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 127 ךשמתמ חכ יופייב סחייתהל ןתינ ,םדאה לש םייאופרהו םיישיאה םיניינעה לוהינ ןפואל רשאב תוארוה תעיבק דצל

 128 איבהל ךכבו םהיסכנ ולהוני דציכ עובקל ןוכנל םיאור םיבר םישנא .ותולעבב שיש שוכרבו םיסכנב לופיטה ןפואל

 129  .םמלוע תפקשהו םנוצר תא יוטיב ידיל
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 133 .חכה הפיימ לש ותואירב וא ושוכר ,ופוגל

 134 .חווט תכורא העקשהל תוריד רפסמ הנק ינולפ ,השק הדובע לש תובר םינש רחאל - אבה הרקמה תא םכל וראתת 

 135 תרכומ הרבחב תוינמב רחסב ,העקשהל םידעוימ ולבקתיש תוריכשה ימדו ,םיריידל הרכשהל הדעונ תורידה תיינק
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 139 ויסכנ תא להנמ ,הז .שוכרל סופורטופא ורובע הנממ טפשמה תיב ,השקה בצמה רואל .וייח ימוחתל רשקב ילנויצר

 140 ריבעמ אל סופורטופאה ,אצוי לעופכ .םירחא םימוחתב עיקשהל ידכ תורידהמ קלח רכומו ,ויניע תואר יפל ינולפ לש

 141 ,הרטמל תאטוח ינולפ לש ויסכנ תא להנמ סופורטופאה הב ךרדה יכ ,רורב .וידלי יכרצ רובע העקשההמ תוריפה תא

 142 .ינולפ לש ותרטממ ירמגל הטס אוהש ןוויכ

 143 הדובע רחאל ,םהב םיבצמ םימייק ,ליעל ונראיתש יפכ .ן"לדנ יסכנ לוהינל תדחוימ בל תמיש םישל שי ,ונמעטל

 144 וא ילכלכה ונדיתע תא וחיטביו וניניע תוארכ דיתעב ובתוני ונתולעבבש ןיעקרקמה יסכנש הצרנ ,השקו תכשוממ

 145 ןפואב ונסכנ תא להנל לכונ אלש ידכ דע ורדרדתי תיביטינגוקה ונתלוכי וא ונפוג יתמ תעדל ןיא .ונל םיבורקה דיתע

 146 ןפואב תעדה תא תתלו ,םינושה םייחה ימוחתל סחייתמה ךשמתמ חכ יופיי ךורעל איה ונתצלמה ,ןכל .וננכת ותוא

 147 םלוהינ ןפואל סחיב ךרדה תא תוותהל ,ונתולעבבש םיסכנל חכ הפוימכ תונמל הצרנ ותוא םדאה תוהזל רשאב לוקש

 148  .דיתעב ונל הנומיש סופורטופאה וא טפשמה תיב לש תעד לוקישל וללה םיאשונה תא ריתוהל אלו
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 150 .זפב אלוסת אל ,ןכ תושעל לולצו רישכ היהי אלש רחאל םג "חוטיב תדועת"

 151 

 152 
 153 



 
 

 

 154 םייעוצקמ םירזוח/הנשמ תקיקח/הקיקח ינוכדע

 155 
 156 2022-ב"פשתה ,)100 'סמ ןוקית( )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוח תעצה

 157 
 158 
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 161 לוטיבו סמ ינונכת תעינמ ,םירוגמ תוריד יוסימב םינוש םיתוויע תעינמ םתרטמש םינוקית רפסמ תללוכ קוחה תעצה

 162 .הגשה רב רוידמ תונהיל לארשי יבשות לש םתורשפא לע הרימש ךות לכהו ,םיקדצומ םניאש םירוטפ
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 167 תמייק ,קוחה לש יחכונה וחסונל םאתהב - "םירוגמ תריד" חנומה תרדגהב תפטעמ תריד לש התללכה .1

 168 בייח הרידה שכור םאו ,ןיעקרקמ יוסימ יכרצל םירוגמ תריד הווהמ תפטעמ תריד םאה הלאשב תקולחמ

 169 וזש ,םישכורש ךכל הקדצה ןיא ,קוחה תעצהל םאתהב .הנושארה ותריד הניא וזו לככ םיהובג סמ ירועישב

 170 ,דגנמ .העקשהל םירוגמ תוריד לע לחה השיכרה סממ וקמחתיו יוסימ ןורתימ ונהיי ,הנושארה םתריד הניא

 171 ,השיכר סמ ירועישמ ונהיי אל ,הנושארה םתריד איהש תפטעמ תריד םישכורש ימש ךכל הקדצה ןיא

 172 היהת תפטעמ תריד יכ העיצמ קוחה תעצה ,ךכיפל .הנושאר הריד שכורש ימ לע םילטומה ,רתוי םיכומנה

 173  ."םירוגמ תריד"כ השיכר סמב תבייח
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 175 תוריד ישכור דדועל הרטמב - חבש סמו השיכר סמ ירועיש ןיינעל םירוגמ תריד ףולחש תפוקת רוציק .2

 176 רויד ירפשמ םילוכי הבש הפוקתה ךשמ תא רצקל עצומ ,תונושארה םהיתוריד תא רוכמלו םידקהל תויפולח

 177 הרידל יוסימה תובטהמ תונהיל תורשפאה ןתמ .םישדוח 12 לש הפוקתל םיתחפומ סמ ירועישמ תונהיל

 178 יריחמ תיילעל ןיתמהל רוידה ירפשמ תא תצרמתמ ,תכשוממ הפוקתל תורידה יתשב הקזחה ןמזב הדיחי

 179 תא ןיטקמ ,"הנתמהב תוריד" לש לודג יאלמל איבמ הז רבד .הנשיה םתריד תא םירכומ םהש ינפל רוידה

 180 .רומאכ הפוקתה תא ןיטקהל עצומ ןכלו ,תורידה יריחמ תיילעל איבמו קושב תונימזה תורידה עציה

 181 

 182 לע לטומה השיכרה סמ לטנ תא ןיטקהל הרטמב - הדיחי הריד תשיכרב תולחה השיכרה סמ תוגרדמ ןוכדע .3

 183 תיילע רועישל םמיאתהלו תוכומנה סמה תוגרדמ תא חוורל עצומ ,ינוניב יוושב תודיחי תוריד לש םישכור

 184  .רוידה יריחמ

 185 

 186 בושיחה"( ןיעקרקמ יוסימ קוחל )2ב(א48 ףיעסב עובקש בטומה יראינילה בושיחה לש יקלח לוטיב .4

 187 עריא התשיכר םויש םירוגמ תריד תריכמ יבגל לוחת אל בטומ יראיניל בושיחל תואכזה - )"בטומה יראינילה

 188 אל תרכמנה הרידה היונב הילע עקרקה תשיכר דעומב )א( :ןלהלש םיאנתה ינש ומייקתהו לככ 1.1.2014 ינפל

 189  .31.12.2025 םוי רחאל המלשוה תרכמנה הרידה תיינב )ב( ;םירוגמ תריד היונב התייה

 190 

 191 תעצה - היצניבמוק תקסע תרגסמב םירוגמ תריד תריכמ וניינעש קוחל )ב(א49 ףיעס יבגל הרהבה תארוה .5

 192 תקסע תרגסמב םירוגמ תרידב תויוכז רכומ יכ עבוקה קוחל )ב(א49 ףיעס יכ ריהבהל תשקבמ קוחה

 193 הארוהה לע קר רבגתמ ,קוחל 1 ישימח קרפב םיעובקה םירוטפהו תובטהה תא לבקל יאכז היצניבמוק

 194 םירוגמה תרידב ןיעקרקמב תויוכזה לכ תא רוכמל שי רוטפה תלבק ךרוצל יכ תעבוקה ,קוחל )א(א49 ףיעסבש

 195  .לארשי בשות היהי רכומהש השירדה ןוגכ םיפסונה םיאנתה לע רבגתמ אל אוה ךא ,הכזמה

 196 

 197 

 198 



 
 

 

 199 רשאו תוריד 15 תוחפל לש םירוגמל היינבל תדעוימה ןיעקרקמב תוכז תריכמ לע חבשה סמ רועיש תתחפה .6

 200 חבשה סמ ,6.11.2001 םויל דעו 1.4.1961 םוימ לחה ושכרנש ןיעקרקמ תריכמב  - 7.11.2001 -ה ינפל השכרנ

 201 לחה השכרנ רשא ןיעקרקמב תוכז רכומ לע לחה סמה רועישמ לופכ טעמכ הז רועיש .47% לש רועישב וניה

 202 רשא םימרוגל תועקרק תריכמ בכעמו ,ןיעקרקמה תא רוכמל ילילש ץירמת רצוי הז רועיש .7.11.2001 םוימ

 203 -ה ינפל ושכרנ רשא תוריד תריכמ דדועל ידכ .תורידה עציה תא לידגהל ךכבו עקרקה תא חתפל םילוכי

 204 תוריד 15 לש םירוגמל היינבל םידעוימה ןיעקרקמב תוכז תריכמ יבגל העש תארוה קקוחל טלחוה 7.11.2001

 205 דעומ ,רומאכ ,אוהש( הלוחתה םוימש הפוקתב ,דיחי ידיב – 7.11.2001 ינפל עריא התשיכר םויש – תוחפל

 206 ךכ ,31.12.2025 םויל דעו )קוחל השעית וזש לככ קוחה תעצהב עצומה קוחה לש תומושרב םוסרפה

 207 םיגייסהו םיאנתל ףופכב לכהו ,25% רועישב סמב ביוחי 7.11.2001 םויל דע רבצנש ילאירה חבשהמ קלחש

 208  .הז ןיינעל ועבקנש

 209 

 210 יכילה םותב םסרופיש קוחה חסונ רחא בוקעל ץלמומ ןכ לעו םינוקיתו םייוניש ונכתיי הקיקחה יכילה תרגסמב

 211 .הקיקחה

 212 

 213 הייחתה-דוהא םחתמ  - 2038 'סמ רוידל תפדעומ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןולקשא

 214 

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

 216 .ןולקשאב היחתה בוחרב 2038 רפסמ
 217 

 218 1035 תמקה תבוטל רויד תודיחי 116 יוניפ תועצמאב םחתמב תינוריע תשדחתה ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 219 תובוחרהו םיכרדה ךרעמ יוביעו יוניש ,ןכ ומכ .רוביצ יכרצל םיחטשו רחסמ ישומיש בולישב תושדח רויד תודיחי

 220 .שיגנו רשוקמ ינוריע בחרמ רוציל הרטמב םינוריעה
 221 

 222 ,תינוריע רככ ,תעצומ ךרד ,תרשואמ ךרד :עצומה בצמב ןלהל עקרקה ידועייב יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 223 תעבוק תינכתה ,ףסונב .חותפ ירוביצ חטשו ירוביצ ןג/קראפ ,רחסמו םירוגמ ,'ד םירוגמ ,רוביצ תודסומו םינבמ

 224  .םיכרדו תינוריע רכיכ ,םיחותפ םיירוביצ םיחטש ,רחסמ ,רוביצ תודסומו םינבמ ,םירוגמ יניינב תמקהל םישרגמ
 225 
 226 דוחיאל תוארוה ,היינב תויוכז ,היינבל םידעוימה םישרגמל ןיינב יווקו יוניב תוארוה תעבוק תינכתה ,ךכ לע ףסונ

 227   .םידמימ תלת םישרגמו תורדגו םינבמ תסירהל תוארוה ,היינב רתיה ןתמל םיאנת ,העקפה/הקולחו

 228 

 229 תליא םחתמ - 2013 'סמ רוידל תפדעומ תינכת רושיא רבדב העדוה - דול

 230 

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

 232 .דולב דלוסו תליא תובוחרב רתיה ןיב 2013 רפסמ

 233 

 234 םשל ,יוניב-יוניפ לש לולסמב םיתיזה תנוכשב "תליא םחתמ"ל תינוריע תושדחתה ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 235 רויד תודיחי 209 לש יוניפ עצומ תינכתב .םידרשמו רחסמ יחטש רתיה ןיב תבלשמה תינוריע םירוגמ תנוכש תריצי

 236 25 ןיבל 8 ןיב ענ ללוכה םהבוגש םיניינבב רוביצ תודסומו רחסמ ,םידרשמ יחטש בולישב רויד תודיחי 815 תמקהו

 237 ןכנימ יללח א"י בוחרב םימייקה םיניינבה תשולשב רויד תודיחי 48 לש הינב תפסותו קוזיח עצומ ,ןכ ומכ .תומוק

 238 .ם"במר קראפל תוכימסב

 239 

 240 ,רחסמ םידרשמ ,םירוגמ ידועייל חותיפו יוניב תוארוה תעיבקו עקרק ידועיי ךרעמ יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 241 רויד תודיחי 815 לש ףקיהב םירוגמ דועיב היינב תויוכזו םישומיש ,םיכרדו םיחותפ םיחטש ,רוביצ ינבמל םיחטש

 242 .דועו רומאכ



 
 

 

 243 ,היינב רתיה ןתמל םיאנתו תוארוה ,הבוגל היינב תולבגמ תעיבקו ןיינב יווקל תוארוה תעבוק תינכתה ,ןכ ומכ

 244 .ידממ תלת שרגמ תעיבק רבדב תוארוהו ןוזיאו האצקה תלבט ללוכ םילעב תמכסה אלל הקולחו דוחיאל תוארוה

 245 

 246  30 י"שר 8-2 למעה - 0655068-506 'סמ תימוקמ ראתמ תינכת רושיא רבדב העדוה - ןג תמר
 247 

 248 
 249 506-0655068 רפסמ תימוקמ ראתמ תינכת הרשוא ,היינבו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

 250 .ןג תמרב י"שרו למעה תובוחרב
 251 

 252 תומוק 10 ןב םירוגמ ןיינב תמקהו םינשי םינבמ 4 תסירה ידי לע תינוריע תושדחתה ,רתיה ןיב ,הניה תינכתה תרטמ

 253 .רויד תודיחי 132 םיללוכה ,י"שר בוחרל תיזחב תומוק 18 ןב לדגמו למעה בוחרל תיזחב
 254 

 255 ךרדו 'ד םירוגמ םידועייל 'ג םירוגמו פ"צש ,רחסמ דועיימ עקרקה דועיי ךרעמב יוניש ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה

 256 אלש חטשב ,תונטק רויד תודיחי 20% ללוכה תוריד ליהמת ,םירוגמה ינבמ תמקהל יוניב תוארוהו תויוכז ,תעצומ

 257 ,החוור ,ךוניח לש םישומישל רוביצ ינבמל םינובמ םיחטש רובע היינב תויוכזו םיירקיע םיחטש ר"מ 63 לע הלעי

 258  .הליהקו תד ,תוברת

 259 

 260  הרדח רתיב - עלס םחתמ יוניב יוניפ - 0400754-302 'סמ תטרופמ תינכת תדקפה - הרדח

 261 

 262 בוחר ןיב 302-0400754 רפסמ תטרופמ תינכת הדקפוה ,היינבהו ןונכתה קוחל 89 ףיעסל םאתהב יכ ,ןכדעל ונירה

 263 .הרדחב תבכרה וק ברעמבו ןופצמ ירטנאקה םחתמ ,חרזממ קנרפ ,םורדמ ינועמש

 264 

 265 .הרדח ר"תיבו עלס תונוכשב יוניב יוניפ םחתמל תויחנהו תוארוה ,תויוכז תעיבק רתיה ןיב הניה תינכתה תרטמ

 266 

 267 ינבמו םידרשמ ,רחסמ ,םירוגמ םיללוכה םישדח םיניינב תמקהו םימייקה םינבמל יוניפ יוניב תינכת הניה תינכתה

 268 רחסמ ,םידרשמו רחסמ םירוגמ םיברועמ םישומיש ,םירוגמל עקרק ידועיי ,רתיה ןיב ,תעבוק תינכתה .רוביצ

 269 םיאנתו רוביצ יכרצל םיחטש תאצקה ,חותיפו יוניב תוארוה ,םיכרדו םיפ"צש ,רוביצ ינבמ ,תורייתו הקוסעת

 270 .היינב ירתיה תאצוהל

 271 

 272 הקיספ ינוכדע

 273 "שיטפב הכמ" 

 274 
 275    'חאו ן"לדנב תועקשה ןרק יטילאיר 'נ 'חאו מ"עב הינבו ן"לדנ תומזי ןודגיז ןימינב 3165/22 א"ער :ךילה רפסמ

 276 יטרפ .ףפוקסורג .ע ,טפושה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב :האכרע

 277 :הטלחהה ןתמ ךיראת .ןורשה דוהב םייתמר ךרדו לאידגמ ךרד תובוחרה ןרקב יוצמה 101 רפסמ שרגמ :ןיעקרקמה

 278 .ןיוצ אל :םיבישמה כ"ב .31.5.22

 279 

 280 תשקב תא החדש ,34851-09-19 א"תב יזוחמה טפשמה תיב תוטלחה לע השגוהש ,רוערע תושר תשקבב ונניינע

 281 .םיסכנ סנוכ ידי לע להונש ףותיש קוריפל ךילה תרגסמב ,ןיעקרקמה תשיכרל תרזוח תורחמתה תכירעל תשקבמה

 282 

 283 ,"תילגנא הריכמ" לש ךרדב ,ןיעקרקמה תשיכרל תורחמתה ךילה להינ ,טפשמה תיב ידי לע הנומש םיסכנה סנוכ

 284 לכב ₪ 250,000-ב שכרה תעצה תא תולעהל יאשר היה ףתתשמ לכשכ ,₪ 54,000,000 לש ךסב החיתפ ריחמ עבקנשכ

 285 םוכסב ןיעקרקמה תשיכרל הבישמה לש התעצה הלבקתה ,תשקבמה תשירפ רחאלו תורחמתהה לש הפוסבשכ ,םעפ

 286 .הכוזה העצהכ םיסכנה סנוכ י"ע הזרכוה איהו ,₪ 81,250,000 לש



 
 

 

 287 תשקבמה העידוה ,הייכזה רושיאל טפשמה תיב רושיא תלבק םרטבו ,הבישמה תייכז לע םיסכנה סנוכ תעדוה רחאל

 288 הגגשב תורחמתההמ השרפ יכ הנעט איהש ךות ,₪ 84,000,000 םלשל הנכומ איהו התעצה תא תרפשמ איה יכ

 289 העיצמ אלא תשרופ התייה אל ,ישיא ןפואב הב ףתתשמ היה ול רשא ,ל"וחב הלהנמו הרבחה ילעב תוהש תובקעב

 290 העצה החד ףא ןכו ,התשקב תא החד טפשמה תיב .תפסונ תורחמתה ךורעל השקיב םאתהבו ,רתוי הובג םוכס

 291 ,)!הריכמה ריחממ רתוי ₪ 9,000,000( - ₪ 90,000,000 לש ךס לע שכר תעצהב ,תפסונ תורחמתה תכירעל תפסונ

 292 .שומימה יכילה תויפוס בייחמה ירוביצה סרטניאבו הבישמה תוכמתסהב עוגפל םוקמ ןיאש םעטהמ

 293 

 294 חכונ רתיה ןיב ,השדח תורחמתה עצבל שיש הנעטב ,רוערע תושר תשקב תשקבמה השיגה טפשמה תיב תוטלחה לע

 295 יווש תא לבקל םהל תרשפאמו ןיעקרקמה ילעבל הליעומ רשא ,"הכוז"ה העצהה ןיבל התעצה ןיבש הובגה רעפה

 296 .ךילהה תויפוסב ירוביצה סרטניאה לע םירבוג רשא ,קושה

 297 

 298 הליע תומיקמ ןניא הרקמה תודבוע יכ עבק אוהשכ ,ףסה לע רוערעה תושר תשקב תא החד ןוילעה טפשמה תיב

 299 הכמ" תורחמתהה להנמ ובש עגרב תמייתסמ תורחמתה ןכש ,תועצהה ןיב רעפה ףא לע תורחמתהה לוטיבל

 300 רורבה ילכלכה סרטניאה תורמל תורחמתהה ךילה תא שדחמ חותפל ןתינ אלו ,הכוזה העצהה לע זירכמו ,"שיטפב

 301 יללכמ םיעבונה ךילהב רוביצה ןומאבו ךילהה תויפוס ןורקעב םגפה ןיגב ,תאז .ןיעקרקמה ילעבל הרומתה תאשהו

 302 .תורחמתהה ךילה תא "שדחמ חתפי" טפשמה תיב רתויב םיגירח םירקמב קרו ,בל םותו ןויווש ,תוניגה

 303 

 304 ונתינש רחאל םייעובש רוערעה תושר תשקב תא השיגהש תשקבמה לע תרוקיב ןוילעה טפשמה תיב חתמ ,ףסונב

 305 םשיגהל הילע היה דועב תאז ,טפשמה תיב תוטלחה רחאל שדוחכ עוציב בוכיע תשקב תאו ,טפשמה תיב תוטלחה

 306 .)הטלחהה תאצות חכונ רתייתמ רשא( יושע השעמ לש קפס תומיקמ תורחואמה תושגההשכ ,ירשפאה םדקהב ,דחיב

 307 
 308 
 309 

 310  :תכרעמ תרעה

 311 לע ,טרפב תורחמתה יכילהבו ,ללכב םיזרכמ יאשונב הוותהש השיגהו הדמעה לע ןוילעה טפשמה תיב רזח ותטלחהב

 312 ילעב ,ןנד הרקמבשכ ,הרואכל תקהבומ "העיגפ" ינפ לע הרואכל יאליטרעה ירוביצה סרטניאה תפדעהל תובישחה

 313 .ןיעקרקמה יוושמ 10% םיפקשמה ₪ 9,000,000 -כ ,)הרואכל( "לעופב ודיספה"  ןיעקרקמה

 314 

 315 ,ןוילעה טפשמה תיב יניעב הרורבו תקהבומ הכ רוביצה סרטניא תא ףידעהל שיש השיגהו הכלהה יכ ,בל םישל שי

 316 ףקות ןתונו דמלמ רשא רבד ,אשונב ןויד םייקתה וא הבוגת השרדנש אלל ףא ףסה לע התחדנ רוערעה תושר תשקבש

 317 .םירידנו םיגירח םירקמב קר השעית תורחמתה וא/ו זרכמ יכילהב תוברעתה היפל ,וז הדמעל ףסונ

 318 

 319 העצהה לובג דע ,תואשרההו עדיה אולמ םע ןיטולחל "םינכומ" אובל זרכמב וא/ו תורחמתהב םידדומתמה לע ןכ לע

 320 .דאמ םיכומנ המויס רחאל תורחמתה יוניש וא/ו לוטיבל רומאכ םייוכיסה ןכש ,עיצהל םילוכיש

 321 

 322 תונלשר לש הובג ףר

 323 'חאו ביבא לת הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ 'חאו מ"עב ביבא לת הנירמ ןולמ 10-07-47510 א"ת :ךילהה רפסמ

 324 רכיכב "הנירמ ןולמ" :ןיעקרקמה יטרפ .לאוקי זרא ,טפושה 'בכ ינפב ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע

 325 .ףוניבואר 'יו םורלא 'א ד"הוע :תועבתנה כ"ב .10.05.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .ביבא  לת ,םירתא
 326 

 327 הלאשה .תובר םינש ךשמב הלפוטו הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוול תועבותה ידי לע השגוהש רתיה תשקבב ונניינע

 328 רתיהה תאצוהל עגונה לכב תונלשרב הלעפ תימוקמה הדעוה םינשה ךרואל םאה ,הניה תקולחמבש תירקיעה

 329 ?שקבתהש



 
 

 

 330 .ויחטש תא ביחרהל הרטמב ,ןתולעבב היהש סכנה תברקב םינוש ןיעקרקמ יסכנ ושכר תועבותה 90-ה תונש ךלהמב

 331 תורטמל שמשי רשא םיעוריא םלואל ,רתיה תועצמאב בסהל ושקיב תועבותה ותוא ,עונלוק םלוא שכרנ רתיה ןיב

 332 .2013 תנשב רשוא רתיהה .ןולמה

 333 הדבועה םצעמ ךא תדמלנו המצע דעב תרבדמ רתיהה ןתמב בוכיעל תועבתנה תוירחא יכ ,רתיה ןיב ונעט תועבותה

 334 ררעה תדעו העיבהש חורה תרומ לע ועיבצה תועבותה .םינש 13-מ הלעמל ושרדנ "טושפ" הינב רתיה תלבק םשלש

 335 יכ תועבותה ונעט דוע .תימוקמה הדעווה לש התולהנתהמ ןכו רתיהה ןתמ ךילהב םיכילהה תוכראיהמ םימעפ רפסמ

 336 .םילקש ינוילימ תורשע רתיהה תשקב אשומ סכנהמ קיפהל ןתלוכי תא ובכיע ,תועבתנה םינשה ךרואל

 337 הצוענ ,ןמזה ריצ ינפ לע רתוי םדקומ היינב רתיה אצוה אלש ךכל הביסה ,יכ רתיה ןיב הנעט תימוקמה הדעוה ,דגנמ

 338 דוע לכ הינב רתיה ןתניי אל יכ עבקנ ,ךכ .ןהינפב ובצוהש יפכ תושירדהו םיאנתה רחא ואלימ אל רשא ,תועבותב

 339 תועבותה לע היהו ןונכתה יכילה תוכראתהב יד ןיא יכ ןעטנ ,ףסונב .םישורדה םיאנתה תא םילשה אל שקבמהו

 340  .יטפשמה ךילהה תרגסמב חכוה אל רשא ינלשר השעמ לש ומויק חיכוהל

 341 ולעפ תועבתנה יכ אצמ אל ,םינשה ךרואל םידדצה תולהנתה תניחב רחאל יכ עבקו העיבתה תא החד טפשמה תיב

 342 .רתיהה תשקבב לופיטה ךילהל רשאב ינלשר ןפואב

 343 תושירד רחא ואלימ אלש ןוויכ ,רתיהב לופיטה תוכראתהל המרג תועבותה לש ןתולהנתה יכ ,עבק טפשמה תיב

 344 :תועבתנה

 345 איה תועבותה לש ןתולהנתה אקווד ,תוקדצומ יתלב ואצמנ ןקלחבש ,תועבתנה םעטמ תומיוסמ תושירד ףרח..."

 346 תא הבכיעש ךרדב תועבותה ולהנתה ,הנשנו רזוח ןפואב .ךילהה לש םימדקומ םיבלשב רתיהה ןתמ תא הלכיסש

 347 סחיב תקולחמ העדונ אלש ףא ,ריבס ןמז קרפ ךותב ןהל וגצוהש תושירדה תמלשהל ולעפ אלשמ ,רתיהה ןתמ

 348 ,קדצה לכ ךכל קפוסש ילבמ ,תוכורא תופוקתל "רדגה לע הבישי"ב תחא אל הנייפוא תועבותה תולהנתה .ןקלחל

 349 איה תועבותה לש ןעטנה ןקזנל תערכמה הביסה ,ונניינעב יכ יתענכוש...םוצע קזנ ןהל םרגנ ןתטישלש העש

 350 "...רתיהה תשקב ירדגב ושרדנש םיאנתה יולימל עגונה לכב ןהלש ןתולהנתה

 351 ךילהה לכ ךרואל יכו תונלשר לע חרכהב תדמלמ אל ךשוממ ןמזל ןונכת יכילה תוכראתה יכ ,ףיסוה טפשמה תיב

 352 .ינלשר השעמ לש ומויק וחיכוה אל תועבותה ,יטפשמה

 353 .₪ 500,000 ךסב תואצוהב וביוח תועבותהו התחדנ העיבתה ,רומאכ
 354 

 355  :תכרעמ תרעה

 356 יכ העבק רבכ הקיספה .רתיהה בכעתה ןהבש םינשה לכ ךלהמב םינוש םיינונכת םימרוג ברעמו בכרומ הז הרקמ

 357 רשאכ ךא ,ןתולהנתה תובקעב ומרגנש םיקזנו םיבוכיע ,תונלשר תובקעב תיקיזנ יוציפ תבוח בוחל תויושע תויושר

 358 יוציפ לבקל ידכ לטנה תא םירהלו ענכשל דואמ השק ,טפשמה יתבל הלא ןיעמ םיבוכיע ןיגב תועיבתו םירקמ םיעיגמ

 359 .תונלשר לש דואמ הובג ףר עבק ןוילעה טפשמה תיב ןכש ,יפסכ

 360 יכ םירובס ונא .תוילכלכה תויולעה לכ תא םיגפוסש הלא םה ,םיידיתעה םישכורה ןיפיקעבו ,םזיהש איה תועמשמה

 361 לוהינב ךרוצ אלל ,תויושרה לש םיבוכיע ןיגב תוסנקו תויצקנס ועבקיש ,םייטרקנוק םיפיעס הקיקחב ןקתל שי

 362 לש הרקמב ללכ תועגפנ ןניא יחכונה בצמבש ,תויושרה תולהנתה תא ץיאי הזכ ןוקית .לדחמ תרירבכ תאזו ,םיכילה

 363 .בוכיע

 364 

 365 

 366 
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 369 "קושה תנקת" תלוחתל יאנתכ בל םות
 370 

 371 
 372 'בכ ינפב ,ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע 'חאו לגס לאונמע 'נ םיכח סינד 19-10-35705 :ךילהה רפסמ

 373 עודיה רוזאב ,ןורשה תמרבו ביבא לתב 6618 שוגב 3 הקלחמ קלח :ןיעקרקמה יטרפ .יאקרב לחר ,הריכבה תטפושה

 374 .לאינק לאתבו לאינק יטומ ד"הוע :שקבמה כ"ב .08.05.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת ."תולילג יפ"כ
 375 

 376 תלוחתל םיאנתה ומייקתה אל ןהב תוביסנבו המרמ בגא ועצובש תויוכז תרבעה לטיב רשא ןיד קספב ןניקסע

 377  ."קושה תנקת"

 378 ,ןוכנה ןיעקרקמה לעב אוה יכ ןעוטש ימ לש ותוכז לע הפידע היהת ןיעקרקמ שכרש ישילש דצ לש ותוכזש ידכ ,עודיכ

 379 לע ךמתסה שכורה )3( ;הרומת המלוש )2( ;םירדסומ ןיעקרקמב רבודמה )1( :םיאנת השולש םייקתהל םיכירצ

 380  .בל םותב םושירה

 381 הלא תויוכז רכמ ןכמ רחאל ךומסב רשא ,1 בישמ ידיל ןיעקרקמב ויתויוכז תרבעהב הניינעש העיבת שיגה שקבמה

 382 לש םילעבה אוה יכ טפשמה תיב ריהצי ויפלו ,יתרהצה דעסל רתע שקבמה .)"םישכורה" :ןלהל( 4 - 2 םיבישמל

 383  .ומש לע הרזחב ןיעקרקמב תויוכזה םושיר לע הרוי םאתהבו תקולחמה אשומ ןיעקרקמה

 384 ,קושה תנקת תנגה םישכורה תוכזל תדמוע םאה הניה טפשמה תיב לש ותערכהל האבוה רשא תיזכרמה הלאשה

 385 .ןיעקרקמה קוחל 10 ףיעס תארוה חוכמ

 386 ןיעקרקמה םושיר יכ חיכוהל שרדנה ףרב וילע לטומה לטנב דמע שקבמה יכ ,עבקו העיבתה תא לביק טפשמה תיב

 387 .השעמב ףתושכ קלח וב לטונ ףאו היימרה השעמל עדומ 1 בישמה רשאכ ,ןידכ אלש השענ 1 בישמה םש לע

 388 התלוחתל ןעוטה לע ,ןיעקרקמה קוחל 10 ףיעס תוארוה חכמ קושה תנקת תנגה לוחתש ידכ יכ ,שיגדה טפשמה תיב

 389  .יביטקייבוס ןחבמ פ"ע ןחבנ הנוקה לש בלה םות יכ שיגדה טפשמה תיב .בל םותב לעפ יכ חיכוהלו לטנה תא םירהל

 390 לע םישכורה יפתכ לא רבוע החכוהה לטנש ירה המרמב שקבמהמ ולטינ תויוכזהש חכוה רשאכ יכ ,עבק טפשמה תיב

 391 הלחו םרוה החכוהה לטנש לככ .קושה תנקת הלח זאו הרומתבו בל םותב ןיעקרקמה תא ושכר יכ חיכוהל תנמ

 392  .שקבמה תויוכזמ תופידע םישכורה תויוכזש ירה קושה תנקת

 393 תואקסעב ןויסינ ילעב םיקסע ישנא םניה םישכורה יכ הדבועהו תיתייארה תיתשתה תוברל תוביסנה לולכמ

 394 םות תא חיכוהל לטנה תא ומירה אל םישכורה יכ הנקסמל טפשמה תיב תא הליבוה ,םחוכ אב םג ומכ ןיעקרקמ

 395 .ןיעקרקמה קוחל 10 ףיעסבש קושה תנקת תנגה ךרוצל שרדנה םבל

 396 קפס ררועל םהב היה רשא םהינפב ולגנש הרהזאה ינמיסמ ןווכמב םייניע ומצע םישכורה יכ ,עבק טפשמה תיב

 397 םישכורה לש םחוכ אב םג .תודישחמה תוביסנה תא ררבלו רוקחלמ וענמנ םה תאז תורמלו בלה םותב םגופה והשלכ

 398 תויוכזה לעבכ שקבמה םושיר לע הרוה טפשמה תיב ךכיפלו ךורעל וילע היה רשא תוקידבה לכ תא ךרע אל

 399 .ןיעקרקמב

 400 ןיב ןמזה ףולח ,ףוכת רכמ :םהיניבו םישכורה לצא דשח ררועל םיכירצ ויהש הרהזא ינמיס רפסמ טריפ טפשמה תיב

 401 לע ןתמו אשמה )לוהינ יא וא( לוהינ ןפוא ,םחוכ אבו םישכורה תוהימ ,הקסעה יאנת ,השוריה םושיר ןיבל "הריטפה"

 402  .הקסעה יאנת

 403 :תכרעמ תרעה

 404 לש ותקיקח תעב קקוחמה יניע דגנל ודמע רשא םייזכרמה םילוקישה ינש תא ונל ריכזמ רשא בושח ןיד קספב רבודמ

 405 םשרמב היימר השעמ י"ע םיסכנ ולזגיי אלש ךכ שוכרה לע הנגה ,דחאה :)קושה תנקת( ןיעקרקמה קוחל 10 ףיעס

 406 םיחינמ םה ןיאש העידי ךותמ ,ןוחטיבב ןיעקרקמב תואקסע עצבל בל םותב םישכורל רשפאל ,ינשהו ,ןיעקרקמה

 407 .תואיצמה תא ףקשמ וניאו ןוכנ וניא ןיעקרקמה םשרמב םשרנש המ אמש שושחל ילבמ יבצה ןרק לע םפסכ



 
 

 

 408 שי רשא םינחבמ 'סמ לע עיבצמ ןכו יביטקייבוסה בלה םות וניה ןחבנה בלה םות יכ שיגדמ הנפמ ןידה קספ ,ףסונב

 409 תורונ ןוחבל שכורה לע קושה תנקתב העובקה קקוחמה תנגה תא תלבקל ידכו הרהזא תורונ קילדהל ידכ םהב

 410  .ויניע תא םוצעל אלו הלא הרהזא

 411 

 412 תיפולח הרידב דעומ ךיראהל תוכמסה           
 413 
 414 

 415 קוח יפל ררע תדעו :האכרע ביבא לת ןיעקרקמ יוסימ להנמ 'נ 'חאו סורג זעוב 20-06-63044 ע"ו :ךילהה רפסמ

 416 .ןג תמר ,11 בורוזולרא בוחר :ןיעקרקמה יטרפ .שריק 'ה טפושה ,ר"ויה 'בכ ינפב ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ

 417 .םתור יעור ד"וע :בישמה כ"ב .15.05.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת

 418 
 419 :ןלהל( 38/2 א"מת תרגסמב השכרנש הרידל רשקב הנתינש המוש ןיגב ןיעקרקמ יוסימ להנמל שגוהש ררעב ןניקסע

 420 הריד םיררועה ושכר ,הנושארה הרידה לש התיינב המלשוה םרטבו ,18.1.2018 ךיראתב רשאכ )"הנושארה הרידה"

 421 .השיכרה דעומל ךומסב םהל הרסמנש ביבא לתב תפסונ

 422 

 423 םיררועה וריהצה וז תרגסמבשכ ,)ביבא לתב( היינשה הרידה תשיכר לע ,בישמל םיררועה וחוויד תימצעה םתמושב

 424 םישדוח 18 ךותב הנושארה הרידה תא רוכמל םהילעש ךכל םיעדומ םה םיתחפומ השיכר סמ ירועיש לבקל ידכבש

 425 הריד הניה היינשה הרידה היפל הרהצה ושיגה ונייהד ,19.7.2019 ךיראתל דע רמולכ ,היינשה הרידה תשיכר דעוממ

 426 .ןיעקרקמ יוסימ קוחל )א(ה49 ףיעסב התועמשמכ תיפולח

 427 
 428 יוסימ קוחל )ב()2()ג(ג9 ףיעסל )העש תארוה( 85 רפסמ ןוקיתב העבקנש הארוהל םאתהבו ,תימצעה המושל םאתהב

 429 רחאל תאזו ,תותחפומ השיכר סמ תוגרדמ יפל השיכר סמ היינשה הרידה תשיכר לשב םיררועה ומליש ,ןיעקרקמ

 430 .סמה בוח תרתי םולשת דעומ תא איפקה בישמהש

 431 
 432 הרידה תא ורכמ םהש ךכ לע ועידוה םרט םהש םיררועל בישמה עידוה ,םישדוחה 18 תב הפוקתה םות תארקל

 433 .הייבג יכילה ולחי קוחב עובקה דעומה םות רחאל יכו השיכרה סמ תמוש ןוקית ךרוצל הנושארה

 434 
 435 ,ליעל רומאה עקר לע .התחדנ וז השקב רשאכ ,הנושארה הרידה תריכמל הכרא ושקיב םיררועה ,וז העדוהל ךשמהב

 436 ךרוצל המושה ןוקיתל השקב ושיגה םיררועה ,ןכמ רחאלו ,26.12.2019 ךיראתב הנושארה הרידה תא ורכמ םיררועה

 437 םהל ןתינ יכ םיררועה ונייצ ןוקיתל השקבה תרגסמב .היינשה הרידה תשיכר ןיגב אפקומה השיכרה סמ בוח תקיחמ

 438 .31.12.2019 ךיראתל דע הנושארה הרידה תא רוכמל רושיא

 439 ,םתנעטלש ,גצמ תובקעב תוכמתסהה תנעט םתוכזל תדמוע יכ וחיכוה םיררועה םאה הניה הנודינש הלאשה

 440 תויהלו 31.12.2019 ךיראתל דע )ןג-תמרב הרידה( הנושארה הרידה תא רוכמל םיאשר םה ויפל ,בישמהמ ולביק

 441 ?ביבא-לתב היינשה הרידה תשיכר ןיגב תתחפומ השיכר סמ ירועישל םיאכז

 442 

 443 תויהל הכירצ החטבהה ,תינוטלש החטבה לש המויק תחכוה ךרוצל יכ איה הקוספה הכלה יכ ,הנייצ ררע תדעו

 444 ,אדירג תונווכ תרהצה רדגב הניאש הרורבו תשרופמ החטבה ול הנתינ יכ חיכוהל הל ןעוטה לעו תיעמשמ דחו הרורב

 445 תא םאות אלש םולשתל דעומ תכראהב תקסוע ,תכרעמב בישמה תגיצנ הניזהש העדוההש חכוה ,ונניינעב רשאכ

 446 ןורחאה דעומה תא הנקית אל בישמה תגיצנש וניחבה םיררועהש חכוה ,ףסונב .הרידה לש ןוכנה הריסמה ךיראת

 447 ידכ בישמה לא בתכב תונפל אלש ורחב םיררועה ,תאז תורמל .19.7.2019 ךיראתל עובקה תפסונה הרידה תריכמל

 448  .תוכמתסהה תנעטל רשאב החכוהה לטנ םרוה אל יכ עבקנ ןכלו ,ןיינעה תא ררבל

 449 

 450 



 
 

 

 451 חוכמ הנושארה הרידה תריכמ תפוקת תא ךיראהל בישמה תוכמס תלאש איה הלועש תפסונ תיטפשמ הלאש

 452 :ןיעקרקמ יוסימ קוחל 107 ףיעס

 453 דעוממ םישדוח 18 ךותב הנשיה ותריד תא רוכמל תיפולח הריד שכור לעש עבוקש קוחה יכ ,הקיספב רבכמ הז עבקנ

 454 רבודמ .ןהיריחמ תיילע תא ןסרלו תוסנל ךכבו תוריד לש "הריהמ" הריכמל איבהל שקיב ,השדחה הרידה תשיכר

 455 להנמל תוכמס ןיא יכ עבקנ ןכלו ןיינעב לח וניא )א(107 ףיעס ןכ לעו דעומב אלו הארוהה סיסבב וניהש "יאנת"ב

 456 .הנושארה הרידה תריכמ תפוקת תא ךיראהל יוסימ

 457 ,בישמה ידי לע םהל ןתינש גצמ לע תוכמתסה תנעט םתבוטל תדמועש וחיכוה אל םיררועה יכ ,העבק ררעה תדעו

 458 םיררועל תדמוע התייה םא םג - תיטפשמה הניחבהמ ףא .הנושארה הרידה תריכמ דעומ תא תוחדל םיאשר םה ויפל

 459 רבעמ הנושארה הרידה תריכמ דעומ תא ךיראהל תוכמס התייה אל ןיעקרקמ יוסימ להנמל יזא ,תוכמתסהה תנעט

 460  .רומאכ "דעומ" אלו "יאנת" הווהמ וז הפוקתו תויה םישדוח 18 לש הפוקתל

 461 

 462 :תכרעמ תרעה

 463 םרוג םעטמ החטבה לש השוביגל םימדקומה םיאנתהו םינחבמה תא הגיצמ רשא הבושח הטלחהב רבודמ

 464 תרצוי ךכבו 'וכו םידעומ תכראה לע הטלחה תלבקל רשקב ןיעקרקמ יוסימ להנמ תוכמס תא ןכו ילהנמ/יתלשממ

 465 טעמ אלמ םיבכרומ אליממש ןיעקרקמ יוסימ להנמל םושינה ,תושרל חרזאה ןיבש םיכילה ךותב תוריהבו רדס

 466 .הקסעו ןיינע לכב םידדצה תובוחו תויוכזל רשקב תופסונ תואדוו רוציל תעייסמ ךכבו ,םיצוליאו תוביסנ
 467 

 468 
 469 
 470 

 471 
 472 הרסוה החבשה לטיה ₪ ןוילימ 50 לש הננע                                               

 473 
 474 

 475 
 476 :האכרע ןורבה יבושיי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ מ"עב הדוהי רב 'גניא 'חאו 8044/0719 ררע :ךילהה רפסמ

 477 :הטלחהה ןתמ ךיראת .ינגד םטשרבלה לכימ ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,הפיח זוחמ ,החבשה לטיהו םייוציפל ררע תדעו

 478 .יערד ןתודו ינורש ינור ,גרבנזור לואש ןיעקרקמה יאמש ,ןועמש דעלג ד"ועו בוש יבצ ד"וע :תוררועה כ"ב .13.6.2022

 479 ןיינעב םידדצה ןיב תקולחמה .םישרגמ ינש םיללוכה ןיעקרקמב ,החבשה לטיהב תררועה בויח םניינעש םיררע ינש

 480 ,םייזוחמ טפשמ יתב ,ץעיימ יאמש ,ררע תדעו – םינוש םיבכרה רופסניאב ,רושעכ הזמ תלהנתמ החבשהה לטיה הבוג

 481  .דועו םייניב תוטלחה ,ןוילעה טפשמה תיב

 482 שומישב םקלחב ונבנש םינסחמו הכאלמ ,הישעת דועייל םידעוימ ויהש בקעי ןורכיזב םייוצמה ןיעקרקמב רבודמ

 483 דומצב ,תוינק רתא םקוהו  רחסמל חטשה תא הדעייש תינכת הרשוא ןכמ רחאל רשאכ ,ירחסמ שומישל גרוחל

 484 .4 שיבכל

 485 ,הינב רתיה תלבק ךרוצל תררועה הלהינש יושיר יכילה רחאלו ,המוש חול האיצוה תימוקמה הדעוה ,1 'סמ שרגמב

 486 םע דחיש ,תנקותמ המוש האיצוה תימוקמה הדעוה ,םינש רחאל .₪ 1,000,000 לש ךסב החבשה לטיה וז המליש

 487 המושה ןוקית רבדב יוהישה לשב ןה יכ ,העבק ררעה תדעו הז ןיינעב ,₪ 21,000,000-כ לש ךסב לטיה השרד תיביר

 488 הלוכ תנקותמה המושה ןיד ,קוחה יפל המוש ןוקיתל התוכמסמ הגרח תימוקמה הדעוהש הדבועה לשב ןהו

 489 .לטבתהל

 490 ךרד יכ ,העבק ררעה תדעו ,תינכתה רושיא ינפל גרוחה שומישה תרגסמב דוע הנבנש ,2 'סמ שרגמל רשאב

 491 ואצוהש םזיה לש תורידאה תואצוהב בשחתהל ןיא היפל תימוקמה הדעוה תדמעו ,ץעיימה יאמשה לש בושיחה

 492 בושיח ךרד העבקו ,לעופב איצוהש תואצוהמ תומלעתהו ,ןידכ אלש תורשעתה רוצית ,ירחסמה הנבמה תיינבל

 493 תפסונ התחפה איה תועמשמהו ,ץעיימה יאמשה תמושב ושענש םינוקית לש הרושל ףסונב תאזו ןיטולחל הנוש

 494 .₪ 15,000,000-כב החבשהה לטיה לש



 
 

 

 495 לטיה בוחש ירה םינוכנו םיימיטיגל ויה םיררועה ולהינש םיכילההש הדבועה רואל יכ העבק ררעה תדעו ,ןכ ומכ

 496 .הרבחהמ תושרה השרדש ₪ 40,000,000 לש התחפהב רבודמ לכה ךס .תיביר אלל ,דבלב הדמצה אשיי החבשהה
 497 

 498 :תכרעמ תרעה
       499 

 500 לכב ולאה םיכילהה לכ תא רובעל ךירצש םזי ךא ,תקדוצו הנוכנ הטלחהב רבודמ םנמא יכ הרובס תכרעמה

 501 תויוברע תדמעה ,וילעמ םיפחרמש השירדו לטיה לש םירידא םימוכס רשאכ ,רושעמ הלעמל ךשמב תואכרעה

 502 לכ לע ולאכ םיכילה לוהינב ךורכה לכב דבכה ריחמה תא םלשמ ףוסבש הז אוה ,'וכו תובר םינש ךשמל תויאקנב

 503 .ךכמ עמתשמה

 504 תוחפונמו תוזרפומ החבשה לטיה תומוש איצוהל ורהמי אלו ,קדהה לע הלק היהת אל ןדיש תויושרהמ הפוצמ

 505 החבשהה לטיה תמאב םאה ןוחבל אלא ,הקימעמ הניחב לכ אלל ןתפוק תא רישעהל קר איה הנוילעה ןתרטמש

 506 תיבירב בייחל דועו ,המלושש השירד האצוה וב דעומהמ תובר םינש רחאל המוש ןקתל יואר אלש יאדוו ,קדוצ

 507 .הפוקתה ןיגב םירוגיפ

 508 .ולא םיכילהב תוררועה תא גציי בוש יבצ ןיד יכרוע דרשמ - תואנ יוליג*

 509 

 510 תידיתע החבשהל לאיצנטופה םצע

 511 םייוציפל ררעה תדעו :האכרע 'חאו ףודרומ 'נ םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה 535/17 ררע :ךילהה רפסמ

 512 ןתמ ךיראת .ןיוצ אל :ןיעקרקמה יטרפ .'ץיבנומלז ןימינב ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,םילשורי זוחמ ,החבשה לטיהו

 513 .יניע לאגי ד"וע :הבישמה כ"ב .17.5.2022 :הטלחהה

 514 

 515 ןיא יכ עבקש עירכמ יאמש תמוש לע םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה ידי לע שגוהש ררע ךילהב ונניינע

 516 הז הרקמבו ,ףסונ ינונכת ךילהל שרדיהל שי ןלוצינ םשל ךא הפקת תינכתב ועבקנש תויוכז לשב החבשה לטיה תובגל

 517 ."הלקה" לש ךילהל

 518 ןיא יכ עבקנ וב ,"שינייד" ןיינעב 19341-04-19 ןידה קספ תאצות לע ראשה ןיב ךמתסהל השקיב תימוקמה הדעווה

 519 .הלקה רושיאב תונתומה תויוכז "םדוקה בצמ"ב ןובשחב איבהל

 520 ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר תשקב השגוה אל וילעש ,ל"נה "שינייד" ןיינעב ןידה קספ יכ הרבס ררעה תדעו

 521  .ררעה תא התחדו "בייחמ םידקת" םושמ הווהמ וניא

 522 ףסונ ינונכת ךילהל תושרדנ ןה םא םג ,תינכתב תונקומה הינב תויוכז" יכ התדמע תא ררעה תדעו הריהבה ךכ ךות

 523 םא םג ,ןובשחב ןתוא תחקל שי ולאככו ןיעקרקמה לש יביטקייבואה םיווש לע תועיפשמ ןה ,בורה ךרד לעש ,ירה

 524 םלעתהל שי יכ הנעטל ןיכומית לכ ןיא ,ןיינעל תעגונה הקיספב ,דגנמש דועב ,"לוצינל תונתינה תויוכזמ תחפומ יוושב

 525 .םדוקה בצמב ןיעקרקמה לש יביטקייבואה קושה יוושמ לוכיבכ

 526 בשחתהב תאזו ,שדח בצמל םדוק בצמ ןיב שרפהה ךא הניה תבייחה החבשהה יכ ,ררעה תדעו הריהבה ,הז ןיינעב

 527 תויוכזה תא ןובשחב חקל"ש ,יביטקייבוא קוש יוושל םאתהב םדוקה בצמב תויוכזה אולמ תא דומאל שיש ךכב

 528 ."דיתעב ןשומימל תיללכ הייפיצ ןתניהב ]מ"חה – ףסונ ןונכת ךילהב הנתומ ןשומימש תויוכזה[ רומאכ

 529 ןיב עבקנ םש ,ורקא 2693/18 מ"נדב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ לע רתיה ןיב ררעה תדעו הכמתסה הז רשקהב

 530 בייחל ןתינ ,ףסונ ןונכת ךילה ןועט השומימש תידיתע החבשהל לאיצנטופ תורצוי תינכת תוארוה רשאכ יכ רתיה

 531 לאיצנטופה םצע לשב עקרקה ךרע תיילע ןיגב ונייה ,תינכתהמ ןירשימב העבנש החבשהה ןיגב קר החבשה לטיהב

 532 .תידיתע החבשהל

 533 



 
 

 

 534 לאיצנטופה תא ומליג תע החבשהה תוריפמ םינהנ ןיעקרקמה ירכומ וב בצמ רשפאל ןיא יכ ,ררעה תדעו הריהבה דוע

 535 תדעו תדמעל רתוס רומאכ בצמ .החבשה התוא ןיגב לטיהה תא םלשמ ןיעקרקמה שכור וליאו ,הקסעב ינונכתה

 536 ימ לע קר סמה תא ליטהל שי ויפל ,החבשהה לטיה ינידב יזכרמ ןורקע וניהש יוצמה תורשעתהה ןורקע תא ררעה

 537 לע ויפל ,תמא סמ תייבג ןורקע תא רומאכ בצמ רתוס ןכו ,תורשעתהל םאתהב תינונכתה החבשההמ לעופב רשעתהש

 538 .החבשהה לטיה ינידב יזכרמ ןורקע אוה ףאש ,החבשההמ האנהה לש ישממ ילכלכ ךרע ףקשל לטיהה

 539  :תכרעמ תרעה

 540 יאמשה עבק אליממ תיאמש הניחבמ ןכש הערכהל השרדנ אל הנודנש הייגוסה ,ןודנה הרקמבש הרבס ררעה תדעו

 541 ןניאש הינב תויוכזב תלעות האר אל ןוצרמ הנוק רמולכ ,ספא וניה לוצינל תונתינ ןניאש תויוכז יוושש עירכמה

 542  .ולא תויוכזל יווש ןתנ אלו ,לוצינל תונתינ

 543 לטיה תייבג אשונל התדמע הריהבהו םקויד לע םירבד הדימעהש ררעה תדעו ונתעדל התשע בוט ,תאז םע דחי

 544 תקולחמל אשונ הווהמ רשא הייגוסה תובישח לשב תאזו ,ףסונ ינונכת ךילהב תונתומ הינבה תויוכז רשאכ החבשהה

 545 .םיבר םיכילהב

 546 וב ןתינש ןידה קספ רשא ,ץיבומרבא 147/14 א"ער ךילהל ראשה ןיב ררעה תדעו התנפה התטלחהב ,הז ןורחא ןיינעל

 547  .ןור קילא 3002/12 א"ער ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ לע םג ךמתסה

 548 ..." :ונניינעל םיפי םירבדה יכ הארנו ןור קילא ןיינעב ןידה קספל 44-43 תואקספל ןיינעה תוביסנב תונפהל ונאצמ

 549 תעבו הריכמה תעב( יבלש-וד אוה תויוכזה שומימ ךא )תינכתה רושיא( דחא אוה סמה עוריא ,החבשהה עוריא

 550 תויוכזה שומימ עוריא ...תינכתה תלחתה דעומ אוה המושה תכרעה ךרוצל עבוקה דעומהו )הינבה רתיה תאצוה

 551 ןיגב החבשההמ קלח להנימה לצינ הז דעומב .םזיל להנימהמ ןיעקרקמה תריכמ דעומ םע שחרתה ןושארה

 552 האיבה ןכלו ןיעקרקמה יווש תיילעל האיבה רשא תינכתב תויוכזה לש ןבוליש אוה הז קלח .תונתומה תויוכזה

 553 .םזיל ןושארה הינבה רתיה תאצוה םע שחרתה ,ינשה שומימה עוריא ...ןיעקרקמה דעב המלושש הרומתב היילעל

 554 תויוכזה תא לצנל תורשפאה אוה הז קלח .תונתומה תויוכזה ןיגב החבשהב ףסונה קלחה תא םזיה שמימ הז דעומב

 555 .הריכמה דעומב ןכל םדוק םלוש אל רשא החבשה לטיה םילשהל םזיה ךרטצי הז דעומב ןכל .לעופב תונתומה

 556 ."תינכתה תליחת םוי אוה ,עבוקה דעומב ולצונ וליאכ תונתומה תויוכזה לש קושה יוושל םאתהב עבקית וז המלשה

 557 


