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תומושרב םסרופ  שדחמ  הינבו  הסירה  לולסמב  םיחטש  בושיח  אשונב  תוארוה  יונישל  עגונה  "א 38  מתל ןוקית 3 א 

 

הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

"א 38 מתל ןוקית 3 א ' תא  רשאל  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הצעומה  תטלחה  רבדב  ( 88 סמ ' ןולע    ) ןורחאה ישדוחה  רטלזוינב  ןוכדעל  ךשמהב 
םסרופ ליעל , ןוקית 3 א ' ( 13.12.16  ) לומתא יכ  ןכדעל  ונירה  שדחמ ,* הינבו  הסירה  לולסמב  םיחטש  בושיח  אשונב  תוארוה  יונישל  עגונה 

(. 7400 סמ ' םימוסרפ  טוקלי  תומושרב (

.ל " תת תוברל  תופסונ  תויצרא  תוינכת  ירושיאל  סחייתמ  "ל  נה תומושרב  םוסרפה  יכ  ןייצנ 

.הלשממ רושיאל  ןיידע  ףופכ  רומאה  ןוקיתה  חסונ  תומושרב  םסרופ  רושיאש  ףא  לע  יכ  בלה , תמושת 

: ןוקיתה ירקיע  לע   רוזחנ  תוחונה  םשל  * 

השעי הנביש  ןיינבב  תויוכזה  בושיח  "א 3/38/א ,) מת  ) שדחמ הינבו  הסירה  לולסמב  תואקסע  תרגסמב  תיצראה  הצעומה  תטלחהל  םאתהב 
תולחה תוינכתה  חוכמ  תוקנעומה  תויוכזהמ  לידבהל   ) לעופב יונב  היהש  ןיינבה  הבוגל  גרודמ  ןפואבו  חטשב  יונב  היהש  הנבמה  סיסב  לע 

תומוק לש 3  תפסות  הלעמו , תומוק  ינב 4  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט  תומוק  לש 3.5  תפסות  ןתניתש  ךכ  לעופב ,) ושמומ  אל  םא  םג  חטשב 
תומוק לש 1.5  תפסותו  תומוק  ינב 2  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט  תומוק  לש 2.5  תפסות  תומוק , ינב 3  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט 

.תחא המוק  ינב  םיניינבל  תובחרומ  תויסופיט 

ןיינמב וז  המוק  איבהל  תוחפל ) לש 50%  יוניב  הב  ןיאש   ) תשלופמ םידומע  תמוק  התייה  סרהנש  ןיינבבש  לככ  רשפאמ  שדחה  ןוקיתה  ףסונב ,
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ןיינמב האיבהל  אלש  רוחבל  רתיהה  שקבמ  לוכי  ןיפוליחל  .ןיינבל  ףיסוהל  ןתינש  תופסונה  תומוקה  רפסמ  בושיח  ךרוצל  תומייקה  תומוקה 
.המלש המוק  אהתש  ןפואב  התיינב  םילשהל  תאז  םוקמבו  תומוקה 

דדועל הרומא  הרואכל  ךכשמו  לבקל , ולכוי  ןתוא  תויוכזל  סחיב  םימזיהו  םיריידה  ברקב  תואדוו "  " רוציל ןעטנכ  הניה  הצעומה  תטלחה  תילכת 
ףקיהב יד  היהי  אל  המדא , תודיערל  ששחהמ  קוזיח  שרדנ  ןהב  םירעב  הירפירפב , אקוודש  ןכתי  תאז  םע  דחי  .ולא  םיטקיורפ  לש  םמודיק 

( תומוק לעמ 2  םיניינבל  תומוק  לש 2.5  תפסותו  תחא  המוק  לש  םיניינבל  תומוק  לש 1.5  תפסות   ) תומוק דע 2  לש  םיניינבל  ןתינה  תויוכזה 
.םמוקמב שדח  ןינב  תיינבו  ןיינבה  תסירה  םניינעש  ולא  םיטקיורפ  עצבל  ידכב  קיפסמ  ילכלכ " ץירמת   " תווהל ידכ 

תונקומ תויוכזב  רבודמ  ןיאש  ךכ  תוימוקמה  תודעוה  לש  ןתעד  לוקישב  תויולת  הצעומה  תטלחה  חוכמ  תויוכזה  יכ  בל  םישל  שי  הרקמ  לכב 
". תיפוס  " הניא וזש  ירה  תואדוו  הרצי  הצעומה  תטלחה  םא  םגש  רמול  ןתינ  ןכלו 
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