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טפשמה יתב

30/074761אשבופי-ביבא לת םולשה טפשמ תיב

30/93863 א

נפב

:י

ךיראתהעונ ןמסורג תטפושה 'בכ

:

3002/80/82

ירוד ןב השמ באז ד"וע:ןיינעב

שקבמה

ד  ג  נ

גרבצרוק יבא

בישמהןליא ינורד"וע כ"ב י"ע

הטלחה

.םוסרפ רוסיאל השקב ינפב

נ.הביד תאצוהו ערה ןושל הניינעו30.6.4 םוויב השגוה תירקיעה העיבתה1739215

ב.000,051₪ ךסב יפסכ יוציפל רתוע שקבמה/עבותה

 תוסחייתמה תוטוב תורימא ויפלכ עימשמ אוהש ךות היסהרפב ,בישמה/עבתנה וב בלע ,ותנעטל

ו.תוינימה ויתויטנל הרואכל

נ.בישמה דגנכ םייטפשמ םיכילהב חוקל גציי רשא ,ועוצקמב טילקרפ וניה שקבמה

 תושק םילימב בישמה וב חלתשה טפשמה לכיה ןורדסמב ,יטפשמה ןוידה םויס םע ,שקבמה תסריגל

ב.ינימה אשונל תוסחייתמ רקיעב ךא ,שקבמה לש תיעוצקמה ותלוכיב יפוד תוליטמה
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ו.םידדצה ןיב ומייקתהש םייטפשמה םינוידה לכב יוטיב האצמ ,וזכ תוסחייתה

נ.שקבמה תסריגל ,אישל םירבדה ועיגה30.6.21 םויב ךילהה םויס םע

ב.להק המוה היה רשא ש"מהיב ןורדסמב עלב ירבד וב חיטה בישמה

ו.תונעטנה תוינימה ויתויטנל םיעגונה ,ול ורמאנ ,ותסריגלש ,םירבד ותשקבב טטיצ שקבמה

 תוברל ,ש"מהיב לכיהב חכנ רשא ,רוביצה יניעב ותוזבל בישמה ןווכתה ,הלא תורימאב יכ רובס שקבמה

נ.שקבמה לש וידבועו ויתוחוקל להק

  .ערה ןושל תלווע ןיגב םייוציפל העיבתה תוהמ יהוז

 ךילהל יבמופ ןתניי םא יכ ,שקבמה ןייצמ ,םוסרפ רוסיא וצ תלטהל ,ינפב תחנומה תיחכונה הריתעב

ב.קזניהל יושע אוה ,יחכונה

ו.שקבמל ורמאנש םיבלועו םיעגופ םייוטיב דגנכ איה העיבתה תוהמ

נ.לפוכמו לופכ קזנ ול םורגי םוסרפה יכ שקבמה ששוח ,העיבתה םצעל יבמופ ןתני םא

 הנעבותה לע םוסרפה םצעמ קוזינ שקבמה אצמי ,הנעבות לש ךרדב ,ש"מהיבמ דעס תטשוה םוקמב

ב.הנכותו

 דצ דמעמב םוסרפ רוסיא וצ ןתמ לע30.6.01 םויב יתירוה .ינמז דעסכ  ,םייתניב  .בישמה תבוגת השרדנ

 .דבלב דחא

ו.םוסרפ רוסיא וצ ןתמל בישמה דגנתה הבו30.7.6 םויב השגוה בישמה תבוגת

 יפכ םידדצה תודמע דוסי לע ,יתטלחה ןתיל יננה ,ךכיפלו ,דגנכש הבוגת שיגהל אלש רחב שקבמה

נ.ינפב ואבוהש

ב.םוסרפ רוסיא וצ ןתמל השקבה תא תוחדל שי יכ ,איה יתדמע

ו.ונטפשמב לע ןורקיע אוה ,ןוידה תויבמופ ןורקיע

:שרופמב תאז עבוק ,הטיפשה דוסי קוחל3 ףיעס
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 ,תרחא הרוה טפשמה תיב םא וא  קוחב תרחא עבקנ םא תלוז ,יבמופב ןודי ש"מיב- ןוידה תויבמופ"

 ."קוח יפל

:םש 'א ןטק ףיעסב אוה ףא עבוק4891-ד"משת ,בלושמ חסונ טפשמה יתב קוחל86 ףיעס

נ."יבמופב ןודי ש"מיב"

:ןמקלדכ תורוגס םייתלדב ןויד םויק םיקידצמה ,םידחוימ םיגירח ועבקנ ,םש 'ב ןטק ףיעסב

ב.הנידמה ןוחטב לע הרימש םשל.1"

ו.הנידמה לע ץוח יסחיב העיגפ תעינמ םשל.2

נ.רסומה לע הנגה םשל.3

 ןישנועה קוחל 'א863 ףיעסב ותרדגהכ עשי רסח וא ןיטק לש וניינע לע הנגה םשל.4

ב.7791-ז"לשתה

 הדרטה תעינמל קוחה יפ לע הריבעב וא ןימ תריבעב םשאנ וא ןנולתמ לש וניינע לע הנגה םשל.5

ו.8991-ח"נשתה תינימ

נ.)הלטוב(.6

ב."ללכב דיעהלמ וא תישפוח תודע דיעהלמ דע עיתרהל לולע יבמופה ןוידה.7

ו.ןנד הרקמב הלח הניא ,ליעל תויונמה תופולחהמ תחא ףא ,ימעטל

 הניא ,םדא לש תינימה ותייטנ יכ רמאנ ,רסומה לע הנגה אוהו3 ןטק ףיעס ןאכ לח יכ ,רמול יצמת םא

נ.תירסומ היעב רדגב

 לע הקזח יכ רמאנ ,תודע רוסמלמ- שקבמה- דע תעתרה ,7 ןטק ףיעס ןאכ לח יכ ,רמול יצמת םא םג

ב.םייוארה םינוזיאה תא ךורעל עדי יכ ,ריגב םדאו ,ועוצקמב טילקרפ אוהש שקבמה

ו.םש12 ףיעס ,5691-ה"כשת ערה ןושל רוסיא קוח ,וניה יפיצפסה קוקיחה

 .ערה ןושל תעיבתב םיכילה םוסרפ ינפמ ןיד ילעב לע ןגהל ידכ ,םיכילהה םוסרפל גייס עבוק הז ףיעס

 הלוקשה הנכסה תאו תיפיצפסה היגוסה תא ןוחבל תעדה לוקיש תא ש"מהיבל קינעמ ,הז ףיעס ,םרב

 .ןוידה תויבמופ ןורקיע לומ ,םוסרפב
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 תויוכז לומ ןוידה תויבמופ ןורקיע לקשנ417 'מע )3(גנ ד"פ ,'חאו להג .נ 'חאו ןוטפיל79/0082 א"ע קיתב

:םש רמאנ .תויטרפל תוכזה ,ןוגכ תורחתמ

 הווהמ אוהו הטיפשה דוסי קוחל3 ףיעסב ןגועמ ותויהב יתקוח דמעמ לעב אוה ןוידה תויבמופ ןורקיע"

נ.יטרקומדה רטשמב יזכרמ ביכרמ

 רוביצה ןומיא לעו יטופישה ךילהה תוניקת לע הרימשל יחרכה יאנת הווהמ וילע תיברימ הדפקה

ב.טפשמה יתבב

 דמוע ודוסיב ,רמולכ .ש"מהיבב השענה תא םיברב םסרפל שפוחה תא ללוכ ףא ןוידה תויבמופ ןורקיע

 לש תיטרקומדה התיתשת תססובמ םהילעש תויוריחה שארב בצינ ומצע אוהש ,יוטיבה שפוח םג

 ...הנידמה

 הרוכב דמעמ ןוידה תויבמופ ןורקיעל רמשנ ,ןוידה תויבמופ ןורקיע ןיבל תורחתמ תויוכז ןיב תושגנתהב

ו.תיאליע תוכז לש

 לע אלא ,ד"ספ םוסרפ רוסיא לש ךרדב תוברל ןוידה תויבמופ ןורקיעב םיעגופ ןיאש אוה יסיסבה ללכה

 יתב קוחל86 ףיעסב ועבקנש תושרופמ תוליע חכמ ש"מהיב תטלחה יפ לע וא קוחב תשרופמ הארוה דוסי

נ.טפשמה

 ,תויבמופה ןורקיעב תרחא ךרדב עוגפל וא ד"ספ םוסרפ רוסאל תעד לוקיש ש"מהיבל ןותנ ובש םוקמ

ב."ןוידה תויבמופ רבע לא ףכה הטית ,םלועל

ו.'ב תואה לומ917 'מע דעו 'ד תואה לומ ד"ספ לש םש817 'מעמ לחה ,םש ,האר

 הנודנ62 'מע )1( גנ י"דפמ"עב תילארשיה תושדחה 'בח דגנ ד"וע ,קחצי יבא ןד79/4163 א"ער קיתב

 .ןוידה תויבמופ ןורקיע לומ ערה ןושל תעיבתב םוסרפה רוסיא תועמשמ

 ילוקיש םיעוטנ תחאה ,םינזאמה ףכ לע םיחנומה ןוידה תויבמופ ןורקע לש וישרוש יכ ,םש רמאנ

 תטישב ,הלעוה הז ןורקיע .ןידה ילעב לש םייטרפה םיסרטניאב אקווד ואלו ,היואר תירוביצ תוינידמ

 איה ףא תעדל רוביצה תוכז .הטיפשה :דוסי קוחל3 'סב עובקה יתקוח ןורקיע תלעמל ,ילארשיה טפשמה

 םג ,ערה ןושל יטפשמב םדקמ ןיררוע ןיא הברה ותובישח לעש הז ןורקיע .ןוידה תויבמופ ןורקיעל לאנויצר

 בתכ וא העיבתה תשגה רבד םוסרפב שי  ,ןכש ,ערה ןושל םוסרפמ עגפנה לש יטרפה סרטניאה לע הנגהה תא

 אוה הינשה םינזאמה ףכ לע חנומה סרטניאה .עגופה םוסרפה לע עגפנה לש ותאחמל יוטיב תתל םושיאה

 הקוקז הניאש דוסי תוכז איה םדא לש בוטה ומש לע הנגהה ללככ .טפשמב עגונה םדא לש ומש לע הנגהה

 טפשמה תיב .ותורחו םדאה דובכ דוסי קוחל3 'סב דוסי תוכזכ הרכוה ףאו םייתלעות םיינוציח םיקודיצל

 המכו המכ תחא לעו ליגר יטופיש ךילהב םג םדא לש בוטה  ומשב העיגפל הנכס תמייק יכ ןייצ ןוילעה

 ןושל תעיבת שיגה רשא םדא לש בוטה ומשב העיגפל תרבגומה הנכסה .ערה ןושל תעיבתב תמייק וז הנכסש

 .םהיתויוכז לע הנגה םשל העיבת תשגהמ םילאיצנטופ םיעבות עיתרהל היוסא ערה

 יעצמאב םוסרפ תעינמ .ןוידה תויבמופ ןורקיע ןיבל יוטיבה שפוח ןיב תידדה תולת לש סחי םייקתמ

 תודוא םימוסרפש ששח םייק תאז םע  .יוטיבה שפוחב תעגופ יטופיש ךילהב שחרתמה לע ,תרושקתה

 ןוילעה טפשמה תיב רמא ,ןכל .הרימחהל ףאו ערה ןושל לע רוזחל תנמ לע ילכ ושמשי םייטפשמ םיכילה

 השק ןפואב ועגפי רשא ,םימוסרפ םייופצ  יכ ענכתשי טפשמה תיב םא קר יכ ,ל"נה79/4163 א"ער קיתב

12 'ס ןיינעל הנחבאה החתמנ ,ידכב אל  .םוסרפה רוסיאל וצ ןתמ לוקשל יואר ,עבותה לש בוטה ומשב
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 תעניצ וניינעש הביד טפשמ ןיבל ,ירוביצ ןפוא לעב הביד טפשמ ןיב ,5691- ה"כשת ערה ןושל רוסיא קוחל

 יתלבו השק העיגפל ישחומ ןוכיס רבדב החכוה תשרדנ יכ םש הרבס ןהכ גרבזרטש תטפושה 'בכ .טרפה

 .םוסרפ רוסיא וצ ןתניש תנמ לע עבותה לש בוטה ומשב תקדצומ

 ש"מהיב רמא ,348 'מע ,)2(טמ י"דפ ,'חאו מ"עב תונורחא תועידי 'נ סוארק ףסוי39/9913 א"ע קיתב

:'ב-'א תויתואה לומ458 'מעב םש ,ןוילעה

 ףא .הזמ- יוטיבה שוחו ,הזמ- םדא לש בוטה ומש :םיסרטניא ינש םיששוגתמ הביד טפשמב"

 לש הפא תמשנ אוהש יוטיבה שפוח בייחמ ,לכמ ול רקיה "סכנ"ה אוה םדא לש בוטה ומשש

 הלועה וז איה םישפחמ התואש תמאה ,ןכש .עגופה םוסרפה לש ויתויציצב קדקדל אלש ,הירטקומדה

 חתמה ... רחא וא הז רוביד לש )ינוציח וא ימצע( יוכידמ אלו תופקשהו תועד לש תישפוח הפלחהמ

 לע םדאה לש בוטה ומש תא בירקהל שקבמה ,יוטיבה שפוחל ירוביצה סרטניאה ןיב םייקה דימתמה

 השקמ ,הז חבזמ לע דקעהל ברסמה ,בוטה ומשל טרפה סרטניא ןיבל ,תועד לש תישפוחה ןתפלחה חבזמ

 וקה אוה םישגנתמה םיסרטניאה ינש ןיב יוארה ןוזיאה ."ערה ןושל שפוח" לש ויתולובג םוחית לע

 ."עגפנה לש ותוהממו התידממ ,העיגפה תוהממ ,רתיה ןיב ,תכרדומ ותעיבקו ,החנמה

 .ועוצקמב טילקרפ אוה ,וניניינעב ,שקבמה

 ש"מהיב ןורדסמב ,הרואכל ,תוינימה ויתויטנל רשאב ,בישמהוב חיטהש םירבדה יכ ,ןעוט אוה

נ.ד"וע ותויהב רמוחו לק ,וב םיעגופ בר להק תוחכונבו

 'ר ,תדחוימ תוכז ול הנקמ הניא ,ועוצקמב ד"וע םדא לש ותויה תדבוע יכ עבק ןוילעה ש"מהיב ,םרב

ב.951 'מע ,)1(טמ י"דפרוצ לאומש טפושה 'נ 'חאו ד"וע ,שאילע השמ ר"ד39/5006 צ"גב

 תא םסרפמ וניא ןוילעה ש"מהיב ויפל ,ןוילעה ש"מהיב לש םדוקה הדובעה להונ לע הריתעה הבסנ םש

ו.1691-א"כשתה ד"הוע תכשל קוח יפל רוערעב ,ןיד לעב אוהש ,ד"וע לש ומש

נ.רומאה להונה ישרוש תא חתינ ןוילעה ש"מהיב

 יתלבו םישק םיקזנ ,םנידב וכוזש ולאכ םג םהיניבו,ד"הועמ עונמל נ"מע ונמזב עבקנ רומאה להונה

 .ןוידה תויבמופל העירג הז להונב תמייק םא וליפא ,םיכיפה

 קספב ד"הוע לש ומש תא סיפדהל רוסיאה ךמסנ היפ לעש ןידב הארוה ןיא יכ ,םש אצמ ןוילעה ש"מהיב

 תרסואה ,להונבש הארוהל םג דוסי ןיא יכ הנקסמל איבהל ךכב שי יכ אצמ אוה .ןוילעה ש"מהיב לש וניד

 .עובש ידמ תמסרפתמה תיטפשמה המישרב םשה רוכזיא תא

:גרבדלוג טפושה 'בכ רמא ,םש661 'מעב

 םע תבייחתמ איהו )קוחב םיעובקה םיגירחל ףופכב( ןידה ךרוע לש ומש םוסרפ רוסאל ןתינ אל ..."

 .םירחא םיניידתמ תמועל טפשמה תיבב הבוטל םילפומ ןידה יכרוע ןיאו ,קוחה ינפב םיווש לכה יכ ללכה

 םה ףאש ,םיילילפ םירוערעב םירחא םיבישמ וא םירערעמ לש הזמ רתוי ךומס וניא ןידה ךרוע לש ומד

ב."םימסרפתמש ןיד יקספב םיעיפומ םהיתומשש ךכמ עגפיהל םירומא
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 הריתה המצע הקיספה .תקפוסמ ,תינימ הייטנ רבדב תונעטל סחיימ שקבמהש תילילשה תועמשמה

 יביתנ לע-לא49/127 צ"גב 'ר .תונוש תויטפשמ תויוכז תיינקהו ,ונצרא טפשמ ךרוצל תינימ-דח היטנב

 רש 'נ שידק- רנרב לוקינ99/9771 צ"גב ,ןכו .947 'מע ,)5(חמ י"דפ'ץיבולינד ןתנוי 'נ מ"עב לארשיל ריווא

ו.863 'מע ,)2(דמ י"דפםינפה

.הז קית תוביסנב ןוידה תויבמופ ןורקעמ תוטסל םוקמ האור ינניא ,ןאכמ

:םוכיס

.ד"הספ דמעמב ולקשיי היתואצוה ,תיחדנ השקבה

.םידדצה רדעהב )3002 טסוגואב82( ג"סשת ,באב 'ל םויה הנתינ

םידדצה כ"בל םיקתעה איצמת תוריכזמה

 ,ןמסורג העונ

 תטפוש

חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ


