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תוינמב תולועפ עוציבב םילוב סמב תובחה
תיטרפ הרבח

תאמ

)ח"ור( ד"וע ,*אריפשסכלא

רבד חתפ.1

-א"כשת ,םיכמסמ לע םילובה סמ קוחל2 ףיעסב ןגועמ םילוב סמ תלטהל ירוטוטטסה רוקמה

:ןלהלדכ עבוק הז ףיעס .]1[1961

 ,לארשיל ץוחמ םתחנש וא ,לארשיב םתחנש ,'א תפסותב םיטרופמה םיכמסמהמ ךמסמ"
 תושעיהל דמוע וא השענש השעמל וא לארשיבש רחא רבדל וא סכנל סחייתמ אוהו
".'א תפסותב ועבקנש רועישב וא םוכסב )סמה- ןלהל( םילוב סמ בייח אהי ,לארשיב

 סמ קוחל 'א תפסותב םיטרופמה םיכמסמה גוסמ ךמסמ אוה םילובה סמב תובחה סיסב ,רמולכ
.)"'א תפסות" :ןלהל( םילוב

 תוינמב תולועפ הז ללכבו- ךרע תוריינב תועצבתמה תוקסעהמ לטובמ יתלב קלח ,הקיטקרפב
 םעטהמ תאז .םילוב סמב )תדחוימ רוטפ תארוה העבקנ וב הרקמב טעמל( תובייח- תיטרפ הרבח

.]2[םיבותכ םיכמסמב ָןיוטיב תא תואצומ ולא תוקסעש

תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב םילוב סמב תובחה.2

תובחה סיסב2.1

יללכ2.1.1

 םכסה- דחאה :םיכמסמ ינש ןיגב הניה םילוב סמב תובחה ,תויטרפ תוינמ תריכמב
.ןרדס יפל תויובחה יתשב ןודא ןלהל .תוינמה תרבעה בתכ- ינשה;תוינמה תריכמ
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תוינמה תריכמ םכסה ןיגב םילוב סמב תובחה2.1.2

 אוהש ןיב ,םירבד ןורכיז תוברל ,ונממ קלח וא םכסה יכ ,עבוק 'א תפסותל )א(2 ףיעס
 תובייחתה וב שיש רחא ךמסמ ןכו ,םידדצה תא בייחמ אוהש ןיבו םכסהל היאר תניחבב
 רחא ףיעס יפל םילוב סמב םיבייח םניאש ,רומאכ ךמסממ קלח וא סכנ תיינקה וא
:םיאבה םירועישב סמב םיבייח הרומאה תפסותל

250 לכל ח"ש1- םיוסמ םוכסב בוקנ ,ותצקמ וא ולוכ ,םכסהה אושנ ךרע םא)1(
;)0.4%( ח"ש
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;ח"ש5- םיוסמ יתלב םכסהה אושנ ךרע לכ םא)2(

 ח"ש250 לכל ח"ש1- םיוסמ יתלב םוכסב בוקנ םכסה אושנ ךרע לש ותצקמ םא)3(
.םיוסמ יתלבה ךרעה ןיגב םיפסונ ח"ש5-ו ,םוכסב בוקנה ךרעה יבגל

 םילוב סמב בייח םיוסמ םוכסב הריכמה תרומת תא בקונה תוינמ תריכמ םכסהש ,ןאכמ
 אלש תוינמ תריכמל םכסהב רבודמ ,תאז תמועל ,םא .רומאכ הרומתהמ0.4% רועישב

.]3[דבלב ח"ש5 ךסב םילוב סמב תובחה אהת ,םינמוזמ תרומת

 לוחת וחוכמ םילוב סמב תובחה יכ ,עבוק 'א תפסותל )א(2 ףיעס יכ ,בל םישל שי ,םרב
 .'א תפסותל רחא ףיעס יפל םילוב סמב םיבייח םניא ךמסמ וא םכסה ותוא םא קר
 )ג(11 ףיעסב העובק ןכא רומאכ םילוב סמב תובח יכ ,השיגה ןכתית ,הז רשקהב
 הרבחב תוינמ לש הבסה וא הרבעה וב שיש ךמסמ ,הז ףיעס יפל :קודו .'א תפסותל
 יוושמ וא הרומתה םוכסמ1% רועישב םילוב סמב בייח תורבחה תדוקפב התועמשמכ
 ןכרעמ וא ,ובסוהש וא ורבעוהש תוינמה דעב תתל ובייחתהש וא ונתינש הרומתה
 ןיינעב םכסה יכ ,עבקיי םא יכ ,אלא תאז ןיא .םהיניבש הובגכ- תוינמ ןתוא לש בוקנה
 ףיעסב רומאכ- "תוינמ לש הבסה וא הרבעה וב שיש ךמסמ" הווהמ ןכא תוינמ תריכמ

 רועישב אלו ,1% רועישב היהת וניגב םילוב סמב תובחה יזא- 'א תפסותל )ג(11
 קוחל6 ףיעס תוארוה לע תססבתמ וז השיג .)'א תפסותל )א(2 ףיעסב עובקכ( 0.4%

 וגווסל ןתינ הז קוחל 'א תפסותבש תוארוההו םירדגהה יפלש ךמסמ ויפל ,םילוב סמ
.רתוי הובגה סמה לוחי ,םינוש סמ ירועיש וילע ולוחיש ןפואב
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 התייה "תוינמ לש הבסה וא הרבעה וב שיש ךמסמ" םילימב קקוחמה תנווכ ,ימעטל
 תוטקונ ,הקיטקרפב ,ןכאו .תוינמ תריכמ רבדב םכסהל אלו ,תוינמ תרבעה בתכל
 םילוב סמב בייח תוינמ תריכמ רבדב םכסה היפל ,השיגב ,יתעידי בטימל ,סמה תויושר
.'א תפסותל )א(2 ףיעס תוארוה חוכמ

תוינמה תרבעה בתכ ןיגב םילוב סמב תובחה2.1.3

יללכ2.1.3.1

:עבוק]4[1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל299 ףיעס

 רומאכ תוינמה ילעב םשרמב תוינמב תולעבה םושיר תא הנשת הרבח"
:הלאמ דחא לכב ,)1()א(130 ףיעסב

 ריבעמה לש םתמיתחב הינמה לש הרבעה בתכ הרבחל רסמנ)1(
;ומייקתה ,ךכל ועבקנ םא ,ןונקתה תושירדו ,רבענה לשו

;םשרמה ןוקיתל טפשמ תיב לש וצ הרבחל רסמנ)2(

;תוכזה לש התבסהל ןידבש םיאנת ומייקתנ יכ הרבחל חכוה)3(

 יוניש םושרל ידכ וב יד ןונקתה יפ לעש רחא יאנת םייקתה)4(
".תוינמה ילעב םשרמב

 :ירק ,הנושארה הפולחה יפ לע השענ תוינמב תולעבה םושיר יונישו היה
11 ףיעס תוארוה יפ לע לויבב בייח הרבעהה בתכ היהי ,הרבעה בתכ תועצמאב
 תוינמ לש הבסה וא הרבעה וב שיש ךמסמ ,הז ףיעס יפל ,רוכזכ .'א תפסותל )ג(
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 םוכסמ1% רועישב םילוב סמב בייח תורבחה תדוקפב התועמשמכ הרבחב
 וא ורבעוהש תוינמה דעב תתל ובייחתהש וא ונתינש הרומתה יוושמ וא הרומתה
.םהיניבש הובגכ- תוינמ ןתוא לש בוקנה ןכרעמ וא ,ובסוהש

סמה ןונכת2.1.3.2

 ןונקת יפ-לעש רחא יאנת םייקתה ךא הרבעה בתכ םתחנ אל םא ןידה והמ
?תוינמה ילעב םשרמב יוניש םושרל ידכ וב יד הרבחה
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 תמייקתמ ןכש תוינמה ילעב םשרמב יונישה םושיר עצובי ,הז הרקמב םג
 הרבחה ןונקת םא ,לשמל ,ךכ .תורבחה קוחל299 ףיעסב תיעיברה הפולחה
 ןוירוטקריד לש ורושיא תא שרוד תוינמה ילעב םשרמב יוניש םושיר יכ ,עבוק
 ךרוצ ןיאו רומאכ םושירה תא עצבל ידכ הז יאנת תומייקתהב ידש ירה ,הרבחה
.הרבעהה בתכב

 םילוב סמב תובחה תפיקעל בחרנ חתפ קקוחמה חתפ ךכב יכ ,רמול ךרוצ ןיא
 םשרמב יוניש םושירש הזכ ןפואב הרבחה ןונקת ןוקית:הרבעהה בתכ ןיגב
 ,רחא יאנת תומייקתהב אלא הרבעה בתכ תריסמב ךורכ היהי אל תוינמה ילעב
 רדעהבו ,הרבעה בתכב ךרוצה תא רֵַתיי ,הרבחה ןוירוטקריד רושיא תלבק :ןוגכ
.םילוב סמב תובח םוקת אל רומאכ בתכ

"תורז" תוינמ תריכמב םילוב סמב תובחה2.2

 תישענ םילובה סמ תלטה :קודו .םילוב סמב תובח המע תררוג "תויטרפ" תוינמ תריכמ לכ אל
 םתחנש ,הז קוחל 'א תפסותב םיטרופמהמ ךמסמ ויפל ,םילוב סמ קוחל2 ףיעס חוכמ

[סכנל סחייתמ אוהו ,לארשיל ץוחמ םתחנש וא ,לארשיב
 וא לארשיבש רחא רבדל וא]5

 ועבקנש רועישב וא םוכסב םילוב סמ בייח אהי ,לארשיב תושעיהל דמוע וא השענש השעמל
.'א תפסותב

 יתשמ תחא המייקתה םא קר םילוב סמב בייחתי תוינמ תריכמ רבדב ךמסמש ,הלוע ןאכמ
 סחייתמ אוה ךא לארשיל ץוחמ םתחנ ךמסמהש וא ;לארשיב םתחנ ךמסמה:תואבה תופולחה
.לארשיב רחא רבדל וא סכנל

 חסונ( הסנכה סמ תדוקפל )2()ב(89 ףיעסל דוגינב יכ ,הלוע הינשה הפולחה לש החוסינמ

 אוהו לארשיל ץוחמ אצמנה סכנ לע ןהו לארשיב סכנ לע ןה לחש-]6[1961-א"כשתה ,)שדח

[לארשיב אצמנה סכנל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,תוכז
 תא םילוב סמ קוחל2 ףיעס םחות-]7

 רבדב ץראל ץוחב םתחנש ךמסמש ,דומלל ןתינ ןאכמ .לארשיב )רחא רבדל וא( סכנל ותלוחת
 ,םילוב סמב בייח וניא- ןתרבעה בתכו תוינמה תריכמ םכסה הז ללכבו- "תורז" תוינמ תריכמ
.לארשיב םיסכנ- תוינמ ןתוא אושנ- הרבחל םא ףא

ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב םילוב סמב תובחה2.3

ליעל ראובש יפכ
]8[

 ינש ןיגב הניה םילוב סמב תובחה ,תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב ,
.תוינמה תרבעה בתכ- ינשה ;תוינמה תריכמ םכסה- דחאה :םיכמסמ
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 קוחל )2()ב(9 ףיעס תוארוה תולח ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב ,םלואו

1963-ג"כשת ,)השיכרו הריכמ ,חבש( ןיעקרקמ יוסימ
]9[

 אל ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ" ןהיפל ,
."1961-א"כשת ,םיכמסמ לע םילובה סמ קוח יפל ,הילע לחה םילוב סמב תבייח אהת

 ןכש ,םילוב סמב ללכ תבייח הניא ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבח תוינמ תריכמ ,ךכיפל

 תריכממ לידבהל- רומאכ הריכמ יכ ,רוכזל שי ,דגנמ .]10[ןיעקרקמ דוגיאב הלועפב רבודמ
 ףאו השיכר סמבו הריכמ סמב ,חבש סמב תובח המע תררוג- "הליגר" תיטרפ הרבח תוינמ

.]11[מ"עמב בייחתהל היושע

תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב םילוב סמב בייחה2.4

 תרבעה בתכו תוינמ תריכמל םכסה לויבב בייחה והימ תעבוקה הארוה רדענ םילוב סמ קוח
.לויבב בייחה רבדב הריכמה םכסהב תשרופמ הארוה עובקל לבוקמ ,הקיטקרפב .תוינמ

תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב םילוב סממ רוטפה2.5

 עבוק וז תפסותל11 ףיעס ,ךכ .םילוב סממ םירוטפה םיכמסמ לש המישר תעבוק ב תפסות
.םילוב סממ רוטפ היהי הינמ תרבעה רבדב ךמסמ םהב םירקמה תא

 רושקכ ,המושה דיקפ ידיב הז ףיעס ןיינעל רשואש ךמסמ יכ ,עבוק ב תפסותל13 ףיעס
 םילוב סממ רוטפ היהי ,הסנכה סמ תדוקפל2'ה קלח יאנתב דמועה הנבמ יונישל ןירשימב
 הנבמה יוניש יבגל השגוה )2( ;עצוב רבכ הנבמה יוניש )1( :הלאמ דחא םייקתהש דבלבו

 ח105 ףיעס יפל וא )גוזימ יבגל(הסנכה סמ תדוקפל ט103 ףיעס יפל םדקומ רושיאל השקב
 ,שיגדהל שי .השקבה תשגה םוימ ריבס ןמז ךות עצוב הנבמה יונישו )לוציפ יבגל( וז הדוקפל
 יונישל ןירשימב רושקכ עבקנש ךמסמ לכל הנקומ ב תפסותל13 ףיעסב עובקה רוטפה יכ
 רבודמש יגס הז ןיא ,רחא ןושל .הסנכה סמ תדוקפל2'ה קלח יאנתב דמוע הזש דבלבו הנבמ
 תייחד קויד רתילו- סמ תלקה קנעותש םג שרדנ אלא ,הנבמ יונישל ןירשימב רושקה ךמסמב

רומאה הנבמה יונישל הסנכה סמ תדוקפל2'ה קלח יפ לע- סמ
]12[

.
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תיטרפ הרבחב תוינמ תאצקהב םילוב סמב תובחה.3

תובחה סיסב3.1

יללכ3.1.1

- דחאה :םיכמסמ ינש ןיגב הניה תוינמ תאצקהב םילוב סמב תובחה ,ןלהל ראובמכ
.תוינמה תאצקה ח"וד- ינשה ;תוינמה תאצקה םכסה

תוינמה תאצקה םכסה ןיגב םילוב סמב תובחה3.1.2

 ןורכז תוברל ,ונממ קלח וא םכסה יכ ,עבוק 'א תפסותל )א(2 ףיעס ,ליעל ראובש יפכ
 רחא ךמסמ ןכו ,םידדצה תא בייחמ אוהש ןיבו םכסהל היאר תניחבב אוהש ןיב ,םירבד
 םילוב סמב םיבייח םניאש ,רומאכ ךמסממ קלח וא סכנ תיינקה וא תובייחתה וב שיש
 אושנ ךרע םא :םיאבה םירועישב םילוב סמב םיבייח הרומאה תפסותל רחא ףיעס יפל
 לכ םא ;)0.4%( ח"ש250 לכל ח"ש1- םיוסמ םוכסב בוקנ ,ותצקמ וא ולוכ ,םכסהה
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 םוכסב בוקנ םכסה אושנ ךרע לש ותצקמ םא ;ח"ש5- םיוסמ יתלב םכסהה אושנ ךרע
 ןיגב םיפסונ ח"ש5-ו ,םוכסב בוקנה ךרעה יבגל ח"ש250 לכל ח"ש1- םיוסמ יתלב
.םיוסמ יתלבה ךרעה

 סמב בייח םיוסמ םוכסב האצקהה תרומת תא בקונה תוינמ תאצקה םכסהש ,ןאכמ
 תאצקהל םכסהב רבודמ ,תאז תמועל ,םא .האצקהה תרומתמ0.4% רועישב םילוב

.]13[דבלב ח"ש5 רועישב םילוב סמב תובחה אהת ,םינמוזמ תרומת אלש תוינמ

תוינמה תאצקה ח"וד ןיגב םילוב סמב תובחה3.1.3

1% רועישב סמב בייח תוינמ תאצקה לע ח"וד יכ ,עבוק 'א תפסותל )א(11 ףיעס
 וא ,וצקוהש תוינמה דעב תתל ובייחתהש וא ונתינש ,הרומתה יוושמ וא הרומתה"מ
 סמב תובחה ,ךכיפל ."רתוי הובגה םוכסה יפל לכה ,וצקוהש תוינמה לש בוקנה ךרעהמ
 ןכרע ןיבל האצקהה תרומת ןיבש הובגהמ1% רועישב הניה האצקהה ח"וד ןיגב םילוב

.]14[האצקהה תוינמ לש בוקנה

7777    ''''ממממעעעע

 רומאכ תוינמ תאצקה לע ח"וד" םילימב טקונ 'א תפסותל )א(11 ףיעס יכ ,בל לא םשוי
 יפ לע תוינמ תאצקה לע ח"ודב ףיעסה לש וניינע ,רמולכ ."תורבחה תדוקפל93 ףיעסב

.]15[1929 תנשמ תורבחה תדוקפל93 ףיעס

 חוכמ ביוחמה ,תוינמ תאצקה לע תורבחה םשרל תיטרפ הרבח לש חווידב רבודמ ,םויכ
 חוודל תבייח הניא ,תאז תמועל ,תירוביצ הרבח .תורבחה קוחל140 ףיעס תוארוה

האצקהה ןיגב םילוב סמב תבייח איה ןיא ןכ לעו תוינמ תאצקה לע תורבחה םשרל
]16[

. 
 תמייקו הרירש תוינמה תאצקה םכסה ןיגב םילוב סמב תובחה יכ ,שיגדהל שי ,תאז םע
.תירוביצ הרבח יבגל םג

ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבחב תוינמ תאצקהב םילוב סמב תובחה3.2

:רומאל עבוק ב תפסותל )אכ(2 ףיעס

 תוכז תריכמל וקלח וא ולוכ סחייתמה 'א תפסותל2 ףיעסב ותועמשמכ םכסה"
 לח ,1963-ג"כשתה ,ןיעקרקמ חבש סמ קוחש ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ וא ןיעקרקמב
".ןיעקרקמל סחייתמה אושנה ךרעמ קלח ותוא יבגל ,םהילע

 רוטפ]17[ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבחב תוינמ תאצקה רבדב םכסהש ,הלוע וז הארוהמ
 יוסימ קוחב התועמשמכ ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ הווהמ האצקההש יאנתבו ,םילוב סממ

.]18[ןיעקרקמ

 ידכ וב שי ,רמולכ .'א תפסותל2 ףיעסב ותועמשמכ םכסה יבגל קר הפי הז רוטפ ,יאמ אלא

תוינמה תאצקה םכסה תא קר םילוב סממ רוטפל
]19[

 ח"וד תא םילוב סממ רטופ אוה ןיא ךא ,

'א תפסותל )א(11 ףיעס חוכמ סמב בייחה ,תוינמה תאצקה
]20[

.

 אהת אל ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ" יכ ,עבוק ןיעקרקמ יוסימ קוחל )2()ב(9 ףיעס ,רוכזכ ,םלואו
 הארוה יפל ."1961-א"כשתה ,םיכמסמ לע םילובה סמ קוח יפל ,הילע לחה םילוב סמב תבייח
 יא :שגדויו .ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ התויהב ללכ םילוב סמב תבייח הניא תוינמ תאצקה ,וז
.תוינמה תאצקה ח"וד יבגל ןהו האצקהה םכסה יבגל ןה הפי רומאכ תובחה
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תיטרפ הרבחב תוינמ תאצקהב םילוב סמב בייחה3.3

 ,עבוק ,"םימייוסמ םיכמסמ יבגל תודחוימ תוארוה" ותרתוכש ,םילוב סמ קוחל15 ףיעס
.תוינמה תאצקה ח"וד לויבב תבייחה איה הצקמה הרבחה יכ ,)א( ןטק ףיעסב

 ימכסה םניאש( םימכסה לויבב בייחה והימ תעבוקה הארוה רדענ םילוב סמ קוח ,תאז תמועל
 תשרופמ הארוה עובקל לבוקמ ,הקיטקרפב .תוינמ תאצקה רבדב םכסה הז ללכבו )חוטיב
.לויבב בייחה רבדב האצקהה םכסהב

םילוב סממ רוטפה3.4

םילוב סמ קוחל ב תפסות3.4.1

 .םילוב סממ םירוטפה םיכמסמ לש המישר תעבוק םילוב סמ קוחל ב תפסות ,רומאכ
 סממ רוטפ היהי תוינמ תאצקה לע ח"וד םהב םירקמה תא עבוק וז תפסותל11 ףיעס

 לש ז"כומל תוינמ תרומת םש לע תוינמ תאצקה לע ח"וד יכ ,עבקנ ,לשמל ,ךכ .]21[םילוב
 ז"כומל תוינמהש יאנתבו ,םילוב סממ רוטפ היהי הרומתב תפסות לכ אלל הרבח התוא

ןידכ תוליובמ ויה
]22[

.

 דיקפ ידיב הז ףיעס ןיינעל רשואש ךמסמ יכ ,ב תפסותל13 ףיעסב עבקנ ,ףסונב
 ,הסנכה סמ תדוקפל2'ה קלח יאנתב דמועה הנבמ יונישל ןירשימב רושקכ ,המושה

 ףיעסל דוגינב ,רמולכ .]23[ףיעס ותואב םייונמה םיאנתל ףופכב םילוב סממ רוטפ היהי
 ףיעסב עובקה רוטפה ,תוינמה תאצקה ח"וד תא קר םילוב סממ רטופה ,ב תפסותל11
 וזש דבלבו תוינמה תאצקהל ןירשימב רושקכ עבקנש ךמסמ לכל הנקומ וז תפסותל13

.הסנכה סמ תדוקפל2'ה קלח יאנתב תדמוע

1990-ן"שתה ,)ןוה תוריתע תורבח( תועקשה דודיע קוח3.4.2

1990-ן"שתה ,)ןוה תוריתע תורבח( תועקשה דודיעל קוח
]24[

 הרבחל סמ תובטה עבוק

הז קוחב התועמשמכ ןוה תריתע הרבחל תבשחנה
]25[

.

9999    ''''ממממעעעע

 תינולפ הרבח רשיא רצואה רש םא יכ ,עבוק ןוה תוריתע תורבח דודיע קוחל9 ףיעס

 רוטפ הרבחה לש תוינמ תאצקה ח"וד היהי ,]26[הז קוחל2 ףיעס יפל ןוה תריתע הרבחכ
 ,ןוה תריתע הרבחכ הרבח רושיאל השקב השגוה םא יכ ,עבקנ דוע .םילוב סממ

 יאשר יזא ,]27[ןוה תריתע הרבח תרדגהל )ג(-ו )ב( הנשמ תוקספבש םיאנתה ומייקתנו
 לש תוינמ תאצקה ח"וד לע לחה םילובה סמ םולשת לש הייחד לע תורוהל רצואה רש
.רומאה קוחל2 ףיעס יפל ותטלחה ןתמל דע ,הרבחה

תיטרפ הרבחב הבטה תוינמ תאצקהב םילוב סמב תובחה.4

תובחה סיסב4.1

 .'א תפסותל )א(11 ףיעס יפ-לע םילוב סמב בייח תוינמ תאצקה ח"וד ,]28[ליעל ראובש יפכ
?רומאכ םילוב סמב אוה ףא בייח הבטה תוינמ תאצקה ח"וד םאה ,הלאשה אופא תררועתמ
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הרונמ ןיינעב הנודנ וז היגוס
]29[

 ,ןוה ןרק תוכזל היסכנ תא תרערעמה הכרעיש ,הרקמ ותואב .
 הניא הרומאה האצקהה יכ ,עבק ינמ טפושה .ןאולמב תוערפנ הבטה תוינמ הירבחל התצקהו

 )א(11 ףיעסב שרדנכ ,תאז .האצקהל הרומת הנתינ אלש םעטהמ ,םילוב סמב תבייח
 תוינמ תאצקה לע ח"וד" :ןלהלדכ היה תע התואב וחסונש ,םילוב סמ קוחל 'א תפסותל
 םוכסמ0.75% )רועישב םילוב סמ בייח אהי( תורבחה תדוקפל93 ףיעסב ותועמשמכ
."וצקוהש תוינמה דעב תתל שיש וא ונתינש ,הרומתה יוושמ וא הרומתה

10101010    ''''ממממעעעע

 תוינמ וקלוח ,הרקמ ותואב .]30[ןוזמ תרצות ןיינעב המצמוצ הרונמ ןיינעב העבקנש הכלהה
 תנעטל .הרבחב ורבטצנש םיקלוחמ יתלב םיחוורמ הבכרוהש תיללכ הרומש ןרק ךותמ הבטה
 ח"וד ןכ-לעו ,וזכ ןרק ךותמ הבטה תוינמ תקולח דגנכ הרומת לכ הנתינ אל ,תרערעמה
 .טנרגא טפושה ,)זא וראותכ( אישנה מ"מ ידי לע התחדנ וז הנעט .לויבב בייח וניא האצקהה
 תרסח הניה הרבחה יסכנ ולדג אל הבטהה תוינמ תקולחמ האצותכש הדבועה ,ודידל
 יכ ,הנקסמה תא תבייחמה הרוצה איה ,הקסע התואל סחייל שיש הרוצה קר הבושח .תובישח
 הבטהה תוינמ לש ילנימונה רועישב תוינמה לעב דצמ הרבחל הרומת הענ תיטפשמ הניחבמ
הרונמ ןיינעב העבקנש הכלההמ טנרגא טפושה גייתסה ,םירבדה ךשמהב .הידי-לע וצקוהש
 ןוויה תקסע ןיב ,תירחסמ וא תישעמ הנחבאמ לידבהל ,תינורקע ןיחבהל ןיא יכ ,ותעד עיבהו

 ךרעה ןוויה לש הקסע ןיבל ,םיחוורמ ועבנ וא הרומש ןרקב וללכנש ,םיקלוחמ יתלב םיחוור לש
 םע ומיכסה ינמו ןוקתיו םיטפושה .הרבחה יסכנ לש שדחמ ךורעשמ האצותכ לבקתנש ףסומה
 ןרק ןוויה ידי לע הבטה תוינמ תקולח לש הרקמל סחיב טנרגא טפושה עיגה הילא האצותה
 רוקמ רשאכ ההז הנקסמ תלחה תורשפא יבגל וגייתסה ךא ,םיישממ םיחוורב הרוקמש
.םיסכנ ךורעשמ םיעבונה םיחוורב הקולחה

 הבטהה תוינמ לש בוקנה ךרעהמ1% רועישב לויבב בייח הבטה תוינמ תאצקה ח"וד ,םויכ
 תפסות יוניש( םיכמסמ לע םילובה סמ וצ תומושרב םסרופ ,22.8.1963 םויב :קודו .תוצקומה

 ,הפולחה ול הפסונו ,'א תפסותל )א(11 ףיעס ןקות וצה לש ורדגב .]31[1963-ג"כשת ,)קוחל 'א
 לע םג הלח לויבה תבוח ,ונייהד .וצקוהש תוינמה לש בוקנה ךרעהמ רועישב היהי לויבה היפל
.הבטה תוינמ תאצקה הז ללכבו יהשלכ הרומת אלל התשענש תוינמ תאצקה ח"וד

םילוב סממ רוטפה4.2

11 ףיעס .םילוב סממ םירוטפה םיכמסמ לש המישר תעבוק ב תפסות ,ליעל ראובש יפכ
.םילוב סממ רוטפ הבטה תוינמ תאצקה לע ח"וד היהי םימיוסמ םירקמב יכ ,עבוק וז תפסותל

.ןנור תאצוה תצפהב "ןוהה קושו ךרע תוריינ יוסימ" רפסה רבחמ וניה בתוכה*

.)"םילוב סמ קוח" :ןלהל( 64 ח"ס.1

 רדענ ,םהב תויונמה תוארוהה תא רפמה לע- תוילילפ ןהו תויחרזא ןה- תורומח תויצקנס םיעבוקה םירחא סמ יקוחל דוגינב יכ ,ןיינעמ.2
 אלו םילוב סמ בייחה ךמסמ היפל ,10 ףיעסב- תחאה :הז ןיינעל תוארוה יתש עבוק םילוב סמ קוח :שממ לש "םייניש" םילוב סמ קוח
 עבוקה ,11 ףיעסב- הינשהו ;ירוביצ דרשמ וא ירוביצ דבוע ידי לע ךרוצ םושל לבקתי אל ףאו יטפשמ ךילהב היארכ לבקתי אל ןידכ ליוב
.חינז רועישב סנק אוה וילע תלטומה לויבה תבוח תא עציב אלש םדא לש וניד יכ

 םוכסב בוקנ היה ,ותצקמ וא ולוכ ,ךרעהש תמחמ בוצק םוכסב ,ותצקמ וא ולוכ ,ךמסמ ליוב םא יכ ,עבוקה ,'א תפסותל )ג(1 ףיעס האר ךא.3
 וא ולוכ ךרעה תא עובקל ידכ וב שיש ףסונ ךמסמ וירחא אצוהש וא ,םיוסמ םוכסב ךרע ול סחייל ןתינש ןכמ רחאל ררבתנו םיוסמ יתלב
 ןושארה ךמסמה וב בייח היהש סמה לכ ךס ןיבש סמה שרפה םולשתב בייח ףסונה ךמסמה וא ךמסמה היהי ,םיוסמ םוכסב ותצקמ
.ולויב תעב םיוסמ םוכסב בוקנ ךרע ותוא היה וליא

.)"תורבחה קוח" :ןלהל( 189 ח"ס.4

.רחא גוס לכמ האנה תובוטו תויוכז תוברלו ןילטלטימ ,ןיעקרקמכ םילוב סמ קוחל1 ףיעסב רדגומ "סכנ" חנומה.5

.)"הסנכה סמ תדוקפ" :ןלהל( 120 ח"נ.6

.ךליאו356 )2001-א"סשת(ןוהה קושו ךרע תוריינ יוסימ אריפש .א האר ,וז הארוהב ןוידל.7

.2.1 הקספ ליעל.8

.)"ןיעקרקמ יוסימ קוח" :ןלהל( 156 ח"ס.9

 הז ףיעס .)"ב תפסות" :ןלהל( םילוב סמ קוחל ב תפסותל )אכ(2 ףיעס תוארוה חוכמ םג םילוב סממ רוטפ תוינמה תריכמ םכסה ,השעמל.10
 ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ וא ןיעקרקמב תוכז תריכמל וקלח וא ולוכ סחייתמה 'א תפסותל2 ףיעסב ותועמשמכ םכסה" :רומאל עבוק
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."ןיעקרקמל סחייתמה אושנה ךרעמ קלח ותוא יבגל ,םהילע לח ,1963-ג"כשתה ,ןיעקרקמ חבש סמ קוחש

.ךליאו459 'עב ,7 הרעה ליעל ,אריפש האר ,ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבח תוינמ תריכמב סמה יטביהב ןוידל.11

.324-ה1/זט"םיסימ" ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב תוישעת ןגא םישתכמ702/00 פ"ה ,הז ןיינעל האר.12

.3 הרעה ליעל ,א תפסותל )ג(1 ףיעס האר ךא.13
 תורגא ףלֵח וצקוהש תוינמ תאצקה ח"וד יכ ,ןוילעה טפשמה-תיב עבק ,798 )3(דנ ד"פ ,ולבהו סכמה ףגא 'נ מ"עב לסרפוש4255/98 א"עב.14

 אוהש ,האצקהה תוינמל ורמוהש בוחה תורגא יוושמ1% לש רועישב תאזו ,'א תפסותל )א(11 ףיעס יפל םילוב סמב בייח תורימה בוח
.ןדעב הנתינש הרומתה יווש

.163 )ע( ,א ךרכ י"אח ,תורבחה תדוקפ.15

.135-א3/די"םיסימ" ,"?םינפסאל סמ- םילוב סמ" ריהנ .י-ו לג .א ,הז רשקהב האר.16
.ךליאו225 'עב ,7 הרעה ליעל ,אריפש האר ,ןיעקרקמ דוגיא איהש תיטרפ הרבחב תוינמ תאצקהב סמה יטביהב ןוידל.17

 םכסהב וניינעש אשירל סחייתמ "ןיעקרקמל סחייתמה אושנה ךרעמ קלח ותוא יבגל" קר לח רוטפה ויפל ,ףיעסל אפיסה יכ ,הארנ.18
.ןיעקרקמ דוגיאב הלועפל סחייתמה םכסהל אלו ןיעקרקמב תוכז תריכמל וקלח וא ולוכ סחייתמה

.3.1.2 הקספ ליעל האר .'א תפסותל )א(2 ףיעס חוכמ םילוב סמב בייח הז םכסה ,רוכזכ.19

.3.1.3 הקספ ליעל.20

.ב תפסותל )3()בי(21 ףיעסב עבקנ ףסונ רוטפ.21

.ב תפסותל )ז(11 ףיעס.22

.2.5 הקספ ליעל.23

.)"ןוה תוריתע תורבח דודיע קוח" :ןלהל( 170 ח"ס.24

:ןלהלדכ ןוה תוריתע תורבח דודיע קוחל1 ףיעסב רדגומ "ןוה תריתע הרבח" חנומה.25
:הלא לכ היבגל ואלמתנש הרבח"

 וא תוכזמ תויוליעפב שמשמ ונממ תוחפל75%-ו ,הקירמא לש תירבה תוצרא לש רלוד ןוילימ30 תוחפל אוה הלש ערפנה תוינמה ןוה)א(
;תוכזמ תועקשהב עקשומ

 תוינמ רוביצל ועצוה םהבשו תכמסומ תושר ידיב ורשואש רחא המוד ךמסמב וא טקפסורפב וא ףיקשתבו ,הרבחה לש דוסיה יכמסמב)ב(
;הרבחב תוינמ שוכרל םיאשר ץוח יבשות קר יכ עבקנ ,הרבחה לש

;תוכזמ תויוליעפ אוה ןקוסיע רקיעש לארשי תובשות תורבחב עיקשהל וא תוכזמ תויוליעפב לארשיב קוסעל ןה היתורטמ)ג(
";2 ףיעס יפל הז קוח ןיינעל ןוה תריתע הרבחכ הרשוא הרבחה)ד(

:ןלהלדכ ףיעס ותואב םירדגומ "הכזמ העקשה"ו "הכזמ תוליעפ" ,"הכזמ הסנכה" םיחנומה וליאו

";הכזמ העקשה שומיממ וא הכזמ תוליעפמ הסנכה- 'הכזמ הסנכה'"

 תרושקת ,היגרנא ,םימ ,היינב ,הרובחת ,תוריית ,תואלקח ,הישעת ימוחתב לארשיב םילעפמ לש הבחרה וא המקה- 'הכזמ תוליעפ'"
";עדימ תרבעהל תיסיפ תיתשת- 'תרושקת' ,הז ןיינעל ;םירומאה םימוחתב חותיפו רקחמ וא ,בושחימ וא

 תוינמ תשיכר לש ךרדב ,תוכזמ תויוליעפב אוה הקוסיע רקיעש לארשי תבשות הרבחב ןוה תריתע הרבח לש העקשה- 'הכזמ העקשה'"
 ";תוכזמ תויוליעפל קר שמשת הלוכ העקשההש דבלבו ,רומאכ הרבח הל התצקהש

 קוח ןיינעל ןוה תריתע הרבח איה תינולפ הרבחש31.12.1994 םוי דע רשאל יאשר רצואה רש ,ןוה תוריתע תורבח דודיע קוחל2 ףיעס יפל.26
.םיאנתב רושיאה תא תונתהל אוה יאשרו ,הז

.25 הרעה ליעל.27

.3.1.3 הקספ ליעל.28

.)"הרונמ ןיינע" :ןלהל( 663 )1(חי ד"פ ,ולבהו סכמה להנמ 'נ מ"עב הנשמ חוטיבלו תוירחאל הרבח הרונמ31/64 א"ע.29

.85 )4(חי ד"פ ,ולבהו סכמה להנמ 'נ מ"עב י"א ןוזמ תרצות30/64 א"ע.30

.2021 ת"ק.31
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