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                    שליד עיריית אור יהודה

 

 נעים שמעון

 , אור יהודה 126מרח' אליהו סעדון 

 050-4702183טל 

 העורר          

  –נ ג ד  -

 
 מנהל הארנונה בעיריית אור יהודה

 ע"י ב"כ עוה"ד יוסף הלחמי  

 4973850תקוה , פתח 36מרח' העוגב    

 03-6422501פקס'    03-9335516טל'   

 המשיב          

 החלטה
 

, אור יהודה, הידוע 10/2העורר, מר שמעון נעים, הגיש ערר לגבי נכס המצוי ברחוב מנחם בגין  .1
 "(.הנכס" –)להלן  750750000וחשבון משלם בגינו הוא  6880בגוש  57/10כחלקה 

 
בפתח כתב הערר טוען העורר טענות מקדמיות אשר עיקרן לטענתו אי מתן החלטה בהשגה  .2

"(. לשיטתו ההשגה" –)להלן  2019, שהגיש על דרישת תשלום הארנונה לשנת 12.03.2019מיום 
 של העורר אי מתן החלטה בהשגה כמוה כהשגה שהתקבלה על כל טענותיה. 

 
 לגופו של ערר טוען העורר כי שטח הנכס המחויב בארנונה אינו נכון.  .3

 
בכתב התשובה מטעם המשיב, טוען זה כי השיב להשגת העורר במועד. החלטתו נמסרה  .4

ממועד קבלת ההשגה במשרדי   60 –, שהינו היום ה 12.05.2019במשלוח בדואר רשום ביום 
 ה במועד. המשיב, לפיכך לטענת המשיב תשובתו להשגה ניתנ

 
לגופו של עניין טוען המשיב כי מדובר בערר העומד בסתירה להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים,  .5

. במסגרת הסכם הפשרה כאמור נקבע גודל 22.01.2015וקיבל תוקף של החלטת ועדת ערר ביום 
השטח לפיו יחויב הנכס בארנונה כמו כן סוכם בין הצדדים, במסגרת הסכם זה, כי  הסדר זה 

 ול גם בעתיד ובאופן זה יחשב ויחייב המשיב את העורר בתשלום ארנונה בגין הנכס.יח

 הכרעהדיון ו

כתב התשובה מטעם המשיב, דיון שהתקיים בפני הועדה בנוכחות הצדדים, בערר, בון לאחר עי
 ושיפורטמהטעמים דחות, יהן הערר לכי דיושקילת טיעוני שני הצדדים, המסקנה אליה הגענו היא 

 להלן.

העורר ניהל בעבר, מספר רב של עררים נגד המשיב, בכללם עררים בדבר גודל השטח לפיו יש  .6
 לחייב את הנכס מושא הדיון בארנונה.

 
, במהלך דיון הוכחות בועדת ערר לשמיעת העררים שהגיש העורר, לעניין נכס 22/01/2015ביום  .7

ארנונה בגין הנכס, הגיעו הצדדים נשוא דיון זה וכן נכס נוסף  שבבעלותו, בסוגיית שטח לחיוב 
 להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של החלטת ועדת ערר, במסגרתו נקבע בין היתר:

 .  מוסכם על הצדדים כי חיובו של העורר בארנונה בגין הנכסים יהיה לפי הנתונים שלהלן:10"
 117,39 לפי שטח שלמ"ר,  110, דירות ששטחן מעל דירת המגורים לפי תעריף בנייני מגורים .ב

 .מ"ר



... 
וזאת בכפוף , יחול גם בעתידלעיל  כמפורטולסיווגים  חיוב הארנונה של העורר בהתאם לשטחים. 11

 .לכך שלא יחול שינוי במצב העובדתי מכפי שהוא בעת חתימת הסכם זה
יחד עם זאת, מוסכם כי ככל שייערך סקר נכסים ע"י העירייה, וכתוצאה מכך תבקש העירייה לשנות 

ובו של אחד משטחי הנכסים, תהיה העירייה רשאית לעשות זאת. במקרה כזה יהיה זכאי את חי
 העורר להשיג על חיוב הארנונה בגין השינוי. 

... 
 .כל טענות העורר, בכל העררים, נדחות. 13
... 
. הסכם זה ממצה את כל דרישות וטענות העורר... מכל מין וסוג שהוא, בכל חיובי הארנונה... 15

הווה סילוק סופי מוחלט של כל טענות העורר כנגד העירייה בגין כל החיובים כאמור מכל והוא מ
 "(.הסכם הפשרה" –)להלן הדגשות אינן במקור מין וסוג שהוא" 

 
, טרם מתן החלטה בערר נושא דיון זה, התקיים בפני בית המשפט 23/12/2020ביום  .ג

הארנונה  מנהל נעים נ' 69622-02-20 נ"לעניינים מנהליים דיון בערעור מנהלי, בתיק עמ
-4לעיריית אור יהודה, שהגיש העורר כנגד החלטתנו לדחות את הערר שהגיש בתיק 

, בקשר לנכס אחר אשר בבעלותו, מהטעם של החתימה על הסכם הפשרה כאמור 19
 "(.הערעור המנהלי" –)להלן 

 
, תוך שבית במסגרת הדיון בערעור המנהלי לאחר שמיעת טענות הצדדים בהרחבה .ד

המשפט הנכבד ער לכך שלא ניתן להתעלם מהסכם הפשרה, המליץ בית המשפט הנכבד 
לעורר שלא לעמוד על ערעורו והערעור נמחק, תוך חיוב העורר בהוצאות לטובת המשיב 

 ₪.  7,000בסך של 
 

אשר על כן , החלטת בית המשפט הנכבד כאמור אך מחזקת את עמדתנו לפיה לאור  .ה
עורר מנוע מלטעון כנגד גודל השטח בו הוא מחויב, כל שכן במסגרת הסכם הפשרה, ה

 הליכי השגה ו/או ערר ו/או ערעור מנהלי. 
 
הצביע בערר ובדיון העלה כל טענה חדשה וכן לא לא למעלה מן הצורך, יצוין כי העורר  .ו

כך גם לא הציג לועדה כל  .שהתקיים על נסיבות המצדיקות סטייה מהסכם הפשרה
 של מודד מוסמך מטעמו, המעידה על שינוי בגודל הנכס. דו"ח מדידה

 
לא נצא ידי חובתנו אם לא נתייחס גם לטענה המקדמית של העורר, לפיה היעדר  .ז

חוק הרשויות )ב( ל4תשובה מטעם המשיב במועד להשגה שהגיש העורר, לפי סעיף 
ריכה "(, צהחוק" –)להלן  1976-)ערר על קביעת ארנונה כללית(, תשל"ו המקומיות

 להוביל לקבלת השגה שהגיש. 
 
התקיים דיון בערר בנוכחות הצדדים, במהלכו שטחו הצדדים את  01/12/2020ביום  .ח

 טענותיהם בפני הועדה. 
 

העורר מצדו בחר להתמקד בדיון בטענתו המקדמית לערר לפיה אי מתן מענה ע"י  .ט
 המשיב במועד, מובילה לקבלת ההשגה.

 
העורר לייצר "זכייה טכנית" בהשגה עקב, לטענתו, באמצעות טענתו המקדמית מנסה  .י

 )ב( לחוק. 4היעדר תשובה מטעם המשיב במועד להשגה,  לפי סעיף 
 

המשיב מצידו טען כי השיב להשגה במועד. המשיב הציג בפנינו אישור משלוח דבר  .יא
לכתב  1. ראה נספח ב12.05.2019דואר רשום לכתובתו של העורר, נושא תאריך 

 התשובה.
 

שחל ביום שבת, לפיכך ובהתאם להוראות  11.05.2019חל ביום  60 –ינו היום ה בעני .יב
, הוא היום בו כאמור נמסרה תשובת 12.05.2019הוא יום  60 -חוק הפרשנות, היום ה 

 המשיב למשלוח בדואר רשום לעורר.
 
מקובלת עלינו עמדתו של המשיב הנתמכת בפסיקות שצוטטו על ידו הקובעות כי יש  .יג

ועד בו נמסרה התשובה למשלוח בדואר רשום, כמועד בו ניתנה תשובת לראות במ



בית בלב בע"מ נ' עירית נשר, עמ"נ  32474-09-18עמ"נ המשיב להשגה. ראו לענין זה 
עמנ ועיריית פתח תקוה ואח' נגד "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ  19655-11-11

 .דרום השרון –אחים לוטרינגר בע"מ נ' מועצה אזורית  323/08)ת"א( 
 

 ומכאן שיש לדחות את טענתו המקדמית של העורר.  .יד
 

בשולי הדברים נוסיף ונאמר כי אף אם היינו מקבלים את טענתו המקדמית של העורר  .טו
בעניין, לפיה המשיב לא השיב להשגה במועד, הרי ש"זכייה טכנית" בהשגה, משמעה 

במצב העובדתי מכפי וי ביטול הסכם הפשרה בהינף קולמוס, זאת כאשר לא חל כל שינ
הפשרה, וזו תוצאה שאינה נכונה ואינה מוצדקת בנסיבות שהוא בעת חתימת הסכם 

 העניין.
 

תל אביב הילטון בע"מ נ' עיריית תל אביב  864/80ה"פ )מחוזי ת"א(  ראו לעניין זה גם .טז
נוכח טענות כבדות משקל של הרשות , שם נקבע כי (13.9.1981)לא פורסם,  יפו

)ב( 4המקומית לגופה של השומה שבהשגה, ניתן לסטות מהתוצאה הקבועה בסעיף 
לחוק. ובענייננו טענות המשיב לאור החתימה על הסכם הפשרה הינן טענות כבדות 

 )ב( לחוק.4המשקל, אשר לטעמנו בעטין ניתן לסטות מהתוצאה הקבועה בסעיף 
 
הסכם הפשרה שקיבל לא ימלא דין הערר להידחות, אחרת  מן הטעמים המפורטים .יז

 .את ייעודותוקף של החלטת ועדת הערר 
 

 ובשל ציפייתיש להניח כי המשיב מצדו חתם על הסכם פשרה עם העורר, בין היתר,  .יח
ברם כבר  .באותו עניין טענות מצד העוררלא יבואו עוד כי , ולסופיות הדיוןהסבירה 

גה הנוגעת לשטח הנכס, ולאחר שנדחתה הגיש ערר מס' הגיש העורר הש 2017בשנת 
 נדחה ללא צו להוצאות. 3/17. ערר מס' הלועד 3/17

 
 ₪. 1,500בנסיבות האמורות העורר ישא בהוצאות המשיבה בסך של  .יט
 
יום  45החלטה זו ניתנת לערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהליים במחוז ת"א בתוך  .כ

 ממועד המצאת ההחלטה.
 

המזכירות תמסור עותק ההחלטה לצדדים  יום __________ בהעדר הצדדים.ניתנה ה .כא
 או תמציא להם בדואר רשום. 

 
)ג( לתקנות, המזכירות תדאג לפרסום החלטה זו באתר האינטרנט 20בהתאם לתקנה  .כב

 של הרשות המקומית. 
 

 

____________________ ____________________ ____________________ 
 דרורה פאר

חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 
 אור יהודה

 יהודה סנואני
חברת ועדת ערר לענייני ארנונה 

 אור יהודה

 איילת עטר, עו"ד
 יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה

 אור יהודה 
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 1 91/6 'סמ ררע      תיללכ הערר לארנונהועדת  ינפב

 2 0202.21.1תאריך:                     הדוהי רוא תייריע דילש

 3 

 4 :בפני כב' המותב

 5 יו"ר – רטע תלייאעו"ד 

 6 ראפ הרורד 'בג

 7 ינאוניס הדוהי רמ

 8 

 9 בעניין שבין:

 10         ןועמש םיענ 

 11 העורר   

 12 ובין:  

 13  הדוהי רוא תייריעב  הנונראה להנמ 

 14 משיבה       

 15  נוכחים:

 16  .ומצעב ררועה  :מטעם העורר

 17  .ןורבא ןר ד"וע ,ימחלה ףסויעו"ד   :משיבמטעם ה

 18  .הדעוה תריכזמ – בונתנ תירונ 'בג :הייריעה תוגיצנ

 19 

 20 פרוטוקול

 21 הנונראה להנמ כ"ב ,ןועמש םיענ רמ ,ררועה םיאצמנ ,6/19 ררע :רטע תלייאעו"ד 

 22  .ןורבא ןר ד"וע ,ימחלה ףסוי "דועודה, הי רוא תייריעב

 23 אוהש ,לאירבג ליג הז ןיד לעבש ימו ןיד לעב אל אוה ןורבא ןר ד"וע :םיענ ןועמש

 24 אוהש ןוויכמ ,ןוידב ףתתשי אל אוהש שקבמ ינא זא ,הנונראה להנמ

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il
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 1  .הצוחה אציי אוהש שקבמ ינאו ןיד לעב אל

 2 ,הייריעב תוסנכה ףגא להנמ אוה ןורבא ןר רמ .קרס תנעטב רבודמ :ימחלה יסוי ד"וע

 3 ןוכנ ,המושהו היבגה אשונב רושקש המ לכ לע לעופב יארחא אוה

 4 אצמנ ינא ןכלו ותוא גציימ ינא ,לאירבג ליג רמ אוה הנונראה להנמש

 5 בשיי ,קיתה יטרפב איקבש ,תוסנכה ףגא להנמש העינמ לכ ןיאו ןאכ

 6 לכ ןיא ןכלו תורוגס םייתלדב ךרענש ןויד אל אוה הזה ןוידה .ןאכ

 7 ךכ ,הלאה םינוידב בשוי עובק ןפואב אוה ,ןוידב היהי אוהש העינמ

 8  .תורחאה תויושרה לכב םג ךכו הדוהי רוא תייריעב

 9 לאירבג ליג רמ הנונראה להנמ דגנ" :תרתוכב בותכ ררעבו תויה :םיענ ןועמש

 10 והשימל אל ,הנונראה להנמל םיסחייתמ ונחנא ,"הדוהי רוא תייריעב

 11 ותדמע תא תתל הצור אוהו םיניינעב איקב אוה םא .םוקמב רחא

 12 ןוידב ברעתי אלו ריהצתב הז תא ךומתי אוהש חינהל ריבס ,ותעדו

 13 סנכיהל ךירצ אל אוה ,ןיד לעב אל אוהו תויה ,םירבדה עבטמ .ומצע

 14 ,איקב אוהש תורמל .ןוידהמ קלח תויהל ךירצ אלו ןוידב ברעתהלו

 15 אוה הנונראה להנמש ןוויכמ ,רתוי איקב הנונראה להנמש חינהל ריבס

 16 היבגה תקלחמ להנמ .היבגה תקלחמ להנמ אלו בישהל ךירצש הז

 17 לעש ,הייריעה תונובשח ירפס לוהינ לש אשונב איקב השעמל אוה

 18 ,רסחו םייוקיל הברה םש שיש ןוויכמ ,תועד יקוליח יל שי םג םהינפ

 19 הלעא ינא ,תולעהל ינממ שקבתת םאו םתוא תולעהל םוקמה אל הזש

 20 חקל אוהש לקש 4,000-ה הפיא ריבסהל עדוי אל אוה ןכ םגו םתוא

 21  ,הזב חינהל ריבס .ומלענ ,יל

 22 אוהש לבחו םיענ רמ לש םואנה תא קיספהל שקבמ ינא ,החילס :ימחלה יסוי ד"וע

 23  .הדעוה לש הנמז תא תיחשמ

 24 ןורבא ןר ד"וע ןיינעה ךרוצלו ררעב ןודל ידכ ונסנכתה ונחנא ,קוידב :רטע תלייא ד"וע

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il
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 1  .םדקתנ אוב זא ,ןוידב ראשיי

 2  ,ןוידב היהי אוהש דגנתמ ינא ,ןיינעה ךרוצל :םיענ ןועמש

 3  .המשרנ ךתודגנתה ,יקוא :רטע תלייא ד"וע

 4 .ומצע ןוידב ברעתי אלו אצייש שקבמ ינאו ןיד לעב אל אוהש ןוויכמ :םיענ ןועמש

 5  .התטלחה ילע לבוקמ ,טילחת איהש המ תא טילחת יתרבגו

 6 הפ םיאצמנ .ןוידב ונתיא ראשיי ןורבא ןר ד"ועש הטילחמ הדעוה זא :רטע תלייא ד"וע

 7 תירונו רטע תלייא ד"וע ,ינוואניס הדוהיו ראפ הרורד ,הדעוה ירבח םג

 8 ד"וע ,השקבב יתוא ןכדעתש חמשא ינא .הדעוה תריכזמ ,בונתנ

 9  .שגוהש רוערעב ,ימחלה

 10  .ילהנימה רוערעה :ימחלה יסוי ד"וע

 11  .ןכ :רטע תלייא ד"וע

 12  .םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע תוימדקמ תונעט הפ שי :םיענ ןועמש

 13 תיבל שגוהש רוערעה לש סוטטסה המ לכ םדוק עומשל תשקבמ ינא :רטע תלייא ד"וע

 14  .ךלש ררעב ןודל ליחתנש ינפל ,טפשמה

 15  ?המ לש ,סוטטס הזיא :םיענ ןועמש

 16 דמוע הז הפיא תעדל תשקבמ ינא ,4/19 ררע לע ילהנימ רוערע שגוה :רטע תלייא ד"וע

 17  .לכה הז ,טפשמה תיבב

 18 ללגב קר ,ןכ ינפל ןוידל עובק היה אוה ,23.12-ל ןוידל עובק רוערעה :ימחלה יסוי ד"וע

 19  .ןודנ םרט ,החדנ דעומה ,רגסה

 20 ונחנא ,יד םה םיררעה ינש ןיב תונעטהו תויהש םיבשוח אל םתא .יקוא :רטע תלייא ד"וע

 21 תיבש ןיתמנש יאדכש םיבשוח אל םתא ,םכסהה לע םש םירבדמ

 22  ?ורבד תא ןתיי טפשמה

 23 ךכל םיניתממש ינפל דוע תוחדל ןתינ הזה ררעה תאש רובס ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 24 איה ,תפסונ תרחא הנעט שי םש יכ ורבד תא ןתיי טפשמה תיבש
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 1 .ןאכ תיטנוולר אלש הנעט ,העצובש ,לוכיבכ ,הדידמה ןיינעל הנעטה

 2 ,םכסהה לש תועמשמהו הדידמ התוא יבגל ונתדמע תא ונל שי ןאכ

 3 יונישל הנעט םוש ןיא ,םכסהה תא שי ,ןיטולחל רורב רבד ונל שי ןאכ

 4 הזה ררעה ןיד הזה םעטהמ רבכ ונתעדל ןכלו םכסהה זאמ השענש

 5 איהש ,תאזה הדוקנה תא ןייצא ילוא רבכ ינא ,הזל ףסונב .תוחדיהל

 6  ,הבושתה בתכב תניוצמ

 7  ,תוימדקמ תונעט יל שיו תויה ,ררעה ףוגל תונעטל סנכנ אוה ,החילס :םיענ ןועמש

 8  .גאדת לא ,רבדל ןמז ךל היהי ,הינש :רטע תלייא ד"וע

 9  .רחואמה תא םידקנ ונחנאש ינפל דוע ןוידב םיליחתמ ונחנא יכ ,אל :םיענ ןועמש

 10  .יקוא :רטע תלייא ד"וע

 11 אל וליפא אוה ,ררעל הבושתה בתכב יתנייצש יפכ ,ןאכש םג המ :ימחלה יסוי ד"וע

 12 תוירוטסיה תונעט ןתוא םע שגוה הגשהה .הגשהב םכסהה תא ריכזה

 13 בתכב קרו רבד םוש הליג אל ,םכסה ןיא וליאכ ,הרשפה םכסה ינפלש

 14 תא תונשל ךירצ ותעדל המלו םכסהה ןיינעב תונעטה תא הלעה ררעה

 15 תאו תונעטה ןתוא לכ תא תוחדל ךירצ הזה םעטהמ םגש ךכ ,חטשה

 16 היהי ,ילהנימה רוערעב הטלחה היהתש לככש ןוכנ הז .ףס לע ררעה

 17  .קפס ןיא הז ,םידדצה דחאל ןאכל וא ןאכל קוזיח ןבומכ הזל

 18 ?ןכ :רטע תלייא ד"וע

 19 ךכ אלו םירבדה ינפ ךכ אלש ןוויכמ רמוא אוהש המ לכל דגנתמ ינא :םיענ ןועמש

 20 תויה .ןעוט אוהש הממ ןיטולחל תרחא ןה תודבועה יכ ,תודבועה ינפ

 21 ,ןיינע לש ופוגל ןוידל עיגנ ללכבש ינפל דוע תוימדקמ תונעט ונל שיו

 22  .הכיסמה תא דירוהל בייח ינא ךתושרב ,סחייתמ ינאו

 23  .רשפא יא ,אל :רטע תלייא ד"וע

 24 ילש תואירבה בצמ המ קוידב עדוי התאו יתוא קנוח הז ,לוכי אל ינא :םיענ ןועמש
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 1  .ריוואה תא םותסל לוכי אל ינאו

 2 ךל ןתינ ,הקספה ךרטצת םא .הנורוק היהת אלשכ ןויד עבקנ ילוא זא :רטע תלייא ד"וע

 3  .הקספה

 4 ינאש הממ רתוי ימצעל גאוד ינאו ךלשמ ההובג רתוי ילצא ןוכיסה תמר :םיענ ןועמש

 5 קיבדהל ךלוהש דחא אל ינא ןכלו יתואירב יל הבושחו ךתואירבל גאוד

 6  .םירחא

 7  .םיענ רמ ,ןיינעל עיגנ אוב :רטע תלייא ד"וע

 8 תא יל יתרדיס דואמ טושפ ינא ,הככ שי ,תוימדקמה תונעטה ,ונניינעל :םיענ ןועמש

 9 היהש ומכ היהי אלש ידכו רברבתנ אל ונחנאש ידכ תרדוסמ הרוצב הז

 10 םולשתל השירד ידיל האצמוה 13.1.2019 םויב" .םדוקה ןוידב

 11 סכנב קיזחמ יכ החנה ותשירדב הנונראה להנמ .2019 תנשל הנונרא

 12 תאזו תיחכונה סמה תנשל הנונראה בויח לע הגשה שיגהל יאשר

 13 הנפמ ינא םא ."סכנה לש ולדוג בושיחב תועט הלפנ :תואבה תוביסהמ

 14 בגבש ,חלש הנונראה להנמש םולשתה תשירד תא הפ שי ,יתרבג תא

 15 א תאז .תועט הלפנו הדימב הגשה שיגהל ינממ שקבמ םג אוה הלש

 16 ןכאו ינממ שקיב אוהש רבד הז ,ותוא יתאצמהש רבד אל הז ,תרמו

 17 .ךינפב חנומ היהיש ידכ קיתל רוסמא הזה קתעהה תא ינא ,ךכ

 18 תוימוקמה תויושרה קוחל (2) 'א 3 ףיעסל םאתהב בישמה תעדוה"

 19 םולשתה תעדוהב הלפנ ,1976-ו"לשת יללכ הנונרא תעיבק לע ררע

 20 ב"צמ ,וב שומישה וא ולדוג ,סכנה גוס ןויצב תועט הילע םיגישמש

 21  .יתרבגל הז תא רוסמא ינא ,"בישמה תייחנה קתעה

 22 ,ררעה בתכב תובותכ אלש תונעט ןועטל אל שקבמ ינא ,החילס :ימחלה יסוי ד"וע

 23 ?רדסב

 24  .םייתדבוע םירבד רמוא ינא ,תונעט ןעוט אל ינא :םיענ ןועמש
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 1  ,ךירצ םייתדבוע םירבדב םג לבא :ימחלה יסוי ד"וע

 2 התאש בשוח ינאו תודבוע לע תקולחמ ןיא .תקולחמ ןיא תודבועה לע :םיענ ןועמש

 3 והשמ איבת זא ,תודבוע תניחבמ יתוא רותסל הצור התא םא ,לוכי אל

 4  .שיחכת .ןוכנ אל הזש ,דגנכ

 5  ,ררעה תדעו ר"ויל הנופ ינא ,ךתיא חכוותמ אל ינא ,םיענ רמ :ימחלה יסוי ד"וע

 6  .השקבב ,יל עירפת לא זא :םיענ ןועמש

 7  ,ילא הנפת לאו ךילא אל הנופ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 8  .תוימדקמ תונעט הז .עצמאב ינא ,יל עירפת לא לבא :םיענ ןועמש

 9 ונעטנ אלש תונעט ןועטלמ ענמי ררועהש שקבלו ברעתהל שקבמ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 10  .לכה הז ,ררעה בתכב

 11 ,תוימדקמ תונעטכ ררעה בתכב ולע הלאה תונעטה ,םירבדמ ונחנא :םיענ ןועמש

 12  .הגשהל בישה אל הנונראה להנמש

 13  .השקבב ,ןעטת הז לע :ימחלה יסוי ד"וע

 14 1.1.2018 םויב" 2 ףיעס ,ךישממ ינא ,1.1.2018 םויב ,וישכע .הפי :םיענ ןועמש

 15 תא דודמל תושרה לע יכ ,ןוילעה טפשמה תיב תכלה ףקותל סנכנ

 16 תא בייחל ךכל םאתהבו קיודמ ןפואב החטשב םייוצמה םיסכנה

 17 7/2015 ןקת םסרופ 9.4.2018 םויב .הנונראה םולשתב בשותה

 18 להנמ השע ךכ אלש ,תקיודמ הרוצב סכנה חטש לדוג תדידמל

 19 .ררועה לש סכנה חטש לדוג דדמ אל בישמה יכ רבתסה .הנונראה

 20 יסחיה וקלח תעיבקל ףתושמה תיבה ירייד 22 רתי דדמ אל בישמה

 21 וא/ו םכסהב ,22.1.2015 םויב בישמה .ףתושמה שוכרב ררועה לש

 22 ךרוצל סכנה חטש לדוג תעיבקב תועט הלפנ ,הדעוה 'בכ תטלחהב

 23 ידיל הגשה יתרסמ 12.3.2013 םויב ,ןכ לע רשא .הנונראה בויח

 24 ותייחנהב שקובמכ ,בישמה ןלהל ,לאירבג ליג רמ ,הנונראה להנמ
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 1 הנונראה להנמ ,הגשהה גישמל בישה אל בישמה .13.1.2019 םוימ

 2 ,תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעסב בצקנש ירוטוטטסה ןמזב דמע אל

 3 ןתמ יא .הגשהל הבושת ןתמל תיללכה הנונראה תעיבק לע ררע

 4 ףיעס .הלבקתהש וזככ הגשהה תא ואריש ךכל ליבומ הגשהל הבושת

 5 םוי 60 ךות גישמל בישה אל הנונראה להנמ :ןושלה וזב עבוק קוחל 4

 6 לע .הגשהה תא לבקל טילחה וליאכ בשחיי ,הגשהה תלבק םוימ

 7 ,הגשהה תלבק םוימ םוי 60 ךות גישמל בישהל הנונראה להנמ

 8 רבד תא ודיב ןיא יכ ןעוט ררעל הבושתה בתכל 9 ףיעסב בישמה

 9 2 'ב חפסנ .גישמל בישה אל יכ בישמה תנעטמ ןיבהל ןתינ ,ראודה

 10 הרבעהל טלקנ אל ארוד רבד .םיחולשמ בקעמ ררעל הבושת בתכל

 11 בישה אל הנונראה להנמ ,ךכיפל .ןעמנל הריסמל טלקנ אלו ןעמנל

 12 הגשהל בישה אל בישמה ,דועו תאז .קוקיחב עובקה דעומב גישמל

 13  ,"2020 תנשל סמה תנשל הגשה 24.3.2020 םוימ תפסונ

 14  .דובכה לכ םע ?יחכונה ררעל רושק הז ,החילס :ימחלה יסוי ד"וע

 15  .'20 לע רבדת לאו םויהל יטנוולרה ררעב זכרתת ,םיענ רמ :רטע תלייא ד"וע

 16  .יתטיש רבד הז יכ ,'20 לע רבדמ ינא :םיענ ןועמש

 17  .לבא יטנוולר אל הז :רטע תלייא ד"וע

 18 .ייתוגשהל במשי אל יתטיש ןפואב בישמה" .הטיש לע רבדמ ינא :םיענ ןועמש

 19 םויב יכ ןעוט ,ררעל בישמה תבושת בתכל 8 ףיעסב בישמה

 20 הבושת ,םלוא .שחכומה רבד ,ררועל הבושת חלש 12.5.2019

 21 חפסנ הנושארל ידיל רסמנ ררעל הבושת בתכל 'א חפסנ הגשהל

 22 די בתכב בישמה .התביתכ ךיראת ןיוצמ אל ,ררעל הבושת בתכל

 23 בתכל 8 ףיעסבו ראודה תיבל הריסמ ךיראת 1.5.2019 םויב יכ ןיוצמ

-ב םושר ראודב ררועל חלשנ ראודה רבד יכ ןעוט ,ררעל הבושת 24 
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 1 בישמה תבושת בתכל 'ב חפסנ םושר ראודב חולשמ רושיא .12.5.19

 2 תמיתח אללו חלושה תמיתח אלל ,חלושה םש אלל רושיאה ,ררועל

 3 רבד ןכות ןיוצ אל 'ב חפסנב .ביוחמכ בנשאב תוריכמו תוריש גיצנ

 4 רוא ראודה תיב תמתוח עבטומ םושר ראודב חולשמ רושיא .ראודה

 5 טושפ ינא ,"הקידבמ .12.5.19 ,פ"שת רייא 'א ךיראת תאשונה ,הדוהי

 6 רייאב 'א ,2019 יאמ שדוחל הנש חולל יתרבג תא תונפהל הצור דואמ

 7  .עבטומש יפכ ,12.5-ב אלו 6.5-ב לפונ

 8 ?םדוק הז תא יתחלשש רמוא התא .יתנבה אל :ימחלה יסוי ד"וע

 9  ,המאתה ןיא ,םדוק תחלש אל ,אל :םיענ ןועמש

 10  ,-ב תועט הלפנש רמוא אוה :ינוואניס יסוי רמ

 11  .המאתה ןיא תרמוא תאז ,תועט הלפנ אל :םיענ ןועמש

 12  .תועט הלפנ זה :ינוואניס יסוי רמ

 13  ,תועט הלפנ הזל ארקת התא :םיענ ןועמש

 14 אלש בטומ ,ןעוט התאש תבשוח ינאש המ ןעוט אל התאש הווקמ ינא :רטע תלייא ד"וע

 15  .הז תא ןעטת

 16 ,הלוע הקידבמ" .יזעולה ךיראתה ןיבל ירבעה ךיראתה ןיב המאתה ןיא :םיענ ןועמש

 17 םאות אל ירבע ךיראת ,6.5.2019 וניה רייאב 'א ירבע ךיראת יכ

 18 עיגה אלו הרבעה ךיראתל טלקנ אל ראודה רבד ,יזעול ךיראתל

 19 הפ ונל שי יכ ."חלשנ אל ראודה רבד .ןעמנל ותריסמ םשל הדיחיל

 20  ,םיכיראת השולש

 21 ?טלקנ אל בותכ הפיא ?רוצעל לוכי התא ,החילס :רטע תלייא ד"וע

 22  .בותכ אלש רבד טטצמ אוה :ימחלה יסוי ד"וע

 23 לבקתה" האור םיחולשמ בקעמב ינא ?הז תא האור התא הפיא :רטע תלייא ד"וע

 24  ?"טלקנ אל" האור התא הפיא ,"לופיט ךשמהל רבעוהו חולשמל
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 1 ,לש םיחולשמ בקעמ יתחקל ינא .ךל ריבסא ינא ףכת ?האור ינא הפיא :םיענ ןועמש

 2  ,וישכע .רחא והשמ הז ,החילס

 3 הפיא יל הארת ?טלקנ אל הזה םושר ראוד רבד רפסמהש ןעוט התא :רטע תלייא ד"וע

 4  .הז תא האור התא

 5  ?הפ בותכ המ ,יארת :םיענ ןועמש

 6  .םושר ראוד םיחולשמ רתוי תצק ינא ,"חולשמל לבקתה" :רטע תלייא ד"וע

 7 תא שי ,וישכע ."ותריסמ םשל הדיחיל עיגה ,ןעמנל הרבעה ךילהתב" :םיענ ןועמש

 8  .גישמל הז תא חלש אל אוה ,ומצעל הז תא חלש אוהו החילשה

 9  .תמאב ,ונ :רטע תלייא ד"וע

 10 ?תמאב הז המ :םיענ ןועמש

 11  ?הנעטה תאז ,יקוא :רטע תלייא ד"וע

 12  .ןעמנל הרבעה ךילהתה תא רבע אל אוהש איה הנעטה :םיענ ןועמש

 13  ?ןעמנל הרבעה ךילהת לע םג יארחא אוה :רטע תלייא ד"וע

 14  .עיגהל יארחא אוהו חולשמה תחילשל יארחא אוה :םיענ ןועמש

 15  .רדסב ,יקוא :רטע תלייא ד"וע

 16  .ותוא חלש אוה םא בר קפסב ינא :םיענ ןועמש

 17 ריכזה רבכ אוה םא ,ראודה תא שרוד אל יתטיש ןפואב םיענ רמו תויה :ימחלה יסוי ד"וע

 18 תויה ,הזל ףסונבו שרדנ אל ראודהש רושיא ונל שי ,2020 תנש תא

 19 תנש לע הגשהל הבושתה תא ,ולש תולהנתהה תא ונבה רבכ ונחנאו

 20 חנוה הזש הנומת םוליצ םע ולש ראודה תביתב תיזיפ ונחנה םג 2020

 21  .הזל תואתכמסאה תא גיצנ 2020 לש ררעב ןודנשכ .ראודה תביתב

 22  ,2020 לש אשונה תא הלעה אוהו רחאמ :םיענ ןועמש

 23  ,ךלש ןוידב ןודל קיפסנ אל ונחנא ,רחא ןויד ונל שיש ןיבמ התא :רטע תלייא ד"וע

 24  .ול בישהל הצור ינא ,החילס :םיענ ןועמש
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 1 ונעמש אל ונחנאש דיגת ךכ רחא התא .ךלש ןמזה תא זבזבמ התא :רטע תלייא ד"וע

 2  .ךתוא

 3 לוכי התא .ותוא יתלביק ינאו םושר בתכמ ילא חלש ימחלה יסוי ד"וע :םיענ ןועמש

 4 ?תחלשש םושר בתכמה תא יתלביק אלש יל דיגהל

 5  .ךנמז תא זבזבמ התא ,םיענ רמ :רטע תלייא ד"וע

 6 ,2 'ב חפסנ" .ךישממ ינא ,יקוא ?םירחא םירבד יתלביק אל ינא ךיא זא :םיענ ןועמש

 7 אל ראודה רבד יכ רבתסמ ,ראודה רבד רחא בקעמ ךילהת טרפמה

 8 םשל הדיחיל עיגה אל ,הרבעה ךילהתל טלקנ אל ,תכרעמב טלקנ

 9 גישמל בישה אל בישמה .חלשנ אל ראודה רבד ךכיפל ,ןעמנל ותריסמ

 10 ,הנונראה להנמש ןוויכמ ,גישמ הלימה תא שיגדמ ינא ."בוצקה דעומב

 11 .ראודל אלו גישמל בישהל ךירצ ,הנונראה להנמ אוהש ,בישמה

 12 ,'ב ןמיס ,2017-ח"עשתה ןיד-יב יבתכ אצמנה תוחרזאה תונקת"

 13 אצמנ רשא הגשהל בישמה תבושת ןנד הרקמב ,בישמל האצמה

 14 תישיא הריסמ לש ךרדב השעת בישמל ןיד-יב בתכ תאצמה ,לארשיב

 15 םושרה ,ונעמל הריסמ רושיא םע םושר ראודב הריסמ לש ךרדב וא

 16 רסמנ רשא ראוד חולשמל ותבותכל ןכו בישמה לש ןיסולכואה םשרמב

 17 השעית רומאכ האצמה .2005-ה"סשתה ,תבותכ ןוכדע קוח יפל

 18 תיבל ןיד-יב בתכ תשגה םוימ םימיה 30 ךותמ רחואי אל ,םדקהב

 19 םוימ םוי 60 ךות גישמל בישה הנונראה להנמ ,ונניינעב .טפשמה

 20 307 ףיעס .תונקתל 7 ףיעסב בוצקה דעומה יפ לע הגשהה תריסמ

 21 םא הכלהכ האצמוה וליאכ העדוהה תא וארי :עבוק הייריעה תודוקפל

 22 לש טלוב קלח ינפ לע קבדוה הנממ קתעהו הייריעה ידרשמב הגצוה

 23 ונעמ יפל ראודה ידי לע הרבעוה וא ,הנונראה תמלשמ וילעש ,סכנה

 24  ."הנורחאל עודיה
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 1 רבעמ ,ןהל ןיאש תונעט ןעוט םיענ רמ ,ררעה תדעו ר"ויל הנופ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 2  .ררעה בתכב רכז םושל ןהל ןיא םג ,תויטנוולר םוש ןהל ןיאש הזל

 3  ,ןייצל רתומל :םיענ ןועמש

 4  .ןפוא והשזיאב הז תא רוצעל ךירצש בשוח ינאו :ימחלה יסוי ד"וע

 5 ,בישמל בטיה עודי ,לטימ ילענ ,ררועה תדובע םוקמ יכ ןייצל רתומל" :םיענ ןועמש

 6  ."ראודה ףינסל תונכשבו בישמה ידרשמל תוכימסב איה

 7  .רקיעל עיגת ,ךלש ןמזה תא זבזבמ התא ,בוש ךתוא רוצעא ינא :רטע תלייא ד"וע

 8 הכומס איהש ראודה ףינסל הנפ 12.5.2019 םויב יכ ,ןעוט בישמה" :םיענ ןועמש

 9 ןורחא םוי אוהש ,12.5.19 םוי ,לטימ ילענ ,ררועה תדובע םוקמל

 10 לש ותדובע םוקמל הנופה ריבסה םדא ,הגשהה לע גישמל בישהל

 11 ,ןכ השע אל בישמה םלוא ,גישמל הבושת רוסמל ,לטימ ילענ ,ררועה

 12 307 ףיעסב דמע אל בישמה .הגשהל בישה אל בישמה ךכיפל

 13 4 ףיעסב בצקנש ירוטוטטסה ןמזב דמע אל ןכו הייריעה תודוקפל

 14 ןתמל תיללכה הנונראה תעיבק לע ררע תוימוקמה תויושרה קוחל

 15 ךכיפל ,בוצקה דעומב גישמל בישה אל בישמה .הגשהל הבושת

 16 לש ימשרה רתאב ותעדוה םסרפ בישמה .הגשהל בישה אל בישמה

 17 ,ריעה יבחרב םינבמה לכ ודדמי רקסה תרגסמב יכ ,הדוהי רוא תייריע

 18 תא ועצביש םירקוס ידי לע הדידמ עצבתת .תמא ינותנ לבקל תנמ לע

 19 יכ רשאמ ותעדוהב בישמה .םיסכנה יקיזחמ םע םואיתב הדידמה

 20 ,תודבועה חכונ .העטומ חטש ,ןוכנ אל חטש לע הנונרא בייחמ

 21 הדעוה 'בכ ,הלבקתה הגשהה יכ עבקת ,הדעוה 'בכ תשקבתמ

 22 יתמלישש הנונרא םולשת ריזחהל הנונראה להנמל תורוהל תשקבתמ

 23 לדוג ןקתל הנונראה להנמל תורוהל ,םימייק םניאש םיחטש רובע

 24 תורוהל ,לעופב יונבל םאתהב הנונרא בויח ךרוצל ןוכנה סכנה חטש
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 1 םאתהב נונהאר בייחל תנמ לע ,סכנה חטש לדוג תא דודלמ בישמל

משיב ה תא בייחל הדעוה 'בכ תשקבתמ .םייתימא בושיח ינותנל 2 

 3 למות". בהוצאות הו

 4  .הדות :רטע תלייא ד"וע

 5 הנעטנ אלש הנעט לכל דגנתמ ינא ,םדוק רבכ יתנייצש יפכ ,תישאר :ימחלה יסוי ד"וע

 6 .ררועה לש ויתונעט בור ןה ולאכו םלעתת הדעוהש שקבמ ינאו ררעב

 7 המכ הזה טוטיצה לע רזחו ןוכנ אל טטצמ ררועהש ,הזב חתפא ינא

 8 בותכ חפסנב וליאכ ,ררעל הבושתה בתכל 2 'ב חפסנמ ,םימעפ

 9 ,ררעל הבושתה בתכב יתינפהש יפכ ,2 'ב חפסנב .טלקנ אל ראודהש

 10 לופיט ךשמהל רבעוהו חולשמל לבקתה ,בותכ הז תוארל רשפאש יפכ

 11 ,םושר טירפ עיפומש ןותנהש ,ןייצל רתומל .12.5.2019 ךיראתה םע

 12 וילעש ,1 'ב חפסנ לע עיפומש רפסמ ותוא הז ,עיפומש rr רפסמ ותוא

 13 ינניא ,12.5-המ לבקתנ ראודה תמתוח םע ררועה לש ויטרפ םיעיפומ

 14 ךיראתל םאות אל ירבעה ךיראתהש ררועה לש ותנעט יבגל עדוי

 15 וא ןוכנ הז םא גשומ יל ןיאו ראודה לש תמתוחל יארחא אל ינא ,יזעולה

 16 יפכ .ונניינעב תויטנוולר םוש הזל ןיא ,ןוכנ הז םא םג לבא ןוכנ אל

 17 ,2020  ררעל רקיעב עגונ הז יכ ,הזב ביחרא אלו םדוק רבכ יתנייצש

 18 תרגסמב 2020 לש ררעה יבגל הנעט םושב עמשיהל לוכי לא ררועה

 19 ררועה טושפש ,ןכ ינפל יתנייצש המ בושח קר ,2019 לש ררעב ןויד

 20 ,הנעט לש הפוגל .םושר ראודה תא שורדלמ ענמנ יתטיש ןפואב

 21 .ררעל הבושתה בתכב הקיספל הינפה ךות הבחרהב יתסחייתה

 22 התוא תא ךכל שיו 12.5.2019-ב הבושתה תא חלש בישמה

 23 'בב עיפומש ןוכנ הז .2 'בו 1 'ב םיחפסנב העיפומש הרורב אתכמסא

 24 הלבקתה אל הפטעמה ,הז המ גשומ ונל ןיא ,חלושל רזחוהש 2
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 1  ,הרקמ לכב לבא .ונלצא

 2  ?הפטעמה תא לבקל רשפא :םיענ ןועמש

 3  .ול עירפמ התא ,רבדמ אוה לבא :רטע תלייא ד"וע

 4  ?רדסב הז יל עירפה אוהש הז ,החילס :םיענ ןועמש

 5 אל הפטעמהש יתרמא יכ ,תורתוימ תולאש לאשת אל בישקת םא :ימחלה יסוי ד"וע

 6  ,ינממ שקבת לא זא ,ונילא הרזחוה

 7  .חלושל הרזחוה אל איה ?הרזחוה אל ךיא :םיענ ןועמש

 8  .השקבב יל עירפהל אל :ימחלה יסוי ד"וע

 9  ,ךלש הבושתב בתוכ התא לבא :םיענ ןועמש

 10  .וישכע ךתיא חכוותמ אל ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 11  .התוא גיצהל לכות התא ,הצרנ ונחנא םאש :םיענ ןועמש

 12  .הבושתה תא אורקל ןמז וישכע ךל שי ,הבושתה תא ארקת ,ןוכנ אל :ימחלה יסוי ד"וע

 13  .הבושתה תא ךל שי ,ארקת :םיענ ןועמש

 14  .הבושתב בותכ המ ארקת :ימחלה יסוי ד"וע

 15  .ונל הארת ?ילא רזח הזש החכוה ךל שי :םיענ ןועמש

 16  .עירפהל אל שקבמ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 17  ,םיענ רמ :רטע תלייא ד"וע

 18  .םינוכנ אל םירבד רמוא אוה יכ ,אל :םיענ ןועמש

 19 וישכע עמשנ ונחנא ,ךלש תוימדקמה תונעטה תא ונעמש ונחנא לבא :רטע תלייא ד"וע

 20  .בשק בורב ךל יתנזאה ,ונעמש .ימחלה ד"וע תא

 21 עדימ לכ ןיאש שרופמב 9 ףיעסב יתנייצ ולש הנעטל בישהל תנמ לע :ימחלה יסוי ד"וע

 22 םא ,ראודה תושר ינותנב םושרה יפ לע בתכמה רזחוה םעט הזיאמ

 23 רבדה רשאכו םא סחייתהלו ףיסוהל יתוכז לע רמוש ינאו .רזחוה

 24 ,התוא ונל ןיאו ונידיל העיגה אל איה ,הבושתה תא ונל ןיא .ררבוי
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 1 המ הז רקיעב בושחש המ .הדוקנ .התוא גיצמ יתייה החמשב תרחא

 2 הרורבה הרוצב תעבוקש הקיספה הזו ךליאו 10 ףיעסמ לחה יתנייצש

 3 בישמה תבושת הנתינ וב דעומכ ,ןיד יפ לע עבוקה דעומהש ,רתויב

 4 ,ךכיפל .םושר ראודב חולשמל הבושתה תריסמ דעומ וניה הגשהל

 5 .ררועה תנעטל רחש לכ ןיאו דעומב הנתינ הפ הגשהל הבושתה

 6 ינאש םעט ןיא ,שרופמב םירבדה תא תרמואש הקיספל יתינפה

 7 המכו המכ םש שי ,ררעל הבושתה בתכב םיבותכ םירבדה יכ ,טטצא

 8 יאממ ןיד קספ וליפא ,הנורחאל שממ ונתינש ןיד יקספב תורימא

 9 םייטנוולרה םידעומהש איה הכלה" :רמואש ,בלב תיב ןיד קספ ,2019

 10 ןתמב הנותנה הפוקתב הנונראה להנמ דמע םאה עבקי םהיפלש

 11 הטלחהה תשגה דעומ .םושינל הטלחהה חולשמ דעומ םה הטלחה

 12 םכסמו ,"יטנוולר וניא ךילהל םירזה םיישילש םידדצב הנתומש םושינל

 13 ,דעומב ותבושת תא חלש הנונראה להנמו ליאוה" טפשמה תיב םש

 14 יכ עובקל ןיאו ררעה קוחל 'ב 4 ףיעס תארוה תא ליחהל םוקמ ןיא

 15 ,שרופמב הז תא םיעבוקש םש ןיד יקספ דוע שי ."הלבקתה הגשהה

 16 ןיינעל עבוקה דעומה" :קלד דגנ הווקת חתפ תייריעמ טטצמי נא

 17 שיו ."התלבק דעומ אלו הבושתה תחילש דעומ אוה םויה 60 תפוקת

 18 ,הזל ףסונב .11 ףיעסבו 10 ףיעסב ןייצמ ינאש יפכ ,םיפוסנ םירבד

 19 םא םגש ,ררעלה בושתה בתכב יתנעטו יתפסוה ,ךרוצהמ הלמעל הזו

 20 הבושתה תא חלוש היה אל בישמהו ררועה תנעטהיתה  הנוכנ

 21 יפכו יתגצהש יפכ ,הנוכנ הנניא איה וזה הנעטהו ,דעומב הגשהל

 22 היה אל ןיידעש ירה ,ררלע הבושתה בתכל 'ב םיחפסנב יתיארהש

 23 אל איה יכ ,'ב 4 ףיעסבש היצקנסה תא ליעפלה הזה בצמב םוקמ

 24 יפכ ,ףסה לע תוחדיהל אליממ הגשהה ןיד םהב םירקמב הלח

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 15                           ס"דב

 
 

 
 08-9104446: קספ     08-9104445: לט     7621774 ותחובר, 6/22ן איש חזו

.co.ilpety-www.true     .co.iltype-trueoffice@mail: -E 
 
 
 

 1 םע םתחנש הרשפה םכסה חכונל ,יתנייצש יפכ .הזהרה קמב רבדהש

 2 ררועה ,ררעהת דעו תטלחה לש ףקות לביקש ,22.1.2015-ר ברועה

 3 אתגולפ קתשה שי .הלאה ותנעטב הגשה שיגהלמ ללכמנוע ב ירה

 4 2017 תנשב ררעה תדעו התחד קוידב םג הזה םעטהמה וזה ןיינעב

 5 .ררעל הבושתה בתכל םיחפסהנ תא יתפריצ ,שיגה ואהש הומד ררע

 6 יפכ בצמה היהו ןוכנ היה םא םג ,ומצעלשכ הזה םעטהמ םג ,ןכלו

 7 תא ליעפהל םומק היה אל ןיידע ,הזכ אל אוהו ,רורעה ןעוטש

 8 תיב של הקיספל הנפמ ינא הזה ןיינעב םג .'ב 4 ףיעל סש היצקנסה

 9 4יף עסשב היצקנסה תא ליחהל םוקמ שאין תעבוקש ,ןוילעה משפטה

 10 לש םירקמב רבודמ םש ,תוחדיהל היה ררעה ןיד אליממ וב םוקמ ,'ב

 11 םוי 60 ךתו בישהל הבוח בישמה לע ןיא זאש ,הגשהה תבהגש רוחיא

ת אלים יעפמא ל ,םוי 60 ךות הנתינ אל שובהתהם אש עבקנו 12 

 13 ינא ,ןכלו .ונניינעל םג םייטנוולר םירבדה ליונצר ותואמו היצקנסה

 14 ,וזה תמידקמה הנעטה תא תוחדל ,יתרמאשו דה, כמעוה לעש רבוס

 15  .סיסב םשו הל ןאיש

 16  .ומצע דעב רבדמ 4 ףיעס .4 ףיעסל יתרבג תא הנפמ ינא :םיענ ןועמש

 17  ?המל 4 ףיעס :רטע תלייא ד"וע

 18 ינאו ,"גישמל בישי הנונראה להנמ" :ןושלה וזב עבוקה קוחל 4 ףיעס :םיענ ןועמש

 19 ,תרמוא תאז ."הגשהה תלבק םוימ םוי 60 ךות" ,גישמל – שגד םש

 20 אל ןה ,ןתוא שרפמ ידידיש תויונשרפה לכש ,םיניבמ ונחנאש המ

 21 בישי" רירגס שמש םויב רורב ךכ לכ אוהש רבד םע דחא הנקב תולוע

 22 ימל תעדל רשפא יא םג .בקעיל אל ,השמל אל ,ראודל אל ,"גישמל

 23 חינהל ריבס ,ראודה לש הריסמ רושיאה יפ לע יכ ותוא חלש אוה

 24  .ומצעל ותוא חלש אוהש
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 1 םירבד בישת זא ,בישהל הצור התא םא .הז תא תנעט רבכ ,יקוא :רטע תלייא ד"וע

 2  .ךמצע לע רזוח אל התאש

 3 רבדמ הנונראה וצב תוימוקמה תויושרה קוחל 4 ףיעסו רחאמ ,ןכל :םיענ ןועמש

 4 .יטנוולר אל הז וישכע רמאנש המ לכ ןכל ,תיעמשמ דחו ומצע דעב

 5 ןעוא טוה ,ולש הבושת בתכל 9 ףיעסב סחייתמ ינא םא םג ,וישכע

 6 הזה ןיינעב ןועטלו ףיסוהל וא/ו גיצהל ותוכז לע רמוש בישמה" :הככ

 7 איהש הפטעמה לע םירבדמ ונחנא הפו ,"רתואת איה רשאכו םא

 8 זא ,תוכזה תא שומר לעצמו אוה ,ולצא תאצמנ הפטעמה .וילא הרזח

 9 אוהש המ יפל .התוא חלש ללכב םא הארנו התוא איצמיש שקבמ ינא

 10 םוקמ םושב בותכ אל םג .ללכב התוא חלש אל אוהש ןיבמ ינא ,ןעוט

 11 חלש אוהש ןועטלו אובל לוכי אל אוהש הככ זא .הגשה החלשנש

 12 אוהו רחאמ .תישיא הז תא יל רוסמל לכי ,ודיל ינא יכ גישמל הבושת

 13 ,ידיל הבושתה תא יתלביק אלו רחאמו הזה ךילהתה לכ תא השע אל

 14  .קוספלו תונעטה לכ תא תוחדל שקבמ ינא

 15  .יקוא :רטע תלייא ד"וע

 16 הלועפל תוניקת תרזח םג תמייקש ןייצלו ףיסוהל קר שקבמ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 17 ,ןייצמ הנונראה להנמשמש ,קפס ללכב ןיא ןכלו הייריעה לש תילהנמ

 18 םיחפסנה תפסותב ,החלשנש דעומב החלשנ הגשההש ריהצמ

 19 הזש ,ראודה תושר לש םיימשר םירושיא ,םידיעמש ,יתפריצש

 20 ,יתרמאש ומכו ,תויארה תדוקפ יפל תוברל ,ןיינעו רבד לכל אתכמסא

 21 הסנמש קרסה תונעטל סיסב לכ ןיא ןכלו תילהנמה תוניקתה תקזח

 22 רבד לכל חולשמ אוה םושר ראודב חולשמ .בישמה לע לופטל ררועה

 23  .ןיינעו

 24 אוה ,אצמנ אל הנונראה להנמו רחאמ ,ןטק ףיעס ףיסוהל הצור ינא :םיענ ןועמש
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 1  ,תויהל רומא היה

 2  .אצמנ ולש ןידה ךרוע :רטע תלייא ד"וע

 3 אוה יכ ,םרמוא יפמ םירבדה תא עומשל ךרטצנ ונחנאש חינהל ריבס :םיענ ןועמש

 4  .הרואכל ראודה תא חלשש הז

 5  .אצמנ ולש ןידה ךרוע :רטע תלייא ד"וע

 6 תא תינדי חלוש הנונראה להנמש ךל הארנ ,ןוכנ אל תיתדבוע םג הז :ימחלה יסוי ד"וע

 7  ?הזה

 8 ונחנא ,אצמנ אל הנונראה להנמ ,דובכה לכ םע ,וישכע .בתכש הז אוה :םיענ ןועמש

 9 אל ונחנאש תונעטה לכ תא תוחדל שקבמ ינאו ותוא םיעמוש אל

 10  .ררעה תא לבקל טילחהלו םרמוא יפמ םתוא םיעמוש

 11 ידכ ,ונלש הטלחהה תא ולבקת םתאו הטלחה לבקנ ונחנא .יקוא :רטע תלייא ד"וע

 12 תא לבקנש עגרב ,רדחב םיאצמנ םלוכש םינמזב הפ ךוסחל

 13  .תרדוסמ הטלחה לבקת התא ,לוקוטורפה אציי ,לוקוטורפה

 14 ינא יכ ,יתרמאש המ לש םימוליצה תא יתרבגל רוסמל הצור ינא .יקוא :םיענ ןועמש

 15 דרפנ ילב קתעהכ םתוא רוסמל הצור ינאו םיבותכב םתוא יתבתכ

 16  .לוקוטורפהמ

 17  .הזל דגנתמ ינא ,אל :ימחלה יסוי ד"וע

 18 התא יכ עיגי לכה הז ?לוקוטורפל תארקהש המ ?המ לש םימוליצ :רטע תלייא ד"וע

 19  .תטלקומ תרמאש הלימ לכ ,טלקומ

 20 המ לכ תא ףרצל הצור אני ,תטלקומ יתרמאש הלימ לכ ,רדסב :םיענ ןועמש

 21  .םיחפסנה םע םיבותכב יתרמאש

 22 בתכב ףסונ ןויד םישוע ונחנא ,המ .רשפא יאש יאדווב ,דגנתמ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 23  .אל שממ ,אל ?םג

 24  .םהלש םיחפסנה םע :םיענ ןועמש

http://www.true-type.co.il/
mailto:office@true-type.co.il


 18                           ס"דב

 
 

 
 08-9104446: קספ     08-9104445: לט     7621774 ותחובר, 6/22ן איש חזו

.co.ilpety-www.true     .co.iltype-trueoffice@mail: -E 
 
 
 

 1  .אל שממ :ימחלה יסוי ד"וע

 2 ףוגב ,יתושרב שי םא ,םיכמסמ ףיסוהל ינממ השקיב יתרבג יכ :םיענ ןועמש

 3 םיפרוצמה םיכמסמה םע דחי הז תא ףרצל הצור ינא זא .הנמזהה

 4  .הזל

 5  .דגנתמ ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 6 הפוקש הרוצב רבדל אלו ריתסהל הז ,יהשלכ תודגנתה שיש עגרבו :םיענ ןועמש

 7  .ריתסהל שקבמ ידידיו ריתסהל המ שי יכ ,תיתימאו

 8 יוטיבב שמתשהלמ לדחתו ךדידי ינניא .דובכה לכ םע ,ךדידי אל ינא :ימחלה יסוי ד"וע

 9 רתי תוכיראב ןעט םיענ רמ ,דגנתמ ינא ,םירבד לש םפוגל וישכע .הזה

 10 םג איצמהל התע ול רשפאל םוקמ םוש ןיא ,וינועיט תא הדעוה ינפב

 11 םוש הזל ןיא ,בתכב ילוא ילש תוסחייתה ובייחיש ,בתכב םינועיט

 12 אלימב יאשר אל אוהו רבעמו לעמ ויה וישכע דע םינועיטה םג .םוקמ

 13 בתכב תואצמנ ויתונעט .ררעה בתכב םיבותכ אלש םינועיט ןועטל

 14 םג הליחתכלמ הדעוה ,ררעה בתכב תונעטל יתבגה ינא ,ררעה

 15 לכ ןיא ןכלו ררעה בתכל הבושתהו ררעה בתכ יפ לע טילחהל תכמסומ

 16  .בתכב םינועיט דוע תפסוה ידי לע ןוידה תא חותפל עגרכ םוקמ

 17  .רתוימ הז זא ,טלקומ תרמאש המ לכש ןיבהל ךירצ םג התא :רטע תלייא ד"וע

 18  ,הטלקהה תא יל ןיאו טלקומ הזו רחאמ ,יתרבג :םיענ ןועמש

 19 שיגרת התא םא ,םיעדוי ונחנאש ומכו הלש לולמתה תא לבקת התא :רטע תלייא ד"וע

 20 ,לוקוטורפב המושר אלו ריינב ךל המושר תרמאש הלימ יהשוזיא שיש

 21  .ותוא ןקתל שקבת התא

 22 ביגה אוה ימחלה יסוי ןיד ךרוע ,יתארקהש המ תא רוסמל שקבמ ינא :םיענ ןועמש

 23 ךירצ אל אוה הככ זא ,יתארקהש המל ביגהל רומא היהש המ תא

 24 הלא יכ הזה ןיינעל הבוגת םוש ןיאו ביגה רבכ אוהש ןוויכמ ,ביגהל
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 1 ימחלה יסוי ןיד ךרוע םג ,תורעה הריעה יתרבג םג ,ורמאנש םירבד

 2 םוש ןיא ,בשוח ינאו רסומ ינא לכה ךסבו רמאנש המל סחיב ביגה

 3 ינאש אתכמסאכ היהיש קר ,בותכו רמאנ אוהש רבד רוסמל העינמ

 4  .יתרסמ

 5  .לוקוטורפב דלקומ לכה יכ ךלש השקבה תא החוד ינא זא ,יקוא :רטע תלייא ד"וע

 6  .יקוא :םיענ ןועמש

 7  .הטלקהה תא תובכל רשפא ,הדות :רטע תלייא ד"וע

 8 הלעננ הבישיה
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)א( להסכם הפשרה 10להחלטה נפלה טעות באופן שצוטט, כאמור בטעות, סעיף  7בסעיף  .2
 )ב( המתייחס לדירת המגורים בגינה הוגש הערר.10במקום סעיף 

 
 הטוב רצ"ב ההחלטה מתוקנת.למען הסדר  .3
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 איילת עטר, עו"ד  
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