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 'נ ימחלת רהאמ ד"וע כ"ב - יחיבס לאמכ 5939/11 בער :)2011-09-04( תונעט יבתכב רוערע תושר תשקבל
  ימחלת רהאמ :ד"וע רהוסה יתב תוריש

 

 :ויצר-ינימ

 םיצרמה םישקבמ ינש לש םניינעב ,רזוח טפשמ לש ומויקל תרזוח השקב החד ןוילעה טפשמה תיב *
 ודמע וזכרמבש יטפשמה ךילהה לע "לע טבמ"ב טיבהל ךרוצה יכ ,ועבוקב חצר ןיגב םלע רסאמ
 .ועציב אל ןתוא תוריבעב ועשרוהש ימב רבודמ יכ הנקסמל ליבוה אל ,םישקבמה

 ןוילעה טפשמה-תיבב – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 ןיד ירדס – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *
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 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 רוערע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – יחרזא ןויד *

. 

 ,םישקבמה םשב תיצראה תירוביצה הירוגנסה השיגה התוא ,רזוח טפשמ לש ומויקל תפסונ השקב
 .חצר ןיגב םלוע רסאמ םיצרמה

. 

 :ןמקלדכ ועבוקב ,השקבה תא החד ,יול טפושה 'בכ ,ןוילעה טפשמה תיב

 הנקת .םדקהב ותשקב תא שיגהל הבוחה תלטומ רזוח טפשמ לש ומויקל הליע לש המויקל ןעוטה לע
 וב םויה ןמ םוי םיעשת ךות שגות השקב יכ תעבוק ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה-תיב תונקתל )א(4
  .קוחב תורומאה תוליעה תחא םויק לע שקבמל עדונ

 ינפב הניחבל םניינע תא איבהלו בושל םיעשרומל רשפאמה ךילהל תולבגמ עובקלמ סונמ ןיאש םגה
 שי ,דבלב םיינויד םימעטמ רזוח טפשמל השקב תייחד ינפל .לכה תוזח וניא הרודצורפה דס ,תואכרע
 ,ןיד-תוויע תעינמלו ,ןגוה ילילפ ךילהל ותוכזלו ,ותוריחל שקבמה לש תיתקוחה תוכזל תעדה תא תתל
  .תרחא וא וז הביסמ הבכעתה ותשקבש ןוויכמ קר םדא לש ותוריח לולשל םוקמ ןיא ירהש

 ילבמ ףא התוחדל שי השקבה תשגהב יוהישה לשב יכ ,הבישמה תונעט תא לבקל יתיאר אל הז םעטמ
  .הב תונעטנה תוליעל שרדיהל

 םע ומילשה אלש ימ לש םהיתונעטב  – םעפ רחא םעפ – םינויד לוהינ רשפאל דעונ אל רזוחה טפשמה
 קר הניא רזוח טפשמ םייקל תינשב שקבמה ינפב תבצינה הנושארה הכוׂשמה יכ ,ןכ םא ירב .םתעשרה
  .ותשקבבש שודיחה לע העבצה אלא ,הליע סוסיב

 שרדיהל טפשמה-תיב בושי ,גצותש תפסונ הליע וא םישדח םינותנ בקע ,םיתעל יכ ענמנה ןמ אל ,םלוא
  .שדח רואב ןתוא ןוחבל ןתינש וא ןתחכוהל ךרד האצמנ רשא ,ונעטנש תוליעל

 הלאו ,םניינעב ךילהב ,םתפקשהל ,ולפנש םימגפה תא םישקבמה וטרפ רזוח טפשמל תמדוקה םתשקבב
 השקבה .העשרהה לש תשדוחמ הניחבל הליע םימיקמ םה יכ אצמ אל רשא ,קרב אישנה ידי לע ונחבנ
 לע רערעל ןויסינ וא ,ונעטנ רבכש תונעטל "םירופיש הצקמ" ןכ םא שמשל הלוכי הניא תיחכונה
 םלוא ,רבעב ונעטנש ולאמ תונושו תושדח ןה וז השקבב תובר תונעט ,םנמא .קרב אישנה לש ותטלחה
 .תינשב שרדיהל םוקמ יתיאר אל ולאל .ונודנש תונעט לע הרזח אלא םניא הב םיבר םיקרפ

 ןיאש ןורתפ ידכל תוקולחמו םיכוסכס איבהל תפאוש ,התילכתו העבט םצעמ ,טפשמה תכרעמ
 תנגועמ ,ילילפה ךילהה לש ויתוילכתמ קלח ,רתיה ןיב ,המישגמ רשא ,וז הפיאש .וירחא םירהרהמ
 תאז ,תערכמ תובישח הל ףא ,ילילפ ךילה לש ויתואצות םע המלשהה םצע .ןוידה תויפוס רבדב ללכב
 הטולחה ותעשרה וא םשאנ לש ויוכיז יכ איה אצומה תדוקנ ,ןכל .םיברועמ םדא ייח וב םוקמב דוחייב
  .ךילהה לש םויסה וק תא םינייצמ

 השעמ – תואיגשמ הפח הניא ,םדו רשב םישנא ידי לע ענּומה דסומ לככ ,טפשמה תכרעמ ,םלוא
 הערכהב ךרוצה םידמוע הז לומ הז .תועטל יושע טפושה םג שונא לככו שונא השעמ אוה הטיפשה
 ששח ררועתמ רשאכ ,תמאה תפישחב עייסיש ךילה רשפאל ןוצרה ,דגנמו ,תיטפשמ תקולחמב תיפוס
  .רזוחה טפשמה לש וסיסבב תדמועש הרכהה יהוז .אטח אלש םדא עשרוה יכ
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 לע םירומ ןמייקתהב קרש ,תוליע עברא לש קוחב ןתעיבקב יוטיב ידיל אב הלא םיסרטניא ןיב ןוזיאה
 וניא ולא תוליע לש ןניינע .]בלושמ חסונ[ טפשמה-יתב קוחל )א(31 ףיעס( רזוח טפשמ לש ומויק
 איבהל עשרומל ריתהל בייחתמ ןניגב תוביס תומייק יכ אלא ,עשפמ ףח עשרוה יכ החכוהב חרכהב
  .טפשמה-תיב ינפב תינשב וניינע

 וגצוה היפלו וז השקב הססבתה הילע תיזכרמה הליעה תא טרפמ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס
 תא תונשל ,הנושארב טפשמה-תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע
  .ןודינה תבוטל טפשמה תואצות

 ,רתוי האלמ תיתשת סיסב לע העשרהה לש הקימעמ הניחב ,דבעידב םג ,רשפאל וז הליע לש הניינע
 בלשל שי ,רזוח טפשמל השקבב תויאר תוגצומ רשאכ .רבעב תואכרעה לש ןהיניע דגנל הדמע אל רשא
 תא תונשל ידכ ןהב שי םא ןוחבל וז תרגסמבו ,תויארה לולכמב תופסונה תויארה וא תודבועה תא
 .שקבמה תבוטל טפשמה תואצות

 יכ ,ולאכש תויאר לע עיבצהל קר אל שרדנ אוה רשאב ,טושפ וניא וז הליעל ןעוטה ינפב בצינה לטנה
 תניחב אופא איה וז הליעב ןוידל תרגסמה .טפשמה תואצות לע תירשפאה ןתעפשה תא ססבל םג םא
 לעו ליאוה ,םויכ אוהשמ רתוי ףא לקשמ דבכ היה הז לטנ ,רבעב .תויארה לש הכזמה לאיצנטופה
 הניא בוש וז השירד ,םויכ ."תושדח תויאר וא תושדח תודבוע" גיצהל היה הליעה תומייקתהל ןעוטה
  .קוחב תרכזנ

 הכירצ ,טפשמה לוהינ תעב ןגיצהל ןתינ היהש תויאר לע תססבתמה השקב יכ עבקנ ,תאז םע דחי 
 שמשי רזוחה טפשמהש ששחה חכונ דוחייב ,תאז .ןתגצהבש יוהישל תעדה תא חינמ םעט םג גיצהל
  .חלצ אל טפשמב שמישש רחא הנגה וקש רחאל ,הליבקמ הנגה לוהינל קיפא

 לש ומויק לע תורוהל ןתינ יכ תעבוק ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב רשא "לסה תליע" לש הנושל
 דוסיב תדמועה תילכתה .ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ רשאכ רזוח טפשמ
 הרקמב םג םוקת וז הליע ,ךכמ האצותכ .השקבב ןדה טפושה ידיב בחר תעד לוקיש ןתמ איה וז הליע
 .טפשמה תואצות תא תונשל ידכ םהב שי יכ חכוה אל םא ףא ,םירומח םינויד םימגפ ולגתנ וב

 תויארה יכ יתעד החנ ,םישקבמה וגיצה ותוא רמוחב יתנייעש רחאל ,טפשמה תיב עבוק ,ןנד הרקמב
 .םישקבמה לש םתופח לע ,ןמצעלשכ ,תודמלמ ןניא ,השקבב וטרופש תוברה תונעטה םג ומכ ,תושדחה
 םישקבמה ונתנש תולילפמה תוידוהה תא לוספל םוקמ היה יכ ענכשל םישקבמה וחילצה אל ,טרפב
  .יתייאר לקשמ תורדענ וא תוליבק יתלב ןה יכ עובקלו

 םידושחה לכ יכ הדבועה הרתונ ,םויכ תשרדנה תולהנתההמ הגרח םירקוחה תולהנתהש רשפא םא םג
 ולעפ םירקוחה יכ דמלל תויושע םישקבמה לש תושדחה םהיתונעט .תולילפמ תואסרג תחא אל ורסמ
 יכרד הלא ויה יכ הלוע אל ךא ,תודוותהל החונמה חצרב םידושחה תא ליבוהל ידכ םיכרד רפסמב
 תולשלתשה טוריפבו הריקחה דועיתב םימיוסמ םיקויד יא םג .ןרקיעמ תולוספ וא תומילא הריקח
 ריתסהל ידכ םירקוחה ומקר התוא הינונק לע ,תוארהל םישקבמה וסינש יפכ ,םידיעמ םניא ,םיניינעה
  .ועציב אל ןתוא תוריבעב תודוהל םישקבמה תא וליבוה הב ךרדה תא

 ודמע וזכרמבש יטפשמה ךילהה לע "לע טבמ"ב טיבהל ךרוצה ,טפשמה תיב עבוק ,דועו תאז
 יכ יתאצמ אל םג ,ךכ .ועציב אל ןתוא תוריבעב ועשרוהש ימב רבודמ יכ הנקסמל ליבוה אל םישקבמה
 .םתעשרה לש תשדוחמ הניחב קידצהל ידכ םהב ידש ,םירומח םינויד םימגפ לע ועיבצה םישקבמה
 הביס לע עיבצהל ושקתה םה יכ רובס ינדוע ,םישקבמה לש םתעשרה סיסבב הדמעש אצומה תדוקנכ
  .החונמה חצרב םיברועמ ויה ןכא יכ הדבועה תלוז ,השעמה לע ודוותה הניגב
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 הטלחה

 
 חצרב םיפסונ םיינש םע ועשרוה – יחיבס דמחומו לאמכ םיחאה – םישקבמה .1
 רסאמב התע םיאשונ םהו ,התוא וסנאו ופטחש רחאל )החונמה :ןלהל( ל"ז ןומרכ הנפד
 ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 157/87 פ"ע( החדנ םתעשרה לע ושיגהש רוערע .םלוע
 השקב םלוא ,םתופחל םינעוט םה םירושע ינשמ הלעמל הזמ .)6.08.89 ,]ובנב םסרופ[

 ח"מ( התחדנ ,השעמל םהיפתוש םע ושיגה התוא ,רזוח טפשמ לש ומויקל תמדוק
 השקב .)קרב 'א אישנה ,)2000( 642 )2(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 2478/99

 הלשממל טפשמה ץעויה 'נ יחיבס 1084/90 ח"מ( איה ףא התחדנ ודבל לאמכ שיגהש
 לש ומויקל תפסונ השקב ינפב תחנומ תעכ .)רגמש 'מ אישנה ,)13.3.90 ,]ובנב םסרופ[(

  .םישקבמה םשב תיצראה תירוביצה הירוגנסה השיגה התוא ,רזוח טפשמ
 

 עקרה

 התיבל הכרדב התייה רשאכ החונמה לש היתובקע ומלענ 11.06.82 םויב .2
 הנוכמה הראשב רדנסכלא םשב םדא ןופלטב הנפ הירחא םישופיחה ךלהמב .הפיחב
 .ח"תפ ןוגראל הרושקה הצובק ידי-לע תקזחומ םתב יכ ןעטו ,הירוה לא ,"האירדנא"
 שיבכה דצל הפוג ידירש ילזוכ דמחומ םשב ןאצ העור יארקאב הליג ןכמ רחאל שדוחכ
 בורק ,םייניש אפור עויסב הכרענש םידירשה לש הקידב .ןומד אלכה-תיבל ליבומה
 רכזנה האירדנא רצענ ,ליבקמב .התפוגב רבודמ יכ התלעה ,החונמה לש התחפשמ
 םיינש םע ףטח ,הפיחב הפק-תיבב ומע דבעש דמחא םשב םדא יכ רסמ ותריקחבו ,ליעל
 .הלרוג ןיינעל תורתוס תואסרג רפסמ רסמו ,החונמה לש התיב רוזאב הרוחב םיפסונ
 רפסמ רחאל רשא ,)ידומס :ןלהל( ידומס םיהרבא םג רצענ האירדנא לש וירבד תובקעב
 הכרענש תיאופר הקידבמ .ףסונ םדאו האירדנא םע הרוחב גרה יכ רסמ תוריקח
 ופוסב .רקשל תיגולותפ הייטנ לעבו תוישיא תוערפהמ לבוס אוה יכ אצמנ האירדנאל
 םקוהש הריקחה תווצו םיינשה וררחוש ,םתמשא סוסיבל תויאר ואצמנ אלשמו ,רבד לש
  .רזופ )ןושארה מ"חצה :ןלהל( החונמה לש התומ תריקחל
 

  תוידוהה

 החונמה לש התחיצר תשרפ יכ היה המדנ ןושארה מ"חצה לש ורוזיפ רחאל .3
 ,1984 ץרמ שדוחב הערא העיתפמ תוחתפתה ,םלוא .הנורתפ לע אובת אל םלועל
 תנש ףוסב ,)ץכ :ןלהל( ל"ז ץכ ינד רענה לש ותחיצר – תרחא הריקח לש הכלהמב

-םע .וררחוש ףוסבל םלוא ,הרקמ ותוא לש ותריקח ךלהמב ורצענ םישקבמה .1983
 יחיבס ףטאעו )דמחא :ןלהל( ילזוכ דמחא – ץכ חצרב םיעשרומה ןיבמ םיינש ,תאז
  .ןלהל טרופמכ ,החונמה לש התחיצרב םג םימשא ףוסבל ואצמנ – )ףטאע :ןלהל(
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 ןכל םדוק לקתנש ,דמחא הנפ 26.3.84 םויב ,ץכ מ"חצ ךרעש דועית יפל 
 ,הנידמ דע שמשל תינשב שקיבו וירקוח לא עיתפמב ,הנידמ דע שמשל ותעצהל בוריסב
 חצרל ויפתוש יכ רסמ דמחא .קלח ול היה וב םגש החונמה חצר לע םהל רפסיש רחאל
 דמחא לש וירבדב םירקוחה ואר אל הריקחה דועית יפל ,םלוא ,םישקבמהו ףטאע ויה
 דמחא בש עובשכ רחאל .העצה התוא תובקעב תופסונ תולועפ וכרענ אל ךכשמו ,שממ
 םע אלו ,ץכ חצרל ויפתוש םע דחי החונמה תא גרה יכ ןעט םעפהו ,ותסרג לע
 שדוח ףוסב קר םלוא ,ותעצה תא תינש ןוחבל םירקוחה וטילחה ךכ תובקעב .םישקבמה
 .)ינשה מ"חצה :ןלהל( החונמה חצר תקידבל שדח הריקח תווצ סנכתה 1984 לירפא
  .םישקבמהו ףטאע לש םרצעמל הליבוה הז מ"חצ לש ותדובע
 

 דמחומ ,יחיבס ףטאע ,ילזוכ דמחא – םידושחה תעברא ודוה הריקח לש הפוסב .4
 םה ,םהיתואסרג יפ לע .התוא וחצרו וסנא ,החונמה תא ופטח יכ – יחיבס לאמכו יחיבס
 ,הילא םתעד תא ונתנ אל הז בלשב .םהינפ לע הפלח החונמהש העש הפק-תיבב ובשי
 וניחבהשמ .תונוז רחא ,החלצה אלל ,רותל ועסנו ףטאע לש ותינוכמל וסנכנ ךשמהבו
 שיבכה דצבש רעיל ועסנ ןכמ רחאל .בכרל הוסינכהו הדיל ורצע םה ,תינשב החונמב
 הידגבמ התוא וטישפה ,הוגרה ,הז רחא הזב התוא וסנא םש ,ןומד אלכל ליבומה
 םיטרפ ורסמו ,תויושחרתהה תא דרפנב ורזחיש םידושחה .התפוג תא םש וריאשהו

 הפיטחב וקלחמ טיעממ םהמ דחא לכש ךות ,החונמה התמוה הב ךרדה ןיינעל םינוש
 אל הלא ךא ,החונמה לש הידגב תא ואיבחה וב םוקמה לע ורפיס םה ,רתיה ןיב .חצרבו
  .ואצמנ
 
 ,תומדוק תואסרג רפסמ ויפמ ומשרנש רחאל הרסמנש ,תיזכרמה ותידוהב ,ךכ 

 רחאל .ףטאע לש ותינוכמל חוכב החונמה תא וסינכה לאמכו אוה יכ דמחא רפיס
 ףתתשה )דמחא( ומצע אוהו ,התוא רקדש לאמכ הז היה ,התוא וסנא העבראהש
 תואסרג רפסמ הליחת רסמ ףטאע .)ןידה-תערכהל 39 'מע( תולקמ תועצמאב התאכהב
 דמחא לש ויתואסרגל ומאת אל ןהירקיע רשא ,החונמה חצרב ותוברועמ ןיינעל
 המוד ןפואב םיעוריאה ךלהמ תא ראית אוה ףוסבל ,םלוא .םירקוחה לש םהיאצממלו
 ול עייס לאמכש דועב ,החונמה תא רקדש דמחא הז היה ותסרגל ךא ,דמחא לש הזל
  .)47 'מע ,םש( התאכהב
 
 .החונמה תא סנא יכ לאמכ שיחכה ויתוידוה תיברמב ,דמחאו ףטאעמ הנושב 

 תועצמאב תוומל התוא וכה זאו ,התוא וסנא םירחאה םידושחה תשולש יכ רפיס הליחת
 הסרג רסמ ךשמהב .התפוגב םינבא תחטהבו התקזחהב ףתתשמ אוה רשאכ ,לזרב רוניצ
 דמחומ .)66 'מע ,םש( םהב הפצ קר אלא םישעמב קלח לטנ אל ללכ אוה היפל ,הנוש
 תא סינכהש הז היה דמחא יכ רפיס ןהבש תירקיעב םלוא ,תואסרג רפסמ אוה ףא רסמ



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

6 

 

 אוה ךא ,החונמה תפוג ףוסבל האצמנ וב רעיל ועסנ ןכמ רחאל .בכרה לא חוכב החונמה
 ,בכרל םירחאה ורזח רשאכ .םידושחה רתי ועציבש םישעמב ףתתשה אלו בכרב רתונ
 לככ ,הבו הליבח הכלשוה בכרה ךותלו ,החונמה תא קנח דמחא יכ ףטאע ול רפיס
  .)72 'מע ,םש( הידגב ,הארנה
 

 אטוזה טפשמ

 ינפב םהיתוידוה יבגל תוגשה םימשאנה תעברא לכ ולעה םטפשמ חתפב .5
 ולעפוהש תומילאו לוספ ץחל בקע ורסמנ ,םירוזחשה םג ומכ ,ולא יכ ונעטו ,םירקוחה
  .דיעהל אלש םימשאנה ורחב ולא תונעט רוריבל אטוזה טפשמב .םדגנ
 
 וליבוה םירקוחה יכ דמחא לש ותנעט התייה אטוזה טפשמב תיזכרמ היגוס 

 אופא דקמתה רוריבה רקיע .הנידמ דע שמשי יכ החטבהב ,החונמה חצרב תודוהל ותוא
 םירקוחה הלא ויהש וא ,הנידמ דע שמשל העצהה תא םזיש הז היה דמחא םא הלאשב
 דמחא הדוותה וינפבש הריקחה תווצ יכ אצמ יזוחמה טפשמה-תיב .תאז ועיצהש
 ןיב רשקל רע היה אל ףאו ,החונמה חצרב ברועמ היהש ימכ וב דשח אל ללכ ,הנושארל
 יכ ,עבקנ דוע .)אטוזה טפשמב הטלחהל 6 'מע( החונמה יחצורל ץכ לש ויחצור
 ,םירקוחה דצמ ץחלל הבוגתב ויה אל ,הנידמ דע שמשל דמחא לש תורחואמה ויתועצה
 ,ךכמ הרתי .השעמב ותוא לילפיו םידקי ,תע התואב רצענש ,לאמכש וששחב ןרוקמו
 הילע ףיסוהו ותידוהב קבד אוה ,הנידמ דע שמשי אל יכ דמחאל רהבוהש רחאל ףא
  .םיטרפ
 
 תא רסמ םייטעבש םילוספ םיעצמא רבדב תונעט לש הרוש הלעה ףטאע םג 

 תודעב ובוג אל רומאכש ,תונעט ןתואל אצמ אל יזוחמה טפשמה-תיב םלוא ,ויתוידוה
  .תויארה רמוחב סוסיב ,ויפמ הרודס
 

 לאמכ .תססובמ יתלב האצמנ תומילא ודגנ הלעפוה יכ ותנעט ,לאמכל רשאב 

 ךלהתהל הווצ אוה ,ופוגב םינוש םיקלחב םירקוחה ותוא וכה ותריקח ךלהמב יכ ןעט
 אל ולא תונעטל .עימדמ זג ורבעל זתוהו וילגרבו וידיב לובכ אוהשכ הקספה אלל
 תוטישב וטקנ אל םירקוחה יכ םשרתה טפשמה תיבו ,ןססבל ולכוי רשא תויאר ואצמנ
 רזחוה לאמכ יכ רפיסש ,ריצע יזוחמה טפשמה-תיב ינפב דיעה דוע .תולוספ הלועפ
 ותסרגב תכמות וז תודע יכ אצמנ אל ,םלוא .קעוזו לובח אוהשכ ויתוריקחמ ואתל
 דע לש ותודע םג הנמיהמ-יתלבכ הללשנ ךכ ךותב .)81 'מע ,םש( לאמכ לש תיתדבועה
 .)82 'מע ,םש( תומילא ינמיס ובג לעו עלוצ אוהשכ לאמכ תא האר יכ ןעטש ,ףסונ

 םיינש וילע ומייא ותריקח ךלהמב יכ התייה לאמכ הלעהש תפסונ לוספ תנעט
 יזוחמה טפשמה-תיב .תוומל וב וריו ותחירב תא ומייבי ,רעיל ותוא וחקייש םירקוחהמ



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

7 

 

 לע קיודמ םושיר ךרע אל רשא רקוח לע תרוקיב חתמ םלוא ,וז הנעטל סוסיב אצמ אל
 ןכ .)83 'מע ,םש( םימויא םתוא וחטוה יכ ןעטנ וב דעומב לאמכ םע םייקש החיש
 תאז ורשפא אל םירקוחה ךא ,אפור ידי-לע קדביהל שקיב יכ לאמכ לש ותנעט התחדנ
 תא שוגפל ,ןווכמ תנווכב ,ונממ וענמ םירקוחהש ךכ לע דוע ןילה לאמכ .)86 'מע ,םש(
 לאמכ שקיב אל ,ויתוידוה תא רסמ םרט יכ אצמ יזוחמה טפשמה-תיב ,םלוא .וחוכ-אב
 אלש ךכ לע .)79 'מע ,םש( ותשקבמ וב רזח אוה ,ןיפולחלו ,ןיד-ךרוע םע שגפיהל ללכ
 טפשמה-תיב בתכ ,ורצעמ רחאל דיימ ןיד-ךרועב ץעוויהל תוכז ול שיש לאמכל רהבוה
 .)80 'מע ,םש( "ןהשלכ תואצותל איבה אל" רבדה יכ יזוחמה
 
 ונממ ובגש תועדוהה לע םתחוה יכ לאמכ לש ותנעטל סחייתה אל טפשמה-תיב 

 ומא תפשב רבודמ אלשו ,בתוכו ארוק וניא ללכ אוה יכ ותנעט ףרח ,תירבעב וירקוח
 ,ומשרנ הב הפשה ,תועדוהה םושיר ךרדל לשמל תועגונה תונעטל ןאכ סחייתנ אל"(
 יכ ,היה ךכל םעטה .)46 'מע ,םש – "םימשאנה לש םתלכשה רסוח וא ,תורהזא םושיר
 לידבהל ,תוידוהה לש ןלקשמל רשאב ךא הז היה ,תועמשמ העדונ וז היגוסלש לככ
  .ןתוליבק תלאשמ
 
 לאמכ .ןלוכ וללשנ ןה םג ,ךרעש רוזחשב םימגפ רבדב לאמכ לש ויתונעט 

 תא אצמ טפשמה-תיבו ,וניד-ךרוע םע שגפמ רחאל דיימ רוזחשה תא עצבל םיכסה
 טפשמה-תיב סחייתה דוע .)89 'מע ,םש( תינויגה יתלב הז שגפמל םדוק הכוהש ותסרג
 .")רורב אל( ...אסח אנוה" רמא לאמכ יכ בתכנ הב ,)203/ת( רוזחשה לילמתב הרושל
 ,רמולכ – "רמא ]םירקוחה דחא[ ןוסח ןאכ" :איה םירבדה תועמשמש ןעט לאמכ
 לש תמדקומ הכרדהל םאתהב ךרענ רוזחשהש ךכ לע תדמלמה תינטנופס תואטבתה
 יכ התלעה ,םישער ןוניס רחאל רוזחשה תטלקל הכרענש פ"זמ תקידב ,םלוא .רקוחה
-תיב םשרתה םג ךכ ."ושע הנימי הפ" ,תירבעב ,אוה רמאנש לכו ,וז הנעטל דוסי ןיא
  .)אטוזה טפשמב הטלחהל 96 'מע( ומצעב תטלקל ןיזאה רשא טפשמה
 

 הדוותה אוה ,ותסרגל .ותידוה תוליבקל רשאב לוספ תונעט הלעה דמחומ םג .6
 רתי וכרעש םירוזחשה תוטלקב הייפצ ךותמ הרקמה יטרפ תא דמלש רחאל קר
 רוזחשה יעטק תנרקה יכ ןייצ טרפבו ,וז הסרגב ןומא ןתנ אל טפשמה-תיב .םידושחה
 :םירקוחה תוגהנתהב לוספ לפנ אל יכ אקווד תדמלמ דמחומ ינפב
 

 לש םירוזחשה יעטק דמחומ ינפב ונרקוהש הדבועהמ"
 הלועפ ךרדב ורחב םירקוחהש ,הלוע םירחאה םידושחה
 םוקמה ןאכו .המילא ךרדב אקוד ואלו ,תיגולוכיספ
 רמול ,תלבוקמו תיתרגש הריקח ךרד יהוזש ריעהל
 יעטק תגצהו ...הדוה ופתושש הריבעב רחא דושחל
 םתונוכנ תא םידושחה םיעיבמ הבש םינימאה רוזחישה
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 ,םש( "הדוה ףתושש פ"עב הרימאמ תלדבנ הניא ,רזחשל
  .)105 'מע

 
 אלשמ ,וחדנ ,םירקוחה ויפלכ וליעפהש תומילא תודוא דמחומ לש ויתונעט  
 אוה יכ דמחומ ןעט ,טרפב .םירטושה תויודעב וללשנ ןהו יתייאר סוסיב ןהל אצמנ
 האר אל יזוחמה טפשמה-תיב ,םלוא .ץחל וילע ליעפהל הרטמב ךשוממ דודיבב םשוה
 הדבועה יכ ,עבקנ .םיינושאר הריקח יבלשב לבוקמ ךילהת םא יכ ,ץחל יעצמא ךכב
 הדעונ אל ,ותוא םילאשתמ םירקוחהש ילבמ םימי רפסמ ךשמב דודיבב קזחוה דמחומש
 ןקמועל ןחב טפשמה-תיב .)100 'מע ,םש( הריקחה יכרצמ העבנ אלא ,וחור תא רובשל
 וחדנ ולאו ,ויתושקב ףרח תויאופר תוקידב ונממ וענמנ יכ דמחומ לש ויתונעט תא
 ךכ לע ודמיל רשא תויאר וגצוה ,םנמא .)101 'מע ,םש( סיסב ןהל אצמנ אלשמ
 יכ חינהל םוקמ האר אל טפשמה-תיב םלוא ,ותריקח תפוקת ךלהמב לבחנ דמחומש
 ומרגש םה םירחא םירוצעש רתוי ריבס יכ עבקנו ,םירקוחה ידי-לע ומרגנ ולא תולבח
 אטבתה דמחומש הדבועה תא טפשמה-תיב שיגדה ,ךכ לע ףסונב .)105 'מע ,םש( ןהל
 .ואתב ומע ההשש בבודמ-רטוש ינפב ,לילפמ ןפואב ,ץחל ךותמ אלשו ונוצרמ
 

 תבוחלש תויארהמ קלחכ םירוזחשהו תוידוהה ולבקתה םוי לש ופוסב 
  .םישקבמה
 

 ןידה-תערכה

 ינפב ודמע ,החונמה תומב םהיפתושו םישקבמה לש םתמשא תייגוסל ףסונב .7
 ,החונמה תפוגכ האצמנש הפוגה יוהיז – הערכה ושרד רשא תולאש יתש טפשמה-תיב
-תיב החד ,הפוגה יוהיזל רשאב .השעמב ידומסו האירדנא לש םתוברועמ תלאשו
 רקיעב ,תאז .תקפסמ תואדו תמרב התהוז אל הפוגה יכ םישקבמה תנעט תא טפשמה
 גהנש םייניש אפור - החונמה לש התחפשמ בורק לש ותודעו ותעד-תווח לע ססבתהב
 םינייפאמ חכונ ,ההובג תואדווב החונמה לשכ הפוגה ידירש תא ההיז הז דע .הב לפטל
 תיברמ ,םלוא .ומצעב עציבש םילופיטה יפ לעו ,הלש תסלה הנבמ לש םיידוחיי

 דועית ךכ לע ךרע אל ותנעטל רשא ,דעה לש ונורכיזמ ודמלנ םילופיטה תודוא םינותנה
 עבק רשא ,גולותפ לש תעד-תווח הדמע הלא םינותנ דצל .אצמנ אל הזכש דועיתש וא
 ןכו ,החונמה לש הזל םאת ההבוגש ,הייחל 20-ה תונשב השיאל תכייש הפוגה יכ
 תלאשב .)ןידה-תערכהל 19 'מע( החונמה רעישל היתורעש ןיב המאתה האצמנ

 עוערה ישפנה ובצמ תודוא םיאצממה רואל יכ ,עבקנ האירדנאו ידומס לש םתוברועמ
 לקשמ תתל ןיא ,רבד ולעה אלו םיינשל וכרענש תופיקמה תוריקחהו האירדנא לש
 .)27-ו 24 'מע ,םש( חצרב םיברועמ ויה יכ הנקסמל דוסי ןיאו םהיתוידוהל והשלכ
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 ,השרפב םימשאנה ורחב ,אטוזה טפשמב דיעהלמ ענמיהל םתריחבמ הנושב .8
 תוריקחב תומילאה יבגל םהיתונעט תא וטריפו ופוג טפשמב דיעהל ,דמחומ טעמל
 ןהל תתל ןיא ,תוליבק תוידוההש עבקנש ףא יכ םתנעט תא ססבל ידכ ,תאז .םירוזחשבו

  .לקשמ
  
 תא וז ורתס ,תונוש ויה השרפב םימשאנה תואסרגש ךכל רע היה טפשמה-תיב 
 תונויסינב אוה תוריתסה לש ןרוקמ יכ עבקנ ,םלוא .תוימינפ תוריתס ןהב ולגתנ ףאו ,וז
 עובקל ןתינש םירובס ונניא" :יכ התייה הנקסמה .השרפב םקלחמ טיעמהל םימשאנה
 הכה לשמל םאה רחא וא הז ]םשאנ[ השע קיודמ השעמ הזיא ןוחטיבבו קוידב הז קיתב
 ,הוכה םירחאהש העשב התוא קיזחה קר וא ,ןיכסב וא ןבאב לזרבב שרקב החונמה תא
  .)27 'מע ,םש( "םיטרפה הלאב ב"ויכו ןורחא וא ינש ןושאר החונמה תא סנא םאה
 
 
 ריבס הז ןיאש ,לוקשו ימומרע ,חור רק םדאב רבודמ יכ עבקנ ,דמחאל רשאב 

 וזלו ,ותידוהל אלמ לקשמ ןתינ ,ךכיפל .)28 'מע ,םש( עציב אל ותוא השעמב הדוי יכ
 יטפשמה ץעויה 'נ יקסרלדנא 3/49 פ"ע :ןידה תשירדכ( "ףסונ המ רבד" אצמנ
 ,267 )1(חכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ולול ןב /72428 פ"ע ;)1949( 589 ב ד"פ ,הלשממל

 יניד-קספל 17 הקספב ,יאבצה עבותה 'נ ןייטשלימ 4142/04 פ"ער ;)1973( 270
 .)ןידה-תערכהל 42 'מע( לאמכו ףטאע ורסמש תואסרגב ,))14.12.06 ,]ובנב םסרופ[(
 ויתוידוה לע ךמתסהב םיעישרמה םיאצממה ועבקנ ,ףטאע לש ותעשרה ןיינעל
 עבק טפשמה-תיב .דמחא ןיבל וניב החיש לש רתס תטלקהב קוזיח אצמנ ןהל ,ותריקחב
 הנממ הלע אלו ליאוה ,חצרב םיברועמ ויהש ךכ לע תדמלמ םיינשה ומייקש החישה יכ
 ףסונ קוזיח .)54 'מע ,םש( םירושק ויה אל וילא השעמב ודוהש לע םיטרחתמ םה יכ
 ףטאע רשיא ובו ,ואתב ומע ההשש בבודמ ןיבל ףטאע ןיב ךרענש תומיע לילמתב אצמנ
 ותינוכמ יכ הנעטה התחדנ ךכ ךותב .)57 'מע ,םש( בבודמה ינזאב ןכל םדוק הדוותה יכ
 הניקת התייה אל ,החונמה תפיטחל – םימשאנה תוידוה יפל – השמיש רשא ,ףטאע לש
 ותסרג תמאתהב םג "המ רבד" אצמנ ףטאע לש ותידוהל .)61 'מע ,םש( חצרה דעומב
  .)64 'מע ,םש( השרפב םימשאנה ראש ורסמש םיטרפל
 

 תודוא עדימ וירקוחל רסמ ןהב ,לאמכ לש ויתוידוה תא ןחב טפשמה-תיב .9
 תויטנתואל קוזיח יכו ,ישפוח ןוצרמ ורסמנ ולא תוידוה יכ ,עבקנ .םישעמב ותוברועמ
 טרפ ,הפוגה תאיצמ םוקמל וירקוח תא ליבוה וכלהמב ,ךרעש רוזחשב אצמנ ןהלש
 ךוסכס רבדב לאמכ לש ותנעט .)68 'מע ,םש( השעמב קלח לטנש ימל קר עודי היהש
-לע התחדנ – וידחי וליב יכ רואיתל הריתסב דמעש ןותנ – ףטאע ןיבל וניב יתחפשמ
 'מע ,םש( 1982 תנשב דחיב םימשאנה תא האר יכ רפיס רשא ,הנגה דע לש ותודע ךמס
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 עגונה לכב .םירחאה לש םהיתוידוהב "ףסונ המ רבד" אצמנ לאמכ לש ותידוהל םג .)68
 .ךרעש רוזחשהו םינוש םידעומב רסמש תוידוה רפסמ סיסב לע עשרוה אוה ,דמחומל
 דמחומ רסמש תואסרגה יכ הנעטה תא לבקל ןיא יכ ,טפשמה-תיב עבק ךכ ךותב
 לדבהה חכונ תינויגה הניא וז הרבסו ליאוה ,םירקוחהמ לביקש עדימ לע וססבתה
 םע ותחישב ויתוידוהל קוזיח אצמנ ;)73 'מע ,םש( ויפתוש ורסמש תואסרגל ןהיניב
 םוקמל םירקוחה תא ליבוה דמחומ םגו ;חצרב ותוברועמב הדוה יכ רמא הב ,בבודמ
  .)74 'מע ,םש( ןמכומ טרפ היהש הפוגה תאיצמ
   
 
 
  :םילמה ולאב תועישרמה ויתונקסמ תא םכיס יזוחמה טפשמה-תיב 

 
 וא עוציבב םימשאנהמ דחא לכ לש קיודמה וקלח היהי"
 ןיא ,אהי רשא ,תוריבעהמ תחא לכ לש עוציבב עויסב
 עוציבה יבלש לכב הצעבו תחא הנווכב ולעפ םהש קפס
 ףתושכ םאו ירקיע עצבמכ םא םהמ דחא לכ יארחא ןכלו
 םיעישרמ ונאו םושיאה בתכבש תוריבעהמ תחא לכל
  .)78 'מע ,םש( "הלא תוריבעב םתוא

 
 ןוילעה טפשמה-תיבל רוערעה

 ךא ,הנידמ דע שמשי יכ רבסש רחאל ותידוה תא רסמ יכ דמחא ןעט רוערעב .10
 הז אוה דמחא םוקמ לכמו ,םיקצומ םייתדבוע תודוסי לע ןעשנ וניא רבדה יכ עבקנ

 רזח ףטאע .רסמש עדימב שומיש תושעל העינמ התייה אל ךכיפלו ,םיעגמה תא םזיש
 בכרה ילכו ,תעדה תא חינמה ןפואב התהוז אל החונמה לש התפוג ןהיפל תונעטה לע
 האצמנ אל ,םרב .חצרה דעומב תבשומ היה ,התפיטח ךרוצל שומיש השענ יכ ןעטנ וב
 לש םהיתונעט ןיינעל .יזוחמה טפשמה-תיב לש טרופמה וניד-קספב ברעתהל הליע
  :עבקנ ,םהיפמ תוידוה ץלחל ידכ הלעפוהש תומילא רבדב םישקבמה
 

 םתסריגב ךומתל הלוכיה היאר לכ האבוה אל ונינפב םג"
 ,אברדא .חוכב םהמ ואצוה םהיתואדוה יכו וכוה יכ
 ןוגכ ,םימילא יתלב םיעצמאב הטקנ הרטשמה יכ ונחכונ
 הזל ףתושמ יתדעה ואצומ רשא ,תאר'גוח רקוחה ףוריצ
 בבודיו םנומא תא שוכרי יכ הווקתב ,םירערעמה לש
 אמק טפשמה-תיב תטלחה תא בטיה ונקדב .םתוא
 'מע( דמחומו למאכל תעגונ איהש לככ ,אטוזה טפשמב

 רמוחב בטיה תססובמ איה יכ ונאצמו ,)ךליאו 76
 םירערעמה תונעט תא תחאל תחא הכירפמו תויארה
 יחיבס 157/87 פ"ע( "ולעפוהש תומילאה יעצמא רבדב
 .)ליעל

 
 רזוח טפשמל תמדוקה השקבה
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 םייניב ח"וד"( ץכ חצר תריקחל סחיב םינוש םיאצממ ולעוה וב ח"וד תובקעב .11
 חוד"כ רכומה ,1995 טסוגוא שדוחב םיטפשמה רשל שגוהש "ל"ז ץכ ינד חצר קית
 .רזוח טפשמ לש ומויקל ,דמחאו ףטאע םג םהב ,ויחצור לש םתשקב השגוה )"פרק
 עבקנש ףא ,ךכל הליע ומיקה וידחי םלוכ רשא םינותנ תורבטצה בקע הלבקתה וז השקב
 אישנה לש ותטלחה( םיעשרומה לש םתופח לע דיעמ ומצעלשכ רשא טרפ םהב ןיא יכ
 לש ומויק רחאל .))1999( 529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוכ 7929/96 ח"מב קרב
 תנידמ 5052/99 )א"ת יזוחמ( ח"פת( ץכ לש ויחצור תינשב ועשרוה רזוח טפשמ

  .))25.2.02( ]ובנב םסרופ[ ילזוק 'נ לארשי
 
 וססיב ,הדוסיב דמעש םעטה לעו ץכ חצר ןיינעב קרב אישנה לש ותטלחה לע 

 תוהזה ,תוישרפה יתש ןיב םינמזה תוכימס יכ ונעט הב ,תמדוקה םתשקב תא םישקבמה
 לוספה לע םינותנהו – םידושחו םירקוח – ןהב םיברועמהמ קלח לש תפתושמה
  .םניינעב םג רזוח טפשמ לש ומויק םיבייחמ ,ץכ חצר ןיינעב הכרענש הריקחב
 
 יכ הלע ןהמ ,םינותיעב ומסרופש תובתכ םישקבמה וגיצה םתשקב סוסיבל 

 דמועה ןותנ ,החונמה חצרל ירשפא רשקל עדומ היה ץכ חצר תא רקחש הריקחה תווצ
 לע עדימ יכ ונעט םה .יזוחמה טפשמה-תיב לש הז ןיינעב תצרחנ העיבקל הריתסב
 רבעוה אל ,ץכ חצר ןיינעל ףטאעו דמחא תא ורקח רשא כ"בשה ירקוח דצמ תומילא
 תופחל תויצקידניא ןתוא יכ ,ןעטנ דוע .החונמה חצר ןיינעב טפשמב הנגהה ידיל
 לש חצרה תשרפב םג ההז ןפואב תומייקתמ ,ץכ יחצורל רזוח טפשמל הליע ומיקהש
 תואסרג ורסמנ יכ םידיעמה םינותנ תוידוהב אוצמל ןתינ יכ הנעטה טרפבו – החונמה
 ןכות ןיב ברה ןוימדה חכונ רקיעב ,תאז .םידושחה יפב ומשוה ןהירקיעש ,"תודבועמ"
 יטפשמה גוצייה יכ ,ןעטנ דוע .האירדנא לש הרואכל ינוימדה ורופיסל השרפב תוידוהה
 יכ ןידה-יכרוע לש תפרוגה הצלמהה חכונ דוחייב ,יוקל היה םיכילהה לכ ךרואל
  .אטוזה טפשמב ודיעי אל םימשאנה
 
 אל םגו ,וללה תונעטהמ תחא אל ףא יכ התייה הלשממל יטפשמה ץעויה תדמע 

 .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע תומיקמ ,דחי ןלוכ
 

 תוישרפ יתש ןיב ןוימד םייק םא םג יכ ,קרב אישנה עבק ותטלחה תישארב .12
 רזוח טפשמ לש ומויק לע הטלחהה םצעב ןיא ,ץכ ןיינעב םיאצממה ףרחו ,חצרה
 31 ףיעס( החונמה יחצורל םג רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ ,תחאה השרפב
 והשלכ ירשפא רשקל םיעדומ ץכ חצר ירקוח ויה וליפא יכ ,עבקנ .)השקבב הטלחהל
 לש הריקח תולועפ ךכ תובקעב וטקננ ןכאש ךכל דועית לכ אצמנ אל ,םירקמה ינש ןיב
 יזוחמה טפשמה-תיב לש ותערכהמ תונשל ידכ וגצוהש תובתכה ןכותב ןיא ןכלו ,שממ
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 ליאוה ,ץכ תשרפב כ"בשה לש הריקח רמוחל תוקפנ לכ ןיא ,המודב .)36 ףיעס ,םש(
 ,םש( החונמה חצר ןיינעב הריקחה הלחהש םדוק ושחרתהש םיעוריאל סחייתמ אוהו
 ןיא יכו ,םישקבמל ליעוהל ידכ גוצייב םינעטנה םימגפב ןיא יכ ,עבקנ דוע .)37 ףיעס
 ןושלבו ,ןיד-תוויעל ששח ררועתש המרב לשוכ גוצייב רבודמש הנקסמל םוקמ
   :רוקמה
 

 לכב וחכנ ןידה יכרוע לכ אל יכ ,חינהל ינא ןכומ" 
 ידי לע דדמנ וניא יטפשמ גוציי לש וביט םלוא .הבישי
 ינפב ואבוה אל .טפשמה םלואב תבצומה תוחכונ תמישר
 ןיבו הטישכ ןיב( ורדענ ןיד יכרועש ךכל שממ לש תויאר
 הנושארבו שארב ,ועגנש םינוידמ )םייטירק םינוידב
 םיאשונ ררועל תורשפאה הענמנ ךכ בקע יכו ,םהישרמל
 ,םש( "םהמ ימ וא םישקבמה תנגהל םיינויחה תויגוסו
  .)40 ףיעס
 

 וזל חצרב םידושחה ורסמש הלילפמה הסרגה ןיבש ןוימדב האר אל אישנה 
 לא םדי-לע רבעוהש ,םירקוחה לש םחומב "עדימה תיירשה"ל תודע ,האירדנא רסמש
 ררועתמ יכ הלעה אל ,הלוכ השרפה תודוא "לע טבמ" םג .)41 ףיעס ,םש( םירקחנה
  .)43 ףיעס ,םש( העשרהב ןיד-תוויעל שממ לש ששח
 

 תיחכונה השקבה

 ,םיססבמה םינותנ ,םידומע 200-מ הלעמל ינפ לע ,םיטרופמ ינפבש השקבב .13
 ,םיקרפ ישארב .רזוח טפשמ לש ומויקל רופס ןיא םימעטו תוליע ,םישקבמה תטישל
  :תוירקיע תוצובק עבראל םגווסל ןתינ
 

 םישקבמהמ וענמו םימדוקה םיכילהב ולפנש םימגפל תוסחייתמה תונעט )א
 .םתופח תא חיכוהל
 

 תיתימאה תולהנתהה לע הפיחש ןפואב םירטושה ורקיש ןהב תודוקנ )ב
 .הריקחב

 
 .םישקבמה לש םתופחל תונוש תויצקידניא )ג

 
  .םישקבמל םרגנש ןיד-תוויע לע תועיבצמה תופסונ תויתדוקנ תונעט )ד

 
 המ תא ,הל ופרוצש םיבר םיכמסמו הריקח ירמוח תועצמאב ,תטרפמ השקבה 

 ונעטנ אלש תוליע תוססבמו ,ולגתהש תושדח תויארכ םישקבמה ידי-לע רדגוהש
 וחדנש תונעט ססבל םחוכבש םיקומינו תויאר םידמוע הלא דצל .תמדוקה השקבב
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 הנביל לאירא ר"ד ךרעש תוחיש לש ןהימושיר תא השקבה תללוכ ,ךכ לע ףסונ .רבעב
 ,ןעטנה יפל ,ולגתה ולא תוחישב .תירוביצה הירוגנסה דצל דבע רשא ,)הנביל :ןלהל(
 םיכמסמלו תונעטה לש ןהיטרפ לא .הכ דע םיעודי ויה אלש השרפה לע םיבושח םיטרפ
 ירקיע תא קר גיצא ךכיפל .תבחרנ תוסחייתה שדקות דוע ,השקבה דצל ושגוהש םיברה
 :םירבדה
 
 אלב ירוקמה הריקחה רמוחמ םיבר םיגצומ ודמשוה העודי יתלב הביסמ )א 

 ךכ – םהילעו ,החונמה חצרב רחא דושח לש םייסנכמ רתאל ןתינ אל ,רתיה ןיב .דועית
  .החונמה לש הזל ההז גוסמ םד םתכ – הריקחה רמוח יפל
 
 והוזש תורעש רפסמל D.N.A תקידב ךורעל שי יכ םירובס םישקבמה )ב 

 .התפוג איה האצמנש הפוגה םא יאדו ןפואב ריהבת רשא ,החונמה תורעשכ
 
 םתמיתחב ורשיא םירקחנה לכ היפל הנעטה הנודנ אל םיכילהה לכ ךרואל )ג 

 .בותכו אורק םיעדוי םניא םהש ףא ,תירבעב ובתכנש תוידוהה לש ןנכות תא
 
 תוידוהה וגשוהש רחאל וחנזנ רשא םיירשפא הריקח ינוויכ רפסמ וטרופ )ד 

-תיב ינפב גצוה אל הריקח ינוויכ םתוא רבדב אלמ עדימ ,םישקבמה תשיגל .השרפב
  .יזוחמה טפשמה
 
 דחא לע אצמנש טוברש תחתנמה ,תיגולופרג תעד-תווח הפרוצ השקבל )ה 

 דחא לש טוטרש תליחת וב שיש טוברשב רבודמ יכ ןעטנ תעדה-תווחב .הריקחה יפדמ
 תא םימעפ רפסמ טטרשל וצלוא םישקבמה יכ הייאר םושמ ךכב שי יכ ,ןעטנ .םישקבמה
 שגוה הזו ,םירקוחה לש םתעד תא חינהש טוטרשל ועיגהש דע ,םיניינעה תולשלתשה
  .םתבוחל הייארכ טפשמה-תיבל ףוסבל
 
 םהו ,ןיד-ךרועב תוצעוויה םישקבמה ןמ הענמנש ךכב םולג ןיד-תוויע )ו 
  .ודוהש רחאל קר םחוכ-יאב םע ושגפנ
 
 םיבושחה םינוידהמ םישקבמה לש םניד-יכרוע תויורדעיה לש טוריפ )ז 

 לשכ רבדב הנעטה תא ססבמ ,תמדוקה םתשקב תרגסמב גצוה אל רשא ,םניינעב
   .גוצייב
 
 תנעטלש םיבר םיכמסמ ובו ,ןיעידומה קית השקבב הנוכמה ,רסלק הלגתנ )ח 

  – םהל עייסל היה יושעש עדימ םהב ןומט רשאו ,הנגהה ןמ ורתסוה םישקבמה
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 רצעמ לע עדימ ;םישקבמה תריקחב םיבבודמ לש םתוברועמ לע רוא םיכפושה םיכמסמ
 תטרופמ הנומת תוגיצמה תובותכת ;םהילע ץחל ליעפהל הרטמב םישקבמה לש םהיבא
 םהמ םיכמסמ ;םינשה ךרואל שחכוהש ןיינע ,הריקחב כ"בשה תוברועמ לע רתוי

 וניא החונמה תפוג האצמנ וב םוקמה היפל תורשפא הלעה הריקחה תווצ יכ עמתשמ
 םיששאמה םיכמסמ ;םישקבמה ורסמש הסרגה םע בשייתמ וניאש ןותנ – חצרה םוקמ
 יכ ריבס אל ןכלו ,םירחאה םיעשרומה ןיבל םניב ךוסכס היה היפל םישקבמה תנעט תא
 השענ יכ הלוע םהמ םיכמסמ ;יזוחמה טפשמה-תיב לש ותעיבקמ הנושב – וידחי ולעפ
 ;הנגהה תעידיל רבעוה אל ךכ לע עדימו ,ףרגילופב בחרנ שומיש הריקחה ךלהמב
 ,הכ דע רתסוהש ,עדימו  ;חצרב םירחא םידושחו םיירשפא הריקח ינוויכ תודוא םירכזמ
 לש ןתרתסה ,םישקבמה תשיגל .ודוהש רחאל םישקבמה ןיב תובר תוחיש תטלקה לע
   .םתופח לע עיבצהל יושע היה ןנכות יכ תדמלמ ולא תוטלקה
 
 תלעפהב םימגפ ולפנ ,"ןיעידומה קית"ל רשאב ןעטנה ןמ דרפנב ףא )ט 

 םינותנל םינפמ םישקבמה .טפשמה-תיב ינפב םתוליעפ הגצוה ובש ןפואבו ,םיבבודמה
 ףא ,ותוליעפ לע האנה תובוט לביקש ,"יעוצקמ בבודמ" היה םניינעב בבודמה םהיפל
  .הריקחב עייסל ןוצר ךותמו תובדנתהב לעפש ימכ טפשמה-תיב ינפב גצוהש
 
 .ןיד-תוויע לע םה ףא םידיעמ ,תוריקחה דועיתב םיבר םירעפו םייוקיל )י 

 ,הנידמ דע שמשל דמחאל עצוה יכ ,םתנעטל ,הלוע םהמ םיכמסמל םינפמ םישקבמה
 ,היה ךכש םידיעמה םיבר םיכמסמ יכ םיפיסומ םה .ךכ םשל ץחל וילע לעפוה ףאו
 לכ ,קדקודמ ןפואב ודעות תוידוהה יטרפש דועבו .םטפשמב וגצוה אלו ,הכ דע ורתסוה
 ןפואב ודעותש וא ודעות אל ללכ ,םתופח לע עיבצהל ידכ ןהב היהש תוריקחה ראש
 םה ףא ויה טפשמה-תיב ינפב וגצוהש השרפב םימשאנה ןיב תוחישה ילילמת .יקלח
 .ומלענ תוטלקהה ךא ,הארנה לככ ,וטלקוה םתופח לע תודיעמה תובר תוחישו ,םייקלח
  
 תוריקח םיראתמה םיכמסמה טרפבו ,הריקחה רמוח לש קדקודמ חותינ )אי 

 םיסנמ ,טרפב .םהיתויודעב תוריתס לעו ,םירקוחה ירקש לע דמלמ ,השרפב תויזכרמ
 אלש הסרג םירקוחה ורסמ ,רקחנה לש תומילא תנעט לומ לא יכ תוארהל םישקבמה
 ןעטנ וב הריקחה עוריא לש ומויק םצע תא אלא ,תומילא רבדב תונעטה תא קר תללוש
 תונעטל תוושל םירקוחה וחילצה ,השקבה יפל ,ךכ .תומילאב שומיש השענש
 ,םידיעמה םינותנל םינפמ םישקבמה ,דועו תאז .תטלחומ הידב לש תומד םישקבמה
 הריקח תוטישב ,םירחא םירקמב ,וגהנ םתריקחב םיברועמה םירקוחה יכ ,םתשיגל
  .האדוה תליספל וליבוהש ולאכ ףא דחא הרקמבו – תולוספ
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 ךכ לע דיעמ ,םימשאנה לש תונושה תוידוהב קבדש תוריבסה רסוח )בי 
 לש החפשמ בורק לש וירבדל םישקבמה םינפמ ,רתיה ןיב .אווש תוידוהב רבודמש
 ,טפשמה-תיבל הגצוה אל םתנעטלש תודע ,התיבל הכרדב התוא האר רשא ,החונמה
 תעברא לכ ידי לע ראותש יפכ החונמה לש התכילה לולסמ םע דחא הנקב הלוע הניאשו
 ברעב הביסמב ופתתשהש םיבר םישנא לש הרטשמב םהיתועדוה ,ןכ ומכ .םימשאנה
 יכ תודמלמ ,תוידוהה יפ-לע הפטחנ וב םוקמל ךומסב ,החונמה לש התומלעיה
  .תינויגה ןניא השרפב םימשאנה ורסמש תואסרגה
 
 םתשיפת לע הביעמ ,הכ דע התשענ אלש ,םירוזחשה לש תקדקודמ הניחב )גי 

 ךכב לוספה טלוב טרפב .רזחשמה תא םינווכמ םירקוחה יכ םהב רכינו ,םייטנתואכ
 .עציבש רוזחשה ינפל םוי תאזו ,ואידיוב םלוצ אל רשא "םידקמ רוזחש" ךרענ ףטאעלש
 הדעה יכ הלגתה ,לאמכ לש ורוזחש לילמתב רכזוהש טפשמה לש ושוריפ ןיינעל
 ,הלא לכב .התוחאב םוגרתה ךרוצל הרזענו ,תיברע תרבוד הניא תטלקה תא הנחבש
 ךרע לכ םירדענ םירוזחשה יכ עובקל םעט םישקבמה םיאור ,תופסונ תובר תודוקנבו
 .יתייאר
 

 הבישמה תדמע

 םעטומ תטרופמה התבוגת תישארב .רזוח טפשמ לש ומויקל תדגנתמ הבישמה .14
 רבכ הלחה הירוגנסה ידי-לע תונעטה תניחב ןכש ,השקבה תשגהב בר יוהיש לפנ יכ
 םעט ועיצה אל םישקבמה ןכש ,השקבה תא תוחדל ידכ ךכב יד יכ ,ןעטנ .2005 תנשב
 חותינב השקבה לש הרקיעש ךכ לע הבישמה תדמוע דוע .הז יוהישל תעדה תא חינמ
 טלחוהו רבעב הנגהה ידיב ויהש וא ,תומדוקה תואכרעה ינפב ודמעש םינותנו םיאצממ
 ןניא םישקבמה יפבש תובר תונעט ,הבישמה תשיגל .שומיש םהב תושעל אלש
 רשאב .הכ דע ולעוה אל יכ הרקמ הז ןיאו ,רבעב ורסמ התוא הסרגה םע תובשייתמ
 םיגיצמש רמוחה יכ איה הבישמה תדמע ,תושדח תויאר רבדב םישקבמה תונעטל
 רמוחב ןיא םוקמ לכמו ,טפשמה לוהינ תעשב םהל שיגנ היה ולוככ ובור םישקבמה
  .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע םיקהל ידכ שדחה
 
 קלח רשא ,םיכמסמ לש ירקמ ףסואב רבודמ ,"ןיעידומה קית"ל עגונה לכב 

 רפסמ ,ךכ וא ךכ .םישקבמה לש םניינעל רושק וניאו ,תורחא תוריקחב קסוע םהמ
 טפשמל תמדוקה השקבל ופרוצ ףאו ,יזוחמה טפשמה-תיבל ושגוה קית ותואמ םיכמסמ
 רשאבו .םישקבמהמ ןווכמב רתסוהש רמוחב רבודמ יכ הנעטל סיסב ןיא ןכ לעו ,רזוח
 ודמעוה אל רשא םיכמסמב רבודמש תוארהל לטנה םרוה אל יכ ןעטנ ,רמוחה רתיל
 ןיעידומה קיתב רמוחה יכ איה הבישמה תפקשה ,רומאל רבעמ .רבעב הנגהה תושרל
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 סחייתהב טרפב ,תאז .וב שיש הממ רתוי וב םיאור םהו ,םישקבמל ליעוהל לוכי וניא
 :תואבה תודוקנל
 
 וניא החונמה תפוג תאיצמ םוקמש הרעשה הלעה הריקחה תווצ יכ הנעטה )א 
 םיימינפ םיכמסמ לע ועיפוהש ,תויבגאו תורצק תורעה לע תססבתמ ,חצרה תריז

 לש םתסרג יכ ועדי םמצע םירקוחהש הנקסמל סוסיב לכ ןיא ,ןכל .הריקחה תישארמ
  .תינויגה הניא םישקבמה
 
 לחה ,וז השרפבש הדבועה יכ ,ןעטנ םיירשפא םידושח תריקח ןיינעל )ב 

 לע םינוש םינוירטירק יפל םיבר םישנא וקדבנו ורקחנ ,11.6.82 םויב החונמה תומלעהמ
 24 'מע( םירקוחה ידי לע הרתסוה אל יאדובש העודי הדבוע איה ,ןושארה מ"חצה ידי
  .)הבוגתל
 
 ףא ןוגראהו ,הריקחב כ"בשה לש לעופב תוברועמ לע דמלמה ןותנ ןיא )ג 

  .השרפה תריקחב קלח ולטנ אל וישנא יכ םישקבמה תיינפל בישה
 
 ושגוה ,ןיעידומה קיתב םיאצמנה ,םיבבודמה דחא לש וניינעב םיכמסמ )ד 

 בבודמב רבודמ םוקמ לכמו ,רזוח טפשמל תמדוקה השקבה תרגסמב טפשמה-תיבל
 תונעטה ףוגל .תויארכ ושגוה אל ויתורמאו ,טפשמה ךלהמב םוי לש ופוסב דיעה אלש
 בבודמ" שמשל לחה בבודמה יכ ,הבישמה הפיסומ ,בבודמב לוספ שומיש רבדב
 לככ ,ותרזע תרומת ול הנתינש האנהה תבוט ;השרפה תריקח םותב קר "יעוצקמ
 םיפסונ םיחוויד ןיינעל ;םישקבמה לש םתמשא תלאשל תועמשמ תלעב הניא ,הנתינש
 וקדבנ הלאש ירה – םיזגהלו רקשל ותייטנ לע םידיעמ םישקבמה תשיגל רשא – רסמש
 יכ חינהל דוסי ןיא םג םלוא ,םסוסיבל תויאר ואצמנ אלו הרטשמה ידי-לע יניצר ןפואב
 םירקחנה תעברא לכ לומ לא לעפוה בבודמה יכ םישקבמה תנעט ;םיבזכב רבודמ
 ךכל הייאר םישקבמה םיאור וב ךמסמה ;םטפשמב התלעוה אלו ,ההומת השרפב
 ףקשמ וניא ,ותידוהל ותוא ןיכה ךכבו ,לאמכ לש ותסרג תא דמחומל רסמ בבודמהש
 אל וזכש הנעט ,םוקמ לכמ .םיילושו םיטעמ םיטרפ רסמ בבודמה יכ הדבועה תא אלא
 .וטפשמ ךלהמב דמחומ הלעה
 
 ,רצעמב היה םישקבמה לש םהיבאש ךכל היצקידניא האצמ אל הבישמה )ה 
 אל וז הנעט ,םוקמ לכמ .ץחל םהילע ליעפהל ידכ ורצעמב שומיש השענ יכ טרפבו
 הלוע ,בבודמה םע החיש ראתמה רכזממ ,דועו תאז .םישקבמה לש םטפשמב התלעוה
 וששח – רחא םעטמ תאז ךא ,ויבא לש ורצעממ ץוחל אוה יכ ול רפיס םנמא דמחומ יכ
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 לש ודצל ברועמ היה ןהב תופסונ תוילילפ תוישרפ תודוא םיטרפ ףושחי באה יכ
  .דמחומ
 
 תדמע ,ףרגילופ תוקידב לש ןהיתואצות תרתסה רבדב תונעטל סחיב )ו 

 הליבק הייאר ןניא ףרגילופה תוקידב םוקמ לכמו ,תוססובמ ןניא ולא יכ איה הבישמה
 .טפשמב
 

 הבישמה תדמע ,הריקחב םיברועמ רפסמ םע הנביל ר"ד להינש תוחישל רשאב .15
 ומויק קידצת רשא וזכ ןכש לכ אל ,והשלכ לקשמ תלעב הייאר םושמ ךכב ןיא יכ איה
 תוביסנו ןרשפש תוחיש תודוא תיללכ תמושרתב רבודמו ליאוה ,תאז .רזוח טפשמ לש
 ר"ד יפמ ריהצתב ובוג אל ןהב רמאנלו ןמויקל תויארה רשאכ ,םיריהנ םניא ןתכירע
 יונישל ליבוהל ידכ תוחישה לש ןנכותב שי דציכ רורב הז ןיא ,םוקמ לכמ .הנביל
 תעברא ןיב תוחיש וטלקוה היפל התלעוהש הנעטה ,טרפב .טפשמה תואצותב יתועמשמ
 תוריבע ןיגב ךשוממ רסאמ הציר רשא רטוש לש ויפמ הרסמנ ,עובש ךשמב םימשאנה
  .הז עדימ רוסמל ויעינמ ויה המ תעדל ןיאו ,םימס
 
 איה ךא ,ןכ תושעל השגוהש השקבל הבישמה התנפה – םיגצומה רועיב ןיינעל 

 ךותמ תאצל ןתינ" יכ איה התדמע ,םלוא .הרשוא וזש ךכל היצקידניא לכ ןיאש תרשאמ
 דמלל ידכ םיגצומה תדמשהב ןיא ןכלו ,)הבוגתל 65 'מע( "הלבקתה השקבהש החנה
 רחא דושח לש ותושרב ואצמנש םייסנכמ ןיינעל .םישקבמל םרגנש ןיד תוויע לע
 איה הבישמה תדמע – החונמה לש הזל םאותה גוסמ םד ימתכ ואצמנ םהילע ,השרפב
 ןכ לעו ,ודגנ םיאצממ ואצמנש ילבמ המייתסה ותריקחש ימב קסעש רמוחב רבודמ יכ
  .)םש( םהילעבל םייסנכמה תא ריזחהל הבוח התייה
 
 תעכ םילעמ םישקבמה יכ הבישמה השיגדה – םירוזחשה תודוא תונעטה ןיינעל 
 םג .התוחדל שי הז םעט לשב קרו ,רבעב םהיפב התייהש וזמ הנוש תיתדבוע הסרג
 םירקוחהש ךכל היצקידניא הלגמ הניא תוטלקב הייפצו ,שממ תונעט ןתואב ןיא ןפוגל
  .רוזחשה הוותמ תא םירקחנל ונמיסש ולא םה
 
 התלעוה וז הנעטש רחאמ ,שממ הבישמה תאצומ אל גוצייב לשכה תנעטב םג 
 יואר וניא הז אשונ יכ איה הבישמה תדמע .רזוח טפשמל תמדוקה השקבב התחדנו
 הז דציכ ריבסהל תושקתמה ,תויללכ תונעטב רבודמ םוקמ לכמו ,תשדוחמ הניחבל
  .םישקבמה לש םתנגהב ,םינוידה ןמ קלחמ ,םחוכ-יאב לש תורדעיהה המגפ
 

 השקבל תומלשהה



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

18 

 

 ךרעש רוזחשה תטלק התלגתנ ,השקבל הבישמה תבוגת הלבקתהש רחאל .16
 .הבישמה תדמע לע ביגהלו םתשקב תא םילשהל םישקבמל יתרשפא ,ךכיפל .לאמכ
 יפ לע ,תוארל ןתינ םהמ ,רוזחשה תטלקב םינותנ םישקבמה וטריפ ןועיטה תמלשהב
 הבישמה .רקחנה אלו םינושה םיכלהמה תא םיליבומש ולא םה םירקוחה יכ ,םתסריג
 תוחכונב ןויד םייקל השקיב תירוביצה הירוגנסה יכ ,ןייצא דוע .שממ ךכב האצמ אל
 םינועיטה חכונו ,ןיינעה תא יתלקשש רחאל םלוא ,הפ-לע ןועיט ךרוצל םידדצה
 .וז השקבל רתעיהל םוקמ יתיאר אל ,בתכב םידדצה ושיגהש םיבחרנה
 
 ןויד

 

 השקבה תשגהב יוהישה

 תא שיגהל הבוחה תלטומ רזוח טפשמ לש ומויקל הליע לש המויקל ןעוטה לע .17
-ז"ישתה ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה-תיב תונקתל )א(4 הנקת .םדקהב ותשקב

 ןמ םוי םיעשת ךות שגות השקב" :יכ תעבוק ,)רזוחה טפשמה תונקת :ןלהל( 1957

 םייק בר םעט ,ןכאו ."]קוחב[ תורומאה תוליעה תחא םויק לע שקבמל עדונ וב םויה

  :יטפשמ ךילה לש ויתואצות לע גישהל תורשפאה לש ןמזב םוחיתל השירדה דוסיב

 

 ,ןוידה תויפוס רבדב ללכל גירח ךילה וניה רזוח טפשמ"
 לש רוריבה תא תוהשהל אלש רורב סרטניא םייק ןכלו
 תאז תושעל שיו ,ומייקתנש םיכילהה דגנכ תונעטה
 לע תוגשה ןנשי וב בצמ עונמל תנמ לע ,ירשפאה םדקהב
 תוליעהמ קלח ,דועו תאז .טולח ןיד קספ לש ותונוכנ
 ,םירבדה עבטמ ,הנשבגתתש לוכי ,רזוח טפשמ םויקל
 קספ תכיפהו םייטפשמה םיכילהה םויס רחאל בר ןמז
 ,ומצע ינפב ,תושקהל לוכי הז בר ןמז ףולח .טולחל ןידה
 תובישח שי הלא תוביסנב .תושדחה תונעטה רוריב לע
 .היוארה תוריהמב הנשגות רזוח טפשמל תושקב יכ
 הנעט רמוש ןיד לעב ובש בצמ םג ענמת וז ןמז תרגסמ
 ,רתוי רחואמ בלשב התאלעה םשל רתסב ותעשרה דגנ
 תנידמ 'נ ןרק 3623/09 ח"מ( "ודגנכ םיכילהה םויס םע
  .))4.11.09 ,]ובנב םסרופ[( לארשי

  

 טפשמה אלממש בושחה דיקפתה תא רוכזל שי וז תינורקע הדמע דצל ,םלוא 

 טפשמה-תיב אישנ היה" :)ב(4 הנקתב םימיה 90 ללכל גירח עבקנ ןכ לעו ,רזוחה

 לש ותונלשרב וא ותמשאב אלש םרגנ השקבה תשגהב רוחיא יכ ,רובס ןוילעה

 תנקתב רומאה דעומה םות רחאל השגוה םא ףא השקבל קקזיהל אוה יאשר ,שקבמה

  .")א( הנשמ
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 תא איבהלו בושל םיעשרומל רשפאמה ךילהל תולבגמ עובקלמ סונמ ןיאש םגה 

 השקב תייחד ינפל" :לכה תוזח וניא הרודצורפה דס ,תואכרע ינפב הניחבל םניינע

 שקבמה לש תיתקוחה תוכזל תעדה תא תתל שי ,דבלב םיינויד םימעטמ רזוח טפשמל
 לולשל םוקמ ןיא ירהש ,ןיד-תוויע תעינמלו ,ןגוה ילילפ ךילהל ותוכזלו ,ותוריחל
 תרכזנה ןרק תשרפ( "תרחא וא וז הביסמ הבכעתה ותשקבש ןוויכמ קר םדא לש ותוריח

 יכ איה ותאצותש לטנל )א(4 הנקת לש התארוה תכיפהמ ענמיהל שי ,וז הביסמ .)ליעל

 לש הפיקמ הקידב ךרעיתש ילבמ תויקלח תושקב הנשגות ,םינמזה חולב דומעל ץמאמב

 ,תופיקמ תולועפ הכירצה התנכה יכ המצע השקבב רכינ רשאכ .ןסיסבבש םינותנה

 ךומתל ועייסי רשא תויאר לש ןתאיצמ וא ,יטנוולרה רמוחה לכ ןוגראו טוקיל תוברל

 רוריבב הלוע רשאכ ,ךכל יא .השיגהו םידקה אלש שקבמה לע ןילהל ןיא ,הב ןעטנב

 ישממ ךרוצ אלא ,השקבה תשגהב בוכיעה סיסבב ודמע תונלשר וא םייטקט םימעט אלש

 ,רזוח טפשמל הליע המייקתה םא ןוחבל רשפאתש תיתשת לש הדמעהו תונעטה סוסיבב

  .השקבה תייחדל ליבוי אל ומצעלשכ םימיה 90 ףולח

 

 השקבה תשגהב יוהישה לשב יכ ,הבישמה תונעט תא לבקל יתיאר אל הז םעטמ 

 השקבב רמוחה ףקיה חכונ .הב תונעטנה תוליעל שרדיהל ילבמ ףא התוחדל שי

 ןודל ךרוצ יתיאר אל ,ןכל .יוהישל ומרגש םה םיקדצומ םימעט יכ ריהנ ,תיחכונה

 תושקב לע )א(4 הנקת לש התלוחת ףקיה איהו – םידדצה וררועש תיללכה הלאשב
 עפושמ וניאש הדובע ריתע ףוג – תירוביצה הירוגנסה ידיב תשגומה רזוח טפשמל
 ,השקונ םינמז דסב דומעל תירוביצה הירוגנסה ידיב שי םא בר קפס ,תמא .םיבאשמב
 תושקבב םימשאנ גוצייל תוינפ ןוחבל הילע ,קוחב ועבקנש ,הידיקפת ףקותמו ליאוה
 ,םלוא .)1995-ו"נשתה ,תירוביצה הירוגנסה קוחל )9()א(18 ףיעס ואר( רזוח טפשמל
 השקבב ןדש טפושל תרשפאמה – )ב(4 הנקת תארוהב וז היישוק ןורתפל יד וזה תעל
 .ופוגל יוהיש לכ ןוחבל
 

 רזוח טפשמל תרזוח השקב

 הרדסוה וזו ,ולשמ תויפוסל אוה ףא קוקז ןוידה תויפוס רבדב ללכל גירחה  .18
 טפשמ לע תורוהל ןוילעה טפשמה-תיב אישנ בריס" :רזוחה טפשמה תונקתל 8 הנקתב

 ובריסש השקבל דוסי השמישש הליע לשב תרחא וא תפסונ השקב שגות אל ,רזוח

 .))11.5.04 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ יאבג 3875/04 ח"מ ואר הז ןיינעל( "הל
 ימ לש םהיתונעטב  – םעפ רחא םעפ – םינויד לוהינ רשפאל דעונ אל רזוחה טפשמה
 שקבמה ינפב תבצינה הנושארה הכוׂשמה יכ ,ןכ םא ירב .םתעשרה םע ומילשה אלש
 .ותשקבבש שודיחה לע העבצה אלא ,הליע סוסיב קר הניא רזוח טפשמ םייקל תינשב



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

20 

 

-תיב בושי ,גצותש תפסונ הליע וא םישדח םינותנ בקע ,םיתעל יכ ענמנה ןמ אל ,םלוא
 ןתוא ןוחבל ןתינש וא ןתחכוהל ךרד האצמנ רשא ,ונעטנש תוליעל שרדיהל טפשמה
 ,354 )3(ונ י"דפ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מב המגודל היה ךכ .שדח רואב

380 )2002(.  
 
 ,ולפנש םימגפה תא םישקבמה וטרפ רזוח טפשמל תמדוקה םתשקבב 

 םה יכ אצמ אל רשא ,קרב אישנה ידי לע ונחבנ הלאו ,םניינעב ךילהב ,םתפקשהל
 םא שמשל הלוכי הניא תיחכונה השקבה .העשרהה לש תשדוחמ הניחבל הליע םימיקמ
 אישנה לש ותטלחה לע רערעל ןויסינ וא ,ונעטנ רבכש תונעטל "םירופיש הצקמ" ןכ

 םלוא ,רבעב ונעטנש ולאמ תונושו תושדח ןה וז השקבב תובר תונעט ,םנמא .קרב
 שרדיהל םוקמ יתיאר אל ולאל .ונודנש תונעט לע הרזח אלא םניא הב םיבר םיקרפ
 .תינשב
 
 טפשמה-תיב ינפב גצוהש הריקחה רמוח תא שדחמ חתנל ןויסינה ,המגודל ךכ 

 הז הריקח רמוחל תושרדיה .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע םיקהל לוכי וניא ,יזוחמה
 .רוערעה בלשל הרומש היתוטלחה לע תרוקיבהו ,תינוידה האכרעה ינפב המוקמ
 ןודל רכינ ישוק שי ,טפשמה םותמ תובר םינש ףולחב ,םיאצמנ ונא הב ןמזה תדוקנב
 ךות תויארה רמוח לש הניחב תושרודה ולאכ וא ןתוהמב ירוערע יפוא תולעב תונעטב
 תוידוה יכ הנעטל רשאב םג םינוכנ םירבדה .תויושחרתהל םישדח םירבסה ןתמ
 לש םתופח לע םמצעלשכ םידמלמ ,םירקוחה וכרעש יקלחה דועיתה םג ומכ םישקבמה
 תא רבכ ונעט םישקבמהש ירה ,התמדוקמ רתוי תטרופמ וז השקב יכ ףא .םישקבמה
 םג ,תאז-םע .וצומ ןה ךכבו ,קרב אישנה ינפבו רוערעב ,טפשמב הז ןיינעל םהיתונעט
 "לעה טבמ" תרגסמב השרפה תניחבל תושרדנ ןהש לככ ,ןמוקמ תא ואצמי ולא תונעט
  .םתעשרהב ןיד-תוויע םישקבמל םרגנ אלש אדוול ידכ שרדנה
 

 רזוחה טפשמה

 תוקולחמו םיכוסכס איבהל תפאוש ,התילכתו העבט םצעמ ,טפשמה תכרעמ .19
 קלח ,רתיה ןיב ,המישגמ רשא ,וז הפיאש .וירחא םירהרהמ ןיאש ןורתפ ידכל
 םע המלשהה םצע .ןוידה תויפוס רבדב ללכב תנגועמ ,ילילפה ךילהה לש ויתוילכתמ
 םדא ייח וב םוקמב דוחייב תאז ,תערכמ תובישח הל ףא ,ילילפ ךילה לש ויתואצות
 תא םינייצמ הטולחה ותעשרה וא םשאנ לש ויוכיז יכ איה אצומה תדוקנ ,ןכל .םיברועמ
  .ךילהה לש םויסה וק
 
 הפח הניא ,םדו רשב םישנא ידי לע ענּומה דסומ לככ ,טפשמה תכרעמ ,םלוא 

 "תועטל יושע טפושה םג שונא לככו שונא השעמ אוה הטיפשה השעמ" – תואיגשמ
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 הז לומ הז .))1997( 335 ,433 )1(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ(
 עייסיש ךילה רשפאל ןוצרה ,דגנמו ,תיטפשמ תקולחמב תיפוס הערכהב ךרוצה םידמוע
 תדמועש הרכהה יהוז .אטח אלש םדא עשרוה יכ ששח ררועתמ רשאכ ,תמאה תפישחב
 ח"מ ;559 'מע ,ליעל רכזנה ילזוכ 7929/96 ח"מ( רזוחה טפשמה לש וסיסבב

-םע .))23.11.03 ,]ובנב םסרופ[( 6 הקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יול 9954/03
 אוה רזוח טפשמ לש ומויק .עישרמה ןידה-קספב היהת םלועל אצומה תדוקנ ,תאז
 תיישע רבדב סרטניאה יכ חכוה םהב םירקמב קר ותכירע לע תורוהל שיו ,ללכל גירחה
 ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ( ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה לע רבוג קדצה
  .))2002( 248 ,241 )4(אנ ד"פ
 
 ,תוליע עברא לש קוחב ןתעיבקב יוטיב ידיל אב הלא םיסרטניא ןיב ןוזיאה 

 חסונ[ טפשמה-יתב קוחל )א(31 ףיעס( רזוח טפשמ לש ומויק לע םירומ ןמייקתהב קרש
 ףח עשרוה יכ החכוהב חרכהב וניא ולא תוליע לש ןניינע .)1984-ד"משתה ,]בלושמ
 ינפב תינשב וניינע איבהל עשרומל ריתהל בייחתמ ןניגב תוביס תומייק יכ אלא ,עשפמ
 ןהילע ,הלא תוליעמ םייתש לש ןהיתוארוהל םישקבמה םינפמ וז השקבב .טפשמה-תיב
  .תעכ דומעא
 

 תופסונ תויאר רבדב הליעה

 הססבתה הילע תיזכרמה הליעה תא טרפמ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס .20
 ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה" :וז השקב
 וז הליע לש הניינע ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב טפשמה-תיב
 רשא ,רתוי האלמ תיתשת סיסב לע העשרהה לש הקימעמ הניחב ,דבעידב םג ,רשפאל
 ,רזוח טפשמל השקבב תויאר תוגצומ רשאכ .רבעב תואכרעה לש ןהיניע דגנל הדמע אל
 םא ןוחבל וז תרגסמבו ,תויארה לולכמב תופסונה תויארה וא תודבועה תא בלשל שי"
 ,ליעל תרכזנה הירזע תשרפ( "שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ידכ ןהב שי
 תויאר וליא הלאשה רוריבל םיכירצה םינחבמה תא קרב אישנה םכיס ךכו .)354 'מע
 :וז הליע לש הירדגב ןוחבל ןתינ

 
 תישממ תיתשת םיקהל תוכירצ ולא תודבועו תויאר"
 אהתש ,שרדנ .ןוידה תויפוס ןורקעמ הגירח הקידצמה
 תויאר הלא הנייהתש ,אוה ביוחמ .תירואכל תונימא ןהל
 .)357 'מע ,םש( "ומצע טפשמב שמשל תולוכיה תוליבק

 
 קר אל שרדנ אוה רשאב ,טושפ וניא וז הליעל ןעוטה ינפב בצינה לטנה 

 .טפשמה תואצות לע תירשפאה ןתעפשה תא ססבל םג םא יכ ,ולאכש תויאר לע עיבצהל
 לטנ ,רבעב .תויארה לש הכזמה לאיצנטופה תניחב אופא איה וז הליעב ןוידל תרגסמה
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 היה הליעה תומייקתהל ןעוטה לעו ליאוה ,םויכ אוהשמ רתוי ףא לקשמ דבכ היה הז
  :קוחב תרכזנ הניא בוש וז השירד ,םויכ ."תושדח תויאר וא תושדח תודבוע" גיצהל

 
 סיסב תושמשמה תויארה וא תודבועה יכ ךרוצ דוע ןיא"
 ,תושדח תויאר וא תודבוע הנייהת רזוח טפשמל השקבל
 ידיב תויהל ויה תולוכי אל טפשמה רוריב תעשב רשא
 ןחבמ דוע ונניא ןחבמה .ול תועודי תויהל וא שקבמה
 אוה התע ןחבמה .)הנשי וא השדח היארה םא( 'ןמז' לש
  .)355 'מע ,הירזע תשרפ( "ןכות לש ןחבמ

 
 לוהינ תעב ןגיצהל ןתינ היהש תויאר לע תססבתמה השקב יכ עבקנ ,תאז םע דחי 

 טור 4609/06 ח"מ( ןתגצהבש יוהישל תעדה תא חינמ םעט םג גיצהל הכירצ ,טפשמה

 טפשמהש ששחה חכונ דוחייב ,תאז .))29.4.2007 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ
 אל טפשמב שמישש רחא הנגה וקש רחאל ,הליבקמ הנגה לוהינל קיפא שמשי רזוחה
  .חלצ
 

 ןידה תוויע תליע

 יכ תעבוק ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב רשא "לסה תליע" לש הנושל .21
 העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ" רשאכ רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל ןתינ
 לש היתוצלמה תובקעב ,1996 תנשב קוחל הפסונ וז הארוה ."ןיד תוויע ןודינל םרגנ
 תושארב רזוח טפשמל תוליעה ןיינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןיינעל הדעווה
 טפשמה-תיב לש וידי ויהי אלש ידכ" תשרדנ הליעה יכ הרבס רשא ,גרבדלוג 'א טפושה
 לש ששח ובילב ררועתנ םהב ,ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב ,השקבל רתעיהל תולובכ
 ןיד( "רזוח טפשמל תורחאה תוליעה רדגב םיללכנ םניא םהו ,ןיד-תוויע םרגנ יכ שממ
  .))1994-ה"נשתה( 56 'מעב ,הדעווה ןובשחו
 
 רזוח טפשמ לע תורוהל הטלחהב הז טפשמ-תיב שרדנ הליעה לש השוריפל 

 איה קוחל התפסוה דוסיב תדמועה תילכתה יכ קרב אישנה עבק םש ,ץכ חצר תשרפב
 םג םוקת וז הליע ,ךכמ האצותכ .השקבב ןדה טפושה ידיב בחר תעד לוקיש ןתמ
 תא תונשל ידכ םהב שי יכ חכוה אל םא ףא ,םירומח םינויד םימגפ ולגתנ וב הרקמב
 .)564 'מע ,ליעל ילזוכ 7929/96 ח"מ( טפשמה תואצות
 

 השקבב הערכהה

 ,תושדחה תויארה יכ יתעד החנ ,םישקבמה וגיצה ותוא רמוחב יתנייעש רחאל .22
 לש םתופח לע ,ןמצעלשכ ,תודמלמ ןניא ,השקבב וטרופש תוברה תונעטה םג ומכ
 תוידוהה תא לוספל םוקמ היה יכ ענכשל םישקבמה וחילצה אל ,טרפב .םישקבמה
 רשפא םא םג .יתייאר לקשמ תורדענ וא תוליבק יתלב ןה יכ עובקלו תולילפמה
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 םידושחה לכ יכ הדבועה הרתונ ,םויכ תשרדנה תולהנתההמ הגרח םירקוחה תולהנתהש
 יכ דמלל תויושע םישקבמה לש תושדחה םהיתונעט .תולילפמ תואסרג תחא אל ורסמ
 ךא ,תודוותהל החונמה חצרב םידושחה תא ליבוהל ידכ םיכרד רפסמב ולעפ םירקוחה
 םימיוסמ םיקויד יא םג .ןרקיעמ תולוספ וא תומילא הריקח יכרד הלא ויה יכ הלוע אל
 םישקבמה וסינש יפכ ,םידיעמ םניא ,םיניינעה תולשלתשה טוריפבו הריקחה דועיתב
 תא וליבוה הב ךרדה תא ריתסהל ידכ םירקוחה ומקר התוא הינונק לע ,תוארהל
  .ועציב אל ןתוא תוריבעב תודוהל םישקבמה
 

 ,תושדח ןקלח ,תויאר םישקבמה וגיצה ,דחמ :הטושפ הניא וז השקבב הערכהה .23
 דציכ תודמלמ ןניא ולא תויאר ,ךדיאמ .הרטשמב םתריקח לע עדימ תופיסומ רשא
 םא ףא .ועציב אל ותוא רומח עשפב ודוה ,םתסרג יפ לע ,וב בצמל םישקבמה ועיגה
 רבדב הסרגה תא תיזכרמ הנעטכ תררועמ הניא בושש – השקבב תונעטה לכ תא לבקנ
 ודוה םירקחנה תעברא לכש ךכל תעדה תא חינמ רבסה אצמנב ןיא – םירקוחה תומילא
  .ינשה תא דחאה ולילפהו ותוא ורזחש ,חצרב
 
 אל השרפב םירקוחה תולהנתה יכ ונעט םישקבמהש שי ,תיחכונה השקבב  

 םתופח לע דיעמ הריקחה רמוח יכ תוארהל וסינ םה םירחא תומוקמב ;התואנ התייה
 רתסוהש רמוח – םינוש םיישק לשב יכ תוארהל ושקיב םג ךכ ;םתמשא לע רשאמ רתוי

 תונעט .םמצע לע ןגהל ושקתה – דועו הריקחה לש יקלח דועית ,םתנגהב םילשכ ,םהמ
 םניא םישקבמהש ךות ,םיקרפ םיקרפ השקבה לש היתורוק תא ןוחבל ושקיב ןלוכ ולא
 ,וגיצהש םינותנב ןיאו ליאוה חלצ אל הז ןויסינ ,םרב .וכפה אלש גצומו ןבא םיצימחמ
 ידכ ןיא ךכב ,תאז םע .םחתפל ץברש דבכה לטנה תא םירהל ידכ ,ומצעל דחא לכ
 תא איבהל םישקבמה לש םהייוכיס לע ללוגה תא םותסלו תיחכונה השקבה תא תוחדל
 טפושה ףיקשמ וב "לעה טבמ"ב אוה ךרדה לש הפוס .טפשמ-תיב ינפב תינשב םניינע
 ,יד אל תוינטרפה תונעטב וב םוקמ םג .וינפב וגצוהש םינותנה לולכמ לע השקבב ןדה
  .)566 'מע ,ליעל ילזוכ 7929/96 ח"מ( שקבמל דעס םיקהל וז הליע לכות
 

 רמוחהמ הלועש תללוכה הנומתהמ םלעתהל לכוא אל ,ןידב בשויה טפושכ  .24
 ,ונא ונעגה ולא םינש ךלהמב .םויה דעו םישקבמה לש םתעשרה זאמ רבטצהש ברה
 תויוכז לש ןתועמשמל רשאב תובר תונבהל ,הלוכ טפשמה תכרעמבו הז טפשמ-תיבב
 – םדא לש ותמשא תלאשב קימעמ רוריבו ףיקמ דועית ,םיתואנ הריקח יכילה ,םימשאנ
 ויפלכ הלעפוהש ילבמ תאז השע םא םגו ,עשפב תודוהל רחב םיוסמ עגרב םא ףא
 וב םוקמ םג רזוח טפשמ לש ומויק תא קידצהל תויושע ולא תונבות .תיזיפ תומילא
 ןפואב םוגפכ ,השעמ רחאלש המכחבו רוחאל טבמב ,ררבתמ ןיקתל רבעב הזחנש ךילה
 תיטפשמ הערכה הניא ]רזוח טפשמל השקבב הטלחה[ ךילהה תאצות" ןכש ,תאז .גירח
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 הרימשלו ךילהה לוהינל היוארה ךרדל רשאב הערכה םג המע שי .ריוואה ללחב היולתה

 הרקמב ,םרב .)564 'מעב ,םש( "טפשמה-תיב לש וינפב םיניידתמה לש םהיתויוכז לע
 םוקמ שי יכ יתאצמ אל ,וז השקב תשגה תובקעב ולגתנש םימיוסמ םימגפ ףרחו ,יחכונה
 .ןתמצועמ והקה אל םינשהש תוידוהב העוטנה ,םישקבמה תעשרה רחא רהרהלו בושל
 
 .ןפוגל השקבב תונעטה תניחבל ,ןכ םא ,רובעא 
 

 ןיעידומה קיתב ואצמנש םיכמסמה

 רסלק ותוא לש ותכירע תוביסנל תבחרנ תוסחייתה ושידקה םידדצה ינש .25
 רמוחל הינסכא וניא קיתה יכ תוארהל הרדגמ תאצוי הבישמה ."ןיעידומה קית" הנוכמה
 םישקבמה וליאו ,םיכמסמ לש ירקמ ףסוא אלא ,טפשמב הנגההמ ןווכמב רתסוהש
 .הריקח רמוח לש תנווכמ הרתסה לע דמלמ קיתה ןכותש ךכל םינמיס אוצמל םיצמאתמ
 גצוה אל ובורש( ןיעידומה קיתבש רמוחה לש ורוקמ תא ריבסמה ןותנ לכ ןיאו ליאוה
 םא הלאשל תיזכרמ תובישח יתיאר אל ,תורעשה תולעהל אוה רתונש לכו ,)םויה דע
 רמוחב יד םא ררבל ידכ יכ אוה רקיע .ואל םא הנגהה ידיב רבעב היהש רמוחב רבודמ
 ךכ ךותב יכ ירב .ופוגל ותוא ןוחבל שי ,רזוח טפשמ לש ותכירעל הליע ססבל קיתבש
 תואסרגה םע דחא הנקב תולוע שדחה רמוחה חכונל תונעטה םא םג ןוחבל שי

 .רבעב םישקבמה וגיצהש תויתדבועה
 

 בבודמה לש ותוליעפ לע שדח עדימ

 ריצע ,ילע ,דחאה – םיבבודמ ינש הרטשמה הליעפה ינשה מ"חצה תרגסמב .26
-רטושה דעיתש םיטרפ דועב .ריצעל הזחתהש רטוש ,ינשהו ,הריקחב עייסל בדנתהש
 ,יזוחמה טפשמה-תיבל שגוהש תויארה רמוחמ קלח ויה הריקחה ךלהמב בבודמה
 תדמע .ושגוה אל – םישקבמה תריקח תודוא םיטרפ ןהבו – ילע לש ויפמ תועדוהה
 םיכמסמ .ילע לש ותוליעפמ חפט םיפשוח ןיעידומה קיתבש םיכמסמ יכ איה םישקבמה
 העיבתה התצרש הנומתה םע דחא הנקב ולע אל רשא םינותנ יכ תוארהל םירשפאמ הלא
 לש םעונכשב יזכרמ דיקפת לעב היה ילע יכ ,טרפב .הנגהה ןמ ורתסוה ,גיצהל
 ריבעהל ויצמאמבו םהילע ליעפהש ץחל ידי-לע ,רתיה ןיב ,תאז ,תודוהל םישקבמה
  .םירוזחשלו תוידוהל םתנכה ךרוצל םידושחה ןיב עדימ
 
 םוימ בבודמה םע םירקוחה לש החיש דועית םישקבמה םיחתנמ דחוימב 

 ,ויחא לש הלילפמה ותעדוה לע םיטרפ דמחומל רסמ יכ ןורחאה רמא ויפלו ,11.5.84
  :הדוותה דמחומש םדוק

 
 םע בשי יכ דמחומ דושחל רפיס ]בבודמה לש[ וירבדל"
 תא םירקוחל רפיס יכ ול רפיס הזו יחיבס לאמכ ויחא
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 תיתש ללוכ ןומרכ הנפד לש חצרה םויב םיעוריאה ךלהמ
 הריב תייתש למרכה זכרמל העיסנ ,היפסועב הריב
 .רעיב 'םיעלסה ןיב' התחיצרו הרוחבה תפיטח למרכב
 לע לכה רפיס לאמכש הנווכה וילע לכה רפיס יכ כ"כ
 דמחומל רמא רשאכש םג רפיסו דמחומו ףטאע דמחא
 דמחמ ליחתה חצרב ולש וקלח לע רפיס לאמכ ויחאש
 רוזחשה לש םיטרס ול וארה יכ הנעו ופוג לכב דוערל
 תא עימשמו וילע רבדמ לאמכ ויחאש עמש אל םלוא
 רמא כ"כ .ול וארהש טרסל ןימאמ וניא ןכל ולש םשה
 רבכ ךלוה אוהש שיגרמ אוה יכ בישהל המ ול ןיאש
  .)השקבל ב"י חפסנ( "רהוסה תיבב רובקו

 
 בבודמה יכ הלוע ונממ ,15.5.84 םוימ רכזמל םישקבמה םינפמ ,המוד ןפואב 

 :דמחומ לש ותריקחמ םיטרפ תודוא לאמכל רפיס ,ירק – ךופהה ןוויכב םג עדימ ריבעה
 

 ילע םיהרבא רוצעל יתרשפא 21:45 העשב הלילה"
 רמא ל"נה יחיבס לאמכ רוצעה םע בנשאה ךרד חחושל
 לש[ םידגבה תאש ול רפיס דמחומ ויחא יכ לאמכל
 ןמיס השעו שיחכה ל"נה .דמחומל רסמ לאמכ ]החונמה
 ותיא ויחא תא שיגפי אלו קותשי םיהרבאש ויפ לע ודיב
 "תוקד יתשכ הכרא החישה .םינפב תאז ול רמאיש ידכ
 .)השקבל ט"י חפסנ(

  
 תעשרה לע םיכילשמ םניא אליממ הלא םינותנ יכ איה הבישמה לש התדמע .27

 םתבוחל הייארכ ושגוה אל ללכ הז בבודמ לש ויפמ םיחווידו ליאוה – םישקבמה
 ירבדב שומיש השענ אלש הדבועה ןכש וז הדמע לבקל ןתינ אל ,םלוא .טפשמב
 תטלחהל ליבוהש ךילהב בושח דיקפת אלימ אוהש תורשפאה תא תללוש הניא ,בבודמה
 ידי-לע רבעב הנעטנ אל וז תיתדבוע הסרג ,אקע-אד .חצרב תודוהל םישקבמה
 .םהיפלכ הלעפוה םתנעטלש תומילאב רקיעב םתודוותהל הביסה תא ולתש ,םישקבמה
 םישקבמה םלוא ,בבודמה לש ותוליעפ לע רוא םיכפוש ןכא םירומאה םיכמסמה
 ריבעהש עדימה ףקיה והמ תעדל ןיא .םהמ דומלל ןתינ רשאמ רתוי םהל םיסחיימ
 עדימ םא םג יכ הלוע דוע .תודוותהל םישקבמה תא ותעפשה הליבוה דציכ וא ,בבודמה
 .םהל ליעוהל ידכ ךכב היה אל ,םישקבמה לש םניינעב ןדש טפשמה-תיב ינפב היה הז

 יכ דמחומ ינפב ףושחל תונויסינ הללכ רשא ,בבודמה תועצמאב תוליעפה יפוא ,ירהש
 םירקוחה יכ תונעטה תא שילחהל היה יושע ,השרפב םקלח תא הליג רבכ ויחא
  .תומילא תוטישב ושמתשה
 

-תיב ינפב הגצוהש הנומתה תא ךירפהל םדיב שי יכ ונעטו ופיסוה םישקבמה .28
 םתדמע .הרומתב רבד ול חטבוהש אללו ותמזוימ לעפ בבודמה היפל ,יזוחמה טפשמה
 ,בבודמל וחטבוהש תובטה לע רוא םיכפוש ןיעידומה קיתב ורתסוהש םיכמסמ יכ איה
 'ח חפסנכ השקבל ףרוצש ךמסמב ,לשמל ךכ .תודוהל םהילע ץוחלל רכינ ץירמת וויהו
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 ול רוזעי יכ ]םירקוחה דחא[ לש ותחטבה ןיינע תא ריכזה" :בבודמה יכ בתכנ
 םיטרפמ דוע ."םייקתי ול רמא ]רקוחה[ש המ לכ יכ יתרמא ינאו ולש טפשמב ]בבודמל[
 החונמה חצר תריקח רחאל יכ ,השרפב םירקוחה יפמ עדונ הנביל ר"דל יכ ,םישקבמה
 ףא דחא רקוח .יעוצקמ בבודמל ךפהו הרטשמה תוליעפב בלתשהל בבודמה ךישמה
 .)השקבל 'י-ו 'ט חפסנ( לק שנועל הכז אוה וב ,וטפשמב בבודמה תבוטל דיעה יכ רסמ
 לש םטפשמ חתפנש םדוק דוע הנתינש ,בבודמה לש וטפשממ ןידה-תערכה הפרוצ ןכ
 תווצב םירקוחה דחא יכו ,ןועיט רדסהב םייתסה קיתה יכ הלוע הנממ ,םישקבמה
   .)השקבל א"י חפסנ( ותבוטל דיעה החונמה תומ לש הריקחה
 
 דחא – יזוחמה טפשמה-תיב ינפב היה הז ןיינעב עדימ ,הבישמה הנייצש יפכ 

 חצר תשרפ תריקח רחאל בבודמה לש ותוליעפ אשונל ותודעב סחייתה םירקוחה
 ,קספש הז היה םישקבמה לש םטפשמב טפושו ;)הבישמה תבוגתל א"כ חפסנ( החונמה
 אל ללכ בבודמה לש ויתועדוה ,ליעל רומאכ ,םלוא .בבודמה לש וניינעב ,ןכל םדוק
 ,וינפ-לע .ןוידל התכז אל םלועמ ותונמיהמ תלאש ןכלו ,יזוחמה טפשמה-תיבל ושגוה
 ,ןכש – תובישח תרסח איה בבודמה לעפ ורואלש ץירמתה תלאש יכ ןועטלו בושל ןתינ
 שי יכ ךכ לע םידמוע םישקבמה ,םלוא .םישקבמה תבוחל הייאר ושמיש אל וירבד
 אלל לעפ ךכ ךותבו ,םתריקחב בושח קלח אלימ רשא םרוגב רבודמש בל לא םישל
 רמוחב יכ הנעטה תא םג ססבל םישקבמה םיסנמ ,ךכשמ .וירקוח תא תוצרל תואל
 ,םידושחה תא לילפהל תוסנל ורדגמ אצי בבודמה יכ םיארמה םיכמסמ ואצמנ ןיעידומה
  .םיינוימד םירופיס רסמ ויצמאמ תרגסמבו
 
 םיירקש םירופיס םיראתמה ,ןיעידומה קית ךותמ םיפסונ םיכמסמ וגצוה ,ךכ 
 יפמ םתוא עמש יכ הנעטב ,םירקוחה ינפב בבודמה גיצהש )םישקבמה תשיגל(
 :בבודמה םע להינש החיש םירקוחה דחא דעית 13.5.84 םויב .םידושחה
 

 ]רוקמב ךכ[ ףאטעו ילזוק דמחא יכ יל רפיס ]בבודמה["
 םיימוי 9 ןבכ דלי ףוטחל וצר ]רוקמב ךכ[ יחבס דמחמו
 .הפיחב הינד תנוכשב היה הרקמה .הנפד חצר ינפל
 וקשנל לחהו ויכרב לע דליה תא בישוה ילזוק דמחא
 רחאמ הז הרקממ עדוי םיהרבא ...טלמנו להבנ דליה
 ול רפיס ןורחאהו יחיבס דמחומ םע דחי דחא אתב היהו
  .)השקבל ג"י חפסנ( "הרקמה לע

 
 הענמ תינכט הלקת יכ ןעטנ וב ,פ"זמ יאנכט בתכש ךמסמ ןיעידומה קיתב אצמנ דוע
 םע בבודמה לש ותחיש תא דעתל היה רומאש הטלקהה רישכמ לש הניקת הלעפה
 ררועמ הז ךמסמ יכ םינייצמ םישקבמה .)השקבל 'כ חפסנ( )13.5.84( םוי ותואב דמחומ
 וב םויה רחאל תועובש השולשכ ,4.6.84-ב קר בתכנ אוה ןכש ,הלאש ינמיס ומצעלשכ
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 המ םע דחא הנקב הלע אל יתימאה החישה ןכותש זומרל ידכ ,תאז .הלקתה הערא
  .וירקוחל בבודמה רסמש
 
 ול עדונ ויפלו ,וירקוחל בבודמה רסמ ותוא רחא עדימ ראתמ ףסונ ךמסמ 

 .)השקבל ז"י חפסנ( םיה תפש לע םידלי סונאל םיגהונ יפר םשב םדאו דמחא יכ ףטאעמ
 :ףטאע םע בבודמה לש החיש תראותמ רחא ךמסמב
 

 םימי השלש ינפל .שדוחמ רתוי רבכ הנחתב ריצע ינא"
 .יחיבס ]רוקמב ךכ[ ףאטע ...םע דחי דודיבה אתב התייה
 אציו הריקחל אציש רפיס אוה חצרה לע רבדל ונל אצי
 תא ריתסהש םוקמה לע עיבצהל ולש םירקוחה םע דחי

 תא חקל םתסש יל רמא .ןומרכ הנפד לש םידגבה
 תורעמ ינמ לכבו ילזוק דמחא לש תיבה דיל םירקוחה
 ראב שי ידאוב ןומד אלכ דיל הז יתימאה םוקמה .ראבו
 דרי אוהש יל רמא אוה .לגרב קר בכרב עיגהל רשפא יאו

 םירבדה תא ריתסהל רזח דמחאו ולש תיבה דיל בכרהמ
 םג אוה .םירבדה תא וריתסה דמחאו ףאטעש תמאה לבא
 הרפסמ ול שיש יפר םשב ידוהי רוחב דוע שיש יל רפיס
 םע ךלוה היהו טאיפ וטוא ול שיו הפיחב לצרה 'חרב
 .םתוא םיקפודו םיל תודליו םידלי םיחקול ילזוק דמחא
 ןיע-לא ידאומ םתיא םירבח יתש דוע שיש רפיס םג אוה
 בשוח אוהש רמא ףאטעו .הפיחמ סנסינ ידאומ דחאו

 דוע ושע ילזוק דמחא םגו םיברעה ינשו יפר םתשולשש
 ינש וא יפרו דמחא תא ורקחי םאש רמאו .חצר לש הרקמ
 .דמחאו יפר ןיב קוידב היה המ ועדי זא םירחאה םיברעה
 ותיא דחי אוביש ול רמא דמחא דחא םעפש רפיס ףאטע
 דלי שיש הנווכהו ןכומ ברעהש רמאו םיה תפשל יפרל
 אל ףאטעו .יפר לע םג תולעל הצור התא םאו הדלי וא
 יפרש האר זאו םתיא דחא םעפ קר ךלה אוה םיכסה
 ח"י חפסנ( "םתיא שגפיהל רתוי הצר אלו םירבח דמחאו
 .)השקבל

 
 תויושע רשא תויאר ,יתפקשהל ,ןיא בבודמה לש ותונמיהמ רבדב תונעטה ףוגב .29

 ,םיבזוכ ויה יכ ןעטנש םיחווידל רשאב .םישקבמה לש םטפשמ תואצות תא תונשל ויה
 ולעה אלו םירקוחה ידיב וקדבנ םיחווידה ,ןיעידומה קיתב םיפסונ םיכמסמ יפ לע
 וכמתיש תויאר ואצמנ אל יכ הדבועה םצעב .)השקבל א"כ חפסנ( שממ לש םיאצממ
 ,םוקמ לכמ .םייודב וא םיירקש םה יכ הנקסמל ליבוהל ידכ ןיא ,בבודמה לש וירואיתב
 ,הריקחל ותמורת לשב לבקל הפיצש תובטהה םג ומכ ,בבודמה לש ותונמיהמ תלאש
 לע ,הנושארבו שארב ,הססבתה םישקבמה לש םתעשרהו ליאוה ,ןיינעה בלב ןניא
 ןיב עדימה תרבעה לע םידמלמה םיכמסמה טעמל .םהירקוח ינפב ורסמש תוידוה
 .םישקבמה לש םתעשרהל בבודמה תודוא וגצוהש םינותנה ןיב רשק לכ ןיא ,םירקחנה
 לש ותונמיהמ לע םיכילשמה םיחוויד יכ יתענכוש אל "לעה טבמ" תרגסמב םג ,ןכל
  .םישקבמל םרגנש ןיד תוויע לע םידמלמ ,הנגהה ןמ ורתסוה םא ףא ,בבודמה



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

28 

 

 
 תומייק ,הכ דע הגצוהש הנומתהמ הנושב יכ םישקבמה םינייצמ ,ףוסבל 

 ואצמנו ליאוה ,השרפב םידושחה לכ דגנ לעפוה בבודמ ותואש ךכל תויצקידניא
-תיבל גצוה אל הרהבוה אלש הביסמש רחא קלחו ןיעידומה קיתב םקלח( ויפמ םירכזמ
 דבלמ .הז גוסמ םישגפמ ראית םהב ,)הריקחה רמוח םע הנמנ ךא ,יזוחמה טפשמה
 ,ףטאעו םישקבמה םע בבודמה לש וירשק םיראותמ םהב ,ליעל וגצוהש םיכמסמה
 :יכ בתכנ 20.5.84 םוימ ףסונ ךמסמב

 
 .םיהרביא ילע רוצעה םע יתחחוש 08:45 העשב םויה"
 דמחא רוצעה םע חחוש הלילה לכ ךשמבש יל רסמ ל"נה
 לש הידגב תא ונל תתל לכוי אל יכ ול רסמ ל"נהו ילזוק
 ףטע םיאב יכ גאדומ וניה יכ ול רפיס כ"כ .ןומרכ הנפד
 םהש חצר דועב הדוי הריקחב רבשי ]רוקמב ךכ[

 וא ]רוקמב ךכ[ חורביל בייח אוה ןכלו וב םיפתוש
  .)השקבל ז"ט חפסנ( "דבאתהל

  
 ינפב וגצוהש םיבר םינותנ לע עיבצהל הבישמה הליכשה ,ולא תונעט חכונ 

 םידושחה ראש םע םג והשלכ רשקב היה בבודמה יכ הלוע םהמ ,יזוחמה טפשמה-תיב
 םימיעטמ ,תאז םע .)השקבל ז"ט חפסנ ;הבוגתל ב"כ חפסנ ;הבוגתל 27 'מע(
 ןעט רבעב יכ ,תוידוהה לע בבודמה תעפשה רבדב הנומתה קוזיח ךרוצל םישקבמה
 לע םיעיבצמ םה .ויתוידוהב רמול וילע המ ותוא החנהש הז אוה בבודמהש ףטאע
 ח"י-ו ז"י םיחפסנ( בבודמל ףטאע ןיב תוחיש תורכזומ וא תודעותמ םהב םיכמסמ
 םירופיס הדבו וירקוחל רקיש בבודמה יכ םיקיסמ םה ןהמ תוחיש ןתוא – )השקבל
 – םישקבמה ולעהש תונעטהמ תחא ףא לע דומלל ןתינ אל םיכמסמהמ ,םלוא .ובלמ
 בבודמה יכ היצקידניא ןיא ;רמול וילע המ ול ןניש בבודמה יכ רבעב ןעט אל ףטאע
 ףטאע ןיב רשקה תא ריתסהל ןויסינ היה יכ הארנ אל ללכו ;ףטאעל עדימ ריבעה
 ןיבו ,טפשמב רבכ ולא תונעט תולעהל ןתינ היה יכ םעטה ןמ ןיב ,ךכיפל .בבודמהו

 היושע התייה םידושחה רתי לומ לא בבודמה לש ותלעפה םצע עודמ רורב אלש ןוויכמ
 ומויקל הליע םיקהל ידכ הלא תונעטב ןיא ,םישקבמה לש םטפשמ תאצות תא תונשל
  .רזוח טפשמ לש
 

 םישקבמה לש םהיבא רצעמ רבדב עדימ תרתסה

 רצענ םישקבמה לש םהיבאש ךכל תויאר ואצמנ ןיעידומה קיתב יכ ,ןעטנ .30
 ידכ וז הדבועב שמתשה ףא בבודמה יכו ,תודוהל םהילע ץחל תלעפהל יעצמאכ
 תויושחרתהה תא ראתמה רכזממ םידמלנ ולא םירבד .םבל לעש תא קורפל םדדועל
 ותרבס חכונ דמחומ לש השקה ישפנה ובצמ תא בבודמה ראית ויפל ,14.05.84-ה ברעב
 םהל רפסת לובסי ךיבאש המל" :דמחומל רמא יכ רפיסו ףיסוה בבודמה .רצענ ויבא יכ
 ןיינעב רקיש יכ ]בבודמה[ ינזאב לומתא דמחומ לש ותודוותה תובקעב( תמאה תא
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 הז רכזמל התוסחייתהב .)השקבל 'ח חפסנ( "ךיבא תא ררחשתו )ןנאש הוונל העיסנה
 הגאדה םושמ אל הדוותה דמחומש ךכ לע דיעמ וב בותכה ראש יכ הבישמה הנייצ
 ךכו .ברועמ היה ןהב תופסונ תוריבע ףושחי באה יכ ששחה חכונ אלא ,ויבא םולשל
 :רכזמה ךשמהב םירבדה יוטיב ידיל םיאב
 

 הזה ןינעה לע עדוי אל ויבא יכ בוש ול רמא ]דמחומ["
 וירבדכ םירחא םירבדמ דחפמ אוה לבא ]החונמה חצר[
 ןמזה לכ ויבא תא םיבחוס ויה ףטאעו דמחאש ןוויכ
 דחיב םירבד םישועו םירכתשמו דחיב םיתושו תולבל
 דמחומ יכ םשרתמ ילע וירבדלו תונוזל םיכלוה ויה םגו

 םע דחי ברועמש ויבא רצעממ רתוי הברה דאמ גאדומ
 תוחפשמ סרהל איבהל םילוכיש םישעמב ףטאעו דמחא
 חצרמ רתוי 'םילודג' ולא םישעמש ול הארנו תופסונ
  .)םש( "הרוחבה

 
 שגוה אל םהירבדלש ,םהיבא תודוא הריקח רמוחל דוע םינפמ םישקבמה 

 םויב באה לש ותריקח הדעות םהב םירכזמו תורמאל םיסחייתמ םה ,ךכ .טפשמה-תיבל
 14:05 ,)השקבל ג"כ חפסנ( 13:00 ,)השקבל 1/ב"כ חפסנ( 10:35 תועשב ,16.05.85

 .)השקבל 3/ב"כ חפסנ( 15:00-ו )השקבל ד"כ חפסנ( 14:45 ,)השקבל 2/ב"כ חפסנ(
 תא ,15.05.84 םויב ,בבודמה ראתמ וב ךמסמ אצמנ ןיעידומה קיתב יכ ןעטנ ,ףסונב
 םדא לש לוק ,םדוקה ברעב ,עמש רצעמה אתב ודועב רשא ,דמחומ לש ישפנה ובצמ
 םהיבא יכ םישקבמה םיקיסמ הלא לכמ .)השקבל ד"י חפסנ( ויבאב רבודמ יכ בשחו ןקז
 הנווכ ךותמ ,תיביסנטניא הרוצב רקחנו 16.05.84-ל 14.05.84 םימיה ןיב רוצע היה
  .םתודוותהל ליבויו ,דמחומל רעצמלו ,םהילא בבודמה ידי-לע רבעוי ךכ לע עדימש
 
 ,םישקבמה לש םהיבא לש ורצעמ לע הדיעמה הייאר םירבדב ןיא ,תישאר 
 לכ .ךשוממ היה ורצעמ יכ הנעטה תא ססבל ידכ יד ןיא םירומאה םירכזמבש יאדוו

 רבס דמחומ יכו ,16.05.84 םויב רקחנ םישקבמה לש םהיבא יכ םינותנה םה רתונש
 תא ודעתי םירקוחהש ינויגה הז ןיא יכ םימיעטמ םישקבמה .ןכל םדוק דוע רוצע ויבאש
 המ רבד םינייצמ ויה יאדו ,רוצע היה אל ויבא םא ןכש ,הנושלכ דמחומ לש ותרבס
 הרתי .םתנעט תא ססבל ידכ ןיא ,תירשפא םנמא איהש ,וז הרעשהב ,םלוא .ךכל רשקב
 ,תודוותהל םתוא ליבוה באה לש ותריקח וא ורצעמ יכ הנעטה תא לבקל השק ,ךכמ
 הנעט הררועתה אלשמ .תעכ קר הנושארל תילעומ איהו טפשמה ךלהמב הנעטנ אלשמ
  .הנגהה ינפמ הז עדימ "הריתסה" יכ טפשמב העיבתה לא הינורטב אובל םג השק ,וז
 
 הנשי וב דעומל םדוק הרסמנ דמחומ לש הנושארה ותידוה ,םירבד לש םפוגל 

 ולא ,תוירקיעה ויתוידוה םלוא .ויבא לש ,הרואכל ,ורצעמ רבדב הנושאר היצקידניא
 רפיס ול – 15.05.84-ב ,םשאה היבנ ,ףסונ בבודמ ינפב ורסמנ ,םישעמה תא תוטרפמה
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 70 'מע ואר( חצרה תויושחרתהל רשאב תיקלח הסרג וירקוחל רסמו הדוותה יכ
 אל ,םיאצמנ ונא הב הדוקנב ,םלוא .רתוי טרופמ ןפואב םויה ךשמהבו ,)ןידה-תערכהל
 ךשוממ רצעמ התייה תטרופמה תודוותהל הביסהש הנקסמל ליבוהל ידכ ולא תויארב יד
 וז העידי אקווד יכ חכוה אל ,רוצע ויבאש רבס דמחומ םא םגו ליאוה ,תאז .באה לש
 חצרב תודוהל ול םרג רשא ףירח הכ ץחלב רבודמ היה יכו ,תודוותהל ול המרגש איה
 לע רבגתהל ידכ תויאר ןתואב ןיא ,ךכמ הרתי .ורזחשל ףא ךשמהבו ,עציב אל ותוא
 דמחומ םגו ,חצרב וקלח לע ורפיסו דמחומ ינפל דוע ודוה םידושחה ראש יכ הדבועה
  .רוצע ויבא יכ רבסש ינפל דוע וישעמ תא ףושחל םיכסה
  

 השרפב םיברועמה ןיב ךוסכס לש ומויק רבדב תויאר

 היפל םתסרג תא םיססבמה םיכמסמ ןיעידומה קיתב ואצמנ יכ ונעט םישקבמה .31
 םע בשייתמ וניא הז ךוסכס ,םתשיגל .החונמה חצר תעב ךוסכס םהיניב םייק היה
 רבדב הנעטה ,רומאכ .תוריבעה לש ןעוציבל םדוק ףתושמ יוליבב ויה יכ תורשפאה
 רשא הנגה דע לש וירבד חכונ דוחייב ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע הללשנ ךוסכסה
  .)ןידה-תערכהל 58 'מע( 1982 תנשב וידחי םימשאנה תעברא תא האר יכ ןייצ
 
 קר הנושארל םישקבמה וגיצה םתוא ,ךוסכסה תנעט תא םיססבמה םיכמסמה 

 שיא םע וירבדב ריכזמה רוקמ לש רואית וב ,1976 תנשמ יתרטשמ ח"וד םה ,וז השקבב
 ,)השקבל ט"כ חפסנ( ילזוכ תחפשמל יחיבס תחפשמ ןיב ךוסכס םייק יכ הרטשמ
 ותוחאל יושנה – ויבא לע םייא לאמכ יכ הלוע םהמ 1980 תנשמ םייתרטשמ םירכזמו

 םישדחה םינותנה ,םרב .)השקבל 'ל חפסנ( םהיניב םייקה ךוסכס לשב – דמחא לש
 םתוא .יזוחמה טפשמה-תיב לש ויתועיבקמ תונשל ידכ םהב ןיא םישקבמה וגיצהש
 ןיא םלוא ,החונמה חצר ינפל םינש רפסמ הזכ ךוסכס םייק היה יכ םידמלמ םיכמסמ
 וריכזה רחא םוקמב .1982 תנשל דע ךשמנ הז ךוסכסש הנקסמל ליבוהל ידכ ךכב
 הדישחהש – ופוגב הטירש יכ ,ץכ ןיינעב ותריקח תרגסמב ןעט דמחא יכ םישקבמה
 דמחומ םע "תיתודידי תוטטוקתה" ךלהמב ול המרגנ – רענה חצרב תוברועמב ותוא
 םסרופ[( 23 הקספב ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 3268/02 פ"ער ואר ןכו ,השקבל 119 'מע(

 ךוסכס תודוא תונעטל הריתסב ,דמוע ונדועו ,דמע הז ןותנ יכ ירב .))3.3.05 ,]ובנב
  .וידחי תולבל השרפב םיברועמהמ ענמש
 

 חצרה עוציב תריז רבדב תורבס םילעמה םיכמסמ

 יכ םיקיסמ םה םהמו ,ןיעידומה קיתב ולגתנש םיכמסמ רפסמל ונפה םישקבמה .32
 דחא .הריבעה עוציב םוקמ וניא הפוגה תאיצמ םוקמש וחינה החונמה חצר ירקוח
 תריקח םשל תושרדנה תולועפ לש יתיצמת טוריפ ללוכה ךמסמ אוה הלא םיכמסממ
 םיאשונ דצל ,"הריבעה תריז הניא – הפוגה תאיצמ תריז" הרושה העיפומ ובו ,חצרה
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 – ףרגילופ" ,"םימישרתהו דוגיבה תאיצמ ןוויכב ץמאמ" – המגודל( םייללכו םינוש
 "חצר תריז ונל ןיא" בתכנ רחא ךמסמב ;)השקבל ה"כ חפסנ .דועו "תיברעב קדוב
 דחא לש וירבד ומשרנ ובו ,ןושארה מ"חצב ןויד לש לוקוטורפ ;)השקבל ו"כ חפסנ(
 חפסנ( "הפוגה תאיצמ םוקמ קר ונל עודי .העודי םרטש חצרה עוציב תריז" :םירקוחה
 ירוגמ" :יכ ןהיניבו די בתכב תורעה ופסוה הב ,תימינפ תבותכת ,ףוסבלו ;)השקבל ז"כ
 תשיגל ,םידמלמ הלא םיטפשמ .)השקבל ח"כ חפסנ( "הריבעה תריז – םידושחה
 ,םייביטקייבואה םיאצממה םע דחא הנקב הלוע וניא םהיתוידוה ןכות יכ ,םישקבמה
  .םירקוחה םתוא וארש יפכ
 
 תנעט תא ססבל ידכ םהב ןיא ,םיכמסמ םתוא ךותמ םירצקה םירוכזאה 

 רשאב תונוש תורבס םירקוחה ולעה ךרדה תישארב יכ םיארמ םהש אלא ,םישקבמה
 עדימ ורסמ םינוש םידושח העבראש רחאלש ךכ לע הומתל הביס לכ ןיא .חצרה תריזל
 .וז היגוסב תויטרואית תוחנה חינהלמ םירקוחה ולדח ,הריבעה עוציב םוקימ יבגל ההז
 רחא םוקמב החצרנ החונמה יכ הנעטה תא ססבל ידכ ןיא ולא תויתדוקנ תורעהב ,ךכיפל
  .םירקוחה ולעפ הרואל תיזכרמ דוסי תחנה וז התייהש וא ,התפוג האצמנ ובש הזמ
 

  םיפסונ הריקח ינוויכ לש םמויק

 םיפסונ םישיחרת לע עיבצמה דועית אצמנ ןיעידומה רסלקב יכ ונעט םישקבמה .33
 ,ךכ .ןושארה מ"חצה ידי-לע םקמועל ורקחנ אל הלאו ,החונמה לש התומל ומדקש
 ,ףרגילופב וקדבנ םידושח רפסמ יכ רמאנ הריקחה תולועפ לש "םייניב םוכיס" ךמסמב
 יכ טרופמ דוע .)השקבל ה"ל חפסנ( םימס תקסעל רושק חצרה יכ הרבסה םג תרכזומו
 תודשח וררועתה ותריקחבש רחאל ,החונמה לש רכמ לומ לא הריקח תולועפ ועצוב
 לילל עגונב יבילא רוסמל לגוסמ היה אל דושח ותוא יכ בתכנ ,רתיה ןיב .ויפלכ
 אוהו ;ףרגילופ תקידבב ויבגל םידישחמ םיאצממ ולבקתה ;החונמה לש התומלעיה
 הרקמ הדעית החונמהש ףא ,למרכה תורעי רוזאב רבעב החונמה םע ההש יכ שיחכה
  .)השקבל ו"ל חפסנ( הנמויב הזכ
  
 חצרה עוציבל תרחא תורשפאב םידקמתמו םישקבמה םיבש השקבה ךשמהב 

 לעו ,החונמה םע יטנמור רשקב היה יכ ןעטנ רשא םדאה אוה ,ןהד לש ותריקחמ הלועה
 םהו ,םישקבמה לש םהיניעמ םלענ אל .המדל ההז גוסמ םד םתכ אצמנ ותושרבש דגב
 ןהד לש וניינעב הריקחה תולועפ תודוא םיאלמה םיטרפה יכ ,שרופמב תאז םינייצמ
 םיכמסמ לע םיעיבצמ םה ,םלוא .)השקבל 190 'מע( יזוחמה טפשמה-תיב ינפב וגצוה
 לש התדובע םוקמ םע רשק רצי ןהד יכ הלוע םהמו ,ןיעידומה קיתב ואצמנש םיפסונ
 הדבוע – )השקבל ה"ע חפסנמ הלועש יפכ( רצעממ ררחושש רחאל שדוחכ ,החונמה
  .םות דע קדבנ אל הז דשחו ,ודגנ דשחה תא המיצעמה
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 תא רוקחלו ףיסוהל םוקמ היה יכ זמרב ןיבו יללכ ןפואב תולעומ תונעטהש ןיב .34
 לש ומויקל הליע תעכ גצומה עדימה ססבמ דציכ רורב אל ,חצרב ןהד לש ותוברועמ
 אל רשא תובר הריקח תולועפ עציב חצרה רחאל דימ םקוהש מ"חצה .רזוח טפשמ
 םאש חינהל םג ןתינ .ורוזיפל ףוסבל הליבוהש הדבוע ,יטרקנוק דשח ידכל ולישבה
 ןויסינה לע םירתוומ םירקוחה ויה אל ,ישממ היה הרטשמה ותעשב הפסאש עדימה
 ,םיבר םידושח רקח ןושארה מ"חצה יכ הדבועה ,ךכ וא ךכ .ןידל םימשאה תא איבהל
 ןיא םג הז עקר לע .החונמה חצרב ודוה םישקבמה יכ הדבועהמ עורגל ידכ הב ןיא
 ףיסוה אל ,חצרה תא חנעפל ןולשיכה רחאל סנוכ רשא ,ינשה מ"חצה יכ אלפתהל
 היה אלש יאדוו ,ןושארה מ"חצה ידי-לע ולספנש הריקחה ינוויכ תא קמועל רוקחל
 ףוסבל .ותוא ורזחש ףאו חצרב ודוה םהירבחו םישקבמהש רחאל תאז תושעל םוקמ
 הנגהה הלכי ןכ לעו ,טפשמה-תיב ינפב וגצוה ןהד תריקח תודוא םיטרפה בור יכ ,ריעא
  .התע תולעומה תונעטה תא טפשמה ךלהמב ןועטל
 

 ףרגילופב בחרנ שומיש תרתסה

 וכרענש ףרגילופ תוקידב לע עדימ יכ םישקבמה םינעוט ,יתנייצ רבכש יפכ .35
 ןיעידומה קיתב( םהיניעמ רתסוה ,םתנגהל ינויח היה רשאו ,השרפב םירחא םידושחל
 לש הרכמל עגונב יכ ןעטנ ,המגודל ךכ .)וכרענש תוקידב לע עדימ זכור וב ףסונ קיתבו
 .ףרגילופ תקידבב םידישחמ םיאצממ ולע ,ןושארה מ"חצה ידי-לע רקחנש החונמה
 אל םויכ םג יכ רהבומ השקבב .תאזכ הקידבב רקש רבוד אצמנ אוה םג ןהד דושחה
 איה םישקבמה תנעט .וכרענ ןהש םושיר קר אלא ,תובר תוקידב לש ןהיתואצות ואצמנ
 ולאשנ םירקחנ ןהבש ,ףרגילופ תוקידב לש תואצות יכ ,תקולחמ תויהל הלוכי אל" יכ
 הבוח היהש הריקח רמוח ןה ,ןומרכ הנפד לש חצרב םתוברועמ לע תורישי תולאש
 הנודנ וב ןיד-קספל םינפמ םה םתדמע סוסיבל .)השקבל 48 'מע( "הנגהל ותולגל
 םע ףרגילופ קדוב ךרעש תוחיש לש האלמ תמושרת הנגהה תושרל דימעהל הבוחה
 ד"פ ,םירוערעל יאבצה ןידה תיב 'נ ישארה יאבצה עבותה 620/02 צ"גב( תוננולתמ
 עדימה יכ החנהל יתדבוע סיסב ןיא יכ השיגדמ ,הדצמ ,הבישמה .))2003( 625 )4(זנ
-תיבב תוליבק ןניא ףרגילופה תוקידב לש ןהיתואצותש םג המ ,הנגההמ רתסוה
 המיעטמ ,ןכ-ומכ .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע ססבל תולוכי אל ךכשמו ,טפשמה
 תוקידב 12 ךותמ יכ טרופמ וב ןיעידומה קיתמ ךמסמ ופריצ םישקבמה יכ ,הבישמה
  .)השקבל ה"ל חפסנ( םידישחמ םיאצממ ולעה םייתש קר ,וכרענש ףרגילופ
 

 צ"גבב ,ןכא .םניינע תא תתרשמ הניא םישקבמה םיכמתסמ הילע הכלהה .36
 ויהי םושיאל תועגונה ףרגילופ תוקידב תואצות ,תומיוסמ תוביסנב יכ עבקנ 620/02

 יכ תצרחנה םתדמע תא ססבל ידכ ךכב ןיא ,םלוא .הנגהל ריבעהל שי ותוא הריקח רמוח
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 .הריקח רמוח איה ןידל ודמעוהש הלאמ םירחא םידושחל הכרענש ףרגילופ תקידב לכ
 ךותמ )357 'מעב ,םש( הירזע תשרפב וטטוצש םירבד הז רשקהב ריכזהל רתומל אלו

 :רומאל )1991( 88 ,85 )1(ומ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םולהי 5453/91 ח"מ
 

 ;ללכ היאר םושמ ןיא ףרגילופ תקידב לש היאצממב"
 יושע המויקש ,השדח היאר םושמ םהב ןיא אליממו
 םג ואר( "רזוח טפשמ לש ומויק תא קידצמכ לקשיהל
  .)570 'מע ,ליעל ילזוכ 7929/96 ח"מ

 
 םימיוסמ םידושחל תוקידב וכרענ ויפל עדימה םא ןוחבל ךרוצ ןיא ,ונניינעב 

 אלש ,םישקבמה ולכי אל ,םירבדה עבטמ .םישקבמה לש םתעשרהב םיישק לע עיבצמ
 לע דומעלו ןנכות תא טרפל ,ףרגילופה תוקידב לש ןהיתואצות תא רתאל םדיב הלע
 ןניא ולאכש תואצות יכ הדבועהמ םלעתהב םג ,םלוא .םתנגהל ןהלש תויטנוולרה תדימ
 לע תוכילשמ וא םישקבמה תמשא תלאשב תוקסוע ןה ןיא ,הייאר שמשל תולוכי

 תואצות תא תונשל יושע רשא עדימב רבודמ ןיא ,ךכיפל .ורסמש תוידוהה לש ןתכרעה
 זמר םושמ ףרגילופה תוקידב תואצות "תרתסה"ב תוארל ןיא ףא ולא םימעטמ .טפשמה
   .םישקבמל םרגנש ןיד תוויעל
 

 השרפב םיברועמה ןיב תוחיש לש תוטלקה תרתסה

 רושיא שקבתנ וב ,29.4.84 םוימ ךמסמ םישקבמה ורתיא ןיעידומה קיתב .37
 רחאמ יכ םינעוט םישקבמה .)השקבל ז"ל חפסנ( לאמכל דמחומ ןיב החיש טילקהל
 הב ויה יכ חינהל אלא ןיא ,םטפשמ לש בלש םושב הגצוה אל וז החיש לש הטלקהש
 ךרעש החיש תמושרת םישקבמה ופריצ ,המוד ןפואב .םתופח לע דמלל םילוכיה םינותנ
 םידושחה ןיב תוחישל ןיזאה ותנעטלו ,הריקחב ברועמ היהש רטוש םע הנביל ר"ד
 התבוג ףא וז החיש .ןושיק תנחתב םרצעמ אתב ןקתוה הנזאה רישכמש רחאל השרפב
 ךכל תויצקידניא ללכ ולע אל םהיתוחישמ" יכ רטוש ותוא ןעט ובו ,ריהצתב ךשמהב
 .)הבישמה תבוגתל םישקבמה תבוגתל 'י חפסנ( "ןומרכ הנפד חצרב םיברועמ ויה םהש
 םינפמ ,וטלקוה םידושחה תעברא לש םהיתוחיש יכ רטושה תנעט תא ססבל ידכ
 םותב ןושיק תנחתב וידחי םירוצע ויה העבראה יכ הלוע םהמ םינותנל םישקבמה
 תונשל ידכ הלא םיטרפב ןיא יכ השיגדמ ,הדצמ ,הבישמה .)השקבל 46 'מע( םתריקח
 ןומא תתל ןיאו םימס תוריבעב רבעב עשרוה רטוש ותוא – ףסונבו ,טפשמה תואצות תא
  .וירבדב
 
 לע הססבתה םישקבמה תעשרהש איה אצומה תדוקנש רחאמ ,רומאכ 

 םג-ומכ ,םתמשאל תויצקידניא ולגתה אל יכ רטושה לש ותנעטב יד אל ,םהיתוידוה
 תא ךירעהל םויכ השק .הנגהל הרסמנ אל םהיניב הטלקוהש החישש ןכתיי יכ הדבועב
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 תוחישה יכ הארמ הניא ,רומאכ השקב השגוהש הדבועהו ,וללה םינותנה לש םתונמיהמ
 ,ונעט השרפב םידושחהש ךכ לע ףסונ עדימ םא תעדל ןיא ,ךכמ הרתי .וטלקוה ןכא
 לש ןלקשממ טיעממ היה ,השרפב םיברועמ םניא יכ ,םישעמה תא ורזחשו ודוהש רחאל
  .ורסמש תוידוהה
 

 יללכ ןוחטיב תוריש לש ותוברועמ

 תוריש לש ותוברועמ רבדב הנעטה יכ המוד ,וז השקבב ולעוהש תונעטה ןיבמ .38
 יכ םלועמ ונעט אל םישקבמה ,תעגמ יתנבהש לככ .רתויב השלחה איה יללכ ןוחטיב
 לע םיפסונ םירקוח וא כ"בש ירקוח לש הלוספ הריקח התייה םתודוותהל תוביסה תחא
 התייה םא םג ,ךכשמ .החונמה חצר תשרפ תא רקחש תווצהמ וריכה םתוא הלא
  .העשרהה ןיינעל תועמשמ ךכל ןיא ,כ"בשה לש תוברועמ
 
 לש ותוברועמ תרתסה רבדב הנקסמל דוסי ןיא יכ יתמשרתה ,תאזמ הלעמל 

 תריקחל רשקב ועצובש תולועפ טוריפ םידעתמה םיכמסמל םינפמ םישקבמה .כ"בשה
 .יללכ ןוחטיב תוריש לומ ךורעל שיש תוקידבל המומע תוסחייתה םהבו ,החונמה תומ
 םייטפשמ םיצעוי ידי-לע – םירקוחל רהבוה יכ הלוע ןהמ תוינפ רפסמ ופרוצ ,ןכ-ומכ
 חפסנ( הילא עגונה עדימ ול ןיאו ,השרפה תריקחב קלח לטנ אל ןוגראהש – כ"בשב
 רבדב הנעטה תא םישקבמה םיססבמ המ לע ןיבהל השק ,ולא תוביסנב .)השקבל ד"ל
-מ הלעמל רחאל םג יכ חינהל השקתמ ינא ,ךכמ הרתי .הריקחב כ"בשה לש ותוברועמ

 ויצעוי יכו ,חצרה תריקחב תנעטנה ותוברועמ תא שיחכהל ןוגראה ךישממ םינש 20
  .הטוב ןפואב םירקשמ םייטפשמה
 
 חותינ דוסי לע .ןיעידומה קיתב ולגתהש תוירקיעה תויארב ןוידה םת ךכב 

 הליע םיקהל ידכ שי ,דחיב ןלוכו ןמצעלשכ ,ולא תויארב יכ יתאצמ אל ליעל תונעטה
 .רזוח טפשמל
 

 תוריקחה לש יביטקלס דועית

 םידושחל וכרענש תוריקחה לש ןדועית ןפוא תא תוכיראב וטרפ םישקבמה .39
 ןמז ודעות םיבר םיטרפו ,רסחו יקלח דועיתהש רוריבב הלוע יכ איה םתדמע .השרפב
 ןכומ היה וב בלשל םירקוחה ועיגהש רחאל קר יכ םישיגדמ םה .םתושחרתה רחאל המ
 לש ויתויוכז רבדב הרהזא יווילב רדוסמ דועית ךרענ ,תטרופמ הידוה רוסמל דושחה
 ,יזוחמה טפשמה-תיבל ושגוהש םיבר הריקח ירמוח םירוזש השקבב הז קרפב .רקחנה
  .הנושארל התע תוגצומה ןיעידומה קיתמ תופסות םג ומכ
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 הנושארל עיצה וב םויב דמחא לש ויתועונת תא דעתמה ,אולכה סיטרכ יפ-לע 
 דועיתה ,םלוא .)השקבל 1/מ חפסנ( תועש רפסמ ךשמב רקחנ אוה ,הנידמ דע שמשל
 םיווקב םיראתמ רשא ,דבלב םירצק םירכזמ ינשב םכתסמ םוי ותואמ ויתוריקח רבדב
 םירכזמב ודעות ףטאע לש תוכשוממ תוריקח רפסמ םג .וירקוחל ותיינפ תא םייללכ
 הכלהמב רשא הריקח דועיתל םישקבמה םיסחייתמ ,טרפב .תורוש רפסמ ינב םירצק
 56 'מע( ןולחב ושאר תא חיטהש רחאל תועיצפ ומצעל םרג ףאו ,דבאתהל ףטאע םייא
 לאשנ המ דועיתהמ הלוע אלו ,רתויב םיללכ םיווקב תראותמ וז הריקח םג .)השקבל
 :תואבה םילימב םכתסמ ףטאע לש הנושארה ותידוה רבדב רואיתה ,ףסונב .רקחנה
 

 ונאבה יאנרוד חקפמ םע דחי 11:35 העשל ךומס םויה"
 ונרקחת םוקמב .יחיבס ףאטע דושחה תא ןולובז תנחתל
 .ןומרכ הנפד לש חצרה תשרפב וקלחל רשקב ותוא
 הדוה ילזוכ דמחא יכ ףאטעל רמאנ ,רוקחתה ךלהמב
 לש ותאדוהב יכ ול רמאנ ןכו רזחש ףאו חצרה עוציבב
 הפיטחה השעמב ףתוש היה ףאטע אוה יכ רפיס דמחא
 לש בכרב ושמתשה חצרה עוציב ךרוצל ףאו ,חצרהו
 .חצרה עוציבל רשק לכ ףאטע שיחכה הליחת .ףאטע
 עוציבב קלח חקל ןכא יכ רפיס הריקחה ךלהמב םלוא
 ,הפיטחה עוציב ןפוא לע םייללכ םיטרפ רסמו הפיטחה
 ומצע תא קיחרה םלוא ,הפוגה תקירז םוקמו חצרה
 אל רפיס ףאטעש םיטרפה .ומצע הגירהה השעממ
 282/ת( "םבורב הרטשמל םיעודיה םיטרפל םימיאתמ
  .)השקבל 57 'מעב גצומש יפכ

 
 לכב יכ ןעטנ ,רתיה ןיב ,ךכ .םימוד םירבד םיגצומ םישקבמה לש םניינעב םג .40

 םישיגדמ דוחייב .יתיצמת דועית ךרענ ,ותידוהל רבוע לאמכ רקחנ םהב םימיה
 ותוברועמ תא שיחכהל לאמכ לדח וב עגרה לע טרופמ דועית ךרענ אל יכ םישקבמה
 ודעות ןכלהמב הריקח לש תוכורא תועש רחאל קר יכ ןעטנ .תודוהל לחהו ,חצרב
 'מע( רסמש םיטרפ לש קיודמ דועית הנושארל ךרענ ,יתיצמת ןפואב לאמכ לש ויתוידוה

 הדוותה ןהב ולא טרפבו ,ולש תובר תוריקח יכ ,ןעטנ דמחומל רשאב םג .)השקבל 60
 םימרוגה לע דומלל רשפאמ אלש ןפואבו הרצקב ודעות ,חצרב וקלח לע הנושארל
 :םישקבמה םינייצמ הז רשקהב .וילע ועיפשהש

 
 עוריא – הנושארל הדוה הרואכל דמחומ תועש ןתואב" 

 ,םעפ רחא םעפ עריאש יפכ םלוא – רתויב יטמרד
 .םירצרצק םירכזמב אלא ודעות אל תוכוראה תוריקחה
 לכ תא רפיס אל דמחומ יכ ןיוצ ,רצקה דועיתה ףא לע
 דציכו תמא םניא רסמש םירבד וליא דעתל ילבמ ,תמאה
 וכרעש הריקחה םויסב דימ ,ןכ לע רתי .תאז עדוי תווצה
 ידי לע הריקחל רבועה אוה ,דמחומל תארי'גוחו ןוסח
 יכ ,ששחה ררועתמש ןאכמ .יאנרודו ןימינב ,ןייטשלמרמ
 וניכה תוריקח ןתואב ,רוסמל המ עדי אל דמחומש רחאמ
 עמשמ ,'תיתימא' האדוה ןתמל דמחומ תא םירטושה
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 64 'מע( "םירטושל םיעודי ויהש םיטרפה יפל האדוה
  .)השקבל
 

 ותרש רשא םיטרפה תא קר דעתל ןווכתמב ורחב םירקוחה יכ אופא איה הנעטה 
 תינקווד הדימע לש תוזח וגיציש םינותנו ,םידושחה ורסמש לילפמ עדימ – םתרטמ תא
 המ תוארהל הנגהה לש התלוכיב ומגפש םיבר םירעפ ורצונ ,ןכל .םידושחה תויוכז לע
 חיכוהל םג ומכ ,ושע אלש השעמב תודוהל םישקבמה תא וליבוהש םימעטה ויה
  .םירקוחה לש הלוספ תוגהנתה
 

 םישקבמה םימיעטמ ,תוריקחה לש יביטקלס דועית רבדב םירומאה םירבדה תא .41
 םתוליעפש ךכב יוצמ רומח םגפ ,םתשיגל .םיבבודמה לש םתוליעפ דועיתל רשקב םג

 תומשרתה רשפאל לוכי היה רשא ,טרופמ ןפואב הדעות אל השרפב םיבבודמ ינש לש
 ,הז ןיינעל םתדמע .םידושחה לומ ולעפ ןהב םיכרדהמו םתוברועמ ףקיהמ הנוכנ
 קיתמ םיכמסמ לע םג ומכ ,יזוחמה טפשמה-תיב ינפב וגצוהש םיכמסמ לע תססבתמה
 לופכ ישוק אצמנ ,יוקלהו רסחה דועיתה רואלו הטלקה רדעיהב" :יכ איה ןיעידומה
 הרואכלש םירבדהמ םשרתהל תורשפא ןיא ,תישאר :םיבבודמה ירבד לע ךמתסהל
 תטלקה לש תובישחל תעדומ התייה הרטשמה רשאכ ,תינש .רישי ןפואב אתב ורמאנ
 "ינשרד רמוא הטלקהה רדעיה ,םהיתוחיש תא הטילקה אל לעופב םלוא ,םיבבודמה
 רשאב ,הז טפשמ-תיבב ועבקנש תוכלהל םישקבמה םינפמ הז ןיינעב .)השקבל 76 'מע(
 רתיה ןיב( םינוש םידושח לומ לא םיבבודמה תולהנתה ןפוא תניחב לש הברה תובישחל
 1301/06 פ"עו ;)1996( 291 ,221 )5(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הבלא 2831/95 פ"ע םג
  .))22.6.09  ]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ ל"ז םזלא ןובזע
  
 לש רסחה דועיתה רבדב תקולחמ התייה אלו ןיא יכ תנעוט ,דגנמ ,הבישמה 

 לש םטפשמב ונודנו וררועתה הלא םיאשונ יכ איה התדמע .וכרענש תוריקחה
 רבעב םיגהונה ,םירבד לש םפוגל .רזוח טפשמל תמדוקה םתשקבב םג ומכ ,םישקבמה
-תיבב ורמאנש םירבד ךא ,םויכ םהש יפכ םיפיקמ ויה אל םנמא הריקח דועית רבדב
 :ונניינעל םג םיפי ץכ ינד יחצור לש תרזוחה םתעשרה ןיינעב הז טפשמ
 

 ,םינווכמ ויה דועיתה ייוקיל יכ חינהל דוסי יתאצמ אל"
 אצמנ .םירערעמה לש םתנגהב ועגפ לעופבש וא
 תלאשב הערכהה ןיינעל תועמשמ ןיא דועיתה ייוקיללש
 טפשמה-תיב .םירערעמה לש םהיתואדוה תוליבק
 ויהש םיעצמאלו תוטישל םייוקילה תא סחיי יזוחמה
 הרטשמה הללכיש עודיה יפל ,ןכאו .רבעב םילבוקמ
 תולבוקמה דועיתה תוטיש תא תונורחאה םינשב
 תלחנ ויהש םייוקיל יכ חינהל לכונש ךכ ;היתוריקחב
 ,ליעל רכזנה 3268/02 פ"ער( "םייתניב ונקות רבעה
  .)32 הקספב
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 לש ותוליעפ דועית ןיינעל תונעטל הקימעמ תוסחייתהמ המצע תרטופ הבישמה
-תיבל ושגוה אל דחא בבודמ רסמש םינותנה יכ הדבועה חכונ רקיעב תאז – בבודמה
 היה רחאה בבודמה יכ הנעטו הבש הבישמה .םישקבמה תבוחל ודמע אלו טפשמה
 ודי-לע ודעות םידושחה םע ויתושיגפש ךכ לע תוהתל ןיא ןכלו ,ריצעל הזחתהש רטוש
 אל יכ ,הבישמה תנעוט התדמע םוכיסל .תע התואב גוהנ היהש יפכ ,דבעידבו םירכזמב
 תועצמאב ,תובר םינש ינפל העצובש הריקח לש התולהנתה תא ןוחבל" יואר הז היהי
 60 'מע( "םינשה ךלהמב וחתפתהש ]הריקחה דועית ךרדל עגונב[ תוכלהו םיללכ
  .)הבוגתל
  

 ,ךכמ האצותכ .יקלח ןפואב הדעות םתריקח יכ םינעוטה םישקבמה םע ןידה .42
 ויה יזוחמה טפשמה-תיב לש וידיב היהש לכ תוידוהה ןתמ תוביסנ תא ןוחבל ואובב
 לע היה הז דועית ךותמ .בתכה לע תולעהל םירטושה ורחב םתוא םייקלחה םינותנה
 ,םלוא .תוידוהה ןכות לע םג ומכ ,תודוותהל וליבוהש תוביסנה לע דומלל טפשמה-תיב
 הגצוה יקלחה דועיתה תלאש .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ ןיא הדבל וז הדבועב
 ףאו ,)קרב אישנה ינפב ןהו יזוחמה טפשמה-תיב ינפב ןה( רבעב תואכרעה ינפב רבכ
 תשדוחמה ןתגצה םצעב יד אל ,ןוידה בלב ודמע וא הפיקמ הרוצב וססוב אל תונעטהש
 ףא םישקבמה ,רבעב תחא אל שגדוהש יפכו ,ןכ לע רתי .רזוח טפשמל הליע םיקהל ידכ
 וז הרוצב .אטוזה טפשמב דיעהל אלש םתריחבב תיקלח הנומת תגצהל תובר ומרת םה
 תא תולעהל םהל רשפאתה ךכו ,תחא תיתדבוע הסרגל בייחתהל םישקבמה וצלאנ אל
  .רבעב ולעהש ולאמ קתונמב ףא ,םויכ תוברה םהיתונעט
 

 תא קדקודמ ןפואב דעתל יוארה ןמ יכ םישקבמה תדמעב םג יוצמ בר םעט 
 הלולע רשא תומד אוה בבודמהו ליאוה ,תאז .דושחל בבודמ ןיב תוחיש לש ןכלהמ
 תוביסנב ,לולע הזכ ץחל .הריקחב אצמנה דושח לע לוספ ץחל תלעפהל רוקמ תויהל
 הרקמה היה הזכ יכ היצקידניא לכ ןיא ,םרב .תוידוהה תליספל איבהל ףא ,תומיוסמ
 ,רומאכ .םויה קר תילעומ םיבבודמה דצמ לוספ ץחל רבדב הנעטה וב ,יחכונה
 לש ןקמועל תדרל ךרוצ ןיא ןכ לעו ,טפשמה-תיבל ושגוה אל דחא בבודמ לש ויתועדוה
 רדעה לש ותעפשה תא ןוחבל דאמ השקמ ןמזה ףולח ,המוד ןפואב .עציבש תולועפה
 ןבומכש – הדבועה םצעב יד אל וזה ןמזה תדוקנב .םישקבמה לש םטפשמ לע דועיתה
 ידכ ,יעבדכ הדעות אל םיבבודמה לש םתוליעפ יכ – םינשה לכ ךרואל העודי התייה
  .םישקבמה יפתכ לע ץבורה דבכה לטנה תא םירהל
 

 דמחא לש הנושארה ותידוהל וליבוהש תוביסנה
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 םיבר םיצמאמ םישקבמה ושידקה תיחכונה השקבב םג ,תמדוקה םתשקבב ומכ .43
 חכות םא ,םתשיגל .הנידמ דע שמשיש ןימאהל דמחא תא ותיפ םירקוחה יכ תוארהל
 ןכו ,חצרב םיברועמ ויהש ימכ םמשב בוקנל סרטניא דמחאל היה יכ רהבוי ,וז הדוקנ
 תשרפל החונמה חצר ןיב ורשיק אל דמחא לש ותעצהל דע יכ םירקוחה תסרג ךרפות
 םג ומכ ,יזוחמה טפשמה-תיבב וקמועל ןודנ הז אשונ יכ ךכל םירע םישקבמה .ץכ
 תולשלתשה לש קדקודמ חותינ" יכ םירובס םה םלוא ,קרב אישנה לש ותטלחהב
 לבקתהש עדימ ,טפשמה-תיבל ושגוה אלש םיכמסממ תדמלנ איהש יפכ ,םיניינעה
 לש םטפשמב טפשמה-תיב ינפב היהש עדימה םע דחי ,םירטוש םע תוחישב הנורחאל
 115 'מע( "םימדוק םיכילהב הז ןיינעב ולפנש תורומחה תויועטה לע עיבצמ ,םישקבמה
  .)השקבל
 
 שי ,םתשיגל .יגול קסיה לעו םישדח םינותנ לע תססבתמ םישקבמה לש םתדמע 

 ןיב רשק םייקש ןכתיי יכ ורבס ,ץכ חצר לש הריקחה תווצב םירקוחה יכ תוארהל םדיב
 ועיצה םירקוחה יכ איה ,םתטישל ,ךכמ תבייחתמה הנקסמהו ,החונמה חצרל הז חצר
 דחא ,הארנכ ,יכ םינייצמו תושעל םילידגמ םישקבמה .הנידמ דע שמשל דמחאל
 ימכ םישקבמה תא "ןמיס" ,ןושארה מ"חצב םגו ץכ מ"חצב רבח היה רשא םירקוחה
 תא םידעתמה םיכמסמה יכ איה םישקבמה תדמע ,ולא תונקסמ חכונ .חצרה תא ועציבש
 רואית םאו .)130 'מע ,םש( םיבזוכ םה הנידמ דע שמשל העצהב דמחא לש ותיינפ
 טפשמה-תיב לש תויזכרמ תויתדבוע תועיבקש ירה ,ירקש היה דמחא לש ותעצה
  .םירטושה וגיצה התוא תבזוכ הסרג לע תוססובמ יזוחמה
 

 ונודנו יזוחמה טפשמה-תיב ינפב ואבוה תורומאה תונעטה יכ הדבועה ףרח .44
 ,)667 'מעב ,קרב אישנה לש ותטלחה דחוימב ואר( רזוח טפשמל תמדוקה השקבב
 תעכ ליבות תפסונ םעפ תיתדבוע תיתשת התוא תגצהש ןכתיי יכ םישקבמה םירובס
 ,רזוח טפשמל היינש השקב רמוחו לקמו ,רזוח טפשמל השקבב ,םלוא .תונוש תונקסמל
 ,טפשמה בלב ודמעש םינועיטהו הריקחה תולשלתשה לש תשדוחמ הגצהל םוקמ ןיא
  .וימדוק וענכוש אלש המב ענכתשי השקבב ןדה טפושה יכ הווקת ךותמ
 
 תומש דמחא רסמ ותריקח לש םיוסמ בלשב יכ ,ררבתה םישקבמה לש םטפשמב 

 הלע הנידמ דע שמשיש ןויערה יכ ,עדונ דוע .ויפתושכ םישקבמה לש הלאמ םינוש
 .םירטושה וא דמחא – העצהה רוקמל רשאב הרהבה השרדנ יכ ףא ,ותריקח ךלהמב
 רשקל רע היה ץכ מ"חצש ,ךכל תויאר ואבוה ףאו ,ןעטנ רזוח טפשמל תמדוקה השקבב
 ידושחמ קלח ודיעה ךרענש טפשמה ךלהמב רבכ ,ןכ-ומכ .ץכ חצרל החונמה חצר ןיב
 םיטרפל קר סחייתא ,רומאה חכונ .החונמה חצרל רשקב םג ורקחנ יכ ץכ תשרפ
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 ידכ םהב שי םא איה לאשיהל הכירצש הלאשה רשאכ ,תיחכונה השקבב םישדחה
  .םימדוקה םיכילהב ועבקנש תונקסמהמ תונשל
   

 ,הנביל ר"ד הנורחאב םייקש החישב םישקבמה םיאצומ םתנעטל יזכרמ סוסיב .45
 .ץכ מ"חצב רקוח םע ,וז השקב תשגה תארקל הירוגנסה םע ףותישב לעפ רומאכש
 ןיב רשק מ"חצב ואר וב ןפואה תא הנביל ינפב ראית רקוח ותוא יכ םינעוט םישקבמה
 לש אשונהש רחאמ" :דמחא םהבו ץכ חצרב םידושחה לש םרצעמ םע ,םירקמה ינש
 יכ תורשפאה תא ולעה מ"חצה ישנא ,תעה התואב חותפ ןיידע היה ןומרכ הנפד
 םע חחושש רטושה[ רסמ ןכ ומכ .הז חצרל םירושק ]ץכ חצרב םידושחה[ השימחה

 'שבכמ' ,הז רשקהב ,וליעפהו ןומרכ הנפד חצר יבגל השמחה תא 'ולאש' יכ ,]הנביל
 ףטאע לש ותריקחל םישקבמה ונפה ,וז החיש לע ףסונ .)השקבל 116 'מע( "]דמחא[ לע
 העדוהב .הנידמ דע שמשל דמחא לש ותעצה ינפל עובש המייקתה רשא ,ץכ תשרפב
 ,ץכ חצר טפשמב קר הייארכ השגוהו ,ןוסח רקוחה ידי-לע ףטאע לש ויפמ המשרנש
 םידמול וז הריקחמ .םישקבמל ולש רשקה לע ףטאע תא ולאש םירקוחה יכ הלע
 םגו ,החונמה חצר תא רוקחל ולעפ ץכ מ"חצב םירקוחהש תוארל ןתינ יכ ,םישקבמה
  .וילא רשק םישקבמל יכ וחינה
 
 לש ותעצהב קסועו ןיעידומה קיתב הלגתהש רכזמל םישקבמה םינפמ דוע 

 החיש התוא תא םיראתמה םיכמסמ ינש ןיב דועיתב םילדבה םיגיצמ םישקבמה .דמחא
 דועב .ןיעידומה קיתל וכרד תא אצמ רשא ינשו ,יזוחמה טפשמה-תיבל שגוהש דחא –
 "ךל רוזעא ינא יל רוזעת התא םא" רמא דמחא יכ בתכנ טפשמה-תיבל שגוהש רכזמבש
 :ךכ הרימאה תראותמ ןיעידומה קיתב אצמנש ךמסמבש ירה ,)השקבל 118 'מעב ךכ(
 וזיא רורב אל .)השקבל ח"נ חפסנב( "ךל רוזעא אל ינא יל רוזעל לוכי אל התא םא"
 םיאור םה יכ הלוע םירבדה ןיבמ ךא ,תואסרגה ילדבהל םישקבמה םיסחיימ תועמשמ
 וניא ,דמחא לש ותודוותה תולשלתשה תא םירקוחה רואיתש ךכל תפסונ תודע תאזב
 היהש עדימה לש חותינ םג ומכ ,הז עדימ יכ םישיגדמ םישקבמה .תואיצמה תא םאות
 ץחל תודוא דמחא לש ותסרג יכ םידמלמ ,תמדוקה השקבב גצוהשו טפשמה-תיב ינפב
  .םירקוחה לש וזמ רתוי תינויגה איה ,וילע לעפוהש
 

 טפשמה-תיב עיגה הילא וזמ הנוש הנקסמל ליבוהל ידכ ןיא הלא םינותנב םג .46
 לאמכ םע וירשק לע תכשוממ הריקח ףטאעל הכרענ יכ םישקבמה תנעט .יזוחמה
 תא הלעה ףטאע יכ אוה ונממ הלועש לכ .ףרוצמה ךמסמהמ הלוע הניא ללכ ,דמחומו

 ואבו" :רמא ךכו ,ץכ חצרל ויפתוש לע יללכ ןפואב לאשנ רשאכ םישקבמה לש םמש
 ילש דודה לש םינבה ינש םוקמב ויהו ילש דודה לצא הפק ותשו ילעו רימס יחתפ
 1 'מע( "הרימשב ילש דודה תא ףילחהל םיאב םימעפלש לאמכו דמחומ םהיתומשש
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 לצא רקבל ותעגה לע ףטאע רוקחתב ויתולאשב דקמתה רקוחה .)השקבל ו"נ חפסנב
 לצא הפק תותשל תאבש םעפ לכ" הלאשב המכתסה םישקבמל תוסחייתהה לכו ,ודוד
 קחרמה .)2 'מע ,םש( "דמחומו לאמכ ולש םינבה ינש תא םג וא ותוא תאצמ ךלש דודה
 יכ הנקסמל דעו ,רבעב הפק התש םמעש ימכ ,ףטאע ידי לע םישקבמה םש ןויצ ןיב
 ףטאעו םישקבמה לש תוברועמל דשח ךותמ שממ לש הריקח תולועפ ועציב םירקוחה
 השק אל ,ךדיאמ .בר ןוימד שרוד יכ רמול ןתינו ,דאמ קוחר וניה ,החונמה חצרב
 .םישקבמה לש םטפשמב רבכ התלעוה אל וז הנעט עודמ ריהביש ירשפא רבסה תולעהל
 םהיניב ךוסכסה יכ הנעטל תחתמ סיסבה תא טמוש ותריקחב ףטאע לש רומאה ורואית
 הלוכי אל וז הייאר ,ךכיפל .חצרל רבוע הרובחה לש ףתושמ שגפמל תורשפא ענמ
 .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע םישקבמל םיקהל
 
 ביחרהל םוקמ יתאצמ אל .הנביל ר"ד לש ויתוחישל רשאב םג םינוכנ םירבדה 

 ול םיסחיימש ןכותה תא וב אוצמל השקתי הנביל ךרעש רכזמב ןייעמה ךא ,ךרוצל אלש
 הלעומ עדימה ןמ קלח הזיא ןיבהל השקו ,םימומע רקוחה לש וירואית .םישקבמה
 ,הנביל וינפב גיצמש םינועיטל – הלילשל וא בויחל – הנעמ אוה קלח הזיאו ,ותמזויב
  :ךכל המגוד ןלהלו

 
 '?ןומרכ הנפד לע םתוא ולאש' יתלאשל :]הנביל["
 דמחאש רחאמ וירבדל .בויחב הנע ]רקוחה[ ןודנהו
 תא וילע ליעפהל' וטילחה ץכ ינד תא 'חתפ' ילזוכ
  .)השקבל ה"נ חפסנ( "שבכמה
 

 םג" הרעהה תא הנביל ףיסוה ,"שבכמה תלעפה" תודוא רקוחה לש ויפמ וז הרימא דצל
 לע ךמתסהל ישוקה תא השיחממ איה ךא ,תחא המגוד קר יהוז ."ןומרכ הנפד ןיינעל
 לש תוינשרפ תורעה יוור אוהו ,דבלב םייללכ םיווקב החישה תא ראתמ דועיתה .רכזמה
 ויפב םשש םיטרפל רקוחה רסמש םיטרפה ןיב ןיחבהל ישוק שיש דע ,החישה דעתמ
  .הנביל
 
 םירקוחהש ךכל דוסי אצמנ אל יכ ,אופא איה וז היגוסב תבייחתמה הנקסמה 

 יפכ ,ךכ לע ףסונ .החונמה חצרל עגונה לכב ישממ ןפואב ץכ חצרב םידושחה תא ורקח
 ,תושרפה ןיב רשקל םירע ויה םירקוחהש ןכתיי םא ףא ,ותטלחהב קרב אישנה עבקש
 .ירקש היה דמחא לש ותריקח תולשלתשה לש רואיתה יכ הנקסמל ליבוהל ידכ ךכב ןיא
 היבו הינמ ליבומ רבדה ןיא ,החונמה חצרל רשקב דמחא תא םירקוחה ורקח וליפאו
 ידכ רבדב ןיא אליממ :דועו .השרפב הנידמ דע שמשל ול ועיצה םג םהש הנקסמל
  .החונמה חצרב םידושחה רתי ורסמש תוידוהה לש ןלקשממ לוטיל
 

 דמחא לש ותידוה רחאל הריקח תולועפ לע םיטרפ תרתסה
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 ועציב ןתוא תולועפל רשאב תמא ורמא אל םירקוחה יכ ,דוע םינעוט םישקבמה .47
 ,הלוע טפשמה-תיבל ונמזב ושגוהש םיכמסמהמ" יכ ,ןעטנ .דמחא לש ותודוותה רחאל
 "ןומרכ הנפד תשרפל רשקב הריקח תולועפ וכרענ אל 2.4.84 םוי דעו 26.3.84 םוימ יכ
 לעפש דיחיה היה ינשה מ"חצה יכ התייה הגצוהש הנומתה ,ףסונב .)השקבל 119 'מע(
  :תרחא דמלל םיאב רשא םינותנ םיטרפמ םישקבמה ,םלוא .החונמה תומ תא רוקחל
 
 ותחפשמ םש יכ ןייצ וב  רכזמ 28.3.84 םויב חלש ןושארה מ"חצהמ רקוח )א 

 קודבל עיצהו ,החונמה לש התפוג תא אצמש העורה לש ומשל ההז ץכ חצרב דושח לש
  ;)השקבל ט"נ חפסנ( רשקה תא
  
 ךורעל תושקבב ,םולשה טפשמ-תיבל 28.3.84 םויב ונפ ץכ חצר ירקוח )ב 

 תלהנתמ לילג מ"חצבו ליאוה" ונייצש ךות ,ץכ חצרב םידושחה לש םתיבב שופיח
  ;)השקבל 'ס חפסנ( "ןומרכ הנפד חצר רבדב הריקח
 
 רמאנ ףאו ,החונמה חצרל דשחב ורקחנ יכ רבעב ונעט ץכ לש ויחצורמ קלח )ג 

  ;)השקבל 121 'מע( חצרב םיברועמ ויה יכ םהל
 
 יכ ורשיא הלאו ,)ץכ לש ףסונ חצור( ילעו ףטאע םע חחוש הנביל ר"ד )ד 
  .)השקבל א"ס חפסנ( החונמה חצר ןיינעב ורקחנ
  
-תיבל הגצוהש הנומתהמ הנושב יכ ,םישקבמה תשיגל ,םידמלמ הלא םינותנ 

 ינד תשרפב םימשאנה תא החונמה חצר תייגוסב הרטשמ ישנא ורקח ,יזוחמה טפשמה
 ונימאה אל יכ םירקוחה תנעטמ הנושב ,תאז .הליחתכל דמחא בקנ םהיתומשבש ,ץכ
 קוזיח שי יכ קיסהל יתשקבתה ךכמ .חצרב ותוברועמ לע הנושארל רפיס רשאכ דמחאל
 חצרל ויפתושכ ץכ חצר ימשאנ לש םמשב הליחת בקנ היפל דמחא לש ותדמעל
 וילע וצחל םה ,תינויגה הניא וז הסרגש םירקוחה ודמלשמו ,ךשמהב קרו ,החונמה
 ךכל הייאר לכ ןיא יכ ,דגנמ תנעוט הבישמה .ויפתושכ םישקבמה לש םמש תא רוסמל
 .רזוח טפשמל תמדוקה השקבב התחדנ וז הנעט יכו ,החונמה חצר תא רקח ץכ מ"חצש
 רמוחב ,הארנה לככ ,וללכנ םישופיח תכירעל תורומאה תושקבה יכ ,הפיסומ איה
 .שומיש ןהב התשע אל איה היתוביסמו ,טפשמב הנגהל רבעוהש הריקחה
 

 יזכרמ ביכרמ .הכ דע השקבב םיירקיעה םיישקה םיררועתמ וז הדוקנב יכ המוד .48
 תינושארה ותעצה יכ היה ,הנידמ דע שמשל דמחא לש ותעצה רואית סיסבבש ביטרנב
 תא ותוחדב .החונמה חצר תריקחב וקסע אל רשא – םירקוחה תא הניינע אל ללכ
 רושימב" :קרב אישנה ןייצ ,החונמה חצר תריקחב ץכ מ"חצ לש תוליעפ רבדב הנעטה
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 )26.3.1984 םוימ( דמחא לש ותריקחב החונמה חצר אשונ תאלעה יכ ,תוארל ןתינ ןמזה
 ,הטלחהל 667 'מעב( "תצמואמ תיתרטשמ תוליעפ הררוע אלו ידיימ ךשמה הבינה אל
 ךלהמב 26.3.1984 םויב ]העצהה ןיינע[ ררועתהשמ םג" :ךשמהבו .)רוקמב השגדהה
 וא ,אשונה תאלעהל הייפיצ לע תדמלמ םירקוחה לש םתוגהנתה ןיא ,דמחא לש ותריקח
 – תגייתסמו תיטיא איה םתבוגת :ןוכנה אוה ךפהה .דמחא ירבדל תובישח סוחיי לע ףא
 ךות ,'םילבוקמה תורוניצב' רבעומ ףסאנש עדימהש דע תועובשו םימי םיפלוח
 ןמש אלא .)668 'מע ,םש( "רחא בחרמב רחא תווצ לש ולופיטל ,ותונמיהממ תוגייתסה
 היינפ ףא וללכש ,תוידיימ הריקח תולועפ וכרענ יכ םידמל ונא תעכ גצוהש רמוחה
 תא םירקוחה וקדב הלא תולועפ תרגסמב ,ךכמ רתוי .ץכ מ"חצ ידי-לע טפשמ-תיבל
  .םישקבמה אלו ,החונמה חצרב םיברועמ ויה ץכ יחצור יכ דשחה
 
 אל יכ רסמ רשא רקוח לש טפשמה-תיב ינפב ותודעב תדקמתמ תפסונ הנעט  

 םישקבמה .הנידמ דע שמשל דמחא לש ותעצה רחאל תוידיימ הריקח תולועפ ועצוב
 ול שי חצר לש הרקמ לכ" יכ טפשמה לוקוטורפ ךותמ טוטיצ ,התכמסא אלב ,םיפרצמ
 תריקח םויסל דע הריקחב ליחתהלמ ונענמנ לבא תורחא תוריבעל ןכו ההובג תובישח
 ללכב ונחנא ןכל ,וכעל אלו הפיחל ךייש אוה יכ ,הפיחל רבעוה ללכב לופיטהו ץכ ינד
 קלחכ וז הרימא וגיצה םישקבמה .)השקבל 132 'מע( "תאז הריקחב ונקסעתה אל
 ,דמחא רסמש עדימה חכונ לועפל ושש אל יכ הנעטה תא ססבל םירקוחה לש ןויסינהמ
 היינפה טרפבו ,העצהה רחאל דימ ועצובש תולועפה טורפש דועב .שממ ואר אל וב
 םירבדה תגצה יכ םידמלמ ,ץכ חצרב םידושחה רתי לצא שופיח ךורעל טפשמה תיבל
  .תקיודמ התייה אל רקוחה ידי לע
 
 יכ הלוע םהמ ,יזוחמה טפשמה-תיבל וגצוהש םינותנ לע םיכמסנ םישקבמה 

 דמחא לש ותעצה דחאל דימ הריקח תולועפ ועצוב יכ חינהל היה ןתינ תמא ןמזב רבכ
 ותוא לש – יזוחמה טפשמה-תיבל שגוהש – רכזמל םינפמ םה ,טרפב .הנידמ דע שמשל
 ול יתרמאו דושחל יתינפ" :2.4.84-ב ןייצ רשא ,ליעלש תודעה תאבומ ויפמ רשא רקוח
 ולא תוביסנב ,םלוא .)295/ת( "ןומרכ הנפד חצרל רשקב ותוא רוקחל דמוע תעכ ינאש
 לע תופכל ןויסינ תא ריתסהל הדעונש הינונקב רבודמ יכ הנעטל לקשמ סחייל השק
 הז שיחרת רשאכו ,ץכ יחצור ויה החונמה חצרל ויפתוש יכ ,ונייה ,תואסרג דמחא
 ןלקשממ םלעתהל םג השק תעב הב .םישקבמל דשחה תרבעה ,ירשפא יתלבכ ררבתה
 אל יזוחמה טפשמה-תיב ינפב הגצוה רשא הנומתהש ךכ לע תודמלמה תויארה לש
 לע הלא םינותנ לש תירשפאה םתעפשה תא םויכ ךירעהל השק ,ןכא .האלמ התייה
 לש ותעצה רואית יכ הנעטל רתוי יתועמשמ סוסיב םהב שי יכ רורב .םישקבמה תעשרה
 ,תעכ הלגתמה הנומתה יכ םג קלוח ןיא .גיצהל םירקוחה ושקיבש הזמ הנוש היה דמחא
 לקשמהמ התיחפמ ,דמחא לש תינושארה ותעצהב שממ ואר אקווד םירקוחה היפלו



 לארשי תנידמ 'נ יחיבס לאמכ   5568/09 חמ

43 

 

 תומש תא ,הנושארל ,ימואתפו ינטנופס ןפואב הלעה דמחא יכ הדבועל סחויש
 הנושארל םירקוחה ודקמתה הב "תינטנופס"ה הסרגהו ליאוה ,תאז .ויפתושכ םישקבמה
 יזוחמה טפשמה-תיב יכ רוכזל שי ,תאז םע .החונמה חצרב םירחא הבריעש וז התייה
 ותסרג התייה אל ,ויפתוש ויה םישקבמה היפלו ,דמחא לש ותסרגש הדבועל רע היה
 ועיצה םירקוחה יכ דמלל ידכ םהב יד אל ,וז השקבב ופסונש םינותנה םג .הדיחיה
 רסמש םיטרפה אולמ לע ךילשהל ידכ ךכב ןיא םוקמ לכמו ,הנידמ דע שמשל דמחאל
 לש םהיתוידוה תוליבק לע םיכילשמ םניא הלא םינותנ ,ףסונב .תכשוממה ותריקחב
 ,הריקחה לוהינ ןפואו םירטושה תונמיהמל תועגונה תולאש לע קר אלא ,םישקבמה
 הז ןיינעב םג ןכ לע .טפשמה תואצות תא תונשל תויושע ויה אל ןיינעה תוביסנב רשא
  .רזוח טפשמל הליע םישקבמל םיקהל ידכ שי יכ יתאצמ אל
 

 םירטושה תואסרגל סחיב תופסונ תונעט

 םא הלאשב קסע יזוחמה טפשמה-תיבב ןוידה רקיע ,יתנייצ רבכש יפכ .49
 םיסנמ םישקבמה .םימשאנהמ תוידוה תובגל ידכ םילוספ םיעצמא וליעפה םירקוחה
 לש וק םירטושה וטקנ ,תומילא רבדב תונעטל ךרפומ יפוא תוושל ידכ יכ חיכוהל
 "עיצה" הנושארל הב ,ותריקחבש ריבסה דמחא יכ ןעטנ ,המגודל ךכ .תטלחומ השחכה
 םירקוחה ,םלוא .)השקבל 130 'מע( וכעב הנחתב םירקוחה ותוא וכה ,הנידמ דע שמשל
 התואב דמחא תא ורקח אל ללכ םוי ותואב יכ וריבסהו ,דיעהל טפשמה ךלהמב ולע
 ידי לע רקחנ דושחה" יכ רסמ ,תומילאב דמחא םישאה ותוא ,'ץיבומרבא רקוחה .הנחת
 תא יתמייס ינא הזבו וכעל רבעוה אוה ךכ רחא ,ןולובז תנחתב םנאר ןוסח ידי לעו
 .)8 'מעב ,17.10.85 םוימ לוקוטורפ( "עדוי ינניא הז ירחא ךשמנ המ ,יקלח תא ,לופיטה
 אל ללכ וליאכ גצמ רוציל םה םג ודעונ ןוסח רקוחה רמאש םירבד יכ ןעטנ המוד ןפואב
  .)השקבל 131 'מע( וכעב םוי ותואב הריקח המייקתה
 
 אלש םיכמסמ םתושרבו ,וכעב הריקח הכרענ ןכא יכ תוארהל ושקיב םישקבמה 

 רקחנ רקובה תועשב יכ בתכנ םוי ותואמ ץכ מ"חצ ןמויב :תאז םיססבמה הכ דע וגצוה
-ב )וכע תנחתב אצמנה( הֶטָמַל לבוה ךשמהבו ,)הפיח רוזאבש( ןולובז תנחתב דמחא

 ותוא ריזחה 18:00 העשבש דע ,ץרפ ל"סרו 'ץיבומרבא ידי-לע םש רקחנו 13:15
 דמחא יכ ,םישקבמה תשיגל ,חיכומ הז ךמסמ .)השקבל 2/מ חפסנ( ןולובזל 'ץיבומרבא
 ןכ לעו ,וז הדבוע ןווכמב ריתסהל וסינ םירקוחהש ןאכמו ,ןעטנה דעומב וכעב רקחנ
  .תונוכנ ןה ףא תומילא תודוא דמחא לש ויתונעט יכ קיסהל ןתינ
 

 ,'ץיבומרבא רקוחה ךרעש םירכזמל םסחייתהב םידדצה וביחרה הז אשונב .50
 ,םישקבמה תשיגל .ץכ חצר ןיינעב הנידמ דע שמשל דמחא עיצה וב םויה תא םיראתמה
 קיתש ךכ לע םג ומכ ,רקוחה לש ותונמיהמ רסוח לע דמלמ הלא םירכזמב ןויע
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 םיכרוע םישקבמה .הנגההמ וריתסהל סרטניא היה רשא עדימ ןסחאל דעונ ןיעידומה
 אל ונממ קתעה רשא – 22/ת( םטפשמב שגוה רשא דחא – םיכמסמ ינש ןיב האוושה
 ךמסמב ,םתנעטל .)השקבל 3/גנ חפסנ( ןיעידומה קיתב אצמנש רחאו ,)וז השקבל ףרוצ
 תופצל דמחא שקיב "12:00 העשל ךומס" יכ בתכנ יזוחמה טפשמה-תיבב גצוהש
 תנחתמ 'ץיבומרבא ומע עסנ ךכיפלו ,ץכ חצרב םירחא םידושח לש םתידוה דועיתב
 דמחא עיצה םתעיסנב יכ 'ץיבומרבא רסמ ,ךמסמ ותוא יפ לע .וכע תנחתל ןולובז
 םע 'ץיבומרבא עיגה רבודמה םויב יכ רמאנ מ"חצה ןמוי דועיתב .הנידמ דע שמשל
 ,דגנמ .)הבישמה תבוגתל םישקבמה תבוגתל 'ו חפסנ( 11:30 העשב וכע תנחתל דמחא
 העשה דע ןולובז תנחתב ראשנ אוה יכ 'ץיבומרבא בתכ ןיעידומה קיתב אצמנש ךמסמב

  .דמחא לש וניד-ךרועמ הבושתל ןיתמהל ידכ ,13:30
 
 ינפב ויה םירבודמה םיכמסמה לכ יכ תטרפמו וז הנעט לע הביגמ הבישמה 

 .וקמועל אוה ףא ןודנ רבודמה המאתהה רסוחו – ץכ תשרפב ןד רשא טפשמה-תיב
 לש םחוכ-יאבל םישיגנ ויה אל הלא םיכמסמ יכ ןועטל םוקמ האור הניא איה ,ךכשמ
  .תמא ןמזב םישקבמה
 
 םירקוח ינש ושגפנ ,דמחא לש וז ותעצה רחאל שדוחכ ,יהשלכ הביסמ ,ןכ-ומכ 

 םיכלהמה וטרופ וב ,)יזוחמה טפשמה-תיבל שגוהש( רכזמ וכרעו םהמ דחא לש ותיבב
 הז דועית .)השקבל 124 'מע( הנידמ דע שמשל דמחא עיצה םהב םירקמהמ םיינשב
 חצרל ויפתושכ םישקבמה תומש תא הלעה ןהב דמחא םע תוחישל דוחייב סחייתה
 מ"חצה לע הנמנ רשא םירקוחה דחא לש ותנעטל סחייתמ הז רשקהב ןותנ דוע .החונמה
 םטפשמ לוקוטורפמ תואבומ ואר( דמחא תא שגפ אל םירחואמ םיבלשל דע יכ ,ןושארה
 דעומב יכ ךכל דועית אצמנ ןיעידומה קיתב ,םלוא .)השקבל 134 דומעב ,םישקבמה לש
 לש[ העצהב שממ שי םא )תינושאר הקידב( קודבל ידכ" :הזכ שגפמ ךרענ רתוי םדקומ
 קיתב מ"חפה תא ריכמש יפסומ עשוהי דקפ י"ע ףסונ רוקחתל דושחה אבוה ]דמחא
 התחנה תלוז ,וז הריתס ריבסהל השקתמ הבישמה .)השקבל ח"כ חפסנ( "ןומרכ הנפד
 הריתסה לשב קר אל הבר תובישח וז טרפל ,םלוא .בתכמה בתוכ לש תועטב רבודמ יכ
 תא םג ומכ םישקבמה תא ורקח ןושארה מ"חצה ירבח ,רוכזכ .רטושה לש וירואית ןיב
 ללוכה רופיס דמחא םהינפב שרפ רבד לש ופוסב הנהו ,האירדנא לש ינוימדה ורופיס
  .האירדנא רסמש הזל םימוד םינייפאמ לעב היהו ,םישקבמה תומש תא וכותב
 

 ,טפשמה תעב גיצהל הנגהה הלכי םבור תא רשא ,הלא םיכמסמ יכ לע רצהל שי .51
 יחוויד ןיב רעפה רוקמ המ ךירעהל השק םויכ .יזוחמה טפשמה-תיבל ושגוה אל
 תונקסמה ויה המ תנייצמ הניא הבישמה רשאכ טרפב( ןמויב םושירל הפ-לע םירקוחה
 תוביס תויהל תולוכי הלא םירעפל .םינושה םיחווידה ןיב רעפל וא ,)ץכ תשרפב ןודנב
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 .דמחא לש ויתונעט תא קזחל ויה םייושע הלא םינותנ יכ חינהל ןתינ ,תאז-םע .תובר
 תומש תא הלעהש אוה דמחאש ךכל הבר תובישח הסחוי השרפה יבלש לכב ,םנמא
 םניא הלא םינותנ םג ,םלוא .ץכ מ"חצ ירקוחל םירכומ ויה אל וינפ-לעש – םישקבמה
 ןהב תוביסנהו דמחא לש תונושה ויתואסרג .םישקבמה לש םתעשרה לע םיכילשמ
 תוידוהה לש ןתוליבק לע עיפשהל ידכ ןהב ןיא ,השרפב םישקבמה הנושארל וכבוס
 ןיינעל םהיתונעט לש האלמ הלבק ףא ,ךכשמ .ןלקשמ לע םג ומכ ,םישקבמה ורסמש
  .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע םהל המיקמ התייה אל ,הז
 

 תוידוהה חותינ

 רשא ,םישקבמה לש תוברה םהיתונעט תא ןוחבל םוקמ יתאצמ אל ,רומאכ .52
 ולעוהש תונעטל סחייתא ,תאז םע .החונמה חצרב םיעשרומה תוידוה חותינמ תועבונ
 רמוח תרגסמב ,ואצמ םישקבמה .יזוחמה טפשמה-תיב ינפב גצוה אלש עדימ חכונ
 תבר הביסמ תראותמ םהב םירכזמ ,טפשמה ךלהמב רבכ הנגהה תושרל דמעש הריקחה
 לא הכרדב האצי ונממ בוחר ותואב( החונמה המלענ וב ברעב הכרענש םיפתתשמ
 הביסמה לא וכלה םיבר םיחרוא יכ םישקבמה םידמל הלא םירכזמ יפ-לע .)התיב
 םישקבמ םה ,ךכיפל .)השקבל א"ע חפסנ( החונמה לש התכילה לולסמבו הלילה תועשב
 המוה בוחרמ ,השרפב תוידוהב ראותש יפכ הפטחנ החונמהש ינויגה הז ןיא יכ קיסהל
 טפשמה-תיב ינפב גצוה אל יהשלכ הביסמ רשא ףסונ ןותנב תכמתנ המוד הנעט .םדא
 הירומ בוחרב הב ןיחבה אוה ,החונמה לש החפשמ בורק רסמש העדוה יפ-לע .יזוחמה
 'ב חפסנ( למרכה זכרמ ןוויכל הפיחב הזוחא רוזא ןוויכמ תכלוה איהשכ ,המלעיה ברעב
 החונמה לש התאיצי עגרמ יכ יזוחמה טפשמה-תיב לש ותעיבקמ הנושב ,תאז .)השקבל
  .התוא האר אל שיא ,התיב ןוויכל
 
 לש התכילה לולסמ לש יתוזח רואית השקבל ופריצו תושעל ולידגה םישקבמה 

 יכ תוארהל ושקיבו ,םהיתוידוהב םיעשרומה תעברא ותוא וגיצהש יפכ ,החונמה
 'ע חפסנ( החפשמה בורק רסמש םירבדה תא רתוס תוידוהה ןמ הלועש לולסמה
 תא םאותה ,התיב ןוויכב החונמה לש ינויגהה התכילה לולסמ יכ הלוע ,ןכאו .)השקבל
 תוידוהל םאתהב התפיטח םוקמ םע בשייתמ וניא ,התחפשמ בורק רסמש חווידה
 םיפטוחהו ,בוחרה לש יברעמה ודצב הכלה החונמה יכ ןיוצ תוידוהה לכב .תונושה
 החפשמה בורק לש ורואית ,םלוא .בכרל התוא וסינכהש רחאל המורד םכרדב וכישמה
  .הנופצ הינפו בוחרה לש יחרזמה ודצב התוא םקממ
 
 סחייתהל ילבמ ףאו ,םינש ךשמב ןיכפוה הל ןיאש ןבאכ ודמע הלא םינותנ 

 תרגסמב הלא ןוגכב שומיש רשפאל ןיא תוגירח תוביסנ רדעהב ,םירבד לש םפוגל
 אשונב תורעשה תולעהל אוה התע תושעל ןתינש לכש רחאמ ,תאז .רזוח טפשמל השקב
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 תוריתסה תוררועמש תוישוקל .םיקוחר םיעוריאל ולשמ שוריפ ןתונ דצ לכ רשאכ ,הז
 יכ הרעשהה םג םהבו ,םינווגמו םיבר םירבסה קפסל ןתינ תונושה תואסרגה ןיבש
 אל ,יתשגדהו יתבשש יפכ ,םלוא .ברע ותואב התיבל רשיה תכלל הנווכתה אל החונמה
  .רזוח טפשמל השקבה תרגסמב תיפולח הנגה תשרפ לוהינ רשפאל ןתינ
 

 ידכ ןיא – ליעל יתדמע וילע – הריקחה ךלהמ לכ לש יוקלה ודועית םצעב םג .53
 תא ודעית אל רשא םירקוחה לא הינורטב אובל ןתינ .םישקבמה לש םתופח לע דיעהל
 שי ,םלוא .םויכ םיגהונה םיטרדנטסה תא רבעה לע ךילשהלו ,שרדנכ םישקבמה תוריקח
 םישקבמה לש םחתפל תצבור הריקחה ךלהמ לש תיקלחה הגצהל תוירחאה יכ רוכזל
 ונממ ובגנ רסמש תועדוה יכו הלוספ התייה ותריקח יכ ןעוטהמ אלהש .המוד הרוצב
 לש םתריקח רשאכ ,םלוא .תודעב ויתונעט תא טרפל ,רעצמל ,הפוצמ ,ןידכ אלש
 לש םתטלחה בקע – םירטושה תסרגל םאתהב קר טפשמה-תיבל הגצוה םישקבמה
 תויאר יד ואצמנ אלש ךכ לע אלפתהל ןיא – אטוזה טפשמב דיעהל אלש םישקבמה
  .הנגהה התלעה ןתוא תונעטב ךומתל
 
 לש תודושחה תוביסנה םג ומכ םייקלחה םירוזחשהו יוקלה דועיתה ,תמא 

 האצמנש ,החונמה לש התפוג .תוידוהה ןכות תניחבב הרתי תוריהז םיכירצמ ,השרפה
 אל ,ןכל .התומ תוביסנ יבגל הרורב הנקסמ קיסהל הרשפא אל ,םדקתמ ןובקיר בצמב
 תריזמ םיביטקייבוא םיאצממל םישקבמה תוידוהמ םיטרפ ןיב תוושהל םג ןתינ היה
 לש םתודוותה יכלהמ ירחא קמועל תוקחתהל רשפאמ אל ,רומאכ הריקחה דועית .חצרה
 ךכו ,יזוחמה טפשמה-תיב דדומתה ומע םלוא ,ישוק םיררועמ הלא םירבד .םישקבמה
 לש םתבוחל וקסוה תויטפשמה תונקסמה .רוערעה בלשב הז טפשמ-תיב םג השע
   .ךכב רהרהלו ףיסוהל הליע האצמנ אלו ,םישקבמה
 

  תירבעב תוריקחה דועית

 םה יכ םישקבמה ושיגדה ,תוריקחה לש רסחה דועיתה יבגל םהיתונעט תרגסמב .54
 .בותכו אורק ועדי אל ללכ תע התואש ףא ,תירבעב וכרענש הריקח יכמסמ לע ומתחוה
 תרדוסמ הרוצב ובגנש תועדוה לע קר ומתח םירקחנה לכ יכ ,םישקבמה םינייצמ דוע
 םנוצר לע הדיעמ ,וניבה אל םתואש הלא םיכמסמ לע םתמתחה ,םתשיגל .הרהזא וללכו

 טפשמב רבכ הנעטנ רשא ,וז הנעט .םהישעמל תימיטיגל תוסכ תתל םירקוחה לש
 ולעה אל םישקבמהו ,יזוחמה טפשמה-תיב לש תטרופמ תוסחייתהל התכז אל ,אטוזה
 קמועל ןוחבל שי םויכ יכ םירובס םה ,תאז ףרח .רזוח טפשמל תמדוקה השקבב התוא
 לקשמ סחייל ףאו ,םהל תונבומ ויה אלש תועדוה לע םתמתחה לש תועמשמה תא
-ב"סשתה ,)םידושח תריקח( ילילפה ןידה רדס קוחל )3(8 ףיעס סיסבב דמועש ןויגיהל

 :יכ עבוקה 2002
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 אורק עדוי וניא דושחהש חינהל ריבס דוסי רטושל היה
 רשאל וילע השקמה ,תולבגומ םע םדא אוהש וא בותכו
 הריקחה דעותת ,בתכב הריקחה דועית תונוכנ תא
  .ילוק דועיתב וא יתוזח דועיתב

 
 ךרדב הריקחה דועיתו דושחה יפב הרוגשש הפשב הריקחה לש םתובישח לע .55

 'נ יבלש 224/69 פ"ע( םישדח םניא םירבדהו םילימ תוברהל ךרוצ ןיא ,ול תנבומה
 ,לארשי תנידמ 'נ ןיל 8974/07 פ"ע ;)1969( 764 ,763 )2(גכ ד"פ ,לארשי תנידמ
 טפשמה-תיב .))3.11.10 ,]ובנב םסרופ[( רגיצנד 'י טפושה לש וניד-קספל 7 הקספב
 ,ןתוליבק לע ךילשמ וניא תירבעב תוריקחה לש ןדועיתש ךכ לע ותעד תא ןתנ יזוחמה
 אל שגדוהש יפכ ,תוידוהה לש ןלקשמ תניחב תעב ןובשחב וז הדבוע איבהל שי יכ םא
  :תחא
 

 איה הבש הפשב םשרית האדוהה יכ אוה יואר ,םנמא"
 ךכמ עפשומ תויהל יושע האדוה לש הלקשמ ;תיבגנ

 םלואו .התבגנ איה הבש הפשב אלש המשרנ איהש
 יכ םשרתמ טפשמה-תיב םא תחופ וניא האדוהה לקשמ
 סאבח 5225/03 פ"ע( "המוגרתב קויד רסוחל ששח ןיא
 :דוע ואר .)2004( 31 ,25 )2(חנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ
 )1(בל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןייטשלגניר 101/77 פ"ע

 תנידמ 'נ קרימס 6613/99 פ"ע ;)1978( 625 ,623
 .))2002( 553 ,529 )3(ונ ד"פ לארשי

 
 ,תירבעב ודעות תוריקחהש ךכב םגפ לפנ םא םג יכ ,ונניינעל אוה רקיע 

 אל יזוחמה טפשמה-תיבב .תוידוהה ןכותב לוספ לפנ ךכ לשב יכ וארה אל םישקבמה
 ופיסוה םהיתוידוה דועיתב יכ ונעט וא םירבדה תרימא םצע תא םישקבמה ושיחכה
 תוטלק וגצוה טפשמה-תיב ינפב ,ןכ לע רתי .םדי לע ורמאנ אלש םיטרפ םירקוחה
 .החונמה חצר תא םיראתמו םהישעמ תא םיטרפמ םישקבמה םיארנ םהב ,םירוזחשה
 םישקבמה תודוותה לש םלוצמ דועיתב רבודמ :הבר תובישח תעדונ ולא תוטלקל
 ןיא ,םתסרגכ ,וניבה אל ותוא ןפואב ךרענ הריקחה דועיתש ףא ,ןכל .חצרב םתוברועמב
 קלח יכ ףיסוהל שיו( םירקחנה ירבד תא םירקוחה לש הנבה רסוח חכונ יכ ששח
 ובש ןפואל םישקבמה ורסמש םיטרפה ןיב רעפ רצונ ,)תיברעה הפשב וטלש םירקוחהמ
 .טפשמה-תיבל וגצוהו ודעות םה
 
 םישל ידכ שמיש אל תירבעב דועיתה יכ ,אופא איה וז הדוקנב תיפוסה הנקסמה 

 הליע םיקהל ידכ ולא תונעטב ןיא אליממו ,ורמא אלש םירבד םישקבמה לש םהיפב
  .רזוח טפשמ לש ומויקל
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 םירוזחשל רשאב תונעטה

 אל יכ תדמלמ ,םלוכ םירוזחשב תקדקודמ הייפצ יכ איה םישקבמה תדמע .56
 םה םירקוחהש תוארל ןתינ םירוזחשהמ דחא לכב יכ ,ןעטנ .יטנתוא רוזחשב רבודמ
 וטריפ םישקבמה .םהידעצ תא רשאמ קר דושחהו ,רוזחשה ךלהמ תא וליבוהש הלא
 ,םיניינעה ךלהמ תא םיריכמ םניא םירקחנהש ךכ לע םתשיגל תודיעמה תויצקידניא ללש
 תוחיפט( רוזחשל חתפמה תדוקנ לע תונוש םיכרדב םהל ןמסל םיצלאנ םירטושה ןכלו
 ליאוה םירוזחשב קפס ליטהל שי יכ ןעטנ ,ףסונב .)'דכו בגה לע תולק תוכמ ,ךרבה לע
 רוזחשה ךלהמ היה המ םשרתהל ןתינ אל ןכ לעו ,ףיצר ןפואב םימלוצמ םניא םהו
 ילהונמ רכינ ןפואב הטוס םירוזחשה דועית יכ הדבועה חכונ דוחייב ,תאז .יתימאה
  .תע התואב וגהנש רוזחשה
 
 הדמעה םע תובשייתמ אל םויכ תולעומה תונעטה ללש יכ איה הבישמה תדמע 

 םהל וזמר םירקוחה יכ ונעט אל ללכ תמדוקה םתשקבב .רבעב םישקבמה וגיצה התוא
 עיפוהו ,םירקחנל 'ףטפוט'ש עדימ לכ" :יכ אלא ,רוצעל שקבל םהילע ןכיה
 רוזא תא בטיה םיריכמ םישקבמה .םירוזחשב םג אטבתמ אליממ היה ,םהיתואדוהב
 ליבוהל תולקב םילוכי ויה ןכלו ,הפוגה תאיצמ םוקמ דיל םירג םה ןכש ,עשפה
 תרגסמב םישקבמה דצמ ןועיטה תמלשהל 33 'מע( "הריקחב םהל ורסמנש תומוקמל
  .)תמדוקה השקבה
 

 ופוסב ,םישדח םה םתפקשה סוסיבל םישקבמה םילעמ םתוא םיקומינהש לככ .57
 ןוידה בלב ודמעש תויאר לש ןלקשמ תא ןוחבל עקרקה תא רישכהל ודעונ םה רבד לש
 לש ומויקל השקבב םוקמ ןהל ןיאש תונעטה גוסמ ןה ולא .יזוחמה טפשמה-תיבב
 לש םהיתוגשה ,ךכמ הרתי .םקמועל ונחבנ רבכ םירוזחשה יטרס ירהש ,רזוח טפשמ
 ןניד הז םעטמ םגו ,רזוח טפשמל תמדוקה םתשקבב ולעוה הז ןיינעל םישקבמה
  .תוחדיהל
 
 לש תועונת ירבשב םילתנו םיבש םישקבמה יכ המוד םירבד לש םפוגל ףא 

 ןתינ אל םרב ,ןיעל תוארנ םישקבמה םינפמ ןהילא תועונתה .בר ללש יאצומכ םירקוחה
 וכרעש םירוזחשה ,ןכא .םירקחנה תא םינווכמ םירקוחה יכ חרכהב ןהמ קיסהל
 הדוקנמ העיסנה תעב םימוליצה תא עוטקל גהונה .םימלשומ םניא וז השרפב םירקוחה
 לש וחוכמ תיחפמ ,המלצמה לש הללוסה תולבגמ רבדב תורזוח תונעט חכונ הדוקנל
 םיריבסמ םירקוחהש הדבועה םג .וכלהמב שחרתה רשא לע דמלל רוזחשה דועית
 תונפל ונל תרמא התא" ;"הפל עיגהל ונל תרמא התא"( םלוצ אלש המ תא תובר םימעפ
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 דמללו רוזחשה לקשמב עוגפל הלולע ,םירבדה תא רשאמ קר רקחנה רשאכ ,)'דכו "ןאכ
 םתגצהב ןיאו ,רבעב ונודנ ולא םיאשונ ,תאז םע .ותכירעב םימגפ לע יללכ ןפואב
  .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע םיקהל ידכ שדחמ
 

 הזכש שודיח .השקבב הז ןיינעל םינעטנש םישדחה םיטרפל ,ןכ םא ,סחייתא .58
 ךרעש רוזחשב ףתתשהש תדיינה הדבעמה שיא םע הנביל ר"ד םייקש החישב אצמנ
 ול עודי היה אל יכ ,םירושע ינשמ הלעמל ףולחב ,םויה ןייצמ רטוש ותוא .ףטאע
 םדוקה םויב )סליטס םוליצב קר דעותש( םידקמ רוזחש ךרענ ףטאעל יכ רוזחשה דעומב
  :תרחא להנתמ היה תאז עדי ּולו –
 

 היהש הארנכ ךכ לע עדוי היה םאש בשוח ןודנה"
 לש רוזחשל המודב רוזחשה תא םייקל ץלאנ/םייקמ
 תא דגונ הז ןכש השענש המ לע חוודמ היה םלוא .יחתפ
 ךכ[ יטנטוא ןפואב ותסרג תא רקחנהמ לבקל היחנהה
 לואשל ךירצ היה רוזחשה תא להינש ימ ותעדל .]רוקמב
 ותואב רזחשלו רוזחל ןכומ התא םאה' ףטאע תא חיתפב
 התא םאה' הלאשב קפתסהל אלו המוד הלאש וא 'םוקמ
 םייקל אלש תוכמס ןודנל התייה אל םנמא .'רזחשל ןכומ
 יזא עדוי היה םאש חוטב אוה ךא הזכ הרקמב רוזחש
 ט"מ חפסנ( "ירמגל הנוש היה רוזחשה לש חיתפה
  .)השקבל

 
 לש םטפשמ ךלהמב טפשמה-תיבב דיעה רטוש ותוא יכ ,התבוגתב הנעט הבישמה
 רוזחשה ינפל דוע םוקמב היהש רפס אוה ףטע לש רוזחשב" יכ ריבסהו ,םישקבמה
 בשייל השק .)הבישמה תבוגתל ה"כ חפסנ ,22.1.86 םוימ לוקוטורפ( "ואדיוב ,ונלש
 סחייל ישוק םייק יתעדלו ,רסמש םישדחה םיטרפה םע רבעהמ רקוחה לש וירבד תא
  .םויכ ןורכיזהמ ורואיתל בר לקשמ
 
 לש רוזחשה תטלק תא הנחבש פ"זמה תדבוע לא הנביל הנפ ,המוד ןפואב 

 הנביל ר"ד .רוקמל אטח וב תמיוסמ הרוש לש לולמתה םא ררבל ןויסינ ךותמ ,לאמכ
 חפסנ( התוחאב תטלקה תניחב ךרוצל הרזענו ,תיברע תרבוד הניא ללכ יכ הנממ דמל
 םשרתהש יזוחמה טפשמה-תיב לש ותעיבקמ הנשמ וניא הז ןותנ ,םלוא .)השקבל א"נ
 ."ושע הנימי הפ" תירבעב רמוא לאמכש ךכמ ,פ"זמה תדבוע התשעש יפכ ,ומצעב
 

 םניא ,םהישעמ תא םידושחה לכ םיראתמ םהב םירוזחשה ,םוי לש ופוסב .59
 יקלח ןפואב ודעות הלא םירוזחש .החונמה לש התומ תוביסנ לע האלמ הנומת םיקפסמ
 ךכ .בר אוה ,םירקחנה אלו ,םירקוחה לש םהיפמ םהב רבעומה עדימהו ,עטוקמו
 תדעתמה תטלק( השרפב ךרענש ןושארה רוזחשב יכ הדבועה תא ןייצל שי ,המגודל
 ללכ םירושק םניאש תומוקמל וירקוח תא דמחא ליבוה ,)וז השקב תרגסמב השגוה ותוא
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 אל הזה רוזחשב ,ךכ לע ףסונ .השרפב םידושחה ראש לש תוידוהב ורסמנש םיטרפל
 ןכמ רחאל םייעובש קר .החונמה לש התפוג האצמנ וב םוקמל וירקוח תא דמחא ליבוה
 וניא ףטאע ךרעש רוזחשה םג .ואדיוב דעות אל רשא ,יקלחו ףסונ רוזחש דמחא עציב
 גצוהש רוזחשה תא עציבש םדוק םוי ,ליעל טרופש יפכ ןכש – הלאש ינמיסמ יקנ
 ועציבש םירוזחשה םג .ואדיוב דעות אל רשא םידקמ רוזחשל אצי ,טפשמה-תיבל
 יכ םג יאדוו .םתריקח דעומב םיעודי ויה םרטש םיטרפ םיקפסמ םניא דמחומו לאמכ
 ,ףטאעו דמחא ורסמש תוידוהה לש ןהיטרפ תא םירקוחה ועדי םירוזחשה וכרענש תעב
 ,םלוא .עודי וניא ,םישקבמל בבודמה ריבעהש עדימה ףקיה ,ליעל יתנייצש יפכו

 בלשבו יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע התשענ ולא םיישק םע תודדומתהה תכאלמ
 ,םמצעלשכ םירוזחשה .העישרמה תויארה תכסמ תא ךירעהל ןויסינה םת ךכבו רוערעה
 תויאר תניחבב םניא ,םהב הפוצל םויכ תויהל היושעש הנושה תומשרתהה םג ומכ
  .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע שמשל תויושעש
 

 םירקוחה תונימא יבגל תופסונ תונעט

 םתונמיהמב קפס ליטהל שי יכ ,םתשיגל ,הלוע םהמ םינותנ וגיצה םישקבמה .60
 םיסחיימש םינותנה לכ תא טרפל ךרוצ ןיא .החונמה חצר תשרפב וקסעש םירקוחה לש
 םיקית וחתפנ םירקוחה דחא דגנכש רכזומ יכ ןייצל יד – םינושה םירקוחל םישקבמה
 רטוש ;תונוש תוביסמ ורגסנ רשא ,ןידכ אלש חוכב שומישו התואנ אל תוגהנתה ןיגב
 רקוח ;רחא רטוש לומל ןידכ אלש חוכב שומישב יתעמשמ ךילה תרגסמב עשרוה ףסונ

 השרפב ברועמ היה רחא רקוחו ;םימס תוריבעב ,ליעל רומאכ ,עשרוה הריקחה תווצמ
 רבוטקוא יעוריא ךלהמב( ןידכ אלש יריב ןכו ויבא חצרב םשאנ לש האדוה הלספנ הב

 היה וב הרקמה תוברל( םישקבמה םינפמ וילא רמוחה בור יכ הריבסה הבישמה .)2000
 גצוהש וא יזוחמה טפשמה-תיב ינפב היה ,)האדוה הלספנ וב םירקוחה דחא ברועמ
 וגיצהש רחואמה עדימה יכ ,רמאנ דוע .רזוח טפשמל תמדוקה השקבה תרגסמב
 םיאשונל שרדיהל םוקמ יתיאר אל וז הדוקנב ,ןכא .םניינעל יטנוולר וניא םישקבמה
 הלוספ תולהנתה לע עיבצהל ידכ הב שי יכ יתאצמ אל םוקמ לכמו ,רבעב רבכ ונחבנש
 תומייק יכ אוה תוארהל םישקבמה ידיב הלעש לכ .החונמה תומ תריקחב םירקוחה לש
 ליבוהל ידכ יד אל ךכב .םירחא םירקמב םירקוחה לש תיתייעב תוגהנתהל תויצקידניא
  .וז השקב תקסוע הב הריקחה תעב תורוסא הריקח תוטישב וטקנ םירקוחה יכ הנקסמל
 
 
 

 תיגולופרגה תעדה תווח

 תיגולופרג הכרעש תעד תווח איה ,םישקבמה וגיצה התוא תפסונ הייאר .61
 .)300/ת( יזוחמה טפשמה-תיבל שגוהש גצומ חתונ הבו ,)השקבל ד"מ חפסנ( םמעטמ
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 .טוברש אצמנ ויבג לעו טפשמה-תיבל שגוהש ,לאמכ לש הריקח דועית וניה הז גצומ
 םימיוסמ םיטרפ ןיב המאתה שי יכ איה ,תעדה תווח תא הכרע רשא תיגולופרגה תדמע
 ותאיצי םרט – דמחומ הארנה לככ – םידושחה דחא ךרעש םיטוטרשל טוברש ותואמ
 רפסמ םידושחה םע וכרע םירקוחה יכ ,םישקבמה םיקיסמ ךכמ .חצרה רוזחשל
 תדמע .החונמה חצר לע עדימ םהל רוסמלו ,םירוזחשל םתוא ןיכהל ידכ םיטוטרש
 דחא עציבש טוטרש תליחתב רבודמ םא ףא יכ איה ,וז הדוקנב ילע תלבוקמה הבישמה
 וצליא םירטושה היפל תכלה תקיחרמ הנקסמל ליבוהל ידכ ךכב ןיא ,השרפב םירקחנה
  .התוא ןנשל ידכ חצרה תריז תא םימעפ רפסמ טטרשל םירקחנה תא
 

 םיגצומה רועיב

 לכ אלל ,םרמשל בייחמ ןידה רשא ,םיגצומ םימלענ וב ןושאר הרקמ הז ןיא .62
 'נ ןטייקמ 4117/06 פ"ע ;359 'מעב ,ליעל הירזע תשרפ ואר( תעדה תא חינמ רבסה

 םתרימש( םינויכראה תונקת יפ-לע .))22.2.10 ,]ובנב םסרופ[( 25 הקספב ,לארשי תנידמ
 םג ומכ ,חצר תריקח קית ,1986-ו"משת ,)םייתד ןיד-יתבו טפשמ-יתב יקית לש םרועיבו
 יוצמ םיגצומה תודוא עדימה .רעבל ןיא םלועל ,ןוילעה טפשמה-תיבב ןודנש קית
 םייזיפה םיגצומה לש םתדמשהל ,יזוחמה טפשמה-תיבל הבישמה השיגהש השקבב
 תשגה חכונ יכ תסרוג הבישמה .)הבישמה תבוגתל ד"ל חפסנ( החונמה חצר ןיינעב
 תבוגתל 65 'מע( "הלבקתה השקבהש החנה ךותמ תאצל ןתינ" רומאכ השקבה
 החנהה לע ,ידידל ,ךכשמו ,התכמסא וא סוסיב לכ ןיא וז הדמעל ,םלוא .)הבישמה
 השרפב דושח לש ויסנכמ – תחא היאר טעמל יכ הבישמה תנייצמ דוע .הכופה תויהל
 וטריפ אל – םתוא רומשל הבוח לכ היה אלו דשחמ הקונש רחאל ול ורזחוה רשא
 הלדחמ יכ רוכזל שי ,םלוא .ודמשוהש םיגצומבש יתייארה לאיצנטופה תא םישקבמה
 לע דומעל םישקבמה רובע ישוקה תריציל םרת ,םיגצומה לע רומשל הבישמה לש
  .הזכש לאיצנטופ
 
 ןניא ,יגולויב אצממ ןהב שיש ולאכ דוחייב ,תויצפח תויאר יכ הדבועה 
 תומדקתהה חכונ תאש רתיב םירמאנ םירבדה .תרעצמ העפות איה ,דעל תורמשנ
 ,ןמז ףולחב םג הז גוסמ םיגצומב תוינכדע תוקידב ךורעל תרשפאמה היגולונכטה
 :וושה( םשאנ לש ותמשא לידבהל וא ותופח תחכוהל יטנג ליפורפ לש ותקידב ,המגודל
 ןויסינה .))5.9.05 ,]ובנב םסרופ[( 15 הקספב לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ
 ולפנש תואיגש ןוקיתל המצוע בר ילכ ןה הז גוסמ תויאר יכ דמלמ תורז תונידממ
 תכלמ' םנמואה – העשרהל סיסבכ האדוהה" ור'גנס זעוב( עשפמ םיפח לש םתעשרהב
 תוינפההו ,)ה"סשת( 249 ,245 ד טפשמ ילע "אוושה תועשרה תירסיק אמש וא 'תויארה
 ןומט היהש יתייארה לאיצנטופה תא ופוגל ןוחבל שי הרקמ לכבש ףא ,ךכיפל .)םש
 תא ססבל םשאנ לש ותלוכיב תעגופ תויאר תדמשה םצע יכ קפס ןיא ,הדבאש הייארב
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 ךרעי יכ יטמוטוא ןפואב בייחת אל וזכ העיגפ ,םלוא .רזוח טפשמל השקבב ויתונעט
 ובש 'םלג רמוח'" קר ןה הז גוסמ תויאר ,קרב אישנה לש וירבדכ ,ןכש ,רזוח טפשמ
 היהש ןכתייו ,שקבמה לש ותופח לע עיבצמ היהש ןכתיי רשא ,יתייאר 'לאיצנטופ' ןומט
 הנקסמל דוסי לכ ןיא ,יחכונה הרקמב .)360 'מעב ,הירזע תשרפ( "ותמשא לע עיבצמ
 יכ תורשפאה םג .הכזמ היה ,הרהבוה אל ןתוהימש תויארב םולג היהש לאיצנטופה יכ
 איה ,החונמה לש המדכ תולגתהל יושע היה דושחה לש ויסנכמ לע אצמנש םדה םתכ
  .רזוח טפשמ לש ותכירע קידצתש ידכמ הקוחר
 

 תוצעוויהה תוכזב העיגפ יבגל תונעט

 יכ םישיגדמ םה .ןיד ךרועב ץעוויהל םתוכזב העיגפה לע םיעיבצמ םישקבמה .63
 תוידוה ורסמש רחאל הז היהו ,םהירוגנס תא ושגפש דע םרצעמ ןיב בר ןמז ףלח
 וקמועל ןודנ הז אשונו ליאוה ,ןפוגל ולא תונעטל תסחייתמ הניא הבישמה .תוטרופמ
 םישקבמה לש םהינועיט תיברמ ,םנמאו .רזוח טפשמל תמדוקה השקבב םג ומכ טפשמב
 ןייצש – יזוחמה טפשמה-תיב לש ותערכה בלב ודמעש םינותנ לע םיססבתמ הז ןיינעל
 ןיא הלא םינותנל .ןיד-יכרוע םע שגפיהל םתוכז לע ורתיווש הלא םה םידושחה יכ
 .שרדיהלו בושל םוקמ
 
 םיסחייתמ רשא – ןיעידומה קיתמ םיכמסמ םה וז השקבב ףסונש שדח טרפ 

 דמחא לש תושקב ,תחא אל ,ודעית םירקוחה יכ הלוע םהמ – ץכ חצר תריקחל אקווד
 לש ירקש דועית ךכב םיאור םישקבמה .ןכמ רחאל דימ רזח ןהמ ,וחוכ-אב םע שגפיהל
 הרטמב ,תורחא םילמבו .החונמה חצרב םידושחה תריקח תעב םג וטקנ וב ,םירקוחה
 םירבדה תא םירטושה וגיצה ,םירקחנה תויוכז לע הדפקה לש תוסכ םהידעצל תוושל
 .םתוכז לע ולחמ םה ףוסבל ךא ,טפשמ עדויב ץעוויהל םישקבמ םירקחנה וב "סופד"כ
 "ילזוכ ]דמחא[ לש תוגהנתהה סופדל תעדה תא חינמ רבסה לכ ןיא" יכ איה םתדמע
 יכ יזוחמה טפשמה-תיב לש תיתדבועה ותעיבק חכונ ,ליעל רומאכ .)השקבל 100 'מע(
 ידכ תירשפא הירואית לש התאלעהב יד אל ,םחוכ-יאבב שוגפל םנוצרמ ורזח םישקבמה
 ךלהמב ןוידה תא תרשל םייושע ויה הלא םיכמסמ םג ,תמא .רזוח טפשמל הליע םיקהל
 םינעוטש תא םהב תוארל לכוא אל וזה ןמזה תדוקנב ךא ,םישקבמה לש םטפשמ
  .םישקבמה
 
 םישקבמה חוכ-אב ידי-לע טפשמה לוהינ

 השקבב ןוידה בלב דמע ,וב םילשכה וא םישקבמה לש םגוציי אשונ םג .64
 ,רתיה ןיב ,קרב אישנה ידי-לע וחדנ הז ןיינעל תונעטה ,רומאכו ,רזוח טפשמל תמדוקה
 :ןלהלש קומינב
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 לכב וחכנ ןידה-יכרוע לכ אל יכ ,חינהל ינא ןכומ"
 ידי-לע דדמנ וניא יטפשמ גוציי לש וביט םלוא .הבישי
 ואבוה אל .טפשמה םלואב תבצומה תוחכונ תמישר
 ןיב( ורדענ ןיד-יכרועש ךכל שממ לש תויאר יינפב
 שארב ,ועגנש םינוידמ )םייטירק םינוידב ןיבו הטישכ
 תורשפאה הענמנ ךכ בקע יכו ,םהישרמל ,הנושארבו
 ימ וא םישקבמה תנגהל םיינויחה תויגוסו םיאשונ ררועל
  .)670 'עב ,קרב אישנה לש ותטלחה( "םהמ

 
 קזנה והמ תוארהלו טפשמה ךלהמ תא חתנל םישקבמה ורחב תיחכונה השקבב 

-אב רדענ ןהמ תובישיה תא קדקודמ ןפואב וטריפ םה .גוצייב לשכה לשב םהל םרגנש
 םידע לש םתריקחל תויהל היושע התייהש תובישחה תאו ,יקלח וא אלמ ןפואב ,םחוכ
 תחא הבישימ םחוכ-אב לש ותורדעיהל םישקבמה וסחייתה ,טרפב .לעופב ורקחנ אלש
 רקח אל ללכ םחוכ-אב יכ ,ןעטנ .דמחא דיעה ןהב תובישי שולשמ ןכו ,ףטאע דיעה הב
 ,ףסונב .חצרב םישקבמה תוברועמל רשאב םתסרג קמועל דרי אל ןכלו ,םיינשה תא
 יושע היהש בר עדימ רתאל וחילצה וז השקב ךרוצלש הדבועה יכ םישקבמה םירובס
 ותגצהו ותגשה ,רמוחה רותיאב םחוכ-אב תולשרתה לע תדמלמ ,הנגהל ינויח תויהל
 .תמא ןמזב טפשמה-תיב ינפב
 
 םלוא ,םישקבמה לש םהיתונעטל תינשב שרדיהל םוקמ ןיא יכ הרובס הבישמה 
  .שממ ןהב שיש אצמנ אלו ןפוגל ףא תונעטה תצקמ ונחבנ גצוהש ברה טוריפה חכונ
 
 לש תטרופמה התוסחייתה תא םג ומכ ,הז אשונב םישקבמה תונעט תא יתנחב 

 הביצמ ,םישקבמה לש םחוכ-אב לש תורדעיהל הנעט לכ לע יכ המוד .הבישמה
 לכ הל ןיאש תורדעיהב וא ,תיקלח תורדעיהב ךא רבודמ יכ תידגנה הנעטה תא הבישמה
 תוהתל ,ןמזה ףולחב ,דאמ לק ,המוד הרוצב ,םרב .םישקבמה לש םניינע לע הכלשה
 יפכ תבחרנ הכ הנומת טפשמה-תיב ינפב איבהל לעפ אל םישקבמה לש םחוכ אב דציכה
 רמוחמ ולעש םינותנ ןיב תורורב תוריתס יכ ןכתיי דציכ ,טרפב .השקבב םויכ תגצומש
 תויאר וא התוא הארש החונמה לש התחפשמ בורק לש ותעדוה ,המגודל( הריקחה
  .טפשמה-תיבל וגצוה אל ללכ ,)ץכ חצר ןיינעב הריקחה רמוחב ועיפוהש
 
 יכ ןהילע רמול ןיאש ,תונעטה תאלעה לש יותיעהו ןמזה ףולח ןאכ םג ,תאז םע 

 לוהינ ןפואש רשפא .םירבדל סחייל שיש תועמשמה רוריב לע םישקמ ,תושדח ןה
 תודוא תיקלח הנומת הגצוה יזוחמה טפשמה-תיבלש ךכל תישממ המורת םרת הנגהה
 אוה יכ הדבועה התייה ןידה ךרוע לש ותולהנתהל הביסה יכ םג רשפא ,דגנמ .השרפה
 האצותכו ,אטוזה טפשמב הניחבל םתסרג תא דימעהל וברס רשא תוחוקל ינפב בצינ

 ךרוצ ןיא .םתנגהל םישקבמה יפב ויהש תובר תונעט ססבל בר ישוק היה אליממ ךכמ
 ולעה םטפשמב רבכ ,םהיתונעט ףרחו ,אליממ ןכש ,הז ןיינעל תורעשהב תוברהל
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 וחילצה םישקבמהש ףא ,ידידל .םתנגהל תוינויחה תוירקיעה תויגוסה תא םישקבמה
 הלע אל ,םטפשמ לוהינ תעב רחבנש הזמ הנוש הלועפ וקב טוקנל היה ןתינ יכ ענכשל
 יתועמשמ קזנ םהל םרגנ יכ וא ,גוצייב שממ לש לשכב רבודמ היה יכ תוארהל םדיב
  .ךכ לשב
 

 הפוגה ידירשל D.N.A תקידב

 .רזוח טפשמל השקבב הטלחהב ומוקמ ןיא D.N.A תקידב תכירעל השקבב ןויד .65
 טפשמל השקבה לעו ,הקידבה תכירעל תעגונה תוניידתהה תא םייסל שי תישאר יכ ,ירב
 בוריסב לקתנש ימ ,ךכיפל .ןנשיש לככ ,וזכש הקידב תואצותל תוסחייתה לולכל רזוח
 ךמסומה טפשמה-תיבל תונפל יאשר ,תובישח הל תויהל היושע יכ רובסו הקידב ךורעל
 ושע אל תאז .))2001( 293 )4(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש 1781/00 פ"שב(
 לש הרדגב םהיצמאמב םהל עייסל לכות אל הקידב תכירעל םתריתע ןכ-לעו ,םישקבמה
  .וז השקב
 

 לע טבמ

 םהיתוידוה תקידב תעב יזוחמה טפשמה-תיב לש ויניע דגנל הדמעש החנהה .66
 עשפב תודוהל םירקחנה תא וצליא םירקוחהש חכוי אל םא יכ התייה ,םישקבמה לש
 התוא הלאשה .םדגנ תערכמ הייארכ תוידוהה ץומיאמ סונמ היהי אל ,ועציב אל ותוא
 תומילאב אקווד הנומט אלש – יהשלכ הביסמש ןכתי םא איה םויכ םישקבמה וררוע
 תדוקנ .ועציב אל ותוא עשפב ודוה םה – םירקוחה לש תרחא הרוסא תוגהנתה וא תיזיפ
 תוידוהה יכ איה ,םויכ םג תדמוע הנדועו ,יזוחמה טפשמה-תיב אצי הנממ החנהה
 וא העפשה בקע ורסמנ יכ חכוה אלשמ – םטפשמב תוליבק תויאר ןה םישקבמה ורסמש
 ןתיל יוארה לקשמב תוכורכה תויגוסב רקיעב וז השקב תדקמתמ ,ךכשמ .םילוספ ץחל
  .תורומאה תוידוהל
 
 םשב הב הלמעו תירוביצה הירוגנסה המצע לע הלטנ רשא ,וז הדבכנ המישמ 

 ןורקעל תינבומ הריתסב תדמוע איה .הטושפ הניא ,םינש רפסמ ךרואל םישקבמה
 תשרוד איה .רזוחה טפשמה דסומל קתני-לב רשקב רושק ,יתנייצש יפכש ,ןוידה תויפוס
 רשא םיטפוש לש םנמזבו םמוקמב ומצע םישל ,רזוח טפשמל השקבב ןדה טפושהמ
 לע הלאכ םירקמב .וימדוק לש ולאמ תונוש תונקסמ קיסהלו ,םהינפב וגצוה תויארה
 .הינפ לע תרבתסמ וא תירשפא קר אלו תססובמו תענכשמ תויהל רזוח טפשמל השקב
  .םישקבמה ודמע אל הז לטנב
 
 תא קרב אישנה הנמ ,םישקבמה לש םניינע תא "לעה טבמ"ב ןוחבל ואובב 

  :הרקמה בלב םידמועש םיברה םיישקה
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 ןה הז הרקמב תוביסנה ,םירבדה תישארב רומאכ ,ןכא"
 ,החונמה לש התפוג תאיצמב בוכיעה ,תישאר :תוגירח
 ,הליחתב הריקחה העלקנ וילאש םותסה יובמה םג ומכ
 םישקבמה תעשרה .תויצפח תויאר תאיצמ לע ושקה
 הז םעטמו ,םה םהירבד לע ,הנושארבו שארב ,תכמסנ
 לש וקלחל רשאב םיררובמ םיאצמימ תעבוק איה ןיא
 בייחמ הז רבד .חצרבו סנואב ,הפיטחב םהמ דחא
 ,תינש .םימשאנה לש םהיתואדוה תניחבב היואר תוריהז

 ץכ ינד חצרב םג ועשרוה יינפבש םישקבמה ןמ םיינש
 םינמז תוכימסב ומייקתהש טפשמו הריקח תובקעב ל"ז
 ינד חצר ןיינעב .ןאכ םישקבמה לש םטפשמלו םתריקחל
 םניינעו ,םש םינודנה לש םתעשרה הלטוב ל"ז ץכ
 תאדוה תשרפ םג ,תישילש .ותליחתמ תעכ ררבתמ
 ןיב ןוימדה ןהו המויק םצע ןה( האירדנא לש אוושה
 ןפואב הנירקמ )םישקבמה לש םתאדוה יטרפל היטרפ
 ,הטלחהל 672 'מע( "יינפבש השקבה לע והשלכ
  .)רוקמב תושגדהה
 

 םרגנ יכ הנקסמל וליבוה אל ,קרב אישנה ינפב וסרפנש םינותנה רתי ומכ ,םיישק םתוא
 ליבוהל ידכ הלאב היה אל ךא ,םיבר םיפסונ םינותנ וגצוה ינפב .ןיד תוויע םישקבמל
   .הנוש האצותל יתוא
 

 ,"ןיעידומה קית"ב הלגתה רשא בר עדימ לע םישקבמה ועיבצה םתשקב חתפב .67
 .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע ססבל ידכ הז קית לש ותאיצמב יד יכ התייה םתשיגו
 וריאה ןיעידומה קיתב ואצמנש םימיוסמ םיכמסמש ףא .ילע תלבוקמ הניא וז השיג
 םרגנש וא היוגש העשרהה יכ ששח ררועל ידכ םהב ןיא ,השרפה תא שדח רואב
 ודוהש ימב רבודמ – דחא יזכרמ ןותנב אוה השרפה לש הרקיע .ןיד תוויע םישקבמל
 איבהל תונמדזה םטפשמ להמב הנתינ םישקבמל .ותוא ורזחיש ףאו םימעפ רפסמ חצרב
 אלש ורחב םמע םירומשה םימעטמו ,הז ןיינעל םהיתויאר תא גיצהלו םהיתוגשה תא
 ידכ ךכב ןיא ,הרטשמה ירקוח תולהנתהב לוספ אצמנ םא םג ,ךכיפל .תאז תושעל
 תוכזב תיתועמשמ העיגפ וא םישקבמה תעשרהב הלפנש האיגש לע עיבצהל
  .םהיתויוכזמ
 
 ינפב גצוה דמחא לש הנושארה ותודוותהל עקרה םא קפס םייק ,ררבתהש יפכ 

 םירקוחהש ךכל תויאר וגיצה אל םישקבמהש תורמל .אלמ ןפואב יזוחמה טפשמה-תיב
 יכ ,הלוע .ותריקח ךלהמ תודוא םיטרפ השקבב ופסונ ,הנידמ דע תויהל דמחאל ועיצה
 הנושבו ,החונמה חצרל ץכ חצר ןיב רשק םייק יכ שארמ ורבס אל םירקוחה םא םג
 חצרל רשקב הריקח תולועפ עציב ץכ מ"חצ ,יזוחמה טפשמה-תיבל הגצוהש הנומתהמ
 דמחא לש תינושארה ותסרג יכ הדמעה הגצוה יזוחמה טפשמה-תיבב ,רומאכ .החונמה
 ךא .היתובקעב תולועפ ועציב םירקוחה יכ רורב תעכ םלוא ,תכרפומ םירקוחל התארנ
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 אלש ירה ,םישקבמה לש םתדמע תא םיססבמ ולא םינותנ יכ ןושאר טבמב הארנ םא םג
 םירקוחהש הנקסמה תלבקתמ התייה ול ,ףסונב .רבעב גיצהל ולכי אלש הנומתב רבודמ
 ,חצרל ויפתוש םה םישקבמה יכ דמחא תא ענכשל וטילחה – וררבתנ אלש םימעטמ –
 םמצע םישקבמה יכ דע ,תענכשמ הכ הרוצב םתמיזמב וחילצה דציכ רורב אל ללכ
  .םיברועמ ויה אל וב חצרב ודוותה
  

 ןכות לשב םג התישארמ "הדושח" וז השרפ ,קרב אישנה ןייצש יפכ ,תמא 
 ףרח יכ הדבועה םצעמ הבר המצועב םידהדהמ םירבדה .םימשאנה ורסמש תוידוהה
 םיטרפב םיעדוי ונא ןיא ,היפ לע םתעשרהו םינוש םידושח העברא לש םתודוותה
 םידושחהמ דחא לכ .החונמה לש התומ ברעב האלמה תויושחרתהה תנומת תא םיאלמ
 אלו ,סג ןפואב קר הזל הז םימוד ויה ,םירוזחשה םג ומכ ,םירואיתה ךא ,הדוה
 דציכו התוא סנא התחיצרב םימשאנה ןיבמ ימ ,החונמה הפטחנ דציכ .םהיטרפל
 ינטנופס ץרפב ודוה הרואכל רשא ,םהיפתושו םישקבמה לש םהיתואסרג ?התמוה
 התכילה לולסמ רואית ,וז ףא וז אל .ולא תולאשל רודס הנעמ תוקפסמ ןניא ,םהישעמב
 .רחא דע רסמש רואיתל חרכהב םאות וניא ,התחיצרב םיעשרומה ידי לע החונמה לש
 וגצוה אל ללכ ,החונמה לש התחפשמ בורק ,דעה לש וירבד ןכש ,הבשוי אל וז הריתס
  .יזוחמה טפשמה-תיבל
 
 םא ףא העישרמ הנומת תגצומ םיתעל וב ,ילילפה ךילהה לש ויפוא והז םלוא 

 הנקסמה תא תססבמ הניא תיתדבועה תיתשתה ןהב ,ולאכ תושרפ .ןיטולחל הרורב הניא
 האלעהל הרופ רכ הנשמשת םלועל – ריבס קפסמ הנושב – קפס לכל רבעמ הלילפמה
 וללשנ אלש הלאכ וא םיירשפא םהש םיקומינב .תוירואיתו תונעט לש תינשנו תרזוח
 תויפוס ןורקעמ הגירח קידצהלו ואפרנש םיעצפ לש םתחיתפל ליבוהל יד אל ,רבעב
 לע היה ,רזוח טפשמל הליע סוסיבל שרדנה ףסונה דעצה תא תושעל ידכ .ןוידה
 .םהיתוידוה לע םיכילשמ םייתדבועה םירסחהו םיברה םיישקה יכ תוארהל םישקבמה
  .ושע אל ,רומאכ תאז
  

 רבד ףוס

 םפוריצש םינותנה תאו ,וז השקבבש תושדחה תונעטה תא הבר הבחרהב יתטרפ .68
 יטפשמה ךילהה לע "לע טבמ"ב טיבהל ךרוצה .השרפב תללוכה הנומתה תא הוותמ
 ןתוא תוריבעב ועשרוהש ימב רבודמ יכ הנקסמל ליבוה אל ,םישקבמה ודמע וזכרמבש
 םהב ידש ,םירומח םינויד םימגפ לע ועיבצה םישקבמה יכ יתאצמ אל םג ,ךכ .ועציב אל
 םתעשרה סיסבב הדמעש אצומה תדוקנכ .םתעשרה לש תשדוחמ הניחב קידצהל ידכ
 ,השעמה לע ודוותה הניגב הביס לע עיבצהל ושקתה םה יכ רובס ינדוע ,םישקבמה לש
  .החונמה חצרב םיברועמ ויה ןכא יכ הדבועה תלוז
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  .תיחדנ השקבה ,רומאה חכונ 
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