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טפשמה יתב

ופי ביבא– לת יזוחמה טפשמה תיבב

םיילהנמ םיינינעל טפשמ תיבכ ותבשב

50/552100מתע

5002/90/10:ךיראתרתסא ובוק תטפושה 'בכ ינפב:ינפב

 היסרג סלזנוג סיאול .1:ןיינעב

)CC94256632(היבמולוק ןוכרד

271686123 .ז.ת גרבנזור רטיד דרפ .2

םירתועהרלפ .עד"וע כ"ב י"ע

ד  ג  נ

םינפה דרשמ

ןלפק .אד"וע כ"ב י"ע

)יחרזא( א"ת זוחמ תוטילקרפ

בישמה

ןיד קספ

 םישקבמה ,)"םירתועה" :ןלהל( גרבנזור רטיד דרפו היסרג זלזנוג סיאול לש םתריתעב ונניינע.1

 ינב לש םדמעמ תרדסהל גרודמה ךילהה תא םהילע ליחהל )"בישמה" :ןלהל( םינפה דרשמל תורוהל

 לבוקמכ הדובעו הבישי ןוישיר1 רתועה ידיב ןתילו ,םיאושנ םניאש ,םילארשי םיחרזא לש גוז

.ךילהה תישארב

:תודבועה .2
1739215

1739215  לארשיב ההש םינפה דרשמ ינותנ יפל .4991 תנשב לארשיל עיגה  ,היבמולוק חרזא ,1 רתועה .1.2

8991 םינשהןיב ןידכ אלש -  .תילארשי תיחרזא ,ןזח 'בגה תא ריכה לארשיב ותוהש ךלהמב .4991

 .לארשיל ובשו ,היבמולוקב9991 ראוני שדוחב םיינשה ואשינ ,םיפתושמ םירוגמ ישדוח השולש רחאל



םינפה דרשמ 'נ היסרג סלזנוג סיאול50/5521 )א"ת( מתע

2

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400069\1255-05.doc

 ישדוח השימח רחאל .םחוכמ ודמעמ תרדסה לש ךילהב לחהו ויאושינ לשב הנידמל סנכנ1 רתועה

 הלוע הדירפה לע החוויד רשא םינפה דרשמל וגוז תב לש הבתכממ .דרפיהל םיינשה וטילחה ןיאושינ

 לארשיב רתונ1 רתועהו קספוה גרודמה לולסמל םאתהב ךילהה .תרחא תרגובמ השיא םע הב דגב יכ

 .יקוח יתלב ההוש אוה זאמו ןידכ הרשא אלל

 ,"ה"לענ" טקייורפ תרגסמב,61 ןב רענ ותויהב ,ודבל ,0002 תנשב הלי'צמ לארשיל הלע ,2 רתועה

 ררוגתהל רבע ךשמהב .דומיל תונש21 םילשה םש ,אפלא תיב ץוביקב היימינפ יאנתב ררוגתהו

 .יחרזאה רמשמב ןכו םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה תרגסמב תוריש תנשל בדנתה ,הינתנב

 דובעל לחהו ,4002 רבמבונ שדוח ףוסב םדקומ רורחש ררחוש ,אבצל סייגתה3002 רבוטקוא שדוחב

נ.הקיטמסוק תרבחב תונובשח תלהנה תקלחמב

1 רתועל הרשא ןתמל השקב םירתועה ושיגה ,בוריקב02 ןב2 רתועה תויהב ,4002 יאמ שדוחב .2.2

 .ביבא לתב ןיסולכואה להנימ תכשלב .ןימ ותואמ גוז ינב ללוכה ,"םיאושנ םניאש גוז ינב להונ" יפל

 תשגה םע2 רתועה רסמש בתכב ריהצתב .ביבא לתב הביסמב ,2002 תנש תיצחמב וריכה םתסרגל

 קשמ םילהנמו החפשמ ייח םימייקמ םה יכו םישדוח השיש הזמ וגוז ןב וניה1 רתועה יכ ןייצ השקבה

 יכ םא ,להונהמ קתוע םהל רסמנ ףאו השקבה תשגהל םישרדנה םיספטה ונתינ םירתועל .ףתושמ תיב

 האבה השיגפל םמיע איבהל וחנוה םה .רחא להונ עבקנ ויתחתו ,דוע ףקותב וניאש להונ והז יכ ןיוצ

 עבקנש דעומב .להונ ותואל 'ב ףיעסב םיטרופמה םיכמסמה תא ,40.6.61 םויל העבקנש ,םינפה דרשמב

 םייחלו רשקל תוחכוה" :להונל9.ב ףיעסב םיטרופמה הלאב אל ךא ,םיכמסמב םידיוצמ ובצייתה

 וב ,ומעטמ בתכמ רסמ2 רתועה .")'וכו םיפתושמ תונובשח ,ד"כש ,תונומת( גוזה ינב לש םיפתושמ

 עבקנ .הנידמה חרזא וניאו ליאוה ,םיכמסמה אושנ תולועפל ףתוש תויהל לוכי וניא1 רתועה יכ ריבסה

 םהב םיפסונ םיכמסמ תמישר טרפמה ףסונ ספוט םהל ןתינו ,40.7.92 םויל תפסונ השיגפל דעומ

 טרופמ רבסה בתכמ איבהל שי יכ המישרב עבקנ רתיה ןיב .)"ףסונה ספוטה" :ןלהל( דייטצהל םהילע

 וא תוריכש הזוח ;גוזה ינב לש רשקה תונכל עגונב םירכממ תורהצה ;רשקהו תורכיהה תוביסנל עגונב

 דחוימב שיגדהל שי ןכו ;הרידה לעב וא ןימזמה םש לע תונובשח ;ןימזמה לש הרידה לע תולעב רושיא

ב.ןישוריג תדועתו רשוי תדועת םג

 תלהנימ ירטוש ידי לע1 רתועה רצענ ,םינפה דרשמב ל"נה השיגפה דעומ ינפל עובש ,40.7.22 םויב .3.2

 ףאו ,םינפה דרשמב ודמעמ תרדסהל ךילה םייקתמ יכ רסמ ,ול ךרענש עומישה לוקוטורפב .הריגהה

 ,הקחרה וצ ודגנ איצוהל טלחוה- תאז ףא לע .הבורקה השיגפל ול הנתינש הנמזהה קתוע ריבעה

 לע ,תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב תטלחה יפ לע ררחוש ןכמ רחאל םימי רפסמ .תרומשמב ומישהלו

 .ודמעמ תרדסה יכילה תא םייסל תנמ
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 לכ םדיב ויה אלש רחאמ .ןיסולכוא להנימל הכשלב ,עבקנש יפכ ,םירתועה ובצייתה40.7.92 םויב

 םויל תפסונ השיגפ העבקנ ,רשוי תדועתו1 רתועה לש ישיאה ובצמ לע רושיא– םישורדה םיכמסמה

 ןישוריג ןיד קספ םללכבו םירסחה םיכמסמה תא ושיגה ,דעומ  ותואב ובצייתה םירתועה .40.01.81

 ןכ .חוכ הפוימ תועצמאב היבמולוקב ןתינש ,4002 רבמטפס שדוחמ1 רתועה לש תילארשיה ותשאמ

 עומישה" :ןלהל( הכשלב תורשא ףנע שאר ,ןורמ ימענ 'בגה ידי לע ,דרפנב ,עומיש םהל ךרענ

 יכ הלוע ]בישמה חוכ תאב ידי לע ונילא רבעוה אירק קתעה[ ומוכיסמו עומישה לוקוטורפמ .)"ןושארה

1 רתועה לש וירוגמ םוקמ עדי אל ,ושגפנ ולצא בורקה ףתושמה רבחה םש תא עדי אל2 רתועה

 איקב היה אלש ןאכמו ,ותוא ןיינעמ וניא םייחל ורבח לש םדוקה יגוזה ורבע יכ ןעט ,היבמולוקב

 םיחא המכו1 רתועה לש ותדובע םוקמ תא עדי אל ,יושנ היהש ןמזה ךשמ המ עדי אלו ,ויאושינ יטרפב

 יכה רבחה אוה סיאולו" ,םירבח ול ןיא יכ1 רתועל קקזנ אוה ,עומישב ראיבש יפכ .ול שי תויחא המכו

 אוהש ןוויכמש ןעוט2 רתועה יכ עומישה תכרוע הנייצ הז ןיינעל ."ותיא היהיש רחא והשימ ןיא .בוט

 תונורחא םילימ–1 רתועל רוזעל הצור ןכלו ,ותיא היהיו ול רוזעיש והשימל קקזנ אוה ץראב דדוב

 לע םיבוט םיטרפ רוסמל עדי אל1 רתועה יכ רבתסמ דוע  .עומישה ךלהמב םג2 רתועה אטיב הלא

 .הינתנב קיודמה וירוגמ םוקמו לארשיב וידומיל םוקמ לע ,2 רתועה

 דבלב יחטש רשקב רבודמה יכ ןויארה ןכותמ םינפה דרשמב תורשאה ףנע שאר לש התומשרתה

 קשמו םיפתושמ םייח תמאב םילהנמ םהש וחיכוה אל םירתועה יכ הרבסו ,םיינשה ןיב םייקתמש

ו.ףתושמ תיב

 רתועה לא תינפומה ,40.01.12 םויב הלבקתהש ,םינפה דרשמ תטלחה םירתועל הרסמנ40.01.52 םויב

 תידיימה ותאיצי תא םישרוד ונא .קוחכ אלש ההוש ל"נה" :עבקנ בתכמב .1 רתועה הניינעו2

  ."הסינכ תרשאל השקבה תא םינפה דרשמ לוקשי ותאיצי רחאל .ץראהמ

 ידיל אבש יפכ םירתועה ןיבש רשקה תונכ רבדב תורשא ףנע שאר תומשרתה לע הססבתה הייחדה

 יגוזה רשקב בשחתהב ,םהיניב תורכיהה לש רצקה ןמזה קרפב בשחתהב ,ןושארה עומישב יוטיב

 ךסבו הכורא הפוקת לארשיב ןידכ אלש ההוש הז רתוע יכ הדבועה חכונ ןכו ,1 רתועל היהש םדוקה

 ןודית הרשא תקנעהל ותשקבש םדוק לארשי תא בוזעל וילעש ןאכמ ,רבטצמב םינש הנומשכ לכה

 .הפוגל

 םיניד ,םינפה רש 'נ גרבנזור רטיד דרפ40/0972 )א"ת( מ"תע( הלבקתנש ,הריתע השגוה הטלחהה רואל

 רידסהל השקבב הטלחה לבקל בישמה לע יכ קספנו ,))"גרבנזור ןיינע" :ןלהל( ,919 ,)9(דל ךרכ יזוחמ

 וצ יכ קספנ דוע .התלבקל רבוע ץראה תא בוזעל שרדיי ןורחאהש ילבמ ,1 רתועה לש ודמעמ תא

 .הטלחהה תלבקל דע ההשומ1 רתועה דגנ הקחרהה
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 תובקעב םוי ותואב ררחושו ,תינשב ,הריגהה תלהנימ ירטוש ידי לע1 רתועה רצענ50.1.72 םויב .4.2

 .בישמה חוכ תאבל וחוכ אב לש היינפ

עומיש םירתועל ךרענ םעפה .ןיסולכוא להנימל הכשלב בצייתהל ונמזוה םירתועה50.1.03 םויב .5.2

1 רתועה ידי לע ןעטינ עומישב .)"ינשה עומישה" :ןלהל( יאבג הנשוש 'בגה ,תורשאה ףנע שאר ידי לע

 ןיא יכ ןייצ ןכ ."רשוכ רדחל ךלוה אוה הדובעה ירחא .הלילב רחואמ עיגמ אוה .ללכב םיאצוי אל" יכ

 םייחל םכסה וא ןוממ םכסה  םהל ןיא ,לכה םלשמ2 רתועה יכ ,ףתושמ קנב ןובשח םתושרב

 ותחפשמ ינב יכ1 רתועה ןעט דוע ."םולכ ןיא יל"1 רתועה ידי לע ןעטינ קנב ןובשחל רשאב .םיפתושמ

 ותואב2 רתועה תובושת האר ןכו .וגוז ןב לע םיעדוי םניא םהו ןזח 'בגל יושנ ןידע אוהש םירובס

נ.ןויאר

 יכ דיעהל ידכ הבשיש םתודע דבלמ תרחא וא בתכב היאר לכ םינפה דרשמל ואיצמה אל םירתועה

 םהינש םש לע תוריכש הזוח ןוגכ ,ףתושמ תיב קשמ םימייקמו םיפתושמ םייח םילהנמה גוז ינב םניה

 .)'וכו היזיוולט ,ןופלט ,למשח ,הנונרא( םהינש םש לע םיפתושמ תונובשח וא

 אלשמו ,םתנעטל םהשלכ םייביטקייבוא ןיכומית רדעיהב ,םירתועל וכרענש םיעומישה ינש תובקעב

 תיבה קשמ לוהינ ןפוא תא תרחא ריבסמ םהמ דחא לכ רשאכ ,ףתושמ תיב קשמ לש ומויק חכוה

 ,2 רתועה תסרגל "ונינש ןיב תוקלחתמ תואצוהה לכ"ו ,1 רתועה תסרגל "םלשמ דרפ לכה" :ףתושמה

 ליחהל םירתועה תשקבל ברסל םינפה דרשמ טילחה ,תפתושמה הרידל ישילש ףתוש סנכנ רשאכ

 .50.1.13 םוימ הטלחהב טרופמכ ,"םיאושנ םניאש גוז ינב להונ" תא םהילע

 .ונינפבש הריתעה ךכ לע

:םידדצה תונעט .3

 ,היופכ הדירפ ינפמ םינגומ תויהלו דחי תויחל תוכזה ,גוז ינבכ ,םהל תדמוע יכ םינעוט םירתועה .1.3

 ,תיסיסב דוסי תוכז הניה החפשמ ייחל תוכזה .ןויוושל תוכזה חוכמו החפשמ ייחל םתוכז חוכמ

 תוכזמ אצוי לעופכ רשא ,יתקוחה ילארשיה טפשמה ידי לע ןהו ימואלניבה טפשמה ידי לע ןה תרכומה

 םתוכז ףא הרכוה וז חורב .הנידמב עבק לש דמעמ וגוז ןבל תונקהל ילארשי לכ לש ותוכז העבקנ ,וז

ב.לארשיבםתיב תא םיקהל ,ןימה ותואמ גוז ינב םהבו ,םיאושנ םניאש גוז ינב לש

 םייחהו רשקה תונכ תחכוה םשל ,גוזה ינבמ שורדל בישמה יאשר ןתוא תויארה ביט ןיינעל

 ןתאבהל ינושארה החכוהה לטנ רשא ,"תוילהנמ תויאר"ב רבודמ יכ םירתועה םינעוט ,םיפתושמה

 ,ותשקבל הריבס תיתדבוע תיתשת חינהל תינושארה ותבוח תא םייקי הזש רחאל .שקבמה לע לטומ



םינפה דרשמ 'נ היסרג סלזנוג סיאול50/5521 )א"ת( מתע

5

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400069\1255-05.doc

 ןיאו ,שממ לש תויארב רבודמ ןורחאה הז הרקמב .בישמה לש וחתפל ותואכז תא רותסל לטנה רובעי

ו.תוקפס וא "ןטב תושוחת"ב יד

 םילוקיש ךותמ ותעד לוקיש תא ליעפה בישמה יכ םה םינעוט םניינעב הלבקתהש הטלחהה ןיינעל

 תייחדו ,תמדוקה םתריתע ןיינעב טפשמה תיב לש ותקיספמ החונ התיה אל ותעד ,םהירבדל .םירז

 קספ ןתינ זאמ ףלח םימי שדוח .ןידה קספ לש ויתודוסי תא רערעל ןויסינב ףסונ ךבדנ הניה םתשקב

 טילחהל ידכ ול הצוחנש היאר לכ וידיל איצמהל םשקבל היה לוכיש ,בישמהו ,םניינעב םדוקה ןידה

 ,וידרשמב ןויארל בוש םירתועה תא ןמזל היה ןמז קרפ ותואב תושעל רחבש לכ .ןכ השע אל ,השקבב

 תונלשר ,תורירש ךות לעפ בישמה ,םתנעטל .ןכל םדוק םירופס םישדוח םהל ךרענש שממ ןויאר ותוא

 יכ ,ןהיפ לע עובקל הדימ תומא בישמה ידיב ןיא יכ הליג םניינע ,םתשיגל .םהיתויוכזבו םדובכב לוזלזו

 .םתסה ךרד לע ,ךכ ,התחדנ השקבה– הדימ תומא רדעהב .תמא לש רשקל גוז ינב םה ,םישקבמה

 ,תוניגהבו תוליעיב ,בל םותבו רשויב לועפל ,וידיקפ לעו בישמה לע ,לארשיב דמעמ תשיכר יכילהב

 התחדנהמלו המ םוש לע היאר לדב גיצה אלו ,הלא ויתובוחל אטח בישמה ,בל תמישבו תובשחתהב

 םימעטה םיאבומ ןיאו ,תקמונמ הניא איהשכ ,םתסה ךרד לע הרסמנ הטלחהה .םירתועה לש םתשקב

 .הל

 ,הנשב הנש ידמ ,וכלהמב ןוחבלו בושל לכוי בישמה ,דואמ ךורא גרודמה ךילההו ליאוה יכ ןעטנ דוע

נ.םניינעב הערכה הנש ידמ לבקלו םירתועה לש םתויגוז תא

 םילארשי םיחרזא לש גוז ינבל דמעמ תקנעהב םינפה דרשמ תוינידמ יכ איה בישמה לש ותדמע .2.3

 דמעמ הקינעמה ,תכל תקיחרמו תילרביל תוינידמ הניה ,וילהנב יוטיב ידיל האבש יפכ ,םיאושנ םניאש

 תלחהל ןועטל םייושעה םירזה םה םיבר ,וזככ .בייחמ יטפשמו יקוח ףקות לעב רשק חכוהש ילבמ

 םע תונורחאה םינשב תדדומתמ לארשי תנידמ יכ ףיסומו וז הדוקנב בישמה ביחרמ .םניינע לע להונה

 לש תימלוע ללכ העפותמ קלחכו תילכלכה הקוצמה בקע ,המוחתל םירז תריגה לש ףקיה תבחר העפות

 ןיא יכ הכלהב בשחתהבו ,ןכ לע .םלועב תוחתופמ תונידמל תוחתפתמ וא תולשחנ תונידממ רבעמ

 ,הרושמב להונה תא ליחהל הניה םינפה דרשמ לש ותוינידמ ,הנידמב דמעמ לבקל היונק תוכז םירזל

 םיגצומה םיכמסמו תויביטקייבוא תויאר תונחבנ התרגסמב ,תינדפק הקידב רחאלו ,היוארה תוריהזב

 עומיש- ךרענש עומישמ םיכמסומה םינפה דרשמ ידיקפ תומשרתה תוברל ,םישקבמה ידי לע וינפב

 תיב קשמ םילהנמו םיפתושמ םייח םימייקמ םה יכ חיכוהל לטנה תא ומירה םאה עובקל ותרטמש

 .ףתושמ

 יכ ,בישמה ןעוט לארשיל הסינכה קוח יפ לע תורשא ןתמל םינפה רשל ןותנה תעדה לוקיש ףקיה ןיינעל

 רש לש ותעד לוקיש ףקיה רבדב הנחבה תמייק יכ ףסומ הז רשקהב .רתויב בחר תעד לוקישב ןניקסע

 םירז גוז ינב ןיבו ,םילארשי םיחרזאל ואשינש םירז גוז ינבל לארשיב דמעמ תקנעהל עגונה לכב םינפה
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– תורחה קוחה תוארוה רדגב הסוח םיאושנ גוז ינב לש םתוכזש דועב .םילארשי םיחרזאל ואשינ אלש

 תלבקל םירתועה לש תנעטנה םתוכז ,)"תוחרזאה קוח" :ןלהל(2591-ב"ישתה ,תוחרזאה קוחל7 ףיעס

 ,לארשיל הסינכה קוחל םאתהב םינפה רש לש בחרה ותעד לוקיש רדגב היוצמ ,לארשיב הייהש תרשא

 לש וז ותנחבהל םידגנתמ םירתועה יכ ןייצל שי .)"לארשיל הסינכה קוח" :ןלהל(2591-ב"ישתה

 תישאר םיווהמ גוזה ןבל ןיאושינ יכ ותשיגלו ,םיאושנ םניאש הלא ןיבל םיאושנ גוז ינב ןיב ,בישמה

 םירתועה ויה םא ףאו ליאוה תאז ,יגוז רשק לש ומויק רבדב ינושאר לטנ תמרה גוסמ ,רשקל היאר

 גוז ינב ןיב ןיאושינ םתויה םצעמ ,ןיאושינה לש םפקותב ריכמ היה אל ללכ בישמה ,הזל הז םיאושנ

ב.ןימה ותואמ

 םילהנמה גוז ינב םה יכ חיכוהל לטנה תא ומירה אל םירתועה יכ בישמה ןעוט הפוג הטלחהה ןיינעל

 ידי לע הלבקתה םירתועה לש םניינעב הטלחהה יכ םישיגדמ ןכ .ףתושמ תיב קשמו םיפתושמ םייח

 וכרענש םיעומישה ינשמ םתומשרתה ךמס לע ,רתיה ןיב ,םתטלחה ולביק רשא ,םיכמסומ םידיקפ

 .םתעד לוקיש תא ףילחהל קקזנ טפשמה תיב ןיאו ,םירתועל

 :ןויד .4

 גוז ינב ללוכ םיאושנ םניאש םילארשי םיחרזא לש םירז גוז ינב לש םדמעמ רידסמה להונב ונניינע .1.4

 לש וידי לע אצוה להונה .םירתועה לש םניינע לע וליחהל אלש הטלחהבו ,)"להונה" :ןלהל( ןימ ותואמ

 תונקתה םג ומכ ,קוחה .לארשיל הסינכה קוח לש וחוכמ ול תקנעומה תוכמסה תרגסמב םינפה רש

 ,))"לארשיל הסינכה תונקת" :ןלהל(4791-ד"לשתה ,לארשיל הסינכה תונקת( וחוכמ ונקתוהש

 תבישיל תורשא וא תונוישיר תקנעהל םינוירטירקה תא םירידגמ םניא ,תיללכ הכמסה ןושלב םיטקונ

 לש ותוינידמ .ןיינעב תוינידמ תוותהל תוכמסה תא םינפה רש לש וידיב םיריאשמו ,לארשיב עבק

 םירקמב אלא םירזל לארשיב הבישיל תונוישיר וא תורשא קינעהל אלש ,הניה ןכ םא ונניינעב בישמה

 ,טפשמה תיב ןחבמב תחא אל הדמע וז תוינידמ .םידחוימ םיירטינמוה םילוקיש םימייק םהב ,םיגירח

 ןיינע" :ןלהל(07  ,)1(88 ןוילע ןידקת ,םינפה רש 'נ חצנמ78/656 צ"גב האר( הב ברעתהל אצמ אלש

 .)63 )7(ג"ל ךרכ ,יזוחמ םיניד ,םינפה רש 'נ 'חאו האנרוב םירג הנלא )ם-י(20/925 מ"תע ;)חצנמ

 אשונב ףקיה בחר תעד לוקיש הנידמל יכ אוה תוינרדומה תויטרקומדה תונידמב לבוקמה ןורקיעה

 המוחתמ םקיחרהל וא ,המוחתל סנכיהלמ םירז םישנאמ עונמל תוכזו ,הימוחתל םירז לש םתסינכ

 ןיא יכ הקיספברבכ רמאנ תחא אל .הביס לכ אלל ףאו ,תרחא וא וז הביסמ ,דוע םייוצר םניא רשאכ

 ,םינפה רש 'נ קרלק17/284 צ"גב( בשותכ םאו רייתכ םא הנידמה ירעשב אובל ,םירזל ,היונק תוכז

711 ,311 )1(זכ ד"פ -  ,505 )4(ומ ד"פ ,םינפה רש 'נ לדנק88/857 צ"גב ;ליעל חצנמ ןיינע האר ןכו ;811

 םא ןניקסע .)392 ,982 )6(ונ ד"פ ,םינפה רש 'נ בורטימיד10/6514 צ"גב ןכו ;)"לדנק ןיינע" :ןלהל(025

 רש 'נ ילטנב78/047 צ"גב( תושרה לש היתוטלחהב טפשמה תיב ברעתי לקנב אלו ,בחר תעד לוקישב ןכ
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 ןותנ ,היהיש לככ בחרנ ,הז תעד לוקיש .)ליעל לדנק ןיינע האר ןכו ,444 ,344 )1(במ ד"פ םינפה

 טפשמה לש תוינוידהו תויתוהמה תוארוהל אוה ףא ףופכו ,תילהנמ הטלחה לככ ,תיטופישה תרוקיבל

 ד"פ ,'חאו םינפה רש 'נ 'חאו ןיקנר38/457 צ"גב( ילהנמה תעדה לוקישב שומישל עגונה לכב ,ילהנמה

 .)434 ,424 )2(במ ד"פ ,םינפה רשו הלשממה שאר 'נ דווע88/282 צ"גב ;611 ,311 ,)4(חל

 דמעמ תקנעהל עגונה לכב םינפה רש לש תעדה לוקיש ףקיה רבדב הנחבה תמייק יכ ןייצל יואר

 ,םילארשי םיחרזאל ואשינ אלש םירז גוז ינב ןיבל ,םילארשי םיחרזאל ואשינש םירז גוז ינבל לארשיב

 הרואכל םתוכז םיאושנ גוז ינבב םינד ונא רשאכ .ואל םא ןיבו ,ןימ ותואמ גוז ינבב רבודמה םא ןיב

 ןיאש רחא רשקב ןניקסע רשאכ .תוחרזאה קוחל7 ףיעסב תאצמנ לארשיב דמעמ תלבקל םירזה לש

 ,םירזל דמעמ קינעהל םינפה רש לש יללכה תעדה לוקיש רדגב ונא םיאצמנ ןיאושינ וסיסבב

 .לארשיל הסינכה קוח תוארוהל םאתהב תעל תעמ תעבקנה תוינידמהו

 ,וב םיעובקה םיאנתה תואלמתהב רשא ,םיגירח םירקמ םתואמ דחא וניה ןניקסע וב להונה .2.4

 םתוכזב לארשי תנידמ לש התרכה תדמוע הז להונ לש וסיסבב .לארשיב הבישי ןוישיר וא הרשא ןתנית

 תנידמ לש היניד חרוכמ םא ןיבו םה םתריחבמ םא ןיב ,ןיאושינה תירבב ואב אל רשא ,גוז ינב לש

 דסומלש ותוחתפתה דצב תאזו ,הימוחתב םיפתושמ םייחלו החפשמ ייחל םתוכז תא שממל ,לארשי

01 םיפיעס ,גרבנזור ןיינע הז ןיינעל האר( ילארשיה טפשמב ותושרתשהו "רוביצב םיעודי"ה - 41(. 

 סיסבב תדמועש איהו ,תילארשיה הרבחב ולא תורומתל ףקות הנשמ תנתונ ןויוושל דוסיה תוכז

 םיניממ גוז ינב הלאש ןיבו ןימה ותואמ גוז ינב הלאש ןיב ,םיאושנ םניאש גוז ינבב גוהנל הבוחה

 :הווש ןפואב ,םינוש

 ייח םאה ?הנושה ןימהמ גוז-ןבמ הדירפמ רתוי הלק ןימ ותואמ גוז-ןבמ הדירפה יכו"

 ,יתרבחה אתה לוהינו הווחאהו ףותישה יסחי תניחבמ ,םה םינוש ןימ ותוא ינב ןיב ףותישה

 'נ מ"עב לארשיל ריוא יביתנ לע-לא49/127 צ"גב( "?הנוש ןיממ גוז-ינב ןיב הלא ףותיש ייחמ

ו.)267 ,947 )5( חמ ד"פ ,ץיבולינד ןתנוי

 שקבמו החתפב דמועה לכל הירעש תא חותפל לארשי תנידמ לע יכ ולא םירבדמ קיסהל ןיא ,דבב דב

 לארשיב הבישי תורשא ןתמ ןיינעב םינפה דרשמ לש ותוינידמ יכ ותבוגתב בישמה שיגדמ .סנכיהל

 השקבה תא הריהזו תקדקודמ הניחב ךות לכה ,םצמוצמ ןפואב להונה לש ותלחה הניה םירזל

 םישקבמה ,ןידכ אלש לארשיב םיהושה םירזה תעפות תוטשפתה חכונ רתיה ןיב ,וינפל תשגומש

 הריגהה תלהנימ לש תצרמנה התלועפ תליחת ןמל טרפבו ,הנורחאל ךכ .לארשיב םדמעמ תרדסה

 יתלב םיהוש םינעוט םהב םירקמה םיברתמו םיכלוה ,לארשימ םייקוח יתלב םיהוש תקחרהל
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 ךישמהל ולאכש רותב םיאכזה ,םילארשי םיחרזא לש "רוביצב םיעודי" גוז ינב םתויהל םייקוח

 .לארשיב תוהשלו

 רזה גוזה ןבל קנעוי ,גוזה ינב לש םיפתושמ םייחו יתימא רשק תחכוהל ףופכב יכ עבוק להונה .3.4

 .וב טרופמה גרודמה ךילהל םאתהב ,לארשיב דמעמ

 :ןמקלדכ עבוק להונל6.גףיעס

 גוזה ינב ינשל םידרפנ תונויאר עוציב ידי לע םיפתושמ םייחו רשקה תונכ תא קודבל שי"

"...תושירדבו םיאנתב וגצוהש תוחכוהה תקידבו

 תוחכוה" ,רתיה ןיב ,גיצהל שקבמה לע יכ עבוקו ,תושירדו םיאנת םתוא ןיינעב טרפמ להונל9.ב ףיעס

 .")'וכו םיפתושמ תונובשח ,ד"כש ,תונומת( גוזה ינב לש םיפתושמה םייחלו רשקל

 ולביק רשא להונה .ןקותמה להונל סחייתמ ותבוגתב בישמה .להונה ןקות40.11.4 םויב יכ רעוי

 ורתונ ונניינעל םייטנוולרה םיפיעסהו ליאוה .ול םדוק להונ היה ,םתשקב תשגה םע ,םירתועה םהידיל

 לש םניינע לע ליחהל בישמה לע היה םילהנה ןיבמ הזיא הלאשל שרדינ אל ,םתוהמב ,םנכ לע

 ןעוט .המאתהב ,7.ב-ו9.ג אוה ןקותמה להונב ליעל םיטרופמה םיפיעסה לש םרפסמ .םירתועה

 קשמו םיפתושמ םייח םילהנמה גוז ינב םתויה רבדב החכוהה לטנ תא ומירה אל םירתועה יכ בישמה

 הזוח ןוגכ ,םתנעט תא םיחיכומה )םיריהצת טעמל( היארתישאר ולו וגיצה אל רשאב ,ףתושמ תיב

 םיעומישה ינש לע ססבתהבו ,ךכ םושמו ,םהינש םש לע םיפתושמ תונובשח וא םהינש םש לע תוריכש

 .םתשקב תא תוחדל טלחוה ,םהל וכרענש

 םישקבמה לעש תויביטקייבוא תויאר- דחאה– םינדא ינש לע ןכ םא תתתשומ בישמה לש ותטלחה

 םיעומישה ינשל שרדינ הליחת .הזמ הז דרפנב םהל ךרענש עומישמ תומשרתה- ינשה .איצמהל

 יכ ומוכיסב העבק עומישה תכרוע .40.01.81 םויב ךרענ ןושארה עומישה .םירתועל וכרענש

 אל םירתועה יכ העבקו ,דבלב יחטש רשקב רבודמ התרבסל ,תילילש רשקה ביטל רשאב התומשרתה

 השולשכ .תודבועה קרפב הבחרהב האר .ףתושמ תיב קשמו םיפתושמ םייחםילהנמ םה יכ וחיכוה

 עומישהמ תומשרתהה תא ןקתל וב היה אלש ,ףסונ עומיש םירתועל םייקתה ,ןכמ רחאל םישדוח

 תולוע עומישה לוקוטורפמ יכ ןעוט בישמה .תודבועה קרפב הז ןיינעב םג הבחרהב האר .ןושארה

 רתועה יכ ןייצ1 רתועהש דועב– תיבה תואצוהב הקולחה ןיינעל תישאר ,םירתועה תואסרגב תוריתס

 כ"ב .םהינש ןיב תוקלחתמ תיבה תואצוה יכ ןייצ2 רתועה ,ודבל תואצוהה לטנב אשונש אוה2

 ליאוה ,וז תא וז תורתוסכ םיינשה תובושת תא תוארל ןיא יכ ורמואב הז ןיינעל בישמ םירתועה

 ךישמהל אוה לכי אל1 רתועה לש ורצעמ רחאל ,תואצוהב גוזה ינב וקלחתה רשקה תליחתב רשאכו

 ינב יכ רפיס1 רתועהש דועב ,בישמה ףיסומ תינש .2 רתועה לש ויפתכל רבע הסנרפה לטנו ,דובעל
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1 רתועה לש ותחפשמ ינב יכ ,רתיה ןיב ,ותבושתב רמא2 רתועה ,שרגתה יכ םיעדוי אל ותחפשמ

 ותבוגתל 'ט חפסנב תאבומש יפכ ,2 רתועה לש תקיודמה ותבושת יכ רעוי .וישוריג תדבוע לע םיעדוי

 ותחפשמ לכ אל ךא םיעדוי שרגתהל ול ורזעש ויחא םתסה ןמ" :ןמקלדכ התיה ,בישמה לש תימדקמה

 דועב יכ ןייצמו ,םהיניב תורכיהה ןמז ךשמל רשאב2 רתועה לש ותבושתב ןד ףא בישמה ."תעדוי

 ,3002 תנש רבוטקואב וידחי ררוגתהל ורבעו ,יצחו םייתנש הז תא הז םיריכמ םה יכ רמא עומישבש

 .הנש יצחכ וגוז ןב וניה1 רתועה יכ2 רתועה ןעט ,4002 יאמ שדוחב ,השקבה תשגה םע ,ןתנש ריהצתב

נ.םתשקבב ךומתל ידכ ןיא םיעומישב יכ בישמה קיסה ,םוקמ לכמ

 תא יח םירתועהמ דחא לכיכ וניה תונויארהמ הלועה םשורה ,םיעומישה לוקוטורפב ונייעש רחאל

ב.םיעומישה יכרוע לש הנקסמה ףא יהוזו ,םיפתושמה םירוגמה ףא לע ,וגוז ןבמ דרפנב– וייח

 תויביטקייבוא תויאר תאבה- איהו ,דומעל םהילע הב תפסונ השירד םירתועה ינפב ביצמ להונה

 וקפיס אל םה .םירתועה ודמע אל ךכב .םיפתושמ תונובשחו ד"כש ,תונומת ןוגכ ,השקבל תוכמות

 וניאו ליאוה ,םיכמסמה לש םבורב ףתתשהל1 רתועה לש ותלוכיב ןיא יכ הנעטב ולא םיכמסמ בישמל

 רשאכ ,תושירדה לע ףיסוה40.6.61 םויב םהידיל םירתועה ולביק רשא ףסונה ספוטה .ילארשי חרזא

 ספוטב תוטרופמה תושירדה .םאולמב םדי לע ושגוה ,וב םיטרופמה םיכמסמה םירתועה תנעטל

 ןה ןיאו ,ונניינעב2 רתועה ,ירק ,ןימזמל תוסחייתמ ,תונובשחהו תוריכשה הזוחל רשאב ,ףסונה

 לש ורואל םיינויח ושרדנש הלא ןוגכ םיכמסמ יכ קפס ןיא ,םרב .ןהילא1 רתועה תא רושקל תושרוד

 לש הז גוסל סחייתמ וריהצתב2 רתועהש םג המ .החותפ תושירד תמישר הווהמה ,להונל9.ב ףיעס

 גוז ינב םתויה רבד תחכוה לטנ .םתובישחל עדומ היה אוה ףא .םתגשהב ישוקה תא ריבסמו  םיכמסמ

 טפשמה תיב לש וירבד הז ןיינעל האר( םירתועה יפתכ לע חנומ ףותישו החפשמ יסחי םימייקמה

19 )1(חנ ד"פ ,ןיסולכואה להנמ ,םינפה דרשמ 'נ 'חאו בומיסקמ היפוס99/493 צ"גבב 9, 929 - 829

 חוכמ תוחרזא שוכרלו לארשיל תולעל תואכזה לש החכוהה לטנב ןד רשא ,)"בומיסקמ ןיינע" :ןלהל(

 תושרדנה ,"תוקזח" תויארל הנווכה ןיא .)םימיאתמה םייונישב ,ונניינעל םג םיפי םירבד , תובשה קוח

 תויארה גוסמ ,"תוילהנימ תויאר"ב ןניקסע אלא ,טפשמה תיב לש תוליבקה םוסחמ תא חולצל

:תנעטנה תואכזה תחכוהל תוקיפסמכ ללכ-ךרדב ןלבקמ ,םיליגרה וילהנ יפ-לע ,םינפה דרשמש

 ,ילהנימה טפשמה לש ליגרה ללכה לח יפיצפס יתקיקח רדסה רדעיה לש ולא תוביסנב"

 תויאר .תשקובמה הטלחהה לש יתדבועה הסוסיבל "תוילהנימ תויאר" תושרדנ ויפלו

 ןתוא םיאורו ןהילע םיכמתסמ ויה- הריבס תושרו- ריבס םדאש תויאר ןה תוילהנימ

 ץ"גב  האר ןכו ;ליעל בומיסקמ ןיינע("הרקמה תוביסנב קיפסמו יואר יתחכוה ךרע תולעבכ

553 ,733 )2(וכ ד"פ ,םינפה רש 'נ יקסנל17/244 - 753(. 
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 לש ירואכל סוסיבל תוקיפסמ תוילהנימ תויאר תאבה לש הז ינושאר לטנב ודמע אל םירתועה

 לש ומויק ןיינעל– תורהצהב הרושק הנניאש תיביטקייבוא אתכמסא לכ ואיצמה אל םה .םתואכז

 הקולח לע םיעיבצמה םיכמסמ אל ,ףתושמ תוריכש הזוח אל ,םיפתושמ קנב תונובשח אל– יגוז רשק

 לע תונובשח תאצמהבש תויתייעבל רשאב םהיתונעטב שממ שיו רשפא .םהינימל הבוח ימולשת לש

 תושרה ינפב וגיצה אל םה ,םלוא .הנידמב רז חרזא1 רתועה לש ותויה ףקותמ  ,דחי םג םהינש םש

 ,התשענ ןכא םא ,התשענש הינפ לכ האבוה אל .ולא תונעטב ךמותה ךמסמ לכ טפשמה תיב ינפבו

 .)'וכו הנונרא ,למשח ,םימ( םינושה תונובשחל1 רתועה לש ומש ףוריצל השקב רבדב ,תונושה תויושרל

 ינב לש תופתושמ תונומת ףא .ףתושמ קנב ןובשח חותפל םירתועה לש םנויסינ רבדב היאר לכ ןיא ןכ

 אל עודמ הלאשה תלאשנ ןכ ומכ .וגצוה אל ,9.ב ףיעסב תוטרופמה תויתיארה תושירדה ןמ תחא ,גוזה

 םויב ול דצכ ףרוצ1 רתועהש רחאל שדוחמה הרידה תוריכש הזוח תא בישמל םירתועה ושיגה

 םוקמ היה יכ ינרובס .50.1.03 םויב םהל ךרענש ינשה עומישל םדוק דוע תושעל ולכי תאז .50.1.01

 םתנעטל ןיכומית תווהל ידכ וב היה רשא ףסונ ךמסמ לכ בישמל ושיגי ,םה םתמזוימ ,םירתועהש

 .רשקה לש וביט רבדב

 ןפואב הדיעמ הדועתה .יגוז רשק לש ומויק הרואכל תוחפל חיכוהל ידכ הב שי ,ןיאושינ תדועת .קודו

 יגוז רשקב רבודמה רשאכ םירבדה םינוש .אמלע ילוכ יפלכ תונווכ תרהצהו יטפשמ טקא לע ימשר

 שיש תיתדבועה תואיצמה תא םיטרפ יטרפל ןוחבל אלא ונל ןיא הזכ הרקמב .ןיאושינ אלל םייקתמה

 ,הז לש ולרוגב וא וז לש הלרוגב ולרוג תא רושקל הז לש ותנווכ תא ,רשקה לש ומויק תמאל ידכ הב

 רשא .ןותנ עגרל המיאתמו ,תפלוח ,הנתשמ תואיצמ עקר לע אלו ,ערלו בוטל תפתושמ םייח תרגסמכ

 לטנ יאדווב .הזה רשקה תא חיכוהל לטנה לטומ "ןיאושינ אלל ןיאושינ רשק"ל ןעוטה לע ,ןכ לע

 .ינושאר

 עקר לע לוכי ,ומויק וא ,םיפתושמ םייח םכסה וא ןוממ םכסה לש רדעיה יכ ןייצל שי וז הדוקנב

 ןמ הז ןיא ,תמא .ונינפלש יגוזה רשקב ענכשל וא תוחדל ,תוגצומה תוילהנימה תויארה "ףקיה"

 ןיא יכ הארמ ונייח תואיצמ .והשלכ בתכב םכסה ךורעי ףותישו החפשמ ייח םייקמה גוז יכ חרכהה

 תיב קשמ לוהינו החפשמ ייח לש םמויק תלאש .ףתושמ תיב קשמב החפשמ ייח לש תחא תנוכתמ

 ,םהיניב םיסחיה תכרעמ תא גוזה ינב ואר דציכ– םייביטקייבוס םינוירטירק יפ לע תנחבנ ףתושמ

 יפ לע םיסחיה תוריקסו תודבועה לש תללוכ הייאר ךותמ ,ויתוביסנ יפ לע ןחבייש ול יואר הרקמ לכ"

 ,ןרקוש ןזוס 'נ הלשממל יטפשמה ץעויה38/97 א"ע( "...םהב םימייקתמה םינייפאמו םינוש םיביכרמ

496 ,096 ,)2(טל ד"פ -  לע ,734 ,134 )1( גמ ד"פ ,ןוסלדנמ הדירפ 'נ ןולא הרש78/701 א"ע האר ןכו;596

 הדימה תומא תא ביחרה ,גוזה ינב ןיב םיסחיה ביט תרדגהל ,הז יביטקייבוס ןחבמ .)םש תואתכמסאה

 חרכהב תללושכ ,שוכר תדרפהב תוארל ןיא יכ  עבקנ לשמל ךכ .וז םיסחי תכרעמב הרכה תורשפאמה

 לכ ןיאש םגה ,תאז םע דחי .)834 'מע ,ליעל78/701 א"ע( רוביצב םיעודיכ גוזה ינב לש םדמעמ תא

 םוקמב- ענכשל לוכי הזכש םכסה ,םייגוז ףותיש יסחי תחכוה ךרוצל בותכ ינוממ ךמסמב חרכה
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 אשונה ,ישילש ףתוש םע םתריד םיקלוח םירתועהש הדבועב ןיא יכ ןייצל שי םג ךכ .תולד תויארהש

 םירתועה ןיב יתימא רשק לש ומויק תונכתיה לוספל ידכ ,ףתושמה תיבה קשמ תואצוהב אוה ףא

 םייח םייחה גוז ינב םהש םמצע לע םידיעמה הלא לש הרידב ישילש ףתוש לש ומויק ,ךדיאמ ךא ,דחמ

 תודמעמ םירתועה כ"ב לש תויוגייתסהה לכםע .םיפתושמה םייחה יפוא לע ההימת הווהמ םיפתושמ

 תא הטמה הריבס תיתייאר תיתשת וחינה אל םירתועה יכ העיבקה תונשל ידכ םהב ןיא ,םינפה דרשמ

 םהירבח לש םריהצת ןהו2 רתועה לש וריהצת ןה ,םירתועה ידי לע ושגוהש םיריהצתה .םתבוטל ףכה

 תומיקמה תוקיפסמ תויביטקייבוא תויאר ידכ םילוע םניא ,יגוזה רשקה תונכל םינעוטה ,םיפתושמה

 ןיינע האר( בישמה לש וחתפל הכרפהה לטנ תא ריבעהל ידכ הב שיש ,םניינעב "תואכזה תקזח" תא

 .)ליעל בומיסקמ

 ןיא יכ הקיספב עבקנ ןכא .םירתועה ןיבש הרצקה תורכיהה תפוקת ןיינעל תעדה תא תתל שי ןכ

 'זעב רשאכ ,"רוביצב םיעודי"כ תויוכז תמקה ךרוצל םיפתושמ םייח לש ילאמינימ ןמז קרפ רידגהל

 םישדוחב טפשמה תיב קפתסה ףא999 ,799 ,)3(19 חמ-קת ,רגז הטרג 'נ רימא יבא09/6963 )ביבא-לת(

30/3221 מ"תע םג הז ןיינעל האר( השוריה קוח לש ותלחה ךרוצל םיפתושמ םירוגמ לש םירופס

 רשאכ לקשמ שי ןמזה תפוקתל ,תאז םע .))םסרופ םרט( םירז תורשא תקלחמ תלהנמ 'נ ירפ )הפיח(

 תדבועל ,וז היגוס לש התופרטצה .םיפתושמ םייח לש םמויק חינהל ידכ ןהב אהיש תודבוע וחנוה אל

 םג בשחתהבו ,יגוזה רשקה לש ומויק תחכוהל תשרדנ תילאמינימ תיתדבוע תיתשת לש התורדעיה

 .ןנד הרקמב םירתועה לש םניינעב הטלחהל הכימת קינעהל ידכ הב שי-2 רתועה לש ריעצה וליגב

 לע תוססובמה תובושת ךמס לע םייתימא החפשמ ייחו יגוז רשק לש ומויק לע דומעל ןכ םא ןתינ אל

 הזוח רדעיה ,ףתושמ קנב ןובשח וא ,ןוממ םכסה ,םיפתושמ םייחל םכסה רדעהב ,דבלב תורהצה

 לא ,םהיניב תורכיהה לש רצקה ןמזה קרפב בשחתהבו ,םיפתושמ תונובשח ,םיינשה םש לע תוריכש

 לכונ אל ונאו  תילילש רומאכ התיה עומישהמ תומשרתהה רשאכ תאז .1 רתועה לש ורבע לומ

 תושרה תעד לוקישב ותעד לוקיש תא ףילחי אל ילהנימה טפשמה תיב .וז תומשרתהמ גייתסהל

 ושרושל דרויה םגפ לפנ וב םוקמב קר היהת תוברעתהה .הינפל םידמועהמ התומשרתהבו תכמסומה

 יעבט קדצ יללכב העיגפ ,םירז םילוקיש ,הילפא ןוגכ ,תילהנימ הטלחהב תוברעתה קידצמה ןיינע לש

 איה ,םילשמ דועית רדעיהו הלש התומשרתה לע תכמסנה ,תושרה תטלחה– הלאה תוביסנב .דועו

ו.הב ברעתהל םוקמ יתאצמ אלו ,הריבס

נ.תחדינ הריתעה ,ליעלרומאה לכ רואל ,ןכ לע רשא

ב.תואצוהל וצ ןיא ןיינעה תוביסנב
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ו.םידדצה רדעהב )5002 טסוגואב71( ה"סשת ,באב ב"י םויה ןתינ

נ.םידדצה חוכ יאבל ןידה קספ קתעה חלשת תוריכזמה

תטפוש ,רתסא ובוק

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


