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:ויצר-ינימ

 ויתויטנ-עבותה לש טרפה תענצל םיכיישה םיאשונה תבילב היוצמ הז הרקמב תיתוהמה העיגפה *

 ףכה ,םוסרפה תרשל דעוימ ותואש סרטניאה ןיבל עבותב העיגפה ןיב םיסרטניאה ןזאמ תכירעמ .תוינימה

.השעש יפכ ותמכסהמ וב רוזחל עבותל רשפאל תורשפאה תבוטל רוריבב הטונ

ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח– דוסי יקוח– יתקוח טפשמ *

העינמ-וצ– םידעס– יחרזא ןויד *

ערה ןושל– תולווע– ןיקיזנ *

תויטרפב העיגפ– תולווע– ןיקיזנ *

.

 תפישחל המכסה הוואגה דעצמב עבותה לש ותופתתשהב תוארל שיש החנהב םאה הלאשב בסנ ןוידה

 התואמ וב רוזחל לוכי עבותה ,ולש טרפה תענצב ןותיעה דצמ העיגפה תא תורשפאמה ,תוינימה ויתויטנ

.ללכב ותנומתב ידיתע שומיש עונמלו המכסה

.

:יכ קספו יקלח ןפואב העיבתה תא לביק םולשה טפשמ תיב

 ןיבו שרופמב הנתינש ןיב ותמכסהמ וב רוזחל יאשרהיה אוה יכ עבקו עבותה תדמע תא לביק ש"מהיב

 תעבונ וז הנקסמ .תפסונ םעפ ותנומת תא םסרפל םיעבתנה םיאשר ויה אל ןכ השעש עגרמו אללכמ

 .תיתקוח דוסי תוכז התויה עקר לע ,תוימינונאלו תויטרפל תוכזל סחייל שיש תובישחהמ

ןיד קספ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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אובמ

 ,ל"הצ ידמ שובל אוהשכ4002 תנשב םילשוריב םייקתהש הוואגה דעצמב דעצ עבותה.1

 תחא לש םלצ ידי לע םלוצ אוה .וידיב תיבסל-ומוהה הליהקה לש הלגדו ושארל התמוכ

 תעבתנה רואל האיצומ ותוא ,ןותיעב ןכמ רחאל המסרופ ותנומת .תועידיה תויונכוסמ

 היה3 'סמ עבתנהו הב הטילשה לעב אוה2 'סמ עבתנה רשאו ,)"ןותיעה" :ןלהל(1 'סמ

 םוסרפה רחאל ןותיעל הנפ יכ ןעוט עבותה  .)"ןושארה םוסרפה" :ןלהל( ,יארחאה ךרועה

 ןותיעה  .דיתעב הנומתה םוסרפמ ענמיהל שקיבו םיבתכה תזכר םע חחוש ,ןושארה

.וזה היינפה תא שיחכמ

 תובלתשהל תסחייתמה הבתכ 'תועש42' ולש ימויה ןיזגמב ןותיעה םסרפ60.9.12 םויב.2

 ,הוואגה דעצמל וא עבותל רשק לכ היה אל הבתכלש ףא.אבצב םיילאוסקסומוה םילייח

 בותיכה .)"ינשה םוסרפה" :ןלהל ארקיי הז םוסרפ(  ןיזגמה רעש לע המסרופ ותנומת

.'םינומלא םילייח' היה רעשה יבג לעש

 לא ,וחוכ אב תועצמאב ,עבותה הנפ ,60.21.4 םויב ,ינשה םוסרפה רחאל יכ קלוח ןיא.3

 אב תועצמאב ,םיעבתנה .יוציפ םולשת תשירד ךות ותנומת םוסרפ לע החמו ןותיעה

 .עבותה תושירד תא וחדו60.21.7 םויב וז היינפל ובישה ,םחוכ

 חוויד בגא עבותה לש ותנומת תא םסרפו ןותיעה בש70.2.8 םויב ,םיישדוחכ ףולחב.4

 םיילאוסקסמוה םילייחל תוסחייתהב ל"הצל ב"הרא אבצ ןיב הנושה סחיה לע יתושדח

.)"ישילשה םוסרפה" :ןלהל(

 ול ומרגנ ןותיעה ידי לע תוינימה ויתויטנ תפישח לשב יכ העיבתה בתכב ראתמ עבותה.5

 רמשנ לאוסקסומוה ותויה רבד יכ ןעוט אוה .ילכלכה רושימבו יתחפשמה רושימב םיקזנ

 וכהש ויחא ןיבל וניב הבירמ הלחה ינשה םוסרפה רחאלו החונמה ומא ןיבל וניב דוסב

 טילחה ויבאש ךות ויבא תיבמ עבותה קלוס דוע .יאופר לופיטל קקדזהל ול ומרגו ותוא

.ותדובע םוקמ תא בוזעל ץלאנ ףא אוהו ותשורימ ותוא לשנל

:םיירקיע םידעס ינשל עבותה רתוע  העיבתה בתכב.6

.ותנומת תא םסרפלו ףיסוהל םיעבתנהמ ענמיש העינמ וצ.א



מ"עב תונורחא תועידי 'נ טאירפא לארשי בגש70/3206 )ם-י( את

3

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400060\6023-07.doc

 ול םרגנש יללכה קזנהו דחוימה קזנה לע 000,000,1₪ לש םוכסב יפסכ יוציפ םולשת.ב

.םוסרפה לשב

  ושע ישילשהו ינשה םימוסרפב יכ ןעוט אוה ךא ןושארה םוסרפה לע ןילמ וניא עבותה.7

 שומישה יכ ןעוט אוה דוע .ותמכסה תא לבקל ילב הנומתב ןידכ אלש שומיש םיעבתנה

 רשוע תיישעו וניינקב העיגפ ;ערה ןושלתאצוה ;ותויטרפב העיגפ הווהמ הנומתב השענש

 .טפשמב אלש

 םלצ רשא ,.יפ .ייא תונכוס ,תועידי תונכוסמ הנומתה תא ושכר יכ םינעוט םיעבתנה.8

 ל"הצ ידמ שובל אוהשכ הוואגה דעצמב דעצ עבותה םתנעטל .הנומתה תא םליצ המעטמ

 ,הרורב תיביטקובורפ הרימא תווהל ידכ ךכב שיו תיבסלומוהה הליהקה לגד ודיבו

 תא עינצמה ,םילכה לא אבחנש ימב ,הנעטה ךכ ,רבודמ ןיא .בל תמושת ררועל הדעונש

 השענ םוליצה .תוינימה ויתויטנ תא ןיצחהל ןיינועמה האג םדאב אלא ,וייח תוחרוא

 .עבותה תמכסהב ךרוצ לכ היה אלו ,םילשורי תובוחרב ,םיברה תושרב ,היסהרפב

 עבותה ןיא ,הלאכ תוביסנבו םיברה תושרב הנומתה המלוצשמ יכ איה םיעבתנה תדמע.9

 םינעוט דוע .הב שומישה לע רוסאל ןתינ אלו הנומת התואב שומישל דגנתהל לוכי

 םוקמ ןיא ןכלו ערה ןושל וא עבותה לש ותויטרפב העיגפ הז הרקמב ןיא יכ םיעבתנה

 תיניינעתוכמס רסוחל םג םיעבתנה ונעט הנגהה בתכב .יוציפ תקיספל וא וצ תאצוהל

 םג ומכ ,םתדמעב תוארל שיו )70.11.4 םוימ ןוידה לוקוטורפ( וז הנעטמ םהב ורזח םלואו

 טפשמ תיב לש ותוכמס םוחתב שקובמה וצה יווש תא תוארל המכסה ,עבותה תדמע

.םולשה

תויארה

 רמו עבותה :םידע ינש ודיעהו תמצמוצמ איה הז קיתב תויארה תכסמ חינהל ןתינש יפכ.01

.ןותיעה לש םיבתכה זכר ןורבנפיט ןרע

 תראתמה העיבתה בתכב העיפומה וזל המוד הסרג עבותה בתכ תישארה תודעה ריהצתב.11

 הארמו םימוסרפה תא ףרצמ אוה .7002 תנשבו6002 תנשב :ושענש םימוסרפה ינש תא

 ךות םידעוצה ראש הארמ קחמנ ובש בשחוממ דוביע השענ ישילשהו ינשה םימוסרפב יכ

 הוואגה דעצמל רשקהב אלש המסרופ הנומתה יכ ךכ לע ןילמ אוה דוע .הטלבוה ותומדש

 .רחא רשקהב אלא
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 תזכר םע חחושו תינופלט ןותיעה לא הנפ ןושארה םוסרפה רחאל יכ ראתמ עבותה.21

 יכ שרד אל ותומימתב יכ ריבסמו המש תא ןייצל עדוי אל אוה .הנפוה הילא ,םיבתכה

 .בתכה לע ולעוי םירבדה

 אבצה סחיב תקסועה הבתכ תרגסמב הנומתה המסרופ ,ןעוט אוה ךכ,תאז תורמל.31

 ךישממ אוה .ותמכסהלו ונוצרל דוגינב אבצב היה אל רבכ אוה רשאכ םילאוסקסומוהל

 ןכמ רחאל ףאו וחוכ אב תועצמאב םיעבתנל תונפל גאד אוה ינשה םוסרפה רחאל יכ

.ישילשה םוסרפה םסרופ

 רושימב :םייטרפה וייח לש רושימ לכב רומחןפואב וב עגפ םוסרפה יכ טרפמ עבותה.41

 ומא ןיבל וניב רומש היה תוינימה ויתויטנ רבדו םאמ םותי אוה יכ ןייצמ אוה יתחפשמה

 הדעונ אל ,וירבדל ,הוואגה דעצמב ותופתתשה .םינש רפסמ ינפל המלוע תיבל התכל דע

 תרגסמב דעצמב ףתתשה אוה אלא ויתויטנ יבגל ולוכ לארשי םע ינפב יבמופ תתל

 .ללכ םילאוסקסומוה םניא םקלח רשא ,שמש תיב ריעהמ םירבח םע דחיב תיתרבח

.וזכ התיה אלו היצקובורפ רוציל הדעונ אל ,ריהצתב בתכנ ךכ ,תופתתשהה

 דעצמו ןודנה דעצמה :הוואג ידעצמ ינשב ףתתשה יכ עבותה רשיא תידגנה ותריקחב.51

 ידעצמב םייקש םיכסה אוה .)2 'מע( ביבא לתב םייקתהש הנש התואב ףסונ הוואג

 .)3 'מע( הלא םידעצמל רתוי ךלוה וניא וז הביסמש ריבסהו יתרושקת רוקיס הוואגה

 יאבצה סיסבהמ תורישי םוקמל עיגה יכ רפיס אוה םלוצ ובש דעצמב ותופתתשהל רשאב

 'מע( 'קוחצב היה הז' ונושלב וא 'הצלה'כ לגדו התמוכ ,םידמ םע דעצש יפכ דעצו תריש וב

 רשאב .)5 'מע( 'תובישח תרסח הצלה ...תועמשמ םוש ילב סדנוק השעמ טושפ' וא )4

 השולש ,םיינש ירחאש רמא ךא ותוהז תא שטשטל הסינ אלש םיכסה אוה ומצע םוליצל

 אוה ובזע זאו הדיצה זזו התמוכה תא דירוה ,לגדה תא רסמ אוה םוליצה לש םישאלפ

.)5 'מע( םוקמה תא וירבחו

 תא ריתסהש ןעוט אוה רשאכ הוואגה דעצמב ךכ דעצ הז דציכ ריבסהל שקבתה עבותה.61

 םאה ,ןאכ לאוש התא המ' בישה אוה .ומא ןיבל וניב ןתוא רמשו תוינימה ויתויטנ ןיינע

 יהוז םא .הוואגה דעצמל יתכלה תורובב רתתסהל םוקמבש תויהל לוכי ךיא ךלש הלאשה

 עקרמ אב ינא ,םלועה לכבהז תא ןיצחמ אל ינאש ומכ היהת ילש הבושתה ךלש הלאשה

 ימ םע םלש יתייה ,םלועה לכמ הז תא ריתסהל יתצמאתה אל םג הככ ,יתד דואמ

 היצמרופניא ףשוח השענש םוסרפה םאה לאשנ אוה םירבדה ךשמהב .)6 'מע( '...ינאש

 הז' איה הפשחנש תפסונה היצמרופניאהש בישה אוהו ףשח ומצע אוהש וזל רבעמ ויבגל
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 דעצמב אצמנש ימש בייחמ הז ןיא יכו 'ןוכנ היה אל אוהש רבד ןוראל ץוחמ יתוא גיצמ

.)8 'מע( 'ויתויטנב שייבתמ אלו האג' אוה הוואגה

 תזכר םע ןושארה םוסרפה רחאל ותנעטל םייקש ןופלטה תחיש יבגל עבותה לאשנ דוע.71

 םע חחושו תונורחא תועידי לש ןופלטה תא שקיבו441-ל רשקתהש ריבסה אוה .םיבתכה

 םע רבידש ענכושמ היה אוה .םיבתכה תזכר התייה הירבדלש ימל ותוא התנפהש הריכזמ

.)7 'מע( ןותיעה תכרעממ יהשימ

 םולצתה יכ ןייצמ אוה .ןותיעה לש םיבתכה זכרכ הפוקת התואב ןהיכ ,ןורבנפיט ןרע.81

 ריבסמ אוה .ץראב תרושקתה ילכ לכל ןימזו תשרב יוצמ אוהשכ .יפ .ייא תונכוסמ הנקנ

 תויוכזב תעגופ הניא הנומתה יכ החנה ךותמ תישענ תונכוסמ הנומת תשיכר יכ

 עבותב יהשלכ העיגפ תמייק יכ הלוע אל ומצע םולצתהמ  .שומישל הרישכו םימלוצמה

 עבותה דעצ וב ןפואה יכ ותעד תא עיבמ אוה .םוסרפל העינמ שי יכ דשח ררועתה אל ןכלו

 דעוצש ימ לע הקזחו בל תמושת ררועל הדעונש ,'הרורב תיביטקובורפ הרימא' אוה

.וישעמב האג אוהש םושמ ךכ השוע אוהש הוואגה דעצמב

 עבותה יכ ירבו ,םיבר תרושקת יעצמאב םימסרפתמו םימלוצמ הוואגה ידעצמ וירבדל.91

 תאצל םישנא דדועל  איה דעה תנעטל הואגה דעצמ לש תורטמה תחא .ךכל רע היה

 .יבמופב העפוה ידי לע ןוראהמ

 ןייצמ אוה .םסרופי אל םולצתהש עבותל חטבוה יכ הנעטה תא ץרחנ ןפואב שיחכמ דעה.02

 חחוש יכ עבותה תנעט תא לבקל ןיא ןכלו וזכ התייה אל םגו םיבתכ תזכר ןותיעב ןיא יכ

  .המע

 ןותיעל בתכמ חלוש וחוכ אב וא םלוצמה ובש בצמל סחייתה אוה תידגנה הריקחב.12

 רומא רבד לש ופוסבש ימ ,םיוסמ ךילהת שי זא' יכ בישה אוה םוסרפהמ עגפנש עירתמו

 .)11 'מע( 'םוי לכ הרוקש רבד אל הז ,ןותיעה ךרוע אוה םוליצב תושעל המ טילחהל

 יפכ הנומתה םוסרפל רוקמה ןכו )2/ת ,1/ת( רבודמ םהב םימוסרפה ושגוה תויודעל ףסונב.22

)1/נ( .יפ .ייא תונכוסמ שכרנש

 ןכא עבותה םאה הלאשל תעגונה תחא תיתדבוע תקולחמ תמייק םידדצה ןיב ,רומאכ.32

 יכ ראתמ עבותה .ותנומת םוסרפמ ענמיהל שקיבו ןושארה םוסרפה רחאל רשקתה

 ןעוטו ךכב רפוכ ןותיעה .םיבתכה תזכרכ וינפב הגצוהש השא םע חחושו ןותיעל רשקתה
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 ןכא היפל עבותה תודע תא ףידעהל יתרחב וז תקולחמב .םיבתכ תזכר התייה אל ללכ יכ

 ,הרתסנ אל וז ותסרג .ןותיעה תוריכזמ ידי לע יהשימ םע חחושל הנפוהו ןותיעל רשקתה

 איהו ינשה םוסרפה רחאל חלשנש בתכמב ומכ רתוי םימדקומ םיכמסמב םג העיפומ איה

.םוסרפל סחיב ראיתש תושוחתה םע תבשייתמ

תונעטה

 ןושארה םוסרפהמ לידבהל .יתושדח ךרע םוש ןיא ושענש םימוסרפל יכ ןעוט עבותה.42

 םניא ישילשהו ינשה םימוסרפה הנעט לכ עבותל ןיא ויבגלו הוואגה דעצמ לע חווידש

 ךשמ ותופתתשהו תוימינונאל ותוכז העגפנ ותטישל .הוואגה דעצמל וא עבותל םיסחייתמ

 תכרעמ יכ רובס אוה .וייח תיראשל ותוא תוולל הכירצ הניא הוואגה דעצמב תוקד רפסמ

 ענמיהלו תושיגר לש הדימ ןהב שי הזה גוסה ןמ תונומתש ןובשחב איבהל הכירצ ןותיעה

 ךומסב ותפישח אוה הזכ דעצמב ףתתשמש םדאש ןוכיסה ותטישל  .ןהב ידיתע שומישמ

 .תורחא תויונמדזהב אל ךא ןכמ רחאל

 עגרמש ירה ותנומתב שמתשהל ןתינש הקזח התייה םא ףא יכ ןעוטו ףיסומ עבותה.52

 בלש ותואב עדי ןותיעה .ןכ תושעל ןתינ אלש רורב היה ךכל דגנתמ אוהש ןותיעל עידוהש

 םעפב הנומתה תא םסרפו ףיסוה תאז תורמלו םוסרפהמ עגפנ אוה יכ ןעוטו םדא אבש

.תישילשה

 תמועל ותומד הטלבוה ישילשהו ינשה םימוסרפב תונומתבש ךכ לע עבותה ןילמ דוע.62

 .תירוקמה הנומתה

 העיגפו רשוע תיישע ,ערה ןושל ,תויטרפב העיגפ לש הליע םה הלעמ אוהש העיבתה תוליע.72

.ןיינקב

 דוסי תוכזכ הרכוהש תוכז איה תוימינונאל תוכזהש ךכב וינועיט תא םכסמ עבותה.82

 .ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח לש ותנגהמ תינהנ איהו תויטרפל תוכזה תרגסמב

 חכונו דעצמה לש וביט רואל םינעוטו הוואגה דעצמ לש וביט לע םיעיבצמ םיעבתנה.92

 לש התובישח ףא לע םתטישל .תוימינונאל תוכזה לע עבותה רתיו דעצמב ותופתתשה

 לע רתוול םדא רחבשמ םתטישל .תיביטיזופסיד תוכזב רבודמ תוימינונאל תוכזה

 תועמשמה ןיינעב .רידה יתלב רותיוב רבודמ ולש תוימינונאה לעו ותויטרפ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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 םיעבתנה םינפמ םילשוריב םייקתמה הוואגה דעצמב תופתתשהל שיש תיביטקובורפה

 )8002,]ובנב םסרופ[( םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב80/0855,7135 צ"גבל

 ומוהה הליהקה לש הירסמ תא איבהל ,רתיה ןיב ,הניה דעצמה לש ותרטמ' יכ בתכנ םש

 ,םירתסמב דעצמ תכירעב גשות אל וזכ הרטמ .רוביצה תרכהלו רוביצה תעידיל תיבסל–

.)9 הקספ( 'תירוביצה ןיעה ןמ קוחרו ריע לש הילושב וא

 עלקנש חרוא רבוע– יארקאב םוקמב אצמנש ימ ןיב ןיחבהל שי םיעבתנה לש םתעדל.03

 םה .ודיב לגדהשכ התמוכו םידמ שובל דעצמב דעצש עבותה ןיבל– תועטב םוקמל

 .וב דעצו דעצמה וב םייקתהש ללגב םוקמב חכנ עבותהש  ךכ לע םיעיבצמ

 תויטרפב העיגפל איבהל ידכ םיברה תושרב םדא םוליצב ןיא יכ איה םיעבתנה תדמע.13

 תעבונ הלפשהה רשאכ קר .ליפשהל תולולעש תוביסנב השענ םוסרפה רשאכ אלא

 תויטרפל היפיצ התייה אל וז הרקמב םתטישל .תויטרפב העיגפב רבודמ ומצע םולצתהמ

.תיביטקייבוס הניחבמ אלו תיביטקייבוא הניחבמ אל

הערכהל תודמועה תולאשה

 איה הערכהל תדמועה הלאשה יכ םידדצה ימוכיס תעימש ךלהמב רווחתהש יפכ המוד.23

 השענש ךכב ףא וא םלוצש ךכב םגפ לפנ יכ ןעוט וניא ללכ עבותה .תיסחי תמצמוצמ

.4002 תנשב הוואגה דעצמ לע חווידה תעב ותנומתב שומיש

 השעמלו םירחא םירשקהב ותנומתב שמתשהל תורשפאל רשאב איה עבותה לש ותנעט.33

 רחאל– אבצב תוילאוסקסומוהל– םידדצה ןושלבIcon– למסל ותכיפהל סחיב

.ךכל דגנתמ אוה יכ עידוהש

 דעצמב עבותה לש ותופתתשהב תוארל שיש החנהב םאה ןוחבל שי ךכמ אצוי לעופכ.43

 תענצב ןותיעה דצמ העיגפה תא תרשפאמה ,תוינימה ויתויטנ תפישחל המכסה הוואגה

 וא ללכב ותנומתב ידיתע שומיש עונמלו המכסה התואמ וב רוזחל לוכי עבותה ,ולש טרפה

.אבצב תוילאוסקסומוהה למסל ותכיפהב

 תויטרפל תוכזה

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08053170-r06.doc


מ"עב תונורחא תועידי 'נ טאירפא לארשי בגש70/3206 )ם-י( את

8

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400060\6023-07.doc

 הנומתה םוסרפב תוארל תונושה תויורשפאה תא םהימוכיסב וטריפ םידדצהש ףא.53

 ,תויטרפה תנגה קוחל )11(2-ו )6(2  ,)4(2 ;)1(2 םיפיעסל ונפהו תויטרפב העיגפכ

891– א"משת  וניא תקולחמבש הלאשה חותינ יכ המוד ,)"תויטרפה תנגה קוח" :ןלהל(1

 ותוכזב יזכרמ דוסי הווהמ תוימינונאל תוכזה יכ תקולחמ ןיא .הז אשונב הבחרה ךירצמ

 )"םלה" :ןלהל ;)3002( ,3  ,תויטרפה תנגה יניד ,םלה ילא 'ר( תויטרפל םדא לש

 הווהמ ,The right to be left alone-כ תחא אל הרדגוהש ,וז תוכז  .)םש תוינפההו

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תרגסמב תולולכה תויוכזה גראממ קלח םויכ

 ויתויטנל עגונה לכב ולש טרפה תענצ לע הרימשל תוכזהמ הנהנ םדא לכ ומכ עבותה.63

2 ףיעס הז ןיינעל 'ר( תרחא םינעוט םניא ףא םיעבתנהו תויטרפל ותוכזמ קלחכ תוינימה

 .)051 'מע ,ל"נה ורפסב םלה ,תויטרפה תנגה קוחל )11(

 הז ןיינעב .תויטרפה תנגה קוחל )6(2-ו )4(2 םיפיעס תלוחתל הבחרהב וסחייתה םידדצה.73

 קוחל )4(2 ףיעסל הז הרקמב הלוחת ןיאש ךכל םיעבתנה תונעטב שממ שי יכ יתאצמ

 ;)5002(485 ,455 )5(טנ ד"פ ,ןטלוס 'נ ןוטיב10/8189 פ"ער 'ר(תויטרפה תנגה

  ;)8002,]ובנב םסרופ[( מ"עב ץראה ןותיע תאצוה 'נ קידצ רורד השנמ60/2096 א"ער

,]ובנב םסרופ[( מ"עב ןיעידומ תאצוה 'נ המענ ילוח60/53266 )ביבא לת( .א.ת הוושהו

 םסרופ[( מ"עב )לארשי( ןיזגמ טואא םייט 'נ תינולפ50/30621 )ביבא לת( .א.ת  ;)8002

 גוזימ הסדנה ןוא 'נ פור ינד09/94011 )ם"י( .א.ת 'ר( קוחל )6(2 ףיעסל ,))7002,]ובנב

 'נ יתימא לאגי50/42305 )ביבא לת( .א.ת )5991,]ובנב םסרופ[( מ"עב )3791( ריוא

YNETןידה תיב38/9 נ"ד 'ר( )1(2 ףיעסל ףא וא ))7002,]ובנב םסרופ[(תונורחא תועידי 

058 ,738 )3(במ ד"פ ,ןינקעו 'נ םירוערעל יאבצה - 158)8891((. 

 םירקמה ןכש ,תויטרפב העיגפ לש המויק  ללשיתש ךכל האיבמ הניא וז הנקסמ ,תאז םע.83

 ויתויטנ תפישחמ תעבונה ,וזכ העיגפ םוקמ לכמ .הרוגס המישר םניא2 ףיעסב םירכזנה

 העיגפ הווהמ ,הוואגה דעצמב דעוצ ותנומת םוסרפ לש ךרדב עבותה לש תוינימה

.תויטרפה תנגה קוחל )11(2 ףיעס חוכמו דוסיה קוח חוכמ תוימינונאבו תויטרפב

תויטרפב העיגפל המכסהה

 אוה הוואגה דעצמב עבותה לש ותופתתשהב יכ איה םיעבתנה תנעט ,ליעל ראותמכ.93

 ותוכז לע האנתה הב שיש ,וז ותמכסה לשבו תוימינונאל ותוכזלע רתוול םיכסה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%209818/01&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%206902/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2066235/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2012603/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2011049/90
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%2050324/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%209/83&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%209/83&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 ינשה םוסרפב המסרופ איה ןהבש תוביסנב ותנומת תא םסרפל היה ןתינ ,תויטרפל

 .ישילשה םוסרפבו

 עגפי אל' יכ עבוקתויטרפה תנגה קוחל1 ףיעסב עובקה ,תויטרפב העיגפה לע רוסיאה.04

 שרופמב תעדמ המכסה' איה– 'המכסה' יכ עבוק3 ףיעס .'ותמכסה אלל ,תויטרפב םדא

.'אללכמ וא

 התייה הוואגה דעצמב עבותה לש ותכילה םצעב יכ השעמל םיקולח םניא םידדצה.14

המוד הרקמב עבקנ ףא ךכ  .דעצמב דעוצ ותוא ראתמה ןושארה םוסרפל אללכמ המכסה

 ,Sipple v. Chronicle Publishing Co., 201 Cal Rptr, 669 ב"הראב ןודנש

 לש תורחא  תויוליעפ םע דחי הוואגה דעצמב תופתתשה הנודנ וב)""Sipple :ןלהל(

.תויטרפל תוכזה תא ןייאמש ,ירוביצו יבמופל עדימה תא תוכפוהכ תיבסלומוהה הליהקה

 ךשמהבו ןושארה םוסרפה תובקעב םיעבתנל עידוהש רחאל יכ רובס עבותה ,תאז םע.24

 םיעבתנה לע היה דעצמב דעוצ ותנומת םוסרפל םיכסמ וניא יכ ינשה םוסרפה תובקעב

 םיעבתנה .דיתעב ךכמ ענמיהל םהילע ךכמ אצוי לעופכו הנומתה םוסרפמ ענמיהל

 התשענ םא םג ,וז ותמכסה ותויטרפ לע עבותה רתיוש עגרמ יכ םירובסו ךכ לע םיקלוח

.)41 'מע ,םיעבתנה חוכ אב לש ונושלכ( הרידה יתלב איה,אללכמ

 וב רוזחל יאשר היה אוה יכ עובקלו עבותה תדמע תא לבקל יתעדל שי וז תקולחמב.34

 םיעבתנה ויה אל ןכ השעש עגרמו ,אללכמש ןיבו שרופמב הנתינ וזש ןיב ,ותמכסהמ

 תוילאוסקסומוה ןיב רשקל למסל ותוא ךופהלו ללכב ותנומתב דוע שמתשהל םיאשר

 תויטרפל תוכזל סחייל שיש תובישחהמ תעבונ וז הנקסמ .טרפב אבצב תורישו

 התייהש הז הרקמב תיתוהמה העיגפהמ ;תיתקוח דוסי תוכז התויה עקר לע ,תוימינונאלו

 ןזאמ תכירעמו  ;תוינימה ויתויטנ- עבותה לש טרפה תענצל םיכיישה םיאשונה תבלב

 הטונ ףכה ,םוסרפה תרשל דעוימ ותואש סרטניאה ןיבל עבותב העיגפה ןיב םיסרטניאה

.השעש יפכ ותמכסהמ וב רוזחל עבותל רשפאל תורשפאה תבוטל רוריבב

 .הנושארה הלעמהמ תיתקוח תוכז איה תוימינונאל תוכזה המעו תויטרפל תוכזה ,רומאכ.44

 תענצלו תויטרפל יאכז םדא לכ' יכותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל )'א(7 ףיעס עבוק ךכ

:םיאבה םירבדה תא תויטרפל תוכזה לע בתכ קרב 'א אישנה'בכ .'וייח

 הישרוש ...לארשיב םדאה תויוכזבש תובושחהמ איה תויטרפל תוכזה"
 לש היכרעמ ,אופיא ,תשקבתמ איה...תידוהיה וניתשרומב קומע םיצוענ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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 טפשמה ידי לע תרכומ איה .דחי םג תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי
 .תויטרפה תנגה קוח קקחנ1891-ב ... םדא תוכזכ ילארשיה לבוקמה
 ירקמ לכ תא "הסכמ" וניאש ןפואב )2 ףיעס( קוחב הרדגוה תויטרפה
 תרדגהל רבעמש תויטרפב העיגפל עגונה לכב .םילבוקמה תויטרפה
 רדסה עבק ומצע קוחה .ילארשיה לבוקמה טפשמה לוחל ךישממ ,קוחה
 הלווע איה תויטרפב העיגפהיכ עבק קוחה ... תויטרפל רשאב ףיקמ
 .)91 ףיעס( םירוטפו )81 ףיעס( תונגה ועבקנ .)5  ףיעס( הריבעו )4 ףיעס(
 שמשלמ לוספ תויטרפב העיגפ ךות גשוהש רמוח היפל הארוה העבקנ
 תיתקוח תוכזכ תויטרפה הרכוה2991-ב .)23 ףיעס( טפשמב היאר
 עונמל ידכ ךכב ןיא ,תאז םע .)7 ףיעס( ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב
 ,תויטרפל רשאב ילארשיה לבוקמה טפשמה לש ותוחתפתה ךשמה
 ןיקיזנה יניד םוחתבו ...ללכב יטרפה טפשמה םוחתב םיסחיב רקיעב
 תוכזה לש הדמעמב יתוהמ יוניש לח2991-ב ,וניארש יפכ .טרפב
 תוכזב שרופמב ריכה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח... תויטרפל
".תויטרפל תיתקוח
 םסרופ[( הינתנב ירוזאה ינברה ןידה תיב 'נ תינולפ40/0566 צ"גב(
)6002,]ובנב

:רחא םוקמבו.54

 תמגוע ןיגב יוציפ ןתיל הדעונ איה .תויטרפה לע הנגהה הדעונ ךכל אל"
 הנגה יהוז .םדאל בסוהש ,ילכלכ קזנמ לידבהל ,ישפנ קזנ ןיגב ירק ,שפנ

 תע הווח אוהש ויתושגרב העיגפבו טרפה לש וייח תענצב הניינע רשא
...וייח לש תוימיטניאה תרפומ

 חותיפב םדאה לש ישיאה סרטניאב אופא אוה תויטרפה תוכז לש הניינע
 דובכל ותוכזבו ומצע םע תויהל ותוכזב ,ושפנ תחונמב ,ולש הימונוטואה
".תוריחלו
643-743- ,413 )4(חנ ד"פ ,דלנודקמ 'נ מ"עב לאינולא20/3848 א"ע(
)4002((

 ותויטרפ לע רתוול םיכסהש ימל ריתהל שי ,תויטרפל תוכזה לש הדמעמ ןתניהב ,ךכיפל.64

:ורפסב םלה  בתכ הז ןיינעב .ותמכסהמ וב רוזחל

 לע רתוול ותמכסהמ וב רזוח םדא רשאכ אוה רתוי השק הרקמ"
 עדימה םוסרפה עגרמ ,אסיג דחמ .השענ רבכ םוסרפהש רחאל ותויטרפ
 קוחב ןה ,קקוחמה לש רסמה ,אסיג ךדיאמ ;רוביצל עודי רבכ יטרפה
 דחו רורב אוה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב ןהותויטרפה תנגה
 .םדאל רתויב תובושחה תויוכזהמ איה תויטרפל תוכזה :יעמשמ
 םירקמ ונכתי ,תויטרפל תוכזה לש התויזכרמו התובישח רואל ,ונתעדל
 ןמז ,ותויטרפ לע רותיול ןתנש המכסהמ וב רוזחל םדאל רשפאל שי םהב
 תויטרפל תוכזה תומיוסמ תוביסנב .תירוקמה המכסהה ןתמ רחאל בר
 הנתינו ןכתיי רשא ותמכסהב םדא "סופתל" היהי ןתינש ידכמ הבושח
".העטומ תעד– לוקיש לשב וא הקוצמ ךותמ
64 'מע ,םלה( - )).ד.א– ילש השגדהה(74

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 דעצמב02 ןב רוחב ףתתשה ובש– ונינפבש הרקמל קוידב ובתכנ הלא םירבד יכ המוד.74

 םיעבתנה תדמע תלבק תועמשמו ,ונושלכ 'הצלה'כ וא העטומ תעד לוקיש לשב– הוואגה

.דע ימלועל וירחא ףודרי םוסרפה יכ איה

 .עבותב העיגפה תוהממ םג אלא תויטרפל תוכזה לש הדמעממ קר אל תעבונ וז הדמע.84

 ויתויטנ ,עבותה לש טרפה תענצבש םיניינעה תבלב םימוסרפה םיקסוע ונינפלש הרקמב

,]ובנב םסרופ[( ,םלסמא ןועמש 'נ ןיילק ףסוי59/5411 )א"ת( א"ע הוושה( תוינימה

,]ובנב םסרופ[( ,מ"עב )לארשי( ןיזגמ טואא םייט 'נ תינולפ50/30621 א"ת( .א.ת ;)7991

7002((. 

 םיכסהש רחאל ותעד תא תונשל םדאל תורשפאה ןתמב יזכרמ לוקיש הווהמ הז קומינ.94

 רחאל ןושארה םוסרפב ותפישחל יארחא עבותה יכ קלוח ןיא .ותויטרפ לע רתוול רבעב

 םגפ לכ םהישעמב היה אל ,ךכ לע וחוויד םיעבתנהש לכו הוואגה דעצמב ףתתשהש

 ותנומתב שומישה ךשמה  ,תאז תמועל .ךכל רשקב הנעט לכ הלעה אל ףא עבותהו

 םיכסמ וניא אוה יכ עידוהש רחאל ,'לייחה לאוסקסומוהה' תא למסמש ימל ותכיפהו

.ןידכ אלש איה ,ךכל

 ןיבל ותויטרפ לע ןגהל סרטניאה ןיב םיסרטניאה ןוזיאמםג תלבקתמה הנקסמה וז.05

 תוכזה תעגפנ רשאכ ,םיסרטניא ןוזיא תכירעב ךרוצה .םוסרפב ךמותה ירוביצה סרטניאה

 )6002,]ובנב םסרופ[( רהוסה יתב תוריש 'נ המיחפ ילט50/7288 ב"ערב ןודנ ,תויטרפל

 תרושקתה ילכב היתודוא ישיא עדימ םוסרפ עונמל השקיבש הריסא תריתע הנודנ םש

 ,רתיה ןיב ,בתכנש ךות הריתעה תא החד ןוילעה טפשמה תיב .רהוסה תיבב התייהש תעב

:יכ לברא 'ע תטפושה 'בכ יפמ

 תעדל תשקבמו תניינעתמ ,הפיקשמ "תירוביצה ןיעה" ,תאז םע..."
 להנתמ דציכו אלכה להנתמ דציכ ,אלכה תומוח ירוחאמהרוק המ
 לש םתולהנתה ןפוא לעו אלכה ייחמ םיטרפ תפישח .וכותב טרפה
 השענה תא תעדל תוכז רוביצלו ,קודיצו ןויגה הל שי אלכה תונוטלש
 ,תויושרה לע תירוביצ תרוקיב תרשפאמה ךרדב אלכה ילתכ ןיב
 םוסרפ .יטרקומדה רטשמה לש דוסיה ינבאמ איהש תרוקיב
 תונוטלשב ונומא תאו ,ללכב רוביצה ןומא תא םיחיטבמ תרוקיבו

 ירוביצ סרטניא אופא םייק ... .טרפב ,הז רשקהב וירהוסבו אלכה
".אלכה ךותמו אלכה לע םימוסרפב

http://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/M-NoPub-ZA-9-265-L.doc
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 אל ,תויטרפב העיגפה תורמל םוסרפה תא וקידצהש םש ונודנש ,תוביסנ ןתואל דוגינב.15

 לידבהל ,אקווד עבותה לש ותומד םוסרפב שיש ירוביצ ןיינע לכ לע םיעבתנה ועיבצה

 ותופתתשהלו עבותל רשקנ וניאש רחא אשונ לע חוויד תעב ,לגדהו התמוכה ,שובלהמ

 וא יתושדח ךרע ותוא תא גישהל היה ןתינ אל עודמ וארה אל םיעבתנה .הוואגה דעצמב

 ךות וא עבותה לש וינפ תאווסה ךות ישילשהו ינשה םימוסרפב הנומתה םוסרפב יאנותיע

.ותומד םוסרפל דגנתמ וניא םלוצמהש תרחא הנומת תאיצמ

 קספב הנודנ הוואג דעצמב תופתתשהל סחייל שיש תועמשמה תלאש ,ליעל יתנייצש יפכ.25

 חרזא תויוכזל קבאמה תרגסמב ליעפ עבותה היה הרקמ ותואב .Sipple ןיינעב ןידה

 .ןגישימ ,ליגרה וירוגמ םוקממ בר קחרמב וקסיסנרפ ןסב ןכ השע אוה .םיילאוסקסומוהל

 .םוסרפל הכזו ,דרופ דלר'ג ,תע התואב אישנה לש וייח תלצהב ברועמ היה5791 תנשב

 ןעט עבותה .לאוסקסומוה ותויה תא םג תרושקתה ילכ ופשח םוסרפ ותוא לש ותרגסמב

 יכ הרקמ ותואב עבק טפשמה תיב .תויטרפל ותוכז העגפנ תינימה ותייטנ תפישחב יכ

 ואיבה קר םיפסונה םימוסרפהו בלש ותואב העודי התייה עבותה לש תינימה ותייטנ

 ןייצ טפשמה תיב .רוביצה ןיעל םיפושח ריתוה עבותהש םיניינע לש תפסונ הפישחל

 תומדל ותוא הכפה ,הוואג ידעצמב תופתתשה רתיה ןיב הללכש ,עבותה לש ותוגהנתהש

  .ירוביצ ןיינעל תינימה ותייטנ תא ךפהאוהש חינהל ריבס יתלב הז היה אלו תירוביצ

 תובישחהו הרקמ ותואב עבותה לש ירוביצה דמעמה דמוע ןידה קספב הערכהה סיסבב

.םוסרפל ךכמ תרזגנש

 סחיי אל טפשמה תיב יכ Barbara Morettiתרבחמה תבתוכ ןידה קספ לע תרוקיבב.35

 הייטנ לש הפישחו יוליג ןיבל יבמופ עוריאב תופתתשה ןיב הנחבאל תקפסמ תובישח

 ףתתשמה לש ותוכז לש ףרוג רותיו לע וזכ תופתתשה ךותמ דומלל ןיא התטישל .תינימ

 םיפתתשמה רוביצ ינפב לאוסקסומוה ותויה תא ףושחל םדא לש ותמכסה .תויטרפל

 יפלכ ותומד תפישחל ודצמ המכסה וזככ תרצוי הניא וב םיפוצה רוביצ ינפב ףא וא דעצמב

,B. Moretti 'ר( ללכה Outing: Justifiable Or Unwarranted Invasion Of 

Privacy? The Private Tacts Tort as A Remedy For Disclosures of 

Sexual Orientation, 11 Cardoza Arts and Entertainment Law Journal 

857 (1993) 889(. 

 לאוסקסומוהםדאה לש ותויה תדבוע יוליגב יתרבחה ךרעה ןיב ןזאל העיצמ תרבחמה.45

 .םוסרפהמ האצותכ ול םרגנה קזנה תמועל



מ"עב תונורחא תועידי 'נ טאירפא לארשי בגש70/3206 )ם-י( את

13

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400060\6023-07.doc

 רבוד םשSippleלש והרקמל  דוגינב .הרורב הנקסמה ינפלש הרקמב הזכ ןוזיא תכירעב.55

 )דרופ אישנב תושקנתהה תעינמ( רחואמ עוריא לשב תירוביצ תוישיאל הכפהש תוישיאב

 תירוביצ תוישיא היה אל ףאו ונניא אוה .ותוהז םוסרפל ךרע םוש ןיא עבותה לש הרקמב

 לייחכ דעצמב ותופתתשה טעמל  .ונוצרל דוגינב וזכש תומדל ותכיפהל הקדצה לכ ןיאו

 ןוזיא תכירעב ןכ לעו ותנומתו ותומד םוסרפל תירוביצ תובישח לכ התייה אלו ןיא

.ךכל דגנתמ עבותהש העש םוסרפה ךשמה תא עונמל שיש יאדווב רומאה םיסרטניאה

 ותופתתשהמ הדמלנש יפכ ,ותמכסהמ וב רוזחל יאשר היה עבותה יכ הנקסמה ,ןאכמ.65

 אלש אופא ושענ ישילשהו ינשה םימוסרפה .ולש תוימינונאב העיגפל ,הוואגה דעצמב

.ותויטרפב העיגפ םיווהמ םהו עבותה תמכסהב

תונגהה

 םאה הלאשב ןודל שי תויטרפל עבותה לש ותוכז תא ורפה םיעבתנה יכ עבקנשמ.75

 רוסיא קוחל51 ףיעסבותויטרפה תנגה קוחל81 ףיעסב הלולכה תונגההמ ימ תמייקתמ

.תונגה רפסמ הנגהה בתכב םינומ םיעבתנה .ערה ןושל

 רבודמ יכ ןתניהב .בל םותב השעית העיגפה יכ  תובייחמ םיעבתנה םיכמסנ ןהילע תונגהה.85

 ןתינ )9991,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ םעלג79/6205 פ"ע 'ר( תיביטקייבוס הניחבב

 .תמייקתמ וז השירד יכ החנה תדוקנמ תאצל

 :תומייקתמ ןניא הלא יכ הלעמ ןמצע תונגהב ןויע תאז תורמל.95

 ןיא– בתכב הינשה םעפבו הפ לעב הנושארה םעפב ,םיעבתנל העדוהה תריסמ חכונ.א

 )2(81 ףיעס( תויטרפב העיגפה תורשפא לע תעדל םהילע היה וא ועדי יכ קפס השעמל

.))'א(

 ,תירסומ ,תיקוח :השעמה תא תושעל הבוח לכ םיעבתנה לע תלטומ התייה אל.ב

 פ"ע ;01 הקספ ,ל"נה60/2096 א"ער הוושה( )'ב( )2(81 ףיעס( תיעוצקמ וא תיתרבח

.))6891(096-986 ,376 )3(מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םאטרוק084 ,58/725

.))'ג( )2(81 ףיעס( עגופה לש רשכ ישיא ןיינע לע הנגה םושמ םוסרפב היה אל.ג

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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.)'ד( )2(81 ףיעסבש הנגהל הלוחת ןיא ןכלו םיברב השענש םוסרפב רבודמ.ד

 ,בלש ותואב אלא עגפנה לש ותומד לש יארקאב םוליצ לש םוסרפב רבודמ ןיא.ה

 עבותה לש דקוממ םוליצ לש ןווכמ םוסרפב רבודמ ,ישילשה םוסרפבו ינשה םוסרפב

.))'ה( )2(81 ףיעס( םוליצה ךותמ טלבומ אוהש ךות

51 םיפיעסל הנפמה )'ו( )2(81 ףיעס( תרוקיב וא העד תעבהב הז הרקמב רבודמ ןיא.ו

 .ערה ןושל רוסיא קוחל )11(51 דע )4(

.עבותה ןעט ןהל תופסונה תוליעב ןודל ךרוצה רתייתה יתעגה ןהילא תונקסמה חכונ.06

קזנה

 ןושארה רושימל רשא .ילכלכה רושימבו יתחפשמה רושימב קזנ ול םרגנ יכ ראתמ עבותה.16

 ןיבל וניב השק הבירמ הלחה ינשה םוסרפה תרגסמב הנומתה םוסרפ רחאל יכ טרפמ אוה

 ץלאנו םיחאה ידי לע תיזיפ ףקתוה אוה רבד לש ופוסב .ידרח םדא םהמ דחא רשא ,ויחא

 ראתמ אוה ףסונב .60.01.6 םוימ לופיטה םוכיס ןוילג תא ףרצמ אוה .יאופר לופיט רובעל

 ףיסומ אוה דוע  .ול ךיישה דויצ וסרהו תיבהמ ולש ןוראה תאו ותטימ תא וקרז ויחא יכ

.ומא לש התלחמ תמירגב םירכמו החפשמ ינב ותוא ומישאה הבתכה םוסרפ רחאל יכ

 רובעל ץלאנ אוהו החפשמה לש םירוגמה תיבהמ ותוא שרג ויבא יכ רפסמו ףיסומ עבותה.26

 רחאל .התריד ןולסב הפסה לע ןל אוהש ךות הרוכש הרידב הרגש ותדוד תיבב ררוגתהל

 ויבא .ומצע תא לכלכל וילע היהו ויבא תיבב ןולל  קיספהל ץלאנו םילשוריב רוגל רבע ןכמ

 וילא רובעת וירוה תריד יכ רבעב ול חטבוהש ףא השוריה ןמ ותוא לשנמ אוהש ול עידוה

 ורזח אל םיסחיה ךא באה םע סייפתה רבד לש ופוסב יכ ףיסומ אוה .תידעלב השוריב

 ויתויטנ תא הליג עבותה לש דיבעמה םג םוסרפה תובקעב .ירמגל םיננוצ םהו םתומדקל

 תא בוזעל ץלאנ אוהש וזכש תומיענ רסוחל עיגה רבדהש דע םייפנכ הל התשע העומשהו

.ותדובע

 יכ הלע דוע .)3 'מע( תוריכמ תווצ שארכ ריכשכ דבוע עבותה יכ ררבתה תידגנה הריקחב.36

.ונוצרמ הדובעה םוקממ רטפתהל רחבש הז אוה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 אל עבותה ,ךכ .חכוה אל ןעוט אוה ול קזנה,תונוש תונעטמ תונעט הלעה עבותהש ףא.46

 תכרעמ ,ויחא ידי לע וב העיגפה תוכלשה יבגל ויתונעטב תכמותה תינוציח היאר לכ איבה

 הדיחיה ותודעמ קר םילוע םירבדה .ותדובע םוקממ וירוטיפ וא ויבא ןיבל וניב םיסחיה

 םרגנש קזנה תא תמכל ןתינ הבש ךרדה לע רבד הנממ דומלל ןתינש ילבמו עבותה לש

. ויתונעט תאתמאל וא עבותל

 לש ורועיש חכוה אלשמ ,דחוימ קזנ עבותל קוספל םוקמ שי יכ יתאצמ אל הלא תוביסנב.56

008 ,)2(הל ד"פ  מ"עב עבש תב תריט ןולמ 'נ מ"עב בומיסינא ןתנ08/553 א"ע(( הז קזנ

18 'מע, 1- 218)1891((.

 'א92 ףיעס .ול םרגנש ינוממ אלה קזנה רובע יוציפל יאכז עבותה יכ רובס ינא ,תאז םע.66

:יכ עבוקתויטרפה תנגה קוחל )'ב(

בייחל טפשמה תיב יאשר ,4 ףיעס יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב)1( "
 םילקש000,05 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל עבתנה תא
.קזנ תחכוה אלב ,םישדח

 התשענ תויטרפב העיגפה יכ חכוה ובש )1( הקספב רומאכ טפשמב)2(
 עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל טפשמה תיב יאשר ,עוגפל הנווכב
 אלב ,הקספ התואב רומאכ םוכסה לפכ לע הלעי אלש יוציפ
".קזנ תחכוה

 אלל יוציפ תקיספ תרשפאמה הארוהה קוקיחל המדקש קוחה תעצהל רבסהה ירבדב.76

:םיאבה םירבדה ובתכנ קזנ תחכוה

 ןושל םוסרפ ידי לע םדא לש בוטה ומשב העיגפל המודב תויטרפב העיגפ"
 ךכיפל .ותוא תמכלו היתובקעב םרגנש תא חיכוהל השקש העיגפ איה ערה
תויטרפה תנגה קוחל4 ףיעס יפל תיחרזא הלוועמ עגפנל רשפאל עצומ
"...קזנ תחכוה אלב םייוציפ לבקל
)032 ח"ה ,5002- ו"סשתה )9 'סמ ןוקית(תויטרפה תנגה קוח תעצה(

:ערה ןושל תאצוה רובע יוציפה תכרעהל ועבקנש םיללכהמ םג דומלל ןתינ ,ךכ.86

 תא דדועל :םידעי השולש גישהל דעונ ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה "
 תא )repair( ןקתל ;ערה ןושל ןיגב העגפנש קוזינה לש )consolution( וחור
 ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא )to vindicate( קרמל ;בוטה ומשל קזנה
 יוציפב קפתסהל ןיא הלא תויתפורת תורטמ לש ןתגשה םשל ... ערה ןושל
 יוציפה .םרגנש קזנה רועיש לע םילועה םייוציפ ליטהל ןיא םג ךא ,ילמס
 תא רישעהל דעונ אל םג אוה .העיגפה לע ריהצהל ךא דעונ אל יתפורתה
 אל– םרגנש קזנה לע אלמ יוציפ קינעהל דעונ יתפורתה יוציפה .עגפנה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20355/80&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 תא םייקל– יתפורתה יוציפה ירדגב– ןתינ אהי ךכ קר ....רתוי אלו תוחפ
 תויטרפהו בוטה םשה ןיבל הזמ יוטיבה שפוח ןיב יוארה )יקפואה( ןוזיאה
 ךא ,הלוועה עוציב לע הרהצהל רישכמכ אובל לוכי ילמס יוציפ ,קודו .הזמ
 קדצומ תויהל לוכי קזנה לע הלועה יוציפה .יתפורת יוציפל יוטיבכ אל
 לע יכ רקיעו ללכ רמול ןיא ,בושו .יתפורת יוציפכ אל ךא ,ישנוע יוציפכ
 ןיא םג .יוטיבה שפוחב עוגפל אלש ידכ "ךומנ" יוציפ קוספל טפשמה-תיב
 םשה לע ןגהל ידכ "הובג" יוציפ קוספל טפשמה-תיב לע יכ רקיעו ללכ רמול
– קזנה אולמ תא ףקשמה אלמ יוציפ קוספל טפשמה-תיב לע .בוטה
".קוזינל םרגנש– ישוכר אלהו ישוכרה
)1002(525 ,015 )5(הנ ד"פףסוי הנרוא 'נ רמא רומיל00/0474 א"ער

:יוציפה תכרעהל םילכ ןידה קספב ןתונ קרב אישנה.96

 ףקיהב ,רתיה ןיב ,טפשמה-תיב בשחתי ערה ןושל ןיגב םייוציפ תקיספב"
 ויהש לבסבו באכב ,לבסש הלפשהב ,ותליהקב קוזינה לש ודמעמב ,העיגפה
 איה הניחבה .דיתעב הלא לכמ תויופצה תואצותבו וקלח תנמ
 ביטב בשחתהל שי הרקמ לכב ."םיפירעת" עובקל ןיא .תילאודיווידניא
 ,ןכא .םידדצה תוגהנתהבו ותעיגפ תדימב ,ותונימאב ,ופקיהב ,םוסרפה
 ותרזעבש יעצמא תווהל היושע וירחאלו םוסרפ ינפל קוזינה לש ותוגהנתה
 עיפשהל היושע איה ףא קיזמה לש ותוגהנתה ,המודב .וקזנ לע דומעל ןתינ
 היושע ערה ןושל ירבד לע תולצנתה ,לשמל ,ךכ .ותכרעהו קזנה רועיש לע
 ףיעס ואר( םייוציפה רועיש לע עיפשהל ךכבו ומרג םהש קזנה תא ןיטקהל
 םיתעל תדדמנ בוטה ומשבו קוזינה לש ויתושגרב העיגפה תרמוח .)קוחל91
 קזנ והז .ישנוע יוציפ ךכב ןיא ,קודו .קיזמה לש וייוטיבו וישעמ תרמוחב
 ,לשמל ,ךכ .קיזמה תוגהנתה לשב )agrravated( רבגומ יוציפל איבמה רבגומ
 חיכוהל טפשמה-תיבב ץמאמ לכהשועהו תמא םניא וירבד יכ עדויה קיזמ
 תא ריבגהל ךכבו קוזינה לש וקזנ תרבגהל םורגל יושע ,םתותימא תא
".יאכז היהי אוה ולש יוציפה

 תא ןובשחב יתאבה םוכסה תעיבקב .000,05₪ לש םוכסב יוציפ עבותל קסופ ינא.07

:םיאבה םילוקישה

 למסל עבותה לש ותכיפהב רבודמ .הרומח יניעב תיארנ עבותב העיגפה.א

 דעצמב תופתתשה לע יתושדח חוויד ןיב בר קחרמ םייק .אבצב תוילאוסקסומוהה

 הבתכבו ימוי ןיזגמ רעש לע תטלבומ ותומדשכ ,עבותה תנומת תבצה ןיבל הוואג

.דעצמ ותואב תופתתשהה רחאל םיכורא םישדוח– תפסונ תיתושדח

 ,תוינוציח תויארב הכמתנ אלש ףא ילע תלבוקמה ,עבותה תודע יפל ,עיפשה םוסרפה.ב

 אל שפנ תמגוע ול םרגו הדובעה םוקמו םירבח ,החפשמ ינב דצמ וילא תוסחייתהה לע

.תלטובמ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204740/00&Pvol=??
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םיימעפ עבותה תנומתב שמתשהלו ףיסוהל םתוכז לע םיעבתנה לש םתושקעתה.ג

 םיעבתנה םעטמ דעה ןייצש יפכ .וקזנ תא הרימחהו ההומת איה ותודגנתה תורמל

 עודמ ררבוה אל .ןותיעה ךרוע רושיאל תקקזנ ךא תירשפא הנומתב שומישה תקספה

.השענ אל רבדה

 הריחבמ ומצע לע לטנו יבמופ עוריאב ףתתשהל רחב עבותהש ךכב בשחתהל שי ,דגנמ.ד

 תובקעב ומסרופ ובש ףקיהב אל םא םג ופשחיי תוינימה ויתויטנש ךכל ןוכיסה תא

.וז העיבת אושנ םימוסרפה

העינמ וצל הריתעה

 תוכמס הז טפשמ תיבלש ךכל ומיכסה םידדצה יכ ןתניהבו ,ליעל תורכזנה תועיבקה רואל.17

 עבותה לש ותריתע תא לבקל םוקמ שי יכ יתאצמ  ,ליעל9 ףיעסב טרופמכ ,תיניינע

 םא אלא )1/נ( העיבתה אושנ ותנומתב שומיש לכ תושעל םיעבתנה לע רסואה וצ תלבקל

.עבותה לש ותמכסה ךכל ןתנית

םוכיס

 לע רסואה וצ ןתינ ןכ ומכ .000,05₪ לש םוכס עבותל םלשל םיעבתנה תא בייחמ ינא.27

.עבותה תנומתב ידיתעה שומישה

 ךרע סמ תפסותב 000,01₪ לש םוכסב ןיד ךרוע תחרט רכש עבותל ומלשי םיעבתנה.37

.ףסומ

 םוכסה לע הלחה ,הרגאה םולשתב םיעבתנה ואשי ,הלבקתה העיבתהש ךכב בשחתהב.47

 .7002– ז"סשתה ,)תורגא( טפשמה יתב תונקתל )'י(41 ףיעסל םאתהב תאזו ,קספנש

 .הרגאה םולשתל המיאתמ השירד םיעבתנל ריבעת תורבזגה

 ןידהקספ תא ריבעת תוריכזמה .םידדצה רדעיהב )8002 רבוטקואב5( ט"סשת ,ירשתב 'ו םויה ןתינ

.םידדצה חוכ יאבל

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_758.htm
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