
49228/05 )ופי-ביבא-לת( א"ת

 ץיבוסיז םייח

ד ג נ

םלושמ ףסוי

)'ג דצ( תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה

ופי-ביבא-לת םולשה טפשמ תיב

[03.12.2008]

יאכזֿ ֿרלסר לגיס תטפושה דובכ

יפנכ דורמנ ד"וע- עבותה םשב

גרבנזור רימא ד"וע- עבתנה םשב

ןמהל לאינד ד"וע- 'ג דצ םשב

ןיד קספ

 ראורבפ3 םויב הטלקוה רשא "תרושקת קית" היזיולטה תינכות הניה ינפלש םיכילהה אושנ .1
 תושרב תוינכותה להנמכ תעה התואב ןהיכ רשא ,)"םלושמ" :ןלהל( םלושמ ףסוי רמ .2005

 לש תוינכתה תדעו ר"וי ,םחש בקעי רמ םע דחיב ןמזוה ,היזיולטה להנמ ןגסו רודישה
 םלושמ שקבתנשמ .)"ץיבוסיז" :ןלהל( ץיבוסיז םייח רמ תינכותה החנמ ידי לע ןויארל ,היזיולטה
 ןיד חתפתה ,םידיקפת ילעבל םיברוקמ רודישה תושרב םיקסעומ היפלו הנעטל סחייתהל
.ערה ןושל ןיגב תוידדה תועיבת ושגוה וניגב םיינשה ןיב םירבדו

 )"ץיבוסיז תעיבת" :ןלהל49228/05 .א.ת( 2005 רבמטפסב השגוה ץיבוסיז לש ותעיבת
 "תרושקת קית" תינכת תרגסמב רדושתש ,תולצנתה םוסרפב םלושמ תא בייחל שקיב התרגסמב
 םיכילהל ףריצ םלושמ .ח"ש500,000 לש ךסב ישנועו יפסכ יוציפ םולשתב םלושמ תא בייחל ןכו

 העדוהב )"תיכוניחה היזיוולטה" :ןלהל( "תילארשיה תיכוניחה היזיוולטה" תא ץיבוסיז תעיבתב
 ,)"םלושמ תעיבת" :ןלהל40926/06 .א.ת( 2006 ילויב השגוה םלושמ לש ותעיבת .ישילש דצל
 .ח"ש300,000 לש ךסב יוציפ םולשתב ץיבוסיז תא בייחל שקיב התרגסמב

P

 דחאל יתטלחהו רוגמלא .ש תטפושה האישנה תינגס 'בכ תטלחהב ילא ורבעוה תועיבתה יתש
 תלאש ערכות הליחת יכ קי'צנרוה-קראמ 'שה 'בכ ידי לע ,עבקנ םלושמ תעיבתב .ןהב ןוידה
 תוירחאה תלאשל( ןוידה לצופ אל ,ץיבוסיז תעיבתב .בתכב םהיתונעט ומכיס םידדצה ,תוירחאה
 .בתכב םהיתונעט םידדצה ומכיס הירחאל ,ינפל תוחכוה תבישי המייקתה )קזנהו

P
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אובמ

 תינכותה .)"תינכותה" :ןלהל( "תרושקת קית" תינכותה החנמ שמיש תיטנבלרה תעב ץיבוסיז .2
 תניחב ךות "םיעלקה ירוחאמ" לש חותינב ,לארשיב תרושקתה םלוע לע תרוקיבב הקסע
 היזיולטב תרדושמ תינכותה .תינורטקלאהו הבותכה תרושקתב םיכלהמו תומגמ ,"הקיטילופה"
 .םויה דעו1992 תנשמ לחה ,הנש16-מ הלעמל תיכוניחה

-:רדושש יפכ ןויארה לילמת לש ,תועיבתה יתשל ,יטנבלרה וקלח תא איבא

 להנמו התא ,םיריכמ םתאש םישנא ,םיברוקמ ץוביש לע תינשנו תרזוחש הנעט שי :םייח"
.םירשקה יפ לע אלא םירושיכה יפ לע אקוד ואל השגה תוינכתב םתוא םיצבשמ ,היזיולטה

.תואמגוד תתל ןכומ התא :יסוי

 התיא דדוימ ,ץראוז לכימ 'בגה תא ריכמ התא ,רדסב ,הצור התא ... ,תובר תואמגוד שי :םייח
 הזב האור אל התא םאה ,הרקוי תינכתב תצבושמ איהו ,עדוי אל תמאב ינא ,תרחא וא וז ךרדב
 אוהש הזיאב אצמנש החפשמ בורק לע חוודל םישרדנ םירחא םידבוע רשאכ ,לוספ אוהש הזיא
.קחורמ ףגא

 ,הזה ןינעב קיידת וב ,ילש החפשמ תבורק אל איה םדוק זא החפשמ יבורק לע רבדמ התא :יסוי
...םייח

.ךתדידי איה לבא ןוכנ :םייח

.ילש דאמ הבוט הדידי :יסוי

.הרכש תא עבוק התאו הילע הנוממ התאו :םייח

 טושפ התא הרכש המ עמשת םאו הרכש תא תעבוקש הדעו שי ,הרכש תא עבוק אל ינא :יסוי
 השרת לבא אל ...דבוכמ אלו התוא לואשל וליפא דבוכמ אל הזש הלאש תאז יל ןמאהו ...שייבתת
 התא םא םייח עדוי התאו ... ,2 ץורע תא הליבומ איה ,הלש גניטירה תא הארתש יאדכ ,םייסל יל
?וידרה תא תבזע המל ךתוא לאשא אל ינא ,וזה המרב ךלוה

.לואשל לוכי התא :םייח

 ךווית לש היה ןמז ותואבו ,תשגה ךיא עדוי התא ,תופסונ תועש תשגה יכ ,לואשל לוכי ינא אל :יסוי
.תוריד

.ןכ הא :םייח

.ןוכנ :יסוי

".הביד תאצוה לע ןידל עבתיהל טושפ לוכי התא הז לע בגא :םייח

)ץיבוסיז לש העיבתה בתכל 'ד חפסנו םלושמ תעיבתל הנגהה בתכל39 ףיעסמ אבומ טוטיצה(

 םידדצה תונעט

 םינפה תומחלמ היה ןויארה אשונ ,ויפתתשמל שארמ עודי היה ןויארה ןכות יכ ןעט ץיבוסיז .3
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 תרגסמב .םלושמ קסוע וב םוחתב קסעו סמונמו יניינע ,יואר היה ןויארה ותנעטל .רודישה תושרב
 'בגה לש המש הלע םג הז רשקהבו רודישה תושרב םיברוקמ ייונימ יבגל םלושמ לאשנ ןויארה
 חיטהו ןויארה תא עטק רשא ,םלושמ לש וינזואל םענ אל הז אשונ .)"ץראוז" :ןלהל( ץראוז לכימ
 עימשי יכ םייא ףאש רשפאו וריהזה םלושמש רחאל ,תאז .םיישיאו םיבזוכ הביד ירבד ץיבוסיזב
 םייסל ץלאנ ץיבוסיז יכ ןויארה ךלהמב ןעט ןודז תנווכב םלושמ ,ץיבוסיז תנעטל .ולא םירבד
 קסע תע ,וידיבעמל תופסונ תועש לש בזוכ חווידב תוכבתסה לשב רודישה תושרב ותדובע
 ,הלא תונעט םלושמ הלעהשמ ןויארה ךלהמב .הרדחב תוריד ךווית לש ,הרוסא הדובעב לוכיבכ
 .לצנתהל בריסו ולשב רתונ םלושמ וליאו ,הביד תאצוה ידכ םילוע וירבד יכ ץיבוסיז וב הרתה

 ,ןיטינומ לעב ,יאנותיעכודי חלשמו וקוסיע חכונ תמצעתמ הבידה ירבד תרמוח ץיבוסיז תנעטל
 העיגפ ועגפ םיינודזהו םיבזוכה הבידה ירבד ,דועו תאז .תרושקתו תיאנותיע תרוקיב םוחתב
 רשא תודבועה .תיאנותיעה ותדובע דוסיב תשרדנה ,ולש תיעוצקמה הרשויבו בוטה ומשב השונא
 םדא לש ותמוק סומרל ידכ ןהב שיו ילילפ ןווג תולעב ןה ,תמאה ןמ ןהב ןיא םלושמ ידי לע וגצוה
 רחב תוימיטיגל ויה ויתולאשש ףא לע יכ ןעט דוע .ללכב רוביצהו וירבח ,ותחפשמ יניעב רפע דע
 תוליע ול םיחימצמ הבידה ירבד ןעט ,ןכ לע .תוריהיבו טלוב קופיא רסוחב ןהל בישהל םלושמ
-ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוחל )3(-ו )2(,)1(1 םיפיעסב םיעובקה תודוסיל םאתהב העיבת

 וב שי ןכלו ,ןווכמ השעמב אלא בל םת הרקמב רבודמה ןיא ותנעטל .)"קוחה":ןלהל( 1965
 לצנתהל םלושמ לש ובוריס .ילילפ ןווג לעב ,לילעב ןוכנ יתלב יתדבוע עדימ וב שי ,תוזבלו ליפשהל
.וב העיגפה תא םיצעה ףא

 הסינ ןויארה לכ ךרואל יכ ןעט ומצעב שיגהש העיבתבו ץיבוסיז תעיבתל ,הנגהה בתכב םלושמ .4
 ירקש היה ומיע הירשקו ץראוז לש היונימ אשונב םוסרפה .תירשפא ךרד לכב וליפשהל ץיבוסיז
 םע םירשק ול ויה אל יכ תעדל ץיבוסיז לע היה םלושמ תנעטל .וב ועגפ ומסרופש "תודבוע"הו
 רחאל קר םקרנ םהיניב יגוזה רשקה ,רודישה תושרב איהשלכ תינכתל הצוביש תעב ץראוז
 ןעטנ ,דועו תאז .ומיע הירשק לשב התנומ יכו םירושיכ ץראוזל ןיא יכ הנעטה תא החד אוה .ןכמ
 .תיתרקוי תינכות )"לכימ םע ישיש"( תינכתה התיה אל ,תינכותה תשיגמל התנומש העשב יכ
 יכ ןעט ןכ .10%-ל ץראוז לש התוכזב הלעו דבלב1% לע דמע רודישה תעוצרב היפצה רועיש
 העיגפ םיווהמ וירבד יכ העידי ךות תאז לכו םיישיא םיעינמ ךותמו בל םות רסוחב לעפ ץיבוסיז
.רומאכ ייוציפב ץיבוסיז תא בייחל שקיב ךכיפל .בוטה ומשב

 ץיבוסיז .ערה ןושל םיווהמ םניא ודי לע ורמאנש םירבדה יכ םלושמ בישה ץיבוסיז לש ותעיבתל
 רבסו הדימב .רודישה תושר תא ותביזע תוביסנ ולגתה התרגסמב רשא הלאשה תא רשיא
 דימעהל וילע היה וב עוגפל תולולעש וא תונוכנ ןניאש תודבוע הבוחב תנמוט הלאשה יכ ץיבוסיז
 םינכתה תעיבקב ברועמו יארחא ,היזיוולט החנמכ ,ץיבוסיז ,ךכמ הרתי .םקויד לע םירבד
 שיגהל ותלוכיב ןיא יזא ,ערה ןושל הווהמש ודי לע ןעטנש המ תא רדשל רחבשמ ,םירדושמה
 .וז קרס תעיבת

 וא ןוכנ וניאש טרפ םוסרפב היה םא םג .תמא םניה ודי לע ורסמנש םיטרפה יכ ןעט ןינע לש ופוגל
 םיפיעסב תועובקה תונגהה תומייקתמ יכ ןעטנ דוע .ךכב המ לש ןיינעב רבודמש ירה קייודמ וניא

.קוחל )10(-ו )6( ,)א()5( ,)4( ,)3( ,)2(15

 וליא עבקנ םהיפל רשא םיעובק םילהנ םנשי יכ ןכו תינכותה תכירעב ברועמ וניא יכ בישה ץיבוסיז .5
 ךכב היה ןויארהמ יטנבלרה קלחה תא םידירומ ויהו הדימב יכ ןעט דוע .ורדושי ןויארהמ םיקלח
 םוחתמ עוצקמ ישנא ןפלואב וחכנ ןויארה ךלהמב ,ףסונב .םירבדה תותימאב האדוה םושמ
 רבודמה יכ הדבועל תוקפנ ןיא ןכלו היזיולטה ידרשמב םירוטינומב הרדוש הטלקההו תרושקתה
.יח רודישב אלו ןויארה תטלקהב

P

 לכ וילעמ ריסה ץיבוסיזו רחאמ תשגומ איה ,םלושמ ןעט תיכוניחה היזיולטל העדוהה תרגסמב .6
 רודישל תיארחא תיכוניחה היזיוולטה .הינכת תעיבקלו תינכותה תכירעל רשק וא תוירחא
 ןושל ליכהל יושע ןויארה יכ תעדל תיכוניחה היזיולטה לע היה ץיבוסיז לש ותנולת חכונ ,וינכתלו
 הבוחה תלטומ תיכוניחה היזיוולטה לע .וב תנעטנה "העיגפ"ה תא םיצעה ןויארה רודיש .ערה
 רחאמ .ערה ןושלב רבודמש ןעוט ומצעב ץיבוסיז רשאכ ,ערה ןושל ירבד תצפה עונמל

P
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 תוירחא הילע ליטהל ךכב שי ,םוסרפה תעינמל םיריבס םיעצמאב הטקנ אל תיכוניחה היזיוולטהו
.םהב בייוחיש םימוכסב תופתתשהל וא ותופשל

 תוירחא( םייחרזאה םיקיזנה קוחל4 ףיעסל םאתהב יכ התנגה בתכב הנעט תיכוניחה היזיוולטה .7
 היזיוולטהו רחאמו ,"ער םש תאצוה לע םיקיזנב תיארחא הנידמה ןיא" 1952-ב"ישת ,)הנידמה
 הז ףיעס .הימוכיסב החנזנ וז הנעט ,תוניסחה תחת הסוח איה ,ךוניחה דרשמב הדיחי הניה
 הז םעטמש הארנכו )2006 ראוני25 םויב ופקותל סנכנ לוטיבה( 2005 ילוי25 םויב לטוב
.הנעטה החנזנ

 תושרב ררושה בצמה תניחבב רתיה ןיב הקסעש תינכות תרגסמב ךרענ ןויארה יכ ןעטנ ןכ
 שי יכ עבקנ םייתאו םייעוצקמ הכירע ילוקישמ .הכירע רחאל הרדושו הטלקוה תינכותה .רודישה
 תרטמל דוגינב דמוע םרודיש יא .הנעבותה השגוה םניגב םירבדה יפוליח תא רדשל םוקמ
 יכ ןעטנ דוע .עדימ הריתסמ איהש לע היזיוולטה יפלכ תרוקיב רורגל היה יושעו תירקיעה תינכתה
 ובו בצמב םג השבגתה ערה ןושל תלווע ךכיפלו םישנא תצובק ינפל ןפלואב ורמאנ םירבדה יפוליח
.ללכ תינכותה תרדושמ התיה אל

 םוכס אולמב םלושמ תא תוצפל הבוח הילע ןיא היזיוולטה לע תוירחא לטותו הדימב יכ ןעטנ דוע
 םלושמל ,הרודישל רשק אלל הטלקהה ךלהמב הללכתשה תמייקש לככ הלוועהו רחאמ העיבתה
 רודישה תעינמ םשל רבד השע אלש םג המ ,וילוקישמו ותעד לע םירבדה הלעה אוה ,םרות םשא
.לצנתה אלש העשב קזנה תנטקה וא

 ,היזיוולטה םעטמ הריהצמה ,)"זול 'בגה" :ןלהל( זול הניב 'בגהו םלושמ ,ץיבוסיז ,ודיעה ינפל
 םהיתונעט םידדצה ומכיס תוחכוהה תבישי רחאל .הנש16-כ הזמ תינכותה תקיפמו תכרוע
.בתכב

הערכהו ןויד

.ץיבוסיז תעיבתב ןודא הירחאלו םלושמ תעיבתב הליחת ןודא .8

 דוע הקוספה הכלהב רכוה רשא ,םדאה תויוכזבש תולענה תויוכזה ןמ אוה יוטיבה שפוח"
 םדאה דובכ :דוסי קוחב ונמנש םדאה תויוכז רדגב שרופמב ללכנ אלש ףא ,אנד תמדקמ
 יוטיבלו תישיא הימונוטואל םדאה לש ותוכז יוצימבש תובישחה תא אטבמ אוה .ותוריחו
 העדהו ןוצרה תעבה לע יונבה ,יטרקומדה ךילהה לש ותוניקת תחטבהל ינויח אוה .ימצע
 ,תוישפוח תוריחבב רחבנה ןוטלשל ישעמו ינויער דוסי הווהמ אוה ;םדא לכ לש תישפוחה
 .הריחבו העד שפוח ורקיעש ךילהב

 הז שפוח לש ופקיה ,הרבחה לש הייחבו טרפה לש וייחב יוטיבה שפוח לש הברה ותובישח ףרח
 ,טרפה לש תורחא תורכומ םדא תויוכז ןיבל וניב ןוזיא ירפכ םיעבקנ ויתולובג .לבגומ יתלב וניא
 תירשפא תודדומתה חכונ .דגנמ דומעל םייושעה ,םירחא םיבושח םיירוביצ םיסרטניא ןיבל וניבו
 םאתהב ןינעל ןינעמ תונתשהל יושע ופקיהו ,דיחא וניא יוטיבה שפוח לש ותושרפתה םוחת ,וז
.דדומתמ אוה ודגנכש ךרעה וא תוכזה לקשמלו ביטל

ןיד קספ( ,יקסנרש ןתנ 'נ ןמלדונ ילוי ר"ד-89/04 א"עב היצקורפ תטפושה 'בכ ירבדל13 הקספ(
.)"ןמלדונ תשרפ":ןלהל( .)םסרופ םרט ,4.8.08 םוימ

 ,בוט םשל תוכזה- דחמ .יטרקומדה רטשמב ליעל תויוכזה ןיב ןוזיא ףקשמ,ערה ןושל רוסיא קוח
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 .יוטיב שפוחל תוכזה- ךדיאמו

:עבוק קוחל1 'עס

- לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"

;םדצמ געלל וא זובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל

;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל

;ועוצקמב וא ודי חלשמב ,וקסעב ,תרחא הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל

."ותולבגומ וא תינימה ותייטנ ,ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל

 )א(2 ףיעסב ועמשמכ "םוסרפ" הווהמ םידדצה םיסחייתמ וילא ,ינויזיולטה ןויארה יכ קלוח ןיא
 ךלהמב ןכמ רחאלו ןפלואב ,םתלוז םיפסונ םישנאל עיגה ףאו םידדצה תלוז םדאל דעונ יכו קוחל
 םהמ דחא ירבד םא הלאשב העוטנ םידדצה ןיב תקולחמה .קוחל )1()ב(2 ףיעסב רומאכ ,רודישה
.קוחל1 ףיעסב רומאכ ערה ןושל םושמ םהב שי

םלושמ תעיבת

 ואבוה אלו תויה יכ ןעטנ .םלושמ תעיבתל ץיבוסיז לש וימוכיסב התלע ותחכוהו םוסרפה תייגוס .9
 ןיא .וז הנעט החוד ינא .העיבתב ןודל ללכ ןתינ אל ,םוסרפה תחכוהל ,םלושמ ידי לע תויאר
 תויאר תאבהב םלושמ תא בייחל ידכ העיבתה בתכב ןעטנה םוסרפה תא ץיבוסיז תשחכהב
 בתכל ףריצ ומצע ץיבוסיז .תקולחמב יונש וא שחכומ וניא תינכתה לש הרודיש .םוסרפה ןינעל
 םיפיעס( םלושמ תדמע ילע תלבוקמ .)הכירעה ירחאו הכירעה ינפל( ןויארה לילמת תא הנגהה

 אישנה 'בכ ירבד לע ןכו יחרזאה ןידה רדס תונקתל102 הנקת לע וכמתסהב ,)וימוכיסל32-37
-:ךכל סחייתהב ,יחרזאה ןידה רדס תויגוס ,ורפסב ןרוג .א

 דוע םיקוקז םניא רשא ,םימייוסמ םיאשונ תקולחמהמ האיצומ תונעטה יבתכב תינויד הידוה"
תיב ילתכל ץוחמ האדוה ןיבל ןוידה ךרוצל "תילמרופ הידוה" ןיב ןיחבהל שי .החכוהל
 םוחתמ תודבוע האיצומ איה אלא ,ללכ היאר הניא ןושארה גוסהמ האדוהש דועב .טפשמה
 ראשכ היאר הניה ינשה גוסהמ האדוהש ירה ,החיכוהל ךרוצה ןמ תררחשמו תקולחמה
 "תויארה

)178 'מע(

 ידכ ךכב יד וילע ךמתסהל שקיבו הירחאו הכירעה ינפל ,ןויארה לילמת תא ץיבוסיז ףריצשמ
.שרדנכ םוסרפה תא חיכוהל

 השגוה וליאכ דחא ךילהב הגצוהש היאר לכ יזא ,תועיבתה יתש ידי לע ודחואשמ ,דועו תאז
 .רחאה ךילהל םג הפרוצו

.םירבדה יפוליח לש םתונשרפ תניחבל הנפא וז ףגנ ןבא הרסוהשמ

 תורימאה שרפל טפשמה תיב אובב .יביטקייבואה םרשקהב םירבדה שוריפ וניה ןושאר בלשה .10
 יושע הז לולכמש יפכ ,"תורושה ןיב" רומאה לע ןהו ,םוסרפה ירבד לש טושפה םנבומל ןה קקזי
 ובש ןפואב וא םסרפמה תנווכב היולת הניא הרימאה תועמשמ .ריבסה םדאה יניעב שרפתהל
:)זא הראותכ( שינייב תטפושה 'בכ ירבד ,הז ןינעל ואר .עגפנה ידי לע םוסרפה ןבוה
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 .םוסרפל סחיימ היה ליגרהו ריבסה םדאהש ןבומה והמ :יביטקייבוא אוה הז ןינעב ןחבמה"
 תובישח ןיא ,ךכל םאתהב .עבותה לש בוטה ומשב עוגפל ידכ ןבומ ותואב היה םאהו ...
".וב העיגפל ןעוטה ידי לע םוסרפה ןבוה הב ךרדל וא םסרפמה תנווכל

.)"ןוסח הלייא" :ןלהל( )617 ,607 )2( ונ י'דפ ,ןוסח הלייא 'נ לפא דוד1104/00 א"ע(

 ,גניטייר ,ןושארה ץורעה לש תוינכותה חול יבגל תולאשל בישהל םלושמ שרדנ ןויארה תרגסמב
 לאשנ םייוסמ בלשב .טרופסו רודיב תוינכות לומ לא הדועת תוינכותל םיבאשמ תאצקהב םילוקיש
 .םהירשק יפ לע אלא םהירושיכ יפ לע אקוד ואל השגה תוינכותב םיברוקמ לש םצוביש יבגל
 .ותלאשל תויטרקנוק תואמגוד ול ןתיל םלושמ ידי לע ,ץיבוסיז שקבתנ וז הלאשל הבוגתב
 תובר אל :םלושמ ... לשמל ,תובר תואמגוד שי :ץיבוסיז .תואמגוד יל תתל ןכומ התא :םלושמ"
 קר ץראוז לש המש תא הלעה ץיבוסיז יכ הלוע לילמתה ןמ .)ליעל האר ןויארה לילמת( ".תחא
 ,הנידעו הריהז ןושלב שומיש ךות ,הז בלשב .אמגוד םלושמל ןתיל שרופמ ןפואב שקבתנש רחאל
 ,תישיאה ותדידי איהש העשב ,תינכות תשיגמל ץראוז לש הייונימב םאה ריהבהל םלושמ שקבתנ
 הדידי אלא ,ולש החפשמ תבורק הניא ץראוז יכ ריבסהו בישה םלושמ .םגפל םעט םושמ ןיא
 רודישה תעוצר ,וז תינכותל הצבושש העשמו ץראוז לש התוכזב יכ ןעט םלושמ ,דועו תאז .הבוט
 העבק רודישה תושרב הדעו יכ םלושמ ידי לע רסמנ ןכ .רכינ ןפואב הייפצה ירועישב היילעל התכז
.ץראוז לש הרכש תא

 בוטה ומשב עוגפל הנווכ לכ ,ץיבוסיז ידי לע החסונו התלעוה וב ןפואב אל ףאו הלאשב ןיא ,ימעטל
 ,ןושארה ץורעה לש ותוליעפ ןוחבל ,טרפב תויפיצפסה תולאשהו ,ללכב ןויארה תילכת .םלושמ לש
 עגונב ,םיישיאהו םיילכלכה םיסרטניאה ונודינ ןכ .ותושארב םידמועהו ןושארה ץורעה תוינידמ
 ,םלושמ לש הדידי התויהב ,ץראוז לש התקסעה תלאש .ץורעב םימייקש לככ ,םירדשמה חולל
 ,םלושמ .השגה תוינכותב םיברוקמ לש םצוביש תלאש התלעש העשב תימיטיגלו תיטנבלר הניה
 ריבסהל שקבתה ,היזיולטה להנמ ןגסו רודישה תושרב תוינכותה להנמכ תעה התואב ןהיכ רשא
 רידגהל ןה תורשפאהו המבה הנתינ םלושמל .הריכב תינכות תשיגמ םע םיישיא םירשק ול שי םא
 תינכותב השיגמ תרשמב הצובישל רבסה ןתיל ןכו ולאכ ויהש לככ ,ץראוז םע וירשק יפוא תא
 לככ רבסהה .התקסעה ייאנתו הרכש עבקנ וב ןפואה יבגל טרפל שקבתה אוה דוע .תיתרקוי
 טוריפל ףסונב ,ץראוז לש הירושיכו התלוכי לע יבויח רוא ךופשל ידכ וב היה םלושמ ידי לע ןתינש
 םגה התקסעה ייאנת יכ םלושמ ריבסה דוע .החפשמ ירשק םיינשה ןיב ןיא ויפלו יתדבועה
 .ינוציק ןפואב םיבוט וא םיהובג םניא הדעו ידי לע םיעבקנש

 .ותרשמב עוגפל וא ותוזבל אלש יאדווב .םלושמל גועלל וא ליפשהל ידכ םוסרפב היה אל ,ימעטל
 תעיבתב הנגהה בתכל ודי לע ףרוצש לילמתה ןמ הלועה( םלושמ לש ותבוגת חכונ ,ןייצא דוע
 אל" יתרושקתה-ירוביצה םויה רדס לע התיה ומיע הירשקו ץראוז לש התקסעה תלאש )ץיבוסיז
 ןמזה לכ ומצע לע רזוח הז ,וילאמ רורב הז יכ הטושפ תחא הביסמ וזה הלאשב יתוא תעתפה
 הדעו םע לבק היגוסל סחייתהל םלושמל תורשפא ןתמ ךות אשונה תאלעה ."הרטנמ איהש הזיאב
.וב עוגפל אלו םלושמ לש בוטה ומשל םורתל קר ,הז בלשב התיה היושע ,ימעטל ,ותסרג ןתילו

 לש ותעיבת תא החוד ינאו ערה ןושל םושמ ץיבוסיז ירבדב שיש חכוה אל יכ תעבוק ינא ,ךכיפל
 .םלושמ

 ץיבוסיז תעיבת

 שוריפ ,ליעל ןייוצש יפכ .ערה ןושל םושמ שי ,ןויארה ךלהמב ,ץיבוסיז יפלכ םלושמ ירבדב םאה .11
 יפכ ,"תורושה ןיב" זמרנה לע ןהו טושפה םנבומב ןה .יביטקייבואה םרשקהב השעי םירבדה
 םלושמ תנווכב היולת הניא הרימאה תועמשמ .ריבסה םדאה יניעב שרפתהל יושע הז לולכמש
.ץיבוסיז ידי לע םוסרפה ןבוה ובש ןפואב וא

 הנפ אוה ,ץראוז לש התקסעה תלאשל בישהל שרדנ םלושמש רחאל ,טרפה לא ללכה ןמו

P

...0 ,)4(2008 לש-קת . םלושמ ףסוי 'נ ץיבוסיז םייח-49228/05 )ופי-ביבא-לת( א"ת- ןידקתמ ספדוה20 ךותמ6 דומע

30/03/2013w.takdin.co.il/search/NetisUtils/sfvw_document_repos.aspx?stf=1&docNo=2179488...



 לש ותבושת .וידרה תא ץיבוסיז לש ותביזע תוביסנב הקסע הלאשה .ץיבוסיזל תירוטר הלאשב
 םלושמ לש זמורמ "םויא"ל הבוגתב ,הלאשה תא תולעהל ול "ריתה" ץיבוסיזש רחאל ,םלושמ
רודישה תושר תא בזע ץיבוסיז יכ התיה ,".וידרה תא תבזע המל ךתוא לאשא אל ינא" רמא ויפלו
 ."הרדחב תוריד ךווית לש היה ןמז ותואבו תשגה ךיא עדוי התא ,תופסונ תועש תשגה יכ"

 לשב ויה וידרה תא ץיבוסיז לש ותביזע תוביסנ יכ קיסמ ימעטל ריבסה םדאה ,םלושמ ירבדמ
 םדאה .הרדחב תוריד ךוויתב קסע ליבקמבו וידרב דבעש העשב תופסונ תועש לש בזוכ חוויד
 הז ןינעב הריקחה תא קיתשהל ידכ רודישה תושר תא בזע ץיבוסיז יכ קיסהל יושע ףא ריבסה
 .המייסלו

 .יאנותיעכ ותדובעב דחוימב םיעגופ םלושמ לש וירבד יכ ץיבוסיז לש ותנעט ילע תלבוקמ דוע
 יכ חרכה ןיאו ,עבותה הנמנ ומעש גוחה ברקב העיגפ הווהמ םוסרפה םא ןוחבל םג שי הז ןינעב
 א"ער האר הז ןיינעל( .ערה ןושל בשחיש ידכ רוביצה לש ובור יניעב עגופכ בשחי םוסרפה

.)734,750 )4(טל ד"פ ,ןאירדרד 'נ ההאש466/83

 יכ תאצומ ינא הז םירבד בצמב .רוביצה בורל רכומו םיאנותיעה גוח לע הנמנ ץיבוסיז רמ ,וניניינעב
 יגוח םע םינמנה יניעבו ,ותוללכב רוביצה יניעב ץיבוסיז לש ותימדתב עוגפל םלושמ לש וירבדב שי

 יושע היה רשא .ןימא יתלבו ילילש רואב ץיבוסיז תא וגיצה םלושמ לש וירבד .טרפב תרושקתה
 .דחאכ םדאכו יאנותיעכ רוביצה יניעב ותימדת לע ףאו ,תיעוצקמה וכרד ךשמה לע עיפשהל
 חכונ דחוימב .ודי חלשמבו ותרשמב עוגפל היושעו ותוא הזבמ ןכא ,ץיבוסיזל הסחויש תוגהנתהה
 יחרכה יאנת םניה ורשוי רשא ,תרושקתה םוחתב םש לעב הצרמו ןייארמ ,תרושקת רקבמ ותויה
.ומוחתב עוצקמ שיאכ ותכרעהלו ותקסעהל

קוחל םאתהב תונגה תמייקתמ םאה

-: יכ עבוק קוחל14 ףיעס ,יתרביד תמא תנגה .12

 תמא היה םסרופש רבדהש הבוט הנגה וז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"
 טרפ לש ותותימא החכוה אלש דבלב ךכ לשב ללשית אל וז הנגה ;ירוביצ ןינע םוסרפב היהו
"שממ לש העיגפ וב ןיאש יאוול

 לש תותימאה תדימ ,דחאה .תודוסי ינש תללוכ ערה ןושל קוחל14 ףיעסב העובקה הנגהה
 םוסרפה ןיב האוושהל עגונ ןושארה דוסיה .םוסרפבש ירוביצה ןיינעה תדימ ,היינשהו ,םוסרפה
 םיקידצמה םייתרבח תונורתי םוסרפל םימייק םאה ,ןחוב ינשה דוסיה .תיתדבועה תואיצמה ןיבל
 'מע ,)1997-ז"נשתה( ערה ןושל יניד ,רהנש 'א הז ןיינעל האר( .ובש ערה ןושל תורמל ,ותוא

.)"רהנש" :ןלהל( )215

 םא וליפא יוגש םוסרפ לע לוחת אל ערה ןושל קוחל14 ףיעסב העובקה הנגהה יכ איה הכלה
 ןותיע תאצוה723/74 א"ע האר( .םוסרפה תותימאב תונכב ןימאהו בל םותב לעפ םסרפמה
 תאצוה" :ןלהל( )319 ,281 )2(אל ד"פ ,'חאו מ"עב לארשיל למשחה תרבח 'נ 'חאו מ"עב ץראה
.)"מ"עב ץראה ןותיע

 אל ,אלמ הפב הדוה תידגנה ותריקח תרגסמבש ףא ,יתרביד תמא תנגה לע םלושמ רזח וימוכיסב
-:ךכ ,תמא ויה אל ודי לע ורסמנש םיטרפהמ קלח יכ ,הפר הפשבו ישוק ילב

.הרדחב ותדובעל תועגונ אל תוריקחהש עדוי התא :ש

.תינכותה רחאל ןכ םויכ :ת

)21-22 ,9-10 'ש ,2008 ראורבפ18 םוימ לוקוטורפל17 'מע(
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הרדחב ךוויתה תודובע ללגב היזיולטב ותדובע תא םייס אוה ךתנעטל :ש

.אל :ת

)ילש תושגדה לכ (

)25-26 'ש ,2008 ראורבפ18 םוימ לוקוטורפל19 'מע(

 ןתינ רשא תויאר ואצמנ יכ םג אלא ,הריקח המייקתה יכ קר אל חיכוה יכ םלושמ ןעט וימוכיסב
 םגה ויפלו ,םימוכיסל8 ףיעסב ךכ- "ןיד קספ ןתיל" םהמ םילועה םיאצממה ךמס לע לקנב
 ןניגב שרדו תופסונ תועש לע חוויד ,תוחכונ ןויליג לע םתח אלו הדובעל ץבוש אל ץיבוסיזש
 ושגוה םתועצמאב ,רוביצה ידבוע תריקחמ ענמנ ץיבוסיזו תויה יכ ןעטנ ,דועו תאז .םולשת
.םהמ הלועהו םיכמסמה ןכותל המכסה תווהל ידכ ךכב שי ,םייטנבלרה םיכמסמה

 הניה יכ ןעטנ ,הרדחב ךוויתב אלו תיטנבלרה תעב ריפס תללכמב דבע ץיבוסיז יכ הדבועל רשאב
."שממ לש העיגפ וב ןיאש יאוול טרפ" תניחבב

?תמא ויה םלושמ לש וירבד םאה .13

.רוביצ דבוע תודועת שולש ש"מהיבל םלושמ שיגה וירבד תותימא תחכוהל

 הל ,2007 ינוי7 םוימ ,)לעופב(רודישה תושר להנמו א"כ ל"כנמס ,ןמרמיצ יבצ רמ לש תחאה
 תוריש ביצנ ןגס ,קינבוקלצ .י ד"וע לא חלשנש2004 רבמטפס27 םוימ ןמרמיצ לש ובתכמ ףרוצ
-:ויפלו ,תעמשמ ,הנידמה

 םיאנתב ץיבוסיז םייח לש ותשירפ לע המכסהל העיגה םימוצמצה תרגסמב רודישה תושר"
.םכרושיאב הנתומ םוכסה .רצואה ידי לע ורשואש

 יתעמשמה קיתהו שורפי דבועהש תודגנתה תושרל ןיא ,יתעמשמ ךילהב אצמנ וניינעו רחאמ
.רגסיי

".וז ונתשקבל םכתונעה לע םכל הדונ

 ינוי25 םוימ ,הנידמה תוריש תוביצנב תעמשמ תוריקח ףגא להנמ ,טיול יתנ רמ לש הינש הדועת
 ,ןמרמיצ רמ לא2004 ילוי13 םוימ הרובד םיסינ רקוחה לש ובתכמ שגוה התועצמאב ,2007

-:ויפלו

 יחוויד תא ירשפאה םדקהב לבקל שקבא ,הז דבוע דגנ תלהנתמה תיתעמשמה הריקחל ךשמה .1
.31.6.04 ךיראתל דעו1.9.2002 ןיבש הפוקתל ץיבוסיז רמ לש תוחכונה

...

 ינוי16 םוימ ,תולעייתהו א"כ יניינעל וידרה להנמ תצעוי ,ןמרל ילרוא 'בגה לש תישילש הדועת
 יכ הלוע ונממ רשא ,"לארשי לוק" להנמ ,םחנמ ןב ינוי רמ לא הבתכמ שגוה התרגסמב .2007

 ואצמנ ,2004 ראוניל דעו2003 ראורבפמ הפוקתל תופסונה תועשה יספוטב הכרעש הקידבמ
 ,תוחכונה ןויליגב םתח אל ,הדובעה רודיסב ץבוש אל" ץיבוסיז םידעומ12-ב םהיפלו םיאצממה
 ."תופסונ תועש וא תוננוכ תועש רובעב םולשת שרדו הדובע םוי לע חוויד תופסונה תועשה ספוטב
 םתח אל דבועה םהב םימי םנשי יכ ריהבהל ינוצרב ,ןכ-ומכ" ןמרל 'בגה הריעה הבתכמ םויסב
 הבתכמל ."תינכות שיגהו הדובעב חכנ דבועה יכ אצמנ תפסונ הקידב רחאל ,תוחכונה תונויליגב
 תופסונה תועש יספוטו תוחכונ תונויליג ,בשחמ טלפ ,הדובעה ירודיסמ םיקתעה ןמרל 'בגה הפריצ

P

...0 ,)4(2008 לש-קת . םלושמ ףסוי 'נ ץיבוסיז םייח-49228/05 )ופי-ביבא-לת( א"ת- ןידקתמ ספדוה20 ךותמ8 דומע

30/03/2013w.takdin.co.il/search/NetisUtils/sfvw_document_repos.aspx?stf=1&docNo=2179488...



.םוי לכ יבגל

 לע חוויד תלאש הנחבנ יכ הלוע דוע .ץיבוסיז דגנכ תיתעמשמ הריקח הלהונ יכ הלוע תודועתהמ
 יכ הלוע דוע .הדובעב חכנ אלו הדובעה רודיסב ץיבוסיז ץבוש אל הרואכלש העשב ,תופסונ תועש
 חכונו המכסהב שרפ ץיבוסיזש העשב תאזו ,םיאצממ לכ ועבקנש ילבמ רגסנ יתעמשמה קיתה
.תושרב םימוצמצ

 שיא תושרה רתיהב שמיש ,םיעשתהו םינומשה תונשב יכ ץיבוסיז ןעט תישארה ותודע ריהצתב
רודישה תושר תא בזע ותנעטל .)ריהצתל10 ףיעס( הרדח רוזיאב היינב תרבח לש קוויש
 .)ריהצתל6 ףיעס( "רודישה תושר ידבועל העצוהש ןוצרמ תמדקומ השירפ תינכתל םאתהב"
 ריפסב הארוהב רתיה אלב יתישעש הדובעב קרו ךא וקסע תוריקחה" יכ ןעט תידגנה ותריקחב
 וידר תנחתב הארוה ןכו תומוקמ המכב תרושקת לש הארוהב הווחא תוללכמב הארוהו
 תוביצנ תריקח יכ הדוה ןכ .)13-12 'ש ,2008 ראורבפ18 םוימ לוקוטורפל ,3 'מע( "תוגספ
 .םירבדה ןיב רשק לכ אללו ונוצרל דוגינב הז היה םלוא ,ותשירפ םע הקספוה הנידמה תוריש
 הדובע לש ןיינעב קר" הקסע יכ ץיבוסיז ןעטו בש הריקחה אשונל רשא .)12-15 'ש ,4 'מעב ,םש(
-:בישה תאז-םע "רתיה אלב

 ןתואב רתיה אלל הדובעב היה הניינע הנידמה תוריש תוביצנב הלהונש הריקחב :ת"
 אל םינשה שולש ךלהמבש ,קוידב רכוז אל ,םימי5 וא4 לע יתלאשנ הריקח התואב .תוללכמ
 .ןיינעה הז ,תופסונ תועש לע ילש םיחוויד ומשרנ םימי םתואבו אל וא יתדמיל םאה רורב היה
 וא העבראב רבודמ יכ ןיטולחל רורב היה אל הז ןאכ םגו תורשפאה יבגל התיה הלאשה ...
 יתמשר .םידומיל םהב םייקתהל םירומא םויה יאמדקאה הנש חולה יפ לעש םימי השימח
.םידומיל ויהשכ תופסונ תועשברודישה תושרב הדובע

.ןכ איה הבושתה ,תופסונה תועשב םיחווידב הריתס לע הלאה תוריקחה תחאב תרקחנ םא :ש

 ".ןכ:ת

)1 'ש4 'מע ,22-29 'ש3 'מע ,םש(

 וז הביסמ שרפ ץיבוסיז יכ חכוה אל דוע .ןידכ אלש תופסונ תועש לע חוויד ץיבוסיז יכ חכוה אל
 .הרדחב תוריד ךוויתב קוסיעל רשקה חכוה אל ןכ .וידרהמ

רוביצה דבוע תודועת ךמס לע "ןיד קספ" ןתיל ןתינ היפלו םלושמ תדמע ילע תלבוקמ אל
 תאז .ויתונקסמ ושבוג םרטב עדגנ ךילהה ,םיינושאר םיאצממב רבודמה יכ ,ירב .ודי לע ואצמוהש
 תדימ ןינעל .וינועיטו וירבסה ונחבנ יכו עומישל ץיבוסיז לש ותוכז התצומ יכ חכוה אל ,דועו
 סחיב דומעת התדימ ,החכוהה תומכ" .החכוה תודימ יתש תומייק יכ עבקנ ,תשרדנה החכוהה
 םניה ץיבוסיזל וסחויש םירבדה לש םייפוא .)247 'מעב ,רהנש( "הבידה ןכות תוניצרל םיאתמ
 .םאתהב תויהל הכירצ תשרדנה החכוהה ,ךכיפלו ילילפ ןווג ילעב

 .םינוכנכ וחכוה אל םלושמ ירבדמ ומסרופש יפכ ערה ןושל לש םייתוהמה היביכר יכ הלוע ,ךכיפל
 ץיבוסיז לש ותשירפל אשונב הריקחה ןיב ןעטנה רשקה .בזוכה חווידה תלאש הערכוה אל
 הלוע ףא תאז .םינוכנ אלכ וחכוה תיטנבלרה תעב ץיבוסיז לש ןעטנה וקוסיע תוברל ,וידרהמ
 ,םוסרפה ביכר לש ותועמשמ ,ןינעל .ליעל- תידגנה ותריקחב םלושמ לש תשרופמה ותאדוהמ
 םוימ ןיד קספ( מ"עב )1983( תונותע רשילבפ סבולג 'נ ןורמ ןורש2667/00 )א"ת( .א.ת ואר

 היפלו "סבולג" ןותיעב הבתכ המסרופ םש .)"ןורמ תשרפ" :ןלהל( ))םסרופ םרט ,9.10.07
 םייס רערעמהש םגה ."םייפסכ םירדס יא"ב םשאוה וב ףירח תרוקיב ח"וד עקר לע רטופ רערעמה
 הטקננש הדבועה םצע יכ עבקנ ,םיניקת יתלב םייונימ ול סחיי רשא ח"ודה עקר לע קנבב ותדובע
.ערה ןושל םושמ ךכב שי "םייפסכ םירדס יא" ןושלה

 תיטנבלרה תעב ריפס תללכמב דבע ץיבוסיז יכ הדבועה היפלו םלושמ כ"ב תנעטב קדצ שיש ןכתי
 תנעט תא תלבקמ יניא ."שממ לש העיגפ וב ןיאש יאוול טרפ" תניחבב הניה הרדחב ךוויתב אלו
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 .)74 ףיעס(הנגהה בתכב הנעטנ הנעטה .תיזח תבחרה תניחבב איה וז הנעט תאלעה יכ ץיבוסיז
 התטלחה תרגסמב ,קי'צנרוה-קראמ תטפושה העירכה הב היגוסב אלו ,תיטפשמ הנעטב רבודמה
 םיפסונ ,םיבר םיביכר וחכוה אל ויפלו ליעל רומאה לכ חכונ ,םרב .2006 רבמבונ14 םוימ
 .היבו הינמ תללשנ יתרביד תמא תנגה ,םוסרפל רתויב םייתוהמו

 ."יתרביד תמא" תנגה החכוה אל יכ תעבוק ינא ,ךכיפל

?בלה םת תנגה תמייקתמ םאה .14

 תונגהל ןעטו קוחל )6(-ו )א()5(15 םיפיעסל תוסחייתמה תונעטה תא םלושמ חנז וימוכיסב
 יכ חכוהש תויה ,תללשנ בלה םת תנגה יכ ןעט ץיבוסיז .דבלב )10(-ו )4( ,)3( ,)2(15 םיפיעסב
16 ףיעסב רומאכ ,םתקידבל םיריבס םיעצמא םלושמ ידי לע וטקננ אל יכו תמא היה אל םוסרפה
 .קוחל )ב(

 תונגהה תחאל ןה .םסרפמה לע לטומ קוחל םאתהב הנגהה תונעט לש ןתומייקתה תחכוה לטנ
 'בכ לש וניד קספל5 הקספ :האר הז ןיינעל .וביל םותל סחייתהב ןהו קוחל15 ףיעסב תויונמה
 םרט ,3.5.92 םוימ( מ"עב1966 )בכר( לילגה ילויט 'נ ןמגירט184/89 א"עב אצמ 'א טפושה
 :)םסרופ

 לשב הנעבות ינפמ ,בל םות תנגה הרואכל ססבל ידכש ,םעפ אל ,הקיספב ראבתנ רבכ"
 תחאב וידי לע השענ םוסרפה יכ :ולא םייתש חיכוהל ,עבתנל ,ול יד ,ערה ןושל םוסרפ
 רומאכ ,תוביסנ ןתואב ריבסה ןמ גרח אל םוסרפה יכו ,קוחל15 ףיעסב תויונמה תוביסנה
 יכ ,קוחל )ב(16 ףיעס לש תופולח שולשמ תחא עבותה חיכוה םא ךא .קוחל )א(16 ףיעסב
 םאו ,בל םותב אלש השענ םוסרפהש ,הכופה הקזח המקו היפ לע הרעקה תכפהתמ זא
."ןידב בייח אצמיי זא יכ ,וז הקזח תכמסנ ןהילע תודבועה תא רתוס ונניא עבתנה

 םוחתמ גרח אל םוסרפהש ןכו ,קוחל15 ףיעסב תופולחה ןמ תחא תמייקתמ םא ןחבא ,ךכיפל
 ןחבת ולא תוביסנב קר .בל םותב םוסרפה תא השעש םלושמ לע הקזח זא ,תוביסנ ןתואב ריבסה
 ףיעסב רומאכ ,בל םת רסוחב השענ םוסרפה היפלו הקזחה לש המויק רבדב ץיבוסיז לש ותנעט
.קוחל )ב( 16

? קוחל )2(15 ףיעסב העובקה הנגהה תמייקתמ םאה .1

 השע עבתנה וא םשאנה םא הבוט הנגה תאז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"
-:ולאה תוביסנה תחאב בל םותב םוסרפה תא

...

 תיתרבח וא תירסומ ,תיקוח הבוח וילע וליטה םוסרפה הנפוה וילאש םדאה ןיבל וניבש םיסחיה )2(
."םוסרפ ותוא תושעל

 הבוח וילע התיה יכ חיכוהל םלושמ לע- דחאה .םירבטצמ םיביכר העברא תללוכ וז הנגה תנעט
 שי- ישילשה .םוסרפה הנפוה וילאש להקל רשקב הלח הבוחה- ינשה .םירבדה תא םסרפל
 םוסרפהש- יעיברה .םלושמ ידי לע ורמאנש םירבדה לש םמוסרפ הכירצה הבוחה יכ חיכוהל
.בל-םותב השענ

 תא דיגהל תירסומהו תיקוחה הבוחה הלח םלושמ לע" יכ םהימוכיסב ונעט םלושמ כ"ב
.)םימוכיסל7 ףיעס( "םירבדה

 הז ןינעל .ןכ תושעל הבוחה לע הדיעמ הניא תמייוסמ היצמרופניא םסרפל יאשר םדא יכ הדבועה
 טפושה 'בכ .594-595 ,589 )1(ל ד"פ ,דגנכש רוערעו ץכ 'נ 'חאו םולבנזור552/73 א"ע ואר
 תוריחבל םידמעומ לע עדימ םסרפל םיטנדוטס ןיב ץפומה ןותיע לש ותבוחל סחייתה ןוזנרב
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-:התחדנ תירסומה םתבוח לע הססבתהש םתנגה םלוא ,הטיסרבינואב

 רכמנו 'ג םוי לש תונורחא תועידיל ףרוצ ןברד ,תישאר .תוניחב יתשמ הנוכנ הניא וז הנעט"
 םינועובשה לככ יעובש ןותע אוה ירה ,וז הניחבמ .םיטנדוטסל קר אלו םדא לכל ומע דחי
 ןינע וב אצומה ולשמ םיארוק גוח ללכ-ךרדב שי תע-בתכ לכל ,תינש .שרוד לכל םירכמנה
-אל םירבד םסרפל ול הריתמה תדחוימ היכז לעב השענ אוה דבלב ךכ לשב םולכ .דחוימ
".אלש רורב ? גוח ותואמ רוביצ ישנא יבגל םינוכנ

 )א"ת יזוחמ( א"עב ידרו .ק טפושה 'בכ ידי לע ורקסנ תירסומה הבוחה לש המויקל םינחבמה
 םוימ ןיד קספ( מ"עב )1992( "ישיש םוי" ןותיע 'נ "ונינמזב עדמו הרות תמא" תתומע-3268/05
-:ד"הספל18 ףיעסב )םסרופ םרט ,9.7.08

 .תירסומ וא תיתרבח הבוח םויקל םייפולח הנשמ ינחבמ ינש הקיספב אוצמל ןתינ

 ילעב םישנאה גוח לש ובור םאה ןוחבל טפשמה תיב לע ויפל יריפמא ןחבמ אוה ןושארה ןחבמה
 תוביסנב םסרפל םתבוחש םיבשוח ויה ,םסרפמה-עבתנה לש ובצמב םיאצמנ ויהש ,רשיה לכשה
 ומלוע תפקשה לע טפשמה תיב ךמתסמ ותרגסמבש ,יביטמרונ ןחבמ אוה ינשה ןחבמה .הרקמה
 )א"ת( א"ע( תיתרבח וא תירסומ הבוח לש הרדגב לעפ םסרפמה םא עובקל ידכ תיכרעה

" )1.2.07 ,םסרופ אל( קי'צליו ד"וע 'נ ןהכ3721/04

 םע םינמנ היניזאמו היפוצ יכ איה תיסיסבה החנההו תרושקתה םוחתב תקסוע תינכותהש םגה
 תידגנה ותריקחב םלושמ ,דועו תאז .הב ופצי םיפסונ םיבר םיפוצ יכ ירב ,םוחתב םינינעתמה
:התיה ותבושת ,"ןויארב הלאש התוא תא לואשל ךרוצ אצמ" עודמ לאשנ

 ללגב אלו םירשק ללגב ץראוז לכימ תא יתינימש הלאשל דרי אוהו ןויארב יתימאו ינינע יתייה"
 לע יתוא לאוש היה אל םא .רודישה תושר תא בזע המל הלאשב ול יתבשה ןכלו םירושיכ
 ,תיביצקת גניטייר לאש אוהש ןמז לכ .וליפא וזה הלאשה תא לאוש יתייה אל ילוא ,לכימ
".ול יתינע זא םיישיא םיווקל דרי אוה םואתפ לבא ,םירקש ויהש וליפא תיניניע ול יתינע

)6-10 'ש ,2008 ראורבפ18 םוימ לוקוטורפל18 'מע(

 ותוניגהב םלושמ ,םרב .ומייקתה הנשמה ינחבמ ינש יכ עובקל היה ןתינ תורחא תוביסנב יכ ןכתי
 אושנ םיטרפה איבהל טילחה רשאכ ויניע דגנל הדמעש תרחא וא תירסומ הבוח לכ טרפמ וניא
 םיטרפל ,"הדירי"כ ץיבוסיז לש וירבד תא שריפשמ .תינכותה יפוצו בחרה רוביצה תעידיל םוסרפה
 תירסומ הקדצה תווהל ידכ ולא לכב ןיא .ןושלה התואב ול בישהל טילחה ,ליעל טטוצמכ ,םיישיא
 .תיקוח וא תיתרבח

 שיא ץיבוסיז לש ותויה בקע העד תעבהכ םלושמ לש וירבד תא גווסל ןתינ םאה .2

? קוחל )4( 15 ףיעסב רומאכ- רוביצ

 ,ירוביצ וא ימשר ,יטופיש דיקפתב עגפנה תוגהנתה לע העד תעבה היה םוסרפה )4("
 ולגתנ םהש הדימב עגפנה לש ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפוא לע וא ... ירוביצ תורישב
".תוגהנתה התואב

 'נ קחצי באוי2685/00 )א"ת(א"ע ואר רוביצ שיא יאנותיע לש ותויה ןינעל( רוביצ שיא וניה ץיבוסיז
 םרט ,5.02.03 םוימ ןיד קספ( רנילרב תטפושה 'בכ לש הניד קספל 'בי ףיעסב ,סזומ ןונרא
 ךות העד תעבהכ הרימא גווסת ,קפס לש הרקמב יכ הקיספה העבק ולא תוביסנב .)םסרופ
 .יוטיבה שפוחל תופידע
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 היושע ,ופוגל הרקמ לכב ןמושייו ערה ןושל רוסיא קוחב תועובקה תונגהה תונשרפ תרגסמב"
 קסוע המכ דע :תואבה תולאשה ןמ ,רתיה ןיב ,תעפשומ תויהל תיטופישה ןוזיאה תכאלמ
 תירוביצה תלעותה יהמ ,ירוביצ ןיינע ררועמה אשונל רשקבו תירוביצ תומדב םוסרפה
 םייטנוולר ויה עגפנה לש בוטה ומשב העיגפ ךות םיברב םוסרפה המכ דע ,םוסרפבש
 ומשל יופצה קזנה לע תרבוג םוסרפבש תלעותה םאהו ,תירוביצה תלעותה תגשהל םיצוחנו
 םוסרפה םהב םימיאתמ םירקמב .)219-204 'מעב ,ל"נה ןוזיבג 'ר :ואר( עגפנה לש בוטה
 איה םוסרפה ןמ תירוביצה תלעותה ןהב תוביסנבו רוביצ יניינעל רשקב תירוביצ תומדל עגונ
יוטיבה שפוחל )עירכמ חרכהב אל יכ ףא( דבכנו דחוימ לקשמ ןתיל שי ,הבושחו תיתועמשמ
 תובשחתהה ,ללכ-ךרדב .ןמושייו קוחב תונגהה תונשרפ תרגסמב תאזו תעדל רוביצה תוכזלו
 ןושל תרדגהב יוטיב ידיל האב הניא ,תירוביצה ותלעותבו םוסרפה אשונב ,עגפנה תוהזב
 המוד .קוחב תועובקה תונגהה ןללכבו תורחאה קוחה תוארוהב םא יכ ,קוחל1 ףיעסב ערה
 תורשפאה ול תנתינ ןכש ,בוט םשל רוביצה שיא לש ותוכזב בשחתהל ידכ שי וז השיגב יכ
 שפוחל דבכנ לקשמ ןתינ ,ליבקמב םלוא ערה ןושל רוסיא קוח לש וחתפל דעבמ סנכיהל
 המגמה םע תבשייתמ וז השיג .תונגהה תונשרפ תרגסמב תעדל רוביצה תוכזלו יוטיבה
 ומשב העיגפ ינפמ "םדא" לכ לע ןגמ קוחל1 ףיעס ,רומאכ ערה ןושל רוסיא קוחמ הלועה
 ןמ קלח לש ןתרדגה ,תאז םע .םוסרפה תוהמל וא עגפנה תוהזל עגונב הנחבא אלל ,בוטה
".םוסרפבש ירוביצה ןיינעבו עגפנה תוהזב תובשחתה תללוכ תונגהה

)623-624 ,ןוסח הלייא(

 ןינעל רשקב" העיד תעבהב רבודמה רשאכ ,קוחל )4(15 ךיעסב רומאכ הנגהה םושייב ,ךכיפל
 יפכמ רתוי בר לקשמ יוטיבה שפוחל ןתיל אהת היטנה ,רוביצה שיא לש "וישעמ ... לע ... ירוביצ
-07-08 )זכרמ( א"ע ואר הז ןינעל ,רוביצ שיא לש ומד ריתהל ןיא ,דגנמ .םירחא םירקמב ןתנייש

 ונניא ונא" )םסרופ םרט ,20.02.08 םוימ ןיד קספ( ץיבוקרב לאקזחי 'נ ןזח ןועמש ד"וע4521
 וילע איצוהל םדא לכל תושר ןתמ םושמ שי רוביצ תרשמ וא רוביצ שיא םדא לש ותויהבש םיסרוג
.)ןידה קספל )ו(4 ףיעס( "היאר לש ץמש ןיא וזלשכ ,ערה ןושל

 תודבוע לע ססבתיו תודבועו תועד לש היבוברע ליכי אל םוסרפהש ךכב תינתומ העד תעבה תנגה
 בייח ,בל םתב העד תעבה ,לע ןעשנה םדאה" .היוגש תויהל היושע רשא הנקסמל דוגינב ,תונוכנ
 ,319 ,מ"עב ץראה ןותיע תאצוה( "ךמתסמ אוה הילע תיתדבועה תיתשתה תא ארוקל איבהל
 רשאכ קדצומ אהי תבזוכ הנקסמל הנגה ןתמ ,ולא תוביסנב .)תרופ-ןב תטפושה 'בכ ירבד
 .ואל םא תססובמ הניה העדה תעבה םא ומצעב ןוחבל לכוי ארוקה וא ןיזאמהו ורסמיי תודבועה
.)321 ,םש(

 תניחבב ויה םלושמ ירבד .העד תעבהכ וירבד תא גווסל שי היפלו םלושמ תדמע תלבקמ יניא
 ףקות הנשמ ןהל ןתינ ךכ לשב רשא ,רודישה תושרב אכמס רב ידי לע תונעטנו תורסמנה תודבוע
 לש תרחא וא וזכ תוגהנתה וא תולהנתה לע ותעד עיבה אל םלושמ .קפסב תלטומ הניא ןתונימאו
 אל ולא תוביסנב .וידרהמ ץיבוסיז לש ותשירפ תוביסנל עדימ קפסמש ימכ הזחנ םלושמ ,ץיבוסיז
 המוד רבדה .)317-318 'מעב ,רהנש םג ואר הז ןינעל( .העד תעבהכ םירבדה גווסל ןתינ
 לע "העד תעבה" התיה אל ץלמ 'בגה המסרפש העידיה" יכ עבקנ םש ,ליעל ןורמ תשרפ תוביסנל
 תביסל רשאב עדימ םיארוקל האיבמ העידיה .תירוביצ תומד םנמא אוהש ,עבותה לש וישעמ
.".עבותה לש וירוטיפ תביסו קנבב םימוציעה

.קוחל )4(15 ףיעסב תועובקה תוביסנה תומייקתמ יכ הנעטה תלבקמ יניא ,ליעל רומאה לכמ

? קוחל )3( 15 ףיעסב העובקה הנגהה תמייקתמ םאה .3

 וילאש םדאה לש ,עבתנה וא םשאנה לש רשכ ישיא ןינע לע הנגה םשל השענ םוסרפה )3("
".רשכ ישיא ןיינע וב ןיינועמ םדא ותואש ימ לש וא םוסרפה הנפוה
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 רשכ ישיא ןינע ול היה יכ חיכוהל םלושמ לע- דחאה .םירבטצמ םיאנת4 םייקתהב הלח וז הנגה
 להקל הנפוה םוסרפה- ישילשה ,רשכו ישיא ןינע ותוא לע ןגהל ודעונ וירבד- ינשה ,אוהשלכ
 'מעב ,רהנש( .בל-םת-יעיברהו רשכו ישיא סרטניא ותוא לע הנגההמ תבייחתמ ותוהזש םייוסמ

 םרט ,28.12.05 םוימ ןיד קספ ,לכימ טסב 'נ מ"עב סקמורב66476/04 )א"ת םולש( א"ת ,294
.)רוגמלא .ש האישנה תינגס 'בכ ,םסרופ

 הרואכל ץיבוסיז רשא ,בוטה ומש וניה ןגהל הסינ וילע רשכהו ישיאה ןינעה יכ ןועטל שקיב םלושמ
 ןיינעכ הקיספב רדגוה רשכ ישיא ןיינע .ליעל ןודנש םיברוקמ ייונימ אשונ הלעהש העשב וב עגפ
 יוארה ישיא ןיינע לכ וא יצפח ,ילכלכ סרטניא לע הנגהב רבודמ םא ןיב םדא לש סרטניא לע ןגמה
 לע הנוע םדא לש בוטה ומש .)389 )1(ל ד"פ ,יחרזמ 'נ תירטש310/74 א"ע האר( הנגהל
 יכ הקיספה העבק ,םלושמ לש תידיימ הבוגתו ןויארה םייקתה ןהב תוביסנב םלוא .ולא תורדגה
 .)דיימ וב ןודא רשא( קוחל )10(15 ףיעסב הסוח ,תמייקתמ איהש לככ ,וז הנגה

 היואר יתלב תוגהנתה חכונ ,"םיברב וינפ תרחשה" וא ןייארמב ןובלע תחטה יכ תרבוס יניא ,םרב
 .בוטה ומש לע הנגהב ןורחאל עייסת וא "ריחשמ"ה לש ומש תא קרמת וא רהטת ,ויפלכ תנעטנה
 רושקה רחא אשונל רוקרזה תתסהו ןויארה אשונל יטנבלר יתלב ןובלע תחטה ,ימעטל ,אוה-ךופהנ
 קר לוחי הז ףיעס יכ עבקנ הז ןינעל .רבד םלושמ לש בוטה ומש לע הנגה ןיבל הניב ןיא ןייארמב
 'בכ לש ד"ספ הז ןינעל ואר( .רשכה ישיאה ןיינעה תנגהל תיטנוולר המסרופש ערה ןושלש םוקמ
 'נ הרבחו תוברת ידומילל זכרמ- "תומב" תתומע3165/02 )'רי םולש( א"ת ,גרבלוס 'נ טפושה
 יאנתה םייקתמ אל יכ תעבוק ינא ,ךכיפל .)םסרופ םרט ,21.12.06 םוימ ןיד קספ( ינשוש ןושמש
 תומשאהה חיטהל טילחהש העש ,םלושמ לש וביל-םת תלאש יכ ןייצא דוע .ליעל שרדנה ינשה
9-10 'ש לוקוטורפל18 'מעב ותודע דחוימב הז ןינעל האר( .קפסב תלטומ איה םג ץיבוסיזב
.)".ול יתינע זא םיישיא םיווקל דרי אוה םואתפ לבא"

? קוחל )10( 15 ףיעסב העובקה הנגהה תמייקתמ םאה .4

".ןכל םדוק המסרופש ערה ןושל שיחכהל וא תונגל ידכ אלא השענ אל םוסרפה )10("

 םוסרפה השענ ול הבוגתב רשא ,םדקומה םוסרפה יכ וניה וז הנגה לש התומייקתהל םדקומ יאנת
 ,םלושמ לש ותעיבת תא החוד ינא יכ ליעל יתעבקשמ .ומצעב ערה ןושל הוויה ,ערה ןושל אושנ
 וז הנגה יכ הארנ ,דועו תאז .הז יאנת םייקתמ וניא יזא ,ערה ןושל וויה אל ץיבוסיז ירבד רשאב
 ערה ןושל התוא לש השחכה וא יוניג הווהמה הבוגת לע אלא ,איה רשאב הבוגת לכ לע הלח הניא
 תיסהל וא ףודהל הרטמב ןייארמב ןובלע תחטה היפלו ליעל יתדמע .)299-300 'מעב ,רהנש(
 תא תונגל ידכ םהב שי "ערה ןושל שיחכהל וא תונגל ידכ" םהב ןיא ןייארמב בבר וא םגפל אשונה
.אל ותו אה ,הבוגתב ןייארמה

.תמייקתמ הניא קוחל )10(15 ףיעסב הנגהה םג יכ תעבוק ינא ,ךכיפל

 סחיב בל םות תנגה ול תדמוע יכ ךכל םלושמ לש ויתונעט תא תחאל תחא יתיחד יכ הלוע םוכיסל
.םלושמ לש וביל םות רדעה תקזחל ץיבוסיז תנעטב הנד יניא ךכיפל .ץיבוסיזל רמאש םירבדל

ותוברועמ חכונ םלושמ לע ליטהל שיש תוירחאה ףקיהו'ג דצ תעדוה לש הניד תלאשל

תינכותה לש התכירעב ץיבוסיז לש תנעטנה

 .'ג דצ תעדוהב םלושמ ידי לע םיכילהל הפרוצ תיכוניחה היזיולטה רומאכ .15

-:יכ עבוק )א(11 ףיעס .םוסרפל תוירחאה תלאשב ןדה ףיעסה וניה,ערה ןושל קוחל11 ףיעס

 ,ערה ןושל לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב ואשי ,תרושקתה יעצמאב ערה ןושל המסרופ"

P
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 יעצמא ךרוע ,ומוסרפל ךכב םרגו תרושקתה יעצמאל ערה ןושל רבד תא איבהש םדאה
 יעצמאל יארחאה םג אשי תיחרזא תוירחאבו ,םוסרפה לע לעופב טילחהש ימו תרושקתה
."תרושקתה

 ןפלואב התרימא דעומב השבגתה ערה ןושל תלווע .הרדוש ןכמ רחאלו הכרענ ,הטלקוה תינכותה
 ישנא ןפלואב וחכנ יכ םידדצה תונעטמ הלוע .תרושקתה יעצמאב המסרופ ןכמ רחאלו תוטלקהה
 רתוי רחואמ .היזיולטה ירדחב םירוטינומב תינמז וב הרדוש הטלקהה יכו )שיא15-כ( תווצ
.היזיוולטב הרדושו תינכותה הכרענ

 "לגעמ"ל תיארחא הניא הנושארבו שארב יכ הימוכיסבו התנגה בתכב תיכוניחה היזיולטה תנעוט
 קזנה .ותטלקה םע דיימ עדימל ופשחנ היזיולטה ידרשמבו ןפלואב םיחכונה לכ .ןושארה םוסרפה
.קוחל11 ףיעס רדגב ללכ ללכנ וניא הז להקל םוסרפה ןמ םרגנש לככ

 ישנא לכ תוחכונב תוטלקהה ןפלואב ועמשוה םלושמ לש וירבד .ילע תלבוקמ טלחהב וז הנעט
 םירוזפה םירדשמב םירבדה רודיש ,דועו תאז .ימוימוי עגמב ץיבוסיז אצמנ םמיע יעוצקמה תווצה
 ומשב העיגפ תווהל ידכ הז בלשב רבכ וב היה ץיבוסיז לש עוצקמל וירבח ברקב ,היזיולטה ירדחב
.טרפב "תרושקת קית" תינכותבו ללכב ןייארמו החנמ שמשל ותלוכיו ותונימא ,בוטה

 תיארחא הניא תיכוניחה היזיולטה .'ג דצ תעדוה תא החוד ינא "ןושארה לגעמ"ה ןיגב ,ךכיפל
.םתצפהו םמוסרפב טולשל התלוכיב היה אלו םלושמ ידי לע ורמאנש םירבדל

 תלאשנ .היזיולטב תינכתה לש הרודיש- "ינשה לגעמ"ב םוסרפל תוירחאה תלאש ןוידל תרתונ .16
 ,םוסרפה לע לעופב טילחהש ימו תרושקתה יעצמא ךרוע לע תוירחא ליטהל שי םאה הלאשה
 לבקל שי וז הארוה ףקותמ םאה .ליעל11 ףיעסב רומאכ תרושקתה יעצמאל יארחאה םג ...
 ?ףתושמב םילוועמ םתויהב ,תופתתשהל תיכוניחה היזיולטה דגנ םלושמ לש ותעיבת תא
 ,ןויארה תא רדשל הטלחהבו הכירעב ברועמ היה רשאב ויקזנל םשא- תוירחא ץיבוסיזל םאהו
.ודגנכ םלושמ ידי לע ולעוהש תובזוכה תומשאהה תוברל

 תרוקיב תינכתב רבודמהש הדבועל .תיאנותיעה הקיתאלו הכירעה ילוקישל הסחייתה זול 'בגה
 לש םרודיש יא .ומצע עבותב ףאו ןייארמב וחטוה תרוקיב ירבדש הנושארה םעפה וז ןיאש ךכלו
.תיכוניחה היזיולטה דגנ תרוקיבו הרתסה לש תונעט ררועל יושע היה םירבדה

 תא עדוי אוה יכ עטקה תא ריסהל םא ךתוא לאש אל אוהש תרמאש הממ דמל ינא :ש"
.ןיינעב גולאיד ותיא םייקתה אל ,ךתדמע

 יכ ןחלושה לע הלע הז ,חוטבש המ .ןמז הברה ינפל היה הז ,םייקתה המ קוידב תרכוז אל ינא :ת
 דח הז לע ונרבידש ךכ העתפהב יד היה הז .תרוקיב החנמב חיטמ אוהשימש םעפ לכ הרוק אל
 אל םלושמ םגו הז תא ריסהל ינממ שקיב אל אוה .ןמזוה יטפשמה ץעויהש הדבועו תיעמשמ
 "... .ער הארנ היה הז ,עטקה תא הדירומ יתייה םא .רזוע היה אל הזו עטקה תא ריסהל שקיב

)7-13 'ש21 'מעב ,םש(

 הקיתאה יללכ תוברל ,קוחה .םוסרפל התוירחאמ תיכוניחה היזיולטה תא ררחשל ידכ ולא לכב ןיא
 תושרה יללכ םג ואר הז ןינעל .ערה ןושל םסרופת אלש ךכ עדימה תומיאו רודישב קויד םיבייחמ
 אל )א(" ויפלו8 ףיעס ,1994-ד"נשת ,)וידרו היזיולט ירודישב הקיתא( וידרו היזיולטל הינשה
 אוהש עדימה תונוכנ קודבי ןויכז לעב )ב( ... תמא וניאש רבד תונלשרב וא ןיעדויב ןויכז לעב רדשי
."... םינמייהמ תורוקמב רדשמ

 הניא )קוחל )ג(11 ףיעס( "תרושקתה יעצמאל יארחא" התויהב תיכוניחה היזיולטה תוירחא
 ינאו החכוה אל םגו ןידבש הנגה לכ הנעטנ אל .זול 'בגה ידי לע וטרופש םיקומינהמ תללשנ
."ינשה לגעמב"ערה ןושל םוסרפ ןיגב תיארחא איה םג תיכוניחה היזיולטה יכ תעבוק

P
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.םוסרפל תוירחא ץיבוסיזל םג םאה הלאשה תלאשנ

.הקלח וא הלוכ הרדשל הטלחהבו תינכתה תכירעב ותוברועמ תלאשל רקחנ ץיבוסיז

.הז קית אושנ תינכותה תכירעל םג ליגרכ ףתוש תייהש רשאת :ש

.ןכ:ת

 עטקה תא ריסהל אל איה ךיפלכ היזיוולטה תדמעש תינכתה תא תכרעש ןמזב תעדי התא :ש
 ,תרושקתה םלוע לעו החנמה לע תרוקיב םושמ וב שיש ,תרוקיב ריבעהל ןוצר וב שיש םושמ
.הז לע תעדי

 ונא .דירוהל המ םיטילחמו ןויארב םיפוצ ונא .תכרועה םע בשוי ינא הכירעה ןמזב יכ ריהבא ... :ת
 אל ןכש אל איה ךתלאשל הבושתה .הזה עטקה לע ונחחוש .םייטנבלר םניאש םיעטק םידירומ
 הב ןיא וא תמא הב שי םא ,תיניינע אל וא תיניינע ,אהת רשע אהת החנמה לע תרוקיב לכ רדשנ
 אשונל תיטנבלר התייה אלו תיניינע התייה אל םג איהו ונניעב רקש הלוכ התייה וז תרוקיב .תמא
 תא רקבמ ינאש רמאי אלש ידכ רורב ,ןויארב התוא לולכל ונטלחה תאז לכב .)ןויאר ל"צ( תויארה
 הרמאנ וזה תרוקיבהש אוה םירקיעה רקיע .ןגוה אל היהי הז יכ בישהל ול חינמ אלו ןייאורמה
 הלהנהה ירדח ,םירדחה לכב םירוטינומל תרבוע םג הטלקהה ,םיטילקמ ,םימלצ ,להק תוחכונב
 םא ןכל .הבידה ונניעבש המ ,הצפוה רבכ הבידה רמולכ ,וזה תרוקיבל םירע םלוכ .םידבוע ירדחו
 הכירעה חכ תא םילצנמ ונא וליאכ הארי הז ,םיפתוש ויה םלוכש רחאל הזה בלשב הז תא דירונ
 אלש םירבדה יבגל ותוא ריהזנש ונרמא ןכלו המשאב האדוה הזב שי ,תרוקיב עונמל ידכ ונידיבש
.הבידה רדגב ויה

)12-24 'ש ,2008 ראורבפ18 םוימ לוקוטורפל7 'מע(

 רבסה קפסל הסינ ,םרב .ערה ןושל םוסרפ עונמל הבוחל עדומ אוה יכ הדוה ותוניגהב ץיבוסיז
 לע ומעטל ויהש תוכלשהה וא "קזנה םוצמצ" ילוקישמ ,יתייעבה עטקה תא רדשל הטלחהל
-:ךכ ,הרדשל אלש הטלחה

 דגנ הביד תאצוה ,ערה ןושל רדגב תויהל םילולעש םיעטק ריסהל ךלש הבוחל עדומ התא :ש
.היזיולטב םיעיפומש םישנא דגנ וא היזיולטה

.ןכ:ת

.וזה הבוחל תעדה לוקיש ליעפהל ןוכנל תאצמ אל הזה הרקמבש ןיבמ ינא :ש

 רמ לש ותעידיל רבדה תא יתאבהו הביד תאצוה שיש ךכל עדומ יתייהש יאדווב .קייודמ אל הז :ת
 םהו בר להק תוחכונב ורמאנ םירבדהש הדבועה ,םדוק יתנייצש םילוקישה ינש ללגב .םלושמ
 תא דירוהל גהננ תאז לכב ילואש ונבשחו דירוהל וחוכב שיש החנמב רבוד ,האצוה הבידהו וצפוה
 ןכ" ל"צ( רדשל אלש ונטלחהו ידיבש ילכב שמתשהל לוכי ינא ,יב רבודמו רחאמ אקוד .עטקה
 .תוביסה יתש ללגב )"רדשל

 םוסרפה יאמ קזנה זא ,וזה ךרדב םסרפתמ היה זאו ןותיעל ףולדל היה לולע הז ,םידירומ ונייה וליא ...
 "....לודג רתוי הברה היה

)9-11 'ש10 'מעבו17-25 'ש8 'מעב ,םש(

P

 לש ותטישל .התוא רדשל הטלחהלו תינכותה תכירעל אלמ ףתוש היה ץיבוסיז יכ אופיא הלוע
 הדמע עיבה ,ןכ יפ לע ףא .יתייעבה עטקה תדרוה תא ביתכהל ול רשפיא ודמעמ ,ץיבוסיז

P
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 םיינעגופ םתויה ףא לע ,םייתייעבה םיעטקה ךותיח אלל ואולמב ןויארה רדושי היפל תשרופמ
.תרחא הטלחהמ יופצ קזנו תלעות בולישב תיעוצקמ הקיתא יילוקישמ תאז .ותניחבמ

 השענ אלש יאדוובו תינכותה תא רדשל הטלחהל אלמ ףתוש היה ץיבוסיז יכ תעבוק ינא ,םוכיסל
 טילחה ,םיישיאה וילוקישב ,ץיבוסיז .םינעטנה ויקזנ תנטקה ךות ,הרודיש עונמל ןויסנ לכ ודי לע
 בחרה רוביצב ,וילע בזוכה עדימה תא רדשל ,םוסרפה "ילגעמ" תא ביחרהל עדומבו ןיעדויב
 ץיבוסיז לש ותלוכיב היה ,ימעטל .ודגנ ערה ןושל תצפהב עייסמ אוהש ךות היזיולט תינכותבו
 יא ,ללכב תינכותה לש הרודיש לוטיב לש ךרד לע םא ,םוסרפה תעינמל תופולח רפסמב לועפל
 הרודיש וא "םייתייעבה" םיעטקה ינש תדרוה ידי לע- ןויארהמ קלח לש ורודיש ,ןויארה לש ורודיש
.הרהבה םשל םירבדל ומעטמ הבוגת לש

 תדוקפל12 ףיעסל םאתהב םג ערה ןושל םוסרפ לש הלוועה עוציבל יארחא ץיבוסיז ,השעמל
 רומאכ ,תיקיזנ הלווע איה ערה ןושל .)"הדוקפה" :ןלהל( 1968-ח"כשתה ,)שדח חסונ( ןיקיזנה
 התפמ וא ץעיימ ,עייסמ ,ומצע ףתשמה" :יכ עבוק הדוקפל12 ףיעס רשאכ ,קוחל7 ףיעסב
 ררשאמ וא השרמ ,הווצמ וא ,ותלוז ידי לע תושעיהל םידמועש וא ושענש ,לדחמל וא השעמל
."םהילע בח אהי ,םתוא

 ךא .םוסרפל םיארחא םלושמל ףסונב ,ץיבוסיז ןהו תיכוניחה היזיולטה ןה יכ תעבוק ינא ,ךכיפל
 .יגס אל ךכב

 .יקיזנה בויחה לע ותעפשהו םשאה תניחב תשרדנ םיברועמהמ דחא לכ לש וקלח תעיבק םשל .17
 אוה רחא םדא לש ומשא םא קזנל םרגש ימכ םדא וארי אל יכ עבוק הדוקפל )2( 64 ףיעס
יתביסה רשקה ינחבמ םה תערכמה הביסה תעיבקל םינחבמה ."קזנל תערכמה הביסה" היהש
 א"ת ואר( ."ותלב ןיאש םרוגה" וניה יתדבועה יתביסה רשקה לש ומויקל ןחבמה .יטפשמה
742 , 736 ,)1(96 חמ-קת ,מ"עב ןיעידומ תאצוה- בירעמ 'נ רהס רבנע-571/94 )'רי יזוחמ(
 עבקנ דוע ,םלוא .ץיבוסיזל קזנה םרגנ היה אל םלושמ לש וירבד אלמלא יכ רורב ))1996(
 תוארל ןיא ,רחא םדא לש ומשא עונמל תנווכמ תלטומה תוריהזה תבוח רשאכ יכ הקיספב
 א"ע :ואר( יתביסה רשקה תא תקתנמה ,תערכמ הביסכ ,רחאה לש ומשא תושחרתהב

289 )4(זנ ד"פ ,הקירמא ןופצ קנבקרפמכ ודיקפתב םיסכנ סנוכ 'נ רדניבכוב הילדג610/94
 .)529 )3( גנ ד"פ ,דעלג הרפוע 'נ הסדה תיניצידמ תורדתסה6649/96 א"עו

 הדבועה .םוסרפה עונמל הבוחה תלטומ התיה ץיבוסיז לע ןהו תיכוניחה היזיולטה לע ןה ,ימעטל
 תא םיריסמ אל תלעות ילוקיש וא םייתא םילוקישל ףסונב רודישה תא עונמל שרד אל םלושמ יכ
 לוקשל ץורעה ילהנממ וא זול 'בגהמ שקביש ץיבוסיזמ הפצמ יתייה יכ ןייצא .רומאכ גוהנל םתבוח
 לכ לע ,תיכוניחה היזיולטה ידיב הניה תיפוסה הטלחהה יכ תקולחמ ןיאש ףא ,רודישה לוטיב
 היזיולטה יכ הפוצמ היה דוע .תיכוניחה היזיולטה ןיבל וניב םיסחיה תכרעמב םג עמתשמה
 וניה םלושמ ידי לע רסמנש עדימה םא קודבל ידכ התושרל םידמועה םיעצמאב טוקנת תיכוניחה
 רודישה תא םייקל תיביטיזופה הטלחהה ןבומכו ,וללה םילדחמה לכ .תמאה ןמ וב שיש וא בזוכ
.רומאכ םשאהו תוירחאה ןמ תיכוניחה היזיולטה תאו ץיבוסיז תא םיררחשמ םניא ,אלמה ןויארהו

 קזנל ומרג עבתנה םג עבותה םגש םוקמ" הדוקפל66 ףיעסל םאתהב ,יד אל ךכב םג ,םרב
טפשמה תיב יאשר ,עבותה לש ומשא ידיל האיבהש איה עבתנה לש ותוגהנתהש אלא ,םמשאב
 לע ולעי אלש דבלבו ,64 ףיעס תארוה אלוליא ,םלשל בייח היה עבתנהש םייוציפה תא לידגהל
 ןיב "םיסחי"ב יטנבלר וניה66 ףיעס ".ומשאב קזנל עבותה םג םרג אלול םלשל בייח היהש םוכס
 ןייארמ- ץיבוסיז דגנכ םיבזוכה םיטרפה תחטה ,םלושמ לש ותוגהנתה יכ ירב .ץיבוסיזל םלושמ
 הניכש יפכ ,תיתא- המליד התוא .ראיתש יפכ תיתייעב היצאוטיסב ץיבוסיז תא ודימעה ,תינכותה
 ותוא וכפהש םה ,ןויארה תא רדשל ותטלחה סיסבב ודמעש תלעותה ילוקיש ,ץיבוסיז התוא
 ."הריבע רבדל ףתוש"ל

 לש ומשא חכוהש םגה ,יוציפה תא לידגהל ש"מהיבל תינקומה תוכמסל םאתהבו ולא תוביסנב
 אוה יכ יתעבק רשא ,"ינשה לגעמ"ב םוסרפה ןיגב םג םלושמ תא בייחל שיש תאצומ ינא ,ץיבוסיז
 .ולוכב אל יכ םא ,ול יארחא
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 )ב(84 ףיעסל םאתהב .יופישה וא תופתתשהה ןורקע לח םילוועמה ןיב םיימינפה םיסחיה רושימב
 קדצל" םאתהב ,םמצע ןיבל םילוועמה ןיב תוירחאה תא קלחל טפשמה תיב יאשר ,הדוקפל
."קזנל םדאה לש ותוירחא תדימ םע בשחתהב רשויהו

 הרשמ אשונ ,םלושמ יכ הדבועה ,דחמ םניה וז הלאשב הערכהב יתוא םיחנמ רשא םילוקישה
 ותרשמ .תרדושמה הרימאה לש הקזוחל עדומ וניה יכ וילע הקזח ,רודישה תושרב דאמ הריכב
 תומשאה חיטי םרטב ,תוריהז הנשמב טוקנל ותוא אקוד םיבייחמ הל הוולנה דמעמהו הריכבה
 היזיולטה ,דגנמ .טרפב עוצקמל ותימעבו אוה רשאב םדא לכב ,דבלב "תועומש" לע תוססובמה
 רודיש ןיא .בחרה רוביצב עדימ לש ותצפהב החוכל תעדומ אוה יכ הילע םג הקזח ,תיכוניחה
 רודישל םיעבומה םירבדל רוביצה ברקב הדוהתל תוותשהל תינורטקלא וא הבותכ ,תרחא הידמב
 טקילפנוקלו תיתייעב היצאוטיסל עלקנש םגה .הסונמו קיתו יאנותיע ,ץיבוסיז ,ףוסבל .היזיולטב
 לש םתאבה יא וא םתאבהב וחוכל דגנמו תיעוצקמה הקיתאה יללכל עדומ אוה יכ הקזח .יתימא
 םינוכנה םילוקישה תריחבב ותוחנהל םיכירצ ויה ולא לכ ,רוביצה תועדומל םייטנבלר םיאשונ
 .תינכותה לש הרודיש יא וא הרודישל

 ןושלו םוסרפה ןיגב יארחא םלושמ תא יתאצמ ,ליעל וטרופש םילוקישה לכב בשחתהבו ךכיפל
 ןיגב יוציפהמ10% ותחפוי ץיבוסיז לש וקלח ןיגב ."ינשה לגעמ"ב ןהו "ןושארה לגעמב" ןה ערה
 היזיולטה לש התופתתשהל יאכז םלושמ אהי'ג דצ תעדוה תרגסמב .דבלב "ינשה לגעמ"ב קזנה
 .דבלב "ינשה לגעמ"ב םוסרפהמ האצותכ םרגנש קזנהמ50%-ב תיכוניחה

קזנה

 שח יכ ןעטנ ישיאה רושימל רשא .יעוצקמה רושימבו ישיאה רושימב קזנ ול םרגנ יכ ןעט ץיבוסיז .18
 ץיבוסיזו תויה יכ ןעטנ ינשה רושימל .םלושמ לש רחשה ירסח וירבד תובקעב הלפשהו ןובלע
 הרומחו השונא הניה בוטה ומשב העיגפהש ירה ,תרושקת רקבמ רקיעבו תרושקת שיא וניה
 הווהב ותקסעה ייוכיסב עגפ רבדהש ךכ .הצרמכו ץעויכ ,ןימא תרושקת שיאכ ודמעמב המסרכו
 .דיתעבו

 דע ףא אבוה אל .וב העיגפה תוכלשה יבגל ויתונעטב תכמותה תינוציח היאר לכ איבה אל ץיבוסיז
 אוה-ךופהנ .תרחא וא וזכ תוליעפ תקספה ,ויתוסנכהב הדירי לע תואתכמסא וגצוה אל ןכ ,ומעטמ
 .ריהצתה תכירע דעומב םג תינכותה החנמכ שמשמ ץיבוסיז יכ הלוע זול 'בגה לש הריהצתמ
 תמכל ןתינ הבש ךרדה לע רבד ונממ דומלל ןתינש ילבמו וריהצתמ קר םילוע םינעטנה םיקזנה
 .ויתונעט תא תמאל וא ול םרגנש קזנה תא

 קוספל טפשמה תיב אובב ,םלוא .קזנ לש ומויקב תינתומ הניא ערה ןושל תלווע לש התושבגתה
 ,יוציפ תקיספל יאנתכ קזנ לש ומויק תובייחמה ,ןיקיזנה יניד לש תויללכה תוארוהה ולוחי ,יוציפ
 קרב ןרהא ,דרלגנא קחצי( תוצפל שי וילע קזנ לש ומויק ךירצמ ,ועבטמ ,יוציפה דעס ירהש
 )ז"לשת ,היינש הרודהמ( )יקסדט דג תכירעב( תיללכה ןיקיזנה תרות-ןיקיזנה יניד ,ןישח לאשימו

577(.

 וביט םצעמ ערה ןושל םוסרפ היפ לע תיתדבוע הקזחב רזעיהל ןתינ ,קזנה לש ותחכוה תלאשב
 תדוקפבש "קזנ" חנומל .)367 'מעב ,רהנש ואר הז ןינעל( .תרחא חכוה םא אלא ,קזנ םרוג
 ,ישחומ דספה לכ וב לולכלו ,הבחר תועמשמ קינעהל שי ,בוט םשב העיגפ םג ללוכה,ןיקיזנה
.)139 ,113 )1(טל ד"פ ןודרוג 'נ םילשורי תייריע243/83 א"ע( ישפנ לבס תוברל

 םתוא דומאל השק רשא םיקזנב רבודמה ,יעבט ןפואב ,ערה ןושל תלוועב םיקסוע ונא רשאכ
 תוכזה ןיב יתקוח ןוזיא ךורעל ךרוצה םייק ,ערה ןושל תלווע לש הייפוא רואל .םיינוממ םיגשומב
 םייושע ,עגפנש רוביצ שיאב רבודמה רשאכ" .יוטיבה שפוחל תוכזה ןיבל ,תויטרפלו בוטה םשל
 חרזא יפלכ רשאמ רתוי בחר רוביצ שיאל סחיב ןגומה יוטיבה שפוח ,דחמ ,םידגונ םילוקיש לועפל
 עגפיהל םילולע ,ךדיאמ .ירוביצה חישה תחלקל רוביצה שיא לש תעדמ ותפישח חכונ הרושה ןמ
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 תויהל הלולע ןומאב וז העיגפ .רוביצה ןומאמ ןוזינ ירוביצה ודמעמ ,ירוביצה ודמעמו ותימדת
51 הקסיפ ,ליעל ןמלדונ תשרפ( ."ירוביצה ודיקפתב ךישמהל ותלוכי תדימל סחיב רתויב תיתוהמ
).הי'צקורפ 'א תטפושה 'בכ לש הניד קספל

 )"רמא תשרפ" :ןלהל( )2001( 525 ,510 )5( הנ ד"פ ףסוי הנרוא 'נ רמא רומיל4740/00 א"ערב
-:ערה ןושל ןיגב יוציפ תכרעהל םיללכה ועבקנ

 )consolution( וחור תא דדועל :םידעי השולש גישהל דעונ ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה "
to( קרמל ;בוטה ומשל קזנה תא )repair( ןקתל ;ערה ןושל ןיגב העגפנש קוזינה לש

vindicate( תורטמ לש ןתגשה םשל ...ערה ןושל ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא 
קזנה רועיש לע םילועה םייוציפ ליטהל ןיא םג ךא ,ילמס יוציפב קפתסהל ןיא הלא תויתפורת
 תא רישעהל דעונ אל םג אוה .העיגפה לע ריהצהל ךא דעונ אל יתפורתה יוציפה .םרגנש
 קר ....רתוי אלו תוחפ אל- םרגנש קזנה לע אלמ יוציפ קינעהל דעונ יתפורתה יוציפה .עגפנה
יוטיבה שפוח ןיב יוארה )יקפואה( ןוזיאה תא םייקל- יתפורתה יוציפה ירדגב- ןתינ אהי ךכ
 עוציב לע הרהצהל רישכמכ אובל לוכי ילמס יוציפ ,קודו .הזמ תויטרפהו בוטה םשה ןיבל הזמ
 יוציפכ קדצומ תויהל לוכי קזנה לע הלועה יוציפה .יתפורת יוציפל יוטיבכ אל ךא ,הלוועה
 יוציפ קוספל טפשמה-תיב לע יכ רקיעו ללכ רמול ןיא ,בושו .יתפורת יוציפכ אל ךא ,ישנוע
 קוספל טפשמה-תיב לע יכ רקיעו ללכ רמול ןיא םג .יוטיבה שפוחב עוגפל אלש ידכ "ךומנ"
 אולמ תא ףקשמה אלמ יוציפ קוספל טפשמה-תיב לע .בוטה םשה לע ןגהל ידכ "הובג" יוציפ
".קוזינל םרגנש- ישוכר אלהו ישוכרה- קזנה

::::ייייווווצצצצייייפפפפהההה    תתתתככככררררעעעעההההלללל    םםםםייייללללככככ    ןןןןתתתתננננ    קקקקררררבבבב    ))))זזזזאאאא    וווורררראאאאוווותתתתככככ((((    אאאאייייששששננננהההה

 ודמעמב ,העיגפה ףקיהב ,רתיה ןיב ,טפשמה-תיב בשחתי ערה ןושל ןיגב םייוציפ תקיספב"
 לכמ תויופצה תואצותבו וקלח תנמ ויהש לבסבו באכב ,לבסש הלפשהב ,ותליהקב קוזינה לש
 בשחתהל שי הרקמ לכב ."םיפירעת" עובקל ןיא .תילאודיווידניא איה הניחבה .דיתעב הלא
 לש ותוגהנתה ,ןכא .םידדצה תוגהנתהבו ותעיגפ תדימב ,ותונימאב ,ופקיהב ,םוסרפה ביטב
 ,המודב .וקזנ לע דומעל ןתינ ותרזעבש יעצמא תווהל היושע וירחאלו םוסרפ ינפל קוזינה
 ,לשמל ,ךכ .ותכרעהו קזנה רועיש לע עיפשהל היושע איה ףא קיזמה לש ותוגהנתה
 רועיש לע עיפשהל ךכבו ומרג םהש קזנה תא ןיטקהל היושע ערה ןושל ירבד לע תולצנתה
 תדדמנ בוטה ומשבו קוזינה לש ויתושגרב העיגפה תרמוח .)קוחל19 ףיעס ואר( םייוציפה
 איבמה רבגומ קזנ והז .ישנוע יוציפ ךכב ןיא ,קודו .קיזמה לש וייוטיבו וישעמ תרמוחב םיתעל
 םניא וירבד יכ עדויה קיזמ ,לשמל ,ךכ .קיזמה תוגהנתה לשב )agrravated( רבגומ יוציפל
 לש וקזנ תרבגהל םורגל יושע ,םתותימא תא חיכוהל טפשמה-תיבב ץמאמ לכ השועהו תמא
".יאכז היהי אוה ולש יוציפה תא ריבגהל ךכבו קוזינה

)525 'מעב ,םש(

:יכ עבקנ ערה ןושל קוחל א7 ףיעסב

 םלשל עבתנה תא בייחל טפשמה תיב יאשר הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ב("
.קזנ תחכוה אלל ,םישדח םילקש50,000 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל

 יאשר .עוגפל הנווכב המסרופ ערה ןושל יכ חכוה ובש ,הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ג(
 ןטק ףיעסב רומאכ םוכסה לפכ לע הלעי אלש יוציפ ,עגפל םלשל תעבתנה בייחל טפשמה תיב
".קזנ תחכוה אלל ,)ב(

-:וילע לח אל ןוקיתהו תויה ,בגא תרעהב ,ליעל רמא תשרפב רמאנ ליעל א7 ףיעס לש ותונשרפל
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 אל תויעב תררועמ איה .הז רוערע לש וירדגמ ,אופיא ,תגרוח וז הארוה לש התניחב..."
 ,םיבישמה תדמע תא לבקל ןיא יכ ,הז רוערע יכרצל ,רמאנ םא יד .ףקותו שוריפ לש תוטושפ
 ףר עובקל וז הארוה לש התרטמ .קזנ תחכוה אלל םייוציפל ןוילע ףר וז הארוהב עבקנ היפל
.וקזנ תא חיכוהל ךרוצהמ קוזינה תא ררחשמה ,ןותחת

 ןידה-ערה ןושל" םרפסב ,רינש 'ב-ו רצינמרק 'מ ,םיאנג 'א םג ואר וז תונשרפל .527 ,םש(
.)2005 ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( "יוצרהו יוצמה

 'בכ .יקסנרשל ועבקנש םייוציפה תקיספב ותונשרפ תלאש התלעו א7 ףיעס ןחבינ ןמלדונ תשרפב
 יוציפה תרגסמ ,יללכ וא דחוימ קזנ לש םינותנ םייוצמ רשאכ" יכ העבק הי'צקורפ תטפושה
 תיב טקנ ףיעסה לש רורב יתלבה וחסונ חכונ .)45 הקספ ,םש( "תביחמ הניא ירוטוטטסה
 יטנבלר ילמיסקמה יוציפה יכ עבקנ היפלו תיביטקיבוסו תיביטקיבוא תיתילכת תונשרפב טפשמה
 ואבוה םהב םיבצמב ש"מהיב לש ותעד לוקיש תלבגה .ללכ יללכ קזנ וא דחוימ קזנ חכוה אלשמ
.ףיעסה לש ותילכת תא ךכיפל גישת אל יללכה קזנל סחיב םינותנ

 ףיעס לש ורדגב ויקזנ ורזגי ,םינעטנה ויקזנל םינותנ וא אתכמסא לכ איבהל חרט אל ץיבוסיזו תויה
 .דבלב קוחל א7

-:ןמקלדכ יוציפ ץיבוסיזל קוספל יתטלחה

 הז םוכסמ ותחפוי10%( "ינשה לגעמ"ה ןיגב 35,000₪-ו "ןושארה לגעמ"ה ןיגב 10,000₪
 םילוקישה תא ןובשחב יתאבה םוכסה תעיבקב .)31,500₪ כ"הס ,ליעל17 ףיעסב רומאכ
:םיאבה

 לש תישיאה ותולהנתהו ותונימא ,ורשוי .הרומח יניעב תיארנ ץיבוסיז לש בוטה ומשב העיגפה
 לש ותודע יפל ,עיפשה םוסרפה .םייתוהמ םניה וידרו היזיולט תוינכות החנמ ,תרושקת שיא
 תוגלוק דצמ וילא תוסחייתהה לע ,תוינוציח תויארב הכמתנ אלש ףא ,ילע תלבוקמה ,ץיבוסיז
.תלטובמ אל שפנ תמגוע ול םרגו םירבחו

 עוגפל ותרטמ לכ רשא ךלהמ תניחבב ויהו איהשלכ תיניינע הקדצה ירסח ויה םלושמ לש וירבד
 אשונל יעבט ךשמה ויה אל םירבדה .םירבדל ישממ סיסב וידיב היה אלש העשב תאז ,שיפכהלו
 ךלהמב ,לצנתהל אלש םלושמ לש ותושקעתה .קהבומ ןפואב "הרוגחל תחתמ הכמ" אלא ,ןוידה
 םניא ודי לע ורסמנש םיטרפה יכ הדוהש רחאל ףא ,יטפשמה ךילהה ךלהמבו וירחא ,רודישה
.ץיבוסיז לצא לוכסתהו העיגפה תא הרימחה ,םינוכנ

תולצנתה םוסרפל הריתעה .19

 תרגסמב רדושתש תולצנתה םוסרפב בייוחי םלושמש ךכל ץיבוסיז רתע ,יפסכה דעסל ףסונב
 ותוכמסבש םיווצה ורדגוה קוחל9 ףיעסב .הבידה תמצוע תא םימלוהה לדוגבו חסונב ,תינכותה
-:ךכ ,ןתיל ש"מהיב לש

 ,ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב ,טפשמה תיב יאשר רחא דעסו שנוע לכל ףסונ )א( .9
- תווצל

 יפל המרחה וצ ;םתמרחה לע וא ערה ןושל תא ליכמה םוסרפה יקתוע לש הצפה רוסיא לע )1(
 וא הצפה ,הריכמ םשל הלאכ םיקתוע םיאצמנ ותושרבש םדא לכ יפלכ הפי וחוכ וז הקספ
 השעיי המ הרוי ,המרחה לע טפשמה תיב הוויצ ;טפשמל דצ היה אל םדא ותוא םא םג ,הנסחה
;ומרחוהש םיקתועב

 ;ותצקמ וא ולוכ ,ןידה קספ םוסרפ לע וא ערה ןושל הווהמה רבד לש השחכה וא ןוקית םוסרפ לע )2(
.טפשמה תיב עבקיש ךרדו הדימב ,םוקמב ,עבתנה וא םשאנה ןובשח לע השעיי םוסרפה

P
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 )א"ת( אתב קי'צנרוה-קראמ .ד תטפושה 'בכ ידי לע עבקנ "תולצנתה" לש המוסרפ ןינעל
 ,'חאו מ"עב טנוקסיד קנב 'נ 'חאו המושר תופתוש טנרטניא תועידי184488/05 אשב ,53550/05

 לש הייווש .הז טפשמ תיב לש ותוכמס םוחתמ גרוח הז דעס יכ )םסרופ םרט ,17.4.06 םוימ
 יוטיבל ןתינ וניא םייווש רשא דעס וא וצ יכ םה הכלהו ןיד .תיפסכ הכרעהל תנתינ הניא- תולצנתה
 ש"מהיב לש ומוחתב אלא ,םולשה טפשמ תיב לש ותוכמס רדגב יוצמ וניא ,הכרעהל וא יפסכ
 תשיג .טפשמה יתב קוחל )1( 40 ףיעסב העובקהו ול הנותנה תירוישה תוכמסה חכונ יזוחמה
 יקימ153607/08 א"שבב ןהכ .א תטפושה 'בכ ידי לע םג הצמוא ,קי'צנרוה-קראמ .ד תטפושה
.םש טרופמכ ,קוחל רבסהה ירבד לע תכמתסמה ,)8.4.2008 םוימ( ,רפוע ןדיע 'נ לטמנזור

.הז דעס ןיגב השקבה תא החוד ינא ,ךכיפל

רבדה ףוס .20

 תא תלבקמו ץיבוסיז תעיבת תא תלבקמ ינא .םלושמ תעיבת תא החוד ינא ,ליעל רומאה לכ רואל
.הקלחב'ג דצ תעדוה

41,500 לש רועישב וניה בוטה ומשב העיגפה ןיגב ץיבוסיזל עיגמה יוציפה יכ אופיא איה יתעיבק
 הלבקתהש ותעיבת ןיגב ץיבוסיז לש ד"וע ט"כשבו םיכילהה תואצוהב םלושמ אשי ,ןכ-ומכ .₪
 ףוריצב 7,500₪ לש ךס ץיבוסיזל םלושמ םלשי ףסונב ,מ"עמ ףוריצב 10,000₪ לש ךסב
 .ותעיבת תייחד ןיגב םיפסונ ,מ"עמ

 ,"ינשה לגעמ"ה ןיגב ,יוציפהמ50% לש הבוגב תיכוניחה היזיולטה תופתתשהל יאכז םלושמ
30% לש רועישב אהת ט"כשו ךילהה תואצוהב תופתתשהה ךכיפל .ץיבוסיז לש וקלח יוכינ רחאל
.)ץיבוסיז תעיבת יבגל קר תאז( דבלב

 השענ אל רשאכ "תחפונמ" התיה השגוה העיבתהש ךכל לקשמ ןתינ תואצוהה תקיספב יכ שיגדא
.םינעטנה םיקזנה תא חיכוהל ידכ רבד

 אלמה םולשתה םויל דעו ןידה קספ ןתמ םוימ ןידכ הדמצה ישרפהו תיביר ואשי םימוכסה לכ
 תוטלחהב וקספנש לככ תואצוהל ףסונב ןניה ידי לע וקספנש תואצוהה קפס רסה ןעמל( .לעופב
).רחא וא הז דצל וקספנש לככ םייניב

 כ"בל םיקתעה איצמת תוריכזמה .םידדצה רדעיהב )2008 רבמצדב3( ט"סשת ,ולסכב 'ו םויה ןתינ
.יזוחמה טפשמה תיבל םוי45 ךות רוערע .םידדצה

...,)4(2008 לש-קת . םלושמ ףסוי 'נ ץיבוסיז םייח-49228/05 )ופי-ביבא-לת( א"ת- ןידקתמ ספדוה20 ךותמ20 דומע

30/03/2013w.takdin.co.il/search/NetisUtils/sfvw_document_repos.aspx?stf=1&docNo=2179488...


