
1 

 

 1 5 - 12/02תיק בוררות               המוסד לבוררות של  

 2 , עו"דחנית נובת בפני הבורר              ההתאחדות לכדורגל בישראל

 3 

 4 732642830, ת.ז. ןרק ודיע             :התובע

 5 'חאו דר ידו דע"י ב"כ עוה"ד               

 6   םייתעבג ,'ב6 לארשי תוצ ופת 'חרמ                         

 7 0484216-30; פקס: 2221116-30טל':                          

law.co.il-Nadav@radmail: E 8 

 9 –נגד  -

 10 707830402 .ז.ת ,ןהכ ןדרי :הנתבע

 11  ןלו ג טבנ ודיע ד"הוע וא/ו גרב נירג רחש ד"הוע כ"ב י"ע  

an@gmail.comidonevetgol :mailE 12 

 13 

 14 תוררוב קספ 

 15  ן קחש  ,עבתנה  ןיבל  ,("גציימה"  וא  "עבותה"  :ןלה ל)  ןרק  ודיע  רמ  םינ ק חשה  ןכוס  ,עבותה  ןיב .1

 16  ותרגסמב ,8102.5.82  םויב גוציי םכסה תרכנ ("ן קחשה" וא "עבתנה" :ןלה ל) ןהכ ןדרי רמ לגרודכה

 17  ם יקחשמה  תונועל  לגר ודכ  ןקחשכ  עבותה  לש  םי יעוצקמה  ויניינע  לכ  תא  ל הניו  גציי  עבותה  יכ  םכוס

 18 םכסהב  םיטרופמה  םימייוסמ  םיאנתב  םיפסו נ  םישדוח  36-ל  היצפוא  ןכו  2019/20  -ו  2018/19

 19 . ("גוצייה םכסה" :ןלהל)

 20 יוליגל  םיווצ  ןתמל  תוידדה  תושקב  ושיגה  םידדצה  ,םדק  תבישי  המייקתה  ךילהה  תרגסמב .2

 21  ם ע טמ  תישאר  תודע  יריהצת  ושגוה  ,23.12.2020  םויב   ידי  לע  הנתינ  ן יינעב  הטלחהו  םיכמסמ

 22 .םידדצה םעטמ  םימוכיס ושגוהו םיריהצמ ה ורקחנ ותרגסמב תוחכו ה ןויד םייקתה ,םידדצה

 23 םיד דצה תונע ט תיצמת

 24  ע בתנה  לביקש  רכשהמ   בכרומה  ₪  67,807  לש  ךס  םולשתל  עבותה  רתע   העיבתה  בתכ  תרגסמב .3

 25  ף סו נבו  גוצייה  םכסה ב  עובק ה  םכסומה  יוציפה   םוכסמ  , 2019/20  -ו  2018/19  םיקחשמה  תונועב

 26  36  ךשמל  עבותה  לש   ידיתעהו  ללוכה  ורכשמ  מ"עמ  תפסותב  5%-ל  הוו שה  םולשתל  עבותה  רתע

 27 .2020  ילוי שדוחמ לחה םישדוח

 28 ם יקחשמה  תונוע  ךשמל  ידעלב  ןפואב  עבתנה  תא  גציי  אוה  יכ  עבוק  גוצי יה  םכסה  ,עבותה  תנעטל .4

 29  36-ב  ךראות  םכסהה   תפוקתש  ירה  גוצייה  םכ סהל  1.2  ףיעסל  םאתהב  יכו  ,2019/20-ו  2018/19

 30  ה צ ובק  וא  תימואלה  הגילה  ו א  ל עה  תגילב  תוצו בקמ  ןקחש ה  תמתחהל  הע צה  לבקת ת  םא  םישדוח

 31 םייקתה  הז  יאנת  ,עבותה  תנעטל  .הנועל  וטורב  ₪  110,000  לש  ךסמ  תחפי   אלש  רכש  תרומת  ל"וחב

 32 . רומאכ ,םיפסונ םי שדוח 36-ב תיטמוטוא ךרא וה גוצייה םכסה ךכיפלו
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 1  ע בתנה  ןכש  2019/20  -ו  2018/19  םיקחשמה  תו נוע  ן יגב  םיפסכ  ול  בייח  רת ונ  עבתנה  יכ  ןעוט  עבותה .5

 2 .דבלב  יקלח ךס ובוח ןיגב םליש

 3  –  רחא  םינקחש  ןכוס   םע  רשקתה  תע  ,םכסהב  תוידעלבה  ףיעס  תא  רפה  ע בתנה  יכ  עבותה  ןעוט  דוע .6

 4 ע בתנה  בייח  ךכיפלו   גוצייה  םכסה  תפוקת  ךו תב  -  ("גרבנירג  ד"וע"  :ןלהל)  גרבנירג  רחש  ד"וע

 5 . גוצייה םכסהב עוב קל םאתהב םכסומ יוציפכ  ₪ 50,000 לש ךס עבותל

 6-ב  עבתנה  רכתשי  וב  םוכס  לכמ  מ"עמ  תפסותב  5%  לש  ךס  ול  םלשל  עבתנה  לע  יכ  עבותה  ןעוט  דוע .7

 7  ם יאנתה  ומייקתה  עב ותה   לש  ותטישלש  םושמ  תאז  , 2020  ילוי  שדוחמ  ל חה  ם יאבה  םישדוחה  36

 8 .ם ישדוח 36 לש הפוקתב גוצ ייה םכסה ךראומ םהיפל

 9  םות  רסוחב  תאז  לכ  עבתנה  םתח  ןהב  תוצובקה מ  ותדובע  ןיגב  הלמע  לביק  עבותה  ,עבתנה  תנעטל .8

 10  1,666  לש  ךס  ול  בישה ל  בייחה  הז  אוה  עבותה  ,עבתנה  תנעטל  .עבתנהמ  ם יפסכל  יאכז  ונניא  יכו  בל

 11 ע לקנ  ןהילא  תוילכלכ  תויעב  חכונ  םיקיש  עבותל  רוסמל  ,וביל  בוטמ  ,תואנ  עבתנהש  רחאל  תאז  ₪

 12  .עבותה

 13  ונניאו  םתח  אוה  ןהב  תוצובקהמ  יאכז  אוה  םהל   םימולשתה  אולמ  תא  לב יק  עבותה  ,עבתנה  תנעטל .9

 14 ע יגהל  ברס  ,עבתנה  ןעמל  לעפ  אל  ,ודיקפתב  ל עמ  עבותה  עבתנה  תנעטל  .םיפסונ  םיפסכל  יאכז

 15 יכ  ,עבתנה  ןעוט  ןכ  ומכ  .גוצייה  םכסה  תא  רפהש  הז  אוה  עבותה  השעמלו  ןתמו  אשמ  תושיגפל

 16 .גוצ ייה םכסהב העובקה היצפ ואה תפוקת תכראהל םיא נתה ושממתה אל אליממ

 17 ע ו בקל  דוגינב  ךרענ  אוהו  תויה  לטבתהל  ונידו  ףקות  רסח  גוצייה  םכסה  יכ  ןעוטו  ףיסומ  עבתנה .10

 18 .("ןונקתה"  :ןלהל) לגרודכל תודחאת הה לש םיגציימה ןונקתב

 19 ה ערכהו ןויד

 20 . ןלהל טרופמכ ,הקל חב לבקתהל העיבתה ןיד .11

 21 ורקיעמ םכסה ה תולטבל עבתנה תנעט

 22 ו ניד  ךכ  לשבו  ,"םייתו המ  םיטרפ"  רדענו  ןונקתב  עובקל  דוגינב  ךרענ  גוצייה  םכסה  ,עבתנה  תנעטל .12

 23  ן ושל  ך כ)  םיבייח  רש א  ם יטרפה  ת א  4.2  ףיעס ב  ע בוק  ן ונקתה  יכ  ,רמא יי  הרצק ב  .ורקיעמ  לטב

 24  ף י עס  :םניה  גוצייה  ם כסהמ  וטמשוהש  םיטרפ ה  ,עבתנה  תנעטל  .גוציי  ם כסהב  ללכיהל  (הנקתה

 25 .םולשתה  יאנת ןכו םידדצהמ ימ י די לע תורשקתהה םויסל ע גונה ףיעס ,תוררוב תיינת

 26 ןיב  עבתנה  ךמות  וז  ותנעט  תא  .ורקיעמ  גוצייה  םכסה  לוטיב  לע  תורוהל  ידכ  ךכב  יד  ,עבתנה  תנעטל .13

 27  בקע  יכ  עבקנ  ובו  (הת חדנש  –  ףסונ  ןויד  םויקל  השקב  השגוה  וילע)  18-17/18  תוררובה  קספב  רתיה

 28 ה יהי  התוא  הרומתה  ונייהד)  גציימה  תלמע  ביכר  ןויצ  רדעיה  ,קויד  רתיבו  –  םיינויח  םיטרפ  רדעיה

 29  ת ע ד  תורימג  רדעיה  חכונ  ת אזו  םידדצה  ןיב  ךרענש  ג וצייה  םכסהל  ףק ות  ןיא  -  (גציימה  יאכז

 30  .םידדצה
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 1  ו ב  ואצמנ  ןכאש  ףא  ל ע  , בייחמו  ףקת  םכסה  וניה   י ינפבש  גוצייה  םכסה  יכ ינא   הרובס  ונניינעב  ,םלוא .14

 2 .ןלהל  טרפאש יפכ ,םימגפ המכ

 3  ר רובה  'בכו  גציימה  לש  ותעיבת  התחדנ  ובש  , (18-17/18)  ליעל  רכזנה  תו ררובה  קספב  ףא  ,תישאר .15

 4  ךרדב גוהנל םידדצה  לע יכ עבקנ ,םידדצה ןיב ת עד תורימג רדעיה חכונ םכ סהה לש ולוטיב לע הרוה

 5 :ןמקלדכ ,ם כסההמ םיעבונה םיבויח  םויקב בל םותבו תלבוקמ

 6 תלבוקמ  ךרדב  גוהנל  ,םכסהל  םידדצה  תא  בייחמה  ,ןורקיעה  יניעמ  םלענ  אל" 

 7 תועבונה  תויוכזב  שומישב  םג  ומכ  ,םכסההמ  םיעבונה  םיבויח  םויקב  ,בל  םותבו

 8 יביכרמו   ,םכסהל  ד צ  לש  תשרו פמ  ת ובייחתה  יל  תחכו מ  ר שאכ  ,ךכשמ  .ונממ

 9 אל  ,דצ ה  ותוא  תא  בייחל  ידכ  ם חוכב  היה  ליגרה  ךרד  ל ע  רשא  םה  תובייחתהה

 10 ת וארוה  לע  תינקדקד  הדימע  לש  אלטצאב  וזכש  תובייחתהמ  תוקמחתה  יילע  לבוקת

 11 .(.נ.ח ,רוקמב  אל תושגדהה) "ןונקתה

 12  וליאכ  –  ורקיעמ  לטו בי  וחוכמ  ולעפ  רשא  םידד צ  ןיב  םתחנש  גוציי  םכסה ש  תנמ  לע  ,ימעטל  ,ןכאו .16

 13 ןפואבו  ללכ  םמילשה ל  ןתינ  אלש  ןפואב  ,םייתוהמ  םיטרפ  רסח  תויהל   ו ילע  –  ללכ  םתחנ  אל

 14  ת י נוציק  הכ  תוברעתה ל  םוקמ  היהי  זא  קרו  ז א  .םכסהה  תא  םייקל  ל לכ  ןתינ  אל  םהידעלבש

 15  .ורקיעמ ם כסהה לוטיב לע תורוהלו

 16  תא  יתאצמ  אלו  ןונקת ה  תוארוה  לומ  לא  גוצייה   םכסה  תא  יתארקו  יתבש   .ונניינעב  בצמה  הז  ןיא .17

 17  ם כסהב  רבודמ  ןיא  ,ןכא  .ורקיעמ  םכסהה  ל וטיב  תומדב  ינוציק  הכ  דעס  לע  תורוהל  םעטה

 18 . ךרדה הכורא  – ורקיעמ םכסהה לוטיבל  דעו ןאכמ תאז םע דחי ךא  ,ךכמ קוחר ףאו "םלשומ"

 19  ן י ב  תעד  תורימג  הנש י  טלחהבש  הארנ  יינפבש  גוצייה  םכסהב  ,18-17/18  . ב.תב  עבקנ  רשאמ  הנושב .18

 20  .םיריהצתל ו תונעטה יבתכל ופרוצ רש א םידדצה תובותכתמ ןיב הל ןתינ םג ךכו ,םידדצה

 21  ל ש  תוררובל  דסומל  העיבתה  ת א  שיגהל  הבו חל  עגונ ב  תוסחייתה  לכ  ר דענ  ןכ א  גוצייה  םכסה .19

 22  ל ע   הלעיה  .תוררובה  דסומל  העיבתה  בתכ  תא  ש יגה  עבותה  ,וטקפ  הד  ,םל וא  ,לגרודכל  תודחאתהה

 23   !?הז "םגפ" חכונ לטו בי גוצייה םכסהש תעדה

 24  ת פוקתל  עגונבו  םולש תה  י אנתל  עגונב  תוארוה  רדענ  ם כסהה  יכ  עבתנה  תנ עטכ  ה רובס  ינניא  ,ףסונב .20

 25 5  ףיעסב  םיטרופמ  אקווד  ולאש  ירה  ,םולשתה  יאנתל  עגונה  לכב  .תורשקתהה  םויסו  תורשקתהה

 26  -  ת ורשקתהה  םויסלו   תורש קתהה  תפוקתל  םיע גונה  םיאנתה  ם ג  ךכו  ,םיי ד  םירורבו   גוצייה  םכסהל

 27  ו לא  םא  ףא  ,ןפוא  לכב   .םכסהל  6-ו  1  םיפיעסב  רתיה  ןיב  גוצייה  םכסהב  יוטיב  ידיל  םיאב  םירבדה

 28  ן ת ינ  אל  רשא  םיפי עסב  רבודמה  ןיאש  יאדוו בש  ירה  גוצייה  םכסהב  י וטיב  ידיל  םיאב  ויה  אל

 29  ק וחל   26  ףיעסל  םאת הב  ה זוחב  םירסח  םיטרפ   ת מלשהל  םילבוקמה  םי ללכל  םאתהב  םמילשהל

 30  .1973-ג" לשת ,(יללכ קלח) םיזוחה

 31  ל ע  רבוד  םש  םלוא  ,121-18/19  .ב.תב  ןתינש  תו ררובה  קספ  תא  םג  וימוכיס  תרגסמב  ןייצמ  עבתנה .21

 32  אלא גוצייה תלמע םו לשתב אשי אל ןקחשה יכ ש רופמב בתכנ גוצייה םכסה ב וב ןיטולחל הנוש בצמ

 33  ןייוצ  אל  (91/81-121)   ל"נה  תוררובה  קיתב  גוצ ייה  םכסהבש  ףא  לע  יכ  ר עוי  ןכ  ומכ  .הצובקה  קר
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 1 .לטב  םכסהה  יכ  תור רובה  קספב  עבקנ  אל  הצובקהמ  לבקל  הכזי  גציימה ש  הלמעה  הבוג  והמ  ללכ

 2  ת ובגל  י אשר  גציימהש   ה למעה  הב וג  טוריפ  רד עיה  ף א  ל ע  ,תושרופמ  ע בק  ררובה  'בכ  ,אברדא

 3  ה רקמ   לכבש)  עבותל  םלושת ש  הלמעל  תוסחיי תה  ן יא  ג וצייה  םכסהב  יכ   הדבועה"  יכ  ,הצובקהמ

 4 . "םכסהה תא תנייאמ  הניא ,(עבתנה ידי לע תמ לושמ תויהל הרומא אל

 5 . ולוטיב לע תורוהל ן יאו ,בייחמ םכסה וניה םי דדצה ןיב םכסהה יכ תעב וק ינא ליעל רומאה רואל .22

 6 ת וצובקה ידי לע הלמ ע םולשתל ןקחשה תנעט

 7  ם י מולשת  לפכ  לבקלו   ו נובשח  לע  ן ידכ  אלש  רשע תהל  הסנמ  ע בותה  יכ  ,הני ה  עבתנה  ל ש  תפסונ  הנעט .23

 8  תנעטל  .ןונקתה  תוא ר והל  דוגינבו  םיניינע  דו גינב   לעופ  אוהש  ךות  ,הצ ו בקהמ  ןהו  עבתנהמ  ןה

 9  ד וגינב  לעפ  ךכבו  עבו תה  םתח  ןהב  תוצובקהמ  ם ג  הלמעה  תא  הבג  תע  ותוא  "המיר"  עבותה  ,עבתנה

 10  .ונממ םולשת  לבקל יאכז ונניא עבותה  ,עבתנה ןעוט ןכל ,םיניינע

 11  י זא  תוצובקה  ידי  לע   םלושת  הלמעהו  לככ  יכ  ,הי ה  עבותה  ןיבל  וניב  םוכ י סה  יכ  ,עבתנה  ןעוט  דוע .24

 12  ם ג  םולשת  לבקל  ןתי נ  א ל  יכ  תועבוק  הקיספה ו  ןונק תה  תוארוה  יכו  ,ה מ לשל  שרדיי  אל  עבתנה

 13  ת א זו  ,עבתנה  לש  וז  הנע ט  םע  המיכסמ  ינניא  . םידדצה  תמכסהב  קר  אלא   ,ןקחשהמ  םגו  הצובקמ

 14 .םימעט המכמ

 15  ק ספב  ה ערכוהו  הנודנ   ן קחשה  י" ע  ןהו  הצובקה   י "ע  ןה  גציימה  תלמע  םולשת  ת ייגוס  ,תישאר .25

 16 עבק  רשא  (תוררובה  קספל  9-10  תואקספ)  ןמטחש  .ג  ררובה  'בכ  ידי  לע  27-20/21  קיתב  תוררובה

 17 :ןמקלדכ

 18  ןיא  ,עבת נה  ך מתסמ  םהילע  םיפי עסה  ת א  יתונשרפו  יתעד  ת וינעל  , התע  רבכ  רמוא"

 19 תורכזומה  תובוחה  ןכש  ,הז  קית  תוביסנב  ורכשל  עבותה  לש  ותוכז  לולשל  ידכ  םהב

 20 לשמל  ך כ  .גציימה  לע  אקווד  ואל ו  ,הצובקה  לע  ןהו  ןקחש ה  לע  ןה  תולטומ...םש

 21 ם יטרפה   ל כ  תא  טרפל  הצובקה  ל עו  ן קחשה  לע  יכ  עבקנ  םי גציימה  ןונקתל  5  ףיעסב

 22 ( תיטנו ולר  איה  םא)  הדבועה  ןוי צ  םג  תללוכ  תאז  הבוח  .ר ומאה  ףיעסב  םינייוצמה

 23 , רוקמב   אל  תושגדהה)  ".ורובעו  ןק חשה  םוקמב  גציימ  תלמע   תמלשמ  הצובקה  היפל

 24 .(.נ.ח

 25 :ךשמהבו

 26 ללכב  גציימה  לע  ,תרסוא  הנניא   ,יתעד  תוינעל  ,...םיגציי מה  ןונקתל  6  הנקת  םג"

 27 אוה  הנ קתב  רמאנש  לכ  .ןקחשהמ   ןהו  הצובקהמ  ןה  רכש  ל בקל  ,הז  הרקמב  עבותהו

 28 רסאנו ,ונממ העיגמה הלמעה תא םלשי (הצובקו ןקחש ונייהד) תורשקתהב דצ לכש

 29 ת ושגדהה )  ".תורשקתהל  רחאה  דצ ה  לע  לטומה  םולשתב  םג   תאשל  םידדצהמ  ימ  לע

 30 . (.נ.ח ,רוקמב ןניא

 31 תא  רפה  עבותהש  הרובס  ינניא  .ולא  תוביסנב  יילע  לבוקמ  ןמטחש  .ג  ררובה  'בכ  ,ירבח  לש  חותינה .26

 32  עיגמה  יפסכ  לומגת  לכ   תלילש  הקידצמה  וזכ  הר פה  אל  יאדוובו  הז  ןיינעב  םיגציימה  ןונקת  תוארוה

 33  .עבותל
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 1  י י נפבש  קיתב  עבותה  י כ  ןייצל  י ואר  רשא)  ליעל  רכזומה  27-20/21  .ב.תב  יכ   ן ייצל  יואר  ת אז  םע  דחי .27

 2  ן ויד  ם ויקל  השקבה  . ףסונ  ן ויד  ם ויקל  השקב  םש   עבתנה   ידי  ל ע  השגוה  (ל" נה  ק יתב  ע בותה  םג  אוה

 3  ףסונה  ןוידה  .ףסונה  ןוידב  ןידה  קספ  ןתינ  םרט   הז  תוררוב  קספ  ןתמ  דע ומל  ןוכנו  ,הלבקתה  ףסונ

 4  ם כסה  ל ע  םתח  ןכמ  ר חאלו  ג וציי  םכסהב  ןקחש   םע  ר שקתהש  גציימ  םא ה  : הלאשה  ביבס  בוסיי

 5 ר ואל  תאז  ,(התצקמ  וא  הלוכ)  ןקחשהמ  הלמע  לבקל  יאכז  –  ןקחשה  תעידי  אלל  –  הצובק  םע  גוציי

 6 .הזכ בצמב םיי קתיו לוכיש םיניינע דוגינ

 7 –  ונניינעב  ןכש  ,וניינעל  תיטנוולר  הנניא  ףסונה  ןוידה  לש  וחתפל  תדמועה  הלאשה  יכ  המדנ  ,םלואו .28

 8  הלמע  לבקל  רומא  ע בותה  יכ  עדי  עבתנה  יכ  ת קולחמ  ןיא  ,(12/02-72  .ב.תב  תוביסנהמ  לידבהל)

 9 ם כסהה  לע  המיתחה  דעומב"  ויפל  ,עבתנה  לש  הנגהה  בתכמ  ףא  הלועש  יפכ  ,םסאק  רפכ  תצובקמ

 10  "םסאק  רפכ  ידי  לע  תמלושמ  תויהל  ותלמע  לע   יכ  עבותל  וריהבה  ומיאו   עבתנה  ,םסאק  רפכ  םע

 11  ל ב קמ  ע בותהש  ךכל  ה נווכה)  ת ימורש  ךתנעטל  ת נבה  יתמ "  תררובה  תלאש ל  הנעמב  ,ותריקחב  םגו

 12  ר ו רחשה  ירחא  ונייה ד)  "28.9.2018  -ב...וכע  ירחא"  ע בתנה  בישה  "(.נ .ח  , הצובקהמ  םג  הלמע

 13  .(תוחכ והה ןויד לולמתל 1-3 'ש  55 'מע -ו 30 'ש 54 'מע 'ר - .נ.ח ,וכע לעופה תצובקמ

 14 דוגינ"  תלאשש  ירה  ,םסאק  רפכ  תצובקמ  םולשת  לבקמ  עבותהש  עדי  עבתנהו  תויה  ,ךכיפל .29

 15  לגרודכל  תודחאתהה  לש  תוררובל  דסומה  אישנ   'בכ  ריהבהש  יפכ  ,ןאכ  תי טנוולר  הנניא  "םיניינעה

 16 :(הטל חהל 22 הקספ 7 'מע) 27-20/21 .ב.ת-ב ףסונ ןויד םוי ק רשאל ותטלחהב רגת .ע

 17 ת עידי  :ףסונה  ןוידה  םויק  תלאש ב  הערכהה  ינפל  ,ןוחבל  ונילעש  ףסונ  לושכמ  שי"

 18 הל  תויהל  תויושעש  –  וז  תיתדבוע  הלאש...םסאק  רפכ  –  גציימה  םכסה  לע  ןקחשה

 19   ."ררובה ידי לע הערכו ה אל – םיניינעה דוגינ תי יגוסב תויטמרד תוכלשה

 20  ע די  ן קחשה  םאה  הל אשה  ל ע  ת ויהל  תולולעה  " תויטמרד  תוכלשה"  ןתוא  ןה מ  –  ל אושה  לאשי  םאו .30

 21  י כ  עדי  ן קחשהו  לככ  : הרורב  א יה  הבושתה  ?עדי   א לש  וא  ה צובקהמ  םג  גוצ יי  ת למע  לבקמ  גציימהש

 22  ף ס ונב  וניה  גציימל  הצ ובקה  םולשת  םא  אנימ  א קפנ  ןיא  הז  בלשבו)  הצובק המ  הלמע  לבקמ  גציימה

 23  ן יב  "םיניינע  דוגינ"  רב דב  ששחה  ול  גגופתמ  אל יממש  ירה  ,(גציימל  ןקח שה  םולשת  םוקמב  וא

 24 שי  ,ףסונ  ןויד  םויק  לע  הרומה  הטלחהב  עובקה   יפ  לע  יזא  ,תאז  עדי  אל  עבתנהש  לככ  .םידדצה

 25 .ופו גל ןחביי הרקמ לכש ירה ז א םג יכ ירבו ,םיניינע דוגי נ םייק םאה ןוחבל םוקמ

 26  דוע  םסאק  רפכ  תצוב קמ  הלמע  לבקמ  גציימהש   עדי  עבתנהש  ךכ  לע  תקו לחמ  ןיא  ונניינעב  רומאכ .31

 27  דוגינ  ינפמ  ששח  ותו א  רסוה  ךכיפלו  –  םסאק  רפכ  תצובק  ןיבל  ןקחשה  ןיב  םכסהה  םתחנ  םרטב

 28  .םיניינע

 29  ה צ ובקהמ  ןה  םיפסכ  ל בקי  עבותה  י כ  העינמ  ןיא   ןיינעה  ת וביסנב  יכ  תעבו ק  ינא  ל יעל  רומאה  רואל .32

 30  .עבתנהמ ןהו

 31 

 32 

 33 
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 1  02/9102 -ו 91/8102 םיקחשמה תונוע ןי גב עבותל עבתנה לש ובוח

 2  ג וצייה  םכסה  תא  ןחב א   ,והבוג  המו  עבותה  יפלכ   ע בתנה  לש  בוח  םייק  םאה   הלאשב  יתערכה  ךרוצל .33

 3  .תונעט ה יבתכו םיריהצתל םידד צה ופריצש תויארה תאו

 4  ת פסותב  ,םיקחשמ  ת נוע  ל כ  ןיגב  רכשהמ  5%  ךסב   וניה  גציימל  םולשתה   יכ  ע בקנ  גוצייה  םכסהב .34

 5  .מ"עמ

 6  , עבתנה  ל ש  ורכש  אולמ   תא  ה כותב  תללוכ  גוציי ה  ם כסה  יפ  לע  ול  העיגמה   ה למעה  ,עבותה  תנעטל .35

 7  ף י עסב  בתכנ  םיגציימה   ןונקתב  . וז  הנעט  החוד  י נא  .ול  ו מלושי  רשא  תוימ רפו  ם יקנעמ  ןיגב  תוברל

 8  ת ודוקנ  ןיגב  תוימרפ  ל לוכ  אל  ,ןקחשה  לש  עוב ק ה  רכשה  סיסב  לע  בשוח ת  גציימה  תלמע  יכ  (1)6

 9  ת ו ימרפה  ת א  םג  לו לכת  ג ציימה  ת למע  יכ  ם יניינועמ  ויה   םידדצהו  ל ככ  יכ  ר הבומ  .םיקנעמו

 10 שרופמ  ןפואב  תאז  ןייצל  ,תוחפה  לכל  ,םהילע  היהש  ירה  הצובקהמ  ןקחשה  לבקיש  םיקנעמהו

 11  ת א  םג  לולכי  םולשת הש  עבתנה  םע  םכוס  יכ  עבותה  םנמא  ןעט  ותריקח  תרגסמב  .גוצייה  םכסהב

 12  א לל  ה נעטנ  וז  הנעט  ם לוא  ,( תוחכוהה  ןויד  לו למתל  15  ' ש  21  ' מע  'ר)  י אכז  א וה  םהל  םיקנעמה

 13 . םיגציימה ןונקת תו ארוה תא רותסל החוכב ן יאש ךכ ,גוצייה םכסהב תט רופמ הנניא איהו סוסיב

 14  ו ת רגסמב  ,2018/19  םיקחשמה  תנועל  וכע  לעופ ה  םע  םכסה  לע  עבתנה  םת ח  8.8.2018  םויב  ,ךכ  םא .36

 15 ם כסהל  םאתהב  .םישדוח  השולש  הצובקה  תרגסמב  קחיש  עבתנה  .שדוחב  ₪  7,000  לש  ךס  רכתשה

 16  ח כוה  אל  יכ  רעוי  הז  ןיינעב  .מ"עמ  תפסותב  ₪  1,050  לש  ךסב  םולשת  עב ותל  עבתנה  בייח  ,גוצייה

 17  ן וצרה  תועיבשמ  םלע תה ל  ןתינ  אלש  ירה  ,לביק   ןכא   םא  ףאו  הצובקהמ  ה למע  לביק  עבותהש  יינפב

 18 .םידדצה ופר יצש תובותכתהמ הלועש  יפכ הצובקב ותמיתח םע ע בותה יפלכ עבתנה עיבהש

 19 , 2018/19  םיקחשמה  תנועל  ן כ  םג  םסאק  רפכ  ת צובק  םע  םכסה  לע  עבתנ ה  םתח  16.10.2018  םויב .37

 20 עבתנל  ומלושיש  םיפסונ  םיפסכ  ןכו  ,וטנ  ₪  84,000  לש  ךסב  רכתשי  עבתנה  יכ  עבקנ  ותרגסמב

 21 .מ"עמ תפסו תב ₪ 4,200 ךסב הניה וז  הנוע ןיגב עבותה יאכז הל  הלמעה ,ךכ םע .םיקנעמכ

 22  .2019/20  םיקחשמה ת נוע  רובע  ם סאק  רפכ  תצו ב ק  םע  ףסונ   םכסה  לע  עבת נה  ם תח  27.6.2019  םויב .38

 23  תוישדוח  תורוכשמ  10-ב  ול  םלושיו  וטורב  ₪  100,000  ס"ע  דומעי  עבתנה  לש  ורכש  ,הז  םכסה  יפ  לע

 24 .תוחל צה ןיגב םיקנעמו תוימרפ ל עבתנה יאכז ךכל ףסונבו  ,תחא לכ ₪ 10,000 ךסב

 25  ב וקנהמ  ר תוי  הובג  ע בתנה  לש  ו רכש  לעופב  יכ   הלוע  25.2.2020  םוימ  ע בו תה  ףריצש  תבותכתמ .39

 26  ל ב יקש  ₪  1,000  לש  ךס  דו עו  וטנ  ₪  10,000  ךס ב  וניה   עבתנה  לש  ורכש  ,ת ובותכתה  יפ  לע  .םכסהב

 27  ןיינעל  יתעד  תווחל  ילבמו  ,םלואו  .קלד  תואצ וה  ןיגב  םולשת  ףסונבו  ה צובקהמ  ןמוזמב  עבתנה

 28  ן י גב  וניה  םכסהב  עו בקל  רבעמ  עבתנה  לבקמש   םולשתה  םאה  רהבוה  א ל  ,ןמוזמב  םיפסכ  תלבק

 29  ל ט נה  .עובקה  ורכשב  ר בודמ  אמש  ו א  (םניגב  הל מע  לבקל  י אכז  אל  עבותה   ז אש)  םיקנעמו  תוימרפ

 30  ל ע    םלושת  עבותל  העיגמה  הלמעה  יכ  תעבוק  ינא  חכוה  אל  הזשמו  עבות ה  לע  לטומ  תאז  חיכוהל

 31 י אכז  הל  הלמעה  ,ךכיפל  .₪  100,000  ונייהד  ,םיקנעמה  אלל  ,םכסהב  עבוקה  סיסבה  םוכס  סיסב

 32 . מ"עמ תפסותב ₪ 5,000 ךסב הניה 2019/20 םי קחשמה תנוע ןיגב עבותה
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 1 םסאק  רפכ  .ס.מו  וכע  לעופה  תוצובקמ  ורכש  ןיגב  עבתנהמ  עבותל  עיגמה  ללוכה  םוכסה  ,ךכיפל .40

 2  ם ליש ש  םיפסכב  ןודל   ה נפא  , תעכ  .מ"עמ  תפסו תב  ₪  10,250  ך סב  וניה  2019/20  -ו  2018/19  תונועב

 3 . ל"נה בוחה ח"ע עבתנה

 4  ם יקיש  ה שולש  ול  רסמ   ע בתנה  , עבותה  תנעטל  .₪   1,666  לש  ך ס  עבותל  םלי ש  ע בתנה  י כ  תקולחמ  ןיא .41

 5 לש  הביסמ  רזח  רחא  קיש  רשאכ  ,ערפנ  םהמ  דחא  קר  רשא  ,בוחה  ח"ע   דחא  לכ  ₪  1,666  ס"ע

 6  .הניקת  אל הרוצב בתכנ ןכש ערפ נ אל ףסונ קישו "מ"כא"

 7 א ל   עבותל  ורסמנש  םיקישה  שולש  ןכש  ₪  1,666  לש  ךסה  תא  ול  בישהל  עבותה  לע  ,עבתנה  תנעטל .42

 8  ך ותמ"  תאזו  "אל  ותו   אה  .וביל  בוטמ  ,עבותל  עב תנה  לש  הרזעו  הנתמ"  םניהו  ערפיהל  םירומא  ויה

 9  ו ל   שי  ו ליאכ  םינפ  די מעהל  לכוי  ה זש  ידכב  ,עב ותה  ת שקבל  ,םיקיש  ול  קפיס  ע בותל  עייסל  ןוצר

 10  ."ולש ויתובי סמ יתייעב ילכלכ בצמב יו צמ וניהש העש ,םינוש םי מרוג ינפב תילכלכ תלוכי

 11  ו ז   ה נעט  ."וביל  בוטמ"   עבותל  ם יקיש  רסמ  היפל   עבתנה  ל ש  ותנעט  תא  לב קל  ידיב  ן יא  ,דובכה  לכב .43

 12  התוא  דבלמ  ,ךכ  .לעופ ב  םירבדה  בצמ  םע  תבשי יתמ  הנניא  ףאו  תינויגה  ה נניא  איה  ,אמלעב  הנעטנ

 13  ת ובותכ ת  גיצה  אל  ע בתנ ה  .ותסרגב  תכמותה  הייאר  ל דב  ולו  עבתנה  גיצה  א ל  ,המולע  הנעט

 14 עבותהמ  שרד  ןהיפל  תובותכת  גיצה  אל  ,עוער  ילכלכ  בצמ  חכונ  וילא  הנפ  ןכא  עבותה  יכ  תורשאמה

 15  ו ל  ררבתהש  רחאל  הר זחב  ו פסכ  תא  שרד  ןהיפ ל  תו בותכת  גיצה  אלו  ,םי ק ישה  תא  דיקפהל  אלש

 16  ע רפנ  " וביל  בוטמ"  רס מש  קישש   הליג  התע  הז ש  םדאמ  ה יה  הפוצמ  .דח א  ק יש  דיקפה  עבותהש

 17  , הרזחב  ףסכה  תא  שו רד יו  ידיימ  ןפואב  ותועט  ל ע  י נשה  דצה  תא  דימעי  יכ םידדצה  תומכסהל  דוגינב

 18  ם י נפ  תדמעהב  ליעוהל   םילוכי  ₪   1,666  ס"ע  םי קיש  הש ולש  דציכה  םג  רור ב  אל  .ונ ניינעב  ךכ  אל  ךא

 19 . עבתנה ידי לע ןע טנכ ,תילכלכ תלוכי רבדב

 20  ו י לא  הנפ  ,עבתנה  ידי   לע  םיקישה  תריסמ  דעו מל   םדוק  דוע  יכ  תוארמה   תובותכת  ןנשי  ,אברדא .44

 21-  אמגודל  .ךכל  שחכ תה  אל  עבתנהו  ,ותנעטל  ול  םיעיגמה  ףסכ  ימוכס  ל בקל  ונממ  שקיבו  עבותה

 22  ע בתנהו  ,םיפסכ  ול  ריבעי  הז  יכ  עבתנהמ  עבו תה  שקבמ  22.4.2019  םוי מ  םידדצה  ןיב  תבותכתב

 23  ה ל וע  ד ציכ  .קנבה  ןו בשח  יטרפ  ם המו  וכע  לעו פה  רו בע  הרבעהל  םוכסה  המ  ת עדל  שקבמ  הבוגתב

 24  וכע  לעופהמ  םג  םיפס כ  לביק  עבותהש  ןיבהש  ר חאל  היפל  עבתנה  תנעט  ם ע  דחא  הנקב  וז  תבותכת

 25 ק ר  הלמע  לבקי  עבותהש  ,עבתנה  תנעטל  ךכ  ,םכוס  הז  ללגבו  ותוא  "המיר"  עבותהש  שיגרה  אוה

 26  ו כע  לעופהמ  רכש  לבי ק  ע בותהו  תויה  יכ  עבותה   ל ש  וז  העדוהל  עבתנה  בי שה  אל  עודמ  ?הצובקהמ

 27  י כ  ,רכזוי  .םינורתפה  עבתנל  ?עבתנהמ  םולשת  ל כ  עבותל  עיגמ  אל  םהיניב  םימוכיסל  םאתהבש  ירה

 28  םויסל  ךומסב  וכע  ל עופהמ  הלמע  לביק  עבות הש  ול  עדונ  יכ  עבתנה  ריהבה  ותריקח  תרגסמב

 29 ו תקסעה  םייס  עבתנה  ,רוכזכ  .(תוחכוהה  ןויד  לולמתל  12  -ו  10  'ש  42  'מע  'ר)  וכע  לעופהב  ותקסעה

 30  ל "נה  העדוהה  חולשמ   ד עומב  יכ  קלוח  ןיאש  ך כ  ,2018  רבוטקוא  שדו חב  וכע  לעופה  תצובקב

 31 . וכע לעופהמ הלמע ל ביק עבותהש ,ותנעטל ךכ  ,עבתנה עדי רבכ (22.4.19)

 32  ם ל שמ  א וה  יתמ  קנע מה  לע  ו תיא  רבדת  ודיע"  עבותל  ע בתנה  בתוכ  9102.6.4  םוימ   תפסונ  תבותכתב .45

 33  ס"ע  קיש  עבותל  רס מ  עבתנה  ,היארל  הנהו  ." םיחוד  קר  םייתניבו  קנעמ המ  ךל  םלשל  יתינב  ינא

 34 .ל"נה העדו הה רחאל םימי השולש – 7.6.2019 -ה ןועריפל 1,666
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 1 םאתהב  עבותל  העיגמ ה  הרומתה  יכ  םידדצה  ן יב  םכוס  היפל  ,עבתנה  תנ עט  תא  תוחדל  שי  םג  ךכ .46

 2 וז  הנעט  םג  .עבתנה  לש  ומא  תוחכונב  םכוס  רבדה  יכו  דבלב  הצובקה  ידי  לע  םלושת  גוצייה  םכסהל

 3  ל יע ל  תורכזומה  םידד צה  ן יב  תו בותכתה  ףאו  ,ך כב  תוכמו תה  תויאר  ואבו הש  יל במ  ,אמלעב  הנעטנ

 4 לולמתל  16-30  'ש  40  'מע)  ותריקחב  עבתנה  לש  ותודעמ  םג  יתענכתשה  אל  .הנוש  הנומת  תוגיצמ

 5   :ןמקלדכ ,(תוחכוהה ןויד

 6 רפכ  לשו  ילש  ?ןוכנ  ,הזוחהמ  זוחא  5-ה  תא  לבקי  אוהש  ?זוחא  5  בותכ"  :עבתנה"

 7    . "רמאנש ומכ ףסכה תא לב קי אוהש יתגאד ?םסאק

 8 ך ירצ  ה תאש  בותכ  .ומלשי  םסא ק  רפכש  גואדל  ךירצ  הת אש  בותכ  אל  :תררובה

 9 .םלשל

 10 הצובקה  םגו  ול  םלשמ  זוחא  5  ינאש  .תירקיעה  הדוקנה  תאז  .יתעדי  אל  ינא  :עבתנה

 11 . זוחא 5 ול תמלשמ

 12 ול  םלש מ  התאש  ,םכסה  לע  ותיא     תמתח  התאש  הפ  בותכ. ..הלאשה  אל  וז  :תררובה

 13  .זוחא 5 ומלשי ם סאק רפכש הזל גאדת הת אש הפ בותכ אל .זוחא 5

 14 . הזוחהמ זוחא 5 :עבתנה

 15 ..םס אק רפכש גאדת התאש ב ותכ אל לבא .ןכ :תררובה

 16  "..הצוב קהמ זוחא 5 חקול אוהש  בותכ אל םג לבא :עבתנה

 17 ם יפסכ  םולשתמ  קמ חתהל  ןויסינב  ,דבעידב  תונעטכ  אלא  תוענכשמ  ןניא  עבתנה  לש  ויתובושת .47

 18  ה ר יתסב  תודמוע  ףאו   , תמא  ןמזב  ו נעטנ  אל  רשא ו  ג וצייה  םכסה  י פ  לע  עבות ל  םלשל  ב ייח  אוה  םתוא

 19 . גוצייה םכסהל

 20 ם וכס  םלוא  ,בוחה  ח"ע  ₪  1,000  ס"ע  הרבעה  עציבש  ול  רסמ  םנמא  עבתנה  יכ  עבותה  ןעוט  ,ףסונב .48

 21 ם וימ  איה  העדוהה  עבותה  תנעטל  רשא)  "פאסטוו"  תעדוה  גיצמ  עבותה  .לעופב  רבעוה  אל  הז

 22 ( 4.10.18-ה  ינפל  החלשנ  איהש  תוארל  ןתינ  םלוא  הפרוצש  תבותכתהמ  תאז  רשאל  ןתינ  אל  ,21.9.18

 23  ד מוע  עבתנה  .אבה  עו ב שב  ריבעי  םוכסה  רתי  תא   יכ ו  ₪  1,000  ריבעה  יכ  עב תנה  ןעוט  ןכא  התרגסמב

 24  אל  יכ  איה  ל"נה  םוכס ה  תא  לביק  אלש  ןעוט  עב ותהש  הביסה  יכו  עבותל  םלוש  הז  םוכס  יכ  ךכ  לע

 25  ם א  וא  עבותל  רבעוה ל "נה  םוכסה  םאה  תעדל  ן תי נ  לקנב  ,ןכבו  .ל"נה  םולש תה  ןיגב  תינובשח  איצוה

 26 .ל"נה  ךיראתהמ קנב ןובשח סיפ דת תוארהל אוה םידדצה  םיכירצ ויהש לכ ןכש ,ואל

 27 .החדהו  האדוה  תניחבב  ,עבתנה  לע  לטומ  אל  וא  םלוש  ל"נה  םוכסה  םאה  תוארהל  לטנה  ,ימעטל .49

 28 רבעוה  ל"נה  םוכסה  יכ  םידיעמה  ןובשח  יפד  גיציו  אנ  דבכתי  ,םלוש  םוכסהש  עבתנה  ןעוט  םא

 29  י נא  , הכרפוה  אל  רבע וה  א ל  ףסכה  י כ  עבותה  ל ש  ותנעטו  ן כ  תושעל  עבתנ ה  ע נמנשמ  .עבותל  םלושו

 30  ה נ עט  ןעט  אל  עבותה יכ  ןעוט  עבתנה  .ל"נה  םוכס ה  תא  עבותל  ריבעה  יכ  חי כוה  אל  עבתנה  יכ  תעבוק

 31  ם יפסכ  תונעטה  יבתכ ב  ן ייצל  עבותהמ  תופצל  ןת ינ  א ל  ,םלוא  .םימוכיסב  ק ר  א לא  ,העיבתה  בתכב  וז

 32  ב ייח  היה  ךדיאמ  עבת נה  .פאסטוו  תועדוהב  ורב ע וה  יכ  םהיבגל  ןעטנ  קרו  ל עופב  ול  ומלוש  אל  רשא

 33  לככ  –  קספייש  יפוסה  םוכסהמ  םזזקל  שקבלו  עבותל  ומלוש  ולא  םימוכס   יכ  תונעטה  יבתכב  ןייצל
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 1  לש  ךס  ול  בייח  עבותה   יכ  הנגהה  בתכב  עבתנה  ת נעט  חכונ  דחוימב  םיפי  םי רבדה  .לבקתת  העיבתהש

 2 ףסונב  ול  בייח  עבותה  יכ  עבתנה  ןעט  אל  עודמ  ,ךכ  םא  .םתמכסהל  דוגינב  ערפש  קישה  ןיגב  ₪  1,666

 3  ם ר וה  אל  י כ  תעבוק  ינ א  ליעל  ר ומאה  רואל  ?עבות ל  םלישש  ן עוט  אוה  רשא  ₪  1,000  לש  ך סה  תא  םג

 4 . ₪ 1,000 לש ךסה תא  עבותל םליש  יכ עבתנה  תנעטל סחיב היארה לטנ

 5 ת רגסמב  וב  רזח  םל וא  ,בוחה  ח"ע  ₪  350  לש   ךס  ול  םלוש  יכ  העיבתה  בתכב  עבותה  ןעוט  דוע .50

 6 ת לבקמ  ינניא  .תוחכו הה  ןוידב  ותריקח  ךלהמב  םג  ךכו  ,םיכמסמ  יוליגל  וצ  ןתמל  השקבל  הבוגתה

 7  השקב  שיגהל  וילע  הי ה  ,ויתונעטמ  וב  רוזחלו  הע יבתה  בתכ  תא  ןקתל  עבות ה  ןוצרב  היהש  לככ  .תאז

 8   .ךכל  ביגהל עבתנל רשפאלו ,ריה צתב התוא ךומתלו העיבת ה בתכ ןוקיתל המיאתמ

 9  מ"עמ  תפסותב  ₪  432,8  לש  ללוכ  ךס  עבותל  םלשל  עבתנה  לע  יכ  תעבו ק  ינא  –  הז  קרפ  םוכיסל .51

 10 םיפיעסב  םיטרופמה  םימוכסה  יוכינבו  ליעל  40  ףיעסב  בוקנה  םוכסהמ  בכרומ  ל"נה  םוכסה  .ןידכ

 11  .רבכמ הז עבו תל ומלוש רשא ,50 -ו 41

 12 םויק ייוציפל ו םכסומ יוציפל העיבתה

 13  ס"ע  םכסומ  יוציפ  םו לשתל  םג  רתוע  עבותה  ,ע בותל  עבתנה  בייח  םתוא  םיפסכה  םולשתל  ףסונב .52

 14 לכ  ךותמ  מ"עמ  תפסותב  5%  ס"ע  םולשת  ףסונבו  ,גוצייה  םכסהל  7.1  ףיעסל  םאתהב  ₪  50,000

 15  עבת נה  לש  ותורשקתה   ח כונ  , 2020  ילוי  שדוחמ  ל חה  םיאב ה  םישדוחה  36-ב  ע בתנה  ר כתשי  וב  םוכס

 16   .גוצייה םכסהבש ת וידעלבה ףיעס תרפהו רחא  ןכוס תועצמאב םכסהב

 17  י וציפ  עובתל  עבותה  לש  ו תורשפאב  ןיאש  ירה  , עבתנה  י די  לע  הנעטנ  אל  ו ז  ה נעטש  ףא  לעו  ,תישאר .53

 18  ה ארוה  רדעיהב  ("םו יק  ייוציפ"  :ןלהל)  היצפוא ה  תפוקת  רובע  יוציפ  םג  ע ובתל  ךכל  ףסונבו  םכסומ

 19  ת ר פה  לשב  תופורת) םיזוחה  ק וחל  (ב)15  ףיעס  ל ש  וחסונמ םידמל  ונא  תאז   . גוצייה  םכסהב  תשרופמ

 20 :ןמקל דכ ,("תופורתה קוח" :ןלה ל) 1970 – א"לשת ,(הזוח

 21הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע "

סע פיצויים    במקומם תאו    14עד    10יפים  לפי  מכל  בשללגרוע  אחרת   22הפרת   רופה 

 23 .(.נ.ח ,רוקמב  הנניא השגדהה) ."החוזה

 24  ן הכ  ל אינד  ' נ  םאד  ןאו   ב קעי  ן ימינב  2251/05  א" עב  ן ישח  'ד  ( סומידב)  'שה  'בכ  י רבד  הז   ןיינעל  םיפי  .54

 25 : (5.7.2007 ,ובנב םסרופ)

 26ממשי. כלל זה נלמד נזקו המנית לתבוע את  ככלל, נפגע לא יוכל לחלט כספים, ובו ז"

הנ ,תופורתה  קו חל  (ב)15  ףיעס מהוראת בידי  את לפיו  לתבוע  האם  הבחירה   27פגע 

 28הפיצויים המוסכמים או פיצויים בגין נזקו הממשי; ובבוחרו בדרך האחת, אין בידו 

 29 .לילך גם בשנייה. ברוב המקרים, מדובר בדרכים חלופיות, ולא מצטברות

 30  י תטלחהל  דוגינב  .עבת נה   ידי  לע  גוצייה  םכסה  ת רפה  חכונ  םכסומ  יוציפ  עבותל  עיגמ  ןכא  ,ימעטל .55

 31  ר כ ש מ  תרזגנ  איה  יכ  יתעבק  ןכש  –  02/9102  םי קחשמה  תנועב  עבותל  הע יגמה  הלמעה  הבוג  רבדב

 32 ש ומימ  ןיינעל  רבדה  ךכ  אלש  ירה  ,תולמעהו  תוימרפה  אלל  ןונקתה  תוארוהל  םאתהב  דבלב  סיסבה

 33  " וטורב  ₪   000,011  ם ומינימ  ח יוורי"  עבתנהו  ל ככ  י כ  ע בקנ  גוצייה  םכסה ל  2.1  ףיעסב  .היצפואה
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 1  ו תאדוה  יפ  לע  ךכ  ,עב תנה  יכ  קלוח  ןיא  .תיטמוט וא  שדחתת  היצפואה  תפו קת  יזא  ,גוצייה  תפוקתב

 2  ל ביק  ךכ ל  ףסונבו  שדו חל  ו טורב  11,000  לש  ךס   2019/20  תנועב  רכתשה   , "פאסטוו"ה  תועדוהב

 3 ם ו ימ  םסאק  רפכ  םע  םכסה  יפל)  םישדוח  10  ךשמב  קלד  רזחה  ₪  1,200  ןכו  ןמוזמ  ₪  1,000

 4 ר חב  תאז  ףרח  .םייקתה  םכסהב  עובקה  היצפואה  שומימל  יאנתהש  הארנ  ,ךכיפל  .(27.6.2019

 5 םיפסכה  תא  ול  םלשל  ןאימו  עבותה  לש  ותוברועמ  אלל  הצובק  םע  םכסהב  רשקתהל  עבתנה

 6 .ול םיעיגמה

 7 הובג  ותויהב  ,גוצייה  םכסהב  עובקה  םכסומה  יוציפה  םוכסמ  תיחפהל  ןוכנל  ינא  האור  ,םלואו  .56

 8 תוכמסה  ףא  יכ  רהבומ  .גוצייה  םכסה  לש  תו רורב  אלה  ויתוארוה  רוא לו  ריבסהמ  הבר  הדימב

 9 27-20/21  .ב.תב  םג  ך כ  .(א)15  ףיעסב  תופורתה   קוחב  העובק  םכסומה  יוציפה  םוכסמ  תיחפהל

 10 י וציפה  םוכס  תוריבס   רדעיה  לש  םעטהמ  ₪  5,000  לש  ךסל  םכסומה  יוצי פה  תא  ררובה  'בכ  תיחפה

 11  .גוצייה  םכסהב עובקה םכסומה

 12  ו רכשב  תובשחתה  ךות ו  ידי  לע  וחדנ  ןבורב  רשא   ויתונעטו  עבתנה  תולהנת ה  חכונ  ,ןיינעה  תוביסנב .57

 13  ם לשי  עבתנהש  םכסומ ה  יוציפה  הבוג  תא  דימעה ל  שי  יכ  תעבוק  ינא  ,היצפ ואה  תפוקתב  עבתנה  לש

 14 י "ע  םכסהה  תרפהמ  עבותל  םרגנש  קזנה  תא  ףקשמ  םכסומה  יוציפה  םוכס  .₪  15,000  ס"ע  עבותל

 15 י וציפה  םוכסל  ףסוותי  יכ  עבוק  וניא  גוצייה  םכסה  ןכש  ,מ"עמ  ללוכ  ונ יה  יוציפה  םוכס  .עבתנה

 16  .מ"עמ

 17  ה ר וה  רשא  ןמטחש  רר ובה  'בכ  ירבחמ  תרחא  תר בוס  ינא  יכ  ןייצא  ,היצפוא ה  תפוקת  תכראה  ןיינעב .58

 18  ה קול  אוה"ו  תויה  ,םי שדוח  36-ל  היצפואה  שו מימ  ףיעס  לוטיב  לע  ליעל   רכזנה  27-20/21  .ב.תב

 19 היצפואה  שומימ  חכמ  הזוחה  לש  תכראומה  הפוקתה  ןיבש  סחיה  רואל  דחוימב  ,תוריבס  רסוחב

 20  ת פוקתש  ךכב  לוספ  ן יא  ,ימעטל  ."(םייתנש)  ה ז וחה  לש  הנושארה  ותפו קת  תמועל  (םינש  שולש)

 21 הליחתכל  בצקנ  ירוקמ ה  גוצייה  םכסה  רשאכ  ם ישדוח  36  לש  הפוקתל  היהת  הז  הרקמב  היצפואה

 22  ה י צפואה  שומימל  יא נת  רשאכ  רמוחו  לק  ,ריב ס  ןמז  קרפב  רבודמ  ימעט לו  ,םייתנש  לש  הפוקתל

 23 . לטובמ יתלב ילכלכ  ךרע לעב םכסה ןקחשל גי שהל גציימה תחלצה וניה

 24 ת א  ףקשמ  רשא  תחפומ  םוכסב)  דבלב  םכסומה  יוציפל  יאכז  עבותה  יכ  ליעל  יתערכהשמ  ,םלואו .59

 25  ע י רכהל  ך רוצ  ןיא  אלי ממ  ,ךכל  ף סונב  םויק  יוצי פ  תלבקל  י אכז  ונניאו  (תו נוע  3-ל  ע בותה  לש  ורכש

 26 .ל"נה הלאשב

 27  . עבותה  לש  ודוקפתמ   הצור מ  היה  אל  יכ  עב תנה  יד י  לע  חכוה  אל  יכ   ר עוי  ךרוצה  ןמ  הלעמל .60

 28 עבותה  תא  ךירעמ  עבתנה  היפל  ,הכופה  הנומת  אקווד  הלוע  םידדצה  ופריצש  תוברה  תובותכתהמ

 29  י פל  –  עבותה  יפלכ  " תונעטב  אב"  עבתנה  הב  הנושארה  םעפה  ,השעמל  .ו תדובע  לע  ול  אימחמ  ףאו

 30  תושירד  ףלח  ,הז  דעומ ל  דע  ."פאסטוו"  תעדוהב   25.5.2020  םויב  קר  התי יה  –  ופרוצש  תובותכתה

 31  לש  ודוקפתל  סחיב  ה נעט  לכ  עבתנה  ידי  לע  הנע טנ  אל  ,הלמעה  םולשתל  ע בותה  לש  תונשנו  תורזוח

 32 .עבותה

 33  לש  ךס  ,ליעל  םירומא ה  םימוכסל  ףסונב  ,עבו תל  םלשי  עבתנה  יכ  תעב וק  ינא  ,רבד  לש  ומוכיס .61

 34  .םכסומ יוצי פכ מ"עמ ללוכ ₪ 000,51
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 1 י ביטרפואה  קלחה

 2 . הקלחב תלבקתמ העיבתה .62

 3 :ל" נה טוריפה יפל ,םימוכסה  תא עבותל םלשי עבתנה .63

 4  .ןי דכ מ"עמ תפסותב ₪ 8,234 ךסב 2018/19 םיקחשמה  תונוע ןיגב הלמע םולשת 63.1

 5 .מ"ע מ ללוכ ₪ 15,000 -  ךסב  םכוסמ יוציפ ןיגב םולשת 63.2

 6 . ןידכ מ"עמ תפסותב  ₪ 3,000 ךסב עבותה לש  ד"וע ט"כשב אשי עבתנה .64

 7  . הז  םוכס  עבותל  בישי ו  ₪  402  ךסב  עבותה  םל ישש  תוחכוהה  תבישי  לו ל מת  תולעב  אשי  עבתנה .65

 8  יאכז   דצ  לכ)  ₪  1,536  לש  ל לוכ  ךסב  ןודקיפב  וד ק פוהש  םיפסכה  תרתי  תא   ם ידדצל  בישת  תררובה

 9 .(₪ 768 ךסב  הז םוכסמ תיצחמ לבקל

 10  ם אש ,תוררובה קפס ן תמ דעוממ םימי 30 ךותב ומלושי ליעל 65 – 63 יםפי עסב םירומאה םימוכסה .66

 11 .לעופב  ומולשת דועמל דעו תוררו בה קספ דעוממ הדמצה יש רפהו תיביר ואשיי ןכ אל

 12  ם לושש  ןודקיפה  םוכ סל  ףסונב)  מ"עמ  תפסותב   ₪  15,000  ךסב  תררובה  תחרט  רכשב  אשי  עבתנה .67

 13 . (הרגאה םולשת םע דחי

 14 םימוכסה  תא  עבותל  עבתנה  םלשי  (וקלח  וא  ולוכ)  תררובה  תחרט  רכש  םולשתב  אשיי  עבותהו  היה .68

 15 קספ  דעוממ  לחה  ןידכ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  אשי  ןכ  אל  םאש  ,הז  דעומ מ  םימי  30  ךותב  םלישש

 16   .לעופב  ומולשתל דעו הז תוררוב

 17  951  ףינס  603503  ן-ח  :ויטרפש  ןובשחל  תוררובה  ק ספ  דעוממ  םימי  7  ךות ב  םלושי  תוררובה  ט"כש .69

 18 .םיל עופה קנבב ,ןיד יכרוע – 'ת ושו רינש ,רנסק ,בונ ש"ע

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 _____ _________ ___                                                      31.10.2021, דדיםהצ רדעיהביתנה נ

 24 דעו" ,חנית נוב                                                                                                          
 25 תוררב           




