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ןיעקרקמו היינבו  ןונכת  םיאשונב : הקיספ  ישודיחו  הקיקח , ינוכדע  םירמאמ ,
בוש יבצ  "ד  וע תיעוצקמ : הכירע 

רמרד רימא  "ד  ועו הירא  ןב  תעפי  "ד  וע הכירעו : לוהינ 

רמאמ

החבשה לטיהב  שומימה  דעומל  סחייתהב  היצפוא  םכסה  ןידכ  הלתמ  יאנת  םע  םכסה  ןיד  םאה 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

"ז-2016. עשתה קוחה ,) לש  רחואמה  הליחתה  םוי  תייחד  ( ) 101 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  וצ 

"ז-2016. עשתה היינבל ,) הנימז  הניאש  עקרק  תריכמב  םיטרפ  יוליג  תבוח   ) ןכרצה תנגה  תונקת 

.חבש סמ  ררע  תודעו  לוטיבל  קוח  תעצה  "ז-2016 –  עשתה (, 89 סמ ' ןוקית  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תעצה 

הינבו הסירה  לולסמב  םיחטש  בושיח  אשונב  תוארוה  יוניש  "א 3/38/א –  מת הינבלו –   ןונכתל  תיצראה  הצעומה  תוטלחה 
.שדחמ

.תוינוריע תולהנמ  תמקהל  ארוק  לוק  םסרפמ  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ 
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(. ןכתשמל ריחמ  זרכמ  תרגסמב  אלש   ) היוור היינבל  עקרקב  תויוכז  ילעבל  ארוק  לוק 

.הנפתמה ןיפירצ  הנחמב  רויד  תודיחי  תינכת ל-3,700  הרשיא  רוידל  םיפדעומ  םימחתמ  לש  היינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה 

.ביבא לת  זכרמב  םיעבור 5 ו-6 )  ) 507-0292219 סמ ' תינכת  תנכהו  הינב  ירתיה  תאצוה  תלבגה  רבדב  תנקותמ  העדוה 

.הננערב "א 38  מתל ףיעס 23  חוכמ  /1010א ' קמ / ער רפסמ 416-0447284 , תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  לע  העדוה 

"ם במר תעבג  תינוריע –  תושדחתהל  ראתמ  תינכת  , 503-0443549 סמ :' תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 

םחתמ 5. ןיפירצ   151/1/ צר תינכתה : םש  , 413-0163493 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

 

הקיספ ינוכדע 

"א 38  מת

"א 38. מת לש  התלחהב  ןודל  ןונכתה  תויושר  אובב  תומייקה  תומלידה  חאו – ' דדוע  םהרבא  נ ' חאו ' "מ  עב רגרבפרוד.ש  "מ 7381/15  עע

 

םיזוח

תינכת םודיקל  הזוח  תרפהו  תונלשר  ןיגב  םייוציפ  םולשת     - הנבי הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב הנבי  ינויבס  ת"א 36720-10-12 
.ראתמ

םא ףא  ריבס  ןמז  ךותב  םייקל  שי  םכסה  '- חאו "מ  עב תועקשהו  ןיינבל  בח ' סקלפוד  סנרול - נ ' חאו ' םהרבא  ירמת   1950/08  ת"א 2238/08 ,
.בויחה םויקל  דעומ  וב  עבקנ  אל 

 

תועקפה

יוציפו יוהיש  חוכ ; יופייב  תויוכז  תאחמה  חוכמ  העקפה  יוציפל  תוכזה  הפיח –  תייריע  נ ' חונמה )  ) ןארבו םיכח ג' הימאס  ת"א 11309-10-15 
.יתוריפ

 

הינבו ןונכת 

סדנהמ "ד  ווח ןולחכ – " - סבש  " תלקה םושיי    - הלופע היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב היינבו  הסדנה  םידגא  ררע 136-137/16 
.הלקהב "ד  חי תפסות  ךרוצל  םילבוג "  " תונשרפו

השקבב ינוידה  ךילהב  םימגפ  יולגה –  לע  רתסנה  בר  חאו – ' םילשורי  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןמלג  ףסוי  ררע 376/16 
.רתיהל

 

החבשה לטיה 

תינכת תועצמאב  תויוכז  תרבעה  שומימכ , םייוציפ  םולשת  יחרזמ –  לילג  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' בדנ  גרבנדלוג  ררע 881/15 
.הקולחו דוחיא 

לטיה תמוש  תרגסמב  גרוח  שומיש  ךרוצל  המאתה " תואצוהב   " הרכה הדוהי –  לארשיו  לחר  "ב פ"ת נ ' ותל תימוקמ  הדעו  ררע 8116/14 
.החבשה
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רמאמ

החבשה לטיהב  שומימה  דעומל  סחייתהב  היצפוא  םכסה  ןידכ  הלתמ  יאנת  םע  םכסה  ןיד  םאה 

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

: ןמקלדכ "ה , כשתה הינבהו  ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעסב 1  רדגומ  תויוכז " שומימ  "

, ןיעקרקמה יסקנפב  םושיר  הנועטה  םהב  תויוכז  תקנעה  וא  תיקלח , וא  תומלשב  םהב , תורודל  הריכחה  תרבעה  וא  םתרבעה  ( 3"
.." הרומת אלל  וא  הרומתב 

תויוכזה תא  שמימ  בייחה  וב  דעומהמ  רחואי  אל  םלושמ  תויהל  החבשהה  לטיה  לע  תישילשה , תפסותל  ףיעס 7 א ' תוארוהל  םאתהב 
.לטיהה לח  םהילע  ןיעקרקמב 

וא הלקהה  תינכתה , רושיא   ) החבשהה דעוממ  לחהש  הדבועב  רתיה , ןיב  יוטיב , ידיל  האב  שומימה " דעומ   " לש יוהיזה  תובישח  עודיכ ,
לחהו תישילשה ;) תפסותל  ףיעס 9  תארוה  ר '   ) דבלב הדמצה  ישרפה  החבשהה  לטיה  אשונ  שומימה ) דעומ   ) הז דעומל  דעו  גרוחה ) שומישה 

תפסותל ףיעס 15  תוארוה  ר '  ) םוי ךות 30  םלוש  אל  לטיהה  םא  םירוגיפ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  לטיהה  בוחל  ףסוותמ  ךליאו , הז  דעוממ 
(. "ם-1980 שת הבוח ,) ימולשת  לע  הדמצה  ישרפהו  תיביר   ) תוימוקמה תויושרה  קוח  "י  פעו

תכלה  – " ןלהל ( ) ובנ  ) זכרמ תימוקמה  הדעווה  .נ  "מ  עב חותיפו  ןיינב  הונ  "א 1321/02  עב ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  לע  העבקנש  הכלה 
רכומה לש  ותורשעתה "  " תאצוי הז  דעוממ  ןכש  רכמה , םכסה  תמיתח  דעומב  וניה  ןיעקרקמ  רכמ  תקסעב  שומימה  דעומ  יכ  תעבוק  הונ )"

הלאשה הלוע  ןאכמ  .יטרדנטס  הזוחל  סחייתהב  וניה  רומאה  .םולשת  תבוח  םוקת  הז  דעוממ  ןכלו  לעופה , לא  חוכהמ  החבשההמ  האצותכ 
.ןלהל ונרמאמ  ןודי  דועו  תאז  לע  םהיבגל ? לח  הנוש  ןיד  םאה  םידוחיי , םיזוח  לש  םירקמב  הרוק  המ 

תא לבקל  תיזוח  תוכז  רכומל  המק  עגר  ותואמ  .ותתירכ  עגרמ  בייחמו  ףקת  הזוח  אוה  הלתמ  יאנת  ללוכה  הזוח  םיזוחה , קוח  יפ  לע  עודיכ ,
יזוחה הנוקל  ןיעקרקמה  תא  רוכמל  הבוח  ול  המק  הדגנכו  הזוחה , תוארוה  יפלו  הלתמה  יאנתה  םייקתהב  הזוחב  ול  תחטבומה  הרומתה 

.הלתמה יאנתה  םייקתהב  הרומאה , הרומתה  דגנכו 

ןונכתל תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב טיר ) - וזא  ) רחסמ יזכרמ   86062/11 םורד )  ) ררעב םינש  רפסמ  ינפל  עבקנ  ליעל  הוונ  תכלה  סיסב  לע 
רכמה םכסה  תמיתח  דעומב  תויוכזה  שומימ  דעומ  לוחי  הלתמ , יאנת  ללוכה  רכמ  םכסהב  םג  יכ  טירוזא )"  – " ןלהל ( ) ובנ  ) דודשא הינבלו 

הפוקתל תיביר  לוטיב  וא  תתחפהל  לוקיש  טלחהב  וניה  רומאה  יאתה  יכ  ונייצ  תונוש  תוטלחה  תאז  םע  הלתמה , יאנתה  תומייקתה  דעומב  אלו 
.הרומאה

ףקת הזוחכ  הלתומה  הזוחה  תא  םיאורו  ליגר , הזוח  ןיבל  הלתמ  יאנתב  הלתומה  הזוח  ןיב  ןיחבמ  וניא  יתוהמה  ןידה  יכ  עבקנ  הרקמ  ותואב 
.הלתמה יאנתה  תומייקתה  םוי  אלו  ותמיתח  םוי  וניה  הזוחה  תתירכ  םויש  ךכ  ותמיתח , םוימ  םלשו 

"ו-2006 סשת תויגוציי , תונעבות  קוחל  ףיעס 20(ב ) יפל  הנוממ " הנומ כ" רשא  םייהנמ  לואש  סומידב , שה ' בכ ' הערכוה ע"י  ךכל  המוד  העיבק 
הלאשב עירכהל  הנוממה  שקבתה  םש  ןוסניול ,)"  – " ןלהל ( ) ובנ , ) ןולוח "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  ןוסניול נ ' תימלוש  "צ 17616-09-10  תב

, הלתמ יאנת  הב  שיש  הטלחהב ) ןיוצש  יפכ  הקסע  לכ  םצעבו   ) היצניבמוק תקסע  לש  הרקמב  החבשה , לטיה  ןיינעל  שומימה , דעומ  והמ 
תומייקתהל דע  תואדו  יא  תמייק  הלתמ  יאנת  הב  שיש  תיזוח  תורשקתהבש  ןוכנ  יכ  רתיה  ןיב  ןייצ  הנוממה  תאז  הלאש  לע  הנעמ  ךרוצלו 

דע םייקתהל  לדח  וניא  אוהו  דימת , םייק  תורשקתה  שומימ  יבגל  תואדוו  יאה  ביכרמ  ןהבש  תואקסע  לש  תובר  תואמגוד  תומייק  םלואו  יאנתה ;
יאנת םע  הזוח  לש  הרקמב  שומימה  דעומ  יכ  התייה  טירוזא  תשרפל  המודב  הנוממה  לש  ותעיבק  .תויוכזה  םושירו  רכמה  הזוח  עוציב  רמגל 

.הזוחה תמיתח  דעומ  היהי  הלתמ 

: םירחא םירושיממ  רתיה  ןיב  ועבנ  תאז  ותנקסמל  הנוממה  תא  וליבוהש  םיקומינהמ  קלח  יכ  הארנ 

םוי יכ  עבקנ  םש  ובנ ,) , ) ןיעקרקמ חבש  ןורש נ ' רדלא  ןיינעב ע"א 489/89  רכומ  ןיד  קספ  םייק  ןיעקרקמ  חבש  סמ  יניד  רושימב  לשמל  ךכ 
םלש הזוחב  רבודמש  םושמ  רומאכ , תאזו , הלתמ  יאנת  ללוכ  הז  הזוח  רשאכ  םג  רכמה , הזוח  תתירכ  דעומ  אוה  חבש , סמ  ךרוצל  הריכמה 

.ותומלשו ותויח  לע  ךילשהל  ידכ  לטבתהל , לוכי  הז  הזוח  יכו  הלתמ  יאנת  וב  םייקש  הדבועב  ןיא  ללככו , ותתירכ  עגרמ 

" לעופה לא  חוכה  ןמ   " האצי רכומה  לש  ותורשעתהש  עונמל  ידכ  הלתמ  יאנת  םע  הזוחב  רבודמש  הדבועב  ןיאב  יכ  הלוע  תורשעתהה  רושימב 
תריסמו הרומתה  תוריד  לש  הינבה  רמג  םע  קר  לבקתת  רכומל  הרומתה  ובש  היצניבמוק  הזוחב  רבוד  םש  םגש  ןיינב ,) הונ  תכלהב  שרדנכ  )

הרומתה תלבק  םע  אלו  הזוחה  לש  ופקות  תליחת  םע  לעופה  לא  האצי  רכומה  לש  ותורשעתה  יכ  הרקמ  ותואב  עבקנ  ןיידעו  ןהב  הקזחה 
.לעופב
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.הלתמ יאנת  םיללוכה  םיזוחל  קר  ידוחיי  וניא  הזכ  לוטיב  אליממ  יכ  הנוממה  עבק  לטבתי , הזוחהש  תורשפאל  עגונה  לכב  םיזוחה –  רושימב 
הזוחה לוטיב  לש  הרקמב  גוהנל  שי  רכמ , הזוח  לוטיבב  הנדה  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותב  תשרופמ  הארוה  ןיאש  תורמל  ךכיפל ,

, םולשתב הלולכ  התייהש  םירוגיפה  תיביר  תוברל  החבשהה , לטיה  ןיגב  תימוקמה  הדעוול  םלישש  המ  לכ  לש  םושינל  האלמ  הבשה  לש  ךרדב 
.וזכ התייה  םא 

ההז ןיד  םאה  הזוחה . תתירכ  דעומ  וניה  שומימה  דעומ  הלתמ  יאנת  םע  רכמ  םכסהב  יכ  ליעל , ורקסנש  תוטלחההמ  אופא  אצוי  לעופ 
? היצפוא םכסהל  עגונב 

, רמול ןתינ  השעמל  ךכיפלו  רכמ , תקסע  תרגסמב  םמצע  ןיעקרקמה  תרבעהמ  לידבהל  ןיעקרקמב , תוכז  לבקל  תוכז  הניה  היצפוא  ןתמ  עודיכ ,
.היצפואה השמומ  אל  דוע  לכ  ןיעקרקמב  תויוכז  תרבעה  םושמ  היצפוא  ןתמב  ןיא  יכ 

עיבה היצפואה  לבקמש  רחאל  קר  ףקותל  תסנכנ  תויוכזה  תרבעה  רשאכ  דבלב " ינשמ  הזוח   " ןיעמ הווהמ  היצפואה  תקסע  תורחא , םילימב 
שומימ דע  ונייה , .תויוכזה  תורבעומ  וחוכמש  היצפואה ) אושנ  רכמה   ) ירקיעה הזוחה  ללכתשמ  זא  קרו  היצפואה , תא  שממל  ונוצר  תא 

 )!!!( ןיעקרקמב תויוכז  תרבעה  לכ  תעצובמ  אל  היצפואה 

תנקסמ ןיפילחל , וא  היצפוא , ןיגב  בייחל  ןיא  יכ  תויושרה  לש  הנקסמה  הארנה  לככ  רואל  תואכרעל  עיגהל  טעימ  הארנה  לככ  הז  אשונ 
הדעוה ףוילא נ ' הירנ  ררע 85134/12  ןיינעב  ביבא  לת  זוחמ  ררעה  תדעו  תטלחה  םלואו  ולא , םימכסה  רבד  לע  חוודל  םוקמ  ןיא  יכ  םימושינה 

םכסה היפלו , קדצב ) ונמעטלו   ) ררועה תנעט  תובקעב  היצפוא , םכסה  לש  ותוהימ  תלאשל  השרדנ  ובנ ,)  ) ונוא תירק  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה 
לככ היצפואה  שומימ  דעומב  קר  שחרתי  שומימה  עוריא  יכו  החבשה  לטיה  וניגב  בייחל  ןיא  ךכיפלו  תויוכז  שומימ  הווהמ  וניא  היצפוא 

יפל ןכש  שומימה , דעומכ  םתחנש  היצפואה  םכסהב  תוארל  שיש  העבקו  הרקמ  ותואב  ררעה  תא  התחד  ררעה  תדעוש  אלא , .שמומתש 
אל ךכ  לעו  רוערעב  התע  יוצמ  הז  ךילה  םוקמ  לכמ  הנוש , היה  וחסונ  אלא  יטרדנטס ."  " היצפוא םכסה  לע  רבוד  אל  התעדל , םכסהה " תוהמ  "

.ביחרנ

דעומכ היצפואה  שומיממ  לידבהל   ) החבשה לטיהב  שומימכ  היצפוא  םכסה  תמיתח  תעב  תוארל  שי  היפלו  תיללכ  הערכה  ונמעטל  םרב ,
הלתמ יאנת  םע  רכמ  םכסה  ןיב  הנחבא  תמייק  טלחהב  ונמעטל  ליעל  טרופ  רשא  רואלו  תיתייעב  תויהל  הלולע  החבשה ) לטיהב  שומימה 

.החבשה לטיהב  שומימה  דעומ  תלאשל  סחייתהב  םהיבגל  לוחל  רומא  הנוש  ןיד  יכ  הנקסמל  דחי  ליבומה  היצפוא  םכסהל 

ןכש הלתמ , יאנת  םע  רכמ  םכסהמו  רכמ  םכסהמ  ותוהמב  הנוש  הזוחב  היצפוא  ףיעס  וא  היצפוא  םכסהש  ירה  םיינשה , ןיב  לידבנ  עגרל  םא 
.ואל םא  היצפואה , אושנ  סכנה  תא  שוכרלו  היצפואה  תא  שממל  םאה  היצפואה  לעבל  הריחב  תלוכי  תחנומ  היצפואה  הזוח  לש  ודוסיב 

יאנת לש  ומויקב  תלתומ  וז  תורשקתהו  הקסעב , םתורשקתהמ  םהב  רוזחל  םילוכי  םניא  םידדצה  הלתמ  יאנת  םע  רכמ  הזוחבש  דועב  ךכ ,
התוהמב הבורק  היצפואה  ןתמ  ןכ  לעו  היצפואה , לבקמ  לש  ונוצרב  יולת  היצפואה  שומימש  ירה  םידדצהמ , ימ  ןוצרב  יולת  וניאש  ינוציח 

.רכמ םכסהל  אלו  תרזוח , יתלב  העצהל 

ןיב לדבה  םייק  יכ  רמול  ןתינ  הז  םעטמ  םגו  והשלכ  םושירב  תביוחמ  הניא  ףאו  םושיר  הנועט  הניא  היצפוא  תוכז  לש  התקנעה  רומאל , רבעמ 
.הלתמ יאנת  םע  םכסהל  היצפוא  םכסה 

הז םכסה  .היצפואה  אושנ  רכמה  אוה  ירקיעה , םכסהל  חפסנ  ןיעמ  הווהמה  דבלב  ינשמ  םכסהכ  היצפואה  ןתמ  תא  האור  יללכה  ןידה  ףא 
.השממל טלחוהש  לככו  םא  היצפואה , שומימ  םע  קרו  ךא  יללכה  ןידה  יפ  לע  ללכתשמ 

([: 2005  ) יללכה 196 קלחה  םיזוח –  יניד  ולש , הלאירבג   ] ולש הלאירבג  תדמולמה  לש  הירבד  םיפי  הז , ןיינעל 

תא רוכשל  וא  שוכרל  יאכז  רכושה ) וא  הנוקה   ) היצפוא לעב  .סכנ  רוכשל  וא  שוכרל  הרירב  תוכז  דחא  דצל  קינעמה  הזוח  אוה  היצפוא  הזוח  "
הזוח לש  וביט  םצעמ  .ול  םידדצה  תמכסהמ  עבונ  ופקותש  בייחמ  הזוח  אוה  היצפוא  הזוח  .ותוא  רוכשל  וא  שוכרל  אלש  יאכז  םג  אוהו  סכנה ,

תרכנ היצפוא  הזוח  םג  רחא  הזוח  לככ  .רחאה  דצה  לש  ונוצר  רסוח  וא  ונוצר  יפ  - לע בייחמ  תויהל  לוכיש  הזוחל  םידדצה  דחא  רשקנ  היצפוא 
םע .היצפואה  תוכז  רובע  הרומתה  רועישבו  הקסעל  הרומתה  רועישב  רתיה , ןיב  תאטבתמה , םידדצה , ןמ  דחא  לכל  ותויאדכ  תדימ  יפ  - לע

הזוחה ול  קינעמש  היצפואה  תא  לצני  הרירבה  תוכז  לעב  םא  רורב  אל  ותתירכ  תעבש  ךכב  ליגר  הזוחמ  היצפוא  הזוח  הנוש  תאז 
ןיבל תורשקתה  ןיב  היצפואה  לעב  לש  הריחב  תלוכי  אופא  תחנומ  היצפואה  הזוח  דוסיב  .לעופה  לא  חוכה  ןמ  אצת  ודוסיבש  הקסעהו 

חפסנה ינשמ , הזוח  ןיעמ  אוה  הזוחבש , היצפואה  ףיעס  וא  היצפואה , הזוח  השעמל  .היצפואה  אשונ  תירקיעה  הקסעב  תורשקתה  - יא
אל הז  הרקמבו  התוא  שממל  אלש  רוחבל  לוכי  היצפואה  לעב  .תשמוממ  היצפואה  םא , קרו  םא , ללכתשמ  רשא  ירקיעו , ףסונ  הזוחל 

". תירקיעה הקסעה  םידדצה  ןיב  תרצונ 

דעומב קרו  ךא  וניה  םלשה  הזוחה  לש  ותתירכ  עגרו  היצפואה , אושנ  סכנל  סחיב  םלש  הזוח  הווהמ  וניא  היצפוא  ןתמ  יללכה  ןידב  יכ  ונדמלשמ 
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לנויצר  ) תישילשה תפסותה  תוארוה  יללכה , ןידה  תוארוהמ  תוטסל  םוקמ  ןיא  יכ  הארנ  היצפואה , ןתמ  דעומב  אלו  היצפואה  שומימ 
דעומ וניה  החבשה  לטיהב  שומימה  דעומ  תודחוימ ,) תוביסנ  איצוהל   ) ללככ יכ  עובקל  המאתהבו  תוליבקמ  תורגסמב  לחה  ןידהו  תורשעתהה )

ןיעקרקמ רכמ  םכסה  וא  ןיעקרקמ ו/ רכמ  םכסהמ  לידבהל   ) היצפוא ןתמ  יכ  רמול  ןתינ  אצוי , לעופכו  םכסהה , תתירכ  דעומ  אלו  היצפואה  שומימ 
ךא אלא  םירוגיפ , תיביר  וניגב  בייחל  ןתינ  אלו  תישילשה , תפסותה  ןיינעל  תויוכז " שומימ   " רדגב תיתוהמ  הניחבמ  סנכנ  וניא  הלתמ ) יאנת  םע 

.תישילשה תפסותה  ןיינעל  תויוכזה  שומימ  דעומ  תא  הווהמה  היצפואה , שומימ  דעוממ  קרו 

קזנו החרט  ווהי  הבשההו , םיכילהה  לוטיב  וא  םתקספהו  םתחייש , היצפוא  םכסה  לכ  לע  המוש  יכילה  לוהינו  חוויד  תבוח  יכ  ףסונב , חינהל  שי 
.אשונב תמייקה  המרונה  תונשל  םוקמ  ןיא  וז , הביסמ  ולו  םיברועמה , לכל  יתבר 

.הז רמאמ  תביתכב  ועויס  לע  תושו ' ונאדילוט  ןתנ  ןב  טסנידרא  ןיד  יכרוע  דרשממ  שטיוד  לאנתנ  "ד  ועל הדות 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 

"ז-2016 עשתה קוחה ,) לש  רחואמה  הליחתה  םוי  תייחד  ( ) 101 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  וצ 

 – "ז עשתה קוחה ,) לש  רחואמה  הליחתה  םוי  תייחד  ( ) 101 סמ ' ןוקית   ) הינבהו ןונכתה  וצ  , 7723 סמ ' תונקת  ץובקב  םסרופ  םויב 1.11.2016 
(. " וצה " ןלהל –   ) 2016

(ב) חי 158 ס ' קוחל ; 157ב  ס ' "ב ; ותה קוחל  145(ב3 ) ס '  ) וצב וטרופ  רשא  קוחה  תוארוה  לש  רחואמה  הליחתה  םוי  יכ  עבקנ  וצה , תרגסמב 
שדח םירוגמ  ןיינב  תמקה  ןניינעשו  םויב 1.11.2016 , לוחל  היה  רומא  ןתליחת  דעומש  קוחל ,) 3א ) () 261(ה ס ' קוחל ; (א ) גכ 158 ס ' קוחל ;

דוע םויל 1.1.2018 . החדיי  הז  דעומ  שדח , םירוגמ  ןינב  תמקה  ןניינע  ןיאש  םירתיהל  תושקב  יבגלו  םויל 1.6.2017 , החדיי  וצב , ותרדגהכ 
יפ לע  הב  ןודל  וכישמי  וצב , עבקנ  רשא  רחואמה  הליחתה  םוי  ינפל  השגוהש  רתיהל  השקב  ןקתמה , קוחל  83(ג ) סב ' רומאכ  יכ  וצב  עבקנ 

.התשגה דעומב  השקבה  לע  ולחש  יפכ  ירקיעה  קוחה  תוארוה 

 

"ז-2016 עשתה היינבל ,) הנימז  הניאש  עקרק  תריכמב  םיטרפ  יוליג  תבוח   ) ןכרצה תנגה  תונקת 

םיללכ תועבוקה  "ז-2016 , עשת היינבל ,) הנימז  הניאש  עקרק  תריכמב  םיטרפ  יוליג  תבוח   ) ןכרצה תנגה  תונקת  תא  ןיקתה  רצואה  רש 
: ןרקיע הלאו  היינבל , הנימז  הניאש  עקרק  קוושמה  קסוע  לע  םילחה 

יוליגה הבותכ , תמוסרפבו  היינבל , הנימז  הניא  עקרקה  יכ  םסרפמ , אוה  ןתוא  תומוסרפב  טלובו  רורב  ןפואב  ןכרצל  תולגל  ביוחמ  קסוע   .1
.תמוסרפ התואב  רתויב  תולודגה  תויתואה  לדוגמ  תחפי  אלש  תויתוא  לדוגבו  טלבומו  רורב  ןפואב  היהי  רומאה 

.היינבל הנימז  הניא  עקרקה  יכ  קוויש  תלועפ  לכב  ןכרצל  הלגי  היינבל , הנימז  עקרק  הניאש  עקרק  קוושמה  קסוע   .2

ןיעקרקמ תמוש  םולשת  אלבו  בתכב  ןכרצל  רוסמל  בייח  היינבל , הנימז  עקרק  הניאש  עקרק  ןכרצל  ריכחהל  וא  רוכמל  שקבמה  קסוע   .3
רחא ךמסמב  וא  הזוחב  ןכרצה  םע  תורשקתהה  דעומ  ינפל  םימי  רחואי מ-7  אלו  שארמ  ריבס  ןמז  ןקת 22 , יפל  הכורע  תנכדועמ 

.תובח רציימה 

: דבלב םתואו  הלאה  םיטרפה  תא  לולכתש  רומאכ , הרסמנש  ןיעקרקמה  תמוש  ךותמ  תיצמת  ןיעקרקמה  תמוש  םע  רוסמי  קסוע   .4

.השולק איה  המרגורפ )  ) עקרקה דועיי  יוניש  תינכת  שומימ  תוריבס  םאה  תוריבס – 

; ןיעקרקמה תמוש  תכירע  דעומל  ןוכנ  עקרקה  דועיי 

; ןיעקרקמה תמוש  תכירע  דעומל  ןוכנ  יחכונ  עקרק  יווש 

; עקרקה דועיי  יונישל  יופצה  ןמזה  ךשמ 

לכ ךס  ןכו  קסועה , ידיב  תגצומה  תינכתב  דועייל  םאתהב  עקרקה  דועיי  יוניש  תינכת  שומימב  תוכורכה  תורעושמה  תואצוהה  לכ  ךס 
.תורעושמה תויולעה  ללכמ  שכורה  לש  יופצה  יסחיה  וקלח  ןיוצי  ןכו  םיסמהו , םילטיהה 

 

 - "ז-2016 עשתה (, 89 סמ ' ןוקית  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תעצה 

חבש סמ  ררע  תודעו  לוטיבל  קוח  תעצה 
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ררעה תודעו  תא  לטבל  אוה  הניינעש  "ז-2016  עשתה (, 89 סמ ' ןוקית  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תעצה  המסרופ  םויב 7.11.16 
דוגינ ענמיהל מ" איה  תרהצומה  הרטמה  .חבש  סמ  רוערעב  דיחי , ןד  לש  בכרהב  ןודל , יזוחמה  טפשמה  תיב  תא  ןמוקמב  ךימסהלו  חבש  סמל 

יאור / ןיד יכרוע  םה  הדעווה  בכרהב  םירבחה  תשולש  ןיבמ  םיינשש  הדבועה  רואל  תאזו  ררעה  תדעו  בכרהב  רצוויהל  היה  לולע  רשא  םיניינעה "
. םימוד םיניינעב  תוחוקל  םיגציימה  םיאמש  / ןובשח

 

שדחמ הינבו  הסירה  לולסמב  םיחטש  בושיח  אשונב  תוארוה  יוניש  "א 3/38/א  מת הינבלו –  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  תוטלחה 

הסירה לולסמב  םיחטש  בושיח  אשונב  תוארוה  יוניש  הניינעש  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  לש   600 סמ ' הטלחה  הלבקתה  םויב 1.11.16 
(. "א 3/38/א מת  ) שדחמ הינבו 

לע השעי  הנביש  ןיינבב  תויוכזה  בושיח  "א 3/38/א ,) מת  ) שדחמ הינבו  הסירה  לולסמב  תואקסע  תרגסמב  ליעל , הצעומה  תטלחהל  םאתהב 
חטשב תולחה  תוינכתה  חוכמ  תוקנעומה  תויוכזהמ  לידבהל   ) לעופב יונב  היהש  ןיינבה  הבוגל  גרודמ  ןפואבו  חטשב  יונב  היהש  הנבמה  סיסב 

תומוק לש 3  תפסות  הלעמו , תומוק  ינב 4  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט  תומוק  לש 3.5  תפסות  ןתניתש  ךכ  לעופב ,) ושמומ  אל  םא  םג 
תומוק לש 1.5  תפסותו  תומוק  ינב 2  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט  תומוק  לש 2.5  תפסות  תומוק , ינב 3  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט 

.תחא המוק  ינב  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט 

ןיינמב וז  המוק  איבהל  תוחפל ) לש 50%  יוניב  הב  ןיאש   ) תשלופמ םידומע  תמוק  התייה  סרהנש  ןיינבבש  לככ  רשפאמ  שדחה  ןוקיתה  ףסונב ,
ןיינמב האיבהל  אלש  רוחבל  רתיהה  שקבמ  לוכי  ןיפוליחל  .ןיינבל  ףיסוהל  ןתינש  תופסונה  תומוקה  רפסמ  בושיח  ךרוצל  תומייקה  תומוקה 

.המלש המוק  אהתש  ןפואב  התיינב  םילשהל  תאז  םוקמבו  תומוקה 

דדועל הרומא  הרואכל  ךכשמו  לבקל , ולכוי  ןתוא  תויוכזל  סחיב  םימזיהו  םיריידה  ברקב  תואדוו "  " רוציל ןעטנכ  הניה  הצעומה  תטלחה  תילכת 
ףקיהב יד  היהי  אל  המדא , תודיערל  ששחהמ  קוזיח  שרדנ  ןהב  םירעב  הירפירפב , אקוודש  ןכתי  תאז  םע  דחי  .ולא  םיטקיורפ  לש  םמודיק 

( תומוק לעמ 2  םיניינבל  תומוק  לש 2.5  תפסותו  תחא  המוק  לש  םיניינבל  תומוק  לש 1.5  תפסות   ) תומוק דע 2  לש  םיניינבל  ןתינה  תויוכזה 
.םמוקמב שדח  ןינב  תיינבו  ןיינבה  תסירה  םניינעש  ולא  םיטקיורפ  עצבל  ידכב  קיפסמ  ילכלכ " ץירמת   " תווהל ידכ 

ןכלו תונקומ  תויוכזב  רבודמ  ןיאש  ךכ  תוימוקמה  תודעוה  לש  ןתעד  לוקישב  תויולת  הצעומה  תטלחה  חוכמ  תויוכזה  יכ  בל  םישל  שי  הרקמ  לכב 
". תיפוס  " הניא וזש  ירה  תואדוו  הרצי  הצעומה  תטלחה  םא  םגש  רמול  ןתינ 

 

תוינוריע תולהנמ  תמקהל  ארוק " לוק   " םסרפמ ןוכישהו  יוניבה  דרשמ 

תויושרל עויס  יביצקת  תקנעה  ארוק ," לוק   " תרגסמב ןוכישהו , יוניבה  דרשמ  עיצמ  תינוריע , תושדחתהל  תימואלה  תושרה  קוח  םושיימ  קלחכ 
םיבשותל עויסו  הנעמ  תתל  תנמ  לע  תאזו  תינוריע , תושדחתהל  תוינוריע  תולהנמ  ןומימ  םשל  תושר , לכל  ןוילימ ₪  לש כ 1-1.5  ךסב  תוימוקמ 

.תינוריע תושדחתה  יאשונב 

.ץראה יבחרב  תולהנמ  ובצקותי 7–12  דרשמה , תכרעה  יפל 

רובע בושייב  תינוריעה  תושדחתהה  םוחתב  עדימ  תשגנהב  רתיה , ןיב  קוסעת , רשא  תינוריע  הדיחי  וא  תלהנמ  ליעפהל  תימוקמה  תושרה  לע 
תושרה לש  עוציב " עורז  לעפתו כ" הלא , םיכילהת  שומימ  ךרוצל  םיבשותל  םילכ  תושרה  דימעת  ןכ , ומכ  .עוצקמ  ילעבו  םימזי  םיבשות ,

.בושייב תינוריע  תושדחתה  םודיקל  תימוקמה 

.םהל םיחונה  לולסמהו  עצבמה  תא  רוחבל  םיבשותל  ועייסיש  םוחתב  םיצלמומ  עוצקמ  ילעב  ירגאמ  ונביי  םג  תוינוריעה  תולהנמה  תרגסמב 
.דועו רוביצל  הכרדה  ירמוח  וצפוי  טקיורפה , ךלהמב  םיבשותה  יוויל  םשל  םיצעוי  וקסעוי  ןכ , ומכ 

ירוזאמ דחא  לכל  עגונב  תינוריעה  תוינידמה  יבגל  עדימ  קפסל  ךילהתב , עויסל  תרדוסמו  הרורב  תחא  תבותכ  תווהל  איה  תלהנמה  לש  התרטמ 
.דועו םזיה  םע  תורשקתה  יאנת  תימוקמה , תושרהמ  םירושיאה  תלבק  יכילהב  יוויל  ךילהתה , תויועמשמ  םירוגמה ,

 

היוור היינבל  עקרקב  תויוכז  ילעבל  ארוק  לוק 

ריחמ לולסמ  תרגסמב  רויד  תודיחי  קווישל  ףרטצהל  תויטרפ , תועקרק  ילעבו  היוור  היינבל  תועקרק  ילעבל  תארוק  לארשי  יעקרקמ  תושר 
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.1479 סמ ' הצעומה  תטלחהב  ועבקנש  םיאנתל  םאתהב  ןכתשמל 

.קושה ריחממ  תוחפל 200,000 ₪  לש  החנהב  וקוושי  ןכתשמל  ריחמ  תרגסמב  וקוושיו  ונביש  רוידה  תודיחי 

.רויד תדיחיל  דע 137,000 ₪  לש  ךסב  יפסכ  קנעמ  לארשי  יעקרקמ  תושר  קינעת  וז  החנה  דגנכ 

 

הנפתמה ןיפירצ  הנחמב  רויד  תודיחי  תינכת ל-3,700  הרשיא  רוידל  םיפדעומ  םימחתמ  לש  היינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה 

.בקעי ראבב  רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא  לע  הטילחה  רוידל , םיפדעומ  םימחתמ  לש  היינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה   10.10.2016  ב -
תללוכ כ- תינכתה  .ץראה  זכרמב  שוקיב  רוזאב  הנוכש  תמקה  העיצמו  ןיפירצ , הנחמ  םוחתב  יוצמה  םנוד   430 ןב כ - חטש  תללוכ  תינכתה 

לע שגד  ןתונ  ןונכתה  .רוביצ  ינבמו  רוביצ  יחטש  ןכו  דחוימ  רויד  רובע  "ד  חי כ-280  תונטק , "ד  חי  680 כ –  ןווגמ ; ליהמתב  רויד , תודיחי   3,700
תינכתה .םישומיש  בוריעו  תירוביצ  הרובחת  לע  תונעשיה  ההובג , תופיפצב  הינב  תועצמאב  חטשה  לש  יבטימ  לוצינ  ךות  תינוריע , המצעה 

.ל " הצ יסיסב  תרבעה  טקיורפ  תרגסמב  שדוחכ  ינפל  רשואש  םחתמל 2  ךשמה  הווהמ 

 

ביבא לת  זכרמב  םיעבור 5 ו-6 )  ) 507-0292219 סמ ' תינכת  תנכהו  הינב  ירתיה  תאצוה  תלבגה  רבדב  תנקותמ  העדוה 

, הינבהו ןונכתה  קוחל   77-78 עסל ' םאתהב  הינב  ירתיה  תאצוה  תלבגהו  ןודנבש  תינכתה  תנכה  רבדב  תנקותמ  העדוה  המסרופ  הלא  םימיב 
ןיב תויהל  םירומאש  תינכתה  הלח  םהילע  יכ  םסרופש  תוקלחהו  םישוגה  תמישרב  הלפנש  תועט  רואל  תאזו  ביבא , לת  זכרמב  םיעבורל 5 ו-6 

.ןיגב םחנמו  ןוקריה  ןנחלא , קחצי  בושרגוב , חרה '

הרימש ךות  ריעה ת"א , זכרמב  תינוריע  תושדחתה  דדועל  הירקיעש  תינכת  תנכה  רבדב  תועדוה  וללכ  ףיעס 77 ו-78  יפל  ומסרופש  תועדוהה 
תזרכה היינב ע"פ  תונורקע  עימטהל  םיעבור 5 ו-6 ; םוחתב  םירוגמ  יניינבל  סקמ ' הינב  תויוכז  תרגסמ  תעיבקו  םייקה , םקרמה  ינייפאמ  לע 

תודיער ינפב  קוזיח  דדועו  הז ; רוזאב  םיידוחייה  רדאהו ' םיינברואה  םיכרעה  לע  הרימשל  הזרכהה  רוזאב  לולכה  םיעבור 5 ו-6  םוחתב  וקסנוא 
ףיעס 23 יפ  לע  ביבא , לתב  םיעבר 5 ו-6  לש  ינברואה  םקרמל  םתמאתה  ךות  הינוקית , לע  "א 38  מתב ועבקנש  תונורקעל  םאתהב  המדא 

תויאשונ תוינכת  ףילחי  רשא  היינב , תופסותלו  השדח  היינבל  ללוכ  היינב  תויוכז  לס  תריצי  ידי  לע  עדימו  יושיר  יכילה  טשפלו  "א 38 ; מתל
'. דכו גגל ) האיצי  ירדח  ' ) ג גג ,) תריד  תפסות  ' ) ס המודכו ,) תוספרמ  םירוגמל , היינב  תויוכז  ' ) תוינכת מ ןוגכ  תומדוק 

, םדקומה יפל  תינכתה  תדקפה  דע  וא  םינש  לש 3  הפוקתל  םיליבגמ  םיאנת  ועבקנ  היפל  ףיעס 78  יפל  העדוה  רומאכ  המסרופ  ךכל , םאתהב 
.העדוהב וללכנש  םישוגבו  תוקלחב  עקרקב  שומישל  םירתיה  וא  הינב  ירתיה  ןתמל 

 

הננערב "א 38  מתל ףיעס 23  חוכמ  /1010א ' קמ / ער רפסמ 416-0447284 , תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  לע  העדוה 

לש ךילה  ץרמתל  התרטמש  הננער , ריעב  ןודנבש  תינכתה  תדקפה  לע  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89  םאתהב  העדוה  המסרופ  הלא  םימיב 
קלח הווהמ  וניאו  סופת  ןיינבה  גג  רשאכ  יוביע  תפולחב  קוזיחו  יוביע  לש  ךילהבו  שדחמ  היינבו  הסירה  לש  הפולחב  הננער  ריעב  םיניינב  קוזיח 

.ףתושמה שוכרהמ 

המוחתב יוניש  הווהמ  תינכתה  םאתהב , "א 38 . מתל ףיעסל 23  םאתהב  המדא , תודיער  דגנכ  םימייק  םינבמ  קוזיחל  תוארוה  תוללוכ  תינכתה 
.הייוניש לע  "א 38  מתו  2277 סמ ' תטרופמ  תינכת  , 1200 סמ ' תטרופמ  תינכת  לש 

ילב וא  םע  עקרק , ידומצ  םינבמ  םימייק  םהב  םישרגמ  לע  הינוקית ) לע   ) "א 38 מת תלוחת  תא  ליבגהל  רתיה , ןיב  תשקבמ , תדקפומה  תינכתה 
.היגוסל היוור  היינבב  תוריד , יניינב  תמקהו  םתסירה  תרשפאמה  תרשואמ  תינכת  םהילע  הלח  רשא  םידומע ,

עבקנש יפכ  "ר ) עמ  ) ישארה םיקסעה  זכרמ  םחתמ  לובג  ךותב  םייוצמה  םינבמ  לע  לוחת  אל  "א 38  מת יכ  תדקפומה , תינכתב  עבקנ  דוע 
.3000/ ער הננער  לש  ראתמה  תינכתמ  דרפנ  יתלב  קלח  םיווהמה  "ר  עמה לש  תוינידמה  יכמסמבו   3000/ ער הננער  לש  ראתמה  תינכתב 

 

"ם במר תעבג  תינוריע –  תושדחתהל  ראתמ  תינכת  , 503-0443549 סמ :' תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 
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ןונכתה קוחל  םיפיעסל 77 ו-78  םאתהב  העדוה  המסרפ  םייתעבג , ימוקמ : ןונכת  בחרמ  ופי , - ביבא לת  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה 
רשא "ם , במר תעבג  - תינוריע תושדחתהל  ראתמ  תינכת  - 503-0443549 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תנכה  רבדב  "ה-1965 , כשת הינבהו ,

.ם " במר תעבג  תנוכשב  תינוריע  תושדחתהל  תוטרופמ  תוארוה  ןתמ  הניינע 

העונת תונורתפ  תרדסה  יניינב ; ןיבה  בחרמה  תוברל  הנוכשה , תוזח  רופישל  תוארוה  תעיבק  הנוכשה ; ינייפאמ  לע  הרימש  תינכותה  תרטמ 
.םיינפוא יבכורו  לגר  יכלוה  רובע  תוברל  הינחו ,

"א מת חוכמ  היינב  יחטש  תפסות  רתות  אלו  דבלב , תוחיטבו  השגנה  םימייק , םינבמ  קוזיחל  היינב  ירתיה  תאצוה  רתות  רתיה : תאצוהל  םיאנת 
.ד " ממ תפסות  תוברל  , 38

.םוסרפה םוימ  םישדוח   6 םיאנתה : ףקות 

 

םחתמ 5 ןיפירצ   151/1/ צר תינכתה : םש  , 413-0163493 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

תינכתה רושיא  רבדב  , 1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 117  יפל  העדוה  .פ.י 7378 )  ) תומושרב המסרופ  םויב 15.11.2016 
.1/36/15/1/ צר ; 98/15/1/ צר ; 115/22/1/ צר סמ ' תוינכתל  יוניש  הווהמה  "ל , נה

םירוגמ תנוכש  תמקה  הניה  תירבעב , ןגל  חרזממו  אפורה  ףסא  םילוחה  תיבל  ברעממ  גוצרה , בוחרל  םורדמ  תמקוממה  תינכתה , תרטמ 
םינוש םידועייל  םייסדנה , םינקתמו  תיאלקח  עקרקמ  דועיי  יוניש  רבדב  תוארוה  רתיה , ןיב  תעבוק , איהו  רויד , תודיחי  תב כ-3,575  השדח 

.תינוריע רכיכו  חותפ  ירוביצ  חטש  םיכרד , םייסדנה , םינקתמ  רחסמו , םירוגמ  רוביצ , תודסומו  םינבמ  םירוגמ , ןוגכ – 

הקיספ ינוכדע 

"א 38 מת לש  התלחהב  ןודל  ןונכתה  תויושר  אובב  תומייקה , תומלידה 

' חאו דדוע  םהרבא  נ ' חאו ' "מ  עב רגרבפרוד.ש  "מ 7381/15  עע ךילה : רפסמו  םש 

' או ןארבו  ג' טפושה ס ' רואנ , האישנה מ ' םיטפושה  בכרה  ינפב  םיילהנמ –  םירוערעל  טפשמה  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיבב   : האכרע
.םהש

30.10.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.בוקאילופ רואילו  ובבש  לאיזגל  תינפג  "ד  הוע  : םירערעמה ב"כ 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

תודסומ לש  ןחתפל  חנומה  יטרקנוק  הרקמב  "א 38  מת לש  השומימ  ןיב  םיתיעל , תענמנ , יתלבה  תושגנתהה  הנודנ  ןידה  קספ  תרגסמב 
םינועטה םינבמ  םתוא  לע  םילח  רשא  םיינטרפ , םינונכת  םירדסה  ןיבל  התרגסמב , תונתינה  תוינונכתהו  תוילכלכה  תולקהה  תועצמאב  ןונכתה ,

"א 38. מת לש  השומיממ  ענמיהל  םישקבמה  םירחא , םיימיטיגל  םיסרטניאו  םילוקיש  ןכו  קוזיח ,

אוה דחא  הנבמ  .ףתושמ  ריק  םהלש  םינבמ  ינש  םייונב  ןהילעו  דחא , שרגמ  תינונכת , הניחבמ  תווהמה  תוקלח , יתש  לע  רבוד  הרקמ , ותואב 
תומוק ןב 3  ףתושמ  תיב  אוה  רוערעה , אושנ  רחא , הנבמו  ( " ימדקה הנבמה  " ןלהל  –   ) שרגמה לש  ימדקה  קלחב  יונבו  תומוק , ןב 2  תיב 

(. " יפרועה הנבמה  " ןלהל  –   ) שרגמה לש  יפרועה  קלחב  יונבו 

; תומוק יצחו  םייתש  תפסוה  ידי  לע  ןיינבל , רויד  תודיחי  שולש  לש  תפסות  שקבתהו  "א 38  מתל םאתהב  רתיהל  השקב  השגוה  תנשב 2011 
(. " רתיהל השקבה  " ןלהל –   ) היינחו תילעמ , תוספרמ , םיד , " ממ תפסות 

םיניינבב תויוכז  ילעב  דצמו  הנבמב  תוריד  ילעב  דצמ  תויודגנתהו  רתיהל , השקבה  ןוקית  תא  רתיה  ןיב  וללכש  תובורמ , תויוניידתה  רחאל 
הדעוה תטלחה  " ןלהל :  ) תופסונ תומוקו  תוריד  תפסות  אלל  םיד , " ממ תמקהו  דבלב  קוזיח  רשאל  תימוקמה  הדעווה  הטילחה  םיכומס ,

(. " תימוקמה

, לט ירסומ  הלקד  "ד  וע הדעוה , "ר  וי תושארב  הפיח , זוחמב  הינבו  ןונכתל  ררעה  תדעוול  ררע  םירערעמה  ושיגה  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע 
ןתמ אלמלאש  םושמ  רתיה , ןיבו  םיבר  םילוקישמ  תאזו  "א 38 , מת חוכמ  השקבתהש  היינבה  תופסות  תא  םירערעמל  רשאל  הטילחה  וזו 
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תיבל הריתע  השגוה  ררעה , תדעו  תטלחה  לע  .לכוסת  "א 38  מת לש  התרטמו  לעופה , לא  אציי  אל  הינבה  טקיורפ  םישקובמה , םיצירמתה 
םייטנוולרה םילוקישה  ןיב  יוארכ  תנזאמ  הניאו  הריבס , הנניא  ררעה  תדעו  לש  התטלחה  יכ  רתיה , ןיב  עבק  רשא  הפיחב , יזוחמה  טפשמה 

רוערעה שגוה  "ל  נה ןידה  קספ  לע  .םיינונכתה  םילוקישה  ינפ  לע  םיילכלכה  םיצירמתל  רתי  לקשמ  ןתמ  טרפבו , "א 38 , מתל רתיהל  השקבל 
. ןוילעה טפשמה  תיבל  ןודנבש 

לעו המדא  תודיער  ינפמ  םינבמ  קוזיח  דדועל  הדעונש  תינכתכ  "א 38 , מת לש  התובישח  לע  דמע  וירבד  חתפב  דמע  םהש , טפושה א ' בכ '
המוצע תובישח  הנשי  לארשי , תנידמב  תמייקה  תואיצמבש  שגדוה , דוע  .השומימ  ךרוצל  םיקנעומה  םינווגמה , םיילכלכה  םיצירמתה 

תינוריעה תושדחתהל  םורתל  תונמדזה  התואבו  המדא , תדיער  לש  התושחרתהל  ןוכיסה  םע  דדומתהל  ידכב  "א 38 , מת לש  לעופל  התאצוהב 
.שוקיבה ירוזאב  רקיעב  רויד , תודיחי  תפסותלו 

תונתינה תוינונכתהו  תוילכלכה  תולקהה  תועצמאב  "א 38 , מת לש  השומימ  ןיב  םיתיעל , תענמנ , יתלבה  תושגנתהה  חכונ  יכ  עבקנ  ןכ , ומכ 
וא תילכירדאה , תינונכתה , הגירחה  םצע  יכ  הארנ  קוזיח , םינועטה  םינבמ  םתוא  לע  םילח  רשא  םיינטרפ , םינונכת  םירדסה  ןיבל  התרגסמב ,

, הגירחה לע  .הינב  תויוכז  תפסותב  ךורכה  הינב , רתיה  ןתיל  תימוקמה  הדעוה  לש  הבוריס  תא  קידצהל  ידכ  הב  ןיא  הדבל , תיפונה ,
, םירחא םיימיטיגל  םיסרטניאב  תיתדימ  יתלבו  הריבס  יתלב  העיגפל  םורגלו  תרכינ , המצועב  תויהל  רתיהל , השקבל  בוריס  הקידצמה 

הנבמה קוזיח  ונייה , "א 38 , מת לש  התרטמ  שומיממ  תוענמיה  קידצת , וזכ  העיגפ  קר  רתיהל . השקבל  םידגנתמה  םימרוגב  העיגפ  תוברל 
ןמ םלעתהל  ןונכתה  תודסומ  לע  יכ  עובקל  ידכ  רומאב  ןיא  יכ  שגדוה  תאז , תורמל  .המדא  תודיער  ינפמ  רתיהל , השקבה  אשומ  םינבמה , וא 

וא ןיינבב  םימיוסמ  םיריידב  העיגפ  תוברל  "א 38 , מת לש  המושיי  םע  םרגיהל  הלולע  רשא  םירחא , םיימיטיגל  םיסרטניאב  תירשפאה  העיגפה 
.הנבמה לש  תילכירדאה  תוזחבו  ינברוא  ןונכתב  העיגפ  ותביבסב ,

םושיי ךות  המדא , תודיער  ינפמ  םימייק  םינבמ  קוזיחב  ינונכתהו  ירוביצה  ךרוצה  ןיב  ןוזיא  עצבל  ןונכתה  תודסומ  לע  יכ  עבקנ  ןכ , לע 
.רתיהל השקבל  דגנתהל  תוכזה  תדמוע  םהל  ןיינעה , ילעבב  תירשפאה  העיגפה  ןיבל  "א 38 , מת הוותמ  התוא  תינונכתה  תוינידמה 

הרקמב תיתדימ . יתלבו  הריבס  הניא  ןיינעה  ילעבל  תמרגנה  העיגפה  םא  אלא  הנוילעה , לע  "א 38 , מת לש  הדי  ללככ , אהת , הז , ןוזיאב 
םוקמ היה  אלו  םינזואמ  םניה  הדוסיב , ודמעשו  ליעל  וניוצש  םילוקישהו  ררעה  תדעו  תטלחה  יכ  הנקסמל  טפשמה  תיב  עיגה  ןנד ,

. רוערעה לבקתה  הז  ןבומבש  ךכ  םהב , ברעתהל 

"ש מהיב הנבמה ; קוזיחל  ןיינבב , םירחאה  תורידה  ילעב  ידי  לע  ועצוהש  תונושה  תועצהל  טפשמה  תיב  סחייתה  ןידה  קספ  ףוסב  תאז , םע  דחי 
רשא תטרופמ  העצה  ררעה  תדעוול  שגותש  דבלבו  יניינק  יפוא  תואשונ  ןהש  תורמל  הלא  תועצהב  ןודל  תוכמסה  ררעה  תדעוול  יכ  ריהבה ,

עוציבה תליחתל  רורבו  רדגומ  םינמז  חול  ןיינבה ; קוזיחל  תננכותמה  הינבה  לש  הצממ  טוריפ  םיאבה : םיביכרמה  תא  רתיה , ןיב  לולכת ,
הנקב הלוע  העצהה  המכ  דע  הלאשל , תטרופמ  תוסחייתהו  ביצקתה ; תדמעהל  תויוברעהו  שרדייש  ביצקתה  ותמלשהל ; שרדנה  ןמזה  ךשמלו 

םיילכלכ םיצירמת  תקנעה  רשאל  ךמסומ  ןונכת  דסומש  יפכש  ריבסה , טפשמה  תיב  "א 38 . מת לש  הסיסבב  תודמועה  תורטמה  םע  דחא 
תספתנה תרחא , ךרדב  עצבתהל  לוכי  קוזיחה  ןכש  םיצירמתב , ךרוצ  ןיא  יכ  עובקל  יאשר  אוה  ךכ  הינבה , רתיה  תא  םישקבמל  םיינונכתו 

.תוחפ תינעגופכ 

לש התעד  לוקיש  תא  ליבגהל  ןוכנש  תענכושמ  הניא  איה  יכ  רתיה , ןיב  הריעה , וז  םלואו  רואנ , האישנה מ ' הפרטצה  םהש , טפושה א ' לא 
רתיהל ברסל  תימוקמה  הדעווה  לכות  םניגבש  םידחוימה " םימעטה   " תונשרפ תלאש  םלואו , םהש ; טפושה א ' בכ ' ןייצש  יפכ  תימוקמה  הדעווה 

.וגצוהש תונעטה  תרגסממ  גרוח  הב  ןוידה  יכ  העבק  ןכ  לעו  רוערעב  הררועתה  אל  "א 38 , מת חוכמ 

.ןארבו ג' טפושה ס ' בכ ' ףרטצה  רואנ , האישנה מ ' תורעהו  םהש  טפושה א ' לש  וניד  קספ  לא 

רדס טעמ  תושעל  תורומאש  תיצראה  הצעומה  תוטלחה  םע  בולישבש  ירה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הכלהב  רבודמש  ןתניהב  תכרעמ : תרעה 
.תונכתה לש  הגרדמ  תולעל  תויופצ  טלחהב  "א  מתה סיסב  לע  רתיהל  תושקבל  תונכתההו  יוכיסה  יכ  הארנ  "א 38 " מת  " לש המלועל 

 

ראתמ תינכת  םודיקל  הזוח  תרפהו  תונלשר  ןיגב  םייוציפ  םולשת 

' חאו הנבי  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב הנבי  ינויבס  ת"א 36720-10-12  ךילה : רפסמו  םש 

.רניק לאקזחי  טפושה  בכ ' ינפב  דולב , יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

28.10.16 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

'. תושו בוש  "ד  וע דרשמ  ןמסקילג –  לטו  ןוזנריב  ישוש  בוש ,  דעיבא  בוש , לאומש  "ד  הוע  : תעבותה ב"כ 
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.הנבי ריעבש  הנבי  לחנ  םחתמ   : סכנה יטרפ 

: ןלהל  ) הנבי תייריע  ( 2 "(; ) הדעווה : " ןלהל  ) הנבי הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ( 1 : ) תועבתנה תשולש  ןיבל  תעבותה  ןיב  ונניינעב ,
לביק רשא  ןויצל ,) ןושאר  םולש   ) תרגסמב ת"א 551/04 הרשפ , םכסה  םויב 31.10.2004  םתחנ  "י ,)" מר : " ןלהל  ) "י מר ( 3 "(; ) הייריעה "

"(. הרשפה םכסה  : " ןלהל  ) םויב 2.12.2004 ףקות 

"ר עמה תינכת  םודיקל  סחיבו  ישאר ) םיקסע  זכרמ   ) "ר עמה לש  ימורדה  םחתמב  רויד  תודיחיל  תיאכז  אהת  תעבותה  הרשפה  םכסה  יפל 
"ר" עמה תינכת   " תדקפה לע  הצלמה  לע  הטלחה  לבקת  הייריעה  ( 1  ) יכ הרשפה  םכסהב  עבקנ  "ר )" עמה תינכות   " וא תינכותה " : " ןלהל )

רבעות וז  תינכת  יכ  ( 2 -) ו םויל 28.2.2005 ;) דע  ונייה   ) הז םכסה  לע  המיתחה  םוימ  םוי  רחואי מ-120  אל  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווב 
.הרומאה הטלחהה  תלבקמ  םימי  ךות 30  זכרמ  זוחמ  הינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוול 

.הרושיאל דע  התואנו  תפטוש  ךרדב  לפטלו  "ר  עמה םחתמל  תינכתה  םודקל  גואדלו  הלועפ  ףתשל  ובייחתה  םידדצה  לכ 

.םינוש םירקמ  השולשב  תאזו  ןדיקפתב  ולשרתהו  תעבותה  םע  םכסהה  תא  ורפה  תועבתנה  יכ  עבק , יזוחמה  "ש  מהיב

טפשמה תיב  עבק  הז  ןיינעב  םימי .) הנש ו-19  ןב  בוכיע   ) תינכותה תדקפהל  הרייעה  תצלמה  תשגהב  בוכיעל  סחייתמ  ןושארה  הרקמה 
וב םוקמ  יכ  הז , ןיינעב  "ש  מהיב ףיסוה  דוע  .תעבותה  יפלכ  םכסהה  תא  ורפה  תינכותה , תנכה  לע  הנומא  התייהש  "י , מרו הייריעה  יכ  יזוחמה ,

הלוכי הניא  םינמזב , בוכיעה  תורמל  ןדקפתב  ולשרתה  אל  "י  מרו הייריעה  היפל  הנעטו  וב , דומעל  םידדצה  לע  םכסהב , יעמשמ  דח  דעומ  עבקנ 
.םכסהה לע  ןתמיתח  םרט  םידעומה  לע  בושחל  ןהילע  היה  ןכש  הנוכנ , םא  ףא  ןהל , דומעל 

ןיינעב םישדוח .) יצחו  הנומש  ןב  בוכיע   ) זכרמ זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוול  תינכותה  תרבעהב  םרגנש  בוכיעל  סחייתמ  ינשה  הרקמה 
.דוחלו דחיב  "י  מרו הייריעה  תוירחאב  וניה  בוכיעה  יכ  יזוחמה  טפשמה  תיב  עבק  הז 

תימוקמה הדעווהו  הייריעה  לש  ןתדמע  יונישמ  רשא  םישדוח ) השימחו  הנש  ןב  בוכיע   ) לש הרושיאב  םרגנש  בוכיעה  וניה  ישילשה , הרקמה 
הז ןיינעב  .היתחת  תיפולח  תינכת  לכ  ומדיק  אל  םג  ךא  תומכסהל , דוגינב  הרשפה , םכסה  יפ  לע  "ר  עמה תינכת  תא  רשאל  אלש  ושקיב  רשא 

הל ומרגו  תעבותה  יפלכ  תובח  ןה  ןהב  תוריהזה  תבוח  תא  ורפהו  ןדיקפתב  ולשרתה  תימוקמה  הדעווהו  הייריעה  יכ  טפשמה  תיב  עבק 
.םיקזנל

.קזנה תומיכל  יזוחמה  טפשמה  תיב  הנפ  תועבתנה , תויארחא  ןהל  בוכיעה  תופוקת  תמיחת  רחאל 

יפל בשוחיש  "ד , חיל םילקשב  יווש  יפל  בשוחי  ןיעקרקמה  יווש  יכ  "י , מר םעטמ  הנידמ  יאמשה  תדמע  תא  יזוחמה  "ש  מהיב לביק  תישאר ,
לש ןהו  להנמה  יזרכמ  לש  ןה  םייתאוושהה  םינותנה  יפ  לע  תאזו  זרכמב , תורידה  רפסמב  קלחל  זרכמב , הייכזה  יריחמ  לש  הטושפ  המיכס 

, יזוחמה טפשמה  תיב  עבק  "י , מר יאמש  תדמעל  דוגינב  ךא  .ימזיה  חוורהו  הינבה  תויולע  "מ , עמה יביכר  ץוליח  רחאל  תורמגומ  תוריד  יריחמ 
.הז םוכסמ  תעבותה  לש  חותיפה  תואצוה  יוכינל  םוקמ  ןיא  יכ 

לע דומעל  יוציפה  הבוג  תעיבקל  האושתה  רועיש  לע  היפל  תעבותה , םעטמ  םירש  יאמשה  לש  ותעיבק  תא  יזוחמה  טפשמה  תיב  לביק  תינש ,
(. 1.2.12 ובנב , םסרופ   ) מ"י בומרבא נ '  37608/08 ת"א )  ) טפשמה בת"א תיב  תועיבקל  םאתהב  רתיה  ןיב  תאז  לע 5% , אלו   6%

רפסמל הנפמ  יזוחמה  טפשמה  תיב  .ןיעקרקמה  יווש  תיילע  תא  יוציפה  הבוגמ  תיחפהל  םוקמ  ןיא  הז  הרקמב  יכ  טפשמה , תיב  עבק  תישילש 
(, 1997  ) 68 ( 1) אנ פ"ד  ןויצל , ןושאר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  יקסלז נ ' ןוילעה בע"א 5610/93  טפשמה  תיב  תקיספ  ןהב  תוקיספ ,

הלוועה ןיב  קודה  יטפשמ  יתביס  רשק  אצמנ  ןכ  םא  אלא  הלוועה , השעמל  סחוית  אל  הלווע  השעמ  תובקעב  קוזינל  החמצש  תלעות   " ןהיפל
הניאש הדבוע  איה  םיאמשה ) תויודעו  "ד  וח יפל  הז , הרקמב  המייקתה  ןכאש   ) ןיעקרקמה ךרע  תיילע   " יכ עבוקו  קוזינה ," לש  ותלועפ  ןיבל 
הניאו ןיעקרקמה , קוש  לש  יווש  תיילעל  הרושקה  תיללכ  יווש  תיילעב  רבודמ  ןכש  ונניינעב , תעבותה  תעגפנל , עיגמה  יוציפה  לע  העיפשמ 

". תעבותה יפלכ  ועצובש  תורפההמ  ילרגטניא  קלח  הניא  יאדוובו  תעבונ 

רושיאל יוארה  ןמזה  קרפ  יכ  המאתהב , תעבותהו , "י  מר םעטמ  םירשו  הנידמ  םיאמשה  תויודעל  םאתהב  יזוחמה , טפשמה  תיב  עבוק  ףוסבל 
.םינש וניה 5  תינכת 

לש ךס  לע  דומעי  תעבותה  ידיל  םלושיש  יוציפה  יכ  אוה  עבק  יזוחמה , טפשמה  תיב  עבק  םתוא  ליעל  םירומאה  םינוירטירקל  םאתהב 
.לעופב םולשתה  דעומל  דע  תיביר  תפסותב   ₪, 11,822,741

לש 60,000 םולשתב  הביוח  תימוקמה  הדעווהש  ךכ  תעבותה  לש  טפשמה  תואצוהב  םידדצה  תא  בייח  יזוחמה  טפשמה  תיב  רומאה  לע  ףסונ 
.ח לש 80,000 ש" םולשתב  הביוח  "י  מר וליאו  לש 100,000 ש"ח  םולשתב  הביוח  הייריעה  ש"ח ,
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עובקל ענמנה  ןמ  הז  ןיא  תאז , םע  תויושרה .  ידי  לע  םידעומב  הדימע  תובישח  לע  דומלל  ןתינ  ונמיה  בושח  ןיד  קספב  רבודמ  תכרעמ : תרעה 
ועבתנ םהב  םיבר  ןיד  יקספב  ןכש  עוציבל ,  םיבוצק  םידעומ  עבקו  םתחנש  שרופמו  רורב  םכסהמ  תעבונ  יוציפ  לבקל  החלצההמ  דבכנ  קלח  יכ 

.ריבס וניא  בוכיעהש  טפשמה  תיב  תא  ענכשל  היה  השק  םיבוכיע , לע  תויושר 

בויחה םויקל  דעומ  וב  עבקנ  אל  םא  ףא  ריבס  ןמז  ךותב  םייקל  שי  םכסה 

' חאו "מ  עב תועקשהו  ןיינבל  בח ' סקלפוד  סנרול - נ ' חאו ' םהרבא  ירמת   1950/08 ת"א 2238/08 , ךילה : רפסמו  םש 

.יבוט םייח  טפושה  בכ ' ינפב  ופי , ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

29.9.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.הבח.ש וא  ןהכ.ט ו/ "ד  וע ב"כ 2-5 : ןתיא.ע , "ד  וע עבותה 1 : ב"כ  םיעבותה : ב"כ 

.ביבא - לת ןויצל 5 , ןושאר  חרב ' היוצמה  שוגב 6944 , הקלח 69   : סכנה יטרפ 

, ליעל ןיעקרקמה  םע  רשקב  תעבתנה 1  ןיבל  םיעבותהמ  קלח  ןיב  המתחנ  רשא  היצניבמוק  תקסעב  ןניינעו  דחוא  ןהב  ןוידהש  תועיבת  יתש 
, ןיינבה דלש  םקוי  ןושארה  בלשב  .םיבלש  ינשב  הנביי  ןיינבה  יכ  עבקנ  היצניבמוקה  םכסהב  .תורידהמ  תלבקל 5  הרומתב  תוריד  תיינבל 8 

המלשוה דלשה  תיינב  .תוריד  רוכמת 2  תעבתנהש  רחאל  עצבתת  היינבה  ךשמהו  רתיה  תלבק  דעוממ  םישדוח  ךות 8  םייתסת  ותיינבש 
תעבתנה הבייחתה  ובו  םכסהל  תפסות  לע  םידדצה  ומתח  תנשב 2007  .היינבה  תודובע  ושדוח  אל  העיבתה  תשגהל  דעו  זאמ  תנשב 2001 .

ללכ םכסהל  תפסותה  יכ  םינעוט  ןכו  היצניבמוקה  םכסה  לוטיבל  םינעוט  םיעבותה  .תורידה  תשמח  תא  עבתנל 2  תוריד  רוכמלו  הינבה  םייסל 
.ףקותל הסנכנו  הללכתשה  אל 

. ותרפה בקע  ןידכ  לטוב  היצניבמוקה  םכסה  יכ  ועבקב  תופסונה  תועיבתה  תא  החדו  הנושארה  העיבתה  תא  קרו  ךא  לביק  "ש  מהיב
תורידה תא  הרכמ  אל  איהש  ןוויכמו  הדי  לע  תוריד  תריכמ 2  רחאל  עבקנ  הינבה  ךשמהו  רחאמ  םכסהה  תא  הרפה  אל  יכ  תעבתנה  תנעט 
בוצק ןמז  היצניבמוקה  םכסהב  ןיא  םא  םג  יכ  רתיה , ןיב  ועבקב  טפשמה  תיב  ידי  לע  התחדנ  םכסהה  תא  הרפה  אל  איה  םינש , ךשמב 6 

םיזוחה קוח  ףיעס 41 ל ןכש  לבגומ , יתלב  תויהל  לוכי  וניא  הז  ןמז  קרפ  יכ  ירב  היינבה , ךשמה  ןומימ  םשל  םיעבתנה  תורידמ  םייתש  תריכמל 
 …". הזוחה תתירכ  רחאל  ריבס  ןמז  םייקל  שי  ומויק , דעומ  לע  םכסוה  אלש  בויח   " יכ עבוק  "ג-1973  לשת יללכ ,) קלח  )

הווהמ רומאהמ  תגרוחה  הלועפ  תלבוקמ , ךרדבו  בל  םותב  גוהנל  שי  הזוחמ  עבונה  בויח  לש  םויקב  יכ  עבוק  םיזוחה  קוח  ףיעס 39 ל דועו , תאז 
תא רוכמל  ידכ  רבד  השע  אל  םינש  שש  ךשמב  תעבתנה  להנמ  אנד , ןיינעב  .םכסהה  לוטיב  תוברל  תופורתב  עגפנה  תא  הכזמה  הזוח , תרפה 

.ןידכ השענ  הזוחה  לוטיב  ןכלו  בל  םותב  אלש  לעפ  להנמה  יכו  ריבס  ןמז  וניא  והז  יכ  עבק  "ש  מיבו תורידה 

דח העדוה  רפמל  תתל  עגפנה  לע  תידוסי , הרפה  לע  רבודמ  רשאכ  םג  ותרפה , תמחמ  וילאמ  לטבתמ  וניא  הזוח  יכ  עבק  ףא  "ש  מהיב
ותוכז דבאל  לולע  רפמה  תרחא  הרפהה , דעוממ  ריבס  ןמז  קרפ  ךותב  ןתניהל  הכירצ  לוטיבה  תעדוה  .הזוחה  לוטיב  לע  ול  עידוי  הב  תיעמשמ ,
תא םייקל  ידכ  ולכיש  לכ  םינשה  ךשמב  ושע  םיעבותה  יכ  עבקנ  אנד , ןיינעב  תופורת ) םיזוחה  קוחל  ףיעס 8  הז  ןיינעב  האר   ) הזוחה לטבל 

.ולטבל םתוכז  תא  ודביאש  ילבמו  ןידה  יפ  לע  ולוטיב  לע  ועידוה  טקיורפה , תא  השטנ  תעבתנה  יכ  וניבה  רשאכ  קרו  םכסהה 

.תומיוסמו תעד  תורימג  םירבטצמ –  םיאנת  ינש  םייקל  וילע  בייחמ  אהי  םכסהש  תנמ  לע  ללככ  יכ  טפשמה , תיב  עבק  םכסהל  תפסותל  עגונב 
םיינויחה םיטרפהשכ  בתכב , תושעיהל  ךירצ  םכסה  יכ  "ט-1969 , כשת ןיעקרקמה  קוח  ףיעס 8 ל עבוק  ןיעקרקמ , רכמל  םכסהב  ןניקסע  רשאכ 

, אנד ןיינעב  .תויביטקייבואו  תוינוציח  הדימ  תומא  יפ  לע  תדמלנ  בייחמ  םכסהב  רשקתהל  םידדצה  לש  םתעד  תורימג  .םימכסומ  םייתוהמהו 
תעד תורימג  התייהש  טפשמה  תיב  ענכתשי  םהב  םירידנ  םירקמ  םימייק  .תעד  תורימג  רדעה  לע  דיעמה  רבד  המותח , התייה  אל  תפסותה 

ךכל היצקידניא  הווהמ  ללכ  ךרדב  רומאכ , המיתח , לש  הרדעה  םלוא  בותכה , םכסהה  יבג  לע  המיתח  הרסחש  הדבועה  תורמל  םידדצה , ןיב 
, בייחמ םכסהב  רשקתהל  םידדצה  תנווכ  לע  חיכוהל , לטנה  םכסהה  תופקתל  ןעוטה  לע  .בייחמ  הזוחב  רשקתהל  םתעדב  ורמג  אל  םידדצהש 

.תעדה תורימג  תא  חיכוהל  וליכשה  אל  םכסהה  תופקתל  םינעוטה  אנד  ןיינעבשכ 

לעב לש  תיזוחה  ותובייחתה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  םהמ , םישכורה  תבוטל  הרהזא  תורעה  םושרל  םיאכז  םה  יכ  םיעבתנה  תנעטל  עגונב 
.תורידה ישכור  ןיבל  ןיעקרקמה  לעב  ןיב  רישי  יטפשמ  רשק  המיקמ  תורידה , ישכור  תבוטל  הרהזא  תרעה  םושירל  ןלבקה  יפלכ  ןיעקרקמה 

.םכסהה לוטיב  רחאל  םג  ןפקותב  הנדומעת  תורעהה  זא  היצניבמוקה , םכסה  יפ  לע  ןידכ , ומשרנ  הרהזאה  תורעה  רשאכ  ףקת  רומאה  םלוא ,
.לטבתהל ןניד  יזא  אנד , הרקמבכ  היצניבמוקה , םכסה  יפ  לע  אלש  ירק : ןידכ , אלש  ומשרנ  הרהזאה  תורעה  םא  םלוא ,

הניא הדבל  תולהנתהה  ךרד  יכ  דיעמו  הרורבו  הרודס  הרוצב  םיזוחה  יניד  תא  שרופה  רורבו  רדוסמ  ןיד  קספב  רבודמ  תכרעמ : תרעה 
.תשרופמו הרורב  תולהנתה  ףקשלו  רדגומ  ןמז  ךותב  לבקתהל  תוכירצ  תוטלחהה  אלא  תקפסמ 
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יתוריפ יוציפו  יוהיש  חוכ ; יופייב  תויוכז  תאחמה  חוכמ  העקפה  יוציפל  תוכזה 

הפיח תייריע  נ ' חאו ' חונמה )  ) ןארבו ג' םיכח  היאמס  : ת"א 11309-10-15  ךי לה רפסמו  םש 

.לאינר םחנמ  טפושה ד"ר  בכ ' ינפב  הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

2.11.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ץפח גנילפה.לו  רטסוש  ילאינד.ל  "ד  וע תעבתנה : ב"כ 

.הפיחב שוגב 10737 , הקלח 22   : סכנה יטרפ   

דועיי תרטמל  הפיח  לש  םיימורדה  היתואובמב  עקרק  תעקפה  ןיגב  השגוהש  רודירא ) תכלה  " ) תירודירא  " העקפה ייוציפ  תעיבתב  ןניקסע 
רחאל הל  ןתינש  רזוח  יתלב  חוכ  יופיי  תועצמאב  התעיבת  השיגה  תעבותה  .תמדוקה  האמה  לש   80- הו תונשב ה-70  שפונו  טייק  תוריית 

.הרומת אלל  הקלחב  היתויוכז  תא  הל  ריבעהל  הבייחתה  ותרגסמב  המלועל , הכלה  רשא  עקרקה , לש  םימדוקה  הילעבמ  העקפהה 

רחא םדא  לש  ותוכז  תחטבהל  הרצונ  איה  וב  םוקמ  תוחילש  םויסל  גייס  הביצמה  תוחילשה , קוחל  ףיעס 14(ב ) תארוה  רואל  יכ  עבק , "ש  מהיב
וניה הנתמל , התוכז  תא  חיטבהל  דעונו  החונמה  תעבותל ע"י  ןתינש  חוכה  יופייש  ירה  תוחילשה , עוציבב  היולת  םתוכזו  ומצע , חולשה  וא 

.רזוח יתלב 

דומלל ןתינ  הרומת  אלל  עקרק  תקנעהמ  יכ  עבקנ , .שרופמב  םייוציפל  תוכזה  תא  תוחמהל  היה  החונמה  לע  היפל  הנעטה  תא  החד  "ש  מהיב
.העקפה ייוציפ  תלבקל  תוכזה  תאחמה  לע  םג  אללכמ 

עקרקב הקזחה  הרסמנ  אל  דוע  לכ  הדוקפל , ףיעס 5  יפל  העדוה  םוסרפ  רחאל  הב  הקסע  עצבל  עקרקב  תויוכז  ילעב  לע  רוסיא  לח  אל  יכ  ןיוצ ,
.העיקפמה תושרל 

םושיר רדעהב  ךא  תעבותל , הנתמה  ןמ  הב  רוזחל  התוכז  לע  הדצמ  בתכב  רותיו  הווהמ  החונמה  חוכה ע"י  יופיי  תמיתח  יכ  עבקנ , דוע 
אל תעבותהו  רחאמ  .דבלב  הנתמ  תתל  תובייחתה  אלא  תרמגומ , הנתמ  תקסע  הווהמ  וניא  חוכה  יופיי  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב  הרבעהה 

םילשהל תעבותל  "ש  מהיב רשפאמ  תאז , םע  .הפקת  הניא  הקסעהש  םושמ  יוציפל , תיאכז  הניאש  ירה  סמה , תויושרל  הרבעהה  לע  החוויד 
.ערפמל הפקתכ  בשחת  הקסעהו  חווידה  תא 

אוה ללכה  .היתויוכז  לע  רותיו  וא  בל  םות  רסוח  התליג  אל  תעבותה  דגנמו  הערל  הבצמ  התניש  אל  תעבתנה  יכ  עבקנ  יוהישה , תנעטל  רשאב 
.יוהישה תנעט  התחדנ  ןכ  לעו  העקפהה  ייוציפ  םולשתב  תבייח  תירוביצ  תושרש 

בכעל שי  יכ  הנעטה  םג  התחדנ  .רתוי  הובגה  יוציפה  לולסמב  רוחבל  תוכזה  תדמוע  עקפנל  יכ  ןיוצ  הדוקפל , ףיעס 13  יפל  יתוריפ  יוציפל  רשאב 
.ןיינעב םירשה  תדעו  תטלחה  דע  ןידה  קספ  תא 

, םימוד םינייפאמ  ילעב  ןיעקרקמב  תואקסע  לע  הכמתסהש  תעבתנה  םעטמ  המושה  תא  ףידעהו  םידדצה  תומוש  ןיב  "ש  מהיב הוושה  םויסל 
". ץוליח תטיש ה" יפל  סכנה  תא  םושל  ןתינ  האוושהל  קיפסמ  סיסב  ןיא  ןהבש  םינשב  יכ  ועבקב 

.ליעל רומאכ  סמה , תויושרל  הקסעה  לע  חווידב  םייוציפ  ןתמ  הנתה  "ש  מהיב

שי תאז  םע  הנורחאל .  ונקותש  יושירה  תונקתל  םינחבמה  תא  הריהבמה  ררעה  תדעו  לש  רצויה  תיבמ  הבושח  הטלחה  דוע   : תכרעמ תרעה 
.התעד לוקישבו  תושרה  לש  הנוצרב  תישאר  יולת  לכה  יכ  רוכזל 

 

הלקהב "ד  חי תפסות  ךרוצל  םילבוג "  " תונשרפו סדנהמ  "ד  ווח ןולחכ – " - סבש  " תלקה םושיי 

הלופע היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב היינבו  הסדנה  םידגא  ררע 136-137/16   : ךילה רפסמו  םש 

.תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע ררעה , תדעוו  "ר  וי בכ ' ינפב  ןופצ , זוחמ  הינבלו - ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

6.10.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 
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.ןיוצ אל  הבישמה : ב"כ 

.הלופע לאערזי , עבורב  שרגמ 171   : סכנה יטרפ 

"ב-2002, סשתה תינכתמ ,) תרכינ  הייטס   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  ד ) () הנקתב 2(9 תנגועמה  ןולחכ " - סבש  " תלקה םושייב  קסוע  ררעה 
ןתמ תא  הנתמ  הנקתה  .םיזוחא  לש 20-30  ףקיהב  לע 70 מ"ר , הלוע  עצוממה  ןחטשש  םירוגמ  תוריד  תפסותל  הלקה  רשאל  תרשפאמו 

הביבסב ןתובלתשהו  תפסותה  רחאל  לבקתמה  תורידה  ליהמתל  תסחייתמה  תימוקמה  הדעווה  סדנהמ  תעד  תווח  תגצהב  הלקהה 
תפסותמ םיעבונה  םיכרצל  הנעמ  םינתונ  ןיינבה  תביבסב  הינחה  יחטשו  תויתשתה  םיחותפה , םיחטשה  רוביצה , תודסומש  תרשאמהו 

.תורידה

הפקיה תא  םג  ןוחבל  שי  הרקמ  לכבו  הלקה , רושיאל  קיפסמ  אל  ךא  ינויח  יאנת  אוה  תינונכת  הקדצה  לש  המויק  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
לש םתויד  וניה  עירכמה  לוקישה  ןיינעה , תוביסנב  יכ  עבקנ , .דועו  םיישילש  םידדצב  העיגפ  רשואמה , ןונכתה  רושיא  דעומ  התומיצעו ,

הינפב חנותש  רחאל  השקבב  ףסונ  ןויד  םייקל  הדעול  רשפאל  שי  הז , ןיינעב  הדעוה  סדנהמ  "ד  ווח הנתינ  אלשמו  רוביצה , יחטשו  תויתשתה 
.רומאכ "ד  ווח

תרשפאמה הקיקחה  תילכת  יכ  עבקנ  "ל , נה ב ) () הנקת 2(9 יפל  רוידה  תודיחימ  תפסות 20%  תרזגנ  םהמ  םילבוג ," ןיעקרקמ   " תרדגה ןיינעל 
ינש לא  סחייתהל  ןתינ  וז , היארב  .תחא  תינונכת  הדיחיכ  םילבוג  םישרגמ  לש  םתייאר  איה  לבוג , שרגמל  שרגממ  "ד  חי תפסות  דיינל  השעמל 
ןכ לע  .םהיניב  תידימה  תינונכתה  הקיזה  הנטק  ךכ  לדג , םישרגמה  ןיב  קחרמהש  לככ  .תחא  תינונכת  הדיחי  לאכ  תיסיפ  םיקישמה  םישרגמ 

רפסמב הלקה  ךרוצל  םילבוג  םישרגמכ  םתוארל  ןיא  ינשה , לומ  דחאה  םייוצמה  םיררעה  אושנ  םישרגמב  ההזה  תולעבה  ףא  לע  יכ  עבקנ ,
.תינכת לש  הרושיא  הכירצמ  ךכל  רבעמ  תפסות  .רוידה  תודיחי 

.סדנהמה "ד  ווח תשגהל  ףופכב  וחדנ  םיררעה 

הפישחו תיתימא  תרוקיב  ןכא  תרשפאתמ  אל  ךכו  העונת " ידכ  ךות   " םירקבל תושדח  תושגומש  תושקבב  ןכא  םילקתנ  תובר  תכרעמ : תרעה 
.םייתריצי תונורתפ  לע  שמשה  רואל  הפישחה  תא  הפידעהו  תאז  תולהנתה  ךרד  הרקב  ררעה  תדעו  .ולא  תושקב  לש 

 

רתיהל השקבב  ינוידה  ךילהב  םימגפ  יולגה –  לע  רתסנה  בר 

' חאו םילשורי  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןמלג  ףסוי  ררע 376/16   : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  הינבלו - ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

2.11.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.יבהז ליג  "ד  ועו רגניטא  יפר  "ד  וע םיררועה : ב"כ 

.םילשוריב העקב  תנוכשב  תבכרה 31  בוחרב  רומישל  הנבמ   : סכנה יטרפ 

, הבר תיתוברתו  תילכירדא  תובישח  לעב  וניה  ררעהמ , הלועכש  רומישל , הנבמ  לע  השגוה  רשא  רתיהל  השקב  הנודנ  ותרגסמב  ררעב  רבודמ 
ןמוס רומאה  הנבמה  יכ  ןיוצי , .קשמ  וא  הווח  הנבמו  תירלפמט  היינב  ריכזמה  ילכירדא  ןונגס  לעבו  תירוטסיהה  העקב "  " תנוכשמ קלח  ותויהב 

.רתויב הרימחמה  הניהש  רומיש א ' תגרדב  ףאו  תוינכת  רפסמב  רומישל  הנבמכ 

ושגוה השקבל  .תומוקו  הבוג  תפסות  ןכו  תיתועמשמ  היינב  הנבמל  ףיסוהל  רתיה , ןיב  שקבתה  השגוהש , רתיהל  השקבה  תרגסמב 
לע תומוק  ףיסוהל  ןיא  יכ  רתיה , ןיב  ןיוצשכ  השקבה , תייחד  לע  הצילמה  רשא  רומישה  תדיחי  תעד  תווחל  ליבקמב  הרבעוה  הלהו  תויודגנתה 

תמוק תא  יכ  תנשמ 1917 , רחואי  אל  ונבנ  רשא  ןולמגהו  הנבמה  גג  תסירהל  םוקמ  ןיא  יכ  ירלפמט ," ןונגס  הנבנ ב" רשא  הנבמה  יבג 
.ןיעקרקמב תירוטסיהה  היינבה  ללכל  דועית  קית  רדעהב  השקבה  תא  םדקל  ןתינ  אל  הרקמ  לכב  יכו  תירקיע  המוקכ  תונמל  שי  ףתרמ  / עקרקה

הניחבל אשונה  תא  ריזחהל  םוי  לש  ופוסב  הטילחהו  "ל , נה הצלמהה  עקר  לע  תויודגנתהב , ןויד  המייק  תימוקמה  הדעוה  לש  הנשמה  תדעוו 
.רומישה תקלחמ  גיצנו  תיטפשמה  הכשלה  גיצנ  רתיה  ןיבו  עוצקמה  ימרוג  לש  תשדוחמ 

הנשמה תדעו  הטילחה  יצחו  הנש  רחאלו  ריעה ; סדנהמ  לש  תפסונ  הקידבל  ןיינעה  תא  ריבעהל  טלחוהו  ףסונ  ןוידל  אשונה  אבוה  ןיבל  ןיב 
ןויעש ךכל  בלה  תמושת  תא  הבסה  ררעה  תדעו  .הדעוול  התע  השגוה  רשא  הפולח ב ' לע  ריעה  סדנהמ  תצלמה  םע  השקבה  תא  רשאל 
הנשמה תדעווש  ילבמו  רושיא  ושרד  רשא  תופסונ  תוטלחה  םע  דחי  רושיאל  אבוה  אשונהש  הלעמ  דעומ , ותואמ  לילמתבו  ןוידה  לוקוטורפב 
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.ריעה סדנהמ  תצלמה  רושיא  טעמל  אשונב , הנדו  הבש 

דעו התטלחהל  השרדנ  תע  תימוקמה  הדעוה  ינפב  הדמע  אל  רשא  הפולח ב )'  ) רתיהל תנקותמ  השקב  השגוהש  הלוע  הטלחההמ  השעמל ,
(. " תנקותמה השקבה  " ןלהל –   ) הילא םיעדומ  ויה  אל  םיררועה  / םידגנתמה םג  ראודב  הטלחהה  תאצמה  דעומל 

: העבק ךכ  ףוסבלו  הטלחהה  תא  לוספל  ידכ  שי  םהמ  דחא  לכבש  םימגפ  לש  בר  רפסמ  ררעה  תדעו  הנייצ  התטלחהב ,

םיכילהב חותפלו  רתיהה  תשקבב  ןויד  עוטקל  הלוכי  תימוקמה  הדעווה  היפלש  הנבה  תדמוע  הלא  םיבר  םימגפ  סיסבבש  המוד  "
, תימוקמה הדעוה  לש  הילדחמ  סיסבב  תדמועש  תפסונ  הנבה  .הנוש  תינונכת  האצותל  עיגהל  תנמ  לע  רתיהה , שקבמ  לומ  םייאמצע 

השקבה תא  רשאל  ןתינ  ירה  תיתוהמ , הנושו  תרחא  הפולח  םדקל  רתוי  ןוכנ  תינונכת  יכ  רובס  תימוקמה  הדעוה  סדנהמ  רשאכ  יכ  איה 
עוצקמה ימרוג  ולעפ  הז  עקר  לע  .םידגנתמה  ינועיטו  םילוקישה  לולכמ  תליקשו  םישרדנה  םיכילהה  עוציב  אללו  ריהמו  טושפ  ךילהב 

, רתויב םייתוהמ  םייוניש  עוציב  ךות  הרושיאלו , תפדעומה  הפולחה  רבדב  םהיניב  םוכיסל  רתיהה  שקבמ  לכירדאו  תימוקמה  הדעוב 
.םתדמע תעימשו  םידגנתמה  עודיי  אלל  לכהו 

ףסונב העגפנ  ונניינעבש , אלא  .תימוקמה  הדעווה  ינפב  םירחאה  םידגנתמה  לש  םתוכז  העגפנ  ןכו  דגנתהל  םיררועה  תוכז  העגפנ  ךכב 
רוביצה לש  ותוכז  העגפנ  ןכ  .םילוקישה  לולכמ  תליקש  רחאל  ןיקת , ךילהב  ולבקתי  תימוקמה  הדעוה  תוטלחה  יכ  רוביצה  לש  ותוכז  םג 

יפל ורשואש  םייעוצקמהו  םיירוביצה  םיפוגה  תדמע  תליקש  ןכו  םינותנה  לולכמ  תליקש  ךות  עצבתי  רומישל  הנבמל  רתיה  ןתמ  ךילה  יכ 
', הפולחל ב וסנכנש  םיטנמלא  דגנ  תונעטב  עמשיהל  ויה  םילוכי  אל  הלא  םיפוגש  ןבומ  קוחל .) ףיעס 149(2ב ) ואר   ) קוחל ףיעס 100(3 )

". תויודגנתהה תעימש  תעב  תימוקמה  הדעווה  ינפבו  םהינפב  דמע  אל  רומישל ) תיזח  תקתעה   ) וז הפולחב  שקבתמה  רשאכ 

.תימוקמה הדעווה  תטלחה  הלטובו  ררעה  לבקתה  הטלחהב , וניוצש  םיברה  םימגפהו  ליעל  רומאה  חכונ 

הייריעל יטפשמה  ץעוילו  ריעה  סדנהמל  תימוקמה , הדעוה  "ר  ויל רבעוי  וז  הטלחה  קתעהש  ךכ  לע  התרוה  ררעה  תדעוו  הטלחהה , ףוסב 
.התולהנתהב ואצמנש  םייוקילהו  םיישקהמ  םיחקל  קיפהל  ליכשת  תימוקמה  הדעוה  יכ  תווקל  שיש  הנייצו ,

העיגפ לוטיב  וא  תתחפה  בקע  םייוציפ  תעיבק  דופרטב  םילקתנ  ונא  םיתיעל  םלוא  תוכמס  תרסוחמ  הניה  יכ  העבק  ררע  תדעו  תכרעמ : תרעה 
.םיכילהה ןיב  רושקל  היה  ןתינש  ןכתיי  הווש  הריזג  יפ  לעו  יתהק  תכלה  יפ  לע  השדח  תינכתב 

 

הקולחו דוחיא  תינכת  תועצמאב  תויוכז  תרבעה  שומימכ  םייוציפ  םולשת 

יחרזמ לילג  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' בדנ  גרבנדלוג  ררע 881/15   : ךילה רפסמו  םש 

.תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע ררעה , תדעוו  "ר  וי בכ ' ינפב  ןופצה , זוחמ  החבשה - לטיהלו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

28.8.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל  הבישמה : ב"כ 

.רובת רפכב  שוגב 17032 , רוקמב )  4  ) הקלח 232  : סכנה יטרפ 

ידועייל תויאלקח  תוקלח  רפסמ  לש  ןדועיי  התנישש  תישארה ,)" תינכתה   – " ןלהל ג/10897 ( סמ ' תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  תנשב 2000 
וניש תופסונה , תוקלחה  תיברמ  ןכו  וישרוי , םניה  ךילהב  םיררועהש  ימ  תולעבב  התייהש  , 4 סמ ' רוקמ  תקלח  .רוביצ  יחטשו  "פ  פש םירוגמ ,
תוארוה הללכ  אל  תישארה  תינכתה  .פ  " צשלו "פ  פשל תישארה  תינכתב  הדעויש  ( 8 סמ ' הקלח   ) רוקמה תוקלחמ  תחא  טעמל  םירוגמל , ןדועיי 

תכשלב תושדח  תוקלח  םושיר  עצובו  םושיר  יכרצל  םיטירשת  ונכוה  הסיסב  לעו  רוביצ , יחטש  תעקפה  רבדב  קר  אלא  הקולחו , דוחיא  רבדב 
.תימוקמה תושרה  ומשרנ ע"ש  רוביצה  יחטששכ  ןיעקרקמה , םושיר 

תינכתה לש  השומימ  תאפקה  לע  תיזוחמה  הדעוה  התרוה  תישארה , תינכתב  תועטל  ונעטש  תירוקמה  הקלח 8  ילעב  תשירד  תובקעב 
(. " הקולחהו דוחיאה  תינכת  " ןלהל –   ) הרומאה תועטה  תא  ןקתל  הדעונש  םילעב  תמכסה  אלל  הקולחו  דוחיא  תינכת  תנכה  לעו  תישארה 

.תירוקמה הקלח 8  לש  הילעבל  התוא  התצקהו  םיררועה , ידימ  שדחה 232  הרפסמש  הקלחב  תירוקמה  הקלחמ 4  םנוד  הלטנ 1.8  וז  תינכת 

תבוטל קספנ  ותרגסמבש  "ב , ותה קוחל   197 יפל ס ' ךרע  תדירי  ייוציפ  תעיבת  םיררועה  ושיגה  הקולחהו  דוחיאה  תינכת  רושיא  תובקעב 
םירוגמל דעויש  חטש  םהמ  לטינ  התרגסמבש  הקולחהו , דוחיאה  תינכת  לש  הרושיא  ןיגב  לש 1,448,050 ₪  םוכסב  םייוציפ  םיררועה 

ותקלחש ימל  יוציפ  תתל  התיה  הקולחהו  דוחיאה  תינכת  לש  תיתימאה  התרטמ  יכ  עבקנ  הז  ךילהב  .ומוקמב  "פ  פש דועייב  חטש  םהל  הצקוהו 
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תדיריל םרגש  רבד  םיררועה , ידימ  םירוגמ  שרגמ  תאצוה  תועצמאב  םירוגמל , וכפה  תוקלחה  רתי  דועב  "פ  צשו "פ  פש תויהל  הכפה  תמדוקה 
.םהיעקרקמ ךרע 

םיררועה תבוטל  וקספנש  םייוציפה  םוכסמ  לש 354,395 ₪  ךס  לש  תימוקמה  הדעוה  העציבש  זוזיקב  רתיה  ןיב  קסע  ונניינעבש , ררעה  ךילה 
.תישארה תינכתה  ןיגב  החבשה  לטיה  דגנכ  ושיגהש , ךרעה  תדירי  תעיבתב 

תישילשה תפסותה  יפל  שומימ  דעומ  ללכ  הווהמ  וניא  םייוציפה  םולשת  דעומ  יכ  דוסי , רסח  החבשה  לטיהב  בויחה  יכ  רתיה  ןיב  ונעט  םיררועה 
.םימוכסה ןיב  זוזיק  עצבל  םוקמ  ןיא  הרקמ  לכב  יכו  םבייחל , תעה  העיגה  אל  ללכ  ןכלו  "ב  ותה קוחל 

ןוזיא ימולשת  ןידכ  אוה  םייוציפ  ימולשת  ןיד  יכ  החיבשמ , תינכת  איה  תישארה  תינכתה  יכ  רתיה  ןיב  תימוקמה  הדעוה  הנעט  םתמועל ,
ןידה ןמ  תונעט  ןיינעל  שרדיהל  הכירצ  הניא  ררעה  תדעו  יכו  החבשה , לטיה  תייבג  םירשפאמה  תויוכז  שומימ  רדגב  םה  יכ  קספנ  םהיבגלש 

.םיבויח זוזיק  רבדב  יללכה ,

קפס ןיא  רשא  תישארה  תינכתה  רושיא  ןיגב  החבשה  לטיה  םולשתב  םיררועה  תא  בייחל  שיש  הרובס  איה  יכ  התטלחהב , העבק  ררעה  תדעו 
ירה ןונכתה , תויושר  לש  ןתלועפמ  האצותכ  םיררועה  ורשעתהשמ  יכ  הנייצו  םירוגמל , יאלקחמ  הדועיי  תא  התונשב  הקלחה  תא  החיבשה  יכ 

.החבשה לטיה  םולשת  ידי  לע  וז  תורשעתהב  רוביצה  תא  ףתשל  םהילע  יתקולחה  קדצה  ןורקע  יפלש 

ףקותל התסינכ  דעוממ  לחהש  ירה  רחאל , דחא  םדאמ  ןיעקרקמ  לש  הרבעה  העציב  הקולחהו  דוחיאה  תינכתו  תויה  יכ  ררעה  תדעו  העבק  דוע 
.תישארה תינכתה  ןיגב  החבשהה  לטיה  םולשת  תא  שורדל  תימוקמה  הדעוה  התיה  תיאשר  הקולחהו , דוחיאה  תינכת  לש 

תגרוח הלאשה  יכ  ררעה  תדעו  העבק  םייוציפ , םולשתל  םיררועה  לש  םתוכזמ  החבשהה  לטיה  בוח  זוזיק  עצבל  תורשפאה  תלאש  ןיינעל 
.הב העירכה  אל  ןכ  לעו  התוכמסמ ,

ררעה תדעו  זוזיקה , תייגוס  ןיגב  וליאו  תישארה , תינכתה  ןיגב  שרדנכ  החבשה  לטיהב  םיררועה  תובח  םצע  ןיינעל  ררעה  החדנ  םוי , לש  ופוסב 
.התוכמסמ גרוח  ןיינעה  יכ  העבק  אלא  ןיינעה , ףוגל  העירכה  אל 

הרשפא טפשמה  יתב  תקיספש  אלא  הנושארה , תינכתה  לש  החבשהב  העיגפה  תא  ךורכלמ  הענמנ  ררעה  תדעו  יכ  הארנ  תכרעמ : תרעה 
.ךורכל ןכו  הווש  הריזג  תושעל  היה  ןתינ  זא  העיגפה , הניטקמ  וא  תנקתמ  תינכת  "כ  חא האב  םא  העיגפ  ייוציפ  לוטיב  וא  תתחפה 

 

החבשה לטיה  תמוש  תרגסמב  גרוח  שומיש  ךרוצל  המאתה " תואצוהב   " הרכה

הדוהי לארשיו  לחר  "ב פ"ת נ ' ותל תימוקמ  הדעו  ררע 8116/14  ךילה : רפסמו  םש 

.םייח ןבא  בירי  "ד  וע ררעה , תדעוו  "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ , זוחמ  הינבלו  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

24.7.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.טסנרא לאינד  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 

הקלח 4042. שוג 1093  הוקת , חתפ  לארשי 40  תסנכ  חרב ' םישישקל  םוי  ןועמ  סכנה : יטרפ 

גרוח שומיש  ןיגב  אריפש , טיברש  ישוש  בג ' העירכמה  תיאמשה  הכרעש  החבשה  לטיה  תמושל  סחייתהב  שגוהש  ררע  לע  ונניינעב  רבודמ 
.גרוחה שומישה  ךרוצל  המאתה  תואצוהב  הרכה  אשונב  איה  ררעה  דקמתה  הב  תירקיעה  היגוסה  .םישישקל  םוי  ןועמל  םייתנשל 

תנמ לע  ושרדנ  רשא  המאתהה  תואצוה  תא  קר  החבשהה  תרגסמב  ןובשחב  האיבה  העירכמה  תיאמשה  יכ  הנייצו , החתפ  ררעה  תדעו 
ףא ףסונב , .םירוגמה  לש  דועיל  םג  שמשל  תולוכיש  תואצוהב  הבשחתה  אלו  םישישקל  םוי  ןועמל  ליגר  םירוגמ  שומישמ  םוקמה  תא  רישכהל 

.תפסונ הפוקתל  רשואי  אל  גרוחה  שומישל  רתיההש  ןוכיסה  תדימ  לע  םיכילשמה  םינוירטירק  רפסמ  התמושב , ןובשחב  האיבה 

תכלהב  " .אבס רפכ  גנילואב " תכלהל   " דוגינב הלעפ  העירכמה  תיאמשהש  תררועה  תנעט  תא  תלבקמ  הנניא  איה  יכ , העבק  ררעה  תדעו 
תעב רכשומ , תמאתהל  תואצוה  יוכינב  תוקסועה  הסנכה  סמ  תונקת  תא  שקיה  ךרדב  ליחהל  שי  םאה  תיטפשמה , הלאשה  הנודנ  גנילואב "

התיה ןיינע  ותואב  הקספנש  הכלהב  ךכל  הנתינש  הבושתה  .החבשההמ  וכוניש  המאתהה  תואצוה  בושיחב  רכויש  יתנשה  תחפה  בושיח 
תיעוצקמ תיאמש  הלאשב  רבודמ  אלא , הז , ןיינעב  רסח  תישילשה  תפסותב  ןיא  יכ  התייה , ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותנקסמ  .תילילש 

.תישילשה תפסותל  םאתהב  ןיעקרקמ  יאמשל  הרוסמה 
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ףרוג ללכ  עבקנ  אל  ונייה , .שימג  ןחבמ  אוה  וז  היגוסב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותקיספב  עבקנש  ןחבמה  יכ  הנייצב  ררעה  תדעו  הביחרה  דוע 
רבודמ יכ  שגדוהש , ךות  םינוש ," םיסכנ  ןיגב  םינוש  תחפ  ירועיש  ונכתי  רמאנ ש" אלא  סכנ , גוס  לכל  הנוש  תחפ  רועיש  עובקל  הבוח  שיש 

.עירכמה יאמשה  לש  ותערכהו  ותעד  לוקישל  הנותנה  תיעוצקמ  תיאמש  היגוסב 

תועט הלפנ  יכ  הרובס  הנניא  הדעוהו  העירכמה  תיאמשה  לש  הילוקישב  ברעתהל  םוקמ  ןיא  יכ , ררעה  תדעו  העבק  ליעל  רומאה  רואל 
ןוכיס םייק  עבוקה  דעומב  ונניינעב , .תוביסנל  םאתהב  רכויש  תחפה  רועיש  תעיבקב  העירכמה  תיאמשה  לש  התעיבקב  רומח  יפוד  וא  תיתוהמ 

הטלחהה ךכיפל  .ררעה  תדעו  תטלחהב  ורתוהש  םייתנשל  רבעמ  ךראוי  אל  גרוחה  שומישהש  לככ  ןוימטל  ודרי  המאתהה  תואצוהש  ישממ 
.ריבס וניה  העירכמה  תיאמשה  העבקש  יפכ  ( 80%  ) המאתהה תואצוה  לש  ןבורב  ריכהל 

גרוחה שומישה  תכראה  רשואתו  שקבתתו  העירכמה , תיאמשה  הכירעה  ותוא  ןוכיסה  שממתי  אלש  לככ  םג  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  םויסל 
תפוקו הנושארה , הפוקתל  החבשהה  בושיחב  ורכוה  רבכש  המאתהה  תואצוה  לש  לופכ "  " יוכינ רשפאתי  אלש  אטישפ  תפסונ , הפוקתל 

.חפוקת אל  תושרה 

.החדנ ררעה  ליעל , רומאה  רואל 

המאתהה תאצוה  לכ  תא  זבזבל "  " אלש דיפקהל  שי  דגנמ  המאתהה  תאצוה  לש  לופכ  יוכינ  ריתהל  ןיאש  רורב  דחמ   : תכרעמ תרעה 
". ורכוה םרטש  תואצוהה  לש  תוכזה  תרתי  דגנכ ב" שמתשהל  שיש  ירה  שומישה  ךראוי  םא  .הרצק  הפוקתל  לטיה  דגנכ 
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