
 
 

 

156 'סמ ישדוח ןולע - ן"לדנ לע ד"וע 1 

2 

  nadlan.co.il-/od  3 

 4 

 5 רבליז ריפס ד"וע  

 6 

 7 
 8 

 9 ריסהל השק ךא ליבגהל לק - האווצב ן"לדנ יסכנ לע תוינת
 10 

 11 החמתמ ,רימת לג 'בגו בוש יבצ ד"וע תאמ    

 12 

 13 םייעוצקמ םירזוח /הנשמ תקיקח /הקיקח ינוכדע

 14 .38 א"מתל דקש תפולח - הינבהו ןונכתה קוחל 139 'סמ ןוקית •

 15 .הקולחו דוחיא תינכתב העקפהל םידעוימה ןיעקרקמ - הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה תעד תווח •

 16 קלחכ יוניבו יוניפ תינכתב 21.1 ןקת יפל תעד תווח םוסרפ - הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה תעד תווח •

 17  .הדקפהה בלשב תינכתה יכמסממ

 18  .וקסר םחתמ -  302-0892729'סמ תטרופמ תינכת רושיא - הרדח •
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 



 
 

 

 36 
 37 הקיספ ינוכדע

 38 

 39 ןיעקרקמ יוסימ •

 40    'חאו סילג לאומס 'נ 1 ביבא לת חבש סמ להנמ 7610/19 א"ע

 41 .רחא רובע ןמאנל ןיעקרקמ סכנ תרבעה תעב סמב בויח
 42 

 43 38 א"מת •

 44   'חאו ןור בהי 'נ הצינ לארשי 22-01-32926 א"שע

 45 .תפתושמ תוכז לומ תידוחיי תוכז
 46 

 47 הינבו ןונכת •

 48   'חאו לארשי תנידמ 'נ 'חאו ןייטשדלוג יבא 21-07-40085 מ"תע

 49 !תופיקש תבוח

 50 

 51    'חאו ןויצל ןושאר הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'חאו והילא הידבוע 21-12-1102 ררע

 52 .תינכתב תוניינק תולבגמ ליטהל תכמסומ אל תימוקמ הדעו
 53 

 54  החבשה לטיה •

 55    תוקרוש הינבו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ תילדו תיביבא ינרק 192/16 ררע

 56 .תרבעומה תוכזה תוהמ

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 



 
 

 

 75 

 76 רמאמ
 77 פ

 78 ריסהל השק ךא ליבגהל לק - האווצב ן"לדנ יסכנ לע תוינת
 79 

 80 החמתמ ,רימת לגו בוש יבצ ד"וע תאמ

 81 
 82 :היתוארוהמ םייתש ןלהל .האווצ תינולפ לש היבא בתכ ,הנש םישימח טעמכ ינפל
  83 

 84  ."...ימאל ורבעוי סדרפה תוריפ םלוא יידלי םש לע רבעוי סדרפה" ... )1

 85 תשרופמה םתמכסהב אלא סדרפה תא רוכמל ידליל רוסא םייחב יתשאש ןמז לכו םייחב ימאש ןמז לכ"... )9

 86  ."...בתכב
 87 

 88 ."האווצל 9 ףיעס יפל הלבגה תמייק" :ךכ ןיעקרקמה םושיר תכשלב המשרנ האווצל 9 ףיעס יפל הרעה התוא
 89 

 90 לכ םהב םייק היה אלו הינבל ודעוי ןמזמ רבכש ,ןיעקרקמה תא רוכמל תינולפ לש האובבש התייה האצותה ,םימיל

 91 ,ןיעקרקמב תינולפ לש היתויוכז לע האווצל 9 ףיעס בקע הרעהה הצבר ןיידע ,ףותיש קוריפ ךילה תרגסמב ,סדרפ
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 94 וא ,תואווצב תוגירח ןניא ותריכמ תא תוגייסמו סכנב שומישה תא תוליבגמה ,ולאכ תורעה ,םויה לש תואיצמב

 95 ולכוי ,םתולעבבש ן"לדנה יסכנ תא קלחל םיניינועמה םישנאש ידכ ודעונ תורעה ןתוא .דואמ תוחיכש ףאו םימכסהב

 96 הרומת אלל הנתמ ןתמ ידי לע םא ןיב ,תובר םינש דועל םתולעבבש ן"לדנה יסכנ דיתע לע עיפשהלו םהידעצ תא לכלכל

 97 .םתומ רחאל האווצ ידי לע םא ןיבו ,םהייחב
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 99 לש התונשרפ תא ןחבנ ,האווצב ן"לדנ יסכנ לש הריכמה תא וא/ו שומישה תא תוליבגמה תוינתב עגינ הז רמאמב

 100 תמאתהב הלודגה תובישחה תא גיצנו ףותיש קוריפ ךילה תרגסמב ן"לדנ סכנ תריכמ תגייסמה האווצב הארוה

 101 .הנתשמ תואיצמלו דיתע ינפ םיפוצ םישיחרתל האווצב תומשרנש תולבגהה

 102 

 103 יאשר הווצמה ,ךכ םושמו ,הווצמה לש יתימאהו ןכה ונוצר תא םישגהל שפוחה אוה השוריה ינידב לע ןורקיע ,עודיכ

 104 תומיוסמ תולועפ תושעל שרוימ עונמל ףאו תומיוסמ תולועפ רחא עצבל שרוי בייחל ,ותאווצב םימיוסמ םיאנת רידגהל

 105 .ותשוריב

 106 

 107 ,ותושעל בייח היהי שרויש רבד ותאווצב תורוהל יאשר הווצמה" :השוריה קוחל 45 ףיעסב רתיה ןיב ןגועמ הז אשונ

 108 "...ןובזעה ןמ לביקש המב ,ותושעמ ענמיהל וא

 109 

 110  ?תואיצמה םע דחא הנקב תולוע ןניא רבכ האווצב ומשרנש תוינת ןתוא וב בצמב הרוק המ ,םלוא

 111 הרעה התוא ךא ,רומאכ ףותיש קוריפ לש ךילה תרגסמב היתויוכז תא רוכמל הדיתע תינולפ ,הלעמלש רופיסל הרזחב

 112 אל - תורורב הרואכל האווצה תוארוה ,דחא דצמ .ןיעקרקמה םושיר תכשלב תמייק הנדוע סכנה תריכמ תא הליבגמה

 113 גייסל ןווכתה חונמהש איה הריבס תורשפא ,ינש דצמו ,חונמה לש ותשאו ומא תמכסה אלל ןיעקרקמה תא רוכמל ןתינ

 114 הריכמ לכסל ןווכתה אלו ,ןוצרמ הנוקל ןוצרמ רכוממ רמולכ ,תינוצר איה הריכמה םהב םיבצמל קר הלבגה התוא תא

 115  .ףותיש קוריפ לש ךילה תחת היופכ איהש
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 117 לש ותשאו ומיאש ןמז לכ סדרפה תריכמ לע תרסואה ,האווצל 9 ףיעס יפל הלבגה התוא םאה הלאשה הלוע ,ןכ לע

 118 ? ףותיש קוריפ ךילהב רבודמש םגה תיטנוולר ,בתכב תשרופמה םתמכסהב אלא םייחב חונמה

 119 
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 121 טפשמה תיב תטלחה תא לטבל שקבתה ,םש .המוד הלאש הנודינ ,לגר תטישפ לש ךילה ,יסלדרפ 1474/91 ר"שפב

 122 גייס םייק וילעו היבאמ השוריב הלביקש ,סדרפב תבייחה לש היתויוכז תא רוכמל לגרה תטישפב ןמאנל הריתה רשא

 123 .תויוכזה תלעב לש המא לש בתכב המכסהב סכנה תרבעה וא רכמ תא הנתה רשא
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 125  :עבק טפשמה תיב ,ךילה ותואב
 126 

 127 השענה ,יופכ רכמ לכסל לוכי אוה ןיאו ,ןוצרמ הריכמ יפלכ אלא וניא ופקות רשא ,האווצ ירפ ירוטגילבוא בויחב ןיינע"

 128 שוריפ ינפ לע )הכותב הינת וא( האווצ םייקמה שוריפ ףידעמה השוריה קוח תוארוה רואלו ,ךכל-יא ... .ןיד יפ-לע

 129 יללכ" תא רידסהל היה תבייחה לש חונמה היבא ןוצר יכ שרפל ,ןנד הרקמה תוביסנב ,ןידה ןמ ,תולטב הילע רזוג היהש

 130 הדימב ,ןועריפ תולדח יכילה לכסלו תוסנל אלו ,ותחפשמ ינב ןיב םיימינפה םיסחיה תרגסמב סכנל סחיב "קחשמה

 131 שרפל םוקמ ןיא ,שירומה לש ונוצרל יוארה דובכה לכ םע יכ טפשמה תיב עבק ,ףסונב ."םהילא עלקי םישרויהמ דחאו

 132 .היופכ הריכמ לש הרקמב םג הלחכ וזכ הינת
 133 
 134 לע ןיעקרקמב ףתוש ותוא לע הפכנ אוה ןכש יופכ ךילה אוה ףותיש קוריפ לש ךילה ,עודיכ .ונניינעב םג םירבדה םיפיו

 135 םיפתושמ ןיעקרקמב ףתוש לכ לש ותוכז ןהיפל ןיעקרקמה קוח תוארוהמ עבונו ,ףותישה תא קרפל ןיינועמה ופתוש ידי

 136 ןוצרמ רכמ ףקשמ וניא ףותיש קוריפ ךילה תרגסמב רכמש ןבומכ ,הרקמ לכב .ףותישה קוריפ תא תע לכב שורדל

 137  .וילע הפכנ ךילההש דצ ותואל

 138 

 139 הנניא האווצל 9 ףיעס יפל הלבגה התוא - ףותישה קוריפ ךילהב ,וניניינעב םג ,לגר תטישפ ךילהל המודבש ,ןאכמו

 140  !ףותיש קוריפב הריכמ לש ךילהב הלחכ השרפל םוקמ ןיאו תורקל דיתעש רכמה תא לכסל הלוכי
 141 

 142 לככ ,וז העיבקל עיגהל ידכו םיטושפ אל ללכ םירבדה ,ונרעצל .םירורבו םילק הכ ויה םירבדהש ןיימדל קר ןתינ םלוא

 143 בוכיעל םרוג רבד לש ופוסב היהש המ ,םינש רפסמ ךשמב להנתמ היה ,עודיכש יטפשמ ךילה להנל ךירצ היה הארנה

 144 .ערה הרקמב רכמה לוכיסו בוטה הרקמב רכמה
 145 

 146 סדרפה תוריפש ךכ השריש סדרפ ותואב תינולפ לש שומישה תא התנתה חונמה לש האווצה תוארוהמ תחא ,רוכזכ

 147 הריבסו תינויגה התייה וז הארוה ,תובר םינש ינפל ,האווצה המשרנ הב הפוקתב ,וינפ לע .חונמה לש ומאל ורבעוי

 148 לש תוריפהמ הנהתש וז איה ומא ,שירומה לש וידליל השוריב רבעומ סדרפהש תורמלש ךכל םורגל התייה התרטמו

 149 לבא תמייקו היח הראשנ האווצב הרעהה .ןכותמ תנקורתמ הרואכל הרעההו סדרפ היה אל רבכ ,םימיל םלוא .סדרפה

 150  .םויכ תואיצמל דוע תיטנוולר אלל הרעהה תא ךפוהש המ ,התנתשה רבכ תוהמה

 151 

 152 יתש קר ןה ,סדרפה תוריפב שומישה יבגל היינשהו סדרפה לש הריכמה תלבגה יבגל תחאה ,ונתינש תואמגודה יתש

 153 תקנעהב ףאו האווצב תומשרנש תולבגהה תמאתהב תקולחמב היונש יתלבה תובישחה תא תוארמה תונטק תואמגוד

 154 .הנתשמ תואיצמלו דיתע ינפ םיפוצ םישיחרתל ,הרומת אלל הנתמ

 155 

 156 ךכ ,ן"לדנה יסכנל רשקב תולבגה ןתוא לש חוסינה לע דיפקהל שי ,הנתמ םכסה תכירעב וא האווצ תביתכב ,ןכ לע

 157 ןוצר לש תיתימאה תוהמה תא םיאטבמה םינווגמו םינוש םירקמל וסחייתיו םיידיתע םינונגנמ וללכי תולבגה ןתואש

 158  .םלוכל הנעמ תתל תוסנלו ,תורקל םילולעש םיירשפא םישיחרת לע בושחל שי .שירומה
 159 

 160 םישנאל ,םימיוסמ םישיחרתל הלבגה התוא תא גייסל יאדכ ,ן"לדנ סכנ לע הלבגה םושרל ןיינועמ שירומה םא ,אמגודל

 161 קודבלו םיחסנמש תולבגמב םיריהז תויהל שי .דועו ןמזב הלבגה התוא תא םוחתל תורשפאה תא קודבל ,םימיוסמ

 162 שי ןבומכ זא סכנה תריכמל הרושק הלבגהה םא ,תינולפ לש הרקמב ומכו .םינשה ףולח ןחבמב ודמעי ןה םאה

 163 אלש ןפואב הלש תוהמה תא טרפלו ןוצרמ הנוקל ןוצרמ רכומ לש הריכמב קר הלח הלבגהה םאה הלאשל סחייתהל

 164 .ירחא םינש םג תונשרפו תולאשל םוקמ ריאשי
 165 



 
 

 

 166 תעד לוקיש ליעפהל לכויש תנמ לע ,ןיעקרקמה םשרל ןתינש תעדה לוקיש ףקיה תא לידגהל שי יכ םירובס ונא ,ףסונב

 167 םיכילה להנל םוקמב ,תאזו ,תויוכזה ילעב לש םהיתויוכז לע תומושרה תורעה ןקתל/ןיעקרקמה םשרממ ריסהל בחרנ

 168 ונא .תויוכזה ילעב םתוא לש םגו טפשמה תכרעמ לש םג ,םיבאשמ זובזבל ומרגייו תובר םינש וכשמיי רשא םייטפשמ

 169 .תינכטה התרוצ לע אלו הרעהה וא הינתה המשרנ המשלש תיתימאה תוהמה לע לכתסהל שי יכ םירובס

 170 

 171 םתא וב בלשב םתא םא ןיבו ,הנתמה םכסה תכירע וא האווצה תביתכ בלשב םתא םא ןיב ,ליעל רומאה לכ רואל

 172 ךמסומ ןיד ךרועב עייתסהל םכל םיצילממ ונא ,םכתולעבבש ן"לדנה סכנ לע תמיוסמ הלבגה םע דדומתהל םיכירצ

 173 תיתימאה תוהמה תאו םכנוצר תא אטבל גאדיש ,רתויב השיגרה םיתיעלו תקיודמה ,תיעוצקמה הרוצב לועפל עדיש

 174  .הנתשמו תמדקתמ תואיצמל המאתה ךות ,םכלש םיסרטניאה לש
 175 

 176  .הלבגה התוא תא ריסהל רשאמ ן"לדנ סכנ ותוא לש הריכמה וא שומישה תא ליבגהל לק דואמ - ורכז

 177   .המכוחב ולעפ

 178 

 179 .יטפשמ ץועי תווהל ידכ הז רמאמב רומאב ןיא*
 180 

 181 

 182 םייעוצקמ םירזוח/הנשמ תקיקח/הקיקח ינוכדע

 183 38 א"מתל דקש תפולח - הינבהו ןונכתה קוחל 139 'סמ ןוקית
 184 
 185 

 186 דקש תפולחב קסועה היינבהו ןונכתה קוחל 139 רפסמ ןוקית תומושרב םסרופ ,10.07.2022 םויב יכ ןכדעל ונירה

 187  .38 א"מת תוארוהל
 188 

 189   :ורשואש םינוקיתה ירקיע
 190 

 191 תינכתה תדקפה לע הטלחהה רחאל רבכ הינב רתיהל השקב שיגהל ןתינ ,ויפל דחוימ לולסמ :"ריהמ יושירל תינכת"

 192 עבקי םינפה רש .יושירה תושר םוקמבו תינכתב ןוידה תרגסמב השקבב ןודת תימוקמה הדעוה .התדקפה ינפלו

 193 .דועו וז תינכת תשגהל םיימדקמה םיאנתה תאו תוארוה תונקתב

 194 השקב שיגהל יאשרה ,תינכתה םוחתב ןיעקרקמב תוכז לעב לכל העדוה חלשת תימוקמה הדעוה ,וז תינכת תדקפהב

 195 .רתיהל

 196 

 197 חטשה ךסמ 10% לע הלעי אל – רוביצ יכרצל םישומיש תפסות .הינב תויוכז 400% :שדחמ היינבו הסירה לולסמ

 198 .היינבל רתומה ללוכה

 199 עבקנו ,הסירהל דעוימה קוזיח ןועטה הנבמ אצמנ םהמ דחא לכבש םילבוג םישרגמ 3 תוחפל תללוכ תינכתהו לככ

 200 ,הקולחו דוחיא תללוכ תינכתהו שדחמ םתיינבו םירומאה םינבמה לכ תסירה לש ךרדב קר השממל ןתינ היהי יכ הב

 201 .500%-ל דע תויוכזה תא לידגהל תימוקמה הדעוה תיאשר

 202 דע ולדגוי תויוכזהש ,המדא תדיער תושחרתהל ןוכיסה תדימבו עקרקה יכרעב בשחתהב וצב עובקל יאשר םינפה רש

450, 500, 550%. 203 

 204 

 205 לע הלעי אל – רוביצ יכרצל םישומיש תפסות .הינב תויוכז 300% :רחא שרגמב היינב יחטש תפסוהו הסירה לולסמ

 206 .היינבל רתומה ללוכה חטשה ךסמ 10%

 207 

 208 ללוכה חטשל ףסונש חטשה לכ ךסמ 14% דע – רוביצ ינבמל םישומיש תפסוה .היינב תויוכז 200% :קוזיח לולסמ

 209 היפל תימוקמה הדעוה סדנהמ תאמ תעד תווח תינכתה םע דחי תימוקמה הדעול שיגי תינכתה שיגמ .היינבל רתומה

 210 .הסירה ינפמ קוזיח לולסמב לועפל תופידע שי



 
 

 

 211 הנבמה אצמנ אלש שרגמב היינבל רתומה ללוכה חטשה תלדגה :רחא שרגמב היינב יחטש תפסוהו קוזיח לולסמ

 212 תפסוה .קוזיח ןועטה הנבמה לש םייקה ללוכה היינבה חטשמ 100% לע הלעי אל הלדגהה ףקיהש דבלבו ,קוזיח ןועטה

 213 לכ תא וללכי ולא תוינכת .היינבל רתומה ללוכה חטשל ףסונש חטשה לכ ךסמ 14% דע – רוביצ ינבמל םישומיש

 214 .רתיהה ןתמ ינפל תפסונ תינכת רושיאב ךרוצ אלל םירתיה ןתמל תוירשפאה תוארוהה

 215 
 216 יואר הנעמ רדעיה לשב וא םיילכלכ/םייפונ/םילכירדא/םיינונכת םילוקישמ תינכת תוחדל תוכמס תימוקמה הדעול

 217  .רוביצ יכרוצו תויתשת לש

 218 

 219 :ולאמ דחא םייקתמ המדא תודיער ינפמ םינבמ תודימעל תינכתה תשגה דעומב םא ולוחי אל ולא תוארוה - םיגייס

 220  .הז ןוקית לש ותליחת ינפל הדיקפהל טלחוהש 38 א"מת חוכמ תטרופמ תינכת הלח שרגמה לע  .א

 221 רומישל םירתא תמישרב ללכנ ,תרשואמ וא תדקפומ תינכתב רומישל דעוימה רתאכ ללכנ קוזיח ןועטה הנבמה .ב

 222 רומישל תינכת תנכה לע העדוהב רומישל דעוימ אוהש וא תרשואמ
 223 
 224 

 225  הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה תעד תווח

 226 הקולחו דוחיא תינכתב העקפהל םידעוימה ןיעקרקמ

 227 

 228 הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה ,סילוי תימרכ ד"וע לש התעד תווח המסרופ ,27.6.2022 םויב יכ ןכדעל ונירה

 229  .הקולחו דוחיא תוינכתב העקפהל םידעוימה ןיעקרקמ אשונב )יחרזא(

 230 

 231 ןיעקרקמל הקולחו דוחיא תינכתב ןוזיאהו האצקהה תואלבט תרגסמב סחייתהל שי דציכ הלאשב תקסוע תעדה תווח

 232 הקזחה םהב הרבעוה םרט םלוא ,תועקרקה תדוקפל 7 ףיעס יפל העדוה םהיבגל המסרופש ,העקפהל םידעוימה

 233  .ןיעקרקמה תויוכז םשרמב העיקפמה תושרה םש לע תולעבה המשרנ םרטו העיקפמה תושרל
 234 

 235 ללכיהל יאכז ,הקזחה םהב התנקנ אל ןיידעש ,םיעקפומה ןיעקרקמה לעב םאה הלאשה הלאשנ ,תורחא םילימב

 236 תאצקה תינכתה תרגסמב לבקיש ךכ "וקה לעמ" ןוזיאהו האצקהה תואלבטב הקולחהו דוחיאה תינכת תרגסמב

 237 לש תונשרפה יהמו ,הקולחהו דוחיאה םחתמב ותולעבבש הקלחה לש יסחיה יוושל םאתהב ,"אצויב בצמ"ב ןיעקרקמ

 238 ןוזיאו האצקה תלבטב שרדנ ירעזמ טוריפב קסועה ןיעקרקמה יאמש תצעומ לש 15.0 'סמ ןקתל 8.6 -ו 8.5 םיפיעס

 239 .הקולחו דוחיא תינכתב
 240 

 241 המשרנ אלש העקפהל תדעוימה עקרקב ,ללככש ךכ ,טושפה ןבומב ונושלכ ןקתה תא אורקל שי יכ ,העבק תעדה תווח

 242 ללכיי ,הקזחה תסיפת ירחא קרש ירהו ,"עבוקה דעומה" אוה הקזחה תסיפת דעומ ,העיקפמה תושרה םש לע ןיידע

 243 ,הקזחה הספתנ אל דוע לכ ,תועקרקה תדוקפל 7 וא 5 ףיעס יפל העדוה םוסרפ יכ ,הלוע ךכמ ."וקל תחתמ" חטשה

 244  ."וקה לעמ" עקרקה ילעב םש לע ומשריי

 245 

-ו 5 םיפיעס יפל תועדוה ןיעקרקמ ויבגל ומסרופו העקפה יכילה ולחה וב םוקמ ,15 ןקת ןיינעל יכ ,עבקנ ,ךכל םאתהב 246 

 247 הלא ןיעקרקמ ךכשמו ,ועקפוהש ןיעקרקמ ןיעקרקמב תוארל ןיא ,ןיעקרקמ םתואב הקזח הספתנ אל םלוא הדוקפל 7

 248  .םשרמל םאתהב עקרקה לעב םש לע "סנכנה בצמ"ב םימושר םהשכ ןוזיאה תואלבטב ואטבתי

 249 
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 255  הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה תעד תווח

 256 הדקפהה בלשב תינכתה יכמסממ קלחכ יוניבו יוניפ תינכתב 21.1 ןקת יפל תעד תווח םוסרפ
 257 

 258 הלשממל תיטפשמה תצעויל הנשמה ,סילוי תימרכ ד"וע לש התעד תווח המסרופ ,22.6.2022 םויב יכ ןכדעל ונירה

 259 .הדקפהה בלשב תינכתה יכמסממ קלחכ יוניבו יוניפ תינכתב 21.1 ןקת יפל תעד תווח םוסרפ אשונב )יחרזא(
 260 

 261 הקידב ךרוצל תועצובמה ןיעקרקמ תומושב שרדנ ירעזמ טוריפ וניינעש 21.1 ןקת לש ותובישחב תקסוע תעדה תווח

 262 ןונכתה דסומל םזיה שיגהש ילכלכה בישחתהש ךכ תיברמ תופיקש רצייל ותילכתו ,יוניב יוניפ תינכתל תילכלכ תיאמש

 263 דחוימבו רוביצל ףושח היהי ,הנממ יופצה ימזיה חוורלו תינכתה לש המושייל תילכלכה תויאדכל סחיב ,ןקתל םאתהב

 264  .תינכתה תדקפה בלשב רבכ יוניבו יוניפל םחתמב תורידה ילעב רוביצל
 265 

 266 חוורה רועיש יכ עבוק יחכונה וחסונב ןקתה ,לבוקמ ימזי חוור לש רועישב טקנש ,ןקתה לש םדוקה וחסונמ הנושב

 267 רועישה יכ ךכל בל םישב תאזו ,תעדה תווח ךרוע יאמשה ידי לע עבקיי ,תינכתה שומימל יואר ץירמת הווהמה ,ימזיה

 268  .הב םיכורכה םיטביהה ללכו תינכתה לש הנייפאמל םאתהב םזימל םזימ ןיב תונתשהל יושעש רומאכ
 269 

 270 ,תינכתה סיסבב םידמועה םיילכלכה םיכמסמל סחיב תופיקש תריציב שיש תובישחה רואל יכ ,עבקנ תעדה תווחב

 271 ידי לע הרשואו הקדבנש רחאל ,21.1 ןקתל םאתהב תכרענש תעדה תווח תא םסרפל ןונכתה תודסומ תא תוחנהל שי

 272 .יוניבו יוניפ תינכת לש הדקפהה בלשב תינכתה יכמסמ רתי םע דחי ,ןונכתה דסומ םעטמ יאמש

 273 

 274  וקסר םחתמ - 0892729-302 'סמ תטרופמ תינכת רושיא - הרדח
 275 

 276 בוחר ןיב 302-0892729 רפסמ תטרופמ ראתמ תינכת הרשוא ,היינבו ןונכתה קוחל 117 ףיעסל םאתהב יכ ןכדעל ונירה

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

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

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

 282 רכיכ פ"צש ,רוביצ ינבמו םירוגמ ,הקוסעתו רחסמ םירוגמל םיברועמ עקרק ידועיי ,רויד תודיחי תפסות ,רוביצ ינבמו

 283  .הקולחו דוחיאו היינב ירתיה תאצוהל םיאנת ,חותיפו יוניב תוארוה ,םיכרדו תינוריע

 284 

 285 הקיספ ינוכדע

 286 רחא רובע ןמאנל ןיעקרקמ סכנ תרבעה תעב סמב בויח
 287 

 288 תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב :האכרע 'חאו סילג לאומס 'נ 1 ביבא לת חבש סמ להנמ 7610/19 א"ע :ךילה רפסמ

 289 לתב תוריד יתש :ןיעקרקמה יטרפ .ןייטש 'או רנליו 'י ,לדנה 'נ ,םיטפושה בכרה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ

 290 .בודיבא ןח ד"וע :רערעמה כ"ב 30.06.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .שמש תיבב סכנו דודשאב סכנ ,ביבא

 291 

 292 רשאכ ,ןיעקרקמ יסכנ העברא וריבעה הילא ,תונמאנ תרבח לארשי תבשות םתדכנ תבוטל ורצי רשא ,םיידנק םיחרזא

 293 החווד תונמאנה תרבחו תונמאנה לש ןתמקה .תינהנ התויה לע וא תונמאנה לש המויקל תעדומ התייה אל הדכנה

 294 ."לארשי תבשות תונמאנ"כ עבקנ תונמאנה לש הגוויסו תונמאנה קוחל םאתהב המושה דיקפל

 295 
 296 

 297 הסנכה סמ תדוקפבש תונמאנה קרפ תוארוה םאה הלאשה ביבס בוסנ םיסימה תושרל גוזה ןיב תקולחמה רקיע

 298 הניא ,הרומת אלל התשענש לארשי תבשות תונמאנב ןמאנל רצויהמ הינקה ויפל ,הב יוצמה יפיצפסה רדסההו

 299 ןיעקרקמ יסכנ לע םג תולח הנהנל ותקולח דעומל וא ןמאנה ידי לע סכנה תריכמ דעומל תיחדנו הריכמכ תבשחנ



 
 

 

 300 רבכ הסומתו "הריכמ" בשחית לארשיב ןיעקרקמה יסכנ לש תונמאנל הינקהה אמש וא ,גוזה ינב תדמעכ לארשיב

 301 ?םיסימה תושר תדמעכ חבש סמבו השיכר סמב הינקהה בלשב

 302 

 303 .סמב תבייחה הריכמ הווהמ רחא הנהנ רובע ןמאנל ןיעקרקמ סכנ תרבעה יכ ,עבק ןוילעה טפשמה תיב
 304 
 305 תולוע הנהנה ידיל ןמאנה ידימ ותקולח ףאו ,ןמאנ ידיל ןיעקרקמ סכנ תיינקה ,ןיעקרקמ יוסימ קוחל 1 ףיעסל םאתהב

 306 חבש סמב םיבח תונמאנהמ הנהנה ידיל ותקולחו ןמאנל ןיעקרקמ סכנ תיינקה ,ךכיפל .סמב תבייחה "הריכמ" ידכל

 307  .השיכר סמו

 308 

 309  :םיבצמ ינשב תויונמאנל יוסימ תולקה ןתמב ריכמ קוחה

 310 חכמ תונמאנ יסחי םירצונ םתרגסמב םיקוח לש הרוגס המישר עבוקה ,קוחל 3 ףיעס יפל ןידה רצות תויונמאנ .1

 311 יפסנ לש םיסכנ קוח ,םינמרג יסכנ קוח ,םידקפנ יסכנ קוח ,תורבחה תדוקפ ,לגרה תטישפ תדוקפ :ןוגכ ,ןידה

 312 הריכמ םושמ ןמאנל ןיעקרקמה סכנ תיינקה תא גווסל אלש קקוחמה רחב הלא םיקוחל סחיב .'וכו האושה

 313  .סמב תבייחה
 314 

 315 תוכז תיינקה לכ לע השיכר סמו חבש סמ ולטוי ויפל ,קוחל 69 ףיעסל םאתהב םכסה יפ לע תוינוצר תויונמאנ .2

 316 הנהנל סכנה תרבעה תעב ולא םיסיממ רוטפ אהי תונמאנה רצוי וליאו ןמאנל תונמאנה רצוי ידי לע ןיעקרקמב

 317  .ילרודצורפה יאנתהו יתוהמה יאנתה תומייקתהב

 318 

 319 ןמאנה ידי לע ןיעקרקמב תוכז לש הקזחה תוברל םייתוהמ תונמאנ יסחי חיכוהל שרדנ םושינה ,יתוהמה יאנתה יפ לע

 320 םושינה ,ילארודצורפה יאנתה יפ לע .ןמאנל תונמאנה רצוי ידי לע תוכזה תיינקה דעומב םייקה יפיצפס הנהנ רובע

 321  .עדוימו יפוס יפיצפס הנהנ ותוא רובעב תונמאנב תוכזה תקזחה לע חוודל שרדנ

 322 

 323 ידיל סכנ תרבעה סממ תורטופה הסנכה סמ תדוקפבש תויונמאנה קרפ תוארוהש עבק ןוילעה טפשמה תיב

 324 ובו הדוקפל 'ה קלח ךרוצל "סכנ" והמ רידגמה הדוקפל 88 ףיעס .ןמאנל ןיעקרקמ יסכנ תיינקה לע תולח ןניא ןמאנ

 325 .סכנכ ןיעקרקמב תויוכז שרופמב םיגרחומ

 326 

 327 הווהמ הנהנה ידיל ןמאנה ידימ ותקולח ףאו ןמאנל ןיעקרקמ יסכנ תרבעהש דמלמ קוחב "הריכמ" חנומה ,תאז תמועל

 328 .חבש סמבו השיכר סמב תונמאנל הרבעהה תוסמל שי הינקהה תעב רבכו םיסיממ הרוטפ הנניאש "הריכמ"

 329 

 330 .לבקתה רוערעה ,רומאה רואל
 331 
 332 

 333  :תכרעמ תרעה

 334 הרקמה תוביסנמ אלא קוחה ירדסהמ עבונ וניא ןידה קספ תוביסנב ישוקה יכ לדנה 'נ טפושה 'בכ ןייצמ וניד קספב

 335 יסכנב ןיפיקעב טולשל תונמאנה ירצויל רשפאמש םכסה - תונמאנה םכסהב ועבקנש םייתרגש יתלבה םיאנתהו

 336  .הנהנה תוהז תא תונשל ףאו תונמאנה

 337 

 338 ןמאנל ןיעקרקמ סכנ תיינקהב וארי אל ,תונמאנב הנהנה םג אוה תונמאנה רצוי רשאכ יכ ,שיגדהל בושח ,תאז םע דחי

 339  .תונמאנל הרבעהה ןיגב סמב בויח לוחי אלו "הריכמ"כ

 340 

 341 

 342 
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 346 תפתושמ תוכז לומ תידוחיי תוכז
 347 

 348 תיבכ ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע 'חאו ןור בהי 'נ הצינ לארשי 22-01-32926 א"שע :ךילהה רפסמ

 349 109 ןמציו בוחר ,6212 שוגב 1107 הקלח :ןיעקרקמה יטרפ .יביב רומיל ,תטפושה 'בכ ינפב ,םייחרזא םירוערעל טפשמ

 350 .יאלוזא ןימסיו ןמברפ איג ד"הוע :םיבישמה כ"ב .15.6.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .ביבא לתב 111-ו
 351 

 352 ,ותרגסמב ,)"תחקפמה" :ןלהל( ביבא לתב ןיעקרקמ םושיר לע תחקפמה ידי לע ןתינש ןידה קספ לע רוערעב רבודמה

 353 ףיעס תוארוהו 38 א"מת תוארוהל םאתהב ףתושמה תיבה לש שדחמ המקהו הסירה תודובע עוציב רשפאמה וצ ןתינ

 354  .2008-ח"סשתה ,)המדא תודיער ינפמ םיפתושמ םיתב קוזיח( ןיעקרקמה קוחל 'א5

 355 

 356 ילעבל תונתינה תורומתב ןויווש רדעיהל הנעט הניה ןהבש תיתועמשמה רשאכ ,תוליע רפסמב העיבת השיגה ,תרערעמה

 357 רזחה ןיגב תפדוע הרומת לביק ,ןיינבב םייניש תאפרמ ליעפה רשא םיריידה דחא יכ ,רתיה ןיב ,הנעט ךכ ,תורידה

 358 .דועו ₪ 550,000 לש ךסב האפרמה תקתעה תויולע

  359 

 360 רבודמ וב הרקמב וליפא בצמ לכב השעיי תורומת ןויווש םאה הניה טפשמה תיב ינפב הדמעש תיזכרמה הלאשה

 361 תורומת ןתיל ךכל םאתהבו םיריידה ינותנ תא לוקשל ןתינ תורומתה ןתמ תעב אמש וא ,םינוש םינותנ םע םיריידב

 362 ?תונוש

 363 

 364 טפושה דובכ לש וירבד תא איבהו "טועימה לש ויתויוכזב תיתוהמ העיגפ" גשומה תא ןוחבל שי יכ ,עבק טפשמה תיב

 365 היפל ןיינקה תנגה ,דחמ .הילע הנגההו ןיינקה תוכז לש הפקיהל עגונב תושיגה יתש רבדב ,קוצלק 899-03-09 א"עב ןהכ

 366 תא תרקעמה תובחה תנגה ,ךדיאמ .ףתושמה שוכרב ןהו יטרפה שוכרב ןה ,הריד לעב לש ויתויוכזב ללכ עוגפל ןתינ אל

 367 .םיפתושה ללכל תלעות תאשה עונמל הלולע טועימה תעד וב הרקמב טועימה לש וטווה תוכז

 368 

 369 לכ םוסחל ןתינ ,ףתושמה תיבב תורידה ילעב תויוכז לע תיניינקה הנגהה תוסכ תחת הרואכל יכ ,ףיסוה טפשמה תיב

 370 תוכזו תידעלב תוכז לש ףוריצ הניה ףתושמ תיבב הריד לעב לש תוכזה ךא ,ףתושמה תיבב םייוניש עוציבל המזוי

 371 ףתושמה שוכרבש םיקלחה לע הלח תפתושמה תולעבה ,הרידה לע תערתשמ תידוחייה תולעבהש ןמזב .תפתושמ

 372  .ןיטולחל הילע תרבוג הניא איה ,תפתושמה תוכזה רשאמ רתוי הקזח תידוחייה תוכזה לע הנגההש תורמלו

 373 

 374 יכ אצמנ וב )ןידה קספב ורכזוהש םיפסונ םירקמ םג ומכ( הרקמב תידוחייה תוכזב עוגפל ןתינ יכ ,ןייצ טפשמה תיב

 375 הנוש הרומתהו לככ .םיווש לא הנוש סחי תטיקנ איה הילפא יכ ןה דוסי תולכשומ יכו תרערעמה תויוכז תועגפנ אל

 376  .תונושה תורומתה ןתמ תא קידצהל ידכ ךכב שי ,םינושב אלא םיוושב רבודמ אל רשאכ

 377 

 378  .החדנ רוערעה
 379 

 380  :תכרעמ תרעה

 381 שוכרב תפתושמה תוכזה לומ תיטרפה םירוגמה תרידב הריד לעב לש תידוחייה תוכזה לש החוכ תא חתנמ טפשמה תיב

 382 תוכזה לע רובגל )ףתושמה תיבב תופסונה תורידה ילעב( םיפתושל רשפאל היהי ןתינ תויורשפא וליאבו ףתושמה

 383 םאתהב ןיינבה קוזיח תא םירשפאמה ןיד יקספ לש הכורא הרוש לע טפשמה תיב רזוח ,ךכב .הריד לעב לש תידוחייה

 384  .ולש תיניינקה תוכזה לע הריד לעב לש תידוחייה תוכזה דגנכ םיריידה בורל חוכ ןתמ ךות תונושה תוינכותל

 385 
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 390 !תופיקש תבוח
 391 

 392 הפיחב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע 'חאו לארשי תנידמ 'נ 'חאו ןייטשדלוג יבא 21-07-40085 מ"תע :ךילהה רפסמ

 393 10161 םישוגב תוקלח :ןיעקרקמה יטרפ .לאנתנ ןורש רמת ,תטפושה 'בכ ינפב ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב

 394  .ןבדבוד הקברו לאימע ןר ד"הוע :םירתועה כ"ב .19.06.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .הנימינבב 'חאו 10162-ו
 395 

 396 :ןלהל( םיינורקע םיינונכת םיאשונל הדעווה דגנ ,הנימינב יבשות םיאלקח ידי לע השגוהש תילהנמ הריתעב וניינע

 397 הנימינב םורדב תיאלקח תוריית - 353-0857771 'סמ תינכתל תולקה רשאל אלש הטלחהה יכ הנעטב ,)"ע"תנלווה"

 398 .הלוטיב שרדנ ןכ לעו ,ןידכ אלש הלבקתה ,)"תינכתה" :ןלהל(

 399 םינויד ךרעש ע"תנלווה לש תולהנתהה ןפוא לע הפירח תרוקיב חתומ אוהש ךות ,הריתעה תא לביק טפשמה תיב

 400 לוטיבל הטלחהה םרט םישרדנה םילוקישה לכ ןובשחב ואבוהש אללו ,אלמ םינותנ דסמ רדעיהב ,דועית אלל

 401 .תינכתה

 402 תיאלקח עקרק לש דועי יוניש התרטמש תינכתה תא ומדיק םירתועה םע דחיב הדע תעבג - הנימינב תימוקמה הצעומה

 403 םללכבו תיאלקחה תורייתה םוחתמ םינוש םישומיש ורתוי הב ,ירפכ שפונו יאלקח דועיב עקרקל ,"תזרכומ עקרק"מ

 404 .םינוש םייתוריית -םייאלקח םישומיש דועו ,הנבגמ ,םיסוס תווח ,םירכיא קוש ,בקי תמקה

 405 השרד הז ללכבשכ ,םינוש םיאנת יולימל ףופכב התדקפהל רושיא ןתמ לע הטילחהו ,תינכתב הנד תיזוחמה הדעווה

 406 ןפוד תודימצ יאל תיצראה הצעומה רושיא תלבקב ךרוצה ןיינעל םללכבו ,תונוש תולקהל ע"תנלווה רושיא תלבק תא

 407 .)הנימינב בושייה לש יוניבה םוחתל ןפוד תודימצב אלש תונבל ןתינ אל הארוהה יפ לע( 35/1 א"מתב 6.1.3 ףיעס יפל

 408 הלוטיב לע הטילחה םמויסב ,םיימינפ םינויד ינש הכרע ןכמ רחאלשכ ,תושרדנה תולקהב יבמופ ןויד הכרע ע"תנלווה

 409 לש םיחותפה םיחטשב אצמנ אלא ,בושייל ןפוד דומצ וניא שקובמה יוניבהש םעטהמ רתיה ןיב ,תינכתה לש טלחומה

 410 דוביעו תוריית ישומיש לש רזופמ יוניב רשאל ןיא ןכ לעו ,תירוזאה ךרדה לש ימורדה רבעבו הדע לחנו בידנה תעקב

 411 .תינללוכה תינכתה תוארוהל דוגינב תיאלקח תרצות

 412 תונעטמ קלחב שממ יתאצמש רחאל ,ע"תנלווה לש תולהנתהה ןפוא לשב .." :התוא לביקו ,הריתעב ןד טפשמה תיב

 413 "..הטלחהה תלבק ךילהתב ואצמנש םימגפה ןיינעל םירתועה

 414 וכרענש םינוידה דועית רדעיה אוה ע"תנלווה תטלחהב לפנש רתויב יתוהמהו ירקיעה םגפהש ךכ לע דמע טפשמה תיב

 415 תודבוע וליא ,םינוידב קלח ולטנש עוצקמה ימרוג תוהזל תופיקשה רסוחו דועיתה רדעיהשכ ,םיימינפה םינוידה ןיב

 416 תעגונ איהש לככ ,הטלחהה לש השרושל דרוי רשא יתוהמ םגפ.." םיווהמ דגנו דעב םינועיטה ויה המ ,ןובשחב ואבוה

 417 קוחל 'ד 48 ףיעסל הנפמ טפשמה תיבש ךות ,"קוחבש דועיתה תבוח תא תדגונ ףא רשא תולהנתה .תיאלקחה תינכתל

 418 ..ןוידה יטרפ תא הנמאנ ףקשי רשא ..לוקוטורפ טלקויו םשריי ןונכת דסומ לש הבישי לכב" יכ עבוקה הינבהו ןונכתה

 419 ךרוצל הבישיה תטלקהב תוקספה ,תימוקמה הדעווב תצעיימה העדה ילעב םיגיצנה תודמע תוברל ,ןוידה ךלהמ

 420 הדבועה ןכ לעו ,םיימינפ םינוידב םג תמייק וז הבוח יכ שיגדמ טפשמה תיבשכ ,"..תוקספהל םימעטהו תוצעייתה

 421 ךילהה תליספ תא שרוד ,קוחה יפ לע שרדנה דועית אלל ,םימזיה לשו הצעומה לש "בגה ירוחאמ" ןויד םייקתהש

 422 .ע"תנלווה תטלחהו

 423 סחיב ,םיאלמ אלו םייוגש םינותנ לע הכמתסה רשא הטלחהה םצעב ולפנש םימגפה לע טפשמה תיב דמע ,ףסונב

 424  .םילוקישה ללכ לש ןובשחב האבה יאו ,תינכתה םוחתב םיאלקחה רפסמל

 425 םויק לע הרומ אוהש ךות ,ע"תנלווה תטלחה לוטיב לע הרוהו הריתעה תא רומאכ לביק  טפשמה תיב ,רומאה רואל

 426  .םהיתונעט עימשהל םירתועל רשפאתת וב ףסונ יבמופ ןויד

 427 

 428 

 429 
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 431 :תכרעמ תרעה

 432 לע הרוהו ,ןונכתה תודסומ ינפב לגדה תא םירה טפשמה תיב ותרגסמב רשא ,בושח ןיד קספב רבודמ יכ ,םירובס ונא

 433 טפשמה תיב ,ךכ !םתוכמס תא םיילהנמ םיפוג םתוא םיבאוש ומצע ונממ קוח ותוא ,קוחה תוארוה םויקב תובישחה

 434 םיכילה םייקל ןתינ אלו ,תורורבו תופוקש תויהל תובייח ןונכתה תודסומ תוטלחה יכ ,וילאמ רורבה תא שיגדה

 435 .תופיקש אללו דועית אלל ,םירתסמב תויוצעייתהו

 436 קפסמ טוריפ אלל תולבקתמ רשא ןונכת תודסומ םללכבו ,םינוש םיילהנמ םיפוג תוטלחהל תחא אל םידע ונא ,ונרעצל

 437 .הב יולגה לע רתסנה בר רשא הטלחה יטפשמ ןפואב ףוקתל תלוכי לכ םירדענש םיחרזאב עגופ רשא

 438 ןונכתה תודסומ ידי לע ןובשחב ואבויו וחקליי טפשמה תיב לש תובקונה תורימאהו ,ןידה קספ תואצות יכ הווקת ונא

 439 .םהיתוטלחה תלבקו םינויד תכירע תעבו םרט

 440 

 441 תינכתב תויניינק תולבגמ ליטהל תכמסומ אל תימוקמ הדעו    
 442 
 443 

 444 :האכרע 'חאו ןויצל ןושאר הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ 'חאו והילא הידבוע 21-12-1102 ררע :ךילהה רפסמ

 445 הקלח 3929 שוג :ןיעקרקמה יטרפ .היורצ גייסא תילגיס ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,החבשה ילטיהו םייוציפל ררע תדעו

 446 .טרהכייר סיריא ד"וע :םיררועה כ"ב .07.06.2022 :הטלחהה ןתמ ךיראת .ןויצל ןושאר ,4 ןומימ ברה בוחר ,1083

 447 
 448 :ןלהל( 4/57/8/1/קמ/צר תימוקמ תוכמסב ,תטרופמ תינכתל ףקות תתל תימוקמה הדעווה תטלחה לע וניה הז ררע

 449 .בורק ירוגמל וא הרכשהל ושמשיש םייק הנבמ גג לע תודיחי יתש תפסות רשפאל הניה תינכתה תרטמ .)"תינכתה"
 450 

 451 .ררעה ןאכמו התחדנ םתודגנתה םלוא תינכותל תודגנתה ושיגה רשא ןיינבב םירייד השולש םניה םיררועה
 452 
 453 ןלבקהו תודיחי 62 שרגמב תונבל היה ןתינ ,רוקמב ןכש רויד תודיחי תפסותב העינמ ןיא תינונכת יכ ,הנייצ ררעה תדעו

 454 תימוקמה הדעווה ,תאז ףא לע .לעופב היינבל המיאתהל תנמ לע רוידה תודיחי רפסמ תנטקהל תינכת םדיק ,הנבש

 455  .הרשאל אלש ןוכנל האצמו תויודגנתהה תא הלביק תויונמדזה רפסמב תינכתב הנדש
 456 

 457 לש תיעוצקמה התדמעב יונישל איבה המ ריבסמה קומינ אלל הרשואש רחאל ררעה תדעול העיגה תינכתה ,תעכ

 458 תורידה יכ עבקנש ךכ ,ןהב שומישהו רוידה תודיחי תוריחס תא ליבגמה יאנת הל ףסוותהש ךותו תימוקמה הדעווה

 459  .קוחל 117 ןוקיתב עובקה ןונגנמל המודב ,בורק ירוגמל וא הרכשהל ושמשי
 460 

 461 ?תיניינק תוכז לע תולבגמ ליטהל תינכת תרגסמב ןונכת דסומ לוכי םאה הניה ונניינעב תיזכרמה הלאשה
 462 

 463 ןלצפלו )עקרק תודומצ( תומייק רויד תודיחי תחקל רשפא קקוחמהש ךכ ,רוידה רבשמ םע דדומתהל דעונ 117 ןוקית

 464 תוינונכת תודיחי רצי אל הז ןוקית .הרכשהל וא בורק ירוגמל שמשת רשא תינשמ הדיחי רצוויתש ךכ ,הלקה תרגסמב

 465  .תומייק תודיחיב שמתשה אלא תושדח
 466 
 467 דעונ 117 ןוקית ,רומאכ .דדומתהל ,117 ןוקית אב ומיעש ןיינעל המוד וניא ללכ ןודנה הרקמה יכ ,העבק ררעה תדעו

 468 םע דדומתה 117 ןוקיתש ףא לע ,ףסונב .םירוגמ ןיינבב תוריד לע לחוה אוה ןאכ וליאו עקרק ידומצ םיתב לע לוחל

 469 .תינכת תועצמאב ופסוותהו םלועה לא ואב םרטש תודיחי לע לחוה אוהו ףסונ ךלהמ הפ השענ ,תומייק רויד תודיחי
 470 

 471 ,תימוקמה הדעוה תוכמסב יוצמ וניאש ןיעקרקמ דועיי יוניש םושמ הב שי וז תינכת יכ העבק ררעה תדעו ,ולא תוביסנב

 472 .ררעה תא לבקל המאתהבו םיררועה תדמע תא לבקל שי יכ עבקנ ןכלו ,הרשואש יפכ תינכתה תא רשאל ןתינ אל רשאכ

 473 :תכרעמ תרעה



 
 

 

 474 תינכתב הארוהה הז הרקמבש אלא ,םיינונכת םילוקיש לוקשל רומאש ינונכת דסומ איה תימוקמ הדעו ,עודיכ

 475 הדעוה תוכמסב אל איהש ,תולעבה תוכז לע הלבגה ,םיניינק םילוקישל תסנכנ רוידה תודיחיב שומישה תא הליבגמה

 476 תורדגהב דמוע אלו הז ןיינעל םיאתמ אל ,)הינבהו ןונכתה קוחל 117 ןוקית( םייק ןונגנמב שומישש רורב ירה .תימוקמה

 477 .התוכמסב אלש ,תויניינק תוכלשה תולעב שדח ןונגנמ רצייל התסינ תימוקמה הדעוה לעופב ןכלו ןוקיתה

 478 
 479 

 480 תרבעומה תוכזה תוהמ
 481 
 482 

 483 ררע תדעו :האכרע תוקרוש הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה 'נ תילדו ביבא ינרק 192/16/48 ררע :ךילהה רפסמ

 484 שרגמ 526 הקלח 3657 שוג :ןיעקרקמה יטרפ .רפלא תינור ד"וע ,ר"ויה 'בכ ינפב ,זכרמ זוחמ החבשה לטיהו םייוציפל

 485 .לט ידג ד"וע :הבישמה כ"ב .6.20228. :הטלחהה ןתמ ךיראת .ןותבג בשומ ,288
 486 

 487 הינב רתיה לש ךרדב שומימ ןיגב םיררועל תימוקמה הדעוה האיצוהש החבשה תמוש תובקעב שגוהש ררעב ןניקסע

 488  .םהיעקרקמל סחיב

 489 לטיה םולשתב תאשל םינוכנה םימושינה םה םיררועה םאה ,הניה ררעה תרגסמב הנחבנ רשא תיזכרמה הלאשה

 490 ?החבשהה

 491 ינפל ,1998 תנשב י"מרמ הריכחה תויוכז תא ושכר רשא ,ררועה לש וירוה םה ןיעקרקמב םיירוקמה תויוכזה ילעב

 492 תויוכזה ,וגצוהש םירושיאו ומתחנש םיריהצת תרגסמב .םינש 49 לש הפוקתל ,תוחיבשמה תוינכותה רושיא

 493 .הרומת אלל הרבעה לש ךרדב םיררועה לא ררועה לש וירוהמ ורבעוה ןיעקרקמב
 494 

 495 תיבלש וד הרבעה לש ךרדב ורבעוה ןיעקרקמה ,םיריהצתבו םירושיאב רומאה ףא לע יכ ,רתיה ןיב ונעט םיררועה

 496 הריבעמ הדיצמ וזו ,תיפותישה הדוגאל עקרקה תרזחומ ןושאר בלשב ,היפל .י"מר לש 1180 הטלחה לע תססובמה

 497 תא קינעהלו הצלמהה תא לבקל םאה י״מר הטילחמ ינש בלשב .עקרקב תוכזה תקנעה רבדב התצלמה תא י"מרל

 498 .םיצלמומל עקרקב תוכזה

 499  .האצקה תלבקל המידק תוכז רשאמ רתוי אל איה וירוה ידי לע הרבעוהש תוכזה יכ ונעט םיררועה ,ךכיפל

 500 תואלבט יפ לע םג רשאכ ןיעקרקמב תורודל הריכח תוכז ילעב ויה ררועה לש וירוה יכ ,רתיה ןיב הנעט הבישמה ,דגנמ

 501 תוהמה תניחב יכ ןעטנ ,ףסונב .האצקהה ילבקמכ ומשרנש הלא םה וירוה ,הקולחהו דוחיאה תינכתל וכרענש האצקהה

 502 .החבשהה לטיה םולשת תא ןובשחב איבמה רדסהב רבודמ יכ הדיעה עקרקב התשענש הקסעה לש תילכלכה

 503 הניאו תורודל הריכח תוכז הניה םיררועל הרבעוהש תוכזה יכ ,העבקו ןיינעב םיררועה תונעט תא התחד ררעה תדעו

 504 םולשת ןיינעל םינוכנה םימושינה םניה םיררועה יכ ררעה תדעו העבק ,אצוי לעופכ .האצקה תלבקל המידק תוכז

 505 .החבשהה לטיה

 506 הווהמ ,הז ףיעסל םאתהב .הינבהו ןונכתה קוחל תישילשה תפסותל )3()א(1 ףיעס תוארוהל דמצנ הטלחהה קומינ

 507 .תורודל רכוחה אוה לטיהב בייחה ,)א(2 ףיעס תארוה יפ לע רשאכ ,שומימ תלועפ תורודל הריכח תוכז תרבעה

 508 ןפואו ורושיא תא ,י"מר תוטלחה יפ לע ,הבייח ישילש דצל הריכחה תוכז תרבעה יכ הדבועה יכ ,השיגדה ררעה תדעו

 509 תורודל הריכחה תוכז הניה וז תוכז ,ןכ לע .תרבעומה תוכזה תוהמ תא התניש הניא ,ודי לע בתכומ הרבעהה עוציב

 510 .ררועה לש וירוה ידי לע םיררועל הרבעוהש וז איהו

 511 יפ לע החבשה לטיהב בייחה תוהז תעיבק ךרוצל יכ ךולב 725/05 א"ערב קספנ רבכ הז ןיינעל יכ ,הפיסוה ררע תדעו

 512 לע עירכהל אלו תילכלכ טבמ תדוקנמ החבשההמ תונהיל דיתעש ימ לע בויחה תלטהל רותחל שי תישילשה תפסותה

 513 .הפורצה תיניינקה הרדגהה ךמס

 514  .₪ 5,000 ךסב תואצוהב וביוח םיררועהו התחדנ החבשהה לטיהב בויחה תנעט ,רומאה רואל


