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ןיד קספ 
 

ךסב התריד  לעמ  תאצמנש  עבתנה  תרידב  הליזנ  בקע  התרידב  ועיפוהש  תוביטר  יקזנ  ןיגב  עבתנה  תא  תעבותה  העבת  התרגסמב  הנטק  העיבת  יינפל 

החמומה תולע  םולשת  ותומדקל , התריד  בצמ  תא  ריזחהל  תנמ  לע  תעבותהמ  ושרדנש  םינוקיתה  תולע  תא  וכותב  םלגמ  םוכסה  לש 11,493 .₪ 

.הייח תוכיאב  העיגפהו  שפנה  תמגוע  רובעבו  ריחמ  תעצה  שבגיו  התיבב  םייוקילה  תא  קודביש  תנמ  לע  הרכשש 

 

קרו ךא  תוסחייתה  ךות  יתיצמת , ןפואב  קמונמ  ןידה  קספ  אהי  , 1976 "ז -  לשת תונטק , תועיבתב  טופיש  תונקתל  ףיעס 15(ב ) תוארוהל  םאתהב 

.הערכהל תושורד  ןהש  יתאצמש  תויארלו  תונעטל 

 

: םידדצה תונעט 

: תעבותה תונעט 

(. המאתהב  " תעבותה תריד  ו-" תעבותה " " ןלהל :  ) שוגבו 6578 הקלח 598  הקלח 72 , תתכ  ןיעקרקמה  סקנפב  המושרה  הרידב  תררוגתמ  תעבותה     .

" עבתנה תריד  ן-" עבתנה " " : ןלהל  ) שוגבו 6578 הקלח 598  הקלח 74 , תתכ  ןיעקרקמה  סקנפב  המושרו  תעבותה  תריד  לעמ  תמקוממ  עבתנה  תריד     .

(. המאתהב

.הננער תוינלכה 24 , בוחרל  תונופ  תורידה  יתש    .

.םיקזנל הל  םימרוגו  תעבותה  תריד  לא  םילחלחמש  םימב  תאטבתמ  רשא  עבתנה  תרידב  תוביטר  תייעב  תמייק  םינש  רפסמ  ךשמב  תעבותה , תנעטל    .

.אוושל ךא  הז  יוקיל  ןקתי  הלהש  תנמ  לע  םימעפ  רפסמ  עבתנל  התנפ  תעבותה 

.םיחרואה יתוריש  ריקב  לבוגה  ןולסה  ריקב  תוחפנתהו  ףוליקו  הדובעה  רדח  תרקתב  םייוצמ  תוביטרהמ  האצותכ  ומרגנש  םייוקילה    .

תרידמ העיגמש  תוביטרב  רבודמ  קפס  לכ  אלל  יכ  התלעה  רשא  תיעוצקמ  הקידב  הנורחאה  הנימזה  תעבותה , לש  היתושקבמ  עבתנה  תומלעתה  רואל    .

.עבתנה

.התרידל ץוחמ  לא  תוביטרה  תיינפהו  סבג  ריק  תחיתפ  תמגודכ  ולא  םייוקיל  ןקתל  תנמ  לע  םיבר  םיפסכ  האיצוה  תעבותה    .

 

: עבתנה תונעט 



"(. ןיינבב ףסונ  ןכש  : " ןלהל  ) רגנילינ ינור  רמו  עבתנה  ןיינבה , ןלבק  דגנכ  התרידב  תוביטרה  ןיגב  העיבת  תעבותה  השיגה  תנשב 2014  עבתנה  תנעטל    .

תרידחל יארחאה  יכ  עבקש  החמומה  לש  ותעד  תווחל  םאתהב  ןיד  קספ  ןתינ  .תעבותה  תונעט  תא  ןחביש  תנמ  לע  ומעטמ  החמומ  הנימ  טפשמ  תיב 

.הרידב םינוקית  עוציבב  ותוא  בייחו  ןיינבה  ןלבק  אוה  תעבותה  תרידב  םימה 

ןוקית תודובע  עצבל  םיכמסומה  םימרוגל  ןתיל  ושקבתה  ןכשהו  עבתנה  .םיקזנל  ללכ  םייארחא  םניא  ףסונה  ןכשהו  עבתנה  יכ  ןידה  קספב  עבקנ  דוע    .

.ןלבקה םעטמ  הרכשנש  הרבח  ידי  לע  הקוזחתה  תודובע  ועצוב  תנשב 2015  .החמומה  תעד  תווחל  םאתהב  לכהו  םהיתוריד , תוספרמב 

רבדב תחא  הנעט  ולו  עמש  אל  תנש 2021  דע  יכ  עבתנה  ןעוט  ותיבב  ולא  םייוקיל  ןקתיש  עבתנהמ  םימעפ  רפסמ  השקיב  יכ  תעבותה  תנעט  ןיינעל                 .10

עצמאמ .תספרמה  לש  שדחמ  םוטיאו  תופצרמ  תפלחה  ללוכ  רתויב  הפיקמה  הרוצב  תספרמה  הצפוש  ותנעטל , .תעבותה  תרידב  תוביטר  וא  הליזנ 

.תעבותה תרידל  םימ  רודחל  וקיספה  תנש 2015 

ןופלטב המע  חחוש  ןכו  םויב 16/2/21  תעבותל  בישה  עבתנה  .התרידב  התלגתהש  תוביטר  ןיינעל  עבתנל  בתכמ  תעבותה  החלש  ראוני 2021  שדוחב    .11

םאה קודבל  הילעו  עבתנה  לש  ותרידמ  הליזנמ  רבודמ  ןיא  ירה  תוביטר  תמרוגש  התרידל  םימ  תרידח  תמייק  םא  יכ  ריהבהו  רזח  ןהב  תוחיש  יתשב 

.וז הנעט  ןחביש  ןיינבה  לש  תיבה  דעוול  תונפל  הילע  יכ  ןייצ  דוע  .ןיינבל  ינוציח  רוקממ  הרידחב  רבודמ 

וז הנעטל  .רורוואה  רוניצב  ןכו  םשנה  רוניצב  תוביטר  תמייק  יכ  ףיעסב 2.1  תנייצמ  רשא  החמומ  תעד  תווח  העיבתה  בתכל  תפרצמ  תעבותה                 .12

ןיוצמ דוע  .ןיינבה  לש  תיבה  דעו  אוה  ולא  םייוקילב  לפטל  ןומאש  ףוגה  .ןיינבל  אלא  ול  םיכייש  םה  ןיאו  ותולעבב  םניא  ולא  תורוניצ  יכ  עבתנה  ביגמ 

.ןיקת אצמנ  עבתנה  תריד  תספרמ  לש  זוקינה  רוניצ  יכ  תעבותה  הפריצש  תעדה  תווחב 

.המירזה תמיסח  רואל  תעבותה  תרידב  תוביטרל  םורגל  םילוכי  עבתנה  תספרמ  הקעמ  לע  םידמוע  םימ  יכ  העיבצמ  תעדה  תווח  רומאל , ףסונב                 .13

.המיסח אלל  םורזל  ולכוי  ולאש  תנמ  לע  םימה  ירבעמ  תא  ביחרהל  לעפו  תושעל  עבתנה  לידגה 

ןכו ינוציחה  ןבאה  יופיחב  ןיינבה  ןפוד  לע  תאצמנ  העיבתה  אשומ  תוביטרה  יכ  תעדה  תווחל  ופרוצש  םימוליצב  תוארל  ןתינ  עבתנה , תנעטל                 .14

.םוגפ ריקה  ןפוד  לע  רוביחה 

רוקמ תא  האצמו  הקדב  לוהינה  תרבח  .היעבה  רוקמ  תא  קודבת  וזש  תנמ  לע  ןיינבה  לש  לוהינה  תרבחל  עבתנה  הנפ  תעבותה , לש  היתונעט  ףרח                 .15

לחי ולא  םייוקיל  ןוקית  יכ  רשיא  לוהינה  תרבח  םעטמ  החמומ  .ןיינבב  ינוציחה  ריקה  לש  םוטיאו  ןוקיתב  ךרוצ  שי  יכ  האצמו  תוביטרל  היעבה 

.ןוקיתה תולעב  אשייש  הז  אוה  תיבה  דעוו  םיבורקה  םישדוחב  עצבתהל 

השגוה עודמ  ןיבמ  אוה  ןיא  תיבה  דעוו  לוהינה  תרבח  לש  ולא  דעוו  לוהינה  תרבח  טוקנל  הדיתעו  תטקונש  תולועפה  לכ  רואל  עבתנה , תנעטל                 .16

.ודגנכ העיבת 

 

: הערכהו ןויד 

 

איבהל גאדי  תיבה  דעוו  םימי  ךותב 7  תיבה  דעוול  ףתושמב  ונפי  יכ  םידדצה , ידי  לע  םכסוה  ומויסב  םידדצה , דמעמב  ןויד  םייקתה  םויב 16/11/21 ,   .17

.ינוציחה ריקבו  גניפוקב  לופיטל  עוצקמ  שיא 

 

.הליזנה תא  ורתפ  ינוציחה  ריקבו  גניפוקב  לופיטה  םאה  העדוה  תלבקל  םויל 1/4/22  יינפל  תימינפ  תרוכזתל  קיתה  תא  עובקל  יתאצמ  דוע                .18

 

טרופמכ תעבתנה  תואצוהב  ותוא  בייחלו  יוחיד  אלל  ותריד  תספרמ  םוטאל  עבתנה  תא  בייחי  טפשמה  תיב  יכ  תעבותה  הרתע  םויב 30/3/22                .19

.העיבתה בתכב 



 

.ותרידב וניא  ללכ  תוביטרה  רוקמו  ולפוטו  ונקות  תוליזנה  ללכ  עבתנה , תנעטל                .20

 

ובייחלו תוליזנה  רוקמ  ןקתל  הבוחה  תא  עבתנה  תא  תישהל  שיו  ונקות  אל  תוליזנה  יכ  שדח , תוביטר  רוקמ  םייק  יכ  תעבותה  הבישה  הבוגתב                .21

.תעבותה תואצוהב 

 

טפשמה תיב  םעטמ  החמומכ  אבס , רפכ  דרשמ 111 , יקסבוחינרשט 24 , בוחרמ  ןמחנ , יקי  רמ  החמומה , יונימ  לע  תורוהל  יתאצמ  םויב 30.6.22 ,               .22

.תעבותה לש  התודגנתה  ףא  לע  תעבותה , תיבב  היינבה  ייוקיל  תקידב  םשל  החמומה )" : " ןלהל )

 

ןתנ םגו  טפשמה  תיבל  ויאצממ  תא  שיגה  אוה  טסוגוא 2022 , שדוח  תליחתב  עבתנהו , תעבותה  םידדצה , ינש  תריד  תא  קדב  החמומה                .23

.תעבותה םעטמ  החמומה  תעד  תווחל  ותעד , תווח  תרגסמב  ותוסחייתה 

 

: החמומה יאצממל  סחייתהל  תאצומ  ינא    .24

 

םירוה יתוריש  לש  ריווא  רוניצ   , המגודל .תוינכותל  םאתהב  ועצוב  אל  ריוואה  תורוניצ  תנקתה  תודובע  יכ  הארנ  חטשב  םיאצממל  האוושהב  .א  

ןופצה הניפב  םקוממ  תויהל  רומא  היה  הז  רוניצ  תוינכותה  יפ  לעש  דועב  תספרמה -  לש  תיחרזמ  תימורד  הניפב  םקוממ  תעבותה  תרידב 

(. עבתנה תריד  הנוילע ( תספרמ  תוינכת  הנומת  .החותפה  תספרמה  לש  תיחרזמ 

.תיחרזמ םורד  הניפב  ינוציחה  הקעמה  יבג  לע  הניה  ריוואה  תאיצי  לעופב  .ב   

. וז הביבסמ  םניה  תעבותה  תרידב  םירוה  יתוריש  רדח  תרקת  יבג  לע  תוביטר  ינמיס  .ג    

ךרוצ שי   , קפס רסה  ןעמל   . ריוואה רוניצ  ףקיהב  וניה  תוביטרה  רוקמ  הארנש , יפכ  יללכה -  היטבמא  רדחו  לכואה  תניפ  תרקתב  תוביטרה  יבגל  .ד   

. עבתנה תרידבש  גגה  לע  רדח  תספרמו  הסינכה  תמוקב  הקעמב  ריוואה  רוניצ  תואיצי  יחתפ  ביבס  םוטאל 

. גגה תמוק  לש  תיחרזמ  תיזחב  גניפוקהו  םיקעמה  לכב  ריוואה  תואיצי  ביבס  םוטיא  שודיח  עצבי  תיבה  דעווש  ץלמומ  ןכ  ומכ  .ה  

םרגיהל היה  לולעש  תוביטר  דקומ  יתיהיז  אל   . תיבה תא  הנבש  ימוקמה  ןלבקה  ידי  לע  ומרגנ  בויבו  זוקינ  תרנצ  תובקעב  םילשכהש  יל  רורב  .ו       

. עבתנה תרידל  תכיישה  תרנצמ  תוביטר  רבעמ  ןיא  םויכ  .םיעבתנה  תרידב  המוקב 6  םיריידה  ושעש  תולועפ  לשב 

לע ססבתהב  .םינוקיתה  תודובע  תעפשה  תא  ןוחבל  ןתינ  אל  ןיידע  .גניפוקו  ץוחה  יופיחב  םינוקיתה  תודובע  עוציב  רחאל  הכרענ  יתקידב  .ז    

. וקספיי ףאו  ןכתייו  תרכינ  הדימב  וטעמתי  תעבותה  תרידל  תוביטרה  ירבעמש  חינמו  רובס  ינא  םימטואה  חודו  תונומתה 

תפצה עוציבב  םעט  םויה  שיש  אצומ  ינניא  .תוביטר  ירבעמ  לע  םידמלמה  םישדח  םינמיס  ןיא  יתקידב , םויל  ןוכנ  יכ  םידמלמ  ילש  םיאצממה  .ח  

. ושדחתי תוביטרה  ירבעמו  הדימב  תרזוח  הקידב  ךורעא  זאו  םשגה  ימיל  ןיתמנ  יכ  עיצמ  ינא  .תוריק  לע  הרטמה  וא  שדחמ  תספרמה 

.מ " עמ ללוכ  ₪  3,200 הניה םימלש  םיחטש  לש  העיבצ   , תעבותה תרידב  תוביטרה  ימתכ  לש  עבצה  ינוקית  תולעל  הכרעה  .ט  

. םויה יריחמב  תעבותל  תויולע  ןניה  ליעלד  תויולעה  .י    

 . יפוסה םוכיסב  ללכנ   , תואצוהה ראשכ  האצוה  םתניחבמ  הווהמו  תעבותה  זוזיקל ע"י  ןתינ  וניאש  ףסומ , ךרע  סמ  .אי      

(. ז.ר ילש -  השגדה   ) תיבה דעוו  תוגיצנ  - ףתושמה שוכרה  תוירחאב  אלא  עבתנה  תוירחאב  םניא  תעבותה  תרידבש  תוביטרה  ימתכ  .בי  

תנשמ 2014. תוליזנל  םירושק  םניא  תעבותה  תרידב  םויה  םימייקה  תוביטרה  ימתכ  טפשמה , תיב  דובכ  תלאשל  הנעמב  .גי  

 

תחנה ותטישלו , דוע  .הקעמה  רוניצ  חתפ  ביבס  םימ  תרידח  תמייקש  ךכ  תורדוסמ  תוינכת  יפל  דבע  אל  ןיינבה  ןלבק  יכ  החמומה  עבק  דוע                .25

.הז יוקיל  חכונ  תעבונ  םירוה  תייטבמא  תרקת  יבג  לע  תוביטרה  ינמיס  אצוי , לעופכו  תוינכתל  םאתהב  העצוב  אל  תעבותה  תרידב  ריוואה  תורוניצ 

 

יבתכ תא  לביק  םהינועיט , תא  עמש  םידדצה , תוחכונב  םויב 10/8/22  הרידב  רקיב  יכ  הלוע  טפשמה , תיב  םעטמ  החמומה  תעד  תווחב  ןויעמ                .26

דעו תוירחאב  םא  יכ  עבתנה  תוירחאב  ןניא  תעבותה  תרידב  תוביטרה  ימתכ  ויתועיבקל , םאתהב  .תעבותה  םעטמ  תעדה  תווח  תוברל  תונעטה 

.ןלבקה וא  תיבה ו/

 



םוימ הטלחהב  טרופמכו  ךרוצה , תדימב  החמומל , הרהבה  תולאש  חול  שלו החמומה  תעד  תווחל  סחייתהל  םידדצל  רשפא  טפשמה  תיב                .27

.10/9/22

 

.החמומה תעד  תווחל  םאתהב  םהינועיט  ומילשה  םידדצה                .28

 

עבתנה לש  ונובשח  לע  עבתנה , תריד  תספרמב  ועצובש  תובחרנה  םוטיאה  תודובע  תועמשמל  סחייתמ  אל  החמומה  יכ  ןה  תעבותה  תונעט  רקיע                .29

.עבתנה תספרמב  םוטיאה  ילשכל  אלו  רורוואה  תורוניצל  הנפומ  םשאה  רקיע  יכו 

 

רורוואה תרנצ  תכרעמ  ילשכ  לע  ןלבקה  תא  עבת  אלו  םוימ 29/4/12  ןידה  קספמ  הלועכ  ותרידב , םייוקילה  ןוקיתל  ןלבקה  לומ  לעפ  אל  עבתנה 

.עבתנה יפתכ  לע  ולא  םייוקיל  ןוקיתל  תוירחאה  ולא , תוביסנבו  זוקינה  תורוניצו 

 

, ולא תוביסנבו  התנעט , יפכ  תיטמרה  אלו  תיקלח  התייה  םשנה  חתפ  תמיתס  יכ  תעדל  היה  לוכי  אל  החמומה  יכ  תנעוטו  תעבותה  הפיסומ  דוע 

תולעב תאשל  עבתנה  לעו  רורוואה  רוניצ  ףקיהב  תוביטרה  ץוליחל  הדובע  עצבל  תעבותה  הצלאנ  ךכ  לשב  הליזנל , המרגש  איה  תיטמרהה  הריגסה 

.תאז

 

רבדה םגפנ , רורוואה  תורוניצ  יחתפ  םוטיאש  לככש  ירה  גגה , תרידב  שמתשמו  קיזחמש  דיחיה  אוה  עבתנהו  רחאמו  םיקזנ  םצמצל  היה  עבתנה  לע 

.וילע ןוקיתה  תבוחו  ומצע  אוה  ושומישו  ויתולועפ  בקע  הרק 

 

יבגל תיעמשמ  העיבק  ןיא  יכ  הפיסומ  דועו  .עבתנה  לש  האלמה  ותוירחאב  םה  ןכ  לעו  ףתושמ  שוכרב  רבודמה  ןיא  יכ  השיגדמו  תעבותה  הבש  דוע 

.ריוואה רוניצ  ףקיהב  וניה  תוביטרה  רוקמ  הארנה  לככו  יללכה  היטבמאה  רדחו  לכואה  תניפ  תרקתב  תוביטרה 

 

ירשפא רוקמ  היה  יחרזמה  ריקה  יכ  בתכ  אל  החמומה  ףאו  ינוציחה  ריקהמ  םימ  תרידח  לע  תונולת  ויה  אל  לעופב  יכ  אוה  עבתנה  תונעט  רקיע                .30

.תוביטרל

 

.תודובעה ןהמ  ןיוצמ  תעדה  תווחבו  יחרזמה  ריקה  ללוכ  תודוקנ  רפסמב  םוטיא  תודובע  ועצוב  יכ  ןעוט  דוע 

 

ןכ לע  ותוירחאב , וא  עבתנה ו/ תולעבב  חטשב  רבודמה  ןיא  .םיירוביצ  םיחטשב  ויה  םינוקיתהש  ןוויכמ  תיבה  דעו  ידי  לע  ומלשוהו  ונקות  םייוקילה 

.םינוקיתה לע  תוירחא  חקול  היה  אל  דעוה 

.םוטיאה תודובע  רובע  םליש  עבתנה 

 

.החמומה ידי  לע  רשוא  רשא  רבד  ץיצע  לכ  ומכ  ףוצירה  לע  תחנומ  רבודמ  הילע  תינדאה 

תנשמ 2012. ןידה  קספ  תוארוה  יפכ  תספרמה  םוטיאב  ןוקיתה  רובע  םלישש  אוה  ןלבקה 

 

תעד תווחבו  תעדה  תווח  תוברל  ושגוהש  םיכמסמה  ללכב  יתנייע  םידדצה , ינועיט  תא  יתעמש  םהיחפסנ , לע  תונעטה  יבתכב  יתנייעש  רחאל                .31

ותעד תווח  תא  ץמאל  תאצומ  ינא  ךכו  ינרובס  תעבותה , תוסחייתה  רקיעבו  םידדצה  תוסחייתה  לע  ןויעב  יתרבעו  טפשמ  תיב  םעטמ  החמומה 

.הנושלכו הבתככ  טפשמ  תיב  םעטמ  החמומה  לש  הרודסה 

 

תיב ידי  לע  ונממ  שרדנ  רשא  תא  תמאות  הניא  השגוהש  ותעד  תווח  יכו  ותוכמסמו  ודיקפתמ  גרח  טפשמה  תיב  םעטמ  החמומה  יכ  יתאצמ  אל                .32

.םידדצה ידי  לע  ולעוהש  תונעטה  לולכמל  תסחייתמו  הפיקמ  החמומה  לש  ותעד  תווח  .טפשמה 

 



םעט שי  יכ  יתאצמ  אלש  ירה  דבלב , עבתנה  דגנכ  השגוה  העיבתה  יכ  ןתניהבו  תיבה  דעו  תוירחאב  אוה  הליזנ  רוקמ  םייקש  לככ  יכ  בל  םישב    .33

.ףרוחה ימשגל  ןיתמהל 

 

.עבתנה דגנכ  העיבתה  תייחד  לע  הרומ  ינא  ןכ  לע  רשא                .34

 

: ןמקלדכ עבתנה  תואצוהב  אשית  תעבותה                .35

 

 ₪. ךסב 3,217 החמומה  תחרט  רכש  תיצחמ  .א  

 ₪. ךסב 500 ינוממ  יתלב  קזנו  טפשמ  תואצוה  תקסופ  ינא  דוע  .ב   

 ₪. לש 3,717 ךס  עבתנל  תעבותה  םלשת  "כ  הסב

דעו ןידה  קספ  ןתמ  םוימ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  ואשיי  ןכ , אל  םאש  תעבותה , ידיל  ןידה  קספ  תאצמה  דעוממ  םוי  ךותב 30  ומלושי  םימוכסה                .36

.לעופב םולשתה 

 

.םידדצה ידיב  ןידה  קספ  תלבק  דעוממ  םוי  ךות 15  דול )  ) זכרמ - יזוחמה טפשמה  תיבל  רוערע  תושר  תושקב  שיגהל  ןתינ                .37

 

.םידדצל ןידה  קספ  תא  חלשת  תוריכזמה 
 

.םידדצה רדעהב  רבמצד 2022 ,  12 "ג , פשת ולסכ  י"ח  םויה , ןתינ 
 

                                                                         
 
 

גרבסיו רמות  דגנ  רובסנו  האל  קת 54869-03-21      
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