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רמאמ
? םישכורה לע  ןגמ  םנמאה  רכמה - קוח  ןוקית 

ןיקוז ןרקו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 
 

"ו-2016. עשתה (, 87 סמ ' ןוקית  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קו  ח

.העש תארוהו   85 סמ ' ןוקית   – 2.2016 סמ ' ןיעקרקמ  יוסימ  עוציב  תארוה 

"ו-2016. עשתה יוניבו ,) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניבו יוניפ  קוח  תעצה 

2016  - "ו עשתה ןוקית , ) ( ) הינח תומוקמ  תנקתה   ) הינבו ןונכתה  תונקת 

"ו-2016. עשתה ןוקית ,) ( ) תוריד ישכור  לש  תועקשה  תחטבה  ( ) תוריד  ) רכמה קוח  ריכזת 

.יושירה יכילה  לש  יתועמשמ  רוציקל  תונקתה  לע  םתח  רצואה  רש 

.רומישלו חותיפל  היינבל , תבלושמה  תיצראה  ראתמה  תינכת  "א 35 , מתל ןושארה  ןוקיתה  רשוא 

.טופיש לובגל  ןונכת  בחרמ  ןיב  המאתהה  ךילה  רוציקו  לועיי  - םירדסהה קוחל   16 עס ' ןוקית 
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.יפותיש בשומ  וא  ץוביק  םהש  םייאלקח  םיבושיב  םירוגמה  תקלחב  םירוגמל  תויוכזה  תעיבק 

.הדועיי הנשתש  תיאלקח  עקרק  ירכוחל  ףסונה  יוציפה  הבוג  רבדב  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה  רושיא  רבדב  העדוה 

.תיאמצע תימוקמ  הדעווב  ןורשה  דוה  תימוקמה  הדעווה  תכמסה  רבדב  העדוה 

.רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  תימואל  תיתשתל  תינכת  תרבעה  רבדב  העדוה 

.ונוא תיירק  םוחתב  םיירוביצ  םינוינח  תינכתה : םש  , 508-0245647 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

 

הקיספ ינוכדע 
תועקפה

 

תפוקת תא  ךיראהל  אלש  טילחה  ןוילעה  טפשמה  תיב    - הווקת חתפ  תייריע  רודירא ז"ל נ ' דראודא  חונמה  ןובזע  "א 1595/06  נד
". רודירא  " תכלה תלוחתל  רבעמה 

 

ףותיש קוריפ 

? םיפתושה ןיב  םיקזנה  תא  םיקלחמ  דציכ    - עשומב עקרקב  העקפה   '- חאו ביצי  ידור  נ ' חאו ' םורמ  ילא  ע"א 61117-10-15 

גרוח שומיש 

שומישל רתיהל  םיאנתה   -' חאו זכרמ  זוחמ  הינבו , ןונכתל  תיזוחמה  ררעה  תדעו  נ ' חאו ' רירפצ  תירוא   53288-10-15 זכרמ )  ) "מ תע
.םירוגמ תנוכשב  םידלי  ןגל  גרוח 

היינבו ןונכת 

 – ' חאו היינבו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  לש  םיינורקע  םיאשונל  הנשמה  תדעו  "מ נ ' עב םיסכנ  וטסוג  .ג.נ.א   11624-04-15 זכרמ )  ) "מ תע
.היינבהו ןונכתה  קוחל  ב )  ) 97 ס ' תדקפומ - תינכת  יפ  לע  אלש  רתיה  ןתמ 

 

החבשה לטיה 

, קתשה תוכמתסה , ןוגכ  תונעטב  ןודל  ררעה  תדעוו  תוכמס  םילשורי - הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  לאפר נ ' םולש   381/15 סמ ' ררע 
.ב " ויכו תועינמ 

 

החבשה לטיה 

"א 38 מת תעפשה  החבשה , לטיה  תמוש  תכירע  ןפוא    - ןג תמר  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' ןיצ  ןור   85143/13/ גר סמ ' ררע 
.ןיעקרקמה יווש  לע  האצקהה  תלבטו 
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ןיקוז ןרקו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ            

 

תרגסמב תויוכז  ושכר  רשא  םישכור  ברקב  הלחה  הרעסה  .הנידמב  הלטלטל  ומרג  רשא  תורעס , וניתוזוחמ  תא  ופחס  םינורחאה  תועובשב 
תא ושכר  רשא  ןיעקרקמ , ישכור  לש  םחתפל  דע  הלגלגתהו  הצובקה  תנגראמכ  "מ , עב "ן  לדנ יטיס  רוא  תרבח  תועצמאב  השיכר , תצובק 
ילבמו ללכב , םא  בורק , ינונכת  קפוא  אלל  תועקרק  ושכר  רשא  "מ , עב היינבל  תויאלקח  תועקרק  קווישל  המדא  תרבח  תועצמאב  ןיעקרקמה 

.םפסכ תא  וחיטבהש 

ישכור לע  ןגהלו  רומשל  ודעונשו  הביצפח  תיישרפ  תובקעב  וקקוחש  קוחב , תומייקה  תונגהה  ףא  לע  יכ  הדבועה  התלעו  הפצ  הרעסה  תובקעב 
( תוריד  ) רכמה קוח  תועקשה  תחטבהל  רכמה  קוח  ו- תוריד ,)" רכמה  קוח  : " ןלהל  ) 2016 "ו - עשתה תוריד ,)  ) רכמה קוח  אמגודל  תוריד 
קוחה יכ  רמול  ןתינ  קוחה ,))"  " ןלהל וארקי  םיקוחה  ינש   ) םהינוקיתו םהיתופסות  לע  "ה-1974 , לשת תוריד ,) ישכור  לש  תועקשה  תחטבה  )

רמאמב .םינושה  םיבצמהו  תואקסעה  יגוס  לכב  םישכורל  הנגה  קינעמ  וניאו  תירשפא  העיגפ  לכ  ינפמ  םישכורל  האלמ  הנגה  קינעמ  וניא  ןידע 
.ךשמהב ריבסנ  תאזו  שכורה , תבוטל  תלעופ  חרכהב  אל  האלמ  הנגה  יכ  ןיוצי  רגסומ 

, תוריד רכמה  קוח  ןוקיתל  העצה  םוימ 28.02.2016 , ריכזת , םסרופ  םייקה , קוחב  ואצמנש  תונוקלה  חכונלו  רוא  לבנע  תשרפ  תובקעב 
.תוריד ישכורל  רתוי  בחר  הנגה  סיסב  רוציל  ותילכתש 

תתל דעונ  ינכרצ , קוח  ותויהב  קוחהו , רכומה  תבוטל  רכומל , שכורה  ןיב  םייתועמשמ  תוחוכ  ירעפ  םנשי  יכ  החנהה , תדמוע  העצהה  סיסבב 
םיינכרצ םיניד  תקיקחב  הרטמה  יכ  רמאנ , ריכזתל  רבסהה  ירבדב  .תינויווש  הניא  תיזוחה  תכרעמה  וב  םוקמ  תושדח , תוריד  ישכורל  הנגה 

יכ קפסה , לע  העפשהו  חוקימ  תלוכי  ןיא  ללכ , ךרדב  ןכרצל , יכ  איה  החנההשכ  קפסל , ןכרצה  ןיב  הלאה  תוחוכה  ירעפ  תא  םצמצל  תוסנל  איה 
םילבקמ הלא  םירבד  .הקסע  לש  תובכרומ  םע  דדומתהל  ותלוכי  ףא  ךכו  רתוי  ןטק  ןכרצה  לש  ילכלכה  וחוכ  יכ  םידדצה , ןיב  עדימ  ירעפ  םימייק 

.הריד תשיכרל  הקסעכ  הלודגו  תיתועמשמ  הקסעב  ףקות  הנשמ 

: ןמקלדכ רכומה  לע  תולחה  תובוח  רפסמ  ףיסוהל  ריכזתב  עצומ  רומאה , רואל 

םוזיל ותנווכבש  םייוניש  ןוגכ  הרידב , שומישה  לע  שממ  לש  העפשה  ול  תויהל  יושעש  עדימ  רכמה , הזוחב  רבכ  שכורה , ינפב  גיצהל   .1
ובש שרגמב  םילבוגה  םישרגמל  תוסחייתמה  ודקפוה  וא  ורשואש  תוינכת  הרידה , ובש  ןיינבה  לע  וא  הרידה , לע  הלחה  תינכתב 

.הרידה

תלבקל יופצ  דעומ  רכמה  הזוחב  עבקנ  םא  אלא , הרידה , רובע  הינב  רתיה  תאצוה  םרט  הרידה  תא  רוכמל  הריד  רכומ  לע  רוסאל   .2
שכורה יאשר  זא  יכ  רומאכ , הינב  רתיה  לבקתי  אל  םא  .הינבה  רתיה  תלבק  דעומב  יולת  וניאש  הריסמ  דעומ  עבקנ  וא  הינב , רתיה 

דעומה רכמה  הזוחב  עבקי  אל  םא  יכ  עובקל  עצומ  דוע , .ךכ  לשב  רחא  דעס  וא  יוציפ  לכל  יאכז  היהי  אל  רכומהו  רכמה  הזוח  תא  לטבל 
לטבל רתיהה , תאצוהל  םדוק  יאשר , היהי  שכורה  רתיהה  , תאצוהב  יולת  וניאש  הרידה , הריסמל  דעומ  וא  הינב , רתיה  תלבקל  יופצה 

, רכמה הזוח  יפ  לע  ול  םלישש  םיפסכה  לכ  תא  שכורל  בישי  רכומה  רומאכ , תוביסנה  בקע  םכסהה  לוטיב  לש  הרקמב  .רכמה  הזוח  תא 
.הדמצה ישרפה  תפסותב 

, םימי הרשע  לע  הלוע  הניאש  הפוקתל  השיכר , תשקב  תרגסמב  המגודל  הריד  תשיכרל  תידעלב  תוכז  םדאל  ןתנש  רכומ  לע  רוסאל   .3
.םדא ותואל  הרידה  תריכמ  יא  לשב  הריד , התוא  ריחממ  לע 0.1%  הלועה  םוכס  תובגל 

ןיינבב השעיש  יתוהמ  יוניש  לש  הרקמב  ךכ  .שכורה  יפלכ  ויבויח  רחא  אלימ  אלש  ימכ  רכומה  תא  וארי  ןמייקתהב  רשא  תוביסנ  תעיבק   .4
.שכורה יפלכ  ויבויח  רחא  אלימ  אלש  ימכ  בשחי  רכומה  טרפמב  ראותמהמ  םיפתושמה  םיחטשב  וא 

, םרובע רחבש  לוהינה  תרבח  םע  תורשקתהה  הזוח  םויסל  איבהל  ףתושמה  תיבה  יגיצנ  לש  םתוכז  תא  ליבגהל  יאשר  היהי  אל  רכומ   .5
דומעת רומאכ  הלבגמה  יכ  עובקלו  הפוקתה  תא  רצקל  עצומ  דוע  .לוהינה  תפוקת  תליחת  םוימ  םינש  שולש  לע  הלועה  הפוקת  ךשמל 

תאלעהל תורשפאה  תא  לוהינה  תרבח  םע  ןושארה  תורשקתהה  הזוחב  ליבגהל  עצומ  ףסונב  , .דבלב  םייתנש  לש  הפוקת  לע 
.תורשקתהה תפוקת  ךלהמב  קזחתמל  םיעיגמה  םימולשתה 

ףילחהל אב  ןוקיתה  .רכומל  ומלושיו  הרידה  ריחמב  ןאולמב  וללכי  תואצוהה  תויטפשמ , תואצוהב  תופתתשה  שכורמ  שורדי  אל  רכומ   .6
.שכורל "ד  הוע ןיב  אלמ  קותינ  עובקלו  תוריד  רכמה  קוחל  ןוקיתב 7  עבקנש  תא 

תשרפ תוצצופתה "  " רואל הלע  םייקה  קוחה  ןוקיתב  ךרוצה  רשאב  הב ," ץוקו  הילא   " םלואו םישרדנ  ןכא  םיעצומה  םינוקיתהמ  קלח  יכ  קלוח  ןיא 
, םיעצומה םינוקיתה  תוברל  קוחה , השיכר , תוצובק  תרגסמב  השיכר  לש  םיבצמב  ללכ  םיקסוע  םניא  קוחל  םיעצומה  םינוקיתה  ךא  רוא , לבנע 

.םילבלובמו םיפושח  ורתווי  ףאו  םירתונ  םהו  םהילע  ןגמ  וניאו  השיכר  תוצובקב  ללכ  קסוע  וניא 

תמדקומ הריכמב  השיכר  .טרפנו  םישכורה  בצמ  רופיש  חרכהב  וניא  ןהמ  אצויה  לעופה  רשא  תונגה  םיקינעמ  םיעצומה  םינוקיתה  ןכ , לע  רתי 
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ןוקיתהש לככ  םלואו , .הרידה  ןיגב  תמלושמה  הרומתה  תא  תיתועמשמ  התיחפה  יאקנב , יוויל  ףאו  תינכת  רושיא  הינב , רתיה  תאצוה  םרטב 
.תמדקומ הריכמב  ושכרי  רשא  םישכורל  החנה  ונתי  אל  חרכהבו  תמדקומ  הריכמב  תוריד  רוכמל  ולכוי  אל  םירכומה  ףקותל , סנכי  עצומה 

ןיגב םלתשמה  השיכרה  סמ  הלעי , הרידה  ריחמ  יכ  לעופב  ותועמשמ  תויטפשמ , תואצוהב  תופתתשה  שורדי  אל  רכומ  יכ  הדבועה  דועו , תאז 
רכומה ןיב ב"כ  אלמ  קותינ  רצונ  ןכו  רכומה  תואצוה  תא  הלעמה  רבד  רתוי , הלודג  תוברע  איצוהל  שרדיי  רכומה  המאתהב , לדגי  הרידה 

.שכורה תבוטל  לעופ  חרכהב  וניא  רשא  שכורל ,

ופוסב עגפיש  ימו  ריחמה  תא  ולעי  לוהינ  תורבחש  ךכל  םורגל  לולע  לוהינה , תרבח  םע  תורשקתהה  תפוקת  רוציק  לוהינה , תרבח  יבגל  ףא  ךכ 
.םישכורה ויהי  רבד  לש 

הלולע םוי  לש  ופוסב  רשא  םישכור  לע  רתי  תנגהב  לובג  םיצוח  אל  יכ  אדוול  שי  םלוא  םיכרובמו  םישרדנ  םניה  םייונישהמ  קלח  יכ  רמאי , םוכיסל 
.ץעורל םהל  דומעל 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

"ו-2016 עשתה (, 87 סמ ' ןוקית  ( ) השיכרו חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח 

ידי לע  תושענה  ןיעקרקמב  תואקסע  תמלשה  לעיל  שקבמ  קוחה )" : " ןלהל  ) "ג-1963 כשתה השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקיתה 
ןיעקרקמב הקסע  םע  רשקב  רוזאבו , ץראב  תויושרל  הבוחה  ימולשת  םולשת  ןפוא  תא  הנשמו  קוחב  חנומה  תרדגהכ  רוזאב , לארשי  יחרזא 

.רומאכ

תריכמ וא  תשיכרל  הקסעב  רשקתמה  דוגיאב ,) הלועפ  עצבל  שקבמה  חרזא  ףא  ךכש  ךותבו   ) ילארשי חרזא  בייחמ  קוחה  הז , דעומל  ןוכנ 
םדא ותוא  יאכז  הבוחה , ימולשת  ינש  םולשת  רחאל  רשאכ  לארשי , תנידמל  ןהו  רוזאה  תויושרל  ןה  הבוח  ימולשת  םולשתב  רוזאב , ןיעקרקמ 

.הקסעה ןיגב  רוזאה , תויושרל  םלישש  הבוחה  ימולשת  הבוגב  לארשיב , סמה  תויושרמ  רזחה  לבקל 

ימולשת םולשת  םרטו  לארשי  תנידמל  הבוחה  ימולשת  תא  םלשל  ןיעקרקמב , הקסעה  תא  עצבמה  ילארשיה  חרזאה  לכוי  קוחה , תעצה  יפ  לע 
ימולשת םולשתל  המדקמכ  לארשיב  סמה  תויושרל  םלושש  םולשתב  ריכי  יכ  שקבלו  קוחב , ותרדגהכ  להנמל , תונפל  רוזאה  תויושרל  הבוחה 

.רוזאה תויושרל  הבוחה 

םושירה רחאלו  קוחל , ףיעס 16א  תוארוה  יפ  לע  סמה  םלוש  יכ  םשרי  רוזאה , ידי  לע  םילהונמה  םושירה  ירפסבש  תנמ  לע  ןתניי  רומאכ  רושיא 
.לפכב הבוח  ימולשת  םלשל  ץלאי  הקסעה  עצבמש  אלל  רוזאה , תונוטלשל  המדקמה  םוכס  תא  להנמה  ריבעי  רומאכ ,

 

העש תארוהו   85 סמ ' ןוקית   – 2.2016 סמ ' ןיעקרקמ  יוסימ  עוציב  תארוה 

רוטפה תופוקת  רוציק  הניינעש  העש , תארוהכ  ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל  ןוקיתל 85  םיסימה  תושר  לש  עוציב  תארוה  המסרופ  םויב 1.6.2016 
"(. קוחה ו" ןוקית 85 " ", " עוציבה תארוה  : " המאתהב ןלהל   ) םישרוי םיחא  יבגל  קוחה  ןוקית  הינש ו- הריד  תריכמב  השיכר  סמו  חבש  סמב 

תארוהב ךכ , .השיכרה  דעומל  דע  תודיחי  תוריד  ויהש  תונשיה  םהיתוריד  רוכמלו  םידקהל  תוריד  ישכור  דדועל  איה  ןוקית 85  לש  ותרטמ 
 : ןלהל טרופמכ  תורהבה  רפסמ  ונתינ  עוציבה 

 

השיכר סמ  יכרצל  הדיחי  הריד  תרדגה 

: תפסונה הרידה  תריכמ  תפוקת 

תאז תרחא , הריד  השכרנש  רחאל  םירוגמ  תריד  רֹוכמל  ןתינ  התרגסמבש  הפוקתה  השיכרה , דעוממ  םישדוח  הרצוק מ-24 ל-18  ןוקיתב 85 ,
.םינש שמח  לש  הפוקתל  העש  תארוהב  הרצוק  הפוקתה  .השיכר  סמב  תובחה  ןיינעל  הדיחי  הרידל  בשחית  תשכרנה  הרידהש  תנמ  - לע
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הקזחה תריסמ  םוימ  הנש  ךות  הריכמ   ) השיכר תצובקב  וא  ןלבקמ  םירוגמ  תריד  תשיכרל  רשקב  קוחה  תוארוה  יכ  רהבומ  עוציבה  תארוהב 
, הדיחי הריד  ירועיש  יפל  תחפומ )  ) השיכר סמל  יאכז  אהי  שכורה  רמולכ  ןנכ , לע  ורתונ  ףיעסב ) טרופמכ  לעופב , וא  הזוחל  םאתהב  הרידב ,

.רחואמה יפל  ןלבקהמ , הרידה  תשיכר  דעוממ  םישדוח  ךות 18  וא  הריסמה  דעוממ  םישדוח  ךותב 12  הנשיה  ותריד  תא  רוכמי  וב  םוקמ 

 

: הדיחי הריד  תרדגהב  תורידה  ןינמ 

רכומה לש  וקלחשו  השוריב  הלבקתהש  תפסונ  הרידב  קלח  שי  שכורל  םא  םג  לוחת  הרדגההש  ךכ  הדיחי , הריד  לש  הרדגהה  קוחב  הנקות 
.ותריטפ םויב  שירומל  ויהש  תורידה  ןינמלו  שירומה  תוהזל  רשק  אלל  תאז  .תיצחמ  לע  הלוע  וניאש  הב 

.תפסונ הרידל  בשחת  אל  הרידמ  דע 1/3  לש  הקזח  רמולכ  יוניש  עצוב  אל  השוריב , ולבקתה  אלש  תוריד  יבגל 

 

 - חבש סמ  יכרצל  הדיחי  הריד  תקזח 

 

ףיעס 49ג: רכומה ע"פ  תולעבבש  תורידה  ןינמ 

סממ רוטפה  תלבק  םשל  רכומה  לש  תורידה  ןיינמב  אובת  אל  איה  תפסונ , הריד  שי  רכומל  םהב  םימיוסמ  םירקמב  היפל  הקזח  עבוק  קוחה 
הלוע וניא  הב  רכומה  לש  וקלחשו  ליעל  רומאכ  השוריב   הלבקתהש  הריד  תפסונ , הפולחכ  הפסונ  ןוקית 85  תרגסמב  ףיעס 49ב(2 .) יפל  חבש 

.הב תולעבה  תורמל  יפל 49ב(2 ) רוטפה  לבקל  היהי  ןתינו  תפסונ  הרידכ  בשחת  אל  רומאכ  הריד  רמולכ  לע 50% ,

ןיא הזכ  הרקמבו  א)ו(ב ,) () םיפיעס 49ב(5 יפל  המצע , השוריה  תריד  תריכמב  רוטפה  לע  עיפשהל  ידכ  ךכב  ןיא  יכ  רהבומ  עוציבה  תארוהב 
.הב רכומה  לש  וקלח  לע  הלבגמ 

 

ףיעס 49ד: רכומה ע"פ  תולעבבש  תורידה  ןינמ 

לש וקלח  רשאכ  השוריב , ולבקתהש  דוגיאב  תויוכז  רכומל  שי  םא  הרידב  תולעב  םג  בשחת  תפסונ  הרידכ  יכ  עבקנ , רומאל  םילשמ  דעצכ 
.הב תולעבהמ  תיצחמ  לע  הלוע  רכומה 

 

ףיעס 49ב(2) יפל  רוטפ  לביקש  רכומ  תולעבב  ויהש  תוריד  לש  תוריכמ  תלבגה 

הב תולעבהש  וא  תנגומ  תוריכשב  תפסונ  הריד  תעה  התואב  ותולעבב  ויה  רשאכ  ףיעס 49ב(2 ) יפל  רוטפב  הריד  רכמש  רכומ  יכ  עבקנ 
רוטפב תפסונה  הרידה  תא  דיתעב  רוכמל  לכוי  אל  תפסונה ,)" הרידה  : " ןלהל  ) התוחפ מ50% הב  תולעבהש  השורי  תריד  וא  שילשמ  התוחפ 

(. ףיעס 49ב(2 יפל 

 

תיפילח םירוגמ  תריד 

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

תיפילחה הפוקתה  לש  הינבה  םויס  םוימ  הנמת  הפוקתה  ריינה " לע   " הריד השכרנ  רשאכ  יכ  רהבוה ,

 

"ו-2016 עשתה יוניבו ,) יוניפ  תואקסע  ןוגראל  םימכסה   ) יוניבו יוניפ  קוח  תעצה 
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יוניב יוניפ  לש  םיטקיורפ  םדקל  םישקבמש  םינגראמ "  " םע םימכסהב  םירשקתמה  תוריד  ילעב  לע  ןגהל  ןויסינב  קוחה  תעצה  לש  הניינע 
לש תואלמה  תוכלשהה  תא  ןיבהל  ילבמ  םיכורא , ןמז  יקרפל  םינגראמ "  " םתואל תורידה  ילעב  תא  םילבוכ  רשאו  תינוריע ,) תושדחתה  )

.םזיהמ לבקל  םה  םידיתע  המ  תעדל  ילבמו  הלא  םימכסה 

הריבס תולהנתה  לש  הדימ  תומא  עובקלו  תורידה  ילעב  לומ  לא  תופיקשב  לועפל  םינגראמ " תא ה" בייחל  תושקבמ  וז  קוח  תעצה  תוארוה 
.םכסהה תעיקפל  םידעומ  ןדצב  רשא  ךרד " ינבא   " תעיבק ידי  לע  תאזו  םינגראמ " דצמ ה" הליעיו 

: קוחה תעצה  ירקיע  הרצקב  ואבוי  ןלהל 

תורדגה יללכ 

יוניפ תקסע  ןוגראל  םכסה   " תרדגה יוניב , יוניפ  לש  םיטקיורפ  םדקל  םישקבמה  םימכסהה  תיברמ  לע  ולוחי  וז  קוח  תעצה  תוארוהש  תנמ  לע 
: ףסונבו ףתושמ , תיב  ותואב  יוניב  יוניפ  תקסע  םודיק  הניינעו  ףתושמ , תיבב  הריד  לעב  וניה  הל  דצש  הקסע  לכ  תירויש - הרדגה  הניה  יוניב "

תורידה ילעב  דצמ  תוידעלב  ללוכ  םכסהה  ( 2 ; ) "ו-2006 סשת םייוציפ ,)  ) יוניב יוניפ  קוחב  התרדגהכ  יוניב  יוניפ  תקסע  וניא  םכסהה  ( 1)
.ןיינעה ותואב  והשלכ  ישילש  דצ  םע  תורשקתה  יאל  תובייחתהו 

יוניפ תקסע  לעש  םינוירטירק  תבצה  ידי  לע  םייוציפ ,)  ) יוניב יוניפ  קוחב  יוניב " יוניפ  תקסע   " תרדגה תא  םצמצל  תשקבמ  קוחה  תעצה  םאתהב ,
תריסמו היינב  רתיה  תלבק  תטרופמ , תינכת  רושיאל  םייופצה  םידעומ  ( 2 ; ) תורידה ילעב  ולבקיש  הרומתה  טוריפ  ( 1  ) םהבו ליכהל , יוניב 

תישיא תובייחתה  ( 4 ; ) הזוחל םאתהב  היינבה  תודובע  תא  עצביש  םרוגה  רבדב  םיטרפ  ( 3 ; ) הזוחל םאתהב  הרידה  לעבל  השדחה  הרידה 
.הזוחה יפל  םזיה  לש  ויתויובייחתה  תחטבה  םשל  הרידה  לעב  תבוטל  תויוברע  דימעהל  םזיה  םעטמ 

עדימ תופיקש 

ירקיע וגצוי  הבו  תורידה  ילעב  ללכ  םע  השיגפ  םייקל  ביוחי  ןגראמ " ה" ףתושמ , תיבב  הריד  לעב  םע  ןושארה  םכסהה  לע  המיתחה  םרט 
, יוניב יוניפה  תקסע  תרגסמב  םזיה  לומ  לא  עבקת  תיפוסה  הרומתהש  הדבועה  תורידה , ילעב  יפלכ  ןגראמ " תויובייחתה ה" תוברל  םכסהה ,

"(. עבוקה םויה  : " ןלהל  ) תורידה ילעבמ  ימ  םע  ןושארה  םכסהה  םתחיי  וב  םויה  תאו 

" ןגראמ לש ה" ותוליעיו  ותוניצרב  תולתכ  םכסהה  ףקות 

םתוא םימכסהה  ואובי  תרחא  דומעל , ןגראמ " לע ה" ןהב  רשא  ךרד  ינבא  קוחב  ועבקנ  ןגראמ ," ידי ה" לע  טקיורפה  םודיק  תא  חיטבהל  תנמ  לע 
: םינש תב 7  תילמיסקמ  תובייחתה  תפוקת  העבקנ  הרקמ  לכב  רשאכ  םמויסל  םיתחה 

ילעבמ םע 40%  וא  רתויה  לכל  תוריד  וב 16  שיש  ףתושמ  תיבב  תורידה  ילעבמ  םע 50%  רשקתהל  ןגראמ " לע ה" הנושארה  ךרדה  ןבאב 
דעומ ותוא  דע  תורידה  ילעבמ  קלח  םע  םתחש  םימכסהה  תרחא  עבוקה , םויהמ  הנש  יצח  ךותב  הלעמו  תוריד  ובש 17  ףתושמ  תיבב  תורידה 

.ועקפי

םע 50% םימכסהב  רשקתי  םזיש  וא  ףתושמה  תיבב  תורידה  ילעבמ  שילש  ינש  םע  רשקתהל  וילע  הנושארה , ךרדה  ןבאב  ןגראמ " דמע ה"
ךותב 18 הלעמו , תוריד  ובש 17  ףתושמ  תיבב  תורידה  יעלבמ  םע 40%  וא  רתויה  לכל  תריד  וב 16  שיש  ףתושמ  תיבב  תורידה  ילעבמ 

.דעומה ותוא  דע  ומיע  ומתחנש  םימכסהה  ועקפי  תחא  עבוקה , םויהמ  םישדוח 

תינכת עבוקה  דעומהמ  םייתנש  ךותב  שיגהל  וילע  היפל  תישילש , ךרד  ןבא  קוחה  תעצה  וינפב  הביצמ  היינשה , ךרדה  ןבאב  ןגראמ " דמע ה"
םותב ומיע  םימכסהה  ועקפי  ןכ  השע  אל  .הינב  רתיה  החוכמ  איצוהל  תינש  ומוקמב , שדח  ףתושמ  תיב  תמקהו  ףתושמה  תיבה  תסירהל 

.עבוקה דעומהמ  םימי  םייתנש 

 – תויודגנתהל איה  דקפות  תינכותה  תטילק  םוימ  םינש  עברא  ךותב  יכ  תבייחמ  תיעיברה  ךרדה  ןבא  תישילשה , ךרדה  ןבאב  ןגראמה  דמע 
ךותב ומיע  םימכסהה  ועקפי  הדקפוה - אל  תינכותה , תטילק  םוימ  םינש  ךותב 5  םימכסהה  ועקפי  רומאכ , תויודגנתהל  תינכותה  הדקפוה 

.תינכותה תטילק  םוימ  םינש  עברא 

עצומה קוחה  חוכמ  תויוכמסו  תובוח 

אלא םיניינע , דוגינב  אצמיהל  אלש  םתוא  בייחמ  ןכו  תוניגהה  תבוחו  תוריהזה  תבוח  ןוגכ  תויתוהמ  תובוח  ןגראמ " לע ה" הליטמ  קוחה  תעצה 
.םתודגנתה ועיבה  אל  םהו  רומאה  םיניינעה  דוגינ  לע  תורידה  ילעב  תא  ןגראמ " ןכדע ה" ןכ  םא 

הדימע לע  רוביצה  עטמ  חקפלו  רוביצה  םעטמ  חקפמה  ףוגה  תויהל  תינוריע  תושדחתהל  הדעווה  "ר  ויל תויוכמס  הקינעמ  קוחה  תעצה  ןכ , ומכ 
ןיקתהל ןוכישהו , יוניבה  רש  םע  דחי  ןכו  קוחה  תוארוה  עוציב  לע  חקפל  םיטפשמה  רשל  תוכמס  קוחה  קינעמ  ןכ , .קוחה  תעצה  תוארוה  יאנתב 
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תוטרופמה תוארוהה  תרגסמב  ופקות  עקפ  םרט  םכסהה  תא  םייסל  שקביש  הריד  לעב  לע  ותשויש  םייוציפ  רבדב  תוברל  הז , קוח  חוכמ  תונקת 
.ליעל

 

2016  - "ו עשתה ןוקית , ) ( ) הינח תומוקמ  תנקתה   ) הינבו ןונכתה  תונקת 

 

( הינח תומוקמ  תנקתה   ) הינבהו ןונכתה  תונקת  הינח - ןקתל  תושדח  תונקת  לע  ןולחכ  השמ  רצואה  רש  םתח  םויב 8.6.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
.תירוביצ הרובחת  דדועל  תילכת  ךותמ  הינחה  תומוקמ  תא  תיחפהלו  םצמצל  ןתילכתש  םויב 23.6.16 , ומסרופש  "ו-2016  עשתה ןוקית ,) )

ילעב וא  דרפנ  ביתנב  תלעופה  תיתליסמ , הניאשו  תיתליסמ  םיעסונ , תבורמ  תירוביצ  הרובחת  תכרעמ  : " תושדחה תונקתב  "ן  עתמ תרדגה 
". ןוויכ לכב  העשל  לע 3,000  הלוע  הב  העיסנה  תומוקמ  עציה  רשא  תוחפל , םירטמוליק  ךרואל 6 

ןיב 300 ל- רוזאו ב ' לש 300 מ ' סוידר  רוזא א '  ) "ן עתמ יריצל  םיבורקה  םירוזא  רוזא ב -' ו - רוזא א ' םירוזא - ינש  תועבוק  תושדחה  תונקתה 
.ן " עתמ אלל  בושיי  ו- וא ב )' רוזאב א ' וניאו  "ן  עתמל תינכת  וב  שיש  בושייב  חטש  ' ) רוזא ג םיפסונ , םירוזא  ןנשי  ףסונב  600 מ .)'

.לגר יכלוהל  תושיגנ  וא  היפרגופוט  לשב  בו  ' םירוזאב א ' םיסוידרה  תא  ןיטקהל  תוכמס  שי  תימוקמה  הדעוול 

אצמנ ובש  בושייב  "ן  עתמ לש  המויקב  בשחתהב  ודועיי ,  יפ  ליע  שרגמב  םישרדנה  הינחה  תומוקמ  רפסמ  תא  תטרפמ  תונקתל  תפסותה 
םיטרופמה םיגייסבו  יושירה  תושר  תעד  לוקישל  שרדנה –  תוינח  רפסמל  חווט  רפסמ  וא  יברימ  רפסמ  וא  ירעזמ  רפסמ  תעיבק  ךותו  שרגמה 

.תונקתב

לש ןתליחת  ינפל  םא  םלואו  הלא , תונקת  לש  ןתליחת  םויב  ףקותב  ןהש  תוינכתב  תוארוהמ  עורגל  תואב  ןיא  "ל , נה תונקתה  יכ  שיגדהל  בושח 
איה תוירקיעה  היתורטממ  תחא  רשא  תינכת  הניא  איהו  וללה , תונקתהמ  הובג  הינח  תומוקמ  רפסמ  העבקש  תינכת  הרשוא  הלא  תונקת 

תונקתב עובקה  יפ  לע  הינח  תומוקמ  רפסמ  רתיהב  עובקל  תיאשר  תימוקמה  הדעוה  "ן , עתמל תוסחייתה  ךות  הינח  יחטשו  תומוקמ  תעיבק 
.הלא

.שומיש לכל  יברמו ) יערזמ  ןיב   ) חווט רפסמ  וא  יברמ  ירעזמ , תוינח  רפסמ  ףסונב , תועבוק  תונקתה 

.םיעונפואלו םיינפואל  הינח  תומוקמ  תנקתה  תבוח  תועבוק  םג  תונקתה 

.ןהמ הייטסו  ףקותב  תינכתל  עגונב  רבעמ  תוארוה  ןהב  תועובק  םלוא  ןמוסרפ  םוימ  םימי  הלא 30  תונקת  לש  ןתליחת 

 

"ו-2016 עשתה ןוקית ,) ( ) תוריד ישכור  לש  תועקשה  תחטבה  ( ) תוריד  ) רכמה קוח  ריכזת 

תועבונה תויולעב  ןוכסיחל  םילכ  רצייל  ןכו  תורידה , ישכור  קושב  םויה  תחוורה  תואיצמל  קוחה  תוארוה  תא  םיאתהל  הניה  קוחה  ריכזת  תרטמ 
( תוריד  ) רכמה קוחל  םינוקית  רפסמ  עיצהל  שקבמ  קוחה  ריכזת  רומאה  רואל  .קוחה  יפ  לע  הרידה , שכורל  תוחוטב  ןתיל  רכומה  תבוחמ 

"ה-1974: לשת תוריד ,) ישכור  לש  תועקשה  תחטבה 

אולמ לע  תיאקנב  תוברע  קינעהל  שרדיי  תיאקנב , תוברע  תועצמאב  שכורה  יפסכ  תא  חיטבהל  שקבי  רשא  הריד  רכומ  יכ  עצומ , תישאר 
רזחה חיטבת  רשא  תיתלשממ  ןרק  םקות  "מ , עמה ביכרמ  לש  םולשתה  רזחה  תא  חיטבהל  תנמ  לע  ליבקמבו , "מ  עמה ביכרמ  טעמל  םוכסה ,

.תיאקנבה תוברעה  שמומתו  לככ  שכורל , "מ  עמה ביכרמ  הבוגב  םוכס 

קוחה ריכזת  םייאקנב , םידיגאת  חרכהב  םניאש  םימרוג  היינבל , יארשאה  תדמעה  קושב  םילעופ  התרגסמב  תינכדעה  תואיצמה  חכונ  ןכ , ומכ 
", הוולמ יאקנב  דיגאת  וא ל" יאקנב " דיגאת  הז ל" דעומל  ןוכנ  תוסחייתמהו  ןמממ  ףוגל  תוסחייתמה  תוארוה  וב  ןפואב  ןקותי  קוחה  יכ  עיצמ 

.םיאקנב םיפוג  לע  קר  אלו  ןמממ  ףוג  לכ  לע  ולחוי  וב  ןפואב  ומאתוי 

חוודל תוריד  רכומ  לע  ויפל  םויכ , םירבדה  בצמל  דוגינב  ךכ  .הנוממל  הקסע  עוציב  לע  העדוהל  םירורב  םינמז  תוחול  ריכזתה  עובקל  שקבמ  דוע 
תמיתח םוימ  דבלב , םימי  הרידה 40  רכומל  ודמעי  ריכזתב  עצומה  יפ  לעש  ירה  רכמה ," הזוח  תמיתח  רחאל  ךומסב   " הקסע עוציב  לע  הנוממל 

.הקסעה לע  הנוממל  חוודל  רכמה , הזוח 
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תריכמ לע  םיטרפ  לולכיו  רוביצה  ןויעל  חותפ  היהיש  עדימ  רגאמ  להני  ןוכישהו  יוניבה  דרשמב  רכמה  קוח  לע  הנוממה  יכ  קוחה , ריכזת  עיצמ  ןכ 
חבש  ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  105א(א ) יפל ס ' עדימ  רגאמל  המודב  תאזו  הקסעל , םידדצה  לש  םיהזמ  םיטרפ  וב  וללכיי  אלש  דבלבו  תוריד ,

"ג-1963. כשתה השיכרו ,)

 

יושירה יכילה  לש  יתועמשמ  רוציקל  תונקתה  לע  םתח  רצואה  רש 

ןמז ךוסחל  ךכבו  וכו ,' תורדג  תולוגרפ , םינטק , םינסחמ  ומכ  החינז  היינב  רתיהמ , רוטפל  טלחוה  המרופרה  תרגסמבש  רחאלש  ןכדעל  ונירה 
היינבה תא  םג  טשפלו  זרזל  תורשפאמה  תונקת  לע  םויב 17.5.16 , ןולחכ , השמ  רמ  רצואה  רש  םתח  תושרהמ , ןהו  רוביצהמ  ןה  םיבאשמו 

.הינב רתיה  הכירצמה  רתוי , תיביסמה 

תיסחי םימצמוצמ  םירתיהל  סחיב  םוי  ןב 45  רצוקמ  יושיר  ךילה  תחיתפו  םינמזה  תוחול  לש  יתועמשמה  רוציקב  ןבומכ  אוה  יתועמשמה  יונישה 
.האלמ היינבל  יושיר  ךילהל  סחיב  םוי  ןבו 90  וכו )' תילעמ  תספרמ , "ד , ממ תפסוה  דע 25 מ"ר , לש  היינב  תפסות  ומכ  )

םישרדנהו םימייקה  םיאנתהו  תולבגמה  תא  ללוכ  סכנל , סחיב  קיודמו  יוושכע  ינונכת  עדימ  רוביצל  קפסל  תויושרה  תא  ובייחי  תונקתה  ףסונב ,
תוארתה תכרעמ  םינמז , לוהינ  ללוכ  רתיהל , תושקב  לש  ןווקמו  דיחא  השגה  ןפוא  רוציתש  ןימז " יושיר   " תכרעמ םיקהל  ליבקמבו  ולבקל , ידכ 

(. הרקבה ינוכמלו  םירשאמה  םימרוגל  יושירה , תויושרל  תושקבה , ישיגמ   ) רבדב םיעגונה  םימרוגה  לכל  החותפ  היהת  רשא  דועו ,

םירושיאה לכ  תא  לבקל  רתיהה  שקבמל  ורשפאיש  ץראה  יבחרב  הרקבה  ינוכמ  םתוא  לש  םתמקה  אוה  בושח , תוחפ  אלו  ףסונ  יוניש 
םידיקפהו םידרשמה  ןיב  ץצורתהל  םוקמב  דחא , םוקמב  וכו )' ףרועה  תנגהל  דרשמה  תואירב , שא , יבכמ   ןוגכ :  ) רתיהה ךרוצל  םישרדנה 

.םיברה

תיברמב םויה , דע  .תוליעיב  דובעל  תוימוקמה  תויושרה  תא  חירכיו  יושירה , יכילהמ  תומימעה  תא  ריסהל  עייסיש  ךלהמב  רבודמש  קפס  ןיא 
םישדוח ןיתמהל  םיצלאנ  ויה  םיבר  םיחרזאו  םימזי  ןיינעב , יפוס  ןפואב  תינכת  הרשואש  רחאל  םג  םירוגמל , היינב  רתיה  לבקל  ידכ  םירקמה 

.רתיהל יאנתכ  תויושרה  דצמ  תוצצש  תושדח  תולבגמו  תכרעמב  לוברס  ללגב  םימיוסמ  םירקמב  םינש  וליפאו 

רתיהה תא  ול  קיפנהל  תושרה  שרדית  רתיהל , םימייקהו  םישרדנה  םיאנתב  חרזאה  דומעיש  עגרהמ  תושדחה , תונקתהו  המרופרה  תובקעב 
יתועמשמ יפסכ  ןוכסיחלו  קושב  רוידה  עציה  תלדגהל  ךרדב  ףסונ  יתועמשמ  םסח  תרסה  הווהי  רבדהו  רתויה  לכל  םוי  ךותב 90  לחוימה 

.קשמל

 

רומישלו חותיפל  היינבל , תבלושמה  תיצראה  ראתמה  תינכת  "א 35 , מתל ןושארה  ןוקיתה  רשוא 

םויב רוידה  טניבקב  רשוא  רומישלו , חותיפל  הינבל , תבלושמה  תיצראה  ראתמה  תינכת  "א/35 , מתל ןושארה  ןוקיתה  יכ  ןכדעל  ונירה 
.23.5.16

הקוסעתל םידעוימה  םיחטשב  תיזוחמ  ראתמ  תינכתל  יוניש  תשגהב  ךרוצה  לוטיב  םיינוריע –  םימקרמב  תורודצורפב  תושימג  ללוכ  ןוקיתה 
.ותונפל הנווכ  שיש  ירבצ  הנחמ  יחטשבו 

.ולא םיחטשב  הינבו  ןונכת  תארקל  םינמזה  תוחול  תא  ריצקל  ותרטמש  ךלהמב  תאז ,

 

טופיש לובגל  ןונכת  בחרמ  ןיב  המאתהה  ךילה  רוציקו  לועיי  - םירדסהה קוחל   16 עס ' ןוקית 

םתואב ימוקמ  ןונכת  בחרמ  לש  ויתולובג  תא  וא  ומוחת  תא  תונשל  רצואה  רש  יאשר  ויפלו , םירדסהה  קוחב  ףיעס 16  ןוקית  לע  ןכדעל  ונירה 
רצואה רש  יאשר  ןיד , יפל  תימוקמ  תושר  לש  המוחת  הנוש  םא  ליעל , רומאה  ףאה  לע  .וילע  זירכהל  יאשר  אוה  םהבש  ךרדה  התואבו  םיאנתה 

תויושרהו תיזוחמה , הדעוה  תיצראה , הצעומה  םע  תוצעייתה  תבוח  אלל  רומאכ , םייונישל  ימוקמה  ןונכתה  בחרמ  תמאתה  לע  וצב  זירכהל 
.רבעב שרדנש  יפכ  רבדב , תועגונה  תוימוקמה 

לובג ןיב  המאתהה  ךילה  תא  רצקלו  לעיל  ךכבו  ןונכת  בחרמ  יוניש  לש  בצמ  לכב  השרדנש  תוצעייתהב  ךרוצה  תא  רתייל  איה  ןוקיתה  תרטמ 
בחרמ תא  םאות  וניא  תושר  לש  טופישה  לובג  םהב  םירקמ  שי  ןכש , .תולובגה  לש  הפיצרו  הדיחא  הנומת  רוציל  הרטמב  ןונכת , בחרמל  טופיש 

.תרחא תימוקמ  תושר  ידיב  תילפיצינומה  תוירחאהו  תחא  תימוקמ  הדעו  ידיב  תואצמנ  היינבו  ןונכת  אשונב  תויוכמסהש  ךכ  הלש , ןונכתה 
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יפותיש בשומ  וא  ץוביק  םהש  םייאלקח  םיבושיב  םירוגמה  תקלחב  םירוגמל  תויוכזה  תעיבק 

תודיחי ךויש  ידעומו  ךוישה  ןפואב  םניינע  רשא  הטלחהל 1411  םינוכדעו  םינוקית  רפסמ  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  הרשיא  םויב 18.4.2016 
.ךוישה חכונל  םלשל  הדוגא  רבח  לע  רשא  םימולשתבו  םישדחו , םימייק  הדוגא  ירבחל  רויד 

יללכ

.רומאה ןוכדעל  "א 35 , מתל תורושקה  היתוארוה  המיאתהו  םוימ 1.12.2015 , "א 35  מתל ןוכדעה  תא  הצמיא  הטלחהה  תישאר ,

גורחי אל  םירוגמה  חטשב  רוידה  תודיחי  ףקיהש  ךכל  תביוחמ  הטלחהבש , רדסהה  תחת  סנכיהל  תניינועמה  הדוגאש  ףא  לע  יכ  עבקנ , ןכ  ומכ 
תא רוטפת  תושרה  ןיד , יפ  לעו  תרחא  תינכותל  םאתהב  תופסונ  םירוגמ  תודיחי  ונבנש  לככש  ירה  הל , ןוכדעהו  "א 35  מת יפ  לע  רתומהמ 

.וז התבוחמ   הדוגאה 

, רחביש החדנ  דעומל  ךוישה  תקסע  עוציב  תא  תוחדל  ליג 55  לעמ  רדסהל  תופרטצהה  דעומב  וליגש  קיתו  רבחל  תרשפאמ  הטלחהה  תינש ,
.םירוגמה תקלחל  הריכחה  הזוח  לע  הדוגאה  תמיתח  רחאל  דימ  ךוישה  תא  עצבל  ובויח  תחת 

ךויש לש  ךרדב  אלש  תויונב  רויד  תודיחיב  שומיש 

ךרוצל ינמז  שומיש  רתיה , ןיב  רדסוה , וז  הארוה  תרגסמבו  וז , הטלחה  תרגסמב  הבחרהב  רדסוה  תוכיושמ  ןניאש  רויד  תודיחיב  שומישה 
, הטלחהה תוארוהל  םאתהב  שרגמ  םהל  ךיישל  אלש  הטילחה  הדוגאהש  הטלחהב , םתרדגהכ  ץוביקב ," תויולבגומ  ילעב  / םייולת  " ירוגמ

.רוזא תחנה  ןתנית  ןתינש  לככו  הנשל , לש 18 ש"ח  ךסב  םיילמס  שומיש  ימד  םולשתל  הרומתב 

דע 55 מ"ר רויד  תודיחיב  ךויש  אלל  שומיש  תרדסהל  הז  דעומל  דע  תמייק  התייהש  תורשפאה  לע  תפסונ  תורשפא  הנתינ  וז , תרגסמב  ןכ , ומכ 
ךות םינווהמ , הריכח  ימד  םולשתל  ףופכב  םינש , הריכח ל-49  םכסה  לע  הדוגאה  תמיתח  תועצמאב  תאזו  םירוגמה , תקלחל  ץוחמ  תויוצמה 

.רוזא תוחנה  ןתמ 

תויוכזה תרבעה  דעומב  לארשי  יעקרקמ  תושרל  םימולשת  ןוכדע 

תדיחיב תויוכז  ןיגב  ךא  ומלושי  ושכרנ , םרטש  תוידיתעו  תוינונכת  תומייק  םירוגמ  תויוכז  ןיגב  לש 33%  רועישב  םימולשתה  יכ  עבקנ , תישאר 
.תחא רויד 

ףקיהב שרגמה  יוושמ  לש 29.25%  רועישב  םולשתב  ביוחת  איה  הז  ןוקיתל  ןוכנו  השדח " םירבח  תחפשמ   " לע םיפסונ  םימולשת  ולטוה  תינש ,
תינונכת תומייקה   ) ושכרנ םרטש  תחא , הדיחיל  הינבה  תויוכז  תרתי  יוושמ  לש 33%  םולשת  לע  ףסונב  ןיינעה , יפל  ללוכ , לש 120-160 מ"ר 

(. תוידיתעהו

הזוח לע  המתחו  םירוגמה  תקלח  ךרעמ  לש 3.75  רועישב  הריכח  ימד  הניינעב  המילש  הדוגאה  רשא  השדח " םירבח  תחפשמ  , " תישילש
רוזאב  ₪ 50,000  ₪ ) לש 200,000 םולשת  דגנכ  ולבקתו  הקלחה , התוא  ךותב  םירוגמל  הינב  רתיהל  השקב  שיגהל  לכות  וז , הקלחל  הריכח 

(. תופידע

בשוי הריכחה  ימדמ  הובג  היהי  הז  םוכסש  לככו  םירוגמה  שרגמ  ךויש  רובע  םינווהמה  הריכחה  ימד  ןובשח  לע  המדקמ  הווהי  הז  םולשת 
.םולשתה שרפה  השדחה " םירבחה  תחפשמ  ל"

םירבחה תחפשמ   " הנופת הקסעה , רושיא  דעוממ  םימי  ךותב 60  םולשתה  תרתיי  תא  השדחה " םירבחה  תחפשמ   " םילשת אל  וב  הרקמ  לכב 
תעירגל םיכסהל  ץוביקה  ביוחי  תרחא  םימי , ךותב 180  תויוכזה  תשיכר  םשל  תושרל , רחא  רבח  תונפהל  היהי  ץוביקה  לעו  שרגמהמ  השדחה "

.ץוביקב תורבחל  לבקתי  רשא  רחא  דמעומל  שרגמה  תא  תוצקהל  תיאשר  אהת  תושרהו  תצבשמה , חטשמ  םירוגמה  שרגמ 

תא שדחה  רבחל  בישת  תושרהו  ץוביק , רבח  וניאש  ימל  שרגמה  תא  תוצקהל  תושרה  תיאשר  אהת  רומאכ , דמעומ  אצמי  אל  וב  הרקמ  לכב 
.שרגמב ויתועקשה  יווש  אולמ 

 

ףסונה יוציפה  הבוג  רבדב  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה  רושיא  רבדב  העדוה 

הדועיי הנשתש  תיאלקח  עקרק  ירכוחל 
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יונישל תינכת  הילע  םדקל  הטילחה  הנידמהש  תיאלקח  עקרק  ירכוחל  ףסונה  יוציפה  הבוג  תא  העבק  לארשי  יעקרקמ  תצעומ  יכ  ןכדעל  ונירה 
רשפאמ םכסהה  רשא  םיטועימ ,) יבושיב  "ד  חי וא 200   ) "ד חי דע 750  לש  ףקיהב  רוידל ,) תופדעומ  תוינכתל  הדעוה   ) "ל מתוה תרגסמב  דועיי 

.תושרה תשירד  יפ  לע  וא  דועיי  יוניש  תעב  עקרק  תבשה 

לש 20% תפסות  אהי  ורועיש  רשא  לדגומ , יוציפל  הכזי  ריהמ  ךילהב  תושרל  עקרקה  תא  בישיש  רכוח  יכ  הטילחה  לארשי  יעקרקמ  תצעומ 
.םינושה םהיגוס  יפל  םירבוחמ  ןיגב  םויכ  ןתינש  יוציפל 

.ץראה זכרממ  םינפתמה  "ל  הצ תונחמ  לש  הרקמב  עקרק  ןוידפ  ךילהב  םג  לוחי  הז  רדסה 

 

תיאמצע תימוקמ  הדעווב  ןורשה  דוה  תימוקמה  הדעווה  תכמסה  רבדב  העדוה 

.תיאמצע תימוקמ  הדעווכ  רצואה  רש  ידי  לע  ןורשה  דוה  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  תכמסה  רבדב  העדוה  המסרופ  יכ  ןכדעל , ונירה 
םויל 15.1.2018. דעו  םוימ 15.1.2016  הכמסהה  ףקות 

 

רוביצה תוגשהל  המוסרפו  תויזוחמה  תודעווה  תורעהל  תימואל  תיתשתל  תינכת  תרבעה  רבדב  העדוה 

לע הטילחה  םוימ 30.11.2015 , התבישיב  תוימואל , תויתשת  לש  היינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  היפל  המסרופש , העדוה  רבדב  ןכדעל  ונירה 
תויזוחמה תודעווה  תורעהל  ימורד ," עטקמ  קוריה - וקה  - " ןילופורטמב ת"א הלק  תבכר  רפסמ 71/א :' תימואל , תיתשתל  תינכת  תרבעה 

.רוביצה תוגשהל  המוסרפו 

עטקמה תא  הווהמו  לארשי  הווקמ  יאלקחה  "ס  היב חטשב  ןכו  ןויצל  ןושארו  ןולוח , ופי , - ביבא לת  םירעה  ימוחתב  רבוע  וז , תינכתב  "ל  קרה וק 
"א 23/א/4. מתב קוריה  וקה  לש  ימורדה 

, ביבא לת  ןילופורטמב  "ן  עתמהמ קלח  םיווהמה  םיפסונ  םינקתימו  הלק  תבכרל  הליסמ  לש  המקהו  הלילס  היוותה , הניה  תינכתה  תרטמ 
"א 23/א/4. מתב קוריה  יאוותה  יפ  לע  "ן  עתמ יווק  תשרמ  קלחכ  ופי , ביבא - לתו  ןולוח  ןויצל , ןושאר  םירעה  ימוחתב 

תאלעהל תונחת  הלק , תבכרל  תוליסמ  ראשה , ןיב  םיקהל , ןתינ  היהי  ובש  עקרקה , סלפמב  "ן , עתמ תעוצרל  חטש  רתיה , ןיב  תעבוק , תינכתה 
.עקרקל תחתמו  לעמ  "ן  עתמה תלעפהל  םישורדה  תויתשתו  םינקתימ  םתדרוהו , םיעסונ 

ידי לע  עגפנ  ומצע  האורה  תינכתל , תודגנתה  שיגהל  קוחל  ףיעס 100  יפל  יאשרש  ימ  לכו  רחא  ינונכת  טרפ  לכב  וא  ןיינבב  עקרקב , ןיינועמ  לכ 
לש היינבו  ןונכתל  תיצראה  הדעוול  תונותיעב , העדוהה  םוסרפ  םוימ  םימי  ךותב 60  תינכתל  ויתוגשהו  ויתורעה  תא  שיגהל  יאשר  תינכתה ,

.זכרמו ביבא  לת  תוזוחמב  הינבו  ןונכתל  תויזוחמה  תודעוה  ידרשמל  קתעה  םע  תוימואל , תויתשת 

 

,508-0245647 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

ונוא תיירק  םוחתב  םיירוביצ  םינוינח  תינכתה : םש 

.ונוא תירקב  םיירוביצ  םינוינח  תמקהל  תומקומ  רותיאל  תימוקמ  ראתמ  תינכת  תומושרב  הדקפהל  המסרופ  םויב 22.5.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
תתו םיליע  םינוינח  תוברל  םתמקהל , תוארוהו  תויוכז  םיאנת , תעיבק  םיירוביצ , םינוינח  תמקהל  תומוקמ  רומאכ  רתאל  איה  תינכתה , תרטמ 

.םיפקת עקרב  ידועיי  יוניש  אלל  םייעקרק 

איהו "ג 1983 , משתה היינח ,) תומוקמ  תנקתה   ) הינבהו ןונכתה  תונקתל  םאתהב  הינח  ןרק  תמקהל  סחיב  תוארוה  תינכתה  תללוכ  ףסונב 
"א 38. מת תרגסמב  יוביעל  םייופצ  םיטקיורפל  הנעמ  תמ  ךות  ונוא  תירקב  תוקיתווה  תונוכשב  תמייקה  היינחה  תקוצמל  תונורתפ  אוצמל  הסנמ 

הינחכ שמשל  םיילאיצנטופ  םימחתמ  ורתוא  וכלהמב  רשא  תיזוחמה  הדעווה  תויחנהל  םאתהב  ךרענש  רקס  לע  תססבתמ  תינכתה 

 

הקיספ ינוכדע 
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" רודירא  " תכלה תלוחתל  רבעמה  תפוקת  תא  ךיראהל  אלש  טילחה  ןוילעה  טפשמה  תיב 

הווקת חתפ  תייריע  רודירא ז"ל נ ' דראודא  חונמה  ןובזע  "א 1595/06  נד ךילה : רפסמו  םש 

.ןמלגופ ע  ' רצלמ  , ח ' תויח , א ' ןארבו , ג' םיטפושה ס ' בכו ' רואנ  האישנה מ ' בכ ' ינפב  ןוילעה , טפשמה  תיב   : האכרע

.22.03.16 : ןידה קספ  ךיראת 

תועקפה ןיגב  םייוציפל  תועיבתב  תונשייתה  תפוקת  רבדב  הכלהה  העבקנ  רודירא  תשרפב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  בושחה  וניד  קספב  עודיכ ,
.תועיבת תשגהל  םינש  שולש  תב  רבעמ  תפוקת  העבקנ  ןכו  עקרק ,

: ןמקלדכ ןוילעה  טפשמה  תיב  עבק  הנורחאל , הנתינש  הטלחהב 

". דוע הכיראהל  םיאור  ונא  ןיאו  םינש  שולש  תב  רבעמ  תפוקת  וב  העבקנ  םויב 21.3.2013 . ןתינ  "א 1595/06  נדב ןידה  קספ  "

: תכרעמ תרעה 

תועיבת דגנכ  תושר  ידי  לע  ולעויש  יוהיש  תונעט  םג  ןוחבל  שי  יכ  טפשמה  תיב  עבק  תונשייתהה  קוח  תולח  לש  העיבקה  דצל  יכ  רכזוי 
.תונשייתהה תפוקתב  תודמועש 

 

? םיפתושה ןיב  םיקזנה  תא  םיקלחמ  דציכ  עשומב –  עקרקב  העקפה 

' חאו ביצי  ידור  נ ' חאו ' םורמ  ילא  ע"א 61117-10-15  ךילה : רפסמו  םש 

, יבוט רימא  "ד ,) בא  ) רטל - ךירטשלמל יביר  שה ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע
.ירפ תואנ  רמת 

.16.05.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.ןהכ רדאו  שולש  ירשוא  "ד  הוע  : םיבישמה ב"כ 

.הירהנ שוגב 18175 , הקלחכ 121  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

קוריפל העיבת  תרגסמב  ןידה , קספב  הנודינש  תירקיעה  הלאשה  .תוירקב  םולשה  טפשמ  תיב  לש  וניד  קספ  לע  רוערע  שגוה  טפשמה  תיבל 
ךא לעופב , עקרקה  תא  םהיניב  וקליח  עקרקב  םיפתושה  רשא  עשומב , עקרקב  רבודמ  רשאכ  העקפה " יקזנ   " םיקלחמ דציכ  איה  ףותיש ,

ףתוש לכמ  ערגי  העקפהה  חטש  יכ  ףותישה  קוריפ  תרגסמב  ןובשחב  איבהל  שי  םאה  .םיפתושהמ  קלח  לש  םקלחב  תלפונ  היופצה  העקפהה 
? עצבתהל הרומא  איה  םש  יזיפה , םוקמל  העקפהה  תא  דחייל  שי  אמש  וא  ןיעקרקמב , ויתויוכז  חתנל  יסחי  ןפואב 

םש (. " ןיקרמ  " : ןלהל ) חאו ' השמ  הרש  ןיקרמ נ ' ןיינעב ע"א 5628/99  ןוילעה  טפשמה  תיבב  ןתינש  ןידה  קספ  לע  ותעיבקב  ךמתסמ  "ש  מהיב
לש היתואצותב  ומצעב  דצ  לכ  אשונ  םלשוהש , רחאל  הזכ , רכמבו  רדגומו  םיוסמ  ןיעקרקמ  סכנ  לש  רכמל  התייה  םידדצה  תנווכ  יכ  עבקנ ,

ךשמב םידדצה  תולהנתהש  ךכ  לע  ןוילעה  טפשמה  תיב  ססבתה  רתיה , ןיב  .עשומב  עקרקב  רבודמ  רשאכ  םג  וחטשב  תעגופה  העקפה 
ימכ וב  תוארל  ןיאו  שכרש , םיוסמה  שרגמה  אוהש  הקלחהמ  קלחב  קיזחה  עקרקב  םיפתושה  דחא  םינש  תורשעש  ךכ , לע  הדמיל  םינשה 

.הקלחב םיפסונה  םיפתושה  לש  העקפהה  ינוכיסל  תידדה  תוברעב  ברעש 

רבודמ .הרקמ  לכ  לש  תויטרפה  תוביסנהמ  דומלל  שי  םינוכיסה , תקולחו  הקזחה  תקולחל  םידדצה  תנווכ  לע  יכ  ונניינעב , עבוק  "ש  מהיב
עבקנש יפכ  .יפיצפסה  ושרגממ  העקפהה  ינוכיס  תא  וילע  ליטה  ךכבו  םיוסמ  םירוגמ  תיב  רערעמל  רכמ  בישמה  רשא  רכמ  תקסעב  ונניינעב ,

.עקרקה לש  יפיצפסה  קיזחמה  לע  םילח  העקפהה  ינוכיס  םירחא  ןיד  קספבו  ןיקרמ  ןיד  קספב 

ךכל היאר  לכ  ןיאו  ידוחיי  שומיש  וקלחב  השע  דחא  לכו  תרדוגמ  תרדוסמ , הקולחב  עקרקב  ובשי  םידדצה  יכ  "ש , מהיב ןייצמו  ףיסומ  דוע 
.ולאכ תועקפהל  תידדה " תוברע   " לוחתש ןפואב  םיידיתעה , העקפהה  ינוכיס  תא  םהיניב  קלחל  ושקבש 

.םיבישמה תואצוהב  ואשיי  םירערעמה  ןיינעה  תוביסנב  יכ  עבקו  רוערעה  תא  החד  טפשמה  תיב  רומאה , לכ  רואל 
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: תכרעמ תרעה 

הקולחו ףותיש  ימכסה  תרגסמב  ולא  ןיעמ  םירקמל  המידק  הבשחמו  הרדגה  תובישח  לע  םידיעמ  םהילע  ךמתסה  רשא  ולאו  ןידה  - קספ
חטשב לעופב  העקפהה , גפוס  ימ  העובק , וא  תינמז  הניה  םאה  הקולחה , תרטמ  לש  ולא  הצק  ירקמ  רידגהל  שי  םהב  םיפתוש , ןיב  םימתחנש 

.ןמז תפוקת  וזיאלו  ודכו ,' תינוממ  ןהו 

 

םירוגמ תנוכשב  םידלי  ןגל  גרוח  שומישל  רתיהל  םיאנתה 

' חאו זכרמ  זוחמ  הינבו , ןונכתל  תיזוחמה  ררעה  תדעו  נ ' חאו ' רירפצ  תירוא   53288-10-15 זכרמ )  ) "מ תע   : ךי לה רפסמו  םש 

.ץרווש ןרוא  טפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.29.05.16 : ןידה קספ  ךיראת 

.ץרוש ינויו  רבליז  ליג  "ד  הוע םיבישמה 2-4 - גלפ , - בייל ןורש  "ד  וע הבישמה 1 -  : םיבישמה ב"כ 

.הווקת חתפ  תילארשי 5 , םיחאה  בוחרב  םידלי  ןג   : סכנה יטרפ 

אלל  " בוחרב הווקת , חתפב  תובשומה " םא   " תנוכשב לבוגה  עקרק  דומצ  םירוגמ  תיבב  םידלי  ןגל  גרוח  שומישל  השקבב  הריתעה  לש  הניינע 
.םירוגמ יתבב  םיפסונ  םידלי  ינג  םייוצמ  וב  אצומ "

ררעה תדעו  .התלדגהמ  לידבהל  םידליה , ינגב  תיחכונה  תוליעפה  ףקיה  רומישב  ךרוצה  חכונ  גרוח  שומישל  רתיה  הרשיא  תימוקמה  הדעוה 
השגוה ךכ  לע  .םידלי  ינגב  ךרוצה  ינפ  לע  בוחרה  יבשות  סרטניא  תא  ףידעהל  שי  יכ  העבקב , תימוקמה  הדעוה  תטלחה  תא  הלטיב  תיזוחמה 

.הריתעה

תופיקשו תינונכת  תוינידמ  ילוקיש  רוזאה , יפוא  לע  הרימש  ןמזה , טנמלא  תוברל  גרוח , שומישל  רתיה  ןתמל  םילוקישה  תא  רקס  טפשמה  תיב 
.דועו ותומדקל ) בצמה  תבשה  " ) תוכיפהה  " ןורקע ינונכתה , ךילהה 

דעוימה בוחרכ  רוזאה  יפוא  יונישו  שממ , לש  העונת  יישק  םימרגנ  בוחרב , םידליה  ינג  תוליעפמ  האצותכ  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ןיינע , לש  ופוגל 
תעפשה לש  תיטרקנוק  הניחב  ףלח  םידליה , ינג  לכ  לש  ירק  ותוללכב , רוזאב  גרוחה  שומישה  תניחבב  םגפ  ןיא  יכ  ןייצ  טפשמה  תיב  .םירוגמל 

.דבלב םירתועה  ןגב  גרוחה  שומישה 

יבשותב ותעיגפ  תא  גרוחה , שומישה  תומיצע  תא  ןובשחב  האיבהש  ררעה , תדעו  תטלחהב  ברעתהל  םוקמ  ןיא  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
תונורקע תפדעה  יכ  עבקנ  .גרוחה  שומישה  ךשמהב  דדצמה  ירוביצה  סרטניאה  תאו  םינש ) הנומש   ) םייקתמ אוה  וב  ןמזה  ךשמ  תא  בוחרה ,

ךרוצה ינפ  לע  הז , שומישל  בוחרה  הנבמ  לש  המאתהה  רסוחו  הבורקה  הביבסה  לע  ותעפשה  תניחבמ  גרוחה , שומישה  תוהמל  רשאב  דוסי 
אל טפשמה  תיב  ןכ  לעו  ינוציק  ןפואב  הריבס  יתלבל  ןכש  לכ  אלו  הריבס , יתלבל  ררעה  תדעו  תטלחה  תא  תכפוה  הניא  םידלי , ינגב  ינויחה 

.הטלחהב ברעתי 

.תימוקמה הדעוול  טרפ  םיפסונ  םירתועו  ררעה  תדעו  תואצוהב  בויח  ךות  התחדנ , הריתעה  רומאה , חכונ 

: תכרעמ תרעה 

לש םינשנו  םירזוח  םיכילה  רותפל  ועייסי  ריע  ןיינב  תוינכת  תרגסמב  םירוגמ  יתבמ  קלחב  םידלי  ינג  לש  םישומישל  תורשפאה  תללכה 
הז שקובמ  שומיש  לילכהל  תנמ  לע  קוחב  ףיעס  קקוחמה  ןקית  גודל ' םיסוחל  שומיש  לש  הרקמב  יכ  םג  ריכזנ  םידלי , ינגל  םיגרוח  םישומיש 

ןונגנמ רוחבל  אוה  לוכי  גודל ,' םינוטועפב  רסוח  תייעבל  גודל ' יתדוקנ  ןורתפ  ןתיל  ןיינועמ  קקוחמהש  לככ  םירוגמל , ודועייש  שרגמ  לכ  ללכיי 
.המוד

 

היינבהו ןונכתה  קוחל  ב )  ) 97 ס ' תדקפומ - תינכת  יפ  לע  אלש  רתיה  ןתמ                              

תיצראה הצעומה  לש  םיינורקע  םיאשונל  הנשמה  תדעו  "מ נ ' עב םיסכנ  וטסוג  .ג.נ.א   11624-04-15 זכרמ )  ) "מ תע ךילה : רפסמו  םש 
' חאו היינבו  ןונכתל 
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.דהא הגנ  הריכבה , תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

רפוע "ד  הוע תובישמה 4-5 - .זכרמ  זוחמ  יחרזא , הנידמה  תוטילקרפ  תובישמ 1-3 - תובישמה : 18.05.16. ב"כ  ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 
'. חאו ריפש 

.דול שוגב 3991 , שרגמ 34/1   : סכנה יטרפ 

התחד תימוקמה  הדעוה  .תלוספ  לופיטל  רתא  םהב  םיקהל  תנמ  לע  ןיעקרקמב  גרוח  שומישל  רתיה  תימוקמה  הדעווהמ  השקיב  תרתועה 
.ררעה תדעוול  ררע  שגוה  וז  הטלחה  לע  .וז  השקב 

ןונכתל תיצראה  הצעומה  רושיאב  רתיה  ןיב  הנתוי  הז  ינורקע  רושיא  יכו  תלוספב  לופיט  רתא  חטשב  רשפאל  יואר  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
.הינבו

רושיאל השקבב  ןודת  וזש  תנמ  לע  תיזוחמה , הדעווה  לש  תויודגנתהל  הנשמה  תדעוו  לא  רוזחל  תרתועה  לע  יכ  העבק , תיצראה  הצעומה 
יפל רתיה  לכ  ןתניי  אל  ףקות , הל  ןתינ  אל  דועו  התוכמסבש  תינכת  תיזוחמה  הדעוה  הדיקפה  ויפל   "ב , ותה קוחב  97(ב ) יפל ס ' גרוח  שומיש 

הדעוה לש  תויודגנתהל  הנשמה  תדעו  רושיאב  אלא  תדקפומה  תינכתל  םאתהב  אלש  תינכתה  םוחתבש  ןיעקרקמה  יבגל  ףיעס 145 
.תיזוחמה

תע תיצראה  הדעוה  התגש  םאה  וא  ןאכ , הרקמה  תוביסנ  לע  תולח  קוחב  97(ב ) תוארוה ס ' םאה  הלאשה  הנודנ  הז , ןיד  קספ  תרגסמב 
.הז ףיעס  תוארוה  יפל  גרוח  רתיהל  התשקב  תניחב  םשל  תיזוחמה  הדעוה  לא  תרתועה  תא  התנפה 

ףיעסה תוארוה  יכ  עבקו , וז  הנעט  החד  "ש  מהיב .רבכמ  הז  המייתסה  הדקפהה  תפוקתש  םושמ  הילע  לח  וניא  ףיעס 97(ב ) יכ  הנעט  תרתועה 
ןאכ הרקמה  תוביסנ  ןכלו , ףקות , ןתינ  םרט  ( 213/ חמ  ) ןודנבש תינכתל  .תינכתל  ףקות  ןתמל  דעו  תינכת  הדקפוה  םהב  םירקמה  לכ  לע  תולח 

.ףיעסה הנפה  םהילא  םירקמל  תומאות 

רתיהל תושקב  לע  קר  לח   145 וליאו ס ' גרוח  שומישל  רתיה  אוה  שקובמה  רתיההש  םושמ  ןאכ  הרקמה  לע  לח  וניא   145 יכ ס ' הנעט  תרתועה 
אוה ןיעקרקמב  גרוח  שומיש  לכ  "ז-1967 , כשת רתיה ,) םינועטה  שומישו  הדובע   ) הינבהו ןונכתה  תונקת  יפל  ןכש  התחדנ , וז  הנעט  .הינב 

.ב " ותה קוחב   145 יפל ס ' רתיה  ןועטה  שומיש 

איה ןיאו   , התוכמסבש תדקפומ ) תמייק /  ) תינכתל גרוח  שומיש  ריתהל  תימוקמה  הדעוה  תא  ךימסמ  "ב , ותה קוחל   146 ס ' יכ   עבקנ , דוע 
תכמסומה איה  תיזוחמה  הדעוה  תדקפומ ,) וא  תמייק   ) תיזוחמ תינכתב  רבודמש  לככ  םלואו , .התוכמסב  הניא  רשא  תינכת  רשאל  תכמסומ 

.דבלב איהו  הנממ , גרוחה  שומיש  רשאל 

אוה ןיעקרקמה  דועיי  היפל  הפיקתה , תינכתל  םאות  וניא  שומישהש  םושמ  תימוקמה - הדעווה  ןמ  ןה  גרוח  שומישל  רתיה  שרדנ  ןאכ  הרקמב 
ןתינ אל  יכ  עבקנ , תאז , םע  .היישעת  אוה  ןיעקרקמה  דועיי  היפל  תדקפומ  תינכת  םאות  וניא  אוהש  םושמ  תיזוחמה , הדעוהמ  ןהו  יאלקח ,

תדעווכ העבוכב  "ל  נה השקבב  הנדש  ףא  לע  התגה , איהש  תדקפומ  תינכת  דגונה  גרוחה  שומישל  תיזוחמה  הדעוה  תוסחייתה  לע  חוספל 
.גרוח שומיש  ותוא  ןיינעל  תימוקמה  הדעווה  תטלחה  לע  ררע ,

.התחדנ הריתעה 

: תכרעמ תרעה 

יוניש לש  ומוציעב  היוצמ  תושרהש  תעב  םינשה  ךשמ  לעופב  תודבוע  תעיבק  לש  בצמ  עונמל  תנמ  לע  ודעונ  םייטנוולרה  קוחה  יפיעס  יכ  ריכזנ 
ךא ןדה  קוחל   197 עסל ' המודב  יוציפ  ינונגנמ  תוללוכ  ןניא  תוכוראה  ןונכתה  תופוקתש  הדבועל  יוניש  לוקשלו  רוכזל  שי  תאז  םע  םוקמל , ינונכת 

.וז תינכת  לש  הנונכת  יכלהמ  אל  הרשואש , תינכת  תעיגפ  לע  קרו 

"ב ויכו תועינמ  קתשה , תוכמתסה , ןוגכ  תונעטב  ןודל  ררעה  תדעוו  תוכמס 

 

םילשורי הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  לאפר נ ' םולש   381/15 סמ ' ררע  ךילה : רפסמו  םש 

.לשניו דעילא  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  םילשורי , זוחמ  החבשה –  לטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

.ארזע עטנו  םואבלדנמ  ןורש  "ד  הוע  : הבישמה : 04.05.16. ב"כ  הטלחהה ןתמ  ךיראת 
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.םילשורי 3 ו-38  תוקלח 6 , יתת  הקלח 153 , שוג 30080 , סכנה : יטרפ 

סכנה רותיא  .סכנ  לע  לטומה  החבשה  לטיהב  בויח  לש   ומויק  םצע  תא  ררבל  ןתינ  וב  טנרטניא  רתא  הליעפמ  םילשורי  תימוקמה  הדעוה 
.הנונראה ןובשחב  סכנה  יוהיזל  םאתהב  םירסמנ  עדימהו 

לטיה םולשת  תבוח  הלח  אל  ויפלו  ררועל  רסמנש  עדיממ  ררועה , תטישל  תעבונה , תועינמ  תנעט  איה  ררעב  התלעוהש  הדיחיה  הנעטה 
.סכנה לע  החבשה 

תועינמ תוכמתסה , קתשה , תונעט  בקע  החבשה  לטיהב  בויחה  תולטבל  תונעטב  ןודל  ררעה  תדעוו  תכמסומ  םאה  הלאשה , התלע  תאז  רואל 
? תושרה דגנכ  תולעומה  תילהנמ  החטבהו 

"ל: נה הלאשל  סחיב  הקיספב  ונתינש  תונושה  תודמעה  תא  הרקס  ררעה  תדעוו 

תודעוול ןיא  היפלו , טפשמה , יתבו  ררעה  תודעוומ  קלח  לש  תוקיספב  יוטיב  ידיל  האבש  תמצמצמה  השיגה  תא  הנייצ  ררעה  תדעוו  דחמ ,
': רו  ) המודכו תוכמתסה  םימכסה , תוחטבה , לש  םיאשונב  טרפבו  היינבהו , ןונכתה  קוח  םיינוציח ל רשא  םיאשונב  עירכהלו  ןודל  תוכמס  ררעה 

םילשורי רסיק  ןולמ  םי 8-187/10,  ררעו  ; " קפא הפצמ   " הינבו ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  הדזבב נ ' םהרבא   47405-01-11 זכרמ )  ) נמע
(. םילשורי היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב

הלאשב תגיוסמ  הדמע  םילשוריב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  יטפושמ  םיינש  הנורחאל  ועיבה  וז  היגוסב  יכ  הנייצ  ררעה  תדעוו  ךדיאמ ,
' בכ תדמע  " ) ררעה יפוג  לש  םהיתויוכמסל  הבחר  תונשרפ  ןתיל  שי  היפל  תינשרפה  השיגה  חכונ  וז  תמצמצמ  השיגל  םוקמ  שי  ןכא  םא  "

מתע רוא ב - ןב תטפושה  בכ ' תדמע  םילשורי ; הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  רלדא נ ' לאירבג   30296-12-12 י-ם )  ) מתע לזרמ ב טפושה 
(. םילשורי תייריע  "מ נ ' עב לארשי  םיחאה   19605-09-15 (י-ם )

תטישל הלא , תונעטל  רשאב  .תימוקמה  הדעוה  דגנ  תויקיזנ  וא  תויזוח  תונעטל  רשאב  וניא  תוטבלתהה  רדג  יכ  המודש  הנייצ  ררעה  תדעוו 
רוא ןבו  לזרמ  םיטפושה  בכ ' תנווכל  םאתהב  יכ  הנייצ  ררעה  תדעוו  תאז , םע  .ןהב  ןודל  תכמסומ  הניא  איה  יכ  קלוח  ןיא  ררעה , תדעו 

ףא ילהנימה , ןידהמו  יללכה  ןידהמ  תועבונה  בויחה , תויקוח  םצע  יבגל  תונעטב  ןודל  תכמסומכ  ררעה  תדעוב  תוארל  ןתינש  ןכתיי  םהיתורעהב ,
.תישילשה תפסותה  תוארוהב  שרופמב  תועובקה  תונעטב  רבודמ  ןיאש 

, ליעל וניוצש  תונושה  תושיגה  ןיב  הערכהל  שרדיהל  ךרוצ  התאר  אל  ררעה  תדעוו  הטלחהל ,) ארוקה  תא  הנפנו   ) יפיצפס הרקמ  ותוא  תוביסנב 
.בויחה לוטיב  תא  קידצהל  ידכ  וב  שיש  ררועה , תונעטב  םעט  לכ  האצמ  אל  איה  ררעה , תדעוו  תוכמס  תא  הביחרמה  השיגה  רואל  ףאש  רחאמ 

: תכרעמ תרעה 

, םיכילה תטיקנ  תעב  תוטבלתה  לש  תבשחמ  תכאלמל  הכפה  החבשהה  לטיה  רועיש  רוריב  יבגל  תונושה  תואכרעה  ןיב  תויוכמסה  תלאש 
רתוי הלודג  תואדוו  הנקת  ידעלב , טעמכ  ןפואב  הז , ןיינעב  ררעה  תדעול  תוכסה  תיינקה  תילהנמ , הריתע  אמש  וא  ררעה  תדעו  / עירכמ יאמש 

רוריב םג  ךכ  ךרוצל  רשפאל  םיכירצ  ררעה  תדעווב  רוריבל  םידמועה  םילכה  יכ  רוכזל  שי  תאז  םע  יטפשמל , ליבקמב  יתדבוע  רוריבל  תורשפאו 
.יתדבועו יתייאר 

 

ןיעקרקמה יווש  לע  האצקהה  תלבטו  "א 38  מת תעפשה  החבשה , לטיה  תמוש  תכירע  ןפוא 

ןג תמר  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ןיצ  ןור   85143/13/ גר סמ ' ררע   : ךילה רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע הדעווה  "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה  ילטיהו  םייוציפ  היינבו , ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

.24.02.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.ץיבלביפ הנידע  "ד  וע הבישמה : ב"כ  .רוג   רמות  וא  ןיצ ו/ ןור  "ד  הוע  : םיררועה ב"כ 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

ןונכתה יבצמ  ינשב  המושב  שרדנה  טוריפה  דגנכ  תונעט  רתיה , ןיבו  תונוש  תונעט  ללכ  רשאו  החבשה  לטיה  תמוש  דגנכ  שגוהש  ררעב  רבודמ 
ףיעס 23 יפל  הכרענש  תינכתו  "א 38  מת תעפשה  האוושהה , תואקסע  דגנכ  יפיצפסה , סכנל  סחיב  תויוכזה  תפסותל  תוסחייתה  תוברל 

.ןיעקרקמה יווש  לע  האצקההו  ןוזיאה  תלבט  לש  התועמשמו  ןיעקרקמה , יווש  לע  "א  מתל
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רועישל תועגונה  תונעטב  ררעה  תדעוול  רורעל  ןתינ  אל  היפל , תימוקמה  הדעוה  התלעהש  ףסה  תנעט  תא  ררעה  תדעו  התחד  הירבד , חתפב 
םצע דגנכ  ןה  תונעט  תולעהל  תימוקמה  הדעווה  תמוש  תא  ףוקתל  שקבמה  םושינל  הנקמ  ןידה  יכ  הריהבה , ררעה  תדעוו  הז , ןיינעב  .בויחה 

םג המ  תולבוקמ , תויאמש  תוטיש  םע  תורכהמ  תינהנ  איה  יעוצקמ  לנובירטכ  יכ  ררעה , תדעוו  הנייצ  הז  רשקהב  ורועיש ; דגנכ  ןהו  בויחה 
תויזכרמה תונעטב  התע  דקמתנ  .ד  " ווחל הקוקז  איהש  הרובס  איה  ןהבש  תויאמש  תויגוס  תניחבל  ץעיימ  יאמש  תונמל  הל  רשפאמ  קוחהש 

.הטלחהב ונודנש 

תידיעו בירי   85123/12/ את ררעב  התטלחה  לע  הרזח  ררעה  תדעוו  החבשהה , לטיה  תמוש  תכירע  ןפואל  סחיב  ולעוהש  תונעטל  עגונה  לכב 
םכרע םאה  ןוחבל  שי  החבשה , לש  המויק  תניחב  ךרוצל  יכ  רתיה , ןיב  העבקו , ביבא , לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  דגנ  הדוהי  ןב 

תא ךירעהל  ןוכנ  הז  אהי  אלו  סכנה , יוושל  תינכתב  תויוכזה  תמורת  יהמ  ךכ  ךותבו  תינכתה , רושיא  בקע  הלע  ןיעקרקמה  לש  יביטקייבואה 
.ןיעקרקמה לש  םיווש  תיילעב  הניינע  החבשהה  אליממו  ןדבל  תודמוע  ןניא  תויוכזה  אלהש  סכנה , לש  ויוושמ  קתונמב  הלא  לש  ןויווש 

םג ךכב  בשחתהל  שי  ירק   ) תינכתה רושיא  ברע  דמועה , סכנב  רבודמ  ובש  םוקמ  יכ  העבק  ררעה  תדעוו  סכנה , לע  "א 38  מת תעפשהל  עגונב 
 – סכנה יוושל  המרת  "א  מתה יכ  חכוהו  "א , מתה לש  התולח  ךרוצל  תוימדקמה  תושירדב  הסירהל ,) סכנה  תא  תדעיימ  השדחה  תינכתה  םא 

.וז המורתמ  םלעתהל  הקדצה  ןיאש  ירה 

תא הנייצ  ררעה  תדעוו  החבשה , לטיה  ךרוצל  ןיעקרקמה  יווש  לע  תינכתה  לש  האצקההו  ןוזיאה  תלבט  לש  הלקשמ  רבדב  הנעטל , עגונה  לכב 
טפשמה תיב  דמע  ירשא  ןיינעב  .היגוסב  ןד  רשא   , ןורמוש הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ירשא נ '  41505-10-13 יח )'  ) "נ מע ןיינעב  "ד  הספ
ךשמהב דימ  ךא  ההז  תויהל  רומא  םייוציפ , תעיבת  וא  החבשה  לטיה  תעיבק  ךרוצלו  ןוזיא  תואלבט  תכירע  ךרוצל  ןיעקרקמ  לש  םיוושש  ךכ , לע 

.ד " הספב וניוצש  םינוש  םימעטמ  האצקהה , תואלבט  ץומיא  בייחל  ןיאש  ךכב  ריכמ 

שי עודמ  ריבסהלו  קמנל  ךרטצת  ןוזיאה , תלבטב  ועבקנש  םיכרעה  ןמ  תוטסל  תשקבמה  תושר  יכ  ןייצ  ירשא , ןיינעב  טפשמה  תיב  תאז , םע 
ףופכש ימ  לש  ובצמב  הערל  יונישל  איבי  וא  רוביצה  תוכמתסהב  עגפי  רבדה  םא  התטלחה , תונשל  לכות  אל  וזו  התנעטל , הייטסל  םוקמ 

.הטלחה התואל 

תינכת  ) הינבהו ןונכתה  תונקת  9 ל תונקת 4 ו - תא  רתיה , ןיב  הנייצו , הנוש  טעמ  תיווזב  ירשא  ןיינעב  "ד  הספ לע  ףיקשהל  השקיב  ררעה  תדעוו 
תינכתה דגנכ  ללככ  להנתמה  תויודגנתהה  ךילה  תאו  הלבטב ; םיכרעה  לע  תרוקיבו  ןוכדע  תבוח  תועבוקה   2009 "ט –  סשתה , ( הקולחו דוחיא 

.ויתוכלשה לע  הב , הלולכה  ןוזיאה  תלבטו 

עקרקה יכרע  תייגוס  תינכתה  תא  רשאמה  ןונכתה  דסומ  ינפב  התלע  םהבש  םיבצמבש  הנייצ  ררעה  תדעוו  "ל , נה םירבדה  עקר  לע 
תלבטב ועבקנש  יוושה  יכרעמ  ללככ  תוטסל  היהי  ןתינ  אל  ומעטמ , ץעוי  יאמש  ידי  לע  םג  הנחבנש  רחאל  ודי , לע  הערכוהו  הנודנ  םיטלחומה ,

.תואצקהה

, התוא הוולמה  תעדה  תווחבו  הלבטב  ןותנ  לכ  ןיאו  האצקהה , תלבטב  ועבקנש  םיטלחומהש  יוושה  יכרע  רבדב  ןויד  םייקתה  אל  הרקמ , ותואב 
, האצקהה תלבטב  ועבקנש  יוושה  יכרעל  דמציהל  הבוח  ןיא  יכ  העבק  ררעה  תדעוו  ךכיפל , הב ; עבקנש  יוושה  תדמעהל  סיסבה  והמ  ריהבמה 

אלל רבגומ  אוה  החבשהה  לטיה  תמוש  ןיבל  תואצקהה  תלבט  ןיב  עקרקה  יכרע  ירעפ  תא  קידצהל  תימוקמה  הדעווה  לע  לטנה  תאז , םעו 
.קפס

ימדקמו שומימ  לשב  היחד  האוושהה , תואקסעל  עגונב  תונעט  רתיה , ןיבו  ןטרפלמ , העיריה  הרצק  רשא  תופסונ  תונעטב  הנד  ררעה  תדעו 
.תויוכזה תקולח  רחאל  שדחמ  ותפסוהו  שדחה  בצמה  יוושמ  םימייקה  םירבוחמה  יווש  תתחפה  רבדב  ןקת 15  תוארוה  עגונב  הנעטו  התחפה 

.היתויחנהל םאתהב  ולעוהש , תונעטה  תא  ןחביש  ץעיימ  יאמש  תונמל  ררעה  תדעוו  הטילחה  םוי  לש  ופוסב 

: תכרעמ תרעה 

תעב הניחבהו  ןועיטהמ  לחכ  הלעת  וז  הלבט  יכ  הדבועה  תא  םג  ןובשחב  תחקל  הכירצ  ןוזיא  תלבט  תרשאמה  הדעו  יכ  התעמ  בל  לא  םשוי 
ססבתהבו המוחת  לכל  סחיב  תינכתה  רושיא  רחאל  םמוסרפו  המוש  תוחול  תאצוה  ודיצל  רורגי  רבדהו  ןכתיי  החבשהה , לטיה  תומוש  תאצוה 

.עבוקה דעומל  םיאתמ  יווש  סיסב  לע  וכרענש  ןוזיא  תואלבט  לע 
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http://www.nevo.co.il/case/8450937
http://www.nevo.co.il/law/98604/4
http://www.nevo.co.il/law/98604/9
http://www.nevo.co.il/law/98604
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