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  :הרכזואש הקיקח

 )ד(31 ,)4()א(31 ,)א(31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 'ט קרפל 'א ,)5( ,)1()ב(345 ,262  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 )2(24  'עס :1971-א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש( רעונה קוח

 :ויצר-ינימ

 ויפל ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב ול הנותנה תוכמסה תלעפהל השקב לביק ןוילעה טפשמה תיב *
 העיבקה תרתוה יכ ,ועבוקב וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ  עשפ תעינמ יא תריבעמ שקבמה הכוזי
 המיקמ ,וכוז השרפב םירחאה םיברועמה לכ רשאכ עשפ תעינמ יא לש הריבעה תא עציב שקבמה יכ
 .ןיד תוויעל ישממ ששח

 ומויקל תוליע –  רזוח טפשמ –  טפשמ-יתב *

 ןידב יוכיז –  רזוח טפשמ –  טפשמ-יתב *

. 

 תוכמסה תלעפהלו טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב
 יטפשמה ץעויה תמכסהב ,שקבמה הכוזי ויפל ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב הז טפשמ תיבל הנותנה
 .וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ ,עשפ תעינמ יא תריבעמ ,הלשממל

. 

 :ןמקלדכ ועבוקב ,השקבה תא לביק ,לברא תטפושה 'בכ ,ןוילעה טפשמה תיב
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 יתב קוחל )ד(31 ףיעסב יוצמ רזוח יטפשמ ול ךרעייש ילבמ ףא שקבמה לש ויוכיזל יביטמרונה רוקמה
 ןוילעה טפשמה תיב לש רחא טפוש וא אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ יכ ,עבוקה טפשמה
 לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב ,יאשר ,רומאכ בכרה וא אישנה ךכל עבקש
 ןינעה תוביסנ רואל ךא ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ רזוח טפשמל תוליעה תחא המייקתנ יכ חכונ םא ןודינ
 .רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא

 תיב לע ,רזוח טפשמ תכירעל הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסה לע ףסונ יכ ,הלוע ףיעסה חסונמ
 קוחל )א(31 ףיעסב תועובקה רזוח טפשמל תוליעה עבראמ תחא שקבמב המייקתנ יכ אוצמל טפשמה
  .טפשמה יתב

 תורוהל תרשפאמ איהש הז ןבומב "לס תליע" עודיכ הניהש ,ןיד תוויע איה ונניינעל תיטנוולרה הליעה
 ףיעסב תועיפומה תורחאה תוליעה רדגב לפונ וניא שקבמה לש וניינעש םוקמ רזוח טפשמ תכירע לע

 םימגפ הערכהב ולפנ רשאכ קר לבקתת ,וז הליעב השקב יכ אוה ללכה .טפשמה יתב קוחל )א(31
 לש אווש תעשרהל ואיבי ולא םימגפש ששח שי יכ דע ,ןיינעה שרושל םידרויה ,םייתוהמו םירומח
  .שקבמה

 ,עשפה עצבמ עשרוה אל וב םוקמ עשפ תעינמ-יא תריבעב םדא עישרהל ןתינ אל יכ עובקל ןיא ,ללככ
 דוסיה ןהו יתדבועה דוסיה ןה – עשפה תעינמ-יא תריבע לש היתודוסי םשאנה יבגל וחכוהש דבלבו
 םשאנהש דועב עויס גוסמ הריבעב םדא עשרומ וב בצמל המודב ,תאז .ריבס קפס לכל לעמ – ישפנה
  .הכוז תירקיעה הריבעה עוציבב

 ,השעמ רחאל עויס תריבעב םדא תעשרהמ תחנ-יא תשוחת תרצונש לככ יכ הנורחאל יתנייצ הז רשקהב
 הדבועה לשב תררועתמ רומאכ השוחתש ירה ,תירקיעה הריבעה עוציבב םשאה אצמנ אל רשאכ
 וישעמ ןיגב עשרוהו ןידל דמעוה עייסמהש ינפמ אלו ,וישעמ ןיגב ןידה תא ןתנ אל הריבעה עצבמש
  .ולש

 תבצינ הדוסיבש ,ןישנועה קוחל 262 ףיעס יפל עשפ תעינמ-יא תריבע יבגל ףא תמייקו הרירש וז העיבק
 ןה תסחייתמ וז העיבק ,קודו .הענמנ אלש עשפה תריבע ביטב וא גוסב הכורכ הניאש ,תיאמצע תילכת
  .יאכז אצמנו ועוציבב םשאוה םדא וב בצמל ןהו ,ירקיעה עשפה עצבמ הליחתכלמ אצמנ אל וב בצמל

 יפלכ ןיד תוויע רוציל הלולע הנכ לע שקבמה לש ותמשא תרתוה ,טפשמה תיב עבוק ,ןנד הרקמב
 וז תובולשו תוכורכ ויה םיברועמה תעבראמ דחא לכ דגנ תויארה ןהב ,הלא תוידוחיי תוביסנב .שקבמה
 עובקלמ סונמ ןיא יכ המוד ,תונמיהמ יתלב ואצמנש תורתוס תואסרגו תוללפה לע רקיעב וססבתהו ,וזב
  .ריבס קפסל רבעמ עשפ תעינמ יא תריבעב שקבמה לש ותמשא תחכוהל יתדבועה דוסיה רערעתמש

 חכונ .)4()א(31 ףיעסב העובקה רזוח טפשמ תכירעל הליע שקבמה לש וניינעב תמייקתמ יכ אופא אצמנ
 )ד(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,שקבמה לש ויוכיזל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וחוכ-אב תמכסה
 ףיעס יפל עשפ תעינמ-יא תריבעמ קפסה תמחמ שקבמה לש ויוכיז לע הרומ ינא ,טפשמה יתב קוחל

  .ןישנועה קוחל 262

 
 הטלחה

 
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב 

 תוכמסה תלעפהלו )טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד''משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה
 תמכסהב ,שקבמה הכוזי ויפל ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב הז טפשמ תיבל הנותנה
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 ,ןישנועה קוחל 262 ףיעס יפל עשפ תעינמ יא תריבעמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
  .וניינעב רזוח טפשמ ךרעייש ילבמ )ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז"לשתה
 

 שדוחב תננולתמב עצוב רשא הדירחמ סנוא תשרפ תדמוע וז השקב דקומב .1
 סוניא תריבע ןיגב םושיא יבתכ ינש .ץראה זכרמב ריעב ירוביצ ןגב 2004 לירפא
 דגנ שגוה דחא םושיא בתכ - השרפב םימשאנ העברא דגנ ושגוה תורימחמ תוביסנב
 תוברועמ הסחוי םהל םיניטקה ינש דגנ שגוה ינש םושיא בתכו ,'יו 'ר ,םיריגב ינש
 יזוחמה טפשמה תיבב םיריגבה ינש ועשרוה ,םיכילהה לש םפוסב .'בו שקבמה ,השעמב
 ,'ב ןיטקה ;הז טפשמ תיבב ןודנש רוערע ךילהב קפסה תמחמ וכוז ךא ,ביבא לתב
 ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב ידי לע הכוז ,םושיאה בתכב שקבמה םע דחי םשאוהש
 רשא סוניאה תריבעמ תינוידה האכרעב הכוז שקבמהו ;רעונל טפשמ תיבכ ותבשב
 קוחל 262 ףיעס יפל עשפ תעינמ-יא לש הריבע עציב אוה יכ עבקנ ךא ,ול הסחוי

 רעונה קוחל )2(24 ףיעס יפל העשרה-יאב םייתסה שקבמה לש וניינע .ןישנועה
 תכירעל השקבב שקבמה הנופ ,התע .1971-א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש(

 תאז ,ןיד תוויע לש טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעב רזוח טפשמ
 ופוסב וכוז ונממש ,עשפ תעינמ יא לש הריבע עציב אוהש העיבקה תרתוה יכ הנעטב
 תרצויו תקדוצ הניא ,השעמב תוברועמ הסחוי םהל םירחאה םימשאנה תשולש םוי לש
 ,ןיד תוויע םרגנ שקבמל יכ הבישמה המיכסמ ,השקבל הבושתב .ויפלכ ןיד תוויע
 .טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס יפל שקבמה לש ויוכיזל איה המיכסמ ורצונש תוביסנבו
  .הפוגל השקבב ןודא םרטב השרפב םיכילהה תולשלתשה תא טרפא ,הלא תוביסנב
 

 םיכילהה תולשלתשה

 
 תבכ הניטק סנוא לע הנולת הרטשמה לש רעונה קלחמב השגוה 27.4.04 םויב .2

 התיב רבעל הדעצ תננולתמה ,הנולתה יפ לע .הירוגמ ריעב ירוביצ ןגב םינש יצחו 13
 התוא והיז ,ריעב ירוביצ ןגל הסנכנשכ ,הכרדב .היתורבח םע יוליב רחאל תבש לילב
 דחא ,םדי לע הספתנש רחאל .הירחא ףודרל ולחהו ןגל ךומסב ובשיש םירענ העברא
 הנעט ךכ ,םיוסמ בלשב .הב וזחא רתיהש דועב ,התוא סנאו התוא טישפה ,הל קשנ םהמ
 ,היפקות םע תננולתמה תורכהל רשא .דצב דמענ םירענהמ דחא ,התריקחב תננולתמה
 ןכו ,יחטש ןפואב סנואה עוריאל םדוק םיפקותה תא הריכהש הריקחב הרסמ איה
  .עריאש לע הרטשמל חוודל אלש הילע ומייא םהו סנואה רחאל םהב הלקתנש
 

 םויב .תננולתמה לש היפקות תוהזל רשאב טוח הצק היה אל הרטשמה ידיב .3
 ,רצענ 'ר .התוא סנאש ימכ 'ר םשב םדא ריעה תובוחרב תננולתמה התהיז 31.5.04

 סנא יכ 'ר הדוה ותריקחב .לעופב הליעבה השעמ עצבמ לעכ וילע העיבצה תננולתמהו
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 .שקבמהו 'ב ,'י :השעמב קלח ולטנ ותנעטלש םירחא השולש לילפהו תננולתמה תא
  .סנואה עוריא לש רוזחש 'ר עציב ,ןכמ רחאל
 

 סחיי םהל םיפסונה םישנאה תשולש ורצענ 'ר לש תולילפמה ויתועדוה תובקעב .4
  .השרפב תוברועמ 'ר
 
 ,הרטשמה רקוח לש עונכש תונויסינ רחאל .ול סחוימה תא הליחת שיחכה 'י 
 רתי תא לילפהו ול סחוימב הדוה אוה ,ותשקב ףא לע ןיד ךרוע שגפש ילבמו
  .עוריאה תריזב רוזחש וא יוהיז רדסמ ךרענ אל 'יל .שקבמהו 'ב ,'ר ,םיברועמה
 
 תא ךרדה ךרוא לכל שיחכה ,'ר ידי לע רקוחל רסמנ ומשש ףסונה ןיטקה ,'ב 

 אל תונומת יוהיז רדסמב .םירחאה םימשאנה םע תמועש רחאל םג ,עוריאב ותוברועמ
  .עוריאב ברועמ היהש ימכ 'ב תא תננולתמה התהיז
 
 ,תיטנרהוק התייה אל ברעה ותוא יעוריאל סחיב שקבמה לש תינושארה ותסרג 

 המכ רקחנש רחאל .סוניאה השעמ תא עציבש אוה אל יכ ותדמעב קבד אוה יכ םא
 יכ ןייצש ךות עוריאב חכנ אוה יכ שקבמה ינפב חיטהש ,'ר םע תמועש רחאלו ,םימעפ
 תא האר 'ר יכ רמאנ האדוהב .האדוה שקבמה רסמ - הייפצב הצמתה שקבמה לש וקלח
 רחאל יכ רפיס שקבמה .התוא סופתל הרטמב הירחא ץורל הרובחל רמאו תננולתמה
 .השעמב ליעפ קלח חקל אל ומצע שקבמהש דועב ,התוא סנא 'ר ,תננולתמה הספתנש
 עוציב תעשב תננולתמב םיזחוא 'ב תאו 'י תא האר אל אוה יכ ותאדוהב שקבמה רסמ ןכ
 תרימא תובקעבו ,ןכמ רחאל .'ר םע וחחוש קר םה ול עודיש לככ יכ רמאו השעמה
 'י יכ רמאו ותסרג תא שקבמה הניש ,ול עודיה לכ תא רפיס אל אוה יכ שקבמל רקוחה
 .התוא סנא 'רש העשב תננולתמה לש הילגרבו הידיב וקיזחה 'בו
 

 םייטפשמה םיכילהה

 
 ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבל ושגוה ראותמה סנואה עוריא ןיגב ,רומאכ .5
 .שקבמהו 'ב ,םיניטקה דגנ ינשהו ,'יו 'ר ,םיריגבה ינש דגנ דחאה ,םושיא יבתכ ינש
 ףיעס יפל ,תורימחמ תוביסנב סוניא תריבע םימשאנל הסחוי םושיאה יבתכ ינשב

  .ןישנועה קוחל )5(-ו )1()ב(345
 

 ,בולוקוס 'מ ,םות-ריפוא 'ב םיטפושה דובכ( ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב .6
 רחאל ,םושיאה בתכב םהל הסחויש סוניאה תריבעב 'י תאו 'ר תא עישרה )רלנש 'יו
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 ,תננולתמה תודעב אלמ ןומא ןתנ ,םתאדוה תוליבק דגנכ םיינשה תונעט תא החדש
  .םיברועמה תואסרגב תומיוסמ תומאתה-יאו תוריתס םע דדומתהו
 

 ותבשב ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב להנתה שקבמה דגנו 'ב דגנ ךילהה  .7
 'ת ,ןמיט 'ש םיטפושה דובכ( םיטפושה בכרה עבק ,'בל רשא .רעונל טפשמ תיבכ
 ותמשא החכוה אלש םושמ סנואה השעמב תוברועממ ותוכזל שי יכ )שורב 'שו ,אריפש
 הרסמש רואיתה ןיב המאתהה רסוח דוסי לע ,רתיה ןיב ,תאזו ,ריבס קפס לכל רבעמ
 ךרענש יוהיז רדסמב 'ב לש ויוהיז-יא ;'ב לש םיינוציחה וינייפאמ ןיבל תננולתמה
 תא 'ב לש תיעמשמ דחה ותשחכהו תויבקעה ויתואסרג דוסי לע ןכו ;תננולתמל
   .םישעמב ותוברועמ
 

 יכ ,תיתדבוע העיבקכ ,יזוחמה טפשמה תיב עירכה שקבמה לש וניינעב .8
 וז הערכה .שחרתמב הייפצבו דצה ןמ הדימעב התצמתה סנואה עוריאב ותוברועמ
 ךלהמב הרסמנ רשא שקבמה לש ותאדוה תא רכבל טפשמה תיב תטלחה לע התתשוה
 ינפ לע ,סנואה השעמב ליעפ קלח לטנ אל ךא עשפה תריזב חכנש הדוה הב ,הריקחה
 עבנש הידב רופיס התייה הרטשמב ותיידוה יכ שקבמה ןעט הב טפשמב ותסרג
 אצמ טפשמה תיב .וילע וליעפה וללהש םיצחלהמו ושנועב לקהל םירקוחה תוחטבהמ
 שקבמה לש ותאדוה יכ היה דחאה קוזיחה .שקבמה לש ותאדוהל םייתייאר םיקוזיח ינש
 קוזיחהו ,דצב דמע סנואב םיברועמה דחא היפל ,תננולתמה לש התודע םע הבלתשה
 'רש דיקפתהו ,'ר לש תולילפמה ויתועדוה םע שקבמה תאדוה תובלתשהב היה ףסונה
 ידי לע ואצמנ שקבמל סחיב 'ר לש ויתועדוה יכ ןיוצי דוע .דצה ןמ הפוצכ שקבמל סחיי
 שקבמה יכ ןעטנ ןהב ,'י לש תולילפמה ויתועדוה ינפ לע תופידע יזוחמה טפשמה תיב
   .סוניאה השעמב רתוי ליעפ קלח לטנ
 
 ותעשרה תא קידצמ שקבמה לש היישעה-יא לדחמ יכ קספנ ,ךכל ךשמהב 

 טפשמה תיב עבק הז רשקהב .ןישנועה קוחל 262 ףיעס יפל ,עשפ תעינמ יא תריבעב
 ףדרמהש רחאל הללכתשה עשפ השעמ תננולתמב עצבתהל דיתע יכ שקבמה תעידיש
 .םירחאה םיעצבמה ידי לע התקזחהו התטשפה ,הצרא התלפהב םייתסה תננולתמה רחא
 תא עונמל םישורדה םיריבסה םיעצמאה לכב טקנ אל שקבמהש טפשמה תיב עבקשמ
 .עשפ תעינמ יא תריבע עציב אוה יכ ערכוה ,הריבעה תוללכתשה
 

 יכ עירכה טפשמה תיב .30.1.07 םויב ןתינ שקבמה לש וניינעב ןידה רמג .9
 תשחכה ףא לע .הריבעה עוציבב שקבמה לש ותעשרהמ ענמיהל שי הרקמה תוביסנב
 תעשרהמ ענמיהל יואר ןנד הרקמב יכ טפשמה תיב עבק ,עוריאב ותוברועמ תא שקבמה
 שגוהש יבויחה ריקסתה ,תויתחפשמה ויתוביסנ ,ריעצה וליג לשב רתיה ןיב שקבמה
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 תיבל היה הארנ עוריאב ותוברועמ טעמל יכ הדבועהו ,םיכילהה תוכראתה ,וניינעב
 תוריש חוקיפב שקבמה דמעוה ,ךכל יא .יביטמרונ םייח חרוא להנמ אוהש טפשמה
 ₪ 5,000 ךסב תיפסכ תובייחתה לע םותחל ביוח ;םישדוח 6 לש הפוקתל ןחבמה
 םולשתב ביוח ןכו ;ןישנועה קוח לש 'ט קרפל 'א ןמיס יפל הריבע עוציבמ ענמיהל
  .₪ 1,500 ךסב תננולתמל יוציפ
 

 דובכ( הז טפשמ תיבל םניינעב עישרמה ןידה קספ לע רוערע ושיגה 'יו 'ר .10
 תמחמ 28.9.08 םויב םתוא הכיז רשא ,)רצלמ 'חו ,סינורג 'א ,ןילביר 'א םיטפושה
 תא לוספל שי יכ םירערעמה תנעט התחדנ ןידה קספב .ועשרוה םה הב הריבעהמ קפסה
 בל םישב ךומנ לקשמ תואדוהל ןתיל שי יכ עבקנ ,תאז םע .הריקח ילדחמ ןיגב םתאדוה
 תסרג ןיב המאתהה רסוח תא אצמ טפשמה תיב .תואדוהב תומייקה תוריתסה ללכל
 תואדוה ןיבל ,וירחאלו עוריאה ינפל סנואה יעצבמב הלקתנ איה היפל ,תננולתמה
 ,השעמה רחאל תננולתמה םע רשק וא תמדקומ תורכיה לכ ושיחכהש םירערעמה
 סחייתה ,ףסונב .םירערעמה תעשרהל שמישש תויארה רמוחב תיתוהמ הריתס הלעמכ
 ,'י ידי לע ןיוצש יפכ סנואה עוציב םוקמ ןיב ברה יפרגואיגה קחרמל טפשמה תיב
 ויוכיז תועמשמ לע דמע ףא טפשמה תיב .תננולתמה תסרג יפל עוציבה םוקמ תמועל
 לשו 'ר לש תועדוהה תונימאב קפס הלעמ רבדה יכ עבקו ,יזוחמה טפשמה תיבב 'ב לש
 הריקחה ילדחמל טפשמה תיב סחייתה ,ףוסבל .'ב תא ולילפה םה ןהב ,םתריקחב 'י
 חכונ .יוהיז רדסמ עצבתה אלש הדבועהו רוזחש תכירע-יא ,םללכבו ,'י לש וניינעב
 ,הסנאנ תננולתמה יכ קפס לכ ןיאש םגה יכ טפשמה תיב עבק ,וללה םיישקהו תוריתסה
 .ועשרוה הב סוניאה תריבעמ קפסה תמחמ 'י תאו 'ר תא תוכזל שי
 

 רזוח טפשמ תכירעל השקבה

 
 לש וחוכ אב ןעט ,השקבב .רזוח טפשמ תכירעל השקב שקבמה שיגה ,התע .11

 עשפ תעינמ יא לש הריבע עציב שקבמה יכ העיבקה תא ריתוהל ןתינ אלש שקבמה
 םייתייאר םיישק חכונ וכוז עשפ ותוא עוציב ןיגב ןידל ודמעוהש םימשאנה לכ רשאכ
 םירחאה לש םייוכיזל וליבוהש תיתייארה תיתשתב םימגפהו תוריתסה ,וירבדל .השרפב
   .עוריאב שקבמה לש ותוברועמ רבדב העיבקל סחיב ישוקה ותוא תא םילעמ
 
 םגה ,ותנעטל .שקבמה לש ויוכיז תובישח תא ריהבה שקבמה לש וחוכ אב 

 ספתנ ןיידע אוה הבורקה ותביבסב ,העשרה-יאב םייתסה שקבמה דגנ ךילההש
  .גוז תב תאיצמבו הדובע תאיצמב השקתמו יתרבח יודינמ לבוס אוה ךכ בקעו ,עשרומכ
 

 הבישמה תבושת
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 ,רזוח טפשמ תכירע אלל שקבמה לש ויוכיזל המכסה הנתינ הבישמה תבושתב .12

 לש תוגירחה תוביסנב ,הבישמה תדמעל .טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסל םאתהב
 .הנכ לע שקבמה לש ותמשא רבדב העיבקה תרתוהב ןיד תוויעל ששח םייק וז השרפ
 תוברועמל רשאב תונוש תואכרעב תורתוס תוערכה לש ןמויק חכונ יכ הקמינ הבישמה
 ,שקבמה תעשרהל השמישש תיתייארה תיתשתל בל םישבו ,עשפה עוציבב העבראה
 העוציב תא סחיימ ןנד הרקמב תויארה רמוח ,הבישמה ירבדל .ןיד תוויעל ששח הלוע
 טפשמה תיב ידי לע אצמנשמ .דחא ףוגכ ולעפש ,םישנא העבראל סוניאה תריבע לש
 ,םירחאה םימשאנה תועדוה תונימאב קפס ליטהש ןפואב ,'ב תא תוכזל שי יכ יזוחמה
 תונימאב תידוסי היעב לשב 'י תאו 'ר תא תוכזל שי יכ הז טפשמ תיב ידי לע אצמנשמו
 ותוברועמ יבגל שקבמה לש ותאדוה תונימא לע םג רבדה ךילשמ ,הרטשמב םהיתואדוה
 .שקבמה תא תולילפמה םירחאה םימשאנה לש תועדוהה תונימא לע ךילשמ ןכו עוריאב
 ינפב חנוהש עדימה ירעפ תא דדיח רוערעה תאכרע לש ןידה קספ יכ הפיסוה הבישמה
 ,םימשאנה תועדוה ןיבו תננולתמה תודע ןיב תומאתהה-יא תאו תונושה תואכרעה
 ןדש יזוחמה טפשמה תיב ןתנ ול רעפ - סנואה םוקימ תייגוסב רעפה תא הז ללכבו
 םיריגבה רוערעב ותערכהב הז טפשמ תיב דועב ,תינשמ תועמשמ שקבמה לש וניינעב
  .קפסה תמחמ 'יו 'ר תא הכיז רומאכו ,תויארה תמצועב םסרכל ידכ הז רעפב שי יכ עבק
 
 ףאו ,30.1.07 ךיראתב ,ןידה רמג םוימ ברה ןמזה ףולח בקע יכ הרבס הבישמה 

 התמכסה תא תתל היהי ןוכנ ,28.9.08 ךיראתב ,רוערעב 'י לשו 'ר לש םייוכיז םוימ
 ךרדב טוקנל אלו ,וז השרפ תרגסמב טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס יפל שקבמה יוכיזל
  .שקבמה לש ותעשרה לע רוערע תשגהל דעומ תכראהל המכסה לש הפיקע
 
 תודחוימה תוביסנה לש תיתוהמ הניחב יכ הבישמה השיגדה םירבדה םוכיסל 

 ןפואב תואכרעה ןיב תורתוסה תוערכהה תא בשייל ןתינ אל יכ הלעמ ןנד הרקמה לש
 ,הלא תוביסנב .הנכ לע שקבמה לש ותוירחא רבדב העיבקה רתוויתש ךכ קדוצו יניינע
 ףסונ יטפשמ רוריב ךרעייש ילבמ ,קפסה תמחמ שקבמה לש ויוכיזל הבישמה המיכסה
  .וניינעב
 

 תימדקמ הרעה

 
 תדמע יילע תלבוקמ יכ ןייצא ,רזוח טפשמ תכירעל השקבב ןודא םרטב .13

 ןתמ דעוממו ןידה רמג דעוממ בר ןמז ףלח ןהב ,יטרקנוקה הרקמה תוביסנבש הבישמה
 ןיא - שקבמה לש ויוכיזל הבישמה תמכסה חכונו ,םיריגבה לש םרוערעב ןידה קספ
 יוכיזל השקבב ןודל ןתינ הזכש םירבד בצמב .רוערעב ןוידל השקב תשגהל הקדצה
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 יפל הבישמה תמכסה רואל דחוימב ,רזוח טפשמ תכירעל השקב לש תרגסמב שקבמה
 ןורחאה דעומהמ רכינ רוחיאב רוערע תשגה תרתיימה טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס
  .))3.9.97 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ טאייח 7324/96 ח"מ :ואר( ותשגהל
 
 ןויד

 
 יוצמ רזוח יטפשמ ול ךרעייש ילבמ ףא שקבמה לש ויוכיזל יביטמרונה רוקמה .14

  :ונושל יהוזש ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעסב
 

 הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ )ד(31"
 עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש רחא טפוש וא אישנל
 ץעויה תמכסהב ,יאשר ,רומאכ בכרה וא אישנה ךכל
 חכונ םא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה
 ףיעסב רומאכ רזוח טפשמל תוליעה תחא המייקתנ יכ
 לש ומויקב תלעות ןיא ןינעה תוביסנ רואל ךא ,)א( ןטק
 ."רזוח טפשמ

 
 תכירעל הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסה לע ףסונ יכ הלוע ףיעסה חסונמ 

 טפשמל תוליעה עבראמ תחא שקבמב המייקתנ יכ אוצמל טפשמה תיב לע ,רזוח טפשמ
 יפכ ,ונניינעל תיטנוולרה הליעה .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תועובקה רזוח
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב ונבומכ ןיד תוויע איה ,שקבמה חוכ אב ירבדמ הלועש
  .טפשמה
 

 תורוהל תרשפאמ איהש הז ןבומב "לס תליע" הניה ןיד תוויע לש הליעה ,עודיכ .15
 תורחאה תוליעה רדגב לפונ וניא שקבמה לש וניינעש םוקמ רזוח טפשמ תכירע לע
 קר לבקתת ,וז הליעב השקב יכ אוה ללכה .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תועיפומה
 ששח שי יכ דע ,ןיינעה שרושל םידרויה ,םייתוהמו םירומח םימגפ הערכהב ולפנ רשאכ
 יטפשמה ץעויה 'נ םוהרב 7661/04 ח''מ( שקבמה לש אווש תעשרהל ואיבי ולא םימגפש

 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 4365/04 ח"מ ;)17.10.04 ,]ובנב םסרופ[( הלשממל
 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ רסיל 5760/09 ח"מ ;)28.6.06 ,]ובנב םסרופ[(

 תא עציב שקבמה יכ העיבקה תרתוהש שקבמה חוכ אב ןעט ,ןנד הרקמב .))24.11.09
 םימשאנה לש םייוכיז חכונ עוושמ קדצ רסוחו ןיד תוויע תרצוי הנכ לע הריבעה
   .םושיאה יבתכב דחי העבראה לכל הסחוי רשא סוניאה תריבע עוציבמ םירחאה
 

 אל וב םוקמ עשפ תעינמ-יא תריבעב םדא עישרהל ןתינ אל יכ עובקל ןיא ,ללככ .16
 תעינמ-יא תריבע לש היתודוסי םשאנה יבגל וחכוהש דבלבו ,עשפה עצבמ עשרוה
 המודב ,תאז .ריבס קפס לכל לעמ – ישפנה דוסיה ןהו יתדבועה דוסיה ןה – עשפה
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 תירקיעה הריבעה עוציבב םשאנהש דועב עויס גוסמ הריבעב םדא עשרומ וב בצמל
 םדא תעשרהמ תחנ-יא תשוחת תרצונש לככ יכ הנורחאל יתנייצ הז רשקהב .הכוז
 ירה ,תירקיעה הריבעה עוציבב םשאה אצמנ אל רשאכ ,השעמ רחאל עויס תריבעב
 ,וישעמ ןיגב ןידה תא ןתנ אל הריבעה עצבמש הדבועה לשב תררועתמ רומאכ השוחתש
  :השרפ התואב יתבתכ ךכו .ולש וישעמ ןיגב עשרוהו ןידל דמעוה עייסמהש ינפמ אלו
 

 ףח ,הכוז עצבמה ןהב תוביסנב עייסמה תעשרה ,תמא"
 תרכזנה "תוחונה-יא" תשוחת תא תרצוי ,אל וא עשפמ
 הדבועה חכונל תררועתמ וז השוחת ,םרב .הלעמ
 ןתונ עייסמהש הדבועה לשב אלו ישפוח ךלהמ עצבמהש
 ידיב הלעש לככ .ומצע ולש וישעמ ןיגב ןידה תא
 קפסל רבעמ עייסמה לש ותמשא תא חיכוהל העיבתה
 תובשייתמו ןה תוקדצומ ותשינעו ותעשרהש ירה ,ריבס
 ןיגב שנענ וניא עייסמה .םילילפב לומגה ןורקיע םע
 וישעמ .שנועמ טלמיהל וחילצהש ,םירחא לש םהישעמ
 עייסמה .עצבמה ישעממ םילדבנו םידרפנ עייסמה לש
 הריבע עציבש ימל עויס קפסל אוה ותריחב בקע שנענ
 לוספ לכ  ,אופא ,ןיא .שנועמ קומחל ףוסבל חילצהו

 לע ןידה תא ןתיי אוהש ךכב רחא וא ירסומ ,יטפשמ
 ,לארשי תנידמ 'נ רדאק-לדבע 204/10 פ"ע :ואר( "וישעמ
    .))25.7.11 ,]ובנב םסרופ[( 41 הקספב

 
 קוחל 262 ףיעס יפל עשפ תעינמ-יא תריבע יבגל ףא תמייקו הרירש וז העיבק 

 עשפה תריבע ביטב וא גוסב הכורכ הניאש ,תיאמצע תילכת תבצינ הדוסיבש ,ןישנועה
 .))2001( 735 )2(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ דגנ יפש-רה 3417/99 פ"ע :ואר( הענמנ אלש
 ןהו ,ירקיעה עשפה עצבמ הליחתכלמ אצמנ אל וב בצמל ןה תסחייתמ וז העיבק ,קודו
  .יאכז אצמנו ועוציבב םשאוה םדא וב בצמל
 
 תונוש תויטופיש תוערכהל יוארה תוסחייתהה ןפוא תלאשב ךורכ הז ןיינע 

 ינויד ךילה אוה יטפשמ ךילה לכ יכ איה אצומה תדוקנ .דחא השעמ רופיסל תועגונה
 יוכיזל איבהל ידכ השרפב דחא םשאנ לש ויוכיזב יד ןיא ךכיפלו ,יאמצעו דרפנ
 ובא 4391/03 פ"ע :לשמל ואר( השרפ התוא ןיגב ןידל ודמעוהש םירחאה םיברועמה

 'נ ה'גאווח 4392/91 פ"ע ;)13.12.05 ,]ובנב םסרופ[( 16 הקספב ,לארשי תנידמ 'נ איר

 יכ קלוח ןיא ,תאז םע .))ה'גאווח ןיינע :ןלהל( )1995( 45 )2(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ
 תשוחת ררועל לולע השרפ התואל סחיב תולוק ינשב תרבדמ טפשמה תכרעמ וב בצמ
 רשא ,יניינע-יתוהמ ןחבמ הקיספב עבקנ ,ןכ לע רשא .קדצהו טפשמה תכרעמב ןומא יא
 סיסב לע להנתה תחא השרפב םיברועמ המכ לש םטפשמ םאה הלאשה תנחבנ ותרגסמב
 תחתמ עקרקה תא טומשל ידכ דחא ברועמ לש ויוכיזב שיש ךכ ,תיתדבוע תכרעמ התוא
 ירוגז 4791/02 פ"נד ;55 'מעב ,ה'גאווח ןיינע :ואר( םירחאה םיברועמה לש םתעשרהל
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 םסרופ[( ןילביר 'א )זאד וראותכ( טפושה לש וניד קספל 37 הקספב ,לארשי תנידמ 'נ

   .))21.4.04 ,]ובנב
 

 הערכהה הססבתה ןנד הרקמב םאה הלאשה תבצינ וננויד דקומב ,ןכ םא .17
 ,'בו 'י 'ר לש םייוכיזל השמישש וזל ההז תיתדבוע תיתשת לע שקבמה לש וניינעב
 יזוחמה טפשמה תיב ידי לע עבקנ ויטעבש יתייארה סיסבה תא טמוש םייוכיזש ןפואב
 שגוהש רמוחב קמועל יתנייעש רחאל .עשפ תעינמ יא לש הריבע עציב שקבמה יכ
 הלאשל בישהלמ סונמ ןיא יכ ינרובס ,הבישמה תדמעב בשחתהבו ,ןנד השקבה תרגסמב
  .בויחב וז
 
 יא תריבע לש תודוסיה שקבמב םימייקתמ יכ יזוחמה טפשמה תיב תערכה 

 שקבמה לש ותאדוה היה ,יזכרמהו ,דחאה .םינדא השולש לע הנעשנ עשפ תעינמ
 קוזיחכ שמישש ,ינשה ןדאה .תמא תאדוהכ העבקנו הליבק האצמנ רשא ,הריקחב
 ןדאה .תננולתמה תסרג םע הריקחב שקבמה תאדוה תובלתשה היה ,האדוהל יתייאר
 היה שרדנה יתדבועה דוסיה תחכוהל יזוחמה טפשמה תיב תא שמישש ישילשה
 יתש יפל ןכש ,ותריקחב שקבמה תאדוה םע ובשייתה רשא ,הרטשמב 'ר לש ויתועדוה
 לע .סנואה השעמב ליעפ קלח לטנ אל שקבמה ,'ר לש ןהו שקבמה לש ןה ,תואסרגה
 שקבמהש תוחיכומ ,תוינוציחה תויארה םע דחי ,שקבמה תאדוה יכ עבקנ רומאה דוסי
 שרדנה יתדבועה דוסיה שבגתה ךכבו ,קלח וב לטנ אל ךא סנואה עוציב םוקמב חכנ
  .עשפ תעינמ יא תריבעב
 

 וניינעב וניד תערכהב יזוחמה טפשמה תיב ןעשנ הילע ,ןנד תיתדבועה תיתשתה .18
 ונדש תויטופישה תואכרעה ינפב השרפנש תיתדבועה תיתשתה םג איה ,שקבמה לש
 ינש יכ המוד ,הנידמה תבוגתמ הלועכ ,ןכא .השרפב םירחאה םיברועמה לש םניינעב
 גראמ לעו תחא תיתדבוע תיתשת לע וססבתה סנואה תשרפ ןיגב ושגוהש םושיאה יבתכ
 רשא ,הריקחב םימשאנה תעברא לש םהיתועדוה לע רקיעבו ,וזב וז תורושקה תויאר
 רושימה .םירושימ ינשב תונמיהמ יתלב ואצמנ הלא תועדוה .ינשה תא דחאה ולילפה
 לש םהיתועדוה יכ יזוחמה טפשמה תיבב עבקנ ויבגל רשא ,'ב לש וניינעל עגונ דחאה
 'ב לש ותוברועמל עגונה לכב תוחפל ,תמא תועדוה ןניא ,שקבמה לשו 'י לש ,'ר
 יכ רוערעב עבקנ םהיבגל רשא ,'י לשו 'ר לש םניינעל עגונ ינשה רושימה .השעמב
 תא קפסב םידימעמה תננולתמה תסרג לומ לא םהיתוסרגב תובר תוריתסו םיישק םימייק
 לע ףא תוכילשמ וללה תונמיהמה תועיבק יכ הארנ .םתסרג תונוכנ תאו ,ןתונימא
  .שקבמה יבגל ותטלחהב יזוחמה טפשמה תיב ןעשנ הילע תיתייארה תיתשתה
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 יזוחמה טפשמה תיב הוויש רשא תונמיהמב תועגופ הלא תועיבק ,תישאר 
 .'ר ןיבל וניב תומיע ךרענש רחאלו הריקחה ךלהמב הנתינש שקבמה לש ותאדוהל
 ףא קפס ליטמ רבדהש ירה ,םיישקו תוריתס תאלמ 'ר לש ותסרג יכ רוערעב עבקנשמ
 ,יזוחמה טפשמה תיב תעיבק יפ לע ,רומאכש ,שקבמה תאדוה תונמיהמל עגונב
 .עוריאב שקבמה לש ותוברועמ תדימל סחיב 'ר לש ותסרג םע הבר הדימב הבשייתה
 םירחאה םימשאנה ידי לע ללפוה 'ב יכ יזוחמה טפשמה תיב לש העיבקה ,תאז דבלמ
 'ר לש םתסרג תונמיהמב תמגופכ רוערעב הז טפשמ תיב ידי לע האצמנ ,אווש תללפה
 הב ףא רשא ,שקבמה לש ותסרג תונמיהמ לע אוה םג ךילשמ הז ןיינע .התוללכב 'י לשו
  .סנואה יעצבממ דחאכ 'ב ללפוה
 
 יזוחמה טפשמה תיב אצמ שקבמה לש ותאדוהל יתייאר קוזיח ,רומאכ ,תינש 

 םיישק םימייק יכ הז טפשמ תיב תעיבק ,םרב .האדוהה םע הבשייתהש 'ר לש ותסרגב
 קוזיחה תמצוע תא תרערעמ ,לבגומ לקשמ הל ןתיל םיבייחמה ,'ר לש ותסרגב םייתוהמ
  .שקבמה תאדוהל התנקה 'ר לש ותסרגש יתייארה
 

 רוציל הלולע הנכ לע שקבמה לש ותמשא תרתוהש חכוויהל ידכ רומאב יד .19
 לכב הבישמה העיבצה ןהילע תוריתסל שרדאש ילבמ ףא ,שקבמה יפלכ ןיד תוויע
 דחא לכ דגנ תויארה ןהב ,הלא תוידוחיי תוביסנב .סנואה םוקימ תייגוסל עגונה
 תואסרגו תוללפה לע רקיעב וססבתהו ,וזב וז תובולשו תוכורכ ויה םיברועמה תעבראמ
 יתדבועה דוסיה רערעתמש עובקלמ סונמ ןיא יכ המוד ,תונמיהמ יתלב ואצמנש תורתוס
  .ריבס קפסל רבעמ עשפ תעינמ יא תריבעב שקבמה לש ותמשא תחכוהל
 
 ונדש תויטופישה תואכרעה לכ .הלק הניא וז השרפ תאצות יכ קלוח ןיא 

 עוריאל ךכ לכ ריעצ ליגב ןברוק הלפנ יכ תננולתמה תסרגב אלמ ןומא ונתנ השרפב
 הארנ .הבחרהב טרופש יפכ םירחאה םיברועמה תשולש תא וכיז ,תאז םע .דירחמ סנוא
 עשפ תעינמ יא לש הריבעה תא עציב שקבמה יכ העיבקה תרתוה וללה תוביסנבש
 ,ךכשמ .ןיד תוויעל ישממ ששח המיקמ ,וכוז םירחאה םיברועמה לכ רשאכ דחוימבו
  .שקבמה לש ויוכיזמ םג סונמ ןיא לק בלב אלו
 
 רזוח טפשמ תכירעל הליע שקבמה לש וניינעב תמייקתמ יכ אופא אצמנ 

 ויוכיזל הלשממל יטפשמה ץעויה לש וחוכ-אב תמכסה חכונ .)4()א(31 ףיעסב העובקה
 ויוכיז לע הרומ ינא ,טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,שקבמה לש
  .ןישנועה קוחל 262 ףיעס יפל עשפ תעינמ-יא תריבעמ קפסה תמחמ שקבמה לש
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