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  :הרכזואש הקיקח
 )א(9 ,)2()א(6  'עס :1991-א"נשת ,שפנ ילוחב לופיט קוח
 

 :ויצר-ינימ
 םיכרעה םלוע םע התושגנתהלו רערעמה לש תינימה ותייטנל יכ הארנ ןודנה הרקמב *

 תילאוסקסומוה תינימ הייטנ ,םרב .וזופשיאב עירכמ דע יתועמשמ קלח היה וירוה לש
 ,ותלוזל וא ומצעל הנכס ןמצעשכל תווהמ ןניא ,ינימ יפוא תולעב תובשחמו ,םדא לש
 .היפכב וזופשאל הקדצה תווהמ ןניאש ןבומו
 זופשא – שפנ ילוח – תואירב *
 תירטאיכיספ הדעו תטלחה לע רוערע – שפנ ילוח – תואירב *
. 
 תיזוחמה הדעוה תטלחה לע שפנ ילוחב לופיטה קוחל )א(9 ףיעס יפל רוערע
 תארוה לע רערעמה ררע תא תועד בורב התחדש "אביש" חה"יבב תירטאיכיספה
 רערעמהש םידדצה ןיב תקולחמ ןיא .יזוחמה רטאיכיספה י"ע האצוהש יופכה וזופשא
 הלאשב תדקמתמ תקולחמה .יתפורת לופיטב ונוצר עיבה רערעמהשכ ,טקש יאב יוצמ
 ןפואב ,קוחל )2()א(6 ףיעס תשירדכ ,ידיימ יזיפ ןוכיס ותלוז ןכסל לולע רערעמה םאה
 הווהמ וניאו ןידע םדא אוה רערעמה תנעטל .הייפכב וזופשא תא קידצהל וב שיש
 םינכתב םזגומ קוסיע לשב יכ ששחל הנעט הבישמה כ"ב .ותלוזל וא ומצעל הנכס
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 ושרפב ,םירענ תינימ ףוקתי רערעמהש ששח םייק ,יוגש תואיצמ ןחוב רואלו ,םיינימ
  .המכסה יוגש ןפואב
. 
 :ועבקב רוערעה תא לביק יזוחמה ש"מהיב
 הכירצ וז הכרעהו ,קיודמ עדמ רדגב וניא םדא לש תידיתעה ותונכוסמ תכרעה ןיינע
 ויתואצותל ,ילופיטה ךילהתל ,ורבעל בל םישב םדאה לש יחכונה ובצמ לע ססבתהל
   .זופשאמ ררחושי וב בצמב דחוימבו םויה ףא ותוא םיוולמש ןוכיסה ימרוגלו

 רדעיהש הדעו תטלחה לע רערעמ עיפומ ש"מהיב ינפבש םירקמה םה םיטעמ
 בצמ והז רערעמה לש וניינעב ,רעצה תיברמל .םירכינ ,ותומימת ףאו ,ותונכוסמ
 תווהמ ןניא ,ינימ יפוא תולעב תובשחמו ,תילאוסקסומוה תינימ הייטנ .םירבדה
 לש היפכב וזופשאל הקדצה תווהמ ןניאש ןבומו ,ותלוזל וא ומצעל הנכס ןמצעשכל
  .םדא
 רכינ ,תאז םע .תירטאיכיספה הדעווה םוקמב ותעד לוקיש תא םש ש"מהיב ןיא ,עודיכ
 ןב אוה רערעמה .העוער תיתדבוע תיתשת לע התטלחה הססיב הדעווה יכ ונניינעב
 ךירדמ תועצמאב – רערעמה ירוה יכ הארנ .הבישיב ררוגתמו תידרח החפשמל
 לע ךמתסהש םת ריעצ רוחב ,ומצע רערעמה תועצמאב תמיוסמ הדימבו ,הבישיה
 ,ש"מהיב ינפבש יתדבועה רואיתהמ .רערעמה זופשאל ופחדש םה – וירוה
 ותייטנלש םשורה לבקתמ ,הדעווה ינפב ןוידהמו םויה תבישימ םירוהה תורדעיהמו

 יתועמשמ קלח היה ,וירוה לש םיכרעה םלוע םע התושגנתהלו רערעמה לש תינימה
 .וזופשיאב עירכמ דע
 שי התוא ותלוזל וא ומצעל הנכס הווהמ וניא רערעמהש איה ש"מהיב תומשרתה
 לש ישפנה ובצמ רבדב םיירטאיכיספה םיאפורה תומשרתה רואל ,תאז םע .ןייאל
 לע לקהל ידכ לופיטב אהיש הווקתבו ,לופיטב רערעמה ןוצר לשבו ,םויכ רערעמה
 לופיט ךשמה לע תורוהל םוקמ שי – יורש אוה ובש טקשה יא לעו רערעמה תקוצמ
 .יופכ יתאפרמ לופיט תרגסמב

 
 הטלחה

 רוערעה
     

 תטלחה לע )"קוחה" :ןלהל( 1991-א"נשת שפנ ילוחב לופיטה קוחל )א(9 ףיעס יפל רוערע  .1

 :ןלהל( 8.8.2021 םוימ "אביש" םילוחה תיבב תיזוחמה תירטאיכיספה תיזוחמה הדעוה

 לע האצוהש ,יופכה הזופשא תארוה לע ,רערעמה ררע תא ,תועד בורב ,התחדש ,)"הדעוה"

 .5.8.2021 םויב יזוחמה רטאיכיספה ידי

 
 תקולחמה

 לופיטב ונוצר עיבה רערעמהשכ ,טקש יאב יוצמ רערעמהש םידדצה ןיב תקולחמ ןיא .2

 ןוכיס ותלוז ןכסל לולע רערעמה םאה הלאשב תדקמתמ םידדצה ןיב תקולחמה .יתפורת

 רערעמה זופשא תא קידצהל וב שיש ןפואב ,קוחל )2()א(6 ףיעס תשירדכ ,ידיימ יזיפ

 .הייפכב
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  .ותלוזל וא ומצעל הנכס הווהמ וניאו ןידע םדא אוה רערעמה תנעטל
 תואיצמ ןחוב רואלו ,םיינימ םינכתב םזגומ קוסיע לשב יכ ששחל הנעט הבישמה כ"ב

  .המכסה יוגש ןפואב ושרפב ,םירענ תינימ ףוקתי רערעמהש ששח םייק ,יוגש

 

  יתדבוע עקר

 
 :תקולחמב הערכהל תויטנוולרה תודבועה הלאו .3

 

  .X הבישיב ררוגתמ ,תידרח החפשמל ןב ,XX ןב ,רערעמה )א(

 

 תוברל ,וירוה תצלמהב ,םיפסונ םילפטמו רטאיכיספ ידי לע רבעב לפוט רערעמה )ב(

  .ורבעב םיירטאיכיספ םיזופשא אלל .רזע אל וירבדלש ,יתפורת לופיט

 

 ןוימה רדחל רערעמה הנפ וניינעב זופשאה תוארוה ןתמל המדקש הממיה ךלהמב )ג(

 אוה הבש הבישיה ךירדמב הוולמ אוהשכ ,םיימעפ ,"רמושה לת" םילוחה תיבבש

  .ררוגתמ

 
 םיכמסמב .ךירדמב הוולמ אוהשכ ןוימה רדחב רערעמה בצייתה  הנושארה םעפב )ד(

 םישנא שיש שיגרמ ,םירבגל תוינימ תוואת" ראית רערעמהש בתכנ םייאופרה

 ,וירוה םישועש 'םינוקית' ראית רערעמה ."םהילא אוהו תיזיפ וילא םיכשמנש

 לע רפיס .גולוכיספו רטאיכיספל ותחילש לע רתיה ןיב .הנשכ ררוגתמ וניא םמיע

  ."םירבג םע אטוח םלועה לכ"ש רובס .ררוגתמ הב הבישיב תוקצה

 רחאל ,ותביבסל וא ומצעל ןכוסמ רערעמהש אצמנ אלש רחאל ,הז רוקיבב

 בקעמ ךשמהל ררחוש ,הייפכב וזופשאל הליע האצמנ אלו זופשאל דגנתהש

 .ירטאיכיספ

 
 ךירדמב הוולמ אוהשכ ,הינש םעפ ןוימל רערעמה הנפ ,הממי התוא ךשמהב )ה(

 העודי הניאש הביסמ ותוא חירכה ויבא יכ ןוימל הנפש רסמ רערעמה .היימינפה

 ,"דמחנ" וחור בצמש רסמ .םירבגל ותכישמ תא הבחרהב ראית רערעמה .ול

 .זופשאל דגנתה רערעמה .םיניקת ונובאתו ותנשש

 

 אל ,םעז תויוצרפתהמ לבוס רערעמהש רסמנ הבישיה ךירדמ יפמ הזנמנא-ורטהב )ו(

 ,יתפורת לופיט לטונ וניא ,תולילב בוחרב בבותסהל אצוי ,תיבב ראשיהל ןכומ

 .ןוימל רערעמה תא תוולל טילחה ןכלו תוכמב ויבא לע םייא לומתא
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 עדוויש תדחפמ איהש םאה הרסמ ,ןופלטב הרסמנש ,םאה יפמ הזנמנא-ורטהב )ז(

 ,קעוצ – םעז תויוצרפתהמ לבוס רערעמה םאה ירבדל .עדימ הרסמש רערעמל

 רערעמהש םאה הרסמ דוע .ונממ דחפב םייח ,תיבהמ חורבל וצלאנ ,חצרב םייאמ

 םע ןימ יסחי םייקל לכויש רערעמהש ידכ רחא רענ יבאל הנפיש ויבאמ שקיב

    .רענ ותוא

 
 
 ללוכה ןכותו ,הבישחה ןוגראב הערפה םע ינאמ יטוכיספ בצמל םשור תובקעב )ח(

 תודעו ,תואיצמה ןחובב העיגפ םע תוינפידרו תוינמוטורא אווש תובשחמ

 רערעמל האצוה  ,ותביבס תאו רערעמה תא תנכסמה טופיש תרסח תוגהנתהל

 הקלחמב רערעמה זפשוא החוכמש ,היפכב זופשא תארוה 5.8.2021 םויב

 ."אביש" םילוחה תיבב 'ג תירטאיכיספ

 
 תארוה לע וררעב ןוידל תירטאיכיספה הדעווה ינפב רערעמה אבוה 8.8.2021 םויב )ט(

  .זופשאה

 
 ,באוי ינמוד ר"ד הקלחמה להנמ תאמ  ,8.8.2021 םוימ תיאופרה הדעוול בתכמב )י(

 יבגל הבושת ןתונ אל ,הבישחב לק ןוגרא רסוח ,חונינ רערעמה הקלחמב יכ בתכנ

 אוה םשורה .םינכתה תא ריתסהל הסנמש הארנו אווש תובשחמ לע הלאש

 רשוכבו תואיצמה ןחובב העיגפ םע ,יטוכיספ בצמב יורש ןיידע לפוטמהש

 הנכס הווהמ הקלחמה לש הנגמה הביבסל ץוחמ יכו ובצמל הנבות אלל ,טופישה

 .ותביבסל ןהו ומצעל ןה תיזיפ

 
 ויתושוחתו ויתובשחמ לע הבחרהב רערעמה לאשנ הדעווב ןוידה תרגסמב )אי(

 רסמ חצרב ותוחא לע םייא םא הלאשל הבושתב .ונימ ינב םירענל םייטנמורה

 ינכתל סחיב לאשנשכ ךשמהב ."ץצופתמ םימעפל לבא הנידע שפנ ינא" רערעמה

 לע יתנבצעתהש תויהל לוכי .םימויא ויה אל" רסמ תוחאהו באה לע םימויא

  ."יתוחא םע יתמייא אל ךא יתוחא

 תא לוטיו יתאפרמ לופיט םע הלועפ ףתשי ררחושי םא יכ בייחתה רערעמה

   .ויתופורת

 
 חחושל ,הדעווה תוסנכתהל רבוע ,השקיב םאהש הלוע הדעווה לוקוטורפמ )בי(

 רשק רוציל הדעווה התסינ םאתהב .רערעמה תוחכונב אלש הדעווה םע תינופלט

 .החלצה אלל ,םאה םע ינופלט

 
 םייא וא ףקתש רערעמה ירוהמ עמש םא הלאשל סחייתהב ,הדעוול רסמ ךירדמה )גי(

 יולתו וייחל יארחא אוה .םירוהה םע רבדל ךירצ .דחפב םייחש עדוי ינא" יכ

 המשאה היהת אלש ידכ הדרפה רוציל םיצור םה .םהילע ץרפתמ רבד לכ .םהב
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 יתבב יח אוה ,ומלענ םידגב ,םלענש ןופלט ילב תועובש 3 .ער ול םישועש םדגנ

 הנורחאה םעפב"ש ךכב וילע םייא רערעמהש הדעוול רסמ ךירדמה ."תויסנכ

 ."יתוא ץצופיש רמא ותוא יתאבהש

 
 
 המ לכ תא שיחכמ ,הלועפ ףתשמ" וניא רערעמהש הלוע הדעווה יאצמממ )די(

 ינב יפלכ חצר ימויאב גהנתהש שיחכמ .זופשאה תארוה תוביס יבגל ול סחוימש

 אווש תובשחמ ,ויבא יפלכ תוילדיאונרפ אווש תובשחמ ]...[ ותחפשמ

 םינכת ילעב תוירזיב תובשחמ םג שי .םיינמוטורוא םינכת ילעב תוילדיאונרפ

 םייוקל תואיצמ ןחובו טופיש .הקידבה תעב הסיפתב תוערפה אלל ,םייתד

 לופיטב ךרוצה יבגלו תיקלח ותלחמ יבגל הנבותה ,תרכינ הדימב םימוגפו

   .הביבסלו ומצעל תינוניב המרב ןכוסמ רערעמה יכ האצמ הדעווה ."תילאמרופ

  

 בצמב אצמנ רערעמהש ךכב ררעה תא תוחדל התטלחה הקמינ ,בורה תדמע )וט(

 תוגהנתה ייוטיב םע ויבא יפלכ הפידר לש אווש תובשחמ םע ליעפ יטוכיספ

 לע ירטאיכיספ לופיט עקרב .)ותחפשמ ינב יפלכ חצרל םימויא( תילולימ המילא

 םירחאלו ומצעל תנכסמ תוגהנתה וזופשא םרט .תויטוכיספ יטנא תופורת ידי

 .תרכינ הדימב םימוגפו םייוקל תואיצמה ןחובו טופיש .תינוניב הדימב

 
 בצמב םנמא רערעמהש ךכב התדמע הקמינ ,הדעווה ר"וי יפמ ,טועימה תעד )זט(

 תואיצמ ןחוב ,אשונל אשונמ תוציפקו תנגרואמ אל הבישח םע ,ליעפ יטוכיספ

 םימויא ירק ,זופשאל יתדבועה סיסבה" ,תאז םע .רכינ ןפואב םייוקל טופישו

 ."החכוה אל ,םתיבמ חורבל וצלאנש ךכ ידכ דע החפשמה יפלכ תונפקותו חצרב

 חחושל השקיבש םאה םע ינופלט רשק רוציל םיימעפ התסינ הדעווה ןכש תאז

 לש ותודע ,ןכ ומכ .הנימז התייה אל ךא רערעמה תוחכונב אלש הדעווה םע

 ןיינעל דוקימ שקבתה םהב םיעטקב" יכו םיקויד יא הפוצר התייה ךירדמה

 רבדל םירוהה ידי לע חלשנש הדעווה ינפב הדוה םגמוגמו ךומנ לוקב תודבועה

 ותוחאש ןעטו ךירדמהו םירוהה ידי לע ול סחויש תא שיחכה רערעמה ."םמשב

 רערעמה היה הקלחמבש הדעווה ינפב הרשיא הקלחמה תוחא .ול הרקי הריעצה

  .עוגרו טקש

 לש ונוצר ןיב הפירח תיתוברת תושגנתה זופשאה עקרב יכ הנייצ טועימה תעד

 חרואו םתנומא תא ןיטולחל תרתוסה הדמע ,םירבג םע ינימ רשקב רערעמה

 .יח אוה הב תיתדה הליהקהו החפשמה ,םירוהה לש םהייח
 וב םוקמ ךא ,לופיטו ןוחבא ךשמהל קוקז רערעמהש קפס ןיא ,טועימה תעד יפל

 תא השקהש ןפואב הדעוול עיגהל החרט אל החפשמהו ,ןושאר זופשאב רבודמ

 .יופכ יתאפרמ לופיטב קפתסהל ןתינ ,יתדבועה רוריבה
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 הבישיה ךירדמ וא ויחאמ ימ ,רערעמה ירוה .ודבל רערעמה עיגה טפשמה תיבב ןוידל .4

  .ןוידל בצייתה אל הדעווה ינפב תודע רסמש

 

 לש ומא םע הקלחמה להנמ חחוש ןוידה רקובב יכ התוניגהב הרסמ הבישמה כ"ב .5

 םאה .החפשמה ינבמ ימ חצריש רערעמה םייא ןהיפל תונעטה ןמ הב הרזח וזו רערעמה

  .רערעמהמ תיזיפ העיגפמ תששוח הניאש הפיסוה
 םייק ויפל ,םויהמ ובתכמב ,ינמוד ר"ד ,הקלחמה להנמ ירבד לע הכמסנ הבישמה כ"ב

 םעו םיינימ םינכתב יתועמשמ קוסיע ,יטוכיספ בצמב יוצמ רערעמה תויה לשבש ששח

 תונשרפב הרוקמש תינימ הפיקתל ליבוהל לוכיש ןפואב ,תואיצמה ןחובב השק העיגפ

  .ינשה דצה תמכסה לש היוגש

 
 סחייתהב .ותביבסל רערעמה לש ומעטמ יהשלכ הנכס תפקשנ אלש הנעט רערעמה כ"ב .6

 הז וירוה םע ררוגתמ וניא אוה יכ רערעמה כ"ב הנעט ,תונעטנה םעזה תויוצרפתהל

 ,טקש אוה יכ הלגמ רערעמה תוגהנתה ,הירבדל .םהיפלכ ןכוסמ וניא יכו ,הנשמ הלעמל

 ומע רענה םע רשקה תריציב עויסל ויבאל רערעמה תיינפ הירבדל .הלועפ ףתשמו עוגר

 ,רחא לע ומצע תופכל רערעמה לש ותנווכ רדעיה תא תפשוח יטנמור רשק םייקל שקיב

 ,הנייצ רערעמה כ"ב .הז טביהב ףא תלוזל ותונכוסמ רדעיה לע רוריבב עיבצמה ןפואב

 אשומ היה אלמלא תנכוסמכ תשרופמ רערעמה תוגהנתה התייה םא קפס יכ ,תונידעב

 .ןימה ותוא ןב הכישמה

 

 וניאו שיגרו ןידע םדא אוה ,וירבדל .וזופשא תוביסנל טפשמה תיב ינפב סחייתה רערעמה .7

 ,ונימ ינבל ותכישמ תא טפשמה תיב ינפב ראת רערעמה .לוכסת יבצמב ףא ,תומילאב גהונ

 אוהש הלוע רערעמה ירבדמ .םתצע יפל לופיטלו וירוהל הינפ תועצמאב דדומתה המע

 הלעמ וז היגוסש הלוע תורושה ןיבמ .ונימ ינב לא ותכישמ לע וירוה םע תוחיתפב חחושמ

  .וירוה לצא ןהו תינימה ותייטנמ האצותכ לוכסת שחש רערעמה לצא ןה םיחתמ
 יוצמ אוה ובש טקשה רסוח לע הלקהל יתפורת לופיטב ןיינועמ אוהש רסמ רערעמה

  .יאופרה לופיטה םע הלועפ ףתשל ותנווכבו
  .החפשמ שיא תויהל ןיינועמ אוהשו ךרבאכ ודיתע האורש רסמ רערעמה

 

 הערכהו ןויד

 כ"ב תונעט תא ,רערעמה ירבד תא יתעמשש רחאלו ,ויתופורצו רוערעה תא יתנחבש רחאל .8

 .לבקתהל רוערעה ןידש הנקסמ ללכל יתעגה  ,תיטנבלר הקיספו ,םידדצה

 .יימעט וטרופי ןלהל
 

 הכירצ וז הכרעהו ,קיודמ עדמ רדגב וניא ,םדא לש תידיתעה ותונכוסמ תכרעה ןיינע .9

 ויתואצותל ,ילופיטה ךילהתל ,ורבעל בל םישב םדאה לש יחכונה ובצמ לע ססבתהל
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 א"ער :ואר( זופשאמ ררחושי וב בצמב דחוימבו םויה ףא ותוא םיוולמש ןוכיסה ימרוגלו

  .]ובנב םסרופ[ )18.3.2012( תיזוחמה תירטאיכיספה הדעווה 'נ ינולפ 1704/12

 

 רדעיהש הדעו תטלחה לע רערעמ עיפומ טפשמה-תיב ינפבש םירקמה םה םיטעמ .10

  .םירבדה בצמ והז רערעמה לש וניינעב ,רעצה תיברמל .םירכינ ,ותומימת ףאו ,ותונכוסמ
 הנכס ןמצעשכל תווהמ ןניא ,ינימ יפוא תולעב תובשחמו ,תילאוסקסומוה תינימ הייטנ

  .םדא לש היפכב וזופשאל הקדצה תווהמ ןניאש ןבומו ,ותלוזל וא ומצעל
 

 א"ער :ואר( תירטאיכיספה הדעווה םוקמב ותעד לוקיש תא םש טפשמה תיב ןיא ,עודיכ .11

   .)]ובנב םסרופ[ )02.05.2012( ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 8000/07

 ירבד – העוער תיתדבוע תיתשת לע התטלחה הססיב הדעווה יכ ונניינעב רכינ ,תאז םע

 לעו ,רערעמה ירוה תדמע תא הדעווה ינפב איבה טועימה תעדמ הלועכש ,הבישיה ךירדמ

 יכ אוה לבקתמה םשורה .רתוי רחואמ בלשב הרזח ןהמ תומשאה ,ןופלטב םאה ירבד

 ,ומצע רערעמה תועצמאב תמיוסמ הדימבו ,הבישיה ךירדמ תועצמאב – רערעמה ירוה

 יתדבועה רואיתהמ .רערעמה זופשאל ופחדש םה – וירוה לע ךמתסהש םת ריעצ רוחב

 ,הדעווה ינפב ןוידהמ ןהו םויה תבישימ ןה םירוהה תורדעיהמו ,טפשמה תיב ינפבש

 ,וירוה לש םיכרעה םלוע םע התושגנתהלו ,רערעמה לש תינימה ותייטנלש םשורה לבקתמ

 .וזופשיאב עירכמ דע יתועמשמ קלח היה

  

 ,תאז םע .ןייאל שי התוא ותלוזל וא ומצעל הנכס הווהמ וניא רערעמהש איה יתומשרתה .12

 לשבו ,םויכ רערעמה לש ישפנה ובצמ רבדב םיירטאיכיספה םיאפורה תומשרתה רואל

 לעו רערעמה לש ותקוצמ לע לקהל ידכ לופיטב אהיש הווקתבו ,לופיטב רערעמה לש ונוצר

 לופיט תרגסמב לופיט ךשמה לע תורוהל םוקמ שיש אצומ ינא ,יורש אוה ובש טקשה יא

  .יופכ יתאפרמ

 
 רבד ףוס

 

 .יופכ יתאפרמ לופיטל ףופכב ררחושי רערעמה .לבקתמ רוערעה ,רומאה לכ רואל .13

>#7#< 

 
  .םיחכונה דמעמב 10/08/2021 ,א"פשת לולא 'ב םויה העדוהו הנתינ

5129371 

54678313 

 
 טפוש ,יול ןורי

 
 

5129371 

 יקסני'צוק רפוע ידי לע דלקוה54678313
 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


