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קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

60/8898ץ"גב

60/6709ץ"גב

60/9809ץ"גב

60/4719ץ"גב

שיניב 'ד האישנה דובכ:ינפב
ןילביר 'א האישנל הנשמה דובכ
הי'צקורפ 'א תטפושה דובכ

בהז ישמ הדוהי:60/8898 ץ"גבב רתועה

גרבצלוה םירפא:60/6709 ץ"גבב רתועה

לזרמ ךורב.60/9809:1 ץ"גבב םירתועה
ריבג ןב רמתיא .2

קוק ןהכה החמש ברה:60/4719 ץ"גבב רתועה

דגנ

םילשורי זוחמ דקפמ- וקנרפ ןליא .60/8898:1 ץ"גבב םיבישמה
לארשי תרטשמ .2

םילשורי זוחמ דקפמ- וקנרפ ןליא .60/6709:1 ץ"גבב םיבישמה
לארשי תרטשמ .2
תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה .3
לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה .4

םילשורי זוחמ דקפמ- וקנרפ ןליא .60/9809:1 ץ"גבב םיבישמה
לארשי תרטשמ .2
םילשורי תייריע .3
םילשורי תייריע שאר .4
תונלבוסו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה .5

םילשורי זוחמ דקפמ- וקנרפ ןליא .60/4719:1 ץ"גבב םיבישמה
הלשממל יטפשמה ץעויה .2

 םירתועכ ףרטצהל םישקבמ
:60/6709 ץ"גבב

סיאול רחש .1
 ישי ילא .2
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יאנת לע וצ ןתמל תוריתע

)6002.11.80(ז"סשתה ןושחב ז"י:הבישיה ךיראת

יזנכשא יליג ד"וע ;םייהסוש רורד ד"וע:60/8898 ץ"גבב רתועה םשב

ןמרקב ןורוד ד"וע ;לטפש םרוי ד"וע:60/6709 ץ"גבב רתועה םשב

םמצעב:60/9809 ץ"גבב םירתועה םשב

רגרבצרו ילתפנ ד"וע:60/4719 ץ"גבב רתועה םשב

 ץ"גבב2-1 םיבישמה םשב
 ,60/6709 ץ"גבב ,60/8898
 ץ"גבבו60/9809 ץ"גבב
60/4719:

רגניטא ןרע ד"וע

 ץ"גבב3 הבישמה םשב
 ץ"גבב5 הבישמהו60/6709
 ריקי ןד ד"וע ;ענרב דעלג ד"וע:60/9809

4-ו3 םיבישמה םשב
 ץישפיל םירמ ד"וע ;ויליבח יסוי ד"וע:60/9809 ץ"גבב

4 הבישמה םשב
:60/6709 ץ"גבב

 ףרטצהל1 שקבמה םשב
:60/6709 ץ"גבב רתועכ

ענרב דעלג ד"וע ;ריקי ןד ד"וע

שקנ יזוע ד"וע

 כ"ב- וקנרפ ןליא רמ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב60/9809 צגב :)42-70-8002( תונעטב הבוגתל
 רגניטא ןרע :ד"וערגניטא ןרע ד"וע

 ענרב דעלג ד"וע כ"ב- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה60/9809 צגשב :)42-70-8002( תונעטב השקבל
 ענרב דעלג :ד"וע שיניב .ד :םיטפושוקנרפ ןליא בצינ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ

 :םיטפושםילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא 'נ בהז ישמ הדוהי60/8898 ץגב :)90-11-6002( ןוילעב ןיד-קספל
 ,ןמרקב ןורוד ,לטפש םרוי ,רגניטא ןרע , ,רורד םייהסוש :ד"וע הי'צקורפ הליא ,ןילביר רזעילא ,שיניב תירוד
 ץישפיל 'מ ,ויליבח יסוי ,ריקי ןד ,ענרב דעלג
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 ד"וע כ"ב- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה 'נ לזרמ ךורב80/7135 ץגב :)10-20-9002( תונעטב הבוגתל
 תניע ,רוא ןב-ןיילש תינוי :ד"וע רצלמ ,ןארבו'ג ,הי'צקורפ :םיטפושץיברוה תניע ד"וע ,רוא ןב-ןיילש תינוי

ץיברוה

 יסוי :ד"ועויליבח יסוי ד"וע כ"ב- םילשורי תייריע 'נ לזרמ ךורב80/7135 ץגב :)32-70-8002( תונעטב העדוהל
 ויליבח

וקנרפ ןורהא רמ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב80/7135ץגב :)12-70-8002( ןוילעב ןיד-קספל
-ןב ןיילש תינוי ,לט ןב ןד ,ןמקסירב הנד ,רגרבצרו ילתפנ :ד"וע רצלמ 'ח ,ןארבו'ג 'ס ,הי'צקורפ 'א :םיטפוש
 ץיבורוה תניע ,רוא

 :קיתה אשונ

.הוואגה דעצמ לש ומויק לוטיבב הריתעה לש הניינע ,הרטשמ

:ויצר-ינימ

הכולהתהו הנגפהה שפוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

יוטיבה שפוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

הרטשמה לש זוחמ דקפמ– תעד-לוקיש– ילהנימ טפשמ *

 דעצמ תא ךורעל "חותפה תיבה" תשקב תא רשאלמ ענמיהל לארשי תרטשמל תורוהל תוריתעה לש ןניינע

 ןיב םכוס ,דעצמל ןנכותמה דעומה ינפל םוי .ויתושגרו רוביצה ןוחטב לע הנגה םשל ,םילשוריב הוואגה

 יפוא אשיי עוריאה רשאכ ,תמצמוצמ תנוכתמב הוואג עוריא ריעב םייקתי יכ "חותפ תיבה" יגיצנלהרטשמה

.תוריתעה וחדנ ךכיפל .הז עוריא חטבאל םירטוש תוצקהל לכות יכ הרטשמהתכרעהב בשחתהבו עונצ

 .הייחדלםיקומינה ןלהל

.

:קמינ ,)הי'צקורפ תטפושהו ןילביר האישנל הנשמה תמכסהבו ,שינייב האישנה יפמ( ,ץ"גב

 יוטיבה שפוח .לארשיב םדאה לש תויזכרמה דוסיה תויוכזמ םה ןיגפהלו סנכתהל תוכזהו יוטיבהשפוח

 .תוממוקמ תויהל תויושעש תועד לע רקיעב אלא ,תודוהאו תולבוקמ תועד לע קר אל ןגהל ודעונ הנגפההו

 לש יכרע טופישו תינכת הניחב בייחמ וניא ללככש ןפואב יוטיבה שפוח לש תוערתשהה ףקיהבחרוה ךכב

 םהילעש שיו תטלחומ הניא הנגפההו יוטיבה שפוחלע הנגהה תדימ ,רומאה ףא לע .הנגהל יוארה יוטיבה

 .םירחתמ םיסרטניאו תויוכז ינפמ תגסל

 לש ומויק חכונ רוביצה ןוחטיבל הנכסה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב תינורקעה ןוזיאה תחסונ ןיינעל

 ענמי ןיוע להק ובש םירבד בצמ רשפאל ןיא ויפל לוקיש דמוע ,דחמ יכ קספנ ,ונניינעבכ ,ןיוע להק

 ןוזיאה .ןכוסמ תויהל לולע ןיועה להקהש ךכב בשחתהל שי ,ךדיאמ .ןיגפהל םתוכז תא שממל םיניגפממ

 רדסהורוביצה ןוחטב לע רומשל זוחמה דקפמ תוכמסב תורושקה ,תומר יתשב השעייש ךירצ םילוקישה ןיב

 עבונה ןוכיסה ,הרטשמה תולועפ ףרח םא ;הנגפהה םויקל הערפה תעינמל הרטשמה תלועפ :ירוביצה

 יאדוול בורק ששח םייקתהב ףא ."הבורקה תואדווה" ןחבמ יפל עצבתי ןוזיאה ,דמוע וניעב ןיועה להקהמ

http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/08005317-c-kt.doc
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 איה הנגפההו יוטיבה שפוחב ותעיגפש ליבגמ יעצמאב טוקנל הרטשמה לע ,רוביצה ןוחטיבב העיגפל

.ותוריחו םדאה דובכ :דוסיקוחל8 'סבש הלבגהה תקספ יאנת תא תמאות וז ןוזיא תחסונ.רתויב התוחפה

 יוטיבה שפוח שומימ תא הרשפאש תמצמוצמ תנוכתמבם-יב הוואגה עוריא םויק תא ריתה זוחמה דקפמ

 תמאות וז הדמע .ךדיאמ ןיוע להק דצמ תומילאל העינכ אלב רוביצה םולשלע הרימשה תאו ,דחמ הנגפההו

 יעצמאכ אלא ןיוע להק לשב תוסנכתה וא הנגפה םויק לע רוסאל ןיא ןהיפל תוינורקעה הדימה-תומא תא

 םיעצמאה לכב הטקנ הרטשמהיכ הארנ ,תוביסנב ;תוריבסה םחתמ רדגב היוצמ ףא הטלחהה .ןורחא

 .רוביצה ןוחטב תא תיברמ הדימב חיטבהלו םייופצה םינוכיסה תא ןיטקהלמ"ע התושרל ודמעש םיריבסה

 לולכמ ןיב ןוזיאה יכ קספנרבכ ,םייתד תושגר לע הנגהה לומ לא ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיינעל

 ןתינ הל רבעמ קרש ,תושגרב העיגפ לש "תלוביס תמר" לש המויקב ריכהל שי יכ הנקסמל ליבומ םילוקישה

 ,יוטיבה שפוחל רשא .ןיינעל ןיינעמ תונתשהל היושע וז "תלוביס תמר" .םדאה תויוכז תלבגה קידצהל

 קר .רתויב הובג תושגרב העיגפ בקע יוטיב שפוח תלבגה קידצמה תלובסה ףר יכ קספנ הפיסאהו הנגפהה

 קידצת,תדה תושגרב העיגפ ןהבו ,רוביצה תושגרב השקו תיניצר ,הקומע העיגפל יאדוול הבורק הנכס

 .יוטיבה שפוחתלבגה

 הנכ העיגפ ןנכותש דעצמה םויקב רצוויהל התיה הלולע ,םידרח םיגוח לש םתפקשה תדוקנמ יכ חינהל ןתינ

 התמצועו התוהמ יפלש תושגרב העיגפ המייקתנ םאה איה הלאשה .יד ןיא ךכב ךא .םייתדהםהיתושגרב

 וניא וז הלאשל הנעמה .יתרבח םזילרולפ לעתססובמה היטרקומדב הנגפההו יוטיבה שפוח תלילש הקידצמ

 ,עוריאה לש תיפוסה ותנוכתמב בשחתהב .קוח ערופ ףוספסא לש תויוערפתהה תמצוע יפל עבקהל לוכי

 ףס תא הרבע אל םייתדה תושגרב העיגפה יכ הנקסמה תשקבתמ ,תאשל דעונ אוהש יפואבו ומוקימב

.תיטפשמה ונתטישב הנגפההו יוטיבה שפוח לש ותגסה ךרוצל שרדנה הובגה תלוביסה

 םילס :םיטפושםילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא 'נ בהז ישמ הדוהי60/8898 ץגב :)6002-11-20( ןוילעב הטלחהל
 הנידמה תוטילקרפ ,רורד םייהסוש :ד"וע ,ןארבו'ג

 תירוד :םיטפושםילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא 'נ בהז ישמ הדוהי60/8898 ץגב :)6002-11-70( ןוילעב הטלחהל
 רגניטא ןרע ,1-2 ,הנידמה תוטילקרפ ,רורד םייהסוש :ד"וע ,שיניב

 :םיטפושםילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא 'נ בהז ישמ הדוהי60/8898 ץגב :)6002-11-90( ןוילעב ןיד-קספל
 ,ןמרקב ןורוד ,לטפש םרוי ,רגניטא ןרע , ,רורד םייהסוש :ד"וע ,הי'צקורפ הליא ,ןילביר רזעילא ,שיניב תירוד
 ץישפיל 'מ ,ויליבח יסוי ,ריקי ןד ,ענרב דעלג

וקנרפ ןורהא רמ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב80/7135 ץגב :)8002-70-12( ןוילעב ןיד-קספל
-ןב ןיילש תינוי ,לט ןב ןד ,ןמקסירב הנד ,רגרבצרו ילתפנ :ד"וע ,רצלמ 'ח ,ןארבו'ג 'ס ,הי'צקורפ 'א :םיטפוש
 ץיבורוה תניע ,רוא

 :ד"ועויליבח יסוי ד"וע כ"ב- םילשורי תייריע 'נ לזרמ ךורב80/7135 ץגב :)8002-70-32( תונעט יבתכב העדוהל
 ויליבח יסוי

- וקנרפ ןליא רמ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב60/9809 צגב :)8002-70-42( תונעט יבתכב הבוגתל
 רגניטא ןרע :ד"וערגניטא ןרע ד"וע כ"ב

 דעלג ד"וע כ"ב- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה60/9809 צגשב :)8002-70-42( תונעט יבתכב השקבל
 ענרב דעלג :ד"וע ,שיניב .ד :םיטפושוקנרפ ןליא בצינ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ ענרב

- תונלבוסלו הוואגל םילשוריב חותפה תיבה 'נ לזרמ ךורב80/7135 ץגב :)9002-20-10( תונעט יבתכב הבוגתל
 ןב-ןיילש תינוי :ד"וע ,רצלמ ,ןארבו'ג ,הי'צקורפ :םיטפושץיברוה תניע ד"וע ,רוא ןב-ןיילש תינוי ד"וע כ"ב
 ץיברוה תניע ,רוא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/06089880-h01-et.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/06089880-n04-et.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/06089880-n06-e.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/08053170-r06.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/08005317-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/06009089-a-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/06009089-a-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/06009089-b-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/06009089-b-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/08005317-c-kt.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/kitvey/08005317-c-kt.doc
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 הנד :םיטפושםילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא 'נ רקיפ לדגמ ברמ60/8898 ץגב :)2102-20-41(ןוילעב הטלחהל
 ענרב דעלג :ד"וע ,חקל ןהכ

)םיקומינ(ןיד-קספ

:שיניב 'ד האישנה

 תרטשמל תורוהל הז טפשמ-תיב שקבתה ןתרגסמב תוירוביצ תוריתע עברא ונינפב

 םילשוריב הוואגה דעצמ תא ךורעל "חותפה תיבה" תשקב תא רשאלמ ענמיהל לארשי

 הנידמה חוכ-אב שיגהש תנכדעמ העדוהב .ויתושגרו רוביצה ןוחטיב לע הנגה םשל תאזו

 יבחרב תינוחטיבה תוננוכה תמר תאלעה חכונ יכ ןיוצ ,דעצמל ןנכותמה דעומה ינפל םוי

 ,יפילח הוואג עוריא ריעב םייקתי יכ "חותפ תיבה" יגיצנל לארשי תרטשמ ןיב םכוס ,ץראה

 יכ ונקספ םויה ותואב דוע .הליחתכלמ השקבתהש וזל סחיב תלבגומו תמצמוצמ תנוכתמב

 ותנוכתמב עוריאה םויק תא רשאל זוחמה דקפמ תטלחה דגנכ תוריתעה תא םיחוד ונא

.וניקומינ ,אופא ,ןלהל .דרפנב ונתניי ונניד-קספל םיקומינה יכ ונפסוה .תמצמוצמה

 םיניינעה תולשלתשהו תודבועה ירקיע

 ותואב .60/8437 ץ"גבב הז טפשמ-תיב ינפב םייקתהש ןוידב ץוענ תוריתעל עקרה.1

 תרטשמ דגנכ לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאהו םילשוריב "חותפה תיבה" ורתע ,ןיינע

 הליהקה ירבח לש הוואגה דעצמ תא םייקל םהל ןתנייש ידכ ,םילשורי תייריעו לארשי

 םעפה וז התיה אל יכ ןיוצי .6002 רבמטפס שדוח ךלהמב םילשורי תובוחרב תיבסל-ומוהה

 ידעצמ ומייקתה2002 זאמ יכו ,רומאכ דעצמ לש ומויק םזי "חותפה תיבה"ש הנושארה

 רשאל הבריס הרטשמה .לארשי תרטשמ רושיאב םינוש םיפקיהב םילשוריב םיימוקמ הוואג

 שדוחל ףפוחב הלח םיידוהיה ירשת יגח תפוקתש ןוויכ ,רבמטפס שדוחב דעצמה םויק תא

 היה אל ,הלא תוביסנב .תובר רוטיש תומישמ לארשי תרטשמ לע ליטהש ןפואב ,ןאדמרה

 ,שקבתנש דעומב דעצמה תחטבאל ושרדנש תוחוכה תא תוצקהל הרטשמה לש התלוכיב

 ללכ לע ריעב תידרחה הליהקה :םינוש םימרוג ברקב ררוע אוהש הזעה תודגנתהה חכונ

.ינוציק ןימי ימרוגו םירצונו םימלסומ םימרוג ,הימרז

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/06089880-f12.doc
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207348/06
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 לארשי תרטשמו םירתועה ועידוה ,60.9.81 םויב הז טפשמ-תיבב םייקתהש ןוידב

 דעצמ תא םייקל היהי ןתינ יכו ,החדיי עוריאה דעומ היפל תינורקע המכסהל ועיגה יכ

 הדעצ םייקתהל התיה הרומא ,םכסהה יפ-לע .60.11.01 'ו םויב םילשוריב הוואגה

 רשאל היהי ןתינ יכ ןיוצ םכסהב .םילשוריב ןומעפה ןגב הפוסו תואמצעה ןגב התליחתש

 עצבתתש ,םילשורי זוחמ דקפמ ידי-לע תינכדע בצמ תכרעהל ףופכב דעצמה לש ומויק תא

 םייקתי םא אלא" עוריאה תכירעל ןוישיר קיפנת הרטשמה יכ עבקנ דוע .עוריאל ךומסב

 ךורכ היהי ,הכולהתהו יוטיבה שפוח ,ןיגפהל תוכזה לש ןשומימ יכ יאדוול בורקה ששח

 יכ הז טפשמ-תיב קספ ,וז המכסהב בשחתהב ."םימד תוכיפשבו שממ לש תושפנ תנכסב

.)רנילרבו רואנ תוטפושהו שיניב האישנה( רתייתה הריתעב ןוידה

 עברא הז טפשמ-תיבל ושגוה ,דעצמה םויקל ןנכותמה דעומה ינפל םימי רפסמ.2

 תורוהל טפשמה-תיב שקבתה הלא תוריתעב .דחואמב ונודינ רשא ונינפבש תוריתעה

 תוריתעב ןויע .םילשוריב הוואגה דעצמ לש ותכירע תא רשאלמ ענמיהל לארשי תרטשמל

 םתנעט .יללכ ירוביצ סרטניא םשב אלא ,יטרפ סרטניא םשב ואב אל םירתועה יכ דמלמ

 ןהילע תוירקיע תונעט יתש לע התתשוה ריעב הוואגה דעצמ לש ומויק תא רשאל ןיא היפל

 תומילאל יאדוול בורק ששח םייק יכ ןעטנ ,תישאר :םירבדה ךשמהב טוריפ רתיב דומענ

 לע ,רתיה ןיב ,התלעוה וז הנעט .דעצמה םויק לע רוסאל קידצמה ןפואב ,םדא ייח ןכסתש

 תפירשו םינבא ייודי ,םירטוש תפיקת ,םישיבכ תמיסח תוברל ,םימילא האחמ ישעמ עקר

 ידוהיה היפוא תא דגונ דעצמה םויק יכ ןעטנ ,תינש .ריעב תוידרחה תונוכשב הפשא יחפ

 ןפואב ,ריעה יבשותמ םיבר לש םייתדה םהיתושגרב עגופ םוקמ לכמו םילשורי לש

 .תרחא ריעל דעצמה םוקמ תקתעה תא קידצמה

 זוחמ דקפמ םייק ,דעצמה תכירעל ןנכותש דעומה ברקתהבו תוריתעה תשגה רחאל

 לע ססבתהב .לארשי תרטשמב לבקתהש עדימה דוסי-לע תינכדע בצמ תכרעה םילשורי

 תיבה" יגיצנ םע ותעשב םכוס וילע הוותמב דעצמה רושיא יכ זוחמה דקפמ רבס ,הז עדימ

 תורבתסה תמרב ישממ ןוכיס" םיקי )םילשוריב ןומעפה ןגל תואמצעה ןגמ הדעצ( "חותפה

 לע ססבתהב הנתינ וז הכרעה ."הוואגה דעצמ ךלהמב םדא ייחב העיגפל ההובג

 ינוציק ןימי ימרוגו םידרח םימרוג יכ הלע םהמ חור יכלהו יניעידומ רמוח ,תויואטבתה

 תוברל ,"ריחמ לכב" וענומל םינווכתמו םילשוריב הוואגה דעצמ לש ומויק תא םיללוש
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 סויג תלוכי לע דמלמה ,םילשורי זוחמב רבעה ןויסינ לע ססבתהב ;המילא תודגנתה ידי-לע

 יכ הדבועה חכונ ןכו ;רדס תורפהב תוולמה ףקיה-תובחר תואחמל םידרח יפלא-תואמ לש

 דעצמב םיפתתשמ רפסמ לש םתריקד םע הגרדמ התלע הוואגה דעצמ דגנכ האחמה

 דעצמב םיפתתשמה דגנכ שפנב תועיגפל םימויא לש םמויקו ,5002 תנשב םייקתהש

 תנוכתמב דעצמה תא םייקל ןתינ אל יכ זוחמה דקפמ רבס ,הלא לכב בשחתהב .ןנכותמה

 .השקבתהש

 ךכ דעצמה לולסמב יוניש לוקשל תונוכנ "חותפה תיבה" יגיצנ ועיבה ,הז עקר לע

 הנפוהש בתכמב ריהצה ףא "חותפה תיבה" .םילשוריב םואלה תיירק רוזאב םייקתיש

 ןייפאתמ וניא רשא עונצ יפוא אשי םילשוריב הוואגה דעצמ יכ הלשממל יטפשמה ץעויל

 הלשממל יטפשמה ץעויה החנה ,ךכב בשחתהב .הסירתמ תוגהנתה אללו תנצחומ תוינימב

 הניחב רחאל תאזו ,בורק דעומב ריעב הוואגה דעצמ םויק תא רשאל לארשי תרטשמ תא

 ."חותפה תיבה" םע םואיתב דעצמה לולסמל רשאב הריבס תיפולח העצה לש שוביגו

 ד"וע ,הנידמה חוכ-אב .הז טפשמ-תיב ינפב תוריתעב ןויד םייקתה60.11.6 םויב.3

 יבגל םיעגמ םילהנמ "חותפה תיבה" יגיצנו םילשורי זוחמ דקפמ יכ עידוה ,רגניטא 'ע

 יבגל הטלחה תלבק םע יכו ,הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנהל םאתהב דעצמה תנוכתמ

 ,הלא תוביסנב .טפשמה-תיבל העדוה ךכ לע רסמית ,ומוקימו ופקיה ,עוריאה תנוכתמ

 שי יכו דעצמה תכירע דגנכ תוריתעה רוריבל םיאנתה ולשב םרט יכ ןוידה םויסב ונעבק

 הנידמה תעדוה תלבק םע יכ ונעבק דוע .הנידמה חוכ-אב לש תנכדעמה ותעדוהל ןיתמהל

 .םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ בצייתי ןוידל יכו ,תוריתעב ןויד םייקנ םירתועה תבוגתו

 הב המעטמ תנכדעמ העדוה הז טפשמ-תיבל לארשי תרטשמ השיגה60.11.7 םויב

 :ןמקלדכ ,רתיה ןיב ,בתכנ

 הרטשמה תא הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה תובקעב .1"
 םויקל חותפה תיבה םואיתב הריבס הביטנרטלא שבגל
 ישנא םע םיעגמ הרטשמה המייק ,םילשוריב הוואגה דעצמ
 .דעצמה םויקל תרחא הפולח תניחבו חותפה תיבה

 ,הפולח רשאל הרטשמה הטילחה ולא םיעגמ תובקעב .2
 בורקה ישיש םויב םואלה תיירק רוזאב דעצמה םייקתי היפל
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– ןיפור תמוצ– )תסנכל ךומס( ןלפק 'חר לולסמב60.11.01
.םר תעבג ןוידטציא– עדמה ןואיזומ

 םויקמ םייופצה םינוכיסה ףא-לע יכ ,איה הרטשמה תדמע .3
 ןוידב הבחרהב הרטשמה הטריפש יפכ ,םילשוריב דעצמה
 ,הרטשמה הרובס ,הלשממל יטפשמה ץעויה לצא םייקתהש
 עבונה ןוכיסהו קוחה ןוטלשב העיגפה ןיבש ןוזיאב יכ
 םיעבונה םינוכיסה ןיבל ,דחמ תומילאל הנידמה תעינכמ
 רשאל םוקמ שי ,ךדיאמ השדחה תנוכתמב דעצמה םויקמ
 תעדב ןכ לעו ,השבוגש השדחה תנוכתמב דעצמה םויק תא
 בורקה ישיש םויב דעצמה םויק תא רשאל הרטשמה
60.11.01".

 תוריתעה לש ןניינעב תפסונ הבישי ונמייק ,םיירהצה-ירחא60.11.8 םויב ,תרחמל

 םכוס הילע תנוכתמה יפ-לע דעצמה םויק דגנכ ושגוה תוריתעהש דועב יכ רהבוי .תונודנה

 דגנכ בוסנ ונינפב ןוידה ירה,)םילשוריב ןומעפה ןגל תואמצעה ןגמ הדעצ( הליחתכלמ

 .םילשוריב םואלה תיירק רוזאב דעצמ-ירק ,ןוידה תארקל השבוגש תנוכתמב דעצמה םויק

ונינפב ןוידבו םהיתונעט יבתכבםידדצה תונעט

 ותכירעל תינורקע תודגנתה םירתועה ועיבה ונינפב םהינועיטב ןהו םהיתוריתעב ןה.4

 םייזכרמ םימעט ינש וגיצה םירתועה .אהי רשא ולולסמ אהי ,םילשוריב הוואג דעצמ לש

 ריעב הוואג דעצמ ךורעל הנווכה רבדב העידיה םצע יכ ןעטנ ,תישאר:הרומאה םתדמעל

 לכ יגיצנ יכו ,טרפב םילשוריב תוידרחה תונוכשבו ללכב ץראה יבחרב תומוהמ לג הררוע

 תא התוויל ,הרבעש הנשב יכ ןעטנ דוע .דעצמה םויקל תצרחנ תודגנתה ועיבה תותדה

 .השק ןפואב םקלח ,םידעוצ רפסמ לש םתעיצפל הליבוהש תומילא דעצמה לש ומויק

 בורק ששח םיקת םילשוריב הוואגה דעצמ תכירע יכ םירתועה ונעט ,הלא לכב בשחתהב

 ,דעצמב םידעוצה רוביצ ברקב ןה- שפנבו ףוגב תועיגפל ליבותש השק תומילאל יאדוול

 ןעטנ דוע .דעצמה דגנכ וניגפיש הלא ברקב ןהו עוריאה תא םיחטבאמה םירטושה ברקב ןה

 םילשורי ריעב םירחא םירוזא ףושחת עוריאה תחטבאל םילודג הרטשמ תוחוכ תאצקה יכ

 הנכס םיקהל ידכ שי ךכב םגו ,רורט ינוגרא דצמ םיינוחטיב םינוכיסל הלוכ ץראה יבחרבו

 רדסבו םדא ייחב העיגפל םירומאה תוששחב ,םירתועה תנעטל .רוביצה ןוחטיבל תישממ

 רסאייש ךכ הנגפההו יוטיבה שפוח לש ותלבגה תא קידצמה םעט תווהל ידכ שי ירוביצה

 .ריעב הוואגה דעצמ םויק לע
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 היפואל דגונמ םילשוריב הוואגה דעצמ םויק יכ ןעטנ תוריתעה ןמ קלחב ,תינש

 ללכב ץראה יבחרב ידרח-יתדה רוביצה לש םייתדה ויתושגרב עגופו הנידמה לש ידוהיה

 קלח .םילשוריל ץוחמ לא דעצמה םוקמ תקתעה תא בייחמה ןפואב ,טרפב םילשוריבו

 דצמ ינלבוס-יטנא הסרתה השעמ הווהמ ריעב דעצמה םויק יכ ונעטו ופיסוה םירתועהמ

.8 םויב ונינפב םייקתהש ןוידב .ידרחהו יתדה רוביצה דגנכ "חותפה תיבה" ישנא 60.11

 דמע קוק ברה .וירבד תא גיצהל- קוק ןהכה החמש ברה-60/4719 ץ"גבב רתועל ונרתיה

 תושגרתהב ראיב אוה .לארשי תרוסמב ריעה תשודק לעו םילשורי לש דחוימה הדמעמ לע

 עגפת ,םשה לוליח הווהת םילשוריב הוואגה דעצמ תכירע היפל תיתדה הנומאה תא באכבו

 .ידרח-יתדה רוביצה לש ויתושגרב השק העיגפ רוציתו ,טרפב םילשוריו ץראה תשודקב

 .תורחא תותד ינב יניעב םג םילשורי לש התשודק לוליח הווהי דעצמה יכ ףיסוה קוק ברה

 יתלב הניה םילשוריב דעצמה םויק תא רשאל הטלחהה ,רגרבצרו ד"וע ,וחוכ-אב תנעטל

קוחב עובקל קקוחמה שקיב םתוא םיכרעל דוגינב תדמוע איה ןכש ינוציק ןפואב הריבס

 קוחל1 ףיעס( "תדחואמו המלש" םילשורי לש התויה רבדב ,לארשי תריבםילשורי :דוסי

 .)דוסיה

 הנידמה חוכ-אב ןייצ ,וירבד חתפב .רגניטא 'ע ד"וע ונינפב עיפוה הנידמה םעטמ.5

 תינוחטיבה תוננוכה תמר התלע הזע תעוצרב דעומ ותואב ושחרתהש םיעוריאה תובקעב יכ

 עוריא תא חטבאל הרטשמה תלוכי יבגל תינכדע בצמ תכרעה תשרדנ ךכיפלו ,ץראה יבחרב

 יבגל המילשמ העדוה שיגי ןוידה תרחמל יכ ףיסוה הנידמה חוכ-אב .ריעב הוואגה

.הרומאה בצמה תכרעה לש היתואצות

 יכ הנידמה חוכ-אב שיגדה ,ונינפב וינועיטב ןהו60.11.8 םוימ בתכב ותבוגתב ןה

 ןיועה ןומההמ אלא םידעוצהמ עבונ וניא ירוביצה רדסה תרפהו תומילא ינפמ ששחה

 תויהל הכירצ הרטשמה לש תינושארה התלועפ יכ ןעטנ ,ךכב בשחתהב .םהל דגנתמה

 ןעטנ דוע .הוואגה דעצמב םיפתתשמה דגנכ אלו ,תומילא ישעמב םימייאמה דגנכ תנווכמ

- ןורחא דעצ תויהל ךירצ דעצמה םויק לע רוסיא ,הז טפשמ-תיב לש ותקיספל םאתהב יכ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%209174/06
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/182_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/182_001.htm
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 קרו עוריאה תחטבאל הרטשמה תושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה לכ וצומש רחאל קר

-אב ןעט ,ןיינעה תוביסנב .שפנבו ףוגב תועיגפל הבורק תואדוול שממ לש תויאר םייקתהב

 ןיבש ןוזיאב" ירה ,םילשוריב דעצמה םויקמ םייופצה םינוכיסה ףא-לע יכ הנידמה חוכ

 םינוכיסה ןיבל ,דחמ תומילאל הנידמה תעינכמ עבונה ןוכיסהו קוחה ןוטלשב העיגפה

 דעצמה םויק תא רשאל םוקמ שי ,ךדיאמ השדחה תנוכתמב דעצמה םויקמ םיעבונה

 תוכז ןיבש ןוזיאב קר רבודמה ןיא יכ שיגדה הנידמה חוכ-אב ."השבוגש השדחה תנוכתמב

 לומ ,ותנעטל .ירוביצה רדסה לע הרימשה ןיבל הכולהתהו העונתה שפוחל םידעוצה

 העינכ יכ ןעט דוע .קוחה ןוטלש לש סרטניאה דמוע ירוביצה רדסה לע הרימשה תובישח

 היטרקומדה לש השפנ רופיצב העיגפ העמשמ ונינפבש הרקמה תוביסנב תומילאל

 .תילארשיה

 רקיע יכ הלע לארשי תרטשמ ידיב יוצמה עדימהמ יכ ןייצו ףיסוה הנידמה חוכ-אב

 םה יכ םמצע לע ודיעה םירתועה .ינוציקה ןימיבו ידרחה רוביצב הרוקמ דעצמל תודגנתהה

 רבדב םירתועה תונעט יכ הנידמה חוכ-אב ןעט ,ךכב בשחתהב .הלא תוצובק לע םינמנ

 תודדועמו תומילאה יובילל ןמצעב תומרות דעצמה םויק ןיגב השק תומילאל ששחה

 .םיאב םה ונממ רוביצה ברקב תוחורה תעגרה ןעמל לועפל םירתועה לע יכו ,רדס תורפה

 הנידמה חוכ-אב ןעט- ריבג ןב רמתיאו לזרמ ךורב-60/9809 ץ"גבב םירתועל עגונה לכב

 הבלמה ןפואב תרושקתה יעצמאב םיאטבתמו םילעופ םירתועה יכ60.11.8 םוימ ותבוגתב

.םייפכ ןויקינ יא לשב ףסה לע תוחדיהל םתריתע ןיד הלא תוביסנב יכו ,תומילאה שא תא

 תקתעה יכ הנידמה חוכ-אב ןייצ ,תע התואב השבוגש יפכ דעצמה תנוכתמל רשא

 תוידרח תונוכשמ הדעצה תא קיחרהל הדעונ םילשוריב םואלה תיירק רוזאל דעצמה

 ,םדא ייח ןכסתש תומילא ינפמ ששחה תא ןיטקהל תנמ-לע ,תאז .ריעב םישיגר םירוזאמו

 .ידרח-יתדה רוביצה לש ויתושגרב העיגפה ףקיה תא םצמצל ןכו

 ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ ןוידל בצייתה ,60.11.6 םוימ ונתטלחהל םאתהב

 תא רשאל ותטלחהב ותוא וחניהש םילוקישה תא ונינפב שרפ וקנרפ בצינ .וקנרפ ןליא בצינ

 רוזאמ ,תוידרחה תונוכשהמ דעצמה תקחרה ,וירבדל .םואלה תיירק רוזאב דעצמה םויק

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%209089/06
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 תא םצמצלו עוריאה תחטבא לע לקהל הרומא ,ריעב להק-ימוה םירוזאמו םילשורי זכרמ

 ןומטה ןוכיסה תא ןיטולחל עונמל ידכ ךכב היהי אל יכ ףא ,ריעב םייחה תרגשב העיגפה

 תיבה" יגיצנ- םינוש םימרוג םע םיעגמ להינ יכ ןייצו ףיסוה וקנרפ בצינ .דעצמה תכירעב

 יכ ןייצ דוע .תוחורה תעגרהל איבהל תנמ-לע- רוביצ ישנאו תידרחה הדעה יגיצנ ,"חותפה

- םירטוש יפלא ושרדיי םואלה תיירק רוזאב דעצמ לש תנוכתמב עוריאה תחטבא םשל םג

 תינוחטיבה תוננוכה תמר תאלעה חכונ ךרעיתש תינכדעה בצמה תכרעהל ףופכב ,תאז לכ

 .הנידמב

 חוכ-אבו ,ענרב ד"וע ,"חותפה תיבה" חוכ-אב לש םהיתונעט םג ועמשנ ןוידב.6

 תיבסל-ומוהה הליהקה לש התוכז לע ודמע םהינש .ריקי ד"וע ,חרזאה תויוכזל הדוגאה

 לש הקבאממ קלחכו הכולהתהו הנגפהה ,יוטיבה שפוחמ קלחכ םילשוריב דעצמ םייקל

 יפ-לע .םנושלכ ,"תירוביצ תוארנ" תגשה ידי-לע תויוכז ןויוושל תיבסל-ומוהה הליהקה

 רשק אלל ,תינימה התייטנ לשב הליהקה תפידרמ תעבונ דעצמל תודגנתהה ,הנעטה

 רשפתהל תונוכנו תושיגר הליג "חותפה תיבה" יכ ןעטנ דוע .עוריאב םידעוצה תוגהנתהל

 יפואה לע ןכו ומוקימ לע ,דעצמה םויק דעומ לע הרטשמה םע המכסה ידיל אב רשאכ

 .םדא ייחל ןוכיס עונמל הרטמב לכהו ,עוריאהאשיש עונצה

תוריתעב ןוידה רחאל תויוחתפתהה

 .הנידמה םעטמ תנכדעמ העדוה וננויעל השגוה ,ברעב60.11.9 םויב ,ןוידה תרחמל.7

 תונווכ לע תובר תוערתה הרטשמב ורבטצה ,הזע תעוצרב םיעוריאה חכונ יכ ןיוצ העדוהב

 תדחוימ תוכרעיהב לארשי תרטשמ הכרענ ,ךכ לשב .ץראהיבחרב םיעוגיפ עוציבל

 םיבר תוחוכ הלא תומישמל תוצקהל הצלאנו ,םינפה ןוחטבו ירוביצה רדסה לע הרימשל

 םע גולאיד הרטשמה המייק ,ךכ תובקעב .םילשוריב הוואגה דעצמ תחטבאל םידעוימ ויהש

 ןוידטצאב םייקתיש יפילח עוריא60.11.01 םויב םייקל םכסוהו "חותפה תיבה" ישנא

 תוחוכ לש רתוי תמצמוצמ האצקה רשפאיש רבד ,הכולהת לולכי אלו םילשוריב םר-תעבג

 .החטבא יכרצל הרטשמ

 הסחייתהו ברעב60.11.9 םויב השגוה הנידמה לש תנכדעמה התעדוה ,רומאכ

 תדמע תא שקבל ונידיב קפיס היה אל ,הלא תוביסנב .תרחמל םויב םייקתהל דעונש עוריאל
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 ."חותפה תיבה" יגיצנל לארשי תרטשמ ןיב םכסוה הילע השדחה תנוכתמל עגונב םירתועה

 ונתנ ,עוריאה םויק ןיבל הנידמה לש תנכדעמה העדוהה תשגה ןיבש םינמזה תוכימס חכונ

:ןושלה וזב ברעב60.11.9 םויב ונניד-קספ תא

 םויה תפסונ ןוכדע תעדוה ונל שיגה הנידמה חוכ-אב"
 םיעצמא תוצקהל הרטשמה ידיב שי היפל51:81 העשב
 תנוכתמב–6002.11.01 ,'ו םויל ןנכותמה עוריאה תחטבאל
 תוחוכ לש רתוי הטעומ האצקה רשפאיש ןפואב תמצמוצמ
 םר תעבג ןוידטצאב תוסנכתה לש יפולח עוריאב ,הרטשמ
 םעטמ הנתינש העדוהב בשחתהב ;הכולהת םייקל ילבמו
 םילשוריב עוריאה תא םייקל איה הנווכה יכ "חותפה תיבה"
 בשחתהב ןכו הסירתמ תוגהנתה אללו עונצ יפוא אשייש ךכ
.תוריתעה תא תוחדל ונטלחה ,לארשי תרטשמ לש הכרעהב

 תרטשמב םילשורי זוחמדקפממ עונמל ידכ ונתטלחהב ןיא
 יתועמשמ יוניש לוחי םא ותדמע תא שדחמ לוקשל לארשי
 תוכרעיה קידצי רשא ינוחטיבה בצמה בקע תוביסנב
 .תשדוחמ תינוחטיב

 ."דרפנב ונתניי ונניד קספל םיקומינה

.תוריתעה תייחדל ונואיבהש םימעטה לע דומענ ןלהל

ןויד

 ףיעסב תנגועמ תוכולהתו תופיסא תכירע לע תולבגמ ליטהל הרטשמה תוכמס.8

 יכ עבוק הז ףיעס .)הדוקפה :ןלהל(1791-א"לשתה ,]שדח חסונ[הרטשמהתדוקפל )א(48

 םיבייחמ ירוביצה רדסה וא ירוביצה ןוחטיבה םויק יכ זוחמה תרטשמ דקפמ רובס" םא

 ןגראל הצורש ימ ידי-לע בתכב השקב לש התשגה תא שורדל תוכמסה וידיב הנותנ ,"תאז

 זוחמה לע הנוממה יאשר ,הדוקפל58 ףיעס יפ-לע .םיימשה תפיכ תחת הכולהת וא הפיסא

.השקבל ברסל וא םיאנתב ןוישיר ןתיל ,שקובמכ הכולהת וא הפיסא תכירעל ןוישיר ןתיל

 תויוכמס תלעפה דגנכ הז טפשמ-תיבל תונפומה תוריתע יכ ונלגרוה הכ דע

 תוטלחה תיטופישה תרוקיבה טבש תחת ריבעהל תושקבמ ,הדוקפל58 ףיעס יפל הרטשמה

 תולבגמב הנגפה תכירעל רתיהה גויס וא ,הנגפה םויקל ןוישיר ןתיל בוריס ןניינעש

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm
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 הרטשמהש עוריא םויק עונמל ןתילכת רשאב ,ןה תונוש ונינפבש תוריתעה .םיאנתבו

 עוריא לש תירוקמה ותנוכתמ דגנכ ושגוה תוריתעה ,ליעל ןיוצש יפכ .ותכירע תא הריתה

 ונינפב םייקתהש ןוידה .םילשוריב ןומעפה ןגל דע תואמצעה ןגמ דעצמ הללכש ,הוואגה

 םואלה תיירק רוזאב דעצמ הללכו ,ןוידה תארקל השבוגש תנוכתמה לע בוסנ60.11.8 םויב

 העיגה ,הנידמב תינוחטיבה תוננוכה תמר תאלעה חכונ ,םירבד לש םפוסב .םילשוריב

 לש תמצמוצמ תנוכתמב עוריא םויק רבדב "חותפה תיבה" יגיצנ םע םוכיסל הרטשמה

 ,הלא תויוחתפתהב בשחתהב .ריעב םר-תעבג ןוידטצאב ךרעיתש ,הכולהת אלל תוסנכתה

 ,ןוידה תארקל השבוגש תנוכתמבו עוריאה לש תירוקמה ותנוכתמב ןודל ךרוצה רתייתה

 ,עוריאה לש תמצמוצמה ותנוכתמ תא רשאל הרטשמה תטלחה .ןניינעב עירכנ אל ךכיפלו

.הז טפשמ-תיב לש ותערכהל הדמעש הדיחיה איה

 הוואגה עוריא תכירע לע רוסאל ןידה ןמ יכ התיה םירתועה תנעט ,רומאכ

 לש םיסרטניאה ינפמ תגסל הנגפההו יוטיבה שפוח לע ,ןיינעה תוביסנב ןכש םילשוריב

 ןייצנ ,ןרדס יפ-לע הלא תונעטב ןודנ םרטב .ויתושגר לע הנגהו רוביצה ןוחטב לע הרימש

 רוביצה ןוחטב לע הרימש ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב ררועתמה חתמה ןיינעב יכ

 הדימה-תומא .םיקומע םימלת הז טפשמ-תיב לש ותקיספב ושרחנ רבכ ,ויתושגר לע הנגהו

 ןה ,םירומאה םיסרטניאהו תויוכזה ןיב ןוזיא םשל הקוספה הכלהב ועבקנש תוינורקעה

.ונינפבש הרקמה תוביסנב ונתערכה הנתינ רשאכ ונתוא וחנהש

ןיוע להק לשב רוביצה ןוחטב לע הנגהה לומ לא ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח

 תויזכרמה דוסיה תויוכזמ םה ןיגפהלו סנכתהל תוכזהו יוטיבה שפוח יכ קלוח ןיא.9

 ותוכזבו ולש ןוצרה-תימונוטואב ,םדאה לש וכרעב הרכההמ קלח םה .לארשיב םדאה לש

 רטשמה לש ויפוא בוציעב בושח קלח םה .ויתופקשה תאו ותוישיא תא עיבהלו חתפל

 םינגועמ םניא ןיגפהלו סנכתהלתוכזהו יוטיבה שפוחש םגה .יטרקומד רטשמכ לארשיב

 דוסי-יכרע םתויהו םרה םדמעמ רבדב קלוח ןיא ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב שרופמב

 תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ 'חאו יול38/351 ץ"גב :ואר( תיטפשמה ונתטישב

 תרוקיבל הצעומה 'נ 'חאו ירכב30/613 ץ"גב :םג וארו ;893 ,393 )2(חל ד"פ ,לארשי

-קספל01 הקסיפו רנרוד תטפושה לש הניד-קספל9 הקסיפ ,942 )1(חנ ד"פ ,'חאו םיטרס

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/184_001.htm
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 ץ"גב :הנורחאל ואר דוע ;םש תואבומה תואתכמסאהו הי'צקורפ תטפושה לש הניד

 .))םסרופ םרט( לארשי תרטשמ 'נ בורה הטמ50/7552

 םימעפ עבק הז טפשמ-תיב- הנגפההו יוטיבה שפוח לש םתשירפ ףקיהל רשא

 וא םימיענ ,םימכסומ םירבד אטבל שפוחה קר םניא הנגפההו יוטיבה שפוח יכ רבעב תובר

 דועצל םהידיב םיחרפ ירזו םידלי לש שפוחה קר וניא הכולהתה שפוח" .ןזואל םיברע

 הזיגרמ םתדיעצ םצע... רשא ,םישנא לש הדיעצה שפוח םג אלא ,ריעה לש הבוחרב

 סעכה וא הביחה תדימב הרושק הניא וז םתוכזו ,דועצל םיאכז הלאכ הלא ...סעכ תררועמו

 שפוח ,םנמאו .)114 'מעב ,ל"נה יול38/351 ץ"גבב קרב אישנה ירבד( "םיררועמ םהש

 רקיע ךכבו– םג אלא ,תודוהאו תולבוקמ תועד לע קר אל ןגהל ודעונ הנגפההו יוטיבה

-ירבד..." .תוסיעכמ וא תוממוקמ תויהל תויושעש תועד לע– יוטיבה שפוח לש ונחבמ

 אקווד .יוטיבה שפוח לש הנגהל םיקוקז םניא ללכ ,לוכיעל םילקהו ןזואל םיברעה םעונ

 תופושחש הלא ןה- באכו סעכ ,הדילס לש תושק תושוחת תוררועמה תורימא ןתוא

 רופיצ' איהש תוכז- תיסיסבה תוכזה לש הנגהה הטעמל לכמ רתוי תוקוקז ןכלו ,העיגפל

 תגלפמ-יוניש תגלפמ60/4912 ץ"גבב ןילביר טפושה לש וירבד( "היטרקומדה לש 'השפנ

 ידיל האב ךכב .)21 הקסיפ ,)םסרופ םרט(תיזכרמה הריחבה תדעו שאר תבשוי 'נ זכרמ

 שפוח לש תוערתשהה ףקיה תא הביחרמה ,הז טפשמ-תיב לש תינשרפה ותשיג יוטיב

 .הנגהל יוארה יוטיבה לש יכרע טופישו תינכות הניחב בייחמ וניא ללככש ןפואב יוטיבה

 תדימ ירה ,בחרה םתשירפףקיהו הנגפההו יוטיבה שפוח לש םתויזכרמ ףא-לע.01

 תנעט .םירחתמ םיסרטניאו תויוכז ינפמ תגסל םהילעש שיו תטלחומ הניא םהילע הנגהה

 הנכסה חכונ ,םילשוריב הוואגה עוריא לש ומויק תא רשאל ןיא יכ התיה ונינפב םירתועה

 העיבצמ וז הנעט .ררועמ אוהש הזעה תודגנתהב בשחתהב רוביצה ןוחטיבל ךכב הנומטה

 ןהב תוביסנב ,רוביצה ןוחטב לש סרטניאה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב תושגנתה לע

 קרב )זא וראותכ( טפושה לש וניד-קספב .תוכזה שומימל םידגנתמה ןמ עבונ ןוכיסה

 ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב תינורקעה ןוזיאה תחסונ הנודנל"נה יול38/351 ץ"גבב

 ויפל לוקישה דמוע ,אסיג דחמ יכ קספנ .ןיוע להק לש ומויק חכונ רוביצה ןוחטיבל הנכסה

 .ןיגפהל םתוכז תא שממל םיניגפמהמ ענמי ןיוע להק ובש םירבד בצמ רשפאל ןיא

ידיב הכולהתהו הנגפהה תוכזב שומישל חתפמ תקנעהכ הומכ ןיועה להקב תובשחתהה"

 ;404 'מעב ,םש( "תומילאל סרפו ףוספסאל וטו תתל ןיא .עונמל שי הז רבד .הל םידגנתמה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202557/05
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 ,הרובעתה לע חקפמה 'נ ךורב77/135 ץ"גבב יודנל אישנה לש וירבד :הז רשקהב ואר דוע

 ,ןכוסמ תויהל לולע ןיועה להקהש ךכב בשחתהל שי ,אסיג ךדיאמ .)561 ,061 )2(בל ד"פ

 שפוח" .יתרבחה םייחה םקרמב עוגפל ףאו שפנבו ףוגב תועיגפל םורגל הלולע ותוערפתהו

 הנידמה תא דיעציש הכולהתה שפוחל ול רוסא...םימד ץחרמל ךפהייש ול רוסא הנגפהה

.)504 'מעב ,ל"נהיול38/351 ץ"גב( "'םוהת ילא'

 ,תומר יתשב השעייש ךירצ םינושה םילוקישה ןיב ןוזיאה יכ קספנ השרפ התואב

 .ירוביצה רדסהו רוביצה ןוחטב לע רומשל זוחמה דקפמ לש ותוכמסב תורושק ןהיתש רשא

 תדוקנ .הנגפהה םויקל הערפה תעינמל הרטשמהתלועפב הניינעהנושארה ןוזיאה תמר

 .הכולהתב וא הפיסאב ףתתשהלו ומצע עיבהל דיחיה לש ותוכז הניה הז רשקהב אצומה

 הרטשמה לע ,ךכיפל .ןידכ אלש גהונ ,וז תוכז לש השומימל חוכב עירפמה וא םייאמה

 םיפתתשמה לע ןגהל ידכ ,התושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה לכב טוקנל הבוח תלטומ

 דגנ אל תנווכמ תויהל הכירצ הרטשמה לש תינושארה התלועפ" .הנגפהב וא הפיסאב

 'מעב ,םש( "םדגנ תומילא ישעמב םימייאמה דגנ אלא ,הנגפהב וא הכולהתב םיפתתשמה

 רשפאל תנמ-לע םהב טוקנל הרטשמה לעש םיעצמאה לש םתוריבס תעיבקב יכ עבקנ .)604

 תושרל םידמועה תוחוכב ,רתיה ןיב ,בשחתהלשי הנגפההו יוטיבה שפוח שומימ תא

 בשחתהל שי דוע .םיפוצהו םיניגפמה להק לש ולדוגב ןכו ,םדויצבו םתונמוימב ,הרטשמה

 ירוביצה רדסה לע הרימש הז ללכבו ,תע התוא הרטשמה לע תולטומה תורחאה תולטמב

.)704 'מעב ,םש( םיינלבח םיעוריא ינפמ רתיה ןיב ,םינפה ןוחטב לע הנגהו

 עבונה ןוכיסה ,הרטשמה תולועפ ףרח רשאכ תיטנוולרהיינשה ןוזיאה תמר

 ;עוריאה תחטבאל קיפסמ םדא-חוכ ןיא הרטשמלש םושמ םא- דמוע וניעב ןיועה להקהמ

 ןיינעה תוביסנבש םושמ םא ;ויד דיוצמ וא ןמוימ וניא יתרטשמה םדאה-חוכש םושמ םא

 ןיב ןזאל שרדנ ,הז םירבד בצמב .תורחא תוביסמ םאו ;שחרתמב תיביטקפא הטילש תענמנ

-תמא .ירוביצה רדסה לעו רוביצה ןוחטב לע ןגהל ךרוצה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח

 דוע עבקנש "הבורקה תואדווה" ןחבמ לע הססבתה הז רשקהב הרחבנש תינורקעה הדימה

 תא ליבגהל ןתינ ,הז ןחבמל םאתהב .178 )1(ז ד"פ ,םינפה רש 'נ םעה לוק35/37 ץ"גבב

 יאדוול בורק ששח םייקתמש ךכל שממ לש תויאר ןנשי רשאכ קר הנגפההו יוטיבה שפוח

 תוביסנב רתיה ןיב בשחתהל שי ,ךכ ךרוצל .ונוחטיבבו רוביצה םולשב השק העיגפל

 תוניועה תדימבו ,ריבעהל ודעונ הכולהתה וא הפיסאהש רסמה תרבעה יכרדב ,עוריאה
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 ףא יכ טפשמה-תיב שיגדה ל"נהיול38/351 ץ"גבב .להקה ברקב ררועתהל הלולעש

 ליבגמ יעצמאב טוקנל הרטשמה לע ,רוביצה ןוחטיבב העיגפל יאדוול בורק ששח םייקתהב

 תטפושה ירבד הז ןיינעב םיפי .רתויב התוחפה איה הנגפההו יוטיבה שפוחב ותעיגפש

 העיגפ הווהי ןיגפהל דוסי-תוכז לש השומימ תא לכסל ןיוע להקל חוכ ןתמ" :םהיפל רנרוד

 עונמל םדי לאל לככ תושעל ןוחטיבה תוחוכ לע .הדודיעו תומילאל סרפ ןתמו ,הב השק

 .)238 ,228 )2(נ ד"פ ,םילשורי זוחמ דקפמ 'נ צ"רמ תעיס69/2174 ץ"גב( "וז השק האצות

 יופצה ןוכיסה חכונ הכולהת וא הפיסא ,הנגפה לש המויק לע רוסאל שי יכ קספנ ,ךכיפל

 םתרגסמב תוחפ םיפירח םיעצמאב שומיש לוקשל שי.ןורחא יעצמאכ קר ,ןיועה להקהמ

 תניחבמ םייוניש ךות אלא הימזוי ןונכת יפל אל יכ םא ,הכולהתה וא הנגפהה הנרשפאתת

 .)214 'מעב ,ל"נהיול38/351 ץ"גב( ףקיהו ןמז ,םוקמ

 םרט ל"נהיול38/351 ץ"גבב העבקנ הרומאה ןוזיאה תחסונש ףא-לע יכ ןיוצי

 הלבגהה תקסיפ ינחבמב בטיה תבלתשמ איה ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסיקוח לש ותקיקח

 הז םעטמו ,םדאה דובכמ םירזגנ הנגפההו יוטיבה שפוח .דוסיה קוחל8 ףיעסב םיעובקה

 םג יכ ןיוצי .הרישי איה הז ןיינעב תילהנמה תוכמסה תלעפה לע8 ףיעס לש ותלוחת

 התלוחת ירה ,םדאה דובכב םינגועמ םניא הנגפההו יוטיבה שפוח יכ םיסרוגה הלא תטישל

 תטפושה ירבד :הז ןיינעב ואר( םייללכ תונורקע חוכמ שקבתהל היושע הלבגהה תקסיפ לש

 ןוזיאה תחסונ ,רומאכ .)הניד-קספל01 הקסיפב,ל"נה ירכב30/613 ץ"גבב רנרוד

 לשב רוביצה ןוחטב ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב ל"נהיול38/351 ץ"גבב העבקנש

 םהבו הלבגהה תקסיפ לש היאנת תא תמאות ,םיניגפמה תא ןיועש להקמ ףקשנה ןוכיס

 .תויתדימהו היוארה תילכתה תשירד

 םילשורי זוחמ דקפמ תדמע ,םיעוריאה לש םפוסב- ונינפבש ןיינעה תוביסנל רשא .11

 תנוכתמב םילשוריב הוואגה עוריא תכירע תא רשאל שי יכ התיה לארשי תרטשמ לש

 ךרעיתש ,דעצמ אלל תוסנכתה-ירק ,"חותפ תיבה" יגיצנ םע המכוסש יפכ תמצמוצמה

 אלל הנזיא וז השיג .םילשוריב םדא-ימוה םירוזאמו תוידרח תונוכשמ קחורמה ןוידטצאב

 ינגראמל הנתינ ,אסיג דחמ :ליעל ונדמע םהילע םילוקישה לולכמ ןיב יתדימ ןפואב קפס

 םתוכז םשב ןיגפהלו םהלש יוטיבה שפוח תא שממל תורשפאה ויפתתשמלו עוריאה

 םדי-לע השקבתהש תנוכתמל סחיב תמצמוצמו תלבגומ הרוצבש םגה ,הרכהלו ןויוושל

 לש תלבגומה ותנוכתמ ןכש ,רוביצה ןוחטיב לש סרטניאה רמשנ ,אסיג ךדיאמ ;הליחתכלמ
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 ןפואב ,תוסנכתהה תחטבא ךרוצל רתוי םיטעומ תוחוכ תוצקהל הרטשמל הרשפא עוריאה

 .םיינלבח םיעוריא ינפמ רוביצה ןוחטב לע הנגהל םיפסונ רוטיש תוחוכ תוצקהל רשפאש

 ןוטלש ןורקעל ןיינעה תוביסנב יואר לקשמ הנתנ זוחמה דקפמ תטלחה יכ ןייצל שי דוע

 לש המויק לע 'וטו' תוכז קינעהל ןיא"ו תומילאל סרפ ןתיל ןיא היפל הסיפתלו קוחה

69/8291 ץ"גבב קרב אישנה ירבד( "הענומל שקבמו ערפתמש ימל הפיסא וא הנגפה

45 )1(נ ד"פ ,םילשורי זוחמ דקפמ 'נ ע"שי תצעומ  זוחמה דקפמ ,ןכ יכ הנה .)5 הקסיפ ,1

 שפוח שומימ תא הרשפאש תמצמוצמ תנוכתמב םילשוריב הוואגה עוריא םויק תא ריתה

 דצמ תומילאל העינכ אלב רוביצה םולש לע הרימשה תאו ,אסיג דחמ הנגפההו יוטיבה

לש ותקיספב ועבקנש תוינורקעה הדימה-תומא תא תמאות וז הדמע .אסיג ךדיאמ ןיוע להק

 יעצמאכ אלא ןיוע להק לשב תוסנכתה וא הנגפה םויק לע רוסאל ןיא ןהיפל ,הז טפשמ-תיב

.תוריבסה םחתמ רדגב ,אופא ,היוצמ זוחמה דקפמ לש הרומאה ותטלחה .ןורחא

 לש ומויק לע זוחמה דקפמ דמע60.11.8 םויב ונינפב םייקתהש ןוידב יכ ןיוצי

 עונמל היהי ןתינש אלב ,תומילאל ליבות םילשוריב הוואג דעצמ תכירעש ךכל ישממ ששח

 םפוסב םכוס הילע תמצמוצמה תנוכתמה ,רומאכ .רוביצה ןוחטיבל ןוכיס טלחומ ןפואב

 תא ןיטקהש ןפואב דבלב תוסנכתה הללכ ,"חותפה תיבה" יגיצנל הרטשמה ןיב םירבד לש

 .ריעה תובוחרב דעצמ םויק לש תירוקמה תנוכתמל סחיב ירוביצה רדסל םייופצה םינוכיסה

 תומילאל ששחה הרומאה תנוכתמב םייקתנ אל ,ןיינעה תוביסנב יכ ררבתה דבעידב ,םנמאו

 ןפואב חיטבהל הרטשמה לש התלוכי רדעהיכ שגדוי ,תאז םע .הליחתכלמ ךרעוהש

 שפוחל תוכזה לש השומימ לע רוסאל שי יכ התועמשמ ןיא ,ירוביצה רדסה תא ילאטוט

 לש ותבוגתמ אלא עוריאה יפתתשממ יופצ וניא ןוכיסה רשאכ ,דחוימב ךכ;הנגפהו יוטיב

 הרטשמה יכ תוריתעה תא וניחד םרטב ונענכוש ,ןיינעה תוביסנב .ותכירעל דגנתמה להקה

 םייופצה םינוכיסה תא ןיטקהל תנמ-לע התושרל ודמעש םיריבסה םיעצמאה לכב הטקנ

 תא תונמל ןתינ הלא םיעצמא ןיב .רוביצה ןוחטב תא ןתינה לככ תיברמ הדימב חיטבהלו

 ;ירוביצה רדסב העיגפל םינוכיסה תא הניטקהש תמצמוצמ תנוכתמל הוואגה עוריא תלבגה

 םע םיעגמ םויק ;סירתמ יתלבו עונצ יפוא אשי יכ עוריאה ינגראמ דצמ תובייחתה תלבק

 תאםצמצמה רוזאל עוריאה תלבגה ;תוחורה תעגרה םשל םייטנוולרה םימרוגה לכ יגיצנ

 תחטבאל םילודג הרטשמ תוחוכ תאצקה ןכו ;ידרחה רוביצה תושגרב תנעטנה העיגפה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201928/96&Pvol=?
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 .תוינוחטיב תונכס ינפמ רוביצה לע הרימשל םיפסונ תוחוכ תאצקהל ליבקמב עוריאה

 ,תמצמוצמה ותנוכתמב עוריאה םויק תא ריתהל זוחמה דקפמ תדמע ,הלא לכב בשחתהב

.תוריבסה םחתמב היוצמ התיה ןכא

 היפלו םירתועה ידי-לע התלעוהש הנעטל סחייתהל יתיאר ,הלא םירבד םויסב

 העיגפל ששחמ תיבה רהל תולעל תושקב רבעב ורשוא אלש יפכ יכ בייחמ ןויוושה ןורקע

 הוואגה עוריא םויקל "חותפה תיבה" לש ותשקב תא תוחדל שי ךכ ,ירוביצה רדסב

 דיחי וניה תיבה רה יכ ריהבהל יואר ,הז ןיינעב .םדא ייחב העיגפל ששחמ םילשוריב

 ידוהי לכל יכ הניה תינורקעה אצומה תדוקנ ,ןכא .ללכה לע דיעהל ידכ וב ןיאש דחוימו

 םע .יוטיבה שפוחמו יתדה ןחלופה שפוחמ קלחכ ,םש ללפתהלו תיבה רהל תולעל תוכז

 סרטניאב תובשחתה ךות ןשומימ תא ליבגהל ןתינו תוטלחומ ןניא הלא תויוכז ,תאז

 יבגנה יחצ 'נ תיבה רה ינמאנ תעונת30/1463 ץ"גבב ןילביר טפושה ירבד :ואר( ירוביצה

 תותד ינבל םג תיבה רה לש הברה ותובישחו ותויזכרמ חכונ .)3 הקסיפ ,)םסרופ אל('חאו

 איהו דבלב תימוקמ הנכס רדגב הניא םש תומילאה תוחקלתהמ תעבונה הנכסה ,תורחא

 .רוזאהו הנידמה תולובגל ץוחמ םג ןוחטיבה תא ןכסי היפואש תוחקלתהל ליבוהל הלולע

 לש ץוחה יסחי לעו םיינידמ םילוקיש לע העפשה תיבה רהב שחרתמל יכ ףיסוהל שי ךכל

 ,ןפוד-תאצויו תידוחיי תושיגר לעב םוקמ תיבה-רה הווהמ ,הלא לכב בשחתהב .הנידמה

 םירחא םירוזא יכ רמול ןיא .תיברמ תוריהז תבייחמ וב ירוביצה רדסה לע הרימשה ךכיפלו

 דע שיגרו דחוימ הכ דמעמ ילעב םניה- ריעב םר-תעבג ןוידטצא תמגודכ- םילשוריב

 לש וירבד הז ןיינעב םיפי .תיבה-רה יבגל תשרדנה תוריהז תמר התוא םהיבגל תבייחתמש

 וניא תיבה רהו ,םלועבש םירע ראשכ הניא םילשורי" םהיפל ןישח )זא וראותכ( טפושה

 )5(אנ ד"פ ,לארשי תרטשמ 'נ ןומולס ןושרג59/1342 ץ"גב( "םילשוריבש תומוקמ ראשכ

187(. 

 ששחה תא םהינועיטב שיגדהל ורחב םירתועהמ קלח יכ ריעהל ינא האור ,םויסל

 ינפמ ששחהש ףא-לע ,ריעב דעצמה תכירע לשב םדא ייחב העיגפו םימד תוכיפש ינפמ

 ,הלא תוביסנב .םינעוט םה ומשבו םירתועה םיאב וכותמש רוביצב ורוקמ תומילא ישעמ

 עמשיהל היואר הניאו השק םשור הריתומ ,םדא ייחל ששח לש ומויק רבדב ןועיטה תשגדה

 ןתינ ךכ לעו ,תוחורה תעגרהל םורתל םוקמב תומילאה שא תא תובלל שקבמש ימ יפמ

 הוואגה עוריא םויק תא רשאל זוחמה דקפמ לש ותטלחה ;םירבד לש םמוכיס .רעטצהל

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%203641/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202431/95&Pvol=??
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 יוארכ הנזיא ,ריעב םר-תעבג ןוידטצאב תוסנכתה לש תמצמוצמ תנוכתמב םילשוריב

 ,ונוחטבו רוביצה םולש לע הרימשה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב יתדימ ןפואבו

 תא ןיועה להקמ םא יכ תוסנכתהב םיפתתשמהמ עבנ אל יופצה ןוכיסה ןהב תוביסנב

 .וז הטלחהב ונתוברעתהל הליע המק אל יכ הנקסמל ונאב ,ךכב בשחתהב .עוריאה

םייתד תושגר לע הנגהה לומ לא ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח

 וא הפיסא לש המויק ליבגהל וא רוסאל זוחמה תרטשמ דקפמ לש ותוכמס ,רומאכ.21

 רדסה וא ירוביצה ןוחטיבה" לע הרימש םשל וידיב תנתינ ,הרטשמהתדוקפ יפל הנגפה

 סרטניאהמ קלח הווהמ- םייתד תושגר הז ללכבו- רוביצה תושגר לע הנגה ."ירוביצה

 הרפהל איבהל היושע ,הקומעו השק הכ איהש תושגרב העיגפ .ירוביצה רדסה לע הרימשל

 שפוח לש ותלבגה תא קידצהל תומיאתמ תוביסנב היושע ךכיפלו ירוביצה רדסב שממ לש

 םג בייחתהל היושע רוביצה תושגר לע הנגהה ,םימיוסמ םירקמב יכ ןיוצי .הנגפההו יוטיבה

 יוזיב ידכ הלוע תושגרב עגופה יוטיבה ןהב תוביסנב ,םדאה דובכ ךרע לע הנגההמ

 ,ל"נה יוניש תגלפמ60/4912 ץ"גב :ואר( דובכב תיתוהמ העיגפ םירצויה הלפשהו

.)קרב אישנה לש וניד-קספל31 הקסיפב

 תושק עגפי םילשוריב הוואגה עוריא םויק יכ םירתועה ונעט ונינפבש תוריתעב

 תושגנתהה .ותכירע תא ריתהל ןיא הז םעטמ םג יכו ,ידרח-יתדה רוביצה לש תדה תושגרב

 דחמ :םייתדה תושגרה לע הנגהה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב איה וז הנעט תררועמש

 קלחכ ןיגפהלו סנכתהל םילשוריב תיבסל-ומוהההליהקה לש התוכז תדמוע ,אסיג

 ,אסיג ךדיאמ .תינימ הייטנ סיסב-לע תויוכז-ןויוושלו םדאה דובכל תוכזה ןעמל הקבאממ

 ךכב שי ןכש ,םייתד תושגרב תושק עגפי ריעב הוואגה עוריא לש ותכירע יכ ונינפב ןעטנ

 םלועה תפקשהו הנומאה יפ-לע דחוימה הדמעמבו םילשורי לש התשודקב עוגפל ידכ

.תידרח-תיתדה

 בקע יוטיבה שפוח תלבגה יכ םעפ אל הז טפשמ-תיב לש ותקיספב רמאנ רבכ.31

 הדימעמ" איהו הטושפ היגוס הניא- םייתד תושגר הז ללכבו- רוביצה תושגרב העיגפ

 ץ"גבב קרב אישנה ירבד( "םייטרקומד םה היכרע רשא טפשמ תטיש לכ ינפב השק המליד

 הנגמה הרבח ,אסיג דחמ .)02 הקסיפ ,718 )3(גנ ד"פ ,רודישה תושר ר"וי 'נ שנס49/6216

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202194/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%206126/94&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%206126/94&Pvol=??
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 הנגהה .םדאה לש יעבט ךרוצ ןהש תושגרב העיגפ ינפמ םג ןגהל תביוחמ שוכרהו ףוגה לע

 םייתוברתה ויכרע לע ,]םדאה לש[ םיינחורה ויסכנ לע ןגהל הדעונ..." תושגרב העיגפ ינפמ

 ץ"גבב הי'צקורפ תטפושה ירבד( "העיגפ ינפמ ולש תימינפה תמאה לעו ,םיירסומהו

 קלחכ םדאהתושגרב בשחתמ יטרקומד רטשמ ;דועו תאז .)21 הקסיפ ,ל"נהירכב30/613

 הרבחב יאדוובו ,תיטרקומד הסיפת לכב בושחו יסיסב ךרע אוהש תונלבוסה ןורקעמ

 תונוש תונומאו תועד ,תופקשה ילעב םישנא ןיב תידדה תונלבוס" .םזילרולפ לע תססובמה

 הניא תושגרב הרומח העיגפו ,תישפוח תיטרקומד הרבח לש המויקל דוסי יאנת איה

.88/608Universal City Studios Inc ץ"גבב רגמשאישנה ירבד( "המיע תבשייתמ

 העבטמ ,אסיג ךדיאמ .)03 ,22 )2(גמ ד"פ ,'חאו תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ 'חאו

 תושגרב עוגפל היושע איהש– הנגפההו יוטיבה שפוחל תוכזה יאדוובו– םדא תוכז לש

 .ןהב השונא העיגפ רצווית ,םדא-תויוכז לש ןתלבגהל הליעכ ךכב ריכנ םנמא םא .תלוזה

 תושגרב בשחתנ תומיאתמ תוביסנב יכ בייחמה ,תיטרקומד הרבחב תונלבוסה ןורקע

-תויוכז לש ןשומימ לע ןגהל תנמ-לע תושגרב העיגפל תונוכנ ומצע אוה בייחמ ,רוביצה

.םדאה

 לש הרושב .רבעב הל שרדנ רבכ הז טפשמ-תיבו ונמיע השדח הניא וז המליד

 ריכהל שי יכ הנקסמל ליבומ ליעל וטרופש םילוקישה לולכמ ןיב ןוזיאה יכ עבקנ ןיד-יקספ

 תא קידצהל ןתינ הילא רבעמ קר רשא ,תושגרב העיגפ לש "תלוביס תמר" לש המויקב

 בשחתהב ,ןיינעל ןיינעמ תונתשהל היושע וז "תלוביס תמר" .םדאה תויוכז לש ןתלבגה

 ןכו ,תושגרב העיגפה לומ לא תדמועה םדאה-תוכז לש תיתרבחה התובישחבו הביטב

 הפיסאהו הנגפהה ,יוטיבה שפוחל רשא .םיסרטניאהמ דחא לכב העיגפה תמצועב בשחתהב

 הובג...אוה תושגרב העיגפ בקע יוטיב שפוח תלבגה קידצמה תלובסה ףר" יכ קספנ-

 םאש ,הזכ יוטיב שפוח תלבגה וקידצי העיגפ לש ןפוד יאצויו םיגירח םיבצמ קרו ,רתויב

 הי'צקורפ תטפושה ירבד :ואר( "הבר הדימב ונכותמ ןקורתהל יושע הז שפוח היה ןכ אל

 ,הז םעטמ .)םש תואבומה תואתכמסאה לולכמו31 הקסיפ ,ל"נהירכב30/613 ץ"גבב

 ןהבו– רוביצה תושגרב השקו תיניצר ,הקומע העיגפל יאדוול הבורק הנכס קר יכ קספנ

-יאצויו םיגירח םירקמב רבודמ .יוטיבה שפוח לש הלבגה קידצת– תדה תושגרב העיגפ

 קרב אישנה ירבד( "תידדהה תונלבוסה לש םיפיסה תומא תא םיעזעזמ םיפואב רשא" ןפוד

 ןפוד תואצויו תוגירח תוביסנב .)05 ,1 )4(אנ ד"פ ,הרובחתה רש 'נ ברוח69/6105 ץ"גבב

 הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע תא תמאות אהת הנגפההו יוטיבה שפוחב העיגפה ,רומאכ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20806/88
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205016/96&Pvol=??
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 רוביצה תושגרב השונא העיגפ ינפמ הנגה לש היואר תילכתל אהת ףאו ,תיטרקומדו תידוהי

 תא םייקל יוטיבה שפוחב העיגפה לע היהי ,הלא םירקמב םג יכ שגדוי .ירוביצה רדסבו

 ץ"גבב הי'צקורפ תטפושה ירבד :ואר( שרדנה לע הלעת אל העיגפהש ךכ תויתדימה תשירד

.)52 הקסיפ ,ל"נהירכב30/613

 ,תוריתעב םינועיטה תעימש המייתסהש רחאל ועריאש תויוחתפתהה בקע ,ונניינעב.41

 שפוח ןיב ןיינעה תוביסנב היוארה ןוזיאה תדוקנ יהמ הלאשב עירכהלמ ונא םירוטפ

 הננכותש דעצמה תנוכתמ יפ-לע רוביצה תושגר לע הנגהה ןיבל הנגפההו יוטיבה

 םוצמצל םיישעמ םידעצ וטקננ ,םירבד לש םפוסב .תוריתעה אשונ התיה רשאו הליחתכלמ

 הנבהל העיגה הרטשמה ;לטוב דעצמה :תיברמה הדימב ,תדה תושגרב תירשפאה העיגפה

 אלש םיאנתב המייקתה הנגפהה ;עוריאה ברע ררשש חתמב םיברועמ ויהש םימרוגה לכ םע

 לדבנו קחורמ םוקמבו ,ידרחה רוביצה תושגרב העיגפל ליבומה תומיע רוציל ידכ םהב היה

.ריעב תוידרחה תונוכשל םיכומסה תובוחרמ

 ,םידרח םיגוח לש םתפקשה תדוקנמ יכ חינהל ונייה םינכומ ןיינעה תוביסנב ,ןכא

 לש םייתדה םהיתושגרב תיתימאו הנכ העיגפ ,ןנכותש דעצמה םויקב רצוויהל התיה הלולע

 המייקתנ םאה איה הלאשה .יד ןיא ךכב םלוא .םילשוריב םייתדהו םיידרחה םיבשותה

 הנגפההו יוטיבה שפוח לש ותלילש תא הקידצמ התמצועו התוהמ יפלש תושגרב העיגפ

 עבקיהל לוכי וניא וז הלאשל הנעמה יכ ירב .יתרבח םזילרולפ לע תססובמה היטרקומדב

 הרשיא םירבד לש םפוסב ,רומאכ .קוח ערופ ףוספסא לש תויוערפתהה תמצוע יפ-לע

 לש אלו תוסנכתה לש תמצמוצמ תנוכתמב םילשוריב הוואגה עוריא םויק תא הרטשמה

 לש ינוליח רוזאב םקוממה ןוידטצאב םייקתהל דעונ עוריאה ;ריעה תובוחרב דעצמ

 םויקל ובייחתה עוריאה ינגראמ ;ריעה זכרממו תוידרחה תונוכשהמ קחורמו םילשורי

 ,עוריאה לש תיפוסה ותנוכתמב- הלא לכב בשחתהב .סירתמ יתלבו עונצ יפוא לעב עוריא

 אל םייתדה תושגרב העיגפה יכ הנקסמה תשקבתמ- תאשל דעונ אוהש יפואבו ומוקימב

 ונתטישב הנגפההו יוטיבה שפוח לש ותגסה ךרוצל שרדנה הובגה תלוביסה ףס תא הרבע

.וז העיבקל רבעמ הערכהל םיקקזנ ונניא ,ונינפבש ןיינעה תוביסנב .תיטפשמה

 השיגרו הנועט איה ונחתפל החנוהש היגוסה יכ ןייצל וננוצרב םירבדה םויסב

 םינוזיא תכירע תובייחמה תובכרומ תומליד ררועל החוכבו ירוביצ-יתרבחה רושימב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
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 "חותפה תיבה"ישנאו זוחמה דקפמ לש םתונוכנ חכונ ,ליעל ונירבדמ הלעש יפכ .םייואר

 םע ולהונש םיעגמב בשחתהבו ,הוואגה עוריאל תלבגומו תמצמוצמ תנוכתמ לע םיכסהל

 קולחל ןתינ אל ןהב תוביסנב עוריאה ךרענ ,תוחורה תעגרה םשל םייטנוולרה םימרוגה לכ

 םירכינה םיצמאמה תא חבשל שי .תוריבסה םחתמב הנודנה תילהנמה הטלחהה תויה לע

 ויהש תויושיגרהו םינוכיסה תא התיחפהש תנוכתמה תאיצמםשל םידדצה ינש ושעש

 ןעמל קבאמה תא אטבל םיניגפמל הרשפאו םילשוריב הוואגה עוריא לש ותכירעב םיכורכ

.םהיתויוכז

 תוריתעה יכ60.11.9 םויב ונקספ ,וטרופש םימעטה לולכמ חכונו ,ןכ לע רשא

.תוחדנ

 ה א י ש נ ה

:ןילביר 'א האישנל הנשמה

 .םיכסמ ינא

האישנל הנשמה

:הי'צקורפ 'א תטפושה

 .שיניב האישנה ,יתרבח לש הניד קספל המכסהב תפרטצמ ינא

ת ט פ ו ש
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 .שיניב 'ד האישנה לש הניד קספב רומאכ טלחוה

 .)6002.21.72( ז"סשתה תבטב 'ו ,םויה ונתינ םיקומינה

31387645 שיניב תירוד - 60/8898

ת ט פ ו שהאישנל הנשמהה א י ש נ ה

1739215

31387645
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