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רמאמ
? םזילדואפה תפוקת  המייתסה  םאה 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 
"ו-2016. עשתה ףתושמ ,) תיבב  תינכת  שיגהל  יאשרה  הריד  לעב   ) היינבהו ןונכתה  תונקת  • 

.ןווקמ ןפואב  ףתושמ  תיב  קיתמ  םיקורס  םיכמסמ  תנמזה  ןיעקרקמ : רדסהו  םושירל  ףגאב  שדח  תוריש  • 
.לארשי יעקרקמ  תושר  םע  חותיפ  םכסה  ילעבל  תוכרוא  • 

'( חאו ביבא  לת  תייריע  םולש נ ' רתסא  ת"צ 54708-05-12  - ) תיגוציי הנעבות  רושיאל  השקבב  הרשפ  םכסה  רבדב  העדוה  • 
םייוגל .) סנ   ) השדחה רפוע  הוונ  ת"א 4100 –  : 507-0141317 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  • 

יפל היינב  ירתיה  ןתמל  םיאנת  רבדב  העיבקו  ףיעס 77  יפל  /1010א ' קמ / ער : 416-0404830 סמ ' הננערב , תינכת  תנכה  רבדב  העדוה  • 
"ה-1965. כשת היינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 78(א )

.הדוהי - רב םחתמ  תינוריע , תושדחתה  - 360/ אק : 508-0238428 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  • 

 

הקיספ ינוכדע 
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השורי • 

-' חאו ןושחנ  הדוהי  ןושחנ נ ' סומע  ע"א 879/14 

? רתלאל הנתמ  וא  התימ  רחאל  הנתמ 

 

ר ףותיש קוריפ   •

- ' חאו "מ  עב הלמר 3  יסכנ  נ ' חאו ' םנא  ובא ג' הללאדבע  ע"א 1924/16 

.ןיעקרקמב ףותיש  קוריפ  תעיבתב  ןודל  תיניינעה  תוכמסה 

 

החבשה לטיה  • 

 – ן ויצל ןושאר  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "מ נ ' עב "ן  לדנ לוחכה  עוברה  24069-06-14 זכרמ )  ) "נ מע

.תוריש יחטש  תפסות  ןיגב  החבשהל  רוקמה 

 

תועקפה  •

"מ - עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי –  יביתנ  לוסב נ ' ףל  ףאונ ח' ת"א 13684-09-13 

- העיקפמה לש  לדחמב  רבודמש  וא  ויתויוכז  לע  ןשי  עקפנה  םאה  ןיעקרקמב : הקזחה  תסיפתמ  םינש  רובעכ 17  העקפה  ייוציפ  תעיבת  תשגה 
.העקפה ייוציפ  תעיבת  תרגסמב  יוהיש  תנעט 

 

היינבו ןונכת  • 

 – ' חאו הרומז  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןומימ נ ' הזילעו  ינס   584/15/41 סמ ' ררע 

.םושיר יכרצל  טירשתל  הקולח  טירשת  ןיב  הנחבהה 

 

תועיבת 197 • 

-' חאו ןולוח  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב ןוזמו ) קלד  תקפסא   ) םירייסה  95189/07/ לח ררע 

.197 יפל ס ' יוציפ  ירב  םניא  םיילאיצנטופ - תוחוקל  םוצמצו  ירוטוטטס  וניאש  םייק  שומיש  לוטיב 
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 – יתועמשמ ןיינק  וא  ןיינק –  היה  אל  הליהקה  ינבל  וליאו  םיטילשהו , ןוהה  ילעב  םילדואפה –  תועקרקה –  ילעב  ויה  רבכמש  םימיב  "
 – ונימיב ןיעקרקמ  ילעב  .ורבע  םימי  לש  םיתב " - ילעב  " דוע םניא  ונימי  לש  םיתב  ילעב  .םימי  םתואכ  םניא  הלא  ונימי  .םמצע  לשמ 

איה תעגפנה  עקרקהש  םהינבמ  שיו  .םתליהקב  םירחאמ  רתוי  תיסנניפו  תילכלכ  הניחבמ  םיססובמ  חרכהב  םניא  םללכב –  הבישמהו 
". ורבע םימי  לש  םילדואפה  דוע  םה  ןיא  .םה  ןוה  לש  םילדואפ  םויה  לש  םילדואפה  ןכא , .דיחיה  םשוכר 

([. ובנ ץיוורוה ( הננער נ ' הינבלו , ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "נ 1333/02  דב ןישח ז"ל  לאשמ  חונמה  טפושה  בכ ' ירבד  ]

ףקיה תלאשב  תדקמתמ  םינוש , םילטיהו  סמ  תובטהו  תויואכז  ךרוצל  רשועה "  " ןחבמ םאה  איה  םירקבל  תושדח  תררועתמה  תניינעמ  הלאש 
תורחא תויוכז  וא  תוינמ  םיבר  םיפסכ  ותושרב  םלוא  תחא  ולו  םירוגמ  תריד  ותולעבב  ןיאש  ימ  םג  אמש , וא  ינומלא  תושרבש  "ן  לדנה יסכנ 

? ךכ רדגב  ללכנ  םירוגמ , םניאש  םיסכנב 

.ואל םא  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשל  סחיב  תנחבנ  תונוש  תובטהל  תואכזה  תובורק  םיתיעל  ןכש , תורכינ  תויועמשמ  הרומאה  הלאשל 
.ןלהל דומענ  םהילע  םינוש  םיטקפסאב  יוטיב  ידיל  אב  רבדה 

דרשמ רצואה , דרשמ  תלבוהב  לארשי , תלשממ  המזיש  םידקת  ירסח  םידעצ  תרדסב  תינחה " דוח   " איה ןכתשמל " ריחמ   " תינכת יכ  ריכזנ 
.םיפדעומ םיאנתב  הנושאר  הריד  תונקל  תוריעצ  תוחפשמ  לע  לקהל  איה  רומאכ , תינכותה  תרטמ  .לארשי  יעקרקמ  תושרו  ןוכישהו  יוניבה 

הקידב ךרוצל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  רתא  תא  חתפיש  ימ  .רוביצל  רויד  תונורתפ  םדקל  הרטמה  תא  תויופידעה  רדס  שארב  הדימעמ  הנידמה 
ויה אלש  הריד ," ירסח  - " רתאב רדגומכ  אוה  ךכב  ללכיהל  תנמ  לע  םיאנתה  דחא  יכ  אצמי  ןכתשמל , תינכת  תרגסמב  ללכיהל  לוכי  םאה 

.םירוגמל שרגמב  תויוכז  םהל  ןיאשו  תונורחאה  םינשה  הרידמ ב-6  קלחב  וא  הרידב  תוכז  ילעב 

תא תללושה  הארוה  תמייק  אל  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותב  תולולכ  תויקוחה  ויתוארוהש  החבשה –  לטיה  ןיינעב  תפסונ , אמגוד 
םתסיי בורקב  יכ  הארנו  תוקולח  תועדה  הקיספב  םלוא  םושינה , תולעבב  תפסונ  הריד  שיו  הדימב  לש 140 מ"ר , חטשב  הרידל  רוטפה  תואכז 

ןולוח הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ 8052/14  רב  ) ולש ןיינעב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  םויכ  תדמועו  היולת  השרפ  חכונ  הז  ןיינעב  ללוגה 
.( ולש םהרבא  נ '

ףיעסבש רוטפה  תלבק  ךרוצל  יכ  ןוילעה ) טפשמה  תיבב  רוערע  דמועו  יולת  רומאכ  ותערכה  לעש   ) יזוחמה טפשמה  תיב  עבק  ןיינע , ותואב 
םושינה תולעבב  ןיא  םא  קר  לחכ  ושרפל  ןיאו  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמל  תובישח  ןיא  היינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ( 2 () 19(ג

(. ןולוח הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  ולש נ ' םהרבא  "נ 40022-02-14  מע  ) לע 140 מ"ר הלוע  וניא  ללוכה  ןחטשש  תופסונ  םירוגמ  תוריד 

אלל ורתונש  בגא "  " תורעהב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תורימא  ןכו  םירחא , ןיד  יקספב  תועיבק  ויה  רבכ  ןכש  תיסחי , גירח  וניה  הז  ןיד  קספ 
הריד םושינה  תולעבב  שיו  לככ  החבשה  לטיהמ  רוטפה  לולשל  שי  החבשה , לטיהב  תילאיצוסה  רוטפה  תילכת  חכונל  ןהיפל , הערכה 

.( םילשורי הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  דיבר נ ' הנפד  "ם 6195/13  רב לשמל  ר '  ) תפסונ

לע לשמל , ךכ  .הדיחיה  ותריד  יהוזש  םושינב  רבודמ  ובש  םוקמב  קנעוי  רוטפהש  איה  תטקננה , השיגה  יכ  חכוויהל  ןתינ  סמה  תויושרב  םג 
, רוטפל הכזי  םיאנתה , רתיב  דמועו  לככו  הדיחיה  ותרידב  רבודמש  אוה  םיאנתה  דחא  הריד , תריכמב  חבש  סממ  אלמ " רוטפ  תוכזל ב" תנמ 

תלאשל ךא  תיצמתמ  ילכלכה "  " ןבומב הניחבהו  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמל  הז  אוהכ  םיסחייתמ  וא  םיעגונ ו/ םניא  הלא  םיאנתש  אלא 
.ואל םא  הרידב  תולעבה 

אל ךא  רוטפה ,) יאנת  רתיב  דמועש  ןבומכ  החנהב   ) תמיוסמ הרקתל  דע  אלמ  רוטפמ  הנהנ  הדיחי  הריד  שכורש  ימ  השיכר , סמ  יבגל  םג  ךכ 
.תופסונ תוריד  שכורה  תולעבב  רשאכ  רבדה , ךכ 

ןאכמ .ואל  םא  הדיחי  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשב  תובר  םימעפ  הנומט  תונוש , תובטהב  תוכזל  תורשפאה  תלאש  יכ  תואורה , וניניע 
קושב ויפסכ  עיקשמ  ךא  הריד  ותולעבב  ןיאש  ימל  ההז  ןיד  םאה  רומאכ ? תובטהה  תקנעהל  ידיחיה  ןחבמה  והז  םאה  הלודג , הייהת  הלוע 
שכרש ימ  ןיד  םאה  לובגה ? ןכיה  םירומאה ? םימוכסב  םיעקשומ  םיפסכ  אל  םגו  הריד  ותולעבב  ןיאש  ימל  ינוילימ ₪  לש  לשמל  יוושב  ןוהה 

ינש תולעבבש  הדבועה  םאה  .זכרמה  רוזאב  תוריד  ותולעבבש 20  ימ  ןידכ  לש 800,000 ₪  יוושב  הירפירפה  ירוזאב  לשמל  הדיחי  הריד 
? ההז ילכלכה  םבצמש  רמוא  חרכהב  הריד , "ל  נה

ךסב םידקפומ  ויפסכ  קנבב  ךא  הדובע ) םוקמ  תפולחת  חכונ  לשמל  ןוגכ   ) תוינידמכ תורוכש  תורידב  וייח  לכ  רגש  ימ  םאה  ההתנו , ףיסונ  ךכל 
שיש אלל  וכרד  תישארב  ריעצ  גוזל  ילכלכה  בצמה  תניחבמ  הוושכ  ותוארל  ןתינ  ומש , לע  תחא  ולו  הריד  ותולעבב  ןיא  ךא  ןוילימ ,₪  לש 10 

? םמש לע  הריד  וא  קנבב  םיעקשומ  םיפסכ  םתושרב 

יכ הזימרב  ולו  ןייצמ  וניא  קקוחמה  יכ " ליעל  וניוצש  ולא  תומדב  הלאשל  סחייתהב  יזוחמה  טפשמה  תיב  עבק  ולש "  " תשרפב ןיינע  ותואב 
ללכ תיטנבלר  הנניא  ןיוצמ  תויהל  יושע  םושינה  לש  ילכלכה  ובצמש  הדבועה  יכ  קלוח  ןיא  ןכאו , .םושינה  לש  ילכלכה  ובצמב  יולת  רוטפה 

3/9



היהי אל  םירוגמ –  תוריד  םניאש  םיסכנב  תורחא  תויוכז  וא  תוינמ  םיבר , םיפסכ  שי  םושינה  תולעבב  םא  ךכ  רוטפל , םושינה  לש  ותוכזל 
." ףיעסה אשונ  רוטפל  ותוכז  לע  ךילשהל  ידכ  ךכב 

םא תפסונ  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  בורל  הניחבל  הדימעמש  תחוורה  השיגה  תא  םאות  אלו  ןפוד  אצוי  אוה  רומאכ  הז  ןיד  קספש  אלא ,
.ואל

קנעמ  " םיטילשה םינודאה  םינתונ  ויה  זאד , הפוקתב  .ןוהה  ילעב  םניה  ןיעקרקמ  ילעב  יכ  התייה  הייארה  תילדואיפה , הפוקתב  דוע  רוכזכ ,
תעה העיגה  אל  םאה  םזילדואפה ? תפוקת  המייתסה  םאה  הלאשה  הלועש  אלא , .ךכ  לשב  םרשועב  םיעודי  ויה  ולאו  םהינמאנל  עקרק "

? ךכ ךרוצל  ואל , םא  הרידב  תויוכז  תלאשב  קפתסהל  אלו  הבטהה " ןיינועמ   " לש תילכלכה  תונתיא  תא  קודבל 

יכ ןעטיש  ימ  שי  יטרואית , ןפואב  .המצעשכל  הכובס  הלאש  הניהש  תורידב  וא  תוינמב  עיקשהל  בטומ  םאה  הלאשל  סנכיהל  ילבמ  וניה  רומאה 
םהש סמה  תבטה  ללגב  הנושאר , הריד  ישכור  רובע  ןוכנ  אהי  אל  רומאה  לשמל  ךכ  .תרחא  ונעטיש  הארנכ  שיו  הפידע  תוינמב  העקשהה 

םג ךירצ  זא  לבא  אתנכשמה — ) ביכרמ  לשב   ) ימצעה ןוהה  לע  האושתב  קר  םיבשחתמ  םא  םיעיקשמ , רובעב  ןוכנ  אל  םג  הז  .הנממ  םינהנ 
ןפואב עיקשהל  ןיטולחל —  ילאנויצר  ןפואב  תוינמה  קושב  גהנתהל  םיעדוי  םה  םא  קר  םיעיקשמ , רובע  ןוכנ  הזו  .הובגה  ןוכיסב  בשחתהל 

.קושב תודחה  תודונתהמ  תומלעתה  ךות  םינש , תורשע  ךרואל  ףוצרו , יתטיש 

שי רמולכ , חאו ' הלאכ  תובטה  תקנעה  םרטב  ןקדבל  שיש  תופסונ  הדימ  תומא  ןנשיו  ינויווש  ןפואב  קלחתמ  וניא  רשוע " יכ ה" המדנ  ךכ , וא  ךכ 
ןממסל הדיחיה  היצקידניאה  הניא  תאז  ןכש  ואל , םא  תחא  הריד  ינומלא  תולעבב  םאה  הלאשב  קפתסהל  אלו  םיפסונ  םינותנ  ןובשחב  תחקל 

". רשוע ה"

לש תילכלכה  תונתיאל  סחייתהב  שדחמ  תוקידב  הנעצובתש  יוצר  יכ  הארנו  החותפ , הרתונ  הז , רמאמ  חתפבש  רלודה ," ןוילימ  תלאש  "
תפצקה ןוילעה –  הקלחבו  סיסבה  יוצמ  התיתחתבש  רשוע ," תגוע ה" יכ  גואדל  ךכ  ךותבו  תונוש , תובטהמ  תונהיל  םישקבמה  םיחרזאה 

.הוושב הווש  קלוחת  םינבדבודהו 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
"ו-2016 עשתה ףתושמ ,) תיבב  תינכת  שיגהל  יאשרה  הריד  לעב   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

םתולעבבש תונקתב ) ותרדגהכ   ) ףתושמ תיבב  תוריד  ילעב  יכ  תועבוקה  ןודנבש , תונקתה  תומושרב  ומסרופ  םויב 17.5.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
התרדגהכ  ) העיגפ שיגהל , םישקבמ  םהש  תינכתב  ןיאש  דבלבו  ףתושמ , תיבב  תינכת  שיגהל  םיאשר  תונקתב , עובקה  רועישב  תוריד 

(. תונקתב
טרפבו תיזוחמה , הדעוול  וא  תימוקמה  הדעוול  תינכת  שיגהל  םיאכזה  םימרוגל  תועגונה  קוחה  תוארוה  תא  םילשהל  ודעונ  הלא  תונקת 

". עקרקב ןיינע  ול  שיש  ימ  וא  עקרק  לעב   " תרדגהל
.וירחאל וא  הליחתה  םויב  שגותש  תינכת  לע  ולוחי  ןהו  ןמוסרפ  םוימ  םישדוח  איה 3  תונקתה  לש  ןתליחת 

ןווקמ ןפואב  ףתושמ  תיב  קיתמ  םיקורס  םיכמסמ  תנמזה  ןיעקרקמ : רדסהו  םושירל  ףגאב  שדח  תוריש 

קורס ןונקתו ) טירשת  ףתושמ , תיב  וצ   ) ףתושמ תיב  קית  יצבק  ןימזהל  ןתינש  ךכ  ןיעקרקמה  םושיר  תוכשלב  שדח  תורש  ןתינ  יכ  ןכדעל  ונירה 
.התע דע  גוהנ  היהש  יפכ  םושירה  תוכשלל  העגהב  ךרוצ  אלל 

םיקורסה םיצבקהו  הרגא  םלשל  ןיעקרקמה , םושיר  תכשל  לש  תנווקמה  תכרעמב  הקלח  / שוג סמ ' ןיזהל  שי  קורסה  קיתה  תא  לבקל  תנמ  לע 
.תועש ךות 24  ינורטקלא  ראודב  ןימזמל  וחלשי 

לארשי יעקרקמ  תושר  םע  חותיפ  םכסה  ילעבל  תוכרוא 

עקרקב היינבה  םויסל  חותיפ  ימכסה  ילעבל  הנורחא  הכרוא  הנתינ  לארשי , יעקרקמ  תצעומ  לש   1424 סמ ' הטלחהל  םאתהב  יכ  ןכדעל  ונירה 
ךיראתל דע  .הטלחהב  םיעובקה  םיכרדלו  םיאנתל  םאתהב  "י  מרב הקסעה  רושיא  םוימ  םישדוח  ופלחשו 48  זרכממ , רוטפב  "י  מר התצקהש 

אלו הדמצה , ישרפה  תפסותב  הכרוא  תנש  לכל  הרומתהמ  לש %¼  םולשת  ירק  , 1229 סמ ' הצעומ  תטלחה  יאנתב  הכרוא  ןתנית   31/12/16
הבחרהב םיטרופמ  רשא  רתוי , םירימחמ  םישדח , םיללכ  ולוחי  לחה מ-1/1/2017  .תללוכה  הכראהה  ןיגב  "מ  עמ ללוכ  תוחפ מ-1,000 ש"ח 

.1424 סמ ' הטלחהב 

תיגוציי הנעבות  רושיאל  השקבב  הרשפ  םכסה  רבדב  העדוה 
'( חאו ביבא  לת  תייריע  םולש נ ' רתסא  (ת"צ 54708-05-12 
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הנעבות רושיאל  השקבו  העיבתב  הרשפ  םכסה  רושיאל  השקב  ביבא  לתב  יזוחמה  טפשמה  תיבל  השגוה  םויב 29.5.12  יכ  ןכדעל  ונירה 
התיחפמ הטלחה  ןיגב  החבשה  לטיה  תבשה  יא  לשב  "ב  ותל תימוקמה  הדעווהו  ביבא  לת  תייריע  דגנ  השגוה  הנעבותה  .ןודנבש  תיגוציי 

.הינבהו ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותה  יפל  םיכילה  תובקעב 
םוימ ונממ  הבגנש  לטיהה  ףדוע  ןיגב  הדומצ  תיבירל  הוושה  םוכס  הצובקה  ירבחמ  דחא  לכל  תויושרה  ובישי  הרשפה  רדסהל  םאתהב 
עצבתת הרשפה  םוכס  תבשה  .גגושב  בשוה  אלש  לש 80,000 ₪  ךסב  ןרק  םוכס  ןכו  לטיהה  ףדוע  לש  לעופב  הבשהה  םוי  דע  םולשתה 

.הצובקה ירבחל  תויושרה  הנעצבתש  תמדקומ  הינפל  םאתהב  תאזו  דבלב  תיאקנב  הרבעה 
.םימייקש לככ  החבשה , לטיה  ןיגב  תוברל  םהשלכ , הבוח  ימולשת  ןיגב  היפלכ  םימושינה  לש  תובוחמ  הבשהה  םוכס  תא  זזקל  ולכוי  תויושרה 

תשגהל ומדקש  םישדוחה  ב-24  התיחפמ , הטלחה  ןיגב  תויושרהמ  החבשה  לטיה  רזחהל  יאכז  היה  וא  לביקש  ימ  לכ  לע  לוחי  הרשפה  םכסה 
.טפשמה תיב  ידי  לע  הרשפה  םכסה  רושיא  םויל  דעו  הנעבותה 

( םייוגל סנ   ) השדחה רפוע  הוונ  ת"א 4100 –  : 507-0141317 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

ףקיהב רפוע  הוונ  תנוכשל  ךשמהב  השדח  םירוגמ  תנוכש  תמקהל  תינכת  הדיקפה  ביבא  לת  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  יכ  ןכדעל  ונירה 
הנייהו יבצ  ןב  תובוחרה  שגפמב  תואנולמלו  הקוסעתל  שדח  דקומ  תריצי  דצל  תומוק , דע 12  לש  םינבמב  ןווגמ  ליהמתב  "ד  חי לש כ-1,600 

תינוריע הרדשל  יבצ  ןב  חר ' תא  ךופהל  העיצמ  תינכתה  .דחא  לכ  תומוק  ינב 25  םילדגמ  השולשב  תורישו  ירקיע  לש כ-100,000 מ"ר  ףקיהב 
, רומישל םינבמ  עובקל  םינווגמ , םישומיש  וכרואלו  ישאר  ינוריע  בוחרכ  הנייה  ךירניה  בוחר  תא  ןנכתל  הכרואל , רחסמו  הקוסעת  ישומיש  םע 

.דועו תמייקה  היינבה  יוניפל  םיינונכת  תונורקע 

ירתיה ןתמל  םיאנת  רבדב  העיבקו  ףיעס 77  יפל  /1010א ' קמ / ער : 416-0404830 סמ ' תינכת  תנכה  רבדב  העדוה 

"ה-1965 כשת היינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 78(א ) יפל  היינב 

תנכה רבדב  היינבהו  ןונכתה  קוחל  78(א ) םיפיעסל 77 ו - םאתהב  העדוה  המסרפ  הננער  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  יכ  ןכדעל  ונירה 
.העדוהב םיעובקה  םיאנתב  תאזו  תינכתב  םילולכה  םיחטשהמ  קלח  םוחתב  הינב  ירתיה  תאצוה  תלבגהו  /1010א ' קמ / ער תינכת – 

ףסונב תונקומה  תויוכז  ןהש  , 1010/ קמ / ער תינכת  יפ  לע  םיחטש  דוינו  היינב  תויוכז  תפסות  ןתמב  ךרוצה  תא  ןוחבל  הניה , תינכתה  תרטמ 
םייופצה םיינונכתה  םייונישה  רואל  ןכו  םינשה  ךלהמב  "א 38  מתב וסנכוהש  םינוקיתה  רואל  תאזו  "א 38 , מת יפ  לע  תונקומה  היינבה  תויוכזל 

םירוזאב רתי  סמועו  תופיפצה  תלדגה  רואל  ןכו  ריעה  לש  ראתמה  תינכת  לש  ףקות  ןתמל  הרושיא  םע  הננער  לש  ןונכתה  בחרמב  לוחל 
.הננער ריעה  םוחת  לכב  לוחל  ךישמת  רשא  הינוקית  לע  "א 38  מת תלוחת  תא  הליבגמה  תינכת  הניא  וז  תינכת  יכ  שגדוי  .ריעב  םימיוסמ 

508-0238428 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 
הדוהי - רב םחתמ  תינוריע , תושדחתה  - 360/ אק תינכתה : םש 

.הדוהי רב  םחתמב  ונוא , תירק  בושייב  תימוקמ  תינכת  רושיא  לע  ןכדעל  ונירה 
.תואשרה וא  םירתיה  איצוהל  היהי  ןתינ  החוכמו  םילעבה , תמכסה  אלל  הקולחו  דוחיא  תללוכ  תינכתה 

םחתמה .הדוהי  רב  םחתמב  םמוקמב –  םישדח  תיינבו  םינשי  םינבמ  תסירהו  יוניפ  תינוריע –  תושדחתהל  תונורקע  עובקל  תינכתה  תרטמ 
.רוביצ ינבמל  חטשו  לוכשא  יול  חר ' ךרואל  רוביצ  ינבמו  רחסמ  יחטש  רויד , תודיחי  לולכי 681  עצומה 

הקיספ ינוכדע 
? רתלאל הנתמ  וא  התימ  רחאל  הנתמ 

' חאו ןושחנ  הדוהי  ןושחנ נ ' סומע  ע"א 879/14  ךילה : רפסמו  םש 
.תימע י ' ןמלגופ , ע ' ןורב , םיטפושה ע ' בכ ' ינפב  ןוילעה , טפשמה  תיב   : האכרע

.5.5.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.ןושחנ לאומש  ןתנ  "ד  וע  : רערעמה ב"כ 

.ביבא לת  םירשנ 11 , יפנכ  חרב ' סכנ   : סכנה יטרפ 
ןיגב .ופי  "א- תב תיב  םיווש  םיקלחב  וידחי  ושכרש  המאתהב ,) ןתונה ," -" ו לבקמה "  " םג ןלהל  וארקי   ) ונייחאו דוד  החפשמ , ינב  םה  םידדצה 
הנתמ םכסה  םידדצה  ןיב  םתחנ  ךשמהב  .תויביטקייבוא  תוביסמ  תולעב  םושרל  היה  ןתינ  אל  ןכש  םתבוטל , הרהזא  תרעה  המשרנ  השיכרה 

דצל לביקש  תויוכזה  תא  ריבעהל  לבקמה  לע  תושרופמ  רסאנ  הנתמה  םכסהב  תיצחמ .)  ) תיבב ויתויוכז  תא  הנתמב  ודודל  ןייחאה  קינעה  ויפל 
.וניגב תוריכש  ימד  לבקל  תוכזה  םג  ומכ  ותומ , םויל  דע  סכנב  םירוגמ  תוכז  לבקמל  יכ  םכסוה , ןכ  ומכ  .םייחב  ןתונה  דוע  לכ  תאזו  אוהשלכ , ג '

תא שירוהל  הוויצ  הב  האווצ  ךרע  ףאו  לוטיב  בתכמ  לבקמל  חלש  ךכ  ךרוצלו  הנתמהמ  וב  רוזחל  ןתונה  שקיב  ןכמ  רחאל  רצק  ןמזש  אלא ,
ןתונה תבוטל  ןורחאה  הז  עירכה  יזוחמה  "ש  מהיב בכ ' ינפב  םידדצה  ןיב  תושתכתהב  .הנתמהמ  לבקמה  תא  רידהש  יוויצ  ןיד , "י  פע ונובזע 
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, ןתונה תדוקפ  םוי  רחאל  קר  לבקמל  הֵנקותש  ןווכתה  ּהקינעמש  הנתמ  ונייהד , התימ " תמחמ  הנתמ   " ותויהב לטב  הנתמה  םכסהש  עבקו 
רבד לכל  הפקתה  רתלאל  הנתמב  רבודמ  יכ  עבקו  היפ־לע  הרעקה  תא  ןוילעה  "ש  מהיב ךפה  רוערעב  .השוריה  קוחל  ב )  ) 8 "י ס ' פע הרוסאה 

ןתיל תובייחתהב  אמש  וא  הנתמה , קוח  "י  פע לוטיבל  תנתינ  הניאש  ןניקסע –  הרומג " הנתמ  םאה ב" "ש  מהיב ןחב  ותערכה  ךרוצל  .ןיינעו 
" התימ תמחמ  הנתמ  " בש תודמלמ  ןה  םאה  קודו : לבקמה , תויוכז  לע  ולטוהש  תולבגמה  תעפשה  הנחבנ  ןכ  ומכ  .לטבל  ןתינ  התואש  הנתמ 

? רבודמ השוריה ) קוח  "י  פע הרוסאה  )
לש ךרדב  הנתינ  ןכ  םא  אלא  ןתונה , תומ  רחאל  קר  לבקמל  הנקותש  תנמ  לע  תנתינה  הנתמל  ףקות  ןיא  יכ  עבוק , השוריה  קוחל  ב )  ) 8 ס '

הלבגמ התויהב  םוצמצב , ב )  ) 8 תארוה ס ' תא  שרפל  שי  יכ  קספ  ןוילעה  טפשמה  תיב  הנתמהמ .) וב  רוזחל  ןתונל  רשפאל  לנויצרה -  ) האווצ
תנווכש קפס  לכמ  הלענש  םוקמ  קר  יכ  עבקו , "ש  מהיב ךישמה  ןאכמ  .ונוצרכ  וניינקב  תושעל  טרפה  תוכז  לעו  םיזוחה  שפוח  לע  תיתועמשמ 

, רתלאל הנקות  הנתמהש  ונווכתה  םידדצהש  םוקמ  .לטובת  הנתמהו  ב )  ) 8 לוחי ס ' ןתונה , תומ  רחאל  קר  רבעות  הנתמהש  התייה  םידדצה 
רתלאל הנתמב  םאה  העיבקה  .ונניינעבכ  לבקמה , לע  םיבויח  וא  תולבגמ  ולטוה  הנתמה  תיינקה  םעש  םגה  "ל , נה ב )  ) 8 תא ס ' ליחהל  ןיא 

הנתמה םכסה  ינפל  םידדצה  תוגהנתהמ  םג  ומכ  ותתירכ , תוביסנו  הנתמה  םכסה  ןושלמ  תדמלנ  התימ , תמחמ  הנתמב  אמש  וא  ןניקסע 
.וירחאו

" הקסע תושעל  תובייחתה   " אלא איה , ןיא  המשרנ  אל  םאו  םושירב  הנועט  ןיעקרקמ  תקסעש  רחאמו  ןיעקרקמ  סכנ  איה  הנתמהש  ןעט  ןתונה 
ייחב דוע  הנתמ  הנתינש  רמול  "א  או הנתמה  תיינקה  המלשוה  אל  אליממ  לבקמה , םושירה ע"ש  עצוב  אלשמ  ירה  ןיעקרקמה ,) קוחל   7 (ס '

תירוטגילבוא תוכזב  רבודמ  ןאכ  יכ  ועבקב , וז  הנעט  החד  "ש  מהיב .הנממ  רוזחל  ןתינש  הנתמ , ןתיל  תובייחתה  רתויה  לכל  אלא  ןתונה ,
, ידימ ןפואב  וז  תירוטגילבוא  תוכז  לבקמל  קינעהל  ןווכתה  ןתונה  יכ  חכוהשמו  ובאטב , םושיר  אלב  םג  המלשהל  תנתינה  תיניינקמ ,) לידבהל  )

". התימ רחאל  הנתמ  אופא ב" רבודמ  ןיא  .הלטבל  ןתינ  אלו  הנתמה  םכסה  תמיתח  םע  המלשוה  הנתמה  תיינקהש  ירה 
וב הרקמב  יכ  עבק , הדיחא  יתלב  רבע  תקיספ  חותינ  רחאלו  רערעמה , / לבקמה לע  ולטוהש  תולבגמה  תועמשמ  תא  ןוחבל  "ש  מהיב הנפ  תעכ 

לככ .םפוגל  םירבד  ןוחבל  שי  אלא  השוריה , קוחל   8 תא ס ' תיטמוטוא  ליחהל  ןיא  תוליבגמ , תוארוה  ףוריצב  רתלאל  הנתמ  הקנעוה 
ןיא יכ  העיבקה  קזחתת  הדוקפ , םוי  דע  ןתונל  שומיש  תויוכז  חיטבהל  קר  אלא  הנתמה , לש  ידימה  ףקותהמ  עורגל  ודעונ  אל  תולבגההש 

.הפקתו הרירש  רתלאל , הנתמב  אלא  התימ  תמחמ  הנתמב  רבודמ 
.הפקת הנתמה  יכ  עבקנו  רוערעה  לבקתה  רומאה  רואל 

עבוהש יפכ  ןתונה , לש  ןורחאה  ונוצרש  ךכמ  החונ  התייה  אל  ותעד  ןכש  רוערעה  תא  תוחדל  טועימ , תעדב  שקיב , תימע  טפושה  בכ ' יכ  רעוי 
יאו חונמה  ייחב  הרהזא  .ה  םושיר  יא  ןתונה ; ייחב  היציזופסיד  עצבל  לבקמה  לע  רוסיא   ) תוביסנהמ קיסה  ךכ  ךרוצל  .םיוק  אל  האווצב ,

.השוריה קוחל  ב )  ) 8 "י ס ' פע לוטיב  הנידש  התימ , תמחמ  הנתמב  רבודמש  םושירב ) הנתמה  תמלשה 
: תכרעמ תרעה 

תנגוה יתלב  העפשה  לש  הקזחל  סחייתמ   35 עס ' ךכ  תומייוסמ , תולועפ  עונמל  ודעונש  תוליבגמ  תוארוה  לש  הרוש  עובק  השוריה  קוח 
השיגב רחב  ןוילעה  טפשמה  תיב  רומאה , 8(ב ) עסל ' רבדה  המוד  ךכ  השוריב , תוברועמ  עונמל  תנמ  לע  תאזו  האווצב , היכז  תלסופש 

.ותעדל תינוציק  התיה  התאצותש  הלועפה  תולספ  לע  תורוהל  אלש  תנמ  לע  תוחפ  הרימחמה 

ןיעקרקמב ףותיש  קוריפ  תעיבתב  ןודל  תיניינעה  תוכמסה 

' חאו "מ  עב הלמר 3  יסכנ  נ ' חאו ' םנא  ובא ג' הללאדבע  "א 1924/16  ער  : ךילה רפסמו  םש 
.רגיצנד טפושה י ' בכ ' ינפב  ןוילעה , טפשמה  תיב   : האכרע

20.4.16 : ןידה קספ  ךיראת 
.ןלוג תירמש  דיסח  לעי  אריפש , רפוע  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

.הלמרב שוג 4342 , הקלח 3 , שרגמ 104 ,  : סכנה יטרפ 

תוכמסה תלאשב  הרקיעב  תקסועה  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  תוטלחה  יתש  לע  רוערע  תושר  תשקב  השגוה  ןוילעה  טפשמה  תיבל 
.ןיעקרקמב תויוכז  ףותיש  קוריפל  העיבתב  ןודל  תיניינעה 

יניינעב יזוחמה  טפשמ  תיב  ןיבל  םולשה  טפשמה  תיב  ןיב  תויוכמסה  תקולח  תא  עבוק  טפשמה  יתב  קוחל  ( 3 () ףיעס 51(א יכ , ןייצמ  "ש  מהיב
וא שומיש  הקזחל , עגונ  העיבתב  שקובמה  דעסה  רשאכ  רמולכ , דעסה ," ןחבמ   " יפ לע  תישענ  תיניינעה  תוכמסה  תלאשב  הערכהה  .ןיעקרקמ 

תוכמסה ןיעקרקמל ," תועגונה  תורחא  תועיבת  קסוע ב" דעסה  רשאכ  םלואו , םולשה , טפשמ  תיבל  הרוסמ  תוכמסה  ןיעקרקמב , הקולח 
.יזוחמה טפשמה  תיבל  הרוסמ 

יכ עבקו  ןיעקרקמ , תועיבתב  דעסה " ןחבמ   " תא לדנה  טפושה  חתינ  לדנה , טפושה נ ' בכ ' ידי  לע  הנורחאל  ןתינש  ןיד  קספב  יכ  ןייצמ  "ש  מהיב
תויזוח תויוכזב  רבודמ  אמש  וא  תויניינק  תויוכז  תרבעהל  תובייחתהל  רשאב  הערכה  ועמשמ  שקובמה  דעסב  ןוידה  םאה   " םג ןוחבל  שי 

תיניינעה תוכמסהו  טפשמה , יתב  קוחל  ( 3 () ףיעס 51(א רדגל  הנסנכית  אל  דבלב  תויזוח  תויוכזב  ןניינעש  תועיבת  לדנה , טפושה  יפל  דבלב ."
שקובמה דעסה  ןתמ  לש  תיביטרפואה  תועמשמה  אהת  המ  דיתע , ינפ  הפוצ  טבמב  ןוחבל , שרדנ  רמולכ , .תויוכזה  יווש  יפל  עבקית  ןהיבגל 

תוכמסה זא  ןיעקרקמה , יסקנפב  הקולח  וא  הריכח  תולעב , םושיר  לע  הארוה  תמגודכ  תיניינק , תוכז  תפיכא  אהת  תועמשמה  םא  העיבתב ?
לשמל תיביטרפוא , תיניינק "  " הארוה לכ  אלל  דבלב , תויזוח  תויוכז  תרבעה  אהת  תועמשמה  םא  קוחל , ( 3 () ףיעס 51(א יפל  עבקית  תיניינעה 

.דעסה יוושל  םאתהב  עבקית  תיניינעה  תוכמסה  יזא  תויוכזה , תא  םושרל  ןתינ  אל  רשאכ 
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.תיניינק הניחבמ  הנגוע  םרט  שרגמ 104 , לש  םידדצה  ןיב  תינונכתה  הקולחהו  תויזוח , תויוכזב  רבודמ  יכ  טפשמה  תיב  עבוק  ונניינעב ,
.יזוחה םיסחיה  רושימב  הפקתה  תירוטגילבוא , תוכז  רתויה , לכל  אלא , יהשלכ , תיניינק  תוכז  הנקי  אל  העיבתב  שקובמה  דעסה  ןתמ  השעמל ,

תוכמסה ךכיפלו , העיבתה  יוושל  םאתהב  עבקית  תיניינעה  תוכמסה  יכ  ועבקב  יזוחמה  טפשמה  תיב  קדצ  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  רומאה  רואל 
.יזוחמה טפשמה  תיבל  הנותנ  העיבתב  ןודל  תיניינעה 

.תואצוהל וצ  ןיא  ןיינעה  תוביסנב  יכ  עבוקו  תיניינעה  תוכמסה  ןיינעב  יזוחמה  טפשמה  תיב  תטלחה  לע  רוערעה  תא  החוד  טפשמה  תיב 
: תכרעמ תרעה 

לחו יזוחמה  טפשמה  תיבב  ירוערע  רוריבל  וכזי  קלחש  ןפואב  תונוש , תואכרעב  הנררבתת  ףותיש  קוריפל  תועיבתש  ןוכנ  אל  תכרעמה  תעדל 
.ןיעקרקמה לש  ימושירה  םבצמ  ללגב  קר  תאזו  ןוילעה  טפשמה  תיבל  ירוערע  רוריבל 

ינפבו דיחא  ןידב  תועיבתה  הנחבתש  היה  יוארו  תועיבתה  רוריב  ךרדב  םינוש  םיניד  ליחי  ימושירה  בצמהש  ןכתיי  אל  םג  יכ  הארנ  ןכ  ומכ 
.ההז האכרע 

תוריש יחטש  תפסות  ןיגב  החבשהל  רוקמה 

ןויצל ןושאר  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "מ נ ' עב "ן  לדנ לוחכה  עוברה   24069-06-14 זכרמ )  ) "נ מע  : ךילה רפסמו  םש 
.ןתסוב הבהז  תטפושה  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

27.4.16 : ןידה קספ  ךיראת 
יבערש לאשימ  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 

.ןויצל ןושאר  שוגב 3946 , תוקלחב 179 ו-177 , םייוצמה  ןיעקרקמ  סכנה : יטרפ 

ןתוא ודעייש  תונוש  תוינכת  ולח  תוקלחה  לע  םויב 11.08.88 . ושכרנ  רשא  ןויצל  ןושארב  שדחה  היישעתה  רוזאב  תוקלח  יתש  לע  רבודמ 
.תורישה יחטש  רועיש  תא  עובקל  ילבמ  הינבה  תויוכז  תא  ועבקו  היישעתל 

.םירתיההו תוינכתה  לכב  הינבה  יחטש  בושיחל  הדיחא  הטיש  ועבקו  ורידסהש  םיחטש  בושיח  תונקת  ןפקותל  וסנכנ  םויב 23.2.92 
חטשב היישעתל  דועייב  רשאכ  ריעה , ירוזא  לכל  תוריש  יחטש  תפסות  לע  םויב 9.6.94  תימוקמה  הדעווה  הטילחה  "ל , נה תונקתל  םאתהב 

"(. תורישה יחטש  רבדב  הדעוה  תטלחה   – " ןלהל  ) עקרקה ינפ  לעמ  לש 70%  רועישב  תוריש  חטש  תפסות  הרתוה  םנוד  לעמש ל-2 
יחטש רועיש  הב  עבקנ  אל  םלואו  ןיעקרקמב  היינבה  תויוכז  תא  התניש  רשא   10/2/2/1/ צר תינכת  הרשוא  םויב 22.6.95 , ןכמ , רחאל  הנשכ 

(. " הנשמה תינכתה   – " ןלהל  ) תורישה
לטיה ללוכ  תובוח , רדעה  רבדב  הייריע " ירושיא   " תרערעמל ונתינ  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב  תויוכזה  תרבעה  םושיר  תרדסה  ךרוצל  ןיבל , ןיב 

תנשבו 1999. תנשב 1997  החבשה ,
םינושה עקרקה  ידועייל  םייברמ  תוריש  יחטש  תעיבק  התרטמש  "( ' גי תינכת   – " ןלהל ' ) גי /1/1/ צר תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  םויב 9.3.04 

, שרגמה חטשמ  לש 30%  רועישב  עקרקה  ינפ  לעמ  תוריש , יחטש  תינכתה  הריתה  םנוד , לעמ 2  םלדוגש  םישרגמב  היישעתה , רוזאב  .ריעב 
.תוירלג תפסותבו 20%  הנסחא  יחטש  תפסותב 20% 

'. גי תינכת  ןיגב  החבשה  לטיה  םולשתל  תשירד  תרערעמל  האצוה  תויוכזה  שומימ  תובקעבו  ןיעקרקמה  ורכמנ  תנשב 2009 
תוריש יחטש  רבדב  רבעמה  תארוהב  ועבקנש  הלא  לע  םיפסונ  תוריש  יחטש  הפיסוה  אל  גי ' תינכתש  איה  תרערעמה  לש  תירקיעה  הנעטה 

.ונתינש הייריע  ירושיא  םתוא  רואל  תימוקמה  הדעווה  דצמ  לטיה  תייבגב  תועינמ  רואל  רתיה  ןיב  םדוקה ," בצמה   " תא הווהמ  רשא  תנשמ 94 '
תיב םג  החד  ררעה , תדעו  םגו ע"י  רחא ) יאמש  הנומ  הקלח  לכ  ןיגב   ) םידרפנ םיעירכמ  םיאמש  ינש  ידי  לע  וחדנ  תרערעמה  תונעטש  רחאל 

: םיקומינ סמ ' רואל  היתונעט  תא  טפשמה 
ףיעסל 14(א) םאתהב  ררעה  תדעוול  תונפל  הילע  היה  ןכ  לעו  בויחה " םצע   " תא השעמל  הפקת  תרערעמה  ןוכנ –  אלה  ךילהב  הטיקנ 

.בויחה םצע  דגנכ  תונעטב  ןודל  ךמסומ  וניאש  עירכמ  יאמשל  אלו  "ב  ותה קוחל  תישילשה  תפסותל 

םוקמ ןיאו  החבשה , לטיהב  םיבויחה  תניחבל  תלבגומ  ררעה  תדעו  לש  םג  ומכ  םיעירכמה , םיאמשה  לש  םתוכמסש  ןייצ  טפשמה  תיב  ףסונב ,
םהב היוצמו  ןמזב  םילבגומ  ויה  ונתינש  םירושיאהש  םושמ  תועינמ , לכ  הרצונ  אל  טפשמה  תיב  לש  ותטישלש  םג  המ  תועינמו , קתשה  תנעטל 

תוארל ןתינ  םא  קפס  הרקמ  לכב  יכו  רושיאה  ןמזב  סכנה  לע  היהש  בוח  םולשתמ  קיזחמה  / סכנה לעב  תא  ררחשמ  אל  הז  רושיאש  הרעה 
.לטיה תייבג  תענומה  תילהנמ  החטבה  תויוכז  תרבעה  רושיאב 

איה ךכל , הביסה  גי .' תינכתמ  אלא  הדעוה  תטלחהמ  עבונ  וניא  תורישה  יחטש  תפסות  ןיגב  החבשהה  רוקמ  יכ  עבק  טפשמה  תיב  ףוסבל ,
, ןאכמ .תוריש  יחטש  הרידגה  אל  ךא  תויוכזה  תא  התניש  הדעוה , תטלחהו  תונקתה  רחאל  הרשוא  רשא  תנשמ 95 ,' הנשמה  תינכתהש 

'. גי תינכתמ  האצותכ  הפסונ  תורישה  יחטש  תפסות  הנשמה , תינכתה  לע  הלח  אל  הדעוה  תטלחהש  הדבועה  רואל 
: תכרעמ תרעה 

 . בויחה םצעל  תועגונה  תונעט  ולאו  רחאמ  עירכמ  יאמש  ינפב  ולעוה  אלש  תונעט  תאלעה  תוענומו  ררעה  תודעו  תורימחמ  הנורחאה  הפוקתב 
.דועו תישילשה  תפסותל  רבל  ןניאש  תוליעמ  תועבונה  תונעט  ועמשיי  אל  ןכ  ומכ 

.הכשמהב םסחיהל  אלש  תנמ  לע  ךרדה  תליחתמ  םיכילה  תטיקנ  םרט  דואמ  הריהז  הרוצב  ןוחבלו  לוקשל  הבוחה  הניה  רומאהמ  הנקסמ 

וא ויתויוכז  לע  ןשי  עקפנה  םאה  ןיעקרקמב –  הקזחה  תסיפתמ  םינש  רובעכ 17  העקפה  ייוציפ  תעיבת  תשגה 
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העקפה ייוציפ  תעיבת  תרגסמב  יוהיש  תנעט  העיקפמה - לש  לדחמב  רבודמש 

"מ עב הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי - יביתנ  לוסב נ ' ףל  ףאונ ח' : ת"א 13684-09-13  ךילה רפסמו  םש 
.יראווה דאיז  טפושה  בכ ' אישנה  ןגס  ינפב  תרצנב , יזוחה  טפשמה  תיב   : האכרע

.21.4.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 
' חאו הנ  ' גאחמ דיעס  "ד  וע  : עבותה ב"כ 

.הניר רפכ  תומדא  שוגב 17518 , הקלחו 5  שוגב 17534  הקלח 52   : סכנה יטרפ 
העיבתה תשגה  םויל  דעו  ןיעקרקמה  תסיפתו  העקפהה  יכילה  עוציב  זאמ  ףלחש  ןמזה  רואל  םאה  הלאשב , רתיה  ןיב  ןד  ןודנה , ןידה  קספ 

? רבע תועקפה  ןיגב  םייוציפל  עבותה  תעיבת  תא  תוחדל  ידכ  וב  שיש  רכינ  יוהיש  םרגנ  םינש ,) ךשמב 17  )
התייהש רבעשל ) "צ  עמ  ) וא נ"י תעבתנה  תאמ  העיבתה  אושנ  ןיעקרקמה  תעקפה  לע  העדוה  לביק  אל  עבותהש  וינפב  חכוה  יכ  עבק , "ש  מהיב

, הקיספה יפ  לעו  תעבתנה  לע  לטומ  רכינ  יוהישב  השגוה  העיבתה  יכ  החכוהה , לטנ  .תועקרקה  תדוקפל  ףיעס 5 ו-7  תא  דגונה  רבד  הינפל ,
.תורידנ םתלחה  תוביסנש  םירימחמ  םיאנתב  רבודמה 

לבקל השירדב  תעבתנל  הנפ  אלו  הלועפ  לכ  טקנ  אל  אוה  עדיש  זאמ  םלוא , תמא , ןמזב  העקפהה  לע  עדי  אוה  יכ  דיעה  עבותה  יכ  עבקנ , דוע 
.עבותה לש  ויטעב  םרגנש  יביטקייבוס  יוהישב  רבודמש  רבדה , תועמשמ  .העקפהה  לשב  םייוציפ 

, ןיעקרקמב הקזחה  תסיפת  זאמ  ףלחש  ברה  ןמזה  חכונל  דבכ , יתייאר  קזנ  הל  םרג  העיבתה  תשגהב  רכינה  יוהישה  יכ  תעבתנה  תנעט  תא 
לע הלביקש  תויזוחהו  תויפסכה  תויובייחתהב  עוגפל  אלש  תנמ  לע  ןכלו  העקפה , ייוציפ  םיעיגמ  עבותל  יכ  העדי , תעבתנה  ןכש  "ש  מהיב החד 

.טפשמה תיב  תפוקב  םייוציפה  םוכס  תא  דיקפהל  התמזוימ  התייה  הלוכי  המצע ,
שי עבותב  ץוענ  רשא  יביטקייבוסה  יוהישה  לשב  אסיג , ךדיאמו  תעבתנה  לש  יוהישה  תנעט  תא  תוחדל  שי  אסיג , דחמ  יכ , עבקנ , תאז  רואל 

.תיביר אללו  דבלב  הדמצה  ישרפה  ףוריצב  רבעה  לש  תועקפה  ןיגב  םייוציפ  עבותל  קוספל 
: תכרעמ תרעה 

העיבקה תובקעב  ןיעקרקמ , תעקפה  לע  תונשייתהה  קוח  תא  הליחהש  רודירא "  " תכלהל םירחואמה  ןידה  יקספמ  דחא  וניה  הז , ןיד  קספ 
.ךכל ךרעיהל  שיו  תונשייתה " ו" יוהיש "  " גוסמ תונעט  הרגשכ  תולעומ 

וינפב חכוהש  יוהישהמ  האצותכ  קזנ  םרגנ  אל  תושרל  יכ  ענכתשהו  הלקמ  השיגב  יוהישה  תנעט  תא  ןחב  טפשמה  תיב  ןנד  הרקמה  תאזםע ,
.יוציפ תלבק  לילכ  ענמ  אלו 

םושיר יכרצל  טירשתל  הקולח  טירשת  ןיב  הנחבהה 

' חאו הרומז  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ןומימ נ ' הזילעו  ינס   584/15/41 סמ ' ררע  ךילה : רפסמו  םש 
.ןליג - ירויפיטנומ ןורש  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  זכרמ , זוחמ  הינבו –  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

28.3.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 
.רציפש רימא  סלג , לאינד  "ד  הוע םיבישמה : .ןהכ ב"כ  השמ  "ד  הוע םיררועה : ב"כ 

.ןיוצ אל  סכנה : יטרפ 
תנעטל .ר  " צת תימוקמה  הדעוה  הרשיא  םויבו 10.11.2015  ןיעקרקמל , רשקב  הקולח  טירשת  תימוקמה  הדעוה  הרשיא  תנשב 1995 

.ורשאל תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  ררע  שגוה  ןכלו  תנשמ 1995  הקולחה  טירשת  תא  םאות  וניא  "ר  צתה םיררועה 
: העבקו תובישמה  ידי  - לע התלעוה  רשא  תוכמס  רדעה  תנעטב  הנד  ררעה  תדעו 

: םיכילה ינש  ללוכ  תועקרק  לש  דוחיאו  הקולח  וניינע  רשא  הינבהו  ןונכתה  קוחב  קרפ ד '
ותמאתה תאו  הקולחה  טירשת  תא  תרשאמה  איה  תימוקמה  הדעוה  הקולח ." טירשת   " רושיא לש  ךילה  .ב  " ותה קוחל   137 ס ' ינונכת - ךילה 
.הקולחה טירשת  לע  םילעבה  לכ  תמיתח  תשרדנ  אל  הז , הרקמב  שרגמ ."  " הנוכמה השדח  תינונכת  הדיחי  רצוי  הז  ךילה  .הרשואש  תינכתל 
ינשב הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 140  חכמ  ררע  תוכז  תמייק  ינונכתה  ךילהל  סחיב  .יניינקה  ךילהב  יולת  וניא  רשא  יאמצע  ךילהב  רבודמ 

הדעוה הרשיא  רשאכ  ינשה , .ררעה  תדעו  ינפל  רורעל  עקרקה  לעב  יאשר  זאו  טירשת , רשאל  תימוקמה  הדעוה  הבריס  רשאכ  דחאה , םירקמ :
.רורעל עגפנ  ומצע  האורה  יאשר  זאו  הרשואש , תינכתמ  הייטס  םושמ  וב  שיש  טירשת  תימוקמה 

טירשת  " הנוכמה טירשתל  ךפוה  הקולח  טירשת  ותוא  ותרגסמבו  ינונכתה  ךילהה  לש  וכשמה  וניה  הז  ךילה  .ב  " ותה קוחל   141 ס ' יניינק - ךילה 
הדעוה ידי  - לע רשוא  טירשתה  יכו  הרשואש  תינכתה  תא  םאות  טירשתה  היפל  תימוקמה , הדעוה  "ר  וי תמיתח  תא  לולכל  וילעו  םושיר " יכרצל 

" םושירל רשכ   " תמיתח ללוכ  אוה  רשאכ  ןכו  תימוקמה  הדעוה  "ר  וי תמיתח  תא  ללוכ  אוה  רשאכ  ןיעקרקמה  יסקנפב  םשריי  "ר  צתה .תימוקמה 
"ב- עשת םושירו  לוהינ  תונקתב  טרופמכ  םיפסונ  םיכמסמ  םג  םישרדנ  םושירה  תלועפ  ךרוצל  .םידדומה  תדוקפ  "י  פע תודידמה  תקלחמ  ידי  - לע

.ןיעקרקמה ילעב  לכ  תמיתח  תשרדנ  הז , הרקמב  . 2011

הלועפ הניא  יניינקה , ךילהב  ןושארה  בלשה  הווהמה  "ר , צתה לע  תימוקמה  הדעוה  "ר  וי תמיתח  לש  הלועפה  יכ  ררעה , תדעו  ידי  - לע עבקנ 
, תאז םע  דחי  .תימוקמה  הדעוה  ידי  - לע "ר  צת רושיא  לש  ךילה  עבוק  וניא  קוחה  ןכ , ומכ  .ררעה  תדעול  הילע  ררע  תוכז  הנקמ  קוחהש 

תדעו לש  התוכמס  תלאש  םג  ןכל , .הטלחה  התואב  "ר  צתה תאו  הקולחה  טירשת  תא  רשאל  תוגהונ  תוטעמ  אל  תוימוקמ  תודעו  הקיטקרפב 
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.הרורב הניא  הזכ  ררעב  ןודל  ררעה 

טירשתב תעצומה  הקולחב  שדחמ  ןודל  תשקבמ  תימוקמה  הדעוהש  לככ  טלחוהו : תימוקמה  הדעוה  לש  החתפל  קיתה  רזחוה  ךכיפל ,
לע .טירשתה  תא  תולתהל  וא  תונשל  לטבל / תכמסומ  תימוקמה  הדעוה  .הקולח  טירשת  לע  רושיאל  השקבכ  וב  ןודל  הילעש  ירה  הקולחה ,

.ררעה תדעול  ררע  תוכז  םידדצהמ  ימל  תמייק  תימוקמה  הדעוה  תטלחה 

טירשת רושיא  לע  האילמ  תטלחה  תשרדנ  יכ  הרובס  הניא  תימוקמה  הדעוהו  דבלב  "ר  צת לע  תימוקמה  הדעוה  "ר  וי תמיתח  תשקבתמש  לככ 
ינפב אלו  ךכל  תוכמסומה  תואכרעה  ינפב  תושעיהל  הכירצ  תילהנימה  הלועפה  תפיקת  הזכ , הרקמב  .ר  " צתה לע  "ר  ויה םותחיש  ירה  הקולח ,

.ררעה תדעו 

"ר צתו הקולח  טירשת  םיכמסמה  ינש  ןיבו  םיכילהה  ינש  ןיב  היוארה  הנחבהה  תא  ךורעל  אבהל  דיפקהל  תימוקמה  הדעוה  לע  יכ  ןיוצ , דוע 
.קוחה תוארוהל  םאתהב  הלא , םיכמסממ  דחא  לכל  סחיב  םימיאתמה  םיכילהה  תא  םייקלו 

: תכרעמ תרעה 
ףותיש קוריפ  לש  ךרדב  העיבתב  םינופ  םהיסכנ , לש  הקולחה  ךרד  לע  םיתמעתמש  םיצינ  תויוכז  ילעב  וב  םוקמב  הטוש  לגעמ  םייק  םיתיעל ,
ףא תאזו  תושרה  ידי  לע  רשואמ  הקולח  טירשת  ול  איצמהל  ןיעב  הקולח  לש  ךרדב  ףותישה  קוריפל  יאנתכ  םתוא  חלוש "  " טפשמה תיבו 

.תשקובמה הקולחה  ךרד  לש  תקולחמ  התואב  קוידב  םה  םילקתנ  רומאכ  הקולח  טירשת  לש  רושיא  שקבל  םה  םישגינש  תעבש 
תיבב ףותישה  קוריפ  תעיבתמ  קלחכ  תונקת  תנקתהב  ןיעב , הקולח  לש  ךרדב  ףותיש  קוריפל  םיללכ  תריצי  ונייצש  יפכ  וניה  רומאל  ןורתפה 

.טפשמה

197 יפל ס    ' יוציפ  ירב  םניא  םיילאיצנטופ - תוחוקל  םוצמצו  ירוטוטטס  וניאש  םייק  שומיש  לוטיב 

' חאו ןולוח  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב ןוזמו ) קלד  תקפסא   ) םירייסה  95189/07/ לח ררע   : ךילה רפסמו  םש 
.לייא תליג  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה –  ילטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

17.4.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 
.ובנ רה  יבצ  ןמטכורפ ו- ףסוי  "ד  הוע תובישמה : ב"כ 

.ןויצל ןושאר  ףלחמל  העבשה  ףלחמ  ןיב  יברעמה , ודצמ   4 סמ ' ךרדל  ךומסב  תמקוממה  קלד  תנחת   : סכנה יטרפ 
תולעב תוררועה , ושיגהש  "ה-1965  כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  העיבת  תוחדל  תימוקמה  הדעוה  תטלחהב  ררעה  לש  וניינע 

"(. תינכתה  – " ןלהל " ) םילשורי תורדש  רשג   " תינכת ח/490 לש  הרושיא  תובקעב  םירייסה ,"  " קלדה תנחת  היוצמ  םהילע  ןיעקרקמב  תויוכזה 
ןולוחב היישעתה  רוזאל   4 סמ ' שיבכמ  השיגה  ךרדמ  הקותינ  ע"י  הנממו , הנחתל  תושיגנב  יטירק  יונישל  תמרוג  תינכתהש  ונעט  תוררועה 

וניאש ןפואב  תינכתה , לש  העונתה  חפסנב  הנחתל  רבעמ  לא  שיבכמ 44  העונתה  תצאה  ביתנ  תטסה  "י  עו השיגה ,)" ךרדו  רוביחה   – " ןלהל )
"(. העונתה חפסנב  העיגפה   – " ןלהל  ) הילא השיג  רשפאמ 

לע .תינכתה  רושיא  ברע  תירוטוטטס  םירשואמ  ויה  השיגה  ךרדו  רוביחה  יכ  וחיכוה  אל  תוררועה  יכ  העבקב  ררעה , תא  התחד  ררעה  תדעו 
ךרדב רבודמ  יכ  חכוה  אל  יכ  השיגה , ךרדו  רוביחה  תא  הלטיבש  איה  תינכתה  אל  יכ  עבקנ , "ב  ויכו תומדוק  תוינכת  תודידמ , "א , צתב ןויע  סיסב 

.ךרד םניאש  םירחא  םידועייל  חטשה  תא  ודעיי  רבכ  תומדוק  תוינכת  יכו  תיקוח 
ףיעס 197. יפל  תעגופ  תינכתכ  בשחת  אל  תירוטוטטס , הניחבמ  ןגועמ  וניאש  ויעקרקמב  שומיש  תושעל  םדאמ  תענומה  תינכת  יכ  עבקנ ,

ירה תינכתה , לש  לוחכה " וק  ץוחמ ל" םג  העונת  ירדסה  לש  בחר  טבמ  גיצמ  העונתה  חפסנש  םגה  יכ  עבקנ  העונתה , חפסנב  העיגפל  רשאב 
רפסמ םוצמצ  ךכ  "י  עו העונתה  לש  תובלתשהה  תדוקנ  תטסה  ףסונב , .הלש  לוחכה " וק  ץוחמ ל" תוארוה  ןתיל  תינכת  לש  החוכב  ןיאש 

רתיה ןיב  עבקנש  יפכ  ףיעס 197 , יפל  העיבת  תליע  הדילומ  הניא  םילאיצנטופ , םישמתשמכ  םהמ  תונהיל  הלוכי  קלדה  תנחתש  םיעסונה 
.ןהכ ףסוי  הרדח נ ' "ק  מו "מ 10510/02  רבב

.החדנ ררעה  רבד  ףוס 
: תכרעמ תרעה 

יפ לע  םייוציפה  תועיבת  תא  וכפהש  ןוילעה  טפשמה  תיב  ינפלמ  תונורחאה  םינשב  וקספנש  תוכלה  לש  תדבוכמ  הרוש  תבלשמ  וז  הטלחה 
תכרעמה תעדל  דועו .  דועו  ירוטוטטס  ןונכת  ןיגב  קרו  ךא  יוציפ  ןתמ  ילכלכ , קזנ  ןיגב  יוציפה  םוצמצ  ןוגכ :  התמ ," תוא   " ידכל טעמכ  ףיעס 197 

". ךלמה ךרד   " איהש הקיקחה  ןוקית  ידי  לע  תויהל  רומא  ותושעל  טלחויש  לככ  םוצמצש  יוארה  ןמ 
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