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 80 תורומתה תקסע יווש והמ הלאשב הנורחאל הנד )2272-08-20 )א"ת( ע"ו( ןיעקרקמ יוסימ קוח יפל ררע תדעו

 81 רשאכ ,תורומת תקסעב ורכמנש תויוכזה יווש תכרעה תעב יכ ,עבקנ רשאכ ,ובשחל שי דציכו םידדצה ןיב הרשקנש

 82 יווש תפולח תא ףידעהל שיש ירה ,הזוחה יפל היופצה הרומתה תעיבקל םישרדנה םינותנה תא וקפיס אל םידדצה

 83  .תיזוחה הרומתה ינפ לע קושה

 84 אוה ללכהמ אצויה .קושה ריחמ יפל עבקנ סמה בושיח ךרוצל הריכמה יווש יכ עבוק ןיעקרקמ יוסימ קוח ,ללככ

 85 השענ הזוחה יכ וענכוש סמה תויושרו בתכב התשענ הריכמה רשאכ תאזו ,תיזוחה הרומתה יפל עבקנ יוושה רשאכ

 86  .הנוקל רכומה ןיב םידחוימ םיסחימ עפשוהש ילבמו ,בל-םותב

 87 הרומת תלבק ףלח םלואו ןיעקרקמב םילעבה לש תויוכזה אולמ תורכמנ התרגסמב הקסע הניה תורומת תקסע

 88 םזיה ידיב דיתעב ולבקתיש םילובקתה ןמ זוחאכ הרומתה תלבקתמ ,תויונבה תודיחיהמ קלח תלבק ףלח וא ןמוזמב

 89 תויוכזה יווש תא דומאל שי הריכמה יווש תא עובקל תנמ לע ךכיפלו םיישילש םידדצל תודיחיה תריכממ

 90  .ןיעקרקמב

 91 ,הריכמה םויב םיווש יפל ןיעקרקמה תא תוסמל שי קוחה יפ לעו רחאמ תורומת תקסע יוסימב תינבומ היעב תמייק

 92 רצווייש יאדוול בורקו דיתעב היהיש הריכמה יוושב היולת םילעבה לצא לבקתתש הרומתה תורומת תקסעב םלוא

 93  .יוגש היהי הקסעה יוסימ וב ןפואב וללה םיוושה 2 ןיב רעפ

 94 יוסימב עבקייש הריכמה יוושל םאתהב ינושאר סמ בושיח עצובי ,תורומת תקסע עוציב תעב יכ ,ןייצנ רגסומ רמאמב

 95  .הסנכה סמב תפטושה הנשב הסומתו חוודת ,דיתעב לבקתתש תפסונ הרומת לכ רשאכ ,ןיעקרקמ

 96 תורבח 2-ל )םישלופ 138 םייוצמ םהב( ןיעקרקמב היתויוכז תא םירוזא תרבח הרכמ ,ןידה קספ אושנ הקסעב

 97 38% -ו םירוגמה תודיחי תוריכמ ילובקתמ 30% תרומת רחסמו םירוגמ לש ברועמ טקיורפ תמקה ךרוצל תוימזי

 98 .)"תורומתה" :ןלהל( רחסמה תודיחי תוריכמ ילובקתמ

 99 קוש יריחמל םאתהב הקסעה עוציב דעומב תורומתה יווש ןהיפל תומכסהל ועיגה ןיעקרקמ יוסימ להנמו תורבחה

 100 םאתהב אלו םכסהה תמיתח דעומב יוושה וניה הז יווש ,רומאכ .₪ 506,157,517 וניה םכסהה תמיתח םויב ן"לדנה

 101  .תודיחיה תריכמ דעומב דיתעב לבקתהל םייופצש םילובקתל

 102 םולשתו םישלופ יוניפ ןיגב תואצוה יוכינ( תומיוסמ תותחפה עצבל שי םכסומה תורומתה יוושמ ,תורבחה תשיגל

 103 ,תותחפה ןתוא תא עצבל םוקמ ןיא ,ןיעקרקמ יוסימ להנמ לש ותשיגל ,דגנמ .םוכסה ןוויה תוברל ,)החבשה לטיה

 104  ."תורומתה לכ ףוריצ" ןורקיעל םאתהב תורומתה יווש לע םימוכס ףיסוהל שיו ,םוכסה ןוויה תוברל

 105 אלא ,הקסעהמ תויופצ תורומתב רבודמ אל םלוא ,םכסומ תורומת יוושל ועיגה םידדצה םנמא יכ ,העבק ררעה תדעו

 106 ןיבהל תנמ לע ,ררעה תדעו תטלחהל םאתהב ,ךכיפל .םכסהה תמיתח םויב ן"לדנה קוש יכרעל תונוכנש תורומתב

 107 ,לארשיב ן"לדנה יריחמ תדירי וא תיילע תא הפוצה םדקמ אוהש יחרכה ביכר ףיסוהל שי ,תויופצה תורומתה ןהמ

 108  .תורומתה תלבקל יופצה דעומל ןוכנ

 109 שי םאהו תויופצה תורומתה יווש והמ תעדל ןתינ אל ,ן"לדנה יריחמב םייונישה תא הפוצה יטירקה ביכרה רדעיהב

 110 אלש םושמ ולו םייקתמ וניא תיזוחה הרומתה יווש רבדב גירחה תארוה יכ עבקנ ךכיפל .רועיש הזיאבו ןוויה עצבל

 111  .הזוחב "הרומתה" תא עובקל ןתינ



 
 

 

 112 יריחמ תיילע זזקתת ךכבו ,ולעי לארשיב ן"לדנה יריחמש ןוויכמ ןוויה עצבל ןיא ןיעקרקמ יוסימ להנמ לש ותנעטל

 113 ולעי ן"לדנה יריחמ יכ חינהל שי ,תאז לבקל תנמ לע יכ העבק ררעה תדעו .קושב תיבירה רועיש תיילע םע ן"לדנה

 114 גירח הרקמ והז יכ עבקנ ךכיפלו טעמב ולו החכוה אלש ,תיתדבוע החנהב רבודמ .קושב תיבירה תיילע רועישב קוידב

 115 ןיאו בתכב םכסה םייק םהב םירקמב( תיזוחה הרומתה וניה הריכמה יווש יכ עבוקה ללכה ןמ תוטסל יואר ובש

 116 ןותנה תא קפסלמ ולשכ ןיעקרקמ יוסימ להנמ ןהו תורבחה ןהש הביסה ןמ תאזו ,)םידדצה ןיב םידחוימ םיסחי

 117 תויוכזה לש קושה יווש פ"ע עבקיי הריכמה יווש ,ךכיפלו הזוחה פ"ע תויופצה תורומתה תודוא יסיסבהו בושחה

 118  .תורכמנה

 119 יוושה תעיבקל םלוה הנעמ ןיעקרקמ יוסימ קוחב ןיא יכ הדבועה תא תדדחמה תבכרומ הייגוס הלעמ וז הקיספ

 120 .ידיתעה הריכמה יווש ןיבל הקסעה תמיתח םויב ןיעקרקמה יווש ןיב רעפ םייקו רחאמ תורומת תקסעב

 121 תלבק רחאלו הריכמה םויל םאתהב עבקיי הריכמה יווש ןושארה בלשב וב ןפואב וז היגוס רותפל ןתינ ,הרואכל 

 122 תכירע דעוממ םינש 4 ךשמב קר המושה ןוקית תא רשפאמ קוחל 85 ףיעסש ,אלא .המוש ןוקית עצובי ,תורומתה

 123 הרומתה תלבקו טקיורפה םויס ןיבל םכסהה תמיתח דעומ ןיב ףלוחש ןמזה קרפ תובר תואקסעב וליאו המושה

 124  .רתוי ךורא

 125 ענמיהל תנמ לע םינש 4-ל רבעמ הלא ןיעמ תואקסעב המוש ןוקיתל דעומה תא ךיראי קקוחמהש ונתעדל ןוכנ ,ךכיפל

 126 ."תמא סמ" םולשתל איבהל הרטמבו הריכמה יווש תכרעהב תורתוימ תוקולחממ

 127 
 128 

 129 םייעוצקמ םירזוח/הנשמ תקיקח/הקיקח ינוכדע

 130 
 131  תוגשהלו תויזוחמה תודעווה תורעהל 60 א"מת תרבעה רבדב העדוה

 132 ביבא לת ןילופורטמב ורטמ יווקל תוטרופמ תוינכתל המילשמ תינכת - רוביצה
 133 

 134 תוינכתל המילשמ תינכת - 60 א"מת תרבעה לע הטילחה היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה יכ ,ןכדעל ונירה

 135 היינבהו ןונכתה קוחל 52 ףיעס יפל תויזוחמה תודעווה תורעהל ,ביבא לת ןילופורטמב ורטמ יווקל תוטרופמ

 136 .רוביצה תוגשהלו
 137 

 138 ורטמל םישרדנה םינוש םישומישל םקלחב ודעויש םישרגמ לע העפשהה תא םצמצל ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 139 ןרושיא םרט םהב תונבל רתוהש היינבל רתומה ללוכה חטשה ףקיה לש ןתינה לככ הרימש תועצמאב ,תאז .רומאכ

 140 לע םילחש תיסכתהו תומוק רפסמ ,תופיפצ ,ןיינבה יווק יונישל עגונב תוארוה תעיבקו ,ורטמה יווקל תוינכתה לש

 141 .הפקתה תינכתל םאתהב הלא םישרגמ
 142 

 143  2050/רה - תינללוכ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןורשה דוה
 144 

 145 .ןורשה דוהב 2050/רה רפסמ תינללוכ תינכת הרשוא ,היינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה
 146 

 147 תריציו הקוסעתה ירוזא חותיפ דודיע ,ןורשה דוהל תידוחיי תינוריע תוהז חותיפ ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 148  .תימוקמה הדעוה ידי לע תוטרופמ תוינכת רושיאל תינונכת תרגסמ
 149 

 150 ימחתמב רתומה יונבה חטשה ףקיה ,תיראתמ המרב םירתומ םישומישו עקרק ידועיי ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 151 תויחנה ,תוטרופמ תוינכת תנכהל תוארוה ,רומישל םינובמ םימחתמ תרדגה ,םישומישל םאתהב םינושה ריעה

 152  .חותיפה תויבלש תעיבקו תינכתה תרטמ תא עימטיש ןפואב תוטרופמ תוינכת תכירעל

 153 



 
 

 

 154  0465369-413 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןויצל ןושאר
 155 

 156 ןושארב 413-0465369 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת הרשוא ,היינבהו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 157 .ןויצל
 158 

 159 רויד תודיחי 300 -כ ,םירוגמל רויד תודיחי 1,000 -כ תללוכה השדח םירוגמ תנוכש תמקה ,הניה תינכתה תרטמ

 160 םיכרד תיוותהו שפונו טרופס יחטש ,םיחותפ םירוביצ םיחטש ,רחסמ ,הקוסעת ,רוביצ תודסומו םינבמ ,דחוימ

 161  .תושדח
 162 

 163 רחסמ ,הקוסעתו רחסמ םירוגמ ,'ג םירוגמ ,'ב םירוגמל תיאלקח עקרקמ דועיי יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 164 רוביצ תודסומו םינבמו םיחותפ םיחטש ,שפונו טרופס ,רוביצ תודסומו םינבמ ,רוביצ תודסומו םינבמו הקוסעת

 165 .חותפ ירוביצ חטשו
 166 

 167 תוברל היינב תולבגמו תויוכז ,םירתומ םישומיש ,היינבל םידעוימה םיחטשב יוניב תוארוה תעבוק תינכתה ,ףסונב

 168 .דועו היינב רתיה ןתמל םיאנת יברמ היינב הבוג ,תומוק רפסמ ,ןיינב וק

 169 

 170 םורדמ אישנה תמר תנוכש -  2035 'סמ רוידל תפדעומ תינכת רושיא רבדב העדוה - םי תב
 171 

 172 רוידל תפדעומ תינכת הרשוא ,רוידל םיפדעומ םימחתמב היינבה םודיקל קוחל 21 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 173 .םי תבב הילדו ןומימ ברה ,רבמבונב ט"כ תובוחרב רתיה ןיב ,2035 רפסמ
 174 

 175 ןפואב עקרקה ידועיי תרדסה ידי לע םחתמל תינוריע תושדחתהל תינונכת תרגסמ תיוותה ,הניה תינכתה תרטמ

 176 .םירוגמל היינב תויוכז תפסותו יבטימ
 177 

 178 יטרפ חטש ,רוביצ תודסומו םינבמ ,תומוק בר םירוגמ ,םירוגמ -מ עקרק ידועיי יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 179 תאז לכ .ךרדו חותפ ירוביצ חטש ,רוביצ תודסומו םינבמ ,'ד םירוגמ עקרק ידועיי -ל ךרדו לגר יכלוהל ליבש ,חותפ

 180 םישומישל היינבה יחטש תא תעבוק תינכתה ,ףסונב .רוביצ תודסומו םינבמל שרגמל עקרקה חטש ךסב יוניש אלל

 181 ,רחסמ ,)תומייק רויד תודיחי 168 םוקמב רויד תודיחי 780( םירוגמ תמקהל םישרגמ ,תינכתה םוחתב םינושה

 182 .דועו רוביצ תודסומו םינבמ
 183 

 184 םינבמה רובע היינבל יברימה הבוגה תא ,תינכתה םוחתב יברימה תומוקה רפסמ תא תעבוק תינכתה ,ןכ ומכ

 185 .דועו דמימ-תלת שרגמל תוארוה ,היינב ירתיה תאצוהל םיאנתו תוארוה ,הסירהל םינבמ ,םינושה
 186 

 187 זוע הוונ - 0669911-408 'סמ תטרופמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - הינתנ
 188 

 189 בוחרב 408-0669911 רפסמ תטרופמ ראתמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 190 .םורדמ ךילרא בוחרו ברעממ ןוירוג ןב בוחר ,חרזממ יבצ ןב
 191 

 192 תוארוה תעיבקו הינתנב זוע הוונ תנוכשב רויד תודיחי תפסותל תינונכת תרגסמ תעיבק הניה תינכתה תרטמ

 193 .םאתהב
 194 

 195 ירוביצ חטש ,רוביצ תודסומו םינבמ ,'א םירוגמ ,'ג םירוגמ ,דחוימ רוידמ דועיי יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 196 וא/ו ךרד ,תעצומ ךרד ,חותפ ירוביצ חטש ,רוביצ תודסומו םינבמ ,דחוימ רויד ,'ד םירוגמ דועייל תעצומ ךרד ,חותפ

 197 דועו רוביצ תודסומו םינבמו םיחותפ םיחטש ,יפונ לופיט
 198 

 199 ,ןגומ רויד תודיחי 300 ללוכ רויד תודיחי 1960 -ל רויד תודיחי 745 -מ רויד תודיחי תלדגה תעבוק תינכתה ,ףסונב

 200 םיאנתו תוארוה תעיבק ,רוביצ תודסומו םינבמ ,םירוגמה תנוכש תמקהל היינב תוארוה ,תוילכתו םישומיש תעיבק

 201 .היינב ירתיה תאצוהל



 
 

 
 202 

 203 םיתיזה עטמ - 0503524-415 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת תדקפה רבדב העדוה - הלמר
 204 

 205 ,415-0503524 רפסמ תימוקמ ראתמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 206 .הלמרב לשאהו םובלטייט ,דוד לאיזר תובוחרב
 207 

 208 .431 שיבכ ךרואל רחסמו הקוסעתל םחתמו רויד תודיחי 960 תב םירוגמ תנוכש תמקה ,הניה תינכתה תרטמ
 209 

 210 רוביצ תודסומו םינבמ ,הקוסעתו רחסמל םחתמ ,םיכרד ,םירוגמל עקרקה ידועיי יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תנכתה

 211 הקולחו דוחיאו ,ןיינב יווקו היינב תויוכז ,רויד תודיחי רפסמ תעבוק תינכתה ,ןכ ומכ .םיחותפ םיירוביצ םיחטשו

 212  .םילעבה תמכסה אלל
 213 

 214 יפ לע םינבמ קוזיחל תטרופמ תינכת - 0285353-553 'סמ תטרופמ תינכת ףקות תכראה רבדב העדוה - ןורשה תמר

 215 38 א"מתל 23 ףיעס
 216 

 217 תופסונ םייתנש לש הפוקתל 553-0285353 רפסמ תטרופמ תינכת ףקות תכראה רבדב העדוה הרסמנ יכ ,ןכדעל ונירה

 218 .םהינבמ םדקומה - תועובקה רוידה תודיחי 1,500 יוצימל דע וא 18.04.2024 ךיראתל דעו
 219 

 220 ,1.1.1980 ינפל קפנוה םהלש היינבה רתיה רשא ,המדא תודיער ינפמ םינבמ קוזיח ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 221 ךרוצל םמוקמב םישדח םינבמ תיינבו םימייק םיניינב תסירה דודיע ,ןכ ומכ .38 א"מתל 23 ףיעס תוארוהל םאתהב

 222 היינב יחטש תפסות ןיינעל תוארוה תעיבקו רויד תודיחי לש תרקובמ תפסות ,תינוריע תושדחתה ,וז הרטמ שומימ

 223  .היינחו ילכירדא בוציע ,ןיינב יווק ,תומוק תפסות ,רויד תודיחיו

 224 

 225 עקרקה ידועיי תא הנשמ הניאו ןורשה תמר ריעה םוחתב 38 א"מת םהילע הלחש םימייק םיניינב לע הלח תינכתה

 226 .תופקתה תוינכתה יפ לע םירתומה םישומישהו

 227 

 228 

 229 הקיספ ינוכדע

 230 ?הינולופאו ןורשה ש"עת םחתמ ןיב המ                                                       
 231 
 232 

 233 תיצראה הצעומה לש םיררעל הנשמה תדעו 'נ 'חאו ןורשה תמר תייריע 'חאו 17-04-33460 מ"תע :ךילהה רפסמ

 234 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ-תיבכ ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע 'חאו היינבו ןונכתל

 235 כ"ב .04.04.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .ןורשה ש"עת םחתמ :ןיעקרקמה יטרפ .ןנוג-ןומגא לכימ ,תטפושה

 236 .דלפ ירישו םערב ימת ד"הוע :תובישמה

 237 
 238 הלאשה .ןורשה ש"עת םחתמל תינכתה תא רשאלו םיררע תוחדל ןונכתה תודסומ תטלחהב תוריתעה לש ןניינע

 239 ןכש ,עקרקב םייקה םוהיזה תא יוארכ ןובשחב חקול עצומה ןונכתה םאה - הניה הז ןיד קספב ןוידל הדמעש

 240 ,הרוהיטל יפצהו תינכתה חטשב עקרקהו םימה םוהיז יופימל ףיקמ עקרק רקס עוציב םרט הרשוא תינכתה

 241  .תינכתה לש תויתרובחתה תועפשהה תניחבו הביבסה לע העפשה ריקסת
 242 

 243 ,רוהיטל יפצהו םוהיזה יופימ ללוכה ,ףיקמ עקרק רקס לע ךמתסהב תיתדבועה תיתשתה רדעיהב ,תורתועה תנעטל

 244 ,ןונכתה תודסומ תוטלחהב םייתוהמ םימגפ ולפנ ,תויתרובחת תוקידב תואצותו הביבסה לע העפשה ריקסת

 245  .ןלוטיב תא םיקידצמו תויקוח יתלבו תוריבס יתלבל ןתוא םיכפוהש

 246 

 247 דסומ לביקש הטלחהב ברעתי אל טפשמה תיב ןכלו הכלהל םיגירחה דחאל לפונ אל הרקמה יכ ,עבק טפשמה תיב

 248 יכ טפשמה תיב עבק דוע .תידוסיו תיעוצקמ התייה םתדובעו ,ריבס ןפואב הז הרקמב ולעפ ןונכתה תודסומ .ןונכת

 249 .לודג ףקיהב בכרומ טקיורפ עוציב תונכתיהבו רוזאה ינייפאמב בשחתהב ,רומישו חותיפ ילוקיש ןיב תנזאמ תינכתה



 
 

 

 250 

 251 'חאו הילצרה תייריע 4856/19-ו ;4852/19 ;4753/19 ם"נד( הינולופא ןיינעב ןידה קספ תא טפשמה תיב ןחביא ףסונב

 252 לע הלחה הינולופא19 תינכת לש הרושיאו התדקפה תלאשב קסעש ,)'חאו רוידל םיפדעומ םימחתמ ןונכתל הדעוה 'נ

 253 הניה הינולופא תינכת .יתביבס םינוכיס רקס עוציב םרטב ,רחא רוזאב םימהוזמ םוהת ימו תועקרק ללוכה םחתמ

 254 הניב רשא ,בחרנ ףקיהב תיראתמ תינכת הניה ןורשה ש"עת תינכת דועב ,הינב ירתיה החוכמ לבקל ןתינש תינכת

 255 .תוטרופמ תוינכת תושרדנ הינב ירתיה ןיבל

 256 

 257 ףותיש יכילהב לדבהה לע ,ינונכתה בלשה חכונ ןונכתה תודסומ ינפב דמעש עדימב םילדבהה לע דמע טפשמה תיב 

 258 ריקסת תא תוחדל הטלחהה יכו יואר ינונכת ךילה ךרענ ןורשה ש"עת ןיינעב ,הינולופאל דוגינב יכ עבקו רוביצה

 259 .הריבסו היואר הניה תוטרופמה תוינכתה בלשל הביבסה לע העפשהה
 260 

 261 :תכרעמ תרעה
       262 
 263 תויורשפאו עקרקה רוהיט תחלצה רבדב תואדווה רסוחל רשאב רקיעב ,רתויב יתייעב וניה תועקרקה םוהיז אשונ

 264  לעמ הננעה רסות םרטב הבורמ הכאלמ דוע היופצ ,יראתמה ןונכתה בלשב תאצמנ תינכתהו רחאמ .תוידיתעה הינבה

 265 .םחתמב תינונכתה תואדוה

 266 

 267 ?תושר אלל םג ןיעקרקמב שומיש
 268 

 269 תיב :האכרע 'חאו מ"עב ןינב םתלש 'נ 'חאו מ"עב תוינלבק תודובעל הרבח-תנסא 20-09-54216 א"עב :ךילה רפסמ

 270 ,נ"גס ,חבש תידוהי ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה

 271 .רוזא תירוזאה הצעומה חטשל ךומס ,6010 שוגב 77 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .ץיבובוקעי תימולשו יגדטא הנוי

 272 הנד ,רבולדיש דוד ,רחש ןנור ,רגצמ רוד ,ןורל דעלא ד"הוע :םירערעמה כ"ב .30.03.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת

 273  .ידיירג םקיחאו םלסמא ןלוג ,בוטשי

 274 

 275 לע ,ונוצרל דוגינבו עבותה תושר אלל שרגמב שומיש ושעו וקיזחהש לע ,עשומב םיפתוש דגנ השגוהש העיבתב ןניקסע

 276 ולבקתהש םיפסכ ןכו םייואר שומיש ימד לבקל םיעבותה ושקיב ,העיבתב .עשומב רומאכ םה ןיעקרקמהש ףא

 277   .םיעבתנל
 278 

 279 וקיזחה םירחאה םיפתושה ,הנודנה הפוקתב שרגמה חטש לכב קיזחה אל עבותהש דועב ,העיבתה בתכב ןעטנה יפ לע

 280  .וחטשב םימיוסמ םיקלחב שומיש ושעו
 281 

 282 םיפסונ םיחטש סופתל םישלופמ עונמל ידכ רקיעב התשענ םדי לע םיחטשה תסיפתש ,רתיה ןיב ונעט םיעבתנה

 283 רתויב וקיזחה אל םהו םלועמ תאז שקיב אל אוהש םושמ ,שרגמב הקזח סופתל עבותהמ וענמ אל םה יכו ,שרגמב

 284 .יוציפ וא םולשת לכל יאכז וניא עבותה ,םתנעטל ןכ לעו ,שרגמב םקלח רועישמ

 285 

 286 ןאכמ"ו ,םאולמב 2005 דע 2003 םינשב ספתנ שרגמה יכ ,הנקסמל עיגה אמק טפשמה תיב ,דדומ לש תעד תווח יפ לע

 287 ."ןיעקרקמב שומיש תושעל עבותהמ וענמ תוסיפתהש

 288 םלשל םיעבתנהמ דחא לכ לעש םייוארה שומישה ימד תא טפשמה תיב עבק ,וללה תועיבקהו תוחנהה לע ךמתסהב

 289 הנש לכב םיחטשה תא םתסיפת תדימ ,םיגרוח םיחטש ,םייונפ םיללוכ םיחטשה תא םיבשחמש תונורקע יפל עבותל

 290 .דועו
 291 

 292 חטשמ שלופ ידי לע ספתנש חטשה תחפוה היפל ,טפשמה תיב ידי לע הטקננש בושיחה תטיש לע ורערע םיעבתנה

 293 חטש ךותמ אלו דבלב "יונפה חטשה" ךותמ התייה םקלחל םאתהב שרגמב קיזחהל םתוכזש ןפואב ,ולוכ שרגמה

 294 םוכס םג תיתועמשמ לדג ךכל םאתהבו ,םדי לע קזחוהש "גרוחה חטשה" תא רכינ ןפואב לידגהש רבד ,ולוכ שרגמה

 295 .םלשל וביוח םתוא ,םייוארה שומישה ימד



 
 

 

 296 :ןניה ךילהב ונודנש תויטפשמה הלאשה

 297 ?םיפתושה רתי לש םתושר תלבק אלל םג ,שומיש םהב תושעל יאשר ןיעקרקמב עשומב ףתוש םאה

 298 ?ןיעקרקמ םתואב שומיש ומצעב תושעל ןיינועמ היה אלו שקיב אל רחאה ףתושהש ךכמ תעבונה תועמשמה יהמ

 299 ?םייוארה שומישה ימד ובשוחי דציכ

 300 

 301 ידכ םאו ללכב םא ,ןיעקרקמב הקזח סופתל עבותהמ ענמנ הנודנה הפוקתה תיברמב ,תישעמש רחאמ ,ןנד הרקמב

 302 שומיש ימד םלשל ןיעקרקמב ושמתשהש םיפתושה לש םבויחל יאנתה םייקתהש טפשמה תיב לש החנהה ,וקלח

 303  .ןיעקרקמב שומיש תושעל ונממ ענמנש ףתושל

 304 

 305 ?םיפתושמה ןיעקרקמב שומיש תושעל שקיב אלש ףתוש לש ותוגהנתה תא שרפל שי דציכ ,איה תפסונ הלאש

 306 ?שומיש םהב השעש ףתושהמ םייואר שומיש ימד תלבקל ותוכז לע רותיו ידכ הלוע רבדה םאה

 307 רתיו אוה יכ לע םיתיעל דמלל היושע הזוחל דצ לש תוגהנתהבש ןכתיי יכ ןייצו ,אשונב הקיספה לע דמע טפשמה תיב

 308 תויאר גיצהל בייח רותיול ןעוטהש תכל תקיחרמ הנקסמ איה רותיו רבדב הנקסמש אלא .ול התנקוהש תוכז לע

 309 .תורורבו תוקצומ

 310 

 311 שרד אלו ,ירשפא היה רבדהשכ ,ןיעקרקמב שומיש תושעל שקיב אלש ףתושה לש ותוגהנתה םאה ,הלאשב

 312 תטפושה 'בכ הבישה ?םייוארה שומישה ימד תתחפה תא הקידצמ  ,ןיעקרקמב שומיש תושעל ול רשפאל ויפתושמ

 313 :טפשמב אלו רשוע תיישע קוחל התנפה רתיה ןיבו בויחב ךכ לע תויח

 314 

 315 התייה אל הייכזהש האר םא ,התצקמ וא הלוכ ,1 ףיעס יפל הבשהה תבוחמ הכוזה תא רוטפל יאשר טפשמה תיב"

 316 ."תקדוצ יתלב הבשהה תא תושועה תורחא תוביסנ הארש וא הכזמה ןורסחב הכורכ

 317 

 318 לע רותיווכ עבותה לש ותוגהנתה תא שרפל ןיא יכ טפשמה תיב רבס ,הקיספב ועבקנש תונורקעל םאתהב ,ונניינעב

 319 התחפה ,טפשמה תיב תעדל ,הקידצמ וז תוגהנתה ךא ,שרגמב םיפתושה ושעש םישומישה רובע שומיש ימד תלבק

 320 .םש קספנש יפכ ,רשוע תיישע קוחל 2 ףיעסל םאתהב םייוארה שומישה ימדמ תיצחמ לש

 321 

 322 אוה ובש חטשהמ )תיצחמ( עבותה לש וקלח רועישכ עבותל םלשל ביוח םיפתושהמ דחא לכ יכ ,עבק טפשמה תיב

 323 ,שלופה ידי לע קזחוהש חטשה רובע שומיש ימד םלשל םיקיזחמה לש םבויחל סחיב עבותה לש ותנעט .לעופב קיזחה

 324  .התחדנ ,קיזחהש חטשה רובע שומיש ימד ול םלשל שלופה תא עבת אל אוהש העש
 325 
 326 
 327 

 328  :תכרעמ תרעה

 329 הרוצב ,תופתושה תרגסמ םוחיתל הבר תובישח הנשי ןיעקרקמב םיפתוש ןיב םיסחיה רושימב יכ םירובס ונא

 330 תופתושה דמעמ תא רמשל הרטמב תאזו ףתושו ףתוש לכ לש ,תובוחה ומכ תויוכזל עגונב תוריהב קינעתש

 331 .רחאה לש ויתויוכזב דחאה ועגפיש ילבמ הז דצל הז םיפתושה לכ לש םיסרטניאהו

 332 

 333 ןיעקרקמב וקלחב ושעש שומיש ןיגב םיפתושה רתימ שומיש ימד לבקי עבותה היפל הטלחה הלבקתה ,ןנד הרקמב

 334 תשרדנ רומאכש תוריהב התוא תא הקינעמ איהש רחאמ ונתעדל היואר הטלחה הניה וז הטלחה .ותושר אלל

 335 .ןיעקרקמב ףותיש תרגסמב

 336 
 337 
 338 
 339 
 340 
 341 



 
 

 

 342 תוהמה רחא ךלוה רוטפה

 343  'חאו מ"עב 14 להצ ינוריע גתומ 'נ םייתעבג היינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 21-03-46044 נ"מע :ךילהה רפסמ

 344 יטרפ .שריק 'ה ,טפושה 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ-תיבכ ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע

 345 :םיבישמה כ"ב .28.4.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .םייתעבג ריעב םירוגמ יניינב םיווהמה ןיעקרקמ :ןיעקרקמה

 346  .ףלאוו רשא לטימו יול רואילו לדגמ רמת ,בורנומ ןתנוהיו לטנזור רטסיוט לטימ ד"הוע
 347 

 348 תימוקמה הדעווה ידי לע שגוהש ררעה תדעו לש התטלחה לע ילהנמ רוערע תרגסמב ןתינש יקלח ןיד קספב ונניינע

 349 תויוכז שומימ ךרוצל םירוגמ יניינבב תויוכז ילעב םע היצניבמוק ימכסה וכרעש תוימזי תורבח שולש דגנכ םייתעבג

 350 .38 א"מת חוכמ

 351 תובגל ןיד יפ לע תביוחמ איה ,תוימזיה תורבחה םע םימכסהב תויוכזה שומימ רואל יכ הרבס תימוקמה הדעווה

 352 חוכמ תויוכז שומימ ןיינעל קוחב עבקנש החבשה לטיה םולשתמ רוטפה םושיי השעמל ענמנ ךכבו( החבשה לטיה

 353 .)38 א"מת

 354 םהו ,הנתומ יפוא ילעב םימכסה םה היצניבמוקה ימכסהש רחאמ תימוקמה הדעווה תדמע תא התחד ררעה תדעו

 355 םימכסהה תכירע יכ ,התדמע תא ררעה תדעו הקמינ ,ךכיפל .רכממה ףקיהל עגונה לכב תוחפל תומיוסמ ירדענ

 356 שומימ הווהמה ןיעקרקמ לש "םתרבעה"ב רבוד אל םתכירע דעומב ןיידע לבא ,תויוכז לש תידיתע הרבעה הרשפא

 357 .החבשה לטיה םולשת תבוח םיקמה

 358 הניהש ,הלאשה התלע רוערעה תונעטמ תחא ןיגבשכ ,רוערע תימוקמה הדעווה השיגה ררעה תדעו תטלחה לע

 359 א"מת חוכמ תויוכז שומימ רשפאל הדעונש םזי םע היצניבמוק םכסה תתירכ םאה ,יקלחה קספה אשומ הלאשה

 360 ?ואל םא ,תוימזיה תורבחל ורכמנש תויקלחה תויוכזה ןיגב החבשה לטיה םולשתב תובח המיקמ 38

 361 ןוידהמ הדרפוה רוערעהמ התלעש תפסונ היגוס רשאכ( וז הלאשל סחיב רוערעה תא תוחדל טילחה טפשמה תיב

 362 .)םידדצה תמכסהב

 363 תרבעה ונניינעש ללכושמ הזוחב רבודמ יכ ,עבקו םכסהה חותינב התעט ררעה תדעו יכ עבק טפשמה תיב ,םנמא

 364 קוחל תישילשה תפסותה יפל לטיה םולשתב תובח םיקמה "תויוכז שומימ" הרואכל הווהמה ןיעקרקמב תויוכז

 365 .ררעה תדעו לש התקמנהמ הנוש הקמנה סיסב לע ררעה תא תוחדל טילחהש אלא ,הינבהו ןונכתה

 366 תוריד איה הל הרומתהו ,38 א"מת חוכמ תויוכז שומימ הניה הקסעה תוהמ יכ ,רבס טפשמה תיב ,הז טביהב

 367 .תוקזוחמ

 368 םולשתב תובח םיקמה שומימ עוריא שבגתה אל יכ הרבסש ררעה תדעו לש תינורקעה התקמנהמ ןחבומב ,ךכיפל

 369 םזי םע רשקתהל התייה ותילכתו םכסהה תוהמ יפל םידדצה תנווכש ךכב ותעיבק תא קמינ טפשמה תיב ,לטיה

 370 .38 א"מת ןניאש תורחא תוינכתל תוסחייתה םג וללכ ימכסההש ףא לע ,38 א"מת לש החוכמ טקיורפ עוציב ךרוצל

 371 תיצמה עוריאה ויפל ןורקעה תא ףוקעי וא ענמי תימוקמה הדעווה תדמע ץומיא יכ טפשמה תיב רבס ,וז העיבק רואל

 372 א"ער ,ןור קילא תכלה סיסב לע( רתיהה תאצוה אוה 38 א"מת יפ לע שומימ ןיגב החבשהה לטיהב בויחה תא

 373 לטיה ןיינעל ,א"מתה חוכמ תולצונמה תופקת תוינכת יפ לע תויוכזל סחייתהל שי ויפל ןורקעה תא ןכו ,)3002/12

 374 תויוכז תושרדנש לככ קר ןכ לעו ,א"מתל )ב(13 ףיעסל םאתהב א"מתה חוכמ ורשואש תויוכז לאכ ,דבלב החבשה

 375 וקא תכלה( )ע"בת( תולחה תוינכתהמ תועבונכ ולא תויוכז ובשחיי ,א"מתה חוכמ רשפאתמש ףקיהל רבעמ תופסונ

 376 .)4209/19 מ"עע ,יטיס

 377 םזי ברועמ וב 38 א"מת טקיורפ לכב תימוקמה הדעווה תשיג םושיי לש תועמשמה יכ טפשמה תיב עבק ,ולא עקר לע

 378 םרטבו ,םכסהה תמיתח תעב רבכ לטיה םולשתב תובח םיקמה שומימ עוריא שחרתהל יושע ,היצניבמוק תקסעב

 379 .יטיס וקא ןיינעב עבקנש ללכה יפל לועפל היה ןתינ



 
 

 

 380 תדוקנ השעמלו ,רתויב הצופנ איה א"מתה יפל םיטקיורפב םזי תוברועמ יכ םג טפשמה תיב ריהבה ,הז רשקהב

 381 א"מתה חוכמ "תובטהה תליבח"ש ךכ ,םזי יתורישל וקקדזי ןכא םיריידה ללכ ךרדב יכ ,התייה קקוחמה לש אצומה

 382 תבייחמ תישעמו תילכלכ ,תיתילכת השיג" יכ קספו ,ולאכ םיטקיורפ לעופל איצוהל םימזי דדועל תנמ לע "הרפתנ"

 383 םזי םא םכסה תרכנ רשאכ םג )יטרקנוקה הרקמל םיאתמ אוהש לככ( יטיס וקא ןורקע תא םשייל היהי ןתינ יכ

 384 םכסהה תמיתח תעב םא ףאו ...ותכירע תעמ בייחמו ףקת ומצע םכסהה םא ףא תאזו ,38 א"מת טקיורפ עוציבל

 385 וראותש תונורקעה תמשגה תא ,ןנד םיבישמה תנעטכ ,לכסת תרחא האצות לכ ....שומימ עוריא הרואכל שחרתמ

 386 ."ליעל
 387 

 388  :תכרעמ תרעה

 389 ידכ רשא ,38 א"מת תא הרשיאש הנידמה תשיג םע דחא הנקב הלוע הז ןיינעב טפשמה תיב לש תיתילכתה ותשיג

 390  .הינב רתיהב תויוכז שומימ ןיגב החבשה לטיה םולשת תבוחמ רוטפ ראשה ןיב העבק השומימ תא דדועל

 391 1בל49 ףיעס תארוהב םג אוצמל ןתינ קקוחמה לש וז השיג קוזיחל תעייסמה היצקידניא ,טפשמה תיב ןייצש יפכ

 392 תעפשומ התרומתש הריכמב הריכמ סממו סממ רוטפ" וניינעש 1983-ג"כשתה ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל

 393 ."קוזיחה תינכת יפל הינב תויוכזמ

 394 רוטפ קקוחמה ידי לע עבקנ םהב םיפסונ םירקמב םג הנוכנ טפשמה תיב לש וז תיתילכת השיג יכ ,םירובס ונא

 395 הניה םירקמ םתואב רוטפה ןתמ תילכתשכ ,רתיה תאצוה לש ךרד לע שומימ תרגסמב החבשה לטיה םולשת תבוחמ

 396 .רוטפה תיינקה ידי לע שומימ דדועל

 397 םינבנה םיד"ממ ןיגב החבשה לטיהב תובחל סחיב םג ומשייל ןתינ יכ ,ןידה קספ לש לנויצר ותוא סיסב לע ,לשמל ךכ

 398 קקוחמהש היינבב רבודמ הז הרקמב םג ירהש )38 א"מת חוכמ םניאש( היצניבמוק לש םיטקיורפב םזי תורידב

 399 .רוטפ ןתמ ידי לע דדועל שקיב
 400 
 401 

 402 ילכלכה ןויוושה לומ יתוהמה ןויוושה
 403 

 404 
 405 ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע ץרפ דבכוי 'נ 'חאו טחוש המלש 22-02-14413 א"שע :ךילהה רפסמ

 406 בוחרב ,6159 שוגב 342 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .יביב רומיל ,תטפושה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ

 407 .ןהכ בניע ד"וע :םירערעמה כ"ב .26.04.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .ןג תמר ,9 ק"דר

 408 
 409 

 410 תודובע עוציבל וצ ןתינ ותרגסמב ןיעקרקמ םושירל תחקפמה לש הניד קספ לע םידחואמ םירוערע ינשב ןניקסע

 411 הצמיא איהש ךות תעבתנל יפסכ יוציפ תחקפמה העבק תאז םע דחי ךא ,ףתושמה תיבה לש שדחמ המקהו הסירה

 412  .החמומה יאמשה לש תעדה תווח תא

 413 עוציבל תימזי הרבח םע םכסהב ורשקתה ,)התודגנתהמ הב הרזח רשא( ןודרוגו ץרפ טעמל ,ןיינבב תורידה ילעב לכ

 414 ןיינב ויתחת םיקהלו םייקה ןיינבה תא סורהל ,רתיה ןיב ,תימזיה הרבחה הבייחתה ,םכסהה תרגסמב .טקיורפה

 415 תולודג הנייהת רשא ,תושדח תוריד תומייקה תורידה ילעבל תונבל ,המדא תודיער ינפמ דימעה ,תילעמ ללוכה ,שדח

 416 רומא הריד לעב לכ ,םכסהה יפ לע .ולא תורידמ תחא לכל הינח דימצהלו ד"ממ תוללוכ רשאו תומייקה םהיתורידמ

 417 .)"הרומתה תוריד" :ןלהל( םויכ ותריד היוצמ הב המוקה לעמ תומוק יתש םקומת רשא ,הריד לבקל

 418 .ךכל הדגנתה תעבתנה וליאו טקיורפה עוציב לע תורוהל ושקיבש תורידה ילעב םה םיעבותה - םירערעמה

 419 .ןיינבב עקרקה תמוקב הריד תלעב איה ץרפ דבכוי 'בגה וליאו ןיינבב תוריד 9 לש םילעבה םה םירערעמה

 420 םקוה תיבה יכ םירערעמה ונעט ,העיבתה תרגסמב .ןיעקרקמה םושיר לע תחקפמה ינפל תעיבת ושיגה םירערעמה

 421 םייוקיל אצמ תיבב רקיבש הייריעה םעטמ סדנהמ ףא יכו דוריו עוער ובצמ ,תמדוקה האמה לש 50-ה תונש ףוסב

 422 עוציב לע תורוהל שי יכ ןעטנ ,ךכשמ .ףוגבו שפנב העיגפלו םידומע תסירקל תישממ הנכס לע עירתה ףאו םיבר

 423 .תושק תואצותל םורגל יושע ועוציבב ףסונ בוכיע לכ רשאב ,ןודרוג לשו ץרפ לש ןתודגנתה ףא לע ,טקיורפה



 
 

 

 424 תריד עודמ תונעט רפסמ הטריפ ,ףסונב .הקוזחת תודובע ןועט קר אלא ןכוסמ וניא ןיינבה יכ ,תעבתנה הנעט ,דגנמ

 425  .התודגנתה תא הססיב ךכל םאתהבו תיחכונה התריד תמועל התוחנ הרומתה

 426 ןוחבל שי םאה הלאשל שרדנ ןכו ,יתוהמ ןפואב ועגפנ תעבתנה לש היתויוכז םאה הלאשב עירכהל שרדנ טפשמה תיב

 427 ןוזיאל סחייתהל טפשמה תיב שרדנ ,ןכ ומכ .ילכלכ ןפואב וא יתוהמ ןפואב םיריידל תנתינש הרומתב ןויוושה תא

 428  .ףתושמ תיבב ללכל טרפה ןיב םיסרטניאה

 429 31 ףיעסב ,רגרבפרוד ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע רהבוה ,38 א"מת תילכתל עגונה לכב יכ ,עבק טפשמה תיב

 430 קלח וניא ,םזיל םיילכלכה םיצירמתה תקנעה תועצמאב ,םבצמ רופישב תורידה ילעב לש םניינע" יכ ,ןידה קספל

 431 תגשהל דבלב יעצמאב רבודמו ,םינבמה קוזיחל ירוביצה סרטניאה לש אצוי לעופ אוה אלא ,38 א"מת לש התילכתמ

 432  ."וז הרטמ

 433 העיבקל יזכרמ ןיכומית .ילכלכה ןויוושה אקווד ואלו יתוהמה ןויוושה אוה ונניינעל יטנוולרה ןויוושה יכ ,עבקנ דוע

 434 תורידה ילעבל עגונה לכב ,ולא םיצירמת .הנקמ איה רשא םיצירמתבו 38 א"מת תוארוהב תטפושה האצמ וז

 435 םא ןיבו הלודג הרידב רבודמ םא ןיב תאזו ,תורידהמ תחא לכל תוהז תובטהו חטש תפסות םיללוכ – תומייקה

 436 הרידב רבודמ םא ןיבו ךומנ םא ןיבו רתוי הובג יתלחתהה היווש רשא הרידב רבודמ םא ןיב ,הנטק הרידב רבודמ

 437 חטש תפסות – םידיחא םה םיצירמתה ,38 א"מתל םאתהב ,ךכ .הכומנ המוקב םא ןיבו רתוי ההובג המוקב

 438 ןטק רועיש הנקומ הנטק הרידלש םגה ,תאז .הלודג וא הנטק – הריד לכל ירוגטק ןפואב – ר"מ 25 לש ילאמיסקמ

 439 לש וזמ רתוי הנטק – טקיורפל התמורת םג וינפ לע ךכמ אצוי לעופכו הלודג הריד לש וזמ ףתושמה שוכרה לש רתוי

 440 .תילעמ ללככ תפסוותמ קוזיח לש םיטקיורפב יכ ןייצלו ףיסוהל שי ךכל .הלודג הריד

 441 ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב תטלחהב ןתינ ,ילכלכה אלו יתומכה אוה ונניינעל יטנוולרה ןויוושה יכ ,ןייצ טפשמה תיב

 442 רפשלו םהיחוור אישהל תורידה ילעב לש יטרפה סרטניאה וניא 38 א"מת ידי לע ןגומה סרטניאה ויפל רגרבפרוד

 443 .םינבמה קוזיחב ירוביצה סרטניאה ,אלא ,םהיתוריד בצמ

 444 ללכ" רשאכ ,תירוגטק ןחבי תורידהמ תחא לכל תופסותה ןיב ןויוושה תניחב יכ טפשמה תיב עבק ,ךכל םאתהב

 445 תפסותב וא ןייוושב תומודמ לדבהב ,ןתוהמב תומוד םיחטש תופסותל הכוז תורידהמ תחא לכ םאה היהי "עבצאה

 446 יכ תוארהל וילעש ירה ,עמשת טועימה לש ותודגנתהש תנמ לע ,ןכ ומכ .תורידהמ תחא לכל תופיסומ ןהש ךרעה

 447 .יוציפ ימולשתב ,רתויה לכל ,היהי רומאכ ריידל רוזמה ,ןכ אל םאש תיתוהמ איה ויתויוכזב העיגפה

 448 ןיינקה תויוכז דצב ,ךכשמו ףתושמ תיבמ קלח הווהמה הרידב ןיינקה תוכזב ןניקסעו רחאמ יכ טפשמה תיב עבק דוע

 449 העיגפב רבודמ וב םוקמ קרש ירה ,םירחאה תורידה ילעב יפלכ תויתרבח תובוח ליטהל ידכ ףותישב שי ,תוישיאה

 450 לבקל אצמ אל אוה יכ טפשמה תיב עבק ,הז הרקמב .ותטלחהב ובייחל בורה לכוי אל ,טועימה תויוכזב תיתוהמ

 451  .תעבתנה לש ולא היתונעט

 452 :תכרעמ תרעה

 453 הרומתה תא ןוחבל שי דציכ הלאשב עירכמ השעמלו תויפיצפסה הרקמה תוביסנמ גרוח רשא בושח ןיד קספב רבודמ

 454 לככ איביש המ ילכלכ ןויוושל אלו יתוהמ ןויוושל לועפל שי יכ עבוקו 38 א"מת לש םיטקיורפב םיריידל תעצומה

 455  .הז גוסמ םיטקיורפב םייפיצפס םירייד י"ע תויודגנתההו תוקולחמה םוצמצל הארנה

 456 םיריידה ללכ לש סרטניאל טרפה סרטניא ןיב םיסרטניאה ןוזיאב דואמ בושח טפשמה תיב לש וניד קספ ,ןכ ומכ

 457  .ףתושמ תיבב
                                          458 
 459 
 460 
 461 
 462 
 463 
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 466  ינונכת לאיצנטופ
 467 

 468 ררע תדעו :האכרע הננער היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ יול הרפעו הדוהי 21-08-8053 ררע :ךילהה רפסמ

 469 ,6583 שוגב 219 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .יזנכשא היאמ ד"וע ,ר"ויה רבכ ינפב ,זכרמ זוחמ החבשה לטיהו םייוציפל

 470 בקעי יאמשהו הכרב בקעי ד"וע :הבישמה כ"ב .14.04.2022 :הטלחהה ןתמ ךיראת .הננער ,6 יולה הדוהי בוחר

 471 .תילגרמ
 472 

 473 תיתדוקנ תטרופמ תינכות רושיא תובקעב הרצונש החבשהל סחיב תערכמ המוש לע שגוה רשא ררעב ןניקסע

 474 רושיא םרט ,ובש הרקמב 38 א"מת חוכמ ינונכת לאיצנטופב תובשחתהה תלאש הדמע ררעה זכרמב .)850/קמ/ער(

 475 .38 א"מת חוכמ רתיהל השקב םיאנתב הרשוא ,היינב תויוכז הפיסוהש תיתדוקנה תינכותה

 476 ףתרמ לעמ רויד תודיחי 9 ןב ןיינב תמקהל 38 א"מת חוכמ היינב רתיהל השקב םיררועה ושיגה ךילהה תליחת םרטב

 477 ומזי ,רתוי רחואמ .השקבה תא ךושמל וטילחה ףוסבל ךא ,2015 תנשב תימוקמה הדעווה ידי לע הרשוא רשא ,הינח

 478 ,תינכותה רושיא רואל .רויד תודיחי 19 ןיעקרקמה לע םיקהל הרשפא רשא ,850/קמ/ער תינכות תא םיררועה

 479 .ררעה שגוה הילע תערכמ המושו םיררועה םעטמ תרחא המוש ,הבישמה םעטמ החבשה לטיה תמוש התשענ

 480 חוכמ רתיהל השקב הרשוא םדוקה בצמבש הדבועה ןמ ותמושב םלעתה עירכמה יאמשה יכ ,רתיה ןיב ונעט םיררועה

 481 38 א"מת חוכמ רתיהל השקבה רושיאש ןכו ,ןיעקרקמב הינח ףתרמ לעמ רויד תודיחי 9 ןב ןיינב תמקהל 38 א"מת

 482  .יטרקנוק ינונכת לאיצנטופב רבודמש ךכ לע ,דמלמ 2015 תנשב דוע

 483 רשא ,הדעו תטלחה וז שרגמב תונתומה תויוכזה תא שבגל תנמ לע שרדנש םומינימה ,הקיספה יפ לע יכ ונעט ,ףסונב

 484 38 א"מתב בשחתהל םלועל היהי ןתינ אל הפקת הדעו תטלחה תשרדנש לככ יכ ןעטנ ,דועו תאז .2015-ב ולביק התוא

 485 .הטלחהה תעקופ םייתניבו םיכשוממ ןונכתה יכילהש רחאמ ,םדוקה בצמב

 486 תינכותה רושיא דעומבו ,תימוקמה הדעווה תטלחה חוכמ היינב רתיה אצוה אל יכ ,רתיה ןיב הנעט הבישמה ,דגנמ

 487 הנעט ,ןכ ומכ .38 א"מת חוכמ יטרקנוק לאיצנטופ ססבל ידכ הטלחהב ןיא ,ןכ לע .ףקותב התייה אל רבכ וז הטלחה

 488 הטלחה ןיגב אלו ,היינב רתיה תאצוה ןיגב ןתינ 38 א"מת חוכמ םיטקיורפב החבשה לטיה םולשתמ רוטפה יכ

 489 ןיידע תשבגמ הניא 38 א"מת חוכמ רתיהל השקבב תימוקמה הדעווה תטלחה יכ ןעטנ ,ןכל .רתיהל השקבב תיבויח

 490  .38 א"מת חוכמ "החבשהה" תא

 491 בצמב תויוכזה יווש תא החבשהה לטיה בושיח תרגסמב ךירעהל ןיא יכ ,העבקו ררעה תא התחד ררעה תדעו

 492 .38 א"מת חוכמ רתיה תלבקל לאיצנטופב בשחתהב םדוקה

 493 תמגודכ( םיאנתב היינבה רתיה תאצוה תא התנתה 2015 תנשמ תימוקמה הדעווה תטלחה יכ ,הפיסוה ררעה תדעוו

 494 חוכמ היינב רתיהל תואכזה השבגתה אל -ואלומ אל הטלחהה יאנתש ןוויכו ,)היינבה חפנו ןיינבה יווק םוצמצ

 495 .תובחמ תרטופה קוחה תארוה הללכתשה אלו החבשה לטיהב תובחה הרצונ אל ,אצוי לעופכ .38 א"מת

 496 תינתומה תיבויחה הטלחהה ןיב תופיצר המיקמ הניא ןמז םיכרוא ןונכת יכילהש הדבועה יכ ,השיגדה ררעה תדעו

 497 ןולספ" לש גוס הווהמ וניא 38 א"מת חוכמ החבשה לטיהמ רוטפה .850/קמ /ער תינכות רושיא ןיבל 2015 תנשמ

 498  .38 א"מתל רשק אלל ,תינונכתה םכרד ךשמהב ןיעקרקמה תא הוולמה "תוניסח

 499 םהיעקרקמ יכ העבק ררע תדעוו ,תטרופמ תינכות םודיקו 38 א"מת חוכמ יושירה ךילה תא םיררועה תחינזל רשאב

 500 .38 א"מת חוכמ רתיה ולביק וליא וב םיביוחמ ויהש החבשה לטיהמ רוטפל תירשפא תידיתע תואכז םיאשונ אל

 501 .₪ 8,000 ךסב תואצוהב וביוח םיררועהו החדנ ררעה ,רומאה רואל

 502 

 503 

 504 



 
 

 

 505   :תכרעמ תרעה

 506 דוע לכ יכ ,השיגדה ררעה תדעו .תוירשפא תויונשרפו תובר תולאש הלעמ 38 א"מת חוכמ ינונכתה לאיצנטופה אשונ

 507 .רוטפ ןיא םג ןכלו ,38 א"מת חוכמ היינב רתיהל תואכזה השבגתה אל – רתיה ןתיל הטלחהב םיאנתה ואלומ אל

 508 יכ ,טפשמה תיב שיגדה םש )50567-07-21 נ"מע( ינועמש בוחרב תיבה ןיינעב ,וז הטלחהל תפרטצמש תפסונ הטלחה

 509 ,התניתנ דעומל רתיהל השקבה רושיא דעומ ןיב תימוקמה הדעווה לש תיתוכאלמה הנחבאה תא לבקל םוקמ ןיא

 510 הלועפ תבשחנ הניא ללכ המצעשכל רתיה ןתמל הטלחהה םצעשכ ,קקוחמה תוארוה םע תבשייתמ הניא רשא

 511 ןיעקרקמה שומימ לש הרקמב החבשה לטיהב תובח םיקהל ידכ הקיפסמ הניא .." איה ןכש ,ןידה יפ לע החיבשמ

 512 .החבשה לטיהב תובח םיקמ וניא רכמ לש ךרדה שומימה ןכ לעו ,"רכמ לש ךרדב


