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רמרד רימא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו דוהי  תייריע  "מ נ ' עב לוהינו  םוזיי  לארשי  וקדנל  : ה"פ 50755-11-11  ךילה רפסמו  םש 

ףפוקסורג רפוע  פורפ ' טפושה  דובכ  ינפב  דול  זכרמ –  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

21.04.16 : הטלחה ךיראת 

.דמלמ לאגי  "ד  וע הבישמה 3 : .ריפש            רפע  "ד  וע הבישמה 2 : .ןירגנ  ןמשיפ  םתר  "ד  ועו לקנרפ  רימא  "ד  וע הבישמה 1 : תובישמה : ב"כ 

 

"א עב ןוילעה  טפשמה  תיבב  העבקנש  הכלהה  תוכלשהב  דקמתמה  דול  זכרמ –  יזוחמה  טפשמ  תיבב  ןתינש  ןיד  קספ  לע  ןכדעל  ונירה 
תייגוס הנודינ  הרקוי  תוריד  תכלהב  יכ , ריכזנ  הרצקב  (. " הרקוי תוריד  תכלה  " ןלהל :  ) הנבי תייריע  "מ נ ' עב הרקוי  תוריד   7368/06

אלל עצבל  ותובייחתה  דגנכ  חותיפ  ילטיה  תימוקמה  תושרל  םלשל  ותבוחמ  םזיה  תא  תררחשמה  תימוקמ , תושרל  םזי  ןיב  תיזוח  תורשקתה 
תרתוס רשא  הלוספ  תורשקתהב  רבודמ  יכ , השעמל  עבקנ  .תימוקמה  תושרה  לע  ןיד  יפ  לע  תלטומ  ןעצבל  הבוחהש  חותיפ  תודובע  הרומת 

, יכ ןיינע  ותואב  עבקנ  דוע  .ןידה  תוארוהל  םאתהב  םימושינהמ  חותיפה  ילטיה  תא  תובגל  הבוחה  תושרה  לע  תלטומש  ךכ  קוחה , תוארוה  תא 
תבוח קוחב  תועובקה  תובוחב  הדימע  הז  ללכבו  ןיקתה , להנמה  יללכל  םאתהב  חותיפה  תודובע  תא  עצבל  תימוקמה  תושרה  לש  התבוח 

לש םמויק  תא  הלספו  ימוקמה  ןוטלשה  םוחתב  שממ  לש  הכפהמ  התוויה  הרקוי  תוריד  תכלה  .רחא  תועצמאב  תודובעה  עוציב  ןיינעל  םיזרכמ 
.ןידל דוגינב  םידמועה  ונמזב  םילבוקמ  ויהש  םימכסהה ,

" השולשה םחתמ   " היוניכב העודיהו  לארשי , תנידמ  תולעבב  היוצמה  דוהי , ריעה  ימוחתב  םנוד   63 החטשש כ - עקרק  תביטחב  רבוד  וניינעב 
תירוביצה תיתשתה  תודובע  עוציב  תא  רידסהל  דעונ  הבישמל , תשקבמה  ןיב  תנשב 2000  רבכ  םתחנש  םכסהה , םחתמה .)" : " ןלהל )

.םחתמב היינב  טקיורפ  עוציב  ךרוצל  תושורדה 
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םחתמב תירוביצה  תיתשתה  תודובע  אולמ  עוציבו  ןונכת  תא  הנובשח  לעו  המצע  לע  לוטית  תשקבמה  יכ  רתיה , ןיב  עבקנ  םכסהב 
תובגל תשקבמל  רשפאתו  םחתמב , תרתומה  הינבה  ןיגב  חותיפ  ילטיה  תובגל  התוכז  לע  הייריעה  רתוות  ךכל  הרומתבו  ויתוביבסבו ,

.לארשי יעקרקמ  תושר  ידי  לע  הל  ורשואיש  יפכ  חותיפ  ימד  ןיעקרקמה  לע  םקויש  טקיורפב  ופתתשיש  םימזיהמ 

ףא םרדגבו  םכסהה  םויק  לע  םירומה  ןיד  יקספב  ומייתסה  רשא  תויטפשמ , תויוניידתה  יתשל  ואיבה  םכסהה  ןיינעב  רבע  תוקולחמ  יכ  ןיוצי ,
ונתינש םימדוקה  ןידה  יקספ  רואל  .ףקת  םכסהה  יכ  ועבק  רשא  םינושה  טפשמה  יתב  התחדנ ע"י  רשא  םכסהה  תויקוח  תייגוס  קמועל  הנודינ 
תא ליבגהל  ירוביצ "  " ןיינע םייק  תומיוסמ  תויגוסב  יכ , עבק  "ש  מהיב .ןיד  תיב  השעמו  קתשה  לש  הנעט  תשקבמה  ידי  לע  התלעוה  ןיינעב ,

תויקוח תלאש  תא  ןוידל  תולעהלמ  הייריעהמ  ענמיש  ןפואב  ןיד  תיב  השעמ  יללכ  תא  ליחהל  ןיא  ונניינעבו , ןיד  תיב  השעמ  ללכ  תלוחת 
תויפוס סרטניאמ  בושח  תוניידתהב  ירוביצה  סרטניאה  םהב  םיגירח  םירקמ  םתואל  תסנכנה  יתוהמ  ירוביצ  סרטניא  תלעב  היגוס  םכסהה ,

.ןוידה

, ותכירע תעשב  יקוח  היהש  םכסה  לוספל  הלוכי  השדח  הכלה  ןיא  ןכש , הרקוי  תוריד  תכלה  תא  הילע  ליחהל  ןיא  יכ  תשקבמה , הנעט  דוע 
תעגופ םג  ומכ  ולא  , םיגצמב  תמגופ  םכסהה  תליספו  הנידמה , ידי  לע  םהל  ונתינש  םיגצמה  לע  וכמתסה  הב  הטילשה  ישכור  ףסונבו ,

.תוכמתסהה סרטניאב 

טפשמה לש  םיעודי  דוסי  תונורקעמ  עבונ  םהב  ןומטה  תויקוחה  יאש  הדבועהו  הבר , הרמוחב  וללה  םימכסהל  סחייתהל  יוארש  עבק , "ש  מהיב
.תיטופיש הכלה  לש  תיביטקאורטרה  התלוחת  ןיינעל  תוכמתסהה  גירח  תא  הז  הרקמב  ליחהלמ  םיענומ  ילהנמה ,

יביטקאורטר ןפואב  וב  העבקנש  הכלהה  הלחוה  וירחאל , האבש  הקיספב  ןהו  ומצע , הרקוי  תוריד  ןיד  קספב  ןהש  "ש , מהיב ןייצמו  ףיסומ  דוע 
אצמנ םימכסהה  תליספבש  ירוביצה  סרטניאה  ןיבל  תוכמתסהה  סרטניא  ןיב  יוארה  ןוזיאבו  ןידה  קספ  ןתמ  דעומל  םדוק  ותרכנש  םימכסה  לע 

.ירוביצה סרטניאה  תא  ףידעהל  שיש 

.לטב םכסהה  ךכיפלו , הרקוי  תוריד  תכלה  תלוחתל  לפונה  קהבומ , הרקמב  רבודמ  יכ  "ש  מהיב עבוק  רומאה  לכ  רואל 

תולטב לע  הזרכהה  תובקעב  הל , םיעיגמ  ולאש  לככ  םייפסכ , םידעס  עובתל  הל  רשפאמה  ןפואב  םידעס  לוציפ  תשקבמל  רשאמ  "ש  מהיב
.תואצוהל וצ  ןתינ  אל  .םכסהה 

: תכרעמ תרעה 

, תופסונ םיכרד  תומייק  .קושב  תואדו  רסוחל  תמרוגו  תיתייעב , איה  תנתינש  השדח  הכלה  תובקעב  יביטקאורטר  ןפואב  םימכסה  תליספ 
הכלהה םושייל  רבעמ  תוארוה  עבק  "ש  מהיב םלוא  תיביטקאורטר  תועקפה  לע  תונשייתהה  קוח  תא  וליחה  םנמא  הב  רודירא " תכלה   " תמגוד

.וז היגוסל  םייניב  תונורתפ  אוצמל  יוארש  הארנו  םינש  לש 3 

חסונ  ] תויריעה תדוקפל  ףיעסל 198 א   138 סמ ' ןוקית  ףקות  ןתמל  םויב 30.11.2015 , םסרופ  הרקוי  תוריד  תכלה  תובקעב  יכ  ןייצנ  דוע 
עבקנש קושה " לשכ   " לע רבגתהל  תנמ  לע  תימזיה  הרבחה  חותיפ ע"י  תודובע  עוציבל  זרכממ  הנתומ  רוטפ  הנושארל  עבק  רשא  שדח ]
םיאנתב תימוקמה , תושרה  ןיבל  םזי  ןיב  חותיפ  םכסהב  תורשקתה  רתיה  ןיב  תורשפאמ  הדוקפל  ןוקיתה  תוארוה  .הרקוי  תוריד  תכלהב 

םילטיהו תורגא  ןובשח  דגנכ  זוזיק  לש  ךרדב  וא  לעופב , םולשת  לש  ךרדב  םזיל  חותיפה  תואצוה  ומלושיש  ךכ  ןוקיתב , םיטרופמה  םימיוסמ 
.הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 196א  יפל  החבשה  לטיה  תמוש  דגנכ  זוזיק  לש  ךרדב  וא  תושרה , לש  רזעה  יקוח  יפל 
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