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  :הרכזואש הקיקח

 )4()א(31 ,)2()א(31 ,)א(31 ,31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 )2(62  'עס :]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפ

 :ויצר-ינימ

 ,שיגהש ע"רבו רוערע .ליעפמ אוה התואש תינומב שאר תולקב הגיהנ לש הריבעב עשרוה שקבמה *
 לאיצנטופ תולעב תויאר גיצה שקבמה יכ אצמנ .רזוח טפשמ תכירעל השקבב הניינע וז הטלחה .וחדנ
 ש"מהיב ,ןכ לע רשא .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב שרדנכ ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל
 .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ןוילעה

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 ןודנו ליעפמ אוה התואש תינומב שאר תולקב הגיהנ לש הריבעב הרובעתל ש"מיבב עשרוה שקבמה
 .יזוחמה ש"מהיב י"ע החדנ שיגהש רוערע .סנקו יאנת לע הליספ ,הגיהנ ןוישיר תליספ לש שנועל
 רחאל .השקבה תא החד ש"מהיב .ןוילעה ש"מהיבל רוערע תושר תשקב שיגהו שאונ רמא אל שקבמה
 הנפו ותעשרה םע םילשה אל שקבמה .דעומ ותואל דע בכועש ,ושנוע תא שקבמה הציר תאז לכ
 תאז תרגסמבו השקבל הרתענ וז .רזוח טפשמ תכירעל השקבב וגצייתש השקבב תירוביצה הירוגנסל
 ,ןעטנה פ"ע .ןנד השקבה תכמסנ ,רתיה ןיב ,ןהילעש ,תושדח תויאר ובינהש תוקידב רפסמ העציב
 םוקמב םושיאה בתכל יטנוולרה דעומב היה אל אוה יכ שקבמה תנעטב תוכמות תושדחה תויארה
 .)ןולוח( הריבעה עוציב

. 

 :ועבוקב השקבה תא לביק ןוילעה ש"מהיב
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 הפיאשה – םייזכרמ םיסרטניא ינש ןיב ןזאל דעונ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב עובקה ינוידה ןונגנמה
 ,תיטפשמה תכרעמה לש התרכה תא אטבמ ןושארה סרטניאה .ןוידה תויפוס ןורקיעו תמאה רקחל
 תואדווב ךרוצה תא אטבמ ינשה סרטניאה .תויועטמ הניסח הניא איה יכ ,םדו רשב םישנא תענּומה
 ןיינעכ םיטולח ןיד יקספ לש תרזוח הפיקת רשפאתת םא גשות אלש הרטמ ,התוביציו הקיספה
 לש ףסונ ךילה רשפאל דעונ אל רזוחה טפשמה יכ ונרומ הלא םירחתמ םיכרע ןיב ןוזיאה .הרגשבש
 תישממו הנתיא תיתשת החכוהש דבלבו ,םדא לש ותעשרהל סחיב םילועה תוקפס ןוחבל םא יכ ,רוערע
 .קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויק רבדב

 תויושעש תודבוע וא תויאר לע עיבצהל שקבמה לע ,קוחל )2()א(31 ףיעסבש הליעה תחת תוסחל ידכ
 רוצאל תודבועהו תויארה לע .טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפא ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל
 ,ש"מהיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא ,הב היהיש ,תיטירק הסמ ידכל ףסאיהלו ילוגס לקשמ
 תוטסל ידכ .תיפולח וא השדח תיתדבוע הזת תאלעהב יד ןיא .טפשמה תאצות יונישל איבהל לאיצנטופ
 תונימא היהת תודבועב וא תויארב יכ שרדנ ,םייתסנש יטופיש ךילה שדחמ חותפלו ןוידה תויפוס ללכמ
  .תמדוקה תויארה תכרעמ דיל שדחמ ןתליקש תא הקידצמה ,תירואכל

 רומאכ ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעש תויאר גיצהל שקבמה ידיב הלע ןודנה הרקמב
 ירישכמ ינוכיא – שקבמה יפבש יבילאה תנעטל תועגונה תויארל איה הנווכה .קוחל )2()א(31 ףיעסב
 רינ תיב ד"ועל הלבקה ,תרושקת החמומ לש ד"ווח ;רנ תיב ד"וע עסונה לשו שקבמה לש ןופאלפה
 ,אנד השקבב הנושארל וגצוהש ,םהל תיוולנה תעדה-תווחו םינוכיאה .רינ תיב ד"וע לש וריהצתו
 תעשב יכ שקבמה תנעטל ןיכומית םושמ םהב שי ,רנ תיב ד"וע םעטמ ריהצתהו הלבקה םע בולישב
  .הריבעה עצבמ תויהל היה לוכי אל ןכלו ביבא לתל ןיעה שארמ רנ תיב ד"וע תא עיסה עוריאה

 תעשרה תקדצל רשאב הלאש ינמיס הלעמ ,תעכ הנושארל גצומ ירקיעה וקלחש ,הז יתייאר לולכמ
 הלבקה ,תעדה-תווח ,םינוכיאה לש םתונמיהמו םלקשמ תא ךירעהל תרגסמה וז ןיאש ףא .שקבמה
 ,תויביטקייבוא תויאר םה ,תוחפה לכל ,תעדה-תווחו םינוכיאה יכ לע-טבמב םשרתהל ןתינ ,ריהצתהו
 ץרחנה ןייפוא חכונל .שקבמה לש תיחכונה ותסרג םע וינפ לע תובשייתמה ,תירואכל תונימא תולעב
  .הלא תויארמ םלעתהל שממ לש ישוק םייק ,יביטקייבואה ןביטו לוכיבכ

 תודע .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ןה תויושע ,תונמיהמכ הלא תויאר הנלבקתת םא
 העשרהה סוסיבב ישוק ררועתהל יושע ,תושדחה תויארה ןתניהב םלוא .ההימת תררועמ ןכא שקבמה
 הניא שקבמה לש יבילאה תנעט יכ ,בל םישל שי דוע .ש"מהיב לע שקבמה ריתוהש ילילשה םשורה לע
 היה אל ךא עוריאה תא התודעב הראית תננולתמה .הנימא האצמנש ,תננולתמה תודע תא חרכהב תרתוס
 הרסמש תינומה רפסמ תועצמאב ורקיעב השענ יוהיזה .הירחא ףדרש גהנכ שקבמה תא תוהזל התלוכיב
  .שקבמה תינומ לש תירוביצה תוכזה רפסמ תא דבלב יקלח ןפואב םאתש ,תננולתמה

 הב תוכמותה תויארהמ קלח ףאו יזוחמה ש"מהיבב רבכ התלעוה יבילאה תנעט יכ תנעוט הבישמה
 קומינכ וז הנעט לבקל ןיא .העשרהב ברעתהל אלש ש"מהיב טילחה תאז תורמלו ,וינפב וגצוה לוכיבכ
 שרושל תדרויה הנגה תנעט ישממ ןפואב ססבל ידכ ןהב שיש תושדח תויאר תגצה .אנד השקבה תייחדל
 'סש םירקמה תשקב ללכיהל היושע טלחהב ,טפשמה ךלהמב התחדנו התלעוה וז הנעטש ףא ,העשרהה

  .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תומיקמ תושדחה תויארהש דבלבו ,םהב רבדמ )2()א(31

 ךילהה לש תוהמה ןובשח לע אובל הלוכי הניא ,"הזרפה" ידכ העיגמ איה רשאכ ,תילילפה הרודצורפה
 תומיקמה ,תושדח תויאר ש"מהיב ינפב תוגצומ רשאכ ,ונניינעל שקיהבו .תמאה רקח איהש – ילילפה
 ותשקב תא םוסחל אלש הטנ זא יכ ,ופכב לווע אל לע ,עשפמ ףח םדא עשרוהש ךכל ישממ ששח
 .הרודצורפה יללכל םאתהב וא דעומב ושגוה אל תוכזמה תויארהש הדבועה לשב ךא רזוח טפשמל
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 ,1996 תנשב )2()א(31 ףיעס ןקות וז חורב יכ הארנ .ויתוביסנ יפל הז רשקהב ןחביי הרקמ לכש ןבומכ
  .טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפא ,תושדח תויאר וא תודבוע תגצה רשפאש ןפואב

 תורשפא רתויה-לכל תומיקמ תויארה יכ ןעטנ .יבילאה תנעט לש הפוגל םג תונעט הלעמ הבישמה
 .ןוידה תויפוס ללכמ הגירח קידצמה ישממ לקשמ תלעב הניאש תורשפא ,יבילא תנעט לש המויקל
 חיכוהל שרדנ שקבמה ןיא רזוח טפשמל השקבב .תועט ללכל הספתנ הבישמה יכ המוד ,תישאר םלוא
 הליעב סנכיהל אוה שקבמ םא .הריבעה תא עציב אל אוה יכ רבתסמ וא יאדו ,יעמשמ-דח ןפואב
 טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ ןבוחב תורצואה תושדח תויאר גיצהל וילע ,קוחל )2()א(31 ףיעסבש
 ,רזוח טפשמ םייקתיש לככ ,טפשמה תאצות תא תונשל לאיצנטופ תויארב שי םא הכרעהה .ותבוטל
 לולכמ יכ רובס ש"מהיב ,םירבדה ףוגל ,תינש .ילילפ טפשמב גוהנה החכוהה לטנ סיסב לע תישענ
 ותכירע ךרוצל שרדנה ילוגסה לקשמה תא וכותב רצוא ןכ ,יבילאה תנעטל ןיכומיתכ וגצוהש תויארה
  .רזוח טפשמ לש

 
 הטלחה

 
 חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב יינפל 

 הריבעב עשרוה שקבמה .)קוחה וא טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד''משתה ,]בלושמ
  .סנקו יאנת לע הליספ ,הגיהנ ןוישיר תליספ לש שנועל ןודנו שאר תולקב הגיהנ לש
 

 השקבל עקרה

 
 תדוקפל )2(62 ףיעס יפל שאר תולקב הגיהנ לש הריבעב םשאוה שקבמה .1
 תמוצב 18:00 העשב 14.8.2006 םויב יכ ןעטנ םושיאה בתכב .]שדח חסונ[ הרובעתה
 ,ןעטנה יפל .ליעפמ אוה התואש תינומב שאר תולקב שקבמה גהנ ,ןולוחבש ןיקנח
 דוגינבו ןכוסמ ןפואב ,רחא העיסנ ביתנ םסחו ותעיסנ ביתנמ םימעפ רפסמ הטס שקבמה
  .)עוריאה :ןלהל( קוחל
 

 השח רשא ,תינומל ךומסה ביתנב הגהנש תגהנ ידי-לע הרטשמל חווד עוריאה .2
 תא השיגה תננולתמה .)תננולתמה :ןלהל( התוא תנכסמ תינומה גהנ לש ותולהנתה יכ
 תירוביצה תוכזה רפסמ תא הרטשמל הרסמ הז דמעמב .עוריאה רחאל ךומסב התנולת
 םימי רפסמ .077 רפסמה םשרנ התעדוהב .)תינומה "עבוכ" לע עיפומה( תינומה לש
 דוע ךכ לע( 0777 – המוד רפסמ תננולתמה הרסמ ,הרהבה ןולאשל הנעמב ,ןכמ רחאל
 תננולתמה הרסמש רפסמה תקידב ,יינפלש השקבהמ הלועש יפכ .)ךשמהב בחרוי
 – שקבמה לש ותינומ לש תירוביצה תוכזה רפסמ תא הלעה הרובחתה דרשמ ירגאמב

  .רכזנה םושיאה בתכ ודגנ שגוה תאז תובקעבו – 00777
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 גהנה אל אוה יכ ןעטו ול סחוימה םושיאב רפכ ,ועוצקמב תינומ גהנ ,שקבמה .3
 ופי - ביבא לתב הרובעתל טפשמה תיב ועישרה ,ותריפכ ףרח .הריבעה תא עציבש
 גנירקב 'נ לארשי תנידמ 26816/08 )א"ת הרובעת( 'תב ירהנ 'ע טפושה דובכ(
 להינש ףדרמ ןיעמ הראיתש ,תננולתמה תודע ךמס לע רקיעב תאזו ))13.10.2009(
 הפרטצה ,טפשמה תיב לע ןימא םשור התשעש ,תננולתמה תודעל .תינומה גהנ הירחא
 ןכו ,שקבמה לש תינומה רפסמ ןיבל תננולתמה הרסמש תינומה רפסמ ןיב המאתהה
 עיבה טפשמה תיב .הרסמנש תוזחה תא תמאות שקבמה לש תיללכה ותוזח יכ הדבועה
 רבד לש ופוסב םלוא ,שקבמה תעשרה ךרוצל תוקיפסמ ןניא הלא תויאר אמש היהת
 תויסיסב תולאשל תונעלמ ענמנש ,שקבמה לש תקמחתמה ותודע יכ הנקסמ ללכל עיגה
 תויאר לקשמ תא תקזחמ ,עוריאה ןמ ומצע קיחרהל הסינו ותינומ רפסמ והמ ןוגכ
  .ותבוחל ןידה תא עירכמה ןפואב ,העיבתה
 

 לש הפוקתל הגיהנה ןוישיר תליספ לש שנועל שקבמה ןודנ תאז תובקעב .4
 הבוגב סנקו םינש שולש ךשמל םישדוח העברא לש הפוקתל יאנת לע הליספ ,םיישדוח
  .ח"ש 2,000 לש
  

 יזוחמה טפשמה תיבל שקבמה רערע הרובעתל טפשמה תיב לש וניד קספ לע .5
 .עוריאב ברועמה תינומה גהנ אוהש חכוה אל יכ ןעטו בש שקבמה .ופי - ביבא לתב
 ,תננולתמה הרסמש רפסמה ךותמ ותינומ תא הרתיא הרטשמה דציכ רורב אל ,ותנעטל
 הרסמ ןכמ רחאל םימי המכ קרו 077 רפסמה תא הרסמ הליחתבש הדבועה חכונ דחוימב
 םויב יכ ,וירבדל ,תוחיכומה ,תושדח תויאר שיגהל שקבמה רתע דוע .0777 רפסמה תא
 :ןלהל( רנ תיב ידע ד"וע םשב םדא ותינומב עיסה ,םושיאה בתכל םייטנוולרה העשבו
 .ברועמה גהנה אוה יכ ירשפא הז ןיא ןכלו עוריאה םוקממ קחורמ דעיל )רנ תיב ד"וע
 :ןלהל( תרבודמה העיסנה תא תדעתמה ,רנ תיב ד"ועל שקבמה קיפנהש הלבקב רבודמ
 תויאר( )ריהצתה :ןלהל( הנעטה תא הבגמה רנ תיב ד"וע םעטמ ריהצתב ןכו ,)הלבקה
 רתע ,ןיפוליחל .)ךשמהב ןהב ןוידה תא ביחרא ןכלו יינפלש השקבל םג תויטנוולר הלא
   .ושנועב הלקהל שקבמה
 

 יזוחמ( פ"עב אריפש 'ת תטפושה דובכ( רוערעה תא החד יזוחמה טפשמה תיב .6
 תא ץמיאש ךות ,))7.3.2010( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ גנירקב 7910/09 )א"ת
 ינפ לע הפידע תננולתמה תסרג יכ עבקנ .אמק טפשמה תיב לש תונמיהמה יאצממ
 יכ ןיוצ ,ורסמנש םירפסמב ינושל רשאב .שקבמה לש הרסחהו תיתייעבה ותסרג
 ומש ןיבל וניב ןוימדה לשב 0777 רפסמה תא שרופמב הרכז איה יכ הדיעה תננולתמה
 תועטב הארנכ ורוקמ םירפסמב לובלבה יכ הדיעה ןכ .רכומ ילוהוכלא הקשמ לש
 הלוע תויארהמ יכ טפשמה תיב עבק דוע .התנולת תא הדעיתש תרטושה לש הדלקה
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 .ברועמה גהנה אוה שקבמה יכ התיה הנקסמהו םירחא תוינומ יגהנ םע תוקידב ועצובש
 לש תיתייעבה ותסרגש ירה ,תויארהמ והשלכ קפס הלוע םא םג יכ ףיסוה טפשמה תיב
 יכ ,תושדחה תויארב ןייעש רחאל ,טפשמה תיב עבק דוע .רסחה תא המילשה שקבמה
 םויב רחא םוקמב דבע שקבמהש תורשפאה תא תיעמשמ-דח הרוצב תוססבמ ןניא ןה
 האכרעב רבכ תויארה וגצוה אל עודמ תעדה תא חינמה ןפואב רבסוה אל יכ ;עוריאה
 טפשמה תיבב שקבמה לש ותסרג תא תרתוס ןהמ הלועה הסרגה אליממ יכו ;תינוידה
 ברעתהל טפשמה תיב האר אל שנועה רושימב םג .םויה ותואב דבע אל היפל ,אמק
 .ויקלח ינש לע ,רומאכ ,רוערעה החדנ ןכ-לעו
 

 תיב .ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר תשקב שיגהו שאונ רמא אל שקבמה .7
 תנידמ 'נ גנירקב 2264/10 פ"ערב יול 'א 'א טפושה דובכ( השקבה תא החד טפשמה

 תירוביצ וא תיטפשמ הלאש הלגמ הניאש קומינב ))23.3.2010( ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 ןמ הלעמל תניחבב ריעה יול טפושה .שקבמה לש ינטרפה וניינעמ תגרוחה ,תיללכ
 תיקלחה ותודעו ליאוה ,שקבמה לש ויתונעטב שממ ןיא םירבד לש םפוגל םג יכ ,ךרוצה
  .ןימא םשור הריתומ הניא ההימתה תררועמו
 

  .דעומ ותואל דע בכועש ,ושנוע תא שקבמה הציר תאז לכ רחאל .8
 

  רזוח טפשמל השקבה

 
 וגצייתש השקבב תירוביצה הירוגנסל הנפו ותעשרה םע םילשה אל שקבמה .9
 תוקידב רפסמ העציב תאז תרגסמבו השקבל הרתענ וז .רזוח טפשמ תכירעל השקבב
 תויארה ,ןעטנה יפ-לע .ןנד השקבה תכמסנ ,רתיה ןיב ,ןהילעש ,תושדח תויאר ובינהש
 םושיאה בתכל יטנוולרה דעומב היה אל אוה יכ שקבמה תנעטב תוכמות תושדחה
 תבוטל טפשמה תאצותב יונישל איבהל תויושע הלא תויאר .הריבעה עוציב םוקמב
 יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ לש ותכירעל הליע ול םיקמה ןפואב שקבמה
 םוימ רנ תיב ד"וע לשו שקבמה לש ןופאלפה ירישכמ ינוכיא יטלפב רבודמ .טפשמה
 :ןלהל( הריבעה עוציב תעשל ךומסב ןיעה שאר רוזאב שקבמה תא םימקממה ,עוריאה
 ךמס לע תקסופה ,ינדרי המלש רמ ,תרושקת החמומ תאמ תעד-תווחבו ;)םינוכיאה
 הריבעה עוציב תעשב ןולוח רוזאב היה שקבמהש ריבס הז ןיא יכ םינוכיאה חותינ
 תואכרעה ינפל גצוה אלש ,הז תויאר בוליש יכ סרוג שקבמה .)תעדה-תווח :ןלהל(
 שארמ רנ תיב ד"וע תא עיסה אוה ,הריבעה עוציב ןמזב יכ הנקסמה תא ססבמ ,הטמלד
  .הריבעה תא עציבש םדאה אוה אלש ןאכמו ,ביבא לתל ןיעה
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 םתואש ,הלעמ םירכזומה ריהצתהו הלבקה תא ךכל םיפרצמ םא יאדווב תאז 
 תיב ד"וע לש ותעסה תא תדעתמ הלבקה .יזוחמה טפשמה תיבל רוערעב שיגהל שקיב
 .הריבעה העצוב יכ ןעטנ הבש העשל ךומסב עוריאה םויב ביבא לתל ןיעה שארמ רנ
 לתבש ודרשממ ועיסהל שקבמה גהנ הפוקתה התואב יכ רנ תיב ד"וע רסמ ריהצתב
 קיסה ,ולש ודי בתכב הבותכה ,הלבקב ןויעמ .הרזחבו ןיעה שארב אצמנה חוקלל ביבא
  .שקבמה לש ויתורישב עייתסה ןכא העשהו םויה ותואב יכ רנ תיב ד"וע
 

 תועטה רוקמ תא ,ותנעטל ,תוריבסמה תופסונ תושדח תויארל הנפמ שקבמה .10
 הרטשמה התנפ רשאכ יכ תודמלמ תויארה ,הנעטה יפל .ברועמה תינומה גהנכ ויוהיזב
 ,0777 – תננולתמה הרסמש תוכזה רפסמ ךייש ימל ררבל ןויסינב הרובחתה דרשמל
 תירוביצה תוכזה רפסמ ןכש( לאמש דצב ףסונ 0 ינאכמ ןפואב ופיסוה דרשמה ידבוע
 תורמל תאז .00777 – שקבמה לש ותינומל ועיגהו )תורפס 5-מ בכרומ תינומ לכ לש
 הרסמש יקלחה רפסמה תא םאותה רפסמ תולעב תופסונ תוינומ 12 רגאמב תומייקש
 .וקדבנ וא ורקחנ אל ללכ ןהילעב רשא ,תננולתמה
 

 ,קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה םג וניינעב תמייקתמ יכ ןעוטו ףיסומ שקבמה .11
 םושיאה בתכ יכ ןעטנ הז רשקהב .ןיד תוויע םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח הניינעש
 הרטשמה תנחתל ןמוז שקבמהש ילבמ ,עוריאה תורק רחאל הנשמ הלעמל שגוה קיתב
 תנעט שקבמל תדמוע הלא תוביסנב ,קוחה יפל .הריבעב דושח אוה יכ ול עדוהש וא
 תונשייתה הלח ןהבש תוביסנב טפשמה לוהינ .ןידל ודימעהל היה ןתינ אלו תונשייתה
 ללש )יצחו הנשמ רתוי( ףלחש ברה ןמזהש רחאמ ,רתיה ןיב ,ןיד תוויע תניחבב אוה
 היה ןתינ אל ךכמ אצוי לעופכו עוריאה םויב השע המ רזחשל תלוכיה תא שקבמהמ
 יארקאב לקתנ אוה עשרוהש רחאל קר יכ ףיסומ שקבמה .וניינעב ןגוה ךילה םייקל
  .עריאש תא רזחש ךכו םויה ותואמ תולבקה סקנפב
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  הבישמה תבוגת
 

 רבדב שקבמה לש ותסרגב ןיא ,התטישל .השקבה תלבקל תדגנתמ הבישמה .12
 הסרגב רבודמ .רזוח טפשמל הליע לש המויק ססבל ידכ רנ תיב ד"וע לש ותעסה
 ףקותב שיחכה םש ,הנושארה האכרעב שקבמה לש ותסרגל הריתסב תדמועה ,השובכ
 לע תססובמ איהו שדח לכ ןיא וז תיתדבוע הסרגב ,ךכל רבעמ .עוריאה םויב דבע יכ
 יזוחמה טפשמה תיב יכ הריכזמ הבישמה .רבכמ הז רוערעה תעדוהל ופרוצש תויארה
 ןתשגהל רבסה לכ קפיס אלש רחאמ שקבמה לש השדחה ותסרג ירקיע תא החד
 .תמדוקה ותסרג םע הריתסה חכונל ןכו ,לוכיבכ התוא תוששאמה תויארה לש תרחואמה
 

 תורשפאה תא םירתוס םניא םינוכיאה יכ הבישמה תנעוט ,םירבד לש םפוגל .13
 םוקמל רשאב היאר איבה אל שקבמה יכ השיגדמ איה .הריבעה עצבמ אוה שקבמהש
 ,השחרתהש ינפל ךומסב ואצמיה םוקמל רשאב קר אלא הריבעה עוציב תעשב ואצמיה
 םישיחרת ונכתי ,הז ןותנ ןתניהב םג ,התטישל .ןיעה שאר רוזאב ןעטנה יפ-לע היה זא
 עציבו ןולוחב שקבמה היה 18:00 העשל ךומס יכ תורשפאה תא םיללוש םניאש םינוש
 אלא ,שקבמה םע עסנ םויה ותואבש רכז אל רנ תיב ד"וע יכ םעטוה דוע .הריבעה תא
 לע עיבצמ קימעמ ןויע יכ ןעטנ ,הלבקל רשאב .וינפב הגצוהש הלבקהמ תאז קיסה
 תנעוט ,וז הדוקנ םוכיסל .עוריאה םויל "םאתוה" ךיראתהש ךכ ,הב ךרענש יוניש
 אלש ,יבילא תנעט לש המויקל תורשפא רתויה-לכל תומיקמ תויארה יכ הבישמה
  .דעומב התלעוה אל אליממ רשאו ,רבתסמ וא יאדו ,יעמשמ-דח ןפואב החכוה
  

 ,הרובחתה דרשמ ירגאמב שקבמה יוהיזב לוכיבכ הלפנש תועטל סחייתהב .14
 רסוח עקר לע יזוחמה טפשמה תיבב התחדנו הפוגל הנודנ וז הנעט יכ הבישמה תסרוג
 םיגהנ דיעהלו ןמזל ץמאמ לכ השע אל שקבמה ,ןכ-ומכ .שקבמה לש ותונמיהמ
 ןניא הנעטב הכימתל ואבוהש תויארה יכ ןעטנ דוע .רגאמב םיאצמנה םיילאיצנטופ
  .רזוח טפשמ לע תורוהל תנמ לע שורדה לקשמה תא ןהב ןיאו תוענכשמ
 

 םעטה ןמ ףסה לע תונשייתהה תנעט תא תוחדל שי יכ הבישמה תנעוט ,ףוסבל .15
 שקבמל תועודי ויה תונעטנה תודבועה ,התשיגל .ךילהה לש רחואמ בלשב התלעוהש
 ךכיפל .הטמ תואכרעה שולשמ תחא ףא ינפב הנעטה תא הלעה אל תאז ףרחו תעה לכ
 ינפל הרטשמה תנחתל ןמוז שקבמה יכ ןעטנ ופוגל .יחכונה בלשב הל קקזיהל םוקמ ןיא
  .ןיד תוויעל ששח לכ הז רשקהב הלוע אל ךכיפלו םושיאה בתכ ודגנ שגוהש
 

 ןניא ,המואמ תושדחמ ןניא ואבוהש תויארה יכ הרובס הבישמה ,םוכיסל .16
 שורדה לאיצנטופה תא ןהב ןיאו הריבעה תא עציב אל שקבמה יכ הנקסמה תא תוססבמ
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 תונעטנה תוליעהמ תחא ףא תמייקתמ אל ,ךכשמ .ותבוטל טפשמה תאצות יונישל
  .רזוח טפשמ לש ותכירעל
 

 שי יכ יתאצמ אל ךא הבישמה תבוגתל הבושת שיגהל שקבמל יתרתה יכ ןיוצי .17
 .הב ןעטנה תא טרפא אל ןכלו יינפלש השקבב הערכהה ךרוצל חרכה הב
 
  הערכהו ןויד

 
 דסומ לש וירקיע לע הבחרהב דומעל םיקית רפסמב יל ןמדזה הנורחאה תעב .18

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ בודיוד 511/12 ח"מ :ואר( ותובישח לעו רזוחה טפשמה

 התע .))2.5.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ רדאקלא 4811/12 ח"מ ;)11.7.2013(
 ,תיטפשמה תכרעמל הז דסומ לש ותובישח תא םיגדמה ,ףסונ קית יינפל חנומ
 ולהנתהש םיכילהב וא הרטשמב הריקחב ועגפנ םא ,םשאנ לכ לש ויתויוכז תחטבהלו
  .ודגנ
 

 ינש ןיב ןזאל דעונ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב עובקה ינוידה ןונגנמה .19
 ח"מ :לשמל ואר( ןוידה תויפוס ןורקיעו תמאה רקחל הפיאשה – םייזכרמ םיסרטניא

 ח"מ ;)20.11.2005( ]ובנב םסרופ[ 28 הקספ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא 5048/04
 סרטניאה .))28.5.2012( ]ובנב םסרופ[ 29 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ לטסק 8093/04

 איה יכ ,םדו רשב םישנא תענּומה ,תיטפשמה תכרעמה לש התרכה תא אטבמ ןושארה
 ,התוביציו הקיספה תואדווב ךרוצה תא אטבמ ינשה סרטניאה .תויועטמ הניסח הניא
 .הרגשבש ןיינעכ םיטולח ןיד יקספ לש תרזוח הפיקת רשפאתת םא גשות אלש הרטמ
 ףסונ ךילה רשפאל דעונ אל רזוחה טפשמה יכ ונרומ הלא םירחתמ םיכרע ןיב ןוזיאה
 החכוהש דבלבו ,םדא לש ותעשרהל סחיב םילועה תוקפס ןוחבל םא יכ ,רוערע לש
 ואר( קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת
 ח"מ ;)5.9.2005( ]ובנב םסרופ[ 12 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04  ח"מ :לשמל

 .))21.7.2002( ]ובנב םסרופ[ 7 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ ביגש 5810/02
 

 לע עיבצהל שקבמה לע ,קוחל )2()א(31 ףיעסבש הליעה תחת תוסחל ידכ .20
 היה ןתינ וליפא ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעש ,תודבוע וא תויאר
 הסמ ידכל ףסאיהלו ילוגס לקשמ רוצאל תודבועהו תויארה לע .טפשמב ןאיבהל
 לאיצנטופ ,טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא ,הב היהיש ,תיטירק
 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ( טפשמה תאצות יונישל איבהל

 307 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ;)1999( 561-562
 תויפוס ללכמ תוטסל ידכ .תיפולח וא השדח תיתדבוע הזת תאלעהב יד ןיא .))2003(
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 היהת תודבועב וא תויארב יכ שרדנ ,םייתסנש יטופיש ךילה שדחמ חותפלו ןוידה
 ח"מ( תמדוקה תויארה תכרעמ דיל שדחמ ןתליקש תא הקידצמה ,תירואכל תונימא

  .))1984( 500 ,498 )3(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84
 

 ונניינעל

 
 תונעט תא יתעמשו ושגוהש תופורצהו םיבותכה קמועב יתנייעש רחאל .21

 תויושעש תויאר גיצהל שקבמה ידיב הלע יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,הפ-לעב םידדצה
 יתנווכ .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב רומאכ ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל
 הלבקה ,תעדה-תווח ,םינוכיאה – שקבמה יפבש יבילאה תנעטל תועגונה תויארל איה
 תנעטב ןודא אל ןכו השקבל ופרוצש תופסונה תויארל תשרדנ ינניא ,ךכשמ .ריהצתהו
 .יימעט תא ןלהל טרפא .שקבמה הלעהש תונשייתהה
 

 ,יינפלש השקבב הנושארל וגצוהש ,םהל תיוולנה תעדה-תווחו םינוכיאה .22
 לש ותנעטל ןיכומית םושמ םהב שי ,רנ תיב ד"וע םעטמ ריהצתהו הלבקה םע בולישב
 לוכי אל ןכלו ביבא לתל ןיעה שארמ רנ תיב ד"וע תא עיסה עוריאה תעשב יכ שקבמה
 תסרג יפלו 18:00 העשב שחרתה עוריאה ,םושיאה בתכ יפל .הריבעה עצבמ תויהל היה
 17:56 העשב יכ הלוע תעדה-תווחמו םינוכיאהמ .)3/ת( 18:15-ל 18:00 ןיב תננולתמה
 "2 ליביס קראפ" רוזאב ויה םהינש רשאכ הרצק החיש רנ תיב ד"ועו שקבמה ולהינ
 בוחר תביבסב ותוא תמקממה תפסונ החיש שקבמה עציב 18:39 העשב .ןיעה שארב
 תוריש לבקמ יראלולס רישכמו ליאוה יכ רבסוה תעדה-תווחב .ביבא לתב ןמצייו

 ורישכמ יכ ןכתי אל ,רתויב וילא בורקה רתאה ללכ ךרדב אוהש ,ורובע יבטימה רתאהמ
 הקידב יכ ןיוצ .ןיעה שארב רכזומה רתאהמ תוריש לביק ךא ןולוחב ההש שקבמה לש
 העשה התואב ומשרנ אל יכ תדמלמ תרושקתה תרבח לש הרקבה זכרמ םע הכרענש
 םורגל ונייהד ,החישה תא "ץיפקהל" םייושע ויהש םיריבס יתלב םיסמוע וא תולקת
 ןיטולחל" יכ ,אופא ,איה תעדה-תווח תנקסמ .רתוי קחורמ רתאמ תוריש לבקתיש ךכל
  ".הל ךומסב וא 18:00 העשב ןולוח רוזאב ההש ]א.ע ,שקבמה[ 'א יונמ יכ ריבס אל
 

 ביבא לתל ןיעה שארמ העיסנ תדעתמ 18:30 העשמ 14.8.2006 םוימ הלבקה .23
 ןתנ הפוקתה התואב יכ רנ תיב ד"וע רסמ ריהצתב .רנ תיב ד"וע לש ותמיתחב המותחו

 םשל עוסנל גהנ ןכלו ןיעה שאר דילש "קפא קראפ"ב דבעש חוקלל םייטפשמ םיתוריש
 היה יכ רסמ דוע .שקבמה היה םיעובקה ויגהנמ דחאשכ ,תוינומב ביבא לתל הרזחבו
 ודי בתכ יכ רשיא ןכו תוינומה יגהנ וקיזחהש םירבוש יבג לע העיסנה יטרפ תא םשור
 םויה ותואב יכ ךכמ קיסה רנ תיב ד"וע .שקבמה ידיבש הלבקה לע ססונתמש אוה
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 םע ויתועיסנ תרגסמב יכ ןייצ אוה דוע .ביבא לתל ןיעה שארמ תינומב עסנ ןכא העשהו
   .ןולוח ריעב רבע אל םלועמ שקבמה
 

 הלאש ינמיס הלעמ ,תעכ הנושארל גצומ ירקיעה וקלחש ,הז יתייאר לולכמ .24
 םלקשמ תא ךירעהל תרגסמה וז ןיאש ףא .שקבמה לש ותעשרה תקדצל רשאב
 יכ לע-טבמב םשרתהל ןתינ ,ריהצתהו הלבקה ,תעדה-תווח ,םינוכיאה לש םתונמיהמו
 תונימא תולעב ,תויביטקייבוא תויאר םה ,תוחפה לכל ,תעדה-תווחו םינוכיאה
 חכונל יכ ינתרובס .שקבמה לש תיחכונה ותסרג םע וינפ לע תובשייתמה ,תירואכל
 ,הלא תויארמ םלעתהל שממ לש ישוק םייק ,יביטקייבואה ןביטו לוכיבכ ץרחנה ןייפוא
  .ןתונמיהמו ןלקשמ רבדב םיצרחנ םיאצממ עובקל ילבמ םג תאזו ,וגצוהש עגרמ
  

 תאצות תא תונשל ןה תויושע ,תונמיהמכ הלא תויאר הנלבקתת םא ,יתרבסל .25
 ונייצ ,יזוחמה טפשמה תיב ןה ,אמק טפשמה תיב ןה .שקבמה תבוטל טפשמה
 ותודעש אלא ."המלש" הניא שקבמה דגנ הגצוהש תיתייארה תיתשתה יכ םהיתוערכהב
 רסח היהש תא המילשה ,אמק טפשמה תיב לע ןימא יתלב םשור הריתוהש ,שקבמה לש
 םלואו .ההימת תררועמ ןכא שקבמה לש ותודע .ותעשרהל הליבוהו העיבתה תויארב
 ישוק ררועתהל יושע ,העשרהה יבגל הלאש ינמיס תולעמה ,תושדחה תויארה ןתניהב
 םישל שי דוע .טפשמה תיב לע שקבמה ריתוהש ילילשה םשורה לע העשרהה סוסיבב
 תא חרכהב תרתוס הניא שקבמה לש יבילאה תנעט יכ ,ןבומכ תורמסמ עובקל ילבמ ,בל
 עוריאה תא התודעב הראית תננולתמה ,רוכזכ .הנימא האצמנש ,תננולתמה לש התודע
 ורקיעב השענ יוהיזה .הירחא ףדרש גהנכ שקבמה תא תוהזל התלוכיב היה אל ךא
 תוכזה רפסמ תא דבלב יקלח ןפואב םאתש ,תננולתמה הרסמש תינומה רפסמ תועצמאב
 תושדחה תויארה תניחב יכ הרובס ינא ,רבד לש ומוכיס .שקבמה תינומ לש תירוביצה
 ןבוחב תונמוט הלא יכ הנקסמל הכילומ ,קיתב תמייקה תיתייארה תיתשתה עקר לע
  .קוחל )2()א(31 ףיעסב שרדנכ ,טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ
 

  הבישמה תונעטל רשאב

 
 לע ,הבישמה תדמעל םג יתעד תא יתתנש רחאל יתעגה ליעלש תונקסמל .26

 הריתסב תדמועה ,השובכ הסרג איה שקבמה לש ותסרג יכ תנעוט וז .תונושה היתוקמנה
 ךכב הצוענ ותסרג תשיבכל תוביסה תחא יכ ריבסמ שקבמה .הנושארה האכרעב ותסרגל
 וידיל עיגהש ילבמ ,עוריאה תורק רחאל יצחו הנשמ הלעמל שגוה קיתב םושיאה בתכש
 תיבב רבכ ןעטנ ךכ( ןכל םדוק הריבעב דושח אוה יכ ול עדוהש וא הריקחל ןומיז
 םויב וישעמ תא רזחשל השקתה ,ףלחש ברה ןמזה לשב ,הנעטה יפל .)אמק טפשמה
 םידעתמה םיכמסמ רדעיה לשב םויה ותואב דבע אל יכ ומות יפל רבס שקבמה .רבודמה
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 הלבקה תא אצמ עשרוהש רחאל קר .ל"וחל םויה תרחמל עסנש הדבועה חכונלו תאז
 יושעש ירה ,הז רבסה לש ותונמיהמ רבדב רקח קימעהל ילבמ .רנ תיב ד"ועל קיפנהש
 ירושיא אצמנב ןיא היפל ,ותנעט רשאכ ךכ דחוימב .הסרגה תשיבכל עקרב דומעל אוה
 תבוגתב הרתסנ אל ,הרטשמה תנחתל רוסל לוכיבכ ול וחלשנש םינומיזל הריסמ
 תנעטל רשאב הדמע לכ עיבהל ידכ הז ןיינעב יירבדב ןיא יכ שיגדא( הבישמה
 .)רומאכ ,שרדא אל הילאש הנעט ,ותשקבב שקבמה הלעהש תונשייתהה
 

 ףאו יזוחמה טפשמה תיבב רבכ התלעוה יבילאה תנעט יכ הבישמה תנעוט דוע .27
 טפשמה תיב טילחה תאז תורמלו ,וינפב וגצוה לוכיבכ הב תוכמותה תויארהמ קלח
 יאנת .יינפלש השקבה תייחדל קומינכ וז הנעט לבקל ידיב ןיא .העשרהב ברעתהל אלש
 ןתדמעהש ,תושדח תויאר תגצה אוה קוחל )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ לש ומויקל
 םא .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ שבגי ,םייקה תויארה רמוח לומ
 תיב ינפל חנוהש תויארה רמוחמ קלח לאכ ריהצתלו הלבקל םיסחייתמ ונייה םא םג ,ךכ
 השקבה תא החד טפשמה תיב ןכש ,המצעלשכ תיתייעב החנה( יזוחמה טפשמה
 )תעדה-תווחו םינוכיאה( ונחבנו וגצוה םרטש תושדחה תויארהש ירה ,)תויאר תפסוהל
 לקשמ תוקינעמ ,)ריהצתהו הלבקה( רבכמ הז ןחבנו גצוהש תויארה רמוח דצל ןביצהב
 הנעטה לש התניחב תא תבייחמה וזכ הדימב ,התחדנו התלעוהש יבילאה תנעטל שדח
 ססבל ידכ ןהב שיש תושדח תויאר תגצה ,תורחא םילימב .רזוח טפשמ לש ותרגסמב
 התחדנו התלעוה וז הנעטש ףא ,העשרהה שרושל תדרויה הנגה תנעט ישממ ןפואב
 ,םהב רבדמ )2()א(31 ףיעסש םירקמה תשקב ללכיהל היושע טלחהב ,טפשמה ךלהמב
  .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תומיקמ תושדחה תויארהש דבלבו
 

 וא תוילארודצורפ תונעט תאלעהל רשאב תיללכ הרעה ףיסוא הז רשקהב .28
 םיקלחב הבישמה הגהנש יפכ ,רזוח טפשמל השקב תייחדל קומינכ תוילאמרופ
 רבכ רבוד ילילפה טפשמב תוילארודצורפ תונעטל טפשמה יתב לש סחיה לע .התבוגתמ
  :רומאל ,לארשי תנידמב ןושארה ילילפה רוערעב
 

 תבוטל הליכמ היניד לע תילילפה הרודצורפה..."
 תא םשאנל תתל םיצור .ןיד תוויע ינפב סירת םשאנה
 ןויערה תא ףלסל רוסא לבא .תנגוהה הנגהה אולמ
 הרודצורפ .תוילמרופב הזרפה ידי לע הזה אירבה
 אולמ תא םשאנל תתל יאדווב הכירצ הבוט תילילפ
 וניא ילילפה ןוידה לבא ,ןיד תוויע עונמל ידכ הנגהה
 יתלב דחא ךלהמ ובש יקוקשא קחשמ תרוצ לבקל ךירצ
 – ילילפה ןוידה דיקפת .קחשמה לרוג תא עבוק ןוכנ
 ץעויה 'נ רטסוליס 1/48 פ"ע( "...טפשמ רואכ איצוהל
  .))1949( 18 ,5 )1(א ד"פ ,לארשי תלשממל יטפשמה
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 הרודצורפה יכ אוה וז הקיתוו תשרשומ הכלהב ןומטה ירקיעה רסמה יכ המוד 
 לע אובל הלוכי הניא ,הרומז אישנה ןושלב "הזרפה" ידכ העיגמ איה רשאכ ,תילילפה
 יכ הרובס ינא ,ונניינעל שקיהבו .תמאה רקח איהש – ילילפה ךילהה לש תוהמה ןובשח
 עשרוהש ךכל ישממ ששח תומיקמה ,תושדח תויאר טפשמה תיב ינפב תוגצומ רשאכ
 ךא רזוח טפשמל ותשקב תא םוסחל אלש הטנ זא יכ ,ופכב לווע אל לע ,עשפמ ףח םדא
 ואר( הרודצורפה יללכל םאתהב וא דעומב ושגוה אל תוכזמה תויארהש הדבועה לשב
 לארשי תנידמ 'נ בגש 8845/09 ח"מב יול 'א 'א טפושה לש ותשיג תא םג הז ןיינעב
  .ויתוביסנ יפל הז רשקהב ןחביי הרקמ לכש ןבומכ .))23.2.2010( ]ובנב םסרופ[
 
 יתב קוחל 22 רפסמ ןוקית תרגסמב קוחל )2()א(31 ףיעס ןקות וז חורב יכ הארנ 

 תדוקנ תא עודיכ הניש ןוקיתה .)108 דומעב ,)1996-ו"נשתה ,1567 ח"ס( טפשמה
 היה ןתינ וליפא ,תושדח תויאר וא תודבוע תגצה רשפאש ןפואב ,קוחב העבקנש ןוזיאה
 גיצהל היה שרדנ זא ,ןוקיתה םרט ררשש םירבדה בצמל דוגינב תאז .טפשמב ןאיבהל
 .הינפל תויהל ויה תולוכי אלשו הנושארה האכרעה ינפל וגצוה אלש תושדח תויאר
 ,רזוח טפשמ ךורעל תורשפאה תא םוסחל אלש קקוחמה שקיב ,ףיעסה יוניש תועצמאב
 ךכב .טפשמה רוריב ךלהמב השקבה אשונ תודבועה תא גיצהל היה ןתינש םעטה ןמ קר
 חורב ,תמאה תפישח לש ךרעה ינפמ ןוידה תויפוס ךרע תא טעמב גיסהל השעמל שקיב
  .הלעמ טוטיצב תרכזנה םירבדה
 

 .יבילאה תנעט לש הפוגל םג תונעט הלעמ הבישמה .הבישמה תונעטל הרזחב .30
 דוע .הריבעה עצבמ אוה שקבמהש תורשפאה תא םירתוס םניא םינוכיאה ,התטישל
 איהש תורשפא ,יבילא תנעט לש המויקל תורשפא רתויה-לכל תומיקמ תויארה יכ ןעטנ
 שקבמה תא תמקממ הניא איה ;תיעמשמ דח הניא איה .תויורשפא ללש ןיבמ" תחא
 לקשמ תלעב הניא איה ;הריבעה עוציב םוקממ רחא םוקמב רבתסמ וא יאדו ןפואב
 יכ המוד ,תישאר .)הבוגתל 31 הקספ( "ןוידה תויפוס ללכמ הגירח קידצמה ישממ
 ןפואב חיכוהל שרדנ שקבמה ןיא ,רזוח טפשמל השקבב .תועט ללכל הספתנ הבישמה
 הליעב סנכיהל אוה שקבמ םא .הריבעה תא עציב אל אוה יכ רבתסמ וא יאדו ,יעמשמ-דח
 יונישל לאיצנטופ ןבוחב תורצואה תושדח תויאר גיצהל וילע ,קוחל )2()א(31 ףיעסבש
 ,טפשמה תאצות תא תונשל לאיצנטופ תויארב שי םא הכרעהה .ותבוטל טפשמה תאצות
 לטנה .ילילפ טפשמב גוהנה החכוהה לטנ סיסב לע תישענ ,רזוח טפשמ םייקתיש לככ
 תוטסל תנמ לע יכ אוה ןוכנ .ותמשאב ריבס קפס ררועל אוה ,עודיכ ,םשאנה לע לטומה
 הנלגת הלא תויאר יכ שרדנ ,םייתסנש יטופיש ךילה שדחמ חותפלו ןוידה תויפוס ללכמ
 דיל שדחמ ןתליקש תא קידצמה ,ילוגס לקשמ תולעב הנייהת ןהו תירואכל תונימא
 ןומטה לאיצנטופה תכרעהו תושדחה תויארה תניחב םלואו .תמדוקה תויארה תכרעמ
  .רומאכ ,ילילפה טפשמב לבוקמה לטנה דוסי לע תושענ ןהב
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 וגצוהש תויארה לולכמ יכ הרובס ינא ,ליעל יתטריפש יפכ ,םירבדה ףוגל ,תינש 

 לש ותכירע ךרוצל שרדנה ילוגסה לקשמה תא וכותב רצוא ,יבילאה תנעטל ןיכומיתכ
 חיננ םא םג יכ ,לשמל ,התנעט .תרחא ינענכשל הבישמה ידיב הלע אל .רזוח טפשמ
 ,הנגהה ידי-לע תעצומה םינמזה תרגסמב ביבא לתל רנ תיב ד"וע תא עיסה שקבמהש
 תא עצבל ,18:30 – 18:00 העשה ביבס ןולוחב תויהל קיפסה שקבמה יכ ןכתי ןיידע
 וינפ לעש הנעט איה – 18:39 העשב ,ןמצייו בוחר רוזאל ,ביבא לתל רוזחלו הריבעה
 .הלא תועשל ינייפואה םישיבכה סמועלו םידעיה ןיב םיקחרמל בל םישב הלבקל השק
 הנוש הב ךיראתהש ךכ לע עיבצמ הלבקב ןויע היפלו ,הבישמה התלעהש תרחא הנעט
 חכונ תאז .שקבמה ידיבש תויארה לקשמ תא "תוהקהל" ידכ ןיא הב םג ,עוריאה םויל
 תונעט לכ יכ ,תאז דצל ,שיגדא .הלבקה יטרפ תא וינפ לע םיבגמה םינוכיא לש םמויק
 הלא ייתוגשהב ןיאו רזוחה טפשמב ןקמועל הנחבת יבילאה תנעט לש הפוגל הבישמה
 עורגל ידכ חרכהב ןיא הלא תונעטבש ךכב יד ,הז בלשב .רבדב תורמסמ תעטל ידכ
  .םירבדה ינפ לע ןהב םולגה לקשמהמו ,יבילאה תויאר לש תירואכלה ןתונימאמ
 

  רבד ףוס

 

 תא תונשל לאיצנטופ תולעב תויאר גיצה שקבמה יכ איה יתעד ,ליעל ראובמכ .31
 ,טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,ןכ לע רשא .ותבוטל טפשמה תאצות
 קחצי ,שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ינא ,1984-ד''משתה
  .ופי - ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב להנתי רזוחה טפשמה .גנירקב
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