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קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיבב

70/7725ץ"גב

70/0835ץ"גב

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

לזרמ ךורב .70/7725:1 ץ"גבב םירתועה

:70/0835 ץ"גבב תרתועה

ריבג ןב רמתיא .2
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:70/0835 ץ"גבב םיבישמה
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םילשורי תייריע .2
םילשוריב חותפה תיבה .3

יאנת לע וצ ןתמל תוריתע

 (19.06.2007)ז"סשתה זומתב 'ג:הבישיה ךיראת

:70/7725 ץ"גבב םירתועה םשב

:70/0835 ץ"גבב תרתועה םשב
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70/7725 ץ"גבב5 בישמה םשב
ריקי ןד ד"וע ;ענרב דעלג ד"וע:70/0835 ץ"גבב3 בישמהו

 :קיתה אשונ

.70.6.12 םויב םילשוריב םייקתמה הוואגה דעצמ לטובי אל עודמ ,הרטשמ

:ויצר-ינימ

הכולהתהו הנגפהה שפוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

יוטיבה שפוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

הפסאהו הנגפהה שפוח– טרפה תויוכז– יתקוח טפשמ *

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

 םילשוריב הוואגה דעצמ תא ךורעל5 הבישמל רשאל םיבישמה תטלחהלוטיב שקבתה ןהב תוריתע

 ץ"גב דמוע תוריתעה עקרב .ויתושגרו רוביצה ןוחטב לע הנגה לש םימעטמ ,תננכותמה תנוכתמב

 תנוכתמב הרבעש הנשב םילשוריב הוואגה דעצמ תכירע תא הזש"מיב רשיא ותרגסמב60/8898

 .םויכ תננכותמה וזל סחיב תמצמוצמ

.

 תוריתעה תא החד ,)הי'צקורפ תטפושהו ןילביר האישנל הנשמה תמכסהבו שיניב האישנה יפמ( ,ץ"גב

:יכ קספו

 םייקתה הרבעש הנשב .םייזכרמ תובוחרב דעצמ לש תנוכתמבם-יב הוואגה יעוריא ומייקתה2002 זאמ

 .הליגרה תנוכתמל רוזחל5 הבישמ השקיב הנשה .תוביסנה בקע ,רתוי תמצמוצמ תנוכתמב עוריאה

 ירוביצה רדסה תרפהל םימויאלעגונב וידיב יוצמ היהש עדימל םאתהב השקבה תא ןחב זוחמה דקפמ

 ומויק תא רשיאו ,עוריאה תחטבאל הרטשמה יבאשמב בשחתהבו ,ריעב דעצמה םויקל םידגנתמה דצמ

 םילוקישה לולכמ ןיביוארכ תנזאמו תוריבסה םחתמ רדגב היוצמוזהטלחה .םצמוצמ ןפואב

 רוביצה םולש לע הנגהה ןיבל ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיב ררועתמה חתמל עגונב .םייטנוולרה

 םאתהב ,הלא םיסרטניאו תויוכז ןיב ריבסו יתדימ ןוזיא תמייקמ הטלחהה ,ןיוע להק לש ומויק לשב

 תא רשפאמ הוואגה דעצמ לש ומויקל ןוישיר ןתמ ,דחמ .60/8898 ץ"גבב ועבקנש הדימה-תומאל

 לע הרימשה תא תורשפאמ עוריאה םויק לע ולטוהש תולבגהה ,ךדיאמ .הנגפההו יוטיבה תוכז שומימ

 .דעצמה תחטבאל הרטשמה תושרל םידמועה תוחוכב בשחתהב ,ירוביצה רדסה לעו רוביצה ןוחטב

 גהונ ,וז תוכז לש השומימל חוכב עירפמה וא םייאמה .ןיגפהלו סנכתהל ,ומצע עיבהל דיחיה לש ותוכז

 רשפאל ידכ התושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה לכב טוקנל הרטשמה לע ,ךכיפל .ןידכ אלש

 ןיועה להקהמ עבונה ישממה ןוכיסה הרטשמה תולועפ ףרח רשאכ קר .םתוכז שממל ןיגפהל םישקבמל

 השק העיגפל יאדוול בורק ששח םייקתמשכ ,הנגפההו יוטיבה שפוח תא ליבגהלןתינ ,דמוע וניעב

 שפוחב ותעיגפש ליבגמ יעצמאב טוקנל הרטשמה לעהלאכ תוביסנב םג .רוביצה ןוחטיבב הרומחו

.רתויב התוחפה איה יוטיבה
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 ןינועמ וניא רוביצה בור םא ףאוםייתד תושגרב תיתימאו הנכ העיגפ עוגפל לולע דעצמה םויק םא םג

 שפוחל תוכזהוןיגפהלתוכזה תלילשל קיפסמ םעט ךכב ןיא ,ויתושגרב העיגפ בקע ם-יב דעצמה םויקב

 שפוח לע הלבגה קידצת ,רוביצה תושגרב השקו תיניצר ,הקומע העיגפל יאדוול הבורק הנכס קר .יוטיב

 תונלבוסה לש םיפיסה תומא תא םיעזעזמ םיפואב רשא" ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב רבודמ .יוטיבה

 תושגרב העיגפהש ירה ,תאשלדעונ אוהש יפואבו עוריאה ךרואב ,דעצמה םוקימב בשחתהב ."תידדהה

.הנגפההו יוטיבה שפוחב העיגפל שרדנה הובגה תלוביסה ףר תא הרבע אל םייתדה

 הליא :םיטפושםילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב70/7725 ץגב :)7002-60-41( ןוילעב הטלחהל
 יסוי ויליבח ,הנידמה תוטילקרפ :ד"וע ,הי'צקורפ

 הליא :םיטפושםילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב70/7725 ץגב :)7002-60-81( ןוילעב הטלחהל
 דעלג ענרב ,יסוי ויליבח ,לכימ קוצ :ד"וע ,הי'צקורפ

 ןליא רמ , םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ רקיפ לדגמ ברימ70/7725 ץגב :)2102-20-21( ןוילעב הטלחהל
ינש איג :םיטפושוקנרפ

ןיד-קספ

:שיניב 'ד האישנה

 םיבישמה תטלחה תא לטבל הז טפשמ-תיב שקבתה ונינפלש תוריתעה יתשב

 תנוכתמב םילשוריב הוואגה דעצמ תא ךורעל )"חותפה תיבה" :ןלהל(5 הבישמל רשאל

 עקרב יכ ןיוצי .ויתושגרו רוביצה ןוחטב לע הנגה לש םימעטמ תאזו ,תננכותמה

'חאו וקנרפ ןליא 'נ 'חאו בהז ישמ הדוהי60/8898 ץ"גבב ונניד-קספ דמוע תוריתעה

 םילשוריב הוואגה דעצמ לש ותכירע תא הז טפשמ-תיב רשיא ותרגסמב ,)םסרופ םרט(

 .םויכ תננכותמה וזל סחיב תמצמוצמ תנוכתמב הרבעש הנשב

תודבועה ירקיע

 תיבה" תמזויב םילשורי ריעב םיימוקמ הוואג ידעצמ ומייקתה2002 תנשמ לחה.1

5002 דע2002 םינשה ןיב .לארשי תרטשמ לש הרושיאבו םינוש םיפקיהב "חותפה

-6002 תנש- הרבעש הנשב .ריעה תובוחרב דעצמ לש תנוכתמב הוואגה יעוריא וכרענ

 תוביסנ חכונ הכולהת אלב תוסנכתה הללכש תלבגומ תנוכתמב הוואגה עוריא םייקתה

 הנתנש רושיאב אוה ונינפלש תוריתעה לש ןניינע .םירבדה ךשמהב דומענ ןהילע

 לש תנוכתמב ,םילשורי תובוחרב7002 תנשל הוואג דעצמ לש ותכירעל הרטשמה

.ךכל המדקש םיניינעה תולשלתשה ןלהל .הכולהת

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07052770-r01-et.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07052770-r02-et.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07052770-d04.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/07052770-d04.doc
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 דעצמ םויקל ןוישיר תלבקל השקב "חותפה תיבה" שיגה7002 ץרמ שדוחב

 רוזחל התיה "חותפה תיבה" לש ותשקב .70.6.12-ה 'ה םויב םילשוריב הוואג

 לש תוסנכתהב ומויסו םילשורי ריעה תובוחרב דעצמ םויק לש תמדוקה תנוכתמל

 העשכ תב הכולהת םייקל התיה "חותפה תיבה" לש תירוקמה השקבה .םידעוצה

)03:81 -  םש ,ןומעפה ןגל דע ךלמה דוד בוחרו ןורגא בוחר ךרד תואמצעה ןגמ )03:91

 תועש יצחו שולשכ ךשמב "תונלבוסו הוואג גנינפה" םייקל "חותפה תיבה" שקיב

)03:91 - 00:32(. 

 ואםילשורי זוחמ דקפמ :ןלהל(1 בישמה יכ הלוע הריתעל הנידמה תבוגתמ

 לארשי תרטשמ ידיב יוצמה עדימל םאתהב הרומאה השקבה תא ןחב )זוחמה דקפמ

 רדסבו רוביצה םולשב העיגפל םימייקה םימויאלו הוואגה דעצמל תודגנתהל סחייתמה

 ץ"גבב ועבקנש הדימה-תומאו םידדצה תומכסהל םאתהב ןכו ,םידגנתמה דצמ ירוביצה

 ךלהמב רדס תורפהל םימויאב בשחתהב .ןלהל דומענ וירקיע לעש ל"נה60/8898

 תושרל םידמועה םיבאשמבו "חותפה תיבה" ידי-לע שקבתנש לולסמב ,עוריאה

 ,וכלהמב ירוביצה רדסה לעו רוביצה םולש לע הרימשל עוריאה תחטבאל הרטשמה

 שקבתנש הזמ םצמוצמ לולסמב דעצמה םויקל ןוישיר ןתיל זוחמה דקפמ טילחה

 תנוכתמב הכולהתה םויקל סחייתה זוחמה דקפמ ידי-לע ןתינש ןוישירה .הליחתכלמ

 הכולהת ,)סה השמ-דוד ךלמה תובוחרה תובלטצהב( דוד ךלמה בוחרב סוניכ :האבה

 .רצק ןמז ךות םייתסיש ןומעפה ןגב עוריא םויקו ,ןומעפה ןגל דע דוד ךלמה בוחרב

 תלבק תעב הנוכנ התיהש בצמה תנומתל םאתהב ןתינ הז ןוישיר יכ שיגדה זוחמה דקפמ

 .עוריאה םויקל ךומסב עצבתתש תינכדע בצמ תכרעהל םיפופכ םירבדה יכו ,הטלחהה

 תוססבתמ םידדצה תונעטו רחאמ .ונינפלש תוריתעה תונפומ וז הטלחה דגנכ

 תולשלתשה לעו ל"נה60/8898 ץ"גבב הז טפשמ-תיב לש וניד-קספ לע הבר-הדימב

.ןיד-קספ ותואב ועבקנש תונורקעל תוסחייתהב וננויד תא חתפנ ,ול המדקש םיניינעה

60/8898 ץ"גב

 דגנכ ונפוהש תוירוביצ תוריתע עבראב ןד ל"נה60/8898 ץ"גבב ונניד-קספ.2

 הוואגה דעצמ תא ךורעל "חותפה תיבה" תשקב תא רשאל לארשי תרטשמ לש התטלחה

 תרטשמו "חותפה תיבה"ש רחאל ןתינ ,רומאה ןידה-קספ .6002 תנש ףוסב םילשוריב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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 תנוכתמב יפילח עוריא םויק רבדב המכסהל םיעגמו תורבדיה רחאל ועיגה לארשי

 בייחתה "חותפה תיבה"ש ךות ,םילשוריב םר תעבג ןוידטצאב הכולהת אללו תלבגומ

 םיניינע תולשלתשה רחאל הגשוה וז המכסה .סירתמ אלו עונצ יפוא אשי עוריאה יכ

 תיבה" יגיצנ ועידוה ,הליחתב יכ קר ןייצנ .היטרפ לע דומעל םוקמה ןאכ אלש הכורא

 םילשוריב חותפה תיבה60/8437 ץ"גב תרגסמב הז טפשמ-תיבל הרטשמהו"חותפה

 תינורקע המכסהל ועיגה יכ ,'חאו םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ 'חאו תונלבוסו הוואגל

 התיה הרומא ,םידדצה ןיבםכסהה יפל .6002 רבמבונב םייקתי הוואגה דעצמ היפל

 .םילשוריב ןומעפה ןגב תוסנכתהב הפוסו תואמצעה ןגב התליחתש הדעצ ךרעיהל

 תוערתה עקר לעו הזע תעוצרב תע התוא ושחרתהש םיעוריא חכונ ,םירבד לש םפוסב

 םשל תוחוכ תוצקהל הרטשמה תא ובייח רשא ץראה יבחרב םיעוגיפ עוציבל תובר

 הניוצש המכסהה ידיל "חותפה תיבה" יגיצנו הרטשמהואב ,םינפה ןוחטב לע הרימש

 םויק אלל םילשוריבש םר תעבגב ןוידטצאב יפילח עוריא תכירע הרקיעש ,ליעל

 יכרצל הרטשמ תוחוכ לש רתוי תמצמוצמ האצקה רשפאל תנמ-לע ,תאז .הכולהת

.עוריאה תחטבא

 טפשמ-תיב לש ותערכהל הדמעש איה הרומאה תמכסומה תנוכתמה יכ שגדוי

 ושגוהש תוריתעה לש ןתילכתש ךכ לע ונדמע ונניד-קספב .ל"נה60/8898 ץ"גבב הז

 התוכמסל םאתהב ותכירע תא הריתה הרטשמהש עוריא לש ומויק עונמל התיה ונינפל

 חתמה יכ ונייצ דוע .1791-א"לשתה ,]שדח חסונ[הרטשמהתדוקפל )א(48 ףיעס יפל

 לע הנגהו רוביצה ןוחטב לע הרימש ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב ררועתמה

 הדימה-תומא יכו רבעב תובר םימעפ הז טפשמ-תיב לש ותקיספב ןודנ רבכ ,ויתושגר

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

.ןיינע ותוא תוביסנב ונתערכה תא וחנהש

 ןוחטב לע הנגהה ןיבל ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיב יוארה ןוזיאל רשא

 דוסיה תויוכזמ םניה הנגפהה תוכזו יוטיבה שפוח יכ ונניד-קספב רמאנ– רוביצה

 דוסי-יכרע םתויהו םרה םדמעמ רבדב קלוח ןיא יכו לארשיב םדאה לש תויזכרמה

 יוטיבה שפוח יכ רבעב רבכ קספ הז טפשמ-תיב יכ ןיוצ דוע .תיטפשמה ונתטישב

 ןגהל םתילכת אלא ,ןזואל םיברע וא םימכסומ םירבד אטבל שפוחה קר םניא הנגפההו

 ףא לע יכ שגדוה ,תאז םע דחי .תוסיעכמ וא תוממוקמ תויהל תויושעה תועד לע םג

 הניא םהילע הנגהה תדימ ,בחרה םתשירפ ףקיהו הנגפההו יוטיבה שפוח לש םתויזכרמ

 ולעוהש תונעטל המודב .םירחתמ םיסרטניאו תויוכז ינפמ תגסל םהילעש שיו תטלחומ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207348/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/290_002.htm
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 עוריא לש ומויק תא רשאל ןיא יכ התיה השרפ התואב םירתועה תנעט ,ונינפלש ןיינעב

 בשחתהב ,תאז .רוביצה ןוחטיבל ךכב הנומטה הנכסה חכונ םילשוריב הוואגה

 יוטיבה שפוח ןיב תושגנתה לע העיבצה וז הנעט .ררועמ הזכ דעצמש הברה תודגנתהב

 םידגנתמה ןמ עבונ ןוכיסה ןהב תוביסנב ,רוביצה ןוחטב לש סרטניאה ןיבל הנגפההו

 בצמ רשפאל ןיא ויפלש לוקישה דמוע ,אסיג דחמ יכ קספנ הז ןיינעב .תוכזה שומימל

 שי ,אסיג ךדיאמו ;ןיגפהל םתוכז תא שממל םיניגפמהמ ענמי ןיוע להק ובש םירבד

 ףוגב תועיגפל םורגל הלולע ותוערפתהו ןכוסמ תויהל לולע ןיוע להקש ךכב בשחתהל

 .יתרבחה םייחה םקרמב עוגפל ףאו ,שפנבו

 יוטיבה שפוח ןיב תינורקעה ןוזיאה תחסונ הנודנו הבש ל"נה60/8898 ץ"גבב

 לש ותקיספל םאתהב .ןיוע להק לש ומויק חכונ רוביצה ןוחטיבל הנכסה ןיבל הנגפההו

 תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ 'חאו יול38/351 ץ"גבב קרב )זא וראותכ( טפושה

 יתשב תושעיהל ךירצ םינושה םילוקישה ןיב ןוזיאה יכ עבקנ ,393 )2(חל ד"פ ,לארשי

 רדסה לעו רוביצה ןוחטיב לע רומשל זוחמה דקפמ תוכמסב תורושק ןהיתש רשא תומר

 םיריבסה םיעצמאה לכב טוקנל הרטשמה תבוחבהניינע הנושארה ןוזיאה תמר .ירוביצה

 ןגהל ידכו הנגפהה םויקל הערפה עונמל תנמ-לע ,ןיינעה תוביסנב התושרל םידמועה

 תיטנוולר היינשה ןוזיאה תמר .ןיגפהל םתוכז תא שממל םיפתתשמה לש םתלוכי לע

 הדימה תמא .דמוע וניעב ןיועה להקהמ עבונה ןוכיסה ,הרטשמה תולועפ ףרח רשאכ

 יוטיבה שפוח תא ליבגהל ןתינ יכ התיה הז רשקהב הקיספב העבקנש תינורקעה

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

 תמאות וז הדימ-תמא יכ קספנ ל"נה60/8898 ץ"גבב .ונוחטיבבו רוביצה םולשב השק

 יכ קספנ דוע .תויתדימהו היוארה תילכתה תשירד םהבו הלבגהה תקספ לש היאנת תא

 ותעיגפש ליבגמ יעצמאב טוקנל הרטשמה תבוח ,רומאכ ששח םייקתמ רשאכ ףא

 .רתויב התוחפה איה הנגפההו יוטיבה שפוחב

-םייתדה תושגרה לע הנגההןיבל ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיב ןוזיאל רשא

 תיבסל-ומוהה הליהקה לש התוכז תדמוע ,אסיג דחמ יכ ונקספ ל"נה60/8898 ץ"גבב

 תויוכז ןויוושלו םדאה דובכל תוכזה ןעמל הקבאממ קלחכ ןיגפהלו סנכתהל םילשוריב

 ןעטנ- ונינפלש תוריתעב םג ומכ- תוריתע ןתואב ,אסיג ךדיאמ .תינימ הייטנ סיסב-לע

 עוגפל ידכ ךכב שי ןכש םייתד תושגרב תושק עגפי ריעב הוואגה עוריא לש ותכירע יכ

 יתד רוביצ לש םלועה תפקשהו הנומאה יפל דחוימה הדמעמבו םילשורי לש התשודקב

 יכ ןיוצ ל"נה60/8898 ץ"גבב ונניד-קספב .ריעב םייחה תורחא תותד ינב לשו ידרחו

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20153/83&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20153/83&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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 המויקב ריכהל שי יכ הנקסמל ליבומ ןיינעל םייטנוולרה םילוקישה לולכמ ןיב ןוזיאה

 לש ןתלבגה קידצהל ןתינ הילא רבעמ קרש ,תושגרב העיגפ לש "תלוביס תמר" לש

 תא קידצמה תלוביסה ףר יכ קספנ ,הנגפההו יוטיבה שפוחל עגונהלכב .םדא תויוכז

 ,קרב אישנה לש ונושלבו .רתויב הובג אוה תושגרב העיגפ בקע יוטיבה שפוח תלבגה

 תונלבוסה לש םיפיסה תומא תא םיעזעזמ םיפואב רשא" ןפוד יאצויו םיגירח םיבצמ קר

 רש 'נ ברוח69/6105 ץ"גב :ואר( יוטיבה שפוח לש ותלבגה וקידצי "תידדהה

 ל"נה60/8898 ץ"גבב יניד-קספל31 הקסיפ :ואר דוע ;05 ,1 )4(אנ ד"פ ,הרובחתה

.)םש תואבומה תואתכמסאה לולכמו

 תנוכתמה תא רשאל הטלחהה ונתערכהל הדמע ל"נה60/8898 ץ"גבב ,רומאכ.3

 יכ עבקנ ,השרפ התוא תוביסנב .הרטשמהו "חותפה תיבה" יגיצנ ותעשב ומיכסה הילע

 ןיב יתדימו ריבס ןפואב ןזיא "חותפה תיבה" תמכסהב הרטשמה הרשיא ותוא רדסהה

 עוריא םויק תא ריתה זוחמה דקפמ" יכ קספנ .ליעל ונדמע םהילע םילוקישה לולכמ

 הנגפההו יוטיבה שפוח שומימ תא הרשפאש תמצמוצמ תנוכתמב םילשוריב הוואגה

 דחמ ןיוע להק דצמ תומילאל העינכ אלב רוביצה םולש לע הרימשה תאו ,אסיג דחמ

 הובגה תלוביסה ףס תא הרבע אל םייתדה תושגרב העיגפה..." יכ קספנ דוע .אסיג

41 הקסיפ( "תיטפשמה ונתטישב הנגפההו יוטיבה שפוח לש ותגסה ךרוצל שרדנה

 רדגב היוצמ זוחמה דקפמ לש הרומאה ותטלחה יכ ונעבק ,ןכ לע רשא .)ןידה-קספל

 .תוריתעה תא וניחד ךכיפלו תוריבסה םחתמ

 ונמייקש ןוידה עקרב דמע ,ליעל ונדמע וירקיע לעש ןידה-קספ ,רומאכ

 .ונינפל ןודנה דעצמל ןוישירה ןתמב םיבישמה םמצע וחנה ויפלו ונינפלש תוריתעב

 תנוכתמב םייקתה ןכא6002 רבמבונב הוואגה עוריא יכ ןיוצי השרפ התוא םויסל

 םשל םייטנוולרה םימרוגה לכ םע םיעגמ הלהינ הרטשמה ;םכסוה הילע תלבגומה

 .םיגירח םיעוריא אלל להנתה עוריאהו ,תוחורה תעגרה

 ומויק תא רשאל הטלחהה דגנכ תונווכמה תוריתע יתש ונתערכהל תודמוע תעכ.4

 וזמ הנוש תנוכתמב70.6.12 םויב ךרעיהל ןנכותמה םילשוריב הוואגה דעצמ לש

 וססיב םיעוריאה ינש ןיבש תוביסנב ינושה לעו ,ל"נה60/8898 ץ"גב תרגסמב הנודנש

 ןלהל .הלא תוריתעב ןויד ונמייק70.6.91 םויב .םהיתוריתע תא ונינפלש םירתועה

 רחאל .ונינפל ןוידבו םהיתונעט יבתכב ואבוהש יפכ םידדצה תונעט ירקיע לע דומענ

.תוחדיהל תוריתעה לש ןניד יכ הנקסמל ונעגה םייטעבש םימעטב ןודנ ןכמ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205016/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205016/96&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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םידדצה תונעט

 לש ותכירע תא רשאל הרטשמה תטלחה דגנכ ונפוה ונינפלש תוריתעה יתש.5

 תוריתעב ףא ,ל"נה60/8898 ץ"גבל המודב .70.6.12 םויב םילשוריב הוואגה דעצמ

 .יללכ ירוביצ סרטניאל ונעט אלא ,יטרפ סרטניא םשב םירתועה ואב אל ןאכ תונודנה

 תוירקיע תונעט יתש לע התתשוה ,ריעב דעצמה םויק תא רשאל ןיא היפל םתנעט

 יאדוול בורק ששח םייק יכ ןעטנ ,תישאר : ל"נה60/8898 ץ"גבב ותעשב ולעוהש

 םויק יכ ןעטנ ,תינש .דעצמה םויק לע רוסאל קידצמה ןפואב ,םדא ייח ןכסתש תומילאל

 ,שקבתהש דעסה ןיינעב יכ ןיוצי .ריעה יבשותמ םיבר לש םהיתושגרב עגופ דעצמה

 ומויק םצע דגנכ ונעט70/7725 ץ"גבב םירתועה .תוריתעה יתש ןיב םיוסמ ינוש םייק

 ונעטו ופיסוה ל"נה60/8898 ץ"גבב ונניד-קספב בשחתהב ךא ,םילשוריב דעצמה לש

 תוחפ ינפל עוריאל העבקנש תמצמוצמה תנוכתמהמ תוטסל חותפה תיבל רשפאל ןיא יכ

 ותטלחה יכ קספנ ל"נה60/8898 ץ"גבב יכ התיה הז רשקהב תיזכרמה םתנעט .הנשמ

 תיבה" ןכש ,תוריבסה םחתמ רדגב התיה דעצמה םויק תא רשאל זוחמה דקפמ לש

 ,םילשורי תובוחרב הכולהת אלב ,תמצמוצמ תנוכתמב ךרעיי עוריאה יכ םיכסה "חותפה

 הרשיאש תנוכתמה ,תאז תמועל .ריעה זכרממו תוידרח תונוכשמ קחורמ םוקמבו

 םייקתתש הכולהת תללוכ ,70.6.12 םויב םילשוריב דעצמה תכירעל הרטשמה

 העיגפל יאדוול בורק ששח םייקתמ יכ ןעטנ ,ךכיפל .ריעה לש םיישארה היתובוחרב

 לכב בשחתהב .דעצמה ררועמש הזעה תודגנתהה בקע ויתושגרבו רוביצה םולשב השק

 דעצמה לש ותכירע תא עונמל הז טפשמ-תיב לע יכ התיה םירתועה תנעט ,הלא

 םויק םצעל הניה ותודגנתה יכ הארנ-70/0835 ץ"גבב רתועל רשא .הנודנה ותנוכתמב

-לע הרשואש יפכ דעצמה לש תיחכונה ותנוכתמ דגנכ אקווד ואלו ,ריעב הוואגה דעצמ

 .הרטשמה ידי

 תוריתעה ןיד יכ התיה התדמע .קוצ 'מ ד"וע ונינפל העיפוה הנידמה םעטמ

 הוואגה דעצמ לש ומויק תא ריתהל הרטשמה תטלחהב םגפ לפנ אל רשאב תוחדיהל

 יכ ןעטנ .עוריאל ךומסב םייקתתש תינכדע בצמ תכרעהל ףופכב ,הרשואש תנוכתמב

 תמכסומה תנוכתמל התוהמב המוד ,הוואגה דעצמ םויקל הנשה הרשואש תנוכתמה

 הנידמה חוכ-תאב .ל"נה60/8437 ץ"גב תרגסמב הרבעש הנשב הרשיא הרטשמהש

60/8898 ץ"גבב ועבקנש הדימה-תומאל םאתהב לעפ זוחמה דקפמ יכ הנעטו הפיסוה

 ששח רבדב עדימ לבקתהב ףא ריעב דעצמה לש ותכירע תא רשאל ןתינ ןהיפל ,ל"נה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205277/07
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 אלש דבלבו ,ןיוע להק לש ותודגנתה בקע ירוביצה רדסבו רוביצה םולשב העיגפל

 שממ תושפנ תונכסב ךורכ היהי ןיגפהל תוכזה שומימ יכ יאדוול בורק ששח םייקתי

 םידמועה םיבאשמה חכונו הלא הדימ-תומאב בשחתהב יכ ןעטנ .םימד תוכיפשבו

 םצמוצמ לולסמב דעצמה םויקל ןוישיר ןתיל זוחמה דקפמ טילחה ,הרטשמה תושרל

 .הליחתכלמ שקבתהש הזמ רתוי רצקו

 שרפש ,וקנרפ ןליא בצינ ,םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ בצייתה ונינפל ןוידל

 .הנודנה תנוכתמב דעצמה םויק תא רשאל ותטלחהב ותוא וחנהש םילוקישה תא ונינפל

 םע .שממ לש ןוכיס םייק ריעב דעצמה לש ותכירע רושיאב יכ וירבדב ןייצ וקנרפ בצינ

 סחיב התוחפ המצועב וניה םימד תוכיפשלו תומילאל ששחה יכ וקנרפ בצינ ןייצ ,תאז

 הדימה-תומאל םאתהב יכ וקנרפ בצינ ןייצ ,םוקמ לכמ .הרבעש הנשב םייקתהש ששחל

 טוקנל הניה הרטשמה לע תלטומה תינושארה הבוחה ,ל"נה60/8898 ץ"גבב וותוהש

 לוטיל םיניינועמה דגנכ אלו ,םימילא םיעצמאב דעצמל לכנתהל םיסנמה דגנכ םידעצב

 תיבה" יגיצנ לע הליטה הרטשמה יכ ןעטנ ,ךכ םשל .ןיגפהל םתוכז תא שממלו קלח וב

 הצקת ףא איהו ,דעצמה תכירעמ ףקשנה ןוכיסה תא ןיטקהל ידכ םינוש םיאנת "חותפה

 הרטשמה הרשיא ,דעצמה תכירע םויב יכ ןיוצ דוע .ותחטבא ךרוצל םילודג תוחוכ

.ריעב דעצמ דגנ-תנגפה םייקל ידרחה רוביצה יגיצנ לש השקב

 ד"ועו ענרב 'ג ד"וע ,"חותפה תיבה" חוכ-יאב לש םהיתונעט םג ועמשנ ןוידב

 ותכירעב ןומט דעצמה לש ותובישח רקיעש ךכ לע םיינשה ודמע םהינועיטב .ריקי 'ד

 תנמ-לע םיירשפאה םיצמאמה לכ ושעיי דעצמה תכירע תעב יכו ,יבמופו ירוביצ םוקמב

 רוציקל םיכסה "חותפה תיבה" יכ ןעטנ דוע .סירתמ יתלבהו עונצה ויפוא לע רומשל

 תא חטבאל וצלאיש הרטשמ תוחוכב ךוסחל ידכ ,דבלב תחא העשל ןומעפה ןגב תרצעה

 .ומויק תא רשפאל ידכ םישרדנה םירחא םיעצמאבו עוריאה

ןויד

 הוואגה יעוריא ומייקתה2002 תנש זאמ ,םירבדה תישארב ןיוצש יפכ.6

 תיבה" לש ויגיצנ ירבדל .ריעב םייזכרמ תובוחרב דעצמ לש תנוכתמב םילשוריב

 יוטיב הנתנש איה םילשורי לש םייזכרמה היתובוחרב הכולהת לש וז תנוכתמ ,"חותפה

 הנשב ,רומאכ .םהיתויוכז ןעמל םקבאמ תרגסמב ריבעהל םידעוצה ושקיב ותוא רסמל

 .ןמז ותואב תוביסנה בקע ,רתוי תמצמוצמ תרחא תנוכתמב עוריאה םייקתה הרבעש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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 .ריעה תובוחרב דעצמ םויק לש הליגרה תנוכתמל רוזחל "חותפה תיבה" שקיב הנשה

 וזל המוד ,7002 תנשל הוואגה דעצמ תא םייקל "חותפה תיבה" שקיב הב תנוכתמה

60/8437 ץ"גב תרגסמב6002 רבמטפסבו תומדוקה םינשב הרטשמה ידי-לע הרשואש

 .ל"נה

 ץרמב םילשורי זוחמ דקפמל השגוה ונינפל ןוידה אושנ דעצמה םויקל השקבה

 םימויאל עגונב וידיב יוצמ היהש עדימל םאתהב השקבה תא ןחב זוחמה דקפמ .7002

 םיבאשמב בשחתהבו ,ריעב דעצמה םויקל םידגנתמה דצמ ירוביצה רדסה תרפהל

 זוחמ דקפמ רשיא ,םירבד לש םפוסב .עוריאה תחטבאל הרטשמה תושרל םידמועה

 שקבתהש הזל סחיב םצמוצמ ןפואב7002 תנשל הוואגה דעצמ םויק תא םילשורי

 רצק דעצמה םויקל רשואש לולסמה ,תישאר ."חותפה תיבה" יגיצנ ידי-לע הליחתכלמ

 תואמצעה ןגב ליחתי אל עוריאה ,ןוישירה יאנתל םאתהב .תירוקמה השקבל סחיב רתוי

 .סה השמו ךלמה דוד תובוחרה תמוצב ליחתי דעצמה אלא ,"חותפה תיבה" שקיבש יפכ

 םידמועה םיבאשמל םאתהב עבקנ דעצמה לש רצוקמה יאוותה ,זוחמה דקפמ ירבדל

 םולשב העיגפל םימויאה חכונ ,עוריאב םיפתתשמה לע ןגהל ידכ הרטשמה תושרל

 הרומאש תוסנכתה םוקמב .רצוק עוריאה ךשמ ,תינש .וכלהמב ירוביצה רדסבו רוביצה

 ךראית ןומעפה ןגב תוסנכתהה יכ םידדצה ןיב םכוס ,תועש יצחו שולשכ ךרעיהל התיה

 תוחוכה תאצקהב הרטשמה לע לקהל ידכו םיבאשמב ןוכסח םשל דבלב תחא העשכ

 אלא קהבומ םירוגמ רוזאב רבוע וניא דעצמה לולסמ יכ שגדוי .ותחטבאל םישרדנה

 קחורמ דעצמה לולסמ .רחסמ יקסעו ןולמ-יתב,רוביצ-ינבמ םרקיעש תובוחרב

 ןגב םייקתי עוריאה רקיע .דבלב םירטמ005-כ וכרואו ריעב תוידרחה תונוכשהמ

 ,הרבעש הנשל המודב יכ ףיסוהל שי הלא לכל .רוגסו רדוגמ םוקמ וניהש ןומעפה

 תנמ-לע םיירשפאה םיצמאמה ברימ ושעיי הנשה םג יכ "חותפה תיבה" יגיצנ ובייחתה

 .עוריאה לש סירתמ יתלבו עונצ יפוא לע רומשל

 דעצמה םויק תא רשאל זוחמה דקפמ לש ותטלחה ,הלא לכב בשחתהב

 םילוקישה לולכמ ןיב יוארכ תנזאמו תוריבסה םחתמ רדגב היוצמ ,הנודנה תנוכתמב

 ןיבל ןיגפהל תוכזהו יוטיבה שפוח ןיב ררועתמה חתמל עגונה לכב .ןיינעל םייטנוולרה

 תמייקמ זוחמה דקפמ לש ותטלחה- ןיוע להק לש ומויק לשב רוביצה םולש לע הנגהה

 ןיינעב ועבקנש הדימה-תומאל םאתהב ,הלא םיסרטניאו תויוכז ןיב ריבסו יתדימ ןוזיא

 תא רשפאמ הוואגה דעצמ לש ומויקל ןוישיר ןתמ ,אסיג דחמ .ל"נה60/8898 ץ"גבב הז

 תכירע ,רומאכ .ליעל ונדמע הברה התובישח לעש הנגפההו יוטיבה תוכז לש השומימ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%207348/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06


םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב70/7725 ץגב

11

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400054\hcj 5277-07.doc

 הנשב טעמל– םינשה לכ הגוהנ התיה ריעה תובוחרב דעצמ לש תנוכתמב עוריאה

 ןתמ םידעוצל תרשפאמ איהו– תע התוא ומייקתהש תוגירחה תוביסנה בקע הרבעש

 תאז .תיתרבח הרכהלו ןויוושל םתוכז םשב ריבעהל םישקבמ םה ותוא רסמל יוטיב

 ןיינעה תוביסנב יואר לקשמ ןתונ הנודנה תנוכתמב דעצמה םויקל ןוישירה ;דועו

 דצמ תומילאל ענכיהל ןיאו תומילאל סרפ ןתיל ןיא היפל הסיפתלו קוחה ןוטלש ןורקעל

 םויק לע ולטוהש תולבגהה ,אסיג ךדיאמ .ותלב ןיאש ןורחא יעצמאכ אלא ןיוע להק

 בשחתהב ,ירוביצה רדסה לעו רוביצה ןוחטב לע הרימשה תא תורשפאמ עוריאה

 רוציק ,זוחמה דקפמ ירבדל .דעצמה תחטבאל הרטשמה תושרל םידמועה תוחוכב

 תוחוכ תוצקהל ורשפאי ,ויתובקעב םייקתתש תוסנכתהה ךשמו דעצמה לולסמ

 בשחתהב ,תאז .םיפתתשמה ןוחטב לעו ירוביצה רדסה לע הרימש םשל םימיאתמ

 ןיב ,ןהבו הילע תולטומה תורחאה תומישמה חכונו הרטשמה תושרל םידמועה תוחוכב

 עיבהל ודעונשו םתכירע תא הרשיא הרטשמהש םיפסונ םיעוריא לש םתחטבא ,רתיה

 .דעצמל תודגנתה

 עוריא םויק לש הפולח תמייקו רחאמ יכ ונינפל ונעט70/7725 ץ"גבב םירתועה

 תא ריתהל ןיא ,הרבעש הנשב עריאש יפכ הכולהת אלל קחורמ ןוידטצאב הוואג

 .ונינפל הנודנה תנוכתמב דעצמה תכירעמ תמרגנה ויתושגרבו רוביצה ןוחטיבב העיגפה

 תדוקנ ,ל"נה60/8898 ץ"גבב וטרופש הדימה-תומאל םאתהב יכ בישהל שי ךכ לע

 עירפמה וא םייאמה .ןיגפהלו סנכתהל ,ומצע עיבהל דיחיה לש ותוכז יכ הניה אצומה

 לכב טוקנל הרטשמה לע ,ךכיפל .ןידכ אלש גהונ ,וז תוכז לש השומימל חוכב

 םתוכז תא שממל ,ןיגפהל םישקבמל רשפאל ידכ התושרל םידמועה םיריבסהםיעצמאה

 וניעב ןיועה להקהמ עבונה ישממה ןוכיסה הרטשמה תולועפ ףרח רשאכ קר .הרומאה

 יאדוול בורק ששח םייקתמ רשאכ ,תאז ;הנגפההו יוטיבה שפוח תא ליבגהל ןתינ ,דמוע

 טוקנל הרטשמה לע ,רומאכ תוביסנב םג .רוביצה ןוחטיבב הרומחו השק העיגפל

60/8898 ץ"גב :ואר( רתויב התוחפה איה יוטיבה שפוחב ותעיגפש ליבגמ יעצמאב

 םיינוחטיב םינוכיס ושחרתה הרבעש הנשבש םושמ קר ,רומאכ .)01 הקסיפ ,ל"נה

 עוריאה םיוק ,םיקיפסמ תוחוכ תוצקהל הרטשמה לש התלוכיב היה אלו םייתועמשמ

 תוצקהל ותלוכיב יכ זוחמה דקפמ רובס הנשה .הכולהת אלל תמצמוצמ תנוכתמב

 םינשב גוהנ היהש יפכ ריעה תובוחרב דעצמ לש ומויק ורשפאיש הרטשמ תוחוכ

 ךכב .הליחתכלמ שקבתהש יפכמ רתוי רצק ןמז ךשמלו רצוקמ לולסמב יכ ףא- תומדוק

60/8898 ץ"גבב ונניד-קספב ועבקנש הדימה-תומאל םאתהב זוחמה דקפמ ומצע החנה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205277/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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 התוא הפולחל סחיב רתוי התוחפ יוטיבה שפוחב םתעיגפש םיעצמאב טקנו ,ל"נה

.םירתועה ועיצה

 התלוכי רדעה יכ ונקספ ל"נה60/8898 ץ"גבב יכ ןייצנ הלא םירבדל ךשמהב

 רוסאל שי יכ התועמשמ ןיא ,ירוביצה רדסה תא טלחומ ןפואב חיטבהל הרטשמה לש

וניא יופצה ןוכיסה רשאכ דחוימב ךכ ;הנגפהו יוטיב שפוחל תוכזה לש השומימ לע

60/8898 ץ"גב :ואר( דעצמה תכירעל דגנתמה ןיועה להקהמ אלא עוריאה יפתתשממ

 לכב הטקנ הרטשמה יכ ונענכוש ,ונינפלש ןיינעה תוביסנב .)11 הקסיפב ,ל"נה

 חיטבהלו םייופצה םינוכיסה תא ןיטקהל תנמ-לע התושרל םידמועה םיריבסה םיעצמאה

 לש ולולסמ רוציק תא תונמל ןתינ הלא םיעצמא ןיב .רוביצה ןוחטב תא ןתינה לככ

 תובוחרב דעצמה לולסמ תעיבק ;ופוסב ךרעיתש תוסנכתהה ךשמ רוציקו הוואגה דעצמ

 תא םצמצמה ןפואב ,תוידרחה תונוכשהמ קוחרה םוקימבו קהבומ םירוגמ רוזא םניאש

 וניהש םוקמב דעצמה םויסב תוסנכתהה םויק ;ידרחה רוביצה תושגרב תנעטנה העיגפה

 אשי יכ עוריאה ינגראמ דצמ תובייחתה תלבק ;החטבאל רתוי חונ ךכיפלו רוגסו רדוגמ

 יכ שגדוי .דעצמה תחטבאל םילודג הרטשמ תוחוכ תאצקה ןכו ;סירתמ וניאש יפוא

 תכירעל ךומסב םייקתתש תינכדע בצמ תכרעהל ,ןבומכ ,םיפופכ וטקננש םיעצמאה

 תנשל הוואגה דעצמםויק תא רשאל זוחמה דקפמ תדמע ,הלא לכב בשחתהב .עוריאה

 םיסרטניאהו תויוכזה ןיב יואר ןוזיא תמייקמו הריבס הניה הנודנה תנוכתמב7002

.ונדמע םהילע

 םג ירה- םייתד תושגר לע הנגהה ןיבל הנגפההו יוטיבה שפוח ןיב ןוזיאל רשא.7

 דעצמה םויק לולע םייתדו םידרח םיגוח לש םתפקשה תדוקנמ יכ ונילע לבוקמ םא

 תוכזה תלילשל קיפסמ םעט ךכב ןיא ,םייתדה םהיתושגרב תיתימאו הנכ העיגפ עוגפל

 העיגפ הקידצמ הניא תושגרב העיגפ לש המויק םצע יכ ךכ לע ונדמע רבכ .ןיגפהל

 תנמ-לע תאזו ,יתרבח םזילרולפ לע תססובמה היטרקומדב הנגפההו יוטיבה שפוחב

 שפוחה קר וניא יוטיבה שפוח ,ליעל ןיוצש יפכ .ונכות תא דבאי אל יוטיבה שפוחש

 יוטיבה שפוח לע הנגהה .יתרבחה סוזנצנוקה בלב םייוצמה ןזואל םימיענ םירבד אטבל

 תונמדזה רשפאל ןכו תקולחמ תוררועמה תועדל המב ןתיל ,רתיה ןיב ,הדעונ הנגפההו

 רשאכ ףא ירוביצה םויה רדסל ןניינע תא תולעהל תושקבמה טועימ תוצובקל יוטיב

 טועימה לע הנושארבו שארב הנגמ יוטיבה שפוח לע הנגהה .ןהיתועדל דגנתמ בורה

.בורה ינפמ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
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 וניא רוביצה בור היפל הנעטה תא ןוידה ךרוצל לבקנ םא ףא ,ךכב בשחתהב

 קידצהל ידכ ךכב ןיא ,ויתושגרב העיגפ בקע םילשוריב הוואגה דעצמ םויקב ןיינועמ

 העיגפל יאדוול הבורק הנכס קר יכ קספנ רבכ .הנגפההו יוטיבה שפוח לש הלילש

 לע הלבגה קידצת– תדה תושגרב העיגפ ןהבו– רוביצה תושגרב השקו תיניצר ,הקומע

 םיפואב רשא" ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב רבודמ ,ליעל ןיוצש יפכ .יוטיבה שפוח

התיה היושע וז הדימ-תמא ."תידדהה תונלבוסה לש םיפיסה תומא תא םיעזעזמ

 .ריעב תוידרחה תונוכשה בלב ךרעיהל הוואגה דעצמ רומא היה ,לשמל ,ול םייקתהל

 ינב תא תבייחמה תידדהה תונלבוסל ינוציק ןפואב דגונמ היה הזכ השעמ יכ ירב

 וניא הז םלואו .יתד-ידרחה רוביצה תושגרב השונא העיגפ רצוי היהו ,הלוכ הרבחה

 דעונ7002 תנשל הוואגה דעצמ ,רומאכ .ונינפלש ןיינעה תוביסנב םירבדה בצמ

 קהבומ םירוגמ רוזא םניאש תובוחרב םירטמ005-כ לש רצוקמ לולסמב םייקתהל

 לעב עוריא םויקל ובייחתה עוריאה ינגראמ ;ריעב תוידרחה תונוכשהמ םיקחורמ רשאו

 יפואבו עוריאה ךרואב ,דעצמה לש ומוקימב- הלא לכב בשחתהב .סירתמ יתלב יפוא

 אל םייתדה תושגרב העיגפה ,ןיינעה תוביסנב יכ הנקסמה תשקבתמ- תאשל דעונ אוהש

 ,אליממ .הנגפההו יוטיבה שפוחב העיגפ םשל שרדנה הובגה תלוביסה ףר תא הרבע

 לש ןהיתודוסי תא םייקל ידכ היהי אל ,ןתינש ןוישירה יאנת יפל דעצמה םויק םצעב

.70/0835 ץ"גבב וינועיטב רתועה סחייתה ןהילא תוילילפה תוריבעה

 םיבישמכ וניוצ םילשורי תייריע שארו םילשורי תייריע יכ רעוי םירבדה םויסב.8

 םילשורי תייריע םא וניניעב קפס יכ ןיוצי הז ןיינעב .70/7725 ץ"גבב השגוהש הריתעב

 וא רשאל תוכמסהש ךכב בשחתהב ,הריתעל םינוכנ םיבישמ םנמא םה השארב דמועהו

 ושגוהש תובוגתהמ יכ ןייצנ ,תאז םע .הרטשמה ידיב הניה דעצמה לש ומויק תא לולשל

 ריעה שאר תדמע ןיב תקולחמ הררועתה הרומאה הריתעב יכ הלוע הז טפשמ-תיבל

 דעצמה םויקל ותודגנתה עיבה ריעה שאר .הייריעה לש יטפשמה ץעויה תדמע ןיבל

 ,דגנמ ."הריבב תויסולכואה ןיב םייקה ןידעה םקרמב" עוגפל ךכב היהי יכ הנעטב ריעב

 ןידה-קספב וותוהש הדימה-תומאל םאתהב יכ התיה הייריעל יטפשמה ץעויה תדמע

 רבכ עבקנ רשא תא ןייצנ הז רשקהב .תוחדיהל הריתעה ןיד ,ל"נה60/8898 ץ"גבב

 םהבו- הלשממל יטפשמה ץעויה לש ויגיצנ ויפלו ,הז טפשמ-תיב לש ותקיספב

 ,ומשב םילעופ- תוימוקמה תויושרהו הלשממה ידרשמ לש םייטפשמה םיצעויה

 טפשמה-תיב דוע לכ תויושרה תא תבייחמ םייקה יטפשמה בצמה רבדב םתעד-תווחו

 ץרמ תעיס79/7424 ץ"גבב רנרוד 'ד טפושה ירבד :ואר( ןיינע ותואב תרחא קספ אל

772 ,142 )5(בנ ד"פד"פ ,'חאו תותד יניינעל רשה 'נ 'חאו םילשורי תייריע תצעומב

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205380/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%205277/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%204247/97
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 הריתעב שקובמ ןיא ונינפלש ןיינעה תוביסנב ,רומאכ .)םש תואבומה תואתכמסאהו

 תאבומה הדמעה יכ םיחינמ ונא ריעה שאר לש ותדמע ףרח ;הייריעה דגנכ דעס

 תוברל ןתנייש ןידה-קספ יפל לעפת הייריעה יכ ונל עדוה הב- יטפשמה ץעויה תעדוהב

 בצמה תא תפקשמה הדמע איה- דעצמה םויקל רשקב תושרדנה תולועפה עוציב

 .הייריעה תא בייחמה יטפשמה

 ותטלחה יכ הנקסמל ונאב ,ונינפל ןודנה ןיינעה תוביסנב ;םירבד לש םמוכיס.9

 הטרופש הנודנה תנוכתמב הוואגה דעצמ לש ומויק תא רשאל םילשורי זוחמ דקפמ לש

 םיסרטניאהו תויוכזה לולכמ ןיב יואר ןוזיא תמייקמו תוריבסה םחתמב היוצמ ,ליעל

 .ל"נה60/8898 ץ"גבב וטרופש תוינורקעה הדימה-תומאל םאתהב ןיינעל םייטנוולרה

 לכ ושעי יכ רבדב םיעגונה םימרוגה לע הקזח .ונתוברעתהל הליע ונאצמ אל ,ךכיפל

 םיכורכה תויושיגרהו םינוכיסה תתחפהלו תוחורה תעגרהל םורתל תנמ-לע םתלוכיבש

 םיכרדב שומיש ושעי דעצמה לש ומויקל םידגנתמה יכ תווקל שי .ריעב דעצמה תכירעב

.ונברקב םמוקמ ןיאש םימילא םיעצמאב שומיש אלב ,םתדמע תא עיבהל תויקוח

.תוחדנ תוריתעה ,ליעל וטרופש םימעטה ןמו ,ןכ לע רשא

ה א י ש נ ה

:ןילביר 'א האישנל הנשמה

 הדמע האישנה יתרבח .שיניב 'ד האישנה יתרבח לש הניד קספל ינא ףרטצמ

 ןיבל יוטיבה תוריח ןיב ןזאל ונא םיאבש תעב ונתוא םיחנמה תונורקעה לע הניד קספב

 םויק תא רשאל זוחמה דקפמ לש ותטלחה יכ ינא רובס הומכ .םירחתמ םיסרטניא

 ימצעלשכ .םייטנבלרה םילוקישה לולכמ ןיב יוארכ תנזאמ– תיחכונה תנוכתמב דעצמה

 םתוצבקתה םצע וב םוקמ תוריהזב סחייתהל שי תושגרב העיגפה תלאשל יכ רובס ינא

 הנייצש יפכ .הנוש םתייווהש לשב תודגנתה תררועמ תמיוסמהצובק ינב לש

 ןינועמ וניא רוביצה בור היפל הנעטה תא ןוידה ךרוצל לבקנ םא ףא ,האישנה יתרבח

 הלילש קידצהל ידכ ךכב ןיא ,ויתושגרב העיגפה בקע ,םילשוריב הוואגה דעצמ םויקב

 .הנגפההו יוטיבה שפוח לש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06


םילשורי זוחמ תרטשמ דקפמ 'נ לזרמ ךורב70/7725 ץגב

15

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400054\hcj 5277-07.doc

 יעצמאכ אלא ןיוע להק דצמ תומילאל ענכיהל ןיא יכ הריהבה ,האישנה יתרבח

-ומוהה הליהקה ינב לש םג ,איה תונוש תוליהק לש םריע םילשורי .ותלב ןיאש ןורחא

 ןתלאשמל ינא ףרטצמ .םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרדו איה םולש ריע .תיבסל

 תויקוח םיכרדב שומיש ושעי דעצמה לש ומויקל םידגנתמה יכ ,תוטפושה ייתורבח לש

 .םימילא םיעצמאב שומיש אלב םתדמע עיבהל

האישנל הנשמה

:הי'צקורפ תטפושה

.שיניב האישנה ,יתרבח לש הניד קספל המיכסמ ינא

 הייפואל יוטיב ןתני וב ,יבמופ עורא םייקל תשקבמ תיבסל-ומוהה הליהקה

 .הב ריכיש ידכו ,התוא ריכיש ידכ ,בחרה רוביצה ינפב ףשחיהל תשקבמ איה .הדוחיילו

 הליהקה ינב תא ףושחל דעונ אוה .םינפ יפלכו ץוח יפלכ תלעופ עוראה לש ותובישח

 ןיבל םניב הליהקה ינב ןיב תורשקמה תוילוחה תא לשחל ,דבב דבו ,בחרה רוביצל

 ותוכז ,תיטרקומד הרבחב .םהל ורחבש םייחה ךרדב ימינפה םנוחטב תא קזחלו ,םמצע

 ,קוחה תרגסמב םהל היוצרה ךרדב םדוחיי תא אטבלו עיבהל הצובק לכו םדא לכ לש

 תוכז איה וז תוכז .הכולהתו הפסא לש ךרדב בחרה רוביצה ינפב הפישחב הז ללכבו

.םדאה תויוכז לש ןוילעה ףרב היוצמה ,תיתקוח

 רוביצהש ,תושגרב העיגפה תבצינ ימצע יוטיבל הליהקה ינב לש םתוכז דגנכ

 ןתמו ,הנושה םייחה ךרד .דעצמה םויק בקע הל םינעוט ,ינוליחה רוביצב םיקלחו ,יתדה

 םייחה תוסיפתש היסולכואב תונוש תוצובק לש תושגרב עגופ ,הז ינושל רוביצב יוטיב

 שיש יתקוחה ןוזיאב בושחו יטנבלר לוקיש איה תושגרב העיגפה .םינוש ןהלש םיכרעהו

 ןיב לולקשבש אלא .תיתקוחה תכרעמב םישגנתמ םיכרעו תודגונ תויוכז ןיב ךורעל

 תא ףקשמו יטרקומדה ךילהה שרושל דרויה ,הצובקהו םדאה לש יוטיבה תוכז

 תוכז תנתינ ,הליהקה וא טרפה תושגרב העיגפה ןיבל ,םדאה לש תישיאה הימונוטואה

 םיפיסה תומא תא תעזעזמ תושגרב העיגפה ובש םוקמ אלא ,יוטיבה שפוחל הרוכבה

 תיווה לש רתויב הקומעה תיכרעה תיתשתל תעגונ איה" רשאכו ,תידדהה תונלבוסה לש

 עוגפל הלולעה ךרדב דוסי תולכשומ לע רערעל ידכ הב שי רשאכו ,הרבחהו טרפה
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-קת ,תוזחמו םיטרס תרוקיבל הצעומה 'נ ירכב30/613 צ"גב( "ימואלהו יתרבחה ןסוחב

 אוה תושגרב העיגפ בקע יוטיב שפוח תלבגה קידצמה תלוביסה ףר .)353 )3(3002 לע

10/4151 צ"גב( .הז שפוחמ העירג וקידצי ןפוד יאצויו םיגירח םיבצמ קרו ,רתויב הובג

.)762 )4(הנ י"דפ ,וידרו היזיוולטל הינשה תושרה 'נ הירא רוג

 ,תילארשיה הרבחב םינוש םירוביצ תושגרב תעגופ ןכא הוואגה דעצמ תכירע

 הנניא העיגפה ,ונינפלש ןיינעה תוביסנב םלוא .םילשורי ריעב םיבשות תוצובק ברקבו

 .יתצובקהו ישיאה יוטיבה שפוח לש ותמילב קידצהל ידכ שרדנה הובגה ףרה תא תרבוע

 תונוש תוצובק לש ןחוכבו ,דואמ דע בר אוה לארשיב רוביצה לש ימינפה ינחורה ונסוח

 .תונוש ןהיתוסיפתו ןהייח ךרדש תוליהק לש יוטיב שפוח םע םילשהלו תאשל וברקב

 השקה הניערג ןומט יוטיבה שפוח תא םוסחל אלב תושגרב העיגפ םע דדומתהל תלוכיב

 ןמיסו דוסיה ןבא םהש ,תונלבוסה לש דוסיה יגשומ םילפוקמ הבו ,היטרקומדה לש

 .שפוח לש רטשמ לש רכיהה

 ,דעצמה לולסמ לש ומוצמצל םידעצ תטיקנב ,עוראה לש ומוקימ תריחבב

 םימרוגב תובשחתהו ןוזיא הרטשמה הגהנ ,עוראה לש ותוכשמתה תועש תלבגהבו

 לש התוכרעיה .םהיתושגרב העיגפה תדימ תא ישממ ןפואב תיחפהל ידכ םידגנתמה

 ןהו ,עוראה תכירעל העבקש הדימה תומא םושיי ךרדב ןה התליגש תושיגרהו ,הרטשמה

 רובעי עוראהש ךכל לחיינ .דחוימ ןויצל םייואר ,הכרענ וילא יעצבמה ךרעמה תניחבמ

.תישפוח הרבח לש התולהנתהל םיתפומהו תותואה דחאכ ,םולשב

ת ט פ ו ש

.שיניב 'ד האישנה לש הניד קספב רומאכ טלחוה

.)7002.6.02( ז"סשתה זומתב 'ד ,םויה ןתינ

31387645 שיניב תירוד - 70/7725

ת ט פ ו שהאישנל הנשמהה א י ש נ ה
1739215

31387645

_________________________

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20316/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%201514/01&Pvol=??
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