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 ילאירא 'ז ד"וע :הבישמה םשב
 

  :הרכזואש הקיקח

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

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח

 )א(348 ,)5()א(345  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 )ג(2  'עס :1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקת

 

 :ויצר-ינימ

 השעמ עוציבב עשרוה רשא ,םלאס רדקלא דבע לש וניינעב – רזוח טפשמ לע הרוה ןוילעה ש"מהיב *
 טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס חוכמ ןה – דבע וב יאופר דסומב הזפשואש ,שפנ תלוחב הנוגמ
 )4()א(31 ףיעס חוכמ ןהו ,טפשמה תואצות לע עיפשהל לאיצנטופ ןהב שיש תושדח תויאר וניינעש
 לש וניד ךרוע ידי לע ףסונה רמוחה תגצהו תגשהב רקיעב ולפנש םימגפ רואל ,טפשמה יתב קוחל
 .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב יכ ישממה ששחה ןאכמו ,זאד שקבמה

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 גוצייב לשכ – גוציי – ןיד-יכרוע *

 גוצייב לשכ – גוציי – ילילפ ןויד *

. 

 ,שפנ תלוחב הנוגמ השעמ עוציבב עשרוה רשא ,םלאס רדקלא דבע לש וניינעב ,רזוח טפשמל השקב
 ףיעס חוכמ ןה רזוח טפשמ לע תורוהל שי שקבמה תנעטל .ךירדמכ דבע וב יאופר דסומב הזפשואש

 ,טפשמה תואצות לע עיפשהל לאיצנטופ ןהב שיש תושדח תויאר וניינעש טפשמה יתב קוחל )2()א(31
 ידי-לע שקבמה לש יטפשמה וגוצייב רומח לשכ לשב ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס חוכמ ןהו
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 תא ריזחה יזוחמה ש"מהיבש רחאלש ןוויכ תאזו טפשמה תואצות תייטה ידכ דע ,םדוקה וחוכ-אב
 תנמ לע ,שקבמה תושרל תננולתמל עגונב יאופרה דועיתה תדמעה ךרוצל ,םולשה ש"מיבל ןוידה
 אווש תובשחמלו תויזהל הייטנב הקול איה ,תננולתמה תלחמ לשב יכ ,ותנעט ססבל לוכי שקבמהש
 דועיתה תא חקל אל ש"מהיב תוטלחהמ םלעתה ,זאד וחוכ אב ,התודע לקשממ תיחפהל יושעה ןפואב
 תא הכיז רשא ,יזוחמל ןוידה רזחוה ךכ לשבו .וילדחמל רבסה ןתנ אלו םינוידל עיפוה אל וידיל יאופרה
 .דחא הנוגמ השעמ עוציבב ותעשרה תא ריתוהו ,הנוגמ השעמ לש םירקמ ינשמ קפסה תמחמ שקבמה
 .)םישדוח 6( וילע לטוהש רסאמה שנוע תא הציר רבכ שקבמה יכ ןיוצי

. 

 :םיאבה םימעטהמ השקבה תא לביק )לברא 'ע תטפושה יפמ( ןוילעה ש"מהיב

 המויקב תינתומ איהו יפוס אוה ןידה קספש העשמ קר המק רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוכמסה
 ןוזיא תופקשמ הז ףיעסב תויונמה תוליעה .טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש
 תיטפשמה תכרעמל ריתיש ינויד ןונגנמ לש ותחטבהו תמאה תפישח ךרע :םידגונמ םיכרע ןיב בכרומ
 חיטבהל ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקע םיבצינ ,ינש דצמו םדא לש ותעשרהב ,הלפנ םא ,תועט ןקתל
  .תוביציו תיטפשמ תואדו

 יתב קוחל )4()א(31- ו )2()א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה לע ותשקב תא שקבמה תיתשמ אנד השקבב
 .טפשמה

 ,תעכו טפשמה יתב קוחל 22 רפסמ ןוקית תרגסמב הנוש הז ףיעס :טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס
 תויושעש ,ילילפה טפשמב תוליבקה ,תויאר וא תודבוע גיצהל ןתינ ,רזוח טפשמל השקב תרגסמב
 ,ףיעסה יוניש תועצמאב .טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפא ,שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל
 ןמ קר ,רזוח טפשמ לש ותכירע םוסחל אלש תנמ לע ןוידה תויפוס ךרע תא טעמב גיסהל קקוחמה שקיב
 יכ רבעב קספנ ,תאז םע .טפשמה רוריב ךלהמב השקבה אשונ תודבועה תא גיצהל היה ןתינש םעטה
 ששח הלעמ ,טפשמה רוריב תעב ןתגצה יאל ריבס םעט אלל ,טפשמה םויס רחאל רכינ ןמז תויאר תגצה
 ןיבל וניב ןוזיאב ןוידה תויפוס סרטניא לש ולקשמ תא לידגהל יושעה ןפואב ,תויארה לש ןתונימאל
 .תמאה רוריבב ךרוצה

 ידי לע רבעב עבקנ ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפ לע תושרדנה תודבועה וא תויארה ביטל רשא
 ,הב היהיש ,"תיטירק הסמ" ידכל ףסאיהלו "ילוגס לקשמ" רוצאל תודבועהו תויארה לע יכ הז ש"מהיב
 יכ ,רבעב רהבוה .טפשמה תואצות יונישל איבהל ידכ ,ש"מהיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא
 תודבועה וא תויארה לע יכו ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ תוימתסו תויללכ תונעטב יד ןיא
  .תירואכל תונימא תולגלו תונמיהמ ינחבמב דומעל תושדחה

 תושדח תודבוע וא תויאר לש ןתגצה יכ ,אופא ,איה טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס תועמשמ
 תוקידצמ ,שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,םייקה רמוחה םע דחיב וא ,ןדבל ,תויושעה
 תופסונ תודבוע וא תויאר ש"מהיב ינפל איבהל שי ,וז הליע תרגסמב .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל
 לש הקימעמ הניחב ,דבעידב םג ,רשפאל הדעונ וז הליע .ןידה תערכה יונישל לאיצנטופ ןהב שיש
  .רבעב תואכרעה לש ןהיניע דגנל הדמע אל רשא ,רתוי האלמ תיתשת סיסב לע העשרהה

 ששח הניינעש )22 רפסמ ןוקיתב הפסונש( "לס תליע""ב רבודמ :טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס
 לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל דעונ הז ףיעס .ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש
 תודוסי תללוכ הניא "לסה תליע" .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל םא טילחהל ואובב ש"מהיב
 תודוסי תא רערעמה ,ילילפה ךילהב הלגתנש ישרוש ינויד םגפל הנעמ תתל הדעונ איהו ,םירדגומ
 ינושב יכ רבעב קספנ .טפשמה תואצותב ילאיצנטופ יונישל השירד ונושלב ללוכ וניא ףיעסה .העשרהה
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 הליעה לש הירדגמ טפשמה תואצות יוניש רבדב השירדה לש ינורקעה הרדעיה לע עיבצהל ידכ שי הז
 לאיצנטופ ףאו – לאיצנטופ לש ותחכוה ש"מהיב שרד םירחא םירקמב ,תאז םע דחי .)4()א(31 ףיעסבש
 .)4()א(31 ףיעס לש ורשקהב םג טפשמה תואצות יונישל – ישממ

 םיינויד םימגפ יכ תמדוק הקיספב עבקנ ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס לש ותלוכתב ןוידה תרגסמב
 וב ןיא ,יטפשמ גוצייב לשכ וא גוציי לש ורדעה ,םלואו .גוצייב לשכ ,תומיוסמ תוביסנב ,לולכל םייושע
 םיקמ גוצייב לשכה וא גוצייה-יא יכ תוארהל שקבמה לע .רזוח טפשמ לש ומויקל איבהל ידכ ודבל
  .ןיד תוויעל ישממ ששח

 לש החכוה שורדל םוקמ שי ,גוצייב לשכ לש יטרפה הרקמב ןניקסעשכ ,לברא תטפושה תדמעל
 שקבמה לע אלא ,הנגהב רחא וא הזכ לשכ םרגנש ךכב יד ןיא ,ונייה .ןידה תערכה יונישל לאיצנטופ
 המצועב ותנגה תא חפיק רשא םגפ רצונ יכ ,טפשמה ךלהמ לע עיפשה לשוכה גוצייהש ךכ לע עיבצהל
 ,דאמ הבחר הנעטב רבודמש רחאמ תאז .ומיע הביטמה תרחא האצות לבקתהל התייה היושעש ,וזכ
 םג-ומכ ,םירזוח םיטפשמל תושקבב םירקבל תושדח תילעומהו ,םימגפו םיבצמ ללש הפיקמה
 "םירופיש הצקמ" תכירעל תונויסינל ידמ בחר חתפ חותפל הלולע איה .תורחא תויטפשמ תורגסמב
 הרקמב ,ןכש .ןיינעב תורמסמ עובקל ךרוצ ןיא ,םרב .ותנגהמ ןוצר עבש וניאו ונידב עשרוהש םשאנל
 ףסונה יאופרה רמוחה תועצמאב טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ חכוה ,ךשמהב טרופמכ ,אנד
  .שקבמה תנגהב תיתועמשמ תעד תווחל תיתשת הוויה רשא ,לבקל חרט אל ןידה-ךרועש

 טפשמה ףיסומ ,)22 ןוקית תובקעב( םידגונמה םיכרעה ןיב ןוזיאה תדוקנב יונישה תורמלש רוכזל שי
 .רוערע לש ףסונ ךילה םייקל ידכ דעונ וניא רזוח טפשמו ,ללכה לע דיעמה ללכהמ אצויה תויהל רזוחה
 ךרוצל תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת לש החכוה השורד תעכ םג ,ךכיפל
 הדמעמ תא ףקשל תבייח ןוזיאה תדוקנ ,תאז םע .ןוידה תויפוס ילוקיש ינפ לע קדצה ילוקיש תפדעה
 םדאה דובכ :דוסי קוחב רומאכ ,תוריחלו דובכל םדא לש ותוכז תאו ןגוה ךילהל תוכזה לש יתקוחה
 .ותוריחו

 טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס חוכמ ןה רזוח טפשמ לע תורוהל שי יכ רובס ש"מהיב ,אנד הרקמב
 )4()א(31 ףיעס חוכמ ןהו ,טפשמה תואצות לע עיפשהל לאיצנטופ ןהב שיש תושדח תויאר וניינעש
 ןאכמו ,ןידה-ךרוע ידי לע ףסונה רמוחה תגצהו תגשהב רקיעב ולפנש םימגפ רואל ,טפשמה יתב קוחל
 ןודנ זאמ ןמזה ףולח ןובשחב ואבוה וז הנקסמב .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב יכ ישממה ששחה
  .לעופב ושנוע תא הציר שקבמהש הדבועה םגו ,שקבמה לש וניינע

 לש ותנגה העגפנ ךכבו ,ש"מהיב ידי לע ותושרל דמעוהש יאופרה דועיתה תא לבקל גאד אל ןידה-ךרוע
 גוציי ןפוא יכ הארנ .ותנגהב ול עייסל היה רומאש רמוחב שומיש תושעל היה לוכי אלש שקבמה
 בר לקשמ ןתינ וז העיבקב .העשרהה תודוסי תא רערעל ידכ וב שיש ישרוש ינויד םגפל םרג שקבמה
 הניינעב יאופרה דועיתה תא קודבל ידכ םולשה ש"מיבל ןוידה תא ריזחה יזוחמה ש"מהיבש הדבועל
 רחאל ,רערעמה תעשרה תא שדחמ ןוחבל שי היפל ותעד תא ש"מהיב עיבה ךכב .תננולתמה לש
 םרגנ ךכבו ,השענ אל ךכ .הילע רקחייו ותעד תווח תא שיגי ,יאופרה דועיתה תא ןחבי ומעטמ החמומש
  .החפוק ותנגה ןכש ,שקבמל ןיד תוויע

 ףסונה רמוחה לש ותניחב תובייחמו ןוידה תויפוס ןורקעמ הייטס תוקידצמ ,אנד הרקמה תוביסנ
 ילילפ ךילהב תשגומה השדח תעד תווח לש המויק םצע יכ ,רהבוה .קיתב תויארה ראש לע ויתוכלשהו

 ;תוגירחו תוידוחיי ןה ןיינעה תוביסנ .רזוח טפשמ תכירע בייחמ וניא ,טולח ןיד קספב םייתסהש
 דועיתה תא קודבל ידכ םולשה ש"מיבל ןוידה תא ריזחהל יזוחמה ש"מהיב הרוה אנד הרקמב ,רומאכ
 השקבה תשגה תרגסמב ,תעכ קר אלא קדבנ אל יאופרה דועיתה .תננולתמה לש הניינעב יאופרה
 ינפ לע .תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה לע תססובמה תעד תווח תמייק םויכו ,רזוח טפשמל
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 תירואכל תונימא הלגמו הנמיהמ השדחה תעדה תווחש המדנ ,תורמסמ עובקל ילבמו ,םירבדה
 יאופרה דועיתב היהיש ןכתי ,10.3.2010 םויב יזוחמה ש"מהיב עבקש יפכ .תיניינע הניחב הקידצמה
 ןכות לע ועיפשה רשא תויזהלו אווש תובשחמל תויטנב הקול תננולתמהש תורשפאה תא ססבל ידכ
 חכוה הז ןבומב .שקבמה לש ותמשא רבדב ריבס קפס ררועל יושעה ןפואב ,םתותימאו הירבד
 רוטפל וא וז תעד תווחמ םלעתהל ןתינ אל ,ךכיפל .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ
 .תירוקמה ןידה תערכה לע הנכות תכלשה תאו הלקשמ תא ךירעתש ,תינוידה האכרעה תניחב אלל התוא
  .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס חוכמ םג רזוח טפשמל הליע המק ,ןכל

 
 הטלחה

 
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמל השקב יינפל .1
 עשרוה רשא ,םלאס רדקלא דבע לש וניינעב ,)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984 -ד"משתה
 ,ןישנועה קוחל )5()א(345 ףיעס תוביסנב )א(348 ףיעס יפל הנוגמ השעמ עוציבב
 15 ,לעופב רסאמ ישדוח השש ורזגנ שקבמה לע .)ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז"לשתה
 שנוע תא הציר שקבמה .תננולתמל ח"ש 3000 לש ךסב יוציפו יאנת לע רסאמ ישדוח
 .וילע לטוהש רסאמה
 
 עקר

 
 השימחל באו יושנ ,טהר בשות ,55 ןב( שקבמה דגנ שגוה 15.7.2003 םויב .2
 שולש לש ןעוציבב םשאוה וב ,עבש ראבב םולשה טפשמ תיבב םושיא בתכ ,)םידלי
 .ןישנועה קוחל )5()א(345 ףיעס תוביסנב )א(348 ףיעס יפל הנוגמ השעמ לש תוריבע
 הנושארל הזפשוא רשא ,שפנ תלוח תננולתמב ועצוב תוריבעה יכ ןעטנ םושיאה בתכב
 ,שקבמל .ץראה םורדב יאופר דסומב 1999 תנשמ ףיצר ןפואב תזפשואמו 1996 תנשב
 אל םידעומב תוריבעה לש ןעוציב וסחוי ,הז יאופר דסומב זכרמב ךירדמכ דבעש
 לש הנבשיב ונימ רביא תא ףשפש וב ןפואב ,2003 ראוני שדוח רחאל םיעודי

  .תננולתמה
 

 םויס רחאל .םידדצה םעטמ תויאר ועמשנ ךכיפלו םימושיאב רפכ שקבמה .3
 חוכ-אב וא ןידה-ךרוע :ןלהל( זאד וחוכ-אב תועצמאב ,שקבמה שיגה העיבתה תשרפ

 תושרהלו ,תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה תא ונויעל איצמהל השקב ,)שקבמה
 ,תירטאיכיספ תיאופר תעד תווח תנכה ךרוצל תננולתמה תא קודבל ומעטמ החמומל
 ןויד תובקעב .תוריבעה עוציב יבגל התסרג תונמיהמל רשקב ריבס קפס ססבל ןויסינב
 ןוגרא תגיצנ לש התעד העמשנ םגו םידדצה ינועיט ועמשנ וב ,30.5.2006 םויב השקבב
-תינגס ,רוא-תיב 'ד תטפושה דובכ( םולשה טפשמ תיב החד ,תננולתמה םעטמ "תוכזב"
 תיללכ התויה לשב תאזו ,יאופרה דועיתה תאצמהל השקבה תא 6.6.2006 םויב ,)אישנ
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 תלחמ לשבש הנעטל תיתייאר תיתשת החנוה אל יכ עבק טפשמה תיב .תפרוגו
 לקשממ תיחפהל יושעה ןפואב אווש תובשחמלו תויזהל הייטנב הקול איה ,תננולתמה
 רדעהב תננולתמה תקידב תא רשפאל השקבה תא ףסה לע החד טפשמה תיב .התודע
 .רומאכ תורוהל תוכמס
 

 םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ

 
 תא 4.6.2008 םויב םולשה טפשמ תיב עישרה הנגהה תשרפ תעימש רחאל .4
 תננולתמה לש התודע תא אצמש רחאל ,תאז .םשאוה ןהב תוריבעה עוציבב שקבמה
 הב הרוגסה הקלחמב תיארחאה תוחאה לש התודעב אצמש םיקוזיח תפסותב ,הנמיהמ
 תודעבו ,לילח יחור רמ ,ישארה חאה תודעב ,הנידמ יפוס תרבגה ,תננולתמה תזפשואמ
 שקבמה תודע תא החד םולשה טפשמ תיב .לטניול ר"ד ,תננולתמב לפטמה רטאיכיספה
 וזש םעטה ןמ ,ןמשלפ ר"ד ,רטאיכיספה ידי לע הבתכנש שיגהש תעדה תווח תא ןכו
 ילב ,אליממו ,תננולתמה תא שגפש ילבמ ול ואצמוהש םיכמסמה לע קר הססבתה
 רפסמ לע תססבתמה ,"קוחר טלשב" תעד תווחב רבודמש עבק ןכל .התוא קדבש
 תעיבקל םייטנוולרה םינותנהו תויארה לולכמ תא תוצמל ידכ םהב ןיאש םיכמסמ
 םייוקיל לע העבצה וא התוגהנתה לע תיעוצקמ הכרעה ,תננולתמה לש התונמיהמ
 שקבמה לע טפשמה תיב תישה 19.1.2009 םויב ןתינש ןידה רזגב .הב לופיטה ןפואב
 לש ךסב יוציפ ןכו יאנת לע רסאמ ישדוח 15 ,לעופב רסאמ ישדוח הנומש לש שנוע

 תשגה ךרוצל שנועה עוציב בכוע ,שקבמה חוכ-אב תשקבל .תננולתמל ח"ש 3000
 .עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיבל ןידה קספ לע רוערע
 
 

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ

 
 תיבל רוערע רערעמה שיגה םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ לע ,רומאכ .5
 .10.3.2010 םויב וניד קספ תא ןתנ יזוחמה טפשמה תיב .עבש-ראבב יזוחמה טפשמה
 תמחמ שקבמה תא תוכזלו רוערעה תא לבקל שיש דיחי תעדב רבס ןולא 'י אישנה דובכ
 תווחב ןיא יכו שקבמה לש ויתויוכז וחפוק ויפל קומינב ,עשרוה ןהב תוריבעהמ קפסה
 'י טפושה דובכ רבס ,ותמועל .ותעשרה םשל שורדה עויסה תא לטניול ר"ד לש תעדה

 השעמה השענ ןהב םימעפה רפסמ תלאשב קר תמסרכמ לטניול ר"ד תודעש רספש
 קר שקבמה תא עישרהל ןתינ יכ עבק ךכיפל .ותיישע םצעמ לידבהל ,שקבמל סחוימה
 ןייעל שקבמה תשקב תייחדש ומיכסה רספש 'יו עדיבא 'ר םיטפושה דובכ .דחא הרקמב
 הבצמ תא ןוחבל ותוכז החפוק ןכש ,ותנגהב העגפ תננולתמה לש יאופרה דועיתב
 ףוקתלו ןנוגתהל תורשפאה ,הרואכל ,שקבמהמ הענמנ ךכב יכ ועבק םיטפושה .יאופרה
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 תיחפהל תוסנל ,ךכבו ,תויזהב וא אווש תובשחמב הקול הניא תננולתמהש העיבקה תא
 'ר םיטפושה ועבק ןכל .השעמה עוציב םצעל רשאב קפס ססבל ידכ ,התודע לקשממ
-אבל רוסמלו םולשה טפשמ תיבל ןוידה  תא ריזחהל שיש ,בור תעדב ,רספש 'יו עדיבא
 החמומל ואיצמהל לכויש תנמ לע ,תננולתמל עגונה יאופרה דועיתה תא שקבמה חוכ
 לע תודעה תוכלשה תא עבקי םולשה טפשמ תיבו ,ותעד תווח לע רקחייש ,ומעטמ
 תורוהל תוכמסה יכ עבקנ 22.3.2010 םוימ ןולא 'י אישנה תטלחהב .ןתנש ןידה תערכה
 טפשמ תיב לש ותוכמסב םה ךכל םידעומהו וב ןויעה ,יאופרה רמוחה תגצה יכרד לע
  .ןוידה רזחוה וילא ,םולשה
 

 םולשה טפשמ תיבב ךילהה ךשמה

 
 םולשה טפשמ תיב הרוה יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספב רומאל םאתהב .6
 רמוחה לכ תא ול איצמהל תננולתמה תזפשואמ ובש יאופרה דסומל 20.10.2010 םויב
 םיכמסמה יכ ותטלחהב עבק טפשמה תיב .תננולתמה לש התלחמל עגונה יאופרה
 םילוחה תיבב תננולתמה לש הזופשא דעוממש הפוקתל וסחייתי ואצמויש םייאופרה
 .שקבמה דגנ םושיאה בתכ שגוה וב ,2003 ילוי שדוחל דעו 1999 תנשב ירטאיכיספה
 תא הצממ וניא ןתינש וצה ,ומעטל יכ שקבמה חוכ-אב עידוה וז הטלחה ןתמ דמעמב
 טפשמה תיבל ןוידה תא ריזחהל שקיב ןכל .תננולתמל עגונב יטנוולרה רמוחה לכ
 עבקו שקבמה חוכ-אב תשקב תא החד םולשה טפשמ תיב .וצה ןתמ תא בכעלו יזוחמה
 .וניעב רתונ ,יאופרה דועיתה תאצמה ןיינעב ירטאיכיספה םילוחה תיבל ןתינש וצה יכ
 17.11.2010 םוימ הטלחהב ןידה ילעבל טפשמה תיב עידוה ,יאופרה דועיתה אצמוהשמ
 וריבעהל יאשר שקבמה חוכ-אב יכו לבקתהש רמוחה תא םלצלו ןייעל םיאשר םה יכ
 תפסונ תורוכזתל םג ומכ ,וז העדוהל ביגה אל שקבמה חוכ-אב .ומעטמ החמומ ידיל
 ןוידל בצייתה אל ףאו ,1.2.2011 םויבו 5.1.2011 םויב טפשמה תיב ידי לע וחלשנש
 חוכ-אב תבושת שגות אל םא יכ טפשמה תיב טילחה הז דעומב .1.3.2011 םויב עבקנש
 תיבל ןוידה רזחוי ,וילדחמ רבסהל ןהו ושקובמל סחיב ןה םימי 10 ךותב שקבמה
 וז הטלחהמ םג םלעתה שקבמה חוכ-אב .רוערעב תיפוס הערכה ןתמל יזוחמה טפשמה
 תשגומ תויהל התייה הרומאש תיאופרה תעדה תווח ןיינעב הבוגת לכ שיגה אלו

 ןוידה תרזחה לע 27.3.2011 םויב םולשה טפשמ תיב טילחה ,ולא תוביסנב .ומעטמ
   .רוערעב יפוס ןיד קספ ןתמל יזוחמה טפשמה תיבל
 

 יזוחמה טפשמה תיב לש ינשה וניד קספ

 
 עדיבא 'ר םיטפושה לש תועד בורב( יזוחמה טפשמה תיב הכיז 8.2.2012 םויב .7

 ותעשרה תא ריתוהו ,הנוגמ השעמ לש םירקמ ינשמ קפסה תמחמ שקבמה תא )רספש 'יו



 לארשי תנידמ 'נ םלאס רדקלא   4811/12 חמ

7 

 

 לע הלטוהש רסאמה תפוקת יכ טפשמה תיב עבק ,ןכ ומכ .דחא הנוגמ השעמ עוציבב
 הרתונש ,ותעד לע רזח ןולא 'י אישנה .דבלב םישדוח השיש לע דומעתו רצוקת שקבמה
 .עשרוה ןהב תוריבעהמ קפסה תמחמ שקבמה תא תוכזל שי היפל ,דיחי תעדב בוש
 

  ןוילעה טפשמה תיבל רוערעה תושר תשקב

 
 ,ןידה-ךרוע תועצמאב ,שקבמה שיגה יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע .8
 תא תוכזל שקיב הב ,]ובנב םסרופ[ ,)1871/12 פ"ער( הז טפשמ תיבל רוערע תושר תשקב
 ךרדב הצוריש ךכ וילע תשוהש שנועב לקהל ,ןיפולחלו ,עשרוה הב הריבעהמ שקבמה
 טפשמ תיב תטלחה לע גישהל שקבמה חוכ-אב שקיב ןכ ומכ .תוריש תודובע לש
 ול רשפאל אלשו תננולתמל עגונה יאופרה רמוחה אולמ תא וילא ריבעהל אלש םולשה
 החד )ןארבו'ג 'ס טפושה דובכ( טפשמה תיב .ומעטמ רטאיכיספ תועצמאב התוא קודבל
 טפשמ וא הדבוע לש תולאש הררוע אלש םעטה ןמ 8.3.2012 םויב השקבה תא
 הקלח יכ טפשמה תיב ןייצ ךרוצה ןמ הלעמל .שקבמה לש יטרפה וניינעמ תוגרוחה
 ןיא םלוא ,םולשה טפשמ תיבב תננולתמה לש התודע תונמיהמב קסע השקבה לש יראה
 תוביסנב אלא ,תונמיהמו הדבוע יאצממב ברעתהל גהונ רוערעה לש טפשמ תיב
 תנעטב שממ ןיא יכ ףיסוה טפשמה תיב .אנד הרקמב תומייקתמ ןניאש ,תודחוימ
 ךרוצל וידיל ותוא לבקל תונמדזה ול הנתינ ןכש ,יאופרה דועיתל תועגונה שקבמה
 תיב תוטלחהב הטוב לוזלז ךות ,התוא לצינ אל אוה ךא ,ומעטמ תעד תווח תשגה
 םויב ורסאמ תא תוצרל שקבמה לחה רוערעה תושר תשקב התחדנשמ .טפשמה

19.3.2012.  
 

 רזוח טפשמל השקבה

 
 ,ןור לטימ ןידה-תכרוע ידיב תעכ גצוימה ,שקבמה שיגה 19.6.2012 םויב .9
 .טפשמה יתב קוחל )4()א(31-ו )2()א(31 םיפיעס חוכמ רזוח טפשמ תכירעל השקב
 תא יתיחד 19.7.2012 םויב ךא ,הבורע תדקפהב רסאממ וררחשל םג שקיב שקבמה
  .וז ותשקב
 

 שקבמה תונעט

 
 תונעיהל שי יכ הפ-לעבו בתכב יינפל ןעט ,וחוכ-תאב תועצמאב ,שקבמה .10

 תוויע ול םרגנ ותעשרהב יכ שממ לש ששח לשב וניינעב רזוח טפשמ םייקל ותשקבל
 דע ,םדוקה וחוכ-אב ידי-לע יטפשמה וגוצייב יתוהמ לשכב ,ורקיעב ,ץוענה רומח ןיד
 ותשקבב תוגצומה תושדחה תודבועה ,שקבמה תנעטל .טפשמה תואצות תייטה ידכ
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 לש ןמויק תא ,ותעדל ,בטיה תוססבמ ןהו ,ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושע
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעס יפל ןהו )2()א(31 ףיעס יפל ןה ,רזוח טפשמל תוליעה יתש
  .טפשמה
 

 ,שקבמה לש וגוצייב רומח ןפואב לשכ ןידה-ךרוע ,שקבמה חוכ-תאב תנעטל .11
 םיסרטניאל טלחומ דוגינב לעפו שקבמל בח אוהש תונמאנה תבוח תא עיגפמב רפה
 םייתנשכ ךשמבו יזוחמהו םולשה טפשמה יתב תוטלחה תא עצבלמ ענמנש ךכב ,ולש
 תעד תווח שיגהל ידכ החמומ ידיל וריבעה אלו ,וידיל יאופרה דועיתה תא חקל אל
 אל ןידה-ךרוע .שקבמה לש ותמשא רבדב ריבס קפס ררועל התייה היושעש תידגנ
 יכ ןעוט ,ריהצתב ותשקב תא ךמתש ,שקבמה .וילדחמל רבסה ןתנ אלו םינוידל עיפוה
 אל ללכ וא ,ןוידל בצייתה אל ןידה-ךרוע ךא טפשמה תיבב םינוידל תובר םימעפ עיגה
 בצמ תא שקבמל ריבסה אל ןידה-ךרוע ,שקבמה ירבדל .םינויד לש םמויק לע ול עידוה
 עגונה יאופרה רמוחב ןייעל ול הריתמ אל הנידמהש בושחל ותוא העטה אלא ,םירבדה
 ,ול ליעוהל ידכ םהב ןיאש טעומ םיכמסמ רפסמ ונויעל הדימעה ,רעצמלו ,תננולתמל
 שיש רבס ןידה-ךרוע יכ ףיסומ שקבמה .תננולתמה לש ישפנה הבצמל םיעגונ םניאו

 תעדל .רסאמל ובישהל השק היהי רתוי רחואמ ןכש שנועה עוציב בוכיעל תובישח
 המורת ףיסוהלו שקבמה תא תועטהל ידכ וז תולהנתהב היה ,שקבמה חוכ-תאב
 לשכב רבודמש הרובס שקבמה חוכ-תאב .ול םרגנש ןידה יוניעל תיטירקו תיתועמשמ
 רסוח לשב טפשמה תואצות תייטהל ,הארנכ ,םרגש שקבמה גוצייב יתוהמו ךשמתמ
 .העשרהב ריבס קפס לש ומויק חיכוהל תורשפאה
 

 ןיבמ שקבמה הילא הנפ 2012 יאמ שדוח ךלהמב יכ הפיסומ שקבמה חוכ-תאב .12
 .ופכב לווע אל לע קיתב עשרוה יכ הינפב ןעטו ושנוע תא הציר וב רהוסה תיב ילתוכ
 םורד זוחמ תוטילקרפ םעטמ ןידה-תכרועל שקבמה חוכ-תאב התנפ 2.5.2012 םויב
 תנחתל ,םויה תרחמל ,התנפוהו ,הריקחה ירמוח לכ תא התושרל דימעהל השקבב
 ,תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה קתעה תא הלביק םש .עבש-ראבב הרטשמה
 150-מ הלעמל ליכמ רשא ,2003 תנש ףוס דעו 1996 תנשב הזופשא םוימ לחה
 תוסחייתמו תננולתמב ולפיט רשא םינוש םירטאיכיספ לש תעד תווח ללוכו ,םיכמסמ
 םיללכנ יאופרה דועיתב .יבקע ןפואב תננולתמה הלטנ ןתוא הזוכיספ ידגונ תופורתל
 תוגהנתהל עגונב שפנה תואירבל הקלחמה תווצ ישנא תוסחייתהו בקעמ תוח"וד
 ידי לע רבעוה יאופרה דועיתה .2003 תנש ףוסל דעו הזופשא תונש ךרואל תננולתמה
 שיגה רשא ,רבס ר"ד ,הירטאיכיספה םוחתב החמומ לש הניחבל שקבמה חוכ-תאב
 .רזוח טפשמל השקבל הפרוצש ,ומעטמ תעד תווח
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 הכורע תעד תווח קיתב השגוה אל יכ ותעד תווח תישארב ןייצ רבס ר"ד 
 ר"ד בתכ דוע .התונימאבו תננולתמה לש ירטאיכיספה הבצמב תקסועה ,שרדנכ תינבומו
 ןוימד הב םיבברעתמש הלחמ איה תננולתמה תלבוס הנממ הינרפוזיכסה תלחמ יכ רבס
 ךישממ רבס ר"ד .הז בוברעמ םלועמ לובסל הקיספה אל תננולתמה יכו ,תואיצמו
 םינשה םע ףרחוה ףא תננולתמה לש ישפנה הבצמש הלוע םיאפורה ימושירמ יכ ןייצמו
 התריקח ,יאופרה דועיתהמ ,רבס ר"ד תעדל .םיפירח םייטוכיספ םיבצמל העגה ידכ דע
 התלחמ בקע יכ לולשל ןתינ אל ,טפשמה תיבב התודעמו תננולתמה לש הרטשמב
 התודעלו הירבדל ובברתשה רשא אווש תויזהמ תננולתמה תלבוס ,תכשוממהו תינורכה
 תנעוט רבס ר"ד לש תעדה תווחב רומאב בשחתהב .םתותימאו םנכות לע ועיפשהו
 םירערעמ תננולתמה לש יאופרה הקיתמ םישדחה םיאצממה יכ שקבמה חוכ-תאב
 .רזוח טפשמל הליע ,םמצעלשכ ,םהב שיו העשרהה תודוסי תא יתועמשמ ןפואב
 

 תושונא העגפנ ןגוה ךילהל שקבמה לש ותוכז יכ שקבמה חוכ-תאב תנעוט דוע .13
 תיב לש ןושארה ןידה קספב בורה תעדב יוטיב ידיל אבש ןפואב ,ןיד תוויע ול םרגנ יכו
 םעטמ החמומ לש תידגנ תעד תווחו יאופרה דועיתה יכ העבקש ,יזוחמה טפשמה
 לש תעדה תווח .שקבמה לש וניינעב טפשמה תואצות תא תונשל םייושע ויה שקבמה
 ר"ד לש ויתועיבק תא רישי ןפואב תפקות שקבמה חוכ-תאב תעכ השיגהש רבס ר"ד
 העשרהה תודוסי תא ,שקבמה חוכ-תאב תעדל ,יתועמשמ ןפואב תרערעמו ,לטניול
 תודבועה ,שקבמה חוכ-תאב תעדל .ואל םא ,הריבעה העצוב םא הלאשה לע הכילשמו
 תוויע שקבמל םרגנש שממ לש ששח תוררועמ רזוח טפשמל השקבב תוגצומה תושדחה
-ו )2()א(31 םיפיעס יפ לע ותבוטל ןידה תערכה תאצות תא תונשל תויושע ןהו ,ןיד

  .טפשמה יתב קוחל )4()א(31
 

 הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגת

 
 )ג(2 הנקתל םאתהב הלשממל יטפשמה ץעויה ידי לע השגוה הבישמה תבוגת .14

 תוחדל תשקבמ הבישמה .1957-ז"ישתה ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמ יתב תונקתל
 ונעטנ ןבורב רשא תונעט לע רזוח שקבמה ,הבישמה ירבדל .רזוח טפשמל השקבה תא
 תשקב תרגסמב ןוילעה טפשמה תיב ינפל ףאו רוערעה תאכרע ,תינוידה האכרעה ינפל
 תועגונה שקבמה תונעטב ןיא יתוהמ ןפואב יכ תנעוט הבישמה .שיגהש רוערעה תושר
 םולשה טפשמ תיבל שיגה שקבמהש הריכזמ איהו ,שדח לכ ,תננולתמה לש התונמיהמל
 ןיאש ןייפואב "תוירוערע" תונעטב ,התעדל ,רבודמ ,ךכיפל .ומעטמ החמומ תעד תווח
 היארה לש החוכב ןיא יכ הפיסומ הבישמה .רזוח טפשמל השקב תרגסמב םוקמ ןהל
 תא רותסל ידכ ,רבס ר"ד לש תירטאיכיספה תעדה תווח ,שקבמה גיצהש השדחה
 ןכו ,לטניול ר"ד לש תעדה תווחמו תננולתמה תודעמ םולשה טפשמ תיב תומשרתה
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 תוויעל ששח םייק אל ,ןיינע לש ופוגל םג ,הבישמה תנעטל .הל ואצמנש םיקוזיחהמ
 .שקבמה תעשרהב ןיד
 

 הנגה וקב אלא ,גוצייב לשכב אנד הרקמב רבודמ ןיא יכ דוע תנעוט הבישמה .15
 תיאופר תעד תווח שיגהל אלש הטלחההש ענמנה ןמ אל ,הבישמה תעדל .ביזכהש
 לש תונשנו תורזוח תויחדל איבהל התייה ותרטמש ,הנגה וקמ קלח התייה הנגהה םעטמ
 עוציב זאמ רכינ ןמז ףולחב יכ הייפיצ ךותמ התשענ הז דעצ תטיקנ .יטפשמה ךילהה
 וז הנעטל ןיכומית .לעופב רסאמ לש שנוע וילע תשוי אל ,שקבמל תסחוימה הריבעה
 אל הז הנגה וקש הדבועה .שיגהש ריהצתבו ומצע שקבמה תונעטב הבישמה תאצומ
 השקב תרגסמב 'םירופיש הצקמ' תעכ רשפאל החוכב ןיא ,הווקמה האצותל איבה
 הכז הל תיטפשמה הנגהה היפל הנעטה הנוכנ םא םג ,הבישמה תנעטל .רזוח טפשמל
 אוה רובעל שקבמה ךירצש ףרה ,תמלוה המרב התייה אל םימדוקה םיכילהב שקבמה
 .התעדל ,דמע אל הז ףרבו ,ןיד תוויע ול םרגנ ןכאש חיכוהל וילע ןכש ,רתוי הובג
 

 םעטמ רבס ר"ד לש השדחה תעדה תווח לש החוכב ןיאש םג הרובס הבישמה .16
 קדב אל רבס ר"ד יכ השיגדמ הבישמה .רזוח טפשמ לש ותכירע קידצהל ידכ שקבמה
 ,ךכב שי .הניינעב יאופרה דועיתה ךמס לע קר הנתינ ותעד תווחו תננולתמה תא
 ךומס דועית לכ ןיא יכ הפיסומ הבישמה .תעדה תווח לש הלקשמב םוגפל ידכ ,התעדל
 ,ךכשמ .אווש תובשחממו תויזהמ הפוקת התואב הלבס תננולתמהש דמלמה ,הרקמל
 תודעל ובברתשנ אווש תובשחמו תויזה יכ לולשל ןתינ אל היפל רבס ר"ד לש ותנקסמ
 לפיט רשא ,לטניול ר"ד יכ הבישמה השיגדמ דוע .התעדל ,הריהנ הניא ,תננולתמה
 דח ןפואב דיעה ,יעצמא יתלב ןפואב הנממ םשרתהו תיטנוולרה הפוקתב תננולתמב
 בצמב .תיטנוולרה הפוקתב אווש תובשחממו תויזהמ הלבס אל תננולתמהש יעמשמ
 הבישמה .המילב לע היולת רבס ר"ד לש ותעד תווחש הבישמה הרובס ,הז םירבד
 ר"ד תודעל הנפמו ,תננולתמה תודעל םיקוזיח לע םג הנעשנ שקבמה תעשרהש הריכזמ
 הנפמ ןכ .עוריאה רחאל ךומס תננולתמה לש התוגהנתהב םייונישל עגונב לטניול
 יסחי לע חוודל תגהונ אל תננולתמה ללכה ךרדבש הדבועל  בלה תמושת תא הבישמה
 ןניא שקבמה איבהש תויארה יכ הבישמה הרובס ,ךכיפל .םירחא םילפוטמ םע ןימ
 "תיטירק הסמ" ידכ תולוע ןניא ןכש ,טפשמה  יתב קוחב םישרדנה םיאנתב תודמוע
 לשכ רבדב הנעטה םג ,הבישמה תעדל .ןידה תערכה יקומינ לע רבגתהל החוכב רשא
 .רזוח טפשמ לש ותכירע הקידצמה המצוע תלעב הניאו הנימא הניא גוצייב
 

 השקבב ןוידה
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 שיגהל ןידה-ךרועל יתירוה 7.2.2013 םויב םידדצה דמעמב יתמייקש ןוידב .17
 םידדצל תורשפא ןתנית יכ יתעבקו רזוח טפשמל השקבב ולעוהש תונעטל ותבוגת
  .ותבוגתל בישהל
 

 שקבמה תא הווילו גציי יכ ןייצמ אוה הב ותבוגת תא שיגה ןידה-ךרוע .18
 ןידה-ךרוע .שקבמה לש ונוצר תועיבשל ,םינש 10-ל בורק ךשמב תונמאנבו תויעוצקמב
-ךרוע .םינויד לוטיבל עגונב שקבמה תא עדיי אל וא םינוידל בצייתה אל יכ שיחכמ
 ןייצמ דוע .שקבמה לש ותמכסהב היה קיתב טקנש יבקעה הנגהה וק יכ דוע ןעוט ןידה
 וצ איצוהל טפשמה תיבמ שקיב םולשה טפשמ תיבל רזחוה ןוידהש רחאל יכ ןידה-ךרוע
 וצהש רחאמ .התלח זאמ ,תננולתמה לש התלחמל רושקה רמוחה לכ תא וידיל איצמהל
 לבגוה אלא ,תננולתמה התלח זאמ יטנוולרה יאופרה רמוחה לכ תא ללכ אל אצוהש
 התייה ןכש ,יאופרה דועיתב ןויעב והשלכ םעט ןיאש ןידה-ךרוע רבס ,הבוצק הפוקתל
 תא לבקל םיכסה אל ,ףיסומ אוה ,ןכל .ןמשלפ ר"ד לש תעדה תווח קיתב רבכ תמייק
 ושענ ויתולועפ יכ ןייצמ ןידה-ךרוע .וידיל ותוא תחקלמ ענמנו יקלחה יאופרה דועיתה
 תיב ינפל 20.10.2010 םוימ ןוידב יכ שיגדמ ןידה-ךרוע .ותמכסהבו שקבמה תעידיב
 תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה לכ תא לבקל ותשקבש חכונשכ ,םולשה טפשמ
 ותשקב ךא ,יזוחמה טפשמה תיבל קיתה תא ריזחהל שקיב ,הלבקתה אל התלחש זאמ
 ר"דו תננולתמה תויודע לע םולשה טפשמ תיב תוכמתסה לע גישמ ןידה-ךרוע .התחדנ
 םולשה טפשמ תיב ךא ,תננולתמה תא קודבי ומעטמ החמומש שקיבש ריכזמו ,לטניול
  .ותשקב תא החד
 

 אלש הרובס הבישמה .ןידה-ךרוע תבוגתל ובישה שקבמה ןהו הבישמה ןה .19
-ךרוע ,הבישמה תעדל .שקבמה גוצייב לשכ לע תדמלמה תיתייאר תיתשת לכ האבוה
 יעוצקמ ץועייב הבוג טקנ וב הנגהה וקו ,ץרחנו שוחנ ןפואב שקבמה תא גציי ןידה
 ליבוה אל שקבמה תנגה לוהינ ןפואש הדבועה ,התעדל ,ךכיפל .שקבמה תעד לע טקננו
 הבישמה תשקבמ ןכל .תפסונ םעפ ולזמ תא תוסנלו בושל תוכז ול הנקמ הניא ,ויוכיזל
 תמועל ,ןעוט שקבמה .הלוכ השקבה תאו ,גוצייב לשכ רבדב שקבמה תנעט תא תוחדל
 תוויע תאו ,וגוציי ןפואב ולדחמ תא תאש רתיב הריהבמ ןידה-ךרוע תבוגת יכ ,תאז
 יאופרה דועיתה יכ הריהבמ שקבמה חוכ-תאב .יוקלה גוצייהמ האצותכ ול םרגנש ןידה
 תנש ינפל ףא תננולתמה לש הבצמל עגונב םייאופר םיכמסמ ללוכ הדי לע םלוצש

-ךרוע תשקבל הנעמ ןתיל ידכ היה ךכב .הרוגסה הקלחמב תננולתמה הזפשוא זא ,1999
 לע היה יכ הפיסומ שקבמה חוכ-תאב .תננולתמל עגונה יאופרה דועיתה לכב ןייעל ןידה
 םשל ומעטמ רטאיכיספל ותוא ריבעהלו ותוא םלצל ,יאופרה דועיתב ןייעל ןידה-ךרוע
 תיטפשמה ותנגה תא ,התעדל ,ריקפה ,ןכ השע אלשמ .שקבמה םעטמ תעד תווח תשגה
 תואכרעה םע הלועפ ףתשל לדח ףאו ,ושרמ לש םיסרטניאל דוגינב לעפ ,שקבמה לש
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 תונשל ידכ יאופרה דועיתב שיש לאיצנטופה ףרח ,םייתנשמ רתוי ךשמב ,תויטופישה
 תשקבמו הבש ,ולא תוביסנב .שקבמה תמשאב ריבס קפס חיכוהלו טפשמה תואצות תא
 תא לטבל ,ןוידה תויפוס לע קדצה תיישעב ךרוצה תא ףידעהל שקבמה חוכ-תאב
 .וניינעב רזוח טפשמ םויק לע תורוהלו שקבמה תעשרה
 
 הערכהו ןויד

 
 תיביטמרונה תרגסמה

 
 תכרעמה לש התרכה תא ,הנושארבו שארב ,אטבמ רזוחה טפשמה דסומ .20

 לארשי תנידמ 'נ יקסבורזל 9054/03 ח"מ( תויועטמ הניסח הניא איה יכ תיטפשמה
 יתב קוחל 31 ףיעסב תנגועמ רזוח טפשמ םייקל תוכמסה .))28.12.2005( ]ובנב םסרופ[

 טפשמה תיב אישנל תוכמס המק ןמייקתהבש תוליע עברא הנומ הז ףיעס .טפשמה
 ,אישנה ךכל עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש רחא טפוש וא אישנל הנשמה וא ןוילעה
 :תיפוס וב קספנש ילילפ ןיינעב רזוח טפשמ םויק לע תורוהל
 
 

  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

 
 עבקש בכרומ ןוזיא תופקשמ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה .21

 תפישח ךרע ,דחא דצמ .רזוחה טפשמה דוסיב םידמועה םידגונמ םיכרע ןיב קקוחמה
 ,הלפנ םא ,תועט ןקתל תיטפשמה תכרעמל ריתיש ינויד ןונגנמ לש ותחטבהו תמאה
 ,)5.9.2005( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ( םדא לש ותעשרהב
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 םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא 5048/04 ח"מ ;ץרווש ןיינע :ןלהל ,12 הקספ

 תא קר אל ובוחב ןמוט הז ןונגנמ .)ןזייא ןיינע :ןלהל ,28 הקספ ,))20.11.2005( ]ובנב
 לש וז תימצע הרכהב רוביצה ןומא תא םג אלא ,הטיפשה לש היתולבגמב הרכהה
 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ( היתולובג תא טפשמה תכרעמ

 ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקע םיבצינ ,ינש דצמ .)ילזוק ןיינע :ןלהל ,)1999( 559-558
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ לטסק 8093/04 ח"מ( תוביציו תיטפשמ תואדו חיטבהל

 לארשי תנידמ 'נ ביגש 5810/02 ח"מ ;לטסק ןיינע :ןלהל ,29 הקספ ,)28.5.2012(
 ול היהש םשאנ הז ןורקע יפ לע .)ביגש ןיינע :ןלהל ,7 הקספ ,)21.7.2002( ]ובנב םסרופ[
 הקיספה לעש ךכ לשב םג ,קוספ ףוס ךכב תוארל ךירצ ,ערכוה ונידו טפשמה תיבב ומוי
 םטפשמ רוריבל םיניתממה םירחא םימשאנ לש םניינע תא תרשל החותפו הביצי תויהל
 ;סנרב ןיינע :ןלהל ,374-375 ,354 )3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מ(

 ןיינע :ןלהל ,)1997( 354 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ
 םיתרשמה םיכרע םה התוביציו תיטפשמה תואדווה לע הרימשו ןוידה תויפוס .)הירזע
-560 םידומע ,ילזוק ןיינע( דבלב םיינכט םיכרע םניאו םייתעתרהו םייכוניח םיסרטניא

 :ןלהל ,8 הקספ ,)1.2.2006( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ רייאמ 7724/05 ח"מ ;)559
 טפשמ םייקתי אלש בייחמ וללה םידגונמה םיכרעה ןיב יוארה ןוזיאה .)רייאמ ןיינע
 תנידמ 'נ ינולפ 5639/12 ח"מ( ותעשרה םע םילשהל השקתמ ןודינהש םושמ קר רזוח

 .)ינולפ ןיינע :ןלהל ,19 הקספ ,)27.2.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי
 

 קספש העשמ קר המק רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוכמסה יכ רוכזל שי .22
 יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויקב תינתומ איהו יפוס אוה ןידה
 דסומל קינעמש אוה םידגונמה םיכרעה ןיב ןוזיאה .)7 הקספ ,ביגש ןיינע( טפשמה
 לע םייתרגשה רוערעה יכילהמ ותוא לדבמש אוהו יטפשמה ודוחיי תא רזוחה טפשמה
 הז טפשמ תיב בש ,ןכ לע .)29 הקספ ,לטסק ןיינע( תוינוידה תואכרעה לש ןידה יקספ
 ןתינ השקבה אשונ ןידה קספש איה רזוח טפשמל השקבב ןוידל אצומה תדוקנ יכ הנשו
 ,)10.7.2002( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ יחבוס 4057/02 ח"מ( ודוסי ןידבו ןידכ
 ח"מ( ללכה אלו גירחה אוה רזוח טפשמ יכ ,אופא ,איה אצומה תדוקנ .)7 הקספ

 ןיינע :ןלהל ,19 הקספ ,)31.8.2011( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ יחיבס 5568/09
 ,)2003( 305-306 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ;יחיבס
 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימלוס 4181/02 ח"מ ;לאימע ןיינע :ןלהל

 רוערע לש ףסונ ךילה םייקל דעונ וניאו ,)ימלוס ןיינע :ןלהל ,)5 הקספ ,)7.8.2002(
 חינהל רזוח טפשמ שקבמה לע ,ךכיפל .)5 הקספ ,ימלוס ןיינע ;12 הקספ ,ץרווש ןיינע(
 יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת
 .)356-357 םידומע ,הירזע ןיינע ;7 הקספ ,ביגש ןיינע( טפשמה
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 הליעה איה הנושארה .תוליע יתש לע ותשקב תא שקבמה תיתשמ אנד השקבב .23
 וא תודבוע לש ןמויק ,רומאכ ,הניינעש ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב היונמה
 .ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ,םייקה רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה תויאר
 לש ששח הניינעש טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב היונמה הליעה איה היינשה
 העשרה ןיינעל הדעווה יכ ןייצא הז רשקהב .ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ
 גרבדלוג 'א טפושה דובכ תושארב רזוח טפשמל תוליעה ןיינעלו דבלב האדוה ךמס לע
 טפשמ תוקידצמה תוליעה תא הל ןתינש טדנמה תרגסמב הנחב )גרבדלוג תדעו :ןלהל(

 דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןיינעל הדעווה ןובשחו ןיד( המעטמ שגוהש ח"ודב .רזוח
 טפשמה יתב קוח יכ בתכנ ,)54 )1994-ה"נשתה( רזוח טפשמל תוליעה ןיינעלו
 בקע המרגנ העישרמה האצותה םהב םירקמל הנעמ ןתנ אל תמדוקה ותנוכתמב
 ךרוצה םג שגדוה ח"ודה תרגסמב .טפשמה לוהינב ןידה-ךרוע לש הרורבה ותולשרתה
 םירקמב רזוח טפשמ לע תורוהל תורשפא חיטבתש ,רזוח טפשמל "לס תליע" שוביגב
 תוויע םרגנ יכ שממ לש ששח טפשמה תיב לש ובילב ררועתי םהב ןפוד יאצויו םיגירח
 ;56-55 םידומע ,םש( רזוח טפשמל תורחאה תוליעה רדגב םיללכנ אל םהו ,םשאנל ןיד
 ןוקיתב יוטיב ידיל אב גרבדלוג תדעו תצלמה ץומיא .)561-560 םידומע ,ילזוק ןיינע
 דומעא וילע ,)108 דומעב ,)1996-ו"נשתה ,7156 ח"ס( טפשמה יתב קוחל 22 רפסמ
  .ןלהל
 

 טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס

 
 קוחל 22 רפסמ ןוקית תרגסמב ,רומאכ הנוש טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס .24

 ,תעכ ןכש ,קוחב העבקנש ןוזיאה תדוקנ תא ,השעמל ,הניש ןוקיתה .טפשמה יתב
 ,ילילפה טפשמב תוליבקה ,תויאר וא תודבוע גיצהל ןתינ ,רזוח טפשמל השקב תרגסמב
 טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפא ,שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל תויושעש
 תושדח תויאר גיצהל היה שרדנ קוחל ןוקיתה ינפל .)561-560 םידומע ,ילזוק ןיינע(

 ,ינולפ ןיינע( הינפל תויהל ויה תולוכי אלשו הנושארה האכרעה ינפל וגצוה אלש
 יוניש תועצמאב .)20 הקספ ,יחיבס ןיינע ;10 הקספ ,רייאמ ןיינע ;30-29 תואקספ
 ותכירע םוסחל אלש תנמ לע ןוידה תויפוס ךרע תא טעמב גיסהל קקוחמה שקיב ,ףיעסה
 ךלהמב השקבה אשונ תודבועה תא גיצהל היה ןתינש םעטה ןמ קר ,רזוח טפשמ לש
 אלל ,טפשמה םויס רחאל רכינ ןמז תויאר תגצה יכ רבעב קספנ ,תאז םע .טפשמה רוריב
 ןפואב ,תויארה לש ןתונימאל ששח הלעמ ,טפשמה רוריב תעב ןתגצה יאל ריבס םעט
 רוריבב ךרוצה ןיבל וניב ןוזיאב ןוידה תויפוס סרטניא לש ולקשמ תא לידגהל יושעה
 .)11 הקספ ,רייאמ ןיינע ,לשמל( תמאה
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 יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפ לע תושרדנה תודבועה וא תויארה ביטל רשא .25
 לקשמ" רוצאל תודבועהו תויארה לע יכ הז טפשמה תיב ידי לע רבעב עבקנ ,טפשמה
 היהש רמוחה םע התובלתשהב וא ,הב היהיש ,"תיטירק הסמ" ידכל ףסאיהלו "ילוגס
 ;562-561 םידומע ,ילזוק ןיינע( טפשמה תואצות יונישל איבהל ידכ ,טפשמה תיב ינפב
 יכ הז רשקהב שיגדה טפשמה תיב .)307 דומע ,לאימע ןיינע ;355 דומע ,הירזע ןיינע
 תואצות תא תונשל ,תואדווב בייח אל ךא ,יושע וינפלש תויארה רמוחש ענכתשהל וילע
 תונעטב יד ןיא יכ רהבוה ,ךכיפל .)561 דומע ,ילזוק ןיינע( שקבמה תבוטל טפשמה
 תודבועה וא תויארה לע יכו ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ תוימתסו תויללכ
 ;15 הקספ ,ץרווש ןיינע( תירואכל תונימא תולגלו תונמיהמ ינחבמב דומעל תושדחה
 ןיינע :ןלהל ,8 הקספ ,)27.10.2004( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ תגירב 6081/04 ח"מ
  .)562-561 םידומע ,ילזוק ןיינע ;358 דומע ,הירזע ןיינע ;תגירב
 

 תויאר לש ןתגצה יכ ,אופא ,איה טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס תועמשמ .26
 תואצות תא תונשל ,םייקה רמוחה םע דחיב וא ,ןדבל ,תויושעה תושדח תודבוע וא
 ,וז הליע תרגסמב .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוקידצמ ,שקבמה תבוטל טפשמה
 יונישל לאיצנטופ ןהב שיש תופסונ תודבוע וא תויאר טפשמה תיב ינפל איבהל שי

 הניחב ,דבעידב םג ,רשפאל הדעונ וז הליע .)32 הקספ ,ןזייא ןיינע( ןידה תערכה
 לש ןהיניע דגנל הדמע אל רשא ,רתוי האלמ תיתשת סיסב לע העשרהה לש הקימעמ
  .)20 הקספ ,יחיבס ןיינע( רבעב תואכרעה
 

 טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס

 
 תמלוגמה "לס תליע" ,רומאכ ,הפסונ טפשמה יתב קוחל 22 רפסמ ןוקיתב .27

 דעונ הז ףיעס .)562-356 םידומע ,ילזוק ןיינע( טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב
 לע תורוהל םא טילחהל ואובב טפשמה תיב לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל
 תתל הדעונ איהו ,םירדגומ תודוסי תללוכ הניא "לסה תליע" .רזוח טפשמ לש ומויק
 ןיינע( העשרהה תודוסי תא רערעמה ,ילילפה ךילהב הלגתנש ישרוש ינויד םגפל הנעמ
 תיב ףיקשמ ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס יפ לע ןודל ואובב .)13 הקספ ,רייאמ
 ךילהב ולפנ יכ שממ לש ששח םייק םא ,ןחובו ,ולוכ ךילהה לע "לע טבמ"ב טפשמה
 ףיעסב עיפומה "ןיד תוויע" חנומה יכ ןייצא הז רשקהב .םירומח םיינויד םימגפ

 ןוצרה ןיב ןוזיאה איה ,ונניינעב ,ותילכת .םומע אוה טפשמה יתב קוחל )4()א(31
 תויפוס ןורקע ןיבל ,ותעשרהב הרואכל הלפנש תועט ןקתל שקבמה םע קדצ תושעל
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ דורלסקא 8390/01 ח"מ( ןוחטבו תוביצי חיטבמה ןוידה

 ףיעס ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31-ו )1()א(31 םיפיעסכ אלש .)9 הקספ ,)17.10.2005(
 רבעב קספנ .טפשמה תואצותב ילאיצנטופ יונישל השירד ונושלב ללוכ וניא )4()א(31
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 תואצות יוניש רבדב השירדה לש ינורקעה הרדעיה לע עיבצהל ידכ שי הז ינושב יכ
 ,לאימע ןיינע ;564 דומע ,ילזוק ןיינע( )4()א(31 ףיעסבש הליעה לש הירדגמ טפשמה
 לש ותחכוה טפשמה תיב שרד םירחא םירקמב ,תאז םע דחי .)308-307 םידומע
 ףיעס לש ורשקהב םג טפשמה תואצות יונישל – ישממ לאיצנטופ ףאו – לאיצנטופ

 ,)27.1.2002( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןויצ 448/02 ח"מ :לשמל ואר( )4()א(31
 .)8 הקספ
 

 הקיספב עבקנ ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס לש ותלוכתב ןוידה תרגסמב .28
 ,לאימע ןיינע( גוצייב לשכ ,תומיוסמ תוביסנב ,לולכל םייושע םיינויד םימגפ יכ תמדוק
 ,יטפשמ גוצייב לשכ וא גוציי לש ורדעה ,םלואו .)10 הקספ ,תגירב ןיינע ;307 דומע
 וא גוצייה-יא יכ תוארהל שקבמה לע .רזוח טפשמ לש ומויקל איבהל ידכ ודבל וב ןיא
 לש יטרפה הרקמב ןניקסעשכ ,יתטישל .ןיד תוויעל ישממ ששח םיקמ גוצייב לשכה
 ךכב יד ןיא .ןידה תערכה יונישל לאיצנטופ לש החכוה שורדל םוקמ שי ,גוצייב לשכ
 לשוכה גוצייהש ךכ לע עיבצהל שקבמה לע אלא ,הנגהב רחא וא הזכ לשכ םרגנש
 היושעש ,וזכ המצועב ותנגה תא חפיק רשא םגפ רצונ יכ ,טפשמה ךלהמ לע עיפשה
 וזיא הלאשב תורמסמ ץוענל יתנווכב ןיא .ומיע הביטמה תרחא האצות לבקתהל התייה
 השירד לע  רתוול ןתינ אל יכ איה יתעד םלוא .הז רשקהב השורד לאיצנטופ לש הדימ
 ללש הפיקמה ,דאמ הבחר הנעטב רבודמש רחאמ תאז .גוצייב לשכב ונניינעשכ וז

 םג-ומכ ,םירזוח םיטפשמל תושקבב םירקבל תושדח תילעומהו ,םימגפו םיבצמ
 תכירעל תונויסינל ידמ בחר חתפ חותפל הלולע איה .תורחא תויטפשמ תורגסמב
 יניא ,םינפ לכ לע .ותנגהמ ןוצר עבש וניאו ונידב עשרוהש םשאנל "םירופיש הצקמ"
 חכוה ,ךשמהב טרופיש יפכ ,ונינפלש הרקמב ןכש ,הבחרהב הז אשונל תשרדנ
 אל ןידה-ךרועש ףסונה יאופרה רמוחה תועצמאב טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ
  .שקבמה תנגהב תיתועמשמ תעד תווחל תיתשת הוויה רשא ,לבקל חרט
 

 ףיסומ ,םידגונמה םיכרעה ןיב ןוזיאה תדוקנב יונישה תורמלש רוכזל שי .29
 ידכ דעונ וניא רזוח טפשמו ,ללכה לע דיעמה ללכהמ אצויה תויהל רזוחה טפשמה
 לש החכוה השורד תעכ םג ,ךכיפל .)31 הקספ ,ינולפ ןיינע( רוערע לש ףסונ ךילה םייקל
 לע קדצה ילוקיש תפדעה ךרוצל תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת
 לש יתקוחה הדמעמ תא ףקשל תבייח ןוזיאה תדוקנ ,תאז םע .ןוידה תויפוס ילוקיש ינפ
 םדאה דובכ :דוסי קוחב רומאכ ,תוריחלו דובכל םדא לש ותוכז תאו ןגוה ךילהל תוכזה
  .)375 דומע ,סנרב ןיינע( ותוריחו
 

 טרפה לא ללכה ןמ
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 אבוהש רמוחה ללכו החמומה תעד תווח ,ןידה ילעב תונעט תא יתנחבש רחאל .30
 השקבל תונעיהל שי יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,תננולתמה לש יאופרה הקית תוברל ,יינפל
 ףיעס חוכמ ןה יתעגה וז הנקסמל .שקבמל רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהלו

 לע עיפשהל לאיצנטופ ןהב שיש תושדח תויאר וניינעש טפשמה יתב קוחל )2()א(31
 ולפנש םימגפ רואל ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס חוכמ ןהו ,טפשמה תואצות
 יכ ישממה ששחה ןאכמו ,ןידה-ךרוע ידי לע ףסונה רמוחה תגצהו תגשהב רקיעב
 ןמזה ףולח תא ןובשחב יתאבה וז הנקסמל יעיגהב .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב
  .לעופב ושנוע תא הציר שקבמהש הדבועה תא םגו ,שקבמה לש וניינע ןודנ זאמ
 

 יאופרה דועיתה תא איצמהל םולשה טפשמ תיב לש ובוריס ,אנד הרקמב .31
 תווח שיגהלו ךורעל תונמדזהה תא ונממ הענמ שקבמה ידיל תננולתמה לש הניינעב
 שקבמה תשקבל תונעיהה יא .טפשמה תואצות לע עיפשהל היושע התייהש תישממ תעד
 ןנוגתהל תורשפאה תא שקבמהמ הענמ תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתב ןייעל
 .10.3.2010 םויב יזוחמה טפשמה תיב עבקש יפכ ,יוארכ
  

 תיבל קיתה תרזחה לע הרוהש ,יזוחמה טפשמה תיב ידי לע ןקות הז םגפ םלוא .32
 יפכ הנומתהש אלא .שקבמה תושרל יאופרה דועיתה תדמעה ךרוצל םולשה טפשמ
 דמעוהש יאופרה דועיתה תא לבקל גאד אל ןידה-ךרוע יכ איה יינפל הרייטצהש
 תושעל היה לוכי אלש שקבמה לש ותנגה העגפנ ךכבו ,טפשמה תיב ידי לע ותושרל
 םגפל םרג שקבמה גוציי ןפוא יכ הארנ .ותנגהב ול עייסל היה רומאש רמוחב שומיש
 בר לקשמ יתתנ וז העיבקב .העשרהה תודוסי תא רערעל ידכ וב שיש ישרוש ינויד
 תא קודבל ידכ םולשה טפשמ תיבל ןוידה תא ריזחה יזוחמה טפשמה תיבש הדבועל
 שי היפל ותעד תא טפשמה תיב עיבה ךכב .תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה
 ,יאופרה דועיתה תא ןחבי ומעטמ החמומש רחאל ,רערעמה תעשרה תא שדחמ ןוחבל
 ,שקבמל ןיד תוויע םרגנ ךכבו ,השענ אל ,ירעצל ,ךכ .הילע רקחייו ותעד תווח תא שיגי

  .החפוק ותנגה ןכש
 

 איבה אל ןידה-ךרוע ידיב שקבמה לש ותנגה לוהינ ןפואש הדבועה ,ןכא .33
 ח"מ( ולרוג בטיי םעפה אמש ,ולזמ תא תוסנלו בושל תוכז שקבמל הנקמ הניא ,ויוכיזל

 ,םוי לש ופוסב ,םלואו .)384-385 ,357 )1(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיזייא 4512/99
 שקבמה םעטמ החמומ ידי לע ןחבנ אל תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה אולמ
 לע קר אלא ,רומאכ דועית לע תססובמ התייה אל ומעטמ השגוהש החמומ תעד תווחו

 לע תססובמה תעדה תווח לע רקחנ אל החמומ ףא ,אליממ .ול ואצמוהש םיכמסמ רפסמ
 ןידה קספב יזוחמה טפשמה תיב עבקש יפכ ,ןידה ילעבל גצוהש יאופרה דועיתה
  .ןושארה
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 תווח טפשמה תיב קיתב תאצמנ ,שקבמה לש גוצייה יוניש םע ,םויכ ,דועו תאז .34

 עייסל התייה היושעש תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה לע תססובמה תעד
 תויארה תא עמש תע םולשה טפשמ תיב ינפב תחנומ התייה ול שקבמה לש ותנגהב
 םצע יכ ריהבא .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק בייחתמ ולא תוביסנב .קיתב
 וניא ,טולח ןיד קספב םייתסהש ילילפ ךילהב תשגומה השדח תעד תווח לש המויק
 אנד הרקמב ,רומאכ ;תוגירחו תוידוחיי ןה ןיינעה תוביסנ .רזוח טפשמ תכירע בייחמ
 תא קודבל ידכ םולשה טפשמ תיבל ןוידה תא ריזחהל יזוחמה טפשמה תיב הרוה
 ,תעכ קר אלא קדבנ אל יאופרה דועיתה .תננולתמה לש הניינעב יאופרה דועיתה
 דועיתה לע תססובמה תעד תווח תמייק םויכו ,רזוח טפשמל השקבה תשגה תרגסמב
 תווחש המדנ ,תורמסמ עובקל ילבמו ,םירבדה ינפ לע .תננולתמה לש הניינעב יאופרה
 עבקש יפכ .תיניינע הניחב הקידצמה תירואכל תונימא הלגמו הנמיהמ השדחה תעדה
 תא ססבל ידכ יאופרה דועיתב היהיש ןכתי ,10.3.2010 םויב יזוחמה טפשמה תיב
 ןכות לע ועיפשה רשא תויזהלו אווש תובשחמל תויטנב הקול תננולתמהש תורשפאה
 הז ןבומב .שקבמה לש ותמשא רבדב ריבס קפס ררועל יושעה ןפואב ,םתותימאו הירבד
 ןתינ אל יכ ינתרובס ,ךכיפל .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ חכוה
 תא ךירעתש ,תינוידה האכרעה תניחב אלל התוא רוטפל וא וז תעד תווחמ םלעתהל
 םג רזוח טפשמל הליע המק ,ןכל .תירוקמה ןידה תערכה לע הנכות תכלשה תאו הלקשמ
  .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס חוכמ
 

 לש ותעשרה תא שדחמ ןוחבל הקדצה שי היפל יתעיבק יכ ריהבא ףוסבל .35
 לש ותמשא וא ותופח רבדב העיבק םושמ הב ןיא ,רזוח טפשמ תכירע ךרד לע שקבמה
 הרקמה תוביסנ .)39 הקספ ,ןזייא ןיינע ;567-566 םידומע ,ילזוק ןיינע וושה( שקבמה
 ותניחב תובייחמו ןוידה תויפוס ןורקעמ הייטס תוקידצמ ,ליעל הבחרהב וטרופש ,אנד
 ותמשא וא ותופח ןיינעל העיבק .קיתב תויארה ראש לע ויתוכלשהו ףסונה רמוחה לש
  .ומצע רזוחה טפשמה םותב קר תושעיהל לכות שקבמה לש
 
 ,טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמ .תלבקתמ ,אופא השקבה 

 תיבב ,םלאס רדקלא דבע ,שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ינא
  .עבש-ראבב יזוחמה טפשמה
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