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טפשמה יתב

ופי ביבא– לת יזוחמה טפשמה תיבב

 םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב

40/097200 מתע

ןמלגופ יזוע טפושה 'בכ ינפב
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היסרג זלזנוג סיאול .2
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חרזאה תויוכזל הדוגאה

םירתועה

ד  ג  נ

םינפה רש

בישמהןלפק 'א ד"וע כ"ב י"ע

17- תיטופישה תרוקיבה :6 קרפ ,)ו"נשת(תילהנימה תוכמסה ,רימז 'י :תורפס

:תע יבתכ

705 )א"נשת-ן"שת( טל ךרכ ,טילקרפה ,")disproportionality( תויסחיה רדעיה תליע" ,לגס באז

911 )ו"לשת-ה"לשת( ו ךרכ ,םיטפשמ ,"רוביצב עודיה גוזה ןב" ,חלש 'פ  ןמח

18 א ,לשממו טפשמ ,"תילהנימה תוכמסה" ,רימז קחצי

901 )ה"נשת-ד"נשת( ב ,לשממו טפשמ ,"לארשי לש ילהנימה טפשמה" ,רימז קחצי

954 )ד"לשת-ג"לשת( ג ךרכ ,טפשמ ינויע ,"ילארשיה ןידב רוביצב העודיה" ,ןמדירפ לאינד

:תורפס

)ג"נשתה( הקיקחה תונשרפ ,ב ךרכ ,טפשמב תונשרפ ,קרב 'א
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:ויצר-ינימ

תרומשמו הקחרה– לארשיל הסינכ– יתקוח טפשמ *

תויבסלו םילאוסקסומוה תויוכז–טרפה תויוכז–יתקוח טפשמ *

םינפה רש– תעד-לוקיש– ילהנימ טפשמ *

ןמוסרפ– תוימינפ תויחנה– ילהנימ טפשמ *

 השקבב הטלחהה ןתמ םרט ילארשי חרזא לש לאוסקסומוה גוז-ןב שרגל םינפה דרשמ לש ותטלחה תליספ

ודמעמ תרדסהל

 ,2 רתועה ,לאוסקסומוההוגוז ןב לש לארשימ ותקחרה תא עונמל1 רתועה לש ותשקב תודוא בסנ ןוידה

 רזה גוזה ןב לש ודמעמ תא רידסהל םישקבמ םירתועה .ןידכ אלש לארשיב ההושההיבמולוק חרזא

 רקיע .2 רתועה לש ורצעמ ינפל ולחה ובשגרודמ ךילה לש ומויסב ,עבק לש דמעמ ול תונקהלו ,לארשיב

 אל גוז ינב להונ"ל םאתהב ,היפל בישמהביצה התואהשירדה לש התויתדימ תודוא הבוסנ תקולחמה

 ןוקיתב הנושארל הטרופ וז השירד.השקבב הטלחה ןתניתש םדוק ץראה תאתאצל2 רתועה לע ,"םיאושנ

.דמעמ תלבקל םירתועה תשקב רחאל ןתינש להונל

:יכ קספו הריתעה תא לביק םיילהנימ םיניינעל ש"מהיב

 תוארל שי ,םיאושנ םניאש םילארשי עבק יבשותו םיחרזא לש םירז גוז ינב דמעמב ריכהל בישמה תונוכנ תא

 ןב ול רובל ילארשיה חרזאה לש ותוכז רואלו ילארשיה טפשמב "רוביצב םיעודי"הדסומב הרכהה עקר לע

.ונוצרכ גוז

 ךירצ דחוימ הרקמ לכ .םידחוימה םירקמב בשחתהל אלש רתיה הב ןיא ,תיללכ תוינידמ תמייקש םוקמ

 תוינידמה תא ליעפהל םוקמ שי םא ןוחבל ךירצ תוכמסה לעבש ךות ,תיללכה תוינידמה רואל קדבהל

.דחוימה הרקמה לש ויתוביסנב תיללכה

 לש ןרדגב ,תיטופיש תרוקיבל הנותנ איה ךא ,בישמה לש ותעד-לוקישל הרוסמ הקחרה וצ ןתיל תוכמסה

 ,םירז םילוקיש אלל ,תוניגהב ,בל םותב ,תויתדימב ,תוריבסב לועפל בישמה לע .תולבוקמה תרוקיבה תוליע

 לכ אל ,תוכמסה תלעפה םינותנה לש םדאה תויוכזב העיגפל תורשפאה תא לוקשל וילע .תורירש וא הילפה

 בישמה ינפב תדמועו היולת רשאכ .יוארה לקשמה תא ךכל תתלו ,לארשי יחרזאל תונקומה תויוכזה תא ןכש

 ,תויתדימב ותוכמס תא ליעפהל וילע ,הקחרה וצ ןתינש םדוק םיאושנ אל גוז ינב לש דמעמ תרדסהל השקב

 ונתשה אל תויתדימה ןורקע לש הנשמה ינחבמ .וז ותבוחמ ערוג וניאלארשיל הסינכהקוחל31 'סמ ןוקיתו

.הרקמו הרקמ לכב תויטרקנוקה תוביסנה עקר לע השעית םתניחבו ,31 'סמ ןוקית תלבק רחאל םג

 הניה- ןידכ אלשו המרמב ,לארשיב דמעמ גישהל תונויסינב המחלמ- היחנהה תילכת,ןיינעה תוביסנב

03-ל ל"וחל גוזה ןב תאיצי( רחבנש יעצמאה :תויתדימה תשירדב תדמוע איה ןיא ,תאז םע .היואר תילכת

 םהייחב ,תישגרו תילכלכ ,השק העיגפ גוזה ינבב עגופ אוה ;)רשקה תונכ תקידב( הרטמל םיאתמ וניא )םוי

 ,ןיינעה תוביסנב ללכ הרורב הניא ,גוזה ןב תאיציבש תלעותהו ;שרדנל רבעמ איהש העיגפ וזו ,םיפתושמה

.רורבו יולג תמרוג איהש ירואכלה קזנה דועב

 לש ותוכז הענמנ ,ךכמ אצוי לעופכו ,להונה תא שרדנכ םסרפל הבוחה תא בישמה רפה ,ןיינעה תוביסנב

 םקלח תוחפל ונפ אל אצוי לעופכ יכ חינהל שי .וייח ךלהמ לע עיפשהל תויושעה תומרונה תא תעדל טרפה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
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 להונה תגצהמ בישמה ענמנ ןכ-ומכ .םדמעמ תא רידסהל השקבב םהילע הלוחת התיה להונלש גוזה ינב לש

 םייקל ש"מהיתב תלוכי תחת ןירשימב רתוח ,םרושאל םינותנה לולכמ יוליג יא.םינש4 ךשמב ש"מהיתבב

.ירוביצה להנימה לע תיביטקפא תיטופיש תרוקיב

תוביסנב ,הנתינ רבכש הטלחה לע השדחה תוינידמה לש תיביטקאורטר הלוחתל םוקמ ןיא ,ןיינעה תוביסנב

.הביטימ הארוהב רבודמ ןיא ןהב

ןיד קספ

 חרזא ,וגוז ןב לש לארשימ ותקחרה תא עונמל ,1 רתועה ,ילארשי חרזא תשקבב הריתעה לש הניינע .1

 רזה גוזה ןב לש ודמעמ תא רידסהל  םישקבמ םירתועה .ןידכ אלש לארשיב ההושההיבמולוק

 תא אציי2 רתועה יכ שרוד בישמה .גרודמ ךילה לש ומויסב ,עבק לש דמעמ ול תונקהלו ,לארשיב

.ונינפבש תקולחמה השוטנ וז השירד לע .וז השקבב הטלחה ןתניתש םדוק ץראה

 םילארשי םיחרזא לש גוז ינבל דמעמ תקנעהב םינפה דרשמ תוינידמ לע םירבדה תישארב דומענ

 תיתדבועה תולשלתשהה תא רוקסנ םירבדה ךשמהב .וילהנב יוטיבל האבש יפכ ,םיאושנ םניאש

.הערכה תשקבתמ ןהב םידדצה תונעט תאו ,ונניינעב

להונה תוארוה

 ללוכ םיאושנ םניאש םילארשי עבק יבשותו םיחרזא לש גוז ינב" להונ ףקותל סנכנ00.5.1םויב .2

.)להונה וא םיאושנ אל גוז ינב להונ– ןלהל(  ."ןימ ותואמ גוז ינב

 םילארשי לש גוז ינבל דמעמ יונישל תושקבב לופיטל הטישה תא עובקל" :וב רדגומכ ,להונה תרטמ

 ןבל קנעוי ,גוזה ינב לש םיפתושמ םייחו יתימא רשק תחכוהל ףופכב יכ עבוק להונה ."םיאושנ םניאש

 ןושארה בלשב ירק .)7.ג ףיעס( ילארשי בשותל יושנ גוז ןב לש גרודמה להונל םאתהב דמעמ רזה גוזה

.עבק תבישיל ןוישר ףוסבלו )5/א( יערא תבישיל ןוישר ךשמהב ,)1/ב( רוקיב תבישיל ןוישר

 דמעמ לבקל תורשפאה רזה גוזה ןבמ הללשנש ןפואב ,ויאנת ורמחוהו ,להונה הנוש2002 תנש ךלהמב

 ל1/ב גוסמ דמעמ רזה גוזה ןבל קנעוי ,םיפתושמ םייחו יתימא רשק תחכוהל ףופכב יכ עבקנ .עבק לש

 הנש לכו שדחמ השקב שיגהל  היהי ןתינ הנש לכב .הנש לש הפוקתל5/א ןכמ רחאלו ,םישדוח72–

 עוציב ללוכ ,ףתושמ תיב קשמ םילהנמ גוזה ינב יכ םיחיכומה םיכמסמ לש תקדקודמ הקידב ךרעית

.םייק םהיניב רשקהש ןמז לכ5/א דמעמב ראשיי גוזה ןב .גוזה ינבל םידרפנ תונויאר
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 תחכוהל ףופכב יכ8.ג ףיעסב עבקנ ןוקיתה תרגסמב.30.7.61 םוימ להונה ןוקיתב הלח תפסונ הרמחה

 תונכ תקידבל ףופכב ,םעפ לכב הנש ,1/ב גוסמ דמעמ גוזה ןבל קנעוי ,םיפתושמ םייחו יתימא רשק

.םייק גוזה ינב ןיב רשקה דוע לכ רמשיי הז דמעמ .רשקה

 ובתכמב  וטרופ הז ןוקית יפ לע םייונישה .להונל ףסונ ןוקית ץפוה ,4002 תנש לש םינושארה םישדוחב

 בתכמ– ןלהל(40.3.9 םוימ ,זרופ  םהרבא רמ  )זאד(  םינפה רש לש וצעוי ,קינלדוג זררמ לש

:בתכמב רמאנ ךכו .)קינלדוג

 ,תונומת תועצמאב( םיפתושמ םייחו םהיניב רשקה תונכ תא גוז ינב וחיכוי רשאכ"

1/ב גוסמ הדובעו הייהש ןוישר רזה גוזה ןב לבקי ,)'וכו םיפתושמ תונובשח ,ד"כש

 בשות לש דמעמל סוטטסה גרדושי ,רשקה תונכ תקידבל ףופכבו הנש רחאל .הנשל

 הפוקת םותבו ,ליעל ורכזוהש םיאנתל ףופכב הנש ידמ שדוחי הז דמעמ .)5/א( יערא

 לש דמעמ לבקל רזה גוזה ןב לכוי ,העינמ רדעהבו ךילהה תישארמ םינש7 לש תללוכ

".עבק בשות

 הילע( .ז.ש ינוי שדוח ףוסב רתוי תרחואמ תוניידתהב הרהבוהש יפכ ,םינפה דרשמ תדמעש ,אקע אד

 דוע .םינפה דרשמ תוכשלב הדובע להונ שמשמ וניאו לעופב םשוי אל  הז להונ יכ התיה ,)ןלהל דומענ

 ,ןיסולכוא להנימ יניינעל םירשה תדעוב הניחבב הייוצמ הז ןיינעב תוינידמה יכ- בלש ותואב– ןייוצ

.40.1.4 םוימ הלשממה תטלחה יפל תאזו

 תואסרגל המודב ,ןאכ םג .)הריתעה תשגה רחאל(40.11.4 םויב השענ להונב ןורחאה יונישה

 ינב תוברל םילארשי םיחרזא לש םירז גוז ינבל דמעמ ןתמל הנווכה" :להונל חיתפב רהצומ ,תומדוקה

 ."םיאושינ אלל םיפתושמ םייח םימייקמה ,ןימ ותוא

 םיחרזא לש םירז גוז ינבל דמעמ יונישל תושקבב לופיטל הטישה תא עובקל" הניה להונה תרטמ

."ןימ ותוא ינב תוברל ,םילארשי

 םיפתושמ םייחב רבודמ ןכא יכ עונכשל ףופכב יכ ,הצפוהש תמדוקה הסרגל המודב ,עבוק להונה

 דמעמה ףלחוי ,רשקה תונכ תקידבל ףופכב הנש רחאל" .הנשל1/ב גוסמ דמעמ רשואי ,יתימא רשקבו

7 לש םיפתושמ םייח לש הפוקת םותב רשאכ )5/א םינש6 כ"הסב( ,הנשל5/א גוסמ יערא בשותל

."עבק דמעמ רזה גוזה תב/ןב לבקי העינמ רדעהו םינש

:הנושל וזש ,תקולחמה אושנ הארוהה ,הנושארל ,העיפומ הז להונב

 שיגי ןכמ רחאל .ץראה ןמ תאצל ושקבל שי ,קוחכ אלש ץראב ההוש רזהו הדימב"

.הסינכ תרשאל השקב ורובע ילארשיה
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 תא רשאל ןתינ ,ץראה תא תאצל שרדינו יקוח יתלב ןפואב ץראב ההוש רזה רשאכ

 רשקב תונכ רבדב דשח ררועתמ םא תיאקנב תוברע דגנכ ץראל הרזח רזה תסינכ

 ןיטקל 0005₪-ו 000,51₪ אהי תשרדנה תוברעה הבוג .הכשלה להנמ רושיאב תאזו

 תצלמה יפ לע תוברעה םוכס לש הדרוה וא האלעה לקשית םיגירח םירקמב .הוולנ

.א"נמ הטמ רושיאבו הכשלה להנמ

 ןכ םא אלא םוי03 לע השקבב לופיטה ךשמ הלעי אל להונה תוארוהב הדימעה רחאל

                           ".א"נמ הטמ רושיאב תודחוימ תוביסנ שי

 הארוהה תויקוח לע  םיקלוחו ,להונה תוארוהל םאתהב דמעמ2 רתועל קנעוי יכ  םישקבמ ,םירתועה

.הפוגל השקבה ןודיתש םדוק םוי םישולש לש הפוקתל ץראה תא בוזעל ותוא תבייחמה

.ןיינעל םיכירצה םייתדבועה םינותנה לע– תיצמתב– דומענ

יתדבוע עקר

 ,ופגב הלע1 רתועה .00.2.01 םויב הלי'צמ לארשיל הלעש שדח הלוע וניה ,ילארשי חרזא ,1 רתועה .3

 ץוביקב היימינפ יאנתב ררוגתה לארשיל ותיילע רחאלש הפוקתב ."הלענ" טקייורפ תרגסמב ,61 ליגב

 תוריש תנשב תריש ,הינתנב ררוגתהל רבע םידומילה תמלשה רחאל .וידומיל םילשה םש ,אפלא תיב

 תריש ףאו ,םיינוכיתו םיידוסי רפס יתב ידימלתךירדה ,םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה תרגסמב

.ריוואה ליחב תרשמ אוהו ל"הצל רתועה סייגתה3002 רבוטקוא שדוחב .יחרזאה רמשמב

 לארשיב ההש םינפה דרשמ ינותנ יפל .4991 תנשב הנושארל לארשיל עיגה ,היבמולוק חרזא ,2 רתועה

 .תילארשי תיחרזא ,ןזח הבהז 'בג תא ריכה לארשיב ותוהש ךלהמב .8991–4991 םינשה ןיב ןידכ אלש

 רחאל .9991 ראוני שדוחב היבמולוקב ואשנו8991 תנש ףוסב לארשי תא ובזע ןזח 'בגו רתועה

 רפסמ רחאל םלוא .ןיאושנה חכמ רתועה דמעמ תרדסהל השקב השגוהו ,לארשיל ורזח םהיאושינ

 ןישוריג קספ ןתינ ףא ,םימיל( קספוה ןיאושנה חכמ דמעמ תלבקל ךילההו גוזה ינב ודרפנ םישדוח

.ןידכ אלש לארשיב2 רתועה ההוש0002 תנשמ לחה .)היבמולוקב טפשמ תיבב

 .תיגוז םיסחי תכרעמ םהיניב החתפתה רצק ןמז ךותו2002 תנש תיצחמב וריכה יכ םינייצמ םירתועה

 ישדוח השולש רחאל .ותרידב ,2 רתועה ,וגוז ןב םע רוגל ידכ ביבא-לתל הינתנמ1 רתועה רבע ךשמהב

 וידחי םיררוגתמ םה הב ביבא לתב תרחא הרידב דחי רוגל ורבעו הרידה תא ובזע םיפתושמ םירוגמ

.ףתושמ תיב קשמ םילהנמו רוביצב םיעודיכ םה םייח ,םירתועה ירבדל .הנשכ הזמ

 דמעמ תרדסהל השקבב ביבא-לתב ןיסולכוא להנימל הכשלה לא םירתועה ונפ4002 יאמ שדוחב .4

 השיש הזמ וגוז ןב וניה2 רתועה ויפל בתכב ריהצת רסמ1 רתועה .1 רתועה לש וגוז ןבכ2 רתועה
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 םילהנמו החפשמ ייח םימייקמ םה םש ,ביבא-לת91 יולה הדוהי 'חרב דחי םיררוגתמ םה יכו םישדוח

 ינב להונמ קתעה םהל רסמנ ףאו השקבה תשגהל םישרדנה םיספטה ונתינ םירתועל.ףתושמ תיב קשמ

 וחנוה םירתועה .רחא להונ עבקנ ויתחתו ,דוע ףקותב וניאש להונ והז יכ ןייוצ יכ םא ;םיאושנ אל גוז

 הז דעומב .40.6.61 םויל הדעונש ,םינפה דרשמב האבה השיגפל איבהל םהילעש םיכמסמ יבגל

.םיפסונ םיכמסמ גיצהל ושרדנו תפסונ השיגפל םירתועה ובצייתה

 גיצנ ינפב םששח תא ועיבה ,םירתועה תנעטל .40.7.92 םויב םינפה דרשמב תפסונ השיגפל דעומ עבקנ

 םא יכ ,םהל רסמ דיקפה .השקבב לופיטל דע הפוקתה ךלהמב רצעהל לולע2 רתועה יכ םינפה דרשמ

.רצעיי אל ,ונוכרדל דומצב הכשלב השיגפל הנמזהה תא ןורחאה גיצי

 ירטוש ידי לע2 רתועה רצענ ,ןיסולכואה להנימל הכשלב השיגפה דעומ ינפל עובש ,40.7.22 םויב .5

 ודמעמ תרדסהל ךילה םייקתמ יכ2 רתועה רסמ ,ול ךרענש עומישה לוקוטורפ יפ לע .הריגהה תלהנימ

  ןיכומית ךכל ואצמנ אל יכ  ןייצמ עומישה ךרוע םרוגהש ,אקע אד .ליעל ראותמכ ,םינפה דרשמב

 תורשאה תקלחממ "הנויצ" הדיקפה ירבדב אל םגו ,)םינפה דרשמ לש תבשחוממה תכרעמה( "ביבא"ב

 ומוציעב היה רצעמהש תקולחמ ןיא ןכש ,דוסיה ןמ תועטומ ויה הלא תוחנה יכ רמול ךירצ ןיא .א"תב

 .דמעמה תרדסהל השקבב לופיטה לש

 וצו הקחרה וצ רתועה לע ןתיל טלחוה ןכלו ,ךכל עדומ היה אל עומישה ךרוע םרוגה ,יתימא ןמזב

.תרומשמ

 לע הרוה ןידה תיב .ןידכ אלש םיהוש לש תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב ינפב רתועה אבוה40.7.52 םויב

 .לארשיב ודמעמ תרדסהל ךילהה תא םייסל ול רשפאל תנמ לע ,םוי06 לש הפוקתל תוברעב ורורחש

.40.01.03 םויל דע ךשמהב הכראוה הפוקתה

 ונייאורו ,םירסחה םיכמסמה תא ושיגה ,ןיסולכוא להנימל הכשלב םירתועה ובצייתה40.01.81 םויב

.הכשלב תורשא ףנע שאר ידי לע

 בתכמה .40.01.12 םויב בתכה לע התלעוהש םינפה דרשמ תטלחה ,םירתועל הרסמנ40.01.52 םויב

 ותאיצי תא םישרוד ונא .קוחכ אלש ההוש ל"נה" יכ עבקנ .2 רתועה אוה ואשונו1 רתועה לא הנפומ

".הסינכ תרשאל השקבה תא םינפה דרשמ לוקשי ותאיצירחאל .ץראהמ תידיימה

.וז הריתע לש הניינע ךכב

םידדצה תונעט

 טפשמה ידי לע ןה תרכומה ,תיסיסב דוסי תוכז איה החפשמ ייחל תוכזה יכ םינעוט םירתועה .6

 ןהו ,דובכל םדא לש ותוכזמ ןה תעבונ איה .יתקוחה ילארשיה טפשמה ידי לע ןהו ימואלניבה

 .יתחפשמה אתה לש ותובישחמ

 םניאש שי .תונווגמו תובר תויהל תויושע ,הזל הז אשניהל אלש טילחהל םייושע גוז ינבש ךכל הביסה

 אשניהל םילוכי םניא תונוש תותד ינב גוז ינב .ישיאה ןידב םרוקמש םיצוליא לשב אשניהל םילוכי
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 תובישח םיסחיימ םניאש רחאמ אשניהל אלש םירחובש שי .ןימה ותואמ גוז ינב םג ומכ ,לארשיב

.לארשיב ןיאושינה דסומ סיסבב תדמועה ,תדל

 ןיאו עבוקמ וא ינקווד שוריפ שרפל ןיא ,החפשמ ייחל דוסיה תוכז תא םג ומכ ,"החפשמ" חנומה תא

 הלועה םייח חור חיפהל שי הלא םיחנומב םג ,רחא יטפשמ חנומ לכב ומכ .םיאושנ תוגוזל קר ודחייל

 תוכזה ןורקע תוסרפתה איה ףא תבייחמ ןויוושל תוכזה .תיוושכעה םייחה תואיצמ םע דחא הנקב

 יתב ידי לע קספנ ןכא ךכ .טרפב ןימ ותוא ינב תוגוז לעו ,ללכב רוביצב םיעודי תוגוז לע החפשמ ייחל

.טפשמה

 וגוז ןבל תונקהל ילארשי לכ לש ותוכז תא טפשמה תיב עבק ,החפשמ ייחל דוסיה תוכז לש אצוי לעופכ

.הנידמב עבק לש דמעמ

 םיחרזא לש םניינע ןודנ )הקמטס ןיינע– ןלהל(827 )2(גנ ד"פ ,םינפה רש 'נ הקמטס79/8463 צ"גבב

 תוחרזאתה ךילהת תליחת תא הנתה בישמה .ןידכ אלש ץראב והשש ,םירז גוז ינבל ואשינש םילארשי

 הנקב הלוע הניאו תיתדימ הניא יכ עבקו וז הטלחה לטיב טפשמה תיב .ץראה ןמ םתאיציב גוזה ינב

.החפשמ ייחל דוסיה תוכז םע דחא

 רסוח לע ךמתסמ אוהש ךות ,גהנ הב הלוספה ךרדב תכללו ףיסוהל בישמה שקבמ וז הקיספ ףא לע

 ינפמ םינגומ תויהלו וידחי תויחל םיאכז גוזה ינב .לארשי תנידמ ימוחתב אשניהל גוזה ינב לש םתלוכי

 םג הקמטס ןיינעב הנתינש הערכהה תא ליחהל שי .החפשמ ייחל םתוכז חוכמ תאזו ,היופכ הדירפ

 ינבב רבודמ רשאכ םג ,דמעמה תשקבב הטלחהל םדוק ץראה ןמ תאצל השירדה תא לוספלו ,וננינעב

.םיאושנ אל גוז

 ,םהילע לחה גרודמה ךילהה גוסל רושקה לכב םיאושנ גוז ינב ןיבל רוביצב םיעודי ןיב תולפהל ןיא

.םתשקבב לופיטל רבוע ץראה תא תאצל השירדל תעגונה תוינידמהו

 דמע םהילע םילוקישה .רוביצב םיעודי ןיבל םיאושנ גוז ינב ןיב הז ןיינעב ןיחבהל יטנבלר דוסי ןיא

.רוביצב םיעודי ןיב היופכ הדרפהב רבודמ רשאכ םג םיפי ,הקמטס ןינעב טפשמה תיב

 םוי03 לש ןמזה קרפב דומעי םינפה דרשמש תישעמ תורשפא לכ ןיא יכ ,ףסונב םינעוט םירתועה

 גוזה ןב שרדנ הז ןמז קרפב .רזה גוזה ןב תאיצי רחאל דמעמה תשקבב הטלחה תלבקל עבקנש

 תמישר תלבקתמ ןויארב .)םיישדוחכ ףולחב ,ליגרב ,עבקנש( ןויארל דעומ ןופלטב םאתל ילארשיה

 ,רורב .הרטשמה רושיא תלבקל ףאו ,םיכמסמה תאצמהל ןמז קרפ שרדנ ,לפטמה דיקפהמ תושירדה

.ומצעל בצקש ןמזה קרפב דומעל לכוי אל םינפה דרשמ יכ ,הז בלשב רבכ

 ,םלועב לבוקמ וניאש ינשדח להונ אוה הריתעה אושנ להונה יכ בישמה ינועיטב םירפוכ םירתועה

 ,דנליז וינ ,הילרטסואב-רתיה ןיב- םייק רוביצב םיעודי גוז ינב לש דמעמ תרדסהל להונ יכ םינייצמו

.קרמנדו דנלניפ ,דנלסיא ,הינטירב ,הידבש ,היגברונ ,דנלוה

 לש גוז ינב לארשימ קיחרהל יאשר וניא בישמה יכ ,עובקל םירתועה םישקבמ םירבד לש םמוכיסב

 .גרודמה ךילהה תרגסמב לארשיב םדמעמ תרדסהל יאנתכ ,םיאושנ םניאש םילארשי םיחרזא

 יכו ,םיאושנ אל גוז ינב להונל םאתהב דמעמ תרדסהל םתשקבב הטלחה לבקתת יכ איה םתשקב

.2 רתועה דגנ ןתינש הקחרהה וצ לטובי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%203648/97&Pvol=??
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 םיאושנ םניאש גוז ינב" להונב םא יכ "רוביצב םיעודי" להונב ןניקסע ןיא יכ הניה בישמה תדמע .7

 להונה .םלועב ול המוד ןיא רשא ,ילרביל ,ינשדח להונ והז בישמה תנעטל ."ןימ ותואמ גוז ינב ללוכ

 תניחבב םניה יכ דבכה החכוהה לטנ תא ומירה אל םא םג ,םיאושנ םניאש גוז ינבל הנעמ ןתיל דעונ

 יוצמ רזה גוזה ןב( לארשיב ןידכ םיהושה םייביטמרונ םישנאל דעוימ להונה ."רוביצב םיעודי"

 תעכו הנידמה יקוח תא רפה ,ןידכ אלש ץראב ההשש ימל דעוימ וניאו ,)דבועכ ןיבו רייתכ ןיבלארשיב

 .ותשקב לפוטתש ינפל ,לארשימ רזה תאיצי לע בישמה דמוע ,ךכשמ .ןידכ הייהש תרשא לבקל שקבמ

 תוהשל רזל ריתהל םאה הלאשב ול רוסמה תעדה לוקיש לש בחרה ףקיהה תא שיגדמ בישמה

 תנידמל םירז יפלא תריגה לש ףקיה תבחרו םידקת תרסח העפות וניה ותוינידמלעקרה .לארשיב

 הדובעה וא/ו רוקיבה תרשא תעיקפ דעומ ףולחב ,הב םתוראשיה חיצנהל םישקבמ הלא .לארשי

 תליטנב הלכו םילארשיל םייביטקיפ ןיאושינ תכירע ךרד ,םיכמסמ ףויזב לחה .תונוש תוטישב םהלש

 םינעוט םהב םירקמה םיברתמ ,הריגהה תלהנימ לש תצרמנה התלועפ חכונ ,הנורחאל .הלואש תוהז

 .םילארשי םיחרזא לש רוביצב םיעודי גוז ינב םניה יכ םייקוח יתלב םיהוש

 לש ןיאושינ דוסי לע דמעמ יונישל התיה השקבה וב הרקמב הריתעה אושנ תוינידמה הטקננ רבעב

 .השקבב לופיטל םדוק ץראה תא בוזעל שרדנרזהו ,ץראב קוחכ אלש ההושה רז םע ילארשי חרזא

 וניא יעצמאהש אקע אד ,היואר תילכתל הניה תוינידמה יכ ןוילעה טפשמה תיב קספ הקמטס ןיינעב

.טפשמה תיב ידי לע לספנ הזככו ,יתדימ

אשינ רשא ,לארשיב ןידכ אלש ההושה ,רזה גוזה ןב יכ השירדה ןמ םינפה דרשמ לדח תאז תובקעב

 .ותשקבב לופיטה ינפל לארשימ אצי ,ילארשי חרזאל

 רבודמ רשאכ יכ שיגדמ אוה .םיאושנ םניאש גוז ינב לע הקמטס תכלה תא ליחהל ןיא יכ ןעוט בישמה

 ,תימשר הדועת תועצמאב יגוזה רשקה םויק תא חיכומה ,ןיאושינ ךמסמ םייק םיאושנ גוז ינבב

 ןיסולכואה םשרמב םימשרנ ןיאושנה .אמלע ילוכ יפלכ תונווכ תרהצהו ,יטפשמ טקא הסיסבבש

 תרתה לש יטפשמ טקאב ךרוצ שי ,םייתסמ רשקהש לככו ,סוטטסבו תויוכזב יונישל םיאיבמו

 התמאל ןתינו ,הפ לעב הנעטכ תילעומ ,רוביצב םיעודי םניה גוז ינב יכ הנעטה ,ךכמ לידבהל .ןיאושינ

.גוזה ינב ידי לע םיגצומה םייתדבועה םינותנה לש תינדפק הניחב רחאל קר

 לש גוז ינב םניה יכ םייקוח יתלב םיהוש דצמ אמלעב הנעט לש םירקמ וברתי יכ ,וניה בישמה ששח

.םתייהש ךשמה רישכהל תנמ לע ,ילארשי חרזא

 אל לארשיב הייהש דבעידב רישכהל שקבמש ימ יכ רורבו דח רסמ תרדשמ ,ץראה תא תאצל השירדה

 הניה תוינידמה תילכת .תוריהזבו תונדשחב השקבה תא ןוחבל שי יכו ,הלקנ לע תאז תושעל לכוי

 םשרתהל םינפה דרשמל תורשפא ןתמ ךות ,ןידכ אלש עקתשהל תונויסנה תא ,רשפאה תדימב ,לכסל

.ןיד יפ לע דמעמה תקנעה ינפל רשקה תונכמ

 חרזאה תא בייחתו ,לארשיל ץוחמ אצמנ תוחפשמה דוחיא שקבמ רשאכ ךרעית תינושארה הקידבה

 ןחבת ,לארשימ אצי רזה גוזה ןבש לככ .לארשימ אצי ןורחאהש רחאל רזה רובע השקב שיגהל ןימזמה
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 יתועמשמ לוכסל– בישמה תעדל– איבת האיציה תשירד .םוי03 ךות ןתנית הטלחהו ,הפוגל השקבה

.ןידכ אלש תועקתשהה תונויסנ לש

 ןידה קספ ירחא ןוילעהטפשמה תיב ידי לע ונתינש ,ןיד יקספ לש הרושב יכ ןייצמו ףיסומ בישמה

 תוהשל תוכז רזה גוזה ןבל קינעהל ידכ הבהא ירשקבו יגוז רשקב יד ןיא יכ עבקנ ,הקמטס ןיינעב

.הקמטס תכלהל הלוחת ןיא ןיאושינ רדעהב היפל ,בישמה תדמע הלבקתנש ןאכמ  .לארשיב

 התיהש םגה ,בתכב וז תוינידמ ןגיע ,40.11.4 םוימ םיאושנ אל גוז ינב להונ יכ ריהבמו ףיסומ בישמה

.דעומ ותואל המדקש הפוקתב םג הלוחת הל

 ,הקמטס ןינעמ לידבהל .םיפסונ םימעטמ םג וננינעב הקמטס תכלה תא ליחהל ןיא יכ ןעוט בישמה

קוחל7 'ס( תורח קוח תוארוה רדגב התסח תנעטנה תוכזהו ,ילארשי חרזאל יושנה גוז ןבב רבוד םש

 הסינכהקוח יפל םינפה רש לש בחרה ותעד לוקיש תלעפהב רבודמ ןאכ ,)2591– ב"ישת ,תוחרזאה

.)קוחה וא לארשיל הסינכה קוח– ןלהל(2591-ב"ישת ,לארשיל

 ההוש יכ ללכה עבקנו ,לארשיל הסינכהקוח ןקות ,הקמטס ןינעב ןידה קספ ןתינש רחאל– דועו תאז

 ןפואב םינפה דרשמ ידי לע ןתינש להונ לכ שרפל שי .ירשפאה םדקהב לארשימ קחרוי ןידכ אלש

.לפוטת ותשקבש ינפל ץראהמ תאצל ןידכ אלש ההוש לע ןכלו ,קוחה תוארוה םע דחא הנקב הלעיש

 תורשפא תמייק יכ הניה ,הריתעל הבושתה בתכבהנושארל העיפוהש ,להונה תוארוהל תפסונ הרהבה

 תורשפא .תידרשמניבה םיגירחה תדעול היינפ לש ךרדב תאז .תקולחמה אושנ להונה תארוהמ גורחל

 תואמגוד .רזה גוזה ןב רצעמ ינפל הכרענ םינפה דרשמל היינפה םהב םירקמל תלבגומ היינפה

  התיה רזה גוזה ןב לש תיקוח יתלבה תוהשה םהב םירקמ םניה ,הז רשקהב בישמה ידי לע תואבומה

 תאז .הלקת בקע ןיבו תועט בקע ןיב הכראוה אל ולש הייהשה תרשאש ךכמ העבנו ,הרצק הפוקתל

 גורחל היהי ןתינ ,ךכמ דרפנב .יתימאו ןכ רשק תויהל הזחנה ךורא רשקב רבודמש ךכל ףופכב

.תוגירחו תודחוימ תוירטינמוה תוביסנ תומייקתמ רשאכ הארוההמ

 התיה םירתועה ןמ תורשא ףנע שאר תומשרתה יכ ריהבמ בישמה– םירתועה לש םניינעל רשאב

 םרט תאז םע .דבלב יחטש רשקב רבודמ יכ איה התרבסו ,הטריפ םתוא םינותנ דוסי לע ,תילילש

 ןודית השקבה .רתלאל לארשי תא בוזעל2 רתועה לע להונה יפ לע ןכש ,הפוגל השקבב הטלחה הנתינ

 ,םירתועב גוהנל הליע ןיא .1 רתועה ידי לע השקב ורובעב שגותש לככו ,לארשימ2 רתועה תאיצי רחאל

 .להונה תוארוהמ הנוש ןפואב ,ליעל תורכזנה תוביסנב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/011_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/011_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
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ןויד

 גרודמה ךילהה ןיב תוושהל המגמב ,םיפסונ םירשקהב םידעס תשקב הללכ ,הרוקמב ,הריתעה .8

 םילארשי םיחרזא לש םירז גוז ינב לע לחה הזל ,רוביצב םיעודי םירז גוז ינב לש םדמעמ תרדסהל

.הזל הז םיאושנה

 תא בוזעי2 רתועה יכ םינפה דרשמ תשירד"ב הריתעב ןוידה תרגסמ הדקומ ,םדקומה ןוידה דמעמב

 לש םתוכז תרימש ךות ,"גוז ינב להונ חוכמ דמעמ לבקל ותשקבב הטלחה ןתניתש ינפל ץראה

 יוצימ רחאל ,םירחא םיאשונב םג ,ךמסומה טפשמה תיבל דעס תשקבב תונפלו בושל םירתועה

.םיכילה

 ןוידל תשרדנה תיתדבועה תיתשתה לעו ,ןוידל הכירצה תיביטמרונה תרגסמה לע אופא דומענ

האיציה תשירד תויתדימ תאו םירתועה לש םניינע לע להונה תארוה תלוחת תא ןחבנ .להונה תוארוהב

.תיטרקנוקה םתשקבב רומאש לכב

תיביטמרונה תרגסמה

:יכ עבוקלארשיל הסינכהקוחל )ב(1 ףיעס .9

 ותבישי היהת ,הלוע תדועת וא הלוע תרשא לעב וא ,ילארשי חרזא ונניאש ימ"

".הז קוח יפל הבישי ןוישר יפ לע לארשיב

2 'ס( תעל תעמ הלא תונוישר ךיראהל יאשר אוהו ,םינוש םיגוסמ הבישי ןוישר ןתיל יאשר םינפה רש

.)לארשיל הסינכהקוחל3–

.םינפה רש לש וז ותוכמס תלעפהל הדימ תומא עבוק וניאו ,הבחר הכמסה ןושלב טקונ הסינכה קוח

 םתסינכ אשונב בחר תעד לוקיש הנידמל יכ וניה ,תוינרדומה תויטרקומדה תונידמב לבוקמה ןורקיעה

 רש 'נ קרלק17/284 צ"גב .בשותכ םאו רייתכ םא ץראל אובל תוכז רזל ול ןיאו ,הימוחתל םירז לש

.392 ,982 )6(ונ ד"פ ,םינפה רש 'נ בורטימיד10/6514 צ"גב הנורחאל וארו711 ,311 )1(זכ ד"פ ,םינפה

 .בחר תעד לוקיש אוה הלא ןוגכ םיאשונב םינפה רש לש ותעד לוקיש ,תוכמסה תוהמ לש אצוי לעופכ

 תושר לכ לש התעד לוקישכ טפשמה תיב לש ותרוקיבל ןותנ הז תעד לוקיש יכ ,תאז םע ,רוכזל שי

 צ"גב :האר( ילהנמ תעד לוקיש לכ תלעפה לע תולחש "תוליגרה" תרוקיבה תוליע תרגסמב ,תרחא

 ד"פ ,םינפה דרשמ 'נ הרו ןיקנא79/3043 ץ"גב ;825 ,505 )4(ומ ד"פ ,םינפה רש 'נ לדנק98/134 ,88/857

 ,דרשמ 'נ ויסרמ ודרנרב20/5321 )ופי-ביבא-לת( מ"תע ;077 'מעב הקמטס ןיינע ;625-525 ,225 )4(אנ

.)6482 ,2482 ,)3(2002 חמ-קת

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20482/71&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20482/71&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204156/01&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20758/88&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20758/88&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%203403/97&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%203403/97&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201235/02
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 רש ידי לע ועבקנ אל םילארשי םיחרזאל ואשינש םירז גוז ינב ידי לע דמעמ תשיכרל הדימה תומא .01

 ,וא קוחב םנכשמ ואצמי הלא םירדסהש יואר יכ טפשמה תיב תרעה ףא לע ,תאז .תונקתב םינפה

 .)887 םש ,הקמטס( תונקתב ,רעצמל

."תוימינפ תויחנה" רדגב םניהש ,םינפה דרשמ ילהנב ועבקנ םירדסהה

 גוזינב ללוכ םיאושנ םניאש םילארשי עבק יבשותו םיחרזא לש גוז ינבל סחייתהב עבקנ הנוש להונ

 םניאש םילארשי עבק יבשותו םיחרזא לש םירז גוז ינב דמעמב ריכהל בישמה תונוכנ תא .ןימ ותואמ

 .ילארשיה טפשמב "רוביצב םיעודי"ה דסומב הרכהה עקר לע תוארל שי ,םיאושנ

 לע הנוממה 'נ תרפא19/396 צ"גבב קרב טפושה דמע לארשיב "רוביצב םיעודי" לש דסומה לע .11

:ןושלה וזב ,947 )1(זמ ד"פ ,ןיסולכואה םשרמ

 לארשיב םייק ,ונממ רזגנה םיאושינה סוטטסו ,ןידכו תדכ םיאושינה דסומ דצב"

 הקיספהו הקיקחה ירפ ,תילארשי תיטפשמ הריצי יהוז .רוביצב םיעודיה לש דסומה

 ,הואש ;954 ,)3791( 'ג טפשמ ינויע ,"ילארשיה ןידב רוביצב העודיה" ,ןמדירפ האר(

484 'ג טפשמ ינויע "היתויוכזו הדמעמ ,התרדגה- ותשאכ רוביצב רוביצב העודיה"

 אב הז דסומ" .)911 ,)8791( 'ו םיטפשמ ,"רוביצב עודיה גוזה ןב" ,חלש ;)3791(

 ,ןולא .מ( "ויתישל דע קומע רדח ךא ,השולח תונע לוקב לארשיב טפשמה לש ומלועל

 תוינידמ לש םלוע תוסיפת הז דסומ לש ותריציל ומרג .)ח"כשת(911 תיתד הקיקח

 ,)201 'זט ד"פ ,רלספ .נ לארשי תנידמ16/483 א"עב ןהכ .ח טפושה האר( החוור

 'מע ,ןולומז תשרפב ןוקתיו טפושה האר( ןישוריגו ןיאושינ יניינעב יתדה ןידה תרמוח

 לקניפרוג36/08 צ"גבב יודנל טפושה ירבד ןכו ,866 'מעב ,םש ,יודנל טפושהו ;666

 תדעו שאר-בשוי .נ יול38/98 צ"גב םג האר ;9602,8402זי ד"פ ,םינפה רש .נ יאלקח

 םייתד ןיאושינל רוביצהמ קלח תודגנתהו ,994 ,884 )2(הל ד"פ ,תסנכה לש םיפסכה

".)064 'מע ,םש ,ןמדירפ םג האר ;הלא םימעט השולש לע דמועה ,םש ,חלש האר(

387 ,םש - 487.

 דצב .רוביצב םיעודיה דמעמ ןיבל ןידכו תדכ םיאושנה לש סוטטסה ןיב םילדבהה לע דמע קרב טפושה

 גוזה ןבל תויוכז םיקינעמה ,םיקוח לש הכורא המישר הלביק תסנכה .םצמוצ הז רעפ יכ ןייצ רומאה

 .רוביצב עודיה

 :דועו תאז

 הלועפ ףותיש היה רוביצב םיעודיה דמעמ ןיבל םיאושנה דמעמ ןיב רעפה תריגסב"

 הריכה רשא ,הקיקחה תלועפ דצב .תטפושה תושרה ןיבלתקקוחמה תושרה ןיב

 תיטפשמה תוינידמב ךישמה רשא ,יתכלהה לעפמה דמוע ,רוביצב םיעודיה דסומב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20693/91&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20693/91&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=??????&MaamarName=??????%20??????%20????%20???????
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=???&MaamarName=??%20????%20?????%20??????
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20384/61&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2080/63&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2080/63&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2089/83&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%2089/83&Pvol=??
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 הלועפ רוביצב םיעודיל תויוכז תקנעהב האור תסנכה םא ,ןכא .קקוחמה טקנש

 תבוט תא תדגונה הלועפ ךכב הארת אל תטפושה תושרהש אוה יעבט ךא ,היואר

 ."רוביצה

487 ,םש - 587.

 םיטפשמה דרשמ ושיגהש ןובשחו ןידב אוצמל ןתינ הז רשקהבםייתרבח םיכילהתל ףסונ יוטיב .21

 רבדב תימואלניבה הנמאה םושיי ואשונש ,ם"ואה לש םדא תויוכזל הדעוול8991 תנשבץוחה דרשמו

 םינייצמ ,החפשמה לע הנגה וניינעש ,הנמאל32 ףיעסל סחייתהב .תוינידמו תויחרזא תויוכז

:ןושלה וזב ," 'החפשמ' לש התועמשמ" תרתוכה תחת ,םידרשמה

 יטלחה ןפואב תרכומ ,יחרזאה ןידב ןהו םייתדה םינידב ןה ,החפשמהש תורמל "

 הדיחי הרדגה ילארשיה קוחב ןיא ,תילארשיה הרבחב תיעבטה תיתצובקה הדיחיכ

 םייפרגומד םייונישל םידע ויה םינורחאה םירושעה ינש ."החפשמ" חנומל

 הרוצב הלע תוירוה דחה תוחפשמה רועיש .לארשיב תוחפשמה הנבמב םייתועמשמ

 ילבמ אתווצב םייחה תוגוז לש העפותה ....ןורחאה רושעב לפכוהש טעמכו תיטמרד

 ,םינוש םיכרצל .החיכש רתוי התשענ ,םידלי ילב ןיבו םידלי םע ןיב ,םיאושנ תויהל

 תורוצב םיריכמ גהונהו ילארשיה קוחה ,הסנכהסמו ילאיצוס חוטיב ,תובטה :ןוגכ

 תרגסמב אלש אתווצב םייחו "תובחרומ" תוחפשמ תוברל ,תוחפשמ לש תונוש

 םינינעב תוילהנימ תויושר י"ע תיקלח הרכה ולביק םיילאוסקסומוה תוגוז .ןיאושינ

 ןתמל תונווכמ הלשממה לש תוינידמה ןכו תוילהנימה תוינכתה .היסנפ תויוכז ומכ

".החפשמ לש הסיפתל וא הרוצל הפדעה תוארהל ילבמ החפשמלעויס

:םינייצמו םידרשמה םיפיסומ "ןיאושינ אלל אתווצב םייח" :תרתוכה תחת

 קינעמ אוה םימוחתה תיברמבו ,ןיאושינב אלש ףותישב ריכמ ילארשיה קוחה"

 םיאושנ םניאש גוז ינב .םיילמרופ ןיאושינ לש הזל הווש דמעמ הלאכ םידוחיאל

 חוטיבב תויוכז :רתיה ןיב ,ומכ םיכרצל םיאושנ תוגוז ומכ תויוכז םתואמ םינהנ

 אל גוז ינבל .הסנכה סמ ,ןיקיזנ ייוציפ ,יוניפ ינפמ ריידה תנגה ,תויסנפ ,ילאיצוס

 םדאל םיאושנ םניאש יאנתב ,םיאושנ גוז ינב ומכ השוריב תויוכז ןתוא שי םיאושנ

 ינב לש גוויז היפלש ,תוינידמה תא תוטלחה רפסמב אטיב ןוילעה טפשמה תיב .רחא

 ינב לש םיגוויז ומכ שממ הרבחה לש התוביצילו התמצועל בושח םיאושנ םניאש גוז

 םידוחיאב ךומתת הנידמהש ךכל ירוביצ ןינע שי יכו ,תיתרוסמה הרוצב םיאושנ גוז

"...הלאכ
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.)םיאושנ אל גוז ינב להונ שבוג םרט ח"ודה תשגה דעומב(

.ונוצרכ גוז ןב ול רובל ילארשיה חרזאה לש ותוכז וניה ,וננויד אשונב השגדה ןועטה ףסונ טביה .31

:)רחא רשקהב( שיניב תטפושה 'בכ ידי לע קספנש יפכ

 :רגמש אישנה לש ונושלב חסונ רשא ללכה וניניע דגנ"

 ."...טרפה לש תוינוצרה ויתוריחב לע תולבגה תלטהב תטעממ תישפוח הרבח "

 ,464 )2(ומ ד"פ ,םואבנטסק 'נ םילשורי תליהק א"שחג אשידק הרבח19/492 א"ע(

184(. 

 יוטיב תתלו ,ותוישיא תא םישגהל םדא לש ותפיאשב רבודמשכ רבדה ןוכנ דחוימב

 םהל תתל ושקובמלו הלא יפלכ ויתושגרל ,ותחפשמל ,ואצומל עגונה לכב ויתונוצרל

 ףקות ןתיל שי תנגומ תיתקוח דוסי תוכז וניה "םדאה דובכ" וב ןדיעב .יולג יוטיב

 ונוצר תא דבכל שי הז םעטמו ,תישיאה ותייווה תא םישגהל םדא לש ותפיאשל

."ונממ קלח ומצע האור אוהש יתחפשמה אתל ךייתשהל

.571 ,061 )1(אנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ69/5517 א"ע

.םחורכו םנושלכ ,וננינעב םג םיפי הלא םירבד

 תויוכזל רוקמכ(ותוריחו םדאה דובכ :דוסיקוחב "םדאה דובכ" חנומה לש ותסירפ ףקיהל[

.]624–714 ,)ובנ( תיתקוח תונשרפ ,ישילשךרכ ,טפשמב תונשרפ ,קרב םג 'ר ,)םש אלל תוירלוקיטרפ

 ןבל לארשיב דמעמ ןתיל בישמה תונוכנ תא תוארל ןתינ ,וז תיביטמרונו תיתדבוע תואיצמ עקר לע .41

 בותכ להונ ידיל השבוג אל וז תוינידמ ,ןושארה בלשב .0002 תנשל םדוק דוע ,גרודמ ךילהב ,רזה גוזה

 להנימ הטמב םירזו תורשא לע הנוממה ירבדב אוצמל ןתינ הל יוטיב םלוא ,םינפה דרשמ לש

.00.2.92 םוימ הבישיב ,תסנכב השיאה דמעמ םודיקל הדעוה ינפב ,ןומרכ היתב 'בג )זאד( ןיסולכואה

(http://www.knesset.gov.il/protocols/html/maamad/2002-02-29.html)

 ותסרגב( םיאושנ אל גוז ינב להונ תאצוהב ,רדסומו בותכ יוטיב תוינידמה הלביק ךליאו0002 תנשמ

 גוז ינב לש םתוכז שומימ תרשפאמ םינפה דרשמ תוינידמ .תעל תעמ ול ושענש םינוקיתבו )הנושארה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20294/91&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%207155/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/books/?link=??????%20?????%20-%20??????%20??????
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 ,תרדסומ רזה גוזה ןב לש דמעמה תלבק .לארשי תנידמב ףתושמב תויחל )להונב רדגומכ( םיאושנ אל

.להונה תוארוהל םאתהב ,גרודמ ןפואב

 לארשיב ןידכ םיהושה םייביטמרונ םישנאל דעוימ להונה היפל בישמה תנעט יכ ריהבהל םוקמה ןאכ

 אלש לארשיב ההוש גוזה ןב רשאכ םג דמעמ קינעהל ןתינ להונה חכמ יכ תקולחמ ןיא .תקייודמ הניא

 הניה ,40.11.4 םוימ להונה לש הנורחאה ותסרגב קר התלעוהש,השירדה הז הרקמבש אקע אד .ןידכ

 רתומל .ותשקבב הטלחהה ןתנת המויסבו םוי םישולש לש הפוקתל ץראה תא אצי רזה גוזה ןב יכ

 דמעמ ול ןתניי ,להונה יאנת לע אוה הנוע יכו ןכ רשקה יכ אצמיי םא ,בישמהתטישל ףא יכ שיגדהל

.ןידכ אלש ץראב ההשש םגה ,ויתוארוהל םאתהב

 םיינורקעה םירדסהל רשאב הערכה תשרדנ אלו תקולחמה אשונ-רומאכ– איה ,האיציה תשירד

 סרוג בישמה .להונה לחםהילע גוזה ינב לש החפשמ ייחל םתוכזב רפוכ וניא בישמה .להונב םיעובקה

 תעגופ הניא ,םוי03 לש הבוצק הפוקתל ןידכ אלש ץראב ההשש רזה גוזה ןב תאיציל השירדה יכ

 איה וז השירד יכ ןעוטו ףיסומ בישמה .)72 הרוש לוקוטורפל5 'מע( גוזה ינב לש החפשמ ייחל תוכזב

.תיתדימ

 תקנעהב רומאש לכב  יכ ,)ךכב עירכהלילבמ( בישמה תבוטל  ,חינהל ינא ןכומ ,דבלב ןוידה ךרוצל

 דצב .בישמה ידי לע ןעטנכ ,רוביצב םיעודי גוז ינב ןיבל םיאושנ גוז ינב ןיב תוהז ןיא ,לארשיב דמעמ

 ,םיאושנ גוז ינב לש וזל ההז הניא ןורחאה הרקמב תעגפנה תוכזה תמצועש חיננ םא םג ירה ,רומאה

  .האיציה תשירדמ אצוי לעופכ ,םיאושנ םניאש גוזה ינבב תישממ העיגפ תמייק יכ םוקמ לכמ רורב

 .הרומאה השירדה תויתדימל רשאב םידדצה ןיב תקולחמב הערכה אופא תשרדנ

 גוזה ןב דגנ וטקננש ינפל ,םתמזימ םדמעמ תרדסהל םיכילהב וטקנש םירתוע ינפבש ךכב בשחתהב

 תוביסנב השירדה תויתדימל ןוידה דחויי ,הלא ןיעמ םיכילהל הקיז לכ אלבוהקחרה יכילה רזה

 הנפש רז גוז ןב לע השירדה תלחהל רשאב ,וז הריתע תרגסמב ,הדמע טוקנל ילבמ .הלא תויטרקנוק

 לע דבכ לטנ םייק הרדגב הירוגטק ;הקחרה יכילה וטקננש רחאל דמעמ תרדסהל השקבב הנושארל

 ,ןתינ הז ןורחא רשקהב ףאש םגה[ יביטקיפ אלו יתימא רשקב רבודמ יכ חיכוהל םינופה גוזה ינב

 )א"ת( מ"תע- הוושה :ץראה ןמ תאצל גוזה ןב שרדייש אלב  השקבב הטלחה לבקל ,םיאתמ הרקמב

.])םסרופ אל( םינפה דרשמ'נ רירוקפיק40/1212

 ..." םא יכ ,"רוביצב םיעודי"ל דעוימ וניא להונה יכ בישמה תנעט הניה הרהבה הנועטה תפסונ הדוקנ

 םהו ,יתימאו קומע יגוז רשק םהיניבו ,החפשמ ייח םייחה ,םיאושנ םניאש גוז ינבל הנעמ ןתיל דעונ

 םיעודי" תניחבב םניה יכ דבכה החכוהה לטנ תא ומירה אל םא םג ,ףתושמ תיב קשמ םילהנמ

.)הבושתה בתכל3 'ס( "רוביצב

 לש ורדגב םייוצמה םיאושנ אל גוז ינב ןיבל רוביצב םיעודי ןיב בישמה תנחבא שרושל יתדרי אל

 םיעודי" םה גוזה ינב יכ החכוה ךרוצל ,םינוש םירשקהב ,הקוספה הכלהב ועבקנש םיאנתה .להונה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202121/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202121/04
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 )3(ונ ד"פ ,ענמ 'נ ונינד00/4346 א"ע :ואר[ ףתושמ תיב קשמ לוהינו החפשמ ייח םויק םניה ,"רוביצב

 תואתכמסאהו )םסרופ םרט( םירזו תורשא תקלחמ תלהנמ 'נ ירפ30/3221 )הפיח(מתע ;386

 .]םש תואבומה

 תלוחת ךרוצל בישמה ביצמ ןתוא תושירדה ןיבל ,הלא תושירד ןיב לדבה הרואכל ןיא םירבדה ינפ לע

 םא יכ ,יוניכה תוהזל הניא תובישחה ,תרחא ןיבו ךכ ןיב .הבושתה בתכב ותונשרפ יפכ ,ןודנה להונה

 רדגומכ םיאושנ אל גוז ינב םתוא הנכנ םא ןיבו "רוביצבםיעודי" גוזה ינב תא הנכנ םא ןיב .תוהמל

.האיציה תשירד תויתדימ תניחב– רומאכ– תשרדנ ,להונב

 םירתועה לש םניינעב הלוחת הנשי השירדל םאה ןוחבל שקבנ ,תויתדימה תניחבל הנפנש  םדוק

 .ונינפב

םירתועה לש םניינעב השירדה תלוחת

 דעוממ .40.11.4 םויב ןתינש ןורחאה להונב הנושארל ,רוכזכ ,הטרופ הריתעה אושנ השירדה .51

 להנמ ידי לע רהצומכ לכה ,ףקתו בייחמ להונ וב הארו ,ויפ לע םינפה דרשמ גהנ להונה לש ומוסרפ

.)40.21.91 םוימ ריהצתב( םינפה דרשמב ןיסולכואה להנימ

00.32 העשב יכ ,לוקוטורפל בישמה כ"ב הריהצה ,40.21.12 םויב ,הריתעב ןוידה דמעמבש ,אקע אד

 :הירבדכ .ןיסולכוא להנימ יניינעל םירשה תדעו ידי לע רשוא אל להונה יכ רבתסה ,םדוקה הלילב

 הלוכי ינניא הז בלשב ןכל םירש )ת(דעו רושיא ךירצ הזה להונה םאה תכרעמה ךותב תקולחמ תמייק"

.)32 הרוש לוקוטורפל5 'מע( "להונה תופקת יבגל בישהל

 יכ– ותמזיב– עתפל עידומו ,להונ יפ לע רהצומב יתלשממ דרשמ לעופ וב םירבד בצמ םולהל השק

 .ךכל ךמסומה םרוגה ידי לע רשוא להונה םא בישהל לוכי וניא

 ןאכ .םירבדה ךשמהב אבות ,וילוגלג לע להונב רומאש לכב םינפה דרשמ לש וכוליה ךרדל ונתוסחייתה

.םפוגל קר סחייתנ

 האיצי תבוח תסרוגה תוינידמה ןכש ,ףקת הנורחאה ותסרגב להונה םא הנשמ הז ןיא בישמה תטישל

 דמעמ תלבקל היינפה רשאכ םג ,תאז .להונה לש ומוסרפ ינפל םג הגהנ ,ןידכ אלש ההושה גוזה ןב לש

.םינפה דרשמ ידי לע הקחרה יכילהב הטיקנל םדוק ,גוזה ינב לש םתמזימ התשענ

 םימעטה חכונ תאז ,בישמה תנעטב ךומתל הלוכי הניא ינפב החנוהש תיתדבועה תיתשתה .61

:םיאבה םירבטצמה

 תא הליכמ הניא ,)ול ומדקש תואסרג םג ומכ(30.7.61 םוימ ,להונה לש תמדוקה ותסרג.א

.הרומאה השירדה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%206434/00&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201223/03
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 תרגסמב ןתינש ,)הריתעל41/ע חפסנ( םירזו תורשא הנוממ תינגס ,ןהכ לזמ 'בג לש הריהצת.ב

 אשונל תוסחייתה11 'סב ליכמ ,ןלהל דומענ ןהילע תוביסנב ,הז טפשמ תיבב תרחא תוניידתה

 :ןהכ 'בג הריהצמ ךכו .ןודנה

 לוחל דעונ אלו לחוה אל ,וילוגלג לע ןנד לופיטה להונ יכ ,םירבדה חתפב רומאכ"

 וצ תאצוהו רצעמ רחאל התלע םיפתושמ םייח רבדב הנעטה וב םוקמ ארקיעדמ

 ונפש גוז ינב לע ,הרקמו הרקמ לכ תוביסנונחבנש רחאל ,לחוה להונה.הקחרה

.)רוקמב תושגדהה(  ".רזה גוזה ןב רצעמ םדוק ,םינפה דרשמלםתמזוימ

 לע קר ובסנ םה היפל ,בישמה תנעט תא לבקל ןתינ אל .םמצע דעב םירבדמ םירבדה יכ הארנ

 יהוז אלהו ,להונה לח יתמ רהבומ טוטיצל אפיסב ןכש ,םש יטרקנוקה הרקמה תודבוע

.וננויד אושנ הירוגטקה

 ,ןיסולכואה להנימ להנמ לש וריהצתב תמואמ וניא ,הנעטה תנעטנ םש ,הבושתה בתכל13 'ס.ג

.וב ןעטנה תא תמאל רחא ריהצת ןתינ אלו

 ססבל הלוכי הניא ,הנעטה תא שיחמהל תנמ לע ,ףיעס ותואב בישמה ידי לע תאבומש המגודה.ד

.טפשמה תיבל גצוה אל ללכ להונה הרקמ ותואב ןכש ,ונועיט תא

 תב לע ,םירתועה ידיב היה אלש ,להונה תלחה השקבתנ ,40/9042 מ"תע ,תוניידתה התואב

 ךא םירתועה ולכי ,הריתעה תשגה דעומב םסרופ אל להונהש ןוויכ .לארשיל הננתסהש גוז

.ליעל ונדמע וילע "קינלדוג בתכמ"ב העיפומהלהונה תעצהל תונפהל

 תיב ינפב וגיצהל האר אלו ,להונה תוארוהמ םלעתה ,הריתע התואל ותבוגתב ,םינפה דרשמ

 היה אל אליממ .הרז הנידמב ואשינש גוז ינב לע בסנשרחא להונל התיה ותוסחייתה .טפשמה

 .הריתעה אושנ להונה לש ורשקהב ןויד לכ

.)ונירבד ךשמהב דומענ ,םינושה טפשמה יתב ינפב להונה תגצה יאלתעדונה תועמשמה לע(

 םא ,הפקתב תדמוע להונה לש הנורחאה ותסרג םאה הלאשל תויטנבלר שי יכ ,אופא ,הניה הנקסמה

 האיציה תשירד ,30.7.61 םוימ להונה לש תמדוקה ותסרג הלחו ,ףקת וניא להונה יכ אצמיי םא .ואל

.דומעל הלוכי הניא ,40.11.4םוימ הסרגב הנושארל תללכנה

 רדעה רבדב ונתנקסמ הנתשת אל ,הניעב תדמוע40.11.4 םוימ להונה לש ותסרג יכ אצמנ םא םג .71

 .ונינפבש םירתועה לע האיציה תשירד לש התלוחת

 םינפה דרשמ ידי לע הנחבנ השקבה .ןורחאה להונה ןתמ ינפל השגוה דמעמ תלבקל םירתועה תשקב

 סנכנ הז להונש ינפל השגוה המצע הריתעה םג .להונה תאצוהל םדוק הנתינ הריתעה אושנ הטלחההו

.ופקתל

 תנעט תא וניחד ,ףסונב .האיציה תשירד הללכנ אל להונה לש תמדוקה ותסרגב ,רהבוה רבכש יפכ

 .תמדוקה ותסרגב להונה םושיי תוינידממ קלח התיה הנודנה הירוגטקב האיציה תשירד יכ בישמה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202409/04
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 ןיא ןהב תוביסנב ,הנתינ רבכש הטלחה לע השדחה תוינידמה לש תיביטקאורטר הלוחתל םוקמ ןיא

.הביטימ הארוהב רבודמ

.717-617 ,017 )2(אכ ד"פ ,הרובחתה דרשמ 'נ ונונאו76/431 צ"גב :וושה

.282-182 ,072 )3(דנ ד"פ ,הלשממה שאר 'נ ינלהק עבש תב מ"סר69/0605 ץ"גב

 .506 ,775 )5(בנ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ איגש ןועדג כ"ח59/1967 ץ"גב

.455 ,045 )4(הנ ד"פ ,תואלקחה רש 'נ ידרמ רשא79/6945 ץ"גב

 םיחינמ ונייה םא םג יכ ןייצנ ,הנומתה תומלש ןעמלו ,ליעל וניתונקסמ חכונ ,ךרוצה ןמ הלעמל .81

 תיתדימ הניה להונה תארוה יכ ןוידה ךרוצל חיננ םא םגו םירתועה לע להונה תארוהל הלוחת הנשיש

 תוביסנב הטלחהה תויתדימ תניחב תשרדנ ןיידע ,)דבלב ןוידה ךרוצל החנה וז יכ שגדומו(

.ונינפבש תויטרקנוקה

 :קספנש יפכ

- תבייח ףא םיתעלו- תכמסומ תושרהו ,ןה תושימגש תוימינפ תויחנה לש ןביט"

"...ןהמ הייטסה תורשפאתא לוקשל

.312 ,391 )1(גנ ד"פ ,םינפה רש 'נ מ"עב רוקמא69/3507 צ"גבב שיניב תטפושה 'בכ

.958-858 ,358 )3(זמ ד"פ ,לארשי יעקרקמ להנימ 'נ ןרפע המלש ,29/2244 צ"גב םג 'ר

 דחוימ הרקמ לכ .םידחוימה םירקמב בשחתהל אלש רתיה הב ןיא ,תיללכ תוינידמ תמייקש םוקמ

 תא ליעפהל םוקמ שי םא ןוחבל ךירצ תוכמסה לעבש ךות ,תיללכה תוינידמה רואל קדבהל ךירצ

 .דחוימה הרקמה לש ויתוביסנב תיללכה תוינידמה

.275 ,765 )1(מ ד"פ ,ש"ויב יזכרמה רהוסה תיב להנמ 'נ ףסוי אפטסומ48/045 צ"גב

.024,624 )2(דמ ד"פ ,הרובחתה דרשמ- תוינומה תדעו 'נ ררש יכדרמ88/613 א"ע

:ואר ןניקסע םהב םילהונה רשקהב

.)םסרופ םרט( םירזו תורשא תקלחמ תלהנמ 'נ ירפ לארשי יבצ )הפיח( מ"תע

 .ףרוג בורסב יד ןיאו יטרקנוקה הרקמה לש תינטרפ הניחב תשרדנש ךכ לע קלוח וניא בישמה םג ,ןכאו

 קרפל ץראב2 רתועה לש ןידכ אלש ותייהש ,םירתועה תורכיהל רצקה ןמזה קרפ חכונ יכ איה ותדמע

 הטלחה לבקתתש םדוק ץראה ןמ אצי ןורחאה הז יכ השירדה ,עומישהמ תומשרתההו ךשוממ ןמז

.תיתדימ הניה ,גוזה ינב לש םניינעב

.המוציעל וז הלאש ןחבנ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20134/67&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205060/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207691/95&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205496/97&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207053/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204422/92&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20540/84&Pvol=?
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20316/88&Pvol=??
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תויתדימ

– הבושתה בתכ לש ונושלב– הניה תקולחמה אושנ הארוהה לש התילכת .91

 ןתמ ךות ,ןידכ אלש לארשיב תועקתשהל תונויסנה תא רשפאה תדימב לכסל"

 ןיד יפ לע דמעמה תקנעה ינפל רשקה תונכמ םשרתהל םינפה דרשמל תורשפאה

.וירחאל אלו ,לארשי תנידמב

 רשאכ ,תינושאר הקידב ,גוזה ינב תשקב קדבית היפל הרומאה תוינידמה תטלחה

 אמלעב הנעטל תורשפאה תא לכסת ,לארשיל ץוחמ אצמנ "תוחפשמה דוחיא" שקבמ

 תוהשלו ךישמהל יקוח יתלבה ההושל עייסל התרטמ לכש יגוז רשק לש ומויק רבדב

 אציש רחאל רזה רובע השקב שיגהל ןימזמה ןמ תבייחמ האיציה תשירד .לארשיב

 תא תיתועמשמ הדימב לכסלו ,ידיימה תולעותה ןזאמ תא םצמצל הב שי ,לארשימ

."ןידכ אלש תועקתשהה תונויסנ

 אלשו המרמב ,לארשיב דמעמ גישהל תונויסינב המחלמ ,בישמה גיצמ התוא תילכתה יכ תקולחמ ןיא

 .היואר תילכת הניה ,ןידכ

 ינחבמ וא ,תודוסי השולשמ בכרומ ןורקיעה .הרטמה תגשהל םיעצמאב דקמתמ תויתדימה ןורקע

 .הנשמ

 להנימה רשא יעצמאה .יעצמאה ןיבל הרטמה ןיב המאתה לש רשק שרדנ יכ עבוק ןושארה דוסיה

.הגישהל שקבמ להנימה רשא הרטמה תגשהל רוזג תויהל ךירצ טקונ

 תומייק םא .רתויב הנטקה הדימב טרפב עוגפל ךירצ ,וב רחוב להנימהש יעצמאה יכ עבוק ינשה דוסיה

 קזנה רעזמ תא םורגיש יעצמאה תא רוחבל שי ,תוינידמה תרטמ תגשהל תויפולח הלועפ יכרד רפסמ

.טרפל

 יואר סחי אלל איה טרפב ותעיגפ םא ,יואר וניא וב רחוב להנימהש יעצמאה יכ עבוק ישילשה דוסיה

 םא .)"רצה ןבומב" תויתדימה וא( יתדימה יעצמאה ןחבמ והז .תילכתה תמשגהב איבמ אוהש תלעותל

 ,טרפל יתועמשמ קזנ ,ןותמו םיאתמ אוהש ,םייוסמ יעצמאב שומישה םורגי ,םייוסמ ןיינע תוביסנב

.יעצמא ותואב שמתשהל תושרל לאש איה הנקסמה ,תירעזמ הניה רוביצל היופצה תלעותה וליאו

.31–21 ,1 )5(טמ ד"פ  ,טרופסהו תוברתה ךוניחה רש 'נ הייטע ןב59/7743 צ"גב

.534 ,214 )5(חמ ד"פ ,תרושקתה תרש 'נ מ"עב )2991( בהז יווק טנורוי49/789 ץ"גב

.677 םש ,הקמטס

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%203477/95&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20987/94&Pvol=??
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 לשהלועפ לכ לע הלחו ילארשיה ילהנימה טפשמה לש דוסיה יכרעמ דחא םויכ הווהמ תויתדימה

:תילהנמ תושר

 .)ירטינמוההו יללכה( ימואלניבה טפשמה לש יללכ ןורקע קר וניא תויתדימ"

 רדעיה תליע" ,לגס ואר( ילארשיה ילהנימה טפשמה לש יללכ ןורקע םג אוה תויתדימ

 ,רימז ;)ן"שת(705 טל טילקרפה ,"ילהנימה טפשמב )Disproportionality)תויסחיה

 טפשמ ,"הינמרג לש ילהנימה טפשמל האוושהבלארשי לש ילהנימה טפשמה"

 יתקוח ןורקעכ ךכ רחאו ,יתכלה ןורקעכ הליחת .))ד"נשת(031 ,901 ב לשממו

 דחא םויכ הווהמ אוה ,)8 ףיעס(ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחמ קלח הווהמה

 הלועפ לכ ןיינעל לח תויתדימה ןורקע ...ילארשיה ילהנימה טפשמה לש דוסיה יכרעמ

".תילארשי תילהנימ תושר לש

 )2(4002 לע-קת ,'חאו לארשי תלשממ 'נ םירחאו קירוס תיב רפכה תצעומ40/6502 צ"גבב קרב אישנה

5303, 0503.

:טרפה לא ללכה ןמ .02

– ךכ םשל .רשקה תונכ תניחב ,רומאכ ,איה הרטמה .הרטמל יעצמאה תמאתה– ןושארה דוסיל רשא

9.ג ףיעס יפלו .הכשלב גוזה ינב לש תישיא תוחכונ ,ליגרב ,תשרדנ )2.ב 'ס( להונה תוארוהל םאתהב

 גוזה ינב ינשל םידרפנ תונויאר עוציב ידי לע םיפתושמ םייחו רשקה תונכ תא קודבל שי" להונל

 הפוקתל ל"וחל גוזה ןב תאיצי יכ םירבדה ינפ לע הארנ ."תושירדבו םיאנתב וגצוהש תוחכוהה תקידבו

.רשקה תונכ תקידב ךילהב עייסל ידכ הב ןיא ,העבקנש

:הקמטס ןיינעב ןישח טפושה לש ונושלב

 ץוחב ההוש גוזה ינבמ דחא רשא דועב תויגוזה רשק תקידב יכ ינמוד ,ימצעל ינאשכ"

 יכ ,דחכנ אל .ץראב םיהוש םיינשה דועב רשקה תקידבמ השק ,ץראב רחאהוץראל

 אלש השק ךא ,הזמ הז םידרפנ גוזה ינבש העש הקידבב םימיוסמ תונורתי שי

 המכ םילוע הקידבה תונימאו הקידבה תלוכי ץראב םיינשה תויהב יכ םשרתהל

 םיהוש הבש הפולחה לע ןה תולוע יאדוובו םש-דחא ןאכ-דחא לש הפולחה לע םינומ

 תותימא תקידבל םיקהבומה םינמיסה דחא ,ןכ יכ הנה .הנידמל ץוחמ גוזה ינב ינש

 ףתושמ םירוגמ םוקמ לש ומויקב אוה דיחיהו-דחאה ןמיסה אל– ןיאושינה

 םא רבדה תא םינפה דרשמ קודבי דציכ .ןמז ךרואל ףתושמ תיב קשמ לש ותקזחהבו

 דרשמ לש חוקיפה ןויפר יכ ,אוה רורבה םשורה ,ןכא ?ץראב ללכ וניא גוזה ינבמ דחא

 לש התדלוהל– ירקיעה םרוגה רשפא– םיירקיעה םימרוגה דחא היה םינפה

http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=???&MaamarName=????%20?????%20???????%20(disproportionality)
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=???&MaamarName=????%20?????%20???????%20(disproportionality)
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=???&MaamarName=????%20?????%20???????%20(disproportionality)
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=????&MaamarName=?????%20???????%20??%20?????
http://www.nevo.co.il/links/kitveyet/?Author=????&MaamarName=?????%20???????%20??%20?????
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202056/04
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 ךרדב םינפה דרשמ טקנ ,חוקיפה תוליעי תא ריבגי רשא תחתו ;השדחה תוינידמה

 "ץראה תא בוזעי יכ רזה גוזה ןבמ השירד לש הלקה

.977 ,םש

 רשא ,רוביצב םיעודי לש הירוגטקב ףסונה יתחכוהה ישוקה רבדב םינפה דרשמ הלעמ ותוא ןועיטה

 תונשל ידכ וב ןיא ,)ןיאושינ לש הרקממ לידבהל( יגוזה רשקה תחכוהל ימשר דועית רדעהב ץוענ

 לש תיביטקפאו תינקדקד הקידב אוה שקבתמה הנעמה .הז ישוקב שאר לקהל ןיא ,ןכא .וז הנקסמ

 ידכ הב ןיא ,םוי םישולש לש הפוקתל רזה גוזה ןב לש ץראהןמ אדירג האיציש ,אקע אד .רשקה תונכ

.הקידבה תויביטקפאל והשלכ טביהב עייסל

 רז גוז ןב לש "ליגר" הרקמב ,שדחה להונה לש ותסיפת יפ לע .ונינפבש הרקמב דחוימב םיפי םירבדה

 ןויארהםויק ,השקבה תשגה ינפל ,ץראה ןמ דיימ תאצל ןורחאה שרדיי ,ץראב ןידכ אלש ההוש רשא

 ,ונינפבש הרקמב .ץראה ןמ רזה גוזה ןב לש ותאיצי רחאל קר ושעיי הלא לכ .הפוגל השקבה תניחבו

 לכו ,ואולמב טעמכ רומאה ךילהתה עצבתה ,)ןלהל דומענ ןהילע( תודחוימה תוביסנב הרכה ךותמ

 גוזה ןב תאיצי יכ הלא תוביסנב רורב .השקבב תיפוס הטלחה תלבקו הקידבה תמלשה אוה שרדנש

.הקידבה תחלצהל עייסל ידכ הב ןיא ,םוי םישולשל רזה

.הרטמל םיאתמ וניא רחבנש יעצמאה יכ אופא איה הנקסמה

 רחבנ אל .שרדנה לע הלועה הדימב גוזה ינבב עגופ תקולחמה אושנ יעצמאה– ינשה דוסיל רשא .12

 תולעהל תורשפא לוכיסו רשקה תונכ תקידב הניה היוארה תילכתה רשאכ .התוחפ ותעיגפש יעצמאה

 וניה תוחפ יטסרדה יעצמאה ,תיקוח יתלב הייהש תרשכה ךרוצל רשקה םויק רבדב אמלעב הנעט

 ,וז הקידבל תעייסמ הניא ל"וחל האיציה .ןעטנה רשקה לשו גוזה ינב תונעט לש תידוסי הקידב

 :הוושה( גוזה ינב לש םיפתושמה םייחב ,תישגרו תילכלכ ,השק העיגפ איה תעגופ תאז תמועלו

.)187–087 ,םש ,הקמטס

 שדחהלוע וניה1 רתועה ,רהבוה רבכש יפכ .ןנד הרקמה תוביסנב דחוימב תטלוב םירתועב העיגפה

1 רתועה לש  ותחפשמ ינב םויכ םג .ל"הצב רידס תורישב םויכ תרשמ אוהו ופגב לארשיל הלעש

 ,ודמעמ רדסוה אלו הקחרה וצ אצוה ודגנ ,2 רתועה ."דדוב לייח" רדגב וניה רתועהול"וחב םייוצמ

1 רתועה לבקמש עויסו תיאבצ תרוכשמב תמכתסמ גוזה ינב לש םתסנכה .לארשיב דובעל יאשר וניא

 בוזעל רזה גוזה ןב שרדיי םא ,תישגרה ןהו תילכלכה ןה ,העיגפה יכ אופא רורב .ל"הצב טרפ תקלחממ

 תודחוימ תוביסנל התעד תתל תבייחתושרה .דחוימ ןויבצ תאשונ ,םוי םישולש לש הפוקתל ץראה תא

.הלא
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 ונא םירבדמ" :ןישח טפושה לש ונושלב .תיללכ תוינידמ לש התיוותהב יד ןיא ,שגדוה רבכש יפכ

10/5611 א"ע( ".ןידב ונינפל ובצייתהש םימשונו םייח םדא-ינבב ,םיבאוכ םישנאב ,םדו-רשב םישנאב

 .)08 ,96 )1(זנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ

 העיגפה ןמ ענמתו ,1 רתועה לש תודחוימה תוביסנל יוארה לקשמה תא ןתיתש ,הנידמל ,הל היה יואר

.2 רתועל תנווכמה האיציה תשירדב תמלוגמה שרדנה לע הלועה

 םייקתמ אל ,ךכ ונרמא אלו ,ינשהו ןושארה תודוסיה ומייקתה וליפא– ישילשה דוסיל רשא .22

 העיגפה ןיבל ונממ תחמוצה תלעותה ןיב היואר הדימ תמייקתמ אל .ישילשה דוסיה ןודנה יעצמאב

 .ונדמע הילע גוזה ינבב תיאדווה

 עובקל ןתינ אלו ,רשקה תונכל רשאב הטלחהב המייתסה םרט םינפה דרשמ ךרועש הקידבה ,ןכא

 השקבה תשגהו ,הרקמה תוביסנ חכונ תאז םע .םינפה דרשמ תטלחה ןתמל םדוק וז הלאשב הדמע

 רבודמ יכ תירוירפא עובקל ןיא ,הקחרה יכילה תטיקנ ינפל גוזה ינב תמזימ ץראב דמעמ תרדסהל

.תונכ רדענו יביטקיפ רשקב

 תא ןתילו הקידבה תא םייסל העינמ לכ ןיא ,ועצובש תונויארהו הכ דע ופסאנש םינותנה חכונ

 ןתמל להונב בצקנש ןמזה קרפ( םוי םישולש לש ןמז קרפ ךותב ,הפוגל גוזה ינב תשקבב הטלחהה

 .גוזה ןב תאיצי שרדיתש אלב םג ,)ץראה תא בזוע רזה גוזה ןבש רחאל הטלחה

– ליעל ראובמכ– ירואכלה קזנה .רקיעו ללכ הרקמה תוביסנב הרורב הניא ,גוזה ןב תאיציב תלעותה

.רורבו יולג

.'ה287 ,'ה877םש ,הקמטס :הוושה

.)םסרופ םרט( םינפה דרשמ 'נ רימידלו בוחוסופ )עבש ראב( מ"תע

 השירדהש ךכ לע םיעיבצמ ,םתורבטצה ןכש לכ אל ,הנשמה ינחבממ דחא לכ-הז טביה םוכיסל

.השורדה הדימל רבעמ הניה ,הרקמה תוביסנב ,רזה גוזה ןב תאיציל

 הנקב הלוע ,םדקומ יאנתכ2 רתועה תאיצי שרדיתש אלב ,גוזה ינבתשקבב הטלחה ןתמ- תאז תמועל

.םירתועב תיתדמ יתלב העיגפל םורגל אלב- תאז ,בישמה לש ותוינידמ תילכת םע דחא

?ןוילעה טפשמה תיב תקיספב תקולחמה אושנ הארוהה הרשוא םאה

 רשאכ יכ הרואכל הלוע םהמ ,ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ונתינש םינוש ןיד יקספל הנפמ בישמה .32

 יגוזה רשקה ףא לע ,ץראה תא ןושאר בלשב בוזעל וילע ,רזה גוזה ןב לש ןידכ אלש תוהשב רבודמ

וננויד אושנ הירוגטקב ןד אל ןוילעה טפשמה תיב יכ אצמנ .דחאל דחא ,ןידה יקספ לע דומענ .ןעטנה

.הקחרהה וצ ןתינש רחאל התלעוה יגוזה רשקה תנעט םהב םירקמב םא יכ

 .ןוילעה טפשמה תיב תעידיל ואבוה אל ללכ וננויד אושנ םילהנה יכ הארנ– ךכמ הריתי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201165/01&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201165/01&Pvol=??
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 יתב ינפב םג םא יכ ,ןוילעה טפשמה תיב ינפב קר אל םילהנה תגצהמ בישמה ענמנ םינש ךרואל

 הכלההו ןידה תוארוה ףא לע ,םיברב ומסרופ אל םילהנהש ןוויכ .הייגוסב ונדש םירחאה טפשמה

.טפשמה תיב ינפב םאיבהל םירחאה ןידה ילעב ידיב היה אל ,הז אשונב הקוספה

 .וז הרפה תוכלשה לעו התרפה לע ,םילהנה לש םוסרפה תבוח לע דומענ ,אתחנתא ןאכ השענ

םילהנ לש םוסרפה תבוח לעו ,הריגמל םיבתכנה םילהנ לע

 תנידמ16/124 א"עב ןהכ םייח טפושה לש םיצרחנהו םירורבה וירבד זאמ ופלח םירושע המכ .42

 ראודה יתב לש יללכה להנמה לש תוכמס תלעפה לע בסנ הרקמ ותוא .3912 )3(וט ד"פ ,זאה דגנ לארשי

 ןיגב םימולשת ןיינעל תוארוה ועבקנ ןכאו .תומושרב םוסרפמ תורוטפ ויה רשא ,תונקת ןיקתהל

:)4022 'מעב( ןהכ 'ח טפושה  לש ונושלב .םיברב ומסרופ אל רשא ,ןופלט יתוריש

 תא איבחהו ,בתכב עבק רשא תא עבק אוה ?ראודה לש יללכה להנמה השע המ"

 "...ונחלוש תריגמב בתכה

5022 'מעב( ןהכ טפושה ףיסוהו - 4022(: 

 הקיחת-השעמ תרטופה קוחב הארוה תמייקשכ .לארשי תנידמב רתס יקוח ןיא"

 אלש רתומש תרמוא תאז ןיא לבא ,תומושרב ומסרפל אלש רתומ ,תומושרב םוסרפמ

 ינמיסמ דחא איה ,םירתסנ יזנגב תרמשנהו דוסב תישענה הקיקח .ללכ ומסרפל

 םירבדהו .קוחה ןוטלש םע דחא הנקב הלוע הניא איהו ,ירטילטוט ןוטלש לש רכיהה

 תויושר ילגרל רנ ושמיש אל רשא לע בר רעצרעטצהל שיו ,בר-יב-רב לכל םיעודי

".ונינפלש ןינעב הנידמה

 .םיימינפ םילהנ לש םוסרפה תבוח תא ,תחא אל ,ןוילעה טפשמה תיב שיגדה ןניקסע הב הירטאמב םג

:וז הבוח לע הנורחאל הדמע שיניב תטפושה

 םלוה םוסרפמ הנידמה תא תרטופ הניא תויחנהב עובק להונה תויה יכ ןבומ וילאמ"

 הז טפשמ תיב דמע תוילהנימ תויחנהב ןגועמה להונ לש ומוסרפ תובישח לע .ולש

 :גרבדלוג 'א טפושה לש וירבד ,הז ןיינעל ואר ,אמגודל ,ךכ .רבעב תובר םימעפ

 םימעט ינש לע תתתשומ ]תוימינפ תויחנה םסרפל הבוחה[ וז הבוח..."

 .םיירקיע

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20421/61&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20421/61&Pvol=??
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 דקמתמה םעטה .ןוטלשבדקמתמ ינשה םעטהו ,טרפב דקמתמ דחא םעט

 עיפשהל תויושעה תומרונה תא תעדל טרפה לש ותוכזב הרכהב ושרוש ,טרפב

 ,תוקוקח תומרונ לש ןמוסרפ תא קידצהל ידכ וב שי הז םעט .וייח ךלהמ לע

 ידיל אב םוסרפב ...)תוימינפ תויחנה( תוילהנימ תומרונ ףאו ,תוקוספ תומרונ

 תא ןנכתל םדאה לש ותלוכיתא חיטבמה יטרקומדו ישפוח רטשמ יוטיב

 םג םוסרפ תבייחמ חרזאה יפלכ ןוטלשה לש תוניגהה תבוח ...ונוצרכ וייח

 לש וייח ךלהמ לע עיפשהל ידכ שי ןהב םג ירהש ,תוימינפה תויחנהה לש

 רקיעב עגונ תוימינפ תויחנה לש ןמוסרפ קידצמה ינשה םעטה ...חרזאה

.םינפ ינש וזש תוניקתל .ןוטלשה לש ותוניקתל

 ידכ תילהנימה תושרה תלעופ םהיפל רשא םיללכה לש םמוסרפב שי ,תישאר

 ,תינש ...תרתסנ הילפה דגנכ ףאו ,תינוטלש בל תורירש דגנכ םוסחמ תווהל

 ףאו תירוביצ תרוקיבל ,תושרה תא ךכבו ,םתוא ףשוח םיללכה לש םמוסרפ

 וז לש הדוקפת ךרדב דימתמ רופישל ליבוהל הלוכי רשא ,תיטופיש

 ."הנורחאה

 ,391 )5(גנ ד"פ ,'חאו רחסמהו הישעתה דרשמ 'נ מ"עב סקטדורמנ69/7741 ץ"גב[

 לש ויתורעהו105 )3(ומ ד"פ ,דלפטסוא 'נ יתרפא19/7355 ץ"גב :םג ואר ;891-991

867 'מעב ,הקמטס ןיינעב הז טפשמ תיב - 767[. 

 יללכמ קלחכ תוילהנימ תויחנה םסרפל הבוחה רבדב הז טפשמ תיב לש ותקיספ

".8991-ח"נשתה ,עדימה שפוחקוחל6 ףיעסב קקוחמה ידי לע הנגוע ןיקת להנימ

.094 ,184 )3(זנ ד"פ ,םינפה רש 'נ 'חאו 'חא22-ו הצב-סאבע לאירפ20/9317 ץ"גב

:תוירשפאה םוסרפה יכרד לע ותקיספב דמע טפשמה תיב

 תויחנהה תצפה ,םינותיעב םוסרפ לש ךרדב תושעיהל םוסרפה לוכי ,לשמל ,ךכ"

 להנימ תוכשל לש תועדומה תוחולב להונה תיילת ,ןיינעב םיקסועש םיפוגל

 ותדמעה תא תרשפאמה תרחא הריבס ךרד לכו טנרטניאה תשרב םוסרפ ,ןיסולכואה

 םוסרפה ןמ רתוי ףיקמ ןפואב ,וב ןייעל שקבמה ןיינועמ לכ לש ותושרל להונה לש

".התע דע ול ןתינש

.294 ,םש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201477/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205537/91&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144M1_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207139/02&Pvol=??
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םיאושנ אל גוז ינב להונ לש םוסרפ רדעה

 יתבב להונה תא גיצהלמ ענמנ םינפה דרשמ– וז ףא .השענ אל יואר םוסרפש דבלב וז אל ,ונניינעב .52

.תונוש תויטנבלר תויוניידתהב טפשמה

 השירד התלעש רחאל ,םינורחאה םישדוחב קר ,טפשמה תיבל גצוה ,םינושה וינוכדע לע להונה

 הז בתכמ לש ותפישח .ינוציח םרוג לא חלשנש ,קינלדוג בתכמ תובקעב ,טפשמה תיב לש תיביטיזופ

 הז טפשמ תיבב תחא תוניידתה לש הכוליה ךרדב ,םירבדה תא שיחמנ .םילהונה יוליגל םג האיבה

21 הנקתב תינקומהתוכמסה רדגב ,טפשמה תיב תמזיב ,טפשמה תיב קיתל ושגוה ןידה תיב יבתכ[

 .]0002-א"סשתה ,)ןיד ירדס( םיילהנימ םיניינעל טפשמ יתב תונקתל

 .תילארשי תיחרזאו יקוח יתלב ההוש ,יתיינק חרזא ידי לע השגוה ,40/1212 )א"ת( מ"תעב הריתעה

 הייהש ןיגב רזה גוזה ןב רצעמל דע ,םינש שולש ךשמב םיפתושמ םייח ,הנעטה יפל ,ומייק םיינשה

 הבישי ןוישר שקבתנו ,רוביצב םיעודי םה גוזה ינב יכ ןעטנ40.6.42 םויב השגוהש הריתעב .ןידכ אלש

 םינפה דרשמ גהונ הנורחאה הנשב יכ םהל עדונש רחאל ,רוביצב םיעודי םתויה חוכמ רזה גוזה ןבל

.לארשיב דמעמ ןתמ ךרוצל ,הלא םיסחיב ריכהל

.םיאושנ אל גוז ינב להונב םייונישב ןדש ,ליעל רכזוהש ,קינלדוג בתכמ תא םתריתעל ופרצ םירתועה

 להונ לש ומויק רבדב הנעטה ןמ לילכ םינפה דרשמ םלעתה ,םייניב וצ ןתמל השקבל בתכב ותבוגתב

 ןב ותויה לשב לארשיב דמעמ לבקל רזתשקב םינפה דרשמ ילהנל םאתהב יכ ןייוצ .םיאושנ אל גוז ינב

.)הבוגתל91 'ס("ואשינ גוזה ינבש רחאל קר ןחבת" ,ילארשי חרזא לש גוז

 תוינידמלו ,םינפה רש ץעוי לש ובתכמל הבוגתב תוסחייתה רדעהב יכ יתעבק ,40.6.92 םוימ יתטלחהב

.בתכמב רכזנה להונה תא שיגהל תושרופמ שקבתנ בישמה .םייניב וצ ןתניי ,וב תרהצומה

– רחא קיתב שגוהש ,ןהכ לזמ 'בג לש הריהצת ףוריצ לע טפשמה תיבל בישמה עידוה40.7.1  םויב

 אל גוז ינב להונ לש האלמ הריקס ,הנושארל ,הנשי ריהצתב .ליעל ונדמע וילע ,30/4022 )א"ת( מ"תע

 םרט תע התואבש ,40.11.4 םוימ ןורחאה להונה טעמל ,ליעל ראובמכ ,םינושה וילוגלג לע ,םיאושנ

 .ףקותל סנכנ

 רוביצב םיעודי לש השקב לע בסנ אוה םגש ,)ןהכ 'בג לש הריהצת ןתינ ותרגסמב(30/4022מתעב ןויע

.םייטנבלרה םילהנה ושגוה אל ,ןושארה בלשב ,ןאכ םג יכ דמלמ ,לארשיב דמעמ לבקל

 לש תושדחה תויחנהה תא גישי" תוטילקרפה גיצנ יכ טפשמה תיב טילחה ,40.3.8 םויב ,הריתעב ןוידב

."םימי01 ךות תאז לכ ,ןתלעפה ןיינעל ריהצתב הבוגמ הבושת שיגי ,ואצי הארנכש םינפה דרשמ

 קר לבקתהל רומא להונה ןכש ,תפסונ הייחד םינפה דרשמ שקב ,40.5.5 םויב  םייקתהשףסונ ןוידב

 דעוממ הנש יצחל קקזנ םינפה דרשמ .40.6.42 םויב שגוה ןהכ 'בג לש רומאה הריהצת .םוי03 ךות

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202121/04
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202204/03
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 גיצהל ידכ ,להונה תגצה השרדנ וב ןושארה ןוידה ןמ םישדוח השולשמ הלעמלו ,הריתעה תשגה

 םייניב וצ ןתמל השקבל שיגה התוא הנושארה הבוגתב ותמזיב םישגומ תויהל םיכירצ ויהש םילהונ

.)תומוד תונעט ולעוה ןהב תומדוק תויוניידתהב םג ומכ(

 לש םמויק יכ בישמה כ"ב הריהבה ,טפשמה תיב תולאשל הבושתב ,ונינפבש הריתעב ןוידה דמעמב

הנושארל– טפשמה יתבב םינוידב בישמה תא תגציימה– תוטילקרפה תעידיל אבוה םינודנה םילהנה

.ןהכ 'בג לש הריהצת ןתינ וב ,ל"נה30/4022מתעב

 גוז ינב להונ תא שרדנכ םסרפ אל םינפה דרשמ :הז קרפ תתב ונירבד לש םייניב םוכיס ןאכ השענ .62

 .וייח ךלהמ לע עיפשהל תויושעה תומרונה תא תעדל טרפה לש ותוכז הענמנ אצוילעופכ .םיאושנ אל

 השקבב םהילע הלוחת התיה להונלש גוזה ינב לש םקלח תוחפל ונפ אל אצוי לעופכ יכ חינהל שי

5 'מע– )םסרופ םרט( םינפה דרשמ 'נ בו'צסוק ירוי40/2942 )א"ת(מתע :וושה[ םדמעמ תא רידסהל

  .]ןידה קספל

 יתב ינפב םג םילהנה תא בישמה גיצה אל םינש עבראכ ךשמב .ףסונ רומח דמימ השבל וז הלקת

 ,םרושאל םינותנה לולכמ יוליג יא יכ רמול ךירצ ןיא .םיאושנ אל גוז ינב לש תוריתעב ונדש טפשמה

.ירוביצה להנימה לע תיביטקפא תיטופיש תרוקיב םייקל טפשמה יתב תלוכי תחת ןירשימב רתוח

 ןכו טרפב העיגפ עונמל הדעונ םוסרפה תבוחש ךכ לע דמע ,ונרכזה ןתוא תוכלהב ,ןוילעה טפשמה תיב

 העיגפל תרעצמו תטלוב השחמה הווהמ ונניינעב העראש הלקתה .ןוטלשה תוניקת תא חיטבהל

.םיטביהה ינשב ,הבוחה תרפה בקע העראש

 תא וקיסיו וקמעל אשונה תא ונחבי ,םידקפומה םימרוגה יכ איה יתחנה .רומח לשכב רבודמ

.יתכרעמה רושימב תושרדנה תונקסמה

 טפשמה תיב היפל בישמה תדמעב שממ שי םאה ,הלאשל רוזחלו ,לגעמה תא רוגסל םוקמה ןאכ .72

 קשמ לוהינ לעו הבהא ירשק לע הרהצהב יד אל היפלו םינפה דרשמ תוינידמב"  םגפ אצמ אל ןוילעה

 ןידה יקספ לע דומענ .)הבושתה בתכל07 'ס( "...ץראב והשלכ דמעמ קינעהל ידכב ףתושמ תיב

:בישמה הנפמ םהילא ,ןוילעה טפשמה תיב לש תוטלחההו

 להונ תלבק ינפל ןודנ ,538 )2(99 לע-קת ,לארשי תנידמ 'נ קוגליפ ירוי99/6291 צ"גב99/6291 צ"גב

.הררבתנ אלו הנודנ אל להונה תארוה אליממו ,םיאושנ אל גוז ינב

 תוטלחההו  ,0261 )1(4002 לע-קת ,םינפה רש 'נ בוחוטבי ירלאו30/31011 מ"עעב ןתינש ןידה קספ

 'נלאילוא דנומדא30/6381 ם"רבבו7171 )3(4002 לע-קת,םינפה דרשמ 'נןוי פיליפ40/0237 ם"רבב

.טפשמה תיב ינפב גצוה ,םיאושנ אל גוז ינב להונש ילבמ ונתינ,921 )1(3002 לע-קת ,םינפה רש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202204/03
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 ימ לש םניינע ןודנ םש ןכש ,ונניינעב הכלשה הלא םירקמל ןיא הרקמ לכב יכ ןיוצי רומאהמ דרפנב

 וצו הקחרה וצ םהילע ןתינוורצענש רחאל הנושארל ילארשי גוז ןב לש ומויק רבדב הנעטה תא ולעהש

.וננויד אשונמ תגרוחה הירוגטק ,תרומשמ

 ונתעיבקמ עורגל ידכ ןיא ,ןוילעה טפשמה תיב לש הרומאה ותקיספב יכ ,ןכ םא ,הניה ונתנקסמ

.םירתועה לש םניינעל תסחייתמה

 םירקמ לע ובסנ ,בישמה הנפמ םהילא ,הז טפשמ תיבב הנורחאל ונתינש ןיד יקספ םג יכ ,רהבוי דוע

 הרקמהמ לידבהל( הקחרה וצ ןתמו רצעמ רחאל הנושארל יגוז רשק רבדב הנעטה התלעוה םהב

:)ונינפבש

.)םסרופ אל( םינפה דרשמ 'נ בו'צסוק ירוי40/2942 )א"ת(מתע

.)םסרופ אל( םינפה דרשמ– לארשי תנידמ 'נ סופיהמ היניגרו40/7382 )א"ת(מתע

.)םסרופ םרט( םינפה דרשמ 'נ הלימדול קירוחט40/0682 )א"ת( מ"תע

 לכ שרפל שיו ,יטפשמה בצמה תא הניש ,לארשיל הסינכהקוחל31 ןוקית יכ ןעוטו ףיסומ בישמה .82

 אלש ההוש יכ ללכה עבקנ הז ןוקיתב .ויתוארוה םע דחא הנקב הלועכ םינפה דרשמ ידי לע ןתינש להונ

 וניה הקחרהה בוכיעל תולובג תרוקיבהנוממ תעד לוקישו ,ירשפאה םדקהב לארשימ קחרוי ןידכ

 .לארשיל הסינכהקוחל )ד(31 'סב טרופמכ ,תרדגומ םילוקיש תרגסמ דוסי לעו תלבגומ הפוקתל

 .להונב עבקנ םג ךכו ,ץראה ןמ יקוח יתלבה ההושה לש ותאיצי תא תבייחמ ףיעסה תארוה

 ,תובשהקוח יפל הלוע וא ילארשי חרזא וניאש ימ" יכ ,ריהבמלארשיל הסינכהקוחל )א(31 ףיעס ,ןכא

 אצי ןכ םא אלא ירשפאה םדקהב לארשימ קחרוי ,הבישי ןוישירילב ,לארשיב אצמנו ,0591-י"שתה

".ןכל םדוק ונוצרמ

 לוקיש ךא ,ותעד לוקישל הנותנ התלעפה .בישמל הרוסמ הקחרה וצ ןתיל תוכמסה ,קוחל )ב(31 'ס יפל

 יפכ ,תולבוקמה תרוקיבה תוליע לש ןרדגב ,תיטופיש תרוקיבל ןותנ– בחר ופקיהש םגה– הז תעד

 ,םירז םילוקיש אלל ,תוניגהב ,בל םותב ,תויתדימב ,תוריבסב לועפל בישמה לע .ליעל רהבוה רבכש

 ,תוכמסה תלעפהל םינותנה לש םדאה תויוכזב העיגפל תורשפאה תא לוקשל וילע .תורירש וא הילפה

 תונשרפ ,קרב :וושה( יוארה לקשמה תא ךכל תתלו ,לארשי יחרזאל תונקומה תויוכזה תא ןכש לכ אל

.)401 'א ךרכ )ובנ(תילהנימה תוכמסה ,רימז ;324-224 ,)ג"נשת(הקיקחה תונשרפ– טפשמב

 וצ ןתינש םדוק םיאושנ אל גוז ינב לש דמעמ תרדסהל השקב  בישמה ינפב תדמועו היולת רשאכ

 ערוג וניא31 'סמ ןוקיתו ,תויתדימב ותוכמס תא ליעפהל וילע ,ליעל ונדמע הילע תרגסמב ,הקחרה

 םתניחבו ,31 'סמ ןוקית תלבק רחאל םג ונתשה אל תויתדימה ןורקע לש הנשמה ינחבמ .וז ותבוחמ

.הרקמו הרקמ לכב תויטרקנוקה תוביסנה עקר לע השעית
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 וא בכעל בישמה לש ותוכמס ,הקחרה וצ ןתינ רבכש רחאל םג יכ שיגדהל שי הנומתה תמלשה ןעמל[

 ,לארשיל הסינכהקוחל )'ד(31 'סב העובקה הרצה תרגסמל תלבגומ הניא הקחרהה יכילה תא לטבל

 בישמה ךמסומ ,תאז קידצמה יניינע םעט םייק רשאכ .הבושתה בתכל25 'סב ןעטנהמ עמתשמש יפכ

.ןידכ אלש ההוש לש הקסעה ףאו הייהש ךשמה ריתהלו הקחרהה וצ תא לטבל

 ריתהל רשפאמ הז להונ .בישמה םסרפש "םירוגס םימש" להונב תוארל ןתינ ,ךכל תטלוב השחמה

.הקחרה וצ םדגנ אצוה רשא םירז םידבוע לש הקסעהו היהש ךשמה

 חמ-קת ,םינפה דרשמ 'נ גנאיג הוהויק40/0321 )ופי-ביבא-לת( מ"תע :ואר הז אשונב הבחרהל

4002)1( 8424[.

 םניינעב תוכמסה תלעפהל תעגונה ונתנקסממ אופא ערוג וניא ,לארשיל הסינכהקוחל31 'סמ ןוקית

.םירתועה לש

םוכיס

 םימעטהמ דחא לכ לשב ,םירתועה לש םניינעב האיציה תשירד תא ליחהל ןיא :םירבד לש םללכ .92

:םיאבה םייפולחה

 םילהנב הללכנ אל תקולחמה אושנ השירדה ,ינפב החנוהש תיתדבועה תיתשתה יפל .א

 ךכ לשב ,ףקת וניא ,40.11.4 םוימ להונהש החנהב .40.11.4 םויב המסרופש הסרגל ומדקש

 תשירד תא ליחהל ןיא אליממ ,ךמסומה םרוגה ידי לע רשוא םא ותעד שביג אל בישמהש

.םירתועה לש םניינעב האיציה

 ,ךמסומה םרוגה ידי לע רשוא ןכש,ףקותל סנכנ40.11.4 םוימ להונה יכ אצמייש החנהב .ב

 תאז .ונינפבש םירתועה לע האיציה תשירד לש התלוחת רדעה רבדב ונתנקסמ הנתשת אל

 םלועה ריוואל האציש השדח הארוה ,יביטקאורטר ןפואב ,םירתועה לע ליחהל ןיאש ךכ לשב

.םמיע הביטימה הארוהב רבודמ ןיא ןהב תוביסנב ,הריתעה תשגה רחאל

 םירתועה לש םניינעב התלחה ,הלוחת תרב הניה השדחה השירדה יכ חיננ םא םג– ןיפולחל.ג

.תיתדימ הניא

.לבקתהל הריתעה לש הניד ,ןכ לע רשא  .03

.הזב תלטובמ ,40.01.12 םוימ בישמה תטלחה

 תא בוזעל שרדיי ןורחאהש ילבמ ,2 בישמה לש ודמעמ תרדסהל השקבב הטלחה לבקל בישמה לע

.הטלחהה תלבקל רבוע ץראה

.השקבב הטלחה תלבקל דע העשומ הקחרהה וצ לש ופקת

.לעופב םולשתל דע ןידכ תיביר אשונו דומצ ,000,01₪ ךסב םירתועה לש ד"וע ט"כשב אשי בישמה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/189_003.htm
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.םידדצה כ"ב דמעמב ,4002 רבמצד92 ,ה"סשת תבט ז"י םויה ןתינ
1739215

31387645

31387645 ןמלגופ יזוע - 40/0972

טפוש ,ןמלגופ יזוע

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה- ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה
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