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הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

ילמנ תרבח  ררע 6049/16   ; באוי הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב לארשיל  למשח  תרבח  ררע 6001/16   : ךילה רפסמו  םש 
דודשא

דודשא הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  םיסכנ נ ' חותיפ 

לשניו דעילא  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  םורד  זוחמ  הינבלו  ןונכתל  תיזוחמ  ררע  תדעו   : האכרע

רומ רואו  ןריב  תנע  "ד  הוע ררעבו 6094/16  םולשבא   ימתו  סגרופ  ריאמ  "ד  הוע ררעב 6001/16  תובישמה : : 9.6.16 ב"כ  הטלחה ךיראת 

 

תורשע ךסב  ןעטנ  החבשה  לטיהב  בויחב  קסוע  דודשא ,) למנ  ררע  ןלהל :  ) ררע 6094/16 דחאה , ררעה  תדעו  ינפב  דחואמב  ונודנ  םיררע  ינש 
לטיהב בויחב  קסוע  תיפצ ,) תנחת  ררע  ןלהל :  ) ררע 6001/16 ינשה , .דודשאב  למנ  תמקה  הרידסמה  "א 13ב/1/2/א ,' מת ןיגב  ינוילמ ₪ 

". תיפצ  " הנוכמה חוכ  תנחת  תמקה  תרשפאמה  "א 10/ב/10 , מת ןיגב  ינוילמ ₪  תואמ  ךסב  ןעטנ  החבשה 
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תינכתל קרו  ךא  סחייתמ  הז  חנומ  תוררועה , תטישל   ". תטרופמ תינכת  חנומה " תונשרפ  רדג  איה  הז  קיתב  תקולחמה  אושנ  הלאשה 
ראתמ תינכת  ללוכ  הז  חנומ  ןיא  וז , הטישל  תטרופמ ." תינכת   " ותרתוכש קוחל , ןמיס ד  קרפב ג ' יוצמה  "ב , ותה קוחל  ףיעס 69  יפל  תטרופמ 

לטיה תובגל  תוכמס  לכ  ןיא  ךכיפלו  תטרופמ " תינכת   " תויהל הלוכי  הניא  תיצרא  ראתמ  תינכת  יכ  ןעטנ , ןאכמ  .קוחל  ףיעס 49  יפל  תיצרא 
לש תוארוה  תללוכה  תינכת  לכל  סחייתמכ  תטרופמ  תינכת  חנומה  תא  שרפל  שי  יכ  תובישמה , תורובס  תאז , תמועל  .הז  בצמב  החבשה 
בייחל שי  הניגב  תטרופמ " תינכת   " רדגב איה  תטרופמ , תינכת  לש  תוארוה  תלעב  תיצרא  ראתמ  תינכת  םג  יכ  ןעטנ , ןאכמ  .תטרופמ  תינכת 

תרזגנ תאז  ותדמע  .םינודנה  םיררעה  תובישחו  תובכרומ  רואל  השקבתה  ותדמעש  "ש  מעויה םג  ףרטצה  וז  הדמעל  .החבשה  לטיהב 
תוטרופמה תמר  לע  וניה  הז  ףיעסב  שגדה  היפל , הנקסמל  הליבומה  תישילשה , תפסותב  תינכת "  " חנומה תרדגה  לש  תיתילכת  תונשרפמ 

.תוינכתה גרדמב  המוקימ  לע  אלו  תינכתה  לש 

תוכלהל תוסחייתה  ךותו  תועיבת 197  הקולחו , דוחיא  תינכת  תמגודכ  םינוש  םיטביה  תוברל  הבחרהב  םידדצה  ינועיטב  הנד  ררעה  תדעו 
אתא נ' תירק  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  "מ 4479/14  רבב ןיינעב  םש  דמועו  יולתה  ךילהל  ןכו  הנורחאל  ןוילעה  טפשמה  תיבב  ונתנש 

תא הפידעה  ררעה  תדעו  םידדצה  ינועיט  תניחב  רחאל  יכ  הרצקב  ןייצנ  .הטלחהב  םש  רומאל  םיארוקה  תונפהל  דבכתנו  "מ , עב זג  זפ 
תפסותה תוארוה  ןיינעל  שרפל , שי  תטרופמ " תינכת   " חנומה תא  היפלש  הלשממל , יטפשמה  ץעויהו  תובישמה  ידי  - לע תעצומה  תונשרפה 

.תיצרא ראתמ  תינכתב  רבודמ  םא  םג  היינב , רתיה  קיפנהל  ןתינ  החוכמו  תטרופמ  תוארוה  תללוכה  תינכתכ  תישילשה ,

לולכמכ "ב  ותה קוח  תוארוה  תאירק  יכ  הנעטה  אלא  אדירג , ינושלה  טביהה  וניא  תוררועה  ןועיטב  קזוחהש  המוד  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  הליחת 
.קוחל ףיעס 69  יפל  תינכת  אוה  תישילשה , תפסותב  תטרופמ " תינכת   " חנומה תנווכ  יכ  איהו  דבלב  תחא  הבוט  תינשרפ  תורשפאל  האיבמ 

תונשרפב תמיוסמ  הכימת  תססבמ  ולוכ  קרפ ג ' תאירקו  הינבהו  ןונכתה  קוחב  עבקנש  יביטמרונה  גרדמה  תניחב  יכ  ןכא  הארנ  הז  , טביהב 
ףיעסבש תטרופמה  תינכתב  םייתסמו  תויצרא  ראתמ  תינכתמ  ליחתמה  יביטמרונ  גרדמ  רצוי  תונושה , תוינכתב  קסועה  קרפ ג ,' .תוררועה 

דגנ האר  קקוחמהש  ריבס  ןאכמו  תישילשה  תפסותה  תקיקחל  םדק  הז  הקיקח  רבד  .רתויב  ךומנה  יביטמרונה  דמעמב  תינכתה  איהש  , 69
תיללכה התילכתו  הקיקחה  הנבמ  יכ  ןועטל  ןתינ  אל  ררעה  תדעו  תעדלש  אלא  .תישילשה  תפסותה  תוארוה  תא  רשאל  ואובב  הז  חנומ  ויניע 

תבייחמ תוינושל , תויורשפא  רפסמ  תומייק  רשאכ  קוח , רבד  תונשרפ  .הקיקחה  תילכת  תא  ןוחבל  ילבמ  תאזו  תמיוסמ , תונשרפ  בייחמ 
לוקיש אוה  תיעמשמ ) דח  ןושל  תלוז   ) ינשרפה ךלהמב  םיוסמ  לוקיש  יכ  תירוירפא  עובקל  ןתינ  אלו  םילוקיש , ןיב  הערכה  רעצמל  וא  הינומרה ,

.הקיקחה תילכתל  ררעה  תדעו  השרדנ  רומאה  עקר  לע  .עירכמ  ידעלב 

, ןונכתה יונישהמ  תילכלכ  הנהנה  תא  החבשה  לטיהב  בייחל  המגמהו  הקיקחה  לש  תיללכה  התילכת  יכ  ררעה , תדעו  הנייצ  ךכל  רשקהב 
תינונכת ךרדב  לועפל  הטלחהה  םצע  ירה  תוררועה , ידי  - לע תעצומה  תונשרפ  לבקתתש  לככ  .תובישמה  תונשרפב  התעדל , םיכמות ,

, קזח םזי  םירבדה  עבטמ  אוהש  תינכתה , םזי  קיפי  ךכב  .החבשהה  לטיהמ  רוטפל  השעמל , הכלה  איבת , םייצראה  ןונכתה  תודסומ  תועצמאב 
לש תיללכה  התילכת  יכ  הרבס  אל  ררעה  תדעו  רומאה  רואל  .החבשה  לטיהמ  תובח ) יא  וא   ) רוטפ ןהו  ןונכתה  ןמז  רוציק  ןה  לופכ –  חוור 

לש יבלש  דח  ךילהב  ותמלשהו  תיצראה  הצעומה  תטלחהב  ינונכתה  ךילהה  תריחב  תועצמאב  היפלש , תינשרפה  תורשפאב  תכמות  הקיקחה 
.החבשה לטיהמ  תוררועה  תא  רוטפל  ידכ  שי  תטרופמ , "א  מת

ןוצרה עקר  לע  שרפל  שי  תינכת ,"  " חנומה םוצמצ  תא  יכ  הקיסהו  ףיעסה  ןושל  תונשרפל  ררעה  תדעו  הרזח  וז  תיטרקנוק  תילכתב  בשחתהב 
.החבשה םושמ  ןהב  תוארל  אלש  שקיב  קקוחמה  רשא  טשפומו , יללכ  הובג , יביטמרונ  דמעמ  תולעב  תוינכתמ  החבשה  לטיה  תייבג  עונמל 

שרפל שי  תטרופמ  תינכת  חנומה  תא  היפלש  תובישמה , תנעט  תא  דואמ  קזחמ  ררעה  תדעו  תעדל  הז  יתילכת  חותינ  תאז , תמועל 
ףיעסה תילכת  תגשומ  תטרופמ " תינכת   " חנומל וז  תונשרפב  .היינב  רתיה  קיפנהל  ןתינ  החוכמ  תינכת  השבוג  וב  הרקמ  לכ  ללוככ  הבחרהב 

.תיטרקנוק החבשה  התוא  שבוגת  רשאכ  הבגי  החבשהה  לטיה  הקיקחהו – 

ראתמה תוינכת  ןיגב  החבשה  לטיהב  בייחל  הבוחו  ןתינ  יכ  עבקנו  תוררועה  תדמע  התחדנ  המצע  הטלחהב  טרופמכ  בחרנה  ןוידה  חכונ 
.םיררעה אשומ  תוטרופמה 
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