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רמאמ

 

תודיחא רסוח  ןוזיא –  תואלבטב  אעשומ " ימדקמ  "
רפואל ןד  ןיעקרקמה  יאמש  תאמ  חרוא  רמאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

.תויאלקחה תועקרקה  תרשפהל  קוחה  רשוא  • 

תנשל 2016. רוידה  םוחתב  תואקסעו  קוויש  ןונכת , ידעי  רושיא  • 

.2016  - "ו עשתה םירוגמ ,) תוריד  תפסותל  הלקה  ןתמ  תבוח  ןוקית –  ( ) העש תארוה   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה  • 

ךיראתמ 28.1.2016 לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תבישיב  ולבקתהש  תוטלחה  • 

ןורשה תמר  רוזא א ,' חרזמ  שפונה  תעוצר   1084/ שר תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  • 

.ןג תמרל  רומיש  תינכת  , 77 /340/ג/90 / גר סמ ' תינכת  תנכה  • 

.לבות ןוזלח , םחתמ  /1261/א/2 , גר : 506-0144550 סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפה  • 

.םירוביגה םחתמ  תינוריע  תושדחתה  , 515/ יב סמ ' תטרופמ  המרב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  • 
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". לי אירזע זכרמ  תבחרה  - " 507-0242644 סמ ' תינכת  תדקפה  • 

 

הקיספ ינוכדע 

 

היינבו ןונכת  • 

רחא יביטקא  בקעמל  ארוק  טפשמה  תיב  - ' חאו תליא  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב לטורשי  "מ 46375-01-16  תע
.ינונכת ךילה 

תושרה לע  תויודגנתה , תשגה  ךילה  רחאל  ריע , ןינב  תינכת  הרשואשמ  - ' חאו הריט  תייריע  נ ' חאו ' הלידפ  אפו  "מ 53726-12-14  תע
םינשה ךרואל  ןיעקרקמב  םינושה  םיקיזחמה  םע  םירבדו  ןיד  ךות  המושיימ , התוענמיהל  םוקמ  ןיאו  תינכתל  םאתהב  םיכרדה  תא  לולסל 

.םהמ דחא  לכ  םע  םינוש  םירדסהל  תוחטבהו 

לארשי יעקרקמ  תושר  • 

"י מר תוטלחהו  הל  ועבקנש  רבעמה  תוארוה  הטלחה 737 , םושיי   - לארשי יעקרקמ  תושר  נ ' חאו ' חתפי  זעוב   46813-02-10 ת"א )  ) ת"א
.היתובקעב

םיזוח • 
הינב רתיה  תאצמהל  רכומ  תובייחתהב  הדימע  יא  ןשוש - ןב  בקעי  "מ נ ' עב תליא 2011  תועקשהו  תומזי  ל.מ   32426-07-13 ב"ש )  ) ת"א

.םכסה לש  הרפה  הווהמ  ןיעקרקמב , ירחסמ  הנבמ  תמקהל 

תועקפה • 
? עקפנה ץוביקל  יוציפ  "מ-  עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי  יביתנ  הביצפח נ ' ץוביק   7121-01-13 צנ )'  ) ת"א

ףותיש קוריפ   •
יניד יפל  קרפל  שי  תוריד , ןיינב  אוה  התולעבבש  לכש  ןיעקרקמ , תרבח  - ' חאו רלדייז  םולש  נ ' חאו ' םייח  ןב  יזוע  ה"פ 35304-09-13 

תורידה תיינקהו  ףתושמ  תיב  םושיר  לש  ךרד  לע  ןיעקרקמב , ףותיש  קוריפ  תונורקע  יפל  ןתינה  לככ  עצבתי  קוריפה  םלוא  תורבחה ,
.הרבחב תוינמה  ילעבל 

היינבו ןונכת   •

עקרקב רתיהל  השקב  לע  המיתח  תלבקב  ךרוצה   – ' חאו לילגה  הלעמ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דיז נ ' תימע  ררע 259/15 
.י " מר םע  תפתושמ  תולעבב 

החבשה לטיה  • 

.החבשה לטיהב  תועינמ   - ביבא - לת הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' ןלוג  עבש  תב   85082/12/ את ,85026/12/ את םיררע 

 

רמאמ

תודיחא רסוח  ןוזיא –  תואלבטב  אעשומ " ימדקמ  "
רפואל ןד  ןיעקרקמה  יאמש  תאמ  חרוא  רמאמ 

 ₪, ןוילימ אהי 1  תחא  תולעבב  דחא  םנוד  חטשב  הקלח  יווש  םא  ונייהד , .יוושל  התחפה  םדקמ  ןיעקרקמ  סכנב  םיפתוש  יובירל  סחייל  לבוקמ 
, אלא  ₪, 100,000 יסחיה , וקלחמ  תוחפ  ולש  קלחה  יווש  אהי  םימיוסמ , יתלב  םיקלח  וצקוי  ףתוש  לכלו  םיפתוש  קלוחת ל-10  תולעבהו  היה 

". 90%  " וא " 0.9  " וניה אעשומה  םרוג  ןאכ  האבוהש  אמגודב  אעשומה ." םרוג   " ונייהד םילעבה , יוביר  לשב  תאז  חיננ 90,000 .₪ 

רצוי הז  רבד  .םיעבקנ  אל  םירקמהמ  קלחבו  אעשומל  התחפה  ימדקמ  םירקמהמ  קלחב  םיעבקנ  הקולחו " דוחיא  תוינכת  ל" ןוזיא " תואלבט  ב"
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הלבטמ תיתועמשמ  םינוש  םיכרעב  םיעבקנ  םה  אעשומ ," ימדקמ   " ןוזיאה תלבטב  םיעבקנ  ןכש  םירקמב  םג  םלואו , .ומצע  ינפב  תודיחא  רסוח 
.יאמשה ותוא  ידי  לע  ףא  םיתיעל  היינשל , תחא 

אעשומל התחפה  ימדקמ  לש  הז  םוחתב  השענה  תא  םוגדא  הטמ )* ויטרפו  רואל  אציש  שדח  רפסב  קרפמ  קלח  הווהמש   ) הז רמאמב 
לכ רובע  דואמ  םיהובג  םיכרעב  הרקמה  דיכ  העיפשמ  וז  תונוש  .םוחתב  הרדסהה  רסוחו  הלודגה  תונושה  תא  הארנ  .תודקפומ  ןוזיא  תואלבטב 

תוקלח  " לש הרקמב  םג  יפלא ,₪  תואמל  יפלא ₪  תורשע  ןיב  ליגרכ  עונל  היושעש  העפשה  הקולחהו , דוחיאה  ימוחתב  היוצמ  החפשמ 
.ר תואמ מ" חטשב  תיסחי  תונטק  תוסנכנ "

: ןיעקרקמה יאמש  לש  הקיטקרפבו  תורפסב  תורדסומ  אלו  תועובק  תויעב  שי  אעשומה  ןיינעל  יכ  ןייצא 
אהת המ  םהיניב ; םיכסכוסמ  םה  םא  ןיבו  הלועפ  םיפתשמ  םה  םא  ןיב  גוז , ינב  ןיב  אעשומה  ןיינעל  תיאמשה  תוסחייתהה  אהת  המ 

תוסחייתהה אהת  המ  הקלחהמ ? קלחב  םילעבכ  דחא  לכ  םימושר  םידליה  םג  רשאכ  םיניטק  םידליו  םירוה  לש  יתחפשמ  אתל  תוסחייתהה 
: לשמל  ) בא יתב  רפסמ  תללוכה  תבחרומ  החפשמ  וא  תירוד  בר  החפשמב  ינב  תולעבב  הקלחל  האוושהב  םירז  םיפתוש  תולעבב  הקלחל 

(; "ב צויכו םיאצאצהו  םיחאה  לש  תו  / םינמלא םיאצאצ , םירוה , םיחא ,

וישרוי ךא  דיחי  םילעבכ  ןיידע  םושרה  חונמ  ותוא  לש  םישרוי  תצובק  וא  םירוה ו/ וא  םירגוב ו/ םיחא  תללוכה  החפשמל  תוסחייתהה  אהת  המ 
? השורי וצ  לש  ומויק  רבדב  הרעה  ףאו  ובאטה  חסנב  הרעה  ומשר 

הזוח יפ  לע  הלועפ  ףתשל  וטילחה  רשא  הזל , הז  םירז  םילעב  תצובקל  תיאמשה  תוסחייתהה  אהת  המ  החפשמה , תולובגמ  עגרל  אצנ  םא 
? ףתושמ ןיד  ךרועל  ףתושמ  חוכ  יופיי  קפנל  וא  דחא  ןלבק  םע  היצניבמוק  הזוח  לע  םלוכ  םותחל  וא  ףותיש 

תולעבב יוושמ  זוחא  לש  טושפ  םדקמל  םינושמהו  םינושה  םימדקמה  לכ  תא  יתרמה  םיארוקל , םיכרע  טשפלו  דחאל  תנמ  לע  הז , רמאמב 
תולעבה רשאכ  הווש 100 , אהת  דחא  םדא  לש  תומלשב  תולעבב  עקרקה  התואש  םוקמש  ועמשמ  םדקמ 95% "  " .דחא םילעב  לש  תומלשב 

.דבלב הווש 95  אהת  אעשומב , םיפתוש  סמ ' ידיב 

תינכתב -427 ןוזיא  תלבט  לאומש , תעבגב  תוריד , תואמל  היוור  הינבב  םירוגמ  תנוכשל  הקיר  עקרק  תביטח  הרישפמה  תינכתל  ןוזיא  תלבטב 
אעשומה ימדקמ  ועבקנ  יכ  םויב 4/4/2013 , גרבנזור  לואש  יאמשה  בתכש  ןוזיא  תלבטב  בתכנ  , 3154/ ממ תינכת  תוארוה  יפ  לע   0139089

: םיאבה
םדקמ 88%. רתויו –  םילעב   11 םדקמ 90% ;  םילעב ,  6-10 םדקמ 95% ;  אעשומב , םילעב   2-5

םויב ןיכה  התוא  /1310/א ' רה תינכתל  ןוזיאה  תלבטב  םינוש  טעמ  םג  ךא  םימוד  אעשומ  ימדקמ  תא  עבק  גרבנזור , לואש  יאמש , ותוא 
:25/11/2012

רתוי וא  םילעב   11 האלה ;  ךכו  םדקמ 95%  םילעב  םדקמ 99% 5  ולבקי  םילעב  ךכ ש-2  ףסונ , םילעב  לכל  לש 1%  התחפה  םילעב ,  2-10
םדקמ 90%. ולבקי 

םדקמ ץרמב 2014 , בתכש  המושב  רדניב , רואנ  יאמשה  עבק  ביבא , לתב  היירופ  / ךרכבמ יברה  םחתמל   3929/ את תינכתל  ןוזיא  תלבטב 
". םיפתושה רפסמל  םאתהב   " התחפה 10%-5%

ימדקמ ללכב  עבק  אל  , 237/1-5/ צה תינכת  דנומ , - לת יברעמ  הקוסעת  רוזאל  תינכתל  םוימ 18/11/2013 , ןוזיא  תלבטב  ינגד , ידג  יאמשה 
.אעשומל התחפה 

ןובשחב החקל  יכ  תנייצמ  היוור ) הינבב  תוריד  תואמ   ) הווקת ינגב   5142/ ממ תינכתל  םוימ 3/10/2011  ןוזיא  תלבטב  ןיגוב  המחנ  תיאמשה 
.דחואמ שומימל  דחא  םזי  םע  עקרק  ילעב  רפסמ  לש  תויונגראתה  ןובשחב  החקל  יכ  הנייצו  אעשומ 

: האבה הטלחהה  תא  תויזוחמה  תודעווה  תחאב  תויודגנתהל  הנשמ  תדעו  הלביק  ץיקב 2014 
םדקמ 80%. רתויו : םילעב   21 אעשומ 85% ;  םדקמ  םילעב ,  11-20 אעשומ 90% ;  םדקמ  םילעב ,  6-10 אעשומ 95% ;  םדקמ  םילעב ,  2-5

: תבותכב םניחב , ואולמב , רפסה  תא  ולבקי  "ן  לדנ לע  "ד  וע יארוק  .רפואל  ןד  תאמ  "ן " לדנה םלוע  תואלפנ   " רפסב קרפ 12  ונה  רמאמה  * 
(. אמסיסו 1970  Lau שמתשמ םש  דילקהל  שי   ) http://www.dan-laufer.co.il/meniflaot-hanadlan.html

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 

תויאלקחה תועקרקה  תרשפהל  קוחה  רשוא 

היינבל בסוה  הדועייש  תיאלקח , עקרק  תרשפהל  קוחה  תעצה  תא  תישילשו  היינש  האירקל  םויב 28.3.16  הרשיא  תסנכה  לש  םינפה  תדעו 
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ידי לע  םירוגמ , תבוטל  עקרקה  ןוידפל  ןולחכ , השמ  רצואה , רש  םדיקש  המרופרב  רבודמ  .הנידמה  ידיל  םירוגמל , םילודג  םיטקיורפ  לש 
.ל " מתוה רוידל  םיפדעומ  םימחתמ  םודיקל  הדעווה 

, ליבקמב .הנידמל  עקרקה  תבשה  תרומת  םיאלקחל  םיצירמתהו  םייוציפה  תא  לידגהל  ךמסות  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  המרופרה , תרגסמב 
רתיה ןיב  האב  איה  יכ  םינייצמ  קוחה  ימזוי  .םירוגמל  םילודג  םיטקיורפ  לש  המקה  ךרוצל  עקרקב  הקזח  סופתל  לכות  לארשי  יעקרקמ  תושר 

". רויד תודיחי  יפלא  תורשע  לש  ףקיהב  תוינכת  לש  שומימ  זרזלו  עקרק  ןוידפ  אשונב  תרתוימה  היטרקורויבה  תא  םצמצל   " הרטמב

לופיט עצבל  שי   , תירוקמה ותילכת  רחא  אלמי  קוחהש  ידכב  .רסחב  הקול  ןיידע  ךא  ןוכנ , אוה  השדחה  קוחה  תעצה  לש  ןוויכה   : תכרעמ תרעה 
םלוה יוציפ  ןתמ  אוה  רתויב  שקבתמהו  טושפה  ןורתפה  יעבט , ןפואב  .יוציפה  הבוגו  יוניפה  דעומ    – םייזכרמ םירוטקפ  ינשב  ינטרפו  קיודמ 

יפכ .הריהמ  הרוצב  תועקרקה  תא  תונפל  ץירמת  תריציב  ךרוצה  איה  תפסונה  היעבה  .םתוא  ררחשל  עקרקה  ילעבל  יתימא  ץירמת  קינעי  רשא 
הפוקתל ןוצרמ  הבשה  תינכות  גיהנהל  ךירצ  ןאכ  םג  ןמזב , תמחותמה  ןוצרמ  יוליג  תינכות  תועצמאב  סמ  םולשת  תדדועמ  םיסמה  תושרש 

תורטמב דומעל  לכויו  יביטקפא  היהי  קוחה  וז  ךרדב  .םהילע  ורתוויש  תועקרק  ירכוחל  תיתועמשמ  תורפושמ  תובטה  ונתניי  התרגסמב  הרורב 
 . תורידה יריחמ  תיילעב  לופיטו  תורידה  יאלמ  תלדגה  ןהש  רצונ  אוה  ןמשל 

2016 תנשל    רוידה  םוחתב  תואקסעו  קוויש  ןונכת , ידעי  רושיא 

ןונכתה ידעי  רושיא  .ןולחכ  השמ  ח"כ  רצואה , רש  גיצהש  תנשל 2016  רוידה  םוחתב  תואקסעהו  קווישה  ןונכתה , ידעי  תא  רשיא  רוידה  טניבק 
.רויד ירסוחמו  םיריעצ  תוגוז  רובע  רוידה  תודיחי  עציה  תלדגה  םשל  רצואה  רש  השועש  ןויסינהמ  קלח  הווהמ  תיחכונה  הנשל  קווישהו 

, ךכ לע  ףסונ  .חווט  תכורא  הרכשהל  ןהו  השיכרל  ןה  שוקיבה  ירוזאב  קווישו  ןונכת  ידעי  אוצמל  ןתינ  ותרגסמב , טרופמ , ןונכת  םיגיצמ  םידעיה 
תנשב 2016. "ד  חי לע 5,000  תוחפה  לכל  דומעי  רשא  םיטועימה , יבושייב  קווישה  ידעיל  םג  תסחייתמ  םידעיה  תינכת 

םע דחיבו  ועבקנש  םידעיב  דומעל  תנמ  לע  תנשב 2016  רושיאל  ואבויש  םירוגמל  תוטרופמ  תוינכת  תמישר  שבגי  ןונכתה  להנמ  יכ  עצוה ,
םאתהב םתומדקתה  לע  תנש 2016  ףוסב  הלשממל  וחוודיו  הלשממה  העבקש  ןונכתה  ידעי  לע  הרקבהו  בקעמה  תא  וזכרי  רוידה  הטמ 

.םידעיל

"ו–2016 עשתה םירוגמ ,) תוריד  תפסותל  הלקה  ןתמ  תבוח  ןוקית –  ( ) העש תארוה   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה 

תיינב לש  ףקיהב  תיתועמשמ  הדירי  תרכינ  םינשה  ךרואל  .קושבש  תורידה  ליהמתמ  קלחכ  םירדח  תוריד 3  בישהל  עצומ  קוחה  תעצהב 
תוכשומ תונטק  תוריד  תויושרהמ , קלח  תשיגל  .םישישקה  תייסולכואלו  םיריעצ  תוגוזל  תודעוימה  םירדח  תוריד 3  רקיעבו  תונטק  תוריד 

.תולודג תוריד  תונבל  תופידעמ  ןה  ךכשכו , רתוי  תושלח  תויסולכוא 

םיריעצ תוגוזלו  ללכב  רוידה  תודיחי  עציה  תלדגהב  עייסל  ךכבו  תוחפל ב-10%  רוידה  תודיחי  רפסמ  תא  לידגהל  תרשפאמ  הרומאה , העצהה 
אל אטבתי  הייסולכוא  התואל  תונטק  תוריד  תיינבב  ןוכסיחה  .רתוי  ןטק  הרידה  חטשש  ןוויכ  רתוי  הלוז  היהת  הרידה  ןכ , ומכ  .טרפב  םישישקו 

.רתוי תוכומנ  הנייהתש  תיבה  דעוו  הנונראה  תויולעב  םג  אלא  הרידה , ריחמב  קר 

20% רתוי מ - אל  ךא  תוחפל 10% , לש  רועישב  םירוגמל  תוריד  תפסותל  הלקה  ןתית  תימוקמ  הדעו  יכ  עצומ  העשה  תארוה  תרגסמב 
יכ עבקנ  דדוב  שרגמב  םיאנת : סמ ' םייקתהב  שרגמה  לע  הלחה  תינכתה  תוארוה  יפ  לע  הינבל , רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ 

לכ ידיב  המותח  הלקהל  השקבה  יכ  ןכו  םיעובר , םירטמ  לע 80  הלוע  הלקהה  ןתמ  רחאל  שרגמב  תורידה  לש  עצוממה  ןחטשש  אוה  יאנתה 
יפל םישרגמב  היינבל  תורתומה  םירוגמה  תוריד  רפסמ  ןיוצ  הלקהל  השקבב  יכ  אוה , ףסונ  יאנת  םילבוג , םישרגמ  סמב ' .שרגמב  תויוכזה  ילעב 

.התשגהל םדוק  םישרגמב  םירוגמה  תוריד  רפסמ  יבגל  ורשואש  תולקההו  תינכתה 

ןחטש רשא  רתוי מ-30% , אל  ךא  לע 20% , הלועה  רועישב  םירוגמל  תוריד  תפסותל  הלקה  ןתיל  תיאשר  תימוקמ  הדעו  יכ  עצומ , דוע 
תפסותה רחאל  לבקתמה  תורידה  ליהמתל  תסחייתמה  הדעווה  סדנהמ  תעד  תווח  הגצוה  םא  םיעובר , םירטמ  לע 70  הלוע  עצוממה 

םיכרצל הנעמ  םינתונ  ןיינבה  תביבסב  הינחה  יחטשו  תויתשתה  םיחותפה , םיחטשה  רוביצה , תודסומש  תרשאמהו  הביבסב  ןתובלתשהו 
.תורידה תפסותמ  םיעבונה 

רועישב תופסונה  תורידהש  אוה  רומאכ , םירוגמ  תוריד  תפסוהל  יאנת  יכ  הטלחהב  עובקל  תיאשר  תימוקמה  הדעווה  יכ  העצההמ , הלוע  דוע 
שולש ךשמב  עובקה  וירוגמ  םוקמו  םינש , רתוי מ-18  ןב  אוהש  ימל  הנווכה  םוקמה  ינב  .דבלב  םוקמ  ינב  ירוגמל  ושמשי  לע 20%  הלועה 

.ךכל תושרה  רושיא  תא  איצמהש  דבלבו  תימוקמה  תושרה  לש  הטופיש  םוחתב  אוה  תוחפל , תונורחאה  םינשה 

.רמג תדועת  ןתממ  םינש  תחפת מ-10  אלש  הפוקתל  ףקותב  יאנתה  היהי  רומאכ , יאנת  תימוקמה  הדעווה  העבק 
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28.1.2016 ךיראתמ לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תבישיב  ולבקתהש  תוטלחה 

זג תקפנהל  שומיש  ופיסוי  רשא  קלד  תונחת  ילעבל  רתיה  ימדמ  רוטפ 

קלד תונחתל  הריכח  הזוח  ילעבל  זג  תקפנהל  שומיש  תפסות  רובע  רתיה  ימדמ  רוטפ  ןתמ  הצעומה  הרשיא  םוימ 28.01.2016  הטלחהב 
טפנב תילארשיה  תולתה  תתחפהב  תקסועה  םוימ 13/1/13  הלשממ 5327  תטלחה  רואל  תאז  לש 31.12.20 . הפוקתל  דע  תומייק 

לקשמ לש  התחפה  רשפאל  ךכבו  טפנל , םייפילח  היגרנא  תורוקמל  תנש 2025  דע  הרובחת  רבעמ  לארשיב  םדקל  שי  היפלו , הרובחתב ,
ףקיהו וילותיחב  אצמנ  הרובחתל  יעבטה  זגה  קושש  הדבועהמ , םיעבונ  ךכל  םיקומינה  .לארשיב  תירוביצ  הרובחתל  היגרנא  רוקמכ  טפנה 

.דואמ יתוהמ  תויהל  יופצ  אל  תונושארה  םינשב  וריחמו  ותקפנה  תומכ  תוריכמה ,

םייאלקח םיבושי  תוצבשמב  הקוסעת  תורטמל  עקרק  תרכחה  יאנת  תשמגה 

םילעפמ תבחרהל  םיעגונה  םינוירטירקה  תשמגה  ותרטמ , רשא  תמדוק , הטלחה  יוניש  הרשיא  הצעומה  םוימ 28.01.2016  הטלחהב 
םהב םירקמב  םג  ילכלכה  לעפמה  תבחרה  רשפאלו  םייאלקח , םיבושי  לש  תוצבשמב  תורייתו ) הכאלמ  הנסחא  היישעתל   ) םימייק םיילכלכ 

לע הלעי  אל  הבחרהל  שקובמה  חטשה  ףקיה  יכ  אוה  יאנתה  .תצבשמב  הקוסעתל  םירתומה  םיחטשה  ךסמ  הגירח  רוצית  חטשה  תפסות 
לודגה תופקתה , הצעומה  תוטלחה  יפל  בושי  ותואל  הקוסעתל  רתומה  חטשה  ללכמ  וא 10%  הקוסעתל  רשואש  ירוקמה  חטשה  ללכמ   25%

.םיינשה ןיבמ 

דוביעה יחטשל  ךומסב  םירז  םילעופ  תנלהל  םייערא  םירוגמ  ינבמ  תמקה  רושיא 

םירז םידבוע  תנלה  ךרוצל  םייערא  םינבמ  תמקה  רושיא  ןתינ  ןוקיתב  הטלחה 1279  ןוקית  לע  טלחוה , םוימ 28.01.2016  הצעומ  תטלחהב 
, םנוד לע 1,000  םילועה  םהלש , דוביעה  יחטשש  דוביע  תורבח  וא  תודוגא ו/ וא  םיבושי ו/ לע  לקהל  דעונ  ןוקיתה  .דוביעה  יחטשל  ךומסב 

.םימיאתמה םירושיאל  ףופכב  םירז , םידבוע  תנלה  רשפאתת  ןוקיתה  רואל  .בושיהמ  תוחפל 25 ק"מ  םיקחורמ 

תוימוקמ תויושרל  עקרק  תאצקהב  םיוולנ  םיריחס  םישומיש  ןוגיע  רושיא 

ףופכב תוימוקמ , תויושרל  זרכממ  רוטפב  תועקרק  תאצקהב  תקסועה  הטלחה  ןקתל  הרשיא  הצעומה  םוימ 28.01.2016  הצעומ  תטלחהב 
, לארשי יעקרקמ  תושר  ידי  לע  עקרק , תואצקהב  םיוולנה  םיריחסה  םישומישה  תא  ןגעל  הרשיא  הצעומה  .רוביצ  יכרצלו  תורשואמ  תוינכתל 

םיחטשב ףקותב , תינכתל  םאתהב  ןיעקרקמב , הנובמה  חטשהמ  לע 20%  הלעי  אלש  חטשב  הוולנ  ריחס  שומיש  רשפאלו  תוימוקמ  תויושרל 
.םיחותפ םיירוביצ 

הינבה תויוכז  יפל  עצבתי  עקרקה  ןיגב  םולשתה  ירק , .םיבלשב  הינב  תויוכז  תשיכר  רשפאתת  ילמס , וניאש  םולשתב  תועצבתמה  תואצקהב 
ןהב תוימוקמ , תויושרל  תואצקהב  ןכ  ומכ  .תרשואמ  ריע  ןינב  תינכתל  םאתהב  תויוכזה  אולמ  יפל  אלו  תימוקמה  תושרה  תושקובמה ע"י 

הריכחה ימד  לש  הסירפ  עצבל  לארשי  יעקרקמ  תושר  תלהנה  תא  ךימסהל  טלחוה  גירח , ןפואב  הובג  ירוביצה  שומישה  ןיגב  הרומתה 
.םינווהמה

ןורשה תמר  רוזא א ,' חרזמ  שפונה  תעוצר   1084/ שר תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

תמר ןיב  תויאלקח  תועקרק  הרישפה  רשא  (, 1/763/ שר " ) ןורשה תמר  שפונה  תעוצר   " תימוקמ ראתמ  תינכתל  ףקות  ןתמ  רחאל  םינש   6
תובכרומה תוינכתה  תחאל  הבשחנו  דועו , קוריה " רפכה   " יחטש הרובחת , זכרמ  ינילופורטמ , קראפ  "ד , חי לעמל 6,000  ןופצל ת"א  ןורשה 

תווהמש  1010/ שר סמ ' תינכתו  רוזא א ,"' חרזמ - שפונה  תעוצר   " 1048/ שר סמ ' תינכת  תויודגנתהל  ולא  םימיב  ודקפוה  זוחמב ת"א , ורשואש 
.תינכתה עוציב  תארקל  ףסונ  בלש 

תיירקו הנס  השמ  ךרד  קוריה , רפכה  שיבכ 4 , שיבכ 5 , ןיב  יוצמה  שפונה ," תעוצר  ב" רוזא א ' תא  תוטרפמ  תודקפומה  תוינכתה  רתיה , ןיב 
.ןורשה תמרב  ןג " הוונ   " תנוכשל ןופצמ  םירוגמ  תנוכשו  ןופצב ת"א  לואש 

.דועו הקולחו  דוחיאל  תוארוהו  םחתמ  םירוגמה , ליהמת  תויוכזה , ףקיה  הינבה , ישרגמ  עקרקה , ידועיי  תא  תטרופמ  המרב  תועבוק  תוינכתה 
.תונותיעב הדקפהה  םוסרפמ  םוי  ךות 60  תוינכתל  תויודגנתה  שיגהל  ןתינ 

- ץראב תושקובמהו  תורקיה  תועקרקה  תחאב  תויוכזה  תקולח  ןפואו  ףקיה  הב  ועבקיי  השעמל  ןכש  הבר , תובישח  תינכתל  תכרעמ : תרעה 
תמרבו ןופצב ת"א  תוכומסה  תונוכשה  יבשות  ללוכ  ינשה , דצהמ  םיילאיצנטופ  םידגנתמלו  דחא , דצמ  תויוכז  ילעבל  תערכמ  תועמשמ  ךכל  שיו 

.ןורשה

.ןג תמרל  רומיש  תינכת  , 77 / 90 ג / / 340/ גר סמ ' תינכת  תנכה  רבדב  תנכדועמ  העדוה 
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םיפיעסל 77 ו-78 םאתהב  ( 3730 מע ' םימוסרפ 6753  טוקלי   ) םוימ 10.02.2014 םוסרפל  תנכדועמ  העדוה  לש  המוסרפ  לע  ןכדעל  ונירה 
הנשמה תדעו  תטלחהל  םאתהב  הינב , ירתיה  תאצוה  תלבגהו  /340/ג/90/77  גר סמ ' תינכת  תנכה  רבדב  "ה 1965 , כשתה "ב  ותה קוחל 

 . ררעב 33/15 םוימ 14.01.2016  תיצראה  הצעומה  לש  םיררעל 
: םיללוכ העדוהב  םיעצומה  םייונישה 

.םיצירמתו רומיש  תוגרד  תעיבק  תינוריע , רומיש  תוינידמ  תעיבק  תללוכה  ןג –  תמר  ריעל  רומיש  תינכת  תנכה   .1

אצוי רתיה  .רומישל  םידעוימה  םינבמה  תמישרב  ללכנה  הנבמ  תסירה  רתות  אל  םהיפל , קוחל - ףיעס 78  יפל  הינב  ירתיה  תאצוהל  םיאנת   .2
החמומ לכירדא  דועית ע"י  קית  תנכה  היהי  רומיש  תדעווב  ןוידל  םידקמ  יאנת  .רומישל  הדעוה  תצלמה  תלבק  רחאלו  הדעוה  רושיאב  קרו  ךא 

.רומישל

: רומאה ללכל  םיגירח  ועבקנ  ףסונב , .תוטלחהה  תלבקלו  ןוידה  לוהינל  םיללכה  ועבקנ  ןכ 
רושיא תא  הלביק  תימוקמה  יושירה  תושר  םא  תיזוחמה , הדעוה  רושיאל  שרדיי  אל  רומישה  תמישרב  עיפומה  הנבמ  תסירהל  רתיה  .א 

יושירה תדעו  תטלחהו  אלמ  דועית  קית  תללוכ  השקבה  ןכו  התצלמה , הלביקו  רומישה  תדעו  םע  הצעייתה  רתיהה , תאצוהל  תימוקמה  הדעוה 
.הנבמה רוזחש  ןיינעל  תויחנה  תללוכ 

רשאכ םג  תיפוס , היהת  הינבל  וא  תופסותל  תימוקמה  הדעוה  תטלחהו  הנבמל  סחיב  הינב  תופסותל  תיזוחמה  הדעוה  רושיא  שרדיי  אל  .ב 
.ליעל אשיר  ףיעסבש 2  םיאנתה  תומייקתהו  םרוזחשל  ףופכב  הנבמה  לש  האלמ  הסירה  רחאל  תופסותה  תא  ריתמ  הינבה  רתיה 

.ןושארה םוסרפהמ  יוניש  אלל  תרתונ  םירתאהו  םינבמה  תמישר  יכו  םוימ 10.02.2014  םישדוח  םיאנתה 36  ףקות  יכ  עבקנ , דוע 

.לבות ןוזלח , םחתמ  /1261/א/2 , גר : 506-0144550 סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

ןונכתל תיזוחמה  הדעוה  ידרשמב  היפל  "ה 1965 , כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89  םאתהב  העדוה  לש  המוסרפ  לע  ןכדעל  ונירה 
תוארוה 43 תסרג  , 506-0144550 סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפומ  ןג  תמר  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ידרשמבו  ביבא  לת  זוחמ  הינבו 

.הקולחו דוחיא  ללוכ  הניא  איהו  תואשרה  וא  םירתיה  איצוהל  ןתינ  החוכמש  תינכת  טירשתו 22 ,

ילדגמ ינש  תמקהל  הינב  תוארוהו  הינב  תויוכז  תעיבק  ןכו  תורייתו  הקוסעת  רחסמל  הישעת  רוזאמ  עקרקה  דועי  יוניש  תינכתה  תרטמ 
.ןג תמרב  הסרובה  םחתמב  תומוק  ינב 37  הקוסעת 

ךמסמ תכירעל  תוארוה  יוניב , תויחנה  תעיבק  רוביצ , יכרצל  םיחטש  תוריש , יחטש  הינב , תויוכז  תעיבקו  עקרקה  דועי  יוניש  תינכתה : ירקיע 
.האנה תוקיז  תעיבקו  חטשה  חותיפל  תוארוה  תעיבק  ןכו  יפונו  ילכירדא  בוציע 

.ןידב םיעובקה  םידעומב  תודגנתה  הל  שיגהל  יאשר  הנמיה  עגפנ  ומצע  האורה  לכו  תינכתב  ןייעל  ןתינ 

,515/ יב סמ ' תטרופמ  המרב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 
.םירוביגה םחתמ  תינוריע  תושדחתה 

המרב תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  "ה 1965 , כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 117  םאתהב  העדוה  לש  המוסרפ  לע  ןכדעל  ונירה 
.515/ יב סמ ' תטרופמ 

.ןמציו בוחר  ךרואל  יוניבה  ףרועו  תואמצעה  םירוביגה , תובוחרה  תינכתה  תולובג 

וקה תנחתו  םינגמה  ריעה  רכיכ  םי , תב  ריעה  תביבס  לאיצנטופ  שומימ  רשפאל  הרטמב  יוניב , יוניפ  תינוריע ע"י  תושדחתה  תינכתה : תרטמ 
הרובחתה ירדסה  םירוגמה , יאנת  רופיש  .םיחותפ  םיחטשו  רוביצ  ינבמ  הקוסעת  רחסמ  םירוגמ , יחטש  תלדגה  .הלקה  תבכרה  לש  םודאה 

.הינב תויוכזו  עקרק  ידועיי  תעיבקו  םחתמב  םימייקה  םינבמה  לכ  תסירהו  יוניפ  רבדב  תוארוה  תעיבק  .ריעב  םייחה  תוכיאו 

יוניב תוארוהו  םיירחסמ  םיחטשל  תוארוה  תעיבק  עקרק , דועי  ייוניש  תודיחי , תפסותו  תודיחי  תיינב  םינבמ , תסירה  תינכתה : תוארוה  רקיע 
.תינכתה ישרגמל  רתיה  ןתמל  יאנתכ  ילכירדא  בוציעל  השירד  ןכו  תטרופמ  תינעתב  וללכיש  הינב  ירתיה  ןתמל 

.תואשרה וא  הינב  ירתיה  איצוהל  ןתינ  אל  החוכמ  יכ  תעבוק  ןכו  םיידיתע  הקולחו  דוחיא  תכירעל  תוארוה  תינכתה  תעבוק  דוע 

" ילאירזע זכרמ  תבחרה  - " 507-0242644 סמ ' תינכות  תדקפה 

40 לש כ - חטש  לע  הלח  תינכתה  ילאירזע ." זכרמ  תבחרה  - " 507-0242644 ל סמ ' תינכותה  תדקפה  לע  הטילחה  תיזוחמה ת"א , הדעוה 
לדגמ םיקהל  ןכו  תונורחא ) תועידי  שרגמ   ) סזומ חונ  בוחר  ןוויכ  לא  הנופצ  םייקה , םולשה ," ילאירזע –  זכרמ   " תא ביחרהל  תינכתב  עצומ  .םנוד 

 – רחסמ רובע  םניה  תינכותב  םיעצומה  םישומישה  .ירקיע  לש כ-112,000 מ"ר  תויוכז  ףקיהב  תומוק  הבוגב כ-85  םיברועמ  םישומישב 
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רוביצ יכרצל  תופצר  יחטש  ןכו  תוינוניבו  תונטק  "ד  חי דע 300  ןגומ , רויד  "ד  חי כ-200  הקוסעת , תומוק  כ-40  םייקה , ןוינקה  תבחרה  ךרוצל 
.תינכותה שומימ  תעל  ועבקיש  םינווגמ  םישומישל 

תריצי םיינפואה , יבכורו  לגרה  יכלוה  תעונת  רופיש  ךרוצל  טקיורפה , ביבס  ירוביצה  בחרמה  לש  יתועמשמ  רופיש  חטבומ , תינכותה  תרגסמב 
תחיתפ תללוכ , תינוריע  הסיפתמ  קלחכ  ןוליא , תעוצר  ךרואל  םיינפוא " תדרטסוטוא   " תריצי םימייק , םינוינח  לש  רורווא  יריפ  תריגסל  תונורתפ 

בוחרל תישאר  שיבכמ  טקיורפה  תביבס  תכיפה  ןתרטמש  תוכרדמה , חותיפל  תוארוה  תעיבק  ןכו  הפק  יתב  תפסוה  ךרוצל  תומוטא  תותיזח 
". ססות ינוריע 

, רוביצל םיענו  שיגנ  םוקמל  םייקה  ןוינקה  לש  עקרקה  תמוק  תא  יתגרדה  ןפואב  ךופהל  תניינועמ  איה  ילאירזע  תצובק  םסרופש , עדיממ  הלועכ 
.הז דעיל  עיגהל  יביטקא  דעצכ  טקיורפה  ביבס  בחרמב  השענה  לופיטב  האור  איה  םוסרפהמ , הלועכ  הדעוה  תעדלו 

וד בכרל  הינח  תונורתפ  לש  תיתועמשמ  תפסות  תללוכ  ךא  בכר , ילכ  רובע  הינח  תומוקמ  תפסות  אלל  הינב , תויוכז  תפסות  העיצמ  תינכותה 
.הדעוה תוינידמ  יפ  לעו  םיבר  תירוביצ  הרובחת  יעצמאב  שיגנ  םוקמה  יכ  הדבועה  רואל  םיינפואו , ילגלג 

רוביח םולשה "  " תבכר תנחתל  רשג  תפסוהל  תורשפא  ןיגב ,) םחנמ  תנחת   ) םודאה וקה  לש  תבכר  תנחתל  הסינכ  תללוכ  תינכותה  ףסונב ,
.םיינפוא יבכורו  לגר  יכלוהל  םיירוביצ  םירבעמו  םירשג  תפסוהל  תורשפא  ןכו  הלקה  תבכרל  לארשי " תבכר   " ןיב יזיפ 

הקיספ ינוכדע 

 

ינונכת ךילה  רחא  יביטקא  בקעמל  ארוק  טפשמה  תיב 
' חאו תליא  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב לטורש  "מ 46375-01-16 י תע  : ךילה רפסמו  םש 

.ןיול הלואג  תטפושה  בכ ' ינפב  עבש , ראבב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמ  תיב   : האכרע
25.2.16 ןידה : קספ  ךיראת 

.ןימורפ רישי  ץיבוניבר , ןורי  ץרק , תירוא  לט , ןורוד  רבליג , סיריא  יקסנדיג , יטומ  רוג , רמות  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 
.תליאב ינופצה  ףוחה  רוזאב  םקוממה  תליאב , ןמאק 12  חרב ' שרגמ 26ב ' סכנה : יטרפ 

הנוכמה םיעושעשה  ןקתמ  תמקה  הניינעש  תטרופמ  תינכת  רשאל  תליא , הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  הריתעב  רבודמ 
, תועורז יתש  תונקתומ  ןוילעה  והצקב  םירטמ , תורשע  לש  הבוגל  אשנתמש  יזכרמ  ןרותמ  בכרומה  ןקתמ  וניהש  ; SKYSCRAPER RIDE

העונתב הטמ  - הלעמ ןקתמה  יעסונ  תא  תואשונו  קנע , לגלגכ  תובבותסמ  ןקתמה  תועורז  רשאכ  םישנא , ינשל  הבישי  את  ןהמ  תחא  לכ  לעש 
.תיבוביס

השגוה וז  הלקהל  .םירטמ  אשנתהל ל-46.55  ןנכותש  הבוגה , ןיינעל  הלקה  לש  ךילה  תרגסמב  םיעושעשה  ןקתמ  םדוק  ןושארה , בלשב 
.ל " נה תינכתה  תא  םדקל  טלחוה  תרכינ , הייטס  הווהי  רבדה  הבוגה  תולבגמ  רואל  יכ  תעד  תווח  הלבקתהש  רחאל  .תרתועה  דצמ  תודגנתה 

.ףקות ןתמל  תומושרב  תינכתה  המסרופ  םויבו 19.11.2015  תינכתל  תודגנתה  ושיגה  אל  תורתועה 

תישיא העדוה  לש  הריסמ  יא  אוה  דחאה  ןעטנה  םגפה  .תינכתה  תדקפהב  םימגפ  הניה  הריתעב , טפשמה  תיב  שרדנ  הילא  תיזכרמה  הנעטה 
.ומסרופש הדקפהה  תועדוהב  שוגה  רפסמב  תועט  אוה  ינשה , ןעטנה  םגפהו  .תינכתה  תדקפה  רבדב  תורתועל 

, עבק טפשמה  תיב  .תינכת  תדקפה  לע  םוסרפה  ןפוא  תא  עבוקה  קוחל  ףיעס 89א  תא  רתיה , ןיב  ונייצב , "ל , נה הנעטה  תא  החד  טפשמה  תיב 
הדבועה רואלו  תישיא ) העדוה  תתל  הבוח  הנשי  הז  חטשל  תחתמ  קר  ןכש  םנוד , לעמ ל-3   ) םנוד אוה 7.74  תינכתה  חטשש  הדבועה  רואל  יכ 

יכ הנעטה  תא  החד  טפשמה  תיב  ךכל , םאתהב  .ןידה  תישיא ע"פ  העדוה  ןתיל  הבוח  לכ  המק  אל  תינכתב , םילבוג  םניא  תורתועה  ישרגמש 
תוארוהב ןוגיע  לכ  ןיא  רבדל  ןכש  הלקהל , ושיגהש  תמדוקה  תודגנתהה  / תוניידתהה לשב  תורתועל  תוישיא  תועדוה  חולשל  םיבישמה  לע  היה 

.קוחה

לולכה חטשה  תא  תולקב  תוהזל  הרשפא  םוסרפב  הרסמנש  תבותכה  יכ  עבק  טפשמה  תיב  שוגה , רפסמב  םגפה  רבדב  הנעטל  סחיב 
תאו ןמאק 12 ) חר '  ) תיבה רפסמו  בוחרה  תא  ינופצה ) ףוחה   ) הנוכשה תא  ללכ  םוסרפה  יכ  רתיה , ןיב  ןייצ , טפשמה  תיב  ןכ , ומכ  .תינכתב 

ןקתמ תבצה   " םהש תינכתה  תוארוה  ירקיע  תא  םוסרפה , ללכ  ןכ  רדסומ .) אל   ) שוג 40172 אוה  םשרנש  שוגה  26ב .)  ) שרגמה רפסמ 
". רטמ דע 50  לש  הבוגב  םיעושעש 

, ךכיפל .םוסרפה  לש  ופקות  תא  לולשל  ידכ  שוגה  רפסמל  סחיב  ןעטנה  םגפב  ןיא  יכ  עבק  טפשמה  תיב  םיפסונ , םיקומינ  ךמס  לעו  תאז , רואל 
(. ןידה קספב  וטרופש  יוהיש  ימעטמ  ףסה  לע  םגו   ) הפוגל הריתעה  התחדנ 

םיעדומה תויוכז  ילעבש  בטומ  הלא , םיבצמ  עונמל  ידכש  הארנ  הרקמ , לכבו  םיישקמ , ףח  וניא  "ל  נה ןידה  קספ  יכ  ונעטיש  שי  תכרעמ : תרעה 
יכ בתכב  השקבב  ןונכתה  תויושר  לא  ונפיו  םהירחא  ובקעי  םהיעקרקמ , תביבסב  םדוקמה  םידגנתמ  וילא  ינונכת  ךילהל  תרחא  וא  וזכ  ךרדב 
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.ןיינעב םיאתמ  עדימ  ולבקיו  ךכ  לע  ןתוא  ועדיי  הלה 

ןתוענמיהל םוקמ  ןיאו  תינכתל  םאתהב  םיכרדה  תא  לולסל  תושרה  לע  תויודגנתה , תשגה  ךילה  רחאל  ריע , ןינב  תינכת  הרשואשמ 
תוחטבהו םינשה  ךרואל  ןיעקרקמב  םינושה  םיקיזחמה  םע  םירבדו  ןיד  ךות  המושיימ ,

םהמ דחא  לכ  םע  םינוש  םירדסהל 

' חאו הריט  תייריע  נ ' חאו ' הלידפ  אפו  "מ 53726-12-14  תע ךילה : רפסמו  םש 
.דהא הגנ  הריכבה , תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

18.2.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.דלוגניר ידג  "ד  וע םירתועה : ב"כ 

הקלח 5. שוגכ 7783  םיעודיה  הריט , ריעב  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 
השיג יכרד  וללסנ  אל  סכנה  לא  ןכש  םיישקב  ולקתנ  ךא  ןיעקרקמב , הינבב  ליחתהל  ושקיב  רשא  םירתועה  ושיגהש  תילהנמ  הריתעב  ןניקסע 

הצקומה יאוותה  לע  רתיה  אלל  ונבו  םהיתוקלח , לובגבש  רוביצה  יעקרקמל  ושלפ  םיבישמה 2-13  יכ  םירתועה , ואצמ  דוע  .תינכתה  תווצמכ 
.תורדג םינבמ , ךרדל 

םיליבשו םיכרד  ועבקנ , התרגסמב  םהירוגמ  םוקמ  לע  הלחה  ריע  ןינב  תינכת  יפל  לועפל  תימוקמה  הדעווהו  הייריעה  תאמ  ושרד  תאז , רואל 
.תינכתה תוארוה  יפל  אלש  םוקמב , ומקוה  רשא  םירחא  םילושכמו  םינבמ  המוחתמ  קלסלו  בויבו , םימ  וק  ןנכותו 

םיבישמ 3-12. תודגנתה  חכונ  ןכ  תושעל  תועונמ  ןה  יכ  ונעט  ךא  םירתועה  תשקבל  ומיכסה  תימוקמה  הדעוהו  הייריעה 
הקזח .תויודגנתה  תשגה  ךילה  םהיניבו  ןידכ , ןונכתה  יבלש  לכ  תא  הרבע  תינכתה  .הפקת  תינכת  איה  ןניקסע  הב  תינכתה  יכ  עבק , "ש  מהיב

םיכמסומה הינבהו  ןונכתה  ימרוג  ורשיאש  םוימ  .ושגוהש  לככ  םישיבכה , יאוותל  תויודגנתהה  תא  העמשו  ןידכ  הלעפ  יכ  תימוקמה , הדעוה  לע 
הדעוהו הייריעה  תוענמיה  יכ  ןאכמ , .תינכתל  דגנתהל  םוקמ  דוע  ןיא  םינפ , אושמ  אללו  תויעוצקמב  ןכ  ושעש  םהילע  הקזחו  תינכתה , תא 

דחא לכ  םע  םינוש  םירדסהל  תוחטבהו  םינשה  ךרואל  ןיעקרקמב  םינושה  םיקיזחמה  םע  םירבדו  ןיד  ךות  תינכתה , תא  םשיילמ  תימוקמה 
.םוקמ הל  ןיא  םהמ ,

תיקוח השיג  עונמל  הרטמב  תלוספ  ךרדה  יאוות  לע  וביצה  םיכרדל , תודעוימה  תועקרק  לע  םינשה  ךרואל  ונב  ןיעקרקמב  םיקיזחמה 
.תענומ וא  תנווכמ  די  אללו  תחקפמ  ןיע  אלל  לכהו  רחאה , לש  ןיעקרקמל 

תימוקמה הדעוה  לע  יכ  עבקנ , ןיעקרקמב , בויבהו  םימה  תיתשתו  םיכרדה  בצמ  חכונו  הפקת  תינכת  לש  המויק  חכונ  רומאה , לכ  חכונ 
.בויבו םימ  וק  תחנהו  םיכרד  תלילסל  לועפל  הייריעהו 

: תכרעמ תרעה 
רבעב תונוש , תולבגמ  וא  רסח  חותיפ  בקע  םושייל  תונתינ  ןניא  ולא  תוינכת  םלוא  םינש , הזמ  תורשואמ  תוינכתב  םילקתנ  ונא  תובר  םימעפ 

החבשה לטיה  תובח  תלטה  תעכ  םג  המושייב , הלבגמה  תורמל  תינכתה  רושיא  בקע  שוכר  סמ  תלטה  לשב  םיבר  םיתוויע  ורצי  ולא  םירקמ 
תנמ לע  ודכו ,' חותיפ  יזרכמ  תוברל  היינבל , תונימזו  תורשפא  רוצילו  םוזיל  ליבקמבו  תינכתה  תא  רשאל  ונתעדל  םיבייחמ  תונוש  תולבגמו 

.ולא ןיעמ  םיתוויע  עונמל 

היתובקעב "י  מר תוטלחהו  הל  ועבקנש  רבעמה  תוארוה  הטלחה 737 , םושיי 

לארשי יעקרקמ  להנימ  נ ' חאו ' חתפי  זעוב   46813-02-10 ת"א )  ) את  : ךילה רפסמו  םש 
.תידוהי חבש  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי , ביבא –  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

9.2.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.יאלקחה רזגמב  םיבושי  רפסמב  םירוגמל  תועקרק   : סכנה יטרפ 

.יטאל ויזו  יקצינשיו  הדוהי  "ד  הוע םיעבותה : ב"כ 

םישרגמב היינב  תויוכז  תמלשה  ןיגב  הריכח  ימד  לש  רתי , םולשתל  הנעטב  רפסמב )  255  ) םיעבותה ושיגהש  הבשה  תעיבתב  קסוע  "ד  הספ
רבעמה תוארוהל  םאתהב  םיאכז  ויה  ול  תחפומה , רועישה  ףלח  אלמה  רועישב  הריכח  ימד  םולשתב  וביוח  םיעבותה  תנעטל  רשאכ  ושכרש ,

.לארשי יעקרקמ  תצעומ  לש  הטלחהל 737 

תועקרקב הריכח  תויוכז  םינשה 2001-2005 , ןיב  םינוש  םידעומב  זאד ,) ומשכ   ) לארשי יעקרקמ  להנממ  ושכר  םיעבותה  הרקמ , ותואב 
.םייאלקח םיבושיי  סמב ' םירוגמל 

תא חתפל  דיתעל  רכוחה  בייחתה  וב  חותיפ  הזוח  הליחת  תרכנ  היפ  לעש  הטלחה 737 , אד  ןוגכב  להנמה  תויורשקתה  לע  השלח  תע  התואב 
םע הביטה  הטלחה 737  .זרכמ  אלל  לכהו  הריכח , הזוח  םתחנ  חותיפה  תמלשה  רחאלו  בוצק , ןמז  ךותב  םירוגמ  תיב  הילע  תונבלו  עקרקה 

: ולא םיינשב  םירכוחה 
ו- תימואל ב ' תופידע  רוזאב  םיבושייב  עקרקה  ךרעמ   36% ץראה ; זכרמב  םיבושייב  עקרקה  ךרעמ   66%  ) הריכח ימד  לש  תחפומ  םולשת  .א 
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(. 91% הריכח - ימד  לש  ליגרה  רועישה  םוקמב  תאזו  תימואל א ,' תופידע  רוזאב  םיבושייב  עקרקה  ךרעמ   22%

םלושי השיכרה  דמעמבש  ךכ  לוצינל , תונתינה  תויוכזה  אולמ  יפל  וא  ןנכותמה  יוניבה  תויוכזה  אולמ  רובע  הריכחה  ימד  םולשת  תייחד  .ב 
וא תימואל  תופידע  ירוזאב  140 מ"ר ; יתדוקנ - לופיטב  וניאש  ץראה  זכרמב  בושייב   ) עובק ילאמינימ  חטש  ןיגב  קר  הריכח  ימד  רובע  םולשת 

.ןונכתה יניד  "י  פע רתומה  יברמה  הינבה  חטשמ  ךומנה  100 מ"ר ,) יתדוקנ - לופיטב  בושייב 

חוכמ םקלחו  הטלחה 737  חוכמ  תויוכזה  תא  ושכר  םיעבותהמ  קלח  .הריכח  יזוח  ףא  םקלח  םעו  חותיפ , םכסה  םתחנ  ןנד  םישכורה  םע 
ןכא ךכו  עובקה , ילאמינימה  חטשה  יפל  תחפומה  רועישב  םלשל  םיעבותה  ושרדנ  המיתחה  דמעמב  ןלהל .) טרופי   ) 737 רבעמה ל - תוארוה 

ילאמינימה חטשה  "י  פע ושכרנש  ולאל  רבעמ  הריכחה - תויוכז  תרתי  תא  שוכרל  להנמהמ  ושקיב  הינבה  תא  םילשהל  םיעבותה  ואב  תע  .ושע 
הדבועה ףרח  שרדנל , םאתהב  ומליש  םיעבותה  .עקרקה  יוושמ  לש 91%  אלמ  רועישב  םולשת  תויוכזה  תרתי  ןיגב  ןורחאה  הז  שרד  עובקה ,
ןאכמ .תינושארה  השיכרה  דעומב  ףקותב  התייהש  הטלחה 737 , תוארוהל  םאתהב  תחפומה  רועישה  םהילע  לוחל  היה  ךירצ  םתנעטלש 

.וז הבשה  תעיבת 

ךרוצל תאזו  םירוגמ , דועייל  םייאלקח  םיחטש  תבסה  לש  ךרדב  םייאלקח  םיבושיי  תבחרה  היה  הדועייו   1995 הלבקתה ב - הטלחה 737 
הריתעה תשגהל  הליבוהש  תיתרבח  הסיסת  וררוע  ולא  תובטה  .ליעל  וטרופ  הטלחהב  תומולגה  תובטהה  .הריעצו  השדח  תובשייתה  דודיע 

וצ ןתינ   15.8.01 .יתקולח ב - קדצ  לש  םימעטמ  שדח ,) חיש  "ץ  גב ןלהל -  ) תוימואלה תויתשתה  רש  שדח נ ' חיש  תתומע  "ץ 244/00  גבב
אלש ךכ  םייניבה  וצ  תא  "ש  מהיב גירחה  םויב 14.11.01  .תרחא  הטלחה  ןתמל  דע  תורחאו ,)  ) יפל 737 תואקסע  תאפקה  לע  הרוהש  םייניב 

ךילה לחה  היינבו ; ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  "י  עו להנימה  הרשוא ע"י  הבחרהה  תינכת  םיאנת : סמ ' רבטצמב  םימייקמה  םיבושיי  לע  לוחי 
ךות , 727 717 ו - תוטלחה 737 , תא  ןוילעה  "ש  מהיב לטיב  םוימ 29.8.02  "ד  ספב .לעופב  חותיפ  תודובע  ולחהו  םיצלמומה  תמישר  תשגה 

םויב 4.2.03 םויב 21.1.03 . הטלחהו 951  םויב 18.11.02  הטלחה 943  תיצראה  הצעומב  ולבקתנ  "ד  הספ תובקעב  .רבעמ  תוארוה  תעיבק 
הריכח ימד  ומלושי  רבעב  וצקוהש  םישרגמ  ןיגב  היינב  תפסות  לע  יכ  עבקנ  הבו  הלטובש , הטלחה 737  םוקמב  הטלחה 959  הלבקתה 

רבעמה תוארוה  דגנכ  ושגוהש  תוריתע  . 737 727 ו - תוטלחהל 717 , רבעמ  תוארוה  העבקש  הטלחה 972  הלבקתה  םויב 3.9.03  .םיאלמ 
ןכמ רחאל  .ןתוא  החדו  םויב 10.5.04  ןתינש  "ד  ספ תוריתעב , "ד  ספ ןתמל  לע  רבעמה  תוארוה  לש  ףקותל  הסינכה  תייחדל  וליבוה  "ל  נה

.רבעמה תוארוה  לש  ןפקות  תא  וכיראהש  תוטלחה  סמ ' הצעומב  ולבקתה 

תא לבקל  שי  יכ  "ש  מהיב עבק  תוטלחהה , חותינמ  .ל  " נה רמול ) שי  לבלבמה ,  ) תוטלחהה גראממ  םתדמע  תופקת  לע  דמלל  וסינ  םידדצה  ינש 
עגונב הטלחה 737  "י  פע תובטהל  םיאכז  םניא  ךכיפלו  ןידכ , התשענ  םיעבותה  תיברמ  לע  הטלחה 959  תוארוה  תלחה  היפל , להנמה  תדמע 

.תופסונה תויוכזל 

לוטיבב ןתרוה  ןכש  תמצמצמ , תונשרפ  רבעמה  תוארוה  תא  שרפל  שי  ויפל , ןורקיעה  לע  לכל  םדוק  הססבתה  רומאכ , "ש  מהיב תעיבק 
.תיקוח יתלבכ  העבקנש  הבטהה  תא  השעמל  לבקי  רבעמה  תוארוהמ  הנהייש  ימו  רחאמו  תויקוח , יתלב ־  ןה  יכ  עבקנש  תובטה 

םיעבותה ודכלנ "  " םינמזה חול  תניחבמ  ןכש  ןלהל ) טרופמכ  וגרחוהש  טעמל 24   ) םיעבותה תיברמ  תריתע  תא  "ש  מהיב החד  ןיינע , לש  ופוגל 
תלוחת דעומ  רחאל  ושגוה  םדי , לע  ושגוהש  היינב  תפסותל  תושקבה  רשאב  םוימ 10.3.2003 , לחוה  הפקותש  הטלחה 959  תוארוהב  "ל  נה

ךומנ יוניב  ףקיה  "י  פע ומלוש  םניגב  הריכחה  ימדו  רבעב  וצקוהש  םישרגמב  הריכחה  תויוכז  תמלשה  רובע  יכ  העבק , הטלחה 959  .הטלחהה 
דעומב ףקותב  אהיש  גוהנה  רועישה  "י  פע םינווהמה  הריכחה  ימד  אולמ  תא  רכוחה  םלשי  הלחה , תינכתה  "י  פע רתומה  ףקיהה  אולממ 

.האצקהה

לפיט אל  להנמהו  ליאוהו  הטלחה 959 , תלבקל  רבוע  היינב  תפסותל  תושקבה  תא  ושיגה  יכ  "ש , מהיב עבק  "ל  נה םיעבותה   24 עגונב ל -
בצמה "י  פע לחש  ביטימה  רדסהל  םיאכז  םהש  ירה  הטלחה 959 , ןתמ  ןיבו  שדח  חיש  "ץ  גבב "ד  הספ ןיבש  םייניבה  תפוקתב  םהיתושקבב 

ולדחמ תואצות  תא  "ל  נה םיעבותה  לע  ליטהל  השעמל , הכלה  "ש , מהיב בריס  ךכב  .םתשקב  תשגה  דעומב  םייק  היהש  יטפשמהו  יתדבועה 
.תושעל להנמה  שקיבש  יפכ  תמא , ןמזב  םהיתושקבב  לפטל  להנמה  לש 

ןיבל הטלחה 737  תוארוה  םהילע  ולחוה  ול  םדי  לע  םלושמ  היהש  ריחמה  ןיב  שרפהה  תא   24 תצובקל ה - בישהל  להנמה  לע  יכ  עבקנ 
.העיבתה התחדנ  םיעבותה  רתי  יבגל  .לעופב  ומלישש  ריחמה 

: תכרעמ תרעה 
םוזילו ןנכתל  השק  התלוחת , תא  תונוש  תואקסע  יבגל  םינחוב  ןיידע  הטלחה 737  לוטיב  תעמ  הנש  ףולחבש כ-14  םגפל  םעט  שיש  רמול  ןתינ 

.םיבבוסה לכל  םרגנ  בר  קזנ  יכ  אוה  ירבו  תובר  הכ  םינש  ךרוא  םיכילהה  רוריב  לשו  "י  מר לש  תולהנתה  וב  םוקמב 

םכסה לש  הרפה  הווהמ  ןיעקרקמב  ירחסמ  הנבמ  תמקהל  הינב  רתיה  תאצמהל  רכומ  תובייחתהב  הדימע  יא 

ןשוש ןב  בקעי  "מ נ ' עב תליא 2011  תועקשהו  תומזי  .ל.מ   32426-07-13 ב"ש )  ) את ךילה : רפסמו  םש 
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.אישנ .ס  תרבד - הרש  תטפושה  בכ ' ינפב  עבש , ראבב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע
18.2.16 ןידה : קספ  ךיראת 

שרגמ 2. הקלח 1  שוגכ 40111  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 
.יפנכ דורמנ  "ד  וע תעבותה : ב"כ 

עבתנה לש  ויתויובייחתה  םויק  יא  רואל  תאזו  רכמה , םכסה  תרפה  ןיגב  עבתנהמ  םייוציפ  תלבקל  תעבותה  תשירד  הדמע  ןידה , קספ  עקרב 
לש ותאצמה  יא  לשב  ןכו  ירחסמ , שומיש  לכל  שמשי  רשא  ןיעקרקמב  ירחסמ  הנבמ  תמקה  רשפאי  רשא  הינב  רתיה  תאצמהל  םכסהה  יפ  לע 
הל חטבוהש  העשב  סכנה  רובע  המלישש  םוכסה  ןיב  שרפהה  ןיגב  יוציפל  התייה , תעבותה  לש  תירקיעה  התעיבת  .עבקנש  דעומב  הז  רושיא 

יוציפה תלבקל  ןיפוליחלו , וילע  תולחה  שומישה  תולבגמ  רואל  סכנה , לש  יתמאה  וכרע  ןיבל  הלבגה  אלל  תירחסמ  הינב  וב  רשפאתת  יכ 
.הרומתה םוכסמ  לש 25%  ךסב  וניהש  םכסהב  עבקנש  םכסומה 

ךות 60 ירחסמ  הנבמל  הינב  רתיה  תעבותל  איצמהל  רכמה  םכסהב  ותובייחתה  תא  עבתנה  רפה  םאה  הניה , ןידה  קספ  בסנ  הילע  הלאשה 
". ירחסמ סכנ   " והמ חנומה  לש  ותונשרפ  ןכו  רכמה , םכסהב  הז  ןיינעל  סחייתמה  ףיעסה  תונשרפ  ביבס  הבסנ  הז  ןיינעב  תקולחמה  .םוי 
תלבגומ אל  תירחסמ  הינב  הל  רשפאיש  הינב  רתיה  הל  איצמהל  בייחתה  עבתנה  יכ  תעבותה , תנעוט  דחמ  רשאכ  םידדצה  וקלח  וז  הדוקנב 

איצמהל בייחתה  אל  יכו  ( AS IS  ) אוהש יפכ  ובצמב  תעבותל  רכמנ  סכנה  יכ  עבותה  ידי  לע  ןעטנ , ךדיאמו  הז , יאנתב  הנתומ  רכמה  םכסה  יכו 
.רמז ןודעומ  תרטמל  וניהש –  םייקה  שומישהמ  בחר  ירחסמ  שומיש  רשפאיש  רתיה 

ךותמ עמתשמ  אוהש  יפכ  םידדצה  תעד  דמוא  יפל  שרופי  הזוח   " יכ עבוק  ןקות , רשא   1977  - "ז לשת יללכ ,) קלח   ) םיזוחה קוחל  א )  ) ףיעס 25
". ונושלל םאתהב  הזוחה  שרופי  הזוחה , ןושלמ  שרופמב  עמתשמ  םידדצה  לש  םתעד  דמוא  םא  םלואו  ןיינעה , תוביסנמו  הזוחה 

ותנקסמ הלבגה , אלל  תירחסמ  היינב  וב  תונבל  רשפאי  רשא  סכנל  הינב  רתיה  איצמהל  הבוחה  תא  ומצע  לע  לטנ  עבתנה  םאה  הלאשה  רבדב 
הנקסמ לע  םיעיבצמ  ןיינעה  תוביסנ  ןהו  םכסהה  ןושל  ןה  יכ  הניה , םידדצה  ידי  לע  ולעוהש  תונושה  תונעטה  תא  ןחבש  רחאל  טפשמה  תיב  לש 

וב שמתשהל  היהי  ןתינ  וב  ןפואב  הלבגה , אלל  ירחסמ  סכנ  תיינב  הל  רשפאי  רשא  הינב  רתיה  תעבותל  איצמהל  ומצע  לע  לטנ  עבתנהש  תחא 
 . וז ותובייחתהב  דמע  אלו  ירחסמ  שומיש  לכב 

היפל עבתנה  תנעטל  .םכסהב  ךכל  עבקנש  דעומב  הינבה  רתיה  תא  איצמהל  ותובייחתה  תא  רפה  עבתנה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ןכ , ומכ 
יכ טפשמה , תיב  ןייצ  םכסהב ." ועבקנש  םידעומה  לע  דוי  לש  וצוק  לע  דומעל  ןיא  ןכ  לכו  ךראתהל  םיטונ  ןונכת  יכילהש  איה , תיטופיש  העידי  "

תיב ירבדל  .תאז  ועדויב  םוי   60 בייחתה ל - עודמ  ךכ , םאו  עבתנה  ידיב  םג  יוצמ  אוה  יזא  טפשמה  תיב  לש  תיטופיש  העידיב  יוצמ  רבדהש  לככ 
.ריבס רוחיאמ  הברהב  גרוחה  רוחיא  וניה  ךכל , עבקנש  דעומה  רחאל  םימי  לש 200  רוחיא  טפשמה 

תאזו התחפהב  םלוא  םכסהב  עבקנש  םכסומה  יוציפה  יפ  לע  עבקיי  יוציפה  םוכס  יכ  עבקו  העיבתה  תא  לביק  טפשמה  תיב  רומאה , דוסי  לע 
, ₪ 1,450 000, לש ךס  תעבותל  םלשי  עבתנה  .םרגייש  תופצל  ולכי  םידדצהש  קזנל  סחיב  ריבס , וניא  ךסב 25%  םכסומה  םוכסהו  רחאמ 

.שגותש השקב  יפ  לע  טפשמה  תואצוהו  לש 100,000 ₪  םוכסב  "ד  הוע "ט  כשו ןכו  ןידכ , הדמצהו  תיביר  ףוריצב 

: תכרעמ תרעה 
ןונכתה תודעו  וניהש  דצב ג ' ןניקסע  תע  רקיעב  דצב ג ,' אלא  בייחתמב  תויולת  ןניאש  תויובייחתה  בייחתהל  יתייעב  יכ  הניה  תונקסמה  תחא 

השיג יכ  תנייצמ  תכרעמה  תובר , םימעפ  םיחתמנ  קוחבו  םכסהב  הז  ןיינעב  םירומאה  םידעומהש  טפשמה  תיב  תמכסה  תמייק  יכ  הארנ  ןכאש 
.שרושהמ הרקעל  שיו  תיתייעב  הניה  הז , ןותנ  וילאמ  ןבומכ  תלבקמה  וז 

? עקפנה ץוביקל  יוציפ 

"מ עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי  יביתנ  נ ' חאו ' הביצפח  ןיע  ץוביק   7121-01-13 צנ )'  ) ת"א ךילה : רפסמו  םש 
.אהאט תאפרע  טפושה  בכ ' ינפב  תרצנב , יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

12.1.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.ףסוי לת  ץוביקו  עבג  תצובק  הביצפח , ץוביק  דחואמ , דורח  ןיע  דוחיא , דורח  ןיע  םיצוביקה : תשמחב  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

.טרופ אל  םידדצה : ב"כ 

םולשתל תעבתנה , דגנכ  ןופצב  םיצוביק  לש  ודחואש )  ) תועיבת שמחב  יקלח  "ד  ספ הווהמה  ףסה  לע  קוליסל  השקבב  הטלחהב  ןניקסע 
םסרופש "ו-2005 , סשתה ןאש ,) תיב  הפיח  עטקב  קמעה  תליסמ  ( ) חותיפו הנגה   ) לזרבה תוליסמו  םיכרדה  וצ  "י  פע העקפה  ןיגב  םייוציפ 

םה םיצוביקה  יכ  הנעטב  עבתנ  יוציפה  םיכרדה .) תדוקפ  ןלהל -  ) 1943 חותיפו ,) הנגה   ) לזרבה תוליסמו  םיכרדה  תדוקפל   3 חוכמ ס '
.םיעקפומה ןיעקרקמב  תורודל  םירכוח  וא  םיידעלב  םיקיזחמ 

תא תבכרה  יאוות  שמיש  ןכמ  רחאלו  דע 1948 , הלעפש  תבכר  ירוטסיה , תבכר  יאוות  ךותב  םייוצמ  ועקפוהש  ןיעקרקמה  יכ  ונעט  םיצוביקה 
לע םיקזחומה  םייאלקחה  םיחטשל  תיאלקח  ךרדכ  תבכרה  יאוות  םתוא  שמיש  םיצוביקה , םינעוט  זאמ , .ןיטולחל  שטננ  זאש  דע 1951 , "ל  הצ
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ךא םיבשומל , רכחוהש  תצבשמה  חטשב  םניאש  םיחטש  תעקפה  םינוש : קזנ  ישארב  העקפה , ייוציפ  םיצוביקה  ועבת  רומאה  רואל  .םדי 
חטש ךותב  םיחטש  תעקפהו  "ב ;) ויכו םידבועמה  םיחטשל  העיסנה  חווט  תכראה   ) םיוולנ םיקזנו  םינש , ךשמב  םתוא  שמישש  חטשב 

םיעוריאל שמשמו  ץוביקה  לעפומה ע"י  ןויקראפה  טקיורפל  םרגנש  קזנ  ןיגב  עבת  דחא  ץוביק  ףסה .) לע  קוליס  שקבתה  אל  םניגב   ) תצבשמה
.ןויקראפה תלעפה  ךשמה  תא  ענמי  תבכרה  יאוות  ץוביקה  תנעטל  תורייתו -

תוכז םיצוביקל  ןיאו  םיצוביקל , הרכחוהש  עקרקה  תצבשמב  םילולכ  םניאש  םיחטשב  רבודמש  םושמ  תועיבתה  לש  ףסה  לע  קוליס  שקבתה 
יעקרקמ ןיעקרקמה  תויהב  ףקות  הנשמ  לבקמ  רבדהו  הלא , ןיעקרקמל  םישלופ  תניחבב  םה  םיצוביקה  יכ  ןעטנ  אוה - ךופהנ  .םהב  איהשלכ 

הנעט ןויקראפל  עגונב  רוביצה .) תלעותל  םידעוימה  רוביצ  יעקרקמ   ) "ט-1969 כשתה ןיעקרקמה , קוחב  ( 3  ) ףיעסב 107 םתרדגהכ  דועיי ,
תדירי תעיבת  וניה  יוציפ  תעיבתל  ןוכנה  ךילהה  ןכלו  העקפה , בקע  אלו  קמעה  תליסמ  תינכת  רושיא  בקע  םרגנש  קזנב  רבודמ  יכ  תעבתנה 

.וז העיבת  תשגהל  םדוק  ץוביקה  השגוה ע"י  ןכאש  העיבת  הינבהו , ןונכתה  קוחל   197 תוארוה ס ' "י  פע ךרע 

יכרצל השיכר   ) תועקרקה תדוקפל  "ע-2010  שת  3 סמ ' ןוקיתב  הלטוב  םנמאש  םיכרדה , תדוקפ  חוכמ  העצוב  ןנד  העקפהה  יכ  ןייצ  "ש  מהיב
, ןיעקרקמ לעב  רידגמ  םיכרדה  תדוקפל   2 .םיכרדה ס ' תדוקפ  לוטיבל  רבוע  וטקננ  ןאכ  העקפהה  יכילה  רשאב  ונניינעל  תיטנוולר  ךא  רוביצ ,)

קלח םניאש  ןיעקרקמ  תעקפה  יכ  עבקנ  ךכיפל  .עקרקב  האנה  תבוט  וא  תוכז  לעב  וא  םהלש , םושרה  םילעבכ  יוציפל , יאכז  תויהל  יושעה 
.יוציפל יאכזה  םילעב  םניאש  תויה  םייוציפב  םתוא  הכזת  אל  םיצוביקל , הרכחוהש  ןיעקרקמה  תצבשממ 

ולא ןכש  ןיעקרקמה , לעב  וניאש  םושמ  יוציפל  יאכז  וניא  ץוביקה  היפל  תעבתנה  תנעט  תא  החד  "ש  מהיב ןויקראפה - ןיינעב  העיבתל  רשאב 
םיזוחא ךא  הווהמ  עקפוהש  חטשה  ןכש  העיבתה  לש  הז  ביכר  ףא  ףסה  לע  "ש  מהיב קליס  תאז  תורמל  .ץוביקה  תצבשמ  םוחתב  וללכנ 

ןתינ םיכרדה  תדוקפ  תוארוהל  םאתהבש  ירה  לע 25% , הלוע  וניא  עקפומה  חטשהו  רחאמ  .ץוביקה  קזחומה ע"י  חטשה  ךסמ  םידדוב 
, רומאכ ןיעקרקמ  ילעבל  יוציפ  ןתמ  רשפאמה  םיכרדה , תדוקפב   7 סב ' עובקה  גירחה  .םילעבל  יוציפ  אלל  הקלחה  חטשמ  דע 25%  עיקפהל 

.רשה לא  הנפ  אל  ללכ  ץוביקהש  םושמ  לח  אל  לבס ,"  " םרגנש םוקמ  הרובחתה  רש  תארוהל  םאתהב 

תשגה ךרוצל  תוכז  לעב  לש  הירוגטקב  סנכנ  וניא  תושר  רב  יכ  יעמשמ  דח  רבדה  ןיאש  הרובס  תכרעמה  יכ  ןיוצי  תישאר  תכרעמ : תרעה 
.הרומת דגנכ  תנתינ  תוכזה  וב  םוקמב  רקיעב  םייוציפ , תעיבת 

ךילה להנתמ  וב  ןונגנמה  תא  תינש  לוקשל  םוקמ  שיש  ירה  םינושארה  ןיגב 25%  יוציפה  תרגסמל  תלפונה  העקפהב  העיבתה  תוכזל  רשאב 
שיו רשה  ינפב  הרומת  אלל  יוציפה  לע  תקולחמה  רוריב  לש  ךילהל  ליבקמה  העקפהה , ייוציפ  רועיש  תעיבקל  טפשמה  תיבב  העיבת  רוריב  לש 

, הרתיה לש  החבשה  תמייק  אלו  ןמטור  תכלה  הלח  םהב  םירקמב  לועפל  טפשמה  תיב  יאשר  ךילה , ררבתמ  אליממ  וב  םוקמב  יכ  עובקל 
.ןושארה "ר  מהמ תוצפל  שי  יכ  עובקלו 

, תורבחה יניד  יפל  קרפל  שי  תוריד , ןיינב  אוה  התולעבבש  לכש  ןיעקרקמ , תרבח  לש  הרקמ  ב
, ןיעקרקמב ףותיש  קוריפ  תונורקע  יפל  ןתינה  לככ  עצבתי  קוריפה  םלוא 

.הרבחב תוינמה  ילעבל  תורידה  תיינקהו  ףתושמ  תיב  םושיר  לש  ךרד  לע 

' חאו רלדייז  םולש  נ ' חאו ' םייח  ןב  יזוע  פה 35304-09-13   : ךילה רפסמו  םש 
.ןנוג - ןומגא לכימ  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי , "א- תב יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.16/3/16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 
.ןורג "ד מ ' וע  : םישקבמה ב"כ 

.טליב ןבואר  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 

וב תוריד  ילעב  םה  םידדצהו  "א , תב ןיינב  אוה  השוכר  לכש  הרבח  ןיעקרקמ –  תרבחב  תוינמ  ילעב  םהש  םידדצ  ןיב  ךוסכסב  קסוע  ןידה  קספ 
ולא עירכה  ךכ  ךרוצלו  הרבחה , קוריפ  לע  תורוהל  טפשמה  תיב  שקבתה  תוינמה , ילעב  ןיב  ךוסכס  רואל  .הרבחה  תוינמב  םתקזחה  חוכמ 

רבודמש ןתניהב  ןיעקרקמה  יניד  אמש  וא  הרבחב  תוינמ  ילעב  םידדצה  תויהב  תורבחה  יניד  םאה  שקובמה : קוריפה  לע  ליחהל  שי  םיניד 
תע לכב  שקבל  ףתוש  יאשר  ןיעקרקמה  יניד  "י  פעש איה  הז  ןיינעל  תירקיעה  תוקפנה  דחא ? תוריד  ןיינב  אוה  השוכר  לכש  ןיעקרקמ  תרבחב 

.הרבחה קוריפל  הליע  לע  עיבצהל  שי  תורבחה  יניד  "י  פעש דועב  ושפנ  תוואכ  ףותיש  קוריפ 

: תודבועה ירקיע 
תוחפשמה  3 וקלוח ל - ןיינבב  תורידה  .מ  " עב ןיינבה ) תבותכ   ) ריפס 10 והילא  תרבח  לש  התולעבב  אוה  תנשב 1952  םקוהש  ןיינבה 

תא קרפל  וצפח  ךכיפלו  תילעמ , תמקהו  ןיינבה  ץופיש  רבדב  המכסהל  עיגהל  וחילצה  אל  םידדצה  .ןהישרוי  םה  םידדצהש  תודסיימה ,
.דחא ןיעקרקמ  סכנ  הלוכ  לכש  הרבח  תודגאתהה  תויהב  ןיעקרקמה , יניד  תא  קוריפה  לע  ליחהל  ושקיב  םישקבמה  .םהיניב  תופתושה 

.ןיעקרקמ בח ' םא  םג  ןניקסע , הרבחבו  ליאוה  םידיגאתה  יניד  תא  קוריפה  לע  ליחהל  ושקיבו  ודגנתה  םיבישמה 
ןתינ תורבחה , יניד  "י  פע ךסמה  םרויש  םוקמ  קר  יכו  תורבחה , יניד  ולוחי  ןיעקרקמ , תורבח  תוברל  תורבחה , ללכ  לע  יכ  ונניינעב  קספ  "ש  מהיב
, קספו "ש  מהיב ךישמה  .ןיעקרקמה  קוחבש  קוריפהו  ףותישה  יניד  תא  םהילע  ליחהלו  ןיעקרקמב , םיפתושכ  תוינמה  ילעבל  סחייתהל  היהי 
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ןיעקרקמה יניד  תא  ליחהלו  ךסמה  תא  תיטמוטוא  םירהל  שי  ןיעקרקמ  תרבחב  רבודמ  וב  הרקמ  לכב  היפל  העיבקל  םוקמ  ןיא  יכ  תינורקע ,
.תורבחה יניד  תא  םוקמב 

קוח חוכמ  קוריפל  הנעטה  התחדנ  ךכיפל  .ןיינעו  רבד  לכל  הרבחכ  הלהנתה  יכ  קספו  המויק  תונש  ךרואל  הרבחה  תולהנתה  תא  קדב  "ש  מהיב
.ןיעקרקמה

עצובי הזכש  קוריפ  .רשויו  קדצ  ימעטמ  תורבחה : תדוקפל  ( 5)257 יפל ס ' הקוריפ  קודו - תורבחה , יניד  יפל  הרבחה  קוריפ  תא  ןחב  "ש  מהיב
םותס יובמל  העיגהש  תיטנבלוס  הרבחב  יכ  עבקנ  הקיספב  וכו .)' חופיק  תרסה   ) תורבחה ינידמ  םירחא  םידעס  וצומש  רחאל  ןורחא , אצומכ 

.אנד ןיינעב  עבקנש  יפכ  םותסה , יובמהמ  תאצל  תנמ  לע  רשויו  קדצ  לש  םימעטמ  הקרפל  שי  יכ  עבקייו  לוכי  היתוינמ , ילעב  ןיב  תוקולחמ  לשב 
קוריפ תונורקע  "י  פע עצובי  קוריפהש  "ש  מהיב הרוה  ןיינב , התולעבבו  תיטנבלוס  הרבחה  רשויו , קדצ  ימעטמ  הניה  קוריפה  תליעש  תויה 

תיב םושיר  לש  ךרדבו  ןיעב , הקולחב  ןתינה  לככ  עצובי  ןיעקרקמה  יניד  "י  פע ףותיש  קוריפ  .תורבחה  ינידמ  ותליעש  םגה  ןיעקרקמב , ףותיש 
.םהיקלח "י  פע םיפתושל  תוריד  וצקוי  וב  ףתושמ 

רבודמש ףא  לע  הרבחכ  םושיר  לש  ןונגנמ  ורצי  סמ  ילוקישמ  וב  הרקמל  טפשמה  תיב  לש  יתריצי  ןורתפב  קפס  אלל  רבודמ  תכרעמ : תרעה 
רבודמ וב  תע  לכב  ולוחיש  ףותיש  קוריפ  לש  םירקמל  דיחא  ןיד  עובקל  ךירצ  יכ  הרובס  תכרעמה  םילעב , ןיב  ףותיש  יסחיבו  ףתושמ  תיבב 
םינידש הביס  ןיא  .הקלחב  אלו  שרגמב  ןניקסע  ןכ  לעו  הקולח  המשרנ  םרט  םהב  םירקמל  סחייתהב  ןכו  הנוש  םמושיר  םא  ןיב  ןיעקרקמב ,

.תיתקיספו תיתקיקח  תודיחא  רוציל  יוצרו  ולא  םירקמב  ונתניי  תונוש  תוקיספו  םינוש 

"י מר םע  תפתושמ  תולעבב  עקרקב  רתיהל  השקב  לע  המיתח  תלבקב  ךרוצה 

' חאו לילגה  הלעמ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דיז נ ' תימע  ררע 259/15  ךילה : רפסמו  םש 
.תונרג ירורד  תיגח  בגה ' הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  ןופצה , זוחמ  היינבו –  ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

24.1.16 : הטלחהה ךיראת 
.תילילגה בושיב ג'ת  שרגמ  סכנה : יטרפ 

.טרופ אל  םידדצה : ב"כ 

תולעבבש שרגמ  לע  הינב  רתיה  לבקל  ררועה  לש  ותשקב  תייחד  תובקעב  ןופצ , זוחמ  הינבו  ןונכתל  ררע  תדעול  שגוהש  ררעב  ונניינע 
.רתיהל השקבה  לע  לארשי  יעקרקמ  תושר  תמיתח  רדעה  לשב  חותיפה , תושר  לשו  ולש  תפתושמ 

תאפמו "ל-1970 , שתה תורגאו ,) ויאנת  רתיהל , השקב   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  הנקת 2ג1  תארוה  לש  תוקפנל  עגנ  תקולחמה  רדג 
: האולמב התוא  איבנ  התובישח 

וניא יכ  לארשי  יעקרקמ  להנימ  עידוה  ןכ  םא  אלא  לארשי , יעקרקמ  אוהש  סכנב  רתיה  ןתניי  אל  ו-2ג , תונקתב 2א(6 ) רומאה  ףא  לע  א ) . ) "2ג1
.השקבל דגנתמ 

" .רתיה ול  ןתינ  םרט  רשא  שומיש  וא  שדח  הפצר  חטש  הב  םישקובמ  רשא  רתיהל  השקבב  קר  לוחי  א )  ) הנשמ תנקתב  רומאה  (ב )

הנידמה םהבש  ןיעקרקמ  לע  םג  וא  הנידמה , לש  תידעלב  תולעבב  ןיעקרקמ  לע  קר  הלח  הנקתה  םאה  הניה , הררועתהש  תירקיעה  הלאשה 
.םירחא םילעב  םע  ףתושמב  םילעב  איה 

איהש דבלב  וז  אל  הנקתה , ןושל  תניחבמ  .י  " מר םע  ןידה  התילכת , תניחבמ  ןהו  הנקת 2ג1  לש  הנושל  תניחבמ  ןה  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
ףא לע   " םילימב תחתופ  הנקתהש  אלא  הנידמה , לש  תידעלב  תולעבב  ןיעקרקמ  ןיבל  תפתושמ  תולעבב  לארשי  יעקרקמ  ןיב  הניחבמ  הניא 
תמיתח אלל  רתיהל  השקב  שיגהל  עקרקב  ףתושמ  לעבל  תרשפאמ  ןכאש  הנקת 2א(6 ,) תא  תגייסמ  איהש  ךכ  ו-2ג ," תונקתב 2א(6 ) רומאה 

.רתיהל השקבה  תשגה  לע  הנקת 2ב  יפל  ול  עידוהל  הבוח  התייהש  ימ  לש  תודגנתהב  הערכהב  הניינעש  הנקת 2ג  תא  תגייסמ  ףאו  "י , מר

השירד הניה  רתיהל  יאנתכ  עקרקב  ףתוש  לש  הינב  תשקבל  דגנתת  אל  "י  מרש השירדה  יכ  הדעוה , העבק  הקיקחה  תילכת  תניחבמ  םג 
.הריבס

: היראבגא קיפואת  ףסוי  לארשי נ ' יעקרקמ  להנימ  "א 24012-06 , תב ורמאנש  םירבד  ררעה  תדעו  האיבמ  הירבד  קוזיחל 
תויוכז ילעבל  סחיב  ףדוע – "  " םדקמ  ) לארשי יעקרקמל  סחיב  יפיצפס  תוריהז  םדקמ  עובקל  התייה  2א(6 ) קתב ' הארוהה  תילכת  יכ  הזחנ  "…
עונמל איה  הרטמה  תשקובמ ; היינבל  סחיב  להנימל  וטו " תוכז   " ןושאר בלשב  תנתינ  ןכא  וחוכמש  לארשי ) יעקרקמ  םניאש  ןיעקרקמב  םיליגר 

רע היה  הנשמה  קקוחמו  לוכי  רמול , הצור  דעומב … הלועפ  יאו  להנימה  לש  בל  תמיש  רסוחב  אמש  חטשב , תודבוע  עובקל  יושעש  רתיה  ןתמ 
הנידמה יעקרקמ  לכ  לע  תפטוש  הרקב  םייקל  תחא  אל  להנימה  השקתמ  היפל  תחא ) אל  לארשי  יטפוש  םילקתנ  הב   ) תמייקה תואיצמל 

םג ףדוע  הנגה  םדקמ  עובקל  שקיב  אמשו  .רתיהל  תינולפ  השקב  תשגה  רבדב  עדויש  העשמ  ףאו  דעומב , ביגהל  ףא  וא  לועפלו  ולוהינבש 
רואל אהי , רשא  עינמה  אהי  .תושקב  תשגה  רבדב  להנימה  עודייו  רתיהל , תושקב  תניחבב  תוימוקמה  תודעוה  לש  ןתלועפ  תוניקתל  סחיב 

…" ןונגנמ ותוא  עבקנ  ןניקסע ,) הנידמה  יעקרקמבש  העשמ   ) ולוכ רוביצה  לש  וניינע 

.החדנ ררעה  ליעל , רומאה  רואל 
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: תכרעמ תרעה 
תוסחייתה לבקל  תוכורא  תופוקת  ןיתמהל  םירכוח  םיצלאנ  תובר  םימעפש  ירה  םוחתב  םיקסועה  לכל  עודיכ  יכ  הניה  וז  השירדב  תויתייעבה 

עובקל שי  הרומאה , הדרטה  לע  רבג  היעקרקמב  הינב  לע  הנידמה  תטילשו  תוברועמ  תא  רשפאל  לוקישה  יכ  הארנ  םלוא  תושקבל , "י  מר
.רושיאכ בשחיי  "י  מר לש  הטלחה  רדעה  וב  ןונגנמ 

החבשה לטיהב  תועינמ 

ביבא - לת הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' ןלוג  עבש  תב   85082/12/ את , 85026/12/ את םיררע   : ךילה רפסמו  םש 
.לייא תליג  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה –  ילטיהו  םייוציפ  היינבו –  ןונכתל  ררע  תדעו   : האכרע

24.2.16 הטלחהה : ךיראת 
.ןיוצ אל  סכנה : יטרפ 

.יקסנדג דוד  "ד  וע  : םיררועה ב"כ 

החבשה תמוש  האיצומ  איה  רשאכ  תימוקמה  הדעווה  תא  תבייחמ  הקלחב  תויוכז  ילעבמ  קלחל  סחיב  הנתינש  הטולח  תערכמ  המוש  םאה 
.ןודנבש הטלחהב  התלעש  תיזכרמה  הלאשה  וז  הקלחב ? תויוכזה  ילעבמ  רחא  קלחל 

השגוה אל  רשא  תערכמ  המוש  הנתינ  םניינעבו  העירכמ , תיאמש  ינפב  םדקומ  ךילה  וטקנ  הקלחב , תויוכזה  ילעב  תיברמ  ןיינעה , תוביסנב 
.תערכמ המוש  התוא  לע  ךמתסהל  ורתונש , םיפתושה  טועימ  םניהש  םיררועה , ושקיב  תעכ  .ךילה  לכ  הדגנכ 

דצ ויהש  ימ  יפלכ  אוה  הלעופ  לכו  החנמ  דמעמ  ולו  ןיא  וזל  יכו  םייאמש  םילוקישמ  הילע  תלבוקמ  הניא  וז  המוש  יכ  הנעט  תימוקמה  הדעווה 
.הל

תועירכמ תומוש  לע  ךמתסהל  הגהונל  הריתסב  תדמוע  תימוקמה  הדעוה  לש  "ל  נה התנעט  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  וז , הדוקנב  הירבד  חתפב 
ןיב ןויווש  לש  םימעטמו  תילהנמ  תושר  התויהב  ןהמ  גורחל  הלוכי  הניא  איה  יכ  הנעטב  הרואכל  תאזו  םיקהבומ  תוחפ  הברה  םירקמב  ףא 

.םימושינ
ובש םוקמ  קר  הלח  תועירכמ  תומוש  לש  ןתועמשמו  ןלקשמ  רבדב  תימוקמה  הדעוה  לש  תצרחנה  התדמעש  הארנ  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו 

דוחייב תימוקמה , הדעוה  לש  וז  תישאר  וד  הדמעב  ישוק  שי  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  .תימוקמה  הדעוה  לע  תולבוקמה  תועירכמ  תומושב  רבודמ 
.תילהנמ תושר  התויהב 

תא לבקל  השק  הז  םעטמ  םגו  הילע  רורעל  אלש  הרחבו  תערכמ  המוש  התואל  דצ  התייה  תימוקמה  הדעווה  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  ףסונב ,
.רקיעו ללכ  התוא  תבייחמ  הניא  תערכמה  המושה  יכ  הנעטה 

םיבייח המכ  םימייק  םהבש  םירקמב  יכ  עבקנ  הב  "ם 2049/15 ,) רב " ) סדניירב רפכ  יסדרפ   " תכלה תא  הנייצ  ררעה  תדעוו  וז , הדוקנ  םוכיסל 
תילכת תחת  ורתחי  רשא  תורתוס , תומוש  עונמל  ידכ  דחא  עירכמ  יאמש  יונימל  תופידע  תעדונ  לככ  ןיעקרקמ , תקלח  התוא  ןיגב  לטיה  םולשתב 

םירעפ עונמל  ידכ  ישילש  עירכמ  יאמש  לש  יונימ  רשפאל  ןוילעה  טפשמה  תיב  תא  הליבוה  וז  העיבק  .הבוח  ימולשת  לש  םתייבגב  ןויווש  לש 
.תועירכמ תומוש  יתש  ןיב 

.םיררועה לע  תערכמה  התמוש  תא  ליחהל  וא  תצעיימ  תיאמשכ  העירכמה  תיאמשה  תא  תונמל  םאה  הטבלתה  ררעה  תדעו  ןנד , הרקמב 
ינשב ומייקתהש  שומימה  ילדבהל  סחיב  התלעוהש  הנעטה  רואל  ץעיימ  יאמש  תונמל  םוקמ  שיש  הרבס  ררעה  תדעו  ןיינעה , תוביסנב 

יכו תצעיימ  תיאמשכ  שמשת  העירכמ  תיאמש  התוא  יכ  בייחתמ  אליממ  יכ  הנייצ  םלואו  החבשהה  לטיה  לע  תירשפאה  םתכלשהו  םירקמה 
.ןוילעה טפשמה  תיב  לש  "ל  נה העיבקה  ןמל  ןכ  תושעל  תגהונ  רומאה , יונימל  תוכמסה  הל  תיאמשה  תצעומ  "ר  וי

: תכרעמ תרעה 
םחתמ ותואב  םינוש  תויוכז  ילעב  ומלשיש  לטיהב  םירעפ  ויהי  ובש  בצממ  ענמיהל  תבייחמה  "ל , נה הטלחהב  תאבומה  הדמעה  יכ  ריכזנ 

(. "א 7526/12 ער " ) ריעה תנינפ   " ןיינעב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  הקוספה  הכלהב  דוע  יוטיב  ידיל  האב  ןיעקרקמ ,
רשא תצעיימ  המוש  ליחהל  שקבתה  ותרגסמב  ררע  רשאל  חור , התואב  הטילחה , ררעה  תדעו  התוא  "ל , נה הטלחהל  רבוע  יכ  ןייצנ  ןכ , ומכ 

': סמ ררע  ר :' " ) סדניירב רפכ  יסדרפ   " תכלה תאזו ע"פ  ןיעקרקמה , םתואב  תופסונ  תוקלח  יתת  ילעב  יפלכ  םג  דרפנ , ךילהב  הרשוא 
(85011/15/ גר
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