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טפשמה יתב

80/0622 א"עעופי-ביבא לת יזוחמ טפשמ תיב

80/3232 א"עע

9002/10/80רציש תידוהי תטפושה דובכ:ינפב

ןיגלש ל'גנא .1:ןיינעב

יקסנימק הנירמ .2

תורערעמהבורימזו רבא'ג לאליגד"הוע כ"ב י"ע

ד  ג  נ

רהוסה יתב תוריש

בישמהםייהנגרש ילרואו גרבדלוגד"הוע כ"ב י"ע

הטלחה

 רהוסה יתב תוריש תטלחה לוטיב ,הניינעש הריתע השיגה תורתועה יתשמ תחא לכ.1

 ןויבס ףגאב את ותואב ןכל םדוקו ףגא ותואב  והש רשא ,תורתועה ןיב הדרפהל האיבה רשא

.תודחייתה ןהל רשפאל ןכו

 .הנממ הללשנש השפוחלבוש תאצל הל רשפאל בישמה שקבתנ ,הנירמ יקסנימק תרתועל רשא

.רתייתמ וב ןוידה ןכ לעו ונורתפ לע אב הז ןיינע םייתניב

 הנירמ יקסנימק תרתועהו חצר תריבע ןיגב םלוע רסאמ לש שנוע הצרמ ,ל'גנא ןיגלש תרתועה

 ינפל הלחה ויוציר תאש ,תורימחמ תוביסנב דושו חצר ןיגב ,רסאמ תונש51 לש שנוע הצרמ

 .םיבורק םיסחי ןהיניב וחתפתהו אלכב וריכה תורתועה .םינש6-מ הלעמל

80.2.7 םויבש דע אלכב תויעב ןהל ויה אל ,תויבויח תוריסא ןה יכ תונעוט תורתועה.2

 תרהצה" :ןלהל( ןיד ךרוע ידי לע ןידכ תמואמו םותח ריהצתב תויגוז תרהצה דחי וכרע

 ,ןהיניב רשקה לע עדונשכ,תויגוזה תרהצה תא וכרע םרט דוע יכ ,תונעוט םג ןה .)"תויגוזה

 םידעצ תובקעב .)ןויבס( םימס ייקנ לש ףגאב תוהשל וכישמה ךא ףתושמה אתהמ ורבעוה

 .ןתויגוז לע ריהצהל וטילחה ןה ,יטפשמה ןדמעמ תא ססבל ידכו ,ןתנעטל ,הלא
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 ףגאל יקסנימק תרתועה תרבעה לע הרוהו ףגאה דקפמ סנ ףגאל עיגה80.6.5-ב יכ ,ןעטנ דוע

 ,הז בלש הרבע איה דועב םימסמ למגהל תושקבמל דעוימ ףגא ותוא ,התנעטל .תילופיט ןויבס

 ררוש רשא םיסחיה גראמב" עוגפל התרטמו ישנוע יפוא תלעב איה הרבעהו ול תקקזנ הניא

 שי בישמה תוגהנתהב ,תורתועה תנעטל ."רוביצב תועודי"כ ןמצעב תואור רשא "תורתועה ןיב

.תוינימה ןהיתויטנל סחיב המודק העד םושמ

 ותוא ינבל ףא התוא ביחרהל שיו דוסי תוכז יהוזש "תודחייתה"ל תויאכז ןה ,תורתועה תנעטל

 ,תושיא ייחל קר אל היהת תודחייתההש ונייהד ,הביחרמ תונשרפ ךרד לע רוביצב םיעודיה ןימ

 .ףגא ותואבו את ותואב םיפתושמ הרגיש ייח לוהינו תפתושמ הייהש ךרוצל םג אלא

 ברע תונשל השקיבשמו תושפוח בבסב יקסנימק תרתועה התיה80.5.31 דע יכ ןעטנ ןכ ומכ

.תילילש הבושת הלביק איה חקפמ

 ךירצ ןוידהש ךכ ,תודחייתהל השקב השגוה אל םלועמ יכ ןעוט ודיצמ בישמה כ"ב.3

 תורתועה לש ןתולהנתהש ,בישמה ןעוט הז ןיינעב .ףתושמ אתב תוהשל השקבל םצמטצהל

 םג ןכ ומכ .וננולתה ףאו ןתוגהנתהמ ועגפנ תורחא תוריסאש ךכל האיבה ףתושמה אתב

 םיאתל ןתוא ריבעהל ךרוצ היה ךכשמו ,תינפשחה ןתוגהנתהל ,םחרוכ לעב ופשחנ םירהוס

 ולעפו תורחא תוריסא ודירמה ןה יכ ןעטנ םידרפנ םיאתל תורתועה תרבעה ןינעל .םידרפנ

 קוריפ לש לוקישמו תילילשה ןתוגהנתה לשב ודרפוה ןהו תררחושמ הריסא םע הלועפ ףותישב

 .חוכ ידקומ

 דוע ןהל ןיאש תוריסא תועיגמ וילא ,םימסמ יקנ ףגא אוה ילופיטה ףגאה יכ ,בישמה ןעוט דוע

 תוקוקז ןניאש תוריסאל םידחוימ םיאת ינש שי ילופיטה ףגאב יכו םימסל הפישח לש היעב

 .ומצע ןויבס ףגאב רשאמ רתוי םיבוט ףא םה הלא םיאת ינשב םיאנתהו לופיטל

.ףגא ותואב ןכמ רחאלו דחא אתב והש רשא תורתועה ןיב הדרפהה תלאשב חתפא.4

 ןמצע ןיבל ןניב תובישמה לש תולהנתהה תרוצו תפתושמה הייהשה יכ אוה בישמה לש קומינה

 ,ריבס אוה הז קומינ .ךכ לע וננולתה ףאש ,אתב תורחאה תוריסאה לש ןהייח חרואב ועגפ

 איה ןהיתושגרב העיגפ יאו טרפה תענצל תורחא תוריסא לש ןתוכז יכ קפס יל ןיאו יניינע

 .אלכה את ילתוכ ךותב םייגוז םייח םייקל תורתועה לש ןנוצר דגנכ יתועמשמ דגנ לקשמ

 ובש םייחה חרואב העיגפ םושמ ןהב שיש תונוש תולבגמב הכורכ אלכב הייהש ,םירבדה עבטמ

 הכירצמ דחא אתב תוריסא רפסמ לש תפתושמ הייהש .ריסא ונניאש ,ישפוח םדא רחוב

 קלחל םיידוחי םיאנת תקנעה תרשפאמ הניאו ,אתב םיהושה בר לש םיכרצ דוביכו תובשחתה

 .תורחאה לש ןתחוור ןובשח לע אוה רבדהש טרפבו תוריסאהמ
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 .הריבס יתלב בישמה תטלחה יכ יתאצמ אל ,ןכ לע רשא

 התשענ הדרפהה ,הנעטה תא יתקדב ,תילופיט ףגאל יקסנימק הנירמ תרתועה תרבעה ןינעל

 רמול ןתינ ,ןכא .תררחושמ הריסא םע הלועפ ףותישו הדרמה תונויסינ לע עדימ לש םילוקישמ

 וחתפתהש תודידי יסחי ןתניהבו ומצעלשכ לוספ ונניא תררחושמ הריסא םע רשקה םצע יכ

 הריסא ידי לע הניטנקל םיפסכ תרבעה לולשל ןיא ,אלכב תפתושמה הייהשה ךלהמב

 .אלכב ההושה הרבחל תררחושמ

 ,הניקת יתלב תוגהנתה לש םירקמ רפסמ ויה ןכא יכ ,הלוע םיעדימב ןויעמ ,תאז םע דחי

 ,אלכה ירדסו אלכה תוארוה דגנכ ולעפי דחיש ידכ תורחא תוריסא שבגל ןויסינו תופצחתה

 תורמל יכ תורתועה כ"ב ןעוט .הריבס התיה בישמה תטלחה יכ עובקל ידכ יד שי הלאב

 ךכ ,קוסיע ותואב תוקסעומ תויהל תוכישממ ןיידע ןה ,הקוסעתה ןיצק דגנכ תוגהנתהה

 הייהשה םלואו ,דבלב הדובעה תועשל תסחייתמ וז הנעט .הנכס ןהמ תפקשנ אל הארנכש

 םיבחרנ םיטסיגול םיטביהב הכורכ איהו הדובעה תועשל תמצמטצמ הניא אלכה תיבב

 .תובייחמ תוביסנהש םיצוליאלו םירחא םיריסא לש םיכרצל ,רתיה ןיב ,םיעגונש םילוקישבו

 לע תינקומ תוכז ןיא ריסאלו בישמה לע תלטומ אלכה ירדס תרימש לע תוירחאה ,הרקמ לכב

.רחא וא הז ףגאב וצוביש

 דח רהבוה .שממ ןיא וז הנעטב-םימסל ףשחהל הלולע תרתועה ימוקישה ףגאב יכ הנעטל רשא

 ,םימסב תושמתשמ ןניאש תוריסא קר תואצמנ ימוקישה ףגאב יכ בישמה יגיצנ י"ע תיעמשמ

 תוקוקז ןניאש תוריסאל םידעוימה םיאתה ינשב ,דועו תאז .תויקנ ןהלש ןתשה תוקידבש

 .ןויבס ףגאב רשאמ רתוי םיבוט ףא םיאנתה ,לופיט ךישמהל

 ריסא לש ותוכז ןיבל דחא אתב םיפתושמ םייח ןיב הרורב הנחבא ךורעל שי.5

 הריכמ הניא ס"בשה תדוקפו ההשי וב אתה תא רוחבל לוכי וניא ריסא ,ןורקיעכ .תודחייתהל

 אלכה תיב ילתוכ ךותב םיפתושמ םייח םייקל םיילאוסקסורטה גוז ינב ףאו ,גוז ינב לש תוכזב

 תבחרהל םוקמ ,אופיא ,ןיא  .תאזכ תוכז ןיא תורתועל םג ןורקיעה תמרב ,ךכשמ .דרפנ אתב

.תודחייתהה גשומ

 עויסו תודחייתה"00.74.40 'סמ תוביצנה תדוקפב םינגועמ היאנת ,תודחייתהה תוכזל רשא

:יכ תעבוק רשא )"הדוקפה" :ןלהל( "םירוצעו םיריסא ןוירפל

:ןלהלש םיריסאל תודחייתה רשאל ןתינ .4"
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 םישדוח6 תוחפל ומילשהש םיילילפ םירוצע/םיילילפ םיריסא .א

...תושפוח בבסב םיללכנ םניאו םרצעמ/םסאמ יוציר תליחתמ

 )א(4 ףיעסב םירכזנה םירוצע/םיריסאל תודחייתה גוסמ האנהה תבוט ןתמ .5

:ןלהלש םיאנתה לכל ףופכב היהי ,ליעלד

.רצעמה/רסאמה יוציר ךלהמב הבוט תוגהנתה.א

תודחייתהה םויקל תיאופר העינמ רדעה.ב

 רוביצב העודיה םע רוביצב עודי ריסא וא ותשיא םע...יושנ רוצע/ריסא.ג

"...ותרבח םע ריסא וא ולש

."ויאושינ לע הדיעמה ןיאושינ תדועת גיצהש ימ"כ הדוקפב רדגומ "יושנ ריסא"

 י"ע רשואמ ,רוביצב ה/עודיה לע ריהצת ס"בשל שיגהש ימ"כ רדגומ "רוביצב עודי ריסא"

."ןוירטונ

."תופיצרב תונורחאה םייתנשב ריסאה לצא הרקיבש ימ" :כ תרדגומ "הרבח"

 םנימ ןיב הנחבה תכרוע אל הדוקפה ,וינפ לע .ןימה ותואמ גוז תונבב אוה רבודמה ןנד הרקמב

 הבקנ ןושל םג רכז ןושלב וז הדוקפב רומאה" יכ ,)א(1 ףיעסב תעבוק הדוקפה .גוזה ינב לש

 תא ןוילעה ש"מהיב תקיספ הביחרה ,הז ןיינעב .הריסא םג ועמשמ ריסא ךכיפל"עמתשמ

 .םהילע םג לוחתש ןפואב, םיינימ דח גוז ינבל רשאב תויגוזה תעירי

 )50/1/01( י"דמ 'נ קקח סורי10/08201 א"עב ןוילעה ש"מהיב לש ותעיבק האר הז ןיינעל

 ותואמ גוז ינבל םג "רוביצב םיעודי"ה תעירי תא ,ץומיא ןיינעב ,ביחרה רשא )ובנב םסרופ(

:ןימ

 הייח לשב קר השיא לש התשנעה-התיילפה קידצי רשא סיסב לכ קוחב ןיא"

 דסומ דגנ הריתח םושמ ןודנה ץומיאב ןיא...ןיטקה םא םע םיפתושמה

 "..ןימ ותוא ינב רוביצב םיעודי לש םדמעמב הרכהה תבחרה לשב םיאושינה

 ושיגיו הדימב ."תואושנ" רדגב ןניא ךכיפלו ןיאושינ תדועת וגיצה אל תורתועה ,ןנד הרקמב

 תוכזל תויאכזה "רוביצב תועודי"כ ןהב ריכהל היהי ןתינ ,ןוירטונ י"ע רשואמו םותח ריהצת

.דבלב הדוקפב העמשמכ ,תודחייתהה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2010280/01
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 תורשפאה תלילש םג היבו הינמ התועמשמ ןיא רסאמ ידי לע תוריחה תלילש יכ קלוח ןיא

 )3(אמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןייו צ"גבב ןולא 'ושה לש וירבד םיפי הז ןיינעל "תודחייתה"ל

774, 384:

 יסחי םויקל רגוב םדאמ תורשפאה תלילשש ,וקמנל ךרוצ ןיאו ,אוה רורב רבד

 ונמיהש םדאב הב שי השק העיגפ ,הרצק הניאשןמז תפוקתל ,תושיא

 תלילשב הילאמ הלולכ הניא תושיא יסחי םויקל תוכזה תלילש ...תללשנ

 דוסי תוכז ...רסאמ שנוע וילע תשוהש ימ לש העונתה שפוחו תוריחה

 ןותנ רשאכ םג ,םדאל ול הרומש ...םיישפנהו םיינפוגה ומולשלו ותומלשל

 תוכז ונמיה לולשל ידכ דבלב רסאמה תדבועב ןיאו ,רצעמב וא רסאמב אוה

 "...ונמיה העונתה שפוח תלילש םצעמ עבונו בייוחמ רבדה רשאכ אלא יהשלכ

 .)ד"הספל9-ו4 תואקספ(

 תלבק ,בישמל הרישי הינפ ידי לע תלבוקמה ךרדב הלפוט אל וז ןכא ,תודחייתהל השקבל רשא

 אל הרואכלו ,תורחא תונעט םע דחי ,תידיימ הריתע תשגה לש ךרדב אלא ,הריתע תשגהו הנעמ

 ןוכנל תאצומ יננה ,טוריפב הילא סחייתה בישמהו רחאמ ,תאז םע .ןיינעב ןודל םוקמ היה

 ,תורתועה י"ע תדרפנו המיאתמ השקב שגותשכל ,בישמה לש וביל תמושת תא תונפהל

.ןיינעל םיעגונה םייטפשמה םיטביהל

1739215

 דרפנ אתב םיפתושמ םייח םייקל  תורתועה לש ןתשקב תא החוד יננה ,ליעל רומאה רואל31387645

 .אלכה תיב ילתוכ ךותב

 רומאה לכ לוקשל בישמה לע תודחייתהה ןיינעל תדרפנו המיאתמ השקב תורתועה ושיגישכל

 םיאנתב תושפוחל תואצוי ןניאו הדימבו ,הדוקפב םיעובקה תושירדהו םיאנתל ףופכב ליעל

 .םתשפוחתעב תודחייתה םויק םירשפאמה
1739215

31387645

  .םידדצה רדעהב ,יתכשלב ,8002 רבוטקואב7 ,םויה ןתינ

.םידדצל הטלחהה קתוע איצמת תוריכזמה

_________________

31387645 רציש תידוהי - 80/0622

תטפוש ,רציש תידוהי

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


