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רמאמ -

תואדווה רסוחו  תושימגה  ריצ  לע  תטרופמ –  המרב  תיצרא  ראתמ  תינכת   

ינלודנ ןרקו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

.2015 "ו - עשתה העש ,) תארוה   ) הינבהו ןונכתה  קוח  ·       

 

"ו-2016. עשתה (, 3 סמ ' ןוקית  () העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  ריכזת  ·       

 

.2016 "ו –  עשתה סמ 85 ) ןוקית   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תעצה  ·       

 

עוציב 1/2016. תארוהב  השיכר  סמ  תוגרדמ  ןוכדע  ·       
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.תועש ךות 24  רשואמו  םותח  ריינ  חסנ  תחילש  ןיעקרקמה - םושיר  תכשלב  שדח  תוריש  ·       

 

לת  - 1002/ למת זכרמ , רמושה  לת  - 1001/ למת .רמושה  לת  םחתמ  רוידל - תופדעומ  תוינכת  רושיא  רבדב  תועדוה  ·       
.ןוכסיחב סדרפ  - 1005/ למת ןופצ , רמושה 

 

.ונוא תירק  תויעיברו –  עקרק  ידומצ  תודיחי  תיינבל 1600  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ·       

 

.םינחנצה םחתמ  יוניב  יוניפ  - 4370/ את תימוקמ –  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ·       

 

ףלחממ שיבכ 4  "ל/43/א - תת םייניבה  תפוקתב  םירתיה  ןתמל  םיאנתו  תימואל  תיתשתל  תינכת  תנכה  רבדב  העדוה  ·       
.םירדה ףלחמל  םורד   הננער 

 

הקיספ ינוכדע 

 

. םיזוח םיפתושמ , םיתב  ·    

.ןלבק יזוחב  תוידיתע  היינב  תויוכזו  ףתושמ  שוכר  תדמצה   – ' חאו הריבה  יזרא  תרבח  נ ' חאו ' ןזור  הרש  ע"א 2139/12 

 

"א 38 מת ·     

תוכמס .א   – ' חאו הפיח  זוחמ  - תיזוחמה ררעה  תדעו  אתא נ ' תירק  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה   16777-05-15 יח )'  ) "מ תע
.תימוקמ הדעו  תוטלחהב  ררע  תדעו  תוברעתה 

יכ יואר , "א 38 , מת תוארוה  םושייל  רושקה  לכב  התעד  לוקיש  תלעפהל  עגונב  תוינידמ  ץומיא  לע  הטילחמ  תימוקמ  הדעוש  לככ  .ב 
.תוינידמה הוותמ  תא  עדי  רבדב  ןיינועמה  לכש  ןפואב  תטרופמו  תמסרופמ  היהת  וז  תוינידמ 

 

ףותיש קוריפ  ·     

 

םאתהב תורוהל  ןתינ  םאה  לודגה -' שוג  ףותיש ב' קוריפ    - ' חאו ןוספלוו  רתסא  נ ' חאו ' "מ  עב ןגוה  השמ  הונ   46344-06-13 צרה )'  ) את
? ףתושמ תיב  םושירו  הינב  לש  ךרדב  ףותיש  קוריפ  לע  ןיעקרקמה  קוחל 

 

"א 38 מת ·       

ךרד תא  תעבוקה  תטרופמ  תינכת  תונשרפ    – ' חאו םילשורי  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' טסיול  ןיי  םיררע 271-273/15 ג'
? תויוכז תפסותל  רתיה  םייק  רשאכ  "א 38 , מת חוכמ  תויוכז  ףיסוהל  ןתינ  םאה  םילשוריב –   38 "א   מת לש  המושיי 



 

החבשה לטיה  ·     

םוקיממ תעבונה  תיללכ  הייפיצ  ןובשחב  איבהל  שי    - ' חאו הנימ  ןהכ  ןורשה נ ' םורד  "ב  ותל תימוקמה  הדעוה   8087/13 זכרמ )  ) ררע
.הגירח הניאש  סכנב  הקסעל  לקשמ  ןתמ  האוושהה ; תטישב  שומיש  השענש  תרוקיב  בישחתב  ךרוצ  ןיא  היינבל ; ךומס 

 

הינבו ןונכת 

םיטנדוטס תונועמ   – ' חאו ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ןומיס  ןב  ילט   5491,5495,5514/14 זכרמ )  ) את םיררע 
? ירוביצ / הוולנ שומישכ 

 

״טושפ דיקפ״  תאמ  ףתושמ  תיב  ן״לדנ  – ?!? לע  דוע  חרוא  רוט 

 

רמאמ

תואדווה רסוחו  תושימגה  ריצ  לע  תטרופמ –  המרב  תיצרא  ראתמ  תינכת 

ינלודנ ןרקו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

". םי בלב  אצמנ  ןומטמ  "

אל  ) הילוח (, ' חאו תיצראה  הצעומה  נ ' חאו ' םענקוי  תייריע  "ץ 7737/14  גב  ) הנורחאל ןתינש  וניד  קספ  תא  ןמלגופ  יזוע  טפושה  חתופ  ךכ 
יעבט זגב  לופיטו  הלבק  הניינעש  "א/37/ח ,' מת תטרופמ  המרב  תיצראה  ראתמה  תינכתל  תורעהו  תוגשה  הללכש 6,711  תרשרשב  הנורחא )

.תיצראה הכלוהה  תכרעמל  דע  םיב  תוילגתמ 

תינונכת הרדסה  תוותהל  ןונכתה  תודסומ  ורחב  דציכו  .תינונכת  הרדסה  תשרדנ  ולוצינ , םרטש  אלא  .קלוח  ןיא  הז  ןומטמ "  " לש ותובישח  לע 
תנכהב ךרוצ  אלל  הינב , ירתיה  החוכמ  תורישי  איצוהל  ןתינש  "א  מת תטרופמ , המרב  תיצרא  ראתמ  תינכת  תרגסמב  וז ? הפוחדו  תינויח 

.תפסונ תטרופמ  תינכת 

שארב יקסניווטיל , ןובזע  יסכנ  לע  ןמאנכ  רדמנ  פורפ ' ןג נ ' תמר  "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  "א 664/02  עב ןוילעה  טפשמה  תיב  ראיבש  יפכ 
רשא ןונכת , יטרפל  סנכיתש  אלב  ףיקמו  ינללוכ  יפוא  תלעב  היהתש  םיפצמ  ונייה  םירבדה  עבטמו  "א , מת תדמוע  קוחבש  תוינכתה  גרדמ 

גרדמב היתחתמ  תאצמנה  תינכתל  ללכ  ךרדב  תומיאתמה  תוארוה  לולכל  הלוכי  "א  מת םרב , .גרדמב  רתוי  תוכומנ  תוינכתב  עבקיהל  םירומא 
(. תיצראה הצעומה  הנוכית נ ' הברע  תירוזא  הצעומ  "ץ 594/89  גב  ) תטרופמ תינכת  ללוכ  תוינכתה ,

? תטרופמ המרב  תוא  " מת ללוכ  תוינכת - לש  םייוניש  יבג  לע  םייונישב  ינונכתה  סקדוקה  תא  ףיצהל  התייה  קקוחמה  לש  תירוקמה  ותנווכ  םאה 
.הז םייאלכ " רוצי   " לש ותשלוחו  וחוכ  לע  רוא  ךפוש  ןמלגופ  טפושה  לש  "ל  נה וניד  קספ 

תמיא םיבאשמה , זובזב  לוברסה , ןמזה , תוכשמיה  לש  םהיתוכלשה  תאו  קיר , ללחב  לעופ  וניא  ירוטוטאטס  - ינונכתה ךילהה  עודיכ ,
.רוידה רבשמב  רתיה , ןיב  תוארל , ןתינ  תונושה  תויושרה  לש  היצזילבינק " " הו היטרקוריבה 

NIMBY (not םינייפואמו ב  - תוזוחמ  רפסמל  םיעגונה  ולאכ  טרפבו  בחור , תוכלשה  ילעבו  םילוהב  םיימואל  סרטניא  וא  ךרוצ  ונשי  רשאכ  ןכל ,
ץצוח דמועה  ירוטוטאטס  - ינונכתה ךילהה  תא  רפשלו  לעייל  רשפאמש  והומכ  ןיעמ  בושח  ילכ  איה  תטרופמ  המרב  "א  מת (, in my back yard

.ושומימ ןיבל  ןויערה  ןיב 

המדא תודיער  ינפב  םימייק  םינבמ  קוזיח  דודיע  ךרוצל  "א/37/ח ,' מת הרשוא  יעבטה  זגה  םוחתב  תרבוג  תיטגרנא  הקוצמ  חכונ  אמגודל , ךכ 
איצוהל תורשפאמה  תוא  " מת ןלוכ  "א/10/ד/10 , מת הרשוא  תיאטלוו  - וטופ היגרנאב  שומיש  דדועל  הרטמבו  הינוקית , לע  "א/38  מת הרשוא 

.ןחוכמ תורישי  הינב  ירתיה 



, אושנמ תובר  םינש  ךרוא  היה  ךילהה  םירתיה , תאצוהל  זא  קרו  תטרופמ  תינכת  רושיאל  הירחאלו  "א , מת רושיאל  ןיתמהל  םישרדנ  ונייה  םאב 
.םלוה הנעמ  אלל  רתונ  ימואלה  סרטניאהו 

"ע תנלוה םג ע"י  תעל  תעמו  תוידוחיי , םיכרוע  תודעו  תונודנ ע"י  ןה  ללככו  םירצ , םיימוקמ  םיסרטניא  ףקוע "  " תוא " מת לש  ןרושיא  ךילה  ףסונב ,
.תללוכ הייארב  םיימואלה  םיסרטניאה  לולכמ  תא  תללקשמה  תימוחתניבו  תיעוצקמ  הייארב  הינבו , ןונכתל  תיצראה  הצעומהו 

, ףסונב .רוביצל  תודגנתה  תוכז  המיקמ  הניאו  הדקפה  הנועט  הניא  "א  מת תוינכתה , רתיל  דוגינב  רדמנ ,"  " תשרפב ןוילעה  "ש  מהיב ראיבש  יפכ 
עדומ היהי  רבדב  עגונה  רוביצהש  יוכיסה  רמולכ  "א , מת לש  וזמ  רתוי  הפיקמ  איה  הכומנ  תיביטמרונ  המרב  תוינכת  רושיא  יבגל  םוסרפה  תבוח 

.תיתועמשמ תשלחומ  "א  מתל סחיב  רוביצה  ףותישו  ןועיטה  תוכזו  רתוי  ךומנ  אוה  "א  מת לש  הרושיאל 

אמגודל ותביבסב –  תורשואמה  תוימוקמ  תויתדוקנ  תוינכת  רשאמ  תוחפ  אל  תערכמ  רוביצה  לע  םתעפשהש  םיניינעב  רבודמ  םיתעל  שיגדנו ,
.תויראלולס תונטנאל  םירתיה  תאצוה  תרשפאמה  "א/36א ' מת הרקמב 

הינב ירתיה  תאצוהו  יושירה  בלשל  תורישי  גלדל "  " ןתינ הלשממה  הרושיא ע"י  רחאל  ףקות  ןתמ  םע  תטרופמ , המרב  "א  מתב רבודמ  רשאכ 
תוכורכש תוירוטוטאטס  תוינכת  תווהמ  ןניא  ולא  ךא  תורחאו , תויתביבס  תוקידב  תמלשה  לש  םייניב  יבלשל  הפופכ  םירתיהה  תאצוה  םיתעל  )
שרדנש ןפואב  תויודגנתהו  רוביצה  עודייב  ביוחמה  בלש  ףא  ןיא  תטרופמ , המרב  "א  מת לש  הרקמב  רמולכ  תויודגנתהל .) םוסרפו  הדקפהב 

.םירתיהה תאצוהב  הלכו  תיצראה  המרב  ןונכתהמ  לחה  תוליגר – "  " תוינכתמ

תיברמב ןכאו  ןמוסרפ , ךילה  תלקהו  תויודגנתהל  הדקפהה  תבוחמ  תויצרא  ראתמ  תוינכת  רטפ "  " רשא קקוחמה  תנווכ  התייה  וז  םא  קפס 
.תוגשה תרגסמב  ותעימשו  רוביצ  ףותיש  יכילה  עוציב  םייצראה  ןונכתה  תודסומ  םיבייחמ  םירקמה 

ילכ שמשל  התרטמש  תינכתב  תושימגב  ךרוצהו  תויצרא , ראתמ  תוינכת  ןייפאמה  "מ  נקב תוינכת  תנכהב  הכורכה  תואדוו  יא  חכונ  דועו , תאז 
וא תוידיתע  תויגולונכט  תויוחתפתהל  סחיב  תואדוו  יא  אמגודל -  ) "א מתה תנכה  דעומב  תועודי  ןניאש  תוידיתע  םיתעלו  תונוש  תוביסנל  החנמ 

תבר תויתוהמ  תועיבק  הזכ , הרקמב  .םירתיה  תאצוה  ךרוצל  שרדנה  טוריפה  תמרב  תדמוע  ןכא  תינכתה  םא  קפס  םיתעל  זג ,) תוילגת  םוקימ 
.םייצראה ןונכתה  תודסומ  לש  הניחב  אללו  רוביצ  ףותיש  אלל  םירתיהה , בלשל  גולזל "  " תולולע

תקיספ הז  ןיינעל  וארו   ) תטרופמ תינכת  ינייפאמ  ןיבל  תיצרא  ראתמ  תינכת  ינייפאמ  ןיבש  רעפה  רושיגל  תומאתה  תושרדנ  רומאה , רואל 
(. "א מת רושיא  ןיגב  החבשה  לטיה  וניינעש  הירבט , תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב שעומ  "א 384/99  ערב ןוילעה  "ש  מהיב

? רתוי הכוראה  הניא  הרצקה  ךרדה  םאה  הלאשה , תלאשנ 

ונאו ומצע  תא  חיכומ  וניא  "א , מתה חוכמ  םירתיה  תאצוהל  תורשפא  ןתמ  םיכילה ע"י  רצקלו  טשפל  ןויסינה  אמגודל , "א/38  מת לש  הרקמב 
תויושרל המושייב , תואדווה  יא  תא  תופירחמה  יצראהו  ימוקמה  גרדה  ןיב  התונשרפ  ןפוא  רבדב  תוקולחמל  "א , מתל םינוש  םינוקיתל  םידע 

.דועו ןהלש  ןונכתה  בחרמל  סחיב  "א  מת תופקוע "  " תוינכת תוניכמש 

םילכה םושייו  תפיכאב  ליחתהל  ןתינו  ןונכתה , יכילה  לש  םייתימא  לועייו  טושיפל  םיבר  םימרוג  לש  םתאירקל  םיפרטצמ  ונא  ךכ , וא  ךכ  םוכיסל ,
.הינבהו ןונכתה  קוחב  םיעובקה  םירורבה  םינמזה  תוחול  לע  קקוחמה , הנקהש  םייטרדנטס " ה"

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

2015 "ו - עשתה העש ,) תארוה   ) הינבהו ןונכתה  קוח 

: םוסרפל רושיק  ןלהל  ןולחכ –  סבש  תונקת  רושיא  ןיינעב  ןיילנוא  רטלזוינ  ונמסרפ  רבמצד  שדוח  ףוסב 

http://www.od-nadlan.co.il/?p=4377

ןונכתל תוימוקמ  תודעו  ויפל , ןולחכ " - סבש תונקת   " הנוכמה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ןוקית  תסנכב  רשוא  םויב 28.12.15  יכ  הרצקב  ןכדענ 
יחטשו רויד  תודיחי  תפסוה  תבוטל  ללוכה  חטשהמ  הינבה  יחטשב  דע 20%  לש  תפסות  הלקה  לש  ךילהב  רשאל  תויאשר  הנייהת  היינבלו ,

אלל ללוכה , היינבה  חטש  תלדגה  ךות  תינוריע , תושרב  היוור  הינבל  םידעוימה  םישרגמב  ןתפסוה , לשב  םישרדנה  וא  ןהילא  םידומצה  תוריש 
.תויזוחמה תודעוול  תונפל  ךרוצ 

תוחפל יכ  עבקנ , ןכ , ומכ  .םינש  לש 4  הפוקתל  העש  תארוהכ  לוחל  יופצ  אוהו  םתיינב , הלחה  םרט  רשא  םיטקיורפ  לע  לוחי  "ל  נה ןוקיתה 
.ר לע 120 מ" ולדוגב  הלעי  אל  תורידה  תרתי  חטשו  דע 75 מ"ר , לש  לדוגב  תודיחי  לולכת  תפסותהמ  תיצחמ 

http://www.od-nadlan.co.il/?p=4377


רוידה תודיחי  סמ ' יבגל  תינכת  תוארוהב  העבקנש  הלבגמל  הלקה  תתל  תיאשר  היהת  תימוקמה  הדעוה  "ל , נה ןוקיתה  יפ  לע - יכ  שיגדנ ,
דבלבו תרכינ , הייטס  היהת  רומאכ  תינכתה  תוארוהמ  הייטס  יכ  תינכתב  עבקנ  םא  ףא  ןיינבה , תיסכת  וא  והבוג  וב , תומוקה  סמ ' ןיינבב ,

תנש 2011. ינפל  ףקותל  הסנכנ  תינכתה  יכו  היינבל  חטשה  תפסות  ךרוצל  תשרדנ  הייטסהש 

ראתמ תינכת  יפ  - לע הנכוהש  תטרופמ  תינכת  יפל  וא  "א 38  מת תוארוה  יפל  רתיה  שקבתמ  וא  ןתינ  םא  ולוחי  אל  ןוקיתה  תוארוה  יכ  ןיוצי , דוע 
.וז תיצרא 

רבודמ םוי  לש  ומוכיסב  יכ  אוה  ירב  רשאכ  רתיהל , השקב  תושגה  ירקמב  דיתעב  ונחביי  רשא  תוארוהה  לולכמ  תא  אורקל  ןבומכ  שי  יכ  ןייצל  שי 
.תושרה תעד  לוקישל  הנותנש  הלקהב 

"ו-2016 עשתה (, 3 סמ ' ןוקית  () העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  ריכזת 

 

"(. קוחה   " ןלהל  ) 2014 "ד - עשתה העש ,) תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  הינבה  םודיקל  קוח  ןוקיתל  ריכזת  םסרפתה  םויב 17.1.2016 
רשא רוידל , םיפדעומ  םימחתמל  הדעוה  המקוה  קוחה  חוכמ  .ןרושיא  יכילה  זוריז  ךרוצל  רוידל , תוינכת  רושיאל  םידחוימ  םיכילה  עבוק  קוחה 

הדעוה תמקה  זאמ  יכ  הלוע  ריכזתהמ  .רוידל  םיפדעומ  םימחתמכ  ןהילע  הזירכה  הלשממהש  תועקרק  לע  תולחה  תוינכת  רשאל  הכמסוה 
ןמזה ךשממ  הברהב  רצק  רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיאל  שורדה  ןמזה  ךשמשכ  רויד , תודיחי  יפלא  תוללוכש  תובר , תוינכת  הדי  לע  ולפוט 

, םיפדעומ םימחתמל  הדעוה  ינפב  איבהל  ןתינש  תוינכתה  גוס  תא  ביחרהל  עצומ  רומאה , רואל  .ליגר  ינונכת  לולסמב  תינכת  רושיאל  שורדה 
.םילעב תבורמ  תיטרפ  עקרק  לע  תולחה  תומייוסמ  תוינכתו  יוניב  יוניפל  תוינכת  םג  הדעול  שיגהל  היהי  ןתינש  ךכ 

: עצומה קוחה  ירקיע 

.תומושרב םוסרפ  שרודה  וצב , הזרכהב  ךרוצ  ולטביו  םיפדעומ  םימחתמ  לע  טילחת  הלשממה  יכ  םידעומ  רצקל  ידכ  עצומ  -    

"ה- כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסב 33א  ותועמשמכ  יוניב  יוניפל  םחתמ  ןה  לולכת  יכ  יוניב " יוניפל  םחתמ   " תרדגהב עובקל  עצומ  -    
הנתנ ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל  חכ  49 ףיעסב , התרדגהכ  הדעוהש , םחתמ  ןהו  וצב  וילע  הזירכה  םירש  תדעו  וא  הלשממהש  םחתמ  ירק ,  1965

(, יוסימ לולסמב  יוניבו  יוניפ  םחתמ  לע  הזרכה  לע  הצלמהל  םיאנת  ( ) השיכרו הריכמ  חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  תונקת  יפל  תימדקמ  הטלחה  ויבגל 
.2004 "ד - סשתה

טעמל םהמ , דחא  לכ  לש  וקלח  רשא  םילעב , תוחפל 50  הב  שיש  עקרקב  ןניקסע  יכ  םילעב " תבורמ  עקרק   " לש הרדגה  עובקל  עצומ  -   
.עקרקה חטשמ  רתוי  וא  לש 15%  תיתועמשמ  הקזחה  ידכ  הלוע  וניא  לארשיל , ) תמייק  ןרקו  חותיפה  תושר  תוברל   ) הנידמה

ןקתל עצומ  .םיטועימ  יבושייב  עקרק  וא  לארשי  יעקרקמ  הרקיעש  עקרק  יבגל  קר  רוידל , ףדעומ  םחתמ  לע  זירכהל  ןתינ  םייקה  קוחה  יפ  לע  -   
תבורמ עקרק  ללוכה  רוידל  ףדעומ  םחתמ  ןכו  יוניבו  יוניפל  םחתמ  ללוכה  רוידל  ףדעומ  םחתמ  לע  םג  טילחהל  הלשממל  רשפאלו  רומאה  תא 

רחאל תאז  ןונכת  יפוגו  להנמ  תצלמה  יפל  השעית  רוידל , ףדעומ  םחתמכ  יוניב  יוניפל  םחתמב  הלולכה  עקרק  תעיבק  לע  הטלחה  .םילעב 
.תוחפל רויד  תודיחי  עקרקב 500  ןנכתל  ןתינ  יכ  ענכוש  הדעוה  "ר  ויש

.םימזי ידי  לע  םיטקייורפל  הסינכ  תויאדכ  לידגהל  ידכ  תאזו  םיגירח  םניאש  םירקמב  םג  הרכשה  רב  רוידה  לש  וקלח  רועיש  תנטקה  -   

ןודל היהי  ןתינ  יוניב , יוניפל  םחתמב  אוהש  רוידל  ףדעומ  םחתמב  הלחה  תינכתב  יכ  עובקל  עצומ  יוניב , יוניפל  תוינכת  לש  תובכרומה  חכונ  -   
.תמדוקה הבישיב  םירסח  ויהש  םיטרפה  לכ  ומלשוה  אל  םא  ףא  הב , ןושארה  ןוידה  דעוממ  םימי  ךות 30  תפסונ  הבישיב 

.תרחא טילחת  תיצראה  הצעומה  םא  אלא  הפקות , עקפי  הרושיא  םוימ  םינש  ךותב 4  יוניב  יוניפל  תינכת  לש  העוציב  לחי  אלש  לככ  יכ  עצומ  -   

 

2016 "ו –  עשתה סמ 85 ) ןוקית   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תעצה 

: ןלהל טרופיש  יפכ  םידעומ  תנטקה  עצומ  רוידה  יריחמ  תדרוהלו  רויד  תודיחי  עציה  לידגהל  ןוצרה  תרגסמב 

הרידה תשיכר  ןיגב  םיתחפומה  השיכרה  סמ  ירועיש  תא  לבקלו  תמדוקה , םתריד  תא  רוכמלו  םידקהל  תויפולח  תוריד  ישכור  דדועל  הרטמב 
סמהמ תונהיל  לכוי  םויכ , רשפאמ  קוחהש  יפכ  םישדוח  אלו 24  םישדוח , ךותב 12  הנושארה  ותריד  תא  רוכמיש  ימ  קר  יכ  עצומ  השדחה ,

.תחפומה



םייתנש ךותב  הרידה  רוכמי  רכומה  םאב  ןתניי  השוריב  רכומה  לביקש  םירוגמ  תריד  תריכמב  קוחל  ףיעס 49ב(5 ) יפל  לחה  חבש  סממ  רוטפה 
, שירומה גוז  ןבב  עוגפל  אלש  ידכ  .הריכמה  דעומ  תא  ליבגמ  וניא  רשא  םייקה  קוחל  דוגינב  השוריב , הרידה  תלבקו  שירומה  תריטפ  דעוממ 

םייתנש ךותב  רכמית  הרידהש  ירה  יוסחו  ליגל 21  תחתמ  ןיטק  םייק  רטפנה  ישרוי  ןיבש  לככו  ותריטפ  רחאל  קר  רכמית  הרידה  יכ  עצומ 
.הלבגמה המייתסה  וב  דעומהמ 

ךותב 12 תמדוקה  ותריד  תא  רוכמי  תיפולח  הריד  שכר  רשא  הריד  לש  םילעבש  לככ  יכ  הדיחי  הרידל  חבש  סממ  רוטפ  ןיינעל  עובקל  עצומ  דוע 
.הדיחי הריד  קיזחמכ  וב  וארי  תיפולחה  הרידה  תשיכר  דעוממ  םויכ , קוחב  עיפומש  יפכ  אלו 18  םישדוח ,

עוציב 1/2016 תארוהב  השיכר  סמ  תוגרדמ  ןוכדע 

דע ועצבתי  רשא  םירוגמ  תוריד  לש  השיכר  תואקסעל  תופקת  ןלהל  תוטרופמה  תוגרדמה  .הנשל  תחא  תונכדעתמ  השיכרה  סמ  תוגרדמ  עודיכ ,
: ןלהל טוריפה  יפ  לע  םויל 15.01.2017 

: ןמקלדכ ויהי  לארשי  בשותל  הדיחי   הריד  תשיכר  ןיגב  השיכר  סמ  תוגרדמ 

0% דעש 1,600,175 :₪  יוושה  קלח  לע 

3.5%  ₪ – 1,898,005 ןיבש 1,600,175 – ₪  יוושה  קלח  לע 

5%  ₪– 4,896,615 ןיבש 1,898,005 – ₪  יוושה  קלח  לע 

8%  ₪ – 16,322,055 ןיבש 4,896,615 – ₪   יוושה  קלח  לע 

10% לעמש 16,322,055 – ₪  יוושה  קלח  לע 

: ןמקלדכ ויהי  הדיחי ) הניאש  הריד   ) תפסונ הריד  תשיכר  ןיגב  השיכר  סמ  תוגרדמ 

8% דעש 4,896,615 :₪  יוושה  קלח  לע 

10% לעמש 4,896,615 :₪  יוושה  קלח  לע 

: ןמקלדכ ויהי  הלועל  השיכר  סמ  תוגרדמ 

0.5% דעש 1,734,225 :₪  יוושה  קלח  לע 

5% לע 1,734,225 :₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

.ותיילע רחאלש  םינש  רחאל 7  תמייתסמו  לארשיל  ותיילע  ינפל  הנשב  הליחתמה  הפוקתל  הבטהה  תא  לבקי  שדח  הלוע  יכ  רהבוי 

 

תועש ךות 24  רשואמו  םותח  ריינ  חסנ  תחילש  ןיעקרקמה - םושיר  תכשלב  שדח  תוריש 

ילבמ םילשוריו , הווקת  חתפ  ןיעקרקמה  םושיר  תוכשלמ  רשואמו  םותח  ריינ  חסנ  תלבק  ןיעקרקמה , םושיר  תכשל  ידי  לע  עצומ  שדח  תוריש 
.ריהמ םיחילש  ראוד  תועצמאב  הכשלל , עיגהל 

.הרגא םולשת  ףרצל  שי  תושקבל  .תועש  ךותב 24  שקבמה  ידיל  עיגי  חסנהו  ידימב  ולפוטי  חסנ  תלבקל  תושקבה 

.תופסונ תוכשלב  ףא  ןתניי  תורישה  רתוי  םירחואמ  םיבלשב 

 

, ןופצ רמושה  לת  - 1002/ למת זכרמ , רמושה  לת  - 1001/ למת רמושה  , לת  םחתמ  רוידל - תופדעומ  תוינכת  רושיא  רבדב  תועדו  ה
ןוכסיחב סדרפ  - 1005/ למת

תוינכת רושיא 3  רבדב  העדוה  ורסמנ  , 2014 "ד – עשתה העשה ,) תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  הינבה  םודיקל  קוחל   21 סל ' םאתהב 
.רוידל תופדעומ 



.רמושה לת  רוזא  ונוא –  תירקו  ןג  תמר  םירעה  ימוחתב  םיבחרנ  םימחתמ  לע  תולח  תוינכתה 

יחטש 440,000 מ"ר  כ - רויד , תודיחי   9,500 ללוכה כ - שדח  םירוגמ  רוזא  תמקהל  תינונכת  תרגסמ  תריצי  הניה  הנושארה  תינכתה  תרטמ 
.םינפתמה רמושה  לת  הנחמ  יחטשב  םיחותפ  םיירוביצ  םיחטשו  רוביצ  ינבמו  תודסומ  ןכו  רחסמו  הקוסעת 

; יאבצה הנחמה  יוניפ  רחאל  רויד , תודיחי   2,000 לש כ - ףקיהב  םירוגמ  תנוכש  תמקהל  תינונכת  תרגסמ  תריצי  הניה  היינשה  תינכתה  תרטמ 
.עבט יכרע  לע  הרימש  ךות  םיידי  יבחר  "פ  צשל האצקה 

תינכת תרגסמב  רויד , תודיחי  ףקיהב 2,350  םירוגמל  ירקיע  שומיש  שיבכ 461 - ךרואל  שדח  ינוריע  חותיפ  הניה  תישילשה  תינכתה  תרטמ 
.תטרופמ

ונוא תיירק  תויעיברו –  עקרק  ידומצ  תודיחי  תיינבל 1600  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

םוחתב השדח  םירוגמ  תנוכש  תמקה  תרשפאמה  לארשי , יעקרקמ  תושר  תמזויב  תינכת  תויודגנתה  תשגהל  הדקפוה  רבמצד  שדוחב 
ךרדל 453. ןופצמו  ךרדל 444  ברעממ  םהוש , תימוקמה  הצעומה 

, תודחוימ תודיחי   224 כו - רויד  תודיחי   1,600 ליכהל כ - הדיתעו  רוידל  םיפדעומ  םימחתמ  םודיקל  הדעוה  ידי  לע  הדקפהל  הרשוא  תינכתה 
.תומוק ינב 7  םיניינבו  עקרק  ידומצ  רתיה  ןיב  ללוכה  ןווגמ  ליהמתב 

ילולסמ םהוש , רעי  קראפל  רבעמ  שיבכל 444 , הנוכשה  תא  רבחמה  ףלחמל , חטש  ןכו  םיבשותה  תחוורל  רוביצ  יחטש  הכותב  תללוכ  תינכתה 
.ףירע תיב  לחנ  ךרואל  שפונ  ינקתמו  םיינפוא  תביכר 

.םייקה בושיה  תא  קזחלו  שוקיבל  יואר  הנעמ  ןתיל  ןוצר  ךותמ  הובג  טרדנטסב  הניה  לארשי , עקרקמ  תושר  תנעטל  ןונכתה , ךילה 

םינחנצה םחתמ  יוניב  יוניפ  - 4370/ את תימוקמ –  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

.507-0254292 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  הדקפוה  "א , תב תימוקמה  הדעווה  ידרשמבו  "א  תב תיזוחמה  הדעווה  ידרשמב  יכ  ןכדעל  ונירה 

תלדגהו םירוגמה  ךרעמ  קוזיח  תרש ; הוונ  תנוכשב  םינחנצה  םחתמב  יוניב  יוניפל  תינכת  תועצמאב  תינוריע  תושדחתה  ןה  תינכתה  תורטמ 
םחתמה ןפודב  הליעפ  תינוריע  ןפוד  תריצי  רוביצ ; ינבמו  םיחותפ  םיחטש  ןוגימ , הינח , תושיגנל , םימלוה  תונורתפ  ןתמ  ךות  רוידה , תודיחי  סמ '
תפלחה ליבש ; דועייב  שרגמ  תריציו  תרש  השמ  ידוסיה  "ס  היבל דומצב  רוביצ  הנבמל  שרגמ  תריצי  תירחסמ ; תיזח  תועצמאב  םינחנצה  בוחרל 

.לא־תיב חרו ' םינחנצה  חר ' תא  ביחרהל  הרטמב  ויתולובג  לא  םחתמה  זכרממ  ךרד  דועייב  םיחטש 

.היינב ירתיה  תאצוהל  םיאנת  הביצמו  רוביצ  תודסומו  םינבמ  םיכרד  ליבש , םירוגמל , םידועיי  תעבוק  תינכתה 

 

"ל/43/א     –  תת םייניבה  תפוקתב  םירתיה  ןתמל  םיאנתו  תימואל  תיתשתל  תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 
םירדה ףלחמל  םורד  הננער  ףלחממ  שיבכ 4 

'. "ל/43/א תת תימואל –  תיתשתל  תינכת  תנכה  לע  הטילחה  תוימואל  תויתשת  לש  הינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  יכ  ןכדעל  ונירה 

בחורה יכרד  םע  ךרדה  ףולחִמ  םירדה , ףלחמ  דע  םורד  הננערמש  עטקב  ןוויכ , לכב  םיביתנ  דע 4  , 3 שיבכ 4 ל - תבחרה  תא  העיצמ  תינכתה 
, לזרב תליסמל  תיעקרק  - תת העוצר  דעוית  ןכ  ומכ  .ךרוצה  יפל  תוריש  יכרד  תמקהו  םימייק  םיפלחמ  גורדש  םימייק , םיתמצ  םוקמב  תויזכרמה 

.םיינפוא יבכורו  לגר  יכלוהל  הנעמ  ןתנייו  תירוביצ  הרובחתל  ביתנ  רדגוי 

אללו ףקותב  תינכתל  םאתהב  םימייק  םינבמב  םירתיה  טעמל  "ל , תוה ןנכתמ  רושיאל  ףופכב  קר  וקפנוי  םיכרדו , תויתשתל  ללוכ  היינב , ירתיה 
בשחיי ןכ  אל  םאש  םייעובש , ךותב  השקבל  סחייתי  ןנכתמה  .תימוקמה  הדעווה  "ל ע"י  תוה ןנכתמל  ורבעוי  רתיהל  תושקב  .ןיינב  יווקמ  הגירח 

.השקבה רושיאכ  רבדה 

הקיספ ינוכדע 

ןלבק יזוחב  תוידיתע  היינב  תויוכזו  ףתושמ  שוכר  תדמצה 

' חאו הריבה  יזרא  תרבח  נ ' חאו ' ןזור  הרש  ע"א 2139/12  ךילה : רפסמו  םש 



.םהוש א ' רצלמ , ח ' רואנ , םיטפושה מ ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

15.12.2015 : הטלחהה ךיראת 

.םילשורי הריבה 50 , יזרא  בוחר   : סכנה יטרפ 

ןיב ועלגתנש  תוירקיעה  תוקולחמה  רשאכ  םילשוריב , יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לע  םיידדה  םירוערעב  ןד  ןוילעה  טפשמה  תיב 
.םחתמב הינבה  תויוכז  לע  תולעבה  תלאשב  ןכו  תויפיצפס  תורידל  םיניינבה  תוגג  לש  םתדמצה  תלאשב  וקסע  םידדצה 

רכמה ימכסה  תיברמב  הללכנש  ףתושמה , שוכרה  תאצוהל  עגונב  המומעו , תינללוכ  הינתש  אמק  "ש  מהיב תעיבק  יכ  "ש , מהיב ןייצ  תישאר 
תוכזה ןלבקל  תנתינ  םנמא  יכ  עבקנ  םהבש  קוחהו  הקיספה  יאנתב  תדמוע  הנניא  םיירוקמה , תורידה  ישכור  םע  תינלבקה  הרבחה  הכרעש 

ישכור ללכל  תכיישו  ןידכ  אלש  התשענ  תוגגה  תדמצה  יכ  "ש , מהיב עבק  ןכלו  תפרוג  הארוהב  אל  יאדוו  ךא  ןוכנל , אצמיש  יפכ  םיקלח  דימצהל 
.תורידה

ךא ןיעקרקמה , קוחב  ותרדגהכ  ףתושמ ," שוכר   " רדגב ןניא  ףתושמ  תיבב  הינב  תויוכזש  עבקנ  הקיספב  יכ  "ש  מהיב ןייצ  הינבה  תויוכז  ןיינעב 
ןתרבעה וא  ןהילע , רותיו  תוברל : תויזוח , תומכסהל  אשומ  הנייהתש  לוכי  רשא  ףתושמה , תיבב  תורידה  ילעב  לש  ףתושמ " סכנ   " תווהמ ןה 

יכ "ש  מהיב עבק  תורידה  ישכור  לש  םבור  - בור ןיבל  תינלבקה  הרבחה  ןיב  ומתחנש  םימכסהב  יטנוולרה  ףיעסה  חותינ  חכונלו  ןאכמ , .רחאל 
.תינלבקה הרבחל  אלא  תורומאה , הינבה  תויוכז  לע  ורתיווש  תורידה  ישכורל  תוכייש  הנייהת  אל  הנגשותש , לככ  תוידיתעה , הינבה  תויוכז 

תלדגה שקבל  , " תירוטגילבוא תוכז  תינלבקה  הרבחל  קינעה  תורידה  ישכור  םע  הרבחה  הכרעש  םכסהה  ןיינעה , תוביסנב  יכ  עבק  "ש  מהיב
ךרוצ היהש  ילבמ  ךכל … םימיאתמה  תונוישירה  תגשהל  ףופכ  ןיינבה , וא   / שרגמה לע  היינב  תפסות  ףיסוהל  ו" שרגמה " לע  הינבה  יזוחא 

, תינקומ תוכז  םכסהה , חוכמ  תינלבקה  הרבחל  הנתינ  אל  יכ , דדיחו  ףיסוה  שמהיב " תאז , םע  דחי  שארמ ." ךכל  הנוקה  תמכסה  תלבקב 
תוידיתעה הינבה  תויוכז  תא  שממל  ידכ  יכ  "ש , מהיב עבק  ןכל  .וילע  הנביתש  תפסותב  תיניינק  תוכז  וא  ןיינבב , ףתושמה  שוכרה  לע  תונבל 

ףאש ןכתייו  תומכסהל  עיגהל  תינלבקה  הרבחה  לע  היהי  ףתושמה , שוכרה  ירדגמ  אצוה  אל  רומאכש  גגה , לע  גישת "  " תינלבקה הרבחהש 
.תונבל תינלבקה  הרבחה  שקבת  םהלש  ףתושמה  שוכרה  לעש  םחתמב , תורידה  ילעב  לכ  םע  םיילכלכ  םירדסהל 

ילעב לש  ףתושמ " סכנ   " תווהמה תוידיתעה , היינבה  תויוכז  תא  ומצעל  ךיישל  שקבמה  ןלבק  אבל , דיתעל  יכ  "ש  מהיב דדחמו  שיגדמ  דוע 
םיידיתעהו םימייקה  תורידה  ישכור  יפלכ  ותנווכ  תא  ריהבהל  ךירצ  ןיינבה , לע  תונבלו  ףיסוהל  תורשפאה  תא  ומצעל  ןיירשל " ו" עקרקב , תויוכזה 

תיבה ןונקתב  םיאתמ  םושיר  לש  ךרדב  לשמל  וגשוהש  תומכסהל  יבמופ  ןתמ  ךות  יעמשמ , - דחו שרופמ  רורב , ןפואב  ףתושמה  תיבב 
.םיפתושמה םיתבה  סקנפב  וא  ףתושמה ,

לככו םא  גישתש , הינבה  תויוכז  תא  שממל  שקבת  הרבחה  ובש  דעומב  יכ  עבקו  םירוערעה  ינש  תא  החד  "ש  מהיב ליעל , רומאה  לכ  רואל 
.םחתמבש תורידב  תויוכזה  ילעב  ללכ  לש  תשדוחמ , המכסה  תוברל  םתמכסה , תא  לבקל  ךרטצת  איה  הלאכ , גישתש 

תויורשפאו ולא  תויוכז  ןיגב  תוידיתע  תוקולחמו  גגה  תויוכז  תדמצהב  םינדה  םימכסה  לש  םתונשרפ  לע  ןוידב  ןניקסע  בוש  תכרעמ : תרעה 
הנוקה יכ  אוה  ירב  ןכש  םתיינקהב , עגונה  לכב  תטלחומ  תוריהב  לעו  ולא  םיפיעס  חוסינ  לע  דאמ  ודיפקי  םימכסהה  יכרוע  יכ  יוארה  ןמ  היינבה ,

. רחמ לש  דגנתמה  אוה  םויה , לש 

 

תימוקמ הדעו  תוטלחהב  ררע  תדעו  תוברעתה  תוכמס  .א 

יכ יואר , "א 38 , מת תוארוה  םושייל  רושקה  לכב  התעד  לוקיש  תלעפהל  עגונב  תוינידמ  ץומיא  לע  טילחמ  תימוקמ  הדעוש  לככ  .ב 
.תוינידמה הוותמ  תא  עדי  רבדב  ןיינועמה  לכש  ןפואב  תטרופמו  תמסרופמ  היהת  וז  תוינידמ 

 

' חאו הפיח  זוחמ  - תיזוחמה ררעה  תדעו  אתא נ ' תירק  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעווה   16777-05-15 יח )'  ) "מ תע ךילה : רפסמו  םש 

.רבואט הניטב  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמה  תיבכ  ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ןייוצ אל   : תובישמה : 16.12.2015. ב"כ  ןידה קספ  ךיראת 

.אתא תיירק  בוכורוב 56 , בוחרב  שוגב 11014  הקלחכ 31  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 



היינבלו ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ידי  לע  השגוהש  תילהנמ  הריתעב  ןד  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  - תיבכ ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב 
ונודינ הריתעה  לש  הרדגב  לט .) ירסומ  הלקד  "ד  וע "ר  ויה בכ '  ) הפיח זוחמ  היינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  ררעה  תדעו  תטלחה  דגנכ  אתא , תירק 

, תימוקמה הדעווה  תטלחהב  םגפ  לפנ  ונניינעב  םאהו  תימוקמה  הדעוה  תוטלחהב  ררעה  תדעו  לש  התוברעתה  תוכמסל  תועגונה  תויגוס 
.ררעה תדעו  ידי  לע  הטלחהה  לוטיב  תא  קידצהש 

רתיה שקבתה , ותרגסמב  "א 38 , מת חוכמ  רתיה , ןיב  היינב , רתיה  ןתמל  השקבב  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  ןיגב  ררעה  תדעול  שגוה  ררעה 
תיינב רושיא  התייה  השקבל  תימוקמה  הדעווה  תטלחה  .רויד  תודיחי  לולכיש 14  ויתחת  שדח  הנבמ  לש  היינבו  תחא  הדיחי  ןב  הנבמ  תסירהל 

.תושקובמה רוידה  תודיחי  םוקמב 14  דבלב , רויד  תודיחי   12

ונתשה רשאכ  ןתעד , תא  תונשל  תויאשר  ןהו  ןונכתה  תויושר  לש  תוטלחה  לע  לח  וניא  ללככ , ןיד " תיב  השעמ   " ןורקע יכ  ןייצו  חתפ  "ש  מהיב
תבוטב םיצוענה  םיבושח  םימעטמ  ןכ  תושעל  ןוכנל  תואצומ  ןה  םא  השדח , הכרעה  תומייקה  תוביסנה  תא  ךירעהל  תולוכי  ףא  ןהו  תוביסנה 

.רוביצה

תוביסה לש  טוריפ  לכ  אללו  ינוקל  ןפואב  הנתינ  תימוקמה  הדעווה  לש  התטלחה  יכ  ועבוקב  ררעה  תדעו  תעיבק  תא  לביק  "ש  מהיב םלוא ,
ןיינמו םיאנתב  השקבה  תא  רשאל  הטלחהה  דבלמ  השעמל , .האולמב  רתיהל  השקבה  תא  רשאלמ  תימוקמה  הדעווה  הענמנ  ןייטעב 

הדעווה יכ  ףיסוה  "ש  מהיב .השקבתהש  יפכ  אלו 14  רויד  תודיחי  תיינב 12  הרשוא  וניגב  דחא  םעט  ולו  תימוקמה  הדעווה  הטריפ  אל  םיאנתה ,
.התטלחהל תיניינע  תוסחייתהו  הפיקת  רשפא  אלש  ןפואב  "א 38  מתל ףיעס 22  חוכמ  הילע  תלטומה  הקמנהה  תבוח  תא  הרפה  תימוקמה 

ררעה תא  לבקל  ררעה  תדעו  התייה  תיאשר  וחוכמ  קרש  ינוקל , טוריפ  רסוחב  השעמל  התקל  ונניינעב , תימוקמה  הדעוה  לש  התטלחה 
.התטלחה תא  קמנתש  תימוקמה  הדעוול  ןיינעה  תא  ריזחהלו 

הדעווה תטלחהב  ברעתהל  איה  תיאשר  הדיקפת  ףקותמו  ררעב  ןודל  תכמסומה  האכרעה  איה  ררעה  תדעו  יכ , "ש  מהיב ןייצו  ףיסוה  דוע 
יפכ הטלחהה  תא  לטבל  ררעה  תדעו  תיאשר  הריבס , הניא  וינפ , לע  תימוקמה , הדעווה  תטלחה  יכ  הלוע , ןהב  תוביסנב  םיתעלו , תימוקמה 

.ונניינעב התשע  ףאש 

"א 38. מת חוכמ  היינב  ירתיהל  תושקב  תניחבל  רושקה  לכב  הצמיא  התוא  תינונכת  תוינידמ  ץומיאל  עגונב  תימוקמה  הדעוה  תונעט  ןיינעל 
ןיינועמה לכש  ןפואב  תטרופמו  תמסרופמ  היהת  וז  תוינידמ  יכ  יואר , תוינידמ , ץומיא  לע  תימוקמה  הדעווה  הטילחמש  לככ  יכ  "ש , מהיב עבק 

לעפותש ןפואב  תקדוצו , תנגוה  הריבס , היהת  תימוקמה  הדעווה  תצמאמש  תוינידמה  יכ  בושח , ךכ , לע  ףסונ  .תוינידמה  הוותמ  תא  עדי  רבדב 
"א 38. מת חוכמ  היינב  ירתיה  תלבקל  תושקבה  ישיגמ  ללכ  יפלכ  ינויווש  ןפואב 

םייטנוולרה םילוקישה  ללכו  םיטביהה  לכ  לש  הקימעמ  הניחב  רחאל  הנתינ  ררעה  תדעו  תטלחה  יכ  "ש , מהיב עבק  רומאה  לכ  רואל 
רוידה תודיחי  ףלח 12  רויד  תודיחי  תיינב 14  רשאל  היה  יואר  היפל  הריבס , הנקסמל  ררעה  תדעו  העיגה  הניחבה  לש  הפוסבו  םישרדנה 

םוקמ ןיאש  ךכ  םילוקישה , ללכ  ןיב  הנוכנ  תנזאמש  הריבס  הטלחה  איה  ררעה  תדעו  תטלחה  .תימוקמה  הדעווה  ידי  לע  היינבל  ורשואש 
.הב ברעתהל 

 ₪. לש 20,000 ללוכ  ךסב  תובישמה  תואצוהב  הביוח  תרתועהו  התחדנ  הריתעה 

 

הלוכי ןונכת  תושר  היפל  הקיספה  תא  םיטטצמו  םיבש  ידמ  תובר  םימעפ  ןכש  שרדנו  ינויח  וניה  טפשמה  תיב  לש  וניד  - קספ  : תכרעמ תרעה 
יוניש לכו  ולא  תוטלחה  לע  םיכמתסמש  םישנא  דגנמ  שי  ןכש  תיתייעב  הניה  הז  גוסמ  השיגו  תוטלחה  םלוא  דימת , טעמכ  התטלחה  תונשל 

.הטלחהה לע  ךמתסמה  דצב  העיגפ  ללוכ  םיטביהה , לולכמ  תניחב  ךותו  הרושמב  םייוניש  טוקנל  שיו  עוגפל  לולע 

 

 

ףותיש קוריפ  לע  ןיעקרקמה  קוחל  םאתהב  תורוהל  ןתינ  םאה  לודגה -' שוג  ףותיש ב' קוריפ 
? ףתושמ תיב  םושירו  הינב  לש   ךרדב 

  ' חאו ןוספלוו  רתסא  נ ' חאו ' "מ  עב ןגוה  השמ  הונ   46344-06-13 צרה )'  ) את   : ךי לה רפסמו  םש 

.יביב רומיל  תטפושה  בכ ' ינפב  הילצרהב , םולשה  טפשמ  תיב   : האכרע

"ד: 22.12.2015. הספ ךיראת 

http://www.nevo.co.il/law/91073/3T19.c.1
http://www.nevo.co.il/case/12070015


'. לודגה שוג  ' המ קלח  ביבא - לתב  ןייטשנייא  בוחר  .ביבא  לתב  שוגב 6885 , הקלחכ 32  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.טרופ אל   : םידדצה ב"כ 

יוביר םינשה  ךלהמב  .בד  הדש  הפועתה  הדש  תמקה  םשל  ןקלחב  ועקפוהו  םייטרפ , םימרוג  לש  בר  רפסמ  ידי  לע  ושכרנ  לודגה  שוגה  תומדא 
.רוזאה חותיפ  לע  השקיהו  תויטפשמ  תוכובסת  רצי  עקרקב  םילעבה 

םהל רשא  םיבר  םילעב  וזכור  הז  שרגמ  ךותל  רתיה  ןיבו  ליאוה  תיסחי  יתייעב  שרגמ  וניה  העיבתה , אושנ  שרגמה  ןידה , קספב  ןעטנכ 
, תונגראתהה תרגסמב  ומתח , וילע  רשא  ףותיש  םכסה  ךרענ  תנשב 2009  .יתייעב  רתוי  היה  םמיע  הלועפה  ףותיש  ךכשמו  תויוכז  יקיקלח " "

.תפתושמ היינב  ותילכתו  םלוכ  אל  ךא  ןיעקרקמה  ילעבמ  קלח 

ךילהה יוצימ  ךרד  לע  ףותישה  תא  קרפל  השקב  םיעבתנה  תצובק  וליאו  םתריכמ  ךרד  לע  ןיעקרקמב  ףותישה  קוריפל  הרתע  םיעבותה  תצובק 
.היינבה םויסב  ףתושמ  תיב  םושירו  היינב  ינונכתה ,

ןיעקרקמב םילעבה  ןיב  ףותישה  ךרד  תא  עבוקה  םידדצה  לע  לחה  םכסה  םייק  םאה  ררבל  שי  הנושארו , שארב  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
, בייחמ ףקות  ןיא  תופתתשהה  םכסהל  יכ  עבקנ , ןודנב  .םכסומה  ףותישהמ  קלחכ  ןיעקרקמה  לע  היינב  תובייחמה  תוארוה  ליחמ  הז  ללכבו 

.ול םימיכסמ  םניהו  הז  םכסה  לע  ומתח  תויוכזה  ילעב  ללכ  יכ  חכוה , אלש  ןתניהב 

קוחל ףיעס 30  תוארוהל  םאתהב  טרפבו   , ןיעקרקמה קוח  םאתהב ל תורוהל  ןתינ  םאה  הלאשה  תא  ןחב  טפשמה  תיב  םכסה , רדעהב 
תוארל ןתינ  אל  יכ  ףיסוהו , הלילשב  ךכ  לע  בישה  טפשמה  תיב   ? םושירב ףותיש  קוריפו  הינב  ךרד  לע  ףותישה  קוריפ  לע  ןיעקרקמה ,

היינבה טקיורפ  לש  לעופל  ותאצוה  םשל  םישרדנה  םיפקיה  בל  םישב  דחוימבו  היינבה  םויסב  תויפיצפס  תויוכז  דוחיי  ךות  ןיעקרקמ , לע  הינבב 
ןפואב ןיעקרקמה  ילעב  בור  תמכסהב  יד  לעופל  ותאצוה  םשל  רשא  ןיעקרקמב  ליגר  שומיש  םושמ  .ע.ב.תל , םאתהב  ןיעקרקמה  לע  רתומה 

.היינבה ךרד  לע  ףותישל  טועימה  תא  םג  בייחת  וזש 

יכ עבקנ ,  ? ףותיש קוריפל  הריתע  עונמל  ידכב  ןעטנה  ףותישה  םכסה  לש  ומויקב  היה  םאה  ןחב  טפשמה  תיב  ךרוצה , ןמ  הלעמל  תניחבב 
.ףתושמ תיב  םושירו  הינב  תועצמאב  ףותיש  קוריפ  בייחל  ידכ  ןעטנה , ףותיש  םכסהב  ןיא 

ךרדב ונייהד  ןיעקרקמה , קוח  ףיעס 40 ל תוארוהל  םאתהב  םלוכ  ןיעקרקמה  תריכמ  לש  ךרדב  ףותיש  קוריפ  לע  תורוהל  שי  יכ  עבק , "ש  מהיב
ירה וילא , סחייתהל  ןתינש  ןפואב  ןיעל  הארנה  קחרמב  ינונכת  קפוא  גצוה  אלשמ  יכ  עבקנ , ןכ , ומכ  .לעופל  האצוהב  םילקועמ  םירכמנש 

.ןונכתה יכילה  םויק  םויסל  דע  ןיעקרקמה  קוריפ  רבדב  הטלחהה  םע  ןיתמהל  ןיאש 

: תכרעמ תרעה   

הלוע תובר  םימעפ  תאז  םע  הריכמ , לש  ךרדב  קוריפ  הניה  טוקנל  שי  הבש  ךרדה  יכ  עבק  קוחהש  ירה  ןיעב "  " קלחל לעופב  ןתינ  אל  וב  םוקמב 
תיבש ךכל  תונפל  ןכו  רכינ " קזנ  תמירג   " לש תורשפאב  שומיש  תושעל  רחוב , טפשמה  תיבש  לככ  ןתינ , הז  ןיינעב  רכמה , יותיע  רבדב  הלאשה 
". רכינ קזנ  הקיספה כ" ידי  לע  רכוה  אל  םויהל  ןוכנ  םיחוור " ןדבא  ךכ ש" לש  תולבגמב  תאזו  בוכיעל , רוחבל  בחר , תעד  לוקיש  ול  שי  טפשמה 

 

 - םילשוריב "א 38  מת לש  המושיי  ךרד  תא  תעבוקה  תטרופמ  תינכת  תונשרפ 

? תויוכז תפסותל  רתיה  םייק  רשאכ  "א 38 , מת חוכמ  תויוכז  ףיסוהל  ןתינ  םאה 

' חאו םילשורי  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' טסיול  ןיי  םיררע 271-273/15 ג'  : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  הינבלו  ןונכתל  ררעה  תדעו  האכרע :

.27.12.2015 : הטלחהה ךיראת 

.םילשורי תינמרגה , הבשומה  וישרודו , רוד  בוחר   : סכנה יטרפ 

יבר תימרכו  קי  ' צליו ילא  ירוצנמ , רדה  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

ריעה םחתממ  קלח  הווהמה  תינמרגה , הבשומב  וישרודו ,' רוד   ' בוחרב ןיעקרקמל  עגונב  תינכת 10038  תונשרפב  הנד  ןניקסע  הב  הטלחהה 
ךות ןיעקרקמב  הנבמ  רמשל  שקבתנ  הבו  בישמה 2 , ידי  - לע ןיעקרקמב , הינב  רתיהל  השקב  השגוה  תנשב 2009  .םילשוריב  תירוטסיהה 

http://www.nevo.co.il/law/91073/3T19.c.1
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72897
http://www.nevo.co.il/law/72897/30
http://www.nevo.co.il/law/72897/40
http://www.nevo.co.il/law/72897


ףאו רתיהל  השקבה  תא  הרשיא  תימוקמה  הדעוה  .ןיעקרקמב  םייקה  רחא  הנבמב  יוניב  ייוניש  ךורעלו  םישדח , םינבמ  השולש  ףיסוהל  וקוזיח ,
' סמ הנבמ  תסירה  השקבתה  התרגסמבו  תינכת 10038  יפל  תויוכז  תפסותל  השקב  בישמה 2  שיגה  תנשב 2014  םלואו , .היינב  רתיה  קפנוה 

ררעה שגוה  וז  הטלחה  לע  .םיררועה  תויודגנתה  תעימש  רחאל  וז , השקב  הרשיא  תימוקמה  הדעוה  .תותיזח  תרימש  ךות  , 1 סמ ' הנבמו   5
.ןודנבש

: ררעה תדעו  תטלחה  ירקיע  לע  דומענ  ןלהל 

ךכ ךותבו  הלוכ  םילשורי  ריעב  "א 38  מת לש  המושיי  ךרד  תא  העבק  "א 38 , מתל  23 חוכמ ס ' תנשב 2014  הרשוא  רשא  תינכת 10038 ,
.תינונכת הניחבמ  ידוחייו  שיגר  רוזא  וניה  רשא  תירוטסיהה , ריעה  םחתמל  תודחוימ  תוארוה  העבק 

ףסונבו תולחה  תוינכתל  םאתהב  היינבה  תויוכז  אולמ  תא  רשאל  ןתינ  שדחמ  היינבו  הסירה  לש  הרקמב  "א 38  מתל  14 סל ' םאתהבש  דועב 
הרשואש תינכת  יפל  תויוכזב  "א 38 , מת יפל  תויוכזל  ףסונב  שומיש , תושעל  ןתינ  אל  תינכת 10038 , יפ  לעש - ירה  "א , מתה יפל  תויוכז  תפסות 

, ויקלח רתי  תסירה  ךות  הנבמה , תותיזח  רומישב  תוארל  רשפאמ  וז , תינכת  תאז , דצל  .שדחמ  היינבו  הסירה  לש  הרקמב  תנש 1980 , רחאל 
.הז בצמב  תויתועמשמ  תויוכז  תפסות  תרשפאתמ  ךכבו  הנבמה  תסירהכ 

הדעוה לע  היפלש , תונשרפ  תבייחמ  וז  תינכת  תילכת  יכ  עבקנ , תינכת 10038 , יפל  רתיהל  השקבב  ןוידב  תעדה  לוקיש  םחתמל  עגונב 
תעד לוקיש  היפל  "א 38 , מתב תקסועה  הקיספל  םאתהב  התעד  לוקיש  תא  ליעפהל  הילע  וז , תרגסמב  .םיינונכת  םילוקיש  הדיפקב  לוקשל 

תושיגרהו תינכת 10038  עקרב  םידמועה  םיפסונה  םילוקישל  דחוימ  לקשמ  ןתמ  ךותו  לבגומ , השקב  רשאל  ברסל  תימוקמה  הדעוה 
םילוקישמ םיעבונה  םידחוימ  םימעט  השירד ל" עבוקה  "א 38  מתל  22 סמ ' הלוע  הדעווה  תעד  לוקיש  תלבגה  .םילשורי  ריעה  לש  תינונכתה 

.רתיהל השקב  רשאל  ברסל  שרגמב " תויתשת  לש  האישנ  רשוכ  םייפונ , םיילכירדא , וא  םיינונכת ,

השקב תשקבתמ  ןכמ  רחאלו  וקוזיח  יבגל  תוארוה  תעיבק  ךות  יוניב , תפסותל  היינב  רתיה  םייק  וב  בצמ  יבגל  ןידה  והמ  הלאשל  עגונבו  ןכ  ומכ 
.וז השקבל  ןידבש  הלבגמ  תמייק  אל  יכו  םייק  רתיהב  םייונישל  השקב  םושמ  הז  בצמב  תוארל  ןתינ  יכ  עבקנ , "א 38 ? מת יפל  תויוכז  תפסותל 

.1 הלא : םיבצמ  ינשמ  דחאב  תויוכז  תפסות  רשאל  ןתינ  אל  םאתהב , "א 38 . מת תלוחת  יבגל  תועבוקה  תולבגמה  ןה  תודיחיה  תולבגמה 
הנווכה "א .) מתל  4.2 ס '  ) תנש 2005 רחאל  ןתינש  רתיה  יפל  היינב  תופסות  ועצוב  הנבמב  . 2 "א 38 ) מתל  8 ס '  ) קוזיח תודובע  ועצוב  הנבמב 

ענומ אל  הכ , דע  ועצבתהש  קוזיחה  יוניבה / ןודנב , .תספרממ  לידבהל  קוזיח , תודובע  ןביטמ  תושרוד  רשא  תויתועמשמ  היינב  תופסותל 
.תויוכז תפסות 

תוארוהב ןה  ןכש  תינכתה , תוארוה  תולח  אל  עקרק  דומצ  תיבכ  הנבנ  הנבמהו  רחאמ  היפל , םיררועה  תנעט  תא  ררעה  תדעו  התחד  ךשמהב ,
רשפאמ "א 38  מתל ףיעס 12  .הז  ןיעמ  הרקמב  תויוכז  תפסות  לש  תורשפא  תוללושה  תוארוה  ועבקנ  אל  תינכתה  תוארוהב  ןהו  "א  מתה

תינכת 10038 תאז , תמועל  .ר  לע 400 מ" הלוע  וחטשש  וא  תומוק  יתש  לע  הלוע  והבוג  רשא  הנבמב  רבודמש  הרקמב  תויוכז  תפסות 
יכ ררעה , תדעו  תנייצמ  םירבדה  ילושב  .עקרק  ידומצ  םימקרמב  רבודמ  ןיאש  דבלבו  הז  יאנתב  הדימע  אלל  םג  תויוכז  תפסות  תרשפאמ 

וב םוקמ  החבשה , לטיהמ  רוטפה  תלוחת  תניחבמ  הטושפ  אל  הלאש  ררועמ  תינכתה , תוארוהל  "א  מתה תוארוה  ןיב  וז , היגוסב  תוהמה  ינושה 
.תינכתה יאנתב  דמוע  םלואו  תויוכז  תפסותל  "א  מתה יאנתב  דמוע  וניאש  הרקמב  רבודמ 

תינכתל 10038 םאתהב  רשאל  ןתינש  תופסונה  תויוכזה  תא  ףרצל  ןתינ  םאה  הליחת  ןוחבל  ןוכנ  יכ  עבקנ , םיחטשה  בושיח  ךרדל  רשאב 
תוינכתה יפל  תויוכזה  רשאכ  קר  וז  ןיעמ  תויוכז  תפסות  תרשפאמ  תינכת 10038   ) ןיעקרקמה לע  תולחה  תוינכתה  חוכמ  תומייקה  תויוכזל 

הניא וז  תינכת  ךא  תנשב 1989 , ףקותל  הסנכנ  תינכת 2787  םנמא  ןודנב , תמדקומה ל-1980 .) תינכתמ  תועבונ  ןיעקרקמה  לע  תולחה 
ןכ .הלא  תויוכז  ףרצל  ןתינ  הלא  תוביסנב  יכ  העבק , ררעה  תדעו  ןכלו , תנשמ 1959 . תמדוקה  תינכתל  יוניש  הב  ןיאו  היינב  תויוכז  תעבוק 

םג תויוכזה  לוצינ  תא  רשפאל  ןתינ  אלא  סרהייש , ןיינבה  רוטנוקב  יוצמה  שרגמה  קלחל  לבגומ  וניא  תויוכזה  תפסותב  שומישה  יכ  עבקנ ,
.הקלחה ךותב  רחא  שדח  הנבמב 

, תותיזחה תסירה  אללו  שדחמ " היינבו  הסירה   " ךרדב תופסונ  תויוכז  תיינקה  םשל  יכ  עבקנ , תותיזחה  יבגל  רומישה  תדעו  תויחנהל  עגונב 
םידחוימ םיקומינ  ןתיל  תשרדנ  תימוקמה  הדעוהו  בושח  דמעמ  רומישה  תדעו  תדמעל  .רומישה  תדעו  תויחנהל  םאתהב  הלועפ  תשרדנ 

.הנממ הייטסל 

ןוקית תכירעו  רומישה  תדעו  תטלחהל  םאתהב  רתיהל  השקבה  ןוקיתל  לועפל  בישמה 2  לעש  ךכל  ףופכב  החדנ  ררעה  יכ  תועד , בורב  עבקנ 
.ףסונ

: תכרעמ תרעה 

לע תויוכז  רשאל  יוכיס  םהל  שי  יתמיא  תופצל  תויוכזה  ילעב  לוכי  לעו  תוריהבה  לע  תולקמ  "א  מתל  23 עס ' יפ  לע  תוינכת  תנקתה  יכ  קפס  ןיא 
, תאז ןיעמ  הריהבמ  תינכת  ןיכהל  הליכשהש  הארנ  םילשורי  הרורב , תוינידמ  לכ  אלל  הלוע  השקב  לכ  וב  םוקמ  תמועל  "א , מתה תוארוה  יפ 



.ועבקנש םינוירטירקה  רואל  ופוגל  תאז  לכב  ןחביהל  ךירצ  הרקמ  לכ  ןיידע  תאז , תורמל  יכ  הארנ  םלוא 

לקשמ האוושהה ; תטישב  שומיש  השענש  תרוקיב  בישחתב  ךרוצ  ןיא  היינבל ; ךומס  םוקיממ  תעבונה  תיללכ  הייפיצ  ןובשחב  איבהל  שי 
.הגירח הניאש  סכנב  הקסעל 

  ' חאו הנימ  ןהכ  ןורשה נ ' םורד  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה   8087/13 זכרמ )  ) ררע ךילה : רפסמו  םש 

.רפלא  תינור  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ , זוחמ  תיזוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

14.12.2015  : הטלחהה ךיראת 

.ןורשה םורד  תירוזאה  הצעומה  םוחתב  תיפוצ  בשומ  לש  וטופיש  םוחתב  יוצמה  שרגמ  סכנה : יטרפ 

.קידלרפ תילג  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 

ףטאע  " עירכמה יאמשה  לש  ותמוש  דגנכ  תררועה )" : " ןלהל  ) ןורשה םורד  "ב  ותל תימוקמה  הדעווה  שגוהש ע"י  החבשה  לטיה  ררעב  ןניקסע 
סחיב תונעט  רפסמ  ולעוה  ררעה  תרגסמב  .םירוגמ  דועייב  שרגמ  לש  רכמ  תקסע  בקע  הנתינ  רשא  עירכמה ,)" יאמשה  : " ןלהל " ) םלאע

.ןלהל דומענ  ןהירקיע  לע  רשא  שדח  בצמו  םדוק  בצמ  יווש  תעיבק  ןוגכ  עירכמה ,  יאמשה  תערכהל 

וגצוה 2 יאמשה  ינפב  ןעטנכ , שדח  בצמ  יוושל  סחייתהב  .םידדצה  וגצוהש ע"י  תואקסעה  חותינ  ביבס  הבסנ  תררועה  לש  הנושארה  התנעט 
הז ןיינעב  .הקסע  התואל  סחיב  תונוש  תואצותל  איבהש  ןפואב  תואקסע , ןתואל  לופכ  חותינ  ךרע  עירכמה  יאמשה  ךכ  בקעו  תופפוח  תואקסע 

תעדה תווחש  הדבועה  לשב  ושענ , ולא  תומאתה  יכו  בישחת , לכל  סחיב  תושעל  שי  תומאתה  וליא  ןייצ  עירכמה  יאמשה  יכ  ררעה  תדעו  העבק 
ןכ ומכ  .ןיעקרקמה   לע  יוצמה  הנבמו  םילצונמ  יתלב  םיחטש  ןוגכ  םישרדנ  םינוש  םירטמרפ  ןובשחב  ואיבה  אל  םידדצה  םעטמ  תויאמשה 

, רומאה רואלו  חתינש  תואקסעה  תרגסמב  ודי  לע  ולבקתהש  םינושה  םיוושה  ןיב  עצוממ  עירכמה  יאמשה  עציב  תומאתהה , תכירע  רחאלו 
.ררעה תדעו  ותמושב ע"י  תוברעתה  קידצמה  ןפואב  וז  הדוקנב  עירכמה  יאמשה  תולהנתהב  םגפ  לפנ  אל  יכ  הנקסמל  ררעה  תדעו  העיגה 

טקנש העש  תויטנוולר , ןניאש  תואקסע  לע  ססבתה  םדוק , בצמ  יוושל  סחייתהבש  ךכב  הגש  עירכמה  יאמשה  יכ  הרבס  תררועה  ףסונב ,
, ןכ לע  .תיפוצ  בשומ  לש  םייונבה  םיחטשל  דומצב  םימקוממו  יאלקח  דועייב  ןיעקרקמה  יכ  קלוח  ןיא  תררועה , תדמעל  .האוושהה  תטישב 

לדבה םייקש  ןוויכ  אבס , רפכ  לש  ינונכתה  בחרמב  וכרענש  האוושה  תואקסע  לע  ססבתה  רשאכ  עירכמה  יאמשה  הגש  תררועה ,  תדמעל 
.ןיעקרקמה לש  חותיפה  לאיצנטופב  ןומט  תררועה , תשיגל  לדבהה , .םיבשומב  ולא  תמועל  םירעב  תואצמנה  תויאלקח  תועקרק  ןיב  יתוהמ 

תררועה תמועל  םיבישמה  .םיבשומב  םיאצמנה  ולאמ  רתוי  ריהמ  ןפואב  היוור  היינבל  חתפתהל  םייופצ  ינוריע  חטשב  םיאצמנה  ןיעקרקמ  ירק ,
םהב םימייקתמ  אלש  ןפוד , תודומצ  תויאלקח  תועקרקב  וכרענש  האוושה  תואקסע  לע  ותמושב  ססבתהש  ןוויכמ  יאמשה  קדצ  יכ  העדב  וזחא 

.טרופמ ןונכת  יכילה 

יונבה חטשל  ןפוד  תודימצב  םימקוממ  ןיעקרקמה  התדמעל , .עירכמה  יאמשה  תמושב  םגפ  לפנ  אל  יכ  ררעה  תדעו  העבק  הז  ןיינעב  םגש  אלא 
יאמש תעד  תווחב  רומאל  ררעה  תדעו  התנפה  ךכל , הייארכו  .חותיפל  יללכ  לאיצנטופ  םבוחב  םינמוט  הז  גוסמ  ןיעקרקמש  ירהו  בשומה  לש 
ןובשחב איבהל  שי  יכ  עבקש  עירכמה  יאמשה  קדצ  יכ  ררעה  תדעו   העבק  ךכ , רואל  .וז  העיבק  לע  קלוח  וניא  אוה  ףא  יכ  הארנ  םש   תררועה ,

.חותיפל יללכה  לאיצנטופה  לע  עיפשמה  ןפואב  תמייק , היינבל  תודימצב  םינודנה , ןיעקרקמה  לש  םמוקימ  תא 

בצמ יוושמ  ץליח  היפל  החסונב , עירכמה  יאמשה  שמתשה  תרוקיבה , בישחתב  םדוק  בצמ  יווש  תעיבק  ךרוצל  תררועה , תשיגל  ךכמ , הרתי 
יאמשה רמולכ , .תינכת  רושיאל  יפצ  ןיגב  התחפה  םדקמ  תלעפה  תועצמאב  יאלקח ) דועייב   ) םדוק בצמב  יוושה  תא  םירוגמל ) דועייב   ) שדח

תדמוע וז  הטיש  תררועה , תדמעל  .םירוגמל  תואלקחמ  דועיי , יונישל  תינכת  רושיאל  דע  הייחד  תועצמאב  םדוק  בצמב  יוושה  תא  עבק  עירכמה 
בצמל האיבמ  ףסונבו , החיבשמה  תינכתה  לש  היתועפשה  תא  םדוקה  בצמה  יוושמ  לרטנל  שי  יכ  תעבוקה , הקוספה  הכלהל  תקהבומ  הריתסב 
ףא יכ  הנעט  תררועה  יפב  ףסונב , .החיבשמה  תינכתה  רושיאמ  עבונה  לאיצנטופ  םע  תיאלקח  עקרק  לש  יווש  איה  תלבקתמה  האצותה  ובש 

שי הז , ןקתל  רבסהה  ירבדב  תטרופמה  החסונה  יפ  לעש  ירה  תיאמשה , הניקתל  ןקת 3  לע  ססובמ  יאמשה  ךרעש  תרוקיבה  בישחת  םא 
.עירכמה יאמשה  ידי  לע  השענ  אלש  המ  העקפה , לש 45%  רועיש  תיחפהל 

םלועב תרכומ "  " החסונ הניה  תרוקיב "  " בישחתכ שמתשה  הב  תיטרואיתה  החסונה  יכ  עירכמה , יאמשה  ריבסה  תורהבהה , ךמסמ  תרגסמב 
, החסונ התואב  שמתשה  דציכ  עירכמה  יאמשה  ריהבה  ףסונב  .דבלב  הקידב  םשל  האבוה  איה  הרקמ  לכבו   3 סמ ' ןקתב  תניוצמ  ףאו  תואמשה 

רועישל םיעיגמ  שדח  בצמב  וטורב  יווש מ"ר  תמועל  םדוק  בצמ  וטורב  יווש מ"ר  םיוושמ  םא  וירבדל , .ךרעש  בישחתב  תועט  לכ  הלפנ  אל  עודמו 
יווש תמועל  םדוק , בצמ  וטורב  יווש מ"ר  תוושהל  םישקבמ  םא  תאז , םע  דחי  .םיבצמה  ינשב  וטנ  יווש מ"ר  לש  האוושהה  יבגל  "ל  נכ לש 50% .

לוקישב רבודמש  ירה  לבוקמהמ , ךומנ  השרפה  רועישב  רבודמ  םא  ףא  יכ  העבק  ררעה  תדעו  לש 27% . רועישל  םיעיגמ  שדח  בצמב  וטנ  מ"ר 
קידצמה םגפ  ךכב  לפנ  יכ  ררעה  תדעו  האצמ  אל  ןיינע , לש  ושרושל  תדרויה  תיתוהמ  תועטב  רבודמ  יכ  חכוה  אלו  רחאמו  יאמש  תעד 

העש הליחתכלמ , שרדנ  אוה  המ  םשל  רורב  אל  ללכש  תרוקיב  בישחתב  רבודמש  הדבועה  רואל  דחוימב  םירומא  םירבדה  .תוברעתה 



.האוושה תואקסע  לע  ססבתה  ותמושב , עירכמה  יאמשה  ךרעש  יזכרמה  בישחתהש 

אשונ הקסעל  לטובמ  אל  לקשמ  ןתיל  רחב  יאמשה  יכ  תינכתל , שדחה  בצמה  יווש  תעיבק  ןיינעב  היתונעטל  המודב  תררועה , לש  הדידל 
.רתוי הברה  הובג  יוושב  ןהש  וינפב  וגצוהש  תופסונ  תואקסעל  דוגינב  תאזו  ךומנ  יווש  תלעב  הקסעב  רבודמש  הדבועה  ףרח  הנודנה , המושה 

הקסע הנשי  רשאכ  יכ  העבק  ףסונב , .תמצמוצמ  וב  תוברעתהל  הייטנהש  קהבומ  יאמש  אשונב  ןניקסע  יכ  הליחת  העבק  ררעה  תדעו 
ןתינ םניגב  םידחוימ  םיקומינ  ואיבה  אל  םיררועהשמו  ךכ , רואל  .וז  הקסעל  הבר  תובישח  תונקהל  שי  םידחוימ , םיקומינ  רדעיהב  ןיעקרקמב ,

עירכמה יאמשה  "ד  קשב םגפ  אצמנ  אלש  ירה  קוש , יווש  תפקשמ  הניא  הקסעה  יכ  דומלל 

.החדנ ררעה  רומאה , לכ  דוסי  לע 

: תכרעמ תרעה 

הנקות אל  וז  המוש  ךא  תירוקמה , התסרגל  םאתהב  ררעה , תדעו  ינפב  רוריבל  ליבקמב  תפסונ  המוש  תימוקמה  הדעוה  האיצוה  הז  הרקמב 
תימוקמה הדעוה  לש  התבוח  וא  התוכז ו/ רבדב  הלאש  הלעמ  וז  הדוקנ  הל , םאתהבו  עירכמה  יאמשה  תמוש  תא  הרשיא  ררעה  תדעוש  ףא  לע 
.הקיקחב וא  הקיספב  תורהבה  לבקי  הז  אשונ  יכ  היה  יוארו  םיכומס  ןיעקרקמ  ןיינעב  תונתינה  ררעה  תדעו  תוערכהל  המיאתהלו  המןוש  ןקתל 

? ירוביצ / הוולנ שומישכ  םיטנדוטס  תונועמ 

' חאו ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ןומיס  ןב  ילט   5491,5495,5514/14 זכרמ )  ) את םיררע   : ךילה רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע "ר  ויה בכ ' ינפב  ביבא –  לת  זוחמ  הינבלו  ןונכתל  ררעה  תדעו   : האכרע

17.05.2015 הטלחהה : ךיראת 

ופי ביבא  לת  תימדקאה  הללכמה   : סכנה יטרפ 

(. הטלחהב וניוצ  אל  םיררועה  רתי ב"כ   ) .לאיומא תימע  "ד  הוע  : םיררועה ב"כ 

לת תימדקאה  הללכמה  םיטנדוטס  תונועמ   4234/ קמ / את תינכת  תא  רשאל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  דחואמב  ונודנש  םיררע  השולש 
אלל הללכמה , חטשב  םיטנדוטס  תונועמל  םינבמ  ףיסוהל  רתיה , ןיב  היתורטמש , (, " תונועמה תינכת  " ןלהל –  ( ) 507-0181636  ) ופי - ביבא

.קוחל ףיעסל 62א ' םאתהב  ןיינב , יווק  יונישו  יוניבה  יוניש  הינב , יחטש  תפסות 

תישארה תינכתה  יפ  לע  רתומ  םיטנדוטס  תונועמל  שומישה  םאה  התייה  הז , ריצקתב  דקמתהל  ונרחב  הבו  ולעש , תויזכרמה  תולאשה  תחא 
וילעש שרגמה  תא  הדעייו  תיזוחמה  הדעוה  ידי  לע  הרשואש  ( – " תישארה תינכתה  " ןלהל –   ) תינכת 3422 הללכמה –  תמקהל  תרשואמה 

םישומישו םיינוכית  לע  ךוניח  תודסומו  תוללכמ  : " רתיה ןיב  עבקנ , ויבגלש  דחוימ , ירוביצ  שרגמכ  תונועמל , שומיש  תושעל  שקובמ 
. …" הלא תוילכת  םיתרשמה 

הדעוול "ש  מעויה לשו  ןזוא ) - םהרבא הלארה  "ד  וע  ) תימוקמה הדעול  "ש  מעויה לש  תויטפשמ , תעד  תווח  יתש  הגיצה  תימוקמה  הדעוה 
תינכתה יפ  לע  רתומו  יטנרהניא  שומיש  וניה  תונועמל  שומישה  יכ  הדמעב  תוכמות  התטישלש  תונרג ,) - ירורד תיגח  "ד  וע  ) זאד תיזוחמה 

.תישארה

, יטנוולרה שרגמב  רתומ  םיטנדוטס  תונועמל  שומישה  יכ  תעדה  תווח  יתשמ  קיסהל  ןתינ  אלש  איה  ררעה , תדעו  לש  התנקסמש  אקע , אד 
ומצע ינפב  דומעל  לוכיש  ירקיע  שומישכ  ספתנ  םיטנדוטס  תונועמל  שומישה  יכ  תדמלמ  אקווד  תונרג , - ירורד תיגח  "ד  וע לש  תעדה  תווחשו 

.וז הדמע  הלביק  ררעה  תדעוו  דומיל  דסומ  לש  ירקיעה  שומישהמ  תדרפנ  תוסחייתה  ךירצמו 

תרשל אבה  הזכ  וא  תוללכמל  הוולנ  שומישכ  וילע  ףיקשהל  ןתינ  אלו  ףקיה , ןטקו  םצמוצמ  וניא  תונועמל , שומישה  יכ  הריבסה , ררעה  תדעו 
םישומיש  " הביתה ךות  לא  םיטנדוטס " תונועמ   " שומישה תאירק  ררעה , תדעו  תטישל  םוליצ .) / םירפס תונח  תוירטיפקל , שומיש  גודכ '  ) ןתוא

םישומישל ירחסמ " זכרמ   " חנומה תאירקל  ןוילעה –  טפשמה  תיב  ידי  לע  החדנש  ןויסינהמ –  רתוי  ףא  תכל  תקיחרמ  הלא " תוילכת  םיתרשמה 
". לא - ירדא  " ןיינע "מ 7926/06 –  עעב ודי  לע  ןודנש  ןיינעב  היישעת  רוזאב  תושרופמ  ורתוהש  תויונחו " הפק  יתב  םינונזמ  "

וא יואר  וניא  הז  ןיינע  יכ  וא  םיטנדוטס , תונועמ  הז  הרקמב  סופמקה  םוחתב  רשאל  ןתינ  אלש  רמול  ידכ  הירבדב  ןיא  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו 
תילכת תפסוה  לש  ינונכת  ךילה  בייחתמו  הפקתה  תישארה  תינכתה  לש  החוכמ  תרשפאתמ  הניא  תונועמה  תיינבש  אלא  הביבסל , םיאתמ 

.וז היגוס  ןחבית  ורדגבש  התוא , רשפאל  תנמ  לע  תיזוחמ ) תוכמסב  )

תימוקמה הדעוול  ונקוהש  תויוכמסל  םאתהב  הללכמה  םוחתב  םיטנדוטס  תונועמל  שומישה  תא  רשאל  תורשפאה  תא  םג  הנחב  ררעה  תדעו 



תונועמל שומישה  תא  וצב  רשה  עבק  אל  דוע  לכו  רומאכ , תורשפא  הנומ  אל  ( 6 () ףיעס 62א(א1 היפל , הנקסמל  העיגה  םלואו  ןוקיתב 101 .
.ןכ תושעל  תוכמסומ  ויהי  אל  ררעה  תדעו  םגו  תימוקמה  הדעוה  "ל , נה ףיעסל  םאתהב  ףסונ  ירוביצ  ךרוצכ  םיטנדוטס 

רוביצה חוורל  םיחטשל  השקבתהש , תירחסמה  תיזחל  רתיה , ןיב  םיעגונה  ררעב , ונודנש  םיפסונ  םיקומינ  רואלו  "ל  נה הנקסמה  רואל  ףוסבל ,
רדעה לשב  ןה  רושיאל , תנתינ  הנניא  תינכתה  יכ  עובקלו  ררעה  תא  לבקל  ררעה  תדעו  הטילחה  יוניבב , יונישהו  הינחה  יכרצ  האנהה , תקיזו 

.הפוגל הב  ולפנש  םימגפ  לשב  ןהו  תוכמס 

: תכרעמ תרעה 

לע םויב 5.7.04 , פ.יב 5311  םסרופש  וצ  תרגסמבש  ריעהל , ןוכנל  וניאר  תונעט , לש  ןפוגל  םג  תינכתה  תא  התחד  רשא  "ל  נה הטלחהה  ףרח 
לכב יכ  המדנ  ךכיפל , .םיטנדוטס  תונועמ  לש  תירוביצ  הרטמ  םג  קוחל , ףיעסב 188(ב ) וללכנש  תוירוביצה  תורטמל  ופסוותה  םינפה , רש  ידי 

תינכת קוחל , ( 6 () ףיעסל 62א(א1 םאתהב  רשאל  תיאמצע , הדעווכ  תימוקמה , הדעוה  לש  התוכמסב  הז  היה  תוכמסה , רושימל  עגונה 
שרגמב רוביצ  יכרוצל  היינבל  רתומה  ללוכה  חטשה  תלדגה   " ןכו רוביצ  יכרצל  דעוימה  שרגמב  םיטנדוטס , תונועמל  שומיש  תפסוה  תללוכה 

". רוביצ יכרוצל  דעוימה 

״טושפ דיקפ״  תאמ  ףתושמ  תיב  ן״לדנ – ?!? לע  דוע  חרוא  רוט 

 

םיבשחנה ןידה  יכרוע  ידרשמ  תרשעמ  דחאכ  ןיינבל , יינכשמ  דחא  ש.צ , לש  ודרשמ  תא  וגריד   D&B םע דחי  סבולג "  " .בלסל יתכפה  תימשר 
הליעכ תובשחנ  ויה  תופסונ  תועש  םידיקפל , המוד  גוריד  םיכרוע  ויה  םאש  םיחוטב  תויהל  םילוכי  םתא  .ן  " לדנהו הינבהו  ןונכתה  םוחתב  ץראב 

.הליספל

.ץראב ן״לדנה  םוחתב  םיבשחנ  יכה  ןידה  יכרוע  יבכוכמ  דחא  לש  ןכשה  תויהל  יתכפה  םכיניבש , םייטיאלו  ונניינעל 

.ףתושמ ןיינבב  רג  ינאש  תורושה  ןיב  וטלק  יאדוו  םכיניבש  םידחה  הב , ץוקו  הילא 

םבצמש ללגב  תישאר  .זובל  קר  לוכי  ינא  םהל  לבא  ףתושמ , ןיינבב  רג  ינאש  ךכ  לע  םיאשנתמ  םייטרפה  םיתבה  ילעב  וישכעש  חינמ  ינא 
קר תווחיהל  תולוכיש  תובבושמה  תויווחה  ללגב  םהל  זב  ינא  רקיעב  לבא  םיטסילטיפק , םיריזחל  םתוא  ךפוהש  המ  ילשמ , רפושמ  ילכלכה 

.םיפתושמ םיניינבב 

.ןהמ המכ  הנה 

דחא סולפ  םינב  העברא 

םתה ןיב  םיענ  םיריידה  לש  טלחומה  בורה  .לואשל  עדוי  וניאשו  םת  עשר , םכח , םיגוס , העבראל  םיקלחתמ  םינכש  םג  חספ  לש  הדגהב  ומכ 
, תילעמב םיחוטיבב , םיקנמב , לפטמ  אוה  .תיבה  דעווב  םינש  רבכש  הזכ  קינתפכיא , ןעיקשמ  דחא , םכח  שי  ןינב  לכב  .לואשל  עדוי  וניאש  הזל 

.רוב הדש  לע  םיפידע  םה  םירעוכמ , הניגב  םידכה  םא  וליפא  לבא  יונה  םע  םיזגמ  תצק  םג  אוה  בורל  .יונבו  הרואתב 

.םכח עשר  ישימח , גוסל  ךייתשמש  דחא  ןכש  שי  ףתושמ  ןינב  לכב  הדגהל  דוגינב 

שממ אל  התא  לבא  דעווב , הנש  םירשע  תרישש  דחא  לש  הליה  ול  שי  .הערל  וב  שמתשמ  לבא  םכחה  לש  עדיה  םע  בבותסמש  ןכש  והז 
, רתוי םייוסיכ  םיחוטיב  רתוי , םיבוט  םיקנמ  גישהל  לוכי  היה  דימת  םכחה  עשרה  .תריש  תמאב  אוה  הנורחאה  םעפב  יתמ  רכזיהל  חילצמ 

.רתוי קורי  ןנגו  רתוי , לוז  יאלמשח  רתוי , תדקפתמ  תילעמ 

.וימימ יעוצקמ  ןרטנק  הווח  אל  ףתושמ  ןיינבב  רג  אלש  ימ 

טניבקה

תושק תוטלחה  תופטוש , תויעב  םיביצקתב , ןוירוטקריד  תבישיב  ומכ  םינדו  םיבשוי  תועש  ךשמב  .לופונומב  קחשמ  הריכזמ  םירייד  תבישי 
תוריפחהו תולאשה  םינוכדעה  יפסכה , "ח  ודה ירה  .טופיליל  תנידמ  לש  גוס  יל , המדנב  קחשמ  לע  רבודמ  לופונומב  ומכש  קר  םייונימו 

.תובושח תמאב  אל  תויפוסניאה 

.תוירקיע תואנה  יתש  ירובע  תוקפסמ  דעווה  תובישי  ישיא  ןפואב 



רבדנו הבישיב  ינאש  סמסלו  תוסנכנ , תוחיש  ןנסל  לוכי  ינא  הב  הנשב  הדיחיה  תונמדזהה  יהוז  .תימצעה  תובישחה  תשוחת  איה  הנושארה 
.ותומלגתהב רשואה  .הנשב  םעפ  קר  ולו  יתומלאה  טפשמב  שומישה  יל  עיגמ  אלש  רמוא  אל  דיקפ  ינאש  הז  .רתוי  רחואמ 

תכמנה איה  הקודב  הטיש  .תיבה  דעוול  יוניממ  בוש  קומחל  חילצא  םאה  ההות  ינאש  ןמזב  יפוגב  םרוזש  ןילנרדאה  איה  היינשה  האנהה 
דצה ןמ  שוגיר  לש  גוסל  םג  ךא  קותישל  יל  םרוג  ארונה  דחפה  דחא  דצמ  .קיזהל  לוכי  אל  םיליהת  יקרפ  לומלמ  םג  .ןופלטב  קחשמו  ליפורפ 

.םראפרפוסב ןמוטפלק  לש  ותשוחתל  המוד  הזש  הארנכ  .ינשה 

.קומחל בוש  יתחלצה  ןכאו  הדימב  התיבה  יתרזחב  תוינפמשה  תחיתפ  לע  רבדל  אלש 

ךות סנכנ  היה  ןיינבה  דעווב  לואשל  עדוי  אלש  ינש  םע  יכ  בוט , הזש  דחא  לואשל  עדוי  וניאשו  דחא  םכח  לש  יונימב  תומייתסמ  תובישיה  בור 
.םיסכנ סוניכל  הנש  יצח 

.דוביכב זכורמש  הז  תא  תובישיב  ושפח  לואשל , עדוי  וניאש  ןכשה  תא  תוהזל  םיעדוי  אל  םתא  םא 

הלעמ הלעמ  הלעמ 

םידליל אבא  רותב  אקווד  .רתויה  לכל  ןוכילה  תרירג  אוה  רצייל  םילגוסמ  ילעמ  םינכשהש  שערה  .יילעמש  םינכשהמ  שערמ  לבוס  אל  ינא  אל ,
.תודרקלה תא  לכואש  ייתחתמש  ןכשה  הז  םינטק ,

דועב תחא  לגרב  תילעמה  תא  רקוב  לכב  קיזחהל  םלועב  הלעמלמ  םינכשה  לכ  לש  ביבחתל  ןווכתמ  ינא  הלעמלמ , םינכשה  לע  רבדמ  ינאשכ 
תקזחה לע  רבודמ  .תילעמב  לגרל  ףרטצמו  תיבה  תא  לעונ  אצוי , ןגראתמ , םתוא , שיבלמ  וקוש , םהל  ןיכמ  םהידלי , תא  ריעמ  ףוגה  ראש 

.העש עבר  לש  לדוג  רדסב  תילעמה 

ןאכ לבא  תוגרדמב , תדרלו  םיוסמ  בלשב  שאייתהל  איה  םלועבש , ןוה  לכ  הוושש  האנה  יהוזו  הלעמלמ , םינכשה  תא  ךנחל  הדיחיה  ךרדה 
ינפל אל  לבא  עקרק  תמוקל  ועיגי  הלעמלמ  םינכשה  ךילהת  לש  ופוסב  .תילעמה  תא  ןימזהלו  המוק  לכב  רוצעל  שי  הטמל  ךרדב  ץאקה .' עיגמ 

העש עבר  לש  הנתמהש  יל  המדנ  .הרק  השיגהל  שיש  הנמ  איה  המקנש  םירמוא  .םיירהצה  ביבס  והשמ  המוק , לכב  תובותכ  רויס  ועצבי  םהש 
.ןוניצל הקיפסמ  תילעמל 

.הרואכל קר  תיכוניח  אלהו  תיתייפכה  תוגהנתהה  רשפל  םידליל  תתל  ךירצש  עלוצה  רבסהה  אוה  ךלהמב  דיחיה  ןורסיחה 

רתיל וא  םתיבב , רדהתהלו  ךישמהל  םילוכי  םה  יתניחבמ  םיאשנתמ ? ןיידע  עקרקה , ידומצ  םיתבה  ילעבש  םכל  הארנ  ליעל  רומאה  רואל 
.תוומל םמעתשהל  קויד 

יופיש יבתכמ  םיעדוי  םתא  הנטקב , שממ  הז  עגרכ  לבא  םייטפשמ  םיכמסמ  לע  ללוכ  תומיתח  קלחל  יתלחתה  יתויטירבלס  הגמ  רואל  ב.נ 
.הלאכו
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