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ףתושמ תיבב  היינב  תויוכז 

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

 

יתשינבנב הנח  טיול נ ' ןד  : ע"א 6900/14 , ךילה רפסמו  םש 

.ןורב ע ' ןמלגופ , ע ' תויח , םיטפושה א ' דובכ  בכרה  ינפב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ללה - רב רכששי  "ד  וע  : םיבישמה : 28.09.16 ב"כ  הטלחה ךיראת  .םילשוריב   שוגב 30004 , הקלח 44   : ןיעקרקמה

היינבה תויוכז  אולמ  יכ  ריהצהל , רערעמה  תעיבת  התחדנ  וב  לארד ) טפושה א '  ) םילשוריב יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  רוערע 
אוהש גוס  לכמ  שומיש  תושעל  םיבישמה  לע  רסואה  עובק  העינמ  וצ  ןתמל  רערעמה  תשקב  התחדנ  ןכ , ומכ  .ול  תוכייש  ףתושמה  תיבב 

.ףתושמה תיבב  היינבה  תויוכזב 

תושר ידימ  גגה  תרידב  תויוכזה  לעב  שכרש  היינבה  תויוכז  רערעמה , תנעטכ  םאה , הניה  ןוילעה  טפשמה  תיב  ןד  וב  תיזכרמה  הלאשה 
גגה חטש  לע  היינבה  תויוכז  תא  קר  םיבישמה , תנעטכ  אמש , וא  ףתושמה , תיבה  םקוה  הילעש  הקלחב  היינבה  תויוכז  לכ  תא  וללכ  חותיפה 

.יונפה

 – גגה תרידב  תויוכזה  לעב  יכ  ועבקב  הקלחב  היינבה  תויוכז  רתי  ןיבו  יונפה  גגה  חטש  לע  היינבה  תויוכז  ןיב  ןיחבה  יזוחמה  טפשמה  תיב 
.אל ותו  תאז  יונפה  גגה  חטשב  היינבה  תויוכז  תא  ושכר  רערעמה –  ויתובקעבו 
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.יזוחמה "ש  מהיב לש  ויתועיבק  תא  ץמיאו  רוערעה  תא  החד  ןוילעה  טפשמה  תיב 

ילעב ללכ  לש  תפתושמ  תולעבב  סכנ  תווהמ  ןה  ףתושמה , שוכרה  ןמ  קלח  ןניא  היינב  תויוכז  היפל  הכלהה , לע  רזח  ןוילעה  טפשמה  תיב 
לע תונתהל  ןתינ  ןכ , ומכ  .ףתושמה  שוכרב  יסחיה  םקלחל  םאתהב  תורידה  ילעב  ןיב  לדחמ , תרירבכ  קלוחמה , ףתושמה  תיבב  תורידה 

.החכוה הנועטה  הדבועבש  הלאש  הרקיעב  איה  ינולפל  היינב  תויוכז  ונקוה  םאה  הלאשה  םוקמ , לכמ  .תויזוח  תומכסהב  היינב  תויוכז 

ןכו רדימע  בתכממ  חותיפה , תושר  בתכממ  הלוע  איהש  יפכ  םיריידה , ןיבו  חותיפה  תושר  ןיב  ןתמו  אשמה  תולשלתשה  אנד , הרקמב 
דבלב יונפה  גגה  חטש  לע  היינבה  תוכז  תא  גגה  תרידב  תויוכזה  לעבל  הרכמ  חותיפה  תושר  יכ  תדמלמ  םיריידה  םע  ותרכנש  םימכסההמ 

היינבה תויוכז  היפל  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ותנקסמב  ברעתהל  םוקמ  ןיא  יכ  עבקנ , ןכלו  .ףתושמה  תיבב  היינבה  תויוכז  אולמ  תא  אלו 
.ףתושמה תיבב  היינבה  תויוכז  אולמ  תא  תוללוכ  ןניאו  דבלב  יונפה  גגה  חטש  לע  היינב  תויוכז  ןה  רערעמה , שכר  ןתואש 

הבש הקלחב  היינבה  תויוכז  אולמ  תא  אלו  דבלב  יונפה  גגה  חטשב  היינבה  תויוכז  תא  שכר  רערעמה  יכ  העיבקה  יכ  "ש , מהיב ףיסוה  דוע 
תייחדו רערעמה  לש  ותעיבת  תייחד  ךרוצל  הב  יד  רערעמה - שכרש  תודיחיה  היינבה  תויוכז  םג  ןה  הלא  ןכ , לעו  ףתושמה  תיבה  יוצמ 

תוכייש "ל  נה ןיעקרקמב  היינבה  תויוכז  רתי  היפל  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  תפסונה  ותעיבק  תאז , תמועל  .התרגסמב  רתע  םהלש  םידעסה 
ןיא עגפיהל , תולולע  היתויוכזו  הז  רשקהב  המוי  חותיפה  תושרל  ןתינ  אלשמו  רערעמה  תעיבתב  הערכהל  תשרדנ  הניא  םיריידה , ללכל 

.הצמאל

.החדנ רוערעה 
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