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לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ   

 

תובוחר תייריע  ץלוש נ ' "מ 56451-02-16  תע ךילה : רפסמו  םש 

.רלוטס םקיחא  טפושה ד"ר  דובכ  ינפב  םיילהנמ –  םיניינעל  טפשמ  - תיבכ ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ספיג סלוקינו  ןמיונ  רואיל  ץיבוקשרה , ביני  םיובלא , רפוע  "ד  הוע  : תרתועה ב"כ       31.01.17 : הטלחהה ךיראת 

הרושיא רחאל  תעצבתמ  תויוכזה  תריכמ  רשאכ  החבשה , לטיהב  אשונה  תוהז  תלאש  התלע  התרגסמב  הריתעב  רבודמ 
. ףקותל תינכתה  הסנכנ  םרטב  ךא  החיבשמה , תינכתה  לש  המוסרפו 

ףקות ןתמל  החיבשמ  תינכת  לש  המוסרפו  הרושיא  חכונ  הייריע , רושיא  תרתועל  קיפנהל  הייריעה  בוריס  רואל  השגוה  הריתעה 
, עדמל ןמציו  ןוכמ  וניהש  הנוקה , יופצ  אבה , שומימה  בלשב  ןכש  תינכתה , ןיגב  לטיה  םולשתמ  קמחתהל  ןויסינב  רבודמ  יכ  הנעטבו 

.הינבהו ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 19(ב)4  יפ  לע  החבשה  לטיהמ  רוטפל  יאכז  אוה  יכ  ןועטל 

תרגסמב .תובוחר  ריעב  תרתועה  יעקרקמ  לע  הלח  וזו  ףקות , ןתמל  /2005/ו  חר תינכת  םויב 22.10.15  הרשוא  הרקמה , תוביסנב 
, ןכמ רחאל  םימי  העברא  .םייקה  היישעתה  קראפל  ךשמהב  שדח , היישעת  קראפ  לש  ותמקה  הננכותו  עקרקה  הרשכוה  תינכתה ,

לש ללוכ  םוכס  תרומת  ןיעקרקמב , היתויוכז  אולמ  תריכמל  ןמציו  ןוכמ  םע  םכסהב  תרתועה  הרשקתה  םויב 26.10.15 
תויוכזה תרבעה  ךרוצל  תובוח  רדעיה  רושיא  הל  קיפנתש  הבישמל  התנפ  םויב 27.10.15 , תרחמל , םוי   ₪. 40,500,000

.ןמציו ןוכמל  תרתועהמ  ןיעקרקמב 

םוכסב וניה  יופצה , החבשהה  לטיה  הבוג  היפ  - לע תינכתה , ןיגב  החבשה  לטיה  תמוש  הבישמה  השיגה  קיתה , לוהינ  ידכ  ךותש  ןיוצי ,
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 ₪. לש 29,201,150

דעומה םאה  החבשהה –  לטיה  םולשתל  תובחה  המק  וב  ןידב , עבוקה " דעומה   " והמ רומאכ , הניה  ןידה , קספב  הנודנש  הלאשה 
? ףקותל תינכתה  הסנכנ  ובש  דעומה  אמש , וא  רכמה , םכסה  םתחנש  ינפלו  תינכתה  הרשוא  ובש 

תליחת םוי   " לש ותעיבק  ןפוא  תא  תעבוקה  הינבהו  ןונכתה  קוח  ףיעס 119(א) ל תארוה  תא  טפשמה  תיב  ןייצ  וירבד , תליחתב 
השימח םותב  איה  הז , ןמיס  יפל  הרשואש  תינכת , לש  התליחת  " ךכ : תעבוקו  החבשהה  תורצוויהל  עבוקה  דעומכ  תינכתה "

ןיבמ הנורחאה  העדוהה  המסרופ  ובש  דעומה  יפל  הרושיא , רבד  לע  ןותעב  וא  תומושרב  העדוה  םוסרפ  םוימ  םימי  רשע 
" .ןותיעב וא  תומושרב  תועדוהה 

ןיינע  " "א 10070/09 שב  ) "ק 3150-06 רפ ו- ןור " קילא   " ןיינע "א 3002/12  ער  ) ןיינעב הקיספהו  קוחה  ןושל  יכ  ןייצ , טפשמה  תיב 
םוסרפ םוימ  םימי  םותב 15  אוה  החבשהה , לטיה  תלוחתל  עבוקה  דעומה  יכ  הנקסמל , םיאיבמו  םירורב , םה  אתרק )"

. תינכותה רושיא  רבד  לע  תומושרב  העדוהה 

התליחת םוי  סמה ,) עוריא   ) םויב 22.10.2015 םימוסרפה  טוקליב  המסרופו  הרשוא  תינכותהש  רחאמ  הרקמה , תוביסנב 
םכסה תמיתחל  רחואמ  הז  דעומ  .החבשה  לטיהב  תובחה  ןיינעל  עבוקה  דעומה  אוהו  םויב 6.11.2015 , אוה  תינכת , לש 

.ןיעקרקמה לש  ידיתעה  שומימה  דעומב  ןמציו , ןוכמ  אוה  וב , בייחש  ימ  ןכ  לעו  תרתועהמ  תויוכזה  תרבעהו  רכמה 

ןמזה קרפ  תא  עדומב  ולצינ  םידדצהש  הדבועה  רתיה  ןיבו  הבישמה , דצמ  ולעוהש  תונוש  תונעט  החד  טפשמה  תיב  ךכ , ךותב 
תוהמה תא  ןוחבל  שי  יכ  החבשה ; לטיהב  תובחה  תריציל  דעומה  אוהש  תינכתה  תליחת  דעומל  רבוע  םתחיי  םכסההש  ךכ  "ל , נה
בויחל הקיקחה " תילכת   " תניחבמ תינויער  הקדצה  תמייק  יכ  תילכלכ ; האנה  הנממ  קיפהל  דיתעה  והימו  הקסעה  לש  תילכלכה 

.דועו לטיהה  םולשתב  תרתועה 

תא לכלכל  ךכבו  תינכתה  לש  ףקותל  התסינכ  ינפל  םהיתויוכז  תא  רוכמל  ןיעקרקמ  ילעבל  רשפא  קקוחמה  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
תיב .ןידה  תוסחבו  ימיטיגל  סמ  ןונכתב  רבודמ  טפשמה , תיב  תטישל  .תינכתה   חוכמ  םייופצה  םיבויחה  לע  םיעדוי  םהשכ  םהידעצ  ,
לש התליחת  דעומב  רשא  ןמציו , ןוכמ  אוה  החבשהה , ןיגב  תילכלכה  תלעותה  תא  קיפמש  ימ  םוי , לש  ופוסב  יכ  ףיסוה , טפשמה 

.ןיעקרקמה לע  םילעבה  אוה  (, 6.11.2015  ) תינכותה

השעש יפכ  קוחה , תוארוה  תא  תונשל  ותוכמסב  ןוכנל , אצמי  קקוחמהש  לככש  טפשמה , תיב  ןייצ  וירבד , ףוסב   : תכרעמ תרעה 
חסונ  ] הסנכה סמ  תדוקפ  תא  ריכזהל  שי  הז , רשקהב  .סמ  םולשתמ  קומחל  תרשפאמה  הצרפ "  " האצמנ םהב  םירחא  םירקמב 

.הנידמה ןמ  סמ  ערגי  אלש  תנמ  לע  םירקבל , תושדח  תנכדעתמה  שדח ,]
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