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 153 ךכבש רבס ,סמה תא םלישו הקסעה תודוא םיסימה תושרל חווידש חרזאה םיבר םירקמבש חינהל ןתינ ,וז ףא וז אל

 154 עגפנ ,תימוקמה הדעוול םלושמ רשא החבשהה לטיהב בויחה תודוא העידי רדעה לשבש אלא ,ותבוח ידיל אצי

 155 ,םיסימה תושרל חווידה תרגסמב ונממ םיקלח וא החבשהה לטיה תא הכינ אלש ךכ לשב תחא םעפ :םיימעפ חרזאה
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 158 תויוכז שומימ רבדב תימוקמה תושרל חווידה אשונל ןידב תרדסומ הבוח לש המויקש םירובס ונא רומאה ללכמ

 159 השענש חוויד יא בקע רומאה החבשה לטיה בוח םהב םירקמה תומכ םוצמצב יתוהמ ןפואב עייסת "רכמ" לש ךרדב
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 162 ךליאו ונממש קיודמה דעומה תאו ,חווידה דעומל סחיב םולשתה דעומ ןיינעל רודס םינמז חול עובקל אופא יואר

 163 םולשתל תישעמ תונכתיה ןיא אליממ םירקמה תיברמבש הדבועה חכונל ראשה ןיב תאזו ,םירוגיפ תיביר הבגית

 164 תמוש הנכוה םרט הז דעומבש םעטהמ קוחב עבקנש יפכ לטיהה םולשת דעומ אוהש "שומימה דעומב" לטיהה

 165 תימוקמה תושרה ןיא החבשהה תמוש תאצמהל חווידה ןיבש הפוקת ןיגב ,םנמא .תימוקמה תושרה םעטמ החבשה

 166 ותוללכב רומאכ רדסוי תיבירה םולשתו חווידה ידעומ אשונש יוארה ןמש אלא ,תישנוע תיבירל הרואכל תיאכז
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 169 ןתיתו תויועט תעינמל עייסת ,תונושה תוימוקמה תויושרה ןיב תולהנתהה יכרדב תודיחא רוצית תשרופמ הקיקח

 170  .תירוביצה הפוקה תרימש לע תונומאה תוימוקמה תויושרל ןהו םימושינה רוביצל ןה תואדו
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 172 ,םיכילה לוהינ תבוחב רבודמ תאז םע ,תיבירה תתחפה וא לוטיבל תונוש תואכרעל תוכמס תמייק םנמא יכ ןייצנ

 173 .דבעידב אלו שארמ עונמל היה יואר וז ןיעמ תקולחמ ,השעמלו ,טושפ וניאש תעד לוקישב
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 181 הדעווה לש התטלחה רבדב העדוה הרסמנ ,היינבהו ןונכתה קוחל )8(-ו )6(ג76 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 182 ינקתמ - 120/ל"תת רפסמ תימואל תיתשתל תינכת תרבעה לע ,תוימואל תויתשת לש הינבלו ןונכתל תיצראה

 183 םילולכה םיחטשה .רוביצה תוגשהלו תויזוחמה תודעווה תורעהל ,םיסובוטואב תירוביצ הרובחת לועפתל תיתשת

 184 ינב ,ןורשה םורד ,ןויצל ןושאר ,הווקת חתפ - םיימוקמ ןונכת יבחרמ .ביבא לתו זכרמ - תוזוחמ :תינכתה חטשב
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 187 םישרדנה תיתשת ינקתמו םיסובוטוא יפוסמ לש המקהלו הרדסהל תינונכת תרגסמ תריצי הניה תינכתה תרטמ

 188  .תירוביצ הרובחתב שומישה דודיעלו םיעסונל םיתוריש ןתמלו תירוביצה הרובחתה לועפתל
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 190 זכרמ"ל עקרק ידועיי ,םיסובוטואל תיתשת ינקתמ תמקה ךרוצל םיאנתו תוארוה ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 191 תואשרה/היינב ירתיה תלבקל םיאנתו תוארוה ,חותיפו יוניב תונורקע ,"יפונ לופיט וא/ו ךרדל"ו םיכרדל ,"הרובחת

 192 תוארוהו רוביצ יכרצל תועקרק תעקפה ןיינעל תוארוה ,תוינמזו תועובק הינב תויוכז ,תודובע עוציבל/ךרד הנבמל

 193 .םינבמ תסירהל
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 195 יברעמה הקוסעתה רוזא תושדחתה - 0856054-504 'סמ תינללוכ תינכת תדקפה רבדב העדוה - הילצרה
 196 

 197 )2440 רה( 504-0856054 'סמ תינללוכ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 198  .2 שיבכו רמש ימענ ,ץיבוביל והיעשי ,דנליונטלא תובוחרב םוחתה ,הילצרה לש יברעמה הקוסעתה רוזאב
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 200 ךות םישומיש ןווגמ ללוכה שדחתמ ינוריע הקוסעת עבורל וגורדשו םייק היישעת רוזא תמצעה הניה תינכתה תרטמ

 201 .םיירוביצה םיבחרמה גורדש
 202 

 203 :תינכתה םוחתב םירצומה םיברועמ םישומיש ,תינכתב עקרקה ידועיי ךרעמ ןוכדע ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 204 םוחתב )יעקרק לע( היינבה תויוכז יפקיה תעיבק ,רויד תודיחי 2,300 -ו רחסמו ןגומ רויד ,תואנולמ ,הקוסעת

 205  .תינכתה חותיפ תויבלש תעיבקו יוניב תוארוה ,תינכתה

 206 

 207 תליא בוחר יוניב יוניפ - 0492876-502 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - םי תב
 208 

 209 בוחרב 502-0492876 רפסמ תימוקמ ראתמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 210 .םי תבב תליא
 211 

 212 םישדח רחסמו םירוגמ יניינב תיינבו םירוגמ ינבמ יוניפ ידי לע םחתמל תינוריע תושדחתה הניה תינכתה תרטמ

 213 .רוביצו הקוסעת ינבמ לש םדיצל
 214 

 215 ,חותפ ירוביצ חטש ,רוביצ תודסומו םינבמו הקוסעת ,םירוגמ :םישדח עקרק ידועיי ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 216 ,רחסמל ,םירוגמל היינבה יחטש תעיבק ,םהב םירתומה םישומישהו תעצומ ךרד ,תרשואמ ךרד ,יונב ירוביצ חטש

 217 'סמ :דועיי לכב היינב תוארוה ,תומייקה 192 םוקמב רויד תודיחי 700 תיינב ,הקוסעתלו רוביצ תודסומו םינבמל

 218 .הקולחו דוחיא תוארוה ןכו דועו יוניב תויחנה ,הינח ,תומוק
 219 



 
 

 

 220 תינוריע ללכ - 0932194-506 - 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןג תמר
 221 

 222 תמרב 506-0932194 רפסמ תימוקמ ראתמ תינכת הרשוא ,הינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 223 תריכחב וא תולעבב רוביצ תודסומו םינבמ דועייב םישרגמ םניה תינכתב םילולכה םיחטשה )א/52/ג/340/קמ/גר( ןג

 224 .ןג תמר ריעה לש טופישה םוחת לכב ,ןג תמר תייריע
 225 

- ןוקיתה תרטמ .רוביצ תודסומו םינבמ 52-/ג/340/גר תינוריע ללכ תינכתל הפלחהו ןוקית הניה תינכתה תרטמ 226 

 227 תוארוה ,ןיינב יווק ,תיסכת יאשונב תירוביצ היינב םנייפאמש םיכרצל תיבטימ המאתהו תינונכת תושימג רשפאל

 228 .היינב רתיה ןתמל םיאנתו יוניב
 229 

 230 יווק ,תרתומ יוניב תיסכת ,רתומ תומוק רפסמ ,עקרקל תחתמו לעמ תויחפנ היינב תויוכז ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 231 .היינב רתיב ןתמל םיאנתו םירתומ םישומישו תוילכת ,ןיינב
 232 

 233 
 234 םירפרפה תנוכש - 0853804-302 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - הרדח

 235 
 236 ןיב ,הרדחב 302-0853804 תימוקמ ראתמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 237  .תמייקה הביצפח תנוכשל ךומסב םולשה ךרדל תינופצו הרדח לחנל תימורד ,4 שיבכל 2 שיבכ
 238 

 239 דחוימ רוידל תודיחי 250 -כו רויד תודיחי 2,988 תב השדח םירוגמ תנוכש תמקה רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 240 .'ד 1,047 -כ לש ללוכ חטש לע ,םיחותפ םיירוביצ םיחטשו הקוסעתו רחסמ יחטש ,רוביצ ינבמל םיחטש תללוכה

 241 

 242 םינבמ ,הקוסעת ,רחסמ ,םירוגמל פ"צשו תמייק ךרד ,תיאלקח עקרק לש דועיי יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 243 תויוכזו היינב תוארוה ,עקרק דועיי לכל םירתומ םישומיש תעיבק ,םיליבשו םיכרד ,םינג ,םיקראפ ,רוביצ תודסומו

 244 .היינב
  245 

 246 ןמבול-חקור םחתמ - הינבהו ןונכתה קוחל 78 -ו 77 םיפיעס יפל םיאנת תעיבק רבדב העדוה - ןויצל ןושאר
 247 

 248 ונתניי םהיפלש םיאנת תעיבק רבדב העדוה הרסמנ ,היינבהו ןונכתה קוחל 78 -ו 77 םיפיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 249  'סמ תינכת םוחתב עקרק תקולח לש טירשת רושיא וא/ו עקרקב שומישל םירתיה וא/ו היינב רתיה

 250  .זכרמ זוחמ הינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ידי לע 413-1038918
 251 

 252 תאצוה לע תולבגהה תלחהו ,היינבהו ןונכתה קוחל 77 ףיעס יפל תינכת תנכה לע העדוה םוסרפ וניה םוסרפה תרטמ

 253  .קוחל 78 ףיעס יפל היינב ירתיה
 254 

 255 אל ,היינבו הסירהל םירתיה ונתניי אל :היינבהו ןונכתה קוחל 78 ףיעס יפל היינב ירתיה תאצוה לע תולבגהה ןלהל

 256 טעמל ,םימייק םינבמ לע יוניב תפסותל היינב ירתיה ונתניי אל ,הינוקית לע 38 א"מת יפל היינב ירתיה ונתניי

 257 וז העדוה יפל םיאנתה .)היינב תויוכז תפסות אלל( השגנהו קוזיח ,תפטוש הקוזחת ךרותלו תויתשת עוציבל םירתיה

 258 ינפל הרשאל טלחוהש היינב רתיהל השקב לע ,םיכרדו םיפ"צש ,רוביצ תודסומו םינבמ דועייב םישרגמ לע ולוחי אל

 259 .38 א"מתל 23 ףיעס יפל תינכת םג איה הנכהבש תינכתהו ,וז הטלחה

 260 

 261  .םהינבמ םדקומה יפל ,תינכתה תדקפה דע וא ,העדוהה םוסרפ םוימ הנשל היהי תולבגמה ףקות

 262 

 263 

 264 

 265 
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 267 הקיספ ינוכדע

 268 הרודצורפה תובישח
 269 
 270 

 271 טפשמה תיב :האכרע יסאבע המטאפ 'נ םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה 7486/21 א"ע :ךילהה רפסמ

 272  .ףפוקסורג 'עו ןורב 'ע ,זרא-קרב 'ד םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה

 273 :הבישמה כ"ב .08.03.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .םילשורי רוזאב היוצמה ןיעקרקמ תקלח :ןיעקרקמה יטרפ

 274  .ראועק דאיזו ראועק דיזי ד"הוע
 275 

 276 .42501-06-21 א"תב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע רוערעב ןניקסע
 277 

 278 :ןלהל( 2018-ט"עשתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 54 הנקת לש התלוחת ףקיה והמ הלאשה הדמע רוערעה זכרמב

 279 54 הנקת[  !?העיבת בתכ תשגה ךרד לע אלש יחרזא ךילהב טוקנל תורשפאה תא הרידסמה ,)"תושדחה תונקתה"

 280 יפיצפסה רשקהה .העיבת בתכ תשגה ךרד לע אלש יטפשמ ךילהב טוקנל גירח ןפואב תרשפאמ תושדחה תונקתל

 281 :ןלהל( 1943 ,)רוביצ יכרצל השיכר( תועקרקה תדוקפל 8 ףיעס יפל ןיעקרקמ תעקפה שומימל רושק הז רוערעב

 282 .])"תועקרקה תדוקפ"

 283 טפשמה תיבל השיגה תרערעמה .הבישמה לש ןיעקרקמל סחיב להנתהש העקפה ךילהב הררועתה הייגוסה ,רומאכ

 284 התונשרפל םאתהבו ,תועקרקה תדוקפל 8 ףיעס יפל הבישמה יעקרקמ לע הקזחה תריסמל וצ תלבקל בתכב השקב

 285 הז גוסמ ךילה לש ולוהינל המיאתמה ךרדה יהוז התטישל יכ הריהבה תרערעמה .תושדחה תונקתל 54 הנקת תא

 286 בתכ תשגה לש הליגרה ךרדל קקזיהל ןיאו ,עקרקב הקזחה לש הריהמ הסיפת רשפאלו ליעיו טושפ תויהל רומאש

 287  .ךכב ךורכה לכ לע העיבת
 288 

 289 היה תרערעמה לע יכו ,ןיינעה תוביסנב הלח אל 54 הנקת יכ עבקו תרערעמה תשקב תא החד יזוחמה טפשמה תיב

 290 לע קר ערתשת התלוחתש ךכ תושדחה תונקתל 54 הנקת תא שרפל שי יכ ,ריהבה טפשמה תיב .העיבת בתכ שיגהל

 291 הניאש טפשמה תיבל תיפיצפס היינפ ךרד הרידסמה תיביטיזופ הארוה םיוסמ ןידב העבקנ םהבש םיבצמ םתוא

 292 .רוערעה ןאכמ .תושדחה תונקתה תרגסמב הלטובשו העיבת בתכ תשגה
 293 

 294 היינפה ךרד לע שרופמ ןפואב הרומ וניא הקיקח רבד ובש םוקמב יכ עבקו רוערעה תא החד ןוילעה טפשמה תיב

 295 ןה ,העיבת בתכ תשגהב ירק ,תושדחה תונקתב העובקה לדחמה תרירבל םאתהב תושעיהל הילע ,טפשמה תיבל

 296 .תיתילכתה תונשרפה בקע ןהו תינושלה תונשרפה בקע
 297 

 298 ןתינש ןידב עבקנ" םהבש םירקמל תסחייתמ הנקתה .54 הנקת לש תינושלה תונשרפל שרדנ טפשמה תיב ,הליחתב

 299 יולת הנקתה לש התלוחת ףקיה יכ ןבומ ןאכמו ,"...העיבת בתכ ךרד לע אלש ירקיע ךילהב טפשמה תיבל תונפל

 300 ,"קוקיח" איה "ןיד" חנומה לש ותרדגה 1981-א"משתה ,תונשרפה קוחל םאתהב ."ןיד" חנומה לש ותונשרפ ןפואב

 301 חותפל היהי ןתינש ךכב וריכה הנשמ תקיקח רבד וא קוח םהבש םיבצמ םתואב קר לוחת הנקתה יכ עבקנ ןכ לעו

 302 .העיבת בתכ תשגה ךרד לע אלש ךרדב יחרזא ךילה
 303 

 304 יכ רבסוה .54 הנקת לש תיתילכתה תונשרפה תא םג תמאות ותעיבק יכ ריבסה טפשמה תיב ,וז תונשרפל ףסונב

 305 וטמשוה ןכלו ,טפשמה יתבב םילהנתמה םייחרזא םיכילהב הטיקנל תופולחה תא םצמצל ושקיב תושדחה תונקתה

 306 :עבק טפשמה תיב וז תילכת עקר לע .)דועו היעבא ,החיתפ תצרמה ןוגכ( יחרזא ךילה תחיתפל םיכרד רפסמ

 307 ןגיע ןידה םהב םיבצמל ךא תושדחה תונקתל 54 הנקת לש התלוחת תא תמחותה תונשרפב שממ לש םעט םייק..."

 308 תא םישגהל תרשפאמ וז תונשרפ .העיבת בתכ תשגה ךרד לע אלש ךילהב טוקנל תורשפאה תא שרופמ ןפואב

 309 לש תיללכה ןתפיאש תחת הדימה לע רתי תרתוח הניא דבב דבו ,הרומאה הנקתה דוסיבש תינוידה תילכתה

 310 ךכ ,תימוקמה הדעווה לש התונשרפ תלבק .םדוחיאלו םייחרזאה םיכילהה םוצמצל ליבוהל תושדחה תונקתה



 
 

 

 311 תושדחה תונקתב העבקנש לדחמה תרירב תא ןכותמ ןקורל התייה הלולע ,םירומאה םיבצמל לבגות אל 54 הנקתש

 312 ."...העיבת בתכ תשגהל בחרנ ףקוע לולסמ ,השעמל הכלה ,רוצילו

 313  .החדנ רוערעה ,רומאה רואל

 314 :תכרעמ תרעה
            315 

 316 תוכלשהה חכונל רתיה ןיב ןתינ אוה וב טרופמכ ,תויפיצפסה הרקמה תוביסנמ גרוח רשא בושח ןיד קספב רבודמ

 317 10 'עס 'יע( םינוש טפשמ יתב לש תורתוס תוקיספ לש םמויק חכונ ןכו ,תקולחמבש הלאשהמ תולועה תויבחורה

 318 תולובגה תא טטרשמ טפשמה תיב ,ןשוריפ ןפואו תושדחה א"דס תונקת לש הלוחתה ףקיה תלאשב ונתינש )ד"הספל

 319 ןוכנ יטפשמ ךילה תטיקנב הנוכנה הרודצורפה תובישח לע דמועו ,תושדחה א"דס תונקתב םינושה םיפיעסה ןיבש

 320 תיתוהמ תועמשמ אלא תינכט תועמשמ קר הל ןיא ןוכנה יטפשמה ךילהה תריחבשכ ,תולחה קוחה תוארוהל םאותו

 321 הלולע םיתיעל ,םיאתמ ךילה תשגהב ךרוצהו םירקי םיבאשמ "זובזב" דבלמ םיאתמ וניאש ךילהב הטיקנו ,תיטוקא

 322 בל םישב רתיה ןיב תאזו םיאתמה ךילהה טקננ יכ בטיה ןוחבל שרדנ ןכלו ,ךילהה שיגמ דגנכ ץעורל דומעל ףא

 323 .תושדחה תונקתהו הקיקחה ייונישל

 324 
  325 

 326  תרתוימ העקפה
 327 

 328 'חאו רמז תימוקמה הצעומה 'נ 'חאו יתלשממה רוידה להנימ - רצואה דרשמ 21-02-57667 מ"תע :ךילה רפסמ

 329 יטרפ .ןתוד יבצ טפושה 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ-תיבכ ותבשב דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב :האכרע

 330 קספ ןתמ ךיראת .רמז תימוקמה הצעומה םוחתב ,ןורשבש המי רפכ ,8652 שוגב 15-ו 14 תוקלחמ קלח :ןיעקרקמה

 331 .סוסעג ילאסו רדיק ירוא ד"הוע :םירתועה כ"ב .24.3.2022 :ןידה

 332 

 333 .הנידמה תקזחהבש ןיעקרקמ תעקפה רבדב ימוקמה ןוטלשל יזכרמה ןוטלשה ןיב תקולחמב ונל ןיינע

 334 ,םהילע לחה ףקתה ןונכתה לש וחוכמ רשא ,רוביצ יכרצל םידעוימה ןיעקרקמ םניה הריתעה אשומ ןיעקרקמה

 335 .תימוקמה תושרה ש"ע םהב תולעבה םושירל איבהלו םעיקפהל תימוקמה הדעווה תכמסומ

 336 דרשמ ביצקתמ םקוהש יאלקח רפס תיב תלעפהל תובר םינש הזמ םישמשמ הריתעה אשומ ןיעקרקמה ,לעופב

 337 .ודי לע לעפומו ךוניחה

 338 ושע הידימלת רשא תימוקמה םייניבה תביטח םע ,יתלשממה רפסה תיב דוחיאל עגונב םיעגמ ומייקתה םידדצה ןיב

 339 .הריתעה השגוה - וחלצ אל ולאשמו ,בושיב םייקה םייניבה תביטח הנבמ לש ובצמ חכונל הנבמב שומיש

 340 תושרהש דועב ,אליממ ירוביצ ךרוצל םישמשמ רבכ ןיעקרקמהש םושמ ,תשרדנ הניא העקפהה ,הנידמה תנעטל

 341 םצמוצמ אוה םייניבה תביטח ידימלת תבוטל השענש שומישה אליממו ,העקפהה תוציחנ תא הריבסה אל תימוקמה

 342 .העקפהה תא קידצמ וניאו עיקפהל שקובמה חטשל סחיב

 343 יננכתה ןוזחל הנעמ ןתיל ודעונו םייעוצקמו םיניינע םניה העקפהב םיכמותה םילוקישה ,תימוקמה תושרה תנעטל

 344 תיינב ךרוצל הצוחנ העקפהה יכ ןעטנ ךילהה לוהינ ךשמהב קר .םהיכרצלו םיבשותה תחוורל ,תימוקמה תושקה לש

 345 לע ןכש העקפהה השרדנ ,ךוניחה דרשמ לש בוצקת לבקל תנמ לע יכ ,ןעטנ רתיה ןיב .הביטחה ידימלת רובע תותיכ 12

 346 .ןיעקרקמה תקזחהל תואכז חיכוהלו טקיורפה תא םיקהל תלוכי חיכוהל תושרה

 347 עיקפהל תכמסומ תימוקמה הדעווה יכ תקולחמ ןיא יכ ,עבקנ .העקפהה לוטיב לע הרוהו הריתעה לביק טפשמה תיב

 348 ךרוצ שי םאה לאשה תא ןוחבלו ,תעד לוקישב הליעפהל שי ,העקפה תוכמס שי םא םג םלוא ,ןיעקרקמה תא

 349 .ירוביצה ךרוצה שומימל העקפהב

 350 



 
 

 

 351 טושפה םעטה ןמ ,תירוביצה הרטמה תגשהל תשרדנ הנניא העקפההש ,רבדה רורב" יכ עבק טפשמה תיב

 352 .יתלשממ ןוכית רפס תיב לש ירוביצה ךרוצל שמשל וכישמיו ,שמשל םיכישממ ,םישמשמ רבכ וללה ןיעקרקמהש

 353 ,חטשב לעופב תשמוממו הגשוה רבכ תירוביצה הרטמהש םוקמ ,תירוביצ הרטמ גישהל ידכ העקפה תשרדנ אל

 354 הרטמ גישהל תנמ לע תישענ ןיעקרקמ תעקפה" יכ ריהבה ןכו ,"עיקפהל ךרוצ ןיאו הליע ןיא  .תובר םינש הזמ

 355 ."דיל דימ ןיעקרקמב תולעב ריבעהל תנמ לע אל ,תירוביצ
 356 
 357 
 358 

 359  :תכרעמ תרעה

 360 יד אל יכ רהבוה ןידה קספ םוכיסב .הרורב הרטמ ךכל ןיאשכ ןיעקרקמ תעקפה יבגל ותעד הוויח טפשמה תיב

 361 תיינבב ךרוצה רבדב םישדח םיקומינ יכ ,"...העקפהה תא קמנל ןויסינב ,'תואמסיס' ,תויאליטרעו תויללכ תונעט"ב

 362 ןיד לעבש" דשח עקר לע יתדבועה רושימב םילבקתמ םניא ,הריתעב ןוידה תעב קר ולעוהש רפסה תיבב ףסונ הנבמ

 363 ןיא ,רבסה לכ אלל תאזו ,םויכ הילע ןעשנ אוהש תיזכרמהו תירקיעה הנעטה תא ויתונעט בתכב תולעהל 'חכש'ש

 364 ."תמא תנעט הנניאו תססובמ הניא הנעטהש אלא תאז

 365 םישרדנ ןיעקרקמה יכ וניה ,היהי רשא םלעב היהי ,ןיעקרקמ תעקפהל יאנת היפל הרורב הנומת הלוע ןידה קספמ

 366 יבגל תקולחמ ןיאשכ םג ,הריבס תינוטלש הלועפכ העקפהב תוארל היהי ןתינ זא קרו זא .תירוביצה הרטמה שומימל

 367  .העקפהה תוכמס

 368 םישגהל ןתינ אל רשאכ עצובתו ,תויתדימה ןורקעל הפופכ אהת איה רשאב העקפה יכ ןידה קספמ שרופמב הלוע דוע

 369  .הריבס הרוצב העקפהה אלל ירוביצה ךרוצה תא

 370 תועצמאב תירוביצה הרטמה תא םישגהל היהי ןתינ םימיוסמ םירקמב יכ םג ןידה קספמ הלוע ,הז ןורחא ןיינעל

 371 אל ןיעקרקמהש קר אלש ןכתי ,טפשמה תיב םיגדהש יפכ ,ולאכ םירקמב .ןיעקרקמה תעקפהב ךרוצ אלל סכנה ילעב

 372 םגפ ךכב אהיש ילבמו ,הל םינקומה תעדה לוקישו התוכמס תרגסמב תאזו םעיקפהל ברסת תושרהש אלא ,ועקפוי

 373 .תיטופיש תוברעתה קידצמה

 374 

 375 תונלשרו תוירחא

 376 ןוילעה טפשמה תיב :האכרע 'חאו סייו הירא ד"וע 'נ 'חאו ןמרה רשא דרופנס ר"ד 6277/19 א"ע :ךילהה רפסמ

 377 .ףפוקסורג 'עו ןורלא 'י ,לדנה 'נ האישנל הנשמה ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב

 378 כ"ב .15.3.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .םילשוריב "סוארטש" טקיורפב םירוגמ תריד :ןיעקרקמה יטרפ

 379  .ירורד העונו בואלנגיצ לארשי ד"הוע :דגנכש םיבישמהו םירערעמה
 380 
 381 

 382 א"תב )ץרווש ןרוא טפושה 'בכ( דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע דגנכש רוערעו רוערעב ןניקסע

 383 ךרועש הנעטב ,תירבה תוצרא יחרזאו יבשות -םישכורה ושיגהש העיבת הקלחב הלבקתה ותרגסמב 59886-12-14

 384 קספב .ח"ש ןוילימ 2.7-כ לש ךסב םיקזנ ךכ ןיגב םהל בסהו ,םירוגמ תריד תשיכרל הקסעב םגוצייב לשרתה םניד

 385 לש ךס םישכורל םלשל ,דוחלו דחיב )לדגמ( חוטיבה תרבח תאו ד"הוע ,םיבישמה תא בייח אמק טפשמה תיב ,וניד

 386 .ןיד ךרוע תחרט רכשו טפשמ תואצוהל ףסונב ,ח"ש ףלא 369-כ
 387 

 388 ,םיבר םיקזנל םהל המרג םניד ךרוע תולהנתה יכ רתיה ןיב םישכורה ונעט ,רוערעה בוסנ הילע העיבתה תרגסמב

 389 תרבחל םימולשת תרבעה בוכיע תאצותכ םירוגיפ תיביר ימולשתב בויח ןיגב רתיה ןיב ,תובר תואצוהל םהל ומרגש

 390 הינבה תומדקתה בצקב ןוכדע יא ,ןומימ תויולעו אתנכשמה תלבקב בוכיע ,םישכורל הרידה תא הרכמש ברנמ

 391 .דועו ולבקתהש םירוגיפה תוארתהבו

 392 

 393 369,275 לש ךס םישכורל םלשל ,דוחלו דחיב ,םיבישמה תא בייחו ,הקלחב העיבתה תא לביק אמק טפשמה תיב

 394 םישכורל םג יכ בבקו ,העיבתה תשגה םוימ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה ףוריצב ,)ועבקנש םיקזנה ךסמ 70%( ח"ש

 395 .םתולהנתהב םרות םשא םייק



 
 

 

 396 
 397 ףלח יכ ושקיב ,ךכ ךותב .קזנה תלאשל עגונב אמק טפשמה תיב לש ותערכהב ךא םרוערע תא ודקימ םישכורה

 398 עבקיי ,ח"ש 300,000 ךס לע ותדמעהו ,הנדמואה ךרד לע םיפדועה םימולשתה רבדב קזנה שאר ןיגב םקזנ תקיספ

 399 קזנה תורק דעוממ םירוגיפ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב ח"ש 775,671 לש ךס לע דמוע הז קזנ שאר לש ורועישש

 400 תיב תעיבקב ברעתי ןוילעה טפשמה תיב יכ ושקיב םישכורה ,ףסונב .)"םיפדועה םימולשתה תייגוס" :ןלהל(

 401 אלמ ןפואב יארחא ןידה ךרוע יכ עבקייש תנמ לע ,30% לש רועישב םרות םשא םהילע ליטהל שי היפל אמק טפשמה

 402 לע םהידי תא םיכמוס םישכורה יכ ןיוצ ,הלא תויגוס דבלמ .)"םרותה םשאה תייגוס" :ןלהל( םקזנ לכל ידעלבו

 403 .אמק טפשמה תיב לש וניד קספ
 404 

 405 .הקסעב גצייש ןידה ךרוע בישמה תובח םצע תלאשב רתיה ןיב ודקמתה ,דגנכש רוערע ושיגה רשא ,םיבישמה

 406 םיבוכיע תודוא לע םנכדעל תאז ללכבו ,"חטשהמ םיחוויד" ויתוחוקלל רוסמל ןיד ךרוע לע תוירחא תלטה ,םתנעטל

 407 תא םישכורה ורכש ןמשלש תורטמב הלולכ הניאו ,הב דומעל לוכי וניא ןידה יכרוע רוביצש הרזג איה ,היינבב

 408 םתנעט .תולשרתה םושמ ןידה ךרועל וסחוי רשא םילדחמב ןיא ,םיבישמה תשיגל ,ךכשמ .בישמה לש ויתוריש

 409 ועבקנש םימוכסה תא םלשל םנולשיכ םע דחי ,םישכורה לש תילכלכה םתקוצמ יכ איה םיבישמה לש היינשה

 410 םינעוט ול קזנה ןיבל ונעטנש ןידה ךרוע לש וילדחמ ןיב יתביסה רשקה תא םיקתנמ םימולשתה חולל םאתהב

 411 .םישכורה
 412 

 413 הקסעה תרגסמב ומצע לע חקל ןידה ךרועש איה תשקבתמה הנקסמה יכ עבק טפשמה תיב ,בישמה תובח םצע ןיינעל

 414 םהינייפאמ תא תומאותהו ,הריד תשיכר לש תואקסעב ןיד ךרוע לש הליגרה תוברועמהמ תגרוחה תוביוחמ ןנד

 415 ךרוצל "הכוראה םעורז"כ רחאב עייתסהל םישרדנה ,תירבע ירבוד םניאש ץוח יבשות - םישכורה לש םיידוחייה

 416 תרבעה תא ותולהנתהב בכיע ןידה ךרוע ןהיפל טפשמה תיב לש ויתועיבק ןתניהבו ,הז םירבד בצמב .הקסעה עוציב

 417 לע םישכורה תא ןכדע אל ףאו ,םייונישה חפסנב עבקנש ןונגנמל םאתהב הרבחל הנפ אל ,ברנמ תרבחל םימולשתה

 418 תבוטל היואר תוריסמב לועפל הבוחה הרפוה יכ קלוח תויהל לוכי אל - הרבחה םעטמ לביקש םירוגיפה תועדוה

 419 .ןידה ךרוע יתוריש תא םישכורה ורכש ןנעמל תולועפ ןתוא עוציב
 420 

 421 ברנמ תרבחל םימולשתה יכ םמצעב אדוול היה םישכורה לע ,אמק טפשמה תיב תשיגל ,םרותה םשאה תייגוס ןיינעל

 422 ררוגתה רשא םנב תא תאז ללכבו ,בישמל רבעמ םיפסונ םימרוג ךכ םשל ברעל ךרוצה תדימבו ,דעומב םירבעומ

 423 תא עצבמ הז יכ אדוולו וניד ךרוע רחא שולבל שרדנ וניא חוקלה יכ עבק טפשמה תיב  .לארשיב הפוקתה התואב

 424 ךרוע לע חקפל ידכ םיישילש םידדצב רזעיהל חוקלה לע היפל העיבק יאדוובו ,תרחא העיבק לכ .הכלהכ ותכאלמ

 425 תא םישכורה ודיקפה ,ןנד הרקמב .וחוקלל ןיד ךרוע ןיב םיררושה ןומאה יסחיב השק העיגפל איבהל הלולע ,וניד

 426 יכ עבק טפשמה תיב ,ןכ לע .ויתויחנה יפ לע ולעפו ,םניד ךרוע לש וידיב ברנמ תרבחל םימולשתה עוציבב לופיטה

 427 .םהל םרגנש קזנל סחיב םרות םשא םישכורל סחיי רשאכ אמק טפשמה תיב הגש
 428 

 429 םישכורהש דועב יכ עבק אמק טפשמה תיב ,םיפדועה םימולשתה תייגוס רבדב םירערעמה לש םהיתונעט ןיינעל

 430 תאזו ,ברנמ תרבחל הדמצה ישרפהו םירוגיפ תויביר םולשת תומדב רישי קזנ לש ומויקל יתדבוע דסמ וחינה

 431 אצמ טפשמה תיב ,ךכיפל .םהל םרגנש קיודמה קזנה רועיש תא וחיכוה אל םישכורה ,בישמה לש וילדחממ האצותכ

 432 תואדו תדימב וחיכוה םישכורה יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב .הנדמואה ךרד לע יפסכ יוציפ םישכורל קוספל ןוכנל

 433 עבק טפשמה תיב ,ןכ לע  םניד ךרוע תונלשרמ האצותכ םהל םרגנש קזנה רועיש תא ןידל םאתהב שרדנה יפכ ,הריבס

 434 רבדב קזנה שאר ןיגב םישכורה םיאכז ול יוציפה םוכסל עגונה לכב אמק טפשמה תיב לש ותעיבק תא לטבל שיש

 435 .רומאה םוכסב הז קזנ שאר ןיגב םישכורה תא תוצפל םיבישמה לע יכ עבקיי תאז תחתו ,םיפדועה םימולשתה
 436 

 437 קזנה שאר ןיגב יוציפהש ךכ ,םיבישמה ידי לע שגוהש דגנכש רוערעה החדנו לבקתה רוערעה ,ליעל רומאה לכ רואל

 438 הז קזנ שאר תושבגתה םוימ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב ח"ש 505,615 לע דומעי םיפדועה םימולשתה רבדב



 
 

 

 439 ,םישכורל אמק טפשמה תיב סחיי רשא םרותה םשאה ביכר לטוב ,)אמק טפשמה תיב קספש הממ רתוי הובג םוכס(

 440     .)אמק ךילהב וקספנש תואצוהל ףסונב( ךילהב םישכורה תואצוהב וביוח םיבישמהו
 441 

 442  :תכרעמ תרעה

 443 ךכבו ןיעקרקמ תואקסעב גציימה ןיד ךרוע תוירחאב תודוסיהו םינחבמה תא )בוש( דדחמש בושח ןיד קספב רבודמ

 444 תוביסנו םיידוחייה הינייפאמ ,הינותנל םאתהב ,הקסע לכל תידוחיי תוירחא תרגסמ לש תובישחה תא ריהבמ

 445  .הל םידדצה
 446 

 447 תושירדה יפ לע ןה ,בלושמ ןפואב תססובמ ,טרפב ד"וע לשו ללכב תוריש ןתונ לש ותוירחא  יכ הלוע ןידה קספמ

 448 תא לבקמה חוקלה לש תוידוחייה תוביסנל םאתהבו יפ לע ןהו קינעמ ד"וע ותוא תורישב תושקבתמה תויעוצקמה

 449  .המיקמ איהש תוביסנלו תיפיצפסה הקסעל ,תורישה
 450 

 451 
 452 

 453 המלש הרידמ תוחפ אל
 454 

 455 
 456 תיב :האכרע .'חאו ןולייא הבוהא 'נ הילצרה הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה 20-12-10551 נ"מע :ךילהה רפסמ

 457  .שריק 'ה טפושה 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ-תיבכ ותבשב ופי - ביבא לתב יזוחמה טפשמה

 458 - תרערעמה כ"ב :םידדצה כ"ב .17.3.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת הילצרהב 6524 שוגב תוקלח :ןיעקרקמה יטרפ

 459 .ארזע ינור ד"ועו לטזור ילשו תיזג תידיע ד"הוע - םיבישמה כ"ב .ץיבולרב ןאו לארה ףסא ,רינש-ףארב הנליא ד"הוע
 460 

 461 וא הינב" יכ עבוקה הינבהו ןונכתה קוחל תישילשה תפסותל )1()ג(19 ףיעס תארוהב ,ןודנה ןידה קספ לש וניינע

 462 לע הינב רתיהל השקב שיגה ובורק וא ןיעקרקמב קיזחמה םא תויוכז שומימכ ואריי אל םירוגמ תריד לש הבחרה

 463 רחאל הרומאה םירוגמה תריד לש ללוכה חטשהש דבלבו ובורק ירוגמל וא וירוגמל ושמשיש ןיעקרקמ םתוא

 464 ,לטיה םלושי רומאה חטשה לעמ תפסונ הבחרה וא הינב לכ םע ;ר"מ 140 לע הלוע וניא התבחרה וא התיינב

 465 .)"רוטפה תארוה" :ןלהל( ".תפסונה הבחרהה וא הינבה לדוגל יסחי רועישב

 466 וצקוה םהיתויוכז ןהב תוביסנב רוטפה תארוהמ תונהיל םימושינ לש םתואכז תלאשב ןד ילהנמה טפשמה תיב

 467 .ןיעקרקמב תויוכזה ילעב ןיב הקולח םכסה ךרענ הירחאלש ,הקולחו דוחיא תינכת תרגסמב תונוש תוקלחב לצופמב

 468 הקלחמ ןתרבעהו םהיניב תועקרק תפלחה ידי לע ,םילעבה ןיב שדחמ תויוכזה תקולחב היה םכסה ותוא לש וניינע

 469 .הרידב יסחי קלח ףלח םילעבל המלש הריד תאצקה ןתינה לככ רשפאל ידכ ,הקלחל

 470 הנבומ ןפואב תולצופמ ויה םימושינה תויוכז יכ עבקו םדוקה בצמב םימושינה תויוכז תא הליחת ןחב טפשמה תיב

 471 תווהמה ,םינוש םישוג ינשב תונוש תוקלח יתשב תויוכז שכר םילעבהמ דחא לכ ןכש ,תינכתה רושיאל םדוקה בצמב

 472 .וזל וז תודומצ ןתויה ףרח ,תויאמצע תוימושיר תוקלח

 473 תלבטל רישי ךשמה" הווהמ הקולחה םכסה היפל ררעה תדעו תעיבק לע טפשמה תיב קלח רומאה סיסב לע

 474 ולביק ותרגסמבש םילעב תמכסה אלל הקולחו דוחיא עצובש ףא לע יכ טפשמה תיב רבס דוע ."תינכתבש האצקהה

 475 ,ףסונב .תילכלכ הפדעה לשב אלא ,יטפשמ ץוליא וא חרוכ לשב ךרענ אל הקולחה םכסה ,תוריד יקלח םילעבהמ קלח

 476 תויוכז ריבעהל ןתינ אלו ,ןיעקרקמב ףותיש םכסה ידכ הלוע וניא םילעבה ןיב םכסהה יכ טפשמה תיב עבק

 477 .תוקלח רפסממ תבכרומה עקרק תביטחב "שומיש"ה רודיס לש הווסמב הקלחל הקלחמ ןיעקרקמב

 478 אוה ןאכ הקולחה ןונגנמו םכסה תוקפנ יכ תימוקמה הדעווה תקדוצ יכ המוד" :טפשמה תיב ןייצ ךכל םאתהב

 479 הרומתב ,ןיעקרקמה יסקנפב םושיר הנועטה םהב תויוכז תקנעה וא ,תיקלח וא תומלשב ,]ןיעקרקמ לש[ םתרבעה'

 480 ףיעסב הז חנומ תרדגהל תישילשה הפולחה יפ לע 'תויוכז שומימ'ב הרואכל רבודמ ,ונייהד  ."...הרומת אלל וא

 481 .'תישילשה תפסותל )א(1

 482 



 
 

 

 483 דחא לכ לש תויוכזה תבצמ תא ןוחבל שי ..." יכ תימוקמה הדעווה תנעט סיסב לע ראשה ןיבו ,ךכל ךשמהב

 484 םכסה' רחאל בצמהמ לידבהל תאזו ,הקולחו דוחיא רחאל 'אצוי בצמ'ב - ירק ,תינכתה רושיא דעומב םיבישמהמ

 485 שי יכ טפשמה תיב עבק ,"ןיעקרקמב תויוכז לש הינקו הריכמ לש תואקסע השעמל הכלה הווהמ רשא 'הקולחה

 486 ןיחבהל םוקמ שי יכ רבס טפשמה תיב ןכש ,םירחאל סחיב ותוחדלו םימושינהמ קלחל סחיב רוערעה תא לבקל

 487  .םימושינ לש תוצובק יתש ןיב ןיינעה תוביסנב

 488 ,ל"נה הקולחה םכסה תכירעל םרט ,הקולחו דוחיאה תינכתל אצויה בצמב רשא םימושינ תצובק ,תחאה הצובקה

 489  .תמיוסמ הקלחב תחא המלש הרידל תוכז תוחפה לכל הירבחמ דחא לכל וצקוה

 490 בצמב יהשלכ השדח הקלחב המלש רויד תדיחיל תויוכז ויה אל םהמ דחא ףאלש םימושינ תצובק ,היינשה הצובקה

 491 .המלש הדיחי ידכל תרבטצמ תוכז הירבחמ דחא ףאל היה אל םגו ,אצויה

 492 תוכז התיה הצובקה ירבחמ דחא לכלש הדבועה תא ןובשחב איבהל שי יכ רבס טפשמה תיב ,הנושארה הצובקל רשא

 493 םג ,רוטפה ןתמ תא רשאל םוקמ היה יכ עבקנ וז הצובק יבגל .הרקמה תוביסנ רתיב םג בשחתהבו ,המלש הדיחיל

 494 לש רודסה יטפשמה חותינה םנמא" :עבקנו ,תינכתב התצקוהש וזמ תרחא הריד יבגל שקבתה רבד לש ופוסב םא

 495 ןתמל םדק הרבעה לש ךרדב שומימהש ינפמ וא( הלא םירקמב ףא רוטפה לוטיב בייחל יושע תימוקמה הדעווה

 496 יאנת תא רפהו היינבה רתיה ןתמ רחאל שחרתה שומימהש ינפמ וא ,)1()ג(19 ףיעס תלוחת תא ענמו היינבה רתיה

 497 תדעו תקיספב ברעתהל ןוכנל אצומ ינניאו יחכונה הרקמב ידמ הרימחמ האצות וז יתעדל םלוא ,))2()ג(19 ףיעס

 498 ."הז טביהב ררעה

 499 תיב רבס ,"תויוכז ירירבש" קר תינכתה רושיא רחאל אצויה בצמב ויה הירבח ידיבש הצובקה ,היינשה הצובקל רשא

 500 הדעונש רוטפה תארוה לש תילאיצוסה התילכת םע דחא הנקב הלוע הניא הז הרקמב רוטפה תלחה יכ טפשמה

 501 ירבש שכורש ימ ןודנה הרקמבש דועב ,ךכב ךורכה יפסכה לטנה תתחפה ידי לע רויד יאנת רפשל םיחרזאל עייסל

 502 ךכיפל .המלש הדיחי ידכ ולעי אל ול וצקויש תויוכזה יכ ןוכיס חקול התרשפהל הייפיצב תיאלקח עקרקב תויוכז

 503 הרידל ועיגה הצובקה ירבחש דועב ,"תוחפל המלש תחא הריד ונינפל תויהל תבייח ,תילכתה תמשגה ךרוצל" :עבקנ

 504 .תויוכז תמלשהו הפלחה רשפאש הקולחה םכסה תוכזב קר המלש

 505 

 506 :תכרעמ תרעה

 507 םיאנתה םייקתהב - ךכל איבהל אוה )1()ג(19 ףיעס לש ולעופ" ןכש ןניקסע "ליגר רוטפ"ב אל ,ןידה קספמ הלועכ

 508 ףיעסבש 'תויוכז שומימ' חנומה תרדגהב רומאה ףרח 'שומימ'ל ובשחיי אל התבחרה וא הריד תיינבש - םייונמה

 509 .)ונלש השגדהה( "לטיהה םולשת תייחד הנומט ךכב .תישילשה תפסותל )א(1

 510 ןהב תוביסנב ,ונניינעבש דועב ,ומלשל הבוח תמייקש ןכיה ונתנבהל תשרדנ סמ םולשתמ רוטפ תארוה ,ללכה ךרד לע

 511 םולשת תבוח תא םיקמה "תויוכז שומימ" םושמ היינבב תוארל ןתינ םא קפס ,רוטפה תארוה יאנת םימייקתמ

 512 שומימ" םושמ הקולחה םכסה הוויה הרואכלש הדבועל ןכו ,הז אשונל רע היה טפשמה תיב יכ הארנ .החבשהה לטיה

 513  .הלבקתהש האצותה ןיבל ןידה קספב תויטפשמה תועיבקהמ קלח ןיב רעפ שי יכ הארנ םוי לש ופוסבש אלא ,"תויוכז

 514 היה ךירצ ןוידה יכ הארנו ,הקולחו דוחיאה תינכתב האצקהה תלאשב ןודל םוקמ היה אל ללכש ןכתי ,ךכש לככ

 515 תיבש אלא ,הקולחה םכסה עוציב לשב לטיה םולשתב תבייח החבשה לש המויק ןיינעב ,ןכל םדוק דוע םייקתהל

 516 .הז טביהב ררעה תדעו תטלחהב ברעתהל אל טילחהו וז האצותמ ענמנ טפשמה

 517 ,הז םכסה ןיגב לטיהב םילעבה תא בייחל םוקמ היה יזא ,תויוכז שומימ הווהמ הקולחה םכסהש עבקנ היהש לככ

 518 רוטפה תילכת תא תמאות הניא הרואכל וז האצותש אלא ,םלוש ןניגב לטיההש תונקומ תויוכזב היה רבודמ יזאו

 519 הקולחו דוחיא תינכתב ןיעקרקמב תויוכז לביקש ימ רובע השעמל הכלה ונממ תונהיל תורשפאה תא תלכסמו

 520   .ותריד תא םהב תונבל שקבמו

 521 



 
 

 

 522 רוטפה יאנת םויק תא קר ןוחבל היה שרדנ יזא ,תויוכז שומימ הווהמ וניא הקולחה םכסה יכ עבקנ היהש לככ ,דגנמ

 523 .תוביסנל םאתהב םבייחלו םימושינהמ דחא לכל סחיב

 524 ,ןידה קספ לע ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תשגהל דעומ ךיראהל השקב הרשואו השגוהש הלוע תכרעמה תקידבמ

 525 .ונניינעבכ בכרומו ךובס אשונב הנורחאה הלימה הרמאנ םרטש ןכתיו
 526 
                                          527 

 528 ידימ רחואמ
 529 

 530 ררע תדעו :האכרע  הפיח היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ 'חאו ףיל םקיבא 20-03-82008 ררע :ךילהה רפסמ

 531 שוגב 400 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .יזנכשא היאמ ד"וע ,ר"ויה רבכ ינפב ,הפיח זוחמ ,החבשה לטיהו םייוציפל

 532 םיבישמה( ררעב םיררועה כ"ב :םידדצה כ"ב .15.03.2022 :הטלחהה ןתמ ךיראת .הפיח ,42 םיאדודה בוחר ,11194

 533 ררעב תררועה( ררעב הבישמה כ"ב .דגיבא קירא רמ יאמשה י"עו יחרזמ רונמו ןייטש םייח ד"הוע :)דגנכש ררעב

 534  .ידיד זר רמו רוארג רינ רמ םיאמשה י"עו ,םואב תימע ד"וע :)דגנכש

 535 
 536 רושיא תובקעב הרצונש החבשהה תא ₪ 758,314 לש ךסב הכירעמה 2019 תנשמ תערכמ המוש לע ררעב ןניקסע

 537 רושיא תובקעב הרצונש החבשהה תא ₪ 135,000 לש ךסבו 2011 תנשב ףקות ןתמל המסרופש 'א1571/פח תינכות

 538 .2016 תנשב ףקות ןתמל המסרופש 'ב1571/פח תינכות
 539 

 540 עבג 'בג ,העירכמה תיאמשה 'בכ התנומ ,היינבהו ןונכתה קוחל תישילשה תפסותל )1()ב(14 ףיעס תוארוהל םאתהב

 541 שגוה תערכמה תיאמשה תערכה לע .ןיעקרקמל סחיב החבשה לטיהב בויחה ןיינעל תקולחמב עירכהלו ןודל ,רטלב

 542 המושה לע ררע תשגהל דעומה רחאל השגוהש ,ררעל תימוקמה הדעווה לש התבושתב .םיררועה ידי לע ררעה

 543 .דגנכש ררע םג ללכנ ,תערכמה
 544 

 545 בתכ תרגסמב דגנכש ררע תשגהל תוכז תמייק םאה הניה םיררעה תרגסמב ונודנש תויזכרמה תויגוסהמ תחא

 546  ?תערכמ המוש לע ררעל הבושת
 547 

 548 תרכומ רשא ,יחרזא רוערעל הבושת בתכ תרגסמב בישמ ידי לע רוערע תשגהל תוכזה לע ררע תדעו הדמע ,הליחת

 549 א"דס תונקת" :ןלהל( 2018 - ט"עשת ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל )ב(137 הנקתב יחרזאה ךילהה תרגסמב םויכ

 550 תוכז תמייק יחרזא יטפשמ ךילהבשכ 1984 - ד"משתה ,יחרזאה ןידה רדס תונקתל 'ה ןמיסב רבעב הרדסוהו ,)"2018

 551 תונקתל ףופכה יחרזא ךילה וניא ןנד ךילהה ,םלוא .רוערעל הבושתה תשגה בלשב ידגנ רוערע תשגהל ןידה חוכמ

 552 .דגנכש ררע תשגהל תשרופמ תוכז תוללוכ ןניא היינבהו ןונכתה תונקתו ,2018 א"דס
 553 

 554 קוחל תישילשה תפסותל 14 ףיעס יפל תערכמ המוש לע ררע לש ךילהב םג םאה ,הלאשה תררועתמ ,ךכש ןוויכ

 555 ?"דגנכש ררע" תשגהל תוכז תמייק
 556 
 557 שגומה ררעל סחיב םג הפי יחרזאה רוערעה ךילהל ךיישה קרס ירוערע תתחפה לש לנויצרהש ךכ לע הדמע ררע תדעו

 558 תומוש לע םירתוימ םיררע תשגה ינפמ עיתרהל היושע דגנכש ררע תשגהל תוכזב הרכהש ,קפס ןיא .תערכמ המוש לע

 559 .שיגהל ינשה דצה יושעש ררעל דגנ לקשמ רצייל תנמ לע תועירכמ
 560 

 561 תוכזה תמועל תלבגומ תוכז הליחתכלמ הניה תערכמ המוש לע ררע תשגהל תוכזהש ךכ לע ררע תדעו הדמע ,דגנמ

 562 ךילהב ןכש .יחרזאה ךילהב םישמשמה ולאל המוד המצוע ילעב םניא םייטקטה םילוקישהו ,יחרזא רוערע תשגהל

 563 ןונגנמ תא לעייל אלו ,תמא סמ תייבגל איבהל הניה תיזכרמה הרטמה ,החבשה לטיה אשונב תקולחמ רוריב לש

 564 ןמ םג החבשה לטיהב תערכמ המוש לע ררע לש ךילהה הנוש ךכב .יטרפה טפשמה םוחתמ םיכוסכסב הערכהה

 565 .יקיזנ יפוא תלעב הניהש ,קוחל 197 ףיעס חוכמ העיבתב הטלחה ןיינעב ררע לש ךילהה

 566 
 567 



 
 

 

 568 תשגה ריתהל שי יכ עבקנ ,)5537/98 א"שב( למרכה ףוח ד"ספב  םנמאש ךכ לע ררע תדעו הדמע הטלחהה תרגסמב

 569 םג שיקהל היה ןתינ הרואכלו קוחבו תונקתב שרופמב רתוה אל רבדהש ףא לע תילהנמ הריתע לע דגנכש רוערע

 570 תשגה תרשפאמה תשרופמ הארוה רדעהב רומאה ןידה קספ רחאל תויטנוולרה תונקתה תנקתה חכונ םלוא ,ונניינעל

 571 ידגנ רוערע תשגהל תוכזה הרכוה אל םהב ,5/81 ץ"גבו 7768/95 א"ערב ונודנש םירקמל רתוי המוד וניינע ,דגנכש ררע

 572 רחאלו הבושתה תשגה תרגסמב )המאתהב - רחסמה ינמיסו םיטנטפה םשר תטלחה לעו פ"לצוהב( ידגנ ררע וא

 573 .תוכזב רוערע שיגהל דעומה
 574 
 575 דגנכש ררע םג החבשה לטיהל תערכמ המוש ןיינעב ררעל הבושת בתכב לולכל ןתינ אל יכ ררע תדעו העבק ןכ לעו

 576 .ררע תשגהל  תונקתב עובקה דעומה ףולח רחאל
 577 

 578 תונעטל קר הלובכ הניאו לולכמכ תערכמה המושה תא ןוחבל תכמסומ ררעה תדעווש הדבועה תורמל יכ ,ןיוצ דוע

 579 תוכז ןכש לכ אל ,רוחיאב ומעטמ תושדח תונעט תאלעהל תוכז ררעל דצל הנקמ הניא ,המושה דגנכ םידדצה ולעהש

 580 .תערכמה המושה לע ררעה תשגהל דעומה ףולח רחאל דגנכש ררע תשגהל
 581 

 582 דגנכש ררע תשגה תוכז הל המק אלש םעטהמ תימוקמה הדעווה השיגהש ררעה תא ררע תדעו התחד ןכ לע רשא

 583  .העירכמה תיאמשה תועיבקב ברעתהל םוקמ אצמנ אלש םעטהמ החדנ "ירקיע"ה ררעהשכ ,התבושת תרגסמב
 584 

 585   :תכרעמ תרעה

 586 םיכילהב הב תכלל שיש ךרדה תא תראבמו הרודצורפה תא הרידסמ רשא הבושחו תניינעמ הטלחהב רבודמ

 587 שגומ םיתיעל וב יחרזא ךילה ןיב הנחבאה לע ררע תדעו הדמע ןוכנ תכרעמה תדמעל ,ררע תדעו ינפב םימייקתמה

 588 תולעהל םוקמ ןיאו ,תמא סמ תעיבק ותרטמש תערכמ המוש רוריב ךילה תמועל םייטקט םילוקישמ דגנכש ךילה

 589 ןכא תונעטהו לככ יכ איה הקזחשכ ,תרתוימ תוניידתה יוביר ךות דבלב םייטקט םילוקישמ ררע תשגהו תונעט

 590 רשא םושינמ שרדנ ןכ לעו ,םידדצה 2ל תואדו רציימ רשא קוחב עובקה םינמזה דס תרגסמב םתולעהל שי תוקדצומ

 591   .דעומה תא רחאי םרט ךילהב טוקנל םאתהבו ררע שיגהל םוקמ שי םא ןוחבל המוש לבקמ
 592 

 593 

 594 תמא סמ
 595 

 596 יוסימ קוח יפל ררע תדעו :האכרע הפיח - ןיעקרקמ יוסימ להנמ 'נ יחרזמ ןד 20-02-58771 ע"ו :ךילהה רפסמ

 597 תירוא ,ר"ויהו תטפושה 'בכ ינפב ,הפיח יזוחמה טפשמה תיב דילש 1963 - ג"כשתה )השיכרו חבש( ןיעקרקמ

 598 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .אתא תיירק ,תואמצעה בוחר ,11017 שוגב 21 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .ןייטשניו

 599  .)יחרזא( הפיח זוחמ תוטילקרפמ ,ןהכ לואש ד"וע :בישמה כ"ב .17.3.2022
 600 
 601 

 602 תא ררועה רכמ 16.12.10 םויב .ההז םוכסב ררועה ידי לע 25.12.07 םויב ושכרנש תוהז תויונח יתש תשיכרב ןניקסע

 603 השיכר יווש לע ,ותנעטל ,תועטב ריהצה ,ןיעקרקמ יוסימל חווידב רשאכ ,התשיכר יוושמ לופכ םוכסב תויונחה תחא

 604 אל תועטהו ,הקסע התואב חבש סמ םליש אל הזמ אצוי לעופכש ךכ ,דחי תויונחה יתש רובעב םלושש םוכסב

 605  .הפיח - ןיעקרקמ יוסימ להנמ ,בישמה ידי לע התלגתה
 606 

 607 חבשה סמ יכ שרד ק"מסמ להנמל חווידה תשגהבו היינשה תונחב תולעבה תויוכזמ תיצחמ ררועה רכמ ,םימיל

 608 בישמה קדב ,תימצעה ותמושב תחפ יוכינ שרד אל ררועהו רחאמ .תונח התואמ תיצחמ לש השיכרה יווש יפל בשוחי

 609 יוושל הוושה םוכסב השיכר יווש ררועל רתוה 2010 תנשב הנושארה תונחה תריכמב יכ הליג זא הקסעה ינותנ תא

 610 .דחי תויונחה יתש לש השיכרה

 611 78 ףיעס יפל ותוכמסל םאתהב המוש ררועל איצוה 2019 תנשבו ררועה לש תימצעה ותמוש תא בישמה החד ,ךכיפל

 612 יכ הנעטב התחדנ ררועה תגשה .₪ 0.01 אוה השיכרה יווש יכ עבק הב ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל )2( )ב(



 
 

 

 613 רתונ אלש יזא ,2010 תנשב הנושארה תונחה לש הריכמה תמושב ואולמב לצונ תויונחה יתשל השיכרה יוושש תויה

 614  .תיחכונה המושב ריתהל ןתינש השיכר יווש דוע

 615 לש הריכמה תקסעב חבשה סמ בושיחב רכומה יאכז ול השיכרה יווש והמ איה ןוידל הדמעש תיזכרמה הלאשה

 616 ? היינשה תונחב תולעבה תויוכזמ תיצחמ

 617 ףולחב תומוש ןקתל בישמל רשפאל ןיאו תובר םינש ופלח ןכש ,ןוידה תויפוס ןורקע לע שגד םישל שי ,ררועה תנעטל

 618 ןושארה סכנה תריכמ ןיגב המושה ןוקיתל לעפ אל םלועמ בישמה יכ ררועה ןעט ,ףסונב .ןידב םיעובקה םידעומה

 619 הקסעה תרגסמב סכנה לש אלמה השיכרה יוושב ריכהל שי ןכלו ,"תומודא תורונ" וקלדנ ותנעטלש ןמזב 2010 תנשב

 620  .ררעה אשומ

 621 הנושארה תונחה תריכמב חבש סמ םליש אל ררועה ןכש ,םיימעפ השיכרה יווש תא ריתהל ןיא יכ בישמה ןעט ,דגנמ

 622 לעופב דועב תויונח יתש לש השיכר יווש לע ריהצהו רחאמ ,תאז .חבש סמב בייח היה קפס אללש תורמל ,2010 תנשב

 623 יווש ול סחייל םוקמ ןיא ,ןכ לע .תמדוקה הקסעה תרגסמב השיכרה יווש אולמ תא לצינ ןכלו ,תחא תונח רכמ

 624 לע רשוע תיישע הווהמ רבדה .יחכונה ררעה אשומ תונחה לש השיכרה יוושמ םיימעפ תונהילו וז הקסעב השיכר

 625  .תירוביצה הפוקה ןובשח

 626 היינשה תונחה לש השיכרה יוושב ול ריכהל שי ןהיפל ,ררועה תונעט יכו תוחדיהל ררעה ןיד יכ העבק ררעה תדעו

 627 .לבקתהל תולוכי ןניא - תפסונ םעפ
 628 
 629 םלשי םושינ יכ ךכל רותחל שי ןכש ,תמא-סמ תייבג לש ןורקיעה אוה סמה ינידב לע ןורקיע יכ הריבסה ררעה תדעו

 630 וא רסחב יוסימ לש סמ יתוויע עונמל דעונה ,סמה תופיצר ןורקע לח ,ודיצל .ול החמצנש רשועל תפסותה לע סמ

 631 תויפוסו םושינה לש תוכמתסהה סרטניא ומכ םיבושחו םיפסונ םיסרטניא םידמוע ,ולא תונורקעל דגנמ .לופכ יוסימ

 632 .המושה
 633 
 634 תמוש ןכש ,תוכמתסהה ןורקעב העיגפ וא המושה תויפוסב העיגפ רבדב ררועה תונעטל סיסב לכ ןיא יכ עבקנ ןכ ומכ

 635 2018 תנשמ הקסעל בישמה לש ותמושב ,השעמלו ,יוניש לכ אלב הנכ לע הרתונ - 2010 תנשמ הקסעה לש חבשה סמה

 636 סרטניא ררועה ידיב םייקתהל לוכי םא לודג קפס יכ ןיוצ ,ףסונב .2010 תנשמ המושל ףקות ןתנו רזח ףא אוה

 637 .ןידכ תמא סמ םולשתמ קמחתהל ,תינשב ,ול רשפאי יוגשהו ינלשרה וחווידש תוכמתסה
 638 
 639 "ףוקעל" בישמה דצמ ןויסינ אלא הניא ררעה אשומ המושה יכ ררועה תונעט תא לבקל ןתינ אל יכ עבקנ ,ךכ לע ףסונ

 640 תא ןובשחב תחקל אוה הגשהב ותטלחהב בישמה השעש לכ ירה ,דבעידב המוש ןוקית ךורעלו תונשייתהה יניד תא

 641 .תיחכונה הקסעב תמא סמ תייבג ךרוצל תאזו ,רצונש סמה תוויע
 642 

 643 תרגסמב תמא סמ םליש אל ררועהש ךכל ףסונב יכ ,ןעמשמ ןנד ררעב ררועה תונעט תלבק ,ררעה תדעו תדמעל

 644 תרגסמב ףא תמא סמ אוה םלשי אל - ןיד יפ לע וב היה בייחש סמ רוביצה תפוקמ ערגו 2010 תנשמ רכמה תקסע

 645 ולש ותונלשר לשב לכהו רוביצה תפוקב תפסונ העיגפו העירג ךות ,ןנד ררעה אושנ 2018 תנשמ רכמה תקסע

 646  .הנושארה הקסעב ותרהצהב
 647 

 648 ןיגב עבקייש השיכרה יווש - היינעב דומעת הגשהב בישמה תטלחה יכ עבקנו החדנ ררעה ,ליעל רומאה לכ רואל

 649 .₪ 50,000 לש ללוכ םוכסב ד"וע ט"כשו תואצוהב אשיי ררועה .₪ 0.01 לע דמעוי היינשה תונחה תיצחמ תריכמ
 650 

 651 :תכרעמ תרעה

 652 היה ןכ השוע היה םא ירהש ,יוגש עדימ רסמש ןמזב תפסונ סמ תבטה ררועל קינעהל ןויגה ןיא יכ העבק ררעה תדעו

 653 .סמ תוויע רצונ



 
 

 

 654 קלח הווהמו הנגהל יואר סרטניאב רבודמה ןכש עמשיהל ךירצ ררועה לש תוכמתסהה סרטניא םגש ,קפס ןיא

 655 ןורקיעו תויה הז ןיינעב ןוידה תויפוס תא ליחהל םוקמ ןיא ,תאז םע ךא ,תיטפשמה תואדווהו תוביציה תונורקעמ

 656 סמב תובחה ןיינע תא ררבלמ ויניע תא םצע ,יוגש חוויד שיגה הליחתכלמ רשא ררועב רבודמ ,ןכש ,רבוג סמה תופיצר

 657 חוורב הנושארה תונחה תא רכמש תעב חבש סמב תובח היהת יכ עדיש קפס ןיא ךכיפלו בישמה לומ חבשה

 658  .יתועמשמ

 659 

 660 ,בישמה לש הרואכל תועט בקע סמ ללכב םלשי אל ררועהש ךכמ םלעתהל התייה הלכי אל ררעה תדעו ,ןכ לע רשא

 661 ,הז םעטמ .סמה יניד סיסבב םידמועה יתרבח קדצו תונגוה לש םילוקישב ןאכ רבודמ ,ןידה תוארוהל רבעמ רשאכ

 662 לע לטומ ןיד יפ לעו יתימא ,ןוכנ חוויד תשגה לע תוירחאהו לטנה .ןידכ תמא סמ םולשתמ תוקמחתה רשפאל ןתינ אל

 663 .ררועה יפתכ

 664 


