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ןועמש דעלג  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

' חאו תוירק  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' "מ  עב תועקשהו  היינב  ז.ב  גומלא  , 202/16 סמ ' ררע   : ךילה רפסמו  םש 

.לט ירסומ  הלקד  "ד  וע "ר  וי תושארב  הדעווה  בכרה  ינפב  הפיח , זוחמ  הינבו –  ןונכתל  ררעה  תדעו   : האכרע

(. הבישמה 2 ב"כ   ) רודינש ישי  "ד  וע תימוקמה ;) הדעוה  ב"כ   ) לגיס לאכימ  "ד  וע  : תובישמה : 9.8.16  ב"כ  הטלחה ךיראת 

 

ןקותש הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 1 () ףיעס 151(ב3 לש  ומושיי  ןפואב  תקסועה  הפיח , זוחמב  ררעה  תדעו  תטלחה  הנתינ  םויב 9.8.16 
רבמצד 2015. שדוחמ  העש  תארוה  תרגסמב 

, םירוגמ ישרגמב  הינב  תויוכז  תפסות  רשאל  תוכמס  תימוקמ  הדעוול  הנקמ  ןולחכ ,)" תלקה   " יוניכל םג  התכז  רשא   ) העשה תארוה  יכ  ריכזנ ,
תודיחי רפסמ  יבגל  תינכתב , ועבקנש  תולבגממ  הלקה  םימיוסמ  םיאנתב  תרשפאמ  ןכו  ףיעסב , םייונמה  םיאנתבו  הלקה  לש  ךילה  תועצמאב 

, תרכינ הייטס  הווהמ  הלא  תוארוהמ  הייטס  יכ  עבקנ  הלחה  תינכתה  תוארוהב  םא  ףא  תאזו  ןינבה , תיסכת  וא  הבוג  תומוקה , רפסמ  רוידה ,
.הינבה תויוכז  תפסות  םשל  תשרדנ  וז  הלקה  יכ  יאנתב  רתיה  ןיב  תאזו 

ללכו םירוגמ  לדגמ  תמקהל  הינב  רתיהל  השקב  שיגה  רשא  םזיל  הלקה  תוירק "  " תימוקמה הדעוה  הרשיא  ררעה , תדעו  ינפב  ןודנש  הרקמב 
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תארוהל םאתהב  תומוק , תפסותו  רויד  תודיחי  תפסות  ןכו  תוריש , יחטשו  םיירקיע  הינב  יחטש  תפסות  ול  הרשיאו  תונוש , תולקהל  השקב  הב 
.תולקהה ןתמ  םע  רשקב  ושגוהש  תויודגנתה  תייחד  ךות  העשה ,

ךרוצה תלאש  לע  הבוסנ  ררעב  תירקיעה  תקולחמה  רשאכ  העשה , תארוה  לש  המושיי  ןפוא  תא  רתיה  ןיב  םיררועה  ופקת  ררעה , תרגסמב 
.הלקהה ןמ  האצותכ  תוררועל  תמרגנה  העיגפה  תדימ  לעו  היינבל  חטשה  תפסות  רובעב  תומוקה  רפסמב  הלקהב 

תורטמ תא  הבחרהב  הרקס  ןכלו  ררעה , תדעו  ינפב  אבומ  ןולחכ " תלקה   " םושייש הנושארה  םעפה  וז  יכ  התטלחהב  הנייצ  ררעה  תדעו 
.המושייל םינוירטירקה  תאו  העשה , תארוה 

יפ לע  השקבה  תא  ןוחבל  תימוקמה  הדעוה  לע  העשה , תארוה  תרגסמב  הלקהל  השקב  ןוחבל  םיאב  רשאכ  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
תומיצעו ףקיה  הביבסה  לע  הלקהה  ןתמ  תעפשה  הלקהה , רושיאל  תינונכת  הקדצה  ןללכבו –  הלקה , רושיאל  םיליגר " םינוירטירקה ה"

. היתורטמ רואלו  העשה  תארוהל  ףופכב  תאז  לכ  ךא  רשואמה , ןונכתה  דעומו  הלקהה ,

הלקהל תינונכתה  הקדצהה  תא  המצעב  השעמל  הרידגמ  העשה  תארוה  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  תינונכתה ," הקדצה  ןוירטירקל ה" סחיב 
.רוידה תודיחי  עציה  תלדגהב  ךרוצה  הניה –  וז  תינונכת  הקדצה  יכו  תוולנה , תולקהלו  רוידה  תודיחי  רפסמב  םיחטשה , תפסותב 

יכ העשה  תארוהב  עבקנ  רשאב  רשואמה , ןונכתה  דעומ  ןוירטירקל  תוסחייתהה  תא  םג  הביתכמ  העשה  תארוה  יכ  ררעה  תדעו  העבק  דוע 
הניא הז , ןוירטירק  תניחב  םשל  תשרדנה  הקידבה  ררעה , תדעו  הנייצ  ךכשמ , .התליחת  ינפל  הרשואש  תינכת  לכל  סחיב  שומימל  תנתינ  איה 

.אל ותו  העשה , תארוה  תליחת  ינפל  ףקותל  הסנכנ  תינכתה  םא  ךא  אלא  דוע , תויטנוולר  ןניא  היתוארוהש  הנשי  תינכתב  רבודמ  םאב 

הלקהה תומיצע  ןוגכ  תולקה –  לע  םילחה  םינוירטירקה  רתי  תא  תאז  םע  לוקשלו  ךישמהל  תימוקמה  הדעוה  לע  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
, רוביצ ינבמ  תויתשת , תאישנ  רשוכ  לש  טביהב  רתוי  הבחרה  הביבסה  לעו  םילבוג  םיסכנ  לע  התעפשה  תוברל  הביבסה , לע  התעפשהו 
תעד תווח  לע  התטלחה  ססבל  תימוקמה  הדעוה  תא  תבייחמה  העשה , תארוהב  ויוטיב  אצומ  הז  לוקיש  םג  יכ  הנייצו  וכו ,' םיחותפ  םיחטש 

תלדגהמ םיעבונה  םיכרצל  הנעמ  םינתונ  הינחה  יחטשו  תויתשתה  םיחותפה , םיחטשה  רוביצה , תודסומ  יכ  הינפל , הגצוהש  הדעוה , סדנהמ 
.רוידה תודיחי  רפסמ 

יכ הלקהב , הינב  יחטש  תפסות  רשאל  טלחוה  הב  הטלחה  לכב  שרופמ  ןפואב  ןייצל  תימוקמה  הדעווה  לע  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  הז , ןיינעל 
.הב לבקתהש  עדימהו  תעדה  תווח  סיסב  לע  הנתינ  התטלחה  יכו  הדעווה , סדנהמ  תעד  תווח  הינפב  החנוה 

םשל השורד  וז  הלקה  ןתמ  םא  קר  רשפאתת  תומוק , תפסות  ןוגכ –  תוולנ " תולקה   " ןתמ ויפל  העשה , תארוהב  עובקה  ףסה  יאנת  ןיינעל 
תטרפמה תינונכת  תעד  תווח  תימוקמה  הדעווה  ינפב  אבותש  ךירצ  הז  יאנת  תניחב  םשל  ללככ , יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  הינבה , תויוכז  תפסות 

הייטס היהת  הנממ  הגירח  יכ  עבקנש  תיבוציע  הארוהמ  הלקה  תשקובמ  ובש  םוקמ  דחוימב  תאז  תינכתה , תוארוהמ  הלקהה  תשרדנ  עודמ 
.ונניינעב בצמה  יפכ  תרכינ ,

ידכ וז  הדבועב  היה  יד  הרואכל  יכ  ררעה  תדעו  הנייצ  "ל , נה ףסה  יאנתל  התטלחהב  ללכ  הסחייתה  אל  תימוקמה  הדעוה  ןודנה  הרקמבו  תויה 
ריחמ טקיורפ  תרגסמב  "ד  חי לש 220  טקיורפ  לע  היה  רבודמ  יכ  הדבועה  חכונ  תאז , םע  דחי  .תימוקמה  הדעוול  השקבב  ןוידה  תא  בישהל 
ןוחבלו תימוקמה  הדעוה  ילענב  סנכיהל  תועד ) בורב   ) הטילחהו שרדנל , רבעמ  ךילהה  תא  דוע  בכעל  ןוכנל  התאר  אל  ררעה  תדעו  ןכתשמל ,

לעו הבישמה 2  ידי  לעו  םיררועה  ידי  לע  הל  ושגוה  רשא  תעדה  תווח  סיסב  לע  םיחטשה , תפסוה  םשל  תומוקה  תפסותב  ךרוצה  תא  המצעב 
.ןוידב הינפב  וגצוהש  תופולחה  סיסב 

.םיחטשה תפסוה  םשל  תשרדנ  ןכא  תומוקה  תפסות  יכו  תוררועה , יעקרקמל  העיגפ  המרגנ  אל  יכ  ררעה  תדעו  העבק  ןינע , לש  ופוגל 

.ררעה תא  תועד  בורב  ררעה  תדעו  התחד  םירחא , םימעטמו  הלא  םימעטמ 

תארוה יולימב  יתוהמ  םגפ  הווהמ  תוינונכת , תופולחו  תויתשתה  תאישנ  רשוכ  לש  םתניחב  יא  יכ  זוחמה , תננכתמ  תגיצנ  הנייצ  טועימ , תעדב 
שדוחמ ןוידל  רתיהל  השקבה  תא  בישהל  שי  יכ  הרבס  ןכלו  טקיורפב , תידיתעה  הייסולכואב  םוימויה  ייחב  העיגפל  איבהל  לוכי  רשא  קוחה ,

.םישרדנה םיכילהה  תמלשהל  םוי  לש 14  הפוקת  תביצק  ךות  ליעל , רומאכ  קוחב  תושירדה  טוריפ  ךות  תימוקמה , הדעווב 

: יכ השיגדהו  ררעה  תדעו  הרזח  הטלחהה , לש  המויסב 

שומימל תוידיתעה  תושקבה  לכב  וז , הטלחהב  טרופמל  םאתהבו  היתוארוה  יפ  לע  העשה  תארוה  תא  םשייל  תימוקמה  הדעווה  לע  "
רושיא לע  הטלחהה  תלבק  ךרוצל  םישורדה  עדימהו  םיכמסמה  לכ  הינפב  םיאבומ  יכ  אדוול  תימוקמה  הדעווה  לע  ןולחכ ." תלקה  "

ןונכתב ירוביצ  ךרוצ  לומ  לא  ונוזיא  ךות  הקקחנ , וניגב  ירוביצה  ךרוצהו  העשה  תארוה  חורב  לועפלו  הטלחהה , ףוגב  טרופמכ  תולקהה 
תווח םיכמסמה ,  ) םינותנה סיסבל  רוביצב  , תמסרפתמה  הדעווה  תטלחהב  יוטיב  היהיש  ךירצ  יכ  ןייצל  רתומל  .הביבס  םאותו  ןזואמ 
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רומאה יכ  ןייצל , רתומל  .הרשפל  תדרלו  הטלחהה  תא  ןוחבל  רוביצה  לע  לקיש  ןפואב  התטלחה  תא  הססיב  וילע  תוקידבהו ) תעדה 
" הז גוסמ  השקב  תחנומ  החתפל  רשא  תימוקמ  הדעוו  לכל  יטנוולר  ליעל 

 

: תכרעמ תרעה 

םויל דע  ופקותב  דומעל  יופצה  "ו-2016 , עשתה העש ,) תארוה   – 108 סמ ' ןוקית   ) הינבהו ןונכתה  קוח  םסרופ  םויב 7.8.2016  יכ  ריכזנ ,
.רוידה תודיחי  עציה  תלדגהל  אוה  ףא  עייסל  דעונ  רשאו  , 1/8/2021

רועישב 10% הלקה  קינעהל  ןופצה ,) וא  םורדה  תוזוחמב  ןניאש   ) תוימוקמ תודעו  ללככ  בייחל  שקבמ  העשה , תארוה  תרגסמב  קוחל  ןוקיתה 
הייטס הווהי  רבדה  יכ  תעבוק  תינכתה  םא  ףא  וחטש , לע  הלחה  תינכתה  יפ  לע  שרגמב , הינבל  רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ 

תורידה חטש  ןיינעל  םיאנת  םללכבו –  , 1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסב 147(ח ) וללכנש  םיאנתה  לכ  םייקתהב  תאזו  תרכינ ,
.דועו ףקותל  תינכתה  תסינכ  דעומ  היוור , היינבב  םירוגמל  שרגמה  דועיי  שרגמב , תויוכזה  ילעב  לכ  תמכסה  הלקהה , ןתממ  האצותכ 
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