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ןב תעפי 
הירא

רפסמ 79 ןולע  "ן –  לדנ לע  "ד  וע

————

ששש

רמאמ   -

? פמרטה רובע  ומלשי 

? םזיה תואצוהב  תופתתשהב  םיבייח  ןונכת  יכילהב  ופתתשה  אלש  תוקלח  ילעב  םאה 

ץרפ רפועו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

2016 "ו - עשתה יוניבו ) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניב יוניפ  תעצה  ·       

 

2016 "ו –  עשתה ריבס ) יתלב  בוריס  לשב  יוניפ  ( ) ןוקית 4 ( ) םייוציפ  ) יוניב יוניפ  קוח  תעצה  ·       

 

שדחתמ ץוביק  איהש  תיאלקח  תיפותיש  הדוגא  םירוגמ ע"י  תויוכז  תשיכר  לארשי 1447 –  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה  ·       

 

.ימואל ןגכ  ותעיבקו  םיחמלפ  שפונה  רפכ  לש  ולוטיב  תא  זכרמ  זוחמ  תיזוחמה  הדעווה  רושיא  ·       
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" יברעמ עטק  - לוגסה וקה   – " ןילופורטמב ת"א הלק  תבכר  "ל/70/א  תת תרבעה  רבדב  העדוה  ·       
רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעוה  תורעהל 

 

.א ת" םיעבור 5 ו-6 , תינכת  תנכה  רבדב  תנקותמ  העדוה  ·       

  

.ןורשה תמר  תליא , םחתמ  יוניב  יוניפ  , 553-0175711 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ·       

 

————————————————————–

 

הקיספ ינוכדע 

רבדב ןלבק  לש  תידדצ  דח  הארוה  לש  הפקות    - "מ עב תומזיו  היינב  סייפס  נ ' חאו ' שמש  הנליא  "א 6605/15  ער םיזוח : ·     
ףיעס 5א תוארוה  "י  פע םיוציפ  םולשתב  ןלבקה  תובח  .םייוניש  הב  עצבל  שקיב  הריד                  שכור  ובש  הרקמב  רוחיא 

.1973 "ג - לשתה תוריד ,)  ) רכמה קוחל 

 

דוחיא  – ' חאו זוחמ ת"א  היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  יליבש נ ' ידדגב  הלימדול  "מ 41499-03-15  תע הקולחו : דוחיא  ·    
ינונכת ךרוצ         ןיגב  קר  שדחמ  הקולחו 

 

– חאו ' ןורשה  תמר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' רשא  הנח   3338-04-14 ת"א )  ) "נ מע ףיעס 197 : יפל  םייוציפ  ·     
תויגוסב ןודת  ררעה  תדעוש  יוארה  ןמ  "ב , ותה קוחל  ןוקיתל 84  םדקש  יטפשמה                                                בצמל  סחיב 

.ותוכמס םוחתב  תויוצמ  אלש                                          עירכמה , יאמשה  "ד  ווח תלבק  רחאל  תוררועתמה 

 

 

הטמ היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  טייטסא LLC נ ' ליר  ןואיל  םיגירס   376-377/14 םילשורי )  ) םיררע החבשה : לטיה  ·     
החבשה לטיה  ךרוצל  שומימ " היצפוא כ" שומימ                                         - ' חאו הדוהי 

רוטפ םילשורי –  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןהכ  ןנחלא   094,441-448/15 םורד )  ) םיררע                                          
יביטלופינמ

' רעי  ' דועייב עקרק  לש מ"ר  ויווש  תניחב  לארשי –  יביתנ  לאומס נ ' לאכימ   30/2015 , 31/2015 סמ ' תוגשה  העקפה : ·     

 

————————————————————–

רמאמ

? פמרטה רבע  ומלשי 

? םזיה תואצוהב  תופתתשהב  םיבייח  ןונכת  יכילהב  ופתתשה  אלש  תוקלח  ילעב  םאה 



* ץרפ רפועו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

ןונכת יכילה  ותמזוימ , םדיק , ןבואר  .דחא  ינונכת  םחתמ  תווהמה  יאלקח , ןדועייש  תוכומס , עקרק  תוקלח  לש  םילעב  םה  יולו  ןועמש  ןבואר ,
הלעהש רבד  םירוגמל , היינבל  דועייל  הנוש  ןיעקרקמה  דועייו  ןנכותמכ  וחילצה  ןונכתה  יכילה  .םירוגמל  דועייל  םחתמב  יאלקחה  דועייה  יונישל 

, םיאמש םיצעוי , תקסעה  םיבר –  םיבאשמ  שרוד  ןונכת  יכילה  םודיקש  ןתניהב  יולו . ןועמש  לש  תוקלחה  תוברל  םינומ , תורשע  םכרע  תא 
תבשהל ןבואר  יאכזה  הלאשה –  דימ  הלוע  ומצע , ןבואר  לש  ונמזו  ותדובע  תא  ריכזהל  אלש  םהב , אשנ  ןבוארש  דועו - "ד  וע םילכירדא ,

? ויתועקשהו ויתולועפ  תואצותמ  ונהנ  םה  יכ  גילפד  ןאמ  תילש  יולו , ןועמשמ  ולמע  רובע  םולשתלו  ויתואצוה 

? הרומת םלשל  ילבמ  ןבואר )  ) םזיה לש  ולמע " ירפ  הנהיי מ" יולו ) ןועמש  " ) ישפוחה עסונ  " הש יואר  םאה 

ךכ תבייחמ , תיזוח  תורשקתהב  ומע  ורשקתה  אל  אליממו  ןיעקרקמה , תא  חיבשהל  ןבוארמ  ללכ  ושקיב  אל  יכ  היבו  הנימ  ונעטי  יולו  ןועמש 
.םואמ ול  םיבייח  םניאש 

.ויתובקעב הקיספה  תאו  גהונה  ןידה  תא  הרצקב  תעכ  ןחבנ 

לע ןידכ  אלש  רשעתה  םדאש  םוקמ  הבשה , תבוח  עבוקה  , 1979 "ט –  לשתה טפשמב , אלו  רשוע  תיישע  קוח  אוה  הז  ןיינעב  יללכה  ןידה 
, האנה תבוט  וא  תוריש  סכנ , תלבק  ןושארה - הבשה : עצובתש  תנמ  לע  םייקתהל  םיכירצה  םיאנת  השולש  ביצמ  קוחל ,  1 .והער ס ' ןובשח 

" ןידבש תוכז  יפ  לע  אלש   " התשענ תורשעתהה  ישילשה - הכזמה ; לש  ולעופ  ןיבל  תורשעתהה  ןיב  יתביס  רשק  ינשה - תורשעתה ; רמול : הצור 
(. יביטמרונ דוסי  )

לש ולעופ  ירפ  איה  יכ  חיננו  תורשעתה "  " איה ןיעקרקמה  תחבשה  םימייקתמ : םינושארה  םיאנתה  ינש  יכ  וינפ  לע  הארנ  ראותמה  שיחרתב 
אלש תורשעתה   " יכ עבקנ  הקיספב  ןידבש ?" תוכז  יפ  לע  אלש   " התשענ תורשעתהה  םאה  ישילשה : יאנתה  תומייקתה  תא  ןוחבל  רתונ  .ןבואר 

"א ער " ) רשויהו ןופצמה  תשוחת  תא  תדגונה   " תורשעתה םג  ךכו  ץיבוביל )"' ןיינע   " "א 371/89 ער  ) תקדוצ יתלב ־  תורשעתה  איה  ןידכ "
טוקנל שי  ןידבש " תוכז  יפ  לע  אלש  תורשעתה  דוסי ה" תניחב  ךרוצל  יכ  טפשמה , יתב  ועבק  השעמל  הכלה  ר.י.ש.א .)" ןיינע   " 5678/94

וסיסבב תחנומה  רשויו  תוניגה  תשוחתמ  תעבונ  וז  תושימג  .תלוזה  ןובשח  לע  תורשעתה  לש  םינוש  םיבצמ  וסחי  ויפנכ  תחתש  שימג , ןחבמב 
ךכיפל בייחלו  תקדוצ , הניא  הדיצב  הרומת  ןיאש  תורשעתה  יכ  עובקל  טפשמה  יתבל  תרשפאמ  וז  תושימג  .טפשמב  אלו  רשוע  תיישע  קוח  לש 

.הבשהב

היגוסה .ןיעקרקמב  םהיתויוכז  תחבשה  רובע  םואמ  ומליש  אל  ןכש  תקדוצ , הניא  יולו  ןועמש  לש  םתורשעתה  יכ  הרואכל , ןועטל  ןתינ 
לע קר  ינונכת  ךילה  םדקל  ןתינ  אל  יכ  רשאכ  ןונכת - יכילה  םדקמ  אוהש  יולו  ןועמשל  תיביטיזופ  עידוה  ןבוארש  םוקמ  תאש  רתיב  תדדחתמ 

יניד יכ  רעוי , רגסומ  רמאמב   ) ודי לע  םימדוקמה  ןונכתה  יכילהל  םיעדומ  ויה  ףאו  ותוא  רוצעל  ושקיב  אל  םינורחאה  ולא  ךא  ןבואר –  לש  ושרגמ 
העידי ןדיד  ןודינב  חינהל  ןתינש  ךכ  ןונכת , יכילה  םימדוקמ  תע  םיתיעל , ןתריסמ  ףאו  תועדוה  םוסרפ  םיבייחמ  היינבהו  ןונכתה 

(. יולו ןועמש  לש  תיביטקורטסנוק 

רבדב תוארוה  תטרופמ  תינכתב  עובקל  ריתמה  "ה-1965 , כשתה היינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 12  ) ףיעסב 69 יוצמ  ןיינעב  יפיצפסה  ןידה 
יכ אופא , הארנ  .הנממ  םינהנהמ  תינכת  תואצוה  תייבגל  יקוח  הכמסה  רוקמב  רבודמ  העוציבו . התכירע  תואצוה  תוברל  תינכתה , תואצוה 

.היתואצוה תובגל  תושרל  רשפאל  וא  ןונכתה  םודיקמ  ועבנש  תואצוה  תבשהל  תלוכיה  תועצמאב  ןונכת  םדקל  םימזי  ץרמתל  ןיינועמ  קקוחמה 
, תואצוהה רזחה  רבדב  תומיאתמ  תוארוה  ויהי  ולעופל , תודוה  קפנותש  תינכתה  תוארוהבש  גואדל  ןבואר  לע  הז , ףיעסמ  תונביהל  תנמ  לע 

ףא תואצוה  הבוג  תושרה  יכ  הז , רשקהב  ריכזנ  .יולו  ןועמשמ  יופישל  ןבואר  יאכז  וינפ  לע  השענ , ןכא  ךכ  םא  .ןתינה  לככ  תוטרופמ  יוצרו 
"מ 1001/03 תע וארו –   ) 1981 היינבהו ב - ןונכתה  קוחל  תישילשה , תפסותהו  196 א  תארוהל ס ' םאתהב  תאז  החבשה , לטיה  תועצמאב 

(. תוילגרמ ןיינעב 

השרפ התואב  רתלא ז"ל . םנוב  "ר  ומדאה ןובזע  ןרוא נ ' ת"א ) יזוחמ ,  ) .א.ת 884/92 וניה  וז  היגוסב  םיקסועה  םייזכרמה  ןידה  יקספמ  דחא 
תועקרקה דועיי  תא  הנשתש  ראתמ  תינכת  םודיקל  םינש   14 ךשמב כ - הלעפ  רשא  ףוסראב , שרגמ  לש  םילעב  התייהש  תעבות  לע  רבוד 

איהש ךות  םישרגמה , ילעב  רובע  האצותה  תגשהל  תעבותה  הלעפ  םינשה  לכ  ךשמב  .רחסמו  םירוגמל  היינב  רשפאתתש  ךכ  םחתמב ,
תעבותה .הלש  השרגמ  תוברל  ןיעקרקמה , תא  דואמ  חיבשה  הלעופ  יכ  תקולחמ  התייה  אל  .םיבר  עוצקמ  ישנא  לש  םהיתורישב  תרזענ 

ילעב לש  םבוריס  חכונל  .םתחבשה  רחאל  םישרגמה  ךרעמ   8% הוושה ל - ךסב  הרכשבו  היתואצוהב  תופתתשה  םישרגמה  ילעבמ  השרד 
התייה אל  תעבותה  תולועפ  לע  םיעבתנה  לש  םתעידי  יכ  עבקנ  .יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וחתפל  קיתה  עיגה  תעבותל , םלשל  םישרגמה 

םישרגמה ילעבמ  קלחש  רחאל  ףא  לועפל  הכישמה  תעבותה  יכו  הרכש , תשירדל  וא  התדובעל  םיעדומ  ויה  םלוכ  אל  ונייהד  תינגומוה ,
ליעפ קלח  ולטנש  םידדוב  טעמל   ) םישרגמה ילעב  לכ  יכ  טפשמה  תיב  קספ  םלוכ  תעידי  יא ־  ףרח  םלואו  .םלשל  םינווכתמ  םניא  יכ  הועידוה 

ךרעמ לש 4%  רועיש  לע  לומגה  תא  דימעה  יכ  םא  טפשמב , אלו  רשוע  תיישע  קוחל  ףיעס 1  חוכמ  תעבותל , םולשתב  םיבייח  ןונכתה ) יכילהב 
הלועפה תואצותב  ןיינועמה  םדא  תויטסיפמרט -" תעפות ה" תעינמ  היה  םש  טפשמה  תיב  ינפב  דמעש  לנויצרה  יכ  הארנ  .םישרגמה 

אלש ךכ  ושרגמ  תא  דדובל  ןתינ  אל  יכ  ועדייב  החבשהב , ןיינע  ול  ןיאש  רמול  ףא  וא  שירחהל  ףידעמ  םולשתמ  ענמיהל  תנמ  לע  ךא  החיבשמה ,



ףא לע  םיעבתנל , תעבותה  ןיב  תורשקתה  תייפכב  רבודמ  יכ  םינעוטו  "ל  נה "ד  הספ תא  םירקבמה  שי  תאז , םע  .החבשהה  וילע  לוחת 
.ול ומיכסה  אל  אליממו  הלעופ  לע  ועדי  אל  ללכ  םישרגמה  ילעבמ  קלחש  ףא  לעו  הלש  ישיא  סרטניא  םודיקל  התמזוימ  הלעפ  תעבותהש 

םולשתל ותודגנתה  לע  תושרופמ  עידוהש  ןיעקרקמ  לעב  לש  וניד  ןיא  יכ  חיננ  וז  היגוסב  .ויתוביסנו  ופוגל  הרקמ  לכ  ןוחבל  שי  יכ  ונא  םירובס 
תולועפה לע  עדיש  ןיעקרקמ  לעב  לש  ונידכ  ןויע ,) ךירצב  הז  שיחרת  ריתונ   ) תמדוקמה תינכתהמ  וגירחהל  שקיבו  ךרדה  תליחתמ  תואצוה 

". השעת לאו  בש  תשיגב ה" טוקנל  רחב  ךא  החבשהל 

םעידוהל רעצמל  וא  ויתולועפ  תואצותמ  םיידיתעה  םינהנה  יולו  ןועמש  תמכסה  תא  לבקל  ןבוארל , ץילמנ  ןיינעב , תוקולחמהמ  קלח  םצמצל  ידכ 
תויוכזה ילעב  תא  תבייחמה  תטרופמ  הארוה  תטרופמה  תינכתב  עימטהל  תוסנל  םוקמ  לכמו  ןיעקרקמה , תחבשהל  תוננכותמה  ויתולועפ  לע 

.היינבהו ןונכתה  קוחל  ( 12  ) 69 סל ' םאתהב  תינכתה , תואצוהב  ףתתשהל  םחתמב 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

2016 "ו - עשתה יוניבו ) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניב יוניפ  תעצה 

 

, םינגראמ םיסנמ  התרגסמב  יוניב , יוניפ  תואקסע  םודיקב  תחוור  העפות  םע  דדומתהל  הדעונ  רשא  קוח , תעצה  המסרופ  םויב 23.02.2016 
יוניפ תקסע  לע  דיתעב  ומתחי  םה  ויפל , הזוחב , ומיע  רשקתהל  םיריידל  עיצמ  ןגראמה  .הקסע  עצבל  ןיינבה  לש  םיריידה  תמכסה  תא  סייגל 

.ןיינבב תויוכזה  ילעב  ראש  תומכסה  תא  סייגל  ידכ  ןגראמה  לעפי  הרומתבו  ןגראמה , רחביש ע"י  םזי  םע  יוניב 

תושדחתהל תעגונה  תרחא  הקסע  עצבל  וא  רחא  םזי  םע  רשקתהל  ולכוי  אל  םימתוחה  םיריידה  תמיוסמ  הפוקתב  יכ  םכסהב , עובקל  לבוקמ 
.ולש ןיעקרקמה  םע  רשקב  תינוריע 

םירתונ םיריידהו  יללכ , ןפואב  הקסעב  םדקתהלו  םירחאה  םיריידה  םע  תורשקתהה  תא  םדקל  םיחילצמ  אל  םינגראמה  תיברמ  לעופב ,
.תוכורא תופוקתל  ןגראמל  םילובכ 

ונתנ םיריידהש  תובייחתהה  עקפת  קוחב  תויונמה  תופוקתה  ףולחבש  ךכ  םיריידה , לש  הליבכה  תפוקת  תא  םחתל  הניה  רומאכ , קוחה  תרטמ 
לומ םכסהה  לע  המיתחה  דעומממ  לחה  תונמיהל  וליחתי  תופוקתה  םיריידה , לש  הליבכה "  " תפוקתל תופולח  עברא  עיצמ  קוחה  .ןגראמל 

.ןיינבב םיפסונה  םיריידה  לש  תומתחהה  תומדקתהב   יולת  םייתנשכ , תב  הפוקתל  דעו  ןושארה  ריידה 

עדימה לכ  תא  םהל  שיש  ילבמו  ןגראמה , םע  םכסהה  לע  זופח "  " ןפואב םימתוח  םיריידה  וב  בצמ  עונמל  ףא  םיסנמ  קוחה  תעצהב  ןכ , ומכ 
םרטב המידקמ , השיגפל  םיריידה  לכ  תא  ןמזל  בייוחי  ןגראמה  יכ  העצהב , עבקנ  ןכלו  םהידיב , ולבקתיש  תויוכזהו  טקיורפה  יבגל  םיטרפהו 

.ויתונורקעו םכסהה  תא  םהל  גיציו  ידוסיו  טרופמ  ןפואב  םירבדה  םהינפב  גיצי  הב  והשלכ , ךמסמ  לע  םתמתחה 

 

2016 "ו –  עשתה ריבס ) יתלב  בוריס  לשב  יוניפ  ( ) ןוקית 4 ( ) םייוציפ  ) יוניב יוניפ  קוח   תעצה 

.עקרק יבאשמ  לש  רתוי  ליעי  לוצינ  איבהל  הרטמב  יוניב , יוניפ  תואקסע  עוציב  לע  לקהל  הדעונ  רשא  קוח  תעצה  המסרופ  םויב 22.02.2016 
םיניינועמ יוניב  יוניפל  דעוימה  ןיינבב  תורידה  ילעב  תיברמש  הדבועה  ףרח  תואקסעה , לש  ןתושממתה  יא  תעפות  םע  דדומתהל  דעונ  קוחה 

"(. ןברסה ריידה   – " ןלהל  ) תורידה ילעבמ  רתוי  וא  דחא  רייד  לש  הריבס  יתלב  תודגנתה  לשב  תאזו  הקסעב 

הערב שומיש  תושעל  לולע  אוהו  רחאמ  תיתייעב  חוקימ  תדמע  תחא  הריד  לעבל  הנקמ  רומאכ , טקיורפב  תורידה  ילעב  לכ  תמכסהב  ךרוצה 
.הקסעה תלשכה  ריחמב  םג  ויאנת , רפשלו  תוסנל  תנמ  לע  ותדמעב ,

העיבת יכ  הארמ , רבטצהש  ןויסינה  םלוא  םהל , םימרגנש  םיקזנה  ןיגב  םייוציפ  ןברסה  ריידהמ  עובתל  תוכז  המק  תורידה  ילעב  ראשל  םנמא 
.םיריבס יתלב  םימעטמ  תעבונה  תונברסה , תעפות  תא  תענומ  הניא  וז 

ויוניפ לע  תורוהל  תוכמס  טפשמה  תיבל  ןתנית   ןברסה , ריידה  דגנכ  םייקיזנ  םיוציפ  עובקל  טפשמה  תיב  לש  תוכמסה  דצל  יכ  עצומ  העצהב 
ריידה ותוא  לש  ובוריס  יכ  רובס  טפשמה  תיבו  טקיורפל  דעוימה  ןיינבה  ירייד  ןיבמ  טקיורפל  סחוימ  בור  שי  וב  םוקמב  ןברסה , ריידה  לש 



םדא ןברסה  ריידה  לש  ומשב  תונמל  תוכמסה  טפשמה  תיבל  היהת  ןכ  .םיריבס  יתלב  םימעטמ  לעופה  לא  טקיורפה  תאיצי  תא  ענומ  ןברסה ,
.יוניב יוניפל  הקסעב  ומשב  רשקתיש  רחא 

 

לארשי 1447 יעקרקמ  תצעומ  תטלחה 
שדחתמ ץוביק  איהש  תיאלקח  תיפותיש  הדוגא  םירוגמ ע"י  תויוכז  תשיכר 

ועבקנש ךויש  ילולסמל  ףסונב  תאז   ) הדוגא םירוגמ ע"י  תויוכז  תשיכר  תרשפאמ  םוימ 13.01.2016 , לארשי 1447  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה 
(. 1411 751 ו - הצעומ 692 , תוטלחהב 

רבחה לש  ץוביקב  ותורבח  םויס  םע  דבלב , הירבח  ירוגמ  ךרוצל  תצבשמב  םירוגמה  תויוכז  תא  שוכרל  תיאשר  הדוגאה  יכ  הטלחהב , עבקנ 
.הנשמה תריכח  הזוח  ומויסל  אובי  איהש , הביס  לכמ 

תא תוללוכהו  תונבהל  תוננכותמה  רויד  תודיחי  תשיכר  הניה  הרטמהשכ  םיבלש , השלש  דע  וא  דחא  ףניהב  עצבתת  םירוגמה  תויוכז  תשיכר 
עבקנש יפכ   ) לע 12% דומעת  דחא  ףניהב  השיכר  ןיגב  התחפה  רויד .) תודיחי  ףיסוהל  ילבמ  יוניב , ףקיה   ) שרגמ לכב  ינונכתה  לאיצנטופה 

(. הצעומ 1380 תטלחהב 

.הדוגאה ירבחמ   66% תחפי מ - אלש  בורב  לבקתת  םירוגמה  תויוכז  תשיכרל  הדוגאה  תטלחה 

רובע ףסונ  םולשת  לארשי  יעקרקמ  תושרל  םלשל  שרדית  אל  וז , הטלחהל  םאתהב  םירוגמה  תויוכז  תא  שוכרת  רשא  הדוגא  יכ  עבקנ , ןכ 
לכ וא  תושרה ו/ תמכסה  שרדית  אלו  ולא  תויוכזל  סחיב  הירבח  ןיבל  הדוגאה  ןיב  םתחייש  םכסה  לכ  ןיגב  וא  ושכרנש ו/ םירוגמה  תויוכז  שומימ 

.ושכרנש םירוגמה  תויוכז  לש  ןשומימל  רושקה  לכב  הדוגאה , ירבח  ןיבל  תושרה  ןיב  תפסונ  תורשקתה 

רפסמ ןויצ  ךות  שכרנה , בלשב  םילולכה  םישרגמל  סחיב  טירשת , תושרל  ריבעת  םיבלשב , םירוגמה  תויוכז  תא  שוכרל  שקבת  רשא  הדוגא 
רתיה ןתמל  תודגנתה  יא  לע  העדוה  הז , טירשתל  סחיב  הדוגאל , רוסמת  תושרה  .שכרנש  בלש  ותואל  סחיב  הינבל  תורתומה  רוידה  תודיחי 

.שרגמ לש  גוס  לכל  תולעבה  תוכז  יוושל  סחייתהב  יתלשממה , יאמשה  עבקי ע"י  עקרקה  ךרע  .בלשה  ותואל  סחיב 

םאתהב תושכרנה  רוידה  תודיחי  רפסמ  לע  הלועה  רוידה  תודיחי  תומכב  היוור , הינב  ךרוצל  םירוגמ  ישרגמ  דחאל  ןתינ  אל  יכ  הטלחהב , עבקנ 
.וז הטלחהל 

הדמצה ישרפה  תפסותב  הדוגאה  ידי  לע  םלושש  שרגמל  םוכסה  לע  הלעי  אל  הנשמה , תריכח  תוכז  ןיגב  רבחהמ  הדוגאה  הבגיתש  םוכסה 
.תיבירו

רויד ע"י תודיחי  תיינב  ךרוצל  םירוגמ , ישרגמ  דע 12  שוכרל  הדוגאל  ריתת  תושרה  תימואל א ,' תופידע  רוזאב  וא  תומיע ו/ וקב  םיבושיב 
קלחו הדימב  .הדוגאב  תורבחל  םתטילק  ינפל  בושיב  םירוגמה  תייצפוא  תא  ןוחבל  םישקבמה  םידיחי  / תוחפשמל הרכשה  תרטמל  הדוגאה 

12 דע ל - םישרגמ  תשיכר  םילשהל  הדוגאל  תושרה  רשפאת  לארשי , יעקרקמ  תצעומ  תוטלחהל  םאתהב  םישקבמל  וכיושי  םישרגמהמ 
.רוזא תוחנהל  ףופכב  םיאלמ  םינווהמ  הריכח  ימד  שרגמה  רובע  םלשת  הדוגאה  הבחרהה .) חטשב  הדוגא  יתב  ללוכ   ) םישרגמ

רפסמ 1380. הצעומ  תטלחה  תא  תלטבמ  וז  הטלחה 

 

ימואל ןגכ  ותעיבקו  םיחמלפ  שפונה  רפכ  לש  ולוטיב  תא  זכרמ  זוחמ  תיזוחמה  הדעווה  רושיא 

 

תנמ לע  תאזו  ימואל , ןגכ  םיחמלפ  שפונה  רפכ  לש  ותעיבק  תא  םויב 14.02.2016  הרשיא  זכרמ , זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה 
.רוביצה שומישל  חותפ  חטשכ  ןגה , לש  ותרימש  תא  חיטבהל 

.יאבג יבא  רמ  הביבסה , תנגהל  רשהו  ןולחכ  השמ  רמ  רצואה , רש  לש  תפתושמ  המזוי  תובקעב  הלבקתה  הטלחהה 

הניה ןכ , תושעל  ךרדהו  הנגהל  יואר  סרטניא  וניה  בחרה  רוביצל  ותשגנהו  ףוחה  רומישב  ךרוצה  יכ  התטלחהב  הנייצ  תיזוחמה  הדעוה 
.ימואל ןגל  תעצומה  תינכתה  תועצמאב 



.רומאה ןיגב  יוציפ  תעיבתל  םיכילה  םייופצו  ףוחה  רומיש  לש  ירוביצ  ץחל  תובקעב  אב  דועייה  ייוניש  יכ  ןיוצי 

 

" יברעמ עטק  - לוגסה וקה   – " ןילופורטמב ת"א הלק  תבכר  "ל/70/א  תת תרבעה  רבדב  העדוה 
רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעוה  תורעהל 

הלק תבכר  70/א  סמ ' תוימואל  תויתשתל  תינכת  תרבעה  לע  הטילחה  תוימואל  תויתשת  לש  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעוה  יכ  ןכדעל , ונירה 
.רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעוה  תורעהל  יברעמ " עטק  - לוגסה וקה   – " ןילופורטמב ת"א

ביבא לת  ןילופורטמב  "ן  עתמהמ קלח  םיווהמה  םיפסונ  םינקתמו  הלק  תבכרל  הליסמ  לש  המקהו  הלילס  רידסהלו  תוותהל  תינכתה  תרטמ 
" לוגסה וקה   " יאוות יפ  לע  "ן  עתמ יווק  תשרמ  קלחכ  לאומש , תעבגו  ונוא  תיירק  ןג , תמר  םייתעבג , ופי , םירעה ת"א- ימוחתב 

"א/23/א/א4. מתב

רבועו המורד  הנופ  הדוהי  ןב  חרב ' בורוזולרא , חר ' ךרואל  ךישממ  רודיבס , תנחתל  ךומסב  "א  תב ףוסמב 2000  ליחתמ  הז  יאוותב  "ל  קרה וק 
, אביש ךרדל  ךישממ  םש  .ןג  תמרב  הדש  ףולאו  םולשה  ךרד  לע  ךישממו  הנגההו  יקסניול  חרב ' החרזמ  הנופ  היילעהו , יבנלא  חר ' ךרואל 

.ןליא רב  תטיסרבינוא  דעו  הנופצו , אביש  "ח  היב ןוויכל  לצפתמ 

 

ת"א םיעבור 5 ו-6 , תינכת  תנכה  רבדב  תנקותמ  העדוה 

 

.ב " ותה קוחל  םיפיעסל 77 ו-78  םאתהב  היינב  ירתיה  תאצוה  תלבגהו  תינכת  תנכה  רבדב  תנקותמ  העדוה  המסרופ  הנורחאל ,

ךיראתבו 2.11.15 .פ.י 7126  ךיראתב 19.10.15  .פ.י 7099 , ךיראתב 20.8.15  ומסרופש  םיאנתה  לש  בוליש  הווהמ  "ל  נה העדוהה  חסונ 
םישרגמב יכ  עבקי , ףסונב , .ןוסלדיא  בוחר  םוקמב  ןוסנורהא  חר ' םישבוכה  בחרמ  לש  ינופצה  לובגב  רפוס  תועט  ןוקית  ללוכו  .פ.י 7137 

.תומוק היהי 6.65  תומוקה  סמ ' ןוקריה , חרב ' הזרכהה  םוחתב  היהי  םינטקה מ-500 מ"ר 

: ןמקלדכ םה  םיעצומה  םייונישה  רתיה , ןיב 

תאז םייקה , םקרמה  ינייפאמ  לע  הרימש  ךות  ריעה , זכרמב  תינוריע  תושדחתה  דודיע  םה : הירקיעש   77 יפל ס ' תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 
םוחתב וקסנוא  תזרכה  "י  פע היינב  תונורקע  תעמטה  "א ; תב םיעבר 5 ו-6  םוחתב  םירוגמ  יניינבל  תילמיסקמ  היינב  תויוכז  תרגסמ  תעיבק  ע"י 
המדא תודיער  ינפב  םינבמ  קוזיח  הז ; רוזאב  םיידוחייה  םיילכירדאהו  םיינברואה  םיכרעה  לע  הרימשל  הזרכהה , רוזאב  לולכה  םיעבר 5 ו-6 
יכילה טושיפ  "א 38 ; מתל  23 "י ס ' פע "א , תב םיעבר 5 ו-6  לש  ינברואה  םקרמל  םתמאתה  ךות  הייוניש , לע  "א 38  מתב תונורקעל  םאתהב 

תויוכז ' ) תינכת מ ןוגכ  תומדוק  תויאשונ  תוינכת  ףילחי  רשא  היינב , תופסותלו  השדח  היינבל  ללוכ  היינב  תויוכז  לס  תריצי  עדימו ע"י  יושיר 
'. דכו גגל ) האיצי  ירדח  ' ) ג גג ,) תריד  תפסות  ' ) ס וכו ,)' תוספרמ  םירוגמל , היינב 

יפל תינכותה  תדקפה  דע  וא  םינש  לש 3  הפוקתל  עקרקב , שומישל  םירתיה  וא  היינב ו/ ירתיה  ונתניי  םהיפל  , 78 יפל ס ' םיאנת  תעיבק 
'. דכו היינב  תופיפצ  ןיינב , יווק  הינבה , הבוג  ןיינעל  םהיניב  םדקומה 

 

ןורשה תמר  תליא , םחתמ  יוניב  יוניפ  , 553-0175711 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

 

תמר תליא , םחתמ  יוניב  יוניפ  תימוקמ , ראתמ  תינכת  הדקפוה  ןורשה , תמר  תימוקמה  הדעווה  ידרשמבו  "א  תב תיזוחמה  הדעווה  ידרשמב 
.ןורשה

תמרב תליא  םחתמב  יוניב  יוניפל  תינכת  תועצמאב  תינוריע  תושדחתה  ןה  תואשרה , וא  םירתיה  איצוהל  ןתינ  החוכמש  תינכתה , תורטמ 
; העונתה ךרעמ  רופיש  םע  דבב  דבב  רתוי , ההובג  תופיפצב  תוריד , יחטש  ןווגמב  םישדח  םירוגמ  תיינב  םחתמה ; לש  שדחמ  ןונכת  ןורשה ;

.ריעב םיקוריה  םיחטשה  תשרמ  קלחכ  "פ  צש דועייב  הפיצר  הקורי  הרדש  תריצי 



תוארוה תעיבקו  "ם  יפצשל חותיפו  בוציע  תוארוה  תושדח , םיכרד  תעיבק  םירתומ ; םישומישו  תוילכת  םירוגמל , םידועיי  תעבוק  תינכתה 
.הקולחו דוחיאל 

 

הקיספ ינוכדע 

םיוציפ םולשתב  ןלבקה  תובחו  םייוניש  הב  עצבל  שקיב  הריד  שכור  ובש  הרקמב  רוחיא  רבדב  ןלבק  לש  תידדצ  דח  הארוה  לש  הפקות 
1973 "ג - לשתה תוריד ,)  ) רכמה קוחל  ףיעס 5א  תוארוה  יפ  לע 

"מ עב תומזיו  היינב  סייפס  נ ' חאו ' שמש  הנליא  "א 6605/15  ער ךילה : רפסמו  םש 

.זרא קרב –  תטפושה ד ' בכ ' ינפב  ןוילעה , טפשמה  תיב   : האכרע

21.02.2016 : ןידה קספ  ךיראת 

אתא תיירקב  ןימינב " תלחנ   " טקיורפב הריד   : סכנה יטרפ 

גרבנטור ןרומ  "ד  וע למואב , דריע  "ד  וע  : םישקבמה ב"כ 

יפל התוכמס  ףקותמ  הנתינש  תונטק  תועיבתל  "ש  מהיבב השגוהש  העיבתב  הרוקמש  ישילש " לוגלגב   " רוערע תושר  תשקב  לע  רבודמה 
1973 "ג - לשתה תוריד ,)  ) רכמה קוחל  5 א ' עס ' לש  הנוכנה  תונשרפה  רבדב  הבסנ  רוערעה  תושר  .יחרזאה  ןידה  רדס  תונקתל  הנקת 410 

.םייוניש הב  עצבל  שקיב  הריד  שכור  ובש  הרקמב  התריסמב  רוחיא  ןיגב  ןלבקמ  הריד  שכורל  עיגמה  יוציפ  וניינעש ,

תוויע םרגיי  אמש  ששח  םייק  וא  תירוביצ  תובישח  תלעב  היגוסב  רבודמ  רשאכ  הקיספל  םאתהב  תנתינ  ישילש " לוגלגב   " רוערע תושר  יכ  ןיוצי ,
". הלא הדימ  תומאב  תדמוע  השקבה  , " זרא - קרב שה ' בכ  ' ירבדל  .תיב  לש  ותוברעתה  אלל  רומח  ןיד 

החפשמ לש  הייחב  רתויב  תיתועמשמה  הקסעה  הניה  לארשיב  םירוגמ  תריד  לש  התשיכר  יכ  ןייצל  ןוכנל  טפשמה  תיב  האר  וניד , קספ  חתפב 
רוחיא וליאו  הרידה  שכור  לש  ותניחבמ  רתויב  םייטירקה  םינותנה  דחא  אוה  םירוגמל , הרשכ  איהשכ  הרידה  לש  הריסמה  דעומ  ןכלו  תעצוממ ,

.וילע ךומסל  שכורל  תרשפאמה  הדימב  ףוקשו , רורב  תויהל  רומא  הריסמה  דעומ  ךכשמו , םיילכלכ  םיקזנל  ול  םורגל  לוכי  הריסמב 

, רתיה ןיב  תועבוקה  הריד  תריסמב  םירוחיא  ינפמ  הנגה  תוריד  ישכורל  קינעמ  ןוקית , תרגסמב  ףסונש  תוריד , רכמה  קוחל  ףיעס 5א  תוארוה 
אלב םייוציפ  תלבקל  הנוקה  יאכז  רכמה , הזוחב  ךכל  עובקה  דעומב  הנוקה  תושרל  הרידה  תא  ןלבק )  ) רכומה דימעה  אל  וב  הרקמב  יכ 

, ותושרל הרידה  תדמעה  דעומל  דעו  הריסמל  עבקנש  יזוחה  דעומהמ  םימיה , לש 60  רוחיאל  רבעמ  לש  הפוקתהמ  לחה  תאזו  קזנ , תחכוה 
יפל הרידה , תריסמב  רוחיא  לשב  רכמה  הזוחב  וילע  םכסוהש  םוכסב  םייוציפל  וא  ףיעסה , תוארוהב  םיטרופמה  םימוכסל  םאתהב  תאזו 

.הנוקה תבוטל  אלא , ןהילע , תונתהל  ןתינ  אלו  תובייחמ  הז  ףיעס  תוארוה  .םהינבמ  הובגה 

הבישמהמ םישקבמה  ושכרש  היינב  יבלשב  הריד  לש  הריסמב  רוחיא  ןיגב  תאזו  םייוציפ , תלבקל  םישקבמה  תשירד  הדמע  ןידה , קספ  עקרב 
.רכמה םכסהב  בוקנה  דעומה  רחאל  םישדוח  יצחו  העבש  םהל כ - הרסמנש  אתא , תיירקב  ןימינב " תלחנ   " טקיורפב

.רוחיאה תפוקת  לש  הכרוא  היינשהו  רוחיאה  ןיגב  עיגמה  יוציפה  הבוגל  רשאב  תחאה  םיטביה , ינשב  תקולחמ  העלגתה  םידדצה  ןיב 

תאז רואל  הרידב  עצבל  שכור  שקבמש  םייוניש  תובקעב  ףיעס 5א  תוארוה  יפ  לע  םייוציפב  תובחה  הניה  ןידה  קספ  בסנ  הילע  הלאשה 
". רוחיא ןיגב  רוטפמ   " לידבהל החדנ " דעומ   " עובקל דחמ  םילוכי  םידדצהש 

םכסוהש םויהמ  קוחה  יפ  לע  הנמיי  הריסמב  רוחיאו  קוחה , תוארוה  תא  תדגונ  הניא  שדח  יזוח  דעומ  תעיבקל  תורשפאה  טפשמה , תיב  ירבדל 
הארוה  " הניהש רוטפ " תיינת  לידבהל מ" תאז  .םימיוסמ  םייוניש  תשקב  ןיגב  םירדגומו  םיעובק  ןמז  יקרפ  םג  לולכי  םכסהש  םג  ירשפאו  וילע 

". הזוחל דצ  לש  ותובח  הליבגמ  וא  תללושה  תיזוח ,

םייוניש תכירע  אשונל  סחייתמה  םידדצה  ןיב  תרכנש  רכמה  הזוח  יפיעסמ  דחא  תוארוה    יכ  הניה  טפשמה  תיב  לש   ותנקסמ  ןנד , הרקמב 
תוחפה לכל   " לש יזוחה  הריסמה  דעומ  לש  הייחדל  ואיבי  הרידב  םכסוה  רשא  תפסות  וא  יוניש  לכש  ךכל  המכסה  ללוכ  רשאו  הרידב ,

ידיב ןותנ  הרידה  תריסמ  אשונ  יכ  תודיעמ , אלא  םידדצה , ידי  לע  םכסומה  יטרקנוק  שדח  הריסמ  דעומ  עבוק  וניא  הז , וחסונב  םיישדוח ,"
תרשפאמה הבחר  הארוה  .ותקזחל  הרידה  רסמית  יתמ  רומאה  ןמ  קיסהל  לוכי  וניא  שכורה  יכו  הלבגה , לכל  הפופכ  הניא  רשא  הבישמה ,

תלטומה םייוציפה  תבוחמ  ןלבקה  תא  רוטפל  הדעונ  רשא  תקהבומ  רוטפ  תיינת  הווהמ  רורב  דעומ  עובקל  ילבמ  הריסמ  דעומ  תוחדל  ןלבקל 
קוחה תוארוהל  תדגונמו  וילע 



תדגונמה רוטפ   תיינת  הניה  הרומאה  הינתהה  ןכלו  הרידה , תריסמל  שדח  דעומ  לע  ומיכסה  אל  םידדצה  יכ  הניה  , טפשמה  תיב  תנקסמ 
יצחו העבש  וניהש  רכמה , םכסהב  עבקנש  ירוקמה  דעומל  סחייתהל  שי  יוציפה  תעיבק  ךרוצל  ךכיפלו  קוחל  ףיעס 5א  לש  תובייחמה  תוארוהל 

תדגונמה .לעופב  הריסמה  דעומ  םרט  םישדוח 

, םתעיבת תרתי  תא  םיווהמש   12,000 לש   ךס  םישקבמל  םלשת  הבישמה  יכ  עבקו , רוערעה  תא  לביק  טפשמה  תיב  רומאה , דוסי  לע 
.ד " הוע "ט  כשו טפשמה  תואצוהב  ןכו  ןידכ , הדמצהו  תיביר  ףוריצב 

עצבל שכור  שקבמש  יוניש  תשקב  לכ  ןיגב  םירדגומו  םיעובק  םישדח  הריסמ  ידעומ  לש  םתרדגה  תובישח  תא  שיגדמ  "ד  ספ  : תכרעמ תרעה 
.שקובמה יונישה  ףקיהל  םאתהב  ויהי  רשאו  רכמה  םכסהב  וניוציש 

 

ינונכת ךרוצ  ןיגב  קר  שדחמ  הקולחו  דוחיא 

' חאו זוחמ ת"א  "ב  ותל תיזוחמה  הדעווה  יליבש נ ' ידדגב  הלימדול  "מ 41499-03-15  תע ךילה : רפסמו  םש 

.דיבר היליג  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  "א  תב יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

14.1.2016 : ןידה ספ ' ךיראת 

ןופצמ לאינד  חרזממ , ןוקריה  םורדמ , תילמרכ  תובוחרה  ןיב  המוחת  רשא  םיה , ףוחל  ךומסב  ביבא , לת  ריעה  םורדב  עקרק   : סכנה יטרפ 
.ברעממ לאומס  טרברהו 

.סגרופ ריאמ  חונמ.י , ךורב  רחש , ןוריל  ןמפוג , תליא  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

ןיב "א , תב םיה  ףוחל  ךומסב  םנוד  לש כ-7.6  עקרק  תביטח  לע  הלחה  תילמרכה ," םחתמ   " תינכת רושיא  תטלחה  דגנכ  תנווכמ  הריתעה 
תולת אלל  םילדגמ , םיקהל 2  ןתינ  םהב  םימחתמ , ינשל  ןיעקרקמה  תא  תקלחמ  תינכתה  .לאומס  טרברהו  לאינד  ןוקריה , תילמרכ , תובוחרה 

.ימורדה הייריעה  םחתמ  תא  םג  ןנכתל  וביוח  רשא  ינופצה , םחתמב  םייטרפ  םילעב  וניה  תינכתה  םזי  .ינשב  דחאה 

תרתועה תחפשמ  תוקלחה , תלעבכ  םשרית  הייריעה  ויפל , ןיד  קספל  םאתהב  הייריעה , םחתממ  קלחב  תשמתשמו  הקיזחמ  תרתועה 
.יוציפל יאכזה  ןגומ " רייד  בשחת כ" יוניפ  לש  הרקמבו  םולשת , אלל  סכנב  שמתשהל  ךישמת  הנידמה ) םוק  םרט  ןיעקרקמב  הקיזחמה  )

.תינכתב םינוש  םימגפל  הנעטו  םייטרפה  םימזיה  תבוטל  הלפמ "  " ןפואב העצוב  תינכתב , תויוכזה  תקולח  תרתועה , תנעטל 

תחא אל  יכ  ןיוצ , .הריתעה  ףרח  ףקות  ןתמל  תינכתה  םוסרפ  יכילהב  וכישמהש  ךכב  בל  םות  רסוחב  ולעפ  אל  תובישמה  יכ  עבק , "ש  מהיב
". יושע השעמ   " לש קומינב  ףקות  ןתמל  המסרופ  תינכתהש  םעטהמ  קר  תינכת , דגנכ  תוריתע  תוחדל  ןוכנל  ואר  "ש  מהיב

ךרוצ לש  אצוי  לעופכ  ןונכתה  תויושר  "ד  וקישל הרוסמה  תינונכת  הטלחה  הניה  שדחמ  הקולחו " דוחיא   " עצבל ןוכנ  םא  הטלחהה  יכ  עבקנ , דוע 
תויולעבב ויה  תונושה  תוקלחהש  רחאמ  הקולחו  דוחיא  לש  ימינפ  ךילה  עצבל  היה  שרדנ  ובש  ינופצה  םחתמהמ  לידבהל  הז , הרקמב  .ינונכת 

םידרפנ םימחתמ  ינש  ורמשייש  ךכ  הננכות  חטשה  תביטח  תינש , .הייריעה  תולעבב  ןלוכ  תויוצמ  ימורדה  םחתמב  תוקלחהש  ירה  תונוש ,
הקולחו דוחיא  לש  ךילה  עצבל  שרדנ  וללגבש  ילכלכמ ) לידבהל   ) ישממ ינונכת  םעט  לע  העיבצה  אל  תרתועה  דגנמ , .הזב  הז  םירושק  םניאש 

קתונמב ומצעלשכ , לוכי  וניא  ימורדה  םחתמה  לש  תוריחס  - תוילכלכה היינבה  תויוכז  תא  לידגהל  תרתועה  לש  הנוצר  .תוקלחה  לכ  יבגל 
.םילעבה תמכסה  אלל  הקולחו " דוחיא   " לש יופכ  ךלהמ  עוציבל  קומינ  תווהל  ינונכתה , ךרוצהמ 

םש לעש  הדבועב  ןונכתה  תויושרל  יד  .ןוזיאו  האצקה  תואלבטב  קלח  לוטיל  םיאשר  םימושר , תורודל  רכוח  וא  םילעב  קר  יכ  םג , קספנ 
.רתסנב רוקחל  ןהילע  ןיאו  הריכח , וא  תולעב  תויוכז  תומושר  אל  תרתועה 

םידדצלש םעטהמ  רתיה  ןיב  סנכנ ,"  " בצמב ןיעקרקמה  לע  הלחה  תינכתל  רשאב  תובישמה  תעיבקב  ברעתהל  אלש  "ש  מהיב טילחה  ףסונב ,
.יושע השעמל  הכפה  תינכתה  יכו  ןתקולחו , תויוכזה  יוושמ  לידבהל  תינכתה  הנבמ  יבגל  הגשה  ןיא 

 ₪. ךסב 45,000 "ד  וע "ט  כשו תואצוה  תובישמל  םלשת  תרתועה  התחדנ , הריתעה  רבד , ףוס 

 

: תכרעמ תרעה 



לכלו עקפות  תחא  הקלח  יכ  העיבק  תאז  םע  ינונכת , לוקיש  תויהיל  רומא  הקולחו  דוחיא  לש  ךילהב  עקרק  תללכהל  תעדה  לוקיש  יכ  אוה  ירב 
הער השוחת  שי  ךכב  םג  החיבשמ , תינכת  לש  תואנהה  לכמ  הנהת  הדומצהו  הכומסה  וליאו  תולבגמ , הילע  ולטוי  קרש  וא  יוציפ , לבקת  רתויה 

.תופדעה רוציל  הלולעו 

הרמאנ םרט  יכ  ריבס  ןונכתל , יוציפ  ןיב  הדרפהל  הרורב  הפדעה  תמייק  הנורחאל  הנתינש  "מ  עויל הנשמה  לש  תעד  תווח  יפ  לע  יכ  ןייצנ 
.תובר םינש  ךשמ  ונתוא  הווליש  אשונב  הנורחאה  הלימה 

 

תוררועתמה תויגוסב  ןודת  ררעה  תדעוש  יוארה  ןמ  "ב , ותה קוחל  ןוקיתל 84  םדקש  יטפשמה  בצמל  סחיב 
ותוכמס םוחתב  תויוצמ  אלש  עירכמה , יאמשה  "ד  ווח תלבק  רחאל 

 

' חאו ןורשה  תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' רשא  הנח   3338-04-14 ת"א )  ) "נ מע ךילה : רפסמו  םש 

.ןנוג - ןומגא לכימ  תטפושה ד"ר  ינפב כ ' םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ופי  "א –  תב יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

8.2.2016 : הטלחהה ךיראת 

.הילצרה ריעה  םע  לובגל  ךומסב  ןורשה , תמר  ריעה  לש  יברעמ  ינופצה  קלחב  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.יזנכשא השמו  עבצ  ליג  "ד  הוע  : םירערעמה ב"כ 

 

ףיעס יפ  לע  ךרע , תדיריל  םייוציפ  תעיבת  םע  רשקב  םירוערעב  ןד  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב 
"(. תינכתה  – " ןלהל  ) ןורשה תמרב  ( 605)10/ מב / שר תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  תובקעב  הינבהו , ןונכתה  קוחל   197

יוצמ היה  תינכתה  ברעש  הדבועל  בל  םישב  תאזו  םהיסכנב  תיתוהמ  הרוצב  העגפ  תינכתה  יכ  םירערעמה  ונעט  ושיגהש , םייוציפה  תעיבתב 
םירטמ לש  תוכימסב  םימקומ  תינכתה  רושיא  רחאל  וליאו  שמומ , אל  הכומנ  היישעתל  םינשה  בר  ודועייש  חותפ , חטש  םהיסכנל  תודימצב 

.רחסמו םירוגמ  םיבלשמה  ףלא מ"ר , לש כ-22  םוצע  ףקיהב  תומוק  יבר  םילדגמ  םהיסכנמ  םידדוב 

הטלחה לש  ףקות  תתלמ  הענמנ  ררעה  תדעו  ךא  ותמוש  ןתנ  רשא  עירכמ  יאמש  הנומ  קיתב , םיכוראה  םייטפשמה  םיכילהה  תרגסמב 
.הדי לע  שרדנכ  ותמוש  תא  ןקיתו  קמינ  יאמשהש  רחאל  םג  ותמושל 

ןוקית 84, םרט  וחסונב  הינבהו , ןונכתה  קוחב  ןיא  המושה , לע  ררעל  תסחייתמה  קוחל , ( 4 () ףיעס 198(ה תארוה  איצוהל  יכ  ןייצמ , "ש  מהיב
.עירכמ יאמש  לש  תעדה  תווח  תלבק  רחאל  ררעה  תדעו  ינפב  םייקתהל  רומאה  ןוידה  תרגסמ  ןיינעל  תורורב  תוארוה 

, עבוק ןוקיתה  רחאל  ףיעסהש  ןייצמו  וירחאלו  ןוקית 84  ינפל  וחסונב  קוחל  ףיעס 198  תא  תוכיראב  טפשמה  תיב  חתנמ  רומאה , רואל 
תווח ןיינעל  םהיתונעט  תא  ןועטל  תונמדזה  םידדצל  ןתיל  הילע  יכו  ץעיימה  יאמשה  יונימ  םע  האסיכמ " המק   " הניא ררעה  תדעו  יכ  תושרופמ ,

וידימ לבקל  דעונ  ררעה  תדעו  ידי  לע  עירכמ  יאמש  לש  ויונימ  יכ  עבוק  ןוקיתה  םרט  וחסונב  ףיעסה  .תיפוסה  התטלחה  ןתניה  םרט  תעדה 
תויאמשה תויגוסל  עגונה  לכב  עירכמה  יאמשה  לש  ותעד  לוקישב  ררעה  תדעו  לש  התוברעתה  ףקיהו  תוקהבומ , תויאמש  תולאשב  הערכה 

לכב תוטוידה  ןניא  ןה  הלאכש  רותבו  הינבהו , ןונכתה  םוחתב  תויחמומו  ןויסינ  תטלעב  ילהנמ  לנובירט  ןה  ררעה  תודעו  דגנמ , .םצמוצמ  אוה 
רקבל םירישכ  ררעה  תדעו  ירבח  ןכ , לע  רשא  .תינכתמ  ןיעקרקמב  העיגפ  ןיגב  יוציפ  תכרעהל  תושמשמה  תולבוקמ  תויאמש  תוטישב  רומאש 

, ןוגכ רומח  יפוד  וא  תיתוהמ  תועט  המושב  הלפנ  םהבש  םירקמל  לבגות  םתוברעתה  ללככו  ררע  תרגסמב  עירכמ  יאמש  לש  ותעד  תווח  תא 
תיתשת לע  הכמסנ  תעדה  תווחשכ  תוינויגה , אל  תעדה  תווח  סיסבב  תודמועה  תוחנההש  חכוהש  םלוה , יתלב  יתדבוע  דסמ  לע  םיכמסנ  םהש 

.ילהנמה השעמה  שרושל  דרויה  םגפ  הב  לפנ  רשאכ  וא  היוגש , וא  הרסח  תיטפשמ 

םייוציפ תעיבת  לש  םיבר  םירקמב  .הילע  ררע  רדעיהב  םג  תערכמה , המושה  תלבק  רחאל  ררעה  תדעווב  ןויד  שרדנ  יכ  "ש  מהיב עבוק  דוע 
תועגונה תויגוס  ןידבש , תוארוהל  תועגונה  תוינשרפ , - תויטפשמ תולאש  םג  תויאמשה  תולאשה  דצל  תוררועתמ  קוחל  ףיעס 197  חוכמ 

לש תיעוצקמה  ותוכמס  םוחתב  תויוצמ  ןניא  הלא  תולאש  .תופסונ  תוולנ  תויגוסו  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 200  חוכמ  יוציפ  םולשתמ  רוטפל 
.ררעה תדעו  ינפב  ררבתהל  ןהילע  ןכ  לעו  עירכמה  יאמשה 

ןמ ךדיאמ , ךא  קוחל , ( 4 () ףיעס 198(ה יפ  לע  ררע  תשגהב  איה  עירכמה  יאמשה  לש  ותעד  תווח  לע  גישהל  ךלמה  ךרד  יכ  "ש  מהיב ןייצמ  דוע 



שגוה אל  םא  םג  עירכמ  יאמש  לש  ותעד  תווח  לוטיב  תלאשב  ןויד  םייקל  תורשפאה  תא  ררעה  תדעו  ידיב  םימיוסמ  םירקמב  ריתוהל  יוארה 
הארוה תשרדנ  ךילהה  תא  םייסל  ידכו  המושב  עבק  ותואש  יוציפה  םולשת  לע  תורוהל  תוכמס  ןיא  עירכמה  יאמשל  ןכ , ומכ  .ררע  הילע 

.ררע שגוה  אל  םא  םג  תאזו  תערכמה , המושב  עבקנש  יוציפה  םולשתל  תיביטרפוא 

עירכהלו ןודל  ררעה  תדעו  לע  היה  יכו  תועטב , ןדוסי  ונניינע  אושנ  ררעה  תדעו  תוטלחה  יכ  "ש  מהיב עבוק  תיביטמרונה  תרגסמה  תניחב  רואל 
יכ אצמתש  לככ  עירכמה , יאמשה  תמושל  הטלחה  לש  ףקות  ןתילו  ןיינעה , תוביסנב  הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 200  תלוחת  ןיינעל  תונעטב 

.קוחל ףיעס 200  יפל  רוטפ  ןתמל  םוקמ  ןיא 

תיטפשמ הלאשב  רבודמש  רחאמו  היצרופורפ , לכמ  גרחש  ךילהה  תוכראתהל  בל  םישב  תיטפשמה , הלאשב  ומצעב  ףוסבל  ןד  "ש  מהיב
ףיעס 200 חוכמ  םייוציפה  םולשתמ  הבישמה  תא  רוטפל  םוקמ  ןיא  יכ  עבוקו  טפשמה , תיב  ינפ  לע  ןורתי  לכ  ררעה  תדעוול  ןיא  הבש  תקהבומ 

.עירכמה יאמשה  תמושל  הטלחה  לש  ףקות  ןתונו  הינבהו  ןונכתה  קוחל 

אשית הבישמהו 1  לש 50,000 ₪  ללוכ  םוכסב  "ד  וע "ט  כשו םירערעמה  תואצוהב  אשית  הבישמה 2  יכ  "ש  מהיב עבוק  רומאה  רואל 
.ךילהה ןיגב  היתואצוהב 

: תכרעמ תרעה 

ךשמ םיכילה  רוריב  לש  הכורא  הכ  הגאס  םייסל  ןוצרמ  ועבנ  יוציפה  לע  תורוהל  הז  הרקמב  טפשמה  תיב  ילוקישמ  דבכנ  קלחש  ענמנה  ןמ  אל 
אלו הריבס  הניא  םינש  תורשע  ךשמ  הבר  תיפסכ  העקשה  ךות  םיכילה  להנל  תוינכתמ  םיעגפנ  לע  וב  הרקמב  יכ  אוה  ירב  םינש , תורשע 

.תעדה לע  תלבקתמ 

הניא תיביר  תלטה  םג  הרוריבל , םידעומ  עבק  קקוחמה  ףא  לע  תאזו  םחיל , סנש  םיכילהבו  הנוש  רבכש  קוח  חסונ  יפ  לע  םינד  דוע  הז  הרקמב 
.לודג הכ  בוכיע  לע  הצפמ 

החבשה לטיה  ךרוצל  שומימכ  היצפוא  שומימ 

' חאו הדוהי  הטמ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  טייטסא LLC נ ' ליר  ןואיל  םיגירס   376-377/14 םילשורי )  ) םיררע  : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  החבשה  לטיהלו  םייוציפל  ררעה  תדעו  האכרע :

.05.01.2016 : הטלחהה ךיראת 

.םיגירש םשב  הישעת  לעפמ  רבעב  םקוממ  היה  םהילע  םיגירש , בושייל  הסינכב  הקלח 7 , שוגכ 34331  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.ראפ ןייטשנרוב –  יפיצ  ןורש , רודואית  לייא  תניע , ודע  שידג , רמוע  "ד  הוע  : םידדצה ב"כ 

וילא היצפוא  םכסה  םתחנ  ובש  הרקמב  החבשה , לטיה  ןיינעל  שומימה , דעומ  והמ  איה  ולא , םיררע  תרגסמב  התלעש  תיזכרמה  הלאשה 
רפסמ יבגל  תואדוו  יא  תמייק  רשאכו  "י  מר תמכסה  רדעהב  ףא  ןיעקרקמב , תויוכזה  תא  שוכרל  תורשפא  שכורל  םינקמה  רכמ , םכסה  ףרוצ 

"י? מר תטלחה  דעומ  וא  היצפואה  םכסה  שומימ  דעומ  ולבקתיש –  יפיצפסה  םישרגמה 

הקולח תינכת  רושיאב  הינב  ירתיה  תאצוה  הנתמה  תנשב 2009  /310/י ) ימ  ) החיבשמ תינכת  הרשוא  ןיעקרקמה  לע  ןרקיע ,)  ) ןיינעה תוביסנב 
הרומתה ןכו  היצפואה  ןיגב  הרומתה  ועבקנ  ותרגסמב  דצל ג ,' הרבחה  ןיב  היצפוא  םכסה  םתחנ  םויב 14.1.10  .תימוקמה   הדעוה  תוכמסב 

לע שרגמ  יוושכ  עבקנש  םוכסב  "י  מר תמכסה  רחאל  וצקויש  םישרגמה  תלפכמכ  בשוחת  רשא  היצפואה , שומימ  םע  עקרקמה  ןיגב  תללוכה 
.רכמה תקסעב  םיכורכה  םיאנתה  אולמ  ובו  טרופמ  רכמ  םכסה  ףרוצ  היצפואה  םכסהל  .הדי 

 – היינשה "י ; מר תמכסה  הלבקתה  אלש  לככ  םישדוח  רחאל 14  ולוטיבל  תורשפאה  תחאה –  תויורשפא , יתש  ועבקנ  היצפואה  םכסהב 
החנהה יפל  עצבתי  הזוחה  הז  הרקמבו  םישרגמה  סמ ' יבגל  "י  מר תמכסה  רדעהב  ףא  רכמה , תויוכז  תשיכרב  ךישמהל  הנוקה  תורשפא 

היהי 64. םישרגמה  סמש '

תואדוו  ) עבוקה דעומה  דע  הנוקה  בתכב ע"י  העדוה  שגות  אלש  לככ  שמומת  היצפואה  יכ  עבקנ  ןוקיתבו  היצפואה  םכסה  ןקות  ךשמהב 
(. הרומת תפסות  רחאל   ) םויל 15.12.10 דע  וא  םישרגמה )

אוה 44 ןיעקרקמב  דצ ג ' לש  וקלח  יכ  "י  מר הטילחה  םויב 2.9.12  דצל ג .' היתויוכז  תא  הרכמ  הרבחהו  היצפואה  השמומ  םויב 3.12.10 
, ויפלש "י  מרל הרבחה  ןיב  שדח  הריכח  םכסה  םויב 29.10.12  םתחנ  םאתהב , הררבתה .) םרטש  הגשה  תלהנתמ  ךכ  לע   ) דבלב םישרגמ 

.ד " חי החיבשמה 44  תינכתל  םאתהב  תונבל  ןתינ  םהילעש  םנוד  לש 14  חטשב  תויוכז  הרבחל  וצקוה 



לטיהב בויח  תעדוה  הרבחל  תימוקמה  הדעוה  החלש  םויבו 24.11.13  םישרגמה  ישכורל 44  דצ ג ' ןיב  רכמ  םכסה  םתחנ  םויב 8.5.13 
(. היצפואה שומימ   ) םוימ 3.12.10 לחה  םירוגיפ  תיביר  רתיה  ןיב  תללוכה  החבשה ,

תיניינקה תוכזה  תרבעה  דעומ  אלו  תויוכזה  תשיכרל  םכסהה  תמיתח  דעומ  אהי  רכמב , שומימה  דעומ  הקוספה , הכלהל  םאתהב  יכ  רכזוי ,
"(. ןינב הונ   " ע"א 1321/02  ) ובאטב

ןיא ךא  םייקסע  םיאנת  ללוכה  םכסהב  רבודמ  םנמא  יכ  ררעה , תדעו  העבק  תילכלכה , תילכתה  תוברל  םימכסהה , תוהמ  תא  הנחבש  רחאל 
רדעהב ףא  היצפואה  תא  ליעפהל  תורשפאה  הנוקל  ןכש , הלתמ , יאנת  םע  םכסהב  רבודמ  אל  .ותליחת  דעומ  תא  תוחדל  ידכ  הלאב 

"י. מר תמכסהב  םישרגמה  סמ ' תעיבק 

תא םשייל  תילכלכה , הניחבה  ןמ  םג  ותעדב , הנוקה  רמג  הז  דעוממ  לחהו  םויב 3.12.10  הנוקה  ידי  לע  לעופב  המשוי  ףא  וז , תורשפא 
.םישרגמה סמ ' יבגל  תואדו  רסוח  םייקתהב  ףא  ול , הנתינש  היצפואה 

הלתמ יאנת  ובו  רכמ  םכסהב  תוארל  שי  ללככש , ירה  הלתמ , יאנת  ובו  םכסהב  רבודמש  תאצומ  התייה  םא  םג  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו 
אשונב ונכרעש  רטלזוינל  םיארוקה  תא  הנפנ  הלתמ , יאנת  םע  םכסהב  שומימה  דעומ  ןיינעב  .החבשה  לטיה  ןיינעל  ןיעקרקמב  תוכז  שומימכ 

.http://www.od-nadlan.co.il/?p=4420 –  

(. 3.12.10  ) ףקותל רכמה  םכסה  תסינכו  היצפואה  שומימ  םוי  אוה  ונניינעב  שומימה  דעומ  יכ  העבק  ררעה  תדעו  רומאה  לכ  רואל 

: תכרעמ תרעה 

יכ הרובס  תכרעמה  שומימה , תעמ  תרבטצמש  תיביר  השירדה , לע  תיביר  ליטהל  ןוצרהמ  תעבונ  שומימה  ןיינעב  תקולחמל  ןבומכ  הביסה 
הרומת הז  בלשב  הלבקתה  אל  םהב  הלתמ , יאנתב  םייולתה  םיזוחב  יכ  עובקל  היה  ןוכנש  ירה  תיתועמשמ , תיבירב  רבודמש  הדבועה  רואל 

םע הנושארל  רכומה  שגפנ  זא  ןכש  םיפסונ , םימולשתו  םייוציפל  המודב  התלבק , תעב  וניה  שומימה  יכ  עובקל  ןוכנ  היה  רכמה , ןובשח  לע 
.םלשל וחירכהל  ןוכנו  ףסכ ,

 

יביטלופינמ רוטפ 

םילשורי "ב  ותל תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' ןהכ  ןנחלא   094,441-448/15 םורד )  ) םיררע  : ךילה רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םורד , זוחמ  החבשה  לטיהלו  םייוציפל  ררעה  תדעו   : האכרע

.10.01.2016 הטלחהה : ךיראת 

.םילשוריב לואש  תעבג  תנוכשב  שרגמ   : סכנה יטרפ 

.סוכרמ באוי  "ד  וע םיררועה : ב"כ 

, הינבהו ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ( 2 () ו-19(ג ( 1 () 19(ג עסב ' םיעובקה  החבשה  לטיהמ  םירוטפה  תלוחת  תלאשב  ןד  הז  ררע 
ןתמל המסרופש  ינפל  םימי  השימח  תינכת 12518 ,)  ) החיבשמ תינכת  רושיא  ינפ  יפוצ  ףותיש , םכסהו  רכמ  םכסה  וכרענ  ןהב  תוביסנב 

.תוריד ושכרנ 7  םתרגסמבו  ףקות 

תושקבמ (, 2 () ףיעסב 19(ג העובקה  המילשמה  רוטפה  תארוה  הירחאלו  ( 1 () ףיעסב 19(ג םולשתה  תייחד  תארוה  יכ  ריכזנ , הז  ןיינעב 
קיזחמה ןיעקרקמה  ילעבל  רשפאל  ותרטמו  ילאיצוס  ומעטש  החבשה , לטיהמ  רוטפב  םירוגמ  תריד  ביחרהל  וא  תונבל  שקבמש  ימל  רשפאל 
ירוגמ אוה  רוטפה  תלבקל  יאנת  ( 2 () ףיעס 19(ג תארוהל  םאתהב  .ר  לש 140 מ" ללוכ  חטשב  השדח , הריד  תיינב  וא  הריד , תבחרה  םהב 

.םינש עברא  לש  הפוקתל  הרידב  ובורק , וא  קיזחמה ,

העבקנ רשא  "א 8907/13 ) ער " ) ןוביד תכלה   " תא ררעה  תדעו  הריכזה  "ל , נה םירוטפה  ןתמ  לש  תילאיצוסה  תילכתה  לע  הדמעש  רחאל 
תא הרציש  רכמה  תקסע  וב  הרקמב  םג  תאזו  ןיעקרקמב  םיפתושל  םירוטפ  רפסמ  תונקהל  ןתינ  היפלו , ןוילעה  טפשמה  תיב  הנורחאל ע"י 

.החיבשמה תינכתה  רושיא  תא  םידדצה  ופצ  וב  ןמזב  הכרענ  תופתושה 

תא ונייאי  םימיוסמ  םירקמב  רשא  םיימיטיגל )  ) סמ ינונכתו  תויצלופינמ  עצבל  רשפאמ  םייקה  ןידה  ויפלש , ששחה  תא  העיבה  ררעה  תדעו 
תינכתה תדקפה  רחאלש  הפוקתב  ןיעקרקמב  רוחסל  תלוכיה  אוה  ךכל  ירקיעה  םעטה  יכ  הנייצ , ררע  תדעו  החבשה –  לטיה  םלשל  הבוחה 

http://www.od-nadlan.co.il/?p=4420


.ףקות ןתמל  תינכתה  לש  הרושיא  םרטו  תויודגנתה ) תייחד  רחאל  ףאו  )

, רוטפל תואכזה  תא  תללוש  הניא  הז , דעומב  העצובש  רכמ  תקסע  םגש  ןאכמו  םייקל , שי  םייקה  ןידה  תא  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  תאז , םע 
שדחה בצמב  תויוכזה  תא  תקלחמו  המידקמה  הקסעמ  לידבהל  םדוקה , בצמב  ןיעקרקמב  תופתוש  תרצויש  הקסעב  רבודמש  דבלבו 

.החיבשמ תינכת  רושיא  םרט 

.וז הדוקנב  וקסעש  םיררעה  תא  הלביק  ררעה  תדעו  ךכיפל ,

: תכרעמ תרעה 

תויושר תוענמנ  ןיידע  וז  תעל  ןוביד , ןיינעב  ןידה  - קספב ףסונ  ןויד  םייקל  םא  טילחה  םרט  רשא  ןוילעה  טפשמה  תיבל  ןיתממ  םירכומה  קוש 
.תמייק םרט  םירוגמ , תריד  ןיגב  לטיהמ  רוטפ  ןתמ  תלאשב  תוריהבו  טפשמה  תיב  תערכה  תא  לבקלמ  תובר 

' רעי  ' דועייב עקרק  לש מ"ר  ויווש  תניחב 

"מ  עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי –  יביתנ  לאומס נ ' לאכימ   30/2015 , 31/2015 סמ ' תוגשה  ךילה : רפסמו  םש 

ריאי "ד  וע תוגשהה  תדעו  "ר  וי בכ ' , 1943 רוביצ ) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפ  יפל  ןיעקרקמ  תומוש  לע  תוגשהל  הדעוה  האכרע :
.לאידסח

.25.01.2016  : הטלחהה ךיראת 

.םילשורי ףונ , הפי  תנוכשו  הדיבר  לחנ  רוזא  שוגב 30161 , הקלח 113  סכנה : יטרפ 

.ולק - הד רפוע  "ד  וע ו- תושו ' לאומס  ףסוי  "ד  הוע דרשמ  םיגישמה : ב"כ 

ןהד ריאמ  "ד  וע הבישמה : ב"כ 

 

' רעי  ' דועייב עקרק  לש מ"ר  ויווש  תניחב 

התרגסמב רוביצ , יכרצל  תועקרק  תשיכר  רבדב  , 1943 רוביצ ) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפל  5 ו-7  ס ' יפל ' העדוה  םסרפ  הרובחתה  רש 
םהיעקרקמל סחיב  הגשה  ושיגה  םיגישמה  .ךרדל  תירוביצ  תיתשת  ךרוצל  העדוהב  םיטרופמה  ןיעקרקמב  תויוכז  שוכרל  ותנווכ  לע  עידוה 

.םהב תויוכז  םהל  רשא  העקפהה , תעדוהב  וללכנש 

, םיגישמה יאמש  "ר , מל ךס 50 ₪  לע  הז  יווש  הבישמה  תיאמשש  דועב  .הקלחב  עקרק  לש מ"ר  ויווש  תלאשב  היוצמ  םידדצה  ןיב  תקולחמה 
.ר " מל וניה 360 ₪  יוארה  יוושה  יכ  רבס 

תורשפאה תניחבמ   ) רתויב ההובגה  המרב  ןגומ  דועיי  םידועייה , גרדמב  הווהמ , רעיל  עקרק  דועיי  הבישמה , ןעטנש ע"י  יפכו  ןכא  יכ  עבקנ ,
תינכת רושיאו  "א 22  מת לש  הרושיא  רחאל  דחוימב  תאזו  חותפ , ףונ  דועייב  וא  "פ  צש דועייב  עקרקל  ללכ  ותוושהל  ןתינ  אלו  דועי ) יונישל 

.רעיה םוחת  תא  קהבומ  ןפואב  הרידגמה  החוכמ  תטרופמ 

םג יכ  עבקנ  תאז , םע  דחי  .ןלבקל  אל  ןוכנל  האצמ  הדעוהו  רעי  דועייב  תאצמנ  םיגישמה  וגצוהש ע"י  תואקסעהמ  תחא  אל  ףא  יכ  עבקנ , דוע 
רעי תועקרקל  הדי  לע  ועבקנש  יוציפל  יוושה  יכרע  לע  ססבתהב  עקרק  "ר  מל לש 50 ₪  ךרעב  היתומושב  הטקנ  היפל  הבישמה  לש  התקמנה 

לש תורחא  םייוציפ  תומושב  ןכש  תעדה  לע  תלבקתמ  הניא  אדירג , תינוטלש  תוניגה  לש  םימעטמו  , 1 סמ ' שיבכ  יאוות  ךרואל  תורחא 
.1 סמ ' שיבכ  יאוות  ךרואל  "ר  מל לש 100 ₪  ךסב  רעי  דועיב  עקרק  תעקפה  ןיגב  יוציפ  ךרוצל  ךרע  עבקנ  המצע  הבישמה 

אסיג דחמ  הדמע  העיבקה  סיסבב  .רעי  דועיב  עקרק  יווש  תעיבקל  הדעוה  השרדנ  הדעוה , ונתינש ע"י  תומדוק  תוטלחהב  היתועיבקב  ףא 
ףונ דועייב  עקרק  לשו  תיאלקח  עקרק  לש  הזמ  יתועמשמ  ןפואב  ךומנ  רעי  דועייב  תגווסמה  עקרק  לש  דועיה  יוניש  לאיצנטופ  יכ  הסיפתה ,

תמקהל לאיצנטופ  ןהב  םייק  ךכשמו  העקפהל  תודעוימ  ןניאו  תיטרפ  תולעבב  תורתונ  רעי  דועייב  תועקרק  יכ  הנבהה  אסיג , ךדיאמו  חותפ ,
הטמ לש  ןונכתה  בחרמב  תומקוממה  רעי  דועייב  תועקרק  יווש  דמעוה  תומדוק  תוטלחהב  ןכו , .תוריית  טרופס / יאנפ / שפונ / תויצקרטאל  םזימ 

ךיראתל 1.2.11. "ר  מל לש 100 ₪  ךס  לע  הדוהי 

םירבוחמ .) ללוכ  אל   ) "ר מל לש 100 ₪  ךס  לע  הגשהה  תאושנ  עקרקה  יווש  תא  דימעהל  שי  יכ  עבקנ , םוי  לש  ופוסב 



: תכרעמ תרעה 

םיקיתב םינוש  םיכרעו  תונעט  תולעהלמ  תועינמה  תדוקנו  םימוד  םירקמב  תושרה  תומוש  לש  בייחמה  ןלקשמ  הניה  תובושחה  תועיבקה  תחא 
.םינוש

, םייטופיש םיכילה  רחא  םג  תוקלחה  ללכל  היכרע  ןקתלמ  תועיבתה  לוהינ  ךשמ  תענמנ  איה  םיוסמ , יאוות  תושרה  העיקפמ  תע  לעופב ,
שדחמ תוירוקמה  היתומוש  ןוחבל  תושרל  םורגל  המאתהב  תורומא  דחאל  תויטופיש  תועיבק  תכרעמה  תעדל  תוירוקמה , היתומושל  תדמצנו 

.ונתינש תוערכהל  עדומ  וניאש  עקפנו  עקפנ  לכ  דגנכ  םיכילה  שדחמ  להנל  אלו  ןנקתלו ,

 

.מ " חה דרשמל  םתופרטצה  לע  ןייטשריפס  תאילו  ץרפ  רפוע  "ד  הוע תא  תכרבמ  תכרעמה 

הינבהו ןונכתה  תקלחמל  ףרטצי  דרשמה , לש  תואקנבה  תקלחמ  תא  להינ  םש  ואדנל , - רחש ןידה  יכרוע  דרשממ  עיגמש  ץרפ , רפע  "ד  וע
, תואווצו תושורי  תורבח , יניד  תואקנב , ינידב  הז  ללכבו  ירחסמ  - יחרזאה םוחתב  החמתמ  ץרפ  "ד  וע .מ  " חה דרשמ  לש  היצגיטילהו 

.תירחסמ - תיחרזא היצגיטיל 

עבג קינרווקיל  רתימ  דרשמב  תרושקתו  "ן  לדנ תקלחמב  הנורחאל  דע  הדבע  רשא  ןייטשריפס , תאיל  "ד  וע איה  תפסונה , תפרטצמה 
'. תושו לט  םשל 

יבצ דרשמב  תירחסמה  הקלחמל  תפרטצמ  ןהיגוס , לע  תובכרומ  "ן  לדנ תואקסע  לש  יטפשמ  יווילו  גוצייב  החמתמה  ןייטשריפס , "ד  וע
.בוש
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