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ןיעקרקמו היינבו  ןונכת  םיאשונב : הקיספ  ישודיחו  הקיקח , ינוכדע  םירמאמ ,

בוש יבצ  "ד  וע תיעוצקמ : הכירע 
רמרד רימא  "ד  ועו הירא  ןב  תעפי  "ד  וע הכירעו : לוהינ 

רמאמ
םיבויחו םייוציפ  רועיש  תעיבק  םשל  ןיעקרקמב  תויקוח  יתלב  תולועפ  לש  ןתוקפנ 

ידעלג לאינדו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע 

". רוביצ יכרצ   " תרדגה ןוקית  "ו 2016 –  עשתה םיפסונ ) רוביצ  יכרוצ   ) היינבהו ןונכתה  וצ 

.םיסימ ירושיא  תלבקל  הנתמהה  תפוקת  רוציק  השיכרו – ) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקית 

.הנוממלו םיסימה  תושרל  ליבקמ  ןווקמ  חוויד  רשפאמה  שדח  םושיי  היטרקוריבה –  לועיי 

לע ןגומ  רוידו  םיטנדוטס  תונועמ  םילזומ , םיריחמב  חווט  תכורא  תוריכשל  תוינכת  רשאל  ולכוי  תוימוקמ  תודעו  יכ  וצב  רשיא  רצואה  רש 
.םיירוביצ םיחטש 

.הילע תונבל  ילבמ  םירוגמל  עקרק  קיזחמה  רכוח  םע  הקסע  לוטיב 

". הנבו ןנכת   " תטישב רויד  תודיחי  תוחפל 1,000  םיללוכה  היינב  ימחתמ  קווישל  הטלחה  תעצה  הרשוא 
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.ד " חי  3,200 ןיפירצב ל - םחתמב 2  לארשי  יעקרקמ  תושר  תינכת  "ל  מתוב הרשוא 

.לארשי יעקרקמ  לוהינב  המרופר  הצעומ 1478 –  תטלחה 

.531/ יב בולוקוס " - םילשורי  " םחתמ יוניבו  יוניפ  תינכתה : םש  . 502-0201483 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

.חרזמ ןופצ  קדצ  הוונ  ירפת   – 3866/ את תינכתה : םש  . 507-0214213 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

' עס יפל  היינב  ירתיה  תאצוהל  םיאנת  תעיבקו  ףיעס 77  יפל  הווקת , חתפב - תינכת  תנכה  רבדב  "א/38  מתל ףיעס 24  חוכמ  העדוה 
"ה-1965. כשת היינבהו  ןונכתה  קוחל   78

הקיקחה ינוכדע  לכל  ןאכ  ץחל 

 

הקיספ ינוכדע 

תועקפה

 

העקפה תועיבתב  יוהיש  תנעט  תלבקל  תונורקע   – ' חאו ירסמ  דמחא  נ ' חאו ' לאימרכ  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ע"א 6407/14 
.םייוציפ םולשת  אלל  דע 40%  ןיעקרקמ  תעקפה  ( - ףיעס 190(א תלוחתב  ןויד  ךרוצל  בתומ  תבחרהו 

 

תינוריע תושדחתה 

 

.יוניב יוניפב  ןברס  רייד    - ' חאו ןרהא  חישמ  רזעילא  נ ' חאו ' "מ  עב עבור 1  ת"א 2855-10-14 

 

היינבו ןונכת 

 

ףיעס לש  ותלוחת  היופכ –  הרבעהכ  בשחת  תושר  ידיל  םיחטש  תרבעה  יתמיא  לארשי  - תנידמ  נ ' חאו ' וסרק  המלש  "מ 62290-11-14  תע
"ה-1965. כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל   195

 

השקב לומ  תויניינק  תויוכז  רבדב  תונעט  חאו – ' הפיח  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' הידבוע  ןידולכ  "מ 58728-05-16  תע
.רתיה תלבקל 

 

וא יוניב  תינכתב  ןודל  תכמסומ  הניא  ררע  תדעו  חאו – ' רמת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  יאלוזא נ ' ןוסח  המחנ  ררע 6040/16/61 
.ןושאר הקולח  טירשתב 

 

העבקש םושמ  רתיה  הלטיב  ררעה  תדעו  חאו – ' הרדח  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' "מ  עב לוהינ  םיה  רפכ  ררע 414/15+015/16 
.תינכתמ הייטס  ךות  ןתינ  יכ 
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החבשה לטיה 

 

ויפל עבוקה  דעומה  המו  החבשה  לטיה  םולשתב  בייח  ימ  -  ' חאו הרומז  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' יניפ  ןהכ  ררע 8046/14 
.הינב רתיה  וא  תינכת  החבשהה - לטיהל  תיביר  תפסוותמ 

רמאמ

םיבויחו םייוציפ  רועיש  תעיבק  םשל  ןיעקרקמב  תויקוח  יתלב  תולועפ  לש  ןתוקפנ 

ןועמש דעלג  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

, סכנ לעב  לע  לטומה  החבשהה  לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  ןיעקרקמב , ועצובש  םייקוח  יתלב  םישומיש  וא  תולועפב  בשחתהל  םוקמ  שי  םאה 
הקיספה תמגמ  יהמ  תעגופ ? תינכת  רושיא  וא  העקפה  לש  הרקמב  סכנ  לעב  לש  ותבוטל  קספייש  םייוציפ  רועיש  תעיבק  ןיינעל  ןיפולחל  וא 

.ונינפלש רמאמה  קסוע  הלא  תויגוסב  וז ? הלאש  תניחבל  יוארה  ןונגנמה  והמו  הז ? ןיינעב 

ןיינע ' )" חאו "מ  עב רוהנ  הוקת נ ' חתפ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ 6707/15  רבב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ןתינ  הנורחאל ,
.החבשה לטיה  רועיש  תעיבקל  ןיעקרקמב  יקוח  יתלב  שומיש  לש  ותוקפנ  תלאשב  רתיה  ןיב  קסע  רשא  רוהנ ,)"

םוקמ ןיא  ללככו  ינורקעה  רושימב  יכ  עבקו  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  תדמע  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ץמיא  רצקה ,)  ) וניד קספ  ותרגסמב 
תינורקעה ותעיבק  תא  טפשמה  תיב  טעמ  גייס  תאז , םע  דחי  .החבשה  לטיה  תעיבק  ךרוצל  עקרקב  השענש  יקוח  יתלב  שומישב  בשחתהל 

תוביסנלו תולשלתשהל  לקשמ  ןתמ  לש  רתויב " הרידנו  הגירחבש  הגירח  - " רידגה כ אוה  התואש  תורשפא  לע  העד  עיבמ  אוה  ןיא  יכ  ןייצו 
.הז ןיינעל 

העקפה ןיגב  םייוציפ , רועיש  תעיבקל  עגונב  טפשמה  יתב  תקיספב  םג  הלוע  תויקוח  יתלב  תולועפבו  םישומישב  תובשחתה  לש  המוד  הלאש 
: הינבהו ןונכתה  קוח  יפל  תעגופ  תינכת  לש  הרושיא  ןיגב  וא 

רבד וא  ץע  לודיג , הנבמ , לכ  תעקפה  לע  םייוציפ  םולשת  תבוח  לוחת  אל   " ללככ יכ  עבוק  "ה-1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 3 () 190(א ס '
תיאשר יכ …" : םג  תעבוקו  רומאה  ללכה  תא  תגייסמ  ףיעסל  אפיסה  הז ;" קוח  תרפה  ךות  ורבוח  וא  ועטינ  ומקוה , םא  עקרקל  רבוחמה  רחא 

". םייוציפ םולשת  תוקידצמה  תודחוימ  תוביסנ  תומייק  יכו  בל  םותב  לעפ  אוה  יכ  ןוכנל  התאר  םא  עבותל  םייוציפ  םלשל  תימוקמה  הדעוה 

ףיעסמ שקיהה  ךרד  לע  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבק  ובנב ,) םסרופ   ) ןייטשלקניפ הנינפ  לארשי נ ' תנידמ  ןיינעב ע"א 3015/06  ןידה  קספב 
רשפאמ וניא  רשא  ןפואב  , 1943 רוביצ ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפל  ףיעס 12(ב ) תא  םג  שרפל  שי  יכ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  190(א )

- לע תרשפאתמ  וז  תונשרפ  יכ  ןידה , קספב  ןייצ  טפשמה  תיב  .התעקפהל  רבוע  עקרקב  ןיעקרקמה  לעב  השעש  יקוח  - יתלב שומיש  ןיגב  יוציפ 
העקפההמ עגפנה  לש  ובצמ  תבשהל  תגאוד  ונייהד  העקפה , בקע  יוציפה  דוסיב  תדמועה  תילכתה  םע  דחא  הנקב  הלועו  ףיעסה  לש  ונושל  יפ 

.קוחה ןוטלש  ןורקע  לש  תיללכה  תילכתה  תא  תמדקמ  ןכו –  ותומדקל ,

םהב םיגירח , םירקמ  ונכתיי  העקפה , ןיגב  םלוה  יוציפ  לבקי  עקרקה  לעבש  ךכב  שיש  תובישחב  בשחתהב  יכ  ןיינע  ותואב  עבקנ  תאז , דצל 
דועייהמ הגירח  ךות  עקרקב  השענש  שומישל  תתל  םוקמ  היהי  םהב  תוגירח , תוביסנ  ומייקתה  יכ  וא  בל  - םותב לעפ  עקרקה  לעב  יכ  עבקיי 

.תעה אובב  םימיאתמה  םינוירטירקה  תא  הוותת  הקיספה  יכ  ןיוצו  עקרקה , לעב  יאכז  םהל  םייוציפה  תרגסמב  םיוסמ  יוטיב  ינונכתה 

ןיב עבקנ  ובנב ,) םסרופ  ' ) חאו ילערב  םילשורי נ ' הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןיינעב ע"א 1188/92  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ןידה  קספב 
רובעב םייוציפ  םלשל  ןיא  יכ  אוה  , 1943 רובצה ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפ  יפל  ןיעקרקמ  תעקפהב  ןידהש  יפכ  ינורקע , ןפואב  יכ  רתיה 
אל הלוועמ   " ויפל קומינה  ןמ  תאז  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ  םולשת  יבגל  םג  ןידה  אוה  ךכ  קוחל , דוגינב  העצובש  היינב 

העיגפ יכ  קוחל   197 עבוק ס ' רשאכ  יכ  עבקו   תוכז , ול  הנוק  וניא  קוחל  דוגינב  גהונש  ימ  יכ  הרקמ  ותואב  ןייצ  טפשמה  תיב  הליע ." חמצת 
.ןיד תדגונ  הניאו  ןידכ  השכרנש  תוכזל  איה  הנווכה  ןיעקרקמב , תוכזה " לעב   " תא םייוציפב  הכזמ  תינכת  ידי  - לע ןיעקרקמב 

", קדצ  " ילוקישב שומיש  השעו  הרקמ , ותואב  ומייקתהש  תוידוחייה  תוביסנב  טפשמה  תיב  רבד  לש  ופוסב  בשחתה  ילערב , ןיינעב  םג  םלואו ,
לש ותוכזב  ריכהל  תנמ  לע  םגפ ,) הז  רושיאב  לפנ  יכ  היה  רורבש  ףא  לע   ) גרוח שומישל  רושיא  רבעב  ןתינ  יכ  הדבועבו  תויקוחה  תקזחב 

.תעגופ תינכת  לש  הרושיא  תובקעב  ךרע  תדירי  ןיגב  יוציפ  תלבקל  ילערב 

", עיתפמ  " וניא םייקוח , יתלב  םישומישב  בשחתהל  םוקמ  ןיא  ללככ , ויפל –  רוהנ  ןיינעב  ןידה  קספ  סיסבב  דמועה  ןורקיעה  יכ  ןכ  םא  רמול  ןתינ 
ללככ םוקמ  ןיא  ויפלש  ךרע , תדירי  ייוציפו  העקפה  ייוציפ  ןיינעב  טפשמה  יתב  םינשה  ךרואל  םיטקונ  ובש  יבקע  יד  וק  השעמל  ךישממ  אוה  ןכש 
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.קוחל דוגינב  ןהב , ועצובש  תולועפ  לשב  ןיעקרקמב , תויוכז  לעבב  בשחתהל 

לשמל ר '  ) רתוי הברה  תבכרומ  תולועפה  תויקוחל  סחיב  תיטפשמהו  תיתדבועה  הנומתה  תובר  םימעפ  תואיצמ , לש  הכרדכו  עודיכש  אלא 
לילג "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  הנומש נ ' תירק  "ב  ותל תימוקמ  הדעו  "מ 1086/06  תע ןיינעב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  לש  ןידה  קספ 

תימוקמה הדעוה  "נ נ ' עב לארשי  לא  - ירדא "מ 7926/06  עע רוערעב –  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ותמועלו –  ובנב ) םסרופ   ) ןוילע
וא םיצופמה  תויוכזה  ילעב  יפלכ  רתוי  תנגוה  האצותל  העגה  םשל  תובשחתה  תאז  לכב  קידצהל  היושעו  ובנב ,)) םסרופ   ) ןוילע לילג  "ב  ותל

.םימושינה

 – ןוגכ הליחתכל ,"  " תויקוח - תללושמ הלועפ  ןיעקרקמב  העצוב  ןהב  תוביסנב  תובשחתה  ןיב  ןיחבהל  םוקמ  שי  יכ  רובסל  ןתינ  אמגודה , םשל  ךכ 
" לק  " הרקמב תובשחתה  ןיבל  תיסחי , רומח "  " גרדמב תויקוח  - יאכ הגיצהל  ןתינש  ללכ , רתיה  אלל  ושענש  ןיעקרקמב  שומיש  וא  הינב  לש  בצמ 

הדעוה ול  האיצוהש  הינב  רתיה  לע  בל  םותבו  םינש  ךשמב  ךמתסה  תוכז  לעב  םהבש  תחא , אל  םילקתנ  ונא  םהב  םיבצמב  ןוגכ  רתוי ,

.ןידכ אלש  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  ןתינ  רתיהה  יכ  עבקנ  ןידה , תוארוהל  דבעידבו  רחואמ  תונשרפ  יוניש  בקע  קרו  תימוקמה ,

תיטופיש וא  תינונכת  האכרע  רשא  תולועפ  ןיב  ןיחבהל  םג  ןוכנ  ןיעקרקמב , ועצובש  תולועפה  תויקוחב  תובשחתה  תניחב  תעב  יכ  םג  ןכתי 
תולועפ ןיבל  ובנב ,)) םסרופ   ) הינתנ תימוקמה  הדעוה  ןאי נ ' "מ 3903/07 ג' רב לשמל  ר '  ) תויקוח ןניא  ןה  יכ  הרישי  הפיקת  לש  ךילהב  העבק 
םימעפ החבשהה , לטיה  וא  םייוציפה  רועישל  םיעגונה  םיכילהה  לוהינ  בגאו  הפיקע , הפיקתב  קר  התשענ  וז  ןיעמ  העיבק  רשא  ןיעקרקמב ,

.רתויב תיתייעב  הניה  ןרוקמ  רחאו  ןדוסי  רחא  תוקחתהל  תורשפאה  רשאכו  תולועפ , ןתוא  עוציב  רחאל  תוכורא  םינש  תובר – 

תולועפ תויקוחל  סחיב  לקשמ  תדבכו  תיתימא  תיטפשמ  הלאש  םינש , רחאל  םיתעל  תררועתמ , ןהב  םירקמב  ונא  םילקתנ  ןכא  תחא , אל 
התוא תונשרפה  תויקוחל  סחיבו  תרחא , וא  וזכ  תימוקמ  הדעו  לש  שרופמה  הרושיאב  תמיוסמ , תינכת  חכמ  ןכל  םדוק  תוכורא  םינש  וטקננש 

, ריכזנ תינהנש ,  ) תונשרפ התוא  לע  םינש  ךשמב  וכמתסה  תויוכז  ילעבש  רחאל  םג  תאז  תינכת , התוא  תוארוהל  תימוקמ  הדעו  התוא  הקינעה 
.הסיסב לע  הערל  םבצמ  וניש  ףאו  ליעלד ,) ילערב  ןיינעב  ןידה  קספ  הז  ןיינעב  ר ' להנימה –  תויקוח  תקזחמ 

, דבלב ירונימ  לקשמ  תתל  וא  לקשמ , לכ  קינעהל  אלש  תיכרע , הניחבמ  אוה  קדוצ "  " םאהו תיטפשמ , הניחבמ  אוה  ןוכנ  םנמא  םאה 
לש התוינידממו  להנימה  תויקוח  תקזחמ  לילכ  םלעתהל  ןוכנ  םאה  החבשהה ? לטיה  רועיש  תעיבק  תעב  הלא , ןיעמ  תובכרומ  תויצאוטיסל 

וא תינשרפ , תוינידמ  התוא  לע  טרפה  תוכמתסהמ  אצוי –  לעופכו  םדוק ," בצמ  תעיבק ה" תעב  תינכתה  תוארוה  תונשרפב  תימוקמה  הדעוה 
? לטיהה רועיש  תעיבקב  שממ  לש  רוטקפ  הווהת  אל  וזש  ןפואב  דבעידב  התוא  רעזמל 

הרוצב בשחתהל  רשפאמה  חתפ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 3 () ףיעסב 190(א ריתוהל  קקוחמה  ןוכנל  אצמ  ולא  ןיעמ  םיבצמ  לש  םמשל  רומאכ ,
תדירי תייגוסב  םג  םינשה  ךרואל  טפשמה  יתב  םג  וקספ  וז  חורבו  םייוציפ , ןתמ  ןיינעל  הרקמו  הרקמ  לכ  לש  תויתדבועה  ויתוביסנב  תמיוסמ 

.ךרע

יכ אוה  עבוק  וב  ןוילעה , טפשמה  תיב  תעכ  הוותמש  דואמ  - דע - רצה גייסב  אקווד  רוהנ  ןיינעב  ןידה  קספב  שודיח " תא ה" תוארל  ןתינ  הז , ןבומב 
יקוח יתלב  שומיש  ףרח  החבשה , לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  תוביסנלו  תולשלתשהל  לקשמ  ןתמל  קפסב ) לטוה  המויק  םג  רשא   ) תונכתיהה
". רתויב הרידנו  הגירחבש  הגירח  , " תמייק ללכבש  לככ  הניה , הז ,) ןיינעל  שומישה  לש  ותויקוח  תעיבקל  םינוירטירקה  םהמ  רידגהל  ילבמ  )

םותב םילעופ  תויוכז  ילעב  םהב  םיבצמב  תובשחתהל  תורשפאה  תא  ךופהל  לולעש  ידמ , רצ  ילוא  דואמ , רצ  חתפב  רומאכ  רבודמ  ונמעטל ,
וטקפ הד  לכסיו  תירשפא , יתלב  טעמכ  המישמל  רישי , ןפואב  םלועמ  ףקתנ  אל  ופקותש  הינב  רתיה  סיסב  לע  םג  תוכורא , םינש  ךשמב  םג  בל 

לש ןמייקתהב  םג  תויוכזה , ילעב  תבוטל  טעמב  ולו  שמגתהל  תויטופישה  תואכרעהו  ןונכתה  תודסומ  ינפב  תדמועה  תיתימא  תורשפא  לכ 
.תורחא וא  ליעל  וניוצש  הלא  ןיעמ  תוידוחיי  תוביסנ 

ןיב יעמשמ , דחו  קהבומ  ןפואב  תיקוח  יתלב  הניה  הליחתכלמש  ןיעקרקמב  הלועפ  ןיעדויב  העצוב  וב  בצמ  ןיב  גרדמ "  " עובקל אוה  ןוכנ  יכ  ןכתי ,
לוהינ תעשב  וב  בצמ  ןיבו  תיקוח , יתלב  התייה  ןיעקרקמב  הלועפ  התוא  יכ  לטיהה , רועיש  תעיבקב  קסועה  ךילהה  םרטו  דבעידב  עבקנ  וב  בצמ 

לוקשלו תיקוח , יתלב  הלועפ  הניה  ןיעקרקמב  הלועפ  התוא  יכ  תיעמשמ  דח  הרוצב  עובקל  ןתינ  אל  ןיידע  לטיהה , רועישב  קסועה  ךילהה 
.המוד גרדמ  וא  הז , גרדמ  יפ  לע  הרקמו  הרקמ  לכל  הנוש  לקשמ  תקנעה 

קידצהל תויושעה  תוביסנה  גוס  לע  ותעד  תווחלמ  רוהנ  ןיינעב  םוי  לש  ופוסב  ענמנ  ןוילעה  טפשמה  תיב  היפל  הדבועב  בשחתהב  םג  יכ  המדנ 
תורשפאל סחיב  הליבגמ  הכ  ןושל  תטיקנמ  ענמיהל  היה  ןוכנ  יכ  ןכתי  החבשהה , לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  יקוח  יתלב  שומישב  תובשחתה 

קספ ןושלכ  רתויב " םירידנ   " םירקמל קרו  ךא  קפסב ) לטוה  המויק  םצעש   ) וז תורשפא  ריתוהל  אלו  הרקמו , הרקמ  לכ  תוביסנב  תובשחתהה 
.ןידה

ףאו  ) ללכל גירחה  לש  ומושייל  םייעמשמ  דחו  םירורב  םינוירטירקו  תורמסמ  עובקלמ  ענמנ  ןוילעה  טפשמה  תיבש  הדבועה  חכונ  םוקמ , לכמ 
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.ןוילעה טפשמה  תיב  לש  וחתפל  בוש  לגלגתת  וז  היגוסש  םויה  קחרי  אל  יכ  חינהל  ריבסש  ירה  ומויק ,) םצעל  סחיב  עירכהלמ  ענמנ 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 

" רוביצ יכרצ   " תרדגה ןוקית  "ו 2016 –  עשתה םיפסונ ) רוביצ  יכרוצ   ) היינבהו ןונכתה  וצ 

ףיעס תרגסמב  םיפסונ " רוביצ  יכרצ   " תרדגה הנקות  וצה )" : " ןלהל  ) "ו 2016 עשתה םיפסונ ) רוביצ  יכרוצ   ) היינבהו ןונכתה  וצ  תרגסמב 
, תובא יתב  תללוכ  איהש  ןפואב  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 3 () 62א(א

תוכמסב תינכתב  איה  םתרדסהש  םיאשונכ  תוימוקמ , תויושר  לש  םיישאר  םידרשמו  טפשמ , יתב  תויולבגומ , םע  םישנא  ירוגמל  תונועמ 
.תימוקמה הדעוה 

םיסימ ירושיא  תלבקל  הנתמהה  תפוקת  רוציק  השיכרו – ) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקית 

ירושיא תלבקל  הנתמהה  תפוקת  רוציק  וניינעש  השיכרו ) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקית  הקיקח  יניינעל  םירש  תדעוו  הרשיא  םויב 6.9.16 
.םיסימ

םליש הנוקהש  יאנתב  תאז  הנוקל , םירושיא  איצמהל  ןיעקרקמ  יוסימ  ידרשמ  ילהנמ  לעש  ןמזה  םוי , םוי ל60  רצוקי מ90  ןוקיתה  יפ  לע 
.המדקמ

המוש השיגמ  סכנ  תשכורה  םיסימה ) תושר  לומ  תולהנתה  תויעב  אלל   ) הרבח יכ  םינש , העש ל-3  תארוהכ  ןוקיתה , תרגסמב  רשוא  ףסונב 
.ידיימ ןפואב  םיסמ  רושיא  לבקל  לכות  המדקמ , תמלשמו  תימצע 

וז םישדוח  לש 8  הפוקת  םוקמבש  ךכ  חבש , סממ  רוטפ  שקבתמ  ןניגבש  םירוגמ  תוריד  תריכמב  םיסימ  ירושיא  ןתמב  הלקה  םג  העבקנ 
(. םימי ךותב 25  עצבתמ  ךילהה  םויכ   ) םימי  10 ל - דע ל 2020 )  ) הגרדהב רצוקת 

.ןווקמ ןפואב  תוחוד  תשגהל  עגונב  ןיעקרקמ  יוסימ  תונקת  ומסרופיש  רחאל  םישדוח  השולשכ  וניה  ןוקיתה  ףקות 

הנוממלו םיסימה  תושרל  ליבקמ  ןווקמ  חוויד  רשפאמה  שדח  םושיי  היטרקוריבה –  לועיי 

תושרל ןה  ליבקמב , תוריד , תריכמ  לע  ןווקמ  ןפואב  חוודל  םינלבקל  רשפאמה  שדח  םושיי  וקישה  ןוכישהו  יוניבה  דרשמו  םיסימה  תושר 
"(. הנוממה : " ןלהל  ) ןוכישהו יוניבה  דרשמב  רכמה  קוח  לע  הנוממל  ןהו  םיסימה 

םיחווידב הריכמה , רבד  לע  הנוממל , ןהו  םיסימה  תושרל  ןה  הרידה , תריכמ  דעוממ  םוי  ךותב 40  חוודל  ןלבק  לע  היה  םושייה  תקשהל  רבוע 
לוכי ןלבקה  םיסימה , תושרל  ןווקמה  חווידה  םויסבש  ןפואב  ךילהתה  לעייל  טלחוה  .םיהז  ויה  םיחווידה  ךותמ  םיבר  םיטרפ  רשאכ  םידרפנ ,

וב ןוכישה , דרשמ  רתא  ךותמ  ןווקמ  דומע  יטמוטוא  ןפואב  חתפי  ליבקמבו  הנוממל , תורהצהה , יתשל  םיפתושמה  םינותנה  תא  ריבעהל  רשאל 
.הנוממל םישורדה  םיפסונ  םיטרפ  חוודמה  םילשי 

 

, םילזומ םיריחמב  חווט  תכורא  תוריכשל  תוינכת  רשאל  ולכוי  תוימוקמ  תודעו  יכ  וצב  רשיא  רצואה  רש 

םיירוביצ םיחטש  לע  ןגומ  רוידו  םיטנדוטס  תונועמ 

ריחממ תוחפלב 20%  ותחפיש  םיריחמב  חווט  תכורא  תוריכשל  תוינכת  רשאל  תויאמצע  תוימוקמ  תודעוול  רשפאמה  וצ  לע  םתח  רצואה  רש 
.תירוביצ עקרק  לע  הניה  תוינכותה  רשאכ  תאז  ןגומ , רוידו  םיטנדוטס  תונועמ  תמקהל  קושה ,

תודעוול תוכמסה  תקנעה  תובקעב  .לברוסמו  ךורא  וניה  ךילהתה  ךכשמו  תיזוחמה , הדעווה  לש  הניה  הז  גוסמ  תינכת  רושיאל  תוכמסה  םויכ 
.םייטרקוריבה םיכילהה  לש  יתועמשמ  רוציק  ךות  ץאומ  תויהל  ךילהתה  רומא  תויאמצעה , תוימוקמה 

.תינכתב רדגוהש  המל  רבעמ  ולא  תורטמל  םירשואמה  םיחטש  לידגהל  תוימוקמה  תודעווה  ללכל  תוכמס  הטלחהה  הקינעמ  ףסונב ,

 

הילע תונבל  ילבמ  םירוגמל  עקרק  קיזחמה  רכוח  םע  הקסע  לוטיב 
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רשא רתויו , "ד  חי תונבל 100  ןתינ  הילע  עקרקב  קיזחמה  רכוח  םע  הקסע  לוטיבל  ןולחכ  רצואה  רש  תמזוי  תא  הרשיא  לארשי  יעקרקמ  תצעומ 
.עומישל ףופכב  תאז  עבקנש , םינמזה  חולב  דמע  אל 

םיללכ עבוקו  הריכחה , םכסהב  וא  חותיפה  םכסהב  עבקנ  רשא  הינבה  תמלשה  דעומב  דומעל  שי  היפל  תושרה  תוינידמ  תא  רידסמ  ןוקיתה 
וצקוהש ןיעקרקמ  ןיבלו  זרכממ  רוטפב  וצקוה  רשא  ןיעקרקמ  ןיב  הנחבאה  הלטוב  ףסונב , .חותיפ  ימכסהו  הריכח  ימכסה  לוטיבל  םימוד 

.זרכמב

וז ךרדב  .הטלחהה  יאנתב  רומאל  ףופכב  הכרא , םזיל  רשאל  םיגירח , םירקמב  תיאשר , אהת  תושרה , תלהנה  יכ  עבקנ  הטלחהה , תרגסמב 
םירקמ ןיבלו  ןמזב , תלבגומה  הכרא  םיאנתב , הדימעל  ףופכב  ןתנית  םהל  ףקיה  יבחר  םימחתמ  תמקהב  יביטקייבואה  ישוקה  ןיב  ןוזיא  עצובמ 

.התצקוה המשלש  םיכרצל  תלצונמ  הנניא  עקרקה  םהב 

 

" הנבו ןנכת   " תטישב רויד  תודיחי  תוחפל 1,000  םיללוכה  היינב  ימחתמ  קווישל  הטלחה  תעצה  הרשוא 

". הנבו ןנכת   " תטישב "ד  חי תוחפל 1,000  םיללוכה  הינב  ימחתמ  קווישל  לארשי –  יעקרקמ  תצעומ  תטלחה  תעצה  הרשוא  םויב 6.9.16 

לע ןהל , םישורדה  רוביצה  ינבמו  תויתשתה  ללכ  לע  םירוגמ  תונוכש  תמקה  ךות  הינבה , ינמז  תא  רצקל  הדיתע  הנבו  ןנכת  תטיש  לש  המושיי 
.הנכומו המלש  הנוכש  סולכא  רשפאיש  ןפואב  דיחי , םזי 

ןויסינ תלעב  הרז  הרבח  ןיב  תויופתוש  ןהש  םידיגאת  ידי  לע  תושעותמ , הינב  תוטישב  שומיש  ךות  השעת  ולא  םיזרכמב  רוידה  תודיחי  תיינב 
.תילארשי הרבח  ןיבו  תושעותמ  הינב  תוטישב 

ןוכישהו יוניבה  דרשמ  אבה  בלשב  .תורבח  תודמעומ כ50  ושיגה  וילא  תורז  היינב  תורבחל  ארוק  לוק  םסרפ  ןוכישהו  יוניבה  דרשמ  ךכ , ךותב 
יארחאה םרוגכ  םירוגמל  הינב  לש  םיטקיורפ  להנלו  םירוגמ  יניינב  לארשיב  תונבל  תויאשר  הנייהתו  רגאמב  הנללכתש  תוכוז  תורבח  שש  רחבי 

.טקיורפה לש  םייעוציבהו  םייסדנהה  םיטביהה  לכ  לע 

.ד " חי לולכיו כ-1,200  שירח  ריעב  חרזמה " רוא   " תנוכשב וניה  וז  הטישב  קוושיש  ןושארה  םחתמה 

 

"ד חי  3,200 ןיפירצב ל - םחתמב 2  לארשי  יעקרקמ  תושר  תינכת  "ל  מתוב הרשוא 

לש 398 חטש  ינפ  לע  תערתשמה  (, 1019 למת / תינכת   ) "ד חי ןיפירצב ל3200  םחתמב 2  לארשי  יעקרקמ  תושר  תינכת  "ל  מתוב הרשוא 
.יוניפל דעוימה  ןיפירצ  הנחמ  חטשמ  קלחב  םנוד 

.ןיפירצ בחרמב  םיננכותמה  ןונכתה  ימחתמ  ןיבמ 8  דחא  ןונכת  םחתמל  הניה  וז  תינכת 

 

502-0201483 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

531/ יב בולוקוס " - םילשורי  " םחתמ יוניבו  יוניפ  תינכתה : םש 

םילשורי 3 בוחרו   14 בולוקוס 12א , בוחר  םחתמב  יוניב ) יוניפ   ) תינוריע תושדחתה  התרטמ  רשא  ןודנבש , תינכתה  תדקפה  לע  ןכדעל  ונירה  
, הנוש םיניינב  רפסמב  יוניב  תופולח  יתש  העיצמ  תינכתה  .ל  " נה תובוחרל  תינוריע  תיזח  תריציו  םיה  רוזאב  רוידה  יאלמ  תלדגה  םי , תבב 

.הרכשהל רוידלו  רוביצ  יכרוצל  םיחטש  רתיה  ןיב  הצקמו 

.תונותיעב הדקפהה  רבדב  העדוהה  םוסרפמ  םיישדוח  ךות  תינכתל  תויודגנתה  שיגהל  ןתינ 

 

507-0214213 סמ :' תטרופמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה 

חרזמ ןופצ  קדצ  הוונ  ירפת   – 3866/ את תינכתה : םש 
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.ןודנבש תינכתה  תדקפה  לע  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעסל 89  םאתהב  העדוה  המסרופ  םויב 19.10.16  יכ  ןכדעל  ונירה 

, םייקה םקרמה  לעו  היינבה  יפוא  לע  הרימש  ךות  ותאייחהו , ומוקיש  תא  רשפאתש  רוזאל , תללוכ  הינב  תרגסמ  עובקל  איה  תינכתה , תרטמ 
.םמוקישל תוארוה  תעיבקו  רומישל  םינבמ  דועיי  תמייקה , היצלצרפה  לע  הרימש  תועצמאב  ראשה  ןיב 

.רוזאה יבשות  תחוורל  םיחותפו  םייונב  רוביצ  יחטש  תינכתה , תעבוק  דוע 

יוניש הווהמ  תינכתה  םאתהב , "א 38 . מתל ףיעסל 23  םאתהב  המדא , תודיער  דגנכ  םימייק  םינבמ  קוזיחל  תוארוה  תוללוכ  תינכתה  ןכ , ומכ 
.הייוניש לע  "א 38  מתו  2277 סמ ' תטרופמ  תינכת  , 1200 סמ ' תטרופמ  תינכת  לש  המוחתב 

 

תאצוהל םיאנת  תעיבקו  ףיעס 77  יפל  תינכת  תנכה  רבדב  הווקת  חתפב  "א/38  מתל ףיעס 24  חוכמ  העדוה 

"ה-1965 כשת היינבהו  ןונכתה  קוחל   78 עס ' יפל  היינב  ירתיה 

תעיבקו  77 יפל ס ' תינכת  תנכה  רבדב  "א 38  מתל  24 חכמ ס ' העדוה  תונותיעב  המסרפ  הווקת  חתפ  תימוקמה  הדעוה  יכ  ןכדעל  ונירה 
הל ושגוהש  תויודגנתהה  תא  העמש  הדעוה  תאילמ  םיכיראתה 4.7.14-26.7.14 . ןיב  "ב  ותה קוחל   78 יפל ס ' הינב  ירתיה  תאצוהל  םיאנת 

חתפ םוחתב  הינב  רתיה  תאצוהל  יאנת  יכ  רתיה , ןיב  הטילחה  םויבו 29.3.18  ץרמו 2015 , ראורבפב  םינויד  ימי  השולשב  "ל  נה העדוהל 
תוארוה רפסמב  הדימע  היהי  ףקותב , הלא  תוארוה  הנייהת  הב  הפוקתב  הינוקית , לע  "א 38  מת תוארוה  םירוגמל ע"פ  הינבל  הווקת 

: רתיה ןיבו  רבטצמב ,

הנלוחת "א 38  מת תוארוה  ףודעת - תרשואמ ; תינכת  רחסמו ע"פ  ג  ב-1 , םירוגמ ב , ירוזאב  קר  לוחת  "א 38  מת תוארוה  יפ  לע  הינב  םוקימ -
לע םג  הנלוחת  "א 38  מתב  19 תוארוה ס ' רומישל - םינבמ  רתיה ; יפ  לע  "ד  חי תוחפלו 4  תומוק , תוחפל 2  ןב  ןינב  לעופב  יונב  םאב  קר 
תפסותהש "ע  המ לש  התעד  תחנהל  חכויש  לככ  הינבו ) הסירה  אלו   ) "א מתה "י  פע הינב  תופסות  םג  הנרתות  םלוא  תינוריעה , רומישה  תמישר 

.רומישה ךרעב  עגפת  אל 

הקיספ ינוכדע 

תעקפה ( - ףיעס 190(א תלוחתב  ןויד  ךרוצל  בתומ  תבחרהו  העקפה  תועיבתב  יוהיש  תנעט  תלבקל  תונורקע 

םייוציפ םולשת  אלל  דע 40%  ןיעקרקמ 

' חאו ירסמ  דמחא  נ ' חאו ' לאימרכ  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ע"א 6407/14  ךילה : רפסמו  םש 

.ןורב ע ' ןמלגופ , ע ' תויח , םיטפושה א ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  האכרע :

.29.8.16 : הטלחההו יקלחה  ןידה  קספ  ןתמ  ךיראת 

.רטמ דמחאו  שגד  דלא  "ד ח' הוע  : םיבישמה ב"כ 

19 תוקלח 26 ו - שוג 19148  לאימרכ , היישעת  רוזא   : סכנה יטרפ 

תעקפה ןיגב  יפסכ  יוציפל  העיבתב  עירכה  רשא  הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  ןיד  קספ  לע  דגנכש  רוערעו  רוערעב  וניינעב  רבודמ 
ןונכתה קוחל  ( 1 () ףיעסב 190(א העובקה  הרתיה ," תנגה   " תלוחת הנושארה , תויזכרמ : תולאש  יתש  תודמוע  רוערעה  דקומב  .ןיעקרקמ 

ביוחת םהב  םימיוסמ  םירקמ  תעבוקהו  הינבהו ,

ןונכתה קוחל  ףיעס 190(א ) תלוחת  איה  היינשה , הלאשה  .העקפוה  אלש  עקרקה  תרתי  ןיגב  םג  העקפה  ייוציפ  םלשל  העיקפמה  תושרה 
.םייוציפ םולשת  אלל  ןיעקרקמ  חטשמ  דע 40%  עיקפהל  םימיוסמ , םירקמב  ריתמה  הינבהו ,

אלל רכמ  תקסעב  יכ  טפשמה  תיב  עבוק  תובירי , רדעיה  תנעט  ןיינעל  תורערעמה : ולעה  ןתוא  תוימדקמ  תונעטב  ןדו  חתפ  טפשמה  תיב 
, ונניינעב ןיעקרקמב , הרושקה  יפסכ  יווש  תלעב  תוכז  ינולפלו  ותושרבש , ןיעקרקמ  סכנ  הרומת  אלל  ינומלאל  ריבעמ  ינולפ  רשאכ  הרומת ,

תוכזו העיבתה  תוכז  יכ  רותסל , היאר  רדעיהב  עובקל , הטונ  תעדה  אהת  הרתיה ," תנגה   " תנעט ןועטל  וא  העקפה  ייוציפ  תלבקל  תוכזה 
.הנתמה לבקמל  ורבעוה  רומאכ , הנעטה  תאלעה 
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התניש םהב  םיגירח  םירקמב  קר  יכ  רודירא ," תכלה  ועבקנש ב" םיחנמה  םיווקה  לע  תוכמתסה  ךות  טפשמה , תיב  עבוק  יוהישה  תנעט  ןיינעל 
ןכ לעו  וניינעב , םימייקתמ  םניאש  םיאנת  .יוהיש  תנעט  לבקתתו  לוכי  זא  וא  עבותה , לש  היואר  יתלב  תוגהנתה  ךות  הערל  הבצמ  תא  תושרה 

ןמ תיחפהל 20%  שי  ויתעבש  םרות " םשא   " עבקש הז , ןיינעב  יזוחמה  טפשמה  תיב  תעיבק  תא  לטבמו  הנעטה  תא  טפשמה  תיב  החוד 
.םיבישמה תבוטל  קספ  ותוא  יוציפה 

קוחל ףיעס 190(א)  תלוחתו  הרקמה  תוביסנב  הרתיה  תנגה  תלוחת  תלאש  ןה : הערכהל  ורתונש  תולאשה  יכ  טפשמה  תיב  עבוק  ףוסבל ,
וז הלאשב  ןויד  יכ  עבק  טפשמה  תיב  .םייוציפ  םולשת  אלל  ןיעקרקמה  חטשמ  דע 40%  עיקפהל  םימיוסמ  םירקמב  ריתמה  הנבהו , ןונכתה 

.הרוה ךכו  ןיינעב  ןודיש  בתומה  לש  ותבחרה  שרוד 

.תואצוהל וצ  עבק  אל  הז  בלשבו  ןנד  היגוסב  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  תדמע  תא  לבקל  שקיב  טפשמה  תיב 

: תכרעמ תרעה 

לע תופוכת  םיתיעל  וז  הנעט  תולעמ  תויושרה  ףאש  םיאור  ונאשכ  רתוי , ץופנ  השענו  ךלוה  יוהישה  תנעטב  שומישה  רודירא ," תכלה   " תובקעב
.םיגירח םירקמב  קר  וז  הנעט  ולבקי  טפשמה  יתבש  יוארו  תיתייעב , המגמב  רבודמ  .םיעקפנל  יואר  יוציפ  ןתממ  קמחתהל  תנמ 

 

יוניב יוניפב  ןברס  רייד 

' חאו ןרהא  חישמ  רזעילא  נ ' חאו ' "מ  עב עבור 1  ת"א 2855-10-14  ךילה : רפסמו  םש 

.קסומ ימרכ  טפושה  בכ ' ינפב  םילשוריב , יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.26.9.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.שאור - תרופ סדהו  שריה  באוי  "ד  הוע  : םיעבותה ב"כ 

.םילשוריב השמ  תירק  תנוכש  הקלח 47 , שוג 30153   : סכנה יטרפ 

ושיגה טקיורפה ,) תימזי  ןהו  טקיורפהמ  קלח  םיווהמה  םיסכנב  תויוכז  תלעב  ןה  הניה  רשא   ) "מ עב רשקמה  תואנ  תרבח  םהיניבו  םיעבותה ,
טקיורפב הריד  יילעב  לש  םבוריס  דגנכ  "ו-2006  סשת םייוציפ )  ) יוניב יוניפ  קוח  תוארוה  חוכמ  לש 5,000,000 ₪  ךס  לע  תיפסכ  העיבת 

.םילשוריב השמ , תירק  תנוכשב  טקיורפה , תימזי  םע  יוניב  יוניפ  תקסעב  רשקתהל 

ךס לע  תיפסכ  העיבת  יזוחמה  טפשמה  תיבל  השגוה  תנשב 2012  ןכל , םדוק  ןכש  םיעבתנ , םתוא  דגנ  השגוהש  הנושארה  העיבתב  רבודמ  ןיא 
ףא לעו  תימזיהמ  םיעבתנה  ולביקש  העצהבש  תילכלכה  תויאדכה  ףא  לע  יכ  קספנ , םש  םיעבתנה , לש  םבוריס  דגנכ  לש 3,100,000 ₪ 

קוחב ותרדגהכ  ץבקמב  תורידה  ילעב  ןיבמ  סחוימ  בור  םייקתה  אלש  רחאמ  העיבתה  תוחדל  שי  ריבס , יתלב  קומינ  הווהמ  םיעבתנה  בוריסש 
.קזנה ןיבל  בוריסה  ןיב  יתביס  רשק  לשו  קזנ  לש  ומויק  שרדנכ  חכוה  אלשמו 

יכו םייקתה  הקסעה " תויאדכ   " לש יאנתה  ץבקמב , תורידה  ילעב  ןיבמ  סחוימ  בור  לש  ומויק  חיכוהל  וחילצה  םיעבותה  יכ  עבקנ , ןנד  ןידה  קספב 
.הקלחב הלבקתה  העיבתה  ןכ  לעו  .םיעבותל  םרגנש  קזנה  ןיבו  םיעבתנה  תונברס  ןיב  יתביס  רשק  םייק 

קוחל ףיעס 3  לע  ססבתהב   ₪(, 500,000  ) םדי לע  עבתנה  יוציפהמ  רכינ  ןפואב  ךומנ  יוציפ  קוספל  שי  יכ  עבקנ  םיעבותל , םרגנש  קזנה  יבגל 
ןכ .םדוקה  ךילהב  ןתינש  ןידה  קספו  תיאמש  תעד  תווח  לע  וכמתסה  אלא  םקזנ  תא  וחיכוה  אל  םיעבותה  יכ  העיבקה , רואל  ןכו  יוניב  יוניפ 

תא לוקשלו  םכסהה  תא  תפסונ  םעפ  ןוחבל  םיעבתנל  רשפאל  תנמ  לע  יצחו  םיישדוחכ  לש  ןמז  קרפל  םולשתה  תא  בכעל  יואר  יכ  עבקנ ,
.םהיתודמע

: תכרעמ תרעה 

םלואו םימכסהה , לע  םותחל  םינברס  םירייד  ורדגויש  םירייד  בייחלו  תורוהל  ףא  טפשמה  תיב  לכוי  היפל , קוח  תעצה  תדמוע  הנקב  יכ  רכזוי 
תא תמאות  ףאו  תשקבתמ  העצהה  יכ  אוה  ירב  רומאכ , המיתחל  ץחל  תווהל  תנמ  לע  יקיזנ , בויחב  תיפסכה  היצקנסה  ךא  תמייק  םויהל  ןוכנ 

לע ןיינב  קוזיחל  םכסה  לע  םותחל  ןאממה  ןברס  רייד  לש  הליבקמה  היגוסב  ןיעקרקמה  לע  חקפמל  תונפל  םיאתמה  בורה  לוכי  ויפל , הוותמה 
"א 38. מת יפ 
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- היופכ הרבעהכ  בשחת  תושר  ידיל  םיחטש  תרבעה  יתמיא 
"ה-1965 כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 195  לש  ותלוחת 

לארשי תנידמ  נ ' חאו ' וסרק  המלש  "מ 62290-11-14  תע   : ךי לה רפסמו  םש 

.רכב והילא  טפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ופי  - ביבא לתב  יזוחמה  טפשמ  תיב    : האכרע

.רמק השמ י ' "ד  וע םירתועה :  : 30.8.16. ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.הילצרהב שוגב 6608 , הקלחו 99  שוגב 6606  הקלח 200  שוג 6605 , הקלח 189   : סכנה יטרפ   

.םירתועה ירוה  ידי  לע  תנשב 1938  ושכרנ  רשא  הילצרה , תייריע  לש  החטשב  םויהל , ןוכנ  תומקוממה , תוקלחב  רבודמ 

לש ןדועי  יכ  ועבקו  תמדוקה , האמה  לש  םיעבראה  תונש  ךלהמב  טדנמה  ןוטלש  ידי  לע  ונכוה  רשא   R/77-ו R/6 תוע " בת ולח  ולא  תוקלח  לע 
ועבק ןכ  "(, R/77-ו R/6 תוע " בת : " ןלהל  ) םיחותפ םיירוביצ  םיחטשו  םיכרד  רוביצ , יחטש  םע  בלושמב  םירוגמל  היהי  תינכותב  תוקלחה  ללכ 
אצויכו םיחותפ  םישרגמ  םישיבכ , תוברל  םינימה  לכמ  רוביצ  יכרצל  עקרק  תואצקה  , 1936 םירע , ןיינב  תדוקפל  םאתהב   R/77-ו R/6 תוע " בת

.ולאב

םהל ףיעס 7  יפל  רשא  דול , זוחמ  םירע  ןיינבו  ןיינב  תדעו  ידי  לע  תנשב 1941  וקקוחש  הילצרה  לש  רזעה  יקוח  ולח  ולא  תוקלח  לע  ןכ , ומכ 
תרשואמה עקרקהמ  תחפי מ-25%  אל  , R/77-ו R/6 תוע " בת יפ  לע  היצלצרפ  תינכותב  םיכרדה , םע  דחי  םיחותפ  תומוקמ  לש  ללוכה  חטשה 

.1936 םירע , ןינב  תדוקפל  ףיעס 27  "י  פע

היפל 25% רשא  , R/99 ע" בת רושיאל  השקב  תוקלחב  תויוכזה  ילעב  ושיגה  ליעל , תוטרופמה  ןידה  תוארוהו   R/77-ו R/6 תוע " בת סיסב  לע 
.אנד תוקלחה  םניה  םיכרדה  םיחטש  םיכרדל - ודעוי  םתולעבב ) ויהו   ) תינכותב וללכנש  תוקלחה  חטשמ 

תא ונייה  םיכרדה , יחטש  תא  שירפהל  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ידי  לע  תויוכזה  ילעב  ושקבתנ  תיטרפ , עקרק  םניא  םיכרדו  ליאוה 
תוקלחה תא  ומשר   R/99 ע" בת רושיא  רחאלו  תויוכזה  ילעב  ושע  ךכ  ןוילעה –  ביצנה  םש  לע  תעה , התואב  ןידל  םאתהב  םמשורלו , תוקלחה ,

.ןוילעה ביצנה  םש  לע 

חטשכ תולובג  וצב  תוקלחה  וותוה  תנשב 1955  ךכו  םדועיי , יפל  אלש  יאדווב  שומיש , לכ  םהב  השענ  אלו  תוקלחה  וחתופ  אל  םינשה  ךלהמב 
לש ראתמה  תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  תנשבו 1961  הילצרה , ריעה  ןונכת 

.R/99 ע" בתב הרשואו  הננכותש  םירוגמה  תנוכש  הלטוב  התרגסמב  /253א  רה הרפסמש  הילצרה 

תוקלחו היצלצרפ  הרל  דיתעב  ןונכתל  הדעוי  הקלח 6606/200  וב  ןפואב  ודעוי  ןהו  תוקלחה  שולש  לש  ירוביצה  דועייה  לטוב  ןכ  ומכ 
.היצלצרפ הרל  יאלקח  רוזאל  ודעוי   6608/99 6605/189 ו -

קוח ףיעסמ 195(2) ל הלועכ  םתוכז  "י  פע תוקלחה , תא  הנידמהמ  הרזח  שוכרל  םהל  רשפאי  "ש  מהיב יכ  םירתועה  ושקיב  דועייה  יוניש  חכונל 
וצקויש תויוכזה  אולמ  תשיכרב  המידק  תוכז  םירתועל  רשפאל  "ש  מהיב שקבתה  ןיפולחל  קוחה .)" : " ןלהל  ) "ה-1965 כשת הינבהו , ןונכתה 

ףיעס חוכמ  תאז  ףא  תוקלח  ןתוא  ןיגב  המוקמב , אובתש  תרחא  וא  תרשואמ  תויהל  הדיתע  רשא  /2200א  רה סמ ' ריע  ןיינב  תינכתב  הנידמל 
.קוחל  (2)195

.ונניינעב לח  קוחל  ףיעס 195(2 ) םאה  הלאשל  תישאר  שרדנ  טפשמה  תיב 

: ךכ עבוק  קוחל  ףיעס 195(2 )

: … הלא תודחוימ  תוארוה  םהילע  ולוחי  םייוציפ , םולשת  תרומת  ךכ  ועקפוהש  וא  םכסה  יפ  לע  תינכת  עוציבב  ושכרנש  ןיעקרקמ  . 195"

דבלבו תרחא , הרבעה  םהב  תושעל  וא  םריכשהל  םרכמל , רומאכ  תוצעייתהבו  רושיאב  רתומ  הז , קוח  תוארוה  יפ  - לע םדועיי  הנוש  ( 2   )
ובש םוכסה  לע  הלעי  אלש  ריחמב  םתונקל  םוי , םישולש  ךות  יאשר , אוהש  העדוה  ופילחל  וא  ןיעקרקמה  תא  ונממ  ושכרש  ימל  הנתינש 

תא תונקל  ןכומ  אוהש  רומאה  דעומה  ךות  העדוהה  לבקמ  עידוה  תינכתהמ ; תעבונה  םהב  החבשה  לכ  לש  היווש  ףוריצב  ונממ , ושכרנ 
" .רומאכ וילא  ורבעוי  ןיעקרקמה ,

השגוה ימ  לש  ותמזויב  ( 1 : ) ןוצרמ הרבעה  וא  היופכ  הרבעה  לש  המויק  תעיבקל  םיחנמה  םינחבמה  תא  טפשמה  תיב  גיצמ  הליחת 
תשיכר דעומ  והמ  ( 4 ; ) ןתמו אשמב  םכסהה  םזוי  להנתה  דציכ  ( 3 ?; ) הרבעה לשב  הרומת  ולביק  תויוכזה  ילעב  םאה  ( 2 ?; ) תינכתה
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תינכתה רושיא  דעומ  ןיב  ףלחש  ןמזה  והמ  ( 5 ; ) רוביצ יכרצל  העקפהל  ןיעקרקמה  תא  תדעיימה  תינכתה  רושיא  ירחא  וא  ינפל  ןיעקרקמה ,
.םכסהה תכירע  דעומ  ןיבל  ירוביצ  דועייל  ןיעקרקמה  תא  תדעיימה 

לע דיעמ  בור  יפ  לע  רשא  רבד  םילעבה , ידי  לע  השגוה  ןכא   R/99 ע" בת ןידה , קספ  אושנ  הרקמב  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  טרפה  לא  ללכה  ןמ 
R/77-ו R/6 תוע " בת תוקלחה  לע  ולחש  רחאל  השגוה   R/99 ע" בת ןידה  קספ  אושנ  הרקמב  ךא  םיירוביצ , םיחטש  לש  ןוצרמ  הרבעה 

ולא םיירוביצ  םיחטש  תרבעה  תאו   R/99 ע" בתב םיירוביצ  םיחטש  לש  םמויק  ובייח  רשאו  טדנמה , ןוטלש  ידי  לע  ושגוה  רשא  ןיד , תוארוהו 
.הנידמה תבוחל  אקווד  תלעופ  טפשמה , תיב  עבק  וז , הדבוע  .ןוילעה  ביצנה  ידיל 

תוקלחה תיברמ  תא  םה  ורכמ  תע  םיאנ , םיחוור  תויוכזה  ילעבל  הקיפה   R/99 היצלצרפה תינכותש  הדבועה  יכ  טפשמה , תיב  עבוק  ךדיאמ ,
הכימת אוה  אצומ  ךכל  ןוצרמ , התשענ  ןוילעה , ביצנה  ידיל  תוקלחה  תרבעה  יכ  הדיעמ  , R/99 היצלצרפה תינכת  חכונל  םתולעבב , ויהש 

.תוקלחב הנידמה  תולעב  רבדב  הינורט  לכ  םהיפילח  וא  תויוכזה  ילעב  דצמ  העמשנ  אל  תנשל 2012  דעש  הדבועב  ףא  תפסונ 

יכ איה  ףא  הדיעמ  תויוכזה  ילעב  ידי  לע  תוקלחה  תשיכר  רחאל  ורשוא  , R/77-ו R/6 תוע " בתש הדבועה  יכ  טפשמה , תיב  ףיסומ  תאז  םע  דחי 
.היפכב העצובש  הרבעהב  רבודמ 

לע םיעיבצמה  םיציחה  לקשמ  לע  הלוע  היפכב  הרבעה  עוציב  לע  אקווד  םיעיבצמה  םיציחה  לקשמ  יכ  טפשמה  תיב  םכסמ  רומאה  רואל 
.היופכ הניאש  המכסהב  הרבעה 

ןונכתה קוח  יפל  העקפהב  ( 1 : ) תועיבק יתש  טפשמה  תיב  עבוק  הז  ןיינעב  תונשייתההו , יוהישה  תלאשל  טפשמה  תיב  שרדנ  ןכמ  רחאל 
לע העדוה  רחאל  םינש  םותב 25  היפל  , 1943 , ( רוביצ יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפ  ל ףיעס 14ד(ב ) תארוה  לש  הלוחת  ןיא  הינבהו ,

תונעטל םוקמ  ןיא  ( 2 ; ) וחור לע  הלועה  לככ  עקרקב  תושעל  רצואה  רש  לוכי  רוביצ ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפל  ףיעס 7  יפל  העקפה 
תונשייתה וא  יוהיש 

תא שוכרל  םה  םיאכז  היפל  םהיפילח , וא  תויוכזה ו/ ילעבל  העדוה  הרסמנ  אל  ןהב  תוביסנב  ועקפוהש , תועקרק  תשיכרל  הריתע  תשגה  רבדב 
.קוחל ףיעס 195(2)  שרדנכ ב הנידמה , ןמ  תועקרקה 

דוסי לע  תוקלחה  תא  הנידמהמ  שוכרל  תוכזה  תא  תויוכזה , ילעב  ישרויכ  םירתועל , הנקה  וב  ןפואב  הריתעה  תא  טפשמה  תיב  לביק  ףוסבל 
 ₪. ךסב 10,000 םירתועה  תואצוה  תא  הנידמה  לע  ליטמ  אוהש  ךות  הז  ףיעסב  םיטרופמה  םיאנתב  קוחל , ףיעס 195(2) 

: תכרעמ תרעה 

ריבס יתלב  תוויע  תרצוי  "ב , ותה קוח  יפל  תועקפה  ןיבל  תודוקפה  יפ  לע  תועקפה  ןיב  קוחב  ינושו  םירעפ  רצי  תועקפהה  יניד  ןוקיתש  הדבועה 
אל והנשמ , וליאו  עקרקה  תבשה  לע  הרוי  דחא  קוחש  ןכתיי  אל  ןכש , תרדוסמ , תועקפה  תקיקח  דחאלו  םינידה  ןיב  תוושהל  היה  ונמעטל  ןוכנו 

.אמגודל תונשייתה  בקע  רומאכ  הבשה  רשפאי 

 

רתיה תלבקל  השקב  לומ  תויניינק  תויוכז  רבדב  תונעט 

' חאו הפיח  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' הידבוע  ןידולכ  "מ 58728-05-16  תע ךילה : רפסמו  םש 

.לוקוס ןור  טפושה  בכ ' ינפב  םיילהנימ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  הפיחב  יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.ןרוק ד ' רבנע , "ד ע ' הוע  : םיבישמה ב"כ  .  22.8.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

שוגב 12324. הקלח 12  הקלח 4 , תת  הפיח , םיה 157  ךרד  בוחרב  תיב   : סכנה יטרפ 

תויניינקה םהיתויוכז  רבדב  ףתושמה  תיבב  םילעב  ןיבש  תוקולחמב  עירכהל  היינבלו  ןונכתל  הדעו  לע  םאה  הלאשה , הדמע  הריתעה  דקומב 
.תיטפשמ האכרעל  תונפל  ןיינק  תויוכזל  םינעוטה  לע  אמש  וא  רתיה  תלבקל  םהמ  דחא  שיגהש  השקב  ןחבת  םרטב 

תרחא הרידב  תויוכז  ילעב  םניהש  םיבישמ 3-4 , .החותפ  תספרמ  הדומצ  הל  הפיחב , ףתושמ  תיבב  הרידב  תויוכזה  ילעב  םה  םירתועה 
לכ לש  רושיא  תומיתח  ושגוה  ןיינבה  קיתל  .םירתועה  תספרמ  לעמ  םתרידל , תספרמ  לש  תפסות  תיינבל  הינב , רתיהל  השקב  ושיגה  ןיינבב ,

רתיהל השקבה  תא  רשאל  הטילחה  תימוקמה  הדעווה  .הינבה  תפסותל  ודגנתה  רשא  םירתועה , לש  טעמל  ןיינבב  םירחאה  תורידה  ילעב 
.םיאנתב
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קוח ףיעסב 11 ל רומאכ  םורה , ללחל  דע  תוערתשמ  תספרמב  םהיתויוכז  יכ  ונעטו  ררעה  תדעוול  ררע  םירתועה  ושיגה  וז  הטלחה  לע 
רבודמו רחאמ  יכ  םירתועה , ונעט  דוע  .םהלש  ןיינקה  תויוכזב  העיגפ  הווהמ  םיבישמה  ידי  לע  תספרמ  לש  היינבו  "ט-1969  כשתה ןיעקרקמה ,

ףתושמה שוכרהמ  קלח  איצוהל  םהל  רשפאמה  ןיינבה , ירייד  לש  תיללכ  הפיסא  לוקוטורפ  גיצהל  םיבישמה  לע  היה  ףתושמ , שוכרב  היינבב 
םתוכז לע  ריהצמה  ןיד  קספ  תלבקל  המיאתמה  האכרעל  העיבתב  תונפל  תישאר  םיכירצ  ויה  םיבישמה  יכ  ורבס  םירתועה  .םתרידל  ודימצהלו 

תוינכת תא  תמאות  השקבה  םאה  ןחבתש  ןונכתה  תדעוול  תונפל  ןכמ  רחאל  קרו  הינב  רתיהל  השקבה  תשגה  םרטב  תספרמה  תא  תונבל 
(, לט ירסומ  הלקד  "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' תושארב   ) הפיח זוחמ  ררעה  תדעו  ידי  לע  קחמנ  ררעה  .הינבהו  ןונכתה  יניד  תוארוה  תאו  ראתמה 

הניא איה  תולחה , תוינכתה  תוארוה  תא  תמאותה  רתיהל  השקבב  רבודמו  רחאמ  ררע , תשגהל  תוכז  ןיא  םיררועל  הדעוה  תדמעל  רשא 
.ררע תוכז  םיררועל  המק  אל  הלחה , תינכתה  תוארוהמ  הייטס  רבדב  תויטנבלר  תוינונכת  תונעט  רדעיהבו  גרוח  שומישב  וא  הלקהב  הכורכ 

.תומיאתמה תויחרזאה  תואכרעל  תונפל  םהילע  יניינקה , רושימב  תונעט  םיררועלש  לככ  יכ  הפיסוה  ררעה  תדעו 

תא ריתוהל  שי  יכו  תוחדיהל  הריתעה  ןיד  יכ  עבק  טפשמה  תיב  .תיחכונה  הריתעה  השגוה  תימוקמה  הדעוהו  ררעה  תדעו  תוטלחה  לע 
יכ וא  תופקתה  ראתמה  תוינכתמ  תגרוח  רתיהל  השקבה  יכ  םינעוט  םניא  םירתועה  טפשמה  תיב  תעדל  .הנכ  לע  תימוקמה  הדעווה  תטלחה 
לע היה  השקבל , םתודגנתהמו  רתיהל  השקבהמ  הלועה  תקולחמה  רואל  יכ  איה  םתנעט  בל  .תויוכזה  ןיינעב  תקולחמב  עירכהל  הדעווה  לע 

תויניינק תויוכז  רבדב  תכמסומ  האכרע  לש  תיטופיש  הטלחה  הינפב  וגיצי  םיבישמהש  דע  השקבב  ןודלמ  ענמיהל  הדעווה 

םיבישמה לש  תקפסמ  תיניינק  הקיז  לש  המויק  רואל  יכ  רובסה  טפשמה , תיב  ידי  לע  תוחדנ  ולא  תונעט  .םדי  לע  שקובמכ  היינב  תורשפאמה 
.רתיהל השקבב  ןודל  הדעווה  התייה  תיאשר  תשקובמה , היינבל 

תנמ לע  םיניינק " ןיכומית   " שקבמה ידיב  יכ  הענכוש  הדעווהש  יד  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ןיד , יקספ  רפסמב  השבוגש  יפכ  הכלהל  םאתהב 
הילע השקבל  םייניינק " ןיכומית   " רתיהה שקבמ  ידיב  ןיא  יכ  הרובס  הדעווה  רשאכ  .השקבה  לש  םיינונכתה  םיטביהב  ןודל  תכמסומ  אהתש 
םהו רחאמ  תספרמה  תיינבל  הרואכל  תוכז  םיבישמל  אנד , ןיינעב  .תיניינקה  היגוסב  תכמסומה  האכרעה  תערכהל  דע  השקבה  תא  בכעל 

, ףתושמה שוכרהמ  שילש  ינשמ  רתוי  ילעב  םג  םניה  רשא  תורידה , ילעב  ךותמ 9  לש 8  םתמכסה  לע  ועיבצה  ןכש  המכסהה , יאנתב  ודמע 
תקפסמ הניא  םתרידל  הדומצה  תספרמה  לעמש  םורה  ללח  לכב  תיניינק  תוכזל  םירתועה  לש  םתנעט  .היינבה  תויוכזב  העיגפ  רדעה  יאנתבו 

.םיבישמה וגיצהש  םיניינקה  ןיכומיתב  םסרכל 

: תכרעמ תרעה 

םישקונה םינחבמל  תודמצה  יאו  תובשחתה  םיבייחמ  ףתושמ  תיבב  םירוגמו  םייחש  ירה  היונפ , עקרקו  שרגממ  הנושב  יכ  עבק  טפשמה  תיב 
.רומאכ םיפתושמ  םייח  םאות  וניאש  םיימשה , בל  דע  תספרמה  לעמ  ריוואה  לע  רומשל  תוכזה  תמגודכ  קוחה  לש 

ןושאר הקולח  טירשתב  וא  יוניב  תינכתב  ןודל  תכמסומ  הניא  ררע  תדעו 

' חאו רמת  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  יאלוזא נ ' ןוסח  המחנ  ררע 6040/16/61  ךילה : רפסמו  םש 

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

.םורמ איגשו  לאומש  תליא  ןמטכורפ , הרשוא  "ד  הוע םיבישמה : 7.9.16. ב"כ  הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.אשמע רה  בושי  סכנה : יטרפ 

, הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעסל 137  םאתהב  ןושאר  הקולח  טירשת  רשאל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  תא  ףוקתל  שקבמה  ררעב  ונניינע 
"(. בושייה : " ןלהל  ) אשמע רה  בושייה  לש  יוניב " תינכת  יוניש ל" ןכו  קוחה )" : " ןלהל  ) "ה-1965 כשתה

הקולח הינב , תויוכז  עובקל  ילבמ  דחא , שרגמ  ןיעמ  הווהמ  םירוגמה  רוזא  יכ  העבק  בושייה  תמקה  תא  הרידסמה  תינכתה  הז , הרקמב 
ורשוא רשא  הקולח , טירשתו  השדח  יוניב  תינכת  שיגה  הדוגאה  דעו  .תימוקמה  הדעווב  רשואתש  יוניב  תינכתב  ועבקיי  רשא  וכו ,' םישרגמל 

.ררע שגוה  ךכ  לע  .תימוקמה  הדעוה  ע"י 

תועובקה תוארוהל  הפופכ  הניאו  תירוטוטטס  תינכת  הניא  רשא  יוניב , תינכת  רושיא  דגנכ  ררעב  ןודל  תכמסומ  הניא  איה  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
.הינב ירתיהל  תושקב  וא  תינכת  רושיא  יבגל  קוחב 

תונשל וא  הקולח  טירשת  רשאל  ברסל  הטלחהב  ןודל  תוכמס  ררעה  תדעוול  םינקמ  םיפיעס 140,142  .הקולח  טירשת  רושיא  יבגל  םג  ךכ 
.הקולח טירשת  הנושארל  רשאל  הטלחהב  ןודל  תוכמס  ררעה  תדעוול  הנקמ  וניא  קוחה  ךא  רשוא , רבכש  הקולח  טירשת 

.תילהנמ הריתע  תשגה  תועצמאב  איה  ולא  תוטלחה  ףוקתל  הדיחיה  ךרדה  יכ  עבקנ  ךכיפל ,
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תלבקמש םיינונכת  םיאשונב  תויתוהמ  תוטלחה  לע  ררע  תוכז  רשפאל  ןוכנ  תיתוהמ  הניחבמ  יכ  בגא , תרעהב  ררעה  תדעו  הנייצ  תאז , םע 
תוארוה וב  םוקמב  םירתיה  קיפנהל  תימוקמ  הדעו  תוכמס  םוצמצב  אוה  ירשפא  ןורתפ  וכו .' תומוק  סמ ' ןיינב , יווק  תעיבק  תוברל  תימוקמ  הדעו 

.ררעה תדעו  ינפב  תולעהל  ןתינ  וז  תוכמס  רדעיה  תנעט  .יוניב  תינכתל  םייתוהמה  םירדסהה  תא  תוריתומו  ןייד  תוטרופמ  ןניא  תינכתה 

: תכרעמ תרעה 

תרוקיב תאכרעכ  ולא  ןיעמ  םיכילה  רוריבל  רתויב  המיאתמהו  הרישיה  האכרעה  הניה  ררעה  תדעו  הנקתל , שי  רשא  הנוקלב  רבודמ  יכ  הארנ 
דועב ןיד , קספ  תרושב  ןוילעה  טפשמה  תיב  עבק  םג  ךכו  ןונכתה , תדעו  לע 

.תרוקיבכ ילהנמה  וא  יניינקה  ןפה  תא  רתוי  ררבל  םירומא  טפשמה  יתב 

 

תינכתמ הייטס  ךות  ןתינ  יכ  העבקש  םושמ  רתיה  הלטיב  ררעה  תדעו 

' חאו הרדח  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  נ ' חאו ' "מ  עב לוהינ  םיה  רפכ  ררע 414/15+015/16   : ךילה רפסמו  םש 

.לט ירסומ  הלקד  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  הפיח , זוחמ  הינבו  ןונכתל  ררע  תדעו  האכרע :

.קי ' צביל ןתנויו  העושי  ןוטלס  ילט  "ד  הוע םיררועה : 31.8.16. ב"כ  הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

.הרדח הגלוא , תעבגל  ברעמ  ןופצב  םיה  רפכ  טקיורפ   : סכנה יטרפ 

וכרד לחה  שפונ , ינקתמו  תוריד  יתב  ןולמ , תיב  ללוכה  טקיורפה  .הגלוא  תעבגל  ברעמ  ןופצמ  הרדח , לש  המי  ףוחל  םקוממ  םיה , רפכ  טקיורפ 
םירוגמה תוריד  תיינב  תונוש , תוביסנ  לשב  .םחתמה  לכ  תא  ללכ  רשא  ןושאר  הינב  רתיה  אצי  זא  תמדוקה  האמה  לש   90 תונש ה - ףוסב 

.הנש טעמכ 20  ךשמ  ךכ  הרתונו  דלשה , בלשב  הרצענ  ןולמה  תיינב  םלוא  המלשוה 

ונתינ ןהמ  םייתש  ןיגבו  ורשוא  ןהמ  עברא  רשא  הינב , ירתיהל  תושקב  רפסמ  ושגוהו  םוקמב  הינבה  שודיחל  לועפל  לחוה  תונורחאה , םינשב 
תנשב 2015. םייוניש " רתיה  רתכוה כ" רשא  ףסונ , רתיהו  תנשב 2013  דחא  רתיה  הינב –  ירתיה 

רתיה .םירתיה  םתוא  יבגל  דעס  לכ  שקבתנ  אלו  הנבמל , ואצוהש  םימדוקה  םירתיהה  ןיגב  שגוה  אלו  תנשמ 2015  רתיהה  ןיגב  שגוה  ררעה 
תיב תפסוה  םירדחה ל-164 . ןיינמב  יוניש  םיחטש , תפסות  תוברל  רתיהה  תפוקת  תרגסמב  םייוניש  שקבתנ ל" ןודנבש , ררעה  אושנ  הינבה 

, תינכת תמאות  השקבכ  ןודנו  הלוגרפ ," אלל  המוקב 3 –  לכוא  רדח  תספרמב  םייוניש  הירלגב 1 , אפס  רוזא  תפסוה  עקרקה , תמוקב  הפק 
לע הנתינ  הטלחההו  תימוקמה , הדעוה  ידי  לע  תויודגנתה  תעימשו  תלבק  לש  ךילה  םייקתה  אל  ךכיפל , .ףקתה  ינונכתה  בצמה  לע  ךמתסהב 

.יושירה תושר  ידי 

, תורישה יחטשל  סחיב  תינכתה  תוארוהמ  הייטסל  ןעטנ  םימדוקה , םירתיהה  דגנכ  ןהו  ררעה  אושנ  רתיהה  דגנכ  ןה  ולעוהש , תונעטה  רתי  ןיב 
; םירתומה םישומישהמ  הייטס  הינחל ; סחיב  תינכתה  תוארוהמ  הייטס  תינכתב ; םירדגומ  םניאש  תוריש  יחטש  לשב  ןה  םיחטש  דוינ  לשב  ןה 

.רתומה תומוקה  רפסממ  הייטס 

תונעטב ןודל  תינורקע  תכמסומ  הניה  יכ  העבק  ררעה  תדעו  םימדוקה , םירתיהה  תויקוחל  עגונב  ולעוהש  תונעטל  סחיב  יכ  הרצקב , ריכזנ 
יכ העבק  ררעה  תדעו  תאז , םע  ןנד .) הרקמב  בצמה  הז  ןיא   ) תמייתסמ התייה  םחוכמ  הינבה  םא  ףאו  ואציש  םימדקומ  םירתיהל  תועגונה 

" ותחיתפ  " ריתהל םוקמ  שי  ןיינעה  תוביסנב  םאה  רתיהה , תאצוה  דעוממ  תיתועמשמ  ןמז  תפוקת  ףולח  חכונל  ןוחבל , הילעו  יד , אל  תוכמסב 
.יביטקייבוסו יביטקייבוא  יוהיש  םיררועה  תונעטב  לפנ  יכ  עבקנ  הז , ןיינעב  .וב  שדוחמ  ןוידו 

, רומאכ העיגפ  תמייקתמ  יכ  אצמיי  םאו  קוחה  ןוטלשב  העיגפל  ליבות  םלוכ  םירתיהה  תרתוה  םאה  ןוחבל  השקיב  ררעה  תדעו  תאז , תורמל 
.ונחבנש תונעטה  רקיע  לע  דומענ  .הב  העיגפהו  הבישמה  סרטניא  ןיבו  קוחה  ןוטלש  יכרע  לע  הרימשב  ירוביצה  סרטניאה  ןיב  ןזאל  שי 

יטנרהוק ןפואב  תומוק , לע 21  תומוקה  רפסמ  עבקנ  תנשמ 2015  רתיהב  יכ  םנמא  האצמ  םיררועה , תונעט  תא  ררעה  תדעו  הנחבש  רחאל 
הרדגהכ המצע  ינפב  המוקל  התכיפהו  הנותחתה , המוקה  יפלכ  הירלגה  תריגס  ךרוצל  יכ  העבק  ררעה  תדעו  תאז , םע  .םימדוקה  םירתיהל 

.תומוקה רפסמב  הלקה  לש  ךילה  שרדנ  תנשמ 2015 , רתיהב  ןה  תנשמ 2013  רתיהב  ןה  םיחטש , בושיח  תונקתל  הנקתב 5   העובקה 
.השענ אל  רומאכ  הלקה  םוסרפ 

ידכ םילועה  םייוניש  הווהמ  דועו , םיינכטה  םינקתמה  םוקימ  יוניש  לכואה , רדח  םוקימ  יוניש  םיחבטמה , םוקימ  יוניש  רבדב  תונעטל  סחיב 
שי יכ  העבק , ררעה  תדעו  רתיהמ –  גרוח  שומיש  איה  ףא  הווהמ  םיעוריא " םלוא  הנבמל ל" שומיש  תפסוה  יכ  ונעט  דוע  רתיהמ " גרוח  שומיש  "
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- םיררועה תונעט  ןיב  ןיחבהל 

תונשל רתוה  רתיהבו 2015  םדוקה , רתיהב  רחא  וא  הזכ  ףקיהב  תומייק  ויה  רשאו  ןולמ ," תיב  יטנרהניא מ" קלח  ןנהש  תויצקנופל  רשאב 
הווהמ יונישה  ןיא  ןולמ – " תיב  הנבמל כ" רתוהש  שומישל  תויטנרהניא  רשא  תויצקנופ  תפסוה  תשקבתמ  רשאכ  ףא  וא  ןחטש  וא  ןמוקימ 

יטנרהניא שומיש  הווהמ  וניאו  ירוקמה  רתיהב  םייק  היה  אל  רשא  שומיש , תפסוה  תשקבתמ  םא  תאז , תמועל  רתיהמ ." גרוח  שומיש   " ונמעטל
". רתיהמ גרוח  שומיש   " ךכב תוארל  שי  ןולמ , תיבל 

לש תרגסמב  םוסרפ  תבוח  םיקמ  וניא  רשא  דבלב  ימינפ  יוניש  ונה  בויכו ,' לכואה  רדח  וא  םיחבטמ  םוקימ  יוניש  יכ  העבק , ררעה  תדעו  ךכיפל ,
הניא תואנולממ , דרפנ  יתלב  קלח  הווהמ  םיררועה  תטישל  ףא  רשא  םיסנכ ," זכרמ    " ןוגכ היצקנופ , תפסוה  םג  ךכ  רתיהמ ." גרוח  שומיש  "
, תורחא םילימב  ןולמ ." תיב  דועייהמ ל" יטנרהניא  קלח  הווהמה  שומיש  ףיסוהל  שקובמ  רומאכ , ןכש , רתיהמ ." גרוח  שומיש   " ידכ הלוע 

". ןולמ תיב  יטנרהניא ל" שומיש  הווהמ  וניא  רשא  ףסונ  שומיש  לכ  שקבתנ  אל  רתיה 2015  תרגסמב 

םנה םיעוריא  תומלואש  תורמל  זא  יכ  םיעוריא , םלואל  םיסנכה  זכרמ  תא  תונשל  שקובמ  היה  וליא  םירבדה  םינוש  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו 
.רתיהמ גרוח  שומיש  לש  ךילה  טוקנל  ךרוצ  אהי  תינכת , םאות  שומיש 

תדעו הז , ןיינעב  .תיביטקיפ  הנה  החותפ , תספרמל  ןולמב  דיחיה  לכואה  רדח  תרבעה  היפל  הנעטה  איה  הנחבנש , תיתועמשמו  תפסונ  הנעט 
ץיקבו םיעקשמ  דגנ  ףרוחב   ) הנשה לכ  ךשמ  רחא  וא  הזכ  יוריק , בייחת  החותפ , תספרמב  ןולמ  תיב  לש  לכוא  רדח  לש  ומויק  יכ  העבק , ררעה 

חטש ןכש  ריתהל , ןתינ  אל  תאזו  הנשה  לכ  ךשמ  יוריקב  ירקיע  שומיש  תספרמ " תושעל ב" הנווכה  יכ  ירב  ךכיפל , רוריקו .) הללצה  ךרוצל 
.הנממ םלעתהל  ןתינ  אלש  היצקיפ  הווהמ  תספרמל , לכואה  רדח  תרבעהו  ירקיע  חטשכ  בשוחמ  וניא  תספרמה 

לש היוגש  הרדגה  ךות  רתיהה , תאצוה  דעומב  בייחמה  הינחה  ןקתמ  הגירחמ  האצותכ  רתיהב , ףסונ  םגפ  האצמ  ררעה  תדעו  יכ  ףוסבל , ריכזנ 
.ינוריע ןולמכ  ןולמה 

ףופכב םירתיהה  תא  רשאלו  תיסחיה  תולטבה  תנירטקוד  תא  ליעפהל  הז  הרקמב  ןתינ  אלש  העבק  ררעה  תדעו  "ל , נה םימגפה  חכונל 
.החוכמ קפנוהש  הינבה  רתיה  לשו  ררעה  אשומ  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לש  םלוטיב  לע  התרוהו  ררעה  תא  הלביק  ןכ  לעו  םייונישל ,

: תכרעמ תרעה 

םניה ורושיאל  םינחבמה  תינכתמ , גרוח  שומישמ  תיתוהמ  הנוש  ךילהכ  תוטלחהה  ידי  לע  רכוה  רתיהמ  גרוח  שומיש  לש  ךילה  יכ  ריכזהל  שי 
ןוקית םשל  םימוסרפב  ךרוצה  תא  לטבל  בר  אל  ןמז  ינפל  ץפח  קקוחמה  יכ  ריכזנ  ףא  רתוי , רצ  וניה  תעדה  לוקישו  המאתה  לש  םינחבמ  רתוי 

.החבשה לטיה  םולשתב  בויח  רורגי  אל  הז  ךילה  יכ  הנורחאל  ררעה  תודעו  ידי  לע  עבקנ  ףסונב  תינכתה , תא  םאותש  רתיה 

 

 - החבשהה לטיהל  תיביר  תפסוותמ  ויפל  עבוקה  דעומה  המו  החבשה  לטיה  םולשתב  בייח  ימ 

הינב רתיה  וא  תינכת 

' חאו הרומז  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  נ ' חאו ' יניפ  ןהכ  ררע 8046/14   : ךילה רפסמו  םש 

.רפלא תינור  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  החבשה , ילטיהו  םייוציפל  תיזוחמ   ררע  תדעו  האכרע :

.אירול יבג  "ד  וע הבישמה 2:  ב"כ  סלג , ינד  "ד  וע הבישמה 1 : : 22.6.16. ב"כ  הטלחהה ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

תנשב 2008. םיררועה  ידיל  הרבעוה  סכנב  הקזחה  רשאכ  םתיב , תא  התנב  רשא  הבישמהמ 2 , תנשב 2008  ןיעקרקמה  תא  ושכר  םיררועה 

תיזחמ קחרמב 3.8 מ"ר  היהי  ןיינבה  וק  וב  ןפואב  הינב , תגירח  רישכהל  היה  הניינע  רשא  םיררועה  ושיגהש  תינכת  הרשוא  תנשב 2009 
.ירוקמה הינבה  רתיהבו  תירוקמה  תינכותב  רשואש  יפכ  אלו 5 מ"ר , שרגמה 

תא םאותה  ןפואב  הינב  תולקה  ושקיב  ךכש  ךותבו  סכנה  רצחב  היחש  תכירב  תיינב  םשל  הינב  רתיהל  השקב  םיררועה  ושיגה  תנשב 2014 
רושיא םוימ  תיבירו  הדמצה  ףוריצב  החבשה  לטיה  הרומז , הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  הבישמה 1 , האיצוה  וז  הינב  תלקה  ןיגב  .תינכותה 

.תינכתה
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ףיסוהל םוקמ  ןיא  הרקמ  לכבו  הבישמה 2  הינבה , תרבח  לע  אלא  םהילע  לוחל  רומא  אל  ללכ  החבשהה  לטיה  יכ  םיררועה  ונעט  תישאר 
.הינבה רתיה  ןתמ  םוימ  קר  אלא  תינכותה  רושיא  םוימ  החבשהה  לטיהל  תיביר  ימולשת 

.החדי ררעהש  לככ  תידגנ  החבשה  תמוש  שיגהל  תוכזה  תא  םמצעל  םירמוש  םה  יכ  ופיסוה  דוע 

: ךכ העבק  ררעה  תדעו 

םכסה תמיתח  דעומ  וניה  הז  ןיינעל  עבוקה  דעומה  רשאכ  החיבשמה , תינכתה  הרשוא  וב  םויב  ןיעקרקמה  לעב  לע  לטומ  החבשהה  לטיה 
הרקמ לכב  רשא  הבישמה 2  לע  אלו  םיררועה  לע  לטומ  החבשהה  לטיה  ררעה  תדעו  העבק  ךכשמ  .סכנב  הקזחה  תרבעה  דעומ  אלו  רכמה 

.תינכותה רושיא  דעומב  סכנב  הקיזחה  אל 

רושיא דעומ  אלו  החבשהה  לטיהל  תיביר  ףרוצת  ונממ  דעומה  תא  הינבה  רתיה  תלבק  דעומב  תוארל  שי  יכ  ררעה , תדעו  העבק  דוע 
: תונעט רפסמ  חכונל  הדעווה  העבק  תאז  תינכותה ,

תריבע תגירח  תרשכה  לש  הרקמבש  ךכל  איבת  הינבה  רתיה  ןתמ  םוימ  אלו  תינכתה  רושיא  םוימ  ולחי  תיביר  ימולשת  היפל  תונשרפ  תישאר ,
םאתהב הרישכמה  תינכתה  רושיא  םע  דימ  ןושארה , שומימ - ידעומ  ינש  ויהי  הירחאל , הינב  רתיה  תאצוה  תבייחמה  תינכת  תרגסמב  הינב 

הלוע הניא  וז  תוליפכ  (- 1 () ףיעסב 1(א העובקה  שומימה  תפולחל  םאתהב  הינב  רתיה  תאצוה  םע  ינשהו ,  (2 () ףיעסבש 1(א שומימה  תפולחל 
.קוחה תילכת  םע  דחא  הנקב 

ץירמת שמשל  שומימה , דעוממ  לחה  החבשהה  לטיה  ןרקל  תפרטצמה  םירוגיפה  תיביר  לש  הדיקפת  ןיא  םיבר , םידמולמ  תעל  דוגינבו  תינש ,
" ץירמת דיקפת ה" רשאכ  אל , ותו  אה  דעומב , החבשהה  לטיה  תא  םלשל  םושינה  תא  ץרמתל  איה  התרטמ  לכ  אלא  הינב , רתיה  תאצוהל 

.םושיא בתכ  שגוי  תיקוח  יתלבה  הלועפה  ןיגבש  ןוכיסל  רומש  הינב  רתיה  תאצוהל 

הרשפא תיללכ  תינכתש  ינולפ  םדא  םהב  םיידרוסבא  םיבצמל  ליבות  תינכתה , רושיא  םוימ  ולחי  תיביר  ימולשת  היפל  תונשרפ  תלבק  תישילש ,
הרשפא תיללכ  תינכתש  ילבמ  רתוי  תורומח  היינב  תוריבע  עציבש  ינומלא  דועב  תינכותה  רושיא  םוימ  לחה  תיבירב  ביוחי  ותיינב , תרשכה  תא 

.ההובג םירוגיפ  תיביר  ימולשתב  ביוחי  אל  ןתרשכה , תא 

ופרטצי תיביר  ימולשת  וליאו  תינכותה  רושיא  םוימ  לחה  הדמצה  ףוריצב  םיררועה , לע  לוחי  החבשהה  לטיה  יכ  ררעה  תדעוו  העבק  םוכיסל 
.הינבה רתיה  ןתמ  םוימ  לחה  ןרקל 

.םימי ךותב 30  תידגנ  המוש  שיגהל  םיררועל  תיזוחמה  ררעה  הדעוו  הרשפא  ןכ , ומכ 

.תואצוהל וצ  אלל  ררעה  תדעוו  העבק  תאז  לכ 

: תכרעמ תרעה 

ןיגב תובגל  ןיא  החבשה  לטיה  יכ  ןוילעה  טפשמה  תיב  עבק  יקצובמלג  ןובזע  הינתנ נ ' תייריע  ןיינעב ע"א 7210/01-ב ' ןוילעה  "ד  הספב
תולועפל ודעונש  החבשה  לטיה  ןיבל  רומאכ  היינבב  קבאמ  םשל  ןידב  קקוחמה  עבקש  תויצקנסה  ןיב  לידבהל  שי  תויקוח , יתלב  תולועפ 

.רוסמ קקוחמל  הז  ןיינע  לטיהב , םג  בויחה  ןוויכל  הליבומ  קדצה  תשוחתש  ףא  לע  ןידכו , תינכת  חכמ  תושענה 
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