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יוגש ינונכת  עדימ  תריסמל  הייריעה  תוירחא 

ץרפ רפוע  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

הינתנ תייריע  נ ' חאו ' "מ  עב תועקשהו  םוזי  יסאס  ריאמ  : ת"א 25242-09-11  ךילה רפסמו  םש 
.טואלפ הדרו  תטפושה  בכ ' ינפב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע
שוגב 8256. הקלח 71  הינתנ , יבא 50 , ןב  רמתיא  דש '  : סכנ יטרפ 

.ןילוסא יבוק  "ד  וע  : תעבתנה .ילאירא ב"כ  לאומש  "ד  וע  : תועבותה 6.3.16.ב"כ  הטלחה : ךיראת 

וילע הדי , לע  רסמנש  יוגש  ינונכת  עדימ  ןיגב  תויטרפ , היינב  תורבח  תועבותה - יקזנב  הייריעה  בויחב  ןדה  בושח , "ד  ספ לע  ןכדעל  ונירה 
.תועבותה וכמתסה 

- תעבתנה לא  תועבותה  ושגינ  םכסהה  תמיתחל  רבוע  .היצניבמוק  םכסהב  ןיעקרקמ  תוקלח  יתש  ילעב  םע  רשקתהל  וצפח  תועבותה  תורבחה 
/100/ש/1, תנ תינכת  הלח  םישרגמה  לע  יכ  בתכב  תועבותה  גיצנל  העידוה  הייריעה  .עקרקה  יבגל  ינונכת  עדימ  לבקל  ידכב  הינתנ - תייריע 
תנקת בשחתהבו ב" הז  בתכמב  תורומאה  יוניבה  תויורשפאל  םאתהב  יכ  ורבס  תועבותה  .רויד  תודיחי  ןיעקרקמה 15  לע  תונבל  ןתינ  החוכמש 

ןיעקרקמה ילעב  םע  ורשקתה  ךכיפלו  רויד , תודיחי  ןיעקרקמה 19  לע  תונבל  ולכוי  רועישב 20% ) רויד  תודיחי  תפסוה  הריתמה  " ) סבש
.אהי רשא  אהי  , 6 ותחפי מ - אל  םילעבה  תורידש  שרופמב  הנתוה  רשאכ  םילעבה , רובע  ןכותמ 6  תוריד , ונבי 19  ויפל  רכמ  םכסהב 

ןהל רסמנש  עדימה  יכ  ררבתה  זא  .ןהל  רסמנש  עדימה  "י  פע הינב  רתיה  לבקל  תנמ  לע  הייריעל  תועבותה  ונפ  רכמה  םכסה  תמיתח  רחאל 
עדּוה ןהילע  תויוכזהמ  תותחפומ  תויוכז  הנקמה  , 6/556/ תנ תינכת  איה  אולה  תרחא , תינכת  הלח  ןיעקרקמה  לע  יכו  יוגש  היה  הייריעה  ע"י 

םוקמב 167%. תללוכ  הינב   132% םוקמב 10 ו - תומוק   6 ףלח 15 , רויד  "ד  חי  12  ) תועבותל

, ןהל רסמנש  עדימל  םאתהב  ןדי  לע  השגוהש  יוניבה  תינכת  רושיאל  ןתשקב  תא  תוחדל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע  ררע  ושיגה  תועבותה 
"ד חי תונבל 16  תועבותל  רתוהש  ךכ  ורשוא  יוניבה  תויורשפא  תלדגהל  תועבותה  ושיגהש  תופסונ  תוינכת  .ררעה  תדעו  החדנ ע"י  הז  ךא 

לש 154.5%. היינב  יזוחאב 
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.ןנד העיבתה  השגוה  לעופב , יוניבה  תורשפא  ןיבל  הייריעה  רסמנש ע"י  יוגשה  ינושארה  עדימה  "י  פע יוניבה  תורשפא  ןיב  רעפה  לשב 

: ןמקלדכ עבק  "ש  מהיב
: ןהבש תוירקיעב  ןלהל  ןודנו  הייריעה  התלעהש  תוימדקמ  תונעט  סמל ' "ש  מהיב שרדנ  תישאר 

ןידה לעב  איה  הנורחאה  וזו  הינבו , ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  אוה  ינונכת  עדימ  תריסמ  לע  ןומאה  םרוגהש  הנעט  הייריעה  תובירי - רדעה  .א 
הייריעה לש  ינונכת  עדימ  תקלחמ  תועבותל ע"י  חלשנ  יוגשה  עדימה  תא  ליכמה  בתכמה  ןכש  וז  הנעט  החד  "ש  מהיב .תועבותה  לש  ןוכנה 

.הייריעה תדבוע  םתחנו ע"י  אפוג ,

וז הנעט  .העיבת  תליע  הדגנכ  ןיא  ךכיפלו  היתויוכמס  "י  פעו ירוטוטטסה  הדיקפתל  םאתהב  הלעפ  יכ  הנעט  הייריעה  העיבת - תליע  רדעה  .ב 
"ש מהיב ליטה  םש  …י-ם , תימוקמה הדעוה  "מ נ ' עב ןינבו  ןאו  ' גר יפסכ  ילדגמ  "א 2413/06,  על הנפהש  "ש  מהיב איה ע"י  ףא  התחדנ 

"ש מהיב החד  ךכ  ךותב  .תושרה  לש  ירוטוטססה  הדיקפת  תרגסמב  רסמנש  םגה  יוגש , ינונכת  עדימ  תריסמ  ןיגב  תושרה  דגנכ  תיקיזנ  תוירחא 
.ןיעקרקמה ילעבמ  ינונכתה  עדימה  תא  לבקל  תועבותה  לע  היה  היפל  הייריעה  תנעט  תא 

לעופב דועב  החבשה , לטיה  לש 22,031 ₪  ךס  םלשל  ןהילע  היה  הייריעה  הרסמש  יוגשה  עדימל  םאתהב  יכ  ונעט  תועבותה  ה - חבשה לטיה 
לטיהה תא  ומליש  יכו  ךכל  דעוימה  ךילהב  שרדנה  םוכסה  לע  וגישה  אל  תועבותה  יכ  דגנמ  הנעט  הייריעה   ₪. 1,400,000 םלשל כ - וצלאנ 
ךמתסהב ופיצ - תועבותה  ויפל  קומינב  תועבותה  תנעט  תא  לביק  "ש  מהיב .לילעב  חבשוה  סכנהש  ךכ  , 16 12 ל - תורידה מ - סמ ' תלדגה  ןיגב 

(. לשמל םילעבל , תוריד  תרבעהל 6  ומיכסה   ) םאתהב ןהידעצ  תא  ולכלכו  ךומנ , םוכסב  לטיה  םלשל  הייריעה - הרסמש  יוגשה  עדימה  לע 
.רעפה ןיגב  ןתוצפל  הייריעה  לע  יוגשה , עדימה  סיסב  לע  הפוצמהמ  הברהב  הובג  םוכס  םלשל  תועבותה  וצלאנשמ 

ךא תוריד , תונבל 19  ולכי  סבש  תנקתל  םאתהבו  יוגשה  עדימה  "י  פע יכ  ונעט  תועבותה  יוגשה - עדימה  "י  פע תוריד  תריכמ 3  - יא ןיגב  דספה 
ביכר החדנ  ךכיפל  .ןונכתה  תודסומ  "ד  קשל איהו  תיטמוטוא  הניא  סבש  תנקת  תלחה  יכ  עבק  "ש  מהיב .דבלב   16 רושיא ל - ולביק  לעופב 

.הז העיבת 

ויה אל  רשאו  איצוהל , וצלאנש  ןונכת  יכילה  תואצוה  ןיגב  לש כ-20,000 ₪  םוכס  תועבותל  רשיא  "ש  מהיב ןונכת - יכילה  םודיק  ךרוצל  םולשת 
.יוגשה עדימה  "י  פע םלשל  תורומא 

יוציפ קספו  יוגשה , עדימה  תריסמ  לשב  םרגנש  הינבה  בוכיע  לשב  קזנב  םיעבותל  ריכה  "ש  מהיב תורידה - תריסמב  בוכיעה  ןיגב  םלושש  יוציפ 
.לעופב ומלישש  םימוכס  ןיגב  קר  םיעבותל 

.החכוה רדעהב  וחדנ  ועבתנש  םיפסונ  םיקזנ 
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