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" ליעיה םרוגה   " תקזחו ידעלב  ךווית 

ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

ןימינב ריפוא  נ ' חאו ' "מ  עב םיסכנ  לארב  תצובק  אער 4036/16   : ךילה רפסמו  םש 

זרא - קרב תימע ו-ד ' י ' ןארבו ; ג' םיטפושה ס  ' דובכ  ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ןמסורג לאגי  "ד  וע בישמה : םשב  .ןהכ  השמ  "ד  ועו בוקלוו  הרפע  "ד  וע םישקבמה : םשב   : םידדצה 20.7.2016  ב"כ  הטלחה : ךיראת 

 

תיעמשמ דח  הערכה  הנתינ  םרט  ןידה , קספ  ןתמ  דעומל  דע  רשא  תויזכרמ , תולאש  יתשב  ותעד  ןתל  ןוילעה  טפשמה  תיב  שרדנ  הז  רוערעב 
ימד תא  לבקל  ידכ  ליעיה  םרוגה  תויהל  שכרב , המייתסנש  הקסעב  ךוותמה  לע  ידעלב , ךווית  םכסהב  םג  םאה  ( 1 : ) ןהו ןניינעב  הקיספב 

וא תיטנגוק  הניה  קוחה )" : " ןלהל  ) "ו-1996 נשת ןיעקרקמב , םיכוותמה  קוחל  ( 3 () ףיעס 14(א תארוה  םאה  ונייה  רכומהמ - ךוויתה 
? ואל םא  הריתסל - תנתינה  הקזח  הניה  קוחל , ףיעסב 14(ב ) העובקה  הקזחה  םאה  ( 2 ?; ) ידעלב ךווית  םכסה  לש  הרקמב  תיביטיזופסיד ,

תורשקתהה ינפל  םימי  רפסמ  .התריכמ  םשל  הריד , לעב  םע  ידעלב  ךווית  םכסהב  הרשקתה  רשא  הרבחה )" : " ןלהל  ) ךווית תרבחב  ונל  ןיינע 
לעב ןיבל  םניב  רכמה  םכסה  ךא  ךוותמה ,)" : " ןלהל  ) רחא ךוותמ  תועצמאב  ועיגה  רשא  םינוקה , הרידה  תא  ואר  ידעלבה , ךוויתה  םכסהב 

.תוידעלבה תפוקת  ךלהמבו  ידעלבה , ךוויתה  םכסהב  הרידה  לעב  לש  תורשקתה  רחאל  םיישדוחכ  קר  םתחנ  הרידה 

יכ היה  רובסו  ליאוה  הרבחל , רבד  םליש  אלו  ךוותמל  ךווית  ימד  הרידה  לעב  םליש  ךוותמה , תועצמאב  הרידה  תא  ושכר  םינוקהו  ליאוה 
.ידעלבה ךוויתה  םכסהב  עובקל  דוגינב  תאזו  הקסעב  ליעיה  םרוגה  הניא  הרבחה 

וז העיבק  לע  .הרידה  לעב  תדמע  תא  לביק  רשא  "ם 1507-05-15 ) את  ) הפיחב םולשה  טפשמ  תיבל  העיבת  הרבחה  השיגה  רומאה  רואל 
טפשמ תיב  לש  וניד  קספ  תא  לביק  רשא  ע"א 20875-01-16 ,)  ) הפיחב יזוחמה  טפשמה  תיבל  הרבחה  הרערע  םולשה , טפשמ  תיב  לש 

.רוערעה תא  החדו  םולשה 
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.רוערעבכ הב  ןודל  טילחהו  השקבה  תא  לביק  רשא  ןוילעה , טפשמה  תיבל  וז  רוערע  תושר  תשקב  הרבחה  השיגה  וז  הטלחה  חכונל 

.ןלהל םהב  ןודנו  םידדצה  ינועיטב  ןד  "ש  מהיב

תיטנגוק השירדב  רבודמ  יכ  "ש  מהיב עבק  תיטנגוק ? הניה  ליעיה  םרוגה  היהי  ידעלבה  ךוותמה  יכ  השירדה  םאה  הלאשל  סחייתהבו  תישאר ,
םויקל ןיא  וידעלב  ליעיה  םרוגה  תויהל  וילע  ןיעקרקמ , רכמ  תקסע  רובע  םולשת  לבקל  יאכז  היהי  ידעלב , םא  ףא  ךוותמש , תנמ  לע  יכו 

.קוחה חור  םע  תבשייתמ  הניא  תרחא  העיבק  לכ  יכו  הקסעה ,

יכ ףיסוה , תאז  םע  דחי  .הריתסל  תנתינ  הקזחה  יכ  "ש , מהיב עבק  הריתסל ? תנתינ  קוחל  ףיעסב 14(ב ) הקזחה  םאה  הלאשל , עגונבו  ןכ  ומכ 
דעומה ( 1 : ) הקזחה תומייקתה  תניחבל  תוצממ , ןניא  רשא  תוחנמ , תולאש  רפסמ  עבק  ףאו  לקנב  רשפאתת  אל  התריתסש  הקזחב  רבודמ 
לככ  ) סכנה תא  ואר  םישכורה  הפוקתה  תליחת  ינפל  ןמז  המכ  ןוחבל  שי  תוידעלבה , תפוקת  ינפלש  לככ  סכנה –  תא  םישכורה  ואר  ובש 

ךומסב הקסעה –  המתחנ  ובש  דעומה  ( 2 (; ) הקזחה תא  רותסל  רתוי  השק  היהי  ךכ  תוידעלבה  תפוקת  תליחתמ  רתוי  קוחר  דעומהש 
רבכש רחאל  תוידעלבה , תפוקת  לש  המוציעב  וא  ןביאב , ויה  ידעלבה  ךוותמה  לש  קווישה  תולועפ  רשאכ  תוידעלבה , םכסה  לע  המיתחל 

בלה םות  ( 4 ; ) ידעלבה ךוותמה  ידי  - לע ועצובש  קווישה  תולועפ  לש  ןתוכיאו  ןתומכ  ( 3 ; ) ידעלבה ךוותמה  ידי  לע  קוויש  תולועפ  ולא  - יא ועצוב 
םאה ( 5 - ) ו תוידעלבה ; תפוקתב  רחא  ךוותמ  םע  רשקתהו  תוידעלבה  םכסה  תא  ןיעדויב  ףקע  חוקלהש  ששח  שי  םאה  םידדצה –  לש 

ךרדב וא  רחא  ךוותמ  תועצמאב  םאה  סכנל –  םישכורה  ועיגה  ובש  ןפואה  ןכו  תוידעלבה ; םכסהמ  םילאיצנטופ  םישכור  גירחהל  וגאד  םירכומה 
.וירכממ ימ  וא  סכנה  לעב  םע  תירקמ  וא  תמדוק  תורכיה  ךותמ  לשמל  תרחא ,

יביטיזופסיד קוחל  ( 3 () ףיעס 14(א לש  ותויה  רבדב  םישקבמה , לש  תויטפשמה  םהיתונעט  וחדנש  הז  טביהב  החדנ  רוערעה  רבד  לש  ופוסב 
ריזחה ןוילעה  טפשמה  תיב  הקזחה , תריתס  רבדב  תויתייאר  תויעב  חכונל  תאז , םע  דחי  .הטולח  קוחל  ףיעסבש 14(ב ) הקזחה  לש  התויהו 

.םולשה טפשמ  תיבב  שדוחמ  ןוידל  קיתה  תא 

: תכרעמ תרעה 

ובש ירקיעה  רצומב  תוידעלב  קינעהל  הנבומה  ישוק  " המ םיעבונה  ךוותמל  רכומ  ןיב  םיכוסכס  ןורתפל  םילכ  תתל  שקבמ  רומאה  ןידה  קספ 
תולק רשאכ  ונימיב  םצעתמ  רשא  ישוק  זרא .) - קרב תטפושה  בכ ' לש  הניד  קספל  הקספ 28   ) " עדימ ותדובעב –  שומיש  ךוותמה  השוע 

לש תונורתיהש  ךכ  רבעבמ , רתוי  הברה  הלק  הריכמל  ןימזה  והשלכ  סכנל  רשאב  עדימ  תרבעהו  רתויב  םיהובג  עדימל  תושיגנהו  םוסרפה 
.וסכנ תריכמ  םשל  תופסונ  תולועפ  עוציבמ  וליבגהלו  רכומה  רובע  תונורסחל  הרהמב  ךופהל  םילולע  הכורא  תוידעלב  תפוקת 

ירבדמ הלועכ  תוידעלב , תפוקת  םע  רשקב  םיכוותמל  םירכומ  ןיב  םיכוסכס  םוצמצל  איבהל  קקוחמה  ןויסינ  םע  דחא  הנקב  הלוע  הז  ןיד  קספ 
םויב הרשוא  רשא  "ה–2015 , עשתה םישדוח ,) השולשל  תוידעלבה  תפוקת  תלבגה  ןוקית –   ) ןיעקרקמב םיכוותמה  קוח  תעצהל  רבסהה 

, דבלב םישדוח  השולש  תב  הפוקתל  תוידעלבה  תפוקת  תא  ליבגהל  תשקבמ  איה , ןכ  המשכ  רשאו  הקיקחל  םירשה  תדעווב   24.7.2016
קווישה יעצמאו  הידמה  תוחתפתה  תובקעב  ליאוה ו" תאזו  םישדוח  השיש  תב  תפוקת  הניה  רשא  קוחב , םויכ  תישרומה  הפוקתה  תחת 

םימעפו ידמ  ךורא  אוה  םישדוח  השיש  לש  ןמז  קרפ  יכ  הארנ  קווישהו  םוסרפה  ךילה  תא  םיזרזמה  תונורחאה  םינשב  וחתופש  םימדקתמה 
ןיאו לובכ  אוה  םצעבו  הרידה  תריכמ  תא  םדקל  ידכ  קיפסמ  השוע  אל  ךוותמהש  שח  רכומהש  ןויכ  ךוותמל  חוקלה  ןיב  חוכיו  רצוי  תובר 

(. קוחה תעצהל  רבסהה  ירבד  ךותמ   ) " הרידה תריכמ  תא  םדקל  ידכ  םיפסונ  םיקיפאל  תונפל  ותורשפאב 
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	תיווך בלעדי וחזקת "הגורם היעיל".

