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לארשי תנידמ

הפיח ירוזאה ינברה ןידה תיב

2/227538:רפסמ קית

א"עשתה ב רדאב 'י:ךיראת

)1102/30/61(

ינולפ:חונמה

:ז.ת

תינולפ:תשקבמה

ןילכימ הלאירא ד"וע:כ"ב

ינומלא:דגנתמה

יאנומשח יקימ ד"וע:כ"ב

השורי וצל תודגנתה:ןודנה

:ויצר-ינימ

 טפשמה תיבל ןוידה תרבעהל השקבו חונמ רחא השורי וצ ןתמל תודגנתה ףסה לע החדינברה ד"היב *

 רבודמש ןוויכ יכ קספ ד"היב .חונמה לש רוביצב עודיה היה יכ ןעטש ימ י"ע ושגוהש ,החפשמ ינינעל

 תא ךימסהל תנמ לע ד"היבל השורד ותמכסה רשא "רבדב עגונ"ב רבודמ ןיא ,ןימ ותוא ינב גוז ינבב

.השוריהקוחל551 ףיעס יפל השורי וצ ןתמל השקבב ןודל ד"היב

םיינימ-דח גוז-ינב– רוביצב םיעודי– החפשמ *

רוביצב םיעודי– ןיד יפ-לע םישרוי– השורי *

תודגנתה– השורי וצ– השורי *

ותוכמס–ינבר ןיד-תיב– ןיד-יתב *

.

 ריתוהו ,םידלי אלל ,קוור אוהשכ רטפנ חונמה .חונמ ןובזיע לע השורי וצ ןתמל השקבל תודגנתה

– ינומלא .חונמה ןובזע לע השורי וצ ןתמל השקב ד"היב ינפב השיגה רשא ,הנמלאה ומא תא וירחא

 תודגנתהב ןוידה תא ריבעהל שקיבו השוריה וצ ןתמל תודגנתה שיגה ,חונמה לש וגוז ןב היהש ןעוטה

קוחל55 ףיעסב םייונמה םיאנתה לכ ובו חונמב םימייקתמ ,ותנעטל .החפשמ יניינעל טפשמה תיבל

 שקבמ ,ולא רואל .השוריה קוח ןיינעל "רוביצב םיעודי"כ גוז ינבב ריכהל ןתינ םהיפל ,השוריה

 תא ריבעהל אוה שקבמ ןכו ,חונמה ןיינעב השורי וצ ןתיל ותוכמסב ןיא יכ עבקי ד"היבש ,דגנתמה

 .החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תודגנתהב ןוידה

.

 ינינעל טפשמה תיבל ןוידה תרבעהל השקבהו תודגנתהה תא ףסה לע החד ירוזאה ינברה ד"היב

:םיאבה םימעטהמ ,החפשמ
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 תכרעמ התייה המ ,תיתדבועה הלאשל שרדיהל ךרוצ ןיא ,ףסה לע דגנתמה תשקב תא תוחדל תנמ לע

 רבודמ דגנתמה י"ע ןעטנה יפ לע יכ ךכב יד .חונמה תריטפל םדוק דגנתמהו חונמה ומייקש םיסחיה

 השורד ותמכסה רשא "רבדב עגונ"ב רבודמ ןיא יכ הנקסמל עיגנש תנמ לע ,ןימ ותואמ גוז ינבב

.השוריהקוחל551 ףיעס יפל השורי וצ ןתמל השקבב ןודל ד"היב תא ךימסהל תנמ לע ד"היבל

 יכ הנעטב ,ינברה ד"היבב השורי וצ ןתמל תודגנתה תשגומ רשאכ ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספ יפ לע

 ןכא םא תיתדבועה הלאשב ןודל ךמסומ ינברה ד"היב ןיא ,חונמה לש "רוביצב העודי" הניה תדגנתמה

 ינברה ד"היב יכ תדגנתמה המיכסה אל דוע לכ ,ל"נה55 ףיעסב םייונמה םיאנתה תדגנתמב םימייקתמ

 .תיטפשמה הלאשב אלא ,תיתדבועה הלאשב םיקסוע ונניא ,ןנד הרקמב ,םלוא .וז הלאשב ןודי ומצע

 ידכ דעונ וז תיטפשמ הלאשב קוסיעה .ןימ ותואמ גוז ינב לע ףא לח ל"נה55 ףיעס םאה ,איה הלאשה

 ןויד ךרוצל השורד ד"היב תוכמסל ותמכסהש "רבדב עגונ" רדגב וניה ןניקסעד דגנתמה םאה ,ררבל

 תרצנב יזוחמה טפשמה תיבב טועימה תעד הקספש יפכ ,ד"היב תשיגל .ןודנה השוריה וצ תשקבב

 שיאו שיא"כ םג "החפשמ ייח םייחה השיאו שיא" חנומה תא שרפל ןיא30/5423 )תרצנ(א"ע קיתב

 תתל איה55 ףיעס לש תיביטקייבוסה תילכתה יכ הלוע תיתקיקחה הירוטסיההמ ."החפשמ ייח םייחה

 ,ינשה םע דחאהןתחתהלמ םיענמנ םינוש םיקומינ וא םילוקיש תאפמש ,הנוש ןימ ינב ,גוז-ינבל הנעמ

 ותואבש דבלבו ,םהלש ישיאה דמעמה יניד יפ-לע ןיאושינה תירבב אובל לאיצנטופ םהל שי ןיידע ךא

-דחו הרורב איה קוחל55 ףיעס תארוה לש הנושל .רחא גוז-ןב םע ןיאושינ רשקב םייוצמ םה ןיא ןמזה

 שיאל תסחייתמה תיביטקייבוסה תילכתה דבלמ תרחא תילכת לכ הכותל אורקל ןתינ אלו ,תיעמשמ

 תתל ןירוח ןב וניא טפשמה-תיבו קקוחמל הרוסמ התועמשמו קוחל55 ףיעס תארוה תא תונשל .השיאו

.הב בותכה תא רתוסה שוריפ הל

ןידקספ

 ןלהל(ינולפ חונמה ןובזיע לע השורי וצ ןתמל השקבל תודגנתה ונינפב

.)חונמה–

 אלל ,קוור אוהשכ )0102.21.5( א"עשת ולסכ ט"כ םויב רטפנ חונמה

 ןתמל השקב ונינפב השיגה רשא ,הנמלאה ומא תא וירחא ריתוהו ,םידלי

.)תשקבמה– ןלהל( חונמה ןובזע לע השורי וצ

– ןלהל( השוריה וצ ןתמל תודגנתהינומלא רמ שיגה1102/10/82 םויב

 יניינעל טפשמה תיבל תודגנתהב ןוידה תא ריבעהל שקיבו ,)דגנתמה

.החפשמ

 תויורכה רתאב םינש עשתכ ינפל וריכה חונמהו אוה ,דגנתמה תנעטל

 ורבע םה ,םינש שמח ךשמב יטנמור רשק ולהינש רחאל .טנרטניאב

 לכל גוזכ ויח םה .יצחו םייתנשכ ךשמב הרוכש הרידב וידחי ררוגתהל

 רחא דויצו טוהיר דחיב ושכר ,ףתושמ תיב קשמ ומייק ,ןיינעו רבד

.ל"וחבו ץראב תושפוחב דחי וליבו תיבל

 ש"ע המושרה הרידב ררוגתהל גוזה ינב ורבע הנש יצחכ ינפל ,וירבדל

 הדמע ,הרוכש הרידב דגנתמהו חונמה וררוגתה הבש הפוקתה ךשמב .חונמה
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 לש תורידל הבר הברקב תאצמנ הרידהש הדבועה רואל ,הקיר חונמה תריד

 רומשל ופידעה דגנתמהו חונמהש ךותמו ,חונמה לש םיבורק החפשמ ינב

.םהמ קחרמב ררוגתהלו םתויטרפ לע

55 ףיעסב םייונמה םיאנתה לכ ובו חונמב םימייקתמ ,דגנתמה תנעטל

 םיעודי"כ גוז ינבב ריכהל ןתינ םהיפל ,5691-ה"כשתה ,השוריהקוחל

 'נ רצנש88/417 א"ע–ל הנפמ דגנתמה .השוריה קוח ןינעל "רוביצב

.)ובנ רגאמ( שזופ 'נ ואלב89/7171א"ע לא ןכו )ובנ רגאמ(ןילביר

 )תרצנ(א"ע לא דגנתמה הנפמ ,ןימ ותוא ינב "רוביצב םיעודי"ל רשאב

 )ובנ רגאמ( 'חאו הלשממל ש"מעויה 'נ ל"ז ר.ש חונמה תשורי30/5423

.)Law data  יטפשמ רגאמ(]ובנבםסרופ[90/0696ש"מת לא ןכו

 וצ ןתיל ותוכמסב ןיא יכ עבקי ןידה תיבש ,דגנתמה שקבמ ,ולא רואל

 תיבל תודגנתהב ןוידה תא ריבעהל אוה שקבמ ןכו ,חונמה ןיינעב השורי

 .החפשמ יניינעל טפשמה

 החפשמ יניינעל טפשמה תיבל תודגנתהב ןוידה תרבעהל השקבל הבוגתב

 ןב היה חונמה רשא08 תבכ הנמלא השא איה יכ ,תשקבמה כ"ב י"ע ןעטנ

 ,התנעטל .המלוע לכ הוויהו תותובעב הרושק התייה וילא ,הרובע דיחי

 עודיה"  וניאו חונמה לש "שרוי" וניא אוהש בטיה עדוי דגנתמה

 לש הבג לע הזבנו רעוכמ ףסכ עצבמ עבונ וקבאמ לכו ,ולש "רוביצב

.םילד םיילכלכ םיעצמא תלעבו ,הדדוב ,הבואכ ,תרגובמ השיא

 השקבלו תודגנתהל הפרוצש הקיספה לכש ,ןייצמו ףיסומ תשקבמה כ"ב

 לש רוביצב עודיה וניא דגנתמהו רחאמ ,תיטנוולר הניא ןוידה תרבעהל

 ול ריתה רשא ,חונמה לש ויבהאממ דחא רתויה לכל הוויה אלא ,חונמה

 לכב .אל ותו אה- ותריטפל רבוע הרצק הפוקתל חונמה תיבב ררוגתהל

 טפשמה תיבל ןוידה תרבעה ןיינעב הטלחהה תא הריתוה תשקבמה ,ןפוא

.ןידה תיב לש ותעד לוקישל

 יאב תא ונעמשו ,)1102/20/02( א"עשתה 'א רדא ז"ט םויב ןויד ונמייק

.םידדצה חכ

 השקבהו תודגנתהה תא ףסה לע תוחדל שי יכ ונל הארנ ,ןויעה רחאל

 ךרוצ ונל ןיא ,ךכ םשל .החפשמ ינינעל טפשמה תיבל ןוידה תרבעהל

 חונמה ומייקש םיסחיה תכרעמ התיה המ ,תיתדבועה הלאשל שרדיהל

 י"ע ןעטנה יפ לע יכ ךכב ונל יד .חונמה תריטפל םדוק דגנתמהו

 ןיא יכ הנקסמל עיגנש תנמ לע ,ןימ ותואמ גוז ינבב רבודמ דגנתמה
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 תיב תא ךימסהל תנמ לע ונל השורד ותמכסה רשא "רבדב עגונ"ב  רבודמ

.השוריהקוחל551 ףיעס יפל השורי וצ ןתמל השקבב ןודל ןידה

–השוריהקוחל55 ףיעס יפ לע

האווצ ןיעמ"

 ךא ףתושמתיב-קשמב החפשמ-ייח םייחה השאו שיא.55
 דחא ףא ותומ תעשבו םהמ דחא תמו ,הזל הז םיאושנ םניא
 םייחב ראשנה תא םיאור ,רחא םדאל יושנ היה אל םהמ
 לבקמ היה םייחב ראשנהש המ ול הוויצ שירומה וליאכ
 ןיאשכ אוהו ,הזל הז םיאושנ ויה וליא ןיד יפ לע השוריב
 ריאשהש האווצב ,תעמתשמ וא תשרופמ ,תרחא הארוה
".שירומה

 השורי וצ ןתמל תודגנתה תשגומ רשאכ ,ןוילעה טפשמה תיב תקיספ יפ לע

 לש "רוביצב העודי" הניה תדגנתמה יכ הנעטב ,ינברה ןידה תיבב

 ןכא םא תיתדבועה הלאשב ןודל ךמסומ ינברה ןידה תיב ןיא ,חונמה

 אל דוע לכ ,ל"נה55 ףיעסב םייונמה םיאנתה תדגנתמב םימייקתמ

ץ"גב( וז הלאשב ןודי ומצע ינברה ןידה תיביכ תדגנתמה המיכסה

 )1(זנםילשורי לודגה ינברה ןידה-תיב 'נ ינורג ןח תב20/2214

735(.

 .תיטפשמה הלאשב אלא ,תיתדבועה הלאשב םיקסוע ונניא ,ןנד הרקמב

 .ןימ ותואמ גוז ינב לע ףא לח ל"נה55 ףיעס םאה ,איה הלאשה

 וניה ונינפבש דגנתמה םא ,ררבל ידכ דעונ וז תיטפשמ הלאשב ונקוסיע

 ןויד ךרוצל השורד ןידה תיב תוכמסל ותמכסהש "רבדב עגונ" רדגב

 ןידה-תיב 'נ תינולפ70/8195ץ"גב :ואר( ונינפבש השוריה וצ תשקבב

 א"ע ;51 הקסיפ ,]ובנבםסרופ[ ,)םייטפשמ םירגאמב םסרופ(לודגה ינברה

 'נרוצימע25/392ץ"גב ;9021 ,5021ט ד"פ ,הדרב 'נ היטע45/124

דוד65/861ץ"גב ;89זד"פ ,'חאוא"תיזוחמש"מיבפ"לצוההר"וי

.)571 ,איד"פ 'חאוץיבר .ל .אברה 'נפ"לרח

30/5423 )תרצנ(א"ע קיתב תרצנב יזוחמה טפשמה תיבב בורה תעד םנמוא

 השיאו שיא" חנומה תא שרפל ןתינ יכ ,התייה דגנתמה כ"ב י"ע רכזואש

 הניא וז העד ."החפשמ ייח םייחה שיאו שיא"כ םג "החפשמ ייח םייחה

 .ונילע תלבוקמ

 ןידה קספב טועימה תעד לש תטרופמה תיטפשמה הדמעה תא םיצמאמ ונא

 ,דוד ןב 'מ טפושה ,תרצנב יזוחמה טפשמה תיב אישנ י"ע הבתכנש ,ל"נה
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 .לבקתהל הלוכי הניא בורה תעד לש תונשרפה יכ ,בטיה ראב ,ריבסה רשא

 תילכתה יכ הלוע תיתקיקחה הירוטסיההמ יכ םירובס ונא םג

 ,הנוש ןימ ינב ,גוז-ינבל הנעמ תתל איה55 ףיעס לש תיביטקייבוסה

 ךא ,ינשה םע דחאה ןתחתהלמ םיענמנ םינוש םיקומינ וא םילוקיש תאפמש

 דמעמה יניד יפ-לע ןיאושינה תירבב אובל לאיצנטופ םהל שי ןיידע

 םע ןיאושינ רשקב םייוצמ םה ןיא ןמזה ותואבש דבלבו ,םהלש ישיאה

.רחא גוז-ןב

-דחו הרורב איה קוחל55 ףיעס תארוה לש הנושל יכ ,ונא םימיכסמ

 תילכתה דבלמ תרחא תילכת לכ הכותל אורקל ןתינ אלו ,תיעמשמ

 תא תלבוס הניא קוחה ןושל .השיאו שיאל תסחייתמה תיביטקייבוסה

 תוכמסה ."השאו השא"ב םג וא "שיאו שיא"ב םג הניינע ויפלש שוריפה

 טפשמה-תיבו קקוחמל הרוסמ התועמשמו קוחל55 ףיעס תארוה תא תונשל

.הב בותכה תא רתוסה שוריפ הל תתל ןירוח ןב וניא

 ראבב החפשמ יניינעל טפשמה תיב טפוש ,רלשיט היעשי טפושה לש וירבדכ

:עבש

 אלו )ןישח .מ טפושה לש ונושלכ( םימעפ עבש ךפהתא..."
 לש תינושלה תונשרפה תא "חותמל" ןתינ הז דציכ ,ןיבא
 גוז ינבל םגהנווכהש תונשרפה רבעל "השיאו שיא" יוטיבה
.ןימ ותוא ינב

 שיא" יוטיבה לש תימיטיגל תונשרפש ,איה יתעד ...
 תונשרפ לכ .הבקנו רכז :תחא הנקסמ קר תרשפאמ "השיאו
 לש הרטמ תרשל האב איה םא םג ,תצלואמ יניעב תיארנ תרחא
 )ש"ב(עת( ".תיתרבח תוחיתפו תוילרביל לש םיכרע םודיק
)ובנב םסרופ ;תינולפ 'נינולפ80/0231

 תיבל קיתה תרבעהל השקבהו השוריה וצ ןתמל תודגנתהה ,רומאה רואל

.תאזב םיחדנ ,החפשמ יניינעל טפשמה

 תנמ לע ,םוי03-ל בכועי השורי יניינעל וצ ןתמל השקבב ןוידה ךשמה

 רוערע שגויו היה .לודגה ןידה תיבל רוערע שיגהל דגנתמל רשפאל

.רוערעב ןיד קספ ןתמל דע ןוידה בכועי ,רומאכ

א"עשתה ב רדאב 'י םויב ןתינ
)1102/30/61(

ןייד- ןהאק ריאמ ברהןייד- רכיילב לאכימ ברהד"בא- וזמג לאומש קחצי ברה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201320/08
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%201320/08
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