
 לארשי תנידמ 
 

www.rbc.gov.il ) 11/1-927139/3-24/02/2016-ןשוש ריאמ-רהמ( 
_________________________________________________________________________________________ 
 'ה-'א םימיב :להק תלבק 1700-501-531 :רובידב ילוק הנעמ 28ג"לי

 08.30-13.30 תועשב 04-8668122 :סקפ 31052הפיח, ד"ת
 

 

 הפיח ירוזאה ינברה ןידה תיב

 ה"ב
  :םיניידה דובכ ינפב
   ד"בא - יקסנישוא קחצי ברה
 ןייד - ןמזורג דוד ברה
 ןייד - ביברז בד םהרבא ברה

 927139/3 :רפסמ קית

 ךיראת
 :הטלחה תנזה
 

 ו"עשתה א רדאב ו"ט
)24/02/2016( 

  :ת/עבות

  :ז.ת

  :ת/עבתנ

  :ז.ת

 הכירכ - שוכר תקולח :ןודנה
 

 

 ןיד קספ

  .תישוכר העיבת ונינפב
 

 – םירוגמה תרידל רשאב רמאנ ךכו ,ךילהה ךשמה עבקנ 11.1.15 םוימ ןידה תיב תטלחהב
 

 הקולחל תעבתנה תשירדל רשאבו ,קוח יפ לע םידדצה תריד תקולחל רשאב םימוכיס ושיגי םידדצה .א
  .ןוממ יסחי קוחל 2 ,8 ףיעס יפל תינויווש אל

  .םילבוקמה ןפוגבו תואב ,רתויה לכל םידומע 4 לש ףקיהב ,םוי 21 ךותב ליבקמב ושגוי םימוכיסה

 
  .םידדצה ינש ימוכיס ולבקתה ןכאו
 

 םימוכיס
 
  :תינויווש אל הקולחו םידדצה תריד תקולחל םיעגונה עבותה ימוכיס תיצמת ולאו
 
  .2 ,8 ףיעס קוספל םוקמ ןיאו ,שרגתהל הביוח ,הדגב השאה •
   .73 תנשב עבותה לש ותבסו ויבא י"ע השכרנ עקרקה •
  .עבותה יבאל עקרקה תיצחמ תא הריבעה אתבסה •
 .דיחי ןבכ ,עקרקה לכ תא עבותל שירוהו ,באה רטפנ 82 תנשב •
 אוהש ,'זטוק עבותל תונבל ובייחתה תרומת עקרקהמ 3/4 הלבקש היצניבמוק תקסע המתחנ 88 תנשב •

  .תקולחמה אושנ םירוגמה תיב
 חבש סמ םולשת ללוכ ,ןסחמ םג עבותל םיקהל הרבחה הבייחתהש ,ףסונ םכסה םתחנ 6.1988 שדוחב •

  .רלוד 3500 ךסב םיפסונ םייוניש עצבלו
  .ונובשח לע ןלבקה ביכרה ,םיסירתה תא ,הנבנ 'גטוקה •
  .הז םכסה תרגסמב הרבחהמ לביקש םיפסכה ךותמ הנקש חבטמ קר ףיסוה עבותה •
 תעבתנה יחאמ לביקש םיפסכמ תאז םג ,תיבב תוגרדמה לשו תחלקמה לש יקלח ץופיש עצוב 98 ,97 תנשב •

  .ויבאמ עבותה שריש תורידהמ תחא תריכמ תרגסמה
  .תלבוקמו תפטוש הקוזחתל רבעמ ,הרידב תופסונ תועקשה ועצוב אל ,ךכל רבעמ •
  .סכנה תא תוחיבשמה תויביסמ תועקשהב רבודמ אלש ירה )שחכומש המ( תופסונ תועקשה ועצוב םא ףא •
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  .סכנה תא וחיבשה אל תועקשההש ךכ .שממ הברוח אוה 'זטוקה םויכ •
  .ןיאושינה ייחל םיינוציח םיפסכ האיבה אלו ,הינבה תפוקתב אל םג ,תעבתנה הדבע אל ןיאושינה זאמ •
   .דבלב המש לע ןובשח החתפ ,08 תנשב דובעל הליחתהשכ •
  .דבלב ולש םה ,שריש םיסכנה לכ יכ םינשה ךשמב תעבתנל עידוה עבותה •
  .ןיאושינב ףא םינזואמ אל השורי יסכנ ,5 ףיעסו ןוממ יסחי קוחל 4 ףיעס רואל •
  .הקיספב רומאכ ,םילעבכ םושר אלש ימ לע החכוהה לטנ •
 החכוהל לטנהו ,םירטמרפ רפסמ ךכל שיו ,ףותיש תחכוה םשל ףסונ המ רבד חיכוהל שי ,הקיספה פ"ע •

 .תעבתנה לע איה ךכל
  .םיווש םיקלחב חרכהב אל אוה ,ףותיש חכומ םא ףא ,הקיספה פ"ע  •
  .תאז תוקידצמה תודחוימ תוביסנ שי םא קר שמתשהל שי )2( 8 ףיעסב •
 .ףותיש תנווכל התדמעב ךומתל ךמסמ לכ הגיצה אל תעבתנה •
 םיסכנה תעבראמ תיצחמ םע תאצוי תעבתנה .תפתושמ הינב תפסות וא יביסמ ץופיש עצוב אל ןנד ןודינב •

 .תונגומה תורידה יתשמ 1/4 דועו םיפתושמה
  .השוריב עבותה לש סכנה תא ןזאל ןיא יכ עובקל שי •
 לידבהל ,התייחמל תסנרפתמו תדבועו םיסכנ יקלח המכ םע תאצוי תעבתנה רשאכ )2( 8 פ"ע קוספל ןיא •

  .ויסכנמ קר ןוזינהש עבותהמ
 
 
  :תינויווש אל הקולחו םידדצה תריד תקולחל םיעגונה תעבתנה ימוכיס תיצמת ולאו
 
 הז אוה לעבה אקווד .יאופר ןועיטב ףרגילופ תקידבל בריסש אוה לעבה .הדיגבל הנעט השיחכמ השאה •

 .הרז השא תיבב רגש הדוהש
   .הדיגב תנעט לשב אלו ,ןוילעה טפשמה תיב תטלחהב רומאכ ,תידדה המכסה סיסב לע ושרגתה םידדצה •
 .םיפתושמ םידלי 3 םהלו הנש 30 םיאושנ ויה םידדצה •
  .הנודנה תבותכב הרידב ורג םה הנש 20 ,םכותמ •
 שי יכ לעבה םע רורב םוכיסו החטבהו הנבה ךותמ םידליבו תיבה קשמב לופיטל המצע השידקה השאה •

 .םתוא ושמשש םיירחסמהו םייטרפה םיסכנה לכב תויוכזהמ תיצחמ הל
 .ותקיספב םירוגמה תיב תקולח לש הכלהה תא לעבל תימע קחצי טפושה ריבסה ןוילעה טפשמה תיבב ףא •
 אוה ,ךרוצ היהי םאש ידכ םידליה ש"ע תיבה תא םושרל בשח יכ לעבה ןעט טפשמה תיב לוקוטורפב •

  .השאל ףא ךייש תיבהש הדוהש ךכ ,הנקז תעל ושא תא וא ותוא שמשי
 ןיב קלוחת ותרומתו רכמיי תיבה ,ךרוצה תעב יכ םיכסה אוה יכ ןוילעה טפשמה תיבב לעבה ריהצה ןכ •

  .םידדצה
 .ןישוריגה רחאל דחי ףתושמה שוכרה תא להנל ולכוי םה יכ לעבה םש ריהצה ןכ •
 .םירוגמה תרידמ תיצחמ עובתל תוכז שי השאל יכ רמאנ ותטלחהב ןכו טפשמה תיב לוקוטורפב •
  .תיצחמה לבקל תוכז השאלש ןיבה יכ הארנ טפשמה תיבב לעבה כ"ב תנעטמ ףא •
 .11.1.16 םוימ ןידה תיב תטלחהב הטרופ השאה תדמע .תיבב ושענש םיצופישל סחייתהל שי ןכ •
  .תיבב ועיקשה ןכא םה ,תנעוט השאהש המ יכ םש הדוה לעבה ףא •
 .םויכ העקשהה שומימ אלו ףותישה תנווכ וז עבוקש המ •
    .תיבב השאה תויוכז תחטבהל ומשרנש לוקיעו העינמ וצל דגנתה אל לעבה ףא •
 

 וז היגוסב הכ דע םידדצה תונעט רואית
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 – הערכהל הרתונש םירוגמה תריד תייגוסל רשאב 7.7.15 םוימ ןידה תיב תטלחהב רומאה ריכזנ תישאר
 

 תעבתנהו ,םיפסכה תא ןזאל שי .עבוקה דעומל תנקותמ ראוטקא ד"וח שי :עבותה כ"ב ןכדעמ ,םויכ
 ןוחבל שי .תאז קודבי ראוטקאה ,עבוקה םויה רחאלש תואצוה שי .ח''ש 300,000 כ ריבעהל הרומא
 2 דוע ןכ ,______ ,םירוגמ תיב םש שי .םהב קלח תעבתנל שי ןיאושינה ינפלמ השורי יסכנ םאה
 הריד לכמ עברו עבותה שרי ךכמ תיצחמש תונגומ תוריד ןכ .._______ו _______ ,םייקסע םיסכנ
 ____ בוחרב תונחו ,סוניכב םהמ 4 ,םיפתושמ םהש תקולחמ ןיאש םיסכנ םג שי .2012 תנשב שכר

  .םיפתושמה םייחה ךלהמב ושכרנ םה .תפתושמ איהש
 

 קשמל ובינה םהו םיסכנה תא להינ לעבהש ,ןיאושינ תונש 31 רחאל הפ רבודמ :תעבתנה כ"ב ביגמ
 ראוטקאל .םיתבב םיצופיש וכרענ ןכ .ןיאושינה תפוקתב תועקשה ושענ .תוסנכה ףתושמה תיבה
 תוריכשה תא קודבלו םיסכנה לכ יווש תא ךירעהל ראוטקאה תא ךימסהל שי .לעבהמ םינותנ םירסח
   .םהמ
 

    .דליל הדיחי ונינב ,למשח ,תרנצ ,תופצרמ ונפלחה הנבנש תיבב :תנעוט השאה
 
..... 

 
  :רושיגה שגפמב ונודיו םהב עירכהל שיש םיפסכהו םיסכנה ולא ,ןכבו

 לע החכוהה תבוח תוטשפב .ןיאושינה םרט דוע השוריב לביקש לעבה לש םימושרה םיסכנה .א
 .)1398/11 מ"עב( עודיה ץ"גב רואל ולא םיסכנב תוכז הל שיש תעבתנה

 תקסעב התנבנש הריד ,ןיאושינה םרט לעבה שריש חטש יבג לע היוצמש ,םידדצה ורג הב הרידה .ב
  .וז הרידמ תיצחמל תיאכז איה ןכלו היינבב קלח ולטנ םידדצה השאה תנעטלו ״היצניבמוק״

...... 

  .10.1.16 םויל ןויד עבקנו ,םייקתהש רושיגב המכסה הגשוה אל השעמל
 

  - םידדצה תרידל רשאב םש םידדצה תונעטמ טוטיצ ןלהל
 

 םירוגמה תריד
 

 ןוגכ ,םהלש םימולשת הברה הללכ אל היצניבמוקה :תעבתנה כ"ב ביגמ םירוגמה תרידל רשאב
 ונתנש םיפסכ םג .ףלחוה חבטמ .ףלחוה ףוצירה .ןיאושינה ךלהמב רויד תודיחי לש הינב ,תונולח
  .םידספהה תא ותא התסכ השאהו ,הדיספהש הרבחב ועקשוה
 

 .ןסחמ תינבל ףסכ ןכ ,ןלבקה יפסכמ חבטמ ושע םה .גוזה ינבל הרומג הרסמנ הרידה :עבותה כ"ב ביגמ
  .הנש 20 הרידב ורג םה .ןוימטל הדרי איה ,העקשה התיה םא ףא .תופסונ תועקשה ועצוב אל
 

 ,אתוקפנ לכ ךכב ןיא ,ןוימטל הדרי העקשהה התע םא ףא יכ ריעהל םוקמ התע רבכ אצומ ןידה תיב
  .ומצע ץופישה תעב ףותיש תנווכ התיהו םידדצה ןיב הרידב ףותיש עצוב ןכא יכ רבתסיש לככ
 

 תואנוטיס הנק לעבה :הרידב םידדצה ידי לע ושענש םיצופישה תא תראתמ השאה ,ןידה תיב תלאשל
 םיצופיש תיבב ונכרע םינשה ךשמב .םינש ךשמב ךכ לע תובוח ונמליש ,היצניבמוקה יפסכמ ןוזמ
 ,וננובשח לע תיבה תא ונרגס .הינח תויהל רומא הז יכ ,חותפ היה תיבה ,תיבה תא ונלבקשכ ,םייביסמ
 ,לייח היה לודגה ןבהשכ ,רדחב תרנצו עבצ ,םיקחשמ רדח ונרגס ןכ .ל"וחל םדוק חרב רבכ ןלבקה
 .ףסכ היה אל חבטמלו ,היצלטסניאו תוקימרק ונפלחה .תרנצהו תוגרדמה תא ונרבש ,סבג ריקב ונרגס
 .וננובשח לע חבטמ ונישע הליחתב
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 ףסכ דוע ראשנ .קסעה תינקל ךלה ףסכה לכ אל .ונעקשה ןכא ונא ,תנעוט השאהש המ :ראתמ עבותה
  .ח''ש יצחו ןויליממ תוחפ םויה הווש הרידה .לשכנ קסעה .חבטמ ונישע .הנב ןלבקה תונולחה תא .דצב
 

  .םירוגמה תריד לע יאמש תונמל שי :תעבתנה כ"ב ןעוט
 

 .ל"נה הטלחהה ךותמ טוטיצ ןאכ דע
 

 הערכהו ןויד
 

 – )ליעל טטוצמו ראותמכ( ךכ ונעטש ,ןוידב םידדצה תונעטל רקיעב סחייתמ ןידה תיב ,יתדבועה ןפב
 

 תואנוטיס הנק לעבה :הרידב םידדצה ידי לע ושענש םיצופישה תא תראתמ השאה ,ןידה תיב תלאשל
 םיצופיש תיבב ונכרע םינשה ךשמב .םינש ךשמב ךכ לע תובוח ונמליש ,היצניבמוקה יפסכמ ןוזמ
 ,וננובשח לע תיבה תא ונרגס .הינח תויהל רומא הז יכ ,חותפ היה תיבה ,תיבה תא ונלבקשכ ,םייביסמ
 ,לייח היה לודגה ןבהשכ ,רדחב תרנצו עבצ ,םיקחשמ רדח ונרגס ןכ .ל"וחל םדוק חרב רבכ ןלבקה
 .ףסכ היה אל חבטמלו ,היצלטסניאו תוקימרק ונפלחה .תרנצהו תוגרדמה תא ונרבש ,סבג ריקב ונרגס
 .וננובשח לע חבטמ ונישע הליחתב
 

 ףסכ דוע ראשנ .קסעה תינקל ךלה ףסכה לכ אל .ונעקשה ןכא ונא ,תנעוט השאהש המ :ראתמ עבותה
  .ח''ש יצחו ןויליממ תוחפ םויה הווש הרידה .לשכנ קסעה .חבטמ ונישע .הנב ןלבקה תונולחה תא .דצב

 
 חטש ןובשח לע היצניבמוק תקסעב הנבנ תיבה יכ )הב הדוה עבותה ףאש( תיתדבועה הנומתה הלוע רומאהמ
 ללוכ ,םיקחשמ רדח ורגס םידדצה ,ףתושמב םידדצה ןכמ רחאל וררוגתה וב הז תיבב םלוא ,לעבל ךייש היהש
 םידדצה ןכ .תרנצהו תוגרדמה תא ורבשו ,סבג ריקב םוקמ ורגס ,לייח היה לודגה ןבהשכ .רדחב תרנצו עבצ
 .םנובשח לע חבטמ ונב ןכ ,היצלטסניאו תוקימרק ופילחה
 

 )הנש 20( תוברה םינשל ףרטצהב תאז ,ףותיש תנווכ רומאב שי יכ הארנ ,ןלהל אבותש לבוקמה הקיספה רואל
  .העיבתה אושנ הז תיבב םידדצה ורג םהב
 
  :זאד לעבה ןעט ,3.7.13 םימ ןוילעה טפשמה תיב לוקוטורפב – יתדבועה ןפב דועו
 

 תיבה הלילחש יתרמאו םידליה םש לע תיבה תא םושרל יתעצה ,תיבה לש היעב שיש יתנבהו רחאמ"
 ."ותוא רוכמל לכונ ,םילוח תיב ךרטצנ םא ,הנקז תעל הל וא יל שמשל ךירצ

 
 תעבו תעה אובב רומאה ,ףתושמ ילאיצנטופ סכנכ תיבה תא האר אוה יכ םידמל ונאצמנ ל"נה לעבה תרהצהמ
  .ףותיש תנווככ תיארנ וז הרהצה .םידדצה ינש תא הוושב שמשל ךרוצה
 
 וקלחי יכ ,ותנעטל ,השאה תעצהו םירוגמה תייגוסל ןורתפל רשאב טפושה תלאשל הבושתכזאד לעבה ןעט דועו

  :אוהה לוקוטורפב רומאכ ,התא רוגל הלש רבחה תא איבת השאהו תרחא הסינכ ושעי ,תיבה תא
 

 ןובשח לע היחי הלש רבחש ןכומ אל ינא לבא ,םירוגמה לש היעבה תא יתעצה .רושיגל תכלל ןכומ ינא"
  ."הנש םישולש לש ונלמע ירפ

 
  .יתדבועה ןפב תוחפל ,ףותיש תנווכ לע דמלל ידכ הב שי ,"ונלמע ירפ" ןושלה ףאש ךכ

 
 ,)1398/11 מ"עב( עודיה ץ"גב ןידה קספב רקיעבו ,הקיספב םירומאה םינוירטירקה םיעודי ,יטפשמה ןפל רשאב
 הרידב דחא דצל תוכז ןתמ םשל םתטישל םיינורקעה םינוירטירקה תא ןוילעה טפשמה תיב יטפוש ונייצ םש
  :תויטנוולרה תודוקנה תשגדה תפסותב םירבדה ירקיע ריכזנו ,ינשה דצה ש"ע המושרה
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 :רגיצנד 'י טפושה ירבדמ
 
 

 ,ןוממ יסחי קוח לח םידדצה יאושינ לע יכ עבק החפשמ יניינעל טפשמה תיב .4

 תולעבב היהש סכנ יכ )1()א(5 ףיעסב עבוק רשא ,)קוחה וא ןוממ יסחי קוח :ןלהל( 1973-ג"לשתה

 ןוזיא רדסהב ללכיי אל ןכלו םיפתושמה םיסכנה תסאמב ללכנ וניא ןיאושינה ברע גוזה ינבמ דחא

 'נ יבוקעי 1915/91 א"ע[ ןוילעה טפשמה תיב תקיספ סיסב לע ,עבקנ תאז םע דחי .םיבאשמה

 ד"פ ,ימור ובא 'נ ימור ובא 8672/00 א"ער ;)יבוקעי ןיינע :ןלהל( )1995( 529 )3(טמ ד"פ ,יבוקעי

 )2005( 614 ,596 )5(טנ ד"פ ,ןושש 'נ ןושש 7687/04 א"ע ;)ימור ובא ןיינע :ןלהל( )2002( 175 )6(ונ

 ןידה חוכמ תאזו "ינוציח סכנ"ב םג תיפיצפס ףותיש תנווכ חיכוהל ןתינ יכ ,])ןושש ןיינע :ןלהל(

 ןעוטה לע לטומ החכוהה לטנ רשאכ – ב"ויכו תונמאנה יניד ,ןיינקה יניד ,םיזוחה יניד – יללכה

 .... .ויתוביסנ יפ לע ןחבנ הרקמ לכ רשאכו "ינוציחה סכנ"ב ףותישה תנווכל

 

 םיצופיש רבדב התנעט תא החיכוה אל תשקבמה יכ עבק החפשמ יניינעל טפשמה תיב .5

 עבצ תודובע ,ריק תריבש( םצמוצמ ףקיהב תודובעב רבודמש הלוע התודעמ יכו הרידב םיבחרנ

 ונווכתה םידדצה היפל התנעט תא החיכוה תשקבמה יכ עבקנ ,תאז םע דחי .)תומצמוצמ למשחו

 הריד תשיכר ךרוצל תונוכסחה ףוריצב לבקתתש הרומתב שמתשהלו םירוגמה תריד תא רוכמל

 .'וכו תפתושמ

 

 לש התודעב ןומא ןתונ אוה יכ החפשמ יניינעל טפשמה תיב עבק ,ליעל רומאה חכונ .6

 תלאשמ לע הססבתה אל תשקבמה לש וז הנומא יכו ףתושמ סכנ הרידב התאר היפל תשקבמה

  .הרידה תרומת יפסכב תפתושמ הריד תשיכר ןיינעל םידדצה תונבה לע אלא דבלב הביל

 

 טפשמה תיבל רערעו החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותעיבק םע םילשה אל בישמה .7

 ,ןנד הרקמל םירקמה ינש ןיב ינושה תא שיגדה יזוחמה טפשמה תיב ,תאז םע ... יזוחמה

 חכוה ינשה הרקמבו הרידב םירכינ םייוניש וכרע גוזה ינבש חכוה דחאה הרקמב רשאכ

  .הרידה ץופיש ןומימב הפתתשה השיאהש

 

 ויפסכמ בישמה ידי לע השכרנ הרידהש תקולחמ ןיא יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב .8

 ךשמב הרידב יהשלכ העקשה החכוה אל יכו םהילא רשק אללו ןיאושינה ינפל )אתנכשמ אלל(

 .בישמה לע אלו תשקבמה לע לטומ וז הדוקנב החכוהה לטנ יכ שגדוה ...ןיאושינה תפוקת

 ךרדב ןיב ,הרידב תויוכז המצעל התנקש חיכוהל לטנב הדמע אל תשקבמה יכ עבקנ ךכיפל

 טפשמה תיב.הרידב ףותישל םידדצה לש תיפיצפס הנווכ לש ךרדב ןיבו תינוה העקשה לש

 םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב אריפש טפושה לש ותעיבק םע םיכסמ וניא יכ שיגדה

 גוזה ינב הב הריד ןיאושינל ומיע איבמש גוז ןב היפל – ]ובנב םסרופ[818/05 )ם-י( מ"עב

 ףתושמ שוכר היהת הרידהש גצמ רצוי ,תרחא הריד ןיא ינשה גוזה ןבלש העש ,םיררוגתמ
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 החכוהה לטנ ךופיהל לעופב האיבמו קוחל )1()א(5 ףיעס תארוהל תדגונמ וז העיבק יכ עבקו –

  .הקיספלו קוחל דוגינב

  

..... 

 

 ןיאושינה םרט )בישמה( גוזה ינבמ דחא ידי לע השכרנש הריד היוצמ וננויד דקומב .14

 יוצמש סכנ יכ הניה אצומה תחנה ,רומאכ .םהיאושינ תונש ךלהמב םהירוגמל השמיששו

 םג האלמה ותולעבב רתונ )ןיאושינה ברע( החיתפה תדוקנב גוזה ינבמ דחא לש ותולעבב

 ןוזיא רדסה תרגסמב םיסכנה תסאמב ללכנ וניאו )ןיאושינה תרתה( םויסה תדוקנב

 רפסמב עבק הז טפשמ תיב .קוספ ףוס הניא וז אצומ תחנה ,תאז םע דחי .םיבאשמה

 ןידה חוכמ יפיצפס סכנב ףותיש תריצי ענומ וניא ןוממ יסחי קוחל )א(5 ףיעס יכ תויונמדזה

 בלה םות ןורקיע ,תונמאנה יניד ,םיזוחה יניד ,ןיינקה יניד ןוגכ – ןיינעה לע לחה יללכה

 םרט גוזה ינבמ דחא ידי לע שכרנש "ינוציח" סכנב םג םירומא םירבדה יכו – ב"ויכו

 'מעבו )רגמש 'מ אישנה( 561 'מעב יבוקעי ןיינע ;183 'מעב ימור ובא ןיינע :ואר[ ןיאושינה

 הקספב ]ובנב םסרופ[10734/06 מ"עב ;615 'מעב ןושש ןיינע ;)ןהכ-גרבסרטש 'ט טפושה( 621

 וניהש ,סכנה לש םילעבכ םושר וניאש גוזה ןב לע ,םירבדה עבטמ ,לטומ החכוהה לטנ .])1(ה

  ."ורבחמ איצומה"

 

....... 

 

 שגדוה ,קוחל )א(5 ףיעס תארוה חכונלו ,םהילע לח ןוממ יסחי קוחש גוז ינבל רשאב .16

 תוארהל שי ,גוזה ינבמ דחא ידי לע ןיאושינל האבוהש םירוגמ תרידב ףותישב הרכה םשל יכ

 :םיכשוממ םיפתושמ ןיאושינ ייח לש םמויק םצעל רבעמ ,תופסונ תויתדבוע תוביסנ

 

 ויהש ףא ,םיפתושמ ןיאושינ ייח לש םמויק םצעב יד אל"
 .יללכ ןיד חוכמ םירוגמ תרידב ףותיש עובקל ידכ ,םיכשוממ
 תקזח תא תירוחא תלדב סינכמ ָתאצמנ ,ןכ רמאת םאש
 .ןוממ יסחי קוחל ליבקמב הלח הנניא יתטישלש ,ףותישה
...  

 םש לע המושרה םירוגמ תרידב תויוכז הנינקותש תנמ לע
 תוביסנ תוארהל ןורחאה לע ,רחאה גוזה ןבל דחאה גוזה ןב
 קיסהל ןתינ ןהמש ,ןיאושינה םויק םצע לע ףסונ ,תויתדבוע
 "םירוגמה תרידב תויוכז תיינקה – יללכה ןידה חוכמ –
 183 'מעב ימור ובא ןיינעב ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה[
  .])ד.י ,ופסוה תושגדהה(
 

 

 ,יללכה ןידה חוכמ ףותיש תנווכ וחיכויש "תופסונ" תויתדבוע תוביסנ ןתוא ןהמ הלאשל רשא

 :יכ עבקנ

 

 יא :םירבדה עבטמ ךכ ךא ,םידח םניא 'הרזגה תולובג'"
 תויורשפאה לכל רשאב םירורב םיללכ שארמ עובקל רשפא
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 טפשמה יתב םיטבלתמ םג ןכל .תישונאה תואיצמה תנמזמש
 תנווכו רבודמ וב יפיצפסה סכנל רשאב ,הרקמל הרקממ
 תוניגה ילוקישב הדוסי ונרביד הב תונשרפה .ויבגל םידדצה
 ,סכנב תועקשהה לולכמב ,הטונ ףכה םהבש םירקמב
 יכ ןבומ .ףותישה רבעל ,וב הכורכה םידדצה תוגהנתהב
 תמכל השק םיתיעלש ןוויכ ,תויתייעב םילוטנ םניא םירבדה
 שי ןכל ךא ,'תיתעקשהה תוגהנתהה' תאו תועקשהה תא
 תא שארמ עובקל השק רומאכ םלואו ,םושייב תוריהז גוהנל
 ןייטשניבור 'א טפושה[ "הרקמ לכל םיקיודמה ויתולובג
 .])ד.י ,ופסוה תושגדהה( )2(ה הקספב 10734/06 מ"עבב
 

 

.... 

 המושרש םירוגמה תרידב תויוכזה תיצחמ ול ונקויש שקבמש גוזה ןב לע ,ןכ יכ הנה .17

  םא ףא ,םיפתושמ ןיאושינ ייח לש םמויקל רבעמ – חיכוהל לטומ ,רחאה גוזה ןב לש ומש לע

 הקיספב ןויעמ .יפיצפסה סכנב ףותיש תנווכ לע דיעיש "ףסונ המ רבד" לש ומויק – םיכשוממ

 ועצוב יכ חכוה ,ףותישה תנעט תא טפשמה יתב ולביק םהב םירקמה תיברמב יכ הלוע

 "ףסונ המ רבד" וויה הלא תועקשהו ףותישל ןעוטה גוזה ןב לש ודיצמ סכנב תויפסכ תועקשה

 :ףותישה תנווכ לע דיעמה

 

 לעבה ידי לע התנבנ הרידה יכו הרידה התנבנ םהילעש ןיעקרקמה תא שרי לעבה יכ עבקנ .......

 עבקנ ךכיפל .התיינבב םיפסכ העיקשה אל השיאהש דועב ותחפשמ ינב ןומימב ןיאושינל םדוק

 םינשה ךשמב הרידב םירוגמבו םיכשוממ םיפתושמ ןיאושינ ייח לש םמויקב יד אל יכ

 .הרידב תויוכז השיאל םיקהל ידכ תוברה

 

 תיב לש וניד קספ לע רוערע תושר תשקב התחדנ ]ובנב םסרופ[10734/06 מ"עבןיינעב )ב(

 ותואב .לעבה םש לע המשרנש םירוגמה תרידב תויוכז ומק השיאלש עבקש יזוחמה טפשמה

 תובר םינש ךשמב םירוגמה תרידב וררוגתהו םינש 22-כ םיאושנ ויהש גוז ינב לע רבוד הרקמ

 קרו ךא תדמלנ הניא םירוגמה תרידב השיאה לש התוכז יכ עבקנ .םידלי ינש הב ולדיגו

 םידעומ ינשב התבחרהבו הרידה יצופישב התופתתשהמ םג אלא תוכוראה ןיאושינה תונשמ

 .הרקמ ותואב גוזה ינב ינש ןיב הררשש תידדהה תילכלכה םיסחיה תכרעממו

...... 

 ליבקמב ףותישה תקזח תא ליחהל ןתינ יכ ורבס רנרוד 'ד תטפושהו רגמש 'מ אישנה 

 תנווכ החכוה ןיינעה תוביסנב יכ ורבס ךכיפלו ,ןוממ יסחי קוח חוכמ םיבאשמה ןוזיא רדסהל

 ,תודרומו תוילע ועדי םנמאש םיפתושמ םייח ומייק גוזה ינב יכ עבק רגמש 'מ אישנה .ףותיש

 ףתושמ ץמאמב ולעפ גוזה ינב יכ עבקנ .ףותיש תקזח םיקמה ינומרה םייח חרואמ וגרח אל ךא

 תיתדבוע חכוה יכ עבקנ דוע .רתוי הלודג התייה השיאה לש התמורת יכו החפשמה תסנרפל

 הנמומ התשיכרש ףא לע( םהינש םש לע הרידה םושיר רבדב גוזה ינב ןיב המכסה הררשש

 איהש העידיב ויתונווכו וישעמ רבדב אווש גצמ השיאל גיצה לעבה יכו )לעבה ירוה ידי לע

 .וז הקמנהל הפרטצה רנרוד 'ד תטפושה .ךכ לע תכמתסמ
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 ללכ יבוקעי ןיינעב ןידה קספמ ץלחל השק תינורקעה הכלהל רבעמ יכ תואורה וניניע .....

 ורבס ןיינע ותואב םיטפושה בורש תוארל ןתינ ,תאז םע דחי .ונינפלש הלאשב רורב ימושיי

 – השיאה יפלכ לעבה גיצהש גצמה ןסיסבב רשא  – ליעל וראותש תויתדבועה תוביסנה יכ

 .סכנב ףותישל תיפיצפס הנווכ תומיקמ

 

.... 

 יכ ןייצו 818/05 )ם-י( מ"עב ןידה קספמ גייתסה ונינפלש ןיינעב יזוחמה טפשמה תיב 

 לטנ תא השעמל הריבעמו קוחל )1()א(5 ףיעס תארוהל תדגונמ אריפש טפושה לש ותעיבק

 שרופמב ותעד עיבה יכ תוארהל ןיאושינה ברע שוכר ומיע איבהש גוזה ןב יפתכל החכוהה

 דחוימב – ךרוצל אלש ביחרהל ילבמ .ןיאושינה תעיקפ תעב הז ושוכר לע רומשל ותנווכבש

 ותוגייתסה יכ ןייצא – ונינפל ןוידל דמוע וניא 818/05 )ם-י( מ"עב ןידה קספש הדבועה חכונ

 אלש ןידה קספ תאירקמ וינפ לע הארנ רשאכ ,תקדצומ יל תיארנ יזוחמה טפשמה תיב לש

 תנווכל הרידב םיפתושמה םייחהו ןיאושינה דבלמ תפסונ היצקידניא אנד הרקמב האצמנ

 הכלהה תא הדימה לע רתי ביחרמש ןיד קספב רבודמש הארנ ךכיפל .הרידב תיפיצפס ףותיש

 ףותישה תקזח ןיבש לובגה תא תשטשטמש הדימב,ימור ובא ןיינעבו יבוקעי ןיינעב העבקנש

 דבלמ "ףסונ המ רבד" שורד ,רומאכ .ןוממ יסחי קוחב עובקה םיבאשמה ןוזיא רדסה ןיבל

 לע םושרש סכנב תיפיצפס ףותיש תנווכ חיכוהל תנמ לע םיכשוממ ןיאושינו םיפתושמ םייח

 תקזחמ ןוממ יסחי קוחב עובקה רדסהה וז היגוסב לדבנ ךכב .דבלב גוזה ינבמ דחא םש

 .לילכ ולוטיב ידכ דע לובגה תא שטשטל אל דיפקהל שיו ,ףותישה

...... 

 

 םיבאשמה ןוזיא רדסה ןיבל ףותישה תקזח ןיבש לובגה תא לדומה שטשטמ ךכב יכ ינרובס

 ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה לש התרהזא לע רוזחל יואר הז ןיינעבו ,ןוממ יסחי קוחב עובקה

 ידכ ,ףותישב ונייפאתהש םיכשוממ ןיאושינ ייח לש םמויקב יד אל היפל ,ימור ובא ןיינעב

 תירוחא תלדב סינכמ ָתאצמנ ,ןכ רמאת םאש" יללכ ןיד חוכמ םירוגמה תרידב ףותיש עובקל

 – ןיטולחל םלעתהל אלש רהזיהל ונילע יכ ינרובס ,קודו .]183 'מעב םש[ "ףותישה תקזח תא

 אצומה תחנה תא הווהמ רשא ,קוחל )1()א(5 ףיעס תארוהמ – תוניגהו קדצ לש תונורקע םשב

 .וננוידל

..... 

 תנווכ לע דיעמ רשא "ףסונ המ רבד" יכ םירקמה תיברמב העבק הקיספה ,רומאכ .21

 ,וזכ העקשה ,ןכא .סכנב םושר אלה גוזה ןב לש העקשה וניה "ינוציח" סכנב תיפיצפס ףותיש

 תוגהנתה לש ךרדב הדיעמ ,םישישב הלטב הניאש תיניצר תיפסכ העקשהב רבודמש לככ

 יאנתב רבודמ אל ,תאז םע דחי .ילכלכ םיסכנ בוריע לעו גוזה ינב ינש דצמ ףותיש תנווכ לע

 תוחטבהב םג אטבתהל הלוכי "ינוציח" סכנב תיפיצפס ףותיש תנווכ .ותלב ןיאש יחרכה

 תנעט םיקהלו םושר אלה גוזה ןב דצמ תוכמתסהל איבהל םייושעש םייביטקא םיגצמבו

 גוזה ןב דצמ תיביטקא הייעטה תעצובמ ובש הרקמב םג יאדוובו ,םושרה גוזה ןבל תועינמ
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 םש רגמש 'מ אישנה ירבד ואר ,יבוקעי ןיינעב שחרתהש יפכ[ המרמה לובג לע היוצמה םושרה

 .]573-572 'מעב

.... 

 

 תוביסנב הנוכנו תקדצומ הניה החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותעיבק יכ ינרובס .23

 "ףסונ המ רבד" םיווהמ ,םיעמתשמהו םישרופמה ,ויגצמו בישמה לש ותולהנתה .ןיינעה

 ,תודרומהו תוילעה ףא לע ,ףותישב ללככ ונייפאתהש םיכוראה ןיאושינה ייח ףוריצב  רשא

  .סכנב תיפיצפס ףותיש תנווכ לע םידיעמ

 

 אל הדמע הרידה תייגוסש חכוהו םיכשמנ םיגצמו תוחטבה וחכוה ןנד הרקמבש ךכב יד ....

 .גוזה ינב ןיב ןוידה זכרמב םינשה ךלהמב תחא

... 

 

 :תימע 'י טפושה יקומינמ
 

 םירוגמה תריד תא רוכמל םידדצה תנווכ יכ רובס ינא ףא ,רגיצנד טפושה ירבחכ .1

 הווהמ – החפשמ יניינעל טפשמה תיב ידי לע עבקנש יפכ – הרומתה יפסכב שמתשהלו

 .יפיצפס ףותיש תנעט סוסיבל שרדנכ "ףסונ המ רבד"

 ףותיש תנווכ תחכוהל שרדנה "ףסונ המ רבד" ותוא לש ולקשמ ךרוצל ,ימעטל .2

 דחא ידי לע ןיאושינל ואבוהש םירחא םיסכנ תמועל םירוגמה תריד יבגל לקהל שי יפיצפס

  .גוזה ינבמ

 וננודב ןובשחב איבהל שי רשא םירטמרפ רפסמ ןלהל ןייצא ,תורמסמ עובקל ילבמ

  :םירוגמה תרידב יפיצפס ףותישב ריכהל םא הלאשב

 וא )ןנד הרקמב ומכ( ןיאושינל גוזה ינבמ דחא ידי לע האבוה הרידה םאה ) - (

  .ןיאושינה רחאל גוזה ינבמ דחא ידי לע השכרנ

 תשרדנ זאש ,הנתמ וא השורי חוכמ ןיאושינה תפוקתב הלבקתנ הרידה םאה ) - ( 

 הנתמב הלבקתנש הריד יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .החכוה לש רתוי הלודג הדימ ימעטל

 קר הקינעהל רחב הנתמה ןתונש ךכל לקשמ ןתיל שיש םעטה ןמ ,ןיאושינה תפוקת ךלהמב

 הנתמב הלבקתנש הרידה יכ ,הקיתשב םא םג ,םיכסה ינשה גוזה ןבש ךכלו גוזה ינבמ דחאל

  .הנתמה לבקמ גוזה ןב םש לע קר םשרית

 ומע איבהש רחא ינוציח סכנ וא םירוגמ תריד שי ינשה גוזה ןבל םג םאה ) - ( 

 .ומש לע םושר רתונ רשאו ויאושינל
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 רפסמו גוזה ינבמ דחא םש לע המושר התייה הרידה הב הפוקתה ךרוא ) - (

 רתוי הבר הדימ תשרדנ רתוי הרצק הפוקתהש לככ( הרידב גוזה ינב וררוגתה םהב םינשה

 .)הרידב ףותישל החכוה לש

 הרצק ןיאושינה תפוקתש לככ( ןישוריגל דע וא ערקל דע ןיאושינה ייח ךרוא ) - (

  .)הרידב ףותישל החכוה לש רתוי הבר הדימ תשרדנ רתוי

 המלוש רשאו ,הרידה לע אתנכשמ/ןוכשמ םשרנ הניגב האוולה הלטינ םאה ) - (

  .ףתושמב גוזה ינב ידי לע םינשה ךרואל

  .גוזה ינב ינש ידי לע הנמומש תיתוהמ הינב תפסות וא יביסמ ץופיש ) - (

  .ףתושמ ץמאמ לשו ףותיש לש תיללכ הריווא - םידדצה תוגהנתה ) - (

  .ינשה גוזה ןב ינפב גצמ תריצי  ןוגכ תופסונ תויפיצפס תוביסנ ) - ( 

 םניא – םידגונמ םינוויכל "ךשומ" םקלח רשאו -  ליעל םייונמה םירטמרפה יכ ןבומ

 .ופוגל ןודיי הרקמ לכו ,הרוגס המישר

 .ץ"גב תקיספ ךותמ םיטוטיצ ואבוה ןאכ דע

 

 ןנד ןודינל סחיב טרפה לא ללכה ןמ

 הקיספב םירומאה םירטמרפהו םיאנתה ומייקתה ןדיד תוביסנב יכ עובקל הארנ ,ןכבו
 ,לייח היה לודגה ןבהשכ ,רדחב תרנצו עבצ ללוכ ,םיקחשמ רדח ורגס םידדצה ,ליעל רומאכ .ל"נה
 ,היצלטסניאו תוקימרק ופילחה םידדצה ןכ .תרנצהו תוגרדמה תא ורבשו ,סבג ריקב םוקמ ורגס
 םאותש הארנו ,יתרגשו ירונימ היה אל עצובש ץופישהש הארנש ךכ.םנובשח לע חבטמ ונב ןכ
 ינש לע םכסומ היה תיתדבוע הניחבמש ,השענש ץופישה יכ הארנ .הקיספב שרדנל
  .ףותיש חיכוהל ידכ וב שי,ליעל ראותמכו ,םידדצה
 

 םירוגמה תיבב וידחי םידדצה ורג םהב ,הנש 20 תב ,הכוראה הפוקתה תא ףא ףרצנ ךכל
  .ןודנה
 

 ןיב התרש םירוגמה תיבל רשאב ףותיש תריווא ףאש חינהל םוקמ אצומ ןידה תיב ,ףסונב
 תיבה תא האר אוהש הארנ םהמ ,ליעל וטטוצש הז קיתב עבותה ירבד רואל תאז ,םידדצה
 הרהצהו ,םידדצה ינש תא הוושב שמשל ךרוצה תעבו תעה אובב רומאה ,ףתושמ ילאיצנטופ סכנכ
 םישולש לש ונלמע ירפ ןובשח לע היחי הלש רבחש ןכומ אל ינא" ונושל ןכ .ףותיש תנווככ תיארנ וז

  .רומאכ תיארנ ,"הנש
 
 תיבב ןניקסע אלא ,ןיאושינה ינפלמ לעבה ומע איבהש תיבב ןניקסע אל ןנד ןודינב ,ףיסונ דועו

 ןפב ףתושמ עויסבו םהינש תמזויב ןכתיו ,םידדצה ינש י"ע םיפתושמה םייחה תעב הנבנש
 יכ יוכיסהש ךכ ,לעבה לש ותולעבב היהש םדוקה חטשהמ היצניבמוק תקסעב הנבנ ךא ,יטסיגולה
  .ריבסל רבעמ יוכיס וניה ,םידדצה תיב ףותיש היה ,םירוגמה תיב ,יחכונה תיבה תיינבב

 



 לארשי תנידמ 
 

www.rbc.gov.il ) 11/11-927139/3-24/02/2016-ןשוש ריאמ-רהמ( 
_________________________________________________________________________________________ 
 'ה-'א םימיב :להק תלבק 1700-501-531 :רובידב ילוק הנעמ 28ג"לי

 08.30-13.30 תועשב 04-8668122 :סקפ 31052הפיח, ד"ת
 

 דחא ש"ע םושרה סכנ תקולח לש וז היגוסב תינכדעה הקיספה רואלו רומאה לכ רואל

 ןיב םירוגמה תיב תא קולחל אלש תורשפא וא הליע אצומ וניא ןידה תיב ,םידדצהמ

 ןוממ יסחי קוחל)1()א(5 ףיעס ףיעסמ גורחל טילחמןידה תיב רומאה לכ רואלו ,םידדצה

 םיסכנה תסאמב ללכנ וניא ןיאושינה ברע גוזה ינבמ דחא תולעבב היהש סכנ יכ עבוקה

 .םיבאשמה ןוזיא רדסהב ללכיי אלו םיפתושמה

 :)שוכר תקולח( הנקסמ

 תוכז תיצחמ תלבקל הז קיתב תעבתנה-השאה תשירד תא לבקמ ןידה תיב ,רומאה רואל

 .לעבה ש"ע םושרה םירוגמה תיבמ

 יסכנב הווש אל הקולחל הז קיתב )2( 8 ףיעס תא ליעפהל הליע אצמ אל ןידה תיב ,םרב

  .ליעל רומאה דבלמ ,םידדצה

 
 
 ו"עשתהארדאב 'כ םויב ןתינ
)29/02/2016( 
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