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 :ויצר-ינימ

 ולאמ תורחא תונקסמל ליבוהל היושעש הדבוע וא היאר ףא לע ועיבצה אל םישקבמה יכ קספ ש"מיב *
 ןידב העשרהה .גוצייב לשכ לע וא םתעשרהב ןיד תוויעל ישממ ששח לע וא ,אמק ש"מיב עיגה ןהילאש
 .רזוח טפשמ לע תורוהל קודיצ לכ ןיאו הדוסי

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 חסונ[ טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסבו )2()א(31 ףיעסב תויונמה תוליעב רזוח טפשמל תושקב
 .םימויאבו הריקחב החדה ,ןימ תוריבעב ועשרוה רשא ,םישקבמה לש םניינעב )קוחה :ןלהל( ]בלושמ
 .םהילע ולטוהש רסאמה ישנוע תא תוצרל ומייס םישקבמה

. 

 :יכ קספו השקבה תא החד )לברא 'ע תטפושה( ןוילעה טפשמה תיב



 לארשי תנידמ 'נ יקסבלצרב קרמ   2432/12 חמ

2 

 

 תחא םויקב תינתומ איהו ,יפוס אוה ןידה קספש העשמ קר המק רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל תוכמסה
 לע ,קוחל )2()א(31 ףיעסבש תויארהו תודבועה תליע תחת תוסחל ידכ .קוחל )א(31 ףיעסבש תוליעה
 היה ןתינ וליפא ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעש תודבוע וא תויאר לע עיבצהל שקבמה
 ןתופרטצהב וא ןמצעלשכש ילוגס לקשמ תולעב תויהל תודבועהו תויארה לע .טפשמה ךלהמב ןאיבהל
 איבהל לאיצנטופ ,ש"מיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא ,הב היהיש ,תיטירק הסמל ועיגי
 תא הקידצמה תירואכל תונימא היהת תודבועב וא תויארב יכ שרדנ ,רמולכ .טפשמה תאצות יונישל
 םהל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח לש הליעל רשא .תמדוקה תויארה תכרעמ דצל שדחמ ןתליקש
 םגפ קר .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תחכוהב ךרוצ שי ,קוחל )4()א(31 ףיעסבש ,ןיד תוויע
 רשא םגפ אוה שנועה רושימב וא העשרהה רושימב טפשמב הלבקתהש האצותל יהשלכ הקיז םייקמה
 לש החכוה שורדל םוקמ שיו גוצייב לשכ לולכל םייושע םיינויד םימגפ ;"ןיד תוויע" ידכ תולעל יושע
 ,טפשמה ךלהמ לע עיפשה לשוכה גוצייהש ךכ לע עיבצהל שקבמה לע .ןידה תערכה יונישל לאיצנטופ
  .ומיע הביטמה תרחא האצות לבקתהל התייה היושעש ,וזכ המצועב ותנגה תא חפיקש םגפ רצונ יכ

 ףיעסבש הליעה תומייקתהל ןחבמב תודמוע ןניא םישקבמה וגיצהש תושדחה תויארה ,ונניינעל רשא
 תאצות יונישל לאיצנטופ ןהב ןיאו "תירואכלה תונימאה" תשירדב תודמוע ןניא ןה .קוחל )2()א(31
 תיטירק הסמל ךופהי ףסאיישכש "ילוגסה לקשמה" תא וב ןיא תושדחה תויארה לש ןלקשמ .ןידה קספ
 בשחתהב ,תושדחה תויארה לש תונמיהמה רסוח לשב ,רזוח טפשמ תכירע תקדצהל שרדנה תיתועמשמ
 םושמ ןיב ,רזוח טפשמל הליע תווהל ידכ תושדחה תויארב ןיא .העשרהל שמישש תויארה רמוח םע
 טפשמה תואצות תא תונשל תויושע ןה ןיאש םושמ ןיבו ,ןהב ונדש אמק תואכרע ינפב וגצוה ןקלחש
 םימגפה .וחדנ ,גוצייב לשכו ןיד תוויעל ישממ ששח לש הליעב תשקבמה תונעט ;םישקבמה תבוטל
 טפשמה ךלהמ לע העפשה םהל ןיא טפשמב םתנגה ןפואל רשאב םישקבמה ועיבצה םהילע הרואכל
 םייק אל ףא .רזוח טפשמ לש ךרדב םנוקיתל איבהל היהי ןתינ אלו ותאצות יונישל לאיצנטופ אל ףאו
 .םתעשרהב לווע םישקבמל םרגנ יכ "שממ לש ששח"

 ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ,הדבל היושעש הדבוע וא היאר לע ועיבצה אל םישקבמה ,םוכיסל
 ןיד תוויעל ישממ ששח לע וא ,אמק ש"מיב עיגה ןהילאש ולאמ תורחא תונקסמל ליבוהל ,ש"מיב
 ששח םייק אל ךכשמו רזוח טפשמ םויקל הליע וחיכוה אל םישקבמה .גוצייב לשכ לע וא םתעשרהב
 .הדוסי ןידב העשרהה ,ףסונב .ןיד תוויע םהל םרגנ םתעשרהב יכ שממ לש

 
 הטלחה

 
 
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמל תושקב יינפל .1
 סורתמ יאלוקינו יקסבלצרב קרמ לש םניינעב ,)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד"משתה
 לש תוריבעב ועשרוה רשא ,)םישקבמה :דחי ןלהל ;המאתהב יאלוקינו קרמ :ןלהל(
 הריקחב החדה ,תורימחמ תוביסנב סוניא ,תורימחמ תוביסנב םודס השעמל ןויסינ
 לש הריבעב ,)ביא :ןלהל( ןמלדנג ביא םע דחי םישקבמה ועשרוה ,ןכ ומכ .םימויאבו
 רסאמ תונש 10 ורזגנ קרמ לע .27.7.2002 םויב ןעטנה יפ לע העצובש ,םימויאב הטיחס
 .םהילע ולטוהש רסאמה ישנוע תא וציר םישקבמה .רסאמ תונש 11 יאלוקינ לעו
 
  עקר
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 ,עבש-ראבב יזוחמה טפשמה תיבב םישקבמה דגנ שגוהש םושיאה בתכ יפ לע .2
 ובו ,)ןנולתמה :ןלהל( ןיכיזי יאלוקינ לש ותולעבב יוויל ןוכמ תליאב לעפ 2002 תנשב
 םישקבמה יכ הלע םושיאה בתכ תודבועמ .)תננולתמה :ןלהל( .י.א תונזב הקסעוה
 רפסמ ךשמב ןנולתמה תא וטחס ,תליא ריעב יווילה ןוכמ לש וילעב לע םתתיח וליטה
 ץלאנ ןנולתמהש ךכ תונז יתורישו םינוש ףסכ ימוכס ונממ לבקלו שורדל וגהנ ,םישדוח
 םישקבמה ורשקתה 2002 ילוי שדוח ימימ דחאב .הרומת אלל םתרידל תוינאצי חולשל
 :הנוכמה ,רדאק לא דבע ,םש דבעש דיקפהמ ושרדו תמדקומ רקוב תעשב יווילה ןוכמל
 דיקפה לע ומייא ,בוריסב ונענשמ .םתרידל תינאצי חלשיש ,)וגקיש :ןלהל( "וגקיש"
 בוש םישקבמה ורשקתהשכ .םתשירד רחא אלמי אל םא וב ועגפיו יווילה ןוכמל ועיגיש
 םתרידל תינאצי חולשל םתשירדש וניבה היפמ םגו ,תננולתמה םהל התנע יווילה ןוכמל
 ,טשפתהל תננולתמל ורוה ,יווילה ןוכמל םישקבמה ועיגה החישה תובקעב .אלמתת אל
 יכ הנעט הבישמה .התוא סנא קרמו םודס השעמ הב עצבל יאלוקינ הסינ ןכ התשעשמו
 חדקא ימויאב הנממ שרד ףא קרמו התמכסהל דוגינב תננולתמב ועצוב םישעמה
 ןויסינ לש תוריבעב אופא ומשאוה םישקבמה .עריא רשא לע שיאל רפסלמ ענמיתש
 ףיעס תוביסנב )ב(347-ו 25 ףיעס יפל הריבע ,תורימחמ תוביסנב םודס השעמל

 סוניאב ,)ןישנועה קוח :ןלהל( 1997-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )5()2()ב(-ו )1()א(345
 החדהב ,ןישנועה קוחל )5()2()ב(-ו )1()א(345 ףיעס יפל הריבע ,תורימחמ תוביסנב
 192 ףיעס יפל הריבע ,םימויאבו ןישנועה קוחל )ב(245 ףיעס יפל הריבע ,הריקחב
 .)ןושארה םושיאה :ןלהל( ןישנועה קוחל
 

 ובצייתה 27.2.2002 םויב יכ ןעטנ ביאל ןה םישקבמל ןה סחויש ףסונ םושיאב .3
 קיזחמ יאלוקינש ךות ,ח"ש 2,000 לש םוכס ןנולתמהמ ושרדו יווילה ןוכמב השולשה
 עוגפל ומייאו רלוד 2,000-ל םתשירד תא השולשה וניש ךשמהב יכ ןעטנ .ודיב ןיכס
 ךלוה אוהש םהל עידוה ןנולתמה .םתשירדל הנעיי אל םא ותחפשמ ינבבו ןנולתמב
 עצפו הרי ותועצמאב חדקא םע ןנולתמה בש ,תאז תחת .ושרדש ףסכה תא םהל איבהל
 יפל הריבע ,םימויאב הטיחסב ביאו םישקבמה ומשאוה הז עוריא תובקעב .קרמ תא
  .)"יריה עוריא" :ןלהל( ןישנועה קוחל הפיס 428 ףיעס
 

 העיגהש הדיעה תננולתמה .תננולתמה לש התודע העמשנ טפשמה תיבב .4
 םתחישמ רבכ יכ הדיעה דוע .תונזב דובעל הלחה דיימו 2001 תנש ףוסב לארשיל
 הנכס תמייקשו םישקבמב רבודמש הל רורב היה וגקיש םע םישקבמה לש תינופלטה
 קרמ יכ הנעט תננולתמה .הרק ןכאש יפכ ,יווילה ןוכמל ועיגיו םמויא תא ושממי םהש
 םימויאבו חוכב התוא וצליא םה יכו ,חדקא קיזחמ אוהשכ יאלוקינ םע דחי עיגה
 תוריבעה עוציב תא ושיחכה םישקבמה .הז רחא הזב םמצע תא הילע ופכו טשפתהל
 רחאל םידחא םימי התנולת תא השיגה תננולתמהש הדבועל ונפה םה .םהל תוסחוימה
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 .תוריבעה ועצוב וב דעומה תא קיודמב רוכזל התשקתה זא םגו ,התנעטל ,הסנאנש
 םויב שחרתהש יריה עוריאל קודה רשק שי תננולתמה לש התנולתלש ורבס םישקבמה

 וב םושיאה ינפמ ןנולתמה לש ותנגהל עייסל השקיב תננולתמהש רחאמ ,27.7.2002
  .יריה עוריא תובקעב םשאוה
 

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ
 

 טילחה )יקטולס 'חו תרבד 'ש ,רומיט 'י םיטפושה דובכ( יזוחמה טפשמה תיב .5
 ביא תאו םישקבמה תאו ןושארה םושיאב םישקבמה תא עישרהל 30.4.2003 םויב
 םשור הריתוה תננולתמהש עבק טפשמה תיב .]ובנב םסרופ[ )964/02 ח"פ( ינשה םושיאב
 תיב .תיבקעו תטרופמ תודע איה םישקבמה ידיב הסוניא רבדב התודע יכו ןמיהמ
 תויודעב ןה הרטשמב וגקיש לש ויתורמאב ןה ןיכומית אצמנ התודעל יכ ףיסוה טפשמה
 ןוכמל תע התואב םישקבמה לש ןופלטה תוחיש טוריפ יגצומב םג ומכ ,םישקבמה
 ןכתי יכ עבקנו ,םימעפ רפסמ ףצרב ורשקתה םישקבמהש הדיעה תננולתמה ןכש ,יווילה
 היפל םישקבמה תנעט תא החד טפשמה תיב .םדא ותוא םע םימעפה לכב הרביד אלש
 תיב .ןופלטה תוחיש - תמא יניערג לע ותוא התנבו סוניאה רופיס תא התדב תננולתמה
 לא ורשקתהש ךכב םתאדוה יכו ילילש םשור וריתוה םישקבמה יכ ףיסוה טפשמה
 תנתינ וז הנעטש ךכמ ,הארנה לככ ,העבנ ,הרוחב לבקל השירדב תננולתמה לאו וגקיש
 ינדא לע התנבנש תמכחותמ הלילעב רבודמש חינהל ןיא יכ עבקנ ,םוקמ לכמ .תומיאל
  .תמא
 

 תוריבע עוציבב ביא תא הלילפה אל תננולתמה יכ הז רשקהב ןייצ טפשמה תיב .6
 עייסל התצר וליא יכ ירב ןכש ,התודע תונמיהמ תא קזחל ידכ ךכב שיש עבקו ,ןימה
 התודעב תסחייתמ התייה ,יריה עוריא ינפמ ותנגהבו םימויאב הטיחסה ןיינעב ןנולתמל
 עבק טפשמה תיב .תע התואב םישקבמה םע דחי רוצע היהש ביאל םג לוכיבכ היודבה
 תיבב התודע תעב אלש יאדוובו ,ןנולתמל עייסל ידכ תננולתמה תודעב היה אל יכ
 טפשמה תיב .יריה עוריא ןיגב םושיא בתכ ןנולתמה דגנ שגוהש רחאל הנתינש ,טפשמה
 ידכ ,הדובע יסחימ וגרח רשא ,תננולתמל ןנולתמה ןיבש םיסחיה ביטל ןיא יכ דוע עבק
 הב ןיא הסנאנ תננולתמהש הדבועה יכ עבקנ .תננולתמה תודע תונמיהמ לע ךילשהל
 היה אל ןנולתמה ,ףסונבו .יוויל ןוכמ לוהינב םשאומ היה וליפא ,ןנולתמל עייסל ידכ
 תובר תויודע שי ןכש ,ותטיחס ןיגב ביא דגנו םישקבמה דגנ ותנולתב עויסל קוקז
  .וז ותסרג תוקזחמה
 

 ךשמב התודע תא השבכ תננולתמהש הדבועל סחייתה יזוחמה טפשמה תיב .7
 תיב .יריה עוריא רחאל םוי ,28.7.2002 םויב קר הרטשמב הננולתהו םימי רפסמ
 :ןלהל( יסורס השמ ידי לע הרטשמל האבוהש השיחכה תננולתמה יכ ןייצ טפשמה
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 הננולתה תננולתמהש החנהב םג יכ עבק טפשמה תיב .יסורס םג דיעה ךכ יכו ,)יסורס
 ןומאב םסרכל ידכ ךכב ןיא ,הרטשמל הנמזוהש רחאל אלא התמזויב אלש הרטשמב
 יאדו תע התוא םירוצע ויה םישקבמהש הדבועהש ףיסוה טפשמה תיב .התודעב ןתינש
 הכזת אל איהו ןנולתת םא הל עלוביש הששח איה ןכש ,ןנולתהל תננולתמל העייס
 ץראהמ שרוגתש םג הששח תננולתמה .הניארקואב תאצמנש התב תא דוע תוארל
 תננולתמה לש התודע תא לבקל שי יכ עבק טפשמה תיב .לוכאל הממ היהי אל התבלשו

 יכ עבק טפשמה תיב .וגקישל אל יאדוובו שיאל הל עריאש לע רפסל הנווכתה אלש
 תא לביק טפשמה תיב .וב החטב אל תננולתמה עודמ ןיבהל ןתינ וגקישמ תומשרתההמ
 תדבועש הרוחב הלוכי המ הלאשו ןנולתמל התנפ איה היפל תננולתמה לש התודע
 הרבעש סוניאב רבודמש וז הלאשמ ןיבה ןנולתמה יכ קיסהו ,הסנאנ םא תושעל תונזב
 ותריקחב וגקיש רסמש הסרגב תננולתמה תודעל ןיכומית אצמ טפשמה תיב .תננולתמה
 יכ דוע עבק טפשמה תיב .טפשמה תיבב ותודע ינפ לע ףידעה התוא ,הרטשמב
 תא עישרהל ,רומאכ ,טפשמה תיב טילחה ,ךכיפל .ילילש םשור וריתוה םישקבמה
 .ןושארה םושיאב םישקבמה
 

 .ןומאל היואר ןנולתמה לש ותסרג יכ אצמ טפשמה תיב ,ינשה םושיאל רשא .8
 ,)ןממ :ןלהל( ןממ רואיל תודעו יסורס תודע םהבו םיקוזיח רפסמ ואצמנ ותודעל
 .תמא ןמזב ןופלטב ןנולתמה םע וחחוש ולא םידע .יווילה תורענ לש גהנכ קסעוהש
 היפל יאלוקינ תסרג :ןומא לכ תוררועמ ןניא םישקבמה תויודע יכ עבקנ ,תאז תמועל
 .התחדנ ,ונממ חקל וגקישש ,תרחא הסרגב וא ,ןנולתמה לש דרשמב םייפקשמ חכש
 טעמ ויה םה יכ טפשמה תיבב הדוה קרמ .וב הרי ןנולתמה עודמ רבסה ןתנ אל קרמ
 ללגבש תויהל לוכי לבא ,םייא אלש קרמ רפיס הרטשמב ותריקחב .יריה םויב םירוכיש
 ול סחוימב האדוה תצקמ ולא וירבדב שי יכ עבק טפשמה תיב ."והשמ ונרמא" הייתשה
 םקלחמ ותודעב תיחפהל ןנולתמה ןויסינ ףרח יכ עבקנ דוע .םימויאב הטיחסה ןיינעב
 םתוא םג הכפה ,ענכשמ רבסה רדעהב םוקמב םתוחכונ ,ותטיחסב ביא לשו קרמ לש
 הטיחסב ביאו םישקבמה ועשרוה ,ךכשמ .הטיחסה השעמ לש םיירקיע םיעצבמל
  .27.7.2002 םוימ עוריאה תובקעב םימויאב
 

 םהב ןוידה .הז טפשמ תיבל םירוערע ביאו םישקבמה ושיגה ןידה קספ לע 
  .דחוא
 

 ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספ
 

 יול 'א 'א טפושה יפמ( ןוילעה טפשמה תיב טילחה 6.1.2005 םוימ ןיד קספב .9
 פ"ע( םירוערעה תא תוחדל )ןייטשניבור 'או ,שיניב 'ד םיטפושה תמכסהבו ל"ז

 ןוילעה טפשמה תיב עבק ינשה םושיאל רשא .]ובנב םסרופ[ )3352/04 פ"ע ,10212/03
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 ,ןנולתמהמ ףסכ תובגל דעונ 27.2.2002 םוימ שגפמהש השעמל תקולחמ ןיא יכ
 יכ ןיוצ ןידה קספב .הטיחסב וא ןידב ורוקמ םאו םולשתה תוהמ ביבס הבס הלאשהו
 יכו ןנולתמה תודעב וכמתש ןממו יסורס לש םהיתויודעב ןומא ןתנ יזוחמה טפשמה תיב
 םישקבמה ופכש הטיחסב רבודמ יכ עבקנ ךכיפל .הז אצממ תייחדל הליע לכ החכוה אל
 רשא ,ןנולתמב םישקבמה וגהנ הב תוריחה יכ ןידה קספב בתכנ דוע .ןנולתמה לע ביאו
 הערכהה לע םג הכילשמ ,ולבס תאס השדגש דע םהל דגנתהל ששח הארנה לככ
 ,תויהת ררועל התייה הכירצ תננולתמה תודע תשיבכ ןכא יכ עבקנ .ןושארה םושיאב
 אילפהל המוד התסרג ,םלואו .הסנאנ וב דעומה תא הרכז אל תננולתמהשכ דחוימב
 ךכיפל .הרטשמב וגקיש ירבדב עוריאה תעשל עגונב קוזיח הלביקש ,קרמ רסמש הסרגל
 לע תבצינ םישקבמה תעשרה יכ ,םישקבמה לש תממתימה םתסרג התחדנ ןידב יכ עבקנ
 תיאשר ןכ לעו ,ריבס אוה התודע תשיבכ ןיינעב תננולתמה לש הרבסה יכו ןתיא סיסב
 רשא הב ועצובש ןימה תוריבעל סחיב םג התודעב ןומא תתל תינוידה האכרעה התייה
 .התלוז םידע ויה אל ןהל
 

 ,וקספנש תוכלה שולשב ףסונ ןויד םייקל הז טפשמ תיבל ורתע םישקבמה 
 "ריבס קפסל לעמש עונכש לש ללכה" ,"השובכ תודע לש הלקשמו הכרע" :םתנעטל
 הנשימה החד 23.2.2005 םויב ."תופחה תקזחל סחייתהב החכוההו היארה תבוח"ו
 פ"נד( םניינעב ףסונ ןויד םייקל םישקבמה תשקב תא ,ןישח 'מ טפושה ,אישנל

 ,איה הדבוע תערכה" רוערעלש טפשמה תיב תערכה יכ עבקנ .]ובנב םסרופ[ )1669/05
 תרשפאמו הקידצמה תיטפשמ הכלה הב ןיא אליממו ,השדח תיטפשמ הכלה לכ הב ןיא
  ."ןידה קספב ףסונ ןויד לש ומויק
 

 רזוח טפשמל תושקבה
 

 םגציית וזש ידכ תירוביצה הירוגנסל ונפו םתעשרה םע ומילשה אל םישקבמה .10
 תויאר ובינהש ןיינעב תוקידב רפסמ העציב תירוביצה הירוגנסה .רזוח טפשמל תושקבב
 השקב שיגה םישקבמהמ דחא לכ .ןנד תושקבה תוכמסנ ,רתיה ןיב ,ןהילעש תושדח
 הבישמהו םהיתושקבב םיכילהה דוחיא לע יתירוה 26.6.2012 םויב .רזוח טפשמל
 ןגיצא ןכלו תובולשו תומוד םישקבמה תונעט .תושקבל התבושת תא שיגהל השקבתה
 .וידחי
 
 םישקבמה תונעט
 

-תכרוע ,יאלוקינ לש וחוכ-תאבו ,קניפ תרפא ןידה-תכרוע ,קרמ לש וחוכ-תאב .11
 ,ןהירבדל .אווש תעשרה איה םישקבמה תעשרה יכ תונעוט ,גרבנזור םתור ןידה
 וקב ךומתל ידכ סוניא לע אווש תנולת שיגהל תננולתמה תא וחידה יסורסו ןנולתמה
 ,ףסונב .תימצע הנגה לש הלועפ ןיעמב קרמב הרי אוה ויפלש ,ןנולתמה לש הנגהה
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 הטיחס ןיגב ביא דגנו םישקבמה דגנ הנולתה תשגהב םג םיברועמ ויה ןנולתמהו יסורס
  חוכ-תואב תנעטל ,אופא ודעונ אוושה תונולת .םינכוסמכ םתגצה םשל תאזו ,םימויאב
 תובקעב רטפנ היה קרמ םא( חצרב םשאויש ששחה תובקעב ןנולתמל עייסל ,םישקבמה
  .תרחא הרומח הריבעב וא ,)יריה עוריא
 

 ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעה תויאר
 

 יכ הנעטב תוכמותה תושדח תויאר ואצמנ יכ תונעוט םישקבמה חוכ-תואב .12
 הנעטב ךמותה עדימ אצמנ ,ןתנעטל ,ןכ ומכ .אווש תנולת התייה תננולתמה לש התנולת
 .תיטנוולרה תעב יתרטשמ ןכוס שמיש ףאו יווילה ןוכמ לש םילעבה היה יסורס היפל
 היה הז עדימ ,טפשמב העיבת דע היה יסורסש רחאמ ,קרמ לש וחוכ-תאב תעדל
 להינ ןנולתמהש הדבועה ,המודב .טפשמב הנגהה לוהינל ןהו קיתה תריקחל ןה יטנוולר
 לעו טפשמב םיינשה לש םיפתושמ םיסרטניא לע העיבצמ יסורס םעטמ יווילה ןוכמ תא
 עדימה תא איבהש הז היה יסורסש ששח ידכ דע ,ןנולתמל עייסל יסורס לש סרטניאה
 חוכ-תואב תונעוט ,ןכ ומכ .יוארכ וחווד םירבדהש ילבמ ,הרטשמל סוניאל עגונב
 ביא תאו םישקבמה תא גצייש לטיבא ןיד-ךרועל יסורס ןיב יכ הלגתהש םישקבמה
 ישממ ששח ,ןתעדל ,ררועמה ןפואב תיטנוולרה תעב םיקודה םירשק ויה טפשמב
  :ולא תויארל תונפמ םישקבמה חוכ-תואב .םגוצייב םיסרטניא דוגינל
 

 םויב .16.7.2003 םויב לטיבא ןיד-ךרוע ידי לע תמואש ןנולתמה ריהצת .13
 תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב .)א"י חפסנ( ריהצתל ףרוצמה דומעה תמוא 17.7.2003

 התרגסמב ,אלכב ןנולתמה ןיבל וניב החיש המייקתה םימיה דחאב ,קרמ תנעטל יכ
 יפל .ריהצתה בתכנ וז החיש תובקעבו ןידה-ךרועל תמאה לכ תא רמול ןנולתמהמ שקיב
 ול הרפיס ,ץראה תא הבזעש ינפל תננולתמה םע ןנולתמה לש החיש ךלהמב ,ריהצתה
 רוזעל תבייח איהש הל רמאו "םדא" הילא אב ותוא ורצעש רחאלש תננולתמה
 ,"ךכו ךכ ךיראתב" התוא וסנא םישקבמהש דיגהלו הרטשמה תנחתל תכלל ,ןנולתמל
 דומעב .גהנתהל דציכו דיגהל המ קוידב תננולתמה תא החנה םדא ותוא .התשע ךכו
 תא רפסלו טפשמה תיבל תונפל תננולתמהמ שקיב יכ ןנולתמה ןייצ ריהצתל ףרוצמה
 .טפשמ יכלהמ שובישו רקש תודע ןתמ ןיגב התוא ורצעיש הדחפ איה ךא ,תמאה
 יכ תוכירעמ םישקבמה חוכ-תואב .טפשמ תיבב ךכ לע דיעהל ןכומ אוהש ןייצ ןנולתמה
 "םדא" ותוא אוה יסורס יכו אווש תנולת איה הנולתהש תישיא העידימ עדוי ןנולתמה
  .תננולתמה תא ךירדהש

 

 תיבל הנגהה השיגה 17.8.2003 םויב יכ הז רשקהב תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב
 תא ףרצל השקיב התרגסמב ,"ןידה רזג םרטב תויאר תעימשל השקב" יזוחמה טפשמה
 תא 14.9.2003 םויב החד יזוחמה טפשמה תיב .היארכ טפשמה תיב קיתל ריהצתה
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 רחאמ תננולתמה םע התוא תמאל ןתינ אלש העומש תודעב רבודמש ועבוקב השקבה
 רוריבל הריקח תמלשה הכרענ אל ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .ץראה תא הבזעש
 תרגסמב וז הטלחה לע גישה אל לטיבא ןיד-ךרועו ,ריהצתב תוראותמה תודבועה
 תנעטל .היארכ ריהצתה תא שיגהל שקיב אל ףאו ןוילעה טפשמה תיבל שיגהש רוערעה
 הנגהה וקב בשחתהב העומש תודע אוה ריהצתב עדימה םא קפס ,םישקבמה חוכ-תואב
 לש לעופל התאצוהב ,ןיפיקעב ּולו ,ברועמ היה ןנולתמה םא ןכש ,טפשמב טקננש
 ,ןתעדל ,םוקמ לכמ .תישיאה ותעידיב רבודמ ,ךכ לע העידיב וליפא וא אוושה תנולת
 םיווהמ םירבדהו העומש תודע הניא ןנולתמל תננולתמה ידי לע םירבדה תרימא םצע
 .םתרימא םצעל ,תוחפה לכל ,היאר

 

 היהשכ ,3.12.2008 םויב ןנולתמה םע תירוביצה הירוגנסה יגיצנ לש השיגפ .14
 הסנאנ אלש תננולתמה ול הרפיס תויונמדזה רפסמב יכ ןנולתמה רסמ השיגפב .רצעמב
 תיבל ךכ לע עידוהל תששוח איה ךא ,ןופצמ תופיקנ הל שי ןכלו םישקבמה ידי לע
 ךלתש הל רמאנ הרטשמב תננולתמה תריקח ינפלש ול עודיש םג רסמ ןנולתמה .טפשמה
 רמאנו הריקחל הנכוה יכ ,חצרב עשרומ תויהל לולע ןנולתמהש ךכ לשב הנולת רוסמתו
 אוה יסורסש םהל עודיש ןנולתמל ורמא תירוביצה הירוגנסה יגיצנ .רמול המ קוידב הל
 ותעדב ןיאש ןנולתמה רמא הבוגתב .הנולתה תא שיגהל תננולתמה תא ענכשש הז
 אוהש ףיסוה ןנולתמה .טפשמה ךרואל ותוא ןמימ יסורסש םושמ יסורס דגנ דיעהל
 חפסנ ,השיגפה רכזמ( התיא תורשקתהה יטרפ תא ול שי יכו תננולתמה םע רשקב יוצמ
 ,ותוברועמב האדוה םושמ שי ןנולתמה לש וירבדב ,םישקבמה חוכ-תואב תנעטל .)ב"י
 ענומ ןנולתמהש תורובס ןה .אוושה תנולתל עגונב ולש תישיא העידיב ,רעצמלו

 עייסל ונוצרו אווש תנולתב רבודמש תישיאה ותעידי ,דחא דצמ :םירתוס םיסרטניאמ
 תא קיחרהל ונוצר ,ינש דצמו ,התמירגל ףתוש היה ומצע אוהש הרצהמ ץלחיהל קרמל
 .ןיינעב תוברועממ יסורס תאו ומצע
 

 םוימ הנושארה השיגפב .וגקיש םע תירוביצה הירוגנסה םעטמ רקוח לש תושיגפ .15
 ,אווש תנולת איה תננולתמה לש התנולת יכ הלוע םהמ םירבד וגקיש רסמ ,17.1.2011

 םילעבה היה יסורסש רסמ וגקיש :הלילעה ןונכת לע םירישי םירבד עמשש שיחכה ךא
 ןיב ,וגקיש יפל .יווילה ןוכמב דבע קר ןנולתמה יכו יתרטשמ ןכוסו יווילה ןוכמ לש
 םדי לע השחכוהש הנעט ,יטנמור רשק תיטנוולרה תעב םייקתה תננולתמל ןנולתמה
 אל םה יווילה ןוכמל ביאו םישקבמה ורשקתה וב הלילבש רסמ וגקיש .טפשמה ךלהמב
 יכו ,יסורס רובע ילילפה קיתב תוירחא חקל ןנולתמה ,וירבדל .ןכמ רחאל ןוכמל ועיגה
 םולשת ךכ לע לביקו יסורס רובע רחא ילילפ קיתב תוירחא תחקל שקבתה ומצע אוה םג
 ורפת" תננולתמהו ןנולתמה ,יסורסש םימעפ רפסמ וגקיש ןייצ החישה ךלהמב .יסורסמ
 .יסורס םע הלועפ ףתיש ,תליא תרטשמב ןיעידומ זכר ,"זרא" יכ ןייצו "קית םהל
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 הזה רופיסב ןיא"ש ךכ לע םימעפ רפסמ וגקיש רזח 26.6.2011 םוימ היינשה השיגפב
 ףרח ,תננולתמה לש התנולתב ךומתלו הרטשמה תנחתל תכלל בריס ,וירבדל ."םולכ
 יטרפב קר ךומתל םיכסה ןכלו ,סוניא היה אלש ול עודי היהש רחאמ ,יסורס לש ותשקב
 ברועמ היהו דחוש יסורסמ לביק "זרא" ותואש ףיסוה וגקיש .תננולתמה הרסמש עקרה
 םיחפסנ ,תוחישה ילילמת( היתודוא העידיב ,תוחפה לכל ,וא אוושה תנולת ןונכתב
 םויב ץרפ רקוחה ךרעש ח"ודהמ יכ תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב .)2/גי-ו 1/גי

 תריקחב ברועמ היה )רקלט :ןלהל( "רקלט זרא" םשב רטושש הלוע 27.7.2002
 דמעוהו תליאב םיילילפ םימרוג םע םירשקב ךבתסה רקלטש ררבתה ,דבעידב .השרפה
  .תורומח תוריבעב ןידל
 

 ןמיהמה דעה וניא וגקישש תקולחמ ןיאש תופיסומ םישקבמה חוכ-תואב 
 תירוביצה הירוגנסה םעטמ רקוחה ומיע ךרעש תוחישה ,תאז םע .רתויב יבקעהו

 לע רוזחל בריס ךא ,הרטשמב ותעדוה תא רסמ ןהב תוביסנה לע ,ןתעדל ,תודמלמ
 דגנ לעופש ימכ רייטצהל הצר אלו יווילה ןוכמב דבע וגקיש :טפשמה תיבב םירבדה
 ףתוש תויהל הצר אל וגקיש ,ינש דצמ .קוחה תויושר םע הלועפ ףתשמכ וא ויקיסעמ
 םירבדל בר לקשמ תתל ךירצ ףאו רשפא ,םישקבמה חוכ-תואב תנעטל .אוושה תלילעל
  .תופסונ תויארב םיכמתנ וירבדמ םיברש םושמ ,ותונמיהמ רסוח ףרח וגקיש רסמש

 

 הריקחה תוטלק יכ תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב .ןנולתמה לש הריקחה לילמת .16
 ןתוא הללמתו תוטלקה תא הידיל הלביק תירוביצה הירוגנסה .טפשמה תיבל ושגוה אל
 הריקחה דועיתב םיעיפומ םניאש םיעטק ינש םיעיפומ הז לילמתב ,ןתנעטל .)'ז חפסנ(
 עטקב :אוושה תלילע ןונכתב יסורס לש ותוברועמ רבדב הנעטב םיכמותה ,)1/נ(
 .ןוכמב הרוחבב ועגפ ביאו םישקבמה ויפלש עדימ הנושארל רסמ ןנולתמה ןושארה
 עדי רבכש ןכתי ןכלו םירבדהמ עתפוה אל ,יזנכשא ר"סר ,הריקחה ךרוע יכ הארנ

 עגונב ןנולתמה תא רקחו הריקחל ףסונ רקוח ףרטצה ינשה עטקב .וזכ הנולת תמייקש
 עגונב םיטרפ רסמ ןנולתמהש רחאל .הריקחה תליחתל ףתוש היה אלש ףא סוניאל
 ןתינש הנע ןנולתמהו ,תננולתמה תא רתאל ןתינ דציכ םירקוחה ותוא ולאש סוניאל
 העיגה דציכ הלאשה יכ תוריכזמ םישקבמה חוכ-תואב .יסורס ךרד הילא עיגהל
 ןנולתמה תיינפה ,ןהירבדל .טפשמב תקולחמב היונש התייה הרטשמל תננולתמה
 תלילע ןונכתב ברועמ היה יסורסש הנעטב תכמות תננולתמה רותיא םשל יסורסל
 קודה רשק ול היהשו יווילה ןוכמ לש םילעבה היה יסורסש הנעטה תא תססבמו ,אוושה
 אלש לילמתה ,םהירבדל .הרטשמב הנולת שיגהל התוא איבהש הז אוהו ,תננולתמל
 רקשל סרטניא ול היהש חיכומו ןנולתמה תודע תא תיתיזח רתוס טפשמה תיבל שגוה
 .הז ןיינעב
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 יכ ןיוצ ח"ודב .)ו"ט חפסנ( 6:45 העש ,27.7.2002 םוימ ןוכדע/עוריא יטרפ ח"וד .17
 הקוחמ "סוניא" הלמה .סוניאו םימויא ,הטיחס לש תוריבעב םידושח יאלוקינו ביא
 חווידל ךומס ךרענש רכזמב רבודמ .טפשמה תיבל שגוה אל הז ח"וד .םיווק ינשב
 ויפלש ,הז הריקח רמוח .ןנולתמה תריקח ינפל תועש שולשמ הלעמל ,יריה תודוא
 יכ ,םישקבמה חוכ-תואב תעדל ,דשח ררועמ סוניאה לע םדקומ עדימ הלביק הרטשמה
 ןונכתמ קלחכ סוניאה רבדב עדימה תא הרטשמל רסמ ,יתרטשמ ןכוס היהש יסורס
 .אוושה תלילע
 

  ,יול השמ דקפ ךרעש ח"ודה יפל .10:00 העש ,27.7.2002 םוימ הנוממ ןיצק ח"וד .18
 לש תוריבע עוציבל דשחב תועש 24 ךשמל רצענ ,תע התוא הרכה רסוחמ היהש ,קרמ
 סיסב אצמנ דציכ רבסה לכ ןיא ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל ."סוניא"ו םימויאב הטיחס
 רסמנ סוניאל עגונב ינושארה עדימהשכ ,סוניא תריבעל דשחב קרמ לש ורצעמל יתייאר
 אל הז ח"וד םג .ןנולתמה תריקח ךלהמב םויה ותואב רתוי רחואמ הנושארל לוכיבכ
 .טפשמה תיבל שגוה
 

 תוביסנל םאתהב המקרנ אוושה תלילע ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .19
 תא ראתל רורב סרטניא היה ןנולתמל ,ןתנעטל .תע התוא תומייק ויהש תויורשפאלו
 .הז סרטניא םע תבשייתמ תננולתמה תא וסנאש הנעטהו ,םינכוסמכ ביא תאו םישקבמה
 רדסהל עיגהל הטלחהה לע העיפשה תננולתמה תא וסנא םישקבמהש הנעטה ,ןהירבדל
 לטוהש שנועבו ןועיטה רדסהב לקמ ביכר התוויה ףאו ןנולתמה לש וטפשמב ןועיט
 לאיצנטופ ,תוחפה לכל ,תויארה לולכמב שי ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .וילע
 ידכ ןנולתמהו יסורס ידי לע הננכותש אווש תנולת התייה תננולתמה תנולתש תוארהל
 .ותוירחאמ תיחפהל ידכ ,רעצמל וא ,קרמב יריל תוירחאמ קומחל ןנולתמל עייסל
 לש התסרגב טפשמה תיב ןתנש ןומאב יתוהמ ןפואב עוגפל ידכ תויארב שי ,ןתעדל
 לאיצנטופ םג וב םולגו ,יסורס לשו ןנולתמה לש םהיתואסרגב םג ומכ ,תננולתמה
 חוכ-תואב תעדל .הרטשמב וגקיש ירבדב טפשמה תיב אצמש םיקוזיחה תטמשהל
 סחיב םג טפשמה תואצות תא תונשל היושע תרייטצמה תיללכה הנומתה ,םישקבמה
 סחיב ועבקנש םיאצממה לש תשדוחמ הכרעה עצבל שי ןכלו ,ינשה םושיאל
  .קיתב םייזכרמה םידעה לש םתונמיהמל
 

 ןיד תוויע ןודינל םרגנ יכ שממ לש ששח
 

 טפשמב ולפנ םייזכרמ םיינויד םימגפ ינש ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .20
 ויה טפשמהו הריקחה יכ שממ לש ששח :רזוח טפשמ תכירע ,דוחלו דחיב ,םיקידצמה
 תלילע ןונכתב ברועמ היהש ששח תוברל ,יסורס לש ותוברועמ לשב תותיחשב םיעוגנ
 םע וירשקו יתרטשמ ןכוסו יווילה ןוכמ לש םילעבה ותויה ,לעופל התאצוהבו אוושה
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 ןיד-ךרוע יכ שממ לש ששח ,ןכו .לטיבא ןיד-ךרוע םע םיקודהה וירשק םג ומכ ,רקלט
 גוצייב לשכ ףאו רומח םיניינע דוגינב יוצמ היה ביא תאו םישקבמה תא גצייש לטיבא
  :ןלהל טרופמכ ,טפשמה תואצות לעו הריקחה לוהינ עיפשהש ןפואב קיתב
 

 טפשמב יסורס תוברועמ
 

 ןיד-ךרוע ןיבש םירשקה ביט תא ררבל ידכ יכ תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב .21
 ,ררבתמ .)ןח :ןלהל( ןח יניפ תא תירוביצה הירוגנסה םעטמ רקוח שגפ יסורסל לטיבא
 תוריבעב ,ןח םע דחי יסורס עשרוה טפשמב ונודנש םיעוריאה ינפל םישדוח רפסמ יכ
 לש שנוע יסורס לע רזגנ ולא תוריבע ןיגב .ףסונ יוויל ןוכמ לוהינל תורושקה תונוש
 םישדוח השש לש יאנת לע רסאמו םישדוח השש ךשמל תוריש תודובעב הצוריש רסאמ
 יסורס רובע ךורעל ,רתיה ןיב ,גהנ לטיבא ןיד-ךרוע ,ןח ירבדל .םינש שולש ךשמל
 הוולה יסורסש םג ןעט ןח .ול םיכיישה יווילה ינוכמב ודבעש תורוחב םע םיזוח
 גהנ לטיבא ןיד-ךרוע יכ ,ףיסוהו ,תובוחב ךבתסה הלהשכ םיפסכ לטיבא ןיד-ךרועל
 .לטיבא ןיד-ךרוע לש ותרבח רובע הייטרק ןועש הנק יסורס יכו ,יסורס לש ותיבב רקבל
 ואבוה אל לטיבא ןיד-ךרועל יסורס ןיבש תורבחה ירשק ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל
 לש ששח ררועמ יסורסל עגונב םויכ םייקה ללוכה עדימה ,ןתנעטל .טפשמה תיב ינפל
 .טפשמה תואצות תא תונשל ולש לאיצנטופל רבעמ ,םישקבמל םרגנש ןיד תוויעל שממ
 

 גוצייב לשכו םיניינע דוגינ
 

 רומח םיניינע דוגינב יוצמ היה לטיבא ןיד-ךרוע ,םישקבמה חוכ-תואב תנעטל .22
 רומח לשכל ליבוה הז םיניינע דוגינ .רזוח טפשמל הליע ,ומצעלשכ ,תווהל יושע רשא
 הבוגתה בתכמב יכ ,ןיוצ .טפשמה תואצות לע עיפשהש ןפואב ביאו םישקבמה גוצייב
 רשק ול סחייל ןויסינ לכ לטיבא ןיד-ךרוע החד ,31.8.2011 םוימ לטיבא ןיד-ךרוע לש
 לע רושיא יסורסמ ץלחל תונויסינ המכ ושענ יכ ןייצ לטיבא ןיד-ךרוע .יסורס םע והשלכ
 חפסנ( הלועפ ףתיש אל יסורס ףוסבל ךא ,וחלצ טעמכש ביאו םישקבמה תללפה
 תא ביאו םישקבמה ורכש ןהב תוביסנה יכ תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב .)4/א"כ
  .ההימת תוררועמ לטיבא ןיד-ךרוע לש ויתוריש

 

 לש םגוציי תא דירפהל לטיבא ןיד-ךרוע לע היה ,םישקבמה חוכ-תואב תנעטל .23
 םהיניב םיניינעה דוגינ לשב תאזו ,ודרשמ ידי לע דחי וגצויש ,ביא לשו םישקבמה
 להינ לטיבא ןיד-ךרוע יכו העיבת דע היה יסורס יכ תוריכזמ ןה .ינשה םושיאל עגונב
 ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .וב אצמנש םיניינעה דוגינ תורמל תידגנה ותריקח תא
 לעו ,אוושה תלילעב ותוברועמ לע תולאש יסורס תא לואשלמ ענמנ לטיבא ןיד-ךרוע
 אל ףא .יריה עוריא רחאל דיימ טפשמ יכלהמ יודיבו תויארב העיגפב דושחכ ותוברועמ
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 קר אל ליבוהל יושע היה הז עדימ ,ןהירבדל .הרטשמב יסורס לש ותעדוה השגוה
 .ןידל יסורס תדמעהל ףא אלא ,ביא לשו םישקבמה לש טפשמב םיאצממ תעיבקל
 שממ לש ששח לש ומויק לע ,םישקבמה חוכ-תואב תעדל ,קולחל השק ,ולא תוביסנב
 םגוצייב ביא יפלכו םישקבמה יפלכ תיעוצקמה ותבוח תא אלימ אל לטיבא ןיד-ךרועש
  .טפשמב

 

 זרכוהש וגקיש לש תידגנה ותריקחב םילדחמל םג תונפמ םישקבמה חוכ-תואב .24
 לש ותריקח לע תרתוומ הנגההש לטיבא ןיד-ךרוע עידוה תידגנה ותריקח םותב .ןיוע דע
 ויה וגקיש לש הרטשמב ויתורמא אקוודש הלוע קיתב םייקה עדימהמ ,ןהירבדל .וגקיש
 .הרטשמב ויתורמא תא ףידעהלו ןיוע דע וילע זירכהל הביס התייה אל ןכלו ,תוירקש
 ןיב תוריתסה לעו וירקש לע וגקיש תא רוקחל הבוחה לטיבא ןיד-ךרוע לע התייה ךכיפל
 ויתוריקחב רקשל וילע עיפשה ימ ףושחל תוסנלו ןנולתמהו תננולתמה ירבד ןיבל וירבד
 .הרטשמב

 

 27.7.2002 םוימ תוח"ודה ינש תא הז רשקהב תוריכזמ םישקבמה חוכ-תואב .25
 שיאו טפשמה תיבל ושגוה אל רשא סוניאב םידושח ביאו םישקבמה יכ ןיוצ םהב
 ולוכ הנגהה וק היה ןהב תוביסנב ,ןתנעטל .ךכ לע רקחנ אל םייטנוולרה םירטושהמ
  .הז עדימ טפשמה תיבל גיצהל הנגהה לע היה הבוח ,אווש תלילע לע ססובמ
 

 ןיד-ךרוע םנמא יכ תונייצמ םישקבמה חוכ-תואב ,ןנולתמה ריהצתל רשא .26
 אל ותשקב תא החד טפשמה תיבש רחאל ,םלואו .טפשמה תיבב ושיגהל שקיב לטיבא
 וא ןנולתמל ,תננולתמל סחיב הריקח תמלשה ךורעל השקבב הרטשמל וא העיבתל הנפ
 אל ףאו ,העימש תודעב רבודמש ועבוקב הגש טפשמה תיבש רוערעב ןעט אל ,יסורסל
 יוצימל לועפל ולדחמב ,ןתנעטל .רוערעב השדח היארכ ריהצתה תא שיגהל שקיב
 .םישקבמה לש םגוצייב לטיבא ןיד-ךרוע עגפ ,ריהצתב םייק היהש יתוהמה עדימה
 הטיחסהש ןנולתמה ןעט טפשמה תיבב יכ הז רשקהב הפיסומ קרמ לש וחוכ-תאב
 תודע רחאל דיימ .םוקמב וחכנ קר ביאו קרמ יכו דבלב יאלוקינ ידי לע העצוב םימויאב
 דוגינ ןיא יכו םימשאנה לכ תא גציימ ןיד-יכרוע דרשמ ותוא יכ הנגהה הריהצה וז
 "המשאל בישהל ןיא" הנגהה הנעט העיבתה תשרפ םויסב .םימשאנה ןיב םיסרטניא
 לש וחוכ-תאב .הנעטה תא החד טפשמה תיב ךא ,ינשה םושיאל סחיב ביאו קרמ יבגל
 לע םייא יאלוקינש ןכתיש ביאו קרמ לש םמשב הנעט אל הנגהה יכ תנעוט קרמ
 .הז וקב תוידגנו תוישאר תוריקח הכרע אל ףאו ,םתעידי אלל ןנולתמה
 

 תושרפ חכונ םצעתמ םיניינע דוגינ ינפמ ששחה ,םישקבמה חוכ-תואב ירבדל .27
 ,ןהירבדל .ןתוא תוטרפמ ןהו טפשמה רחאל לטיבא ןיד-ךרוע ברועמ היה ןהב תונוש
 שיש רמוחו לק ,העשרה לוטיבל ליבוהל ידכ םימשאנ ןיב םיניינע דוגינב םיתעל יד םא
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 תא ףיסוהל שי ךכל .העשרהה לוטיבל ליבוהל ידכ אנד קיתב רומחה םיניינעה דוגינב
 חוכ-תואב .ביא לשו םישקבמה לש ףתושמה גוצייה םצעב ןומטה םיניינעה דוגינ
 ןיבל לטיבא ןיד-ךרוע יוצמ היה ובש םיניינעה דוגינ ןיב בולישה יכ תופיסומ םישקבמה
 יכ ישממ ששח ררועמ ,הז םיניינע דוגינ לש רישי רצות אוהש ,םישקבמה גוצייב לשכה
 תשולש ןיב םיניינעה דוגינ תא ףרצל שי ךכלו ,ןיד תוויע םישקבמל םרגנ םתעשרהב
 אלש םיפסונ םיכמסמל הז רשקהב תונפמ םישקבמה חוכ-תואב .םמצע ןיבל םימשאנה
 םירושק רשא ,הרטשמב תננולתמה תועדוהו הריקח רמוח םהבו ,טפשמב ושגוה
 .הרק רשאל יסורסו תננולתמה ,ןנולתמה לש םהיתואסרגלו םיעוריאה תריקחל
 

 הבישמה תבוגת
 

 .רזוח טפשמל הליע תולגמ ןניא םישקבמה תושקב יכ איה הבישמה תדמע .28
 .םישקבמה ועשרוה וב ןושארה םושיאל תעגונו תחאכ תושקבה יתשל תסחייתמ התדמע
 הניאו ימינפ ןויגיה רדעהב הקול םישקבמה םיגיצמש הירואיתה ,הבישמה תנעטל
 תוטעומ םישקבמה תנעט תא תוססבמה תודבועה ,התעדל .רשיה לכשה םע תבשייתמ
 סיסבב תוכמתנ ןניא ,הירואיתה רקיע תא תווהמ רשא ולעהש תוחנההו תורעשההו
 םישקבמה ידי לע תונעטנה תודבועה רקיעש החנהב םג ,הבישמה ירבדל .קצומ יתדבוע
 ףאו ,תליא תרטשמב ןיעידומ ישנא םע רשקב תיטנוולרה הפוקתב היה יסורסו ,תונוכנ
 ססבל ידכ ךכב ןיא ,טפשמה תיבב ררבתהש הממ יווילה ןוכמב רתוי ישממ ןיינע ול היה
 ידכ תפסונ תיתועמשמ היאר השורד ,התעדל .אוושה תלילע תמיקר רבדב הירואיתה תא
 ןיינע ול היה ,יווילה ןוכמ לש הרואכל םילעבה היה יסורסש הדבועה לשב יכ ענכשל
 ההומת ,ןנולתמל עייסל לוכיבכ הרחבנש ךרדה םג .תויאר יודיב ידי לע ןנולתמל עייסל
 רופיס םקריי ,חצרל ןויסינב םושיא ינפמ ןנוגתהל ידכש ךכב בר ןויגיה ןיא :התנעטל
 היה .ומצע ןנולתמה אלו רחא םדא אוה ול ןברוקה םגש ,רחא דעומב סוניא לע הלילע
 לש הנעט ססבלו יריה עוריא תוביסנל עגונב בזוכ רופיס איצמהל ,התעדל רתוי ריבס
  .ןידל ןנולתמה לש ותדמעה תא עונמל התייה הלוכיש ,לשמל תימצע הנגה
 

 ףא ,התעדל .יתרטשמ ןכוס שמיש יסורס יכ תרשאמ וא השיחכמ הניא הבישמה .29
 תא קזחל וא ססבל ידכ ךכב שי עודמ רורב אל ,הרטשמה םע רשק יסורסל היה םא
 ופתשי תליא תנחתמ הרטשמ ירקוח עודמ הלאשה לע .אוושה תלילעל עגונב הנעטה
 ּול יכ הפיסומ הבישמה .שממ לש הבושת ,התעדל ןיא וז ןיעמ אווש תלילע םע הלועפ
 ןה הסרגה תא םאתל ךרוצ היה ,אוושל םישקבמה תללפהל רשק תרישקב רבודמ היה
 הנוש ןפואב סוניאה עוריא תא ראית ןנולתמה ,םלואו .ןנולתמה םע ןהו תננולתמה םע
  .תננולתמה התווח םתוא םינוש םיעוריאב רבודמש םשורה הלעש דע ,תננולתמהמ
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 סוניאה עוריא תא הנושארל ןנולתמה הלעה הכלהמב הריקחה לילמת ,ףסונב .30
 ןנולתמהש הארנ ןכש ,אווש תלילעב רבודמ ןיאש ,הבישמה תנעטל ,שיחממ תננולתמב
 ,רבעב וב ועגפ םישקבמה םאה םירקוחה תלאשל הנעמב ,בגא ךרדבכ הז ןיינע ריכזה
 ןוברד קר .ותנגהל תיטירק תובישח אלש יאדוובו ,הבר תובישח ול סחיילו טרפל ילבמ
 ,הבישמה תעדל .םיפסונ םיטרפ רוסמל ןנולתמה תא וליבוה תופסונ תולאשו םירקוחה
 ןיב רשק אלו וישעמ תא קידצהל ידכ סוניאה תא ריכזה אל ןנולתמה יכ הלוע הריקחהמ
 ,הבישמה תנעטל תטמוש ,וז םיניינע תולשלתשה .קרמב יריה ןיבל תננולתמב העיגפה
 תננולתמה םג יכ תנייצמ הבישמה .הינונקל עגונב םישקבמה תונעטל תחתמ עקרקה תא
 יכ הריכזמ הבישמה .הננולתה וילע סוניאל יריה עוריא ןיב הירבדב הרשק אל
 ןיגב ןידל ןנולתמה תדמעה תא וענמ אל תננולתמה יפלכ םישקבמל וסחויש תומשאהה
 תשרפל בר לקשמ ןתנ טפשמה תיבש ףא ,לעופב רסאמ שנועל ותחילשמו קרמב יריה
 עוריאל ךומס ןנולתמה תחפשמ לע םישקבמה ועימשהש םימויאלו תכשוממה הטיחסה
  .תננולתמה סוניאל קר אלו ,יריה
 

 ,התחדנו אוושה תלילע תנעט התלעוה טפשמה ךלהמב יכ הפיסומ הבישמה .31
 לע התנבנש תמכחותמ הלילעב רבודמ יכ חינהל ןיאש עבק יזוחמה טפשמה תיב ןכש
 יכו ,ןנולתמל עייסל ידכ תננולתמה תסרגב היה אל השעמל יכ עבקנ .תמא ינדא
 ויה ןכש יריה עוריא ןיגב ודגנ שגוהש םושיאב ותנגהל עויסל קוקז היה אל ןנולתמה
 תננולתמה התצר וליא יכ ףיסוה יזוחמה טפשמה תיב .ותסרג תא וקזיחש תובר תויודע
 רחאמ .ביאל םג סחייתת סוניאל עגונב התודעש תופצל היה ןתינ ןנולתמל עייסל
 ןהו יזוחמה טפשמה תיבב ןה העמשנ אוושה תלילע ןונכתל עגונב םישקבמה תסרגש
 ןכש תפסונ םעפ התולעהל םוקמ הבישמה תעדל ןיא ,התחדנו ,ןוילעה טפשמה תיבב
 .תומדוקה תואכרעה ידי לע וחדנש תונעטב שדחמ ןויד םשל דעונ אל רזוח טפשמ
 

 ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעה תויאר
 

 תויאר ןניא רזוח טפשמל תושקבב תוגצומה תושדחה תויארה ,הבישמה תנעטל .32
 ידכ שדחה תויארה רמוחב ןיא ,הירבדל .טפשמה תואצות תא תונשל תויושע רשא
 לקשמה תא הב שיש יהשלכ היאר רמוחב ןיא ןכש ,אווש תלילע רבדב הנעטה תא ססבל
 רורב ,שרופמ רושיא אל יאדוובו ,רזוח טפשמ םויק לע הארוה םשל שרדנה ילוגסה
 םישקבמה תונעטמ רכינ קלח ,הבישמה תנעטל .רומאכ הלילעו הינונק לע דיעמה ןימאו
 תוריתסהו ,ותליחתמ קיתב םייק היהש תויארה רמוח לש שדוחמ חותינ השעמל אוה
 .רוערעה תאכרע ידי לע ןהו יזוחמה טפשמה תיב ידי לע ןה ונחבנ תואסרגה ןיבש
 :םישקבמה ונפה ןהילא תויארל תסחייתמ הבישמה
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 תנעט ,הבישמה ירבדל .ןנולתמה םע תירוביצה הירוגנסה יגיצנ לש השיגפ .33
 יכ הריכזמ הבישמה .השדח הנעט הניא התסרגמ תננולתמה לש התרזח רבדב ןנולתמה
 ריהצת דוסי לע ןידה רזג ןתמ ינפל תופסונ תויאר תעימשל לטיבא ןיד-ךרוע תשקב

 גצוהש ריהצתה ןכש ,יזוחמה טפשמה תיב ידי לע התחדנ 16.7.2003 םוימ ןנולתמה
 יכ אופא איה הבישמה תדמע .תננולתמה םע ותמאל ןתינ אלש העומש תודע הווהמ
 ריהצתב רומאה תמועל ישממ שודיח ןיא 2008 תנשמ ןנולתמה םע השיגפה דועיתב
 תשקב החנזנשמ ,הבישמה תעדל .יזוחמה טפשמה תיבל שיגהל השקיב הנגההש
 השקב תרגסמב תעכ השקבה תניחבל םוקמ ןיא ,רוערעב ריהצתה תא שיגהל םישקבמה
  .רזוח טפשמל
 

 רבודמו ,בר וניא ןנולתמה תסרג לש הלקשמ יכ הבישמה תנעוט םירבד לש םפוגל
 ירבדל .ץראה תא הבזע תננולתמה ןכש התונוכנ תא ררבל ןתינ אלש העומש תודעב
 החנהה תא לולשל ןיא ךא ,וז הסרג רסמ ןנולתמהש ךכל עקרה המ תעדל ןיא ,הבישמה
 ,גפ אל ןיידעש םישקבמהמ וששח רואלו ,ץראה תא הבזע רבכ תננולתמהש רחאל יכ
 ךרענ ןנולתמה ריהצתש הז רשקהב תנייצמ הבישמה .וז ךרדב םהל עייסל ןכומ היה
 .ןידה-ךרועל תמאה לכ תא רמול ול ונממ שקיבו אלכב ומיע חחוש קרמש רחאל
 היהש רשיא אל ןנולתמהש הלוע השיגפב ורמאנש םירבדהמ יכ הפיסומ הבישמה
 הדבועל רבסה קפיס אל ןנולתמה .םישקבמה דגנ אוושה תלילע שוביגב ומצעב ברועמ
 תאז תובקעב יכו םישקבמה ידי לע תננולתמה סוניא לע םירטושל רפיס ומצע אוהש
 תלילעב רבודמש ול עדונ יכ הלע ןנולתמה ירבדמ ,םוקמ לכמ .םדגנ הריקחה החתפנ

 תנעטל סיסב םיווהמ וירבד ןיא ,ןכלו ,הרטשמל םירבדה תא רסמש רחאל קר אווש
  .שארמ תמאותמ הינונקמ קלחכ הרטשמב ותסרג תא רסמ ןנולתמה היפל םישקבמה

 

 יכ הבישמה תנעוט וגקיש םע תירוביצה הירוגנסה םעטמ רקוח לש תושיגפל רשא .34
 אל וגקיש יכ תנייצמ הבישמה .טפשמה תאצות יונישל ליבוהל ידכ וגקיש ירבדב ןיא
 ויתועדוה .השעמ רחאל סוניאה לע ול הרפיס אל תננולתמה יכו סוניאה עוריאל דע היה
 תולשלתשהל עגונב תננולתמה תסרגל תקזחמ היאר ושמיש הרטשמב וגקיש לש
 .ןכמ רחאל תננולתמה לש ןפודה תאצוי התוגהנתה רואיתבו סוניאל המדקש םיניינעה
 םויה ךירעמ אוהש הדבועה ןכלו ,הז רואיתמ וב רזח אל וגקישש תנייצמ הבישמה
 םג ךכ .תננולתמה תסרגל תחתמ עקרקה תא טומשל ידכ הב ןיא שחרתה אל סוניאהש
 עקרקה תא טימשהל ידכ רבד עמש אלו סוניאה עוריא ךלהמב ןשיש וגקיש תנעטב ןיא
 ירבדל .סוניאה שחרתה וב םוקמה לש וביטב בשחתהב ,תננולתמה תסרגל תחתמ
 היה םא יכ רבס אוה ןכש ,וגקיש לש ויתורעשהבו ויתורבסב השעמל רבודמ ,הבישמה
 תאירקמ יכ דוע תנעוט הבישמה .)8-7 םידומע 1/גי חפסנ( תוקעצ עמוש היה ,סוניא
 תא וגקיש לש וחומב עטנש אוה רקוחהש םשרתהל ןתינ וגקישל רקוחה ןיב תוחישה
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 הלע אל וגקיש ירבדמ ,התעדל ,םוקמ לכמ .אווש תלילע אוה סוניאה עוריא היפל הזתה
 .הנממ קלח היהש רושיא ןיאו תמא ןמזב הינונק לש המויק לע לעופב עדי אוהש
 הבישמה .ןיוע דע זרכוהו טפשמה תיב ןומאל הכז אל וגקיש יכ הריכזמ הבישמה
 לע הכילשמה הדבוע ,יסורס םע תעכ ךסכוסמ וגקישש הלע רמוחהמ יכ םג תנייצמ
 אוושה תלילע תמיקרל עייס אל וגקיש עודמ ההות הבישמה .התעדל ,וירבד תונימא
  .שחרתה אל סוניאה ותכרעהלש זא דיעה אל עודמו ,טפשמה ךלהמב
 

 עוריא תובקעב וכרענש הרטשמה תוח"ודו ןנולתמה לש הריקחה לילמתל רשא .35
 תליחתמ םחוכ-יאבו םישקבמה ידיב יוצמ היה הז רמוח יכ הבישמה תנעוט ,יריה
 ךלהמב ולא םיכמסמב שומיש תושעל ךרוצ וא םוקמ ואצמ אל םה יכו ,טפשמה
 םישקבמה תונעט תא ישממ ןפואב ססבל ידכ ולא תויארב ןיא ,הבישמה תעדל .טפשמה
  :טפשמה תואצות תא תונשל ידכ וא
 

 הנעטה תא הנושארל ןנולתמה הלעה וז הריקח ךלהמב - ןנולתמה תריקח לילמת .36
 םשורה ,הבישמה תנעטל .)1/נ ,ןנולתמה תעדוה( הרוחבב רבעב ועגפ םישקבמהש
 תננולתמב העיגפל הבר תובישח סחיי אל ןנולתמהש אוה לילמתה תאירקמ הלועה
 רבדב הנעט םע בשייתמ וניא הז םשור .תאז שרד רקוחהשכ קר םיפסונ םיטרפ רסמו
 ופתיש ןודנה הרקמב יכ םישקבמה תנעט ,הבישמה ירבדל .שארמ המקרנש הינונק
 ןיאש יאדוובו ,םיקצומ רתוי ןיכומית תשרוד אוושה תלילע םע הלועפ םיבר םירקוח
 ךרדל עגונב הרימאהש הפיסומ הבישמה .וז הנעט ססבל ידכ ןנולתמה תריקח לילמתב
 אל יאדוובו יהשלכ תועמשמ הל ןיא ,לילמתב קר העיפומש הריקחל תננולתמה תאבה
 הרתסוה אל טפשמה תעב םג ,הירבדל .רזוח טפשמ םויק הקידצמה תיטמרד תועמשמ
  .תננולתמה תא רתאל תנמ לע יסורסל התנפ הרטשמהש הדבועה
 

 תויהל רומא היה אל סוניאה תריבע תודוא עדימ ,הרואכל ,ןכא הבישמה ירבדל .37
 ,התעדל ,םלואו .ןנולתמה תריקח הלחה זא ,רקובב 10:08 העשל רבוע הרטשמה ידיב
 רסמנ הרטשמל היפל תכלה תקיחרמ הנקסמה תא תוח"ודב םימושירהמ קיסהל ןיא
 תנעטל .הינונקה תרגסמב ריתסהל התסינ ותוא סוניאה תריבע תודוא םדקומ עדימ
 ו"ט חפסנ( עוריא יטרפ ח"ודמ "סוניא" הלימה תא ריתסהל ןוצר היה םא ,הבישמה
 ךרוצל בתכנש ח"ודב רבודמ אל ,הירבדל .דבלב וקב הלמה תקחמנ התייה אל ,)השקבל
 עוריאה גוס תא טרפמה יתרטשמה תועדוהה קיתל ףרוצמה ספוטב אלא עוריאה דועית
 תעש אל ךא דבלב עוריאה לע העדוהה תלבק תעש המושר הז ספוטב .קיתה קסוע וב
 לככ ,ליכהש קיתב אצמנ הז ספוט יכ הריקחה רמוחב ןויעמ ררבתה ,םוקמ לכמ .ותביתכ
 םימויאב הטיחס :םימושיאה ינשל עגונה הריקח רמוחו תועדוה הליחתכלמ ,הארנה
 הלמה הקחמנ ,ךכשמו םידרפנ םיקית ינש ןיב לצופו רמוחה דרפוה ןכמ רחאל .סוניאו
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 הבישמה .סוניאה עוריא טוריפ ובו המוד ספוט יוצמ חתפנש ףסונה קיתב ."סוניא"
  .עוריאה יטרפ תוח"וד תאו םיקיתה תוכירכ תא הפריצ

 

 ח"ודה ,םושירה יפל - )השקבל ז"ט חפסנ( הרטשמ ןיצק/הנוממה ןיצקה ח"וד .38
 אל ,הבישמה תעדל .10:08 העשב הלחה ןנולתמה תריקחש דועב ,10:00 העשב ךרענ

 העשה יכ חינהל ריבסו ,םישקבמה תנעט תא ססבל ידכ וב שיש יתוהמ רעפב רבודמ
 הבישמה .דבעידב םשרנ ח"ודהש ןכתיו תקיודמ הניא ח"ודה תכירע תעשכ המשרנש
 ללכש רמוח תאירקמ הלוע ומשרנש תוריבעב דשחה יכ שוריפב ןיוצמ ח"ודב יכ תנייצמ
 יפמ המשרנש העדוהב הארנכ ןייע ח"ודה בתוכש הקיסמ הבישמה ."תוח"וד+תויודע"
 תוח"ודב ןיא יכ הבישמה תנעוט ךכיפל .ח"ודה תא אלמל ידכ הילע ךמתסהו ןנולתמה
 תריקחל רבוע סוניא רבדב הנולת לש המויק לע םירטושה לש תמדקומ העידיל היאר לכ
  .וחכוהש תודבועה םעו הריקחה ךילהת םע בשייתמ תוח"ודה ןכות יכו ,ןנולתמה
 
 

 ןיד תוויע ןודינל םרגנ יכ שממ לש ששח
 

 ,יסורס דעה לש וביטל עגונב תמאה הררבתה אלש החנהב םג ,הבישמה תנעטל .39
 תנחתב םירקוחהמ דחא םע ,תננולתמהו ןנולתמה םע וירשקו ודמעמ יבגל אלו
 קידצהלו העשרהה תמצוע לע ךילשהל ידכ ךכב ןיא ,לטיבא ןיד-ךרוע םעו הרטשמה
 תעשרהב יתועמשמ קלח יסורסל היה אלש רחאמ תאז .טפשמה לש שדוחמ לוהינ
 תעדל .ותודע לע ללכ תססבתמ הניא וז הריבעב העשרההו סוניאה תריבעב םישקבמה
 לעו תורופס תוקצומ תודבוע לע ססובמ יסורסל תסחוימה תותיחשה רואית ,הבישמה
 תא ליבוה יסורס היפל הנעטה תא ססבלמ קוחר םהיניב בולישהש תובר תורעשה
 .םישקבמה דגנ אווש תנולת שיגהל תננולתמה
 

 םיניינע דוגינ
 

 ןיד-ךרוע לש ותולהנתהב םימגפל רשאב תונעטב שממ ןיאש תנעוט הבישמה .40
 לע דמלל ידכ הב ןיא ,יסורס תא ריכה לטיבא ןיד-ךרועש הדבועה םצע ,הירבדל .לטיבא
 יסורס תא גציי ןיד-ךרועש הדבועה .גוצייב לשכ וא תותיחש ,רומח םיניינע דוגינ
 לש ובתכמל הנפמ הבישמה .העשרהה שרושל דרויה רומח םגפ הניא יאדווב ,רבעב
 םע םהשלכ םירשק ול סחייל ןויסינה תא "שפנ טאשב" החוד אוה וב לטיבא ןיד-ךרוע
 לע הפ-לעבו בתכב רושיא יסורסמ ץלחל ותלוכי לככ השעש ךכ לע דמועו ,יסורס
 ןיד-ךרוע לע בר סעכ הלע ןח לש וירבדמ יכ הפיסומ הבישמה .ביאו םישקבמה תללפה
 וז העד .וטפשמב יוארכ ותוא גציי אל לטיבא ןיד-ךרועש רבס ןחש רחאמ ,לטיבא
 הירוגנסה םעטמ רקוחה םע הלועפ ףתשל ןח לש ותונוכנ לע ,התעדל ,ןבומכ ,הכילשה
 ןיאש העומש תודע םה ןח לש וירבד ,הבישמה תנעטל .ויתונעט תונימא לעו תירוביצה
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 יסורס לש וירשקב ןיאש דוע תנעוט הבישמה .הכימתל תויביטקייבוא תויאר הל
 ןיד-ךרוע אקוודש ךכל גאדי עודמ ריהבהל ידכ יווילה ןוכמ לש םילעבה ותויהבו
 ןיד-ךרועו יסורס ויה ּול .היואר הנגה לוהינ םהמ ענמיו םישקבמה תא גציי לטיבא
 םיחרוט ויהש ,הבישמה תעדל ריבס ,םישקבמה תנגה תלשכהל רשק םירשוק לטיבא
  .םתורכיה תא ריתסהל
 

 גוצייב לשכ
 

 םע לטיבא ןיד-ךרוע לש תורכיהה לשבש ךכל ןיכומית לכ ןיא ,הבישמה תנעטל .41
 םישקבמה תנעט לבקתת םא ,התנעטל .םישקבמה גוצייב לטיבא ןיד-ךרוע לשכ ,יסורס
 תירוביצה הירוגנסה הגיצמש ןפואב םישקבמה לע ןגהל לטיבא ןיד-ךרוע לע היה יכ
 םירזוח םיטפשמ םויקל ליבותש תויפוסה ןורקיעב השונא העיגפ איה תועמשמה ,תעכ
 םחוכ-יאב יכ הארנו םלוה גוצייל וכז םישקבמה ,הבישמה תעדל .רתויב םיבר םירקמב
 בלב תודמועה תונעט תולעהלמ וענמנ אלו םייוכיזל איבהל ידכ םתלוכיבש לכ ושע
 ןיד-ךרוע תוענמיה יכ הבישמה החינמ הז רשקהב .אוושה תלילע תנעט ללוכ ,השקבה
 ףא ,הבישמה תעדל .ןיוע דעכ וגקיש זרכוה אליממש ךכמ העבנ וגקיש תריקחמ לטיבא
 םניא רשא הריקחה תוח"וד תשגה יאב לטיבא ןיד-ךרוע תולהנתהב םגפ לפנ אל
 ידיב לוכיבכ היהש סוניא רבדב םדקומ עדימ ןיינעב םישקבמה תונעט תא םיססבמ
 2003 תנשב ןנולתמה לש ריהצתה תכירע אקווד יכ הפיסומ הבישמה .םירטושה
 םישקבמה תבוטל לעפ לטיבא ןיד-ךרוע יכ םידמלמ טפשמה תיבב ושיגהל ןויסינהו
  .םייוכיזל ליבוהל ןויסינב
 

 הבישמה תנעוט ,ףתושמב ביאו םישקבמה גוצייל םוקמ היה אל יכ הנעטל רשא .42
 םישעמה לכ ושחכוה ויפל דיחא הריקח וק ביאו םישקבמה וטקנ הריקחה תליחתמ יכ
 היפל טפשמה תיבב ןנולתמה תסרגמ הרואכל הלע םיניינעה דוגינ .םהל םיסחוימה
 הריכזמ הבישמה .םוקמב וחכנ קר ביאו קרמו הטיחסה תריבע תא עציבש אוה יאלוקינ
 ויה אלש הנעטהו ,"המשאל בישהל ןיא" העיבתה תשרפ םויסב ונעט ביאו קרמ יכ
 .תונעטה תא החד טפשמה תיב ךא ,םימוכיסב םמשב התלעוה הטיחסל םיפתוש
 ,ףתושמב ביא לשו םישקבמה לש םטפשמ תא להנל יואר היה אל םא םג ,ולא תוביסנב
 האצותכ םטפשמב םהל םרגנש ןיד תוויע לע ועיבצה אל םישקבמה יכ הבישמה תנעוט
  .םתנגהב העיגפ לע אל ףאו ךכמ
 

 ףרח הרערעתה אל תמייקה תיתייארה תיטירקה הסמה יכ אופא תנעוט הבישמה .43
 אלו ןיד תוויעל שממ לש ששח וססיב אל םישקבמה יכו ,וגצוהש תושדחה תויארה
  .םניינעב םייתוהמ םיינויד םימגפ לש םמויק וחיכוה
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 הבישמה תבוגתל םישקבמה תבוגת
 

 ןתוא ןוחבל שי .וגיצהש תויארבו תונעטב לזלזל ןתינ אל יכ םינעוט םישקבמה .44
 תא תונשל ידכ תויארה לולכמב שי םאה קודבלו ,קיתב םייקה תויארה לולכממ קלחכ
 תא ומזי יסורסו תננולתמהש םינעוט םה יכ םיריהבמ םישקבמה .טפשמה תואצות
 יכ ונעט אל ךא ,וגקיש תא חידהל ןויסינ ךות ,ןנולתמה לש העידיבו הכימתב ,הנולתה
 עדימה יכ םינייצמ םישקבמה .רקלט טעמל ,תליא תנחת ירטוש םיברועמ ויה הינונקב
 דעונ יווילה ןוכמ לש םילעבהו רקלט םע רשקב היהש יתרטשמ ןכוס היה יסורס ויפלש
 םתוברועמ לע תעכ םיחוודמה וגקיש לשו ןנולתמה לש תויאמצעה תורימאב ךומתל
 הינונקב ףתוש היה לטיבא ןיד-ךרועש ונעט אל יכ םיריהבמ םישקבמה .אוושה תלילעב
 תיטנוולרה הפוקתב יסורס םע םירשקב היה אוהש אלא ,הילע עדי וליפא וא יהשלכ
 ול רשפיא אלש םיניינע דוגינב יוצמ היה ןכלו ,םישקבמה לש םטפשמלו םתריקחל
 ,םישקבמה תנעטל .םתעשרהב רומח תוויע לפנ ךכב .םישקבמה תא יוארכ גצייל
 םהב תתל ישוק לע םידמלמ תננולתמהו ןנולתמה לש םהיתואסרג ןיב םילודגה םירעפה
 רבודמש יבקע ןפואב םיכילהה תליחתמ םינעוט םהש הדבועה ,םישקבמה ירבדל .ןומא
  .רזוח טפשמל םתשקבל קוזיח תווהל ידכ הב שי ,אווש תלילעב
 

 לש םרוגנסש ךכמ עבנ טפשמב בושח הריקח רמוח תאבה יא ,םישקבמה תעדל .45
 תויארה תשגה תא עונמל ןיא ,ךכשמו ,םגוצייב לשכו םיניינע דוגינב לעפ םישקבמה
 בלשב ריהצתה תא חנז לטיבא ןיד-ךרועש הדבועה םאה תוהתל ןתינ ,םהירבדל .תעכ
 הניא העיבתה ,םישקבמה תנעטל .גוצייב לשכ ידכל המצע ינפב הלוע הניא רוערעה
 ןעטנש ילבמ הלבקתה רשא ,טפשמב ןנולתמה תודע ןיב הנחבא שי עודמ הריבסמ
 ןנולתמה לש תרחואמה ותסרג ,םישקבמה תעדל .תעכ ותודע ןיבל ,העומש תודע איהש
-דח החכוה םושמ וז הסרגב ןיא םא םג .העומש תודע הווהמ הניא הירוגנסה יגיצנל
 ךכב שי ירה ,אוושה תלילע לש המויק רבדב תננולתמה לש הירבד תותימאל תיעמשמ
 תוחפל רבודמ יכ ,םיבישמה תעדל ,קפס ןיא .הדי לע םירבדה תרימא םצעל היאר
 םישקבמה .אווש תלילעל ןברוק ולפנ היפל םתנעט תא תקזחמה תירואכל הייארב
 ,םישקבמה תוחכונב אלש הירוגנסה יגיצנל רקשל רחב ןנולתמהש החנהה יכ םינעוט
  .הריבס הניא ,רסאמ שנוע הצרמ ודועב עוריאה רחאל םינש ששכ
 

 תא ללוש וניא וגקיש ירבדב תויבקעה רסוח יכ דוע םינעוט םישקבמה .46
 םוקנל סרטניא וגקישל שי היפל הנעטה תא תוחדל שי ,םישקבמה ירבדל .םתונמיהמ
 ,ותודעמ וב רזח ,יסורס םע ךסכתסה םרטב טפשמב ותודע ךלהמב םג ןכש ,יסורסב
  .תורבח ירשקב ןיידע יוצמ וגקיש ומיע ,ןנולתמב םג עוגפל הלולע השדחה ותסרגו
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 עגונב הבישמה הקפיסש םירבסהה יכ םינעוטו םישקבמה םיפיסומ דוע .47
 ח"ודל רשא .יתדבוע רוריב לע םיססובמ םניאו תויצלוקפס רדגב םה הריקחה תוח"ודל

 תנעט יכ םישקבמה םינעוט ,)ו"ט חפסנ( 6:45 העש ,27.7.2002 םוימ ןוכדע/עוריא יטרפ
 קיתמ "סוניא" הלמה תא הרטשמה ירקוח וקחמ קיתה לוציפ רחאל היפל הבישמה
 העשה יבגל רבסהה םג ךכ .רשיה לכשהו ןויגיהה םע תבשייתמ הניא ,םימויאב הטיחסה
 יכ חינהל שי ,םתעדל .)ז"ט חפסנ( 27.7.2002 םוימ הנוממ ןיצק ח"וד יבג לע הבתכנש
 ח"ודב ןייע הנוממה ןיצקהש ריבסו ,10:00 - ח"ודה תביתכ תעש איה הבתכנש העשה
 םירבדב ,ןכו ,"סוניא" הלמה הקחמנ ןכמ רחאלו הבתכנ ובש 6:45 העשמ עוריאה יטרפ
 ןוכמ דיל םהב ושגפשכ עוריאה רחאל דיימ םירטושל הפ לעב יסורסו ןנולתמה ורסמש
  .יווילה
 

 לע הבישמל ןיאש הרעשהב רבודמ יכ םישקבמה םינעוט ,ןח לש ויעינמל רשא .48
 ירבדל .ןמיהמ וניא ומצע עדימהש רבדה תועמשמ ןיא ,םוקמ לכמו ,הססבל המ
 רצויו בלה תא םמוקמ לטיבא ןיד-ךרוע אצמנ וב רומחה םיניינעה דוגינ ,םישקבמה
 לע םג ,ןכ לעו ,יטפשמה גוצייה תוכיא לע אליממ עיפשהש ,קדצ יא לש הפירח השוחת
 הנעטב הבלוש םיניינעה דוגינל עגונב הנעטה יכ םיריכזמ םישקבמה .טפשמה תואצות
 עוציבמו תויאר תגצהמ ענמנ לטיבא ןיד-ךרוע ,םתנעטל ,ןכש ,גוצייב לשכל עגונב
 ,םישקבמה ירבדל .אווש תנולתב רבודמ ויפל הנגהה וק תגצה ךרוצל תויסיסב תולועפ
 םירשק לעבו יווילה ןוכמ לש םילעבה אוה יסורסש הדבועה תפישחש רמול ןתינ אל
 קזחל ידכ ךכב היה ,רעצמל .טפשמה תואצות לע עיפשהל היושע התייה אל הרטשמב
 ול התייה יכו הרטשמה תנחתל תננולתמה תא איבהש אוה יסורסש הנעטה תא דואמ
  .הריקחה ךלהמ לע עיפשהל תלוכי
 

 הנייצו הבישמה חוכ-תאב הרזח 9.10.2013 םוימ תושקבב יינפל ךרענש ןוידב 
 ורתיו ןוידה ךלהמב .ואל םא ,יתרטשמ ןכוס היה םדא םא רשאל תגהונ הניא הנידמה יכ
 השמ לש עידומה קיתמ רמוחב ןויעל וצ ןתמ"ל ןהיתושקב לע םישקבמה חוכ-תואב
  ."יסורס
 
 הערכהו ןויד
 

 תיביטמרונה תרגסמה
 

 קודבל תבייחו הנכומ הרואנ הרבח יכ עודיה תא ןייצל בושח אצומ תדוקנכ .49
 קוחב ועבקנש םינחבמה יפ לע םדא תעשרהב תועט הלפנ אמש היתוטלחה תא שדחמ
 המויקב תינתומ רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל תוכמסה .הז טפשמה תיב תקיספבו

 תוליעה תויטנבלר ונניינעב .טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש
   :)4( ןטק ףיעסבו )2( ןטק ףיעסב תועובקה
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  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
 
 ותואב ואבוהש תויארהמ היאר יכ קספ טפשמ תיב )1(
 יכ חינהל דוסי שיו ,ףויזב וא רקשב היה הדוסי ןינע
 תואצות תא תונשל ידכ ךכב היה תאז היאר אלוליא
  ;ןודינה תבוטל טפשמה
 דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה )2(
 תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע
  ;ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא
 השעמ ותוא עוציבב םייתניב עשרוה רחא םדא )3(
 םדא ותוא לש וטפשמב ולגתנש תוביסנהמו ,הריבעה
 עציב אל הריבעב הנושארל עשרוהש ימ יכ הארנ רחא
  .התוא
 ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ )4(
  ."ןיד תוויע

 

  .הקיספה יארב תופקתשמה קוחה תוארוהל סחייתא הרצקב 
 

 לע רזוח טפשמ םייקל תושקב רפסמב ןויד תרגסמב הבחרהב יתדמע הנורחאל .50
 ואר( וסיסבבש םירחתמה םיכרעה לעו קוחה תוארוה לע רזוחה טפשמה דסומ ירקיע
 ןיינע :ןלהל ,)11.7.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ בודיוד 511/12 ח"מ לשמל
 ןיינע :ןלהל ,)2.5.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ רדאקלא 4811/12 ח"מ ;בודיוד
 יתב קוחל 31 ףיעסב תנגועמה רזוח טפשמ םייקל תוכמסה יכ יתשגדה .)רדאקלא
 םג ואר( תויועטמ הניסח הניא איה יכ תיטפשמה תכרעמה תרכה תא תאטבמ ,טפשמה
 יכ יתנייצ ןכ ומכ .))28.12.2005( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ יקסבורזל 9054/03 ח"מ
 קקוחמה עבקש בכרומ ןוזיא תופקשמ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה
 תמאה תפישח ךרע ,דחא דצמ .רזוחה טפשמה דוסיב םידמועה םידגונמ םיכרע ןיב
 ותעשרהב ,הלפנ םא ,תועט ןקתל תיטפשמה תכרעמל ריתיש ינויד ןונגנמ לש ותחטבהו

 ,)5.9.2005( 12 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ( םדא לש
 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא 5048/04 ח"מ ;ץרווש ןיינע :ןלהל

 חיטבהל ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקע ונניע דגנל םיבצינ ,ינש דצמ .))20.11.2005( 28
 29 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ לטסק 8093/04 ח"מ( תוביציו תיטפשמ תואדו
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ביגש 5810/02 ח"מ ;לטסק ןיינע :ןלהל ,)28.5.2012(

 לש ןהיכרוצמ קר אל וחוכ באוש הז ךרע .)ביגש ןיינע :ןלהל ,)21.7.2002( 7 הקספ
 יכוניחה סרטניאה ןמ םג אלא ,תילילפה הפיכאה תכרעמ לשו תיטופישה תכרעמה
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ ,לשמל ואר( ןידה קספ דוסיבש יתעתרההו
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 וללה םידגונמה םיכרעה ןיב יוארה ןוזיאה .)ילזוק ןיינע :ןלהל ,)1999( 559 ,529 )1(גנ
 ח"מ( ותעשרה םע םילשהל השקתמ ןודינהש םושמ קר רזוח טפשמ םייקתי אלש בייחמ

 קינעמ הז ןוזיא .))27.2.2013( 19 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 5639/12
 רוערעה יכילהמ ותוא לדבמש אוהו יטפשמה ודוחיי תא רזוחה טפשמה דסומל
 .)29 הקספ ,לטסק ןיינע( תוינוידה תואכרעה לש ןידה יקספ לע םייתרגשה
 

 טפשמל השקבב ןוידל אצומה תדוקנ יכ הנשו רזח הז טפשמ תיב ,דועו תאז .51
 'נ יחבוס 4057/02 ח"מ( ודוסי ןידבו ןידכ ןתינ השקבה אשונ ןידה קספש איה רזוח

 טפשמ יכ איה אצומה תדוקנ ,ןכל .))10.7.2002( 7 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 5568/09 ח"מ( ללכה אלו גירחה אוה רזוח

 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ;יחיבס ןיינע :ןלהל ,)31.8.2011( 19
 ץעויה 'נ ימלוס 4181/02 ח"מ ;לאימע ןיינע :ןלהל ,)2003( 305-306 ,297 )2(זנ

 דעונ וניאו ,)ימלוס ןיינע :ןלהל ,)7.8.2002( 5 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה
 ,241 )4(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ( רוערע לש ףסונ ךילה םייקל

 אופא דעונ רזוחה טפשמה .)5 הקספ ,ימלוס ןיינע ;12 הקספ ,ץרווש ןיינע ;)1996( 250
 הנתיא תיתשת החכוהש דבלבו ,םדא לש ותעשרהל סחיב םילועה תוקפס ןוחבל
 ואר( טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויקל עגונב תישממו

 ;גנירקב ןיינע :ןלהל ,)15.9.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ גנירקב 3713/11 ח"מ
 .)7 הקספ ,ביגש ןיינע
 

 ןידה קספש העשמ קר ,רומאכ ,המק רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל תוכמסה .52
 יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויקב תינתומ איהו ,יפוס אוה
 יתש לע םהיתושקב תא םיכמוס םישקבמה ,ונניינעב .)7 הקספ ,ביגש ןיינע( טפשמה
 םהל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ,היינשהו תויארהו תודבועה תליע ,תחאה :תוליע
 ,תובולש ןהש ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 -ו )2()א(31 םיפיעסב רומאכ ,ןיד תוויע
  .וזב וז ,הבר הדימב
 

 תויארהו תודבועה תליע .א

 
 טפשמ םויק לע תורוהל ןתינ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפ לע ,רומאכ .53
 םא תיפוס וב קספנש ילילפ ןיינעב רזוח
  

 דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה )2("
 תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע
  ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא
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 שקבמה לע ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסבש הליעה תחת תוסחל ידכ 
 ןתינ וליפא ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעש תודבוע וא תויאר לע עיבצהל
 תויארה לע .)561-560 םידומע ,ילזוק ןיינע ואר( טפשמה ךלהמב ןאיבהל היה
 הסמ ידכל ועיגי ןתופרטצהב וא ןמצעלשכש ילוגס לקשמ תולעב תויהל תודבועהו
 לאיצנטופ ,טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא ,הב היהיש ,תיטירק
 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ( טפשמה תאצות יונישל איבהל

 דומע ,לאימע ןיינע ;562-561 םידומע ,ילזוק ןיינע ;הירזע ןיינע :ןלהל ,)1997( 355
 תא הקידצמה תירואכל תונימא היהת תודבועב וא תויארב יכ שרדנ :רומאל .)307

 לארשי תנידמ 'נ היראבגא 4191/11 ח"מ( תמדוקה תויארה תכרעמ דצל שדחמ ןתליקש
 ,לארשי תנידמ 'נ תגירב 6081/04 ח"מ ;היראבגא ןיינע :ןלהל ,)6.6.2012( ]ובנב םסרופ[
 דומע ,הירזע ןיינע ;20 הקספ ,גנירקב ןיינע םג ואר ;)27.10.2004( 8 הקספ ]ובנב םסרופ[

358(. 
 

  ןיד תוויעל ישממה ששחה תליע .ב

 
 םויק לע תורוהל ןתינ היפל ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס יפ לע הליעה .54
 העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ" םא תיפוס וב קספנש ילילפ ןינעב רזוח טפשמ
 טפשמה תיב לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל הדעונ ,"ןיד תוויע ןודינל םרגנ
 תיבל רשפאל איה התילכת .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל םא טילחהל ואובב
 םימגפ ומכ ,שארמ ןתוזחל היה לוכי אל קקוחמהש תודחוימ תוביסנב בשחתהל טפשמה
 ןיינע( םשאנל םרגנש ןיד תוויע לש ומויקל ששח םימיקמ רשא ,םיישרוש םיינויד
 לע תורוהל תורשפא החיטבמה ,רזוח טפשמל "לס תליע"ב רבודמ .)18 הקספ ,בודיוד
 ששח" טפשמה תיב לש ובילב ררועתי םהב ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב רזוח טפשמ
 טפשמל תורחאה תוליעה רדגב םיללכנ אל םהו ,םשאנל ןיד תוויע םרגנ יכ "שממ לש
 איהו ,םירדגומ תודוסי תללוכ הניא "לסה תליע" .)561-560 םידומע ,ילזוק ןיינע( רזוח
 ךילהב הלגתנש ישרוש ינויד םגפ לע ססובמה שממ לש ששחל הנעמ תתל הדעונ
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רייאמ 7724/05 ח"מ( העשרהה תודוסי תא רערעמה ,ילילפה

 )4()א(31 ףיעס יפ לע ןודל ואובב .)רייאמ ןיינע :ןלהל ,)1.2.2006( 13 הקספ ]ובנב
 ירוקמה - תויארה רמוח אולמ לע "לע טבמ"ב טפשמה תיב ףיקשמ ,טפשמה יתב קוחל
 ןיינע( ןיד תוויע םרגנ שקבמה תעשרהב יכ שממ לש ששח םייק םאה ,ןחובו - ףסונהו
 תאצותב ילאיצנטופ יונישל השירד ונושלב ללוכ וניא הז ףיעס .)562 דומע ,ילזוק
 ףאו - לאיצנטופ לש ותחכוה טפשמה תיב שרד םירחא םירקמב ,תאז םע .טפשמה
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעס לש ורשקהב םג טפשמה תואצות יונישל - ישממ לאיצנטופ
 8 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןויצ 448/02 ח"מ ,לשמל ואר( טפשמה
  .)27 הקספ ,רדאקלא ןיינע ;)27.1.2002(
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 יונישל לאיצנטופ תחכוהב ךרוצ שיש הרובס ינא יכ רבעב יתנייצ הז רשקהב .55

 םגפב רבודמ םא ףא ,ךילהב לפנש םגפ לש ומויקב קפתסהל ןיא יכו טפשמה תאצות

 ,ידידל .)19 הקספ ,בודיוד ןיינע( ןיד תוויע הניינעש הליעה תחת תוסחל ידכ ,רומח

 לע העפשה ול ןיאש םגפ ;רזוח טפשמל הליע םמצעלשכ םימיקמ םניא םילדחמו םימגפ
 איבהל היהי ןתינ אל ,ותרמוחב גירחו ףירח אוה םא ףא ,ותאצות לעו טפשמה ךלהמ
 תא ןקתל םיאתמה דסומה וניא רזוחה טפשמה ,רומאכ .רזוח טפשמ לש ךרדב ונוקיתל
 םגפ קר" ,יתשיגל ןכל .לוועה ןוקיתל ישממ לאיצנטופ וב ןיא םא ,םשאנל םרגנש לוועה
 רושימב וא העשרהה רושימב – טפשמב הלבקתהש האצותל יהשלכ הקיז םייקמה
 קוחל )4()א(31 ףיעסב ועמשמכ "ןיד תוויע" ידכ תולעל יושע רשא םגפ אוה – שנועה
 טפשמה תאצותב יונישל תשרדנה תורבתסהה תדימל רשא .)םש ,םש( "טפשמה יתב
 םגפה תמצועמ רזגיהל הכירצ יונישל תורבתסהה תדימ יכ ,יתרבס ,שקבמה תבוטל
 רושימב רתוי הובג ףר שורדנ ךכ ,רתוי ילושו שלח םגפב רבודמש לככ :ותרמוחו
 םילוקיש ןיב ןילמוג תקיז תמייק םירבדה עבטמ יכ יתנייצ .ךפהלו ,יונישה לאיצנטופ
 לע העפשה ול היהתש ינויגה ,ךילהב רתוי ישרושו רומח םגפב רבודמש לככש ךכ ,ולא
  .)םש ,םש( טפשמה תאצות תא תונשל וא ךופהל תורשפאה
 

 ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס לש ותלוחתב ןוידה תרגסמב ,דועו תאז .56
 .גוצייב לשכ ,תומיוסמ תוביסנב ,לולכל םייושע ילילפה ךילהב םיינויד םימגפ יכ עבקנ
 תקדצהל איבהל ידכ ודבל וב ןיא ,יטפשמ גוצייב לשכ וא גוציי לש ורדעיה ,םלואו
 םיקמ גוצייב לשכה וא גוצייה-יא יכ תוארהל שקבמה לע ןכש ,רזוח טפשמ לש ומויק
 יטרפה הרקמב ןניקסעשכ ,יתטישל יכ רבעב יתנייצ הז רשקהב .ןיד תוויעל ישממ ששח
 יד ןיאו ,ןידה תערכה יונישל לאיצנטופ לש החכוה שורדל םוקמ שי ,גוצייב לשכ לש
 גוצייהש ךכ לע עיבצהל שקבמה לעש אלא ,הנגהב רחא וא הזכ לשכ םרגנש ךכב
 ,וזכ המצועב ותנגה תא חפיק רשא םגפ רצונ יכ ,טפשמה ךלהמ לע עיפשה לשוכה
 .)28 הקספ ,רדאקלא ןיינע( ומיע הביטמה תרחא האצות לבקתהל התייה היושעש
 .גוצייב לשכ לש הנעט תילעומשכ וז השירד לע רתוול ןתינ אל יכ איה יתעד ,רומאכ
 םירקבל תושדח תילעומהו ,םימגפו םיבצמ ללש הפיקמה ,דאמ הבחר הנעטב רבודמ
 תכירעל תונויסינל ידמ בחר חתפ חותפל הלולע וז הנעט .םירזוח םיטפשמל תושקבב
 לשכ .)םש ,םש( ותנגהמ ןוצר עבש וניאו ונידב עשרוהש םשאנל "םירופיש הצקמ"
 וקידצי אל םדבל םה םימדוק םיכילה לש םירופיש הצקמ םייקל ןויסינ וא גוצייב
 .רזוח טפשמ לע הטלחה
 

 טרפה לא ללכה ןמ
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 תונעט תא הבחרהב יתעמשו ,הבישמה תבוגת תאו תושקבה תא יתנחבש רחאל .57
 טפשמ םויקל תושקבה ןיד יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,יינפל םייקתהש ןוידב ןידה ילעב
 וניינעש ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס חוכמ ןה יתעגה וז הנקסמל .תוחדיהל ,רזוח
 )4()א(31 ףיעס חוכמ ןהו ,טפשמה תואצות לע עיפשהל לאיצנטופ ןהב שיש תויאר
 יכ "שממ לש ששח" אנד הרקמב ררועתנש הרובס יניא ןכש ,טפשמה יתב קוחל
 תחא לכל תוסחייתה ךות ,ןלהל יתטלחה קמנא .ןיד תוויע םישקבמל םרגנ העשרהב
 .ןיינעב תיטנבלרה הקיספה לומ לאו דרפנב תויטנבלרה ףיעסה תופולחמ
 
 ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעה תויאר
 

 תויארה םע דחי רשא תושדח תויאר רפסמ לע ועיבצה םישקבמה ,רומאכ .58
 םינעוט םישקבמה .טפשמה תאצות לע עיפשהל ,םתנעטל ,תויושע ,טפשמב ואבוהש
 עייסל הרטמב "דלונ" סוניאה רופיס היפלש הינונקה תנעט תא תוססבמ ולא תויארש
 :וגצוהש תויארה תא ןלהל ןחבא .יריה עוריא תובקעב וטפשמב ןנולתמה לש ותנגהל
 

 המיתחה תוביסנ ןיינעל תויהת הלעמ שגוהש ריהצתב ןויע - ןנולתמה ריהצת .59

 דומעה :תויהת תררועמ איה ףא ריהצתה לש ותרוצ .ונכות תונימאל עגונב םג ומכ ,וילע
 ,ףדה ףוסב תוספדומ תורושב 16.7.2003 םויב לטיבא ןיד-ךרוע ידי לע תמוא ןושארה
 אוה םג ,ריהצתל ףרוצש דומעה ;ףדה שארב די בתכב םיאבומ ןנולתמה לש וירבד דועב
 וב דעומה .17.7.2003 םויב לטיבא ןיד-ךרוע ידי לע די בתכב תמוא ,די בתכב בותכ
 רזג ןתמ םרטבו ןידה תערכה רחאל ,טפשמה ךלהמב ריהצתה תא שיגהל הנגהה התסינ
 ריהצתה שגוה יתמ ,ןכל םדוק שגוה אל עודמ :ןוגכ תולאש תררועמ איה ףא ןידה
 דציכו ,םדוק השענש לכ לע ריהצתה עיפשמ היה הנגהה תכרעהל דציכו המכ ,הידיל
 םויב יזוחמה טפשמה תיב החד ידכב אל ,ךכיפל .ותשגה רחאל עיפשמ היה ךיאו

 ריהצה היבגל ,תננולתמהש ךכב בשחתהב ,דחוימב תאז .השקבה תא 14.9.2003
 השענש תעב ץראב רבכ התייה אל ,אווש תנולת התייה התנולתש ול הרפיס יכ ןנולתמה
 תודעב ןניקסע יכ יזוחמה טפשמה תיב ידי לע עבקנ ךכשמו ,ריהצתה תא שיגהל ןויסינה
 דעה טלקש "עדימ" לע תודע - העמשמ "העומשה יפמ" תודע יכ ,ריכזא .העומשה יפמ
 עיגה עדימהש ךכ לע קר אלא ,ותותימא לע דיעהל לוכי אוה ןיא ןכ לעו רחא לש ויפמ
 לסופה ללכל ירקיעה םעטה .))2009( 567 ינש קלח תויארה לע ימדק בקעי( ותעידיל

 וניא ,"העומשה יפמ" ותעידיל עיגהש המ תא תודעב רסומהש אוה העומשה יפמ תודע
 הקדצה וא םעט ןיא ,םתותימא לע דיעהל לוכי אוה ןיא :םירבדה תותימאל בורעל לוכי
 ךכל םצמטצמ רמול הזכ דע לוכיש המ לכ ,ןכא .הז ןיינעב דגנכש הריקחב ותוא רוקחל
 ,םש( אל וא תמא םנכות םא תישיא העידי ול ןיאו רחא יפמ םירבדה תא "עמש" אוהש
 ךכו סוניאל עגונב ומעטמ עדימ ףיסוהל היה לוכי אל ןנולתמה ,אנד הרקמב .)551 דומע
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 התייה שיגהל הנגהה השקיב ותואש ריהצתה תילכתש רחאמ .הבישמה ונמזב הנעט
 תנעטל ,ןנולתמל הירבדב תננולתמה הרסמש יפכ ,הלילע תניחבב היה סנואהש חיכוהל
 ןכש הנגהל עייסל ידכ ןנולתמה ריהצתב היה אלש ירה ,םתרימא םצעמ לידבהל ,הנגהה
 איהו העומשה יפמ תודע לש התלבק לע רוסיא לח ,רומאכ .העומשה יפמ תודעב רבודמ
 יזוחמה טפשמה תיב החד ןידב ,ךכשמ .ריהצתה רסומ לש תיאמצע תודע תניחבב הניא
 .)554-551 םידומע ,םש( ריהצתה תא שיגהל השקבה תא
 

 הדבועהמ םג ,רתיה ןיב ,תולוע הז ריהצתב רומאה ןכות יבגל תויהתה יכ ףיסוא
 ,םלואו ,רשק המיע רוציל ותלוכיב יכו תננולתמה םע רשקב היה יכ ריהצה ןנולתמהש
 .המצעב םירבדה לע הדיעה אל תננולתמהו רשק םהיניב רצונ אלש רבתסה לעופב
 ,קרמ תנעטל יכ רזוח טפשמ םייקל ושיגהש תושקבב ונייצ םישקבמה חוכ-תואב
 ןנולתמהמ שקיב התרגסמב ,אלכב ןנולתמה ןיבל וניב החיש םימיה דחאב המייקתה
 תורמוא ולא תוביסנ .ריהצתה ןכוה תאז תובקעבו ,ןידה-ךרועל תמאה לכ תא רמול
 ףא ןכתייו ,קרממ ששוח ונדוע הארנכו ששח ןנולתמהש תורבתסה תולעמו ,ינשרד
 .טפשמב דיעה הילע ותסרג תא הנשי אל םא עגפית ותחפשמ יכ וא עגפיי יכ םיואש
 תרייטצמה תיתדבועה הנומתל סחיב ןהו ,המצעלשכ ןה ,ןנולתמה לש השדחה ותסרג
 לש שדחמ החיתפ ךרוצל שרדנה יתייארה ףרב תדמוע הניא ,ינוציח קוזיח רדעהב ,קיתב
 וניא רזוח טפשמ ,ךכ וא ךכ .)10 הקספ ,היראבגא ןיינע וושה( ומויסל אבש ילילפ ךילה
 ןודל ,רזוח טפשמ םויקל השקב תרגסמב ,םוקמ ןיאו רזוח רוערע לש ךילה שמשמ
 תקמונמ הטלחהב התחדנו הנודנש השקב ,ריהצתה תא שיגהל הנגהה תשקבב שדחמ
 םישקבמה ורערע אל הילעשו וינפב התייה הנומתה לכש יזוחמה טפשמה תיב לש
 תשגה תא רשפאל ןיא ףא .רוערעה החדנ ןאכ םגו ,הז טפשמ תיבל םרוערע תרגסמב
 וב ןיאו ,ליעל וטרופש םיקומינהמ הנגהל עייסל לכוי אל רומאכש ,תעכ רומאה ריהצתה
  .רזוח טפשמל הליע שמשל ידכ
 

 תנשב רומאכ הכרענ וז השיגפ - ןנולתמה םע תירוביצה הירוגנסה יגיצנ תחיש .60
 רחאל ,2003 תנשמ וריהצתב רסמש הסרגה לע ןנולתמה רזח וז השיגפב םג .2008

 תלילעבו הינונקב רבודמ היפל ,םניד רזגנ םרטו םישקבמה ועשרוה הב ןידה תערכה
 תולאש ררועמ אוה םג החישה לילמתב ןויע .ללכ שחרתה אל סוניאה עוריא יכו אווש
 דימתהלו טפשמב דיעה הילע ותסרג תא תונשל ןנולתמה לש ויעינמל עגונב תויהתו
 .םישקבמה ירבדב אל םגו וז החישב הנעמ ןיא ךכ לע .2008 תנשב םג היינשה ותסרגב
 ,2003 תנשמ ריהצתב רומאה תמועל ישממ שודיח ןיא וזה השיגפה ןכותב ,רומאכ
 סחייתה יזוחמה טפשמה תיב ,םוקמ לכמ .ליעל יתטריפ םתוא תודשח הלעמ ונכותש
 יתאצמ אלו ,ןנולתמה ריהצת תשגהל השקבה תא החדו ןנולתמה ידי לע הסרגה יונישל
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 "תירואכלה תונימא"ה תא אלו "יתדבועה סיסבה" תא אל ןנולתמה לש היינשה הסרגב
   .רזוח טפשמל ףס תשירדכ םישקבתמה
 

 וגקיש םע וכרענש תושיגפה יתשב - וגקיש םע תירוביצה הירוגנסה גיצנ תושיגפ .61
 לש עקרה לע ,רתויה לכל אלא ,סוניאה עוריא לע רוא ךופשל ידכ היה אל 2011 תנשב
 ןעט וגקיש .העשרההו טפשמה רחאל ושחרתהש םיעוריאה לעו תולעופה תושפנה
 השעמל יהוז .תמא ןמזב רבד עמש אל אוה ןכש עריא אל סוניאה עוריא יכ תושיגפב
 אקווד רבדל םיכסה עודמ וגקיש לש וירבדב רבסה םוש ןיא .עוריאל הדיחיה ותסרג
 שי ,הז םירבד בצמב ."ןיוע דע" זרכוהו טפשמב דיעהל בריסש רחאל ,2011 תנשב
 םע ךסכתסה יכ רפיסש הדבועה לשב דחוימב ,תונדשחבו תוריהזב וירבד תא לוקשל
 ישממ "יתדבוע סיסב" לכ תינכדעה ותסרגב ןיא יכ הלעמ וגקיש לש וירבדב ןויע .יסורס
 וושה( רזוח טפשמל ףס תשירדו יאנת ,רומאכ ,איהש "תירואכל תונימא" התוא תא אלו
 תפוקת ךשמב השבכנש תודע םה וגקיש ירבד יכ רוכזל שי .)10 הקספ ,היראבגא ןיינע

 ,עודיכ .וזכש תודעב טפשמה תיב בשחתי לקנב אלו ,םינש עשתכ לש תלטובמ אל ןמז
 יבגל ררועתמה יעבטה דשחה לשב ,טעומ אוה השובכ תודע לש יתייארה הכרע
 הוולמה דשחה ,אנד הרקמב .)םש ,םש( תמא ןמזב הנתינ אלש םושמ רקיעבו התונימא
 וז היאר תגצה .תודעה תשיבכל תענכשמ הביס הנתינ אל ןכש ךרפוה אל הז גוסמ תודע
 ,טפשמה רוריב לש בלשב התאבה-יאל רבסה לכ ןיאב ,טפשמה םויס רחאל רכינ ןמז
 ,תויארה לולכמ תא עמשש טפשמה תיב ידי לע התניחבל תורשפא לכ הנתינש אלבו

 רבדב סרטניאה לש ולקשמ תא הלידגמ איהו ,התונימאל עגונב ,רומאכ ששח הלעמ

 ,ףסונב .)11 הקספ ,רייאמ ןיינע( תמאה רוריבב ךרוצה ןיבל וניב ןוזיאב ןוידה תויפוס

 המוקב ןמזה ותואב ןשי ןכש ,שחרתה סוניאה עוריא יכ עמש אל וגקישש הדבועה
 ומצעב וגקיש .שחרתה אל סוניאה עוריאש ךכ לע הדיעמ הניא ,יווילה ןוכמב תרחא
 ,דרשמב תאצמנ אל תננולתמהש אלפתה ותנשמ םקשמ יכ הרטשמב ותריקחב דיעה
 תודעב םיבלתשמ הלא םירבד ."עגריהל" םיל הכלהש ול הרפיס הילא רשקתהשכו
 םג ומכ ,ןכמ רחאל התוגהנתהבו התווחש סנואה עוריאל עגונב הרופיסו תננולתמה
  .םיל ךכ םשל הכלהו עגריהל השקיבש תורשפאה
 

 לילמתב שי יכ איה םישקבמה תנעט ,רומאכ - ןנולתמה לש הריקחה לילמת .62
 תדימ לע רוא םיכפושה הריקחה דועיתב םיעיפומ םניאש םיעטק ינש הריקחה
 עגונב ינשהו תננולתמב העיגפה םצעל עגונב דחאה ,ןיינעב יסורס לש ותוברועמ
 רתוי תוענכשמ תוישממ תויאר תושרדנ ןכא יכ המדנ ,ןושארה עטקל רשא .הרותיאל
 אוושה תלילעב קלח וחקל תליא תרטשמב םיבר םירקוח יכ הנגהה תנעט תא ססבל ידכ
 יפמ הריקחה לילמתב ואבוהש םירבדה דוסי לע וז הנעט ססבל ןתינ אלו ,המקרנש
 לש התעגה תוביסנל רשא .ןנולתמה לש ותריקח ךלהמב ואציו וסנכנש םירקוח
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 רשקתה יכ יזנכשא ר"סר דיעה יזוחמה טפשמה תיבב יכ ןייצא ,הרטשמל תננולתמה
 םייק היה הז עדימ ןכלו ,הרתסנ אל ותודעו הרטשמל תננולתמה תא איביש ידכ יסורסל
 תיב יכ ,ףיסוא .שדח עדימב ללכ רבודמ ןיאו טפשמה ךלהמב טפשמה תיב ינפב
 אוה יסורס יכ תננולתמהו ןנולתמה ,יסורס לש םהיתושחכהב אצמ אל יזוחמה טפשמה
 םימושיאה ןכותל עגונב םתודע תונמיהממ עורגל ידכ ,הרטשמל תננולתמה תא איבהש
  .ועשרוה ויפ לע תויארה גראממ קלח ושמיש רשאו םישקבמל וסחויש
  

 ןיצק ח"ודו )ו"ט חפסנ( 6:45 העש ,27.7.2002 םוימ ןוכדע/עוריא יטרפ ח"וד .63

 תוח"ודבו םיקיתה תוכירכב ןויע רחאל - )ז"ט חפסנ( 10:00 העש ,27.7.2002 םוימ הנוממ

 תונעט תא ישממ ןפואב ססבל ידכ םהב ןיא יכ הרובס ינא ,יינפל ןוידב ושגוהש ולא
 םימושירהמ קיסהל ןיא יכ הרובס ינא .טפשמה תואצות תא תונשל ידכ וא םישקבמה
 עדימ הרטשמל רסמנ היפל קיסהל םישקבמה ושקיב התוא הנקסמה תא תוח"ודב
 ריתסהל הרטשמה התסינ ותואשו ,תננולתמב העצובש סוניאה תריבע תודוא םדקומ
 לש תמדקומ העידיל היאר לכ וללה תוח"ודב ןיא יתעדל ןכש ,הינונקה תרגסמב
 רשא :ריבסא .ןנולתמה לש ותריקחל רבוע סוניא רבדב הנולת לש המויק לע םירטושה
 רבסהה ,ימעטל ,)ו"ט חפסנ( עוריאה יטרפ ח"וד יבג לעמ "סוניא" הלמה תקיחמל
 ינשל ןכמ רחאל לצופש דחא קיתכ הליחתב חתפנ עוריאה קית ויפל הבישמה הקפיסש
 תנעט יפכ ,הינונק התייה ןכא םא .הקיחמה רשפל ריבס רבסה אוה ,םידרפנ םיקית
 העשל םג .הז םושיא םילעהל הרטמב תרחא ךרד תרחבנ התייהש ריבס ,םישקבמה
 יפכ לקשמ תתל שיש הרובס יניא ,)ז"ט חפסנ( הנוממה ןיצקה ח"וד יבג לע המשרנש
 תליחת ןיבל ח"ודה יבג לע םושירה ןיב תוקד רשעכ לש רעפהש המדנ .םישקבמה ןוצר
 ולא תויארב ןיאש ,רומאכ המדנ ךכיפל ,יתועמשמ הכ וניא הרטשמב ןנולתמה תריקח
 לש המויק לע תליא תרטשמ ירקוח לש תמדקומ העידיל עגונב תירואכל תונימא םושמ
 לע הטלחה ןתמ קידצהל ידכ תשרדנה ,ןנולתמה תריקחל רבוע סוניא רבדב הנולת
 .רזוח טפשמ לש ומויק
 

 אל ואצמנשו - םישקבמה חוכ-תואב וגיצהש תויארה ללש עקר לע יכ ,המדנ .64
 ויהש ,תננולתמהו יסורס תויודע ןרדעהב תוטלוב - הז ןיינעל תוענכשמ אלו תוקיפסמ
 תויאר לש ןרדעה .האלמ תמא תנומת גיצהל ןויסינב השרפה לע רוא ךופשל תויושע
 םה ,תננולתמה םע רשקב ףאו יסורס םע רשקב אוה יכ ןנולתמה תנעט ףרח ,ולא
 סיסבה תא תוטימשמו וז השרפב יולגה לע רתסנה ברש ךכל תמליא תודע תניחבב
 .קיסהל הנגהה תשקבמ ןתוא תונקסמל
 

 םג סוניאה עוריאל ןנולתמה ידי לע הרטשמה תיינפהו םיניינעה תולשלתשה .65
 הז אוה ,רוכזכ ,ןנולתמה :תננכותמ אווש תלילעב רבודמש תורשפאה תא תללוש איה
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 ועגפ ביאו םישקבמה םאה רקוחה תלאשל הנעמב ,יריה עוריא בקע ותריקח ךלהמבש
 הז ןיינע ריכזה ןנולתמה יכ ,הארנ .תננולתמב ועגפ םה יכ רפיס ךא הלילשב הנע ,וב
 תיטירק תובישח אלש יאדווב ,הבר תובישח ול סחיילו טרפל ילבמו בגא ךרדבכ
 רשק אלו וישעמ תא קידצהל ידכ סוניאה תא ריכזה אל ןנולתמה ,םוקמ לכמ .ותנגהל
 ןנולתמה טריפ ,רקוחה תשקבל ,ךשמהב .קרמב ולש יריה ןיבל תננולתמב העיגפה ןיב
 תננולתמה הרסמש רואיתהמ ןיטולחל הנוש היה ןתנש רואיתה ךא ,ןווכתה המל
 יכ המדנ .םיסנואה תוהימל עגונב ןה סוניאה םוקימל עגונב ןה ,םויה תרחמל הרטשמב
 רסומ היהש םיטרפה ויה ,הז בלשב הנגהה תנעטכ ,הינונק תמקרנ ןכא התייה ּול
 רסוח םע התמועש תננולתמה יכ הלעמ תויארה רמוחב ןויע .םימאותמ ןנולתמה
 הארנכ ןווכתה ןנולתמה יכ הריבסה ,ןנולתמה רסמש םירבדל הירבד ןיב המאתהה
 .תננולתמה הנמזוה הילא םישקבמה תרידב שחרתה רשא סוניאה עוריאל םדקש עוריאל
 תננולתמה תעדוה( הנוצרל דוגינב ,םודנוק אלל ירטימד םשב דחא התוא סנא םש
 הדיעה תננולתמה .)18.9.2002 םוימ לוקוטורפל 52 דומע ;2 דומע ,'ט חפסנ הרטשמב
 ירבדל .תאז תובקעב םישקבמל רשקתה אוה יכו ןנולתמל הז עוריא לע הרפיס יכ
 תננולתמה יוויל תרענ לש יטתופיה הרקמ לע ןנולתמה םע הרבידשכ הארנכ ,תננולתמה
 ךכל היאר .םישקבמה תרידב הרקש עוריאל הירבד ןיב רשיק אוה ,סנוא לע הרטשמב
 תננולתמה הרמא וב ,)9/ת( יאלוקינ ןיבל תננולתמה ןיב ךרענש תומיעב אוצמל ןתינ
 ;םירחא םע היה םש ,םתרידל הנמזוהשכ הנושארה םעפב ותוא התארש יאלוקינל
 יווילה ןוכמב םושיאה בתכ אושנ ןימ תוריבע הב עציבש יאלוקינב החיטה תננולתמה
 .קרמ םע דחי
 

 הרצונש תננולתמהו יסורס ,ןנולתמה ןיב הינונקב רבודמ יכ הנעטה ,ךכמ הרתי .66
 ,טפשמה בלשב רבכ התלעוה ,םשאוה וב םושיאה ינפמ ותנגהב ןנולתמל רוזעל ידכ
 תוחדל השקיב הנידמה .רזוחה טפשמל השקבה תרגסמב הנושארל הלועה הנעט הניאו

 ;75 דומע ,19.3.2003 םוימ המישאמה ימוכיס ואר( יזוחמה טפשמה תיבב וז הנעט
 אל תננולתמהש הנעטה לע רזח ףא לטיבא ןיד-ךרוע .)81-78 םידומע ,הנגהה ימוכיס
 יסורסמ שקיבש אוה יזנכשא ר"סר אלא הרטשמב תודע תתל ישפוחה הנוצרמ העיגה
 םיישיא םירשק תננולתמל ויה יכ ןעטנ ןכ .)לוקוטורפל 82 דומע( תננולתמה תא איבהל
 83 דומע( ול רוזעל סרטניא הל היה ןכלו ,הדובע ירשקל רבעמ ,ןנולתמה םע
 ןיבש רשקהו ,וטפשמב ןנולתמל העייס תננולתמה לש התנולת יכ הנעטה .)לוקוטורפל
 םישקבמה ושיגהש רוערעב םג ולעוה ,יריה עוריא ןיבל הדי לע הנולתה תשגה דעומ
 תנחתל התעגה ןפוא יבגל תננולתמה לש הירקש רבדב הנעטה םג ךכ .הז טפשמ תיבל
 טפשמ לש ומויק לע הטלחה ןתמ קידצהל סיסב ולא תונעטב ןיא ,ךכשמ .הרטשמה
 .רזוח
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 ןניא םישקבמה חוכ-תואב וגיצהש תושדחה תויארה אנד הרקמב ,ןכ יכ הנה .67
 )2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה תומייקתהל עגונב הקיספה העבקש ןחבמב תודמוע
 ,הקיספה ךכ ,הדימב תושדח תויארו תודבוע הסיסבב רומאכש ,טפשמה יתב קוחל
 יד ןיא יכ איה הקוספ הכלה ןכש ,תועמשמ לעב ךמות ילוגס לקשמ ווהי ןפסאהבש
 תושדח תויאר תושרדנש אלא ,רזוח טפשמ םייקל הליע ססבל ידכ תושדח תויאר תגצהב
 ינפב הגצוהש תויארה תכרעמ דצל שדחמ ןתליקש הקידצמה תירואכל תונימא תולעב
 ח"מ ,לשמל ואר( טפשמה תואצות יונישל איבהל ידכ ןהב שי רשא ,תינוידה האכרעה

 תכפוהה היארב יד אל ,רומאכ .))4.8.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ חרפ 1564/12
 תונימא הב שי רשא היאר וא הדבוע סוסיבב ךרוצ שי .היארל ,ןעוטה יפב המצע
 היבגל "תירואכלה תונימאה" תשירדב תודמוע ןניא וגצוהש תושדחה תויארה .תירואכל
 ,תינוידה האכרעה ינפב וגצוהש תויארה תכרעמב בשחתהב ,ןהב ןיאו ,הבחרהב יתדמע
 "תירואכלה תונימא"ל רשאב ,ףיסונו .ןתינש ןידה קספ תאצות יונישל לאיצנטופ
 םוימ וריהצתב ןנולתמה לש וירבד ןכותל התוא סחייל השקש ,רומאכ השורדה

 יוניש חכונ .2008 תנשב ומיע תירוביצה הירוגנסה יגיצנ לש השיגפבו ,16.7.2003
 יטפוש לע הנמיהמ התייה ותודע רשאכ ,טפשמה תיבב דיעה זאמ ןנולתמה לש ותסרג
 לש וירבד לע ךמתסהל םאובב ,דחוימב דבכ לטנ לטומ םישקבמה לעש ירה ,בכרהה
 ולא םימעפבש חיכוהל תנמ לע ,2008 תנשב ומיע הכרענש החישבו וריהצתב ןנולתמה
 רבסה קפיס אל ףאו ,ותסרגב יונישה תא ריבסה אל ןנולתמה .תמא ןנולתמה רביד
 תמגופה הדבוע - ביאו םישקבמה תעשרה רחאל קר - השדחה ותסרג תריסמב יוהישל
 ןתינ ןנולתמה לש וריהצתש ורפיס םמצע םישקבמה ,ףסונב .וירבד תונימאב המצעלשכ
 וושהו ,ליעל 13 הקספ ואר( אלכה ילתכ ןיב קרמ םע ןנולתמה לש שגפמ תובקעב קר
  .))25.7.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ לארב 6295/12 ח"מ
 

 םעטמ רקוחה םע ויתושיגפב וגקיש לש וירבדל רשקהב םילוע םימוד םירבד .68
 ,2011 תנשב אקווד ןמז רובעכ רבדל וגקיש טילחה עודמ רורב אל .תירוביצה הירוגנסה
 רכוז וניא יכ בישהש וא ,טפשמה תיבב םידעה ןכוד לע קותשל רחב ןכל םדוקש רחאל
 םוימ לוקוטורפל 33-27 םידומע ואר( "ןיוע דע" זרכוהש רחאל לאשנ םהילע םירבד

 לש ותריקח לע רתוול טילחה לטיבא ןיד-ךרוע יכ הומתל ןיא ולא תוביסנב .)2.12.2002
 תא חינמ רבסה וקפיס אל םישקבמהו וגקיש .תלעות לכ ךכב האר אלש םושמ וגקיש
 וגקישל חמצת וא החמצש תלעותה יבגל היהת ררועמה ןפואב ,הסרגה יונישל תעדה
 עמש אל היפל וגקיש לש ותסרג ,םירבד לש םפוגל .רחואמ הכ בלשב םירבדה תאלעהמ
 וגקיש ןכש ,הינפ לע תכרפומו הנמיהמ הניא ,הסנאנ תננולתמהש ןכתי אל ןכלו רבד
 הדבועה ןכלו ,יטנוולרה ןמזב יווילה ןוכמ לש הנוילעה המוקב ןשיש הרטשמב רסמ
 רקוחל וגקיש לש וירבדש ןאכמ .הרק אל סוניאה עוריאש העמשמ ןיא רבד עמש אלש
 .םירבד לש םפוגל םידירומ םניאו םילעמ םניא תירוביצה הירוגנסה םעטמ
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 םושיאה בתכ תשגהל הליבוהש םיניינעה תולשלתשה תא הז רשקהב רוכזל שי .69
 רמאש םירבד תובקעב הלחה סוניאה עוריא תריקח ,רומאכ :סוניאה עוריא ןיגב
 ןנולתמה יכ הלעמ םירבדה תאירק .יריה עוריא תובקעב הרטשמב ותריקחב ןנולתמה
 .הרוחבב ועגפ יכ ףיסוה לבא ,וב ועגפ םישקבמה םאה רקוחה תלאשל הלילשב בישה
 זא .וירבד תא ריבסהל ןנולתמהמ שקיבו תופסונ תולאש רחאל הז ןיינעל בש רקוחה
 הרזחשכו ,תננולתמה הנמזוה הילא םישקבמה תרידב הרקש עוריא ןנולתמה ראית
 שגפמהש תננולתמה הרפיס יאלוקינ לומ תומיעב .םש התוא וסנאש ול הרפיס ,הכוב
 וילע סוניאה עוריאמ הז עוריא הדירפהו םתרידב היה םישקבמה םע הלש ןושארה
 .םושיאה בתכ אושנ סוניאה עוריא לע םיטרפ רסמ אל ןנולתמה ,רומאכ .)9/ת( הננולתה
 הנק תנעשמ לע תדמוע הינונקה תירואית יכ איה תשקבתמה הנקסמה ,ולא תוביסנב
  .ץוצר
 

 ןיא ,קיתב תויארה לולכמב בשחתהב ,תושדחה תויארה לש ןלקשמ ,ךכ וא ךכ 
 ידכ שרדנה תיתועמשמ תיטירק הסמל ךופהי ףסאיישכש "ילוגסה לקשמה" תא וב
 ,וללה תושדחה תויארה לש תונמיהמה רסוח לשב תאז .רזוח טפשמ תכירע קידצהל
 תושדחה תויארב ןיא ,ךכיפל .םישקבמה תעשרהל שמישש תויארה רמוח םע בשחתהב
 .רזוח טפשמל הליע םיקהל ידכ
 
 ןיב ,רזוח טפשמל הליע תווהל ידכ תושדחה תויארב ןיאש הנקסמל יתעגהשמ 

 תויושע ןה ןיאש םושמ ןיבו ,ןהב ונדש תומדוקה תואכרעה ינפב וגצוה ןקלחש םושמ
 לש הליעה תמייקתמ םאה ןוחבל שי .םישקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל
 .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל קידצמה ןיד תוויע םישקבמל םרגנש ישממ ששח
 

 ןיד תוויעל שממ לש ששח
 
  םיניינע דוגינ
 

 םישקבמל םרגנש ןיד תוויעל ןהיתונעטב וסחייתה םישקבמה חוכ-תואב ,רוכזכ .70
 תא ןייצא תישאר .םרוגנס ,לטיבא ןיד-ךרוע יוצמ היה וב םיניינעה דוגינ לשב טפשמב
 אל לטיבא ןיד-ךרוע ידיב םישקבמה לש םתנגה לוהינ ןפואש הדבועה :וילאמ ןבומה
 םעפה אמש ,םלזמ תא תוסנלו בושל תוכז םהל הנקמ הניא ,וויקש יפכ ,םיוכיזל איבה
 .))1999( 384-385 ,357 )1(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיזייא 4512/99 ח"מ( םלרוג בטיי

 גיצהלו םיפסונ וא םירחא םידע איבהל ,הנוש הנגה וק טוקנל היה ןתינש רשפא ,ןכא

 ,לאימע ןיינע( רזוח טפשמל הליע םושמ ךכב ןיא ךא ,תופסונ וא תונוש תולאש םידעל

 ךא ,אופא ,ןעשיהל הלוכי הניא רזוח טפשמ םייקל תרשפאמה הטלחהה .)310 דומע
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 םימגפ יכ "ישממ ששח" שרדנ אלא ,םימגפ ולפנ ירוקמה ךילהב יכ הנקסמה לע קרו
 םוהרב 7661/04 ח"מ ,לשמל ואר( עשפ אלש םדא תעשרה ידכ דע ,םירומח הכ ויה ולא

 ןפוא םאה ןוחבל שרדנ ,ךכיפל .))17.10.2004( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ
 םישקבמל םרגש הזכ היה ודרשממ ןידה-יכרועו לטיבא ןיד-ךרוע ידי לע הנגהה לוהינ
 .ןיד תוויע
 
 
 
 
 יסורס תוברועמו םיניינע דוגינ
 

 םע וירשק תוברל ,לטיבא ןיד-ךרוע לש ותולהנתהב םימגפ רבדב תונעטל רשא .71
 תעב התלעוה יסורס תא ריכה לטיבא ןיד-ךרועש הדבועה יכ התע רבכ ןייצא ,יסורס
 ,םוקמ לכמ .תמדוקה םתורכיה רבדל עדומ היה יזוחמה טפשמה תיבו יסורס לש ותודע
 ךכב ןיא ןיידע ,םישקבמה תנעט יפכ ,חוקל-ןיד-ךרוע יסחימ וגרח ולא םירשק םא ףאו
 .ךכל עינמ לע אלש יאדוובו ,םישקבמה תנגה תלשכהל רשק תרישק לע עיבצהל ידכ
 ריהצת תא שיגהל הסינ לטיבא ןיד-ךרוע :ךפהה תא החיכומ ןיינעה תולשלתשה
 דמע לטיבא ןיד-ךרוע ,ןכ ומכ ;םישקבמה לש םניד תא טפשמה תיב רזג םרטב ןנולתמה
 לע רושיא יסורסמ ץלחל ותלוכי לככ השעש ךכ לע תירוביצה הירוגנסל ובתכמב
 תא לטבל תוסנל ידכ השעש תופסונ תולועפ לע עיבצה ףאו ,ביאו םישקבמה תללפה
 רשק לכ ןיא לטיבא ןיד-ךרוע לש תילילפה ותוכבתסהל יכ ןייצא .םישקבמה תעשרה
 יכ הז רשקהב ףיסוא .הז הרקמב ותולהנתה לע ךילשהל ידכ הב ןיא ןכלו ,אנד הרקמל
 סרטניאל עגונב תויהת םילעמ יסורסו לטיבא ןיד-ךרוע לש םירשקל עגונב ןח לש וירבד
  .וירבד תונימאל עגונבו תירוביצה הירוגנסל רפיסש תא רפסל ןח לש

 

 וטקנ םינורחאה יכ ןייצא ,ףתושמב ביאו םישקבמה גוציי רבדב תונעטל רשא 
 םא םגו ,ולא תוביסנב .םהל וסחויש םישעמה לכ תא ושיחכה ויפלש דיחא הנגה וק
 םיניינעה דוגינ לשב גוצייה תא דירפהל היה ךירצש רשפא ןנולתמה לש ותודע רחאל
 ,ףתושמב םגוציימ האצותכ ןיד תוויע םישקבמל םרגנ יכ רמול ןתינ אל ,םימשאנה ןיב
 .םניינעב רזוח טפשמ םויק קידצהל ידכ ךכב ןיא ,םוקמ לכמו
 

 גוצייב לשכ
 

 יניאו ,לטיבא ןיד-ךרוע לשכ ןכא םא םגש ירה ,גוצייב לשכה תנעטל רשא .72
 ענמנש ךכבו ,תופסונ תויארו תננולתמה תועדוה תא שיגה אלש ךכב ,ךכ הרובס
 עיבצהל ידכ ךכב ןיא ןיידע ,םישקבמה תנעטכ ,תולאש יסורס תאו וגקיש תא לואשלמ
 רשא םיינוידה םימגפה דחא אוה גוצייב לשכ ,ןכא .םהל םרגנש והשלכ ןיד תוויע לע
 הנעט תומיוסמ תוביסנב ססבל יושע גוצייב לשכ .רזוח טפשמ תכירע קידצהל םייושע
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 תאצות התייה הז לשכ אלולש חכוה אל םא ףא ,רזוח טפשמל תושקבב ןיד תוויע לש
 ולעהש תונעטב ןיא אנד הרקמב ,םלואו .ןודינה תבוטל חרכהב הנתשמ טפשמה
 םיכמסמ תשגהל עגונב םג ומכ ,לטיבא ןיד-ךרוע לש ותריקח ןפואל עגונב םישקבמה
 לוהינ ןפואש רשפאו ,לטיבא ןיד-ךרוע לש ותולשרתה לע עיבצהל ידכ םירחאו ולאכ
 ;670-669 םידומע ,יחיבס ןיינע :וושה( םירחא וא םייטקט םימעטמ עבנ רבעב טפשמה
 הליעומ התייה אל ןתשגה יכ הארנ תננולתמה תועדוהב ןויעמ .)15 הקספ ,רייאמ ןיינע
 תיב עבקש יפכו ,טפשמב התודעב הרזח הילע ,התסרגש םושמ תאז ,ךפהל אלא הנגהל
 רמוחב שי יכ יתאצמ אל םג ,ךכ .תיטנרהוקו תיבקע התייה ,תואכרע יתשב טפשמה
 בוש ריכזא ,םישקבמה גוצייב לשכ םיקהל ידכ טפשמה ךלהמב שגוה אלש הריקחה
 טפשמה ךלהמב .ןנד תושקבה תרגסמב הדלונ אל אוושה תלילע תנעט יכ הז רשקהב
 תא קזחל התרטמש הינונק תרגסמב "דלונ" סנואה רופיס יכ הנגהה הנעט םימוכיסבו

 םידומע( יריה עצבמ – ןנולתמה לש וישעמ תרמוח תא רעזמלו םימשאנה לש םהיללעמ
 ןיד-ךרוע ןעט העיבתה תויאר תאבה רחאל ,ףסונב .)19.3.2003 םוימ לוקוטורפל 83-79

 עגונה לכב קרמו ביא יבגל המשאל בישהל ןיא יכ לטיבא ןיד-ךרוע דרשממ סוארק
 אל םישקבמה יכ אצמנ .השקבה תא החד טפשמה תיב ךא ,םימויאב הטיחסה תריבעל
 תונעטה ףוריצב וא ןמצעלשכ ,תומיקמ גוצייב לשכל רשאב םהיתונעט יכ וארה
 .טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב שרדנה ןיד תוויעל ישממה ששחה תא ,תורחאה
 .תוחדיהל וז הנעט ןיד ףא ,ךכשמ
 

 תאבה תא ומזיש םה יסורסו ןנולתמהש החנהמ אצא םא ףא ,ךכמ הרתי .73
 אוה טפשמה תיבב תננולתמה תסרג יפ לע ומצע סוניאה רופיס ,הרטשמל תננולתמה
 תננולתמה ,רוכזכ .לוכו לכמ ותוא ושיחכהש םישקבמה תסרג לומ ןחבמל דמעש
 תטרופמ תודע איה םישקבמה ידיב הסוניא רבדב התודע יכ עבקנו ןמיהמ םשור הריתוה
 ,ןכ םא רבודמ .םתודעב םישקבמה וריתוהש ילילשה םשורה תמועל תאז ,תיבקעו
 אל ,םיצמאמה ףרח .ןימ תוריבע תריקח ללכ ךרדב תנייפאמה ,הסרג לומ הסרגב
 ,רזוח טפשמל םהיתושקבב תננולתמה תודע תונמיהמ תא רערעל םישקבמה וחילצה
 .הנכ לע סוניאה תוריבעב םתעשרה תא ריתוהל שי ,ךכשמו
 

 םישנא ידי-לע תענומ טפשמה תכרעמ" תחא אל ןייצ הז טפשמ תיבש יפכ ,ןכא .74
 ךילהב םג תחא אל םילגתמ הלא .םילדחמ וא םימגפמ הפח איה ןיא תאזככו ,םדו רשב
 םילדחמו םימגפ יכ ירב .ופוג טפשמב םא ןיבו הרטשמב הריקחב םא ןיב ,ילילפה
 ןיינע( "קלוח ןיא ךכ לעו רזוח טפשמל הליע םמצעלשכ םימיקמ םניא ךרע ילקו םיילוש
 םתנגה ןפואל רשאב םישקבמה ועיבצה םהילע הרואכל םימגפה .)19 הקספ ,בודיוד
 אלו ותאצות יונישל לאיצנטופ אל ףאו טפשמה ךלהמ לע העפשה םהל ןיא טפשמב
 לש ששח" םייק יכ הרובס יניא ףא .רזוח טפשמ לש ךרדב םנוקיתל איבהל היהי ןתינ
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 הרקמה ןיא ,רומאכו ,תננולתמה סוניאב םתעשרהב לווע םישקבמל םרגנ יכ "שממ
 "שממ לש ששח" לש הליעב אל םג ,רזוח טפשמ תכירע לע הטלחה ןתמ קידצמ יחכונה
 .גוצייב לשכ תמחמ אלו ןיד תוויעל
 

 רבד ףוס
 

 םויקל תוליע םניינעב ומייקתה יכ וחיכוה אל םישקבמה ,רבד לש ומוכיס .75
 רמוחה םע דחיב וא ,הדבל היושעש הדבוע וא היאר ףא לע ועיבצה אל םה .רזוח טפשמ
 טפשמה תיב עיגה ןהילאש ולאמ תורחא תונקסמל ליבוהל ,טפשמה תיב ינפב היהש
 יל ןיא הז רשקהב .גוצייב לשכ לע וא םתעשרהב ןיד תוויעל ישממ ששח לע וא ,יזוחמה
 לשו םישקבמה לש רוערעב ןידה קספב ל"ז יול 'א 'א טפושה לש וירבדל תונפהל אלא
 ששח םייקו ,תבכרומ םידדצה לש םיסרטניאה תכרעמ וב ,הז גוסמ קיתב ,ןכא" :ביא
 ,ודי תחתמ אצת אלש ידכ תוריהזב להנתהל טפשמה תיב ךירצ ,תמאב וקבדי לוכה אלש
 ,ןכאו .)ןידה קספל 7 הקספ ,3352/04 פ"ע ,10212/03 פ"ע( "היוגש האצות ,הלילח
 לש םניינעל עגונה לכב תונושה תואכרעה םג ומכ םידדצה ולעפ תוריהזו הדיפקב
 .ינא םג תושעל יתיסינ ךכ ,םישקבמה
 

 טפשמ לש ומויקל הליע וחיכוה םישקבמה יכ הרובס יניא ,ליעל רומאה חכונ 
 םהל םרגנ םישקבמה תעשרהב יכ שממ לש ששח םייק יכ יתענכוש אל ךכשמו רזוח
 טפשמ לע תורוהל קודיצ לכ ןיאו הדוסי ןידב – העשרהה יכ ,הרובס יננה .ןיד תוויע
 .רזוח

 
 .תוחדנ רזוח טפשמ םויקל תושקבה רומאה סיסב לע 
 
 ראשל רשאב ,וניעב ראשיי תננולתמה לש המשל רשאב םוסרפה רוסיא 

 .לטובי םוסרפה רוסיא וצ םיברועמה
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