סמ ' רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 
םירוגמ תנוכשו  ימואל  ןג  הינולופא –  תינכתה : םש 

,2 סמ ' שיבכל  ףוחה  שיבכ  ןיבש  חטשב  םי , ףונ  תנוכשל  ןופצמ  הילצרהב  םקוממה  חטשב   ) רוידל תפדעומ  תינכת  רושיא  לע  ןכדעל  ונירה 
(. הינולופא ימואלה  ןגב  תוקיתעה  חטש  הז  ללכבו 

: תורטמ סמ ' הל  רשא  תינכותב  רבודמה 
םיחטשו הקוסעת  רחסמ , תואנולמ , ךוניח , רוביצ , ינבמ  תללוכה  "ד , חי תב כ 2,700  השדח  םירוגמ  תנוכש  לש  חותיפהו  יוניבה  תרדסה  • 

.םיחותפ םיירוביצ 
.וב להקה  ירוקיב  תרדסהו  הינולופא  ימואלה  ןגה  לש  חטשה  דועי  תרדסה  • 

.םייגולואיכראה םירתאהו  רצבמה  חותיפו  רומיש  תרדסה  • 
.2 סמ ' שיבכ  לא  םהל , םורדמש  הילצרה  תונוכשו  ימואלה , ןגה  הנוכשה , תא  רבחמה  ףלחמה  תמקה  • 

 

,1/84/2/ צר תינכתב  םייוניש  רבדב  ףיעס 106ב ' יפל  העדוה 
ןויצל ןושארב  םירתא  רומישל  תינכת  תינכתה : םש 

םירתא רומיש   – 1/84/2/ צר תינכותב  םייוניש  לע  העדוה  הנתינ  םוימ 5.6.16 , תויודגנתהל  הנשמ  תדעו  תטלחהל  םאתהב  יכ  ןכדעל  ונירה 
.ןויצל ןושאר  ריעב 

, תינוריע תושדחתה  ךרוצל  ףונמ  רוציל  ריעה ; יבחרב  םירתא  םוקישו  רומישל  ויאנתו  תוארוה  עובקל  תורטמ : סמ ' הל  רשא  תינכותב  רבודמה 
בחרה רוביצה  תא  ףושחל  איה  תפסונ  הרטמ  טרפב ; הבשומה " בל  ללכב ו" ריעה  לש  תיתוברתו  תילכלכ  האייחהו  ינברואה  ףונה  גורדש 

.תימואלו תילכירדא  תירוטסיה  תובישח  ילעב  םניהש  רומישה  ירתאל 
הדעוה ידרשמב  םייונישבו  תינכותב  ןייעל  יאשר  ןיינועמה  לכ  .םייוניש  רפסמ  עצבל  הנשמה  תדעו  הטילחה  תינכותל  תויודגנתהה  רחאל 

.הדעוול ותודגנתה  שיגהל  יאשר  עגפנ  ומצע  האורה  לכו  זכרמ , זוחמ  תיזוחמה 

 

507-0361915 סמ ' ביבא , לת  תימוקמה  הדעוה  תוכמסב  תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

לודגה שוגל  תינופצ  םירוגמ  תנוכש  /3388ב –  קמ / את

תדקפה רבדב  , 1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  .פ.י 7335 )  ) תומושרב המסרופ  םויב 5/9/2016  יכ  ןכדעל  ונירה 
םויב 3/9/2012. ףקות  ןתמל  המסרופש  /3388/א ' את סמ ' תינכתל  יוניש  הווהמה  "ל , נה תינכתה 

תינכתב "ד  חי רפסמ  תלדגה  ןוזיא , תואלבטו  הקולחו  דוחיא  רושיא  רבדב  תוארוה  רתיה  ןיב  תעבוק  תימוקמ , הדעו  תוכמסב  הניהש  תינכתה ,
םיחטשה תלדגהו  םייסדנה  םינקתמל  חטש  תעיבק  רחסמו , םידרשמל  ירקיע  חטש  תלדגה  תינכתה , ללכב  עצוממה  הרידה  חטש  תנטקהו 

'. וכו רוביצ  יכרצל 

דוחיא תינכת   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  הנקתל 10(ב ) םאתהב  העדוה  ףא  תונותיעב  המסרופ  "ל , נה הדקפהה  תעדוהל  ליבקמב  יכ  ןיוצי ,
.םהיתומש ףוריצב  םושר , ראוד  חולשמל  םהיתובותכ  ורתוא  אלש  תינכתה  חטשב  םילעבה  לכל  תנעוממה  "ט-2009 , סשתה הקולחו ,)

הקיספ ינוכדע 

תעגופה תינכתה  תועפשה  לורטנב  לאיצנטופ  םע  תיאלקח  עקרק  תעקפה  יוציפ 

"מ עב לארשיב  םיכרדל  תימואלה  הרבחה  "צ- עמ יאכס נ ' והינב  ת"א 14223-08-10  ךילה : רפסמו  םש 
.רניק לאקזחי  טפושה  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :
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.18.07.16 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 
.תימע - דוד ןב  תעפי  "ד  וע  : עבותה ב"כ 

שיבכב 531) בולוקוס  ףלחמ   ) הקלח 53 שוגכ 6407  םיעודיה  ןיעקרקממ  קלח   : סכנה יטרפ 

יוושש ונעט  םיעבותה  שיבכב 531 . בולוקוס  ףלחמ  תבוטל  םיכרדה  תדוקפ  חוכמ  תנשב 1995  עקרק  תעקפה  ןיגב  םייוציפל  העיבתב  ןניקסע 
עבוקה דעומל  ןוכנ  יווש מ"ר  יכ  העבק  "ש  מהיב םעטמ  ריפס  ימענ  ןיעקרקמה  תיאמש  .ר  " מל תעבתנהו 70$  אוה 180$  עקפוהש  חטש  מ"ר 

אוה 130$.

יכ עבקנ  יוושה .) לע  וקלחו   ) לאיצנטופ םע  תיאלקח  עקרקכ  עקרקל  וסחייתה  םידדצה  ינש  יכ  ונייצב  תיחמומה , תעד  תווח  תא  ץמיא  "ש  מהיב
הקלחה דועיי  יונישל  ןיעל  הארנה  דיתעב  ריבסו  ישממ  לאיצנטופ  תעיבקל  הקיפסמ  הניא  "א/31  מת יפל  יונב  ינוריע  חטשב  הקלחה  תללכה 

.הביבסב דועיי  יונישל  תוינכת  םודיק  תוברל  םיפסונ  םילוקיש  הטריפ  םיחמומה  ךא  םירוגמל ,

ויתובקעב האבש  תינכתהו  העקפהה  וצ  קר  ןכש  לאיצנטופ , תללוש  הניא  "א/7/3  מתב ףלחמ  ןונכתל  סוידר  םוחתב  הקלחה  תואצמיה  יכ  עבקנ 
.תיפוסה ותרוצב  ףלחמה  תא  ומקימ 

ייוציפ תעיבקבש  ירה  דועיי , יונישל  תינכת  רושיא  ינפל  עצבתהל  הלוכי  םיכרדה  וא  תועקרקה  תדוקפ  יפל  העקפהו  רחאמ  יכ  עבקנ , דוע 
םיריחממ םלעתהל  שי  ןכ  לע  .וירחאל  הרשואו  תדקפומ  התייה  רבכ  עבוקה  דעומב  רשא  תינכתה , לש  היתועפשהמ  םלעתהל  שי  העקפהה 

.תידיתעה תינכתה  בקע  םירתיהו  תוינכת  תאפקהמ  תינכתה , תעפשהמ  האצותכ  לעופב  םיגשומה  םיכומנ 

.המוד הקלחב  רתוי  תרחואמ  הפוקתמ  האוושה  תואקסעב  הרחב  רשאכ  תיחמומה  התשע  ןוכנ  יכ  עבקנ  ךכיפל ,
תנש 1995. עבוקה  דעומל  לע 130$  דמוע  עקפומה  חטשה  לש  יווש מ"ר  יכ  תיחמומה  תעיבק  הרשוא  רבד , ףוס 

: תכרעמ תרעה 
אלמלא היה  וב  םוקמב  עקפנה  תא  דימעיש  ךרדב  יוציפו  ותומדקל  בצמה  תבשה  וניה  העקפה  ייוציפ  רועיש  תעיבקב  לעה  ןורקע 

.תומוד האוושה  תואקסע  ןחבמ  וניה  הלעמב  ןושארה  ןחבמה  ןכ  לע  העקפהה ,
תיבה לש  וניד  - קספ ןכ  לע  םימוד , םיריחמל  עיגהל  לק  אל  יוושה , לע  עיפשמ  םוקמב  ןונכתהש  וא  תומוד  תואקסע  ןיא  וב  םוקמב  םלואו 

.הנורחאל וקדסנ  טעמש  דוסייה  תונורקע  ןונערל  בושח  וניה  טפשמה 

 

היינבהו ןונכתה  קוח  יפל  תויוכז  דוינ 

' חאו ןולוח  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' בופוסוי  "מ 37063-03-14  תע  : ךילה רפסמו  םש 
.רציש תידוהי  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ופי  - ביבא לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

(. באדאס זכרמ   ) ןולוחב ןוירוג  ןב  תנוכשב  עושוהי  ץיבוניבר  חרבש ' הקלח 241 , שוגכ 6760  םיעודיה  ןיעקרקמ  סכנה :
.םערב ימת  "ד  ועו רקליצ  רפוע  "ד  וע  : תובישמה : 21.08.16 ב"כ  הטלחה ךיראת 

תאז רויד , תודיחי   94 היינב ל - תויוכז  ללוכ  הריתעה  אושנ  סכנה  יכ  ריהצהל  טפשמה  תיב  שקבתה  הב  תילהנמ  הריתע  לע  ונניינעב  רבודמ 
תימוקמה הדעוולו  הייריעל  הרוי  "ש  מהיב יכ  תורתועה , ושקיב  ןכ  .םירחא  םישרגמל  ודיונ  םירוגמל  היינבה  תויוכזש  תובישמה  תנעט  ףא  לע 

.רוידה תודיחי  תיינב 94  תוברל  סכנה , םוקישל  הייריעה  תווצ  םע  דחי  תורתועה  ושביגש  תינכתה  תא  םדקל  ךישמהל  ןולוח 

יוניש םג  הרואכל , .ןדוינ  לע  רסוא  אל  םג  אוה  ךא  תויוכז , דוינל  סחייתמ  אל  היינבהו  ןונכתה  קוח  יכ , וניד  קספב  ןייצמו  חתופ  טפשמה  תיב 
היה ךירצ  הנש ,  30 ינפל כ - התטלחהב  תיזוחמה  הדעווה  הרשיאש  יפכ  םירחא , םישרגמל  תויוכזה  דוינ  תירוקמה ע"י  ראתמה  תינכת 

.תויודגנתהו םוסרפ  לש  בלש  הכירצמה  תינכותב , תושעיהל 

תויוכז ורתונ  אל  םויכש  ךכ  וצומ , השעמלו  הנש   30 ינפל כ - ודיונ  רבכ  תקולחמבש , תויוכזה  לעופב , יכ  טפשמה  תיב  עבוקו  ךישממ  דוע 
תודיחי ןתוא  תסירה  תועצמאב  ותונשל  ריבס  אלש  יושע " השעמ  רבודמ ב" .תינכותה  הקינעהש  תוכזה  העלבנו  התצומ  השעמל , ךכב  .שומימל 

םיברועמה לכ  לש  הערל  בצמה  יונישו  תוכמתסההו  תוחפשמ  תורשע  תוררוגתמ  ןהבו  תינכותה , הקינעהש  תויוכזה  חוכמ  ונבנש  רויד 
.םירתועה תבוחל  לעופ  טקיורפב ,

העיגפ המרגנ  אלש  ךכ  ןייטשניבור , תרבח  תירוקמה , ןיעקרקמה  תלעב  תשקבל  עצובש  תויוכז  דוינב  רבודמ  יכ , טפשמה  תיב  ףיסומ  דוע 
.םירחא םילעב  לש  ןיעקרקמל 

, ךכב ןיא  "י , מר תוברל ע"י  תימוקמה , הדעוובו  הייריעב  םינוש  םימרוג  ועטוה ע"י  םה  םירתועה  תנעטל  םא  םג  יכ , טפשמה  תיב  עבוק  ףוסבל 
רומאכ הנתינש  תיזוחמה  הדעוה  לש  תילהנמה  הטלחהה  תולטב  לע  הרהצה  לש  ילהנמ , יטופיש  דעס  םהל  םיקהל  ידכ  תומייקה , תוביסנב 
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.ןידכ הז  ןיינעב  םהיתונעט  חיכוהל  ולכוי  םאב  תיקיזנ  העיבת  לוקשל  םיאשר  םירתועה  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  תאז  דצל  .הנש   30 ינפל כ -

.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  ןיינעה  תוביסנב  התחדנ , הריתעה  ליעל , רומאה  רואל 

: תכרעמ תרעה 
קקוחמה יכ  היה  יואר  תאז  םע  רומישה , תוינכת  תויגוס  תמגודכ  םויכ , ןונכתה  יכילהמ  דרפנ  יתלב  קלחל  ךפה  ריע  ןיינב  תינכתב  תויוכז  דוינ 

תולאש לש  לודג  ףקיה  רואל  רקיעב  םויכ , וניהש  יפכ  הקיספ  ריציו  לפרועמ  רבדה  ריתומ  אלו  ןונכתה  תויגוסב  רדוסמ  קרפ  ךכל  סחיימ  היה 
'. ודכו םינוש  םיכרע  םע  הזמ , הז  םיקוחר  םיסכנ  רבחמש  הז , ןיעמ  ךילה  לכמ  תולועה 

 

עקרק תפלחהל  םכסה  הרפה  םמיעש  עקרק  ילעב  תוצפל  הלופע  תייריעמ  השירד 

הלופע תייריע  "מ נ ' עב חותיפו  תועקשה  ןורליג  : ת"א 55920-11-10  ךילה רפסמו  םש 
.דמחא ובא  - ףשאנ ןדאש  תטפושה  בכ ' ינפב  הלופעב , םולשה  טפשמ  תיב  האכרע :

.טרופ אל   : תעבותה : 27.07.16. ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 
.הלופע שוגב 16701 , הקלחכ 6  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

, התנעטל הל , ומרגנש  םיקזנ  ןיגב  לש 600,000 ,₪  ךסב  םייוציפ  םולשתל  תיפסכ  העיבת  הלופע , תייריע  תעבתנה , דגנכ  השיגה  תעבותה 
ןיעקרקמה תא  ףילחהל  תעבותה  המיכסה  ותרגסמב  תנשב 1982 , הלופע  תייריע  ןיבל  הניב  תרכנ  רשא  תועקרק , תפלחהל  הזוח  תרפה  בקע 
עקרקה תא  תעבותל  הריבעה  אל  הייריעה  םלוא  .הייריעהמ  םמוקמב  תיפולח  עקרק  לבקלו  םידלי  ןג  תמקה  םשל  שרדנה  התולעבב , היהש 

.רומאכ היריעה  לש  הרפהה  בקע  תעבותל  ומרגנ  רשא  םיקזנה  ןיגב  םייוציפ  םולשתל  השגוה  העיבתה  .תיפולחה 

ומרגנש םיקזנ  ןיגב  םייוציפ  תלבקל  תיפסכ  העיבתב  אלא  םכסה , תפיכאל  העיבתב  רבודמ  אל  יכ  ועבקב  העיבתה  תא  לביק  טפשמה  תיב 
.תעבותה לש  תוכמתסהה  סרטניאב  תעגופ  איהש  ךות  היתויובייחתהב , היריעה  תדימע  יא  תובקעב  תעבותל ,

ןיעקרקמה תרבעה  הקסעה , לש  ןורחאה  בלשה  טעמל  העצוב  לעופב  רשא  ןיפילחה , תקסעל  תובייחתהה  לש  המויק  תא  החיכוה  תעבותה 
לש התנווכ  רבדב  גצמ  תעבותה  ינפב  הרציו  תובר  םינש  ינפל  םידליה  ןג  תא  תעבותה  לש  הקלחה  לע  התנב  הייריעה  .תעבותל  םייפולחה 

.תעבותה יפלכ  היתויובייחתה  רחא  אלמל  היריעה 

תויריעה תדוקפל  ףיעס 188(א ) לש  תויתוהמה  תושירדב  תדמוע  הניאש  תיקוח  יתלב  ןיפילח  תקסעב  רבודמ  םא  םג  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
ריעה תצעומ  רושיא  תלבק  רחאל  קר  ושעי  רומאכ  תולועפש  ךכ  היריעה , תועקרק  לש  הפלחהה  וא  הריכמה  ןפוא  תא  רידסמה  שדח ,) חסונ  )

תרפה בקע  תיאכז  איה  ול  יוציפה , דעסל  תעבותה  לש  התוכזב  ריכהל  םוקמ  שי  ןיידעש  ירה  וכו ,' רבזגהו  ריעה  שאר  ידי  לע  םתחיי  הזוחהו 
.היריעה לש  תויובייחתהה 

 ₪. לש 25,000 ךסב  "ד  וע תחרט  רכשו  טפשמ  תואצוהו  תיבירו  הדמצה  ישרפה  תפסותב  תעבותל 459,600 ₪  םלשת  היריעה  יכ  קספנ 

: תכרעמ תרעה 
, העיבתה תא  תוחדל  ןויסינב  תימוקמה  תושרה  התלעהש  ףס  תונעט  רופסניאמ  ונוצר  תועיבש  רסוח  עיבה  טפשמה  תיב  יכ  הארנ 
הווהמו יואר  וניה  ןידה  - קספ הרודצורפ , לש  תונעטב  קומחל  התסינו  הקלח , תא  אלמל  הצפח  אל  םכסהב  הרומתה  תא  הלביקש  תושרה 

בר לקשמ  ול  שיו  יזוחה  ןפהו  ילהנמה  ןפה  םיניד –  תוכרעמ  יתשל  ןותנ  תושר  ידי  לע  םותחה  הזוח  יכ  ריכזמו  תויושרל  הרהזא  רורמת 
.רתוי

 

םיניינע דוגינ  לש  ויתואצות 

' חאו ביבא  לת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ריבד  ילש   5012/16/ את ררע   : ךילה רפסמו  םש 
.הנביל הטוריס  הליה  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  היינבו - ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

.בוש דוד  "ד  וע םיררועה : ב"כ  . 10.08.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 
.ביבא לתב  יולה 74  הדוהי  בוחרב  םייוצמהו  תוקלח 88-89  שוגכ 7103  םיעודיה  ןיעקרקמ  סכנה : יטרפ 

קוחל ( 2 () ףיעסב 152(א העובקה  םתוכזל  םאתהב  ביבא , לת  תימוקמה  הדעוה  תאילמ  ירבח  השולש  ידי  לע  שגוהש  ררעב  ךילהה  לש  וניינע 
תרתה ךות  םוקמב , םייקה  קזב  תרבח  הנבמב  יעקרק  תת  ןוינחו  הרטשמ  תנחת  תמקה  ריתהל  הדעוה , תאילמ  תטלחה  דגנכ  הינבהו , ןונכתה 
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.תותימצל רתיהמ  גרוח  שומיש 

תא הכימסה  ףסונבו  ףיעסב , היונמה  המישר  יפל  ירוביצו ," ינוריע  םוריחו  להנימ  יתוריש   " לש תוילכת  רתיה  ןיב  הריתה  םוקמב  הלחה  תינכתה 
.ל " נה המישרב  םילולכה  םיתורישה  גוסל  םימיאתמה  םיפסונ  םישומיש  ריתהל  תימוקמה  הדעוה 

הביבסה יפוא  תא  הנשמ  הרטשמ  תנחתל  שומישה  ןכש  שקובמה , גרוחה  שומישה  תא  ריתהל  היה  ןתינ  אל  יכ  רתיה  ןיב  ונעט  םיררועה 
.תינכתמ גרוח  שומישב  רבודמש  םושמ  ןמזב , וליבגהל  אלא  תותימצל , וריתהל  םוקמ  היה  אל  הרקמ , לכבו  תרכינ , הייטס  הווהמו  הבורקה 

ןוידב ףתתשהש  האילמה  ירבחמ  דחא  יכ  הדבועה  לשב  םיניינע , דוגינ  לש  םגפ  לפנ  תימוקמה  הדעוה  תטלחהב  יכ  םיררועה , ונעט  דוע 
.הטלחהה אושנ  רתיהל  השקבה  תא  ךרעש  םילכירדאה  דרשמב  הריכב  תדבועל  יושנ  השקבה , רושיא  לע  העבצהבו 

דוגינל ישממה  ששחה  רעצמל  וא   ) םיניינעה דוגינ  םגפ  רואל  ןה  לבקתהל  ררעה  ןיד  יכו  םיררועה  תונעטב  שממ  שי  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
הלחה תינכתה  תוארוהל  םאתהב  ריתהל  ןתינ  ותוא  שומיש  וניא  הרטשמ  לש  שומיש  יכ  רחאמ  ןהו  תימוקמה , הדעוה  תטלחהב  קבדש  םיניינע )

.ןנד הרקמב  השענ  אלש  רבד  תינכתמ , גרוח  שומישכ  אלא  םוקמב ,

, ךילהה תוניקתב  םיניינעה , דוגינמ  היופצה  העיגפה  תרמוח  יכ  רתיה  ןיב  הנייצו  התטלחהב , ררעה  תדעו  הביחרה  םיניינעה , דוגינ  יבגל 
.ררעה אושנ  הטלחהה  לוטיב  תא  הרקמה  תוביסנב  תבייחמ  רוביצה , ןומאבו  תילהנמה  תוניגהב 

שי םיניינע , דוגינ  לש  םגפ  לפנ  וב  םוקמ  יכו  הז , םגפ  לש  ומויק  אפרל  ידכ  ררעה , תדעו  ינפב  ןויד  לש  ומויקב  ןיא  יכ  ררעה , תדעו  הנייצ  דוע 
.תימוקמה הדעוה  תטלחהב  םגפ  ותוא  תא  קרמל "  " ידכ ררעה  תדעו  לש  ןונגנמב  שמתשהל  יואר  הז  ןיאו  הליחת , ואפרל 

ףאו םגפ  התטלחהב  לפנ  יכ  עובקל  ידכ  םיניינע , דוגינב  עוגנ  היה  תושרה  ירבחמ  דחאש  יד  הקוספה , הכלהה  יפ  לע  יכ  השיגדה  ררעה  תדעו 
ויה אל  םידגנתמ ) רתיהה ו-8  ןתמב  םיכמות   15  ) רתיהה ןתמ  לע  העבצהה  תואצות  ונניינעב  יכ  הדבועב  םג  ןיא  יכו  התולטבל , איבהל 

.הטלחהב לפנש  םגפה  תא  אפרל  ידכ  םיניינע , דוגינב  עוגנה  הצעומה  רבח  לש  ותופתתשה  אלוליא  םג  תיתוהמ  תונתשמ 

םאה ןוחבל  שי  יכו  תינכתה , תוארוה  חכמ  הרטשמ  תנחת  לש  שומיש  ריתהל  היה  ןתינ  אל  ןיינע , לש  ופוגל  םג  יכ  העבקו , הפיסוה  ררעה  תדעו 
שומיש הריתמ  וזש  לככ  תרחא , תינכת  לע  ךמתסהב  וא  ךכמ , עמתשמה  לכ  לע  תינכתמ  גרוח  שומיש  לש  ךרדב  שומישה  ריתהל  םוקמ  שי 

.רומאכ

.תימוקמה הדעווב  ןוידל  הרזחוה  השקבהו  ררעה  לבקתה  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 
תונתינ ןניאש  תוקזח  עובקל  םג  ךכ  אשונה , תניחבל  םינחבמו  םיללכ  תעיבק  םע  םיניינעה  דוגינ  תועינמ  אשונ  תא  ריהבהל  היה  ןתינ 

.הליספ לש  םישקונ  םיללכ  עבקשו  האווצ  תכירעב  תוברועמ  עונמל  ותרטמש  השוריה  קוחל   35 עס ' תמגודכ  הז , ןיעמ  הרקמב  הריתסל 

 

? שרגמ וא  הקלח  יפל  תינכתל –  תוליבג 

' חאו ןויצל  ןושאר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב שוגב 3946  שוגב 3923 ו-12  תוקלח 4  תרבח  ררע 9016/12  ךילה : רפסמו  םש 
.םייח ןבא  בירי  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ , זוחמ  החבשה  לטיהו  םייוציפל  תיזוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

.קי ' צליו ילא  "ד  וע  : תררועה ב"כ  . 22.08.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 
.ןורש לייא  "ד  וע "מ:  עב לארשי  תבכר  ב"כ  רוצ . תלייא  "ד  וע תימוקמה : הדעוה  ב"כ 

.צ " לשאר הקלח 12 , שוגו 3946  הקלח 4  שוגכ 3923  םיעודיה  ןיעקרקמ  סכנה : יטרפ 

,147/ חמ תינכת  לשב  "ב  ותה קוחל   197 יפל ס ' העיבת  החודה  "צ , לשאר הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע  ררע  ושיגה  םיררועה 
.םורד ןולייא  יאוותמ  "צ  לשארב לזרב  תליסמל  ןיעקרקמ  תעוצר  רתיה , ןיב  עובקל  הדעונ  רשא 

תינכתה יכ  הנעט , תררועה  תינכתה ? םוחתב  םילבוג  תררועה  יעקרקמ  םאה  הניה  ררעה  תדעו  ידי  לע  ונודינ  רשא  תוניינעמה  תולאשה  תחא 
.דחא השקמ  לאכ  הקלחל  סחייתהל  שי  ןכלו  דבלב  הקלחכ  םהיעקרקמ  תא  הגיצמ  תעגופה " "

הדעווה "מ נ ' עב תיפותיש  הדוגא  בקעי  ראב  יאלקחה  "נ 39649-11-10  מעב יזוחמה  "ש  מהיב תקיספ  יפ  - לע יכ  ונעט , תובישמה  התמועל ,
"מ נ' עב תיפותיש  הדוגא  בקעי  ראב  יאלקחה  "מ 9161/11  רבב ןוילעה  טפשמה  תיבב  הרשואש  קפא , הפצמ  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה 

םושירב המייתסה  אלש  ףאו  םישרגמל  התשענש  הקולחל  סחייתהל  שי  ןיעקרקמה  תוליבג  תייגוסב  קפא , הפצמ  "ב  ותל תימוקמה  הדעווה 
.עבוקה דעומב 
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דעומב ךא  תינכתב , המלשוה  םישרגמל  תוקלחה  לש  תינונכתה  הקולחה  ובש  בצמב  יכ  העבקו , תובישמה  תנעט  תא  הלביק  ררעה  תדעו 
.םישרגמל סחיב  אלו  ןתומלשב  תוקלחל  סחיב  השעת  ןיעקרקמב  העיגפה  לש  הניחבה  ןיעקרקמה , םשרמב  המשרנ  םרט  איה  עבוקה 

יאמש יונימ  ךרוצל  הקיפסמה  הדימב  הרועיש  תאו  העיגפה  תא  הרואכל  ולו  חיכוהל  הילע  לטומה  ינושארה  לטנב  הדמע  תררועה  יכ  עבקנ , דוע 
.ץעיימ יאמש  יונימ  לע  טלחוה  ךכיפל , .ץעיימ 

: תכרעמ תרעה 
דימת אל  קוחה  תאז , םע  המושר , הקלחב  אקווד  ואלו  שרגמב  קסוע  ןיעקרקמה , קוחמ  לידבהל  היינבהו , ןונכתה  קוח  יכ  רוכזל  שי 

םימושר ןיעקרקמה , תקיקח  לכ  תא  לולכלו  אשונה  לכ  תא  דחאל  היה  ןוכנ  יכ  הרובס  תכרעמה  לבלבל , לולעו  ההז  חוסינ  לע  דיפקמ 
.וז ןיעמ  תוקולחמו  תוריהב  יא  ריהבהלו  דחא , קוחב  םניאשו ,

תיקלח המוק  תמקהמ  האצותכ  תרצונה  תספרמ  לש  חטש  הרידמ  קלחכ  לולכל  םוקמ  ןיא 
החבשה לטיהמ  רוטפה  ךרוצל 

 

ןיעידומ הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  ןמדייז נ ' - חוור הטירו  ןמדייז  ןורי  ררע 097/16/48  ךילה : רפסמו  םש 
.רפלא תינור  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  תיזוחמ , ררע  תדעו   : האכרע
.יריאמ תנע  "ד  וע  : םיררועה ב"כ  . 19.07.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.ןיעידומב רוגי 17  לחנ  בוחרב  היוצמו  הקלח 22  שוגכ 5684  העודיה  יסלפמ , וד  גטוק ' תריד   : סכנה יטרפ 

ןתמ ךרוצל  םירוגמה  תריד  חטשב  תינמנ  תיקלח  המוק  תמקהמ  האצותכ  תרצונה  תספרמ  םא  הניה ה ןודנבש , ררעב  התלעש  הלאשה 
? ואל םא  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ( 1 () ףיעס 19(ג יפל  רוטפ 

, ןודנבש הרידה  םהבו  עקרק  ידומצ  םינבמ  לע 32  הלח  רשא  החיבשמה ,)" תינכתה   – " ןלהל  ) 44/5/ דמ תינכת  הרשוא  הרקמה , תוביסנב 
'. המוקב א תספרמ  יוריקו  המוקב א ' םירדח  תפסות  גג , תיילעל  חטש  תפסות  רתיה , ןיב  הרשפא , רשאו 

, םדוקה ינונכתה  בצמה  יפ  לע  תורתומה  הינבה  תויוכזמ  קלחכ  התנבנ , הילעמש  סלפמב  רשאכ  דבלב , דחא  סלפמכ  התנבנ  רוקמב  הרידה 
שרדנ תמייקה , הרידל  ופרצלו  הנבנש  םוטאה  ללחה  תא  שימשהל  תנמ  לע  .הרידהמ  השיג  אללו  דבלב  תפטעמכ  תאז  םלואו  תפסונ  המוק 

אושנ תקולחמב  תויונש  תוספרמ  ןתוא  ורצונ  תפסונה , המוקה  תשמשה  םעש  אקע , אד  .הרידה  ךותמ  תוגרדמ  ףיסוהלו  תונולח  חותפל  היה 
ףדועה וחטשש  ךכ  ןותחתה  סלפמה  חטשמ  רתוי  ןטק  חטשב  התנבנש  דבלב , תיקלח  המוק  הניה  תפסונה  המוקהו  רחאמ  תאז  ונניינע ,

.רומאכ תוספרמ , יכרצל  שמשוה 

ךרוצל תוספרמ  ןתואמ  תחא  תריגס  תא  םג  תיסלפמ ,) תלת  הרידל  גטוקה ' תא  הכפה  רשא   ) גגה תיילעל  ףסונב  הרשפא , החיבשמה  תינכתה 
םיחטש ףיסוהל  םיררועה  תשקב  תובקעב  האצוה , ררעה  אושנ  החבשהה  תמוש  .לק  יוריקב  היינשה  לש  היוריק  תא  ןכו  הרידל  םירדח  תפסוה 

.החיבשמה תינכתה  חכמ  גג  תיילע  תמקה  תבוטל 

רוטפ לבקל  ושקיב  םיררועה  .גגה  תיילע  ןיגב  םיחטשה  תפסותל  קרו  ךא  סחייתה  םהמ  שרדנש  החבשהה  לטיה  הז , יקלח  שומיממ  אצוי  לעופכ 
תא לולכל  שי  תימוקמה , הדעוה  תדמעל  יכ  םהל , רבתסה  זאש  אלא  תישילשה , תפסותל  ( 1 () ףיעסל 19(ג םאתהב  החבשה  לטיה  םולשתמ 

ררעלו רוטפה  תשקבל  בוריסל  לע 140 מ"ר , הלוע  הרידה  חטשש  ךכל  איבהש  המ  רוטפה , בושיח  ךרוצל  הרידה  חטש  ךסב  תוספרמה  יחטש 
.הז

ררע  – " ןלהל  ) יאבג ליגיבאו  רזעילא  הננער נ ' תימוקמ  הדעו   8039/14 זכרמ )  ) ררעב התטלחה  תא  ררעה , תדעו  הנייצ  הירבד , חתפב 
חטש תא  לולכל  םוקמ  ןיא  יכ  רתיה , ןיב  עבקנו  רומאה , רוטפה  ןתמ  ךרוצל  הריד "  " חנומב ללכיהל  יואר  המ  הלאשה  הנודנ  םש  יאבג )"

.רוטפה בושיח  ךרוצל  הרידה  חטשמ  קלחכ  גגה  תספרמ 

םלוא םירוגמה , ןיינב  לש  הנורחאה  המוקב  היוצמה  גג  תספרמ  לע  רבוד  "ל  נה יאבג  ררעב  םנמא  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו  ךכל , םאתהב 
גג לעופב , ןניהשו  התנבנש  תיקלחה  המוקה  לש  רצות  ןהש  ןנד , הרקמב  תוספרמה  ןיבל  "ל  נכ גג  תספרמ  ןיב  לדבה  לכ  ןיא  התטישל ,

.הרידב היינשה  המוקהמ  האיצי  תוספרמ  תבוטל  שמשוהו  םדוקה ) ינונכתה  בצמה  יפ  לע   ) יוניבמ יונפ  רתונש  הנותחתה  המוקה 

לשב םא  הרידל : רשואש  ףסונה  יוניבהמ  האצותכ  ורצונ  אלא  תמייקה , הרידל  תפסותכ  ונבנ  אל  הלא  ומכ  הלא  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו 
תערתשמ הניא  איה  ףאש  תפסונ  המוק  לש  המויק  לשב  םאו  גגה  תמוק  לכ  לע  ערתשמ  וניא  וחטשש  תמייקה , הרידה  גג  לע  רדח  תיינב  תרתה 

.הנותחתה המוקה  לש  החטש  לכ  לע 
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ןה הרקמ , לכבו  תיאמצע  םויק  תוכז  ןהל  ןיא  רשא  הרידהמ  ילרגטניא  קלח  תווהמ  ולא  תוספרמש  רמול  ןיא  יכ   , העבק ררעה  תדעו  ךכשמ ,
ףיעס 19(ג) לש  רשקהב  הריד "  " חנומה תרדגהב  ןתוא  לולכל  ןיא  ןכ , לעו  םירוגמל  שמשל  תדעוימה  הרידמ  ילנויצקנופ  קלח  תווהמ  ןניא 

(. 1)

ףיעס 17 תארוהל  םאתהב  םירוגיפ  ימולשת  תפסותב  ומלושש  לטיהה  ימוכס  תבשה  לע  התרוהו  ררעה  תא  הלביק  ררעה  תדעו  ךכל , םאתהב 
רשא התטלחה , םויל  דעו  ררעה  תשגה  דעוממש  הפוקתה  טעמל  לעופב , םתבשה  םויל  דעו  ומלושש  םוימ  תאזו  קוחל , תישילשה  תפסותל 

.1961 "א –  כשתה הדמצהו , תיביר  תקיספ  קוח  יפ  לע  תיבירו  הדמצה  ישרפה  רבדב  תוארוהה  ולוחי  היבגל 

: תכרעמ תרעה 
וא םצמצל  הצור  קקוחמה  םא  .םיבר  ןיד  יקספ  אושנ  םניהו  חוסינב , תוינוקלה  רואל  תובר  תוקולחמ  אושנ  םניה  החבשה  לטיהב  רוטפה  יפיעס 

.טפשמה יתבו  ררעה  תודעו  לש  ןחתפל  תוקולחמה  לכ  תא  ריתוהל  אלו  וז  היגוסל  תורורב  תונקת  ןקתל  וילע  ביחרהל ,

לארשי תיב  לכו  היארוק  תא  תכרבמ  תכרעמה 

תחלצומו תכרובמ  הבוט  הנש  תכרבב 
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