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החבשה לטיה  תמוש  תפיקתל  לולסמה 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

תיליע םענקוי  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "מ נ ' עב "ן  לדנ יוניבו  ןוכיש  "ק 5858-01-16  את ךילה : רפסמו  םש 
ידקומ זפלג  הננר  תטפושה  דובכ  ינפל  תרצנב –  םולשה  טפשמ  תיב  האכרע :

2.3.16 הטלחהה : ךיראת 
ןיוצ אל   : םידדצה ב"כ 

ןנוגתהל תושר  ןתמל  השקבב  ןד  רשא  תרצנב , םולשה  טפשמה  תיב  תטלחה  לע  ןכדעל  םידבכתמ  ונא 
.ןידכ אלש  החבשה  לטיה  תייבג  ןיגב  הנעטה , יפל  השגוה  רשא  לש 1,062,345 ,₪  ךס  לע  תיפסכ , העיבת  ינפמ 

הל האצוהש  החבשהה  לטיה  תשירד  תא  האחמ  תחת  המלישו  םירוגמ  תוריד  תיינבל  ןיעקרקמ  "י  מרמ יוניבו  ןוכיש  הלביק  הרקמה , תוביסנב 
.עירכמ יאמש  ינפב  ךילהב  החתפ  ליבקמב  רשאכ  ךכ , בקע  תימוקמה  הדעווה  ידי  לע 

עבקיש לככש  עבקנ  ןיפוליחלו  לטיהב  תבייח  הניא  ןכ  לעו  תורודל  תרכוח  לש  דמעמ  תלעב  הניא  תעבותה  יכ  עבק , עירכמה  יאמשה 
 ₪. אוה 552,486.5 לטיהה  םוכסש  יזא  לטיהב , תבייח  תעבותהש 

הנעטל רתיה  ןיב  טפשמה  תיב  שרדנ  ןנוגתהל  תושר  השקב  תרגסמבו  רצוקמ , ןיד  רדס  לש  ךרדב  הנעבותה  השגוה  "ל  נה תועיבקל  םאתהב 
החבשהה לטיה  רועישל  קר  סחייתהל  הלוכי  תקולחמה  ררעה , תדעול  התנפ  אלו  עירכמ  יאמש  לש  ץורעב  לועפל  הרחב  תעבותהש  העשמ  יכ 

םצעל סחיב  עירכמה  יאמשה  לש  ותעיבק  םג  ךכ  .בויחה  םצעל  סחיב  תונעט  תעכ  תולעהל  תיאשר  תעבותה  ןיאו  וב  בויחה  םצע  לע  אלו  דבלב 
.ותוכמסמ תגרוח  החבשה , לטיהב  בויחה 

ןודי עירכמ  יאמש  יכ  עבוקה  קוחל  ףיעס 14ב(3 ) תוברל  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 14  תא  טפשמה  תיב  ןייצ  ותערכהב ,
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לש ץורעב  תונפל  תעבותה  תריחבל  סחיב  תעבתנה  תונעט  רואל  תאזו  ןנוגתהל , תושר  רשפאל  שי  יכ  עבקו  בויחה , הבוג  יבגל  עירכיו 
סחיב היתונעטל  בל  םישב  ןהו  תעבותל  בשוה  רשא  םולשתל  סחיב  היתונעטו  ררע  תדעוול  התנפש  ילבמ  דבלב , עירכמ  יאמש  יונימ 

.החבשהה לטיהב  בויחה  םצעל  סחיב  עירכמה  יאמשה  לש  ותעיבק  לקשמל 

 : תכרעמ תרעה 
( ררעה תדעו  וא  עירכמ  יאמש  ינפב  םאה   ) החבשה לטיה  תמוש  תפיקתל  ןוכנה  לולסמה  תריחבב  הקיטקטה  "ל  נה הטלחהה  רואל  יכ  הארנ 

ירה רתוי , ריהמ  תויהל  רומא  עירכמ  יאמש  לצא  ךילה  דחמש , דועב  תונושה : תוביסנל  בל  םישב  ןבומכ  תאז  רתויב , הבושחו  תיטוקא  הניה 
םג תועגונה  תונעט  תולעהל  ןתינ  קוחה  "י  פע םש  ררעה , תדעווב  ךילהמ  לידבהל  תאז  בויחה ; הבוג  תלאשל  ןועיטב  לבגות  יכ  ששח  שיש 

.בויחה הבוגל  םגו  בויחה  םצעל 
תועגונה תונעטב  אחרוא , בגא  ןודל , םיכמסומ  םיעירכמ  םיאמשש  התייה  ררעה  תודעוומ  קלח  תוינידמו  םייד  םירורב  אל  םירבדה  יכ  ןייצנ 

תכלוה תוינידמה  יכ  הארנ  םינתינש  ןיד  יקספו  תוטלחהמ  תאז  םע  וכו .' רוטפל  תונעט  םושינה , דמעמל  עגונב  תונעט  תוברל  בויחה , םצעל 
תונעט ןיב  ןחבאל  שי  הז  ןיינעב  םג  דבלב , טפשמה  יתב  / ררעה תודעוו  ינפב  ונודי  בויחה , םצעל  תועגונה  תונעטש  הזכ  ןפואב  הנתשמו ,

.תוינוטלש תויובייחתהו  תולועפל  תועגונה  תונעט  ןיבו  תישילשה  תפסותל  תועגונה 

.תודעול החבשהה  לטיהמ  רוטפל  תושקב  תשגהל  ללוכ  םינמזה , תוחולו  םידעומה  רדס  לע  דיפקהלו  אדוול  בושח  ןכ  ומכ 
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