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רמאמ
", תיקוח אל  הקיטקרפ  יהוז  יופיש , יבתכ  תשירדל  ףקות  ןיא  : " עבק ןוילעה  טפשמה  תיב 

" הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע   " יכ הארנ  ךא   

 – הינבלו ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב לקיב  יחרפ  ןיינעב ע"א 5958/15  טפשמה   תיב  תכלה  רואל  תוכלשהו  תויהת 
ןויצל ןושאר 

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

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 
ראתמ תינכת   – " 5000/ את סמ ' ביבא , לת  תיזוחמה –  הדעוה  תוכמסב  תינללוכ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

". ופי - ביבא לתל  תימוקמ 
.2000/ פח הפיח –  ריעה  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת  רושיא  לע  הטלחה  הלבקתה 

הדעו תוכמסב  תינכת  /1010א –  קמ / ער , 416-0447284 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  הננער – 
"א 38. מתל ףיעס 23  חוכמ  תימוקמ 

"ז-2016. עשתה ןוקית ,) ( ) השיכר סמ  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  תונקת 
"ז-2016. עשתה יוניבו ,) יוניפ  יאמש  לש  ורכש  ( ) המדא תודיער  ינפמ  םיפתושמ  םיתב  קוזיח   ) ןיעקרקמה תונקת 

(, ביצקתה 2017 ו-2018 תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תינכתה  קוח  תעצה  1/20
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(, ביצקתה 2017 ו-2018 תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תינכתה  קוח  תעצה 
"ז-2017. עשתה

.רתיה ימד  םולשת  שרגמ - לוציפו  לוצינ  דועי , יוניש  הינב  תפסות 
.ןוכישהו יוניבה  דרשמ  לש  וזל  םירוגמל  תופידעה  ירוזא  תפמ  תדמצה 

.עקרקב תולעב  תיינקה  אשונב  הלטובש , הטלחה 1370  תלחהל  רבעמ  תוארוה 
.םיאכזה לגעמ  תבחרה  התועמשמש  םיאולימ  ילייחל  עקרקב  תוחנה  ןתמ 

.תימואל תופידע  ירוזאב  םוקמ  ינבל  האצקה    - ןכתשמל ריחמ  די –  גשיהב  רויד 
.םיטנדוטס תונועמ  ןעמל  עקרק  תאצקהב  םיללכ 

.םידחוימ םינייפאמ  ילעבל  התצקוהש  הכומנ  היינבל  ןיעקרקמב  תויוכז  תרבעה 
הדוהי רואב  ןד - שוגב  רויד  תודיחי  "ל ל-3,400  מתוה קוחל  םאתהב  תיאלקח  עקרק  לש  םינושאר  ןוידפ  ימכסה 

.ונוא תיירקו 
תנשב 2016. רויד  תודיחי  לש 38,000  ןרושיא  תא  םילשה  "ל  מתוה

.ןיעקרקמ רדסהו  םושיר  ףגאב  שדח  ןווקמ  תוריש 
.ןיעקרקמ דוגיאב  הלועפ  / ןיעקרקמב תוכז  תריכמ  וא  השיכר  לע  הרהצה  ידעומב  יוניש 

.413-0458406 , 2/1000/1/ קמ / צר סמ ' תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ןויצל –  ןושאר 
". הנבי "ר  עמ  -" 404-0237081 סמ ' תימוקמ , ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  הנבי – 

 

הקיספ ינוכדע 
םיפתושמ םיתב 

? ףתושמ שוכרכ  בשחי  המ  "מ"  –  עב םיסכנ  בוזו   " תרבח נ ' חאו ' "מ  עב תועקשהו  םיסכנ  ןהכ  קנרפ  הילמע  ע"א 7260/12 

 

רשא תויוכזהמ  דרפנב  הרידב  הקסע  עצבל  ןתינ  םאה     - ' חאו שטיוד  לאירבג  "ד  וע נ ' חאו ' שולא  קחצי  ה"פ 21193-07-15 
? הילא ודמצוה 

 

 

"א 38 מת

"א 38. מת טקיורפ  עוציבל  םכסה  תפיכאל  העיבת  תייחד    - ' חאו ינושרג  םולש  נ ' חאו ' לקנרפ  דרונאל  ת"א 49895-04-13 

 

ןגומ רייד 

ךרוצל תדרפנ  תיטפשמ  תוישיא  םיווהמ  תסנכ  תיבב  םיללפתמ  םאה  חאו – ' איבל  היחרז  רימז נ ' תימלוש  ת"א 5434-10-14 
.ןגומ רייד  תונפל  ןתינ  יתמו  ריידה  תנגה  קוח 

 

החבשה לטיה 
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הרשואו המסרופש  הלקה    - הננער היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב "ן  לדנ לוחכה  עוברה  תרבח  ררע 8108/12 
.החבשה לטיהב  בויח  ךרוצל  סמ  עוריא  הווהמ  הניא  ןיד , יפ  לע  ןכ  תושעל  הבוח  רדעהב 

 

לארשיב תיאלקח  תרצות  קווישל  יפותיש  זכרמ  הבונת  ןורשה נ ' תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ררע 85263/12 
.חיבשמ עוריא  הווהמ  אל  תויבלש  יונישל  תיזוחמ  הדעו  תטלחה  "מ –  עב

 

םאות שומיש  עצבתמ  רשאכ  שומימה " דעומ   " והמ םילשורי –  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעווה  המלש נ ' רינבס  ררע 20/16 
? רתיה תלבק  אלל  תינכת 

 

הווהמ רתיהמ  גרוח  שומיש  םאה  הנויצ –  סנ  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב םינושאר  תונכשמ  ררע 8159/11 
 ? החבשה לטיהב  בויח  רצויה  סמ  עוריא 

 

היינבו ןונכת 

 

תובישח לעב  ןיינב  ןיבש  תוחוכה  יסחי   – ' חאו ןג  תמר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןג נ ' ריאיו  ירימ  ררע 6101/16 
.הסירה "א 38- מת תוארוה  ןיבל  תינכותב  רומיש  ןיינבכ  רכוה  אלש  תילכירדאו  תירוטסיה 

 

רמאמ
", תיקוח אל  הקיטקרפ  יהוז  יופיש , יבתכ  תשירדל  ףקות  ןיא   " עבק ןוילעה  טפשמה  תיב 

 " הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע   " יכ הארנ  ךא   

הדעוה "מ נ ' עב לקיב  יחרפ  ןיינעב ע"א 5958/15  טפשמה   תיב  תכלה  רואל  תוכלשהו  תויהת 

ןויצל ןושאר  הינבלו –  ןונכתל  תימוקמה 

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

הווהמה ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  םינוש  םימוסרפב  םינורחאה  םייעובשב  ולקתנ  יאדוו  "ן  לדנה םוחתב  םיקסועה 
ןונכתה קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתב  םימזימ  תוימוקמ  תויושר  תושרודש  יופיש  יבתכ  תושירדל  סחיב  שממ  לש  המדא " תדיער  "

? המואמ אל  לע  המוהמ  םאה  "ה 1965 . כשתה הינבהו 

יכ עבוק  לדנה , לינו  ןורב  תנע  שה ' בכ ' ופרטצה  וילא  רגיצינד  םרוי  שה ' בכ ' ידי  לע  ןתינש  לקיב " יחרפ   " ןיינעב ןידה   קספ  עודיכ ,
: טפשמה תיב  ןושלכו  .תיקוח  אל  הקיטקרפ  הניה  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  יופיש  יבתכ 

העיגפ ןיגב  תימוקמה  הדעווה  תאמ  יוציפל  ןיעקרקמב  תוכז  לעב  לש  ותוכז  תא  עבוק  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  "
יביטמרונ רוקמ  רדעיהב  הדעווה . … לש  התבוח  תבצינ  ןיעקרקמה  לעבלש  ותוכז  לומ  לאו  תינכת ; בקע  ןיעקרקמב 

תינכותה םזי  תא  בייחל  תיאשר  הניא  תימוקמה  הדעווה   , להנימה תויקוח  ןורקע  ףקותמו  ןכ  תושעל  הדעווה  תא  ךימסמה 
ךכבו יופיש  בתכ  הידיב  דיקפהל  םזיה  תאמ  שורדל  הדעווה  לש  התוכמסב  הז  ןיא  םגש  אטישפ , היתחת . יוציפ  םולשתב 

" יוציפה לטנ  תא  וילא  ריבעהל 
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ןיא יכ  קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתל  רשקהב  תימידקת  הכלהב  עבוק  ןוילעה  טפשמה  תיבש  הנושארה  םעפה  הניא  תאזש  אלא ,
ןושאר םירע  ןונכתלו  היינבל  תימוקמה  הדעוה  ע"א 474/83    ) ״יממח״ תכלהב  לשמל  ךכ  .קוחב  עיפומ  אלש  המל  יקוח  ןוגיע 

יוכינ 40% רבדב  תויקוחה  תלאשל  טפשמה  תיב  שרדנ  ״יבלש , וד״ה  יוציפה  תלאש  דבלמ  רשא  ( ' חאו יממח  ארזע  ןויצל נ '
תויושר לש  ןויסינ  לכש  ירה  דע 40%   תיחפהל  ןתינש  עבק  אל  קוחהו  רחאמ  יכ  עבק , טפשמה  תיבו  קוחל  ףיעס 197  יפל  יוציפהמ 

.תויקוח יאב  לבוג  ןכ  תושעל 

" קוקיח  " הווהמ תירוטוטטס  תינכתש  הדבועה  םאה  השירד , וא  בויח ו/ ליטמ  תינכתב  ףיעס  ובש  הרקמב  הרוק  המ  רורב  אל  ןכא ,
תוללכנה תוארוה  [. ' חאו "מ  עב תיאלקח  תובשייתהל  יפותיש  רפכ  שעמ  ןייטשדלוג נ ' םייח  "ם 6198/06  עעב לשמל  עבקנ  ךכ  ]

.הבושתה םג  ךכו  הטושפ  אל  הלאש  יביטמרונ ? רוקמ  תוארוה  ןתואל  ןיאש  םוקמ  םג  תובייחמל  תוכפוה  הכותב 

וב םוקמ  החבשה  לטיה  תובגל  תורשפאה  תא  לולשל  ךכב  שי  םאה   ןידכ  ," הבגיי  החבשה  לטיה   " יכ תעבוק  תינכת  וב  םוקמ  לשמל ,
, ןידב תמייקה  הארוה  הניה  החבשה  לטיה  תייבגש  הדבועה  חכונ  ןכש  אלש , הארנ  תיקוח ? הבוח  וזש  םגה  תאז , תנייצמ  אל  תינכת 

רוסיאה היפל , העיבקמ  ףא  דומלל  ןתינ  תאז  .הז  ןיינעל  דירוהל  וא  תולעהל  לכות  אל  הרדעה  וא  התייבגל  רשקהב  תינכתב  הארוה 
הרבח תג  רקי  ןב  ןיינעב ע"א 6291/95  הקספנש  הכלהה  חכונ  לטב ,  אוה  ןכלו  ףרוג , רוסיא  וניה  תינכתב  תולקה  ןתמ  לע 

תתל תישאר  הקיקחב  הנתינש  תוכמס  לטבל  תולוכי  ןניא  תונקתה  תוארוה  היפל ,  , ןיעידומ תדחוימה  הדעוה  .נ  הסדנהל 
.תולקה

ךותבו תינכת  תוארוהב  ללכיהל  הלוכי  קוחב  ןוגיע  הל  ןיאש  הארוה  םאה  הכופה , היצאוטיסב  הרוק  המ  הלאשה  תדדחתמ  ןאכמ 
? תבייחמ הארוהל  הכפהל  ךכ 

"א 38 , מתל ןוקית 3 א ' םסרופ  םייעובש  ינפל  יכ  עודי  ןכש , תינוריעה ." תושדחתה   " לש טביהב  הלא  םימיב  שממ  הלוע  תאז  המליד 
ןוקית .יופיש  בתכ  שקבל  תימוקמ  הדעול  ריתמה  יופישל " תובייחתה  בתכ   " חפסנל 3 הנפמו  ףיעס 30 )  ) יופיש ןיינעב  תוארוה  ללוכה 

םאה הלאשה  תררועתמ  הז  ןיינעב  לקיב  ." יחרפ   " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ינפל  םיימוי  תומושרב  םסרופ  הז 
ימ שי  דחמ , תיקוח ? הניה  "א/38  מת תוארוהל  םאתהב  שדחמ  הינבו  הסירהל  הינב  רתיה  רושיא  תרגסמב  יופיש  בתכל  השירדה 
ימ שי  דגנמ , .היפ  לע  לועפל  ןתינ  ןכ  לעו  תיקוחל  התוא  תכפוהש  איה  קוקיח  הווהמש  תינכתב  הארוהה  תעמטה  םצע  יכ  ןעטיש 

ףרב תדמוע  הניא  ןכש  התמ " תוא   " הניד וז  הארוה  יכו  "ל  נה טפשמה  תיב  תקיספ  תא  ופצ  אל  "א   מתל ןוקיתה  ימזוי  יכ  ןעטיש ,
לש הז  ךלהמ  יכ  םירבדה , ילושב  ןייצנ  .תישאר  הקיקחב  רומאה  ןגעל  הבוח  תמייק  הייחתל  ," םוקת  ידכו ש" השדחה ,  הקיספה 

"א מת יפל  םיטקיורפב  םיכילה  ימודיק  םיאפקומ  םסיסבבש  םיפסונה  םיקומינה  דחאל  ליבוי  הארנכ  םימזי  תאמ  יופיש  יבתכ  רדעה 
.38

תוימוקמ תדעו  לש  תושירד  לוטיב  לע  ורוה  ןתרגסמב  הנורחאל  ונתנש  ררעה  תודעו  תוטלחה  תא  ריכזהל , יואר  רגסומ  רמאמב 
ררע לט  ירסומ  הלקד  "ד  וע "ר  ויה בכ ' ידי  לע  הפיח  ררע  תדעו  לש  היתועיבק  לשמל , ר ' "א 38 . מת יפל  תושקבב  יופיש  יבתכל 
ןונכתל תימוקמה  הדעוה  קביר נ ' ררע 030/14  ובנ  ; ) ) הפיח , הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  רמות נ ' תירטש   070/14

הדוקנב ורשוא  ררעה  תדעו  תוטלחה  הינבלו . ןונכתל  "מ  וה ךינימ נ ' לאירבג  תור   090/14 ררע 109/14   ובנ ; ) , ) הפיח הינבלו 
תיב ץמיא  םש   , הפיח הינבלו  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  הפיח נ ' הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ 42884-02-14   תעב וז 
ךכ "א 38 . מת יפל  רתיה  ןתמל  יאנתכ  יופיש  בתכ  ללככ  שורדל  םוקמ  ןיא  היפלו  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  הפיחב  יזוחמה  טפשמה 

.םירקבל תושדח  ררעה  תודעוו  טפשמ  יתב  םישרדנ  הל  היגוס  וניה  יופיש  יבתכ  לש  אשונש 

" לקיב יחרפ   " ןיינעב ןידה  קספ  תואצותלש  הדבועהמ  םלעתהל  ןתינ  אל  ךכ , וא  ךכ 
ןיעמ םיווהמה  יופיש  יבתכ  ןתושרב  שיש  רחא  תוימוקמה  תויושרה  תכימתב  םיעצבתמ  בורל  ןונכת  ימודיק  ןכש  הלודג , תובישח 

? וישכע היהי  המו  .הנלבקתת  קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ  תועיבתו  הדימב  הדוקפ , םויב  ״החוטב״ 

הארנכ יופיש  ףיעס  עבק  אל  קקוחמהש  הדבועהו  תימוקמה ,  הדעוה  לע  תלטומ  קוחל  ףיעס 197  יפל  םולשת  תובח  יכ  רוכזל  שי 
.ןכ השע  קקוחמה  ד ))  ) ףיעס 119 הנידמה  ידי  לע  ךרד  תעקפהב   ) יופיש תבוח  העבקנ  ובש  םוקמ  ןכש , .תירקמ  הניא 

, יקוח וניא  אוה  רבד , ןגיע  אל  קוחהש  םוקמ  ןכש  לקיב " יחרפ   " ןיינעב טפשמה  תיב  תקיספב  ןויגיה  טעמ  אל  שי  רומאה , דצל 
יוציפ תתל  םיטעממ  םויה  ךכ  םג  יכ  רוכזל  שי  רשאכ  הנמיה , הנהנ  ימו  תינכתה  גוסב  יולת  רבדה  יכ  הארנ  הרקמ  לכב  םלוא  .הדוקנ 

, ךכב ןויגיה  םג  ןומטש  רמול  ןתינ  וינפ  לעש  ךכ , .יוציפה  ךרוצל  רתיה  ןיב  החבשה  לטיה  תלבקמ  תושרהו  הפיקע "  " העיגפ לע 
.ןונכת םדקל  אל  םלתשי  אל  םיתיעל  םייוציפ  םלש  שרדיי  םאו  החבשה , לטיה  הובג ו-50%  סמ  םלשמ  םילעבש 

העפשההש אוהו  רורב  יד  הארנ  דחא  רבדו  קושב , לודג  עוזעזל  ליבות  ךליאו  ןאכמ  טפשמה  תיב  לש  ותערכה  יכ  הארנ  םוקמ , לכמ 
ונתנש יופיש  יבתכ  לע  םג  לוחי  םאה  ןידה  קספ  לש  תיביטקאורטרה  הלוחתל  עגונב  המ  רורב  אל  דוחייב  הבוטל , אהת  אל  תידימה 
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תוימוקמ תויושרש  איה  החנהה  ורהבתי  אל  םירבדהש  דעש  איה  תינויגה  הרבס  ךליאו ? ןאכמ  קר  אמש  וא  ןידה  קספ  ןתמל  רבוע 
.לודג אוה  תיביצקתה  הפוקה  לע  לטנה  ןכש  ידכב  אלו  ןוכיסב , ןדימעהל  לולע  אוהש  הנרובסת  ןה  וב  םוקמב  ןונכת  הנאפקת 

אל טקא  הניה  יופיש  יבתכ  לע  המיתח  יכ  םינפ  ינשל  עמתשמ  וניאש  ןפואב  עבק  טפשמ  תיב  ירה  םימזי ? גוהנל  םירומא  דציכ  דגנמ ,
.יקוח

םשל ןונכת  םדקל  ינויחה  ךרוצה  םע  תבשייתמ  הדיצב , תיטפשמה  הנויגה  טלחהבש  תאז  העיבק  לש  האצותה  םא  איה  הלאשה 
םוקמב ןונכת  םדקלמ  הנענמת  תונוש  תויושרש  העש  יחרכה  ךרוצ  אוה  לארשי  תנידמב  םויכש  תקולחמ  ןיאש  תורידה  עציה  תלדגה 

.ןתוא הפשיש  ימ  היהי  אלו  תועיבתל  תופושח  הנייהת  יכ  הנשושחת  ןה  וב 

ץיבומרבא נ' יבצ  "א 147/144  ער ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספל  רשקהב  הניה  רחא  טביהב  תפסונ  תניינעמ  הדוקנ 
ויה םידיתעש  םימוכסה  תא  החבשהה  לטיה  תמושמ  זזקל  םוקמ  היה  םאה  הלאשב  ורקיעב  קסעש  ופי  - ביבא - לת "ב  ותל "מ  וה
יפל תועיבת  ןיגב  התופשל  ובייחתה  ורדגב  תימוקמה , הדעווה  יפלכ  ומתח  וילעש  יופישה  בתכ  ןיגב  םלשל  הרקמ  ותואב  םימושינה 

יופישה בתכ  תועמשמ  תא  זזקל  ןיא  יכ  התייה  ןיינע , ותואב  ןוילעה , טפשמה  תיב  תנקסמ  תינכתה ? לש  הרושיא  לשב  ףיעס 197 
" לקיב יחרפ   " ןיד קספבש  ירה  החבשה , לטיהמ  יפל 197  םייוציפ  זזקל  ןתינ  אל  יכ  עבקנ  ץיבומרבא  ןיינעבש  דועבש  ךכ  .החבשההמ 

.ךכל יקוח  ןוגיע  רדעה  לשב  יופיש  יבתכ  הנשורדת  תויושרהש  םוקמ  ןיא  היפל , היינשה  תוינוציק " לוכיבכ ל" וכלה 

איה הנבי ,) תייריע  "מ נ ' עב הרקוי  תוריד  ע"א 7368/06   ) ״הרקוי תוריד״  תשרפ  חוכמ  הדלונש  הקיקחה  תאצות  יכ  יוכיס , םייק 
.םירומא םירבד  המב  ריבסנו  יופיש ב-197 , בתכ  תייגוסל  ךרדה  תלילס  תא  הוותת  הארנה  לכש 

ותבוחמ םזיה  תא  תררחשמה  תימוקמ , תושרל  םזי  ןיב  תיזוח  תורשקתה  תייגוס  הנודינ  הרקוי " תוריד   " תכלהב יכ , ריכזנ  הרצקב 
לע ןיד  יפ  לע  תלטומ  ןעצבל  הבוחהש  חותיפ  תודובע  הרומת  אלל  עצבל  ותובייחתה  דגנכ  חותיפ  ילטיה  תימוקמה  תושרל  םלשל 
הבוחה תושרה  לע  תלטומש  ךכ  קוחה , תוארוה  תא  תרתוס  רשא  הלוספ  תורשקתהב  רבודמ  יכ , השעמל  עבקנ  .תימוקמה  תושרה 

תא עצבל  תימוקמה  תושרה  לש  התבוח  יכ , ןיינע  ותואב  עבקנ  דוע  .ןידה  תוארוהל  םאתהב  םימושינהמ  חותיפה  ילטיה  תא  תובגל 
תודובעה עוציב  ןיינעל  םיזרכמ  תבוח  קוחב  תועובקה  תובוחב  הדימע  הז  ללכבו  ןיקתה , להנמה  יללכל  םאתהב  חותיפה  תודובע 

ויהש םימכסהה , לש  םמויק  תא  הלספו  ימוקמה  ןוטלשה  םוחתב  שממ  לש  הכפהמ  התוויה  הרקוי " תוריד   " תכלה .רחא  תועצמאב 
לכ  ) תונוש תועיבק  ועבק  רשא  םייזוחמ  טפשמ  יתב  לש  םהיתוקיספ  ואב  המ  ןמז  רחאל  .ןידל  דוגינב  םידמועה  ונמזב  םילבוקמ 
בצמ יוניש  תמגודכ  םינוירטירק  רפסמ  ונחבנ  הרקמ  לכב  רשאכ  ןידה , קספ  לש  תיביטקאורטרה  הלוחתל  רשאב  ופוגל ) הרקמ 
הדוקנב םירדסהה  קוח  ןקות  הנורחאל  עודיה , יפכו  ןיינעב , תרדוסמ  הקיקחל  וליבוה  םימיל  רשא  וכו .' תוכמתסהה  סרטניא  הערל ,

.תויריעה תדוקפב  ןכו  חותיפ  ימכסה  לש  תאז 

ועיגיש חינהל  ריבס  תאז , רואלו  תויביטקאורטרה , תלאשב  ןד  אל  לקיב ," יחרפ    " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  המודב ,
אל ותויהב  תיביטקאורטר  רוסיאה  תא  ליחהל  שי  םאה  הלוחתה , תלאשב  ןוידל  םייזוחמה  טפשמה  יתב  לש  םחתפל  םינוש  םירקמ 

תורוהל  םוקמ  ןיא  םליש ) םרט  םלוא  תימוקמה  הדעוה  תא  הפיש  םזי  רבכ  וב  םוקמב  חיננ   ) םדקתמה בלשה  רואל  אמש  וא  יקוח 
.התויקוח רדעה  ףא  לע  הארוהה , לוטיב  לע 

ול החימצמ  רומאכ  טפשמה  תיב  תעיבק  םאה  תימוקמה , הדעוה  תא  לעופב  הפיש  רבכ  םזיה  וב  בצמב  לשמל  איה  תפסונ  הלאש 
הד הפיש  םזיש  וב  םוקמב  אמש  וא  ארקיעמ ) הלטב  void איה   ילואו   ) יופישה יבתכ  לש  תויקוחה  רדעה  חכונ  הבשה  תעיבת  תליע 

"? יושע השעמ   " רדגב תאז  תוארל  ןתינ  תימוקמ  תושר  וטקפ 

, םירורב םינונגנמ  תעיבק  תועצמאב  תרדוסמ  הקיקחב  ןיוטיב  ואצמי  יכ  יואר  ליעל , ופצוהש  תויהת  / תומליד לכל  תובושת  יכ  הארנ 
". םדיצב םתלעות״  יכ  תחא  אל  הארנ  ןכש , יופיש , יבתכ  ונתניי  ןפוא  הזיאבו  דציכו  יתמ 

יאדוול בורק  "ן  לדנה קושב  היתוכלשה  רקיעבו  םג  ומכ  הכלהה  לש  התובישח  רואלש  ירה  רדוסמ , הקיקח  ןוגיעל  דעו  םוקמ , לכמ 
דצכ ףרטצהל  שקבי  םורופ ה-15  יכ  ענמנה  ןמ  אל  תוימוקמ , תויושר  לע  העפשה  ךכל  שיו  רחאמו  ףסונ  ןויד  םייקל  השקב  שגות  יכ 

.הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דוע  יכ  הארנ  וישכעל  ןוכנ  רשאכ  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  םג  ןכו  ןוידל 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

 – 5000/ את סמ ' ביבא , לת  תיזוחמה –  הדעוה  תוכמסב  תינללוכ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 
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" ופי - ביבא לתל  תימוקמ  ראתמ  תינכת  "

,1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 117  יפל  העדוה  .פ.י 7407 )  ) תומושרב המסרופ  םויב 22/12/2016  יכ  ןכדעל  ונירה 
.ופי - ביבא לת  ריעה  לש  ןונכתה  בחרמ  לכ  לע  הלחה  , 5000/ את תינכתה  רושיא  רבדב 

לש אמייק  רב  חותיפ  לארשי , לש  יתוברתו  ילכלכ  זכרמכ  ופי  ביבא  לת  לש  הדמעמ  קוזיחו  רומיש  רתיה  ןיב  ןניה  תינכתה , תורטמ 
ידי לע  הקוסעתלו  םירוגמל  הינב  יחטש  לש  תודותע  תריצי  ריעה ; יבשות  לש  םייחה  תוכיא  רופישו  תיביטקרטא  תינוריע  הביבס 

םיללכ תעיבק  החרזמבו ; ריעה  םורדב  םירוגמ  יחטש  חותיפל  תנקתמ  הפדעה  ןתמו  הקוסעתה  יחטש  לש  יתועמשמ  ףופיצ 
הרובחתל הפדעה  תרצויה  תיעצמא  בר  הרובחת  תכרעמ  םודיק  הביבסהו , ףונה  תשרומה , רומישו  תינוריע  תושדחתה  ורשפאיש 

תוארוה ןתמו  תימוקמה , הדעווה  לש  תואמצעה  תלדגהו  ןונכתה  יכילה  לועייו  רוציק  םיינפוא ; לע  הביכרו  תילגר  הכילה  תירוביצ ,
.תוידיתע תוינכת  תכירעל 

הינבה יחטשו  םישומישה  תרדגהו  דועייה  ירוזא  תעיבק  תוידיתע ; תוינכת  תנכהל  תוארוה  תעיבק  תינכתה : תוארוה  ירקיע  רתי  ןיב 
רשפאתי םהבש  םירוזא  ןיב  ןוזיא  תריצי  ךות  םירוגמל  דועייה  ירוזא  תעיבק  דועיי ; רוזא  לכב  תוינכתב  עובקל  ןתינ  םתוא  םייברמה 
רשפאתת םהבש  םירוזא  ןיבל  תומוק  תבר  היינבלו  תינוריע  הינבל  תורשפא  ןתמ  ידי  לע  םייקה  ינוריעה  םקרמה  לש  יוביעו  ףופיצ 

ינוריע ינילופורטמ , הקוסעת  רוזא  ןיב  הנחבה  הקוסעת ; ידקומו  הקוסעת  ירוזא  תעיבק  דבלב ; הכומנ  תינוריע  היינבו  הכומנ  היינב 
.דועו "ן , עתמל םיכומסש  םיינילופורטמ  הקוסעת  ירוזאל  תופידע  ךות  הקוסעת  ירוזאב  תיביסנטניא  היינבל  דודיע  ןתמו  ימוקמו 

 

2000/ פח הפיח –  ריעה  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת  רושיא  לע  הטלחה  הלבקתה 

רחאל תאזו  הפיח , ריעה  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת  תא  רשאל  תוינכת , תמלשהל  הדעוה  הטילחה  םויב 27.9.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
.תינכתל ושגוה  רשא  תויודגנתה   1200- כל שרדנ  רשא  רולג , ידוד  רדא ' תינכתל , הנומש  רקוחה  תוצלמה  תא  העמשש 

ןוקית 101 רואל  המדוקו  תנשמ 1934  תירוטדנמ  ראתמ  תינכת  לש  המוקמב  האב  הפיח , ריעה  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת 
תודעווה לש  ןרושיאל  קקזיהל  ךרוצ  אלב  תוימוקמה  תודעוול  תויתועמשמ  תויוכמס  תרבעהב  ורקיעש  הינבהו , ןונכתה  קוחל 

.תיזוחמה הדעוול  שרדיהל  ילבמו  תוימוקמה  תודעווה  לומ  ןונכתה  יכילה  לועייו  רוציק  הרורב –  איה  הרטמהשכ  תויזוחמה ,

ןה יכ  אצמ  רצואה  רש   ) תויאמצע תודעווכ  וכמסוה  רשא  "צ ,) לשארו הננער  ןוגכ   ) תופסונ תוימוקמ  תודעוול  הפיח , תפרטצמ  ךכב 
תודעוול ןדמעמ  וגרדשו  הליגר ,) תימוקמ  הדעוול  רשאמ  רתוי  תובר  תויוכמס  ןהל  ונתינ  ךכיפלו  תויעוצקמבו  תוליעיב  תודקפתמ 

תוארוהל ףופכבו  ןוקית 101 ) םרט   ) תיזוחמה הדעווה  לש  וזל  ןתוכמס  תא  וושה  ןהש  איה  רבדה , לש  תועמשמהו  תודחוימ  תויאמצע 
.תינללוכה תינכתה 

יוניב יוניפל  תינכת  רשאל  תורשפא  ןוגכ , תויוכמס  קוחב ,) םיעובקה  םיאנתל  ףופכב   ) הפיחב תימוקמה  הדעוול  קינעי  הז , דמעמ 
ללוכה חטשה  תא  לידגהל  תינוריע , תושדחתהל  םחתמב  תינכת  רשאל  קוחל ,) ףיעסל 33א  םאתהב  זרכוהש   ) יוניב יוניפ  םחתמב 

רוביצ ינבמל  ףיסוהל , חווט ; תכורא  הרכשהל  רוידל  הינב  יחטש  ףיסוהל  תינכתב ; םירוגמל  דעוימה  שרגמב  םירוגמל  היינבל  רתומה 
הלא םישומיש  ךרוצל  רתומה  ללוכה  היינבה  חטש  תא  לידגהלו  םיריחס  םישומיש  לארשי , יעקרקמ  / תימוקמה תושרה  תולעבבש 

.דועו

.ףקות ןתמל  המסרופ  םרט  תינכתהש  ירה  עודיה  לככ  יכ  רעוי  *

 

/1010א- קמ / ער , 416-0447284 סמ ' הננער  תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

"א 38 מתל ףיעס 23  חוכמ  תימוקמ  הדעו  תוכמסב  תינכת 

הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעוו  ידרשמב  יכ  "ה-1965  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
הדעו תוכמסב  תינכת  , 416-0447284 /1010א , קמ / צר ראתמ  תינכת  הדקפוה  זכרמ  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווהו  הננער 

"א 38. מתל ףיעס 23  חוכמ  תימוקמ 

, רויד תודיחי  תפסות  תומוק , תפסות  תוברל  תורשואמ  תוינכת  יפ  לע  היינב  תויוכז  שומימל  תוארוה  תעיבק  םניה , תינכותה  ירקיע 
'. וכו ןיינב  יווק  יוניש  תומייק , תוריד  תבחרה  תוריש , יחטשו  םיירקיע  םיחטש  תפסות 
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חוכמ ראתמ  תינכת  לש  הרושיאל  תלעופ  חאו ,' ןג  תמר  תמגודכ  תופסונ  תובר  םירע  ומכ  הננער  תייריעש  ירה  רומאהמ , הלועכ 
םודיק לש  וז  המגמ  "א 38 . מת יפ  לע  םיטקיורפב  הינבל  רוזא  לכב  הנקמ  תושרהש  תויוכזה  ןהמ  ועבקי  התרגסמב  "א  מתל ףיעס 23 

.תינוריע תושדחתהל  תושרה  קוח  תרגסמב  םג  הנורחאל  התוותוה  רומאכ  ראתמ  תוינכות 

 

"ז-2016 עשתה ןוקית ,) ( ) השיכר סמ  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  תונקת 

 : וירקיעש השיכר ) סמ  () השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  תונקתב  ןוקית  ףקותל  סנכנ  םויב 6.12.2016 

חוטיבה קוחב  םימיאתמה  קרפ  / ףיעסה לש  המאתה  העצוב  ןכ  ומכ  ימואלה  חוטיבה  הכנ ע"פ  תרדגהב  הנקתב 1  המאתה  עוציב 
.ימואלה

הנקת 6. יפל 0.5% ע"פ  השיכר  סמב  בויחל  םיאכזה  םינכשמה  םיפוגה  תמישרל  הרכשהלו  רוידל  תיתלשממה  הרבחה  הפסוה 

(. ףיעסב 9(5 הדוקפב  םייקש  יפכ  תאזו  רוויע " תואכז ל" הפסונ  הנקתב 11 

ולוחי יכ  עבקנ  לש 2,500,000 ₪  יוושל  דע  הפסנש  לייח  לש  החפשמ  ןב  / עגפנ / רוויע / הכנ הדיחי ע"י  םירוגמ  תריד  לש  השיכרב 
 : תואבה תוגרדמה 

.רוטפ לוחי  הדיחי  הריד  לש  רוטפה  תרקתל  דע 
רועישב 0.5%. סמ  לוחי  הריכמה  יווש  דעו  רוטפה  לש  הגרדמהמ 

.יוושה לכ  לע  לש 0.5%  ליגר  השיכר  סמ  לוחי  לעמ 2,500,000 ₪  לש  יוושב  השיכרב  יכ  שגדוי 

.הנשל תחא  ונכדועי  יאלקח  קשמב  יקנ " יווש  ( –" הנקת 16א(א יפל  השיכר  סמ  תוגרדמ  יכ  עבקנ 

 

(, יוניבו יוניפ  יאמש  לש  ורכש  ( ) המדא תודיער  ינפמ  םיפתושמ  םיתב  קוזיח   ) ןיעקרקמה תונקת 

"ז-2016 עשתה

"ז עשתה יוניב ) יוניפ  יאמש  לש  ורכש  ( ) המדא תודיער  ינפמ  םיפתושמ  םיתב  קוזיח   ) ןיעקרקמה תונקת  ונקתוה  םויב 5.12.2016 
.2016

ללכל תעגונה  תעד  תווח  ןתמ  םשל  חקפמה  ידי  לע  הנמתהש  יוניב  יוניפ  יאמש  לש  ורכש  יכ  רתיה , ןיב  עבקנ , תונקתה  תרגסמב 
אשונ ףתושמה  תיבב  תורידה  רפסמל  יתגרדה  ןפואב  עבקיי  תיבב , קוזיח  תדובע  ןיינעב  תויאמש , תויגוסב  ףתושמה  תיבב  תורידה 

םאתהב הנש  לכ  תליחתב  ןכדועיו  תחפי מ 8,640 ₪  אלש  דבלבו  הנושארה , תפסותב  טרופמכ  ףותישה , קוריפ  ברע  העיבתה 
.דדמב יונישל 

ויתונעט עימשהל  םולשתב  אשונש  ימלו  יאמשל  רשפאש  רחאלו  תודחוימ , תוביסנב  רכשה , תלדגה  לע  תורוהל  יאשר  חקפמה 
.ןיינעב

שיגהש הריד  לעב  לע  תורוהל  אוה  יאשר  םג  ומכ  ונממ , קלח  הזיאבו  חקפמה  רכשב  אשיי  ימ  םג  עובקל  חקפמה  תוכמסב  יכ  עבקנ 
אשיי ימ  טילחי  קיתב  ןוידה  רמגב  רשאכ  יאמשל , תורישי  םלשי  וא  ףסכ  םוכס  דיקפי  יכ  דגנתמה , העיבת  לעב  לע  ןיפוליחלו  העיבתה 

.הז רכשב 

.עדימ תאצמה  דעב  םולשת  טעמל  יאמשה  רכש  אולמ  תא  הווהי  "מ , עמ ףוריצב  ולא  תונקת  יפ  לע  עבקנה  רכשה 

 

"ז-2016 עשתה ביצקתה 2017 ו-2018 ,) תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תינכתה  קוח  תעצה 

השיכר מ- סמ  רושיא  תקפנה  דגנכ  תימצעה  המושה  תא  םלשל  שכורל  רשפאתי  הבש  הפוקתה  תא  רצקל  קוחה  תעצה  לש  הניינע 
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.םימיוסמ םיאנתב  ידיימ  ןפואב  רושיאה  תא  לבקל  הל  תרשפאמה  הלקמ  הארוה  תמייק  הרבח  יבגל  רשאכ  םוי , םוי ל-60   90

הרקמב .ובורק  וא  הרבחב  תוינמ  לעב  לש  ושומישל  הדמעוה  הרבח  לש  הריד  וב  הרקמל  תוסחייתה  ףסונב  תללוכ  קוחה  תעצה 
ליחהל עצומ  .הסנכה  סמב  בייח  היהי  הילע  תוינמה , לעב  לש  הסנכהכ  תוינמה  לעב  תושרל  הרידה  תדמעהב  וארי  יכ  עצומ  הז ,

.לטנש האוולהל  החוטבכ  ותוא  השמיש  םא  םגו  לעופב  תוינמה  לעב  תא  השמיש  הרידה  םא  םג  הז  ןוקית 

 

רתיה ימד  םולשת  שרגמ - לוציפו  לוצינ  דועי , יוניש  הינב  תפסות 

הטלחה 1450 יפ  לע   , רפסמ 1450 הצעומ  תטלחה  ןוקית  לע  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הטילחה  םוימ 9.11.2016  הטלחהב 1500 
יוושמ לש 31%  רועישב  הקוסעתל  הינב  תפסות  רובע  הקוסעת  תורטמל  הריכח  יזוחב  רתיה  ימד  הבגת  תושרה  הלטוב ) רשא  )
ימדו הינבה , תפסות  יוושמ  היהי 25%  רתיהה  ימד  רועיש  תנווהמ  אל  הריכחב  יכ  עבקנ  אנד  הטלחהב 1500  הינבה , תפסות 

(. הטלחהל ףיעס 3.4  האר   ) הינבה תפסותל  םאתהב  ונכדועי  הריכחה 

תרטמל הריכח  הזוח  ילעבל  זג  תקפנהל  שומיש  תפסותל  תושקב  רובע  וז  הטלחה  תלבקל  דע  יכ  עבקנ  הטלחהב 1450  ןכ , ומכ 
יכו רתיה  ימד  םולשתמ  רוטפ  ןתני  ךיראתל 31.12.20 , דעו  וז  הטלחה  לש  ףקותל  התסינכ  םוימ  תושרב  ולבקתי  רשא  קלד  תנחת 
עבקנ אנד  הטלחהבש  ירה  היישעת , ילעפמב  קלד  תונחת  לע  אלו  תויאלקח  תוצבשמב  תוימינפ  קלד  תונחת  לע  לוחי  אל  הז  ףיעס 

(. הטלחהל ףיעס 5.4  האר   ) דבלב תויאלקח  תוצבשמב  תוימינפ  קלד  תונחת  לע  לוחי  אל  ףיעסה  יכ 

רפסמ 1450. הצעומ  תטלחה  תא  תלטבמ  וז  הטלחה  יכ  עבקנ  דוע 

 

ןוכישהו יוניבה  דרשמ  לש  וזל  םירוגמל  תופידעה  ירוזא  תפמ  תדמצה 

לש וזל  םירוגמל  תופידעה  ירוזא  תפמ  תא  דימצהל  ןולחכ  רצואה  רש  תמזוי  תא  םויב 9.11.16  הרשיא  לארשי  יעקרקמ  תצעומ 
.םילק םייונישב  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ 

תפמ תא  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הנכדע  חותיפה , תואצוהב  דוסבסה  םוחתב  תופידעה  ירוזא  תפמ  תא  הלשממה  רושיא  רחאל 
םילק םייונישב  "ש  בשמ לש  תופידעה  גורידלו  םינוירטירקל  התוא  הדימצהו  עקרקב , תוחנה  ןתמל  םירוגמל  תופידעה  ירוזא 

.הטלחהב םיטרופמה 

תונהילו ךישמהל  ולכוי  םדמעמב  יונישהמ  האצותכ  ועגפנש  םיבושי  רשאכ  םיבושי  סמ ' לש  םדמעמ  הנתשה  יונישהמ , האצותכ 
תנש 2016. ףוסל  דע  םויכ  םדמעממ 

 

עקרקב תולעב  תיינקה  אשונב  הלטובש , הטלחה 1370  תלחהל  רבעמ  תוארוה 

ועבקנש םינוירטירקב  םידמועש  םירכוח  ןהיפל  רבעמ  תוארוה  ועבקנ  םוימ 9.11.16  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה  תרגסמב 
לש תמדוק  הבישיב  הלטוב  רשא  םהלש , סכנה  לע  תולעב  תיינקהל  תעגונה  הטלחה 1370 , יללכ  םהילע  ולוחי  הטלחהב – 

.הצעומה

.אשונב השדח  הטלחה  תלבקל  דע  התאפקהו , הטלחה 1370  לוטיב  לע  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הטילחה  םוימ 5.9.16  התבישיב 

– הז דעומל  דע  ועבקנש  םינוירטירקב  םידמועה  םירכוח  ךכל , םאתהב  . 29.8.16 תא ה - עבוק  דעומכ  הצעומה  הרשיא  יחכונה  ןוידב 
השקב ושיגה  וא  הז , דעומ  ינפל  תולעב  תיינקהל  םולשת  ורידסהש  םירכוח  לע  רבודמ  רתיה  ןיב  תטלחה 1370 . יללכ  םהילע  ולוחי 
לכ הרומת –  אלל  תולעב  שוכרל  םהל  עצוה  הב  העדוה  םהל  החלשנ  רשא  וא  םישרדנה , םיכמסמה  לכ  ללוכ  תולעב  תיינקהל 

.עבוקה דעומה  ינפל  תאז 

 

םיאכזה לגעמ  תבחרה  התועמשמש  םיאולימ  ילייחל  עקרקב  תוחנה  ןתמ 
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לבקל םיאכזה  יבגל  תורדגהה  ונקות  םיאולימב  םדא  חוכ  ףגא  לומ  רוריב  תובקעב  יכ  טלחוה  םוימ 9.11.16 , הצעומ  תטלחהב 
.ל " הצמ לארשי  יעקרקמ  תושרל  איצמהל  םהילעש  םירושיאהו  עקרקב  תוחנה 

םיאכזה ףקיה  תא  ביחרהל  הרטמב  המושיבו , הטלחהה  תונשרפב  תוריהב  יא  בקע  אשונב , תקסועה  הצעומה  תטלחה  הנקות 
.תוחנה תלבקל 

 

תימואל תופידע  ירוזאב  םוקמ  ינבל  האצקה  ןכתשמל –  ריחמ  די –  גשיהב  רויד 

םניאש םירוזאל  עובקהמ  לודג  רועישב  תימואל , תופידע  ירוזאב  םוקמ  ינבל  האצקה  רשפאל  טלחוה  הצעומ 1465  תטלחהב 
.ולא םירוזאב  ןכתשמל  ריחמ  תרגסמב  היוור  היינב  ץרמתל  ןוצר  ךותמ  תאזו  תימואל  תופידע  ירוזא  תפמב  םיללכנ 

 

םיטנדוטס תונועמ  ןעמל  עקרק  תאצקהב  םיללכ 

"ת תו "ג/ למ םע  תופתושב  ריכשהל , הריד  לע  לטוה  הלשממ , תטלחהל  םאתהבו  םיטנדוטס  תונועמ  ןעמל  עקרק  תאצקה  ןיינעל 
תנש 2020. דע  תויתפסות  תוטימ  לש 20,000  ינונכת  דעי  םדקל  רצואה , דרשמב  םיביצקת  ףגאו  רוידה  הטמ  שאר  םע  םואיתבו 

יעקרקמ תצעומ  הרשיא  הלא , םיטקיורפ  לש  תילכלכה  תונכתיהב  עייסלו  םיטנדוטס  תונועמ  לש  םתמקה  םושיי  דדועל  תנמ  לע 
תוריכשה יריחמו  םיטנדוטסל  הרכשהל  ןיינבה  תמקה  ךרד  לע  חוקיפ  תוברל  וז , הטלחה  עוציבל  הרקבהו  חוקיפה  יכ  לארשי 

ריבגהל תנמ  לע  םיללכ  העבק  הצעומה  .מ  " עב הרכשהו  רוידל  תיתלשממה –  הרבחה  ריכשהל  הריד  ידי  לע  עצובי  םיטנדוטסל ,
.םיטקיורפב תילכלכה  תויאדכה  תא 

 

םידחוימ םינייפאמ  ילעבל  התצקוהש  הכומנ  היינבל  ןיעקרקמב  תויוכז  תרבעה 

רוטפב התצקוהש  הכומנ  הינבב  תויוכז  תרבעה  יבגל  םידיחא  םיללכ  הרשיא  הצעומה  םויב 9.11.16 , המייקתהש  הבישי  תרגסמב 
.םידחוימ םינייפאמ  ילעבל  זרכמב  וא  הלרגהו  המשרהב  וא  זרכממ 

" רוספס  " עונמל תנמ  לע  תאז  הינבה , םויסמ  םינש  םותמ 5  קר  רשפאתת  םידחוימ  םיאנתב  וצקוהש  םישרגמב  תויוכז  תרבעה 
.ולא םישרגמב 

.העצהב טרופמכ  םולשת  תפסותב  תויוכזה  תרבעה  רשפאתת  הז , דעומל  םדוק  תויוכז  ריבעהל  ושקבי  םהב  םירקמב 

.תושרה תלהנה  רושיאל  ואוביש  םיגירח  םירקמ  טעמל  תחא  םעפ  קר  רשפאתת  םידחוימ  םיאנתב  תויוכז  לעבל  שרגמ  תאצקה 

 

- ןד שוגב  רויד  תודיחי  "ל ל-3,400  מתוה קוחל  םאתהב  תיאלקח  עקרק  לש  םינושאר  ןוידפ  ימכסה 

ונוא תיירקו  הדוהי  רואב 

םאתהב םייאלקח , םירכוח   50 םע כ - םינושאר  ןוידפ  ימכסה  לע  המתח  לארשי  יעקרקמ  תושר  םויב 21.11.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
תיירקו הדוהי  רואב  הקוסעת  350,000 מ"ר  כו - רויד  תודיחי  קוויש 3,400  ורשפאי  ולא  םימכסה  .רוידל  םיפדעומ  םימחתמ  קוחל 

.קשמל רויד  תודיחי  יפלא  תורשע  בינהל  םייופצ  ךרדב  םישדח  םימכסה  .ונוא 

ולא םימכסה  ונוא .) תיירקב  ןויבס  תמוצ   ) 300/2/ אק תינכתו  הדוהי ) רואב  ןוכסחב  סדרפ   ) "ל 1005 מת תוינכת  שומימ  לע  רבודמ 
םירכוחל ומלושי  םכסהה  תרגסמב  .םיבורקה  םישדוחה  ךלהמב  הרכשהל  רוידו  ןכתשמל  ריחמ  תטישב  עקרקה  קוויש  תא  ורשפאי 

ונהיי םימכסהה  לע  ומתחש  םירכוחה  לכ  .םוזייל  םישרגמ  שוכרל  תוכז  םירכוחה  ולבקי  ןכו  "ח  שלמ  30 ףקיהב כ - םייוציפ 
.דחוימה ץירמתל  םיאכז  ויהי  אל  הבשה  ימכסה  לע  ומתח  םרט  רשא  םידדוב  םירכוח  .םהל  הנקמ  קוחהש  םיצירמתהמ 

םג תודפל  תושרל  ריתמה  קוחב  ףיעסל  םאתהב  התדפנ  ונוא  תיירק  תינכת  ראוניב 2016 . "ל  מתוב הרשוא  "ל 1005  מת תינכת 
.ד " חי לע 750  הלוע  םהב  רוידה  תודיחי  ףקיהש  דבלבו  דחוימה  ץירמתה  ןתמ  ךות  "ל  מתוב ורשוא  אלש  תוינכת 
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תנשב 2016 רויד  תודיחי  לש 38,000  ןרושיא  תא  םילשה  "ל  מתוה

םויב הטילחה  זרוזמ , ךילהב  היינב  תוינכת  רשאל  תדעוימה  ןונכתה , להנמבש  "ל ) מתו  ) רוידל םיפדעומ  םימחתמ  םודיקל  הדעווה 
.םיקפואו עבש  ראב  ןולקשאב , תוינכת , שולשב  רויד  תודיחי  לש כ-10,000  רושיא  לע  , 11.09.16

רויד ב-2016. תודיחי  ףלא  רובע 38  תוינכותל  םירושיא  ומלשוה  לכה , ךסב 

םירוגמה תינכת  .תומייק  תונוכש  ןיב  ריעה  חרזמ  - םורדב היוצמו  רויד  תודיחי  תללוכ כ-5,000  ןולקשאב  הרשואש  םירוגמה  תינכת 
םירוגמה תינכת  .רגר  בוחרל  תיברעמו  םישבוכ  לחנל  תינופצ  תופקרה , תנוכשב  תמקוממו  רויד  תודיחי  תללוכ כ-4,150  עבש  ראבב 

לש כ-1,000 המקה  העיצמ  איה  .ןמית  הדש  ךרדלו  תבכרה  תנחתל  תוכימסב  בושיה , חרזמ  - ןופצב תמקוממ  םיקפואב  הרשואש 
.ןווגמ היינב  ליהמתב  תונטק , רויד  תודיחי  ןכותמ כ-20%  רויד , תודיחי 

 

ןיעקרקמ רדסהו  םושיר  ףגאב  שדח  ןווקמ  תוריש 

םושיר תוכשלב  תולועפ  עצבל  םיניינועמה  םיקית  ישיגמ  ויפל  ובאטה )  ) ןיעקרקמ רדסהו  םושיר  ףגאב  שדח  תוריש  קשוה  הנורחאל 
לע ןוכדע  תוברל  םהיתושקבב , לופיטה  סוטטס  לע  "ל , אודו טסקט  תועדוה  תועצמאב  תמא , ןמזב  םינוכדע  לבקל  ולחי  ןיעקרקמה ,

השקבה שיגמל  רשפאתיש  ךות  ןוקית  שורדה  טרופי  םייוקיל  ואצמיש  לככו  םיחסנ , תאצוהל  רושיק  םע  קיתב  לופיטה  תמלשה 
.םייוקילה ןוקית  וא  קיתה  תלבק  ךרוצל  םימי  ךות 7  הכשלל  עיגהל 

.הכאלמב םיקסועה  לכל  רקי  ןמז  ךוסחל  יושעו  ךרובמ  שדחה  תורישה 

 

ןיעקרקמ דוגיאב  הלועפ  / ןיעקרקמב תוכז  תריכמ  וא  השיכר  לע  הרהצה  ידעומב  יוניש 

,2016 "ז –  עשתה (, 2018 ביצקתה 2017 ו –  תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תינכתה  קוח  תרגסמב 
.ןיעקרקמ יוסימ  להנמל  הרהצה  תשגה  תבוח  דעומ  תא  רתיה  ןיב  עבוקה  ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל  ףיעס 73  ןקות 

(. םוי םוקמב 40   ) השיכר / הריכמה דעוממ  םוי  לע 30  דומעי  שכורהו  רכומה  הרהצה ע"י  תשגהל  דעומה  יכ  עבוק  ןוקיתה 

םשרב הקסעה  םושירל  םיסמ  ירושיא  תלבקל  םינמזה  תוחול  רוציק  ותילכתש  יתוריש  ךלהמב  ןושאר  בלש  הווהמ  הז  ןוקית 
(. ובאט  ) ןיעקרקמה

.ךליאו םוימ 1.1.17  לחה  ועצוביש  תואקסע  לע  לוחי  ןוקיתה 

 

413-0458406 , 2/1000/1/ קמ / צר סמ ' תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ןויצל –  ןושאר 

הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעוו  ידרשמב  יכ  "ה-1965  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
הנשמו הפופכה  , 413-0458406 , 2/1000/1/ קמ / צר ראתמ  תינכות  הדקפוה  זכרמ  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווהו  "צ  לשאר

.413-0128595 , 1000/1/ צר תינכות  תא 

בוציעו יוניב  תויחנה  יוניש  ןיינב ; יווק  תעיבק  םיכרד ; תבחרה  ןוזיאו ; האצקה  תואלבט  ללוכ  שדחמ  הקולחו  דוחיא  תינכותה : ירקיע 
םינומה תעסה  תכרעמל  יאוות  תרדגהו  חותיפל ; םבלש  תעיבק  םיחותפה ; םיירוביצה  םיחטשב  הינח  ישומיש  תפסוה  ילכירדא ;

.םיחותפה םיירוביצה  םיחטשהו  ךרדה  תעוצרמ  קלחכ 

 

" הנבי "ר  עמ  – " 404-0237081 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  הנבי – 

,1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 117  יפל  העדוה  .פ.י 7385 )  ) תומושרב המסרופ  םויב 23/11/2016 , יכ  ןכדעל  ונירה 
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.א /11/129/ בי סמ ' תינכת  תוברלו  תונוש , תוינכתל  יוניש  הווהמה  "ל , נה תינכתה  רושיא  רבדב 

, ריעל ישאר  םיקסע  זכרמל  תינונכת  תרגסמ  תריצי  הניה  הנבי , ריעה  לש  ירוטסיהה  םיקסעה  זכרמל  תסחייתמה  תינכתה , תרטמ 
.ןירדהנסה ןגב  םיצעה  רומישלו  לאילמג  ןבר  רבק  רומישל  תוארוה  תעיבק  תוברל  רוביצ , ינבמו  רחסמ  םירוגמ , ינבמ  בולישב 

הקיספ ינוכדע 
? ףתושמ שוכרכ  בשחי  המ 

"מ" עב םיסכנ  בוזו   " תרבח נ ' חאו ' "מ  עב תועקשהו  םיסכנ  ןהכ  קנרפ  הילמע  ע"א 7260/12  ךילה : רפסמו  םש 

.ןמלגופ עו ' גרבלוס  נ ' רואנ , האישנה מ ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמה  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיבב   : האכרע

20.11.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןהכ לבוי  ךורב , ברמ  ןתנ , - רב יבצ  "ד  הוע  : תורערעמה ב"כ 

.הננערב הזוחא 96-94  בוחרב  שוגב 6850  תוקלח 1040 ו-1043  יונבה ע"ג  ירחסמ  חטש  ללוכה  םירוגמ  ןיינב   : סכנה יטרפ 

הניעטו הקירפ  חטש  תוגג , יבול , םירבעמ , ףתושמ : תיבכ  ומשרנ  םרטש  ןיינבב  םיקלח  לש  םדמעמ  תלאשב  אוה  רוערעה  לש  וניינע 
? םיריידה ללכ  לש  ףתושמ  שוכרל  םיבשחנ  םה  םאה  היינבה , תויוכז  לשו  הלא  םיקלח  לע  ונבנש  םינבמ  לש  ןכו  הפשא , רדחו 

דיתעש וא  הנבש  הריד  רכומש  ימ  וניה  רשא  "ג-1973  לשת תוריד ,)  ) רכמה קוחל  ףיעסב 1  ותרדגהכ   ) רכומ יכ  עבק  טפשמה  תיב 
ןיב ףתושמ , תיבב  םיקלח  ותולעבב  ריאשהל  לוכי  הרכמל ) תנמ  לע  ותלוז , לש  וא  ולש  עקרק  לע  רחא  םדא  ידי  לע  וא  ומצעב  תונבל 

לככ .חטשה  גוויסל  םאתהב  הנתשמ  ןכ  תושעל  ידכ  טוקנל  וילעש  הקינכטה  םלוא , .ףתושמ  שוכרכ  וא  תורידכ  םיגוּוסמ  םה  םא 
שוכרהמ קלח  םהש  םיחטשל  עגונב  .ותריכמ  - יאל טרפ  תמיוסמ  הלועפ  עצבל  שרדנ  וניא  רכומה  הרידל , בשחנה  חטשב  רבודמש 

(, "ט-1969 כשת ןיעקרקמה  קוח  ףיעס 55(ג) ל האר   ) ףתושמה שוכרהמ  םאיצוהל  ןידה  יפ  - לע רסאנ  רשא  םיחטש  םנשי  ףתושמה ,
, םישכורה לכ  תא  שארמ  עדייל  שרדנ  רכומה  הז  הרקמב  ףתושמה , שוכרה  ללכמ  םתאצוה  לע  רוסיא  ןיא  רשא  םיחטש  םנשיו 
הלא םיקלח  דימצהל  לכוי  ןכ , השעש  רחאלו  תוריד ) רכמה  קוח  ףיעס 6(א) ב האר   ) טרפמה וא  רכמה  םכסהמ  דרפנ  ךמסמב 

גווס חטשה  םא  .תורידכ  וא  ףתושמ  שוכרכ  רבודמ : ובש  חטשה  תא  גווסל  שי   , ןושארה בלש  ב יבלש : - וד וניה  ןחבמה  .תמיוסמ  הרידל 
.ןידכ ונממ  ערגנ  אוה  םא  םינחובו  ינשה , בלש  םירבוע ל ףתושמ  שוכרכ 

הרדגה תחת  םילפונ  הפשאה , רדחו  הניעטו  הקירפ  חטש  תוגג , םירבעמ , יבול , םיללוכה  םיחטשה , לכ  יכ  עבק  "ש  מהיב אנד  ןיינעב 
םיקלחה לש  העירגה  יכ  עבקו , ףתושמה  שוכרהמ  ןידכ  וערגנ  הלא  םיקלח  םאה  "ש  מיב ןחב  ינשה  בלשב  .ףתושמ  שוכר  לש  תירויש 

.םייקתמ אל  יאנתה  ןכלו  יעמשמ  - דחו רורב  ןפואב  התשענ  אל  אנד  ןיינעב  ףתושמה  שוכרהמ 

לע המיתחה  דעומב  תומייק  ויהש  הינבה  תויוכז  יכ  עבקנ  רכמה  םכסה  לש  ותרגסמב  יכ  עבק , טפשמה  תיב  הינבה  תויוכזל  עגונב 
, ךכשמ .תוידיתע  הינב  תויוכזל  רשאב  תויזוח  תומכסה  וללכנ  אל  רכמה  םכסהב  .םיירוקמה  םילעבה  לש  םתולעבב  ורתונ  םכסהה 

.םיריידה ללכ  לש  תפתושמ  תולעבב  ןה  םכסהה  לע  המיתחה  רחאל  ורצונש  תויוכז  ןנשיש  לככ 

שוכר לע  הנבנש  המ  יכ  עובקל  שי  הרואכל  יכ  עבק , טפשמה  תיב  ףתושמ , שוכר  םה  יכ  עבקנש  םיחטשה  לע  ונבנש  םינבמה  יבגל 
.ףתושמה שוכרה  יבג  לע  תונבל  תלוכיה  ןיינעב  םג  תומכסה  וללכנ  רכמה  םכסהב  םלוא , ףתושמ ." שוכר   " לש דמעמב  רתונ  ףתושמ 
הרכוה ףתושמה  שוכרה  לע  תונבל  תלוכיל  סחיב  תוברל  הינבה , תויוכזב  שומישה  ןפוא  ןיינעב  תויזוח  תומכסהל  עיגהל  תלוכיה 
עורגל העינמ  ןיאש  ףתושמה  שוכרה  לש  םיקלח  לע  תונבל  תיאשר  הבישמה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ךכיפל , .תירשפאכ  הקיספב 
תודיחיל הלא  םיקלח  דימצהל  תיאשר  איהשכ  תוידיתע , הינב  תויוכז  לש  לוצינ  הינבב  ןיאש  דבלבו  תוגגה , םהבו  קוחה  יפל  םתוא 

קלחכ ובשחי  הלא  םינבמו  יבולה  ןוגכ  ןידה  יפ  לע  םדימצהל  ןתינ  אלש  םיפתושמ  םיחטשב  תונבל  תיאשר  הניא  הבישמה  .תורחא 
.ףתושמה שוכרהמ 

: תכרעמ תרעה 

קוח יכ  יוארו  ןיעקרקממ , דרפנ  יתלב  קלחב  רבודמ  היינבה , תויוכז  אשונ  לכ  תא  הקיקחב  רידגהל  תעה  העיגה  יכ  הארנ 
'. ודכו ןמושיר  ךרדו  םוקמ  אשונ  ללוכ  ולא , תויוכזל  םג  תשרופמו  הרורב  הרוצב  סחייתי  ןיעקרקמה 
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? הילא ודמצוה  רשא  תויוכזהמ  דרפנב  הרידב  הקסע  עצבל  ןתינ  םאה 

' חאו שטיוד  לאירבג  "ד  וע נ ' חאו ' שולא  קחצי  ה"פ 21193-07-15  ךילה : רפסמו  םש 

.יבערש לאננח  טפושה  בכ ' ינפב  הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

31.10.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל  םיעבתנה : ב"כ 

.הירהנ בולוקוס 15 , בוחרב  שוגב 18171  הקלחב 28/5  יונבה  ףתושמ  תיב   : סכנה יטרפ 

לש םילעבה  היה  אוה  עבותה , תנעטל  .ףתושמה  תיב  גגב  עבותה  לש  תונעטנ  תויוכזב  קסוע  וז , הנעבות  אושנ  םידדצה  ןיב  ךוסכסה 
םילעבה ימ  איה , וז  הנעבותב  תקולחמבש  הלאשה  .ומצעל  רמש  וב  תויוכזה  תאש  הרידל , דומצ  היהש  גגה  אלל  רכמ  התוא  הריד 

.הילעבכ םויכ  םושרש  ימ  וא  הרידה  תא  רכמ  רשא  עבותה  גגב , תויוכזה  לש 

קוחל ףיעס 55  תוארוהל  םאתהב  םיאנת ? הזיאב  ןכ   םאו  הרידל , גגה  תדמצה  תא  דירפהל  תיקוח  ןתינ  םאה  קדב  טפשמה  תיב 
, ףתושמ תיב  ותוא  לש  ףתושמה  שוכרב  םיוסמ  יתלב  קלח  דומצ  ףתושמ  תיבב  הריד  לכל  יכ  עבקנ ,  1969 "ט –  כשתה ןיעקרקמה 

דרפנב ףתושמה  שוכרב  הקסעל  ףקות  ןיאו  הילא , דומצה  ףתושמה  שוכרב  קלחה  לע  םג  לוחת  איה  הרידב  תישענש  הקסע  רשאכ 
תמיוסמ הרידל  דומצ  היהי  ףתושמה  שוכרה  לש  םיוסמ  קלחש  ןונקתב  עובקל  םיאשר  תורידה  ילעב  יכ  עבקנ , ןכ  .הרידה  ןמ 

.דמצוה הילאש  הרידה  ןידכ  רבד  לכל  ונידו  ףתושמה , שוכרל  עגונב  הז  קרפ  תוארוה  וילע  ולוחי  אל  הזכ  הרקמבו 

ןיא וזכ  הקסע  לכו  הילא , דומצה  ףתושמה  שוכרב  קלח  אלל  הרידב  הקסעל  ףקות  ןיא  יכ  הלוע , ןיעקרקמה  קוח  ףיעסמ 55(ב) ל
ךרעיש םכסה  יפ  לע  ריידל  ריידמ  דמצומה  קלחה  לש  הרבעה  היפל  האצותל , ליבוהל  ידכב  ךכב  ןיא  תאז , םע  דחי  .ףקות  הל 

תינולפ הרידמ  וא  תרחא  הרידל  תחא  הרידמ  דמצומה , ףתושמה  שוכרהמ  קלח  לש  וזכ  הרבעה  .יטפשמ  ףקות  תרסח  איה  םהיניב 
ןיעקרקמה ו- קוח  ףיעס 62(א1) ל האר   ) ףתושמה תיבה  םושיר  וצ  ןוקית  הנועט  ךא  תירשפא , איה  יללכה , ףתושמה  שוכרל  הרזחב 

, תינולפ הרידל  דמצוהש  םיוסמה  שוכרהמ  םיוסמ  קלח  תדרפה  קוח , יפ ה לע  עצבל  ןתינ  אל  םלוא  ןיעקרקמה ,) קוחל  ףיעס 145 
(. קוחל ףיעס 55(ב)   ) ףקות תרסח  איה  וזכ  הקסע  לכו  יללכה , ףתושמה  שוכרל  ותרזחה  וא  תרחא  הרידל  ותרבעה  אלל 

יפ לע  אל  הרידהמ , גגב  תויוכזה  תא  דירפהל  ןתינ  יכ  וחיכוה  אל  םיעבותה  יכ  עבק  טפשמה  תיב  רשאב  התחדנ , העיבתה  אנד  ןיינעב 
.ףתושמה תיבה  ןונקת  יפ  לע  אלו  קוחה 

: תכרעמ תרעה 

תוינח תרבעהו  רכמל  תוסחייתמה  תואקסעב  רתויו  רתוי  םילקתנ  ונא  תכלוהו , תרבוג  תוינח  תקוצמ  תעב  םויה  לש  "ן  לדנה קושב 
ןכתיי םיסכנה , ילעב  לגעמל  ץוחמ  תויוכז  ילעבל  דבלב , תודמצהב  תואקסע  עצבל  רשפאמ  וניא  קקוחמה  תאז  םע  תויוכז , ילעב  ןיב 

.תומיאתמ תולבגמב  וז , תורשפא  ןוחבל  יוארה  ןמ  רומאה  רואלו 

"א 38 מת טקיורפ  עוציבל  םכסה  תפיכאל  העיבת  תייחד 

' חאו ינושרג  םולש  נ ' חאו ' לקנרפ  דרונאל  : ת"א 49895-04-13  ךילה רפסמו  םש 

.תפצ הליצ  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי , ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

8.11.16 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל   : םיעבתנה ב"כ 

הקלח 1260. שוגכ 6212  עודיהו  ביבא  לתב  סקנפ 13-11  בוחרב  יוצמה  םירוגמ , ןיינב   : סכנה יטרפ 

םכסה לע  םותחלו  רשקתהל  הלועפ , ףתשל  ביבא , לתב  ןיינבב  תוריד  ילעב  םיעבתנה , תא  בייחיש  יתרהצה  דעסל  הנעבותב  ונניינע 
"א 38. מת ןיינבה ע"פ  קוזיחל  טקיורפ  עוציב  ןיינעב  םיעבותה  םע 

"א מת טקיורפ  לש  ומודיק  םשל  ןיינבה , ירייד  םע  םואיתב  םינש  רפסמ  ךשמב  ולעפ  יכ  ונעט  ןיינבב , רייד  וניה  םהמ  דחאש  םיעבותה ,
םיעבותה יכו  הינב , רתיה  תלבקל  השקב  לע  ומתח  ףא  םיעבתנה  יכ  תובר , תואצוה  ואיצוה  תונוש , תולועפ  ךכ  םשל  ועציב  , 38
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תוביסנב יכ  ונעט  םיעבותה  .ילאמרופ  םכסה  חסונ  םמעטמ  "ד  ועל וריבעה  ףאו  םכסה , תתירכל  םדקתמ  "מ  ומ םיעבתנה  םע  ולהינ 
םימזיכ קוזיחה  טקיורפ  תא  עצבל  םיאכזה  םיעבותה  יכ  ךכיפלו –  םהיניב , בייחמ  יטפשמ  רשק  לע  םתעדב  ורמג  םידדצה  הלא ,

.לעופה לא  ואיצוהלו 

הלש רוזח " - לא תדוקנל ה" סחיב  תומיוסמו  תעד  תורימג  םידדצל  סחייל  ןתינ  אל  יכ  טפשמה  תיב  עבק  הזוחה , תתירכ  תייגוסל  עגונב 
, בייחמ הזוחכ  םידדצה  ידי  לע  םתחנ  אלש  הזוחל  סחייתהל  ןתינ  אל  יכו  רתיהל , השקבה  לע  םיעבתנה  תמיתח  םיעבותה –   ונעט 

.םינמזה תוחולו  תורידה , ילעבל  הרומתה  תונוחטבו , תויוברע  םזיה , תוהז  ןוגכ  םייתוהמ  םיטרפ  וב  םירסח  רשאכ 

תוארוהל םאתהב  תרכנ , היה  וליא  ילאמרופה ," םכסה  תא ה" םיעבתנה  לע  ףוכאל  היה  קדוצו  יואר  םאה  ןחב  ףא  טפשמה  תיב 
קוחל ףיעסב 3  םיעובקה  םיגייסה  לכ  םימייקתמ  ונניינעב , יכ  עבקו  "א-1970 , לשת הזוח ,) תרפה  לשב  תופורת   ) םיזוחה קוח 

.תופורתה

םינשב וכרענש  םייתוהמהו  םייתועמשמה  םייונישה  רואל  עוציב , רב  וניא  ילאמרופה  הזוחה  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  תישאר ,
תיב ידי  לע  םכסהב  םייונישו  תומלשה  וכירצי  הלא  םייוניש  יכ  הדבועהו  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתל  עגונה  לכב  תונורחאה 

.ותפיכא לע  תורוהל  תנמ  לע  טפשמה ,

, םידדצה ןיב  קודה  הלועפ  ףותיש  ךירצת  ילאמרופ  םכסהה  תפיכא  יכ  קלוח  ןיא  ןכש  ונניינעב , לח  ישיאה " תורישה  גייס   " םג עבקנ ,
םישדוח לש  בר  רפסמ  ךשמיי  יכ  רעשל  ןתינש  בכרומ  הינב  ךילהב  רבודמ  יכו  םהיניב , ומכסוהו  ומלשוה  םרט  םיבר  םיטרפש  העש 

.םייק וניאש  ןומא  םידדצה , ןיב  ןומא  יסחי  םישרדנ  ועוציב  ךרוצלו 

לש הריבס  יתלב  הדימ  שרוד  הפיכאה  וצ  עוציב  וב  בצמב  וניינע  הז  גייס  .ונניינעב  לח  חוקיפה " גייס   " םג יכ  עבוק  טפשמה  תיב 
ףותיש תדימו  הפיכאה  וצ  עוציבל  יופצה  ןמזה  ךשמ  תשקבתמ , ותפיכאש  םכסהה  תובכרומ  רואל  תאז  טפשמה , תיב  דצמ  חוקיפ 

.םידדצה ןיב  שרדנה  הלועפה 

הז רשקהב  .ונניינעב  םייקתמ  םידדצה , תולהנתהו  תוביסנה  לולכממ  עפשומה  קדצה ," גייס   " םג יכ  טפשמה  תיב  עבוק  ףוסבל ,
תופכל עבותל  רשפאמה  קפסב ) לטומ  רומאכ  ופקותש   ) םכסה לש  הפיכא  םולהל  השק  " ךכ : רתיה  ןיב  טפשמה  תיב  עבוק 

( םידדצה ןיב  ומכוס  םרטש   ) םייוניש ןהב  ךורעלו  תורידב  תודובע  עצבל  םהיתורידל , ותסינכ  תא  תוריד  ילעב  לע  וחוכמ 
+ גג  ) הינבה תפסותמ  םיחוור  תפירגל  ויתויפיצ  תא  שממל  אוה  לכויש  ידכ  לכה  לטובמ , אל  ןמז  ךשמב  םחרוכ  לעבו 

האצותכ תורידב , תיניינקה  תוכזה  ילעב  םיעבתנל , ומרגייש  םיקזנה  .םהל  ונתינש  הינב  ירתיהל  םאתהב  םיפתרמ )
.הפיכאל ותשירד  החדת  םא  עבותל  הרואכל  םרגייש  לוועה  לע  רועיש  ןיאל  םילוע  םנוצרל  דוגינב  םכסהה  תפיכאמ 

". יפסכ ןדמואל  םינתינה  עבותה  לש  ויקזנל  דוגינב  תאז  אדירג , םיילכלכ  קר  םניאש  םיעבתנל  ומרגיש  םיקזנב  רבודמ 

 ₪. לש 150,000 ךסב  "ד  וע תחרט  רכשב  בויח  ךות  העיבתה , תא  טפשמה  תיב  החד  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

רתי לקשמ  ןתיל  שי  םנמאו  חרכה  הניהש  תינכתב  רבודמ  יכ  עבקו  "א 38  מת תא  סנ  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  הלעה  הנורחאל  םנמא 
טפשמה תיב  רומאכ , הקסעב  רשקתהל  תויוכז  ילעבמ  דבכנ  קלח  לע  ףוכאל  ןתינ  אל  תאז  לכב  יכ  הארנ  םלוא  תושקב , רושיאל 

.ריבס אלכ  הז  םכסה  עוציב  תפיכאו  תירשפא , יתלב  טעמככ  וז  המישמ  האר 

תדרפנ תיטפשמ  תוישיא  םיווהמ  תסנכ  תיבב  םיללפתמ  םאה 
ןגומ רייד  תונפל  ןתינ  יתמו  ריידה  תנגה  קוח  ךרוצל 

' חאו איבל  היחרז  רימז נ ' תימלוש  :  ת"א 5434-10-14  ךי לה רפסמו  םש 

.טפאה הלמרכ  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי , ביבא  לתב  םולשה  טפשמ  תיב    : האכרע

21.11.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל  םיעבתנה :  ב"כ 

.ביבא לת  יקסבוחינרשט 6 , בוחרב  שוגב 6912  הקלחב 14/18  היוצמה  הריד   : סכנה יטרפ   

תב הריד  קוחה ,)" - " ןלהל  ) "ב-1972 לשת בלושמ ,] חסונ   ] ריידה תנגה  קוח  יפ  לע  תנגומ  תוריכשב  בסה ," רימז   " ריכשה תנשב 1977 
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 – ןלהל  ) שוגב 6912 הקלחכ 14/18 , העודיה  ביבא , לת  יקסבוחינרשט 6 , בוחרבש  ןיינבב  הנושארה  המוקב  תאצמנה  םירדח   3
תסנכה תיב  לש  ומשב  רשאכ  איבנה ," ןתנ  בול ע"ש  ילוע  תסנכ  תיב   " ידיל ותולעבב , התייה  רשא  המאתהב ,) ןיינבה " ו" הרידה " "

הרידה תא  שירוהו  בסה " רימז   " רטפנ םימיה  תוברב  .ונא  ונמיב  ףא  לעופו  ךישממ  תסנכה  תיבו  ןומימ ז"ל ," ו" איבל ז"ל "  " ומתח ה"ה
טפשמ תיב  ןד  ןהב  רשא  תונעט , רפסמ  רואל  סכנה  יוניפ  תא  תעבותש  איה  רימז  תימלוש  בגה ' ותשא , רשא  ןבה ," רימז   " ונבל

.ןלהלדכ םולשה 

תדרפנ תיטפשמ  תוישיא  תווהל  םיללפתמ " תצובק   " וא תסנכ " תיב   " לש םתואכז  תניחבל  דבכנה  טפשמה  תיב  הנפ  הליחת 
םיווהמ םניא  םיללפתמ  תצובק  וא  תסנכ  תיב  הקיספל , םאתהב  יכ  עבקו , ןגומ , ריידכ  בשחיהל  הלוכי  קוחה  יפ  לע  רשא  תשרדנה 

.ןגומ רייד  תווהל  םילוכי  םניאו  קוחה  יאנתב  םידמועה  הירבחמ  תדרפנ  תיטפשמ  תוישיא 

איבל  " לש םהינב  םתויהב  םירזגנ , םינגומ  םיריידכ  בשחיהל  םיאכז  םיעבתנה 2-1  םאה  ןחובו  דבכנה  טפשמה  תיב  הנופ  ןכמ  רחאל 
םאתהב קסע " תסנכ כ" תיבל  סחייתמ  טפשמה , תיב  .םינגומ  םירייד  ויה  םה  יכ  תקולחמ  התייה  אל  םניינעבש  ןומימ ז"ל " ו" ז"ל "

לע וא  םמצעב  קסעה  תא  םילהנמ  םה  יכ  חיכוהל , לטנב  ודמע  םיעבתנה 2-1  הרקמה , תוביסנ  יפ  לע  יכ  עבוקו  הקיספה , תונשרפל 
.םירזגנ םינגומ  םיריידכ  בשחיהל  םיאכז  ןכלו  םהיתובא  תריטפ  םוימ  םמעטמ  רחא  ידי 

טלש ולתו  רתיהב  אל  תספרמ  ורגסש  העש  םכסהה  תא  ורפה  םיעבתנה  יכ  תעבותה , הנעט  תא  ןוחבל  טפשמה  תיב  הנופ  תינש ,
היה יכ  תוארהל  שי  יוניפ , תליע  הווהמ  הרפהה  יכו  םכסהה  רפוה  ןכאש  תוארהל  תנמ  לע  יכ  ןייצמ , טפשמה  תיב  .םכסהל  דוגינב 

.סכנה יוניפ  תא  שורדל  ריכשמה  יאכז  יאנתה  ותוא  תרפהב  עבק  ןכא  םכסהה  יכו  רפוה , רשא  םכסהב  יאנת  םייק 

םגה בסה " רימז   " ידי לע  ורשואו  תנשב 1977  רבכ  וכרענ  טלשה  תיילתו  תספרמה  תריגסש  טפשמה  תיב  עבק  תודבועה , רואל  ךכ 
.יוניפ תליע  תעבותל  המק  אלו  םכסהה  תא  ורפה  אל  םיעבתנה 2-1  ךכשמו  םכסהה  תוארוהל  דוגינב  ויהש 

.יוניפ תליע  הווהמ  וז  הרפהו  םכסהה  תא  םיעבתנה  ורפה  "ד , כש םולשתב  םימי  םייתנש  ןיב  רוחיאב  יכ  תעבותה , הנעט  תישילש 
הכפה םולשתה  תקספהש  תוארהל  שיש  אלא  יוניפ  תליע  תווהל  ידכ  "ד  כש םולשת  יאב  יד  אל  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  הז  רשקהב 

יאו תונבה  יאמ  עבנ  רשא  םולשתב  בוכיע  רצונש  ךכ  לע  תודיעמ  תוביסנה  יכ  דבכנה , טפשמה  תיב  עבק  םאתהב  .עבק  לש  ןיינעל 
יוניפל הליע  הווהמ  וניא  ןכ  לעו  ואולמב , רדסוה  םולשתה  רשאכ  ןכש  לכ  אל  עבק , לש  ןיינעכ  םולשת  יא  הווהמ  וניא  רשאו  םירדס 

םיעבתנה 2-1.

 ₪. יוושב 20,000 םיעבתנה  תואצוה  תא  תעבותה  לע  ליטהו  העיבתה  תא  טפשמה  תיב  החד  רומאה  רואל 

: תכרעמ תרעה 

, םעפ ידמ  ולא  תויוכזל  םישרדנו  תטעובו  היח  ןיידע  וז  יכ  הארנ  תנגומה , תוריידה  תקיקח  תעמ  םינש  לש  תובר  תורשע  ףולח  תורמל 
אל םינוש , םיגוסמ  תויוכז  ילעב  ןיב  םיכוכיח  תרצויש  וז  האירב  אל  םיסחי  תכרעמל  עבק  לש  ןורתפ  רוציל  תעה  העיגה  יכ  ןכתיי 

'. ודכו תידדה  הריכמ  ודדועי  הב  הפוקת  ומכ  ריידל , ןהו  סכנה  ילעבל  ןה  ריבס  שומיש  תרשפאמ 

 

, ןיד יפ  לע  ןכ  תושעל  הבוח  רדעהב  הרשואו  המסרופש  הלקה 
החבשה לטיהב  בויח  ךרוצל  סמ  עוריא  הווהמ  הניא 

הננער היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב "ן  לדנ לוחכה  עוברה  תרבח  ררע 8108/12   : ךילה רפסמו  םש 

.רפלא תינור  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ , זוחמ  הינבו –  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

13.10.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.ודאר ןמפואק  "ד  וע לוחכה , עובירמ  ןייטשדלוג  ילא  רימת , הנפד  "ד  הוע תררועה : ב"כ 

שרגמ 4/1. הקלח 4  שוגכ 7657  םיעודיה  הננערב , ןמציו 8  בוחרב  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

הלחה תירוטוטטסה  תינכתה  יכמסממ  קלח  הווהמה  החנמ , דמעמב  יוניב  חפסנב  עובקה  יוניבה  ןפואמ  תונשל  שקיב  רתיה  שקבמ 
, ךכ םשל  .תומוק  ןב 20  דחא  הנבמ  ותושרבש  שרגמה  יבג  לע  םקוי  תומוק כ"א , ינב 15  םינבמ  ינש  םוקמבש  ךכ  ןיעקרקמה , לע 

הטלחהה תרגסמב  םלואו , .הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 149  יפל  העדוה  םסרפל  תימוקמה , הדעוה  ידי  לע  רתיהה  שקבמ  שרדנ 
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ךכל יא  .הלקה  הווהמ  שקובמה  יונישה  ביכר  יכ  הנטקה " ךתב  לחר  ןיוצ ב" אל  יוניבה , יוניש  תא  תללוכה  רתיהל  השקבה  רושיא  לע 
? החבשה ללוחמ  עוריא  הווהמ  יוניבה  חפסנמ  יונישה  רושיא  םאה  הלאשה  התלע 

יוניש רושיא  יכ  עבקנ  התרגסמב  העירכמ , תיאמש  לש  התערכה  לע  ררע  וניהש  ונינפבש –  ךילהב  הנודנש  תירקיעה  היגוסה  יהוז 
.החבשה לטיהב  תובח  םיקמה  חיבשמ , עוריא  הוויה  יוניבה 

, ןיינעב תבייחמ  הכלה  העבקנ  םרטש  ףא  יכ  התטלחהב , ררעה  תדעו  הנייצ  החנמ , יוניב  חפסנמ  הייטס  םשל  הלקהב  ךרוצה  ןיינעל 
הלקה םוסרפ  הכירצמ  הניא  החנמ , יוניב  חפסנמ  הז , ללכבו  תינכתב , תוחנמ  תוארוהמ  הייטס  ללככש , איה  תלבוקמה  הדמעה 
םסרפל םא  שממ ) לש  הבוח  ידכל  תולעל  םימיוסמ  םירקמב  יושעה   ) תעד לוקיש  תימוקמה  הדעוול  תאז , םע  דחי  .קוחל  םאתהב 

הייטסה תדימו  תינכתב  ןהלש  טוריפה  תמר  תוחנמה , תוארוהה  יפואל  בל  םישב  תאזו  תוחנמה , תוארוההמ  הייטסה  רבד  תא 
.ןהמ תשקובמה 

יוניבב השקיבש  יונישה  תא  םסרפל  תררועהמ  שורדל  םוקמ  היה  ןכא  ןיינעה  תוביסנב  םא  הלאשה  ונניינעב , יכ  הנייצ  ררעה  תדעו 
הטונ הניא  וז  ררע  תדעו  יכו  החבשה , לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעווכ  ררעה  תדעו  לש  התוכמס  רדגמ  תגרוחה  הלאש  איה  החנמה ,

.יושירה ךילהב  תויקוח  - יא םירבדה  ינפ  לע  תטלוב  וב  םוקמ  אלא  יושירה , ךילה  תויקוח  תלאשב  ברעתהל  ללככ 

ךתב לחרב  הסחייתה  אל  ללכ  רתיהל , השקבה  רושיא  לע  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  ונניינעב , יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  םוקמ , לכמ 
הלקהה םוסרפ  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  הז , ןיינעב  הז .) יוניב  יונישל  סחיב  ךרענש  םוסרפה  ףא  לע   ) הלקהכ יוניבה  יונישל  הנטקה 

יכ ףסונב  העבק  ררעה  תדעוו  החבשה , ללוחמ  עוריא  ומצעלשכ  אוה  ןיא  םלוא  הלקה , לש  הרושיא  ךרוצל  ןושאר  בלש  אלא  וניא ,
.החבשה לטיהב  תובח  ונניינעב  הרצונ  אל  יכ  אליממו –  סמ , עוריא  ונניינעב  רצונ  אל  יכ  עובקל  ךכב  יד 

ךרוצל סמ  עוריא  הווהמ  הניא  ןיד , יפ  לע  ןכ  תושעל  הבוח  רדעהב  הרשואו  המסרופש  הלקה  יכ  ררעה , תדעו  העבק  ךכמ , הריתי 
יכ איה  תטלושה  הדמעהש  הדבועה  חכונ  ןכ , לעו  ןיעקרקמה , יווש  תא  תולעהל  ידכ  הב  שי  םא  ףא  תאזו  החבשה  לטיהב  בויח 

הדעוה ידי  לע  הטלחהה  תלבק  םצעב  ןיאש  ירה  ףיעס 149 , יפל  הלקה  םוסרפ  תבייחמ  הניא  תינכתב  תוחנמ  תוארוהמ  הייטס 
.תישילשה תפסותב  ותרדגהכ  החבשה  ללוחמ  עוריא  לש  ומויקל  היאר  תווהל  ידכ  תימוקמה 

חפסנמ הגירחה  רושיא  ןיגב  החבשה  לש  המויק  ןיינעב  העירכמה  תיאמשה  תעיבק  תא  ררעה  תדעו  הלטיב  רומאה , סיסב  לע 
.יוניבה יוניש  רושיא  ןיגב  החבשה  לטיהב  תובח  תררועל  המק  אל  ןיינעה , תוביסנב  יכ  העבקו  יוניבה ,

: תכרעמ תרעה 

הלקהב רבודמ  ןיא  םא  םג  יכ  הארנש  ירה  הז , יוניבב  יתועמשמ  יוניש  רוציל  םישקבמ  םלואו  דבלב  החנמ  וניה  יוניב  םהב  םירקמב 
אלא תומלעתה  ושוריפ  ןיא  החנמ  ןיידע  יכ  ועבק  תוכלההו  הקיספה  ןכ  לעו  תיתועמשמ , עוגפל  לולע  יתוהמ  יונישש  ירה  תינכתמ ,
תינכת בלשב  דוע  החנמ  יוניב  תויהל  דגנתהל  ךכיפל  לוקשל  שי  תואדוו , רואל  גורחל , הביס  רדעהב  וז , היחנה  ןוויכב  ךליל  שי  ןיידע 

.בייחמכ רדגוי  יכ  שקבלו 

 

 

חיבשמ עוריא  הווהמ  אל  תויבלש  יונישל  תיזוחמ  הדעו  תטלחה 

תרצות קווישל  יפותיש  זכרמ  הבונת  ןורשה נ ' תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ררע 85263/12  ךילה : רפסמו  םש 
"מ עב לארשיב  תיאלקח 

.לייא תליג  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  החבשה , ילטיהו  םייוציפ  היינבו , ןונכתל  ררע  תדעו   : האכרע

21.9.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.רטסיוט רפע  "ד  וע  : הבישמה ב"כ 

.ןורשה תמרב  יטיס , המניסה  תולילג , רכמ  בר  םחתמ   : סכנה יטרפ 
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דעומל ןוכנ  בשחל  בייחמה  החבשה  עוריא  הווהמ  תינכתב , העבקנש  תויבלש  יונישל  תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  םאה 
.ררעה תדעו  ינפב  הדמעש  הלאשה  וז  תינכתה ? רושיא  בקע  הרצונש  החבשהה  אולמ  תא  הטלחהה 

תרכינ תויוכז  תפסות  ןיעקרקמל  הקינעה  רתיה  ןיב  רשא  /616/א/3 , שר תינכת  ןיעקרקמה  לע  הרשוא  הרקמה , תוביסנב 
ןונכתה קוח  לש  ונבומב  אל   ) תינכת רושיא  היהי  המוחתב  הינב  ירתיה  ןתמל  יאנת  יכ  העבק  תינכת  התוא  תאז , םע  .הקוסעתל 

ףלחמה לש  עוציב  תלחתה  תחטבהו  הרובחתה  דרשמ  רשואתש ע"י  ףלחמ  עוציבל  התטלחהב ) ררעה  תדעו  השיגדהש  יפכ  הינבהו 
.בלש ותואל  ורשואש  םיפסונה  םייתרובחתה  תונורתפה  לש  עוציבה  תמלשהו 

לש 4,500 מ"ר שומימ  תרשפאמה  הטלחה  תיזוחמה  הדעוה  הלביק  תימוקמה , הדעוה  תצלמה  רחאל  רומאה , יאנתה  תורמל 
רוקמב ךכ  םשל  ועבקנש  םייתרובחתה  םיאנתב  תולת  ילבו  ידימ  ןפואב  תררועה  לש  החטשב  הקוסעתל  םיירקיע  םיחטשל 

.תימוקמה הדעווהמ  החבשה  לטיה  תמושו  הינב  ירתיה  תררועה  הלביק  תאז , תובקעב  .תינכותב 

עירכמה יאמשהש  אלא  .תובחה  תא  המיקמה  הלקהב  רבודמ  יכ  תימוקמה  הדעוה  הנעט  עירכמה , יאמשה  ינפב  להנתהש  ךילהב 
בקע תויוכזה  לש  ידימ  שומימ  הרשפא  אל  םא  םג  החבשהה , תא  הרציש  איה  תינכתה  אליממו  הלקה  הנתינש  החכוה  אל  יכ  עבק 

.יתרובחת ןורתפ  תרדסהב  ךרוצה 

עוריאה אוה  תינכתב  תויבלשה  יונישל  תיזוחמה  הדעוה  רושיא  אקווד  יכ  הנעטו  התדמע  תימוקמה  הדעוה  התניש  שגוהש , ררעב 
אלש תונעט  יבגל  תערכמ , המושב  םגפ  לש  הנעט  לבקל  השק  ןכש  הררע , תא  תוחדל  ידכ  ךכב  יד  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  .חיבשמה 

.הפוגל םג  וז  הדמע  החוד  איהש  העבק  ררעה  תדעוו  םוקמ , לכמ  .עירכמ  יאמש  ותוא  ינפב  ולע 

" ןור קילא  ו" "מ 2866/14 ) רב " ) ןלזוג (, " 505/15  / "מ רב " ) ןדרק לפוא   " תוכלהב ןוילעה  טפשמה  תיב  תקיספ  תא  הרקס  ררעה  תדעו 
תיטרקנוקו תימוקמ  ראתמ  תינכתב  תונקומ "  " תויוכזב רבודמ  הבש  היצאוטיס  ןיבש  לדבהה  לע  הריבסהו  "א 3002/12 ) ער )

תיטרקנוק תינכתב  רבודמ  אל  הבש  היצאוטיס  ןיבל  "מ ,) חה תונימז –  לש  הלאש  אלא  ולבקתה , םאה  לש  הלאש  ןיאו   ) ונניינעבכ
.ןתלבק םצעל  רשאב  תואדוו  יאו  הננע  תמייק  זאש  הלקה , וא  תונתומ ו/ תויוכז  וא  ו/

תא תכפוה  הניא  הב  ועבקנש  רתיה  ןתמל  םיאנתב  דומעל  שי  תינכתה  תא  שממל  תנמ  לעש  הדבועהש  השיגדה , ררעה  תדעו 
ויה ולש  השיגדה  ררעה  תדעו  וזמ , הרתי  .ל  " נה הקיספהו  ןור " קילא   " ןיינעב ןידה  קספ  לש  ונבומב  תונתומ  תויוכזל  החוכמ  תויוכזה 

ןיגב תינכתה  רובע  החבשה  לטיה  םולשת  תשרוד  תימוקמה  הדעוה  התייה  תיזוחמה , הדעוה  תטלחה  ינפל  ןיעקרקמה  םירכמנ 
םירדסה םתוא  לשב  םינש  יצחו  ששב  תויוכזה  שומימל  היחד  ןתניהב  םג  יכ  העבק  תערכמה  המושה  רשאכ  טרפב  הז , שומימ 

 ₪. ןוילימ הרשעכב  ןיעקרקמה  תא  וז  החיבשה  םישרדנ , םייתרובחת 

החבשה לטיה  תובגל  םוקמ  שי  ללככש , רובסל  הטונ  איה  ןור ," קילא   " תכלה חכונל  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו  התטלחה , ףוסב 
, תאז םע  .תויוכזה  לש  ןתונימז  תמדקהב  הרקיעש  הטלחה  רומאכ –  רתיה  ןתמל  םיאנת  לוטיב  לע  הטלחה  תלבק  םע  םילשמ " "
יבגל ררעה  תדעוב  תגהונש  תושימגל  רבעמ  הברה  ךכב  היהיש  םושמ  הז , ןיינעב  ךכב  עובקל  האצמ  אל  איהש  הנייצ  ררעה  תדעו 

.ירוקמה תונעטה  בתכב  ולעוהש  ולאל  רבעמ  תונעט  תפסוהל  תורשפא 

: תכרעמ תרעה 

לע וא  עקרקב  הלחה  תינכת  לע  ועבקנ  : " ןמקלדכ עבוק  ןוקית 101 , תרגסמב  ףסוותהש  היינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 145(ג1 )
רתיה תימוקמ  יושיר  תושר  ןתת  אל  תויתשת , תמקהב  וא  םיכרד  תלילסב  העוציב  תיינתה  ןיינעל  העוציבל , םיעגונה  םיאנת  ןיינב 
ןתינ יכ  ענכושש  דבלבו  ךמסומה , ןונכתה  דסומ  תאז  רשיא  ןכ  םא  אלא  םירומאה , םיאנתה  ואלומ  אל  םא  שומישל , וא  הדובעל 

דסומ ךמסומה – " ןונכתה  דסומ  , " הז ןיינעל  םיאנת ; םתוא  יולימ  אלל  םג  םירומאה  םיאנתה  ועבקנ  ןהלשבש  תורטמה  תא  גישהל 
". תימוקמ הדעו  טעמל  תינכתה , תא  רשיאש  ןונכתה 

.ל " נה קוחה  תארוה  חוכמ  ןונכתה  דסומ  לש  הטלחה  תלבק  תועצמאב  רתיה  ןתמל  ועבקנש  םיאנת  לוטיבל  לועפל  ןתינ  ךכיפל ,

םאה החבשה ? ללוחמ  עוריא  םושמ  "ל , נה ףיעסה  חוכמ  רתיה  ןתמל  םיאנת  לוטיבל  עגונב  ןונכתה  דסומ  רושיא  תלבקב  שי  םאה 
? ףסונ חיבשמ  עוריא  רוציל  הלוכי  קוחב  ועבקנש  םיחיבשמה  םיעוריאה  ןממ  הניאש  קוח , תארוה 

תכלה תא  השעמל  ולטיב  ררעה , תדעו  תטלחהב  וניוצ  רשא  ןור " קילא   " ןיינעב ןידה  קספו  םילשמ "  " לטיה תייבג  לש  ןורתפה  םאה 
םיחטש בושיח  תונקת  חוכמ  תוריש  יחטש  תפסותל  תימוקמ  הדעו  תטלחה  עבקנ ש התרגסמב  "א 8538/99) , ער " ) טסלפמס "

תינכת לש  תוארוה  הנשמה  קוחה  חוכמ  הטלחהב  רבודמ  הז  הרקמב  ןכש   ) החבשה הרצי  ךכ  ךותבו  תימוקמה , תינכתה  תא  התניש 
(? תימוקמ
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.החתפל ועיגיש  דע  ןמז  לש  ןיינע  קר  הזש  הארנ  ונל  םלוא  הלעמ , תויהתה  לכל  סחייתהל  הלכי  אל  םנמא  ררעה  תדעו 

 

 

? רתיה תלבק  אלל  תינכת  םאות  שומיש  עצבתמ  רשאכ  שומימה " דעומ   " והמ

םילשורי הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעווה  המלש נ ' רינבס  ררע 20/16   : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  החבשה  ילטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

20.11.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.תנבל ןח  "ד  וע ררוע : ב"כ ה

.םילשורי ךורב , רוקמ  תנוכשב  ןיעידומ 24 , בוחרב  היוצמה  םירוגמ  תריד   : סכנה יטרפ 

רושיא םרט  םירוגמ  יכרצל  שומישו  היינב  לע  רבודמ  וב  הרקמב  שומימה " דעומ   " והמ איה , הז  ררעב  הנודנש  הנושאר  תירקיע  היגוס 
? הינבה רתיה  תאצוה  דעוממ  וא  תינכתה  רושיא  דעוממ  הנמנ  שומימה  דעומ  םאה  .םירוגמל  שומיש  תרשפאמה  תינכת 

העבק איה  םילשורי , הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןאינונה נ ' היתב   035/14 תמדוק , הטלחהב  רבכ  יכ  תנייצמ  ררעה  תדעו 
לש ךרדב  שומימ  דעומכ  היינבה , תרשכה  תא  תרשפאמה  תינכת  רושיא  רחאל  תיקוח , אל  היינבב  םירוגמ  ךשמהב  תוארל  ןיא  יכ 

תונשרפה תא  רשפאמכ  םייקה  קוחה  חסונב  תוארל  ןתינ  יכ  הרובס  הניא  איהש  םש , העבק  ררעה  תדעו  .לעופב  שומיש  תלחתה 
לופיטל ךלמה " ךרד   " יכ ררעה  תדעו  תנייצמ  ףסונב  .תינכתה  רושיא  דעומל  שומימ  דעומ  עבוקה  הבישמה , ידי  לע  תעצומה 

.םיניירבעה לע  תויפסכ  תויצקנס  םיעבוקה  הפיכאה  יכילה  תועצמאב  איה  החבשה  לטיהמ  היינב  יניירבע  תוקמחתהב 

לש םימעטמ  ונממ  תאז  עונמל  ןיא  תישילשה , תפסותל  ףיעס 19(ג ) יפל  רוטפ  לבקל  יאכז  שקבמ  רשאכ  יכ , ררעה  תדעו  העבק  דוע 
היה רבדה  ירה  תושרדנה , רבעמה  תוארוה  תוברל  הקיקחב , הז  אשונ  רידסהל  שקבמ  היה  קקוחמהש  לככו  היינב  יניירבע  תעתרה 

.השענ

, יכ העבק  ררעה  תדעו  .החבשהה  לטיה  תייבג  דעומב  יוהישו  תונשייתה  איה  ךרוצה , ןמ  הלעמל  ררעה , תדעו  הנד  הב  הינש  היגוס 
עבש לש  תונשייתהה  תפוקת  .שומימ  דעוממ  םינש  עבשמ  הלעמל  ףולח  רחאל  בויח  תעדוה  חולשל  תיאשר  תימוקמ  הדעו  ןיא 
ךכב קפתסהל  ןיא  .ילהנמה  טפשמה  תרגסמב  םג  הטלקנש  תנווכמ  המרונו  ןוילע  ףר  הווהמ  תונשייתהה  קוחב  העובקה  םינש 

". חילצמ תטיש  לועפל ב" תוימוקמ  תויושר  דדועל  לולע  רבדה  ירהש  תונשייתה , תנעט  הלעה  אל  םושינהש 

רשאב .יוהיש  תנעט  תולעהל  םושינה  יאשר  םינש , עבשמ  הרצק  ךא  תיתועמשמ , הפוקת  הפלח  רשאכ  יכ , הדעוה  תנייצמ  דוע 
תילהנמ תושר  לעש  תעבוקה  הקוספה  הכלהל  םאתהב  לועפל  ןוכנ  יוהישה , תנעט  תאלעהל  ןותחתה " ףרה   " ןיינעל עבצא  ללכל 
היהי ןוכנ  וז  הפוקת  ףולח  רחאל  .םינש  שולש  לש  הפוקת  לעמ  תוהתשהל  ןיא  ללככו  ירשפאה  םדקהב  םושינה  בויחל  לועפל 

ךכמ הרצק  הפוקת  ףולח  בקע  ןעטתש  יוהיש  תנעט  תאז , תמועל  .יוהיש  בקע  בויח  לוטיב  תוביסנה , לולכמ  תניחב  ךות  לוקשל ,
.התלבק תא  םיקידצמה  םידחוימ  םימעט  תולעהל  םושינה  תא  בייחת 

.לבקתה ררעה 

: תכרעמ תרעה 

חיוורמ ףאו  ואטח  לע  םלשמ  אל  הנהנה  היפלש  יעבטה  קדצה  תשוחת  תא  תרתוס  הרואכל  ררעה  תודעוו  טפשמה  יתב  תקיספ 
אל החבשהה  לטיה  ילכו  םינוש  םיכילה  שי  רתיה  אלל  היינב  לע  קקוחמל , וניה  הז  ןיינע  יכ  עבקנ  קדצב  םלוא  החבשה , לטיה  ךסוחו 

.םיילילפה םיכילההו  תוסנקה  ןיבל  םינושה  םילטיההו  םיסימה  ןיב  דירפהל  שיו  וז , הדוקנל  סחייתהל  תנמ  לע  רחבנש  אוה 

 

 ? החבשה לטיהב  בויח  רצויה  סמ  עוריא  הווהמ  רתיהמ  גרוח  שומיש  םאה 

הנויצ סנ  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב םינושאר  תונכשמ  ררע 8159/11   : ךילה רפסמו  םש 
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.םייח ןבא  בירי  "ד  וע ררעה , "ר  וי בכ ' ינפב  תיזוחמ , ררע  תדעו  האכרע :

30.10.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.ףסוי לאגי  ומאמ , לייא  "ד  הוע תררוע : ב"כ ה

שוגב 3637. תוקלחכ 480-479  עודיה  הנויצ , סנב  םינבה 5  בוחרב  יוצמה  ןיינב   : סכנה יטרפ 

רחסמל רתיה  השקיב  תוקלח 480-479 ,) שוג 3637   ) הנויצ סנב  םינבה 5  חרב ' םירוגמ  ןיינב  תלעב  תררועה , וב  הרקמב  ונל  ןיינע 
.תודעסמו

וניה שרגמל , ןתינש  רתיההש  הדבועה  רואל  םלואו  םירומאה , םישומישה  לכ  תא  תרשפאמ  ( 1/1 סנ  ) םישרגמה לע  הלחה  תינכותה 
.החבשה לטיהב  ררועה  תא  הבייחו  רחסמל ) םירוגממ   ) רתיהמ גרוח  שומישל  רתיה  הקינעה  תימוקמה  הדעווה  םירוגמל  , שומישל 

.בויחה הבוגל  סחיב  ןהו  בויחה  םצעל  סחיב  ןה  שגוה  ונניינעב  ררעה 

יסכנ  85241/11 ת"א )  ) ררעב ביבא  לת  תיזוחמה  ררעה  תדעוו  תעיבק  תא  הצמיאו  בויחה , םצעה  תלאשב  הליחת  הנד  ררעה  תדעו 
תוחנומה תוילכתה  יכ  העבקשכ , לייא ,) תליג  "ר  ויה בכ ' ע"י   ) ביבא - לת הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב םיצורח  די 

עוריאכ תינכתב , ורתוהש  םישומישה  דחא  לש  רתיהמ  גרוח  שומישל  רתיהב  תוארל  תורשפאמ  אל  החבשה  ילטיהב  בויחה  סיסבב 
.חיבשמ ינונכת 

בקע הרצונ  החבשהה  םאה  ןוחבל  שי  יכ  תיזוחמה , הדעווה  העבק  שומימ  לש  בצמל  בויח  תריצי  לש  בצמ  ןיב  הנחבה  םשל 
.דבלב ייושיר  ךילה  בקע "  " וא ןונכתה " תויושר  לש  תיביטמרונ  תוליעפ  "

וא הלקה  ללוכה  רתיה  ןתמ  םג  ךכ  תינונכתה , המרונה  בוציע  לש  הרקמ  יאדווב  וניהש  תינכת  רושיא   " ןיב לידבהל  שי  יכ  העבק , ךכ 
תינונכתה המרונהמ  תוטסל  הרקמ  ותואב  תורשפא  יבגל  הטלחה  לבקמ  רתיהה  תא  ןתונה  ןונכתה  דסומ  ןכש  תינכתמ , גרוח  שומיש 

", הרקמ לכ  תוביסנב  ורתויש  יוניבל  וא  שומישל  רשאב  המרונה  לש  היתולובג  בוציעב  קסוע  השעמלו  ןידה ,) ךכל  רשפאמש  םוחתב  )
עוריאכ ספתנ  וניאש  ליגרה , לולסמב  רתיה  ןתמל  ותוהמב  המוד  רשא  ךילה  תינכת , םאות  רתיהמ  גירח  שומישל  רתיה  ןתמ  ןיבל 

.דבלב שומימ  לש  עוריא  אלא  חיבשמ 

םיסרוה ויה  וב  בצמ  ןיבל  תינכותה , תא  םאות  רשא  רתיהמ , גרוח  שומישל  רתיה  שקובמ  וב  בצמ  ןיב  האוושה  העציב  ררעה  תדעו 
ינשו ליאוה  .גירחה  שומישה  תוברל  תינכותה  תא  םאות  רשא  יפולח  סכנל  הינב  רתיה  ויתחת  םישקבמו  ןיעקרקמב  םייקה  סכנה  תא 
לע קלוח  היה  אל  אלמ , הינב  רתיה  שקובמ  היה  וב  הרקמבו  ליאוהו  גרוחה , שומישל  סחיב  האצותה  התואל  םיאיבמ  ויה  םיבצמה 

ןתמב ףא  תוארל  ןוכנ  יכו  םיבצמה  ינש  ןיב  הפיאו  הפיא  עצבל  םוקמ  ןיא  יכ  ררעה  תדעו  העבק  שומימ , לש  עוריאב  רבודמש  ךכ 
.שומימ עוריאכ  תינכת , םאותה  רתיהמ , גרוח  שומישל  רתיה 

עוריא אלו  שומימ  דעומ  ךא  וניה  תינכת , םאותה  רתיהמ , גרוח  שומישל  רתיה  תאצוהש  העש  יכ  ררעה  תדעו  העבק  רומאה  רואל 
ללכו  ) תינכותה ןיגב  החבשהה  לטיה  םלושש  ךכ  , 1/1/ סנ תינכת  רושיא  רחאל  סכנב  היתויכז  תא  השכר  תררועהו  ליאוהו  סמ 

םעפ החבשה  לטיהב  תררועה  תא  בייחל  םוקמ  ןיא  שומימ ,) דעומ  הוויה  רשא   ) סכנה תשיכר  דעומב  הליכמ ) איהש  םישומישה 
.תפסונ

 ₪, לש 25,000 ךסב  תררועה  תואצוהב  אשית  הבישמה  יכ  העבקו  המושה , הבוג  תלאשב  השרד  אל  ררעה  תדעו  םאתהב ,
.קוחכ "מ  עמ תפסותב 

 

: תכרעמ תרעה 

לעופב דייאתמו , ךלוה  רתיהמ  גרוח  שומיש  לש  ךילה  יכ  האצותל  תוליבומ  אשונב , תומדוקמש  תונוש  קוח  תועצה  ןהו  הקיספה  ןה 
.בר ןמז  דוע  ונמיע  אהי  אל  הז  ילכ  יכ  הארנו  שדח , רתיה  תאצוהב  השעמל  רבודמ 

 

תינכותב רומיש  ןיינבכ  רכוה  אלש  תילכירדאו  תירוטסיה  תובישח  לעב  ןיינב  ןיבש  תוחוכה  יסחי 
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הסירה "א 38- מת תוארוה  ןיבל 

' חאו ןג  תמר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןג נ ' ריאיו  ירימ  ררע 6101/16   : ךילה רפסמו  םש 

.ןודרו יניע  רמת  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  היינבו , ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

27.10.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל  םידדצ : ב"כ ה

הקלח 148. שוג 6205  ןג , תמר  חקור 17  בוחרב  יוצמה  הנבמ   : סכנה יטרפ 

תוארוה חוכמ  רתיהל  השקב  םיאנתב  רשאל  ןג , תמר  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  לש  הנשמ  תדעו  תטלחה  לע  ררע  ונינפב 
 – ןלהל  ) הקלח 148 שוגכ 6205  עודיה  ןג  תמר  חקור 17  בוחרב  ויתחת , שדח  הנבמ  תמקהו  םייק  הנבמ  תסירהל  "א 38 , מת

"(. הנבמה "

תיזוחמה הדעווה  .רומישל  ךרע  לעב  ירוטסיה  הנבמב  רבודמ  יכ  ונעט  רתיה  ןיבו  רתיהל , השקבל  םתודגנתה  ושיגה  םיררועה 
ךרענש רומישה  רקסב  ללכנ  אל  הנבמהו  ליאוה  ךא  ילכירדאו , ירוטסיה  ךרע  לעב  הנבמב  רבודמ  יכ  םיררועה , תנעט  תא  הלביק 

יאנתב הינב  רתיהל  השקבה  תא  רשאל  ןתינש  העבק  הנכהבש , רומישה  תינכתב  רומישל  םינבמה  תרגסמב  ללכנ  אלו  ןג  תמר  ריעב 
.רתאב ירוטסיה  טוליש  בצויש  יאנתב  ןכו  ריעה , תילכירדא  רושיאל  םידקמ  דועית  קית  ןכויש 

.ררעה שגוה  וז  הטלחה  לע 

השקבל תודגנתה  שיגהל  תוכז  ילעב  ויהו  הנבמל  לבוגה  ןיינבב  םיררוגתמ  םיררועהש  העש  יכ  תיזוחמה , הדעוה  העבק  תישאר 
ישממו רישי  סרטניא  ילעב  םה  ןכש  רומישל , הנבמ  ןיינעב  תוברל  הנעט , לכב  תודגנתה  שיגהל  תלדה  םהינפב  החתפנ  הינב , רתיהל 

.תשקובמה הינבהו  הסירההמ  רישי  ןפואב  םיעפשומ  םהו  השקבב 

"(, רומישל םינבמ   – " ןלהל  ) תינכת יפ  לע  רומישל " הנבמ   " ןיב תוניחבמ  "א 38  מת תוארוה  יכ  ררע , תדעו  העבק  םירבד  לש  םפוגל 
תוארוה תועבוקו  רומישל ,)" םניאש  םינבמ   – " ןלהל  ) ילכירדא וא  ירוטסיה  ךרע  לעב  ךא  תינכת  יפ  לע  רומישל  וניאש  הנבמ  ןיבל 

.םינבמה יגוס  ינשל  סחיב  "א 38 , מת תלוחת  תא  תוליבגמה  תונוש 

היבגל ומסרופש  וז  וא  תדקפומה  תרשואמה ,  ) רומישל תינכותה  תוארוהב  תינתומ  "א 38  מת תלוחת  הינב , תפסותל  השקבב 
הדעוה לש  התעד  לוקישל  הנותנ  "א 38  מת תוארוה  תלחה  רומישל , םניאש  םינבמב  רבודמשכ  ךא  קוחל ,) ףיעס 78  חוכמ  תולבגה 

רושיא אוה  גירחהו  הינב , תופסות  ורתוי  אלש  אוה  ללכה  רשאכ  .הדעוה  סדנהמ  לש  תעדה  תווח  תעימש  רחאל  תימוקמה ,
.תופסותה

רומישל הנבמ  ןיב  הניחבמ  הניא  "א 38  מת ןושל  הינבו , הסירה  לש  ךרדב  הינב  תויוכז  תפסותל  השקבב  רבודמ  רשאכ  תאז , תמועל 
.ולא ןוגכ  םינבמ  לע  שדחמ , הינבו  הסירה  ןיינעל  "א 38  מת לש  היתוארוה  הנלחות  אל  יכ  תעבוקו  רומישל  וניאש  הנבמ  ןיבל 

הנלוחת אל  שדחמ , הינבו  הסירה  ןיינעל  "א  מתה תוארוה  ויפל  "א 38 , מתב ףיעס 14א(ו ) יכ  ררעה , תדעו  הז  רשקהב  הפיסוה  דוע 
ךכ םייפולח , אלא  רומישל , םניאש  םינבמל  סחיב  םירבטצמ  םיאנת  גיצמ  אל  רומישל , םניאש  םינבמו  רומישל  םינבמ  לש  םירקמב 
לע ילכירדא ,) ךרע  ול  ןיאש   ) ירוטסיה ךרע  לעב  הנבמב  וא  ירוטסיה ,) ךרע  ול  ןיאש   ) ילכירדא ךרע  לעב  הנבמב  רבודמש  ךכב  ידש 

.לוחי ףיעסהש  תנמ 

תוארוהל םאתהב  ןחביהל  םיכירצ  ולא  יכו  רומישה  יטביה  תא  הלקשש  תינכתכ  "א 38  מתב תוארל  ןיא  יכ  ררעה  תדעו  העבק  דוע 
תופסות תעינמ  וקידצי  וא  "א , מתל ףיעס 14א  תלוחת  תא  וענמי  ילוש  ילכירדא  ךרע  וא  ילוש  ירוטסיה  ךרע  לכ  אל  רשאכ  "א , מתה

.דחוימ ילכירדא  וא  ירוטסיה  ךרע  לעב  הנבמב  רבודמש  יאנתב  קר  רשפאתת  תולבגמ  תלטהו  "א  מתה חוכמ  הינב 

לע בויח  הליטמ  הנבמ , לש  ילכירדא  וא  ירוטסיה  ךרעל  אמלעב  הנעט  וא  היאר " תישאר   " לכ אל  יכ  ררעה  תדעו  העבק  הז  רשקהב 
ורדעה וא  ומויק  תניחבל  יטנוולרה  םרוגהמ  תעד  תווח  םג  לבקל  הדעוה , תסדנהמ  תדמע  תא  העמשש  רחאל  תימוקמה , הדעוה 
תוישממ תויאר  וא  רומאכ , ךרע  לש  ומויק  ןיינעב  תואדוו  תמייק  רשאכ  ךא  רומישל , וניאש  הנבמב  ירוטסיה  וא  ילכירדא  ךרע  לש 

, רומישה יאשונ  תניחבל  יטנוולרה  ףוגה  תדמע  תא  לבקלו  ץעוויהל  תושרה  לע  הבוח  ונניינעב , היהש  יפכ  רומאכ , ךרע  לש  ומויקל 
.רומישל תינכותב  ללכנ  אל  הנבמהש  םגה  תאזו  ןג , תמר  תייריע  לש  תימוקמה  רומישה  תדעו  ונניינעבו -
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תא תולעהלו  דועית  קית  ןיכהל  שי  הנבמה  תסירה  לע  טלחויש  םרט  יכ  תיזוחמה  הדעווה  העבק  תיביטרפוא , תניחבמ  רומאה , רואל 
הנבמה ןיינעב  תימוקמה  רומישה  תדעו  תדמע  תניחבל  תימוקמה  הדעוול  קיתה  תא  הבישהו  תימוקמה , רומישה  תדעוול  השקבה 

.ןיינעב תלכשומ  הטלחה  תלבקו  וילע  "א 38  מת תוארוה  תלחהל  סחיב 

.תואצוהל וצ  אלל  רגסנ  קיתה 

: תכרעמ תרעה 

תורשפאה תא  האיצומ  אמגודל  לש ת"א  רומישה  תינכת  רמשל , השירדה  ןיבל  תונבלו  שדחל  ןוצרה  ןיב  תידימת  תושגנתה  תמייק 
ידכ תושרה  לש  המישרב  יד  םאה  ןונכתה , לש  םינושה  םיבלשל  סחייתהב  הניה  תיתועמשמה  תויתייעבה  "א 38 , מת תוארוה  לצנל 
הבר תובישח  תמייק  ןכלו  תיתייעב  הניה  יוציפל  תורשפא  לכ  אלל  היינב  תעינמב  רתי  שומיש  תושדחתה , עונמלו  ןיינק  תויוכזב  עוגפל 

.ררעה תדעו  תטלחהל 

 

! חמש םירוא  גח  תכרבב  הינעמנ  לכ  תא  תכרבמ  תכרעמה 
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