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א"ת זוחמב החפשמ יניינעל טפשמ תיב

- 70

הריכב תטפוש– ינפב

צ.ת .1םיעבות
צ

)ןיטק(3

 ביבא לתזוחמ תוטילקרפ-םיעבתנ

:תע יבתכ

322- יטנגה ןדיעב החפשמה" ,ןרפז תור

המיא" ,ןרפז תור

5-רכלב תלייא

:תורפס

)ה"נשת ,א ךרכ( לארשיב החפשמה יניד ,ןמפיש 'פ

:ויצר-ינימ

7002 תנשב .תוינימ דח גוז תונב ןה 'נו ת*

 תיציבה תלתשהו ימינונא םרותמ ערזב תיציבה תיירפה,'ת לש תיציב תביאש תללוכה ,)ש"מעויה י"ע

 תשקבמ 'ת .'נ– תדלויה םאה לש הנבכ ןיסולכואה םשרמב םשרנ ןיטקה .'נ לש המחרב תירפומה

 ומיאכ 'תב ריכהל שי יכ קספ ש"מהיב .ץומיא ךילהב טוקנל ילבמ ,ןיטקה לש ומיאכ התוא םג םושרל

 ,םירבוע תאישנל םימכסה קוחמ הז ןיינעל הארשה בואשל שי .יטמוטוא ןפואב אל םלוא ,ןיטקה לש

 התדמע ס"קפ הווחת ותרגסמבו ,תורוה וצ ןתמל השקבב ךמותה ריקסתל המוד ריקסת שגויש ןפואב

.דליה תבוט ןיינעל

םירוהה תוהז– תורוה– החפשמ *

תיפוג ץוח הירפה– תורוה– החפשמ *

תינימ-דח החפשמב– ץומיא– החפשמ *

.

 )"םיעבותה":ןלהל(1-3 םיעבותה .החפשמ יניינעל ש"מהיב קוחל )4(1 ףיעס י"פע תוהמיאל הנעבות

 דעס לש ךרדב )3 עבותה אוה( ןיטק לע1 תעבותה לש תיטפשמה התוהמיא תא עובקל םישקבמ

 ,ןיטקה דלונ התרגסמב ,רושעמ הלעמל תיגוז םיסחי תכרעמ תומייקמ1-2 תועבותה :עקר .יתרהצה

 לש תיציב תביאש תללוכה ,)תואירבה דרשמ לש ש"מעויה י"ע הרשואש( תיאופר הרודצורפ תובקעב

 תיציבה תלתשהו ימינונא םרותמ ערזב תיציבה תיירפה,)"תיטנגה םאה" וא "ת":ןלהל(1 תעבותה

– תדלויה םאה לש הנבכ ןיסולכואה םשרמב םשרנ ןיטקה .)'נ :ןלהל(2 תעבותה לש המחרב תירפומה

 דרשמל תורוהלו ,ןיטקה לש ומיאכ'ת לש התורוהב ריכמה וצ ןתילש"מהיבמ תושקבמ תועבותה .'נ

. .
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 רושיאה ,ותנעטל .הנעבותל דגנתה ש"מעויה כ"ב .ןיסולכואה םשרמב וזככ התוא םושרל םינפה

 תמרותש תועבותל רהבוה הירפהה ךילה רושיא םרטב דועו םייאופר םיקומינמ ןתינ גירחה יאופרה

 .ץומיא לש ךילהב טוקנל ךרטצת ומאכ בשחיהל הצרת םאו ,ןיטקה לש ומיאל בשחית אל תיציבה

.

 ןיינעל שגותש ד"ווחב רומאל ףופכב ,'ת לש התורוהב ריכהל שי יכ קספ החפשמ יניינעל ש"מהיב

:םיאבה םימעטהמ ,דליה תבוט

 ןויע ,םלוא .ןיטקה לש ותרוה ומיא איה'ת .תקולחמב היונש אל תיגולויב תיסיפה הדבועה ונניינעב

 ומיאמ לידבהל ,ותדלוי ומיאב ריכהל רחב קקוחמה יכ ,הלעמ לארשיב םימייקה םייקוחה םירדסהב

 ןיא היפל הנקסמל עיגהל היה ךירצ ,לארשיב יקוחה בצמה יפל ,הרואכל .דוליי לש ומיאכ ,ותרוה

 .העיבתה תא תוחדל ךירצ היהו ,תפסונ םאכ 'ת תא םושרל תורשפא

 וצ ,תחאה .תוהמא יתשב הרכהל ,הקיספהו קוחה ריצי ,תויורשפא יתש תומייק לארשי תנידמב ,אקע אד

 ;םכסההמ הב תרזוח תאשונה םאה רשאכ–םירבוע תאישנל םימכסה קוחל )ג(31 ףיעסחכמ תורוה

 תחא ףא ,םלוא .םידלי ץומיא קוח י"פע ילאמרופ ץומיא– תינימ דח גוז תב י"ע ץומיא ,היינשה

 ללכ ןכל .םד רשקב הזב הז םירושק ןיטקהו'ת .ןנד הרקמה לע הרישי הלחהל םיאתמ אל הלא םיכרדמ

 םימכסה קוחואירבה ןויגיההו רשיה לכשה תא תדגונ תורשפאה ,וצמאל'ת הלוכי דציכ רורב אל

 גוז ינב רידגמה קוחל1 ףיעס 'ר( ןהילע לח אל ללכ ,תוינימ דח גוז תונבב רבודמשמ ,םירבוע תאישנל

 .תואסכה ןיב לפונ ןאכד הרקמהש ךכ.)"השיאו שיא"כ

 הרקמ רותפל ידכ הב שיו ,תיבויחו תינויח ןיטקה לש תפסונ תיטפשמ םאכ'תב הרכה ,ש"מהיב תשיגל

 תבשייתמ תפסונ תיטפשמ םאכ תיטנגה םאה'תב הרכה ,תישאר .תודחוימ תוביסנב רצונש השק יתדוקנ

 ןיטק לש ותבוט תא ןוחבל ונל הרומ הקיספה ,תינש ;םייתכלהה םיקסופה תועדמ קלח םע תוחפל

 הז ןורתפ .יוצרו יואר ,קדוצ ,יטמגרפ ןורתפ והז דליה תבוט לש טביהה תניחבמ .תיטסילוה הירלקפסאב

 התבוט םע םג בלתשמ הז ןורתפ .אליממ םהיניב םימייקהו םיררושה הברקהו תורוהה יסחי תא ןגעי

 התוכז תא שממל'תל רשפאי םג רומאכ ןורתפ ,תישילש ;)םיבורק יאושינ תעינמ( הרבחה לש תיללכה

 הניא יאדווב ,עייסל הרחב הנידמה ןהב תוביסנב ,שגדויו .תיעבט תוכזכ תספתנה ,דוסי תוכז– תורוהל

 יפלכ אל דחוימבו ,םייפכ ןויקינ רסוחו בל םות רסוח לש הנעט םיעבותה דגנכ ןועטלו אובל תעכ הלוכי

.תורוהל תוכזה דגנכ דומעל הלוכי אל יאדווב וזכ הנעט .ןיטקה

 םימכסה קוחמ הז ןיינעל הארשה בואשל שי .יטמוטוא ןפואב 'ת לש התורוהב ריכהל ןיא ,תאז םע

 הווחת ותרגסמבו ,תורוה וצ ןתמל השקבב ךמותה ריקסתל המוד ריקסת שגויש ןפואב ,םירבוע תאישנל

 .קיתב ןוידה ךשמה עבקי ריקסתה תלבק רחאל .דליה תבוט ןיינעל התדמע ס"קפ

יקלח ןיד קספ

ךילהה

 םיעבותה .5991– ה"נשת ,החפשמ יניינעל ש"מהיב קוחל )4(1 ףיעס י"פע תוהמיאל הנעבות יינפל

- ןיטק לע1 תעבותה לש תיטפשמה התוהמיא תא עובקל םישקבמ )"םיעבותה"– ןלהל(3–1

 .יתרהצה דעס לש ךרדב3 עבותה

 יתדבוע עקר
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– ןלהל( רושעמ הלעמל תיגוז םיסחי תכרעמ תומייקמ ,תוינימ דח ,1–2 תועבותה.1

 םוימ "תואווצו ןוממ םיפתושמ םייח םכסה"ב ןהיסחי תא ונגיע תועבותה .)"ז"הנב"

  .)העיבתה בתכל 'א חפסנ :'ר( ןוירטונ י"ע רשוא רשא60.1.51

 ש"מעויל  תועבותה םשב ,)"תדלויה םאה" וא "נ"- ןלהל(2 תעבותה התנפ60.7.03 םויב.2

1 תעבותהמ תיציב תביאש תללוכה תיאופר הרודצורפל רושיא השקיבו תואירבה דרשמ

 תיציבה תלתשהו ימינונא םרותמ ערזב תיציבה תיירפה ,)"תיטנגה םאה" וא "ת"– ןלהל(

 .)1/נ :'ר( )"השקבה"– ןלהל('נ לש המחרב תירפומה

  :)2/נ :'ר( בויחב התנענ השקבה םויב וב.3

 תורבדמ תונקתה .ךבתכמב רכזנה יאופרה ךילהתה עוציבל העינמ םיאור ונניא"

 בקע יאופר לופיטב תאצמנה השיאמ עצבתתש ךירצ ,תיציבה תליטנש ךכב

– יתחפשמ את תומייקמ ךגוז תבו תאש ךכל בל םישב םלוא ,תוירופ ייוקיל

"..ךכב ידש הארנ

  :יכ רהבוה ,תאז םע

 םכתנבה תא ףקשיש ,ךגוז תב ןיבל ךניב בותכ םכסהב םירבדה תא ןגעל שי ..."

 הארוה רדעיהב יכ רוכזל שי .ויטביה לכל ךלהמה תוכלשה רבדב תפתושמה

 ףא ,דוליה םא תבשחנה איה תדלויה םאהש אוה ללכה ,ויפ לע וא קוחב תרחא

 המצע לע לבקל תניינועמה ,תרחא השיאב אוה תיציבה לש יטנגה הרוקמ םא

 עוציבב ךורכו ,יטמוטוא וניא "תיגולויב"ה םאל דמעמ ןתמ .ויפלכ םא תובוח

 ןיינעל תוברל ,תאז הלאשב יטפשמ ץועי לבקל ןכילעו ,ץומיא לש ךילה

 ,ץומיאה ךילה ןיינעל ,תמדקומה התמכסהמ ןכמ תחא לכ לש התרזח תויועמשמ

."ןכל םדוק אלו הדילה םע ללככ םיחתופ ותואש

 'ר( השיגדהו ,התדמע לע הבש תואירבה דרשמ ש"מעוי ,'נ לש התשקבלו ,60.8.2 םויב.4

:)3/נ

 רתיה ןיב ורדסוי ובשו ךגוז תב ןיבל ךניב םתחייש םכסהל ןבומכ ףופכ תאז לכ"

 ."ךיילא60.7.03 םוימ יבתכמב רבכ ורכזוהש םיאשונה לכ

.)3/ת :'ר('נ לש המחרב םירבועה ולתשוה60.9.61 םויבו עצוב יאופרה ךילהתה.5

 לש הנבכ ןיסולכואה םשרמב םשרנ ןיטקה .)"ןיטקה"– ןלהל( 'ד ןיטקה דלונ70.6.9 םויב.6

  .עודי וניא ,רומאכ ,באה .'נ– תדלויה םאה
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'ת לש התורוהב ריכמה וצ ןתיל שקבתה ש"מהיב .ןאכד הנעבותה השגוה70.21.72 םויב.7

 .ןיסולכואה םשרמב וזככ התוא םושרל םינפה דרשמל תורוהלו ,ןיטקה לש ומיאכ

 רהבוה הירפהה ךילה רושיא םרטב דוע ,ותנעטל .הנעבותל דגנתה הלשממל ש"מעויה כ"ב.8

 ומאכ בשחיהל הצרת םאו ,ןיטקה לש ומיאל בשחית אל תיציבה תמרותש תועבותל

 .ץומיא לש ךילהב טוקנל ךרטצת

 יפלכ ץומיא רב זרכומ תויהל לוכי וניא ןיטקהש ונעט םיעבותה80.4.41 םוימ םתבושתב.9

 תדמעש ןעטנ ,ףסונב .יגולויב ןב ץומיא לש ךילה רכומ אלו ,יגולויבה הנב אוהש ןוויכ'ת

 לע'ת תא תולפהל ידכ הב שיו ,םייתוהמ ןויווש תונורקעל תדגונמ הלשממל ש"מעוי כ"ב

 .תינימה התייטנו הנימ עקר

01 6.22 םוימ הבוגתב. .  הסיפתה תנגועמ ילארשיה טפשמב יכ הלשממל ש"מעוי כ"ב ןעט80

 דמעמו םכסה רושיא(םירבוע תאישנל םימכסה קוחל הנפה ,תחא תיגולויב תורוה לש

 ח"צה ,7002– ז"סשת ,תויציב תמורת קוח תעצהל )א(04 ףיעסלו6991– ו"נשת ,)דולייה

2–1 תועבותל רהבוה הירפהה ךילה עוציב םרט היפל ותנעט לע רזחו ,292 'סמ הלשממה

  .ץומיא לש ךילה תטיקנב ךרוצה

 ונעט תועבותה .שארמ העידיה אשונל ,רתיה ןיב ,סחייתהל תועבותל יתירוה80.6.52 םויב.11

 תיאופרה הרודצורפה רושיאתא הנתה אל תואירבה דרשמ )2/נ(60.7.03 םוימ בתכמבש

 תועבותה יתשש ךכל עדומ היה תואירבה דרשמ ןתנעטל .והשלכ ךמסמ לע המיתחב

 .ךילהתה עוציב תא רשיא דבלב וז הרהצה סיסב לעו ,ןיטקל םא שמשל תונווכתמ

 וא העידי לכ ול סחייל ןתינ אלש ,ןיטקה י"ע םג השגוה הנעבותהש ונעטו ופיסוה תועבותה

 תוכזב רבודמו ,ומיאכ תמיוסמ השיאב ריכהל ש"מהיבמ שקבמ ןיטקה .תמדקומ המכסה

 .דליה תויוכזל הנמאל8 ףיעס לעו דליה תבוט ןורקע לע תססובמה ,תדרפנ

 ןיאש עידוה הלשממל ש"מעוי כ"בש רחאלו ,םידדצה דמעמב ןויד םייקתה80.21.13 םויב.21

 .בתכב םימוכיס תשגה לע יתירוה ,תויאר תעימשב ךרוצ

 ךכ לעו ,רוחיאב ןתינ ןידה קספ יתכשלב בר סמוע בקעו ,רכינ רוחיאב ושגוה םימוכיסה.13

 .הרצמ ינא

םידדצה תונעט

:ןמקלדכ םיקומינמ ראשה ןיב ,לבקתהל העיבתה ןיד םיעבותה תנעטל.41

 יאנתב הנתוה אלו ,םייאופר םיקומינמ ןתינ אל גירחה ךילהל יאופרה רושיאה.א

 .בל םות רסוח תנעטל םוקמ ןיא ןכל .והשלכ

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/113_001.htm
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 לכלו ןיטקה לש תוהמא תועבותה יתשב תואור תועדה רקיע תיתכלה הניחבמ.ב

 ףיעס םויכ( תויציב תמורת קוח תעצהל04 ףיעס םג ןאכמו ,תוהמא קפס רתויה

 .)0102- ע"שת,תויציב תמורת קוחל24

 עבקנ ,ךכ .הלאככ ומשרייו דחא דליל תוהמא יתש ויהי ובש בצמב ריכמ ןידה.ג

 סורי10/08201 א"עבו ,863 )2(דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק רנרב99/9771 צ"גבב

 םימכסה קוחל  )ג(31 ףיעס י"פע םג ירשפא ךכו ,46 )5(טנ ד"פ ,םינפה רש 'נ קקח

 תא תוארל ןתינ .6991– ו"נשת ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(םירבוע תאישנל

 רצוי קוחהש ןונגנמהש ןאכמו ,תפתושמ הדלוהל תורשקתהכ ןודנה הרקמה

 לש תוהמאב הרכהל ובש לאיצנטופהו ,תורוה וצ תועצמאב תורוה יסחי תעיבקל

 .דעסה ןתמל ףסונ דס הווהמ םישנ יתש

'נו ,תיטנגה םאה איה'ת רשאכ ,ןיינעה תוביסנב .דוסי תוכז איה תורוהל תוכזה.ד

 םג התוא ןגעלו'ת לש התוכז לע ןגהל שי ,ינש הרוהכ'תב הרכהל המיכסמ

 .תיטפשמ הניחבמ

 לוהינ לע רתיו בישמה ,ףסונב .תיטפשמ םאכ'תב הרכה תבייחמ ןיטקה תבוט.ה

 הנעבותה םאב ןיטקה תבוט היפל הנעבותב ןעטנה תא לביק ןכלו ,קיתב תוחכוה

 .לבקתת

 .רדגמו תינימ הייטנ לש עקר לע הלוספ הילפא הווהת'ת לש התוהמאב הרכה יא.ו

 לוכי אלו ןיא ןכש ,הנעבותה תלבקמ תויהל תולולעש בחור תוכלשהל ששח ןיא.ז

  תומורת ועצבתה תויציב תמורת קוח דע– ןאכד הרקמל המוד הרקמ תויהל

 .8991 תנשב לאפר ןב 'פורפ תשרפ לש היוליג םע ורסאנ ולא םגו ,תוימינונא

 תמרותמ תיציב תמורת רשפאמה קוחה י"פע ויהי ןכמ רחאל ועצבתיש תומורת

 .העודי

 תא תררשאמ גוז תונב ןיב תויציב תמורת ןיינעב הלשממל ש"מעוי תיחנה.ח

 העיבק הב ןיאו ,תואירבה דרשמ ש"מעוי כ"ב י"ע תועבותל ןתינש רושיאה

.דולייל גוזה תונב ןיב תיטפשמה הקיזה ןיינעב יהשלכ

 ,תיטנג םאל ץומיא וצ ןתיל וא ץומיא רב ןיטקה לע זירכהל ןתינ םא רורב אל.ט

  .המישי הניא ש"מעוי כ"ב תעצה ןכלו

:ןמקלדכ םיקומינמ ראשה ןיב ,תוחדיהל הנעבותה ןיד הלשממל ש"מעוי כ"ב תנעטל.51

 םיקומינמ ןתינ גירחה יאופרה רושיאה– םייפכ ןויקנ רדעיהו בל םות רסוח.א

 תוהמא םושיר( שרופמ יאנתב הנתוהו ,)סיזוירטמודנא תיאופר היעב( םייאופר

 םושיר ןיינעב ןהיתוגשה תאתולעהלמ וענמנ תועבותה .)ץומיא לש ךרדב

 רחאלו ,רושיאה יאנת תא תולבקמ יכ אווש גצמ וגיצה ,תיטנוולרה תעב תוהמאה

 .ןאכד הנעבותב ש"מהיבל ורתע ומיאכ'נ לש המושירו ןיטקה תדלוה

 םע תבשייתמ הניא יתרהצה דעס לש ךרד לע תפסונ םאכ'ת לש התוהמיאב הרכה.ב

 יתחפשמ סוטאטסב הרכה רשפאתתש ןפואב םייקה ןידה יוניש .םייקה ןידה

 .קקוחמה י"ע השעייש יואר ,תויגולויב תוהמיא יתשמ בכרומה שדח
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 תמרותו תדלויה םאה( םישנ יתש היפל םיקסופה תעד לע ךמתסהל ןתינ אל.ג

 תיתכלה תוהמא תעיבק לש הלאשה ןכש ,ארמוחל תויתכלה תוהמא ןה תיציבה

 תקנעה לש רשקהב אלו ,תוירע יולגל ששח,רויג ,ןיסחוי יניד לש םירשקהב הנודנ

 .םא לש דמעמ

 ןתינ אלו ,ילארשיה טפשמב םימייק אלש םירדסה םימייק הוושמה טפשמב.ד

 אל תפסונ םאכ תיציבה תמרותב ריכמ קוחה הילגנאב ,ךכ .ונניינעל םהמ שיקהל

 קוחה םייק דרפסב .תדלויה םאה םע תויגוזה חכמ אלא תיציבה תמורת חכמ

 םושירל עגונה לכב ףא םיברועמ תוגוז תויוכזל םיינימ דח תוגוז תויוכז הוושמה

 .ונניינעל המוד הרקמב המוד דעס ןתמ חרכהב רשפאי הז קוח םא קפס .םהידלי

 תיציב תמרות לש תוהמיאב ריכה רוערעלש ש"מהיבב ןידה קספ הינרופילקב

 .ןיטולחל תונוש תוביסנב ךא תורוה תקיז לע הליחתכלמ הרתיוש

 ינשל ןיטקה תוכזבו'ת לש תורוהל תוכזב העיגפ הווהמ אל הנעבותה  תייחד.ה

 תא יביטקא ןפואב םדקל הנידמה תבוח תדמוע אל תורוהל תוכזה דגנכ .םירוה

 היוצמו תיציב המרתש ימל סחייתהב ךכ רקיעבו ,הרוה תויהל טרפה תופיאש

 ינוציקה הצקב םיאצמנ ונא וזכ היצאוטיסב ירהו ,המושרה םאה םע יגוז רשקב

."תורוהל תוכזה" גרדמ לש

 ,המייק הליע תרגסמב לוקיש אלא ,הליע רצוי וניאש לוקיש איה ןיטקה תבוט.ו

 ,הקדבנ אל ללכש ,ןיטקה תבוט םע דחא הנקב הלוע השקבה יכ הנעטב יד ןיאו

 הירלקפסאב םג ןאכד היגוסה תא ןוחבל שי ,ףסונב .הנעבותה תלבקל ליבוהל ידכ

 תבוט יארב קר אלו ,רוביצה לש וא םירחא םיטרפ לש םירתוס םיסרטניא לש

 .ןיטקה

 תוהמא ןיבל רבג לש תיגולויב תוהבא ןיב תיתוהמ תיטנוולר תונוש תמייק.ז

 ענמיש םיבצמ שיו ,הרקמ לכב םשרנ אל יטנג בא םג ,ףסונב .השא לש תיגולויב

.הלוספ הילפא ןיא ןכלו .תומקר גוויס תקידב ענמת ףאו יטנג בא לש םושיר

 הערכהו ןויד

 הרורב העיבק ןיא ,ללככ תורוה וא תוהבא ,תוהמא רידגמה קוח ןיא ילארשיה טפשמב.61

 יגולויבה ןורקעה אוה תורוהה ןורקעש ללככ תדמלמ הקיספה .הרוהל םדא ךפוה המ

 םדמעמ :םירז וא םירוה ,רקה 'ד ,תגירפ רכלב 'א 'ר( )ןוירהה טנמלא סיסב לע תורוה(

 תוינפההו ,9 'מעב ,5 )1(מ םיטפשמ ,םירוה לש גוז ינב לש יוצרהו יוצמה יטפשמה

 ,ירק :תיגולויבה היצקנופה תא תאלממש השיא ללכ ךרדב ,ונייהד .)21 ש"עהב הקיספל

 איה )יטנג ןעטמ ףותיש( תיטנגהו ,)ןוירהה ךלהמב רבועה תאישנ( תיגולויזיפה היצקנופה

 החפשמ10/8542 צ"גב 'ר("...המחרמ וחיגה הדלי וא דליש השיא" :דולייה םא

 תורוה יהוז .)914 )1(זנ ד"פ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעוה 'נ השדח

 .תיעבט

 "םאה איה ימ קפס ןיא םלועל" תיאמורה הרמימה ,ןכלו.71

)(Mater semper certa est הנוכנ ללכ ךרדב איה. 
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 ,תורוהה לש לוציפל ומרג תיתוכאלמ הדלוה לש תוקינכט תויוחתפתה ,םלואו.81

 ;)תיציב וא ערז( ןימ את םרות :ףסונ ירוה םרוג עויסב תישענ הדלוהה רשאכ

 דמעמו םכסה רושיא(םירבוע תאישנל םימכסה קוחב התרדגהכ "תאשונ םא"

 ותואש יטנגה האצאצ תא המחרב תאשונ( הפילח םא ;6991– ו"נשת ,)דולייה

 הזכ רדסה( )וירוהכ ושמשיש ידכ וגוז תבו יטנגה ויבא ידיל ריבעהל תדעוימ איה

 תורוה תרדגה– יטנגה ןדיעב החפשמה ,ןרפז תור 'ר( )לארשיב ירשפא וניא

 'מע ו"סשת ,'ב ךרכ םירבדו ןיד ,ןחבמ הרקמכ תיתוכאלמ הדלוה לש תוביסנב

 לש ומיא איה ימ הלאשה ,אופא ,ררועתהל היושע הלאכ תויצאוטיסב.)722 'מעב322

 .)תיגולויזיפה םאה( ותדלוי ומיא וא )תיטנגה םאה( ותרוה ומיא םאה :דולייה

 יניינעל טפשמה תיב לש הערכהה תוכמסל הנותנה תוהמאל הנעבות ונניינעב.91

5991-ה"נשתה ,החפשמ יניינעל טפשמה תיב קוחל)א(3-ו )4(1 םיפיעס( החפשמ

 תועיבתב ןד טפשמה תיב ,עודיכ .)"החפשמ ינינעל טפשמה תיב קוח"-ןלהל(

 תויאר סיסב לע ,תיגולויב-תיסיפ הדבועבש ןיינעבכ תורוה לע הרהצהל

 ,01.8.9 םויב ןתינ ,םינפה רש 'נןאדעק דמחומ50/3846 צ"גב 'ר( תויביטקייבוא

 אל תיגולויב תיסיפה הדבועה ונניינעב .)91 הקספ ,ובנ יטפשמה רגאמב םסרופ

  .ןיטקה לש ותרוה ומיא איה'ת .תקולחמב היונש

 ומיאב ריכהל רחב קקוחמה יכ ,הלעמ לארשיב םימייקה םייקוחה םירדסהב ןויע ,םלוא.02

 .דוליי לש ומיאכ ,ותרוה ומיאמ לידבהל ,ותדלוי

0102– ע"שת ,תויציב תמורת קוח לש תרגסמב תישענ תלצופמה תורוהה רשאכ ,ןכל.א

 ,תיציב תמורתמ האצותכ דלונש דוליי"ש עבוק קוחה )"תויציב תמורת קוח"–  ןלהל(

 ראשו םירוה ןיב תומייקה תובוחהו תויוכזה"ו ,"ןיינעו רבד לכל תמרתנה לש הדלי היהי

 דולייה ןיבו היבורק ראשו תמרותה ןיב תומייק ויהי אל םירוהה ידלי ןיבו םהיבורק

 תויוכמסה ,דולייל סחיב ,תמרותל תונותנ ויהי אלו ,תויציבה תמורתמ האצותכ דלונש

 קוח תעצהל04 ףיעס לש רבסהה ירבדב  .)24 'ס ,םש( "םהידליל סחיב םירוהל תונותנה

 :רמאנ )0102 ע"שת ,תויציב תמורת קוחל24 ףיעס םויכ(70.3.91 םוימ982הלשממה

 ןיב תיטנגה הקיזהףרח יכ שרופמב עבוק ,דולייה דמעמ וניינעש ,עצומה ףיעסה"

 ומיאכ בשחית תמרתנהו דולייה לש ומיאכ בשחית אל איה ,דולייה ןיבל תיציבה תמרות

 איה תדלויה יכ אוה ללכה ןכש ,קפס רסה ןעמל ,תישענ תאז העיבק .ןיינעו רבד לכל

 .)מ.ע– ילש השגדהה("דולייה לש ומיאל אליממ תבשחנה

 םא םג ,םלוא .0102 תנשמ קוחב רבודמ ןכש ,תויציב תמורת קוח רדגב לפונ וניא ונניינע

 תואירבה דרשמ רושיא תא םיאור ונייהו ,תויציב תמורת קוח י"פע ותוא םינחוב ונייה

 .םאכ םשריהל הלוכי התייה אל 'ת זא םג ,קוחל21 ףיעס י"פע שקבתמה רושיאכ
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םירבוע תאישנל םימכסה קוח לש תרגסמב תישענ תלצופמה תורוהה רשאכ םג ךכ.ב

 .)"םירבוע תאישנל םימכסה קוח"– ןלהל(6991– ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(

 הדעוה 'נ השדח החפשמ10/8542 צ"גבב ןישח טפושה 'בכ לש ונושלכ ,תאשונה םאה

:ש וז איה )924–824 'מעב ,914 )1(זנ ד"פ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל

 איה תדלוי תעה אובבו ,תרחא השיא לש תיציבב ורוקמש רבוע המחרב ... תאשונ ..."

 םֵאה( היירופ השיא לש הפוגמ תויציב תביאשב ךילהתה תליחת .יח דליכ רבועה תא

 in vitro( תיפוג-ץוח הירפהב רבג לש ערזב תויציבה תיירפהבו )תיטנגה

fertilization(. השיא לש הפוגב תורפומה תויציבה תולתשומ תחלצומ הירפהב 

 הרומא הדילה םעו ,ןויריהב תאשונ ,תרבעתמ תיאקדנופה .תיאקדנופ שמשל הרומאה

 תא תאשונה השיאל הל ןיא .םייטנגה וירוהמ ימל וא וירוהל דולייה תא רוסמל איה

 איה תשמשמ ;תויציב ןתואמ חתפתמה רבועל יטנג רשק המחרב תורפומה תויציבה

"תיאקדנופ" היוניכ ןאכמו ,רבועלו תורפומהתויציבל– הינסכא-ןיעמ– קדנופ-ןיעמ

 .הנטב ירפ ונניאש,רבועה תא "תחראמ" קר תאשונה םאה ,םנמא .")מ.ע– ילש השגדהה(

 ןיבל הניב תורוהה תקיז תא קתנל ךרוצ שי ,תיגולויבה תורוהה ןורקע םושמ ,םלוא

21 ,11 ,1 םיפיעס 'ר( םידעוימה םירוהה ןיבל דולייה ןיב תורוה יסחי ןנוכלו ,דולייה

 .)קוחל

 םירבוע תאישנל םכסהמ הב רוזחל תשקבמ תאשונה םאה ,תורוה וצ ןתמ םרט וב בצמב

 התרזח קידצהל ידכ וב שיש תוביסנב יוניש לח..."ש עבוק ש"מהיב םא- דליב קיזחהלו

 ..." עבקיי ש"מהיב ,"דליה תבוטב עוגפל ידכ ךכב ןיא יכו ,התמכסהמ תאשונה םאה לש

 רבד לכל הדלי היהי אוהו ,דליה לע סופורטופאו םאכ תאשונה םאה דמעמ תא וצב

 םירוהה םע ויסחיו דליה דמעמ רבדב תוארוה וצב עובקל טפשמה תיב יאשר ןכ ;ןיינעו

 תוחפלוא ,םידעוימה םירוההש תורמל .)קוחל31 ףיעס( "םהמ דחא םע וא םידעוימה

 יטמוטוא דמעמ םדא ותואל תונקהל ידכ ךכב ןיא ,דולייה לש יטנג הרוה אוה םהמ דחא

 םוימ6542הלשממה קוח תעצהל31 ףיעסל רבסהה ירבד תא האר הז ןיינעב .דולייה יפלכ

 םלוא .רשואש יפכ עצובי םירבוע תאישנל םכסה יכ אוה ללכה" :רמאנ םש ,59.21.6

 תאשונ םא תרזח קידצהל ידכ וב שיש תורבעתהה רחאל תוביסנב יוניש ןכתיי

 הל ריתהל ,תאשונה םאה תשקבל ,טפשמה תיב יאשר היהי הלאכ תוביסנב .התמכסהמ

 תורשפאה ןתמ .דליה תבוטב עוגפל ידכ ךכב היהי אלש יאנתב םכסההמ הב רוזחל

 קיתה .תורוה וצ ןתמ דע קר תלבגומ םכסההמ הב רוזחל תאשונה םאל  רומאכ תוביסנב

 תאשונה םאה תא טפשמה תיב עבקי ,םכסההמ תאשונה םאה תרזח טפשמה תיב

 תא עובקל םג טפשמה תיב יאשר םלוא .תורוה יסחי םהיניב ולוחיו דליה לע אפורטופאכ

 דחא וא םהינש ,םתויהב םהמ דחא וא םינימזמה םירוהה יפלכ ויסחיו דליה דמעמ

  ."דליה לש םייטנג םירוה ,םהמ

 תורוה תרדגה– יטנגה ןדיעב החפשמה ,ןרפז תור לש הרמאמ תא םג 'ר הז ןיינעל

 :562 'מעב ,322 'מע 'ב ךרכ םירבדו ןיד ,ןחבמ הרקמכ תיתוכאלמ הדלוה לש תוביסנב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/113_001.htm
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 םאהו תדעוימה םאה– דבלב םייתש תוהמיאה רתכל תונעוט קוחה י"פע"

 םא ,תיציבה תמרות לש הדמעמב לפטמ וניא קוחה .ןוירהה תאשונ ,תדלויה

 לע תילאיצנטופ תדדומתמ תיציבה תמרותב האור וניא קקוחמה יכ הלוע  .הנשי

 רושימל םג תעגונ תיציבה תמרותמ קקוחמה לש ותומלעתה .תוהמאה דמעמ

 קוחה ןיא תאשונה םאל םידעוימה םירוהה ןיב תודדומתהב ועירכהב .רחא

 תיציבה תא ובש בצמ ןיבל תדעוימה םאב הרוקמ תיציבה ובש בצמ ןיב לידבמ

 האור הניאש תינורקע הסיפת םג ךא ,קוחה לש תוטשפ תמגמ .תמרות הקפיס

 חכונל רורב ,תאז םע .הז וקל הליבוה ,אצאצה לש יטנגה ךוישב תובישח

 אוה ,ףרוג וניא וקה יכ ,תאשונה םאה לש תיציבב שומיש תענומה הלבגהה

."יטנגה ןעטמה תלעבל ןוירהה תאשונ ןיב הדרפהה תרמשנ דוע לכ יטנוולר

 ביכרה ןיב לוציפ ךות ,)IVF( תיפוג ץוח הירפה לש ךילהב גשוה ןוירהה ןדיד הרקמב.12

 ותוא )תיציבתמורת( יטנגה ביכרה ןיבל ,'נ האלמ ותוא )ןוירהה תאישנ( יגולויזיפה

 וא םימייקה םייקוחה םירדסההמ דחא ףא רדגב סנכנ וניא הז םירבד בצמ .'ת האלמ

 תואירבה דרשמ לש רושיאב ךרוצה םג ןאכמ .םייטנוולרה םידעומב םימייק ויהש

 ורשפיא7891– ז"משתה ,)תיפוג ץוח הירפה( םעה תואירב תונקת םייטנוולרה םינמזב(

 .))1()ב(8 הנקת 'ר( הלש איה תיציבה םא קר הקוור השיאב תירפומ תיציב תלתשה

 םושרל תורשפא ןיא היפל הנקסמל עיגהל היה ךירצ ,לארשיב יקוחה בצמה יפל ,הרואכל

 .העיבתה תא תוחדל ךירצ היהו ,תפסונ םאכ 'ת תא

 יתשב הרכהל ,הקיספהו קוחה ריצי ,תויורשפא יתש תומייק לארשי תנידמב ,אקע אד.22

 תרזוח תאשונה םאה רשאכ–םירבוע תאישנל םימכסה קוחל )ג(31 ףיעס ,תחאה .תוהמא

 רש 'נ קקח סורי10/06201 א"ע( תינימ דח גוז תב י"ע ץומיא ,הינשה ;םכסההמ הב

 )46 )5(טנ ד"פ ,םינפה

 ,תוהמא יתש לש ןמושירל תינורקע דגנתמ וניא הלשממל ש"מעויה כ"ב ונניינעב םג.32

 היהי ןתינש תנמ לע ץומיא לש ךילהב טוקנל םיעבותה לע יכ איה ותדמעש אלא

 תויהל לוכי ןיטקה םא רורב אל ,התנעטל .תדגנתמ'ת .ןיטקה לש ומאכ'תב ריכהל

 .יגולויב ןב ץומיא לש ךילה רכומ אלו ,יגולויבה הנב ותויהב היפלכ ץומיא רב זרכומ

 איה ןכל .)יגולויזיפ טנמלא( ןיטקה תא הדלי תעה אובב רשא וז איה'נ ונניינעב.42

 םיעבותה םינופ ,תעכ .ןיטקה לש ומיאכןיסולכואה םשרמב המשרנש וז םג

 לש ךרדב אל ,תפסונ םאכ ןיטקה םע יטנג ןעטמ תקלוחה'ת לש התוהמאב ריכהל

 רשא הלאשה וז .?ןיטקל תפסונ םאכ'ת לש התורוהב ריכהל שי םאה ךא .ץומיא

.ונחתפל
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    יסחי ןנוכל ןתינ ,)תיעבט תורוה( תיגולויבה תורוהל ףסונב ילארשיה טפשמב.52

  :תופסונ םיכרד יתשב )ירוה סוטאטס( דלי– הרוה

 ;1891– א"משתה ,םידלי ץומיא קוח י"פע ילאמרופ ץומיא )1

     ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא(םירבוע תאישנל םימכסה קוח י"פע תורוה וצ )2

.6991– ו"נשתה

 הרקמה לע הרישי הלחהל םיאתמ אל הלא םיכרדמ תחא ףא ןלהל הארנש יפכ

 .ינפלש

טרפה לא ללכה ןמ

 תוירופה יוקיל ,דחאה :םירבטצמ םימעט ינשמ ךילהה תא רשיא תואירבה דרשמ ונניינעב.62

 ש"מעוי לש הנושלכו .תועבותה תומייקמש יתחפשמה אתה ,ינשה ;)סיזוירטמודנא('נ לש

 ... יאופרה ךילהתה עוציבל העינמ םיאור ונניא" :לארה רנביה ד"וע ,תואירבה דרשמ

 ילופיט יכ ,ךכב ידש הארנ– יתחפשמ את תומייקמ ךגוז תבו תאש ךכל בל םישב...

 תלטינ הנממ ,השאה תאז ןיאםא ףא ,ןכמ תחא לש תוירופ יוקילמ םיעבונ ,היירפהה

.)1/נ 'ר( "תיציבה

 תנווכתמ הניא 'ת יכ ריהנו רורב ונניינעב .הלא םימעט לש דבכנה םלקשממ םלעתהל ןיא

 את- תיפיצפס תרגסמל דלוויש דולייב רבודמ יכו ,דלוויש דולייל היתוקיזמ קרפתהל

 .םייק ינימ דח יתחפשמ

 ,תועבותה לש םייפכ ןויקינ רסוחו בל םות רסוחל ןעט הלשממל ש"מעויה כ"ב

 ש"מעוי כ"ב תנעטל דוגינב .המכסההמ ורענתה רושיאה תא ולביקש רחאלש

 תמרות" י"ע דולייה ץומיאב הנתוה גירחה רושיאה יכ יתאצמ אל ,הלשממל

 לש רשק ןיא תיטפשמ הניחבמ יכ תועבותל ריהבה קר תואירבה דרשמ ."תיציבה

 הדמעמ רידסהל הצרת תיציבה תמרותש לככו ,דולייל תיציבה תמרות ןיב תורוה

.ץומיא לש ךילהב טוקנל הילע אהי ,דולייה םאכ

 ץומיא

 תנמ לע החפשמה ךותל )טילפ וא םותי בורל( רז דלי תלבק"כ ןולימב רדגומ "ץומיא".72

 ,רצוי ץומיא .)45 'מעב ,ןושאר ךרכ ,שדחה ןולימה ,ןשוש ןבא 'א( "החפשמ ןבכ ולדגל

 הזל הז םיבורק ויה אלש םישנא ןיב הרוהו דלי לש תיתחפשמ הברק  ,אופא

 הברקה .)25 'מע 'ב ךרכ ,לארשיב החפשמה יניד ,ןמפיש סחנפ 'ר( תיעבט הברק

 ,ןכל.םדה רשק– יגולויב רשק לע תססובמה הברק איה רבודמ הב תיעבטה

 תונוש תוביסנב ןכ התשע איה ,םישנ יתש לש ןתוהמיאב הריכה הקיספה רשאכ

46 )5(טנ ד"פ ,םינפה רש 'נ קקח סורי10/08201 א"עב ,לשמל ,ךכ .ןדיד הרקמהמ

 לכ תידדה ץמאל ,גוז תונבכ דחי ויחש תואושנ אל םישנ יתשל רשפיא ןוילעה ש"מהיב

 גוזה תב ןיבל םידליה ןיב יגולויב רשק ןיא ,ירק .התוער לש םייגולויבה הידלי תא תחא
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 ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק רנרב99/9771 צ"גבב םג .ןודנל המוד היארה ןיא ןכלו ,תרחאה

 הדלי ןהמ תחא ,דחי ויחש םישנ יתש לש ןתוהמיא ןיסולכואה םשרמב המשרנ863 )2(דנ

 התרבח י"ע ץמוא ןיטקה תיגולויבה םאה תמכסהב .ערז תמורת תועצמאב התרהש רחאל

 םאה המשרנ ןבל הקפנוהש הדילה תדועתבו ,)הינרופילקב השענ ץומיאה( םייחל

 ןיא ןכלו ,תפסונה םאה ןיבל ןיטקה ןיב יטנג רשק ןיא ןאכ םג .תפסונ הרוהכ תצמאמה

 אוה ןיטקה .םד רשקב הזב הז םירושק ןיטקהו'ת ינפלש הרקמב .ןודנל המוד היארה

'ת הלוכי דציכ רורב אל ללכ ןכל .היצלח אצוי וניא םא םג ,'ת לש הרשבמ רשב

 .אירבה ןויגההו רשיה לכשה תא תדגונה תורשפאה ,וצמאל

 דליל תוהמיא תרדגה םייתש םג שי תוהמיא ,ןרפז תור לש הרמאמ 'ר בחרנ ןוידל

 'מעב ,153 ,ח"סשת– ז"סשת ,'ג ךרכ םירבדו ןיד ,ןימ ותואמ גוז תונבל דלונש

983. 

תורוה וצ

 לח אל ללכםירבוע תאישנל םימכסה קוחו ,תוינימ דח גוז תונבב רבודמ ונניינעב.82

.)"השיאו שיא"כ גוז ינב רידגמה קוחל1 ףיעס 'ר( ןהילע

 לש תפסונ תיטפשמ םאכ'תב הרכה ,יתעדל .תואסכה ןיב לפונ ןאכד הרקמה.92

 תוביסנב רצונש השק יתדוקנ הרקמ רותפל ידכ הב שיו ,תיבויחו תינויח ןיטקה

 .תודחוימ

 קלח םע תוחפל תבשייתמ תפסונ תיטפשמ םאכ תיטנגה םאה'תב הרכה ,תישאר.א

 .תוהמא תרדגה אשונב תועדה תוקולח ידוהיה ןידב .םייתכלהה םיקסופה תועדמ

 לש תירפומ תיציבמ דלונש דלו סחייתמ ימ ירחא הלאשב וטבחתה םיקסופה

 .יעבט ןפואב תורהל תלגוסמ הניאש הינש השיא לש המחרב הלתשוהש תמרות

 ;תיטנג םאה רחא דלווה תא סחייל שי תחא העד יפל :תועד עברא וניצמו ונשפיח

 יפל ;רבועה לדג המחרבש תדלויה םאה רחא דלווה תא סחייל שי הינש העד יפל

 סחייתמ דלוה תיעיבר העד יפל ;ןהמ תחא ףאל סחייתמ וניא דלוה תישילש העד

 תרעה ,431–331 'מעב 'ב ךרכ ,לארשיב החפשמה יניד ,ןמפיש סחנפ 'ר( ןהיתשל

 םויכ .)371-181 'מעב א"סשת ,האופרה תרות ,ןרוג המלש ברה ,31 'סמ םיילוש

 םע תבשייתמ םג'תב הרכה ןכלו .םאה איה תיציבה תלעבש איה תחוורההעדה

  .םיבורק יאושינ לש בצמ ענמיי םאכ 'ת לש המושיר םגו ,םיקסופה בור תעד

 ..." תיטסילוה הירלקפסאב ןיטק לש ותבוט תא ןוחבל ונל הרומ הקיספה ,תינש.ב

 לש םקלח .ןיטקה דמוע םזכרמב רשא םילוקיש לש םיבר םילגעמ ידי לע

 ,םיינחור םילוקיש ףקשמ םקלח ;םיירמוח םילוקיש ףקשמ םילוקישה

 םקלח ;רצק חווט לש םילוקיש ףקשמ םקלח .םיירסומו םייתא ,םייתרבח

 וירוה ןיבל וניבש סחיה תא ףקשמ םקלח .ךורא חווט לש םילוקיש ףקשמ
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 אוה הבש הרבחה ןיבל וניבש סחיה תא ףקשמ םקלח ;)םיצמאמהו םייגולויבה(

 ד"פ ,םינפה רש 'נ קקח סורי10/08201 א"ע ,קרב אישנה 'בכ( "תויחל ךישמיו יח

 .)501 'מעב ,46 )5(טנ

 אב דציכ עדוי ,ינימ דח יתחפשמ את לש תרגסמב יחש ןיטקב רבודמ ונניינעב

 וזככ המושירו ומיאכ'תב הרכה .ויתוהמאכ תועבותה יתש תא ריכמו ,םלועל

 ,תישפנ הניחבמ ןוחטבו תואדוו ול הנקת )"תיחרזא תוהמא"( ןיסולכואה םשרמב

 םויבןתינ ,םינפה רש 'נ ירא ןב40/33501  צ"גב 'ר הז ןיינעל .תילכלכו תיתרבח

 :12 הקספ ,ובנ יטפשמה רגאמב םסרופ ,11.6.82

 רשאכ–In Rem– אצפח ןיד קספ וניה תוהבא לע ריהצמה ןיד קספ"

 א"ע( ומצע ןיטקה תוברל ,ךילהל םידדצ ויה םייטנוולרה םימרוגה לכ

 ןינע :ןלהל( )1891( ךליאו647 ,247 )2(הל ד"פ ,ןזח 'נ גרבנזור08/134

 :ירהש ,ולוכ םלועה לכ יפלכ הפי הזכ ןיד קספ לש וחוכ .))גרבנזור

 ךילה לכב )res( תוניידתהה אשונ תא הוולת איה ,תיצפח הערכה הנתינשמ"

 ,םיניידתמה םידדצה תוהזל רשק לכ אלב ,ודמעמ תלאש הלעת ובש יטפשמ

 ןמצלז הנינ( "ואל םא הערכה הנתינ םהבש םיכילהל םידדצ ויה םא ,רומאל

 שי תוהבאה תעיבקל" ,ןכא .))1991(505יחרזא ךילהב ןיד-תיב-השעמ

 ןיבש תובוחו תויוכזל רבעמו המצע וז העיבקל רבעמ תואצותו תוכלשה

 תרכהב תוכורכ ךכל רבעמ ... .ויבאכ רהצוה וא רכוהש ימ ןיבל ןיטקה

 לש ויבא אוה ינולפ יכ ,הרכהה םצעמ תורזגנה ,תופסונ תויעב תוהבאה

 ןיסחוי תורשכ ,ץומיא ,תוספורטופא ,השורי יניינעל רתיה ןיבו ,ןיטקה

057 'מעב ,גרבנזור ןינע( "ןאכ םתוצמל חרכה ןיאש ,םיניינע המודכו -

157("

 ;106-795 'מעב ,875 )2(טמ ד"פ ,ינולפ 'נ תינולפ09/7703 א"ע םג הארו

 אל אקוודו ,'ת לש התורוהב תיטפשמ הרכהל אוה ,אופא ,ןיטקה לש סרטניאה

 לכ תא ןיטקל תונקהל ידכ הב ןיא ץומיא תועצמאב הרכה( ץומיא וצ תועצמאב

 ףיעס לשמל 'ר( תיטנגה םאה לש םושרה הנב ותויה םצעמ לבקל לוכיש תויוכזה

 .)5691- ה"כשתה ,השוריה קוחל61

 הז ןורתפ .יוצרו יואר ,קדוצ ,יטמגרפ ןורתפ והז דליה תבוט לש טביהה תניחבמ

 הז ןורתפ .אליממ םהיניב םימייקהו םיררושה הברקהו תורוהה יסחי תא ןגעי

  .)םיבורק יאושינ תעינמ( הרבחה לש תיללכה התבוט םעםג בלתשמ

 ,דוסי תוכז- תורוהל התוכז תא שממל'תל רשפאי םג רומאכ ןורתפ ,תישילש.ג

 וא םדאה דובכל הבושחה תוכזכו ,ונלש תוישונאהמ תעבונה וזככ ,תיעבט תוכזכ תספתנה
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40/33501 צ"גבב הי'צקורפ תטפושה 'בכ ירבד 'ר הז ןיינעב .תימצע המשגהו ישיא שומימל

 :ובנ יטפשמה רגאמב םסרופ ,11.6.82 םויב ןתינ ,םינפה רש 'נ  סיו ליא

 יוטיב רשאכו ,דליל הקיזהמ וייחב הבושח תישונא הקיז םדאל ןיא"

 רבדה ,תירוביצה תושרה דצמ הנבומ ןומא-יאב לקתנ וזה תוכיישה

."ישונאה דובכב העיגפה ןמ הב שיש תישונא העיגפב הוולמ

 דגנכ ןועטלו אובל תעכ הלוכי הניא יאדווב ,עייסל הרחב הנידמה ןהב תוביסנב ,שגדויו

 וזכ הנעט .ןיטקה יפלכ אל דחוימבו ,םייפכ ןויקנ רסוחו בל םות רסוח לש הנעט םיעבותה

10/8542 ץ"גבב ןישח טפושה 'בכ רמא הילע ,תורוהל תוכזה דגנכ דומעל הלוכי אל יאדווב

 :744 ,914 )1(זנ ד"פ ,םירבוע תאישנל םימכסה רושיאל הדעווה 'נ השדח החפשמ

 ןימה לש ומויק איה ,תויתשתה לכ תיתשתב ,תודוסיה לכ דוסיב איה ..."

 איה וז תוכזו ,השיא לש התפיאש יאדווב– םדאה לש ותפיאש איה ,ישונאה

 "הנידמה לש התנעטכ הנעט לע רבגתהל השקתת אלש דע הבר הכ המצוע תלעב

 ןתייטנ לשב הערל ןתוא הלפת הנעבותה תייחד יכ ונעטו ופיסוה תועבותה.03

 ןיסולכואה םשרמב םשרנהיה תוהבאל ןעוט היהש והשלכ רבג ,ןתנעטל .תינימה

 ףרח םהב םירקמ םיעודי ןכש ,לבקל ידיב ןיא וז הנעט .תיטנג הקיז סיסב לע

 לש ותבוט וז ןיא רשאכ ,יטפשמה באכ רכומ וניא יטנגה באה תיטנגה הקיזה

 .ןיטקה

 ינניא ,תאז םע דחי .'ת לש התורוהב ריכהל שי יכ הרובס ינא ,ץבוקמהמ םעטומה.13

 הז ןיינעל הארשה בואשל שי יתעדל .יטמוטוא ןפואב רבדב ריכהל שי יכ הרובס

 ךמותה ריקסתל המוד ריקסת שגויש ןפואב ,םירבוע תאישנל םימכסה קוחמ

.דליה תבוט ןיינעל התדמע ס"קפ הווחת ותרגסמבו ,תורוה וצ ןתמל השקבב

 .םידדצה לש תופסונה תונעטב ןודל ךרוצה רתייתמ ליעל רומאהרואל.23

 תוכלשה שי יתקיספלש ךכל הרע ינא-ךרצנהמ הלעמל אל ךא ,ךרוצהמ הלעמל.33

 טביהב םג אלא ךילהל םימרוגה לש טביהב לע קר אל תויתועמשמו תויתוהמ

 הז ןיינעב .)647 ,247 )2(הל ד"פ ,ןזח 'נ גרבנזור08/134 א"ע 'ר( יללכה ירוביצה

 ,3 הקספ11.6.82 םויב ןתינ ]ובנב םסרופ[ ,םינפה רש 'נ סיו ןליא40/33501 צ"גב האר

 םמיע םיאשונ ןיטקל םיסחייתמה תורוהה ינותנ" :הי'צקורפ תטפושה 'בכ העבק םש

 ריכהל רמייתמ וניא ןידה קספ ,תאז םע דחי ."רתויב בושח יטפשמו יתרבח ,יכרע ןעטמ

.תודחוימה ויתוביסנל לבגומ אוהו שדח יתחפשמ אתב

רבד ףוס
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:ןמקלדכ תעבוק ינא ןכ לע רשא.43

 ינא ,ליעל13 ףיעסב יתעיבק רואלו ,רחא יקוח ןונגנמ לש ורדעה לשב.א

 דמעמו םכסה רושיא(םירבוע תאישנל םימכסה קוח יפל ס"ועל הרומ

 םאה ריקסת םימי03 ךותב ש"מהיבל  שיגהל6991– ו"נשת ,)דולייה

 .ןיטקל תפסונ םאכ 'ת םושירב ןיטקה לש ותבוט

 .קיתב ןוידה ךשמה תא עבקא ריקסתה תלבק רחאל.ב

 .םיהזמ םיטרפו תומש תטמשהב םוסרפל רתומ יקלחה ןידה קספ.ג
1739215

 .םידדצל ןידה קספ תא חלשת תוריכזמה.ד31387645

 .םידדצה רדעהב ,2102 ץרמ40 ,ב"עשת רדא  'י  ,םויה ןתינ

31387645 רלימ הסילע

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה– ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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