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"ו-2016. עשתה תינוריע , תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  קוח 

"ו-2016. עשתה העש ,) תארוהו  107 ו-108 , סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח 

העקפה ייוציפ  "ו-2016  עשתה הקיקח ,) ינוקית   ) םינשל 2017-2018 תילכלכה  תינכתה  קוח  ריכזת 

"ו-2016. עשתה היינב ,) יושיר   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

"ו-2016. עשתה (, 4 סמ ' ןוקית  ( ) העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  תעצה 

הקסע ןיגב  רכמה  קוח  לע  הנוממלו  סמה  תויושרל  תועדוהה  ןתמ  לש  הרודצורפב  ןלבק  לע  לקי  רשא  םושיי  תקשה  לע  העדוה 
.ןיעקרקמב

םוימ 15.6.2016. לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תבישימ  "י  מר תוטלחה  רוצקת 

הקוסעת וא  םירוגמ  תרטמל  הנוש  הדועיש  תיאלקח  עקרקב  הריכח  תקספה  הטלחה 1426 –  ןוקית 

זרכמ אלל  תוירוביצ  תורטמל  ורכחוהש  םיסכנב  לוצינ  וא  דועי  יונישו  תויוכז  תרבעה  תאצקה  הטלחה 1136 –  ןוקית 

תימואל תופידע  ירוזאב  םנוד  דע 15  וא  םנוד , דע 7  םחטשש  םיסכנב  לוצינ  וא  שומיש  דועי , יוניש 

םהב לוצינו  שומיש  דועי , יונישו  תימואל , תופידע  ירוזאב  הלעמו  םנוד  וא 15  הלעמו , םנוד  םחטשש 7  םיסכנ  תבשה 

םיחטשל תינכת  צ – ' /' קמ / את תינכתה : םש  . 507-0271700 סמ :' ביבא  לתב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 
ביבא לתב  רוביצ  תודסומו  םינבמל 

.תינופצ "ע  בת ןורש - לאירא  קראפ  תינכתה : םש  . 599-0170134 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

.ברעמ הנבי  ןג  תינכתה : םש  . 1003/ למת סמ :' רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

 

הקיספ ינוכדע 
 

תיבירו הדמצה  ישרפה  תפסות  "ב פ"ת –  ותל "מ  וה נ ' חאו ' טספ  המלש  "נ 9429-06-15  מע "ב  ותה קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ 
ףיעס 197. יפל  תועיבתב  םייוציפ  לע 

ןמ  " םייוציפב תונשייתה  הרובחת  תויתשתל  תימואלה  הרבחה  לארשי - יביתנ  נ ' חאו ' ןראפ  הירא  העקפה ת"א 3732-09-14   
". דסחה

הקפוהש האנהה  תבוט  יפל  םייואר –  שומיש  ימד  בושיח  קפא -  ץוביק  נ ' חאו ' זפ  ןד  םייואר ת"א 10135-10-11  תוריכש  ימד   
.עקרקהמ

תעיבקל םייתוהמ  םינותנ  ןורמוש  - "ב  ותל "מ  וה נ ' חאו ' "מ  עב תומזי  פ.ש  רוא  הוונ   8043/15 ררע 8035/15 , החבשה  לטיה   
.החבשה לטיה 

.גרוח שומיש  תניחבב  תעד  לוקישו  תוכמס    - ' חאו םיקפוא  "ב   ותל "מ  וה תירטש נ ' ןב  היננח  ררע 6020/16  גרוח  שומיש   

.הינב רתיה  לוטיבל  השקב  - ' חאו "ב ר"ג  ותל "מ  וה נ ' חאו ' ןירדהנסה  חרב ' תורידה  ילעב   5751/14/ גר ררע  היינבו     ןונכת   
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רמרד רימא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

הלעמו תוריד  שולש  ילעבל  שדח  יוסימ  לולסמ  םירדסהה , קוח  תרגסמב  הנורחאל  הרשיא  ןולחכ , השמ  רצואה  רש  לש  ומודיקב  הלשממה ,
ןוריחמ יפל  םתולעבבש  תורידה  שולשמ  הלוזה  הרידה  יוושמ  לש 1%  סמ  רועישב  ראונימ 2017  לחה  וביוחי  םייוניש , ויהי  אלש  לככ  רשא ,

, תיעיברה הרידה  יוושמ  םג  לש 1%  רועישב  אוה  לוחיש  סמה  תוריד , שולשמ  רתוי  םתולעבב  שיש  לככ  .יתלשממה  יאמשה  תואלבטו 
. תישילשה הרידהמ  לחה  הריד , לכל  הנשל   ₪ 18,000 ירק , שדוחב , לש 1,500 ש"ח  ךסל  רתויה  לכל  לבגוי  סמה  .האלה  ךכו  תישימחה 

תובחה םוצמצל  איבהל  הרטמ  ךותמ  םייקוח , סמ  ינונכת  םינחוב  תורידה  ילעב  ךכ , בקעו   , הל הצוחמו  תסנכב  תרוקיב , טעמ  אל  ררועמ  קוחה 
.יופצה סמב 

לש דוחיאל  תומיוסמ  תוביסנב  תורשפא  תוללוכ  ןה   , רתיה ןיב  ךא   , ויתוביסנו הרקמ  לכב  תויולתו  תונווגמו  תובר  ןה  סמ  ינונכתל  תויורשפאה 
הריד תרבעה  ןמוקמב , הלודג  תחא  הריד  תשיכרו  תונטק  תוריד  תריכמ  םילעבה , תטילשב  הרבח  תולעבל  הריד  תרבעה  תוכומס , תוריד 

.תונורסחו תונורתי  הבוחב  תנמוט  תויורשפאהמ  תחא  לכ  רשאכ   , דועו החפשמ  בורקל 

.החפשמ בורקל  הנתמב  הריד  תרבעה  תובורמ , תוריד  ילעב  לע  תופדעומהו  תוצופנה  תויורשפאה  תחא  תא  רוקסנ  הז , רמאמב 

קוחב םויכ , יקוחה  בצמב  םג  .סמב  תובחמ  רוטפל  םורגת  אל  ליגל 18  תחתמ  םידליל  הרידב  תולעב  תרבעה  יכ  רתיה , ןיב  עבוק  שדחה  קוחה 
תורידה יבגל  דחא  רכומ  / שכורל םיבר  םירקמב  םיבשחנ  ליג 18  דע  םהידליו  גוז  ינב  "ג-1963 , כשת השיכרו ,) חבש  ןיעקרקמ ( יוסימ 

ליגל 18. לעמ  םה  םידליה  רשאכ  קר  תירשפא   , סמ ןונכת  ךרוצל  םידליל  הריד  תרבעה  ךכיפל , םתולעבבש .

ודיל ךמסמ  תריסמב  וא  לבקמה  ידיל  הנתמה  תריסמ  םע  הנתמב , ןיעקרקמ  תרבעה  טעמל  ללככ , תמייתסמ  הנתמ  תקסע  הנתמה , קוח  יפ  לע 
.הנתמה תא  לבקל  ותוא  הכזמה 

תושר לע  רתיו  ןכ  םא  אלא  הנממ , וב  רוזחל  יאשר  המייתסנש , הנתממ  לידבהל  הנתמ , ןתיל  בייחתהש  ימ  יכ  ראשה , ןיב  עבוק  הנתמה  קוח 
הערה הלח " םא  התניתנמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  יאשר  ףסונב , .תובייחתהה  לע  ךמתסהב  ובצמ  תא  הניש  אל  הנתמה  לבקמ  דוע  לכו   , וז

". ריפחמ ןפואב " וילא  סחייתה  לבקמהש  וא  ילכלכה  ובצמב   " תרכינ

םע קר  תמלשומ  ןיעקרקמב  הקסעש  הדבועה  רואל  תאז  הנוש , הנתמה  תקסע  תמלשה  דעומ  ןיעקרקמ , סכנ  לש  הנתמ  תקסעב  תאז , תמועל 
.לבקמה םש  לע  סכנה  םשרנ  אל  דוע  לכ  הנתמ  תתל  תובייחתהכ  תבשחנ  ןיעקרקמ , סכנ  לש  הרומת  אלל  הרבעה  ךכיפל , .המושיר 

תא רידגהל  הנתמה  ימכסה  תרגסמב  ןתינ  ךכ , .תואקסע  ןונכתל  ליעי  ילככ  שמשל  הלוכי  םושירב , הנתמה  תקסע  תמלשהל  השירדה 
.תרכינ הרוצב  ערוה  הנתמה  ןתונ  לש  ילכלכה  ובצמו  הדימב   , אמגודל ומכ   , םינוש םירקמב  התניתנמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  לש  תורשפאה 

םכסה תרגסמב  ןתינ  םידדצהמ , ימ  לש  הריטפב  לטובת  הקסעה  יכ  עובקל   , אמגודל םיאנתב , הנתמה  תקנעה  תא  תונתהל  ןתינ  ףסונב ,
ןתונ לש  הרידב  שומישהו  םירוגמה  תוכז  תנגה  םשל  םיאנת  עובקל  ףא  ןתינ  הנתמה , לבקמ  ע"י  סכנה תריכמ  וא  דובעש  תא  ליבגהל  הנתמה 

. דועו הנתמב  רבעומש  סכנהמ  םיידיתעה  תוריכשה  ימד  תא  לבקל  תורשפאה  אהת  הנתמה  ןתונל  יכ  עובקל  ןתינו  הנתמה 

ץלמומ התעיקפל , םינוש  םיאנת  עובקל  וא  הניתנה ו/ ןמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  ידיב  ילככ  הנתמה  תקסעב  שמתשהל  היהי  ןתינש  ידכבש  אלא ,
ןפואב ורדגוי  וב  טרופמו  רדוסמ  בותכ , יטפשמ  םכסה  ךורעל   , אלא לבקמה , לשו  ןתונה  לש  םייטרדנטס , הנתמ  יריהצתב  קפתסהל  אלש 

.דועו חכ  ייופיי  ןוגכ  הקסעה , םושייל  ועייסיש  םיכמסמ  לע  םיתחהל  ףאו  הקסעה  יאנת  שרופמ 

.החבשה לטיה  ףא  םיתיעלו  השיכר  סמ  חבש , סמ  ןוגכ , הקסעל , םידדצה  לע  סמ  יבויח  ללככ  םימייק  הליגר  ןיעקרקמ  תקסעב  עודיכ , ןכ , ומכ 
תחפומ השיכר  סמ  רועיש  םייק  הנתמה , ןתונל  חבש  סמב  תובח  ןיא  ןלהל , טרפנש  יפכ  תונקתבו , קוחב  םתרדגהכ  םיבורק  ןיב  הנתמ  תקסעב 

םתומייקתהבו הברקה  תדימב  רתיה  ןיב  יולת   ) םימיוסמ םירקמב  הנתמה  תקסע  החבשה , לטיהב  תובח  שי  םא  ףאו  הנתמה  לבקמל  ( 1/3)
תמאות הנניא  חבשה  סמ  ךרוצל  בורק "  " תרדגה יכ   , הז רשקהב  בלה  תמושת  .ךשמהב  טרפנש  יפכ  שומימל "  " תבשחנ אל  םיפסונ ) םיאנת  לש 

. החבשה לטיה  ןיינעל  בורק "  " תרדגה תא  תמאות  הנניא  ףאו  השיכרה  סמב  הבטהה  ךרוצל  בורק "  " לש הרדגהה  תא 

ףיעס 62 יפל  חבש  סממ  הרוטפ  ובורקל  דיחימ  הנתמב  ןיעקרקמב  תוכז  לש  הרבעה  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל  םאתהב    - חבש סמב  הבטהה 
- ןב ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  אוה  הז  קוחל  םאתהב  בורק "  " .בורקל הניה  הרבעהו  הרומת , אלל  הניה  הרבעההש  יאנתבו  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל 

ירוהמ וא  הרוהמ  ולביקש  תוכז  יבגל  תוחא , וא  חא  ( 3  ) ןכו הלאמ ; דחא  לכ  לש  םגוז  ינבו - גוז  ןב - יאצאצ  אצאצ , הרוה , ירוה  הרוה , ( 2 ; ) גוז
. השוריב וא  הרומת  אלב  הרוה 

ביוחי אוה  לביקש  סכנה  תא  רוכמי  אוה  רשאכו  חבשה , סמ  ןיינעל  הנתמה , ןתונ  לש  וילענל " סנכנ   " הנתמה לבקמש  איה , תישעמה  תועמשמה 
.הנתמה ןתונ  לש  הפוקתב  רבצנש  חבשה  לע  םג  סמב 
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השיכרה יוושו  השיכרה  םוי  לביקש , סכנה  תא  רוכמל  הנתמה  לבקמ  אובישכ  ירה  הז , רוטפב  שומיש  ושע  הנתמה  ןתונו  הנתמה  לבקמ  םא 
.הנתמה ןתונ  לש  השיכרה  יוושו  השיכרה  םויכ  ועבקיי 

, םיבורק ןיב  הנתמ  תקסעב  השיכר  סמב  תיתועמשמ  הלקה  תנתינ  השיכר , סמב  תוקסועה  ןיעקרקמ  יוסימ  תונקתב  השיכר 　-  סמב  הבטה 
ימ תוברל  גוז , ןב  הלאמ : דחא  לכ  וניה  השיכרה  סמ  ןיינעל  בורק  .הקסעב  עבקנ  היהש  ליגרה  השיכרה  סממ   1/3 לש –  רועישב  תובח  שיש  ךכ 

םיעובקה םיגירחב   ) תוחאו חא  אצאצ , לש  וגוז  - ןב אצאצ , הרוה , ןיעקרקמב , תוכז  תריכמל  ומדקש  םישדח  השש  ךשמב  גוז  ןב  היהש 
(. תונקתב

תרדגומ תויוכז " שומימ   " תרדגה החבשה . לטיה  םולשתב  תובחה  תמקה  ךרוצל  שומימ "  " הווהמ הניא  ףא  , " םיבורק ןיב  הרבעה   " גוסמ תקסע 
.תויוכז שומימל  בשחית  אל  ובורקל " םדאמ  הרומת  אלל  הרבעהש   " תשרופמ תעבוקה  הינבהו  ןונכתה  קוחב  תישילשה  תפסותל  ףיעסב 1 

, תינש הרומת ; לכ  אלל  תויהל  הכירצ  הרבעה  תישאר , םיאנת  - ינש  רחא  אלמל  הרבעה  לע  תויוכז , שומימל  בשחת  אל  רומאכ  הרבעהש  ידכ 
, גוזה ןב  לש  אצאצ  וא  אצאצ  הרוה , הרוה  הרוה , גוז , ןב  : " תישילשה תפסותל  ףיעסב 1  ותרדגהכ  בורק "  " רדגומש ימל  תויהל  תבייח  הרבעהה 

סמ ןיינעבו  חבש  סמ  ןיינעב  העובקה  וזמ  הנוש  החבשהה  לטיה  ךרוצל   " בורק לש " הרדגהה  ןיוצ , רבכש  יפכ  יכ  בלה  תמושת  . " םגוז ינבו  חא 
לככ איהו  תויוכז  שומימל  בשחת  הרבעה   ," בורק  " וניאש ימל  הנתמב  ונתנ  ןיעקרקמה  םאש   , אוה ינשה  יאנתהמ  אצוי  לעופכ  .רומאכ  השיכרה 

.םולשתב הנתמה  ןתונ  לש  ובויחל  םורגת  הארנה 

, אלא  , לטיההמ טלחומ  רוטפ  ןתמ  השורפ  ןיא   , תויוכז שומימל  תבשחנ  הניא  בורקל  הנתמש  תעבוקה  ףיעסה , תארוה  יכ  רוכזל  שי  הרקמ , לכב 
.ןיעקרקמב תויוכז  שומימ  ומצעב  עצבי  הנתמה  לבקמ  וב  דעומל  ומולשת  תייחד  קר 

תתל שי  סמב , ןוכסחל  רבעמ  יכ  ןובשחב  תחקל  שי  רומאכ , הקסע  עצבל  הטלחה  תלבק  תעבש  ירה  הנתמ , תואקסעל  םימייקה  תונורתיה  דצב 
, תישאר .דיתעב  תומיוסמ  תובטה  תלבק  ונממ  עונמל  ףא  תולולעו  הנתמה  לבקמ  לע  תורישי  תוכלשה  שי  םהל  םיפסונ  םיטביהל  תעדה  תא 

תויהל שיו  הנתמה  לבקמ  לש  וניינקל  תרבועו  הילעב  תטילשמ  תאצוי  הרידה  הנתמה , תקסע  תמלשה  םע   , ויפל הקסעה , לש  יניינקה  טביהה 
, הריד ירסח  םע  םיתיעל  הביטימש  תיתלשממ  תוינידמ  תמייק  תונורחאה  םינשב  יכ  ןובשחב , תחקל  ףא  בושח  .הז  ןיינע  לש  תוכלשהל  םיעדומ 

יאכז היהי  אל  הנתמה  לבקמ  התוא  הבטה  הריד , ירסחל  םיקנעמ  תנתונ  ףאו  חותיפ  עקרק , תדסבסמה  ןכתשמל , ריחמ  תינכת   , אמגודל ךכ 
, לארשי קנב  תויחנהו  תוינידמל  םאתהב  תואתנכשמל , םיקנבה  הנתמה , לבקמ  דיתעב  שוכרי  התוא  תפסונ  הריד  תשיכר  ךרוצל  ןכ , ומכ  .לבקל 

םיאנת וליפא  םיתיעל , .הדיחי  הריד  לע  אתנכשמ  לוטיל  ושקבי  רשא  הריד " ירסח   " רשאמ רתוי  ךומנ  זוחאב  אתנכשמ  תליטנ  םירשפאמ 
. הרידב הגלמה  שקבמ  תולעבב  םירושק  תיאמדקא  הגלמ  תלבקל 

שי יזא  ןכ , םאו  תעכ , סכנה  ריבעהל  הנווכ  הנשי  תמאב  םאה  תושעל , םיצור  המ  תיניינק   , םדוק טילחהל  שי  הרקמו  הרקמ  לכב  יכ  םירובס  ונא 
ישנא .קרפה  לע  תודמועה  סמה  ןונכת  תויורשפא  תא  וכו ,' יאמש  "ח  ור "ד  וע תוברל   , םוחתב םיחמומה  עוצקמ  ישנא  םע  קמועל , ןוחבל 
יהמו ףדעומה  יוסימה  הוותמה  והמ  תלכשומ , הכרעה  עוציב  ךות  תוביסנ  ןתואב  ףדעומה  סמה  ןונכת  הוותמל  חוקלה  תא  ונווכיו  ועייסי  עוצקמה 
.רתויב יבטימה  ןפואב  ויתויוכז  לעו  הרידה  לעב  לע  רומשיש  ךכ  יוסימה  הוותמה  םושייו  שומימ  ךרוצל  םידדצה  ןיב  תשרדנה  םימכסהה  תכרעמ 

. עוצקמ ישנא  תועצמאב  תויפיצפס  תוצלמה  לבקלו  ופוגל  הרקמו  הרקמ  לכ  ןוחבל  שיו  הצלמה  הווהמ  וניא  רומאה  * 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

 

"ו-2016 עשתה תינוריע , תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  קוח 

 

םודיק הניה   , קוחה תרטמ  . "( קוחה  – " ןלהל  ) "ו 2016 עשתה תינוריע , תושדחתהל  תיתלשממה  תושרה  קוח  םסרופ  םויב 21.8.2016 
.םעוציב תצאהו  תושדחתהל  םימזימ  לש  שומימה  ףקיה  תלדגה  ךות  תינוריעה , תושדחתהה  םוחתב  תוליעפ  דודיעו 

ןתמ לש  ךרדב  םיריידל , ןה  עייסל  התרטמש  תושרה )"  – " ןלהל  ) תינוריע תושדחתהל  תיתלשממ  תושר  קוחה , חוכמ  תמקומ  ךכל , םאתהב 
םודיקל עגונה  לכב  תוימוקמה  תויושרל  ןהו  וב , םילעופ  רבכש  ולא  וא  םוחתל  סנכיהל  םיצורש  םימזיל  ןה  םימזי , לומל  תודדומתהל  םילכו  עדימ 
תושרה הרומא  תוימוקמ  תויושרו  םימזי  םירייד , לש  שלושמב  רמולכ , ךכ . ךרוצל  םיביצקת  ןתמו  תינוריע  תושדחתה  ימחתמ  לש  ןונכתה 
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. תינוריע תושדחתהל  םיטקיורפ  רתויש  המכ  לעופה  לא  איצוהל  ךכ , ךותבו  תונורתפ  תתל  עייסמה  ףוג  תווהל 

תויונגראתהל עויס  תינוריע , תושדחתהל  ןרק  תלעפה  תינוריע , תושדחתה  ימזימ  םודיק  רתיה , ןיבו  תושרה , לש  הידיקפת  תא  טרפמ  קוחה 
, תינוריע תושדחתה  ימזימ  תרגסמב  תוינכת  םודיק  תבוטל  ןונכת  יפוגו  תויושרל  םיבאשמ  תאצקה  םימחתמ , לע  הזרכה  יכילהב  עויס  םירייד ,

.ב " צויכו תילכלכ  תויאדכ  תמייק  אל  םהב  תומוקמב  תינוריע  תושדחתה  םודיק  םשל  םיביצקת  תועצמאב  תוברל  םיצירמת  ןתמ 

.יושיר לולסמב  יוניבו  יוניפ  לש  םחתמ  לע  הזרכהה  ןפוא  תאו  תוימוקמ  תויושר  לולסמב  יוניבו  יוניפ  םחתמ  לע  הזרכהה  ןפוא  תא  רידגמ  קוחה 

ףסונש חטשה  ןיגב  לש 100%  רועישב  החנה  לבקל  הריד  לעב  לכוי   , םמייקתהב רשא  םיאנת  עבקי  םינפה  רש  יכ  עבקנ    – הנונראב החנה 
ןתינ וב  דעומהמ  םינש  דע 5  לש  הפוקתלו  דבלב  תחא  הרומת  תריד  רובעב  תאזו  ול ,  התייהש  תמדוקה  הרידה  חטש  תמועל  הרומתה  תרידב 

הרומתה תריד  קיזחמ  לע  הנונראה  ףירעת  הלעוי  אל  םמייקתהב  םיאנת  עובקל  םינפה  רש  לכוי  םג  ךכ  .הרומתה  תריד  לע  הנונרא  ליטהל 
.רומאכ םינש  דע 5  לש  הפוקתב  תאזו  רוזאב , גוויסה  תת  גוויסה / יוניש  בקע  ףירעתה  הלעוי  וב  םוקמ 

(. "א 38 מת  ) קוזיחה תינכת  תרגסמב  יוניבבו  יוניב  יוניפ  לש  םחתמב  תירוביצ  הרידב  רייד  לש  ויתויוכז  תא  םג  רידגמ  קוחה 

יאנתב תאזו  םינש , דע 5  לש  הפוקתל  ףתושמה , שוכרה  לש  הקזחהו  לוהינ  תואצוה  םולשתמ  רוטפ  הרומת  תריד  לעבל  ןתניי  יכ  עבוק  קוחה 
לעב םוקמב  ולא  תויולעב  אשייש  ימ  יכ  עבקנ  .הסנכה  תחטבה  קוח  יפל  הלמג  לבקמ  אוהו  השירפ  ליגב  אוהש  הילעב , לש  הדיחיה  ותריד  וזש 

.םזיה אוה  הרומתה  תריד 

ןיכהל תימוקמ  הדעו  לע  יכ  עבקנ  ךכ , "ה-1965 . כשת הינבהו , ןונכתה  קוחב  רתיה  ןיבו  םינוש , םיקוקיחב  םיפיקע  םינוקית  רידגמ  קוחה 
ךותב תיזוחמה  הדעוול  תאז  שיגהל  הילעו  תושרה , תמזויב  וא  התמזויב  הלש , ןונכתה  בחרמ  םוחתב   " תינוריע תושדחתהל  תללוכ  תינכת  "

.תאז ןיכהל  הילע  יכ  תימוקמה  הדעוול  תושרה  תעדוה  םוימ  םישדוח   18

קלחב וא  בושיב  םייוצמה  םירוגמל  ןיעקרקמב  החבשה  לטיהמ  רוטפ  וניינעש  תישילשה  תפסותל  ( 2 () ףיעסל 19(ב ףיקע  ןוקית  עבקנ   , ףסונב
לטיה םולשת  תבוח  םהיבגל  לוחת  אל  יכ  רבדב , תעגונה  תימוקמה  תושרה  תמכסהב  וצב , וזירכה  םינפה  רשו  ןוכישהו  יוניבה  רשש  ונממ 
יוניפ םחתמב  םירוגמל , ןיעקרקמב  החבשה  לשב  יכ  זירכהל  תימוקמה  תושרה  תמכסהב  םיאשר   , םירומאה םירשה  יכ  עבוק  ןוקיתה  .החבשה 

.החבשההמ עבר  אוה  ורועישש  החבשה  לטיה  םולשת  תבוח  לוחת  תינוריע , תושדחתהל  םחתמב  וא  יוניב 

 

"א מת תואקסעב  חבש  סממ  רוטפה  ףקיהל  סחיב  ןוקית 88 )  ) חבש סמ  קוחל  ןוקית  רתיה ,  ןיב  עבקנ , קוחב    – חבש סמב  רוטפה  תבחרה 
.( שדחמ הינבו  הסירה  לש  לולסמ   ) "א 38/2 מת תואקסעל  דחוימב  יטנוולרה  , 38

יפכ  ) "א 38 מת חוכמ  תויוכזה  ןיגב  קר  אלו  תולחה , תוינכתב  ןרוקמש  תורכמנה  תויוכזה  ףא  חבש  סממ  תורוטפ  ויהי  קוחל , ןוקיתל  םאתהב 
, ןיעקרקמ יוסימ  קוח  תוארוהל  םאתהב  עבקנ  רשא  ןהיבגל , הריכמה  םויש  "א 38  מת תואקסע  לע  איה  ןוקיתה  תלוחת  ןוקיתל .) רבוע  בצמה 

. ךליאו קוחה  םוסרפ  םוימ  לוחי 

"א 38. מת תואקסעל  חבש  סמב  ןתינה  רוטפה  לש  תיתועמשמ  הבחרה  הניה  הז , ןוקית  תועמשמ 

"ו-2016 עשתה העש ,) תארוה  107 ו-108 –  סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח 

"ה-1965. כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  םינוקית  ינש  םיקוחה  רפסב  ומסרופ  םויב 7.8.16 

תויתשתה תמישרל  תוריית  תיתשת  ףיסוה  ןוקיתה  וירקיע : ןלהל  "ו-2016 . עשתה העש ,) תארוהו  ןוקית 107   ) הינבהו ןונכתה  קוח  ןושארה ,
לוכי תורייתה  רש  ; ( קוחל ו-76ג ' םיפיעסב 76ב ' ר'   ) רתוי ריהמ  ינונכת  ךילה   – ( תוימואל תויתשתל  הדעוה   ) "ל תוב םדקל  ןתינש  תוימואלה 

תודיחי םע 400  יאנולמ  ןוסכאל  ןקתמ  תמקהל  םזימ  .א  "ל : תוה לולסמל  סנכתש  תוריית  תיתשתכ  םיאבה  םיטקיורפהמ  דחא  לכ  לע  זירכהל 
.ג תיצרא ; וא  תירוזא  הסירפב  חוריא  תודיחי  דחי 300  םיללוכה  םייאנולמ  ןוסכא  ינקתמ  ינש  תמקהל  םזימ  .ב  דחא ; םחתמב  תוחפל  חוריא 

םורתלו יתוריית  הכישמ  םרוג  שמשל  הב  שיש  הרובחת  תיתשת  .ד  תיצרא ; וא  תירוזא  הסירפב  יאנולמ  ןוסכא  ינקתמ  העברא  תמקהל  םזימ 
. רוזאב תורייתל  שממ  לש  המורת 

יתוריית הכישמ  םרוג  םיווהמ  םה  דוע  לכ  יאנולמ  ןוסכאל  ןקתמל  םיוולנ  ןיינב  וא  תיתשת  רתא , תמקהל  תוארוה  לולכל  ןתינ  וזכ  תינכתב 
הדעוול השיגהלו  "ל  תול תוריית  תיתשתל  תינכת  שיגהל  עקרק  לעב  ךימסהל  יאשר  תורייתה  רש  רוזאה ; תורייתל  שממ  לש  המורת  םימרותו 

לכמ  ) אולכ חטשב  רבודמ  אל  ןכו ,  תינוריע  תושר  םוחתב  םה  ןכ  םא  אלא  תיפוחה , הביבסב  םיאצמנה  םיחטש  הזרכהב  וללכיי  אל  תויתשתל ;
. חותפ חטש  לש  גוס  איה  "מ  מתה יפלש  עקרק  םוחתב  רבע )
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תוינכתב ןודת  רשא  קוחב , עבקנ  הבכרהש  םירבח  תב 7  הנשמ  תדעו  םקות  זוחמ  לכב  תיזוחמ –  תוכמסב  תורייתל  תטרופמ  תינכת  ףסונב ,
איבהל ןתינ  אלו  תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  ןידכ  הנשמה  תדעו  תטלחה  ןיד  תינוריע . תושר  םוחתב  תואנולמל  אוה  ירקיעה  ןדועיש  תוטרופמ 

. תיזוחמה הדעוה  תאילמב  ןוידל  אשונה 

דע לש  חטש  תפסותל  תינכת  רשאלו  ןודל  תוכמסה  תמייק  תיאמצע  תימוקמ  הדעו  ידיב  תיאמצע –  תימוקמ  תוכמסב  תורייתל  תטרופמ  תינכת 
התע ([. 3 () ףיעס 62א(א1  ] הקוסעתל וא  תואנולמל  תיזוחמה  הדעוה  הרשיאש  תוחפל  םינש  תב 5  תינכתב  תואנולמל  דעוימה  שרגמב   40%

רתומה ללוכה  חטשהמ  לש 20%  חטשש  תינכתה : תשגה  תעב  הנבנ  םרטש  שרגמל  עגונה  לכב  עובקל  תיאמצע  תימוקמ  הדעול  רתומ 
תמקהל 50 תדעוימ  חטשה  תפסותש  יונב : שרגמל  עגונבו  םירוגמל . שמשי  תימוקמ ) תוכמסב  חטשה  תפסות  ללוכ   ) שרגמה לע  הינבל 

. םירוגמל שמשי  יכ 20%  עובקל  רתומ  ףסוותהש  חטשה  ךותמו  תוחפל , חוריא  תודיחי 

ןתית תימוקמ  הדעו  תנשל 2021.  דע  לח  ןוקיתה  וירקיע , ןלהל  "ו-2016 . עשתה העש ,) תארוה   – 108 סמ ' ןוקית   ) הינבהו ןונכתה  קוח  ינשה ,
, שרגמ לע  היינבל  רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ  לש 10%  רועישב  חטש ) תפסותמ  לידבהל   ) םירוגמל תוריד  תפסותל  הלקה 

תוריד לש  עצוממה  ןחטש  םיאנת : רפסמ  םייקתהב  תאז  םלוא  תרכינ , הייטסל  בשחת  תוריד  תפסות  יכ  תעבוק  הלחה  תינכתה  םא  ףא  תאז 
רבעמ ןיינבל  ףסוויתש  םירוגמ  תריד  לכ  לש  החטש  לע 80 מ"ר ; הלעי  הלקהה  רושיא  רחאל  ןיינעה , יפל  םישרגמב ,  וא  שרגמב  םירוגמה 

וא שרגמב  תויוכזה  ילעב  לכ  ידי  - לע המותח  תויהל  הכירצ  הלקהל  השקבה  לע 80 מ"ר ; הלעי  אלו  מ"ר   55 מ - תחפי  אל  תינכתב  רתומל 
וא שרגמה  לע  היינבל  רתומה  םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ  תוחפל  לש 10%  רועישב  הלקה  הב  תשקובמו  ןיינעה  יפל  םישרגמב ,

השקבה תשגה  תעב  יוניב ; יוניפ  תינכת  הניא  איהו  תנש 2011  ינפל  ףקותל  הסנכנ  תינכתה  היוור ; הינבל  דעוימ  שרגמה  רומאכ ; םישרגמה 
םייק ןיינב  לש  ותסירהב  ןיינב  לש  ותמקה  תליחת  וארי  אל  הז  ןיינעל   ) תפסותה תשקבתמ  ויבגלש  ןיינבה  תמקה  הליחתה  םרט  הלקהל 
הינח תומוקמ  תנקתהב  הנתוי  אל  וז  הלקה  ןתמ  ןיינבה ; תמקהל  הנכהכ  תושענה  "ב  צויכ הדובע  וא  חותיפ  תודבעב  וא  הריפח  תודובעב 
תוריד תפסות  רועישמ  וז  תפסות  תחפות  תוריד , תפסותל  הלקה  הנתינ  םא  ןכ , ומכ  .דועו  שרגמה . םוחתב  םניקתהל  ןתינ  אל  םא  םיפסונ 
עבקי רצואה  רשש  תופסונ  תויושרבו  ןופצו  םורד  תוזוחמב  תוימוקמ  תודעו  לע  לוחת  אל  הלקהה  ןתמ  תבוח  .ןוקיתה יפל  תתל  שיש  םירוגמה 

.תונטק תוריד  קיפסמ  ןהב  שיש  וצב 

רתומה םירוגמה  תוריד  לש  יברמה  רפסמהמ  הלקה  תתל  םינוש  םירקמב  תימוקמ  הדעו  תויוכמסמ  עורגל  ידכ  רומאה  ןוקיתב  ןיא  הרקמ  לכב 
.םירומאה םיאנתה  הלקהל  השקבב  ואלמתה  אל  םא  ףא  התעד  לוקיש  יפל  שרגמ  לע  היינבל 

 

העקפה ייוציפ  "ו-2016  עשתה הקיקח ,) ינוקית   ) םינשל 2017-2018 תילכלכה  תינכתה  קוח  ריכזת 

םירשה תדעו  לש  המוי  רדס  לע  תולעל  יופצו  םוימ 11.8.16  הלשממה  תוטלחה  תא  אופיא  םשיימ  ןודנבש  ריכזתה  ירה  רמאנש  יפ  לע 
םויב 11.9.16. םינשל 2017-2018  תילכלכה  תינכתה  ןיינעל  תדחוימה 

תדוקפל םאתהב  עקפוהש  סכנב  תויוכז  לעב  (, " ןרק ייוציפ  " ןלהל –   ) ןמצע תויוכזה  תעקפה  רובע  םייוציפל  ףסונב  ןידה , תוארוהל  םאתהב 
סכנהמ קיפמ  היהש  תוריפ " לשב ה" םייוציפ  בושיחל  םייפולח , םילולסמ  רפסמ  ןיב  רוחבל  םיאשר  , 1943 רוביצ ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה

(. תוריפ ייוציפ   - ןלהל  ) עקרקב תויוכזה  רובע  העקפה  ייוציפ  ומלוש  וב  דעומל  דעו  עקרקה  תשיכר  דעוממ 

לע תיבירו  הדמצה  רועישב  םייוציפ  ןיבל  לטוב ) םויהל  ןוכנש   ) הדוקפל ףיעס 13(1 ) יפל  םייוציפ  ןיב  רתיה , ןיב  רוחבל , יאשר  רומאכ , סכנ  לעב 
(. " ןקתמה קוחה  " ןלהל –   ) "ד-1964 כשתה רוביצ , יכרצל  השיכרה  יניד  ןוקיתל  קוחה  תוארוה  יפל  ןרקה  ייוציפ 

םוכס לש  תויביטקרטאה  רסוח  לשב  תאזו  הדוקפל , ףיעס 13(1 ) יפל  םייוציפ  עובתל  אלש  ורחב  תויוכזה  ילעב  בור  םינש , תורשע  ךשמב 
. ןידה תוארוה  תא  הנידמה  המשיי  ובש  ןפואל  םאתהב  םילולסמה , רתיל  האוושהב  הז  לולסמ  יפל  ןתינש  םייוציפה 

זוחאכ עצובי  םייוציפה  בושיח  יכ  הנושארל , עבקנ  םש  ( 3079/08  ) רנטייה ןיינעב  רכומ  ןיד  קספ  ןוילעה  טפשמה  תיבב  לבקתה  םויב 4.7.12 ,
השעמל הניש  ןידה  קספ   . ןרקה ייוציפ  םולשת  דעומל  דעו  עקרקב  הקזחה  תסיפת  דעוממ  לחה  הנש  ידמ  עקרקה  לש  הנתשמה  היוושמ 

לעופב לבקל  היה  ןתינש  תוריכש  ימד  יפל  םולשתה , תא  עצבל  שי  היפלו , דעומ , ותואל  דע  קוחה  תוארוה  תא  הנידמה  השריפ  ובש  ןפואה  תא 
. םיעקפומה ןיעקרקמב  שומישה  רובע 

םילולסמה יפל  וא  הדוקפל  ףיעס 13  יפל  בשוחמ  היהש  יוציפה  םוכס  לע  תיתועמשמ  תולעל  םייושע  רנטייה "  " תכלה יפל  ומלושיש  םייוציפה 
קספ רחאל  ושגויש  תועיבת  וא  תודמועו  תויולת  תועיבתל  סחיב  רבעמ  תוארוה  עבק  אל  ןידה  קספ  יכ  ןיוצי  תוריפ . ייוציפ  בושיחל  םייפולחה 

העקפה ייוציפל  תושדח  תועיבת  הלעמל מ-1,200  טפשמה  תיבל  ושגוה  םויהל  ןוכנ  יכ  הלוע , ריכזתהמ  רבעב . ושענש  תועקפהל  סחיב  ןידה 
מ- הלעמל  לע  דמוע  תושרה  תוכרעה  יפל  רעושמה  יפסכה  ןפקיה  רשאכ  לארשי , יעקרקמ  תושרל  ושגוה  תופסונ  תושירד   600- כו

.₪ 4,500,000,000
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, הדוקפל רפסמ 3  ןוקיתבש  רבעמה  תוארוה  תא  ןקתל  עצוה  רנטייה , תכלה  תלבק  םע  רצונש  רכינה  יביצקתה  לטנה  םע  תודדומתה  םשל 
הדוקפל ףיעס 5  יפל  תועדוה  ומסרופ  ןהיבגלש  תועקרק  יבגל  םג  תיביטקאורטר  לטובת  ףיעסב 13  העובקה  םייוציפה  תפולחש  ךכ 

םיכילה יבגל  םג  רומאה  יוציפה  תא  ליחהל  עצוה  םוצעה , תועיבתה  ףקיה  לשב  ןכ , ומכ  (. 15.2.10  ) 3 סמ ' ןוקית  לש  ותליחת  דעומ  ינפל 
. הדוקפה יפל  םייוציפ  לבקל  םידמועו  םייולת 

הדמצה םייוציפה  םוכסל  ופסוותי  םוימ 1.1.92 , לחהש  ךכ  ןקתמה , קוחל  םאתהב  םייוציפה  תפולח  תא  ןקתל  עצומ  רומאה , לוטיבל  ליבקמב 
תנשל דע  ןקתמה , קוחל  םאתהב  ןכש  הז , לולסמ  יפל  ןתינה  יוציפה  םוכס  תא  לידגמ  עצומה  ןוקיתה  תיביר .) תקיספ  קוח  יפל   ) םיאלמ תיבירו 

. םיאלמ הדמצהו  תיביר  ירועיש  ולוחי  תנשמ 2010 , לחה  קרו  יוציפה  םוכס  לע  דבלב  םיתחפומ  הדמצהו  תיביר  ירועיש  ולוחי   2010

רדגב ללכיי  דמועו , יולת  וניינעו  העקפה  ייוציפל  העיבת  שיגהש  ימ  יכ  עובקל  עצומ  תודמועו , תויולת  תועיבת  לע  ותלוחתו  עצומה  ןוקיתה  חכונ 
. ךכב הצריש  לככ  עצומה , ןוקיתה  תוארוה  לשב  "ד  היב יבתכ  ןוקית  רושיאל  םיקפסמ  םעט " / הליע "

"ו-2016 עשתה היינב ,) יושיר   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

 

ץבוקב הנורחאל  ומסרופש  "ו – 2016 , עשתה היינב ,) יושיר   ) הינבהו ןונכתה  תונקת  ןפקותל  סנכיהל  תויופצ  בורקה , רבמטפס  שדוח  תליחתב 
, םימייקה "ל-1970  שתה תורגאו ,) ויאנת  רתיהל  השקב   ) הינבהו ןונכתה  תונקתמ  םיקלח  םוקמב  רתיה  ןיב  ואובי  רשא  תונקתה , .תונקתה 
תנשב 2014, קוחל  ןוקית 101  תרגסמב  ונקותש  יפכ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 145  תוארוה  לש  ןמושיי  ןפוא  תא  ןרקיעב  תוטרפמ 

תלבקל השקבה  תשגה  בלשמ  לחה  םהב , לופיטה  םויסל  םירצקה  םינמזה  ירדס  תוברל  הינבה  יושיר  ךילה  לש  ויבלש  אולמ  תא  תורידסמו 
.רמגה תדועת  ןתמו  רתיהה  תאצוה  בלשל  דעו  הרקבה , ןוכמ  ידי  לע  תוברל  התניחבו , רתיהל  השקבה  תשגה  יבלש  ןכו  רתיהל , שרדנ  עדימ 

 

"ו-2016 עשתה (, 4 סמ ' ןוקית  ( ) העש תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  תעצה 

 

תארוה (. " העשה תארוה  " ןלהל –   ) "ד-2014 עשתה העש ,) תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  היינבה  םודיקל  קוח  קקחנ  תנשב 2014 
, רוידל םיפדעומ  םימחתמל  הדעווה  המקוה  החוכמו  ןרושיא , יכילה  זוריז  ךרוצל  רוידל  תוינכת  רושיאל  םידחוימ  םיכילה  תעבוק  "ל  נה העשה 

.רוידל םיפדעומ  םימחתמכ  ןהילע  וזירכה  םירש  תדעו  וא  הלשממהש  תועקרק  לע  תולחה  תוינכת  רשאל  הכמסוהש 

ינפל איבהל  ןתינש  רוידל  תופדעומה  תוינכתה  גוס  תא  ביחרהל  עצומ  ריהמ , ןפואב  רוידה  עציה  תלדגהל  העשה  תארוה  לש  התמורת  לשב 
.קוחה תעצהב  טרופמכ  םילעב , תבורמ  תיטרפ  עקרק  לע  תולחה  תוינכתו  יוניבו  יוניפל  תוינכת  םג  הדעוול  שיגהל  ןתינ  היהיש  ךכ  הדעווה ,

הלוע וניא  הנידמה , טעמל  םהמ , דחא  לכ  לש  וקלחו  לע 50 , הלוע  הב  םילעבה  רפסמש  עקרקכ  םילעב " תבורמ  עקרק   " רידגהל עצוה  םאתהב ,
.עקרקה חטשמ  רתוי  וא  לש 15%  תיתועמשמ  הקזחה  ידכ 

ץעייתהש רחאל  ןונכתה , להנימ  להנמ  תצלמה  יפל  השעית  רוידל  ףדעומ  םחתמ  לעכ  יוניבו  יוניפ  םחתמ  איהש  עקרק  לע  הזרכה  יכ  עצוה , דוע 
.תוחפל "ד  חי עקרקב 500  ןנכתל  ןתינ  יכ   , ענכושש דבלבו  "ב , ותה קוחל  ףיעסב 33א(ג ) העובקה  תינוריע  תושדחתהל  הדעוה  "ר  וי םע 

להנימ להנמ  גיצנ  םיטפשמה , רש  גיצנ  ויהי  וירבחש  תווצ  תצלמה  יפל  השעת  רוידל  ףדעומ  םחתמ  לעכ  םילעב  תבורמ  עקרק  לע  הזרכה 
.תוחפל "ד  חי עקרקב 1500  ןנכתל  היהי  ןתינ  יכ  ענכוש  תווצהש  דבלבו  רצואה , רש  גיצנו  תוימוקמה  תויושרה  לש  יעוצקמ  גיצנ  ןונכתה ,

תרגסמב ועבקיי  היבגל  תוינכתה  רשא  תיטרפ , עקרקב  רבודמש  הדבועה  רואל  רתוי  הובג  רויד  תודיחי  ףר  עובקל  עצומ  הלא  םימחתמב 
יתועמשמה רוידה  תודיחי  ףקיה  .םיליגרה  ןונכתה  יכילהב  וננכותיש  תורחא  תויטרפ  תועקרק  לומ  לא  ןונכתב  תופידע  לבקת  ךכבו  הדעווה 

עקרקב ןונכת  םדקל  השקמ  עקרקב , יתועמשמ  הקזחה  רועיש  ול  שיש  םיוסמ  םילעב  רדעהו  עקרקב  םילעבה  יוביר  הלא , תועקרקב  םולגה 
.הדעווה תרגסמב  הז  גוסמ  עקרק  יבגל  תוינכתב  ןויד  רשפאל  הקדצה  שי  ךכיפלו   , ליגרה לולסמב  הז  גוסמ 

.הב םיטרופמה  רבסהה  ירבד  ללוכ  האולמב , וז  תניינעמ  קוח  תעצהב  ןייעל  םיארוקה  תא  הנפנ  ועצוהש , םיפסונ  םינוקיתל 

סמה תויושרל  תועדוהה  ןתמ  לש  הרודצורפב  ןלבק  לע  לקי  רשא  םושיי  תקשה  לע  העדוה 
ןיעקרקמב הקסע  ןיגב  רכמה  קוח  לע  הנוממלו 

יוניבה דרשמב  רכמה  קוח  לע  הנוממל  ןהו  סמה  תויושרל  ןה  הריד  תריכמל  עציבש  הקסע  לע  חוודל  ןלבק  בייחמ  קוחה  הז , דעומל  ןוכנ 
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. רכמה םכסה  לע  המיתחה  דעוממ  םימי  ךותב 40  תאזו  ןוכישהו ,

תקסע לש  המויק  לע  ףתושמ  חווידל  םושיי  ןוכישהו  יוניבה  דרשמו  םיסימה  תושר  וקישה  םיהז , םניה  חווידל  םישרדנה  םיטרפה  תיברמו  ליאוה 
םיטרפה תרבעהל  חוודמה  רושיא  תא  שקבת  רשא  תינולח  חתפת  ןווקמ  ןפואב  םיסימה  תושרל  הרהצהה  יולימ  םויס  םע  דימ  ךכ , רכמ .

, םיפסונ םיטרפ  תמלשהל  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  רתאל  חוודמה  רבעוי  דבב  דבו  רכמה , קוח  לע  הנוממל  סמה  תויושרל  הרהצההמ  םייטנוולרה 
. סמה תויושרל  הנתינש  הרהצהב  וחווד  םרטו  הנוממל  םישרדנ  רשא 

 

םוימ 15.6.2016 לארשי  יעקרקמ  תצעומ  תבישימ  "י  מר תוטלחה  רוצקת 

 

הקוסעת וא  םירוגמ  תרטמל  הנוש  הדועיש  תיאלקח  עקרקב  הריכח  תקספה  הטלחה 1426 –  ןוקית 

תועקרקה םיאבה : םיאנתב  םירוגמ  תרטמל  ןדועי  ונישש  תויאלקח  תועקרק  םירכוחמ  עיקפהל  לכות  "י  מר יכ  העבק  לארשי  יעקרקמ  תצעומ 
.קוחה ןוקיתל  ומדקש  םינש  עבראב  רומאכ  תרשואמ  תינכת  תמייקש  וא  םיטועימ  יבושייב  "ד  חי וא 200  "ד , חי לש 750  ףקיהב  ןניה 

רשפאמה םכסה  וא  דועיי , יוניש  לש  הרקמב  תושרל  עקרקה  תבשה  רשפאמה  ףיעס  ללוכה  םכסה  ןהיבגל  םייקש  תועקרק  לע  לוחת  הטלחהה 
.תושרה תשירד  יפ  לע  התבשה 

.וב םיעובקה  םיאנתב  דומעיו  הבשה  םכסה  לע  םותחיש  ימל  םויה  ןתינה  יוציפל  רבעמ  ץירמת  ןתניי  יכ  הצעומה  הרשיא  רבעב 

, םויכ ןתינש  יוציפה  הבוגמ  רזגיי  תצבשמ  הזוחל  דצ  וא  הריכח  הזוחל  דצ  םניהש  תויוכז  ילעבל  סחיב  דחוימה  ץירמתה  יכ  הרשיא  הצעומה 
תפסותב 20%. ןיעקרקמב  םימייקה  םירבוחמה  יגוס  רובע  יוציפ  ללוכה 

דמעש לככו  הזוחב  בשחתהב  ןתינ  הז  םוכס  לש 1,000,000 .₪  ךסל  דע  ךא  םנודל  אוה 1,000 ₪  רכוח  וניאש  תויוכזה  לעבל  ץירמתה  הבוג 
.קוחב םיעובקה  םיאנתב  תויוכזה  לעב 

תונחמ  ) םיינוחטיב םינקתמ  תרטמל  הנוש  ןדועיש  תועקרק  לע  םג  תיאלקח  עקרק  ןוידפב  תונתינה  תובטהה  תא  ליחהל  התע  הרשיא  הצעומה 
.זכרמה רוזאב  תודיחי  יפלא  תורשע  ונפתי  ךכ  ךותבו  "ל ,) הצ

ללכמ תוחפל  הקוסעתל 40%  תוינכותבו  רויד , תודיחי  לש 40%  קוויש  רחאל  עבקי  רוטפב  האצקהה  ישרגמ  ריחמ  יכ   , הצעומה העבק  ףסונב 
םייזיפה וא  םיינונכתה  םהינייפאמש  לככ  רומאכ . םיזרכמב  וכזש  םיריחמה  לש  ללקושמה  עצוממה  לע  דומעיו  תינכתב , םיריחסה  םישרגמה 

וא ישארה  יתלשממה  יאמשה  ידי  לע  תושורדה  תומאתהה  ועבקי  רומאכ , זרכמב  עבקנש  ריחמל  תומאתה  ובייחי  רוטפב  האצקהה  ישרגמ  לש 
המוש סיסב  לע  עבקי  זרכממ  רוטפב  האצקהה  ישרגמ  ריחמ  ןכתשמל , ריחמ  תינכותב  קווישל  םידעוימה  םימחתמב  הז . ןיינעל  הנימש  ימ 

.תינכדע

זרכמ אלל  תוירוביצ  תורטמל  ורכחוהש  םיסכנב  לוצינ  וא  דועי  יונישו  תויוכז  תרבעה  תאצקה  הטלחה 1136 –  ןוקית 

תובקעב תאז  זרכמ " אלל  תוירוביצ  תורטמל  ורכחוהש  םיסכנב  לוצינ  וא  דועי  יונישו  תויוכז  תרבעה  הטלחהב 1136 ל" םייוניש  הרשיא  הצעומה 
.הדגנכ השגוהש  הריתעב  טפשמה  תיב  תקיספ 

םישרגמב תויוכז , הב  ריבעהלו  הינב  תרטמל  תוירוביצ  תורטמל  התצקוהש  עקרק  דועיי  תונשל  היהי  ןתינ  יכ  עבקנ  תירוקמה  הטלחהב 
.תופידע ירוזאב  םנוד  דעו 15  זכרמה  רוזאב  םנוד  דע 7  םלדוגש 

יאנתב רשאו  תוירוביצ  תורטמל  וצקוה  רשא  םיסכנה  ללכ  לע  לוחת  הטלחההש  ךכ   , הטלחהב םייוניש  הרשיא  הצעומה  התע , התבישיב 
:( הז דעומ  רחאל  וצקוהש  םיסכנו  םויל 17.5.1965  דע  וצקוה  רשא  םיסכנ  ןיב  הנחבא  שי  רשאכ   ) ןלהל טרופמכ  תובטהה  וללכנ  הריכחה 

 

; עקרקה תאצקה  דעומב  בשחתהב  םיתחפומ  הריכח  ימד  םולשת 

; עקרקה תאצקה  תעב  זרכממ  רוטפ 
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איה המושהמ , ןטק מ60%  וא  הווש  היה  שרגמה  לש  ידוסיה  ךרעהו  ריחס  דועיב  התיה  המושה  רשאכ   ) ירוביצ דועיב  עקרק  תמוש 
(. ירוביצ דועיל  בשחת 

 

 

תימואל תופידע  ירוזאב  םנוד  דע 15  וא  םנוד , דע 7  םחטשש  םיסכנב  לוצינ  וא  שומיש  דועי , יוניש 

: ןלהלש םיאנתה  לכ  םימייקתמ  םהיבגל  םיסכנב  לוצינ  וא  שומיש  יוניש  וא  דועיי  יוניש  רכוחל  רשפאל  תיאשר  תושרה  יכ  עבקנ 

 

. תימואל תופידע  ירוזאב  םנוד  לע 15  וא  םנוד , לע 7  הלוע  וניא  סכנה  לדוג 

(. ללוכ  ) תנש 1980 דע  הניה  הריכחה , הזוח  "י  פע הריכחה , תפוקת  תליחת 

. תוחפל םינש , לש 15  הפוקת  ךשמב  ירוביצה  דועיל  שמיש  סכנה 

. םיילמס םניאש  הריכח  ימד  סכנה  ןיגב  ומלוש 

 

: ןלהלכ אהת  ליעל  ףיעסבש 3.1  םיסכנב  לוצינ  וא  שומיש  וא  דועי  יוניש  רושיאל  תוכמסה 

 

. זוחמה תלהנה  תוכמס  םנוד –  דע 2.5  םחטשש  םיסכנב 

. תושרה תלהנה  תוכמס  םנוד –  דעו 10  םנוד   2.5 םחטשש מ - םיסכנב 

. הדי לע  ךמסות  רשא  הנשמה  תדעו  וא  הצעומה  תוכמס  םנוד –  דעו 15  םנוד  םחטשש מ-10  םיסכנב 

 

 / דועיה ןיב  עקרקה  יכרע  שרפהמ  רועישב 41%  רתיה  ימד  תושרל –  ומלושי  רומאכ , םיסכנב  תויוכז  לוצינ  וא  שומיש  דועי , יוניש  ןיגב 
חקליי רכוחה  יוכיז  ןיינעל  רכוחה . לע  לוחי  לוחי ,  םא  החבשה , לטיה  שדחה . לוצינה  וא  שומישה  דועיה , ןיבל  הריכחה  הזוח  "י  פע שומישה 

. תירוביצה הרטמה  שומימל  ודי  לע  םלוש  רשא  םולשתה  רועיש  ןובשחב 

 / דועיה ןיב  שרפההמ  לע 31%  דומעי  םירוגמל , ורקיע  רשא  דועי  יוניש  ןיגב  רתיהה , ימד  רועיש  םייתנש , ךשמלו  וז  הטלחה  רושיא  םוימ 
םוימ םייתנשה  ונמיי  דועיי , יונישל  תינכת  וניגב  הדקפוה  םרטש  סכנ  רובע  שדחה . לוצינה  וא  שומישה  דועיה  ןיבל  הריכחה  הזוח  "י  פע שומישה 

. וז הטלחה  רושיא  םוימ  םינש  רתוי מ-5  אלו  תינכותה  תדקפה 

םהב לוצינו  שומיש  דועי , יונישו  תימואל , תופידע  ירוזאב  הלעמו  םנוד  וא 15  הלעמו , םנוד  םחטשש 7  םיסכנ  תבשה 

וא וצקוה  המשל  תירוביצה  הרטמל  םישרדנ  םניאשו  תימואל , תופידע  ירוזאב  הלעמו  םנוד  וא 15  הלעמו , םנוד  םחטשש 7  םיסכנ  יכ  עבקנ 
תוכז לכ  וא  לוקיע ו/ דובעיש , הז  ללכבו  ץפח  וא  תוכז  לכמ  םייקנ  םהשכ  תושרל  רתלאל  ובשוי  וצקוה , המשל  תירוביצה  הרטמל  םישמשמ  םניא 

. םיישילש םידדצ  לש  וא  רכוחה  לש  תרחא 

םא אלא  דבלב , תושרל  הניה  תימואל , תופידע  ירוזאב  הלעמו  םנוד  וא 15  הלעמו , םנוד  םחטש 7  רשא  םיבשומ  םיסכנב  ןונכתה  תוכז 
.בתכב רכוחל , תושרה  תלהנה  תאז  הרשפא 

ימד םניא  םניגב  ומלוש  רשא  הריכחה  ימד  רשא  תימואל , תופידע  ירוזאב  הלעמו  םנוד  וא 15  הלעמו , םנוד  םחטשש 7  םיסכנ  תבשה  תרומת 
םינווהמ הריכח  ימד  םולשתבו  זרכממ  רוטפב  שדחה  דועיב  ןיעקרקמה  יוושמ  לש 20%  רועישב  םוזיי  תויוכז  רכוחה  לבקי  םיילמס , הריכח 

. תימואל תופידע  ירוזא  תחנה  לוחת  הז  םולשת  לע  לש 91% , רועישב 

. יבמופ זרכמב  וקוושיו  תושרה  ידיב  ורתווי  רומאכ , רכוחל  וצקוי  אל  רשא  תויוכזה , תרתי 
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507-0271700 סמ :' ביבא  לתב  תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

רוביצ תודסומו  םינבמל  םיחטשל  תינכת  צ – ' /' קמ / את תינכתה : םש 

 

רבדב "ה-1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 117  םאתהב  העדוה  המסרפ  ופי  - ביבא לת  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  הנורחאל 
חטשה לש  ילמיטפוא  לוצינ  ךות  רוביצ  תודסומ  תמקהל  םיאנתו  תוארוה  תעיבק  הניינע  רשא  , 507-0271700 סמ ' תימוקמ  תינכת  רושיא 

.5000/ את ראתמה  תינכת  תוארוהל  ףופכב 

לעמ רוביצ , יכרצל  הינבה  יחטש  תלדגה  ( 2 ; ) ךכל םידעוימה  םישרגמב  רוביצ  יכרצל  םישומיש  תפסוה  ( 1 : ) ןניה תינכתה  תוארוה  ירקיע 
ראתמ יווק  הינבל , ילאמיסקמ  הבוג  תעיבק  ( 4 -) ו רחסמ ; יחטש  תיינבל  םיחטשו  רחסמ  ישומיש  תפסוה  ( 3 ; ) תעבוקה הסינכה  סלפמל 

.םיפתרמל יוניב  תוארוהו 

 : תכרעמ תרעה 

 

יפ לע  רוביצ , ינבמל  םידעוימה  םיחטשב  תויוכז  תבחרהו  םייוניש  ןתרטמש  ריע  ןיינב  תוינכת  תוימוקמה  תודעוה  תורשאמ  הנורחאה  הפוקתב 
תויוכז ילעב  לש  העידי  יאו  תויתייעב  תרצוי  וז  הדבוע  םיסכנה , יטרפ  טוריפ  אלל  םלואו  ןדועיי  יפ  לע  תובר  תוקלחל  ןה  תוסחייתמ  תוינכתה 

ןיע חוקפל  שי  ןכ  לעו  יוציפ  תלבקל  דעומה  תא  ורחאיש  ןכתייו  העדוה  ןתמ  אלל  תויוכזה  ובחרוה  םהב  רוביצ  ינבל  םיכומס  םמצע  ואצמיש  םיבר 
.רומאכ תוינכתל  ףא  העדוהה  ךרד  יוניש  לוקשלו 

599-0170134 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

תינופצ "ע  בת ןורש - לאירא  קראפ  תינכתה : םש 

 

ןונכתה קוחל  ףיעסל 117  םאתהב  העדוה  המסרפ  תילילג , ימוקמ : בחרמ  ופי , - ביבא לת  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  המסרפ  הנורחאל 
חותיפ הניינע  רשא  תינופצ , "ע  בת ןורש - לאירא  קראפ  - 599-01070134 סמ ' תימוקמ  ראתמ  תינכת  רושיא  רבדב  "ה-1965 , כשת הינבהו ,

.ךוניחו יוליב  יאנפ , שפונ , תויוליעפ  ליכי  רשא  ןילופורטמב  רוביצה  ללכל  חותפ  קראפ  תמקהו 

הינח תוברל  קראפל , השיג  יכרד  חותיפ  רוזאב ; עבטה  ינייפאמ  רוזחשו  םילחנה  רוזא  לש  יתביבסו  יפונ  חופיטו  םוקיש  הניה  תינכותה  תרטמ 
ךותו "מ/3/5  מתל םאתהב  עקרק  ידועייו  םימחתמ  תעיבק  תויצרא , םיכרדמ  ןיינב  יווקל  תולקה  ןתמ  ךות   , תאזו םיינפואו  לגר  יכלוהל  םיליבשו 

.קראפה לש  חותיפהו  המקהה  תפוקתב  םג  םיליעפ , קראפ  ימחתמ  תבלשמש  הביבס  רוציל  ןויסינ 

 

ברעמ הנבי  ןג  תינכתה : םש  . 1003/ למת סמ :' רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה 

 

רבדב "ד-2014 , עשת העש ,) תארוה   ) רוידל םיפדעומ  םימחתמב  הינבה  םודיק  קוחל  ףיעסל 21  םאתהב  העדוה  המסרפ  "ל  מתוה הנורחאל 
.ברעמ הנבי  ןג  "ל/1003 - מת סמ ' רוידל  תפדעומ  תינכת  רושיא 

תויוכזו האנהה  תוקיז  תולבגמה , תוארוהה  םישומישה , תוילכתה , תעיבקו  תינכותב  טרופמכ  עקרק  ידועיי  תעיבק  הניה  תינכותה  תרטמ 
(. דחוימ רויד   ) ןגומ רוידל  "ד  חי תונטק ו-240  "ד  חי ןכותמ 262  הנבי - ןגל  "ד  חי תפסוהו 1,546  םינושה  עקרקה  ידועייב  היינבה 

תכרעמ תוותהל  תבכר ; תנחתו  תירוביצ  הרובחת  שיבכ 42 , ןופצ - ןוויכל  הנבי  ןג  תא  רבחיש  השיג  שיבכ  תוותהל  תשקבמ  תינכותה  ןכ , ומכ 
םאתהב הנבי , לחנב  לופיטו  היטה  ןורתפ  ץומיאו  בושייה ; יבשותל  ותשגנהו  יראיניל  קראפ  תריצי  לגר ; יכלוהל  םיריצו  םיינפוא  יליבש  םיכרד ,

.א /240/ רב תינכתל 
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הקיספ ינוכדע 
 

"ב ותה קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבתב  םייוציפ  לע  תיבירו  הדמצה  ישרפה  תפסות 

 

הווקת חתפ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' טספ  המלש  "נ 9429-06-15  מע ךילה : רפסמו  םש 

 

.ןתסוב הבהז  תטפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  דול  - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

 

.04.08.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

 

.הווקת חתפב  םנוד ,  60 לש כ - ללוכ  חטשב  תויאלקח  תועקרק   : סכנה יטרפ 

 

.ןיצ ןורו  תימע  להי  רוג , רמות  "ד  הוע  : םירערעמה ב"כ 

תדירי ןיגב  םייוציפ  םתבוטל  הקספ  רשא  זכרמה , זוחמב  םייוציפל  ררעה  תדעו  תטלחה  לע  םירערעמה  ושיגהש  רוערעב  ךילהה , לש  וניינע 
תבוטל קוספלמ  קומינ , אלל  התטלחהב , הענמנ  תעב , הב  םלוא  קיתב , ןודל  הנומש  עירכמה  יאמשה  לש  ותמוש  סיסב  לע  םהיעקרקמ , ךרע 

.רומאה םייוציפה  םוכס  לע  תיבירו  הדמצה  ישרפה  תפסות  םירערעמה 

: ןלהלדכ התיצמתש  םינש , תכורא  םיעוריא  תולשלתשהב  רבודמ 

תנשב 1998, דוע  קיתב , ןודל  עירכמ  יאמש  התנימ  רשא  ררעה , תדעוול  ררעו  תועגופ  תוינכת  ןיגב  ךרע  תדירי  תועיבת  ושיגה  םירערעמה 
לוהינ תא  איפקהל  םידדצה  ומיכסה  הינבו – פ"ת , ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  הבישמה –  םע  םירערעמה  ועיגה  םהילא  תומכסה  תובקעב  םלוא 

.םירערעמה יוציפל  םייפולח  תונורתפ  תאיצמל  ןויסינב  ךילהה 

םע תומכסהל  םאתהב  םתעיבת  תא  תויחהל  ושקיבו  ררעה  תדעוול  םירערעמה  ונפ  וחלצ , אל  הלא  םייפולח  תונורתפשמ  םוי , לש  ופוסב 
בישהל שי  יכ  עבקש  טפשמה , תיבל  םירערעמה  ונפ  ךכ , תובקעב  .םתשקב  תא  התחד  ררעה  תדעוו  ךכל , הדגנתה  הבישמה  םלואו  הבישמה ,

.עירכמ יאמש  יונימ  םשל  ררעה , תדעוול  ןוידה  תא 

ותטלחה לע  הררעו  עירכמה  יאמשה  תעיבק  םע  המיכסה  אל  הבישמהשמו  יוציפ  םירערעמה  תבוטל  קספ  קיתב , ןד  רשא  עירכמה  יאמשה 
.ררעה תדעו  ינפב 

אל ררעה  תדעו  רומאכש , אלא  .תימוקמה  הדעוה  ררע  תא  התחדו  תערכמה , המושה  תא  ררעה  תדעו  הצמיא  הינפב , ןוידה  לש  ומויסב 
השקב ררעה  תדעוול  םירערעמה  ושיגה  ןכ  לעו  ןיינעה , תא  קמנל  ילבמ  תיבירו , הדמצה  ישרפה  לש  םמולשת  ןיינעל  התטלחהב  הסחייתה 

". הטלחהב הטמשה  לכ  ןיא   " יכ התטלחהב  תנייצמ  ררעה  תדעו  "ר  ויש ךות  התחדנ , וז  השקב  תירקמ ." הטמשה  ןוקית  ל"

ושקיב רוערעה , תרגסמב  .ונניינעבש  ךילהה  אוה  אלה  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיבל  ילהנמ  רוערע  םירערעמה  ושיגה  רומאה , עקר  לע 
תוינכתה רושיא  םוי  עבוקה –  דעומה  ןמ  לחה  תיבירו  הדמצה  ישרפה  םולשתב  הבישמה , תא  בייחי  טפשמה  תיב  יכ  םירערעמה  רומאכ 

.לעופב םמולשת  םויל  דעו  תועגופה ,

הדמצה ישרפהו  תיביר  ףסכ  םוכס  ותוכזל  קספנש  דצל  קוספל  הרגשבש  רבדכ  םיגהונ  טפשמה , יתב  " יכ : טפשמה  תיב  ןייצ  ןידה , קספב 
הלא םירקמ  םלואו  יקלח  ןפואב  םתוא  קוספל  וא  הדמצה  ישרפה  וא  תיביר ו/ קוספל  אלש  יאשר  םנמא  טפשמה  תיב  הייכזה . םוכס  לע 

תיביר ןכש , ףיעס 197  יפל  יוציפ  תקיספב  ףא  ךכו  ללכב  ךכ  ןויגיהה  תרוש  יפ  לע  ךכו  הקוספה  הכלהה  יפ  לע  ךכ  ללכה . ןמ  םיאצויה  םה 
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." הכוזל סיכ  ןורסח  עונמלו  ףסכה  ךרע  לע  רומשל  ודעונ  הדמצה  ישרפהו 

רבודמה ןיא  יכ  קוחב , םייונמ  םניא  תיבירו  הדמצה  ישרפה  טפשמה  תיב  קוספי  אל  םהב  ללכה  ןמ  םיאצויה  םירקמה  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  דוע 
.ופוגל ןחבנ  ןינע  לכ  ןוחבל  שי  יכו  הרוגס , המישרב 

ןיינעל התטלחהב  הסחייתה  אל  ררעה  תדעו  וב  המוד  הרקמ  ןודנ  וב  "נ 39962-01-10 ,) מע  ) ןנוג ןיינעב  ןידה  קספ  תא  ןייצ  טפשמה  תיב 
.תיבירו הדמצה  ישרפה  םולשתב  תימוקמה  הדעוה  תא  ףוסבל  בייח  ןוילעה  טפשמה  תיבו  תיבירו , הדמצה  ישרפה  תפסות 

תיבירו הדמצה  ישרפה  םירערעמהמ  לולשל  ןיא  הביס , לכ  רדעהב  ונניינעב  יכ  רמול  שי   " רמוחו לק  יכ מ"  , ונניינעב טפשמה  תיב  עבק  הז  ןיינעל 
היגוסה יכ  ןייצמו  תוכורא , םינש  ךשמב  ררעה  תא  וחנז  םירערעמה  היפל  הבישמה  תנעט  תא  החוד  אוהש  ךות  םהל , קספנש  יוציפה  םוכס  לע 

הוויק םהמ  דחא  לכשכ  םידדצה  לש  ףתושמה  םנוצרמ  עבנ  רבדה  יכ  עבק  רשאו  ןושארה , רוערעב  ןדש  טפשמה  תיב  ידי  לע  הערכוה  רבכ 
.ושקובמ תא  גישהל  לכויש 

אורקל הבישמה  תשקבמ  התוא  הקמנהה  תא  תיבירהו , הדמצהה  ישרפה  ןיינעל  ררעה  תדעו  תקיתשב  תוארל  ןיא  יכ   , טפשמה תיב  עבק  דוע 
". תירקמ הטמשה   " ךכב תוארל  שי  הרדעהבש  תססובמ , הקמנה  תבייחמ  ונניינעבכ , ןוילימ ₪  לש 3  יתועמשמ  םוכס  תלילש  יכו  הכותל ,

: קספו רוערעה , תא  טפשמה  תיב  לביק  םוי , לש  ופוסב 

יוציפה םוכסל  יכ  םירערעמה  םיאכז  תיבירהו , הדמצהה  ישרפה  תא  םירערעמהמ  לולשל  הביס  רדעהבו  רומאה , לכב  בשחתהב  "
" .לעופב םולשתה  דעו  תערכמה ,  המושה  הכרענ  וילא  עבוקה , דעומהמ  ןידכ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  ופסוותי  םהל  קספנש 

 

ףא לעש  םייוציפ , תלבקל  םיכילהו  ךרעה  תדירי  תועיבת  לש  םיכילה  תוכשמתהל  יסאלק  הרקמ  םניה  ןנד  הרקמהו  ןידה  - קספ תכרעמ : תרעה 
. םהב תובשחתהו  תוסחייתה  טעמכ  ןיאו  התמ " תוא   " תניחבב םירתונ  ולא  םידעומ  םרוריבל , תונקתבו  קוחב  םידעומ  עבק  קקוחמהש 

אוה ירב  ןכ  לעו  תובר , םינש  םיררגנ  םיכילההו  יוציפה  םולשת  תא  תוחדל  תנמ  לע  ירשפא  ילכ  לכב  שומיש  תובר  םימעפ  תויושר  תושוע  לעופב 
הכ םינש  םיכילה  להנל  ופכב  לווע  אל  לע  ררגנש  םילעב  ותואל  ריבס  אל  לווע  הווהמ  הכורא  הכ  הפוקת  ןיגב  הדמצהו  תיביר  תקיספ  יאש 

רכינ רועישב  היילע  "ן  לדנה יריחמ  ולע  רבכ  יוציפה , םולשת  תעבש  ריבס  רשאכ  בוכיעה , לע  דבלב  ילמינימ  יוציפ  םניה  ולא  םישרפה  תובר ,
.יפילח סכנ  תשיכרל  יוציפב  שומיש  תושעל  תילאיר  תורשפא  רבכ  ןיאו  רתוי 

 

" דסחה ןמ   " םייוציפב תונשייתה 

 

הרובחת תויתשתל  תימואלה  הרבחה   - לארשי יביתנ  נ ' חאו ' ןראפ  הירא  ת"א 3732-09-14  ךילה : רפסמו  םש 

 

.ןמניש בקעי  טפושה  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

 

. יקסלובוכוס הירא  "ד  וע  : םיעבותה ב"כ  . 10.07.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

 

.צ " לשאר םורדב  שיבכ 431  יאוות  ךרואל  םייוצמה  תוקלח 95-98  שוגכ 3924  םיעודיה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

תליסמו שיבכ 431  תלילס  ךרוצל   1943 חותיפו ) הנגה   ) לזרבה תוליסמו  םיכרדה  תדוקפ  יפ  לע  העקפהה  וצ  םסרופ  םויב 26.9.2000 
דחא לכ  ןיעקרקמב . הקזחה  תא  "י  תנ הספת  תנשב 2001  יוניש 6 א .)' "מ 3  מת  ) ךרדה תינכת  המסרופ  ןכמ  רחאל  םישדוח  השולשכ  לזרבה .

. ןושארה רטמהמ  לחה  םיאלמ  העקפה  ייוציפל  םיאכז  םה  םיעבותה , תנעטל  יוציפ . לביק  םיעבותהמ 

5 סל ' םאתהב  הנשייתה , םתעיבתש  םעטה  ןמ  קר  וז  םתעיבת  תוחדל  שיש  וא  דסחה  ןמ  םייוציפל  םיאכז  םיעבותה  םאה  הלאשה ,
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. םינוירטירקל

תסיפת דעומב  הדלונ , העיבתה  תליע  תונשייתהה , תפוקת  בושיח  ךרוצל  יכ  עבקנ , רודירא  תכלהב  םיעבותה . םע  קדצה  יכ  עבק , "ש  מהיב
תפוקת דעומ  עמשמ , רודירא . ןיד  קספ  ןתמ  דעוממ  םינש  ףולחב 3  קר  ףקותל , סנכת  וז  הכלהו  תושרה , ידי  לע  ןיעקרקמב  הקזחה 

, רודירא תכלה  הלח  הב  רבעמה  תפוקתב  השגוה  העיבתה  ןודנבו  רחאמ  םויל 21.3.16 . דע  השגוהש  העיבת  לכ  יבגל  ךראוה  תונשייתהה 
תדוקפ יפ  לע  תושגומה  םיעקפנ  לש  תועיבתל  רודירא , תכלה  תא  גייסל  םוקמ  לכ  ןיא  יכ  עבקנ , ןכ , ומכ  הנשייתה . אל  םיעבותה  תעיבתש  ירה 
רשקב םינוש  םינוירטירק  ויהיש  ןויגיה  לכ  ןיא  םיכרדה . תדוקפ  יפ  לע  תושגומה  םיעקפנ  לש  תועיבת  לע  םג  וליחהל  אלו  תועקרקה ,

. םירתונה לש 75%  קלחל  רשאמ  הנוש , תונשייתה  תפוקת  היהת  לש 25%  קלחה  יבגל  רשאכ  תועיבת , לש  תונשייתהל 

הנווכתה םהילא  םינחבמ  םתוא  לע  הנועה  יסאלקה  הרקמה  והז  יכ  עבקנ , ןכ  ןושארה ." רטמהמ   " יוציפל םיאכז  םיעבותה  יכ  עבקנ  ךכיפל ,
. העקפהה תובקעב  תחפ  היוושש  אלא  החבשוה , אלש  קר  אל  עקרקה  תרתי  רשאכו  ( 431  ) ירוזא ןיב  שיבכב  רבודמה  ןכש  ןמטור , תכלה 
, התחדנ תוכמתסהה - סרטניא  לע  ןגהל  ךרוצה  רואל  תיביטקפסורטר , אלו  תיביטקפסורפ  הכלה  הניה  ןמטור  תכלה  היפל , תועבתנה  תנעט 
ךשמל 7 ןמטור  תכלהל  תיביטקפסורטר  הלוחת  עבקנ  םש  םמצע , םינוירטירקב  ןגוע  רבדה  ףאו  יביטקפסורטר  לח  יטפשמ  םידקת  ללככ  ןכש 

. םינש

 

החבשה תמייק  אל  וב  םוקמ  לכב  יכ  ב-2010  קוחה  ןוקיתל  ומדקש  תועקפהל  סחיב  עבק  ןמטור  ןיינעב  ןידה  - קספ עודיכ  תכרעמ : תרעה 
ףוקתל ןתינ  םלוא   , רשה לצא  הניה  הניחבל  תוכמסה  יכ  עבק  םג  טפשמה  תיב  יוציפ , אלל  קלח  עיקפהל  םוקמ  היהי  אלש  ירה  הקלחה , תרתיל 

.יזוחמה תועקפהלש , טפשמה  תיבב  ותטלחה  תא 

הנתמה יזוחמה , טפשמה  תיבב  העקפהה  ןיגב  יוציפה  רועישו  תויוכז  רבדב  תקולחמה  תררבתמ  הליחתכלמ  וב  םוקמב  יכ  אוה  ירב  תאז , םע 
תיבל הליחתכלמ  רבוע  תוכמסה  רומאכ , םירקמב  יכ  עובקל  םוקמ  שי  תכרעמה  תעדל  ןכ  לעו  םירוריבו , םיכילה  לפכ  רורגת  רשה  תטלחהל 

.דבלב רוערע  תאכרעכ  אלו  טפשמה 

 

עקרקהמ הקפוהש  האנהה  תבוט  יפל  םייואר –  שומיש  ימד  בושיח 

 

קפא ץוביק  נ ' חאו ' זפ  ןד  : ת"א 10135-10-11  ךי לה רפסמו  םש 

 

.ןרוקדלוג ירוא  טפושה  בכ ' ינפב  הפיחב , םולשה  טפשמ  תיב   : האכרע

 

.15.07.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

 

ןיעקרקמ יאמש  דגיבא ,  קירא  םיעבותה :  םעטמ  ןיעקרקמ  יאמש  ץיבורוה ,  ריבד  "ד  וע  : עבתנה "ט ב"כ  שב ןב  לאירא  "ד  וע עבותה :  ב"כ 
רגנימרפ םוחנ  רמ  ץוביקה : םעטמ 

 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

 

, רתיה ןיב  ושיגה , םיעבותה  .ןימלע  תיבל  םנוד   2- כב שומיש  השע  ץוביקה  יכ  םהל  ררבתהו  יאלקח , דוביעל  חטש  ץוביקל  וריכשה  םיעבותה 
.ןיעקרקמב םייואר  תוריכש  ימד  םולשתל  העיבת 

יווש תטיש  ינפ  לע  תיאלקח  עקרקכ  לעופב  שומישה  תטיש  לש  התפדעהל  ליבומ  הז  הרקמב  הקיספה  תונורקע  םושיי  יכ   , עבק טפשמה  תיב 
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תניחב וניה  טפשמב , אלו  רשוע  תיישע  ינידמ  לנויצרה  תא  באושה  םייואר , שומיש  ימד  תעיבקל  רשאב  בחרה  ללכה  יכ  ןיוצ  .עקרקה  לש  קושה 
םידדצש םייואר  תוריכש  ימד  וכרעוי  םייאלקח , ןיעקרקמ  לש  רכוש  ץוביקה  לש  ותויהב  .ןיעקרקמב  שומישהמ  שמתשמה  קיפהש  האנהה  תבוט 

ללוכ ידיתעה  שומישה  יווש  םנמא  .ולא  ןיעקרקמ  יבגל  תישפוח  המכסהב  םיעיגמ  ויה  םהלש –  רכושו  םייאלקח  ןיעקרקמ  ריכשמ  םיריבס – 
הליחתכלמ יכ  הניה  החנהה  ךכיפלו  הדועיי , יונישל  יפצ  םייק  יכו  תרשפומ  תויהל  התייה  הרומא  תיאלקחה  עקרקה  יכ  חכוה  אל  ךא  תויפיצ ," "

השעש שומישה  אלא  ןובשחב , אבוי  עקרקה  לש  יבטימה  היווש  אל  ךכיפל , .הב  שומישה  תפוקת  ךשמ  לכל  יאלקח  דועייב  ראשיהל  הדעונ  איה 
.לעבו ןיחלש  ילודיגל  לעופב  ץוביקה 

קושב ליגר  תוחוכ  - הווש ןקחש "  " הניאש לארשי , יעקרקמ  תושר  לש  תואקסעמ  םינותנ  ןובשחב  ואבוי  אל  תוריכשה  ימד  תעיבקב  יכ  עבקנ , דוע 
םיגציימ םניא  רשאו  ץוביקהו , םיריכשמה  ןיב  רבעב  ותרכנש  תוריכשה  ימכסהב  ועבקנש  תוריכשה  ימד  אל  ףאו  תיאלקח , עקרק  תרכשה 

". םיריבס םידדצ   " לש בחר  םורטקפס  ברקב  תומכסה 

תרגאמ ו-10%  תיבירו , הדמצה  ישרפהו  "מ  עמ ףוריצב  לש 25,000 ₪  ךס  םלשל  ביוח  עבתנהו  הקלחב , הלבקתה  העיבתה  רבד  ףוס 
.תיבירו הדמצה  ףוריצב  העיבתה 

 

: תכרעמ תרעה 

תוותהל ןתילכתש  לארשי  יעקרקמ  תושר  לוהינב  ןיעקרקמב  השרומ  אל  שומיש  ןיגב  תומוש  תכירעל  םיאמשל  םיחנמ  םיווק  ומסרופ  ולא  םימיב 
" רשועה  " תבשהו םייואר  שומיש  ימד  תייבגל  סיסב  שמשתש  תנמ  לע  תאז  השרומ , אל  שומיש  םהב  השענש  םיסכנ  יווש  תכרעהל  ךרדה  תא 

תונורקע םלוא  הנידמה , לש  עקרקב  רוסא  שומיש  השענ  םהב  םירקמל  םנמא  תוסחייתמ  ולא  תויחנה   . רוביצה יעקרקממ  ןידכ  אלש  קפוהש 
. תרתומ אל  הסיפת  וא  השילפ  לש  םירקמב  שומיש  ימד  בושיח  יכרד  לש  הניחבל  ועייסי  יכ  חינהל  שי  תורומאה  המושה 

 

החבשה לטיה  תעיבקל  םייתוהמ  םינותנ 

 

ןורמוש היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' "מ  עב תומזי  פ.ש  רוא  הוונ   8043/15 ררע 8035/15 , ךילה : רפסמו  םש 

 

.תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע ררעה , תדעו  "ר  וי בכ ' ינפב  הפיח , זוחמ  החבשה  ילטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

 

.04.08.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

 

. םיובנריב בקעי  רמ  תררועה  םעטמ  יאמש   . ונדרשממ לפ  לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תררועה  תא  וגציי  הז  קיתב   * : תררועה ב"כ 

 

.אביקע רואב  יחרזמה  היישעתה  רוזאב  שוגב 10629  הקלחו 24  שוגב 10646   183 תוקלח 17-20 ,  : סכנה יטרפ 

 

 – ןלהל  ) תינכת ש/934 רושיא  ןיגב  שרדנ  רשא  החבשהה  לטיהל  סחיב  ולעש  תולאש  רפסמב  וקסעו  תערכמ  המוש  ןיגב  ושגוה  ולא , םיררע 
םירוגמ ירוזא  הבו  םירוגמ  תנוכשל  אביקע , רואב  יחרזמה  היישעתה  רוזאב  םייוצמה  ןיעקרקמ  לש  םדועיי  תא  התניש  וז , תינכת  (. " תינכתה "

ימו עקרק  תוקידב  תוברל  רתיה , תאצוהל  םיבר  םיאנת  המכסהב , אלש  הקולחו  דוחיא  תללוכ  איהו  רוביצ , יחטשו  םיכרד  ו-ג ,)' ב '  ) םינוש
. תונוש תוירוביצ  תולטמו  תויתשת  עוציב  םימייק , םינבמ  יוניפו  הסירה  תועקרק , רוהיט  םוהת ,

תוכנל ןיא  יכ  היינשה , .שדחה  בצמב  ןיעקרקמה  יוושב  "מ  עמ לש  ביכר  לולכל  ןיא  יכ  תחאה , תונעט –  יתש  ונעטנ  תימוקמה , הדעוה  ררעב 
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.החבשההמ חותיפ ) ילטיהו  תורגא   ) תואצוה

ןכ םא  אלא  ןיעקרקמה , יוושב  ןובשחב  אבוי  "מ  עמה ביכר  ויפל , ללכל  תעגונה  הפנעה  הקיספה  תא  הנייצ  ררעה  תדעו  "מ , עמה ןיינעל  סחיב 
גירח  ) ןיעקרקמה יוושמ  "מ  עמה ביכר  תא  תיחפהל  וילע  זא  יכ  , " םיקסוע לש  קוש  רבודמש ב" הנקסמל  עירכמה  יאמשה  עיגמ  גירחה ) )

(. 17069-03-15 י-ם )  ) "נ מעב םילשוריב , יזוחמה  טפשמה  תיב  ידי  לע  הנורחאל  ץמואו  ררעה  תודעו  תוטלחה  לש  הרושב  עבקנש 

תיסנניפ תונתיא  ילעב  םימרוגל  תנווכמ  םנוד ) כ-35   ) עקרקה תביטח  יכ  עבקו  ןיעקרקמה  תא  ןחב  עירכמה  יאמשה  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
"מ עב הרבחל  תחא  הביטחכ  ורכמנש  ןיעקרקמה , לש  רכמה  ימכסהב  יאמשה  אצמ  ףסונ , קוזיח  .םיוולנה  היינב  יפקיה  לש  ןומימ  תולוכיו 

.םימושר םימזיו  םינלבקל  הלבגוה  זרכמב  תופתתשהה  יכ  הלע  םהמ  האוושהה  יסכנ  לש  זרכמה  תרבוחבו 

אלש הקסע  ףא  האוושהה  תואקסע  יאושנ  ןיעקרקמב  / ררעה אושנ  ןיעקרקמב  העצוב  אל  יכ  הפיסוהו , תררועה  תנעט  תא  הלביק  ררעה  תדעו 
יוביר השדח , הנוכש  תמקהב  רבודמשכ  תוביסנה  רתי  תא  םג  אלא  רוידה , תודיחי  רפסמ  תא  קר  אל  ןובשחב  איבהל  שי  יכו   " םיקסוע ןיב "

םיכורכה וכו ,' תושדח  תויתשת  תוירוביצ , תולטמ  םימייק , הישעת  ינבמ  תסירה  םירוגמ , תיב  יוניפ  עקרק , רוהיטל  תושרדנה  תולטמה 
.עירכמה יאמשה  תנקסמב  םיכמותה  תויתרגש , אל  תויולעו  םינוכיסב 

תורגא ןוגכ  תינכתל  תוינוציח  תויולעב  בשחתהל  ןיא  םנמא  יכ  העבק  ררעה  תדעו  חותיפ , ילטיהו  תורגא  לש  התחפהל  עגונב  הנעטה  ןיינעל 
ינותנ לע  סכנה  לש  קושה  יווש  סוסיב  לש  הקינכטה  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  תאז , םע  ץיבומרבא .)' ןיינע  "א 147/14  ערל םאתהב   ) חותיפ ילטיהו 

םחתמב תויטנוולרה  חותיפה  תואצוה  לש  ןובשחב  האבה  יוושה ע"י  ןוקית  ךות  חותיפה , תויולע  תא  םג  םיללוכה  "י , מר יזרכמ  לש  האוושה 
עירכמה יאמשה  קדצ  ןכ  לעו  להנמ  יזרכממ  קוש  יווש  תריזגב  תימיטיגלו  תלבוקמ  הניה  האוושהה , יסכנב  חותיפה  תואצוהל  סחיב  ןודנה ,

.ןכ השע  רשאכ 

.תימוקמה הדעוה  השיגהש  ררעה  תא  ררעה  תדעו  התחד  ךכיפל ,

תא ןובשחב  איבהל  הבוחב  רתיה , ןיב  וקסע , רשא  המעטמ  ררעב  תררועה  התלעהש  תונעטהמ  קלח  תא  הלביק  ררעה  תדעו  ינשה , רבעה  ןמ 
איבהל ךרוצה  תא  ןכו  תיללכ ;" הנדמוא   " לש ךרד  לע  עירכמה  יאמשה  עבקש  התחפהה  רועישבו  תינכתב  ועבקנש  תוירוביצה  תולטמה 

.שדחה בצמב  היתוכלשה , לע  עקרקה , רוהיט  תולע  תתחפה  תא  ןובשחב 

תינכתה תוארוה  תא  הז  ללכבו  החיבשמה  תינכתהמ  תועבונה  תויולעה  תא  ןובשחב  איבהל  שי  הקיספה  יפ  לע  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
.ןעצבל ךרוצהמ  תעבונה  היחדב  בשחתהל  ןכ  לעו  תושרה  ידיב  עצבתהל  תורומא  ירוביצה  ןביט  חכונש  תוירוביצה  תולטמל  תועגונה 

תולטמה תעפשה  לש  התחפהה  ךרוצל  עירכמה  יאמשה  עבקש  תיללכה " הנדמוא  תא ה" תלבקמ  הניא  איה  יכ  העבק , ףא  ררעה  תדעו 
תוארוה לולכמל  בל  םישב  היופצה  היחדה  תפוקת  תא  ללוכה  בישחת  וא  טוריפ  לכ  ךרע  אלש  םושמ  רתיה , ןיב  תאזו , תוירוביצה ,

'. וכו ןוויהה  רועיש  היפ , לע  תושרדנה  תולטמהו  תינכתה 

ירתיה תאצוהל  םיאנתה  ןיגב  התחפה  עצבל  עירכמה  יאמשה  לע  היה  יכ  העבק  ררעה  תדעו  עקרקה , רוהיטל  םיעגונה  רתיהל  םיאנתל  סחיב 
דסמ לע  תססובמה  המוש  ךורעל  ודיקפתו  הז  יתוהמ  ןותנ  לש  הקידבה  תא  תוצמל  ותבוחמ  קלחכ  תאזו  ןרוהיטו , תועקרק  תקידבל  עגונב  הינב 

.רשפאה לככ  יטנבלרו  ןוכנ  םינותנ 

ךרוצל עירכמה  יאמשל  המושה  תא  הריזחהו  "ל  נה תונעטה  יתשל  סחיב  תררועה  השיגהש  ררעה  תא  תיקלח  הלביק  ררעה  תדעו  תאז , רואל 
.תורומאה תותחפהה  עוציבו  הנוקית 

 

םיאמש תוערכהב  ררעה  תודעו  תוברועמ  לש  תקזחתמ  המגמ  לע  הדיעמ  ררעה  תדעו  תטלחה  יכ  הרובס  תכרעמה   : תכרעמ תרעה 
םלוא םתעד , לוקיש  תא  הפילחמ  הניא  םנמאו  םיאמשה , תוערכה  תניחב  לש  ךילה  תלהנמ  קקוחמה , הרוהש  יפכ  ררעה , תדעו  םיעירכמ ,
טוריפ אלל  ורתווי  דבלב , ןדמוא "  " לע תוכמתסמה  תוטלחה  יכ  הארנ  אלו  הב  עיפומה  טוריפה  תאו  הטלחהה  תוריבס  תא  תנחוב  טלחהב 

.התעמ

 

גרוח שומיש  תניחבב  תעד  לוקישו  תוכמס 

 

' חאו םיקפוא  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  תירטש נ ' ןב  היננח  ררע 6020/16  ךילה : רפסמו  םש 
15/18



 

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

 

.24.07.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

 

; ץכ "ד י. וע ררועה –  םשב   : םידדצה ב"כ 

 

יבר תימרכ  "ד  ועו קי  ' צליו ילא  "ד  וע בישמה 2 –  םשב  קינלומס ; - דסמ "ד ר . וע תימוקמה –  הדעוה  םשב 

 

.םיקפואב היישעתה  רוזאב  םישרגמ 16-25  שוג 39665  הקלחכ 1  םיעודיה  ןיעקרקמ  סכנה : יטרפ 

 

רוזאב ירחסמ  זכרמ  תחיתפ  ךרוצל  רחסמל  היישעתמ  םינש , גרוח ל-5  שומישל  השקב  רושיאל  תימוקמה  הדעוה  תטלחהב  קסוע  הז  ררע 
.שוטנ יתיישעת  הנבמ  םהמ  דחא  לכ  לעש  םישרגמ  העשתב  השעמל  רבודמ  .ר  לע 8,700 מ" דמעש  םינבמ  חטשב  םיקפואב  היישעתה 

דעוימה רוזאב  םמוקממ  םחתמהש  הדבועה  ריעב , רחסמ  יחטשב  רוסחמה  רתיה , ןיב  םה  תימוקמה , הדעוה  תטלחה  דוסיב  ויהש  םיקומינה 
.עוער םבצמב  םינבמה  לש  םתויהו  רושיא  יכילהב  תאצמנה  השדחה  ראתמה  תינכת  יפ  לע  םיברועמ  םישומישו  "ר  עמ ישומישל 

םכסוהו שקבתהש ל-3,200 מ"ר , גרוחה  שומישה  םצמוצ  תימוקמה , הדעוול  בישמה 2  ןיב  הכרענש  תורבדיהו  ררעה  תדעו  תורעה  רואל 
.רתיהל השקבהמ  קלחכ  לכהו  הישעת ,)  ) תינכתה תוארוהב  רתומל  םאתהב  היהי  םהב  שומישהו  וצפושי  םינבמה  רתיש 

םדקל שי  יכ  ןעטנ , ןכ  .תרכינ  הייטס  חכונ  הרשאל  תוכמסה  רדעהלו  רתיהל  השקבה  תשגה  ךרדבו  םוסרפב  םימגפל  תונעט  הלעה  ררועה ,
.םוקמב גרוח  שומיש  רושיאמ  ענמיהלו  דועייה  יונישל  תינכת 

יכ העבק  ררעה  תדעו  הז , ןיינעב  .תרכינ  הייטס  ןאכמו  הביבסה " יוניש   " םושמ שי  גרוחה  שומישב  םאה  ןוחבל  הילע  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו 
הינבה ףקיה  תא  רשאל  םוקמ  ןיא  התטישל  ןכש  הינבה , יפקיה  םוצמצ  רואל  תאזו  בישמה 2  תמכסהב  תיקלח , ררעה  לבקתמ  הז  ןבומב 

.הליחתכלמ שקבתהש 

תא ןיידע  הל  הריתומ  היואר , הניא  הליחתכלמ  השגוהש  יפכ  גרוח  שומישל  השקבהש  האצמש  הדבועה  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו  תאז , םע 
.תימוקמה הדעווה  ילענב  סנכיהל  הל  רשפאמה  קוחל , 152(ד ) עסל ' םאתהב  תאזו  השקבתהש  רתיהל  השקבהמ  קלח  רשאל  תוכמסה 

יכ הנייצ  ררעה  תדעו  .הביבסה  לע  ותעפשה  תניחבמ  ןהו  גרוחה  שומישה  ףקיה  תניחבמ  ןה  הבושח , םוצמצה  תועמשמ  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
השקבה תמועל  תאזו  היישעתה , רוזא  לש  הז  קלחל  שומישה  תא  דקמל  ןתינ  וב  ןפואבו  רצויה  בוחר  לש  וכרואל  םיזכורמה  םינתיבב  רבודמ 

ךרדכ שמשיו  בחרויש  ןכתיי  דיתעבו  היישעתה  רוזא  תא  הצוחה  בוחרה , לש  רחאה  ודצמ  תוברל  ךתרה , בוחרב  םינתיב  הללכש  השגוהש 
.תירקיע

", הביבסה יפוא   " יוניש תלאש  תניחב  לע  איה  םג  הכילשמ  היישעת  דועייב  םימייקה  םינבמה  ץופישל  תובייחתהה  יכ  הפיסוה , ררעה  תדעו 
.ןיעקרקמה לע  הלחה  תינכתה  הנושת  אל  דוע  לכ  ישעמ  דועייל  ינונכתה  דועייה  תא  ךופהל  ידכ  היהי  ךכב  ירהש 

השקבב אלו  םימייק  היישעת  ינתיבב  רבודמש  הדבועל  תובישח  תמייקש  העבק , ררעה  תדעו  תעדה , לוקיש  טביהב  םג  ומכ  תוכמסה , טביהב 
, תעדה לוקיש  תלעפה  ןיינעל  הבושח  תשרדנה  ץופישה  תמצועש  ףא  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו  .גרוח  שומישב  םישדח  םיירחסמ  םינבמ  תיינבל 

.םייק הנבמב  גרוח  שומישכ  הז  בצמב  ונא  םיאור  תוכמסה  רושימב  ירה 

, רתיה ןיבו  תינכתמ  גרוח  שומישל  תושקבב  תעדה  לוקיש  תלעפה  ןיינעל  הקיספב  ורקסנש  םירטמרפה  תא  הרקס  ררעה  תדעו  ךכיפל ,
תינכותל רושיג " , " םימייקה רתיההו  תינכתה  דעומ  םיפסונ  םידדצ  לש  חוורה  וא  העיגפה  גרוחה , שומישה  ףקיה  גרוחה , שומישה  תומיצע " "
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.בל םותו  ןויסינ  תפוקת  ףוחדו , ינויח  ךרוצ  תופיקשה , ןורקע  תוכיפהה ; ןורקע  תידיתע ,

ףרב תומיצעבו  ףקיהב  רבודמ  ןיידע  רומאה , םוצמצה  ףרח  יכ  הנייצ  ררעה  תדעו  גרוחה , שומישה  תומיצעו  גרוחה  שומישה  ףקיהל  רשאב 
.דועיי יונישל  תינכת  לש  הרושיאל  ןיתמהל  היהי  יואר  תרחאש  הפוחד , וא  תינויחו  תקהבומ  תינונכת  הקדצה  לש  המויק  תשרדנ  ןכ  לעו  הובגה ,

לע השקמ  םישוטנ  םינתיב  םידמוע  חטשב  וב  בצמ  .בחרה  ונבומב  ירוביצה  סרטניאה  אוה  ןנד  הרקמב  ירקיעה  לוקישה  יכ  הנייצ , ררעה  תדעו 
ףאו הבושח  תינונכת  היגוס  הווהמ  השק  ריעב  רחסמ  יחטש  רדעה  .ריעה  תא  תויחה " םהיצמאמב ל" םיקפוא  תייריע  לעו  תימוקמה  הדעוה 

תעבונ ןאכמ  .תינברואו  תינונכת  הניחבמ  םדקתהל  דואמ  השקתמ  םיקפוא  ריעה  רוזאב , םירחא  םיבושייל  סחייתהב  ףאש  ןיוצ , דוע  .הפוחד 
.ריעב םיקסע  לש  הריהמ  החיתפ  רשפאל  תילכלכ , הניחבמ  ריעה  תא  קזחל  ןוצרה  איהו   . תפסונ תינונכת  הקדצה 

.ולא םיבושח  ןיעקרקמ  לש  החנזה  חרכהב  הניה  תידימה  ותועמשמ  ינוריע  זכרמב  בחרנ  הכ  םחתמב  שומיש  יא  יכ  הפיסוה , ררעה  תדעו 
רבודמ רשאכו  יתועמשמ –  רופיש  היהי  םינתיבה , רתי  תא  ץפשל  רתיהה  ישקבמ  תובייחתה  ךות  םחתמהמ , קלחב  גרוח  שומיש  תאז , תמועל 

.יטמרד רופישב  רבודמש  ןכתיי  םיקפוא  ומכ  ריעב 

תא דועייל  תנווכמה  םיקפוא  לש  תידיתעה  תינללוכה  תינכתל  רושיג "  " הווהמ השקבהש  ךכל  םג  לקשמ  הנתנ  ררעה  תדעו  יכ  הרצקב , םכסנ 
תענומ השקבה  םוצמצ  יכו  רומאכ ; תינכת  םדוקת  אלש  לככ  היישעתל  שומיש  םהב  תושעלו  רוזחל  ענמי  אל  םינבמה  ץופיש  יכ  רחסמל ; רוזאה 

.הביבסלו גרוחה  שומישב  םייופצה  םישמתשמל  רוביצל , ךדיאמ  תמרותו  םיישילש  םידדצב  העיגפ  השעמל 

". תמצמוצמה התסרג  גרוח ב" שומישל  השקבה  תא  הרשיא  ררעה , תדעו  הטלחהב  ורקסנשו  "ל  נה םילוקישה  לולכמ  חכונ 

 

הז הרקמב  ועפשוה  ללכ , ךרדב  םימוד  םניהש  םילוקיש  תולקהל , וא  גרוח  שומישל  םילוקישה  תניחב  יכ  וינפ  לע  הארנ   : תכרעמ תרעה 
הוותמה רשוא  תוחדל , םילוקיש  טלחהב  ויהש  ףא  לעו  ילכלכה , הבצמו  רבודמ  הב  תושרהמ  םג  ומכ  חטשב , רבכ  םייקה  בצמהמ  טלחהב 

.רשואש ןפואב 

הינב רתיה  לוטיבל  השקב 

 

.' חאו ןג  תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ןירדהנסה  חרב ' תורידה  ילעב  , 5751/14/ גר ררע   : ךילה רפסמו  םש 

 

.הנביל הטוריס  הליה  "ד  וע ררעה , תדעו  "ר  וי בכ ' ינפב   , החבשה לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעו  האכרע :

 

.08.06.16 ה : טלחהה ןתמ  ךיראת 

 

רוזמ לאוי  "ד  ועו ןריב  תנע  "ד  וע םיבישמה : ב"כ 

 

.ןג תמרב   16 ןירדהנסה 15 ו - חר '  : סכנה יטרפ 

11 ו - ןירדהנסה 3,5  חרב ' תוריד  ילעב  ידי  לע  שגוה  ררעה  .ררעה  אושנ  רתיהה  תלעב  ידי  לע  השגוה  רשא  ףסה , לע  ררע  קוליסל  השקב 
רתיה ןתינ  םתרגסמב  , 16 ו - ןירדהנסה 15  חרב ' םיניינבל  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  ורשוא  רשא  הינב  ירתיה  ינש  לוטיבל  חאו ' ןג  תמרב 

תימוקמה הדעוול  ונפ  םיררועה  .הינח  יפתרמו  תיקלח  גג  תמוק  תומוק , ינב 8  םירוגמ  יניינב  םתחת  תונבלו  ןיעקרקמב  םימייק  םינבמ  סורהל 
.ררעה תא  םיררועה  ושיגה  םהיתונעטל  הבישה  אל  תאזו  רחאמ  םייתוהמ , םימגפ  םהב  ולפנ  רשאב  םירתיהה  תא  לטבל  השקבב 

.ותשגהב יוהישו  רוחיא  לשב  ןהו  ררעל  תוכז  רדעיה  לשב  ןה  ףסה  לע  קוליס  ררעה  ןיד  יכ  העבק  ררעה  תדעו 

רורעל תוכז  שי  לטוב  ורתיהש  ימל  קר  יכ  עבוק  קוחה )"  – " ןלהל  ) "ה-1965 כשתה הינבהו  ןונכתה  קוחל  ףיעס 216(ב ) יכ  העבק  ררעה  תדעו 
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םישקבמהש לככ  יכו  רתיה , לטבל  אלש  הטלחה , ףוקתל  םישקבמה  רתיהל  םידגנתמל  ררע  תוכז  קינעמ  וניא  ףיעסה  .הז  ףיעס  יפ  לע 
.תוחדיהל הניד  קוחל , ףיעסל 216  םאתהב  רתיהה  לטבל  אלש  תימוקמה , הדעוה  תטלחה  תא  ףוקתל  םיניינועמ 

רתיהה תא  לטבל  תיאשר  הניא  תימוקמה  הדעוה  אליממ  הינבב , םדא  לחהש  עגרמ  ףיעסל 216(א ) םאתהב  יכ  הנייצו , הדעוה  הפיסוה  דוע 
.תוחדיהל וניד  הינבה , הלחה  ןהב  תוביסנב  רתיה  לטבל  אלש  הדעו , לש  הטלחה  לטבל  שקבתמ  וב  ררע  ןכ , לעו 

ררעב -268 םילשוריב  ררעה  תדעו  לש  התעיבק  תא  הטטיצ  הדעוה  בר , רוחיאב  שגוה  רשאב  ףסה  לע  קוליסל  ררעה  ןיד  יכ  עבקנ  ןכ , לע  רתי 
רתיה ןתמ  לע  םישקבמל  עדונ  םא  ףא  יכ  עבקנ  םש  ובנ ,)  ) ' חאו שמש  תיב  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב פורג  סוארטש   14

ןתמ לע  וא  רתיהל  השקבה  לע  ררועל  העדונ  וב  םויהמ  םימי  לע 30  הלעת  אל  רשא  ררע , תשגהל  תילרודצורפ  תרגסמ  עובקל  שי  דבעידב ,
וניה רוחיאה  אנד  הרקמב  םלואו  םידחוימ , םירקמב  םידעומה  תכראה  לע  תורוהל  תוכמס  ררעה  תדעוול  םנמא  .םהינבמ  םדקומה  יפל  רתיהה ,

.דעומ תכראה  רשפאל  ןיאש  םייתנש , לע  הלועה  רכינו , יתועמשמ 

ואצוה םא  םג  םינוש , םירתיה  ינשב  רבודמו  רחאמ  םידרפנ , םיררע  ינש  שיגהל  היה  םיררועה  לע  ןידה  יפ  לע  יכ  הדעוה  הנייצ  םירבדה  ילושב 
.ררעב םגפ  לפנ  הזה  םעטהמ  ףאו  םיכומס  ןיעקרקמל 

: תכרעמ תרעה 

, הז ןיינעב  הנוקל  הרואכל  תמייק  ךכיפל  תוכמס , רדעה  תמחמ  ףסה  לע  םיחדנ   , יושיר ןיינעב  ררעה  תודעול  םישגומה  םיררעהמ  דבכנ  קלח 
סנכיהל הלוכי  ףאש  ררעה , תדעו  הניה  רתיה  לע  וא  תימוקמ  הדעו  לע  תרוקיב  רוריבל  הנוכנהו  תישארה  האכרעהש  ועבק  טפשמה  יתב  ןכש 

טפשמה תיבו  רחאמש  אוה  ירב  םירקמ , לש  םצמוצמ  קלחל  קוחב  תויוכמסה  תא  הליבגה  םלוא  ררבל , םילכה  הל  שיו  תימוקמה  הדעוה  ילענל 
.הז ןיינעב  יתקיקח  ןוקית  לוקשל  שי  תוילהנמ , תוליע  רקיעב  ןחוב  ןכש  יניינע  רוריבל  ףילחת  הניא  ילהנמה 
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