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ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

תיליע תרצנ  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  מ נ ' " עב חותיפו  ןיינב  תודובעל  הרבח  סאר  ובא  ררע 173-175/16 ע.ע .  : ךילה רפסמו  םש 

.תונרג ירורד  תיגח  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  ןופצ , זוחמ  הינבלו  ןונכתל  ררע  תדעו   : האכרע

.טרופ אל   : תררועה : 5.10.2016 ב"כ  הטלחהה ןתמ  ךיראת 

םילוקישמ התחדנ  רשא  םיניינב , השולש  תינבל  הינב  רתיה  לבקל  תררועה  תשקבב  הפיח , זוחמ  תיזוחמה - ררעה  תדעו  תטלחה  לש  הניינע 
.תונביהל ויה  םידיתע  הב  הנוכשה  לש  יתדה  יפואלו  הנויבצל  םירושקה  םיינונכת  רבל 

הקיספה תריקסב  ןופצ , זוחמ  - הינבו ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  תחתופ  תישאר  .תועיבק  רפסמ  הז  ןיינעב  העבק  הדבכנה  ררעה  תדעו 
ראואב נ' "ם 8840/09  עעב טפשמה  תיב  תקיספ  יפ  לע  יכ  תעבוקו  הינב  רתיהל  תושקב  תניחבב  םייתרבח  םילוקיש  תסנכה  ןיינעב  תיחכונה 
, ןופצמ תד , שפוחל  ישפוח " םע  תתומע " "ץ 4906/98  גבבו ראואב )" ןיינע  : " ןלהל [ ) ובנ רגאמב  םסרופ   ] הינבו ןונכתל  תיצראה  הצעומה 

רתיהל השקבב  הנודב  םיינונכת  רבל  םילוקיש  לוקשת  יושיר  תדעו  יכ  העינמ  ןיא  , 503 ( 2  ) דנ פ"ד  ןוכישהו , יוניבה  דרשמ  תוברתו נ ' ךוניח 
.הנויבצו הנוכשה  יפוא  רבדב  םילוקיש  םג  ונודי  וללה  םילוקישה  ןיב  יכ  העינמ  ןיא  ךכש  ךותבו  הינב ,

םילוקיש ברעל  יושירה  תדעו  לש  התוכמס  תא  תמצמצמ  ךכבו  ונניינעל  ראואב  ןיינע  ןיב  הדח  הנחבא  תיזוחמה  הדעוה  תרצוי  תאז , םע  דחי 
רבדב םילוקיש  לוקשל  תכמסומ  יושיר  תדעוו  תונוכנ  ראואב  ןיינעב  תועיבקהש  םגה  יכ  העבוקב  הינב , רתיהל  השקב  תייחדב  םיינונכת  רבל 
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ןונכת דסומ  ידי  לע  הרשוא  רשא  תינכותב  עבקנ  הנוכשה  לש  היפואו  הנויבצ  תע  קרו  ךא  הינב , רתיהל  השקב  תניחבב  הנוכש  לש  הנויבצ 
.תרחא וא  וזכ  הנוכש  לש  הנויבצ  רבדב  תימוקמ  תושר  לש  תילהנמה  הטלחהל  לקשמ  לכ  הז  ןיינעב  תתל  ןיא  יכו  רוביצל  המסרופ  ךכשמו 

תשיכרל זרכמהש  העש  הנוכשה , ןויבצו  יפוא  ילוקישמ  רתיהל  השקב  תוחדל  םוקמ  ןיא  המכו  המכ  תחא  לע  יכ  הדעווה , הפיסוה  םאתהב 
.תיתדה הייסולכואה  יכרצל  םימאתומ  םיניינב  תיינבב  ךרוצהו  הנוכשה  יפוא  הניינעש  הלבגמ  לכ  ללכ  אל  עקרקה 

תושרה ידי  לע  עבקנ  אלא  זרכמה , יאנתב  אל  ףאו  תינכותב  ןגוע  אל  הנוכשה  לש  הנויבצ  ונניינעבש  העש  יכ  הדעוה  העבק  רומאה , רואל 
תכמסומ התייה  אל  יושירה  תדעוו  תררועה ,) ידי  לע  םיררע  רפסמ  ושגוהש  רחאל  קר  הלבקתה  וז  הטלחה  ףאו   ) דבלב תילהנמ  הטלחהב 

.דבלב םיקהבומ  םיינונכת  םילוקיש  ןוחבל  התבוחמ  תוטסל 

םירקמב קר  עצבתתש  יואר  םיינונכת  םילוקישמ  רומאכ  הייטסש  השיגדמ  איהש  ךות  ןופצ , זוחמ  הינבו - ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  העבק  תאז 
תימוקמ תושר  םהבש  םירקמב  אלו  םתוינויח  לע  דומעל  היה  השק  ןונכתה  בלשבש  םיינויחו  םייחרכה  םיאנת  םויק  םניינע  רשא  םיגירח ,

.םישרדנ םיינונכת  םיכילה  ףוקעל  תשקבמ 

, הינבה רתיה  ןתמ  תא  בכעל  ידכ  םהב  היהי  רשא  םיינונכת  םיאנת  רדעהב  יכ  העבק  תיזוחמה  הדעוה  ךא  תואצוהל , וצ  אלל  לבקתה  ררעה 
ךסב סנקב  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  אשית  רוחיא  םוי  לכ  ןיגב  רשאכ  םוי , ךותב 14  הינב  רתיה  תררועל  קינעהל  תימוקמה  הדעוה  לע 

 ₪. לש 3,000

תכרעמה רבד 

םיינונכת רבל  םילוקישל  לקשמ  קינעהל  יושיר  תדעו  תיאשר  יתמיא  תניחבל  יתועמשמ  ילכ  הקינעמ  הטלחהה  ןכש  הבר  תובישח  וז  הטלחהל 
םיינונכת רבל  םילוקישל  סחיב  ןהו  הטלחהה  הקסע  וב  יפיצפסה  אשונל  סחיב  ןה  התוכמסמ , איה  תגרוח  יתמו  הינב  רתיהל  תושקב  התניחבב 

.יללכ ןפואב 

לע ךכמ , בושחו  יושיר  תודעו  תולהנתה  תניחבב  ררע  תודעו  לש  ןתדובע  לע  לקהל  הדיתעו  תיבחור  הניה  וז  הטלחה  לש  התעפשה 
רתיהל השקב  ןוחבל  ןאובב  םיינונכת  רבל  םילוקיש  ןהילוקיש  לולכמל  סינכהל  ןה  תולוכי  יתמ  רורב  ילכ  ןתינ  ןהל  יושיר  תודעוו  לש  ןתולהנתה 

.יושירה תדעו  תטלחה  לע  יואר  אל  ןפואב  םיעיפשמ  םיינונכת  רבל  םילוקיש  םהב  םירקמ  לש  תונשיה  עונמל  ידכ  וז  הטלחהב  שי  ךכבו  הינב 
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