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לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

' חאו לאומש  תעבג  תייריע  נ ' חאו ' ויאמ  "מ 22458-03-15  תע  : ךילה רפסמו  םש 
ץרווש ןרוא  טפושה  בכ ' ינפל  זכרמ –  זוחמ  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב   : האכרע

8.3.16 : ןידה קספ  ךיראת 
קי ' צליו ילא  "ד  הוע תימוקמה ג"ש ; הדעווהו  תייריע ג"ש  ב"כ  ןמרקב –  דדועו  בוקינלפוק  ביברא - םתור  ימע , ןב  רחש  "ד  הוע תובישמה : ב"כ 

.מ " עב תימיו  תיחרזא  הסדנה  ריפש  ב"כ  טנמיצ –  תיורו 

תינכת תרגסמב  תיטרפ , תולעבב  ויהש  ןיעקרקמ  לש  תינוטלש  הליטנ  וניינעש  ןודנבש , הריתעב  ןתינש  ןידה  קספ  לע  ןכדעל  םידבכתמ  ונא 
תרגסמב תורתועהמ  וחקלנש  תויסחיה  תויוכזה  תבשה  לע  תורוהל  שי  יכ  ןעטנ , הריתעה  תרגסמב  .םילעב  תמכסה  אלל  הקולחו , דוחיא 

טרופס תויונח  ןכו  ירטנאק ,  ) תירחסמ הרטמל  אלא  תירוביצ , הרטמל  ןתנעטל , םישמשמ , םניא  ןהמ  וחקלנש  םיחטשהש  םושמ  תאזו  תינכתה 
.הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעסל 196(א ) םאתהב  תאזו  הדעסהו )

תואירב תרטמל  הייריעל  הצקוה  רשא  חטש  לטינ  התרגסמבו , םויב 17.4.05  ףקות  ןתמל  המסרופ  ( 3107/ ממ  ) תינכתה הרקמה , תוביסנב 
תינכתה השעמלש  ךכ  יתיישעת , / ירחסמ דועייל  יאלקח  דועיימ  תורתועה  ישרגמ  לש  םדועיי  הנוש  תינכתה  תרגסמב  ןכ , ומכ  .שפונו  טרופס 

.ןהיתויוכז תא  החיבשה 

שרגמ תליטנ  יכ  רתיה , ןיב  עבקנ , ןוארב ,)"  " ןיינע "ם 1325/05  תע  ) תינכתה דגנכ  השגוה  רשא  תמדוק  הריתע  תרגסמב  יכ  ןייצנ , התע  רבכ 
עיקפהל ןתינ  ןניגבש  תוירוביצה  תורטמהמ  תגרוח  הניאו  קוחל , ףיעס 188  תארוה  םע  דחא  הנקב  הלוע  שפונו  טרופס  תואירב , תרטמל   80

(, העקפהה ינידב  ךרד  ןבא  הווהמה  " ) ןוארב  " ןיינעב הריתעה  ןיגב  שגוה  רשא  רוערעה  תרגסמב  הפקתנ  אל  וז  העיבק  יכ  ןיוצי , דוע  .ןיעקרקמ 
.הטולח הרתונ  ןכ  לעו 

רסוח רואל  רתיה , ןיב  תאזו  ףסה , לע  הריתעה  תא  תוחדל  לקשמ  ידבכ  םימעט  םימייק  יכ  אוה  עבק  הפוגל , היגוסב  טפשמה  תיב  ןד  םרטב 
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"ם תעב עבקנש  רואל   ) ןיד תיב  השעמ  תינכתהמ ,) האצותכ  וחבשוה  תורתועה  יעקרקמש  הדבועה  תרתסה   ) התשגהב םייפכ  ןויקינ 
'. וכו התשגהב  דבכ  יוהיש  (, 1325/05

תעקפה ( 1 : ) ףיעסב םיעובקה  םירבטצמה  םיאנתה  תשולש  תא  ןחב  טפשמה  תיב  קוחל , ףיעס 196(א ) לש  ותלוחת  תלאשל  עגונה  לכב 
ןתינ אל  היבגל  הרטמל  םיעקפומה  ןיעקרקמה  לש  דועייה  יוניש  ( 3 ; ) העקפהה ןיגב  םייוציפ  םולשת  - יא ( 2 ; ) תושרה ידי  לע  ןיעקרקמה 

.םייוציפ םולשת  אלב  קוחה  יפ  לע  עקרק  עיקפהל 

"ר וי ןוארב נ ' "ם 5839/06  עעב ןוילעה  טפשמה  תיבב  תינכת  התואל  סחיב  העבקנש  הכלהה  תא  טפשמה  תיב  ןייצ  ןושארה , יאנתל  סחיב 
, המכסהב אלש  הקולחו  דוחיא  תינכת  תרגסמב  עקרק  תליטנ  יכ  ןוארב )" תכלה  : " ןלהל  ) זכרמה זוחמ  הינבו , ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה 

.העקפהה יניד  הז  ךילה  לע  ולוחי  ךכשמו , העקפהכ  בשחית 

וחבשוהש לככ  וא  עקרקה ו/ תליטנ  ןיגב  סיכ  ןורסח  עקפנל  םרגנ  אלש  לככ  הכלהה , יכ ע"פ  עבק , טפשמה  תיב  ינשה , יאנתל  סחיב 
תוביסנב .העקפוהש  עקרקה  ןיגב  יוציפ  ןתמכ  בשחיי  רבדה  דועי , יוניש  לש  ךרדב  ןיבו  היינב  תויוכז  תקנעה  לש  ךרדב  ןיב  ויתויוכז 

קר אל  ךכיפל  תעכ , תורתוע  ןה  הדגנכש  תינכתהמ  האצותכ  ןהיתויוכזל  שממ  לש  החבשה  וכז  תורתועה  יכ  עבק  טפשמה  תיב  הרקמה ,
.הריתעה תשגהב  שממ  לש  בל  םות  רסוח  תא  דמלל  ידכ  ךכב  שיש  אלא  םייקתמ  וניא  הז  יאנתש 

קוחה תארוהמ  גרוח  וניא  ינונכתה  דועיהש  עבקנ  םש  ןוארב ,"  " ןיינעב השגוהש  הריתעב  הנחבנ  וז  היגוס  רומאכ , ישילשה , יאנתל  סחיב 
סמלוה  ) ירחסמ םרוג  ידי  לע  תעצובמ  תוליעפהש  הדבועה  יכ  עבקו  ףיסוה  טפשמה  תיב  .םיירוביצ  םישומישל  שרגמ 80  לש  העקפה  רשפאמו 

זכרמב םילעופש  קסע  יתב  "ב  ויכו הדעסמה  הרפסמה  םילענה , תונחל  רשאב  יכו  שרגמ 80 ; לש  ירוביצה  ודועיי  תא  ןייאל  ידכ  הב  ןיא  סיילפ )
.שפונלו טרופסל  שמשמש  ינוריעה  זכרמל  םיוולנ  שומישב  רבודמ  יכ  הארנ  ירטנאקה ,

.הריתעה תא  החד  טפשמה  תיב  ןידה , קספב  וניוצש  םיפסונ  םיקומינ  ןיגב  םגו  רומאה  לכ  רואל 

ותבוטלו טרפה  ידי  לע  המוזינ  םוקמב  החיבשמה  תינכתה  םאה  הלאשה  תא  םילוקישה  תרגסמב  ףא  ןחב  טפשמה  תיב   : תכרעמ תרעה 
ןכש הז  ןיינעב  תושרה  תנעט  תא  טפשמה  תיב  החד  הז  הרקמב  ודי , לע  םוזי  ינונכת  ךלהממ  קלח  התיה  הליטנהש  רמול  ןתינש  ךכ  דבלב ,

תללוכ הייארב  ויחוור  תאו  עקפנה  תוברועמ  תדימ  תא  ןוחבל  הניה  תבשונה  חורה  יכ  הארנ  םלוא  יתדוקנ , אלו  ללוכ  היה  ןונכתה  יכ  ררבוה 
ולא םינותנמ  תמלעתמ  אל  יוציפה  תלאשו 
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	תכנית משביחה לא תאפשר השבת קרקע שהופקעה.

