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 ינפל
 

  :ןיינעב

 ררופ תינונס רמת תטפושה 'בכ
 

 1981-א"משתה םידלי ץומיא קוח
 

 :םיניטקה
 X.X.2014 דילי ,ןיטקה
 X.X.2014 תדילי ,הניטקה
 X.X.2015 תדילי ,הניטקה

 שקבמה :שקבמה
 יטידור ד"ועו טנרב ד"וע כ"ב י"ע

 דגנ

 :םיבישמה
 

   בישמה .1
 הלויאב ד"וע כ"ב י"ע
 הלשממל יטפשמה ץעויה .2
 ןטרגניו ד"וע כ"ב י"ע

 
 
 :תע יבתכ
 גוז-ינב לש יוצרהו יוצמה יטפשמה םדמעמ :םירז וא םירוה" ,רקה הנפד ,תגירפ-רכלב תלייא

 5 )ע"שת( מ ,םיטפשמ ,"םירוה לש
 5 )2018( אמ ,טפשמ ינויע ,"טפשמב תויחאו םיחא" ,ןרפז תור
 םיילכלכה םיסחיה תרדסהל תיטפשמ תרגסמ - תפתושמ תורוהל תויגוזמ" ,תגירפ־רכלב תלייא

 821 )2016( טי ,םיקסעו טפשמ ,"ףתושמב םירוה ןיב
 

  :הרכזואש הקיקח
 19 ,)א(13 ,13  'עס :1981-א"משת ,םידלי ץומיא קוח
 1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח
 

 :ויצר-ינימ
 תואקדנופ ךילה תרגסמב םידלי השולש םידדצל ודלונש רחאל ,וגוז ןבמ דרפנש רבג *
 ןפואב ידדה ץומיא לוטיב שקיב – וגוז ןב לש םיגולויבה וידלי תא ץמיא דצ לכו ,ל"וחב
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 יכ שגדוה .השקבה תא החד ש"מהיב .דבלב םייגולויבה וידלי לש הרוה ראשיי דצ לכש
 לכ ךכל ןיא .םינושה תורוהה תריצי יגוס ןיב תונחבהו תורוה יגרדמ רוציל םוקמ ןיא
  .תיטפשמ הניחבמ הזיחא

 ולוטיבל השקב – ץומיא – החפשמ *
 תינימ-דח החפשמב – ץומיא – החפשמ *
. 
 םיניטק 3 יבגל )רבעשל וגוז ןב ( 1 בישמה לשו ולש ידדה ץומיא לוטיבל שקבמה תשקב
 לש םייגולויבה וידלי ,7 ינבכ םימואת גוז – ל"וחב תואקדנופ ךילהב םידדצל ודלונש
 – )תיציב תמרות התואמ םתשולש( בישמה לש תיגולויבה ותב ,6 תבכ הניטקו שקבמה
 תופירחב דגנתמ בישמה .דבלב םייגולויבה וידלי לש הרוה ראשיי דחא לכ ובש ןפואב
 ןכו םיניטקה םע רשקל ותוכז לע קבאנ םיליבקמה םייטפשמה םיכילהבו ץומיאה לוטיבל
 .םמצע ןיבל םניב רשקל םיניטקה לש םתוכז לע

. 
 :םיאבה םימעטהמ ףסה לע הנעבותה תא קחמ החפשמ יניינעל ש"מהיב

 םיאנת 3 לש תומייקתה שרוד "ץומיא וצ לוטיב" וניינעש םידלי ץומיא קוחל 19 ףיעס
 .1 :ץומיאה וצ לוטיב לע תורוהל תעד לוקיש ש"מהיבל ןותנ םמייקתהב רשא ,םירבטצמ
 חכונ ש"מהיב םא .2 ;וצה ןתמ תעב תומייק ויה אל וא תועודי ויה אלש תוביסנ לש ןמויק
  .ץומיאה לוטיב תא תבייחמ ץמואמה תבוט .3 ;ץומיאה תא לטבל יוארה ןמש
 םיגירחו םידחוימ םירקמב קר ןתינ הקיספה יפ לע ןהו קוחה יפ לע ןה ץומיא וצ לוטיב
 הנמאה תונשרפ םג .ץמואמה רובע הרוהכ דקפית ץמאמה רשאכ טרפבו .דחוימב
  .ץומיא יווצ לוטיב לש םירקמה םוצמצב תכמות דליה תויוכזל תימואלניבה

 רבדהש ירה הניטקלו בישמל םימואתה ןיב לעופב קותינה חכונ יכ שקבמה לש ותנעט
 הקיספבו קוחב םישרדנה םיאנתה לע הנוע הניא – ירוהה רשקה קותינל םורגל ךירצ
  .ץומיא לוטיבל
 וצ ןתמ תעב תומייק ויה אל וא תועודי ויה אלש תוביסנ ויה יכ הנעטה לבקל םוקמ ןיא
 ונייצ םתרגסמב תורוה םכסהו םיפתושמ םייחל םכסה םידדצה ורשיא ,2014-ב .ץומיאה
 .ל"וחב תואקדנופ יכילה תרגסמב יתחפשמה אתה תא ביחרהל וטילחה יכ םידדצה
 ועיגי אלו הדימב הדירפ לש הרקמב יכ" וריהצה םידדצה תורוהה םכסה תרגסמב
 רשק לע רומשל היהי ןתינש ךכ ,תנגוה הרוצב ולעפי היארה ירדסהל עגונב תומכסהל
 יכ םילעמ )2016-ב( ץומיאה ךילהמ קלחכ ונתינש םיריקסתה תרגסמב ;"...ףיצר ירוה
 תורוה תמייק יכ תושרופמ ןייצמ ריקסתהו םידדצה תורוה הקדבנ ץומיאה וצ ןתינש תעב
 תשולש יכ ןיוצ .םידדצה ןיב תיטנגה הקיזל רשק אלל הביטמ ,תיבויח ,תפתושמ
 .ןיינעו רבד לכל םהירוה בישמבו שקבמב םיאור םיניטקה

 וצ ןתמ תעב אלו ץומיאה וצ רחאל ויהש םיעוריאל תוסחייתמ שקבמה לש ויתונעט
 .ץומיאה וצ ןתמ תעב םירבדה תא ןוחבל השירדה תא 19 ףיעסב עבק קקוחמה .ץומיאה
 .וצה ןתינ ךכל םאתהבו יטנגה ןעטמל רשק אלל תפתושמ תורוה החכוה וצה ןתמ תעב

 יתחפשמ ןונכת ךותמ םלועל ועיגה םיניטקה יכ תולעמ םיניטקה לש םהייח תוביסנ
 תלבק רחאל םיניטקה לכ יפלכ רדסוה םידדצה לש תורוהה דמעמ .ןווכמו ףתושמ
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 הרוהל יגולויבה הרוהה ןיב לדבה הב ןיאש תפתושמ תורוהמ תומשרתה רחאלו ריקסת
 ןתינ דציכ קומינ השקבב אצמנ אל .םהישרוש ולא .םהייח תיירוטסיה יהוז .יגולויב אלה
 .ולא םישרושו וז הירוטסיה תוחמל

 .םידליה יפלכ םידדצהמ ימ לש ותורוה ןיב הנחבה ןיא םלשנו םת ץומיאה ךילהש העש
 רורגיו ,תורוהה תא עירכיש אוה יטנגה ןעטמה הדירפ תעב תעכ יכ שקבמה לש ותשקב
 איהו טפשמה יתב תקיספב ערו חא הל ןיא ,יטנג אלה הרוהה תורוה לוטיב תא וירחא
 .ויתונורקעו ץומיאה ךילה לש ויתודוסי תחת תרתוח

 ףיעס יפ לע לוטיבל הליע הנניא ,הובג טקילפנוקב הוולמ איה םא םגו ,גוזה ינב תדירפ
  .םידלי ץומיא קוחל 19

 לוקישה םגו יביטקייבואה לוקישה םג ?ץומיאה תא לטבי ש"מהיב יכ יואר םאה
 .השקבל תורתעיה יאב םיכמות יביטקייבוסה

 השקב ןיבו ץומיאה וצ לוטיבל השקב ןיב הנחבהה לע החוכנ דמע אל שקבמה ,ףסונב
 םיעוריאל םיסחייתמ שקבמה לש וינועיט .בישמה יפלכ ץומיא ירב םיניטקה תזרכהל
 שי ךכל .בישמה לש ותורוה תא לולשל ידכ םהב שי ומעטלש וצה ןתמ רחאל ויהש
 רתוי םימיאתמ ,הלא תוביסנ יתש בוליש .ותורוה לוטיבל בישמה לש ובוריס תא ףיסוהל
 וניינעש םידלי ץומיא קוחל )א(13 ףיעס יפ לע םישרדנה םיאנתל תיטפשמ הניחבמ
 ."ץומיא-רבכ דלי תזרכה"

 אלה גוזה ןבל ץומיא וצ ןתינש העש םוקמ שי םאה איה הז ךילהמ הלועה תפסונ היגוס
 וצה לוטיבל ץומיאה קוח יפ לע םישרדנה םיאנתה םע לקהל ודרפנ םידדצהו יגולויב
 .הלילשב ךכ לע בישמ ש"מהיב .19 ףיעסל םאתהב

 קלחכ שארמ יטפשמ יתחפשמ ןונכתב היה רבודמ רשאכ טרפבו םלשוה ץומיאהש העש
 לש רבד לכל הרוהל םידדצהמ דחא לכ ךפה – ריקסת ןתינש רחאלו החפשמ תמקהמ
 ץומיא לוטיב תולק רתיב רשפאלו "תורוה יגרדמ" רשפאל םוקמ ןיאו ינשה לש ודלי
 םידדצה .הרוה אוה הרוה אוה הרוה :וילאמ רורבה רמאיי .ינשה גוזה ןבל ודלונש םידליל
 ןיא .יטנגה לוקישל הרוכב ונתנ אל םלועל םיניטקה תאבהל יתחפשמה ןונכתב םמצע
 לוקישה תויהל יטנגה לוקישה רוזחי רבשמה לשבו הדירפה תעב אקווד יכ םוקמ
 .עירכמה

 םעו ירוביצה סרטניאהו רוביצה תנקת תניחבמ םילוקישה םע דדומתה אל שקבמה
 .תורוה יגרדמ תריציל תורשפאה תלילשו תורוהה תריצי ןפוא יבגל הקיספה תעיבק

 ינש ונייוצ םלש ןוכמ תעד תווחב ?ץומיאה לוטיב תא תבייחמ ץמואמה תבוט םאה
 ןורתפו ,ץומיא לוטיבו תוחוכ תדרפה אוה ןושאר ןורתפ :םידדצה ןיב טקילפנוקל תונורתפ
 לש תיפוסה הצלמהה םוי לש ופוסב .קימעמו ללוכ יתחפשמ לופיטו רשקה שודיח ינש
 תרומשמ תעיבק ,הדרפה אלו ירוהה רשקב לופיטו רשקה שודיח התיה םלש ןוכמ
 .יתחפשמ לופיט ךילהתל החפשמה תסינכו םיינויווש תוהש ירדסהו תפתושמ

 ןעטמ םג םיקלוחה( םיניטקה תשולש ןיב תואחא ירשק םג םימייק ונניינעב ,ךכמ הריתי
 הז רשק תוחמל שקבמה ץומיאה לוטיב ,)יתחפשמה ישגרה רשקל רבעמ ףתושמ יטנג
 תויטופיש תוטלחה תומייק רשאכ טרפב .וללה םיניטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע וניא
 .ירוהה רשקל ףסונב יאחאה רשקה רומישל תושרופמ
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 וב לופיטו רשקה שודיח םניינעש םייטפשמ םיכילה םילהנתמ רשאכ ,ש"מהיב תדמעל
 תחת תרתוח ,ץומיא לוטיבל השקבה .ץומיאה לוטיבל םיכילהו ןויד ללכ רשפאל םוקמ ןיא
 לוטיבל השקבה תועצמאב השעמלו ליבקמב םילהנתמה םירחאה םיכילהה םויק םצע
 .םלכסלו םילהנתמה םייטפשמה םיכילהה תא ףוקעל ןויסנ שי ,ץומיאה

 .םינושה תורוהה תריצי יגוס ןיב תונחבהו תורוה יגרדמ רוציל םוקמ ןיא – שגדוה םויסל
 ןתינש ץומיאה וצ יכ החנהה תא וכותב עילבמ םיכילהה ךשמה ףאו השקבל תורתעיה
 ןיא ךכל .ולוטיב תא תיטפשמ הניחבמ תולק רתיב רשפאל שיש ץומיא וצ אוה ונניינעב
 לש םתבוטל טרפבו ,היואר תיטפשמ תוינידמ ,ךכמ הריתי .תיטפשמ הניחבמ הזיחא לכ
 היהי לטובת וב ןפואה ,ןידב ועבקנש םיכרדב תורוהה הרכוהש העש יכ הניה ,םיניטק
 .םלוכ םירקמה לכב םיאנת םתואבו ההז
 

 ןיד קספ
 

 

 3 יבגל )"בישמה" :ןלהל( 1 בישמה לשו ולש ידדה ץומיא לוטיבל שקבמה לש השקב ינפל .1

 .םיניטקה
 

 םייטפשמה םיכילההו יתדבוע עקר .א
 

 .םניינעב ומייקתהש ץומיא יכילהל םאתהב םיניטקה לש םהירוה םניה םידדצה .2

 

 םידדצה ונפ ףתושמ תורוה ןונכתמו םתויגוזמ קלחכ .םינש 10-כ ךשמב תויגוז ולהינ םידדצה .3

 .םיניטקה תשולש ודלונ םתרגסמב דנליאתב תואקדנופ יכילהל
 

 לש יגולויבה םהיבא וניה שקבמה .7 ינב םויכ ,XXXX ,םימואתה ודלונ X.X.2014 םויב .4

 ןיינעו רבד לכל וידלי םה יכ עבקנו םיניטקה תא בישמה ץמיא 22/6/2016 םויב .םימואתה

 .)"םימואתה" :ןלהל(
 

 .הניטקה לש יגולויבה היבא וניה בישמה .6 תב םויכ ,XXXX הניטקה הדלונ X.X.2015 םויב .5

 :ןלהל( ןיינעו רבד לכל ותב איה יכ עבקנו הניטקה תא שקבמה ץמיא 22/6/2014 םויב

 .)"הניטקה"

 

 םידדצה ןיב דחוימב הובג טקילפנוק ילעב םייטפשמ םיכילה להנתהל ולחה 8/2017 שדוחמ לחה .6

 םיכילהה לש הלבט השגוה ינפבש םיכילהה תרגסמב .)קפוא תטפושה 'בכ ינפב( הז טפשמ תיבב

 ןיידע םקלח ,םיקית 21 םידדצה לש םניינעב כ"הס ולהנתה יכ הלוע םהמ ,ליבקמב םילהנתמה

 .להנתמ
 

 תעד תווח" :ןלהל( )48293-10-19 קית תרגסמב( םלש ןוכמ לש תעד תווח הנתינ 10/4/2020 םויב .7

 םידדצל םייטסונגאידוכיספ םינוחבא הב וכרענו םידומע 63 הנומ תעדה תווח .)"םלש ןוכמ
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 םלש ןוכמ לש תעדה תווח תא ופריצ םידדצה ינש יכ ןייוצי .היצקארטניא תוקידב ןכו םיניטקלו

 תרומשמב ויהי םיניטקה תשולש יכ התיה תיפוסה הצלמהה םלש ןוכמ תעדה תווחב .הז קיתל

 החפשמה לכל ילופיט ךילה לע ץלמוה .םיינויווש תוהש ירדסה םע תובאה ינש לש תפתושמ

 .ירוה םואית לש ךילה ןכו םידליה תשולשל תוילופיט תוצלמהו
 

 רשקה שודיח יבגל תוברל תוילופיט תוארוה ונתינ קפוא תטפושה 'בכ ינפב םיכילהה תרגסמב .8

 .הניטקלו בישמל םימואתה ןיבש רשקה רדעהב לופיטו
 

 ינמז לע ץלמוה ובו )בישמה לש הנגהה בתכל 14 חפסנכ ףרוצ( ריקסת שגוה 18/6/2020 םויב .9

 .הניטקל לופיט ,םידדצהמ דחא לכל םירוה תכרדה ,רשק זכרמב תוהש
 

 )בישמה לש הנגהה בתכל 12 חפסנכ ףרוצ( קפוא תטפושה 'בכ תטלחה הנתינ 13/7/2020 םויב .10

 רשקה שודיח העבקו ריקסתה תוצלמה תא הצמיא רשא )19-09-14597 מ"הלת תרגסמב(

 הטלחה תרגסמב יכ ןייוצי .תירוה הכרדהו XX הניטקל יגולוכיספ לופיט ,רשק זכרמ תרגסמב

 םע רשקב ץפח אוה ןיא יכ הינפב םיכילהב ןייצמ שקבמה יכ קפוא תטפושה 'בכ הנייצ וז

 .ץומיאה לוטיבל םג לעפיו הניטקה
 

 .ידדה ןפואב ץומיאה לוטיבל יינפבש העיבתה השגוה 19/10/2020 םויב .11
 

 הז קית רבעוה ,קפוא תטפושה 'בכ ינפב ונודינ םידדצה לש םימדוק םיקיתש ףא לע יכ ,ןייוצי .12

 .ץומיא יקיתב םינדה םיטפושל עגונב טפשמה תיב ילהונ לשב יינפב העימשל
 

 כ"ב יכ יתירוה ןכ ומכ .החוור ש"מעוי כ"בו בישמה תבוגתל העיבתה הרבעוה 5/11/2020 םויב .13

 .ליבקמב הז טפשמ תיבב םילהנתמו ולהנתהש םיקיתה לש תרדוסמ המישר שיגת שקבמה
 

 דעומ ותואל ןוכנ יכ הלוע הנממ ,םיקית תמישר שקבמה כ"ב ידי לע השגוה 8/11/2020 םויב .14

 ערקה םרט המכסהב ושגוה רשא םיקית םקלח( םיקית 21 כ"הס םידדצה לש םניינעב ושגוה

 .)םידדצה ןיב קומעה
 

 תרגסמב( קפוא תטפושה 'בכ תטלחה הנתינ )הנגהה בתכל 19 חפסנכ ףרוצ( 9/11/2020 םויב .15

 ונפוה םידדצהו 23/9/2020 םויב שגוהש ףסונ ריקסת תוצלמה וצמוא )20-03-50812 מ"להת

 .ןוסביק ר"ד תלפטמה לצא לופיטל
 

 תבוגתל הרבעוה השקבה .העיבתה לש ףסה לע קוליסל השקב שקבמה שיגה 25/11/2020 םויב .16

 .החוור ש"מעוי כ"ב תבוגתלו שקבמה
 

 לש חוויד םהיניב ליבקמב םילהנתמה םיקיתהמ םיפסונ םיכמסמ בישמה שיגה 10/2/2021 םויב .17

 םיתורישל הכשלה תדמע הפרוצ ,ןכ ומכ .המיאתמ לופיט תינכותל העצה ותרגסמב ןוסנביק ר"ד

 .ןוסנביק ר"ד לש תילופיטה תינכותה תא ץמאל השקב ובו 27/1/2021 םוימ ןג תמרב םייתרבח
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 ןתינ הב )20-03-50812 מ"הלת תרגסמב( 7/2/2021 םוימ קפוא תטפושה 'בכ תטלחה םג הפרוצ

 .ריקסתה תוצלמהלו תילופיטה תינכותל הטלחה לש ףקות
 

 לע העיבתה קוליסל השקבל הפרטצה הב החוור ש"מעוי כ"ב תבוגת השגוה 14/2/2021 םויב .18

 .ףסה
 

 דמעמב ךורא ןויד םייקתה 5/4/2021 םויב .ןויד דעומ עבקנ םידדצה תובוגת תלבק רחאל .19

 .בחר ןפואב םינועיטה ומלשוה וב כ"בו םידדצה
 

 .ןידה קספ תעכ ןתינ ךכל םאתהב .20
 

 םידדצה תונעט תיצמת .ב
 

 שקבמה תונעט
 

 ץומיא לוטיבל רתוע שקבמה .הל תורתעיהו העיבתה רוריב לע תורוהל שי יכ ןעוט שקבמה .21

 .דבלב םייגולויבה וידלי לש הרוה ראשיי דחא לכ ובש ןפואב םידדצה ןיב ידדה ןפואב

 

 )השקבל 22 ףיעס( ענמנ יתלב וניה םירוההמ דחא לכ ןיבל םיניטקה ןיב קותינה שקבמה תנעטל .22

 .ץורח ןולשיכ ולחנ רשקה שודיחל תונויסינה יכו
 

 ,אווש תומשאהב ותמשאה תוברל בישמה לש הרומחה ותוגהנתה לשב יכ ןעוט שקבמה .23

 לעו ץומיאה לוטיב ןיינעל םיניטקה תבוט הנחבנ אל יכו ץומיאה וצ לוטיבל םיאנתה םימייקתמ

 הרוהב םיאור םניא םיניטקה שקבמה תנעטל .וז הלאש ןוחבל החמומ תונמל טפשמה תיב לע ןכ

 .תירוה תומדכ יגולויב הרוה וניאש
 

 תא תויחל תורשפאו טקש םיכירצ םיניטקהו ץומיאה לוטיבל םיניטקה תבוט שקבמה תנעטל .24

 .טקשב םהייח
 

 בישמה תונעט
 

 הליעה תא הלגמ וניא העיבתה בתכ יכו ףסה לע העיבתה תא קלסל שי יכ ןעוט בישמה .25

 .םיניטקה לש ידדהה ץומיאה תא לטבל ןתינ וחוכמ יטנבלרה יטפשמה רוקמה וא תיטנבלרה

 

 םרגנה ינוציק ירוה רוכינמ עבונ םירוההמ דחא לכ ןיבל םיניטקה ןיב קתנה ,בישמה תנעטל .26

 תבייחמ םיניטקה תבוט יכ הניה םייעוצקמה םימרוגה תדמע בישמה תנעטל .שקבמה לש ויטעב

 םימואתה ןיבו םימואתה ןיבל בישמה ןיב רשקה לש ושודיחו םנכ לע םיצומיאה תראשה

 .םתוחאל
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 שודיח הניה םימכסומה םימרוגה לכ תצלמה םיליבקמה םייטפשמה םיכילהב בישמה תנעטל .27

 ינב תדירפ בישמה תנעטל .עוצקמה ימרוג םע הלועפ ףתשמ וניאש הז וניה שקבמהו ,רשקה

 לוטיבל הליע הניא םירוהה דחא תייארל םיניטקה בוריס וליפאו ,ירוה רוכינ םויק ,גוזה

 ןיב םג הדרפה יאו ףסה לע העיבתה קוליס הניה םיניטקה תבוט ,בישמה תנעטל .ץומיאה

 .ףתושמ יטנג ןעטמ םיאשונ רשא םיחאה
 

 .הז ךילהב ותדמעב תכמות םייעוצקמה םימרוגה תדמע יכ ןעוט םידדצהמ דחא לכ יכ ןייוצי .28
 

 החוור ש"מעוי כ"ב תונעט
 

 ךכל הנפמ החוור ש"מעוי כ"ב .ףסה לע העיבתה קוליסל השקבל תפרטצמ החוור ש"מעוי כ"ב .29

 ןיבל םימואתה ןיב רשקה שודיח ןיינעב םיכוראו םיבר םייטפשמ םיכילה םידדצה ןיב יכ

 שודיחל תויטופיש תוטלחה שי רשאכ ,וללה תוביסנב .םמצע ןיבל םניב םיניטקה ןיבו בישמה

 וניאש ןיטקה ןיבל הרוהה ןיב( החפשמה לוציפו ירוהה רשקה קותינל השקבל םוקמ ןיא רשקה

 .)םמצע ןיבל םניב םיניטקה ןיבו יטנגה ודלי

 

 םיאנתה םימייקתמ אל יכו השגוהש העיבתב יטפשמ סוסיב ןיא יכ תנעוט החוור ש"מעוי כ"ב .30

 אוה ץומיאה לוטיבב ךרוצה יכ תנייצמ החוור ש"מעוי כ"ב .ץומיאה וצ לוטיבל קוחב םישרדנה

 ש"מעוי כ"ב .ץומיאה לוטיבל ץומיאה קוח יפ לע הליע הנניא וזו ,רשק רדעהו םידדצה תדירפ

 קוחל 19 ףיעס יפ לע םישרדנה םירבטצמה םיאנתה תשולש םימייקתמ אל יכ השיגדמ החוור

 .ץומיאה
 

 הערכהו ןויד .ג
  

 .ףסה לע קחמיהל העיבתה ןיד ,םידדצה לש תויטפשמהו תויתדבועה םהיתונעט תניחב רחאל .31

 

 :ןמקלדכ עבוק "ץומיא וצ לוטיב" וניינעש םידלי ץומיא קוחל 19 ףיעס .32
 

 ויה אלש תוביסנ ךמס לע ץומיא וצ לטבל טפשמה תיב יאשר"

 יוארה ןמש חכונ םא ,וצה ןתמ תעשב תומייק ויה אל וא תועודי

 ןניא הז ףיעס תוארוה ;תאז תבייחמ ץמואמה תבוטשו ןכ תושעל

 ".רחא ןיד לכ יפל ויווצ לטבל טפשמה תיב תוכמסמ עורגל תואב

 
 :םירבטצמ םיאנת 3 לש תומייקתה שרוד 19 ףיעס .33

 

 .וצה ןתמ תעב תומייק ויה אל וא תועודי ויה אלש תוביסנ לש ןמויק .1

 

 .ץומיאה תא לטבל יוארה ןמש חכונ טפשמה תיב םא .2
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 .ץומיאה לוטיב תא תבייחמ ץמואמה תבוט .3

 

 לוקישל ןותנ רבדהו ,ץומיאה לוטיב לע תורוהל יאשר טפשמה תיב יכ עבקנ 19 ףיעסב יכ שגדוי .34

 .טפשמה תיב לש ותעד

 

 תוחפשמ םוחת תלהנמ אלרוב ילט ר"ד ידי לע שגוה רשא דליה ןעמל תורישה לש הדמע ריינב .35

 ךילהה תוגירחל תסחייתמ איה )החוור ש"מעוי כ"ב תבוגתל ףרוצ( דליה ןעמל תורישב תושדח

 :םיצומיא לוטיבל תושקבב םויה דע ושגוהש םירקמה טועימ לעו ץומיא לוטיב לש
 

 ,תיטפשמ תורוה ןנוכמה ץומיא וצ ןתמ םע ,ץומיאה קוחל םאתהב"

 .םהידליל סחיב תויוכזהו תובוחה ללכ ילעב םניה ,םיצמאמ םירוה

 ולאו ויצמאמ לש תוהזה תדועתב םשרנ ומש ,ןיטקה ץומיא רחאל

 אוה ךפוה ,אמלע ילוכ רובעו הנידמה יכמסמ ללכב םירוהכ םימשרנ

 םהימ דוע תוהתל שרדנ ןיטקה ןיא ,הז ןפואב .ןיינעו רבד לכל םדליל

 רדגב הניה ,תורוהה תוידוחיי תא ףושחל םאה הטלחההו וירוה

 םיקוחה ללכ ,המוד ןפואב .םיצמאמה וירוה תטלחהו ותטלחה

 ןיב ינוש םיאור םניא ,םהירוה וא/ו םיניטקל םיסחייתמה תונקתהו

 תוירחאהו תויוכזה ,תובוחה ללכו תיגולויב תורוהל תצמאמ תורוה

  .ולא לע םג תולח ,ולאל תומייקה

 

 תושקב טפשמה יתבל ושגוה ,קוחה קקוח זאמ ,םינשה ךרואל ]...[

 תורשע לע רבודמ יכ איה הכרעהה רשאכ ,ץומיא ילוטיבל תודדוב

 ולבקתה ושגוהש תושקבה טועימ קר ,דועו תאז .םיקית לש תודדוב

 ןפודה תואצויו תוידוחייה תוביסנה רואל תאזו טפשמה יתב ידי לע

 ושגוה ולא תושקבמ לטובמ אל קלח יכ ןייוצי .השקבה תא ונייפאש

 םהירוה ,םיטעמ אל םירקמבו ורגב תע םיצמואמה ידי לע אקווד

 תושגומה תושקבה טועימ .ץומיאה לוטיבל ודגנתה םיצמאמה

 הסיפתה תא תוקזחמ ,תולבקתמש תושקבהמ טועימה לש טועימהו

 הב תושעל שיו גירחבש גירחל הנעמ תתל הדעונ וז תורשפא יכ

  .דבלב ןוציק ירקמב שומיש

 

 תרשפאמה הקיספה רואל הארנה לככ ,תונורחאה םינשב יכ ןייוצי

 ונא ,יתקיספ תורוה וצ תועצמאב הקיזל הקיז סיסב לע תורוה ןוניכ

 הילע םג ךא ,םיווצ ילוטיבל תושגומה תושקבב תיסחי הילעל םידע

 ןתיברמ יכו תורידנ תושקבב רבודמ יכ הדבועה תא התניש אל וז

 לע ,טפשמה תיב תצלמהב ,תוכשמנ וא טפשמה תיב ידי לע תוחדנ

 )ופסוה – וקב תושגדהה( ".םישקבמה ידי
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 םניא םה יכ הלעמ ,19 ףיעסב םיעובקה םירבטצמה םיאנתה תשולש תומייקתה תניחב .36

 .ןלהל קמוניש יפכ ,ונניינעב םימייקתמ
 

 ץומיאה וצ ןתמ תעב תומייקתמ ויה אל וא תועודי ויה אלש תוביסנ תומייק םאה

 

  ס"הת תרגסמב( תורוה םכסהו םיפתושמ םייחל םכסה םידדצה ורשיא 4/11/2014 םויב .37

 תרגסמב .)בישמה לש הנגהה בתכל 2 חפסנכ ףרוצ( )"תורוהה םכסה" :ןלהל( )14-09-56247

 יכילה תרגסמב יתחפשמה אתה תא ביחרהל וטילחה יכ םידדצה םינייצמ תורוהה םכסה

 תורוה תנווכ תושרופמ ןייצמו םיידדה םיבויחו תויוכז עבוק תורוהה םכסה .ל"וחב תואקדנופ

 .תפתושמ

 

 ויהי הז דעוממ לחה יכ ,םיריהצמ םירוהה" :םידדצה ועבק תורוהה םכסהל 9 ףיעס תרגסמב .38

 לע ,ואולמב הז םכסה תוארוה תא םייקל םיבייוחמו ההז ןפואב םידליל םיבייוחמ םירוהה

 תיטנג הקיזל רשק אלל ,םידליה לש םמולשו םתחוור ,ןיקתה םהייח חרוא תא חיטבהל תנמ

 ."םידליהמ ימ ןיבל םירוהה ןיב תיטנג הקיזל רדעיהל וא/ו
 

 הדירפ לש הרקמב יכ םיריהצמ םירוהה" :םידדצה ועבק תורוהה םכסהל 13 ףיעס תרגסמב .39

 רומשל היהי ןתינש ךכ ,תנגוה הרוצב ולעפי היארה ירדסהל עגונב תומכסהל ועיגי אלו הדימב

 ."...ףיצר ירוה רשק לע
 

 .םיניטקהמ דחא לכ ןיינעב םיריקסת ושגוה םיניטקה לש ץומיאה יכילה תרגסמב .40
 

 ץ"מא( ויבגל בישמה לש ץומיאה ךילה תרגסמב ,XXX ןיטקה יבגל שגוהש ריקסתל עגונה לכב .41

 םיפתוש ויה םידדצה ינש יכ ןייוצ )בישמה לש הנגהה בתכל 4 חפסנכ ףרוצ( )13-12-49985

 לש רשקה יבגל ןייוצ .הדילהו ןוירהה יבלש לכ תא דחי ורבעו תואקדנופה ךילהתב םיאלמ

 אוה יכ יתמשרתהו יגולויבה באל ןהו שקבמל ןה הנפ השיגפה ךלהמב" :יכ בישמה םע ןיטקה

 ינש" :יכ ריקסתה ךשמהב ןייוצ דוע ."תיטנגה הקיזל רשק אלל ,רבד לכל ויבא שקבמב האור

 אצמנ אוה לעופב .האלמ תויפותישב דחי ותוא םילדגמו רבד לכל םנב וב םיאור גוזה ינב

 תויפותישב םהינש ול םיגאוד רשא יגולויבה באה לשו שקבמה לש תפתושמה םתרומשמב

 XXX יכ יתמשרתה ]...[ .יגולויבה טביהל רשק לכ אלל םיישגרהו םייזיפה ויכרצ לכל האלמ

 וב םילפטמו ותוא םיבהוא דואמ םהינש יכ רכינו XXX-ל ןהו XXX-ל ןה דואמ רושק

 תויתועמשמ תויומד םיווהמ םידדצה ינש יכ תושרופמ ןייוצ ריקסתה םוכיסב ."הבר תוירחאב

 .םיניטקה לש םהייחב
 

 ץ"מא( היבגל בישמה לש ץומיאה ךילה תרגסמב XXX הניטקה יבגל שגוהש ריקסתל עגונה לכב .42

 םיפתוש ויה םידדצה ינש יכ ןייוצ .)בישמה לש הנגהה בתכל 4 חפסנכ ףרוצ( )13-12-49885

 לש רשקה יבגל ןייוצ .הדילהו ןוירהה יבלש לכ תא דחי ורבעו תואקדנופה ךילהתב םיאלמ

 יכ יתמשרתהו יגולויבה באל ןהו שקבמל ןה התנפ השיגפה ךלהמב" :יכ בישמה םע הניטקה
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 :יכ ריקסתה ךשמהב ןייוצ דוע ."תיטנגה הקיזל רשק אלל ,רבד לכל היבא שקבמב האור איה

 איה לעופב .האלמ תויפותישב דחי התוא םילדגמו רבד לכל םתב הב םיאור גוזה ינב ינש"

 םהינש הל םיגאוד רשא יגולויבה באה לשו שקבמה לש תפתושמה םתרומשמב תאצמנ

 ]...[ .יגולויבה טביהל רשק לכ אלל םיישגרהו םייזיפה היכרצ לכל האלמ ויפותישב

 התוא םיבהוא דואמ םהינש יכ רכינו XXX-ל ןהו XXX-ל ןה דואמ הרושק XX יכ יתמשרתה

 תויומד םיווהמ םידדצה ינש יכ תושרופמ ןייוצ ריקסתה םוכיסב ."הבר תוירחאב הב םילפטמו

 .םיניטקה לש םהייחב תויתועמשמ
 

 םתורוה יכ ךכמ הלועה .םייתנש ינב םימואתה ויה תע 8/6/2016 םויב ןתינ ריקסתה יכ שגדוי .43

 .םיניטקה לצא תמנפומו העובקו תססובמ התיה םידדצה לש
 

 היבגל שקבמה לש ץומיאה ךילה תרגסמב XXX הניטקה יבגל שגוהש ריקסתל עגונה לכב .44

 ויה םידדצה ינש יכ ןייוצ .)בישמה לש הנגהה בתכל 4 חפסנכ ףרוצ( )15-05-58608 ץ"מא(

 רשקה יבגל ןייוצ .הדילהו ןוירהה יבלש לכ תא דחי ורבעו תואקדנופה ךילהתב םיאלמ םיפתוש

 ...יגולויבה באל ןהו שקבמל ןה התנפ השיגפה ךלהמב" :יכ שקבמה םע הניטקה לש

 ןייוצ דוע ."תיטנגה הקיזל רשק אלל ,רבד לכל היבא שקבמב האור XXX יכ יתמשרתה

 תויפותישב דחי התוא םילדגמו רבד לכל םתב הב םיאור גוזה ינב ינש" :יכ ריקסתה ךשמהב

 םיגאוד רשא יגולויבה באה לשו שקבמה לש תפתושמה םתרומשמב תאצמנ איה לעופב .האלמ

 .יגולויבה טביהל רשק לכ אלל םיישגרהו םייזיפה היכרצ לכל האלמ תויפותישב םהינש הל

 דואמ םהינש יכ רכינו XXX-ל ןהו XXX-ל ןה דואמ הרושק XXX יכ יתמשרתה ]...[

 םידדצה ינש יכ תושרופמ ןייוצ ריקסתה םוכיסב ."הבר תוירחאב הב םילפטמו התוא םיבהוא

 .םיניטקה לש םהייחב תויתועמשמ תויומד םיווהמ
 

 יכ ךכמ הלועה .יצחו הנשכ תב XXX הניטקה התיה תע 8/6/2016 םויב ןתינ ריקסתה יכ שגדוי .45

 .הניטקה לצא תמנפומו העובקו תססובמ התיה םידדצה לש םתורוה
 

 תורוה הקדבנ ץומיאה וצ ןתינש תעב יכ םילעמ ץומיאה ךילהמ קלחכ ונתינש םיריקסתה .46

 הקיזל רשק אלל הביטמ ,תיבויח ,תפתושמ תורוה תמייק יכ תושרופמ ןייצמ ריקסתהו םידדצה

 .ןיינעו רבד לכל םהירוה בישמבו שקבמב םיאור םיניטקה תשולש יכ ןייוצ .םידדצה ןיב תיטנגה
 

 ךכ .ץומיאה וצ ןתמ תעב אלו ץומיאה וצ רחאל ויהש םיעוריאל תוסחייתמ שקבמה לש ויתונעט .47

 :םיאבה םירבדה תא ןייצמ אוה ,ףסה לע קוליסל השקבל שקבמה תבושתל 16 ףיעסב ,לשמל
 

 לע ךילשהל ידכ השקבב תטרופמה םימכסהה תכרעמב ןיא"

 הרוצב רפה רשא הז אוה ,שקבמה יכ ןעטי בישמה ]...[ ןנד העיבתה

 לע בישמה דגנכ אווש תנולת שיגה רשאכ ,תורוהה םכסה תא הטוב

 םיניטקה תבוטמ הטוב תומלעתה ךות תאזו ,תוניטקב תינימ העיגפ

 יריקסתל תויטנבלר לכ ןיא .]...[ וישעמ תוכלשהל םייניע תמיצעו

 הב ןמז תדוקנב ונכוה ולא םיריקסת ירהש ,ןנד העיבתלו ץומיאה
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 וידחי םיסיוגמ ויהו ץומיאה ךילהת תא רשאל ושקיב םידדצה

 לכי אלו )בישמה אל םגו( ש"מהיב עדי אל וז הדוקנב .וז הרטמל

 ,םיניטקה תבוטמ םלעתהב ,גהנ הב הרוצב גהני שקבמה יכ תעדל

 טמשנ וב ןפואב ,רצונש יתחפשמה םקרמב השונא העיגפ ךות

 )ופסוה – וקב תושגדהה( ".ונתינש ץומיאה יווצ תחת סיסבה

 

 וצ ןתמ תעב םירבדה תא ןוחבל השירדה תא 19 ףיעסב עבק קקוחמה .וז הדמע לבקל ידיב ןיא .48

 .ךכ לע םידיעמ ליעל ונייוצש םיריקסתהו החפשמה הקדבנ ץומיאה וצ ןתמ תעב .ץומיאה

 ויה אל תוביסנה יכ ןועטל םג ןתינ אל .וצה ןתינש תעב ויה אל שקבמה ןעוט ןהל תוביסנה

 רשק אלל תפתושמ תורוה החכוה וצה ןתמ תעב .ןתינ וצהש רחאל ולח תוביסנהו ראמ תועודי

 .וצה ןתינ ךכל םאתהבו יטנגה ןעטמל

 

 'בכ הנייצ ]ובנב םסרופ[ 10-06-8458 )'יח( צ"מאב ריגב לש ץומיא לוטיבל השקב תרגסמב .49

 רובע הרוהכ דקפית ץמאמה רשאכ טרפבו ץומיא לוטיבל ךילה לש ותוגירח תא ןולא תטפושה

 :ץמואמה
 

 וצ לטובי ,םירידנו םיגירח םירקמב קר ,ץומיא וצ ןתינשמ ,רומאכ"

 לוטיב ןיב הייארב לדבה לכ ןיא .ותומדקל בצמה רזחויו ץומיאה

  .רחא ץומיא לוטיב ןיבל בורק ידי לע ץומיא

 

 תוחדל טפשמה יתב םיטונ ,בורק ידי לע ץומיאב רבודמ רשאכ םג

 דקפית ץמאמה רשאכ ,רומא התעמ .ץומיאה וצ לוטיבל תושקבה

 ביטמ םלעתהל ןיא ,ןיאושינה תפוקתב ,ץמואמה רובע הרוהכ

 יסחי – ץמואמה ןיבל ץמאמה ןיב ומקרנש םיירוהה םיסחיה

 תליחתב ץמואש ןיטק ךישממ ןישוריגה רחאל םג ;'דלי-הרוה'

 היואר ונכ לע ץומיאה וצ תראשה .ויבאכ ץמאמב תוארל ןיאושינה

 םימי'ב ומקרנ רשא תורוהה יסחי תא הנמאנ תפקשמ התויהב איה

 םא םע םהיסחי רשאכ ,'םיער םימי'ב םג םימייקו םירירשו 'םיבוט

 )הפסוה – וקב השגדהה( ".]...[ ןוטרש לע ולע ץמואמה

 

 ףיעס ,)16/1/2010( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 10-06-8458 )'יח( צ"מא :ואר

 .ןולא תטפושה 'בכ לש הניד קספל 19

 
 .ץומיא יווצ לוטיב לש םירקמה םוצמצב תכמות דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאה תונשרפ םג .50

 ול היהתו ,ותדיל רחאל דימ םשריי דליה" :עבוק דליה תויוכזל תימואלניבה הנמאל 7 ףיעס

 וירוה תא ריכהל תוכזה רשפאה לככו ,תוחרזא שוכרל תוכזה ,םשב ארקיהל תוכזה ותדילמ

 ]ובנב םסרופ[ םירחאו 'ה 'נ 'חאו 'נ 11-03-24955 ש"מע :ב םג ואר ."םדי לע לפוטמ תויהלו

 .ןידה קספל 65 ףיעס )28/8/12(
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 לש ותוכז תא דבכל ןמצע לע תולבקמ תורבחה תונידמה" :עבוק דליה תויוכזל הנמאל 8 ףיעס .51

 אלל תאזו ,קוחב רכומכ החפשמ ירשקו םש ,ותוחרזא תוברל ,ותוהז לע רומשלו דליה

 ."ןידכ אלש תוברעתה
 

 .דחוימב םיגירחו םידחוימ םירקמב קר ןתינ הקיספה יפ לע ןהו קוחה יפ לע ןה ץומיא וצ לוטיב .52

 ףתושמ יתחפשמ ןונכת ךותמ םלועל ועיגה םיניטקה יכ תולעמ םיניטקה לש םהייח תוביסנ

 .םידדצה ינש ידי לע התיה ךוסכסה ץורפ דע םתלידגו םהישרוש ,םיניטקה לש םתוהז .ןווכמו

 יטנג ןעטמ םג םיאשונ םיניטקה .םידדצה ינשל ףתושמה החפשמ םש םויה םג םיאשונ םיניטקה

 רחאלו ריקסת תלבק רחאל םיניטקה לכ יפלכ רדסוה םידדצה לש תורוהה דמעמ .ףתושמ

 .יגולויב אלה הרוהל יגולויבה הרוהה ןיב לדבה הב ןיאש תפתושמ תורוהמ תומשרתה
 

 .םהייח תיירוטסיה יהוז .תנווכמו תעדומ תיתחפשמ תיגוז הטלחהמ קלחכ םלועל ואב םיניטקה .53

 וז הירוטסיה תוחמל ןתינ דציכ קומינ השגוהש תירקיעה השקבב יתאצמ אל .םהישרוש ולא

 .ולא םישרושו
 

 תוחפשמ םוחת תלהנמ אלרוב ילט ר"ד ידי לע שגוה רשא דליה ןעמל תורישה לש הדמע ריינב .54

 לש תועמשמל תסחייתמ איה )החוור ש"מעוי כ"ב תבוגתל ףרוצ( דליה ןעמל תורישב תושדח

 רובע ךכל תועמשמהו םלועל םיניטקה תאבה רופיס טביהב ץומיא לוטיבל השקבל תורתעיה

 :םהייחמ םהל הרוכזה וז םג םיניטקה לש תואיצמה יוניש ידכ דע םיניטקה
 

 םע רשקה תא לטבמ קר אל ץומיא לוטיב םיבר םיבצמב ,דועו תאז"

 םג אלא ,םיפסונ ,תבחרומו תיניערג ,החפשמ ינבו ינשה הרוהה

 ,םהישרוש לאו םתדיל רופיס תא ריכהל םיניטק לש םתוכזב עגופ

 לוטיב םצעב ;םייגולויב וא/ו םייטנג םישרוש לע רבודמ אלש םגה

 לש םיימוימויה םהייחמ קר אל ינשה הרוהה תקיחמו ץומיאה

 שממ לש ששח םייק ,םיימשרה םהימושירמ םג אלא םיניטקה

 םירקמב דחוימב ,םלועל םתאבה רופיסמ קלח םג תא קחמיש

 ,גוזה ינב ינש לש תפתושמ הנווכ ךותמ םלועל אב דליה םהבש

 ןפואבו יביטנרטלא הדלוה רופיס רוציי לוטיבה תא שקבמה רשאכ

 ,םיניטקה לש םהיתונורכיזמ םג ינשה הרוהה תקיחמ תא קזחי הז

 ".םירכוזו םיריכמ םידליהש יפכ תואיצמה תא הנשמה הזכ
 

 .םידליה ןיבל םידדצה ןיב תוסחייתהב לדבה היה אל החפשמה קוריפו יגוזה ךוסכסה ץורפ דע .55

 םידליה תשולש לכל וסחייתה םידדצה ינש .תופדעה ויה אלו םילדבה ויה אלו תודמעמ ויה אל

 לטות השירפה תעב יגוזה ךוסכסה לשב יכ םוקמ ןיא .ןיינעו רבד לכל םיפתושמה םהידליכ

 םכסהב םמצע םידדצהש העש תאז .עירכמל יטנגה ןעטמה ךופהי עתפלו קפסב תורוהה

 תיבמ ושקיבו עירכמ לקשמ יטנגה דמימל ונתנ אל – ץומיאה יכילהבו ,וגהנ וב ןפואב ,תורוהה

 .םהמ ימ לש יטנגה ןעטמב לדבה אלל םהידלי םניה םידליה תשולש לכ יכ עובקל טפשמה
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 .םידליה יפלכ םידדצהמ ימ לש ותורוה ןיב הנחבה ןיא םלשנו םת ץומיאה ךילהש העש .56

 וירחא רורגיו ,תורוהה תא עירכיש אוה יטנגה ןעטמה הדירפ תעב תעכ יכ שקבמה לש ותשקב

 תחת תרתוח איהו טפשמה יתב תקיספב ערו חא הל ןיא ,יטנג אלה הרוהה תורוה לוטיב תא

 .ויתונורקעו ץומיאה ךילה לש ויתודוסי
 

 רב טפושה 'בכ ירבח ןד )18/9/2020( ]ובנב םסרופ[ .א.ב.א 'נ .א.ב.ל 18-07-46939 א"ת ש"מתב .57

 וצ ןתמ רחאל ולחש םיעוריאל סחיב ןייצמ אוה .יתקיספ תורוה וצ לוטיבל השקבב ףסוי

 ןתינ ןהלשב תוביסנה תא אלו ,ירוה-יתחפשמה רבשמה תא םיפקשמ םה יכ יתקיספה תורוהה

 םג םיפי םירבדה .תורוהה וצ לוטיב יבגל םהב בשחתהל ןיא ןכ לעו ,יתקיספה תורוהה וצ

  :ונניינעל
 

 לוטיבל עגונב ,שממ לש תיתייאר תוקפנ ןיא הרומאה תולהנתהל"

 רתוי ירוה-יתחפשמה רבשמה תא תפקשמ איהש רחאמ ,תורוהה וצ

 תשקבתמה הנקסמה ]...[ .תמא ןמזב תוירוהה תוביסנה תא רשאמ

 ינשל עגונב תעבתנה םע תפתושמ תורוהב הצפח תעבותהש ,איה

 ןמזב התעד דמוא תא תופקשמ וניא םויהד תעבותה תונעט .םידליה

 הדירפ רחאל םויה היתובשחמ לש דבעידב הכלשה אלא ,תמא

 ...תורוהה וצ לוטיבל תעבותה תנעט ןיד ,ךכשמ .תעבתנהמ הבואכ

 ".תוחדיהל

 

 27 ,26 םיפיעס ,)18/9/2020( ]ובנב םסרופ[ .א.ב.א 'נ .א.ב.ל 18-07-46939 א"ת ש"מת :ואר

 .ןידה קספל
 

 רקיע יכ הלעמ ףסה לע קוליסל השקבל ותבושתב ןכו שקבמה שיגהש תירקיעה השקבב ןויע .58

 םייטפשמה םיכילהב ןכו ,בישמה ןיבל וניבש הרוכעה םיסחיה תכרעמב הניה ותודקמתה

 םגו ,גוזה ינב תדירפ .ץומיאה וצ ןתמ רחאל םלוכ ויהש םהיניב םילהנתמה םיברהו םיכובסה

 .םידלי ץומיא קוחל 19 ףיעס יפ לע לוטיבל הליע הנניא ,הובג טקילפנוקב הוולמ איה םא

 תיטפשמ ומיע ררוג ונניא תויגוזה קוריפ .תורוה רשק עבקו ריכה ,רצי ץומיאה וצ יכ ,שגדוי .59

 .תורוהה לוטיב/קוריפ תא

 

 וצ ןתמ תעב תומייק ויה אל וא תועודי ויה אלש תוביסנ ויה יכ הנעטה לבקל םוקמ ןיא ןכ לע .60

 .ץומיאה
 

 ץומיאה תא לטבי טפשמה תיב יכ יואר םאה
 

 היוצר תיטפשמ תוינידמ לש תיביטקייבוא העיבק בלשמ אוהו "יואר" חנומב טקונ הז יאנת .61

 .תיפיצפסה החפשמה תוביסנ תניחב יבגל תיביטקייבוס העיבקו
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 יאב םיכמות יביטקייבוסה לוקישה םגו יביטקייבואה לוקישה םג יכ הרובס ינא ונניינעב .62

 .השקבל תורתעיה
 

 השקבב טפשמה תיב ןד ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ינומלא 725/83 )'צנ( מ"הב ןיד קספב .63

 ץומיאל השקבה יכ ןייצמו השקבה תא החוד טפשמה תיב .בא ידי לע השגוהש ץומיא לוטיבל

 תניחבמ יואר הז ןיאו שקבמה ןיבל ןיטקה ןיב רצונש לעופב ירוה רשק סיסב לע רבעב השגוה

 :הצפח שפנב שקבתהש וצ ןתינש רחאל לוטיב לש בצמ רשפאל תיטפשמ תוינידמ
 

 םיקודהו םימח תושגרמ אצוי לעופכ ,יעבט ךילהת היה הז ]...["

 ויבא תא שקבמב האר ןיטקה יכו ,ןיטקה ןיבל שקבמה ןיב וררשש

  .וצומיא ינפל דוע ,רבד לכל

 

 אלש ונייהד ,תירקיעה איהו ,שקבמה לש תישילשה ותנעטל רשאבו

 רוכינ היה דימת יכו ,ןיטקל ישגר רשק לכ םויכ ול ןיאו ,ול היה

 וניאו שקבמב האר אל ןיטקה םג יכו ,ונבכ והאר אל םלועמו םהיניב

  .םיקלח ינשל וז הנעט קלחל שי – ויבא תא םויכ וב האור

 

 םיררושה םישקהו םירמה םיסחיהמ האצותכ יכ חינהל ןכומ ינא

 ןיא ,ןברוק םהל לפנ ןיטקה רשאו ,ןישוריגה תובקעב גוזה ינב ןיב

 ינא .רבעב ול התיהש יפכ ןיטקל הבהא התוא םויכ שקבמה בלב

 ןיבל וניב םירוכע םיסחי םתואמ האצותכ יכ ,תאז ףא חינהל ןכומ

 .ןיטקה לש וצמאמ ויבא תויהל רתוי הצור אוה ןיא ,ןיטקה םא

 םרטב םג יכ ,שקבמה לש ותנעט תא לכו לכמ החוד ינא ךדיאמ

 יכו ןיטקה ןיבל וניב רוכינ היה דימת ,ןיטקה םא םע ויסחי ורכענ

 שפנב שקבמה שיגה ץומיאל ותשקב תא ]...[ .ונבכ םלועמ והאר אל

  .םילוספ םילוקיש וא םיצוליא לכ אללו הצפח

 

]...[  

 

 הצור .בושו ךולה ותוא םיקרוזש קחשמ רודכ וניא ץמואש דלי

 בשחתהל ילבמ וילע רתוומ – הצור ,וצמאל שקבמ – ץמאמה

 השרי ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר ]...[ .ךכמ תועבונה תואצותב

 תוארמ תוביסנה לכ רשאכ קר תאז השעיו ,תאז תושעל טפשמה תיב

 )ופסוה – וקב תושגדהה( ".תאז הקידצמ דליה תבוטש

 

 265 )3( ד"משתה מ"פ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינומלא  725/83 )תרצנ יזוחמ( מ"ה :ואר

)1984(, 265, 270-271.  
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 לש גוז ינב לש יוצרהו יוצמה יטפשמה  םדמעמ :םירז וא םירוה" ,רקהו תגירפ רכלב :םג ואר

 .22 'מע ,5 )א"עשת( מ ,םיטפשמ ,"םירוה

 

 ודלונ יכ הניה םיניטקה לש םייחה תירוטסיה יכ הדבועה םע דדומתה אל שקבמה ונניינעב .64

 .םתחפשמ וזו ינשה לש דחא םיחא םה יכ ,םהירוה הניה בישמהו שקבמה הבש החפשמל

 .וז םתחפשמל םתדלוהל תפתושמ הנווכ םעו המוזי ,תננכותמ החפשמל ודלונ םיניטקה

 סחייתה אל שקבמה .ליעל ןייוצש יפכ ךכ לע םידיעמ ץומיאה יקיתב ושגוהש םיריקסתה

 .ולטבל הז בצמב יואר הז םאהו ףתושמ ןוצרבו המכסהב ןתינ ץומיאה וצש תועמשמל

 

 תזרכהל השקב ןיבו ץומיאה וצ לוטיבל השקב ןיב הנחבהה לע החוכנ דמע אל שקבמה ,ףסונב .65

 .בישמה יפלכ ץומיא ירב םיניטקה
 

 תא לולשל ידכ םהב שי ומעטלש וצה ןתמ רחאל ויהש םיעוריאל םיסחייתמ שקבמה לש וינועיט .66

 יתש בוליש ןכ לע .ותורוה לוטיבל בישמה לש ובוריס תא ףיסוהל שי ךכל .בישמה לש ותורוה

 םימיאתמ ,ץומיאה וצ לוטיבל ץמאמה הרוהה בוריסו וצה ןתמ רחאל םיעוריא :הלא תוביסנ

 תזרכה" וניינעש םידלי ץומיא קוחל )א(13 ףיעס יפ לע םישרדנה םיאנתל תיטפשמ הניחבמ רתוי

 ."ץומיא-רבכ דלי
 

 הלשממל יטפשמה ץעויה רשאכו הרוה תמכסה ןיאב ,םידלי ץומיא קוחל )א(13 ףיעס יפ לע .67

 רב דלי תזרכה לע תורוהל יאשר טפשמה תיב , ףיעסב םיטרופמה םיאנתה םימייקתמ יכ רובס

 לע תורוהל ןתינ םהמ דחא םייקתהבש םיאנת 8 םיטרופמ ףיעסב .וירוהמ דחא יפלכ ץומיא

 לוטיבל תופירחב דגנתמ בישמה ונניינעב .)םהינש וא( וירוהמ דחא יפלכ ץומיא רבכ ןיטק תזרכה

 לש םתוכז לע ןכו םיניטקה םע רשקל ותוכז לע קבאנ םיליבקמה םייטפשמה םיכילהבו ץומיאה

 ןיא יכ רובס הלשממל יטפשמה ץעויה יכ תקולחמ םג ןיא .םמצע ןיבל םניב רשקל םיניטקה

  .השקבה תשגהל הליע

 

 ירב םיניטקה לע זירכהל םיאנתה םימייקתמ אל םידלי ץומיא קוחל 13 ףיעס יפ לע םג ,ןכ לע

 .בישמה יפלכ ץומיא

 

 יגולויב אלה גוזה ןבל ץומיא וצ ןתינש העש םוקמ שי םאה איה הז ךילהמ הלועה תפסונ היגוס .68

 ףיעסל םאתהב וצה לוטיבל ץומיאה קוח יפ לע םישרדנה םיאנתה םע לקהל ודרפנ םידדצהו

 .הלילשב איה ךכל הבושתה יכ הרובס ינא .19
 

 קלחכ שארמ יטפשמ יתחפשמ ןונכתב היה רבודמ רשאכ טרפבו םלשוה ץומיאהש העש .69

 לש ודלי לש רבד לכל הרוהל םידדצהמ דחא לכ ךפה – ריקסת ןתינש רחאלו החפשמ תמקהמ

 תולק רתיב רשפאלו "תורוה יגרדמ" רשפאל םוקמ ןיא ץומיאה םלשוהש תע התואמ .ינשה

 םידליה תא – ףתושמ יתחפשמ ןונכתמ קלחכ – ץמיא גוזה ןב ובש תוביסנב ץומיא לוטיב

 .הרוה אוה הרוה אוה הרוה :וילאמ רורבה רמאיי .ינשה גוזה ןבל ודלונש
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 ןיא .יטנגה לוקישל הרוכב ונתנ אל םלועל םיניטקה תאבהל יתחפשמה ןונכתב םמצע םידדצה .70

 .עירכמה לוקישה תויהל יטנגה לוקישה רוזחי רבשמה לשבו הדירפה תעב אקווד יכ םוקמ
 

 תנייצמ )16/1/2010( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 10-06-8458 )'יח( צ"מאב .71

 שי ,ץומיאה םלשוהש העש יכ הדבועהו ץומיאה תויפוס לש תובישחה תא ןולא תטפושה 'בכ

 :ולוטיבב בר ישוק
 

 ,ללכ ךרדב ,רצויו ותוהמב יפוס אוה ץומיאש איה אצומה תדוקנ"

 תוטיש תומייק .ונממ תגסל ןיאש ץמואמה לש ודמעמב יוניש

 תועבוקו ץומיא חוכמ תורוהו תיעבט תורוה ןיטולחל תוושמה טפשמ

 ינולפ 667/91 אשב 104/90 א"ע האר .לוטיבל תונתינ ןניא וז ומכ וזש

 ".309 ,302 'מע ,)3(המ י"דפ ,ש"מעויה 'נ

 

 ףיעס ,)16/1/2010(  ]ובנב םסרופ[הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 10-06-8458 )'יח( צ"מא :ואר

 .ןולא תטפושה 'בכ לש הניד קספל 16

 
 הריתעה יבגל ,ףסוי רב טפושה 'בכ ןייצמ ]ובנב םסרופ[ 18-07-46939 )א"ת( ש"מתב ןידה קספב .72

 ,יתקיספ תורוה וצ לוטיבב םיכילהב לקהל שי יכ הנעט הנעטנ רשאכ יתקיספ תורוה וצ לוטיבל

 :תורוה לש תונוש תוגרד תריציל םוקמ ןיא יכ
 

 ,תורוה לש תונוש תוגרד ןנשיש ,איה וז הנעט לש התלבק תועמשמ"

 תעמ ,ךכיפל ]...[ .הקיספב הזיחא הל ןיאו הל םיכסמ ינניאש הדמע

 תורוה לכל התוהמב ההז תורוה ןנוכמ אוה ,יתקיספ תורוה וצ ןתינש

 תורוהל סחייתהל ,איהש הניחב לכמ ,םוקמ ןיא ,אליממ .תרחא

 ".התוחנ הגרדמ תורוהכ תיתקיספ

 

 קספל 29 ףיעס ,)18/9/2020( ]ובנב םסרופ[ .א.ב.א 'נ .א.ב.ל 18-07-46939 א"ת ש"מת :ואר

 .ןידה

 

 ]ובנב םסרופ[ םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב תרגסמב .73

 :ילארשיה ןידה יפל תורוה דמעמ תיינקהל םיכרדה תא ןוילעה טפשמה תיב עבק )1/4/2015(
 

 םהמו הרוה והימ ודוסיב שרופמ ןפואב רידגמ וניא ילארשיה קוחה"

 ןידה םויהל ןוכנ ,יתעדל .הזככ םדאב ריכהל תנמ לע םינוירטירקה

 םימילשמו םייפולח םינדא העברא סיסב לע תורוהב ריכמ ילארשיה

 ףקותמ ,ירק( הקיזל הקיזו ץומיא ,תיגולויזיפ הקיז ,תיטנג הקיז –

 ".)תיטנגה הקיזה תלעב וא לעב םע תויגוז רשק
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 )1/4/2015( ]ובנב םסרופ[ םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב :ואר

  .לדנה טפושה 'בכ לש וניד קספל 7 הקסיפ
 

 םדאה דובכ תבילב תדמוע תורוהל תוכזה יכ טפשמה תיב שיגדמ ]ובנב םסרופ[ 1118/14 מ"עבב .74

 ]ובנב םסרופ[ םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 מ"עב :ואר .ותוריחו

 .רצלמ טפושה 'בכ לש וניד קספל 5 ףיעס ,לדנה טפושה 'בכ לש וניד קספל 23 הקסיפ )1/4/2015(

 – תורוה לטבלו לולשל תשקבמה העיגפ טרפבו – םדא לש תורוהב העיגפ לכ איה ךכמ תרזגנה

 םירימחמה םיאנתה תא ףיסוהל שי ךכל .דבלב םיגירח םירקמבו הרושמב תושעיהל תבייח

 .ץומיאה קוחב ועבקנ רשא

 

 םייחה לכל רשק אוה תורוהה רשקש תנייצמ איה תגירפ רכלב 'פורפ תדמולמה לש הרמאמב .75

 :האיצי ונממ ןיאש
 

 no( האיצי תלוכי ונממ ןיאש רשקכ תורפסב ראות תורוהה רשק"

exit( םירוהה ייח לכ ךשמל )טרגרמ לש העודיה ףנכה תרמאכ 

 םניא הלא םירואית םלוא .)parenthood is for life :ר'צאת

 לפטל תפתושמה הבוחה .דליו הרוה לכ ןיבש יכנאה רשקל םילבגומ

 יקפואה רשקה סיסבב תדמועה איה םתחוורל גואדלו םידליב

 ,יגוזה רשקל דוגינב .םירוהה ינש ןיב תרצוי תפתושמה תורוההש

 תורוהה רשק ,יקנו לק קוריפ לש היגולואידיאה ידי לע םויכ טלשנה

 ".הרתהל ןתינ וניא ףתושמה

 

 םיילכלכה םיסחיה תרדסהל תיטפשמ תרגסמ – תפתושמ תורוהל תויגוזמ" תגירפ רכלב :ואר

  .848 ,847 'מע ,821 ,ב"עשת ,ט"י ,םיקסעו טפשמ  ,"ףתושמב םירוה ןיב

 

 תאו ץומיא לוטיבל תיתרוקיבה השיגה תא השיגדמ איה תגירפ רכלב 'פורפ לש ףסונ רמאמב

 :"םייחל" תורוהה רומיש תובישח

 

“In order to restore the meaning of parenthood as an 

enduring commitment and to maintain the important 

expressive function of parental status […] at-birth 

parentage determination should be understood as an 

‘all-or-nothing’ status, conferring upon legal parents all 

the duties, responsibilities, privileges, and rights 

associated with parenthood. […]  
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The same is true with attaining parenthood through 

adoption. In the case of adoption, conveying an 

unequivocal message of parenthood as an enduring 

relationship is especially important given the troubling 

doctrine of adoption annulment.” 

 

A. Blecher Prigat “Conceiving Parents” Harvard Journal of Law & Gender, Vol. 

41, 120, 134-135. 
 

 תא תוחנהל םיכירצ רשא םילוקישה דחא יכ ןייצמ אוה ץישפיל 'פורפ דמולמה לש ורמאמב םג .76

 :הרזח הנממ ןיאש תובייוחמ אטבל ךירצ תורוהה דסומ יכ אוה תורוהה יניד
 

 יתלב תובייוחמ אטבמה דסומכ תורוהה תא בצעל ןוצרה אוה"

 אלא תיגולויב תורוהל רשקהב קר אל בושח הז סותא ]...[ ,הרידה

 ץומיאה לע תססובמה תורוהל רשקהב ,תאש רתיב וליפא ילואו ,םג

 טפשמה תועצמאב תונבל הסנמ הרבחה ותואש סותאה לעו ]...[

 אלה טביהה תשגדהל ]...[ רבד לכל הרוה אוה ץמאמ הרוה ויפל

 ןמ דחא םהבש םירקמב הבר תובישח תמייק תורוהה לש רידה

 ינשה הרוהה לש תורוהה דועב ,יגולויבה הרוהה אוה םירוהה

 .יגולויבה הרוהה ןיבל וניב יגוזה רשקה לע הליחתכלמ הססוב

 םא םג יכ ,רסמה תא עימטהל טפשמה לע הז גוסמ םירקמב

 ינפב תדמוע תורוהה ,יגוזה רעשה ךרד התיה תורוהל הסינכה

 .)ופסוה – וקב תושגדהה( ".קרפתה יגוזה רשקה םא םג ,המצע

 
 .)40,41 םידומע )א"פשת( אנ םיטפשמ ,"המכסהב תוהבא תלילש" ,ץישפיל 'פורפ :ואר(

 

 ליעל וטרופש יפכ םינושה םילוקישה םעו הז ןיינעב הקיספה תוארוה םע דדומתה אל שקבמה .77

 .ותשקבמ םילועה

 

 הרוהמ תוספורטופא ללוש תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 19 ןוקית ,ךכמ הריתי .78

 לש רתויב םישק םירקמב םג יכ ונדמלמ הז ןוקית .הרומח תילילפ הריבעב םשאוה וא עשרוהש

 ללשית קר אלא תורוהה לטובת וא ללשית יכ עבק אל קקוחמה תורומח תוילילפ תוריבע

 .תוספורטופאה
 

 תוינידמ תניחבמ .םיניטקה לש םהייחב ןמזה דמימל רושק שקבמה םלעתה ונממ ףסונ לוקיש .79

 היהי ןתינ ,ןמזה ףולחבו ץומיא וצ ןתינש רחאל ובש בצמ רשפאל ןיא היוצרו היואר תיטפשמ

 'בכ ."דלי ןמז" תניחבמ תועמשמה ןובשחב חקליתש אלל יטפשמה בצמה תא תונשל תולקב
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 הניחב סיסבבש םיישקהו םילוקישה תא שיגדה ,תורחא תוביסנב ץומיא ךילהב ןדש קרב אישנה

 :ןמזה ףולח םע ןיטק לש ובצמ לש יונישו
 

 יא ,ץומיא תארקל דעצ טקננו הליע לש המויק ונמזב חכוהשמ"

 הרוחס וניא אוה' .ןיטקה םע םייתניב הרקש הממ םלעתהל רשפא

 ץעויה 7015/94 א"נדב רגמש אישנה( 'ןסחמל ןסחממ תלטלוטמה

 טפושה ירבד ,וושה .81 ,48 )1(נ ד"פ ,תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 ידכ ,ומצעלשכ ,תוביסנה יונישב ןיא ךא ]...[ .)115 'מעב ,םש ,ןישח

 הזרכהה תובקעב השעש תאו ץומיאה תליע תא ערפמל דימת קוחמל

 ,'חאו ופי-ביבא-לת תיריע 'נ תינולפ 680/77 א"ע הוושה( המכסההו

 )הפסוה – וקב השגדהה( ".)399 ,293 )3(בל ד"פ

 
 ]ובנב םסרופ[ ,יגולויבה באה 'נ ןיטקה ץומיאל םידעוימה ינולפו תינולפ 6930/04 מ"עב :ואר

 .)22/8/2004( קרב אישנה לש וניד קספל 30 ףיעס

 

 תעיבק םעו ירוביצה סרטניאהו רוביצה תנקת תניחבמ םילוקישה םע דדומתה אל שקבמה .80

 .תורוה יגרדמ תריציל תורשפאה תלילשו תורוהה תריצי ןפוא יבגל הקיספה

 

 דלי ןיב רתויב השק הדירפ הניה םא םג ,הדירפ לשב תורוה תלילשל הנוש ןוידל םוקמ ןיא .81

 תדירפל רושקה ןוירטירק ללוכ וניא ץומיאה קוח םניחל אל .ויבאו ומאל דלונש דליל ץמואש

 .םידדצה
 

 .ץומיאה תא לטבי טפשמה תיב יכ יואר יכ הנעטה לבקל םוקמ ןיא ןכ לע .82
 

 ץומיאה לוטיב תא תבייחמ ץמואמה תבוט םאה

 

 םג ןכל .ץומיאה לוטיב תא תבייחמ – עירכמ לוקישכו – םיניטקה תבוט שקבמה תנעטל .83

 תא ןוחבלו החמומ תונמל שיו ףסה לע העיבתה קוליס לע תורוהל ןיא שקבמה לש ותטישל

 .ץומיאה לוטיבב םיניטקה תבוט

 

 ץמואמה תבוט תניחב יאנת ןיב סחיה תא ןייצמ ]ובנב םסרופ[ 725/83 מ"הב לולהב אישנה 'בכ .84

 :ץומיאה וצ תא לטבל יואר םא ןחוב טפשמה תיב ובש םדוקה יאנתה ןיבל
 

 דליה תבוט יכ אצמי טפשמה תיבש הרקמ ןיימדל השק ]...["

 וא ,ןכ תושעל יוארה ןמ הז ןיא תאז לכבו ץומיאה וצ לוטיב תבייחמ

 ןמ תאז לכבו ץומיאה וצ לוטיב תבייחמ הניא דליה תבוטש ,ךפיהל

 דחא םה םידומצ ולא םיאנת ינשש ,איה יתנקסמ .ולטבל יוארה

 יוארה ןמ יזא ,ץומיאה וצ לוטיב תבייחמ דליה תבוט םאו ינשל
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 יזא ,ץומיאה וצ לוטיב תבייחמ הניא דליה תבוט םא .ךפיהלו ולטבל

 ויפ לע יטננימודה ןחבמה ,רחא ןושל .ולטבל יוארה ןמ הז ןיא

 תבוט' ןחבמ וניה ץומיאה וצ לש ולוטיב יא וא ולוטיב תלאש תדדמנ

 ".'דליה

 

 265 )3(ד"משתה מ"פ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינומלא  725/83 )תרצנ יזוחמ( מ"ה :ואר

)1984(, 265, 272. 

 

 תוחפשמ םוחת תלהנמ ,אלרוב ילט ר"ד ידי לע שגוה רשא דליה ןעמל תורישה לש הדמע ריינב .85

 תובייוחמהש ךכל תסחייתמ איה )החוור ש"מעוי כ"ב תבוגתל ףרוצ( דליה ןעמל תורישב תושדח

 לש םתבוט וז ןיא יכו ,תיגוזה םיסחיה תכרעמ לש המויס תעב המת הניא תירוהה תוירחאהו

 םהב טקילפנוק יבצמב םג םירוהה תדירפ תעב םירוההמ דחא םע ירוהה רשקה קותינל םיניטק

 :ירוהה ךוסכסה לשב רשקה קתונ
 

 תכרעמ לש המויס תעב המת הניא םירוהה תוירחאהו תובייוחמה"

 המת הניאו ךוסכס תעב וא ישוק תעב המת הניא ,תיגוזה םיסחיה

 .הרוהה םע רשקב תויהל דלי ברסמ םהב םיינוציק םיבצמב םג

 סיסבב תדמועו הרבחה תודוסימ תחא איה וז תוירחאו תובייוחמ

 הניא וז תיסיסב תוירחאו תובייוחמ .תשרדנה תירוהה תולהנתהה

 הרושק םלוא ,החפשמה הנבמ וא גוסל ,תורוהה ןוניכ ןפואל הרושק

 לעו םהילע הנגהבו םיניטק לש םתבוטב רורבו רישי ןפואב

  .םהיתויוכז

 

 הלאשה הנניא רומאכ רשא ,םיניטקה תבוט תלאשל עגונה לכב

 ןתינ ,ץומיא לוטיבל תושקבב טפשמה תיב ינפב תדמועה הדיחיה

 הביתכל םאתהב ,דליה ןעמל תורישה תסיפתל םאתהב יכ ןייצל

 לש םתבוט ,דליה תויוכזל ם"ואה תנמאל םאתהב ףאו אשונב הבחר

 םא אלאו םהירוה םע ףוצרו ביצי ,עובק רשקו תורכיהל איה םידלי

 םהירוהמ דחא יכ םתבוט וז ןיא ,םנוחטבו םמולש לש ןכסמ הז רשק

 החפשמה ינב ןיבל םניבו ינשה הרוהה ןיבל םניב רשקה תא קתני

 וב ריכמה דליל ותובייוחמ תא לטבל רחבי וא ,תבחרומהו תיניערגה

 )ופסוה – וקב תושגדהה( ".ןיינעו רבד לכל והרוהכ

 

 תואחאה רשק רואלו ,הז קית תוביסנב םיניטקה תבוט תייגוסל םג הסחייתה אלרוב ר"ד .86

 :םהיניב
 

 םילולע היתואצותש ץומיא לוטיבל השקבב רבודמ וב ,ןנד הרקמב"

 הניטקה ןיבל XXX-ו XX םיניטקה ןיב רשקה קותינ םג תויהל
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XXX, יטנגה טביהב ןה( ןיינעו רבד לכל םיחא םניה רשא םיניטק, 

 טביהב ןהו תיציב תמרות התואל יטנג רשק םיקלוח םתויהב

 דעו XXX לש התדיל ןימל וידחי ולדג יכ הדבועה חכונל ,ישגרה

 תואחא ירשקל םתוכזב העיגפ לוטיבה הווהי ,)םהירוה ןיב הדירפל

  .םתבוטל דוגינב דומעיו

 

]...[  

 

 תשולש ,רומאכ דליה ןעמל תורישה ריקסת יפ לעש ךכ ,ןנד הרקמב

 – םהירוה ינש לש םתנווכו םנוצר ךותמ םלועל ואב םיניטקה

 ושמיש םהינש םנוירה תא וויל םהינש ,םתדיל תא וננכת םהינש

 יכ חיטבהל דחי ולעפ םהינשו ךליאו םתדיל עגרמ לעופב םהירוהכ

 םידליה לש םייחה תואיצמ ןיב המילה היהת יכו רכות םתורוה

  .תימשרהו תיטפשמה תואיצמהו

 

 יכ הנכס ,הז יפיצפס הרקמב ,םייק םאה תעדל רומאכ יתלוכיב ןיא

 ינשה הרוהה תא קוחמל ןוצרה םצע ךא ,םידדצהמ ימ לעפי ךכ

 הנבייש ביטרנב םג עצבתת 'הקיחמ'הש שממ לש ששח הלעמ

 תואיצמה יונישל לעפיש ןפואב םלועל םתעגה ןפואל סחיב םידליל

 )ופסוה – וקב תושגדהה( ".םהל תרכומ התיהש יפכ

 

 תיב הרוה םירושקה םיכילהב יכ הלוע ,ופריצ םמצע םידדצהש םיכמסמה יפ לע ונניינעב .87

 הניטקה ןיבו ,םיניטקה ןיבל בישמה ןיב ומויקו רשקה שודיחל ילופיט ךילה לע טפשמה

 םירושקה םיכילהב טפשמה תיב תוטלחהל תדגונו הליבקמ תפסונ הניחב ןכ לע .םימואתל

 .וב לופיטו רשקה שודיח לע הטלחהה תא ףוקעל ןויסינ השעמל הווהמ

 

 יכ ןעוט םהמ דחא לכ .םלש ןוכמ לש תעדה תווח תועמשמל הבחרהב וסחייתה םידדצה ינש .88

 ינש ונייוצ םלש ןוכמ תעד תווחב .םיניטקה תבוט יבגל הז ךילהב ותדמעב תכמות תעדה תווח

 ינש ןורתפו ,ץומיא לוטיבו תוחוכ תדרפה אוה ןושאר ןורתפ :םידדצה ןיב טקילפנוקל תונורתפ

 םלש ןוכמ לש תיפוסה הצלמהה םוי לש ופוסב .קימעמו ללוכ יתחפשמ לופיטו רשקה שודיח

 תוהש ירדסהו תפתושמ תרומשמ תעיבק ,הדרפה אלו ירוהה רשקב לופיטו רשקה שודיח התיה

 .יתחפשמ לופיט ךילהתל החפשמה תסינכו םיינויווש
 

 ינש ועצוה םנמא יכ )1-10 תורוש 5 'מע( 5/4/2021 םוימ ןוידב השיגדה החוור ש"מעויה כ"ב .89

 יכ םלש ןוכמ תעד תווחב ןייוצ אלו הפדעה ולביק אל םה םלוא ,םלש ןוכמ תעד תווחב תונורתפ

 לופיטו רשקה שודיח הניה תיפוסה הצלמהה ,ךכמ הריתי .ףדעומה ןורתפה אוה ץומיאה לוטיב

 תרחא הטלחה ןיאו רשקה שודיחל ךילה להנתמ דוע לכ יכ השיגדה החוור ש"מעויה כ"ב .וב

 .ץומיאה לוטיבל הליע םה רשקה רדעהו הדירפהש ןועטל ןתינ אל ,וזה תעב
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 םלש ןוכמ תעד תווחמ םג הלועו האולמב ילע תלבוקמ החוור ש"מעוי כ"ב לש וז התדמע .90

 .שרופמב
 

 תווחב תוצלמהה יכ עבקנו קפוא תטפושה 'בכ ינפב להנתמה ךילהב הנודנ םלש ןוכמ תעד תווח .91

 ויה ןכמ רחאל .ומייקתי םיניטקה ןיבו ירוהה רשקה שודיחל יתחפשמ ילופיט ךילה יבגל תעדה

 תוצלמהה םושייו תעדה תווחל םאתהב – םידדצה ידי לע ףרוצש המ יפל – םיבר םיכילה

 תעד תווחל םאתהב םיניטקה תבוטל הצלמהה יכ ןועטל שקבמה לוכי אל ןכ לע .תוילופיטה

 .תעבוקה היצפואכ ץומיאה לוטיב הניה םלש ןוכמ
 

 ןיא וב לופיטו רשקה שודיח םניינעש םייטפשמ םיכילה םילהנתמ רשאכ ימעטל ,ךכמ הריתי .92

 םצע תחת תרתוח ,ץומיא לוטיבל השקבה .ץומיאה לוטיבל םיכילהו ןויד ללכ רשפאל םוקמ

 שי ,ץומיאה לוטיבל השקבה תועצמאב השעמלו ליבקמב םילהנתמה םירחאה םיכילהה םויק

 .םלכסלו םילהנתמה םייטפשמה םיכילהה תא ףוקעל ןויסנ
 

 רשקה שודיח לע תוטלחה לש הרושב קפוא תטפושה 'בכ התרוה םיליבקמה םיכילהבו רחאמ .93

 תוטלחה לכסל תנמ לע הב שי הז ךילה תשגהש ירה ,ירוהה רשקבו החפשמב ללוכ לופיטו

 .םיניטקה תבוט תא תדגונ הביט םצעמו תוליבקמו תורחא תויטופיש
 

 יטנג ןעטמ םג םיקלוחה( םיניטקה תשולש ןיב תואחא ירשק םג םימייק ונניינעב ,ךכמ הריתי .94

 ץומיאה לוטיב לש תועמשמל סחייתה אל שקבמה רשא ,)יתחפשמה ישגרה רשקל רבעמ ףתושמ

 .םהיניב רשקל
 

 רשאכ טרפב יאחאה רשקל תדרפנ תועמשמ ןתילו ריכהל ךרוצה לע העיבצמ ןרפז ר"ד תדמולמה .95

 :ירוהה סרטניאה םע שגנתמ אוה
 

 ומויקב תשגדומ הרכה הביתכמ החפשמ יסחי לש תינכדע הנבה"

 הרכה םישרוד הלא .םמצע םיסחיב ירק ,ישגרה רשקה לש

 םה רשאכש ירב .יאחאה רשקהב םג ךכ .הל םיאכזו הקזח תיטפשמ

 ,םירוהה לש םיסרטניא םהיניב ,םירחא םיסרטניא םע םישגנתמ

 ןכ לעו ,םידליה םיאצמנ דקומב ,תאז םע .בכרומו שיגר ןוזיא שרדנ

 – םהיניב טבנש דחוימהו בורקה יתחפשמה רשקה – יאחאה רשקה

 ".תיטפשמ הנגהלו רומישל יאכז

 

  .47 'מע ,5 ,ט"עשת ,אמ ,טפשמ ינויע ,"טפשמב תויחאו םיחא" ,ןרפז .ר ר"ד :ואר

 

 קספל 104-80 םיפיעס ,)19/5/2016( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ תינולפ 12-10-28398 ש"מת :םג ואר

 .יטפשמה טביהב תואחא רשק יבגל יניד
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 'בכ תנייצמ ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 10/99 )א"ת( מ"ע תרגסמב רבכ .96

 לש החפשמה ירשק יכ ןכו ,תוכיישו תוהזל םיניטקה לש תדרפנה םתוכז תא יולטור תטפושה

 יסחי הרצי םייחה תואיצמ רשאכ יכ ןייוצ דוע .םתוהזבו יתוהמו בושח ביכרמ םניה םיניטקה

  .ותבוטו ןיטקה לש ותוהזמ קלחכ םהב ריכהל שי החפשמ יסחי םהש הברק

 

 2000-ס"שת )1(מ"פ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 10/99 )א"ת( א"מע :ואר

 .יולור תטפושה 'בכ לש הניד קספל 4.10 ףיעס ,)10/5/2001(

 

 םתוכיישו םהישרוש ,םיניטקה לש םתוהזמ קלח םניה םיניטקה תשולש ןיב תואחאה ירשק .97

 תוחמל שקבמה ץומיאה לוטיב .תיתחפשמהו תישגרה ,תישיאה םתוחתפתה ,תיתחפשמה

 תוטלחה תומייק רשאכ טרפב .וללה םיניטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע וניא הז רשק

 .ירוהה רשקל ףסונב יאחאה רשקה רומישל תושרופמ תויטופיש
 

 )17-10-25973 צ"מא( קפוא תטפושה 'בכ לש הניד קספ לע וכמתסהב שקבמה כ"ב יכ ןייוצי .98

 ןידה קספ יכ הנכדע החוור ש"מעוי כ"בש ףא לע .המכסהב ץומיא לוטיב רשוא וב ]ובנב םסרופ[

 הרקמל םג םיבייחמ ויקומינ יכ הנעט שקבמה חוכ תאב ,יזוחמב שגוהש רוערעב המכסהב לטוב

 השקבב רבודמ היה קפוא תטפושה 'בכ לש ןידה קספב יכ הדבועה םע תודדומתה התיה אל .הז

 אלל לעפ ףאו ףקותב דגנתמ ,וצומיא לטבל שקובמש ,בישמה ונניינעב יכו ,המכסהב תפתושמ

 .הניטקל םימואתה ןיבו םימואתה םע רשקה שודיחל תואיל
 

 ,החוורו עוצקמ ימרוג לש תיביסנטניא תוברועמ םע רשקה שודיחל םיכילה םילהנתמו רחאמ .99

 ץומיאה לוטיבו םיניטקה תבוט תא ןחבי רשא ףסונ החמומ יונימל הז ךילהב וזה תעב םוקמ ןיא

 .שקבמה שקבמש יפכ
 

 .ץומיאה לוטיב תא תבייחמ םיניטקה תבוט יכ הנעטה לבקל םוקמ ןיא ןכ לע .100
 

 םוכיס .ד

 

 הלוע ,ףסה לע ךילהה קוליסל השקבה ןכו ץומיאה לוטיבל השקבה לש הקימעמ הניחב רחאל .101

 ךשמהל אל ףאו ,ץומיאה קוחב םישרדנש םיאנתה לע הנוע הנניא ץומיא לוטיבל השקבה יכ

 .ףסה לע התקיחמל םוקמ שי ןכ לע .הב ןויד

 

 שקבמה ןיב תילאוטקילפנוקה םיסחיה תכרעמב קסוע ץומיאה לוטיבל השקבה לש הרקיע .102

 ץומיאה לוטיבב םיכילהה ךשמה .םהיניב םילהנתמה םיברה םייטפשמה םיכילההו בישמל

 ליבקמ ןוידל םוקמ ןיא ךכ לשב קרו ,רשקה שודיח יבגל םיליבקמה םיכילהה לכ תחת רתוח

 .לופכו
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 ךירצ רבדהש ירה הניטקלו בישמל םימואתה ןיב לעופב קותינה חכונ יכ שקבמה לש ותנעט .103

 .ץומיא לוטיבל הקיספבו קוחב םישרדנה םיאנתה לע הנוע הניא – ירוהה רשקה קותינל םורגל

 לוטיב תועצמאב תורוהה םויסל ליבוהל ידכ וב ןיא רומח ירוה רבשמ וליפאו תויגוזה םות

 .ץומיאה
 

 תורתעיה .םינושה תורוהה תריצי יגוס ןיב תונחבהו תורוה יגרדמ רוציל םוקמ ןיא – שגדוי .104

 וצ אוה ונניינעב ןתינש ץומיאה וצ יכ החנהה תא וכותב עילבמ םיכילהה ךשמה ףאו השקבל

 הניחבמ הזיחא לכ ןיא ךכל .ולוטיב תא תיטפשמ הניחבמ תולק רתיב רשפאל שיש ץומיא

 העש יכ הניה ,םיניטק לש םתבוטל טרפבו ,היואר תיטפשמ תוינידמ ,ךכמ הריתי .תיטפשמ

 לכב םיאנת םתואבו ההז היהי לטובת וב ןפואה ,ןידב ועבקנש םיכרדב תורוהה הרכוהש

 .םלוכ םירקמה
 

 .ךילהה תקיחמ לע הרומ ינא ,ליעל רומאה לכ רואלו ןכ לע רשא .105
 

 הדימב םה םדאה לש םייתחפשמה וירשק" :רבעב קרב אישנה 'בכ ןייצש יפכ – המיתח םרט .106

 יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03 צ"גב :ואר( "וייחל םעט הבר

 רבעב .)קרב אישנה לש וניד קספל 32 ףיעס ,)2006( 202 )2(אס י"דפ ,םינפה רש 'נ לארשיב

 שומימו םהיתופיאש תגספ ,םהייחל םעט תפתושמה םתחפשמ תמקהב ואר בישמהו שקבמה

 םאתומה שרדנה ירוהה הנבמב יוניש לח אל ,יגוזה רשקה קוריפ םע .םירוהל ךופהל םהייוואמ

 לוטיב תועצמאב הדוסימ החפשמה תלילש ונניא ךכל ןורתפה .השדח תיתחפשמ תואיצמל

 .הנתשמה תואיצמל התמאתה אלא ץומיאה
 

 ןיא יכ םוי לש ופוסב יתרבס ,וב הנודנה הלאשהו ךילהה לש ויפוא רואל – ךילהה תואצוה .107

 .תואצוהב בויחל םוקמ
 

 .םיהזמ םיטרפ אלל םוסרפל רתומ ןידה קספ .108
 

 .םידדצה כ"בל איצמתו קיתה תא רוגסת תוריכזמה5129371 .109
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