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טפשמה יתב

40/873100 שבםילשוריב םולשה טפשמ תיב

ינפב

:

4002/10/22גרבלוס םענ טפושה 'בכ

לארשי תנידמ:ןיינעב

ןנור קחצי ד"וע כ"ב י"ע

םילשורי זוחמ טילקרפל רזוע

תשקבמה

- דגנ-

ןסח תאריקש .1

ןאנע דבע ד"וע כ"ב י"ע

דנאהומ תאריקש .2

'גארפ םאשיה ד"וע כ"ב י"ע

םיבישמה

הטלחה

.םיכילהה םות דע רצעמל השקב .1

 בתכ .עשפ עוציבל רשק תרישקו םימויאב הטיחס לש תוריבעב םושיא בתכ שגוה םיבישמה לע .2

נ.ינימ עקר לע  הטיחס לש השק תכסמ ללוגמ םושיאה

1739215

 .םיבישמה לש םתמשא תחכוהל הרואכל תויאר לש ןמויק לע ןיררוע ןיא

 יכו ,םרצעמל הליע ןיא יכ ;םיבישמה לש םדיצמ תונכוסמ תפקשנ ןיא יכ םירובס םיבישמה כ"ב.3

ב.'תיב רצעמ' לש ךרד לע ,רצעמל הפולחב תונכוסמ לש ששח גיפהל ןתינ םוקמ לכמ

 ומייקש ןימ-יסחיב ,םייתנשכ ינפל ,השעמה תליחת :הלא ןה םושיאה בתכ יפ-לעש תודבועה ירקיע.4

 רשקתה םייעובשכ ינפלו ,ןופלטב תעל תעמ וחחוש םיינשה .הרומתב 001₪ םליש רשא ,ןנולתמהו1 בישמה

 םג אב השיגפל .הררסומ תנוכשב שגפיהל ועבק םיינשה .ריעצ רוחב ריכהל ול עיצהו ןנולתמה לא1 בישמה

 תוחכונב םיילארוא ןימ-יסחי ריעצה םע םייק םש ,ןנולתמה לש ותיבל השולשה ועסנ הררסוממ .ריעצ ותוא
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 ,ול םלשי אל םא יכ ןנולתמה לע םייא ריעצה .007₪ ריעצל םלשל ןנולתמל רמא ןורחאה-הז .1 בישמה

 תלוכמה לעבל הנפ ,ותיבמ ןנולתמה אצי ,ול רצב .ועמשיי םינכשה לכש דע קעצייו היזיולטה תא רובשיי

 .ריעצל םליש ותוא ףסכ םוכס ,007₪ לש ךסב האוולה ונממ לטנ ,תיתנוכשה

 ,ול רפיסו ןנולתמה לא1 בישמה רשקתה40.1.11 םויב .םידחא םימי רובעכ השרפה לש הכשמה.5

 ןנולתמהו1 בישמהש ךכ לע רפכב הצופנש העומשה תובקעב ריעצה תחפשמ ינב והוּכיהש תוכמ לע ,בזכב

 לע 000,51₪ לש ךסב םולשת םישרוד ריעצה לש ותחפשמ ינב יכ ןנולתמל רמא1 בישמה .ריעצה תא וסנא

ו.000,6₪ לש ךס םהל םליש רבכ1 בישמה לש ויחא יכו ,םירודהה תא רשייל תנמ

 וחצריי ,ףסכה םלושי אל םא יכ ,ורמואב בושו בוש ןנולתמה לא רשקתהל1 בישמה בש םוי ותואב

 בישמה רשקתה םיירהצה-רחא .ותינוכמ תאו ותיב תא ופרשייו ,ןנולתמה תאו ותוא ריעצה לש ותחפשמ ינב

 יצח דועב עיגי יכ םייאו ריעצה תא סנא יכ וב חיטה ,ריעצה לש ודוד-ןבכ ,בזכב ,ההדזהו ןנולתמה לא2

 ןנולתמה לא1 בישמה רשקתה ןכמ רחאל ךומס .ותוא רוקדייו ,ןנולתמה לש ותיבל1 בישמה םע העש

 ןנולתהל ותנווכב יכ ֹובישה ןנולתמה .םירודהה ורשוי םאו ריעצה לש ודוד-ןב םע חחוש רבכ םא ֹולאשו

 ל"נה ריעצהו ליאוה ,םינש7 ךשמל רסאיהל יופצ אוה ,ןכ השעי םא יכ1 בישמה ול רמא הבוגתב .הרטשמב

נ.עובש ךשמל תיבהמ חורבל ןנולתמל עיצה1 בישמה .יצחו51 ןב ןיטק וניה

 ואובי יכ ֹועידוהו "םיסעוכ םה" יכ ול רמא ,ןנולתמה לא1 בישמה רשקתה ,40.1.21 םויב ,תרחמל.6

 ,םתשיגפב .םיירהצה-רחא שגפיהל ועבק םיינשה .ףסכה תא תובגל תנמ לע ןנולתמה לש ותדובע םוקמל

 דרוי אל ינא" ףיסוהו "ןובשחה לע והשמ ול ןתיי" יכ ןנולתמה תאמ1 בישמה שקיב ,ןנולתמה לש ותינוכמב

 רשא2 בישמה םע תירוביד תועצמאב ןופלט-תחיש הרצונ תינוכמב ."ףסכה תא יל ןתונ התאש דע בכרהמ

 ןסח תאו ךתוא חצרא ינא םלשת אל םא" ןנולתמל רמאו ,ריעצה תא סנא יכ וב חיטה ,ןנולתמה לע קעצ

 שקיב1 בישמה ."ןסחל והשמ ןתית םייתניב לבא ,ףסכה תא םלשל םיימוי ךל ןתונ ינא .]'ס 'נ-1 בישמה[

 ךילא ועיגי םישנא" םלשי אל םא יכ רמאו םולשתה ןיינעב טילחה המ רתוי רחואמ ֹועידוהל ןנולתמה ןמ

ב."התיבה

 התא המ" רמאו ריעצה לש ודוד-ןבכ בוש ומצע גיצה ,ןנולתמה לא2 בישמה רשקתה םיימוי רובעכ.7

 ."ךתוא רוקדאו עברא לע ךתוא חתפא ינא .תונלבס יל ןיאו םיירהצ היהנ רבכ ,ףסכה תא איבת .קוחצ השוע

-ןומרא תלייטב ברעב שגפיהל ועבקו ,וחחוש ןכא םיינשה .1 בישמה םע חחושל ןנולתמלרמא2 בישמה

 ךומס םתינוכמ תא ורצעו ףסונ םדא םע דחיב הדועיה העשה תארקל תלייטל ועיגה םיבישמה ינש .ביצנה

בישמה תא גיצה1 בישמה .ןנולתמה לש ותינוכמב ואבו ,םתינוכממ ואצי םיבישמה .ןנולתמה לש ותינוכמל

 האצותכ ינבצע הלהו ליאוה ,2 בישמל םלשל ןנולתמה ןמ שקיבו ,ריעצה לש דוד-ןב ותואכ ןנולתמה ינפב2

 ןמ ןיכס איבהל ידכ תינוכמה ןמ אצוי אוה יכ רמא2 בישמה .םימס ןממל ףסכל קוקז אוה יכו ,"זירק"מ

 לש ותינוכמל רזחו ,ןיכס איבה וליאכ ומצע השע ,תינוכמל שגינ אוה .ךומסבש ,ואב הבש תינוכמה

ו.ןנולתמה

 ןנולתמה לע ומייא ,עשפ עוציבל רשק הרואכל םיבישמה ורשק הבש תכסמה לש הירקיע םה הלא.8

נ.השעמ תושעל ועינהל ידכ ,בוטה ומשבו ושוכרב ,ותוריחב ,ופוגב ןידכ אלש העיגפב תוגהנתהבו הפ-לעב

 אעמק-ךיראהל יתיאר ךא ;םמצעלשכ םירומח םניה םיבישמה ומשאוה םהבש םושיאה יפיעס

ב.םיינשה לש םתונכוסמ ינפמ ששחל ריבס דוסי לש ומויק לע בטיה דומלל ןתינ ןהמ יכ ,תודבועה רואיתב
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 תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחב יכ ,ותומכ ןעט2  בישמה כ"ב םגו ,1 בישמה כ"ב ,םנמוא ,קדוצ.9

 ינניא ךא .םיבישמה ומשאוה ןהבש תוריבעלתונכוסמ-תקזח העבקנ אל6991-ו"נשתה ,)םירצעמ- הפיכא

 העבקנ ןהיבגלש ,םימס תוריבע לשמ התוחפ תוריבעה לש ןתרמוח יכ םיבישמה כ"ב לש םתנקסמ תא לבקמ

ו.תונכוסמ-תקזח םש

נ.תישחומ ,תונכוסמהו ;הבר איה ,ןנד ןיינעה תוביסנב ,הרמוחה

 ףא ,םשאנה לש ותונכוסמ ,היפואו העבט םצעמ ,םימויאב הטיחס לש הריבעב המולג" :רוכזנ תאז.01

 'בכ ירבד[ "תונכוסמה תליע ןהיבגל תמייקתמ יכ הקזחש תוריבעה ןיב התוא הנמ אל קקוחמהש יפ-לע

 הרזח וללה םירבדה לע ;146 ,)3(99 לע-קת ,לארשי תנידמ 'נ ביננח ןמור99/3867 פ"שבב לקריט 'י טפושה

 לע-קת ,'חאו ךומ ובא )סראפ ןב( חימס 'נ לארשי תנידמ30/5147 פ"שבב שיניב 'ד תטפושה 'בכ המכסהב

ב.]תופסונ תואתכמסא םשו ;365 ,)3(3002

 תמייק יכ ,ליעלדכ ,הרואכל ןעוציב תוביסנו ,רבודמ ןהבש תוריבעה ביט יפל ,אופיא ,רובס ינא.11

- הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל )ב( )1( )א(12 ףיעס יפ-לע ,םיבישמה לש םרצעמל הליע

ו.הז רשקהב תשקבמה כ"ב ןעטש יפכו ,6991-ו"נשת ,)םירצעמ

 רורחש יאנתו הבורעב רורחש לש ךרדב רצעמה תרטמ תא גישהל ןתינ םא ןוחבל םיוּוצמ ונדוע.21

נ.התוחפ ,םיבישמה לש םתוריחב םתעיגפש

 ןיא הטיחס לש הריבעב ללכ ךרדב" ןוילעה טפשמה תיב ינפלמ האציש הכלהה יפ-לע ,תאז םע.31

-קת ,לארשי תנידמ 'נ בניז דומחמ20/6141 פ"שבב שיניב 'ד תטפושה 'בכ ירבד[ "רצעמל הפולחב קפתסהל

 ויתולילו וימי לכש ,ןברוקה לע ארונ ארומ םיליטמ הלאכ םישעמ" יכ ,רבדל םעטה .]497 ,)1(2002 לע

 םישעמ .רהוסה תיבב אולכ וניאו תוירבה ןיב ישפוח םייאמה ךלהתמ דוע לכ ,ףדינ הלע לכמ אוה ארייתמ

 רוביצה לעו תונברוקה לע ןגהל שי .רוביצה לש ונוחטיבו ומולש לע םימייאמו הרבחה ירדסב םיעגופ הלאכ

 לקריט 'י טפושה 'בכ ירבד[ "םימחרה תדימב ומיע גוהנל ןיאו רהוסה תיבב ןיירבעה לש ותאילכ ידי-לע

ב.]8212 ,)3(0002 לע-קתלארשי תנידמ 'נ בונורגא םיחר00/4647 פ"שבב

 םג ,םיאנתב רורחשל הקדצה תאצמנו שי יכ ,ונדמלל ,םיבישמה כ"ב ושיגהש הקיספ לע יתעד יתתנ.41

-קת(לארשי תנידמ 'נ ןוטיב20/2716 פ"שבב .ומצעל קרפ עבוק ןיינע לכ ,ןכא ,וז הייגוסב .אד ןוגכ תוריבעב

 התואב אוהה שיאה לטנ ובש ןטק קלחב ;ונניינעמ תורומח תוחפ ויתוביסנש ןיינעב רּבּוד )838 ,)2(2002 לע

2002 לע-קת(אחומ רב קחציו הכלמ יסוי 'נ י"מ20/899620/0107 פ"שבב ;ךורא טפשמ תעימשבו ;השרפ

2002 לע-קת(לארשי תנידמ 'נ ןרזע ימר20/0768 פ"שב יבגל ,הזב אצויכ .תויארב ישממ ישוק היה )702 ,)3(

ו.דושחה לש ותוכזל ףכה תא וטיה ,השרפ התואב םירחא לש םרורחשו תויארב השלוח םש םג ,)8642 ,)3(

 ןיבל םיבישמה כ"ב ועיבצה םהילעש םירקמ םתוא ןיב תושעל ןתינ תונחבא הנהכו הנהכ דוע.51

נ.ונלש-ונניינע

 תויבקעב ,יוטיב ידיל האבש יפכ ,השעמבו רמֹואב ,םיבישמה לש םתושיחנ ,אוה רקיע ,ידיד יבג

 ןיעמ םישעמל הרואכל לגוסמש ימש ןויכ ,דבלב ןנולתמה יפלכ תפקשנ םתונכוסמ םא קּפוסמ ינא .המצועבו

-תמא טוקנל יואר ,םוקמ לכמ .רחא ןמדזמ ןברוקב םג לחביי אלש ומצע לע דיעמ ,םושיאה בתכבש הלא
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 ןכש ,בחר רוביצל הנכס ןמוט אוה םא ,הנחבהל שרדנ ינניא" :ןוילעה טפשמה תיב הב טקנש וזל המוד הדימ

 פ"שבב אצמ 'א טפושה 'בכ ירבד[ "ורצעמ תא בייחל ידכ םיננולתמה םולש תא ןכסמ אוהש ךכב ,ידידל ,יד

 'בכ המיכסה ,וללה םירבדל םג ;0711 ,)3(2002 לע-קתןוצר )ןויצ ןב( רוג 'נ לארשי תנידמ20/6047

ב.]ל"נה30/5147 פ"שבב שיניב 'ד תטפושה

 לש וקלח יכ ,הנעטה לע יתעד יתתנ .ןעטנה יפל ,תויביטמרונ תוחפשמו ,יקנ רבע ןובשחב יתאבה.61

 ןמזה בור לעפ ןושארהש ;םיינשה ןיב 'הדובעה-תקולח' רואל ,הזה רבדב קפוסמ ינא .תּוחפ2 בישמה

 שי םא םג ,םוקמ לכמ .םתרמוחב םילפונ םניא ינשה לש וישעמ ךא ,'ףרוע'ב הליחתב לעפ ינשהו 'תיזח'ב

 ,ינשה בישמה לש ויבא .םרצעמ ןיינעל םיינשה ןיב ןיחבהל קידצמ וניאו ,םישישב  לטב והירה ,והשלכלדבה

 עצוה רשא ,ןושארה בישמה לש ויחא .ונב ,הרואכל ,השע המ עדוי וניא ללכו ללכ וילע חקפל עצוה רשא

 אל ,ל"נכ חוקיפב'תיב-רצעמ' ,ועצוהש וללה תופולחה .תועסה לש והשלכ קסעב ותיבמ דבוע ,וילע חקפל

 לע ארומ תלטה לש ךרדב ,טפשמה יכילה שובישל ששח עובט ףא ,הז גוסמ תוריבעב" .יתעד תא וחינה

 "ןופלטה תועצמאב םייאלו ךישמהל תורשפאה לשב םיאתמ ונניא םג הפולחל רורחשה ... םימויאה ןברוק

ו.]432 ,)3(3002 לע-קת ,י"מ 'נ רמע ןליא30/8177 ,30/2237 פ"שבב שיניב 'ד תטפושה 'בכ ירבד[

 .בר ןמז ךראיי אל טפשמהש תופצל ןתינ- הרואכל ,תוכיאב ברו תומּכב טעמ- תויארה רמוח רואל.71

נ.רצעמה ןיינעל בושח לוקיש הז םג

ב.םיכילהה םות דע רצעמה תכראה לע תורוהל ,אופיא ,יתטלחה.81

 לע יתרסא ,4891-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ד(07 ףיעס יפלש יתוכמס חוכמ.91

ו.ןנולתמה לש ותוהז יטרפו ומש םוסריפ

 רשאכ דחוימב תוינימה ויתויטנ םוסריפ" ,וירבדל .ושרמ יבגל םג ןכ תושעל שקבמ1 בישמה כ"ב

 ויתויטנ ןיינע םוסריפ יכו הטעמה ןושלב םילבוקמ םניא םיינימ-דח םיסחי היניעבש הרבחמ אב1 בישמה

 לע טימי הזכש םוסריפ ... ותוא תבבוסה הרבחב געלו זובל אשומ אהי1 בישמה יכ איבהל לוכי תוינימה

נ."וייח תומי לכ ותוא ףודרתש אושנמ השק הפרח1 בישמה

 ,ןנולתמה לש וניינעמ הווש הריזג רוזגל שיש רובס ינניא ,תאז םע .וללה םירבדב שאר לקמ ינניא

 לע םשיילו שרפל שי גירחה תא .גירחה אוהםוסריפ רוסיא ;ללכה והזןוידה תויבמופ .1 בישמה לש הזל

 ביט יפלו ;הרואכל תויאר לש ןמויק רואל ;םושיאה בתכ שגוהשמ .ללכב םסרכל אלש ידכ ,םוצמיצה ךרד

 תא רוסאל הקדצה ןיא .1 בישמה לש יטרפה וניינע לע רוביצל יללכה ןיינעה רבוג ,רבודמ םהבש םישעמה

ב.וניינעב םוסריפה

 'גארפ ד"וע ,דבע ד"וע ,תשקבמה כ"ב דמעמב )4002 ראוניב12( ד"סשת ,תבטב ז"כ ,םויה הנתינ

ו.םמצעב םיבישמהו

טפוש ,גרבלוס םעֹנ

תניע

חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ
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