
הירא ןב  תעפי 

יפ לע  העיבת  ןיגב  םימזיה  תאמ  יופישל  תוימוקמה  תויושרה  תשירד 
תיקוח הניא  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197 

/od-nadlan.co.il

 

 

 

תיקוח הניא  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפ  לע  העיבת  ןיגב  םימזיה  תאמ  יופישל  תוימוקמה  תויושרה  תשירד 

 

ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו ןויצל  ןושאר  - הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב לקיב  יחרפ  ע"א 5958/15  ךילה : רפסמו  םש 

.ןורב עו ' לדנה  נ ' רגיצנד , י ' שה ' בכ ' בכרה  ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

טמיצ תיורו  קי  ' צליו ילא  "ד  הוע ןמרב ; - ןובד הדרו  "ד  וע תנסא ; ימע  "ד  וע  : תרערעמה : 15.12.16 ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 
' תושו קי  ' צליו ןהכ , דרשממ 

, תינכת םישיגמה  םימזי  םישרדנ  היפל  תוימוקמה , תויושרה  ידי  לע  םויכ  תגהונה  הקיטקרפה  תיקוח  תלאש  לע  בוסנ  אנד  רוערעה 
, הדגנ ושגויש  םייוציפ  תועיבת  חכונל  םלשל  תימוקמה  תושרה  שרדיתש  םייוציפ  ןיגב  יופיש  בתכ  תימוקמה  תושרה  ידיל  דימעהל 

.םזיה שיגהש  תינכותמ  ועגפנ  םדידל  רשא  םיישילש  םידדצ  ידי  לע  "ח-1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  חוכמ 

טפשמה לש  רתויב  יתוהמה  ןורקיעה  וניה  רשא  להנמה , תויקוח  ןורקע  לע  תתשומ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותקיספל  סיסבה 
.וז הכמסה  תולובגמ  גורחל  הלוכי  הניאו  תיקוח , הכמסה  לע  תססובמ  תויהל  תבייח  תילהנמ  הלועפ  לכ  ויפ  לע  רשאו  ילהנמה ,

לככ תאזו  הרגא , וא  לטיה  םהב  תוארל  ןתינש  םיבויח  לע  םג  ערתשמ  תויקוחה  ןורקע  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  ףיסומ  ךכ  לע 
, חרזא לע  יפסכ  בויח  ליטהל  תשקבמ  תושר  םאב  ונייה , .םיילאיצנטופ  םיבויח  לע  םג  תאז  ללכבו  םליטהל , הכמסוה  אל  תושרהש 

.התכמסהו התוכמס  תולובגמ  איה  תגרוח  רחא  קוחב , הכמסה  ךכל  אוצמל  איה  תבייח  הנתומ , וא  החדנ  ןיב 
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: תוביס יתשב  ץוענ  תימוקמה  הדעווה  לע  םייוציפה  םולשת  תלטהב  לאנויצרה  יכ  ףא  ןייצל  ןוכנל  אצומ  ןוילעה , טפשמה  תיב 
תוידיתעה תועיגפה  תא  לוקשל  התוא  בייחמו  תימוקמה  הדעווה  רובע  ןזאמ  םרוג  הווהמ  יוציפ  םולשתמ  ששחה  תחאה ,

לטיה םולשתב  תימוקמה  הדעווה  הכוז  יוציפה , ימולשת  לומ  לא  הינשה , תינכותה ; הלח  וילע  םחתמה  תביבסל  תוירשפאה 
.הנממ וקוזינש  םידדצל  םייוציפ  םולשת  ןיגב  םג  ושמשי  םה  יכ  אוה  יואר  ךכשמו  תינכת  ןיגב  החבשה 

לע הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפ  לע  תועיבת  חוכמ  וקספיש  םייוציפה  ימולשת  לוגלג  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבוק  ףוסבל 
תימוקמה הדעווה  תא  הכימסמה  ןידב  הארוה  רדעהבו  םזיה  לע  סמ  תלטהכ  והומכ  יופיש , בתכ  תלבק  תועצמאב  ישילש , דצ 

הליטנב אלא  לעופב , יפסכ  בויח  תלטהב  רבודמ  ןיא  םא  ףא  תאזו  ןכ , תושעל  תיאשר  איה  ןיא  חרזאה , לע  רומאכ  סמ  ליטהל 
העונמ תימוקמה  הדעוה  רשא  תיקוח  אל  הלועפ  השעמל  הניה  יופיש  בתכ  תשקב  יכ  אוה  עבוק  םאתהבו  םזיה  יפסכ  לש  תינתומ 

.עצבלמ

לש ךסב  תרערעמה  לש  היתואצוה  םולשת  תא  תימוקמה  הדעוה  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  ליטה  רוערעה , תלבק  תובקעב 
 ₪. לש 25,000 ךס  לע  הבישמה 2  תואצוה  םולשת  תא  ןכו   ₪ 50,000

: תכרעמ תרעה    

.וניד קספב  ןוילעה  טפשמה  תיב  סחייתמ  ןהילא  תויתועמשמ  תורעה  יתשמ  דומלל  ןתינ  וז  תימידקת  הכלה  לש  התובישח  לע 

תתשה הז , הרקמב  יכ  עבוקו  תויקוח  יאל  תרערעמה  תנעט  דגנכ  התלעוהש  יוהיש  תנעטל  סחייתמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  תישאר ,
יכ ןייצל  רתומל  .יוהישה  תנעט  תייחד  תא  הקידצמ  רשא  קוחה , ןוטלשב  הרומחו  השק  העיגפ  הווהמ  םזיה  לע  יוציפה  ימולשת 
תנעט תייחדב  רחב  ןוילעה  טפשמה  תיב  וניינעב  ונניינעבו  םיגירח , םירקמב  ךא  תישענו  ךכב  המ  לש  ןיינע  הניא  יוהיש  תנעט  תייחד 

.הרגמל ןוכנל  אוה  האר  ןכלו  התוהמב  תיקוח  יתלב  הניה  רשא  וניתוזוחמב  הצופנ  העפות  איה  יופיש  יבתכ  תלבקו  ליאוה  יוהישה 

תוקיספ תוברל  טפשמה , יתב  לש  תונוש  תואכרע  לש  תוקיספ  רופס  ןיא  עקר  לע  תנתינ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותערכה  תינש ,
.תגהונה הקיטקרפה  תא  ולביק  המצע , תויקוחה  יא  תלאשב  ונד  אלש  ףא  לע  רשא  ןוילעה , טפשמה  תיב  לש 

לש תומדוקה  ויתועיבק  תא  החוד  רשא  הכלה  עובקלו  תויקוחה , יא  תלאשל  התע  שרדיהל  ןוילעה  טפשמה  תיב  האר  וב  םוקמ 
לעו הקיטקרפה  ןוקיתב  ישממה  ךרוצה  לע  הדיעמ  יופישה , יבתכ  תקיטקרפ  תא  םיוסמ  ןפואב  ולביק  רשא  הז , דבכנ  טפשמ  תיב 

.הערכהה לש  תירוביצה  התובישח 

עוזעזל ליבוהל  הדיתע  איהש  ירה  תיקוח , הניחבמ  תקדצומ  הערכהה  לש  התויה  ףא  לעו  הכלהה  לש  התובישחמ  עורגל  ילבמ 
.תורורב ןניא  היתוכלשה  רשא  הנוש , תולהנתה  וילע  תיפכנ  תעכו  תמיוסמ  תולהנתהב  לגרומ  רשא  "ן , לדנה קושב 

ותלחה תייגוס  הלוע  לעופל , םיטקיורפ  תאצוהו  ןונכתה  יכילה  לע  הערכהל  הנייהתש  תוידיתעה  תוכלשהל  רבעמ  יכ  ףסוי , ךכ  לע 
לע ומלושש  םייוציפה  ימולשת  תא  םימזיל  בישהל  הנשרדית  תוימוקמ  תודעו  םאה  הלאשה  הלועו  ןידה , קספ  לש  תיביטקאורטרה 

ליבוהל הלולע  הז  ןפואב  קוחה  תלחה  ןכש  שומיש , םהב  השענ  רבכ  וב  םוקמ  ףא  תירוביצה , הפוקהמ  םיפסכ  תאצוה  ךות  םדי ,
.תירוביצה הפוקב  קתע  תונועריגלו  קושה  תתבשהל 
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