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ןורש רהבל תור תטפושה

 ,ןוני הנח תטפושה 'בכ ,ביבא לתב םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ לע רוערע ונינפב

 תוינקחש ,תובישמה ידי לע השגוהש העיבתב ,70.21.03 םוימ ,60/13293 .א.ת-ב

וא "הצובקה" :ןלהל( "ןורשה תמר הדנא" תצובקב םידיקפת תולעבו לסרודכ

 המסרופש הבתכב ,ערה ןושל תאצוה לש הליעב ,םירערעמה דגנ )"תובישמה"

."ריעה" ןותיעב הצובקה תודוא
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אמק טפשמ תיב לש וניד קספו תודבועה

 םויב ,)"תבתכה" :ןלהל(3 תרערעמה ידי לע ונייאור6-ו5 ,4 תובישמה.1

 :ןלהל(60.30.30 םויב "ריעה" ןותיעב המסרפתהש הבתכ תארקל,40.20.52

 .)"הבתכה"

 לע תבחרומ הבתכב רבודמ יכ4-6 תובישמה ינפב תבתכה הנייצ ,ןויארה םרטב

 יכ הריבסה וב ,ינורטקלא ראוד60.20.22 םויב ןהל החלשו ,ץראב ישנה טרופסה

 ולוכ ןותיעה תשיג רשאכ ,"ימואלניבה השאה םוי" לגרל ןותיעב םסרופת הבתכה

 תוגהנתה תומרונ ץמאל ךרוצ השיגרמ אל רבכש וז ,'השדח'ה תוישנ"ב קוסעל איה

 רוקרז הנפתש תדחוימ טרופס תבתכ ךורעל הרטמה יכ הנייצו ,"חילצהל ידכ תוירבג

 .'םיעלקה ירוחאמ' לע תצק"עומשל ךכ םשל השקיבו ,תוישנו טרופס לש בולישל

 ...תימינפה תורחתה ךיא ...תישנ תוירדילוס שי םאה ?השבלהה רדחב הרוק המ

 ,לבוקמה ןבומב 'תוישנ' תויהל בחרמה תא ןמצעל תונתונ תויאטרופס םישנ םאה

-םירבגל ןויווישה תא חיכוהל ןוצרהו ,טרופסב ןהלש קוסיעה ללגב אמש וא

."?הצובקה ךותבש םיסחיב 'תוירבג' תויוגהנתה תוצמאמ ןה םיאטרופס

 ןותיע לש טרופסה ףסומב הבתכה המסרופ ,תבתכה םע ןויארה תובקעב ,רומאכ

 ידי לע אלו( םיכרועהמ דחא ידי לע הנתינ רשא ,תישארה התרתוכ רשאכ ,"ריעה"

 תויגרואה לע תמאה לכ":בתכנ הנשמה תרתוכבו ,"תחא לע תחא" :התייה )תבתכה

 ןהכ ןורילו זועמ רמת ,ץרווש תינרוא .ןורשה תמר הדנא לש השבלהה רדחב

:הבתכה ףוגב הנושארה הקספב בתכנ ךכו."םיסותימ המכ תוצפנמ

 ןה' ,'?םישנ לסרודכב תויבסל הברה ךכ לכ שי המל' ,'?ימ םע תבכוש ימ זא'"

 לש הנבשיל תחא םינטק םיקילפ תונתונ ןה' ,'?דחי רוזחמ תולבקמ תמאב

 החיש יאשונכ ...םירבג ידי לע ועצוה וללה תוטובה תולאשה- '?היינשה

 שוגפל יכרדב יתייה םנמא ינא .ןורשה תמר הדנא תוינקחש םע םיילאצינטופ

 לבא ...תוליבומ תויאטרופסו ...לארשי תרחבנ תוינקחש ...תומכח םישנ שולש

 ."המורדו הרוגחה רוזאמתולאש רקיעב ורקדזה ןמש תא ועמשש םירבגל



ישנ לסרודכ םודיקל ןורשה תמר ן.כ.ל תתומע 'נ מ"עב ןקוש תשר80/1221 )א"ת( אע

3

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400060\1221-08.doc

-2 הבישמ ,הצובקה תא הליעפמה טרופסה תתומע-1 הבישמ( תובישמה.2

 ונעט )הצובקב תוינקחש-6-4 תובישמו הצובקה ר"וי-3 הבישמ ,הצובקה תנמאמ

 ערה ןושל תאצוה הווהמו ןתוא הליפשה הבתכה יכ ,אמק טפשמ תיב ינפב

 .)"קוחה" :ןלהל(5691-ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוחל1 ףיעסב התועמשמכ

 ךות ןותיעה ןתוא ליפשה ,סיסבו רחש לכ ירסח המיז ירואית תביתכ ךות ,ןתנעטל

 ורמאנ אל ללכש םירבד הבתכב ומסרופ ,ןתנעטל דוע .םיארוקה יניע ךושמל הנווכ

 .הבתכה תורתוכב םירכזומה םיאשונב ולאשנ אל ללכ יכו ,רקש ירבד םהו ןדי לע

 םיאימחמה תמא ירבד םה הבתכב ומסרופש םירבדה יכ ,םירערעמה ונעט דגנמ

 .והשלכ יפסכ דספהל ןהל םורגל ידכ םהב ןיאו םיליפשמ םה ןיא ,תובישמל

 )תבתכהו תובישמה( וינפב ודיעהש םידעה תא עמשש רחאל ,אמק טפשמ תיב.3

 ויה אל ומסרופש םירבדה יכ ,עבק ,םידדצה ינועיט עמשו תויארה רמוח לכב ןייעו

 תרתוכב ןייעש ריבס ארוק לכ יכו ,השבלהה רדחב תויגרוא ויה אל ןכש ,תמא ירבד

 תנייצמה תישארה תרתוכבו ,"השבלהה רדחב תויגרואה לע תמאה לכ" לע הנשמה

- תויהת תאלעהב אלו תועיבקב רבודמ רשאכו ,"תחא לע תחא" תולודג תויתואב

 תומייקמו ,תויבסל ,ןקלח וא ןלוכ ,הצובקב תוינקחשהש קיסהל היה לוכי טלחהב

 לש ןמויק יבגל טוריפ ןיא הבתכה ףוגבש ףא לע , תאז לכ .השבלהה רדחב תויגרוא

 תרתוכב ידו ,שרופמ ינימ ךפונ ןתינ הבתכל יכ עבקו ףיסוה טפשמה תיב .תויגרוא

 םנשי" :הבתכהמ םיטוטיצל הנפהו ףיסוהו ,ערהןושלו הצמשה תווהל ידכ

 תויבסל הברה ךכ לכ שי המל' ,'?ימ םע תבכוש ימ זא' ומכ םיחתופ םיטפשמ

 םירבגל' ,'?היינשה לש הנבשיל תחא םינטק םיקילפ תונתונ ןה' ,'?םישנ לסרודכב

."'המורדו הרוגחה רוזאמ תולאש רקיעב ורקדזה ןמש תא ועמשש

 ענכתשה יכ טפשמה תיב עבק ,הקיספה לש ףיקמו קימעמחותינ ךותו ,תאז רואל

 תוסוח ןניא תורערעמה יכו ,קוחל1 ףיעסב ותועמשמכ ערה ןושל תאצוהב רבודמש

.קוחל51-ו41 םיפיעסב תועובקה "בל םות" וא "םוסרפב תמא" תנגה לש ןליצב

 ,הלפשה ידכ הלוע תובישמה ןיב םיינימ םירשק לש סוחיי..." יכ עבק טפשמה תיב

 ימכו םישנה לסרודכ םוחתב לארשיב תוליבומה םישנכ ןדמעמ יוזיבו ןובלע

 תאז לכו ,"הנידמל ץוחמ ףא הז טרופס ףנעב רתויב םידבוכמ םיגשהל ואיבהש

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 הלוע תינימה תועמשמה רשאכו ,הבתכה תרתוכב םירמאנ םירבדה רשאכ דחוימב

 .רוריבב

 תובישמה רואית יכ טפשמה תיב עבק ,"תחא לע תחא" יוטיבב שומישל רשאב

 דגנכ םדא לע רחא וא הזכ ינימ גוויס ףוכל ןיא ןכש ,הלפשהו יוזיב הווהמ תויבסלכ

 וניאש ימ יפלכ יוניכה" ןכש הבתכה םוסרפמ קזנ ןהל םרגנ יכו ,וטופישו ונוצר

 הכזמה בוטה ומשב העיגפ הווהמ ,ונוצרל דוגינב ,תמייוסמ תינימ הליהק לע הנמנ

 ."יוציפב

 תובישמה תא תוצפל שי יכ טפשמה תיב עבק ,קוחל )ב(א7 ףיעסל םאתהבו ,ךכ לשב

000,05 ךסב יוציפ קספו ,םיברה יניעב ןתלפשהו ןייוזיב לעו בוטה ןמשב העיגפה לע

 ,000,03₪ ךסב ד"וע ט"כש תפסותב ,000,003₪ כ"הסבו ,תובישמהמ תחא לכל ₪

 .מ"עמ ףוריצבו

רוערעב םידדצה תונעט

 הבתכה תרתוכל ןתנש תונשרפב טפשמ תיב הגש ,םירערעמה תנעטל.4

 שפוח תונורקע םע דחא הנקב הלוע הניא הרימחמה ותונשרפו ,הנשמה תרתוכלו

 רבודמ יכ רורב םוסרפה תאו תרתוכה תא ארוקה ריבסה םדאל ,םתנעטל .יוטיבה

 .םיסותימ ץופינבו םירבג יפמ ועמשנש תוינרמש תוסיפת תכרפהב קסועה םוסרפב

 רוגש יוטיבל הזארפרפ הניה "תחא לע תחא" הבתכה תרתוכ יכ םינעוט םה דוע

 הגש טפשמה תיב יכו- "man on mam" וא "דחא לע דחא"- לסרודכה םלועב

 שומיש ושע4-6 תובישמה םג יכ הדבועה ןמ םלעתהשכו ,וז תונשרפ לביק אלשכ

 ןויארל לבוקמ רואיתל ןושל לפככ שרפתהל הלוכי תרתוכהש ונעט ןכ .הז יוטיבב

 ןחב אל ללכ טפשמה תיב יכו ,"דחא לע דחא" ןויאר ,ןייאורמל ןייארמ ןיב ישיא

 הניא איה םג יכ םירערעמה םינעוט ,הנשמה תרתוכל רשאב .וז תירשפא תונשרפ

 ללכבו ,םיסותימ ץפנל היופצ הבתכה יכ שרופמב תנייצמ איה ןכש ,ערה ןושל הווהמ

 .תויגרוא םויק לע סותימה ץופינ הז

 ףוגב ורמאנש םירבד םאה ןחב רשאכ אמק טפשמ תיב הגש םירערעמה תנעטל

 ,רומאכ הליע ןתעיבת בתכב ולילכה אל תובישמה ןכש ,ערה ןושל םיווהמ הבתכה

 רשאכ טפשמה תיב הגש יכו ,הנשמה תרתוכו הבתכה תורתוכ ןיגב קר ועבת אלא
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 שי יכ ונעט אלללכ תובישמה ןכש ,ןנימ תונבל תינימ הפדעה סוחיי ןיגב תובח עבק

.ערה ןושל םושמ ךכב

 קוחב תועובקה תונגהה תא םהמ ללש טפשמה תיב יכ םינעוטו םירערעמה םיפיסומ

 תמא תנגה םהל תדמוע ,םתנעטל .ויתועיבק קמינש ילבמו שרדנכ ןתוא ןחבש ילבמ

  ,העודי העפות םה וראותש יפכ םיסותימה ןכש ,קוחל41 ףיעס חכמ םוסרפב

 םינעוט ןכ .הנשמה תרתוכב רמאנש יפכ ,םיסותימה תאתצפנמ ןכא הבתכהו

 םינעוט הז רשקהב .קוחל51 ףיעס יפל בלה םות תנגה םהל תדמוע יכ ,םירערעמה

 תמכסהב אלש טלקוה ןויארה יכ עבק רשאכ טפשמה תיב הגש יכ םירערעמה

 הנוכנ הניא םג איהו ,ןדי לע התלעוה אל ללכ רומאכש הנעט ,6-4 תובישמה

 ןיב הנחבא השע אל טפשמה תיב .האלמ המכסהב טלקוה ןויארה ןכש ,תיתדבוע

 ,ןויארה רחאל תונייאורמה תחאל תבתכה ןיב הכרענש ןופלט תחיש ןיבל ןויארה

 ןתינ אל יכ םירערעמה םינעוט ,ךכיפל .טילקהל רוסיא לכ םייק אל היבגל רשאו

 אלש טלקוה ןויארה יכ ,היוגשה ,העיבקה לע ססבתהב בלה םות תנגה תא לולשל

 חכוה ,םירערעמה תנעטלש םג המ ,ןידכ הטלקוהש החיש לשב וא המכסהב

 .ןודזב ולעפ אל יכ חכוהו ,םבל םות תיביטיזופ

 םייוציפה תא קספ רשאכ טפשמה תיב הגש יכ םירערעמה םינעוט ,ףוסבל

 הגש ןכו ,תובישמה ןמ תחא לכל ,קזנ תחכוה אלל ,קוחב םיעובקה םיילאמיסקמה

 .םייוציפה תקיספ תעב קוחל )3(91 ףיעסבש הלקהבבשחתה אל רשאכ

 הנשמה תרתוכלו הבתכה תרתוכל טפשמה תיב תונשרפ ,תובישמה תנעטל.5

 ארוקהש תויונשרפ ןניא םירערעמה םינעוט ןהל תויפולחה תויונשרפהו ,הנוכנ

 םג ,ןתנעטל .ולבקל ןיאש םמתימ ןויסינב רבודמו ,תורתוכל ןתונ היה ריבסה

 הבתכה תרתוכמ הלועה תינימה היצטונוקה תא ןיטולחל םיללוש םניא םירערעמה

 ."תחא לע תחא"

 רבדב הנשמה תרתוכ לש אפיסהמ םלעתה אל טפשמה תיב יכ ,תובישמה תונעוט דוע

 שיפכהל ידכ הב שי תיתדבוע העיבקכ הנשמה תרתוכ תגצה יכו ,םיסותימה ץופינ

 הדבוע ,תויגרוא ןיינעב רבד ןייוצ אל הבתכה ףוגבש םג המ ,תובישמה תא ליפשהלו

 תנעטל .יביטקובורפ ןפואב הבתכנש יפכ הנשמה תרתוכ הבתכנ עודמ הייהת הלעמה
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 ןמש ןובשח לע ףסכ חיוורהלו םיארוקה תא ךושמל הדעונ הנשמה תרתוכ ,תובישמה

 .תובישמה לש בוטה

 תא ןתנש ךרועה- יטנוולר דע איבהלמ וענמנ םירערעמה יכ ,תובישמה תונעוט דוע

 ירוחאמ דמועה לע רוא ךופשל ידכ ותודעב היה יכ רורב רשאכ ,הבתכה תרתוכ

.םתערל תלעופ וז תוענמיהו ,תורתוכה

 .קוחב תועובקה תונגהה םירערעמל תודמוע אל יכ תובישמה תונעוט דוע

 ידי לע וקספנש םייוציפה תקיספ הבוגב ברעתהל ןיא יכ תובישמה תונעוט ,ףוסבל

 םוקמ היה אל הרקמ לכב יכ םירערעמה תונעט ,ןתנעטל דוע .אמק טפשמ תיב

 הנושארל הנעטנש ,הרוסא תיזח תבחרה הווהמ3-1 תובישמל יוציפ קינעהל

 םושמ הנשמה תרתוכב שי ןכש ,התוחדל שי ןיינע לש ופוגל םג יכו ,רוערעה תרגסמב

 דמועה יטפשמה ףוגה איהש ,1 הבישמל םאתהבו ,הצובקל ער םש תאצוהו השפכה

 .הירוחאמ

ןויד

 ינועיטבו אמק טפשמ תיב לש ןידה קספב ,הבתכה תרתוכב ונייעש רחאל.6

 יכ אמק טפשמ תיב לש ויתועיבקב ברעתהל םוקמ ןיאש םירובס ונא ,םידדצה

 שי יכ םא ,קוחבש תונגהה תודמוע אל םירערעמל יכו ערה ןושל תאצוהב רבודמ

.ןלהל טרופיש יפכ ,תובישמהמ קלחל קספנש יוציפה הבוגב ברעתהל םוקמ

ערה ןושל

:עבוק ערה ןושל קוחל1 ףיעס.7

-לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"

געלל ואזובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדאליפשהל )1(

 ;םדצמ

 ;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל )2(
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 ,וקסעב ,תרחא הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל )3(

 ;ועוצקמב וא ודי חלשמב

 תינימה ותייטנ ,ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל )4(

.).ש.ל.ר- ילש תושגדה( ";ותולבגומ וא

 תחאב עגפנה תא תוזבל וא ליפשהל ,עוגפללולעה רבד לכ הניה "ערה ןושל" ,ונייהד

 םדאה לש יביטקייבוא ןחבמל םאתהב ןחבנ רבדה רשאכ ,ףיעסב תויונמה םיכרדה

 ןבומל םאתהב ,םילימל סחימ ריבס ארוקש תועמשמה יפ לע ונניינעבו ,ריבסה

 ,ינצעה 'נ ןיקרמות68/047 א"ע( ןהמ תעמתשמה ןושלהו םילימה לש ליגרהו יעבטה

 ,למשח תרבח 'נ מ"עב ץראה ןותיע תאצוה47/327 א"ע ;733 'מעב ,333)2(גמ ד"פ

ערה ןושל יניד רהנש 'א ;813 ,003 'מעב ,)"למשח תרבח ד"ספ :ןלהל(182)2(אל ד"פ

901 'מעב ,)"רהנש" :ןלהל( )ז"נשת( - 111, 121 -  יד ,קוחל1 ףיעס יפל ,דועו תאז .)221

 יביטקייבואה ןחבמל םאתהבו,תוזבל ואליפשהל ,עוגפללולע םוסרפה יכ חיכוהל

,למשח תרבח ד"ספ( לעופב וזיב וא וליפשה ,ועגפ יכ החכוהב ךרוצ ןיאו ,רומאכ

.)121 'מעב ,רהנש ;392 'מעב

 הבתכה תרתוכ יכ ותעיבקב אמק טפשמ תיב קדצ יכ הרובס ינא תאז רואל.8

 רבודמ יכ אצמ אמק טפשמ תיב .קוחל1 ףיעס יפל ערה ןושל תווהמ הנשמה תרתוכו

 תויודעה תא עמשש רחאל ,ודי לע ועבקנש םייתדבוע םיאצממ ךמס לע ערה ןושלב

:ןמקלדכעבקו ,תויארה לכב ןייעו

 ,ןהיתוחפשמ יניעב ,רוביצה יניעב תוזובמו תולפשומ ושח ןאכד תעבותה"

 סוחיי ,ןכאו ,תוילאיצנטופ תויאטרופסו תוגלוק ,טרופסה םוחתב ןהיריקומ

 רדחב תויגרוא תרגסמב ןניבל לסרודכ תוינקחש ןיבםיינימ םירשק לש

 ,הלפשה ידכ הלוע ,יביטרופסה ךילהתה םע בלושמבו ידכ ךות השבלהה

 ימכ םישנה לסרודכ םוחתב לארשיב תוליבומה םישנכןדמעמ יוזיבו ןובלע

 "הנידמל ץוחמ ףא הז טרופס ףנעב רתויב םידבוכמ םיגשיהל ואיבהש

 .).ש.ל.ר- ילש תושגדה(

 רשא ,קוחל1 ףיעס יאנת תומייקתה ססבל ידכ ןהב שי הלא תויתדבוע תועיבק

 .וירדגל סנכיהל ידכ יוזיבו הלפשהל םורגללולע םוסרפה יכ החכוהב יד רומאכ

 הניחבהמ ,תולפשומ ושח תובישמה יכ עבק קר אל אמק טפשמ תיב ,שגדויו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20740/86&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20740/86&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20723/74&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20723/74&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=????%20????%20???
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 םיינימה םירשקה סוחיי םצע ,תיביטקייבוא הניחבמ יכ עבק אלא ,תיביטקייבוסה

 .יוזיבו הלפשה רצוי הבתכה תורתוכב השענש יפכ

 ןהב ברעתהל רוערעה תאכרע לש הכרד ןיא תויתדבוע תועיבקב רבודמש עגרמ

 תויודעה תא העמש רשא ,תינוידה האכרעה ידי לע ועבקנ רשא תונמיהמ יאצממבו

 תוברעתה .םידעה לש םתונמיהממ תיעצמא יתלבו הרישי תומשרתה המשרתהו

 הצמואש תיתדבועה הסרגה םהב ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב קר השעת הז גוסמ

 איהש וא ,תעדה לע תלבקתמ הניא ,תיתוהמ תועטב הקול תינוידה האכרעה ידי לע

.הז הרקמב םירבדה ינפ םה ךכ אל .הינפב וגצוהש תויארמ תומלעתה לש האצות

 םסרופ( סנייא 'נ לגיפש60/9858 א"ע-ב רגיצנד טפושה 'בכ ירבד הז ןיינעל םיפי

41 ,ובנב . 80.50(: 

 תועיבקרוערעה תאכרע לטבת לקנב אל יכ איה העודיו תשרשומ הכלה"

 האכרעה ינפב וגצוהש רחאל ,תינוידה האכרעה העבק ןתואש תויתדבוע

 לש םתונמיהמ תא הכירעהש רחאלו תויודע הינפב ועמשנו תויאר תינוידה

 ללוכה תויארה גראמ לע ססבתהב ,םייתדבועה םיאצממ העבקו םידעה

 תינוידה האכרעב ועבקנש םייתדבוע םיאצממב תוברעתה .הינפב גצוהש

 לש התערכהב לפנ םהב םירקמ ןוגכ ,םיינוציקו םיגירח םירקמבקר השעת

 העבקש םיאצממהשכ וא ,ןיינע לש ושרושל דרויה םגפ תינוידה האכרעה

."...םהינפ לע םיססובמ םניא וז האכרע

 יפכ ,בילעמו עגופ ,הטוב ןפואב וחסונ ,ליעל וטטוצש יפכ ,הבתכה תורתוכ.9

 קפס ןיא .םירבדה לע רוזחל םוקמ ןיאו אמק טפשמ תיב ידי לע הבחרהב טרופש

 .ערה ןושל תווהמ הנשמה תרתוכו הבתכה תרתוכ לש הנוכנה תונשרפה יכ יניעב

 הבר תובישח שי ,הבתכה תורתוכב יוצמ ערה ןושל הז הרקמבש הדבועל יכ ,ןיוצי

  ,תורתוכ לש ןחוכב הריכה הקיספה םג רשאכ ,יוציפה הבוגו תוירחאה תעיבק ןיינעל

  ,תורתוכה תא קר אלא הבתכה ןכות תא ארוק וניא םיתעל ריבסה ארוקהש ךכבו

 תרבח77/9 נ"ד האר( .ונורכזב תרכנש םשורה אוה- תרתוכהמ ולצא רצונה םשורהו

89/3565 א"ע ;733)3(בל ד"פ ,מ"עב ץראה ןותיע תאצוה 'נ מ"עב לארשיל למשח

 .)568)5(הנ ד"פ ,ץולח הניד 'נ סולפ וילימא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%208589/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%209/77&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%209/77&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%205653/98&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%205653/98&Pvol=??
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 שרפל םוקמ היה יכ םירערעמה תנעט תא לבקל ןיא  ,תישארה תרתוכה יבגל.01

 לע דחא" לש גשומ םייק וב ,טרופסה םוחת לש דחוימה רשקהב תורתוכה תא

 היה םא םג .ערה ןושלב רבודמ אל יכ הנקסמל ליבוהל ידכ וב היהש רבד ,"דחא

 ,וז הנעט לבקל ןיא יכ ,שגדויו- תישארה תרתוכה תונשרפ לע עיפשהל ידכ וז הנעטב

 תא ןיבמ חרכהב היה אל  ,טרופס ייוטיבב יוצמ חרכהב אלש ,ריבסה ארוקה ןכש

 תישארה תרתוכה רשאכ דחוימבו ,טרופסה םוחתמ תונשרפל םאתהב תרתוכה

 עיפשהל ידכ ךכב ןיאש ירה- תויגרוא םויקל  תסחייתמה הנשמה תרתוכל הרושק

 לקשמ ןתמ דציכה ?טרופסה םוחתלו "תויגרוא"ל המ .הנשמה תרתוכ תונשרפ לע

 יוטיבה תונשרפ לע עיפשהל הלוכי טרופסה םוחתב הבתכב רבודמ יכ הדבועל

!?"תויגרוא"

 לצא ררועמ הצובקה תוינקחשל תויגרוא םויק סוחיי ,הנשמה תרתוכל רשאב.11

 .תוזבלו ליפשהל ידכ וב שיו ,וז ןיעמ תוגהנתה לע תרוקיבו הדילס ריבסה ארוקה

 הבתכה תרגסמב"ש רמאנ הב ,הנשמה תרתוכ לש אפיסה יכ םירערעמה תנעט

 לכ הלןיא- תרתוכב רומאהמ ץקועה תא איצוהל ידכ הב שי ,"םיסותימ וצפוני

 ,הנשמה תרתוכב רומאל תוסחייתה לכ ןיא הבתכה ףוגבש הדבועה רואל ,סיסב

 תרגסמב וצפונ אלו ושחכוה אלש םירבד ,השבלהה רדחב תויגרוא םויק לע תזמרמה

 יכ ןויצה ונייה- הנשמה תרתוכ לש אשירל רושקה לכב  ,תאזמ הרתי .המצע הבתכה

.תמא םניא םירבדה יכ חכוה- תויגרוא תומייקתמ השבלהה רדחב

 הברה ןנשי םישנ-לסרודכב יכ סותימלו תוינקחשה תוינימל תיללכ תוסחייתה

 ריבסה ארוקה לצא הלעמה ,הבתכה תרתוכב רומאה תא "תצפנמ" הניא תויבסל

 .הטעמה ןושלב תאזו ,תויגרוא םויק רבדב ,הזימרו הרורב תינימ היצטונוק

855)3(חנ ד"פ ,'ץיבוקיצרה 'נ מ"עב ןקוש תשר20/4354 א"ע-ב ןיא ,הז רשקהב

 יפכ יכ םתנעט תא לבקל ןיאו ,םירערעמל ליעוהל ידכ )"'ץיבוקיצרה ד"ספ" :ןלהל(

 ךפה )'ץיבוקיצרה ינול( עבותהש ןימאמ אל ריבסה ארוקה'ץיבוקיצרה ד"ספבש

 .תויגרוא לש ןמויק תובישמל סחיימ וניא ארוקה ונלש הרקמב םג ךכ,רבכעל תמאב

 אושנ הבתכב ןותיעה ידי לע השענש שומישה .םירקמה ןיב האוושהל םוקמ ןיא

 השעש המוד שומישל הבוגתב השענ ,רבכעל יומיד בישמל וסחיי םש ,ד"הספ

 תובתכה תרשרשב לחהש הז אוהו רחאמ .ןותעב םסרפש הבתכב ומצע 'ץיבוקצרה

 .ומצע לע ןילהל אלא ול ןיא יכ טפשמה תיב עבק ,"רבכע" ביטומה תא ומצעב עבטו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%204534/02&Pvol=??
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 ןויארה ךלהמב תחא הלימב ולו תויגרואל וסחייתה אל תובישמה .ונניינעב ךכ ןיא

 תינויצסנסו הבוהצ "תרתוכ רוציל" הרטמב ןותיעה לש ונוימד ירפ היה רבדה .ןמע

 .ארוקה לש וניע תא ךושמתש

 ףיסוא תורתוכה תא ונתנ רשאכ םירערעמה תנווכו תורתוכה תונשרפ ןיינעל.21

:ןמקלדכ ריעאו

 הווסמב ,תומימתב הרואכל ,ןייארתהל ונמזוה6-4 תובישמש הדבועה םצע.31

 ,השיאה םוי תארקל ,ןהלש תונושה תויודדומתהה לע טרופסב םישנה לע הבתכ לש

 התרתוכ וזש הבתכ תאצוי תאז םוקמבש ךות ,ןהילא חלשנש ליימב טרופש יפכ

 יד- ילילש רואב תובישמה תא ריאהלו עוגפל ,היצסנס רוציל ןוצרה לע תדמלמ

 הב שיו ,תיביטקובורפו "הבוהצ" תרתוכב רבודמש  עובקל ידכ תורתוכה ןושלב

 .ער םש תאצוה םושמ

 יאדווב .הבתכה תרתוכ תא בתכש ימ- יתוהמ דע ואיבה אל םירערעמה.41

 הב שי הז דע תאבה יא .תורתוכה ירוחאמ דמועה לע רוא ךופשל ידכ ותודעב היהש

 .תעדה תא חינמ רבסה לכ ךכל ונתנ אלש םג המ .םירערעמה דגנכ לועפל ידכ

 ןעטנ העיבתה בתכבש ילבמ ,הבתכה ןכותל סחייתה טפשמה תיב םא םג.51

 ללכ ערוג וניא רבדהש ירה ,ערה ןושל םושמ שי הבתכה ןכותב םגש שרופמב

 םג המ ,ערה ןושל תאצוהב רבודמ יכ עובקל ידכ תורתוכב רומאב ידש העיבקהמ

.המכ יפ הקזח ריבסה ארוקה לע תורתוכה תעפשה ,ליעל ןייוצש יפכש

 .ןתועמשמו תורתוכה תא ןוחבל תנמ לע הדעונ הבתכל הינפהה ,ןכ לע רתי

 ריבסה ארוקה תניחבמ ךכב ידו ,המודכו תויגרוא םויק "הדבוע"כ וביצה םירערעמה

 םייק אל ללכ ,הז סותימ ץופינ .תיסיסבה החנהה תאז ,ונייהד .ןמויק חינהל ידכ

 .ךכמ עמתשמה לכ לע ,הבתכה תרגסמב

תונגה

 תודמוע אל יכ ותנקסמ תא הבחרהב קמינ אל אמק טפשמ תיב םנמוא.61

 תאז קמנל היה יוארו ,)ןידה קספל25 ףיעס( קוחב תועובקה תונגהה םירערעמל

 םוקמ ןיאו ,הנוכנ אמק טפשמ תיב לש ותנקסמ ,ןלהל טרופיש יפכ ,םלוא ,הרצקב

.ותעיבקב ברעתהל
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 ינפמ הנגה וז היהת ,"םוסרפב תמא" תמייק רשאכ יכ עבוק קוחל41 ףיעס.71

 )ב( ;תמא אוה םוסרפה ןכות )א( :םירבטצמ םיאנת ינש םייקתהב  תאז ,העיבתה

:ףיעסה ןושל וזו .םוסרפב ירוביצ ןיינע לש ומויק

 רבדהש הבוט הנגה תאז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"

 ךכ לשב ללשית אל וז הנגה ;ירוביצ ןינע םוסרפב היהו תמא היה םסרופש

."שממ לש העיגפ וב ןיאש יאוול טרפ לש ותותימא החכוה אלש דבלב

 תואיצמה ןיבל םוסרפה ןיב האוושה ידי לע ןחבנ םוסרפה תמא לש ןושארה יאנתה

 תא העמשש תררבמה האכרעה ידי לע העבקנש יפכ ,תיביטקייבואה תיתדבועה

 רבודמ יכ רבס םא םג ,הנגה םסרפמל היהת אל יוגש םוסרפה רשאכ .תויארה

 ,רהנש( תולשרתהב רבודמה ןיאו הריבס םסרפמה תועט םא םגו ,תמא םוסרפב

512 'מעב -  היה ךירצ וא ,עודי היהש עדימל םאתהב תישענ הניחבה ,דועו תאז .)712

   ד"פ ,סוארק תונורחא תועידי59/5237 א"נד( הבתכה םוסרפ דעומב ,עודי תויהל

 .)1)3(בנ

 טרופש יפכ .וז העיבקב ברעתהל םוקמ ןיאו ,תמא םניא םירבדהש חכוה ,ונניינעב

 הנגה הנקמ הניא ,וצפוני םיסותימה יכ ןייוצ הנשמה תרתוכב יכ הדבועה .ליעל

 סחייתה אל ףאו םיסותימה תא ץפמנמ וניא הבתכה ןכותש םג המ ,הז הרקמב

 .קוחל41 ףיעס תנגה תא לולשל ידכ ךכב יד  יכ הרובס ינא .םהילא

 הז הרקמב .בל םותב השענ םוסרפהש חכוהשמ הנגה הנקמ קוחל51 ףיעס.81

 םניא םהש העידיב ,םיליפשמו םיטוב םירבד םירערעמה ומסרפ ןיעדויב רשאכ

 הילא הרטמה ןיב המאתהה רסוח .בלה םות תנגה םהל דומעל הלוכי אל-םינוכנ

 ,ןווכמב ועטוה ןהש ךכ לע דמלמ הבתכב רומאה ןיבל ,ןויארל תוינקחשה ונמזוה

 הנקב תולוע אל הבתכה תורתוכ .םירערעמה לש םביל םות רסוח לע רוריבב דיעמו

 .ןויארה םרטב תובישמל גצוהש המ םעו המצע הבתכה יפוא םע דחא

 לש תישיאה תינימה ןתייטנ לע רבד ןייוצ אל הבתכה ףוגב יכ הדבועה אקווד

 רסוח תא תדדחמ השבלהה רדחב תויגרוא לש ןמויק יא וא ןמויק לעו תונייוארמה

 תורתוכה תועצמאב תושעל םירערעמה ושקיבש לכ יכ הארנו ,תורתוכבש בלה םות

 .םיארוקה תא ךושמלו היצסנס רוציל וניה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207325/95


ישנ לסרודכ םודיקל ןורשה תמר ן.כ.ל תתומע 'נ מ"עב ןקוש תשר80/1221 )א"ת( אע

12

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400060\1221-08.doc

  :יכ עבוקה ,קוחל )ב(61 ףיעס תוארוה הז ןינעל םיפי

 םא,בל םותב אלש םוסרפה תא השעש עבתנה וא םשאנה לע הקזח )ב("

 אל אוהותמא היה אל םסרופש רבדה )א( :הלאמ תחא םוסרפב םייקתנ

 .";ותותימאב ןימאה

יוציפה הבוג

 אוה ,000,05₪ לש ךסב יוציפ תובישמה ןמ תחא לכל קספ אמק טפשמ תיב.91

 .קזנ תחכוהב ךרוצ אלל ,קוחל א7 ףיעסב עובקה ילמיסקמה יוציפה

 םיילאמיסקמה םייוציפה תא קוספל םוקמ היה אל הרקמ לכבש םינעוט םירערעמה

 יוציפה כ"הסש ןפואב ,3-1 תובישמל אל יאדוובו ,דרפנב תובישמהמ תחא לכל

 .000,003₪-ב םכתסה ללוכה

 ,ןהילא תסחייתמ הבתכה רשאו ונייארתהש תוינקחשה ,6-4 תובישמל רשאב.02

 חכוהשמ תאז ,ןהמ תחא לכל קספנש יוציפב ברעתהל םוקמ לכ ןיא יכ הרובס ינא

 .בל םות רסוחב ומסרופו ,םיירקש ויה םירבדהש

4-6 תובישמה תויודעמ טפשמ תיב תומלעתה ןיינעב םירערעמה תונעט תא לבקל ןיא

 העיבקכ עבקו וינפבש תויודעל רע היה אמק טפשמ תיב .םוסרפהמ ועגפנ אל יכ

 העיבקב ברעתהל ןיאו רוביצה יניעב תוזובמו תולפשומ ושח תובישמה יכ תיתדבוע

 .וז

 ימוכסמ הטוס אמק טפשמ תיב קספש םייוציפה םוכס יכ הדבועב ןיא ,ףסונב

 ןכש ,ונתוברעתה קידצהל ידכ ,םירערעמה תנעטכ ,םויכ הקיספב םיגוהנה םייוציפה

 תוביסנב יכ ונענכתשה ,ןיינע לש ופוגל םגו ,קוחב רומאה רדגב וניה קספנש יוציפה

 .ילמיסקמה םוכסב םייוציפ תקיספל םוקמ היה ןיינעה

 רומיל00/0474 א"ער-ב ןיול 'ש טפושה 'בכ ,אישנל הנשמה לש וירבד הז ןיינעב םיפי

:825 'מעב ,015)5(הנ ד"פ ,ףסוי הנרוא 'נ רמא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204740/00&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204740/00&Pvol=??
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 תמושל לארשיב הכ דע םילבוקמ ויהש םיטרדנטסה יכ ינא רובס"

 ףופכב יכו יוצרה ןידה תא םיפקשמ םניא ערה ןושל תועיבתב םייוציפה

 הדימב םייוציפה תמר תא תולעהל שי ,הרקמ לכ לש תוינטרפה תוביסנל

 ."רתויב תרכינ

 םימוכסב םייוציפ קוספל טפשמה תיבל תעד לוקיש ןתמו קוחל )ב(א7 ףיעס ,שגדויו

30/02501 א"ער[ ערה ןושל יאיצומ עיתרהל הדעונ קזנ תחכוה אלל םג םיהובג

 .])ובנב םסרופ( רנקנד ןונמא 'נ ריבג ןב רמתיא

 תובתכה ןכותב םיריהז ויהי ,םינותיעה יכרוע רקיעבו ,םינותיעה יבתכש ןמזה עיגה

 ,תמאה תא תותוועמש תורתוכמ וענמייו ,יתרושקתה "ןיפסה" ןהש ,תורתוכב ןכו

 .היצסנס וא היצקובורפ תורצויו

 אל .קוחל )3(91 ףיעסבש הלקהה םהל תדמוע יכ םירערעמה תנעט תא לבקל םג ןיא

 לע הטוב ןפואב תוזמרמה ,הלאכש תורתוכ יכ ועדי אל םירערעמה יכ ןכתיי

.וז הנעט תוחדל ידכ ךכב ידו ,תובישמב ועגפי אל ,תינימ תוגהנתה

 םירערעמה ונעט- )הצובקה תלהנמו תנמאמה ,התומעה(3-1 תובישמ יבגל.12

 ,תיזח תבחרהב רבודמ יכ תובישמה תנעט תא לבקל ןיא .ןתוא תוצפל םוקמ ןיא יכ

 תועבותה" יכ ,אמק טפשמ תיב ינפב םהימוכיסל59 ףיעסב ונייצ םירערעמה ןכש

 ןה אלה- העיבת תוכז ןהל תדמוע התיה ...ערה ןושל ןאכ התיה וליאש תודיחיה

ידכ ימעטל ךכב ידו ,"....םוסרפל ונייארתהשו ןמשב תורכזומה6-4 תעבותה

 .תיזח תבחרה רבדב הנעטה תוחדל

 יכ הארנ ךא ,1 הבישמ ,התומעל ןתינש יוציפהמ תיחפהל םוקמ ןיא ,ןיינע לש ופוגל

 תורתוכב תוזימרה .3-ו2 תובישמל קספנש יוציפה םוכסב ברעתהל םוקמ שי

 תווהמש3-ו2 תובישמל ןכו ,הצובקכ התומעל אלא ,תוינקחשל קר אל תוסחייתמ

 .הצובקהמ דרפנ יתלב קלח

 תוישיאכ הצובקה לש בוטה המשב עגפ םוסרפה יכ עובקל שי ,התומעה יבגל

 תא לולשל ידכ וב ןיא הצובקל ילכלכ קזנ חכוה אלש הדבועה .תרכומ תיטפשמ

 וא םדא לש ומשל ישוכר אל קזנ ןיגב םג תוצפל דעונש ,קוחל א7 ףיעס יפל יוציפה

 .תיטפשמ תוישיא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2010520/03
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 לולשל ןיא ,הבתכב שרופמב רכזוא אל ןמש םא ףא ,הצובקה ר"ויו תנמאמה יבגל

 לע תויארחאו ,הצובקה תא תונמאמו תולהנמכ בוטה ןמשב ןיפיקעב העיגפ

 .התוליעפ

 ,1 הבישמ- התומעל עבקנש יוציפהמ תיחפהל םוקמ ןיאש הרובס ינא הלא תוביסנב

 ןהב העיגפהש  הדבועה רואל ,3-ו2 תובישמל קספנש יוציפהמ תיחפהל םוקמ שי ךא

 .התוחפ התרמוחו ןיפיקעב התיה

 קספנש יוציפהמ תיחפהל בכרהל ירבחל העיצמ יתייה יתעד העמשנ ול ,ךכיפל.22

 יוציפה הבוגב ברעתהל אלו ,תחא לכל 000,52₪ לע ודימעהלו3-ו2 תובישמל

 .תובישמה רתי לכל קספנש

רבד ףוס

 ןיינעב טעמל ,ובורב רוערעה תא תוחדל בכרהל ירבחל עיצא יתעד העמשנ ול.32

 ,ןהל עבקנש יוציפה תא תיחפהל ,לבקל שי ותוא-3-ו2 תובישמל עבקנש יוציפה

 ,אמק טפשמ תיב לש ןידה קספ םויל ,ןהמ תחא לכל 000,52₪ לע ודימעהלו

 וריזחי ,הלא םימוכס ומלושש לככ .אמק ש"מיב ידי לע קספנש םוכסה םוקמב

 .רתיב ןהלומלושש םימוכסה תא3-ו2 תובישמה

 ,000,03₪ ךסב טפשמ תואצוה תובישמל םלשל םירערעמה תא בייחל שי ,ףסונב

.מ"עמ תפסותב

 לע ,כ"ב תועצמאב ,תובישמל רבעוי םירערעמה ידי לע דקפוהש יפסכה ןודקיפה

 .ל"נה תואצוהה ןובשח
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תטפוש ,ןורש רהבל תור

 ד"בא ,רלנש 'י טפושה

.םיכסמ ינא

ד"בא- טפוש ,רלנש והיעשי

ידרו 'ק ר"ד טפושה

.םיכסמ ינא

טפוש ,ידרו יבוק ר"ד

 .ןורש רהבל תור תטפושה לש הניד קספב רומאכ טלחוה

  .םידדצה רדעהב ,)90.90.20( ט"סשת ,לולאב ג"י םויה ןתינ

 .םידדצה כ"בל ד"הספ קתוע ריבעת תוריכזמה

1739215

1739215

645 רלנש והיעשי 31387 - 80/1221
31387645 31387645

 ,טפוש- רלנש 'י

ד"בא

- ידרו 'ק ר"ד

טפוש

- ןורש רהבל תור

תטפוש

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

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