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 131 לש םיגוס המכ םימייק א"מת ךילהב .לארשיב היינבה קוזיח תא דדועל התרטמש תיתלשממ תינכת הניה 38 א"מת

 132 38/2 א"מתו ,םייקה ןיינבב קוזיח תודובע דגנכ הינב תויוכז תפסוהו תלבק הניהש 38/1 א"מת :רתיה ןיבו םיטקיורפ

 133 .שדח ןיינב תמקהו םייקה ןיינבה לש הסירה תודובע דגנכ הינב תויוכז תפסוהו תלבק הניהש
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 135 םינפ ץופיש לש ךילהבו - 38/1 א"מת לש ךילהב תאצמנש הריד תריכמ

 136 אצמנ סכנהש ידכ ךות ,38/1 א"מת לש ךילהב תאצמנה הדיחיה ותריד תריכמב וגציינש תנמ לע ,ונילא הנפ ינולפ

 137 תעדל ונשקיב .םינפה ץופיש םע ןכו 38 א"מת לש לאיצנטופה םע ותריד תא רוכמל ןיינועמ אוה רשאכ ,ץופישב

 138 ,םיתוריש( הינקתמ לכ הנממ ורקענו ,הקיר הרידה יכ ונל רווחתהו ,םינפה ץופיש תניחבמ הרידה בצמ הזיאב

 139 קוחה יאנתב תדמוע אלו םירוגמל היואר הניא הרידה הזכ בצמב יכ ינולפל ונרבסה .)למשח שי ךא - חבטמו תחלקמ

 140 .חבשה סמב רוטפה תבטה תא לבקי אל ןכלו ,"תחלוגמ" איהו תויה
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 142 םיתוריש ,חבטמ( םיירטנמלאה םינקתמה הב םימייק אלו םירוגמל היואר הניא הרידה ,הרידה תריכמ םויבו לככ

 143 /עקרק תריכמכ הרידה תריכמב ואריש איה תועמשמה .םירוגמ תריד תרדגהל הנוע וניא רכמנה סכנה יזא ,)תחלקמו

 144 .ץופישה עוציב םרטב םירוגמל השמיש הרידהש ףא לעו תורמל - שרגמ
 145 

 146 תריד םינש רפסמ ינפל ושכרש גוז ינבב רבודמ )28079-10-15 ע"ו( המחנו ןיעמ תשרפ תא ןייצל יואר הז רשקהב

 147 םילכב ושמתשהו ,הרקוי תריד םלוה וניאש ילאמינימ ץופישב התריכמל ךומסב התוא וצפיש ,תפטעמ בצמב הרקוי

 148 היואר הרידכ הב ואריש תנמ לע תאזו ,)לוז ריחמב( היטבמאו חבטמ ,םיתוריש תנקתה ךרוצל םילוזו םיטושפ

 149 .ץופישה תסירהב לחה שכורה ,הרידה תשיכר רחאלשכ ,םירוגמל
 150 
 151 חבש סממ רוטפ רתיה ןיב ,קינעה רשא ,קוחל 76 ןוקית ברע ררשש ןידל םאתהב העצוב הרידה תריכמ יכ ,ןיוצי

 152 אל הרידה םא ףא תאזו ואל םא ןיבו הרידב ררוגתה רכומה םא ןיב ,םינש עבראל תחא םירוגמ תריד תריכמב

 153 .ימיטיגל סמ ןונכתב רבודמ ,הז חכונל - התריכמל דע הקיר הדמע אלא םירוגמל ללכ השמיש
 154 

 155 סממ רוטפ תלבק םשל הקיספב ועבקנש םירימחמה םיאנתב ודמעו ולעפ גוזה ינבש הדבועה יכ ,עבקנ ןידה קספב

 156 יכ עבקנ - ץופישה ביט ןיינעל סחיב רשאכ ,םירוגמה תרידל סממ רוטפ ןתמב קקוחמה ןושל תמשגה תא הווהמ ,חבש

 157 וא תוכיא ןבומב "ביט"ל אלו - םירוגמל תשמשמכ הרידה לש הייפואו התילכת ,התוהמל סחייתמ "הביט" חנומה

 158 .ץופישה לש רומיגה תא וא/ו ראפה תמר תא ןובשחב איבהל ךרוצ ןיא ןכלו הינקתמו הירזיבא תמר

 159 
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 161 ןכלו ,)עקרק תשיכרמ הובגה םוכס( םירוגמ תריד לש תוגרדמ יפל השיכר סמ םליש שכורה - תפטעמה בצמל רשאב

 162 תריד התייה התריכמ ברע הצופיש םרט דוע ,הרידה יכ הארנ הקסעה לש תילכלכה התוהמ תא קודבנ םא םג

 163     .םירוגמ
 164 
 165 לכוי אוה םאה ?עקרק הרואכל הווהמו יוניב יוניפ לש ךילהל הסנכנש םירוגמ תריד רוכמל ןיינועמה םדא יבגל המו

 166 ?4 ספוט תלבקל ןיתמיש ילבמ יוניב יוניפ טקיורפ עוציב בלשב דוע סכנה תא שממל ,חבשה סמ תובטהמ תונהיל

 167 לבקל יאכז היה אל יוניב יוניפ ךילהב הסרהנש ותריד תא רוכמל הצר רשא םדא ,םירדסהה קוחב יונישה עצוב םרטב

 168 עבקנ ,םירדסהה קוחב עצובש ןוקיתה תרגסמב .הנבית השדחה הרידהש דע ןיתמהל וילע היהו ,חבש סמב הבטה ללכ

 169 :ןלהל התרדגהל םאתהב םירוגמ תדיחיכ בשחית הסורהה הרידה יכ רתיה ןיב

 170 הב קיזחמה ירוגמל תוברל םירוגמל תשמשמה הרידמ קלח וא הריד הניה  -"םירוגמ תדיחי" רידגמ - טי 49 ףיעס

 171 יפל םחתמה לע הזרכהה ינפל ךומס ,תוחפל תופוצר םייתנש לש הפוקת ךשמב רומאכ םירוגמל השמיש רשאו

 172  .תינוריע תושדחתהל תיתלשממה תושרה קוחל 14 ףיעס
 173 

 174 תריד" תרדגהל גירח עבקנ - 1ול49 - ו 1זכ 49 םיפיעסב םירדסהה קוח תרגסמב השענש שדחה ןוקיתל םאתהב

 175 םירוגמ תרידכ תרכמנה םירוגמה תדיחי תרומת הלבקתהש תיפולח םירוגמ תדיחיל תוכזב וארי ויפל ,"םירוגמ

 176  .חבש סמ ןיינעלו השיכר סמ ןיינעל
 177 

 178 תריכמב חבש סמ תבטהל יאכז היהי הסירהו יוניב יוניפ ךילהב ותריד תא רוכמי רשא הריד לעב ,הז םירבד בצמב

 179 הרידב וארי ןכש ,בטומ יראיניל סמ בושיחב וא חבש סממ רוטפב )התנבנ םרטש ףא לע( תיפולחה םירוגמה תריד

 180 תיפולחה הרידה תיינב םא םג רבכ הסרהנ תירוקמה הרידה םא םג ,ןיינעו רבד לכל םירוגמ תרידכ לבקיש תיפילחה

 181 .טקיורפה ייח לכ ךשמל םירוגמ תרידל בשחית הרידה השעמל .המייתסה םרט
 182 

 183 רוכמי ,)רחא םוקמב היינשהו יוניב יוניפ םחתמב תחא( תוריד 2 לעב רשאכ ,עבטמה לש ינשה דצב יכ ,שיגדהל בושח

 184 חבש סממ רוטפב היינשה הרידה תא רוכמל הצרי ןכמ רחאלו - םזיל יוניבה יוניפ םחתמב תאצמנה ותריד תא

 185 .תוריד 2 -  ב קיזחמכ וב וארי ןיידעו הדיחי הרידל בשחית אל הרידה - רחא םוקמב הרתונש
 186 
 187 הקיקח ןוקית עצוב םרט הז רמאמ תביתכל ןוכנ .יוניב יוניפ טקיורפב הריד יבגל קרו ךא וניה ל"נה ןוקיתה יכ שגדוי

 188 הבטהה ןתנית 38 א"מת טקיורפב הריד יבגלש שיקהל וא/ו קיסהל ןתינ אל ןכ לעו 38 א"מת טקיורפב הריד יבגל

 189  .יוניב יוניפ טקיורפב הרידל הנתינש
 190 

 191 תנמ לע ,הקסעה עוציב םרטב ,םיסימה תושרב המיאתמה הדיחיל שארמ רושיאל השקבב תונפל שי םיפוחד םירקמב

 192  .סמ תנואת עונמל
 193 
 194 הריד ןיינעל םג הרומאה הבטהה תא ליחי רשא ףסונ הקיקח ןוקית אציי הבורקה הפוקתבש תווקל תעכ רתונ

 195 יוניפ ןיב הווש הריזגו שקיה םירצוי רשא םיגצייממ תולקת עונמלו תוקפסה תא ריסהל תנמ לע 38 א"מת טקיורפב

 196   .38 א"מתל יוניב

 197 
 198 .ופוגל הרקמ לכ תקידבו הניחב שרדנו יטפשמ ץועי תווהל ידכ הז רמאמב רומאב ןיא*
 199 
 200 
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 206 
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 208 םייעוצקמ םירזוח/הנשמ תקיקח/הקיקח ינוכדע

 209 
 210  הקיתעה ריעה תינכת - הינבהו ןונכתה קוחל 78 -ו 77 םיפיעס יפל םיאנת ףקות תכראה רבדב העדוה - עבש ראב

 211 
 212 םיאנתה ףקות תכראה רבדב העדוה הרסמנ ,היינבהו ןונכתה קוחל 78 -ו 77 םיפיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 213 רפסמ תינכת םוחתב עקרק תקולח לש טירשת רושיא וא/ו עקרקב שומישל םירתיה וא/ו היינב רתיה ונתניי םהיפלש

 214 .עבש ראבב הקיתעה ריעב 605-0614180
 215 

 216 םיצירמת תעיבק ,חותיפו רומיש תוארוהו היינב ירתיה תאצוהל םיאנת תעיבק ,רתיה ןיב ,הניה תינכותה תרטמ

 217 רומישל םירתאו םינבמ רומישל םילכו תוארוה ,תונורקע תעיבק ,היינב תויוכז דוינל םינונגנמו םינבמה רומישל

 218 .הקיתעה ריעה םוחתב
 219 

 220 לש לוחכה וקה םוחתב םילולכה םימחתמלו םינבמל היינב ירתיה תאצוהל םיאנת ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 221 וא היינב ירתיה ונתניי אל :העדוהה םוחתב םילולכה םיחטשב היינבהו ןונכתה קוחל 78 ףיעס יפ לע ,תינכתה

 222 רשאל וא םירתיה איצוהל תיאשר אהת תימוקמה הדעוה ,םלוא .העדוהה םוחתב רומישל םירתאו םינבמל הסירהל

 223 .העדוהב םיטרופמה םיאנתל ףופכב ,תרשואמ תינכת יפל הקולחו דוחיא יטירשת
 224 

 225 ,רומישה יכרעב םיעגופ םניאש םיימינפ םיקוזיח תפולח טעמל 38 א"מת חוכמ היינב ירתיה תאצוה רתות אל ,ףסונב

 226 ,רומישל םינבמהו םירתאה תמישרב לולכה הנבמ םוקמב רחא וא/ו שדח הנבמ תמקהל היינב רתיה לכ ןתניי אלו

 227 .ןידכ היינב רתיה אלל סרהנ רשא

 228 

 229  הסרובה םחתמל ראתמ תינכת - 0379776-506 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןג תמר
 230 

 231 תמרב 506-0379776 רפסמ תימוקמ ראתמ תינכת הרשוא ,הינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 232 .ןג
 233 

 234 ,הקוסעתל םישומיש לולכי רשא ינילופורטמ ר"עמכ "הסרובה" םחתמ תעיבק ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 235 רוזאכ וחותיפו םחתמב םישומיש בוריעל דודיע ךות ,םירוגמו םיטנדוטס תונועמ ,תואנולמ ,תוריית ,תוברת ,רחסמ

 236 .יאנפו יוליב ,תוברת
 237 

 238 3.7 לש ללוכ היינב תויוכז לס תעיבק :תוטרופמ תוינכת לש רושיאו הנכהל תוארוה ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 239 היינב – םימחתמ 4 -ל תינכתב חטשה יאת תקולחב היינב ףקיה תעיבק ,םייעקרק לע תורישו ירקיע ר"מ ןוילימ

 240 לע הלעי אל םירוגמה ףקיהש ןפואב םישומיש ליהמת תרדגה ,יוניב יוניפו תימקרמ היינב ,ההובג היינב ,דואמ ההובג

 241 .םיטנדוטס תונועמב םירדח 500 דעו םידחוימ םירוגמ תודיחי 400 ,ןולמ ירדח 1,500 דע ,רויד תודיחי 1,750
 242 

 243 לכב תויברימ תויוכזו סיסבה תויוכז תרדגהו םחתמ גוס לכל היינבה תויוכזו םיהבגה תא תעבוק תינכתה ,ןכ ומכ

 244 ירתיה ןתמל תוטרופמ תוארוהו ,ןונכתה דסומ תעד לוקיש יפ לע תוטרופמ תוינכתב ועבקיי רשא ,םחתמו םחתמ גוס

 245  .ךרד דועיי םוחתל תחתמ םיירוביצ םינוינח תמקהל היינב

 246 

 247  הילצרה ברעמ - םורד עבור - 0396994-504 'סמ תינללוכ תינכת רושיא רבדב העדוה - הילצרה
 248 

 249 .הילצרהב 504-0396994 'סמ תינללוכ תינכת הרשוא ,הינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה
 250 

 251 ,םירוגמ ללוכה הילצרה ריעל שדח ינוריע עבור תמקהל תינונכת תרגסמ תריצי ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 252 .םינוש םיחותפ םיחטשו רוביצ יחטש ,תואנולמ ,רחסמו הקוסעת
 253 
 254 

-ב וז תינכת חכמ תוידיתע תוטרופ תוינכת תנכהל תויחנהו תוארוה ,עקרקה דועיי יוניש רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה 255 

 256 יחטש תעיבק ,היינב ירתיה תאצוהל םיאנתו ילכירדא חותיפו בוציע תוינכת תנכהל תוארוה תוברל ,ןונכת ימחתמ3



 
 

 

 257 חוכמ םייסדנה םינקתמו תויתשת תמקהל תויחנהו תוארוהו היינב ירתיה ןתמל תוארוה ,םינושה םישומישל היינב

 258 .ינוריעה ףוחה קראפ חותיפל תוארוה ןכו ,וז תינכת

 259 

 260  תינוריע תושדחתה ,יניס עצבמ - 0858993-505 'סמ תטרופמ ראתמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - ןולוח
 261 

 262 ןולוחב 505-0858993 'סמ תטרופמ ראתמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 263 ידועיי תעיבק ,הקולחו דוחיא תללוכה יוניב יוניפל תינוריע תושדחתה תינכת תריצי ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 264 ימחתמ ינש תינכתב ,ןכ ומכ .ד"חי 381 תועצומו לכה ךס רויד תודיחי 84 תומייק .דועו םירוגמל תויוכז ,עקרק

 265 רויד תודיחי תפסות תעצומ שומימה ימחתממ דחא לכב רשא ,יניס עצבמ בוחרל םורדמו ןופצמ םייאמצע שומימ

 266 .םיירוביצ םישרגמו םיחותפ םיחטש תפסות ,תילדגמ היינבו ימקרמ יוניב לש בולישב
 267 

 268 תיזח ןומיס ,יוניב יונפ תינכת תרגסמב םינבמ תסירהל תוארוה ,םישומישו עקרק ידועיי ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 269 היינבל יוניב תוארוה ,עקרקל תחתמו לעמ ילאמיסקמ תומוק רפסמו הבוג ,ןיינב יווק ,היינב תויוכז ,תירחסמ

 270 אלל הקולחו דוחיאל תוארוהו ,םינובמ רוביצ יחטשו תירחסמ תיזח תללוכה תילדגמ היינבו ימקרמ יוניב תבלושמ

 271  .םילעבה תמכסה
 272 

 273 וקסר םחתמ יוניב יוניפ תינכת - 0892729-302 'סמ תטרופמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - הרדח
 274 

 275 
 276 בוחר ןיב ,302-0892729 'סמ תטרופמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 277 .הרדחב חרזממ תואלקחה דרשמ םחתמו ,ברעממ קנרפ ,םורדמ ינועמש
 278 

 279 .וקסר יוניב יוניפ םחתמל תויחנה תעיבקו היינב יחטש ,רויד תודיחי תפסות ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ
 280 

 281 ,רחסמ ,םירוגמ םיללוכה םישדח םיניינב תמקהו םימייק םינבמ תסירהל תוארוה ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 282 ינבמו םירוגמ ,הקוסעתו רחסמ םירוגמל םיברועמ עקרק דועיי תעיבק ,רויד תודיחי תפסות ,רוביצ ינבמו הקוסעת

 283  .הקולחו דוחיאו היינב ירתיה תאצוהל םיאנת תעיבק ,םיכרדו תינוריע רכיכ ,פ"צש ,רוביצ

 284 

 285 ראבה יתב רומיש -"תוראייב" - 0584706-507 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת רושיא רבדב העדוה - ופי-ביבא לת
 286 

 287 לתב 507-0584706 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת הרשוא ,היינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 288 .ופי-ביבא
 289 

 290 תעיבק ,יתוברתה ךרעה רומישל ףונמכ םשומימל םיאנתו רומיש תוארוה תעיבק ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 291 .תינכתה םושייל םישרדנה םינונגנמ תמקהו )ראבה יתב( תוראייבה רומישו םוקישל םיצירמת

 292 

 293 םיאנת ,רומישו הקוזחתל םיצירמת ,םגוויסו םמוקימ ,רומישל )ראבה יתב( תוראייב ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 294 םירוזא ,תוראייבה רומישל תוטרופמ תוינכת םודיקל תוארוה ,רומישל הנבממ היינב תויוכז תרבעהל םיפקיהו

 295 .רומישה שומימ םשל תינכתב חטשה יאתמ קלחב עקרקה ידועיי ךרעמ יונישו דיתעב הקולחו דוחיאל

 296 
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 305 הקיספ ינוכדע

 306 תונשרפו העקפה
 307 
 308 

 309 תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב :האכרע 'חאו ופי-ביבא לת תייריע 'נ ריית תירגרמ 1359/20 א"ע :ךילהה רפסמ

-ו 1 תוקלח :ןיעקרקמה יטרפ .טחוש 'שו ףפוקסורג 'ע ,תימע 'י םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ 310 

 311 .רעגמ ןרילאו לטזפ ימע ד"הוע :תובישמה כ"ב .21.2.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת  .ופיב ,7015 שוגב 4

 312 
 313 תוכמס חוכמ ,תאז .4 הקלחל 2008 תנשבו 1 הקלחל 1989 תנשב העקפה העדוה המסרפ ,ביבא לת תייריע ,הבישמה

 314 1956 תנשל 1 'סמ ןוקית ,479 םירע ןיינב תינכת"ל םאתהבו ,הינבהו ןונכתה קוחל 190-ו 189 םיפיעס יפל הייריעה

 315 .1958 תנשב םימוסרפה טוקליב המסרופ הרושיא לע העדוהש ,"ופי ראתמ תינכת לש
 316 

 317 התנפ ,םינש תורשע ךשמב הדעסמ הליעפה הב ןיעקרקמב הקזחה תא רוסמל הבריס תרערעמהשמו 2011 תנשב

 318 תיב .)"8 ףיעס" - ןלהל( 1943 ,)רוביצ יכרצל השיכר( תועקרקה תדוקפל 8 ףיעס יפל הנעבותב טפשמה תיבל היריעה

 319 .רוערעה ןאכמ .ןיעקרקמב הקזחה תא היריעה ידיל רוסמל תרערעמל הרוהו הנעבותה תא לביק יזוחמה טפשמה

 320 העבוהש הבחרה השיגה םושיי ךות ,העקפהה תויקוח דגנכ ןועטל ,הפיקע הפיקת תועצמאב ,השקיב תרערעמה

 321  .יתדימ אל ןפואב ןיינקל התוכז העגפנ היפל )119/01 א"ע(  "סנוקא ןיינע"ב
 322 

 323 ,ועקפוה החוכמ תינכתב פ"צש דועיב ונמוס רשא ,ןיעקרקמה תעקפה יכ עבקו הנעטה תא החד טפשמה תיב

 324 תמשגה ךרוצל ןיעקרקמה קמוע שרדנ אל םש ,סנוקא ןיינעל דוגינב תאזו ,תינכתה תרטמ תמשגה ךרוצל תשרדנ

 325 לע רוערע תרגסמב הניא העקפהל תויפולח תויורשפא תניחב רבדב הנעט יכ טפשמה תיב עבק דוע .תינכתה תרטמ

 326 ןיא  ,הגויסו הז ןיינעב הקיספה תריקס ךותו תוביסנה חכונל יכ טפשמה תיב עבק ,ףסונב .הדוקפל 8 ףיעס יפל וצ

 327 יכ שיגדה טפשמה תיב ףוסבל .הלוטיב תא קידצמש ןפואב העקפהה תרטמ תא החנז הייריעה יכ ונניינעב קיסהל

 328  .יפסכה רושימב תרערעמה תונעטמ עורגל ידכ 8 ףיעס יפל ךילהב ןיא

 329 

 330 .החדנ רוערעה ,ליעל רומאה רואלו ןכ לע
 331 

 332 :תכרעמ תרעה
            333 

 334 תמצמצמה השיגה .8 ףיעס חוכמ ,הקזח תסיפתל וצ ןתמל גירחל תושיג יתש הז ןיד קספב גיצה טפשמה תיב

 335 הבחרה השיגהו ,8 ףיעס יפל וצ ןתני אל םיגירחו םידחוימ םירקמב קר היפל ,רסיק 3092/01 א"ערב העבקנש

 336 תיב .הקזחה תסיפתל וצ ןתני אל – העקפהב "םייסיסבו םיישרוש" םימגפ לש הרקמב היפל ,סנוקא ןיינעב העבקנש

 337 תרערעמה ידיב הלע אל – סנוקא ןיינע ינחבמ יפ לע םג ןכש ,תושיגה יתש ןיב עירכהל הז ןיד קספב םג ענמנ טפשמה

 338 ןייצל שי תאז םע ,החותפ ןיידע תקולחמב הערכהה הרתונ ךכב  .העקפהב "םייסיסבו םיישרוש" םימגפ לע עיבצהל

 339  .תכרעמה יניעב תיתייעב הניה ,הלטוב אל וז םא םג ,הנש 70 ינפל תירוטסיה תינכת סיסב לע םויכ העקפה יכ
 340 

                                                341 

 342 יואר רכש
 343 

 344 טפשמה תיב :האכרע 'חאו ןודגז ןימינב 'נ מ"עב ןורשב תועקשהו תומזי רוד 17-11-70637 א"ת :ךילהה רפסמ

 345 ךיראת .דנומ-לת בושייה םוחתב חטש :ןיעקרקמה יטרפ .ןורב ץיבוניבר סיריא תטפושה 'בכ ינפב ,דול-זכרמ יזוחמה

 346 .ןייטשדלפ ינורו ןהכ תימע ,ןהכ ןנור ד"הוע :םיעבתנה כ"ב .7.2.2022 :ןידה קספ ןתמ

 347 
 348 אלו רשוע תיישע תליע חכמ ,ןיעקרקמב תויוכז ילעב תאמ תעבותל יואר רכש םולשתל תיפסכ העיבתב ןניקסע

 349 תעבותה םע ורשקתה אלש( םיעבתנה לש םתורשעתהו ,ןונכתה יכילה םודיקל תעבותה תולועפ ןיגב ,טפשמב

 350 .ךכמ האצותכ ,)םכסהב
 351 



 
 

 

 352 חטשב ,דנומ-לת בושייה םוחתב חטש לע ,'94 תנשב םזיה ידי לע םימדוקמ תויהל ולחה רשא ןונכת יכילהב רבודמ

 353 תרגסמב .ןיעקרקמב תויוכזה ילעב תיברמ םע םימכסהב ותעשב הרשקתה תעבותה .יאלקח דועייב םנוד 235-כ לש

 354 ףקותל הסנכנו הרשוא ,2012 תנשב .תעה אובב תויוכזה ילעבמ לבקתש םולשתה תא הרידסה ףא םימכסהה

 355 ,דועייה יוניש רשואש רחאל .ד"חי 885 םיללוכה ,םירוגמל יאלקחמ ןיעקרקמה דועיי יוניש תללוכה ,תינכתה

 356 .התדובע ןיגב החרט רכש םולשתל השירדב ,)םימכסה לע המותח התיה אל םמיעש( םיעבתנל התנפ תעבותה

 357 

 358 תורושקה תויולעה לכב האשנש וז איה יכ ,ןיעקרקמה לש דועייה יונישל האיבהש איה יכ ,רתיה ןיב הנעט תעבותה

 359 ושגוהש תוריתע תוברל םייטפשמה םיכילהל דצ התייהו םינוש םייטפשמ םיניינעב הלפיט ףאו ,תינכותה םודיקב

 360 לומ הלעפ יכ הנעט תעבותה .םייטפשמ םיצעויו עוצקמ ישנא ךכ ךרוצל הרכשו דועייה יוניש ךילה םע רשקב

 361 םג תאזו ,םינושה ןיעקרקמה ילעב לש םינושה םיסרטניאל הנעמ קפסל ןויסינב ,םיירוביצ םיפוגו תודסומ ,תויושרה

 362 תויעבב לפטל תעבותה השרדנ ,תינכותב לופיטה ךלהמב יכ ןכו ,ןיינעב תויושרה דצמ ולעש תושירדל בל םישב

 363 לש היגוס םע םג דדומתהל השרדנ ,דועו דנומ לתל "בא תינכות" תריצי םדקל תאז ללכבו ,תובכרומו תודחוימ

 364 .ןהב לפטל הצלאנ תעבותה רשא תינכותל תובר תויודגנתה ושגוה יכו ,תוצעומ ןיב םיחטש תפלחה

 365 

 366 קיפהל תנמ לע התוליעפ לע וכמתסה ףא םהו תעבותה לש התוליעפ לע בטיה ועדי םיעבתנה יכ ,תעבותה הנעט דוע

 367 ןיב ןיאש ףא לע ,וז םתורשעתה ןיגב יואר רכש הל םלשל םהילע ןכלו ,ןיעקרקמה ךרע תיילעמ האצותכ ישיא חוור

 368 .טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליע חכמ תאזו ,םכסה םידדצה

 369 

 370 האצותכ םיעבתנה לש תורשעתהה ולא תוביסנב םאה הלאשב ןדו ,וינפב וגצוהש תויארה תא ןחב טפשמה תיב

 371 .תעבותה ןובשח לע טפשמב אלו רשוע תיישע הווהמ תינכותה רושיא רחאל ןיעקרקמה ךרע תיילעמ

 372 םודיקל לעפש ימ םאה הלאשל סחיב תונוש תומגמ אוצמל ןתינ הקיספב יכ טפשמה תיב ןייצ ,ןידה קספ תרגסמב

 373 אל םמע( ןיעקרקמה ילעבמ יואר רכשל יאכז ,ןיעקרקמה יווש תא תולעמה תוטרופמ תוינכת וא ראתמ תוינכת

 374 טפשמה תיב ידי לע הערכוה םרט ,וז תינורקע היגוס .ךכמ האצותכ הלע םהלש ןיעקרקמה ךרעש )הזוחב רשקתה

 375 .ןוילעה

 376 

 377 ,הבר הדימב ,היולת הערכהה רבד לש ופוסב יכ הארנ ,תונוש תויסיסב תושיג ןנשיש םגה יכ ןייצ טפשמה תיב

 378 ןמזב ושענש תולועפל עדומ היה האנהה תבוט תא לביקש ימ המכ דע הלאשה תלאשנ ,לשמל ךכ .הרקמה תוביסנב

 379 ,תוליעפל תודגנתה עיבה םאה ;ולש םיסרטניאה תא םדקל תנמ לע עוצקמה לעבב ליעפ ןפואב רזענ ףא ילואו ,תמא

 380 .דועו הל עדומ ןכא היהש לככ

 381 

 382 עובקל רשפאמה ,היינבהו ןונכתה קוחל 69 ףיעסב םייקה רדסהה לע תעדה תא תתל שי יכ טפשמה תיב ןייצ ,ןכ ומכ

 383 לע דמעו ,תינכתה תנכה לע ולמעש עוצקמה ילעב לש םרכשב תאשל ןיעקרקמה ילעב תא תובייחמש תינכתב תוארוה

 384  .הז ןיינעב הארוה תינכתב הללכנ אל ,ונניינעב יכ ךכ

 385 

 386 לכ ומכ יכ טפשמה תיב עבק ,ןיעקרקמ תחבשהל לועפל םירחובו ,תעבותה תמגודכ ,תויוכז ילעב םניאש ימל רשאב

 387 יפכ רכשל תואכז םוקת םג זאו ךכ ךרוצל םכסהב ומיע רשקתהל הילע ,ללככ ,רחאל ויתוריש תא עיצמש ימ

 388 ןיעקרקמה ילעב םייושע תשרופמ המכסה רדעהב ףא תומיוסמ תוביסנב יכ טפשמה תיב ןייצ ,תאז םע .םכסוהש

 389  .טפשמב אלו רשוע תיישע לש הליע חכמ יואר רכש םולשתב בוחל וחבשוהש

 390 

 391 ,םיעבתנה ןמ םולשת לבקל הייפיצ התייה אל תעבותל היפל םיעבתנה לש תיתדבועה הנעטה תא לביק טפשמה תיב

 392 יכ ןועטל השקתי ,ךכל הוותה ןידהש תרגסמב ,תויוכז ילעבמ רכשל ותשירד תא ןגיע אל רשא םזי יכ ריהבהו

 393 .םהילא הנפ אל רשאכ טרפב ,ןידכ אלש איה תויוכזה ילעב לש תורשעתהה



 
 

 

 394 תוריש תתל שקבמש ימ יכ איה ,םויסה תדוקנ ףא הז הרקמבו אצומה תדוקנ" :ךכ טפשמה תיב ןייצ ,םוכיסל

 395 ןהבש תוביסנב .םולשת ןרובע שורדל ןכמ רחאלו האנה תובוט "תופכל" ןיאו םכסהב ומע רשקתהל ךירצ ורבחל

 396 ,תואצוהב תאשל תויוכזה ילעב לע אהי ןהיפל תוארוה תינכותב הללכ אל רשאכ ,םיעבתנל התנפ אל ללכ תעבותה

 397 לבקל התע תשקבמו תויוכזה ילעב תיברמ םע רשקתהש ירחסמ םרוג אלא ,תויוכז תלעב הנניא המצעב איה רשאכ

 398 ,היתוריש ןיגב המיע ורשקתהש תויוכזה ילעב רתי םע םכסומה הרכש תא המכיסש רחאלו ,םיעבתנהמ ףא רכש

 399 םלשל םיעבתנה תא םיבייחמ טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ןהבש תוביסנב רבודמ יכ רמול ןתינ יכ הרובס ינניא

 400 ".הדי לע שקובמכ ,םוזיי ימד תעבותל

 401 .העיבתה התחדנ ,םיפסונ םימעטמו רומאה רואל

 402   :תכרעמ תרעה

 403 ךרואל ונתינש ,םייזוחמה טפשמה יתב לש תונוש תוקיספ לש תרשרשב הילוח דוע הווהמ ,ליעל ונקסע ובש ןידה קספ

 404 אלו רשוע תיישע תליע חכמ יואר רכשל תואכז לש תינורקעה היגוסל םינוש םימושייו תושיג םיגיצמו ,םינשה

 405 .הרקמ ותוא לש תויטרקנוקה ויתוביסנ יפל ,טפשמב

 406 
 407 וב .1/03/2022 םוימ 151 רפסמ ןולעב םסרופש רמאמ תרגסמב ,הנורחאל ונידי לע ןודנו רקסנש בכרומ אשונב רבודמ

 408 ועפשוה רשא ,וז תינורקע היגוסב טפשמה יתב לש תונושה תוקיספה תאו ,תויטנוולרה ןידה תוארוה תא ונרקס

 409 ונעצה ןכו ,ןוילעה טפשמה תיב לש תבייחמ הכלה רדעהב ,הרקמ לכ לש תויטרקנוקה ויתוביסנמ תובר רומאכ

 410 .דעומ דועבמ ,הז טביהב םהידעצ תא הנובתב לכלכל דציכ ,ןונכת םודיקל םילעופה םימזיל םיישעמ תונורתפ
 411 
 412 תא ןתינה לככ בחר ןפואב רידגהלו תואצוהב תופתתשה לש תינכתב ףיעס תללכה לע דומעל שי קפס אלל יכ ןיוצי

 413 .היבגה יכרד תאו תואצוהה תניחב ךרד

 414 

 415 תוכמס לש הלאש
 416 

 417 הנבי ןג הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ מ"עב ן"לדנב תומזיו םיסכנ רוצנמ 21-07-1067 ררע :ךילהה רפסמ

 418 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .םייח ןבא בירי ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,זכרמ זוחמ הינבו ןונכתל תיזוחמ ררע תדעו :האכרע

 419  .קנרטספ קחצי ד"וע :תררועה כ"ב .15.12.21 :הטלחהה ןתמ ךיראת .הנבי ןג ,557 שוגב 602
 420 
 421 

 422 יכ םיררועה ונעט רתיה ןיב .הנבי ןגב ידועיס תובא תיב תמקהל יוניב תינכות תימוקמ הדעוו תייחדב קסוע ןנד ררעה

 423 הביבסה יפואמ תומלעתה ךות ,)NIMBY )NOT IN MY BACK YARD תשיג תאטבמ תימוקמה הדעווה תטלחה

 424 םידועייה תא תטרפמו רוביצ יניינב חטשל שרגמה תא תדעיימ תינכותה דועו תאז .םייטרפ םיתבב תנייפואמה

 425 םיעובקה םידועייהמ קלח וניא תובא תיב םלוא ,דועו רפס תיב ,םילוח תיב ,תסנכ תיב רתיה ןיב ונמיה םירזגנה

 426   .תינכתב

 427 

 428 תייחד ןיגב ררע תוכז ןיינעה תוביסנב המק םאה ,תיניינעה התוכמס תלאש ררעה תדעו לש החתפל ודמע רתיה ןיב

 429 הרדגהל הנוע "ידועיס תובא תיב" םאה הלאשה הנחבנ םירבד לש םפוגלשכ ,תימוקמה הדעווה ידי לע יוניב תינכות

 430 .ןיעקרקמל תיטנוולרה תינכתל סחייתהב "ירוביצ ןיינב" לש

 431 

 432 הרושיא ןיפוליחל וא תינכות תייחד ןיגב ררע שיגהל ןתינ היינבהו ןונכתה קוחל 112 ףיעס חוכמ יכ העבק ררעה תדעו

 433 יושיר תושר וא תימוקמ הדעוו בוריס לשב ררע שיגהל ןתינ היינבהו ןונכתה קוחל )א(152 ףיעס חוכמו ,תינכות לש

 434 תוחדל תימוקמה הדעווה תצלמהל רבוע תיזוחמ הדעוו תוכמסב תינכותב רבודמ רשאכ ,םלוא .היינב ירתיה ןתמל

 435 .תימוקמה הדעווה תצלמה דגנכ תיזוחמה הדעווה ינפב הגשה שיגהל שי יכ עבוק )ג(62 'ס תינכות רשאל וא

 436 



 
 

 

 437 תוחדל וא רשאל הטלחה לע היינבהו ןונכתה קוחל 112 'סל םאתהב ררע תשגהל  תוכז ןיא יכ העבק ררעה תדעוו

 438 )ג(62 'סל םאתהב תיזוחמה הדעוול הגשה שיגהל ןתינ הילעש( ,תירוטוטטס תינכתב רבודמ ןיא ןכש ,יוניב תינכת

 439 תינכת תא תוחדל תימוקמה הדעווה לש הטלחה ןכש לבקתהל ררעה ןיד ןנד הרקמב םלוא ,)הינבהו ןונכתה קוחל

 440 תינכותה תובקעב הנכוהש יוניב תינכות התוא יפל הינב רתיהל השקבל בוריסב התוהמו השרוש ,יוניבה

 441 השקב תייחד הניינעש )א(152 'ס חוכמ ררעה תדעוול הנותנ ןודל תוכמסה ןכלו ,ןיעקרקמב הלחה תירוטוטטסה

 442 .הינב רתיהל

 443 

 444 חכונל תאז .תינכת םאות שומיש ונניינעב וניה תובא תיבל שומיש יכ ררעה תדעו העבק העירכה תקולחמה לש הפוגל

 445 ,יערא שומיש ןיבו ליגר שומיש ןיב שמשל םאתוה וא הנבנש וא - שמשמה ןינב"כ תינכתב "ירוביצ ןינב" תרדגה

 446 תיב ,םיחרוא תסנכה תיב ,םילוח תיבכ וא ,רחא ירובצ ןחלופ םוקמ לכ וא תסנכ תיב ,דגסמ ,הלפק ,היסנככ

 447 ,תואצרה םלוא ,םיפשנ םלוא ,םיטרצנוק םלוא ,עונלוק ,ןורטאית ,תירובצ הירפס ,שרדמ תיב ,רפס-תיב ,הנפלוא

 448 לע ןכו ,"הלאב אצויכ רוביצ יכרצ" אפיסה סיסב לע ."הלאב אצויכ רוביצ יכרצל וא תופיסא םוקמ ,תוכורעת םלוא

 449 היגולנא יפ לע המישרב הרכזוה אלש תילכת יבגל טילחהל תימוקמה הדעווה תא הכימסמה תינכתב הארוה סיסב

 450 דסומב רבודמ ,שממ "םילוח תיב"ב רבודמ ןיא םא םגש ירה ,"תואירב תודסומ" םג תוללוכה ,תורתומה תוילכתל

 451 תוידועיס תודיחי םיללוכה תודסומ יכ ןיוצ ףסונב .רשפאל הדעונ תינכתהש "תואירב דסומ" לש בחרה ןבומב ללכנה

 452 .תועקפה וניינעש הינבהו ןונכתה קוחל 188 ףיעס ןיינעל םירגומה רוביצה יכרצב םיללכנ םישישקל
 453 

 454 :תכרעמ תרעה

 455 ןונכתה קוחל 152 ףיעס יפל ררע שיגהל םיררועה ויה םיאכז הינב רתיהל השקב לש תרגסמב יוניבה תינכת השגוהשמ

 456  .הינבהו

 457 ררעהש ונייצש ךכב םיררועה וגש יכ התנעט תולעהלמ ענמית תימוקמה הדעווה יכ ונתעדל היה יואר ,ךכמ הרתי

 458 המצע תימוקמה הדעווה תעדוהמ םירבדה ינפ לע העבנ רשא תועט ,הינבהו ןונכתה קוחל 112 ףיעסל םאתהב שגומ

 459 רומאה .הינבהו ןונכתה קוחל 112 ףיעס יפל רורעל ןתינ התוכמסב תינכת יבגל התטלחה לע היפלו םיררועל הרסמנש

 460 קוחל 5 ףיעס תארוה עקר לע ראשה ןיב ,תימוקמה הדעווה תעדוה לע ךמתסהל ויה םיאכז םיררועהו ,ונתעדל ןוכנ

 461 וא ררעל הנותנ רוביצה דבוע לש הטלחה התיה" היפלו 1958-ט"ישת ,)תוקמנהו תוטלחה( להנימה ירדס ןוקיתל

 462 וא ררעה תוכז לע ,רוערעה תא וא ררעה תא שיגהל יאכזה םדאל בתכב רוביצה דבוע עידוי ,קוקיח יפ לע רוערעל

 463 ."קוקיחב ועבקנש הדימב םהידעומו םתשגה יכרד לעו רוערעה
 464 

 465 רכינ דספה
 466 

 467 ינפב ,הווקת חתפב םולשה טפשמ תיב :האכרע 'חאו איבל יבא 'נ 'חאו רמיש ירוא 18-11-33584 א"ת :ךילהה רפסמ

 468 ךיראת .הווקת חתפ ,תורדתסהה בוחר ,6383 שוגב 175 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .לג-יקסנישקול רימא טפושה 'בכ

 469  .בוש דוד ד"וע :םיעבתנה כ"ב .2.2022.13 :ןידה קספ ןתמ
 470 

 471 
 472 לש םילעבה ,םיעבתנה דגנ םהב ףותישה קוריפל העיבת ושיגהו ןיעקרקמב תויוכזהמ 77% לש םילעב םניה םיעבותה

 473 .ןיעקרקמהמ 23% תרתי

 474 

 475 תמקה םדקל םיעבותה תפיאש הגצוה ןכ .ולצונ ןיעקרקמל תונקומה הינבה תויוכזמ ןטק קלח קר ,םיעבותה תדמעל

 476 .ךומסה שרגמב םקוהש לדגמל המודב ,ןיעקרקמב לדגמ

 477 

 478 ועבקנש םיגירחה םימייקתמ יכ םיעבותה ונעט ,ןיינעל תועגונה תוביסנה רתי ןיבו ,רומאכ ןיעקרקמה תונוכת ןתניהב

 479 םעטהמ ,ףתושמ תיב םושיר לש ךרדב וא ןיעב הקולח לש ךרדב ףותישה קוריפמ תוענמיה םיקידצמה הקיספב



 
 

 

 480 קוריפל םיעבותה ורתע ךכיפל .הינבה תויוכז תא שממל העינמה לשב "רכינ דספה"ל ומרגי ולא קוריפ יכרדש

 481 .הריכמ לש ךרדב ףותישה

 482 

 483 לע אצמנ אל ,תרחא ךרדב ףותישה קוריפל דגנכש העיבת רדעהבו ,השגוהש יפכ העיבתה תייחד לע הרוה טפשמה תיב

 484 .ונכ לע ןיעקרקמב ףותישה רתונ ךילהה םותב - ירק ,שקבתה אלש דעס ןתיל ודי

 485 קוריפ היהי הקולחל םינתינה ןיעקרקמב"ש עבוק ןיעקרקמה קוחל 39 ףיעסש ךכב וניד קספ תא קמינ טפשמה תיב

 486 ,הילע הנגההו ןיינקה תוכז לש דחוימה הדמעממ תעבונ קוריפה ךרד לש וז הפדעה ."ןיעב הקולח לש ךרדב ףותישה

 487 היהש עקרקה ןמ קלחב ולו קיזחהלו ךישמהל םדא לש ונוצרל דובכב סחייתמ קוחה" ,ןוילעה טפשמה תיב ןושלבו

 488 םושיר ידי לע ףותיש קוריפ םג ,טפשמה תיב ריבסה ,המודב )יעדומ 'נ ץיבלדיר 1017/97 א"ער( "םיקלחב הב ףתוש

 489 ,הקיקחה תרטמ תא תרשמ ,)הינב תויוכזבו ףתושמה שוכרב( םילעבה ןיב םיוסמ ףותיש ריתומש םגה ,ףתושמ תיב

 490 תויוכזה רועישל םאתהב תומייקה תודיחיב תולעבה תדרפה ךות ,רמשנ םמצע ןיעקרקמב םילעבה לש םניינק ןכש

 491 .יסחיה

 492 

 493 ךכיפלו ,"רכינ דספה"ל םורגי תורומאה םיכרדהמ תחאב ףותישה קוריפ יכ םיעבותה תנעט תא החד טפשמה תיב

 494 םא ןכו ,הקולחל םינתינ םניאש ןיעקרקמב" ויפלו ןיעקרקמה קוחל 40 ףיעסב עובקה גירחה תא ליחהל אצמנ אל

 495 לש ךרדב ףותישה קוריפ היהי ,םתצקמ וא םלוכ ,םיפתושל רכינ דספה םורגת ןיעב הקולח יכ טפשמה תיב חכונ

 496 קיפהל תונמדזהה ןדבא לש ףיקע קזנ"ש םעטהמ ,טפשמה תיב ןושלב ,תאז ."ןוידפה תקולחו ןיעקרקמה תריכמ

 497 )ףותישה קוריפמ האצותכ ןמצע הינב תויוכז לש ןדבאמ לידבהל( ףותישה קוריפ בגא ןלצנל וא הינבה תויוכזמ חוור

 498 תייפכ קידצי אל ןכלו ,הריכמל דגנתמה ףתושה לש תיניינקה העיגפל ותוכיאו ויפוא תניחבמ לוקש וניא ,ללככ

 499  ."הריכמ לש ךרדב ףותיש קוריפ

 500 

 501 ,הריכמ ידי לע קוריפל דגנתמה ףתושה לש תעדה לוקיש תא דבכל טפשמה תיב לע ,הקיספה ינחבמ יפ לע ,ךכ

 502 אבילאש רבד ,ותוכיאו ויפוא תניחבמ רומח קזנ תמרוג הריכמל תודגנתה וב הרקמב קר הז תעד לוקישב ברעתהלו

 503 וביחרה םיעבותהו ,העיבתה בתכב ןעטנ אל םג השעמלו( חכוה אל אליממו ןודנה הרקמב םייקתה אל טפשמה תיבד

 504 הלועפ ףותישב רסוח לשב סכנה לאיצנטופ תא לצנל ןתינ היהי אלש ךא הניה םיעבותה תנעט ,)הז ןיינעב תיזחה תא

 505 .םידדצה ןיב

 506 

 507 תינכת םדקל םיעבותה דצמ ןויסינ רדעה הריבסמ הניא סכנה תואצוה אשונב החינז תקולחמ יכ טפשמה תיב ןייצ ןכ

 508 בצמל האוושהב הינב תויוכז שממל רתוי לק היהי סכנה תא שוכריש דיחי םילעבלש הדבועהו ,ןיעקרקמה לע לוחתש

 509 ."רכינ דספה" ידכ הלוע הניא ויפתוש םע תומכסהל עיגהלו תוקולחמ לע רבגתהל שרדנ וניאש רחאמ ,יחכונה

 510 

 511  :תכרעמ תרעה

 512 םרגנ אל הרואכל םא םגש רורבש אלא ,אשונב םיגוהנה הקיספהו ןידהמ וניד קספב הטס אל טפשמה תיב יכ הארנ

 513 ןה דספה םרגנש קפס ןיא וינפ לעש ירה ,הריכמ לש ךרדב ףותיש קוריפ קידצמה םילעבל "רכינ דספה" ןודנה הרקמב

 514 םהילעש ,ונניינעבכ ןיעקרקמב תינרדומו השדח היינב שומימ תייחד לשב ,ינש דצמ רוביצל ןהו דחא דצמ םילעבל

 515 יזכרמב לאיצנטופ שומימ תעינמ ןכש ,םיימעפ רוביצה עגפנ ךכב .לוצינ-תתב יוצמ שרגמהו םיקיתו םינבמ םימייק

 516 ההובג תוריבסב אובי הז ןורתפש אלא ,ןימזו חונ ןורתפ לוכיבכ תונובמ אל תועקרק תרשפהל תורישי הליבומ םירע

 517  .םיאבה תורודה ןובשח לע

 518 םיבייחמה ,העשה וצו תונימז תועקרקב רוסחמה חכונל תאש רתיבו ,קקוחמל האירקב רבודמ יכ םירובס ונא

 519 לשב עקרקב םולגה לאיצנטופה שומימ תא םיענומה םימסח תרסהו ,טרפב םירע יזכרמבו ללכב הינב תמצעה

 520 .היתונוכתו המוקימ

 521 

 522 



 
 

 

 523 !?38 א"מתב החבשה לטיה
 524 

 525  :האכרע םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ 'חאו דוד ןב תחפשמ 'חאו 8087/21 ררע :ךילה רפסמו םש

 526 תוריד :ןיעקרקמה יטרפ .ץיבונמלז ןימינב ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,םילשורי זוחמ החבשה ילטיהו םייוציפל ררע תדעו

 527 ןר ד"הוע :םיררועה כ"ב .10.2.2022 :הטלחהה ןתמ ךיראת .םילשורי ,הנביל אובמו סנייר ברה ,ריעצ בר תובוחרב

 528 .לאומש ןב ,ץנירפ דוהא ,וממ לאנתנ ,רשיילפ

 529 קיטוב 8052/21 ררעו 36 ינועמש בוחרב תיבה 8051/21 םיררעב ןודנש ןיינעל ההז םניינע רשא םינוש םיררעב ןניקסע

 530 הדעווה הטילחהש רחאל ותריד תא רכמש ינולפ םאה הלאשה הדמע 8052/21 -ו 8051/21 םיררע סיסבב .העקב

 531 ביוחי - היינב רתיה לעופב אצי םרטבו ,38 א"מת יפל היינב רתיה תלבק ןיעקרקמב רשאל היינבו ןונכתל תימוקמה

 532 ?החבשה לטיהב

 533 

 534 רשאל תימוקמה הדעוה תטלחה םויב תושבגתמ 38 א"מת לש החוכמ תויוכזה יכ ררעה תדעו העבק ,םיררע םתואב

 535 תפסותל 1 ףיעסל םאתהב תויוכזה שומימ םוי אוהש "רתיהה תלבק" םוי וניה הז םוי .הינב רתיהל השקבה תא

 536 םהינש םיזקנתמ שומימה עוריאו סמה עוריאש העירכה ררעה תדעו ינועמש בוחרב תיבה ןיינעב ,ףסונב .תישילשה

 537  .תימוקמה הדעוה תטלחה דעומל

 538 

 539 הדעווה רושיא ןתינ - אוה דחא םניינע רומאכ רשא ,אנד ררעה תדעו ינפבש םיררעה ,'חאו 8087/21 םיררעב

 540 ןכמ רחאלו ,'ג דצל הרידה הרכמנ ןכמ רחאל ,10083 תינכתו 38 א"מתל םאתהב היינב רתיהל השקבב תימוקמה

 541 בוחרב תיבה ןיינעב וערכוהש םירבדל רבעמ םירבד רפסמ דדחל ררעה תדעו הטילחה ,החבשה לטיה תמוש האצוה

 542  .ינועמש

 543 

 544 תטלחה םוי וניה תויוכזה שומימ םויש ךכ םינמזה תא שרפל שי יכ ,התטלחהב הריבסהש יפכ ,הרבס ררעה תדעו

 545 לש תינכט הלועפ הניה לעופב רתיהה תאצוה ."רתיה תלבק לשב" אופא ןתינ רוטפהו ,רתיה תתל תימוקמה הדעוה

 546 .רתיה ןתיל תימוקמה הדעוה תטלחה םושיי

 547 

 548 םיבויחה תא תלטבמ םאתהבו ,ינועמש בוחרב תיבה ןיינעב התטלחה תא תצמאמ איה יכ ררעה תדעו העבק ,ךכיפל

 549 .הינפבש םיררעה אושנ החבשה לטיהב

 550 

 551 בוחרב תיבה ןיינעב הטלחהב .תירוביצ תושרכ תימוקמה הדעווה לש היתובוח לע הדדיחו הפיסוה ררעה תדעו

 552 השקבה רושיא ןיב הנחבא ךורעל תימוקמה הדעוה לש תיתריציהו תשדוחמה התונשרפש ררעה תדעו הנייצ ינועמש

 553 דדוב רפסמב ןיינע , הלעמלד תואכרעב לבקתת תימוקמה הדעוה תדמעו לככש הדבועה לשב ההומת ,רתיהה תקפהל

 554 תטלחה םרטב וא ןיעקרקמ רוכמיו החבשה לטיהב בויח ונשיש הדבועה תא םינפי קושה םהירחאלש םיררע לש

 555 תימוקמה הדעוה הנעט ,ונינפבש םיררעה אושנ היתובושתב .היינב רתיה תאצוה רחאל וא תימוקמה הדעוה

 556 היגוסב םידמועו םייולת םיררע 20 -ל לעמ םימייק םויהל ןוכנ ...הנוכנ אלכ הררבתה )ררעה תדעו לש( וז העיבק"ש

 557  ."וז

 558 

 559 הדעוהש םיחיכומ אלא ,התעט ררעה תדעווש םיחיכומ אל םיררע 20 לש םמויק תדבוע יכ הנייצ ררעה תדעו

 560 תוריד םירכומ םישנא הב החיכש העפות הנשיש הלוע ןכש ,לועפל תילהנמ תושרמ הפוצמש יפכ הלעפ אל תימוקמה

 561 חינהל ריבסש ןאכמו ,38 א"מת חוכמ הינב רתיה תתל תימוקמה הדעוה תטלחה רחאל 38 א"מת לש םיטקיורפב

 562 הדעוה תטישל( "רכמב םישומימ" תואמב רבודמ ,םויה דעו 2005 תנשב 38 א"מת לש הרושיא םוימ םינשה ךלהמבש

 563 הדעוה תטלחה ןיבש בלשב 38 א"מת טקיורפב הריד תריכמ לע החבשה לטיה םרובע התבג אל םויה דעש )תימוקמה

 564 .היינב רתיה תאצוה דעו תימוקמה

 565 



 
 

 

 566 רחאל החבשה לטיהב בייחל איה הטילחמש העש תימוקמה הדעוה לש תוניגהה תבוח המעטל יכ הנייצ ררעה תדעו

 567 תינכתו 38 א"מתל השקב רשאל הטלחהב עידוהל התייה היינבה רתיה אצוי םרטבו תימוקמה הדעוה תטלחה

 568 לשב החבשה לטיהב בייחל תדעתמ תימוקמה הדעוה ,היינבה רתיה אציי םרטב ןיעקרקמה ורכמיו לככש 10038

 569 .תויוכזה תושבגתה

 570 

 571 לש היתובוח לע רומאה חכונ דוחייב יכ העבק ררעה תדעו .לטוב החבשה לטיהב בויחהו ולבקתה םיררעה ,ןכ לע

 572  .םהמ דחא לכב ₪ 12,000 ךסב םיררועה תואצוהב אשית תימוקמה הדעוה ,תירוביצ תושר
 573 
 574 

 575  :תכרעמ תרעה

 576 יא ןיינעב )8051/21( תמדוקה התטלחה תא הריהבמו הביחרמ רשא הבושח הטלחה הניה ררעה תדעו לש התטלחה

 577 ותניתנ דעומל 38 א"מתל הינב רתיה ןתיל הטלחהה תלבק דעומ ןיב תיתריציו תיתוכאלמ הדרפה ךורעל תוריבסה

 578 הטלחהה לש אצוי לעופכ דבלב ינכט טקא הניה רתיהה תאצוה  ןכש ,החבשה לטיהב בויחל סחיב רומאכ תאז ,לעופב

 579 רוטפה תארוה תא ונכותמ השעמל רקעמ ,רתיה ןתמל הטלחה רחאל הריכמב החבשה לטיהב בויחשכ ,רתיה תתל

 580 .38 א"מת שומימב ןומטה לנויצרהו

 581 הדעווה ידי לע שגוהש רוערע תרגסמב יזוחמה טפשמה תיב ינפב הערכהל ינפב דמועו יולת ינורקעה אשונה יכ ןיוצי

 582 .היגוסב הרורב תיטופיש הערכה ןתנית קוחר אלה דיתעבש ךכ )50567-07-21( םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה
 583 

 584 
 585 "המוש" לש התרדגה

 586 
 587 

 588 םייוציפל ררע תדעו :האכרע .ןויצל ןושאר הינבו ןונכתל הדעווה 'נ 'חאו רחש ימר 20-12-8077 ררע :ךילהה רפסמ

 589 ,6097 שוגב 205 הקלחמ קלח :ןיעקרקמה יטרפ .םייח ןבא בירי ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,זכרמ זוחמ החבשה ילטיהו

 590 .ןומלש םרוי ד"וע :םיררועה כ"ב .19.9.2021 :הטלחהה ןתמ ךיראת .ןויצל ןושאר ןשיה ףגאה ,21 בורחס בוחר

 591 סכנ לש רכמב שומימ תובקעב תימוקמה הדעווה םעטמ החלשנש החבשה לטיה םולשת תשירד לע ררעב ןניקסע

 592 .2012 תנשב רחא קיתב הדעווה יאמש ךרעש ךמסמ תימוקמה הדעווה הפריצ םולשתה תשירדל .םיררועה

 593 אלו ,יאמש ךמסמ ףרוצמ הילא רשא םולשת תשירדל סיסב םייק םאה ,הניה הז ךילה תרגסמב תקולחמה תביל

 594 ?1965 -ה"כשת ,הינבהו ןונכתה קוחב תישילשה תפסותל 4 ףיעסב התרדגהכ "המוש"

 595 יאמשל חלשנש דבלב הדמע ריינב רבודמו הדעו תמוש םולשתה תשירדל הפרוצ אל יכ ,רתיה ןיב ונעט םיררועה

 596 תיאמש תעד תווח לע תכמסנ הניאש ןידכ אלש החבשה לטיה תשירדב רבודמ יכ ,ונעט ךכיפל .רחא ךילהב םכסומ

 597 ןעטנ ףסונב .המושה השגוה וילע ךילה ותואב םכסומה יאמשה לש תבייחמה ותערכה סיסב לע הכרענ אלשו ,הפקת

 598 .תונשייתה בקע הליחתכלמ יטנוולר וניא יאמשה ךמסמה יכ

 599 דציכ הרידגמ הניאו םיוסמ החבשה תמוש הנבמ תעבוק הניא תישילשה תפסותה יכ ,רתיה ןיב הנעט הבישמה ,דגנמ

 600 וניאש ינכט ןיינעב רבודמ ,ןכ לעו ,ןיעקרקמ יאמש ידי לע ךרעית וזש תעבוק אלא ,תימוקמ הדעו לש המוש הארית

 601 םיררועה רשא תינכותה התוא רובע ןכוה יאמשה ךמסמה יכ הבישמה הנעט ,ףסונב .החבשהה תוהמ תא הנשמ

 602 תדדמנ תונשייתההש םושמ תונשייתהה תנעטב שממ ןיא יכ הנעט ,דועו תאז .הניגב החבשה לטיה םולשתב םיביוחמ

 603  .םולשתה תשירד האצמוה וב דעומל דעו החבשהה לטיה תקלחמל רכמה םכסה לע חווד וב דעומהמ

 604 תוכיראב הטריפ ,םאתהבו "המוש" -םולשתה תשירדל ףרוצש יאמשה ךמסמב תוארל ןתינ אל יכ העבק ררעה תדעו

 605 תרבדמ ידכב אל יכ הריבסמ איהשכ קוחב התרדגהכ "המוש"ל תוסחייתמ רשא תישילשה תפסותה תוארוה תא

 606 תא תובייחמה תונקת ונקתוה ידכב אלו ,לטיהה הבגי הל םאתהבש ,"המוש" לע בושו בוש תישילשה תפסותה

 607 החבשה תמוש תכירעל םוקמ ןיא יכ תימוקמה הדעווה תנעט .םהיתומוש תכירע ןפוא רבדב ןיעקרקמה ייאמש

 608 איה ,הקוספה הכלהב עבקנש יפכו ,הקיתאה תונקתו תישילשה תפסותה תשירדל תדגונמ ןודנה הרקמל תיפיצפס

 609 ,תויטנבלרה תוביסנה ללכ תא ןובשחב איבהל ודעונש תומוש יפל אלש םולשת תושירד ואציש ששחל חתפ תחתופ

 610 .םימיוסמ ןיעקרקמ יסכנל םיתיעל שיש תוידוחיי תוביסנ תוברלו

 611  .₪ 5,000 ךסב תואצוהב הביוח הבישמהו הלטבתה בויחה תשירד ,לבקתה ררעה ,רומאה רואל



 
 

 

 612 :תכרעמ תרעה

 613 ךרדב אלש ןהלש ןהיתומושל "םירופיש יצקמ" עצבל תושקבמה תוימוקמ תודעווב רתויו רתוי םילקתנ ונא ,ונרעצל

 614 .םיבאשמ ילזוגו םיכשוממ םיכילהל חרזאה תרירג ךותו קקוחמה ידי לע ךכל העבקנש

 615 סיסב לע ותושעל ןתינש "ינכט" המוש ןוקיתב רבוד אל יכ ררעה תדעו הריהבה ןודנה הרקמב התטלחה תרגסמב

 616 יטרפב תועטל םיעגונה םיקומינמ המושב םינוקית ריתמה הינבהו ןונכתה קוחל תישילשה תפסותל )ו(14 ףיעס

 617 ןוקית תליע ףא לע העיבצה אל תימוקמה הדעוהשכ ,ב"צויכו םהילע תולחה תוינכתב ,םהינותנב ,ןיעקרקמה

 618 התוולנ אלש םולשת תשירדב ןניקסע אלא ,ןקתל המ השעמל ןיא ןכ לעו ,םיינכט םינוקית הרקיעש קוחב העובקה

 619 .המוש הל


