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 הדוגא ,םינומא שוג לש תובשייתהה תעונת – הנמא .10

 570025742 'סמ

 

 םיבישמה

  

 יאנת לע וצל הריתע

 

 ,םעט ןתילו אובל םיבישמל תורוהל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ היפל יאנת לע וצל הריתע יהוז

  - וצפחי םאב

 םגוויסו םרוקמ היהי רשא היהי – םיפסכ תרבעהמ וענמי אל עודמ :3-9 תובישמל .1

 10 הבישמה ידיל - )םיקנעמ וא תוכימת ,ליגר יתלב ביצקת ,ליגר ביצקת( יביצקתה

  .2019 תנשל 10 הבישמל םיר"בתו תוכימת ,םיביצקת רשאלמ ענמיהל יפיצפס ןפואבו
 היהי רשא היהי – םיפסכ תרבעהל םירושיא ןתממ רתלאל וענמי אל עודמ :1-2 םיבישמל .2

 – )םיקנעמ וא תוכימת ,ליגר יתלב ביצקת ,ליגר ביצקת( יביצקתה םגוויסו םרוקמ

 תוכימתה ,םיביצקתה רשאלמ ענמי אל עודמו ,10 הבישמה ידיל 3-9 תובישמהמ

 תאז ללכבו ,10 הבישמל םיפסכ תורבעה םיללוכ ולא דוע לכ ,3-9 תובישמה לש םיר"בתהו

 ןקתל תנמ לע םתוכמסב ושמתשי אל עודמ רעצמל וא ,2019 תנשל םיעגונה םיביצקתה

 םיפסכ תרבעה ללוכה ןהיביצקתב טירפ לכ תוחדלו 3-9 תובישמה לש ןהיביצקת תא

 .10 הבישמה ידיל רומאכ
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 ףוחד ןויד םויקל השקב

 הבישמה ידיל םיפסכ תרבעהמ ענמיהל 3-9 םיבישמה בויח לש דעס שקובמ תאז הריתעב .1

 1-2 םיבישמה בויח לש דעס שקובמ ףסונב .טרפב 2019 תנשל ןהיביצקתבו ,ללכב 10

 רשאלמ ענמיהל ןיפולחל וא ,10 הבישמה ידיל רומאכ םיפסכ תורבעה רשאלמ ענמיהל

 הבישמה לש הבוצקת תא םיללוכ םה דוע לכ 2019 תנשל 3-9 תובישמה לש ןהיביצקת תא

 תוחדלו 3-9 תובישמה לש ןהיביצקת תא ןקתל תנמ לע םתוכמסב שמתשהל רעצמל וא ,10

 .10 הבישמה ידיל רומאכ םיפסכ תרבעה ללוכה ןהיביצקתב טירפ לכ
 

 10 הבישמל תוימוקמה תויושרהמ םיפסכה תורבעהש איה וז הריתעב תילעומה הנעטה .2

 םינפה דרשמ לש להונה תא הריפמו תדגונמ ,תיקוח הניא )תוכימת לש ךרדב בר יפ-לע(

 תלבוט 10 הבישמהש םושמ רקיעבו ,םיירוביצ אל םיפוגל רוביצ יפסכ תרבעה רידסמה

 איה הילא םיפסכה תרבעה ךכיפלו ,הרומחו תבחרנ תיקוח יתלב תוליעפ עוציבב ראווצ דע

 .תיניירבע תוליעפל עויס
 

 תורתומ תויפסכ תוכימת תרבעה תוימוקמ תויושר ידי לע תוכימתב קסועה להונה יפ לע .3

 וא תותומע ןוגכ( דבלב ירוביצ סרטניא ןעמל םילעופשו חוור תורטמל םניאש םיפוגל

 הבישמה וליאו ,)ימוקמה וא יזכרמה ןוטלשה תולעבב םידיגאתו רוביצה תלעותל תורבח

 סרטניאה ןעמל - הרדגהב – תלעופו הירבחל תכיישה )תיפותיש הדוגא( יטרפ ףוג הניה 10

 םימוחתה ןמ דחאב תקסוע הניא 10 הבישמה ,ףסונב .ותוללכב רוביצה לש אלו םהלש

 .תוימוקמ תויושר ידי-לע תיפסכ הכימת רשפאמכ רידגמ להונה רשא
 

 יתלב הינבב 10 הבישמה לש תירואכלה התוברועמ תא וז הריתעב םיטרפמ םירתועה .4

 היינב תוליעפ לש ןומימבו ןתרכשהב ,קוחכ אלש ונבנש רויד תודיחי לש קווישב ,תיקוח

 ,השעמל .תונורחאה םינשב תיברעמה הדגה יבחרב תומוקמ תורשעב תיקוח יתלב

 ביחרהל ,10 הבישמה לש תיגולואדיאה הארנה לככו תנווכמה תיקוח יתלבה התוליעפ

 לש הרפה ךות ,היינב ירתיה אלל לכהו בושי תודוקנ תובעלו םיזחאמ םיקהל ,תויולחנתה

 תובר םינש תכשמנ - תיטרפ תיניטסלפ עקרק לע םיתיעלו ףקותבש ראתמה תוינכת

 יוניפל הז דבכנ טפשמ תיבב ולהנתהש םייטפשמ םיכילהל אשונ ויה הלש םיטקייורפהו

 הריתעש ךכ ידכל ועיגה םירבדה .הב תברועמ התייה 10 הבישמהש הינבהו השילפה

 ץ"גב ,תויביסאמה היינבה תוריבעב 10 הבישמה לש התוברועמ תריקחב החיתפל

  .דבכנה ש"מהיבל הנורחאל השגוה ,9113/18
 

 אוה םיפסכה תורבעהו תוכימתה ףקיה יכ הלוע עדימ שפוח יכילהב ולבקתהש םינותנהמ .5

 'סמ הבישמה( ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה קר הקינעה 2013-2015 םינשה ןיב :םוצע

 10 הבישמה לש תוסנכהה לכ ךס וליאו 10 הבישמל םילקש ןוילימ 37 לש ךסב תוכימת )3

 .)!!( ₪ ןוילימ האמכ לע דמע םיירוביצ תורוקממ הלא םינשב
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 ברעמה יגולואידיא ןגרואמ עשפל תועייסמו תונמממ תוירוביצ תויושר הב תואיצמה .6

 ףקיהב תוריבע םיעצבמ וידחיש תיטילופ המצוע ילעב םייטרפ םיפוגו תוינוטלש תויושר

 הקיספהל לועפל שיו תלבסנ יתלב הניה ,תוינוחטבו תוינידמ תוכלשה ןהל רשאו בחרנ

 .קוחה ןוטלשב הרומח העיגפו להנמה תויקוח ןורקע לש הרפהב רבודמה .םדקהב

 

 תוילקסיפ תוטלחה הב ןמזה תפוקתב קוידבו ,השדח הנש לש החתפב םיאצמנ ונא .7

 רומאה רואל .תושגומ תיפסכ הכימת תושקבו ,םירשואמ םייתנש םיביצקת ,תולבקתמ

 תרפהל בוש ושמשיו להונלו קוחל דוגינב ורבעוי םיפסונ םיבר םינוילימש ששחהו ליעל

 עובקל תוריכזמל הרוי דבכנה טפשמה תיבש םישקבמ םירתועה ,תיקוח יתלב היינבו קוח

 עבקיי אלו לופיטל םיכורא םישדוח ןיתמי קיתהו היה .ירשפאה םדקהב ןוידל הז קית

 ךרדב ירק ,ליגרכ 10 הבישמל םינושה םיביצקתה ורבעויש הנכסה ,שקובמכ ףוחד ןויד

 הינב תוריבע עוציב תללוכה ,הליגרה התוליעפב ךישמהל וז הבישמ לע ולקיו ,תיקוח אל

  .תיאדול הבורק – תיברעמה הדגב
 

 עובקל תוריכזמל תורוהל דבכנה ש"מהיב שקבתמ ,ליעל ואבוהש םיקומינה לשבו ,ךכיפל .8

 .ירשפאה םדקהב ןוידל הז קית
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 הריתעב םיקומינה הלאו

 רבד חתפ .א

 יפסכמ קתע יביצקת לש םתמרזה תעינמ :ההז םתרטמש ,םידעס ינשב וז הריתע לש הניינע .1

 תויקוח יתלב תולועפ עוציבל םינש ברו יביסנטניא ןפואב תלעופה ,10 הבישמה ידיל רוביצה

 תועצמאב תישענ רומאכ תיקוח אל תוליעפ ובש בצמ תעינמ ךכיפלו ,תויתטישו תובחרנ

 .רוביצ יפסכ

 ךרואלו ףקיה תבחר תיקוח יתלב הינבל תיארחאה ,10 הבישמה יכ הלעמ םירתועה ריקחת .2

 יפלא הבשייש ,תורשעל תויקוח יתלב תונוכשו םישרומ יתלב םיזחאמ המיקהש ,םינש

 ןפואב תושקמש תודבוע המצע תעד לע הביצה ךכו םייקוח יתלב םינבמב םילארשי םיחרזא

 הלביק וז הבישמ – םיינידמ םייוניש תילארשיה הרבחה לע הפוכו קוחה תפיכא לע יטמרד

 םיחטשב תוילארשיה תוימוקמה תויושרהמ הנש ידמ םילקש ינוילימ תורשע תלבקמו

 טקייורפ לש שומימל רוביצ יפסכ תוריבעמ ,ולאה תוירוביצה תויושרה ,רמולכ .םישובכה

 ימשר ןפואב הילע טלחוה אלש תינידמ תואיצמ לארשי יחרזא לע תיחנהל דעונש יקוח יתלב

 .קוחה ןוטלשב השקה ותעיגפל ףסונב תאז .ךכ לע תונומאה ןוטלשה תויושרב

 שי תיקוח יתלב תוליעפ םינמממ ונלוכ ונחנא ובש הזה תעדה לע לבקתמ יתלבה בצמה תא .3

 הבישמל םיפסכ תרבעהמ הנלדחת 3-9 תובישמה יכ םישרוד םירתועה ךכיפל .דימ קיספהל

 םימרוגה םהש ,1-2 םיבישמה יכ םישרוד ןכו ,הריתעב שקובמה ןושארה וצה ןאכמו ,10

 הלאכש תורבעה רשאלמ וענמיי ,תיברעמה הדגב ילארשיה ימוקמה ןוטלשה לע םיחקפמה

 ןקתל וא ,רומאכ תורבעה םיללוכ הלא דוע לכ 3-9 תובישמה לש ןהיביצקת תא רשאלמ וא/ו

 שקובמה ינשה וצה ןאכמו ,10 הבישמל םיפסכה תרבעה יביכר םהמ ורסויש ךכ םתוא

 .הריתעב

 םושמ ןה תויקוח ןניא הלא םיפסכ תורבעה יכ הניה ,ןלהל טרופתש יפכ ,םירתועה תדמע .4

 קוחרה( רבעה ןויסינש םושמ - רומאכ- ןהו ,קוחב םיעובקה םיאנתל דוגינב תושענ ןהש

 היפסכב תאז ללכבו היבאשמב שומישב ראווצ דע תברועמ 10 הבישמה יכ דמלמ )בורקהו

 .םייקוח יתלב קוויש ךרעמו הינב תוליעפ ןומימל

 תחתו ,3-9 תובישמהמ 10 הבישמל םירבעומה םיפסכה תיברמ םירתועה תעידי בטימל .5

 תויושרה ידי לע רוביצ תודסומב תוכימת להונ" חוכמ םיקנעומ ,1-2 םיבישמה לש םחוקיפ

 .)"להונה" :ןלהל( 4/2006 'סמ ל"כנמ רזוחב םינפה דרשמ ידי לע ץפוה רשא "תוימוקמה

 םיירוביצ םיפוגל תויפסכ תוכימת ריבעהל תויאשר תוימוקמ תויושר ,להונה יפ לעש אלא

 וא יזכרמה ןוטלשה תולעבב םידיגאתו רוביצה תלעותל תורבח וא תותומע ןוגכ( דבלב

 – תלעופו הירבחל תכיישה )תיפותיש הדוגא( יטרפ ףוג הניה 10 הבישמה וליאו ,)ימוקמה

  .ותוללכב רוביצה לש אלו םהלש סרטניאה ןעמל - הרדגהב

 הכימת רשפאמכ רידגמ להונה רשא םימוחתה ןמ דחאב תקסוע הניא 10 הבישמה ,ףסונב .6

 .תוימוקמ תויושר ידי-לע תיפסכ

 תוימוקמ תויושרמ םיפסכ תורבעה יכ ,ונלש תיזכרמה הנעטה וזו ,םירתועה ונעטי דוע .7

 םושמ התוא עונמל הבוח שיו הלוספ איה ,תיפסכ הכימת לש ךרדב ןניא םא םג ,10 הבישמל

 ראווצ דע תברועמ הניה יכ ,ןלהל טוריפב גצויו ליעל רמאנש יפכ ,דמלמ רבעה ןויסינש
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 רשקתהל תודחוימ תוביסנב ילוא רתומ רתויה לכל .תיקוח יתלב תוליעפל היפסכב שומישב

 רוסאש ןבומ לבא ,ועוציב לע קודה חוקיפ ךות םייוסמ טקייורפ עוציב ךרוצל הזכש ףוג םע

  .קוחה לע הריבעב קסועש ףוגל םילקש ינוילימ לש סיכ ימד ןיעמכ "ישפוח" ףסכ ריבעהל

 לע יפסכה חוקיפהו הרקבה םוחתב 1-2 םיבישמה לש היצלוגרה )תובוח םג ןהש( תויוכמס .8

  :10 הבישמה לש רשקהב םייקתמש בצמה תא קוידב עונמל ידכ ודעונ תוימוקמ תויושר

 השועש יטרפ ףוגל תוימוקמה תויושרהמ הנש ידמ םימרוז םישדח םילקש ינוילימ תורשע

 אוהש ךות ,וירבח לש םייגולואדיא-םייטילופ םיסרטניא םודיקל ויבאשמב שומיש

 הכימתל קוח יפ-לע רכומ וניאש םוחתב היוצמ ותוליעפ ,רוביצל אלו וירבחל בייוחמ

 הכלה םיווהמו םייקוח םניא ודי-לע םיעצובמה םיטקיורפהמ דבכנ קלחו ,תירוביצ תיפסכ

  .תנגרואמ תיגולואדיא תוניירבע לש הרומח העפות לש תינחה דוח השעמל

 הבש תגהונה הקיטקרפה תא קיספהל ודעונ וז הריתעב םישקובמה םידעסהש ןאכמ

 תיקוח יתלב תוליעפ םיסימה ימלשמ םיחרזאה יסיכמ תונמממ תוימוקמ תויושר

 .רחא תועצמאב קוח תרפה תועצבממ השעמלו
 .וז הריתע תשגומ הרירב תילבו ,ךכ םושמ .9

 

 יתדבועה עקרה .ב

I. הריתעל םידדצה  

 ףוגה הניה "םייכוניח םילעפמ לארשיל וישכע םולש – ל.ע.ש" תתומע ,1 רפסמ תרתועה .10

 רשא "וישכע םולש" תירטנמלרפ-ץוחה תיטילופה העונתה תלעופ ותרגסמב יטפשמה

 ,רתיה ןיב ,תקסוע תרתועה .היתונכשו לארשי תנידמ ןיב אמייק רב םולש תגשהל תרתוח

 הרבסה תופיסא סוניכ ,הרבסה ירמוח םוסרפ תועצמאב םולשה םודיקל תיכוניח תוליעפב

  .ב"ויכו

 .1 רפסמ תרתוע לצא תויולחנתה בקעמ טקיורפ זכר וניה טדנב יתבש ,2 רפסמ רתועה .11

 עגונב לארשי תלשממ תוינידמל םיעגונה םירקחמ עצבמ 2 רתועה ודיקפת תרגסמב

 תיברעמה הדגה יבחרב רייסמ ןכו םימיה תשש תמחלמב ושבכנש םיחטשב תולחנתהל

 .תויולחנתהב היינבה תא דעתמו

 הפוקתב .תוסנכ שמחב ןהיכ 2008 – 1988 םינשה ךלהמב ,ןילייב ףסוי ר"ד ,3 רפסמ רתועה .12

 הלשממב ץוחה רש ןגסו ןונכתהו הלכלכה רשכ ,23-ה הלשממב רצואה רש ןגסכ שמיש וז

 תגלפמ ר"ויכ שמיש ןכ ומכ . 26-ה הלשממב תותד יניינעל רשהו םיטפשמה רשכו 25-ה

 .2008-ל 2004 םינשה ןיב דחי-צרמ

 רש ןגסכ שמיש ןכלהמב םינש 25-ל בורק ךשמב תסנכ רבחכ ןהיכ ,ןהכ ןר ,4 רפסמ רתועה .13

 וידיקפת ללש ןיב .28-ה הלשממב רחסמהו היישעתה רשכו 25-ה הלשממב ןוכישהו יוניבה

-ה תסנכב ןהו 14-ה תסנכב ןה הנידמה תרוקיב יניינעל הדעווה ר"ויכ םג שמיש אוה תסנכב

15. 

 םינפה רשכ ןהיכ ןכלהמב םינש 14 ךשמב תסנכ רבחכ ןהיכ ,זפ-סניפ ריפוא ,5 רפסמ רתועה .14

 ר"ויכ שמיש 15-ה תסנכב .31-ה הלשממב טרופסהו תוברתה ,עדמה רשכו 30-ה הלשממב
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 םינשב .תסנכה לש םינפה תדעוו ר"ויל הנומ 17-ה תסנכבו טפשמו קוח ,הקוחה תדעו

 .ביבא לת תטיסרבינואב "ימוקמ ןוטלשל ןוכמה" ר"ויכ שמשמ אוה תונורחאה
 החוכמשו להונה לע תשלוחה תילהנמה תושרה לש השארב דמוע ,םינפה רש ,1 בישמה .15

 תרשמ תא ללוכ ודרשמ ,ןכ ומכ .תושר יפוג םניאש םיפוגל תוכימת ימוקמה ןוטלשה קינעמ

 תקיחת חוכמ רשא - ןורמושו הדוהיב םילארשיה םיבושייה לע הנוממה - 2 הבישמה

 תוילארשי תוימוקמ תויושר לש ןהיביצקת רשאל תירוטלוגר תוכמס תלעב הניה ןוחטיבה

 תויושרה תוטילחמ םהילע תוכימתו םיליגר יתלב םיביצקת רשאלו םישובכה םיחטשב

 .תוימוקמה

 תיברעמה הדגב תוימוקמו תוירוזא תוצעומ יביצקת רשאל 2 'סמ הבישמה לש התוכמס .16

 תוירוזא תוצעומ לוהינ רבדב וצל חפסנה תוירוזאה תוצעומה ןונקתל )ג(ב78 ףיעסמ עבונ

 לש ורושיא ןועט הצעומה ביצקת" יכ עבוקה ,1979 – ט"לשת ,)783 'סמ( )ןורמושהו הדוהי(

 תוצעומ לוהינ רבדב וצל חפסנה תוימוקמה תוצעומה ןונקתל )ג(97 ףיעסמו "...הנוממה

 הצעומה ביצקת" יכ המודב עבוק 1981 – ט"לשת ,)892 'סמ( )ןורמושהו הדוהי( תוירוזא

 הנמיש ימ" ימ אוה םיווצה ינשל 1 'סמ ףיעס יפל "הנוממה" ."...הנוממה לש ורושיא ןועט

 רוזאה דקפמ י"ע תישיא התנומ 2 'סמ הבישמה ."הז ןונקת ךרוצל הנוממכ רוזאה דקפמ

 247 'סמ תרבוח ,ןורמושו הדוהי רוזא םייונימו םיווצ ,םירשנמ  ואר( הנוממכ שמשל

 .)8579 דומעב ,2018 טסוגואמ

 ,ןורבח רהו ןויצע שוג ,ןורמוש ,ןימינב הטמ תוירוזאה תוצעומה ,3-9 רפסמ תובישמה .17

 ריקחתל םאתהב רשא תימוקמה תויושרה ןה לא תיבו םימודק ,תרפא תימוקמה תוצעומהו

 תאז .קוחל דוגינב הרואכל ,הנמא ידיל בר ירוביצ ףסכ תונורחאה םינשב וריבעה םירתועה

 יקוח יתלבה שומישל תועדומ ןה רשאכו ,ויאנתל רומג דוגינב ךא ,להונה חוכמ רקיעב

 .10 הבישמה וב השועש

 תודוגא 78 ןה הב תורבחהש תיפותיש הדוגא איה ,הנמא תעונת ,10 רפסמ הבישמה .18

 תלעופ הנמא .תיברעמה הדגב םילארשי םיבושיי לש םיבשות רקיעב תודגאמה תויפותיש

 הדגב דבלב םילארשי םידוהי רובע םירוגמ תונוכשו םיבושיי תמקהל תובר םינש הזמ

 ינוילימ תורשע הלביק ,םירתועה ידיבש תויארל םאתהבו ,הרואכלו השובכה תיברעמה

 לש המקהל הרישיה תיארחאה איה הנמא .קוחל דוגינב ילארשיה רוביצה יפסכמ םילקש

 תוליעפהמ רכינ קלח םג תנמממ איהו ,תיברעמה הדגב םייקוח יתלבה םיזחאמה םיבר

 .םהב תפטושה

II. תיברעמה הדגב תיקוח יתלבה הינבהו הנמא 

 םידיגאתה ןה ןבורבש תויפותיש תודוגא 78 רומאכ םה הנמא תיפותישה הדוגאב םירבחה .19

 הנמא לש היתוסנכה .תיברעמה הדגה יבחרב םיזחאמו תויולחנתה יבשות םירבח םהבש

 םיבשותה יפלאמ םיעיגמה קתע ימוכס רמולכ( הירבח םימלשמש ישדוח םולשתמ תועיגמ

 תריכממ ,)הנמאב תורבח ןהלש תויפותישה תודוגאהש תויולחנתההו םיזחאמה תורשעבש

 איה הלש תב-תרבח ךרד רקיעב( תעצבמ איהש םיינ"לדנה םיטקייורפב תוריד תרכשהו

 תויושר הל תוריבעמש תוכימתמ ךשמהב טרופיש יפכו ))511454365 .פ.ח( הנמא רב יניינב
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 הצעומה הל הריבעה 2013-2015 םינשב השחמה םשל( הדגב תוילארשי תוימוקמ

  .)₪ ןוילימ 37 לש ידגא םוכס הדבל ןימינב הטמ תירוזאה

 איהו ,10 הבישמה לש האלמה התולעבב לבגומ ןוברעב הרבח הניה ,הנמא רב יניינב תרבח .20

 תימזי הרבחב רבודמה .תיברעמה הדגה יבחרב הינבב הלש תיעוציבה עורזכ תשמשמ

 .םייקוח אל םהמ םיבר ,קוריה וקל רבעמ הינב לש םיטקיורפ רקיעב הליבומה
 האגתמ ףאו תיקוח יתלב היינבב הקומעה התוברועמ תא ריתסהל  תחרוט אל 10 הבישמה .21

 םירפסמ "הליש חרזמ יבושיי" םשה תחת בויטויב ץפומש הנמאל תימדת ןוטרסב .ךכב

 הנמא תרבח לש גיצנ םלגמש םדא ,ךכ .היינב ירתיה אלל םינוב ךיא לע ךויחב םיבשותה

 םתא לבא השק ךלוה הז םימעפל ,םיתב הברה תועבגב םינבנ הנורחאל" :ןוטרסב רמוא

 זא" :הוואגב םיבשותה דחא רמוא ןכמ רחאל .)12:48 הקד( "תואצותה תא תוארל םילוכי

 לש קתפ לבקמ התא רשיו תונבל ליחתמ התאש הרוק .ךרדב תונתמו תועתפה דימת שי

 .)ונלש השגדהה ,13:45 הקד( "הסירה וצ לש הנטק הנתמ דוע העיגמ זאו .היינב תקספה

 ,הלילב תצק םידבוע זא ,תויאשמה תא ורצעיש ,תוששח ויה" :םידיעמ םירחא םיבשות

 ינימ לכ ךל םישוע םעפ ידמ ...םינוכיסה תא רעזמל םיליגרת םישוע ,ישישב םידבוע

 "ףיכ היה אל הז םיישקה ויה אל םא ...רדסב לכהש םיקדובש םישנא ינימ לכ םירוקיב

 .)ונלש השגדהה ,13:57 הקד(

 

  GTxDZJ3Mshttps://www.youtube.com/watch?v=rV :ןוטרסל רושיק ןלהל

 

 .הנמא תיפותישה הדוגאה לש תיקוח יתלבה תוליעפה תטומ תא ראתל ידכמ העיריה הרצק .22

 היינב :ןהבו הדי-לע תועצובמה תויקוח יתלב תויוליעפל תובר תויודע תורתועה ידיב

 תדגונמו םירתיה תרדענ תיקוח יתלב היינב לש ןומימ ןכו ,הקווישו םייקוח אל םיזחאמב

 .ףקותבש ראתמה תינכתל

 תובר תויטפשמ תויוניידתה דקומב ודמעש םיזחאמ תמקהב תברועמ עודיכ התייה הנמא .23

 8887/06 ץ"גב( "ןורגמ" זחאמב רבודמה רתיה ןיב .תופסונ תואכרעבו הז דבכנ טפשמ תיבב

 זחאמהו ))02.08.2011 ,ובנב םסרופ( ןוחטיבה רש 'נ תובאנ-לא קזאר-א דבע אסומ ףסוי

 ,ובנב םסרופ( ןוחטיבה רש 'נ דאמח םירקלא דבע ןסח םירמ 9949/08 ץ"גב( "הנומע"

 תנוכש" לא תיב יבשות יפב התנוכש "סיטרע לב'ג" העבגב זחאמה תמקהב ןכו ))14.11.2016

 דוהא – ןוחטיבה רש 'נ הללאדבע דלא'ח ןיסאי ינא'גלא-דבע 9060/08 ץ"גב( "הנפלואה

 ,םירחא םירקמבו ,הלאה םירקמה לכב .לא תיבל ןופצמש ))21.09.2011 ,ובנב םסרופ( קרב

 תויוצמש תומדא לע התשענו תיקוח יתלב התייה היינבה יכ ןוילעה טפשמה תיב עבק

 .ןיד לכל דוגינב ושענ סולכיאהו היינבה ךכיפלו ,םיניטסלפ לש תיטרפ תולעבב

 יקוח אל ןפואב ביחרהלו תויקוח אל בושיי תודוקנ תמקהל לועפל הכישמה הנמא .24

 .ונתינ ולא ןיד יקספש רחאל םג תויולחנתה

 הנמא דגנכ תוילילפ תוריקחב חותפל השירדב הריתע 1 תרתועה השיגה 25.12.2018 םויב .25

 דשח תורצויה תויאר לש םוצע רובצמש רחאל תאזו ,)וז הריתעב 3-6 תובישמה דגנכו(

 ורבעוה הקווישו הינבה לש ןומימ ,םיבחרנ םיפקיהב תיקוח אל הינב לע תונעטל קהבומ



9 
 

 הרוה הרומאה הריתעה תרגסמב .)9113/18 צ"גב( םירתועה ידי-לע קוחה תפיכא ימרוגל

  .25.3.2019 םויל דע הריתעל הבוגת שיגהל םש םיבישמל דבכנה טפשמה תיב

 "הנמא עדימ זכרמ" תועצמאב תעייסמ הנמא תעונתש ךכ לע עיבצמה בר עדימ םירתועל .26

 ,ןכ לע רתי .םייקוח יתלב םיזחאמבו ,תונושה תויולחנתהב םיתב לש שכר תואקסעל

 תועדומ תומסרפתמ ןהב ,םיצופנו םייולג ,םיימוקמ םימוסרפבו םינותיעב ,תועדומב

 ףוגכ ,ששח וא האווסה אלל ,יולגב הנמא המותח ,םייקוח יתלב םיזחאמב םיתב קווישל

 .םיטקייורפה לש הרורבה תויקוחה יא ףא לע תאזו ,הנובהו ימזיה

 תקסוע הנמא יכ הרואכל תודיעמה תוטלקומ תויודע תואצמנ םירתועה ידיב ףסונב .27

 תעבגו היחא ,הדיק ומכ םיזחאמב רתיה ןיב תיקוח יתלב הינב ןומימו םיפסכ תרבעהב

 .לארה

 תויאר הלבטב .ךשמהבש הלבטב ואבוי ןהו ,ל"נה 9113/18 צ"גב תרגסמב ושגוה תויאר ללכ .28

 תברועמ ,םישרומ אל םיזחאמ העשתל םיביצקת הריבעה הנמא תונורחאה םינשב קרש ךכל

 אל הינב לש םיטקיורפ רובע םיפסכ תסייגמ ,תיקוח יתלב הינב לש םיטקיורפ השישב

 :תואמגוד 'סמ ןלהל .ולאכ םיטקיורפ תורשע תוקוושמו תיקוח

 קווישל תועדומו ,הנמא םעטמ עדימ יפד :םישרומ יתלב םיזחאמב רויד תודיחי קוויש .29

 רתיה ןיב רויד תודיחי שוכרל ול םיעיצמו רוביצל םיצפומ ,הנמא המותח ןהילע םיתב

 תואובמ ,ףסא תעבג ,םימרכ הפצמ ,ינד הפצמ ,םדק ינפ :םיאבה םייקוח יתלבה םיזחאמב

 תווח ,לחנה יביא ,היחא ,םיער םרכ ,לבויה ,לאהשע ,דע ידע ,הימחנ יפונ ,ריאי הפצמ ,וחירי

 .תעדה בושי

 

 1 חפסנ םינמוסמו ב"צמ רומאכ קוויש תועדומו עדימ יפד לש הפוסא

 

 תינכתל דוגינב המקוה רשא  ,"הריעצה רחש" הנוכשה תיינבב תברועמ הנמאש דשח .30

 וז היינב לש תילילפ הריקחב חותפל תשרודה הריתע .הינב ירתיה אללו ףקותבש ראתמה

 םויב הז טפשמ תיב ינפב םייקתהל דיתע 1053/18 ץ"גבב ןוידהו 1 תרתועה ידי לע השגוה

18.4.2019. 

 דיל ססונתמ הנמא לש וגולה תא תוארל ןתינ םהב ,הנוכשה לש הניפה ןבא תחנה סקטמ םימוליצ

 2 חפסנ םינמוסמו ב"צמ ,הנוכשה תיינב לע תיארחאה הינבה תרבח לש הז

 לש דוסיה תליגמ לע .םיער םרכ זחאמה לש תישרומ יתלבה ותיינבב הנמא תברועמ ףסונב .31

 ומכ .הנמא ל"כנמ ,)שיבמז( רבח באז םותח וב הינבה םודיקל לועפל תובייחתה הבו זחאמה

 .ותיינב ינפל הרשוא אלש ע"בת ,זחאמל הנכוהש 235/10 ע"בתה לע םזיכ המותח הנמא ןכ

 דגנכ תילילפ הריקחב חותפל תשרודה הריתע השגוה םיער םרכ זחאמה ןיינעב םג

 ןוידו תדמועו היולת הריתעה ,2914/17 ץ"גב( 1 תרתועה ידי-לע הנוכשה תמקהב םיברועמה

  )8.7.2019 םויל עובק הב ינש

 
 3  חפסנ םינמוסמו ב"צמ ע"בתה תוארוהו םיער םרכ לש דוסיה תליגמ
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 תטלקהב אוצמל ןתינ ,הנמא י"ע םייקוח יתלב םיזחאמ ןומימל תובר ןיבמ תחא המגוד .32

 רמ רמוא ותיא החישב .יאני היחא רמ ,םדק ינפ יקוח יתלבה זחאמה ריכזמ םע החישה

 הארת אל איה .ףסכה בור תא המש הנמאו םיטנדוטס רפכ הלא םימיב םיליחתמ" :ךכ יאני
 ןוילימ 1.1 לש סג רוחמתב הז תא ונרחמת ונחנא .ללכב םא ,תובורקה םינשב תוסנכה הזמ
 הילא תרזוח תוריכשהמ קלחש םינאוורק 20 האיבה הנמא" :םגו ."הזה טקיורפל ח"ש
  ."ונילא תכלוה קלחו

 לש ל"נה ויטוטיצ תא ,4 חפסנ ןמוסמה רוטילקתב ב"צמ הנמא דגנכ תולילפמה תוטלקהה ללכ

 11:43-12:18-ו 08:00-09:36 תוקדב עומשל ןתינ יאני רמ

 םייקוח היינב ירתיה אלל תישענ הנמא ידי לע תעצובמה הינבה לש הקלחש הדבועה רואל .33

 הרואכל רבודמ ,םייקוח םניאש םיזחאמ תנמממ איה יכו ,ראתמ תינכת הרשואש ילבמו

  :הלא תוריבע תוחפה לכלו ,תוילילפ תוריבע עוציבב

 םיניינבו םירפכ ,םירע ןונכת רבדב ינדריה קוחה לש )א( ב37 ףיעס יפל ,תיקוח יתלב הינב •

 - ןכו ;תיברעמה הדגב לחה 1966 תנשל

 'סמ( )ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב וצל )5(6 ףיעס יפל ,יתלשממ שוכרב די חלוש •

 - ןכו ;1967 -ז"כשת ,)59

 ;1977- ז"לשת ,ןישנועה קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה •
 

 תומדאל ךומסב הנמא י"ע ושענש תוריבעל תופסונ תויודע םירתועל ולגתה הנורחאל קר .34

 :רכרכ סאר רפכה

 סאר רפכה יבשות וליג 19/8/18-ב - רכרכ סאר תומדא לע תיאלקח הווח תמקה .א

 ךרד השדח ךרד תצירפ תודובעב ולחה םילחנתמ יכ הללאמרל ברעממ רכרכ

 וסינו חטשל ואצי םה .רפכל ךומס ןאסירלא לב'גב םיניטסלפ לש תויטרפ תומדא

 ,תודובעה תא ורצע םוקמל ועיגהש יחרזאה להנימה יגיצנ .םירזודלובה תא רוצעל

 תצירפ תא ומילשהו םילחנתמה ורזח ךכ רחא םימי המכ ךא .רתיה אלל ושענש

  .זחאמה תמקהו תיז יצע תעיטנב ולחהו ךרדה

 צ"גב( תודובעה תא רוצעל השירדב צ"גבל הריתע עקרקה ילעב ושיגה 30/8/18-ב .ב

 הריתעה תובקעב .)'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו רכרכ סאר תצעומ שאר 6280/18

 ותואב .ךרדה תצירפ תודובעל הקספה וצ 5/9/18-ב יחרזאה להנימה יחקפ ואיצוה

 ךות זחאמה תמקהב וליחתה םילחנתמהו ומייתסה רבכ ךרדה לע תודובעה ןמז

   .השדחה ךרדב ימוימוי ןפואב םיעסונ םהש

 התדוה ,םיניטסלפה תריתעל הבוגתב – תודובעה תא תעצבמ "הנמא" תדוגא .ג

 םע השענ רבדהש טפשמה תיב ינפב הנעט ךא ,תודובעה תא העציב איהש הנמא

 הרזח ,רושיא לכ היה אלש יחרזאה להנימה לש תרזוח הרהבה ירחא קר( םירושיא

 תולועפהש "הל ררבתה השעמ ירחא קר" יכ טפשמה תיבל הבתכו הנמא הב

 2018 רבוטקואב .דבעידב רתיהל השקב השיגה דימ איהו רתיה תושרוד התשעש

   .)יחרזאה להנימב יושירל הנשמה תדעו י"ע רתיהל השקבה התחדנ
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 הקספ( רתיה אלל תודובעה עוציבב הדומה )םש 6 הבישמה( הנמא תבוגתמ םייטנוולרה םידומעה

 ומאות אל תודובעהו רתיה היה אל ןכאש םינעוטה )םש 1-5 םיבישמה( הנידמה תבוגתמו )15

 תופרוצמ 'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו רכרכ סאר תצעומ שאר 6280/18 צ"גבב ,)7-13 תואקספ( םלומ

  .5 חפסנ תונמוסמו

 יטרפ ףוג לא ,םיינוטלש םיירוביצ םיפוגמ ,םיירוביצ םיפסכ תרבעהש ונעטי םירתועה .35

 ונעטי ,ךכיפל .הריבע רבדל עויס רדגב איה תיקוח יתלב תוליעפב ותוברועמב עודיש

 ותוברועמב עודיש ףוג ידיב םיעצמא ןתממ ענמיהל תוימוקמה תויושרה לע ,םירתועה

 יתלב היינב ןומימל רבעב םקלחב תוחפל ושדקוה ויבאשמש עודיה ,תיקוח יתלב תוליעפב

 היהיש דע תוחפה לכל ולאכ םיפסכ תורבעה עונמלו ברעתהל 1-2 םיבישמה לעו ,תיקוח

 .הינבהו ןונכתה יקוח תא הריפמ הניא הנמא תוליעפש אדוויש ןונגנמ

 עגונב תורתועה ידי-לע ופסאנש תויארהמ תולועה תודשחה ללכ תא ונמכיס ןלהלש הלבטב .36

 .הנמא לש תיקוח יתלבה התוליעפל
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 הרואכל תויארה הרואכל הריבעה םוקמה טוריפ דשחה 'סמ

 ןיב ,הנמאמ םיביצקת תלבק  םיזחאמ בוצקת 1

 השיג שיבכ תבחרהל רתיה

 ןודעומ תיינבלו

 יקוח אלה זחאמה

 לארה תעבג

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויס ןכו ,"חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 תוריבעל

 תוקד( זחאמב הטילקה תזכר עטנ םע החיש

 )4 חפסנב 15:03-15:16 -ן 12:05-12:27

 הרזע הז לבקל הלוכי ינאש דיחיה ףסכה ינא"

 אמגודל וישכע םהש ,הנמאמ וא הצעומהמ

 םע יל ורזע םהש וא ,ןודעומה םע יל םירזוע

 ".בושיל השיג שיבכה

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס הדיק זחאמה הנמאמ םיביצקת תלבק  םיזחאמ בוצקת 2

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

-08:20 תוקד( זחאמה רבזג זעוב םע החיש

 )4 חפסנב 11:50-12:03-ו 10:41

 ,תויתשתב ונל םירזוע ].ס.מ ;הנמא[ םה"

 אל םה ונלש תופתתשהב ןבומכ ,םישיבכב

 ללכ ךרדב .זוחא האמב רבד םוש ונל םיאיבמ

 תנתונ הצעומה ,שילש והשזיא ונל םינתונ םה

 דוע דימעהל ךירצ ומצע בושיהו ,שילש

 "שילש

 ןיב ,הנמאמ םיביצקת תלבק  םיזחאמ בוצקת 3

 םישנ הווקמל רתיה

 םינאוורקלו

 יקוח אלה זחאמה

 ריאי הפצמ

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 - הקד( זחאמה תוריכזממ הלאירא םע החיש

 )4 חפסנב 08:55-09:25

 הווקמ תיינבל המורת הפ ןתנ והשימ ונלביק"

 הצעומה םגו הז לומ המש הנמא זא ,םישנ

 "ףסכ הז לומ המש
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 םיזחאמ בוצקת 4

 יתלב היינבו

 תיקוח

 ןיב ,הנמאמ םיביצקת תלבק

 לסרודכ שרגמ תיינבל רתיה

 7 לש תיקוח יתלב היינבו

 םיתב

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס ינד הפצמ זחאמה

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 תוקד( זחאמב הטילקה תזכר תאיל םע החיש

 07:27-07:45-ו 06:19-06:34 ,01:57-02:20

 )4 חפסנב

 תורישי םיביצקת ונלביק אל םעפ ףא"

 ונחנא הז םילבקמ ונחנא םא – הנידמהמ

 "הנמאמו הצעומהמ

 ןיב ,הנמאמ םיביצקת תלבק  םיזחאמ בוצקת 5

  ןועמ תיינבל רתיה

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס הימחנ יפונ זחאמה

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 זחאמב םיפסכ יארחא ןורהא השמ םע החיש

 חפסנב 08:30-10:02 -ו 05:10-06:22 תוקד(

4( 

 .ןועמ לע תיפיצפס וישכע רבדמ ינא ,ןועמ"

 ףלא 200 ,הנמא לקש ףלא 200 זא ןועמ לשמל

 400 ,םיבשותה לקש ףלא 200 ,הצועמה לקש

 "ןועמ םינוב הככ .םימרותה לקש ףלא

 אל זחאמל םינאוורק תרכשה םיזחאמ בוצקת 6

 יקוח

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס היחא

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

-06:55 הקד( הטילקה זכר ריאמ םע החיש

 )4 חפסנב 07:26

 ךירצ ,תובשייתהל םירזוע ].ס.מ ;הנמא[ םה"

 .םירזוע ,ףתכ םינתונ םה ,היעב שי ,תויתשת

 בושיהו םינאוורק בושיל םיריכשמ םה

 ".תוחפשמל םתוא ריכשמ

 םיטנדוטס רפכ תיינב ןומימ םיזחאמ בוצקת 7

 םינאוורק תרכשהו

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס םדק ינפ

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 תולחנתהה ריכזמ יאני היחא םע החיש

 חפסנב 11:43-12:18-ו 08:00-09:36 תוקד(

4( 
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 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 ונחנאש לודג םזימ לע ךל רפסל לוכי ינא"

 םיטנדוטס רפכ והשזיא םימיקמ וישכע

 הנמאו ,םידיגו רוע םורקל ליחתמ ,ונלצא

 "ףסכה בור תא המש

 ןיב ,הנמאמ םיביצקת תלבק םיזחאמ בוצקת 8

 םיליבי םינבמ ןומימל רתיה

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס לאהשע

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 הקד( תולחנתהה ריכזמ לארשי םע החיש

-03:20 ,"1 החיש" הטלקהב 03:55-04:18

 )4 חפסנב "2 החיש" הטלקהב 04:04:28

 ,ןיידע תימשר הרוצב רכומ אל הזה בושיה"

 זא ,תימשר הרוצב רכומ אל אוהש ןוויכמו

 .הנידמהמ םיבאשמ לבקל לוכי אל אוה עגרכ

 השוע אוה השוע אוהש המ לכ תא ןכלו

 ומכ םימרוג לש הרזעמו םצעב תומורתמ

 "םייטרפ םימרוגו ,הצעומה ,הנמא

 יתלב היינבל ר"בת ןומימ םיזחאמ בוצקת 9

 ,1510 'סמ ר"בת .תיקוח

 ,תוהוגנב תויתשת תיינבל

 ע"בת אלל בושיי וניה רשא

 ,הרוסא וב הינבהש ףקותב

 י"ע ₪ ףלא 300-ב ןמומממ

 הנמא

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 447 ףיעס תוהוגנו ריאי הפצמ

 תיטרפ עקרקה םהב םירקמב( "לובג תגשה"

 190 ףיעס וא/ו )ןידכ התצקוה אל וא תיניטסלפ

 עויסו "חוכב ןיעקרקמ תזיחא" רבדב קוחל

 הריבעל

 לש םיר"בתה תמישרמ יטנוולרה דומעה

 ןמוסמו ב"צמ ןורבח רה תירוזאה הצועמה

 6 חפסנ

 יתלב הינב 10

 תיקוח

 רחש" תנוכש לש התמקה

 תיקוח יתלבה "הריעצה

  ,לחר תובש תולחנתהב

 תובש תולחנתהה

 לחר

 ןתינ םהב הניפה ןבא תחנה סקטמ םימוליצ 

 2 חפסנ ואר הנמא לש וגולה תא תוארל
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 ,1053/18 ץ"גב ,תדמועו היולת ןודנב הריתע

 18.4.19 םויל ש"מהיב ינפב ןוידל העובקה

 הינב קוויש 11

 תיקוח יתלב

 קפסמ הנמא עדימ זכרמ

 םיתב תריכמ ןיינעב עדימ

 םייקוח יתלב םיזחאמב

 הפצמ ,םדק ינפ

 ,םימרכ הפצמ ,ינד

 ,ףסא תעבג

 ,וחירי תואובמ

 יפונ ,ריאי הפצמ

 ,דע ידע ,הימחנ

 ,לבויה ,לאהשע

 ,היחא ,םיער םרכ

 תווח ,לחנה יביא

  ,תעדה בושי

 קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה

 קווישל תועדומו ,הנמא םעטמ עדימ יפד

 םיזחאמל עגונב ,הנמא המותח ןהילע םיתב

 1 חפסנ ואר םייקוח יתלבה

 לש םיטקיורפ 12

 יתלב הינב

 תיקוח

 הנמא םעטמ עדימ ףד

 םימייק יכ םסרפמה

 םניהש ,הנמא לש םיטקיורפ

 זחאמב ,תיקוח יתלב הינב

 )ילע תולחנתהה( לבויה תעבג

 דיל לבויה זחאמ

 ילע תולחנתהה

 קוחה לש )א( ב37 ףיעס יפל ,תיקוח יתלב הינב

 ,םיניינבו םירפכ ,םירע ןונכת רבדב ינדריה

 תיברעמה הדגב לחה 1966 תנשל

 וצל )5(6 ףיעס יפל ,יתלשממ שוכרב די חלוש

 'סמ( )ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב

 1967 -ז"כשת ,)59

 קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה

 חפסנ םינמוסמו ב"צמ הנמא םעטמ עדימ ףד

7 

 ,2368/18 ץ"גב ,תדמועו היולת ןודנב הריתע

 7.1.19 םויב םייקתה הב ןושאר ןוידו

 לש םיטקיורפ 13

 יתלב הינב

 תיקוח

 הנמא םעטמ עדימ יפד

 םימייק יכ םימסרפמה

 םניהש ,הנמא לש םיטקיורפ

 קוחה לש )א( ב37 ףיעס יפל ,תיקוח יתלב הינב םילחר תולחנתהה

 ,םיניינבו םירפכ ,םירע ןונכת רבדב ינדריה

 תיברעמה הדגב לחה 1966 תנשל

 7 חפסנב הנמא םעטמ עדימ יפד ואר
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 םרטב תיקוח יתלב הינב

 םילחרב ע"בת הרשוא

 וצל )5(6 ףיעס יפל ,יתלשממ שוכרב די חלוש

 'סמ( )ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב

 1967 -ז"כשת ,)59

 קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה

 לש םיטקיורפ 14

 יתלב הינב

 תיקוח

 םרכב תיקוח יתלב הינב

 לש דוסיה תליגמ לע .םיער

 רבח באז םותח זחאמה

 לע ,הנמא ל"כנמ ,)שיבמז(

 םודיקל לועפל תובייחתה

 ע"בת לע ןכ ומכ .הינבה

 ךא ,זחאמל הנכוהש 235/10

 ,ותיינב ינפל הרשוא אל

 .םזיכ הנמא המותח

 קוחה לש )א( ב37 ףיעס יפל ,תיקוח יתלב הינב םיער םרכ זחאמה

 ,םיניינבו םירפכ ,םירע ןונכת רבדב ינדריה

 תיברעמה הדגב לחה 1966 תנשל

 וצל )5(6 ףיעס יפל ,יתלשממ שוכרב די חלוש

 'סמ( )ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב

 1967 -ז"כשת ,)59

 קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה

 3 חפסנ ואר ע"בתה תוארוהו דוסיה תליגמ

 םיפסכ סויג 15

 יתלב הינבל

 תיקוח

 יתלב םיטקיורפל םיפסכ סויג

 םשב התומע ךרד םייקוח

 ןויערה חופיטל ןרקה"

 לש הטלקה תמייק ."ינויצה

 ל"כנמ לש ותריכזמ םע החיש

 )שיבמז( רבח באז ,הנמא

 תלהנמ הארנה לככ איהש

 איה הב ,הנמאב תונובשח

 תמלשמ הנמא יכ הריבסמ

 הנמא ל"כנמ לש ותריכזמ הבהז םע החיש  -

 חפסנב 04:50-05:20 ,02:20-02:49 תוקד(

4( 
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 םינובש םינלבקל תורישי

 .םיזחאמב

 לש םיטקיורפ 16

 תיקוח אל הינב

 תיקוח אל ךרד תצירפ

 תיטרפ עקרק לע הקלחבש

 יאלקח זחאמ תמקהל

 רכרכ סאר תומדאב

 ןאסיר-לא לב'ג

 רפכה תומדאב

  רכרכ סאר

 קוחה לש )א( ב37 ףיעס יפל ,תיקוח יתלב הינב

 ,םיניינבו םירפכ ,םירע ןונכת רבדב ינדריה

 תיברעמה הדגב לחה 1966 תנשל

 447 ףיעס יפל הריבע רובעל ידכ לובג תגסה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה קוחל

 וצל )5(6 ףיעס יפל ,יתלשממ שוכרב די חלוש

 'סמ( )ןורמושו הדוהי( יתלשממ שוכר רבדב

 1967 -ז"כשת ,)59

 

 קוחל )א( 287 ףיעס יפל תיקוח הארוה תרפה

 1977- ז"לשת ,ןישנועה

 הנמא תבוגתמ םייטנוולרה םידומעה

 תודובעה עוציבב הדומה )םש 6 הבישמה(

 הנידמה תבוגתמו )15 הקספ( רתיה אלל

 היה אל ןכאש םינעוטה )םש 1-5 םיבישמה(

 תואקספ( םלומ ומאות אל תודובעהו רתיה

 סאר תצעומ שאר 6280/18 צ"גבב ,)7-13

 5 חפסנ ואר 'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו רכרכ
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III. הנמאל םיירוביצה םיפסכה תרבעה 

  .הנמא – 10 הבישמל קתע ימוכס הנש ידימ תוריבעמ 3-9 תובישמה .37

 ינוילימ תורשע לע םידמוע אלא םיטועפ םימוכס םניא הנמאל םירבעומה םימוכסה .38

 הצעומה תלבקמש ןוזיאה יקנעמ ףקיה חכונל ,בגאו( הנש ידימ רוביצה יפסכמ םילקש

 עיגמ אל ףא לודגה םקלחבש םיפסכב רבודמה ,םינפה דרשממ ןימינב הטמ תירוזאה

  .יטרפ ףוג ידיל קוחל דוגינב םירבוע רשא ,)!הצעומה יבשותמ

 ןויסנ ךות םיכשחמב תישענ הנמאל תוימוקמה תויושרהמ םימונורטסאה םימוכסה תרבעה .39

 הצעומה ,3 הבישמהש התלעה 1 'סמ תרתועה המייקש עדימ שפוח תריתע .הרתסה

  .תונורחאה םינשב הנמא ידיל םירידא ףסכ ימוכס הריבעה ,ןימינב הטמ תירוזאה

 ףלא 720 לש ךס לע ודמע הנמאב תוכימתה יכ 3 הבישמה הנייצ םייתנשה היחווידבש תעב .40

 םינשה ןיב יכ ףשח ,160/15 מ"תע תרגסמב ,הנורחאל 1 תרתועה ידיל עיגהש עדימ ,הנשב ₪

 )!( םילקש ןוילימ 37 לש ךסב תוכימת ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה הקינעה 2013-2015

 ,)הנש התואב הצעומה הקליחש הכימתה יפסכ ךסמ 58.72%( 2013 תנשב ןוילימ 15 .הנמאל

 .)54.01%( 2015 תנשב ןוילימ 10-ו )56.41%( 2014 תנשב ןוילימ 12

 תויושרמ הלביק יכ 2013 תנשב הנמא החוויד ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה דבלמ .41

 ךסב .₪ 28,700,000 לש ךס 2015 תנשבו ₪ 28,490,000 לש ידגא םוכס תורחא תוימוקמ

 הלביק איה םיפסכ המכ ללכ ןייצל הנמא החרט אל 2014 תנשב יכ ריכזהל ילבמו ,לכה

-2013 םינשה ןיב ₪ 94,190,00 תוחפל תוימוקמ תויושרמ הלבק הנמא ,םיירוביצ תורוקממ

 .קוחל דוגינב - םירתועה תנעטל לכהו .2015

 )הנמא יחוויד( 160/15 מ"תע תרגסמב לבקתהש עדימהו ןימינב תצעומ לש םייתנשה םיחווידה

 8 חפסנ םינמוסמו ב"צמ

 הכימתה תשקב יספטב החוויד הנמא ,רומאכ – הנמאל תוכימת וריבעהש תורחא תוצעומ .42

 - 2013 תנשב ,תורחא תוימוקמ תויושרמ תוכימת הלביק איה יכ ןימינב תצעוממ הלש

 ןוויכמ .)טוריפ אלל ,"םיירוביצ תורוקממ"( 28,700,000 - 2015 תנשבו ₪ 28,490,000

 עדימה שפוחל העונתה .םהירחא תוקחתהל השק תופיקש לכ ילב םירבעומ וללה םיפסכהש

 לש תיאנובשחה תסטרכה לש קתעה לבקל השקבב ש"ויב תונוש תוצעומל התנפ

 רה תוירוזא תוצעומ ןהב תוצעומהמ קלח .הלש תבה תורבחו הנמא םע תויורשקתהה

 תוצעומה .הנמא לש תודגנתה לשב ,עדימה תא תתל ובריס םימודקו ןויצע שוג ,ןורבח

 רובע תונורחאה םינשב םילקש יפלא תואמ תרבעה לע וחוויד לא תיבו תרפא תוימוקמה

 .םינוש םיתוריש

 9 חפסנ םינמוסמו ב"צמ לא תיבו תרפא תוימוקמה תוצעומה לש ןהיחוויד

 ₪ ןוילימ 10 - 2016 ראוניב הנמאל הריבעה )4 'סמ הבישמה( ןורמוש תירוזאה הצעומה .43

 תרתוכה תחת ₪ ןוילימ 7 – 2017 לירפאבו ,)הרבעהה תורטמ לש טוריפ םיחווידב ןיא(

 תרבחל ןהו הנמאל ןה ,םייפיצפס םיטקיורפל ורבעש םיפסכל ףסונב תאז ."2016 הכימת"

 ןורמוש תירוזאה הצעומה לש תוכימת לע יפסכה ח"ודב ."הנמא רב יניינב" הלש תבה
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 תופתתשה"כ המאתהב ₪ ןוילימ 7-ו ₪ ןוילימ 10 לש ךס עיפומ 2016-ו 2015 םינשל

 .הנמאל הכימתל דוק םשב רבודמש ןכתייש רבתסמ םימוכסה יפלו ,"הריעצ תובשייתהב

 ח"ודהמ קתעה ןכו ,הלש תבה תרבחו הנמא םע ןורמוש תירוזא הצעומ לש תסטרכהמ קתעה

 10 חפסנ ןמוסמו ב"צמ 2016-ו 2015 םינשל תוכימת לע יפסכה

 םגש קפס ןיא 5-9 תובישמל רשא .הנמאל קתע ימוכס תוריבעמ 3-4 תובישמה ,ןכ-יכ הנה .44

 .םהלש םלש טוריפ ונידיב ןיא םלוא םילודג םימוכס תוריבעמ ןה
 

IV. םיכילה יוצימ 

 השירד םייטפשמה ןהיצעוילו 3-9 תובישמה ישארל םירתועה וחלש 22.7.2018-ה םויב .45

 .התולעבבש תותומעלו תורבחלו הנמא תיפותישה הדוגאל הכימת יפסכ תרבעהמ לודחל

 11 חפסנ ןמוסמו ב"צמ 22.7.2018 םוימ םירתועה תיינפמ קתעה

 דרשמב םידוהיה םיבושיה לע הנוממה ,2 הבישמל היינפ םירתועה וחלש 3.10.2018 םויב .46

 תוימוקמ תויושרמ הכימת יפסכ תרבעה רוצעל השירדב ולש יטפשמה ץעוילו םינפה

 .התולעבבש תותומעו תורבחלו הנמא תיפותישה הדוגאל

 12 חפסנ ןמוסמו ב"צמ 3.10.2018 םוימ םירתועה תיינפמ קתעה

 סבירפו ןויצ ןב ,ןרימ ןידה יכרוע דרשמ תאמ בתכמ םירתועה ולביק 18.10.2018 םויב .47

 םירתועה תיינפבש תונעטה תא םינחוב םה יכו ,3 הבישמה תא םיגציימ םה יכ עידומה

 .22.7.2018 םוימ

 13 חפסנ ןמוסמו ב"צמ 18.10.2018 םוימ 3 הבישמה תבוגת קתעה

 .1-10 תובישמהמ תיניינע הבושת לכ הלבקתה אל הלא תורוש תביתכל דע .48

 יכ השקבב דבכנה טפשמה תיבל תונפל אלא הרירב לכ םירתועל הרתונ אל הז םירבד בצמב .49

 הנמאל רוביצה יפסכ תרבעה לש המויסל ואיבי רשא םייטופיש םיווצ תומדב דעס קינעי

  .תויקוח אל תורטמלו תיקוח אל ךרדב
 

V. היינבה םוחתבו ,ללכב הדגב םילארשי לע ןידה תפיכאב ךשמתמה לשכה :ירוטסיהה רשקהה 

 טרפב

 יללכ ןפואב הדגב םילארשי לע הפיכאה רדעיה

 לע תיביטקפא קוח תפיכא לש הרדעיה לע ובתכנ םילימ יפלא תואמ ילואו יפלא תורשע .50

 שוביכה תא הוולמ םילארשי לע קוחה תפיכא תייעב .תיברעמה הדגב קוח יריפמ םילארשי

  .תויולחנתהה לעפמ לחה זאמ ילארשיה



20 
 

 ד"פ ,'חאו ןוחטיבה רש 'נ 'חאו השתאנ לא 175/81 ץ"גב תובקעב ,םינומשה תונש תליחתב .51

 ,הסדה תיב ילחנתמ דצמ תוללעתהו תודרטה לע ןורבח יבשות וננולתה םש ,361 )3( הל

 תנכהו תניחבל ,הנידמה תוטילקרפמ פרק תידוהי ד"וע לש התושארב ,םאתמ תווצ םקוה

 ןיד .הזע לבחבו תיברעמה הדגב קוח ירפמ םילארשי לע קוח תפיכאל תויחנהו םילהנ

 לש הכורא הרדסב ןושאר היה 23.5.1982 םויב םסרפתהש )"פרק ח"וד"( תווצה לש ןובשחו

 םיחטשב קוחה תפיכא-יא תייעבב םויה דעו זאמ קוסעל ויה םידיתעש םיירוביצ תוח"וד

 .םישובכה

 הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל תיתכלממה הריקחה תדעו ח"וד םסרפתה 1994 תנשב .52

 :קוחה תפיכא ילשכ לע תרוקיב החתמנ םש םגו ,)"רגמש ח"וד"(

 םידקפומה םייעוציבה םיפוגהו ,ןהיתורודל לארשי תולשממ ידיב הלע אל"

 ,הדאפיתניאה תובקעב ,קוחה תא ףוכאל ידכ ברימה תא תושעל ,אשונה לע

 תעל דע יכ ,אמגודכ ,ןייצנש יד ...ידוהיה רזגמב אלו יברעה רזגמב אל

 ומצעב ותנולת תא יברע שיגה אל םהב םיעוריא ולפוט אל הנורחאה

 הייאר ידע ןללכבו הריבעה השעמל תורחא תויאר לש ןמויק ףא לע ,הרטשמב

 "אבצה ישנאמ

 תושארב( ןורבחב הלפכמה תרעמב חבטה ןיינעל הריקחה תדעו ח"וד(

 )192 'מע ,)ד"נשת( )רגמש אישנה

 :וניינעל ובתכנ וליאכש םיאבה םירבדה וארו

 יכ איה ונילע תלבוקמה אצומה תדוקנ ...קוחה תפיכאב םייוקיל ולגתנ"

 רשיה שיא הבש הריוואב .ליעי ןוטלש םג ןיא הליעי קוח תפיכא רדעיהב

 גורחי םא תוירחאב אשיש ישחומ ןוכיס ומצע לע לוטיל ילב ,השעי ויניעב

 הטילשה לע תודקפומה תויושרה לש ןתלועפ תוניקת תעגפנ ,רתומה יללכמ

 קוחה ןוטלש יכ ,םינש ינפל רבכ ריעה ןוילעה טפשמה תיב .חטשב הליעיה

 ישחומ יוטיב ול תויהל ךירצ .יאליטרע רבד וניאו ,ןיאמ שי רצונ וניא

 הכלה םתלעפהבו םיבייחמ םייביטמרונ םירדסה לש םמויק םצעב ימוימויו

 )3(מ ד"פ ,לארשי תלשממ 'נ יליזרב 428/86 צ"גב( אמלע ילוכ יפלכ השעמל

505, 554" 

 ).ש.מ ,.ס.מ ,ונלש השגדהה ;243 'מע ,םש(

 םויה םצע דע יואר הנעמ אלל הרתונ הדגב םילארשי דצמ קוחה תרפהו רזע אל םולכש אלא .53

 :רתיה ןיב ,ואר .הזה

 ןיד שי ,"תיברעמה הדגב םילארשי םיחרזא לע קוחה תפיכא :קוחה תיארמ"

 ;)2006 ינוי(

 ,"תויולחנתה ביבס עקרקל םיניטסלפ לש השיגה תמיסח :הדודש המדא"

 ;)2008 רבמטפס( ,םלצב
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 ,"ןורבח רה םורדב קוחה תפיכא-יאו תויולכנתה ,תומילא :שוריגה ברח"

 ;)2005 ילוי( םלצב

 לש תופקתהב קוחה תפיכא תויושר לש ןלופיט :הנותנ תושרהו יופצ לכה"

 ;)2002 רבמבונ( םלצב ,"םיתיז יקסומ לע םילחנתמ

 טסוגוא( םלצב ,"ןורבחב םילחנתמ לע קוחה תפיכא-יא :דגנמ םידמוע"

2002(; 

 ;)2002 יאמ( םלצב ,"תיברעמה הדגב תולחנתהה תוינידמ :תועקרקה לזג"

 םלצב ,"םיחטשב םילחנתמ לע קוחה תפיכא תוינידמ :הקיתשבש המכסה"

 ;)2001 ץרמ(

 הבוגתב םיניטסלפ ופקתש םילחנתמ לע קוחה תפיכא-יא :םמצעל ןיד"

 ;)2001 רבוטקוא( םלצב ,"םילארשי םיחרזאב העיגפל

 תוריבע תריקח לע הנידמה תוטילקרפ חוקיפ :ידמ רחואמו ידמ טעמ"

 )2008 יאמ( ןיד שי ,"םיחטשב םיניטסלפ דגנ םילארשי םיחרזא

 םילארשי םיחרזא לש תוריבע תעב םילייח לש םדוקפת – דגנמ םידמוע"

 ;)2015 יאמ( ןיד שי ,"תיברעמה הדגה יחטשב םיניטסלפב םיעגופה

 םישרומ יתלב םיזחאמ תרשכה לש הטקשה תוינידמה :ראדרל תחתמ"

 )2015 ץרמ( ןיד שי ,"תוימשר תויולחנתהל םתכיפהו

 קוחה תפיכא םוחתב םישקה םייוקילה יכ 2013-מ ב63 ח"ודב עבק הנידמה רקבמ ףא .54

 ואר( ."השעי ויניעב רשיה שיא" לש תיברעמה הדגב תכשמתמו השק תואיצמ םירצוי

 )2013 ,ב63 הנידמה רקבמ ח"ודב 141 -131 םידומע

 ןפואב םלוא .תיברעמה הדגב םילארשי ידי-לע ןידה תורפה יגוס לכל םינוכנ הלא םירבד .55

 ורשוא אלש בושיי תומוקמ תמקהו תיקוח אל היינב לש העפות הדגב החתפתה יטרקנוק

 תויקוח יתלב תונוכש תמקה לש העפות ןכו )םיזחאמ( םייטנבלרה םימרוגה ידי-לע

 .תוימשר תויולחנתהב

 המסרפש ח"ודהו ןושש הילט ד"וע ידי-לע הרקחנ םישרומ יתלבה םיזחאמה לש העפותה .56

  .קוחה ןוטלש תניחבמ התרמוח לעו םיזחאמ תמקה לש העפותה לש םוצעה הפקיה לע דמע

 םינותנ סיסב .םישרומ יתלבה םיזחאמל עגונב םינותנ סיסב ןוחטיבה דרשמב ןכוה ,ףסונב .57

 רבד לש ופוסב םסרופ )לגיפש ךורב ל"את ,וכרוע ש"ע( "לגיפש ח"וד" ויוניכב עודיש הז

 הכפהו םישרומ יתלבה םיזחאמה םוחתמ הגרח תיקוח אל היינב לש העפותה יכ הלע ונממו

  ."תוימשר" תויולחנתהב הצופנ הקיטקרפל

 ןנומימב ,תיקוח יתלב הרוצב תלעופ איה רשאכ 10 הבישמה תדקפתמ וב רשקהה ןכ םא והז .58

 .רומאה ןומימב 1-2 םיבישמה - חוקיפה ימרוג לש םתוברעתה אללו ,3-9 תובישמה לש
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 יטפשמה ןועיטה .ג

 םיפסכ תורבעה תריצע בייחל ידכ ןהמ תחא לכב ידו תויטפשמ תונעט שולש םירתועה יפב .59

 :וז הריתעב םישקובמה םידעסה ןתמו ,הנמאל

 לש הרבעה עצבל רתומ וילאש ףוגל להונה עבוקש םיאנתב תדמוע הניא הנמא .א

  ;הכימת יפסכ
 הילא תוכימת יפסכ תרבעה ,הפקיהו הנמא לש תיקוח יתלבה תוליעפה ןתניהב .ב

 .להנמה תויקוח ןורקע לש הרפה הווהמו תוכמס רסוחב תעצובמה הלועפ הניה
 היינבה תא תרשפאמ הנמאל תוימוקמה תויושרהמ םיביצקת תרבעה ךשמה .ג

 .הריבע רבדל עויס הווהמ ךכיפלו תעצבמ הנמאש תיקוח יתלבה
 .תונעטה תא טרפנ ןלהל .60

 

I. להונה יאנתב הדימע יא 

 בייח םהב םיירקיע םיאנת ינש עבוק רשא להונה חוכמ תישענ 10 הבישמל םיפסכה תרבעה .61

 אל םהב רשא םיאנת ינש ,תימוקמ תושרמ םיפסכ תרבעהל יקוח דעי היהיש ידכ דומעל ףוג

 :הנמא תדמוע
 אלש םילעופה םיירוביצ תודסומל קרו ךא תוכימת ריבעהל רתומ תוימוקמ תויושרל •

 ;חוור תורטמל
 ,עדמ ,תד ,תוברת ,ךוניח תורטמל םילעופה תודסומ תויהל םיירוביצה תודסומה לע •

 ;המוד הרטמ וא טרופס ,תואירב ,החוור ,תונמא

 14 חפסנ ןמוסמו ב"צמה להונב 5-11 'מע ואר

 םהו ןיקת להנימ רושיא גיצהל םיבייח להונב םתרדגהכ םיירוביצ תודסומ ,דועו תאז .62

  .10 הבישמה לש הרקמב ןכ ןיאש המ ,ירוביצ חוקיפל םינותנ

 .להונה תושירדב הנמא תדימע-יא לע תונעטה תא טרפנ ןלהל .63
 

 רוביצ דסומ הניא הנמא .א

  :)ונלש תושגדהה( ךכ 1.1 ףיעס תתב עבוק "להונה תרטמ" ותרתוכש ,להונל 1 ףיעס .64
 רוביצ תודסומל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תוכימת רידסהל דעונ הז להונ"
 ,ךוניח יאשונב תושרה לש ילאפיצינומה המוחתב ,ללככ ,םילעופה םינוש
 תאזו הלאב אצויכו טרופס ,תואירב ,החוור ,תונמוא ,עדמ ,תד ,תוברת

 תרגסמב איה ךמתנה רוביצה דסומ ידי לע תעצבתמה תוליעפה רשאכ

 ןוטלשה ינידל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה לש היתויוכמסו הידיקפת

 ."ימוקמה
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 ףיעס תתב ,תורדגהה ףיעס וניה רשא ,2 ףיעסב רדגומ "דסומ" וא "רוביצ דסומ" חנומה .65

  :)ונלש השגדהה( 2.2
 אלש לעופה ,תושרה תודסוממ וא הנידמה תודסוממ דסומ וניאש ףוג"
 ,תונמוא ,עדמ ,תד ,תוברת ,ךוניח לש הרטמל ,םיחוור תיישע לש הרטמל

  ."המוד הרטמ וא טרופס ,תואירב ,החוור

 םיר"כלמ )1( םהש םיפוגל תימוקמ תויושרמ רוביצ םיפסכ תרבעה רשפאמ להונה ,ןכ-םא .66

 לש תרדגומ המישר םדקל איה םתרטמש )2(-ו ,חוור תרטמל םילעופ םניאש םיפוג -

 הלאה תושירדה יתש תא תוארל שי .)ךשמהב םירתומה םימוחתה לע דוע( םימוחת

 אלא םיחוור תיישעל לעופ וניאש קר אלש ףוג ויניע דגנל האור להונה .תומילשמכ

 םייונמש םימוחתה דחאב ותוללכב רוביצה לש סרטניא םודיק ,תוירוביצ ויתורטמש

 קלח ונניאש ףוג לא רוביצ יפסכ לש הרבעה ליבגמ להונה .ןויגה שי ןבומכ רבדלו .הרדגהב

 הנתמ השעמל הכלה הווהמ וניאו ותוללכב רוביצה תא תרשמ רבדה םא קרו ךא תושרהמ

 .)םישנא לש דגאל וא( םישנאל וא םדאל

 םיסרטניאה םודיקל לעופה יטרפ ףוג איה תיפותיש הדוגא .תיפותיש הדוגא הניה הנמא .67

 תודוגא שיש הדבועה תא לבלבל ןיא .םייפסכ םיחוור תקפה םשל תאז ללכבו וירבח לש

 הדבועה םע ,יתוהמ-וד ףוג םהב הארי טפשמה םימייוסמ םיכרצלש ןכתייש תויפותיש

 םודיק התרטמו הירבחל "תכייש" איהו יטרפה טפשמה לש תושי איה תיפותיש הדוגאש

 .)רוביצה תלעותל הרבח טעמל( הרבח ומכ קוידב ,םהלש םיסרטניאה

 הרבח הניהש ,הנמא רב יניינב - הרבח 10 הבישמה תולעבב ,ליעל רכזוהש יפכ ,וז ףא וז אל .68

 רבודמה .תיברעמה הדגה יבחרב הינבב הלש תיעוציבה עורזכ תשמשמה לבגומ ןוברעב

 אל םהמ םיבר( קוריה וקל רבעמ הינב לש םיטקיורפ רקיעב הליבומה תימזי הרבחב

 .חוור תונווכ הל שי ,רוביצה תלעותל הרבח הנניאש הרבח לככשו )םייקוח

 תדוקפל 4 ףיעסב העובק וירבח תחוור םוסקמ ותרטמש ףוג תיפותיש הדוגא לש התויה .69

  :ךכ עבוק הז ףיעס ."תודוגא לש ןהיתורטמ" ותרתוכש תויפותישה תודוגאה
 חופיט ןה היתורטמש הדוגאה לכות ,ןמקל תולולכה תוארוהל ףופכב"

 םיילכלכ םיסרטניא ילעב םישנא ןיב ןילמוג תרזעו תימצע הרזע ,ןוכסחה

 רוצייה תוטישו םהיקסע ,םהייח יאנת רופיש ידיל איבהל ידכ ,םיפתושמ

 םא ,הלאכ תודוגא לש ןהיתולועפ לע לקהל ידכ הננוכתנש הדוגא וא ,םהלש

 הדוקפ י"פע םשריהל ,1920 תוידדהה תודוגאה תדוקפ י"פע המשרנ םרט

  ."לבגומ ןוברעב אלש ןיבו לבגומ ןוברעב ןיב ,וז

 ללכבו ,הירבח לש םיסרטניאה םודיק הניה תיפותיש הדוגא לש התרטמ ,תואורה וניינע .70

 ףוג הניה תיפותיש הדוגא יכ ךכ לע הדמע תילארשיה הקיספה םג .םיילכלכ םיחוור םג תאז

 הקספ ,529 )4(המ ,בקעי הדש 'נ קמעה ירפ 524/88 א"ע :לשמל ואר( םיחוור תיישעל דעונה

 .))1991( קרב טפושה לש וניד קספל 14

 איה – להונב םירכזומש םיאנתהמ דחא ףאב תדמוע הניא תיפותישה הדוגאה ,ונניינעל .71

 לש אלו דבלב הירבח לש םיסרטניאה םודיקל תלעופ איהו חוור תורטמל וניאש ףוג הנניא

 .ותוללכב רוביצה
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 ימוקמה ןוטלשב תרוקיבה לע תוחודב המוד ךא רחא ןיינעב אשונל סחייתה הנידמה רקבמ .72

 הצעומב קסועה קלחב .)"רקבמה חוד" :ןלהל( )ח"עשתה( 695-775 ינש ךרכ 2017 תנשל

 הליצאהש לע תירוזאה הצעומה לע תרוקיב הנידמה רקבמ חתמ ,ןימינב הטמ תירוזאה

 ןניהש )הרוזאבש םיבושייה יבשות םירבח ןהב( תויפותישה תודוגאה תבוטל היתויוכמס

 הצעומה .םיילפיצינומ םיניינעב לופיט םשל ןהידיל םיפסכ תרבעה לש ךרדב ,םייטרפ םיפוג

 ןיבו תויפותישה תודוגאה ןיב הדרפה ןיא םיבר םינבומב" יכ הנעטב תאז קידצהל התסינ

 ,תויתליהק ןה הצעומב תויפותישה תודוגאה..." יכ ךשמהבו "...תולעופ ןה םהבש םיבושייה

 םישמשמ ןהילא םירבעומה םיפסכהש ירה םיילכלכ םילוקיש ידי לע תוחנומ ןניאש ןוויכו

 הנעט החד הנידמה רקבמ ,דימ טרפנש יפכ .)707-708 םידומעב( "דבלב תוירוביצ תורטמל

 .לכו לכמ וז

 15 חפסנ םינמוסמו ב"צמ ,706-717 'מע ,רקבמה חודמ םייטנוולרה םידומעה

 תודוגאל תוכמס תלצאה תקדצהל ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה לש ליעל ראותמה קומינה .73

 דומע[ רומאה ח"ודב הנידמה רקבמ ריהבהש יפכ .ןיטולחל ךרפומ קומינ וניה תויפותישה

 תוצעומל ,1979-ט"לשתה ,)ןורמושו הדוהי( תוירוזאה תוצעומה ןונקתל )ד(57 'ס יפל ,]708

 םירחבנ םיפוג םניהש ,םיימוקמה םידעוול קר ןהיתויוכמס ליצאהל רתומ תוירוזאה

 תופיקשב םיבייחה םיפוג ולא .ילהנמה טפשמל םיפופכו ימוקמה ןוטלשהמ קלח םיווהמה

 ולא ירוביצה םייפוא לשב קוידב .תויושרה תרוקיבל םינותנ םהו םייפסכ תוחוד תכירעבו

 לש ךרדב םג תוילפיצינומ תויוכמס ליצאהל תוירוזא תוצעומ תוכמסומ םהילא רשא םיפוג

 לש הרקמב ךכ אל .םיבשותל םיילפיצינומ םיתוריש ןתמל םלוצינ םשל םיפסכ תרבעה

 םילעופ םניאו םהירבח תחוור םשל םילעופה םייטרפ םיפוג ןניה רשא תויפותיש תודוגא

 .יטרפ ףוגכ ןהלש תויטרפה ךסמ ירוחאמ תורתתסה ךותו יאשחב ,ךפיהל אלא תופיקשב

 תירוזאה הצעומה לש הירבסה תא לביק אל הנידמה רקבמ ,ליעל ראותש הרקמב ,ןכאו .74

 ,תוירוביצ תורטמ תויפותישה תודוגאלש ףא יכ" ריעהו )ןאכ 3 'סמ הבישמה( ןימינב הטמ

 שקיב ףאו ,"םיילאפיצינומ םיתוריש קינעהל ןתוכמסב ןיאו םייטרפ םיפוג ןיידע ןה

 ,תוניגהב גוהנל תוימוקמה תויושרה לע ןהיתויוכמס תא תושמממ ןהשכ" יכ שיגדהל

 ןהש ,תויפותישה תודוגאה רשאכ .ןידה תוארוהל םאתהבו תופיקשב ,ןויוושב ,תוריבסב

 ששח ררועתמ ןידכ תוכמס תליצא אלל תוילפיצינומ תויוכמס תושמממ ,םייטרפ םיפוג

 תומאב ודמעי אל תולועפה עוציבו ,תעדה לוקיש תלעפה ,תוטלחהה תלבק ךילה יכ ישממ

 .)רקבמה ח"ודל 708 דומע( "תוימוקמ תויושר תובייחמה הדימה

 אלש דסומה יאנתל סחיב תושירדה לע םג ןירקמו רורב רקבמה תדמע דוסיבש ןויגיהה .75

 יפסכמ הנהנה ףוג לע :להונה יפ-לע תימוקמ תושר יפסכ ריבעהל ןתינ וילא חוור תנווכל

 תשקב ספוטבש הביסה תאז .ילהנמה טפשמה יאנתל ףופכבו תופיקשב לועפל רוביצ

 הובגה רכשה ילבקמ תשמח לע םיטרפ תושקבמה תודומע ןנשי להונה יפ לע תוכימתה

 הכימת תשקבל ספוטב הנמא םעטמ בתכנ הלא תודומעב .ןיקת להנמ רושיאו התומעב

 ןכלו התומע אל ונחנא"-ו "התומעכ םימושר אל" :ןימינב הטמל שגוהש 2015 תנשל

 .)8 חפסנ ואר( המאתהב "םירוטפ
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 תלבקמ אלו תותומעה םשרל םייפסכה תוחודה תשגהב תרחאמש התומע ,דועו תאז .76

 יטרפ ףוגכ הנמאש דועב ,םיירוביצ תורוקממ תוכימת לבקל לכות אל ןיקת להנמ רושיא

 תיקוח יתלב תוליעפב תקסוע ,הכימתה ינתונל וליפא םייפסכ תוחוד גיצהל תביוחמ הניא

 .םירחאה םיפוגל סחיב היצרופורפ ירסח םיפקיהב תוכימת תלבקמ איהו תבחרנ

 תודסומל קרו ךא ורבעוי תוכימת יפסכ יכ עבוקה ןושארה יאנתב תדמוע הניא הנמא ,ןכ םא .77

 .ימוקמה ןוטלשה ינידל םאתהבו  ,חוור תרטמל אלש םילעופה םיירוביצ

 
 להונב םירדגומה םימוחתה ןמ דחאב תקסוע הניא הנמא .ב

 10 הבישמה ,חוור תנווכ אלל דסומב אלא ,תיפותיש הדוגאב היה רבודמ אל םא םג םלוא .78

 תמישרב םיטרופמה םימוחתה דחאב תלעופ הניא איה ןכש להונה יאנתב תדמוע התייה אל

 .להונה יאנת תא םייקמ ןהב קוסיעש םיאשונה

 דחאב קסועש ירוביצ דסומ קרש םיאשונה תמישר תא רידגמ להונל 1.1 ףיעס ,ליעל רומאכ .79

 ,תונמא ,עדמ ,תד ,תוברת ,ךוניח" :ךכ ,תימוקמ תושרמ הכימת יפסכ לבקל לכוי םהמ

 ."...הלאב אצויכו טרופס ,תואירב ,החוור

 וז תוליעפ .םישובכה םיחטשב דבלב םידוהיל םיבושיי חתפמו הנובש בשיימ ףוג איה הנמא .80

 ,וינפ לע ,ןכ לעו ל"נה המישרב תולולכה תויטרקנוקה תוירוגטקהמ דחא לע תינמנ הניא

 .תוימוקמ תויושרמ תוכימת לבקל תיאכז הניאו להונה יאנתב תדמוע הניא

 הדעווב ונודיי הכימת תושקב יכ עבוק להונל 6 ףיעס - "הלאב אצויכ" לסה תירוגיטקל רשא .81

 ושגויש םישדח םיניחבת עיצהל תיעוצקמה הדעווה לש החוכב יכ עבוק 8.2 ףיעסו תיעוצקמ

  .)"הלאב אצויכ"ה ןהש תושדח תוירוגיטק רמולכ( תושרה תצעומ רושיאל

 תושר לש תיפסכ הכימת תורשפאמה תויוליעפה תשק תא ביחרהל וז תורשפא לצנל ןויסינב .82

 תוכימתה ח"ודב ,תוכימתל השדח הירוגטק ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה העבק ,תימוקמ

 העונתב תופתתשה" ןיחבתה תחת הנמא העיפומ 2015-ו 2014 ,2013 םינשב תודסומל

 ינוגרא ,טרופס תודוגא ,דחוימ ךוניח יתוריש ומכ קוחב םירכומה םיניחבתה דצל "תבשיימ

 .)8 חפסנ ואר( דועו תואירב

 ןתמל םיניחבת – ןימינב תצעומ" ךמסמב רדגומ "תבשיימ העונת" לש תוליעפה יפוא .83

 תועונתכ םילעופה תודסומ" :ךכ )ד( 9 ףיעסב )"םיניחבתה ךמסמ" :ןלהל( "תוכימת

 תירפכה תובשייתההו ללכב תובשייתהה חותיפו הבחרה ,המקה יתוריש םינתונו ,תובשיימ

 "הצעומב םיבושייל יתרבחו ילכלכ יווילו ץועיי יתוריש םינתונ ןכו ,טרפב
 ןתינ יכ חוודש םוכסה םינש ןתואב הצעומה לש תוכימת לע םייפסכה תוח"ודבש ןייצל שי

 ינוילימ תורשע הנמאל ורבעוה לעופבש דועב ,הנש לכב ₪ 720,000 אוה הז ןיחבתב הנמאל

  .הנש לכב םילקש

 16 חפסנ םינמוסמו םיפרוצמ םיניחבתה ךמסממ םייטנוולרה םידומעה

 ןיחבת רשאל ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה לש םדוקה ןויסינה תא ריכזהל שי הז ןיינעב .84

 .להונה רידגה םתוא םיאשונב םיקסוע םניאש םיפוגל םיפסכ תרבעה רשפאיש שדח

 רקבמ תנעטל( "תועקרק תלואג"-ו "תועקרק תרימש" - םישדח םיניחבת ינשב היה רבודמה
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 התומעלו "םיבגר" תיטילופה התומעל םיפסכ ריבעהל ידכ "ורפתנ" הלא םיניחבת הנידמה

 רקבמ .)"תובשייתהל קפוא" םשב תועקרק תשכורש הרבחל ףסכ תרבעהל רוניצ איהש

 םניא הצעומה העבקש םיניחבתה יכ ולש ח"ודב עבקו הלאה םיניחבתה תא לספ הנידמה

 םיניחבת רושיא ךרוצל ועבקנש םיאנתב םידמוע םניאו להונב םירכזומה םימוחתל םירושק

 .)15 חפסנכ ףרוצמה הנידמה רקבמ ח"ודל 715 דומע( םישדח

 לספש ל"נה םיניחבתה ינש םיעיפומ ןיידע ,ח"ודה םוסרפ רחאל ףא יכ ןיוצי בגא תרעהב .85

 14-15 םידומע ואר( ןימינב הטמ המסרפש 2018 תנשל םיניחבתה ךמסמב ,הנידמה רקבמ

  .)16 חפסנב

 הלביקש ילבמ םיניחבת רשאל תיאשר אל הצעומה להונה יפ לע יכ רקבמה ח"ודב בתכנ דוע .86

 לש הרקמב םלוא .ןידה תוארוהב םידמוע וללה יכ הלש יטפשמה ץעויהמ בתכב תעד תווח

-2012 םינשה ןיב ,להונב ללכ םיעיפומ םניא ועבקנש םיניחבתה יאשונש ףא לע ןימינב הטמ

 ותמיתח תא ףיסוה קרש ,הצעומה לש יטפשמה ץעויה םעטמ תעד תווח לכ הנתינ אל 2015

 לש םיניחבתה תמאתה תלאש ללכ הנודנ אל םהב( תיעוצקמה הדעווה ילוקוטורפ לע

 העדוה יטפשמה ץעויה בתכ 2016 תנשב ,)להונל "תועקרק תלואג"ו "תועקרק תרימש"

 יכ רשאל ינירה ,ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה לש יטפשמה הצעויכ" :ןושלה תאזב הרצק

 ."ןויוושה ןורקיע לע הרימש תוברל ןיד לכ תוארוהל םאתהב םניה תרתוכבש םיניחבתה

 שרדנה תא אלמל ידכ יטפשמה ץעויה תמיתחב יד ןיא יכ עבק הנידמה רקבמ ךכ תובקעב .87

 תעד תווח הלבקש רחאל אלא םיניחבתה תא רשאת אל הצעומה" :עבוקה להונל 8.4 ףיעסב

 ןיינעל תוברל ןיד לכ תוארוהל םאתהב םניה םיניחבתה יכ תושרל יטפשמה ץעויהמ ,בתכב

 המישרב םיעיפומ םניאש םיניחבתב רבודמ רשאכ יאדווב תאזו ,"ןויוושה ןורקע לע הרימש

 לעו תקפסמ הניא 2016 תנשב הנתינש תאז ומכ תינוקל העדוה םג ל"נה תוביסנב .להונבש

 ףא לע וב הכימתה תרתומ עודמ ריבסהלו שממ עצומה ןיחבתב קוסעל יטפשמה ץעויה

 .)716 'מעב הנידמה רקבמ ח"וד( להונב יונמ וניאש
 תירוזאה הצעומה לש םג ומכ( ןימינב תירוזא הצעומ לש יטפשמה ץעויה יכ ןייצל שי

   .םינוש םיקיתב התוא גציימו הנמאל םג םיתוריש ןתונ ,יקצבליס אביקע ד"וע ,)ןורמוש

 בישה ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה לש יטפשמה ץעויה יכ רקבמה חודב בתכנ דוע .88

 םיניחבתה יכ בתכב רשיא אוה םילוקוטורפה לע ותמיתח םצעב יכ חודב ולעוהש תומשאהל

 .שרדנכ תוטרופמ תעד תווח קפסי האלהו התעמ יכ ףיסוהו ,ןיד לכ תארוהל םאתהב םניה

 וילע יכ עבקו םינוידב יטפשמה ץעויה לש ותוחכונב קפתסה אל להונה יכ בתכנ חודב םלוא

 איה הבש תרגסמהמ הגרח" הצעומה יכו ,םיעצומה םיניחבתה יבגל הבותכ תעד תווח שבגל

 .)716 'מעב ,םש( "אשונב לועפל הרומא

 קוסעל הצעומה לש התוכז לע הצעומה שאר םעטמ תופסונ תונעט החד ףא הנידמה רקבמ .89

 יכ ריהבהו בש רקבמה .)716-717 'מעב ,םש( םיינוציח םיפוג תועצמאב םיימואל םיניינעב

 הניה ךמתנה דסומה עצבמש תוליעפה רשאכ קרו ךא הכימת תתל תיאשר תימוקמ תושר

 .ימוקמה ןוטלשה ינידל םאתהב תימוקמה תושרה לש היתויוכמסו הידיקפת תרגסמב
 ."תבשיימ העונתב תופתתשה" ןיחבתלו 10 הבישמה לש הניינעב םיפי ולא םירבד יכ רורב .90

 יאדווב אוהש רבד ,תיקוח יתלב תוליעפ ןומימ הנמאל תוכימתה תרבעה לש התויהל רבעמ

 יכ רורב ,)ךשמהב ךכ לע דועו( תוימוקמה תויושרל ונקוהש תויוכמסה תרגסמל ץוחמ
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 הצעומב ןיידע ,המגודל .להונה הנומ םתוא םימוחתה ירדגב תללכנ הניא הנמא לש התוליעפ

 הטמ תירוזאה הצעומל 2013 תנשל הנמא םעטמ הכימת תשקבב :ןימינב הטמ תירוזאה

 תולועפ" - הכימתה תשקבתמ םרובע םיטקיורפהו תולועפה תא טרפמה קלחב בתכנ ןימינב

 תלדגה" :בתכנ "רוביצל ךכמ היהתש תלעותה" התרתוכש הדומעבו ,"ןימינבב תובשייתה

 תמישרל רשק לכ ןהל ןיאש תורטמ ."תועקרק תרדסה ,םהב לופיט ,םיבשייתמה רפסמ

 .הכימת םיריתמכ להונה ןייצמש םיאשונה

 לש קלחב בתכנ 2014 תנשל ןימינב הטמ תירוזאה הצעומל הנמא םעטמ הכימתה תשקבב .91

 לומ עויס ,הבחרה ,ךוניח ,םיילפיצינומ םיאשונב הצעומה יבושייב לופיט" :תולועפה טוריפ

 הארנש "ךוניח" טעמל ,בושו ."היינב ירתיה תלבקו יקוח דמעמ ,ןוחטב ,הנידמה תויושר

 תיכוניח תוליעפ םוש גיצהל הלוכי הניא הנמאש קפס םוש ןיאו םייתפש סמ ןיעמכ ףסוהש

 םניאשו להונה עבוקש ולאמ םיגרוחה םימוחתב םה תוטרופמה תולועפה לכ ,שממ לש

 .ותוא םימייקמכ הנידמה רקבמ לש ותעד לע םילבוקמ

 תוימיטיגל תורטמ ןה ב"ויכו "םיבושיב לופיט"ו "תובשייתה" תורטמ יכ שיגדהל בושח .92

 הצעומה התיה וליא לבא ."הכימת" יפסכ לש ךרדב םתוא עצבל םוקמ ןיא ךא ,ןמצעלשכ

 – 'וכו םיתוריש תנתונכ וא ,וללה תורטמל םיטקיורפ עוציבל ןלבקכ הנמא םע תרשקתמ

 חקפל היה ןתינש ךכ ינטרפ ןפואב תיפסכ האצוה וא הזוח ,תורשקתה לכ רשאל הילע היה

  .תיקוח יתלב תוליעפל םיפסכ םינתינ אלש אדוולו התוליעפ לע
 חוקיפמ ענמיהל ידכ קוידב הדעונ ,םילקש ינוילימ לש םיפקיהב "תוכימת" יפסכ תקנעה .93

 .םיפסכה םע השענש המ לע
 

II. קוחה לע רבועה ףוגל תוכמס רסוחב םיפסכ תרבעה – להנמה תויקוח ןורקע 

 דוע .םילארשיה היטרקומדהו טפשמה לש דוסיה תונורקעמ אוה להנמה תויקוח ןורקע .94

 )1949( 80 ב ,םירחא 4-ו ,הרטשמה-רש 'נ םירחא 2-ו ונר'זב המלש ןומולס 1/49 ץ"גבב

 .ןידב הל הנתינש תוכמסב העצוב התלועפ יכ אדוול תושרה לע  - יסיסבה ללכה עבקנ

 :יכ בושו בוש הרטנמה תרזוח םידמולמ יבתכו  ןיד יקספ תורשע לש הרושב זאמ .95

 תושר יכ הרומ אוהו ,ירוביצה טפשמב דוסי ןבא אוה להנימה תויקוח ןורקע"

 ."ןידה חוכמ הל ונקוהש תויוכמסהמ ךא תינהנ תילהנימ

 קספל 16 הקספ ,694 )1(חנ ד"פ ,יללכה הטמה שאר 'נ ןמכלק 585/01 ץ"גב(

 .))2003( הי'צקורפ 'א תטפושה לש הניד

 

 תילהנימה תושרה יכ וניה תיטפשמה ונתטישבו ילהנימה טפשמב דוסי ללכ"
 איהו ,קוחב הל התנקוהש תוכמסה תומא ת"לד ךותב קר לועפל תיאשר
 ןורקיע .התושעל שרופמב הכמסוה אל איהש הלועפ עצבל תישרומ הניא
 אוה ןכש ,תיטרקומד תילכת םישגמ ףא ,להנימה תויקוח ןורקיע אוה ,הז
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 קוח לע תוססובמ ויהי ןוטלשה תויוכמסל תועגונה תוטלחה יכ בייחמ
 הניא להנימה תויקוח ןורקיע לש ותלוחת .תרחבנ תקקוחמ תושרב לבקתהש

 .טרפה לש דוסי תויוכזב התלועפב תושרה תעגופ םהבש םיבצמל תמצמטצמ

 הנקומה תוכמסה ןמ תושרה הגרח התלועפב יכ ןועטל שקבמה טרפ ,ןכא
 העיגפל המרג תושרה לש התלועפש ךכ לע עיבצהל בייח וניא ,ןידב הל
 תושרה תלועפ הפקתנ םינוש םירקמבו ,תיתקוח תוכזב וא דוסי תויוכזב
 תויוכז לע תוכלשה הל ויה אלש םגה ,הז ןורקיע לע ססבתהב טפשמה תיבב
 "םיסרטניאב העיגפב התצמתה התעפשהו ,תורכומ םדא

 קספל 14-13 'ספ ,479 )2(דס ,םיסמה תושר 'נ עאנמ לדאע ר"ד 6824/07 ץ"גב(

 ))2010( ןמלגופ טפושה לש וניד

 

 ותוא תושעל תוכמסה תעבונ ונממ קוח לע עיבצהל הלוכי הניא תושרה םא"

 "יקוח-יתלב אוה ןכלו תוכמסה םוחתב וניא השעמה ,השעמ

 )50 'מעב  ,)א ךרכ( תילהנימה תוכמסה רימז 'י(

 

 תושר .ילהנימה טפשמה לש ת"יב-ף"לאה אוה להנמה תויקוח ןורקע"
 תארוה אלל .ןידה חוכמ הל וקנעוהש תויוכמס ןתואמ ךא תינהנ תילהנימ
 לש הדילומ היבא אוה ןידה .לועפל תושרה לש החוכב ןיא ףקות-תב הכמסה

 םוחתהמ גורחל תושרה הרמייתה .הל בצק ןושארהש המ אלא הל ןיאו ,וז

 הישעמ הז לש ותניחבמו ,ןידה לש ותרכה םוחתמ איה תאצוי ,בצקומה

 ."ילהנימה טפשמה לש ורקיע ,זוגא תפילקב ,ךל ירהו .ויה אלו םתומכ

 )35 'מעב ,)'א ךרכ( ילהנמ טפשמ הכרב ךורב 'פורפ(

 :םידמימ ינשב להנמה תויקוח ןורקע לש הרפה םיווהמ וז הריתע אשומ םיפסכה תורבעה .96

 ;םדוקה קלחב רומאכ םימייקתמ אל להונה יאנת ןכש תוכמס אלל תועצבתמ תורבעהה

 ןידה תרפהל תמרות תושרה השעמל ךכו תיקוח אל תוליעפב וקלחב תוחפל עקשומ ףסכהו

  .םירחא תועצמאב ןידה תא המצעב הריפמו

 תרגסמב" היוצמש תוליעפל קרו ךא ןתניהל תולוכי תוכימתהש יאנת עבוק להונה יכ ריכזנ .97

 תויקוח ןורקעל יוטיב אוה הז יאנת ."תוימוקמה תויושרה לש היתויוכמסו הידיקפת

 תכמסומ הניאש יאדוובו( תמייוסמ הלועפ עצבל תכמסומ הניא תימוקמ תושר םא .להנימה

 .הלא תולועפ עצביש ףוגל תוכימת יפסכ תתל תכמסומ הניא םג איה – )קוחה תא רפהל

 עצבל תיאשר הניא איהש תולועפ ןממל הלוכי הניא תימוקמ תושר :תורחא םילימב

 .ילהנימה טפשמב רתוי יסיסב יטפשמ ןורקע לע בושחל השק .המצעב
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 תרבעה רשפאמ וניא רשא ,להונה חוכמ תוכימתה יפסכ םירבעומ ןנד הרקמב ,רומאכ .98

 םיקסוע םהב םיאשונ לש המישר עבוק ןכ ומכו ,10 הבישמה ןוגכ םייטרפ םיפוגל םיפסכ

 10 הבישמה לש התוליעפ רשא המישר ,תוכימת יפסכמ תונהיל םיאכזה םיירוביצ םיפוג

 .הרדגב תסנכנ הניא "תבשיימ העונת"כ

 טרופש יפכ ךא ,8.2 ףיעסב םישדח םיניחבת תעיבקב תמיוסמ תושימג רשפאמ ןכא להונה .99

 ןכש ולספנ ,"תועקרק תלואג"-ו "תועקרק תרימש" ,רבעב ועצוהש םימוד םיניחבת ,ליעל

 .םישדח םיניחבת רושיאל םיללכב ודמע אלו להונב ורכזנש םימוחתל םירושק םניא

 ץעויהמ בתכב תעד תווח תשרוד םישדח םיניחבת לש העיבק יכ רוכזל שי רומאכ ףסונב .100

 .ןנד הרקמב האלומ אלש הרודצורפ ,להונל 8.4 ףיעס יפל תימוקמה תושרל יטפשמה

 יכ רמאנ ,5.1 ףיעס תתב ,"תכמתנה תוליעפה" ותרתוכש להונל 5 ףיעסב ,רומאכ ,ןכ ומכ .101

 רוביצה דסומ ידי לע תעצבתמה תוליעפה רשאכ קר הכימת תתל תיאשר תימוקמ תושר"

 ןיגב קרו ,ימוקמה ןוטלשה ינידל םאתהב היתויוכמסו הידיקפת תרגסמב איה ךמתנה

  ."רומאכ תוליעפ

 לצ אלל הניה ,ליעל גצוהש יפכ הרגשבש רבדכ קוחה לע תרבוע הנמאו ,תיקוח יתלב תוליעפ .102

 דמוע וניאש יאדוובו יאדווב הבוצקתו ,תימוקמ תושר לש היתויוכמסל ץוחמ קפס לש

  .יללכה תויקוחה ןורקיעב וא ל"נה 5.1 ףיעס ביצמש יאנתב

 לכ אלל םישענ 10 הבישמל 3-9 תובישמהמ תוכימתה יפסכ תרבעה יכ תוארל ןתינ ןכ םא .103

 םיפסכה ןכש ,טלחומ תוכמס רסוחבו תויקוחה ןורקע תרפה ךות ךכיפלו ,יקוח ןוגיע

 .תיקוח יתלב תוליעפל םישמשמו להונל דוגינב םירבעומ

 תרבעה תישאר .לארשי תנידמ יחרזא לש בחרנ םיסרטניא רפסמב תועגופ הלא תורבעה .104

 ילכלכה סרטניאב תעגופ ,תיקוח יתלב תוליעפ עצבמה ףוגלו ,תיקוח יתלב ךרדב רוביצ יפסכ

 הלאככ ועבקנ אלש תורטמל םירבעומ םהלש םיסימה יפסכ ןכש לארשי תנידמ יבשות לש

 דואמ ריבס ,תאז ףא תאז אל .ןתוא תותרשמ ןניא ןכ לעו ,רוביצ יפסכ ןהב עיקשהל רתומש

 תועגופ ןתרדגהבש תורטמ ,)!(תיקוח יתלב תורטמל םישמשמ םיפסכהמ קלח תוחפלש

 ינוילימ תורשעב רבודמש ריכזנו .םנומימב תוגשומו לארשי תנידמ יחרזא לש סרטניאב

 ותואל םידעוימ םהש םהיבגל ןועטל ןתינש םימייוסמ םיטקייורפ וא חוקיפ לכ אלל םילקש

  .קוחל דוגינב וניאש הנמא תוליעפמ םייוסמ קלח

 רוביצה יחילש ,ףסה ירמוש רשאכ .תושק עגפנ ןיקתה להנמה לע הרימשה סרטניא ,ףסונב .105

 קר אל ,ותוא םירפמש הלאל םיביצקת םיריבעמו ,קוחל םיתייצמ םניא הנידמה ידבועו

 .רערעתמ קוחה ןוטלש לש בושחה סיסבה אלא עגפנ ירוביצה סרטניאה

 .הנידמה יניינע תא להנל םחוכ תאו םפסכ תא רוביצה יחילש ידיב םידיקפמ הנידמה יחרזא .106

 .ותיא היטרקומדה תודוסיו ,םהב רוביצה ןומא קדסנ םדיקפתב םילעומ םיחילשה רשאכ

III. הריבע רבדל עויסו רחא תועצמאב עוציב – 10 הבישמה תוליעפ לש ןומימה תוילילפ 

 :הריבע רבדל עייסמה תא רידגמ 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 31 ףיעס .107
 תא רשפאל ידכ השעמ השע ,התיישע תעשב וא הריבעה תיישע ינפל רשא ימ"

 יוליג ,עצבמה תסיפת תא עונמל וא ,ותוא חטבאל וא וילע לקהל ,עוציבה
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 תיישע םשל םיאנת תריציל תרחא ךרדב םורתל ידכ וא ,הללש וא הריבעה

 ."עייסמ אוה ,הריבעה

 רידגה ,)1997( 433 )1(הנ ,לארשי תנידמ 'נ יליושלוגג איג 2463/94 פ"עב ימדק טפושה .108

 :ךכ עייסמ
 ךכב רשפאמו עוציבב "רזע דיקפת" אלממה "עצבמ" וניא – "עייסמ"ה"

 תרגסמל ץוחמ יוצמ אוה אלא ,הריבעה השעמ תא ללכשל רחא "עצבמ"ל

 "עייסמ"ה .הריבעה עוציבל "ינוציח" וניה ולש עויסה השעמו ,"םיעצבמ"ה

 םיאנתה תריציב תאטבתמ עוציבל ותמורתו ,הריבעה עוציבב קלח לטונ וניא

 ".ירקיעה ןיירבעה ידי-לע הריבעה עוציבל

 )447 דומעב ,םש(

 .הריבע רבדל עויס אוה הריבע עוציב ןומימ ,שרדנה ישפנה דוסיה ןתניהבש קלוח ןיא .109

 .ירקע עצבמכ וב הארנ יזאו ,רחא תועצמאב עצבמ תויהל םג יושע ןמממה תוביסנל םאתהב

 תורפה תעצבמ הנמאש העידיב ,הנמאל תוימוקמה תויושרהמ םיפסכ תרבעה ,ונלש רשקהב

 םיאנתה תא רצויה השעמ ,תוחפה לכל ,הווהמ ,היינבהו ןונכתה יניד לש תויתרדס

 ןה תוביסנהש לככ .הנמא ידי לע תיקוח יתלבה הינבה תוריבע עוציב תא םירשפאמה

 תעצבמ אלא תעייסמ קר אל הב הארנ יזא ,תימוקמה תושרה לש איה הינבל המזויהש

 .תירקיע

 יתלבה תוליעפל 3-9 תובישמה לש תועדומה תא החיכומ ליעל הגצוהש תיתייארה תכסמה .110

 תפיכא תויושר ובריס םויה דעש הדבועה לשב .םירקמ רפסמב תוחפל ,הנמא לש תיקוח

 חתפב רכזומש 9113/18 צ"גב דקמתמ ךכב רתיה ןיבו( רומאה ןומימה תא רוקחל קוחה

 רבדל עויס "קר" איה הנמא לש הישעמל 3-9 תובישמה תוירחא םאה רמול השק ,)וז הריתע

 .תועצבמ ןהב תוארל שי אמש וא הריבע

 לסרודכ שרגמ תיינב ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה םע דחיב תנמממ הנמא לשמל ךכו .111

 .)הנמא לש תיקוח יתלב תוליעפ תטרפמה ליעלש הלבטב  4 ףיעס( ינד הפצמ זחאמב

 תיינב לש תנמממכ הנמא העיפומ ןורבח רה תירוזאה הצעומה לש םיר"בתה תמישרב .112

 .)הלבטב 9 ףיעס( ףקותב הניא וב ע"בתה רשא ,תוהוגנ בושייב תויתשת

 ןועמ לש ותיינב תא הנמא םע דחיב )תוטלקהה פ"ע ךכ( הבצקת ןורמוש תירוזאה הצעומה .113

 .)הלבטב 5 ףיעס( הימחנ יפונ זחאמב

 שוג תירוזאה הצעומבש םדק ינפ זחאמב ףקיה יבחר םיטקיורפ תנמממ הרואכל הנמאו .114

 הכירצ רעצמל איה ,ןודנב העידי התייה אל הצעומל יכ חיננ םא םג .)הלבטב 7 ףיעס( ןויצע

 .תעדל התייה

 

 הארנה לככו( העידיב ,הנמאל )תוימוקמהו( תוירוזאה תוצעומהמ םיפסכה תורבעה ,ןכ םא .115

 היינבל עויס איה ,תיקוח יתלב הינבל דבכנה םקלחב םינפומ הנמא לש םיבאשמהש ,)הנווכ

 הרקמ לכבו ,תוימוקמה תויושרה לש ילילפ השעמל דשח תרצוי ךכיפלו תיקוח יתלבה

  .תיקוח יתלב הלועפ

 .וז הריתע חתפב םישקובמה םידעסה תא ןתיל חרכה ףאו םוקמ שי הז םעטמ םג .116
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 רבד ףוס .ד

 ,ןויווש ,ןיקת להנמ ,תוכימתה םוחתב ,םדקל ןווכמ הז להונ" :עבוק להונל 1.2 ףיעס .117

 ."תודימה רהוטב העיגפ עונמל ןכו תוליעי ,ןוכסח ,תופיקש

 ןהמו הז גוסמ להונ שרדנ עודמ רתויב הבוטה אמגודה ילוא איה הנמאל םיפסכה תרבעה .118

 םיסיכל םכרד םישוע םימוצע םיפקיהב רוביצ יפסכ :ול דוגינב תוכימת תקנעהבש תונכסה

 היינבלו תויטרפ תועקרקל השילפל ,קוחה תרפהל שומיש םהב םישוע רשא םייטרפ

 לקשמ תודבכ תוינידמ תוכלשה ןהלש תודבוע תבצה ךות ,היינבהו ןונכתה ינידל דוגינב

 .םילהנ תפיקע ךות
 סג ןפואב הריפמ הנמאב וז הריתעב תובישמה תוימוקמה תויושרה לש תיפסכה הכימתה .119

 .תודימה רהוטב רומח ןפואב תעגופו ןויוושה ןורקיע תא ,ןיקתה להנמה תונורקע תא

 תא עונמל לעפ אלש לע םינפה דרשמל רקבמה ריעה ל"נה רקבמה חודב 717 דומעב .120

 שרדנ אלש ךכב רבדל די ןתנ" םינפה דרשמ יכ עבק רקבמה .להונל םאתהב אלש תוכימת

 ימוחת תא להונב עבקש אוהש יפ לע ףא תאז .ךכ לע תירוזאה הצעומל ריעה אלו אשונל

 לש םייפסכה תוחודה תא לבקמ אוה םינש הזש יפ לע ףאו ,הכימתב םיכזמה םיתורישה

 ."הכימתל הנממ םיכוזה םיפוגה תמישר תא םיטרפמה ,הצעומה
 הכרד תטלובה תויקוחה יאמ םינפה דרשמ םלעתה םינש ךשמב יכ תוארל לקנב ןתינ .121

 דוגינבו תויטרפ םיידיל ילארשיה רוביצה יפסכמ םילקש ינוילימ תואמו תורשע ורבעוה

 הינב תורפה ןומימל הלא םימוצע םיבאשמב שומיש השענש הארנה לככו תוכימתה להונל

 .רידא ףקיהב

 3-9 תובישמל תורוהל טפשמה תיבמ שקבל אלא הרירב לכ תורתועל הרתונ אל ,ךכיפל .122

 תירוטלוגרה םתבוח תא עצבל 1-2 םיבישמלו ,10 הבישמל םיפסכ תרבעהמ תידיימ לודחל

 תוימוקמה תויושרה יביצקתל םירושיא ןתמ יא ידי-לע רתיה ןיב ל"נה תורבעהה עונמלו

  .הז הריתע בתכ חתפבש םיווצה חסונל םאתהב לכהו ,הנמאל תורבעה םיללוכה

 תורתועה לש טפשמה תואצוהב םיבישמה תא בייחל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ףסונב .123

 .קוחכ תיבירו מ"עמ תפסותב ,םניד יכרוע תחריט רכשבו
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