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תויזוחמו תויצרא  ראתמ  תוינכת  בקע  ורצונש  תויפיצו  לאיצנטופב  תובשחתה 

החבשהה לטיה  בישחת  ךרוצל 

 

לפ לאיראו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

וא הלקה  ןתמ  תטרופמ ,) וא  תימוקמ   ) תינכת רושיא  בקע  ןיעקרקמ  לש  םייווש  תיילע  ןיגב  תימוקמה  הדעוה  ידיל  םלושמ  החבשה  לטיה  עודיכ ,
(. הינבהו ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 1   ) גרוח שומיש  תרתה 

לבקתמ היהש  ריחמה  רמולכ , , " קושה יווש  ןחבמ " אוה  החבשהה  לטיה  תמוש  ךרוצל  ןיעקרקמ  לש  םייווש  תכרעהל  קקוחמה  ץמיאש  ןחבמה 
.ןוצרמ הנוקל  ןוצרמ  רכומ  ןיב  ישפוחה  קושב  תעצבתמה  הקסעמ  האצותכ 

רושיא ברעב  ישפוחה  קושב  עקרקה  לש  הכרע  הלא : ינש  ןיב  רעפה  תא  ויניע  דגנל  תוושל  יאמשה  לע  החבשה , לטיה  תמוש  תכירעב  השעמל ,
תא הווהמ  הז  רעפ  ( " שדחה בצמה  "  ) תינכתה רושיא  רחאל  הכרע  לומ  לא  (, " םדוקה בצמה  "  ) םדוקה ינונכתה  בצמה  יפ  לע  תינכתה 

.תימוקמה תדעול  תמלושמ  הנמיה  החבשהה ש-50% 

תויורשפא םדועיי , םחטש , םמוקימ , ומכ  םימרוג , לש  בר  רפסממ  תעפשומ  תויהל  הלוכי  ןיעקרקמ  לש  קושה  יווש  תכרעה  תכאלמ  עודיה , יפכ 
.דועו םהב , תומולגה  לוצינה 
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יוניבו חותיפל  לאיצנטופמ  תעבונה  יוושל  המורת  םג  ןובשחב  איבהל  שי  החבשה  לטיה  תמושב  יכ  עבקנ , הקוספה  הכלהב  ךכל , ףסונב 
.ןיעקרקמה לע  תולחה  תונושה  תוינכתב  יוטיב  ידיל  רתיה  ןיב  האב  ללכ  ךרדב  רשא  ןיעקרקמב ,

הנידמה חטשל  ןונכת  תונורקע  קר , אל  םלוא  ללככ  תעבוקה , תיצרא , ראתמ  תינכת  תוינכת : יגרדמ  העברא  עודיכ  רצי  הינבהו  ןונכתה  קוח 
ימוקמה ןונכתב  תקסועה  תימוקמ , ראתמ  תינכת  הנידמב ; םינושה  תוזוחמה  חטש  ןונכתב  ללכ  ךרדב  תקסועה  תיזוחמ , ראתמ  תינכת  הלוכ ;
ההובג המרב  תוינכת  לש  תוגייתסה  תמייק  הז  ןיינעל  םג   ) הינב ירתיה  איצוהל  ןתינ  וחוכמ  יתדוקנ  ןונכתב  תקסועה  תטרופמ  ראתמ  תינכתו 

(. םהיפ לע  תונבל  ןתינש  רתוי 

ןתעפשהש הניה  הייפיצה  םיווש , לע  רתויב  תיתועמשמ  העפשה  תויהל  היושע  ןיעקרקמה , לע  תולחה  תונושה  תוינכתלש  הדבועה  רואל 
". יכראריה ןדמעמל ה" רשק  לכ  אללו  תע  לכב  ןחבית  הנשיש , לככ  ןיעקרקמה , יוושל  ןתמורתו 

לע תולחה  תויזוחמ  ראתמ  תוינכתו  תויצרא  ראתמ  תוינכתמ  םלעתהב  תוכרענה  החבשה  לטיה  תומוש  תואצומ  תובר , םימעפ  תאז , תורמל 
תא ולעהו  קושב  תוישממ  תויפיצ  ורצי  הלא  תוינכתש  האצותל , ליבוהל  םימיוסמ , םירקמב  הלוכי  הטושפ  הקידבש  תורמל  תאזו  ןיעקרקמה ,

.ןיעקרקמה לש  םייווש 

ליבוהל הלוכי  רומאכ , הקידב  ונתנבהל  יכ  שיגדנ , טפשמה , יתבו  ררעה  תודעווב  הנורחאה  הפוקתב  ונודנש  תואמגוד  רפסמל  סחייתנ  םרטב 
התוא תובקעב  ןיעקרקמל , ורצונש  לוצינ  תויורשפא  וא  לאיצנטופב  בשחתהב  תיתועמשמ , הלעי  םדוקה " בצמב   " ןיעקרקמה יוושש  ךכל 

. םלשל ןיעקרקמה  לעב  לעש  לטיהה  לוטיב  / התחפהל רבד  לש  ופוסב  ליבויש  המ  תיזוחמ , וא  תיצרא  ראתמ  תינכת 

." םדוקה בצמב   " ןיעקרקמה לש  םייווש  לע  "א 38 , מת לש  היתוכלשה  תלאש  איה  דקמתהל , ונרחב  הבש  הנושארה , אמגודה 

לש התעד  לוקישב  תונתומ  החוכמ  תוקנעומה  תויוכזהו  הנידמה , לכ  לע  הלחה  תיצרא  ראתמ  תינכתב  רבודמ  יכ  ןעטיש  ימ  שי  דחא , דצמ 
"א) מתל 11,12,14 ו-22  עס ' ר '  ) םימיוסמ םירקמב  רומאכ , רתיה  ןתמל  ברסל  ףאו  הנוש  תויוכז  ףקיה  עובקל  הלוכי  רשא  תימוקמה , הדעווה 

.ולבקתי יכ  תואדוו  לכ  ןיא  השעמל  ןכ  לעו 

תורשפא תמייקש  ירה  "א ,) מתל 4 ו-8  עס '  ) "א מתה תלחה  ךרוצל  תוימדקמה  תושירדב  דמועה  סכנב  רבודמ  רשאכ  יכ  םינעוטה  שי  ינש , דצמ 
"כ דב רבדהו  קוחל , תישילשה  תפסותל  ( 10 () ףיעס 19(ב חוכמ  לטיה  םולשתמ  תורוטפ  רשא  "א , מתה חוכמ  תויוכז  ןתוא  תא  לבקי  הז  סכנש 

.קושב סכנה  יווש  תיילעב  המורתל  ליבוי 

הדעו ןיצ נ ' ןור               85143/13 ת"א )  ) ררעב זוחמב ת"א  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעוו  לש  החתפל  הנורחאל  העיגה  וז  היגוס 
תלוחתל תוימדקמה  תושירדב  דמועה  סכנב  רבודמש  םוקמ  יכ  העבקש  לייא ,) תליג  הדעוה  "ר  וי בכ ' ע"י  , ) ןג תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמ 

". םדוקה בצמ  סכנה ב" יווש  תא  התלעה  וזש  חכויש  לככ  וז , המורתמ  םלעתהל  הקדצה  ןיאש  ירה  "א 38 , מת

ןניא החוכמ  תויוכזהש  הדבועה  תא  ןובשחב  איבהל  שי  יוושל , "א  מתה לש  התמורת  תניחב  תרגסמב  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו  תאז , םע 
, יאמשה ידי  לע  ןחבית  סכנה , יוושל  "א  מתה המרת  הדימ  וזיאבו  םאה  הלאשהו  תימוקמה , הדעוה  לש  התעד  לוקישל  תונותנ  ןה  יכו  תונקומ ,

.החיבשמ / השדחה תינכתה  ברע  דעומל  ןוכנ 

, החבשה לטיה  תמושב  סכנה  יוושמ  לרטנל  ןיא  היפלו , תגהונה  הכלהה  םע  דחא  הנקב  הלוע  "ל , נה הטלחהה  יכ  השיגדה , ררעה  תדעוו 
.וחותיפל לאיצנטופמ  תעבונה  יוושל  המורת 

לוקישב תונתומ  "א , מתה חוכמ  תויוכזהש  הדבועהו  תואדווה  יא  חכונל  תבכרומ , תיאמש  הכאלמ  לוכיבכ  הכירצמ  "ל  נה הקיספה  יכ  ונעטיש , שי 
תע "א 3002/12 ,) ער " ) ןור קילא   " תכלהב העבקנש  הטישל  המודבו  ךשמה  הניה  "ל  נה הכאלמה  יכ  םימיכסמה  שי  ינש , דצמ  .הדעווה  תעד 

ךרעית איה  ןור ," קילא   " ןיינעב השענש  יפכ  שומימה " תקולח   " ךרוצל ךרעית  תיאמשה  הכרעההש  םוקמבש  אלא  תונתומ , תויוכזב  ןניקסע 
". םדוקה בצמ  ל" "א , מתה חוכמ  תונתומה  תויוכזה  תמורת  תניחב  ךרוצל 

לע עיפשהל  היושע  הלה  לשמל , ךכ  .טפשמה  תיב  / ררעה תודעווב  םילהנתמה  םיבר  החבשה  לטיה  יקית  לע  תובר  תוכלשה  "ל  נה השיגל 
ןעטיש ימ  שי  רומיש ," סכנכ ל" ינולפ , סכנ  הרידגמ  התויה  םצעמש  ביבא , לת  ריעה  לש  רומישה  תינכת  ןיגב  הלא  םימיב  םילהנתמה  םיכילהה 

.ןיינעב תיאמש  הקידב  ךירצמ  רבדהו  סכנ  ותוא  לע  "א 38  מת לש  התולח  תא  הגירחמו  איה  תללוש  יכ 

"א ער ןיינעב  רבעב  רבכ  יוטיב  ידיל  האב  תיצרא , ראתמ  תינכת  לשב  קושב , ורצונש  תויפיצהו  התועמשמ  תניחבב  ךרוצה  םוקמ , לכמ 
טפשמה תיב  לש  וניד  קספ  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ץמיא  םש  ובנ ,)  ) םינורש הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןיבר נ ' רעונילא   6188/04

ןיגבש ףא  לע  "א 31 , מת תיצראה  ראתמה  תינכת  הרציש  תויפיצב  בשחתהל  שי  החבשה  לטיהב  םדוק " בצמ   " יווש בושיחב  ויפל  יזוחמה ,
.תטרופמ וא  תימוקמ  ראתמ  הניאש  תויה  החבשה  לטיה  תובגל  היה  ןתינ  אל  וז  תינכת 
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", םדוקה בצמב   " יוושל ןתמורתו  ןהיתוכלשה  לע  חותיפ , לאיצנטופל  תויפיצ  ןתואש  ךכב , הריכהו  העבק  הנורחאל , הנתינש  הקיספ  הנהו ,
. תויזוחמ ראתמ  תוינכתב  םג  ןיוטיב  תא  אוצמל  תולוכי 

לש בכרהב   ) יזוחמה טפשמה  תיב  ררשא  , ' חאו רדכ  תובוחר נ ' הרומז  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "א 28666-03-15  עב לשמל , ךכ 
תיזוחמה ראתמה  תינכת  רושיא  דעומל  ךומסב  היפל  העירכמה , תיאמשה  תעיבקו  םולשה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  תא  םיטפוש ,) השולש 

", םדוקה בצמ  ל" שדחה , בצמב  יוושהמ  לש 45%  יווש  תפסות  הרשוא  ךכ , ךותבו  קושב , עקרקה  יווש  תיילעב  הציפק "  " הרצונ "מ 21/3  מת – 
.מ " מתה הרציש  יאדוו " ינונכת  לאיצנטופ   " רדגוהש המ  רואל 

הדעו  8072/15 יח )'  ) ררעב הפיח  זוחמב  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעוו  ידי  לע  הנורחאל , הנתינ  "מ 6 , מתל רשקהב  המוד , הקיספ 
הרציש תויפיצ  יכ  עבקנ , הרקמ  ותואבשכ  תונרג ,) - ירורד תיגח  הדעוה  "ר  וי ע"י   ) "מ עב לחרו  בקעי  יסכנ  הרדח נ ' הינבו  ןונכתל  תימוקמ 

*. םדוק בצמב  יווש  תעיבק  תעב  ןובשחב  ןתחקל  םוקמ  שיו  תויאדוו  תוימיטיגל  ןה  "מ 6  מת

תויצרא ראתמ  תוינכת  ןתוא  לש  ןתמורת  תא  קודבל  רתיה , ןיב  תבייחמ  החבשה , לש  התניחבש  הלוע  ליעל , האבוהש  הקיספהמ  םוכיסל ,
.םייווש לע  עיפשהל  תויושעו  ןיעקרקמה , לע  תולחה  תויזוחמו 

הרקמב ןהיתוכלשה , תלאשו  הדקפה  / הנכה בלשב  תויוצמה  תוינכתל  סחיב  טפשמה  יתבבו  הקיספב  תמייקה  תקולחמהמ  לידבהל  יכ  שיגדנ ,
רתיה ןיב  תיאמש , הניחב  הכירצמ  ןתמורת  תלאש  םלואו  ריבסה , הנוקה  ידי  לע  ןובשחב  ואבוי  "כ  דב רשא  תורשואמ , תוינכת  לע  רבודמ  הז ,

.קושה תניחבו  האוושה  תואקסע  תועצמאב 

דצבו םדוקה –  בצמב  ןיעקרקמה  יוושל  תוינכת  ןתוא  לש  המורתה  יהמו  םאה  ךירעהל  יאמשה  לע  אהי  יכ   הארנ  האוושמה –  לש  דחא  דצב 
תוינכת ןתוא  תא  רתיה , ןיב  ללוכה , םדוקה  בצמב  ןיעקרקמה  יוושל  סחיב  השדח , תינכת  התוא  לש  התמורת  יהמ  ןוחבל  האוושמה , לש  ינשה 

.תויזוחמ / תויצרא

.מ " חה דרשמ  ידי  לע  סכנה  ילעב  וגצוי  הז  קיתב  יכ  ןייצנ  תואנה  יוליגה  ןעמל  *
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