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ערה ןושל– תולווע– ןיקיזנ *

םרועיש– םייוציפ– ןיקיזנ *

.

 רודיבה ,תוברתה ימוחתב עדימ ללוכ ךירדמה .ןודנול לע ןיזגמ1 תעבתנה י"ע רואל אצי4002 ץיקב

 ,תעבותה תנעטל .תויבסלו םיאומוהל תוצלמה דצל העיפוה תעבותה לש התנומת .ןודנולב יאנפהו

 זאמ יכ ,הנעט דוע .הלעב םע םיסחיה תכרעמב עוזעזל ,הבר שפנ תמגועו הכובמל הל םרג םוסרפה

 .ערה ןושל םוסרפ ןיגב םיעבתנה דגנ 000,051₪ ךס לע העיבת השיגה תעבותה .הייח ונתשה הרקמה

 וניינע הז ןיד קספ .לבקתהל העיבתה ןיד יכ ,עבקנו תוירחאה תלאשב ןיד קספ ןתינ70/6/82 םויב

.קזנה תלאשב

.

:קספ םולשה ש"מיב

 ש"מהיב יאשר הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב יכ עבוק ,ערה ןושל רוסיא קוחלא7 ףיעס

 ןושל יכ חכוה םא .קזנ תחכוה אלל ,ח"ש000,05 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל

 לפכ לע הלעי אלש יוציפ ,עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל ש"מהיב יאשר ,עוגפל הנווכב המסרופ ערה

 .קזנ תחכוה אלל ,רומאה םוכסה

 .ערה ןושל םוסרפ אלול ןותנ היה ובש בצמ ותואב עגפנה תא דימעהל ודעונ ערה ןושל ןיגב םייוציפה

 קוזינהלש וחור תא דדועל :םידעי השולש גישהל דעונ ,ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה יכ ,קספנ

 ןושל ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא קרמל ;בוטה ומשל קזנה תא ןקתל ;ערה ןושל ןיגב העגפנש

http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s05012603-302.doc
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 .םרגנש קזנה רועיש לע םילועה םייוציפ ליטהל ןיא םג ךא ,ילמס יוציפב קפתסהל ןיא ,ךכ ךרוצל .ערה

.ןפוד יאצוי םירקמב קספנש ,ישנוע יוציפכ קר קדצומ תויהל לוכי םרגנש קזנה לע הלועה יוציפ

 .בל םותב הערא תועטהו ,עוגפל הנווכב היה אל ערה ןושל םוסרפ יכ ענכוש ש"מהיב ,ןנד הרקמב

 ינב םע היסחי .םוסרפה ןיגב תורכתשה דספה הל םרגנ אל .אוהש ינוממ קזנ לכ החיכוה אל תעבותה

 לכלש ךכ ןודנולב ןיידע תררוגתמו הלעבל האושנ תעבותה .תרחא ןעטנ אלו םיניקת םויכ התחפשמ

 םלוה יוציפ ,ןיינעה תוביסנב .קוחל )ב(א7 ףיעסב ותועמשמכ קזנ תחכוה אלל ,יוציפ קוספל שי ,רתויה

.000,02₪ לש םוכסב יוציפ אוה

יקלח ןיד קספ

)קזנה תלאש(

.ערה ןושל םוסרפ ןיגב םיעבתנה דגנ 000,051₪ ךס לע העיבת השיגה תעבותה.1

.קזנה תלאשו תוירחאה תלאשב לצופ קיתב ןוידה.2

.לבקתהל העיבתה ןיד יכ ,יתעבקו תוירחאה תלאשב ןיד קספ יתתנ70/6/82 םויב.3

 .ןודנול לע ןיזגמ ,מ"עב )לארשי( ןיזגמ טואא םייט–1 תעבתנה י"ע רואל אצי4002 ץיקב.4

.)"ןיזגמה" :ןלהל(

 תורייתה ידעיל השדח םיכירדמ תרדסב ןושאר ךירדמ והז יכ ,בתכנ ןיזגמל3 'מעב

 ףותישב ,א"ת טואא םייט ישנא י"ע ךרענו קפומ אוהו ,ילארשיה עסונה לש םיירקיעה

."TIME OUT LONDON"םע הלועפ

.ןודנולב יאנפהו רודיבה ,תוברתה ימוחתב עדימ ללוכ ךירדמה

 םיאומוהל תוצלמה טקל1 הוואג" :22 'מע יבגל בתכנ ןיזגמה לש םיניינעה ןכותב

 ."תויבסלו

 םיאג יכה דורו פיט" :ותרתוכש םותכ "ןבלמ" ךותב הבתכ שי ינמיה רוטב22 'מעב

."שיש )תואגו(

.תעבותה לש התנומת העיפומ םותכ "ןבלמ" ותוא לש ולאמשמ

 תדבוע םגו ןודנולב תרושקתו הידמ יטלומ ידומיל הדמל ,ןודנולב תררוגתמ תעבותה.5

.ןודנולב

.תרכומכ ןודנולב םירפס תונחב הדבע ,הבתכה המסרופ רשאכ

.מ"עב )לארשי( ןיזגמ טואא םייט לש ישארה ךרועה אוה2 עבתנה

.ןיזגמה לש בתכ היה4 עבתנהו ןיזגמה לש תכרוע תיטנוולרה הפוקתב התיה3 תעבתנה
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 לש התויטרפב עגפ הנומתה םוסרפ היפלו הנעטה תא יתיחד תוירחאה תלאשב ןידה קספב.6

 םוסרפל רשאב העיבתה תא יתלביקו  ,1891– א"משתתויטרפה תנגה קוח יפ לע תעבותה

.ערה ןושל רוסיא קוח יפ לע ערה ןושל

 תבוטל לועפל תולוכיש תוביסנ תומייק ,ןנד הרקמב יכ ,יתנייצ ןידה קספל31 ףיעסב

 םצע תא הנשמ הז ןיא ךא ,קוחב ועבקנש תולקההו יוציפ םוכס תקיספ תניחבמ םיעבתנה

.תוירחאה לש המויק

 תוידגנ תוריקח ומייקתהו קזנה תלאשב םמעטמ תישאר תודע יריהצת ושיגה םידדצה.7

.םיריהצמל

 הנומתה םוסרפ היפלו התנעט לע הרזח איה .ינוממ וניאש קזנ הנייצ הריהצתב תעבותה.8

.הבר שפנ תמגועו הכובמל הל המרג ,תויבסלו םיאומוהל עגונב הבתכל דומצב

 החפשמ ינב הילא ונפו ,לארשיב תררוגתמה התרבח הילא התנפ ,םוסרפה תובקעב

 הפישחה חכונל המהדת ועיבהו הנומתה םוסרפל הביל תמושת תא ונפהו םיבורק

.)ריהצתל8 ףיעס( .םוסרפב ,לוכיבכ ,הל תוכיושמה תוינימה תויטנל תיבמופה

 תולעהל ולחה החפשמ ינבו םירכמו םירבחש ,התוא ועדיי הירוה יכ ,ריהצתב הנייצ דוע

.תוינימה היתויטנ רבדב תויהת

 המצעב הילא רשקתהל החרט התבס ףאו התחפשמב הבר שפנ תמגועל םרג הז ןיינע

.םוסרפה ןיגב קר קפסב עתפל הלטוהש ,תינימההתוהז רבדב תמאה תא תעדל השרדו

 בלש ותואב .הלעב םע םיסחיה תכרעמב עוזעזל הל םרג הבתכה םוסרפ יכ ,הנעט תעבותה

 תשגה רחאלש בלשב קוידבו .ןיאושינ תרשא תרדסהל ךילהת לש ומוציעב ויה הלעבו איה

 תשגה םרט ,םוסרפה תובקעבו ,הרשא תלבק םשל םינפה דרשמל הנושארה השקבה

 םאש דואמ הלעבו איה וששח ,ןיאושינ תרשא תלבק םשל םינפה דרשמל הינש השקב

 היאושינ לע זירכהל הליע וז היהת ,ומעטמ ימ וא םינפה דרשמ ידיל עיגי הנומתה םוסרפ

.החדית השקבה ךכמ אצוי לעופכו םייביטקיפכ

 .הלעבל האושנ ןיידע .ןודנולב תררוגתמ ןיידע איה יכ ,תידגנה הריקחב הרשיא תעבותה.9

 םוסרפ תובקעב ןיאושינ תרשא לבקל ישוק רצונ רבד לש ופוסב יכ ריהצתב ןעטנ אל

.רחא ביכרל אלו "שפנ תמגוע" לש ביכרל סחייתמ הז ןיינע םגש ךכ .הבתכה

 ששח תששוח איה תאצמנ איהש םוקמ לכבו הייח ונתשה הרקמה זאמ יכ ,הנעט תעבותה

 ןמז דוע התוא הוולי תאזה הכובמהמ ששחהו חטשה ינפ לעמ ףוצי לכהש ךכל ןכו יתימא

.)ריהצתל51 ףיעס( .בר

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 לש הצופתב היה הבתכה דצל התנומת המסרופ ובש ךירדמה יכ ,ריהצתב הנייצ תעבותה

.יוציפה םוכסל  רשאב ןובשחב הז ןיינע םג תחקל שיו רתוי ףאו םיקתוע000,01-כ

.קיתב דיעהו תישאר תודע ריהצת אוה ףא שיגה ,ראפ יממ רמ ,תעבותה לש הדוד.01

 קר .םירחא ידי לע ךכל הנפוהש ילבמ ומצעב הבתכה תא האר אוה יכ ,הלע וריהצתמ

 ול ררבתהו ,תעבותה לש היבא ,ויחא םע ךכ לע חחושו ץמוא רזא אוה םימי רפסמ רחאל

 אל דחא ףא ילואש הוויק אוה יכ ,ול רפיס אל ךא םוסרפה לע עדי רבכ עבותה לש היבא יכ

.עגופה םוסרפה תאו הבתכה תא הארי

 ושארב ופלח ,הבתכה אשונ לש רשקהב תעבותה תנומת תא האר אוהשכ רשיא עבותה.11

.היבורקמ תאז הריתסמו הבתכה אשונל הרושק ןכא תעבותהש תובשחמ

.תוינימה היתויטנל תוסכ םה תעבותה לש היאושינ םא ההת וליפא אוהו

 םוסרפ תובקעב וילא ונפ ןהיפלו תונעטה לע אוה ףא רזח ראפ יבצ רמ תעבותה לש היבא.21

 תוליכרו תונשרפ ירבד תולעהל ולחהו החפשמ ינבו םירכמ ,םיבר םירבח ,הנומתה

 שפנ תמגועו הכובמ ותבלו ותשאל ,ול ומרג רשא ותב לש תוינמה היתויטנל סחייתהב

.הבר

 םוסרפמ ועבנ רשא ותשאןיבו וניב תובירמ ולחה םוסרפה תובקעב יכ ,ןייצ ראפ רמ

 דחא די תושועו המ רבד ונממ תוריתסמ אל ותשאו ותבש ענכתשהל השקתה אוהו הבתכה

.ןודנולל הרבעמב ותבל עייסיו הצרתי אוהש ידכ קר ודגנכ

 שממ ןיאש תיפוס ענכושש דע םישדוח רפסמ לש הפוקת ינפ לע וערתשה ולא םיחוכיו

.םוסרפב

 עדימו רמוח לע ססבתהב קפוה ךירדמה יכ ,ןייצ רלגניס רמ ,תעבתנה םעטמ ריהצמה.31

 לש התנומת תוברל ,תונומתהו םינכתה םג םללכבו ,)ןודנולב( םיקיפמהמ לבקתהש

.1 תעבתנה לש הפסכ בטיממ ושכרנ םהב תויוכזה רשא ,תעבותה

.קזנ הל םורגל הל ונווכתה אלו היברוקמ וא/ו תעבותה תא וריכה אל םיעבתנה

 םיקיפמהמ חלשנש רמוחל ופרוצש תונומתהמ תחאש תעדה לע תולעהל ולכי אל םיעבתנה

 ןחבמו ,ןודנולב םיברה תושרב םלוצ רשא ,ילארשי אוהד ןאמ לש הנומת היהת ןודנול

.הריבס תורשפאכ ל"נה תורשפאה לע עיבצה אל  תוריבסה

 .יבסל ומוההליהקל תוכייתשהב לוספ לכ םיאור אל םיעבתנה יכ ,ןייצ רלגניס רמ

 םוסרפה זאמ יכ ,הלע התודעו ויריהצתמ .םוסרפהמ האצותכ קזנ לכ םרגנ אל תעבתנל

 .םיקזנל תנעוט איה םניגבש םימוחתה לכב הבצמ תא הרפיש ףא איה
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 תדבוע תעבותהש דוע המ .םיניקת הלעב םע היסחי .יעוצקמה םוחתב המדקתה איה

 ומוה הליהקל םיכייתשמ הידבועמםיבר רשא תימואלניבהו תיטירבה םיטרסה תיישעתב

 ידיתע קזנ םגש ךכ ,תינימ תופידע עקר לע הערל יהשלכ הילפה תמייקתמ אלו תיבסל

.תעבותל יופצ אל הז ןיינעל

.קזנ הל םרגנ אל הז ןיינעב םגו םיניקת התחפשמ ינב םע תעבותה לש היסחי

:עבוק5691- ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוחל 'א7 ףיעס)א.41
 תא בייחל טפשמה תיב יאשר הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ב(

 תחכוה אלל ,םישדח םילקש000,05 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל עבתנה

.קזנ

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

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

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

.בל םותב הערא תועטהו ,עוגפל הנווכב היה אל ערה ןושל םוסרפ ,ןנד הרקמב)ב(

 אלול ןותנ היה ובש בצמ ותואב עגפנה תא דימעהל ודעונ ערה ןושל ןיגב םייוציפה

.ערה ןושל םוסרפ

 ,015 )5(הנ ד"פ 'חאו ףסוי הנרוא 'נ רמא רומיל00/0474 א"ער :הז ןיינעל האר

325.

 דעונ ,ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה יכ ,רמאנ425 דומעב ןידה קספ ךשמהב

:םידעי השולש גישהל

.ערה ןושל ןיגב העגפנש קוזינה לש וחור תא דדועל)1(

.בוטה ומשל קזנה תא ןקתל)2(

.ערה ןושל ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא קרמל)3(

 לע םילועה םייוציפ ליטהל ןיא םג ךא ילמס יוציפב קפתסהל ןיא יכ ,םש עבקנ ךכ ךרוצל

.םרגנש קזנה רועיש

 םירקמב םיקספנש ,ישנוע יוציפכ קר קדצומ תויהל לוכי םרגנש קזנה לע הלועה יוציפ

.ןפוד יאצוי

'חאו ירעי השמ 'נ רונ םרוי10/3497 א"ערב רנרוד תטפושה 'בכ לש התעיבק ונניינעל הפי

:]ובנב םסרופ[

 םא ,קזנ תחכוה אלל םג עגפנה תבוטל קוספל ןתינש יברימ םוכס עבוק קוחל 'א7 ףיעס"
 ,ךילהה ךשמהב םקזנ תא חיכוהל םהילע אהי ,רתוי הובג םוכסב יוציפ םיבישמה ושקבי
"יזוחמה טפשמה תיב י"ע ועבקיש ןידה ירדס יפ-לע

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204740/00&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207943/01
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:ןידה יקספ םיפי םג הז ןיינעל
 םסרופ[ןירוחןב 'נ יול ןר99/9616 ;]ובנב םסרופ[דקומ לאירבג 'פורפ 'נ בוקינשלב10/3311 א.ת
 םרוי ד"וע10/4626 ;]ובנב םסרופ[מ"עב תרושקת תועידי 'נ לאפר יחרזמ10/24033 .א.ת ;]ובנב
.םירחא םיבר דועו ,]ובנב םסרופ[ץיבופיליפ 'נ דרגוניו

 הרקת םוכס וניא 000,05₪ לש םוכסה ,הקיספהי"פע יכ ,ןעט וימוכיסב עבותה כ"ב)ג(
.)וימוכיסל51 ףיעס האר(

 ינאש ןוויכ ,קוחל 'א7 ףיעסל תסחייתמה וז תקולחמב עירכהל ךרוצ ןיא ,ןנד ןידה קספב.51
 לכהתיה אל ,עבותה כ"ב לש השיגה תא  תינורקע תלבקמ יתייה ול םג יכ ,הרובס
.000,05₪ אל ףא ,קוספל ןנדהרקמה תוביסנב הקדצה

 ,תוירחאה תלאשב ןידה קספ רואל ךא 000,051₪ ךס לע אוה העיבתה םוכס ,ןנד הרקמב.61

.000,05₪ לע תולעל אלש העיבתה םוכס רומא

 ,הז ביכר ןיגב יוציפ קוספל ךרוצ ןיא ןכ לעו התחדנתויטרפה תנגה קוח יפ לע העיבתה

.העיבתה םוכסב ןובשחב חקלנ רשא

 )ג( 'א7 ףיעס יפ לע תוצפל םוקמ ןיא ךכיפלו עוגפל הנווכב השענ אל םוסרפה יכ ,יתענכוש

.קוחל

.קוחל )ב( א7 ףיעס יפ לע קוספל שיש יוציפה רועיש המ– קודבל שי ןכ לעו

 ןיגב תורכתשה דספה הל םרגנ אל .אוהש ינוממ קזנ לכ החיכוה אל תעבותה ,ןנד הרקמב.71

 הלעבל האושנ תעבותה .תרחא ןעטנ אלו םיניקת םויכ התחפשמ ינב םע היסחי .םוסרפה

 ותועמשמכ קזנ תחכוה אלל ,יוציפ קוספל שי ,רתויה לכלש ךכ ןודנולב ןיידע תררוגתמו

.קוחל )ב( 'א7 ףיעסב

 ןיזגמב הנומת םוסרפב רבודמ יכ ןובשחב תחקל שי ,יוציפה םוכס תא תלקוש ינא רשאכ.81

.לארשי תנידמב םסרפתמ רשא ליגר ימוי ןותיעמ הברהב הכומנ ולש הצופתהש

 ןיזגמה יקיפממ תלבקתמה ,הנומתש ךכל  יטסיטטסה יוכיסה יכ ,ןובשחב תחקול ינא

 םיאצמנ רשא םישנאה לכמ אקווד ,תילארשי לש הנומת רבד לש ופוסב היהת ןודנולב

.םיעבתנה םע הז ןיינעב לקהל שי ןכ לעו ,רתויב ךומנ יוכיס אוה ,ןודנולב םיברה תושרב

 ולעה םיפסונ החפשמ ינבו םהירכמו הירוה םנמאש הדבועה תא ןובשחב תחקל שי ןכ ומכ

 הירוה ,רבד לש ופוסב ךא ,תעבותה לש תוינימה היתויטנל עגונב םוסרפה רחאל תוקפס

.תיבסל– ומוה הליהקל רשק ןיא תעבותל היפלו הנעטה תא ולביק

 שי ובש םוחתב תדבוע ןכא תעבותה .עגרל ולו הז ןיינעב הב דשח אל התודע יפ לע הלעב

 דיתעב יושע הנומתה םוסרפ היפלו הנעטה תא לבקל השקו תוינימ תויטנל עגונב תוחיתפ

.הדובעב תונמדזה ןדבאל וא והשלכ תורכתשה דספהל הל םורגל

 הנומתה הלגלגתה דציכ ,הרורב הרוצב ריהבהל לוכי תוירחאה ןיינעב ןידה קספש ,דוע המ

.הבתכה אשונ ןיבל הנומתה ןיב רשק ןיא יכו הבתכל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201133/01
http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/M-NoPub-ZB-6-105-L.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2033042/01
http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s016264a.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 אלו הנפואו לכוא אשונב הבתכל ךומסב תעבותה לש התנומת המסרפתה ןודנולב ןיזגמב

.תיבסל– ומוה הליהקל יוליבה תומוקמ לש אשונלו הנומתל רשק לכ היה

 הלוכי ךכב םג ,תקולחמב תויונש אל השעמל ןהו םויכ תועודי וללה תודבועה רשאכ ,ןכ לע

.הנורתפ לע אובל תעבותל המרגנש שפנה תמגועמ קלח

 םלוה יוציפ היפלו הנקסמל יתעגה ,ןובשחב וללה םילוקישה לכ תא יתחקלש רחאל.91

.000,02₪ לש םוכסב יוציפ אוה ןיינעה תוביסנב

:םוכיסל.02

 תפסותב 000,02₪ ךס תעבותל ומלשי ,דוחלו דחי ,םיעבתנה ,ליעל רומאה רואל)א
.לעופב םולשתה דעו )50/1/02( העיבתה תשגה םוימ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה
000,5 ךסב ד"וע ט"כשו 005,3₪ ךסב תעבותה תואצוהב םיעבתנה ואשי ןכ ומכ

.מ"עמ +  ₪

 םולשתה דעו ןידה קספ דעוממ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה ואשי ולא םימוכס

.לעופב

.םידדצל ןידה קספ חלשת תוריכזמה)ב

 .םידדצה רדעהב ,)8002  לירפא82( ח"סשת ,ןסינב ג"כ ,םויה הנתינ

1739215

31387645
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 ,ןהכ ליגיבא

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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