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 רבליז ריפס ד"ועו בוש יבצ ד"וע תאמ
 

 מ"עב 6158 שוגב 901 שרגמ 'נ מ"עב םינבמ קוזיחו הינב .ר.י םינתיא 7614/21 א"ער :ךילהה רפסמ

 .ץינייטש-יפנכ 'גו טחוש 'ש ,גרבלוס 'נ ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ןוילעה טפשמה תיב :האכרע 'חאו

 :תשקבמה כ"ב .202254. :ןידה קספ ןתמ ךיראת .ןג תמר ,26 ןויצ תביח בוחר :ןיעקרקמה יטרפ

 .רכב ידוד ד"וע

 

 תאייחהל םדקומ יאנת יכ רתיה ןיב עבקנ םש ,יזוחמה טפשמה תיב תטלחה לע רוערע תושר תשקב

 התייה אל הרבחה ןהב םינשה ןיגב תיתנשה הרגאה םוכס אולמ לש שארמ ןועריפ אוה ,1 הבישמה

 .הליעפ

 הלעפש ,הרבחה םש לע םשרנ אלא ,םיריידה םש לע ףתושמ תיבכ ובאטב םשרנ אל ,רבודמה ןיינבה

 ,הרבחב תוינמה ילעבכ ומשרנ ןיינבב םיירוקמה תויוכזה ילעב רשאכ ,"ףתושמ תיב תרבח"כ

 ,םיידי ופילחה תורידב תויוכזה ךא ,החכשנו החנזנ הרבחה ,ופלח םינשה .יסחיה םקלחל םאתהב

 1992 תנשב ,תורבחה םשרממ הקחמנ הרבחה 1982 תנשב .תוינמה ילעב םשרמב ןכדוע רבדהש ילבמ

 תויוכזה ילעב לש םהיתויוכז .םויה דע הקוחמ הרתונו ,תינשב הקחמנ 1997 תנשבו התייחוה

 .ןיעקרקמה םשרמב םירכוחכ םימושר םהש ךכ יוטיב ידיל תואב ,םייחכונה

 םינתיא – תשקבמה ןיבל ,ןיעקרקמב םייחכונה תויוכזה ילעב ןיב םכסה תרכנ ,18.11.2014 םויב

 לע .38 א"מת תרגסמב ,ןיינבב תינוריע תושדחתה טקיורפ עוציבל ,מ"עב םינבמ קוזיחו היינב .ר.י



 ,ךכ םשלשכ ,תורידב םתולעב תא רידסהל תויוכזה ילעב ושקיב ,טקיורפה עוציב תא םדקל תנמ

 תיבל ,ןיינבב תויוכזה ילעב לש םמשב ,םינתיא התנפ ,ךכיפל .תפסונ םעפ הרבחה תאייחה השרדנ

 דגנתה אל םשרה .תפסונ םעפ הרבחה תא תויחהל ,תורבחה םשרל הרויש תנמ לע ,יזוחמה טפשמה

 שארמ ןועריפ" :רתיה ןיב םימידקמ םיאנת רפסמב הרבחה תאייחה תא הנתה ךא ,השקבה םצעל

 ;ינכדע יתנש חוד תשגה ;"₪ 43,645 לש ךס לע דמוע ]...[ רשא תויתנשה תורגאה בוח אולמ לש

 .תויוכזה םושיר תרדסה רחאל ,ןוצרמ הרבחה קוריפל תובייחתהו

 תכלה דחא דצמ ,הדיחא אל אשונב םייזוחמה טפשמה יתב תקיספ יכ ,ןייצ ןוילעה טפשמה תיב

 רשאכ ,'תוקוחמה םינשה' ןיגב הרגאב בויח םייקתמ אלש איה לדחמה תרירב יכ ,העבק יקסבשרו

 םוקמ ,טפשמה תיב תעד לוקיש יפ-לעו ,םשרה תשקבל הזכש בויח תריצי רשפאמה גירח םייק הדצל

 איה לדחמה תרירב יכ תעבוק )ד(א5 הנקת ,דגנמ .ךכב םיכמות תיטפשמ תוינידמו קדצ ילוקיש ובש

 .הז םולשתמ ירוטוטטס רוטפ עבקנש אלא ,הקוחמ הרבחה התייה ןהב םינשה ןיגב הרגאב בויח

 תאייחהל םדוק הנמזש ,יקסבשרו תכלה ןיבל )ד(א5 הנקת ןיב ןיחבהל יכ ,שיגדה טפשמה תיב

 לע ,האייחהה טקא םע ,שארמ תורוהל יואר םאה איה החוכמ תלאשנה הלאשה ,ךכשמ .הרבחה

 ,ךרדה ךשמהב ,רתוי רחואמ בלשל תסחייתמ )ד(א5 הנקת ,תאז תמועל .הרגא םולשתב בויח תריצי

 .קרפתהל תשקבמ תעכו – התלועפ תא העציב ,)ךכ לשב הרגאב הביוחו( התייחוה הרבחהש רחאל

 הרגאה ןמ רוטפ לבקל הרבחה תיאכז םאה ,קוריפה תעב ,השעמ רחאל תנחוב הנקתה ,םאתהב

 .התייחוה רשאכ ,רבכמ הז הביוח הבש

 ןיגב הרגאב בויח לע הרומה וצ ןתיל ,הרבחה תאייחה תעב ןתינ יכ העבק ,יקסבשרו תכלה ,ןכא

 הז בויח יכ עובקל יאשר טפשמ תיב םאה ,םלוא .םשרמה ןמ הקוחמ הרבחה התייה ןהבש םינשה

 :טפשמה תיב ןושלב ?הרבחה תאייחהל םדקומ יאנת היהי

 הרגאה בוח םולשתב הרבחה בויח ,הזכש םידקמ יאנת תעיבקל הקדצהו הכמסה רדעהמ דבל "

 )ד(א5 הנקת לש הנוקירל ליבומו ,שממ לש יטפשמ לוקלק רצוי ,הרבחה תאייחהל םידקמ יאנתכ

 המלשוהש רחאל ,הרבחה קוריפ תעב קר יוטיב ידיל אב )ד(א5 הנקתבש רוטפה...ןכותמ

 םדקומ יאנתל םולשתה תכיפה ,ךכ םא .הדעונ איה המשלש הלועפה המייתסנו ,האייחהה

 הרבחהש ךכב לוספ המו ,לאושה לאשי .יושע השעמ ינפב – רוטפה ישקבמ תא הדימעמ ,האייחהל

 דומעל הדיב הלעיש לככ ,רזחהכ הפסכ תא לבקתו ,התאייחהל םידקמ יאנתכ הרגאה תא םלשת

 תמסוח ,תורגאה תונקתל ג5 הנקת יכ ,בישא ךכל ?קרפתהל שקבתש העשב ,רוטפה תושירדב

 םרטש תויתנש תורגא יבגל קר לוחי הלא תונקת יפל רוטפה" יכ תעבוקו ,שרופמב וז תורשפא

 םולשת יכ – תובר םימעפ ול הנענ טפשמה תיבו – םשרה שרוד הרגשבש ןיינעכ ,ךכ םא ."ומלוש

 ישקבמ תא םסוחה ןפואבו ,ןידב ןגועמ רבדהש ילבמ תאזו ,הרבחה תאייחהל יאנתכ השעֵי הרגאה

 ".ןיד יפ-לע דיתעב םהל עיגמה רוטפה תלבקמ האייחהה

 ןיינבב תויוכזה תרדסה ךרוצל התייחוה ףתושמ תיב תרבח רשאכ יכ ,ןייצ ןוילעה טפשמה תיב

 התייה ןהב םינשה ןיגב הרגאה בוחמ רוטפל תיאכז היהת איה ,םיפתושמה םיתבה סקנפב ומושירו

  .הדוקפל 338 ףיעס יפל ןוצרמ קוריפ לע העדוהו חוד שיגתש רחאל תאזו ,הקוחמ

 תורבחה בויחש ךכל בל תמיש ךות ,יקסבשרו תכלה רחא תכלל שי ,טפשמה תיב תעיבק םוכיסל

 רזעה ינחבמו תעד לוקיש תלעפה ךות השעת ןיינעב הערכה .ללכה אלו ,גירחה אוה הרגא םולשתב

 הדבכהה ןחבמ ,האייחהה שקבמ תוהז ןחבמ ,האייחהה תרטמ ןחבמ :רתיה ןיב ,הכלהב ועבקנש



 תלטה תבוטל יתועמשמ ןפואב ףכה תא םיטמ הלא םילוקיש יכ טפשמה תיב רובסיש לככ .דועו

 יסקנפב םשרֵי הז בוח יכ האייחהה וצב עבקִי ,הקוחמ הרבחה התייה ןהבש םינשה ןיגב הרגא בוח

 םימידקמ םיאנת תעיבקמ טפשמה תיב ענמי ,ךכמ דבל .התייחוהש הרבחה תבוחל םשרה

 הרבחהש לככ .תוינמה ילעב עודִי תמגוד ,האייחהה עוציב םצעל םייחרכה םיאנת טעמל ,האייחהל

 – ןוצרמ הקוריפ לע עידות ,האייחהה השקבתה המשלש הלועפה תא םילשתש רחאל ,התייחוהש

 הרגאה םולשתמ רוטפל תיאכזו ,)ג(ב5 וא )ד(א5 תונקת תושירדב תדמוע איה םאה הלאשה ןחבית

  .האייחהה תעב התבוחל הפקזנש

 הרבחה תאייחה תא תונתהל םוקמ ןיא יכ ,עבק ןוילעה טפשמה תיבו לבקתה רוערעה ,רומאה רואל

  .תורבחה םשרממ הקוחמ התייה ןה םינשה ןיגב תיתנש הרגא לש שארמ םולשתב

 

 :תכרעמ תרעה

 וניחבה אלש ,םייזוחמה טפשמה יתב לש תורתוסה תוקיספל ףוס םש ןוילעה טפשמה תיב יכ ,הארנ

 קספב הבחרהב טרופש יפכ ,םינוש םירקמב תוקסועש ,תונקתה ןיבל יקסבשרו תכלה ןיב יוארכ

 םושיר ךרוצל ףתושמ תיב תרבח תאייחה לש הרקמ ותואב וקסעש ןידה יקספמ לודג קלחב .ןידה

 ילבמ ,)ד(א5 הנקתל םאתהב םירבדה תא ןוחבל םייזוחמה טפשמה יתב וכישמה – ובאטב סכנה

  .תיטנוולרה הנקתה תא ריכזהל

 תעכש תובר תוקוחמ תורבח תומייק ירהש ,תורבח תאייחה אשונ תא הריהבמו תימידקת וז הקיספ

 תומייק ןיידע ,ןניקסע ן"לדנב רתיה ןיב רשאכ םג .םידקמ יאנתכ הרגא ומלשי אל וז הקיספ יפל

 ךרוצל תומקומ ויה ולא תורבח רבעב יכ רתיה ןיב תאז ,"הקלח/שוג" תורבחכ תולעופש תובר תורבח

 ,ולא תורבח תאייחהל םג םיכילהה תעכש רמואש המ .םרובע תיטירק וז הקיספ יאדוובו סמ תבטה

 .םיכבוסמ תוחפ ויהי ,תינוריע תושדחתה םודיקלו


