
 לארשי תנידמ 'נ הירא רוג יבא   6020/13 חמ

1 

 

 ןוילעה טפשמה תיבב
 

  6020/13  ח"מ
 

 רואנ 'מ אישנל הָנשמה דובכ  :ינפל
 
 הירא רוג יבא :שקבמה

  
 ד  ג  נ 

         
 לארשי תנידמ :הבישמה
  

 רזוח טפשמל השקב
  

 ץיבולסי רינ ד"וע :שקבמה םשב
 

 שא יאו'ג ד"וע :הבישמה םשב
 

  :הרכזואש הקיקח

 א79 ,)4()א(31 ,)2()א(31 ,)א(31 ,31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 )ג(382 ,380  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 

 :ויצר-ינימ

 לאיצנטופה ןיא גיצה שקבמהש תושדח תויארב יכ קספנ .רזוח טפשמ םויקל השקב החד ש"מיב *
 ןיד תוויע שקבמל םרגנ אל יכו ךילהל תויטנוולר ןהל ןיאש וא וטפשמ תואצות תא תונשל ידכ שורדה
  .לשוכ גוציי ןיגב רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 .)תננולתמה :ןלהל( ותשא יפלכ תישממ הלבח תמרוגה הפיקתב םולשה ש"מיבב עשרוה שקבמה
 רסאמ ישדוח 5 וא ₪ 5,000 לש סנק ,םישדוח 6-ל יאנת לע רסאמ שקבמה לע רזג םולשה ש"מיב
 וחדנ תושדח תויאר תפסוהל השקבו ןידה קספ לע רוערע .₪ 5,000 ךסב תננולתמל יוציפו ,ותרומת
 תליע :תוליע יתש לע ססבתהב רזוח טפשמ לע תורוהל שקבמה תשקבב ןניקסע .יזוחמה ש"מיבב
 יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפל( ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה תויארהו תודבועה
   .)ל"נה קוחל )4()א(31 ףיעס יפל( ותעשרהב ול םרגנש ןיד תוויע לש ומויק ;)טפשמה

. 

 :יכ קספו השקבה תא החד )רואנ אישנל הָנשמה( ןוילעה טפשמה תיב



 לארשי תנידמ 'נ הירא רוג יבא   6020/13 חמ

2 

 

 לש ףסונ ךילה םייקל דעונ אל אוהו הרושמב וליעפהל שיש דחוימו גירח ןונגנמ וניה רזוח טפשמ
 תמאה תפישחל הפיאשה ןיב ןוזיאה תא תפקשמ רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוכמסה .רוערע
 םרטב .ןוידה תויפוסו תואדווה תונורקע ןיבו םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאל סרטניאהו
 עיבצהל וילעו דבכ לטנ ץבור שקבמה יפתכ לע ,ןוידה תויפוס ילוקיש ינפ לע קדצ ילוקיש ש"מיב רכבי
  .קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויק תחכוהל הנתיא תיתשת לע

 וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה וב םוקמ רזוח טפשמ םייקל רשפאמ קוחל )2()א(31 ףיעס
 יד אל .ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב
 תופסונ תויאר ןתואש שרדנ אלא ,תינוידה האכרעה ינפב וחנוה אלש תופסונ תויאר וא תודבוע תגצהב
 לאיצנטופ ,ש"מיב ינפב היהש רמוחה םע ןתובלתשהב וא ,ןהב היהישו ,"ילוגס לקשמ" תולעב ויהי
 תננולתמה תודוא יאופר רמוח - גיצה שקבמהש תושדחה תויארה ןנד הרקמב .טפשמה תואצות יונישל
 ןהב ןיא רשאב ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ ןהב ןיא - החפשמ יניינעל ש"מיב לש ןיד קספו
  .ןנד ךילהל תויטנוולר ןהל ןיאש וא שקבמה לש וטפשמ תואצות תא תונשל ידכ שורדה לאיצנטופה

 וז .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ םא הלאשב וניינע קוחל )4()א(31 ףיעס
 לש ששח םייק םא ןוחבלו ,ולוכ ךילהה לע "לע טבמ"ב ףיקשהל ש"מיב שרדנ התרגסמבש "לס תליע"
 "ןיד תוויע" גשומה רדגב .אווש תעשרהל וליבוהש ,םירומח םיינויד םימגפ ךילהב ולפנ יכ שממ
 תאצות יונישל לאיצנטופ ותוא םיתיעל םהב ןיאש םגה ,ךילהב םירומח םיינויד םימגפ םג םייוצמ
 ול םרגנ יכ שקבמה ןעוט ,ונניינעב .גוצייב לשכ ,תומיוסמ תוביסנב ,לולכל םייושע הלא םימגפ .ךילהה
 תויטנבלר תויאר םולשה ש"מיבל גיצהלמ ענמנ וחוכ אבש ןוויכ רקיעב ,לקולק גוציי תובקעב ןיד תוויע
 שקבמה גיצהש תויארה יכ חכוה אלש אלא .ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ןחוכב היהש ותנגהל
 טולח ךילה לוטיב קידצמה רומח ינויד םגפ ידכ הלוע וניא ןתשגה יא ,ךכיפל .ותנגהל תוליעומ ויה
  .ןיד תוויעל ישממ ששח םיקמ לשוכה גוצייה יכ הארה אל ףא שקבמה .רזוח טפשמ תכירעו םייתסנש

 
 הטלחה

 
 חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמ לע תורוהל השקב יינפל .1
 .)קוחה וא טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ
 

 םימדוק םיכילהו השקבל עקרה

 
 לש הריבע ול סחיי רשא ,םושיא בתכ שקבמה דגנ שגוה 2.10.2008 םויב .2
 דחיב 380 ףיעס יפל ,)תננולתמה :םג ןלהל( ותשא יפלכ תישממ הלבח תמרוגה הפיקת
 םושיאה בתכב .)ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )ג(382 ףיעס םע
 םהירוגמ תרידב ותשא ןיבל שקבמה ןיב חתפתהש ביר ךלהמב ,3.4.2006 םויב יכ ןעטנ
 .הפצרה רבעל התוא ףחדו הדיב זחאש ךכב שקבמה התוא ףקת ,ןג-תמרב תפתושמה
 הכרבב תולבח הל ומרגנ ךכמ האצותכו היכרב לע ותשא תליפנל שקבמה םרג ,ךכב
  .תוימומדאו םד יפטשב ואטבתה רשא ,הדיבו תילאמשה
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 עוציבב ופי-ביבא לתב םולשה טפשמ תיבב שקבמה עשרוה 18.10.2010 םויב .3
 השעמב רפכ שקבמהש רחאל תאז .)7366-08 פ"ת( םושיאה בתכב ול הסחויש הריבעה
 היה אל ךא ,ותשא ןיבל וניב ילולימ חוכיו ררועתה עוריאה דעומב יכ ןעטו ול סחויש
 ,ותשא תלבוס ונממ יטנג םגפב ץוענ תולבחה לש ןרוקמ ,ותנעטל .יזיפ עגמ לכ םהיניב
 ,שקבמה תא ועישרהב .םהיניב שחרתהש תומיעה ןיבל תולבחה ןיב יתביס רשק ןיאו
 תומשרתהה לע ,תננולתמה לש יאופרה הקיתמ םיכמסמ לע םולשה טפשמ תיב ךמתסה
 רחאל ךומס גוזה ינב תרידל עיגהש רייסה לש ותודע לעו ,תננולתמה לש התונמיהממ
 לש היכרבב תוימומדא לש םינמיסב ןיחבה יכ הלועפה ח"ודב םשרו ,עוריאה
 הנמיהמ תננולתמה לש התסרג יכ םולשה טפשמ תיב עבק ןידה תערכהב .תננולתמה
 רומאכש ,הלבחה ןמיסב הכמתנו ,עוריאה תוביסנ חכונ הריבסו תינויגה התויהב" וילע
 יכ שקבמה תנעט תא טפשמה תיב החד ,דבב דב ."ּהכרבב ,עוריאה רחאל דימ הפצנ
 .תננולתמה לש תיאופר היעבמ האצותכ ומרגנ תולבחה
 

 תא שקבמה לע םולשה טפשמ תיב רזג ,שנועל םינועיטה תעימש רחאל .4
 םוכסב סנק ,םינש 3 ךשמל ,םישדוח 6 לש הפוקתל יאנת לע רסאמ :םיאבה םישנועה
  .₪ 5,000 לש םוכסב תננולתמל יוציפ ןכו ,ותרומת רסאמ ישדוח 5 וא ₪ 5,000 לש
 

 םע דחי ,וניינעב ןתינש ןידה קספ לע רוערע שקבמה שיגה 1.12.2010 םויב .5
-ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב החד 23.2.2011 םויב .תושדח תויאר תפסוהל השקב
 רחאל תאז ,שקבמה לש ורוערע תא ןהו תושדח תויאר תשגהל השקבה תא ןה ופי

 םסרופ[ )10-12-9703 פ"ע( רוערעהמ וב רוזחל טפשמה תיב תצלמה תא לביק שקבמהש

  .]ובנב
 

 רזוח טפשמל השקבה

 

 ,הנושארה .תוליע יתש לע וניינעב רזוח טפשמ םויקל ותשקב תא ססבמ שקבמה .6
 הליע ,ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעה תושדח תויארב הניינע
 שממ לש ששחב תקסוע ,הינשה הליעה .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב העובקה
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב תנגועמה הליע ,ותעשרהב שקבמל םרגנ רשא ןיד תוויעל
  .טפשמה
 

 םימדוקה םיכילהב וגצוה אל רשא תושדח תויאר ותושרב שי ,שקבמה תנעטל .7
 הדיב ולגתנש תולבחה ןיב יתביסה רשקה תא לולשל ידכ ןהב שי רשאו ,וניינעב
 תויאר יתש גיצמ שקבמה .םושיאה בתכ אשומ עוריאה ןיבו תננולתמה לש הכרבבו
 האופרב תיחמומ ,ןמרופ היאמ ר"ד םעטמ תעד תווח איה הנושארה היארה :הז ןיינעב
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 ,היפלו ,תננולתמה לש יאופרה קיתה לע הכמתסה רשא ,)תעדה תווח :ןלהל( תיטפשמ
 הלחמב םרוקמ תננולתמה לש הכרבו הדי לע םינמיסה יכ ישממ ששח םייק
-ה תלחמ( רועב תוימומדאלו םד יפטשל תמרוגה ,תננולתמה הלבס הנממ תינומיאוטוא

Purpura simplex""(, םשב הפורת תליטנ לשב וא Flutine םימומידל םורגל הלולע רשא 
 תננולתמה ,שקבמה תנעטל .שקבמה לש ודיצמ םילא עוריאמ האצותכ אלו ,תורובחלו
 תעדומ התיהש תויה הריקחה ימרוגמ ןהו טפשמה תיבמ ןה התלחמ רבד תא הריתסה
  .התסרג לע רישי ןפואב ךילשת התפישחש ךכל
 

 29.4.2006 םוימ יתרטשמ הלועפ ח"וד איה שקבמה גיצמ התוא הינשה היארה .8
 היפלכ טקנ אל שקבמה יכ תננולתמה הריהצה ותרגסמב ,)הלועפה ח"וד :ןלהל(
 ינפב ןייצתש תננולתמהמ תופצל היה ןתינ ,שקבמה תנעטל .הנורחאל תומילאב
 םלוא ,3.4.2006 םויב התוא ףקת שקבמה יכ ,29.4.2006 םויב התוא ושגפש םירטושה
 יכ שקבמה ןעוט ,ךכשמ .ןעטנה הפיקתה עוריא תודוא לע רבד הרסמ אל תננולתמה
 יכ םיחיכומו ,התנולת תא םירתוס הלועפה ח"ודב וטטוצש יפכ תננולתמה לש הירבד
 שקבמה תנעטל .תומילאב היפלכ טקנ שקבמה ויפל ךרפומ רופיס התדב תננולתמה
 הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע בלתשהל תויושע ולא תושדח תויאר
  .ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשלו
 

 םילשכ רפסמ תובקעב ןיד תוויע ול םרגנ יכ ,ותשקבב שקבמה ןעוט דוע .9
 גצייש ,םדוקה וחוכ-אבל סחיימ אוה םתוא םילשכ השולש טרפמ שקבמה .וגוצייב
 לעפ אל םדוקה וחוכ-אב ,שקבמה תנעטל ,דחאה .תירוביצה הירוגנסה םעטמ ותוא
 ןמזבו ינפל הלטנש תופורתה טוריפ תוברל ,תננולתמה לש יאופרה דועיתה תא לבקל
 לש יאופרה דועיתה תא לבקל חרוט היה וחוכ-אב םא ,שקבמה תנעטל .עוריאה
 טפשמה תיב ינפב תפשחנ התיה ,םולשה טפשמה תיבב טפשמה לוהינ תעב תננולתמה
 םה Flutine  םשב הפורתה תליטנו Purpura simplex תלחמ היפל האלמה הנומתה
 ונממ הענמנ ,שקבמה ןעוט ,ךכשמ .תננולתמה לש הפוגב תורובחה תעפוהל וליבוהש
  .ותנגה םשל יתוהמ רמוחב עייתסהל תורשפאה
 

 תויאר שיגה אל םדוקה וחוכ אבש ךכל עגונ שקבמה ןעוט ול ינשה לשכה .10
 םגפל עגונה לכב תננולתמה תא רוקחלמ ענמנש ךכב לשרתה ףאו ,ותנגהל תויטנבלר
 םדוקה וחוכ-אבל הנפ שקבמה ,הנעטה יפל .הפוג לע תורובחה תעפוהל ליבוהש יטנגה
 לע יאופר רמוח תשגה תוברל ,תושדח תויאר תשגהל השקב טפשמה תיבל שיגיש ידכ
 תובזוכ תונולת ןכו 29.4.2006 םוימ יתרטשמה הלועפה ח"וד תא ,תננולתמה תודוא
 םינש הזמ םידדצה ןיב להנתמה ןישוריגה ךילה תרגסמב תננולתמה ידי-לע ושגוהש
 ,םדוקה וחוכ-אב ןיבל וניב ינורטקלא ראוד תבותכת ןאכ ותשקבל ףריצ שקבמה .תובר
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 ו"ט חפסנ( "ושגוה אלש םיכמסמ דוע ףרצל ןתינ אל" יכ ול עידוה וחוכ-אב היפלו
 ליעל תוטרופמה תויארה תא שיגהל וחוכ-אב לש ותוענמיה ,שקבמה תנעטל .)השקבל
  .ותנגהב תרכינ העיגפל ומרג
 

 תשקבל וחוכ-אב לש ובוריסב ץוענ שקבמה ןייצמ ותוא ישילשה לשכה .11
 ןוידב .שנועה ןיינעל ןחבמה תוריש םעטמ ריקסת תלבקל שקבמה תא תונפהל ,הנידמה
 המישאמה השקיב ,שנועל םידדצה ונעט ותרגסמב ,םולשה טפשמ תיבב םייקתהש
 לש וחוכ-אב ,הרורב יתלב הביסמ ךא ,ןחבמה תוריש ריקסתל שקבמה תא חולשל
 הרמא תננולתמהו 2004 תנשמ הריבעה .רתוימ הזש רובס ינא" יכ ןעטו בריס שקבמה
 רבע םשאנל ןיא .טלחומ קתנב םה זאמ .די הילע םירה אל אוה הזה עוריאל טרפש
 ךרוצה תא םיקזחמ ןוידב וחוכ-אב הלעהש םיקומינה אקווד ,שקבמה תנעטל ."ילילפ
 תורישל שקבמה חלשנ אל וחוכ-אב תדמע חכונ םלואו .ריקסתל שקבמה תיינפהב
 תוריש וצב וא העשרה אלל ןודנבש ךילהה תא םייסל שקבמהמ ענמנ ךכבו ןחבמה
   .רוביצה תלעותל
 
 םרג םולשה טפשמה תיבב ול ןתינש לקולקה גוצייה ,שקבמה תנעטל ,ךכשמ 

 םרגנ יכ שממ לש ששח ררועתמו ותעשרה תודוסי תא רערעל ידכ וב שיש ,ישרוש םגפל
  .וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה ןיד תוויע ול
 

 הבישמה תדמע

 

 םושמ רזוח טפשמ תכירעל הליע תססבמ הניא השקבה ,הבישמה תנעטל .12
 ,קוחב תועובקה תוליעהמ תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת החינמ הניאש
 תפרוצמ רשא ,ןמרופ היאמ ר"ד לש תעדה תווח ,הבישמה תנעטל .התוחדל שי ןכלו
 תולבחהש לולשל ןתינ אל היפל ,תעדה תווח .השדח היאר ללכ הווהמ הניא השקבל
 ראונימ יאופר ךמסמ לע תססובמ ,יתלבח עקר לע אלש ועיפוה תוננולתמה לש הפוגב

 וז אל .)יאופרה ךמסמה :ןלהל( היגולוטמהב תיחמומ ,לבניע הדיאא 'פורפ תאמ 2006
 תננולתמה אלא ,השקבב ןעטנש יפכ תננולתמה ידי לע רתסוה אל הז ךמסמש דבלב
 ןמוס( 8.2.2010 םויב התודע ךלהמב םולשה טפשמ תיבל ךמסמה תא השיגה המצע
 יכ שקבמה תנעט םע תננולתמה התמוע התודע תרגסמב .)השקבל 2'ט חפסנ ,6/ת
 העפוהמ הרבעב הלבס איה יכ הרשיא איהו ,תיאופר היעבב תולבחה לש ןרוקמ
 הפלח וז העפות םלוא ,)תומוטמה תעפות :םג ןלהל( םיילגרב תורובח לש תינטנופס
 תא תננולתמה הגיצה ,הירבדל קוזיחכ .םושיאה בתכ אשומ עוריאה ינפל םיישדוח
 .רזוח טפשמל השקבה סיסבב דמועש ךמסמ ותוא – 2006 ראונימ יאופרה ךמסמה
 לש רוזחימ הווהמ אלא השדח היאר הניא ןמרופ ר"ד לש תעדה תווח ,הבישמה תנעטל
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 רשקהב הבישמה תנעוטו הפיסומ דוע .םולשה טפשמ תיב ינפב היהש יאופרה ךמסמה
 היגולוטמהל תיחמומ הנניא יכ תעדה תווח ףוגב המצע לע הדיעמ ןמרופ ר"ד יכ ,הז
 איה ,Purpura simplex-ה תעפות לש םינוש םירואית םנשי תיאופרה תורפסבש ןוויכו

  .אשונב התעד תווח תא לבקל תנמ לע לבניע 'פורפל תונפל הצילממ
 

 תננולתמה היפלו ,תעדה תווח ילושב העיפומה הנעטל תסחייתמ ףא הבישמה .13
 םימומידל םורגל תולולעה תופורת לש תמיוסמ הצובקל תכיישה הפורת הלטנ
 תננולתמה הלטנ התוא הפורתה ןיב רשק היה ןכא םא ,הבישמה תנעטל .תורובחלו
 ויוטיב תא אצומ היה רבדה יכ חינהל ריבס ,הפוגב תורובחה תעפוה ןיבל תע התואב
 וז הנעט ,ךכ לע ףסונ .לבניע 'פורפ ,היגולוטמהב תיחמומה םעטמ יאופרה ךמסמב
 ןותנ ,ןכ לע ."תיסחי הרידנ" העפותב רבודמ יכ בתכנו תעדה תווח ילושב קר תנעטנ

 טפשמל השקב תלבק הקידצמה "תישממו הנתיא תיתייאר תיתשת" הווהמ וניא הז שדח
  .רזוח
 

 בתכנ אוה יכ הבישמה תנעוט ,29.4.2006 םוימ יתרטשמה הלועפה ח"ודל רשא .14
 ידי-לע םוקמל קעזוהש רחאל ,שקבמהו תננולתמה לש םתיבל עיגהש רטוש ידי-לע
 םע הלועפה ח"ודב רומאה תא בשייל ןתינ אל ,הבישמה תנעטל .תננולתמה לש היחא
 בורק ,הלועפה ח"וד תביתכ םויב .תננולתמה תא ףקת אל םלועמ היפל שקבמה תסרג
 יכ התיבל עיגהש רטושל תננולתמה הרמא ,תומילאה עוריא רחאל תועובש העבראל
 וז הרמא ,הבישמה תנעטל .שקבמה לש ודיצמ תומילא ייוליג ויה אל "הנורחאל"
 רחאל םלוא ,3.4.2006 םויב התוא ףקת שקבמה היפל תננולתמה תסרג םע תבשייתמ
  .ףסונ תומילא עוריא שחרתה אל ,ןכמ
 

 קומינכ רוערעה תאכרעב שקבמה תולהנתהל ףא התבוגתב תסחייתמ הבישמה .15
 רתע רוערעב ןוידה תרגסמב .וניינעב רזוח טפשמ תכירעל השקבה תייחדל ףסונ
 ףוסב ,ךכ לע ףסונ .הפיקתה תריבעב העשרה אלל םושירב ךילהה תא םייסל שקבמה
 תטישל .רוערעהמ וב רזחו יזוחמה טפשמה תיב תצלמה תא שקבמה לביק ןוידה
 יכ ,וז השקבב רערעמה לש ויתונעט םע דחא הנקב הלוע הניא וז תולהנתה ,הבישמה
 שדוחב השגוה רזוח טפשמל השקבה יכ הבישמה תנייצמ דוע .הדוסי תועטב ותעשרה
 טפשמה תיבל ורוערעמ וב רזח שקבמהש רחאל יצחו םייתנשכ – 2013 רבמטפס
 תננולתמה השיגהש יאופר ךמסמ לע הרקיעב תכמסנ השקבהש ףא לע תאזו ,יזוחמה
 .2010 ראורבפב אמק טפשמ תיבב התודע ןתמ תעב
 

 שקבמה לע היה יכ הבישמה תנעוט ,"גוצייב לשכ" רבדב שקבמה תנעטל רשא .16
 אל וזכ הבוגתו – אמק טפשמ תיבב ותוא גצייש רוגנסה תבוגת תא השקבל ףרצל
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 – השיגהלמ ענמנ שקבמה לש ורוגנסש היבגל ןעטנש היארה ,ןיינע לש ופוגל .הפרוצ
 לש הסיסב לעש אלא ,המישאמה ידי-לע םולשה טפשמ תיבל השגוהש דבלב וז אל
 היפל שקבמה לש ותנעט ,ךכ לע ףסונ .שקבמה לש הנגהה תנעט התחדנ היאר התוא
 טפשמל הליע הווהמ הניא – ןחבמ תוריש ריקסת תלבקל רתע אלש ךכב םג ורוגנס לשכ
 וניינעב רזוח טפשמ םויקל השקבה תא תוחדל הבישמה השקיב ,רומאה לכ חכונ .רזוח
  .שקבמה לש
 

 הבישמה תבוגתל שקבמה תבושת

 

 ,2006 ראונימ יאופרה ךמסמה לע קרו ךא תססובמ אל ותשקב ,שקבמה תנעטל .17
 ךמסמ – עוריאה תעבו עוריאל ךומסב תננולתמה הלטנש תופורתה תמישר לע םג אלא
 שקבמה ףריצ ,וז ותבושתל .)השקבל 1י חפסנכ ףרוצ( אמק טפשמ תיב ינפב היה אלש
 ןתינ אל ,היפלו יסגול ליג 'פורפ םעטמ תיגולוטמה תעד תווח – תפסונ תעד תווח
 אלא ,הלבחל הרושק התייה אל תננולתמה לש הפוג לע םדה יפטש תעפוה יכ לולשל
  .Flutine-ה ירודכב יתפורתה לופיטה לש יאוולה תעפותל הרושק התייה
 

 תננולתמה הלטנ התוא הפורתה ןיב רשק היה ןכא םא יכ ,הבישמה תנעטל רשא .18
 ךמסמב ויוטיב תא אצומ היה רבדה יכ חינהל ריבס ,הפוגב תורובחה תעפוה ןיבל
 תויללכ תורבס הלעמ הבישמה יכ שקבמה ןעוט – לבניע 'פורפ הבתכש יאופרה
 תנמ לע רזוח טפשמ םויק לע תורוהל יוארה ןמ ,שקבמה תטישל .הז ןיינעב תוימתסו
 תעפותמ הלבס ןכא תננולתמה יכ המשרתה איה םא ררבל ידכ לבניע 'פורפ תא דיעהל
 יפטש לש םתעפוה יכ וא ,ןמרופ ר"ד לש התעד תווחב ןעטנש יפכ Purpura simplex -ה
 בתכ אשומ עוריאה ינפל םיישדוחמ הלעמל ופלחPurpura simplex -ה בקע םדה
 לע השורד לבניע 'פורפ לש התדעה ,ךכ לע ףסונ .הבישמה ידי-לע ןעטנש יפכ ,םושיאה
 גוסמ הפורת הלטנ תננולתמה יכ הדבועל תעדומ התיה איה םא ןוחבל היהי ןתינש תנמ

Flutine תורובחו םימומיד תרצוי רשא.  
 
 ןהו ןמרופ ר"ד ידי-לע ןה ,ומעטמ ושגוהש תעדה תווח יתש ,שקבמה תנעטל 

 תורובחה ןיב יתביס רשק לכ ןיאש ישממ ששח םייק יכ תועבוק ,יסגול 'פורפ ידי-לע
 שקבמה תנעטל .םושיאה בתכ אשומ עוריאה ןיבו תננולתמה לש הפוג לע ולגתנש
 יונישל לאיצנטופ הב שי רשאו תירואכל תונימא הלגמה תובישח תבר היארב רבודמ
  .ותבוטל טפשמה תואצות
 

 שקבמה ןעוט ,רוערעה תאכרעב שקבמה תולהנתה רבדב הבישמה תונעטל רשא .19
 לע דמע יזוחמה טפשמה תיבבו אמק טפשמ תיבב םייקתהש ךילהה לכ ךרואל יכ
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 .תננולתמה תא ףקת אלו םושיאה בתכב ול סחוימה תא עציב אל םלועמ יכ הנעטה
 ןייצ יזוחמה טפשמה תיבש הדבועה לשב קר ורוערעמ וב רזח אוה ,שקבמה תנעטל
 ורוערעמ ותרזחב תוארל ןיאש שיגדה שקבמה .ישממ יוכיס לכ רוערעל ןיא יכ ,וינפב
 לכ רדענ ,רנויסנפ וניה יכ ןייצ שקבמה .םושיאה בתכב ול וסחויש םישעמב האדוהכ
  .קוחה םע הדיחיה ותוכבתסה תא הווהמ הז ןויד אשומ קיתהו ילילפ רבע
 

 םשל םדוקה וחוכ-אבל בתכב הנפ יכ ,הבישמל ותבושתב שקבמה ןעט דוע .20
 הנענ אל םלוא ,)הבוגתה בתכל 'ד חפסנכ ןמוסמ( גוצייב לשכה תנעטל ותבוגת תלבק
  .ודיצמ
 

 הערכהו ןויד

 

 תאו היתובקעב ושגוהש תובוגתה תא ,שקבמה לש ותשקב תא יתנחבש רחאל  .21
 רזוח טפשמ תכירע לע תורוהל הקדצה ןיא יכ הנקסמל יתעגה ,םייטנוולרה םיחפסנה
  .וניינעב
 

 שיש דחוימו גירח ןונגנמ וניה רזוח טפשמ יכ איה ונניינעב ןוידל אצומה תדוקנ .22
 ידזי 5846/03 ח"מ :ואר( רוערע לש ףסונ ךילה םייקל דעונ אל אוהו הרושמב וליעפהל

 םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ הנחוא 10728/07 ח"מ ;)7.9.2003( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ

 .))22.7.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ינבא 1129/13 ח"מ ;)18.5.2008( ]ובנב
 תפישחל הפיאשה ןיב ןוזיאה תא תפקשמ רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוכמסה
 תואדווה תונורקע ןיבו םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאל סרטניאהו תמאה
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ איחי 'גאח 1706/09 ח"מ :לשמל ואר( ןוידה תויפוסו

 םרטב .))17.7.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ינולפ 3378/13 ח"מ ;)17.6.2009(
 ץבור שקבמה יפתכ לע ,ןוידה תויפוס ילוקיש ינפ לע קדצ ילוקיש טפשמה תיב רכבי
 תויונמה תוליעה תחא לש המויק תחכוהל הנתיא תיתשת לע עיבצהל וילעו דבכ לטנ
 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ דלפ 11807/04 ח"מ :ואר( טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב

 3201/08 ח"מ ;)22.8.2007( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןמרב 7/07 ח"מ ;)9.8.2005(
  .))27.7.2008( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןויא
 

 ,ונניינעב .רזוח טפשמ לש ומויקל תוליע עברא הנומ קוחל )א(31 ףיעס .23
 תודבועה תליע ,תחאה .קוחב תועובקה תוליע יתש לע רומאכ ותשקב תא ךמוס שקבמה
 .)קוחל )2()א(31 ףיעס יפל( ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה תויארהו
 תונעטב ןודנ .)קוחל )4()א(31 ףיעס( ותעשרהב ול םרגנש ןיד תוויע לש ומויק ,הינשה
  .ןרדסכ
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 טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס

 
 וא תודבוע וגצוה" וב םוקמ רזוח טפשמ םייקל רשפאמ קוחל )2()א(31 ףיעס .24

 תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר
 יכ ,הקיספב שרתשה ףא ךכו ,הלוע ףיעסה ןושלמ ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא
 אלא ,תינוידה האכרעה ינפב וחנוה אלש תופסונ תויאר וא תודבוע לש ןתגצהב יד אל
 ןתובלתשהב וא ,ןהב היהישו ,"ילוגס לקשמ" תולעב ויהי תופסונ תויאר ןתואש שרדנ
 6148/95 ח"מ( טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ ,טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע
 ח"מ ;)הירזע תשרפ :ןלהל( )1997( 353 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע

 'נ יחיבס 5568/09 ח"מ ;)29.7.2005( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ררחלא 2847/05

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ליבנ 73/14 ח"מ ;)30.8.2011( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ

)27.1.2014((.  
 

 ר"ד םעטמ תיאופר תעד תווח :תושדח תויאר עברא ותשקבל ףריצ שקבמה .25
 תווחו ,29.4.2006 םוימ יתרטשמ הלועפ ח"וד ,תננולתמה לש תופורת תמישר ,ןמרופ
 קר השגוה יסגול 'פורפ םעטמ תעדה תווח יכ ריכזנ .יסגול 'פורפ םעטמ תיאופר תעד
 ותשקבל ּהפריצ אלו ,הבישמה תבוגתל ותבושת בתכ תא שקבמה שיגה וב בלשב
 :תפסונ השדח היאר שיגהל שקבמה יינפב רתע ,ךכל ךומסבו ןכמ רחאל .תירוקמה
 ,תננולתמה ןיבל וניב החפשמ יניינעל טפשמה תיבב להנתהש קיתב ןתינש ןיד-קספ
  .םירבדה ךשמהב סחייתא ךכלו
 
 יכ הארנ ,הלא ןיבמ .השקבל תופרוצמה תושדחה תויארה עברא לע ןוידב חתפנ 

 הליע לש המויק תלאשב שקבמה לש ויתונעט תביל תא תווהמ תויאופרה תעדה תווח
 תמישר( שיגהש תושדחה תויארה ךמס לע ,שקבמה תנעטל ,רומאכ .רזוח טפשמל
 תורובחה ןיב יתביסה רשקה תא לולשל ןתינ )תורכזומה תעדה תווח יתשו תופורתה
 הניגב ,היפלכ המילאה ותוגהנתה ןיבו תננולתמה לש הפוג לע ולגתנש םדה יפטשו
 ומויק קידצהל ידכ ןהב ןיא יתעדלו ,ולא תויארב יתנייע .םולשה טפשמ תיבב עשרוה
 תואצות תא תונשל ידכ שורדה לאיצנטופה תא ולא תויארב ןיא רשאב ,רזוח טפשמ לש
 .יתנקסמ תא טרפא ןלהל .שקבמה לש וטפשמ
 

 תא ןוחבל השקבתה רשא תעד תווחב רבודמה – ןמרופ ר"ד םעטמ תעדה תווח .26
 לש םייאופרה םיכמסמה לע ,רתיה ןיב ,ססבתהב הכרענו תננולתמה לש התעיצפ ןונגנמ
 יפטש ןיינעל .ןמרופ ר"ד ,ךמסמה תבתוכ ידי-לע הקדבנ תננולתמהש ילבמו תננולתמה
 הארמ לש רואית ףא יתושרב ןיא" :תעדה תווחב בתכנ ,תננולתמה לש הכרבב םדה
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 ןכא םא ךירעהל יתורשפאב ןיא ןכלו הידמימ וא היתולובג תרוצת העבצ ,הרובחה
 םוקמ יכ תנייצמ ןמרופ ר"ד .)תעדה תווחל 3 'מע( "ןעטנש יפכו ןעטנה דעומב המרגנ
 לש האצות תויהל לוכיו תוליפנל ינייפוא רוזא וניה ,טלוב ימרג רוזא אוהש ,הרובחה
 הרובחה תעפוהל הליבוהש הליפנה םא עובקל ךרד לכ ןיא ךא ,קושהו ךרבה לע הליפנ
 עמתשמ וניאש ןפואב תבתוכ ןמרופ ר"ד .הדיעממ וא רחא ידי לע הפיחד לשב המרגנ
 םולצתו ,ועבצו וידמימ ,רועב ןמיסה תאצות לש טרופמ רואית היה וליא" יכ םינפ ינשל
 ןכתיי ,תיטפשמ האופרב החמומ אפור תוקידב תעב השענש יפכ תאז ,הרובחה לש
 תווחל 4 'מע( "הלבחה תורצוויה ןונגנמ לש רתוי הבוט הכרעהל עיגהל ןתינ היהש
 וניה התושרבש עדימה יכ הריהבמ תעדה תווח תבתוכו ,םירבדה ינפ םה ולאשמ .)תעדה
 שיש "ילוגס לקשמ" תלעב היאר רבדב השירדה תמייקתמ אל יכ ינא הרובס ,רסח עדימ
  .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ הב
 
 יכ תעדה תווחב ןמרופ ר"ד תבתוכ Purpura simplex-ה תעפותל רשא 
 לע הנחבואו תינטנופס תורובח תעפוה לשב הנולתל רבוע םישדוחב הקדבנ תננולתמה"
 ,תעדה תווחל 4 'מע( "Purpura simplex-מ תלבוסכ היגולוטמהב תיחמומ האפור ידי

-לע בתכנש 2006 ראונימ יאופר ךמסמ ותואב קדקודמ ןויעמ ,םלואו .)רוקמב תושגדהה
 וילע רשאו ,תננולתמה תא הקדב רשא ,לבניע הדיאא 'פורפ היגולוטמהב תיחמומה ידי
 הנחבאהמ ,תישאר :תואבה תונקסמה תולוע ,התכרעה תא ןמרופ ר"ד ,רתיה ןיב ,הססיב
 ,תינש .Purpura simplex-ה תנומסתמ הלבס ןכא תננולתמה יכ הלוע אל לבניע 'פורפ לש
 קר לבניע 'פורפו הפלח רבכ תורובחה תעפות ,2006 ראוניב תננולתמה תקידב תעב
 טוטיצ ןלהל ,יינפלש השקבל םירבדה תובישח לשב .תננולתמהמ היתודוא לע העמש
 :)השקבל 2'ט חפסנכ ןמוסמ( לבניע 'פורפ ידיב םותחה יאופרה ךמסמהמ
 

 םיילגרב תומוטמה לש רופיס ללגב ילא התנפ ל"נה"
 לש רופיס רדעה רואל .תומוטמה וארנ אל הקידבב .]...[
 השירק תוקידבו החפשמב םימומידו רבעב םימומיד
 השירקה ןונגנמב הערפהב רבודמש יל הארנ אל תוניקת
 Purpura simplex ללגב הארנכ ופלחש תומוטמההו

 .)ילש תושגדהה( ."תינילק תובישח תורסח
 
 תנעט תא טפשמה תיב החד וסיסב לעו ,םולשה טפשמ תיב ינפב דמע הז ךמסמ 

 רפסמ הפלחש תיאופרה תנומסתה ןיב יתביס רשק ןיא יכ עבקו ,שקבמה לש הנגהה
  :םושיאה בתכ אשומ םילאה עוריאה ןיבו ,עוריאה ינפל םישדוח
 

 ]שקבמה[ םשאנה לש ותרעשה/ורבסה תא תלבקמ ינניא"
 םרגנ תננולתמה לש הכרבב םדה ףטש ויפל וחוכ אבו
 יתענכושו ,הדי לע םדה לולידל תופורת תליטנמ האצותכ
 ,המישאמה ידי לע ,ושגוהש םייאופרה םיכמסמהמ
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 רבוטקוא שדוחב ,תננולתמה לצא העיפוהש ,וז העפותש
 הניאו ,עוריאה דעומ ינפל רפסמ םישדוח הפלח ,2005

 ."תננולתמה לש הכרבב םדה ףטש תואצמיהל םרוגה
  .)ןידה תערכהל 5 'מעב(

 
 ,הנויעל ורבעוהש םיכמסמה ךמס לע יכ ןמרופ ר"ד תבתוכ ,התעד תווח םוכיסב 
 יפכ ההק הלבח לש האצות תויהל הלוכי תננולתמה לש קושב הלבחה יכ קיסהל ןתינ"
 לולשל ןתינ אל ,תננולתמה לש תיאופרה הירוטסיהה רואל תאז םע דחי ךא ,ןעטנש
 תווחב תגצומה הזתה יכ תואורה וניניע ."יתלבח עקר לע אלש ועיפוה הפוגב תולבחהש
 לאיצנטופה תא תעדה תווחב העיפומה הנקסמב ןיא ךכיפלו ,תיעמשמ דח הנניא תעדה
 הווהמ הניא תעדה תווח ,ךכשמ .םולשה טפשמ תיב לש ויתועיבקמ תונשל שורדה
  .רזוח טפשמל השקב ךרוצל הקיפסמ "תיטירק הסמ"
 

 תוביסה תלאשב ןודל שקבתה הז החמומ ףא – יסגול 'פורפ םעטמ תעדה תווח .27
 םיכמסמ לע אוה ףא ססבתהו ,תננולתמה לצא םדה יפטש תעפוהל תוירשפאה תויאופרה
 תאמ יאופרה ךמסמהו תננולתמה לש תופורתה תמישר תוברל ,תננולתמה לש םייאופר
 ,Purpura simplex-ה תנומסת רואיתב יסגול 'פורפ דקמתמ ,תעדה תווחב .לבניע 'פורפ

 ,יסגול 'פורפ ."תולקה תולבחה תנומסת"כ תיעוצקמה תורפסל םאתהב הנכמ אוה התוא
 ,תינילק הנומתה יפל" יכ ותעד תווחב עבק ,תמא ןמזב תננולתמה תא קדב אל רשא
 ,תאז הפוקתב ,הלבס תננולתמה ןכא יכ לולשל ןיא ,יתדבעמה רוריבה תואצותו

 םג יכ יתמשרתה .)תעדה תווחל 3 'מע( ."easy bruising – pupura simplex ה תנומסתמ
 לש הפוג לע ולגתנש תולבחה רוקמל רשאב שודיח וא אתובר לכ ןיא ,וז תעד תווחב
 ןושלב ףאו ,)"לולשל ןיא"( תגייתסמ ןושלב תטקונ תעדה תווחש ןוויכ תאז ,תננולתמה
 םיאתהל הלוכי ]...[ תננולתמה הגיצה רשא תינילקה הנומתה"( תורבתסהו תונכתיה לש
  .)תעדה תווחל 4 'מעב – "Purpura simplex לש הנחבאל
 

 הרובס ,שקבמה לש ומעטמ ושגוהש תעדה תווח יתש ארקמל ,ןיינע לש ומוכיס .28
 תבוטל טפשמה תואצות יונישל איבהל תנמ לע שרדנה לאיצנטופה תא ןהב ןיא יכ ינא
 ןיאו םדה יפטש תעפותל םרוגה רבדב דבלב תורעשה תוגצומ תעדה תווחב .שקבמה
 תווחמ ,שגדויו .ןנד הרקמה תוביסנב תולבחה רוקמל רשאב אצממ וא העיבק םוש ןהב
 הלוע תעדה תווחמ :תולבחה רוקמ תודוא לע רורבו ריהנ ןפואב קיסהל ןתינ אל תעדה
 האצותכ םג ומכ ,Purpura simplex-ה תנומסתמ האצותכ תויהל תולוכי תולבחה יכ
 וא ההק ץפחב תולקתהמ האצותכ םג ךא ,Flutine-ב יתפורת לופיט לש יאוול תעפותמ
 תא לולשל ידכ תעדה תווחב ןיא ,תאזמ הריתי .הליפנמ וא הרישי הכממ האצותכ
 הנקסמה ןמ תונשל ידכ ןהב ןיא ןכלו םולשה טפשמ תיב לש וניד תערכהב עבקנש
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 תשירד תא תומייקמה תויאר תווהמ ןניא תעדה תווח ,ליעל רומאה חכונ .העישרמה
 .רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל ידכ ןהב ןיא ךכשמו קוחל )2()א(31 ףיעס
 

 תננולתמה הכרצ ןתוא תופורתה תמישר ,ןכא – תופורתה תמישר רבדב היארה .29
 .םולשה טפשמ תיב ינפב התיה אלש היאר הניה ,םושיאה בתכל םייטנוולרה םידעומב
 םוימ הרטשמב התעדוהב רבכו ,תופורת הלטנ יכ הריתסה אל תננולתמה םלואו

 תננולתמה הסחייתה )שקבמה תבושתל הבישמה תבוגתל ףרוצו 5/נ ןמוס( 27.11.2006
 לוטיל הקיספהש ךכב הפוג לע תורובחה תעפות תקספה תא הרשק רשאכ הז אשונל
 :םנושלכ םירבדה תא איבא .ןיריפסא ירודכ
 

 יתלטנ ,עוריאה ינפל םישדוח המכ ,רבעב יכ ןייצל"
 הרצונש ,בצק תערפהב לופיטל ןטימרונו ןיריפסא ירודכ
 תליטנ ירחא .וניניב ויהש תובירמהו חתמהמ האצותכ
 לע קר ,םינטק םד יפטשל בל יתמש ,ולא םירודכ
 יתלטנ הב הפוקתה התוא לכ ךשמב יל ועיפוהש םיילגרה
 וכרענ ,םדה יפטש הממ יתעדי אלו רחאמ ,םירודכה תא
 יל רמאו ,עבונ הז הממ ןיבהל וסינ םיאפורו ,תוקידב יל
 םימיוסמ םישנאל ןיריפסאו ןטימרונ לש קזנש גולוידרק
 יל ץעיי ןכל ,תלעותה רשאמ לודג רתוי תויהל לוכי
 יתקספה ליבקמבו .יאוול תועפותה לכ ללגב קיספהל
 לע םינטקה םדה יפטש וקיספה ןכאו ןיריפסא תחקל
 הצור ינאו .ןיריפסאל הבוגת יהוזש יתנבה .םיילגרה
 הרקש הרקמה ינפל םישדוח רפסמ היה הזש ,בוש רמול
 )5/נ ,20-14 תורוש( ."]שקבמה[ יבא ןיבל יניב
  .)ילש תושגדהה(

 
 תופורת יכ בתכנ ןמרופ ר"ד םעטמ השגוהש תעדה תווחב יכ ףיסוהל שי ךכל 

 ,ןניקסע הבש Flutine גוסמ הפורתה תכייש הילא תופורתה תצובקל תוכייתשמה
 ."תיסחי הרידנ" איהש יאוול תעפותב רבודמ ךא ,תורובחו םימומידל םורגל תולולע
 ומסרופש םיחוויד רפסמ םימייק יכ בתכנ יסגול 'פורפ םעטמ השגוהש תעדה תווחב
 תווח יתש ,םלואו .Flutine ילפוטמ ברקב םימומידל הייטנ לע תיעוצקמה תורפסב
 תורובחה ,ןנד הרקמה תוביסנבש ךכל החכוה וא תיביטיזופ הרימא תורדענ תעדה
 השמתשה הבש תיפיצפסה הפורתה תליטנמ האצותכ ןה תננולתמה לש הפוג לע ולגתנש
 יניא ,תראותמה יאוולה תבוגת תּורידנ רבדב עדימה ףסוותהבו ,ךכיפל .תננולתמה
 תיתשת המיקמ ,ושגוהש תופסונה תויארה םע דחיב וא הדבל ,וז היאר יכ תענכושמ
 הקידצמה ,)2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתייאר
 .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ותכירע
 

 ףרוצש יתרטשמה הלועפה ח"ודב ןויעמ – 29.4.2006 םוימ יתרטשמ הלועפ ח"וד .30
 לש היחא ידי לע גוזה ינב תרידל ארקנ רטוש יכ הלוע ,)א"י חפסנכ ןמוס( השקבל
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 ,שקבמה ידי לע חצרב םימויאל הנעט תננולתמה ,ח"ודב טרופש חווידהמ .תננולתמה
 םירתוס הלא םירבד יכ ןעוט ותשקבב שקבמה .הנורחאל תומילא התיה אל יכ הנעט ךא
 ח"ודב ןיא ,יתעדל .תומילאב תננולתמה יפלכ גהנ אל יכ םיחיכומו ויפלכ הנולתה תא
 תויארה יכ ,ליעל רמאנש יפכ ,ריכזנו רוזחנ .רזוח טפשמל הליע םיקהל ידכ הז יתרטשמ
 תויתועמשמ תויהל תוכירצ ,םייתסהש ךילהב ןוידה לש שדחמ החיתפ םשל תושרדנה
 טפשמה תואצות יונישל איבהל וב שיש "ילוגס לקשמ" תולעב תויאר ,לקשמ תודבכו
 בתכנ יתרטשמה ח"ודה יכ ןייצא ,ךרוצה ןמ הלעמלו ,ןיינע לש ופוגל .שקבמה תבוטל
 ןיינעב הבישמה תדמע תא לבקל ידיב שיו ,םושיאה בתכ אשומ עוריאה רחאל שדוחכ
 שקבמה יכ תננולתמה תסרג םע םיבשייתמ יתרטשמה ח"ודב ובתכנש םירבדה היפל ,הז
 לש ודיצמ ףסונ תומילא עוריא שחרתה אל ןכמ רחאל םלוא ,3.4.2006 םויב התוא ףקת
  .שקבמה
 

 השקב הז טפשמ תיבל שקבמה שיגה ,שקבמה תבושת תשגה רחאל עובשכ .31
 להנתהש קיתב ןתינש 27.4.2014 םוימ ןיד קספ ףרצל שקיב התרגסמב ,היאר תפסוהל
 האיצוה תננולתמה ,שקבמה תנעטל .תננולתמה ןיבו וניב החפשמ יניינעל טפשמה תיבב
 תרגסמב ,וב תורמעתה עסממ קלחכ ,10.5.2010 םויב תיקוח יתלב רסאמ תדוקפ ודגנ
 שקבמה היפל ,םירטושל תבזוכ העידי תריסמ ךות ,םידדצה ןיב להנתהש ןישוריגה ךילה
 תיב לש וניד קספ ןתינ 27.4.2014 םויב .לעופל האצוהה קיתב ובוח תא הל םליש םרט
 לש םוכס שקבמל םלשל תננולתמה הביוח ורדגבו ,רומאכ החפשמ יניינעל טפשמה

10,000 ₪.  
 
 הניא וז היאר יכ יתעד החנ ,הז ןיינעב םידדצה תונעט תא יתנחבש רחאל 
 תאזו ,הקמנה אללו ,הרשפה ךרד לע ןתינש ןיד קספב רבודמ .יינפבש ךילהל תיטנוולר
 רבד וז היארב ןיא .טפשמה יתב קוחל א79 ףיעס יפל טפשמה תיב לש ותוכמסל םאתהב
 סחיב רשא ,3.4.2006 םוימ עוריאב קסועה ,ןנד ךילהה לע ךילשהל ידכ וב שי רשא
 עבקו ,וינפב הדיעהש ,תננולתמה לש התסרגמ םולשה טפשמ תיב רומאכ םשרתה וילא
  .שגוהש יאופרה ךמסמבו הפוג לע הלבח ינמיס תואצמיהב תכמתנו הנמיהמ התודע יכ
 

 טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס

 

 םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ םא הלאשב אוה וז הליע לש הניינע  .32
 ילזוק 7929/96 ח"מ( "לס תליע" הניה וז הליע יכ איה הקוספ הכלה .ןיד תוויע שקבמל
 םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ררחלא 2847/05 ח"מ ;)1999( 529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ

 ךילהה לע "לע טבמ"ב ףיקשהל טפשמה תיב שרדנ התרגסמב רשא ))29.7.2007( ]ובנב
 רשא ,םירומח םיינויד םימגפ ךילהב ולפנ יכ שממ לש ששח םייק םא ןוחבלו ,ולוכ
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 תנידמ 'נ טרוגניר 10028/06 ח"מ :לשמל ואר( שקבמה לש אווש תעשרהל וליבוה

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ הדאמח 3689/13 ח"מ ;)17.9.2007( ]ובנב םסרופ[ לארשי

 ורדגב .))18.9.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ השאב 13/6783 ח"מ ;)29.10.2013(
 םהב ןיאש םגה ,ךילהב םירומח םיינויד םימגפ םג םייוצמ "ןיד תוויע" גשומה לש
 ,לולכל םייושע הלא םימגפ יכ עבקנ .ךילהה תאצות יונישל לאיצנטופ ותוא םיתיעל
 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ( גוצייב לשכ ,תומיוסמ תוביסנב

   .)361 'מעב ,הירזע תשרפ ;)2003( 308-307 ,297
 

 רקיעב ,לקולקה וגוציי תובקעב ןיד תוויע ול םרגנ יכ שקבמה ןעוט ,ונניינעב .33
 היהש ותנגהל תויטנבלר תויאר םולשה טפשמ תיבל גיצהלמ ענמנ וחוכ אבש ןוויכ
 יפכ ,יתענכוש אל .תוחדיהל וז הנעט ןיד .ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ןחוכב
 תננולתמה תודוא לע יאופרה רמוחה רבדב שקבמה גיצהש תויארה יכ ,ליעל טרופש
 תווהמ ןה ןיאש םושמ תאזו ,ותנגהל תוליעומ ויה )תופורתה תמישרו תעדה תווח יתש(

 ןהב ןיא אליממו ,תננולתמה לש הפוג לע תולבחה לש ןרוקמ רבדב הלאשב שודיח
 .םושיאה בתכ אשומ תומילאה עוריא ןיבל תולבחה ןיב יתביסה רשקה תא עקעקל
 רומח ינויד םגפ ידכ הלוע וניא שקבמה ןעוט ןהל תויארה לש ןתשגה יא ,ךכיפל
 ח"מ :וושהו ואר( רזוח טפשמ לש ותכירעו םייתסנש טולח ךילה לש ולוטיב קידצמה

 תנידמ 'נ הקוקא 2930/10 ח"מ ;)27.1.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ליבנ 73/14

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ יקסבלצרב 2432/12 ח"מ ;)27.2.2012( ]ובנב םסרופ[ לארשי

)2.4.2014((.  
 
 וחוכ אבו שקבמה ונעט םולשה טפשמ תיב ינפב יכ ריכזהל יואר הז רשקהב 

 החד םולשה טפשמ תיבו )המצע תופורתה תמישר השגוה אלש ףא( תופורתה תייגוסב
 :הז רבסה

 ]שקבמה[ םשאנה לש ותרעשה/ורבסה תא תלבקמ ינניא"
 םרגנ תננולתמה לש הכרבב םדה ףטש ויפל וחוכ אבו
 יתענכושו ,הדי לע םדה לולידל תופורת תליטנמ האצותכ
 ,המישאמה ידי לע ,ושגוהש םייאופרה םיכמסמהמ
 רבוטקוא שדוחב ,תננולתמה לצא העיפוהש ,וז העפותש

 הניאו ,עוריאה דעומ ינפל רפסמ םישדוח הפלח ,2005
 ."תננולתמה לש הכרבב םדה ףטש תואצמיהל םרוגה
 .)ןידה תערכהל 5 'מע(

 
 ,רזוח טפשמ לש ומויקל הליע תומיוסמ תוביסנב הווהיש לוכי יוקל גוציי ,ןכא .34

 357)1(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיזייא 4512/99 ח"מ( ןיד תוויעל ששח ססבמ אוה םא
 לשכב ןניקסע יכ תענכושמ יניא ,ןדיד ןודינב ,םלואו .)ןיזייא תשרפ :ןלהל( )1999(
 םולשה טפשמ תיב ינפב ,תישאר .םירומא םירבד המב ריבסאו ,ןיד תוויע רצויה גוצייב
 תננולתמה ידי-לע תופורת תליטנ רבדב תונעט םדוקה וחוכ-אבו שקבמה רומאכ ולעה
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 יזוחמה טפשמה תיב ינפב ףא ,תינש .ולא תונעט החדו ךכב ןד םולשה טפשמ תיבו
 שיגהל םדוקה וחוכ-אבמ שקיב ,היפל הנעטה תא )רחא רוגנס תועצמאב( שקבמה הלעה
 להנתהש ןוידה לוקוטורפמ הלועש יפכ .ךכל םיכסה אל ןורחאהו ,קיתב תושדח תויאר
 תויאר שיגהל זא וגצייש ורוגנס שקיב ,)השקבל 'ז חפסנכ ףרוצ( יזוחמה טפשמה תיבב
 םוימ ותטלחהב שקבמה תשקב תא החד יזוחמה טפשמה תיב .טפשמה תיבל תושדח

23.2.2011: 
 

 ינפב התיה .תפסונ הייאר לכ לבקל ןוכנל םיאור ונניא"
 אולמ ,אמק טפשמ-תיבב םג גצוימ היהש ,רערעמה
 ךכ-לע רבדל אלש ,תויארה תא שיגהל תונמדזהה
 יאצממ םע דדומתהל ודעונש תוקהבומ תויארב רבודמש
 אמגוד ,ןכ-לע ,תווהמו ,דבעידב אמק טפשמ-תיב
 ."רוערעה תאכרעב ירשפא ונניאש םירופיש הצקימל
 .)ןוידה לוקוטורפל 2 'מע(

 
 :ןושלה וזב יזוחמה טפשמה תיבב שקבמה לש ורוערע החדנ ,םוי לש ופוסב 
 

 לש םהינועיט תא הכורא העש ךרואל ונעמשש רחאל"
 וחוכ-אבו רערעמה ינפב ונצלמה ,וז השרפב םידדצה
 הבחרהב ולע ךכל םיקומינה .רוערעהמ םהב רוזחל
 ןכ-לעו ,הלבקתה ונתצלמה .ונינפב ןוידה ךלהמב
 .)ןוידה לוקוטורפל 5 'מע( ."החדנ רוערעה

 
 תיבל שיגהלמ ענמנ שקבמה לש םדוקה ורוגנס יכ חינא םא ףא ,תישילש 

 רשקה ןיינעל תננולתמה תא רוקחלמ ענמנ וא ,ותנגהל תויטנבלר ויהש תויאר טפשמה
 רתלאל םיקמ רבדה ןיא ,שקבמה ןעוטש יפכ ,הפוג לע תולבחה ועיפוה הניגבש הלחמל
 איבהל ידכ המצעלשכ הב ןיא "גוצייב לשכ" תנעט .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע
 ישממ ששח םיקמ לשוכה גוצייה יכ תוארהל שקבמה לע .רזוח טפשמ לש ומויקל
 :םיאבה םירבדה ועבקנ ןיזייא תשרפב .ןיד תוויעל
 

 לש וחוכ-אב לש יעוצקמה ותעד-לוקישש הדבועה..."
 ,ןטפשמ וניאש ,שקבמה לש ותעד תא חינה אל שקבמה
 תאז .יוקל גוציי רבדב אצמימ היבו הינמ המיקמ הניא
 וק טוקנל היה לוכי שקבמה לש וחוכ-אבש רשפא :דועו
 גיצהלו םיפסונ וא םירחא םידע איבהל ,הנוש הנגה
 םושמ ןיא ךכב םג .תופסונ וא תונוש תולאש םידעל
 לוהינ ןפואש הדבועה .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע
 שקבמל הנקמ הניא ויוכיזל איבה אל שקבמה לש ותנגה
 רחא ןיד-ךרוע תועצמאב ולזמ תא תוסנלו בושל תוכז
 ."ולרוג בטיי םעפה אמש ,טפשמה תא שדחמ להנלו
   .)הטלחהל 367 'מעב(
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 יתאצמ אל ,ולוכ ךילהה לע "לע-טבמ"ב יתפקשהש רחאלו ,ליעל רומאה חכונ .35
  .רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכ הנעטל םוקמ
 

   .תיחדנ השקבה :רבד ףוס .36
 
  .)21.10.2014( ה"עשתה ירשתב ז"כ ,םויה הנתינ 
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