
הירא ןב  תעפי 

תולע לש  ףסונ  קזנ " שאר   " לולכל ןיא  "ב  ותה קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתב 
ןיעקרקמה ךרע  תדיריל  תינוציח  איהש  ןוגימ 

/od-nadlan.co.il

 

 

 

 

.ןיעקרקמה ךרע  תדיריל  תינוציח  איהש  ןוגימ  תולע  לש  ףסונ  קזנ " שאר   " לולכל ןיא  "ב  ותה קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתב 

הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ   

 

' חאו םידבוע  בשומ  הירפצ  הפועתה נ ' תודש  תושר  "מ 6468/15  רב  : ךילה רפסמו  םש 

.זרא קרב  ןמלגופ ו-ד ' ע ' ןייטשניבור , האישנל א ' הנשמה  שה ' דובכ  ינפב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

ןיבור ידג  "ר  דו רגניז  םולש  "ד  הוע  ': חאו הפועתה  תודש  תושר  : 28.09.16  ב"כ  ןידה קספ  ךיראת 

 

התלעש הבושחה  היגוסה  רואל  ןהמ  תחאב  ןודל  ונרחבו   ) אמק ןידה  קספ  לע  רוערע  תושר  תושקב  יתש  ונודנ  ןוילעה  "ש  מהיב ינפב 
רובעב םולשת  הירפצל  הפיסוהש  ררעה  תודעו  תטלחה  תא  רשיא  אמק  ןידה  קספ  .הלשממל  יטפשמה  ץעויה  תעד  תווח  ןדצלו  התרגסמב ,)
ןיא הלשממל , יטפשמה  ץעויה  תטישל  .ןוירוג  - ןב הפועתה  למנב  לולסמה  תכראה  תובקעב  ךרעה  תדיריל  רבעמ  שער , יקזנ  דגנכ  ןוגימה 

ךרע תדיריל  תינוציח  איהש  ןוגימ  תולע  לש  ףסונ  קזנ " שאר  , " "ה-1965 כשת הינבהו , ןונכתה  קוח  ףיעס 197 ל יפל  תועיבתב  אורבל 
תדיריב םלוגמ  תויהל  ךירצ  ולוכ  יוציפה  .ףסונ  יוציפל  םוקמ  ןיא  ךרעה  תדירי  לע  הלוע  ןוגימה  תולע  ובש  םוקמב  יכ  עבקנ  דוע  .ןיעקרקמה 

ףיעס 197 יפל  יוציפה  לש  ןוילעה  לובגה  ןוצרמ ; רכומל  ןוצרמ  הנוק  ידי  - לע ןתניי  רשא  ריחמ  לש  תואמש  יפ  לע  תאזו  ףיעס 197 , יפל  ךרעה 
תדמעב תכמות  רומאה –  אשונב  תדקוממ  רוערעה  תושר  תשקבב  התשיגש  "ת – )" שר  -" ןלהל  ) הפועתה תודש  תושר  .ךרעה  תדירי  אוה 

ךרעה תתחפה  רועיש  תא  לידגהל  ראשה , ןיב  תרתוע , םג  המעטמ  רוערע  תושר  תשקבבו  ול , תדגנתמ  הירפצ  וליאו  יטפשמה , ץעויה 
.הל העבקנש 
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יטפשמה ץעויה  לש  ותדמע  תלבקל  םוקמ  שי  היפלו  יטפשמה  רושימב  "ש  מהיב תדמע  ןידה  קספב  העבוה  רוערע  תושר  תשקבב  ןויד  רחאל 
םירקמב שער  לשב  תוברל  ךרע , תדירי  לש  ביכר  לכ  ףקשל  רומאה   , דחא לולכמ  איה  ףיעס 197  יפל  ךרעה  תדיריש  הז  ןבומב  הלשממל 
תימוקמה הדעוה  "ץ 1188/92  גב לשמל   ) םינש תבר  הקיספ  םע  דחא  הנקב  הלוע  הז  רבד  .ךרעה  תדירי  רועיש  איה  ותרקתו  .םימיאתמה 

ףיעס 197 ןיינעל  ןניקסע  אוה : לודגה  ללכה  ןידה , קספב  טפשמה  תיב  ןייצש  יפכ  ((. 1995  ) 463 ( 1) טמ ילערב פ"ד  םילשורי נ ' הינבו  ןונכתל 
קושב ריחמה  ללככו  תואמש ; יפ  לע  הירחאו , העיגפה  ינפל  ןוצרמ  רכומל  ןוצרמ  הנוק  לש  ריחמב  תנחבנ  איהו  ןיעקרקמה , ךרעב  העיגפב 

.ת " שר לש  "ע  רבה הלבקתה  וז  הניחבמ  לכ ." לכמ  לכב   " לולכל רומא  ישפוחה 

תירוטוטטסה תינכתה  יפ  לע  התבוח  יפל  האולמב  ןוגימה  תולעב  אשית  איהש  "ת  שר תרהצה  רואל  ןוגימה  תבוח  אשונב  ןיינע  לש  ופוגל 
.תינכתה יפל  הרקמ  ךלכב  "ת  שר ידי  לע  אופיא  הסוכי  ןוגימה  יכ  עבקנ  היתוארוהל ,  םאתהבו 
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