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 טפשמה יתב

40/442000 נ"מעופי-ביבא לת יזוחמ טפשמ תיבב

4002/21/90 לט םהרבא טפושה 'בכ:ינפב

הרהאבע יחרפ:ןיינעב

רערעמה

ד  ג  נ

 םינפה דרשמ

בישמה

ןיד- קספ

 ןידכ אלש םיהוש לש תרומשמ תרוקבל ד"היב לש ותטלחה לע רוערע ינפב

 ןתמל דע תרומשמב רערעמה לש ותקזחה רשאל40/11/3 םוימ)ד"היב :ןלהל(

 חפסנכ ופרוצש הטלחההו לכיטרפה האר(40/5189 צ"גבב ןוילעה ש"מהיב תטלחה

.)רוערעה תעדוהל 'ד

תודבועה
1739215

1739215  ח"בש תריבע ןיגב םוי54 לש רסאמ שנוע תוצרל40/11/1 םויב םייס רערעמה.1

0/6873 .פ.ת אושנ נ.)תרצנב םולש ש"מיב(4

 תושרה יחטשל ושוריג עונמל צ"גבל רערעמה רתע40/01/13 םויב.2

 ותקחרה תא עונמל ןוילעה ש"מהיב הרוה םוי ותואבו)פ"שר :ןלהל( תיאניתשלפה

 ופרוצש הטלחההו הריתעה האר( הריתעב הטלחה ןתמל דע ץראהמ רתועה לש

ב.)רוערעל 'בו 'א םיחפסנכ
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1/1 םויב.3  ןצינ רצעמ תיבל ןומד אלכב ורסאמ םוקממ רערעמה רבעוה40/1

 ותקזחה לע הרוהש)הנוממה :ןלהל( תולובג תרוקב לע הנוממה ינפב אבוהו

 וניאש ןעט רערעמה ןכש ,ותוהז רורבו ןוילעה ש"מהיב תטלחהל דע תרומשמב

 ותוהז תא חיכומה דועית לכ אשונ וניא יכ ררבוהש רחאלו פ"שרל רוזחל ןינועמ

ו.)רוערעה תעדוהל 'ג חפסנ האר(

 םירבדה תא רמא ראשה ןיבו ד"היב ינפב רערעמה אבוה40/11/3 םויב.4

:םיאבה

3 רבכ יתעשרוה ,הנורחאה הדאפיתיאה הצרפש זאמו ,ןינ'גב יתדלונ"

 לוכי אל ינא .יתרזחו ,םוסחמה ךרד יתקחרוה םעפ לכ .ח"בשב םימעפ

.לאוסקסומוה ינאו ,הלועפ ףתשמכ דשחנ ינא יכ ,ירוגמ םוקמב ראשהל

 היהשל םירושיא לבקל ידכ ןוחטבה דרשמל םימעפ4-3 תוחפל יתינפ

 ןורחאה רושיאה .םידלי יל ןיאו יושנ אל ינא יכ ףסה לע יתיחדנ לבא ,ץראב

 ,שממ רצענ יתייה אל הדאפיתניאה דע .7991 וא6991 תנשמ אוה יל היהש

נ.יתוא םיררחשמו ,רדסב ינאש םיקדוב ויה קר

 ךמסמ ףא יל ןיא ,תכלל ןאל יל ןיא יכ ראשה ןיב ,ןאכ תויהל הצור ינא

.העיסנ

 אל קר ,םלועב םוקמ לכל תאצל םיכסמ ינא ,הרירב יל היהת אל םא

ב."םיחטשל

 ותוא םיריכמש םיבר םירבח רערעמלש ד"היב ינפב ןעט רערעמה כ"ב

 רצעמב תויהלו םוי לכב ברע םע בצייתהל ןכומ רערעמהו תיפסכ ול בורעל םינכומו

ו.תיב
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 עשרוהש הדבועה ףרח רערעמה תא ררחשל ןכומ היהש ותטלחהב בתכ ד"היב.5

 ההזמ הדועת ול התיה ול םיחטשל רוזחל ובוריסו ח"בש תוריבעב םימעפ רפסמ

 םושמ ול הדבא תמדוקהש רחאל השדח .ז.ת לבקל אלש רחב רערעמה ךא ,יהשלכ

 םיכסי םא םג ,ץראהמ תאצל לכוי אל ןכלו ול ולכנתיש דחפמ ורוזיאל רוזחל ששחש

נ.צ"גבל ותריתע החדית םא ,פ"שרה יחטש וניאש םוקמל ,ךכל

:ד"היב עבק ותטלחה אפיסב

 הדוסי קזחומה לש תיקוח יתלבה ותייהש יכ יתענכתשה אל ,הז בלשב"

 ץראה ןמ אצי אוה יכ יתענכתשה אל ןכו ,בל םותבש הלקתב וא תועטב

ב.ול עבקיש דעומב

 םידחוימ םיירטינמוה םימעט ןיינעה תוביסנב םימייק יכ יתענכתשה אל

ו.קזחומה לש תוברעב ורורחש תא םיקידצמה

 ןכלו ,ץראה ןמ תאצל תיתימא הנווכ ול ןיא יכ התיה קזחומה ןמ יתומשרתה

 ץראה ןמ תאצל לוכי וניא דוע לכ אלש יאדו .תוברעב וררחשל הלוכי ינניא

נ.פ"שרה יחטשל אלא

ב."םייוניש אלב תרומשמה וצ תא תרשאמ יננה

 תנידמ לכות אל עודמ ול עידוהל םינפה דרשמל ותטלחהב הרוה ד"היב

 םשרמב םיעיפומ ותנומתו ומש םא ,ההזמ הדועת רערעמל איצמהל לארשי

 םש ,והישעמ אלכל רערעמה תא ריבעהל ס"בשמ שקיבו ,פ"שרה לש םיבשותה

ו.תרומשמב םיקזחומ םיהוש

רוערעה יקומינ

 קר תרומשמב קזחומ רערעמה ןכש ,טרפה תוריח לש ךרעה תא חנז ד"היב.1

נ.הריבע רבעש ללגב אלו רוזיאה בשות ותויה ללגב

 ןידהמ ותוטלמהל ששח לכ ןיאו פ"שרה יחטשב םלעהל ןווכתמ אל רערעמה.2

ב.ורתאל ישוק היהי אלו ,הנש41 אצמנ אוה הב ,ץראב וייח זכרמ ןכש
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 יאנתבו תומיאתמ תויוברעב רורחשל תורשפא ד"היב ינפב גיצה רערעמה.3

 ההזמ הדועתב קיזחמ אל רערעמהו רחאמ תאז לוקשל ברס ד"היבו תיב רצעמ

ו.תיתרטשמה יוהזה תכרעמב םיעיפומ ויטרפש תורמל

31 ףיעסל דוגינב תאזו ,ןצינ אלכב םיילילפ םיריסא םע דחי קזחומ רערעמה.4

נ.לארשיל הסינכה קוחל )ב( 'ח

בישמה תבוגת

 לש תרומשמהמ ורורחש ןינעב םישורדה םילוקישה לכ תא לקש ד"היב.1

 הדועת לכ ותושרב ןיאו תיקוח יתלב היהש ןיגב םימעפ רפסמ ספתנש רערעמה

ב.ההזמ

 ותטלחהו פ"שרה יחטשל רוזחל ןווכתמ אל רערעמהש םשרתה ד"היב.2

ו.הריבס ונכ לע תרומשמה וצ תא ריתוהל

 רחאמ תאז תושעל ןתינ אל תרומשמהמ רערעמה רורחשל קומינ היהםא םג.3

נ.ההזמ הדועת אלל בישמה ימושירב ורתאל וא ותוהזל ןתינ אלו

 םע היה וב רדחהמ רבעוה אוה ךא ןצינ אלכב קזחומ םנמא רערעמה.4

ב.)40/11/82 םוימ העדוה האר( םיילילפ םיניירבע

ןויד

 רערעמה תורח לש ךרעה תא חנז ד"היבש רערעמה כ"ב תנעט לבקמ ינניא.1

 תושרה בשות אוהש הדבועה לשב קר תרומשמב ותקזחה תא רשיאש ךכב

ו.ההזמ הדועת ול ןיאו תיאניתשלפה

 יכ הלעמ ותטלחה אפיסב דחוימבו רוערעה אושנ ד"היב לש ותטלחהב ןויע

 רשאכו םא ץראה תא בוזעי רערעמהש ).ט.א- הטעמה ןושלב( ענכתשה אל ד"היב

נ.ץראהמ ותקחרה הבכוע הללגב רשאו צ"גבל שיגהש הריתעה החדית

 הבש הנש41 לש הכוראה הפוקתה לע יעבדכ ססובמ ד"היב לש עונכשה רסוח

 הפוקת התוא ךלהמב שיגהש תושקב3-4 רשאכ ,ןידכ אלש ץראב רערעמה ההוש

ב.םינפה דרשמו ןוחטבה ימרוג י"ע וחדנ ץראב היהש ירושיא לבקל
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 אוה הנורחאה הדפיתניאה ץורפ זאמ ,ד"היב ינפב ומצע רערעמה ירבדל

 קחרוה םעפ לכבש תורמלו תיקוח יתלב היהש לש הריבעב םימעפ שולש עשרוה

 אוהו פ"תשמכ ןינ'גב וירוגמ םוקמב דשחנ אוהו רחאמ ,הילא רזח ץראהמ

  .לאוסקסומוה

 ץראב ההש הכלהמב ,הכוראה הפוקתה רואלש רערעמה תנעט הנוכנ םא םג

 וייח זכרמ ,תרומשמל רבעוה ומויסבש הציר ותוא רסאמה שנוע אושנ ורצעמל דע

 קחרוי אוהו ותריתע החדית םאש ששחה תא גיפהל ידכ הב ןיא ירה ,לארשיב אוה

  .ךכ ךרוצל ורתאל היהי ןתינ אל ץראהמ

 ימוחתל תאצל םיכסי אלש ריהצה רערעמהו רחאמ דחוימב םייק הז ששח

ו.םלועב רחא םוקמ לכל תאצל םיכסי הרירב ול היהת אל םא קרו פ"שרה

 תא רשאל ותטלחה ךמס ד"היבש הלעמ רוערעה אושנ ד"היב תטלחהב ןויע.2

 רחא ההזמ ךמסמ לכ וא העיסנ ךמסמ רערעמל ןיאש הדבועה לע תרומשמה וצ

 תוהז תדועת איצמהל לארשי תנידמ לכות אל עודמ ול עידוהל םינפה דרשממ שקיבו

נ.פ"שרה לש םיבשותה םשרמב םיעיפומ ותנומתו ויטרפ םא רערעמל

 החדית רשאכו םא ץראה תא בוזעי אל רערעמהש ששחהמ םלעתהל ןיא תאז םע

ב.ותריתע

 לש איה רערעמה קיזחהש תוהזה תדועת יכ םדקומה ןוידב ןעט בישמה כ"ב.3

 תדועת לבקל ברסמ ,וירבדל ,רערעמה ךא התוא קיפנהל הלוכי איה קרו פ"שרה

ו.פ"שרה בשותכ ןינעו רבד לכל ההוזמ תויהל אל תנמ לע וזכ תוהז

 ןכש לארשי תנידמב םיכמסומה םימרוגל םיעודי רערעמה לש ויטרפ םא םג

 תוהז תדועתל ףילחת תווהל ידכ ךכב ןיא ,ורסאמל םירושקש םיכמסמב ומשרנ םה

 יעצמאב רבודמ ןכש תרומשמהמ ררחושי םא רערעמה קיזחיש ההזמ ךמסמל וא

 .םיימיטיגל םיכרצל ותוהזל שקביש ךמסומ םרוג לכ ינפב רערעמה לש יוהיז

 בשות וניא אוה רשאכ ההזמ ךמסמ רערעמל קיפנהל בישמה לע תופכל ןיא

 הריתעל רשקב ןתינש םייניבה וצ לשב קר ןידכ אלש הב ההוש אלא ילארשי חרזאו

נ.תיאניתשלפה תושרה ימוחתל ותקחרהל עבקנש דעומה ינפל םוי צ"גבל שיגהש

 תיב רצעמ לש הקזחה תפולחב תרומשמהמ רערעמה תא ררחשל םוקמ ןיא.4

 םיאנתב רצעממ םרורחשמ הווש הריזג דומלל ןתינ םא םג תויפסכ תויוברעב וא/ו
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 תוברל ,תוילילפ תוריבע עוצבב םימשאומש םיחטש יבשות םימשאנ לש םיליבגמ

ב.תיקוח יתלב היהש לש הריבע

 פ"שבב ןארבו'ג טפושה 'בכ לש וניד קספ לע ותנעט ךמוס רערעמה כ"ב

:ויפל847 ,ד"ס ךרכ ,ןוילע םינידהישוח 'נ לארשי תנידמ30/9336

 אל םא ,רצעמ תפולח אלל םדא רוצעל ןיא יכ תחא אל עבק הז טפשמ תיב"

ו.ותנכוסמ החכוה

 דובכ :דוסי קוח לש דוסיה תוסיפת עקר לע קקחנ רשא םירצעמה קוח

 ךרעל טרפה תוריח ךרע ןיב ןוזיא לש ומויקב ךרוצ חינמ ,ותוריחו םדאה

 .יטופישה תעדה לוקיש תלעפהב ןושארה ךרעה תשגדהךות רוביצה ןוחטיב

 רוריב תא ןהו רצעמ תליע לש המויק תניחב ךרד תא ןה ןווכמ הז ךרע

 תוחפ עגפתש ךרדב רצעמה תרטמ תגשהל רצעמ תפולח לש התמאתה

 תבייחתמ ,רומאכ תעדה לוקיש תלעפהב .םשאנה לש תישיאה ותוריחב

 דמוע וניינעש םשאנה לש תודחוימה ויתוביסנ לש תינטרפ הניחב ,ללכ ךרד

 ןינעל ןהו רצעמ תליע לש המויקל ןה יטרקנוק יתדבוע סוסיב שרדנו ,ןוידל

 ,)3( ו"נ י"דפ ,לארשי תנידמ 'נ חאבצ ראונא20/9372 פ"שב האר( הפולחה

629(. 

 יכ הדבל הדבועה יכ תוטלחה לש בר רפסמב ותעד תא עיבה הז טפשמ תיב

 ןותנ וניאו ,לארשי תנידמ לש הטילשב ןותנ וניאש רוזאב ררוגתמ םשאנה

 היה ןהב תוביסנב ורצעמל איבהל ידכ הב ןיא ,לארשי תרטשמ לש החוקיפל

  .לארשי בשות ,םשאנ ררחתשמ

 דחא קר הווהמ ,המצעלשכ ,הימונוטואה בשות םשאנ לש ותויה תדבוע

 אוה יזכרמה לוקישה רשאכ ,ויבגל רצעמ תפולח לש התלילשל םילוקישה

 'נ יודבלא ,79/3834 פ"שב האר( ןידה ןמ תוטלמה לש ישממה ןוכיסה

 .73 ,)3(79 לע-קת ,לארשי תנידמ

 םימשאנה לש רותיאה יישק תא ןובשחב איבהל ןתינ רצעמ תפולח תניחבב

 ןתינ .לארשי תרטשמ לש חוקיפו הטילשל םינותנ םניאש םירוזאב םירגה

 טפשממ קמחתהלו טלמיהל הלא םירוזא יבשותל לק יכ ,הדבועב בשחתהל

 וז הביסנש תורמל ,תאז םע דחי ךא ,םהיתועונת רחא תוקחתהל השקו

 האר( העירכמ הביסנ תניחבמ איה ןיא ,הפולחה ןיינעל איה לקשמ תלעב

נ.)םסרופ אל(ןאהרוב דידח ובא 'נ לארשי תנידמ99/3919 פ"שב
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 ותובצייתה תא חיטבהלו ןידל בישמה תא איבהל שיש הדבועל ינא רע

 עונמל שי וז הנכס .הטיפש יכילהמ ותוקמחתהל הנכס תמייק יכו ,טפשמל

ב.ןתינש לככ

 יזוחמה טפשמה תיב ןכאו ,רצעמ תפולח לוקשל םוקמ היה ,תאז תושעל ידכ

 תלבוקמ יזוחמה טפשמה תיב לש וז ותעיבק .רורחש יאנת עבקו תאז השע

."הב ברעתהל םוקמ יתאצמ אלו ילע

 לארשימ ותקחרה תמיאמ טלמי רערעמהש ישממןוכיס םייק ינפבש הרקמב.5

 תורמל ,ץראב ראשנ רשאכ ,רבעב ותוגהנתה חכונ צ"גבל ותריתע החדית םא

 ךות ,הילא רוזחל ססיה אלו ,וחדנ הב הבישי רושיא לבקל תונשנו תורזוח תושקבש

 ןיגב ורצעמ תובקעב הנממ קחרוהש רחאל ,רסאמ שנוע יוצר לש ןובשחב החיקל

ו.תיקוח יתלב היהש

 פ"שרה ימוחתל רוזחל אלש תצרחנה ותנווכו רערעמה לש ותוגהנתה רואל

 תפולחב וא תויפסכ תויוברעב רערעמה לש ורורחש י"ע ששחה תא גיפהל ןתינ אל

 .תרומשמב הקזחה

 ויפל לארשיל הסינכה קוחל 'ט31 ףיעס תארוה תא הז ןינעב ןייצל רתומל אל

 לע םירצעמה קוח תוארוה ולוחי אלםירצעמה קוחל )ג(1 ףיעס תוארוה ףא לע

 ,עבקנש יפכ( תרחא עבקנ םא אלא לארשיל הסינכה קוח יפל תויוכמסהו םיכילהה

נ.).ט.א- לארשיל הסינכה קוחל )ד( )ג( ח31 םיפיעסב ,לשמל

 עבוק לארשיל הסינכה קוחל )א( 'ו31 ףיעס יכ ריעהל יוארה ןמ ןכ ומכ

 ,םיאנתה ראש ןיב ,ןכ םא אלא ןידכ אלש ההוש הבורעב ררחושי אלש שרופמב

 יכו ול עבקש דעומ ךותב ומצעב לארשימ אצי יכ תולובג תרוקב לע הנוממה ענכתשה

 המוד וא ההז הארוה .ול עובקש דעומב ומצעב אצי אל םא ורותיאב ישוק היהי אל

 הנוממהש ךכל קצומ סיסב םייק ינפבש הרקמבו םירצעמה קוחב היוצמ הניא

 ותריתע החדית רשאכו םא ונוצרמ ץראה תא בוזעי רערעמהשוענכתשה אל ד"היבו

 ישוק אלל ורתאל ןתינ היהיש וענכתשה אלו ץראהמ ותקחרה בכעמש וצה לטוביו

ב.םיליבגמ םיאנתב תרומשמהמ ררחושי םא םג ,ךכ ךרוצל
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 קזחומ אוהו רחאמ תרומשמהמ רתועה תא ררחשל שי יכ ןעט רתועה כ"ב.6

 .םיילילפ םירוצע וא/ו םיריסא םע דחי אתב

- רתועה לש( ורצעמ יאנתל רשאב" יכ בישמה כ"ב עידוה40/11/82 םויב

 רתועה יכ מ"חל רסמנ ס"בשב םיריסא ח"מר לומ וכרענש םירורב רחאל ).ט.א

ו."םיילילפ םיניירבע םיאולכ ויה וב רדחהמ רבעוה

 קוחל דוגינב "ןצינ" אלכב ההוש רתועהש40/11/03 םויב עידוה רתועה כ"ב

נ.ל"נה בישמה כ"ב ירבדל דוגינבו

 םויבו ןידה קספ עומיש החדנ ,רתועה לש ותקזחה םוקמ רוריב ךרוצל

 רוסמי הבש ןצינ אלכ דקפמ י"ע הבותכ העדוה שיגי בישמהש יתטלחה40/21/5

ב.םיילילפ םירוצע וא םיריסא םיאצמנ ובש ףגאב וא אתב אצמנ רערעמה םאה עדימ

 כ"ב לש העדוה אלא ל"נכ העדוה שיגה אל בישמה ןכש המייוק אל וז הטלחה

ו.ןצינ אלכב םיריסאה ןיצק יפמ בישמה

 קרו םיילילפ םיריצע םע רדחב קזחוה םנמא רערעמהש הלוע העדוההמ

"תפסונ הדרפהב ךרוצ שי יכ ןצינ אלכב םיריסאה ןיצק ןיבה תפסונ הינפ רחאל"

 ,"שוריגל םיניתממש"םירחא םע דחי ,דרפנ אתל רערעמה תא ץבשל הרוה אוהו

נ.רתלאל עצובת וז הארוה יכו ,ןוימל םיניתממש םיריסא םיהוש ובש ףגאב

 ריבעהל ד"היב תשקבל הנענ אלש יפכ ,יתטלחה תא םייק אל בישמהו רחאמ.7

 םע אתב ,קזחומ ןיידע ילואו ,קזחוה רערעמהו רחאמו ,והישעמ אלכל רערעמה תא

 רערעמה לש ורורחש לע הרומו רוערעה תא לבקמ יתייה םיילילפ םיריצע

 ,תרומשמהמ רערעמה תא ררחשל ד"היבמ ענמש ישוקה םייק ןיידע ךא תרומשמהמ

 ויפלכ טוקנלו ותוא תוהזל ולכוי ויפלש רערעמה תא ההזמ ךמסמ רדעה אוהו

ב.ץראהמ וקיחרהל תנמ לע םידעצב

 ,פ"שרה י"ע קפנותש תוהז תדועת לבקל ברסמ רערעמה ,ליעל רמאנש יפכ

 ןילהל אלא ול ןיא ךכשמו ,ותוא תוהזל היהי ןתינ ותועצמאבש דיחיה ךמסמה אוהש

ו.ומצע לע

.רוערעה תא החוד ינא.8

.)4002 רבמצדב9( ה"סשת ,ולסכב ו"כ םויה ןתינ



םינפה דרשמ 'נ הרהאבע יחרפ40/442 )א"ת( נמע

9

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400069\244-04.doc

טפוש ,םהרבא לט

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


