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ןב תעפי 
הירא

רפסמ 81 ןולע  "ן –  לדנ לע  "ד  וע

 

 

 

רמאמ

תמלש תנמזה ?

המוש תנמזה  תעב  החבשה  לטיה  ימולשת  שורדל  תוימוקמ  תודעו  לש  ןתויקוח  תלאש  תניחב 
שומימ ןיא  דוע  לכ 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

 

"ו-2016. עשתה העש ,) תארוהו   85 סמ ' ןוקית  (, ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  · 

"ו-2016. עשתה (, 3 סמ ' ןוקית  (, ) העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  · 

.3000/ ער הננער –  תינללוכ  ראתמ  תינכת  רושיא  לע  העדוה  · 

, הליסמו ךרד  תועצמאב  ץרפמה  למנ  ירוביח  ךרד  תינכת  : 304-0098590 סמ ' ךרד  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  · 
/1833/י"א/1. פח

תמר , 3838/ שר "א 38 - מתל ףיעס 23  "י  פע םינבמ  קוזיחל  : 553-0285353 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  · 
.ןורשה

(. תוסרפמ קמ - / 1/510/ יב  ) םי תב  ימוקמ  ןונכת  בחרמ  - 502-0358069 סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  · 
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1000/1/ צר - 413-0128595 סמ :' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  · 

 

הקיספ ינוכדע 

 

ךווית / םיזוח · 

רשא "ן , לדנב תקסועה  הרבח  לש  יארקא  תקסע  םאה  - ' חאו "מ  עב הקדיודה  תיב  נ ' חאו ' "מ  עב תונחת  ילעפמ  ת"א 27544-07-11 
? םיכוותמה קוח  לש  ונבומב  תיקוח  יתלב  הקסע  הווהמ  ךוות , ימד  לע  םכסוה  התרגסמב 

תועקפה · 

ןונכתל תימוקמה  הדעווה  "מ נ ' עב לארשיב  םיירבע  םידבוע  תובשייתהל  תיפותיש  תיצרא  הדוגא  יפותיש  רינ  ת"א 58421-05-12 
? העקפה ייוציפל  תואכזה  ונממ  ללושו  רכוחה  לש  הריכחה  תויוכז  תא  לטבמ  הריכח  םכסה  שודיח  יא  םאה   -' חאו ןורמושה  היינבו 

? םיזרכמ · 

.לארשי יעקרקמ  תושר  יעקרקמב  זרכמ  םויק  תבוח  - ' חאו לארשי  יעקרקמ  תושר  נ ' חאו ' יבצ  ןב  ת"א 46736-02-15 

החבשה לטיה  · 

תויוכז לש  הבחרה  לכ  אל    – בהז ץצונה  לכ  אל  ביבא - לת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  תידיעו נ ' הדוהי  ןב  בירי   85123/12/ את ררע 
.החבשה המע  תררוג 

תעצובמ יתמיא  קוחל – ףיעס 19(ג ) יפל  החבשה  לטיהמ  רוטפ  םילשורי - היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  לבייג נ ' דעלג  ררע 9/14 
? דחא יתחפשמ  את  השיכרה ע"י 

היינבו ןונכת  · 

דע הינב  רתיה  תולתהל  ררע  תדעו  תוכמס  - ' חאו תילע  תרצנ  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' לאינד  רהזמ  ררע 42/16 
.ררעב הערכהל 

רמאמ

תמלש תנמזה ?

המוש תנמזה  תעב  החבשה  לטיה  ימולשת  שורדל  תוימוקמ  תודעו  לש  ןתויקוח  תלאש  תניחב 
שומימ ןיא  דוע  לכ 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

לשבו רחאל  החבשה  ילטיה  לש  לעופב  םולשתב  םימושינ  בויח  איהו  תונוש , תויושר  לצא  הנורחאל  תמקרנו  תכלוה  תיסחי , השדח  העפות 
.שומימ היה  אל  דוע  וב , םוקמב  םג  תאזו  המוש , תנמזה 

הובג בורל  ורועישש  לטיהה  םולשתב  רתיה  ןיב  תדדמנ  ןתויאדכו  החבשהה  עוציבב  תויולת  ןיעקרקמה  תואקסע  לש  ןתיברמ  יכ  ןייצל , רתומל 
.ךדיאמ תוימוקמה  תויושרל  ןהו  דחמ , עקרקה  ילעבל  ןה  לטיהה  אשונ  לש  ותובישח  הרורב  ולא , םושמ  .רומאכ 

תישענש  ) המוש תנמזה  בקע  החבשהה  לטיה  לש  יידימ  םולשת  תשירדל  יקוח , ןוגיע  שי  םאה  הניה , הז  ונרמאמב  קוסעל  ונרחב  הב  הלאשה 
ןיד תיישעב  רבודמ  אמש , וא  הריכמ ) וא  הינב  רתיה  תאצוה   ) ןיעקרקמב תויוכז  שומימ  םרטב  דוע  תאזו  יופצה ,) לטיהל  גנילור " הרפ  בורל כ"

.הז ונרמאמ  ןודי  דועו  תאז  לע  הלא , םיבויח  לש  תוכלשהה  ןהמו  תויושרה ?  לש  ימצע 
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שורדל המדנ , ךכ  חילצמ " תטיש  תורכבמה ב" תויושר  לש  תולהנתהל  היח "  " אמגוד הווהמ  אלא , תואיצמהמ , השולת  הניא  תאז , היצאוטיס 
םאה הלאשה , הלוע  ןאכמ  .תוטקונ  ןה  הב  השדח " תוינידמ   " לש הלטצאב  וז  ןתשירד  תוקמנמו  שומימ  היה  אל  דוע  םא  םג  לטיה , ימולשת 

? קוחה תארוה  ןושל  לע  רבוג  תוינידמ  לש  החוכ 

, םינורש "ב  ותל ו"מ  ETABLISSEMENT SEMOND 32231-07-14 נ ' זכרמ )  ) "מ תע וניה  תאז , הלאשל  רתיה  ןיב  שרדנש  ןיד  קספ 
ולעש תוירקיעה  תולאשהמ  תחא  .ןתסוב  ז ' שה ' בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  - תיבכ ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  ןתינש ע"י 
, לטיהה לש  ידיימ  םולשתל  הבוחה  תא  וילע  הליטמ  ןמולשת , ךרוצל  תומושה  תכירעל  ןיעקרקמה  לעב  לש  ותשירד  םאה  הניה , ןידה  קספב 

? ןתלבק םע  דימ  לטיהה  תא  םלשי  יכ  ודצמ  תובייחתה  תלבקל  דע  תומושה  תריסמ  בכעל  תוכזה  תא  הדעווה  ידיבו 

תפסותל ףיעסב 4(4 ) רדסההו  ותוללכב  החבשהה  לטיה  םולשת  רדסה  לש  ותילכת  תניחב  ומעטל , הלילשב . טפשמה  תיב  בישה  ךכ  לע 
דעומל החבשהה  לטיה  םולשת  תייחדל  םושינה  לש  תיקוחה  ותוכז  תאצמנ  ולא  םירדסה  סיסבב  יכ  הנקסמל  האיבמ  טרפב , תישילשה 

ינפל דוע  החבשהה  לטיה  ןובשח  לע  המדקמ  םלשל  םושינל  תדמועה  תורשפאהמ  םג  טפשמה , תיב  תעדל  תדמלנ  וז  תוכז  תויוכזה . שומימ 
, ךכב רחביו  הדימב  תויוכזה , שומימ  תעב  םלשי  רשא  החבשהה  לטיה  תא  תיחפהל  ךכבו  תישילשה , תפסותל  ףיעס 7(א ) יפל  המושה  תעיבק 
וב החבשהה  לטיה  םולשת  דעומ  לע  טילחהל  תורשפאה  ןיעקרקמ  לעבל  השעמל , .החבשהה  לטיה  לע  הדמצה  ישרפה  םולשתמ  ענמיהלו 

.וז הטלחה  תלבקל  יטנוולרה  עדימה  תא  ול  קפסל  תושרה  לעו  בייח  אוה 

תינכת תובקעב  התושרב  םיאצמנה  ןיעקרקמ  לש  החבשה  לטיהב  תובח  תודוא  עדימה  תא  רצייל  הבוחה  תמייק  תימוקמה  תושרה  לע  דגנמ ,
דעומל דע  המושה  חול  תכירע  תא  תוחדל  הדיב  שי  םנמא , .המעטמ  ןיעקרקמ  יאמש  ידי  לע  ךרענש  המוש  חול  תועצמאב  תאז  תרשואמ ,

רואל .תישילשה  תפסותל  ףיעס 4(4 ) יפל  המושה  תא  ךורעל  הנממ  שרוד  ןיעקרקמה  לעב  וב  םוקמ  תגיוסמ  וז  תורשפא  ךא  תויוכזה , שומימ 
איה תבייחתמה  הנקסמה  אסיג , ךדיאמ  המושה  תא  ךורעל  תושרה  לש  התבוחו  אסיג  דחמ  םולשתה  תא  תוחדל  םושינה  לש  תיקוחה  ותוכז 

שומימ דעומב  קר  ולא  תומוש  םלשל  םוי  לש  ופוסב  טילחהלו  ףיעסה , יפל  המושה  תכירע  תא  שקבל  תורשפאה  םושינה  ידיב  יכ 
(. ללככ הריכמ  וא  היינב   ) תויוכזה

, ודידל ןכש  םתריסמ , דגנכ  החבשהה  ילטיה  לש  ידיימ  םולשתל  הדעווה  תשירדל  תיקוח  הקדצה  לכ  האור  וניא  יכ  עבק , טפשמה  תיב  ךכל  יא 
היה שרדנ  אליממ  םושינה  ןכש , המדקמה , םולשתב  ךרוצה  תחת  עקרקה  תא  תטמושה  ןויגה  תרסח  האצותל  הכילומ  תרחא  העיבק  לכ 

.םתריסמ םע  םילטיהה  לש  אלמה  םמולשתל 

תינכתה רושיא  םויב  עקרקה  יווש  תיילע  רועיש  יפל  בשוחמ  אוהו  קוחל  תישילשה  תפסותה  תוארוה  יפל  עבקנ  לטיהה  רועיש  דועו , תאז 
םדוק השעית  ותמוש  ךא  תויוכזה  שומימ  דעומב  םלושי  לטיההו  הדימב  תירוביצה  הפוקלו  הבישמל  יפסכ  קזנ  לכ  םרגי  אל  ןכל , .החיבשמה 
דימעהל תושרה  תבוחו  לטיהה  םולשת  דעומ  תא  רוחבל  םושינה  לש  תיסיסבה  ותוכז  לשב  טרפבו  ליעל , רומאה  לכ  רואל  .םושינל  רסמיתו  ןכל 

ןבכעל תיאשר  הניא  איהו  רתועה , ידיל  תומושה  תא  ריבעהל  תביוחמ  הדעוה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  וניינעב , לחה  לטיהה  תמוש  תא  ונויעל 
.םאולמב םילטיהה  םולשתל  דע  הדיב 

הנפצות תוימוקמה  תודעוה  יכו  םילקש  ידראילימ  לש  ףקיהב  בחור  תוכלשה  תויהל  תויופצ  התנעט , החדת  ול  יכ  הדעוה  תנעטלו  ןכ  ומכ 
וא יתדבוע  סוסיב  תישאר  החינה  אל  תימוקמה  הדעוה  יכ  םוקמ , הל  ןיאש  טפשמה  תיב  עבק  תויוכז  שומימ  םרט  תומוש  תכירעל  תוינפב 

רומאה לכ  רואל  .ןידה  תוארוהל  דוגינבו  תוכמס  רסוחב  תילהנמ  הלועפ  ריתהל  לוכי  הז  ששח  ןיא  אליממו , הששח  תא  תותמאמה  תוכרעה 
ןוילעב רוערע  דמועו  יולת  הז  ןיד  קספ  לע   ) .רתועל תומושה  תריסממ  הדעווה  תוענמיהל  תיקוח  הקדצה  לכ  ןיא  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ליעל ,

(. ETABLISSEMENT SEMOND םינורש נ ' הינבו  ןונכתל  תיבחרמה  הדעוה  ע"מ 4560/15 

.קוחב ןוגיע  לכ  ןיא  שומימ , היה  אל  דוע  לכו  המוש  תנמזה  תעב  םושינ  בייחל  ןויסינל  יכ  עבוק  השעמלו  ומצע  דעב  רבדמ  ןידה  קספ 

החבשהה לטיה  םולשת  לש  ודוסיב  חנומה  לנויצרה  לכ  ןכש , ןויגיה . לכ  םג  ךכב  ןיא  יכ  הארנ  רבדבש , תויקוחה  רדעה  דבלמש  יאמ ? אלא 
רוביצה תא  ףתשי   " ןונכתה תושר  העציבש  תינונכת  הלועפמ  האצותכ  רשעתה  רשא  ןיעקרקמה  לעב  יכ  יואר  ויפל , יתרבח " קדצ   " וניה

ע"א 1321/02 הז , ןיינעל  ר ' " ) ןעוציבו תוינכת  תנכהל  התוא  שמשמהו  ןונכת , תושר  התואל  םלתשמה  לטיה  םולשת  לש  ךרדב  וז  ותורשעתהב 
ינימפ נ' ןויצ  "א 4217/04  ער ; 2003  ) 129 , 119 ( 4) זנ פ"ד  זכרמה , זוחמ  היישעתלו , םירוגמל  היינבל  הדעווה  "מ נ ' עב חותיפו  ןינב  הוונ 

אל ןכלו  תורשעתה , ןיא  ןכש  שומימ ,  הווהמ  הניא  יופצה , לטיהה  תניחב  ךרוצל  המוש  תנמזה  ךכשמ , ובנ .)  ) "ב י-ם ותל תימוקמה  הדעווה 
.דעומ ותואב  תובח  םיקהל  הלוכי 

בתכב רוסמת , תימוקמ ,  הדעו  ויפלו " : עדימ ," תריסמ  תבוח   " וניינעש הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעסב 119  יוטיב  ידיל  אב  רומאל ,  ףסונ  שושיא 
וא תודקפומ  תופקת , ןהש  ןיב  עקרקל ,  תועגונה  תוינכתה  רבדב  עדימ  םימי , םישולש  ךות  ותשקב , יפל  עקרקב , ןיינועמ  לכל 

םג רוסמת  הדעוה  רומאכ ;  םיאנת  ועבקנ  םא  עקרקה ,  לע  םילחה  ףיעס 78  יפל  םיאנת  ןכו  ףיעס 77  יפל  ןתנכה  לע  העדוה  המסרופש 
" החבשהה לטיה  תובח  רבדב  עדימ 
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תינתומ עדימה  תריסמ  יכ  הינתה  לכ  ןיא  ובו  ליעל , ףיעס 119  חוכמ  ראשה  ןיב  תישענ  הלוכי  לטיהה  בוח  רוריב  םשל  המוש  תנמזה  רמולכ ,
.םולשתה עוציבב 

טילחהלו םהידעצ  תא  לכלכל  ךכבו  יופצה  לטיהה  המ  תעדל  תנמ  לע  המוש  תנמזה  עצבל  עקרק  ילעב  םירחוב  תחא  אל  יכ  ףיסוהל , שי  ךכל 
"ן לדנה קושב  עגפי  תורשעתה , ןיא  םא  םג  לטיהה  לש  ידיימ  םולשת  בייחיש  הזכ  ךלהמ  אקע , אד  .תרחא  וא  תאזכ  הקסעב  רשקתהל  םאה 

.יופצה לטיהה  רבדב  עדימ  לבקל  השקב  םצעמ  תעבונה  םולשתה  תשירד  אלמלא  תונחבנ , ויהש  תובר  תואקסע  דפרטיו 

תומוש ןיעקרקמ  ילעבל  איצמהל  תוביוחמ  תוימוקמ  תודעו  יכ  ונעטיש  שי  ליעל , וניוצש  םיפסונ  םיקומינו  ןידה  יקספב  וטרופש  םימעטה  רואל 
.שומימ היה  אל  דוע  לכ  םילטיהה  אולמ  םולשתב  ןתריסמ  תא  תונתהל  תויאשר  ןניא  ןהו  ןהיעקרקמ  יבגל  החבשה 

.הנורחאה הלימה  הרמאנ  אל  דועו  ןוילעה , טפשמה  תיב  לש  וחתפל  העיגה  ליעל , ןיוצש  יפכ  וז  היגוס 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 

 

"ו-2016 עשתה העש ,) תארוהו   85 סמ ' ןוקית  (, ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח 

םישרוי םיחא  יבגל  קוחה  ןוקיתו  השיכרו  חבש  סמב  הינש  הריד  תריכמ  לע  רוטפה  תופוקת  רוציק 

הרידל בשחית  תשכרנה  הרידהש  תנמ  לע  תרחא , הריד  תשיכר  ירחא  םירוגמ  תריד  רֹוכמל  ןתינ  התרגסמבש  הפוקתה  הרצוק  קוחל  ןוקיתב 
םוימ לחה  םינש  שמח  לש  הפוקתל  העש  תארוהב  הרצוק  הפוקתה  .השיכרה  דעוממ  םישדוח  מ-24 ל-18  חבש , סמב  תובחה  ןיינעל  הדיחי 

הפוקתה ןוקיתה  ינפל  יכ  רהבוי , .העשה  תארוה  תפוקתב  ושכרנ  רשא  תויוכז  לע  הלח  העשה  תארוה  םויל 30.04.2021 . דעו   01.05.2016
ל- תלבגומ , הפוקתל  העשה , תארוהב  הרצוקו  םישדוח   24 ל - קוחב , הכראוה  הפוקתה  ןוקיתה  תרגסמב  םלוא  םישדוח , לע 18  קוחב  הדמע 

.םישדוח  18

הדיחי הרידל  בשחית  תשכרנה  הרידהש  תנמ  - לע תרחא , הריד  תשיכר  ירחא  םירוגמ  תריד  רֹוכמל  הנתינ  התרגסמב  הפוקתה  הרצוק  ןכ ,
.השיכרה דעוממ  םישדוח  מ-24 ל-18  השיכר , סמב  תובחה  ןיינעל 

שילש לע  הלוע  וניא  הב  וקלח  רשא  תפסונ  הרידב  קלח  שי  שכורל  םא  םג  לוחת  הרדגההש  ךכ  הדיחי , הריד  לש  הרדגהה  קוחב  הנקות  דוע 
םא חבש , סממ  רוטפ  ןיינעל  ןובשחב , האבוה  אל  תפסונה  הרידה  רומאה , ןוקיתל  דע  .תיצחמ  לע  הלוע  וניאש  השוריב  הלבקתהש  הריד  יבגלו 

(. ו-49ד 49ג(3 ) 49ב(2 ,) םיפיעס 9 , האר   ) השוריב הלבקתהש  הריד  יבגל  תוברל  שילש , לע  הלע  אל  הב  שכורה  לש  וקלֵח 

"ו-2016 עשתה (, 3 סמ ' ןוקית  (, ) העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח 

םיריעצ תוגוז  לע  רקיעב  השקמה  לארשיב  רוידה  יריחמב  תרכינ  היילע  הלח  תונורחאה  םינשב  רומאה , קוחה  תעצהל  רבסהה  ירבדמ  הלועכ 
תוירקיע תוביס  יתש  .ךדיאמ  עציהב  רוסחמו  דחמ  תורידב  שוקיבב  היילע  םהיניבו  םינוש  םימרוג  םיריחמב  וז  היילעל  .הריד  שוכרל  םיניינועמה 

תועקרקה תבשה  יכילהל  םישרדנה  םיכוראה  ןמזה  יקרפ  הנידמה  לש  תועקרק  יבגל  ןכו  ןונכתה  יכילהל  םישרדנה  םיכוראה  ןמזה  יקרפ  ךכל ,
ימחתמב םירוגמל  הינב  תוינכת  לש  ןמודיק  רשפאלו  וללה  םיבלשה  ינש  תא  רצקל  קוחה  תרטמ  .הנידמל  ןהב  םיקיזחמ  ידימ  הינבל  תדעוימה 

.רוידל םיפדעומ  םימחתמכ  וצב  ןהילע  זירכת  הלשממהש  עקרק 

םוימ 06.04.2016. ונייהד  ומוסרפ , רחאל  םוי  ותליחתו 60  םויב 29.03.2016  תסנכב  לבקתה  קוחל  ןוקיתה 

תעיבק רויד , לש  ףקיה  תובחר  תוינכת  ימחתמלו  רוידל  ףדעומ  םחתמל  תונימזה  תרדסה  ובו  קרפ  ףסוותה  קוחל , ןוקיתה  תרגסמב 
םינוממה ידי  לע  העדוה  תחילשל  םידעומ  תעיבק  הדעווב ; רוידל  תפדעומ  תינכת  תדקפה  תאז : ללכב  .הנימזל  עקרק  תכיפהל  הרודצורפה 

תעיבק הבשהה ; דעומ  תעיבקו  יוניפ  לע  קיזחמל  העדוה  תחילש  תושרל ; התבשה  תרדסהל  לארשי  יעקרקמ  תושרל  תונפל  עקרקה  ילעבל 
טפשמ תיבל  הינפב  תויחנה  תעיבק  ןכו  עקרק , יוניפל  דגנתי  םילעבש  הרקמב  די  קוליסל  תוארוה  תעיבק  היוניפ ; םשל  תויוכזה  לעבל  םיצירמת 

.עקרקב תוכזל  ןעוטה  םילעבה  ידי  לע 

3000/ ער הננער –  תינללוכ  ראתמ  תינכת  רושיא  לע  העדוה 

ריעה ינפ  תא  עובקל  רתיה , ןיב  הדעונ , רשא  הננער  ריעה  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  םויב 30.3.16 , יכ  ןכדעל  ונירה 
, םיילכלכה םיינונכתה , םיטביהב  הינפב , ובצוהש  םידעיהו  ןוזחל  םאתהב  ריעה  לש  ןונכתה  תוינידמ  תא  רידסהלו  תובורקה  םינשה  תורשעב 

.םייתביבסהו םייתרבחה 
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הייסולכוא דעיל  תילכלכ  - תיתרבח תוינגורטה  תחטבהלו  ריעה  תרעצהל  ריעה , חותיפו  ןונכתל  חווט  תכורא  תוינידמו  תונורקע  הוותמ  תינכתה 
תנשל 2035. דע  םיבשות  לש כ-120,000 

, םילוח יתב  רפס , יתב  תמקה  ךרוצל  םישרדנה  םיירוביצה  םיחטשל  עגונה  לכב  לשמל  ריעה , יכרצל  רשאב  תינכדע  בצמ  תנומת  גיצת  תינכתה 
םיבר ןונכת  יכילה  לש  הייחד  ףאו  בוכיעל  ליבומ  היה  רשאו  תובר , םירעב  םלענ "  " רדגב היה  רשא  רבד  דועו , םייתליהק  תודסומ  םינג ,

.ומדוקש

םינוש םיטקיורפ  םדקל  היהי  ןתינ  םירוזא  וליאב  רתוי , ההובג  תוריבסב  תעדל  םימזיו , ריעה  יבשות  ולכוי  תינכתל , םאתהב  ףסונב ,
.דועו יוניב  יוניפ  "א 38 , מת תינוריע , תושדחתהל 

.הלא םימיב  תורשואמ  / תומדוקמה תוינללוכה  ראתמה  תוינכת  לש  תונושארה  תוינונסהמ  הניה  הננער  לש  תינללוכה  ראתמה  תינכת 

, הנורחאל רשוא  רשא  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ןוקיתש 101  הדבועה  אוה  ןמדקל , תובר  תויושרל  םרוגו  םרג  רשא  רתויב  יתועמשמה  רגירטה 
.תויזוחמה תודעווה  לש  ןרושיאל  רושיאל  קקזיהל  ךרוצ  אלב  תוימוקמה  תודעוול  תויתועמשמ  תויוכמס  לש  הרבעה  רשפא 

תוימוקמה תודעווה  לומ  רתוי  ריהמ  בצקב  תוטרופמ  תוינכת  רשאל  רשפאלו  ןונכתה  יכילה  תא  לעיילו  רצקל  איה  רבדבש , הרורבה  הרטמה 
.תיזוחמה הדעוול  שרדיהל  ילבמו 

תיאמצע הדעווכ  הכמסוה  וזש  םושמ  רתוי , ףא  יתועמשמ  דעצ  הווהמ  ראתמה , תינכת  לש  הרושיא  הננערב , תימוקמה  הדעול  עגונה  לכב 
(, הליגר תימוקמ  הדעוול  רשאמ  רתוי  תובר  תויוכמס  הל  ונתינ  ךכיפלו , תויעוצקמבו  תוליעיב  תדקפתמ  איה  יכ  אצמ  רצואה  רש  רמולכ , )

םרט  ) תיזוחמה הדעווה  לש  וזל  התוכמס " תא  התוושה   " ןיעמ איהש  איה  רבדה , לש  תועמשמהו  תדחוימ  תיאמצע  הדעוול  הדמעמ  הגרדש 
.תינללוכה תינכתה  תוארוהל  ףופכבו  ןוקית 101 )

זרכוהש  ) יוניב יוניפ  םחתמב  יוניב  יוניפל  תינכת  רשאל  תורשפאה  ןוגכ , תויוכמס  קוחב ,) םיעובקה  םיאנתל  ףופכב   ) הל קינעי  הז , דמעמ 
דעוימה שרגמב  םירוגמל  היינבל  רתומה  ללוכה  חטשה  תא  לידגהל  תינוריע , תושדחתהל  םחתמב  תינכת  רשאל  קוחל ,) ףיעסל 33א  םאתהב 

, לארשי יעקרקמ  / תימוקמה תושרה  תולעבבש  רוביצ  ינבמל  ףיסוהל , חווט ; תכורא  הרכשהל  רוידל  הינב  יחטש  ףיסוהל  תינכתב ; םירוגמל 
.דועו דע 20% )  ) הלא םישומיש  ךרוצל  רתומה  ללוכה  היינבה  חטש  תא  לידגהלו  םיריחס  םישומיש 

הדעווה לש  קובקבה " ראווצ  םיתיעל ב" תועקתנ  ויה  ריעב , ומדוקש  תוינכתה  תיברמ  התע , דע  םאש  םושמ  רתויב , יתועמשמ  דעצב  רבודמ 
להנתהל יופצ  ןרושיא , ךילה  תעכש  ירה  תובר , םינש  ךשמנ  היה  ןרושיאל  ןמזה  ךשמ  ךכמ , האצותכו  תובר  תויושרב  תלפטמה  תיזוחמה 

.דבלב תימוקמה  הדעווה  לומ  תוריהמבו  תוליעיב 

ץרפמה למנ  ירוביח  : 304-0098590 סמ ' ךרד  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 
/1833/י"א/1 פח הליסמו , ךרד  תועצמאב 

תוכרעמלו הפיח  ץרפמ  למנ  לא  ךרדמ 75  רבחתמה  שיבכ , תייוותהל  תינכת  הדיקפה  הפיח  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  יכ  ןכדעל  ונירה 
לש ךרואב  למנל  דע  זפ  רשג  רוזאמ  ץרפמה  למנל  לזרב  תליסמ  תחולש  םג  הוותמ  תינכתה  .מ  לש כ-4 ק" ךרואב  תויצראו , תוינוריע  הרובחת 

תומייקה םינכוסמה  םירמוחה  תויתשת  לוטיב  ךות  תויצראו , תוינוריע  תויווק  תויתשתל  רוביחו  תויתשת  תרהנמ  תמקה  רשפאתו  כ-3.8 ק"מ ,
תינכתה .ןייד  השמ  בוחרו  שיבכ 22  ןושיקה , לחנ  לעמ  םירשג  ללוכ  תויסלפמ , תודרפה  םג  תללוכ  תינכתה  .תויתשתה  תרהנמל  ןתסנכהו 

דעוממ םימי  ךות 60  תינכתל  תויודגנתה  שיגהל  ןתינ  .הנממ  רזגיתש  תידיתע  תינכתב  הקולחו  דוחיא  תכירעל  תוארוה  תעבוק  תדקפומה 
.םינותיעב תרחואמה  העדוה  לש  המוסרפ 

:553-0285353 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 
ןורשה תמר  , 3838/ שר "א 38 - מתל ףיעס 23  "י  פע םינבמ  קוזיחל  תטרופמ  תינכת 

"א 38, מתש םימייק  םיניינב  לע  הלח  תינכתה  . 553-0285353 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  הדיקפה  "א , תב תיזוחמה  הדעווה  יכ  ןכדעל  ונירה 
.םירתומ םישומישו  עקרק  ידועיי  תונשל  ילבמ  םהיבגל , הפקת 

דודיע "א 38 ; מת תוארוהל  םאתהב  המדא  תודיער  דגנכ  םינבמ  קוזיח  ןה  תואשרה , וא  םירתיה  איצוהל  ןתינ  החוכמש  תינכתה , תורטמ 
"ד חי לש  תרקובמ  תפסות  שדחמ ; היינבו  הסירה  וא  םימייק  םיניינב  יוביע  לש  ךרדב  תינוריע  תושדחתה  שדחמ ; המקהו  םינשי  םיניינב  תסירה 

, ןיינב יווק  תומוק , תפסות  "ד , חיו הינב  יחטש  תפסות  ןיינעל  תוארוה  תעיבקו  שומימ , ימחתמ  תעיבק  הינחו ע"י  העונת  תויתשתל  םאתהב 
.הינחו ילכירדא  בוציע 

-502-0358069 סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 
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( תוסרפמ קמ - / 1/510/ יב  ) םי תב  ימוקמ  ןונכת  בחרמ 

הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  תוספרמ ,) קמ - /510/1/ יב  ) 502-0358069 סמ ' סמ ' תטרופמ  תינכת  תדקפה  לע  העדוה  הרסמנ 
ןונכתל תושימג  תריציו  ןונכת  הניה  היתוארוהמ  הלועכ  תינכתה  תרטמ  .ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  ידי  לע  , 1965 "ה - כשת

תודיחיב תוספרמ  יחטש  תלדגהו  תוריש , תוספרמל  יוניב  תוארוה  יוניש  תוספרמל , ןיינב  יווק  תעיבק  ןניה  היתוארוה  ירקיעמ  קלח  .תוספרמ 
.תינכתה תליחת  ינפל  םינש  רשע  המייתסה  ןתיינבש 

1000/1/ צר - 413-0128595 סמ :' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

יבאז םעבחר  חר ' ןיב  םוחתה  חטשב  "צ  לשארב הלחה  , 413-0128595 סמ ' תטרופמ  תינכת  לש  הרושיא  רבד  םוסרפ  לע  ןכדעל  ונירה 
בלשמה םנוד  לש כ-1,490  חטשב  םחתמ  תללוכ  תינכתה  .חרזממ  ןולייא  יביתנו  םורדמ  ןבא  אבא  חר ' ברעממ , דנלירמ  דש ' ריצ  ןופצמ ,

, תודעסמ םיקסע , םידרשמ , םייסנניפ , םיזכרמ  קט , - ייהל בלושמ  הקוסעת  םחתמ  ללוכ  יאנפ , ימחתמו  ינוריע  קראפ  םירוגמ , הקוסעת ,
ירוגמו ןגומ  רויד  תונטק , תולודג , תוריד  ללוכה  םירוגמ  ליהמתב  רויד  תודיחי  םיללוכה 4,900  םירוגמו  יאנפ  ימחתמ  ךוניחו , רקחמ  תודסומ 

"א/23/א/4. מתב תרשואמה  ופידה  תפולח  תא  תלטבמו  היינחהו  העונתה  ךרעמ  תא  םג  הרידסמ  תינכתה  .םיטנדוטס 

הקיספ ינוכדע 

 

ךוות ימד  לע  םכסוה  התרגסמב  רשא  "ן  לדנב תקסועה  הרבח  לש  יארקא  תקסע  םאה 
? םיכוותמה קוח  לש  ונבומב  תיקוח  יתלב  הקסע  הווהמ 

'. חאו "מ  עב הקדיודה  תיב  נ ' חאו ' "מ  עב תונחת  ילעפמ  : ת"א 27544-07-11  ךילה רפסמו  םש 

.טלא - קו ' צניפ תינור  הריכבה  תטפושה  בכ ' ינפב  ופי , ביבא –  לתב  םולשה  טפשמ  תיב   : האכרע

20.3.16 : ןידה קספ  ךיראת 

יפר גרבסרטש , יבצ  "ד  הוע דגנכש , תעבותהו  םיעבתנה  ב"כ  ץיבומורפ .' רלשיפ ו-י ' בד  "ד  הוע  , דגנכש תעבתנהו  תעבותה  ב"כ   : םידדצה ב"כ 
.ןוזמרבא ןפוא ו-א ' יעור  אריפש ,

שוגב 30254. הקלחו 60  תוקלחמ 59 ו-60  קלחו  שוגב 3018   82 הקלחמ 78 , קלחכ  םיעודיה  םילשורי , לואש , תעבגב  סכנ   : סכנה יטרפ 

םידדצה ןיב  העלגתנש  תקולחמ  ןרקיעש  ופי , ביבא  לתב  םולשה  טפשמ  תיבל  םידדצה  ידי  לע  ושגוהש  דגנכש  העיבתבו  העיבתב  ונניינע 
.רכמ םכסהו  ךווית  םכסה  הזכרמבש  םהיניב  תיזוחה  תורשקתהל  רשקב 

רועישב תיבירו  הדמצה  ישרפה  ףוריצב  ךוויתה  ימד  ךס  תא  תעבותל , םלשל  תעבתנל 2  תורוהל  תעבותה  תשירד  הדמע  ןידה , קספ  עקרב 
תא ומלשי  וב  ןפואב  תעבתנה 2 , םע  דוחלו  דחיב  תעבתנה 1  תא  בייחלו  לעופב  םולשתה  דעומל  דעו  םוימ 11.1.2006  "מ  עמו הנשל  לש 8% 

.תעבותל םוכסה 

תרשפאמה התוא  תוכז  הל  תדמוע  אל  ףא  ךכשמו  ךווית  ימד  תלבקל  תיאכז  אל  ןכלו  ךוויתב  קוסעל  תיאכז  אל  תעבתנה 1  תעבותה , תנעטל 
תוריש וא  ךווית  יתוריש  ונתינ  אל  ףא  ןיינעה  תוביסנב  יכ  תעבותה , ןעטנ ע"י  דוע  תעבתנל 2 . תעבותהמ  ךווית  ימד  תלבקל  התוכז  תוחמהל  הל 

ודמע תעבתנל 2  סחיב  .רכמה  םכסה  תמיתח  רחאל  הנש  יצחכ  התשענ  ךווית  ימד  םולשתל  השירדהשכו  הקסעה , םודיק  דמוע  םבילבש 
ןיגב תיפסכ  הבטה  תלבקל  התואכז  תלאשל  סחיב  תונעט  ןכו , ךוויתה  ימד  ןיגב  תיבירו  הדמצה  ישרפהב  התובח  רבדב  תונעט  תעבותל 

". םולשת דעומ  תמדקה  "

ךרואל השבגתנש  הקיספהו  הקיקחה  תניחב  רחאל  יכ  טפשמה , תיב  עבק  ךוויתה  תלמע  תא  לבקל  תעבתנה 1  תיאכז  םאה  הלאשה  רבדב 
ועוצקמ אוה  ןיעקרקמ  ךוויתב  קוסעל  םישקבמה  לש  תולבגהה  תרגסמב  יכ  הנקסמל , הליבומ  םיכוותמה  קוח  לש  ותילכת  לע  הדימע  םינשה ,

לש ורדגל  תסנכנ  הניא  תורז  תורבח  ידי 2  לע  תקזחומה  הרבח  הניהש  תעבתנה  .המצע  ךוויתה  תלועפ  תלילש  לע  וניאו  ךוותמכ  ינולפ  לש 
וא הקסעה , לש  תילכלכה  תוהמה  תניחב  ךות  תיתייארהו  תימכסהה  תיתשתה  תא  ןוחבל  שי  ךכיפלו , ול  הפופכ  הניא  ןכלו  םיכוותמה , קוח 
יכ הלע , תוביסנה  תניחבמ  .רומאכ  םיכוותמה  קוחל  הלוחת  ןיא  ןהב  תוביסנב  םיכוותמל  סחיב  הקיספב  םשויש  ליעיה " ןחבמה   " תועצמאב

תא טפשמה  תיב  החד  רומאה , חכונ  .הדיצב  רכשה  היהי  המ  דעומ  דועבמ  םכסוה  תרגסמב  רשא  יארקא  תקסעכ  הגווסל  שיש  הקסעב  ןניקסע 
.םיכוותמה קוח  תרפה  רבדב  תעבותה  תנעט 
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ינועיט יכ  טפשמה , תיב  עבק  טפשמב ," אלו  רשוע  תיישע   " תליעב םג  ךוויתה  ימד  םוכס  תא  הל  םלשל  םיעבתנה  לע  יכ  תעבותה , תנעט  רבדב 
טמשנ יזא  הרקמה , תוביסנב  םיכוותמה  קוחל  הלוחת  ןיא  יכ  קספנשמו  םיכוותמה , קוח  רפוה  יכ  החנהה  לע  םבורב  םיססובמ  תעבותה 

וז הנעט  יכ  טפשמה  תיב  עבק  בלה  םות  תבוח  תרפה  רבדב  תעבותה  תנעט  ןיינעלו  ןכ  ומכ  .םיכוותמה  קוח  תרפה  רבדב  הינועיטמ  סיסבה 
.תונמאנה תבוח  תרפה  םושמ  ןיינעה  תוביסנב  ןיאו  סוסיב  אלל  הנעטנ 

, טפשמה תיב  ירבדל  .וז  הנעט  ףא  טפשמה  תיב  החד  היתויוכז  תאחמהל  תוכזה  המק  אל  תעבתנלש  ךכל  תעבותה  תנעט  רבדב  ףסונב ,
התשעש יפכ  היתויוכז  תא  תעבתנל 2  תוחמהל  תיאשר  ףא  התיה  איה  יזא  ךוויתה  ימד  תא  לבקל  תיאכז  התיה  תעבתנה 1  יכ  עבקנשמ 

ןיא ךכיפל  רכמה , םכסה  ןיגב  תיזוחה  הרומתה  תרתי  תמלשהב  תעבתנ 2  לש  הבויח  רבדב  תעבותה  ןועיטל  סיסבה  טמשנ  ךכשמו  לעופב 
ידי לע  תנעטנ  הזוח  תרפה  לשב  העיבת  רב  דצ  איה  ןיאו  תויוכזה  ןיינעל  קר  םכסהל  הרושק  וזו  תויה  תעבתנה 2  דגנכ  תיזוח  הליע  תעבותל 

תעבתנ 1. החממה 

.תואצוהל וצ  ןיא  דגנכש , העיבתה  תאו  העיבתה  תא  טפשמה  תיב  החד  רומאה , דוסי  לע 

: תכרעמ תרעה 

תא ליבקמב  ןוחבל  היהי  יואר  השיכר , תוצובק  ןיינעב  יתקיקח  ןוקיתו  יונישב  הנדה  תונותיעה  תורתוכו  רוא " לבנע  תשרפ   " לש ולא  םימיב 
תומזיה אשונ  תרדסה  ןיינעב  ןודל  םג  ומכ  ןהב , דומעל  ךוותמ  לעש  תונוש  תושירדו  תואקסע  ןיב  רושיק  לע  םיכוותמה  קוח  תלחה  תואצות 

.תורישה לבגומ  חרזאב  העיגפ  תצירפ  תוענומו  םוחתב  רדס  תורצוי  הקיקח  תואצות  יכ  וינפ  לע  הארנ  יוניב , יוניפב 

". הוורואהמ םיתיעל  וחרב   " רבכ םיסוסהש  רחאל  םיאב  הקיקח  ינוקיתו  קושה  רחא  תחא  המגמ  יוצמ  קקוחמהש  קר  לבח 

? העקפה ייוציפל  תואכזה  ונממ  ללושו  רכוחה  לש  הריכחה  תויוכז  תא  לטבמ  הריכח  םכסה  שודיח  יא  םאה 

הדעווה "מ נ ' עב לארשיב  םיירבע  םידבוע  תובשייתהל  תיפותיש  תיצרא  הדוגא  יפותיש  רינ  ת"א 58421-05-12  ךילה : רפסמו  םש 
'. חאו ןורמושה  היינבו  ןונכתל  תימוקמה 

.רמטש הנשוש  שה ' בכ ' ינפב  הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

27.3.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.םיובנשריק "ד ד ' וע  : םיעבותה ב"כ 

.הנימינב הבשומב  תואמצעה  חרב ' שוגב 10151 , הקלח 8   : סכנה יטרפ 

ובש דעומב  ןיעקרקמ , סכנב  תורודל  הריכח  תויוכז  "מ , עב לארשיב  םיירבע  םידבוע  תובשייתהל  תיפותיש  תיצרא  הדוגא  יפותיש  רינ  תעבותל ,
, המייתסה הריכחה  םכסה  יפ  לע  תעבותה  לש  הריכחה  תפוקת  .ןורמושה  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  ועקפוה  ןיעקרקמה 

תויוכז תא  תלטבמ  הריכח  םכסה  שודיח  יא  םאה  הלאשה , התלע  ךכשמ  .הריכחה  תא  שדחל  םכסהה , יאנתל  םאתהב  התנפ  אל  תעבותהו 
? העקפה ייוציפל  תואכזה  הנממ  תללושו  תרכוחה  לש  הריכחה 

תויניינקה תויוכזה  תעקפה  םושמ  "י , מר םע  הריכח  יזוחב  הריכחה  תכראה  לע  העדוהב  רוחיאב  תוארל  ללכ  ךרדב  ןיאש  איה , הקיספה  תשיג 
.םכסהה יפ  לע 

יפ לע  השרדנ  תעבותהש  ךכב  בשחתהב  ןכו  שודיחמ ,) לידבהל   ) הכראהל תוכז  םע  הכורא  הפוקתל  הריכח  םכסהב  רבודמש  רחאמ  ןודנב ,
לש התנעט  תא  לבקל  שי  ןכל , .תולעב  תוכזל  תובורקה  ןייפוא , יפ  לע  תויניינק  תויוכזב  רבודמ  ירה  הקלחה , ינפ  לע  תיב  תונבל  םכסהה  יאנת 

םלועמ תעבותל  העידוה  אל  "י  מרש םג  המ  תיזוחה , הפוקתה  רחאלש  הפוקתה  תעב  םג  לוחל  וכישמה  הריכחה  םכסה  לש  ויאנתש  תעבותה 
קיזחהל הכישמה  תעבותה  יכ  תעדל , תבייח  התייה  וא  העדיש  ףא  לע  סכנה , תא  הנפת  תעבותהש  השירד  לע  וא  הריכחה  םויס  לע 

.ןיעקרקמב

דעו תיזוחה  הפוקתה  םויס  זאמ  תעבותה  לש  הריכחה  תויוכזב  תעגופ  הנניא  "י , מר ידי  לע  םכסהה  תכראה  יא  יכ  עבקנ , הלא  תוביסנב  ןכל ,
.העקפה ייוציפ  הל  םלשל  הנממ , התוא  עיקפהש  ימ  לע  ךכיפלו , הריכחה  תוכז  תלעב  תעבותה  התייה  העקפהה  ברע  .היתויוכז  תעקפהל 

: תכרעמ תרעה 

לקשמ קפס  אלל  שי  ןפקותו , "י  מר לומל  ויתויוכז  דמעמל  םלוא  עיקפמה , םרוגה  לומ  הרואכל  איה  העקפה  תעב  רכוחה  לש  םיסחיה  תכרעמ 
.תואכרעה תקיספו  עיגמה  יוציפה  תעיבק  תעב  לודג 
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ןהו "י  מר לומ  ןה  לופכ , קבאמ  לוהינל  טרפה  תא  תררוג  םיזוח , דמעמו  לקשמו  ףקות  תלאשו  "י  מר לש  תויוריהב  יא  לש  הצפמה  תושרה  לוצינ 
.ררבל םירהממ  אלו  טרפה  יאכז  ול  יוציפה  רועיש  תא  לידגהל  םילדתשמ  אל  הטעמה  ןושלב  םהינשש  הצפמה , ףוגה  לומ 

.הריכחה יזוח  חוכמ  "י  מר לע  תלטומ  יוציפה  תבוח  יכ  הניה  הלועה  הנעט  ףסונב ,

ףקיהו תוהמ  תעיבקו  םושרה  םילעבה  אהי  תולעב  ןניאש  תויוכז  ןיגב  יוציפה  רועיש  תעיבק  תעב  עובקה  םידדצה  דחא  יכ  לוקשל  שיש  ןכתיי 
.הז ןיינעל  וסחייתי  "י  מר ילהנ  יכ  יואר  ןכ  ומכ  טפשמה , תיב  ידי  לע  תישאר  ררבתת  הצפמה , ףוגה  םג  ומכ  תויוכזה ,

לארשי יעקרקמ  תושר  יעקרקמב  זרכמ  םויק  תבוח 

' חאו לארשי  יעקרקמ  להנמ  נ ' חאו ' יבצ  ןב  : ת"א 46736-02-15  ךי לה רפסמו  םש 

.קסומ ימרכ  שה ' בכ ' ינפב  םילשוריב , יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

14.3.16 : ןידה קספ  ךיראת 

טרופ אל   : תועבתנה ב"כ 

.ףטנ בושייב  הקלח 3  שוגו 29904  הקלח 1  שוגב 29888  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

רוטפב שומיש  ךשמהל  םהל  הלתשמה  תאצקהב  "י  מר בויחל  ורתע  םיעבותה  .הלתשמל  םישמשמה  ןיעקרקמ  םידמוע  ןידה  קספ  דקומב 
.הריכח תוכז  תקנעהו  זרכממ 

תולעבב וקלח  םיעבותה , תולעבב  וקלחבש  חטשב  הלתשמה  תא  םיקה  עבותה  .םתולעבבש  ןיעקרקמב  ףטנ  בושייב  םיררוגתמ  םיעבותה 
רידסהל וסינ  םידדצה  .רוביצ  יעקרקמל  גרוח  הקלחש  יטרפה , םחטשב  הדעסמ  תעבותה  המיקה  ףסונב , .חותיפה  תושר  תולעבב  וקלחו  "ל  קק
יכו םינשה 1988-2005  ןיב  שומישו  האשרה  ימכסה  םמיע  ומתחנ  םיעבותה  תנעטל  .ליעוה  אלל  ךא  םיחטש , יפוליח  תועצמאב  וז  הגירח 
יכ קספנ  הב  יוניפ , תעיבת  "י  מר השיגה  תנשב 2010  .י  " מר שומישה ע"י  תוכז  הכראוה  אל  םיעבותל , תועודי  ןניאש  תוביסמ  ןכמ , רחאל 

ךות המכסהב  הקחמנ  םיעבותה  השגוהש ע"י  ןיעקרקמה  תאצקהל  תילהנמ  הריתע  .םתונפל  םהילעו  ןידכ  אלש  ןיעקרקמב  םיקיזחמ  םיעבותה 
.ןידל ףופכב  הלתשמה , יעקרקמ  קווישל  זרכמ  םסרפתש  העידוה  "י  מרשכ תונעט  תרימש 

םתוכזל םיעבותה  תונעט  ןוחבל  "ש  מהיב הנפנ  תעכ  .ויפ  לע  לועפל  שיו  טולח  אוה  יוניפה  תעיבתב  ןידה  קספש  החנה  תדוקנמ  אצי  "ש  מהיב
תונעט ולעה  םיעבותה  .ונממ  רוטפב  וא  זרכמ  אלל  ןיעקרקמה  תא  לבקל  םיאכז  םהש  הזרכה  דע  וא  זרכמ , םוסרפ  דע  ןיעקרקמב  קיזחהל 

בוצק ןמז  ךותב  תוביסנב  זרכמ  םוסרפ  תבוח  .א  תונוש : תוביסמ  זרכממ  רוטפל  םיאכז  םהש  ונעטו  תויתדימ  רסוחו  תוריבס  רסוחכ  תוילהנמ 
הבייחל ןיאו  םיירוביצ  םילוקישמ  תויופידע  רדס  "י  מרל רשאכ  בכרומ , ינונכת  ךילהב  רבודמ  יכ  קספנ  ןיעקרקמה - שוכרל  םיעבותל  רשפאל  ידכ 

תועצה ןכש  זרכמ , םוסרפ  םרט  ןיעקרקמה  תונפל  שי  יכ  קספנ  םיעבותה - יוניפ  אלל  זרכמ  םוסרפ  .ב  .ושארב  הלתשמה  תא  דימעהל 
חכוה אל  50 א"ש - ךומנ מ - ויווש  רשאכ  זרכמ  תבוחמ  רוטפ  .ג  .יוניפ  תבוח  םע  םיסופת  ןיעקרקמב  רבודמש  ינפמ  תוכומנ  ויהי  הנלבקתתש 

תמכסהב םינש  ךשמל 10  קיזחמ  וא  םינש  ךשמב 21  ןידכ  קיזחמל  זרכממ  רוטפ  .ד  .הנעטה  התחדנ  ןכלו  ךכמ  ךומנ  שומישה  ימד  םוכסש 
ליבות זרכמ  לש  ךרדש  חכוה  אל  עקרקה - לש  ליעי  לוצינ  םשל  םילבוג  ןיעקרקמ  לעבל  רוטפ  .ה  .המכסהב  וא  ןידכ  הקזחהב  רבודמ  ןיא  "י - מר

.ןיעקרקמה לש  תוחפ  ליעי  לוצינל 

ןתמ אוה  גירחה  דועב  תוניגהו ,) ןויווש  ימעטמ   ) זרכמ םוסרפב  תבייח  תירוביצ  תושר  ויפל , ללכה  לע  רזח  "ש  מהיבש ךות  התחדנ  העיבתה 
.םוצמצב ושרפל  שיש  גירח  רוטפ ,

: תכרעמ תרעה 

םיזרכמ תבוח  קוח  תוארוה  תא  םוצמצב  שריפ  ןכ  לעו  םדי , לע  תימצע  ןיד  תיישעו  םיקיזחמה  תולהנתהמ  תחנ  עבש  אל  טפשמה  תיב  יכ  הארנ 
.השיכר תעב  רכוח  לש  המידקה  תוכז  ןיינעב  תונדה 

לש לוקישהמ  קלח  דגנמ , אוושל , הניפ  יכ  אצמנ  זרכמב , אוה  הכזיו  היה  ןכש  זרכמה  םרט  קיזחמה  יוניפ  רבדב  תויתייעב  םג  שי  הרקמ  לכב 
.קיזחמה ידי  לע  חטשה  יוניפ  יא  לש  ששחמ  עפשומ  תויהל  לולע  עיצמו  שכור 

החבשה המע  תררוג  תויוכז  לש  הבחרה  לכ  אל  בהז –  ץצונה  לכ  אל 

ביבא לת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' הדוהי  ןב  בירי   85123/12/ את ררע  ךילה : רפסמו  םש 
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.לייא תליג  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ביבא  לת  זוחמ  החבשה –  ילטיהו  םייוציפ  היינבו –  ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

.24.2.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

ןיוצ אל  סכנה : יטרפ 

ןמיונ רואיל  "ד  וע  : םיררועה ב"כ 

םיפתרמהו תוגגה  תוינכת  ןה  ע/1 , תוינכת ג/1 ו - ןיגב  החבשה  לטיהב  םבויח  דגנכ  עירכמ  יאמש  תערכה  ןיגב  ושגוהש  םיררע  ינשב  רבודמ 
"(. תויאשונה תוינכתה  - " ןלהל  ) ביבא לת  ריעה  לש  המאתהב )  ) תוינוריעה

תויאשונה תוינכתה  תרגסמב  הינבה  תויוכז  תפסות  םאה  ןחב  אל  עירכמה  יאמשה  םתנעטל  יכ  תחאה , תויזכרמ : תונעט  יתש  ולעה  םיררועה 
תניחב היינשה , .תיטנלוויווקאה  הטישה  תועצמאב  יוושה  תיילע  תא  דומאל  הנפו  רבדה  אוה  ךכש  חינה  אלא  ואל , םא  סכנה  יוושל  תמרות 

.המושה אושנ  תוינכתהמ  האצותכ  הלע  אל  ןכא  ןיעקרקמה  לש  םכרע  יכ  הלעמ  האוושה  תואקסע  סיסב  לע  החבשהה 

רובע רתוי  םלשמ  היה  ישפוח  קושב  ריבס  הנוק  םאה  םלועל , איה  הלאשה  החבשהה , תניחב  ךרוצל  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  הירבד , חתפב 
הלא ןכש , סכנה , לש  ויוושמ  קתונמב  תויוכזה  תפסות  לש  ןויווש  תא  ךירעהל  ןוכנ  הז  אהי  אלו  תינכתב , העבקנש  תויוכזה  תפסות  חכונל  סכנה 

.ןיעקרקמה לש  םיווש  תיילעב  הניינע  החבשהה  אליממו  ןדבל  תודמוע  ןניא 

תינכת לשמל , ואבוה  גודכ ' החבשה , / יווש תיילע  המע  תררוג  ןיעקרקמב  לוצינה  תויוכז  לש  הבחרה  לכ  אל  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  ןכ , לע  רתי 
ירדח תא  םג  תונבל  ןתינ  אלו  רתוי  תיאדכ  הניהש  סכנב , גג  הריד  היינב  תרתומ  הרושיא  םויל  ןוכנ  רשאכ  גגל , האיצי  ירדח  תרשפאמה 

; סכנה ךרעל  ותמורת  תא  תונייאמ  ותיינבו  ףתרמה  תריפח  תויולע  םלואו  ףתרמ , תיינב  תרשפאמ  תינכתש  ךכ  גגה ; תריד  תא  םגו  האיציה 
.עקרקה יכרע  לע  העיפשמ  הניאש  דע  תילוש  איה  תויוכזה  תפסותש  הזכ  אוה  רשואמה  תויוכזה  ףקיהש  םיבצמ  םג  ונכתי 

וא תויוכז  תפסותמ  האצותכ  ןיעקרקמ , לש  םכרע  תיילע  קיסהל  תורשפאה  תא  ףסה  לע  החוד  הניא  איה  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  תאז , םע 
אל וזכש  תיביטיאוטניא  העיבק  םלואו  .סכנה  לש  ויוושל  םורתת  יכ  חינהל  ריבס  תויוכז  תפסותש  החנהה  סיסב  לע  לוצינה , תויורשפא  תלדגה 
לש םימעט  םידמוע  דגנמ  רשאכ  וזכש , החנה  לע  החבשה  לש  המויק  רבדב  העיבק  ססבל  ןתינ  אלש  יאדוובו  הרקמו , הרקמ  לכב  הנוכנ  אהת 

אלש הלע  םהמ  יטסיטטס  "ח  ודו האוושה  תואקסע  םיררועה  ואיבה  ןנד  הרקמב   ) םירבדה ינפ  םה  ךכ  אלש  ךכל  היאר " תישאר   " וא שממ 
(. עקרקה ךרעל  היילע  התייה 

ןניא ךא  םיסכנ , תכרעהל  אצומה  תדוקנ  ןכא  ןה  האוושה  תואקסע  יכ  הנייצו  האוושהה , תטיש  תובישח  לע  ררעה  תדעו  הדמע  הירבד  םוכיסב 
.יאמשה לש  ותכאלמב  םויסה  תדוקנ 

עציבש תוירפסמ  / תויאמשה תועיבקב  ברעתת  אל  איה  יכ  תוגגה ) תינכת   ) תינכתל ג/1 סחיב  העבק  ררעה  תדעו  ליעל , רומאה  עקר  לע 
: תודוקנ יתשל  ותוסחייתה  תא  השקיב  םלואו  עירכמה , יאמשה 

רשא הנעט  הלא , םיחטשל  שוקיב  ןיא  הנודנה  הנוכשבש  רחאמ  םיסכנה  יווש  תא  התלעה  אל  הקינעמ  תינכתהש  תויוכזה  תפסות  יכ  תחאה ,
.הרושיא רחאל  ושקבתהש  םירתיהב  תינכתה  לש  החוכמ  תויוכזה  לש  לעופב  לוצינה  יפקיה  רבדב  םיררועה  יאמש  איבהש  תואמגודב  התבוג 

, המלש םירדח  תכרעמ  תיינב  ןונכתה ע"י  רופיש  תרשפאמ  תינכתה  עירכמה  יאמשה  תדמעכ  םא  םג  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו  הז , ןיינעב 
הלאשה תדמוע  הניעב  םיררועה ,) םיקולח  וילע  ןיינע  ' ) תינכת ג יפ  לע  רשאמ  רתוי  הליעיו  הבוט  הרוצב  הינבה  לוצינל  הב  הלולכה  תורשפאהו 

.תיבויח חרכהב  הניא  הל  הבושתה  .סכנה  לש  ויווש  תא  התלעה  ןכא  ןיעקרקמב  לוצינה  תויוכז  תבחרה  םאה 

וניא הינבה  תניחבמ  תוינכתה  ןיב  לדבהה  רעצמלו  תינכת ג ,)'  ) התמדוקמ רתוי  לודג  ףקיהב  הינב  תרשפאמ  הניא  תינכתה  יכ  היינשה ,
.יתועמשמ

ןיעקרקמ יוסימ  תויושרל  וחוודש  יפכ  תואקסע  לש  הרוש  גיצה  םיררועה  יאמש  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו  םיפתרמה ) תינכת   ) תינכתל ע/1 סחיב 
תואקסעה תא  החד  עירכמה  יאמשה  .עבוקה  דעומה  רחאל  החבשה  לע  עיבצהל  ןתינ  אל  יכ  הלוע  ןהמ  הירחאלו , תינכתה  לש  הרושיא  ינפל 

ודי לע  ורחבנ  עודמ  ריהבה  אל  עירכמה  יאמשה  ןכ , ומכ  .יד  ןיא  ךכבו  םוקימ  ינייפאמ  לשב  ההובג  תונוש  הנוכשב  יכ  תיללכ  העיבקב  עבקו 
םיקומינל רשק  אלל   ) "ל נה תואקסעה  אלו  תערכמה  המושב  תוגצומה  תואקסעה  אקווד  םיררועה  יאמש  וגצוהש ע"י  תואקסעה  ךותמ 

(. םייטסיטטסה

המוקימ תא  ןחובו  האוושהה  תואקסעמ  תחא  לכל  סחייתמ  היה  עירכמה  יאמשהש  היה  יוארה  ןמ  יכ  העבק , ררעה  תדעו  "ל , נה תוביסנב 
תב הניאש  תאזכל  הקסעה  תא  ךפוה  וא  יוושה  לע  ןכא  עיפשמ  םוקימב  ינושה  המכ  דעו  ותמוש , אושנ  םיסכנה  םוקימ  תמועל  הנוכשב ,
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תיאמש הקיטקרפב  רבודמה  .המאתה  ימדקמ  ע"י  ןוקית " תנתינ ל" הנוכשה  ךותב  םוקימ  ינייפאמ  לשב  םיריחמב  תונוש  ןכ , לע  רתי  .האוושה 
.ןנד תערכמה  המושב  שומיש  הב  השע  עירכמה  יאמשה  ףאו  םוי , םוי  השעמ  שומיש  הב  השענש  תלבוקמ 

: תכרעמ תרעה 

תינכת איה  יהשלכ  תינכתש  הדבועהש  איה  "ל , נה הטלחההמ  תויללכב  קיסהל  ןתינ  התוא  הנקסמה  יכ  תיפיצפסה , הטלחהל  סחייתהל  ילבמ 
". בהז ץצונה  לכ  אל   " םיתיעל עודיכ , ןכש , וחבשוה , םייפיצפס  ןיעקרקמ  םתואש  חרכהב  הדיעמ  הניא  ינונכת ," רופיש   " הב שיש  וא  החיבשמ 

.איה החיבשמ  תינכת  תינכתה –  יכ  אלו , המושה  אושנ  ןיעקרקמה  לש  םיווש  הלע  יכ  אוה , החבשה  לטיה  תלטהל  דוסי  ללכ 

םלוא םילעב , לש  יביטקייבוס  ךרוצמ  תעבונ  הלקה  םיתיעל  השירדה , תא  האיצומש  תושרה  לע  לטומ  יווש  תיילע  חיכוהל  לטנה  ןכ , ומכ 
תמועל םדוק  בצמ  תניחב  קושה  יווש  לע  התעפשהו  הלקהה  תבטהל  סחייתהב  אלא  טרפה  ךרוצל  סחייתהב  אל  תיביטקייבוא  הניחבה צ"ל 

.שדח בצמ 

? דחא יתחפשמ  את  השיכרה ע"י  תעצובמ  יתמיא  ףיעס 19(ג – ) יפל  החבשה  לטיהמ  רוטפ 

םילשורי היינבו  ןונתל  תימוקמה  הדעווה  לבייג נ ' דעלג  ררע 9/14  ךילה : רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  וי " דובכ  ינפב  םילשורי , זוחמ  החבשה –  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

1.3.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

(. שוגב 30173 הקלח 178   ) םילשוריב ןנוג  תנוכשב  רזעוי 23  ןב  יסוי  בוחרב  םקוממה  שרגמ  סכנה : יטרפ 

.אריפש זרא  "ד  וע  : הבישמה ב"כ 

.ןיעקרקמה תחבשה  רחאל  םירוגמ  תרידל  תוכז  ול  תונקהל  הרטמב  השיכר , תצובקמ  קלחכ  םתחבשה  םרט  ןיעקרקמב  תוכז  שכר  ררועה 
קלחכ ררועה  ידי  - לעו םירוהה  ידי  - לע קזחומה  קלחב  תוארל  שי  םאה  הלאשב  םיקולח  םידדצה  .המוד  תוכז  וירוה  םג  ושכר  דעומ  ותואב 

תבחרה וא  תיינבל  החבשה  לטיהמ  רוטפ  תלוחת  תלאשב  תאז , .םידרפנ  םייתחפשמ  םיאת  ינש  ידי  - לע וא  יתחפשמ , אתכ  ףתושמב  קזחומה 
"ה-1965. כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 19(ג ) יפל  דע 140 מ"ר  לש  חטשב  הריד 

הכלהב העבקנש  הלבגמהו  "א 8907/13 ,) ער  ) ןוביד תכלהו  ע"א 7417/09 )  ) ירצ תכלה  תוברל  אשונב , תיטנוולר  הקיספ  הרקס  ררעה  תדעו 
.יתחפשמ אתל  דחא  רוטפ  ןתמב  תקסועה  הקוספה 

םהמ הרבעוה  תולעבה  וב  בצמב  ןהו  באהו  םאה  תולעבב  הלוכ  היוצמ  ןיעקרקמב  תולעבה  וב  בצמ  לע  ןה  הלח  הכלהה  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
, החפשמה באו  םא  תולעבב  ןיעקרקמב  רבודמ  וב  הרקמ  ןיב  ןיחבהל  שי  תאז , םע  .ןיעקרקמב  תפתושמ  תולעב  הרצונ  וב  ןפואב  םהידליל , םג 

תולעבב ןיעקרקמב  רבודמ  וב  בצמ  ןיבו  ךשמהב , רוטפ  ושקבי  הלאש  תנמ  לע  םידליל  םתוא  םירכומ  וא  םהידליל  םתוא  םיקלחמ  ךשמהב  רשא 
תשיכר בלשב  ןוחבל  איה  םיבצמה  ןיב  ןיחבהל  הדיחיה  ךרדה  יכ  עבקנ , .תחא  החפשמ  ינב  םהש  םינוש  םיפתוש  ידי  - לע ושכרנש  ישילש  דצ 

רפסמ תונקהל  היהי  ןתינ  אל  םלועלו  ירצ  תכלה  האולמב  לוחת  ירה  ןכו , לככ  .דחא  יתחפשמ  את  ידי  - לע ושכרנ  ולא  םאה  ןיעקרקמב  תויוכזה 
ןתינ ירה  םינוש , םייתחפשמ  םיאת  ידי  - לע תונוש  תורידל  תונוש  תויוכז  ושכרנ  רוקמבש  לככ  תאז , תמועל  .ופסוותיש  תויוכזה  ןיגב  םירוטפ 
רשקהב .השיכרה  תעב  םידרפנ  םייתחפשמ  םיאתב  רבודמש  חכויש  לככ  תאזו  החפשמ , יבורקב  רבודמ  םא  ףא  םירוטפ  רפסמ  תונקהל  היהי 

יתחפשמ אתכ  לעופה  יאמצעו , ריגב  אוה  תפסונה  תוכזה  שכור  םאה  ןהבו  הרקמה , תוביסנ  לולכמ  תא  ןחובה  בלושמ  ןחבמב  טוקנל  שי  הז 
.רוטפה ישקבמ  לע  לטומ  היארה  לטנ  .םייאמצע  תורוקממ  העצוב  הקסעה  םאהו  יאמצע ,

יתחפשמ אתב  רבודמ  יכ  עבקנ  ןכ  לע  .וירוה  לש  אלא  ררועה  לש  םייפסכה  ויתורוקממ  השכרנ  אל  ןיעקרקמב  תוכזה  יכ  עבקנ  ןיינעה , תוביסנב 
.החדנ ררעה  .דבלב  דחא  רוטפל  יאכז  רשא  דחא ,

: תכרעמ תרעה 

לשב תולפהלו  עוגפל  הרומא  אל  םג  םלוא  קקוחמה , תנווכ  ףוקעלו  עייסל  הרומא  אל  החפשמ  ינבב  רבודמש  הדבועה  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
.החפשמ יבורק  םתויה 

ןויד  " תרגסמב תשדוחמ  הניחבל  הכלהה  תא  איבהל  ןויסינב  ץרמב  תולעופש  תויושרה  לש  השקב  תדמוע  ןוילעה  טפשמה  תיב  ינפב  יכ  ןייצנ 
". ףסונ

ררעב הערכהל  דע  הינב  רתיה  תולתהל  ררע  תדעו  תוכמס 
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' חאו תילע  תרצנ  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' לאינד  רהזמ  ררע 042/16   : ךילה רפסמו  םש 

.תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע הדעווה  "ר  וי דובכ  ינפב  ןופצה , זוחמ  היינבו –  ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

20.3.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

.ןיוצ אל   : תובישמה ב"כ 

.היינב רתיה  תולתהלו  םייניב  דעס  ןתיל  ררעה  תדעו  תכמסומ  םאה  הלאשה  הררועתה  ררעה  לוהינ  ךלהמב 

"ל- שת תורגאו ,) ויאנת  רתיהל , השקב   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  הנקתמ 16(א ) דמלנ  הינב  רתיה  תולתהל  תוכמסה  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
ןכו קוחל  ףיעס 216  יפל  ולטבל  וא  ותולתהל  ותונשל , ונקתל , ותתל , ברסל  רתיה , תתל  תיאשר  תימוקמ  הדעו  יכ " עבקנ  וב  , 1970
ינכט ןויבצ  ילעב  םיאנת  הקיספב כ" ורדגוהש  םיניינע , לש  המישר  תטרופמ  הירחאל  . …" הלא םינינעב  ראשה  ןיבו  םיאנת , וב  תונתהל 

היינבה עוציב  תעב  רתיהה  לעב  לש  הביבסהו , רוביצה  יכרוצ  לע  הרימשבו  הנגהב  בלתשמה  ליעי , יתוחיטב  עוציב  חיטבהל  םיאבה  םתוהמב ,
". רתיהה יפ  - לע

תיאשר איה  יכ  תחא  אל  עבקנ  רשא  איה , ףא  ךכל  תכמסומ  אליממ  רתיה , תולתהל  תימוקמה  הדעוה  תכמסומשמ  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
.לבקל תיאשר  וזש  הטלחה  לכ  לבקלו  תימוקמה  הדעוה  לש  התעד  לוקיש  םוקמב  ינונכתה  התעד  לוקיש  תא  םישל 

וז המישר  .המצע  הינבב  םיקסועה  םיינכט  םיאנת  םה  "ל  נה הנקת 16  תקסוע  םהב  רתיהל  םיאנתה  תמישר  יכ  הפיסוהו  הביחרה  ררעה  תדעו 
תוכמסה יכ  יוארה  ןמ  ירהש  וזכ , תונשרפב  ןויגיה  ןיא  ףאו  רתיה , תולתהל  תימוקמה  הדעוה  תוכמס  לע  הנקתה  לש  הנושל  יפ  לע  הלח  הניא 

.ינכט םגפ  לפנ  םהב  םירקמל  קר  אלו  הינבה , רתיה  תאצוהב  ישרושו  יתוהמ  םגפ  לפנ  םהבש  םירקמל  אקווד  םצמוצת  רתיה  תולתהל 

יכ עבקנ  הרקמה , תוביסנב  .ררעה  לש  ותלבק  תא  לכסתש  תרמגומ  הדבוע  רצווית  רתיהה , הלתוי  אלו  לככ  יכ  ררעה , תדעו  העבק  ונניינעב 
םיעובקה םידעומב  ררע  שיגהלו  הינבה  רתיה  תאצוה  םרטב  תושקובמה  תולקהה  לע  תעדל  תלוכיה  הללשנ  םידגנתמהמו  םוסרפב , םגפ  לפנ 

.רורב ןפואב  הנממ  עגפיהל  לולעש  ףא  הלקהל , דגנתהל  תונמדזהה  ול  הנתינ  אלש  ימ  לש  ובצמ  עריש  הביס  ןיא  יכ  עבקנ  .קוחב  ךכל 

טפשמה תיבל  תונפל  דגנתמה  תא  בייחת  הינבה , רתיה  תא  תולתהל  תוכמס  תרסוחמ  איה  היפל  העיבק  יכ  ררעה  תדעו  הנייצו  הפיסוה  דוע 
רשא ררעה , תדעו  תוכמס  תבחרה  ןיינעל  הכלהה  תא  ןכותמ  תנקורמ  ררעה  תדעו  תעדל  וז  האצות  .ררעב  הערכהל  דע  הינבה  תריצע  םשל 

הריתע לש  ךילהה   " רשאכ טפשמה , תיבל  תונפל  רומאכ  םיבצמב  דגנתמ  בייחל  אלש  לוקישה  אוה  הדוסיב , םידמועה  םילוקישה  ןמ  דחא 
". ררע תדעול  הינפ  לש  ךילהמ  רתוי  לברוסמו  רקי  תילהנמ 

חוכמ תאזו  רתיה , תיילתהל  תיללכ  תוכמס  תילהנימה  תושרל  ןידב  הרוסמ  "ל , נה הנקת 16  תארוה  אלמלא  ףא  יכ  ררעה  תדעו  הפיסוה  דוע 
, ןתונשל ןנקתל , הכמסה  םג  העמשמ  להנימ –  תארוה  ןתיל  וא  תונקת  ןיקתהל  הכמסה   " ויפל "א-1981 , משת תונשרפה , קוחל  ףיעס 15 

, העדוה תוברל  יונימ –  וא  הארוה  הז כ" קוחב  תרדגומ  להנימ " תארוה  ". " הארוהה הנתינ  וא  תונקתה  ונקתוהש  ךרדב  ןלטבל  וא  ןתולתהל 
". יתקיחת לעפ  - ינב םניאו  קוח  חוכמ  בתכב  ונתינש  הלאב –  אצויכו  רתיה  ןוישיר , העדומ ,

.ררעב ררעה  תדעו  לש  התערכהל  דע  םילתומ  הינבה  ירתיה  יכ  עבקנ  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

.ררעה תשגה  תעב  ןתינ  רבכש  רתיה  דמעמל  אל  םלוא  ררע , תשגה  תעב  רתיהה  תאצוהמ  תוענמיהל  תסחייתמ  הקיקחה  לעופב 

םע העינמ , וצ  ןיעמ  בצמה , תאפקה  לע  תורוהל  תורשפאה  הל  תמייק  יכ  םימדוק , םיבכרהב  ולעש  תונוש  תועד  תורמל  העבק , ררעה  תדעו 
תויוברעו תוחוטב  לש  רדסהב  םללכל  םיגהונ  םייחרזאה  םיכילהבש  תועמשמ  ול  שי  רתיה  תיילתה  ןכש  תונקתב , רבדה  ןגעלו  ןוחבל  שי  תאז 

.םימגפ ואצמנ  אלו  לבקתה  אל  ררעהש  ררבתיש  הרקמב  קזנה  יוציפל 

רשכו חמש  חספ  גח  תכרבב  לארשי  תיב  לכו  היארוק  תא  תכרבמ  תכרעמה 

 

shoob-law.co.il ונדרשמ לש  שדחה  רתאב  ןייעל  היארוק  תא  הנימזמ  תכרעמה 
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