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רמאמ
תויזוחמו תויצרא  ראתמ  תוינכת  בקע  ורצונש  תויפיצו  לאיצנטופב  תובשחתה 

החבשהה לטיה  בישחת  ךרוצל 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  הקיקח / ינוכדע   
 

"ז-2016. עשתה ןוקית ,) ( ) תירוביצ הרטמ  רושיא   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 
"ז-2016. עשתה תנווקמ ,) ךרדב  תוטלחהו  תועדוה  חולשמ   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

"ז-2016. עשתה תוריד ,) לוציפ  ( ) העש תארוה  -110 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה 
"ז-2016. עשתה (, 113 סמ ' ןוקית   ) הינבהו ןונכתה  קוח 

"ח-1968. כשתה םיקסע , יושיר  קוח  ןוקית 
ןוקית 89. "ג-1963 –  כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח 
ןוקית 90. "ג-1963 –  כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח 

ביצקתה 2017 ו- תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית  תילכלכ ( תולעייתהה  קוח  תוריד –  יוביר  1/20סמ 
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ביצקתה 2017 ו- תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית  תילכלכ ( תולעייתהה  קוח  תוריד –  יוביר  סמ 
"ז-2016. עשת (, 2018

תונשל תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכ תולעייתהה  קוח  תונקת  תוריד –  יוביר  סמ  תונקת 
"ז- עשתה הריד ,) תריכמ  דעב  תוריד  יוביר  סמב  בייחל  קנעמ  ( ) ביצקתה 2017 ו-2018

תנשב 2016. דדמה  תיילעל  םאתהב  השיכר  סמ  תוגרדמ  ןוכדע 
תנידמב םירוגמ  תריד  רדעה  תחכוהל  תופולח   – 5/2013 סמ ' ןיעקרקמ  יוסימ  עוציב  תארוהל   2 סמ ' תפסות 

ישימח 1. קרפ  יפל  רוטפל  תואכז  ךרוצל  לארשי  בשות  וניאש  רכומ  לש  תובשותה 
.לארשי יעקרקמב  תוריכש  תולועפ  םושירל  תושדח  תויחנה 

.בקעי ראבב  "ד  חי  900 כל - לארשי  יעקרקמ  תושר  לש  תינכת  דיקפהל  טלחוה 
". לוחכה וקה   – " םילשורי הלק  תבכר  , 101-0178129 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  םילשורי – 

.ונוא תעקב  בחרמ  "מ 5/5 –  מת ביבא , לת  זוחמל  תיזוחמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ביבא –  לת 
םינבמ קוזיח   413-0483628 , 5/106/1/ קמ / צר סמ : ראתמ  תינכת  יוניש  תדקפה  רבדב  העדוה  ןויצל –  ןושאר 

.םיקיר םישרגמב  תויוכז  תפסות  תועצמאב 
.0251637  - 504 סמ ' /1985 ב ' קמ / רה סמ ' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  הילצרה – 

 

הקיספ ינוכדע 
 

ןיעקרקמ יוסימ 

ענומ גרוח  שומישל  רתיה  םאה  ביבא   - לת  רוזא  ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  המושר נ ' תופתוש  יקסריבס , םיחא  ע"א 5925/15 
.תולצונמ יתלב  הינב  תויוכז  תומייק  וב  סכנ  תחבשה 

 

תועקפה

לש בצמב  העקפה  ייוציפ  תכרעה    - ' חאו חבאד  חלאס  חימס  לארשי נ ' יעקרקמ  להנמ  לארשי –  תנידמ  ע"א 7060/14 
.הינב תאפקה " "

 

ףיעס 190(א) חוכמ  יוציפה   – ' חאו ןויצל  ןושאר  היינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  רבוזמ נ ' לאקזחי  ה"פ 37044-08-14 
העקפהה בלשב 

.תינכתהמ האצותכ  המרגנש  ךרעה  תדירי  ןיגב  םג  ןתינ 

 

שי תועקרקה , תדוקפל  ףיעס 13  חוכמ  יוציפ  תרגסמב  חותיפה -  תושר  נ ' חאו ' דיעס  הללאדבע  דמחא  ת"א 12610-08-13 
קיתב יפוס  ןיד  קספ  דעומל  דע  אלו  םייקלח  ןיד  יקספ  חוכמ  םייוציפ  ומלוש  ובש  דעומה  דע  םידובא  הריכח  ימד  םלשל 

.העקפהה

 

ןיד ךרוע  "ט  כש
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יאכז בל  םות  רסוחב  םכסה  ומע  רפוהש  "ד  וע   - ידורח ז"ל ןד  חונמה  ןובזע  הכותח נ ' ןועדג  "ד  וע ת"א 35389-09-12 
.םויק ייוציפל 

 

היינבו ןונכת 

 

תורידה עציה  תלדגה   – ' חאו הפיח  זוחמ  היינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  למרכה נ ' ףוח  תירוזאה  הצעומה  ררע 25/16 
.הרקוי תונוכשב  םג  הינב –  ףופיצו 

 

ךות רתיה  ןתמ   – ' חאו םיבהל  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  םיבהל נ ' בושיב  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  ררע 6092/16 
.ררע תוכז  םיקהלו  רוביצל  םוסרפ  בייחל  לוכי  החנמ , יוניב  חפסנמ  הייטס 

 

החבשה לטיה 

 

עירכמ יאמש  תוכמס   – ' חאו "מ  עב ( 2000  ) ןרופיצ רכיכ  םייתעבג נ ' היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ררע 85185/12 
.תערכמ המוש  ןתנש  רחאל 

 

סכנ תחבשה  ענומ  גרוח  שומישל  רתיה  םאה  קחצי –  ןורדלק  ןולוח נ ' היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה   85171/13/ לח ררע 
.תולצונמ יתלב  הינב  תויוכז  תומייק  וב 

 

רמאמ
תויזוחמו תויצרא  ראתמ  תוינכת  בקע  ורצונש  תויפיצו  לאיצנטופב  תובשחתה 

החבשהה  לטיה  בישחת  ךרוצל 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

ןתמ תטרופמ ,) וא  תימוקמ   ) תינכת רושיא  בקע  ןיעקרקמ  לש  םיווש  תיילע  ןיגב  תימוקמה  הדעוול  םלושמ  החבשה  לטיה  עודיכ ,
(. הינבהו ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעס 1   ) גרוח שומיש  תרתה  וא  הלקה 

ריחמה רמולכ , , " קושה יווש  ןחבמ " אוה  החבשהה  לטיה  תמוש  ךרוצל  ןיעקרקמ  לש  םיווש  תכרעהל  קקוחמה  ץמיאש  ןחבמה 
.ןוצרמ הנוקל  ןוצרמ  רכומ  ןיב  ישפוחה  קושב  תעצבתמה  הקסעמ  האצותכ  לבקתמ  היהש 

ישפוחה קושב  עקרקה  לש  הכרע  הלא : ינש  ןיב  רעפה  תא  ויניע  דגנל  תוושל  יאמשה  לע  החבשה , לטיה  תמוש  תכירעב  השעמל ,
: ןלהל  ) תינכתה רושיא  רחאל  הכרע  לומ  לא  (, " םדוקה בצמה  " ןלהל : םדוקה (  ינונכתה  בצמה  יפ  לע  תינכתה  רושיא  ברעב 

.תימוקמה הדעוול  תמלושמ  הנמיה  החבשהה ש-50%  תא  הווהמ  הז  רעפ  (, " שדחה בצמה  "

, םחטש םמוקימ , ןוגכ : םימרוג , לש  בר  רפסממ  תעפשומ  תויהל  הלוכי  ןיעקרקמ  לש  קושה  יווש  תכרעה  תכאלמ  עודיה , יפכ 
.דועו םהב , תומולגה  לוצינה  תויורשפא  םדועיי ,
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חותיפל לאיצנטופמ  תעבונה  יוושל  המורת  םג  ןובשחב  איבהל  שי  החבשה  לטיה  תמושב  יכ  עבקנ , הקוספה  הכלהב  ךכל , ףסונב 
.ןיעקרקמה לע  תולחה  תונושה  תוינכתב  רתיה  ןיב  יוטיב , ידיל  האב  ללכ  ךרדב  רשא  ןיעקרקמב , יוניבו 

ןונכת תונורקע  קר , אל  םלוא  ללככ , תעבוקה , תיצרא , ראתמ  תינכת  תוינכת : יגרדמ  העברא  עודיכ  רצי  הינבהו  ןונכתה  קוח 
, תימוקמ ראתמ  תינכת  הנידמב ; םינושה  תוזוחמה  חטש  ןונכתב  ללכ  ךרדב  תקסועה  תיזוחמ , ראתמ  תינכת  הלוכ ; הנידמה  חטשל 

תמייק הז  ןיינעל  םג   ) הינב ירתיה  איצוהל  ןתינ  וחוכמ  יתדוקנ  ןונכתב  תקסועה  תטרופמ  ראתמ  תינכתו  ימוקמה  ןונכתב  תקסועה 
(. םהיפ לע  תונבל  ןתינש  רתוי  ההובג  המרב  תוינכת  לש  תוגייתסה 

הניה הייפיצה  םיווש , לע  רתויב  תיתועמשמ  העפשה  תויהל  היושע  ןיעקרקמה , לע  תולחה  תונושה  תוינכתלש  הדבועה  רואל 
". יכראריה ןדמעמל ה" רשק  לכ  אללו  תע  לכב  ןחבית  הנשיש , לככ  ןיעקרקמה , יוושל  ןתמורתו  ןתעפשהש 

תויזוחמ ראתמ  תוינכתו  תויצרא  ראתמ  תוינכתמ  םלעתהב  תוכרענה  החבשה  לטיה  תומוש  תואצומ  תובר , םימעפ  תאז , תורמל 
תויפיצ ורצי  הלא  תוינכתש  האצותל  ליבוהל  םימיוסמ , םירקמב  הלוכי , הטושפ  הקידבש  תורמל  תאזו  ןיעקרקמה , לע  תולחה 

.ןיעקרקמה לש  םיווש  תא  ולעהו  קושב  תוישממ 

, רומאכ הקידב  ונתנבהל  יכ  שיגדנ , טפשמה , יתבו  ררעה  תודעווב  הנורחאה  הפוקתב  ונודנש  תואמגוד  רפסמל  סחייתנ  םרטב 
לוצינ תויורשפא  וא  לאיצנטופב  בשחתהב  תיתועמשמ , הלעי  םדוקה " בצמב   " ןיעקרקמה יוושש  ךכל  ליבוהל  הלוכי 

לטיהה לוטיב  / התחפהל רבד  לש  ופוסב  ליבויש  המ  תיזוחמ , וא  תיצרא  ראתמ  תינכת  התוא  תובקעב  ןיעקרקמל , ורצונש 
. םלשל ןיעקרקמה  לעב  לעש 

." םדוקה בצמב   " ןיעקרקמה לש  םיווש  לע  "א 38 , מת לש  היתוכלשה  תלאש   , איה דקמתהל  ונרחב  הבש  הנושארה , אמגודה 

לוקישב תונתומ  החוכמ  תוקנעומה  תויוכזהו  הנידמה , לכ  לע  הלחה  תיצרא  ראתמ  תינכתב  רבודמ  יכ  ןעטיש  ימ  שי  דחא , דצמ 
' עס ר '  ) םימיוסמ םירקמב  רומאכ , רתיה  ןתמל  ברסל  ףאו  הנוש  תויוכז  ףקיה  עובקל  הלוכי  רשא  תימוקמה , הדעווה  לש  התעד 

.ולבקתי יכ  תואדוו  לכ  ןיא  השעמל  ןכ  לעו  "א ) מתל 11,12,14 ו-22 

תמייקש ירה  "א ,) מתל 4 ו-8  עס '  ) "א מתה תלחה  ךרוצל  תוימדקמה  תושירדב  דמועה  סכנב  רבודמ  רשאכ  יכ  םינעוטה  שי  ינש , דצמ 
תישילשה תפסותל  ( 10 () ףיעס 19(ב חוכמ  לטיה  םולשתמ  תורוטפ  רשא  "א , מתה חוכמ  תויוכז  ןתוא  תא  לבקי  הז  סכנש  תורשפא 

.קושב סכנה  יווש  תיילעב  המורתל  ליבוי  ללכ  ךרדב  רבדהו  קוחל ,

ןיצ נ' ןור            85143/13 ת"א )  ) ררעב זוחמב ת"א  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעוו  לש  החתפל  הנורחאל  העיגה  וז  היגוס 
תושירדב דמועה  סכנב  רבודמש  םוקמ  יכ  העבקש  לייא ,) תליג  הדעוה  "ר  וי בכ ' ע"י  , ) ןג תמר  הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו 

בצמ סכנה ב" יווש  תא  התלעה  וזש  חכויש  לככ  וז , המורתמ  םלעתהל  הקדצה  ןיאש  ירה  "א 38 , מת תלוחתל  תוימדקמה 
". םדוקה

החוכמ תויוכזהש  הדבועה  תא  ןובשחב  איבהל  שי  יוושל , "א  מתה לש  התמורת  תניחב  תרגסמב  יכ  הריהבה , ררעה  תדעו  תאז , םע 
ןחבית סכנה , יוושל  "א  מתה המרת  הדימ  וזיאבו  םאה  הלאשהו  תימוקמה , הדעוה  לש  התעד  לוקישל  תונותנ  ןה  יכו  תונקומ , ןניא 

.החיבשמ / השדחה תינכתה  ברע  דעומל  ןוכנ  יאמשה , ידי  לע 

לטיה תמושב  סכנה  יוושמ  לרטנל  ןיא  היפלו , תגהונה  הכלהה  םע  דחא  הנקב  הלוע  "ל  נה הטלחהה  יכ  השיגדה , ררעה  תדעוו 
.וחותיפל לאיצנטופמ  תעבונה  יוושל  המורת  החבשה 

"א, מתה חוכמ  תויוכזהש  הדבועהו  תואדווה  יא  חכונל  תבכרומ , תיאמש  הכאלמ  לוכיבכ  הכירצמ  "ל  נה הקיספה  יכ  ונעטיש , שי 
קילא  " תכלהב העבקנש  הטישל  המודבו  ךשמה  הניה  "ל  נה הכאלמה  יכ  םימיכסמה  שי  ינש , דצמ  .הדעווה  תעד  לוקישב  תונתומ 
יפכ שומימה " תקולח   " ךרוצל ךרעית  תיאמשה  הכרעההש  םוקמבש  אלא  תונתומ , תויוכזב  ןניקסע  תע  "א 3002/12 ,) ער " ) ןור

". םדוקה בצמ  ל" "א , מתה חוכמ  תונתומה  תויוכזה  תמורת  תניחב  ךרוצל  ךרעית  איה  ןור ," קילא   " ןיינעב השענש 

היושע הלה  לשמל , ךכ  .טפשמה  תיב  / ררעה תודעווב  םילהנתמה  םיבר  החבשה  לטיה  יקית  לע  תובר  תוכלשה  "ל  נה השיגל 
סכנכ ינולפ  סכנ  הרידגמ  התויה  םצעמש  ביבא , לת  ריעה  לש  רומישה  תינכת  ןיגב  הלא  םימיב  םילהנתמה  םיכילהה  לע  עיפשהל 

.ןיינעב תיאמש  הקידב  ךירצמ  רבדהו  סכנ  ותוא  לע  "א 38  מת לש  התולח  תא  הגירחמו  איה  תללוש  יכ  ןעטיש  ימ  שי  רומיש ," ל"

ןיינעב רבעב  רבכ  יוטיב  ידיל  האב  תיצרא , ראתמ  תינכת  לשב  קושב , ורצונש  תויפיצהו  התועמשמ  תניחבב  ךרוצה  םוקמ , לכמ 
לש וניד  קספ  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ץמיא  םש  ובנ ,)  ) םינורש הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןיבר נ ' רעונילא  "א 6188/04  ער
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"א מת תיצראה  ראתמה  תינכת  הרציש  תויפיצב  בשחתהל  שי  החבשה  לטיהב  םדוק " בצמ   " יווש בושיחב  ויפל  יזוחמה , טפשמה  תיב 
.תטרופמ וא  תימוקמ  ראתמ  תינכת  הניאש  תויה  החבשה  לטיה  תובגל  היה  ןתינ  אל  וז  תינכת  ןיגבש  ףא  לע  , 31

יוושל ןתמורתו  ןהיתוכלשה  לע  חותיפ , לאיצנטופל  תויפיצ  ןתואש  ךכב , הריכהו  העבק  הנורחאל , הנתינש  הקיספ  הנהו ,
. תויזוחמ ראתמ  תוינכתב  םג  ןיוטיב  תא  אוצמל  תולוכי  םדוקה ," בצמב  "

יזוחמה טפשמה  תיב  ררשא  , ' חאו רדכ  תובוחר נ ' הרומז  היינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו  "א 28666-03-15  עב לשמל , ךכ 
רושיא דעומל  ךומסב  היפל  העירכמה , תיאמשה  תעיבקו  םולשה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  תא  םיטפוש ,) השולש  לש  בכרהב  )

לש 45% יווש  תפסות  הרשוא  ךכ , ךותבו  קושב , עקרקה  יווש  תיילעב  הציפק "  " הרצונ "מ 21/3  מת תיזוחמה –  ראתמה  תינכת 
.מ " מתה הרציש  יאדוו " ינונכת  לאיצנטופ   " רדגוהש המ  רואל  םדוקה ," בצמ  ל" שדחה , בצמב  יוושהמ 

'( יח  ) ררעב הפיח  זוחמב  החבשה  לטיהו  םייוציפל  ררעה  תדעוו  ידי  לע  הנורחאל , הנתינ  "מ 6 , מתל רשקהב  המוד , הקיספ 
הרקמ ותואבשכ  תונרג ,) - ירורד תיגח  הדעוה  "ר  וי ע"י   ) "מ עב לחרו  בקעי  יסכנ  הרדח נ ' הינבו  ןונכתל  תימוקמ  הדעו   8072/15
רוערע ףאו  םדוק , בצמב  יווש  תעיבק  תעב  ןובשחב  ןתחקל  םוקמ  שיו  תויאדוו  תוימיטיגל  ןה  "מ 6  מת הרציש  תויפיצ  יכ  עבקנ ,

*. םויב 26.1.17 קחמנ  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיבל  תימוקמ  הדעווה  ידי  לע  שגוה  רשא 

ראתמ תוינכת  ןתוא  לש  ןתמורת  תא  קודבל  רתיה , ןיב  תבייחמ , החבשה  לש  התניחבש  הלוע , ליעל  האבוהש  הקיספהמ  םוכיסל ,
.םיווש לע  עיפשהל  תויושעו  ןיעקרקמה , לע  תולחה  תויזוחמו  תויצרא 

תלאשו הדקפה  / הנכה בלשב  תויוצמה  תוינכתל  סחיב  טפשמה  יתבבו  הקיספב  תמייקה  תקולחמהמ  לידבהל  יכ  שיגדנ ,
תלאש םלואו  ריבסה , הנוקה  ידי  לע  ןובשחב  ואבוי  ללכ  ךרדב  רשא  תורשואמ , תוינכת  לע  רבודמ  הז , הרקמב  ןהיתוכלשה ,

.קושה תניחבו  האוושה  תואקסע  תועצמאב  רתיה  ןיב  תיאמש , הניחב  הכירצמ  ןתמורת 

בצמב ןיעקרקמה  יוושל  תוינכת  ןתוא  לש  המורתה  יהמו  םאה  ךירעהל  יאמשה  לע  אהי  יכ  הארנ  האוושמה –  לש  דחא  דצב 
, ללוכה םדוקה  בצמב  ןיעקרקמה  יוושל  סחיב  השדח , תינכת  התוא  לש  התמורת  יהמ  ןוחבל  האוושמה –  לש  ינשה  דצבו  םדוקה ,

.תויזוחמ / תויצרא תוינכת  ןתוא  תא  רתיה , ןיב 

.מ " חה דרשמ  ידי  לע  סכנה  ילעב  וגצוי  הז  קיתב  יכ  ןייצנ  תואנה  יוליגה  ןעמל  *

 

םייעוצקמ םירזוח  / הנשמ תקיקח  / הקיקח ינוכדע 
 

"ז-2016 עשתה ןוקית ,) () תירוביצ הרטמ  רושיא   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

"(, תונקתה : " ןלהל   ) "ז-2016 עשתה תירוביצ ) הרטמ  רושיא   ) הינבהו ןונכתה  תונקת  לע  רצואה  רש  םתח  םויב 19.12.2016 
.היינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 188  ןיינעל  תירוביצ  הרטמכ  רדגוהש  הרכשהל " די  גשיהב  רויד   " חנומה בחרוה  ןתרגסמב 

וא תוחפל  תונורחאה  םינשה  שולש  ךשמב  עובקה  וירוגמ  םוקמו  םינש , לעמ 18  וליגש  םוקמה  ןב  לע  ולוחי  תונקתה  יכ  עבקנ ,
די גשיהב  רויד  הבש  תימוקמה  תושרה  לש  הטופיש  םוחתב  אוה  תונורחאה  םינשה  רשע  ךותמ  תוחפל  םינש  עברא  ךשמב 

.ךכל תימוקמה  תושרה  רושיא  תא  איצמהש  דבלבו  הרכשהל ,

ךסמ לע 20%  הלעי  אל  ופקיהש  דבלבו  םירוגמל , הוולנ  רחסמ  הרכשהל , די  גשיהב  רוידל  דעוימה  ןיינבב  רשאל  ןתינ  יכ  עבקנ , דוע 
רוידה תודיחימ  " 50%  " דע ןיירשל  תיאשר  תימוקמה  תושרה  אהת  תונקתה  םוסרפ  םוימ  םינש  שמח  לש  הפוקתבו  היינבה  תויוכז 

.2014 תוירוקמה מ –  תונקתה  חסונב  עבקנש  יפכ  דע 15% "  " םוקמב תאז  םוקמה , ינב  םהש  הלרגהב  םיפתתשמל 

 

"ז-2016 עשתה תנווקמ ,) ךרדב  תוטלחהו  תועדוה  חולשמ   ) היינבהו ןונכתה  תונקת 

חלשי ןונכת  דסומ  ןהיפל  "ז-2016 , עשתה תנווקמ ,) ךרדב  תוטלחהו  תועדוה  חולשמ   ) הינבהו ןונכתה  ןונקת  ומסרופ  םויב 19.12.16 
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הדעווב םירשה  יגיצנלו  תימוקמה  הדעווב  תצעיימ  העד  ילעב  לש  םיגיצנל  ןונכתה , דסומ  ירבחל  תונווקמ  תועדוהו  תוטלחה 
.תיזוחמה

ךרוצל תבותכ  רסמש  דבלבו  ןונכתה  דסומ  רבח  וניאש  ימל  םג  תונווקמ  תועדוהו  תוטלחה  חולשל  יאשר  ןונכתה  דסומ  ףסונב ,
.הנקתב רומאכ  תבותכ "  " תרדגהכ םיינורטקלא , םירסמ  תלבק 

 

"ז-2016 עשתה תוריד ,) לוציפ  () העש תארוה  -110 סמ ' ןוקית   ) היינבהו ןונכתה  קוח  תעצה 

תעצה : " ןלהל  ) "ז 2016 עשתה תוריד ) לוציפ   ( ) העש תארוה  ןוקית 110 –   ) הינבהו ןונכתה  קוח  תעצה  המסרופ  םויב 26.12.2016 
.תסנכב הנושאר  האירקב  העצהה  הרבע  םויבו 03.01.17  קוחה )"

םא ףא  תמייק , הריד  לוציפ  לש  ךרדב  םירוגמל  תוריד  תפסותל  םינש , לש 5  הפוקתל  הלקה , ןתמב  וניה  קוחה  תעצה  לש  הניינע 
: רבטצמב םיאבה  םיאנתה  םייקתהב  תאזו  תרכינ , הייטס  הווהמ  רומאכ  לוציפ  יכ  הלחה  תינכותב  עבקנ 

תוחפל 120 מ"ר וניה  הלקהה  תשקבתמ  היבגלש  הרידה  חטש  עקרק 2.  דומצ  תיב  הניה  לוציפה  שקבתמ  היבגל  הרידה   .1
תעד תחנהל  חכוה  םידרפנ 4.  הסינכו  םיתוריש  חבטמ , לולכתו  60 מ"ר  תחפת מ –  אל  ףסוויתש  הריד  לכ  לש  החטש   .3

תפסותמ םיעבונה  םיכרצל  הנעמ  םינתונ  תוינחהו  תויתשתה  םיחותפה , םיחטשה  רוביצה , תודסומ  יכ  תימוקמה  הדעוה 
הלקהה ןתמ  יכ  תימוקמה  הדעוה  לש  התעד  תחנהל  חכוה  השגוה , םאו  השקבל  תודגנתה  השגוה  אל  תו 5.  / הדיחיה

.ןוקיתב טרופמכ  הריבס  יתלב  הרוצב  עגופ  ונניא  רומאכ 

 

"ז-2016 עשתה (, 113 סמ ' ןוקית   ) הינבהו ןונכתה  קוח 

"(. ןוקיתה ו" קוחה " : " המאתהב ןלהל   ) 1965 "ה - כשת הינבהו  ןונכתה  קוחל   113 סמ ' ןוקית  םסרופ  םויב 29.12.2016 

יאנתב תדמוע  תינכתה  רשאכ  יכ  עבוק  ןוקיתה  .הלשממל  תיצראה  הצעומה  השיגהש  תינכת  רושיאב  רתיה , ןיב  קסוע , ןוקיתה 
אלא הל , השגוהש  דעומהמ  םימי  רשע  העברא  םותב  הלשממה  ידיב  תרשואמכ  תינכתה  תא  וארי  ןלהל , םיטרופמה  ב )  ) ףיעס 53

.הלשממב ןוידל  תינכתה  תא  איבהל  הרומאה  הפוקתה  ךלהמב  שקיב  הלשממה  רבח  ןכ  םא 

תפסונ 2. תינכת  רושיאב  ךרוצ  אלב  הדובע  עוציב  וא  היינב  רתיה  ןתמ  תורשפאמה  תוארוה  תללוכ  תינכתה  . 1 םניה : םיאנתה 
תרתוס הניא  תינכתה  הרשואש 3 . תיצרא  ראתמ  תינכתב  עבקנ  המוקימש  תיתשת  עוציבל  תושורדה  תוארוה  תללוכ  תינכתה 

.תרתוס תינכתל  בשחת  אל  תיצראה  ראתמה  תינכתב  יתוהמ  אל  יוניש  הנשמה  תינכת  הרשואש , תיצרא  ראתמ  תינכת 

 

"ח-1968 כשתה םיקסע , יושיר  קוח  ןוקית 

עבקנ ותרגסמב  ןוקיתה )" ו" קוחה " : " המאתהב ןלהל   ) 1968 "ח - כשתה םיקסע , יושיר  קוחל   31 סמ ' ןוקית  םסרופ  םויב 29.12.16 
לע תאזו  םירשואמכ , יושיר , םינועטה  םיקסע  יגוסב  הארת  תושרה  יכ  וצב  זירכהל  יאשר  היהי  ףסונ , רש  תמכסהב  םינפה  רש  יכ 

.הנקתב םירדגומה  םיאנתב  דמועהו  יושירה  תושרל  קסעה  לעב  שיגהש  ןידכ  תמואמ  ריהצת  תשגה  סיסב 

שומישל רתיהב  העבקנש  שומישה  תרטמ  יונישל  תימוקמה  יושירה  תושרמ  רושיא  תלבקל  םירבטצמ  םיאנת  ןוקיתב  ועבקנ  ףסונב ,
היפלש תינכתה  ןכו  הלחה , תינכתב  רתוה  קסע  תרטמל  שקובמה  שומישה  םא   קר  רתיה , ןיב  ןתניי , רומאכ  רושיא  .קסע   תרטמל 

לש ףסונ  רושיא  לכ  שרדיי  אל  שומיש , יונישל  רושיא  ןתמ  רחאל  יכ  עבקנ  ןכ  .הז  קוח  לש  ותליחת  םוי  רחאל  הרשוא  רושיאה  שקובמ 
.םייקה רתיה  לע  ףסונ  רתיה  תלבקב  ךרוצ  היהי  אלו  הרקב  ןוכמ 

הנתנ אל  תושרהו  הדימב  .הטלקנש  םוימ  הדובע  ימי  ךותב 30  שומיש  יונישל  השקבב  הטלחה  תתל  תימוקמה  יושירה  תושר  לע 
םותמ םימי  ךותב 15  ררעה  תדעוול  ותשקב  שיגהל  שקבמה  יאשרו  רושיא  תתל  בוריסכ  תאז  וארי  רומאכ  ןמזה  קרפ  ךותב  הטלחה 

.הל השגוהש  םויהמ  םימי  ךותב 30  השקבב  טילחת  ררעה  תדעו  .הרומאה  הפוקתה 
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"ג-1963 כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקית 89 

, םוי םישישל  םוי  םיעשתמ  םימיה  ןיינמ  תחפוי  ( 1 () ףיעסב 15(ט יכ  עבקנ  ןיעקרקמ  יוסימ  קוחל  םוימ 29.12.2016  ןוקיתב 
סמ תאו  רכומה  רובע  חבשה  סמ  תמדקמ  תא  םליש  וב  םוקמ  וב , בחש  סמה  תא  םלישש  ימכ  שכורה  תא  וארי  םהירחאלש 

.דעומב תימצעה  ותמושל  םאתהב  ונממ  עיגמה  השיכרה 

םשרית אל  ןיעקרקמב  תוכז  תריכמ  יכ  עבקנ  וב  ( ) 2 () ףיעסב 16(א רומאה  ףא  לע  יכ  עבקנ  ובו  ףיעס 16 א(2א ) ףסוותה  ףסונב ,
המוש התשענ  אלש  לככו  המוש  יפ  לע  עיגמה  סמה  םלושש  וא  סממ  הרוטפ  איהש  רשיא  להנמה  ןכ  םא  אלא  ןיעקרקמה , סקנפב 
סממ רוטפ  שקיב  רכומ  רשאכ  להנמה ) לש  ותעד  תחנהל  תרחא  הבורע  וא  תיאקנב  תוברע  הנתינ  םא  הריכמה  םשרית  רומאכ ,

.ןוקיתב וטרופש  םיאנתה  ומייקתה  יכ  רשיא  להנמה  םא  םשרית  הריכמה  ישימח  קרפ  יפל  חבש 

אל להנמהו  רומאכ  להנמה  רושיא  לע  ססבתהב  ןיעקרקמב  תוכז  םשר  ןיעקרקמה  םשר  וב  םוקמ  יכ  םשרי  ובו  ףיעס  ףסוותי  ןכ 
רשא הקסעה  ןיגב  בוח  היהיש  לככו  רושיא  ןתינ  םרט  יכ  הרעה  סקנפב  ןיעקרקמה  םשר  םושרי  השיכרה , סמ  םלושש  ול  רשיא 

.היבג םיסימה  תדוקפ  תוארוה  ותייבג  לע  ולוחי  םלוש  םרט 

םויל 30.04.2020. דעו  עבוקה  דעומהמ  תולחה  רבעמ  תוארוה  תומייק  רומאכ  םינוקיתל 

דע 40 םוקמבו  הקסעה  לע  חווידה  תבוח  דעומ  הנתשי  םיסימה , תושרל  הקסע  לע  רכומ  תרהצהב  קסועה  ףיעסב 73 , ףסונב ,
.םימי דע 30  התעמ  היהת  חווידה  תבוח  ןוקיתה  םרט  עבקנש  יפכ  הקסעהמ  םימי 

 

"ג-1963 כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ןוקית 90 

רומאה רועישה  לע  הלעי  אל  הרבחל  ילאירה  חבשה  לע  סמה  רועיש  ףיעסב 48ב(א ) יכ  עבקנ  קוחל  םוימ 29.12.2016  ןוקיתב 
לש 25%. רועיש  םושר  היהיש  ףלח  הסנכה , סמ  תדוקפל  ףיעסב 126(א )

םוקמב 25%. היהי 24%  סמה  רועיש  הסנכה  סמ  תדוקפל  ףיעסב 126(א ) יכ  עבקנ  ןכ 

 

תילכלכ תולעייתהה  קוח  תוריד –  יוביר  סמ 

"ז-2016 עשת ביצקתה 2017 ו-2018 ,) תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית  )

ומשב וא   ) תוריד יוביר  סמ  וניינע  רשא  קרפ י"ב  ובו  םינשל 2018-2017 , תילכלכה  תולעייתהה  קוח  ופקותל  סנכנ  םויב 29.12.2016 
אוה ןהב  ולש  תולעבה  רועישש  םירוגמ  תוריד  רפסמ  לש  םילעב  אוהש  דיחי  יכ  עבוק  רשאו  תישילש )" הריד  לע  סמ   " לבוקמה

.תוריד יוביר  סמב  בייח  היהי  רתוי , וא   249%

לש סמ  תרקתל  ףופכב  תפסותב , טרופמכ  ובושיח  ןפואל  םאתהב  עבוקה , םוכסהמ  לש 1%  רועיש  לע  דומעי  תוריד  יוביר  סמ 
.תבייח הריד  לכ  ןיגב   ₪, 18,000

וא הביט ו/ יפל  םירוגמל  תדעוימ  איה  רשאו  המלשוה  התיינבש  הרידמ  קלח  וא  הריד  הניה  תבייח  הריד  קוחה , תוארוה  יפ  לע 
שקבמ אוה  ותושרבש , תורידה  / תויוכזה ללכ  ןיבמ  ולא  ןיגב  רוחבל  לוכי  תוריד , יוביר  סמב  בייחה  רשאכ  הילע , הלחה  תינכותה 

.סמה תא  םלשל 

םירוגמה תוריד  וטרופי  הב  םויל 30.5.2017 , דע  הרהצה  תשגהב  םיבייח  ויהי  תנשל 2017 , סמב  םיבייח  רומאה , ןמ  עורגל  ילבמ 
.םתריחב יפל  סמב , תובייחה  תורידה  ןיגב  םבייחל  שי  ובש  יתנשה  סמה  םוכס  ןכו  םתולעבבש 

.רחא םיסימ  קוח  תוארוה  יפל  יוכינב  ורתוי  אל  תוריד , יוביר  סמכ  ומלושש  םימוכס 

: תובטהו םירוטפ 

: ןלהל  ) רתויב הובגה  וניה  היבגל  עובקה  םוכסהש  וז  טעמל  ויתוריד , לכ  לש  יפרצמה  עובקה  םוכסהש  סמב  בייח  יכ , עבוק  קוחה 
לע הלוע  ולש  העקשהה  תוריד  םוכסש  ימ  .תוריד  יוביר  סממ  רוטפ  היהי  לע 1,150,000 ,₪  הלוע  וניא  העקשהה ,)" תוריד  םוכס  "
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.סמב תובייחה  תויוכזה  ןמ  יסחי  קלח  לע  בייח  היהי  ךומנו מ-1,400,000 ,₪   ₪ 1,150,000

: תאז ללכבו  סמה , תלטה  ךרוצל  םירוגמ  תורידכ  ונמי  אל  רשא  םירוגמ  תוריד  לש  םיסופיט  רפסמ  ועבקנ  קוחל  ףיעסב 120  ףסונב ,
םירוגמ תריד  ( 2 ; ) "ט-1959 ישתה ןוה , תועקשה  דודיע  קוחל  קרפ 7  חוכמ  תובטהל  הלשב  םיאכז  הילעבש  םירוגמ  תריד  ( 1)
םירוגמ תריד  ( 3 ; ) הרכשהלו רוידל  תיתלשממה  הרבחה  וא  הנידמה  המסרפש  זרכמ  יפל  ךורא  חווטל  הרכשהל  תשמשמה 

רכוחל שי  הלשבש  הפוקתל  תרכחומה  םירוגמ  תריד  ( 4 ; ) הילע לח  בלושמ ] חסונ   ] ריידה תנגה  קוחש  תוריכשב  םירוגמל  תרכשומה 
, לארשי יעקרקמ  תצעומ  תוטלחהל  םאתהבש  םירוגמ  תריד  ( 5 ; ) ריכחמה לש  הרידכ  הנמית  אל  םירוגמה , תרידב  ןיעקרקמב  תוכז 

.הלחנמ קלחכ  אלא  תויוכז  הב  ריבעהל  ןתינ  אל 

הנבשחת ןידכ , ודחואש  םירוגמ  תוריד  תחא ; םירוגמ  תרידכ  בשחת  ןידכ , הלצופש  םירוגמ  תריד  יכ  עבוק  קוחל  ףיעס 120  ןכ , ומכ 
אל שירומה , תריטפ  רחאל  הנושארה  הנשה  ךלהמב  הרכשוה  אל  רשאו  השוריב , הלבקתהש  םירוגמ  תרידו  תחא  םירוגמ  תרידכ 

.רומאכ הנושארה , הנשב  םירוגמ  תרידכ  בשחת 

יפל תבייח  הריד  לע  יתנשה  סמה  לש  יסחי  קלחמ  רוטפ  היהי  םויל 1.10.2017  דע  םירוגמ  תריד  רוכמיש  ימ  יכ , קוחה  עבוק  דוע 
.בורקל הרכמ  אלש  דבלבו  ותריחב ,

תדקפה ןיינעל  הבטה  עבוקו  "ה-2005 , סשתה למג ,) תופוק   ) םייסנניפ םיתוריש  לע  חוקיפה  קוחל  ףיקע  ןוקית  עצבמ  קוחה  ףסונב ,
.קוחב טרופמכ  םיפדעומ  םיאנתב  למג  תפוקל  ורכמנש , תורידה  ןיגב  ולבקתהש  םימולשת ,

םויב 24.01.17. ומסרופש  תונקתב  טרופמכ  סמב , בייחל  םיקנעמ  ונתניי  יכ , קוחה  עבוק  דוע 

 

ביצקתה תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכ תולעייתהה  קוח  תונקת  תוריד –  יוביר  סמ  תונקת 
"ז-2017 עשתה הריד ,) תריכמ  דעב  תוריד  יוביר  סמב  בייחל  קנעמ  ( ) 2017 ו-2018

ביצקתה 2017 ו- תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכ תולעייתהה  קוח  תונקת  ומסרופ  םויב 24.1.2017 
ףיעס תוארוה  חוכמ  ונקתוה  רשא  תונקתה ,)" : " ןלהל  ) "ז-2017 עשתה הריד ,) תריכמ  דעב  תוריד  יוביר  סמב  בייחל  קנעמ  ( ) 2018

"ז-2016 עשתה ביצקתה 2017 ו-2018 ,) תונשל  תילכלכה  תוינידמה  םושייל  הקיקח  ינוקית   ) תילכלכה תולעייתהה  קוחל  148(ד )
הריכמה ןיגב  בייח  אוה  וב  חבשה  סמ  הבוגב  קנעמל  יאכז  היהיו  לוכי  תוריד  יוביר  סמב  בייח  יכ  עבקנ  ןהבו  קוחה ,)" : " ןלהל )

הפוקתה ךלהמב  םירוגמ  תריד  רוכמי  וא  רכמ  םא  תאזו  תונקתב  ועבקנש  םיללכל  םאתהב  לש 85,000 ₪  םוכסל  דע  הרומאה 
דעו 1.10.2017. ןיבש 1.1.2017 

ותריד וזש  וא  רויד  רפשמ  אוהש  לארשי  בשות  דיחיל  הרידה  תא  רוכמל  םיאבה : םיאנתב  רתיה , ןיב  דומעל , קנעמה  שקבמ  לע 
םויל 31.12.2020. דע  םירוגמ  תריד  שוכרל  ותנווכב  ןיא  יכ  ריהצהל  ןכו  םוימ 16.12.2016 , לחה  הריד  הנק  אלש  תוארהל  .הדיחיה 

בשחת אל  הדיחי , םירוגמ  תרידל  סמ  תוגרדמ  יפל  השיכר  סמ  הניגב  םלוש  רשא  םוימ 1.10.2017 , לחה  הריד  תשיכר  הז , רשקהב 
.הריד תשיכרכ 

; בורקל הריכמ  הניה  הריכמה  םהב  םירקמב  קנעמ  ןתניי  אלו  תוריד  שולשל  תלבגומ  קנעמה  תלבק  יכ  תונקתה , תועבוק  דוע 
.ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ףיעס 5(ב ) לח  היבגלש  הריכמו  הרומת  אלל  הריכמ 

 

תנשב 2016 דדמה  תיילעל  םאתהב  השיכר  סמ  תוגרדמ  ןוכדע 

תנשב 2016 םיריידה  תולעבב  רויד  יתוריש  דדמ  תיילע  רועישל  םאתהב  השיכרה , סמ  תוגרדמ  הבוג  ןכדוע  םויב 16.1.17 
לש כ-1.4%. רועישב  תנשב 2016  הלע  םיריידה  תולעבב  רויד  יתוריש  דדמ  םויב 15.1.17 . םסרפתמה 

ריחמה רמולכ , .השיכרה  סמ  לש  םוכסב  התחפה  איה  דדמ , תיילע  לש  הרקמב  תוגרדמה  הבוג  ןוכדע  לש  תישעמה  תועמשמה 
.הלע השיכר , סמב  בייחל  םיליחתמ  ונממ 

דעו 15.1.18: םוימ 16.1.17  לחה  הדיחי , םירוגמ  תריד  שכורה  לע  סמה  תוגרדמ  ןלהל 

.סמ םלושי  אל  דעש 1,623,132 – ₪  יוושה  קלח  לע 
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הבוגב 3.5%. סמ  םלושי  דעו 1,925,460 – ₪  לע 1,623,320 ₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

הבוגב 5%. סמ  םלושי  דעו 4,967,445 – ₪  לע 1,925,460 ₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

הבוגב 8%. סמ  םלושי  דעו 16,558,150 – ₪  לע 4,967,445 ₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

הבוגב 10%. סמ  םלושי  לע 16,558,150 – ₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

דעו 15.1.18: םוימ 16.1.17  לחה  הדיחי , הניאש  תפסונ " םירוגמ  תריד  שכור " לע  סמה  תוגרדמ  ןלהל 

הבוגב 8%. סמ  םלושי  דעש 4,967,445 – ₪  יוושה  קלח  לע 

הבוגב 10%. סמ  םלושי  לע 4,967,445 – ₪  הלועה  יוושה  קלח  לע 

 

לש תובשותה  תנידמב  םירוגמ  תריד  רדעה  תחכוהל  תופולח   – 5/2013 סמ ' ןיעקרקמ  יוסימ  עוציב  תארוהל   2 סמ ' תפסות 
ישימח 1. קרפ  יפל  רוטפל  תואכז  ךרוצל  לארשי  בשות  וניאש  רכומ 

אתבו  ) ץוחה בשותל  ןיאש  ךכב  ץוח , בשות  ידי  לע  הכזמ  םירוגמ  תריד  תריכמב  חבש  סממ  רוטפה  תא  הנתמ  קוחל , ףיעס 49א(א )
.בשות אוה  הבש  הנידמב  םירוגמ  תריד  ץוח ) יבשות  לש  יתחפשמ 

, ץוחה בשות  רכומל , שיש  העמשמ  סמה , תונוטלש  רושיא  תאצמה  יא  היפל  תיתייאר  הקזח  תעבוק  קוחל  ףיעס 49א(א ) תארוה 
.קוחל ישימח 1  קרפב  םיעובקה  םירוטפל  יאכז  וניא  ךכיפלו  ותובשות  תנידמב  תפסונ  םירוגמ  תריד 

ץוחה בשותל  רשפאל  ותרטמש  להונ  עבקנ  רומאכ , רושיא  תוקיפנמ  ןניא  סמה  תויושר  ןהב  תונידמ  ןנשי   יכ  הדבועה  רואל 
הנידמ בשות  ץוח  בשות  הריכמב ע"י  קר  לוחי  הז  להונ  .להונב  טרופמכ  םיאנתב  ותדימע  תא  תוחיכומה  תויפולח  תויאר  איצמהל 

.סמ תונוטלש  רושיא  תוקיפנמ  ןניא  הלש  סמה  תויושרש 

 

לארשי יעקרקמב  תוריכש  תולועפ  םושירל  תושדח  תויחנה 

לארשי יעקרקמב  תויוכז  םושירל  םישרדנה  םיספטב  שומישל  השגנה  העצוב  תויוכז  םושיר  תצאהו  רופישל  הטמ  תדובע  תרגסמב 
שדחה רטשה  יולימל  םישגד  לארשי .' יעקרקמב  תוריכש  תולועפל  רטש  ותרתוכש ' דחא  ךמסמל  תורטש  תדחאה 13  ע"י 

.היחנהב תוטרופמ 

םושירו הפוקת  תכראה  וא  ןוויה ו/ הריכח  יאנת  ןוקיתל  הלוטיבו , הריכח  םושירל  ושמישש  תורטש  ףילחי 13  דחואמהו  שדחה  רטשה 
.לארשי יעקרקמב  תוריכש  תוכז  תרבעה 

, תוריכש תוכז  תרבעה  רטש  תורודל ,) הריכח   ) בלושמ תוריכש  רטש  הנשמ , תוריכש  רטש  תוריכש , רטש  ולטוביש : תורטשה  ןיבמ 
, הריכח יאנת  ןוקית  רטש  הריכח , יאנת  ןוקיתו  תיקלח  תוריכש  תוכז  תרבעה  רטש  הריכח , יאנת  ןוקיתו  תוריכש  תוכז  תרבעה  רטש 

(, הזוחל תפסות   ) הריכח יאנת  ןוקית  רטש  תוריכשה ,) ןוויהו  תוריכשה  תפוקת  תכראה   ) תוריכש ןוקית  רטש  תוריכש , ןוקית  רטש 
.הנשמ תוריכש  תוכז  לוטיב  רטש  תישאר , תוריכש  תוכז  לוטיב  רטש  תוריכש , תוכז  לוטיב  רטש 

.הז רטשב  הנעמ  לביק  אלש  תוריכש  לוציפ )  ) ןוקית רטש  ופקותב  רתונ 

.תויחנהב עובקה  דעומל  דע  רשפאתי  ופלחוהש  םימייקה  תורטשב  שומישה 

בקעי ראבב  "ד  חי  900 כל - לארשי  יעקרקמ  תושר  לש  תינכת  דיקפהל  טלחוה 

תנוכש ןיב  םקומת  הנוכשה  .בקעי  ראבב  "ד  חי  868 ףקיהב   לארשי  יעקרקמ  תושר  לש  תינכתה  תא  דיקפהל  הרשיא  "ל  מתוה
רתוי ההובג  היינב  תעצומ  ימורדה  הקלחבו  תומוק   8 לש כ –  הבוגב  םינבמ  ונבי  הנוכשה  לש  יברעמה  הקלחב  שיבכל 4313 . לצרה 

תיפקיהה ךרדה  .םירוגמה  םביבסמו  רוביצה  תודסומ  םיאצמנ  הזכרמבש  ךכ  הננכות  תעצומה  הנוכשה  .תומוק   18 לש כ –  הבוגב 
.םיינפוא יבכורל  םיליבש  ןהו  הכילה  יליבש  ןה  רשפאיש  בחורב  הננכות  הנוכשה  תא  תתרשמה 
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101-0178129 סמ :' תימוקמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  םילשורי – 

" לוחכה וקה   – " םילשורי הלק  תבכר 

תבכר  – " תימוקמ ראתמ  תינכת  הדקפוה  יכ  "ה-1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  תריסמ  לע  ןכדעל  ונירה 
'". לוחכה וק   – ' םילשורי הלק 

: םיעטקמ  4 הקולח ל - יפל  ןלהלש  תובוחרב  רובעי  לוחכה " וק  ה"

.ריאמ הדלוג  דש ' ךרואל  תומר - תנוכש   .1

.תבכרה םחתמל  דע  דוסיה , ןרק  חר ' גרו ,' ךלמה ג' חר ' סוארטש , חר ' לאקזחי , חר ' איבנה , לאומש  ךרואל  ריעה - זכרמ   .2

.ןירמזור חרו ' ןורבח  ךרד  ךרואל  הנחתה  םחתממ  הליג –  תחולש   .3

תדוגא חר ' חילמלא , קראפ  יתשינבנב , חר ' ףסוי , בד  חר ' תפ , ךרד  שיבכ 43 , םיאפר , קמע  חר ' ךרואל  החלמ –  תחולש   .4
.לעופה טרופס  תדוגא  חרו ' רתיב  טרופס 

תיתליסמ םינומה  תעסה  תכרעממ  קלח  וניהש  הלקה  תבכרה  לש  לוחכה " וק  תיוותהל ה" תינונכת  תרגסמ  תריצי  תינכותה : תרטמ 
.םילשוריב

םירשג תמקהל  תוארוה  תועיבק  תונחתה ; םוקימ  תעיבק  הלקה ; תבכרה  תמקהל  "ן , עתמ תוארוה  תעיבק  תינכותה : ירקיע 
יכרצל תועקרק  לש  ןתעקפה  ןיינעל  תוארוה  תעיבק  הרובחת ; זכרמו  עסו " הנח   " ינוינח תמקהל  תויוכזו  תוארוה  תעיבק  תורהנמו ;

". םיחותפ םיחטש  ו" ךרד " עקרק ל" ידועיי  תעיבק  תינכתה ; עוציבל  םיבלש  תעיבק  הינב ; ירתיה  ןתמל  םיאנת  תעיבק  רוביצ ;

 

, ביבא לת  זוחמל  תיזוחמ  ראתמ  תינכת  תדקפה  רבדב  העדוה  ביבא –  לת 

ונוא תעקב  בחרמ  "מ 5/5 –  מת  

דקפוה יכ  , 1965 "ה –  כשתה הינבהו , ןונכתה  קוחל  89 ו-90  םיפיעסל 88 , םאתהב  העדוה  המסרופ  םויב 11.12.16  יכ  ןכדעל  ונירה 
.ונוא תעקב  בחרמ  "מ 5 –  מת ביבא , לת  זוחמ  תיזוחמה , ראתמה  תינכתל   5 סמ ' יוניש 

תרדסומ העונת  תשר  ירוזא , תוליעפ  דקומ  ללוכה  ונוא –  תעקב  בחרמל  דוחא  ינוריע  ידוקפת  ךרעמ  רוציל  הניה  תינכתה  תרטמ 
.םיבשותה תחוורל  םיחותפ  םיחטש  ךרעמו 

: ןה היתוארוה , ירקיע 

יכרצל םתמאתהו  ולא  םיחטש  חותיפלו  ןונכתל  םיאנתה  תעיבקו  םישומיש  בוליש  לע  שגדב  םיינוריע  םירוזא  חותיפל  םיחטש  דועיי 
; םהיניב ןוזיאה  תרימש  ךות  םינוש , הייסולכוא 

; ונוא תעקב  יבושי  לולכמל  םיינוריע  לע  רוביצ  יתוריש  דקומו  יבחרמ  ישאר  םיקסע  זכרמ  תריצי 

םיאנת תעיבק  תיצראה , םיכרדה  תכרעמ  ןיבל  םניבו  רוזאב  םינושה  םיבושייה  ןיב  תרשוקה  תיבטימ , תירוזא  הרובחת  תשר  תיוותה 
; םינומה תעסה  תכרעמ  לש  השומימל  םיאנת  תריציו  וז  תכרעמ  לש  השומימ  תחטבהל 

בחרמל ץוחמ  םיחותפה  םיחטשל  םרושיקו  םחופיט  םרומישל , תוארוה  תעיבקו  םינושה  םהיגוסל  םיחותפ  םיחטש  תכרעמ  תיוותה 
; ןונכתה

.תינכתל ןוכדעו  הרקב  בקעמל , תוארוה  תעיבקו 

 

413-0483628 , 5/106/1/ קמ / צר סמ : ראתמ  תינכת  יוניש  תדקפה  רבדב  העדוה  ןויצל –  ןושאר 
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םיקיר םישרגמב  תויוכז  תפסות  תועצמאב  םינבמ  קוזיח 

תדקפה רבדב  , 1965 "ה –  כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 89  יפל  העדוה  תומושרב  המסרופ  םויב 20.12.2016  יכ  ןכדעל  ונירה 
.המדא תודיער  ינפב  םימייק  םינבמ  קוזיחל  תיצראה  ראתמה  תינכת  "א 38 –  מתל יוניש  הווהמה  "ל , נה תינכתה 

םינבמב הינבה  תפסות  תולבגה  לש  ןונגנמ  תועצמאב  םינבמ  קוזיחל  תוארוה  תעבוק  תימוקמ , הדעו  תוכמסב  הניהש  תינכתה ,
םינבמב תופסוותמ  "ד  חי לש  יברמ  ףקיה  תעיבק  רתיה : ןיבו  םירוגמל , םידעוימה  םיקיר  םישרגמב  תויוכז  תפסותו  םימייקה 

ןונגנמ תעיבק  םירוגמ ; דועייב  םיקיר  םישרגמב  הבוגו , הינב  יחטש  "ד  חי לש  תפסות  תעיבק  "א 38 ; מתל ףיעס 11  יפל  םיקזוחמה 
תוארוה תעיבק  הינב ; רתיה  ןתמל  םיאנת  תעיבק  םימייק ; םינבמ  קוזיח  ןיבל  קיר  שרגמב  תויוכזה  תפסות  שומימ  ןיב  רשוקה  בייחמ 

.תינכתה לש  הפקות  תפוקתו  רבעמ 

 

504-0251637 סמ ' /1985 ב ' קמ / רה סמ ' תטרופמ  תינכת  רושיא  רבדב  העדוה  הילצרה – 

תינכת רושיא  רבדב  "ה 1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 117  יפל  העדוה  הרסמנ  םויב 08.12.2016  יכ  ןכדעל  ונירה 
.הילצרהב םיבכוכה " םחתמב   " תטרופמ

.ןולייא יביתנל  תיחרזמו  םי  לילג  ץוביקל  תיברעמ  תינכתה : לש  המוקימ 

.הילצרהב רוביצ  תודסומו  הקוסעת  רוזא  קראפ , השדח , םירוגמ  תנוכש  תמקה  תינכתה : ירקיע 

 

הקיספ ינוכדע 
 

תולצונמ יתלב  הינב  תויוכז  תומייק  וב  סכנ  תחבשה  ענומ  גרוח  שומישל  רתיה  םאה 

ביבא לת  רוזא  ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  המושר נ ' תופתוש  יקסריבס , םיחא  ע"א 5925/15  ךילה : רפסמו  םש 

.זרא - קרב ד ' לטרבליז , צ ' רגיצנד , םיטפושה י ' בכ ' ינפב  םייחרזא , םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

.גרבשריה םרוי  "ד  וע בישמה : ב"כ     25.12.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ביבא לת  ריעב  תליא  בוחרב  שוגב 7083 , הקלחב 173  יוצמה  םחתמ   : סכנה יטרפ 

- לתב עקרק  םחתמ  תרערעמה  הרכש  תמדוקה , האמה  לש  םירשעה  תונשב  .תובר  םינש  הזמ  המושר  תופתוש  איה  תרערעמה 
- לת רוזאל  שוטנה  שוכרה  לע  סופורטופאה  ספת  הזה  עקרה  לעו  סכנהמ  םילעבה  ודקפנ  םימיל , .ר  2,800 מ" לש כ - חטשב  ביבא ,

תרערעמה יכ  םכסוה  ותרגסמב  םישדוח , השימח  ךשמל  תרערעמה , םע  תוריכש  םכסה  תנשב 1948  תרכו  סכנב  הקזח  ביבא 
קיזחהל הכישמה  תרערעמה  ףלח , ןמזה  .םירחאל  םחתמה  תא  ריכשהל  ףאו  הכאלמ  יתבו  םינסחמ  ןיעקרקמב  םיקהל  לכות 

[, בלושמ חסונ   ] ריידה תנגה  קוח  לש  ףקותל  ותסינכ  םע  תאז , דצל  .חותיפה  תושרל  רבעוה  דקפנה  סכנב  תולעבהו  םחתמב ,
סכנה תא  חותיפה  תושר  הרכמ  תנשב 2002 , .תנגומ  תרייד  לש  דמעמל  סכנב  תרערעמה  לש  הדמעמ  ךפה  "ב-1972  לשתה

 ₪. תרומת 51,852,000 היתויוכז  תא  תרערעמה  הרכמ  תנשבו 2008  לש 4,050,730 ₪  ךסל  הרומתב  תרערעמל 

סמ רועיש  וא  דע 12% )  ) ירוטסיה סמ  רועיש  םאה  הקסעה  לע  לחה  סמה  רועיש  והמ  איה , ןידה  קספב  הלועה  תירקיעה  הלאשה 
(? 25%  ) הריכמה םויל  ןוכנ  ליגר 

יוסימ קוח  יפל  ררע  תדעווכ  ותבשב  ופי  ביבא  - לתב יזוחמה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  תא  לביקו  רוערעה  תא  החד  טפשמה  תיב 
לש אלו  דבלב  תנגומ  תרייד  לש  ויה  רוקמב  סכנב  תרערעמה  תויוכז  יכ  עבק  רשא  "ג-1963 , כשתה השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ

רועיש הריכמהמ  חמצש  חבשה  לע  ליחהל  ןתינ  אל  יכ  איה  וז , העיבק  תועמשמ  .ןיעקרקמב  תוכז  הידיב  ןיא  חרכהב  וזככו , םילעב 
.ןיעקרקמ יוסימ  קוחל  ( 1 () ףיעסב 48א(ד רבועה  יטפשמ  ךלהמ  תועצמאב  ירוטסיה  סמ 
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לש הבויח  ןיינעל  תנגומה  תוריידה  לש  ילכלכה  יוושל  יוטיב  תתל  םוקמ  שי  םאה  קודבל , הנפ  טפשמה  תיב  רומאה , רואל 
התרגסמב תנשב 2002 , הכרענש  השיכרה  תקסעב  ןומט  וז  היגוס  תניחבל  חתפמה  טפשמה , תיב  לש  ודידל  .סמב  תרערעמה 

תמוש ףגאב  תיזוחמ  ןיעקרקמ  תיאמשש  דועב  תויוכזה , רובע  ןוילימ ₪  העבראכ  חותיפה  תושרל  םלשת  תרערעמה  יכ  םכסוה 
תווחב עבקנש  יפכ  סכנה  יווש  ןיב  רעפה  יכ  איה  תרערעמה , לש  הנעטה  .הברהב  הובג  םוכסב  םחתמה  תא  הכירעה  ןיעקרקמ 

לש תנגומה  תוריידה  תוכז  לש  ילכלכה  יוושה  תא  םלגמ  לעופב  םלושש  ריחמהש  ךכב  ץוענ  לעופב , םלושש  ריחמה  ןיבל  תעדה 
התייה םא  ףא  יכו  תשרדנה , המרב  החכוה  אל  יוושה  לש  תוהמה  יכ  עבקו  תרערעמה  תנעט  תא  החד  טפשמה  תיב  .תרערעמה 

.תמא ןמזב  תרערעמה  לש  התולהנתה  תאו  הרקמה  תוביסנ  תא  םלוהה  ןפואב  יוושב , ריכהל  תימיטיגל  תיטפשמ  ךרד  ןיא  תחכומ ,

 ₪. לש 60,000 ךסב  "ד  וע תחרט  רכשו  טפשמ  תואצוהב  הביוח  תרערעמה  החדנ , רוערעה 

: תכרעמ תרעה 

, יח רוידה , תקוצמ  םע  דדומתהל  תנמ  לע  ותעשב  דלונש  המ  ןיידעו  ריידה  תנגה  יקוח  ודלונש  זאמ  ופלח  םינש  לש  תובר  תורשע 
תונורתפ .םידגונ  םיסרטניא  לש  תדוכלמב  םינותנו  םיחנזומ  םיחתפתמ , םניאש  םיסכנ  לש  םירקמ  טעמ  אל  רצויו  םשונ , םייק ,

תוארלו המידק  תופצל  תוסנל  אוה  בושחה  יכ  הארנ  לבא  תויתדוקנ , תויעב  רותפל  םילוכי  הקוצמו  רויד  תונורתפ  תריציל  םסקה 
.ידמ רצק  חווטל  הייארב  תכרעמה  תאטוח  "ד  נעל הפ  םקומה , ןונגנמה  לש  תוידיתע  תוכלשהו  תואצות 

הינב תאפקה "  " לש בצמב  העקפה  ייוציפ  תכרעה 

' חאו חבאד  חלאס  חימס  לארשי נ ' יעקרקמ  להנמ  לארשי –  תנידמ  ע"א 7060/14  ךילה : רפסמו  םש 

.םהש א ' לטרבליז , צ ' תויח , םיטפושה א ' בכ ' ינפב  ןוילעה  טפשמה  תיב  האכרע :

.ןייטשואלב דדועו  ילאקזחי  ןליא  "ד  הוע םיבישמה : : 6.12.16 ב"כ  ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןיוצ אל   : סכנה יטרפ 

ברע .לאימרכ  ריעה  תמקה  ךרוצל  םהיעקרקמ  תעקפה  ןיגב  יוציפ  םיבישמה  תוכזל  קספנ  וב  ןיד , קספ  לע  רוערעב  ןניקסע 
", יאלקח רוזא  ןיעקרקמה כ" תא  הרידגהש  תירוטדנמ , ראתמ  תינכת  הקלחה  לע  הלח  תנשב 1983 , םייתסה  העוציבש  העקפהה ,

תחת הנותנ  התייה  הקלחה  תיתדבוע  הניחבמ  יכ  תאז , םע  עבק  אמק  "ש  מיב .החוכמ  םירוגמ  תיב  תיינב  הרשפא  יכ  עבקנ  ךא 
היהש היינבה  לאיצנטופ  תא  שממל  היה  ןתינ  אל  יכו  תונש ה-50 , עצמאמ  לחה  הינב  רתיה  תלבקל  תורשפאל  עגונה  לכב  האפקה 

םיוושל םאתהב  יוציפה  רועיש  תעיבק  ךרוצל  ןיעקרקמה  יווש  תא  ךירעהל  שיש  עבק  ןכלו  תירוטדנמה , תינכותה  חוכמ  םייק 
.האפקהה םרט  תונש ה-50 , תליחתב 

לע תקולחמ  התייה  אל  ןכש  העקפהה , ייוציפ  םוכס  תלאשב  הרקיעב  הקסע  רוערעה , תרגסמב  הערכה  התייה  הנועטש  היגוסה 
תוכלהל סחייתהו  העקפה , ייוציפ  םע  רשקב  םילחה  דוסיה  תונורקע  תא  וניד  קספב  רקס  "ש  מהיב .הלא  םייוציפל  םיבישמה  תוכז 
רוזא  " היה ןדועיישו  תירוטדנמה  תינכת  התוא  הלח  ןהילע  תועקרק  תעקפה  ןיגב  םייוציפ  ןיינעל  הקיספב  ובצועש  תויזכרמה 

תדעוימכ עקרקה  תרתי  תאו  םירוגמ , תיב  תיינבל  דעוימכ  דחא  םנוד  תוארל  שי  ןיינעב , הקיספל  םאתהב  יכ  עבקו  יאלקח ,"
יכ הרקמו  הרקמ  לכב  חיכוהל  ךרוצ  ןיא  יכו  הז , דועיב  תוללכנה  תועקרקה  לכל  סחיב  הפקתה  תיללכ  הכלהב  רבודמ  .תואלקחל 

.היינבל תינטרפ  הקדצה  המייקתה 

שי יכ  הניה  המייקתהש , לככ  האפקהה  תועמשמ  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  האפקהה , תונעט  רואל  יוושה  תכרעה  תייגוס  ןיינעל 
ועצובש תונוש  תוינונכת  תולועפו  תוטלחה  תועצמאב  יכ  קלוח  ןיא  יכ  ןייצ  טפשמה  תיב  .העקפהה  דעומב  קושה  ריחממ  םלעתהל 
ןכל םדוק  המייקתהש  היינבה  תורשפא  תא  לעופב  ענמ  רשא  רוסיא  םשוי  העקפהה , דעומל  דעו  תונש ה-50  עצמאמ  לחה 

ןתממ תיתטישו  תיללכ  תוענמיה  לש  בצמ  םייקתה  יכ  תוארהל  יד  האפקה , לש  בצמ  תושבגתה  ךרוצל  יכ  עבקו  םירומאה , םיחטשב 
האפקה לש  המויק  רבדב  םיבישמה  תנעט  תא  טפשמה  תיב  לביק  רומאה , רואל  .עקרקה  לע  הלחה  תינכתל  דוגינב  היינב , ירתיה 
תוארל שי  יכ  עבקו , יאלקחה , רוזאה  יחטשב  קושה  יריחמ  לש  תוויע  רציש  ןפואב  העקפהה , דעומל  דעו  תונש ה-50  עצמא  זאמ 
תוינידמ הטקננ  יכ  ןייצמו  ףיסומ  "ש  מהיב .דבלב  יאלקח  יווש  םיפקשמכ  העקפהה  דעוממ  םיפסונ  םינותנו  האוושהה  תואקסע  תא 

םיוושל םאתהב  ןיעקרקמה  יווש  תא  ךירעהל  היה  יואר  ךכיפל  "ל , נה םיחטשב  דבלב  יאלקח  שומיש  הרשפא  רשא  תינונכת 
יווש תכרעה  לע  אמק  "ש  מהיב תוכמתסה  תא  טפשמה  תיב  לביק  אצמנב , םניא  הלא  םינותנש  ןוויכמ  תונש ה-50 . תליחתב 

ךלהמ רדגב  הניה  וז  תוכמתסה  יכ  עבקו  בורק , העקפה  דעומלו  רוזא  ותואב  ןיעקרקמל  הסחייתהש  תמדוק , הקיספב  העבקנש 
.ריבס
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.ח לש 25,000 ש" ךסב  "ד  וע "ט  כשו טפשמ  תואצוה  קספו  רוערעה  תא  טפשמה  תיב  החד  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

תמדוקמ םהב  םינש  רחאל  האב  העקפהה  ןכש  רתויב , תבכרומ  הכאלמ  הניה  העקפה  ייוציפ  רועיש  תעיבק  תכאלמ  יכ  קפס  ןיא 
, עיגמה יוציפה  תא  עובקלו  ולא  תועפשה  לרטנל  ךירעמה  דיקפת  םיאבו , םישמשממ  העקפהו  ןונכת  רבד  לע  םיעדוי  וא  תינכת ו/

.קושב תואקסעהו  האוושהה  תטיש  לכ  םדוק  וניה  קושה  יוושל  ןחבמה  ללככש  ףא  לע  תאזו 

וא לאיצנטופ  לש  הננעמ  תומלעתה  וא  תוסחייתה  םוקמה , לאיצנטופ  לש  הניחבה  תבוחו  תויוסחייתה  ןניה  תודבכנ  תולאש  ףסונב ,
.םוקמב תויופצ  תועקפהו  תויתשת  לש  הננע  ןיפילחל 

תחא העש  הפיו  הניחבל , םיללכהו  לאיצנטופה  תייגוסב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ינפב  תולעל  תודיתע  ולא  תולאשו  סונמ  ןיא  יכ  הארנ 
.םדוק

העקפהה בלשב  ףיעס 190(א)  חוכמ  יוציפה 

תינכותהמ האצותכ  המרגנש  ךרעה  תדירי  ןיגב  םג  ןתינ 

' חאו ןויצל  ןושאר  היינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  רבוזמ נ ' לאקזחי  : ה"פ 37044-08-14  ךילה רפסמו  םש 

.ןורב ץיבוניבר  סיריא  תטפושה ד"ר  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב   : האכרע

.רמק השמ  "ד  וע שקבמה : ב"כ    4.1.17 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

.ןויצל ןושארב  רבילהומ 46  בוחרב  שוגב 3929  הקלחב 609  םייוצמה  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ 

: ןלהל  ) ןויצל ןושארב  רבילהומ 46  בוחרב  שוגב 3929  הקלחב 609  שקבמה  תויוכזמ  קלח  לש  העקפה  ייוציפל  הנעבותב  ונניינע 
שקבמה םיררוגתמ  ובו  שקבמל  ךיישה  םירוגמ  תיב  יונב  הקלחה  לע  .ר  וניה 722 מ" הקלחה  לש  םושרה  חטשה  ןיעקרקמה .)" "

.ותחפשמ ינבו 

ךרוצל תיזחב )  ) לש 35 מ"ר חטש  הקלחמ 609 : םיקלח  תעקפה  רבדב  העדוה  הבישמה 1  ידי  לע  תומושרב  המסרופ  םויב 9.9.08 
יפל העדוה  תומושרב  המסרופ  םויבו 7.2.13  תירוביצ ; הניג  ךרוצל  לש 296 מ"ר  ףרועב )  ) ףסונ קלח  ןכו  הכרדמהו  שיבכה  תבחרה 

.ןויצל ןושאר  תיריע  לש  התולעבל  הקלחמ 609  ועקפוהש  םיחטשה  ונקוה  היפל  תועקרקה  תדוקפל  ףיעס 19 

.ןודנבש הנעבותה  תא  אוה  שיגה  שקבמה , ידי  לע  ולהונש  העקפה  לוטיבל  םיכילה  וחדנש  רחאל 

חוכמ העקפהה  בקע  שרגמה  תרתיל  המרגנש  העיגפה  ןיגב  הנגהל  יאכז  שקבמה  םאה  ןה , ןידה  קספב  ולעוהש  תובושח  תולאש 
האצותכ םא  םולשת , אלל  וא  םולשתב  שרגממ , קלח  עקפוי  אל   "… יכ תעבוקה   , היינבהו ןונכתה  קוחל   (1 () ףיעס 190(א תארוה 

"? שרגמה תרתי  לש  היווש  תחפי  ךכמ 

ונעט תובישמהשכ   ) תינכותהמ האצותכ  אלו  העקפההמ  האצותכ  םרגנש  קזנה  ןיגב  קר  שקבמה  תא  תוצפל  שי  םאה  ןכש , לככ 
(. תינכותהמ האצותכ  םרגנ  קזנה  רקיע  הז  הרקמב  יכ 

עוציב בלשב  תולעהל  תרשפאמ  רשא  ע"א 6539/09 ,) " ) לילגה בל   " תכלה תא  טפשמה  תיב  ןייצ  "ל , נה תולאשה  לע  בישהל  ידכ 
.תינכתה לש  היתוכלשה  לע  עדי  אל  םילעבהש  לשמל  בל , םותב  התלעוה  דוע  לכ  הרתיה , לע  הנגהל  הנעטה  תא  העקפהה ,

יוציפל הנעטה  תא  תולעהל  ול  רשפאל  יוארה  ןמ  ןכלו , תינכתה  תודוא  עדי  אל  שקבמה  יכ  עבק , טפשמה  תיב  הרקמה , תוביסנב 
.רוחיאב התלעוה  םא  םג  הקלחה , תרתי  תנגה  חכמ 

(, "מ 4955/07 עע " ) הדובעו הרות  תכלה  ו" לילגה " בל  תכלה   " לש רתיה  ןיב   ) הקיספה לש  הריהז  האירק  יכ  ריהבה , טפשמה  תיב 
השעמל הכלה  העקפהה , בלשב  ףיעס 190(א)  סיסב  לע  תוצפל  ןתינ  יכ  הקיספה , העבק  םהב  םירקמ  םתואב  יכ  תדמלמ 

. תינכותהמ האצותכ  ףא  המרגנש  ךרעה  תדירי  ןיגב  םג  ןתינ  יוציפה 

תדירי ןיגב  ייוציפ  שקבמל  קספו  ומעטמ , החמומה  לש  יוושה  תוכרעהו  הנעבותה  תיברמ  תא  לביק  טפשמה  תיב  םוי , לש  ופוסב 
.ןידה קספב  טרופמכ  תוולנ , תואצוהו  םירבוחמה  ןיגב  םייוציפ  ךרעה ,
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: תכרעמ תרעה 

תסנכנ הניהש  וא  דבלב  יוציפ  םלשל  שי  הניגב  העיגפכ  העקפוה  אלש  הקלחה  תרתיב  העיגפל  תוסחייתה  ןיב  הנחבאה  הטושפ  אל 
לש הניחבל  הליבומ  טפשמה  יתב  תקיספ  .הרקמ  לכב  אלמ  יוציפ  ןיפילחל  וא  האלמ  העקפה  תבוח  לוחת  ךכו  ףיעסה , ינחבמל 

.תיסחי תוילארבילב  שרופ  הנעטה  תאלעהל  דעומה  םלואו  הירחאל , הבצמ  תמועל  העקפהה  ינפל  הבצמב  הרתיה  תקידב 

חוכמ םייוציפ  ומלוש  ובש  דעומה  דע  םידובא  הריכח  ימד  םלשל  שי  תועקרקה , תדוקפל  ףיעס 13  חוכמ  יוציפ  תרגסמב 
העקפהה קיתב  יפוס  ןיד  קספ  דעומל  דע  אלו  םייקלח  ןיד  יקספ 

חותיפה תושר  נ ' חאו ' דיעס  הללאדבע  דמחא  :  ת"א 12610-08-13  ךי לה רפסמו  םש 

.ירפ - תואנ רמת  תטפושה  בכ ' ינפב  הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב    : האכרע

.ףחנ רוזאב  םינוש  ןיעקרקמ   : סכנה יטרפ    25.12.16 : ןידה קספ  ןתמ  ךיראת 

.סרוט "ד  וע תעבתנה : ב"כ  חאו ; ' לאזנ  .א  "ד  וע םיעבותה : םידדצה : ב"כ  ב"כ 

ףחנ רוזאב  םינוש  ןיעקרקמ  תעקפה  ןיגב  תועקרקה , תדוקפל  ףיעס 13  חוכמ  יוציפ  תלבקל  השירדב  תוקסוע  ןודנבש  תועיבתה 
םיעבותל העקפה  ייוציפ  םלשל  הארוה  ךות  ודחואש ,)  ) תועיבתה תא  לביק  ותרגסמב  וניד  קספ  תא  ןתנ  טפשמה  תיב  תנשב 1962 .

 – ןלהל  ) תנשב 2014 םייקלח  ןיד  יקספ  חוכמ  םיעבותהמ  קלחל  ומלוש  רבכש  םימוכסה  זוזיקב  ןידה , קספבש  טוריפל  םאתהב 
ועבקנש תונורקעה  דוסי  לע  אתקיספ  ותמיתחל  שיגהל  םידדצל  טפשמה  תיב  רשפא  וניד  קספ  ףוסב  םייקלחה .)" ןידה  יקספ  "

םעטמ תחאה , המיתחל : תותקיספ  יתשו  תושקב  רתיה  ןיב  ושגוה  ךכל  ךשמהבו  תונבהל , ועיגה  אל  םידדצהש  אלא  ןידה , קספב 
רשואת יכ  שקבמ  דצ  לכ  רשאכ  םהיתונעט  תא  םידדצה  וחטש  ולא , תושקב  תרגסמב  .תעבתנה  םעטמ  היינשהו , םיעבותה 

.תינורקעה תקולחמל  סחייתהב  ותדמע  תא  תמלגמה  התקיספה 

רבידה תונשרפ  יבגלו  םידובאה , הריכחה  ימד  תלבקל  תואכזה  הקיספמ  ובש  דעומל  הסחייתה  םידדצה  ןיב  השטנש  תקולחמה 
רבודמה תעבתנה , תטישלש  דועב  רשאכ  הדוקפל , ףיעסב 13  םדא " ותואל  עקרק  התוא  ןיגב  םייוציפ  ומלוש  ובש  ןמזה  וא  "
םולשת דעומב  רבודמה  םיעבותה , תטישלש  ירה  םייקלחה  ןידה  יקספ  ןתמ  יפ  לע  תקולחמב  יונש  וניאש  יוציפה  םולשת  דעומב 

.יפוסה ןידה  קספ  תובקעב  יוציפה 

ןיגב ועקפוהש  ןיעקרקמה  לעב  תא  תוצפל  הניה  הדוקפל , ףיעסבש 13  רדסהה  סיסבב  רשא  תילכתה  יכ  הליחת , ןייצ  טפשמה  תיב 
ןיבל העקפהה  דעומ  ןיבש  ןמזה  ףולחל  הנעמ  קינעהל  דעונ  יוציפה  .תיפולח  עקרק  שוכרל  וידיב  היהי  רשא  דע  םידובא  הריכח  ימד 

עקרקה םוקמב  עקרק  תשיכרל  שמשל  םילוכי  רשא  םימוכס  ןיעקרקמה  לעבל  תמלשמ  תעבתנה , העיקפמה , ובש  דעומה 
". םידובא  " הריכח ימד  ול  םלשל  ךרוצ  לכ  ןיא  רבכו  השדחה "  " עקרקה תא  ריכחהל  עקפנה  לוכי  זאש  העקפוהש ,

, םייקלחה ןידה  יקספ  יפל  םימוכסה  ומלושש  דעומב  היפל  תעבתנה , תנעט  תא  לבקל  שי  יכ  טפשמה  תיב  עבק  ןודנה , הרקמב 
ותילכת יפ  לעו  העקפוהש , עקרקה  םוקמב  תיפולח  עקרק  שוכרל  םילוכי  ויה  םה  םתועצמאב  רשא  םיפסכ  םיעבותה  ידיב  ונתינ 
תקולחמ התייה  אל  יכ  טפשמה  תיב  ריעה  הז  ןיינעב  .םידובאה  הריכחה  ימד  תלבקל  םתואכז  תקספנ  הז  דעומב  ףיעס 13 , לש 

לע םילוע  רשא  םימוכס  םידדצל  ומלוש  םייקלחה  ןידה  יקספ  יפ  לע  םולשתה  תרגסמב  היפל , יחכונה  קיתב  םידדצה  ןיב  תיתימא 
םייקלחה ןידה  קספ  יפל  יוציפהש  רמולכ  הדוקפל , ףיעס 12  יפל  יוציפ  תלבקל  םירתוע  ויה  ול  לבקל  םיאכז  ויה  םה  רשא  םייוציפה 

.ינוהה ביכרה  ןיגב  יוציפה  לע  הלוע 

ףיעסל סחייתהב  ונתינ  אל  םייקלחה  ןידה  יקספ  יחכונה  הרקמב  יכ  םתנעטב  וקדצ  םנמא  םיעבותה  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  תאז  דצל 
העיבתה בתכ  חוסינ  דעומב  רבכש  ךכמ  עבונ  רבדהש  אלא  ףיעס 13,  חוכמ  תקולחמב  יונש  וניאש  יקלח  יוציפל  סחייתהב  אלא   12

.ושעש יפכ  ףיעסה  לש  לולסמב "  " םתעיבת תא  ושיגיש  יוארה  ןמש  םיעבותל  רורב  היה  זא , רבכ  םיעודי  ויהש  םינותנה  רואלו 
םוקמ לכ  ןיאש  ןבומכו  ןידה , יפ  לע  םהל  הקנעוהש  תורשפא  ןבומכ  איה  םילולסמה  ןיב  רוחבל  םיעבותה  ידיב  תמייקש  תורשפאה 

, םיעבותה תשיג  לבקתת  ול  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  תאז  םע  .ועציב  םהש  יפכ  הריחבה  תא  עצבל  םתלוכיל  רשאב  תוקפס  עיבהל 
הריכחה ימד  תא  םלשל  הבוחה  תקספה  לע  תורוהל  היהי  ןתינ  אל  הבש  היצאוטיסל  האיבמ  השעמל  העצובש , יפכ  הריחבה 
םיעבותל םימלושמ  ובש  םוקמ  םגו  הדוקפל  ףיעס 12  יפל  םלוה  יוציפ  םיווהמש  םיפסכה  םימלתשמ  ובש  םוקמ  םג  םידובאה ,

.יפוסה ןידה  קספמ  יקלחה 99%  ןידה  קספל  םאתהב 

אלא ינוהה , יוציפל  רבעמ  היהש  קר  אל  םייקלחה  ןידה  יקספ  חוכמ  םלושש  יוציפה  הז , הרקמב  יכ  ןייצ  טפשמה  תיב  ךכמ , הרתי 
היה ילוא  ןתינ  זאש  חינז , םוכס  יבגל  ןתינ  יקלחה  ןידה  קספ  ובש  בצמב  ןניקסע  ןיאש  ןאכמ , .םידבכנ  םימוכסבו  יתועמשמ  היהש 
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תווהל לוכי  וניא  אוהש  םעטה  ןמ  קר  אלו  םידובאה , הריכחה  ימד  תא  םלשל  הבוחה  ץורמ  תא  קיספהל  לוכי  וניא  אוהש  ןועטל 
םידובאה הריכחה  ימדש  עבקנ  ולש  רוכזל , שי  דוע  .תיפולח  עקרק  ותועצמאב  שוכרל  ןתינ  אלו  קוחל  ףיעס 12  יפל  יואר  יוציפ 

הרשפ ימכסה  םתואל  םיעבותה  םע  עיגהל  תעבתנל  ץירמת  לכ  ןיא  השעמלש  יזא  יפוסה , ןידה  קספ  ןתמל  דע  םאולמב  ומלושי 
ימד תא  םלשל  הבוחה  תא  קיספמ  אל  יקלחה  ןידה  קספ  יפל  םולשתה  םא  .םימודה  םיקיתה  תיברמב  השוע  איהש  יפכ  םייקלח 
אצמנ הדוקפל ,) ףיעס 12  יפל  יוציפה  לש  רעושמה  ךרעה  לע  הלוע  רשא  יתועמשמ  םולשתב  רבודמה  דוע  לכו   ) םידובאה הריכחה 
לש ופוסב  עגפי  רשא  רבד  םייקלח , הרשפ  ימכסה  ומתחיי  אלו  םולשתה  תא  םידקהל  תעבתנל  הביס  לכ  ןיא  ובש  בצמב  ונמצע 

.םיעבותב רבד 

יפ לע  יוציפה  תלבק  דעוממ  ףלחש  ןמזה  ןיגב  םיעבותל  יוארה  יוציפה  הז , הרקמב  יכ  הנקסמל  טפשמה  תיב  עיגה  רומאה , רואל 
הריכחה ימד  רמולכ , .הדמצהו  תיביר  קוחב  ןונגנמה  יפ  לע  אהי  ןידה , קספ  יפ  לע  יוציפה  תרתי  תלבק  דעו  םייקלחה  ןידה  יקספ 

תיבירו הדמצה  ישרפה  ףיסוהל  שי  הז –  דעומ  רחאלו  םייקלחה  ןידה  יקספ  חוכמ  םייוציפה  ומלוש  ובש  דעומה  דע  ומלושי  םידובאה 
תרתי לש  לעופב  םולשתה  דעומ  דעו  םייקלחה  ןידה  יקספ  חוכמ  יוציפה  לש  לעופב  םולשתה  דעוממ  הדמצהו , תיביר  קוח  חוכמ 

.קיתב ןתינש  ןידה  קספ  יפ  לע  יוציפה 

: תכרעמ תרעה 

ןמזה ןולחו  רודירא " תכלה   " רואל ויפ  לע  םויכ  םינודינה  םיקית  טעמ  אל  ריתוה  םלוא  קקוחמה , ידי  לע  םייתניב  לטוב  רומאה   13 עס '
.תונשייתה תנעטל  תוסחייתה  אלל  תועיבת  תשגה  רשפאש 

יוציפ תעבוקהו  הז  ףיעסל  תסחייתמה  רנטייה " תכלה   " תא לטבתש  קוח  תעצה  םדקל  הנורחאל  הנידמה  הלחה  ולא , תועיבת  לשב 
.הטעמה ןושלב  תנגוה  הניא  ונתעדלש  תיביטקאורטר  הלוחתל  העצה  ףיעסה , יפ  לע  יבטימ 

 

םויק ייוציפל  יאכז  בל  םות  רסוחב  םכסה  ומע  רפוהש  "ד  וע

ידורח ז"ל ןד  חונמה  ןובזע  הכותח נ ' ןועדג  "ד  וע : ת"א 35389-09-12  ךילה רפסמו  םש 

.ףפוקסורג רפוע  פורפ ' טפושה  בכ ' ינפב  דול , - זכרמ יזוחמה  טפשמה  תיב  האכרע :

.ןיוצ אל  סכנה : יטרפ    5.12.16 ןידה : קספ  ןתמ  ךיראת 

לגס השמ  םהרבא  "ד  הוע םיעבתנה 2-5:   ב"כ  ןממ ;  ןורי  "ד  וע עבתנה 1:  ב"כ  ירדא ;  סיריא  "ד  וע עבותה : ב"כ  םידדצה : ב"כ 
.זפלא תאילו  ומירפ  ירוא  "ד  הוע תעבתנה 10:   ב"כ  הדנל ;  ןונרא  "ד  וע עבתנה 9:   ב"כ  ףלוו  ; תינורו 

, היצניבמוק תקסע  עוציבל  תוינלבק , תורבח  לומ  לא  "מ  ומב ידורח ז"ל , ןד  רמ  תא  גציי  םהיניב  תועקרק , ילעב  רפסמ  גציי  עבותה 
"(. "ט כשה : " ןלהל  ) טקיורפב םיסכנה  יוושמ  ךס 1.5%  לע  גוצייה  ןיגב  החרט  רכשל  יאכז  היה  התרגסמב  רשא 

תומזי ינש  םתור  תרבח  םע  "מ  ומ רתיה  ןיב  עבותה  להינ  תורבח , רפסמ  לומ  לא  ךרענו  םינש  רפסמ  ךרעש  גוצייה  תרגסמב 
.מ " עב ירוד.א  תצובק  םע  ףותישב  הדבע  תעה  התואבש  הרבחה ,)" : " ןלהל  ) "מ עב תועקשהו 

המע להינו  הרבחל  הדנל  "ד  וע תועצמאב  ידורח ז"ל , רמ  הנפ  עבותה , להינש  "מ  ומה חלצ  אל  םינש  רפסמ  םותבש  ןוויכמו  ךשמהב ,
אוה ףא  ךישמה  עבותהש  ןמזבו  ותוא  עדיל  ילבמו  עבותה  לש  ובג  ירוחאמ  תאזו  אוה , ויחטש  ןיגב  היצניבמוק , תקסע  שוביגל  "מ  ומ

.המיתחה רחאל  עבותל  עדונ  ידורח ז"ל  רמל  ינש  םתור  תרבח  ןיב  םכסהה  תמיתח  רבד  .ל  ידורח ז" רמ  רובע  םג  "מ  ומ המע  להנל 

ידורח לש  טקיורפה  רובע  "ט  כש ול  םלושי  יכ  שקיבו  הזוח  תרפה  םרג  ןיגב  ידורח ז"ל , ןד  רמ  ןובזע  תאו  הדנל  "ד  וע תא  עבת  עבותה 
.ל ז"

ףוקעל ליגרה , םירבדה  ךלהמב  לוכי , וניא  תמיוסמ , הקסע  יוויל  ךרוצל  "ד  וע לש  ויתוריש  רכוש  רשא  חוקל  יכ  עבק , טפשמה  תיב 
ויתוריש תאש  ןושארה  "ד  ועה תא  ןכדעל  ילבמ  ןכ  תושעל  יואר  אלש  יאדווב  .הקסע  התואב  ותוא  תוולל  רחא  "ד  וע ךימסהלו  ותוא 

.בל םותב  הניאש  תוגהנתה  תווהל  היושע  רומאכ , תולהנתה  לכ  חוקלה , רכש 

ןיגב םידעסה  םידמוע  עבותלו  עבותה , לש  ובג  ירוחאמ  בל , םותב  אלש  לעפ  ידורח ז"ל  רמ  יכ  טפשמה  תיב  עבק  רומאה , רואל 
.טפשמב אלו  רשוע  תיישע  יניד  חוכמ  יואר  רכש  עובתל  תוכזה  קר  אלו  תופורתה , יניד  חוכמ  ול  ומרגנש  םיקזנה 
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יכ ףיסומו  ימעפ , דחו  עובק  יוציפב  הכזמ  הזוח  תרפה  יכ  אוה  םיזוחה  ינידב  ללכה  יכ  טפשמה , תיב  עבק  והבוגו  יוציפה  תוהמל  סחיב 
היהי ויפל  יתרהצה , "ד  ספ "ד , וע היהש  עבותה  לביק  וב  ופרוק ,)" תכלה  : " ןלהל  ) ןיקצורס ופרוק נ ' "א 8854/06  עב עבקנש  יוציפה 

.ללכל גירחה  וניה  טקיורפב , ורכמייש  תורידה  יוושמ  רזגייש  יוציפל  יאכז 

ונתנייש ילבמ  םכסהה  לש  הפיכא  ןיעמ  הווהמ  איה  ןכש  תיתייעב  העיבקב  רבודמ  יכ  ופרוק , תכלה  ןיינעב  טפשמה  תיב  ןייצ  דוע 
.וניגב םיתורישה 

ללכ יכ  ןכתיי  ותקסעה , םויס  לע  עבותל  םיעידומו  בל  םותב  םיעבתנה  םיגהונ  ויה  וב  םוקמ  יכ  טפשמה , תיב  עבק  םירבד  לש  םפוגל 
היה אל  ףאו  הקסע  ידכל  לישבה  אל  םלועמ  להינש  "מ  ומהו ליאוה  "ט  כש םולשתל  יאכז  היה  אל  ףאו  יוציפל , עבותה  יאכז  היה  אל 

.םייביטקייבוא םיישק  רואל  אלא  םיעבתנה , תמשאב  אלש  תאזו  הקסע , ידכל  לישבמ 

הוושה םויק  יוציפ  וניה  בל , םות  רסוחב  ומע  םכסהה  תרפה  תובקעב  עבותל  עיגמה  יוציפה  יכ  דבכנה  טפשמה  תיב  עבק  םאתהב 
.יואר החרט  רכשל 

רשאו חוקלה  ידי  לע  שקבתנש  תוריש  וחוקלל  קינעה  "ד  וע דוע  לכ  יכ  טפשמה , תיב  עבק  השרפב  הדנל  "ד  וע לש  וקלחל  סחייתהב 
היה בצמהו  ןכתיי  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  הז  רשקהב  .הזוח  תרפהל  םרגש  אוה  "ד  וע ותואש  עובקל  ןתינ  אל  קוח , תרפה  הווהמ  וניא 
ןיד יכרוע  ןיב  העדוה  תבוח  תועבוק  ןידה  יכרוע  תכשל  לש  הקיתאה  יללכש  תורמל  .לועפל  חוקלה  תא  לדשמ  היה  "ד  הוע ול  הנוש 

.תיקיזנ העיבתב  הליע  תווהל  הלוכי  הניא  רומאכ  העדוה  יא  גוציי , תפלחה  רבדב 

תישהו שפנ ) תמגוע  לש  קזנ  שאר  ללוכה   ) עבותל יוציפב  ואשיי  ידורח ז"ל , ןד  רמ  לש  וישרוי  יכ  טפשמה  תיב  קספ  רומאה  רואל 
 ₪. יוושב 35,000 עבותה  לש  טפשמה  תואצוה  תא  םהילע 

םתור תרבח  תואצוה  םולשת  תאו  יוושב 20,000 ₪  ךילהב  הדנל  "ד  וע תואצוה  םולשת  תא  עבותה  לע  טפשמה  תיב  תישה  ןכ , ומכ 
 ₪. יוושב 30,000 ךילהב , ינש 

תכרעמ תרעה 

ןיגב דבלב  יואר  רכש  םלשל  שיו  עצמאב  יטפשמ  גוציימ  ררחתשהל  הרקמ  לכב  ןתינש  הבשחמה  תא  הפילחה  ופרוק " תכלה  "
"ד הועמ וענמ  םא  םויק  ייוציפ  תבוח  עבקו  רומאכ  תויורשקתה  לע  ףא  םיזוחהו  בלה  םות  יניד  תא  ליחה  טפשמה  תיב  .השענש 

.הנמיה תותשל  ונמיה  ענמנ  םלוא  ראבה , תפש  לע  שממ  רבכ  דמעו  דבע  הל  ותדובע  עצבל 

םידבועה ולא  דוחייב  עוצקמ , ישנא  לומל  בל  םותה  תולהנתה  תבוחו  וגשוהש  תודובע  לש  הערל  לוצינ  תענומ  וז  היואר  האצות 
.ולדגיש תוריפל  םיניתממו  רכש  אלל  תובר  םינש 

הרקוי תונוכשב  םג  הינב –  ףופיצו  תורידה  עציה  תלדגה                                                

' חאו הפיח  זוחמ  היינבלו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  למרכה נ ' ףוח  תירוזאה  הצעומה  ררע 25/16   : ךילה רפסמו  םש 

.ןייטשנדרב לכימ  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  םיררעל , הנשמה  תדעוו  היינבו , ןונכתל  תיצראה  הצעומה  האכרע :

.הירסיקב הנוכש 3   : סכנה יטרפ     26.12.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

'. תושו יקציול  ןהכ , ונאיצרמ , ןרטש  יקסני  ' צלוט "ד  הוע הבישמה 4:  ב"כ  ןרטש ;  רינ  "ד  וע הבישמה 1:  ב"כ  תובישמ : ב"כ ה

הנוכש 3  " תינכת תא  הפיח , תיזוחמה –  הדעווה  לש  הרושיא  ןיגב  למרכה  ףוח  תירוזאה  הצעומה  שגוהש ע"י  ררעב  רבודמ 
.תינכתב  94 סמ ' חטש  אתב  רוידה  תודיחי  לדוגו  רוידה  תודיחי  רפסמ  םיאשונ : ינשב  ררעה  לש  וניינע  .םינוש  םיאנתב  הירסיק ,"

בושייה לש  וזכרמב  תאצמנה  הנוכשב 3 , םייקה  בצמה  תרדסה  ךרוצל  הינב  תויוכז  תפסותו  עקרק  ידועיי  יוניש  איה  תינכתה  תרטמ 
הינבל רשואמה  רוזאב  םירוגמו , םידרשמ  רחסמ , רוביצ , יכרצל  םישומיש  ללוכה  זכרמ  תרדסה  תינכתה  העיצמ  ףסונב , .הירסיק 

םיקהל 90 רתומ  וב  רוביצ , תודסומו  םינבמו  רחסמ  םירוגמ , רובע  , 94 סמ ' חטש  את  רדגוה  תינכתה  תרגסמב  .תומדוק  תוינכתב 
.רויד תודיחי 

תמזוי  ) תירוזאה הצעומה  לש  תימצע )  ) תודגנתה רתיה  ןיבו  תויודגנתה , תואמ  הל  ושגוה  תינכתה , תדקפה  תפוקת  ךלהמב 
: םימעט ינשמ  ןחטש , תא  לידגהלו  "ד ל-80 , חי מ-90  חטשה , אתב  רוידה  תודיחי  רפסמ  תא  ןיטקהל  רתיה  ןיב  השקיב  הב  תינכתה ,)

16/20



תונטק  " תוריד לש  הלודג  תומכ  תועצמאב  הנוכשה  יפוא  יונישל  םורגת  אוהש  יפכ  עצומה  בצמה  תרתוה  יכ  ששחה  ןושארה – 
וניאש יוניבל  ליבוהל  לולע  ןלדוגו  תורידה  רפסמ  יכ  ינשהו –  הירסיק , בושייה  תא  ןייפאמה  רוידה  תודיחי  לדוגל  האוושהב  דואמ "

.יתוכיא

תא לידגהל  שי  תמייקה  תואיצמב  יכ  העבקו  רוידה , תודיחי  רפסמ  םוצמצל  השירדה  תא  התחדו  תודגנתהב , הנד  תיזוחמה  הדעוה 
, תוכזב שגוהש  ררעה , בוסנ  וז  הטלחה  לע  .תורידה  לש  ילמינימ  לדוג  רבדב  הארוהה  תונשל  השירדה  תא  התחד  ןכו  תורידה , עציה 

 . הינבהו ןונכתה  קוחל  ףיעס 110(א ) יפל  רבדב , תעגונה  תימוקמ  תושרל  תינקומה 

תאזו הינבה , ףופיצ  לש  איה  תיצראהו  תיזוחמה  המרב  תוינידמה  "… יכ –  רתיה , ןיב  הטלחהב  הנייצ  םיררעל  הנשמה  תדעו 
, עודיכ היוצמה , תימואל , תיגטרטסא  הרטמ  איהש  ךכ , בקע  רוידה  רקויו  רוידה  רוסחמ  תקוצמ  םע  דדומתהל  הרטמב 

םימייק םיבושיי  ךותב  הינב  לאיצנטופ  םע  חטש  לכ  לוצינ  תבייחמ  ץראב  תמייקה  רוידה  תקוצמ  .רתויב  הובג  ףודעתב 
הנשמה תדעו  . " .תופיפצה תלדגה  ךות  עקרקה  תודותע  לכ  לש  ילמיסקמ  לוצינל  תנווכמ  תיצראה  ןונכתה  תוינידמו 

ידכ תחוורמו , הכומנ  הינבב  הנייפאתהו  םינשה  ךרואל  דואמ  הכומנ  תופיפצב  הנבנ  הירסיק  בושייה  יכ  הדבועב  ןיא  יכ  העבק ,
.תינכדעה תיצראה  תוינידמהמ  בושייה  תא  גירחהל 

רפסמ תלדגהב  רשפאתמה  רבד  םיגוסה , לכמ  רוידה  תודיחי  עציה  תא  לידגהל  שי  תמייקה  תואיצמב   " : הטלחהב ןיוצ  דוע 
לש ינגומוה  ןונכתמ  תוענמיהו  ןווגמ  רויד  עציה  תריציב  תובישח  תמייק  ןכלו  ןלדוג ,  םוצמצו  תינכתב  רוידה  תודיחי 

םירוגמה יוביע  ךרוצל  שרדנ  רבדה  הדומצה ,  םירוגמה  תביבסל  סחיב  הגירח  היהת  הינבה  םא  םגש  ןאכמ , .םיבושיי 
" .עקרקה לש  יבטימ  לוצינו 

החור תרומ  תא  העיבה  הנשמה  תדעוש  ינפל  אל  ופוגל , ררעה  החדנ  הטלחהב , וטרופש  תופסונ  תוביסמו  רומאה , עקר  לע 
לכב ושיגהל  תיאשר  תימוקמ  תושרש  תוכזב , ררעב  רבודמ  םנמא  " הנייצב : הדי , לע  ררעה  תשגה  םצעמו  תררועה  תולהנתהמ 

תוכזב לכשומ  שומיש  תושעל  תוימוקמ … תויושרמ  םג  הפוצמ  תאז  םע  אהי … רשא  ריעזו  יתדוקנ  אהי  אשונו , אשונ 
ךוראה ינונכתה , ךילהה  לש  ךרוצל  אלש  הכראה  ךות  םתעד … הלבקתה  אל  ובש  אשונ  לכ  ונחתפל  איבהל  אלו  רורעל ,
םיררעה לולכמל  תוצקהל  רומא  אוהש  ןמזה  ןובשח  לע  תיצראה , המרב  ררע  דסומ  לע  הדבכה  ךותו  אליממ , בכרומהו 
.ימואלה וא  יזוחמה  רושימב  הכלשה  תולעב  וא  שממ , לש  תובישח  תולעב  תובכרומ , תויגוסב  םיכורכ  םקלחבש  וינפבש ,

לע 10 דמע  תררועה  תדמעל  תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  ןיב  רעפה  תע  ןנד , הרקמב  תאש  רתיב  םירומא  םירבדה  יכ  ןייצנ 
…". הדימ הנק  לכד  אבילא  םיירונימבש  ירונימ  ןיינע  רויד ,)!(  תודיחי 

: תכרעמ תרעה 

, תושר תלבק  אלל  רורעל  הל  הנתינש  תוכזהש  הדעוול  הריעמו  תוירונימ , תויגוסל  וז  האכרע  לצנל  אלש  תארוק  תיצראה  הצעומה 
.הדעונ ןמשל  אלש  תורטמל  הלצנל  ןיא 

אלו לטנ  םיווהמ  םירוגמש  הדבועה  רואל  תוימוקמ , תויושר  לע  לבוקמ  דימת  אל  קשמל  תוריד  תאצוה  לע  קבאמה  יכ  םג , הארנ 
.רבדה תופכלו  דוקיפ  םיתיעל  תחקל  תונוילעה  ןונכתה  תואכרע  תובייח  ןכ  לעו  םהיתויולע , תא  םיבישמ 

 

ררע תוכז  םיקהלו  רוביצל  םוסרפ  בייחל  לוכי  החנמ , יוניב  חפסנמ  הייטס  ךות  רתיה  ןתמ 

' חאו םיבהל  היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  םיבהל נ ' בושיב  ןיעקרקמב  תויוכז  ילעב  ררע 6092/16   : ךילה רפסמו  םש 

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

.םיבהל בושיה  םורד   : סכנה יטרפ     22.12.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

ב"כ ץד ;  רואיל  טיברש , םייח  "ד  הוע הבישמה 1:  ;  ב"כ  רגניז לאומש  דמאח , םאלס  ןיצ , ןור  "ד  הוע  : םיררועה ב"כ  םידדצ : ב"כ ה
.רנרל הריק  ןטרופ , םרבא  "ד  הוע הבישמה 2 :

ונודנ הז , ררע  תרגסמב  .םיבהל  בושייב  ןגומ  רויד  טקיורפל  היינב  רתיהל  השקב  רשאל  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  דגנ  ררעב  ונניינע 
רתיהה תייטסל  תונעטב  תטרופמה , תינכתב  םימגפל  תונעטב  רתיה , ןיב  ןודל , ררעה  תדעו  תוכמסל  תועגונה  תובושח  תויגוס  רפסמ 

.הנורחאה היגוסב  ךא  קוסענ  הז  ריצקתב  .החנמה  יוניבה  חפסנמ  רתיהל  השקבה  תייטסל  תונעטבו  תינכתה  תוארוהמ 
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", יחרזא זכרמ  חטש כ" הרידגה  םוימ 24.12.09 , הרפסמש 5/101/02/16 , םיבהל , בושיב  ראתמ  תינכתש  ןה  הרצקב , ןיינעה  תוביסנ 
.חותיפו יוניב  תינכתל  ףופכב  ןגומ  רוידל  ןכו , םידרשמו  רחסמ  יחטש  םייזכרמ , םייתליהקו  םיירוביצ  םינבמ  תמקהל  שמשי  רשא 

.בושיה יכרצ  "י  פע תוטרופמ  תוינכתב  רדגוי  שומישה  טוריפ  יכ  עבקנ , םאתהב ,

רוידל םחתמ  רשוא  רתיה , ןיב  התרגסמבו , תימוקמה , הדעוה  הרשואש ע"י  , 2022/ רמ תטרופמ 16/ תינכת  המסרופ  םויב 5.1.10 ,
.םיכתח אללו  החנמ  יוניב  חפסנ  ףרוצ  תינכתל  .ןגומ  רויד  "ד  חי תמקה 360  ורתוה  ובש  ןגומ 

רתיהל השקב  ןכו  חותיפו  יוניב  תינכת  תימוקמה  הדעוה  רושיאל  הבישמה 2 )  ) "מ עב ילאירזע  תצובק  השיגה  ראוני 2016 , שדוחב 
ותדמע עיבהל  שיגהל  רוביצל  רשפאל  ןוכנ  יוניבה , תינכתו  רתיהה  תשקב  רושיא  םרט  יכ  הרבס , תימוקמה  הדעוה  .היינבל 

ןכמ רחאלו  יוניבה  תינכת  תימוקמה  הדעוה  תאילמב  הרשוא  תויודגנתה , ושגוה  אלשמ  .רוביצל  העדוה  המסרופ  ךכל  םאתהבו 
.ןיעקרקמה לע  תולחה  תוינכתה  תוארוה  תא  תמאותה  השקבכ  רתיהל  השקבה  תא  יושירה  תושר  הרשיא 

.ררעה שגוה  ולא  תוטלחה  דגנכ 

םאתהב ןכו  דועו )  149 , 112 , 152  ) קוחב םינושה  םיפיעסל  םאתהב  יללכ , ןפואב  התוכמס , תא  ררעה  תדעו  הרקסש  רחאל 
רתיה ןתמ  לש  תוכלשהב  הנד  "מ 317/10) , עע  ) " רפש  " תכלהל םאתהב  רתיה , ןיבו  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  תונושה  תוכלהל 

.החנמ יוניב  חפסנמ  הייטס  ךות 

חפסנמ תיתוהמ  הייטסב  רבודמ  רשאכ  יכ  העבק , ררעה  תדעוו  החנמ , יוניב  חפסנמ  הייטסל  הנעטב  ןודל  התוכמסל  רשקהב 
אלו תיתוהמ  הייטסב  רבודמש  עבקיש  הרקמב  רשאכ  תקדצומ , הייטסב  רבודמ  םאה  ןוחבל  ררעה  תדעו  תכמסומ  החנמ ,

. רפש תכלהל  םאתהב  תינכתה , תוארוהמ  הייטסב  רבודמ  יכ  רובסל  ןתינ  זא  ירה  תקדצומ ,

תדעו הז , ןיינעב  .החנמה  יוניבה  חפסנמ  תוטסל  הנווכה  לש  רוביצל  םוסרפב  ךרוצ  היה  םאה  איה , ןיינעב  הנודנש  תפסונ  הלאש 
ןיעקרקמ ילעבב  וא  בחרה  רוביצב  תילאיצנטופ  העיגפ  וב  שי  רשא  החנמ , יוניב  חפסנמ  יתוהמ  יוניש  יכ  העבק  ררעה 

יפוא יוניש  תויללכ ל" תונעט  תוברל  םיירשפא , םיעגפנ  לש  תונעט  תניחב  ךרוצל  רוביצל  םסרפתהל  בייח  םיכומס ,
אמגוד .יתוהמ  יוניש  קר  אלא  םוסרפ , בייחמ  החנמ  יוניב  חפסנב  יוניש  לכ  אל  יכ  הריהבה  ררעה  תדעוו  תאז , םע  בושייה ."

רבדה זא  יכ  תיתועמשמ , הרתסה  רוצי  רשא  יוניש  שקובמו  ףונ , לש  הרתסה  ענומ  החנמ  יוניב  חפסנש  איה  יתוהמ , יונישל  האבוהש 
.רוביצל יונישה  לש  םוסרפ  בייחי 

תוידועיסה תוקולחמה  תומכב  קסעש  קלח  טעמל  ררעב , ולעוהש  תונעטה  תיברמ  תא  התחד  ררעה  תדעו  ןנד , הרקמה  תוביסנב 
.ןיינעב הטלחהה  אולמ  ארקמל  ארוקה  תא  הנפנו 

: תכרעמ תרעה 

" החנמ  " הלימה .ןיטולחל  שדח  יוניבל  חתפ  הריתומ  לבוקמכ  הניא  החנמכ , יוניב  חפסנ  תרדגה  יכ  רהבומ  הב  הבושח  הטלחה 
תוחפה לכלש  ךכ  .םהיניע  לומל  תינכתה  רושיא  תעב  רוביצה  וארש  המ  הזש  ךכל  סחייתהל  שיו  יוניבה  אהי  הז  יכ  ללככ  התועמשמ 

.רכינ יוניש  שיש  ךרוצה  תדימב  תויודגנתהל  םסרפלו  תומיאתמה  תוביסנב  גורחל  ןתינ  ונמיה  ללכה , תויהל  הז  יוניב  לע 

 

תערכמ המוש  ןתנש  רחאל  עירכמ  יאמש  תוכמס 

' חאו "מ  עב ( 2000  ) ןרופיצ רכיכ  םייתעבג נ ' היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  ררע 85185/12   : ךילה רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה , ילטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו   : האכרע

.רנרל רמת  "ד  וע תררועה : ב"כ     15.12.16 : הטלחהה ןתמ  ךיראת 

התשענש הינפל  ךשמהב  תופסונ , תויגוסל  שרדיהל  עירכמה  יאמשה  לש  ותוכמס  הניה , ררעה  תרגסמב  הלועה  תירקיעה  הלאשה 
.וינפב להנתהש  ךילהה  ידכ  ךות  הלעוה  אל  יכ  קלוח  ןיאש  ןיינעב  השעמלו   , תערכמה ותמוש  הנתינש  רחאל  וילא ,

הניוצ אל  רשא   ) םירוגיפ תיביר  ףוריצב  בויח  תררועה  האיצוה  המושה , הנתינש  רחאלו  תערכמ  המוש  הנתינ  ונינפלש , הרקמב 
איצוה ךכו  הלטביו , םירוגיפה  תיביר  ןיינעב  עירכיש  שקיבו  עירכמה  יאמשל  םושינה  הנפ  םאתהב , םולשת .) תשירד  ףאב  ןכל  םרט 

.םירוגיפה תיביר  תא  אוה  לטיב  ובו  םירוגיפ ," ימולשת  ןיינעב  הטלחה  החבשה , לטיהל  תערכמה  המושל  חפסנ   " עירכמה יאמשה 
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.תוכמס רסוח  לש  םימעטמ  רתיה  ןיב  וז , הטלחה  לע  הררע  םייתעבג , הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה  תררועה ,

עירכמה יאמשה  תא  הכימסמה  ךמסומ , טפשמ  תיב  וא  ררע  תדעו  םעטמ  המיאתמ  הטלחה  הנתינש  אלב  יכ  העבק , ררעה  תדעו 
יאמשהש ירה  ןתנש , תערכמ  המוש  םע  רשקב  וינפל  ךרענש  ךילה  תרגסמב  וינפב  הלעוה  אלש  ףסונ , ןיינעב  הערכה  קינעהל 

ןוידה רשאכ  ןכש , לכ  אל  הלטב , והשלכ  ףסונ  ןיינע  ותוא  םע  רשקב  ןתייש  הטלחה  לכו  ומצע  תעד  לע  וב  ןודל  ךמסומ  וניא  עירכמה 
.וניינעבכ דבלב , דחא  דצ  לש  ותשקבלו  ותעד  לע  ךרענ  ףסונה  ןיינעב 

תועט וא  סומלוק  תועט  לש  ןוקית  הניא  םירוגיפה  תיביר  ןיינעב  עירכמה  יאמשה  לש  ותטלחה  יכ  ונניינעב , ררעה  תדעו  הנייצ  דוע 
ןיינעו ודי , לע  הנתינש  תערכמה  המושל  רבעמ  ןודנש  שדח  ןיינע  אלא , עירכמה , יאמשה  קינעהש  תערכמה  המושב  תינכט 

.םירוגיפ תיבירב  בויחב  ןודל  עירכמ  יאמש  ךמסומ  תערכמ  המוש  תרגסמבש  םגה  םלועמ , וינפב  הלעוה  אלש 

.םירוגיפה תיביר  ןיינעב  עירכמה  יאמשה  תטלחה  תא  הלטיבו  ררעה  תא  ררעה  תדעו  הלביק  ךכשמ ,

תימוקמה הדעוה  יכ  הנושארל  הלגתמ  םושינל  וב  בצמ  םע  םילשהל  ןיא  יכ  ררעה , תדעו  הפיסוה  התטלחהב , רומאה  ףא  לע 
ילבמ הפיסוהו  הז , בויח  דגנכ  טוקנל  לוכי  אוהש  ךילה  תומדב  הפורת  ודיב  ןיא  רשאכ  םיוסמ , דעוממ  םירוגיפ  תיבירב  ותוא  תבייחמ 
בויחה רבדב  תימוקמה  הדעוה  תטלחה  לע  ררע  תשגהל  הכרא  ןתמב  היהת  הז  בצמל  תירשפא  הפורתו  ןכתיי  יכ  תורמסמ , עובקל 

.תיבירב

.תואצוהל וצ  ןתינש  ילבמ  לבקתה  ררעה 

: תכרעמ תרעה 

םילשהלו ןקתל  יאמשל  רשפאל  היה  יוארה  ןמ  אשונה , תוליעי  יפ  לע  םלוא  תואיצמה , תביוחמ  הארנה  לככ  הניה  הטלחהה 
, דחמ תופסונ  תואכרעל  םיפסונ  םיכילה  תשגה  עונמל  תנמ  לע  "ד , ספ ןוקיתל  סחייתמה   81 עס ' תמגודכ  .הבוצק  ןמז  תפוקתב 

.הרשאל םלוא  רומאכ  תרחואמ  הינפ  לע  סונקל  תנמ  לע  תואצוהב  בייחל  רשפאל  םג  ןתינ  ךדיאמ , ןוידה  תויפוסל  ןוצרה  תמועל 

תולצונמ יתלב  הינב  תויוכז  תומייק  וב  סכנ  תחבשה  ענומ  גרוח  שומישל  רתיה  םאה 

קחצי ןורדלק  ןולוח נ ' היינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעווה   85171/13/ לח ררע   : ךילה רפסמו  םש 

.לייא תליג  "ד  וע הדעווה , "ר  וי בכ ' ינפב  ביבא , לת  זוחמ  החבשה , ילטיהו  םייוציפל  ררע  תדעו  האכרע :

.ןייוצ אל   : סכנה יטרפ  טסורפ    תימרכ  "ד  וע תררוע : ב"כ ה     14.8.16 הטלחהה : ןתמ  ךיראת 

רתיהמ האצותכ  החבשה  הלח  אל  הטלחהה , אושנ  ןיעקרקמב  יכ  עבק  רשא  עירכמ  יאמש  תטלחה  לע  הררע  תימוקמה  הדעווה 
.םידלי ןגל  םירוגממ  םינש  לש 5  הפוקתל  םהל  ןתינש  גרוח  שומישל 

יוושב הילע  םייקתהל  הכירצ  ויפל  יסיסב  יאמש  ןורקיעה  רואל  ןחבית  ינמז  גרוח  שומיש  תרתה  ןיגב  החבשה  יכ  העבק  ררעה  תדעו 
ןתינ אל  יכו  ינונכת  עוריאמ  האצותכ  ןיעקרקמה  לש  יביטקייבואה  םכרע  תיילעב  יוטיב  ידיל  האבש  תורשעתה  ונייהד  ןיעקרקמה ,

.סכנהמ תואושת  קרו  ךא  ןוחבל 

ןיב תואושת  תאוושהש  ירה  סכנב , יבטימה  שומישה  תא  הווהמ  ןלוצינ  רשא  תולצונמ , אל  הינב  תויוכז  ובש  שרגמב  רבודמ  רשאכ 
, לשמל ךכ  .גרוחה  שומישה  רושיא  לשב  ישפוחה  קושב  סכנה  ךרע  תיילע  לע  חרכהב  העיבצמ  הניא  םייניב , תפוקתל  םישומיש  ינש 

יתלבה תויוכזה  תא  ידימ  ןפואב  שממל  לוכי  רשא  ריבסה , הנוקש  ירה  ירשפא , וניה  תולצונמ  אלה  תויוכזה  לש  ידימ  שומימ  רשאכ 
אהי אל  דחי –  םג  היחדב  תולצונמ  יתלבה  תויוכזה  שומיממו  םינש  רפסמל  גרוח  שומיש  לש  הביטנרטלאהמ  הובג  ןכרעש  תולצונמ ,

.גרוח שומישל  רתיהה  לשב  קר  ןיעקרקמה  רובע  רתוי  םלשל  ןוכנ 

שומימהמ האצותכ  החבשה  המק  תאז  תורמלו  תולצונמ  אל  הינב  תויוכז  תומייק  םהב  םיבצמ  םימייק  יכ  ררעה , תדעו  הנייצ  דוע 
.גרוחה שומישה  תא  ףידעהל  יביטקייבוא  ץירמת  םייק  רשאכ  וא  תויוכזה  תא  שממל  תיביטקייבוא  העינמ  לש  םיבצמב  ןוגכ  גרוחה ,

.וללה תוירוגטקה  רדגב  לפנ  הרקמה  יכ  עירכמה  יאמשה  לש  המושהמ  הלוע  אל  אנד  ןיינעב 

תוסנכה ןוויה  תטישב  גרוחה , שומישה  רושיא  רחאלש  שדחה , בצמב  סכנה  תא  ךירעה  יאמשה  יכ  העבקו , הדעוה  הפיסוה  דוע 
גרוחה שומישה  יכ  הדבועהו  שרגמב  תולצונמ  יתלבה  תויוכזה  לש  ןכרע  וז , הטיש  יפ  לע  .תותימצל  םידלי  ןגל  שומישל  תוריכש  ימדמ 

תומייקה תולצונמ  יתלבה  הינבה  תויוכז  ריבסה , הנוקה  יניעב  .ןובשחב  ללכ  ואבוה  אל  תותימצל  אלו  םינש  שמחל  אוה  םידלי  ןגל 
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שדחה בצמב  סכנה  לש  וכרע  תניחב  הז , עקר  לע  .םינש  שמחל  גרוח  שומיש  רשוא  סכנבש  הדבועה  םצעמ  תונייאתמ  ןניא  סכנב 
ריבס הנוקש  ןכתיו  ריבסה  הנוקה  ידי  לע  ותכרעה  תאו  סכנה  לש  ובצמ  תא  הנוכנ  תפקשמ  הניא  תותימצל  גרוח  שומיש  סיסב  לע 

.בוצק ןמז  קרפל  ךא  ןלצנל  ןתינ  אלש  תויוכז  וב  סכנ  רובע  םלשל  תואי 

.רומאכ הדי  לע  וניוצש  קנה ' תכרעהו  תניחבל  עירכמה  יאמשל  רזחוי  קיתה  יכ  הדעוה  העבק  רומאה , רואל 

: תכרעמ תרעה 

, תיביטקייבוס אלו  תיביטקייבוא  איה  הייארה  םלוא  החבשה , םהב  שיו  םיילכלכ  םניה  הלקה  וא  גרוח  שומיש  תשקב  יכ  ריבס  ןכא ,
ןיא תורשעתה , אלל  לבא  יוניש  לש  םרוג  שי  רשאכ  הדיצל , החבשה  אלל  תינכתמ  הלקה  םוסרפל  הליבומ  והד  ןאמ  לש  המחגו  היה 

.לטיה לטויש  םוקמ 
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