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 :יללכ עקר

 חרזא ,רמתיא ,1 רתוע( ב"הרא ,הינרופילק תנידמב יושנ גוז םניה רמתיאו תימע םירתועה

 יתבב םיקזחומ םה .)ףתושמ תיב קשמ םימייקמ ,םתנעטל( םינש רפסמ רוביצב םיעודיו )הינרופילק

  .םינוש אלכ

 ,תורימחמ תוביסנב המרמב רבד תלבק ,המרמב רבד תלבק תוריבעב םושיא בתכ שגוה םירתועה דגנ

 תקזחה ,ףיוזמ ךמסמב שומיש ,ףויז ,תונוהל הנווכב רחאל תוזחתה ,דיזמב שוכרל קזיה ,הבינג

 ןיבל 1 רתוע לש 8-ה ותסינכו 2 רתוע לש 9-ה ותסינכ יהוז .דועו חוקלה תמכסה אלל בויח סיטרכ

  .אלכה ילתוכ

 הטלחהל דע רחאהו םיכילהה םותל דע דחאה ,םירוצע םימשאנ לש רדגב םה םירתועה הז בלשב

 ,"'ב המר הנגה ןועט" ליפורפב ,הנגה ינועט ףגאב םשוה 2 רתועו ,הדרפה יאנתב םשוה 1 רתוע .תרחא

 תויהל םישקבמ םירתועה .)םיישיא םיכוסכס לשב םג 2 רתוע ןיינעלו( תינימה םתייטנ עקר לע

 םיקזחומ תויהל ושקיב הליחת .החפשמ ייחל תוכזה םויק םשל וידחי אלכה תיב ותואב םיקזחומ
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 ורבע רתוי רחואמ .דוריה ישפנה םבצמו הדרפהה יאנתב הלקהל םעטה ןמ םג תיגוז הדרפהב דחי

 .םיליגר םיפגאל

 

 :םירתועה תונעט

 אלכ יתבב םישק םיאנתב םיקזחומ םה ;םהלש רצעמה יאנת לע םינילמ םירתועה - תופתושמ תונעט

 .)ןורשה רהוס תיבל רבעוה רתוי רחואמ בלשבו( ןושיק רצעמ תיבב רצעמב ,רמתיא ,1 רתוע :םינוש

 םה .)ןומד רהוסה תיבל רבעוה רתוי רחואמ בלשבו( ןומלצ רהוסה תיבב רסאמב ,תימע ,2 רתוע

 תעבונ םינוש אלכ יתבל םדירפהל ס"בש תטלחה ,םתנעטל .וידחי אלכ תיב ותואב תויהל םישקבמ

 צ"נקפ רדעיה רואל דחוימב תאז .תינימה םתייטנ עקר לע ,הרוסא הילפאו םייניינע יתלב םילוקישמ

 קוח רואל םדובכב עגופ רבדה יכ םינעוט ,ןכ ומכ .ןנד הרקמבכ וידחי ףתושמ רסאמ לע תרסואה

 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסיה

 

 .םדירפהל הליע דוע התייה אל הז עגרמ ,םירתועה תנעטל ,ךכיפל .םתריקח המייתסה 16.07.20 םויב

 ןתינ אל יכ ,הפ-לעב תוילילש תובושת ולביק םהינשו ,וידחי םצבשל השקב םהינש ושיגה םירתועה

 ענומ רבדה ,ס"בש ידי-לע םינוש רהוס יתבל תופסונה תורבעהה בקע .דחי םיאושנ םיריצע ץבשל

 םה .תורבעה תדעול תונפל היהי ןתינש דע ,םיבורקה םישדוחה 3-ל תוחפה לכל דחי ץובישל תורשפא

 .ילהנימה ךילהה יוצימ ךכב םיאור

 
 רבעב .תחרפת לש הרוצב םינש 6 הזמ יאופר סיבאנקב לפוטמ 1 רתוע – 1 רתועל תוידוחיי תונעט

 לופיטל בושל שקבמ אוה .ליעי אל היה הז ןויסינ ותנעטל .ןמשב תחרפתה תא ףילחהל ןויסינ השענ

 סיבאנקל הדיחיה להנמ תטלחהל דוגינב תחפוה ותנעטלש ,ןונימה תא לידגהל ןכו תחרפת לש הרוצב

 .ותואירב תא ןכסמו ,יאופר

 
 ,דבלב םייתעשל לבגומ 2 רתוע לש ןופלטה ןמז ,םירחא םירוצעל דוגינב – 2 רתועל תוידוחיי תונעט

   .תפסונ גויח תכרעמ וינפב המסחנ ןכו

 
 יתוהמה ןיינעה לע שגד םישל םישקבמ םירתועה ,בישמה שיגהש ףסה לע הקיחמה תשקב רחאל

 םיריהצתה תא םירתועה ופריצ ,ןכ ומכ .תוילרודצורפה תויועטה תא ןקתל םהל רשפאלו ,בושחה

 הל ביתכהש רחאל ,ומיא ידי-לע השגוה הריתעהש ןעט 1 רתוע ,השגהה יפואב םגפה ןיינעל .םירסחה

 ןיאש ךכ ,ס"בש תועצמאב הריתע שיגהל םיישק לשב השענ רבדה יכו ,הריתעה ןכות תא ןופלטב

  .הילא סחייתמ בישמהש העפותב רבודמ

 
 השק הקוצמל םינעוט ןיפולחל .הזל הז םירושק םידעסהש םינעוט םירתועה – םידעסה יובירל עגונב

 קידצמה "יסאלק" םידעס יובירב רבודמ ןיא םתנעטל ךכיפל .הריתעה תשגהב םיישקלו ,תופיחדו

 .בישמה לע ינויד ישוק ליטמ אל רבדה יכו ,הריתע תקיחמ

 
 ידכ ולא םייונישב ןיא ,םתנעטל – םתקזחה יאנתו םרצעמ ביט לש יתדבועה בצמב םייונישה ןיינעל

 ןושלכ( תוקצהו תודרטהמ םילבוס ןיידע םהש םושמ רתיה ןיב .רוריבמ הריתעה תא רתייל

 .ישפנה םבצמב תרבוגו תכלוה העיגפ הנשי ןכו ,)םירתועה
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 :בישמה תונעט

 .ןלהל וטרופיש תוביסהמ ףסה לע הריתעה תא קוחמל שקבמ בישמה

 םישקבתמ רשאכש הניה הקוספ הכלה – )תוחיש ינמז ,יאופר לופיט ,ףתושמ ץוביש( םידעס יוביר .1

 .ש"מהיבב ןוידל תחא השקב וללכיו תודרפנ תוריתעב ושגוי יכ יואר ,םהיניב רשק אלל םידעס ןווגמ

 ,םיריסא תוריתע ןיד ירדס תונקתל )3()ג(4 ףיעסל םאתהב – תונעטב ךמות םותח ריהצת רדעיה .2

 הריתעה בתכב ןויע רחאל ,ףסה לע הריתע קוחמל ש"מהיב יאשר ,)"תונקתה" :ןלהל( 1980-ם"שת

 הנקתב שרדנכ ריהצתב התבוג אל הריתעה" םא בישמהמ תימדקמ הבוגת לביקש רחאל וא דבלב

 .רתועה תונעט תונכו תותימא תא קזחמש ,ריהצתה תובישחב שאר לקהל ןיא ,בישמה תנעטל .")ב(2

 .םישקובמה םידעסל םיעגונה םיפסונ םיכמסמ רדעיהל בישמה ןעוט ןכ ומכ

 ,ךכיפל .דחי ץובישל תושקב ס"בשל ושגוה אל םלועמ ,בישמה תנעטל - ילהנימה ךילהה יוצימ .3

 .ש"מהיבב א"תע תרגסמב אשונב ןודל ןיאו ,םירתועה לש םניינעב ילהנימה ךילהה הצומ םרט

 רחאל ,התצקמ וא הלוכ ,ףסה לע הריתע קוחמל טפשמה תיב יאשר ,תונקתל )1()ג(4 ףיעסל םאתהב

 לכ תא הצימ אל רתועה" – םא בישמהמ תימדקמ הבוגת לביקש רחאל וא דבלב הריתעה בתכב ןויע

 רהוסה יתב תדוקפב ןתרדגהכ תורישה תדוקפ יפל רהוסה יתב תורישל הז ןיינעב היינפה תויורשפא

  ."הריתעה תשגה םרטב )"הדוקפה" :ןלהל( 1971-ב"לשתה ,]שדח חסונ[

 
 ,ריסא ידי-לע אלא ריסא תריתע שיגהל ןתינ אל יכ איה הכלה – ןידה ירדס תא דגונה השגה ןפוא .4

 ינש לש םמשב השגוה הריתעה ןנד הרקמב .דחא ריסאמ רתוי םשב ריסא תריתע שיגהל ןתינ אלו

 הריתעה יכ בישמה ןעוט ,ולא תונעט קוזיחל .כ"ב ידי-לע אלו םירתועה ידי-לע השגוה אלו םיריצע

 ששח לע ומעטל זמרמ הז .אלכה תיב ילתוכ ךרד תושעל ירשפא יתלבש המ ,תספדומ הרוצב השגוה

 דוחיי( ןידה יכרוע תכשל קוחל 20 ףיעס תא תדגונ ךכיפלו ,רחא ידי-לע המתחנו השגוה הריתעהש

  .םירחא םיריסאב העיגפל ילכו החטבא תוצרפ לש תוששח ומעטל הלעמ רבדה .)עוצקמה תולועפ

 
 בישמה שיגה ,ףסה לע הקיחמל הנושארה השקבל םירתועה תבוגת רחאל - יתדבועה בצמה יוניש .5

 הנתשה יתדבועה םיניינעה בצמ יכ ףיסומו ,ויתונעט לע רזוח בישמה .ףסה לע הקיחמל תפסונ השקב

 תנחבנו( ןומד אלכב דיחי תדרפהב קזחומ 2 רתועו ,ןורשה אלכב ליגר ףגאב קזחומ 1 רתוע –

 הריתעה ןכלו ,םתריתע תא ונקית אל םירתועה ,ולא םייוניש תורמל .)ליגר ףגאב ובוליש תורשפא

 םה יכ ,דיחיה תדרפה לע לקהל ידכ וידחי םבלשל ךרוצ דוע ןיא – רוריבמ תרתייתמו "תיטרואית"

 ינב קיזחהל בישמה תא תבייחמה תרחא ןיד תארוה וא צ"נקפ ןיא ,ףסונב .הדרפהב םייוצמ אל רבכ

  .ס"בש לש תעדה לוקישל רוסמ רבדה .וידחי הנושאר הגרדמ החפשמ

 

 :תונקסמו ןויד

 :ףסה לע הקיחמל השקב .1

 תונקתל )3()ג(4 ףיעס ןכו )1()ג(4 ףיעס תרפה לשב ףסה לע הריתעה תא קוחמל השקיב ס"בש ,רומאכ

 םידעסה יוביר בקע הקיחמ השקבתה ,ןכ ומכ .)ריהצתב הריתעה יוביגו ילהנימ ךילה יוצימ(

 םיאנתב הדימעה-יא ןיינעל בישמה קדוצ ,ןכא .הריתעה תשגה ןפוא לשבו תחא הריתעב םישקובמה

 .ןלהל וטרופיש תוביסהמ ףסה לע הריתעה קחמית אל ןנד הרקמב ,תאז םע .םירומאה
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 תא קוחמל טפשמה תיב "יאשר" רומאה 4 ףיעס יפל - םירסח םיכמסמו הרודצורפ ,ןידה ירדס .א

 הבוחב אלו ,ש"מהיב לש ותעד לוקישל רוסמש ןיינעב רבודמ ,ונייה .תורומאה תוביסנב הריתעה

 הארנו ,ךילהה תחיתפ תליחתב םיגצוימ ויה אל םירתועהש הדבועב בשחתהל שי ,ןנד הרקמב .ןידב

 םיירקיעה םיריהצתהו םיכמסמה תא ופריצ ןכו קוחה תושירד לע תונעל םתלוכי בטימכ ושע יכ

 שיו ,ןידה ירדסב םיינקווד תויהל ןיא ןנד הרקמה תוביסנ לשב יכ ינרובס ,ךכיפל .ךשמהב םישרדנה

 .)03.01.2013( יאבג דוד דגנ חמצ לטימ 4538/11 א"ער ואר הז ןיינעל .ינורקעה ןוידה תא רשפאל

 

 ךילהה יוצימ תנעטל עגונב יאדו ןפואב עירכהל השק ,ש"מהיבל רסמנש עדימהמ יכ ,ןייצל שי

 םאה ,)ןוידה ךלהמב ןהו תילמרופ ןה( וגצוהש םיכמסמהמ ןכו ,םידדצה ירבדמ רורב אל .ילהנימה

 עדימ ש"מהיבל רסמנ אל ךא ,שונא תועטב רבודמ יכ ןכתיי .ודבוע ןה םאהו ס"בשל תושקב ושגוה

  .רבדב עירכהל תנמ-לע קפסמ

 
 .כ"ב וא ריסא ידי-לע אלא ריסא תריתע שיגהל ןתינ אל יכ איה הכלה ,ןכא – עוצקמה דוחיי .ב

 ,םירז םימרוג ידי-לע תוריתע תשגה לש תרבוגו תכלוה העפות לש המויקל תוששח הלעה בישמה

 תא תדגונ וזכ הרוצב השגה יכ בישמה ןעוט הז רשקהב .תכרעמבו םיריסאב העיגפל איבהל הלולעש

-לע השגוה הריתעה יכ ודיצמ ןעוט 1 רתוע .)עוצקמה תולועפ דוחיי( ןידה יכרוע תכשל קוחל 20 ףיעס

 ינניא .הילא סחייתמ בישמהש העפותל רשק ול ןיאו ,אלכה תיב ךותמ השגהב םיישק בקע ומיא ידי

 תיחפהל ןיאש( בישמה גיצמש העפותל רורב רשק הארנ אל ןכו ,וז הנעטב דושחל הביס האור

 .ןידה תושירדב דמועכ השגהה ןפוא תא תוארל שי ,ךכיפל .)אשונב שאר לקהל וא התובישחב

 
 תוכלשה תלעב וז הריתע .דבלב "תיטרואית" הריתעב רבודמ ןיא ימעטל – יתדבועה בצמה יוניש .ג

 רבעמ .הב ןודל יואר דבלב הזה םעטה ןמ ולו ,םידדצה לש יטרפה םניינעמ תוגרוחה ,תויללכ תובחר

 אל הז לוקיששמ .םתשקב תקדצל קוזיחכו ףסונ לוקישכ הדרפהה ןיינע תא ולעה םירתועה ,ךכל

 .םייקתהלמ איה םג הלדח תינורקעה השקבה יכ רמוא רבדה ןיא ,דוע םייקתמ

 
 לע תרסואה צ"נקפ רדעיה לשב יכ םדיצמ םינעוט םירתועה – ןודנב צ"נקפ לש המויק/רדעיה .ד

 ןעוט ,דגנמ .אלכה תיב ותואב וידחי םתוא ץבשי ס"בש יכ יואר ,ןנד הרקמבכ דחי ףתושמ רסאמ

 החפשמ ינב קיזחהל ותוא תבייחמה תרחא ןיד תארוה וא צ"נקפ ןיאש םושמ אקווד יכ בישמה

 ןדיעב םייח ונא .דחי םצבשל ובייחל ןיאו ,ידעלבה ותעד לוקישל רוסמ רבדה ,וידחי הנושאר הגרדמ

 ב"טהלה תליהקל תורושקה דחוימבו( תושדח תויגוס תולעמה ,הרבחה ירדסב תובר תורומת ולח וב

 הנוקאלב רבודמש םעטה ןמ .תקיודמ תיטפשמ הרדסה וא םידקת ןהל ןיא םיתיעלש ,)היתויוכזלו

 ,שגדוי .תוחדיהל תונעטה יתש ןידו תונקסמ ךכמ קיסהל ןיא ,תופצל היה לוכי קקוחמה ןיאש ,קוחב

 ןיא ,ןנד הרקמב ,םירתועה תשקבל תונעיהל ובוריסבו ,םייניינע םייתכרעמ םילוקיש הלעה ס"בש יכ

  .תינימ הייטנ עקר לע הלוספ הילפא הווהמ רבדה

 
 בשחתהלו ,התוא דבכל שי .םדא לכל הנותנ תואכרעל השיגה תוכז – תואכרעל השיגה תוכז .ה

 תחאל ךייתשמ ריסא ,תיתקולח הניחבמ .ריסאב רבודמ רשאכ ןכו ,הילע תושקהל תולולעש תוביסנב

 תואכרעל םדא לש ותשיגש לככ .)ותוריח תלילש בקע ,רתיה ויב( הרבחב רתויב תושלחה תוצובקה

 תנידמ 5698/11 אנד :ואר האוושהל .תואכרעל תינוידה ותורשפא תא ביחרהל יואר ךכ ,התוחפ

 םיבר ,םיריסאה תיברמ לש םהיישק לע ףסונ .)15.01.2015( ינאריד יערמ ביד הפטסומ 'נ לארשי
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 ב"טהלה תליהק יניינע .ב"טהלה תליהקל םיכייתשמה םיריסא לש םיישקה םה םיבכרומו

 תומסרופמה ןמ .ותוללכב םלועבו תילארשיה הרבחב טהול יטילופ המדא חופת םניה היתויוכזו

 תיתרבח הרכהב הכוז הנניא ב"טהלה תייסולכוא תצובק יכ הדבועה הניה היאר תוכירצ ןניאש

 םינוש םיישקמ םילבוס הירבחו ,)םילאוסקסורטהל האוושהב( ונתרבחב אלמ תויוכז ןויוושל האלמ

 ררבל ןתינ התוא ,תויתקוח תויוכזב תקסועה א"תע ןיב הנחבה הנשי יכ ,שגדוי .םהייח יטביה ןווגמב

 תלעב הניהש ,םתוללכב םיריסא רובע שקובמ דעסל הריתע ןיבל ,ןנד הרקבמכ ,)תיללכ הניה םא ףא(

 'נ )ריסא( הבדאגמ דומחמ 16-11-28494 )זכרמ( אתע( וז תרגסמב ררבל ןיא התוא ,תויבחור תוכלשה

  .))01.09.2017( רהוסה יתב תורש

 
 2 רתוע לש תובכרומה וייח תוביסנ לשבו ,ןיינעה לש תירוביצה תובישחה לשב ןכו ,ליעל רומאה ןמ

 .ןפוגל םירתועה תונעטב ןודא ,)טרפה תענצ ימעטמ טרפא אלש(

 

 :2 רתוע לש ןופלטה תוחיש ינמז .2

 דציכו ,שקובמה דעסה והמ ונייצ אל םירתועה ,תינושארה םתשקבב תטרופמ אלו תיללכ הנעטל טרפ

 ,ךכל-יא .אשונב םירתועה וביגה אל ,הז ןיינעל בישמה תבושת רחאל ,ןכ ומכ .2 רתוע חפוק וא עגפנ

 .ןודנב עייסל ש"מהיב ידיב ןיא

 
 :1 רתוע רובע סיבאנקב יאופר לופיט .3

 יאשר רתועה .סיבאנקב יאופרה ולופיטל עגונה לכב 1 רתוע תונעטב ךמותה ךמסמ ףא ףרוצ אל

 הרורב השקב דצב ס"בשב יאופרה םרוגל םשיגהלו ,רומאב םיכמותה םימיאתמ םיכמסמ איצמהל

  .ןודנב עייסל ש"מהיב ידיב ןיא .יעוצקמה םרוגה י"ע ןחביתש

 
 :וידחי אלכה תיב ותואב םיקזחומ תויהל השקב .4

 תעגונ תחאה ;תוירקיע תוביס יתשמ וידחי אלכה תיב ותואב םיקזחומ תויהל םישקבמ םירתועה

 בקע םהל תפקשנה הנכסה תמחמ ,דבלב םירתועה תנגהל הדעונש הדרפה( הדרפהה יאנתב םיישקל

 בצמב יטנוולר וניא הז לוקיש ,רומאכ .תיגוז הדרפהב ומשוי םאב ותחפי םתנעטלש ,)תינימה םתייטנ

 ייח םויקל תיתקוחה םתוכזלו )הינרופילק תנידמב( יושנ גוז םתויהל תעגונ היינשה .םויכ םירבדה

 .)הנושאר הגרדמ החפשמ יבורק םתויה לשב – ןיפולחלו( החפשמ

 
 ינב קיזחהל בישמה תא תבייחמה תרחא ןיד תארוה וא צ"נקפ ןיא יכ הז ןיינעב בישמה קדוצ

 .ןלהל טרופיש יפכ ,םיפסונ םיווקב היגוסה תא ןוחבל יואר ,תאז םע .וידחי הנושאר הגרדמ החפשמ

 תא ףילחי אלו ,תילהנימה תושרה לש הילענב אובי אל טפשמה תיבש איה הקוספ הכלה יכ ,שגדויו

 תונעיה ורשפאי אל םיתיעלש ,םייתכרעמ םילוקיש םנשי יכ ירב ,ןכ ומכ .ותעד לוקישב התעד לוקיש

 לש םיימינפה ויניינעב תונושה תולבגהבו ךכב בשחתהל שיו ,ויהיש לככ תוקדצומ ,תונוש תושקבל

 .ס"בש

 
 :ונניינעל תויטנוולרה קוחה תוארוה

 
 :ס"בש תודוקפ .א

 
 םיריסא לצא רוקיב ירדס – 04.42.00 צ"נקפ )1(
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 שגפיהל םיאשר הנושאר הגרדמ החפשמ יבורק םניהש םיריסא יכ ןעטו וז צ"נקפל הנפה בישמה

 רבודמ .וז תונשרפל םיכסהל ןיא .וידחי רסאמ תוצרל םהילע רסאנ יכ ךכמ קיסהו ,)רוקיב(

 רוצע/ריסא ןיינעב םג תולח תוארוהה ןתוא( גוז ינב ןיינעל קר םיעגונ םניאש ,דבלב םישגפמב

 .תיטנוולר הנניא וז היינפה .)צ"נקפל )5()א(22 ףיעסב רומאכ ,הדרפה

 
 הדוקפל 19-ו 12 םיפיעס ןכו ,הדרפהב םיריסא תקזחה – 04.03.00 צ"נקפ )2(

 תיטנוולרה הליעה .הדרפהב ריסא תקזחהל תוליע לש הרוגס המישר עבוק הדוקפל ב19 ףיעס

 םיריסא לש וא ריסאה לש םתואירב לע וא םמולש לע הרימש" :ןלהל )3( ןטק ףיעסב הניה ונניינעל

 ינפמ )תינימה םתייטנ בקע( םהילע הנגה םשל הדרפה יאנתב הליחתכלמ ומשוה םירתועה ."םירחא

 םיריסא דצמ תודרטהו תויולכנתה לש השק בצמ יבגל תונעט ולעה םירתועה .םירחא םיריסא

 .הדרפה יאנתב יוצמ אל רבכ םירתועה דחאש ןייצ קר אלא ,הז אשונל סחייתה אל ס"בש .םירחא

 )3()ב(1 ףיעסב אוצמל ןתינ המוד הארוה .םירתועה ינשל יטנוולר 19 ףיעסש קיסהל ןתינ ,ךכשמ

 .צ"נקפל

 
 ללכה תא עבוק 1966-ו"נשתה ,)םירצעמ-הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל 8 ףיעס ,ןכ ומכ

 יאדו ."רוצעה תבוט לש םימעטמ" הז ללכ גירחמ ,ךא .םיריסא םע דחי םירוצע קיזחהל ןיא ויפל

 ,צ"נקפל )ז(1 ףיעס ,ףסונב .)םתשקבל םאתהב( םמיע ביטית וידחי םירתועה תקזחה ןנד הרקמבש

 .רהוסה יתבב םירוצע יבגל םג צ"נקפה תא ליחמ

 
 – ס"בש לש תעדה לוקישל םאתהב תאז ,ךא .הדרפהב וידחי םירתועה תא קיזחהל העינמ ןיא ,ןאכמ

 הרבעה וא האילכ םוקמ לע תורוהל תעד לוקישבש תוכמס רהוסה יתב ביצנל הנקמ הדוקפל 12 'ס

 יזוחמ א"תע :ואר .ואל םא החפשמ בורקב רבודמ םא אנימ אקפנ ןיא ,הקיספל םאתהב .ריסא לש

 וא גוז ינבל תוקפנל הז בלשב שרדא אל .)28.02.2011( םיענ ןור 'נ לארשי תנידמ 18976-12-10 )זכרמ(

  .)תאז תבייחמה תיקוח היחנה ןיא ,רומאכ( הנושאר הגרדמ הברקל

 
 בלשל ןתינ םא הטלחהה ןהבו ,רהוסה יתבב םיריסא ץבשל דציכ הטלחהה" :וז העיבק קוזיחלו

 תדמוע אל ריסאלו ,ס"בש לש יעוצקמה תעדה לוקישל הנותנה הטלחה איה ,תיגוז הדרפהב ריסא

 דומחמ 7441/18 ב"ער "אקווד םיוסמ ריסא םע תיגוז הדרפהב ותוא ובלשי יכ שורדל היונק תוכז

 .)20.02.2019( ס"בש 'נ ףשאנ

 
 .שנוע הווהמ הניאו ענמ יעצמא הווהמ הדרפהב ריסא תקזחה" :רמאנ צ"נקפל )ד(1 ףיעסב ,ךשמהב

 ריסאה תואצמיה םצעמ םיעבונה םיצוליאל ףופכב ריסא לכ תויוכזכ ויהי הדרפה ריסא לש ויתויוכז

 תועצמאב ותדרפהב ךרוצה עונמל ןתינ םא הדרפהב ריסא קזחוי אל" צ"נקפל )ג(5 ףיעסבו ."הדרפהב

 םירתועה דחא תרבעה תא לוקשל םוקמ היה ,ולא תוארוהל םאתהב ."רחא רהוס תיבל ותרבעה

 בקע יטנוולר דוע רבדה ןיא יכ הארנ ,םויכ אוהש יפכ םירבדה בצמב .)הדרפהב ויה רשאכ דחוימב(

 ךשוממ ןמז הדרפהב םירתועה ןמ ימ ההשי אלש )ס"בש ירבדמ( חינהל ריבס יכו ,יתדבועה יונישה

 .ףסונ
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 :החפשמ ייחל תיתקוחה תוכזה .ב

 ויתויוכז לע רומשל גואדל שיו ,רחא םדא לכ לש ויתויוכזמ תונוש ןניא ריסאה לש ויתויוכז

 'נ ןלוג היננח יבא 4463/94 א"עעב אצמ טפושה 'בכ לש וירבד םיפי הז ןיינעל .ריסאה לש תויתקוחה

  :)25.08.1996( רהוסה יתב תוריש

 
 )ריצעל ןכו( ריסאל תונותנו רהוסה תיב תומוח ןיב םג "תודרוש" םדאה לש דוסיה תויוכז"

 עגופ רסאמה .םדא לכ לש ודובככ אוה ריסאה לש םדאה דובכ...ואלכ את ךותב ףא

 אל ודובכש ריסאל איה דוסי תוכז .ולש םדאה דובכב עגפיש רוסא ךא ,ריסאה לש ותוריחב

-רתי .העיגפ ינפמ הילע ןגהל ןכו וז תוכז דבכל הבוח תלטומ ןוטלשה תויושר לכ לעו ,עגפיי

 .הרבחה לש התומדב םג אלא ,ריסאב קר אל תעגופ ריסא לש םדאה דובכב העיגפ :ןכ-לע

 הווצמ תיטרקומד הנידמש תישונא-תירסומ המרונמ קלח הווהמ םיריסאל ישונא סחי

 ללכ יפלכ הילע תלטומה ,התבוח תא הרפמ ,היריסא דובכב תעגופה הנידמו .המייקל

 ."םדאה לש דוסיה תויוכז תא דבכל ,היבשותו היחרזא

 

 תוכזהמ תרזגנה ,תיתקוח תוכזכ העבקנו ,ןיד יקספ לש הכורא הרושב הנודנ החפשמ ייחל תוכזה

 העיגפ ןכו דובכל םדאה תוכזב העיגפ הווהמ החפשמ ייחל תוכזב העיגפ ,ךכ .דובכל תיתקוחה

 רחא םדאמ הנוש ונניא ריסא ,ןלוגו ינאריד תושרפ ןיינעב הלעמ ןיוצש יפכ .טרפה לש הימונוטואב

 ץגבב קרב אישנה 'בכ לש וירבד םיפי ,וז תוכז לש התובישח ןיינעל .תויתקוחה ויתויוכזל עגונה לכב

  :)14.05.2006( םינפה רש 'נ יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה הלאדע 7052/03

 .תיתקוח הנגהל הכוז איה ..."תיתקוח הדיחי" הניה החפשמה יכ הניה אצומה תדוקנ"

 ...תויטרפל תוכזה לע םג תנעשנ איה .םדאה דובכל תוכזה לש הבילב היוצמ וז הנגה

 םיביכרמה דחא ...םדאה דובכל תוכזהמ קלח איה ,יתחפשמ אתכ וידחי תויחל תוכזה

 יפ לע ולש החפשמה ייח תא בצעל םדאה לש וחוכ אוה םדאה דובכ לש רתויב םיידוסיה

 לש ימצעה ושומימל קהבומ יוטיב אוה יתחפשמה אתה ...ישפוחה ונוצר לש הימונוטואה

 ."םדאה

 
 א"ע ואר םדאה לש ודובכו ותוישיא ,ותוהז ינייפאממ קלחכ יתחפשמה אתה תובישח ןיינעב דוע

 'נ ןירבוד עטנ כ"ח 2245/06 ץ"גב ןכו ,501 ,485 ,)30.03.1995( ינמחנ יתור 'נ ינמחנ לאינד 5587/93

 .16-18 ,1 ,)13.06.2006( רהוסה יתב תורש

 
 ,תרחא דוסי תוכז לככ .ןנד הרקמב דעס קינעהל ש"מהיב ידיב ןיא ונינפבש תוביסנבו ןכ יפ-לע-ףא

 תויוכז לומ לא ריסא לש םדא תויוכז לוקשלו ןזאל שיו ,תטלחומ הנניא החפשמ ייחל תוכזה

 לאמג דמחומ 'נ רהוסה יתב תוריש/לארשי תרטשמ 10-01-3826 )א"ת( אתע( םירחא םילוקישו

 ץוביש .ותאילכ םוקמ יבגל היונק תוכז ריסאל ןיא ,ללככ .)21.03.2010 םויב הנתינ ,ןידלא אאלע

 םא הטלחהה .ס"בש לש ילהנימה תעדה לוקיש תבילב ןיינע וניה םינושה אלכה יתב ןיב םיריסא

 סמוע ,םהיניבו ,םייתכרעמ-ללכ םילוקיש לש בחר ןווגמ לע תססובמ ,ואל םא ריסא ריבעהל

 לש ותעד לוקישב ברעתי אל בורל טפשמה תיב .ב"ויכו םירהוס תומכ ,תופיפצ ,אלכה יתבב םיריסאה

 העיגפ הווהמ הנניא רחא אלכ תיבל רבעמל השקבל בוריס ללכ-ךרדבו ,הז םירבד בצמב רהוסה תיב
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 רהוסה יתב תורש 'נ בוריאמ והילא 15-06-51447 )'צנ( א"תע ואר הז ןיינעל .ריסאה לש ויתויוכזב

 .)01.02.2009( לארשי תנידמ 'נ יאקרב 7318/08 ב"ער ,)02.09.2015(

 
 'נ לובטובא יסא 1460/11 ב"ערב ןיוצש יפכ .תילהנימה תוניקתה תקזח ס"בש דצל תדמוע ,ןכ ומכ

 םילוקישה לולכמ תא ןובשחב חקול אוה יכ ס"בשה לע הקזח" :)12.06.2011( רהוסה יתב תוריש

 ,ללכה ךרד לעש ,ןאכמ .יפיצפסה ריסאל םיעגונה םייראטינמוה םילוקיש תוברל ,ןיינעל םיכירצה

  ."ס"בשה לש ותעד לוקישב ברעתי אל טפשמה תיב

 
 ותואמ םיאושנ תוגוז לש רסאמ תויוכז יבגל רדסה ןיאו ,קוחב הנוקאל )הנוקאל( רסח ונשי ,רומאכ

 ,הרקמה תניחב רחאל .וינפלש קוחה תוארוה תא ףכואו םשיימ אלא ,קקוחמ ונניא ש"מהיב .ןימה

 ןיא .ש"מהיב תוברעתה תא בייחמה םגפ הב לפנ יכ וא תורירשב העוגנ תושרה תטלחה יכ יתאצמ אל

 רשא .ותעד-לוקישל רוסמ רבדהו ,ןנד הרקמב וז תוכז םייקל ס"בש תא בייחמה יקוח סיסב אצמנב

 .תיחדנ הריתעה ןכ לע

 

 :םויס םרטב

 
 ןיא .םניינעב םירתועה י"ע השקב תשגה םצעל עגונה לכב תונעט הלעה ס"בש ,ליעלד רמאנש יפכ

 ךילהה יוצימ ןיינעב תוריהב-יא הנשי תאז םע .השקבה הרהבוה הריתעה תשגה בגא יכ קלוח

 י"ע הנחבנ םירתועה לש םתשקב םאה םג רורב אל ,ךכיפל .םירתועה ידי-לע  רודס ןפואב ילהנימה

  .תורבעה תדעו תוברל ,ס"בשב םימרוגה לכ

 

 .ןלוכ תונעטל תטרופמ תוסחיתה ךות הריתעה התחדנ טפשמה תיב ינפב םייקתהש ןוידל בל םישב

 ינפב ךרדה החותפ ,םימרוגה לכ י"ע הנחבנ אל אליממו ,האלמ השקב השגוה אלש לככו ,תאז םע

 םילוקישה ללכ תא לוקשתש הדעוה לע הקזח .תורבעהה תדעו ינפב םתשקב תא תולעהל םירתועה

  .הרקמה לש תודחוימה תוביסנב בשחתת ןכו ,ןיינעב םייעוצקמהו םייטנוולרה

 

 ךילהל עגונב תיפוס הטלחה לבקתתש רחאל קר וז השקב ושיגי םירתועהש יואר יכ ריהבנ תאז םע

 ןכש ,)רצעמ תפולחל ורורחשל תורשפאה תנחבנו ןוידה םלשוה םרט םהמ דחא לש ונינעב( רצעמה

  .וז םתשקבב ןודל םעט וא ךרוצ דוע היהי אלו ןכתיי

 

 םילוקיש רפסמ ןייצא ,ונינפבש ידוחיה הרקמל עגונה לכב ןידה קספבב רומאל רבעמו ,תאז םע

 יכ שגדוי .רחאל דחא האילכ ןקתממ רובעל ריסא תשקב םינחוב תע לוקשל שיש  הקיספב ולעוהש

 :ןוגכ( ס"בש תודוקפב ןהו הקיספב ןה םיטרופמ םיפסונ םיבר םילוקיש .הצממ המישר וז ןיא

 ולעיו לוכיש הרקמה לש םינותנ םתואל רקיעב םיסחיתמ הנפא םהילא םילוקישה .)ןוחטיב ילוקיש

  :שגות םא ,השקבב ןויד תרגסמב

 
 אתע( םיעמשוממו םייבויח םיריסא לש םניינע תא ,ס"בש ילהונו יללכל םאתהב ,לוקשל יואר .א

 .)03.03.2010 םויב הנתינ ,רהוסה-יתב תוריש 'נ םנאג-ובא המאלס 10-01-4076 )א"ת(
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 אתע( רסאממ רורחשל בורק דעומ ןכו ,ותחפשמ ינבב וא ריסאב השק העיגפ ןובשחב איבהל שי .ב

 וניינעב יכ רעוי .)07.08.2013 םויב הנתינ ,רהוסה יתב תוריש 'נ דלאח ינודמח 13-08-12739 )זכרמ(

  .רצעמ ךילה בגא האילכב אלא רסאמב רבודמ ןיא

 
 שי" :ונינפבש תוביסנל המאתהבו רומאל בל םישב ,ריסאה לש םייחה תוביסנב תיללכ תובשחתה .ג

 תנמ-לע ...םויב םדקומה לכל עצובת הרבעההש ךכב םירתועה תויוכז םע תכרעמה יכרוצ תא ןזאל

 לבאתהל םייסי 2 רתועש תנמ לעו ...םירוקיב לבקלו וגוז תב םע תודחייתה םייקל 1 רתועל רשפאל

 אתע( "...םרסאמ םוקממ םירתועה תא ריבעהל אל בישמל הרומ ...םירוקיב לבקלו ויבא תומ לע

 .)10.10.2016 םויב הנתינ ,רהוסה יתב תוריש 'נ באייסומ רדנסכלא 16-10-11680 )זכרמ(

 
 לוהינ לע םישקמ האילכ םוקמו ירדס םאה ,רתיה ןיב ,ןובשחב איבהל שי הטלחהה תרגסמב .ד

 19-01-39193 )'יח( אתע( םימשאומ רפסמ ןיב תיתחפשמ הברקב תובשחתה ךות ,טפשמב הנגהה

 .)06.02.2019 םויב הנתינ ,רהוסה יתב תורש 'נ ןודד ןבואר

 
 :םוכיס

 ,ס"בשל השדח השקבב דיתעב תונפל תוכזה לע הרימש ךותו ,ליעל טרופמה רואל ,רבד לש ומוכיסב

 .תיחדנ הריתעה ,וקידצי תוביסנהש לככ

 
  .םידדצה כ"בל ןיד קספ חלשת תוריכזמה

5129371 

  .םידדצה רדעהב ,2020 רבמטפס 17 ,פ"שת לולא ח"כ  ,םויה ןתינ512937154678313
54678313  

 אישנ ,אריפש ןור 
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