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 :ויצר-ינימ

 אתווצב הבינג עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה לש תוריבעה תא עציב שקבמה יכ העיבקה תרתוה *
 ופתוש תא הכיז יזוחמה ש"מהיבש הדבועה חכונ ןיד תוויע תרצוי הנכ לע אתווצב הבינג תריבעו אדח
 וניינעב תמייקתמש ןאכמ .םושיאה בתכב דחי םהינשל וסחוי רשא תוריבע ןתוא עוציבמ שקבמה לש
 ש"מעויה כ"ב תמכסה חכונו ,ךכיפל .)4()א(31 ףיעסב העובקה רזוח טפשמ תכירעל הליע שקבמה לש
 יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב ,רזוח טפשמ תכירע אלל שקבמה לש ויוכיז לע הרוה ש"מהיב ,יוכיזל
  .טפשמה

 ןידב יוכיז – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 תלעפהלו ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב
 ץעויה תמכסהב ,הכוזי שקבמהש ןפואב ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב הז ש"מיבל הנותנה תוכמסה
 הבינג תריבעמו אדח אתווצב הבינג עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה תריבעמ ,הלשממל יטפשמה
 בתכ שגוה )רידנ :ןלהל( ףסונ םדאו שקבמה דגנ :עקר .וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ ,אתווצב
 אתווצב הבינג עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה לש הריבע רידנלו שקבמל וסחוי ורדגב ,ףתושמ םושיא
 .םהל סחוימב םיינשה תא םולשה ש"מיב עישרה ,תוחכוה לוהינ רחאל .אתווצב הבינג תריבעו אדח



 לארשי תנידמ 'נ הדאמח דלאכ   3689/13 חמ

2 

 

 לע ןהו ןידה תערכה לע ןה רידנ רערע ,ליבקמב .החדנ רוערעו שנועה תרמוח לע ךא רערע שקבמה
 שקבמהו רחאמ ,שקבמה תנעטל .תוריבעה עוציבמ קפסה תמחמ הכוז רידנ רבד לש ופוסבו ד"הזג
 תוצרפתה לש תוריבעה עוציבמ ופתוש תא הכיז יזוחמה ש"מהיבו ,תויאר ןתוא יפ לע ועשרוה ופתושו
 תוריבעה תא עציב שקבמה יכ העיבקה תרתוהש ירה ,םושיאה בתכב דחי םהינשל וסחוי רשא הבינגו
 ,רזוח טפשמ תכירע אלל שקבמה לש ויוכיזל המכסה הנתינ ,הבישמה תבושתב .ןיד תוויע תרצוי ןנכ לע
  .טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב

. 

 :םיאבה םימעטהמ השקבה תא לביק )רואנ 'מ אישנל הָנשמה יפמ( ןוילעה ש"מהיב

 יתב קוחל )ד(31 ףיעסב יוצמ רזוח יטפשמ ול ךרעייש ילבמ ףא שקבמה לש ויוכיזל יביטמרונה רוקמה
 תמייקה המכסה( ןודינ לש ויוכיזל הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהל ףסונ ,הז ףיעסל םאתהב .טפשמה
 תועובקה רזוח טפשמל תוליעה עבראמ תחא שקבמב המייקתנ יכ אוצמל ש"מהיב לע ,)ונניינעב רומאכ
  .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב

 םירקמ לע בושחל ןתינ ,םנמא .תיתדבוע השרפ התואל תועגונ רשא ,תונוש ןיד תוערכה יתשב ונניינע
 רבדמ ש"מהיב" תניחבב חרכהב רבדה ןיאו ,ינשה ףתושה יוכיז םע דחא ףתוש תעשרה בשייתת םהב
 תוביסנב ,תונוש תויטופיש תוערכה יתש תויושע תיניינעה הניחבה ןמ םאה ןוחבל שי ."תולוק ינשב
 תיתייאר תיתשת התוא לע ססבתהב ועשרוה םיפתוש ינש וב םוקמ .וז םע וז תחא הפיפכב רודל ,ןיינעה
 הריתס תרצוי איה רשאב ,דומעל הלוכי הניא רחאה ףתושה תעשרה ,הכוזמ דחאה ףתושהו שממ
  .הרוסא

 לש ויוכיזל השמישש וזל ההז תיתדבוע תיתשת לע שקבמה לש וניינעב הערכהה הססבתה ,ןנד הרקמב
 םולשה ש"מיב ידי לע עבקנ ויטעבש יתייארה סיסבה תא טמוש רידנ לש וניינעב יוכיזהש ןפואב ,רידנ
 דוסיה רערעתמש עובקלמ סונמ ןיא ,הלא תוביסנב .הבינגו הצירפ לש תוריבע עציב שקבמה יכ
 תרתוה יכו ,ריבס קפסל רבעמ תוצרפתהו הבינג תוריבעב שקבמה לש ותמשא תחכוהל יתדבועה
 ןאכמו .ןיד תוויעל ישממ ששח המיקמ ,הכוז ופתוש רשאכ תוריבעה תא עציב שקבמה היפל העיבקה
  .)4()א(31 ףיעסב העובקה רזוח טפשמ תכירעל הליע שקבמה לש וניינעב תמייקתמש

 ,רזוח טפשמ תכירע אלל שקבמה לש ויוכיז לע הרוה ש"מהיב ,ש"מעויה כ"ב תמכסה חכונו ,ךכיפל
  .טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב

 
 הטלחה

 
 קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב יינפב 

 תלעפהלו ,)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד''משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב
 שקבמהש ןפואב ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב הז טפשמ תיבל הנותנה תוכמסה
 עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה תריבעמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב ,הכוזי
  .וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ ,אתווצב הבינג תריבעמו אדח אתווצב הבינג
 

 םיכילהה תולשלתשה
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 ףתושה :ןלהל( רידנ םיסינ םשב םדא דגנו שקבמה דגנ שגוה 14.6.2007 םויב .1
 עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה תריבע םהמ דחא לכל סחיי רשא םושיא בתכ )רידנ וא
-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(29 ףיעס ףוריצב )ב(406 ףיעס יפל אדח אתווצב הבינג

 ףוריצב 384 ףיעס יפל אתווצב הבינג תריבעו ,)קוחה וא ןישנועה קוח :ןלהל( 1977
 םיינשה וצרפתה 22.5.2007 ךיראתב ,םושיאה בתכ תודבוע יפ לע .קוחל )ב(29 ףיעס
 הנווכב ,םיאתמ חתפמב הרידל תישארה תלדה תחיתפ תועצמאב ןויצל-ןושארב הרידל
 הבו תפסכ ,םיטישכת הרידהמ אדח אתווצב ובנג ופתושו שקבמה .עשפ וא הבינג עצבל
  .םיפסונ ךרע ירבדו ,ןמוזמ ףסכ
 

 5.10.2011 םויב עישרה )ןמחנ 'א תטפושה( ןויצל ןושארב םולשה טפשמ תיב .2
 םסרופ[ )07-2923 פ"ת( םושיאה בתכב םהל וסחויש תוריבעב רידנ תאו שקבמה תא

 הצירפה םויב ןיינבב וחכנ ןכא יכ ורשיא התרגסמב ,םתסרג תא החדש רחאל ]ובנב
 םע תמעתהל תנמ לע ןיינבל ועיגה יכ ,ונעטו םושיאה בתכ תודבועב ורפכ ךא תנעטנה
  .רידנ לש ונבל תינוכמ רכמ רשא םדא
 

 העריא הצירפה ,םולשה טפשמ תיב ינפב הגצוהש תיתדבועה תיתשתה יפל .3
 .הירהנב השפוחב ויה )בקעיו הרינ :ןלהל( הרידה ילעבש תעב ,תועובש גח ברעב
 לש הבוטה התרבח איהש ,)נ.מ – שקבמה לש ופתוש( רידנ לש ותב הפרטצה השפוחל
 אצי גחה ברעב .הרינ לש 19-ה ןב הנב ,השמ הרידב ראשנ השפוחה תעב .הרינ לש התב
 .ומא תא ןכדעל רהימו ,הלוענ הניא הרידה תלד יכ הליג ,רזח רשאכ .גח תחוראל השמ
-רבדב השמ ןיחבה אל )ךשמהב ואצמנו( ומלענש םשוב קובקבו קנרא טעמל ,תאז םע
 טעמל ,הרידב הנוש רבדב הניחבה אל םתרידל ובש רשאכ יכ הדיעה הרינ ףא .גירח המ
 יכ ,התליג ןכמ רחאל םיימוי קר .התטימ לע חנומ היה רשא בר ןמז הדנע אלש ןוילת
 :ןלהל( ןייטשטכיל המלש םשב רבח ידי לע תרומשמל הידיב הדקפוה רשא תפסכ
 דוע .איה םג המלענ תפסכה תא הפטע רשא תיקשה .הנמטוה וב ןוראהמ המלענ )המלש
 ויה רשא ,םייעובשכ ינפל הרידל הלפכשש תוחתפמ גוזב הניחבה יכ הרינ הדיעה
 ,ועוצקמב יתרטשמ רויס זכר ,המלש תא העדיי הרינ .היטבמאה רדח תפצר לע םיחנומ
 תומלצמ ןוטרסב הרינ התפצ רשאכ .הרטשמב הנולת השיגהו ,תפסכה תומלעיה רבדב
 יבאל המודה םדא ההזמ איה יכ התב הרמא ,היתונבו ,בקעי ,הלעב םע דחי החטבאה
 ןוטרסב התפצ שדוח רובעכ קר .הל ןימאהל התשקתה הרינ ךא ,)רידנ אוה( התרבח
 תפסכה התייה הבש תיקשב זחוא אוהשכ ,רידנ תא תואדווב התהיזו תינשב החטבאה
 אלש ןוויכ רידנ תא ההיז אל הליחתב יכ ,המודב דיעה בקעי .תרומשמל הל הנתינש
 וזמ הנוש התייה החטבאה ןוטרסב העיפוהש העשה .ותרידל ץרפש הז אוהש ןימאה
 יכ דיעה ,תפסכה לעב ,המלש .ןוידה ךלהמב ןקות רשא ,ירוקמה םושיאה בתכב הניוצש
 קלח ויה הילע ,הרינ לש התטימ לע ןגלב האר בקעיו הרינ לש םתיבל סנכנ רשאכ
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 אלש ןוויכ ,הרטשמל לוענמה תא רסמ אל יכ דיעה המלש .ןוילתו ולש תפסכה לוענממ
  .פ"זמה תדובעב ברעתהל הצר
  
 םיינשה ,ותסרגל .הצירפה העריא וב ןיינבב רידנ םע היה יכ הדוה שקבמה 

 ,רידנ לש ונב יפלכ תונעט ויה לבויל .לבוי םשב םדא םע חחושל תנמ לע ןיינבל ועיגה
 שקבמה ידי לע ואבוה םיננולתמה והיז ןתוא תויקשה ,שקבמה תנעטל .בכר שכר ונממ
 תחתמ ורתסוה תויקשה ,ןכל .תימצע הנגהל ילמשח רקוש ןכותבו ,לבוי םע שגפמל
 שיא ואצמ אלשמ .ןיינבל םיינשה תסינכ תא תודעתמה תומלצמב תוארנ ןניאו םידגבל
 יכ ,שקבמה ןעט דוע .םדיב תויקשה םע םתיבל רידנו שקבמה ורזח ,לבוי לש ותיבב
 ותלוכיב העגפ ,ןוידה דעומב התשענ רשא ,םושיאה בתכב הריבעה עוציב תעש ןוקית
 ,ןיינבב החטבאה תומלצמ לע יארחאה תא הדיעה אל הנידמה יכ הדבועה .ןנוגתהל
 העשה ןיבל םושיאה בתכב העיפומה העשה ןיב רעפה תא ריבסהל לוכי היה רשא
 .הילע לטומה החכוהה לטנב הדמע אל הנידמה יכ ךכל האיבמ ,החטבאה תומלצמב
 

 שקבמה תמשא תא החיכוה המישאמה יכ אצמ םולשה טפשמ תיב ,רומאכ .4
 ססיב טפשמה תיב .םהל וסחויש תוריבעב םתוא עישרהו ריבס קפס לכל רבעמ ופתושו
 ;ופתושו שקבמה תסרגב םירקשו תוריתס :םייזכרמ םינדא השולש לע העשרהה תא
 תא הפטעש ,תיקשה יוהיזו ;ןיינבה לש החטבא ןוטרסב ופתושו שקבמה לש םמוליצ
 המלש ידי לע ןהו הרידה תלעב הרינ ידי לע ןה ופתושו שקבמה ידיב ,הבנגנש תפסכה
 םולשה טפשמ תיב עבק ,הריבעה עוציב תעש ןינעל תוריהבה-יאל רשאב .תפסכה לעב
 ךכב ןיאש לככ ,םושיאה בתכב "בוריקב" וא "ךומסב" םיגשומב שומישמ סונמ ןיא יכ
 דגנכ םיינשה תונעט תא םג החד םולשה טפשמ תיב .ןנוגתהל םשאנ לש ותלוכיב עוגפל
 הריקחה תא להנל היה ןתינ" יכ ןייצש םגה ,קיתה לוהינב םייתוהמ הריקח ילדחמ
 דגנ יכ ,עבקנ .)םולשה טפשמ תיב לש וניד קספל 80 דומע( "רתוי האלמו המלש הרוצב
 תאצמנ רשא המצע םיינשה תסרג תוברל ,תובר תוכבסמ תויאר תודמוע ופתושו שקבמה
  .הנמיהמ-יתלבו תוריתס תיוור
 
 רבדב םינועיטל םולשה טפשמ תיב סחייתה 27.12.2011 םוימ וניד רזגב 
 תועשרה 8 ללוכ רשא ,דיבכמה ילילפה ורבעל דגנמו ,שקבמה לש תושקה וייח תוביסנ
 תיב סחייתה ,ןכ ומכ .שוכרו תומילא ,םימס תוריבעב תונורחאה םינשה רשעב תומדוק
 ךכלו ,"הנידמ תכמ" וכפה רשא תוצרפתה תוריבע ינפמ עיתרהל ךרוצל טפשמה
 לע רזג טפשמה תיב .יטופיש ןמזב ךסח אלו ךורא תוחכוה ךילה להינ שקבמהש
 הצרמש רחא רסאמ לכל רבטצמב הצורי רשא ,םישדוח 22 ךשמל לעופב רסאמ שקבמה
 תוריבע םינש 3 ךשמב רובעי אל שקבמהש ,םישדוח 18 ךשמל יאנת לע רסאמ ;שקבמה
 רזגנ רידנ לע .₪ 5,000 ךסב םיננולתמל יוציפו ₪ 5,000 ךסב סנק ;עשפ גוסמ שוכר
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 10 ןב יאנת לע רסאמ לעפוה ןכו ,םישדוח 28 ךשמל לעופב רסאמ ףסונבו ,המוד שנוע
  .ודגנכ דמעש םישדוח
 

 תיב לש וניד רזג לע קר בסנ רשא ,רוערע יזוחמה טפשמה תיבל שיגה שקבמה .5
 חורה" יכ שקבמה ןעט ,ורוערעב .]ובנב םסרופ[ )12-02-17279 פ"ע( םולשה טפשמ
 לש וניינעב אלוקל םילוקיש שיגדהו ,רידנ ופתוש היה תוריבעה עוציב ירוחאמ "היחה
 תיב לש וניד תערכה לע רערעמ וניא יכ טפשמה תיבב ריהצה שקבמה כ"ב .שקבמה
 שקבמה לש ורבע ןיב תקפסמ הנחבה השע אל טפשמה תיב יכ ןעט םלוא ,אמק טפשמה
 תיב החד 25.3.2012 םויב .הריבעה עוציבב הנושה םקלח ןיב וא ופתוש לש ורבע ןיבל
 לע שקבמה לש ורוערע תא )רניק 'י-ו ןתסוב 'ז ,לט 'ר םיטפושה( זכרמ יזוחמה טפשמה
 יזוחמה טפשמה תיב .וניעב םולשה טפשמ תיב לש וניד רזג תא ריתוהו ,שנועה תרמוח
 ,הרידל לעופב וצרפ ופתוש םגו שקבמה םג םוי לש ופוסבש ךכמ םלעתהל ןיא יכ ,עבק
 ךכב בשחתהו תוריבעה עוציבב םהמ דחא לכ לש וקלחל רע היה אמק טפשמה תיב יכו
 .ןידה רזגב
 

 ןה בסנ ורוערע רשאכ ,רוערע אוה ףא ,שקבמה לש ופתוש ,רידנ שיגה ,ליבקמב .6
 רידנ ןעט רוערעב .]ובנב םסרופ[ )12-02-14844 פ"ע( ןידה רזג לע ןהו ןידה תערכה לע
 ילדחמו ,העיבתה ידע לש ותנעטל תוירקש תואסרג ,הנידמה םעטמ תויארב רסוח דגנכ
 ילעבמ דחא דגנכ דשח לש ומויק לע תודמלמ תויארה ,ותנעטל .קיתב םייתוהמ הריקח
  .םהמ שיא רוקחל אלש הרחב הרטשמה םלוא ,הבנגנש תפסכה לעב לש רבח וא הרידה
 
 עוציבמ זכרמ יזוחמה טפשמה תיבב קפסה תמחמ הכוז שקבמה לש ופתוש 

 םיקידצמה םיגירח םירקמ םתואמ דחאב רבודמ יכ ,עבקנ ןידה קספב .תוריבעה
 ולא רשאכ ,תררבמה האכרעה לש םייתדבועה היאצממב רוערעה תאכרע לש תוברעתה
 ועלגתה םנמא יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב .ןבשייל השקש תוהימתו תוריתס םילעמ
 םתוחכונ ןינעל םתסרגב רתיה ןיב ,ופתושו שקבמה לש םהיתויודעב םירקשו תוריתס
 ושמיש רשאו העיבתה ידיב רשא תויארה רתי ,םלוא .םש םתויה תילכתו עוריאה םוקמב
 ידי לע תויקשה יוהיזו החטבאה תמלצמב דועיתה – ותעשרהב אמק טפשמה תיבל
 רישי ןפואב רידנ תא תורשוק ןניא רשא ,תויתביסנ תויאר אלא ןניא – םיננולתמה
 תויודעב םג ,ןכ ומכ .רידנ תא הלילפמה הדיחיו תחא הנקסמ ןהמ הלוע אלו ,תוריבעל
 ךכ .ןינעה שרושל תודרוי רשאו תויתוהמ ,תובר תוריתס ואצמנ העיבתה ידע םעטמ
 םוקימל רשאב הרינ לש תורתוסו תונוש תואסרג לע יזוחמה טפשמה תיב עיבצה ,לשמל
 וריכה רשא ,בקעיו הרינש ךכמ םילועש תוקפס לעו ,הצירפה רחאל ואצמנ תוחתפמה וב
 יזוחמה טפשמה תיב .החטבאה ינוטרסב דימ ותוא והיז אל יכ םינעוט ,בטיה רידנ תא
 טפשמה תיב .התוא ופטעש תויקשהו תפסכה ןינעב םילוע רשא הלאש ינמיס םג טריפ
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 דע הנידמה תסרגב תעגופו תמסרכמ הנגהה הדימעהש תיפולחה תורשפאה יכ ,דוע אצמ
 קפס רצונ יכ יזוחמה טפשמה תיב קיסה ,רתיה ןיב .רידנ תמשאב ריבס קפס תריצי ידכ
 שקבמהו רידנ ודעות וב( ןעטנה ךיראתב העריא םאה ,ןכ םאו ,הצירפ העריא ללכ םאה
 יוכיסה יכ יזוחמה טפשמה תיב עבק ,העיבתה תויודע לע ךמתסהב .)ןיינבל םיסנכנ

 אל הצירפה תעש םג .רתוי הובג ןעטנה הזמ רתוי רחואמ ךיראתב העריא הצירפהש
 ןיוצש הזמ הנוש רומאכ היה החטבאה ןוטרסב ןיוצש ןמזהש ןוויכ ,קפסמ הייקנ התייה
 קיודמה ןמזל תועמשמ ןיא יכ עבק םולשה טפשמ תיבש ףא .ירוקמה םושיאה בתכב
 ךכב םגפל םעט יזוחמה טפשמה תיב אצמ ,"ךומסב" ןוגכ םיחנומב שמתשהל ןתינו

 ישרפה תא ראבל לוכי היה רשא ,החטבאה ינוטרס לע יארחאה תא הדיעה אל הנידמהש
 טפשמה תיב ןייצ ,ןכ ומכ .העשרהב קפס ססבמה ףסונ רוקמב רבודמ יכ עבקו ,םינמזה
 דע ,רידנ לש ובוטל תוחנה תחנהל םיליבומ קיתב םיבורמה הריקחה ילדחמ יכ יזוחמה
 .16.5.2013 םויב רידנ הכוז ,ןכ לע רשא .קפסה תמחמ ויוכיז ידכ
 

 רזוח טפשמ תכירעל השקבה

 
 אב ןעט ,השקבב .רזוח טפשמ תכירעל השקב 23.5.2013 םויב שיגה שקבמה .7
 שקבמה יכ ירב ,תויאר ןתוא יפ לע ועשרוה רידנו שקבמהו רחאמ יכ שקבמה לש וחוכ
 ןידה תערכה לע רערעמ היה ול יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ יפ לע הכוזמ היה
 תיתשתב םימגפהו העיבתה ידע תויודעב תוריתסה ,וירבדל .ןידה רזג לע קר אלו
 רבדב העיבקל סחיב םיישק םתוא תא םילעמ רידנ לש ויוכיזל וליבוהש תיתייארה
 לע תורוהל הז טפשמ תיב שקבתה ,השקב התואב .עוריאב שקבמה לש ותוברועמ
 רסאמה ישדוח 22 ךותמ רסאמ ישדוח 8-כ רבכ הציר רשא ,שקבמה לש םיאנתב ורורחש
 שקבמה לש ורורחשל התמכסה תא הבישמה הרסמ 13.6.2013 םויב .וילע ותשוהש
  .)13.6.2013 םוימ יתטלחה( הטלחה לש ףקות ןתינ םידדצה ידי לע םכסומל .םיאנתב
 

 הבישמה תבושת

 
 אלל שקבמה לש ויוכיזל המכסה הנתינ 21.8.2013 םוימ הבישמה תבושתב .8
 ,הבישמה תדמעל .טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב ,רזוח טפשמ תכירע
 ותמשא רבדב העיבקה תרתוהב ןיד תוויעל ששח םייק וז השרפ לש תוגירחה תוביסנב
 וניד תערכה לע רידנ לש ורוערע לבקתהו רחאמ יכ הקמינ הבישמה .הנכ לע שקבמה לש
 ותוכזל שי יכ עבקנש רחאלו ,שקבמה ףא עשרוה התרגסמב ,םולשה טפשמ תיב לש
 רוערע שיגה אלש ףא ,שקבמה לש וניד תא םג עירכהל ידכ וז הדבועב שי ,קפסה תמחמ
 לש ותערכה סיסבב תדמועה תיתייארה תיתשתהו רחאמ .הרומאה ןידה תערכה לע
 קפס תודוא יזוחמה טפשמה תיב תעיבק ,רידנ עשרוה הסיסב לעש וזל ההז שקבמה



 לארשי תנידמ 'נ הדאמח דלאכ   3689/13 חמ

7 

 

 תוצרפתה תוריבע אתווצב ועציב םיינשה היפלו הנידמה הגיצהש הזתל עגונב ריבס
 .דומעל דוע הלוכי הניא וזו ,שקבמה לש ותעשרה לע הכילשמ הבינגו
 
 ,עשרוה ןהב תוריבעהמ שקבמה לש ויוכיזל הבישמה המיכסה ,הלא תוביסנב 

  .וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ
 
 ןויד

 
 יוצמ רזוח יטפשמ ול ךרעייש ילבמ ףא שקבמה לש ויוכיזל יביטמרונה רוקמה .9
  :ונושל וזש ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב
 

 הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ )ד(31"
 עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש רחא טפוש וא אישנל
 ץעויה תמכסהב ,יאשר ,רומאכ בכרה וא אישנה ךכל
 חכונ םא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה
 ףיעסב רומאכ רזוח טפשמל תוליעה תחא המייקתנ יכ
 לש ומויקב תלעות ןיא ןינעה תוביסנ רואל ךא ,)א( ןטק
 ."רזוח טפשמ

 
 לש ויוכיז לע תורוהל הלשממל יטפשמה ץעויה םיכסמ ,רומאכ ,ונניינעב 

 תכירעל הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהל ףסונ יכ הלוע ףיעסה חסונמ .שקבמה
 טפשמל תוליעה עבראמ תחא שקבמב המייקתנ יכ אוצמל טפשמה תיב לע ,רזוח טפשמ
 הלועכ ,ונניינעל תיטנוולרה הליעה .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תועובקה רזוח
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב ונבומכ ןיד תוויע איה ,רזוח טפשמ םויקל השקבהמ
 .טפשמה
 

 ויהי וב בצמ עונמל הדיקפתש ,לס תליע הנה )4()א(31 ףיעסב היונמה הליעה .10
 ,ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב רזוח טפשמל השקבל רתעיהל תולובכ טפשמה תיב ידי
 תורחאה תוליעה רדגב םילפונ םניא רשאו ,ןיד תוויע םרגנ יכ שממ לש ששח ונשי םהב
 ח"מ ;)11.6.2009( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןמדלו 1609/09 ח"מ ואר( רזוח טפשמל

 יכ אוה ללכה .))1999( 560-562 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוכ 7929/96
 םירומח םימגפ ולפנ" הערכהבש םוקמ קר לבקתת וז הליע לע תכמסנה השקב
 אווש תעשרהל ואיבי ולא םימגפש ששח שי יכ דע ,ןינעה שרושל םידרויה ,םייתוהמו

 הניד קספל 15 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2165/11 ח"מ( "שקבמה לש
 תרתוהש שקבמה חוכ אב ןעט ,ןנד הרקמב .))24.8.2011( לברא 'ע תטפושה לש
 ופתוש לש ויוכיז חכונ ןיד תוויע תרצוי הנכ לע הריבעה תא עציב שקבמה יכ העיבקה
   .םושיאה בתכב דחי םהינשל וסחוי רשא הבינגו תוצרפתה תוריבע עוציבמ
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 ,םנמא .תיתדבוע השרפ התואל תועגונ רשא ,תונוש ןיד תוערכה יתשב ונניינע 
 ןיאו ,ינשה ףתושה יוכיז םע דחא ףתוש תעשרה בשייתת םהב םירקמ לע בושחל ןתינ
 573/72 פ"ע ,לשמל ,ואר( "תולוק ינשב רבדמ טפשמה תיב" תניחבב חרכהב רבדה
 ,לארשי תנידמ 'נ םלאס 474/75 פ"ע ;)1974( 57 )2(חכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הרובח
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ בילטוג 3941/99 פ"ע ;)1976( 123 ,113 )3(ל ד"פ

 תויטופיש תוערכה יתש תויושע תיניינעה הניחבה ןמ םאה ןוחבל שי .))3.10.1999(
 ועשרוה םיפתוש ינש וב םוקמ .וז םע וז תחא הפיפכב רודל ,ןינעה תוביסנב ,תונוש
 רחאה ףתושה תעשרה ,הכוזמ דחאה ףתושהו שממ תיתייאר תיתשת התוא לע ססבתהב
 'נ ה'גאווח 4392/91 פ"ע :ואר( הרוסא הריתס תרצוי איה רשאב ,דומעל הלוכי הניא
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ירוגז 4791/02 פ"נד ;)1995( 55 )2(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ

 'נ ביברא 465/70 פ"ע )21.4.2004( ןילביר 'א טפושה לש וניד קספל 37 הקספ ]ובנב
  .))1971( 557 )1(הכ ד"פ ,לארשי תנידמ
 

 ההז תיתדבוע תיתשת לע שקבמה לש וניינעב הערכהה הססבתה ,ןנד הרקמב .11
 סיסבה תא טמוש רידנ לש וניינעב יוכיזהש ןפואב ,רידנ לש ויוכיזל השמישש וזל
 הצירפ לש תוריבע עציב שקבמה יכ םולשה טפשמ תיב ידי לע עבקנ ויטעבש יתייארה
  .הבינגו
 
 .תפתושמ ןיד תערכה הנתינו ,ףתושמ םושיא בתכ שגוה ופתושו שקבמה דגנ 

 הנעשנ עשרוה ןהב תוריבעה תודוסי שקבמב םימייקתמ יכ םולשה טפשמ תיב תערכה
 יוהיזו ,ןיינבה לש החטבא ןוטרסב ופתושו שקבמה לש םהימוליצ לע ,רתיה ןיב ,רומאכ
 תואסרגב תוריתס ופסוותה ךכל .םיינשה ידיב הבנגנש תפסכה תא הפטעש תיקשה
 .הנמיהמ-יתלב תאצמנ רשא םתודעו ,םיעוריאה תולשלתשהל ופתושו שקבמה וקפיסש
 .ופתוש תעשרהל ןהו שקבמה תעשרהל ןה השמיש תיתדבוע תיתשת התוא ,ןכ יכ הנה
 תובר תוריתסו םיישק םימייק יכ יזוחמה טפשמה תיב עבק רידנ לש ורוערעב ,ףסונב
 וללה תונמיהמה תועיבק .םתונימא תא קפסב םידימעמה ,העיבתה ידע לש םהיתואסרגב
 םולשה טפשמ תיב ןעשנ הילע תיתייארה תיתשתה לע ףא ,םירבדה עבטמ ,תוכילשמ
 םידעל םולשה טפשמ תיב סחייש תונמיהמב תועגופ ןה רשאב ,שקבמה תא ותעשרהב
 תוכילשמ הריקחה ךילהב םייתוהמה םימגפה תודוא יזוחמה טפשמה תיב תועיבק .ולא
 ןינעב ותערכהב םולשה טפשמ תיב ךמתסה םהילע םיאצממה לע רישי ןפואב ןה ףא
 .שקבמה
 

 רוציל הלולע הנכ לע שקבמה לש ותמשא תרתוהש חכוויהל ידכ רומאב יד .12
 דוסיה רערעתמש עובקלמ סונמ ןיא יכ המוד ,הלא תוביסנב .שקבמה יפלכ ןיד תוויע
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 ,ריבס קפסל רבעמ תוצרפתהו הבינג תוריבעב שקבמה לש ותמשא תחכוהל יתדבועה
 ששח המיקמ ,הכוז ופתוש רשאכ תוריבעה תא עציב שקבמה היפל העיבקה תרתוה יכו

 .ןיד תוויעל ישממ
 
 רזוח טפשמ תכירעל הליע שקבמה לש וניינעב תמייקתמ יכ יתאצמ ,ןכ לע רשא 

 ויוכיזל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וחוכ-אב תמכסה חכונ . )4()א(31 ףיעסב העובקה
 ויוכיז לע הרומ ינא ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,שקבמה לש
 אתווצב הבינג עצבל הנווכב םירוגמל תוצרפתה תוריבעמ קפסה תמחמ שקבמה לש
 יפל אתווצב הבינג תריבעו ,ןישנועה קוחל )ב(29 ףיעס ףוריצב )ב(406 ףיעס יפל אדח
 .קוחל )ב(29 ףיעס ףוריצב 384 ףיעס

 

   .)29.10.2013( ד"עשתה ןושחב ה"כ ,םויה הנתינ 
5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1 3 
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