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לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו "צ  לשאר הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב וינבו  ןמגינוה   ' - חאו "ם 468/14  רב ךילה : רפסמו  םש 

.זרא - קרב דו ' םהש  א ' רגניצנד , םיטפושה י ' בכרה  ינפב  ןוילעה –  טפשמה  תיב   : האכרע

"ד וע "צ ; לשאר "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  ב"כ  פוקלג –  ללהו  יקסני  ' צוק לייא  "ד  הוע תוימוקמה : תודעוה  ב"כ    10.5.16 : הטלחה ךיראת 
.ןורמוש "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  ב"כ  יררה –  רחש 

תרגסמב םזי  ידי  לע  תקזחומ  עקרק  םהבש  םירקמב  החבשה  לטיהב  בויח  ןיינעל  ןידה  והמ  הלאשה  הררועתהו  הרזח  םינשה  ךלהמב 
תושרל רשפאתמ  ותרגסמבש  םזיל , תולעב  וא  תורודל  הריכח  לש  תויוכז  ןתמ  ינפל  םייניב " בלש   " הווהמ חותיפה  הזוח  עודיכ , חותיפ . הזוח 

.חותיפה עצבתיש  אדוולו  חקפל 

םאה .החבשה  לטיהב  בויח  ךרוצל  חותיפה  הזוח  בלשב  םזיה  לש  דמעמ " והמ ה" ןוחבל  שי  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  וז  הלאשל  בישהל  ידכ 
? החבשה לטיהב  ובייחל  שיש  ךכ  ןיד – ) לטיהב ע"פ  םיבייחה   ) תורודל רכוח  וא  םילעב  לש  לעופב  ןה  חותיפה  תפוקתב  םזיל  ונקוהש  תויוכזה 

? לטיהה םולשתמ  רוטפה  דבלב  תושר  רב  לש  דמעמ  לעבכ  ותוארל  שי  אמש  וא 
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חותיפה הזוח  תפוקתב  םזיה  לש  ודמעמ  יכ  עבקנ  הבו  "א 85/88 ) ער " ) תינק תכלה  םינש ב" ינפל  העבקנ  הקיספה  לש  תיסיסבה  התדמע 
.לטיהב בייח  וניא  אוה  ךכ  םושמו  דבלב , תושר  רב  לש  אוה 

לכב הנוש  וניא  חותיפ  הזוחל  דצ  לש  ודמעמ  תומיוסמ  תוניחבמש  ךכל  תורושקה  תולאש  ררוע  תינק "  " תכלה לש  המושיי  זאמ , ופלחש  םינשב 
.םילעב וא  תורודל  רכוח  לש  ודמעממ  ויתויוכז , לש  ןכותל  עגונה 

(, "א 725/05 ער  ) " ךולב ןיינעב " "ד  הספ אוה  תינק )"  " תכלה לוטיבל  סיסבה  תא  הוויה  יכ  ורמאיש  שיו   ) הנורחאל ונתינש  ןידה  יקספמ  דחא 
תוריכש ימכסה  חוכמ  תושר  ירבכ  ןיעקרקמב  םיקיזחמ  רשא  תיפותיש , תיאלקח  הדוגא  ירבח  לש  החבשה  לטיה  םולשת  תבוח  הנודנ  םש 

םולשת ךרוצל  תורודל  םירכוחכ  תיתוהמ  - תילכלכ הניחבמ  םתוארל  שי  יכ  עבקנו , תצבשמ )" הזוח   )" םינש לכ 3  "י  מר םע  תמתוח  הדוגאהש 
.תושר ירב  לש  אוה  םדמעמ  תיניינקש  תורמל  םימכסהה ) תכרעממ  ולעש  תויצקידניא  לשב   ) החבשה לטיה 

תאו הקסעה  לש  תילכלכה  תוהמה  יפל  תונשרפב  םילגודה  סמה  ינידב  תונשרפה  תונורקע  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  רקס  הלאשב , ונודב 
.בשוי אוה  הברקבש  הליהקה  םע  ותורשעתה  תא  קולחי  תושרה  העציבש  ןונכתה  תלועפמ  הנהנש  ימ  היפלו , החבשהה  לטיה  תילכת 

תיב .תיבלש  דח  תנוכתמב  האצקהל  תיבלש  וד  תנוכתמב  עקרק  תאצקהמ  השענש  יתגרדהה  רבעמה  תא  ןחב  טפשמה  תיב  ןכמ , רחאל 
ןמז ךותב  חתפלו  תונבל  האשרה  םזיל  הנתינ  התייה  ןושארה  בלשב  זאש   ) תיבלש ודה  תנוכתמל  הקדצהה  הכעד  םינשה  םעש  ןייצ  טפשמה 

לטבלמ הענמנ  "י  מר לעופבש  םושמ  םכסהה ) לטבל  וא  חותיפה  תפוקת  תכראהל  רתעיהל  םאה  תעד  לוקיש  היה  "י  מרל ליגרבשכ  לבגומ ,
.חותיפה הזוח  יאנתב  ודמע  אל  רשאכ  םג  םימזי  םע  םימכסה 

, ללככ תוענמיה , לש  הקיטקרפה  תא  ונגיע  רשא  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  לש  תונוש  תוטלחה  תונורחאה  םינשב  ולבקתה  ךכל  םאתהב 
, חותיפה תפוקת  םות  םע  הזוח  לע  םמע  םותחל  בויחו  חותיפה  תופוקת  תכראהמ  תעדה  לוקיש  תלילש  השעמלו  חותיפ , יזוח  לש  םלוטיבמ 

(. הטלחה 1424 גודל '  ) עקרקב יוניבה  בצמל  רשק  אלל 

םינשב טרפבו  חותיפה , יזוחל  סחיב  םינשה  ךרואל  תרהצומה  התוינידמו  "י  מר לש  התולהנתהש  איה  טפשמה , תיב  עיגה  הילא  הנקסמה 
הריכח לש  תויוכזב  יתוהמ  ןפואב  םיטלושש  ימכ  םיבשחנ  חותיפה  תפוקתב  םימזיהש  השעמל  הכלהש  ךכ  לע  תועיבצמ  תונורחאה ,

. תורודל

תוארל שי  יכ  הנקסמל  וליבוי  ליעל , וראותש  תוביסנה  לולכמש  ירה  תינק ,"  " תכלהב וותוהש  תונורקעל  דמצינ  םא  ףא  יכ  ריבסה , "ש  מהיב
.החבשה לטיה  ךרוצל  םילעב  וא  תורודל  רכוחכ  חותיפה  תפוקתב  םזיב 

םע םימתחנש  םימכסההמ  קלח  ןחבאל  תונויסינו  תויוניידתה  הברמ  איהש  איה  תינק "  " תכלה לש  הנורסח  יכ  ןייצ  טפשמה  תיב  תאז , םע 
םייטפשמ תואדוו  תודיחא  ילוקיש  לשב  ןכ , לעו  תינק "  " תשרפב ןודנש  יפיצפסה  םכסההמ  "י ) מר םע  םימכסהמ  לידבהל   ) תוימוקמה תויושרה 

.תוימוקמה תויושרה  םע  ומתחנש  חותיפ  יזוח  לע  םג  וז  הכלה  ליחהל  שי 

לש דמעמב  אצמנ  חותיפ  תפוקתב  םזי  יכ  עובקלו  תינק "  " תכלהמ תוטסל  תעה  עיגה  יכ  הנקסמל  עיגמ  טפשמה  תיב  ךכל , םאתהב 
.החבשה לטיה  םולשת  ךרוצל  תורודל  רכוח 

" תורודל רכוח  ועבוכב כ" החבשה  לטיה  ןה  םלשיש  הז  ןבומב  םיימעפ  קזניי  םזיה  היפל  האצות  םע  םילשהל  ןתינ  אל  יכ  ןייצ  "ש  מהיב ףוסבל ,
החבשה לטיהב  םולשת  בח  םזי  םהבש  םירקמ  םתואב  ןכ , לע  תושר  ." רב  ועבוכב כ" לארשי  יעקרקמ  תושרל  לש 91%  םולשת  ןהו 

רועישב "י  מרל רתיה  ימד  םולשתב  בייח  היהי  אוהו  ול  רזחוי  הז  םולשת  החבשההמ , ךסב 91%  םולשת  "י  מרל םליש  ףאו  ורועישש 50% ) )
.תורודל רכוחכ  לש 31% 

: תכרעמ תרעה 

ךותמ הקסעה , לש  תילכלכה  תוהמה  יפל  תונשרפב  םילגודה  סמה  ינידב  תונשרפה  תונורקעמ  הרקיעב  העבנ  טפשמה  תיב  תנקסמ  יכ  הארנ 
דמעמל תושרה  רב  לש  ודמעמ  תא  וירבדל  וושה  רשא  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  ידי  לע  הנורחאל  ונתינש  תוטלחההו  תוינידמה  לע  תולכתסה 

.תורודל רכוח  לש 

רשאכ םג  תאזו  תיטפשמ , תואדוו  תודיחא  לש  תונורקע  לשב  חותיפ , הזוח  לכ  לע  "ל  נה הכלהה  תא  ליחהל  יואר  םאה  הלאש  הלוע  תאז , םע 
תויצקידניא ןתוא  תומייקתמ   אל  םהיבגלש  תוימוקמה , תויושרה  םע  וכרענש  םימכסה  לע  םגו  םימייק  םדועש  םיירוטסיה  חותיפ  יזוחב  רבודמ 

םזיה לבקיש  הריכחה  תויוכזל  רשאב  תואדוו  תורצויה 
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