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יללכ עקר

'ש תטפושה 'בכ( ביבא-לתב םולשה טפשמ-תיב לש וניד-קספ לע רוערע1.

.ח"ש000,150 לש ללוכ םוכסב ערה ןושל ןיגב םייוציפ בישמל םלשל םירערעמה ובייוח ויפל )ןתוד

 .הפיח לעופה תצובקב ינעוצקמ לסרודכ ןקחש וניה בישמה :ןה הלא ונניינעל תושורדה תודבועה2.
 יבכמ לש הביריה הצובקה ידהוא ולחה םייוסמ בלשבו ביבא-לת לעופה לש לסרודכה תצובקב קחיש רבעב
 הרישו תואירק .יתצובק רישל םג וכפה הריהמ דע רשא "ומוהה םלסמא" תואירקב וטינקהל ביבא-לת
 דע ,הדשב בישמה לש ויתוחלצה ורבגש לככ ורידאהו ומצעו םיבר לסרודכ יקחשמב בישמה תא וויל הלא
 קחשמה טפוש תא ןהב תוולל גוהנש תואירקל המודב ,םידהואה לש "רולקלופ"המ קלחל וכפה רשא
 לשבו בישמה תא תוולמ הרישהו תואירקה רשאכ תמייוסמ הפוקת הל הפקנ הפלח ךכ .ומיאל תוסחייתמהו

 ןידה ילעב תא איבהש ןנד הרקמה .תרושקתה ילכב וז העפות לע ןייארתה ףא אוה ןהלש תוירלופופה
 ,השיתמ תוניידתהב הלועמ יביטרופס רשוכ וניגפה וכותב ףא רשא,טפשמה-תיב םלוא לש ופסל ונינפבש
 וניה וכרוע רשאו2 תרערעמה י"ע רואל אצומה ,"ריעה" ןותע לש טרופסה רודמב םוסרפ תובקעב שחרתה
 .קרוי וינב ץיקב ךרעיהל הדמעש םילאוסקסומוהה תדאיפמילוא הניינעש )3/ת גצומ( הבתכ לש ,1 רערעמ
 וניהש ,םימל הציפקב בהז תיילדמ לעב סינאגול גרג ןייחשה לש םוליצ ססונתמ הבתכה שארב
 תיבסל הניהש ,הבוליטרבנ הניטרמ תעדונה תיאסינטה לש התנומת םג העיפומ הבתכב .לאוסקסומוה
 רבודמ ."דבל אל םלסמא" בתכנ הבתכה לש תישאר תרתוכב םוליצה לש לאמש דצב וליאו ,תרהצומ
 םילאוסקסומוהה תייליהק לש םייפמילואה םיקחשמה לש הירוטסיהה תא תטרפמה תיניצר הבתכב
.יופצה עוריאה יבגל םיטרפ עפש ןכו תויבסלהו

 בישמהש הלע הבתכהמ יכ ,תדמולמה תטפושה תעד לע הלבקתה הנעטהו ,בישמה י"ע ןעטנ תאז רואל
 ראותמה עוריאל תרחא וא וז ךרדב ךיישו םילאוסקסומוהה םיאטרופסה תייליהק לע אוה ףא הנמינ
.הבתכב

םסרפל השירדב םירערעמל וחוכ אב תועצמאב בישמה הנפ הבתכה םוסרפ רחאל

 ןכמ רחאל עובש "ריעה" ןותעב המסרופ וז הינפ תובקעב .תויתוא ןתואבו םוקמ ותואב תולצנתה
 הרהבהב .)העיבתה אושנ תרתוכה הבכרוה ןהמ קנעה תויתוא תמועל( תונטק תויתואב הספדוהש "הרהבה"
"ריעה" טרופסב דחא ףא" יכ םירבדה חתפב רמאנ וז

םלסמא' התיה ...הבתכל תרתוכה ...לאוסקסומוה אוה םלסמא ןועמשש בשוח אלו בשח אל

רעש ימורמב ,םינומשה תונשב םש יא הדלונש תכחוגמה האירקה לע הזרפארפב ,'דבל אל

 רשאכ םידקת תורסח תובוגת לג הררג הרומאה תרתוכה יכ ןייוצ םירבדה ךשמהב ."..והילא דיב11
 דציכ ולאש "תיביבא לתה הרבחה לש ילרבילה ףגאל םיכייתשמכ םמצע םיאורש" םיארוק םתסו םיאנותע
 תמיא לכ ותוא ווילש זובו זעל לש תונותיקב הכז אוה ומצע בישמה ירבדלו הזכש רבד בישמל השענ

 אלא ונל רתונ אל" :יכו בישמב עוגפל ןווכתה אל ןותעה יכ ןייוצ ןכמ רחאל .ריעה תוצוחב בבותסהש
 םלוס אוה ,םלסמאב הרישיה העיגפהמ תוחפ אל גיאדמש המ ,וניניעב לבא ,העיגפה לע וינפב לצנתהל
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 לע תרוקב "הרהבה" התואב תעבומ ךליאו ןאכמ ."ןאכ הראותש הבוגתל םרגש רוביצב חוורה םיכרעה
 וז העדוה לש אפיסהו .הנוגמ ןינע אוה לאוסקסומוה םדא לש ותויה הבש תמדקתמ יתלבה הרבחה
 לע הלפנש הבוט אל החידבל ןברוק לפנ םלסמא ןועמשש רעטצהל קר רתונ ונל" :אנשיל יאהב תמייתסמ
 לע עובשה ונדמלש ףלאמה רועישהמ עבונ תוחפ אל לודגה רעצה לבא .וינפב לצנתהלו ,תונוכנ אלה םינזואה
 טפשמה-תיבל וימעפ שיחה ךכיפלו בישמה לש ונוצר תא העיבשה אל וז הרהבה ."םיבשוי ונא וכותב םעה
 לאוסקסומוה וניה יכ עמתשמ הבתכה תרתוכמש ךכ לע הנעשנ ותעיבת .ערה ןושל ןיגב םייוציפל העיבתב
 ללכב רוביצה ברקב וליפשהלו ותוזבל דעונש סג רקשב רבודמ ןכלו הלא ןיעמ תויטנ לכ ול ןיאש העש
.בוטה ומשב העיגפה לשב םרגנש קזנה לע יוצפל ותעיבת ןאכמ .טרפב טרופסה ידהואו

רוערעה אושנ ןידה קספ

,םירערעמה לש םהיתונעט ללש םע אמק תטפושה הדדומתה טרופמה הניד-קספב3.

:אמק תטפושה לש היתועיבק ירקיע הלא .שיתמו זע קבאמ ולהינו ןבא לע ןבא וריתוה אל

םיאטרופסה תייליהקל ךייתשמש ימכ בישמה תא הגיצמ הבתכהשקפס ןיא.א

.םילאוסקסומוהה

תסחייתמ "דבל אל םלסמא" תרתוכה יכ חכוה אל היפל םירערעמה תנעט תייחד.ב

 ךכב ודוה תטפושה ירבדל .ודיצב םולצת אל ףאו אלמה םשה םסרופ אל ירהש ,אקווד בישמל
.טפשמה-תיבב םתודעב תרחא ןועטל וסינ אל ףאו ומסריפש "הרהבה"ב םירערעמה

תויתואב המסרופ איה .היואר תולצנתה התוויה אל הרומאה"הרהבהה"ה.ג

 רסוחל אלא בישמה ינפב תולצנתהל אל דחוי הרקיעו העיבתה אושנ הבתכב קנעה תרתוכ תמועל תונטק
.תילארשיה הרבחה לש תוחיתפה

הלוספה ךרדב קובדל םירערעמה וכישמה ,בישמה תא תוצפלו לצנתהל םוקמב.ד

 ןגומ םוסרפה יכ ,הבתכב רכזואמ וניא עבותה לש אלמה ומש יכ ונעט הב הנגה בתכ ושיגה ךכ .וכלה הב
 ךות ומצע טפשמה תא ולהינ םג ךכ .םוסרפל המרגש איה בישמה תוגהנתה יכוערה ןושל רוסיא קוח יפל
.הרהבההו הבתכה תא םג הנייפיאש תינצחשה םתשיגל ךשמהבותיערו בישמה לש תושיבמ תוריקח ידכ

להק לש דחוימ רזגמל ותעיבת םצמצ אל בישמה יכ םירערעמה תונעט תייחד.ה

."יתרביד תמא" תנעט תייחד ןכו ,ןתוטשפתהב םחלנ אלו ויפלכ תואירקה םע םילשה יכ ,טרופסה יבבוח

ןקחשב רבודמ יכ רוערעה אושנ ןידה-קספב עבקנ םייוציפה רועישל רשאב.ו

 םלוע תא וינפב חותפל דיתעב היושעה הריירק הנב רשא ,ותייווהמ קלח אוה םוסרפהש ינעוצקמ
 .ול המרגנש תישפנה העיגפל ףסונב ,בוטה ומשב העיגפה תא הרמוחב תוארל שי ךכ םושמו םוסרפה
.הליפשמו הטוב ךרדב הנגהה לוהינ ןפוא םג ןובשחב אבוה םייוציפה רועיש תעיבקב

קידצמה ןובלע וניה לאוסקסומוהכ םדא לש ויונכ םאה תיכרעה הלאשל רשא.ז

 סחייל םוקמ ןיא תינלבוס הרבחבש הילע לבוקמ יכ אמק תטפושה העבק ,ותבוטל םייוציפ תקיספ
 וזכש תוחיתפו תונלבוס תדימל העיגה םרט ונתרבחש אלא ,םדא לש תינימה ותייטנל הבילעמ תועמשמ
 ןיאו לאוסקסומוה וניא בישמהש קלוח ןיא ןכ ומכ .רוביצהמ דבכנ קלח יניעב ןובלע הוהמ "ומוה" יונכהו

.קלח וב לוטיל ןיינועמ וניאש קבאמל וררוגלו הזככ וריתכהל הביס

םירערעמה תונעט

:ונינפב םירערעמה לש תוירקיעה םהיתונעט הלא4.

"הרהבה"ב טקננש וקה תא השעמל הכישממה ,םירערעמה לש תירקיעה םתנעט.א

 תויוכזב הרכה שיו תילארשיה הרבחב ךרד תצירפ התרק תונורחאה םינשב יכ הניה ,ל"נה
 .געלו זובל הרטמל ותוא תכפוה הניא בוש לאוסקסומוה םדא לש ותויה תדבועש ךכ ,םילאוסקסומוהה
 םוצע רועישב יוציפ קסופו תוילאוסקסומוהה תעפות תא עיקומ אמק תטפושה לש הניד-קספ תאז תמועל
 רואנ ןותעב רבודמש םג המ .ער םעט לע םייוציפ תקיספל םוקמ ןיא רשאכ ,דבלב תחדובמ תרתוכ לשב
.הביד םושמ ךכב ןיא ןותעה יארוק יניעב ךכיפלו הז םוחתב ויתופקשהל עדומ ויארוק להק רשא ,ילרבילו

וכז אל םירערעמהש ךכל ומרגו ןוידב ופקתשה הבל תייטנו תטפושה תפקשה.ב

 ,םירערעמה תויוכזב ועגפש םייניב תוטלחהבו תוינצקוע תורעהב ,רתיה ןיב ,אטבתה רבדה .ןגוהןוידל
 הנעט איה םירערעמה תנעטש וא טפשמה-תיב יניעב לוח תורזל הסנמ םירערעמה כ"בש תורעה ןוגכ
 טפוש ינפב תשדוחמ העימשל ןוידה תא ריזחהלו ןידה-קספ תא לטבל ,םתעדל ,םוקמ שי ךכיפל .תממוקמ
.רחא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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םצמצ אל בישמהש ךכ לע ,רומאכ וחדנש ,םהיתונעט לע םירזוח םירערעמה.ג

 סחייתה ףאו שרגמב ויפלכ וחטוהש תוהיזה תואירקה םע רבכמ הז םילשהש לע ,דחוימ רזגמל ותעיבת
 תנווכמ הבתכהש חכוה אל יכו "םרות םשא" תנעט ויפלכ תולעהל ןתינש ךכ ,םינוש תונויארב רומוהב ךכל
.רתויב ץופנ םש וניה םלסמא םשה ירהש ,ומצע בישמל אקווד

תויודע תא הצמיא תטפושה יכ םירערעמה םינעוט ,םייוציפה רועיש ןינעל.ד

 וקספנ .תויתמגמו תומזגומ הלא תויודע יכ חיכוהל םירערעמל ריתהל הברסב ןנושלכ ותשאו בישמה
 אל השעמלו תישפנה העיגפהוא ןופלטה קותינ יבגל הנעטה ןוגכ ,רקיע לכ וחכוה אלש תונעט ןיגב םייוציפ
 ,ןכש ,רומאה יוניכה תא ורציש םה םירערעמה אלש הדבועב בשחתהל שי ןכ ומכ .שממ לש םיקזנ וחכוה
 ישרגמב רולקלופהמ קלח וויהש דע תובר םינש ךשמ בישמה תא תוולמה תואירקב רבודמ ,רמאנ רבכש יפכ
 ,ומסרופש תולצנתהבו הרהבהב בשחתהל םוקמ היהןכ ומכ .ןהיבגל שפנ הווש היהנ בישמהו טרופסה
 םייוציפ ,םתפקשה יפל ,ןנד הרקמב וקספנ תאז תמועל .ןותעה לש הכומנה ותצופתבו יוטבה שפוחב
.ןרדיסכ וללה תונעטל סחייתא .לארשיב םילבוקמ םניאש םיישנוע

"ומוה"כ םדא יונכבש ןובלעה :תיכרעה הלאשה

 אמק טפשמה תיב ינפב ןועיטב הלכו ל"נה "הרהבה"ה חסונב לחהםירערעמה םיפפונמ ובש לגדה5.
 רשאכ ,הז עקר לע הלוכ השרפה תא תוארל שי םתנעטל .תוילרבילהו המדיקה לגד וניה ,ונינפבש רוערעבו
 םישנאה הנחמ יפלכ תוחיתפו תונלבוס לכ רסוח םיללוכה םישקונה םיינרמשה םיכרעה יונישל קבאנ םנותע
 ןנד קיתב תיטפשמה הכרעמה תולובג תא ביצהל הזה ןויסנה .לבוקמהמ תונושה תוינימה תויטנה ילעב
 דצמ תרוקב לש תונותיקל איה ףא התכז ךכ לשבו ,תדמולמה תטפושה י"ע ,בר קדצבו ,החדנ הז םוחתב
 לע אלו תקולחמה יהוז אל .תונלבוס רסחו ינרמש הנחמ ותוא לע תינמנכ העיקוהל הסינש םירערעמה כ"ב
 םירערעמה לע .ומשב העיגפה לע םייוציפ לבקל בישמה לש ותוכזב ןוידה תא םייקל היה ךירצ הלא םיספ
 .בישמה לש ובג לע להנתהל לוכי וניא ,םיכרע יונישל ,תוחיתפל ,תונלבוסל והשלכ קבאמ יכ בטיה ןיבהל
 תא עישוהל ידכ ןיא הב ףאש ,ער םעטב וא העורג תוחדבתהב רבודמ רתויה לכל יכ הנעטה יבגל ןידה אוה
 לצונמ רשאכ ךא ,ונמוקמבו וננמזב הבורמ תובישח הל שיש תכרובמ הנוכת אוה רומוה שוח .םירערעמה
.ןיקיזנ תעיבת ינפב תוניסח לכ ךכב ןיא תלוזב עגופו הערל עורג רומוה

אמק ש"מיבב ןוידה לוהינ ןפוא

יפל םנמא .וז היגוסב םירערעמה לש םנועיט לע הומתל אלא יל ןיא6.

התוחפ ןוידב טפושה לש ותוברועמ תדימ ,הבר הדימב ונלצא הצמואש ,תילגנאה הטישה

 חרואב ברעתהל אוה בייח ףאש אלא אוה יאשרש קר אל ןהב תוביסנ תומייק ןכ יפ לע ףא ךא ,איה
 'נ ידאה לודבע20/49 א"עב ןישח .ז.ש טפושה ירבד לש םחוכ ןיידע הפי וז היגוסב .ןוידה ךלהמב יביטקא
:רומאל27 'מעב ,13 'ג ד"פ מ"הויה

 רמאנה תא עומשלו וינפל השענה תא תוארל טפושה לע יכ תסרוגה הטישה ידיסח ונא ןיא"
 הכרעמה לע ונכוד םורממ ףיקשהל הווצמ וניא טפושה .הכרדה םוש אללו הבוגת אלל וינזואב
 .וקספ ןתמ דעומ אוב דע הז סקניפסכ דוס רומשלו ומצע לע הקיתש רוזגל ,וינפל תכרענה
 הדשב תורצקו תוכורא טפושה ול לייטמ היפלש ...הטישה וניניעב הלוספ אסיג ךדיאמ
."ןידה רודס םצע תא וידיל ,השעמל ,לטונו ךירדמ ,חקפמ ,םש שרוד ,ןאכ רקוח ,הכרעמה

 םיאתמה תעדה לוקיש םגו חכה םג ןתינ טפשמ עמושה טפושל..." :יכ ינויצע טפושה יפמ ,וניצמ םג ךכ
 "םולכ אלו קדצה תיישע ןיבו םהיניב ןיאש םיקיפאל רדרדיהל לולע טפשמהש רורבשכ ,ולוהינ לעטלתשהל
.)352 'מעב ,346 )2( זכ ד"פ י"מ 'נ ןוטלס414/71 פ"ע(

 ןידמ לע בשויה טפושה בייח ףאו יאשר ,המילב לע תונעשנה תונעט ןיד-לעב הלעמ רשאכש קפס ןיא
 כ"ב .טפושה לש וידיקפתמ דחא וניה טפשמה טווינ ןכש ,םנוכמ לע םירבד דימעהלו ןוידה ךלהמב ברעתהל
 תורזל הסנמ ותומכש הסונמו קיתו טילקרפש ךכ לע המערתה תטפושהש לע עגפנ ,ךילביל ד"וע ,םירערעמה
,טפשמה-תיב יניעב לוח

פ"עב .ולש וינועיטב אעמק שפשפי יכ ול יואר תטפושל הינורטב אובל םוקמב ךא

ןינעב1221/92 פ"עבו ,)םסרופ אל( י"מ 'נ 'חאו ץראה ןותע תאצוה1843/92

 יבגל תונעט יכ ןייצל רבכ ונל ןמדזה ,םירערעמה תא ךילביל ד"וע גציי םהב ףאש ,)םסרופ אל( סאיקמלא
 תולעומ הלא ןיעמ תונעט ויה םא" יכו ןתולעהל יואר אלש תונעט ןה םוסרפה אושנ לש תקפסמ תוהז רסוח
 םירקמב ומכ ,הז הרקמב וליאו ,םעז תמחב ותוא תפקות התיה תונותעהש ירב ,ןידל דמועה רוביצ שיא י"ע
 ישנאמ תופצל ןתינש העש ,הלאכ רשא הנגה תונעט תאלעהב תלחוב המצע תונותעה ןיא ,גוס ותואמ םירחא
 ןיגב תועיבתב ונודב טפשמה-תיב לע המוש ןכ ומכ .ונניינעל םיפי הלא םירבד ."חור ראש רתיל תונותעה
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 הקול הז אצמיי אלש ,עבותלש ותריקחב תינצחשו הטוב השיג עונמל ידכ ודי לאלש לכ תושעל ערה ןושל
םוסרפ לשב תחא םעפ ,םיימעפ

 יאדו הלא לכ חכונל .טפשמה-תיב ילתכ ןיב השיבמה ותריקח לשב הינש םעפו ומשב עגופה ערה ןושל
 תטפושה יקומינ יכ ףיסוהל שי הלא לכ לע .אמק תטפושה ידילע טפשמה לוהינ ךרדב לוספ לכ אוצמל ןיאש
.םאולמב ונילע םילבוקמ ,הבתכה תרתוכ תנווכמ וילאש ימכ בישמה יוהז ןוגכ ,הלא תויגוסב

םייוציפה רועיש

 יתכפהו יתכפהש לככ ,ןאכ ףא .בישמה תבוטל קספנש םייוציפה רועיש לע הרמ םילבוק םירערעמה7.
 תטפושה השיגדה קדצב .הז רועישב תוברעתה הקידצמה הזיחא תדוקנ תולדל ידיב הלעאל ,םהינועיטב
 לש םוכס יכ עובקל ידכ הבורמ תויחמומב ךרוצ ןיא .םוסרפה םוחתב בישמל היופצה העיגפה תא אמק

 עיפומה טרופס בכוכל םייופצה םיחוורבו םוסרפ יניינעב רבודמ רשאכ עונצ םוכס וניה ח"ש000,150
 הב ןיא ,בישמה יפלכ םיקחשמה שרגמב וז חורב תואירק ועמשנ רבעב םגש הדבועה .הזכש ימוסרפ עצבמב
 ונויסנב תוארל םוקמ היה יכ הנעטב שממ לכ ןיאו םירערעמה לש רומאה םוסרפהמ ץקועה תא לוטילידכ
 כ"ב ןעוט קדצב .םייוציפה רועישמ תיחפהל ידכ וב שיש "םרות םשא" םושמ הלאכש תואירק לע רבגתהל
 הנממ הרימא לכ המסרופ אל ךא ,דבלב םישרגמב האירקה םצעל תוסחייתה התיה רבעב יכ בישמה
 ןינעב הקימעמו תיניצר הבתכ שארב ומש ססונתה ןאכש העש ,לאוסקסומוה וניה בישמה יכ עמתשמ
.הדאיפמילואה

 ,קזנ םויק חיכוהלשרדנ וניא ערה ןושל ןיגב עבותה יכ ןייצלו רוזחל שי ,קזנה תחכוה ןינעל עגונה לכב
ערה ןושל רוסיא קוחל1 ףיעסב תויוצמה תואצותל איבהל םילולע ורמאנש םירבדה יכ חכויש ךכב יד אלא
 ויפלש ומצע קוחה ןושל לע םג תססובמ וז הנקסמ .)558 ,555 )5(ומ ד"פ גומלא 'נ ילאכימ334/89 א"ע(
 ףיעסב תויונמה תואצותל לעופב םרג םוסרפהש אלו רמאנ "לולע"- "...לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"
.קוחל1

.קזנ לש ומויק חכוה ףא חכוה הז הרקמב םלואו

 ליעל םירבד ודחוי רבכ ,יוציפה רועיש תא עובקל טפשמה-תיב אובב תובישח הל שיש ,תולצנתהה ןינעל
.ךכ לע ףיסוהל ןיאו "הרהבה"ה לש קפקופמה הביטל עגונה לכב

 םייוציפל אלו םלוהו ריבס יוציפל הכזי הז גוסמ םוסרפמ עגפנ ומשש ימש ךכל העשה העיגה יכ קפס ןיא
 תטפושה לש הניד-קספ לע ובהי בישמה ךילשה וז היגוסב .רבעב קוספל טפשמה-יתב וגהנש יפכ םיילמס
 .א.ת( "רבד" ןותעה יפלכ לארה רסיא לש ותבוטל ח"ש000,300 לש הבוגב יוציפ הקספש הטוריס

 ,הברהב םיתוחפ םימוכס וקספנ םהב םירחא ןיד יקספל הנפמ םירערעמה כ"ב דועב ,)םסרופ אל-1561/91
 .א.ת ,דבלב ח"ש000,10 לש רועישב םייוציפ וקספנ וב ל"נה גומלא 'נ ילאכימ334/89 א"ע ןוגכ

 ד"וע478/93 .א.תב ובוק תטפושה לש הניד קספ הארו( םירחאו )םסרופ אל( לארה 'נ ץיבואיש5374/94
 .)ח"ש000,150 לש ךס לע וקספנש םייוציפה רועיש דמעוה וב ףאו ,14.1.97 םויב ןתינש תנ'ג 'נ רגנטש
 הרקמה תוביסנב אמק טפשמה-תיב י"ע עבקנש םוכסה יכ ,וללה ןידה-יקספ לכ תניחב רחאל םג ,איה יתעד
.וב ברעתהל םוקמ ןיאו דודמו לוקש ,יואר םוכס וניה

 םייוציפ תקיספ לש הרקמב ומויקל הנכסה תאו יוטיבה שפוח לש ותובישח תא םישיגדמ ףא םירערעמה
 םדא לש ותוכז יכ קפס ןיא אסיג ךדיאמ .ןותע לש תילכלכ תוטטומתהל איבהל םילולעה םיהובג םירועישב
 תלאש .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב ונלצא הרכוהש הלעמב הנושאר דוסי תוכז הניה בוטה ומשל
 תובר הילע בותכל ןתינש רתויב הדבכנ היגוס איה יוטיבה שפוח ןיבל בוט םשל תוכזה ןיב יוארה ןוזיאה
 )3(זמ ד"פ אריפש 'נ ירנבא214/89 א"ע האר( הברה םימעפ תיטפשמה תורפסהו הקיספה תא הקיסעה רבכו

 היגוסב רקח קימעהל חרכה ןיא ןנד הרקמהךרוצל .)םסרופ אל- י"מ 'נ הבלא ודיע ברה2831/95 פ"ע ;840
תוכורכה תומלידהו היכבנ לכל לולצלו וז הדבכנ

 יוטיבה שפוח תא עקעקל ידכ וב ןיא בישמה תבוטל וקספנש םייוציפה רועיש יכ קפס ןיא הז הרקמב .הב
 ןיעמ הבושח דוסי תוכז הניה םדא לש בוטה ומש יכ תרושקתה ישנאל םג ריהבהל ידכ וב שי ינש דצמו הזמ
.םעט תרסחו העורג החידב םלועל איבהל ידכ םג ולו ,שאר תולקב הב עוגפלו הב לזלזל ןתינ אלש התומכ

,אמק תטפושה י"ע ורכזואש ןידה-יקספל הז ןינעב תונפהלו רוזחל אלא יל ןיא

תא ןיול בד טפושה שיגדמ וב ,489 )2( המ ד"פ ירנבא 'נ ףונ802/87 א"ע ןוגכ

 :טפשמה-תיב י"ע םייוציפה תקיספבש הלופכה המגמה תא ןייצמו ערה ןושל תלווע לש התרמוח
 אלל ועגפש ךכב ,הלווע ויפלכ התשענש ךכב םיריכמ יכ תעדל לכויש י"ע ןה ,עגפנל קופיס ןתיל ,תישאר"
 תדימב וברקלו ובצמ תא והשמב רפשל לכוי ול םלושישכ יוציפה םוכסש ךכ י"ע ןהו ,בוטה ומשב הקדצה
 םייוציפה...תינש .הלוועה תושחרתה םדוק וב ןותנ היהש בצמל ,ךכל םורתל לוכי ףסכש המכ דע רשפאה
 ןיב ,םדא לש בוטה ומש יכ ותעדותל ורידחיו להקה תא וכנחיש ידכ םג ודעונ ערה ןושל תלווע ןיגב םיעבקנה
 'נ שולק2411/84 .א.תב ןמזורטש טפושה ירבד וא ,"..רקפה וניא ,רוביצ שיא םא ןיבו ,יטרפ שיא אוה םא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 בוט םש ןיגב יוציפ"ש ךכ לעו םדא לש בוטה ומשב יוצמה רקיה סכנה רבדב468 'ב א"נשת מ"ספ תונג ר"ד
."אניידד הנדמוא רדגב אוה

םוכיס

םירערעמה בויח ךות תוחדיהל רוערעה ןיד יכ איה יתנקסמ- רבד ףוס8.

הדמצה ישרפה תפסותב ח"ש000,10 ךסב ונתאכרעב ד"וע ט"כשו תואצוה בישמל םלשל

.לעופב םולשתה דעו םויהמ קוחכ תיבירו

טפוש ,סורג עשוהי

.םיכסמ ינא  :המלש ןב 'י טפושה

טפוש ,המלש ןב 'י

.המיכסמ ינא :ןייטשניבור 'מ תטפושה

5129371

תטפוש ,ןייטשניבור 'מ54678313

31387645 סורג .י - 59/5411
תוברעה .סורג טפושה לש וניד קספברומאכ רוערעה תא תוחדל טלחוה ךכיפל

.תורומאה תואצוהה ןובשח לע השומימ םשל בישמהכ"בל רסמית קיתב הדקפוהש תיאקנבה

.םידדצה רדעהב30/03/97 םויה ןתינ

חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה- ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה
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