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 21/4 מ"רע

 
  :תררועה
 

 גרבנירג ןמייפ הניר

 
 ד ג נ 

 
 יקסנינוק השמ .1 :םיבישמה

 לאימרכ תייריע .2
 תוימוקמה תויושרב תוריחבה לע יצראה חוקיפה ףגא שאר .3

 םינפה דרשמב
 

 תדעו שאר בשוי תטלחה לע 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ג(ד17 ףיעס יפל ררע
 13.08.2018 :ךיראתמ ,68/21 מ"רתב ןהכ 'י נ"גס ,הפיח – תירוזאה תוריחבה

 :תררועה םשב
 

 שולש ירשוא ד"וע
 

 :1 בישמה םשב
 

 :2 הבישמה םשב
 

 :3 הבישמה םשב

 סירופ םולש ד"וע
 

 עבג המלש ד"וע
 

 ןמרב ןתנוי ד"וע
 

 הטלחה
 

 קוח וא קוחה :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ג(ד17 ףיעס יפל ררע יינפב .1

 ר"וי :ןלהל( נ"גס ,ןהכ 'י טפושה 'בכ ,הפיח – תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה לע ,)הלומעת יכרד

 םעטמ ולתנש תועדומו הלומעת יטלש תרסה לע הרוה הרדגב ,68/21 מ"רת-ב )תירוזאה תוריחבה תדעו

 .2 הבישמה תושארלו תצעומל תוימוקמה תוריחבה תרגסמב םידדצה
 

 .ןיינעל תשרדנה תיתדבועה תיתשתה טוריפל הליחת הנפא
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 ררעל יטנוולרה יתדבועה עקרה .א

 

 תוארוהל םאתהב ,תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבה םייקתהל תויופצ 30.10.2018 ךיראתב .2

 שאר תריחב( תוימוקמה תויושרה קוח תוארוהלו 1965-ה"כשתה ,)תוריחב( תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעס

 הבישמה תצעומלו תושארל םג תוריחב ךרעיהל תורומא ,הז ללכב .1975-ה"לשתה ,)םתנוהכו וינגסו תושרה
 .לאימרכ תייריע ,2

 

 תייריע שארל םוקמ תאלממו תינגס דיקפתב תנהכמ תררועה ,הז ררע אושנ הטלחההמ הלועש יפכ .3
 2 הבישמה תושארל דדומתהל 1 בישמה תנווכב ףא .הייריעה תושארל דדומתהל תדתעתמו ,2 הבישמה

  .הצעומ רבחכ הב ןהכמ אוה תעכו
 

  .לאימרכ ריעה יבחרב הלומעת טוליש 1 בישמהו תררועה םילות ,תוריחבב תודדומתהה תרגסמב .4
 

 תוריחב יטלשו תועדומ יכ הנעטב ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"ויל תררועה הרתע 06.08.2018 ךיראתב .5

 הריתעה .הלומעת יכרד קוחב ךכל ועבקנש םיללכהו תולבגמל םאתהב אלש ולתנ 1 בישמה לש ומעטמ

 ימוסרפ  תרסהל ואיביש 1 בישמה לש וניינעב םיווצ ונתניי יכ דעסה הב שקבתנו ,םינוש םימולצתב הכמתנ

 .ומעטמ םירומאה הלומעתה
 

 םיטלשו תועדומ ולתנ המצע תררועה םעטמ יכ ,רתיה ןיב ,ןעט 1 בישמה ,הריתעל ותבוגתב .6

 .הריתעב שקובמה דעסל רתעיהל ןיא – היפכ ןויקינ-יא חכונלו ,םירומאה םוסרפה יללכמ םיגרוחה

 תוארוהל דוגינב ולתנ רשא ,תררועה םעטמ הלומעת יטלש תונומת ותבוגתל 1 בישמה ףריצ ,ךכל ןיכומיתכ
 םניא 1 בישמה םעטמ ולתנ רשא ,הלומעתה יטלשו תועדומה יכ ןעטנ ,םירבד לש םפוגל .הלומעת יכרד קוח

 .םתרסה לע תורוהל םוקמ ןיא אליממו ,הלומעת יכרד קוחל 10 ףיעס תוארוה תא םירפמ
 
 

 תירוזאה תוריחבה תדעו שאר בשוי תטלחה  .ב
 

 תא תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ןתנ ,הל הבושתהו הריתעה תניחב רחאל ,13.08.2018 ךיראתב .7

 םיללכה ,םידדצה ינש םעטמ ומסרופש הלומעת ימוסרפ לש םינוש םיגוסל הסחייתה הטלחהה .ותטלחה
 .תורפהה ןיגב ןתיל שי רשא םיווצהו ,הלא םימוסרפ םע ורפוהש

  

 תארוהל םאתהב יכ עבקנ 1 בישמה םעטמ הלומעת יטלש ומסרופ םהילעש תוצוח יטלשל סחיב .8
 ימוסרפב ןיא – תוריחבה תפוקתב תוצוח יטלשב םוסרפ רדסומ םש ,תוריחב תלומעת קוחל ב10 ףיעס

 :ןוגכ( ריעה יבחרב םידדצה ידי-לע ולתנ רשא ,הלומעת יטלש ןיינעל .הרוסא הלומעת םושמ 1 בישמה

 ריסהל םידדצה לע יכ עבקנ ,תוריחב תלומעת קוחל 10 ףיעס יאנת יפ-לע אלש ,)תוכרדמ וא ,תורדג ,םינבמ

  .ףיעסה תוארוהל דוגינב ,םמעטמ ולתנ רשא הלא תועדומ
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 .תויטרפ תורידו םיתב לע םידדצה םעטמ ולתנש הלומעת יטלשב ןד תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ,ףוסבל

 תדעו ר"וי לש ויאצממ תא ךומסב דימ טרפא ,יינפלש ררעה דקומב תבצינ הז ןיינעב ותעיבקש ןוויכמ

 .ודי-לע תויטנבלרה קוחה תוארוה תונשרפו ,הז ןיינעב תירוזאה תוריחבה

 

 תגצומה העדומ תועצמאב תוריחב תלומעת – קוחל )א(10-ו )ב(9 םיפיעסב עובקה ללכה יפ-לע .9

  :םיאבה םיאנתה םייקתהב קר רתות ,)תוכרדמו תורדג ,םישיבכב :לשמל( םינוש םיירוביצ םירוזאב
 

  ;מ"ס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )א(
 

 וחוכמש תוריחבל עגונה םרוגה תאו ,התוא סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה )ב(

  ;סיפדמה לעפ ותנמזהבו
 

 .עבק ךרד תימוקמה תושרה ךכל הדעייש תועדומ תוחול יבג לע קר קבדות העדומה )ג(
 

 תוריחב תעדומ יבגל הלא םיאנת לש םתלוחת תא גירחמ תוריחב תלומעת קוחל )1()1א(10 ףיעס .10

  .)םייטרפ םינבמ :הלא ונוכי ןלהל( תוריחבה הטמ לע וא ,הגלפמ ידרשמ ,םירוגמ תוריד לע תגצומה

 

 :ףיעסה ןושל ךכ
 

 תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע"

 לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ תועצמאב

 ,םידמעומ תמישר וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ
 םיכרדה קוח יפל הרוסא הניא העדומה תבצהש דבלבו

 קוחב תולבגהו םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש(

 ."תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ ,)2( הקספ יפל רזע
 

 תארוה יכ ותטלחהב עבק תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי – קקוחמה טקנ הב תגייסמה ןושלה ףרח

 הלבגהה תא קר אלא ,ליעל םייונמה )א(10 ףיעס יאנת תשולש תא ןיטולחל תלטבמ הנניא )1א(10 ףיעס

 תועדומ לע הלחה לדוגה תלבגמ יכ איה וז העיבק תועמשמ .העדומה תא תולתל ןתינ וב םוקמל תעגונה
  .םייטרפ םינבמ לע תוגצומה תועדומ לע ףא הלח – םיירוביצ םיחטשו םיכרד לע תוגצומה הלומעת

 

 הרוה ,הריתעל הבושתה בתכל 1 בישמה ףריצש תונומתה תא ןחבש רחאלו ,וז ותונשרפ דוסי לע

 תוריחבה הטמבו םירוגמ תוריד לע התלתנש העדומ לכ ריסהל הילע יכ ,תררועל תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי

 .)50X70( רומאה לדוגהמ תגרוחה
 

 
 .ינפלש ררעה ןאכמ
 

 ררעה .ג
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 םוסרפ יכ עבקש ךכב ,תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי ידי תחתמ הגגש הלפנ יכ תנעוט תררועה .11

 .הלומעת יכרד קוחל )1()א(10 ףיעסבש לדוגה תולבגהל ףופכ ,םייטרפ םינבמ לע ולתנש תוריחב תועדומ

 יכרד קוחל )1()1א(10 ףיעס תארוה יכ תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר-יבשוי ידיב קספנ תחא אל התנעטל

 תאז( העדומה לש הלדוג לע תורומאה תולבגההמ ףא )א(10 ףיעס יאנת תא ףרוג ןפואב הגירחמ ,הלומעת
  .)םיימוקמ רזע יקוחו 1966-ו"כשתה ,)טוליש( םיכרדה קוחל ףופכב

 

 אלו ,םלוכ םידמעומה לע לוחת – לבקתתש הטלחהה יכ שקבמו ,ררעה תלבקל םיכסמ 1 בישמה .12

 .תררועה לע קר
 

 ןניא הלומעת יטלשו תועדוה לדוג לע תולבגהה יכ ,איה ףא ,הרובס ,לאימרכ תייריע ,2 הבישמה .13

 אצוהש ,2012-ב"עשתה ,)טוליש( לאימרכל רזע קוחב יכ הפיסומ 2 הבישמה .םייטרפ םינבמ טוליש לע תולח

 'א חפסנכ ףרוצש ,רומאה רזעה קוחל )א(7 ףיעס ואר( יטילופ יפוא ילעב םיטלש שרופמב וגרחוה ,הדי-לע
    .)ררעל 2 הבישמה תבוגתל

 
 ףא הרובס ,םינפה דרשמב תוימוקמה תויושרב תוריחבה לע יצראה חוקיפה ףגא שאר ,3 הבישמה .14

 ,וסיסבב תחנומה תילכתה ,ולש תיתקיקחה הירוטסיהה ,קוחה ןושל ,התנעטל .לבקתהל ררעה ןיד יכ איה
 ףיעסב העובקה הגרחהה יכ הנקסמה תא םיבייחמ – רבעב תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי תקיספו

 לדוגה תלבגמ תוברל ,הלומעת יכרד קוחל )1()א(10 ףיעס יאנת לכ לע הלח ,הלומעת יכרד קוחל )1א(10

  .וב היונמה

 

 ןובילל תעכ הנפא – םידדצה תונעט ירקיע תא יתגצה ןכו םירבדה תולשלתשה תא יתרקסש רחאל .15

 .תויטנבלרה תויגוסה
 

 הערכה ןויד .ד
 

 בל םישבו הלא לכב תוטרופמה תונעטב ,ול תובוגתב ,ררעה בתכב ןויע רחאל ,ליעל יתנייצש יפכ .16
 הפ-לעב ןויד םייקל ילבמ תאזו ,לבקתהל ררעה ןיד יכ יתעד החנ – םידדצה לכ ידי-לע הנתינש המכסהל

 ירדס( )הלומעת יכרד( תוריחבה תוארוהל 27-ו 13 תוארוה חוכמ יל הנותנה תוכמסל םאתהב ,םידדצה דמעמב

 .ךומסב דימ ואבוי וז יתנקסמ ימעט .2015-ה"עשתה ,)םיררעו תושקבב ןידה
 

 הכלה דימעהל ידכ ופוגל ררבתהל יואר ררעה – האצותל םידדצה תמכסה ףא לע יכ ,רמאיי הליחת .17

 לע אלא ,רחא וא ,הז דצ לש וישעמ יפלכ תינפומה הנעטב ונניא הערכה ןועטה ןיינעה :ריהבאו ,הנוכמ לע

 ילילפה ןפב ןהו ילהנימה ןפב ןה ,אמלע ילוכ יפלכ ןה ויתוכלשהו ותלוחתש קוחה לש תמלוהה ותונשרפ

 ופי-ביבא לת תייריע 'נ רמרב 2469/12 ם"עע :וושהו ,הלומעת יכרד קוחל א17-ו 17 םיפיעס :ואר הז ןיינעל(
  .)רואנ 'מ )זאד הראותכ( אישנל הנשמה לש הניד קספל 39-41 תואקספ ,)25.6.2013(

 
 .ןפוגל םידדצה תונעט רוריבל התע אופא הנפא ,ןכ לע רשא
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 יכרד קוחל )1()א(10 ףיעס יאנת ןיב הלולכש העדומה לדוג לע הלבגהה םאה איה יינפבש הלאשה ,רומאכ .18

 תוריהב ןעמל .)1א(10 ןטק ףיעסב רומאכ ,םייטרפ םינבמ לע תויולתה תוספדומ תועדומ לע םג הלח ,הלומעת

 .ל"נה )1א(10 ףיעס לש תיתקיקחה הירוטסיהה לע ,תיצמתב ,הליחת דומעא ,םירבדה
 

 ,)18 'סמ ןוקית( )הלומעת יכרד( תוריחבה קוח תרגסמב קקוח הלומעת יכרד קוחל )1א(10 ןטק ףיעס .19

 וא הגלפמ לש הינודעומ וא הידרשמ לע תוספדומ הלומעת תועדומ לש הרדסאה ,דעומ ותוא דע .2000-א"סשתה

 לע אלא קבדות אל העדומה" :יכ עבקש ,הלומעת יכרד קוחל )4()א(10 ףיעס תרגסמב התייה ,םידמעומ תמישר לש

 תלומעת לש תועדומ תקבדהל דחוימב הדעייש וא ,תועדומ תקבדהל עבק ךרד תימוקמ תושר הדעייש תועדומ תוחול
 תא תמסרפמה םידמעומה תמישר לש וא הגלפמה לש הינודעומ וא הידרשמ לע וא ,תוריחב תארקל תוריחב

 טוליש תיילת .הלומעת יכרד קוחל )1()א(10 הקספבש לדוגה תלבגמל תופופכ ויה תועדומ םג ,ןכ יכ הנה ."העדומה

 תוריחבה קוח תעצהל רבסהה ירבדב הז ןיינעב וארו(  הז דעומ דע הרוסא התיה תויטרפ םירוגמ תוריד לע הלומעת

  .)2000-א"סשתה ,)18 'סמ ןוקית( )הלומעת יכרד(
 

 תמזויה ,תואנ תידוהי כ"הח הנייצ 19.12.2000 ךיראתמ ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו תבישיב

 ואר( "לודג טלש םישל היהי רתומ םירוגמ תוריד לע םגש" אוה ןוקיתה התרטמ יכ ,ל"נה קוחה תעצה לש הנושארה
  .)28 'מעב ,19.12.2000 םוימ תסנכה לש טפשמו קוח הקוחה תדעו לוקוטורפ
 

 תנשב המייקתהש תוימוקמה תויושרל תוריחבה תכרעמ ךלהמב תיטופיש הניחבל הנושארל האבוה היגוסה .20

 :ןמקלדכ העבק ,תע התואב תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר תבשוי ,רנרוד 'ד תטפושה 'בכ זאש ,2003
 

 םירוגמ תוריד יבג לע םיבצומה ,םיטלש יכ וניה קוחה תארוהל יוארה שוריפה"    
 ףיעסב העובקה לדוגה תלבגמל םיפופכ םניא ,תוגלפמ לשו תומישר לש תוטמו

 .))12.10.2003( יקסרוקוד 'נ זכרמה תגלפמ - יוניש 60/03 מ"רת( ")1()א(10
 

 תלומעת ןוסירב – קוחה תוילכת ןיב ןוזיא תפקשמ וז תינושל תונשרפ יכ האצמ ףא רנרוד 'ד תטפושה 'בכ 

 הלומעת לוהינ לש תורשפא דגנכ ,אסיג דחמ ירוביצה בחרמה םקרמב עגפת אל הלומעתה ובש ןפואב תוריחבה
 יכ ,ןיוצי הרעהב .םינושה םידמעומהו תומישרה ןיב ןויווש םדקלו םייקל הפיאשה דצל ,תאז לכ .יואר ףקיהב

 חטשה ללוכ אל ,דבלב הרידה חטש לע לוחי הז גירח יכ רנרוד 'ד תטפושה 'בכ הנייצ הרומאה הטלחהה ךשמהב

 העדומל רצויה רבד – תפתושמ רצח לש תינוציח רדג וא ,ףתושמ תיב לש ינוציח ריק :ןוגכ ,םיריידה ללכל ףתושמה
 תטלחה :וושהו ואר( גורחל ןיא וז הלבגממו ,רתומה יטרפה חטשב דומעל הילעש הז ןבומב ,"תיעבט לדוג תלבגמ"

 הדרב 'נ סוסק 73/03 מ"רת-ב יכ ,ןיוצי דוע .))23.02.2003( לג 'נ פרק 08/03 מ"רתב ,ןישח 'מ )זאד וראותכ( טפושה

 וניא הז גירח יכ הריהבהו רנרוד תטפושה 'בכ הפיסוה )23.10.2003( דהא 'נ ןיגזמטוא 149/03 מ"רת-בו )14.10.2003(

 .אוהש לדוג לכב הלומעת תועדומ תיילת רוסיא לח ולא םינבמ לעו ,םידרשמו ירחסמ ן"לדנ לע לח
 

 מ"רת :ואר( הירחאלש תיזכרמה תוריחבה תדעו שאר יבשוי ידי-לע הצמוא רנרוד 'ד תטפושה לש התונשרפ .21

 ןארבו'ג 'ס )זאד וראותכ( טפושה תוטלחה ;)30.10.2008( )ןילביר 'א האישנל הנשמה( ןמגרות 'נ בומירפא 82/18

  .))29.09.2013( הדוהי רוא תייריע 'נ בונימינב 11/20 מ"רתו )08.08.2013(  רדה 'נ ארזע 61/20 מ"רתב
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 תקדוצ יכ איה הנקסמה אליממו ,ותילכת תאו קוחה ןושל תא תמלוה ל"נה תונשרפה יכ רובס ינא ףא .22

 תירוזאה תוריחבה תדעו ר"וי לש ודי תחתמ הלפנ הגגש היפלש ,)התדמע תא םיצמאמה םיבישמהו( התנעטב תררועה
 םינבמב תולתנה תועדומ לע םג הלח – הלומעת יכרד קוחל )א(10 ףיעסב היונמה העדומה לדוג תלבגמ יכ עבק רשאכ

  .םייטרפ
 

 השע וצ הליטמה הטלחה דגנכ הנפומה ררעב ןניקסע יכ הדבועל סחייתהל ןוכנל ינא האור םירבדה ילושב .23

 אלו דעס ןתמל הרתעש וז איהש ףא לע תאזו – תמיוסמ הלועפ עצבל הל הרומו ,)ןאכ תררועה איהש( תרתועה לע
 1 בישמה תונעטל בישהל אמק הדבכנה האכרעב תונמדזה הל הנתינש ילבמ םג תאז לכו ,הדגנכ הריתע השגוה

 ,תררועה דגנכ אצוהש וצה תא  תלטבמ אליממ ררעה תלבקש ינפמו ,וז הנעט התלעה אל תררועהש ןוויכמ .היפלכ

 איה ,תררועה דגנכ וחטוהש הלא ןיעמ תונעטנ תולוספ תולועפ לע גישהל ךלמה ךרד יכ השגדהב ןאכ קפתסא
 םייפכ ןויקינ-יא רבדב תונעט ינפמ ןנוגתהל רתועל רשפאל יוארה ןמ םוקמ לכמו ,תיאמצע הריתע תשגה תועצמאב

 רוצ 63/20 מ"רתב ןארבו'ג 'ס )זאד וראותכ( טפושה תוטלחה :וושהו ואר( ודגנ הערכה אצתש םרט ,ויפלכ תונפומה

  .))03.10.2013( יתבוחר 'נ דוכילה 139/20 מ"רת ;)14.08.2013( ינמחנ 'נ
 

 

 תוריחבה תדעו ר"וי תטלחהל )ג(11 ףיעסל אשירהש הז ןבומב לבקתמ ררעה – ליעל רומאה לכ חכונ .24

 .תויטרפ םירוגמ תוריד לע תוריחב תועדומ תיילתל םיעגונ םירבדהש לככ ,תאזב תלטובמ – תירוזאה

 .1 בישמה יבגל ןהו ,תררועה יבגל ןה הפי וז הטלחה תולטב

 

 – וז האצותל םידדצה תמכסהל בל םישב .ליעלש 24 הקספב רומאכ ,לבקתמ ררעה – ןכ יכ הנה .25

  .תואצוהל וצ הפ השוע ינניא
 
 

 .)13.9.2018( ט"עשתה ירשתב 'ד ,םויה הנתינ
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