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החבשה לטיהמ  הינח  ןרק  זוזיק 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

ביבא לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןייטשרוב נ '  85021/11/ את סמ :' ררע  ךילה : רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע "ר  ויה בכ ' ינפב  זוחמ ת"א –  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

.ןיאק םר  "ד  וע  : תררועה 1.3.16 ב"כ  הטלחה : ךיראת 

לטיהמ היינחה  רפוכ )  ) ןרק לש  התחפה  ןובשחב  איבהל  שי  םאה  הלאשה  הנודנ  התרגסמב  ררעה  תדעו  תטלחה  לע  ןכדעל  םידבכתמ  ונא 
.החבשהה

ןיעקרקמה לעב  לע  הבוח  תלטומ  הינב , רתיה  תלבק  / הינבה תויוכז  שומימ  ךרוצל  .הינח  ןרקל  םולשת  לש  תועמשמה  יכ  ריבסנ , הליחת 
אל םייקה  יוניבהו  הקלחה  לדוג  םא  לשמל  ןכ , תושעל  ישוקב  לקתי  ןיעקרקמה  לעב  תובר , םימעפ  .שרגמה  םוחתב  היינח  תומוקמ  ןיקתהל 

ןיעקרקמה לעב  שרדיי  ולא  םירקמב  הרובחת ; הביבס , ןונכת , לש  םיפסונ  םילוקישמ  וא  שרגמה  םוחתב  הינח  תומוקמ  ןיקתהל  ול  רשפאי 
תונקתל םאתהב  תאזו  יריווא  לע 350 מ ' הלעי  אלש  קחרמב  ירוביצ  ןוינח  םיקהל  התרטמש  ןרק  לש  הנומימ  ךרוצל  תאזו  הינח  רפוכ  םלשל 

"(. הינחה תונקת  : " ןלהל  ) 1983 "ג –  משתה הינח ,) תומוקמ  תנקתה   ) הינבהו ןונכתה 

, ןיינעו רבד  לכל  ןיטולחל  םיהז  םישרגמ  ינש  אמגודל  לוטינ  םא  היפל  הטלחהב  הניוצש   ' גודה תא  ןייצנ  ררעה , תדעו  תטלחהל  לולצנ  םרטב 
אוה ןיא  רחאב  וליאו  הינב  רתיהל  יאנתכ  היינח  ןרק  םלשל  תויוכזה  לעב  ביוחמ  דחאב  ךא  םהב , שממל  ןתינש  היינבה  תויוכז  ןיינע  תוברל 

ךרוצהש רורבו  הלא  םישרגמ  רובע  םלשל  ללכושמ  קושב  ריבס  הנוק  ןוכנ  היהיש  ריחמב  יוטיב  ידיל  אובי  רבדהש  ריבס  ןכ , תושעל  ביוחמ 
.ןיעקרקמה לש  יביטקייבואה  םיווש  לע  עיפשמ  היינח  ןרק  םולשתב 

ת"א)  ) ע"א  ) ןיינעב יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספב  ןה   – " ץיבומרבא ןיינעב " ונתינש  ןידה  יקספב  ררעה  תדעו  הדקמתה  התטלחהב ,
תמושמ זזקל  םוקמ  היה  םאה  הלאשב  םרקיעב  וקסע  רשא  "א 147/14 – ) ער  ) ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספב  ןהו  ( 2338/09

ורדגב תימוקמה , הדעווה  יפלכ  ומתח  וילעש  יופישה  בתכ  ןיגב  םלשל  הרקמ  ותואב  םימושינה  ויה  םידיתעש  םימוכסה  תא  החבשהה  לטיה 
? תינכתה לש  הרושיא  לשב  ףיעס 197  יפל  תועיבת  ןיגב  התופשל  ובייחתה 
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המודב ןיעקרקמה  יווש  לע  עיפשמ  ותויה  לשב  יופישה , בתכ  תא  זזקל  שי  יכ  התייה  ץיבומרבא ,' ןיינעב  יזוחמה  טפשמה  תיב  תנקסמ 
רפוכ םולשת  םינבמ , שומיש  םימייק , םינבמ  תסירה  הנמ - ןתואש  תינכתה  שומימ  ךרוצל  איצוהל  ןיעקרקמה  לעב  שרדנש  תורחא  תואצוהל 

.תונוש תוירוביצ  תולטמו  הינח 

תינכתה ימזי  לש  המיתחה  תדבועש  םושמ  החבשההמ  יופישה  בתכ  תא  זזקל  ןיא  יכ  התייה , ץיבומרבא ' ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  תנקסמ 
תואצוהה אופיא  ןניה  ורכויש  תואצוהה  .ישפוחה  קושב  עקרקה  יווש  לע  תועיפשמ  ןניא  ויתובקעב - ואיצויש  תואצוההו  יופישה  בתכ  לע 

.ןיעקרקמה יווש  לע  תועיפשמה  תינכתה  שומימל  תובייחתמה 

, ויפלש יסיסבה  ןורקיעה  רבדב  יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ותדמעמ  הנוש  הניא  ןוילעה  טפשמה  תיב  תדמע  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  תאז , םע 
ןובשחב תואבומ  תינונכתה , הלועפהמ  האצותכ  ןיעקרקמה  לש  םיווש  תיילע  תא  ונייהד  החבשהה , תא  תנחובה  החבשה , לטיה  תמושב 
תואצוה ואבוה  גודכו '  " תינכתה תוארוהל  םאתהב  ןיעקרקמה  לש  לאיצנטופה  אולמ  שומימ   " ךרוצל עקרקה  ילעב  תואצומה ע"י  תואצוה 

.הינח ןרקל  םולשתו  םירתא  רומיש  םימייק , םינבמ  תסירה  ןוגכ :

לע תועיפשמה  החיבשמה  תינכתה  שומימל  תואצוה  לע  ריהב  ןפואב  ןחבמה  ץיבומרבא ' ןיינעב  דמעוהשמ  יכ  התייה  ררעה  תדעו  תנקסמ 
לע היינחה , ןרק  םולשתב  ךרוצה  תעפשהמ  םלעתהל  שי  יכ  ירוירפ  עובקל א- דוע  ןתינ  אלש  המוד  ןיעקרקמה , לש  יביטקייבואה  םיווש 

(. ליעל האבוהש  גודל ' הנפנו   ) ןיעקרקמה יווש 

הניא איה  ןכ  לעו  החבשהה  תרגסמב  ןובשחב  םיאבומ  הינח  ינקתמ  תמקה  תולעו  יעקרק  תת  ןוינח  תמקה  תולע  יכ  ררעה , תדעו  הנייצ  דוע 
םיווש לע  אליממ  םיעיפשמו  ןיעקרקמב  הינבה  תויוכז  שומימל  יאנת  םיווהמ  הלא  לכש  םושמ  הינח , ןרקל  םולשתה  ןיבל  םניב  לדבה  האור 

'. בואה

תרגסמב ריכהל  ןתינ  ןהבש  תואצוהה  יכ  העימשמ  הניא  ץיבומרבא  ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ותכלה  יכ  העבק  ררעה  תדעו  ףוסבל ,
.תינכתב תושרופמ  תובותכה "  " תואצוה קר  ןה  החבשהה  ןדמוא 

 – הינחה תומוקמ  תנקתה  םאה  אלא  היינחה , תונקתב  וא  תינכתב  םא  הינח –  תומוקמ  תנקתה  תבוח  לש  הרוקמ  והמ  הניא  הלאשה  ךכיפל ,
תרשפאתמה הינבה  תא  שממל  תנמ  לע  תבייחתמה  האצוה  איה  שרגמב –  םתנקתה  ףלח  הינח  ןרקל  םולשת  תועצמאב  וא  שרגמב , תיזיפ 

.ןיעקרקמה לש  יביטקייבואה  םכרע  לע  העיפשמ  איה  םאו  החיבשמה , תינכתה  לש  החוכמ 

זזקל וריתה  אל  רשא   ) הדעו התוא  לש  תומדוקה  היתוטלחה  לע  ךמתסה  רשא  ץעיימה  יאמשל  התרוה  ררעה  תדעו  ליעל , רומאה  לכ  רואל 
.החבשהה לטיה  תמוש  תרגסמב  הינחה  ןרק  םולשת  ךרוצל  םזיה  אשנ  ןהבש  תויולעב  ריכהל  החבשה ,) לטיהמ  הינח  ןרק 

: תכרעמ תרעה 

איבהל וניאר  תאז , םע  ץיבומרבא .' ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  העבקנש  הכלהל  תביוחמ  המצע  התאר  ררעה  תדעו  ןודנבש , הטלחהב 
ע"י ( 7.10.14  ) קמעה לדגמ  "ב  ותל תימוקמה  הדעווה  ץיבורזל נ ' תימלוש  ררעב 8127/13  ןופצ  זוחמב  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  םכינפב 

םולשתל ירוישה " יוושה   " תשיגל םאתהב  היפל , התנימש , ץעיימה  יאמשה  תעיבק  תא  ררעה  תדעו  הצמיא  םש  תונרג , ירורד  תיגח  "ר  ויה
הינחה רפוכ  תולע  תא  תיחפהל  היהי  קדצומ  יכ  העבק  ררעה  תדעו  ךכל  םאתהבו  עקרקה  ביכרמ  לע  העפשה  תמייק  היינחה  ןרקל  םלושמה 

.שדחה בצמב  ןיעקרקמה  יוושמ 
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