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 ךברוא לגס םעוניחא ד"וע

 :תע יבתכ
 459 )ד"לשת-ג"לשת( ג ךרכ ,טפשמ ינויע ,"ילארשיה ןידב רוביצב העודיה" ,ןמדירפ לאינד
 

 :תורפס
  1965-ה"כשת ,השוריה קוחל שוריפ   הליש לאומש
 
  :הרכזואש הקיקח
 22 ,21  'עס :1965-ה"כשת ,ןיסולכואה םשרמ קוח
 )א(12 ,)2(2  'עס :1996-ו"נשת ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח
 11  'עס :2010-ע"שת ,תויציב תמורת קוח
 17 ,16  'עס :1981-א"משת ,םידלי ץומיא קוח
 )א(69 ,66  'עס :1965-ה"כשת ,השוריה קוח
 

 :ויצר-ינימ

 העבק בורה תעד רשאכ( יתקיספ תורוה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תלאשל שרדנ ש"מיב *
 שקבתהש יתקיספ תורוה וצל קינעהל ןתינ יכ עבקו )יתרהצה וצמ לידבהל ,ןנוכמ וצב רבודמ יכ
 ש"מיבל שגוה םא תאזו ,הדילה םוימ תיביטקאורטר הלוחת הדילהמ תיסחי הכורא הפוקת ףולחב
 דעומ ינפל םימי 60 השקב תשגהל תורשפא ןתמ ךות( הדילה םוימ םישדוח 9 לש ןמז קרפ ךות
 .וז היגוסב רבעמ תארוה תעיבק ךותו ,)רעושמה הדילה

 יתקיספ תורוה וצ – תורוה – החפשמ *

 םירוהה תוהז – תורוה – החפשמ *

 תוהמאב הרכה – תוהמא – החפשמ *

. 
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 יתב תוקיספל ךשמהב ,םייזוחמה טפשמה יתב לש ןיד יקספ לע תוגישמה רוערע תושר תושקב
 לש ןגוז תונבל ונתינש םייתקיספ תורוה יווצ לש םפקות יכ ורוהש ,החפשמ יניינעל טפשמה
 תלעב איה תוהמיאה תחא רשאכ ,ןהיניב יגוזה רשקה תרגסמב ודלונש םיניטקל תויגולויב תוהמיא
 תבצינ תושקבה זכרמב .ךליאו הדילה םוימ היהי ,)ערז תמורתב שומיש ךות( דליל תיטנגה הקיזה
 תיסחי הכורא הפוקת ףולחב קר שקבתהש יתקיספ תורוה וצל קינעהל ןתינ םאה איה הלאשה
  .הדילה םוימ תיביטקאורטר הלוחת ,הדילהמ

. 

 החד ,רוערע תושר ןתנ )זוזמו ןמלגופ םיטפושה תמכסהבו לדנה טפושה יפמ( ןוילעה טפשמה תיב
 :יכ קספו םירוערעה תא

 הלוחתה תייגוסב ןודל שי ןכלו ,ןנוכמ וצכ תורוהה וצב תוארל ןוכנ יכ ןייצ לדנה טפושה
 הלוחתל רשא .ןיאמ שי תורוהה תא ןנוכמ יתקיספה תורוהה וצש החנהה דוסי לע תיביטקאורטרה
 ,תרצונ איהש ירה ,תורוהה תא ןנוכמ תורוהה וצש העש יכ לדנה טפושה ןייצ ,תיביטקאורטרה
 הלוחת ןתיל ןתינ ,תאז םע .וצה ןתמ דעומ ,ירק ,ןנוכמה טקאה עוציב דעומב ,ללכ ךרדב
 וצ תלוחת רבדב ללכהמ הגירח ךרוצל יכ קספנ רבכ .תיתקיספה תורוהה וצל תיביטקאורטר
 ;'דליה תבוט' :םירטמרפ 3 ןוחבל שי תכמסומה תילארשיה האכרעה ידי לע ותניתנ דעוממ תורוהה
 תורוהב הרכהש ידכ תישילש תירוה הקיז רדעה ;הרצק תויהל תבייח הפוקתה רשאכ ,ןמזה דממ
  ."תשלושמ תורוה" רוצית אל הדילה דעוממ

 הלוחת יתקיספה תורוהה וצל קינעהל תורשפאה לש תפרוג הלילשל וליבוה הלא םירטמרפ
 לש םירקמב שקבתמ תורוהה ןוניכ רשאכ ;ל"וח תואקדנופ יכילהל עגונב תיביטקאורטר
 יתקיספה תורוהה וצל קינעהל ןתינ ,ןנד תושקבה הרקמב ומכ ,תימינונא ערז תמורתב תועייתסה
 רבדהש רחאמ ,ותדיל דעוממ רבכ וירוה ינש לש םנבכ רכוי דליהש ךכ תיביטקאורטר הלוחת
 תובכרומה חכונ .ללכל גירחה תא ךופהל אלש רהזיהל שי ,ןכ יפ לע ףא .דליה תבוט תא תרשמ
 וצ ןתמ םצעמ לידבהל ,תיביטקאורטרה הלוחתה תייגוסב חישק םינמז דס ץמאל שי ,ןיינעה לש
 םימיה 60 ףוריצב םישדוח 9 לע הפוקתה תא דימעהל שי ויפל רדסה עובקלו יתקיספה תורוהה
 תורוהה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תא ליבגמה דסב רבודמ .רעושמה הדילה דעומל םימדוקה
 םישדוחה תעשת ךלהמב השקבה תא שיגמ וניאש םדא ,ונייהד .וצה ןתמ םצעמ לידבהל ,יתקיספה
 האצותה ,הל רתעיהל יושע ש"מיבש םגה ךא ,ןכמ רחאל וזכ השקב שיגהל לוכי ונדוע ,םינושארה
 וצב האור ילארשיה ןידה הז בלשב יכ ועבוקב םכיס לדנה טפושה .תיביטקאורטר היהת אל
 דעוממ תיביטקאורטר הלוחת וצל קינעהל רשפאמ אוה ,תאז םע .ןנוכמ טקא יתקיספה תורוהה
  .ןכמ רחאל םישדוח 9 ןב ןמז קרפ ךותב שגוה םא הדילה

 תדיל דעומ רחאל םישדוח 9-מ הלעמל ושגוה ןנד םיכילהב יתקיספ תורוה וצ ןתמל תושקבה לכ
 הלוחתה לוטיבל איבהל ידכ הרומאה תינורקעה הערכהב ,הרואכל ,שי ,ךכיפל .םיניטקה
 תוצובק שולש ןיב ןיחבהל שי יכ עבק לדנה טפושה ,תאז םע .תורוהה יווצ לש תיביטקאורטרה
 ואב רבכ םהידליש םירוה )ב( ;יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקב ושיגה רבכש םירוה )א( :תויטנוולר
 קספ ןתמ רחאל קר םלועל ואובי םהידליש םירוה )ג( ;יתקיספ תורוה וצ ושקיב םרט ךא ,םלועל
 וצל השקבה רשאכ קר רשפאתת 'ג הצובקל סחיב תיביטקאורטר הלוחתש העשב יכ עבקנ .ןידה
 תוצובקל סחיב רבעמ תארוה ץמאל שי ,הדילה דעוממ םישדוח 9 ךותב השגוה יתקיספ תורוה
 םירוה לש תורוהל יביטקאורטר ףקות קינעהל ולכוי תוינוידה תואכרעה :ןמקלדכ תורחאה
 'ב הצובקל רשא ;הדילה רחאל בר ןמז השגוה וצה ןתמל םתשקב םא םג ,'א הצובקל םיכייתשמה
 םישדוחה 9 ךלהמב תורוה וצ ושקביש םירוהש ךכ ,ןידה קספ ןתמ דעוממ לחי םישדוחה 9 ץורמ -
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 .הכורא הפוקת ינפל רבכ םלועל אב םדלי םא םג ,תיביטקאורטר הרכהב תוכזל ולכוי םיבורקה
 םוימ היהי םירוערעה אשונ םייתקיספה תורוהה יווצ ףקות יכ לדנה טפושה קספ ,רומאה רואל
 ףולחב שקבתהש יתקיספ תורוה וצל יביטקאורטר ףקות קינעהל ןתינ אל ,דבב דב .ךליאו הדילה
 רחאל ושחרתיש תודילל סחיב קר לוחי הז ףרוג ללכ ,םרב .הדילה דעוממ םישדוח 9-מ הלעמל
 לידבהל ,תורוהה וצ לש תויביטקאורטרה ביכרמל סחיב קר תאז ףאו )ג הצובק( ןנד ןידה קספ ןתמ
 תורוה יווצל יביטקאורטר ףקות קינעהל היהי ןתינ ,תאז תמועל .אבהלו ןאכמ וצה ןתמ םצעמ
 ךותב ושקבתיש םיווצלו )א הצובק( הדילה דעומל רשק אלל ,ןידה קספ ןתמ ינפל דוע ושקבתהש
 .)ב הצובק( םלועל ואב רבכש םידליל סחיב ,ןידה קספ ןתמ דעוממ םישדוח 9

 עונמל ידכ ךכב ןיא ךא ,יתרהצה וצ אלו ןנוכמ וצ אוה יתקיספ תורוה וצ יכ ןייצ זוזמ טפושה
 םגה ,יכ ןייצ ןמלגופ טפושה ;תומיאתמ תוביסנב תורוהה וצ לש תיביטקאורטר הלוחת תעיבק
 שארב ,תובישחה לשב ,יתרהצה וא ןנוכמכ ,וצה גוויס תלאשב תורמסמ תעיבקל םוקמ ןיאש
 ינשל רשקה לש ידסומ ןוגיעו יטפשמה םבצמ תרדסה לש ,םידליה תבוט תניחבמ הנושארבו
 תעדל ,רומאה דצב .לדנה טפושה עבקש ףרטצמ אוה הדילה דעומל ןתינה לככ ךומסב םהירוה
 9 לש ןמז קרפ רחאל תשגומ תורוה וצ ןתמל השקבה ובש םוקמ םג יכ עובקל שי ןמלגופ טפושה
 םירקמב וצה לש תיביטקאורטר הלוחת עובקל ךמסומ ש"מיב היהי ,הדילה דעוממ םישדוח
 .םימיאתמ
 

 ןיד קספ

 
 :לדנה 'נ טפושה
 

 יטפשמה ץעויה שיגה ןתוא ,תרתוכבש רוערעה תושר תושקב עברא דקומב .1

 תורוה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תלאש תבצינ ,)ש"מהעויה :ןלהל( הלשממל

 דוסי לע ,דולייל תיטנגה הקיזה תלעב םאה לש גוזה תב תורוה תא ןנוכמה ,יתקיספ

  ."הקיזל הקיזה"

 
 םידדצה תונעטו עקר

 

 תנשמ לחה גוז תונב" ןה )5544/18 מ"עב( ןושארה ךילהב תובישמה .2

 יזוחמה טפשמה תיב ןושלכ ,"רוביצב תועודיכ ףתושמ תיב קשמ תומייקמה 2006

 ;17-01-41143 ש"מע( רוערעה תושר תשקב אשומ ןידה קספב ,ופי-ביבא לתב

 וטילחה גוזה תונב .)דיבר 'ע תטפושהו ,ידרו 'ק-ו רלנש 'י אישנה ינגס ]ובנב םסרופ[

 םויב חלצומה ומויס דע ןויריהה תא האשנ 2 הבישמו ,ערז תמורתב רזעיהל

 2016 לירפא שדוחבו ,ותדיל זאמ ןיטקה תא וידחי ולדיג תובישמה .22.9.2014
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-ביבא לתב החפשמ יניינעל טפשמה תיבל ונפו – "םיפתושמ םייח םכסה" לע ומתח

04-41067- ש"מת( טפשמה תיב .1 הבישמל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבב ופי

 לע םתחו ,13.9.2016 םויב השקבל רתענ )הליש 'נ אישנה ןגס ]ובנב םסרופ[ ;16

 ."ודלוויה םוימ ]...[ ןיטקה לש תפסונה ומא הניה" 1 הבישמ יכ רמאנ הב התקיספ

 וצ לש תיביטקאורטרה הלוחתה ביכר תא לטבל שקיב הלשממל יטפשמה ץעויה

 יזוחמה טפשמה תיבל ורוערעו ,ותשקב תא התחד תינוידה האכרעה ךא – תורוהה

 .הנושארה רוערעה תושר תשקב ןאכמ .אוה ףא החדנ

 

 תחת תיתחפשמ תויגוזב" תויח )702/19 מ"עב( ינשה ךילהב תובישמה 

 15.6.2011 םויב .יתחפשמה אתה תבחרהל ערז תמורתב ורזענו ,"תחא גג תרוק

 ףרטצהש רחאל רצק ןמז – 30.10.2016 םויבו ,הרוכבה ןתב תא 1 הבישמ הדלי

 ש"מת( הווקת חתפב החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תובישמה ונפ – ריעצ חא הילא

 הבישמל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבב )ןאילו'ג בד-ןב 'ע תטפושה ;16-10-38758

 ףקות יכ עבקו הלוחתה דעומל שרדנ ךשמהבו ,השקבל רתענ טפשמה תיב .2

 הלוחתה רבדב העיבקה לע רערע ש"מהעויה .םיניטקה תדיל תעמ היהי םיווצה

 דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב .החדנ ורוערע ךא ,הניטקה יבגל תיביטקאורטרה

 לש תיביטקאורטרה ותלוחת תא לולשל ידכ ןמזה דממב ןיא ןיינעה תוביסנבש אצמ

 רערעל ש"מהעויה רחב "ןנד ןיינעב אקווד עודמ ]...[ ןיבהל השק" יכ ריעהו ,וצה

 'ש 'א םיטפושה ]ובנב םסרופ[ ;17-11-2183 ש"מע( הלוחתה רושימב העיבקה לע

 .היינשה רוערעה תושר תשקב ןאכמ .)יואנ רינ 'ע-ו ןמציו 'צ ,הליש

 

 :המוד רופיס תללוגמ )3162/19 מ"עב( תישילשה רוערעה תושר תשקב 

 םינש ףתושמ תיב קשמ תולהנמ רשא ,רוביצב תועודי גוז תונב ןה תובישמה

 קינעה 31.10.2011 םויב .ןהלש יתחפשמה אתה תא ביחרהל וטילחהו ,תוכורא

 לע ולטנ ובש םכסהל ןיד קספ לש ףקות אבס רפכב החפשמ יניינעל טפשמה תיב

 ןנב םלועל אב 8.8.2012 םויבו – םיידיתעה ןהידלי יפלכ "האלמ תוירחא" ןמצע

 בלשבו ,דליה תא הצמיא 1 הבישמ .ערז תמורתב הרזענ 2 הבישמש רחאל ,רוכבה

 הבישמ האשנ ,םעפהשכ – ףסונ דלי םלועל איבהל גוזה תונב וטילחה רתוי רחואמ
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 תובישמה ונפ 1.3.2017 םויבו ,24.4.2016 םויב דלונ ריעצה חאה .ןויריהה תא 1

 'ש הריכבה תטפושה ;17-03-1951 ש"מת( הפיחב החפשמ יניינעל טפשמה תיבל

 הרוהו השקבל רתענ טפשמה תיב .2 הבישמל ויפלכ תורוה וצ ןתמל השקבב )רגרב

 ;17-12-2574 ש"מע( הפיחב יזוחמה טפשמה תיב .הדילה דעוממ לוחי וצה יכ

 רוערע תא החד )ןולא 'א תטפושהו ,יבערש 'ח-ו יסוי'ג 'ס םיטפושה ]ובנב םסרופ[

 .תיחכונה השקבה ןאכמו ,ןנוכמ יפוא תורוהה וצל יכ םיכסהש ףא ,ש"מהעויה

 

 יפלכ תינפומ )6312/19 מ"עב( תיעיברה רוערעה תושר תשקב םג 

 בר ןמז שקבתהש יתקיספ תורוה וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת רבדב העיבקה

 ,"2012 תנש זאמ הביצי תיגוז תכרעמב תויחה" – תובישמה .הדילה רחאל

 21.10.2014 םויבו ,םלועל םידלי איבהל וטילחה – ףתושמ תיב קשמ תולהנמו

 התוא ולדיג הדילה זאמ .ןתב תא ,ערז תמורתב העייתסהש ,1 הבישמ הדלי

 החפשמ יניינעל טפשמה תיבל ונפ ןה 4.4.2017 םויבו ,"אלמ ףותישב" תובישמה

7084- ש"מת( טפשמה תיב .2 הבישמל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבב הרדחב

 תיגולויבה םאה לש הגוז תב יכ הרוהו ,השקבל רתענ )ןרוקדלוג 'ה תטפושה ;17-04

 רערע הז הרקמב םג ."התדיל דעוממ לחה ]...[ הניטקה לע ףסונ הרוהכ םשרית"

 ורוערע החדנ הז הרקמב םגו ,תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל העיבקה לע ש"מהעויה

 ]ובנב םסרופ[ ;18-10-45359 ש"מע( הפיחב יזוחמה טפשמה תיבש תורמל –

 ידי לע דעסה חוסינ ןפואב םגפ אצמ )ןמליס 'נ-ו יבערש 'ח ,יסוי'ג 'ס םיטפושה

  .תינוידה האכרעה

 

 תיביטקאורטרה םתלוחת יפלכ תונפומ תרתוכבש תושקבה ללכ ,ןכ יכ הנה .3

 ולח םיכילהה לש םימדקומ םיבלשב רבכ ךא – םייתקיספה תורוהה יווצ לש

  .היגוסב ש"מהעויה תדמעב תורומת

 

 ,)702/19 ם"עבו 5544/18 ם"עב( תונושארה רוערעה תושר תושקב ,ךכ 

 ידי לע הנומש ידרשמ ןיבה יעוצקמה תווצה תכאלמ תכרעהו תמלשהל רבוע ושגוה

 לע .)יעוצקמה תווצה :ןלהל( ש"מהעויה תשקבל ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה רש
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 תורוהה וצ יכ עובקל ,ןיפולחלו – ןרוריב תא תוהשהל ש"מהעויה שקיב ,ןכ

 יכ ;ותניתנ דעוממ ,ללככ ,איה ותלוחת ןכלו ,גוזה תב תורוה תא ןנוכמ יתקיספה

 ,"הדילה רחאל םימי 90-מ רתוי אל םוקמ לכמו הדילל ךומסב דימ השקבה תשגה"

 קר ןתניי יביטקאורטר וצ יכו ;)5544/18 ם"עב( וצה ןתמל "יסיסב יאנת" הווהמ

 םוימ םימי 90 ףולח רחאל אל הרקמ לכבו ומשרייש תוגירח תוביסנ" םייקתהב

  .)702/19 ם"עב( "הדילה

 

 ןוכדע תעדוהב .וז הדמע תשמגהל ואיבה יעוצקמה תווצה תוצלמה ,םלוא 

 תוצלמה תא ץמאל טילחה יכ ש"מהעויה רסמ ,5544/18 ם"עב תרגסמב שיגהש

 תורוה וצ ןתמל השקבה תשגה יותיעל עגונב רתוי השימג השיג גיצהו ,תווצה

 ןתמל םיכסת הנידמה ,תינכדעה הדמעה יפ לע .)ש"מהעויה תעדוה :ןלהל( יתקיספ

 הנושארה וייח תנש ךלהמב השגוה השקבה דוע לכ ,ס"וע ריקסתב ךרוצ אלל ,וצה

 םיכילהל תלבגומ וצל יביטקאורטר ףקות ןתמל התמכסה ,יכ םא – דולייה לש

 הלעמל ףולחב ושגוהש תושקבב ,תאז תמועל .הדילה רחאל םוי 90 דע וחתפנש

 דליה תבוט םאה ,ריקסת תועצמאב ,ןוחבלו םידקהל שקבת הנידמה ,הדילהמ הנשמ

 הרישיה תיגולויבה הקיזה תלוטנ גוזה תב ןיבל וניב תורוה יסחי ןוניכב תכמות

 קר .הזכ רשק ןוניכל םיאתמה יעצמאה אוה יתקיספה תורוהה וצ םאהו ,ויפלכ

 ,זא םגו – תורוה וצ קינעהל היהי ןתינ תיבויח תולאשה יתשל הבושתה רשאכ

 ש"מהעויה יכ ןוכדעה תעדוהב רהבוה ,דבב דב .דבלב ותניתנ דעוממ היהת ותלוחת

 תשגהש רובסו ,"'ךורא דחא םוי' ןיעמ" הדילה רחאלש םימיה 90-ב תעכ האור

 הדילה דעוממ ותלחה תא ,המצעלשכ ,הקידצמ הז ןמז קרפ ךותב וצה ןתמל השקבה

 .)702/19 ם"עבב ץעויה ,רומאכ ,דמע ןהילעש( "תוגירח תוביסנ"ב ךרוצ אלל –

 רוריבב םיכמותה םילוקישה ןיב םלוה ןוזיא אטבמ הז רדסה ,ש"מהעויה תעדל

 תבוטו םייתייאר םילוקיש ,ירק – הדילל רשפאה לככ ךומס תורוהה דמעמ תרדסהו

 בייחתמ אוה .תונגראתהו תוששואתה תפוקת החפשמל קינעהל ךרוצה ןיבו – דליה

 םסיסב לעש םיירוטוטטסה םירדסהה ןמו ,יתקיספה תורוהה וצ לש ןנוכמה ויפואמ

 תיטנג אל תורוה יבגל תשרדנה תוריהזה ןמ םג ומכ ,)תואקדנופו ץומיא ,ירק( רצונ

 .הקיקחב תרדסומ הניאש
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 רוערעה תושר תושקבב םג יוטיב ןתינ הל – תינכדעה ותדמעל םאתהב 

 ש"מהעויה ,אופא ,קפתסה – )6312/19 ם"עבו 3162/19 ם"עב( תורחואמה

 םיכילהה אשומ תורוהה יווצ לש תיביטקאורטרה םתלוחת לוטיבל השקבב

 ץעויה ,השעמל .םיניטקה תדלוה רחאל םוי 90-מ הלעמל ושקבתה רשא ,תרתוכבש

 – 5544/18 ם"עב אשומ ךילהה תחיתפ יותיע רואל יכ ןוכדעה תעדוהב ןייצ

 ריקסת תכירעב וצה ןתמ םצע תא תונתהל היה יואר – הדילה רחאל הנשמ הלעמל

 טנמלאב קר קסע יזוחמה טפשמה תיבל רוערעהש העש ,םלוא .ס"וע

  .ונניינעב ךכ לע דמוע וניא אוה תויביטקאורטרה

 

 ךא ,רוערע תושר ןתמל הליחת ומיכסה 5544/18 ם"עבב תובישמה ,דגנמ .4

 םוימ תפתושמה הבוגתב התנתשה ןתדמע( ופוגל תוחדיהל רוערעה ןידש ורבס

 סחיב רוערע תושר שקבמל קינעהל אלש" טפשמה תיב שקבתה םש ,6.8.2020

 תועמשמ סחייל ןיא ,ןתטישל .)"דחואמב ,הז ךילהב םינודנה םיכילההמ דחא ףאל

 תייגוסב עירכהל שיו ,יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקבה תשגה לש יארקאה דעומל

 ןוניכב ךמותה ,ןיטקה תבוט לש "לעה ןורקע" דוסי לע תיביטקאורטרה הלוחתה

 םויקב ירוביצהו ישיאה סרטניאה חכונ ,רתיה ןיב ,תאז .הדילה דעוממ רבכ תורוהה

 לש תורחאו תוילכלכ תויוכז לע הנגהה תובישח רואלו ,רכומו ביצי יתחפשמ את

 ,ןתפקשה יפ לע .הריטפ וא הדירפ ירקמב ,תאש רתיבו – הרגשב )ויתומיאו( דליה

 הרדסהב תכמות דליה תבוטש םושמ אקווד :קומע לשכב העוגנ ש"מהעויה תדמע

 ךילהה תחיתפב והתשה םהיתוחפשמש םיניטק "תשינע" ,תורוהה דמעמ לש הריהמ

 ידכ וזכ תוהתשהב ןיאש תושיגדמ תובישמה .תעדה לע תלבקתמ הניא יטפשמה

 יפלכ ןתוביוחמ וא תפתושמה תירוהה ןתנווכ ,תוהמיאה ןיב יגוזה רשקה תא לולשל

 תיבל תונפל ןהמ וענמ עדיו ןוממ ,ןמז תולבגמש ןכתייש םושמ ולו – םידליה

 תינויח ןהל התארנ אל ןתורוהב תימשרה הרכההש וא ,הדילה רחאל דימ טפשמה

  .תע התואב
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 תורוהה וצ ןיב האוושהה תא תוחוד 5544/18 ם"עבב תובישמה ,תאז דצל 

 תורוה תא ןנוכמ וניא וצהש ךכ לע תודמועו ,תואקדנופו ץומיא יכילהל יתקיספה

 תואיצמ" לע ריהצמ ךא אלא ,דולייל הרישיה תיטנגה הקיזה תלוטנ גוזה תב

 םג ,ןתעדל ,תשקבתמ תורוהה יווצ לש וז הסיפת .תישממה תיתחפשמה "םייחה

 רקע רבג לש תוהבא םושירל עגונב םילקמה םירדסהה חכונ ,ןויוושה ןורקע יארב

  .תילאוסקסורטה תויגוזב יוצמה

 

 תא תושיגדמו ,המוד לולסמב תודעוצ 6312/19 ם"עבב תובישמה 

 תויגוזה רשק רשקש תורמל ,ןניינעב םימיה 90 ןחבמ תלחהבש תויתורירשה

 העש ,ךכמ בושח .ס"וע ריקסת תועצמאב וחכוה תפתושמ תורוהל הנווכהו

 ירה ,דליה תבוט תא תתרשמ 2 הבישמ לש התורוהב הרכהה יכ הלעה ריקסתהש

 תיביטקאורטר הרכהל תומיאתמה תוביסנה ומייקתה הז יזכרמ ןורקיע יארב םגש

  .הדילה דעוממ

 

 תינורקעה תוכמסה ,ןדידל .702/19 ם"עבב תובישמה ועימשה הנוש הדמע .5

 ןאכמו – רבכמ הז הרכוה תיביטקאורטר הלוחת יתקיספה תורוהה וצל קינעהל

 לוגלגב רוערע תושר ןתמ הקידצמ הניאו ,םושייה תלאשב תדקמתמ ץעויה תשקבש

 תוביסנל תובישח וסחיי תומדוקה תואכרעה יכ תוריכזמ ןה ,הז רשקהב .ישילש

 ,ןהידלי ינש דמעמ תא תוושהל תובישמה ןוצר ,ןהבו – ונניינעב תויטרקנוקה

 דוע .הרוכבה תבה תדיל רחאל קר החתופ יתקיספה תורוהה וצ תפולחש הדבועהו

 םג ההת הילעש ,ש"מהעויה לש תיביטקלסה רוערעה תוינידמ יכ תובישמה תונעוט

 ןנד ךילהל סחייל ונממ תענומו ותוא הקיתשמ ,וניד קספב יזוחמה טפשמה תיב

 ,השקבה לש הפוגל הרצקב תובישמה וסחייתה ,ןתבוגת ילושב .תוינורקע תוכלשה

 רחאל קר ש"מהעויה שביגש םיאנתה תא יביטקאורטר ןפואב ליחהל ןיאש ונעטו

 תבוט ,ךכ וא ךכ .הכלהכ ומסרופ אל םלועמ הלא םיאנתש םג המ – ןתב תדיל

  .הדילה דעוממ ּהמאכ םשרית 2 הבישמ יכ ,ןתעדל ,תבייחמ הדליה
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 הניא ץעויה תשקב יכ הנעטל ןה ףא ופרטצה 3162/19 ם"עבב תובישמה 

 תורוהה וצ גוויסש עבק רבכ הז טפשמ תיב יכ וריכזהו ,תינורקע הלאש תררועמ

 תוביסנב" ולש תיביטקאורטר הלוחת ללוש וניא ןנוכמ טקאכ יתקיספה

 תרזעב תיביטקאורטרה הלוחתה תלאשב עירכהל ןיאש תופיסומ ןה ."תומיאתמה

 הניחב ףלח ,ןמזה רטמרפל תידעלבה תוסחייתההש תונעוטו ,השקונ ינכט ןחבמ

 לש םינבומ ינשב םג ומכ ,תורוהל תוכזב תעגופ ,תורוההו תויגוזה לש תיתוהמ

 םילח וילע ,ילאוסקסורטה גוז ןיבל ןניבו ,ןמצע ןיבל תוהמאה ןיב :ןויוושה ןורקע

  .םיביטימ םושיר ירדסה

 
 ןוידה רחאל תויוחתפתה

 

 םוימ הטלחהל םאתהבו ,רוערעה תושר תושקבב ןוידה תובקעב  .6

 לש תוגוזל סחיה .1 :םיאשונ ינשל" ותוסחייתה תא ש"מהעויה שיגה ,12.3.2020

 לש רבעמה תוארוהו הלוחתה יללכו דעומ .2 .ערז תמורת לש רשקהב השיאו רבג

 היגוסל עגונב ."ןנד םיכילהב עובקל הנידמה תשקבמש תויביטקאורטרה יללכ

 ןיב הנחבה ,1965-ה"כשתה ,ןיסולכוא םשרמ קוחל סחיימ ש"מהעויה ,הנושארה

 יבאכ יטמוטוא ןפואב םשריי רבגה ,ןושארה הרקמב .אשינ אלש גוזל יושנ גוז

 תמורתב עייתסה גוזה םאה קודבל ילבמ – תיתדבוע תוהבא תקזח דוסי לע ,דולייה

 הנשה ךלהמב( עצבתי םושירה ןכלו ,תמייק הניא תוהבא תקזח ,ינשה הרקמב .ערז

 ינב רשאכ ,ץעויה ירבדל .דולייל יגולויב רשק רבדב הרהצה ךמס לע )הנושארה

 רבגה ןכלו – תירשפא הניא וזכ הרהצה ,ערז תמורתב ועייתסה םיאושנ אל גוז

 ומכ קוידב ,יתקיספ תורוה וצ וא ,ץומיא תועצמאב ותורוה תא ןנוכל שרדיי

 םינופה גוז ינב םותחל םישרדנ ןהילע תורהצההש הריהבמ הנידמה .ןנד תובישמה

 ךילהתה תרהבהב הצמתמ ןדיקפתו ,תורוהה ןוניכל ףילחת תווהמ ןניא ערז תמורתל

 הגוז תב וא ןב ]...[ השיאה ןיבש םיסחיה שלושמב" וב תוכורכה תויוביוחמהו

 תוגוז ןיב לדבה לכ הז ןיינעב ןיאש תמכסמו ,"דלוויהל דיתעה דליהו

  .םיינימ-דחל םיילאוסקסורטה
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 תוארוה" רוציל תורשפאה תא החוד ש"מהעויה ,היינשה היגוסל רשא 

 םייולת םיכילה לע יתקיספה תורוהה וצ לש תיביטקאורטרה הלוחתל סחיב "רבעמ

 םרטש – יעוצקמה תווצה תוצלמה תא אלמ ןפואב םשייל שי ,ותטישל .םידמועו

 הפולח לכו ליאוה – "הנידמה העלקנ הילא הכוראה תוריחבה תפוקת לשב" ומסרופ

 תוכלשהב הכורכו ,תורוהה לש ריהמה ןוניכה דודיע לנויצר תחת רותחת תרחא

 .ךירעהל השקש

 

 ןחבמב יכ ונעטו ,ץעויה תדמע תא תובישמה וחד ,תפתושמ הבוגתב 

 םינושארה :םיינימ-דחל םילאוסקסורטה תוגוז ןיב הרורב הילפה תמייק האצותה

 םושירה ןכש – ערז תמורתב תועייתסה לש הרקמב םג תורוה ןנוכל םישרדנ םניא

 ,םתמועל .רחא הרקמב הרהצה דוסי לעו ,םיאושנ גוז ינבל סחיב תיטמוטוא השעיי

 ןתינש ןידה קספ םג ,ןכ לע רתי .יטפשמ ךילהל דימת ושרדיי ןימה ותואמ גוז תונב

 םינפה דרשמב ןיסולכואה להנימ להנמ 'נ גרבלסייו-רוצ 4635/16 ץ"גבב רבכמ אל

 הילפהה תנעט התחדנ ובו ,)גרבלסייו-רוצ ןיינע :ןלהל( )26.7.2020( ]ובנב םסרופ[

 – 2018 תנשב תוהבאב הרכהה ספוטב ךרענש יוניש לע ססובמ ,םושירה רושימב

 תובישמה תמא ןמזבש אצמנ .םלועל ןהידלי תא ואיבה תובישמהש רחאל ,ירק

 לרוג תא ץורחל ידכ ,ןתטישל ,ךכב ידו ,םיילאוסקסורטה תוגוזל סחיב ולפוה

 תוארוהה ןה יכ תונעוטו תופיסומ תובישמה .ש"מהעויה לש רוערעה תושר תושקב

 רבדב םיללכ" 20/07 תואירבה דרשמ ל"כנמ רזוח( םויכ אשונה תא תורידסמה

 ריכזת ןהו ,))8.11.2007( "תיתוכאלמ הערזה עוציבל תויחנהו ערז קנב לש ולוהינ

 ךרוצ ןיא ,ש"מהעויה תנעטל דוגינב ,יכ םידמלמ ,2016-ז"עשתה ,ערזה יקנב קוח

 תמורתב ילאוסקסורטה גוז תועייתסה לש הרקמב תוהבא ןוניכל יטפשמ ךילהב

 ,דועו תאז .תורוהה תרדסה ןפואל רשאב הילפהה תנעט המוקמל הבש ,ןכ לע .ערז

 תייגוסב תתל שי ,יטפשמ ךילהב גוזה תב תורוה תא ןנוכל ךרוצ שיש החנהב םג

 תורוהה וצל יביטקאורטר ףקות ןתמב תכמותה ,דליה תבוטל עירכמ לקשמ הלוחתה

 .בא יטרפ תפסוה יבגל רדסהל המודב ,ףלחש ןמזל יתייארה לטנה תמאתה ךות –
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 ליחהל ןויסינה תא תופקותו תובש תובישמה ,רבעמה תוארוהל ןסחייתהב 

 רחאל ףאו( םייטנוולרה םיניטקה תדיל רחאל קר השבוגש תוינידמ ערפמל ןהילע

 ןה .םלועמ המסרופ אל ,השעמלו ,)702/19 ם"עבו 5544/18 ם"עב תשגה

 יפכ – דליה תבוטל לעופב תמרות יביטקאורטר ןפואב םושירה תלחה יכ תושיגדמ

 ידי לע גצוה אלו( ומצע יעוצקמה תווצה לש אלמה חודה ןמ םג ,ןתנעטל ,הלועש

 לשמל ,תיביטרפוא תועמשמ םג הל תעדונש תופיסומו ,)ונינפלש םיכילהב הנידמה

 תלוטנ גוזה תב לש המש םג הב עיפויש ןפואב הדילה תדועת ןוקית לש רשקהב

 ,ךכשמ .]ובנב םסרופ[ )7978/16 ץ"גבב דמועו יולתה ןיינע( דולייל הרישיה הקיזה

 רשפאל ילבמו םיכילהה ללכ לע" תווצה תדמע תא ליחהל םוקמ ,ןתעדל ,ןיא

 ."רבעמ תוארוה

 

 םג ואר( שיגהש תמדוק העדוהל ךשמהבו – הלא תורוש תביתכ תעב .7

 ,ותדמעב לחש ףסונ יוניש לע ש"מהעויה עידוה – )2.11.2020 םוימ יתטלחה

 םיטפשמה רש םע םייתקיספה תורוהה יווצ אשונב םייקש "ינורקע ןויד" תובקעב

 לש תשדוחמ הניחבל ליבוה הז ןויד .םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה רשו

 5.11.2020 םויבו ,יעוצקמה תווצה ידי לע תיביטקאורטרה הלוחתה תייגוס

 תדמע ויפלו 3.11.2020 םוימ םירשה בתכמ יעוצקמה תווצה תורבחל רבעוה"

 ערפמל תורוה ןוניכ רשפאמה ןמזה קרפ תכראהל םוקמ שי יכ ,איה םירשה

 ש"מהעויה רבס ,וז תוחתפתה עקר לע ."םימי 180-ל יתקיספ תורוה וצ תועצמאב

 ,ךכשמו ,'ךורא דחא םוי'כ הדילה רחאלש םימיה 180 תב הפוקתב תוארל ןתינש"

 םידמוע םישקבמה רשאכ לכהו ,הדילה םוימ ערפמל תורוהה ןוניכ תא הב רשפאל

 םניאש םיאנת – "יתקיספ תורוה וצ תועצמאב תורוה ןוניכל םירחאה םיאנתב

 ם"עבב תובישמה ונעט ,הבוגתב .תיחכונה תינוידה תרגסמב רוריבל םידמוע

 דס תעיבקב םעטה רסוח תא שיחממ ש"מהעויה תדמעב ףסונה יונישה יכ 5544/18

 ,ןהל עייסת אל תיחכונה הדמעה םג יכ ונייצו ,תיביטקאורטרה הלוחתל חישק םינמז

 .םימיה 180 ןולח תריגס רחאל השגוה יתקיספ תורוה וצל ןתשקבש רחאמ

 הלקהב יד ןיאש ןה ףא תורובס 3162/19 ם"עבבו 702/19 ם"עבב תובישמה

 הרקמ לכב םירבדה תא ןוחבל שי ,ןדידל .תינכדעה הדמעה תמלגמש תמיוסמה
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 ,ןיטקל בא יטרפ תפסוה להונ תלחה ךותו – דליה תבוט ילוקיש דוסי לע ,ופוגל

 ,ךכיפל .הב הרכהה ספוט לע המיתחה דעומב תוהבאה תלוחת תא רשוק וניאש

 םירוערעה תא ,ןיפולחלו( רוערעה תושר תושקב תא תוחדל תובישמה תושקבמ

  .)םפוגל

 

 
 הערכהו ןויד

 

 תייגוסב ודקמתה תומדוקה תואכרעל הנידמה השיגהש םירוערעה ,רומאכ .8

 ,ךכיפל .םיווצה ןתמ םצעמ לידבהל – תורוהה יווצ לש תיביטקאורטרה הלוחתה

 הלעמל רחאל וחתפנש םיכילהב ס"וע ריקסת תכירעב ךרוצה תלאשל סחייתהל ןיא

 ןתינ םאה :הערכהל הצוחנה הדיחיה הלאשב דקמתהל שיו ,הדילה דעוממ הנשמ

 – הדילהמ תיסחי הכורא הפוקת ףולחב קר שקבתהש יתקיספ תורוה וצל קינעהל

 רתוי רחואמ םינש יצחו שמחל )3162/19 מ"עב( םישדוח הרשע ןיב ,ונניינעבו

 תורמל ,יתפקשה יפ לע .הדילה םוימ תיביטקאורטר הלוחת – )702/19 מ"עב(

 'ע טפושה ,ירבח תטלחהב ורכזוהו – םידדצה וררועש עקרה תולאשמ קלחש

 טפשמ תיב תקיספב הנורחאל וערכוה – )18.7.2019( 3162/19 ם"עבב ,ןמלגופ

 םידדצה לש םהיתומא 'דמ קהבומב תגרוח ןמזה רטמרפ לש ויתוכלשה תלאש ,הז

 תושרה הנתינ וליאכ רוערעה תושר תושקבב ןודל יירבחל עיצא ,ךכיפל .ןנד ךילהל

 .היפ לע םירוערע ושגוהו
 

 יתקיספה תורוהה וצ דמעמ

 

  – יכ איה ןוידל אצומה תדוקנ .9

 

 תויוכזה לכ לע - הקיזל הקיז חוכמ תורוהב הרכה"
 לע היתוכלשה םג ומכ ,הב םיכורכה תובוחה רקיעבו
 וריתוהל ידכמ 'ידמ יניצר' ןינע איה - דולייה תויוכז
 וצב תוארל ןוכנ ךכיפל .םידדצה ןיב המכסהל ךא
 ךילה רחאל ,טפשמה תיב ידי לע ןתינה תורוהה
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 רבדהש ענכתשה טפשמה תיבש רחאלו וינפב להנתהש
 4880/18 ם"עב( "תורוהה תא ןנוכמה וצכ ,קדצומ
 13 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ
 :ןלהל ;)24.1.2019( זוזמ 'מ טפושה ,ירבח תטלחהל
 .)4880/18 ם"עב

 

 ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה כ"ב 3518/18 ם"עבב ,רבכמ אל יתרהבהש יפכ

 ססובמ יתקיספה תורוהה וצ ,)ל"וח תואקדנופ ןיינע :ןלהל( )3.2.2020( ]ובנב םסרופ[

 הז ןדא ."הקיזל הקיז" חוכמ תורוהה איה אלה – תורוה לש תיסחי שדח ןדא לע

 חוכמ ,דולייל תיגולויזיפ וא תיטנג הקיז לוטנ םדא לש ותורוהב ריכהל רשפאמ

 7 הקספ ,םש( תויסאלקה תורוהה תוקיז לעב הרוהה םע םייקמ אוהש יגוזה רשקה

 קוחל )א(12-ו )2(2 םיפיעס תמגוד ,הקיקחב םיצוענ וישרוש .)יתעד תווחל

 11 ףיעסו ,1996-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה

 הבחרה הרכהה דצל – הלא םישרוש ,םלוא .2010-ע"שתה ,תויציב תמורת קוחל

 וליבוה – 1981-א"משתה ,םידלי ץומיא קוח חסונב ,"תיטפשמ" תורוהב רתוי

 המודה" ,הז וצ .יתקיספה תורוהה וצ חותיפלו ,העיריה תבחרהל ןורחאה רושעב

 החוורה דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 ם"עב( "הקיקחב םינגועמה םיווצל ותוהמב

 יטפוש רתי ופרטצה הילא ,יתעד תווחל 14 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םייתרבחה םיתורישהו

 חוכמ תורוהב ריכהל רשפאמ ,)תינולפ ןיינע :ןלהל ;)1.4.2015( בחרומה בכרהה

 םילהנתמה תואקדנופ יכילהב ךכ .הקיקחב ורדסוה םרטש םירשקהב םג הקיזל הקיז

 המודב – תימינונא ערז תמורתב תועייתסה לש םירקמב ךכו ,לארשי תולובגל ץוחמ

 .ונניינעב בצמל

 

 תושרה ןיבש םיסחיה רושימב ןה – תובכרומ תולאש תררועמ וז תוחתפתה 

 יתנייצ ,הנושארה היגוסל סחייתהב .דליה תבוט לש טביהב ןהו ,קקוחמל תטפושה

 :יכ

 

 תיטנג הקיז לע תססובמה תורוה לע רבודמשכ ןה"
 ןהו ,המויק רחשמ תושונאל תרכומה ,'תיעבט'
 תויוחתפתה תוכזב הרצונש תורוה לע רבודמשכ
 םישימח ינפל ךא ןוימדל רבעמ ויהש תויגולונכט
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 הרכה תדלות אוה ןניינעב יטפשמה רדסהה ,הנש
 תוקיזל סחייל יוארש תויועמשמב תיביטיזופ-תיתרבח
 דסומ לש ויתולובג תעיבק ,ךכיפל .תוגציימ ןהש
 תושרה לש תקהבומ הירוטירטב היוצמ תורוהה
 םעה-ןובירה לש ולוק תא העימשמה ,תקקוחמה
 .)9 הקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע( "הלא ןיעמ תויגוסב

 

 תורוהה ,הדלוהה תודשב תויטמרדה תויתרבחהו תויגולונכטה תויוחתפתהה ,ןכא

 – קיר ללחב וז תואיצמב ולדגו ודלונש םידלי ריתוהל תורשפאמ ןניא ,החפשמהו

 חרוכ רצות ינמז ןורתפכ" ,םדמעמ לש תיתקיספ הרדסהב קהבומ ךרוצ תורצויו

 ףא ,םלוא .)13 הקספ ,4480/18 ם"עב( "הקיקחב אשונה תרדסהל דע תואיצמה

 :הנוגי אל חרכההש

   

 ךות ,הבר תוריהזב הז יתקיספ ןורתפ ליעפהל שי"
 .קקוחמה הוותהש םיינורקעה םיווקל תיברמ תודמציה
 הרכהה תא תונתהל רחב ילארשיה קקוחמה ,רומאכ
 תומדב ןנוכמ טקא םויקב 'הקיזל הקיז' חוכמ תורוהב
 הינימ ,הנירקמ וז תיכרע הריחב ]...[ "תורוה וצ"
 םג יכ הריהבמו ,תיתקיספה 'הבחרה'ה לע ,היבו
 תורוה ןנוכל רשפאת הקיזל הקיזה םהבש םירקמב
 ,הילאמ תרצונ הניא וז תורוה ,םיאתמ יטופיש ךילהב
 הדילה דעומב רבכ םלועל האבש 'הדבוע' רדגב הניאו
 .)9 הקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע(

 

 התכז אלש תורוה חותיפב תשרדנה תוריהזה לש ןבומב – דליה תבוט ילוקיש

 םג אלמ ןפואב השבגתה םרט ןנד ךילהה דיעמש יפכו ,הקיקחב הפיקמ הרדסהל

 תמכסהב( ל"וח תואקדנופ ןיינעב עבקנ ,ןכ לע .וז הדמעב םה ףא םיכמות – הקיספב

 בקע עוספל שי" תיחכונה ןמזה תדוקנב תוחפל יכ ,)ץנימ 'ד-ו ארק 'ג םיטפושה

 לש יתוהמה ןוירטירקב תדמועה תורוהב תשרדנה הרכהה תא חיטבהל ,לדוגא דצב

 הנועט וזכ תורוה יכ עבוקה ירוטוטטסה הוותמהמ הגירחמ ענמיהל ךא ,הקיזל הקיז

  .)יתעד תווחל 10 הקספ( "יטופיש ךילהב ןוניכ

  

 ,ירק – ונינפלש גוסהמ םירקמב יתקיספ תורוה וצל סחיב םג הפי וז השיג 

 ,4880/18 ם"עבב ,זוזמ 'מ טפושה ,ירבח עבק ךכ .תימינונא ערז תמורתב תועייתסה
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 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 9182/18 ם"עבב םג עבקנ ךכו

 'ע-ו ארק 'ג םיטפושה ופרטצה הילא ,יתעד תווחל 3 הקספ( )4.6.2020(

 ,יתעד תווחל 5-4 תואקספ( גרבלסייו-רוצ ןיינעבו ,)9182/18 ם"עב :ןלהל ;ףפוקסורג

 .)רצלמ 'ח האישנל הנשמה תעד תווחל 54 הקספו ,ארק 'ג טפושה לש ותעד תווח

 תורוהה וצש החנהה דוסי לע תיביטקאורטרה הלוחתה תייגוסב ןודל שי ,ךכיפל

 .ןיאמ שי תורוהה תא ןנוכמ יתקיספה

 
  תיביטקאורטרה הלוחתה

   

 ךרדב ,תרצונ איה יכ וילאמ ןבומ ,תורוהה תא ןנוכמ תורוהה וצש העש .10

 לש הטושפ אוה ךכ .וצה ןתמ דעומ ,ירק – ןנוכמה טקאה עוציב דעומב" ,ללכ

 דעומב קר רצונ רשקה יזא ,ירוהה רשקה תא ןנוכמש אוה טפשמה תיב םא :החפשמ

 וצה תרדגה" יכ עבקנ רבכ ,תעב הב .)12 הקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע( "הקיספה

 םג ואר ;םש( "תיביטקאורטרה הלוחתה ירעש תא תיטמרה תרגוס הניא ןנוכמכ

 םיירוטוטטסה םירדסההש םושמ ,רתיה ןיב ,תאז .)13 הקספ ,4880/18 ם"עב

 םיריכמ יתקיספה תורוהה וצ לש ויתולבגמו ותוהמ לע ,רומאכ ,םינירקמה

 טקא יכ עבוק םידלי ץומיא קוחל 17 ףיעס ,ךכ .וזכ הלוחת ול קינעהל תורשפאב

 לוקיש תוכמסומה תואכרעל ריתומ ךא ,אבהלו ןאכמ ללכ ךרדב לוחי תורוהה ןוניכ

 ."רחא םוימ ולוחי ,ןתצקמ וא ןלוכ" ץומיאה תואצותש עובקל ןהל רשפאמו ,תעד

 ,ונייהד ,ןנוכמכ יתקיספה תורוהה וצ גוויסל וליבוהש םילוקישה אקווד יכ אצמנ

 ןיאש הנקסמב םיכמות ,"קקוחמה הוותהש םיינורקעה םיווקל תיברמ תודמציה"

  .תיביטקאורטר הלוחת ןיטולחל לולשל ידכ הז גוויסב

 

 :יכ ל"וח תואקדנופ ןיינעב יתעבק ,ןכ לע 

 

 השולש ביצמ יתייה ,ןיינעב ןוידה תא תוצמל ילבמ"
 רבדב ללכהמ הגירח ךרוצל ןוחבל שיש םירטמרפ
 האכרעה ידי לע ותניתנ דעוממ תורוהה וצ תלוחת
 אוה ,םהבש ירקיעהו ,ןושארה .תכמסומה תילארשיה
 וב םוקמ ,ירק – יתוהמהו ישממה ןבומב 'דליה תבוט'
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 ךרוצה תא תמאות תורוהה לש תיביטקאורטר הלוחת
 קונית-דליה ןיב יטפשמה רשקה דוסימב יתוהמה
 תוילכלכ תובטהב םיצמתמ םניא היתונורתיו ,וירוהל
 דממ אוה ינש רטמרפ ]...[ םינורחאל תוישעמ וא
 וצ תשקבל הדילה ןיב םינמזה רעפש לככ .ןמזה
 וצל קינעהל תונוכנה תחפת ,לדג יתקיספה תורוהה
 ,הרצק תויהל תבייח הפוקתה .תיביטקאורטר הלוחת
 איה הקיספה הבש תיטפשמה תואיצמל יוטיב תתל ידכ
 קסוע ישילשה רטמרפה .םלועל תורוהה תא האיבמש
 הרכה יכ חיטבהל דעונו ,תישילש תירוה הקיז רדעהב
 – "תשלושמ תורוה" רוצית אל הדילה דעוממ תורוהב
 תוברועמ עקר לע ,ל"וח תואקדנופ לש הרקמב
  .)13 הקספ( "תאשונה םאה לש תירשפא
 

 תורוהה וצל קינעהל תורשפאה לש תפרוג הלילשל וליבוה הלא םירטמרפ .11

 טפשמה יכ ,עבקנ .ל"וח תואקדנופ יכילהל עגונב תיביטקאורטר הלוחת יתקיספה

 תורוה תא ןנוכל היהי ןתינ ןכלו ,תשלושמ תורוהב םויכ ריכמ וניא ילארשיה

 הקיזה קותינ רחאל קר דולייל הרישיה תיגולויבה הקיזה לוטנ דעוימה הרוהה

 הקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע ואר( הדילה דעומב אלו – תאשונה םאה לש תירוהה

 :אצוי לעופכ .)15

 

 דעומ ןיב רעפ הרקמ לכב רצוויי ןהבש תוביסנב"
 םאה הלאשה ,גוזה ןב תורוהב הרכהה דעומל הדילה
 ןתמ דעומב( הדילה רחאל םייעובש ןתנית הרכהה
 ןתמ דעומ( םישדוח רפסמ ףולחב וא ,)רזה ןידה קספ
 לע הדימ התואב העיפשמ הניא ,)ילארשיה תורוהה וצ
 תוכלשה הרכהה יותיעל םא םג ,ךכיפל .דליה תבוט
 לע ,ןיפיקעבו( גוזה ןב לע תומיוסמ תוילכלכ
 קידצהלו ףכה תא תוטהל ידכ ןהב ןיא ,)םידליה
 תורוהה וצ לש תידיתעה הלוחתה ללכמ הגירח
 .)14 הקספ ,םש( "יתקיספה

 

 שקבתמ תורוהה ןוניכ רשאכ ,הברדא .ונניינעב יטנוולר וניא הז קומינ ,םרב

 – תימינונא ערז תמורתב תועייתסה לש םירקמב

 
 רכוי דליהש ךכל איבת תיביטקאורטרה הלוחתה"
 ךיראת והז .ותדיל דעוממ רבכ וירוה ינש לש םנבכ
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 דעוממ קר אלו – הדילה םוימ תורוהב הרכה .ןנוכמ
 ,דליה ייחב יתועמשמ יתדבוע ןותנ איה – וצה ןתמ
 תעדונ הבש ולש תימויקה היווחבו ותוהז תרדגהב
 הלוחתה .וירוה ןיבל וניב רשקל הבר תובישח
 "דליה תבוט תא ,אופא ,תתרשמ תיביטקאורטרה
  .)םש(
 

 תורשפאב ךמות הדילה תעשמ תורוהה ןוניכ לש ילמסהו ישפנה ךרעה יכ אצמנ

 ילבמ ףא – םימיאתמה םירקמב יתקיספה תורוהה וצל יביטקאורטר ףקות קינעהל

 ,רומאכש( ילכלכה רושימב םא ,תיוולנה תישעמה תלעותה יבגל תונעטל שרדיהל

 םושיר לש ןבומב םאו ,)תידיתעה הלוחתה ןורקעמ הייטס ומצעלשכ קידצמ וניא

 םסרופ[ )7978/16 ץ"גבב תדמועו היולתה היגוס( הדילה תדועתב תוהמאה יתש

  .]ובנב

 

 ינשמ תאזו – ללכל גירחה תא ךופהל אלש רהזיהל שי ,ןכ יפ לע ףא .12

 הלוחת ןתמל ךרדה תא ללוס םנמא םידלי ץומיא קוחל 17 ףיעס ,תישאר .םימעט

 .לדחמה תרירב הניא וזש ריהבמ םג אוה ךא ,תורוהה ןוניכ טקאל תיביטקאורטר

 יכילהל דצ אוהש ,הלשממל יטפשמה ץעויה ירבדל הבר תועמשמ תמייק" ,השעמל

 ןיינע( "'םירופס םירקמ'ב קר השענ ץומיא וצל יביטקאורטר ףקות ןתמ יכ ,ץומיא

  .)12 הקספ ,ל"וח תואקדנופ

 

 דליה ,תויביטקאורטרה תלאש תררועתמ וב דעומבש תורמל ,ךכמ בושח 

 וצ לש תיביטקאורטר הלחהמ רכשנ ,ללכ ךרדב ,אצי ונינפל דמוע וניינעש םיוסמה

 התעפשהמ םג ומכ – רדגה תצירפ לש בחורה תוכלשהמ םלעתהל ןתינ אל ,תורוהה

 םיכילהל םידדצה .וייח לש רתוי םדקומ בלשב ,ומצע דלי ותוא לע תילילשה

 ,דליה לש םטבמ תדוקנמ ,דאמ הבר תובישח שיש העדב םידחואמ תרתוכבש

 ףא" ,םנמאו .וירוה םע ויסחי לש רשפאה לככ הריהמ הרדסהל ,הרבחהו החפשמה

 תוכזל ידכ החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תונפל ןידבש בויחכ בייחתמ הז ןיאש

 יכ דליל ףידע .תישממ תלעות ךכב תויהל הלוכי יכ המוד ,ינשה הרוהה לש םושירב

 "יגולויב הרוה וניאש הרוהה יפלכ ודמעמ ןיינעב תבייחמ תיטפשמ הערכה גשות

 התעד תווחל 43 הקספ ,493 )3(וס ד"פ ,םינפה דרשמ 'נ דגמ-טממ 1566/1 ץ"גב(
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 ותעד תווחל 4 הקספ םג ואר ;)דגמ-טממ ןיינע :ןלהל( )2014( רואנ 'מ האישנה לש

 בצמה ןיב רעפ תווחל יושע ומצע דליה" יכ רוכזל שי .)רגיצנד 'י טפושה לש

 ת/דחא הרוה וב ,יקוחה בצמה ןיבל ,ותדיל םוימ םירוה ינש ול שי וב – לעופב

 תלוכיב עוגפל לולע רבדה" יכו ,"ותדיל םוימ רחואמ דעומב הרוהכ ה/רכוה

 – "םירוהב ןומאב תבלושמה תואמצע ןוויכל דליה לש תיעבטה תישגרה תוחתפתהה

 לעש ,הליש איגו ץכ תימרכ ,הממח תאיל ,דרע-ןוזדוד ההלב םידמולמה ןושלכ

 עבטמ .)5544/18 ם"עבב הבושתל 27 הקספ( תובישמה וכמתסה םתעד תווח

 םילעי אל ,הדילה רחאל תוכורא םינש תורוהה לש יביטקאורטר ןוניכ ,םירבדה

 יקוחה סוטטסל ישממה בצמה ןיב םינשה ךלהמב עלגתהש רעפה תוכלשה תא תחאב

 .ולש יתחפשמה אתה לש תידיימו הריהמ הרדסהב דליה סרטניא תא שטשטי אלו –

 ושקבתהש תורוה יווצל קר תיביטקאורטר הלוחת קינעהל תרשפאמה הדמעה

 תבוט תא םג ,אופא ,תתרשמו ,דמעמה לש הריהמ הרדסה תדדועמ ,הדילל תוכימסב

  .יפיצפסה דליה

 

 דליה לש תידיימהו הרצה ותבוט ןיב תושגנתהב ונניינע ,ןכ יכ הנה 

 חתמ .םייללכ תוינידמ ילוקיש םג תללוכה ,בחרה ןבומב דליה תבוט ןיבל ,יפיצפסה

 ללכ םע הביטימה תוינידמ תעיבק ןיבו דליל םלוה יתדוקנ הנעמ ןתמ ןיב ,הז

 לש םייחרזאה םיטביהה רבדב גאה תנמאל סחייתהב ,השעמל .רידנ וניא ,םידליה

 תבוט תא הינייעמ שארב המש הנמאה" יכ רמאנ ,םידלי לש תימואלניב הפיטח

 םילוקיש שי – עונמל הדעונ התוא תיללכ העפותב תקסוע איהו ליאוה ךא ,ןיטקה

 ןויסנב ,ןיטק ףוטחל הרוהל ץירמתה תנטקה לש לוקישה ,אמגודל ,ךכ .רתוי םיבחר

 רצוויהל היושע ךכב .ולש ליגרה םירוגמה םוקמ וניאש שדח םוקמב ררוגתהל

 םסרופ[ ,תינולפ 'נ תינולפ 5041/19 ם"עב( "ותבוט יהמ הלאשה יבגל השדח תיתשת

 ינפמ הגוסנ דליה תבוט םהבש םיבצמ םנשי ,עמשמ .)8.8.2019( 8 הקספ ]ובנב

 דיחיה לש םתבוט ןיב ןזאל יואר ונינפלש םירקמב םגש המודו ,םידליה תבוט

 יפיצפסה דליב" הרושקה תובכרומ םג ,רומאכ ,תמייק ונניינעב ,דועו תאז .ללכהו

 ,דגמ-טממ ןיינע( "ריכמ אוהש תיתחפשמה תכרעמבו וייח תוביסנב ,ןודנ וניינעש

 היושע וצה לש תיביטקאורטר הלחה :)רואנ 'מ האישנה לש תעדה תווחל 35 הקספ
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 לולע וזכ תורשפא לש המויק םצע ךא ,תיחכונה ןמזה תדוקנב דליה םע ביטיהל

 .וירוהל סחיב ודמעמ תרדסה תא בכעלו ,וייח לש רתוי םדקומ בלשב וב עוגפל

 

 תייגוסב חישק םינמז דס ץומיאש ינרובס ,הרומאה תובכרומה חכונ .13

 דעצ הווהמ – יתקיספה תורוהה וצ ןתמ םצעמ לידבהל – תיביטקאורטרה הלוחתה

 הרדסהל דע ינמז ןורתפכ םלועל אב יתקיספה תורוהה וצ ,רוכזכ .יואר

 ,ראשה ןיב – ותלעפהב תוריהז הנשמ תולגל שי ןכ לעו ,תשקבתמה תירוטוטטסה

 קיתה תניחב"ב ךורכה רדסה יא םוצמצו ,ןיינעב םירורב םיללכ שוביג תועצמאב

 תואקדנופ יכילה תרגסמב תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל ךכ ."ויתוביסנ יפ לע

 ,ןכא .ערז תמורתב תועייתסה ירקמב תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל ךכו ,ל"וח

 הרוצב הלוחתה דעומ תא רידגהל ןיא ,תיטפשמה תוחתפתהה לש הז בלשב יאדווב"

 לש תוירוגטק עובקל יוארה ןמו ,יפיצפסה הרקמה תוביסנ יפ לע ,תיטסיאוזק

 )16-ו 14 תואקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע( "וז ךרדב לועפל היהי ןתינ םהבש םירקמ

 ףילחת הווהמ וניאש ,יתקיספה וצה לש רקובמו יתגרדה חותיפ רשפאל ידכ –

 .תטרופמ תיתקיקח הרדסהל

 

 ינש ןיב ןזאל עבקייש רדסהה לע ,ודוסיבש תוילכתה חכונ ,תאז םע 

 דליה דמעמ לש הריהמ הרדסהל ישממ ץירמת קינעהל וילע ,דחא דצמ :םילוקיש

 ,םיישעמה תונורתיה תאו ,תיטפשמה תואדווה תא חיטביש ןפואב ,וירוהל סחיב

 םיישקב בשחתהל שי ,ינשה דצה ןמ .ךכב םיכורכה םייתוחתפתההו םייגולוכיספה

 יכ חיטבהלו ,הדילל הכומסה הפוקתב יטפשמ ךילה לוהינב םייביטקייבואה

 ,םינוש םירגתא ינפב תדמוע םיימעפ אלו םעפ אלו ,הבחרתה התע הזש החפשמה

 ,יתפקשה יפ לע .דולייה לש םינושארה וייח ישדוחב טפשמה תיבל תונפל ץלאת אל

 םיישקל יואר לקשמ ,דימת אל יאדווב ,הקינעמ הניא םישדוח השיש תב הפוקת

 ךילהב ,וקודו .הדילל הכומסה תבכרומה הפוקתב הגוז תבו תדלויה ינפב םיבצינה

 רבוע םוי 60-כ תורוה וצל השקבה תא שיגהל" תורשפאה רבכמ אל הרכוה רחא

 םינותנה לש תמדקומ הקידב רשפאל תנמ לע ,הדילה לש רעושמה דעומל

 וז תורשפאש תורמל ,םלוא .)5 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,9182/18 ם"עב( "םייטנוולרה
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 אלש היושע איה ,ןדמעמ תרדסה םשל גוזה תונבל דמועה ןמזה קרפ תא הביחרמ

 לש ותבוטב העיגפל ידמ בחר חתפ הריתומו ,תוישעמה תולבגמל אלמ הנעמ קינעהל

 ויפלכ תורוה וצל השקבה תשגהב קחודה ךרוצל תועדומ ויה אל ויתומיאש דלי

  .הדילל ךכ לכ ךומס

 

 ןיסולכואה תושר לש 2.2.0007 להונ יכ ריכזהל ןיינעמ ,הז רשקהב 

 ,"ןיסולכואה םשרמב םושרה לארשי בשות ןיטקל בא יטרפ תפסוה להונ" ,הריגההו

 תחכוה לטנל רושקה לכב םימה תשרפ וק תא הדילהמ הנש לש הפוקתב האור

 דוחל םושירש ףא .)להונל 4.10-ו 4.9 ,3.4 םיפיעס ואר( םושיר יכרוצל תוהבאה

 םיטביהה אולמ תרדסהל תופצל ןיא היפל הסיפתה תא ססבמ הז להונ ,דוחל תוהמו

 ףיעס םג וארו( דולייה לש םינושארה וייח ישדוחב רבכ תורוהה לש םייטפשמה

 לע העדוהב לופיטה להונ" ,הריגההו ןיסולכואה תושר לש 2.10.2007 להונל 4.5

 וקכ הדילהמ הנש לש הפוקת אוה ףא ביצמה ,"ןיטקל החפשמו יטרפ םש יוניש

  .)לובג

 

 הניאש ,רורב וק םע ןמז תלבגמ תעיבקב ונניינעש רחאמ ,ןכ יכ הנה 

 םיכילהל תיביטקאורטרה הלוחתה תלבגה ,תעד לוקיש תינוידה האכרעל הריתומ

 יתלבו היוצר אל העיגפל איבהל הלולע הדילה דעוממ םוי 180 ךותב וחתפנש

 תנווכה םשארבו ,ליעל ורכזוהש םימעטה ,תעב הב .דליה תבוטב תנווכמ

 רבודמ אל ,ןבומכ .ידמ הכורא הפוקת ךכ םשל קינעהל םירשפאמ םניא ,תוגהנתהה

 )םישדוח 6( םוי 180 לש הפוקת יכ הארנ ,םרב .תקיודמ תיבישחת תומיכ תכאלמב

 6 לש הפוקת יכ – ידמ הרצק .ידמ הכורא הנש תב הפוקת וליאו ,ידמ הרצק

 םהב ,דולייה ייחל םינושארה תועובשה תא תללוכ איה יכ תועטהל היושע םישדוח

 ,תורחא תולטמ ינפמ ,תישעמ הניחבמ ,תגסל היושע תורוה וצל ךילה תחיתפ

 איה ףא הנש תב הפוקת יכ – ידמ הכורא .דולייב לופיטב תורושקה ,רתוי תוידיימו

 ףולחב םג תורוה וצל השקב שיגהל ןתינש רוכזל שי .רחא ןבומב ,תועטהל היושע

 וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תלאשל תלבגומ ונינפלש היגוסה יכו ,הנשמ הלעמל

 תובישח לע הלוע תיתוהמה תורוהה לש ריהמה ןוניכה תובישח .רוחיאב שקבתהש
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 9 לע הפוקתה תא דימעהל שיש ,ןאכמ .לשמל ,דולייה םש לש ריהמה םושירה

 ףיסוהל שי ךכלו ,רורב וקב רבודמש ןותנה תא תללקשמ ףא וזכ הפוקת .םישדוח

 םיישדוח רבכ השקבה תא שיגהל ,ש"מהעויה לע םג תלבוקמה ,תורשפאה תא םג

 ,אסיג דחמ יתקיספה תורוהה וצ לש ןנוכמה ויפוא חכונל ,יתטישל .הדילה ינפל

 הדילה םע יתחפשמה אתה תולגתסהו תודדומתה לש תילאיצנטופה תובכרומהו

 דעומל םימדוקה םימיה 60 םג םיפרטצמ וילאש – הז םינמז דס ,אסיג ךדיאמ

 הז .קרפה לעש תויוכזהו םיסרטניאה ןיב רתוי םלש ןוזיא אטבמ – רעושמה הדילה

 וצ לש תיביטקאורטרה ותלוחת תא ליבגמה דסב רבודמ יכ ריכזהלו בושל םוקמה

 השקבה תא שיגמ וניאש םדא ,ונייהד .וצה ןתמ םצעמ לידבהל ,יתקיספה תורוהה

 – ןכמ רחאל וזכ השקב שיגהל לוכי ונדוע ,םינושארה םישדוחה תעשת ךלהמב

 .תיביטקאורטר היהת אל האצותה ,הל רתעיהל יושע טפשמה תיבש םגה ,אלא

 
 ןויוושה יארב יתקיספה תורוהה וצ
 

 וצ לש ןנוכמה ויפוא דגנכ תובישמה תונעטל הרצקב סחייתא ,הז בלשב .14

 גוזה תב תורוה תרדסה םשל יטפשמ ךילהל תונפל ךרוצה םצע דגנכו – תורוהה

  .ןויוושה רושימב – דולייל הרישיה תיגולויזיפ-תיטנגה הקיזה תלוטנ

 

 ירוטוטטסה רדסהה יפתכ לע ןעשנ תובישמה תונעט לש דחא שאר ,רומאכ 

 קרפה לע תבצינ םייחכונה םיכילהב ,םלוא .ןיסולכואה םשרמב תוהבא םושיר יבגל

 יכו ,דוחל םושירו דוחל תוהמ יכ עבקנ רבכו ,יתוהמה ןידב תורוהה תלאש

 שרדיהל ונממ םיענומו – "םשרמה דיקפ לש ותעד לוקיש תא םימחותה םיללכה"

 הקספ ,דגמ-טממ ןיינע( "תורוהה טרפ לע םג םילח" – תויתוהמ תויטפשמ תולאשל

 הל שיש תדמלמ הפוגל הנעטה תניחב ,ךכמ הרתי .)רואנ 'מ האישנה תעד תווחל 32

 ,רבוע וניא ןיסולכואה םשרמב באכ לאוסקסורטה רבג לש ומושיר ,ןכא .הנעמ

 עצבתי דולייה יבאכ ומושיר ,תדלויל יושנ אוה םא :טפשמה תומלואב ,ללכ ךרדב

 באה תעדוה" קר ךכ םשל שרדית ,ןיאושינ רשק רדעהב םגו – יטמוטוא ןפואב

 1 הקספ ,גרבלסייו-רוצ ןיינע ;ןיסולכואה םשרמ קוחל 22-21 םיפיעס( "דחאכ םאהו
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 הז ידוחיי רדסה ,גרבלסייו-רוצ ןיינעב רבכמ אל רהבוהש יפכ ,םלוא .)יתעד תווחל

 לש ותורוה ובש בצמב .ערז תמורתב ועייתסהש םיאושנ אל גוז ינב לע לח וניא

 21 ףיעס הוותמש ביתנב דועצל ותלוכיב ןיא ,הקיזל הקיזה ןדא לע תנעשנ רבגה

 ןוניכ הנועט ותוהבא ןכש – תפתושמ העדוהב קפתסהלו ,ןיסולכואה םשרמ קוחל

 םג ואר ;יתעד תווחל 6 הקספ( הרצונ םרטב התוא םושרל ןתינ אלו ,יטפשמ ךילהב

 .)רצלמ 'ח האישנל הנשמה תעד תווחל 54 הקספו ארק טפושה לש ותעד תווח

 יבגל יתוהמה ןידה תוארוה םע דחא הנקב ,אופא ,םילוע םייחכונה םושירה ירדסה

 רבג ןיב םיניחבמ םניאו – יטפשמ ךילהב הקיזל הקיזה לעב לש ותורוה ןוניכ

 םירקמב ומכ( תינימ-דח השיאל )ערז תמורתב העייתסה ותגוזש( לאוסקסורטה

  .)ונינפלש

 

 באכ םשריי תדלויל יושנה רבג :םיאושנ תוגוז יבגל רתוי תבכרומ הנומתה 

 השיא דועב ,ערז תמורתב העייתסה ותגוז םאה ןחביו קודבי םושירה דיקפש ילבמ

 יפכ ,םלוא .םיאתמ ךילהב התורוה תא ןנוכלו םידקהל שרדית תדלויל האושנה

 ןוניכ יבגל הנוש יתוהמ ןיד ףקשמ וניא הז לדבה ,גרבלסייו-רוצ ןיינעב רמאנש

 תרשפאמ "תיגולויבה הקיזה תקזח" :תיטנוולר תיתדבוע תונוש קר אלא ,תורוהה

 .ןוניכ הנועט הניא ותורוהש ךכ ,דולייה לש יגולויבה ויבא אוה רבגהש חינהל

 הניא וז תיתדבוע הקזח ,תיחכונה תיגולונכט-תיתרבחה תואיצמב ,תאז תמועל

 תב תא תונפהל אלא הרירב םושירה דיקפל ןיא ךכ םושמו ,ינימ דח גוז יבגל הפקת

 תעד תווחל 50-49 הקספו ,יתעד תווחל 8 הקספ ואר( תורוה ןוניכ ךילהל גוזה

 עיבצהל תובישמה ידיב הלע אל הז רשקהב םג יכ אצמנ .)רצלמ 'ח האישנל הנשמה

-רוצ ןיינעב תוסחייתהה יכ ןייצא ,םושירל רשא( יתוהמה ןידה רושימב הילפה לע

 תדמועו היולת היגוסה יכו ,הערכהל השרדנ אל תואושנ גוז תונב םושירל גרבלסייו

 .]ובנב םסרופ[ )4213/19 ם"עעב

 

 ןוקית דעש עבקנ גרבלסייו-רוצ ןיינעבש םגה יכ ףיסוא ,םירבדה ילושב 

 הערל ולפוה תובישמה לש ןדמעמב גוז תונב ,2018 תנשב ,יטנוולרה ספוטה

 הקיז לע ריהצהל ילבמ תובאכ ומשרנ םיאושנ אל םירבג ןכש – םושירה רושימב



 ןולייא סדה 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה   5544/18 מעב

24 

 

 ןתינ אלש ינפמ ,תאז .ונניינעב הנומתה תא תונשל ידכ ךכב ןיא – דולייל תיגולויב

 ןוניכ ןפוא יבגל יתוהמה ןידה ןמ הייטס תועצמאב ןויוושב רבעה תעיגפ תא ןקתל

 )1(ומ ד"פ ,רצואה רש 'נ לארשי תנידמל הקוח 637/89 ץ"גב :וושהו( תורוהה

191, 204-203 )1991((. 

  

 תורידסמה תומרונב ץוענ ןויוושה רושימב תובישמה תונעט לש ףסונ שאר .15

 דרשמ ל"כנמ רזוח דוחייבו – השיאו רבגמ בכרומה גוזל ערזה תמורת יכילה תא

 הערזה עוציבל תויחנהו ערז קנב לש ולוהינ רבדב םיללכ" 20/07 תואירבה

  .ערזה יקנב קוח ריכזתו ,))8.11.2007( "תיתוכאלמ

 

 וניא רזוחה היפל הנידמה תרהבה ילע תלבוקמ יכ הרצקב רמוא הז ןיינעב 

 יפלכ גוזה ןב לש ותוביוחמ תא חיטבהל ךא אלא ,תורוהה תרדסהב קוסעל רמייתמ

 יקנב קוח ריכזתל רשא .וז הדוקנ ריהבהל ידכ ןקותי יטנוולרה חפסנה יכו – דולייה

 לכ לע ,יתקיספה תורוהה וצ לש ןנוכמה ויפוא יבגל יתערכה יכ ריכזא ,ערזה

 תיתקיקחה תיתשתה לע תנעשנ ,תיביטקאורטרה הלוחתה יבגל הנממ עמתשמה

 הלוחתב הריכמ הניא ךא ,הקיזל הקיז חוכמ תורוה ןנוכל תרשפאמה – תמייקה

 ןדא יפלכ הנוש השיג ץמאל טילחי קקוחמה םא ,םירבדה עבטמ .הלש "תיטמוטוא"

 ןמזה תדוקנב בצמה וניא הז ךא ,תוכלשה ךכל תויהל תויושע תורוהה לש הז

 .תיחכונה

 

 וצב האור ילארשיה ןידה ,ותוחתפתה לש הז בלשב יכ םכסל ,אופא ,ןתינ 

 הלוחת וצל קינעהל רשפאמ אוה ,תאז םע .ןנוכמ טקא יתקיספה תורוהה

 ןכמ רחאל םישדוח 9 ןב ןמז קרפ ךותב שגוה םא הדילה דעוממ תיביטקאורטר

 א"נד( ל"וח תואקדנופ ןיינעב ףסונ ןוידל תושקב יכ ןיוצי ,הנומתה תמלשהל(

 תויולת ]ובנב םסרופ[ ,)5591/20 ץ"גנד( גרבלסייו-רוצ ןיינעבו ]ובנב םסרופ[ )1297/20

  .)הז טפשמ תיב ינפל תודמועו

 
 רבעמ תארוהו – טרפה לא ללכה ןמ
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 םיכילהב יתקיספ תורוה וצ ןתמל תושקבה לכ ,)2 הקספ( ליעל רומאכ .16

 ,שי ,ךכיפל .םיניטקה תדיל דעומ רחאל םישדוח 9-מ הלעמל ושגוה  ונינפלש

 תערכהב תוברעתהל איבהל ידכ יתעגה הילא תינורקעה הערכהב ,הרואכל

 .תורוהה יווצ לש תיביטקאורטרה הלוחתה לוטיבלו ,תומדוקה תואכרעה

 

 קספ תרגסמב תעדה תא תתל ןוכנ ,ליעל וטרופש םיקומינל ךשמהבו ,םלוא 

 ךרוצה לע העיבצמ וז הייאר .רבעמ תארוה לע ,ףקיה תבחר תוינידמ עבוקה ,הז ןיד

 וצ ןתמל השקב ושיגה רבכש םירוה )א( :תויטנוולר תוצובק שולש ןיב ןיחבהל

 ךא ,םלועל ואב רבכ םהידליש םירוה )ב( ;ןנד תובישמה תמגוד ,יתקיספ תורוה

 ןתמ רחאל קר םלועל ואובי םהידליש םירוה )ג( ;יתקיספ תורוה וצ ושקיב םרט

 סחיב תיביטקאורטר הלוחתש העשב יכ איה יתדמע .ונינפלש םיכילהב ןידה קספ

 םישדוח 9 ךותב השגוה יתקיספ תורוה וצל השקבה רשאכ קר רשפאתת 'ג הצובקל

 :תורחאה תוצובקל סחיב האבה רבעמה תארוה תא ץמאל שי ,הדילה דעוממ

 םירוה לש םתורוהל יביטקאורטר ףקות קינעהל ולכוי תוינוידה תואכרעה ,תישאר

 .הדילה רחאל בר ןמז השגוה וצה ןתמל םתשקב םא םג ,'א הצובקל םיכייתשמה

 םירוהש ךכ ,ןידה קספ ןתמ דעוממ לחי םישדוחה תעשת ץורמ – 'ב הצובקל רשא

 הרכהב תוכזל ולכוי םיבורקה םישדוחה תעשת ךלהמב תורוה וצ ושקביש

  .הכורא הפוקת ינפל רבכ םלועל אב םדלי םא םג ,תיביטקאורטר

 

 9 תלבגמ דוסיבש תיסיסבה תילכתב ץוענ וז רבעמ תארוהל םעטה 

 הרדסה דדועל ךרוצב הצוענ תיביטקאורטר הלוחת תלבגהל הקדצהה .םישדוחה

 ינב לש םתוגהנתה תא ןיווכהל ,תורחא םילימב ,וא – תורוהה דמעמ לש הריהמ

 הפוצ טבמב בר לקשמ שי וז תילכתל ,םירבדה עבטמ .הקיזל הקיז ילעב גוז תונבו

 תא ןנוכל תעכ וזרדזי 'ג הצובקל תוכייתשמה גוז תונב יכ איה החנהה ;דיתע ינפ

 ןהמ לולשתו – "תורוהה רעפ" תא חיצנת תרחואמ הרדסהש הנבה ךותמ ,ןתורוה

 תבוט תא תרשל ידכ שי ךכב .יתקיספה וצה ןתמל המדקש הפוקתל סחיב הרכה
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 והתשה וירוהש הרקמב ולש ידיימה סרטניאב העיגפ ריחמב םג ,בחרה ןבומב דליה

  .יטופישה ךילהה תחיתפב

 

 דעוממ םישדוחה 9 תלבגמ לש תיביטקאורטר הלחהב תלעות לכ ןיא ,דגנמ 

 תוינידמ השבוג םרטב םלועל ואב רשא – 'בו 'א תוצובקמ םידלי לע הדילה

 קספ םוסרפ דעומ תרדגה ,הברדא .היגוסב הרורב הכלה הרצונ םרטבו ,ש"מהעויה

 – םידלי םתואל יבטימ הנעמ קינעהל רשפאת ,םימה תשרפ וקכ יחכונה ןידה

 ,רוחאל לגלגה תא ריזחהל דוע ןתינ אלש םושמ ,"יושע השעמ" רצונ םניינעבש

 לש הריהמ הרדסהל ץירמתב עוגפל ילבמ ,תאז .םתדילל ךומס תורוהה תא ןנוכלו

 הצובקמ םידוליי לשו ,השדחה תוינידמה לוחת םהילעש ,'ג הצובקמ םידוליי דמעמ

 רדעה .ןנד ךילהב ןידה קספ ןתמ דעוממ לחת םניינעב םישדוחה 9 תריפסש ,'ב

 םירוההמ ענמי יחכונה ןידה קספ ןתמל רבוע ודלונש םידליל סחיב רבעמ תארוה

 םינושה םילוקישה ןיב ןוזיאה רפוי ךכבו ,הדילה דעוממ םתורוה תא ןנוכל תונמדזה

 .תיביטקאורטרה הלוחתל םינמזה דס תעיבקל רשאב

 

 ןתורוהש ,ןנד םיכילהב תובישמה תיברמל סחיב ףקות הנשמ הז קומינל 

 ם"עבב טעמל( 2014-ל 2011 םינשה ןיב ושחרתהש תודילל סחיב תררבתמ

 ץורעל תע התואב תונפלו רהמל תובישמהמ תופצל היה ןתינ םא קפס .)3162/19

 תיב תקיספב תינושאר תוסחייתהל הכז ,2012 תנשב הנושארל לעפוהש ,הז

 יחכונה ךילהה לש םימדקתמה ויבלש דע תוחפלו ,2014 תנשב קר ןוילעה טפשמה

 אוה .ותלבקל םיאנתל רשאב הנידמה לש הנתשמה התדמעל םלוה םוסרפ ןתינ אל

 תראתמ הניאש ימכ תובישמה יניעב הספתנש רשפאש ,ץומיאה תפולחל עגונב ןידה

 תונב תולהנתה תניחבב וניא ונניינע ,ךכ וא ךכ .תישממה תירוהה ןהייח תואיצמ תא

 עוגפל םעט ןיא ,רומאכ ,ןכ לעו – דיתעב הריהמ הרדסהל ץירמת ןתמב אלא ,גוזה

 תוכייתשמה תובישמה יבגל ךכ .םהב היולתה םיניטקה תבוטבו רבעה יווצ ףקותב

 ןבומ ,דבב דב .'ב הצובקל םיכייתשמה םירחא םירוה יבגל ךכו ,'א הצובקל

 9 ןיינמ לש החיתפה תדוקנ תייחדב הצמתמ 'ב הצובקל סחיב תשרדנה המאתההש

 המודב( הדילה םויב אלו ,יחכונה ןידה קספ ןתמ דעומב היהת וזש ךכ – םישדוחה
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 לוקשל היה ןתינ יכ ןיוצי .ךכל רבעמ דעומה תא ךיראהל ילבמ – )'ג הצובקל

 – 9 םוקמב םישדוח 6 ,לשמל – 'ב הצובק יבגל רתוי הרצק הפוקתל רבעמ תארוה

 .ןכותבו ,תוצובקה לכל סחיב הדיחא רבעמ תארוה עובקל בטומ ךא

 

 הבושחו הנידע איה דעסה תעיבק תכאלמ .רבעמ תוארוה לע הנורחא הלימו 

 הרוה ןיב תורוהה רשק ןוניכו הרכה ומכ שיגר אשונ יבגל תאש רתיב ךכ .תחאכ

 םירקמב םג תוריהב הנקתו ,רורב ללכ ביצתש רבעמ תפוקת עובקל ןוכנ .ודליל

 ךלהמב םייוניש הרבעש ש"מהעויה תדמע תא תללקשמ וז האצות .ונינפב םניאש

 כ"ב תדמעל יוטיב תנתונ ףא רבעמה תארוה .ךכש בוט ימעטלו ,םירוערעב ןוידה

 לודג ףקיה םע דדומתיש בחר ללכ עובקל ןוכנ ,םהיניב תקולחמה ףא לע יכ םידדצה

 .ונינפבש הלאמ םירקמה לש רתוי

 

 
 תורוהה וצ לע – הלאה םירבדה רחא

 

 ךא ,תורמסמ ןיינעב עבוק וניא אוה יכ שיגדמ ןכא ,ןמלגופ 'ע טפושה ,ירבח .17

 תורוהה יווצ היפלש השיגה תלבקב ישוק םייק יכ" הנעטב ותעד תווחב ביחרה

 םיינורקעה םיטביהה חכונל .)17 הקספ( "ןנוכמ יפוא םיאשונ ונניינעב םייתקיספה

 .ויתורעה עקר לע יתדמע תא ריהבהל ןוכנל יתאצמ ,היגוסה לש

 

 רושימב תובישח ישילש ילאיצנטופ הרוה תוברועמל יכ רמוא ,תישאר 

 ,)10-11 תואקספ ,ליעל ואר( יתקיספה תורוהה וצ לש תיביטקאורטרה הלוחתה

 הקספ( ליעל יתנייצ רבכש יפכ .וצה תוהמל עגונב המוד לקשמ הל סחייל ןיא ךא

 תושרה לש תקהבומ הירוטירטב היוצמ תורוהה דסומ לש ויתולובג תעיבק" ,)9

 תואיצמה חרוכ םא םג ,ךכיפל .הקיזל הקיזה דמעמל השרדנ םרטש ,"תקקוחמה

 תכל קיחרהל טפשמה יתב לע יכ רובס ינניא ,םייניבה תפוקתב יתקיספ הנעמ בייחמ

 לעב תורוה ןוניכ ,ירק – םיוסמ יתקיקח ןוגיעל הכזש תורוהה לדומל רבעמ לא

 תמורתו ל"וח תואקדנופ יכילה ןיב הנחבההש רשפא .יטופיש טקאב הקיזל הקיזה
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 וצה תא קתנל ידכ הב ןיא ךא ,ידיתע קקוחמ תעד לע לבקתת תימינונא ערז

 ידש "תיטמוטוא" תורוה תריציל איבהלו ,םימייקה םייתקיקחה וישרושמ יתקיספה

 .)יתעד תווחל 5 הקספ ,גרבלסייו-רוצ ןיינע םג ואר( המויק לע תיטופיש הרהצהב

 םיעודיבו םישרויב הרכהה יכילהל שקיהב ,יתעדל ,שממ ןיא ,המצע וז הביסמ

 רוריבב הצמתמ תיטופישה הכאלמה םהבש ,)ותעד תווחל 8-9 תואקספ( רוביצב

 יבגל תשרדנה תדחוימה תוריהזה .קקוחמה עבקש םינוירטירקב הדימעה יבגל ינטרפ

 שארב ךא ,דליה תבוט ילוקישמ םג – הקיקחב הנגוע םרטש תורוהב תיתקיספ הרכה

 תווחל 9-10 תואקספ ,ל"וח תואקדנופ ןיינע( תויושרה תדרפה לשב הנושארבו

 לע דיעהל ידכ יתרהצהה םייפואב ןיא אליממו ,םירקמ םתואב הצוחנ הניא – )יתעד

  .יתקיספה תורוהה וצ תוהמ

 

 ,ןיסולכואה םשרמב תוהבאה םושיר ירדסה עקר לע ,ןויוושה תייגוסל רשא .18

  – םינשה םע יכ ריכזא

 

 לע – תוהמל םושיר ןיב הנחבההו ,העיריה הבחרוה"
 דיקפ לש תעדה לוקישל רשאב הנממ עמתשמה לכ
 קוחל 3 ףיעסש םיטרפ לע םג הלחוה – םושירה
 תובקעב ,ךכ .יתייאר לקשמ םהל קינעמ םשרמה
 םייונישהו הדלוהה הדשב תויגולונכטה תויוחתפתהה
 תורוהה תלאש םג הלחה ,החפשמה הנבמב םייתרבחה
 ררועל – קהבומ יתדבוע יפוא האשנ רבעבש –
 ,םאתהב .תובכרומ תויתרבחו תויטפשמ תוקולחמ
 לע תורוהה תא םושרל םושירה דיקפ לע יכ עבקנ
 עובקל ילבמ ,וינפב הגצוהש תירוביצ הדועת סיסב
 7722/17 א"ע( יתוהמה רושימב הפקות יבגל הדמע
 יתעד תווחל 8 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םינפה רש 'נ תינולפ
)29.11.2020((. 

 

 יתוהמה ןידה תדמע לע םושירה ינידמ דומלל ןויסינב הבר תוריהז תשרדנ ,ךכיפל

 וילע ,תורוהה םושיר לש יתייארה ודמעמב ןיאו – הקיזל הקיז חוכמ תורוהל סחיב

  .תאז תונשל ידכ ,ותעד תווחל 14 הקספב ,ירבח דמע
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 ןידה יכ דיעהל יושע הקיזל הקיז חוכמ תורוה םושירש ילע לבוקמ ,וקודו 

 ,םלוא .הפקיה לע רוא ךופשל ףאו ,וזכ תורוה לע ללוגה תא םתס אל יתוהמה

 יכ ,תדלויה תקיזל הקיז לע ןעשנ וניא תוהבא םושירש רהבוה רבכ גרבלסייו-רוצ ןיינעב

 תדלויל יושנ וניאש םדא םושיר :דולייה ןיבל גוזה ןב ןיב הרישי הקיז יבגל החנה לע םא

 הנשמה לש ותעד תווחל 47 הקספ ,םש( תיגולויב תוהבא לע הרהצהב הנתומ

 וזכ הרהצהמ רוטפ יושנ גוז ןב דועב – )יתעד תווחל 8 הקספו ,רצלמ 'ח ,האישנל

 הנשמה תעד תווחל 49-50 תואקספ ,םש( דולייל "יגולויבה רשקה תקזח" לשב קר

  .)יתעד תווחל 8 הקספו ,האישנל

 

 'תיגולויבה הקיזה תקזח' ץומיא" היפל הנעטה יכ ינרובס ,הלא תוביסנב 

 ,ערז תמורתב שומיש לש רצות איה תורוהה רבד לש ותימאל ובש םוקמ ]...[

 תעד תווחל 16 הקספ( "ונתקיספב ובצועש יפכ תורוהב הרכהה תולובגמ תגרוח

 לע ןיסולכואה םשרמ תא להנל הטלחהה .תענכשמ הניא ,)ןמלגופ 'ע טפושה ,ירבח

 – םושירה רושימל תלבגומ ,יגולויב רשק לש ומויק רבדב תיתדבוע הקזח דוסי

 ,רוכזכ ,םיריכמה ,תורוהה לש םייתוהמה היתולובג תא רגתאל הרמוי לכ הל ןיאו

 הרכה םושמ וזכ תוהבא םושירב תוארל ןיא םג ,אליממ .תיגולויב תורוהב

 תאצותמ לידבהל ,הדילה דעוממ ]...[ תיטנגה הקיזה לוטנ גוזה ןב לש ותורוהב"

 תעד תווחל 15 הקספ( "תננוכמה הלוחתה תשיג יפל יתקיספה תורוהה וצ ןתמ

 הילע תיתדבועה הקזחהש ררבתיש לככו ,וזכ תורוהב "ריכמ" וניא םושירה .)ירבח

 היהי אל – דולייל יאמצע יגולויב רשק ןיא םושרה באל ,עמשמ – היוגש ןעשנ אוה

 ,םיאושנ אל גוז ינב וא ,גוז תונב לע םילחה ןוניכה יכילהמ רוטפ קינעהל ידכ וב

 וצ לש ןנוכמה ויפוא לע רערעל ידכ ןויוושה ןורקעב ןיא ,ןכ לע .ההז םבצמש

 ךא – םושירה ירדסה דוסיבש תיתדבועה תונושה תא שטשטלו ,יתקיספה תורוהה

  .)14 הקספ( ליעל יתבחרהש יפכ ,תורוהה לש םינושה – תוהמה אל
 

 רבד ףוס
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 לש ןניינעב ש"מהעויה ירוערע תא תוחדל יירבחל עיצא ,ןכ לע רשא .19

 תורוהה יווצל הנתינש תיביטקאורטרה הלוחתה תא הנכ לע ריתוהלו ,ןנד תובישמה

 עובקלו ,רערעמה תדמע תא יקלח ןפואב לבקל עצומ ,דבב דב .םניינעב םייתקיספה

 הלעמל ףולחב שקבתהש יתקיספ תורוה וצל יביטקאורטר ףקות קינעהל ןתינ אל יכ

 ושחרתיש תודילל סחיב קר לוחי הז ףרוג ללכ ,םרב .הדילה דעוממ םישדוח 9-מ

 ביכרמל סחיב קר ,רומאכ ,תאז ףאו – )ג הצובק( ונניד קספ ןתמ רחאל

 ,תאז תמועל .אבהלו ןאכמ וצה ןתמ םצעמ לידבהל ,תורוהה וצ לש תויביטקאורטרה

 קספ ןתמ ינפל דוע ושקבתהש תורוה יווצל יביטקאורטר ףקות קינעהל היהי ןתינ

 םישדוח 9 ךותב ושקבתיש םיווצלו – )א הצובק( הדילה דעומל רשק אלל ,ןידה

 .)ב הצובק( םלועל ואב רבכש םידליל סחיב ,ןידה קספ ןתמ דעוממ

 

 ,ךילהה תרגסמב ושחרתהש תונושה תויוחתפתהה רואלו ,וז האצות חכונ 

 .ויתואצוהב דצ לכ אשיי

 

                                                                                                            

 ט פ ו ש

 
 
 :זוזמ 'מ טפושה
 
 

 ןכו ,ויקומינלו ותנקסמל ,לדנה טפושה ירבח לש וניד קספל םיכסמ ינא .1

  .תודחא םילימ ךא ףיסואו ,18-17 תואקספב תופסונה ויתורעהל

 

 ןנוכמ וצ אוה יתקיספ תורוה וצ יכ ,יתדמע תא יתעבה רבכמ הז .2

 תעיבק עונמל ידכ ךכב ןיא יכ ,תאז םע ךא  ,יתרהצה וצ אלו ,)יביטוטיטסנוק(

 םירבדה ירקיע ןלהל .תומיאתמ תוביסנב תורוהה וצ לש תיביטקאורטר הלוחת

  :םנושלכ
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 .וילאמ ןבומה רדגב טעמכ איה וז הדמע יניעב ..."
 םויק הל שי תיגולויב-תיטנג תורוה הניא רשא תורוה
 ןידה ריציכ - ירק ,תיתרבח הרכה לש רצותכ קר
 הנקמכ תיגולויב-תיטנג הקיז הניאש הקיזב ריכמה
 דסומ אוה ךכ .עבקש םיאנתב ,תורוה לש סוטאטס
 ךכו ,ץומיאה קוח חוכמ ץומיא לש קיתווה תורוהה
 קוח חוכמ תורוה  לש תיסחי שדחה תורוהה דסומ אוה
 איה תורוהה סוטאטסב הרכהה הלא ינשב .תואקדנופה
 ,טפשמ תיב לש וצ תועצמאב תנתינה ,קוחה ריצי
 םימייקתמש אצמנ םהב םיקדקודמ םיכילה רחאל
 .ןידב ךכל םישרדנה םיאנתה

 ןיא יתרהצה יתקיספ תורוה וצ רבדב הסיפתל .13
 לש רדסהה םצע יכ הליחת ןייצא .ןידב הזיחא יתעדל
 ןגועמ וניאש תורוה וצ ונייה ,יתקיספ תורוה וצ
 ישוק יתעדל ררועמו תעדה תא חינמ וניא ,הקיקחב
 ךא הז רדסהב תוארל ןוכנ ןכ לע .לטובמ אל ינויע
 אשונה תרדסהל דע תואיצמה חרוכ רצות ינמז ןורתפכ
 תוביסנב תורוהל תוכזה תא ןידב ןגעת רשא ,הקיקחב
 יפכ ,היאנת תאו יתקיספה תורוהה וצ דעוי ןהל
 ץומיאה קוחבו תואקדנופה קוחב השענ רבדהש
 רומאה ישוקה .)21 הקספב תינולפ ןינע םג וושהו(
 תורוהה וצל תתל שקובמ רשאכ רתוי דוע םצעתמ
 לכ ןיא רשאכ תאז ;דבלב יתרהצה יפוא יתקיספה
 תורוה וצש העיבקב ןורתי אל ףא ימעטלו ,ץוליא
 .יביטוטיטסנוק אלו יתרהצה יפוא לעב אוה יתקיספ
 וצ אוה יתקיספ תורוה וצש העיבקב ןיא ,ליעל רומאכ
 לש תיביטקאורטר הלוחת תעיבק עונמל ידכ ןנוכמ
 .תומיאתמ תוביסנב וצה

 וא הדבוע לע ריהצמ ,וביט םצעמ ,יתרהצה וצ
 תיבו ,ןידב םירכומה ,םימייק סוטאטס וא תוכז לע
 וא תוכזה תלוחת לע ריהצהל ךא שקבתמ טפשמה
 הקיז' לש תוביסנב .יטרקנוקה הרקמב סוטאטסה
 גוזה תב וא ןב לש תורוה לש יקוח סוטאטס 'הקיזל
 אל דוע לכ ןידב רכומ וניא יגולויב-יטנגה הרוהה לש
 וצש העיבק ,ןכל .טפשמה תיב ידי לע תורוה וצ ןתינ
 םדוק תמייק תורוההש העמשמ יתרהצה אוה תורוהה
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 רמול רתומל .םידדצה תמכסה חוכמ טפשמה תיב וצל
 הניאו ןידב תרכומ הניא "תימכסה תורוה" יכ
 ילארשיה ןידה לש םייטפשמה םירדסהה םע תבשייתמ
 הלועכ .תיגולויב-תיטנג הניאש תורוהל עגונב
 יסחי ןוניכ ,תואקדנופה קוחו ץומיאה קוח תוארוהמ
 אלא םיטרפ ןיב אדירג המכסהל ןינע וניא תורוה
 ודעונש הרקבו חוקיפ ינונגנמבו יטופיש וצב הנתומ
 לע רקיעבו ,םיברועמה לכ תויוכז לע הנגה חיטבהל
 תנקתו דולייה תבוט לש םימעטמ .דולייה תויוכז
 תורוהב הרכהה ךילהש ךכל תובישח תמייק רוביצה
 ,טפשמה תיב לש ךותיהה רוכ תא רובעי וז ןיעמ
 ךילהב םיברועמה םייעוצקמה הרקבה ינונגנמ תוברל
  .הזכ

 הקיז חוכמ תורוהב הרכה יכ רמול אופא ןתינ
 ,הב םיכורכה תובוחה רקיעבו תויוכזה לכ לע - הקיזל
 ןינע איה - דולייה תויוכז לע היתוכלשה םג ומכ
 ןיב המכסהל ךא וריתוהל ידכמ 'ידמ יניצר'
 יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 4880/18 מ"עב( "...םידדצה
 13-12 תואקספב ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל
)24.1.2019((. 

 יתקיספ תורוה וצ לש תיביטקאורטר הלוחת תעיבק ללוש יניא ,רומאכ .3

 תובישח תמייק יכ לדנה טפושה ירבח תדמעל ףתוש ינא ךא ,תומיאתמ תוביסנב

 םימעטהמ ,וזכ תיביטקאורטר הלחהל הדיחאו הרורב ןמז תלבגמ תעיבקב הבר

  .דמע םהילע

 

 םיתעל הב שי ,ןירועישו תודימ לש העיבק לכ ומכ ,ןמז תלבגמ תעיבק ,ןכא 

 תכשל לש יזכרמה דעווה 'נ רצנימ 702/81 ץ"גב( תורירש לש םיוסמ ביכרמ

 הצעומה 'נ ואימור ר"ד 3081/95 ץ"גב ;)1982( 13 ,1 )2(ול ד"פ ,ןידה יכרוע

 ימצעלשכ .))1996( 186-187 ,177 )2(נ ד"פ ,תיאופרה תורדתסהה לש תיעדמה

 ינא םלואו ,ירבח עיצהש יפכמ רתוי רצק ןמז קרפ םג עובקל היה ןתינש רובס ינא

 יניעב רקיעה ןכש ,יניעב הריבס איהש ,ירבח עיצהש ןמזה תרגסמל ףרטצהל ןוכנ

 .הז שיגר םוחתב תודיחאו תואדוו תחטבה םשל ,ןמזה תלבגמ םצע אוה
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 םינגועמ םניא ויאנתו תורוה וצ וב בצמה ,ליעל תינולפ ןינעב יתנייצש יפכ .4

 יוארה ןמו ,לטובמ אל ינויע ישוק ררועמ םג הז בצמ .תעדה תא חינמ וניא ,הקיקחב

 יפכ ,םלוה יתקיקח רדסהל וכזי ,היאנתו ,תונודנה תוביסנב תורוה וצל תוכזה יכ

 םירבוע תאישנל םימכסה קוחבו 1198-א"משתה ,םידלי ץומיא קוחב השענ רבדהש

 .תואקדנופה קוח םשב רכומה ,1996-ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(

 

 

                                                                                                               

 ט פ ו ש

 
 :ןמלגופ 'ע טפושה
 

 ןיד היפלש ,לדנה 'נ טפושה ירבח עיצמ התואש האצותל ףרטצמ ינא

 םירוערעה אשונ םייתקיספה תורוהה יווצ ףקות יכו תוחדיהל ונינפלש םירוערעה

 ,ירבח עיצמ ותוא יללכה הוותמה ירקיעל םג ינא ףרטצמ .ךליאו הדילה םוימ היהי

 .הנוש יכוליה ךרד םלוא ,ןלהל דומעא וילע גייסל ףופכב

 

 ןלהל( הלשממל יטפשמה ץעויה שקיב ונינפלש רערעל תושרה תושקבב .1

 יתב תוקיספל ךשמהב ,םייזוחמה טפשמה יתב לש ןיד יקספ לע גישהל )ץעויה :םג

 תונבל ונתינש םייתקיספ תורוה יווצ לש םפקות יכ ורוהש ,החפשמ יניינעל טפשמה

 םוימ היהי ןהיניב יגוזה רשקה תרגסמב ודלונש םיניטקל תויגולויב תוהמיא לש ןגוז

 ושרדנש תויטופישה תואכרעה ,ומעטמ תושקבב ץעויה ןייצש יפכ .ךליאו הדילה

 םיניטק לש םניינעב :ירק ,ולא ןיעמ תוביסנב םייתקיספה תורוהה יווצ ןתמל

 תיטנגה הקיזה תלעב איה תוהמיאה תחא רשאכ תיבסל תיגוז תכרעמל םידלונש

 םא – וצה לש ותוהמ יבגל ןהיתודמעב וקלחנ ,)ערז תמורתב שומיש ךות( דליל

 יניינעל טפשמה יתבב םיבשויה םיבתומה לש םבור בור .ןנוכמ םא ,אוה יתרהצה

 יסחי לע ריהצמה ,יביטרלקד וצ ותוהמב אוה שקובמה תורוהה וצ יכ ואצמ החפשמ

 וצה תלוחת יכ ורוה ןכלו םיניטקה ןיבל םישנ ןתוא ןיב אליממ םימייקה תורוהה

 'נ ב.ט 17-08-16260 )א"ת החפשמ( ש"מת לשמל ואר( ןיטקה תדלוה דעוממ אהת
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 תטפושה 'בכ( )9.6.2018( ךליאו 105 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה

 יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 17-12-18565 )ת"פ החפשמ( ש"מת ;)לגס 'ץיבוטוליא 'א

 ;)דנר-דלוונירג 'י תטפושה 'בכ( )7.1.2018( 63-65 םיפיעס ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל

 ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 17-01-48824 )ם-י החפשמ( ש"מת

 )'יח החפשמ( ש"מת ;)סקלפ 'נ אישנה ןגס 'בכ( )29.11.2017( ךליאו 22 ףיעס

 םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ – הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 17-03-1951

 קספ ;רגרב 'ש הריכבה תטפושה 'בכ( )28.9.2017( 11 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,הפיח

27235- )א"ת החפשמ( ש"מת ;)3162/19 ם"עב אשונ רוערעה שגוה וילעש ןידה

 'בכ( )1.3.2017( 5 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 16-09

 ץעויה 'נ צ.ב.ע 16-09-57390 )'יח החפשמ( ש"מת ;)ררופ תינונס 'ת תטפושה

 12 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,הפיח םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ – הלשממל יטפשמה

 )א"ת החפשמ( ש"מת ;)דלפניש ץיברוג 'ה תטפושה 'בכ( )30.1.2017( ךליאו

 ]ובנב םסרופ[ ,ביבא לת – םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ 'נ ס.ש 16-02-19776

04-41067- )א"ת החפשמ( ש"מת ;)והילא 'י טפושה 'בכ( )18.12.2016( 21 ףיעס

 ןגס 'בכ( )1.12.2016( ב קרפ ]ובנב םסרופ[ ,תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 16

 ש"מת ;)5544/18 ם"עב אשונ רוערעה שגוה וילעש ןידה קספ ;הליש 'נ אישנה

 החוורה דרשמ – הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תוינולפ 15-12-19291 )'דח החפשמ(

 'ט טפושה 'בכ( )18.4.2016( 23 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,הפיח םייתרבחה םיתורישהו

 ץעויה 'נ ב.ס 19-02-14023 )ת"פ החפשמ( ש"מת :ואר תונוש תועיבקל .)ינרפפ

 ;)שידג 'נ תטפושה 'בכ( )9.1.2020( 17-18 םיפיעס ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה

 ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ג.ס.ד 16-07-8184 )ת"פ החפשמ( ש"מת

8184- ש"מת :ןלהל( )ןאילו'ג בד ןב 'ע תטפושה 'בכ( )18.12.2016( ךליאו 9 ףיעס

16-07((. 

 

 ןידה יקספ לש יראה םקלח לע הלשממל יטפשמה ץעויה שיגהש םירוערעב .2

 לש ותוהמו ויפואל רשאב םייזוחמה טפשמה יתב יטפוש תודמע וקלחנ ,םירומאה

 וצ אוה םירומאה םירקמב יתקיספה תורוהה וצ יכ קספנ םירקמה בורב םלוא וצה

 ש"מע לשמל ואר( תורוהה רשק תא רצויש אוה יטופישה וצה יכ :ירק ,ןנוכמ
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 ]ובנב םסרופ[ סדה 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 17-01-41143 )א"ת יזוחמ(

 'ע תטפושה לש תקלוחה התעד דגנ ,ידרו 'קו רלנש 'י אישנה ינגס 'בכ( )10.6.2018(

 ץעויה 17-03-28901 )'יח יזוחמ( ש"מע ;)17-01-41143 ש"מע :ןלהל( )דיבר

 'חו רנברו 'ע םיטפושה 'בכ( )24.5.2018( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 17-01-60269 )'רמ יזוחמ( ש"מע ;)יסוי'ג 'ס טפושה לש תקלוחה ותעד דגנ ,יבערש

 'מ םיטפושה 'בכ( )26.6.2017( 23 ףיעס ]ובנב םסרופ[ ,לוס 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה

 ופיסוה םירקמ םתוא לכב ,רומאה דצב .))לוס ןיינע :ןלהל( )ןמציו 'צו טואלפ 'ו ,טנרב

 הלוחת לע תורוהל תעד לוקיש ןותנ טפשמה תיבל יכ ועבקו טפשמה יתב

 יתב ורוה ךכ – יבקע ןפואבו ,השעמל הכלהו הדילה דעומל וצה לש תיביטקאורטר

 דעומ יכ טולח ןיד קספב עבקנ ובש דחא הרקמ ונינפל גצוה אל ,השעמל .טפשמה

 ךליאו ונתניה דעוממ היהי ונינפלש גוסה ןמ םירקמב יתקיספ תורוה וצ לש ותלוחת

 ידיחיה הרקמה ,םהב םירכזומה ןידה יקספו תונעטה יבתכמ הלועה הנומתה יפל(

 היה ךליאו ונתניה דעוממ ונינפלש גוסה ןמ תורוה וצ לש ותלוחת העבקנ ובש

 םלואו ]ובנב םסרופ[ ,16-07-8184 ש"מתב החפשמ יניינעל טפשמה תיב תטלחהב

 יבגל םג ןכ לעו יזוחמה טפשמה תיב ידי לע לבקתה הרקמ ותואב תוהמיאה רוערע

 ןיינע ואר ;הדילה דעומל תיביטקאורטר הלוחת העבקנ רבד לש ופוסב םש םיווצה

  .)28 ףיעס ,לוס

 

 ןיינעב אוה וז היגוסב םייזוחמה טפשמה יתבב ןתינש יזכרמה ןידה קספ .3

 יניינעל טפשמה יתב תוקיספ לע ושגוהש םירוערע 9-ב ןוידה תא דגיאש ,לוס

 לש הדילה דעוממ ולוחי םיכילה םתואב ושקבתהש תורוהה יווצ יכ ועבקש ,החפשמ

 וצ ללככ יכ יזוחמה טפשמה תיב קספ ,ןיינע ותואב .)דחא הרקמל טרפ( ןיטקה

 ,יאשר טפשמה תיב םלוא ,ונתניה םוימ לוחי ונינפלש ולא ןיעמ תוביסנב תורוהה

 .ןיטקה תדלוה דעומל וצה תליחת דעומ תא םידקהל ,ול רוסמה תעדה לוקיש ירדגב

 הבחר תוכמס אהת" הדילה דעומל וצה תלוחת דעומ תא םידקהל תוכמסה יכ עבקנ

 תבוטש ןתניהב תאזו "החותפ אהת טפשמה תיב לוקשי םתוא םילוקישה תרגסמו

 ,םש( הדילה דעומ ןמל וצה תלחהב ללככ איה ולוכ יתחפשמה אתה תבוטו ןיטקה

 הנמ וצה תלוחת דעומ לע הטלחהב לוקשל שיש אצמנש םילוקישה ןיב .)23 ףיעס
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 תלבק ןפוא ;התשגה דעו הדילהמ ףלחש ןמזהו השקבה תשגה דעומ תא טפשמה תיב

 םא וא םידעוימה םירוהה לש תפתושמ הטלחהב ןניקסע םא( תורוהה לע הטלחהה

 ןיטקה תבוטו ;)ךילהה ךלהמב ינשה לש ונוצרל ףרטצה דחא הרוהש הרקמב רבודמ

 הריהזה הקידבה ןיב ןזאמ ,קספנ ךכ ,הז הוותמ .םילוקישה שארב תדמועה –

 ,אסיג דחמ תיטנג הקיז רדעהב תורוה יסחי ןנוכל טפשמה תיב לש ואובב תשרדנה

 תורוהל המכסהו תיתימא תויגוזב ןניקסע ובש םוקמ דליה תבוט תחטבה ןיבל

 .אסיג ךדיאמ ,גוזה ינב ינשל איה תיטנגה הקיזה הבש תורוהל התאוושהו ,תפתושמ

 

 ץעויה םעטמ רוערע תושר ןתמל השקב השגוה אל לוס ןיינעב ןידה קספ לע .4

 ומשוי םהבש ןיד יקספ לע תוגישמה ,ונינפלש תושקבב םלואו ,הלשממל יטפשמה

 יכ שקובמ ,)יוגש ןפואב ,ץעויה תטישל( ןיינע ותואב ועבקנש תונורקעה םרקיעב

 תורוהה וצ תלוחת תמדקהל וב וקספנש ולאמ רתוי תורימחמ הדימ תומא עבקנ

 לע הגצוהש תוינידמה םע דחא הנקב ולעיש ךכ ,ןיטקה לש ותדיל דעומל יתקיספה

-ו 3 תואקספב טוריפה ואר הז ןיינעבו ,תוטעמ אל תורומת זאמ הרבעש( ץעויה ידי

 ץעויה תשיג ,ירבח ראיתש יפכו תיצמתב .)לדנה 'נ טפושה ירבח לש ותעד תווחב 7

 .ךליאו ונתניה דעוממ תורוהה רשק תא ןנוכמ ונניינעב יתקיספה תורוהה וצ יכ איה

 תורוה וצ ןתמל םייתוהמה םיאנתה םיאלמתמ ובש םוקמ ,ותדמעל ,תאז םע דחי

 השקבה השגוה םא הדילה דעוממ יתקיספה תורוהה וצ תא ליחהל ןתינ ,יתקיספ

 יטפשמה ץעויה תדמע ןמזה םע התנתשה וכשמ יבגל רשא ,רדגומ םינמז דסב

 תויגוזה ךשמל םיעגונה םיאנת םהבו ,םייתוהמה םיאנתה יכ רעוי( הלשממל

 תווצה ואר .ןנד ךילהב הניחבל םידמוע םניא ,םלועל דלי איבהל תפתושמה הנווכהו

 )2018( 38-14 תוצלמהו תונקסמ יתקיספ תורוה וצל םיאנתה תניחבל יעוצקמה

 לע ןאולמב וצמוא ולא תוצלמה ,ץעויה ןייצמש יפכ ;)יעוצקמה תווצה תוצלמה :ןלהל(

 יפל .))3612/19 ם"עבב השקבל 57 ףיעס( 10.2.2019 םויב החוורה רש ידי

 השגוה תורוה וצ ןתמל השקבה םא ,2.11.2020 םוימ העדוהב תינכדעה ותדמע

 םימי 60 התשגהל תורשפא ןתמ ךות( הדילה דעוממ םימי 180 לש ןמזה קרפב

 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 9182/18 ם"עב ואר ,הדילה ינפל

 ירוהה רשקב תיביטקאורטר הרכה רשפאתת ,))9182/18 ם"עב :ןלהל( )4.6.2020(
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 תשיגל הז ןיינעלו – ןמז קרפ ותוא ףולחב השקבה השגוה םא .הדילה דעומ ןמל

 יכ עובקל טפשמה תיב לע – םינש 5 לש הגירחכ הומכ םישדוח 5 לש הגירח ץעויה

  .ונתניה דעוממ ,ליעל הרומאה לדחמה תרירב יפל ,אהת וצה תלוחת

 

 יכ רובס ינא ,18.7.2019 םוימ 3162/19 ם"עבב יתטלחהב יתנייצש יפכ .5

 וצ לש ודמעמו ותוהמ אשונב ןה תינורקע תיטפשמ הלאש תוררועמ ןנד תושקבה

 םייטנוולרה םילוקישה אשונב ןה ,ןנוכמ םא ,אוה יתרהצה םא ,יתקיספה תורוהה

 וושה( ןנוכמ אוה וצה יכ עבקנ םהבש םירקמב וצה תלוחת דעומ תעיבק ךרוצל

 יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 4880/18 ם"עבב הטלחהב זוזמ 'מ טפושה ירבח לש ותדמעל

 ץעויה 3518/18 ם"עבב .)דיחי ןדב האבוהש )24.1.2019( ]ובנב םסרופ[ הלשממל

 הנודנ ,)3518/18 ם"עב :ןלהל( )3.2.2020( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה

 יכילה תרגסמב ןתינה יתקיספ תורוה וצ לש ויפוא יבגל ,ונניינעל הבורק הלאש

 דעוימה הרוהל :ירק ,דליל תיטנגה הקיזה לעב הרוהה לש גוזה ןבל ל"וח תואקדנופ

 ותלוחת תלאש דצל ,תיאקדנופה האשנש רבועל תיציב וא ערז םרת אלש

 םיווצל ותוהמב המוד'" יתקיספה תורוהה וצ יכ אצמנ ןיינע ותואב .תיביטקאורטרה

 ףא םינורחאה ומכו ,]...[ הקיזל הקיזהו ץומיאה ינדאל סחיב 'הקיקחב םינגועמה

 תב' תורוה קר דולייל תיגולויזיפה וא תיטנגה הקיזה לוטנ גוזה ןבל קינעמ אוה

 תורוהה וצ יכ אצמנ ךכיפל .)לדנה 'נ טפושה לש וניד קספל 9 הקספ ,םש( "'ןוניכ

 דמעמ תא ןנוכמ דולייל תיטנגה הקיזה לעב וניאש הרוהל ולא תוביסנב ןתינה

 "ןוניכ" ךילהל תורוהב הרכהה תא הפיפכמש – וז האצות יכו ,ךליאו ןאכמ הרוהה

 חכונ תשקבתמ – דליה תבוט לע תעדה תא תתל טפשמה תיב שרדנ ובש יטופיש

 לע ;10 הקספ ,םש( הקיזל הקיז סיסב לע תורוה תרדגהב טוקנל שיש תוריהזה

 ,1297/20 א"נד ,ףסונ ןוידל השקב השגוה ]ובנב םסרופ[ 3518/18 ם"עבב ןידה קספ

 .)הערכוה םרטש ]ובנב םסרופ[

 

 יפואל תעגונה הלאשה יכ לדנה 'נ טפושה ירבח ןייצמ תיחכונה ותעד תווחב .6

 יכו ]ובנב םסרופ[ 3518/18 ם"עבב הערכוה ונינפלש םירקמב יתקיספה תורוהה וצ

 תורוהה תא םיננוכמ ןנד םיכילהה אשונ תורוהה יווצ יכ איה ןוידל אצומה תדוקנ
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 .)3 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,9182/18 ם"עבב וירבד םג וארו ;8-9 תואקספ( ןיאמ שי

 וארו( םיישקמ הפח הניא וז החנה ,ןאכ םינודנה םירקמה גוסב רעצמל יכ ינרובס

 דרשמב ןיסולכואה להנימ להנמ 'נ גרבלסייו-רוצ 4635/16 ץ"גבב הנידמה תדמע םג

 לידבהל .))גרבלסייו-רוצ ןיינע :ןלהל( )26.7.2020( 34 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םינפה

 יבגל הדמע עיבאש ילבמו( ]ובנב םסרופ[ 3518/18 ם"עבב ונודנש םירקמה ןמ

 תיב ינפל תדמועו היולתה ףסונ ןוידל השקבה ךילה ןתניהב ,םניינעב תועיבקה

 התקיזב ריכהל תשקבמ הניא תיגולויבה םאה לש גוזה תב ונניינעב ,)הז טפשמ

 השולשב הרכהמ האצותכ םוקל הלולעש העינמה ןכלו ,רחא םרוג ףלח דולייל

 .ראבא .תמייקתמ הניא – תינמז וב םירוה

 

 לוכיש ןפואב ,תאשונה םאה ,ישילש דצ ועבטמ ברעמ ,תואקדנופה ךילה .7

 שי התואש ,דולייה ןיבל הניב הקיז – וילע לחה ינטרפה ןידל םאתהב – רוציל

 דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 ם"עב( םידעוימה םירוהל תורוהה וצ ןתמ םרטב קתנל

 ם"עב :ןלהל( )1.4.2015( )ב(8 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה

 .)לדנה 'נ טפושה לש וניד קספל 15 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,3518/18 ם"עב ;)1118/14

 לש תפתושמ הטלחה תרגסמב דלונש ןיטק :ירק ,ונניינעב יסופיטה הרקמב ,לידבהל

 תא קתנל שרדנ הז ןיא – ערז תמורתב שומיש ךות יתחפשמ את םיקהל גוז תונב

 לש ויתולימב וא ,וילא סחיב תורוה לש תוקיז םהל שיש םירחא םידדצמ ןיטקה

 .)14 הקספ ,םש( "דולייה יפלכ תורחתמ תוירוה תוקיז לש ןמויק תא לולשל" ירבח

 ורדגבש ,םידלי ץומיא יכילהב עובקה רדסהל האוושהב ישוק שי םעטה ותואמ

 תובוחה תא קיספמ" ץומיאה וצו םייגולויבה וירוה ןיבל ץמואמה ןיב רשקה קתונמ

 סחיב םהל תונותנה תויוכמסהו ויבורק ראשו וירוה ןיבל ץמואמה ןיבש תויוכזהו

 ,ץומיא יכילהמ הנושב .)1981-א"משתה ,םידלי ץומיא קוחל 16 ףיעס( "וילא

 רומאכ תשרוד הניא ןיטקה םאכ תיטנגה הקיזה תלעב םאה לש גוזה תבב הרכהה

 סחיב יטפשמ דמעמ ןיא הלא םירקמב ערזה םרותל ירהש( רחא הרוהל הקיז לוטיב

 3 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,תואירבה רש 'נ תינולפ 4645/18 ץ"גב םג ואר ,ןיטקל

 רובע תאלממ איה ותואש "ללחה" תא המוקמב ספותש ימ ןיאו ,))13.2.2019(

  .הרכה תשקבמ איה ובשו ,ותדלוה םוימ ןיטקה
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 לכב טוקנל שיש "תוריהזה תדימ"ל עגונב לוקישהש רובס יניא םג ךכ .8

 היבו הינמ ליבומ )23 ףיעס ,לוס ןיינע וארו( תורוה לע תיטפשמ הזרכהל עגונה

 שיקהל ןתינ הז ןיינעל .תיביטרלקד אלו תננוכמ איה ונניינעב וצה תוהמ יכ הנקסמל

 האנה ךרוצל רוביצב םיעודיכ םהב תיטפשמ הרכהל גוז ינב םינופ םהבש םירקממ

 ןמדירפ לאינד( רומאה רשקה חוכמ ישילש דצ ידי לע םהל תוקנעומה תויוכזמ

 ןמדירפ לאינד רוספורפ לש ותוגהב םינויע – לאינד רפס "ילארשיה ןידב רוביצב העודיה"

 םיכילה םתואב ,ןכא .))2008 ,םיכרוע ףפוקסורג רפועו ןהכ ילינ( 527-525 ,519

 םתרדגהל יטנוולרה ןידב םיעובקה םיאנתה םימייקתמ םא הלאשה תנחבנ םייטפשמ

 תויאר חותינל שרדיי טפשמה תיבש ןכתי ךכ ירדגבו רוביצב םיעודיכ גוזה ינב לש

 םא – הלא םיכילהב תיטופישה הערכהה לש האצותה ,םרב .תויטנוולר תויודעו

 יתרהצה דעס ןתמ איה – םימייקתמ םירומאה םיאנתה יכ טפשמה תיב ידי לע אצמנ

 סיסב לע עבקנש יפכ רשקה תליחת דעוממ לחש ,רומאה רשקה לש ומויק רבדב

 ,102 זט ד"פ ,רלספ 'נ לארשי תנידמ 384/61 א"ע( קיתב תיתדבועה תיתשתה

 םייקתמ םא הלאשב גוזה ינב ןיב תקולחמ התייה וליפא ,רמולכ .))1962( 111

 גוזה ינב ןיב רומאה רשקה םויק יבגל הערכהה ,רוביצב םיעודי לש רשק םהיניב

 ריהצהל ידכ הב שי אלא ,ךליאו קספה דעוממ ותוא תננוכמ הניא לחה וב דעומהו

  .תמייק תואיצמ לע

 

 תוכמסל סחייתהב לחה רדסהה ןמ םג דומלל ןתינ וז הניחב ךרוצל .9

 קוחל )א(69-ו 66 םיפיעס יפל ןיד יפ לע םדא לש וישרוי לע ריהצהל תיטופישה

 )טפשמה תיב וא( השוריה םשר וינפלמ איצומש וצה .1965-ה"כשתה ,השוריה

 יתדבוע בצמל יטפשמ ףקות תתל ותילכת םא יכ השוריה תוכז תא ןנוכמש הז וניא

 םיווצה .תויטנוולרה ןידה תוארוהב םישרויה לש םתדימעל עגונה ,לעופב םייק

 – םעפ אל תויתועמשמ תוכלשה ילעב םה םג – הלא םינורחא םירקמב םייטופישה

 א"ע( םלועה לא אובת תוכזהש ידכ אלו ,דבלב תוכזה תחכוה םשל םישרדנ

3459/94 I.P Enterprises Inc. 1998( 280 ,273 )1(בנ ד"פ ,מ"עב ןזולימ 'נ(; 

 שוריפ הליש לאומש ;)1953( 751 ,746 ז ד"פ ,ןמדירפ 'נ רטוטוג 62/50 א"ע
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 ינויע "הזחנה שרויה" יקסדט דג ;)2002( 29 ג ךרכ 1965-ה"כשת ,השוריה קוחל

 וא רוביצב םיעודיכ גוז ינבב הרכהה ןיד ןיא :וקודו .))1988( 10 ,9 גי טפשמ

 ךרוצה תא םירבדה עבטמ תברעמה ,ירוה רשקב הרכהה ןידכ םישרויכ םינולפב

 ואר הז ןיינעבו( ךכמ תעבונה תובכרומה לכ לע ,םיניטק לש םניינע לע ןגהל

 ,יתקיספה תורוהה וצ ירדגב דומעל גוז תונב תושרדנ םהבש םייתוהמה םיאנתה

 תוארהל הדעונ הרומאה האוושהה ,םרב .)ןנד ךילהב ונתניחבל םידמוע םניא רשא

 תויוכזב וא רוביצב םיעודיה רשקב תיטפשמ הרכהל תויהל תולוכיש תוכלשהה יכ

 יפלכ םירחא םירקמבו םיוסמ ישילש דצ יפלכ םימיוסמ םירקמב ,ןובזיעב םישרויה

 וצה יכ הנקסמל חרכהב תואיבמ אל – רקיעו ללכ תולטובמ ןניאש ,אמלע ילוכ

 ,תוכזה תא וא רשקה תא ןנוכמש הז אוה הלא םיכילה ירדגב ןתינש יטופישה

 הרהצה איהש ,ןיינעה תוהממ רזגנ הלא םירקמב יטופישה וצה לש ויפוא .המאתהב

 הירבד םג וארו( טפשמה תיב ינפל החנוהש תודבוע תכרעמ סיסב לע ,םייק בצמ לע

 ,םינפה דרשמ 'נ דגמ-טממ 566/11 ץ"גבב רואנ 'מ )זא הראותכ( אישנל הָנשמה לש

 יתבב םינתינ הנורחאל" :)דגמ-טממ ןיינע :ןלהל( )2014( 541 ,493 )3(וס ד"פ

 טפשמה תיב לש ותעד החנ םא 'םייתקיספ תורוה יווצ' ףא החפשמ יניינעל טפשמה

 'ע – הפסוה השגדהה( "וצב העבוקל שיש תורוה וינפל יכ ,ול תוגצומה תויארה דוסי לע

 יניינעל טפשמה תיב לש ותוכמס ביט יבגל )542 'מעב( םירבדה ךשמה םג וארו ;'פ

 .)החפשמ

 

 ותוא תלדגמ דולייל תיטנג הקיז תלעב הניאש םאה ,ונניינעב ליגרה הרקמב .10

 תיב ינפל אופא חנומה ןיינעה תוהמ תניחבמ .ותדלוה םוימ תיטנגה םאה דצל

 רשקה תא ןנוכמש אוה שקובמה יטופישה וצה יכ העיבקב תובכרומ הנשי – טפשמה

 לכ עריא אל השעמל ובש םוקמ ,וצה ןתמ םוימ ךא רכוי הזש ךכ דולייה ןיבל הניב

 וצה היפלש העיבק ,ךכל ךשמהב .ונתניה דעו הדילה םוימ םייחה תואיצמב יוניש

 היפלש ,וצב יוטיב תלבקמש יפכ תואיצמה ןיב רעפ תריצי העמשמ ןנוכמ אוה

 תאז .ורושאל יתדבועה בצמה ןיבל ,וצה ןתמ םוימ ךא לחה תורוהה רשק הרואכל

 חכונ ,תורוה לש יטפשמ רשקב ריכהל ונאובב תוריהז תשרדנ ןכא םא םג ,דועו

 עירכמ לוקיש ךכב תוארל םעט אבוהש ענכושמ יניא ,םיקמ אוהש תויוכזהו תובוחה
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 ןהבש תויתוהמה תושירדה ןתניהב ,ןנוכמכ יתקיספה תורוהה וצ לש ויפוא תעיבקל

 לש ןניינעו( רומאכ וצ ןתמל ןתשקב לבקתת םרטב דומעל גוזה תונב תושרדנ

  .)ונתניחבל דמעוה אל ,רומאכ ,ולא תושירד

 

 גוז ינב םישמתשמ םהבש םירקמב יכ ףיסוהל שי הלא םירבדל .11

 תויהל םנוצר שומימ םשל ערז תמורתב םיאושנכ םימושרה םיילאוסקסורטה

 ותורוהב הרכהל שרדנ וניא – דולייל תיטנג הקיז לוטנ אוה ףא – באה ,םירוה

 "הקיזל הקיזה" רשק לע תססובמה – ותורוה .ןיאמ שי תורוהה תא ןנוכמה ךילהב

 "יטמוטוא" ןפואב ןיטקה לש ודלוויה םוימ הנידמה תודסומ ידי לע ללככ תרכומ –

 ,23.6.2020 םוימ ותעדוהב ץעויה ריבסהש יפכ .)ןלהל 14-12 תואקספ וארו(

 םשריי גוזה ןב יכ איה לדחמה תרירב ,ערז תמורתב ושמתשהש םיאושנ תוגוז יבגל

 הבש תואיצמה יכ איה ךכמ תעבונה האצותה .דולייה יבאכ ןיסולכואה םשרמב

 םוימ ןיטקה תא )ערז תמורתב שמתשהש יושנ ילאוסקסורטה גוזב( גוזה ןב לדגמ

 רשק תא ןנוכיש ךילהב ךרוצ אלל הדילה דעוממ יטפשמ ףקות תלבקמ ,ודלוויה

 ,ערז תמורתב ושמתשהש תויבסל גוז תונבב ןניקסע רשאכ ,תאז תמועל .תורוהה

 וצה רשא ,יטפשמ ךילה תטיקנל דולייל תיטנג הקיז הל ןיאש גוזה תב תשרדנ

 ילבמ .ןיטקל סחיב הדמעמ תא ןנוכיש הז היהי ,ץעויה תשיג יפל ,ורדגב לבקתיש

 תונב יכ השירדה םצעל סחיב ןויוושה יא יבגל ולעוהש תונעטב תורמסמ עבקאש

 ןידה קספב וחדנש( ןתורוהב הרכה ךרוצל הנוש יטפשמ ךילה וטקני תויבסל גוז

 ץ"גנד ואר ,ףסונ ןוידל השקב תדמועו היולת וילעשו ,גרבלסייו-רוצ ןיינעב

 הקיזה" חוכמ תורוה רשקב ןניקסע רשאכש איה האצותה ]ובנב םסרופ[ ,)5591/20

 םירדסהה תנומת תניחבמ – חרכה ןיא ,ערז תמורתב שומיש לש םיבצמב "הקיזל

 לידבהל ,רשקה תא ןנוכמה ךילהב השעית וב תיטפשמה הרכהה יכ – םימייקה

 .ךליאו הדילה דעוממ רשקה םויק לע הרהצה ותועמשמש ךילהמ

 

 ,ונינפל תובישמה דצמ התלעוהש וז הנעטל סחייתמ לדנה 'נ טפושה ירבח .12

 תוגוז יפלכ תורוהב הרכהה ןיינעל םילחה םינושה םירדסהה היפלש

 )םושירה יכילה ירדגב( ערז תמורתב ושמתשהש ,םיאושנ רעצמל ,םיילאוסקסורטה
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 .תונורחאה תא םילפמ )םייתקיספה תורוהה יווצ תנוכתמב( תויבסל גוז תונב ןיבל

 תלאש קרפה לע תבצינ םייחכונה םיכילהב" יכ הז אשונב ירבח ןייצ ותעד תווחב

 םיללכה' יכו ,דוחל םושירו דוחל תוהמ יכ עבקנ רבכו ,יתוהמה ןידב תורוהה

 תולאשל שרדיהל ונממ םיענומו – 'םשרמה דיקפ לש ותעד לוקיש תא םימחותה

 ןכאו .)ותעד תווחל 14 הקספ( "'תורוהה טרפ לע םג םילח' – תויתוהמ תויטפשמ

 האור ינא רומאה דצב .ונתקיספב בטיה תססובמה וז הנחבה לע קלוח ינא ןיא

 – תורוהה יטרפ םושיר ,1965-ה"כשתה ,ןיסולכואה םשרמ קוח יפ לע יכ ריהבהל

 הרואכל היאר בשחנ אוהו יתחכוה ךרע ומע אשונ – םירחא םיטרפמ לידבהל

 טעמל ןיא ,הזככ .)הז קוחל 3-2 םיפיעס( הלא םיטרפ לש םנכות תותימאל

 ול תויהל היושע" ונתקיספב ןיוצש יפכו ,םינוש םיכילהל םושירה תובישחמ

 םיניינעו ,םידלי ץומיא ,תוספורטופא ,השורי יניינע ךרוצל תיתחכוה הכלשה

 ;)9.8.2010( 11 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,םינפה רש 'נ ןאדעק 6483/05 ץ"גב( "םיפסונ

 :ןלהל( )2011( 869-ו 841 ,807 )3(דס ד"פ ,םינפה רש 'נ סיו 10533/04 ץ"גב

  .))סיו ןיינע

 

 היה אלש ימ לש ותורוה םושירל עגנש ,וילא הנפמ ירבחש דגמ-טממ ןיינעב .13

 סיסב לע תורוהה טרפ תא םושרל םשרמה דיקפ ביוח ,דולייל תיטנג הקיז לעב

 הערכהה וידיב אל יכ הנקסמה חכונ רתיה ןיב ,רז קספ גוסמ תירוביצ הדועת

 היה אל םירקמ םתואבש ךכל בל םישבו ,קרפה לע םש ודמעש תויתרבחה תויגוסב

-531 'מעב ,םש( ןתניתנ םוקמב ףקות תורסח ויה וגצוהש תודועתה יכ חינהל דוסי

377- ,368 )2(דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק-רנרב 1779/99 ץ"גב םג וארו ;529

 'מ )זא הראותכ( אישנל הָנשמה ןיינע ותואב הנייצ ,רומאה דצב .))2000( 375

 דועבמ םהילא עגונב קפס לכ וריסי םא ךכב םיניינועמה םירוהה ושעי בוט" יכ רואנ

 יניינעל טפשמה תיבב תיטפשמ תורוה תעיבק לש ילמרופ ךילה תועצמאב דעומ

 תורשפא רדגב איה הז ךילהל היינפה יכ העבק םלוא ,)534 'מעב ,םש( "החפשמ

 'י טפושה לש ותדמעל וושה ;541 'מעב ,םש( םושירל יאנת אלו םירוהל הרוסמה

 :ןארבו'ג 'ס )זא וראותכ( טפושה ריבסהו ךישמה ךכו .)572-571 'מעב ,רגיצנד
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 החפשמ יניינעל טפשמה תיבל היינפ יכ ינא םיכסמ"
 ,תורוהה רשקב ריכמה יתרהצה דעס ןתייש תנמ לע
 םינוש םיישק ךשמהב וררועתי אל יכ חיטבהל הלוכי
 ןוכנ הז ןורקע יכ ירב .דליל תירוהה הקיזל םיעגונה
 םימשרנה גוז ינב ףא .תורוה םושיר לש ךילה לכב
 הקזחה לע םינבנ לארשיב הדיל חוכמ דליה ירוהכ
 ,ונכות תותימאל היאר אוה םושירה יכ ןידב העובקה
 ,תורוהה לע ריהצמה יתרהצה דעס ןתינ אלש ןמז לכו
 יכילה תמגוד( םינוש םיכילהב ררועתהל תולוכי
 תונעט )ןישוריגו תרומשמ יכילה ,ץומיאל הריסמ
 היינפה ,עמשמ .תורוהה ןיינעל תועגונה תונוש
 ינפל החותפה ,תורוה לע דיעמה יתרהצה דעס תלבקל
 סוטטסה יכ חיטבהל הדעונ ,אוה רשאב גוז לכ
 ירב .ךשמהב םיישק ררועי אל תורוהה לש יטפשמה
 החפשמ יניינעל טפשמה תיבל היינפה יאב ןיא יכ
 לש תורוהה תא ךופהל ידכ רומאכ יתרהצה דעס ןתמל
 ישממ ששח ןיאש םוקמו ,'קפסב' תורוהל גוזה ינב
 םישרדנ םה ןיא ,תורוהל עגונב תונעט וררועתיש
 דעסל השקבב החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תונפל
 ירבד םג וארו ;556-555 'מעב ,םש( "יתרהצה
 ויתויוכז יכ םנמא ןבומ" :סיו ןיינעב לברא 'ע תטפושה
 )המודכו ,השורי ,תונוזמ ןוגכ( ןיטק לש תויחרזאה
 ןיא ךא ,ויבא תוהז יבגל םשרמב רומאהמ תורזגנ
 רומאה תותימא לע רערעל ןתינ אל יכ רבדה תוקפנ
 .))869 'מעב ,םש( "ךרוצה הלועש םוקמ םשרמב

 

 םיוסמה יתחכוהה וכרע ,דגמ טממ ןיינעב וקספנש םירבדה יארב ףא ,ךכיפל .14

 לש םמושיר :ונניינעבו .דמוע וניעב ןיסולכואה םשרמב תורוהה טרפ םושיר לש

 םירוהב ןניקסע רשאכ ערז תמורתב שומישמ האצותכ ודלונש םידליל תובא

 רשקב הרכהל שרדנה ךילהה תניחבמ הצממ ללככ אוה םיאושנ םיילאוסקסורטה

 אשונה תאבה ,ליגרב ,תשרדנ אלו ,דולייה ןיבל יטנגה רשקה לוטנ באה ןיב ירוהה

 ןיב הדרפהב שי יכ רובס יניא ,םירבדה ינפ םה הלאשמ .תיטופיש האכרע ינפל

 םישיחרתב וא םיטביהב רומאכ תיטנוולרה ,םושירה יכילה ןיבל יתוהמה ןידה

  .ונניינעב תובישמה תונעטל קפסמ הנעמ תתל ידכ ,םימיוסמ

 

 ושמתשהש תויבסל גוז תונב יכ השירדה םצע לע רומאכ ,םוקמ לכמ .15

 תיטנג הקיז תלעב הניאש םאה תורוהב הרכהל יטפשמ ךילה וטקני ערז תמורתב
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 ]ובנב םסרופ[ ,5591/20 ץ"גנד רומאכ וארו( גרבלסייו-רוצ ןיינעב הריתעה הבסנ

 רושימב רקיעב יטנוולר הז ןועיט ןאכ ךילהב .)הז טפשמ תיב ינפל דמועו יולתה

 תונב תושרדנ היפלש אצומה תדוקנ ןתניהב םג ,רמולכ .ירוהה רשקב הרכהה תלוחת

 – תיטנג הקיז תלעב הניאש םאה תורוהב ריכהל ידכ תורוה וצל השקב שיגהל גוז

 ןכ לעו תורוהה תא ןנוכמש אוה וצה היפלש ,הלשממל יטפשמה ץעויה תשיג תלבק

 ,ךכ .ןויוושב העיגפה טביהב ישוק תררועמ ,ךליאו ונתניה םוימ ללככ איה ותוקפנ

 הרכהה ,םיאושנ םיילאוסקסורטה תוגוז ידי לע ערז תמורתב שומישה השענ רשאכ

 ,הדילה דעוממ איה ,םושירה ךילה ירדגב ,תיטנגה הקיזה לוטנ גוזה ןב לש ותורוהב

 לע רשא .תננוכמה הלוחתה תשיג יפל יתקיספה תורוהה וצ ןתמ תאצותמ לידבהל

 םישמתשמה גוז ינב לש םתורוהב הרכהל םינושה םירדסהה יכ רובס ינא ןכ

 יתקיספה תורוהה וצ ותוהמב יכ הדמעה ינפב ףסונ ישוק םיביצמ ,ערז תמורתב

 .ירוהה רשקה תא ןנוכמ

 

 תמייקתמ יכ רובס יניא ,לדנה 'נ טפושה ירבחמ לידבהל יכ ,ףסונב ריעא .16

 תוגוז ןיבל ונינפלש הירוגטקה ןיב תורוהה ןוניכ ןיינעל תיטנוולר תיתדבוע תונוש

 .)14 הקספ ,םש( םידלי תאבה םשל ערז תמורתב םישמתשמה םיילאוסקסורטה

 תרשפאמ"ה ,ותדמע תססובמ הילעש "תיגולויבה הקיזה תקזח" ץומיא ,יתפקשהל

 ,"ןוניכ הנועט הניא ותורוהש ךכ ,דולייה לש יגולויבה ויבא אוה רבגהש חינהל

 תגרוח ,ערז תמורתב שומיש לש רצות איה תורוהה רבד לש ותימאל ובש םוקמ

 דרשמ 'נ תינולפ 1118/14 ם"עב( ונתקיספב ובצועש יפכ תורוהב הרכהה תולובגמ

 :ןלהל( )1.4.2015( )ד(8-ו 7 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה

 הרכהב ישוק םוקל לולע הז ןיינעב יכ ןייצא רגסומ רמאמבו ;)1118/14 ם"עב

 ם"עבב ירבח ןייצש יפכ .)דבלב םיאושנכ םימושרה תוגוזל רומאכ "הקזח"ב

 היגולונכטה יכילהמ דחא אוה ערז תומורתב שומישה ]ובנב םסרופ[ ,1118/14

 ףסונ ,"תיעבט" הדלוהמ הנושב – ובש ,תיחכונה הפוקתה תא תנייפאמה תמדקתמה

 םהל רסחה ינויחה טנמלאב" םידעוימה םירוהל עייסמה ישילש םרוג הדלוהה ךרדל

 וקלח תמלשה רחאל הנומתה ןמ אצוי אוהו ,םלועל אצאצ תאבהל תיגולויב הניחבמ

 ינב ינש םירכומ ,השרפ התואב ןיוצ ךכ ,הלא םירקמב .)7 הקספ ,םש( "ךילהב
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 רשקהמ תרזגנכ ינשהו" ,דולייל תיטנגה ותקיז חוכמ דחאה :דולייה לש וירוהכ גוזה

 ךשמהב .))ד(8 הקספ ,םש( "הקיזל הקיזה" איה ,"יטנגה הרוהה ןיבל וניבש יגוזה

 קר אלא גוזה ינב ינש לש וניאש יטנג רמוח לע תססובמ דלי תאבה רשאכ ,רומאל

 לש הגוז ןב אוהש בא ןיב ןיחבהל יניינע יתדבוע םעט אצומ יניא ,םהמ דחא לש

 ,3518/18 ם"עב םג וארו( תדלויה םאה לש הגוז תב איהש םא ןיבל תדלויה םאה

 'נ טפושה לש תעדה תווחל 7 הקספ ,גרבלסייו-רוצ ןיינע ;10 הקספ ]ובנב םסרופ[

 םוקמ תיתייעב תויהל היושע המצעלשכ וז הקזח יכ רובס ינא ,ךכל רבעמ .)לדנה

 לוטנ גוזה ןב לש ותורוהב הרכהה תלוחת ןיב הנחבה קידצהל הדעונ איה ובש

 תמורתב ושמתשהש םיאושנ םיילאוסקסורטה תוגוזב רבודמ רשאכ תיטנגה הקיזה

 תיטנג הקיז תלעב הניאש גוזה תב לש התורוהב הרכהה תליחת דעומ ןיבל ערז

 תדימ" ןיב "היכרריה" רוציל ידכ הב שיש םושמ ,תויבסל גוז תונבב רבודמ רשאכ

 "הקיזה תדימ" ןיבל תיטנגה םאל גוזה ןב תורוהב הרכה תרשפאמה "הקיזה

 ואר( ההז םבצמ ,רומאכ ,ובש םוקמ – גוזה תב לש התורוהב הרכהל תשרדנה

 הדעווה 'נ סקנפ-דרא 81/157 ץ"גב ;569-570-ו 549 'מעב ,דגמ-טממ ןיינע וושהו

 דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפ לע םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל

 .))27.2.2020( יתעד תווחל 7-6 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,1996-ו"נשתה ,)דוליה

 

 השיגה תלבקב ישוק םייק יכ רובס ינא ,יתדמע םהילעש םימעטה לולכממ .17

 רהבומה יפכ םלוא .ןנוכמ יפוא םיאשונ ונניינעב םייתקיספה תורוהה יווצ היפלש

 תדמועה תקולחמב עירכהל ידכ וז הלאשב תורמסמ עובקל שי יכ רובס יניא ןלהל

 לקשמ ידבכ םימעט םימייקתמ יכ רובס ינא ,רומאה ןמ עורגל ילבמ .ונינפל

 תשגה דעומ ןיינעב םירורב םירדסה תעיבק םיקידצמה ,םידליה תבוטל םיעגונה

 תורוהה רשק לש תיטפשמ הרדסהל איביש ןפואב יתקיספ תורוה וצל השקבה

 טפשמה תיבמ דיבר 'ע תטפושה לש הירבד הז ןיינעל םיפי .ןתינה לככ םדקומ דעומב

 :ופי-ביבא לתב יזוחמה

 

 שומישב ךרוצ ןיא ,וז היגוס ןורתפל ,ימעטל"
 תמיוסמ הדימבו ]...[ ,'יתרהצה'ו 'ןנוכמ' םיגשומב
 ןנוכמ( הלא חנומב שומיש ךות רצונש ןורתפה
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 תויה תועמשמ המ ירהש ,יגול ישוק רצוי )יתרהצהו
 לעפומ אוה רשאכ ,תורוה לש סוטטס 'ןנוכמ' וצה
 בלשב םג תורוה 'ןנוכמ'ו 'רצוי'ו רתוי םדקומ דעומל
 ?'ןוניכ'ל םדקומ
 םטושפכ םירבדה תא ןוחבל שיש הארנ ,ךכיפל
 תא םיינימ דח תוגוזמ עונמל הביס שי םאה טילחהלו
 ורבע רשאכ םג ,הדילה עגרמ תורוה וצב הרכהה
  .]...[ יתקיספה תורוהה וצ בלש תא החלצהב
 רבדב םיעגונה לכל הלעמב ןושאר סרטניא שי ]...[
 תא ןתינה לככ םצמצל )הרבחהו גוזה ןב ,ןיטקה(
 הרוהכ בשחיי אל וצה לחומ וילע הרוהה הב הפוקתה
 'מעב ]ובנב םסרופ[ ,17-01-41143 ש"מע( "ןיטקה לש

17-16(. 
 

 םיללכה תניחבב ליבומה לוקישה אוה דליה תבוט רבדב לוקישה ןכא .18

 תבוט יכ איה אצומה תחנה .םייתקיספה תורוהה יווצ לש םתלוחת אשונ תרדסהל

 לש יטפשמה סוטטסה ןיבל וייח תואיצמ ןיב המאתה חיטבהל תבייחמ דליה

 ,יעוצקמה תווצה תוצלמה ואר( וייח לש רשפאה לככ םדקומ בלשב ,ותוא םילדגמה

 לככ ךומס טקניי תורוהב הרכהה ךילה יכ שרדנ הז ןורקע תמשגה םשל .)14 'מעב

 יכ תורוהל םייזוחמה טפשמה יתב ואצמ הז םעטמש המוד .דליה לש ותדילל רשפאה

 הדילה םוימ תיביטקאורטר ולוחי םהינפל ונודנש םיכילהב ונתינש תורוהה יווצ

 .)ליעל 3-2 תואקספ ואר( ףרוג ןפואב

 

 תוביציו תועיבק תריצי העמשמ וצה תועצמאב תורוהה רשקל ףקות ןתמ .19

 לע לבקמש תויקוחה תובוחה תא ןגעל ידכ וב שי .תיטפשמ הניחבמ דליה לש וייחב

 ותקיזש ימל ובצמ תא תוושהלו דליה יפלכ יטנג רשק לעב וניאש הרוהה ומצע

 הלא םירקמב ןתינה לככ םדקומ תורוהה רשק תרדסה .תיטנג איה וירוה ינשל

 תואיצמב ףקות הנשמ םילבקמש ,תיטפשמ תואדו לש םימעטמ אופא הבושח

 ןתניהב תאז ללכבו ,םה רשאב םייתחפשמ םיאת םעפ אל תנייפאמה תבכרומה

 ,דליה יפלכ םירוההמ ימ דמעמל עגונב עלגתהל םילולעש םיידיתע םיכוסכס

 'מעב ,דגמ-טממ ןיינע וושהו ואר( ןמזל תויושע םייחה תוביסנש םיפסונ םירגתאו

 דעוממ תורוהה ןוניכל )ותעד תווחל 11 הקספב( ירבח ןייצש יפכ ,דועו תאז .)543
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 איבהל גוזה תונב לש ןתריחבב תידסממ הרכה ףקשמ אוה .ילמסו ישפנ ךרע הדילה

 אל הכורכה( ורבעש תפתושמה ךרדב ריכהל ידכ וב שי .ןתבהא ירפ ,םלועל דלי

 החפשמ םיקהל ןנוצר תא שממל תנמ לע )םיטושפ אל םייאופר םיכילהב םעפ

 םאה רובע ןה ,תדלויה םאה רובע ןה – הדילה דעומב םשגומה ,וידחי םידלי לדגלו

 .הגוז תב

 

 תרדסה תא תוחנהל הכירצ םידליה תבוט יכ תקולחמ ןיאש המוד ,השעמל .20

 ןמ דחא לכש אלא ,ונחתפל תדמועה םייתקיספה תורוהה יווצ תלוחת דעומ אשונ

 ינא ףרטצמ הז ןיינעב .הנוש ללכ בוציעל םיליבומ הלא םילוקיש יכ רובס םידדצה

 הרכה רשפאמה ללכ ויפלש ותעד תווחב לדנה 'נ טפושה ירבח ןייצש ינשה םעטל

 דדועל הרטמב הדילל תוכימסב ושקבתהש תורוה יווצל קר תיביטקאורטר הלוחתב

 ינטרפהו יללכה רושימב – דליה תבוט תא תרשמ םידליה דמעמ לש הריהמ הרדסה

 שי היפלש ודי לע תעצומה האצותל ינא םיכסמ ,ךכיפל .)12 הקספ ,םש( דחאכ

 – רשפאתת וזש ךכ ונניינעב תורוהה יווצב תיביטקאורטרה הרכהה תא םוחתל

 ןכ .הדילה רחאל םישדוח 9 לש ןמזה קרפב השקבה השגוה ובש םוקמ – ללככ

 בל םישב םג יתעדל תושקבתמה ,ודי לע תועצומה רבעמה תוארוהל ינא ףרטצמ

 םרוג ידי לע )הז דעומל ןוכנ םג( ומסרופ אל יעוצקמה תווצה תוצלמהש ךכל

 תורוהה וצ ןתמ ךילה תא םירידסמה םירורב םילהנ וגצוה אל םג ךכו יתלשממ

 לע השקמה ןפואב )יעוצקמה תווצה תוצלמהל ךשמהב( ותלבקל םיאנתהו יתקיספה

 'מעבו 538 'מעב ,דגמ-טממ ןיינע וושהו ואר( ותטיקנל ךרעיהל הז ךילהל תונופה

569-568(.  

 

 הלוחתב הרכהה לש היתולובג תא בצעל ונאובב ,יתפקשהל ,רומאה דצב .21

 ,הראותש תואיצמל תעדה תא תתל שי ,םייתקיספה תורוהה יווצ לש תיביטקאורטר

 תיטנג הקיז תולוטנ תוהמיא לש ןתורוה היפלש ,יחכונה בצמב תלבקתמש האצותלו

 ,ץעויה דמוע הילעש לדחמה תרירב יפל( וצה ןתמ דעוממ קר רכות – ןהידליל

 וליאו ,)הדילה רחאל רדגומ ןמז קרפ ףולחב השגוה השקבה םהבש םירקמב

 הכוז )ערז תמורתב שומיש לשב( םהידליל תיטנג הקיז ילוטנ תובא לש םתורוה
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 .)םיאושנכ םימושר םירוההשכ( "תיטמוטוא" לדחמ תרירבכ םתדיל דעוממ הרכהל

 השקבה תשגה דעומ תשירד יבגל )ץעויה תשיגכ( "רוגס" ללכ תעיבק ,הז רשקהב

 האצותל איבהל הלוכי תורוהה וצ לש תיביטקאורטר הלחהל ןיא וידעלב יאנתכ

 עבטמ ,ןביט תאש – תוגירח תוביסנב ירוהה רשקב הרכהה תייחד לש השק

 ףרח הדילה םוימ וב ריכהל היה יואר ןהבש – הז בלשב תופצל לכונ אל ,םירבדה

 תואכרעה לש ןתעד לוקיש לש תטלחומ הלילש .השקבה תשגהב רוחיאה

 ,הלא ןפוד יאצוי םירקמב םיווצה לש תיביטקאורטרה הלוחתה תלאשב תויטופישה

 םיצוליאל הנעמ אלל םריתוהלו ,םיברועמה םידדצל לטובמ אל לווע םורגל הלולע

 תושר 6612/19 ם"רב וושהו ואר( ןמע תואיבמ םייחה תוביסנש םיגירחה םיכרצלו

 ם"רב ;)31.12.2019( 12-13 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,ינולפ 'נ הריגההו ןיסולכואה

 ,385 )3(זנ ד"פ ,טכו 'נ ןורשה תמר ,היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 2340/02

395 )2003((.  

 

 ,ףרטצמ ינא וילאו לדנה 'נ טפושה ירבח עיצמ ותוא ללכה דצב ,ןכ לע רשא .22

 םייתקיספ תורוה יווצ ןתמל תושקבב םינדה טפשמה יתבל ריתוהל שי יכ רובס ינא

 השקבה השגוה רשאכ םג םיווצה לש תיביטקאורטר הלוחת עובקל תעד לוקיש

 יכ אצמיי םהבש םיגירח םירקמב ,הדילה דעומ רחאל םישדוח 9-מ הלעמל רחאל

 ןמ עורגל ידכ ןיא ךכב .השקבה תשגהב רוחיאה ףא לע תקדצומ וז האצות

 םדקומ םידליה דמעמ תא רידסהל גוז תונב ץרמתל ,ירבח דמע הילעש תובישחה

 רובס ינאש אלא .ירבח עיצמ ותוא ללכה תעיבקב יוטיבל אב הז לוקיש .ןתינה לככ

 ליעפהל החפשמ יניינעל טפשמה יתבל םימיאתמ םירקמב רשפאל שי ,ללכה דצב יכ

 ,תורוהה יווצ לש תיביטקאורטר הלוחת לע תורוהלו ללכה ןמ גורחל תעד לוקיש

 ילבמו הז ןורחא רשקהב .לוס ןיינעב החנוהש וזמ רתוי תמצמוצמ הדימ תמא רדגב

 םישדוח 9-מ הלעמל השקבה תשגהל תוביסה תא לוקשל טפשמה יתב ולכוי תוצמל

 םימעט לע עיבצהל תויושעה תורחא תויובכרומו רוחיאה תדימ ,הדילה דעומ רחאל

 רוחיאה ףרח הדילה דעוממ שקובמה תורוהה וצ תא ליחהל םיקידצמה םידחוימ

 4.10-4.9 םיפיעסב עובקה רדסהה םג הז ןיינעל וושהו ואר( השקבה תשגהב

 בשות ןיטקל יבא יטרפ תפסוה" 2.2.2007 הריגההו ןיסולכואה תושר להונל
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 תוהבאב הרכה ספוט יבגל ,)20.6.2018( "ןיסולכואה םשרמב םושרה לארשי

 דחא דלי שי רבכ םירוהל ובש םוקמ ,דליה תדיל דעוממ םינש שולש דע שגוהש

 רתוי הובג החכוה לטנ םישקבמה לע ליטמש ,ןיסולכואה םשרמב םושרה ףתושמ

 .)תורוהב הרכהה ךרוצל ,הלא םיבצמב

 

 תורוהה יווצ לש םתלוחת תייגוס הנודנ ונינפלש םיכילהב :םכסא .23

 רשק תולעב ןניאש תויבסל גוז תונב לש ןתורוה םויכ תרכומ םחוכמש םייתקיספה

 גוויס תלאשב תורמסמ תעיבקל םוקמ ןיא יתדמעלש םגה ,הז ןיינעב .דולייל יטנג

 לדנה 'נ טפושה ירבח הוותהש האצותל ףרטצהל יתיאר – יתרהצה וא ןנוכמכ – וצה

 םבצמ תרדסה לש – םידליה תבוט תניחבמ הנושארבו שארב – תובישחה לשב

 .הדילה דעומל ןתינה לככ ךומסב םהירוה ינשל רשקה לש ידסומ ןוגיעו יטפשמה

 השקבה ובש םוקמ םג יכ םיעבוק ונייה ,תעמשנ התייה יתעד וליא ,רומאה דצב

 תיב היהי ,הדילה דעוממ םישדוח 9 לש ןמז קרפ רחאל תשגומ תורוה וצ ןתמל

 יארב ,םימיאתמ םירקמב וצה לש תיביטקאורטר הלוחת עובקל ךמסומ טפשמה

 .ליעל ייתועיבק

 

                                                                                                               

 ט פ ו ש

 

 

 

 .לדנה 'נ טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה ,ןכ לע רשא 

 

  .)14.2.2021( א"פשתה רדאב 'ב ,םויה ןתינ 
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 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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