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 ד  ג  נ 
         

 הלשממל יטפשמה ץעויה :בישמה
  

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע רוערע תושר תשקב
 דובכ ידי לע ןתינש 25660-04-18 ש"מעב  דול-זכרמ
 ןמציו 'צו טואלפ 'ו ,טנרב 'מ םיטפושה

  
 מ"עבב תושקבמה םשב

9182/18: 
 
  יבוקעי הלאינד ד"וע

 
 מ"עבב תושקבמה םשב

681/19: 
 
 ךברוא לגס םעניחא ד"וע ;תירטש ןב ילריש ד"וע

 
 יסורמא דעיבא ד"וע :בישמה םשב
 
 

 :ויצר-ינימ
 ןוכנ ,"הקיזל הקיז" חוכמ יתקיספ תורוה וצל השקבה רוריבו תשגה יותיע ןיינעב *
 ותעצה יפ לע לועפל ול רשפאל שי .השדח ךרד לולסל הלשממל יטפשמה ץעויה
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 לש םינושה םיטביהה תא ןוחבל היהי ןתינ ןויסינה תריבצו ןמזה ףולח םעו הז בלשב
 .ישעמה רושימב םג ,וז השדח השיג
 יתקיספ תורוה וצ – תורוה – החפשמ *
. 
 םאה :םיפנע ינש תב ,תינורקע תיטפשמ הלאש ןוידל תולעמה רוערע תושר תושקב
 ןויריהה ךלהמב רבכ ,"הקיזל הקיז" חוכמ ,יתקיספ תורוה וצ ןתמל תושקבב ןודל ןתינ
  .הדילה םע דימ ופקותל סנכייש ,הנתומ תורוה וצ בלש ותואב רבכ תתל ןתינ םאהו –
. 
 השקבה תא החד )ףפוקסורג 'ע ,ארק 'ג ,לדנה 'נ םיטפושה( ןוילעה טפשמה תיב
 :קספו
 ורציש םיצוליאה עקר לע םלועל אב הקיזל הקיז לש םירקמב יתקיספה תורוהה וצ
 ליעפהל שי .ףיקמ ירוטוטטס הנעמל וכז םרטש תויתרבחו תויגולונכט תויוחתפתה
 הוותהש םיינורקעה םיווקל תיברמ תודמציה ךות ,הבר תוריהזב הז יתקיספ ןורתפ
 תחנה ,יתקיספה תורוהה וצ ידי לע הנוניכ דעומב תרצונ תורוההש רחאמ .קקוחמה
 ,םילשהל תונוכנ תושקבמה ,םוקמ לכמ ."אבהלו ןאכמ קר" הפקותש איה אצומה
 תניחב יותיעב תודקמתמ ןהיתושקבו ,הדילה רחאל קר וצה ןתמ םע ,הז בלשב
 ןפוא יבגל תוינוידה תואכרעה לש תעדה לוקיש ףקיהבו – ךכ םשל םייתוהמה םיאנתה
 .ךילהה לוהינ
 תורשפא תומדב ,השדח ךרד לולסל תונוכנ עיבה הלשממל יטפשמה ץעויה ונניינעב
 תנמ לע ,הדילה לש רעושמה דעומל רבוע םוי 60-כ תורוה וצל השקבה תא שיגהל
 ותדמעב ברעתהל םוקמ ןיא .םייטנוולרה םינותנה לש תמדקומ הקידב רשפאל
 אשומ ןידה קספ ןתינ וב דעומב תמייק התייה אלש ,יטפשמה ץעויה לש תינכדעה
 ץעויל רשפאל ןוכנ ,הז םוחתב תורחא תויוחתפתהל המודב יכ הארנ .ןנד תושקבה
 השקבה רוריבו תשגה יותיעל רושקה לכב – הז בלשב ותעצה יפ לע לועפל יטפשמה
 לש םינושה םיטביהה תא ןוחבל היהי ןתינ ןויסינה תריבצו ןמזה ףולח םע .תורוה וצל
 .ישעמה רושימב םג ,וז השדח השיג
 

 הטלחה

 
 :לדנה 'נ טפושה
 

 תיטפשמ הלאש ןוידל ולעה תרתוכבש רוערעה תושר תושקב .1

 תורוה וצ ןתמל תושקבב ןודל ןתינ םאה :םיפנע ינש תב ,תינורקע

 רבכ תתל ןתינ םאהו – ןויריהה ךלהמב רבכ ,"הקיזל הקיז" חוכמ ,יתקיספ

 יתש .הדילה םע דימ ופקותל סנכייש ,הנתומ תורוה וצ בלש ותואב

 לש וניד קספ יפלכ תונפומ – 681/19 ם"עבו 9182/18 ם"עב – תושקבה
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 ]ובנב םסרופ[ ;18-02-32265 ש"מע( דול-זכרמ יזוחמה טפשמה תיב

 דבלב וז אל יכ עבקנ וב ,)ןמציו 'צ טפושהו ,טואלפ 'ו-ו טנרב 'מ תוטפושה

 אלא ,הדילל רבוע יתקיספ תורוה וצ תתל ךמסומ וניא טפשמה תיבש

 תיב ,תאז םע .וצה ןתמל השקבב הז בלשב "ןודלו שרדיהל" ןיא ללכש

 ונינפלש ךכ – "ךליאו ןאכמ הכלהל אוה ונניד קספ" יכ ריהבה טפשמה

 .הרומאה תינורקעה הלאשה קר תבצינ

 

 לפנ ,)ןושארה ךילהה :ןלהל( 9182/18 ם"עבב תושקבמה תנעטל 

 ומכ ,דליה תבוט ,הרקמ לכבו – ןנוכמכ יתקיספה תורוהה וצ גוויסב םגפ

 ךותב ןה( ןויוושלו החפשמ ייחל ,תּורוהל תֹוהמיאה לש דוסיה תויוכז םג

 ,)ילאוסקסורטה יתחפשמ אתל האוושהב ןהו ,ןהלש יתחפשמה אתה

 681/19 ם"עבב תושקבמה  .הדילל רבוע הנתומ תורוה וצ ןתמב תוכמות

 ךא ,תורוהה וצ לש ןנוכמה ויפוא לע תוקלוח ןניא )ינשה ךילהה :ןלהל(

 רבכ תורוה יווצל תושקב רוריבו תשגה רשפאיש הוותמ ץומיאל תוארוק

 הדילה רחאל דימ ןתניי ,ןתנייש לככ" ומצע וצה רשאכ ,ןויריהה ךלהמב

 בישמה ,קרפה לעש תינורקעה הלאשה חכונ ."יח תדיל רושיא תשגה םע

 – רוערע תושר תושקבמל ןתנית יכ םיכסה )הלשממל יטפשמה ץעויה :ןלהל(

 ילושב  .היקומינ לעו ,אמק טפשמה תיב תערכה לע וידי תא ךמס ךא

 תנעט תא ,דחי םג םיינוידו םייתוהמ םימעטמ ,ץעויה החד ,םירבדה

 ;ערז תמורתל קקזנש ילאוסקסורטה יתחפשמ אתל האוושהב הילפהה

 יבגל תיטפשמה תואדווה יא תא םיצעי הנתומ תורוה וצ ןתמ אקווד יכ ןעט

 תורוה וצל קינעהל ןתינש תיביטקאורטרה הלוחתה יכ ריעהו ,תורוהה

 םיישקה תיברמ תא תרתופ הדילל ךומס השגוה ותלבקל השקבהש

 יטפשמה ץעויה ןכדע ,ךילהה ידכ ךות .תושקבמה ועיבצה םהילעש

 תווצה ,תורוהה יסחי לש םדקומה ןוניכה תובישח רואל יכ הלשממל

 )יעוצקמה תווצה :ןלהל( םייתקיספ תורוה יווצל םיאנתה תניחבל יעוצקמה

  – ץילמה
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 תורוה וצל השקבה תא שיגהל היהי ןתינ יכ"
 רעושמה הדילה דעומ םרט םוי 60-כ יתקיספ
 ןתמ אליממו ,השקבה תניחבו ןוידה לוהינ םלוא
 קתעה תשגה רחאל ושעי ,יתקיספה תורוהה וצ
 ."יח תדיל תעדוה

 

 ךילהה תרגסמב הלשממל יטפשמה ץעויה תבושתב וגצוה םימוד םירבד

  .ינשה

 

 הלשממל יטפשמה ץעויה שרדנ ,םירוערעב ןוידה תובקעב .2

 תורוה וצ ןתמל השקב תשגה םע יכ" העיבקה וזכרמבש הוותמל סחייתהל

 ץעויה חוכ אב סחייתי ,היחנהב ןיוצש דעומבו תורומאה תוביסנב יתקיספ

 םיאנתב םיכילה םתואב תושקבמה תדימע תלאשל הלשממל יטפשמה

 יאב ועיבי ,דבב דב .תובשותו ליג ,אמגודל .ןהילא םיעגונש םייביטמרופניא

 וא השקבה תלבק רבדב םתדמע תא הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ

 םיכסמ" אוה יכ עידוה ץעויה ."הדיל תדועת תשגה רחאל קר התייחד

 אוה יכ ריהבהו ,המכסהה יטרפ תא שרפ ,"דבכנה טפשמה תיב תעצהל

 ךא" םידדצה תונעט תרימשב ,תרתוכבש םירוערעה תייחדב התוא הנתמ

 העיבקבו ,"רבועל יתקיספ תורוה וצ ןתמל רשקב ןניאש תויגוסל סחיב קרו

 תורוה יווצ ונתיי אל םג אליממו ונודי אל" החפשמ יניינעל טפשמה יתב יכ

 ץומיאל תודגנתמ ןושארה ךילהב תושקבמה ,דגנמ ."רבועל םייתקיספ

 הווהמ ןוכדעה תעדוהש העיבקב קפתסהל תוארוקו ,ץעויה הוותמ

 דח גוז תונב לש ןתדימע ןוחבל העינמ ןיאש ךכל בישמה דצמ המכסה"

 ירדסל םאתהב – "הדילה םרט ,תורוה וצ ןתמל םישרדנה םיאנתב תוינימ

 ושקיב ינשה ךילהב תושקבמה ,ןתמועל .תוינוידה תואכרעה ועבקיש ןיד

 – הז טפשמ תיב ,ןתנבהל ,עיצה ותואש הוותמל ןיד קספ לש ףקות תתל

 רבוע םוי 60 תורוה וצ שקבל תורשפאב הרכה ;ןרוערע תלבק ,ונייהד

 השקבל בישהל הלשממל יטפשמה ץעויל הארוה ;רעושמה הדילה דעומל

 ]...[ החפשמ יניינעל ש"מהיב עבקיש דעומל םאתהב" ,הדילה ינפל דוע

 ;"הדילה םרט ,םנשי םא םירסוח םילשהל תושקבמל רשפאיש דעומבו
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 ,יח תדיל לע העדוה תשגה רחאל לבקתת תיטופישה הערכהה יכ העיבקו

  .תופסונ תוקידבב ךרוצ אלל

 
 הערכה

 

 ינולפ 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה 3518/18 ם"עבב רבכמ אל רמאנש יפכ .3

 תורוהה וצ ,)תיביטקאורטרה הלוחתה ןיינע :ןלהל( )3.2.2020( ]ובנב םסרופ[

 ורציש םיצוליאה עקר לע םלועל אב הקיזל הקיז לש םירקמב יתקיספה

 .ףיקמ ירוטוטטס הנעמל וכז םרטש תויתרבחו תויגולונכט תויוחתפתה

  – ךכשמ

 

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

 המוד' יתקיספה תורוהה וצ ,תורחא םילימב
 ינדאל סחיב 'הקיקחב םינגועמה םיווצל ותוהמב
 הקספ ,תינולפ ןיינע ואר( הקיזל הקיזהו ץומיאה

 ןבל קינעמ אוה ףא םינורחאה ומכו ,)יתעד תווחל 14
 תורוה קר דולייל תיגולויזיפה וא תיטנגה הקיזה לוטנ גוזה
 ןניא תושגדהה ;יתעד תווחל 9 הקספ( "'ןוניכ תב'

 זוזמ 'מ טפושה לש ותטלחה םג ואר .רוקמב
 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 4880/18 ם"עבב
 .))24.1.2019( ]ובנב םסרופ[

 

 הלשממל יטפשמה ץעויה גיצהש הדמעה ,אופא ,הלבקתה השרפ התואב

 תוחפל – אשונ יתקיספה תורוהה וצ יכ עבקנו ,תרתוכבש םיכילהב םג

 :ןכש ,ןנוכמ יפוא – ותוחתפתה לש הז בלשב
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 בקע עוספל שי תמייקה תיביטמרונה תואיצמב"
 תשרדנה הרכהה תא חיטבהל ,לדוגא דצב
 הקיז לש יתוהמה ןוירטירקב תדמועה תורוהב
 הוותמהמ הגירחמ ענמיהל ךא ,הקיזל
 ןוניכ הנועט וזכ תורוה יכ עבוקה ירוטוטטסה
 ,תיביטקאורטרה הלוחתה ןיינע( "יטופיש ךילהב
  .)יתעד תווחל 10 הקספ

 

 ןידה אוהו – הל שרדיהלו בושל ךרוצ ןיאו ,אופא ,הערכוה וז תקולחמ

 לע הנוניכ דעומב תרצונ תורוההש רחאמ היפל ,תיוולנה הנקסמל סחיב

 "אבהלו ןאכמ קר" הפקותש איה אצומה תחנה ,יתקיספה תורוהה וצ ידי

  .)12 הקספב ,םש(

 

 תושר תושקבב ןוידה תובקעב םידדצה תועדוהמ ,םוקמ לכמ .4

 הרכה – ןושארה ךילהב שקבתהש ירוקמה דעסהש הלוע רוערעה

 וניא – הדילל רבוע םינתומ תורוה יווצ תתל תוינוידה תואכרעה תוכמסב

 בלשב ,םילשהל תונוכנ םיכילהה ינשב תושקבמה .קרפה לע דוע דמוע

 תניחב יותיעב תודקמתמ ןהיתושקבו ,הדילה רחאל קר וצה ןתמ םע ,הז

 תואכרעה לש תעדה לוקיש ףקיהבו – ךכ םשל םייתוהמה םיאנתה

 יטפשמה ץעויה לש ותדמעב ףא .ךילהה לוהינ ןפוא יבגל תוינוידה

 ,ןהילע ךמס ץעויהש ,יעוצקמה תווצה תוצלמה :הרומת הלח הלשממל

 ערז תמורתל סחיב" יתקיספ תורוה וצל השקב יכ תוסרוג ,וידי תא ,רומאכ

 ףיעס( "רעושמה הדילה דעומ םרט םוי 60-כ שיגהל יוצר ]...[ תימינונא

 ,קיתב ןוידה תובקעב שיגהש ןוכדעה תעדוהב ,ןכ לע רתי .)תוצלמהל 6.4

 הדילה ינפל דוע קודבל העינמ ןיאש ךכב הלשממל יטפשמה ץעויה ריכה

  .טריפש "םייביטמרופניאה םיאנתב תושקבמה וא םישקבמה תדימע" תא

 

 ןיבש םינמזה רעפ תא רכינ ןפואב תומצמצמ הלא תויוחתפתה 

 יטפשמה ללחל יקלח הנעמ תוחפל תוקינעמו – תורוהה וצ ןתמל הדילה

 הלשממל יטפשמה ץעויה יכ רוכזל שי ,דועו תאז .תושקבמה ונילה וילעש

 תורוה וצ לש תיביטקאורטר הלוחתב ריכהל ןוכנ אוהש ריהבה רבכ
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 הלוחתה ןיינע ,לשמל ,ואר( הדילל ךומס השגוה ותלבקל השקבהש

 רבוע המכו המכ תחא לעו – )יתעד תווחל 14-ו 12 תואקספ ,תיביטקאורטרה

 .הדילל

 

 הלבקתהש הערכההו – םידדצה תדמעב תויוחתפתהה ,ליבקמב 

 – הקיזל הקיז חוכמ ןתינה יתקיספה תורוהה וצ לש ןנוכמה ויפוא יבגל

 דמעמל וכזש תולאשב התוא ודקימו ,תינושארה תקולחמה תעירי תא וניש

 וצ ןתמל םיפסונה םיאנתה ביט ,ונייהד .םיירקיעה תונעטה יבתכב ינשמ

 ךרוצה לע תילאיצנטופה םתעפשהו ,)יותיעה תלאשל רבעמ( תורוהה

 תיתשתב בשחתהבו ,הלא תוביסנב .הדילה רחאל תפסונ הניחב תכירעב

 םייטנוולרה םיאנתה אולמ לש קיודמה םביטל עגונב הבצוהש תיקלחה

 תושקבה לש יטרואיתה ןייפואב םג ומכ – יתקיספה תורוהה וצ ןתמל

 תכירעל המיאתמ הניא תיחכונה תינוידה תרגסמה יכ המוד – תרתוכבש

 יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 6524/18 ם"עב ,וושהו( רומאה ינורקעה רוריבה

  .))16.1.2020( ]ובנב םסרופ[ הלשממל

 

 דע שיגר הקיזל הקיזה יללכ לש יטפשמה םוחתה יכ רמאנו םכסנ .5

 ןיבל השדחה היגולונכטה ןיב שגפמה – ומצע אשונה ,תישאר .אוה דאמ

 תיטפשמה הטישבו תוברתב בטיה םישרשומה ,םיקיתו םייטפשמ תודסומ

 ,השעמה ייח" םיביצמש םירגתאב הריכה הקיספה ,ןכא .תילארשיה

 ורסאנ אלש ,תושדח הדלוה תויגולונכטב ךלוהו רבוג שומיש השענ םהבש

 םידלי" יכ הנבה ךותמ ."ודי לע ורדסוה אל םג ךא – קקוחמה ידי לע

 םיאצויו ואצי ,תונוש תורוצ םישבולה םייתחפשמ םיאתל ,ןתרזעב ורצונש

 ןורחאה רושעב ,אופא ,החתפתה ,"הל הצוחמו ץראב – םלועה ריוואל

 הלוחתה ןיינע( הקיזל הקיזה תומדב ,תורוה לש שדח לדומב הרכה

 םסרופ[ ,תינולפ 'נ תינולפ 4890/14 ם"עב ;יתעד תווחל 9 הקספ ,תיביטקאורטרה

 הפוקתב רבטצהש ןויסינה .))2.9.2014( יתעד תווחל 7-8 תואקספ ]ובנב

 ץעויה יכ דמלמ יתקיספה תורוהה וצב שומיש השענ הבש הרצקה
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 בצמ לש תדמתמ הניחב ךות ,תוריהזב ךרד הוותה הלשממל יטפשמה

  .תופסונ תויוחתפתהל תורשפא ןתמו םירבדה

 

 הניא ,תינתומ תורוהב הרכהו ,רבועל סוטטס ןתמ לש היגוסה 

 הלשממל יטפשמה ץעויה ונניינעב ךא .םיישקו תויעב ,םיכוביסמ הייקנ

 תא שיגהל תורשפא תומדב ,רומאכ ,תאז .השדח ךרד לולסל תונוכנ עיבה

 תנמ לע ,הדילה לש רעושמה דעומל רבוע םוי 60-כ תורוה וצל השקבה

 וז השיג רבחל שי .םייטנוולרה םינותנה לש תמדקומ הקידב רשפאל

 רשאכ ,הדילה םוימ תיביטקאורטר תורוהב ריכהל ץעויה לש תונוכנל

 תבוטב בשחתהל ןויסינב לכה ,הדילהמ םוי 90 ךותב השגוה השקבה

 םירובס ונניא ,הלא לכ ןתניהב .דחאכ םיינורקעו םיישעמ םיניינעבו ,דליה

 התייה אלש ,יטפשמה ץעויה לש תינכדעה ותדמעב ברעתהל םוקמ שיש

 המודב יכ הארנ .ןנד תושקבה אשומ ןידה קספ ןתינ וב דעומב תמייק

 יפ לע לועפל יטפשמה ץעויל רשפאל ןוכנ ,הז םוחתב תורחא תויוחתפתהל

 .תורוה וצל השקבה רוריבו תשגה יותיעל רושקה לכב – הז בלשב ותעצה

 לש םינושה םיטביהה תא ןוחבל היהי ןתינ ןויסינה תריבצו ןמזה ףולח םע

  .ישעמה רושימב םג ,וז השדח השיג

 

 ,רוערע תושר קינעהל םוקמ ןיא ,ול ףופכבו ,רומאה חכונל 

  .תואצוהל וצ אלל תוחדנ תושקבהו

 

  )4.6.2020( ף"שתה ןויסב ב"י ,םויה הנתינ 
5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1  ט פ ו ש ט פ ו ש ט פ ו ש3
_________________________ 

   18091820_Z09.docx   אמ 
 lhttp://supreme.court.gov.i  ,טנרטניא רתא ; *3852 ,3333270-077 'לט ,עדימ זכרמ
 
 54678313-9182/18 לדנה 'נ
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
 


