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 :ויצר-ינימ

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 האדוהמ הרזח – האדוה – ילילפ ןויד *

. 

 םע( אתווצב סוניא תוריבע יתש עוציבב ,ותאדוה יפ לע ,עשרוהש ,יטנבלרה דעומב ןיטק ,שקבמה תשקב
  .רזוח טפשמל ,)דרפנב וטפשנש םיריגב םימשאנ

. 

 :יכ קספו השקבה תא החד ,)רואנ 'מ תטפושה( ,ןוילעה טפשמה תיב

 ןונגנמ תחטבהלו תמאה תפישחל הפיאשה ןיב ןוזיאה בצינ רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל תוכמסה סיסבב
 טפשמ שקבמה לע .ןוידה תויפוסו תואדווה תונורקע ןיבו םדא תעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאיש ינויד
 תא ש"מיב רכבי םרט ,קוחבש תוליעהמ תחא לש המויק תחכוהל תישממ תיתייאר תיתשת חינהל רזוח
 וב םוקמ יכ קספנ רבכ ;םיגירח םירקמבו הרושמב לעפומ רזוחה טפשמה רשאכ ,תמאה תפישחל הפיאשה
 .הנכ לע האדוהה רתווית ,היתוכלשה לע םשאנה תא ש"מיב דימעה וב ךילה םייקתהו ש"מיבב םשאנ הדוה
 קרו םידחוימ םיקומינ ךכל םישרדנ ךא ,ותאדוהמ וב רוזחל םשאנל ריתהל תעד לוקיש ש"מיבל ,ןכא
 .וניינעב ןיד רזג ןתינש רחאל ותאדוהמ וב רוזחל םשאנל ש"מיב ריתי תורידנ תוביסנב

 עוציבב ש"מיבב ןהו הרטשמב ןה הדוה שקבמה .ותאדוהמ וב רוזחל שקבמל רשפאל םוקמ ןיא ונניינעב
 לביקו םושיאה בתכב בותכה תא ןיבה יכ ש"מיבב ריהצה שקבמה .םושיאה בתכב ול וסחויש םישעמה
 טפשמב תננולתמה תודע העמשנש רחאל יכ אוה האדוההמ ותרזחל שקבמה גיצמש קומינה .כ"במ םירבסה
 המלשהו הנבה ךותמ ונמזב הנתינש ותאדוהל סיסב דוע ןיא ,ןושארה םושיאל רשאב םיריגבה םימשאנה
 םויק תעב רבסש תורמל ,הירבד תא לבקל שי הדיצמ המכסה התיה אלש תרמוא תננולתמה םא יכ דבעידב
 הרטשמב ויתועדוהב רבכש רחאמ רתיה ןיב ,תוחדל שי הז קומינ .םמויקל המיכסמ תננולתמה יכ ןימה יסחי
 השרפב םיברועמה ומייק םהב םירקמ םג ויה המכסהב ןימ יסחי ומיוק םהב םירקמה דבלמ יכ שקבמה רפיס
  .התמכסהב אלש תננולתמה םע ןימ יסחי

 םימשאנהש רחאל ,םימושיאה ינשב אתווצב סוניא לש תוריבעב הנכ לע ותעשרה תראשה יכ הנעטה תא םג
 הליע םימיקמה ןויווש רסוחו ןיד תוויע רדגב איה ,ינשה םושיאב דבלב סוניאל עויסב ועשרוה םיריגבה
 אוה תורתוס ןיד תוערכה יתש ונתינ וב בצמב תוברעתהל עבקנש ןחבמה .תוחדל שי ,רזוח טפשמ םויקל
 וזכ תוברעתה .דחי רודל תוביסנב םילוכי םניא ד"הספ ינש םא קודבל שי ויפל ,יניינע-יתוהמ ןחבמ
 אל המאתה תבייחמה וז ןיעמ הריתס .המאתה יא לש בצמ לכב אלו הרושמב השעית תורתוס ןיד תוערכהב
 ינפב אבוהש תויארה רמוחב םילדבההמ עבונ םיטפשמה ינש תואצות ןיב ינושה וב םוקמ כ"דב ,ררועתת
 .ןיד תוויע שקבמל םרגנ ותעשרהב יכ ישממ ששח ןיא ,ןכל .ונניינעבכ ,טופישה תואכרע יתש
 

 הטלחה
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 םושיאה בתכ תודבועב שקבמה הדוה 4.11.2004 םויב .רזוח טפשמל השקב ינפב .1
 ,וז ותאדוה יפ לע ,עשרוהו ,עבש-ראבב יזוחמה טפשמה תיבב ודגנ שגוהש ןקותמה
 .1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )5()ב(345 ףיעס יפל אתווצב סוניא תוריבע יתש עוציבב
 לע רסאמ ,םינש שולש לש הפוקתל לעופב רסאמ שנוע שקבמה לע לטוה הלא וישעמ ןיגב
 שקבמה .ח"ש 10,000 לש ךסב תננולתמל יוציפ םולשתו םישדוח 12 לש הפוקתל יאנת
 תפוקתו ,וקלחב לבקתה ורוערע .הז טפשמ תיבל וילע לטוהש שנועה תרמוח לע רערע
 לארשי תנידמ 'נ ינולפ 11856/05 פ"ע( םישדוח 30 לע הדמעוה וילע הרזגנש לעופב רסאמה
 .))20.9.2006 ,]ובנב םסרופ[(
 

 תודבועה

 
 22 תב התיהש( תננולתמה תא ריכה ,תוריבעה עוציב ןמזב 16 ןב ןיטק ,שקבמה .2
 דע ראוני םישדוחה ןיב .)תע התואב 27 ןב היהש( 'ש ,ודוד ןב תועצמאב )תע התואב
 תולילב ןגראש תוביסמל םירחאו תננולתמה תא ,שקבמה תא ןימזהל 'ש גהנ 2004 לירפא
 תותשל םיגגוחה וגהנ הלא תוביסמב .ץראה םורדב ריעב וירוגמ םוקמ דיל טלקמב
 וגהנ ,תוביסמה םותב םוקמה תא םיבזוע ויה םיחרואה רשאכ .דחיב םיילוהוכלא תואקשמ
 .םיינימ םישעמ םמע םייקל תננולתמה תא ענכשלו תוסנל )'ש לש ויחא( 'רו 'ש ,שקבמה
 תויונמדזהבו םיימיטניא תומוקמב הב ועגיש המיכסמו ,םימעפל ,תרתענ התיה תננולתמה
  .התוא לעבי שקבמה יכ םג המיכסה תונוש
 

 םימושיאה

 
 רחאל ,הרומאה הפוקתב תונוש תויונמדזה יתשב תוחפל ,ןושארה םושיאה יפ לע .3
 םותב  'ר וא 'ש םע וא שקבמה םע המכסהב םהשלכ םיינימ םישעמ התשע תננולתמהש
 וקיזחה םיינש רשאכ התמכסהב אלש ןימ יסחי השולשה המע ומייק ,תורכזומה תוביסמה
 םקופיסל ועיגהו התוא ולעב השולשה לכש דע ,ופלחתה זאו ,התוא לעב ישילשהו הב
 הנוצרב יכ הרמא ףאו םיינימ םישעמ דוע תושעל תניינועמ התיה אלש ףא לע תאז .ינימה
 רחאל ךומסב .דגנתהל דוע הלוכי אלו לוהוכלא תייתשמ תעפשומ איה רשאכ ,התיבל תכלל
 .המדא ישוגו םיציב תננולתמה לע 'שו שקבמה וקרז ,םירקמהמ קלחב ,ןכמ
 
 'ש לש םתיבל שקבמה עיגה הלילה תועשב 9.5.2004 םויב ,ינשה םושיאה יפ לע 
 ופצ תיבב םיחכונה .השרפב ברועמה ףסונ ןיטק ,'בו תננולתמה םג וחכנ תיבב .ריעב 'רו
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 ומע םייקל המיכסהו שקבמה םע תננולתמה החלקתה ,הלילה ךשמהב .ואדיו יטרסב דחיב
 המיכסה ומע םגו 'ש לש ורדחל תננולתמה הסנכנ ןכמ רחאל .םיילארוא ןימ יסחי תחלקמב
 'רו ,'ש לש ורדחל הרידב םירחאה םיחכונה וסנכנ ךשמהב .םיילארוא ןימ יסחי םייקל
 ,'ש םלוא ,התיבל תכללו שבלתהל השקיבו הבריס איה .תננולתמה תא לועבל שקיב
 תדגנתמ איה דועב התמכסהב אלש התוא לועבל לחה 'רו הב וקיזחה 'בו שקבמה
 וקיזחה 'בו 'ר ,'ש רשאכ ,המכסהב אלש תננולתמה תא שקבמה לעב ,ןכמ רחאל .םהישעמל
 םיקיזחמ םירחאה דועב התמכסהב אלש תננולתמה תא לועבל 'ש םג הסינ ,ךשמהב .התוא
 ורבש ,התיבל תכלל התנפו השבלתה תננולתמהש רחאל .התודגנתה עונמל ידכב התוא
 .ןתש קובקב הילע ךפש שקבמהו הילע ןיתשה 'ש ךשמהבו םיציב 'שו שקבמה הילע
 
 
 

 הריקחה

 
 תודשחל ותבוגת .הריקחל שקבמה בכוע 22:00 העשב 10.5.2004 םויב ,תרחמל .4
 ,םיציב הילע יתרבש ינא .ץראה לש הנוזה איה ].נ.מ ,תננולתמה[ 'א" התיה וינפב ולעוהש
 תא שקבמה רסמ 22:35 העשב רבכ םלוא ,"הנוצרמ התיא יתבכש .התוא יתסנא אל לבא
 רעטצמ ינאו דושח ינא המב ןיבמ ינא" :דשחנ םהב םישעמב הדוה הבו הנושארה ותעדוה
 ןיינעל ,שקבמה רפיס ךשמהב .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 1 דומעב 11 הרוש( "לכה לע
 יסחי ומיוק םהב םירקמה דבלמ יכ ,םושיאה בתכב ןושארה םושיאב םיראותמה םיעוריאה
 םע ןימ יסחי השרפב םיברועמה ומייק םהב תוביסמב םירקמ םג ויה המכסהב ןימ
 םלוא ,התוא בוזעל םיברועמהמ תשקבמ התיה תננולתמה .התמכסה אלש תננולתמה
 ןויסינב ןדירוהל לכות אלש ידכב ,ורותב דחא לכ ,הילגר תא םיספות ויה 'רו 'ש ,שקבמה
 דוע ."ינשה ירחא דחא" ןימ יסחי המע םימייקמ ויה ראשה דועב ,ינימה עגמה תא קיספהל
 היה הז ,התצר אל 'אש םירקמ םתואב ונכשמה המל עדוי אל" אוה יכ שקבמה רפיס
 ."םיכסת איהש ילב" המע ונבכשש "םימעפ 6-ל 4 ןיב ךרעב הרק הזו ונדיצמ תושפיט
 4-6 ךרעב ויה" יכ שקבמה ףיסומ ךשמהבו .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 1-2 םידומע(

 םימעפל ,התוא בוזעל ונל תרמואו םיילגר תרגוס התיה 'א ,חוכב התיא ונבכשש םירקמ
 ,המיכסה אלש וליפא ,התוא ונבזע אלש םירקמ העברא ךרעב ויה לבא ,התוא םיבזוע ונייה
 7-10 תורוש( "].נ.מ ,השרפב ףסונ ברועמ אוהש[ 'קו 'ר ,'ש ,ינא :ונלוכ התיא ונבכש
  .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 4 דומעב
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 בתכב ינשה םושיאב וטרופש 9.5.2004-ה ליל יעוריאל שקבמה סחייתה ,ךשמהב 
 'ר דועב ,תננולתמה לש הנימ רביאל ונימ רביא תא רידחהל הסינ רשאכ יכ רפיסו םושיאה
 םיילגרה םע הללותשה ]איה[ ,ונתיא בכשל התצר אל רבכ 'א" ,הילגר תא םיקיזחמ 'שו
 שקבמה .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 3 דומעב 17-19 תורוש( ."בגב הטיעב יל הנתנו
 וזש םושמ תננולתמה לש הנימ רביאל ונימ רביא תא סינכהל חילצה אל יכ רפיסו ךישמה
 תנעטל סחייתהל שקבתהשכ .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 3 דומעב 19-20 תורוש( הערפתה
 תניינועמ אל איהש ינשה םושיאב ראותמה עוריאה ךלהמב ול הרמא איה היפל תננולתמה
 המל עדוי אל ינא" שקבמה הנע ,רדחב 'ש םע התיהש ירחא ןימ יסחי םיברועמה םע םייקל
 .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 4 דומעב 25-28 תורוש( "עטקה ליבשב רתוי היה הז ונכשמה
 הצור ינא" :שקבמה רמא ,ותעדוהב רסמש םירבדה לע ףיסוהל המ ול שי םא לאשנשכ
 רדסבה הז חוכב אלש קלחהשכ ,רדסב אלש קלחו רדסב קלח היה ,יתישעש המש דיגהל
 המ ןיאו םייחהמ קלח הז המכסהב היהש המ .ךפיהל הז ,תושעל המ ןיא ,חוכבש קלחהו
-10 תורוש( "הז לע רעטצמ ינאו ,ךירצש ומכ הזב לפטל ךירצ המכסהב אלש המו תושעל

 .)הרטשמב שקבמה תעדוהל 5 דומעב 13
 

 םייטפשמה םיכילהה

 
 לחה וטפשמו וירבח דגנ שגוהש הזמ דרפנ םושיא בתכ שגוה שקבמה דגנכ .5
 רומאכ הדוה 4.11.2004 םויב .2004 רבוטקוא שדוחב יזוחמה טפשמה תיבב להנתהל
 וסחויש תוריבעב עשרוהו ןקותמה םושיאה בתכ תודבועב ,ןועיט רדסה תרגסמב ,שקבמה
 הלוע שקבמה לש וניינעב ןכוהש ריקסתהמ יכ ןידה רזגב ןייצ יזוחמה טפשמה תיב .וב ול
 יפלכו שקבמה לש ומא יפלכ באה דצמ תומילא לש השק יתחפשמ עקר לעב אוה יכ
 רצעמ תפולחב שקבמה ההש וב ,עבש ראבב לטסוהב האר ןחבמה תוריש .ויחאו שקבמה
 לטוי יכ עיצה ךכיפלו ילופיטה ךילהתה ךשמהל המיאתמה תרגסמכ ,ילופיט ךילהת רבעו
 תצובקב תופתתשהב ביוחי אוה יכו לטסוהב םישדוח 18-ל םירוגמ יאנתב חוקיפ וילע
 ריקסתב רומאה לע םג דמע יזוחמה טפשמה תיב .תוריש תודובע עוציבבו ןימ יניירבע
 ומרגנש תוינימ תועיגפ לש םישק םיקזנ וראות ובו תננולתמה לש הניינעב ןכוהש תעגפנה
 ריקסתב .הכורא הפוקת ךרואל דדומתהל ץלאת םמע ,וירבחו שקבמה ידי-לע קר אל ,הל
 קוספל ץלמוה ןכלו הידידיכ התארש ימ ידי-לע אקווד תננולתמה התווחש הלפשהה הניוצ
 תא רוזגל ואובב .םישעמה לע הטרח עיבה שקבמה יכ ריקסתב ןיוצ דוע .יפסכ יוציפ הל
 ךרוצהו םישעמה תרמוח ,תוביסנה לולכמ תא יזוחמה טפשמה תיב לקש שקבמה לש וניד
 תיב .םיניטקל םיעגונה םוקיש ילוקיש דגנמו רקפה אהי אל םישנ לש ןפוג יכ עיתרהל
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 ישדוח 36 לש שנוע ,רתיה ןיב ,שקבמה לע ליטהו ןחבמה תוריש תצלמה תא החד טפשמה
  .לעופב רסאמ
 

 טפשמה תיב .וקלחב לבקתה ,וניד רזג לע הז טפשמ תיבל שקבמה שיגהש רוערע .6
 שנועמ תיחפהל 20.9.2006 םויב טילחה )רנילרב 'דו ןייטשניבור 'א ,יול 'א 'א :םיטפושה(
 .םישדוח 30 לע ,רומאכ ,ודימעהלו שקבמה לע לטוהש לעופב רסאמה
 

 רזוח טפשמל השקבה

 
 יטפשמה ךילהה וציקל עיגה ךכב יכ היה המדנו ושנוע תא תוצרל לחה שקבמה .7
 םג הפרוצ הל ,רזוח טפשמל וז השקב שקבמה שיגה 25.9.2007 םויב םלואו .וניינעב
 רשא "תויטמרד" תויוחתפתה הנורחאל ועריא ,וירבדל .רסאממ הבורעב רורחשל השקב
 הזמ דרפנ יטפשמ ךילה להנתה שקבמה לש וניינעב ,רוכזכ .ותעשרה לוטיב תא תוקידצמ
 ךלהמב .םיראותמה םיעוריאה ןמזב םיריגב ויהש 'רו 'ש ,וידוד ינב לש םניינעב להנתהש
 הדיעה )עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב לש 961/04 פ"ת( םיריגבה ינש לש םטפשמ
 - ןושארה םושיאב וראות רשא ומע המייקש ןימה יסחי יכ ,שקבמה ירבדל ,תננולתמה
 היה" :הרומאה התודעב תננולתמה לש הירבדל שקבמה הנפמ הז ןיינעל .התמכסהב ומיוק
 ינא םהל תרמוא יתייה וליאכ זא ,יתיא םיבכוש וליאכ ויה ,טלקמב דיחי הטימ הזיא םהל
 "יתיצר אל םתיאו המכסהב היה הז וליאכ ].נ.מ ,שקבמה[ 'ל םע זא ,הזו וליאכ הצור אל
 ךל יתרמא" :ךשמהבו )םיריגבה טפשמב 17.4.2007 םוימ ןוידה לוקוטורפל 17 דומע(
 יתבהא וליאכ ,המיכסמ יתייה לבא .הזו יתיא בכוש היה אוה ןמזה לכ וליאכו ,םידקור ונייה
 םג הנפמ שקבמה .)םיריגבה טפשמב 17.4.2007 םוימ ןוידה לוקוטורפל 18 דומע( "'ל תא
 לוקוטורפל 38 דומע( םיריגבה טפשמב 18.4.2007 םוימ ןוידה ךלהמב ורמאנש םירבדל
 :)ןוידה
 

 יסחי לכמ ,רבד דוע יל ידיגת ... :בקעי .א טפושה 'בכ"
 דחא הרקמ היה ,'ל לע קר רבדמ ינא ,'ל םע ךלש ןימה
 ?המכסהב אל היהש
 .והזו תיבהמ ץוח .אל :הדעה
 .יתנבה אל :בקעי .א טפושה 'בכ
 .ןורחאה עוריאב .תיבב :הדעה
 הרקמ היה 'ל םע ןורחאה עוריאב :בקעי .א טפושה 'בכ
 .המכסהב היה אלש דחא
 .ןכ :הדעה
 .המכסהב םלוכ ויה םירקמה רתי :בקעי .א טפושה 'בכ
 .ןכ :הדעה
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 .יתנבה :בקעי .א טפושה 'בכ
 היה אלש 'ל םע היה הרקמ הזיא :יקטולס .ח טפושה 'בכ
 .המכסהב
 ".רדחב היהש המ ,רדחב :הדעה
 
 

 טפשמב םידדצה ועיגה תננולתמה לש התודע תובקעב יכ ,שקבמה ןייצמ דוע 
 קחמנ ונממ ,ןקותמ םושיא בתכ תודבועב 'רו 'ש ודוה ותרגסמב ןועיט רדסהל םיריגבה
 דגנ שגוהש םושיאה בתכב ןושארה םושיאב םיראותמה םיעוריאל עגונה( ןושארה םושיאה
 ידכ ךות סוניא לש תוריבע 'של סחייו אתווצב סוניא לש הריבע םהינשל סחייש )שקבמה
 ,םיינשה דגנכ שגוהש ןקותמה םושיאה בתכב ינשה םושיאה .אתווצב הפיקתו תוללעתה
 דבלב סוניאל עויס לש הריבע םהל סחייש ךכ ןקות ,9.5.2004-ה ליל יעוריאל סחייתמה
 תעדוהמ .'של אתווצב הפיקת לש הריבע סחיי ףסונבו ,)אתווצב סוניא לש הריבע תחת(
 ליטה 6.2.2008 םויב ןתינש ןידה רזגב יכ הלוע ,13.2.2008 םויב שקבמה שיגהש ןוכדע
 לעופב רסאמ שנוע 'ר לעו םישדוח 12 לש הפוקתל לעופב רסאמ שנוע 'ש לע טפשמה תיב
 הפוקתל יאנת לע רסאמ שנוע 'רו 'ש לע טפשמה תיב ליטה ,ףסונב .םישדוח 7 לש הפוקתל
  .םישדוח 12 לש
 

 לש התודע יכ איה רזוח טפשמל וז ותשקב תרגסמב שקבמה לש הנושארה ותנעט .8
 וטפשמ תואצות תא תונשל ידכ הב שיש היאר תניחבב איה םיריגבה טפשמב תננולתמה
 )2()א(31 ףיעסב העובקה ,רזוח טפשמ לש ומויקל הליעה תמייקתמש ירה ,ךכשמו ולש
 המייקש ןימה יסחי לכ היפל תננולתמה לש התודע ,שקבמה תנעטל .טפשמה יתב קוחל
 יתדבועה סיסבה תא הטימשמ התמכסהב ומיוק ,ןושארה םושיאב וראות רשא ומע
 )1()א(345 ףיעס יפל סוניאה תריבע שוביג ךרוצל ,וירבדל .ןושארה םושיאב ותעשרהל
 התמכסה רדעיה תחכוהב ךרוצ שי אלא ,םמצעלשכ ןימ יסחי םויקב יד ןיא ,ןישנועה קוחל
 םשאנ וא דושח לש ותאדוה ,ןעטנ ךכ ,השיאה לש הדיצמ המכסה תמייק םא .השיאה לש
 םדא יכ ןעטנ .לכה תוזח הניא האדוהה .סנואל ןימה יסחי תא תכפוה הנניא ,סנוא עוציבב
 יבגל תקולחמ לכ ןיא וב הז ןיעמ הרקמב רמוחו לק ,עציב אל ללכש השעמב תודוהל יושע
 רוסמל תוטונה "ןוכיסה תצובק" לע םינמנ םיניטק ,וירבדל .הליעבה טקא - יסיפה השעמה
  .אווש תואדוה
 

 תא הפקיש אל התוגהנתה יכ התודעב התדוה תננולתמה יכ ,ןעוטו ףיסומ שקבמה .9
 אל רבד םוש הרק אלש" רסמ םהל הריבעהש ךכב ןימ יסחי םיברועמה םע םייקל הבוריס
 ןשעל הראשנ ןימה יסחי םויק רחאלש ךכבו תוביסמב ףתתשהל הרזחש ךכב ,"רדסב
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 המכסה יא הניגפה םהבש םיבר םירקמב ,ךכמ הרתי .םיברועמה םע הקיסומ עומשלו
 ןימ יסחי םמע המייקו התצרתה ,הלש התודע יפל ,רבד לש ופוסב ,םיסחי םויקל יהשלכ
 תדרוהב רתיה ןיב ,םוזיו יביטקא ןפואב הלועפ הפתיש ףא תננולתמה ,ותנעטל .הנוצרמ
 םיעוריאה רחאל יכ ןייצמו ףיסומ שקבמה .םיחכונה ןיב המוריע התובבותסהבו םידגב
 ןימ יסחי םיברועמה םע המייק ,התמכסה אלל ןימ יסחי המע ומיוקש הנעט איה םהבש
 תינהנ איהש ובשח םיברועמהש הרובס איה יכ הדיעה ףא תננולתמה יכו המכסהב
 לש תועדומה דוסי לש ומויקל םג סיסבה טמשנ ,שקבמה רובס ,ךכשמ .םיסחיהמ
 ,ותשיגל .תננולתמה לש התמכסהב אלש הליעב לש תוביסנה םויק יפלכ םיברועמה
 המכסהב םיסחיה תוכשמתה רואל ,םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ לש תוגירחה תוביסנב
 לש התמכסה יאל תועדומה דוסי תא ססבל הנבומ ישוק םייק ,םתוללכב םיסחיה יפואו
  .תננולתמה
 

 ומויק ןכא םא הלאשהמ םלעתהל ןתינ אל יכ ,בר קדצב ,תנייצמ שקבמה חוכ תאב .10
 ,תננולתמה לש התמכסהב ןושארה םושיאב וראותש שקבמל תננולתמה ןיב ןימה יסחי
 וז הלאשל התבושת ?ול וסחויש םישעמב שקבמה לש ותאדוה תא ריבסהל ןתינ הז דציכ
 שקבמה רבס ,תננולתמה לש התוגהנתה רואלו ,םידדצה ןיב םיסחיה לולכמ רואל יכ איה
 ותריקחב שקבמל הגצוהשמ קר .םמויקל המיכסמ תננולתמה יכ ,ןימה יסחי םויק תעב
 ירבד תא לביק אוה ,ותנבה התנתשה ,הרטשמב היתועדוהב תננולתמה תדמע הרטשמב
 ,םיסחיה םויק תעב ישפנה הבצמ תא ןיבהו ןימה יסחי םויקל המיכסה אל יכ תננולתמה
 הסרגה לע שקבמה עיבצמ הז ןיינעל .התמכסהב אלש ןימה יסחי םויקב הדוה ךכיפלו

 'ר לש םטפשמב םג .הנוצרמ המע בכש אלא תננולתמה תא סנא אל היפל ובוכיע םע רסמש
 המיכסמ איה יכ רבס ןימ יסחי תננולתמה םע םייקש ןמזב יכ שקבמה דיעה ,ןעטנ ךכ ,'שו
 םג שקבמה הנפמ הז רשקהב .םויה וניבמ אוהש רבד ,רדסב אל הזש זא ןיבה אלו ךכל
 רחאל ,ןעטנ ךכ ,תעכ ."הבישח תועט" ול התיה יכ ,ןייצ םש םיריגבה טפשמב ולש ותודעל
 וראותש שקבמה םע ןימה יסחי םויקל המיכסה אקווד איה היפל ,תננולתמה לש התודע
 בשחתהב דבעידב ותועדומ תא הפקישש שקבמה תאדוהל סיסב דוע ןיא ,ןושארה םושיאב
 .תע התואב תננולתמה הרמאש םירבדב
 

 תננולתמה הרמאש םירבדה ןיב תובר תוריתס תומייק יכ שקבמה ןעוט דוע .11
 עיבצמ ,לשמל ךכ .הרטשמב היתועדוהב הרסמש םירבדה ןיבו םיריגבה טפשמב התודעב
 םע המייקש ןימה יסחי םהיפל ,םיריגבה טפשמב התודעב תננולתמה לש הירבד לע שקבמה
 היתועדוהל הריתסב םידמועה ,המכסהב ומיוק ןושארה םושיאב וראות רשא שקבמה
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 איה שקבמה עיבצמ הילע תפסונ הריתס .התמכסהב אלש ומיוק ןימה יסחי ןהיפל הרטשמב
 םירבדה ןיבו 'ב םע ןימ יסחי םויקל תודגנתה העיבה םהיפל התודעב תננולתמה ירבד ןיב
 תישילשה העדוהל 4 הרוש( "המכסהב היה הז" 'ב םע םהיפל הרטשמב התעדוהב הרסמש
  .)הרטשמב תננולתמה לש
 
 ןיבל הרטשמב תננולתמה לש תונושה היתועדוה ןיב תוריתס לע םג עיבצמ שקבמה 

 הנייצ אל 10.5.2004 םויב תינושארה התנולתב יכ שקבמה ןעוט לשמל ךכ .ןמצע
 יכ ןכש לכ אל ,םוי ותוא לש ורקובל םדוק םיברועמה םע ןימ יסחי המייק יכ תננולתמה
 ודירוה םיברועמה יכ הרומאה התעדוהב הרסמ ןכ ומכ .התמכסהב ויה אל הלא ןימ יסחי

 םוי ותואב הרסמש תרחא העדוהל דוגינב תאזו ,התמכסהל דוגינב עוריא ותואב הידגב תא
 ,םוי ותואב הרסמש תפסונ העדוהב .התמכסהב הידגב תא דירוהש הז אוה שקבמה היפל
 הרפיס יכ הנייצ ןכו התמכסהב אלש ומיוק ןימה יסחי לכ יכ הירבדמ תננולתמה הב הרזח
 בצמה לכב תשייבתמ" איהו הירוה ינפב ףשחנ אשונהו רחאמ םינוכנ אל םירבד תרקוחל
 תאזו ,התמכסהב ויה 'ב םע ןימה יסחי יכ תננולתמה הרסמ וז העדוהב ."הל אצויש םשבו
 לע דבכ לצ תוליטמ הלא תוריתס שקבמה תנעטל .םוי ותואמ תמדוקה התעדוהל דוגינב
 בצמ לע ססבתהב הלבקתהש ותעשרה לוטיב תא תוקידצמו תננולתמה לש התונמיהמ
  .תננולתמה לש היתועדוה רקיעבו ,תעה התואב היהש יפכ ,תויארה
 

 תננולתמה לש התודע רואל ורצונש תוביסנב יכ איה שקבמה לש הינשה ותנעט .12
 םימושיא ינשב הנכ לע ולש ותעשרה תרתוה ,'רו 'ש דגנ םושיאה בתכ ןוקית רחאלו
 ,תמייקתמ ךכיפל .עוושמ ןויווש רסוחו ןיד תוויע רדגב איה אתווצב סוניא לש תוריבעב
 טפשמ לש ומויקל טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה םג ,שקבמה תטישל
 תוקידצמ ןניא ,תננולתמה לש התודעל םדוק קיתב ויהש יפכ ,תויארה ,וירבדל .רזוח
 תוערכהה יכ הניה הז רשקהב תירקיעה ותנעט .'רו 'ש ןיבל שקבמה ןיב תיתוהמ הנחבא
 הדיצמ "תולוק ינשב" רוביד תווהמו תורתוס ולש וטפשמבו םיריגבה לש םטפשמב ונתינש
 רומאכ וניהש ,שקבמהש דועב .ןיד תורירש לש השוחת רצויה ,תיטפשמה תכרעמה לש
 תא אתווצב ומע ועציב הרואכלש ,'רו 'ש ,םימושיא ינשב אתווצב סוניאב עשרוה ,ןיטק
  .ינשה םושיאב דבלב סוניאל עויסב ומשאוהו ,ןושארה םושיאב ללכ ומשאוה אל ,תוריבעה
 

 הלשממל יטפשמה ץעויה םעטמ תעדה תווח
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 טפשמ לש ותכירעל הליע הלגמ הניא השקבה הלשממל יטפשמה ץעויה תשיגל .13
 היפל ,ןועיט רדסה תרגסמב הנתינש ,ותאדוה לע תססובמ שקבמה לש ותעשרה .רזוח
 םיקיזחמ םירחא רשאכ ,התמכסהב אלש תננולתמה תא שקבמה לעב םינוש םירקמ השולשב
 ותאדוה לע ,רבד לש ורקיעב ,דמע שקבמה .סוניאה ישעמ תא רשפאל ידכ תננולתמה תא
 אוה םא טפשמה תיב תלאשל הנע םש םיריגבה טפשמ תרגסמב טפשמה תיבב ותודעב
 המ הז ,הזב הדומ ינא ...הדומ ינאו יתידוה" :ךכ ודגנ שגוהש םושיאה בתכב רומאב הדוה
 טפשמב 31.12.2006 םוימ ןוידה לוקוטורפל 24 דומע( "קפס םוש ילב יילא רושקש
 ,שקבמה שקבמ רזוח טפשמל וז השקבב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תשיגל .)םיריגבה
  .ןכ תושעל ,הז בלשב ,ול רשפאל םוקמ ןיאו ותאדוהמ וב רוזחל ,השעמל הכלה
 

 רדסהל המכסהה סיסב יכ הנעטב שממ ןיא יכ ,רובס הלשממל יטפשמה ץעויה .14
 לש ותכירע קידצמה ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכו תננולתמה תודע רחאל טמשנ ןועיטה
 רחאל גצוימ היהש תעב ןועיט רדסה תרגסמב תודוהל רחב ,ןעטנ ךכ ,שקבמה .רזוח טפשמ
 ותועדומ תמרו ותעדוה לקשמ ,תננולתמה תסרג תונמיהמ רבדב תונעט התלעה וחוכ תאבש
 שקבמה ינפב ולוכ היה הריקחה רמוח ,הלשממל יטפשמה ץעויה ירבדל .םישעמה תרמוחל
 ףא ,תננולתמה תסרגב םיישק םילוע תויארה רמוחמ רבכו ,האדוהלו ןועיטה רדסהל רבוע
 תודוהל שקבמה רחב תאז לכבו ,םיריגבה טפשמב התודע ךלהמב ודדחתה םיישקה םא
 לש ותודעל הלשממל יטפשמה ץעויה הנפמ הז ןיינעל .ול וסחויש םישעמה עוציבב
 "תוריתס ינימ לכ" ויהש עדי וטפשמ תא להינ רשאכ יכ ןייצ םש םיריגבה טפשמב שקבמה
 איהש םירקמבו ,אל תרמוא איה םעפו ןכ תרמוא איה םעפש" :תננולתמה לש התסרגב
 םוימ ןוידה לוקוטורפל 41 דומע( "תוריתס ינימ לכ ,ןכ תרמוא איה זא אל תרמוא התיה

 ןכא תננולתמה יכ ,ןייצמו ףיסומ הלשממל יטפשמה ץעויה .)םיריגבה טפשמב 31.12.2006
 רובס תאז םע ,ןאכלו ןאכל םינפ הל שיש ,םיריגבה לש םטפשמב תלבלובמ הסרג הרסמ
 החנוה אלש ךכב ,ול סחוימב שקבמה תאדוהב בשחתהב יכ הלשממל יטפשמה ץעויה
 ,קיתב תויארה לולכמב בשחתהבו ותאדוהמ וב רוזחל שקבמל רתיה ןתמל תיתייאר תיתשת
  .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ וז תודעב ןיא
 
 תאדוה ןשארבו ,הריקחב ופסאנש תויארה ,הלשממל יטפשמה ץעויה תנעטל 

 תא תוריבסמ ףאו ,טפשמה תיבב תוריבעב שקבמה תאדוה םע דחא הנקב תולוע ,שקבמה
 תונומת ,תננולתמה תא קדבש החמומ תעד תווח ויה קיתב תופסונ תויאר .ותאדוהב םעטה
 תומיעו השרפב םיפסונ םירקחנ תועדוה ,הפוג לע ןתשהו הציבה ינמיס םע תננולתמה
 שקבמה לש ותודעב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תנעטל .'ב ןיטקל תננולתמה ןיב ךרענש
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 לע שקבמה רזח ,וטפשמב שקבמה תאדוה רחאל םייתנשכ העמשנש ,'רו 'ש לש םטפשמב
 10.5.2004 םוימ ותעדוהו וז ותודעב שקבמה לש וירבד ,ותנעטל .םישעמה עוציבב ותאדוה
 תננולתמה המיכסה יתמ בטיה ןיבה שקבמה םיעוריאה תורק דעומב יכ רוריבב םידמלמ
 תועט לע ,רתיה ןיב ,שקבמה רביד תידגנה ותריקחב םנמא .הדגנתה יתמו ןימ יסחי םויקל
 ןכות חכונל לקשמ םירבדל סחייל ןיא הלשממל יטפשמה ץעויה תעדל ךא ,הבישח
 יטפשמה ץעויה .םיריגבה טפשמב ותודע לולכמו וטפשמב ותאדוה ,הרטשמב ויתואסרג
 תושרופמ שקבמה הנע וז הטיעממ הסרג רסמש רחאל יכ הדבועה לע ףא עיבצמ הלשממל
 המיכסה אל םהב םירקמ ויהש ןיבה לופיט לביקש ינפל םג יכ ,טפשמה תיב תלאשל
  .םישעמל תננולתמה
 

 לש ןידה תערכה ןיב רעפ רצונ םנמא יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןייצמ ףוסבל .15
 אוהו טפשמה תיבב םתאדוה ןכותמ ותשיגל עבונ הז רעפ ךא ,ויפתוש לש וז ןיבל שקבמה
 שקבמה לש ויתואדוהל יכ ,ןעטנ .םדגנ תיתייארה תיתשתב לדבהה חכונל קדצומ
 תוריבעה עוציבב ותוא תולילפמה וירבח תועדוה תופרטצמ תננולתמה תסרג םע ובשייתהש
 ןתינ םנמא ןהב ,תננולתמה לש היתועדוה ןכו םישעמב הברה ותוברועמ לע תודיעמו
 ,ןעטנ ךכ ,תאז תמועל .רורב התסרג רקיע ךא םינוש םיטרפב תוריהב יאו תוריתס אוצמל
 רבודמה ןיא ,הלשממל יטפשמה ץעויה תשיגל .םקלח תא םהיתואסרגב ומצמצ םירחאה
  .שקבמל םרגנש ןיד תוויעב וא הילפאב
 
 ןויד 

 

 )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעב רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל תוכמסה סיסבב .16
 תפישחל הפיאשה ןיב ןוזיאה בצינ 1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל
 ןיבו םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאיש ינויד ןונגנמ תחטבהלו תמאה
 לארשי תנידמ 'נ יקסלופורימ 4737/07 ח"מ :לשמל ואר( ןוידה תויפוסו תואדווה תונורקע

 תישממ תיתייאר תיתשת חינהל רזוח טפשמ שקבמה לע .))6.11.2007 ,]ובנב םסרופ[(
 רכבי םרטב טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תועובקה תוליעהמ תחא לש המויק תחכוהל
 ,ןכא .ןוידה תויפוסו תואדווה לוקיש ינפ-לע תמאה תפישחל הפיאשה תא טפשמה תיב
 לארשי תנידמ 'נ ידזי 5846/03 ח"מ( הרושמב לעפומה גירח ןונגנמ אוה רזוחה טפשמה

 ,]ובנב םסרופ[( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןאסיב 8925/00 ח"מ ,)7.9.2003 ,]ובנב םסרופ[(
 ח"מ ,))1997( 356 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ,)14.12.2000

 .))28.12.05 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ יקסבורזל 9054/03
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 שקבמה תבושתב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגתב ,השקבב יתנייעש רחאל 

 ץעויה תבוגתבו שקבמה םעטמ ןוכדעה תעדוהב ,הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגתל
 םירקמ םתוא לע הנמנ וניא ןנד ןיינעה יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,הל הלשממל יטפשמה
 .ןלהל טרפאש יפכ ,רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל שי םהב םיגירח
 

 וניינעש 1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל )א(153 ףיעס .17
 :ךכ עבוק הידוהמ הרזח
 

 טפשמה ינפל בתכבש הידוהב םא ,הדבועב םשאנה הדוה"
 טפשמה לש בלש לכב אוה יאשר ,טפשמה ךלהמב םאו
 תיב תאז השרה םא ,התצקמ וא הלוכ ,הידוהה ןמ וב רוזחל
 ."ומשרייש םידחוימ םיקומינמ טפשמה
 
 

 וב ךילה םייקתהו טפשמה תיבב םשאנ הדוה וב םוקמ יכ עבק רבכ הז טפשמ תיב 
 יופצ אוה ןהל תואצותה לעו ותאדוה לש היתויועמשמ לע םשאנה תא טפשמה תיב דימעה
 יפל ותוכמס יפ לע ,תעדה לוקיש טפשמה תיבל ,ןכא .הנכ לע האדוהה רתווית ,היתובקעב
 םלואו ותאדוהמ וב רוזחל םשאנל ריתהל ,רומאה ילילפה ןידה רדס קוחל )א(153 ףיעס
 םייקתהב ,תוגירח תוביסנב ןתניי" הז ןיעמ רתיה יכ עבקנ .םידחוימ םיקומינ ךכל םישרדנ
 םא וא ,ותיידוה תועמשמ תא םשאנה לש ותנבהבו ישפוחה ונוצרב םגפ בקע הידוהב לוספ
 ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 1958/98 פ"ע( "התליספ קידצמה ןפואב ןידכ אלש הגשוה הידוהה
 ;)14.4.2005 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ יב'גר 1932/04 פ"ע ;)2002( 577 )1(זנ ד"פ
 השקב לש רשקהב םג .))26.11.2007 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ אנעד 635/05 פ"ע
 ותאדוהמ וב רוזחל םשאנל טפשמה תיב ריתי תורידנ תוביסנב קר יכ ,עבקנ רזוח טפשמל
 תינתומ ןועיט ירדסהל םימשאנ לש םתמכסה אהת תרחא ,וניינעב ןיד רזג ןתינש רחאל
 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ עובק 10468/06 ח"מ( םהילע לטוהש שנועה תרמוחב

25.3.2007((. 
 

 םוקמ היה אל ,רזוח טפשמל השקבב אלו רוערעה בלשב םיאצמנ ונייה וליפא .18
 םישעמה עוציבב טפשמה תיבב ותודעב הדוה שקבמה .ותאדוהמ וב רוזחל שקבמל רשפאל
 תרגסמב םג דשחנ םהב םישעמב הדוהש רחאל תאזו ,ןקותמה םושיאה בתכב ול וסחויש
 םושיאה בתכב בותכה תא ןיבה יכ טפשמה תיבב ריהצה שקבמה .הרטשמב ותעדוה
 יכ ןייצו ןקותמה םושיאה בתכ תודבועב הדוה אוה .וחוכ תאבמ םירבסה לביקו ןקותמה
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 וילע ליטהל לכויו ןועיטה רדסהל לובכ אל טפשמה תיב יכו שנועה ןיינעל רדסה ןיאש ןיבה
 שקבמ תעכ .)4.11.2004 םוימ ןוידה לוקוטורפל 34-35 םידומע( ןוכנל אצמיש שנוע לכ
 גיצמש דחוימה קומינה .וז ותאדוהמ וב רוזחל רזוח טפשמל ותשקב תרגסמב שקבמה
 רחאל ,תעכ יכ אוה ,ילילפה ןידה רדס קוחל 153 ףיעסמ בייחתמכ ,וז הרזחל שקבמה
 סיסב דוע ןיא ,ןושארה םושיאל רשאב םיריגבה טפשמב תננולתמה תודע העמשנש
 םא יכ דבעידב המלשהו הנבה ךותמ ,וירבדל ךכ ,הנתינ וז האדוה .ונמזב הנתינש ותאדוהל
 תעב רבסש תורמל ,הירבד תא לבקל שיש ירה הדיצמ המכסה התיה אלש תרמוא תננולתמה
 .םמויקל המיכסמ תננולתמה יכ ןימה יסחי םויק
 

 ןיינעל שקבמה רפיס הרטשמב ויתועדוהב רבכ ,רומאכ .לבקל לכוא אל הז קומינ .19
 ויה המכסהב ןימ יסחי ומיוק םהב םירקמה דבלמ יכ ,ןושארה םושיאב וראותש םיעוריאה
 שקבמה .התמכסהב אלש תננולתמה םע ןימ יסחי השרפב םיברועמה ומייק םהב םירקמ םג
 םיספות ויה םה םלוא ,התוא בוזעל םיברועמהמ תשקבמ התיה תננולתמה יכ ראיתו ףיסוה
 ,ינימה עגמה תא קיספהל ןויסינב ןדירוהל לכות אלש ידכב ,ורותב דחא לכ ,הילגר תא
 ויה" יכ שקבמה רפיס דוע ."ינשה ירחא דחא" ןימ יסחי המע םימייקמ ויה ראשה דועב
 ,התוא בוזעל ונל תרמואו םיילגר תרגוס התיה 'א ,חוכב התיא ונבכשש םירקמ 4-6 ךרעב
 אלש וליפא ,התוא ונבזע אלש םירקמ העברא ךרעב ויה לבא ,התוא םיבזוע ונייה םימעפל
 שקבמה תעדוהל 4 דומעב 7-10 תורוש( "'קו 'ר 'ש ,ינא :ונלוכ התיא ונבכש ,המיכסה
 לש התמכסה יא לע הנושארל דמל אל שקבמהש ךכ לע םיעיבצמ יאדו הלא לכ .)הרטשמב
 ול םיעודי ויה םירבדהו ,הרטשמב התסרג ול הגצוה רשאכ קר ןימה יסחי םויקל תננולתמה
 תא לביקש םושמ הרטשמב דוע הדוה היפל ותסרגב שממ ןיא ןכל .םישעמה עוציב תעב
 .דבעידב םיסחיה םויקל התמכסה יא רבדב תננולתמה לש הירבד
   

 הנעטה לע הבר הדימב ססובמ ותיידוהמ הרזחל שקבמה לש וקומינ :דועו תאז  .20
 האיבהש איהו וניד רזג ןתמ רחאל ריהב םויב םערכ וילע הלפנ תננולתמה לש התודע היפל
 אקווד ומיוק ןושארה םושיאב וראותש תננולתמה םע ןימה יסחי יכ ןיבהל הנושארל ותוא
 ךרעש 10.5.2004 םוימ ינשה רכזמב רבכ יכ הלגמ הריקחה קיתב ןויע ,םלואו .התמכסהב
 הלא םע המייקש ןימה יסחי לכ" םהיפל תננולתמה הרמאש םירבד ודעות בל הירא רטושה
 אל םולכו וקיספה םהו םהל הרמא התצר אלשכו הנוצרמו התמכסהב היה םהילע הננולתהש
 וניתשהו םיציב הילע וקרז ובש ליפשמה קלחל טרפ הנוצרמ אלש וא חוכב הל השענ
 רכזמל עדומ היה אל אוה יכ םיריגבה טפשמב ותודעב םנמא ןעט שקבמה ."...הילע
 םייקתהש שקבמה לש וטפשמב 21.10.2004 םוימ ןוידה לוקוטורפב ןויעמ םלוא ,רומאה
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 ד"וע ,שקבמה לש וחוכ תאב יכ הלוע ,ןקותמה םושיאה בתכ תודבועב שקבמה הדוה םרטב
-17 םידומע( וינפב ואולמב ותוא הארק ףאו רכזמה ןיינעב בל רטושה תא הרקח ,ןוסלו'ז

 םלואב חכנ שקבמה יכ הדבועל בל םישבו ,ךכשמ .)21.10.2004 םוימ ןוידה לוקוטורפל 18
 רכזמל עדומ היה אל יכ ותנעט עמשיהל הלוכי אל בוש ,םירבדה תא עמשו ןוידה תעשב
 הנושארל ףשחנ ותאדוה רחאל הנתינש םיריגבה טפשמב תננולתמה לש התודעב יכו רומאה
 היהש ףא לע :קודו .ןימה יסחי םויקל התמכסה יא ןיינעב תננולתמה לש התסרגב םיישקל
 בתכב ול וסחויש תוריבעב תודוהל ,גצוימ היהש ,שקבמה רחב ,םירומאה םיישקל עדומ
 ,ןכ לע רתי .תלכשומ הריחב וז התיהש וחוכ תאב לעו וילע הקזחו ןקותמה םושיאה
 ןכ השע אל ףאו ןוידה ךלהמב ותאדוהמ וב רוזחל טפשמה תיבמ שקיב אל שקבמה
 ןיינע :וושהו ואר( הז טפשמ תיבל ןידה תערכה לע םג שיגהל היה לוכיש רוערע תרגסמב
 רזוחה טפשמה ךילה .))17.9.2003 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ טפז 7152/03 ח"מ ;עובק
 תנידמ 'נ יחרזמ 5600/05 ח"מ( ןידב םיעובקה רוערעה יכילה לש םמוקמב אובי אל יאדווב

 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ ןידלוג 6223/04 ח"מ ;)20.9.2005 ,]ובנב םסרופ[( לארשי
 .)טפז ןיינע ;)13.10.2004

 
 םיעוריאה רחאל םינש שולשכ הרסמנ םיריגבה טפשמב תננולתמה לש התודע .21

 םירבדה ינפ לע הב רומאה תא םויה ףידעהל םוקמ יתאצמ אלו ,םושיאה בתכב םיראותמה
 שקבמה לש ויתועדוה ינפ לעו הרטשמב היתועדוהב םיעוריאה רחאל ךומסב הרסמש
 יצחכ הנתינש טפשמה תיבב ותאדוהו םיעוריאה רחאל ךומסב ןה םג ורסמנש הרטשמב
 לכ םאה הרטשמה תרקוח ידי-לע תננולתמה הלאשנשכ ,תאזמ הרתי .םיעוריאה רחאל הנש
 םידלי הז .לכה תמאב ,לכה תמא הז" תננולתמה הבישה ,תמא אוה תודעב הל הרפיסש המ

 "?םישנא הלא ימ" תרקוחה תלאשל ."תויוטש םישוע םישנא ,וכבתסיש הצור אל ינא ,םינטק
 ול ורמא םה הזמ אצי טעמכ 'ב ,ןיינעה לכב םשא אל 'ב ,רקיעב 'ל" :תננולתמה הבישה
 .)ובוטאס הרואיל תרקוחה ינפב תננולתמה לש התעדוהל 3-8 תורוש ,20 דומע( "אוב
 היניעב וספתנש ימ לע ןנוגל תננולתמה לש הנוצר לע עיבצהל ילוא םייושע הלא םירבד
 .םהישעמ תרמוחמ התחפה לש ריחמב וליפא ,)םיניטק וז הפוקתב ויה ןכאו( םידליכ
 

 וב רוזחל רזוח טפשמל וז ותשקב תרגסמב שקבמל רשפאל ןיאש הרובס ינא ,ןכ לע .22
 הלוע הניא םיריגבה טפשמב תננולתמה לש התודע ,ךכשמו ןידב עשרוה היפ לע ותאדוהמ
 טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא הדבל ,היושעה ,היאר וא הדבוע" ידכ
  ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב
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 ינשב הנכ לע ולש ותעשרה תראשה יכ איה שקבמה לש הינשה ותנעט ,רוכזכ .23
 דבלב סוניאל עויסב ועשרוה 'רו 'שש רחאל ,אתווצב סוניא לש תוריבעב םימושיאה
 הליעה תא םימיקמה ןויוויש רסוחו ןיד תוויע רדגב איה ,ינשה םושיאב ראותש עוריאב
 תוערכהה ,ותשיגל .רזוח טפשמ לש ומויקל טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה
 הדיצמ "תולוק ינשב" רוביד תווהמו תורתוס ולש וטפשמבו םיריגבה לש םטפשמב ונתינש
  .תוחדיהל וז הנעט ןיד ףא .ןיד תורירש לש השוחת רצויה ,תיטפשמה תכרעמה לש
 

 ןחבמ אוה תורתוס ןיד תוערכה יתש ונתינ וב בצמב תוברעתהל עבקנש ןחבמה .24
 ובא 4391/03 פ"ע :םג וארו ,רומאה יקסבורזל ןיינעב הבחרהב יתדמע וילע( יניינע-יתוהמ

 ןמ םאה קודבל שי הז ןחבמ יפ לע .))13.12.2005 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ איר
 הז הפיפכב רודל ,ןיינעה תוביסנב ,םילוכי םניא ןידה יקספ ינש ,תיניינע תיתוהמה הניחבה
 םאה ;תמא םהינש יכ ןכתי אלש ךכ ידכ דע ,םהיניב תיתוהמ הריתס תמייק םאה" .הז םע
 ןפואב ,רחאה לש ותעשרהל תחתמ עקרקה תא טימשהל ידכ שי דחאה לש ויוכיזב
 תוברעתה "הז דצב הז תויחל ,תיניינע-תיתוהמ הניחבמ ,םילוכי םניא יוכיזהו העשרההש
 ןיעמ הריתס .המאתה יא לש בצמ לכב אלו הרושמב השעית תורתוס ןיד תוערכהב וז ןיעמ
 םיטפשמה ינש תואצות ןיב ינושה וב םוקמ ,ללכ ךרדב ,ררועתת אל המאתה תבייחמה וז
 ןיינע ;איר ובא ןיינע( טופישה תואכרע יתש ינפב אבוהש תויארה רמוחב םילדבההמ עבונ
 וז תמועל שקבמה תבוחל הדמעש תיתייארה תיתשתב ינוש םייק ונניינעב .)יקסבורזל
 התלע ותסרגו םישעמה עוציבב הדוה שקבמהש דועב .םיריגבה ינש לש םתבוחל הדמעש
  .םקלח תא םהיתואסרגב םיריגבה ומצמצ ,תננולתמה לש היתונעט םע דחא הנקב
 

 םוקמ וז ןיעמ המאתה יאב ברעתהל אלש הטי טפשמה תיב יכ אוה ללכ ,ךכמ הרתי .25
 פ"ע ;איר ובא ןיינע( ומע רשקנש ןועיט רדסה לע ןעשנ רחאה םשאנה לש ויוכיז וב

 יכ ריכזהל יואר הז רשקהב .))29.7.2007 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ ןימרא 8899/06
 ברמ לע וא ויתונעטמ הנעט לע רתוומ ,אוה וימעטמ ,רדסהל דצ לכש ,ןועיט רדסה וביטמ"
 ותוהמ םצעמ ללוכ םכסומ רדסה .רדסהה תא ךרעש םדוק וינפב תוחותפ ויהש תויורשפאה
 ירדס יפ-לע ויניעב הבושחה האצות גישהל ןיינועמ רדסהל דצ לכ .הרשפ וא רותיו
 105 ,97 )5(בנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ל'גנא 1820/98 פ"ע( "ויניע דגנל הווישש תויופידעה
 סוניאה תריבעב םקלחב ןד אל םתאדוה יפ לע םיריגבה תא עישרהש טפשמה תיב .))1998(
 תא רתוסה יתדבוע אצממ לכ עבק אל אליממו םושיאה בתכמ התקיחמ לשב אתווצב
  .)ןימרא ןיינע :וושהו ואר( וז הריבעב שקבמה לש ותעשרה
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 ןיב תיתוהמ הנחבאל הקדצה ןיא היפל שקבמה תנעטל דוגינב יכ ,ןייצל רתומל אל .26
 ותודעב .יזכרמ היה םיראותמה םישעמב שקבמה לש וקלחש ירה ,'רו 'ש ןיבל שקבמה
 הפ שי ינש דצמ ,הרובחב ןיטקה תייה התא דחא דצמ" :שקבמה לאשנ םיריגבה טפשמב
 טילחמ התא .תאזה הלהקמה לכ ,ול ארקנ הזה טרצנוקה לכב טלוש םצעב התאש םירואית
 אוב-ה תא ראתל ןוכנ הז ,הזמ אצוי הז הככ ,הככ תא וישכע 'א ,םשל זוז 'ש ,הפל ךל 'ר
 .".ןכ .היה הככ הז יל רוכזש המ לבא ,קיחצמ הז" :התיה הלאשל ותבושת ."-ךכ דיגנ
 ".ןוכנ רתוי םילעושל ,תויראל שאר יתייהש .ןכ" :שקבמה בישמ "?היה ךכ" הלאשלו
 .)םיריגבה טפשמב 31.12.2006 םוימ ןוידה לוקוטורפל 21 דומע(
 

 םרגנ ותעשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ אל יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,ןכ לע  .27
  .ןיד תוויע שקבמל
 
 .הבורעב רורחשל השקבה םג תיחדנ אליממו תיחדנ רזוח טפשמ םויקל השקבה 
 
  .)16.4.2008( ח"סשת ןסינב א"י ,םויה הנתינ 
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