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התבוטל ולקועש םיפסכ הל ריבעהל ,בייחה לש ותיב םא איהש תשקבמה תשקבל רתעיהל שי םאה
?הל בח בייחהש תונוזמ תביצק בוח ןועריפ ךרוצל ,לעופל האצוהה תכשלב

יללכ עקר .א

םויב .)"הניטקה" :ןלהל( עברא תב םויכ איהש תב הדלונ גוזה ינבל .גוז ינב ויה בייחהו תשקבמה .1
ש"מהיב לש תמיוסמ הטלחה לע .הניטקה רובע תונוזמ החפשמ יניינעל ש"מהיב קספ 29.12.15

בייחה דיקפה ,רוערעה תרגסמב .יזוחמה ש"מהיבל רוערע תושר תשקב בייחה שיגה החפשמ יניינעל
ש"מהיב החד 20.8.16 םויב .₪ 6,000 לש ךסב תשקבמה תואצוהל הבור ע טפשמה תיב תפוקב
תבוט ל ולקוע ש"מהיב תפוקב ודקפוהש םיפסכהו בייחה שיגהש רוערעה תושר תשקב תא יזוחמה
ףסכה " :ןלהל( בייחה לש תונוזמ בוח בקע ,םהב הטקנ איהש פ"לצוה יכילה תרגסמב תשקבמה
.)"לקועמה

סוניכ וצ ןתינ 2.3.17 םויב .לגר טשופכ ותזרכהלו סוניכ וצ ןתמל השקב בייחה שיגה 6.2.17 םויב .2
.בייחה יסכנל

תא יתבצק 17.7.17 םויב .הניטקה תונוזמ תביצקל הפוחד השקב תשקבמה השיגה 25.4.17 םויב .3
תונוזמה תביצק תא םלשמ אל בייחה .סוניכה וצ דעוממ שדוחל ₪ 2,250 לש ךסב הניטקה תונוזמ
.העבקנש

לעופל האצוהה תמשר 'בכ .לקועמה ףסכה תא הילא ריבעהל פ"לצוהה תכשלמ השקיב תשקבמה .4
השיגה ,תאז רואל .הילא ,לקועמה ףסכה תרבעה תרשפאמה הטלחה גיצתש תשקבמהמ השקיב
.וז הטלחה אושנ השקבה תא תשקבמה

תשקבמה תונעט .ב

,ןפוד תואצויו תוינוציק ,תודחוימ תוביסנב רבודמ .הילא וריבעהלו לקועמה ףסכה תא ררחשל שי .1
1980-ם"שת ,]שדח חסונ[ לגרה תטישפ תדוקפ ל 91 ףי עסב עובקה ללכה תגרחה תוקידצמ רשא
תרבעה תבוטל ש"מהיב תעד לוקיש תלעפה תא תורשפא מו ,תשקבמה תבוטל )"הדוקפה" :ןלהל(
.הילא לקועמה ף סכה

תשקבב תואצוהל הבורעכ דקפוה אוה ןכש ,היתואצוה תבוטל שארמ חטבוהו דעויש ףסכב רבודמ .2
בייחה .הרובע קתע םוכסב רבודמו הל ומרגנ רבכש תואצוהב ןניקסע . בייחה שיגהש רוערע תושר
ולש םידיחיה םישונה רשאכ ,₪ 60,000-מ הלעמל לש ךס לע דמוע ובוחו תונוזמ הל םליש אל םלועמ
.ימואל קנבו )המידק ןידב( תשקבמה םניה

הביסה .סוניכה וצ ןתינש םרט ,הנשמ הלעמל הזמ פ"לצוהה תפוקב םיאצמנ רבכש םיפסכב רבודמ .3
הניא איהש רחאמ תאזו ,םיפסכה תואצמיה לע התעידי רסוחמ העבנ ולא םיפסכ הכשמ אל איהש
לש ובוח ,השקבה תשגה דעומל ןוכנו תונוזמ בוחל תומידק הנשי ,הרקמ לכב .פ"לצוהה יכלהב תגצוימ
וצ רחאל רצונש בוחב רבודמ . ₪ 11,250 לש ךס לע דמוע ומלוש אלו ובצקנש תונוזמ ןיגב בייחה
.המידק ןידב םניהש תונוזמבו סוניכה

יוכינ ;הדובע רכש - תונוזמ ימדל טרפ ,םיללוכ המידק ןידב תובוחה יכ עבוק הדוקפל 78 ףיעס .4
תויהל בייחה יושעש תוריכש ימדו הנידמה רצוא תבוטל םיסימ ;םיינוריע םיסימ ;הדובע רכשמ רוקמב
המידק ןידב םיפסונ תובוח לכ ןיא ,ןנד הרקמב .הזרכהה ןתמ ינפלש הפוקתל סחייתהב םהב בייח
ל"נה םישונל ןתיל אלש תוכמס ש"מהיבל קינעמ הדוקפל )4(78 'עס ,ןכ ומכ .תונוזמה בוח טעמל
ןפואב םלעתמה בייחב ןניקסעש העש דחוימב ,תאז .המידק ןידב תונוזמה בוח תא ףידעהלו ,תומידק
.בל םות רסוחב להנתמו תיטופיש הטלחה לכמ הטוב

ר"נכהו תדחוימה תלהנמה תונעט .ג
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רחאמ ,הדוקפל 91 ףיעסב עובקל םאתהב ,התנעטל . השקבל תדגנתמ תדחוימה תלהנמה .1
תא הידיל הלביק אלו סוניכה וצ ןתמ םוי ינפל לעופב הילא םיפסכה תייבג תא המילשה אל תשקבמהו

עובקה ללכהמ הייטס קידצמה הרקמב רבודמ ןיאו ר"שפה תפוקל םיכייש םיפסכה ,לקועמה ףסכה
.הדוקפל 91 ףיעסב

רזחה תבוטל דעוי אוהו תויה לקועמה ףסכה תא הילא ריבעהל שי ש תשקבמה תנעט הנוכנ םא .2
טוליח לע הרומה ש"מהיבמ הטלחה התשקבל תשקבמה הפריצ אל עודמ , רוערעב היתואצוה
רחאל דימ השקיב אלו לעופל האצוה ךילהב םיפסכה תא לקעל השרדנ איה עודמ ?התבוטל תוברעה
אל איה היפל התנעט תא לבקל ןיא ?דיקפה בייחהש הבורעה יפסכ תא הילא ריבעהל החדנ רוערעהש
.הנש הזמ פ"לצוהה תכשלב םידקפומ םיפסכהש ךכל תעדומ התיה

תא הידיל ריבעהל ןתינש ירה הניטקה י פלכ תונוזמ בוח בייחלו רחאמ יכ ,תשקבמה תנעטל רשאב .3
תשקבמה יכ עובקל ןתינ אל הז בלשב - המידק ןידב השונכ וניה הדמעמו רחאמ התע רבכ םיפסכה
ךרדה החותפ ,ובצקנש תונוזמה ימדב בייחה תדימע יא ןיגב ,ןכ ומכ .הז דמעמב הדיחיה השונה הניה
.הדוקפל 91 ףי עסב עובקהמ תוטסל ידכ ךכב ןיא ,םלואו ךילהה לוטיבל השקב שיגהל תשקבמה ינפב

בשחתהל שיש רובס אוה ,םלוא .תדחוימה תלהנמה הגיצהש יטפשמה ןועיטל ףרטצמ ר"נכה .4
ואובי תשקבמהו תדחוימה תלהנמה יכ ץילמה ר"נכה .התיבו תשקבמה לש השקה ילכלכה ןבצמב
.הניטקל םישונה תפוק ןיב ןזאתש הרשפל ועיגיו םירבדב

ףסכהמ תיצחמ יכ המיכסה תדחוימה תלהנמהו מ"ומ ולהינ םידדצה ,ר"נכה תצלמה תובקעב .5
ףסכה אולמ יכ ךכל תרתוע תשקבמה ,םרב .תשקבמה תבוטל ררחושי )₪ 3,000 לש ךס( לקועמה
תא םלשמ אל בייחהש ךכמ עבונש השקה ילכלכה הבצמ בקע דחוימב תאזו הילא רבעוי לקועמה
.ובצקנש תונוזמה

הערכהו ןויד .ג

:יכ עבוק הדוקפל 91 ףיעס .1

לכוי אל ,בייחל עיגמה בוח לוקיע תוברל ,בייח לש םיסכנ יבגל לעופל האצוה יכילהב חתפש השונ )א("
ול עדונש ינפלו סוניכה וצ ןתמ םוי ינפל התוא םילשה םא אלא ןמאנה תמועל לעופל האצוההמ תונהיל
.)2(72 ףיעסב רומאכ השעמ השע בייחה יכ וא לגר תטישפ תשקב השגוה יכ
בוח לוקיעבו ,םתריכמו םתסיפתב – םיסכנ יבגל ,איה לעופל האצוה לש התמלשה ,וז הדוקפ ןינעל )ב(
."בוחה תלבקב –

לקועמה ףסכה לש הייבגה יכילהו רחאמ ,הדוקפל 91 ףיעס יפלש ךכ לע תקלוח אל תשקבמה םג .2
תפוקל םינקומ םיפסכהו םיפסכה תלבקב תופידע תשקבמל ןיא ,סוניכה וצ ןתמ ינפל ומלשוה אל
.ר"שפה

71 'עס( לגר תטישפב העיבת ינב תובוח םניה סוניכה וצ ןתמ ינפל םנוערפ ןמזש תונוזמ יבויח .3
. הדוקפל )ד()3(78 ףיעס ב המידק ןיד לש דמעמ םהל קנעוה ףאו )הדוקפל

ונוערפ דעומש תונוזמל ד"ספ יפל תובחמ ותוא ריטפמ וניא ,ליגרב ,לגרה טשופל ןתניי םא ,רטפה םג
. הדוקפל )א( 69 ףיעסל םאתהב תאזו סוניכה וצ ןתמ ינפל

בוח םיווהמ םניא ,סוניכה וצ ןתמ רחאל לח םנוערפ ןמזו ד"ספל םאתהב םיעיגמה תונוזמ ,תאז תמועל
:יכ עבוקו העיבתה ינב תובוחה ירדגמ תומיוסמ תועיבת גייסמ הדוקפל )1(72 'עס . העיבת רב

– 71 ףיעסב רומאה ףא לע"
יפ לע םיעיגמה תונוזמ תשירדו ,החטבהמ וא הזוחמ תועבונ ןניאש םיבוצק יתלב קזנ ימדל תועיבת )1(
".לגר תטישפב העיבת תונב ןניא ,סוניכה וצ ןתמ ירחא לח םנוערפ ןמזו ןיד קספ

וצ רחאל םנוערפ ןמזש תונוזמל ד "ספ יפל השונה לע ןגהל הרטמ ךותמו , הדוקפל )1(72 'עס דצל .4
ךותמ ףסכ ימוכס השונל בו צקל ש"מהיב תא הדוקפה הכימסמ ,העיבת רב בוח םיווהמ םניאו סוניכה
,הדוקפל 128 ףיעס( .ןידה קספ יפ-לע םולשת ןידכ הניד וז הבצק .ויתוסנכה ךותמ וא לגרה טשופ יסכנ

.)225 ,)2010( תישילש הרודהמ ,לגר תטישפ סינורג 'א ןיול 'ש

םלשל וילע תלטומה הבוחה ומכ קוידב ,ךילהב בייחה תובוחמ קלח הווהמ תונוזמה תביצק םולשת .5
הדימע יאכ והומכ ,תונוזמל בוצקה םוכסה םולשתב הדימע יא .ישדוחה םולשתה תא סוניכה תפוקל
.לגר תטישפ יכילה לוטיבל הליע הווהמ םירוגיפ בוח תריבצ .ישדוחה םימולשתה וצ םולשתב

עונמל ,רתיה ןיב ןתילכת לגרה תטישפ יכילה תרגסמב בייח לע תולטומה תונושה תולבגהה .6
.))25.10.11( ןהכה ד"וע 'נ ינולפ 5137/11 א"ער( ךילהה לש ומוציעב םישדח תובוח רוציל בייחהמ
חקלנ הז לוקיש .סוניכה תפוקל בייחה אשיי וב ישדוחה םולשתה הבוג עבקנ ,וז תילכת לש הרואל
לכוי בייחהש תנמ לע ,תאז .ר"שפ יכילה תרגסמב תונוזמה תא בוצקל ש"מהיב אובב םג ןובשחב
ומוציעב םישדח תובוח תריבצ .וב םייולתה םיניטקה יכרצ תא קפסל ןמזב ובו ךילהה תובוחב דומעל
םותב אלש תולהנתה תווהל ה יושע ,םימולשתב תאשל בייחה לש ויתולוכי ונחבנש רחאל ,ךילהה לש
:)25.7.17( ר"נכ 'נ ונינסוב ריאמ 6676-08-16 )ש"ב( ר"שפב ןיוצש יפכ .ךילהה לוטיבל איבהלו בל

םולשת יא יכ רהבוי .םויה דע ובצקוהש תונוזמה ימד תא םליש אל בייחה היפל הנעט התלעה הכוזה"
".לגרה תטישפ יכילה לש םלוטיבל איבהל הלולע הז ןיינעב "ימצע ןיד" תיישעו תונוזמה ימד

:יכ ןיוצ )13.11.07( היפוס ץנלוו 'נ יסכלא ןינוקלא 7114/07 א"שבב ,ןכ ומכ

תוענמיה יכו ,בייחה לש םיניטקה וידליל תונוזמ םולשת ינפמ טלקמ םיווהמ םניא סוניכה יכילה"
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יכילהב בל םותב אלש תולהנתהכ ,המצעשכל בשחיהל הלולע ,הז רשקהב ,תונוזמ ימד תרבעהמ
".לגרה תטישפ

:יכ יתנייצ רחא ןיינעב .7

םישונב עתעתל ןתינ אלו "טלקמ ריע" אלו "קקוחמה דסח" אוה ר"שפה ךילה יכ ,תעדל בייח לכ לע"
- רדפ ריפוא ד"וע 7903-12-15 ר"שפ( ".בל םתב להנתמ אל בייחהשכ ךילהה תויוכזמ תונהילו

) 08.06.2017( בופוסוי ףסוי 'נ דחוימה להנמה

תא םלשמ אל ףא בייחה , ןכ ומכ ."תונוזמ לקש ולו םליש אל םלועמ" בייחה יכ תנעוט תשקבמה .8
ןוכנ( ₪ 11,250 לש ךס לע דמוע םלוש אלש בוצקה םוכסה ןיגב בוחהו ול בצקנש תונוזמה םוכס
.)השקבה תשגה דעומל

: יכ יתנייצ )13.9.17( ר"נכ 'נ .א.מ 2280/08 ר"שפב

תונוזמה ימוכס תא םרדסכ םימלשמ אל םיבייחה יכ ,םיטעמ אל םירקמב ונא םיאצומ ,בלה ןובאדל"
לוטיבל הליע תווהל לוכי ,תונוזמ םולשת יא ,ןכא .הקדצה אלל הדוקפה תנגהמ םינהנ םהו ובצקנש
וב בצמ רשפאל ןתינ אלו ןמז תחקל יושע לוטיבה ךילה ,ןנד הרקמב ומכ ,םיתיעל ,תאז םע דחי .ךילהה
".םתייבגל לועפל יאשר וניא אוהו תולובכ תונוזמל יאכזה ידי

בוח וניא ןכל ו העיבת רב בוח הווהמ וניא תונוזמל בוצקה םוכסה םולשת יא ןיגב בייחה רבצש בוחה .9
תפוקמ קלח הווהמ אוה , סוניכה וצ ןתמ דעומל רבוע ספתנ ,לקועמה ףסכהש רחאמ . המידק ןידב
. )הדוקפל 91 'עס( ולא םיפסכב םירחא םישונ ינפ לע תופידע לכ תשקבמל ןיא ו סוניכה
םינושה םי שונה ןיב וקלוח י , ךילהה ךלהמב הפוקב ורבציש םיפסכהו סוניכה תפוקב םייוצמה םיפסכה
.לגרה טושפ יסכנ ושמומיו בוחה תועיבתב עירכת תנמאנהש רחאל תאז ו דנדיבידה תקולח דעומב
,בייח ןמאנה" :יכ עבוק הדוקפל )א( 130 ' עס .הדוקפל 'ו ןמיס 'ג קרפב עובק דנדיבידה תקולח ןפוא
."...הרכוה םתעיבתש םישונה ןיב םקלחלו םידנדיביד לע זירכהל ,הריבס תוריהמב

לע ,דנדיווידה תקולח ינפל .תשקבמל אל ףאו םישונהמ ימל דנדיוויד לכ קלחל ןתינ אל ,םויכ .10
עבוק הדוקפל )ב(130 'עס ,ףסונב .לגר טשופכ זרכוה םרט ףא בייחה .בוחה תועיבתב עירכהל ןמאנה
ותנווכ לע העדוה ,העבקנש ךרדב ,תומושרב ןמאנה םסרפי ןושאר דנדיביד לע זירכיש ינפל" :יכ
תא עבת אלו לגרה טשופ ח"ודב ןייוצש השונ לכל הריבס העדוה שארמ ךכ לע חלשי ןכו ,ןכ תושעל
."ובוח

רשאל ןתינ אלו תשקבמל תוברל ,םישונל םיפסכ לש איהשלכ הקולחל םיאנתה ולשב םרט ,ןכל .11
ולקועש םיפסכה ,ירהש .תשקבמל םיפסכהמ תיצחמ התע רבכ ריבעהל תדחוימה תלהנמה תעצה תא
.םישונל םידנדיוויד תקולחל סחיב הדוקפה תוארוה יפ לע קר םקלחל שיו ,סוניכה תפוקמ קלח םניה
וררבתה םרט ןכש , םישונ תפדעה םושמ ךכב היהי ,תשקבמה ידיל תעכ לוקיעה יפסכ ורבעו יש לככ
.ל גר טשופ זרכוה םרט ףא בייחהו קיתב בוחה תועיבת

וצ ןתמ ינפל רצונש תונוזמה בוח ןיגב השיגהש בוחה תעיבת יכ ,תשקבמה תנעוט קדצב ,ןכא .12
.קיתב םידנדיבידה תקולח תעב קר יוטיב ידיל אובי רבדה , םלוא .המידק ןיד לש דמעמב וניה סוניכה
דעומב קר תאזו המידק ןיד רדגב אוה קרו אוה ,סוניכה וצ ןתמ ינפל רצונש רבעה תונוזמ בוח קר :קודו

ורבצנש תובוח לע אלו העיבת ינב תובוח לע םילח הדוקפב םיעובקה המידקה יניד . דנדיבידה תקולח
וניא ,רומאכש תונוזמה תביצק בוח לע המידקה יניד תא ליעפהל ןיאש ,ןא כמ .סוניכה וצ ןתמ רחאל
. העיבת רב בוח

,תישאר ?תונוזמה תביצק יפסכ תא תובגל לכותש תנמ לע תשקבמה לש התפורת ןכ םא המ .13
תישדוחה ותרוכשממ תוכנל בייחה לש וקיסעמל הרומ ינא ,ל"נה 2280/08 ר"שפב יתעיבקל המודב
ולא םיפסכ ריבעהלו ₪ 2,250 לש ךסב תונוזמה תביצק םוכס תא ושדוחב שדוח ידימ בייחה לש
תשקבמה הלוכי ,ףסונב .תשקבמל תונוזמה תא ריבעת תדחוימה תלהנמה .תדחוימה תלהנמל תורישי
לקועמה ףסכה תא תובגל לכות איה אליממ ,לבקתת השקבהש לככו ךילהה לוטיבל השקב שיגהל
.פ"לצוה יכילה תרגסמב

:רבד לש ומוכיס .14

.תוחדיהל השקבה ןיד .א

ידיל וריבעיו בייחה לש ותרוכשממ תונוזמה תביצק םוכס תא שדוח ידימ הכני בייחה לש קיסעמה .ב
.תשקבמל וריבעתש תדחוימה תלהנמה

תשקבמה לכות ,ןכ השעי אלש לככ .םוי 30 ךותב בצקנש תונוזמה בוח אולמ תא עורפל בייחה לע .ג
. ךילהה לוטיב לוקשי ש"מהיבו ךילהה לוטיבל השקב שיגהל

.םידדצה רדעהב ,2017 רבוטקוא 30 ,ח"עשת ןוושח 'י ,םויה הנתינ
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