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 ןוילעה טפשמה תיבב
 

  8114/12  ח"מ
 

 רואנ 'מ אישנל הָנשמה דובכ  :ינפל
 
 ןהכ דוד :שקבמה

  
 ד  ג  נ 

         
 לארשי תנידמ :הבישמה
  

 רזוח טפשמל השקב
  

 ונאירוצ ילחר ד"וע :שקבמה םשב
 שא יאו'ג ד"וע :הבישמה םשב
 

  :הרכזואש הקיקח

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

 10  'עס :]שדח חסונ[ הרובעתה תדוקפ

 א567 ,567 ,2  'עס :1961-א"כשת ,הרובעתה תונקת

 

 

 :ויצר-ינימ
 לע תורוהל ,ךכל ךמסוהש ןוילעה ש"מהיבב דיחי ןד ךמסומ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב *
 .ומויקב תלעות ןיא ךא רזוח טפשמל הליע ויבגל המייקתהש ןודינ יוכיז
 ןוילעה טפשמה-תיבב – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *
 ןידב יוכיז – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *
. 

 .הדוסי תועטב ,עשרוה ןהב תוריבעהמ םייתשב שקבמה תעשרהש קומינב רזוח טפשמ תכירעל השקב
  .ותוכזל שיו רזוח טפשמ תכירעב תלעות ןיא הדידל ,שקבמה םע המיכסמ הנידמה

. 

 :קספו השקבה תא לביק )רואנ 'מ תטפושה( ןוילעה טפשמה תיב

 ץעויה תמכסהב ,ךכל ךמסוהש ןוילעה טפשמה תיבב דיחי ןדל רשפאמ טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס
 ךא ,רזוח טפשמל תוליעהמ תחא ויבגל המייקתה רשא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה
  .רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא

 תמכסהבו רזוח טפשמל הליע תמייק .תועטב –תוריבע ןתואב העשרהה לש הדוסי ,ןיינעה תוביסנב
 .תוריבעה יתשמ שקבמה הכוז הלשממל יטפשמה ץעויה



 לארשי תנידמ 'נ ןהכ דוד   8114/12 חמ

2 

 

 
 ןיד-קספו הטלחה

 
 
 קוחל )4()א(31 ףיעסו )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ תכירעל השקב יינפל 

 עשרוה שקבמה .)טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד''משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב
 )ןייטשניא-היליבמב 'ע תטפושה( תרצנב הרובעתל םולשה טפשמ תיבב ותאדוה יפ לע
 תוגהנתה ;תוריהז רסוחב הגיהנ ;הלאמש היינפב המידק תוכז ןתמ יא לש תוריבעב
 השקבה .חוטיב אלל הגיהנו ;הגיהנ ןוישיר אלל הגיהנ ;שממ לש הלבח ;קזנ תמרוגה
 הגיהנ ןוישיר אלל הגיהנ תוריבעב שקבמה לש ותעשרה דגנכ תינפומ רזוח טפשמל
  .דבלב חוטיב אלל הגיהנו
 

 תיטנוולרה םיניינעה תולשלתשה

 

 רפסמ לארשיב רקבל גהונ שקבמה .הילגנא בשותו ילארשי חרזא אוה שקבמה .1
 .הלופע ןוויכל ןאש תיב ןוויכמ רוכש בכרב שקבמה גהנ 21.4.2011 םויב .הנשב םימעפ
 .לוממ האבה העונתל המידק תוכז תתל ילבמ הלאמש שקבמה הנפ דוד רינ תמוצב
 ועגפנ הנואתה בקע .רחא גהנ לש ובכרב שקבמה לש ובכר שגנתה ךכמ האצותכ
  .םה ףא ועגפנ ובכרב םיעסונו רחאה גהנה .בכרב ומיע דחי ויהש ותחפשמ ינבו שקבמה
 

 שקבמה דגנ םושיא בתכ שגוה 27.4.2011 םויב ,הנואתה רחאל םימי רפסמ .2
 תדוקפל 10 ףיעס יפל ןוישיר אלל הגיהנ לש הריבע תוברל תוריבע רפסמ ול סחיימה
 2 הנקת יפל חוטיב אלל הגיהנ לש הריבעו 1961-א"כשתה ,]שדח חסונ[ הרובעתה
 שקבמה לש וטפשמ .)הרובעתה תונקת – ןלהל( 1961-א"כשתה ,הרובעתה תונקתל
 ועידוה טפשמה תליחתב .גצוימ היה שקבמה ילבמו )27.4.2011( םויב וב םייקתה
 )ןייטשניא-היליבמב 'ע תטפושה( םולשה טפשמ תיב .ןועיטה רדסהל ועיגה יכ םידדצה
 בתכב ול וסחויש תוריבעב ותאדוה יפ לע שקבמה תא עישרהו ןועיטה רדסה תא רשיא
 לע הססבתה חוטיב ילבו ןוישיר ילב הגיהנ לש תוריבעב שקבמה תעשרה .םושיאה
 לעו ,ףקותב וניאש רז הגיהנ ןוישיר םע שקבמה גהנ הנואתה דעומב יכ הבישמה תנעט
 הגיהנ ןוישיר םע לארשי ימוחתב הגיהנ םירשפאמה םיאנתב דמע אל שקבמה יכ התנעט
 שקבמה[ םשאנה ]נ"מ – הנואתה דעומ[ דעומ ותואב" :ןוידב הבישמה כ"ב ןושלכ .רז

 אל[ ףיעסה יאנתב דמוע וניאו ףקותב אל רשאו ימואל ןיב הגיהנ ןוישיר םע גהנ ]נ"מ –
  ."]נ"מ– רבודמ הנקת וא קוח ףיעס הזיאב ןיוצ
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 ימי רשע השימח וא ח"ש 1500 ךסב סנק םולשת שקבמה לע ליטה טפשמה תיב 
 הנש יצחו לעופב םייתנש ןכותמ ,יצחו םייתנש ךשמל ןוישיר תליספ ;סנקה ףלח רסאמ
 םייתנש ךשמב שקבמה רובעי לבל ,םישדוח השולש ךשמל יאנת לע רסאמו ;יאנת לע
  .הגיהנ ןוישיר אלל הגיהנ לש הריבע וא הליספ ןמזב הגיהנ לש הריבע
 
  רזוח טפשמל השקבה 

 

 אללו ןוישיר אלל הגיהנ לש תוריבעב ותעשרה לש הדוסי ,שקבמה תנעטל .3
 דעומב שקבמה לש ותושרב היהש יטירבה הגיהנה ןוישיר ,ןעטנה יפכ .תועטב – חוטיב
 רז הגיהנ ןוישיר לש ופקותב הרכהה .הרובעתה תונקת חוכמ לארשיב ףקת הנואתה
 תעבוק הרובעתה תונקתל 567 הנקת .הרובעתה תונקתל א567-ו 567 תונקתב הרדסוה
 םיאנתל ףופכב ,ףקותב וניהש רז ןוישיר וקיזחהב לארשיב גוהנל יאשר רז בשות יכ
 :םימיוסמ

 
  .רז הגיהנ ןוישיר .567"
 

 הנקתב ותרדגהכ רוזא בשות וניאו לארשי בשות וניאש ימ
 לעבכ ותוא וארי ,ףקות רב רז הגיהנ ןוישיר ודיבו 578

 תגרדל הליבקמה הגרדב לארשיב ףקות רב הגיהנ ןוישיר
 :הלא לכ וב ומייקתנ םא ,ולש הגיהנה ןוישיר
 
 ;190 דע 188 תונקתב םירומאה ליגה יאנת )1(
 
 – רומאכ בכר גהונ אוה םא )2(
 
 ,A2, A1 :הגיהנ ןוישיר תוגרד[ 181 דע 176 תונקתב )א(

A, 1, B, C1 – ותסינכ םוימ ,לארשיב ותוהש – ]נ"מ 
 ןכ םא אלא ,הנש לע רבטצמ ןפואב הלוע הניא ,הנורחאה
 ,םישדוח השולשמ רתויל וז הפוקת ךשמב לארשימ אצי אוה
 ;רבטצמ ןפואב
 
 ,C :הגיהנ ןוישיר תוגרד[ 185 דע 182 תונקתב )ב(

C+E, D1, D2, D3, D – םוימ ,לארשיב ותוהש – ]נ"מ 
 השולש לע רבטצמ ןפואב הלוע הניא ,הנורחאה ותסינכ
 וז הפוקתב לארשיל ץוחמ אצי אוה ןכ םא אלא םישדוח
  ".רבטצמ ןפואב םימי 30-מ רתויל

 
  :תעבוק "רזוח בשותלו הלועל הגיהנ ןוישיר" התרתוכש א567 הנקת 

 
 יאשרה לארשי בשות וא לארשי חרזא ,שדח הלוע .א567"
 ךשמב לארשיל ץוחמ ההש רשא ,עבק תבישי לארשיב תבשל
 ותסינכ םוי ינפל תוחפל תחא הפוצר הנש לש הפוקת
 בכרב ,רז הגיהנ ןוישירב גוהנל יאשר ,לארשיל הנורחאה
 םוימ הנש לש הפוקת ךשמב ,ונוישיר תגרדל םיאתמה
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 םירומאה ליגה יאנת וב ומייקתנש דבלבו לארשיל ותסינכ
 ".190 דע 188 תונקתב

  

 לארשי בשות אל אוה ,תילארשי תוחרזאב קיזחמ אוהש ףא לע ,שקבמה תנעטל .4
 תואכרעה לש תבחרנ הקיספ יפ לע ,ותנעטל .עבק ךרד לארשיב תוהשל ןווכתה אל ףאו
 הנקתמ לידבהל( הרובעתה תונקתל 567 הנקת וניינעב הלח הלא תוביסנב ,תוינוידה

 ,"רזוח בשות" רדגב אוהש ילארשי חרזא לע ראשה ןיב הלחה ,ליעל תטטוצמה א567
 ,ןעטנה יפכ .ףקת יטירב הגיהנ ןוישיר םע גהנ אוה .)לארשיב עקתשהל ונוצרב רשא
 גהנש ימכ ותוארל שי ןכ לעו 567 הנקת לש היתושירד תא שקבמה םייק הנואתה דעומב
 ודגנ השגוה םישדוח רפסמ ינפל יכ ןעטו ףיסוה שקבמה .ףקותב הגיהנ ןוישיר םע
 )12-08-25354 )ת"פ םולש( א"ת( הנואתב ומרגנש שוכר יקזנ ןיגב תיחרזא העיבת
 תא ןממל הבריסו יחוטיבה יוסיכב הרפכ שקבמה לש תחטבמה הרבחה .]ובנב םסרופ[

 חכונ .ןוישיר אלל גהנ הנואתה דעומבש ךכב עשרוהש םושמ ,העיבתב וגוציי תואצוה
 בויח וילע לטוי ,הנכ לע שקבמה לש ותעשרה ראשית םאש ןוכיס םייק יכ ןעטנ ,רומאה
  .יתועמשמ יפסכ
 

 גצוימ אוהשכ התע ךא ,ןידה קספ לע רוערע ותעשב שיגה אל םנמוא שקבמה .5
 המיכסמ הבישמה .רזוח טפשמ אוה שקבמ ,וילעמ תפחרמ תיחרזאה העיבתה "ברח"ו
 קדוצ יכ הבישמה לש התדמע חכונ .רזוח טפשמל השקבב םילעומה םימעטה ןמ ,ךכל
 טרופמכ .ותוכזל שיו רזוח טפשמ לש ותכירעב תלעות הדידל ןיא ,ויתונעטב שקבמה
 תונשל ידכ רומאכ יוכיזב היהי אל יכ םימיכסמ םידדצה ,הבישמה תבוגתל 17 ףיעסב
  .שקבמה לע לטוהש שנועהמ
 

 הערכה

 

 ןוילעה טפשמה תיבב דיחי ןדל רשפאמ טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס .6
 רשא ןודינ לש ויוכיז לע תורוהל ,הלשממל יטפשמה ץעויה תמכסהב ,ךכל ךמסוהש
 רזוח טפשמ לש ומויקב תלעות ןיא ךא ,רזוח טפשמל תוליעהמ תחא ויבגל המייקתה
 לש התטלחהל 14 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2165/11 ח"מ :לשמל ואר(
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ העיארש 3364/09 ח"מ ;)24.8.2011( לברא 'ע תטפושה

  .))העיארש ןיינע – ןלהל( )6.9.2009(
 

 לש הדוסי ,רזוח טפשמל השקבב שקבמה ךמתסה ןהילע תודבועה חכונ .7
 תודבועה יפ לע .תועטב – חוטיב אללו ןוישיר אלל הגיהנ לש תוריבעב ותעשרה
 לש וייח זכרמ הנואתה דעומב ,תקולחמב ןניאש ,רזוח טפשמל השקבב תוטרופמה
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 יאנתב דמע אוה ;ףקותב יטירב הגיהנ ןוישיר היה ותושרב ;הילגנאב היה שקבמה
 הנקת לש היאנת .רבטצמב םישדוח השולש לע הלע אל לארשיב ותוהש ךשמו ;ליגה

 :וושהו ואר( לבקתהל השקבה ןיד הלא תוביסנב .אופא ומייקתה הרובעתה תונקתל 567
  .)העיארש ןיינע ;)14.8.2006( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ קבוסק 3092/06 ח"מ
 

 חוכמו הלשממל יטפשמה ץעויה לש וחוכ-אב תמכסהב ,ליעל רומאה רואל .8
 ינא ,1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )ד(31 ףיעס יפלש יתוכמס
 תא הכזמ ינא ,יטפשמה ץעויה תמכסהב .רזוח טפשמל הליע המייקתה יכ הטילחמ
 תדוקפל 10 ףיעס חוכמ הגיהנ ןוישיר אלל הגיהנ תריבעב םושיאה ןמ שקבמה
-ב ,הרובעתה תונקתל 2 הנקת יפל חוטיב אלל הגיהנ תריבעב םושיאה ןמו הרובעתה
 לע רזגנש שנועה .תרצנב הרובעתל טפשמה תיב לש ]ובנב םסרופ[ 11-04-6644 ד"ת
  .ונכ לע ראשיי שקבמה
 
  .)10.6.2013( ג"עשתה זומתב 'ב ,םויה ונתינ 
 

 54678313-8114/12 רואנ 'מ ל הָנשמה
5 1 2 9 3 7 1 
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 אישנל הָנשמה 

_________________________ 
 בט   C02.doc_12081140   .חוסינו הכירע ייונישל ףופכ קתועה
 www.court.gov.il  ,טנרטניא רתא ; 2703333-077 'לט ,עדימ זכרמ
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
 


