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 כ"ב י"ע

הטלחה

 םוימ80/93481.א.ת ,ופי ביבא לתב םולשה טפשמ תיב תטלחה לע רוערע שיגה שקבמה.1

 יונמו ומעטמ יאופר החמומ  יונממ רוטפל ותשקבל טפשמה תיב רתענ אל היפל80.9.7

 .תקולחמבש ןיינעל טפשמה תיב םעטמ  םיחמומ

 הנחתה לש םירוביצה םיתורישב תושק ףקתוה ,ותוהזב לאוסקסנארט  וניה ,שקבמה.2

 בולכיא םילוח תיבל  להבוהו םוקמב הלעפש םיצאנ ואינ תייפונכ ידי לע ,השדחה תיזכרמה

 תועצמאב םיעוביק ,םירבש םללכבו םירכינ םיקזנ ול ומרגנ ,שקבמה תדמעל .זפשוא םשו

 תוכנ ול המרגנ ,דועו תאז .תכשוממ המלחהל שרדנו םימי רפסמל זפשוא אוה ,תכתמ יטוח

 לש הרפה ןהל סחיש ךות ,תובישמה דגנ ףוג יקזנל העיבת שיגה שקבמה .השק תישפנ

 תווח ןממל ותלוכיב ןיא ,סיכ ןורסח בקע יכ ןעט שקבמה .ןחטשב םיהושה יפלכ תויובייחתה

 תא החד טפשמה תיב .הלא לש ןתשגהמ ותוא רוטפי טפשמה תיבש רתע ןכלו ,תיאופר תעד

 יפדב ןויע רחאלו תובישמה לש תודגנתהה יקומינ וילע םילבוקמ היפל הרצק הטלחהב ותשקב

 רוטפל השקבה הדצבו רוערע תושר תשקב שקבמה שיגה וז הטלחה לע .שקבמהלש קנבה

 .ןובריע תדקפהמ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2018439/08
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 רדעה לע עיבצמ .הרגאה תא ןממל תיפסכה ותלוכי רסוח תא שקבמה ןייצמ השקבב.3

 עייסיש ימ ןיאש ךכ לע ,ול רתונש יפסכה רוקמה אוהש ,יפסכ ןודקפב הקיחש לע ,תורכתשה

 .רוערעה ייוכיס לעו ,שורדה ןומימה תגשהב ודיב

 לש תישפנה ותוכנ ןכש ,רתויב םישולק רוערעה ייוכיס ןמעטל .השקבל תודגנתמ תובישמה.4

 ךות הפיקתה עוריאל הרושקה הנחבא ןיגב אלו תינימה ותוהזב הערפה עקר לע איה שקבמה

 תוכנ שקבמל העבק רשא ימואל חוטיבל דסומה לש  תיאופר הדעו לש הטלחהל הינפה

57 לש רועישב תיאופר  םג עבונ שקבמה לש השקה ובצמ יכ ןעטנ דוע .עוריאה ינפל הנש%

 םיאנתב דמוע אל ףא שקבמה יכ תונעוט תובישמה .רושעכ ינפל םיכרד תנואתב ומא תריטפמ

 רדעהל רשאב תויאר ואבוה אל, 000,31₪ ךסב ןודקיפ ותושרבש יפל תילכלכ תלוכי לש

 .דועו ותחפשמ ינב לש הכימת

:תעבוק ,)"תונקתה" :ןלהל(4891– ד"משתהיחרזאה ןידה רדסתונקתל724 הנקת.5

".הז ןמיסב הרומאה ךרדב בישמה תואצוה תא בורעל בייח רערעמה"

:תעבוק תונקתל )א(234 הנקת

ןוברע תבוחמ רוטפ"

 תרגא לש המולשת תא תוחדל רערעמה תשקב יפל םשרה טילחה)א(

 רערעמה תא רוטפל קדצה ןמ הז ןיא םא לוקשי ,התצקמ וא הלוכ ,רוערעה

 בישמל הנתינש רחאל ,ןתצקמל וא רוערעה תואצוה לכל ןוברע תבוחמ

 םעט בישמה הארה םא רוטפה ןתניי אלו ,הז ןיינעב ורבד עימשהל תונמדזה

"ךכל קיפסמ

 .החדיי רוערעה םאב בישמה תבוטל וקספייש תואצוהה םולשת תא חיטבהל דעונ ןובריעה

 ילכלכה ובצמב בשחתהב ןוברעמ רוטפ ןיינעל לוקשי טפשמה תיב יכ הרומ הקוספה הכלהה

 .רוערעב החלצהה ייוכיס תניחבו שקבמה לש

 םיסכנה סנוכ 'נ רנרו ףסוי60/8251 א"שבב הי'צקורפ תטפושה 'בכ ירבד םיפי הז ןיינעל

:ימשרה

 :םיינש םה ןוברע תדקפהמ יקלח וא אלמ רוטפ ןתמ ךרוצל לוקשל שיש םילוקישה"

 לש וייוכיסו ;ןוברעה םולשתב דומעל תגשמ ודי םאהו ,ןידה-לעב לש ילכלכה ובצמ

 םיבוט םייוכיסו ,השקילכלכ בצמ– רוטפל םיאנתה ;לבקתהל םזי ותוא ךילהה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_060.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201528/06
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 בוריס קידצהל ידכ םייקתמ וניא םהמ דחאש ידו ,םירבטצמ םה ךילהה תחלצהל

."רוטפה תשקבל

 אלש תנמ לע תואכרעל השיגה תוכז תא לוקשל הבוחה תא ןוילעה טפשמה תיב ןייצ הז רדגב

 ותוכז תליקש ךות ,טפשמה תיב ינפל ורבד איבהל ןידה לעב תלוכי תא סיכ ןורסח לשב עונמל

 ןחובה טפשמה תיב לעש עבקנ ןכ .דועו ויתואצוה תחטבה ,אוושל דרטוי אלש ינשה דצה לש

 םידדצה תוהימ ,יופצה תואצוהה רועיש ,ךילהה תובכרומ תדימל םג ותעד ןתיל השקבה תא

.)ןידה קספל21 ףיעס( דועו

 םרוי ד"וע 'נ ןשוג הנילא70/123 א"ערב ןייטשניבור טפושה 'בכ ירבדל תונפהל יתיאר דוע

 םלשל וא דיקפהל ןיד לעב שרדנ םהב תונושה תוגרדה ןיב ןחבא טפשמה תיב .איג יבא

:הטלחהל )ג()6(.ה ףיעסב טפשמה תיב הרוה ונניינעל רשאכ ,יטפשמ ךילה תרגסמב ,םיפסכ

 בישמה קיזחמ רבכ ןאכ ;הבוח אוהש ,רוערע ירדגב ןובריעה יוצמ תישילשה הגרדב"

 חיטבהל ךרוצ שי– טפשמה תיבל ותוא םיחירטמו םיבששמ ךא ,ותבוטל ןיד קספ ודיב

 םג– הבר תוריהזב םנמא– םילקשנ ןאכ .ותבוטל וקספיי םא תואצוה תובגל לכוי יכ

 ךות ,תלד לעונו דיחי אשונכ אל יכ ףא ,תורגאב רשאמ ההובג המרב ,רוערעה ייוכיס

".אצומה תדוקנ וזו ,הבוחב סיסבב רבודמה יכ רוכזנש

:טרפה לא ללכה ןמ

 ול ןיא ,רכתשמ וניא שקבמה .ןובריעה םוכס תא דימעהל רתויבהשקתי שקבמה יכ יתענכוש.6

 שקבמל שי םנמא .תשקבתמה תוברעה תא דימעהל היהי ןתינש רועישב םייפסכ תורוקמ

 ,שקבמה קקזנ םהל םיכרצה חכונ קחשנו ךלוה הז םוכס ךא ,000,31₪ לש ךסב יפסכ ןודקיפ

 אל וריהצתו ,ריהצה שקבמה.םהיחפסנו תונעטה יבתכמ תרכינ ,רומאה םוכסב הדיריהו

 .ןוברעה ןומימ  תא סייגל ותלוכיב אופיא ןיאו ,ול םישחכתמ ותחפשמ ינב יכ ,רתסנ

 ינפלש השקבה ךרוצל קר ןבומכ תאזו הקוספה הכלהב שרדנכ רוערעה ייוכיס תא יתלקש.7

 רוערעה תושר תשקב ןיא הרואכל .תונעטה ףוגל תורמסמ עובקל ידכ ךכב היהיש ילבמו

 הניא הנתינש הטלחהה יכ תעדה תא ןתיל שי ןכש ,תובישמה תנעטל דוגינב ,יוכיס לכ תרדענ

 אוהש חכוה ,רומאכ רשא ,שקבמה לש ילקישה ןודקיפה לע םג תססבתמו יעבדכ תקמונמ

 שקבמה תא רוטפל הניה רוערעה תושר תשקב אושנ השקבה תוהמ ,דועו תאז .קחשנו ךלוה

 שקבמה בויח .סיכ ןורסיח תמחמ ,תונקתהיפ לע שרדנכ תויאופר תעד תווח תאצמהמ

 שקבמה תנעטל הריתסב אופיא דמוע ,רוערעב תובישמה תואצוה תחטבהל ןובריע תדקפהב

 ,תרחאש תנתונ תעדה .תויאופר תעד תווח רובע םלשל תגשמ הניא ודי יכ רוערעה תשקב אושנ

   .תויאופר תעד תווחמ רוטפל השקבל שרדנ היה אל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20321/07
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  .הרומ ינא ךכו ןובריע תדקפהמ שקבמה תא רוטפל ףכה תאתוטמ ,הרקמה תוביסנ.8

 תא חלשת תוריכזמה .םידדצה רדעהב ,)8002 רבמצדב61( ט"סשת ,ולסכב ט"י ,םויה הנתינ

.םושר ראודב םידדצה כ"בל הטלחהה
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31387645
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31387645 ןייטשנרוא ןתיא - 80/6502

ופי-ביבא לתב יזוחמה טפשמ-תיב םשר

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


