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.2035/ בב קרב –  ינבל  תינללוכ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

"א 38 מת שומימל  םיללכ  תעיבק  , 501-0339507 סמ ' תינכת  ףיעס 78 , יפל  םיאנת  תעיבק  רבדב  תנקותמ  העדוה 
.קרב ינבב 

.404-0273557 סמ ' הנביל  תינללוכ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

.ביבא לת  םייוגל ,) סנ   ) השדחה רפוע  הוונ  , 507-0141317 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

.ןולקשא םילחנתמה  םחתמ  , 604-0414979 סמ ' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

 – תשלפ תליסמ  "ל 79 - תת סמ ' םייניב  תפוקתב  רתיה  ןתמל  םיאנתו  תימואל  תיתשתל  תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 
.דול ףקוע 

דוחיא /1001/ב – ' למתו /1001/א ' למת סמ ' רוידל  תפדעומ  תוינכת  תדקפה  רבדב  תועדוה  ןג –  תמר  ונוא –  תיירק 
.םילעבה תמכסה  אלל  הקולחו 

תינוריע תושדחתה   – 413/ אק סמ ' תטרופמ  המרב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  ףקות  תכראה  רבדב  העדוה  ונוא –  תיירק 
.ונוא תיירק 

.4348/ את ילאירזע –  זכרמ  תבחרה  תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה    - ביבא לת 

"ו-2017. עשתה תינכתל , תודגנתה  תשגה  ןיינעל  ועוצקמו  ירוביצ  ףוג  תעיבקל  הינבהו  ןונכתה  וצ 

 

הקיספ ינוכדע 
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םיזוח

ןונגנמ עבקנ  אל  רשאכ  רכמ  ימכסהב  הרומתה  ךורעש  "מ –  עב תועקשהו  םיתוריש  הינב  יקרוא  איבל נ ' לאפר  ע"א 7259/15 
.ךורעש

יחרזא

? יתמיא  - רזוח יחרזא  טפשמ  רושיא   - ' חאו ןמפואק  םולש  נ ' חאו ' שריה  הילמע  ה"פ 44467-12-13 

החבשה לטיה 

םידקפנ יסכנ  קוחל  םאתהב  סכנ  תרבעה  םאה    - הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןמחרלא נ ' דבע  ליעמסא  "נ 19461-07-16  מע
"ב? ותה קוחל  תישילשה  תפסותב  שומימ "  " תרדגה ןיינעל  ןידה " חכמ  הרבעה  תבשחנ ל"

ןיינעל תוידיתע  הינב  תויוכז  תשיכר  םילשורי –  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןמגרב  ריאמ  ןושרג  "נ 36090-04-15  מע
. החבשה לטיהב  בויחה 

תועקפה

.תויוכז רוזחשל  םישרדנה  םיאנתה    - ' חאו הפיח  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  נ ' חאו ' יסגול  דוד  "מ 17665-05-16  תע

 

העקפה לבס –  ייוציפ  -  ' חאו הרובחתה  רש  חילמלא נ ' ידע  ה"פ 39012-11-15 

 

ףותיש קוריפ 

.הקולחו דוחיא  תינכת  שומימ  ךרוצל  שרדנה  ףותיש  קוריפ   – ' חאו לגס  רפוע  ץנומדלוג נ ' לשימ  םחנמ  ת"א 25129-07-11 

 

לארשי יעקרקמ  תושר 

יפדוע רובע  םולשת  תלבקל  "י  מר תשירד  תויקוח  לארשי –  תנידמ  "מ נ ' עב ןינבו  תועקשהל  הרבח  ןולא  .ס  ה"פ 53268-06-13 
. הריפח בגא  ורצונש  רפע 

היינבו ןונכת 

תמוש תכירעל  עבוקה  דעומה  ןורשה –  תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןמפוה נ ' הפיו  ןור  המלת   95049/13/ הר ררע 
.רתיהה דעומ  וניה  "א 38  מת ןיגב  ךרעה  תדירי 
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הרומתבו ןלבקל , ןיעקרקמב  ויתויוכזמ  קלח  עקרקה  לעב  רכומ  התרגסמב  רשא  היצניבמוק , תקסע  הניה  תוצופנה  תואקסעה  תחא  .עקרקב 
רכמנש עקרקה  קלח  ןיגב  חבש  סמ  םלשמ  עקרקה  לעב  יכ  היצניבמוק , תואקסעב  לבוקמ  .ןיעקרקמה  לע  רתונש  קלחה  לע  הינב  יתוריש  לבקמ 

דצהמ ןלבקהו  ןלבקהמ  לבקמ  אוהש  הינבה  יתוריש  לע  "מ  עמו עקרקה  ביכרמ  לע  חותיפ  לטיה  סכנה , אולמ  לע  לחה  החבשה  לטיה  ןלבקל ,
.רתונה קלחה  לע  הינב  יתוריש  ןיעקרקמה  לעבל  ןתונו  ול  רכמנה  קלחה  לע  השיכר  סמ  םלשמ  ינשה ,

קלח תריכמו  ןלבקה  םע  הקסעב  תורשקתהה  דחאה –  יוסימה , טביהב  רקיעב  ןונכתו , הניחב  םישרודה  םיבלש  ינש  שי  היצניבמוק  תקסעל 
תא ןלהל  רוקסנ  .הינבה  םויסב  ולבקתהש  תורידה  םע  תושעל  המ  הטלחה  תלבק  ינשהו –  ןלבקל , היצניבמוקה ) יזוחאב  יולתה   ) עקרקהמ

.הקסעה לש  םינושה  םיבלשה  לע  הנורחאה  תעהמ  הקיקחה  ייוניש  לש  העפשהה 

קוחב המסרופש  יפכ  העש ) תארוה   ) ןיעקרקמ יוסימל  העשה  תארוה    - ןלבקל עקרקהמ  קלח  תריכמ  הקסעה  לש  ןושארה  קלחה 
ץירמת תעבוק  העשה ,)" תארוה  : " ןלהל  ) "ו 2015 עשתה  2016 תונשל 2015 ו - ביצקת  ידעי  תגשהל  הקיקח  ינוקית  תילכלכ  תולעייתהה 

תריכמב לחה  חבשה  סמ  רועישב  הלקה  ןתמ  תעבוק  העשה  תארוה  ףוסל 2018 . דעו  הבורקה  הפוקתב  היצניבמוקה  תקסעב  תורשקתהל 
םויל דעו  השיכרה  םוימ  ילאירה  חבשה  לע  ןיבל 31/12/2018 , םיכיראתה 01/01/2016  ןיב  השעית  רשא  ןלבקל , דיחי  ידיב  ןיעקרקמב  תוכז 

לש 25%. רועישל  תחפוי  חבש  סמה  הבוגש  ךכ  , 06.11.2001

הלחש הינבה  תינכתש  ןיעקרקמב  תוכז  לש  איה  הריכמה  יכ  םהיניבו  תחפומה  חבשה  סמ  רועיש  תלבקל  םיאנת  רפסמ  תעבוק  העשה  תארוה 
תרתי לע  הינב  איה  התרומת  רשא  ןיעקרקמב , תוכזמ  קלח  תריכמ  וא  םירוגמל  שמשל  תודעוימה  תוחפל , תוריד  לש 8  הינב  הריתמ  היבגל 

לח וניא  רומאה  יכ  ןיוצי  .םישדוח  ךותב 42  םייתסת  תונבנה  תורידה  ךותמ  תוחפל 8  לש  ןתיינבשו  היצניבמוק ) תקסע  ונייהד :  ) ןיעקרקמה
.תחפומ סמ  רועיש  וא  סממ  רוטפ  היבגל  לחש  הריכמ  לע  וא  םיבורק  ןיב  וא  הרומת  אלל  הריכמב 

וב דעומהמ  םישדוח )!!!(  ךותב 42  הינבה  תא  םייסל  שי  יכ  עבקנ , .הב  עובקה  ףופצה  םינמזה  חול  אוה  העשה  תארוהב  ירקיעה  ןורסיחה 
םייסל ןיינבה , תא  תונבל  הינב , רתיה  איצוהל  טקיורפל , ןונכת  עצבל  ןלבקה  שרדנ  םכלהמב  הינבה , םויס  דעו  ןלבקה  םע  םכסהה  םתחנ 

םה ךא  םייתריצי , םייטפשמ  תונורתפ  תועצמאב  םינמזה  חול  לע  רבגתהל  תוסנל  ןתינ  .תודיחי  הנומשל  תוחפל  ספוט 4 , לבקלו  הינבה 
לבגומ ןמזל  העבקנ  הבטהה  יכ  בל  םישל  שי  .םידדצה  ינש  ידי  לע  הקסעה  םויקב  תואדווה  יבגל  םיוסמ  ןוכיס  תליטנו  יטפשמ  ץועי  םישרוד 

. םדקהב הקסעה  תא  עצבלו  זרדזהל  יאדכ  תיתועמשמ  הבטהב  רבודמו  רחאמו  ףוסל 2018 ) דע  )

דחוימב שארמ , תוכרעהו  הבשחמ  ןונכת , אוה  ףא  שרוד  הינבה –  םותב  עקרקה  ילעב  ידיב  תורתונה  תורידה  הקסעה , לש  ינשה  קלחה 
ביצקתה 2017 ו- תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תולעייתהה  קוח  תוריד ( יוביר  סמ  קוח  תעפשה  רואל 

עקרקה לעבשכ  תוריד .)" יוביר  סמ   " וא םירדסהה " קוח  " ןלהל : ( ) םויב 30.12.2016  ) הנורחאל םסרופ  רשא  "ז–2016 ,) עשתה (, 2018
.ןתוא ריכשהל  וא  וידליל  הנתמכ  ןהמ  קלח  ןתיל  תורידה , רוכמל  ונוצרב  םא  לוקשל  ךירצ 

ןהב תולעבה  יקלח  ךסשו  רתוי  וא  תוריד  שולש  יקיזחמ  לע  תוריד  יוביר  סמ  ליטמ  תוריד  יוביר  קוחש  ירה  תורידה , םע  ראשיהל  ונוצרבש  לככ 
סמה ולא , תוריד  טעמל  םלוא  סמה , לוחי  אל  ןהילע  תוריד  יתש  רוחבל  יאשר  היהי  םושינה  יכ  עבוק , תוריד  יוביר  קוח  .הלעמו  וניה 249%  דחי 

, קוחבש החסונ  בשוחמה ע"פ  עבוקה  םוכסהמ  לש 1%  רועישב  אוה  תבייח  הריד  לכל  סמה  םוכס  םושינה , תולעבבש  הריד  לכ  ןיגב  יתנש  וניה 
תושיכר וא  תוריכמ  טעמל  יתנש  וניה  בויחה  .הרידה  לש  םילעבה  היה  הב  הנשהמ  יסחיה  קלחבו  בייחה  תולעבבש  קלחב  לפכומ  אוהשכ 

.הרידל  ₪ 18,000 לש   הרקתל  דע  השיכרה , וא  הריכמהמ  תיסחיה  הפוקתה  ןובשחב  תחקלנ  ןהיבגל  הנשה , ךלהמב  ועצובש 

עבוקה דודיע ,)" קוח   " ןלהל  ) 1959 "ט –  ישת ןוה , תועקשה  דודיעל  קוח  תרגסמב  תורידה  תרכשה  אוה  ירשפא  ןורתפ  רומאה , רואל 
הניה דודיע  קוח  תרטמ  .הרכשה  תרטמל  םמצעב , ונבש  וא  םרובע  הנבנש  ןיינבהמ , קלח  םידעיימה  םידיחיו  תורבחל  תולודג  תויוסימ  תובטה 

תועבונה תוסנכה  לע  םיתחפומ  סמ  ירועיש  תוללוכה  תולודג , תויוסימ  תובטה  וב  תונתינ  ןכ  לעו  לארשיב  רוידה  תייעב  תא  רותפלו  תוסנל 
היהי הרבח  רובע  הרכשהמ  וא  הריכממ  ילאיר  חבש  וא  תבייח  הסנכה  לע  סמה  רועיש  הרכשהל ." שדח  ןיינבב   " תוריד לש  הריכממו  הרכשהמ 

לש יוכינ  רתוי  אלש  דבלבו  ליגרהמ  עברא  יפ  םירוגמל  תרכשומ  התייהש  הריד  לע  תחפה  רועיששכ  ץאומ , תחפ  היהי 20% , דיחי  רובעו   11%
.ןוהה יחוור  לע  סמה  ימולשת  תא  םיניטקמ  ךכבו  דרי  סכנה  יוושו  רחאמ  רצק , ןמזב  חוורה  תנטקה  ועמשמ  ץאומ  תחפ   ) הנשל רתוי מ-20% 
השיכרה יווש  תא  ןיטקמ  אוהש  ךכב  חבשה  תא  לידגמ  תחפה  רשאב  ךופה , אוה  תחפל  סחיה  חבשה  סמ  בושיח  יבגל  יכ  ןיוצי , רגסומ  רמאמב 
םינש שמח  ךשמב  תורכשומ  ויה  תורידהש  הדימב  םירוגמל , הרכשהמ  תוסנכה  לע  ףסומ  ךרע  סממ  רוטפ  ןכו  לדג ) חבשה  סמו  סכנה  לש 

ילאמיסקמה תוריכשה  ימד  יאנת  םייקתי  יכ  שרדנ  סמה , תבטה  תעיבת  ךרוצל  םלוא  הז , ביכרמ  ןיגב  תומושתה  סמ  תא  תוכנל  ןתינ  אל  םנמא  )
(. הרכשהה תונש  שמח  ךלהמב 

הרכשהל תדעוימ  ןיינבב  תורידהמ  תיצחמ  תוחפל  םהינבו : רבטצמב  םיאנת  המכב  דומעל  שי  דודיעה , קוח  יפ  לע  הבטהה  תא  לבקל  ידכ 
הרכשה להונ  לש  תוריכשה  ימד  תולבגמב  הדימע  תונושארה , םינשה  ךותמ 7  םינש  ךשמב 5  תוחפל  תורכשומ  הרכשהל  תורידה  םירוגמל ,

יפל בשוחמה  ישדוח , עצוממב  לע 6,200 ₪  דמועה  תובטהה , ונתניי  וילעש  תוריכשה  ימד  הבוג  תא  רידגמה  םוימ 22/04/2013 , םירוגמל 
ןתנית ל-8,000 ₪  ןיב 6,201 ₪  םה  ןהב  תוריכשה  ימדש  תוריד  .הבטה   תולבקמ  אלש  הלא  ללוכ  ןיינבב , תורידה  לכ  לש  תוריכשה  ימד  ךס 
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תולבגמ יכ  רמאי  .סמ  תבטה  ןתנית  אל  רתוי מ-8,000 ₪  אוה  תוריכשה  ימד  הבוג  ןהבש  תוריד  יבגל  דבלב , לש 6,200 ₪  ךס  לע  הבטהה 
'. חותיפ א רוזא  לע  תולח  ןניא  תוריכשה  ימד  אשונב  ולא 

לוצינ ךות  תורידה  תריכמ  הניה  רשואמ , לעפמ  תרגסמב  םילעופ  אל  רשאכ  תורידה , תריכמב  לחה  חבשה  סמ  תניחבמ  תפסונ  הפולח 
(, השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקיתב 76  העבקנ  רומאה  בושיחה  תטיש  יראניל . ןפואב  חבשה  סמ  בושיח  אוהש   ", בטומ סמ  "

(, םינשל 2013 ו-2014 ביצקתה  ידעי  תגשהל  הקיקח  ינוקית   ) םיימואל תויופידע  ירדס  יונישל  קוחב  םסרופ  רשא  "ג-1963  כשתה
םינשה ןיגב  תרכמנה , הרידב  הקזחאה  תונש  ינפ  לע  חבשה  תקולח  וניה  יראנילה , בושיחה  תועמשמ  ןוקית 76 .)" : " ןלהל  ) "ג–2013 עשתה
רועישב בויח  תוכזה , לש  הריכמה  דעומ  דעו  םוימו 02.01.2014  רבצנש  ילארה  חבשה  לע  בויחמ  רוטפ  ןתינ  דעו 1/1/2014  השיכרה  םוימש 

.בייחה ינויצלפניאה  םוכסה  לע  רוטפ  ןתינ  ןכו  ילארה  חבשה  לע  לש 25%  סמ 

רוכמל ןתינ  יכ  עבקנ  ןהינבו  ףוסל 2017 , דע  הלחה  רבעמה , תפוקתב  תוריד  תריכמ  לע  תולבגמ  רפסמ  ועבקנ  ןוקיתב 76  תאז , םע  דחי 
תנשל דע  תורידה  תריכמ  םע  הנתמה  לוקשל  שי  הזה  לולסמה  תריחבב  רומאה , רואל  .יראניל  בושיחב  דבלב  תוריד  יתש  רבעמה  תפוקתב 

ילעב םהב  םירקמ  םימייקו  ופוגל  הרקמ  לכ  ןוחבל  שי  יכ  בלה , תמושת  .הריכמ  לכב  בטומה  סמהמ  תונהיל  ןתינו  תולבגמה  ורסוי  זאש  , 2018
וא םיקסועכ  םהב  וארש  הדבועה  רואל  תאזו  חבש  סמב  אלו  הסנכה  סמ  תרגסמב  ולא  תוריד  תריכמב  וסומ  תוריד  רפסמ  םתולעבבש  עקרק 

.ירחסמ יפוא  תולעב  יארקא  תואקסעכ  תוריכמב 

ולוחי הנתמה  ילבקמ  לע  השיכר  , סמ  שילש  לוחי  הקסעה  ןיגב  יכ  בל  םישל  שי  הנתמב , םידליל  תורידהמ  קלח  תרבעה  תלקשנש  לככ 
ישיאה םבצמבו  םליגב  בשחתהלו  לוקשל  שי  ךכיפל , .ןוניצה  תפוקתב  םינוש  םירוטפו  סמ  תובטה  לבקל  ולכוי  אל  ןתרגסמב  ןוניצ  תופוקת 

.דיתעב תייוסימ  העיגפ  הנתמה  לבקמל  םורגל  אלש  ידכ  רומאכ , הקסע  םישועשכ 

ןתונ תוריד  יוביר  סמ  קוח  יזא  םויל 01.10.2017 , דע  ןרכמלו  הבורקה  הפוקתב  תורידה  תא  לבקל  יופצו  היצניבמוק  תקסע  השעש  ימ 
תונקת ועבקנ ב ץירמתה  ןתמל  םיאנתה  קנעמ . הריד  רכומל  ןתניי  הריד  תריכמ  לכ  ןיגב  יכ  עבוקו  תוריד , רוכמל  תורידה  ילעבל  ץירמת 

(, הריד תריכמ  דעב  תוריד  יוביר  סמב  בייחל  קנעמ  ( ) םינשל 2017 ו-2018 ביצקתה  ידעי  תגשהל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תולעייתהה 
םירוגמ תוריד  שולש  םושינה  תולעבב  םאש  וא  לש 85,000 ₪  םוכסל  דע  בייח  אוה  וב  חבשה  סמ  הבוגב  אוה  קנעמה  הבוג  "ז-2017 , עשתה

תריכמ ןיגב  לבקיש  קנעמה  זאש  ירה  לש 1,150,000 ,₪  יווש  דע  ןה  ותולעבבש  תורידהו  רחאמ  תוריד  יוביר  סממ  רּוטפ  אוה  ךא  הלעמו 
ןיב םירבטצמ , םיאנת  רפסמ  םייקל  שי  קנעמה  תא  לבקל  תנמ  לע  יכ  ןיוצי , לש 15,000 .₪  םוכסל  דע  חבשה  סממ  תיצחמ  הבוגב  היהי  הרידה 

, ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ףיעס 73  יפל  םיסימה  תושרל  החווד  הריכמה  הריכמה , דעומל  דעו  קוחה  דעוממ  סמב  בייח  היה  רכומה  יכ  ראשה ,
שגדוי .ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל  ףיעס 5(ב ) יפל  דועיי  יוניש  איהש  הריכמב  רבודמ  ןיאש  ןכו  החפשמ  בורקל  אלו  הרומת  אלל  התשענ  אל  הריכמה 

. תוריכמ שולשל  לבגומ  הז  קנעמ  יכ 

הרקמ לכ  םלואו  התע , היצניבמוק  תואקסע  תכירעל  תויונמדזה  דחמ , םירצוי  הקיקחה  ייוניש  יכ  אופא  הארנ  רמואה , תריצקב  ונגצהש , יפכ 
רובעו סכנה  ותוא  רובע  תיבטימ  הטלחה  לבקל  תנמ  לע  ןיינעל  םישרדנה  םילוקישה  לכ  לש  הניחבו  ןפוגל  תוידוחייה  תודבועה  תניחב  שרוד 

.םייפיצפסה םינותנל  םאתהב  םילעבה  ותוא 

שארמ ןונכתו  יטפשמ  ץועי  שרדנ  יבטימה  ןפואב  היצניבמוק  תואקסע  עצבל  תנמ  לעו  יטפשמ , ץועי  ףילחהל  ידכ  הז  רמאמב  רומאב  ןיא  *

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

.2035/ בב קרב –  ינבל  תינללוכ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

ינב ריעל  תינללוכ  תינכת  הדקפוה  תיזוחמה  הדעוה  ידרשמב  יכ  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89  םאתהב  העדוה , תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
.קרב

ע"י םיבשותה , לש  םהייח  תוכיא  רופיש  ךות  לארשיב , תיזכרמה  תידרחה  ריעכ  קרב  ינב  ריעה  לש  הדמעמ  קוזיחו  סוסיב  הניה  תינכתה  תרטמ 
, רחסמ הקוסעת , םירוגמל , תנווגמ  תורשפא  ןתמ  ןכו  םייתוכיאו  םישיגנ  םיקורי  רוביצ  יבחרמ  תריצי  ךותו  ירוביצה , בחרמה  גורדשו  חותיפ 

יוניב יוניפ  לש  ךרדב  םיניינב  לש  שדחמ  הינבו  הסירה  ריעה ע"י  תושדחתהל  דודיע  ןכו  העונתהו , םיכרדה  תכרעמ  חותיפ  ךות  רוביצ , ינבמו 
"א 38. מתו

; הינב ירתיה  איצוהל  היהי  ןתינ  ןחוכמ  רשא  תוטרופמ  תוינכת  תנכהל  תוארוה  עובקל  תשקבמ  תינכתה  יכ  הלוע  תינכתה  תוארוה  ירקיע  ןיב 

5/15



עובקל היהי  ןתינ  ןתוא  םייברמ , הינב  יחפנו  יוניב  תוארוה  םישומיש , תרדגה  דועיי , ירוזא  תעבוק  תינכתה  יכ  הדקפהה  תעדוהמ  הלוע  דוע   
םישומישה ןיבש  ןילמוגה  יסחיו  תוקיזה  תרדגהו  םירוגמל  םינוש  דועיי  ירוזא  תרדגה  תללוכ  תינכתה  ףסונב , .דועיי  רוזא  לכב  תטרופמ  תינכתב 
תבכרה הדבכה , תבכרה  ףוסמב  תיצראה  העונתה  תכרעמל  רושיק  ךות  םיימוקמ  העונת  יכרעמ  הרידגמ  תינכתה  ןכ  ומכ  .םירוגמה  ירוזאב 

ומכ .רוביצ  תודסומל  עקרק  יחטשב  םייקה  יתועמשמה  רסוחל  הנעמכ  רוביצמ  תודסומ  תמקהל  תוארוה  תעבוק  ןכו  םיסובוטוא , יפוסמו  הלקה 
.ינוריע עבט  רומישל  תינכתו  ךוניחל  תיגטרטסא  תינכתו  תינוריע  רומיש  תינכת  תוטרופמ , תוינכת  תנכהל  םיללכו  תויחנה  תומייק  ןכ ,

 

,501-0339507 סמ ' תינכת  ףיעס 78 , יפל  םיאנת  תעיבק  רבדב  תנקותמ  העדוה 

קרב ינבב  "א 38  מת שומימל  םיללכ  תעיבק 

ינב ימוקמה  ןונכתה  בחרמ  לכ  וניה  תינכתה  םוחת  .ב  " ותה קוחל  ףיעס 78  יפל  םיאנת  תעיבק  רבדב  תנקותמ  העדוה  תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
םיאנת עובקל  עצומ , רתיה  ןיב  . 3010/ קמ / בב תינכתה  םוחתב  טעמל  רחסמו ,) םירוגמ  תוברל   ) םירוגמ דועיב  םישרגמה  לכ  תא  ללוכה  קרב 

"א מתה יחטש  תפסות  .א  ןוקית 3/ "א 38  מת "י  פע תורתומה  "ד  חיו םיחטשה  תפסות  בשוחת  םירוגמה  ירוזא  לכבש  ךכ  היינב , ירתיה  תאצוהל 
הדעווה תולקהה ע"י  ורשואיש  לככ  וללה , תויוכזה  לוצינ  רובע  תושרדנה  תולקההו  תורשואמה  הינבה  תויוכז  לוצינ  רחאל  קר  רשפאתת 

תוארוה .שדחה  ןיינבב  הל  תוכיושמה  "ד  חיו דבלב  תחא  תיסופיט  המוק  תפסות  תועצמאב  רשפאתי  "א  מתה יחטש  לוצינ  ןכ , ומכ  .תימוקמה 
םוימ םינש  שולש  וניה  םיאנתה  ףקות  .וז  הטלחה  דעומל  דע  היינב , ירתיה  תתל  הטלחה  ןהיבגל  ונתינ  אלש  רתיהל  תושקב  לע  ולוחי  הלא 

.םהינבמ םדקומה  יפל  תינכתה , תדקפה  דע  וא  םויל 19.10.18  דעו  ןושארה 19.10.15  םוסרפה 

 

404-0273557 סמ ' הנביל  תינללוכ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

הנביל תינללוכ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  , 1965 "ה - כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89  םאתהב  העדוה , הרסמנ  יכ  ןכדעל , ונירה 
ןג תירוזא  הצעומו  הנבי  לבח  תירוזא  הצעומ  םוחתמ  קלחו  הנבי , ריעה  םוחת  לכ  םניה  תינכתב  םילולכה  םיחטשה  (. 404-0273557 סמ ' )
לש ףקיהב  הנבי , ריעל  ללוכ  ינונכת  הנעמ  ןתמ  רתיה , ןיב  הניה , תינכתה  תרטמ  .העדוהב  טרופמכ  תוקלחהו  םישוגה  טוריפל  םאתהב  הוור 

תינכתה 2035. לש  דעיה  תנשל  םיבשות   105,000

 

ביבא לת  םייוגל ,) סנ   ) השדחה רפוע  הוונ  , 507-0141317 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

507- סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  , 1965 "ה - כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 117  םאתהב  העדוה , תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
( םיבלש ריצ   ) הנייה ךירנייהו  חרזמב  םיובנירג  םורדב , םייוגל  סנו  ןופצב  יבצ  ןב  תובוחרה  ןיב  םניה  תינכתב  םילולכה  םיחטשה  . 0141317

שדח דקומ  תריצי  דצל  רפוע , הוונ  תנוכשל  ךשמהב  השדח , םירוגמ  תנוכש  תמקה  רתיה , ןיב  הניה  תינכתה  תרטמ  .ביבא  לת  ברעמב -
.תומוק דע 12  לש  םינבמב  ןווגמ , ליהמתב  "ד  חי כ-1,600  רויד , תודיחי  סמ ' תעבוק  תינכתה  .תואנולמו  הקוסעתל 

 

ןולקשא םילחנתמה  םחתמ  , 604-0414979 סמ ' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

604- סמ '  ) תטרופמ תינכת  רושיא  רבדב  , 1965 "ה - כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 117  םאתהב  העדוה , תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
תינכתה .יבצ  ןב  בוחרו  ןיבר  קחצי  בוחר  ןיב  םיינוריע  ללכ  רוביצ  ינבמל  םיחטשו  םירוגמ  תנוכש  תמקה  הניה  תינכתה  תרטמ  (. 0414979

תנוכש תיינבל  תויחנה  תינכתה , תעבוק  ןכ  .רוביצ  ינבמו  תודסומל  חטשל  םירוגמ ג ' רוזאמו  םירוגמ ג ' רוזאל  תיאלקח  עקרקמ  דועיי  הנשמ 
.הרידל דע 80 מ"ר  לש  חטשב  ןכותמ 30%  "ד  חי תללוכה 500  םירוגמ 

 

םייניב תפוקתב  רתיה  ןתמל  םיאנתו  תימואל  תיתשתל  תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 

דול ףקוע  תשלפ - תליסמ  "ל 79 - תת סמ '

, רומאה קוחל  ףיעס 78  יפל  התוכמס  ףקותבו  , 1965 "ה - כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ו-77  םיפיעסל 76ג(1 ) םאתהב  יכ  ןכדעל , ונירה 
תינכת תנכה  לע  הטילחה  םוימ 26.9.2016 ,  15/206 סמ ' התבישיב  יכ  תוימואל  תויתשת  לש  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  העידוה 

6/15



ןיב ןניה , תינכתה  תורטמ  .תינכתה  םוחתב  הינב  ירתיה  ןתמל  םיאנת  רבדב  הטילחה  ןכו  דול  ףקוע  תשלפ - תליסמ  - 79 סמ ' תימואל  תויתשתל 
אלל ץראה  זכרמב  שוקיב  ידקומל  הברקב  ןעטמ  יפוסמל  םהמו  דודשאו , הפיח  םילמנה  ןיב  אשמ  תובכרל  רישי  יתליסמ  רוביח  רשפאל  רתיה ,
תנידמ לש  םינילופורטמה  ןיב 4  םיעסונ  רובע  תוריהמ  תובכר  לש  רוביח  תריצי  ןכ , ומכ  .ץראה  זכרמב  ןיסולכוא  יפופצ  םיבושיל  תוכימסב  רבעמ 

.לארשי

 

 

/1001/ב' למתו /1001/א ' למת סמ ' רוידל  תופדעומ  תוינכת  תדקפה  רבדב  תועדוה  ןג –  תמר  ונוא –  תיירק 

םילעבה תמכסה  אלל  הקולחו  דוחיא 

םאתהבו "ד-2014  עשתה העש ) תוארוה   ) םיפדעומ םימחתמב  הינבה  םודיקל  קוחל  ףיעסל 15  םאתהב  תועדוה , תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
םילולכה םיחטשה  /1001/ב .' למתו /1001/א ' למת סמ ' רוידל  תופדעומ  תוינכת  ודקפוה  יכ  "ה-1965 , כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89 

דוחיא הניה  תוינכתה  תרטמ  .תועדוהב  טרופמכ  תוקלחו  םישוג  ןג , תמרב  םילבוגו  רמושה  לת  הנחמ  םוחתמ  קלח  ונוא , תירק  םניה  תינכתב 
.תוינכתה םוחת  לכב  םילעבה  תמכסה  אלל  הקולחו 

 

 – 413/ אק סמ ' תטרופמ  המרב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  ףקות  תכראה  רבדב  העדוה  ונוא –  תיירק 

ונוא תיירק  תינוריע  תושדחתה 

לש הפוקתל  םויב 30/1/2012 , ףקותל  המסרופ  רשא  "ל , נה תינכתה  לש  הפקות  תכראה  רבדב  העדוה  תומושרב  המסרופ  יכ  ןכדעל  ונירה 
ףקותה תכראה  תא  הרשיא  רשא  םוימ 26/12/2016  תיזוחמה  הדעוה  תטלחהל  םאתהב  תאזו  ךיראתל 30/1/2022 , דעו  תופסונ  םינש  שמח 

.ל " נה

םאתהב המדא  תודיער  ינפמ  םינבמ  קוזיח  דודיע  רתיה , ןיב  ןה , היתורטמש  העדוהב  טרופמכ  ונוא  תירק  םוחתמ  קלחב  תינכתב  רבודמ 
ןתמ תינוריע ע"י  תושדחתה  ןכו  "א 38 , מתל ףיעס 23  יפל  ונוא , תירק  לש  םיינונכתה  םיכרצל  םתמאתה  ךות  "א 38 , מתב ועבקנש  תונורקעל 

תפסות הינב , תויוכז  תפסותל  תוארוה  תעיבק  ע"י  יפל ה-1/1/1980 , םתיינבל  רתיה  אצוה  רשא  היוור  היינבב  םירוגמ  ינבמ  יוביעל  תורשפא 
.ד " חי תפסותו  תומוק 

 

4348/ את ילאירזע –  זכרמ  תבחרה  תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה    - ביבא לת 

ביבא לת  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  ידרשמב  יכ  "ה-1965  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
- ילאירזע זכרמ  תבחרה   " םשב תימוקמ 507-0242644 , ראתמ  תינכת  הדקפוה  ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ידרשמבו 

". 4348/ את

רשא תומוק , ןב כ-90  םיברועמ , םישומישל  לדגמ  תיינב  ללוכ  רשואמה , בצמל  םישומישו  הינב  תויוכז  תפסות  רתיה , ןיב  תינכותה , תורטמ 
.ףתרמה תמוקו  תונותחתה  תומוקב  םייקה  ןוינקל  רבחתי 

לש 350 הבוגב  תואנולמו , ןגומ  רויד  םירוגמ , הקוסעת , רחסמ , םיללוכה  םיברועמ , םישומישל  תומוק , ןב כ-90  לדגמ  תיינב  תינכותה : ירקיע 
דע 4,205 מ"ר, לש  ףקיהב  םייונב  םיירוביצ  םיחטש  תעיבק  יעקרק ; תת  םיה ו-53,731 מ"ר  ינפ  לעמ  חטשב 143,235 מ"ר  םיה , ינפ  לעמ  מ '

בחרמה בוציעו  חותיפל  תוארוה  תעיבקו  םיירוביצה  םירבעמהו  תוכרדמה  תלדגה  ןולייא ; יביתנ  לש  ידיתעה  יוריקל  סוסיבה  תא  ורשפאי  רשא 
תעיבק יליע ; הינח  הנבמ  לוטיבו  םחתמהמ  תואיציבו  תוסינכב  םייוניש  תעיבק  רוביצ ; יכרצל  האנה  תוקיז  תעיבקו  ןינב  יווק  יוניש  ירוביצה ;

הקולחו דוחיאו  ןוליא  יביתנ  ךרואל  ינוריע  ליבש  תעיבק  םינושה ; הרובחתה  יעצמא  ןיב  לגר  יכלוה  ירבעמ  תרדסהו  לגר  יכלוהל  םירשג 
.תינכותה םוחתמ  קלחב  םילעב  תמכסהב 

 

"ו-2017 עשתה תינכתל , תודגנתה  תשגה  ןיינעל  ועוצקמו  ירוביצ  ףוג  תעיבקל  הינבהו  ןונכתה  וצ 
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תשרומ ירתא  רומישל  הצעומ  יעוצקמהו  ירוביצה  ףוגה  יכ  עבקנ  ויפלש , רצואה , רש  לש  וצ  "ת 7768 , קב םסרופ  םויב 24.1.17  יכ  ןכדעל  ונירה 
ףיעסב רומאכ  ודקפוהש , תטרופמ  תינכת  וא  תימוקמ  וא  תיזוחמ  ראתמ  תינכתל  תודגנתה  שיגהל  יאשרה  ירוביצ  ןיינע  לעבכ  עבקנ  לארשי ,

.הינבהו ןונכתה  קוחל  ( 3)100

 

הקיספ ינוכדע 
 

ךורעש ןונגנמ  עבקנ  אל  רשאכ  רכמ  ימכסהב  הרומתה  ךורעש 

"מ עב תועקשהו  םיתוריש  הינב  יקרוא  איבל נ ' לאפר  ע"א 7259/15  ךילה : רפסמו  םש 

.ןורב ע ' ןמלגופ , ע ' תויח , םיטפושה א ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.יטאוגרא יבאו  הילא  השמ  "ד  הוע רערעמה : ב"כ     17.1.2017 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.הינתנ שוגב 8252 , הקלח 109   : סכנה יטרפ 

, תומוקה רפסמ  הב  הנתשיש  לככ  רשא  גג , תריד  תריכמל  םכסהב  רבודמ  יכ  םידדצה , ןיב  תקולחמב  טפשמה  תיב  עירכה  ונינפלש , הרקמב 
הנעטש יפכ  גג  תריד  תשיכרל  היצפוא  םע  המוקב 7  הריד  תשיכרל  םכסהב  אלו  םולשת , תפסות  הניגב  םלשל  רערעמה  תא  בייחמ 

.תרערעמה

, ןחבו הרומתה  ךורעש  תלאשל  טפשמה  תיב  שרדנ  רערעמה , ידי  לע  הבישמל  המלוש  םרט  הרומתהמ  ןידה 30%  קספ  דעומבו  ליאוה  ךכשמ ,
? ילנימונה הכרעב  הריאשהל  ןוכנ  יתמו  הרומת  ךרעשל  ןוכנ  יתמיא 

(1) םכסהב : ךורעש  ןונגנמ  עבקנ  אלש  הרקמב  ךורעש  לע  תורוהל  טפשמה  תיב  תוכמסל  תורוקמ  רפסמ  שי  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  תישאר 
יפל הזוחה  ןמ  םיבייחתמה  םירחא  םיאנתב  הזוחה … תפיכא  תא  תונתהל  יאשר  טפשמה  תיב  " עבוקה : תופורתה , קוחל  ףיעס 4  אפיס 

"; ןינעה תוביסנ 

אליממ הנקמכ  קדצ , ימעטמ  הזוחה  לש  הפיכא  לולשל  תוכמסה  תא  טפשמה  תיבל  הנקמה  תופורתה , קוחל  ףיעס 3(4)  תא  אורקל  ןתינ   (2)
; הרומתה ךורעש  תוברל  םיאנתב , הפיכא  תונתהל  תוכמס  םג 

לש ינכדעה  ךרעל  דוע  המיאתמ  הניאש  הרומת  דגנכ  ינשה  דצה  לע  בויח  ףוכאל  הזוחל  דצ  תשירד  ןכש  םיזוחה , קוח  ףיעסל 39 ל םאתהב  ( 3)
.בלה םות  ןורקע  תא  תדגונ  בויחה ,

: ךורעש לע  תורוהל  םאה  הטלחה  תלבק  תעב  ולקשיש  םילוקישה  תא  טפשמה  תיב  ןייצמ  רומאה , רואל 

ומרגנש םיקזנה  ( 3 ; ) סכנה יוושב  יונישל  ומרגש  תוביסה  תא  שארמ  תופצל  תורשפאה  ( 2 ; ) םָשאה תלאשו  הזוחל  םידדצה  תוגהנתה  ( 1)
תא רמשל  ןוצרה  ןמ  םיעבונה  תוינידמ  ילוקיש  ( 6 ; ) קדצ ילוקיש  ( 5 ; ) הזוחל דצ  לש  תזרפומ  תורשעתה  תעינמ  ( 4 ; ) הזוחה תרפה  בקע  עגפנל 

.םיזוח תרפה  ינפמ  העתרהה 

ותפיכא םהב  םירקמב  לשמל  תנגוה , הניאש  הרוצב  ותפיכאל  םכסהה  לוטיב  ןיב  םייניב  ךרד  הווהמ  ךורעשה  ןונגנמ  יכ  סרוג , טפשמה  תיב 
.רחאה ןובשח  לע  דחא  דצ  לש  תזרפומ  תורשעתהל  ליבות 

קספב טרופמכ  ךרעושת  םלשל  רערעמל  הרתונש  הרומתה  יכו  ןיינבב , גגה  תריד  תא  לבקי  רערעמה  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  רומאה  רואל 
.ןידה

 ₪. ךסב 35,000 תואצוהו  ןיד  ךרוע  תחרט  רכש  םלשל  הבישמה  בויחל  וצ  ןתינ 

: תכרעמ תרעה 

, תיתוהמ העפשה  ילעב  םירכינ  םייוניש  ולח  םהב  םימדוק , םירושע  תמועל  תיטמרד  הרוצב  הנתשמ  וניא  םיריחמה  דדמ  ןורחאה  רושעב  םנמא 
םילחה םייונישלו  הפוקת  ףולחל  םימוכס  תמאתהו  דודימל  תרכינ  תועמשמ  תמייק  ןיידע  ודכו ,' היינבה  תומושת  ןוגכ  םינוש , םימוחתב  םלוא 
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.קשמב

תובר םינש  ךשמ  םילהנתמ  םניגב  םיכילה  עודיכש  חרזאל , םיעיגמה  יוציפ  יפסכב  םיתיעל  ףאו  םינוש , יוסימ  יניינעל  םג  יטוקא  דודימה  אשונ 
.דודימהו הדמצהה  תלאשל  הלודג  תובישח  תמייק  ןכ  לעו 

הקיקחה ירבד  תא  ביחרהל  לוקשל  היה  ןתינ  הערכה , תושרודה  תוקולחמהמ  דבכנ  קלח  תווהמ  דודימהו  הדמצהה  תויגוס  םיבר , םירקמב 
.םמוחת יפל  םילובקתהו  םימולשתה  יגוס  לכ  לע  וז  היגוסב  קסועה  רדוסמ  קוחל 

? יתמיא רזוח –  יחרזא  טפשמ  רושיא 

' חאו ןמפואק  םולש  נ ' חאו ' שריה  הילמע  ה"פ 44467-12-13  ךילה : רפסמו  םש 

.ןורש רהבל  תור  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי  ביבא –  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

.ןהד רפועו  ירזלוי  לאפר  "ד  הוע םישקבמה : : 12.1.17 ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.הווקת חתפ  שוגב 6712 , הקלח 183   : סכנה יטרפ 

.הווקת חתפבש  שוגב 6712  הקלחמ 183  קלחב  תולעבה  תלאש  לע  הבוסנ  תקולחמה 

עבקו הערכהה  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ךפה  ןוילעה , טפשמה  תיבל  רוערעב  וליאו  םישקבמה  תולעבב  הקלחהש  עבק  יזוחמה  טפשמה  תיב 
.םיבישמה לש  איה  תולעבה  יכ 

ופייז םה  וב  ןפואב  םישקבמה , דצמ  המרמל  ישממ  ששח  ולעה  רשא  םישקבמה , ידי  לע  םיכמסמ  ואצמנ  הערכהה , דעוממ  םינש  רפסמ  רחאל 
.םתבוטל ןוילעה  טפשמה  תיב  תערכהל  וליבוה  רשא  םיכמסמ ,

.הנכ לע  בשות  יזוחמה  טפשמה  תיב  תערכה  וליאו  לטובת  ןוילעה  טפשמה  תיב  תערכה  יכ  םישקבמה , ושקיב  רומאה , רואל 

תיב לש  ותערכה  תא  תונשל  םייושעו  םיפיוזמ  םה  םייתוהמ  םיכמסמ  יכ  ןעטנ  ןהיפל  תושדח , תויאר  וגצוהש  עגרהמ  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
תושרה ןתנית  יכו  תושדחה , תויארה  לשב  רוערעה  תאכרע  לש  ןידה  קספ  לטובי  יכ  תורוהל  איה  תירשפאה  הדיחיה  ךרדה  ןוילעה –  טפשמה 

.רזוח טפשמ  םויקל 

הניא רוערעה  תאכרע  ןכש  הב , תכמות  וא  אמק  טפשמ  תיב  תטלחה  תא  הנשמה  רוערע  תאכרע  ןיב  לדבה  ןיא  יכ  טפשמה , תיב  עבק  דוע 
.רזוח טפשמ  לש  ומויקמ  סונמ  ןיא  הערכהה –  תונשל  ידכ  תושדחה  תויארב  שי  יכ  רובס  "ש  מהיבש לככו  תויאר  תעמוש 

יחרזא ןיינעב  רזוח " טפשמ   " לש ותכירע  לעו  טולח  ןיד  קספ  לש  ולוטיב  לע  תורוהל  תוכמסה  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  יביטמרונה  ןפה  תניחבב 
םיפידע קדצ  לש  םילוקיש  ןהבש  תוביסנ  םייקתהב  טפשמה " תיב  לש  העובטה  ותוכמס  תרגסמב  הקיספב  הרכוה  ךא  הקיקחב , תנגועמ  הניא 

תוצובק יתש  ןנשי  הרוגס  , הניא  המישרהש  ףא  לע  הקיספה , יפ  לע  יכ  טפשמה  תיב  ןייצמ  הז , ןיינעל   ". ןיד - תיב - השעמ לש  םילוקיש  ינפ  לע 
תושדח תויאר  ולגתה  םהב  םירקמ  היינשה , המרמב ; גשוה  ןידה  קספ  םהב  םירקמ  תחאה , רזוח : טפשמ  רשפאתי  ןהב  םירקמ  לש  תוירקיע 

.הריבס הדיקשב  ןכל  םדוק  ןגישהל  היה  ןתינ  אלו  הערכהה , תא  תונשל  ידכ  ןהב  שיש 

תוססבמה תויארה  לש  ישממ  לקשמ  וא  תירואכל  תונימא  ( 1 : ) ןמקלדכ רזוח , טפשמ  לש  ומויקל  םירבטצמה  םיאנתה  תא  ןחב  טפשמה  תיב 
ותוא ןידה  קספב  העבקנש  וזמ  הנוש  האצותל  איבהל  המרמה  תנעט  היושע  םאה  ונייהד , היארה –  תוינויח  ( 2 ; ) המרמה תנעט  תא  הרואכל 
קספ ןתמ  ינפל  הריבס  תונדקשב  ןגישהל  היה  ןתינ  אלש  תושדח  תויארב  רבודמ  רשאכ  ( 3 ; ) ךרעייש רזוח  טפשמ  תרגסמב  לטבל  םישקבמ 

.ןידה

.הלקמ תונשרפ  ול  קינעהל  שיו  תוחפ , ולקשמ  ינשהו , ןושארה  םיאנתה  םימייקתמש  םוקמש  ירה  ישילשה , יאנתל  סחיב  רשאכ 

דצמ םיכמסמ  ףויזל  ריבס  ששח  ולעה  וגצוהש  םישדחה  םיכמסמה  יכ  ןתניהב  םישקבמה , תנעט  תא  טפשמה  תיב  לביק  הרקמה , תוביסנב 
ותערכה ןוילעה  טפשמה  תיבל  םיגצומ  וללה  םיכמסמה  ויה  אלמלא  וב  ןפואב  ןוילעה , טפשמה  תיב  תערכהל  ליבוה  ףויז  ותוא  יכו  םיבישמה 

הרקמ לכבו  םימדוקה  םיכילהב  וגצוה  אל  ףויז  לע  םידיעמה  םיכמסמהש  ךכל  תעדה  תא  חינמו  ריבס  רבסה  ןתינ  יכ , עבקו  הנתשמ , התייה 
.הז יאנתל  הלקמו  הבחר  תונשרפ  קינעהל  שיש  ירה  םימייקתמ  םינושארה  םיאנתה  ינש  יכ  הדבועה  רואל 

.רזוח ןוידל  יזוחמה  טפשמה  תיבל  רזוח  ןוידהו  לטובמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ןידה  קספ  יכ  טפשמה , תיב  עבק  רומאה  רואל 
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 ₪. ךסב 30,000 תואצוהו  ןיד  ךרוע  תחרט  רכשב  בישמה  בויחל  וצ  ןתינ 

: תכרעמ תרעה 

ויה וינפל  וגצוהש  תויארה  יכ  קיסהל  שי  הארנה  לככו  ונמיה , ההובג  האכרע  לש  ןיד  - קספ יזוחמה  טפשמה  תיב  לטבמ  וב  גירח  הרקמב  רבודמ 
תיב ךכ  לעפי  לקנב  אל  רומח , ןיד  תוויע  םרגנ  ולשבש  ףויז  לש  םירקמ  ומכ  רזוח , טפשמ  תכירעו  "ד  ספ לוטיב  תורשפאמש  תויתוהמ  הכ 

.טפשמ

 

" ןידה חכמ  הרבעה  תבשחנ ל" םידקפנ  יסכנ  קוחל  םאתהב  סכנ  תרבעה  םאה 

"ב? ותה קוחל  תישילשה  תפסותב  שומימ "  " תרדגה ןיינעל 

הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןמחרלא נ ' דבע  ליעמסא  "נ 19461-07-16  מע  : ךילה רפסמו  םש 

.םחש דדוע  טפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  םילשוריב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

.ויליבח "ד י ' וע הבישמה : 30.1.17 ב"כ  ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

.שוג ובא  רפכב  שוג 29533  הקלחכ 16  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

יסכנ קוחל  םאתהב  הרומת , אלל  חונמל , חותיפה  תושרמ  ןיעקרקמה  תרבעה  תא  תוארל  שי  םאה  איה , ונניינעב  הררועתהש  הלאשה 
.בויחב וז  הלאשל  בישה  טפשמה  תיב   "? ןידה חוכמ  הרבעה  כ" םידקפנ ,

ותוארל ןתינ  אל  ןידב , עובק  הז  רוקמש  ןוויכמ  .םידקפנ  יסכנל  סופורטופאל  רבעב  הנקוהש  סכנ  רורחש  התייה  חונמל  סכנה  תרבעה  יכ , עבקנ 
.תישילשה תפסותה  יפל  םולשתב  תובח  םיקמה  תויוכז , שומימכ 

ידי לע  תויוכז " שומימ   " םושמ סכנ  לש  רומאכ  רורחשב  תוארל  יתוהמ  ישוק  םייק  תיתילכתה , הניחבה  ןמ  םג  יכ , עבקו  טפשמה  תיב  ףיסוה  דוע 
.םידקפנ יסכנל  סופורטופאל  ןיבו  חותיפה  תושרל  ןיב  יהשלכ , תורשעתה  ונקה  אל  הרומת , אלל  חונמל , ותבשהו  סכנה , רורחש  .חותיפה  תושר 

םידמועה יתקולח , קדצ  לש  םיקומינ  הז , בצמב  .וחוכמ  םיאבש  ימלו  חונמל , הלוכ , לכ  החמצ , החיבשמה  תינכתה  ןמ  האצותכ  תורשעתהה 
", תויוכז שומימ   " םושמ חונמה  ידיל  ןיעקרקמה  רורחשב  תוארל  ןיא  יכ  הנקסמל , םה  ףא  םיליבומ  תישילשה  תפסותבש  רדסהה  סיסבב 

.םולשת לכמ  םירוטפ  וחוכמ  םיאבש  ימו  חונמה  תא  איצומ  תעב  הבו  חותיפה , תושר  לע  החבשה  לטיה  םלשל  תובחה  תא  ליטמה 

םילעבה לש  התייה  החבשהה  לטיהב  תובחה  החיבשמה  תינכתה  הלבקתה  הב  ןמזה  תדוקנב  יכ  החנהה  תחת  םג  יכ , טפשמה  תיב  ןייצ  דוע 
אלל רערעמה , ידיל  ורבעוהו  םידקפנ , יסכנל  סופורטופאה  ידי  לע  ןיעקרקמה  וררחוששמש  ירה  חותיפה ,) תושר  ונייה ,  ) ןיעקרקמב םימושרה 
.ךכמ תועבונה  תויובחב  םג  העקפה , תעב  בצמל  המודב  תאשל , וילע  החיבשמה , תינכתה  ןמ  תעבונה  האנהה  תבוטב  הכז  הלהו  הרומת , לכ 

דצמ טפשמב  אלו  רשוע  תיישע  אוה  ענמנ  יתלבה  השוריפ  רערעמה , לע  החבשהה  לטיה  תלטה  הניא  רשא  תרחא , האצות  לכ  הלא , תוביסנב 
.םוקמ ןיא  וז  האצותלו  רערעמה 

 ₪. לש 15,000 ךסב  הבישמה  ןיד  ךרוע  "ט  כשל וצ  ןתינ  החדנ , רוערעה 

: תכרעמ תרעה 

קרו ךא  לטיה  םלשל  שי  ויפל  לאנויצרל  ןווכמ  ןידה  - קספ הרקמ , לכב  .שומימ  לח  אל  יכ  עבקנ  ןכש  הייחדב , אלא  השירדה , לוטיבב  רבודמ  ןיא 
.ףסכה םע  שגפמ  לכ  םייקתה  אל  ןכו  תורשעתה  ןיידע  התייה  אל  הז , הרקמב  ףסכה , םע  שגפמו  תורשעתה  תעב 

 

החבשה לטיהב  בויחה  ןיינעל  תוידיתע  הינב  תויוכז  תשיכר 

םילשורי הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןמגרב  ריאמ  ןושרג  "נ 36090-04-15  מע  : ךילה רפסמו  םש 

: ןידה קספ  ןתמ  ךיראת  .לזרמ   לאגי  טפושה ד"ר  בכ ' ינפב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  םילשוריב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע
 17.1.17

10/15



תייריע לש  יטפשמה  ץעויה  תכשל  הבישמה :  ב"כ  .םילשורי    לאומש 6 , בוחרב  שוגב 30101 , הקלחכ 115  םיעודי  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 
. םילשורי

דעומ םרט  תוידיתעה  היינבה  תויוכז  תא  ןכו  הנבמ  לש  גגב  תויוכזה  תא  שכרש  ימב  תוארל  שי  םאה  הניה , הררועתהש  תירקיעה  הלאשה 
? קוחב םיעובקה  םירוטפהמ  תונהיל  יאכזה  םרוגכ  םג  ךכמ  אצוי  לעופכו  החבשהה  לטיה  םולשתב  בייחה  םרוגכ  ןיעקרקמה –  תחבשה 

העצבתה וז  הקסע  .תוידיתעה  היינבה  תויוכז  תא  ןכו  ןיינבה  גגב  תויוכזה  תא  םירחא  תויוכז  ילעבמ  ןכו  רערעמהמ 1  ושכר  םירערעמה 6-2 
ילעבב תוארל  שי  יכ  ונעט , םירערעמה  .ףקות  ןתמל  המוסרפ  םרט  םישדוח  רפסמו  תויודגנתהל  החיבשמה  תינכתה  תדקפה  דעומ  רחאל 

(. ךכל ךשמהב  רוטפל  םיאכזכ  אליממו   ) החבשה לטיהב  בחה  םרוגה  ןיינעל  ןיעקרקמה  ילעבכ  גגב  תויוכזה 

? החבשה לטיה  ךרוצל  ןיעקרקמב  תולעב  ידכ  תולוע  גגב  תויוכזה  םאה  טפשמה  תיב  ןחב  תישאר ,

שוכרהמ קלחב  תויוכזה  תא  תוארל  ןיאו  תודרפנ  תויניינק  תויוכזכ  גגב  תויוכזה  תייארב  ישוק  םייק  תיניינקה , הניחבהמ  יכ , עבק  טפשמה  תיב 
ורבעוהש תויוכזה  תוהמ  תניחבמ  םג  יכ  טפשמה  תיב  ףיסוה  ךכל  רבעמ  .ןיעקרקמב  תולעבכ  ןיינבב , תודיחיהמ  תחאב  תולעב  אלל  ףתושמה 

הלועש יפכ  .החבשהה  לטיה  ךרוצל  ןיעקרקמב  תולעבכ  ןמצעלשכ  גגב  תויוכזב  ןיינעה , תוביסנב  תוארל , הקדצה  ןיא  םירערעמל 6-2 
בצמב .ןשומימ  רשפאל  ודעונו  תוידיתעה , היינבה  תויוכזל  תוולנ  ןה  גגב  תויוכזה  ןיעקרקמב , תויוכזה  ילעב  ןיבל  םירערעמה  ןיב  םימכסההמ 

.החיבשמה תינכתה  רושיא  דעומ  םרט  ררשש  בצמב  ןיעקרקמב  תולעבב  החבשה  לטיהב  בויחה  ךרוצל  רבודמ  ןיא  הז ,

שי החבשהה  לטיה  יניד  תונשרפ  תעב  יכ , עבקו  החבשה  לטיה  ןיינעל  תוידיתע  היינב  תויוכז  לעב  דמעמ  תלאש  תא  ןחבו  ךישמה  טפשמה  תיב 
הניחבמ תוידיתע , הינב  תויוכז  תריכמב  ןניקסע  רשאכ  .תילכלכ  הניחבמ  החבשההמ  רשעתהש  הז  אוה  לטיהב  אשייש  ימש  ךכל  רותחל 

ייוכיסב תובשחתה  ךות  ולא , תויוכז  תרבעה  לש  המדקה  תעצבמו  דיתעב  תופסונ  הינב  תויוכז  לש  ןתורצוויהל  יוכיס  החינמ  וז  הקסע  תילכלכ 
םילוכי ןיעקרקמב , םימושרה  תויוכזה  ילעב  םירכומה , ויה  הריכמה  תעבש  חינהל  ןתינ  ולא , תוביסנב  .םידדצה  ןיב  הרומתה  תעיבקב  ןתורצוויה 

שי יכ , טפשמה  תיב  עבק  רומאה  רואל  .היופצה  החבשהה  לש  הכרע  תיברמ  תא  תוחפה , לכל  תפקשמה , הרומת  רובעב  תויוכזה  תא  רוכמל 
םניא וינפ , לע  רשא , תוידיתעה  תויוכזה  ישכור  תא  אלו  התושממתהו  היופצה  החבשההמ  האצותכ  ורשעתהש  ימכ  םירכומה  תא  תוארל 

.החבשההמ םירשעתמ 

ןיעקרקמה ילעבל  רשפאת  החבשהה , לטיהב  בייחכ  החבשהה  םרט  רצק  ןמז  תוידיתע  תויוכז  שכרש  ימב  הרכה  יכ  טפשמה , תיב  ןייצמ  םויסל 
םולשתמ םירוטפה  רפסמ  תא  רכינ  ןפואב  לידגהל  הרטמ  ךותמ  יופצה , רושיאה  דעומל  ךומסב  םישכור  לש  בר  רפסמל  תוידיתע  תויוכז  רוכמל 

.החבשהה לטיה  תרטמ  תחת  רותחיו  תירוביצה , הפוקב  עגפי  הז  רבד  .לטיהה 

 ₪. לש 20,000 ללוכ  ךסב  הבישמה  "ט  כשו תואצוהל  וצ  ןתינ  החדנ , רוערעה 

: תכרעמ תרעה 

ןניא תונודנה  תויגוסה  תיברמ  .הקיספ  ריציו  תערכהל  ןיינעב  תוקולחמה  רקיע  תא  םיריתומ  תישילשה  תפסותה  לש  תונקת  יכ 21  םיאור  בוש 
לכו לפרעב  ךלהל  וכישמי  םוחתב  םיקסועה  תרדוסמו , הרורב  הרוצב  קוחה  רידסיו  קקוחמה  אוביש  דע  ןכלו  קוחב , הרורב  הרוצב  תועיפומ 

.ופוגל ררבתהל  ץלאי  טעמכ  הרקמ 

 

תויוכז רוזחשל  םישרדנה  םיאנתה 

 

' חאו הפיח  זוחמ  היינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  נ ' חאו ' יסגול  דוד  "מ 17665-05-16  תע  : ךילה רפסמו  םש 

.רנברו הרפע  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  הפיח , יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

.ןיוצ אל  סכנה : יטרפ    6.2.17 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.יקסבורודפ רזעילא  ןריב , .ש  ץרפ , לאוי  ןיבור , ןיראב , קיפר ג' סנימ , רודגיבא  רלימ , ןרוא  ןמקורד , המענ  ןח , דעלא  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

תחא .הרדחב  םולשה ," ךרד   – " 1085/ דח תינכתל  תויודגנתה  התחדש  הפיח , תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  ושגוהש  תוריתעב  ןניקסע 
הלעפ אלו  םירתועה , תוקלחב  ועצובש  רבע  תועקפהמ  המלעתה  תיזוחמה  הדעווהש  ךכל  רשאב  תונעטב  רתיה , ןיב  הדקמתה , תוריתעה 

.תינכתה תרגסמב  תויוכז  רזחשל 
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ןוילעה טפשמה  תיב  ידי  לע  הנורחאל  ונתינש  ןידה  יקספ  תאו  תויוכזה , רוזחש  תקיטקרפ  תוחתפתה  תא  וניד  קספב  רקס  טפשמה  תיב 
' חאו תוימואל  תויתשת  לש  היינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  דגנ  חאו ' השמ  ןב  "מ 1182/16  עע "צ 6942/15 , גב ןוגכ , היגוסב ,

תא החנמה  הלשממל  יטפשמה  ץועייהו  ןונכתה  תודסומ  ידיב  םויכ  תטקננה  תינורקעה  השיגה  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבק  וב  (, 20.11.16)
אשומ עקרקה  תביטח  ןונכתל  השורד  הניאש  תלבוג  עקרק  ילעב  יוציפ  םשל  הקולחהו  דוחיאה  רישכמב  שומיש  תללוש  ןונכתה , תודסומ 

.עקרקב תויוכזה  ילעב  יוציפ  יכרצל  קרו  ךא  תינכתה 

הנושארה תינכותה  ןיב  תיתועמשמ  תינונכת  הקיזב  ךרוצ  שי  תויוכז  רוזחש  עצבל  תנמ  לע  יכ  ונניינעב , טפשמה  תיב  עבק  רומאה , רואל 
תויהל הכירצ  ןכו  הקולחו , דוחיא  לש  ךילה  עצובמ  התרגסמבש  היינשה  תינכותה  ןיבל  ןיעקרקמהמ , קלח  תעקפהל  המרגשו  דועי  התנישש 

.תויוכז רוזחשל  תואכזל  הנושארה  תינכותב  תוסחייתה 

 

תיתשת הביצמ  אל  םלוא  םירתועב , תיניינק  העיגפ  לע  העיבצמ  םנמא  הריתעה  ונניינע , תוביסנב  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  רומאה  רואל 
.תואצוהל וצ  ןתינ  תוחדיהל , תויוכז , רוזחשל  רושקה  לכב  הריתעה , ןיד  יכ  טפשמה  תיב  עבוק  ןכ  לעו  תויוכז  רוזחשל  תינונכת  הקדצהל 

 

תכרעמ תרעה 

םע .יוציפל  ילככ  רוזחשה  תא  האיצומ  תנמתסמה , המגמה  יכ  הארנו  הקיספה  ןחלושל  םעפ  ידמ  הנורחאה  תעל  הבש  תויוכזה  רוזחש  תייגוס 
קפס ןנוקמו  תוער  תושוחתמ  הייקנ  הניא  רוביצה , יחטש  תא  םרות  והנשמ  דועב  ןונכתה  תלשבה  תוריפ  אולמל  הכוז  דחא  יכ  הדבועה  תאז ,

םינוש םיגוסמ  תובר  תוינכתו  םימדוק  םירקמ  לע  ולא  תוקיספ  תלחה  הניה  תפסונ  תיתועמשמ  הלאש  .ןונכתל  תמאותכ  וז  השיג  תויאדכב 
.ןונכתה תעב  תויוכז  רזחשל  ןהל , ץוחמ  וא  תוינכתה  ףוגב  וא  תובייחתה  תומייק  ןניגבש 

 

העקפה לבס –  ייוציפ 

' חאו הרובחתה  רש  חילמלא נ ' ידע  : ה"פ 39012-11-15  ךילה רפסמו  םש 

.רספש בקעי  טפושה  אישנה , ןגס  בכ ' ינפב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

שוגב 3633. הקלחכ 2  םיעודיה  ןויצל , ןושארב  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ    1.2.17 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.רמק השמ  "ד  וע  : שקבמ ב"כ ה

תלבקל שקבמה  תשקב  תא  החד  רשא  הרובחתה , רש  לש  ותטלחה  לוטיב  לע  תורוהל  טפשמה  תיב  שקבתה  התרגסמב  הנעבותב  ונניינע 
.ותולעבב יוצמה  ןיעקרקמ  חטשמ  ןושארה  עברה  תעקפה  ןיגב  לבס " ייוציפ  "

עבר רובעב  הרומת  וללכ  אלש  העקפה  ייוציפל  יאכז  וניה  יכ  שקבמל  הבישמה 2  העידוה  שקבמה , לש  ותקלחמ  םיקלח  תעקפה  תובקעב 
התנענ לבס , ייוציפ  םולשת  לע  תורוהל  הרובחתה  רשל  שקבמה  לש  ותיינפ  .םיכרדה  תדוקפל  ףיעס 7  לע  ססבתהב  תאזו  הקלחה , חטשמ 

ייוציפ ןתמ  לע  הטלחה  םשל  ושבוגש  םינוירטירקל  ףיעסב 5  עבקנש  דעומל  רבוע  תנשב 2001 , התשענ  הקלחה  תסיפתש  םעטה  ןמ  הלילשב 
.ךליאו םוימ 14.5.2005  לחה  העיקפמה  תושרה  ידי  לע  וספתנ  רשא  ןיעקרקמל  ונייהד , ןמטור , תכלהל  רבוע  םינש   7 לבס – 

וב םוקמ  ךא  םייק  לבס  ייוציפ  תקנעה  לע  הטלחהב  רשל  רוסמה  תעדה  לוקיש  ןמטור , תכלה  יפ  לע  יכ  טפשמה  תיב  עבק  יקלחה , ןידה  קספב 
ייוציפ תקנעהב  רשה  תעד  לוקיש  העקפהה , ןמ  האצותכ  חבשוה  אל  הז  קלחש  תמיא  לכ  ךכיפלו , םילעבה , ידיב  רתונה  קלחב  החבשה  הלח 

. ןושארה עברה  רובע  םג  יוציפ  םולשת  תבוחל  ךפוהו  ןייאתמ  לבסה 

תאזו העקפהה , רחאל  רתונה  קלחל  החבשה  תורצוי  ןניא  ןביט , םצעמ  םיכרדה , תדוקפ  יפ  לע  תועצובמה  תועקפה  יכ  טפשמה , תיב  עבק  דוע 
.םייתליהק םניאש  םישומישל  תועקפה  רדגב  ןתויה  חכונ 

הקסע רשא  התרגסמב ) ועבקנש  רבעמה  תוארוהו   ) רודירא תכלה  תא  ליחהל  שי  יכ  "י , תנו הרובחתה  רש  תדמעל  דוגינב  עבק , טפשמה  תיב 
.םיכרדה תדוקפ  חכמ  העקפהב  ןניקסע  הז  הרקמבש  םגה  וז , הנעבות  לע  םג  תועקרקה  תדוקפב 

12/15

http://www.nevo.co.il/case/20638639
http://www.nevo.co.il/case/20960269
http://www.nevo.co.il/law/44208/7


לככ יכ  טפשמה  תיב  עבק  םינוירטירקל , ףיעס 5  תרגסמב  ןמטור , תכלה  לש  תיביטקפסורטרה  התלוחת  תא  ליבגהל  רשה  לש  ותוכמס  ןיינעל 
יביטמרונ רוקמ  לע  עיבצהל  ידכ  רשה  ידיב  ןיאש  העשמו  עמתשמב , וא  שרופמב  ןמטור , תכלה  תלוחת  ירדג  תא  עבק  אל  טפשמה , תיבש 

הלוע םינוירטירקל , ףיעס 5  תרגסמב  ןמטור  תכלה  לש  תיביטקפסורטרה  התלוחת  תלבגה  יכ  הניה  אצומה  תדוקנש  ירה  הז , ןיינעב  ותעיבקל 
.רשה לש  ותוכמסמ  הגירח  ידכ 

תא ותטלחהב  רשה  תייחדו  הבוח , רדגב  הניה  שקבמל  לבס  ייוציפ  לש  םימולשת  לע  תורוהל  רשה  תוכמס  יכ  טפשמה  תיב  עבק  םוכיסל ,
אצמנ אל  םיבישמה , ידי  לע  ןעטנה  תוכמתסהה  סרטניא  ףא  יכ  ףיסוה  טפשמה  תיב  .תוכמס  רסוחב  התשענ  ולא , םייוציפל  שקבמה  תשקב 

.םינוירטירקל ףיעס 5  תרגסמב  ןמטור  תכלה  לש  רבעה  תלוחת  תלבגהל  קודיצ  הווהמ  ונניאו  ונניינעב , ויד  יתועמשמכו  ריבסכ 

 ₪. לש 36,000 ךסב  "ד  וע "ט  כשו תואצוהב  םיבישמה  תא  בייחו  לבסה  ייוציפ  תלאשל  סחיב  הנעבותה  תא  טפשמה  תיב  לביק  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

.תועקפה לש  טפשמה  תיב  ידי  לע  תרוקיב  תוכז  םע  וידיב  הרתונ  וינפ  לע  תוכמסה  םלואו  רשה  תוכמס  לש  תעדה  לוקיש  םצמוצ  ןמטור , ןיינעב 
דועב תואכרעב , לפכ  רצונו  טילחמה  םרוגל  תעד  לוקיש  השעמל  ןיא  וב  לולסמל  תרתוימה  תוררגיהה  תא  תובר  םימעפ  התלעה  תכרעמה 

.רשל הערכהה  תא  טפשמה  תיב  ריבעי  חטשה , תרתיל  החבשה  תמייק  וב  םוקמב  קרש  עבקנ  וב  ןונגנמ  רוציל  היה  ןתינש 

הקולחו דוחיא  תינכת  שומימ  ךרוצל  שרדנה  ףותיש  קוריפ 

' חאו לגס  רפוע  נ ' חאו ' ץנומדלוג  לשימ  םחנמ  : ת"א 25129-07-11  ךילה רפסמו  םש 

.ןרע הוונ  טפושה  אישנה , ןגס  בכ ' ינפב  תוירקב  םולשה  טפשמ  תיב  האכרע :

םינולא  .) ב"כ תעבג   )" תינכותמ כ\256 קלח  םיווהמ  רשא  אתא  תיירקב  םישרגמ   15 : סכנה יטרפ     9.1.17 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 
.ןיוצ אל   : םידדצ ה

.עקרקה ילעב  ןיב  האצקהו  ןוזיא  תלבט  הפרוצ  הילאו  םינולא ,) תעבג   )" תינכתב כ\256 םילולכה  םישרגמב  תקסוע  העיבתה 

שדחמ ץובישה  הוותמל  רשאב  המכסהל  ועיגה   90% ךילהה , תרגסמב  רשאכ  םינוש , תויוכז  ילעבל  וצקוה  הנעבותה , אושנ  םישרגמה 
.הוותמל הדגנתה  םישרגמהמ ,  10%- כב הקיזחמה  ( " ביברש " ןלהל :  ) תרחא תויוכז  תלעב  םלואו  םישרגמב ,

שרדנ רשא  (, " החמומה " ןלהל :  ) ומעטמ החמומ  יאמש  טפשמה  תיב  הנימ  חלצ , אל  םהיניב  "מ  ומהש רחאלו  םידדצה  ןיב  תקולחמה  רואל 
לש יסחיה  יוושה  לע  רומשי  דצ  לכש  ךות  ליעל , םיסרטניאה  תוצובק  יפל  הנקלוחת  םישרגמב  תויוכזה  ברימש  ךכ  םידדצה  תויוכז  תא  קלחל 

.ויתויוכז

תויוכזה ילעב  רתי  המאתהבו  תידעלב , היהת  םהב  התולעבו  םישרגמ  ינשב  וזכורי  ביברש  תויוכז  יכ  החמומה  עיצה  תעדה , תווח  תרגסמב 
.םיפסונה םישרגמב  וזכור 

תורוהל טפשמה  תיב  לוכי  ןידה , ילעבמ  דחא  תודגנתה  ףרח  םאה  הלאשל  שרדנ  טפשמה  תיב  ןכ  לעו  החמומה , תעצהל  הדגנתה  ביברש 
? ףותיש קוריפ  ךילה  לש  ךרד  לע  תאזו  תינכתה  לש  תואצקהה  חולב  ועבקנש  ולאמ  םינוש  םישרגמב  ןידה  ילעב  ץוביש  לע 

 

חוכמ רצונש  שרגמו  הנשמ , תקיקח  לש  דמעמ  הינבו  ןונכת  קוח  חוכמ  הרשואש  תינכתל  יכ  רתיה , ןיב  טפשמה , תיב  עבק  ותערכה , חתפב 
ןידה ילעב  לש  םתוכז  ךכיפל , .ןיעקרקמה  םשרמב  שרגמה  לש  םילעבכ  רומאכ  םשריהל  תוכז  שרגמב  תויוכזה  ילעבל  הנקמ  וז  תינכת 

.ףותישה קוריפ  תא  תרשפאמו  ןיינעו  רבד  לכל  תיניינק  תוכזכ  םירומאה  םישרגמב 

תינכתב תואצקהה  חול  יפ  לעש  רחאמש  ירה  תיתייעב , הניה  ביברש  לש  התודגנתהש  עבקש  תורמל  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  ךכל , ךשמהב 
רחאמ תאזו  םישרגמ  ינשב  היתויוכז  זוכיר  לע  התמכסה , רדעיהב  תורוהל , לוכי  טפשמה  תיב  ןיא  םישרגמ , םתוא  לכב  תויוכז  ביברשל  כ\256 ,
.הז טביהב  תוברעתה  הקידצמה  הדימב  בל  םות  רסוחבש  תוגהנתה  ידכל  הלוע  הניא  ןיעקרקמב  תולעבה  תוכז  לע  הנגה  הכלהה , יפ  לעש 

לע תורוהל  תוכמסה  היוצמ  טפשמה  תיב  ידיבש  רחאמ  תאזו  הנעבותה , תייחדל  איבהל  ידכב  רומאב  ןיא  יכ  עבק , טפשמה  תיב  תאז , םע 
בצמה לע  התלחהו  תינכתה  תונשרפ  לש  ךרדב  תאזו  חטשב  רצונש  יתדבועה  בצמה  תמחמ  תינכותב  ץמואש  תואצקהה  חול  ןוקית 

. ןותנה יתדבועה 
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לש הבוריס  חכונ  טרפבו  תומכסהל , עיגהל  םידדצה  תלוכי  רדעיה  תמחמ  תונבנ  אל  רשא  "ד  חי תואמב  רבודמש  רחאמ  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
םירוגמ תנוכש  חותיפ  : " איהו תינכתה  תרטמ  תמשגה  תא  רשפאמ  וניאש  יתדבוע  בצמ  רצוי  תואצקהה  חול  תויוכזב , יוניש  לכל  ביברש 

". השדח

.םידדצהמ ימ  תויוכזב  עגופ  וניא  אוהו  שרגמ , לכב  תונבל  ןתינש  "ד  חי תומכ  / םישרגמה ימוחת  תא  שדחמ  עבוק  וניא  אוה  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
םישרגמב שדחמ  םצבשלו  םידדצה  תויוכז  יווש  תא  ךירעהל  םילכהו  עדיה  ול  רשא  הנימש , החמומ  תעד  תווח  לע  הכמסנ  ותדמע  וזמ , הרתי 

.םינמנ םה  םהילע  םיסרטניאה  תוצובק  יפ  לע  םתמשהו  םהיתויוכז  תרימש  ךות 

תעד תווח  תא  ףידעהל  שיו  ןונכתה , דסומ  לש  יאמשה  ידי  לע  עבקנש  תואצקהה  חולל  תופידע  לכ  ןיא  יכ  עבק  טפשמה  תיב  רומאה , רואל 
םידדצה יכרצב  תיעוצקמה , ובל  תמושת  לכ  תא  דקממו  חטשב  ורצונש  םייונישהו  רבעש  ןמזה  ףולחמ  הנהנ  הזש  רחאמ  ומעטמ , החמומה 

.רתוי הליעיו  תקיודמ  הניהש  האצותל  ךכב  עיגהל  לוכיו  טפשמה , תיב  ינפבש 

.טפשמה תיב  החמומ  תעד  תווחב  רומאה  יפ  לע  לועפל  םידדצל  הרוהו  העיבתה  תא  לביק  טפשמה  תיב  םוי , לש  ופוסב 

: תכרעמ תרעה 

תומייקו ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  לע  הערכוה  םרט  םימושר , אל  ןיעקרקמב  לחה  ןידהו  ףותיש  קוריפל  םיאתמה  טפשמה  תיב  תוכמס  תלאש 
.תורתוס תוערכה 

, הרואכל .םישרגמ  ורציש  תוינונכת  תוטלחהבו  תויוכזב  ברעתמ  יניינק  טפשמ  תיב  וינפ , לע  יכ  םייתריצי , תונורתפ  םיאור  ונא  "ל  נה "ד  הספב םג 
םיפתושה תויוכז  ףותיש  קרפל  רומא  ףותישה  קוריפ  וליאו  תואצקהו  םישרגמ  תונשל  םירומא  ויהש  ולא  םה  םיינונכת  וא  םיילהנמ  םיכילה 

.ולא םישרגמ  םהל  וצקוהש 

 

הריפח בגא  ורצונש  רפע  יפדוע  רובע  םולשת  תלבקל  "י  מר תשירד  תויקוח 

לארשי תנידמ  "מ נ ' עב ןינבו  תועקשהל  הרבח  ןולא  .ס  : ה"פ 53268-06-13  ךילה רפסמו  םש 

גרבנטור הכסי  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי  - ביבא לתב  םולשה  טפשמ  תיב  האכרע :

.םייתעבג שוגב 6161 , הקלחכ 455  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ  .ןיוצ  אל   : תשקבמ ב"כ ה    9.1.17 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

הניהש תשקבמהמ , שורדל  תכמסומ  הנניא  לארשי  יעקרקמ  תושר  יכ  עובקל  טפשמה  תיב  שקבתה  ויפל  יתרהצה  דעסל  השקבב  ןניקסע 
.רכחומב םיפתרמ  תיינבל  הריפחה  תודובע  עוציב  בגא  ורצונש  רפע  יפדוע  ןיגב  םולשת  תרכוח ,

החוכמ הטלחה  תמייק  אל  יכ  אצמו  ףגאה  תוטלחה  תאו  לארשי  יעקרקמ  תושר  לארשי , יעקרקמ  להנמ  תוטלחה  תא  רקס  טפשמה  תיב 
.רפעה יפדוע  רובע  םולשת  שורדל  הבישמה  תיאשר 

תריפח בקע  רפע  יפדוע  ורצונ  ןהב  תוביסנל  תסחייתמ  הניא  איה  יכ , טפשמה  תיב  עבק  רפע ," יפדוע  תקסועה ב" ףגאה  תטלחהל  רשאב 
.תיתשת תודובע  עוציב  בקע  וא  תיאלקח  עקרקב  ורצונש  רפע  יפדוע  לש  תוביסנל  קר  אלא  תינוריע , עקרקב  םירוגמ  יניינב  תיינב  בגא  םיפתרמ 

וניה עקרקב  יוצמה  לוחהש  תועבוקה   הריכחה  םכסה  תוארוה  חכונל  םולשתה  תובגל  תיאשר  איה  היפל  הבישמה , תנעט  תא  ןחבש  רחאל 
אל ונניינעבו  תויה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  שרגמהמ , איצוהש  םירמוח  רוכמל  רכוחל  רוסא  יכו  ריכחמה  לש  שוכר  םיווהמה  עבטה  תורצואמ  קלח 

.םניגב םלשל  תשקבמה  תא  בייחל  ידכ  רפעה  יפדוע  תא  התניפש  ךכב  ןיא  רפעה , יפדוע  תלוחת  תא  תשקבמה  הרכמ 

 ₪. לש 30,000 ךסב  תשקבמה  תואצוהב  האשנ  הבישמהו  הלטוב  םולשתה  תשירד  יתרהצה , דעסל  השקבה  הלבקתה  רומאה , לכ  ןתניהב 

: תכרעמ תרעה 

םייתריצי תונויסינ  ןייאל  ודעונש  תוקיספ  תרושל  ףרטצמ  טפשמה  תיב  .קוח  יפ  לע  אלא  לטיה  ןיאו  סמ  ןיאש  ןורקיעה  לע  רזוחו  בש  טפשמה  תיב 
.קקוחמה תא  ךכב  ףוקעלו  תירוביצ , הפוקה  תא  אלמל  תנמ  לע  םינושמו  םינוש  םילטיהו  תורגא  רוציל  תושר  לש 

 

רתיהה דעומ  וניה  "א 38  מת ןיגב  ךרע  תדירי  תמוש  תכירעל  עבוקה  דעומה 
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ןורשה תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןמפוה נ ' הפיו  ןור  המלת   95049/13/ הר ררע  ךילה : רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה –  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

.ןורשה תמר  קילאיב 22 , תורדש   : סכנה יטרפ    8.1.17 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.ןיצ ןור  "ד  וע  : םיררועה ב"כ 

העיגפ תובקעב  השגוה  העיבתה  .ןורשה  תמרב  "ם 7  בשר קילאיב 24- תורדשב  סקלפוד  תוריד  יתשב  תויוכז  תולעב  ןניהש  תוררועב  רבודמ 
הנבמה קוזיחל  קילאיב 22 , תורדשב  ןיינבל  ןתינש  הינב  רתיה  תובקעב  תויטרפב ) העיגפ  ריווא , תמיסח  הללצה , ףונ , תמיסח   ) תנעטנ

"א 38. מתל םאתהב  ול  תופסותלו 

, קוחל  197 עס ' יפל  העיבת  תשגהל  עבוקה  דעומה  תלאש  הניה  הז , ריצקתב  דקמתהל  ונרחב  הבו  ןנד , ררעב  הנודנש  תיזכרמה  היגוסה 
"א 38. מתמ האצותכ  המרגנש  העיגפ  ןיגב 

תומזי לנוישנרטניא  ןגמ  ןג נ ' תמר  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ 1560/13  רבב הנתינש  הכלהה  תא  הנייצו , החתפ  ררעה  תדעו 
" הננע תרתונ כ" איה  החוכמ , רתיה  ןתינ  אל  דוע  לכש  ירה  תיטרקנוק , הניאש  תיצרא  ראתמ  תינכתב  רבודמ  רשאכ  היפלש , "מ , עב תועקשהו 

.קוחל ףיעס 197  יפל  העיבת  תליע  שוביגל  תשרדנה  היצזיטרקנוקה  תא  תרדענו  ולוכ , הנידמה  חטש  לעמ 

הנוש דעומל  המוש  תכירע  .הירחאלו  העיגפה  ברע  םכרע  תא  תנחוב  ףיעס 197  יפל  תועיבתב  ןיעקרקמה  תמוש  יכ  ררעה , תדעו  העבק  דוע 
, ןוילעה טפשמה  תיב  לש  תפסונ  הכלהב  ךומתל  השקיב  וז , התנקסמ  תא  .המושה  תכירע  תילכת  תחת  תרתוח  העיגפה  השבגתה  וב  דעומהמ 

רשא החבשה , לטיה  תמוש  תכירעל  עבוקה  דעומה  והמ  הלאשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  קסע  התרגסמב , "מ 505/15 ) רב " ) ןדרק לפוא   " תכלה
ןוילעה טפשמה  תיב  הז , ןיינעב  רתיהה ? ןתמ  דעומ  וא  תינכתה  לש  הרושיא  דעומ  םאה  קלד –  תונחתל  תיצראה  ראתמ  תינכת  תובקעב  ןתינ 

, ריוואהמ תוטולקה  תוכרעהו  תויורבתסה  יבושיחל  םוקמ  ןיא  דבלב , םייללכ  תונורקע  תעבוקה  תיצרא  ראתמ  תינכתב  רבודמ  רשאכ  יכ , עבק 
.ןיעקרקמב העיגפה  לש  וא  החבשהה  לש  היצזיטרקנוק " ןיתמהל ל" שיו 

יכ העבק , םאתהבו  רתיהה  דעומ  וניה  "א 38 , מת ןיגב  ךרעה  תדירי  תמוש  תכירעל  עבוקה  דעומה  יכ  העבק , ררעה  תדעו  רומאה , רואל 
.הז דעומ  דע  ורשואש  תוינכת  ןתוא  לכ  ןה  םדוקה ," בצמ  ןובשחב ב" איבהל  שיש  תוינכתה 

.הנעטנש העיגפהמ  קלח  ןחביש  ץעיימ  יאמש  התנימו  וז , הדוקנב  םיררועה  תנעט  תא  הלביק  ררעה  תדעו 

: תכרעמ תרעה 

תויואר ןור , קילא  תכלה  םג  ומכ  קקוחמה , לש  תורורב  תוארוהב  תונגועמ  אל  וינפ  לע  םלוא , ןויגה , עקרקב  תוצוענ  ןדרק " לפוא  ו" ןגמ "  " תוכלה
.ןתריצי דעומ  אלו  תויוכז  שומימ  וניה  וינפ  לע  רתיהה  דעומש  קפס  ןיא  ןכש  לפרעה , תרסהלו  יתקיקח  ןוגיעל  ןלוכ 
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