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 )4()א(31 ,)2()א(31 ,)1()א(31 ,)א(31 ,31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 )2()א(499 ,)1()א(499 ,441 ,415 ,335 ,329 ,)1(305 ,244 ,)ב(144 ,)א(144  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 :ויצר-ינימ

 שקבמה לע ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה חוכמ רזוחה טפשמה ירעשב סנכיהל ידכ *
 רשאב ,תאז דצל .רתויב רומח םגפב רבודמ םא םג ,ותבוטל טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ חיכוהל
 ףרב קפתסנ ,רתוי רומח םגפהש לככש ךכ ,תוחוכ תיליבקמב רזעיהל ןתינ ,שרדנה לאיצנטופה תמצועל
 – ךילהב לפנש םגפה ןנד הרקמב ;ךפיהלו ,טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופה רושימב רתוי ךומנ
 טפשמ תכירע קידצמו ,שקבמה תעשרהב ןיד תוויעל שממ לש ששח םיקמ ,החטבא טרסמ קלח תעיטק
 .רזוח

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 רסאמ תונש 16 לש שנועל ןודנו ,חצר ןויסינ ןשארבש ,תוריבע תרושב יזוחמה ש"מיבב עשרוה שקבמה
 ותעשרה לע שקבמה שיגהש רוערע .₪ 40,000 לש ךסב סנקו יאנת לע רסאמ םייתנש ,לעופב יוצירל
 חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמ תכירעל השקבב ןניקסע .החדנ ןוילעה ש"מיבל
  .)קוחה :ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ

. 

 :יכ קספו רזוח טפשמ תכירעל השקבה תא לביק )לברא 'ע תטפושה( ןוילעה טפשמה תיב
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 .קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויקב תינתומ רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל תוכמסה
 אל קקוחמהש תודחוימ תוביסנב בשחתהל ש"מיבל רשפאל הדעונ קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה
 םרגנש ןיד תוויע לש ומויקל ששח םימיקמה ,םיישרוש םיינויד םימגפ תמגוד ,שארמ ןתוזחל היה לוכי
 הקספ לברא תטפושה .טפשמה תאצותב ילאיצנטופ יונישל השירד ללוכ וניא )4()א(31 ףיעס .םשאנל
 ףא ,ךילהב לפנש םגפ לש ומויקב קפתסהל ןיאו טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תחכוהב ךרוצ שי יכ
 ךרע-ילקו םיילוש םילדחמו םימגפ .ןיד תוויע הניינעש הליעה תחת תוסחל ידכ ,רומח םגפב רבודמ םא
 תחכוהב ךרוצ שי ןיידע ,רתוי רומח םגפב רבודמ םא םג .רזוח טפשמל הליע םמצעלשכ םימיקמ םניא
 לעו טפשמה ךלהמ לע העפשה ול ןיאש םגפ .שקבמה תבוטל האצותה יונישל יהשלכ תורבתסה
 ,ךכיפל .רזוח טפשמ לש ךרדב ונוקיתל איבהל היהי ןתינ אל ,ותרמוחב גירחו ףירח אוה םא ףא ,ותאצות
 – שנועה רושימב וא העשרהה רושימב – טפשמב הלבקתהש האצותל יהשלכ הקיז םייקמה םגפ קר
 תורבתסהה תדימ המ הלאשב .קוחל )4()א(31 ףיעסב ועמשמכ ןיד תוויע ידכ תולעל יושעה םגפ אוה
 הקספ ,יעמשמ דח ןפואב הקיספב הערכוה אלש ,שקבמה תבוטל טפשמה תאצותב יונישל תשרדנה
 לככ :ונייה .ותרמוחו םגפה תמצועמ רזגיהל הכירצ יונישל תורבתסהה תדימ יכ לברא תטפושה
 תואצות יוניש לאיצנטופ רושימב רתוי ךומנ ףרב קפתסנ ךכ ,רתוי ינוציקו רומח םגפב רבודמש
 לאיצנטופ רושימב רתוי הובג ףר שורדנ ךכ ,רתוי ילושו שלח םגפב רבודמש לככ :ךפיהלו .טפשמה
 ךכ ,ךילהב רתוי ישרושו רומח םגפב רבודמש לככש ךכ ,הלא םילוקיש ןיב ןילמוג תקיז תמייק .יונישה
  .טפשמה תאצות תא תונשל וא ךופהל תורשפאה לע העפשה ול היהת יכ ינויגה

 שקבמה לע ,קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה חוכמ רזוחה טפשמה ירעשב סנכיהל ידכ ,רומאה לכ רואל
 רשאב ,תאז דצל .רתויב רומח םגפב רבודמ םא םג ,ותבוטל טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ חיכוהל
 ףרב קפתסנ ,רתוי רומח םגפהש לככש ךכ ,תוחוכ תיליבקמב רזעיהל ןתינ ,שרדנה לאיצנטופה תמצועל
 ,ויתוביסנו ופוג יפל ןחביי הרקמ לכ .ךפיהלו ,טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופה רושימב רתוי ךומנ
  .הרקמל הרקממ הקיספב וחתפתיש םיללכה יפל ןכו

 לש תיקלח הנומת תגצהל איבהש ,החטבא טרסמ יתועמשמ קלח תעיטק – ךילהב םגפ לפנ הז הרקמב
 יתלב ותמצועו ותרמוחש םגפב רבודמ .הריקחה רמוחב ןייעל שקבמה תוכזב העיגפלו עוריאה
 תאצותב יונישל איבהל התיה היושע רסחה עטקה תגצהש ךכל תורבתסה ססיב ףא שקבמה .תולטובמ
 .רזוח טפשמ תכירע קידצמ אוה ףא םגפה תרמוח לומל תורבתסהה תדימ ןיב סחיה .ותבוטל טפשמה
 ההובג המרב טפשמה תאצותב יוניש לאיצנטופ תחכוהב חרכה ןיא ,םגפה לש וביטו ותמצוע חכונ
 החטבאה טרסב רסחה עטקל ש"מיב תפישח יכ תוריבס תמייק ףאו לולשל ןתינ אלש ךכב ידו דחוימב
 םיקמ ךילהב לפנש םגפה ,רומאה לכ רואל .שקבמה תבוטל טפשמה תאצותב יונישל איבהל היושע
 .רזוח טפשמ תכירע קידצמו ,שקבמה תעשרהב ןיד תוויעל שממ לש ששח

 
 

 הטלחה

 

 חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב יינפל 
 ,תוריבע תרושב עשרוה שקבמה .)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד''משתה ,]בלושמ
 .רסאמ תונש 16 לש שנועל ןודנו ,חצר ןויסינ ןשארבש
  

 השקבל עקרה
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 ,ןושארה םושיאה יפ-לע .םימושיא ינש קיזחמה םושיא בתכ שגוה שקבמה דגנ .1
 :ןלהל( העודי הניא ותוהזש ,ףסונ םדאו שקבמה ועיגה 27.1.2006 םוי לש וברעב
 וליאו ןוישיר אלל חדקאב קיזחה שקבמה .ןנולתמה דבע ובש םי-תבב קסויקל ,)ףתושה
 ןנולתמה תא ופחד ףתושהו שקבמה ,קסויקל ועיגהשכ .ןיכס ומיע אשנ ףתושה
 ןנולתמה תא רקד ףתושהו םיימעפ ןנולתמב הרי שקבמה הז בלשב .הצרא והוליפהו

 רפסמ ןנולתמב תוריל הסינ שקבמה ,ראותמה יפ-לע .םינוש ףוג יקלחב תוריקד רפסמ
 שקבמה טעב תוריקדה ךלהמב .יהשלכ הביסמ ודיב הלע אל רבדה ךא תופסונ םימעפ
 ופתושו שקבמה וטלמנ הפיקתה םויס םע .תילאמשה ולגרב םימעפ רפסמ ןנולתמב
 ירי יעצפ תוברל ,תובר תולבח ןנולתמל ומרגנ םישעמהמ האצותכ .עוריאה םוקממ
 חותינ רבע ןנולתמה .ךריהו ןטבה ,בגה ,יחשה תיבב ןיכס תוריקדו ולגר ףכבו ופתכב
 םג עצפנ הפיקתה ךלהמב .זופשא ימי השולש רחאל םילוחה תיבמ ררחושו הזחה ןפודב
 .תילאמשה ולגרב ךתח ול םרגנו שקבמה
  
 תובקעב .ברעה ותוא ךשמהב שחרתה רשא תא תוראתמ ינשה םושיאה תודבוע 

 דודשאב .יאופר לופיט לבקל הרטמב דודשאל םי-תבמ הז עסנ ,שקבמה לש ותעיצפ
 סיטרכ תא שקבמל רסמ דוד .)דוד :ןלהל( יליושרזק דוד ,ודוד ןב תא שקבמה שגפ
 האפרמב .דודשאב האפרמל ותוא הווילו ולש תוהזה תדועת תא וא ולש םילוחה תפוק
 אפורה ותוא הנפה ,לופיטה םויסב .דודל הזחתמ אוהש ךות יאופר לופיט שקבמה לביק
 יפ-לע .ולגרב חתונו דודל שקבמה הזחתה םילוחה תיבב םג .םילוח תיבב ןוימ רדחל
 הרטשמה ירקוח תא תועטהל הרטמב דודל הזחתה שקבמה ,םושיאה בתכב ןעטנה
 םויב הרטשמל ומצע ריגסה שקבמה .ןנולתמה תא חוצרל ןויסינב ותוברועמ ןיינעב

29.1.2006. 
 

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ

 
 

 תיבב םיעוריאל ותסרג תא הנושארל גיצהו הרטשמב ויתוריקחב קתש שקבמה .2
 ול סחוימב הריפכ אוה ןהל ףתושמהש ,תונוש תואסרג שולש גיצה שקבמה .טפשמה
 רשאכ ,ינשה םושיאב ול סחוימב האדוה דצל ,ןנולתמה תפיקת ונייה ,ןושארה םושיאב
 םדוק עלקנ וילאש והשלכ תומיעב ץענ יאופר לופיטל ותוקקזיהלו ותעיצפל הביסה תא
 תא לילפה אלו טפשמה תיבב ותודעבו הריקחב הלועפ ףתיש אל ןנולתמה יכ רעוי .ןכל
 'רו חבש 'י ,םהש 'א םיטפושה דובכ( ופי - ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב .שקבמה

 תא עציבש אוה שקבמה םאה :תויזכרמ תולאש יתש םע דדומתהל אופא ץלאנ )ףסוי-ןב
 ,בויחב איה הנושארה הלאשל הבושתהש לככו ?ןושארה םושיאב ול וסחויש םישעמה
 לש הריבע םישבגמ שקבמה לש וישעמ םאה ,ןנולתמה תפיקתב ףתתשה ןכא שקבמהו
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 1021/06 )א"ת( ח"פת ואר( בויחב תולאשה יתש לע בישה טפשמה תיב ?חצרל ןויסינ
 .)בודיוד 'נ לארשי תנידמ
 
 

 ,ןנולתמה תפיקתב קלח חקלש שקבמה הז היה םא ,הנושארה הלאשל רשאב .3
 ,קסויקב תנקתומה החטבאה תמלצמ טרס ןשארב ,תויאר רפסמ לע טפשמה תיב ךמסנ

 טרס .)החטבאה טרס וא טרסה :ןלהל .א26/ת ןמוס( ןנולתמה לש ותפיקת הדעות ובש
 יפכ ,וב הארנה תא תיצמתב איבא ןכלו יינפלש השקבה דקומבש היארה אוה החטבאה
 ןיוצי( )ןידה תערכהל 5 הקספ ואר( ןידה תערכהב יזוחמה טפשמה תיב ידי-לע ראותש
 רוחב םע קסויקל ץוחמ דמוע ןנולתמה הארנ טרסב :)לוק אלל הנומת ללוכ טרסה יכ
 ףסונ רוחב וירחאו ,)שקבמה – ןעטנה יפ-לע( ישילש רוחב הנומתל סנכנ עתפל .ףסונ
 םיידי תרגת תחתפתמ םיינשה ןיבו ןנולתמה תא תוכהל ליחתמ שקבמה .)ףתושה(

 תא תוכהל ףתושה םג לחמ ,זא-וא .עקרקה לע ןנולתמה לפונ הנממ האצותכש
 תוכהל ףיסומ ףתושהש ןמזב .ןנוגתהל ןויסינב רבע לכל וילגר תא חלוש רשא ,ןנולתמה
 ביבס גוחל ףיסומ שקבמה .הרויו ונוויכל וחדקא תא ןווכמ שקבמה ,ןנולתמה תא
 דועב ,ךשמהב .תפסונ םעפ ונוויכל וחדקא תא ןווכמו ,ץראה לע עורשה ,ןנולתמה
 אלל ךא תישילשה םעפב תוריל שקבמה הסנמ ,ןנולתמה תא תוכהל ךישממ ףתושה
 .וחדקא תא ןקתל הסנמ הארנו ןנולתמב טועבל אוה ךישממ ןכמ רחאל דימ .החלצה
 טועבל ךישממ ודיצמ שקבמה .ןנולתמה תא רקודו ןיכס ףתושה איצומ הז בלשב
 ףיסומ ,תאז תורמל .ולגר ףכ לע לפונ ריקל דומצה ןגזמ הארנ הז בלשבו ןנולתמב
 ןנחתמ ,עקרקה לע בושי הארנ ןנולתמה .ףתושה םע דחיב ןנולתמה תא תוכהל שקבמה
 ןיב ןוימדמ םשרתה טפשמה תיב .טרסה רצענ – 20:25:59 העשב – וז הדוקנב .וייח לע
 ,תופסונ תויאר תרושב אצמנ םהיניב תוהזל ןיכומית .שקבמה ןיבל טרסב הרויה תומד
 קסויקה רוזאב ההשש ךכ לע עיבצהש שקבמה לש יראלולסה ורישכמ ןוכיא ןהיניב
 לש תילאמשה ולגר לע ןגזמ תליפנ לש החטבאה טרסב דועית ;הפיקתה דעומל ךומסב
 ,שקבמה דצמ הלילפמ תוגהנתהו ;שקבמה לש ותעיצפ םע בשייתמש ןפואב הרויה
 ררוגתמ אוהש תורמל דודשאב םילוח תיבל עסנש ךכב ,רתיה ןיב ,יוטיב ידיל האבש
 ךכל תתל ילבמ ויתוריקחב קתשו ;יאופר לופיט לביקש תעב ודוד ןבל הזחתה ;םי-תבב
 ותוא לש ויתורוקל רשאב שקבמה לש תונושה ויתואסרג םג .תעדה תא חינמה רבסה
 תפיקתב ותוברועמ רבדב הנקסמה תא קזיחש ,ילילש םשור טפשמה תיבב וריתוה ברעה
  .ןנולתמה
 

 שקבמה ישעמ םא ןוחבל הנפ ,הנושארה הלאשל בויחב טפשמה תיב בישהשמ .4
 החטבאה טרסב הייפצמ .חצר ןויסינ לש הריבע ידכ םילוע ןושארה םושיאה אשומ
 דיוצמ עיגה שקבמהש הדבועה :הליטק תנווכ המייקתה שקבמב יכ טפשמה תיב קיסה
 ;הפצרה לע עורש ודועב המצועב ןנולתמה תא וכה םיינשה יכ ;ןיכסב ופתושו חדקאב
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 הלקת לשב ףסונ ירימ ענמנו רצק חווטמ תוירי יתש ןנולתמה רבעל הרי שקבמה יכ
 לש וייח תא לוטקל שקיב שקבמה יכ טפשמה תיב תא וענכש הלא לכ – קשנב
 ןמ ןנולתמה עגפנ םהבש םירוזאהש יפ לע ףא יכ עבק טפשמה תיב ,דועו תאז .ןנולתמה
 דומלל ןתינ ,חרכהב גורהל הנווכ לע םידיעמ םניא )תוילאמשה לגרה ףכו ףתכה( יריה
 .אדח אתווצב ולעפ םיינשה רשאב ,ףתושה לש ויתוריקדמ םג שקבמב הליטק תנווכ לע
 .שורדה ישפנה דוסיה שקבמב םייקתה יכ הנקסמל הליבומ הנווכה תקזח םג יכ עבקנ
 ותומ – וישעמ לש תוירשפאה תויעבטה תואצותל רע היה שקבמהש הדבועה :רומאל
 הצור שקבמה היה םא יכ הנגהה תנעט התחדנ ףוסבל .ןהב ןוצרכ הומכ – ןברוקה לש
 תעדל ןיא" יכ עבקנ .תוומל ורקודו ופתוש לש ןיכסה תא לטונ היה ,ןנולתמה לש ותומב
 תויריה יתשב יד יכ ,ובשחש רשפא .ןנולתמה תא ורקדו וכהש רחאל םיפקותה ורבס המ
 ישילשה םדאה לש ותוחכונ יכ םג ןכתיי .ןנולתמה לש ותומל םורגל ידכ ןיכס תוריקדבו

 תערכהל 26 הקספ( "תעשפנה םתכאלמ תא םייסל םהמ הענמ ,עוריאה תריזב ההשש
 אל יכ םשאנ לש ותנעט התחדנ םהבש ןיד יקספל טפשמה תיב הנפה הז רשקהב .)ןידה
 יכ רבתסה ךא ,ונברוק תא גרה יכ ןימאה ןהבש תוביסנב ,הליטק תנווכ וב המייקתה
  .ותומ תא אצמ אל ןברוקה
 

 בתכב ול וסחויש תוריבעב שקבמה תא טפשמה תיב עישרה ,רומאה דוסי לע .5
 ,)קוחה :ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )1(305 ףיעס יפל חצר ןויסינ :םושיאה
 ףיעס יפל ןידכ אלש קשנ תאישנ ,קוחל )1()א(499 ףיעס יפל עשפ עוציבל רשק תרישק

 – ינשה םושיאה ןיגבו ;קוחל )א(144 ףיעס יפל ןידכ אלש קשנ תקזחהו קוחל )ב(144
 )טפשמ יכלהמ שובישו המרמב רבד תלבק ,רחאל תוזחתה( ןווע עוציבל רשק תרישק
 יפל רחא םדאכ תוזחתה ;קוחל 244-ו 415 ,441 םיפיעס םע רשקב )2()א(499 ףיעס יפל
 טפשמ יכלהמ שובישו קוחל 415 ףיעס יפל המרמב רבד תלבק ;קוחל אשיר 441 ףיעס
  .קוחל 244 ףיעס יפל
 

 ללוכ( לעופב יוצירל רסאמ תונש 16 לש שנועל שקבמה ןודנ ,תאז תובקעב .6
 סנקו יאנת לע רסאמ םייתנש ,)הנש ןב יאנת לע רסאמ שנוע לש תרבטצמ הלעפה
 תוירזכאהו הפיקתה תרמוח לע טפשמה תיב דמע ןידה רזגב .ח"ש 40,000 לש רועישב
 ןיבל ותעיצפ ןיב היה עספכ קר" רשא ,ןנולתמה יפלכ ופתושו שקבמה וניגפהש הברה
 .)ןידה רזגל 4 הקספ( "ותומ
 
  .וילע רזגנש רסאמה שנוע תא הצרמ שקבמה 
 

 ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה
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 בודיוד 3151/08 פ"ע( ןוילעה טפשמה תיבל ותעשרה לע רוערע שיגה שקבמה .7

 רבעמ חכוה אל יכ ןעטו בש רוערעב .) ]ובנב םסרופ[ )26.5.2010( לארשי תנידמ 'נ
 הרוילש חכוה אל יכ ןעט ,ןיפוליחל .ןנולתמה תפיקתב ףתתשה אוהש ריבס קפסל
 הרונ םהבש תומוקמה ,וז הנעט יפ-לע .ןנולתמה תא לוטקל הנווכ התייה טרסב הארנה
 לע דיעמ וניא רצקה יריה חווט םג .הליטק תנווכ התיה הרויל יכ םידיעמ םניא ןנולתמה
 הרי הרויהש רחאל םג ןנולתמה תא תוכהל וכישמה םיפקותה יכ ןעטנ דוע .וזכ הנווכ
 .ותומל םורגל אקווד ואל ךא ,ןנולתמב עוגפל הנווכ םהל התיה יכ דמלמש המ ,ורבעל
 לש הריבעה תודוסי וחכוה אלש ירה ,שקבמה ךכ ,הליטק תנווכ החכוה אלש רחאמ
  .חצרל ןויסינ
 

 תא החד )תימע 'יו ןמלגופ 'ע ,רואנ 'מ םיטפושה דובכ( ןוילעה טפשמה תיב .8
 .ןנולתמה תא ףקת רשא הז אוהש חכוה אל יכ שקבמה תנעט התחדנ הליחת .רוערעה
 וז תיתדבוע הנקסמב תוברעתה קידצתש הנעט לכ הז רשקהב ססבל חילצה אל שקבמה
  .תינוידה האכרעה לש
 

 ןנולתמה תא לוטקל הנווכ החכוה אל יכ שקבמה לש תיפולחה ותנעט םג .9
 ,הפיקתב קלח חקל אל ללכ שקבמה היפל הנעטה תאלעה יכ ןייצ טפשמה תיב .התחדנ
 תגצה תניחבב איה – הליטק תנווכ ול התיה אל ךא הפיקתב ףתתשה יכ הנעטל ליבקמב
 תיב .ףסה לע התוחדל שי הז םעטמו ,הרשפאל ןיאש תויפולח תויתדבוע תואסרג
 רחאלש דמלמ החטבאה טרס יכ ומשרתהב הפוגל םג הנעטה תא החדו ףיסוה טפשמה
 ונממ הענמש איהו ,וחדקאב הלקת התרק ןנולתמה רבעל תוירי יתש הרי שקבמהש
 ןקתל הסנמ שקבמה דציכ רוריבב תוארל ןתינ טרסב יכ עבקנ .ןנולתמב תורילו ךישמהל
 הניא הריבעה תא םילשהל חילצה אלש הדבועה ןכ לעו ליעוה אלל וחדקאב לשכה תא
 והזח רבעל הרוי טרסב הארנ שקבמה ,דועו תאז .הליטק תנווכ ול התיה אל יכ הדיעמ
 ןנולתמה עגפנ םהבש תומוקמה .ולטקל הנווכ ול התיה יכ דיעמה ןפואב ןנולתמה לש
 תועיצפ יכ ררבתה דבעידבש הדבועה םג ךכו ,ותימהל שקיב אל יכ םידיעמ םניא לעופב
 ,ןנולתמה לש ותומב ץפח שקבמה היה םא יכ הנגהה תנעט םג .וייח תא ונכיס אל הלא
 .טפשמה תיב ידי-לע התחדנ – "הכאלמ"ה תא םייסמו ורבח לש ןיכסה תא לטונ היה
 ןוויכל ,רצק חווטמ – וחדקאמ תויריה תא שקבמה הריש תעב רבכ יכ עבק טפשמה תיב
 רזח ,ןכ-ומכ .הליטק תנווכ לש ישפנה דוסיה וב םייקתה – ןנולתמה לש ושארו והזח
 האצותה יכ ירב ןכש ,הנווכה תקזח הלח ןנד הרקמב יכ העיבקה לע טפשמה תיב
 וז הקזח ךירפהל חילצה אל שקבמה .ותומ איה םדא לש והזח ןוויכל ירי לש תיעבטה
  .רומאכ ,הז טביהב םג החדנ רוערעה ןכ לעו
 

 רזוח טפשמל השקבה
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 וחוכ אב ןייצ אל השקבב .וניינעב רזוח טפשמ לש ותכירעל שקבמה רתוע התע .10
 .השקבה תתתשומ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסבש תוליעהמ הליע וזיא לע שקבמה לש
 הבישמה רשא ,ךילהב עריאש םגפמ האצותכ יכ איה שקבמה לש תיזכרמה ותנעט
 שקבמה לש ישפנה ובצמ תא ןוחבל תורשפאה טפשמה תיבמ הענמנ ,ול תיארחא
 תעקעקמה ,הטמלד תואכרעה ינפל הגצוה אלש השדח היאר וידיבשכ ,תעכ .ורושאל
 לש תרגסמב התגצה תא רשפאל שי ,חצר ןויסינ לש הריבעב ותעשרה תא ותנעטל
 )2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה ונניינעל תיטנוולר יכ ,ןכ םא ,המוד .רזוח טפשמ
 טפשמה תאצות תא תונשל תויושעה תויאר וא תודבועב תקסועה ,טפשמה יתב קוחל
 יכ שממ לש ששחב הניינע רשא ,)4()א(31 ףיעסבש הליעה ןכו ,שקבמה תבוטל
  .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב
 

 אוה יכ אלכה ילתוכ ןיבמ וינפב הדוותה שקבמהש ריבסמ שקבמה חוכ אב .11
 ול התיה אל ,טפשמה יתב תעיבקל דוגינב םלוא ןנולתמב הרוי טרסב הארנש םדאה
 אלש ךשמה היה הפיקתה עוריאל יכ שקבמה ול רפיס דוע .ותימהל הנווכ לכ ופתושלו
 .רומאכ הליטק תנווכ םהל התייה אל יכ חיכומה ,טפשמה תיבב החטבאה טרסב גצוה
 ןספוא םש ,הרטשמב םיגצומה קלחמל תשגל השקבב שקבמה חוכ אב הנפ תאז תובקעב
 לש הקידבל בשחמה תא דימעהלו ,החטבאה תומלצמ תורבוחמ ויה וילאש בשחמה
 הדוקנב םייתסמ אל טרסה יכ לקנ לע התלעה וז הקידב ,ותעתפהל .ומעטמ החמומ
 לע בושי ןנולתמהש העשב – םייתסמ אוה יכ העיבתה ידי-לע ןעטנ הבש "תימואתפה"
 תיבלו הנגהל גצוה אלש ךשמה ול שי יכ אלא ,ויפקותב קבאנו וייח לע ןנחתמ ,הפצרה
 העשב ליחתמש ,ףסונה עטקב .)רסחה עטקה וא ףסונה עטקה :ןלהל( טפשמה

 שקבמה םיארנ ,הקדל בורק ךשמנ ונייהד ,20:26:53 העשב םייתסמו 20:25:59
 ןנולתמה תא דימעמ ףתושה .ול ךומסב םידמועו ןנולתמב םתזיחא תא םיפרמ ףתושהו
 ןנולתמב םיחיטמ םיינשה יכ המוד ,םיחכוותמו םירבדמ םיארנ השולשה .וילגר לע
 בלשב רשאכ ,ומיע םיחחושמו ןנולתמה ביבס םוקמב םיכלהתמ םיינשה .תומשאה
 וידי םע דמוע הארנש ,ןנולתמה תברקל בשו רחא ןוויכל קחרתמ שקבמה והשלכ
 תא קיחרמו םהיניב דירפמ ףתושהו ןנולתמה רבעל הלק די ףינמ שקבמה .ויסיכב
 חוכ אב .תרצענ הנומתהו המלצמהמ דחי םיקחרתמ השולשה םיארנ ףוסבל .שקבמה
 ןנולתמב הזיחא לכ ופתושלו שקבמל ןיא ,רסחה עטקה לכ ךלהמב יכ שיגדמ שקבמה
    .תומילא אלל תלהנתמ םהיניב החישהו
 

 טפשמה תיב יניעמ ןווכמב הז עטק הריתסה הבישמה יכ סרוג שקבמה חוכ אב .12
 תא ריהבמ ףסונה עטקה יכ ןעוט אוה .שקבמל ליעוהל ידכ וב שיש םושמ ,הנגההו

 ןנולתמב תומשאה חיטהל ושקיב הלא .קסויקל ופתושו שקבמה לש םתעגה תרטמ
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 הפיקתה רחאל ךומסב השולשה ודמענ ידכב אל .וייחל ץק םישל אל ךא ,וב לובחלו
 היה אל ,ןנולתמה תא תימהל שקבמה הצור היה םא .תומילא אלל םהיניב וחחושו

 םג .ופתוש ידיב התיהש ןיכסב שומיש השוע וא הפיקתב ךישממ אלא ונממ הפרמ
 קשנה ילכ תא ןווכל הטילשה ודיב התיה ,ןנולתמה רבעל תוירי יתש שקבמה הרי רשאכ
 האצותכ םייח תנכס הפקשנ אל ןנולתמל ןכאו ,ףוגה זכרמב עגפי אל ןנולתמהש ךכ
 תנווכ שקבמל התיה אל יכ שקבמה חוכ אב ןעוט הז עקר לע .ורבעל הרונש יריהמ
 .עשרוה הבש חצרה ןויסינ תריבע תודוסי וחכוה אלש ןאכמו ,ןנולתמל סחיב הליטק
 שקבמה תא עישרהל שי ,ותשיגל .ןויסינ תריבעב ונניינעב רבודמ אל ללכ ,השעמל
 וא ןישנועה קוחל 335 ףיעס יפל תורימחמ תוביסנב העיצפו הלבח לש תרמגומ הריבעב
  .ןישנועה קוחל 329 ףיעס יפל הרימחמ הנווכב הלבח לש הריבעב רתויה-לכל
 

 .שקבמה לש וטפשמב רתויב תיזכרמ היאר היה החטבאה טרס יכ םיעטמ אוה .13
 ,עוריאה לש דבלב תיקלח הנומתל ופשחנ ןוילעה טפשמה תיבו יזוחמה טפשמה תיב
 ךשמהב הארנה םע דחא הנקב םילוע םניאש ,םייוגש םיאצממ עובקל םתוא הליבוהש
 וצר ופתושו שקבמה יכ חינמ היה ,טרסה תליחתב הפוצ היהש ימ לכ ,ותטישל .טרסה
 ושקיב יכ ענכתשמ היה טרסה ךשמהב הפוצ היהש ימ לכ וליאו ,ןנולתמה לש ותומב
 ררועמ רסחה עטקה יכ שקבמה חוכ אב רובס ןכ לע .ותימהל אלו דבלב וב עוגפל םה
 תודוסי תא רערעמה ןפואב ,הליטק תנווכ שקבמב החכוה םא הלאשב ריבס קפס
 רזוח טפשמ לש ותכירע תא תבייחמה המצועבו ,חצר ןויסינ לש הריבעב העשרהה
 .וז היגוסב
 

  הבישמה תבוגת

 
 אל רסחה עטקה לש ומויק יכ תנעוט איה .השקבה תלבקל תדגנתמ הבישמה .14

 איה .םיינכט םימעטמ תאזו שקבמה לש וטפשמ תעב הרטשמלו תוטילקרפל עודי היה
 היארה לש המויק לע שקבמה חוכ אב יפמ הל עדונש רחאל יכ התבוגתב הריבסמ
 תרזוחה הקידבב .החטבאה טרס קפוה ונממש בשחמל תשדוחמ הקידב הכרענ ,השדחה
 וטפשמל הריקחה רמוח ףסאנ תע ,םינש שש ינפל הלבקתהש וזל ההז האצות הלבקתה
 םניאש ,החטבאה תומלצמ םוחתב םיחמומ םע תוצעייתה רחאל קר .שקבמה לש
 החילצה ,הרטשמה שומישבש וזמ השידח הנכותב שומיש ושע רשא ,הרטשמה תורושמ
 היה אלש ךכל המרגש תינכט הלקתב ,אופא ,רבודמ .רסחה עטקה תא רתאל הבישמה
 ךכ לעו ,קיתב יטנוולרה הריקחה רמוח אולמ טפשמה תיבו שקבמה ,תוטילקרפה ינפל
 .בל םותב עריא רבדה יכ השיגדמ איהש ךות ,רעצ הבישמה העיבמ
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 תא תונשל ידכ השדחה היארב ןיא ,הבישמה לש התדמעל ,וז הלקת ףרח .15
 ופתושו שקבמהש איהו ,טפשמה ךרענש העשב העודי התיה רשא תיתדבועה הנומתה
 תינומב ומצע תא הנפמו האלמ הרכהב אוהשכ ,ןנולתמה תא גורהל ילב הריזה תא ובזע
 ןוילעה טפשמה תיב עבק רוערעב יכ הבישמה תנעוט ,ןכ לע רתי .םילוחה תיבל
 ךרוצ ןיאו "תויריה תא הרי אוהש תעב" שקבמב המייקתה הליטקה תנווכ יכ שרופמב
 בלשל תסחייתמה ,וז היארב ןיא ךכיפל .עוריאה לכ ךרואל םייקתת רומאכ הנווכ יכ
 שקבמהש הדבועה .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ידכ ,יריה ירחאש
 המייקתהש הליטקה תנווכ תא תללוש הניא הפיקתה רחאל ןנולתמה םע וחחוש ףתושהו
 הבישמה .הז ןיינעב טפשמה תיב תעיבק לע עיפשהל ידכ הב ןיא ןכלו יריה תעב
 רקוד ףתושהש דועב ןנולתמה לש ופוג זכרמ רבעל תוירי יתש הרי שקבמה יכ השיגדמ
 ענמנ ,םויכ םג יכ הבישמה הפיסוה םויסל .גורהל הנווכ לע ועבטמ דיעמה השעמ ,ותוא
 אלו ןנולתמב עוגפל ןווכתה קר יכ ותנעט .עוריאל רשאב הסרג לכ ןתממ שקבמה
 הנווכה תקזח ,הז םעטמ ףא .השעמל תוביסה וטרופש ילבמ אמלעב הנעטנ וחצורל
 הליע ססבל שקבמה ידיב הלע אל יכ איה הרובס ,ךכשמ .הבישמה ךכ ,תדמוע הניעב
 .רזוח טפשמ לש ותכירעל
 

 הערכהו ןויד

 
 תא יתעמשו השקבה דקומבש היארב יתיפצ ,ושגוהש םיבותכב יתנייעש רחאל .16
 השקבל רתעיהל יואר יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,הבחרהב הפ-לעב םידדצה תונעט
 ינויד םגפ עריא אנד קיתב .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהלו

 תא תונשל היושע רשאו ,טפשמה תיבב הגצוה םרטש היאר "תדלוה"ל ליבוהש רומח
 תויטנוולרה תוליעה יתש תומייקתמ ,יתעדל ,ךכיפל .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות
 .טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעהו )2()א(31 ףיעסבש הליעה – ונניינעל
 ,)4()א(31 ףיעסב העובקה וז – תוליעה ןמ תחאב דקמתא ,ןוידה תוטשפו תוחונ ןעמל
  .ןיד תוויעב תקסוע רשא
 

 תיביטמרונה תרגסמה

 
 םירחתמה םיכרעהו רזוחה טפשמה דסומ ירקיע לע הבחרהב יתדמע הנורחאל .17
 . ]ובנב םסרופ[ )2.5.2013( לארשי תנידמ 'נ רדאקלא 4811/12 ח"מ :ואר( וסיסבבש
 לש התרכה תא ,הנושארבו שארב ,אטבמ הז דסומ יכ יתנייצ .)רדאקלא ןיינע :ןלהל
 בצועש יפכ ,רזוחה טפשמה דסומ .תויועטמ הניסח הניא איה יכ תיטפשמה תכרעמה
 ,דחאה רבעה ןמ :םידגונמ םיכרע ןיב בכרומ ןוזיא אטבמ ,טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב
 ,תועט ןקתל תיטפשמה תכרעמל ריתיש ינויד ןונגנמ לש ותחטבהו תמאה תפישח ךרע
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 12 הקספ לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ( םדא לש ותעשרהב ,הלפנ םא
 יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא 5048/04 ח"מ ;ץרווש ןיינע :ןלהל . ]ובנב םסרופ[ )5.9.2005(

 ,ינשה רבעה ןמו ;)ןזייא ןיינע :ןלהל . ]ובנב םסרופ[)20.11.2005( 28 הקספ ,הלשממל
 לטסק 8093/04 ח"מ( תיטפשמ תוביציו תואדו חיטבהל ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקיע

 תנידמ 'נ ביגש 5810/02 ח"מ ; ]ובנב םסרופ[)28.5.2012( 29 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ

 קינעמש אוה הלא םיכרע ןיב ןוזיאה .) ]ובנב םסרופ[)21.7.2002( 7 הקספ ,לארשי
 לע םייתרגשה רוערעה יכילהמ ותוא לדבמש אוהו יטפשמה ודוחיי תא רזוחה טפשמל
 אצומה תדוקנ יכ הנשו הז טפשמ תיב בש ,ןכ לע .תוינוידה תואכרעה לש ןידה יקספ
 4057/02 ח"מ( ןידכ ןתינ השקבה אשונ ןידה קספש איה רזוח טפשמל השקבב ןוידל
 ,אופא ,איה אצומה תדוקנ .) ]ובנב םסרופ[)10.7.2002( 7 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ יחבוס
 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 5568/09 ח"מ( ללכה אלו גירחה אוה רזוח טפשמ יכ

 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ; ]ובנב םסרופ[)31.8.2011( 19
  .)לאימע ןיינע :ןלהל .)2003( 306-305

 
 תוליעה תחא לש המויקב תינתומ רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל תוכמסה .18

 ףיעסב העובקה הליעה תיטנוולר ,ונניינעל .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה
 :)4( ןטק
 

  רזוח טפשמ   .31
 וא אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ )א(

 ,אישנה ךכל עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש רחא טפוש
 טפשמ תיב וא ןוילעה טפשמה תיב יכ תורוהל יאשר
 ילילפ ןינעב רזוח טפשמ םייקי ,ךכל עבקיש יזוחמ
  :הלאמ דחא םייקתנ יכ האר םא ,תיפוס וב קספנש
... 
 ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ )4(
  .ןיד תוויע

 
 לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל הדעונ )4()א(31 ףיעסבש הליעה 

 ןיינע :לשמל ואר( רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל םא טילחהל ואובב טפשמה תיב
 תודחוימ תוביסנב בשחתהל טפשמה תיבל רשפאל איה התילכת .)34 הקספ ,ןזייא
 םימיקמ רשא ,םיישרוש םיינויד םימגפ תמגוד ,שארמ ןתוזחל היה לוכי אל קקוחמהש
 "לס תליע"כ וז הארוה תחסונמ הז םעטמ .םשאנל םרגנש ןיד תוויע לש ומויקל ששח
 תנידמ 'נ ןהד 6001/03 ח"מ ;14 הקספ ,ץרווש ןיינע( םירדגומ תודוסי תללוכ הניאש

  .) ]ובנב םסרופ[)2.10.2003( 6 הקספ ,לארשי
 

-ו )1()א(31 םיפיעסמ הנושב ,)28 - 27 תואקספ( רדאקלא ןיינעב יתנייצש יפכ .19
 תאצותב ילאיצנטופ יונישל השירד ונושלב ללוכ וניא )4()א(31 ףיעס ,)2()א(31
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 יוניש רבדב השירד רדעיה ועמשמש ,ינורקע ינושב רבודמ יכ רבעב קספנ .טפשמה
 .)1999( 564 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ( טפשמה תאצות
 .)2002( 377 ,354 )3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מ ;ילזוק ןיינע :ןלהל
 תיב שרד םירחא םירקמב ,תאז םע .)308-307 'מע ,לאימע ןיינע ;סנרב ןיינע :ןלהל
 םג טפשמה תואצות יונישל – ישממ לאיצנטופ ףאו – לאיצנטופ לש ותחכוה טפשמה
 8 הקספ ,לארשי תנידמ 'נ ןויצ 448/02 ח"מ :לשמל ואר( )4()א(31 ףיעס לש ורשקהב
  .) ]ובנב םסרופ[)27.1.2002(
 
 טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תחכוהב ךרוצ שי יכ ינתרובס ,ימצעלשכ 
 תוסחל ידכ ,רומח םגפב רבודמ םא ףא ,ךילהב לפנש םגפ לש ומויקב קפתסהל ןיאו
 ,םדו רשב םישנא ידי-לע תענומ טפשמה תכרעמ .ןיד תוויע הניינעש הליעה תחת
 ,ילילפה ךילהב םג תחא אל םילגתמ הלא .םילדחמ וא םימגפמ הפח איה ןיא תאזככו
-ילקו םיילוש םילדחמו םימגפ יכ ירב .ופוג טפשמב םא ןיבו הרטשמב הריקחב םא ןיב
 םג ,ךכמ הלעמל .קלוח ןיא ךכ לעו רזוח טפשמל הליע םמצעלשכ םימיקמ םניא ךרע
 יונישל יהשלכ תורבתסה תחכוהב ךרוצ שי ימעטל ןיידע ,רתוי רומח םגפב רבודמ םא
 הנושארבו שארב דעונ רזוחה טפשמה דסומ ,רומאכ ,ירהש .שקבמה תבוטל האצותה
 םגפ .הנקתל תונמדזה הל ןתילו העריאש תועטב ריכהל תיטפשמה תכרעמל רשפאל
 אל ,ותרמוחב גירחו ףירח אוה םא ףא ,ותאצות לעו טפשמה ךלהמ לע העפשה ול ןיאש

 םגפ לש ויטעב רזוח טפשמ תכירע .רזוח טפשמ לש ךרדב ונוקיתל איבהל היהי ןתינ
 ץלאייש( םשאנל אל – תלעות םושמ הב היהת אלו יונישל איבת אל הזה גוסה ןמ
 אלו העיבתל אל ,)יטרפ ןפואב גצוימ אוה םא יטפשמ גוצייב םיפסונ םיבאשמ עיקשהל
 תורגסמב וילע "רפכל"ו וב ריכהל םוקמ היהיש טלחהב ןכתי .ירוביצה סרטניאל
 ידכ ןכו ,םשאנל םרגנש לוועה תא ןקתל תנמ לע השעייש יואר ךכ .תורחא תויטפשמ
 דסומה אל אוה רזוחה טפשמה םלוא .טפשמה תכרעמב רוביצה ןומא תא בישהל
 םייקמה םגפ קר ,יתשיגל ,ןכ םא .לוועה ןוקיתל לאיצנטופ וב ןיא םא ,ךכל םיאתמה
 אוה – שנועה רושימב וא העשרהה רושימב – טפשמב הלבקתהש האצותל יהשלכ הקיז
  .טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב ועמשמכ "ןיד תוויע" ידכ תולעל יושע רשא םגפ
 
 תבוטל טפשמה תאצותב יונישל תשרדנה תורבתסהה תדימ המ הלאשל רשאב 

 המשוי איהו הקיספב יעמשמ-דח חרואב הערכוה אל וז הלאש םגש ירה ,שקבמה
 תמצועמ רזגיהל הכירצ יונישל תורבתסהה תדימ ,יתרבסל .קוה-דא הרקמל הרקממ
 ךומנ ףרב קפתסנ ךכ ,רתוי ינוציקו רומח םגפב רבודמש לככ :ונייה .ותרמוחו םגפה
 שלח םגפב רבודמש לככ :ךפיהלו .טפשמה תואצות יוניש לאיצנטופ רושימב רתוי
 תמייק ,םירבדה עבטמ .יונישה לאיצנטופ רושימב רתוי הובג ףר שורדנ ךכ ,רתוי ילושו
 ךכ ,ךילהב רתוי ישרושו רומח םגפב רבודמש לככש ךכ ,הלא םילוקיש ןיב ןילמוג תקיז
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 רשקהב .טפשמה תאצות תא תונשל וא ךופהל תורשפאה לע העפשה ול היהת יכ ינויגה
 תאצות לע העפשהל הקזח םיקמ רומח ינויד םגפ לש ומויק" יכ רבעב עבקנ ףא הז
 ,379 'מעב ,סנרב ןיינע םג ואר ;564 'מע ,ילזוק ןיינע ;34 הקספ ,ןזייא ןיינע( "ךילהה
 העפשהל רשאב הטולח הקזח םימיקמה םירומח םיינויד םימגפ ןיב הנחבה הכרענ םש
 יפתכל לטנה תא םיריבעמה תוחפ םירומח םיינויד םימגפ ןיבל ,טפשמה תאצות לע
 םהבש םירקמ לע בושחל ןתינ םלואו .)וזכ העפשהל תורשפא רדעיה חיכוהל העיבתה
  .טפשמה תאצות לע תיחרכה העפשה ול היהת אלש דאמ רומח םגפ שחרתי
 

 חוכמ רזוחה טפשמה לש וירעשב סנכיהל ידכ ,יתדמעל ,רבד לש ומוכיס .20
 יונישל לאיצנטופ חיכוהל שקבמה לע ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה
 רשאב ,תאז דצל .רתויב רומח םגפב רבודמ םא םג תאזו ,ותבוטל טפשמה תאצות
 ,ליעל תרכזנה תוחוכה תיליבקמב רזעיהל העיצמ ינא ,שרדנה לאיצנטופה תמצועל
 רתוי ךומנ ףרב קפתסנ ,רתוי רומח םגפהש לככש ךכ ,השירדה תא ךכרל התרטמש
 יפ-לע ןחביי הרקמ לכ יכ ןבומ .ךפיהלו ,טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופה רושימב
 המושייל רשאב הרקמל הרקממ הקיספב וחתפתיש םיללכה יפ-לע ןכו ,ויתוביסנו ופוג

  .טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס תארוה לש
 

 טרפה לא ללכה ןמ

 
 הצוענ תקולחמה .שקבמה לש וניינעב ךילהב לפנש םגפה רבדב תקולחמ ןיא .21

 םגפ לש ותכלשה המו ןווכמב טרסה ךשמה תא ריתסה הבישמה ימרוגמ ימ םא הלאשב
 ותנעטב ינענכשל שקבמה ידיב הלע אל .חצר ןויסינ לש הריבעב שקבמה תעשרה לע הז
 ידכ וב היהש םושמ הנגההו טפשמה תיב יניעמ הליחת הנווכב רתסוה רסחה עטקה יכ
  .ילאמינימ ולו סוסיב אלל אמלעב התלעוה וז הנעט .ול ליעוהל
 
 ןיא םלואו .הבישמה תבוגתב טרופמכ ,התוהמב תינכט הלקתב ,אופא ,ונניינע 

 אולמ טפשמה תיב ינפב חנוה אלש ךכ ידיל האיבה וז הלקת .הצקוע תא לוטיל ידכ ךכב
 גשיהב היהש ףא ,ול סחוימה םושיאב שקבמה לש ותעשרהל יטנוולרה תויארה רמוח
 תירקיע היארל היה הז טרסש ךכ לע קלוח תויהל לוכי אל .תעה לכ הבישמה לש הדי
 לש ויוהיז ןיינעל ןה – )ןושארה םושיאל סחייתהב( שקבמה לש וטפשמב תיזכרמו
 וב םייקתהש ישפנה דוסיה ןיינעל ןה ,)תקולחמב דוע ןותנ וניאש( הרויכ שקבמה
 וז הלקת .הבישמה איה ,ןווכמ תנווכב אלש םגה ,הלקתל תיארחאה .הפיקתה ךלהמב
 תיב ינפב םושיאה בתכ אשונ עוריאה לש תיקלח הנומת תגצהל האיבהש קר אל
 הריקחה רמוחב ןייעל שקבמה לש ותוכזב העיגפל םג האיבה ןיפיקעבש אלא ,טפשמה
 תרזגנה ,ןויעה תוכז לש םרה הדמעמ לע תחא אל דמע הז טפשמ תיב .ודגנ ףסאנש
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 שומימ – השומימ תובישח לע םג-ומכ ,ןגוה טפשמל םשאנה לש תידוסיה ותוכזמ
 הריקחה רמוח אולמ תרכה ךות ותנגה תא להנל תורשפאה םשאנל דומעת יכ חיטבמה
 ,832 )1( גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הדעס ובא 4765/98 פ"ע :לשמל ואר( וניינעב םייקה

 ]ובנב םסרופ[)15.9.2005( 12 הקספ ,יבאז 'נ לארשי תנידמ 2043/05 פ"שב ;)1999( 838

 ינא ,הלא םימעט לשב .) ]ובנב םסרופ[)5.6.2006( לארשי תנידמ 'נ ןממ 3823/06 פ"שב ;
 .תולטובמ יתלב ןה ותמצועו ותרמוחש םגפב רבודמ יכ הרובס
 

 רסחה עטקה תגצהש ךכל תורבתסה ססבל חילצה שקבמה ,יתעדל .דועו תאז .22
 טרס .ותבוטל טפשמה תאצותב יונישל איבהל התיה היושע תינוידה האכרעה ינפב
 הב שי רשא ,םיילושב הניאש ,טפשמב רתויב תיזכרמ היארכ רומאכ שמיש החטבאה
 טרסל .הפיקתה ךלהמב ופתושו שקבמה לש םחור ךלה לע ןושאר ילכמ דמלל ידכ
 לש ישפנה דוסיה רבדב תקולחמבש היגוסה לע תירקיעו הרישי הכלשה שי החטבאה
 רישיה וכשמה אוה רסחה עטקה .הנושארה האכרעב רבכ הררועתהש היגוס ,שקבמה
 םתזיחא תא םיפרמ ופתושו שקבמה םיארנ רסחה עטקב .גצוהש עטקה לש ידיימהו

 םיינשה יכ הארנש ףא ,תומילא ללוכ וניאש חישו גיש ותיא םילהנמו ןנולתמהמ
 ,ויסנכמ יסיכב וידי םע םיתיעל ,וילגר לע דמוע הארנ ןנולתמה .תומשאה וב םיחיטמ
 יניעמ טמשוהש ,ויפקותל ןנולתמה ןיב הלא םירבדו ןיד .ויפקות םע הרע החיש להנמ
 הדוקנב םייתסמ טרסה .הפיקתה ךשמ לע הלועה ןמז – הקדל בורק ךשמנ ,טפשמה תיב
  .המלצמהמ וידחי םיקחרתמ השולשה םיארנ הבש
 
 יכ יזוחמה טפשמה תיב הלעהש תירשפא הרעשה עקעקל ידכ ךכב שי ,תישאר 

 רורבשמ ,ןנולתמה לש ותומל םורגל ידכ ןיכסה תוריקדבו תויריב ידש ונימאה םיפקותה
 טפשמה תיב הנפה םהילאש ןידה יקספ םג .ותומל ואיבה אלש ועדי הלא יכ תעכ
 םגה ,ונברוק לש ותומל איבה יכ ןימאה ףקותהש ךכב יד יכ תוארהל הרטמב ,יזוחמה
 ןומט הז טביהב אל םלוא .ונניינעל תוקפנ םירדענ ,לעופב ותומ תא אצמ אל הזש
  .רקיעה
 
 שקבמה לש חורה ךלה לע רוא ךופשל ידכ שי ףסונה עטקבש ךכב ץוענ רקיעה 

 ,םדקומה לע רחואמה תא ליחהל ןתינ יכ תעבוק ינניא :קודו .הפיקתה עוריא תעב
 לע ,רסחה עטקב הארנש לוכיבכ "הנווכה לוטנ" ישפנה דוסיה תא "קיבדהל" ונייהד
 ןיא יכ רוערעב הז טפשמ תיב לש ותעיבקל ינא הרע .ירוקמה עטקב הארנש יריה השעמ
 .ונברוק תומב שקבמה ץפח יריה ךלהמבש ןמז לכ ,ירחא וא ינפל עריא המ הנשמ הז
 שקיב אוה ,ןנולתמה לש ונוויכל חדקאה קדה לע שקבמה ץחלש העשב יכ ןכתי םג ןכתי
 הלוכי הליטקה תנווכ יכ אוה ריהנו עודי .ותעדב ךלמנ ןכמ רחאל קרו ,ותימהל
 חצרה תריבע תודוסי תא םייקל ןיידעו ,רתויב רצק ןמז קרפ םייקתהלו הרהמב שבגתהל
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 .החטבאה טרס לש רסחה עטקבש יתייארה לאיצנטופה ןומט אל ךכב .חצרה ןויסינ וא
 שקבמה לש ותפיאש לע דמלל ותלוכיב יוטיב ידיל אב וב םלוגמה יתייארה לאיצנטופה
 ונא ךכ לע ,םדא לש ובל תונופצל רודחל םילוכי ונניא .ןנולתמה תא ףקתש העשב
 ,תפסונ הביסנ תניחבב אוה רסחה עטקה .םיינוציח םינממסו תוביסנמ בור יפ-לע םידמל
  .הפיקתה תעב שקבמה לש שפנה ךולה לע תדמלמה ,הלעמב הנושארו רתויב תיטנוולר
 
 ףשחנ טפשמה תיב היה םא יכ תורשפאה תא ןיטולחל לולשל ןתינ אל ,ימעטל 

 תנעט תאו יריה עגר תא תורחא םייניעב ןחוב היה זא יכ ,ואולמב החטבאה טרסל שארמ
 לש ןיכסה תועצמאב וחדקאב הלקתה ףרח ןנולתמה תא תימהל היה לוכי היפל שקבמה
 עצפנ אוה ,רצק חווטמ הרונ ןנולתמהש יפ לע ףאש הדבועל בל םישב םג תאז ;ופתוש
 לולשל ןתינ אל ,רחא ןושל .םייח תנכסב והודימעה אלש תועיצפ ,ולגר ףכו ופתכב
 ןהילא עיגהש הלאמ תונוש תונקסמל עיגמ היה טפשמה תיבש תורשפאה תא ןיטולחל
  .אלמה טרסב הייפצמ לבקתמה םשורה ךמס לע
 

 ןיב סחיה םג יכ הרובס ינא ,םגפה תרמוח לומל תורבתסהה תדימל עגונב .23
 ךילהב לפנש םגפה .ונינפלש קיתב רזוח טפשמ לש ותכירע תא קידצמ הלא םילוקיש
 אוה .רומאכ ,חינז וא ילוש וניא ,החטבאה טרסמ יתועמשמ קלח עטקנ ובש ,יחכונה
 אל הדימ ררועמה םגפ אוה .הבישמה לצא תינכט הלקתב ותרוהש ,המצוע לעב םגפ
 לאיצנטופ תחכוהב חרכה ןיא ,וביטו ותמצוע חכונ יכ ינמוד .חור תרומ לש תלטובמ
 תמייק ףאו לולשל ןתינ אלש ךכב ידו דחוימב ההובג המרב טפשמה תאצותב יוניש
 יונישל איבהל היושע החטבאה טרסב רסחה עטקל טפשמה תיב תפישח יכ תוריבס
  .שקבמה תבוטל טפשמה תאצותב
 

 .עוריאל סחיב הסרג ןתממ שקבמה ענמנ םויכ םג יכ הבישמה תנעטל רשאב .24
 תפיקתל תוביסהו ךוסכסל עקרה טוריפמ שקבמה לש ותוענמיהב ישוק שיש םגה
 םינותנהש הדבועה ןמ תונשל ידכ ךכב ןיא ,יינפלש השקבה תרגסמב ןנולתמה
 היהש ףא .ליעל ראובמכ ,רזוח טפשמל הליע םימיקמ השקבב םיעיפומ ןכש םיקומינהו

 ןחביהל הדיתע וז הסרגש ירה ,יינפלש השקבב רבכ הלעות שקבמה לש ותסרג יכ םוקמ
  .רזוחה טפשמה ךלהמב טפשמה תיבב הקמועל
 

 ותופחל קעוזש ימב קסוע וניא ונינפלש הרקמה :םויס ינפל הנורחא הרעה .25
 עשפש הדומש ימב רבודמ .ופכב לווע אל לע םירוסאה תיבל סנכוה יכ ןעוטו הרומגה
 שנועל ןודנ ךכמ אצוי לעופכו וישעמ תא תמאות הניאש הריבעב עשרוה יכ ןעוט ךא
 ,וילאמ ןבומ רבדה ןיאש לככ ,שיגדהל םוקמה הז .םישעמה תא םלוה וניאש דאמ רומח
 ,יטפשמה ךילהב הלפנש תועט לש הנוקית רשפאל דעונש דסומ אוה רזוחה טפשמה יכ
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 עציב יכ העיבק לש ךרדב םא ,הריבע לכ עציב אל שקבמה יכ העיבק לש ךרדב םא
 לש ךרדב םאו ותמשאב קפס תאלעה לש ךרדב םא לכהו – עשרוה הבש וזמ הלק הריבע
  .ושנוע תתחפה
 

 רבד ףוס

 
 ןיד תוויעל שממ לש ששח םיקמ ונינפלש ךילהב לפנש םגפה יכ איה יתעד .26

 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,ןכ לע רשא .חצר ןויסינ לש הריבעב שקבמה לש ותעשרהב
 לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ינא ,1984-ד''משתה ,טפשמה יתב קוחל 31

 .ופי - ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב להנתי רזוחה טפשמה .בודיוד יסוי ,שקבמה
 יזוחמה טפשמה תיב טילחי ןכ םא אלא ,םיכילהה םות דע רצעמב ןותנ היהי שקבמה
 .תרחא
 
 .ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב תאישנל םדקהב רבעוי יתטלחהמ קתעה 
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