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 הילצרהב םולשה טפשמ תיב

  
 ׳ק 'נ ׳ו 11586-02-18 א"ת
    
  

 סה דעלג טפושה דובכ  ינפל

 ׳ו ׳ט עבותה
 סננס יעור ד"ועו יערד יש ד"וע ,יח ןד ד"וע כ"ב י"ע

 דגנ

 ׳ק ׳א עבתנה
 ןוליא-דרא רורד ד"וע כ"ב י"ע

 
 :תע יבתכ
 115 )ח"נשת( ו ךרכ ,םילילפ ,"הריבסה השאה" ,זרא-קרב הנפד
 לש םייסופיט םיבצמב המושייו הצומיאל תוקדצהה :יתייארה קזנה תנירטקוד" ,ןייטש סכלא ,תרופ לאירא

 191 )ח"נשת( אכ ךרכ ,טפשמ ינויע ,"םיקזנ תמירגב תואדו־יא
 
 :תורפס
 )א"סשת ,ובנ(   טפשמב אלו רשוע תיישע יניד   רוא-רב אריפש ןרלאו ןמדירפ לאינד
 
  :הרכזואש הקיקח
 )ב(א29 ,)4(19 ,15 ,14 ,13 ,)2()א(9 ,א7 ,)6(2 ,1  'עס :1965-ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח
 'א29 ,4 ,.2.9 ,.2.6 ,.2.4 ,.2.3 ,2.11 ,.2.1 ,2  'עס :1981-א"משת ,תויטרפה תנגה קוח
 1979-ט"לשת ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח
 4  'עס :[שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ
 441 ,348  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח
 

 :ויצר-ינימ

 ,ותנומתב שומיש ךות - תויורכיה תיצקילפאב עבותל הזחתהש עבתנה תא בייח טפשמה תיב *
 קוח חוכמו ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ םייוציפ ול םלשל - םתיבב ילארוא ןימ םירבגל עיצהו
  .תויטרפה תנגה

 ערה ןושל – תולווע – ןיקיזנ *

 תויטרפב העיגפ – תולווע – ןיקיזנ *

. 

 .ותויטרפב העיגפו ערה ןושל םוסרפ ןיגב םייוציפ םולשתל העיבת עבתנה דגנכ שיגה עבותה
 לש תויורכיהל תדעוימה "רדניירג" תויורכיהה תייצקילפאב ול הזחתה עבתנה יכ ,ןעוט עבותה
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 יסחי םייקל רמולכ ,"תכללו ץוצמל" אבש ימכ עבותה תא םירחא ינפב גיצהו תיב"טהלה הליהקה
 ורושיא תא לבקל ילבמ תאזו ,םישנאה ינש ןיב ףסונ רשק לכ אלל דבלב ינימ קופיס םיילארוא ןימ
 .עבותה לש

. 

 :ןלהלכ קספו העיבתה תא לביק טפשמה תיב

 הייצקילפאב תויובתכתהה תקיחמב יתייארה קזנה ןכו עבתנה תונימא יא ,תויארה תורבטצה
 םירקמ םתואב הקפתסה אל עבתנה יכ ,תשרדנה החכוהה המרב עובקל תנמ לע םהב שי ,רדניירגה
 השענ םהב םירקמה רפסמ יבגל היאר לכ ןיא ,תאז םע .עבותה תנומתב שמתשה יכ ריהצה םהילע
  .הזכ שומיש

  .תויטרפה תנגה לש רשקהב אלו ערה ןושל תלווע לש רשקב אל ,חכוה אל עוגפל הנווכה דוסי

 תבוט תלבק ךרוצל תוזחתה רשאמ רתוי הרומח הניה ןימ יסחי םויק ךרוצל עבתנה לש תוזחתהה
  .ןידה קספב עבק ,"עבותה לש ופוגב תיזיפ העיגפ הרמגנ אל לעופב םא ףא ,תישוכר האנה

 לש רבד ,ירעזמ ,טועפ רבדכ ןימ יסחי םויק ךרוצל עבותה תונומתב שומישב האור עבתנה רשאכ
  .תקפסמכ ומעטמ תולצנתהל סחייתהל ןתינ אל ,ךכב המ
 

 ןיד קספ
 

 עקר

 יטנמור רשק ולהינ )"עבתנה" :ןלהל( ׳ק ׳א רמ עבתנהו )"עבותה" :ןלהל( ׳ו ׳ט רמ ,עבותה .1

 .הדירפב םייתסה רשא םהיניב

 רחב ותוא ליפורפה םש רשאכ ,"רדניירג" היורקה תויורכה תייצקילפאב ליפורפ חתפ עבתנה .2

 רבג לש ףוג לש ןוילע קלח לש הנומת התייה ליפורפה תנומת ."24 ךלוה ץצומ אב"  - היה

 .הצלוח אלל

 הליהקה לש תויורכיהל תדעוימה היצקילפא הניה רדניירגה תייצקילפא יכ רהבוי

 תרטמל תורכיה יכרוצל ןהו ןמדזמ ינימ עגמ ךרוצל תורכיה יכרוצל ןה תשמשמו ,תיבט"הלה

 .תויגוז

  .ןמדזמ ןימ תרטמל התייה "24 ךלוה ץצומ אב" םשב עבתנה חתפש ליפורפה .3

 .םיימינונאו םיילארוא ןימ יסחי לש םיוסמ גוס םירבגל עיצה עבותה ,ליפורפה תרגסמב

 רשאכ ,תטלחומ הכשחב ותיבב ןיתמי ,ולא ןימ יסחיב ןיינועמה רבג יכ ,התייה העצהה

 )ליפורפב "ץצומ" לעופה ןאכמו( ילארוא ןימ ול קינעי ,ןיינועמה רבגה תרידל עיגי עבתנה

 ,)ליפורפב "ךלוה" לעופה ןאכמו( וכרדל ךלי עבתנה ,וקופיס לע אובי ןיינועמה רבגהש רחאלו

 .תטלחומ תוימינונאב לכהו
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 ךכ ,היצקילפאל תימינפ םירסמ תכרעמ תועצמאב תישענ רדניירגה תייצקילפאב תרושקתה .4

 היצקילפאה תרגסמב רחאל העדוה םשור היצקילפאב הארש רחא םדאב ןיינועמה םדאש

 םירסמ תויצקילפאל רובעל םירשקתמה םיגהונ ,קדהתמ םידדצה ןיב רשקהש לככ .המצע

 .המודכו םרגלט ,פאסטוו ןוגכ רתוי תורכומ

 תרגסמב עבתנה םע רשק ינומלא רבג רצי ,דחא הרקמב תוחפה לכל ,יינפלש הרקמב .5

 ךרוצל עבתנה ןיבל ינומלאה רבגה ןיב תויובתכתהה תרגסמב ."24 ךלוה ץצומ אב" ליפורפה

  .ולש תונומת ול חלשייש עבתנהמ רבגה שקיב ,רומאה ינימה עגמה םויק

 הנומתה .עבותה לש תונומת יתש ול חלש ,ומצע ולש תונומת רבגל חולשל םוקמב עבתנה

 לש םינפה תנומת לש )פא זולק( בירקת תרחאהו הצלוח אלל עבותה לש הנומת הניה תחאה

 .עבותה תא לקנב תוהזל ןתינ ןהמ תויעמשמ דחו תורורב תונומתב רבודמ יכ ריהבא .עבותה

 םיילארוא ןימ יסחי םייקל דמוע אוהש בושחל ינומלאה רבגה תא העטה עבתנה הז השעמב

 יכ רבס ינומלאה רבגה ,תרחא ןושלב וא .עבתנה םע םתוא םייק לעופב םלוא ,עבותה םע

 .עבתנה אלו עבותה וניה "ךלוהו ץצומה"

 ,ךכיפל ."24 ךלוה ץצומ אב" ליפורפה תרגסמב ול הזחתמ רשא ינולפ םייק יכ הליג עבותה .6

 תנמ לעו ,הז 'בראמ' תרגסמב .עבתנל 'בראמ' )לומיש ןב ןתמ רמ( רכמ תועצמאב עבותה םזי

 םייקל איה ותרטמ וליאכ ול גיצהו עבתנה םע לומיש ןב רמ בתכתה ,הזחתמה תא ףושחל

 לומיש ןב רמ שקיב וז תובתכתה תרגסמב .םיימינונא םיילארוא ןימ יסחי עבתנה םע

 ולש אלו עבותה לש תונומת חלש עבתנה ,הז הרקמב םג ,םלוא ,הנומת ול חולשל עבתנהמ

 .ומצע

 'ךלוהו ץצומה' תא ספתו רותסמהמ עבותה אצי ,לומיש ןב רמ תרידל עבתנה עיגה רשאכ

 הזחתמה רשא ,"24 ךלוה ץצומ אב" ותואש תולגל דואמ עתפוה עבותה .תע התואב ינומלאה

  .ןאכ עבתנה ,רבעשל וגוז ןב רשאמ רחא אל אוה ,עבותל

 תרגסמב עבותה לש תונומתב שמתשה ןכא יכ הנגהה בתכב ןהו תמא ןמזב ןה הדוה עבתנה

 שולש דע השענ הז שומיש יכ ןעט םלוא ,"24 ךלוה ץצומ אב" ליפורפהמ ועבנש תויורשקתהה

 .שממ ןימ יסחי לש םויקל הליבוה אל םלועמ איה ותנעטל רשאכ ,רבעב דבלב םימעפ

 :םיירקיע םירושימ ינשב הניה תקולחמה רשאכ ,יינפלש העיבתה תא השגוה ןאכמ .7

 תמייק םאה ,ןוחבל שי הז רושימ תרגסמבו ,תוירחאה רושימ וניה ,ןושארה רושימה

 קוח ,)"ערה ןושל רוסיא קוח" :ןלהל( 1969-ט"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוח :חוכמ תוירחא

 ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח ,)"תויטרפה תנגה קוח"( 1981-א"משתה ,תויטרפה תנגה

 .]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ ןכו  )"טפשמב אלו רשוע תיישע קוח" :ןלהל( 1979-ט"לשתה

 קזנל וריהצתב ןעט אל עבותה יכ ,הז רושימ יבגל ןייצא .קזנה רושימ וניה ,ינשה רושימה

 ןושל רוסיא קוח חוכמ ירוטוטטסה יוציפב דקמתי קזנה רושימב ןוידה ןכלו ,חכומ ינוממ

 עירכהל םוקמ שי הז רושימב הערכה ךרוצל רשאכ ,תויטרפה תנגה קוח חוכמו ערה
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 ךרוצל עבותל עבתנה הזחתה םהב םימעפה רפסמ רבדב םידדצה ןיב תיזכרמ תקולחמב

 .ןימה יסחי םויק

 הז קיתב םיכילהה

 טפשמה םדק תרגסמב .טפשמ םדק םייקתה ,םידדצה םעטמ תונעטה יבתכ תשגה רחאל .8

 לע תאזו רדניירג תייצקילפא תא הליעפמה הרבחל וצ ןתיי טפשמה תיב יכ םידדצה ומיכסה

 תא ןכו "24 ךלוה ץצומ אב" ליפורפב שומיש ושעש םימעפה רפסמ תא ףושחת וזש תנמ

 .הז ליפורפ תרגסמב וחלשנש תועדוהה

 ,תקמונמ תיטופיש הטלחהב הערכוהש תקולחמ ,וצה חסונ ןיינעב תמיוסמ תקולחמ רחאל .9

 .תיטנוולרה הרבחל חלשנ הזו וצה לע טפשמה תיב 15.1.2019 םויב םתח

 םוקמ רואלו ,טפשמה תיב וצ תא םייקל אלש הרחב 'רדניירג' תא הליעפמה הרבחהש ,אלא

 .הדגנכ םיכילה דוע טוקנל אלש םידדצה ורחב ,לארשי תנידמל ץוחמ הבשומ

 רשאכ תאזו ,טפשמה תיב וצ רחא אלמת 'רדניירג' יכ היה יואר יכ ןייצא רגסומ רמאמב

 םויק ךרוצל רחא םדאל תוזחתה לש רומח השעמ השענ הליעפמ איהש היצקילפאה תרגסמב

 םנמא .וצה ןתמל ומיכסה םידדצה ינש רשאכ תושעל יואר היה ךכש רמוחו לק .ןימ יסחי

 ,לארשיב םיחוור האישמ ,לארשיב תלעופ איה םלוא ,לארשיב וניא "רדניירג"  לש הבשומ

 .לארשיב טפשמה תיב לש םיווצ רחא אלמת יכ יוארו

 .םמעטמ תישאר תודע יריהצת ושיגה םידדצה .10

 רוא רמ לש ןכו לומיש ןב ןתמ רמ לש ,ומצע ולש תישאר תודע יריהצת שיגה עבותה

 לעב תישאר תודעל ןמזל רשיא 2.02.2020 םוימ הטלחהב טפשמה תיב ,ןכ ומכ .'ץיבלאומש

 .ריפס לאיחי רמ תא הפ

 .דבלב ומצע ולש תישאר תודע ריהצת שיגה עבתנה 

 םידדצה .תידגנ הריקחב ורקחנ םידעה רשאכ ,קיתב תוחכוהה ןויד םייקתה 1.06.2020 םויב .11

 .בתכב םהיתונעט ומכיס

 .הערכהו ןויד קרפב םימוכיסב םידדצה תונעטלו תויודעה חותינל סחייתא .12

 
 הערכהו ןויד

 תוירחאה תלאש

 ערה ןושל רוסיא קוח

 ךברוא-ןייד הנליא ר"ד 'נ ינולפ 751/10 א"ע ןיינעב ןידה קספב הוותה תימע טפושה 'בכ .13

 :ערה ןושל תעיבת תניחבל המירזה םישרת תא )08.02.2012( ]ובנב םסרופ[



 ׳ק ׳א 'נ ׳ו ׳ט  11586-02-18 )'צרה( את

5 

 

 תנחבנ ןושארה בלשב :ןלהלכ אוה ערה ןושל תועיבתב המירזה םישרת"

 הרדגהב תופולחה עבראמ תחא יפ לע ערה ןושל הווהמ יוטיבה םא הלאשה

 .קוחל 2 ףיעסב ותועמשמכ םוסרפה דוסי םייקתמ םאהו  ,קוחל 1 ףיעסבש

 תחאמ הנהנ יוטיבה םא םינחובו אבה בלשל םירבוע תיבויח הבושתה םא קר

 םא .קוחל 13 ףיעסב תועובקה )םירתומ םימוסרפ( תוטלחומה תויוניסחה

 ,ןכ אל םא .תוחדיהל העיבתה ןיד - תויוניסחה תחא תומא 'דל םוסרפה סנכנ

 העובקה הדימה תמא יפ לע ןגומ םוסרפה םא םינחובו אבה בלשל םירבוע ונא

 םוסרפה םא .ירוביצ ןיינעו םוסרפב תמא - הילגר יתש לע קוחל 14 ףיעסב

 לש וביל םותב ןגומ םוסרפה  םא ןוחבלו ךישמהל שי ,וז הנגהמ הנהנ וניא

 תוקזח םע בלושמב קוחל 15 ףיעסב תועובקה תופולחהמ תחא רדגב ,םסרפמה

 וא 14 ףיעס תנגהמ הנהנ וניא םוסרפה יכ ררבתנו היה .16 ףיעסב בלה םות

 ".םידעסה לש יעיברה בלשל םירבוע זא-וא ,15 ףיעס תנגהמ

 89/04 א"ע ןיינעב דוע ועבקנש יפכ הלוועה חותינ יבלש לש חותיפ הווהמ הז חותינ השעמל

 .)04.08.2008( ]ובנב םסרופ[ יקסנרש ןתנ 'נ ןמלדונ ילוי ר"ד

 יוטיבה םאה ,אוהו המירזה םישרתב ןושארה בלשה תא קר ןוחבל שי יינפלש הרקמב .14

 .ערה ןושל רוסיא קוחל 1 ףיעסבש הרדגהב תופולחה עבראמ תחא יפ לע ערה ןושל הווהמ

 ןושל םיווהמ םהש לככ םלוא ,ערה ןושל םיווהמ םניא וישעמ יכ ןעוט ןכא עבתנה יכ ריהבא

 .בלה םות תנגהל וא םוסרפב תמא תנגהל ,יהשלכ תוניסחל עבתנה לש הנעט ןיא ,ערה

 ?ערה ןושל עבתנה ישעמ םיווהמ םאה

 :"ערה ןושל" והמ עבוק ערה ןושל רוסיא קוחל 1 ףיעס .15

 -לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"

 געלל וא זובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל )1( 
 ;םדצמ

 ;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל )2(

 ,וקסעב ,תרחא הרשמב םאו תירוביצ הרשמב םא ,ותרשמב םדאב עוגפל )3(
 ;ועוצקמ וא ודי חלשמב

 ותייטנ ,ונימ ,וליג ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ לשב ,ועזג לשב םדא תוזבל )4(
  ";ותולבגומ וא תינימה

 ןוחבל טפשמה תיב לעש ךכ ,יביטקייבוא ןחבמ אוה ערה ןושל לש ומויקל ןחבמה יכ ןייצא .16

 רנקנד 'נ ריבג ןב 10520/03 א"ער 'ר ,השענש םוסרפל ריבס םדא סחיימ היה תועמשמ וזיא

 .)12.11.2016( ]ובנ רגאמב םסרופ[

 אבש ימכ עבותה תא םירחא ינפב גיצה עבתנה יכ םידדצה ןיב תקולחמ ןיא יינפלש הרקמב .17

 רשק לכ אלל ,דבלב ינימ קופיס םשל םיילארוא ןימ יסחי םייקל רמולכ ,"תכללו ץוצמל"

 ,םוסרפה ףקיה לע תקולחמ תמייק םנמא יכ ןייצא רגסומ רמאמב .םישנאה ינש ןיב ףסונ

 תוברל ,עבותכ ומצע תא גיצה עבתנה ןכא יכ תקולחמ ןיא םלוא ,ךשמהב ןודא הב תקולחמ

 .הזכש גוסמ ןימ יסחי םויקב ןיינועמש ימכ רורב ןפואב גצוה עבותהש ךכ ,תונומת תועצמאב
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 הנעט הלעמ היה אל עבתנה יכ היה בטומו ,ערה ןושל לש קהבומ הרקמב רבודמ יכ רובס ינא .18

 :קמנאו ,ערה ןושלב רבודמ ןיא יכ

 עבותה תא גיצה עבתנהש ךכב הניה ערה ןושל יכ עבותה לש הנעט ןיא יכ ריהבא ,תישאר .19

 םאה יניעב קפס ,םירבדה םיצמתמ ויה ךכב וליא ,ןכא .תיב"טהלה הליהקל ךייתשמכ

 ןיינעב ,ןכא .ערה ןושל הווהמ תיב"טהלה הליהקל םיוסמ םדא ךויש 2021 תנש לש לארשיב

 ,)30.3.1997( ( ]ובנב םסרופ[ םלסמא ןועמש דגנ 'חאו ןיילק ףסוי 1145/95 )א"ת יזוחמ( א"ע

 םלסמא ןיינעב ןידה קספ זאמ םלוא ,ערה ןושל תווהל לוכי "ומוה" -כ רבג יוניכ יכ עבקנ

 סוחייב שי ונא ונימיב יכ חוטב יניאו ,הנתשה יתרבחה םילקאה ,הנש םירשעמ הלעמל ופלח

  .ערה ןושל םושמ רבגל תמיוסמ תינימ הייטנ

 הווהמכ תינימ הייטנ סוחיי תלאשב עירכהל ךרוצ ןיא יינפלש תקולחמה ךרוצל ,ךכ וא ךכ

 ותגצהב אלא ,"ומוה" -כ עבותה תגצה ןיגב הניא ונניינעב ערה ןושלהו תויה ,ערה ןושל

 .עצבל גהונ וניא אוהש גירח ינימ טקא עצבמכ

 רחאל דימו ,טלחומ רזל ילארוא ןימ קינעהל הכשחב עיגמש ימכ עבותה תגצה ,ימעטל .20

  .תיביטקייבוא הניחבמ עבותה תא תוזבלו ליפשהל הב שי ,ךלוהו קלתסמ טקאה

 םילשוריב תינמראה היסנכב ןומגהיכרא ,ההאש ןאימ'גא 466/83 א"עב יכ הז ןיינעל ןייצא

 הכמסהב הטטוצש הכלהה העבקנ ,)9.1.1986( ]ובנב םסרופ[ ןאירדרד השיגי ןומגהיכראה 'נ

 :ןמקלדכ ,םיבר ןיד יקספב

 םילולע ינולפ םסריפש םימיוסמ םירבד ןכא םא עבקיי ותועצמאבש ,ןחבמה"

 אוה ןחבמה .יביטקייבוס ןחבמ וניא ,ינומלפ םדא יפלכ ערה ןושל תווהל

 .עגפנ ומצע שיגרמה עבתנה בשוח המ ,עבוק אל :רומאל ,ותוהמב יביטקייבוא

 "םוסריפ ותואבש רבדה תא לבקל הרבחה הלולע דציכ ,אוה עבוקה אלא

  .).ה.ג – ילש השגדה(

 לש הלפשהו יוזיבכ עבותל הזכש ינוציק ינימ טקא סוחייב האור הרבחה ,יינפלש הרקמב

 המכסהב השענ רבדהש לככו ,ופוגל ינימה טקאה תא טפוש יניא ,רהבוי .ינימ עקר לע עבותה

 ןפוד אצויו גירח ינימ טקאב רבודמ ןיידע םלוא ,יטינרהניא לוספ ךכב ןיא ,םיריגב ןיב

   .יוזיבו הלפשה לש טנמלא תווהל וב שי ,ותוא עצבל גהונ וניא רשא ,יפיצפס טרפל וסוחייש

 ,ערה ןושל הווהמ "תצצומ" הלימב השיא יוניכ יכ ועבק טפשמה יתב יכ ,האוושה םשל ןייצא

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ ילקוקרק בלוד 'נ בולוביצ הילוי 16-11-39170 )ס"כ( א"ת ,לשמל ,'ר

)21.01.2018(.  

 יכ חיכוהל תנמ לע תיביטקייבוס העיגפב ךרוצ ןיאש ףא לע יכ ,ןייצא ךרוצה ןמ הלעמל .21

 עגפנ אוה תיביטקייבוס הניחבמ םג יכ חיכוה עבותה יכ רובס ינא ,ערה ןושלב רבודמ

  ."ךלוהו ץצומש" ימכ ותוא גיצמה םוסרפהמ
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 רשאכ ,יתרגש ינימ טקא וניאש ינימ טקא וניה ,עצבמ עבתנה יכ עבותה גיצהש ינימה טקאה

 .טקאה יעצבמ ינש ןיב רחא רשק אלל ינימ קופיסל דעוימ טקאה לש ולוכ לכ יכ תקולחמ ןיא

 ,ולאכ םיטקא עציב אל רשאו ולאכ םיטקא עצבל ןיינועמ וניא רשא ,עבותה ,ולא תוביסנב

 עגפנ ןכא אוה יכ ןוידב יתענכושו ,ומצע ול הזכ טקא סוחיימ עוגפ שיגרהל יאשר טלחהב

 .ךכמ

 םינויצ קלחל אלו ינימ רסומ ףוכאל רומא אל טפשמה תיב יכ הז ןיינעב עבתנה ןעוט דוע .22

 טפשמה תיב .עבתנה לש וז הנעט םע ינא םיכסמ ,ןכא .לארשיב הרבחה ינב לש ינימה םעטל

 רובס ינא ,ליעל רבסומכ ,וזמ הרתי ,עבתנה עציבש ינימה טקאל ירסומ ןויצ תתל רומא וניא

 רגסומ רמאמב .יקוח לוספ ךכב ןיא ןכא ,םיריגב ינש ןיב המכסהב עצובמ טקאה דוע לכ יכ

 יינפלש הרקמב "המכסהה" תלאש ,'םיריגב ןיב המכסהה' ןחבמ ,הז ןחבמב םג יכ ,ןייצא

 גרוח הז רושימ םלוא .רחאל תוזחתה תמייק רשאכ תאזו ,הניחבל היוארו הטושפ הניא

 .ןאכ ןוידה תרגסממ

 ,ירסומ ףא וא רתומ השעמה לש ותויה ןיב תוהז ןיא ,יינפלש ןיינעל רקיעה הזו ,הרקמ לכב

 .ערה ןושל הווהמה םוסרפכ הז השעמ עצבמש ימכ יפיצפס םדא לע םוסרפ לש ותויה ןיבל

 םעו ןיאושינל ץוחמ תיטנמור םיסחי תכרעמ םויק לע רוסיא לארשיב ןיא ,אמגודה םשל ,ךכ

 וניה וגוז תבב וא ןבב "דגוב" אוהש םדא לע םוסרפ יכ ,תחא אל ,טפשמה תיב עבק ,תאז

 ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ תינולפ 3213/09 )ם-י( א"ת ,אמגודל 'ר ,ערה ןושל הווהמה םוסרפ

 .68 הקספב )11.10.2011(

 וניא טפשמה תיבו "ךלוה ץצומ אב" לש גוסמ ינימ טקא םייקל עבתנה היה לוכי ,ךכיפל .23

 ןפואב עבותל טקאה עוציב סוחיי םלוא ,טקאה עוציב םצע לע תרחא וא תירסומ ותוא טפוש

 .תיביטקייבוס הניחבמ ןהו תיביטקייבוא הניחבמ ןה ערה ןושל הווהמ ,יפיצפס

 ןתינ אל תיתדוקנה הפישחה רואל יכ ,איהו ,הז ןיינעב תפסונ הנעט וימוכיסב הלעה עבתנה .24

 .וז הנעט החוד ינא .ודגנכ ערה ןושל ןיא ןאכמו עבותה תא תוהזל היה

 דחו תורורב תונומתב רבודמ ,ןוידה ךלהמב תויארכ וגצוה היצקילפאב וחלשנש תונומתה

 .עבותה תא לקנב ןהב תוהזל ןתינ רשא תויעמשמ

 וניה עבותה תא ההזי והשלכ רדניירג שמתשמש יתורבתסהה יוכיסה יכ ,עבתנה תנעט ןיינעל .25

 תא ההיז לומיש ןב ןתמ רמ ,תוחפה לכל ,יכ תקולחמ ןיא יינפלש הרקמב ירה ,ךומנ יוכיס

 .היצקילפאב עבותה

 ,ונניינעב םייקתמ ערה ןושל רוסיא קוח יפ לע שרדנה םוסרפה דוסי יכ ,הז ןיינעל ןייצא דוע

 הרקמבו ,הלוועה תודוסיב דומעל תנמ לע עגפנה דבלמ דחא םדאל םוסרפב יד רשאכ תאזו

  .עבותה תא ההיז לומיש ןב רמ ,תוחפה לכל ,רומאכ ונינפלש

 ןעט אל ןכו ,ערה ןושל רוסיא קוחל 13 ףיעס חוכמ תוניסח תנעט ןעט אל עבתנה יכ ןייצא .26

 .הז קוחל 15 -ו 14 םיפיעס חוכמ בל םות תנגהל וא םוסרפב תמא תנגהל
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 תלאשב .ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ ערה ןושל תלווע תודוסי םימייקתמ יכ עבוק ינא ,ךכיפל .27

 .תויטרפה תנגה קוח חוכמ יוציפה תייגוס םע תחא תרגסמב ןודא םלוהה יוציפה

 תויטרפה תנגה קוח חוכמ הלווע

 2 ףיעסב תוטרופמה תופולחה חוכמ ותויטרפב עגפ עבתנה יכ ןעוט ומעטמ םימוכיסב עבותה .28

 .)11( -ו )9( ,)6( ,)4( ,)3( ,)1( ק"ס רואל טרפבו תויטרפה תנגה קוחל

 הלווע עבותה תנעטל תננוכמ ,תויטרפה תנגה קוחל 2 ףיעסל םאתהב תויטרפב וז העיגפ

 ירוטוטטסה יוציפב הכזמ איה תונגה רדעהבו ,תויטרפה תנגה קוחל )4( ףיעס חוכמ תיחרזא

 .תויטרפה תנגה קוחל 'א29 ףיעסב עובקה

 םהמ דחא( עבותה לש םימולצת ינש חלש יכ שיחכמ וניא רומאכ עבתנה ,יינפלש הרקמב .29

 תאזו עבותל םירזה םישנאל )הצלוח אלל םלוצמ עבותה ובו עבותהמ רבעב לביקש םולצת

 תויטרפב עגפ אל יכ וימוכיסב עבתנה ןעוט ,תאז תורמל .ןימ יסחי םמע םייקל תנמ לע

 .קמנאו .תוחדיהל וז הנעט ןיד .עבותה

  תויטרפה תנגה קוחל )4(2 ףיעס תרפה

 :עבוק תויטרפה תנגה קוחל )4(2 ףיעס .30

 וליפשהל םוסרפה לולע ןהבש תוביסנב םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ )4("

 ";ותוזבל וא

 ,רשקהה ןחבמ אלו םולצתה ןחבמ וניה הז ףיעסל יוארה ןחבמה יכ הז ןיינעב ןעוט עבתנה .31

 העיגפ םושמ ןמוסרפב ןיא ירה ,ןמצעלשכ תוזבמ ןניא עבותה לש תונומתה רשאכ ןאכמו

 .ויתונעטב ומעטל תכמותה הקיספל הנפמ ףא עבתנה .תויטרפב

 :ראבאו ,עבתנה לש וז הנעט לבקמ יניא

 9818/01 פ"ער ןיינעב ןידה קספל עבתנה לש תמצמצמה תונשרפה תא לבקא םא ףא ,תישאר .32

 קר ןוחבל שיש ךכ ,)"ןוטיב ןיינע" :ןלהל( )31.3.2005( ]ובנ רגאמב םסרופ[ ןטלוס 'נ ןוטיב

 שי ןושארה םולצתה יבגל ,תוחפה לכל ,ןיידע ,םסרופ וב רשקהה תא אלו ומצע םולצתה תא

  .עבותה תא ליפשהלו תוזבל תנמ לע ומצע םולצתה םוסרפב

 החלשנש הנומת אלא ,אלמ שובלב וא הפילחב עבותה לש הנומת םסרפ אל עבתנה ,ךכ

 .ףושח ופוג לש ןוילעה וקלח לכ רשאכ הב םלוצמ עבותה רשאכ ,יטרפ ןפואב עבתנל

 הצור וניא ריבסה םדאה ,"לבוקמ טעמכ" רבדב רבודמ יכ עבתנה תדמע תע לבקמ יניא

 דוגינב וזכש הנומת םוסרפו ,םירז םישנאל יקלח םוריעב אוה רשאכ ולש הנומת ומסרפיש

 שקבמש השקונה ןחבמה רואל םג ,םלוצמה תויטרפב העיגפ הווהמ םלוצמה לש ונוצרל

  .ליעל ןוטיב ןיינעב ןידה קספמ דומלל עבתנה
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 ןיינעב ןידה קספל תתל שקבמ אוהש השקונה תונשרפב העוט עבתנה יכ רובס ינא ,תינש .33

 תוארלו םולצתה תא קרו ךא ןוחבל שי יכ ,ןידה קספמ דומלל שקבמ עבתנה .ליעל ןוטיב

 ןוטיב ןיינעב טפשמה תיבש ,אלא .תוביסנה ןמ לילכ םלעתהלו הלפשהו יוזיב וב שי םאה

 תא םג ןובשחב תחקל לבא ,ומצע םולצתב דקמתהל םנמא שי יכ עבוק אלא ,ךכ קסופ וניא

 תונשרפה יבגל ןוטיב ןיינעב ןוילעה טפשמה תיב לש וירבד אולמ תא טטצאו ,תוביסנה

 :תויטרפה תנגה קוחל )4(2 ףיעס הלבקתהש

 ,דחאה שוריפה יפל .םיירשפא םישוריפ ינש ןיב איה ןאכ תשרדנה הערכהה"

 ומוסרפ תוביסנ רשאכ ,םדא לש ומולצת םוסרפ לע קר אוה ילילפה רוסיאה

 שוריפה"( ותוזבל וא םדאה תא ליפשהל תולולע םיוסמ םולצת ותוא לש

 תעבונ תילילפה תוירחאה ויפלו ,םולצתב דקמתמ הז שוריפ .)"ןושארה

 ךכ .הז ןכות םסרופ ןהבש תוביסנה םע בלושמב םולצתה ןכותמ לוכ תישאר

 םיארוקל הנפומה ןותיעב הווצמ רפמה יתד םדא לש ומולצת םוסרפ לשמל

 לש ונכות לש בולישה בקע יוזיבלו הלפשהל םורגל לולע הזכש םוסרפ .םייתד

  .).ה.ג – ילש השגדה( ".םסרופ ןהבש תוביסנה םע םוליצה

 קלח אלל אוה רשאכ עבותה לש םולצת לש םוסרפב רבודמ רשאכ ונינפלש הרקמב ,ךכיפל .34

 תויטרפב העיגפב רבודמ ירה ,רז רבגמ םיילארוא ןימ יסחי תגשה לש רשקהב תאזו ,ןוילע

  .ליעל ןוטיב ןיינעב ןידה קספב רומאה יפל םג תויטרפה תנגה קוחל )4(2 ףיעס חוכמ

 םולצתה תא םינחוב אלש ךכ ,'בולישה' ןחבמ תא וצמיא תוינוידה תואכרעה יכ ןייצא .35

 למרכ 18-10-56661 )א"ת יזוחמ( א"ת ,לשמל ,'ר ,תוביסנהמ קלחכ אלא תוביסנהמ קתונמב

  :)26.10.2018( ]ובנ רגאמב םסרופ[ רגניז לארשי 'נ ןהכה המאש

 העיגפ יכ עבוק תויטרפה תנגה קוחל )4(2 'ס ,ערה ןושל רוסיא קוחל ףסונב"

 ןהבש תוביסנב םיברב םדא לש ומולצת םוסרפ" :הלאמ תחא איה תויטרפב

 הרואכל ולו ,הז ןיינעל םג יכ ,המדנ ."ותוזבל וא וליפשהל םוסרפה לולע

 םוסרפ תרגסמב שקבמה לש ויבא תונומת םוסרפ ,ךילהה לש הז בלשב

 העיגפ הווהמ הילא ףרוצש בותיכה לע הייריעה תושארל רחא דדומתמ

 ".ותויטרפב

 לע תוזחתה לש תוביסנב ןוילע קלח אלל עבותה לש םולצת חולשמ יכ רובס ינא ,ןכ לע רשא .36

 )4(2 ףיעסב ולא םיחנומ ןבומכ עבותה תא ליפשהלו תוזבל הב שי ,ןימ יסחי םייקל תנמ

 .תויטרפה תנגה קוחל
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 תויטרפה תנגה קוחל )6(2 ףיעס תרפה

 :עבוק ערה ןושל רוסיא קוחל )6(2 ףיעס .37

 ";חוויר םשל ,ולוקב וא ותנומתב ,ויוניכב ,םדא םשב שומיש   )6("

 םשל רמולכ ,ולש ויכרצל עבותה לש תונומתב שומיש השע עבתנה יכ קפס ןיא ,יינפלש הרקמ .38

 .חוויר

 לכל אלא ,רוהט ילכלכ חוור םשל קר וניא "'חוויר םשל" יכ העבק הז ףיעס ןיינעב הקיספה .39

 ,א ךרכ( טפשמב אלו רשוע תיישע יניד ,רוא-רב אריפש ןרלא ,ןמדירפ לאינד 'ר ,אוהש חוור

 .520-21 'מע )2015 ,3 'דהמ

 רבודמ ירה ,ןימ יסחי םייקל תנמ לע עבותה תנומתב ןווכמב שמתשה עבתנה רשאכ ,ךכיפל .40

 .עבותה תויטרפ לש תקהבומ הרפהב רבודמ ןאכמו ,'חוויר' םשל םדא תנומתב שומישב

 .הז ןיינעב שממ לש הנעט עבתנה ימוכיסב יתאצמ אל יכ ןייצא .41

 תוטרופמה תופולחל םאתהב עבותה תויטרפב עגפ עבתנה יכ הרורבה יתנקסמ רואל .42

 תופולחה רתיב קמועל ןודל ןוכנל יתאצמ אל ,תויטרפה תנגה קוחל )6(2 -ו )4(2 םיפיעסב

 .תויטרפה תנגה קוחל 2 ףיעסב תויונמה

 תמייקתמ קוחל )11(2 ףיעסב היונמה הפולחה ,תוחפה לכל ,יכ הארנ יכ ,ןייצא תאז םע

 ףשח רשאכ תאזו ,עבותה לש םיישיאה וייח תענצל עגונה ןיינע םסרפ עבתנה רשאכ ,ונניינעב

 .א 1697/11 א"ע 'ר ,ןיינעב דוע .היצקילפאב תינימה ותייטנ תאו ותנומת תא ,עבותה תא

 תיב קינעה ותרגסמב )23.1.2013( ]ובנ רגאמב םסרופ[ ידרו הירא 'נ מ"עב תולכירדא ןמסטוג

  .תויטרפה תנגה קוחל )11(2 ףיעסב "םיישיאה וייח תנעצ" חנומל הבחר תונשרפ טפשמה

 השע עבתנה רשאכ ,תויטרפה תנגה קוחל )9(2 ףיעס לש הרפה םג תמייק יכ הארנ ,ןכ ומכ

 הל הרטמל אלש ,ףושח ןוילע ףוג גלפב םלוצמ אוה הב הנומת ,עבותה תנומתב שומיש

 .עבתנל הרסמנ

 תונגה תויטרפה תנגה קוחב ןיא ןכאו ,תויטרפה תנגה קוח חוכמ תונגהל ןעט אל עבתנה .43

 עבותה יפלכ תיחרזא הלווע עציב עבתנה יכ הלוע ןאכמו ,יינפלש הרקמה גוסמ הרקמל

 .תויטרפה תנגה קוחל 4 ףיעסל םאתהב
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 עבתנה תונגה

 ,תויטרפה תנגה קוח חוכמו ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ תונגה הלעמ וניא עבתנה םנמא .44

 עובתל אלש בייחתה עבותה יכ הנושארה ,ולא םיקוחל תוינוציח תונגה יתש הלעמ םלוא

  .ולא תונעטב ןודא ."ךכב המ לש השעמ" -ב רבודמ יכ היינשהו ותוא

 עובתל אלש תובייחתה

 הטלקוה ,עבותה תנומת תועצמאב ןימ יסחי םייקל ונויסינ תעב עבתנה ספתנ רשאכ .45

 :הנכות רקיע הזו ,)3/נכ הנמוס( םהיניב החישה

 ?תחא םעפמ רתוי הרקש והשמ הז םא תעדל הצור קר ינא :עבותה"

 .שולש .השולש םיימעפ רבעש עובשב הרק :עבתנה

. 

 .םייתסהל בייח הז :עבותה

 .קדוצ התא :עבתנה

 רמוא הז לבא .עבתא אל ינא ךתוא .הזה םדא ןבה תא עובתל יתננכת :עבותה
 .הרוק הזש הנורחא םעפ וזש

   ".קדוצ רדסב :עבתנה

 ןיגב העיבת שיגהל אלש עבותה לש תובייחתה תמייק יכ ןעוט וז החיש ךמס לע עבתנה .46

 תועש המכ תטלקומ החישב ורמאנש םירבד םג הז ןיינעל ךמתסמ עבתנה .ולש םישעמה

 :)4/נכ הנמוס( עוריאה רחאל

 .הז ירחא ונחנאש חמש ינא זא :עבות"

 ".ךירעמ דאמ תמאב .ךלש הבוגתה תא ךירעמ דאמ ינא הא :עבתנה

 וב דעומב ורמאנש םילימב תוארל ןתינ אל ,ימעטל .עבתנה לש וז הנעט לבקמ יניא .47

 רואל תאזו עבתנה דגנכ העיבת שיגהל אלש עבותה לש הפיכא תובייחתהכ ורמאנ

 :ראבאו ,םירבדה ורמאנ ןהב תוביסנה

 ענכשל תנמ לע ותנומתב שמתשמ והשלכ ינולפ יכ ,דחא ריהב םוי הליג עבותה ,רומאכ .48

 ןימ תלבק ךרוצל ,עבותה אוהש םיבשוח םהש ימל ,ךשוחב ןיתמהל םירז םירבג

 .ריבסה םדאל המיענ הניאש תילגת טלחהב .ילארוא

 ותוא תא סופתל "תדוכלמ" עבותה ךרע רשאכ ,םירבדה ומייתסה אל הזב םלוא

 .)"ולש סקאה"( רבעשל וגוז ןב רשאמ רחא אל וניה הזחתמהש תולגל עתפוה ,הזחתמה

 ןב ,רבעשל וגוז ןב יכ הליג רשאכ עבותב הזחאש המהדתהו םלהה תא ראתל השק אל

 עבותה לש הנומתב שמתשהו ונומאב לעמ ,תימיטניא םיסחי תכרעמ ול התייה ומע גוז

 .םייתרגש םניאשו םינמדזמ ןימ יסחי גישהל תנמ לע
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 הרקמה רחאל דימ עבותה רמאש םילימל סחייתהל םוקמ ןיא ימעטל ,ולאכש תוביסנב

 היצאוטיסב ורמאנש םילימב רבודמ .יהשלכ תיטפשמ תובייחתה תולעב םילימ לאכ

 קיסהל ןיאש ךכ ,יטפשמ ןפואב אלו הזה רשקהב ןהילא סחייתהל שיו הכיבמו השק

 .עובתל אלש שממ לש תובייחתה תמייק יכ ןהמ

 דימ רשא ,ןימ תריבע ןברוק לש בצמל ,תע התואב עבותה בצמ תא תוושהל ןתינ ,ימעטל

 ענמיהל תנמ לע תאזו םילימב ףקותל "תלחומ" וא "לחומ" הפיקתה השעמ רחאל

 'ר( תושקה תוביסנה רואל אלא ,םירבדה ירוחאמ תיתמא הנווכ אלל תאזו ,הכובממ

 .)115 )ח"נשת( ו ךרכ ,םילילפ ,"הריבסה השאה",זרא-קרב הנפד 'פורפ

 ןברוק היה טלחהב לבא ,שממ לש ןימ תריבעל ןברוק היה אל ןאכ עבותה ,ןכא

 ןיאש ןפואב ,ןימ יסחי םויק ךרוצל ותנומתב שומישו תוזחתה לש הרומח תוגהנתהל

 .עוריאה רחאל דימ רמאש םירבדל יטפשמ ףקות תתל םוקמ

 רבודמ ירה ,עבתנה ייפלכ עבותה לש "תובייחתה" ןאכ התייה םא ףא ,הרקמ לכב .49

 ולא םילימ ימעטל .וז תובייחתהמ וב רוזחל יאשר עבותה רשא ,תידדצ דח תובייחתהב

 יכ שממ לש תוכמתסה סרטניא עבתנה לצא ורצי אל ,הרקמה רחאל דימ ורמאנ רשא

 ךמס לע הערל ובצמ הניש אל עבתנה הרקמ לכבו ,העיבת שיגי אל עבותה ןכא

 .הפקת איהש לככ ,תובייחתה התואמ וב רוזחל היה לוכי עבותהש ךכ ,וז תובייחתה

 שיגהל אלש תשרופמ תובייחתה תתלמ עבותה ענמנ )4/נ( היינשה החישב יכ ןייצא דוע .50

 אל עבותה יכ החישהמ קיסהל ןתינ ,רתויה לכלו ,עבתנה לש ולא םישעמ ןיגב העיבת

 .ויתויוכז לע דומעי

 םעפ' הזש ךכל ףופכב התייה עבותה 'תובייחתה' ,םירבדה ןושלל םאתהב יכ ןייצא דוע .51

 ליעפה הרקמה רחאל םג יכ ןוידב הדוה עבתנה ,ןלהל ריהבאש יפכ .'הרוק הזש הנורחא

 לש ותנומתב שומיש ותרגסמב השע יכ חכוה אל םא ףאו ,'ךלוה ץצומ אב' גוסמ ליפורפ

 םעפ' לע רבודמ ןיאש ךכ ,עבותה תובייחתהל יאנתה תרפה םושמ ךכב שי ,עבותה

 .'הרוק הזש הנורחאה

 עבותה לש הרידה יתלב תובייחתה תמייק יכ הנעטה תא החוד ינא ,ליעל רומאה רואל .52

 .וז העיבת שיגהל אלש

 ךכב המ לש רבד

 ונבומכ "ךכב המ לש השעמ" םניה וישעמ יכ איהו תפסונ הנגהל וימוכיסב ןעוט עבתנה .53

 ןידה קספ לע הז ןיינעב עבתנה ךמתסמ דוע .]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 4 ףיעסב

 רגאמב םסרופ[ יבצ קילמ 'פורפ 'נ השמ סדרפ ד"וע 30840/07 )א"ת םולש( א"ת ןיינעב

 םירבד םניה "תעלות" -ו "ןטק ד"וע" ןוגכ תורימא יכ עבקנ ותרגסמב )5.11.2008( ]ובנ

   .ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ הליע םימיקמ םניא רשא ךכב המ לש
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 ,הרקמ לכב .הז קית תוביסנב עבתנה ידי לע תנעטנ התייה אלש הל היה בטומ וז הנעט .54

 קוספל שיש יוציפה הבוג לע םג עיפשהל הב שיש אלא ,תוחדיהל הנעטה ןידש קר אל

 .וישעמ תרמוח תא םינפה אל עבתנה יכ הנממ הלוע רשאכ תאזו ,עבתנה דגנכ

 ןיינעב היהש יפכ "ןטק ד"וע" -כ עבותה תא הניכ עבתנה וב הרקמ וניא יינפלש הרקמה .55

 .דחוימב רומח הרקמ אלא ,ליעל השמ סדרפ

 אל עבתנהש אלא .םירז םירבג םע םיימינונא ןימ יסחי םייקל שקיב עבתנה .בוש ריכזא

 תושעל תנמ לע עבותל הזחתה אלא ,ולא ןימ יסחי םייקל שקבמה הזכ ומצע תא גיצה

 ,עבותה לש תונומתב שומיש השע אוהש אלא ,עבותל הזחתה עבתנהש קר אלו .ןכ

 .ךכב המ לש םישעמ םניא ולא .םירז םירבגל ןתוא חלשו ,ףושח ןוילע ףוג גלפב תחאה

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ הווק םולשבא 'נ ןגד ןצינ 17-02-39963 )'חר( מ"אתל הנפמ עבתנה .56

 לכלו ,םתוח םיריתומ םניאש" םירבדכ ךכב המ לש השעמ רדגוה םש )26.4.2020(

 ."...תפלוחו תיעגר תומיענ-יא םיבסמ רתויה

 לש הנומתב שומיש ךות ,רחאל תוזחתה יכ ,עבתנה רובס םימתבו תמאב םנמואה

 ףא הרקמ לכב ?"תיעגר תומיענ יא" בסמה רבד הניה ןימ יסחי לבקל תנמ לע ,רחאה

 .ךכ רובס וניא טפשמה תיב ירה ,עבתנה רובס ךכ םא

 אלא ,תפלוח וא תיעגר תומיענ יאב אלש יאדוובו ,תומיענ יאב רבודמ ןיא ימעטל

 .עגפנל שממ לש קזנ םרוגה רתויב רומח השעמב

 ןתינ ,ךכב המ לש השעמ השעמה תויהמ ולש ברה קחרמהו השעמה תרמוח ןיינעל .57

 אוה יכ בושחל העטוה רשא רזה רבגה לש דצהמ אקווד השעמה תניחב ידי לע דומלל

 .עבתנה םע ןימ יסחי םייקמ ודועב עבותה םע ןימ יסחי םייקמ

 יכ עבוקה 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 348 ףיעסב העובקה הריבעל ,הנפא ,טרפב

 הנוגמ השעמ תריבעב רשאכ( השאה תמכסהב )2(" :תוביסנב םג וניה הנוגמ השעמ

 ";השעמה תוהמ וא השועה תוהימ יבגל המרמב הגשוהש ,).ה.ג – רבג םג ללכנ

  .).ה.ג – ילש השגדה(

 הליע תווהל םילוכי אלא ,ךכב המ לש םישעמ םניאש קר אל ,עבתנה לש וישעמ ,ךכיפל

 .דחוימב רומח ילילפ םושיאל

 ,ימעטל ,רומאכו ,'םירבד יטוז' תנגהל ןועטל רחב עבתנה יכ רעטצהל אלא ןיא ,ןאכמ .58

 .יוציפה אשונל הכלשה ךכל שי

 תופסונ תולווע

 ןושל רוסיא קוח חוכמ תולווע עבתנה דגנכו עבותה תבוטל ושבגתה יכ יתעבק ,ליעל רומאכ .59

 לש תויללכה תולוועל הלוחת ןיא יכ רובס ינא ,ולא תוביסנב .תויטרפה תנגה קוח חוכמו ערה

 .תונלשר וא הקוקח הבוח תרפה
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 חוכמ תוירלוקיטרפ תולווע תחת םיסוחה םירקמב תויללכ תולווע לש הלוחת רדעה ןיינעל

 ךליל ר"ד 'נ ץרווש לגיס ר"ד 7205/16 א"ער 'ר תויטרפה תנגה קוח וא ערה ןושל רוסיא קוח

  .)"ץרווש ןיינע" :ןלהל( )9.4.2017( ]ובנב םסרופ[ רלוצ

 ץרווש ןיינעב הכלהה םאה יניעב קפס ירה ,טפשמב אלו רשוע תיישע קוח חוכמ דעסה ןיינעב .60

 הלח ,תיפיצפס הלווע םוחתב ללכנ הרקמה רשאכ תיללכ הלוועל הלוחת רדעה רבדב ,ליעל

 ילוקיש םימייק רשא ,בכרומ אשונב רבודמ .טפשמב אלו רשוע תיישע קוח חוכמ הליע לע םג

 .ןאכלו ןאכל תוינידמ

 ןתינ יכ רובס יניאו תויה ,וז תבכרומ הלאשב הערכהב ךרוצ ןיא יינפלש ןיינעל ,הרקמ לכב

 אלו רשוע תיישעכ" הנומתה חולשמ תובקעב ןימה יסחי תלבק לש היצאוטיסב תוארל

 .םיאתמ דעס וניא יינפלש הרקמב רשא ,הבשה לש דעס וניה דעסה ,הרקמ לכבו "טפשמב

 .טפשמב אלו רשוע תיישע תליע חוכמ הנעטה תא החוד ינא ,ךכיפל

 תנגה קוחו ערה ןושל רוסיא קוחל םאתהב יוארה דעסה תא ןחבא ליעל רומאה רואל .61

 .תויטרפה

 
  םידעסה

 רשאכ תאזו ותויטרפב עגפ ןכו הער עבותה לש ותביד תא איצוה עבתנה יכ ,ליעל יתעבק .62

 םיילארוא ןימ יסחי םייקל תנמ לע ולש תונומתכ עבותה לש תונומת חלשו עבותל הזחתה

  .םיימינונאו

 .ולא תולווע ןיגב יוארה יוציפה והמ עובקל שי ,וז יתעיבק רואל

 ןושל רוסיא קוחל )2()א(9 ףיעסל םאתהב םישרדנה השחכההו ןוקיתה דעסב ןודל שי ,ןכ ומכ

 .ערה

 חוכמ ירוטוטטסה יוציפה תא קר אלא ,ינוממ קזנ עבת אלו ויקזנ חיכוהל שקיב אל עבותה .63

 .תויטרפה תנגה קוחו ערה ןושל רוסיא קוח

 .הז יוציפב ןודא

 יללכ - ירוטוטטסה יוציפה

 :עבוק ערה ןושל רוסיא קוחל א7 ףיעס .64

 תא בייחל טפשמה תיב יאשר ,הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ב(" 

 תחכוה אלל ,םישדח םילקש 50,000 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל עבתנה

  ."קזנ

 ערה ןושל יכ חכוה ובש ,הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ג( 

 ,עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל טפשמה תיב יאשר ,עוגפל הנווכב המסרופ

 ".קזנ תחכוה אלל ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ םוכסה לפכ לע הלעי אלש יוציפ



 ׳ק ׳א 'נ ׳ו ׳ט  11586-02-18 )'צרה( את

15 

 

 :עבוק ,ערה ןושל רוסיא קוחל )ב(א29 ףיעס  .65

 טפשמה תיב יאשר ,4 ףיעס יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )1()ב("

 םילקש 50,000 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל

 .קזנ תחכוה אלב ,םישדח

 התשענ תויטרפב העיגפה יכ חכוה ובש )1( הקספב רומאכ טפשמב  )2(

 יוציפ עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל טפשמה תיב יאשר ,עוגפל הנווכב

 .קזנ תחכוה אלב ,הקספ התואב רומאכ םוכסה לפכ לע הלעי אלש

 העיגפ התוא לשב ,הז ףיעס יפל קזנ תחכוה אלב יוציפ םדא לבקי אל )ג(

 ".תחא םעפמ רתוי ,תויטרפב

 'ר ,ירוטוטטס יוציפ לש הרקמב יוציפה םוכס תעיבקל םינוירטירק רפסמ העבק הקיספה .66

 ]ובנב םסרופ[ רוזע ילא 'נ Canwest Global Communications Corp 6903/12 א"ע

 :םיאבה םירטמרפה תא הנמ רשא ,)22.07.2015(

 םייוציפ עבקיו קזנה תא טפשמה תיב ךירעי וז הקזח יפל םייוציפ תקיספב"

 אוהש לבסבו הלפשהב ;ותליהקב קוזינה לש ודמעמב בשחתהב םימיאתמ

 תדימבו ;םוסרפה לש הצופתה ףקיהב ;ותונימאבו םוסרפה ביטב ;הווח

 םסרפמה – םידדצה תוגהנתהב בשחתהל וילע דוע .םוסרפב שיש העיגפה

 "םוסרפה ירחאו ינפל – עגפנהו

 םוקמ ןיאו תילאודיווידניא הניה הרקמו הרקמ לכ לש הניחבה יכ הקיספב עבקנ דוע .67

 רגאמב םסרופ[ ףסוי הנרוא 'נ רמא רומיל 4740/00 א"ער 'ר ,יוציפל "םיפירעת" תעיבקל

 חוכמ ייוציפה תרטמ תא טרפמ ףא ןוילעה טפשמה תיב הז ןיינעב רשאכ ,)14.8.2001( ]ובנ

 :ערה ןושל רוסיא קוח

 תא דדועל :םידעי השולש גישהל דעונ ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה" 

 )repair( ןקתל ;ערה ןושל ןיגב העגפנש קוזינה לש )consolution( וחור

 בוטה םשל ותוכז תא )to vindicate( קרמל ;בוטה ומשל קזנה תא

 ".)201 'מעב ,]42[ םש ,ילטג ואר( ערה ןושל ןיגב העגפנש

 ,תויטרפה תנגה קוח יבגל םג ומושיי ,ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ יוציפה תעיבקל ולא םיללכ .68

 םסרופ[ דרא ידע 'נ 'ז 'ש 10-12-39123 )א"ת( א"ת ,אמגודה םשל ,'ר ,םיבייוחמה םייונישב

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ למס לאירא 'נ ינולפ 14-07-21945 )'צרה( א"ת ;)30.6.2013( ]ובנ רגאמב

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ מ"עב עטנ םיחא 'נ ד.א 12-03-23288 )ש"ב( א"ת ;)31.1.2016(

 .דועו )14.10.2018(

 םירטמרפה רואל םייוציפה הבוגב עירכא םרט ,םלוא .יינפלש הרקמה לע ולא םיללכ םשייא .69

 הבוג לע תיתוהמ העפשה ןהל שי רשא תוימדקמ תולאש יתשב עירכהל שי ,םירומאה

 עבותה תנומתב עבתנה שמתשה םהב םימעפה רפסמ הניינע הנושארה הלאשה .יוציפה

 .עוגפל הרטמב םירבדה ושענ םאה ,היינשה הלאשהו

 ןימ יסחי םויק ךרוצל הנומתב שומיש השענש םימעפה רפסמ
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 תונומתב שומיש עבתנה השע ןהב םימעפה רפסמ הניה ,םידדצה ןיב תיזכרמ תקולחמ .70

 יוציפה רועיש תעיבקל תיטנוולר רומאכ תקולחמה יכ ןייצא .ןימה יסחי םויק ךרוצל עבותה

 ערה ןושל רוסיא יקוח חוכמ תדרפנ הלווע רצוי שומישו שומיש לכ השעמל רשאכ תאזו

 .תויטרפב העיגפהו

 תואדוה הניה עבותה תונומתב שומיש עבתנה השע ןהב םימעפה רפסמל אצומה תדוקנ .71

 ,םירקמ השולשב הדומ אוה ןתרגסמב רשאכ ,ליעל 4/נ -ו 3/נ תוטלקומה תוחישב עבתנה

 .)וריהצתל 12 ףיעס 'ר( ומעטמ ריהצתבו הנגהה בתכב ותדמע םג יהוז רשאכ

 .םיפסונ םירקמ םימייק יכ ןעוט עבותה

 ויה ןכא יכ תשרדנה החכוהה תדימב עובקל תויאר יד תומייק יכ רובס ינא וז תקולחמב

 :קמנאו ,ויה ולאכ םירקמ המכ עובקל ןתינ אל םלוא ,םיפסונ םירקמ

 תאזו עבותה לע וניה םיפסונ םירקמ וערא יכ חיכוהל לטנה יכ ,ריהבא תימדקמ הרעהכ .72

 ועריא ןכא יכ חיכוהל עבותה לעש ךכ ,'היארה וילע ורבחמ איצומה' לש יסיסבה ללכה חוכמ

 .םיפסונ םירקמ

 םירקמ השולש םתואל רבעמ םיפסונ םירקמ לע תויביטקייבוא תויאר לכ ןיא יכ קלוח ןיא

 רדניירג תרבחמ םינותנ לבקל ןויסינ יכ ריכזא .ספתנש רחאל דימ עבתנה םהב הדוהש

 .לשכ הז אשונב

 יד שיש רובס ינא .םיפסונ םירקמ ויה יכ יתביסנ ןפואב חיכוהל עבותה הסינ ,ולא תוביסנב

 םימוד םילפורפב וא הז ליפורפב שמתשה עבתנה יכ חיכוהל יינפל שיש תויתביסנה תויארב

 ,עבותה תנומתב ףסונ שומיש השע יכו "ךלוה ץצומ אב" לש ןמדזמ ןימ גישהל תנמ לע

 :וז הנקסמל יתוא וליבוהש תוביסנהו תויארה תא טרפאו

 חתפש םיליפורפה רפסמל סחיב עבותה לש תמא תרימא יא

 דוגינב תאזו רדניירגב םיפסונ םימוד םיליפורפב קיזחה עבתנה יכ ,הניה הנושארה הביסנה .73

 רמא אל עבתנה יכ ררבתהש קר אל ,רהבוי .טפשמה תיב םלואב עבתנה לש הרורב הרימאל

 :טרפאו ,יתוהמ אשונב תמא תרימא יאב רבודמ אלא ,טפשמה תיבב תמא

 ,ךכיפל .רדניירגל וצ ןתמ לש אשונה הלע ותרגסמב ,טפשמ םדק םייקתה 16.10.2018 םויב .74

 הנע עבתנהו ?םימוד םיליפורפ דוע ול ויה םאה - תושרופמ עבתנה תא טפשמה תיב לאש

 :יעמשמ דחו שרופמ ןפואב

 "רבודמה ליפורפהמ ץוח םיליפורפ יל ויה אל"

 ןונגסב םיפסונ םיליפורפ עבתנל ויה יכ ררבתה רשאכ ,תמא אלכ התלגתה וז הרימא ,אלא .75

 :ראבאו ,"ךלוה ץצומ אב"
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 רשא "24 24 ךלוה ץצומ אב" םשב הנוכמה רדניירגמ ליפרופ תנומת הפרוצ העיבתה בתכל

 הפרוצ עבותה לש תישארה תודעה ריהצתל ,תאז םע .ףושח רבג וסרוט תנומתב התוול

 רפסמה תחא םעפ קר רמולכ( "24 ךלוה ץצומ אב" הנוכמה רדניירגמ רחא ליפורפ תנומת

  .רחא רבג לש וסרוט םלוא ,םוריע וסרוט תנומת םע איה ףא ,)24

 םיליפורפ םניה תישארה תודעה ריהצתל 'א חפסנו העיבתה בתכל 'א חפסנ יכ רורב ,ךכיפל

 בתכב תועט הלפנ יכ הדוה עבותה רשאכ ,ךכ לע תקולחמ ןיא םויה השעמלו רדניירגב םינוש

 ריהצתל 'א חפסנכ ףרוצש הז וניה תוזחתההו החישה העצוב ונממ ליפורפה יכו ,העיבתה

 .)דבלב תחא םעפ '24' רפסמה םע ונייהד( '24 ךלוה ץצומ אב' רמולכ - תישארה תודעה

 'א חפסנ ,םיליפורפה ינש םאה תידגנה ותריקחב עבתנה לאשנ ,םיליפורפ לש הז לפכ רואל .76

 ןכא יכ הדוה עבותהו ,ודי לע וחתפנש םיליפורפ םניה ריהצתל 'א חפסנ -ו העיבתה בתכל

 .םיליפורפה ינש תא חתפ

 ןהו הרקמה ינפל ןה םיפסונו םימוד םיליפורפ חתפ יכ הלוע תידגנה ותריקחמ ,דועו תאז

 :)"לוקוטורפה" :ןלהל( 01.06.2020 םוימ ןוידה לוקוטורפל 93 'מע 'ר ,הרקמה רחאל

 םע ,הז ינפל הברה דוע ,הז ינפל ליפורפ יל היהש דיגנ אוב :לורק רמ ,דעה"

 ילש תונומתב וב יתשמתשהש ילש הנומת םע ,ההז םש

 ,בגא ךרדש םש הז ,יתאצמה אל ינא הזה םשה תא ,דבלב

 הרואכל לוכיבכ םתאש תומש םיחפסנכ םתפריצ םתא

 תומשהש הזל המגוד קר הז ייניעב .ינא הזש םינעוט

 רידנ אל שממ הזו ,םש םיאצמנ םהו ,םימייק הלאה

 .הזכ ליפורפ ,החילס .ליפורפ חתפי םדא ןבש ייניעב
 םשה םע ליפורפ םעפ דוע תחתפ הזה ליפורפה ירחאו  :ש

 ?הזה

  .).ה.ג – ילש השגדה( ".םעפ דוע ?המ  :ת

  

 בתכ אושנ הז דבלמ םימוד םיליפורפ ול ויה אל יכ טפשמה םדקב ותרהצהל דוגינב ,רמולכ .77

 הרקמה רחאל ןהו הרקמה ינפל ןה ול היה יכ הדוה תידגנה ותריקחב ירה ,העיבתה

 .םיפסונ םיליפורפ

 קיסהל ןתינו תויה ,יינפלש תקולחמב עבתנה תוגהנתה תעיבק ךרוצל יתוהמ ןיינעב רבודמ .78

 תמא רמא אל עבתנה יכ רורב ,ינורקעה רושימה ,ןושארה רושימב :םירושימ ינשב ונממ

 אלא ,תמא יא רמא םתס אל עבתנה ,יתייארה רושימה ,ינשה רושימה .םלואב טפשמה תיבל

 ."ךלוה ץצומ אב" ןונגסב םיפסונ םיליפורפ לש םמויקמ ומצע תא קיחרהל רחב

 שי 'ךלוה ץצומ אב' ןונגסב םיפסונ םיליפורפ לש םמויק יכ ,רבס יוארכו ,רבס עבתנה ,רמולכ

 .טפשמה םדקב םמויק תא ללש ןכלו ,עבתנה תונומת םע תפסונ תוליעפ עוציב לע דיעהל וב
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 אלש קרו ,העיבתה בתכל ליפורפה תנומת ףוריצל סחיב עבותה תועט התלגתנ רשאכ קר

 הרישי היאר לכ ןיא ,ןכא .םיפסונ םיליפורפב שמתשה ןכא יכ הז הדוה ,עבתנל הרירב התייה

 תמאה תרימא יא םצע לבא ,עבותה תנומת םע עבתנה שמתשה םיליפורפ םתוא תרגסמב יכ

 .וז הרבס קזחל הב שי םהיבגל

 רדניירגה תייצקילפאב תויובתכתהה תקיחמ

 םויק ךרוצל עבתנה תנומתב שמשתשה ןכא עבתנה יכ הנקסמה תא תקזחמה תפסונ הביסנ .79

 .רדניירגה תיצקילפאב תויובתכתהה תקיחמ הניה םיפסונ םירקמב ןימ יסחי

 שולש קר עבותה תנומתב שמתשה ןכא יכ חיכוהל רתויב בוטה ילכה תא היה עבתנה תושרב .80

 תא גיצהל היה לוכי ,עבתנה ,ךכ .המצע היצקילפאב תובתכתהה וניה ילכהו םימעפ

 שמתשה אל יכ לקנב חיכוהלו הנורחאה הנשה ךשמב םינושה םיליפורפב ולש תויובתכתהה

 .עבותה תנומתב

 רחאל היצקילפאהמ תויובתכתהה תא קוחמל רהימ ותנעטל רשאכ ,ןכ השע אל עבתנה

 .ספתנש

 תערל וז ףוקזל שי ,עבתנה ידי לע קחמנ ןכא ליפורפהו ,םירבדה םינוכנ םא ףא ,ימעטל .81

 :ראבאו ,עבתנה

 תוחישהמ הלוע ךכו םייואר םישעמ םניא וישעמ יכ תמא ןמזב ןיבה עבתנה יכ קפס ןיא .82

 יכ ןיבהל רומא ריבס םדא יכ הארנ ירה ,ולא תוחישל רבעמ ,דועו תאז .4/נ -ו 3/נ תוטלקומה

 םיטקפסא לעב ףאו יואר וניאש השעמ הווהמ ךלש סקאל תוזחתה ךות ןימ יסחי םייקל

 חיכוהל לכויש תנמ לע תויובתכתהה תא רומשל עבתנהמ םיפצמ ונייה ,ךכיפל .םיילילפ

 תא רומשל םוקמב עבתנהש ,אלא .הטישב אלו יתדוקנ לשכב רבודמ יכ דיתעב

 תויובתכתהה לכ תא קוחמל םתיאו םינושה םיליפורפה תא קוחמל רהימ ,תויובתכתהה

  .וז הקיחמל תעדה תא חינמ רבסה יתאצמ אל .םהב תוטרופמה

 תא רומשל אקווד וילע היה יכ רורב ירה ,תוידיתע תועיבתמ עבתנה ששח וליא יכ ןייצא

 זא ,תועיבתמ ששח אל םאו .הנומתב שמתשה רשא םימעפה טועימל החכוהכ תויובתכתהה

 ?תויובתכתהה תא קוחמל רהמל שי עודמ

 היה לוכי ירה ,תויובתכתהה תא קוחמל יהשלכ הביסמ יואר יכ עבתנה רבס םא ףא ,ןכ ומכ

 ורמשי ולאש ךכ ,)ךסמ םוליצב חיננ( היצקילפאהמ דרפנ ךמסמב ולא תויובתכתה תובגל

 .םייטפשמ םיכילה ויהי וב הרקמל

 ןיידע ,תוזחתהה התשענ ותרגסמב ליפורפהמ תויובתכתהה תא קחמ ןכא יכ חיננ ,דועו תאז

 אל םאו ,םיפסונה םיליפורפהמ תויובתכתהה תא קחמ עודמ תעדה תא חינמ רבסה ןיא

 .ויתויארל ולא תויובתכתה ףרצל וילע היה ירה ,ולא םיליפורפב תויובתכתהה תא קחמ

 יתנווכ ןיא יכ ןייצא ."יתייאר קזנ" עבותל עבתנה םרג תויובתכתהה תקיחמב ,וזמ הרתי .83

 םאה לודג קפס רשאכ ,"הנבומ" יתייאר קזנ וא ,יתוהמ יתייאר קזנל "יתייאר קזנ" חנומב



 ׳ק ׳א 'נ ׳ו ׳ט  11586-02-18 )'צרה( את

19 

 

 הז ןינעל( תויטרפה תנגהו ערה ןושל תולוועב 'הנבומ יתייאר קזנ' לש הנירטקוד ליעפהל ןתינ

 :יתייארה קזנה תנירטקוד" ןייטש סכלא 'פורפו תרופ לאירא 'פורפ לש ןנוכמה רמאמה 'ר

 ינויע "םיקזנ תמירגב תואדו-יא לש םייסופיט םיבצמב המושייו הצומיאל   תוקדצהה

 הרכהל התכז רשא הנירטקוד ,דרפנ יתייאר קזנל הניה יתנווכ .))1998( 192 ,191 אכ טפשמ

 תנידמ 'נ המלס ירוא 09-12-19375 )זכרמ יזוחמ( א"ת ,לשמל 'ר ,תילארשיה הקיספב האלמ

   .)6.5.2015( ]ובנ רגאמב םסרופ[ לארשי תרטשמ לארשי

 ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ תולוועל ינוציח תולשרתה השעמב רבודמ רשאכ יינפלש הרקמב .84

 םרג ירה ,תויובתכתהה תרימש יאב לשרתה תוחפה לכל עבתנהש ךכ ,תויטרפה תנגה קוחו

 .וז הדוקנב החכוהה לטנ תכיפהל ,תוחפה לכל ,הקדצה וב שי רשא ,עבותל יתייאר קזנ ךכב

 יתייארה קזנה תנירטקודב שומיש תיישעל ישממ סיסב םייק רומאכש תורמל ,תאז םע .85

 םידדצה םעטמ רודס ןועיט רדעהב ירה ,החכוהה לטנ תכיפה ךרוצל יינפלש הרקמב דרפנה

 יכ רובס ינא ,תאז םע .החכוהה לטנ תכיפה עובקלו הנירטקודב שמתשהלמ ענמנ ינא ,ןינעב

 ךרוצל ףסונ רטמרפ תווהל ידכב שי עבתנה לש םיליפורפה ללכמ תויובתכתהה תקיחמב

 .עבותה תנומתב שומיש לש םיפסונ םירקמ ויה יכ העיבק

 רדניירגה תייצקילפאב תופסונ תונומתב שומיש

 רהצוה רשא הז רשאמ עבותה תנומתב רתוי בחרנ שומישה לע ימעטל דיעמה ףסונ רטמרפ .86

 תמאה תרימא יאו רדניירגה תייצקילפאב םירחא לש תונומתב שומישה וניה ,עבתנה ידי לע

 .הז ןיינעל

 ןפואב עבתנה ריהצה ,קיתב היארכ ןמוסו שגוה רשא ,םיכמסמה יוליג ריהצת תרגסמב .87

 :רורבו שרופמ

 בתכב תורכזומה ולא דבלמ ילש ןניאש תונומת היצקילפאל יתילעה אל"

  "הנגהה

 ולש ןניאש תונומת תולעהל אלש רחב עבתנה יכ ,הרורבו תיעמשמ דח הרהצהב רבודמ .88

 ,הנוכנ הניא וז הרהצה יכ ררבתה הז קיתב ןוידה ךלהמבש ,אלא .רדניירגה תייצקילפאל

 :טרפאו

 יכ יעמשמ דחו רורב ןפואב דיעה רשא ,ריפס לאיחי רמ דעה דיעהל ןמזוה עבותה םעטמ .89

 רמ דעה לש ףושחה ןוילעה קלח תנומת הניה ,עבותה ריהצתל 'א חפסנב ליפורפה תנומת

 לגוגב ימתס טוטישב עיגה אל עבתנה יכ הלוע ריפס רמ לש ותודעמ ,וזמ הרתי .ריפס לאיחי

 תועובש המכ ךשמב עבתנה םע יטנמור רשקב היה ריפס רמש אלא ,ריפס רמ לש ותנומתל

 .עבתנה לש דיינה ןופלטב היוצמ ריפס רמ לש ףושחה וסרוטה תנומת ןאכמו

 וגוז ןב היה רשא ,ריפס רמ תנומתב שמתשה יכ ותריקחב הדוה ,רמול יואר ותוניגהב עבתנה .90

 :טטצאו דיינה רישכמב ולצא התייהש הנומת ,רבעב

 .הז ימ רכוז אל התא .ותיא תאציש והשימ ,תרמוא תאז ,הא  .ש"
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 הזש חינמ ינא ןכל .םתסה ןמ ,ןופאלפב יל התייהש הנומת וז :ת

 .ןופאלפב ולש תונומת הככ םתס יל ןיא יכ ,ותיא יתאציש והשימ

 ".ילש ףוג תנומת התייה אל וז לבא

 :וז הנומתב שמתשה המל ריבסמ ףא עבתנהו

 םינפ ילב ףוג לש הנומת יתמש .ולש הנומת )רורב אל( ,ךל יתרמא ,בוש"

 םינכומש רדניירגב םישנא לש ףרה תא תרבוע ,ארקנש המ ,יל תיארנש

 יתשמתשה .ארקנש המ ,האנ ףוג לכה ךסב יכ ,שגפמ אוהש הזיאל שגפיהל

 ".תאזה הנומתב

 השע עבתנה יכ ררבתמ ,םיכמסמה יוליג ריהצתב הרורבה ותרהצהל דוגינב ,ןכ יכ הניה .91

 הנומתב אלא ,תימתס הנומתב םתס אלו ,רדניירגה תייצקילפאב תפסונ ףוג תנומתב שומיש

 .האנ ףוג תגצה ךרוצל ולש "סקא" לש

 רבודמ יכ "ךלוה ץצומ אב" לש ליפורפה תנומתמ תוהזל ןתינ אל יכ ןייצא עבתנה לש ותוכזל .92

 ריפס רמל דואמ םיבורקה םישנא טעמל( םינפה לש םוליצ ןיאו תויה ריפס רמ לש ףוגב

 תוזחתהב רבודמ ןיאש ךכ ,)וז הנומת ךמס לע ריפס רמ תא והזיו ןכתייש ופוג תא םיריכמו

 לש הנומתב עבתנה לש ףסונ שומישב רבודמ ,ןיידע ,םלוא .ריפס רמל עבתנה לש תקהבומ

 הזועתב ןפוד אצוי וניה רשא ליפורפ תרגסמב ,רבעב ימיטניא רכמ לש ,ףושח ףוג קלח

 .ךכ לעפ יכ שיחכה עבתנה רשאכ תאזו ,ולש תינימה

 
 םייניב םוכיס

 יתייארה קזנה ןכו עבתנה תונימא יא ,תויארה תורבטצה יכ רובס ינא ,ליעל רומאה רואל .93

 החכוהה המרב עובקל תנמ לע םהב שי ,רדניירגה תייצקילפאב תויובתכתהה תקיחמב

 תנומתב שמתשה יכ ריהצה םהילע םירקמ השולש םתואב קפתסה אל עבתנה יכ ,תשרדנה

 .עבותה

 .הזכש שומיש השענ םהב םירקמה רפסמ יבגל היאר לכ ןיא ,תאז םע

 שומיש השענ םהב םימעפה רפסמ יכ ןובשחב איבא קזנה תעיבק תרגסמב ,ולא תוביסנב

 רפסמ עובקל ןתינ אל ךא ,םימעפ שולש לע הלוע ןימ יסחי םויק ךרוצל עבותה תנומתב

    .קייודמ

  ?עוגפל הנווכ לש המויק

 הנווכ לש ,הרדעה וא ,המויק וניה יוציפה רועיש תא עבקא םרטב וב עירכהל שיש ףסונ אשונ .94

 קוח ןיינעל ןהו ערה ןושל רוסיא קוח ןיינעל ןה עוגפל הנווכ לש המויק ,ליעל טרופמכ .עוגפל

 ידכ דע עבותל קספיש ירוטוטטסה יוציפה רועיש תא תולעהל ידכב הב שי תויטרפה תנגה

 .ותלפכה
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 ]ובנ רגאמב םסרופ[ מ"עב תרושקת ןונד 'נ קחצי ןונמא ברה 5022/13 א"ער ןיינעב .95

 :עבוקו )3('א7 ףיעסב "עוגפל הנווכב" חנומה תועמשמב טפשמה תיב ןד ,)8.09.2013(

 תיב לש וניד קספב בר ןויגיה שי יכ ,עירכהל ילבמ ,ןייצא שורדל לעמ"

 לוועמה םוסרפהש תויפצ לש המויקב היהי יד םא ןכש ;יזוחמה טפשמה

 הנווכב השענש םוסרפב רבודמ יכ עבקייש תנמ לע םירבדה אשומב עגפי

 בשחיי ,הזככ ועבט לשב ,ערה ןושל וב שיש םוסרפ לכש אצמנ ,עוגפל

 לש ,ףסונ דוסי לש ומויק ,אופא ,שרדנ .עוגפל הנווכב השענש םוסרפכ

 הרקמב חכוה אל ומויקש ,עוגפל "שממ לש" הנווכ לש ,תינודז תוגהנתה

 .).ה.ג – ילש השגדה( ".אנד

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ םיאנ ןב םתור 'נ יבערש לאירא 17-09-9715 )א"ת( א"ת םג 'רו

)13.7.2020(.  

 :קמנאו ,עבותב עוגפל הנווכ החכוה אל יינפלש הרקמב יכ רובס ינא .96

 הנווכ" ןיבל עבותה תנומתב יפיצפס ןפואב שמתשהל "הנווכ" ןיב ןיחבהל שי יינפלש ןיינעל .97

 יכ ךכב קפתסהל ןיא עבותל רבגומ יוציפ עיגמ יכ עובקל תנמ לע רשאכ ,עבותב "עוגפל

 עוגפל הנווכב היה הנומתב שומישה יכ תוארהל שי אלא ,הנווכב השענ ותנומתב שומישה

 .עבותב

 רשאכ ,תימתס התייה אל עבותה תנומתב הריחבה יכ הלוע יינפלש תויארה רמוחמ ,ןכא .98

 ךכב הצר קר וליא טנרטניאה תשרב תויוצמה תונומת יפלאב שמתשהל היה לוכי עבתנה

 עבתנה השעש שומישה רואל תקזחתמ וז הנקסמ ,ולש סקאה תנומתב רחב תאז לכבו

 .רדניירגב ליפורפה תנומת ךרוצל רחא "סקא" לש הנומתב

 עוגפל תנמ לע השענ אל 'סקא'ה תנומתב השענש שומישה ,הז ןיינעל רקיעה הזו ,םלוא

 עוגפל התייה עבתנה תנווכ יכ החכוה וא היאר לכ יתאצמ אלו ,)ןאכ עבותה( 'סקא'ה ותואב

 .עבותב

 ןויגיה שי ןכאו ,האנ הארמ ילעב םהו תויה ולש םיסקאה תונומתב רחב עבתנה ,ותנעטל

 הזמ ,האנה וא ,םיוסמ קופיס לביק עבתנה יכ ,תויודעה לש תורושה ןיב הלוע דוע .וז הנעטב

 יכ ,זמרב וליפא ,תויארהמ וא ,תויודעהמ הלוע אל לבא .ולש 'סקא'ל אקווד הזחתמ אוהש

 .עבותל קיזהל וא עוגפל עבתנה שקיב עבותה תונומתב שומישה םצעב

 ,עבותה תויודעב ןיא םלוא ,המייתסהש םיסחי תכרעמ התייה עבתנה ןיבל עבותה ןיב ןכא

 אל םג עבותה .יטמוארט וא יתייעב היה םיסחיה תכרעמ םויס יכ הנעט לכ ,עבתנה םג ומכ

 ותריקחב בטיה ריהבה עבתנהו ,וב עוגפל שקבי עבתנהש ךכל תירשפא הביס לכ לע עיבצה

 העיגפ םניאש םירחא םימעטמ השענ תונומתב שומישה יכו עבותה לע רבד ול ןיא יכ תידגנה

 .עבותב
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 ןושל תלווע לש רשקהב אל ,חכוה אל עוגפל הנווכה דוסי יכ רובס ינא ,ליעל רומאה רואל .99

  .תויטרפה תנגה לש רשקהב אלו ערה

 יוארה יוציפה

 ןימ יסחי םויק ךרוצל עבותה תנומתב שומיש םימעפ רפסמ השע עבתנה יכ יתעבקש רחאל .100

 תקיספ ךרוצל םינושה םילוקישב ןודא ,עוגפל הנווכ שומישב ןיא יכ יתעבקש רחאלו

 ערה ןושל רוסיא קוח חוכמ יוציפה ןיב הדרפה ךורעל אלש יתרחב יכ ריהבא .םייוציפה

 .םימוד יוציפה תקיספל םילוקישהו תויה ,תויטרפה תנגה קוח חוכמ יוציפל

 תויטרפ תרפהב ןהו הביד תאצוהב ןה רבודמ יכ ןובשחב איבמ יוציפה יכ ,רורב תאז םע

 .עבותה

 יוציפל םירטמרפה

 העיגפה ףקיה

 רבודמ ןיא ,עבתנה לש רתויב םירומח םישעמב רבודמ ,לולצו רורב לוקב רמול שי תישאר .101

 השק העיגפב אלא ,עבתנה תנעטכ "תירעזמ" ערה ןושלב וא הצלהב ,ךכב המ לש השעמב

 .הרומחו

 ,עבותל תוזחתהה רושימ וניה ,ןושארה רושימה .םירושימ רפסמב םירומח העיגפהו השעמה .102

 .הרבחבו טרפב עוגפל וב שי רשא רומח השעמ הניה המצעלשכ רחאל תוזחתה

 ,תיטרקומדה הרבחה לש דוסיה ינבאמ הניה הרבחב םיטרפהמ דחא לכ לש תימצעה תוהזה

 ךרוצל טרפה חתיפש תימצע תוהז התוא תא "בונגל" השעמל הב שי רחא םדאל תוזחתההו

 .רחא טרפ ידי לע הב שומיש

 .תוזחתהה תגצומ ויפלכ 'ג דצב ןהו ותוהז תא ולזג רשא הזב ןה תעגופ תוזחתהה ,וזמ הרתי

 הריבע ,ילארשיה ןישנועה קוחל 441 ףיעסב תיפיצפס הריבע קקוחמה עבק ףא תאז רואל

 .תונוהל הנווכב רחאל תוזחתה לע תילילפ היצקנס הליטמה

 ,ילטיגידה בחרמל תרבוע הבר תוליעפ הב הפוקתב תובישח הנשמ ימעטל םילבקמ םירבדה

 תוכפוה 'תוהז תבנג' לש תועפותש ךכ ,רתוי הטושפו הלק תייהנ רחאל תוזחתהה וב רשא

 השעמ לש תלבסנ יתלבה תולקה תא םיגדמ יינפלש הרקמה ,ךכ .רתויו רתוי תוצופנ

  .תוזחתהה

 אלא ,עבותל תוזחתהב רבודמ יכ קר אלש ךכמ עבונ עבתנה ישעמ לש ינשה הרמוחה רושימ .103

 הרבחב םינגומה םיכרעה גרדמב .םיימיטניא םיעגמ םויק ךרוצל תוזחתהב רבודמש

 תאז ףקשמ ןישנועה קוחב ןויעו ,שכורה תומלש ךרעמ הובג ףוגה תומלש ךרע תילארשיה

 ףוגה תומלשב העיגפ לע םישנועה ןיבל שוכרב העיגפ ןיגב םישנועה ןיב האוושהש ךכ ,רורבב

 .רתוי םירומח ףוגה תומלש לע םישנועה יכ הלגמ ופוג לע םדאה לש הימונוטואהו
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 רשאכ ,ןימה תוריבע םוחתל תובישח הנשמ ןתנ קקוחמה ,ףוגה תומלש לש הירוגטקה ךותב

 רשא םירורב םירוסיא לש הרושב טרפה לש תינימה הימונוטואה לע ןגהל רחב קקוחמה

 .םידבכ םישנוע תררוג םתריבש

 תוזחתהמ רתוי הרומח הניה ןימ יסחי םויק ךרוצל עבותל עבתנה לש תוזחתה ימעטל ,ךכיפל .104

 ופוג לע םדאה לש תיסיסבה תוכזב העיגפ הב שיו תויה ,תישוכר האנה תבוט תלבק ךרוצל

 ירה ,עבותה לש ופוגב תיזיפ העיגפ המרגנ אל לעופב םא ףא .ותוינימ לע ולש הימונוטואלו

 ךכ ,ותמכסה תא לבקל ילבמ עבותה לש יתרבחה ינימה "סוטטסה" תא התניש תוזחתהה

 ,םיוסמ םדא םע םיוסמ גוסמ ןימ יסחי םייקמכ תוזחתהל ףשחנש ימ ינפב ספתנ עבותהש

 .ןכ השע אל אוה רשאכ

 לש גירחה ינימה השעמה סוחייב אקווד הצוענ הניא עבתנה לש וישעמ תרמוח יכ ריהבא .105

 .םה רשאב ןימ יסחי םויקל עבותה לש ותוהז לוצינ םצעב אלא ,עבותל "ךלוה ץצומ אב"

 עבותה לש ןוילעה ףוגה גלפ תפושח ותנומתב עבתנה שמתשמ היה םא םג יכ ,רמול הצור

 תוביסנב םירומח םהש ,רמוחו לק ,רומח השעמב ימעטל רבודמ היה םתס ןימ יסחי תגשהל

 .עצבל עבתנה שקיבש ינימה טקאה

 תצפה יא תללוכה ,בחרה הנבומב ולש תינימה הימונוטואל יאכז עבותה ,תורחא םילימב

 התרגסמב תואיצמ ,תירקש תואיצמ תצפה יא תללוכ ןכו ןימ יסחי םויק ךרוצל ולש תונומת

  .ןכ השוע אל אוהש העשב םיוסמ םדא םע םיוסמ גוסמ ןימ יסחי םייקמכ גצומ אוה

 לאכימ 'פורפ דמולמה .תויטרפה תנגה קוחב רבודמ רשאכ תאש רתיב םיפקת ולא םירושימ .106

 )א"עשת( 'היגולונכטל טפשמ ןיב תויטרפל תוכזה ]יטרפ בחרמ[' ורפסב עיצמ קהנריב

 ,)'הטילשכ תויטרפ' - ותרדגהכ( ויתודוא עדימה לע םדאה לש הטילשכ תויטרפה תא תוארל

  :טטצאו

 איה םירחא םיסרטניאמ תויטרפה רתומ תא תוהזל תשקבמה תרחא השיג"

 לע עדימב רקיעבו ,ומצעב םדאה לש הטילש אוה תויטרפה לש הרקיעש

 ךכל אלא טקונ םדאש קופיאל ןבומכ הנווכה ןיא תימצע הטילשב .ויתודוא

 – ילש השגדה( ".ויתודוא לע עדימה לרוגב הלעי המ עבקי ,אוה קרו ,אוהש

  ).ה.ג

 ותנומתש קר אל .ןאכ עבותה תויטרפב העיגפה תרמוח תא ןיבהל ןתינ תאז הרדגהמ .107

 אלא ,ותמכסה אלל אליממו ותעידי אלל םירז םישנאל הרבעוה עבותה לש תימיטניאה

 וליאכ ,ויתודוא העטומ ימיטניא עדימ ,רדניירגה תייצקילפאב תוחפה לכל וא ,תשרב ץפוהש

 השעמל ךכב .ירקש אוה הז עדימ רשאכ ,םיוסמ םדא םע םיוסמ גוסמ ןימ יסחי םייקמ אוה

 .ותויטרפב עגפו ויתודוא עדימה לע עבותה תטילש תא עבותהמ עבתנה לזג

 תויטרפה לגעמב רבודמ ,ימיטניא-ינימה רושימב עדימב רבודמ רשאכ יכ ,ריהבא בושו

 היהש בזכ עדימ ןיד ןיא ,ךכ .רתויב הרומחה העיגפה הניה וב העיגפ ןאכמו ,רתויב קומעה

 עבותה לע הזכש עדימ םוסרפ םג רשאכ( רחא וא הז רצומ הנק וליאכ ,עבותה לע םסרפתמ



 ׳ק ׳א 'נ ׳ו ׳ט  11586-02-18 )'צרה( את

24 

 

 ,רחא וא הזכ ינימ טקאמ הנהנ עבותה יכ בזכ עדימ םוסרפ ןידכ ,)ותויטרפב העיגפ הווהמ

  .םירורב םירבדהו ,יינפלש םירקמב השענש יפכ

 וא ,הליהק התוא לש םיטרדנטסה רואל העיגפה תא ןוחבל שי יכ ,הז רושימב ןעט עבתנה .108

 .וז הנעט לבקמ יניא .רתוי הנטק הניה העיגפה ןאכמו ,תיתרבח הצובק

 רואל עבותב העיגפה תא ןוחבל שי ןכא םאה יניעב קפס ,ינורקעה רושימב תישאר

 6903/12 א"ע ןיינעב העבקנש הכלהה אל וז ימעטלו "הליהק התוא לש םיטרדנטסה"

Canwest Global Communications Corp ובנ רגאמב םסרופ[ רוזע ילא 'נ[ 

  .עבתנה הנפמ וילא )22.07.2015(

 םינוש םיטרדנטס הל שי ,עבתנה ןעוט הילא "הליהקה" התוא יכ רובס יניא ,הרקמ לכב .109

 .התוללכב הרבחה רשאמ תויטרפב העיגפ וא ערה ןושל יבגל

 וזש הארנו( תיב"טהלה הליהקל עבותה ןווכתהש לככ ירה ,הז ןיינעב קפס לכ רסה ןעמל

 לארשיב תיללכה הליהקהמ הרומח תוחפ ןיעב םיאור וז הליהקב יכ רובס יניא ירה ,)ותנווכ

 םישנאל הצלוח אלל רבעשל רבחה לש תונומת חולשמ ידי לע ,רתיה ןיב ,תויטרפב העיגפ

  .םירז

 הל ףולחתש תעה עיגהש ,תיב"טהלה הליהקה רבדב ,היואר אל ,המודק העדב רבודמ ימעטל

 .םלועה ןמ

 ."תעד תולק" -ב ןיינעה תא וחקל עבותה איבהש םידעה יכ עבתנה תנעט תא םג לבקמ יניא .110

 אוה ךפהה ,וזכש הנקסמל ליבומ וניא טפשמה תיבב םתודעבו םמעטמ םיריהצתב ןויע

 :'ץיבלומש רוא רמ דיעמ ,לשמל ,ךכ .הרמוחב רבדה תא ואר םה םג יכ הארנ ,ןוכנה

 לע םירבדמ ונייה אל תרחא יכ ,הזל רושק לטש יתעדיש ינפל ׳ט םע יתרביד"

 לוכי .קוחצב אל ,םיבצעב הז לע רבדמ יתייה אלא "ךלוה ץצומ אב" רותב הז

 ".לדבהה היה הזש תויהל
 ץצומ אב" לע רבודמ דוע לכ .הז קרפב קסוע ינא הב העיגפה המולג הז טפשמבש רובס ינא .111

 ,רקיעה הזו ,לבא .הרבחה ןיב "םיקוחצ" -ל אשונ הז זא ,טרפל רכומ וניאש ימינונא "ךלוה

 ונאש והשימל הזחתמ השעמל ימינונא 'ךלוהו ץצומ אב' ותוא יכ עתפל ררבתמ רשאכ

 ."םיבצע" -ל ךפוה קוחצהו העיגפה תשבגתמ ,תיטרקנוק תייהנ העיגפהש רמולכ ,םיריכמ

 םוסרפה ףקיה

 רתוי ויה יכ יתעיבק רואל ףא .עבתנה דצל הטונ ףכה יכ רובס ינא ,הז רטמרפ ןיינעל .112

 תיפיצפס ןעוממה ןטק םוסרפ ףקיה לע רבודמ ןיידע ,הנומתב שומיש לש םירקמ השולשמ

 .םייפיצפס םישנאל

 ,םרגטסניא :ןוגכ תיתרבח הידמ תרגסמב עבותה תנומתב שומישב רבודמ ןיא ,םעטוי

 ,תכרעמב שמתשמ לכל הפושחה רדניירגב ליפורפה תנומת תועצמאב וא ,המודכו קובסייפ
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 ןכא החישה רשאכו היצקילפאב "המאתה" תרצונ רשאכ קר הנומתב יפיצפס שומיש אלא

 .ןמדזמ ינימ עגמל תחתפתמ

 תצובקב וא תיתרבח תשרב םוסרפל הוותשמה םוסרפ ףקיהב רבודמ ןיא ולא תוביסנב .113

 "רבעה" וא "ףותיש" תושעל ןתינ אל רשאכ ,ןכ ומכ .םצמוצמו יתדוקנ ףקיהב אלא ,פאסטוו

 .ילאריו םוסרפ םייקתי יכ יוכיסה ןטק ,הנומתל

 םפוסב יכ ,ינשה דצהמ ןובשחב איבהל יואר םוסרפה לש םצמוצמה ףקיהה תורמל ,תאז םע .114

 תשרב ץפוה עדימהש ךכ ,עבותל העיגה ןכא ותנומתב שומישה לע העידיה םירבד לש

 .רוביצבו

 ותונימאו םוסרפה ביט

 רבודמ ןיא שארמ ןכלו תויורכיה רתאב םסרופמש עדימב רבודמ יכ וימוכיסב ןעט עבתנה .115

 הנומתה רשאכ טרפב ,תיתדבוע הפישח וא יאנותיע ריקחתל דוגינב תאזו ןימא עדימב

 .'וכו תבותכ ,םש :ןוגכ ,םיהזמ םיטרפ לכ אלל החלשנ

 הניא תיתדבוע הפישחל וא יאנותיע ריקחתל האוושהה .עבתנה לש הז ןועיט לבקמ יניא .116

 עבותה לש םיינימה וישעמ "תפישחב" הניא םימוסרפב הרמוחה .ונניינעל תיטנוולר האוושה

 הניה םוסרפב היעבה אלא ,הפישחל ןימאל אל וא ןימאהל לוכי הפוצהש ךכ ,תרושקתב

 ןכא אוה יכ רחאה רבגה ןתונש ןומאהו ,ןימ יסחי םייקל הרטמב עבותה לש תוהזב שומיש

 תורורב תונומת ןניה עבתנה חלשש תונומתה ,וזה הניחבהמ .עבותה םע ןימ יסחי םייקמ

 תמרב רבודמ ןימה יסחיל ינשה דצה תניחבמש ךכ .עבותה לש יאדו יוהיז תורשפאמה

   .עבתנה םע אלו עבותה םע ןימ יסחי םייקמ אוה יכ ההובג תונימא

 םידדצה תוגהנתהו תולצנתה ,החילס

 תקיספב הלקהל יתועמשמ לוקיש הווהמ עגופה םעטמ תולצנתהו החילס תשקב יכ קפס ןיא .117

 יכ עבקנ ,קוחל )4(19 ףיעס תרגסמב רשאכ ,ומצעב ערה ןושל רוסיא קוח עבוק ךכ ,יוציפה

 .יוציפה תתחפהל לוקיש הווהמ תיתמאו הנכ תולצנתה

 ףסוי הילדג 'נ מ"עב פורגיפ סא םא 12-01-22076 )א"ת( א"ת 'ר ,הקיספה תעבוק םג ךכ

 )'צרה( א"תב הז בתומ לש ותקיספ 'ר ןכו )05.11.2014( ]ובנ רגאמב םסרופ[ יקסבולברוו

 ]ובנ רגאמב םסרופ[ )ינרו'צ( דלפנמולב הנא 'נ ילאינבא ןורוד ר"ד 18-08-18160

)09.06.2020(: 

 הב רוזחל תעבתנה לש התונוכנל שממ לש תובישח תתל שי ,ימעטל ,תישאר"

 רבודמ יכ רובס עבותהש םגה ,תישיאו תיבמופ תולצנתה םסרפלו הירבדמ

 ".תועמשמ תרסח תולצנתהב

 תוחישה תוטלקהמ הלועש יפכ עוריאה רחאל דימ לצנתה ןכא עבתנה יינפלש הרקמב .118

 .טפשמה תיב םלואב ותולצנתה לע רזח ףאו רומאכ ופרוצש
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 הניה ,ןושארה רושימה .םירושימ ינשב עבתנה תוגהנתה הביעמ וז תולצנתה לע ,םלוא .119

 ףקותב ןעט ךכו הנגהה בתכב ןעט ךכ ,"ךכב המ" לש רבדב רבודמ יכ עבתנה לש ותנעט

 .ומעטמ םימוכיסב

 רבדכ ןימ יסחי םויק ךרוצל עבותה לש תונומתב שומישב האור עבתנה רשאכ ,ולא תוביסנב

 .תקפסמכ ומעטמ תולצנתהל סחייתהל ןתינ אל ירה ,ךכב המ לש רבד ,ירעזמ ,טועפ

 תרמוח תנבה סיסב לע לכ םדוק היהתש הל יואר תיתמאו הנכ תולצנתה ,יתטישלו ימעטל

 .המלש תולצנתה הניא ותולצנתה אליממ ,וישעמ תרמוחב ללכ ריכמ וניאש ימש ךכ ,השעמה

 ריכזמ ,השעש "ךכב המ" לש השעמה לע לצנתמ אוה יכ הלוע הנממ ,עבתנה לש וז תולצנתה

 ,דחא ףאב יתעגפ אל" ןונגסב תרושקתב םעפ ידמ תועמשנש תויואר אלה תויולצנתהה תא

 ."לצנתמ ינא ,עגפנ והשימ םא לבא

 םירקמ השולשל םישעמה םוצמצו וישעמ לולכמ לע תוירחא תחיקל יא אוה ,ינשה רושימה .120

 עבתנה יכ עובקל תנמ לע הז קיתב תויאר יד תומייק ימעטל ,ליעל יתעבקש יפכ .דבלב

 ללכ לע תוירחא חקול היה עבתנה יכ יוארו ,םימעפ שולשמ רתוי עבותה תנומתב שמתשה

 .וישעמ

 ףאו עבתנל לוחמלו חולסל הרקמה רחאל דימ ןכומ היה עבותה ןכא ,עבותה תולהנתה יבגל .121

 תיתועמשמ התחפהל הליע שי ךכב יכ רובס יניא ,םלוא .עבתי אל אוה ותוא יכ עבתנל רמא

 .יוציפה לש

 ,םויה ותואב וא ,הרקמה רחאל דימ תושגר תרעסב ורמאנ םירבדה ,ליעל יתרבסהש יפכ

 .עבתנה חלשש תונומתב השענש שומישה ללכל עבותה ףשחנ םרטבו

 אל תוגהנתה איה ולא תוביסנב ייוציפ םולשת לע עבותה לש ותדימע יכ רובס יניא דוע

  .יוציפה תתחפהל קדצה הב שי רשא היואר

 תנעטכ "המקנ עסמ" -כ עבותה תולהנתהבו העיבתב יתאצמ אל ,קפס רסה ןעמל ריהבא

 שומישהמ טרפבו עבתנה תוגהנתהמ עגפנ עבותה ןכא יכ יתמשרתה .וימוכיסב עבתנה

 הניא ,הובג יוציפ לש השירד וא ,ייוציפל העיבת תשגהו ,הז ינימ רשקהב ויתונומתבו ותוהזב

 .המקנ עסמ

 .םוסרפ רוסיא וצ ושקיב עבתנה אלו עבותה אל יכ ןייצא

 קזנה רועיש ןיינעב תופסונ תונעט

 תורימא ןיגב תיסחי םיכומנ םימוכס וקספנ םהב ןיד יקספ לש הרוש וימוכיסב גיצה עבתנה .122

 .וללה ןידה יקספ לולכמל שממ לש תויטנוולר יתאצמ אל .ערה ןושל

 ןוגכ ,רחא םדא לע םדא לש תיפיצפס הרימא לש םירקמב םיקסוע עבתנה ןייצש ןידה יקספ

 ."שפנ הלוח" וא "םיאמר םינרקש תרובח" ,"תוועמ דמג" ,"ןטק אל בנג"
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 עבותב חיטמ עבתנה היה וליא .יינפלש היצאוטיסה םע ולא תויצאוטיס תוושהל ןתינ אל

 םירקמל הז הרקמ ןיב תוושהל ןתינ היה זא "ךלוה ץצומ אב" התא םיבר םישנא ינפל

 רבודמ ,ונינפלש הרקמב ,ונינפלש הרקמב היצאוטיסה אל וז ,םלוא .עבתנה ןייצש הקיספב

 ךכ ,ותויטרפב העיגפ ךות םירחא ינפב ןימאו םיוסמ ןפואב ותגצהו ,עבותל תוזחתהב

  .ונניינעל תיטנוולר הניא הב יוציפה ףרו עבתנה הנפה הילא הקיספהש

 תמייק ,םישנא תצובקל הרימא רמולכ "ליגר" םוסרפ לש םירקמב םג יכ ןייצא ,הרקמ לכב

 בתומ לש ותקיספ ,דבלב אמגודה םשל ,'ר .עבתנה גיצמ רשאמ רתוי רומח טרדנטסב הקיספ

 ןינקו ןאהד לילצ 'נ ןועדג הוקת 18-05-9567 )'צרה( א"ת קיתב תינעזג הרימא ןיינעב הז

 .₪ 55,000 לש ךסב םייוציפ וקספנ ותרגסמב )30.07.2020( ]ובנ רגאמב םסרופ[

 םייוציפ עובקל טפשמה תיב ססיה אל ,ןימה םוחתב םימוסרפ לע רבוד רשאכ יכ ןייצא דוע

 )23.03.20( ]ובנ רגאמב םסרופ[ תינולפ 'נ ינולפ 19-03-35127 )א"ת( א"ע 'ר ,הברהב םיהובג

 תוביסנהמ ירמגל תונוש םש תוביסנה יכ ריהבא .₪ 240,000 לש יוציפ קספנ ותרגסמב

 םירקמב יכ ריהבהל ךכב שי םלוא ,תורחא תוביסנב עוגפל הנווכ החכוה םש רשאכו ,יינפלש

  .ערה ןושל תלווע תרגסמב םג םיהובג םימוכס קוספל ןתינ םירומח

 קט-ייהה תיישעתב חילצמ ותויה וא ,ריוואה ליחב סייט עבתנה לש ותויה יכ יתאצמ אל .123

 .יינפלש הרקמב םייוציפה תקיספב אלוקל וא ארמוחל לוקיש םיווהמכ

 הערכהו ןוזיא

 לש דחא דצ לע יתמש טרפבו .ליעל הבחרהב וטרופש םירטמרפה ללכ תא יתלקשש רחאל .124

 תונימא ,)עבתנה הדוה םהב םירקמ השולש םתואמ גרוחה( םימוסרפה ףקיה :תא ףכה

 ןמזב תולצנתהה :תא ינשה דצהמו ,עבותב העיגפה תרמוחו השעמה תרמוח ,םימוסרפה

 יא רואל האלמ תולצנתהב רבודמ ןיא יכ ןובשחב יתאבה רשאכ( טפשמה תיב םלואבו תמא

 הנווכ לש הרדעהו םוסרפל םיפשחנה לש תיסחי םצמוצמה ףקיהה ,)םירבדה תרמוחב הרכה

  .₪ 100,000 לש ךסב ללוכ יוציפ עבותל םלשי עבתנה יכ קסופ ינא ,עוגפל

 תויה ,ערה ןושל רוסיא קוחל )2()א(9 ףיעסל םאתהב השע וצ לש דעס ןתיל ןוכנל יתאצמ אל .125

 םייתלדב ןתינ הז ןיד קספ יכ ןייצא .השחכה וא ןוקית םסרפל תישעמ ךרד שי יכ רובס יניאו

 ,והשלכ "ךלוה ץצומ אב" ליפורפב שמתשה אל עבותה יכ רורב ןפואב דמלמ אוה ,תוחותפ

 .עבתנה לש תפסונ השחכהב ךרוצ ןיאש ךכ ,ונוצרכ ןידה קספ תא ץיפהל יאשר עבותהו

 תואצוהו םוכיס

 .₪ 100,000 לש ךסב יוציפ עבותל םלשי עבתנה יכ עבוק ינא ,ליעל טרופמהו רומאה רואל .126

 דצ לעש ךכ ,טפשמב הכוזה דצל םלתשהל תורומא טפשמה תואצוה ירה ,תואצוהה ןיינעל .127

 .ודי לע ואצוהש טפשמה תואצוה תא ולבקתה ויתונעטש דצל םלשל וחדנ ויתונעטש
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 יכ ןכו עבותה תבוטל יתועמשמ םוכס קספנ יכ דחא דצמ ןובשחב איבהל שי יינפלש הרקמב .128

 לע השגוה העיבתה יכ ןובשחב איבהל שי ,ינש דצמ .תואצוה ריתעו אלמ יטפשמ ךילה להונ

   .העיבתה םוכסמ 10% -כ קר רכוה םירבד לש םפוסב רשאכ ,₪ 1,000,000 לש ךס

 ₪ 20,000 לש ךסב עבותה ד"וע תחרט רכשב אשיי עבתנה יכ קסופ ינא ,ליעל רומאה רואל .129

 קלח לע טפשמה תיב תורגא - רמולכ[ טפשמה תואצוהב עבתנה אשיי ,ןכ ומכ .)מ"עמ ללוכ(

 4,000 לש ךסב ילבולג םוכסב ,]הזב אצויכו ,תועיסנ ,םימוליצ ,םידעה רכש ,רכוהש העיבתה

₪. 

 ,ותאצות תמחמ הלילח אל .הז ןיד קספ לע םתוח ינא לק בלב אל יכ ריעא המיתח םרטב .130

 לש םייטרפהו םיימיטניאה םהייחש תאפמ אלא ,ןידהמו תודבועהמ תבייחתמ ימעטל רשא

 .ןבל יבג לע רוחש ,תורורב םילימב ןיפכד לכ יניעל םיפשחנ הז קיתל םידדצה

 םלוא ,ןידה קספ תאו הפישחה תא ורתייש תומכסה ידכל םידדצה תא איבהל יתיסינ ןכא5129371

  .וחלצ אל ולא תונויסינ

 הוהי הז ןיד קספש תווקל תוחפל שי ,םידדצה לש םיימיטניאה םהיטרפ ופשחנ רבכשמו54678313

 שומיש ךות תויורכיהה תויצקילפאב רחאל תוזחתהל םישקבמ רשא ולאל הרהזא רורמת

   .רחאה לש תונומתב רוסא

 

       .םידדצה רדעהב ,2021 ראוני 10 ,א"פשת תבט ו"כ ,םויה הנתינ
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 /-54678313 סה דעלג
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


