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 7929 / 96  רזוח טפשמ
 ילזוק דמחא .1
 המאנג רימס .2
 המאנג יחתפ .3
 םיאנג ילע .4
 יחיבס ףטאע .5
 דגנ

 לארשי תנידמ
 ןוילעה טפשמה-תיבב

]16.2.1999[ 

 קרב 'א אישנה ינפל

 לש ותפיטחב ,חצר םשל הפיטחל רשק תרישקב יזוחמה טפשמה-תיבב ועשרוה םישקבמה
 לש ותכירעל םתשקב םג ךכו ,החדנ ןוילעה טפשמה-תיבל םרוערע .ותחיצרבו ל"ז ץכ ינד רענה
 תושדח תויארו תודבוע תומייק יכ ןעטנ םניינעב רזוח טפשמ םויקל השקבב .ףסונ ןויד
 .ןיד תוויע םהל םרגנ םתעשרהבש שממ לש ששח םייק יכו ,רזוח טפשמ לש ותכירע תוקידצמה
 הנשמה ידי-לע 1995 טסוגואב םיטפשמה רשל שגוהש םייניב חוד לע הכמסנ השקבה רקיע
 ינפב היה אלש ,שדח הריקח רמוח הלגתנש רחאל ראשה ןיב ,הלשממל יטפשמה ץעויל
 .םישקבמה יטילקרפ ידיב אל םגו ,תונושה תואכרעה

 :קספ ןוילעה טפשמה-תיב
 טפשמה-תיבל עויס אוה ורקיעש – )Amicus Curiae( "טפשמה-תיב דידי" דסומ )1( .א

 ודיקפת ףקותמ גציימ רשאו ,ןודנה ךוסכסל רישי דצ וניאש ימ ידי-לע ,יהשלכ היגוסב
 ךוסכסב טפשמה-תיב ינפב ועמשייש יוארה ןמש תויחמומ וא סרטניא וקוסיע וא
 הקיקחב אוצמל ןתינ ,תעב הב .ילארשיה תורחה קוחב הזככ רכומ וניא – יפיצפס
 םהבש םיכילהב םג ,ךילהל דצכ דחוימ דמעמ םהל ןתינש םיפוגו תודסומ לש הרוש
 םייונמה םיפוגבו – ולא קוח תוארוהב תוארל ןיא ,תאז םע .תורישי םיברועמ םה ןיא
 םה םילוכי םהבש םיכילהה לשו "טפשמה-תיב ידידי" לש הרוגס המישר – םהב
 םיעגונה ןידה-ילעב םייוצמ טפשמה-תיב ינפב ויפלש ינורקעה ללכה דצב :עיפוהל
 םירקמב – ותעד ןתיל ךוסכסב ןדה טפשמה-תיב הווצמ ,יפיצפסה ךוסכסב
 אוה ,הז םעטמו ,וינפבש ךוסכסה לש רתוי םיינללוכ םיטביהל םג – ךכל םימיאתמה
 .םלשו ליעי ןפואב ךוסכסב עירכהל ידכ ,ךילהל םידדצ ותמזוימ ףרצל םיתעל ךמסומ
 בחר סרטניא ול שי ךא – ךילהל רישי דצ וניאש – ירוביצ ףוג ונשי ובש םוקמ ,ךכיפל
 דצב ןודנב ותדמע עימשהל ול ןתניי ,הנודנה הירטאמה םע תורכיהו ךילהה ןורתפב
 .)ו – ד ,א554 ,ו – ה553( ןיינעל תישיאה העיגנה לעב ,רתועה
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 ידכ ךילהל ףסונ דצ ףוריצב שי ןכאש ,אדוולו רמשמה לע דומעל טפשמה-תיב לע )2( 
 ןיא םא ,הרקמו הרקמ לכב ןוחבל שי .ירוביצה סרטניאל ןהו ומצע ןוידל ןה םורתל
 דוסיה תויוכזבו ומצע ךוסכסל םידדצב ,ןוידה תוליעיב העיגפ םושמ רומאה ףוריצב
 תא ;תעצומה הדמעה לש תילאיצנטופה התמורת תא ,רתיה ןיב ,ןוחבל שי .םהלש
 סרטניאל קינעמ אוהש גוצייהו ונויסינ ,ותויחמומ תא ;ףרטצהל שקבמה ףוגה תוהמ
 תא ;וב תגהונה הרודצורפה תאו ךילהה גוס תא ;ךילהל ףרטצהל אוה שקבמ ומשבש
 היגוסה תוהמ תאו תופרטצהה תשקב השגוה ובש בלשה תאו ומצע ךילהל םידדצה
 .)ו – ה ,א555( הערכהל תדמועה

 :"טפשמה-תיב דידי"כ ךילהל תירוביצה הירוגינסה תא ףרצל שי ,ןיינעה תוביסנב )3( 
 לע יוקל גוציי לש ותעפשהו יואר גוציי לש וביט תייגוס הנושארל תררבתמ הז ךילהב
 תדמעל שי ,ךכיפל .טרפב רזוח טפשמל הליעכו ,ללככ תינוידה האכרעב טפשמ
-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוח חוכמ ירקיעה הדיקפתש – תירוביצה הירוגינסה

 תדחוימ תובישח – תואנו םלוה ןפואב םיילילפ םיכילהב םימשאנ גוציי וניה 1995
 תדמעב םימייקה תועדה יקוליח חכונ םג קזחתמ התדמע תלבקב ךרוצה .אובל דיתעל
 ובש – רזוח טפשמל השקב – ךילהה תוהמ חכונו ,ומצע הלשממל יטפשמה ץעויה
 טפשמה-תיבל עייסל ידכ םדיב שיש ,תודסומו םיפוג לש םתדמע תלבקל תובישח שי
 עובקל ידכ ךכב ןיא :קודו .היתואצותו היתוכלשה לע וינפב תדמועה השרפה רוריבב
 לש אל – "טפשמה-תיב דידי"כ םירחא םיכילהל תופרטצהה תלאשב תורמסמ
-לע ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שיו ,םירחא תודסומו םיפוג לש אלו תירוביצה הירוגינסה
 .)ד556 – ז555( ויתוביסנ יפ

 יתב קוחל )א(31 ףיעס לש ודוסיב םג ומכ – רזוח טפשמ לש ותכירעל תוכמסה דוסיב )1( .ב
 ןוזיא חנומ – התוא עבוקה )קוחה – ןלהל( 1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה
 ןוקית רשפאיש ינויד ןונגנמ תחטבהב ךרוצה – ןושארה :םייזכרמ םיכרע ינש ןיב
 תולבגמב הרכהה תא ןה ובוחב ןמוטה ךרוצ ,םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט
 ןורקע – ינשה ;הטיפשה תכרעמ לש וז תימצע הרכהב רוביצה ןומא תא ןהו הטיפשה
 הפיכאה תכרעמו תיטופישה תכרעמה יכרוצמ ןה וחוכ תא באושש ,ןוידה תויפוס
 .)ז – ו ,ד – ב559( ןידה-קספ דוסיבש יתעתרההו יכוניחה סרטניאה ןמ ןהו ,תילילפה

 רזוח טפשמ ךורעל תוכמסה :קוחל )א(31 ףיעס לש ודוסיב רומאכ דמוע הז ןוזיא )2( 
 עבראמ תחא לש ןתומייקתהב היולת איה .יפוס וניה ןידה-קספש העשמ ךא הנותנ
 ,ללכה אלו גירחה וניה רזוח טפשמ .קוחל )4()א(31-)1()א(31 םיפיעסבש תוליעה
  .)א560( ףסונ רוערע רדגב אוה ןיאו

 תויארה וא תודבועהש ךרוצ ןיא ,קוחל )2()א(31 ףיעס יפל הניחב ךילה תרגסמב )1( .ג
 ןבלשל שי אלא ,טפשמה תואצות תא תונשל ןחוכב היהי ,ןמצעלשכ ,תופסונה
 טפשמה תואצות תא תונשל ידכ ןהב שי םא ןוחבל וז תרגסמבו ,תויארה לולכמב
 לקשמ" ותוא תולעב תויהל תוכירצ ולא תופסונ תודבוע וא תויאר .שקבמה תבוטל
 ידכ ןהב שי ,טפשמה-תיב ינפב היהש רמוחה םע ןתובלתשהב וא ןמצעלשכש "ילוגס
  .)ד – ג561( טפשמה תאצות יונישל איבהל

 .ןוידה תויפוס ןורקעמ הגירח הקידצמה תישממ תיתשת םיקהל תושדחה תויארה לע )2( 
  שמשל תולוכיה תוליבק תויאר הנייהת ןה יכו ,תירואכל תונימא ןהל היהתש ,שרדנ
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 םינעטנה תודבועה וא תויארה רמוח יכ ענכתשהל טפשמה-תיב לע .ומצע טפשמב
 קלח הווהמה ןחבמ והז .ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ויה םילוכי

 רשק לש – ותחכוה תא וא – ומויק תא חינמ אוה .ףיעסה תודוסי לש "תוביסנ"המ
 תאצותב יוניש לש תורשפא ןיבל תונעטנה היארה וא הדבועה ןיב ירשפא יתביס
 תואדו ססבל תובייח ןניא תופסונה תויארה וא תודבועה :קודו .ןודינה תבוטל ךילהה
 .)ה – ד561( ותאצות תא תונשל תויושע ןהש ךכב יד .טפשמה תאצות יוניש לש

 םא רזוח טפשמ לע תורוהל ןתינ ,קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה "לסה תליע" יפל )1( .ד
 לע ,וז הליע לש התניחבל .ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ
 ירוקמה – תויארה רמוח אולמ לע "לע-טבמ"ב ףיקשהל ןוילעה טפשמה-תיב אישנ
 תעשרהב יכ שממ לש ששח םייק ,ולש ותפקשה יפ-לע םא ,ומצע לואשלו – ףסונהו
 לש ותעד-לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל דעונ הז ףיעס .ןיד תוויע םרגנ שקבמה
 ץורפל ידכ וב ןיא ךא ,רזוח טפשמ לש ומויקל השקבב טילחהל ואובב טפשמה-תיב
 םדוק תומייק ויהש תוליעהו ,קוחל 31 ףיעס תארוה לש םיינורקעה הירדג תא לילכ
 .)ד – ב562( לסה תליע תפסוהל
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 םרגנ יכ ,רזוח טפשמ תכירעל השקב לש הירדגב תעדל טפשמה-תיב חכונ םא םג )3( 
 ששח ונשי םא ןוחבל וילע המוש ןיידע ,העשרהב ןיד תוויע וינפבש הרקמב הרואכל
 ,תאז םע .העשרהב ןידה תוויעל "םתס" ששחב יד ןיא .העשרהב ןידה תוויעל ישממ
 תחכוה וא טפשמה תאצות יונישל ןחבמה והמ הלאשה תא ןויע ךירצב ריתוהל שי
 .)ד – ב565( העשרהב ריבס קפס לש ומויק

 דחא לכש םימעט המכמ ,תאז .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל שי ,ןיינעה תוביסנב )1( .ה
 – לולכמ ידכל םתורבטצה ךא ,רזוח טפשמל הליע ססבמ וניא ,ומצעלשכ ,םהמ
 םצע ,תישאר :רזוח טפשמל הליעה תא הז הרקמב תססבמה איה – "לע-טבמ"ב
 ,תינש .ןיינעב םיברועמה םייעוצקמ-םיירוביצה םימרוגה ןיב תועד יקוליח לש םיוביר
 אל ללכ היתואצותו יללכה ןוחטיבה תוריש ידי-לע םישקבמה תריקח רבדש הדבועה
 הריקח רמוח היה ול ;)הירוגינסה רקיעבו( םידדצהו תונושה תואכרעה תעידיל ואבוה
 רשאב תוקפס – המ תדימב – הלעמהו ינמואל עינמ לש ורדעיה לע עיבצמה – הז
 םתנגהל ליעומ היהש ןכתיי ,הירוגינסה ידיב יוצמ – םישקבמה לש םתמשאל
 .טפשמה תואצות יונישל והשלכ לאיצנטופ וב םולגו ,םישקבמה לש תיביטקפאה
 תיברמ לש םתדעה-יא – םידחא םילשכ ולפנ םישקבמה לש םגוצייב ,תישילש
 םיאצמימו םהיתואדוה ודמע טפשמה-תיב ינפבש העש הנושארה האכרעב םישקבמה
 רמוח לש ורדעיה ;ומצע ינפב קוזיח שמשל הלוכי םתדעה-יאש העשו ,םיפסונ
 םלוכ םירוגינסה תוחכונ-יאו טפשמל רצק הנכה ןמז ;כ"בשה תריקח ןיינעב הריקחה
 תומאתהה-יא דוסיבש "תויתינבת"ה רבדב הנעטה ,תיעיבר .טפשמה-תיב תובישיב
 םישקבמה תופחל תונושה תויצקידניאהו םיקוזיחה ,תישימח .םישקבמה תואדוהבש
 .)ג – ב571 ,א570 ,ג – ב569 ,ה – ב568 ,ה567 ,א566(

 םישקבמה תיברמל הכרענש ףרגילופה תקידב יאצמימב תוארל ןיא ,ןנד הרקמב )2( 
 ףיעס לש ותרגסמב רזוח טפשמ לש ותכירעל סיסב שמשל הלוכיה היאר םושמ

 ןפואב – תשגומ תויהל התייה הלוכי אלו הליבק הניא וז היאר ןכש ,קוחל )2()א(31
 .)ב – א571 ,ו – ה570( ומצע טפשמב – ינורקע

 תא חותפל שי ,יזוחמה טפשמה-תיב ינפב רזוח טפשמ לע אישנה הרוהש העשמ )3( 
 טפשמה שקבמ תעשרה לע ךמתסהל דוע ןיא .”de novo“ ךילה והז .שדחמ ךילהה
 לש ומויק לע הטלחהב :קודו .ודגנ וקסוהש תונקסמהו םיאצמימה לע וא רזוחה
 לפנ יכ ,העיבק קר אלא ,םשא וא יאכז שקבמה יכ העיבק םושמ ןיא רזוח טפשמ
 תרגסמב םיאצמימ תעיבקמ רהזיהל שי ,ךכיפל .רזוח טפשמ קידצמה םגפ ותעשרהב
 םרט דוע תועיבקו תודבוע תדמעה םושמ םהב אהיש ,רזוח טפשמל השקבב ןוידה
 טפשמב וארקיי אל רבעב ויהש םיכילהל רשאב תוקפס יכ ,אדוול שי .ךילהה חתפנ
 לע הטלחה .שקבמה לש תירואכלה ותמשא וא ותופח ןיינעל יהשלכ העיבקכ רזוחה
  .)ה – ג566( רזוח טפשמב הטלחה הניא רזוח טפשמ

 – הנש הרשע-שמחמ הלעמל – חצרה עוציב זאמ ברה ןמזה ףולח ,ןנד הרקמב )4( 
 תלאש אל .רזוח טפשמ לש ותכירע עונמל ידכ םהב ןיא ךא ,םיטעמ אל םיישק ררועמ
 תמייק םנמא םא הלאשה קר אלא ,קרפה לע תדמוע םישקבמה לש ירשפאה םיוכיז
 .)ג – ב567 ,ז566( רזוח טפשמ לש ותכירעל הליע
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 :ורכזואש דוסי יקוח
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח –

 :הרכזואש תישאר הקיקח
 .א10 ףיעס ,1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפ –
 ,)1()א(31 ,)א(31 ,31 םיפיעס ,1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח –

 .)4()א(-31)1()א(31 ,)4()א(31 ,)2()א(31
 .)ג(12 ,)א(7 ,)ב(1 םיפיעס ,1995-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוח –
 .1 ףיעס ,]שדח חסונ[ )הלשממל יטפשמה ץעויה תובצייתה( ןידה ירדס תדוקפ –
 .153 ףיעס ,1965-ה"כשת ,השוריה קוח –
 .69 ףיעס ,1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוח –
 .וט35 ףיעס ,1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוח –
 .)א(16 ףיעס ,1982-ג"משת ,םידיחאה םיזוחה קוח –
 .13 ףיעס ,1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוח –
 .1996-ו"נשת ,)22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח –
 .7 ףיעס ,1971-א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש( רעונה קוח –
 .440 ףיעס ,1955-ו"טשת ,יאבצה טופישה קוח –
 .)ה(43 ףיעס ,1963-ג"כשת ,)תעמשמ( הנידמה תוריש קוח –
 .215 ,162 םיפיעס ,1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח –

 :הרכזואש הנשמ תקיקח
 ,6 ,)ג(2 תונקת ,1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקת –

 .)ב(9
 .3 הנקת ,1983-ג"משת ,םידיחאה םיזוחה תונקת –
 .24 הנקת ,1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקת –
 .8 הנקת ,1996-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה תונקת –

 :ורכזואש קוח תועצה
 .1995-ו"נשת ,)רזוח טפשמל תוליע( )22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה –

 :ורכזואש ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ
 .441 )4(המ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 3081/91 נ"ד ]1[
 .1 )2(אמ ד"פ ,םיטפשמה רש 'נ ינולא 852/86 ץ"גב ]2[
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  .192 )3(זמ ד"פ ,הינתנ תייריע 'נ מ"עב לארשי תוארטאת 5073/91 ץ"גב ]3[
 .267 )1(זמ ד"פ ,ןוחטיבה רש 'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 5973/92 ץ"גב ]4[
 .355 )1(אנ ד"פ ,תרצנ יזוחמה טפשמה-תיב – ףונימא 'א טפושה 'נ ןלזוג 744/97 ץ"גב ]5[
 .364 )4(נ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יסחנפ 5368/96 ץ"גב ]6[
 .)םסרופ אל( לארשי תרטשמ ,יללכה חקפמה 'נ םולהי 5883/93 ץ"גב ]7[
 .433 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 7558/97 ח"מ ]8[
 .334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ]9[
 .737 ה ד"פ ,תיטפשמה הצעומה ירבחו ר"וי 'נ ןבואר 177/50 ץ"גב ]10[
 .241 )4(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ ]11[
 .)םסרופ אל( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רואמ 22/98 ח"מ ]12[
 .434 )5(המ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ארזע 4342/91 ח"מ ]31[
 .498 )3(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מ ]14[
 .793 )1(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןסוס 866/95 פ"ע ]15[
 .1 )1(טל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירומ 470/83 פ"ע ]16[
 .533 )3(במ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לטסרג 64/87 פ"ע ]17[
 .160 )3(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םלושמ 4603/97 פ"נד ]18[
 .85 )1(ומ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םולהי 5453/91 ח"מ ]19[
 .113 )1(טל ד"פ ,ןודרוג 'נ םילשורי תייריע 243/83 א"ע ]20[
 .1 )5(בנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םלושמ 1294/96 פ"נד ]21[
 .352 ב ד"פ ,םואבנזור 'נ םואבנזור 376/46 א"ע ]22[

 :ורכזואש םיילארשי םירמאמ
-ח"כשת( א םיטפשמ "תואיצמה בייוחמ יטפשמ דסומ :היצטיליבהרה" רלפ ז"ש ]23[

 .497 )ט"כשת
 דוסיה-יקוח תובקעב   טפשמה תכרעמ לש היצזילנויצוטיטסנוקה" קרב 'א ]24[

-ו"נשת( גי טפשמ ירקחמ ")יתוהמהו ינוידה( ילילפה טפשמה לע היתוכלשהו
  .5 )ז"נשת

 תויגוס :תיטרקומדו תידוהי הנידמ לש היכרע  ןוגיע ,דוסיה יקוח" ןולא 'מ ]25[
 .27 )ז"נשת-ו"נשת( גי טפשמ ירקחמ "ילילפה טפשמב

 )ז"נשת-ו"נשת( גי טפשמ ירקחמ "דוסיה  יקוח רואל תילילפה הקיקחה" פרק 'י ]26[
275. 
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 ג"נשת-ב"נשת – לארשיב טפשמה לש הנשה רפס "ילילפ ןיד-רדס" רחש 'י ]27[
 .375 )ד"נשת ,ךרוע יבצ-ןזור 'א(

 רואל היצזילנויצוטיטסנוק :םדאה תויוכז לש   סונאי – ילילפה טפשמה" פרק 'י ]28[
 .64 )ו"נשת-ה"נשת( במ טילקרפה "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח

 :ורכזואש םירז םירמאמ
]29[  S. Krislov “The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy” 72 

Yale L.J. (1963) 694. 

 :תונוש
 טפשמל תוליעה ןינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןינעל הדעווה ןובשחו ןיד ]30[

 .)ה"נשת( רזוח

 .הלבקתנ השקבה .רזוח טפשמל השקב

 ;םישקבמה םשב – ןוסניבור תינור ,ןתנ ןב רדמס ,ןמדלפ רודגיבא
 ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא ;רבעשל הלשממל יטפשמה ץעויה ,ריאי-ןב לאכימ

 הקלחמה תלהנמ ,רוא-ןב הואנ ;הנידמה תטילקרפ ,לברא הנדע ;הלשממל יטפשמה
 יליל ;םורדה זוחמ תטילקרפ ,ץיבוביל הכסי ;הנידמה תוטילקרפב תילילפה
 זוחמ תטילקרפל א הריכב תינגס ,בירניו תינור ;הפיח זוחמ תטילקרפ ,יקסנשירוב
 ;הבישמה םשב – הפיח

 הירוגינסה םשב – ריפס באוי ,םורמ-קשרמ הנד ;יצראה ירוביצה רוגינסה ,ןמ תנק 'פורפ
 .תירוביצה

 הטלחה

 קרב 'א אישנה

 ,חצר םשל הפיטחל רשק תרישקב יזוחמה טפשמה-תיבב ועשרוה םישקבמה .1
 טפשמה-תיבל םרוערע .)חונמה – ןלהל( ל"ז ץכ ינד רענה לש ותחיצרבו ותפיטחב
 טפשמל םתשקב יינפב .איה ףא התחדנ ףסונ ןויד לש ותכירעל םתשקב .החדנ ןוילעה
 .רזוח
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 תודבועה

 םויב .הפיחב ,הינד תנוכשבש וירוה תיבב ררוגתהו 1969 דילי היה חונמה .2
 ,ורבח םע שגפיהל וכרדב ותיב תא חונמה בזע )ךרעל( 17:20-17:25 העשב ,8.12.1983

 אל חונמה .סינט קחשמב תופצל וידחי תכללו חונמה לש וידיב ויהש תורבחמ ול רוסמל
 םויב אצמנ חונמה .3.ויתובקע ומלענ ,ותיב תא בזעש רחאל .הדועיה השיגפל עיגה

 .המוריע התייה ותפוג .םייח חור אלל אוהשכ ,דעי בשומ דיל הרעמב 11.12.1983
 ,גולותפה חודב .וילא םירושקה םירחא םיצפח וא חונמה לש וידגב ואצמנ אל הרעמב
 תועצמאב קנחכ העבקנ תוומה תביס .םלענ ובש םויב רטפנ חונמה יכ עבקנ ,ךולב ר"ד
 ןיבכ ,חונמה לש ותביקב ואצמנש ןוזמ ירייש דוסי לע ,הכרעוה תוומה תעש .האלול

 לש החירמ ןיעכו תעבטה יפב יפקיה טעמכ ירט לודג ערק אצמנ הפוגב .17:30-18:00
 תויהל יושע הז םד ףטש לש ורוקמ יכ ,עבק ךולב ר"ד .לק םד ףטשכ הנחבואש ,םד
 .םייחה ןיב דוע וניא חונמה רשאכ ,תעבטה יפל הפקז בצמב ירכז ןימ רביא לש הרידחב
 ינמיס לש םמויק קודבל היה ןתינ אל ,חונמה תפוג האצמנ ובש םדקתמה ןובקירה לשב
 ואצמנ אל ,תעבטה יפמ חקלנש רמוחב .ימינפה םוטקרה רוזאב ,תלוחלחה ךותב ערז
 ידכ ךות האלולב קנחל ומיאתהש ץחל יספ ואצמנ חונמה לש וראווצ לע .ערז ינמיס
 חונמה תתיפכ לע ודיעהש ,חונמה לש וידי תומאב םייפקיה ץחל ינמיס ואצמנ ןכ .היילת
 ההק םצעב תוכממ ומרגנש הלבח ינמיס ולגתנ חונמה לש ושארב .קד לבחב וידיב
 םיאצמימ וניוצ חודב .םייחה ןיב חונמה דועב תאז ,רכינ חוכבו ,תיסחי בחר חטשב
 םיקומע םד יפטשב תוולמ ולאשכ ,רטנסה רוזאב תוטירש ואצמנ ,רתיה ןיב .םיפסונ
 ולא םיאצמימ יכ ,עבקנ גולותפה חודב .םינותחתה םייכינחבו הפשה תירירב ,הפה ךותב
 םייכריה לש ירוחאה רוזאב .תרכינ תויביסנטניאב ףורגא תכמ תחטה תאצותל םיינייפוא
 .חונמה לש הניאש האוצכ יאדוול בורק ההוזש המוח החשמ יומד רמוח אצמנ

 םושיאהו הריקחה

 .ןטק ינשהו לודג דחאה ,םיחתפ ינש ויה ,חונמה תפוג האצמנ הבש הרעמל .4
 .לבז תמרע האצמנ ,לודגה חתפל ךומסב .ןטקה חתפל ךומסב האצמנ חונמה לש ותפוג
 רפכה ןמ המאנג רימס לש ומש םשרנ הילעש הפטעמ ,רתיה ןיב ,התלגתנ הב שופיחב
 תובקעב .דבע הבש לס-רפוסה תונח לש חולשמ תדועת ןכו ,2 שקבמה אוה ,ןינכס
 לכ שיחכה תונושארה ויתוריקחב .הרטשמה ידי-לע 2 שקבמה רצענ ,הלא םיאצמימ
 3 םישקבמה םע היה חונמה לש ומלעיה םויב יכ ,התייה ותנעט .חונמה לש ותומל רשק
 םיחולשמ תקולחב וקסע םתשולש רשאכ ,ןינכס רפכב םה ףא םיררוגתמה 4-ו

  םעטמ

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



 לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ
 קרב 'א אישנה 529 )1(גנ ד"פ

 537 1999 ס"שת/ט"נשת ,ןושאר קלח ,גנ ךרכ ,ןיד-יקספ

 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
/Users/uriya/Downloads/9607929.doc 

 8.12.1983 םויב ותוליעפ תא 2 שקבמה רשק ,ותריקח ךשמהב .וקסעוה ובש לס-רפוסה
 .ןכש ןיינבב רמושכ דבעש 5 שקבמה םעו לס-רפוסב אוה ףא דבעש ,1 שקבמה םע םג
 לכ ושיחכה ,םהידי-לע ורסמנש תונושארה תואסריגב .הריקחל ורצענ םישקבמה לכ
 ,1983 רבמצד שדוח ךלהמב – תופוקת יתשב ועצוב ולא םירצעמ .השעמל רשק
 חצרב תוברועמב םישקבמה לכ ודוה ינשה םרצעמ ךלהמב .1984 סראמ שדוח ךלהמבו
 – םתריקחב םישקבמה ידי-לע ורסמנש תובר תועדוהו הלא םירצעמ תובקעב .הפיטחבו
 טפשמה-תיבל םושיא-בתכ םדגנ שגוה – חצרה עוציבב םלוכ לש תואדוהה תוברל
 ותחיצרלו ותפיטחל רשק תרישקב םישקבמה ומשאוה םושיאה-בתכב .הפיחב יזוחמה
 .ורשקש רשקה יפ-לע ותחיצרבו ותפיטחבו ,חונמה לש

 יזוחמה טפשמה-תיב לש וניד-קספ

 ידי-לע ןתינש( 14.10.1985 םוימ הפיחב יזוחמה טפשמה-תיב לש וניד-קספב .5
 תוריבעב םישקבמה ועשרוה ,)רגרבניילק 'נו יקצולס 'מ םיטפושהו ןמדירפ 'א אישנה
 לע הססבתה הלא תוריבעב םישקבמה לש םתעשרה .םושיאה-בתכב םהל וסחויש
 םישקבמה ידי-לע ואבוהש יבילאה תונעט תייחד ,ןושארה :םיירקיע םיכבדנ השולש
 אל ןתחכוהל ואבוהש תויארהו הלא תונעט .8.12.1983 םויב םהישעמ תורוקל רשאב
 תואדוה לש ןצומיאב היה ינשה ךבדנה .יזוחמה טפשמה-תיב לע תונמיהמ ואצמנ
-תיב .הריקחה ךלהמב תונוש תויונמדזהב הרטשמה ירקוח ינפב ונתינש יפכ םישקבמה
 ורצעמב לחה ,םישקבמה ןמ דחא לכ לש ותריקח תוחתפתה תא הבחרהב רקס טפשמה
 תואסריגה ייונישב רובע ,ותפיטחלו חונמה חצרל ותוכייש תא תינושארה ותשחכהבו
 תאדוה ץומיאב הלכו הפיטחבו חצרב םישקבמה ןמ דחא לכ לש ותוברועמ תפישחבו
-תיב .8.12.1983-ה אוה ,םוי ותואב עריא רשא תא תפקשמה – דוחלו דחי – םישקבמה
 ןנויגהב ןה ,םישקבמה תואדוהב ואצמנש תומאתהה-יאלו תוריתסל רע היה טפשמה
 .וירבח לש וזל שקבמ לכ תאדוה ןיבש סחיב ןה ,םישקבמה ןמ דחא לכל סחיב ימינפה
 לכל דחא ףתושמ הנכמ יזוחמה טפשמה-תיב ץמיא ,הלא תומאתה-יאו תוריתס תורמל
 ותפיטחל םישקבמה לש םתוירחאו םתוכייש תא עירכמו ךבסמ ,רשוקה ,תואדוהה
 אטוז טפשמ טפשמה-תיב םייק ,תואדוהה ץומיא םרט יכ ,ןיוצי .חונמה לש ותחיצרלו
 םהמ ובגנ ןהבש תוביסנל רשאב םישקבמה לכ לש לוספ תונעט ונודנ ובו ףיקמו בחרנ
 רשאבו םישקבמה ןמ ימ ידי-לע חכוה אל יכ ,הז ןיינעב עבק טפשמה-תיב .םהיתואדוה
 ךבדנה .תויארכ ןתוא לביק ןכ-לעו ,םילוספ םיעצמאב ובגנ הלא יכ ,תואדוהה ןמ וזיאל
 ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע ואצמנש םיקוזיחה םתוא וניינע ןידה-קספב ישילשה
 .םישקבמה לש םהיתואדוהל ,"ףסונ המ-רבד" תומדב
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 :םיאבה םיאצמימל יזוחמה טפשמה-תיב עיגה ,הלא םיכבדנ השולש דוסי לע .6
 םויב .וחצרלו דלי ףוטחל םישקבמה וטילחה ,8.12.1983 םויל םדקש עובשה ךלהמב

 ודבע ובש ,לס-רפוסה תבריקב 16:00 העשל ךומס םישקבמה ושגפנ ,ומצע 8.12.1983
-ןמזל םירחאה ןמ ודרפנ 4-ו 3 ,2 םישקבמה .םתינכת תא עצבל וטילחה םה .םהמ קלח
 ורזח 17:10 העשה תוביבסב .לס-רפוסה לש םיחולשמ תקולח תמלשה םשל ,המ
 רתי .ודיל בשי 1 שקבמה .בכרב גהנ םגש ,2 שקבמה לש ובכרל ולעו השימחה ושגפנו
 .חונמב םישקבמה וניחבה ,םתעיסנ ךלהמב .רדנט גוסמ ,בכרה זגראב ובשי םישקבמה
 קבאמ ידכ ךות בכרה םינפ לא חונמה תא ףחדו בכרה ןמ דרי 1 שקבמה .ודצל ורצע םה
 חונמה לע רבגתה 1 שקבמה .1 שקבמה לש וראווצ תא טרשו הרזעל קעצ חונמה .ומע
 .טוטרמסב םתסנ חונמה לש ויפ .רדנטה תפצר לע וביכשהו וידי תא לבכ ,חוכב
 1 שקבמה .היינבה רתא רמוש לש ורדחל סנכוה חונמה .היינב רתא רבעל ונפ םישקבמה
 וטישפה ,ופורגאב חונמה לש ורטנסב הכה 5 שקבמה .חונמה לש ופרוע לע שרקב טבח
 םישקבמה ןמ קלח ואב ,ןכמ רחאל .תוומל ותוא קנחו וראווצ לע קד לבח ךרכ ,וידגבמ
 ,חונמה תמוה ובש ,הז ןמז ךשמב .םייחה ןיב דוע וניא אוהשכ ,חונמה םע ינימ עגמב
 ןידסב הפוגה תא ופטע םישקבמה .ץוחבמ םוקמה תא 2 שקבמה ,הארנה לככ ,חטביא
 רשאכ ,םוקמה ןמ וקלתסה 5-ו 1 םישקבמה .רדנטה זגראב הוחינהו הכימשב וא
-ו 3 ,2 םישקבמה .ומע אשנש תורבחמה תאו חונמה לש וידגב תא ומע לטונ 1 שקבמה
 הפיח תטיסרבינוא תולגרמלש םמוש רוזאב ,םיחישל תחתמ חונמה תפוג תא וריתסה 4
 ולטנו ,הפוגה תרתסה םוקמל 3-ו 2 םישקבמה ורזח ,9.12.1983-ה ,תרחמל .)ידא תמר(
 ףוסבל האצמנ ובש םוקמ ,דעי בשומ דילש הרעמב םהידי-לע התרתסהל דע םמע התוא
 .11.12.1983 םויב

 תויתדבועה םהיתונקסמ תויה חכונ יכ ,ונייצ יזוחמה טפשמה-תיב יטפוש .7
 תפסות .ישממ "המ-רבד"ב ךרוצ שיש ירה ,םישקבמה תואדוה לע רקיעב תוכמסנ
 תמר :םהבו ,תונקסמו םיאצמימ לש הרושב טפשמה-תיב ידי-לע האצמנ וז תיתייאר
 ;םיינוציחה הריקחה יאצמימ ןיבו הז טוריפ ןיבש ןוימדהו ןמצע תואדוהבש טוריפה
 המאתהה ;םישקבמה תיברמ ידי-לע ,הפוגה תלבוהו ומצע חצרה לש טרופמה רוזחשה
 קיודמה םוקמה ןיבו ,ורבח םע השיגפה םשל חונמה לש יופצה ותכילה לולסמ ןיבש
 תומאתה לע םג ךמסנ טפשמה-תיב .חונמה לש ותפיטח םוקמכ םישקבמה ידי-לע ןיוצש
 ץפחב חונמה תאכה יבגל ,ךכ :גולותפה יאצמימ ןיבל םישקבמה תואדוה ןיב אצמש
 ;וראווצ ביבס המשוהש האלולב חונמה תקינח יבגל ,ךכ ;ףורגאה תכמו חוטשו ההק
-תיב ןייצ דוע .תינימה תוללעתהל רשאב םיאצמימהו וידיב חונמה תתיפכ יבגל ,ךכ
 םע קבאמה לע הדיעמהו 1 שקבמה לש וראווצ לע האצמנש הטירשה תא טפשמה
 ןחרז וליכהש םישיבגו םירגרג ואצמנ הפוגה לעש ,הדבועה תא ןכו ותפיטח תעב חונמה
  םישקבמה תאדוה תא וקזיח ולא םיאצמימ .יוצמ ןולא לש םישבי םילע ןכו םויזנגמו
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 םוקמ ןיבו – היינבה רתאב – ומצע חצרה םוקמ ןיבש( "םייניב תנחתב" הפוגה תרתסהב
 יכ עבק טפשמה-תיב ןכש ,הטיסרבינואה דילש תודרומב )הרעמב – הפוגה תאיצמ
 םה ןיאש העש ,הז םוקמל םה םיינייפוא יוצמה ןולאה ילע ןכו םויזנגמהו ןחרזה ירגרג
  .הפוגה האצמנ הבש הרעמל אלו היינבה רתאל אל םיכיושמ

 3-ו 2 ,1 םישקבמה לש םתעצהל םג לקשמ ונתנ יזוחמה טפשמה-תיב יטפוש .8
 םתורכיה תומדב ואצמנ םיפסונ םייתייאר םיקוזיח .הנידמ ידעכ שמשל ,םתריקח ךלהמב
 ;םוקמ תבריקב םהירוגמ לשב ,ףוסבל הפוגה האצמנ ובש רוזאה תא 2-4 םישקבמה לש
 ידי-לע ,הפוגה האצמנ הבש הרעמה חתפב אצמנש לבזה תכיפש רבדב היארה תומדב
 ןיינעל 4 שקבמה לש ותאדוהב רומאה תומדב ;הפוגה תא ריתסהל ידכ – 2 שקבמה
 לש ורבח לש ותודע יפ-לעש ,רפס – חונמה לש וילכ ןיב בוהצ רפס לש ותואצמיה
 תא םג ריכזה טפשמה-תיב .ףטחנ תע חונמה לש וידיב אצמיהל היה רומא חונמה
 תוביסנל בר ןוימד םושמ הב היהש ,רצעמה אתל ופתוש ינפב 5 שקבמה גיצהש הסריגה
 לש ותסריגב תויבקעה-יא תא ,טפשמה-תיב ןייצ דוע .חונמה לש ותחיצרו ותפיטח
 ןיב האצמנש המאתהה תא םג ומכ ,חונמה לש ומלעיה םויב ויתורוקל רשאב 1 שקבמה
 ןיבל ,םעבצו חונמה שבלש םידגבה גוס יבגל 5-ו 1 םישקבמה תואדוהב רומאה
 םישקבמל רשא .םישקבמל תוינוציח תויודעמ הרטשמל םיעודי ויהש יפכ הלא םיאצמימ
 םיטרפ םהמ ףסאו רצעמב םמע ההשש בבודמ לש ותודעב יתייאר קוזיח םג אצמנ ,4-ו 3
 .השעמל םתוא םירשוקה

 .ומצע טפשמה ךלהמב ודיעה אל – 3 שקבמה טעמל – םישקבמה יכ ,ןיוצי .9
 םויב םהישעמל אלו םהיתואדוהל אל – טפשמה-תיבב רבסה וא הסריג ורסמ אל םה

 .הנמיהמ האצמנ אל ותודע םלוא ,טפשמה-תיב ינפב דיעה םנמא 3 שקבמה .8.12.1983
 רתי דגנכ ותריקחב רסמש תורמאה םג ושגוה ,טפשמב 3 שקבמה לש ותודע לשב
 חסונ[ תויארה תדוקפל א10 ףיעס תוארוה חוכמ ,תאזו ,טפשמב תויודעכ ,םישקבמה
 םיאצמימל רבסה ןתמ-יא יכ ,וניד-קספב ןייצ טפשמה-תיב .1971-א"לשת ,]שדח
 העיבתה תויודעל קוזיח ןתמב ,םתבוחל אוה ףא ףקזנ םדגנכ וגצוהש םיעישרמה
 םג אצמנ הז ןיעמ קוזיח .םושיאה-בתכב םהל הסחויש הריבעב םתוא תוכבסמה
 קלחבש םירקשהו תוריתסה וחכוהשמ יכ ,ןייצ טפשמה-תיב .םישקבמה לש םהירקשב
 לש ךרד לע םתבוחל הלא םירקש ףא ףוקזל שיש ירה םישקבמה ולעהש תואסריגה ןמ
 .טפשמב העיבתה הגיצהש תיתשתהו תויארה תכסמ תא םיקזחמכ םהב הרכה

 .םהל וסחויש תוריבעב םישקבמה ועשרוה ,הלא תונקסמו םיאצמימ חכונ .10
 דועו םלוע רסאמ לש שנוע םישקבמה ןמ דחא לכ לע תשוה ,19.10.1985 םוימ ןיד-רזגב
 .םינש עבשו םירשע
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 ןוילעה טפשמה-תיבל רוערעה

 תירקיעה םתנעט .הז טפשמ-תיבל רוערע םישקבמה ושיגה ןידב םתעשרה לע .11
 טפשמה-תיב לש וניד-קספב ןהל ןתינש לקשמה ביבסו םהיתואדוה תוליבק ביבס הבסנ
 תואדוהבש תומאתהה-יא תאו תוריתסה תא םרוערעב ושיגדה םישקבמה .יזוחמה
 ןיבש סחיל רשאב ןהו דרפנב םישקבמה ןמ דחא לכ ידי-לע ןה – ונתינש תונושה
 ונעט דוע .יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע ועבקנש םייפוסה םיאצמימל ונתינש תואדוהה
 אוהו ,"יתינבת" ןייפאמ שי תונושה תואדוהבש תומאתהה-יאלו תוריתסל יכ ,םישקבמה
 ,הריקחב םיינוציח םייביטקייבוא םיאצמימ יוליג םע דבב דב ןהיטרפבו תואדוהב יונישה
 םיקוזיחה יכ ,דוע ונעט םישקבמה .הזמ הז דרפנב םיקזחומ םישקבמהש העש ,תאז לכ
 יאדוובו םבורב םיססובמ ויה אל הנושארה האכרעה לש ןידה-קספב ואצמנש םייתייארה
 .תשרדנה הדימב םהיתואדוהב ךומתל ידכ םהב היה אלש

 םיטפושה תמכסהב ינולא טפושה ידי-לע ןתינש( 9.5.1991 םוימ ןידה-קספב .12

 ןיינעל ןה ,םישקבמה תונעט לכ תא החד טפשמה-תיב .רוערעה החדנ ,)רואו ןיול 'ש
 ותוברעתהל הליע אצמ אל יכ ,ןייצ טפשמה-תיב .ןלקשמ ןיינעל ןהו םהיתואדוה תוליבק
 תוליבק ןיינעל םהיתונעט וחדנ ובו םישקבמל ךרענש אטוזה טפשמ תאצותב
-תיב ןייצ ,תואסריגהו תואדוהה ןיבש תומאתהה-יאלו תוריתסל רשא .םהיתואדוה
 יכו השימחה תואסריג ןיב רורבו בחר ףתושמ הנכמ אצמנ םוי לש ופוסב יכ ,טפשמה
 ,דיעהלמ )3 שקבמה טעמל( םישקבמה לכ לש םתוענמיה חכונ דוחייב ,הז ףתושמ הנכמ
 לש םתמשא רבדב יזוחמה טפשמה-תיב תנקסמל הייד הביצי תיתייאר תרגסמ םיקמ
 תינבת לש המויק רבדב םישקבמה לש םתנעט תא החד טפשמה-תיב .םישקבמה
 רמוחמ םיעבונה םיצוליאו םייוניש לשב תואדוהה לש םוזי יוניש הרקיעש ,םהיתואדוהב
 ןיא יכ ,תישאר ,הז ןיינעב ןייצ טפשמה-תיב .םירקוחה יניעל הלגנש שדחה הריקחה
 תואדוה ולבקתנ הבש ךרדה ןיינעל אטוזה טפשמ תאצות םע דחא הנקב הלוע וז הנעט
 וריבעה םירקוחה יכ הנעטה הנוכנ םא םג יכ ,תינש .ןוצרמו ישפוח ןפואב ירק ,םישקבמה
 תוליבק-יאל הליע וא לוספ ךכב ןיאש ירה – הריקחה ךלהמב והנשמל דחא רקחנמ עדימ
 לע הלוכ הססוב הז ןיינעב םישקבמה תנעט יכ ,תישילשו ןלקשמב התחפהל וא תואדוהה
 אל הרטשמה ירקוח .תיתדבוע תיתשת הל החנוהש ילב רשי לכשו ןויגיה לש םימעט
 ודיעה אל םתיברמש הדבועה חכונ דוחייב ,םישקבמה יפמ ןיכומית הל ןיאו הילע ורקחנ
-רבד"( םייתייארה םיקוזיחה םתוא תא הנמו רזח ,רוערעב ,טפשמה-תיב .ומצע טפשמב
 תיתשתה תא ןידב םיססבמכ םתוא הצמיאו הנושארה האכרעה האצמש )"ףסונ המ
 .םהל וסחייש םישעמב םישקבמה לש םתעשרה רבדב תיתייארה
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 הלא לש ןניינע .תושדח תויאר שיגהל םהל רתוי יכ ,םישקבמה ושקיב רוערעב .13
 .חונמה תפוג לש הבצמל רשאב ,ךולב ר"ד ,גולותפה חוד לש תמדקומ הסריג היה
 ףוסבל ועיפוהש ולאמ םינוש םיאצמימ הללכ וז תמדקומ הסריג יכ ,ונעט םישקבמה
 ומויקל רשאב ןהו )הקינחה( חונמה לש התמהה ךרדל ןה סחייתהב תאז ,גולותפה חודב
-קספב ןיוצ .הלא תושדח תויאר לבקל בריס טפשמה-תיב .חונמה תפוג םע ינימ עגמ לש
 םהב ןיאו םיינוציק הכ םניא ךולב ר"ד לש תונושה תעדה-תווח ןיבש םילדבהה יכ ,ןידה
 לע .םישקבמה לש םתמשא רבדב יזוחמה טפשמה-תיב לש ויתונקסמ תא עקעקל ידכ
 .םישקבמה לש םרוערע החדנו היאר ףוריצל תושקבה וחדנ הלא םימעט דוסי

 ףסונ ןוידל השקבה

 הז טפשמ-תיבל םישקבמה ושיגה ,ןידב םתעשרה לע םרוערע תייחד חכונ .14
 לע ךמתסהל םוקמ היה אל יכ ,ונעטו םישקבמה ורזח םתריתעב .ףסונ ןוידל הריתע
 טפשמה-תיב יכ ,ונעט ןכ .ןהבש תמאה-יא לשב תאזו ,םהידי-לע ורסמנש תואדוהה
 לש ינוציחהו ימינפה ןלקשמ תא ןוחבל ויה םיכירצ ןוילעה טפשמה-תיבו יזוחמה
 תחת .םישקבמה לש םתמשא החכוה אל יכ עובקל הז לקשמ חוכמו ןמצע תואדוהה
 ןנכות תא רותסל הבוחה תלטה ךות ןנושלכ תואדוהה וצמוא ,םישקבמה ונעט ,תאז
 תויארה תא איבהל םהל רתוי יכ ,תינשב ,םג ושקיב םתריתעב .םישקבמה לע אקווד
 .ךולב ר"ד גולותפה חוד ןיינעב תושדחה

 התחדנ )]1[ לארשי תנידמ 'נ ילזוק 3081/91 נ"ד( 25.8.1991 םוימ הטלחהב .15
 תוליבק תייגוס תא ןחבו רזח טפשמה-תיב .)רגמש אישנה( ףסונ ןויד םייקל השקבה
 אוהש ךות ,הנושארה האכרעה ינפב הז ןיינעב ךרענש אטוזה טפשמ חכונ תואדוהה
 – וליבוהו ,םתריקחב םישקבמה לע ולעפוהש ץחלו תומילא ןיינעל תונעטה החוד
 תא םג ןחב ,ףסונ ןוידל השקבה ירדגב ,טפשמה-תיב .םהיתואדוה תליספל – םתטישל
 הנכותב תמאה ינמיסו האדוהה ןכות( ןהלש "ימינפ"ה ןבומב ןה ,תואדוהה לש ןלקשמ
 םהב שי רשא ,ומצע הדומה ירבדל ץוחמש םינמיס( ןהלש "ינוציח"ה ןבומב ןהו )איה
 לע ךמתסהב העשרהה לש הינדא יכ ,התייה ותנקסמ .)האדוהה תונימא לע דמלל ידכ
 .המה םיביצי ,תואדוהה תניחב

 תוריתסהו המאתהה-יא ןיינעל ,םישקבמה תנעט תא ןחבו בש טפשמה-תיב .16
 ידי-לע תרבסומה ,"תינבת" ,הלא םייונישל "תינבת" לש היוהיז ךות ,םהיתואדוה ןיב
 עבקנ הז ןיינעב .הריקחב תוינוציח תויוחתפתהל םהיתואדוה תמאתהב םישקבמה
 יליגרת אלא וניא תומאתהה-יאו תוריתסה ןמ רכינ קלח יכ ,ףסונה ןוידה ןיינעב הטלחהב
  וא וירקוחב עתעתל שקבמה רחא רקחנ לככ ,םמצע םישקבמה לש השחכהו תושחכתה
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 וינפל ןכ ושעש יפכ ,טפשמה-תיב ןייצ דוע .ברועמ אוה הבש השרפב וקלח ןיטקהל
 תא רוסמל אלש םישקבמה ורחבש העשמ יכ ,רוערעה תואכרעו יזוחמה טפשמה-תיב
 ןיאש ירה – רקש תואדוה םהידי-לע ונתינ הז עודמ ריבסהל םג ומכ – טפשמב םתסריג
 רדגב אלא הלא תונעט ןיאו יתדבוע סיסב םהיתואדוהבש "תינבת"ה ןיינעב םהיתונעטל
 ןכות ןיב םאתימ ונשי יכ הדבועה םצעב יכ ,ףיסוה טפשמה-תיב ."תוהימתו תורעשה"
 לבוקמו יעבט ןכש ,תואדוהה תליספל איבהל ידכ ןיא הריקחה תוחתפתה ןיבל תואדוהה
 רחאל ףא – רקחנ ינפב גיצמ הרטשמה רקוח רשאכ םיבלשב תחתפתמ הריקחש אוה
 לככ ,ןכ-לע .השרפב רחא ברועמ לש ותריקחמ הלעש אצמימ וא השדח היאר – הדוהש
 .לוספ ךכב ןיא ,הריקחב םיאצמימ לש תיעבט הפישחב הרוקמש המאתהב רבודמש
 תואדוהה תלבקב ץחלו הייפכ ולעפוה יכ חכוה אלש העשמ יכ ,שיגדה טפשמה-תיב
 םירקחנה תואדוהב תומאתה-יאו תוריתס ןנשי ןיידעש העשמו ,)אטוזה טפשמ תובקעב(
 דוחייב םג ךכ .םישקבמה לש םהיתואדוה תליספל סיסב חנוה אלש ירה ,)םישקבמה(
 תונעטב ,רתיה ןיב – ןמצע תואדוהל ואצמנש םיקוזיחהו םייתייארה םיאצמימה חכונ
 םיקוזיחבו ,1 שקבמה לש וראווצב הטירשב ,הנידמ ידע שמשל העצהב ,וחדנש יבילאה
 .תומדוקה תואכרעה וכמתסה םהילעש םיפסונה

 הנושארה חודה תטויט איה ,היאר ףוריצל השקבה תא םג החד טפשמה-תיב .17
 ןיא היפלו רוערעה תאכרע תעיבק לע וידי ךמס טפשמה-תיב .ךולב ר"ד גולותפה לש
 טפשמה-תיב .ףוסבל השגוהש תעדה-תווח ןיבל הניב ןוימדה לשב ,היארה תא לבקל
 ןיב לדבהה לש ורוקמ היפלש ,םישקבמה תנעטל יתדבוע דוסי אצומ אוה ןיא יכ ,ףיסוה
 תואדוה ןיבל ןושארה חודה ןיבש המאתהה-יאב וניה גולותפה לש תעדה-תווח
 .ףסונ ןויד לש ומויקל השקבה התחדנ ,ולא םימעט דוסי לע .םישקבמה

 פרק חוד

 ןמ לחה םגוציי תא ומצע לע לטנש( םישקבמה חוכ-אב הנפ 11.9.1992-ב .18
 םה( וישרמ יכ ,התייה ותנעט .םיטפשמה רשל בתכמב )ןוילעה טפשמה-תיבל רוערעה
 םהיתואדוהבש "תינבת"ה חכונ ,ךכ .תמא ןניא םהיתואדוה יכו עשפמ םיפח )םישקבמה
 ולגתנש םיאצמימה ןיבל תואדוהה לש ןהיטרפ ןיב המאתהה ןמ הלועה ההימתה חכונו
 ךרד ןיינעל ךולב ר"ד גולותפה חודב םילדבהה חכונ ,ךכ ;הריקחה תוחתפתה ךלהמב
 טילחה םיטפשמה רש .ואל םא הפוגב תינימ וללעתה םא ,הלאשהו חונמה לש ותתמה
 תא ןוחבל ,הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,פרק תידוהי ןיד-תכרוע תא תונמל
 תוברל ,םילוקוטורפהו הריקחה רמוח לולכמ תקידב ךות ,םישקבמה לש םהיתונעט
 הקידב לש התאצות .חונמה חצרב ונודב טפשמה-תיב ינפב היה אלש שדח רמוח
  ,וז
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 םייניב חודב התייה ,לארשי תרטשממ זוזמ רענילא ןיד-תכרוע צ"נס םע דחי הכרענש
 .)פרק חוד – ןלהל( 1995 טסוגוא שדוחב םיטפשמה רשל שגוהש

 תודוקנ ןתוא תא שדחמ ןוחבל ןיא יכ התייה חודה תורבחמ לש אצומה תדוקנ .19
 ןתוא תא ןוחבלו רתאל שיש אלא ,קיתב ונדש תונושה תואכרעה ידי-לע ונחבנ רבכש
 ןתנקסמ .ונתינש ןידה-יקספבו ויהש םינוידב הנעמ ןהל אצמנ אלש ,תוהימתו תולאש
 תוישוקהו תוהימתה יכ ,יטנוולרה רמוחה תניחב רחאל ,התייה חודה תורבחמ לש
 וז הנקסמ .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ לש ומויקל הליע ססבל תולוכי קיתבש
 :םינדא השיש לע הכמסנ

 שדחה הריקחה רמוח .א

-תיב ינפב היה אלש ,שדח הריקח רמוח הלגתנ פרק חוד תביתכ ךלהמב .20
 םיאצמימ ללכ הז רמוח .םישקבמה לש םהיטילקרפ ידיב אל םגו יזוחמה טפשמה
 םויס רחאל יכ ,הלגתנ .כ"בשה ידיב םישקבמהמ קלח תריקח לש תוטלקה ילילמתו

 ידי-לע כ"בשה ידיל םהמ העברא ורבעוה ,הרטשמה ידיב םישקבמה לש םתריקח
 וללש הריקחה יאצמימ .חונמה חצרל ינמואל עינמ לש ומויק תריקח םשל ,העיבתה
 ועצובש תונזאהמו הריקחה ילילמתמ יכ ,ופיסוה חודה תורבחמ .ינמואל עינמ לש ומויק
 .םישקבמה לש םתמשא יבגל שממ לש הלאש ינמיס םילוע ,םמצע ןיבל םניב םירקחנל
 .םישקבמה לש םתריקחב םימילא םיעצמא לש םתלעפה ביבס הלאש ינמיס םילוע ןכ
 ריאהל ידכ ,חודה תורבחמ תנעטל ,וב היה .תואכרעה ןמ תחא ףא ינפב היה אל הז רמוח
 תומילאב רובע ;עינמ רדעיהב לחה – םישקבמה לש םתמשא ביבס תובר תויגוס
 תוחפל( םהירקוח תעד-תווחו םתופח ןיינעל םהיתורמיאב הלכו םתריקחב הלעפוהש
 םגוצייל םרגנש קזנה תא םג ושיגדה חודה תורבחמ .עשפמ םיפח םישקבמה יכ ,)םקלח
 ידיב ורקחנ ולא יכ םישקבמה יפמ ועדי םחוכ-יאב ןכש ,הז ןיינעב םישקבמה לש
 תפרוג הלילשב ופדהנ ,הז ןיינעב דגנכש דצלו טפשמה-תיבל ונפשכ םלוא ,כ"בשה
 פרק חודב .הרטשמה ירקוח לש תוצרמנ תושחכה ךות ,הריקח לכ המייקתנ אל היפלו
 – הריקחה םויק םצע רעצמלו – הריקחה רמוח יוליג-יא איבה ,הז םירבד בצמב יכ ,ןעטנ
 לע שקעתהל םיסנמש ימכ ,םמצע םישקבמה םג ומכ ,םישקבמה לש םהירוגינס תגצהל
  .םתונמיהמב העיגפלו ,וארבנ אלו ויה אלש םירבד

 םישקבמה לש תופחה תנעטב הכימתל תויצקידניא .ב

 קפס ליטהל ידכ ןהב היהש ,תויצקידניא לש הרוש ואיבה חודה תורבחמ .21
  וכרענש ףרגילופ תוקידב ,תישאר הז ןיינעב וניוצ ,רתיה ןיב .םישקבמה לש םתמשאב
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 םישקבמה לכ לש תוילילש תובוגת וארה הקידבה תואצות .םישקבמה ןמ העבראל
 תא םתשחכהב תמא ירבוד רוריבב ואצמנ םהמ השולש .)הקינחב( חצרה תטיש ןיינעל
-דח"ה םהיתואדוה חכונ םידדחתמ ,חודב ןעטנ ךכ ,הלא םיאצמימ .חצרב םתוברועמ
 חודה תורבחמ .תונושה תואכרעה ידי-לע וצמואש יפכ ,םישקבמה לש "תויעמשמ
 חכונ דוחייב – הב שי ךא ,הליבק היאר הווהמ ףרגילופה תקידב ןיא םנמא יכ ,ושיגדה
 .םתמשאב קפס ליטהל ידכ – וקדבנש םישקבמה לכ יבגל תוילילשה תואצותה יוביר
 תורבחמ .םישקבמה ןיבל חצרה עוציב ןיב םירשוקה םייזיפ םיאצמימ לש םרדעיה ,תינש
 ,וידגב( חונמה ןיב תרשוקה תחא היאר ףא האצמנ אל יכ ,הז ןיינעב ונייצ חודה
 ,לבוה וכותבש ןידסה ,הכוה ובש שרקה ,קנחנ וא תפכנ ובש לבחה ,קיזחהש תורבחמה
 ןמ ימ לש רעש וא ערז ינמיס םג ואצמנ אל .םישקבמה ןיבל )ויפ םסחנ ובש טוטרמסה
 תורבחמ .)הרעמה( הפוגה יוליג םוקמב ןהו )היינבה רתא( חצרה תריזב ןה – םישקבמה
 ,ךכ .םישקבמה ןיבל ואצמנש םיאצמימ ןיב רשק הלגתנ אל יכ ,דוע ופיסוה חודה
 ירוחאה רוזאב חונמה לש וילגר תחירמל םישקבמה תואדוהב רבסה ןתינ אל ,המגודל
 לע ואצמנש םויזנגמהו ןחרזה ירגרג םג .חונמה לש ותאוצ הניאש האוצב םייכריה לש
 תאדוה יפ-לע – הפוגה הראשוה ובש םוקמל תיביטיזופ ורשקנ אל ,חונמה תפוג
 יכ ,חודב ןיוצ דוע .הרעמה ןיבל היינבה רתא ןיבש "םייניבה תנחת"ב – םישקבמה
 )תוקבאיה וא םד ינמיס( אצמימ לכ אצמנ אל – היינבה רתא איה – המצע חצרה תריזב
 .חצרה עוציב םע ,םהיתואדוהב וגיצהש הסריגה תא וא םישקבמה תא רשוקה

 םתשלוחב חודה תורבחמ ואצמ ,םישקבמה לש םתופחל תישילש היצקידניא .22
 ונתינש תואדוהה תונמיהמ תעיבקב תונושה תואכרעה וססבתה םהילעש ,םיקוזיחה לש
 ועיפוהש םייביטקייבואה םיאצמימה תיברמ ,חודה תורבחמד אבילא .םישקבמה ידי-לע
 הרטשמל םיעודי ויה – קוזיחכ תונושה תואכרעה וכמסנ םהילעו – םישקבמה תואדוהב
 אל םמצע םיאצמימה :דועו תאז .םמצע םישקבמב םרוקמ ןיאו הריקחב החתפ םרט דוע
 דוסי לע ,הריבעל םישקבמה תא רושקיש שדח ינוציח יביטקייבוא אצמימ לכ ופיסוה
 םשכ יכ ,חודה תורבחמ ושיגדה ,ןכ-לע .הריבעה עצבמ ידי-לע תידעלב םיטרפ תעידי

 ,םישקבמה לש תירואכלה םתמשא תא הססיב תואדוהה ןיבל םיאצמימה ןיב המאתההש
 לש "הירשה" לעו םירקחנה ןיב עדימ לש "הארשה" לע דיעהל םג הב שיש ירה
 סנואמ הבתכה הניא וז "הארשה" .הרטשמל אליממ עודי היה רבכש עדימב םירקחנה
 "הארשה" לש הניינע .אווש תאדוה הניה התאצותש הריקח תקימניד אלא האדוהה לש
 םיעודיה םימיוסמ םיטרפ וא טרפ רקחנל םירקוחה םילגמ הבש הריקח תקימניד הניה וז
 וליאכ םיזחנו ןמצע תואדוהל םירדוח ולא םיטרפ .םמצע םירקחנה ןמ אלש םירקוחל
 חודה תורבחמ .הריבעה עוציבב הרואכל םתוא םיכבסמ ןכ-לעו םמצע םירקחנה ןמ ואב
 תא ורשקש םיינוציח םייזיפ םיאצמימ ינש קר ואצמנ הרואכל יכ ,ונייצו ופיסוה
  ןחרזה ירגרגו 1 שקבמה לש וראווצ לע הטירשה םהו ,חצרה עוציבל םישקבמה
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 .הלא םיאצמימב יד ןיא ,חודה תורבחמ תנעטל .חונמה תפוג לע ואצמנש םויזנגמהו
 חונמה לש וינרופיצ תחת רמוח לכ אצמנ אל הדבעמ תקידבבש ירה ,הטירשל רשא
 ןחרזה ירגרגל רשא .המצע האדוהב קר ורוקמ חונמה םע ומצע קבאמה רואיתו
 חונמה תפוג תרתסהב םישקבמה תאדוה תא ששאל ידכ היה אל הלאבש ירה ,םויזנגמהו
 תואכרעה ןמ ימ ינפב האבוה אל ןכש )הטיסרבינואה תולגרמלש( "םייניבה תנחת"ב
 ולא םירגרג ןיב תרשוקה תיעדמ תעד-תווח לכ ,הז אצמימ לע וססבתהו ןיינעב ונדש
 ."םייניבה תנחת"כ םהיתואדוהב םישקבמה ונוויכ וילאש םוקמל

 םירסח ואצמנ ,תונושה תואכרעה וכמסנ םהילעש םירחאה םיקוזיחב םג .23
 לש לודגה חתפל ךומסב 2 שקבמה ידי-לע לבזה תכיפש .חודה תורבחמ ידי-לע תויהתו
 בחורל תחנומ התייהש ,חונמה תפוג תא ריתסהל – הלכי אלו – הדעונ אל הרעמה
 םתונוכנ ןיינעל ןידה אוה .קוזיחכ הב זחאיהל םוקמ היה אל ןכ-לעו ,אקווד ןטקה חתפה
 בבודממ אקווד האב המזויהש ןכתיי יכ ,עבקנ חודב .הנידמ ידעכ שמשל םישקבמה לש
 וניבה םישקבמה םא ,ןיוצ ךכ ,םג קפס .םישקבמה ןמ אקווד ואלו )הרטשמה ןמ(
 תוחישה ילילמתמ יכ ,ונעט חודה תורבחמ ."הנידמ דע" חנומה תועמשמ תא ורושאל
 ,לבוקמה ןמ הנושה תועמשמ הז חנומל וסחיי םה יכ ,הלוע םישקבמה ןמ קלח ןיבש
 םירוזחשהש ףא יכ ,חודב ןיוצ דוע .עשפל ללכ רושק וניא ךא םירחא לילפמה דע איהו

 ןמ קלח ןכש ,קוזיחכ םהילע ךמתסהל םוקמ היה אל םינמיהמ תויהל וזחנ ושענש
 םוקמ היה אל ,חודב ןיוצ ,ןכ-לע .םינוכנ אלכ רוריבב וחכוה םירוזחשבש םיטרפה
 םידיעמ םייוגשה םיטרפה יכ ,תורשפאה תייחד ךות םירוזחשה ןמ קלח לע קר ךמתסהל
 .ול גירח םיווהמ םניאו ללכה לע

 הריקחה תקימניד .ג

 "תינבת"ה רבדב םישקבמה לש םהינועיט תא הבחרהב וחתינ חודה תורבחמ .24
 םיטרפ תואצמיהב היוטיב האצמ וז "תינבת" .םהיתואדוהבש תומאתהה-יא דוסיבש
 לכ ,הלא םיטרפ יוניש ךות תואדוהה לש דיחא יונישבו םישקבמה ורסמש תועדוהב
 ,ךכ .תואדוהב ורסמנש םיטרפה םע דחא הנקב ולע אל חטשב הריקחה יאצמימש תמיא
 ובש םוקמה ןיינעל םישקבמה תואדוהבש "תינבת"ה תא חודה תורבחמ וטריפ ,המגודל
 םיכיראתב ובגנ הז ןיינעב תונושארה תורימאה .חצרה רחאל חונמה תפוג החנוה

 הינד תנוכשב חצרנו חונמה ףטחנ ,ןהיפ-לע .4-ו 3 םישקבמה ןמ ,14.3.1984-8.3.1984
-15.3.1984 םיכיראתב .11.12.1983 םויב האצמנ הבש הרעמל דימ הלבוה ותפוגו

 םהיפלו ןוחטיב יאלמ םירוזחשו תוטרופמ תואסריג 2-4 םישקבמה ורסמ 19.3.1984
 רומאכ הלבוה אלו הלילה ךשמל הינד תנוכשב חצרה רתאב חונמה תפוג הראשוה
  יוניש וקמינ חודה תורבחמ .הרעמל תורישי 4-ו 3 םישקבמה לש הנושארה םתסריגב
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 ןמזל ךומסב וארנ 4-ו 2 םישקבמה ויפלש ,יוליגבו המצע הריקחה תוחתפתהב הז הסריג
 דוע הלכי אל ורסמש הנושארה הסריגה יכ ,ירב ןאכמ .רחא םדא לש ותינוכמב עוריאה
 "תינבת" .הז ןיינעבש הסריגה יונישל ,חודה תורבחמד אבילא ,רבסהה םג ןאכמ .דומעל
 הסריגה תא תואיבמ חודה תורבחמ .םישקבמה תריקח לש אבה בלשב םג הכשמנ וז

 ,וז הסריג יפ-לע .28.3.1984-27.3.1984 םיכיראתב ,4-2 םישקבמה הז ןיינעב ורסמש
 םג .הטיסרבינואל תחתמש השרוחה רוזאב חצרה רחאלש הלילב חונמה תפוג הראשוה
 תחת עקרקה םיטימשמה םיאצמימ יוליגב חודה תורבחמ ידי-לע רבסוה הז יוניש
 תישילש הסריג תריסמ ינפל ךומסב ,ךכ .הז ןיינעב ורסמנש תומדוקה תואסריגה
 תא םירשוקה םיאצמימ לכ חצרה רתאב ואצמנ אל יכ םירקוחל הלגתנ וז הנורחאו
 רבד לכ לע וחוויד אל איהה תעב םוקמב ודבעש םילעופ יכו חצרה עוציבל םיעצבמה
 )יוצמ ןולא ילעו םויזנגמו ןחרז ירגרג( םיאצמימ חונמה תפוג לע ולגתנ ,ןכ ומכ .דושח
 לבוה תרחמלו חצרה לילב חצרה רתאב חונמה ראשוה היפלש הסריגל ומיאתה אלש
 םיטרפב ודוה םירקחנש הדבועה יכ ,התייה חודה תורבחמ לש ןתנקסמ .הרעמל תורישי

 םינוכנה" םישדחה םיטרפב ןכמ רחאל ודוהו םינוכנ אלכ ךכ רחא וררבתנש םימיוסמ
 לש ןתונימאל רשאב קפס הלעמ – הזמ הז דרפנב םיקזחומ םה רשאכ תאז לכ – "רתוי

 ןמ תחא ףאב ,חודה תורבחמ תנעטל ,הרושאל הנחבנ אל וז הנעט .ןלוכ םהיתואדוה
 םיטרפה ןיב האוושה רחאל קר ,ןיוצ ךכ ,תררבתמ הנעטה לש התמצוע .תואכרעה
 הרטשמה ידיבש םיאצמימהו הריקחה תוחתפתה ןיבל – ןהבש תוריתסהו תואדוהבש
-יא לש ןתינבתו ,אסיג דחמ תומאתהה-יא ,חודה תורבחמד אבילא .בלשו בלש לכב
 ששח תולעמו תיעבט הרטשמ תריקח לש הירדגמ תוגרוח ,אסיג ךדיאמ ולא תומאתה
 אקווד אלא ןרמוא תעידיב וניא ןרוקמש ,אווש תורימא אלא ןניא תואדוהה יכ ,שממ לש
  .םירקוחה תא תוצרל ןוצרבו העידי רסוחב

 ןיב הקיז רוציל ידכ הב שי .איה תיתייעב וז "תינבת" ,חודה תורבחמד אבילא  .25
 )םעפ לכב ולגתנש םיאצמימה בקע( ורסמנש תואסריגה ןכותב םירקוחל היהש ןיינע
 וז המאתהל יביטנרטלא רבסה אצמנב ןיא ,תעב הב .ףוסבל הרסמנש הסריגה ןיבל
 םישקבמה ןכש ,ךכ .המצע הריקחה תקימנידב אלא תואסריגב םייונישבו םמצע םיטרפב
 םהבש םיטרפה ןכש ,ךכ .הז ןיינעב תואסריג םאתל ולכי אלו הזמ הז דרפנב וקזחוה
 וב םתוברועמלו ומצע חצרה עוציבל םיילוש ויה – םיימעפו םעפ וניש ךכ רחאו – ודוה
 הז טרפל רשאב רקשלו ריתסהל אקווד םישקבמה ןמ ימל סרטניא לכ הרואכל היה אלו
 יכ ,חודה תורבחמ וקיסה ןאכמ .רחאה בלשב וב תודוהלו ,הריקחה לש דחא בלשב
 ירקוחב םרוקמ .המה םיירקש – ןלוכ תואדוהה םג ומכ – הלא םיטרפ יכ ששח הלוע
 הדיחא תכסמ תריצי ךות ,ורבחל דחא רקחנמ ,םמצע םירקחנל עדימ וריבעהש הרטשמה
  .תואסריגו תואדוה לש
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 הריבעה השעמ לש ימינפה ןויגיהה .ד

 ןויגיהל רשאב םירסח םניינעש ,םיישקו תוהימת לש הרוש הניוצ חודב .26
 ססבתהב ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע יתדבוע אצמימכ עבקנש יפכ השעמה רופיסבש
 תנחת"ב הפוגה תרתסהבש ןויגהה-יא ,הז ןיינעב ןיוצ רתיה ןיב .םישקבמה תואדוה לע
 ויה חונמה רחא םישופיחהש תעב – חצרה רחאל םוי םוקמל םיעצבמה תרזחו "םייניבה
 ןויגהה-יא ;ףוסבל האצמנ הבש הרעמל הריבעהלו הפוגה תא לוטיל תנמ-לע ,םמוציעב
 תורבתסהה רשאכ הפוגב םישקבמה ןמ קלח תינימ וללעתה היפלש העיבקבש
 םוקמ ;איה הכומנ ,וידחי םידחא םיטרפ ידי-לע ,ןברוקה תומ רחאל הז גוסמ תוללעתהל
 רתא .וב ולגתי אל יכ חינהל הביס התייה אל םישקבמלו יולגו תיסחי ףושח היה חצרה
 ןכמ רחאל הפוגה תאצוה תוברל – וב הריחבהו בשוימ םירוגמ םוקמ בלב היה היינבה
 םוקמכ היינבה רתא תריחב יכ ,חודב ןיוצ ןכ .חרכהב תינויגה הניא – בכרה לא הרזח
 אל יכ רובסל הביס התייה אל םישקבמל ןכש ,המצע ינפב ןויגיה תרסח התייה חצרה
 .םוקמב רמוש היהי

 וכרעש תוחישמ תולועה םישקבמה תופחל תויצקידניא .ה

 הריקחה רמוחבש ולא תוברל – םילילמתו תוחיש לש הרוש הניוצ חודב .27
 לש םתופחל תויצקידניא תולוע םהמש – טפשמב אבוה אלו כ"בשה ידיב היהש שדחה
-יא ;ויפתושו חצורה תוהז תודוא לע העידי-יא ןניינעש תורימאב ,ןהמ קלח .םישקבמה
 םוקמ ,ותקזחב ויהש םיצפחהו חונמה שובל ,חצרה תטיש תודוא לע םיטרפ תעידי

 ,חצרל הרואכל המדקש השיגפה לש המויק ןכו ,חצרה םוקמב הפוגה תראשה ,חצרה
 ואצמנ תופסונ תויצקידניא .וחצורלו דלי ףוטחל םישקבמה ורשקו ומיכסה הבש
 הריקחב ופשחנש םייטירק הריקח יטרפ לע ,חודה תורבחמ תנעטל ,תועיבצמה תורימאב
 רחאל קר םהיתואדוה תרגסמב םישקבמה ידי-לע ורסמנ רשאו םירקוחה ידי-לע המצע
 םעטמ תורימא לש הרוש פרק חודב ואבוה דוע .םהירקוח ידי-לע םתעידיל "ואבוה"ש
 םישקבמה יכ ,הלוע ןהמש תורימאו הריקחב ץחלו תומילא לע תועיבצמכ םישקבמה
 תורימא .םהב תולת חותיפ ךותו םהירקוח תא תוצרל הנווכ ךותמ תובורק םיתעל ולעפ
 תסריגב תופח ינמיס לע ןה ףא תועיבצמ – ןעטנ ךכ – וזל וז תופרטצמ ןהשכ ,ולא
 .םתעשרהב קפס תולעמו םישקבמה

 םישקבמה לש תיטפשמה םתנגה – גוצייה לשכ .ו

 הנושארה האכרעב םישקבמה לש םגוציי יכ ,התייה פרק חודב תיזכרמ הנעט .28
  הדימב יוקל היה )טפשמה-תיב םעטמ הנוממ ןיד-ךרוע ידי-לע דרפנב דחא לכ וגצוי תע(
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 תרוש לע ,רתיה ןיב ,הכמסנ וז הנקסמ .םהלש םתופח תלאשב עיפשהל ידכ וב שיש ,וזכ
 תיברמ לש ןויסינ רדעיה ;םתריקח תעב םישקבמה םע השיגפ-יא :םהבו ,םיאצמימ
 םיבחרומ חצר יטפשמבו ללכב םיילילפ םיטפשמב םישקבמה תא וגצייש םיטילקרפה
 ;וב ומייקתנש תובישיהו טפשמה תארקל קיפסמ אלו רצק הנכה ןמז ;טרפב הלא ןיעמ
 םילשכ חודב וניוצ ןכ .טפשמה ךרוא לכל םישקבמה םע ,ללכב םא ,רצק השיגפ ןמז

 ןיב ןיוצ ,ךכ .םישקבמה לש םהירוגינס ידי-לע טפשמה לוהינ ןפואל םיעגונה רפסמ
 אלש וא ונעטנ אל אטוזה טפשמ תרגסמב ןעטיהל תוכירצ ויהש לוספה תונעט יכ ,רתיה
 לש םתדעה-יא הניוצ ןכ ;תויארכ תואדוהה תלבק ינפב רעשה וחתפ ךכבו ןדעומב ונעטנ
 וקכ תודעל םישקבמה לש םתאלעה-יא .)3 שקבמה טעמל( ומצע טפשמב םישקבמה
 – ןיינעב ונדש תונושה תואכרעה לש ןידה-יקספב םג ומכ – פרק חודב הרדגוה הנגה
 אל יכ ,ןיוצ דוע .םחוכ-יאב לש תיטירק תועטכו "הנגהה לש רתויב הלודגה הלשכמ"כ
 תשגה םשל רוגינס היה אל םישקבמה ןמ םידחאל יכו םמצע םינוידב וחכנ םירוגינסה לכ
 הז עקר לע .םמצעב םרוערע תא ןיכהל וצלאנ םהו ,ןוילעה טפשמה-תיבל רוערעה-בתכ
 קפס אוה ףא ליטמ ונינפלש הרקמב יואר גוציי לש ורדעיה יכ ,חודה תורבחמ ומכיס
 .םישקבמה לש םתמשאב רכינ

 רעצמלו – הצלמהה ונממ התלע ,פרק חודבש הלא םינדא השיש דוסי לע .29
 רמוח חכונ דוחייב ךכ .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ לש ותכירעל – תיתשתה
 .גוצייה לשכ תייגוסו שדחה הריקחה

 רזוח טפשמל השקבה

 השקבב הלשממל יטפשמה ץעויל םישקבמה חוכ-אב הנפ פרק חוד תובקעב .30
 ויה אלש תושדח תויארו תודבוע תומייק יכ ,התייה םישקבמה תנעט .רזוח טפשמ םייקל
 טפשמה תואצות תא תונשל ידכ ןהב שישו טפשמה-תיב ינפב ואבוה אלו הנגהה ידיב
-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב רומאכ( םישקבמה תבוטל

 לש םתעשרהב יכ שממ לש ששח םייק יכ – ןיפולחל וא ))קוחה – ןלהל( 1984
 השקבה לש היקומינ .)קוחל )4()א(31 ףיעסב רומאכ( ןיד תוויע םהל םרגנ םישקבמה
 לע םתשקבב ורזח םישקבמה .וינדאו פרק חוד לש ויאצמימ לע םלוככ םבור וכמסנ
 הנעמ אלל ורתונש תולאשה לעו פרק חודב וררועתהש תוישוקהו תוהימתה ירקיע
 חוכ-אב רזח ,הפ-לעב יינפב ןועיטב .קיתב ונדש תונושה תואכרעה לש ןידה-יקספב
 .תואסריגבו תואדוהבש "תינבת"ה לעו הריקחה תקימניד תייגוס לע הבחרהב םישקבמה
 שיגדה ןכ .וז "תויתינבת"ל הליבוהש איה הריקחב תומילא תלעפה יכ קפס ןיא ,ותנעטל
 ,ודיד אבילא .םישקבמה ירוגינס ידיל הריקחה רמוח תרבעה-יא תא םישקבמה חוכ-אב
  וז המלעה .הז ןיינעב הרטשמה ישנא לש ןווכמ רקש ךות ןודזב התשענ הז רמוח תמלעה
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 יניב יכ ,דוע ןיוצ השקבב .ןיד תוויע ידכ הלועה בחר יתכרעמ לשכ לע ,ותטישל ,הדיעמ
 – ןידה יוניש רואל יכו ,רזוח טפשמ לש ותכירעל םיאנתה יבגל ןידה תוארוה ונוש יניבל
 תא ססבל תנמ-לע רתוהו יד שיש ירה – רזוח טפשמ לע תורוהל שקבמה לע לקמה
 .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ םייקלו קוחבש תוליעה

 הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמע

  ,1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקתל )ג(2 הנקת יפ-לע .31
 השקבל רשאב ותדמע תא )ריאי-ןב לאכימ רמ( זאד הלשממל יטפשמה ץעויה גיצה
 תויארה תייגוסל ןה הלשממל יטפשמה ץעויה סחייתה ותדמעב .רזוח טפשמ םייקל
 רשא .הריקחה רמוחמ תולועה תוהימתה ןיינעל ןהו גוצייה לשכ ןיינעל ןה ,תושדחה
 ומצעלשכ וב ןיא יכ ,הנקסמל הלשממל יטפשמה ץעויה עיגה ,שדחה הריקחה רמוחל
 ןה תאז – )קוחל )2()א(31 ףיעסב שרדנה יפכ( טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ
 ,ומצע טפשמב םישקבמה לש הרואכל ינמואלה עינמל ןתינש לקשמה תדימב בשחתהב
 תייגוסל סחייתהב .ולקשמל רשאב ןהו ומצע הריקחה רמוח לש ותוליבקב בשחתהב ןה
 הדמע רשא תיטפשמה הנגהה יכ הלשממל יטפשמה ץעויה םיכסה גוצייה לשכ
 גוסהמ קיתב גוצייה יכרוצ תא תמלוהה המרב התייה אל הנושארה האכרעב םישקבמל
 ,רזוח טפשמ תכירעל םוקמ אהי אל יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה שיגדה תעב הב .ןודנה
 רומאכ( ןיד תוויע םרגנ העשרהב יכ ישממ ששח שי םא אלא ,יוקל גוצייו הנגה וק לשב
 ןיינעב תונעטל םג הלשממל יטפשמה ץעויה סחייתה ותדמעב .)קוחל )4()א(31 ףיעסב
 לש ןתיברמ יכ ,התייה ותדמע .תואדוהה דוסיבש "תינבת"הו הריקחה רמוחב תוהימתה
 ,ןיוצ דוע .שודיח לכ ןהב ןיאו ןיינעב ונדש תואכרעה ידי-לע הבחרהב ונחבנ הלא תונעט
 תא םיכבסמה םיינוציח םיקוזיחו םיאצמימ םתוא לע רבגתהל ידכ הרואכל ןהב ןיא יכ
 דגנכ יכ ,ריאי-ןב רמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה םיכסה ,תעב הב .עשפב םישקבמה
 סחייתהב דוחייב ,רפסמ תוהימת ןניעב ורתונ םישקבמה לש תיעמשמ-דחה םתעשרה
 ןיבל םישקבמה ןיב םירשוקה םייביטקייבוא םייזיפ םיאצמימו םיקוזיח לש םרדעיהל
 תואכרעה וכמסנ םהילעש םייתייארה םיקוזיחה לש םתשלוחל סחייתהב ;חצרה עוציב
 .םישקבמה לש הריקחה תקימנידב תורושקה תוהימתל סחייתהבו תונושה

 :יכ ,ותדמע םכיס הלשממל יטפשמה ץעויה .32

 ,המצעל איהשכ ,השקבב וטרופ רשא תונעטה ןמ תחא ףאב ןיא םא םג"
 יא ומכ( תולקת לש ןתורבטצהב םא קודבל םוקמ שי ,רזוח טפשמל הליע
 ידכ שי תורותפ יתלב תוהימתו יוקל יטפשמ גוציי ,)הריקח רמוח תרבעה
 השרפה תא ןוחבל שיש איה יתעד ...רזוח טפשמל הליע רוציל
  ונינפבש
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 רמוח לשב – ןכ-לעו רוביצה סרטניא לש וגוציי תניחבמ הבחר היארב
 לשבו םלוה יתלבה יטפשמה גוצייה לשב ,הנגהל ונמזב רסמנ אלש הריקחה
 אצומ יניא ,פרק ח"ודב טרופמכ ,וז השק השרפ םיוולמה הלאשה ינמיס
 ."רזוח טפשמ םויקל השקבל דגנתהל ןוכנל

 שי יכ ,הרובס הנידמה תוטילקרפ יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןייצ ותדמע ילושב
 .רזוח טפשמ לש ותכירעל דגנתהל

 ךילהל ףרטצהל הנידמה תוטילקרפ תשקב

 התנפ ,הז טפשמ-תיבל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמע תשגה רחאל .33
 דוסיב םידמועה םימעטה תא טפשמה-תיב ינפב איבהל השקבב הנידמה תוטילקרפ
 ןיא היפלו – הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד-תווחב םג הרכזוא וזש יפכ – התדמע
 הטלחהב .השקבל דגנתה םישקבמה חוכ-אב .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ םייקל
 הדמע וז יתדמע דוסיב .הנידמה תוטילקרפ לש התשקב תא יתיחד 4.2.1997 םוימ
 םירושקה םיכילהה תרגסמב דמעמ ןיא – המצע ינפב – הנידמה תוטילקרפל יכ העיבקה
 וא עשרוהש ןודינל ךא ינורקע ןפואב ןותנ דמעמה .רזוח טפשמ לש ותכירע תלאשב
 התדמע תא ףרצל העינמ לכ ןיא יכ ,יתטלחהב יתנייצ תעב הב .הלשממל יטפשמה ץעויל
 .ןכ תושעל הלשממל יטפשמה ץעויה אצמי םא ,השקבל הנידמה תוטילקרפ לש

 לש ותעד-תווח תרהבה םג השקבתנ ,4.2.1997 םוימ יתטלחה לש הירדגב .34
 ירדס( טפשמה יתב תונקתל 6 הנקת יפ-לע יתוכמסב רומאכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמע םוכיס יכ ,יתנייצ יתטלחהב .)רזוח טפשמב ןידה
 ומויקל הליע – ואל םא – תמייק םא ותדמעל רשאב תוריהב רסוח ריתומ ,ריאי-ןב רמ
 םא הלאשב הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמע התייה הריהב אל ןכ .רזוח טפשמ לש
 ףיעסב רומאכ ,ןיד תוויע םהל םרגנ םישקבמה תעשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ ןכא

 .קוחל )4()א(31

 הלשממל יטפשמה ץעויה לש תשדוחמה ותדמע

 ץעויה לש תשדוחמה ותדמע יינפב השגוה 4.2.1997 םוימ יתטלחה תובקעב .35
 הגצוה ,הלשממל יטפשמה ץעויה דיקפתב ארבגה יפוליח בקע .הלשממל יטפשמה
 לש ומויקל הליע לש המויק תלאשל .ןייטשניבור םיקילא רמ ידי-לע תשדוחמה הדמעה
 היקומינו התעד-תווחש( הנידמה תוטילקרפ לש התדמעכ ,ותדמע התייה רזוח טפשמ
 טפשמ לש ומויקל הליע ונינפלש הרקמב ןיא יכ )אפוג יטפשמה ץעויה תדמעל ופרוצ
 .רזוח טפשמ לש ותכירעל וז השקב תוחדל שי יכו רזוח
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 תלאש דקומב הדמע הלשממל יטפשמה ץעויה לש תשדוחמה ותדמעב ףא .36
 לש תינורקעה ותדמע .קוחל )4()א(31-ו )2()א(31 םיפיעס חוכמ תוליעה לש ןתומייקתה
 בייחמ קוחל )4()א(31 ףיעסבש "ןיד תוויע" ותוא יכ ,התייה הלשממל יטפשמה ץעויה
 לולכמ תא ןוחבל שי ,ותטישל .האצותב יונישל ישממ לאיצנטופ לש וסוסיבו ותחכוה
 דוע לכ ,הנכ לע איה רתווית ,העשרהל תויאר יד ןנשי םאו טפשמל תורושקה תוביסנה
 שקבמה לע ,הלשממל יטפשמה ץעויד אבילא .האצותב יונישל ישממ לאיצנטופ ןיא
 – ריבס דשח קר אלו – ישממ ששח םייק יכ תוארהל ,רזוחה טפשמה לש ויתוליע ססבל
 דמעו העשרהל איבה ןידה תוויע ויפלש ,יתורבתסה דוסי שרדנ .ןיד תוויע לש ומויקל
 תעב הב .הכוזי עשרומה יכ בוט יוכיס היה ןידה תוויע אלוליא יכ ,תוארהל שי .הדוסיב
 רדעיהו תויאר יד לש ןמויק תורמל ןיד תוויע םהב אהיש םיגירח םירקמ ונכתיי –
 ,הז ןבומב .רתויב הרומח תינויד העיגפ המרגנ רשאכ תאז ,האצותה יונישל לאיצנטופ
 תחכוהב ךרוצה ןיבל ןודינה תויוכזב העיגפה תמצוע ןיב רשק םייק ,ןעטנ ךכ
 ,רתוי הקזח המצועב הניה ןודינה תויוכזב העיגפהש לככ .האצותה יונישל לאיצנטופה
 טפשמה תאצות יונישל ישממ ששח שי ויפלו ,ןודינה לע לטומה החכוהה לטנ ןטקי
 .ותבוטל

 פרק חודב ולעוהש תונעטה לעו וינפבש רמוחה לע וז הדימ-תמא וליעפהב .37
 ,הנקסמ ללכל הלשממל יטפשמה ץעויה אב ,םישקבמה ושיגהש רזוח טפשמל השקבבו
 ךילהה תאצות יונישל שממ לש לאיצנטופ וא ןיד תוויע ותוא ונינפבש הרקמב ןיא יכ
 תושדחה תויארל סחייתהב .רזוח טפשמ לש ותכירעל םיאנתה ומייקתנ אל ןכ-לעו
 ומדוק לש ותדמע לע הלשממל יטפשמה ץעויה רזח ,)היאצמימו כ"בשה תריקח(
-יאב ןיא ןכו טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופה ותוא הז רמוחב ןיא היפלו דיקפתב
 )4()א(31 ףיעס תליע תא םיקמה רומחה ינוידה םגפה הנגהה ידיל םיאצמימה תרבעה
 לש ןתוליבק יבגל קפס םייק יכ ,יטפשמה ץעויה ןייצ ןכ .ןיד תוויע לש ומויק רבדב קוחל
 יכ ,ותדמעב ץעויה עבק ,גוצייה לשכל רשא .ףרגילופה תקידב דוחייבו ,תויארה ןמ קלח
 חודב ואבוהש יפכו םישקבמה חוכ-אב םגיצהש יפכ םירומח הכ וגצוהש םילשכה ןיא
-לע ובורב השענ םישקבמה גוציי יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעב ןיוצמ ,ךכ .פרק
 ידכ םינוממ םירוגינס םיטילקרפה תויה םצעב ןיא יכ ;םוחתב םיאיקב ןיד-יכרוע ידי
 גוצייה לשכ רבדב וז הנעט יכו םישקבמה וכז הלש גוצייה תמרל רשאב תורמסמ עובקל
 ץעויה .ףסונ ןוידל השקבה לש הירדגב אל םגו ןוילעה טפשמה-תיבל רוערעב הנעטנ אל
 היה גוצייהש יל ירב יכ רמול לוכי ינניא" היפלו ותעד םנמא הוויח הלשממל יטפשמה
 ,ינפבש רמוחה ארקמל יתענכוש אל" יכ ונייצב וז הדוקנב ותדמע םכיס םלוא ,"ילאידיא
 ."ןיד תוויעל ומרג גוצייה יישק יכ
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 תויהתל םג ותעד תא הלשממל יטפשמה ץעויה ןתנ תשדוחמה ותעד-תווחב .38
 ןיא יכ ,ןעטנו ןיוצ תעדה-תווחב .הריקחה תקימנידמו הריקחה רמוחמ ולעש תולאשלו
 לש םתעשרה תא עקעקל ידכ – תואיצמב תומייק ןכא ןהש לככ – ולא תוהימתב
 כ"בשה תעד-תווח תאבומ התייה םא םג ,ךכ .םניינעב ןיד תוויע ססבל וא םישקבמה
 םילדבהב ןיא ןכש ,ךכ ;הנתשמ טפשמה תאצות התייה אל – ינמואל עינמ רדעיה רבדב
 םישקבמה לש םתוברועמ תא קתנל ידכ חצרה תטיש ןיינעל גולותפה חודבו תואסריגבש
 ןניא םישקבמה תואדוהב ולגתנש תותימא יאצחו תוריתס ןתוא ןכש ,ךכ ;חצרה עוציבמ
 הלועה תרגסמה רופיסו הלא תואדוה לש תינורקעה ןתונימא תחת עקרקה תא תוטימשמ
 םירשוק – םהמ דחא טעמלש – םינימאהו םיטרופמה םירוזחשה חכונ ,ךכ ;ןהמ
 .םישקבמה ביבס המשאה תעבט תא המה םיקדהמו

 :ורמואב ,ותדמע תא םכיס הלשממל יטפשמה ץעויה .39

 ידכ הלא לכב ןיאה ,ומצע לואשל םדא לוכי תוהימתה תמישר ארקמל ,ןכא"
 הארנ המישרב יתכפהש לככ ,םלואו ?תשדוחמ תיטופיש הקידב קידצהל
 רוכב ,הלאב ףא הנה ,ןורתפ ןהל ןיאש תומייוסמ תולאש ורתונ םג םאש ,יל
 ישממ ששח םרגנ יכ ,הנקסמל איבהל ידכ ןיא ,ויתולבגמבו ישונאה ןויסנה
 שארב היתודתי הדסי וב העשרההש ,בכרומ קיתב רבודמה ...ןיד תוויעל
 דסמ התיהש ,תיתייארה תיטירקה הסמה ךא ;תואדוה לע הנושארבו
 ינניא ,רומאכ .תוהימתה ףרח הרערעתנ אלש המוד ,תויטופישה תוטלחהה
 שארבו – ליעל ובצוהש םינחבמב ,םלואו .ולעוהש הלאשה ינמיסמ םלעתמ
 יכ ישממ ששח תגרדל ועיגה יכ רובס יניא – יתאצותה רשקהב הנושארו
 ."ןיד תוויע םרגנ העשרהב

 "טפשמה-תיב דידי"כ ךילהל תירוביצה הירוגינסה תופרטצה

 חוכמ תלעופה ,תירוביצה הירוגינסה הז טפשמ-תיבל התנפ 5.7.1997 םויב .40
 לש ומויקל יינפבש השקבל ףרטצהל השקיבו ,1995-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוח
 התויחמומ חוכמ יכ ,הרבס תירוביצה הירוגינסה .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ
 תוררועתמה תולאשה חכונ ןכו תירוביצה הירוגינסה קוחב הל ונקוהש םידיקפתה חוכמו
 ךילהל ףרטצהל הל רשפאל שיש ירה ,ותוכיאו יטפשמה גוצייה ביט תלאשב הז קיתב
 דוע .)uriaeAmicus C ("טפשמה-תיב דידי"כ תאזו ,הלא תויגוסב התדמע עיבהלו

 ,רזוח טפשמל תוליעהו ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח יוניש לשב יכ ,הירוגינסה הנעט
 הל ןתיל שיש ירה ,)ןידה תוויעמ ששח( )4()א(31 ףיעסבש "לסה תליע" תפסוה תוברל
 תמועל .תופרטצהה תשקבל ומיכסה םישקבמה .היגוסב התדמע גיצהלו הרבד רמול
  תאז
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 וז תודגנתה .יינפבש ךילהל תירוביצה הירוגינסה לש התופרטצהל הדגנתה הבישמה
 ןיא רשאכ ךילהב עיפוהל תירוביצה הירוגינסה לש התוכמס רדעיהב ,רתיה ןיב ,הרבסוה
 חתפי תירוביצה הירוגינסל דמעמ ןתמ יכ ,יינפב ןעטנ דוע .יפיצפס םשאנ וב תגציימ איה
 תאז לכ ,ךילהב הרואכל ןיינע לע ועיבציש םירחא םימרוג לש םתופרטצה ינפב חתפה
 .טרפב ילילפה טפשמהו ,ללכב טפשמה תטיש דוסיבש םיידוסיה םינוזיאה תרפה ךות
 תירוביצה הירוגינסה תעפוהב ךרוצה רותיי תאו תוליפכה תא הבישמה השיגדה דוחייב
 ךילהב הלשממל יטפשמה ץעויה לש דחוימה ודמעמ חכונ ,ךכ .רזוח טפשמ לש ךילהב
 לש ולא ןיעמ תעד-תווח ,ןכ-לע .רוביצה סרטניא לש קהבומה וגציימ אוהשכ ,הז
 .ותעד לעו הלשממל יטפשמה ץעויה תועצמאב ךא תושגומ הנייהתש ךירצ – הירוגינסה
 הרקמב ןועיטה תשגהל םוקמ ןיא יכ הלשממל יטפשמה ץעויה רבס ןיינעה ףוגל ףא
 לשכ תייגוסל הפיקמה תוסחייתהה חכונ ;םישקבמה לש םגוציי חכונ תאז ,יינפבש
 יטפשמה ץעויה ןיב אליממ ומייקתנש תומדקומה תויוצעייתהה חכונו ,פרק חודב גוצייה
 .הז קיתב תירוביצה הירוגינסה ןיבל הלשממל

 ףרטצהל תירוביצה הירוגינסה תשקבל יתרתענ 11.9.1997 םוימ יתטלחהב .41
 ןתינש תואנ אל גוציי לש ומוקמ והמ ,ןושארה :םיאשונ ינשב התדמע עיבהלו ךילהל
 גשומה לש תועמשמה איה המ ,ינשה ;רזוח טפשמל השקב תרגסמב ,הנושארה האכרעב
 הטלחהב .קוחל )4()א(31 ףיעסבש "ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח"
 .ךכל תעה העיגה .רזוחה טפשמה ןיינעל הטלחהב ונתניי הל םיקומינה יכ ,יתנייצ

 )Amicus Curiae( "טפשמה-תיב דידי"

 ואר( םינשב תואמ הז תונוש טפשמ תוטישב רכומ "טפשמה-תיב דידי" דסומה .42
S. Krislov “The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy” [29](. 

 ךוסכסל רישי דצ וניאש ימ ידי-לע ,יהשלכ היגוסב טפשמה-תיבל עויס אוה ורקיע
 עויס ךות ,םיכילהב דבלב תילרטינ הדמע תגצהל ילכ הז דסומ היה רוקמב .ןודנה
 דצכ "טפשמה-תיב דידי" דסומה חתפתה ךשמהב ךא .טפשמה-תיבל יביטקייבוא
 וא ודיקפת ףקותמ – גציימ אוהש אלא ,יביטקייבואו ילרטינ אקווד וניאש ,ךילהל
 .יפיצפס ךוסכסב טפשמה-תיב ינפב ועמשייש יוארה ןמש תויחמומ וא סרטניא – וקוסיע
 היהי ןתינ – ומצע ךוסכסב ברועמ וניאש – ישילש םרוג םייק םהבש םירקמה םתואב ,ךכ
 הכלהה לש השוביגל םורתל ידכ ךילהב ותוחכונב אהי םא ,"טפשמה-תיב דידי"כ ופרצל
 ןתמ ךותו ןודנה ןיינעב תויטנוולרה תודמעה אולמ תגצה דוסי לע תאז ,םיוסמ ןיינעב
 ,]29[ ל"נה ורמאמב ,Krislov האר( םייעוצקמו םיגציימ םיפוגל תעדו הפ ןוחתפו גוציי
 .)695-709 'מעב
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 28 :וושה( ילארשיה תורחה קוחב רכומ וניא ,הזככ ,Amicus Curiae-ה דסומ .43
U.S.C., Rule 37(. םהל ןתינש םיפוגו תודסומ לש הרוש הקיקחב אוצמל ןתינ ,תעב הב 

 םהבש טלובה .תורישי םיברועמ םה ןיא םהבש םיכילהב םג ,ךילהל דצכ דחוימ דמעמ
-לעו ירוביצה סרטניאה לע ודיקפת ףקותמ דקפומ רשא ,הלשממל יטפשמה ץעויה אוה
 וא תירוביצ תוכז וב םיברועמש דבלבו הנידמה גיצנכ ךילה לכל ףרטצהל ךמסוה ,ןכ
 )הלשממל יטפשמה ץעויה תובצייתה( ןידה ירדס תדוקפל 1 ףיעס :ואר( ירוביצ ןיינע
 ,ירוביצה סרטניאה גציימכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה לש וז הכמסה .)]שדח חסונ[

-ה"כשת ,השוריה קוחל 153 ףיעס :ואר( תויפיצפס קוח תוארוה לש הרושב םג היוצמ
 ץעויה דצל .)1962-ב"כשת ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 69 ףיעס ;1965

 ,לשמל ,ךכ .טפשמה-תיב לש םיפסונ "םידידי"ו םיפוג אוצמל ןתינ ,הלשממל יטפשמה
 ;1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל וט35 ףיעס חוכמ ךרע תוריינל תושרה לש הדמעמ
 )א(16 ףיעס חוכמ תונכרצל תילארשיה הצעומהו ןכרצה תנגהל תושרה לש הדמעמ
-ג"משת ,םידיחאה םיזוחה תונקתל 3 הנקתו 1982-ג"משת ,םידיחאה םיזוחה קוחל

 חוכמ תאז ,ותולפהל רוסאש ימ לש ויתויוכזב קסועה ןוגראל ןתינ המוד דמעמ .1983
 .1988-ח"משת ,הדובעב תויונמדזהה ןויווש קוחל 13 ףיעס

 לש הרוגס המישר תווהמ – ןהב םייונמה םיפוגהו – ולא קוח תוארוה םאה .44
 וז הלאשל יתבושת ?עיפוהל םה םילוכי םהבש םיכילהה לשו "טפשמה-תיב ידידי"
 ןידה-ילעב םייוצמ טפשמה-תיב ינפב ויפלש ינורקעה ללכה דצב ,ןכא .הלילשב הניה
-תיב הווצמ ,)696 'מעב ,]29[ ל"נה ורמאמב , Krislov ואר( יפיצפסה ךוסכסב םיעגונה
 םיינללוכ םיטביהל םג – ךכל םימיאתמה םירקמב – ותעד ןתיל ךוסכסב ןדה טפשמה
 ךילהל םידדצ ףרצל טפשמה-תיב םיתעל ךמסומ ,הז םעטמ .וינפבש ךוסכסה לש רתוי
 רדס תונקתל 24 הנקת ואר( םלשו ליעי ןפואב ךוסכסב עירכהל ידכ ,ולש ותמזוימ ומצע
 ךות הדימעה תוכז הז טפשמ-תיב ידי-לע הבחרוה ןכ .)1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה
 ,ךכ .)]2[ םיטפשמה רש 'נ ינולא 852/86 ץ"גב ואר( "ירוביצה רתועה" לש דמעמה תריצי

 בחר סרטניא ול שי ךא – ךילהל רישי דצ וניא םנמאש – ירוביצ ףוג ונשי וב םוקמ
 ותדמע עימשהל ףוגה ותואל ןתנייש ירה ,הנודנה הירטאמה םע תורכיהו ךילהה ןורתפב
 תוארטאת 5073/91 ץ"גב ואר( ןיינעל הרישי וא תישיא העיגנ שי ולש ,רתועה דצב ןודנב

 רש 'נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 5973/92 ץ"גב וושהו ]3[ הינתנ תייריע 'נ מ"עב לארשי

 ,םיחמומהו םיגציימה םימרוגה םתואל יוטיב ןתניי ךכב )273-274 'מעב ,]4[ ןוחטיבה
 הדמע שוביגב טפשמה-תיבל עייסל ,תעב הב ,םהידיב שיו ןוידה אשונב ןיינע םהל שיש
 ץ"גב ואר( וינפבש היגוסבש תויעבהו םיבצמה ןווגמ תא הנמאנ תופקשמה הכלהו

 .)]5[ תרצנ יזוחמה טפשמה-תיב – ףונימא 'א טפושה 'נ ןלזוג 744/97
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-תיב דידי"כ םדא וא ףוג לש ופוריצל תוכמסה יכ איה יתנקסמ ,ןכ-יכ-הנה .45
 לע דומעל שי .דוחל תעד-לוקישו דוחל תוכמס םלוא .ינורקע ןפואב תמייק "טפשמה
 ומצע ןוידל ןה םורתל ידכ ךילהל ףסונ דצ ףוריצב שי ןכאש ,אדוולו הז ןיינעב רמשמה
 םושמ רומאה ףוריצב ןיא םא ,הרקמו הרקמ לכב ןוחבל שי .ירוביצה סרטניאל ןהו
 קלח לע .םהלש דוסיה תויוכזבו ומצע ךוסכסל םידדצב ,ןוידה תוליעיב העיגפ
 :ינייצב ,רבעב יתדמע הלא םילוקישמ

 'ירוביצ' בישמ לש וא ףסונ 'ירוביצ' רתוע לש ותופרטצה לוקשל םוקמ שי"
 םה וילאש דצה תדמעל םיפיסומ םה יכ הארנ םתשקב ךותמ םא ,ףסונ

 לש וא ףסונ 'ירוביצ' רתוע לש םתופרטצהל םוקמ ןיא .ףרטצהל םישקבמ
 תודמע לע םירזוח םה יכ הארנ םתשקב ךותמ םא ,ףסונ 'ירוביצ' בישמ
 5368/96 ץ"גב( "ףרטצהל םישקבמ םה וילאש דצה ידי-לע ונעטנ רבכש

 .)373 'מעב ,]6[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יסחנפ

 :יתנייצ תרחא השרפבו

 דוסי שי םא' קר םיפסונ )םיבישמ וא( םירתוע לש םפוריצל םוקמ שי..."
 תלעב איהש ,תשדחמ המורת םורתל ידכ היהי םתופרטצהב יכ ,חינהל
 ךדיאמ ,שי םאו ,טפשמה-תיב ינפל תררבתמה היגוסל רשקהב תועמשמ
 "'ףסונ דצ לש ופוריצ-יא לשב הקלי תואנה רוריבהש ,ששחל םוקמ ,אסיג
 .)]7[ לארשי תרטשמ ,יללכה חקפמה 'נ םולהי 5883/93 ץ"גב ואר(

 דצ אוה ןיא ובש ךילהב ותדמע עיבהל תוכזה םדאל וא ףוגל ןתנית םרטב ,ןכא
 תוהמ תא ןוחבל שי .תעצומה הדמעה לש תילאיצנטופה התמורת תא ןוחבל שי ,ירוקמ
 קינעמ אוהש גוצייה תאו ונויסינ תא ,ותויחמומ תא קודבל שי .ףרטצהל שקבמה ףוגה
 הרודצורפה תאו ךילהה גוס תא ררבל שי .ךילהל ףרטצהל אוה שקבמ ומשבש סרטניאל
 תשקב השגוה ובש בלשה לעו ומצע ךילהל םידדצה לע דומעל שי .וב תגהונה
 םניא הלא לכ .הערכהל תדמועה היגוסה לש התוהמל םירע תויהל שי .תופרטצהה
 ךילהל דצ ףרצל ןידה ןמ אהי יתמיא שארמ עירכהל ידכ םהב ןיא .םיצממ םינוירטירק
 םרט ,רתיה ןיב ,הלא םינוירטירק לוקשל שי ,תעב הב .ואל יתמו ,"טפשמה-תיב דידי"כ
 .רומאכ ףוריצ לע טלחוי

 ןנד ךילהב "טפשמה-תיב דידי"כ תירוביצה הירוגינסה

 הירוגינסל ןתיל היה ןידה ןמ יכ ,הנקסמל יתוא הליבוה יינפבש ךילהה תניחב .46
  ןכש ,ךכ .11.9.1997 םוימ יתטלחהב ועבקנש תולאשב התדמע תא שיגהל תירוביצה
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 גוציי וניה – )1995-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוח( קוחה חוכמ – ירקיעה הדיקפת
 הירוגינסה תא בייחמ הז קוח .)קוחל )ב(1 ףיעס האר( םיילילפ םיכילהב םימשאנ
 תואנו םלוה גוציי חיטבהלו )קוחל )א(7 ףיעס( גוציי לש התואנ המרל גואדל תירוביצה
-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה תונקתל 8 הנקת ןכו קוחל )ג(12 ףיעס( היתורישל םיאכזל

 לש ותעפשהו יואר גוציי לש וביט הניינע ונינפב הררועתהש היגוסה ,ןכ-יכ-הנה .)1996
 וז היגוס .טרפב רזוח טפשמל הליעו ,ללככ תינוידה האכרעב טפשמ לע יוקל גוציי

 תדחוימ תובישח תירוביצה הירוגינסה תדמעל שי ןכ-לעו הז ךילהב הנושארל תררבתמ
 תועדה יקוליח חכונ םג קזחתמ תירוביצה הירוגינסה תדמע תלבקב ךרוצה .אובל דיתעל
 תעדה-תווחב יוטיב ידיל ואבש יפכ( ומצע הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעב םימייקה
 ךילהה חכונ םג קזחתמ הז ךרוצ .ונינפבש הרקמב גוצייה ביטל רשאב ,)ושגוהש תונושה
 ןיעמ ךילהב אקווד .ליגר ילילפ ךילה הז ןיא .רזוח טפשמל השקב אוהו ונא םיקסוע ובש
-תיבל עייסל ידכ םדיב שיש ,תודסומו םיפוג לש םתדמע תלבקל תובישח הנשי ,הז
 ,הארנ ךכ ,הז םעטמ .היתואצותו היתוכלשה לע וינפב תדמועה השרפה רוריבב טפשמה
 רוסמיש ידכ וינפל יצראה ירוביצה רוגינסה תא ןמזל הלשממל יטפשמה ץעויה ףא אצמ
 תורמסמ עובקל ידכ וז יתטלחהב ןיא :קודו .ונא ןכ םישוע הז םעטמ .ןודנב ותדמע ול
 הירוגינסה לש אל – "טפשמה-תיב דידי"כ םירחא םיכילהל תופרטצהה תלאשב
 יפ-לע ופוגל הרקמ לכ ןוחבלו ןודל שי .םירחא תודסומו םיפוג לש אלו תירוביצה
 היפלו 11.9.1997 םוימ יתטלחהב רומאל הליבוה ,ונינפבש הרקמב ,וז הניחב .ויתוביסנ
 .ןכ תושעל השקבתנש םיאשונב התדמע שיגהל תירוביצה הירוגינסל ריתהל שי

 תירוביצה הירוגינסה תדמע

 גוציי חכוה ובש םוקמ יכ ,הניה תירוביצה הירוגינסה לש תינורקעה התדמע .47
 הירוגינסה .רזוח טפשמ םייקל הליע םושמ ומצע ינפב ךכב שיש ירה ,םלוה יתלב
 תונמוימ רסוח תחכוהב חרכה ןיא םלוה יתלב גוציי תחכוה םשל יכ ,הרובס תירוביצה
 .העשרהה ןוחטיבב עגופה תונמוימ רסוח תחכוהב יד אלא טילקרפה לש ודצמ הטוב
 תיטפשמ הביבס תריצי וניינעש ,גוצייב "ינוציח" לשכ ןיב ןיחבהל העיצמ ףא הירוגינסה
 רוגינסה תוגהנתהמ םיעבונ םניאש גוצייב םילשכל תמרוגהו גוצייל תמלוה הניאש
 ידי-לע ןתינש יפכ ,ומצע גוצייה ביטב םגפ וניינעש ,גוצייב "ימינפ" לשכ ןיבו ,ומצע
 לשכ תייגוסב יתורבתסה דוסי תחכוהב חרכה ןיא ,תירוביצה הירוגינסה תנעטל .רוגינסה
-יאל הקזח םיקמה רומח ינויד םגפ ונשי רשאכ םג המק רזוח טפשמל הליע .גוצייה
 דוע .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תחכוהב חרכה ןיא ,זא וא .ולוכ ךילהה תוניקת
 ירק ,יתורבתסה דוסי שרדנו רומח ינויד םגפ םרגנ אל םהבש םירקמ םתואב יכ ,ןעטנ
  הריבס תורשפא לש החכוה תמרב קפתסהל ןתינ ,העשרהל גוצייה ביט ןיב יתביס רשק
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 ונכתיי :וז ףא וז אל .העשרהב קפס הליטמה הריבס הזת לש המויקב יד .ריבס קפס וא
 ןכא גוצייבש םילשכה יכ ,ןיינעה תוביסנ לשב ,חיכוהל היהי ןתינ אל םהבש םירקמ
 ישממ ששח לש םמויק ףסה לע לולשל ןיא ,ןעטנ ךכ ,זא םג .העשרהה דוסיב ודמע
 הניחבב קפתסהל ,הז ןיעמ בצמב ,יוארו ןתינ .רזוח טפשמ לש ומויקל הליעו ןיד תוויעל
 תחכוהב ךרוצ אלל העשרהה ןוחטיב ןיבל גוצייה ביט ןיב רשקה יפוא לש "תיתביסנ"
 תליע" ,תירוביצה הירוגינסה תנעטל .האצותה יונישל לאיצנטופ וא יתורבתסה דוסי

 םילשכ ןהו גוצייב "םיימינפ" םילשכ ןה תללוכ קוחל )4()א(31 ףיעסבש "לסה
 ;םתוהמב םיינויד םימגפ ןהו םייפואב םייתורבתסה םימגפ ןה תללוכ איה ;"םיינוציח"
  ."יתביסנ" ןחבמ ןהו "יתורבתסה" ןחבמ ןה תללוכ איה

 יכ ,יינפב תירוביצה הירוגינסה הנעט ,הלא תונורקעו הדימ-תומא דוסי לע .48
 ןה םיוטיב ואצמ ולא םילשכ .םירומחו םיטלוב גוציי ילשכ םימייק ןודנה קיתב
 ןיב ,םיללוכ "םיינוציח"ה םינייפאמה ."םיימינפ" םינייפאמב ןהו "םיינוציח" םינייפאמב
 חצר יקיתבו ללכב םיילילפ םיקיתב ןויסינ ירסח םינוממה םירוגינסה תויה תא ,ראשה
 עיפשה ךכבו – םימשאנה ןיבמ ןושארה היהש – 1 שקבמה לש יוקלה וגוציי תא ;טרפב
 רמוח יוליג-יא תא ;טפשמה תארקל רצקה הנכהה ןמז תא ;םירחאה לש םגוציי לע םג
 העיבתה בוריס תא ;כ"בשה ידיב היהש הריקחה רמוח דוחייבו – םירוגינסל הריקחה
 תא ;הבישיו הבישי לכ תארקל הנכהה תלוכיב העיגפ ךות םידעה רדס לע שארמ עידוהל
 דצמ ןה – הירוגינסה יפלכ דיבכמ סחי םה םיללוכ ןכ ;הריקחה רמוח םוליצב רוחיאה
 לש םדוקפתב העגפש תניוע תירוביצ הריווא ןכו – טפשמה-תיב דצמ ןהו תוטילקרפה
 תיקלחה םתוחכונ תא ,ראשה ןיב ,םיללוכ "םיימינפ"ה םינייפאמה .םישקבמה ירוגינס
 לוספה תונעטב ןה – אטוזה טפשמ לוהינב םילשכ ;טפשמה ךלהמב םירוגינסה לש
 טפשמב הנגהה תשרפב ןהו אטוזה טפשמ לש ותחיתפ דעומב ןה ,ונעטנ אלשו ונעטנש
 תודדומתהו התואנ תידגנ הריקחמ תוענמיה – ירקיעה טפשמה לוהינב םילשכ ;אטוזה
 תרוש .הנגהה ידע לש היוקל הנכה וא ללכ הנכה רדעיה ;םיחמומ תויודע םע היוקל
 הליע המיקמ איה .םלוה אל גוציי לש תיללכ הנומת תרייצמ ,ןעטנ ךכ ,הלא םימגפ
 ידוסי ינויד םגפ תווהל ידכ ויד רומח וניה םימגפה ןמ רכינ קלח .רזוח טפשמ לש ומויקל
 .המצע העשרהל יתביס רשקו יתורבתסה דוסי תחכוה אלל םג ,העשרהה תא לסופה
 קיזחהלו ךישמהל ,תירוביצה הירוגינסה תעדל ,רשפאמ וניא םימגפה לש רחאה םקלח
 וליא םג ההז התייה םישקבמה לש םטפשמ תאצות יכ ,ריבס קפסל רבעמ חכוה יכ העדב
 .םלוהו יואר גוצייל םה םיכוז ויה

 קלח ,תירוביצה הירוגינסה לש הינועיטל הבוגתב ,הלשממל יטפשמה ץעויה .49
 ססבל שקבמה לע ,ותנעטל .תיתדבועה המרב ןהו תיביטמרונה המרב ןה ,היאצמימ לע
  םרגנ העשרהב יכ ,ישממ ששח לש ומויק תמרב ,ענכשל רזוח טפשמ לש ומויקל הליע
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 היה גוצייה יכ חיכוהל שי .ורקיעב יתאצות ןחבמ והז .גוציי לשכמ האצותכ ןיד תוויע
 הז םלוה יתלב גוציי יכ ,חיכוהל שיו תוגהנתה לש הריבס המר לכמ גרוחו םלוה יתלב
 יד ןיא ,ןכ-לע .אווש תעשרהל תיתביס םרגש ךכב ,ןיד תוויעל ישממ ששח םיקמ
 םלוה יתלב וא יואר יתלב גוציי יכ החכוהב וא יואר יתלב גוצייה תויה םצע תחכוהב
 יטפשמה ץעויה היה רובס ןיינעה ףוגל .אווש תעשרהל ,הריבס תורשפאב ,איבה
 גוצייה ןיב רשק לכ תיתייאר ססבל הליכשה אל תירוביצה הירוגינסה יכ ,הלשממל
 בור תודמע טפשמה-תיב ינפב ואבוה אל .העשרהה ןיבו – יוקל היה םא – יוקלה
 םלוה גוציי לש וחוכב היה דציכ תוארמה תויאר וינפב ואבוה אל .םמצע םירוגינסה
 ,םירוזחשה ןהבו – חצרה עוציבב םישקבמה תא תורשוקה תויארה ןתוא תא טטומל
 ץעויה רזח וינועיטב .םהיתואדוהו םישקבמה לש תוירקשהו תורתוסה םהיתואסריג
 הירוגינסה העיבצה םהילעש םילשכה ןמ דחא לכ יבגל ותדמע לע הבחרהב יטפשמה
 הדימה התואב ,יוקל היה ןנד הרקמב גוצייה יכ עובקל ללכ ןתינ אל ,היפלו ,תירוביצה
 .פרק חוד ידי-לעו תירוביצה הירוגינסה ידי-לע תנעטנה

 םייניב םוכיס

 השקבה דוסיב תונעטהו ןידה-יקספ ,םימושיאה ,תודבועה תכסמ תא יתרקס .50
 תניחבל התע רובעא ,םידדצה ןיבש תקולחמה רדג רהבוהשמו ,יתישע ךכשמ .יינפבש
 )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה לש ןתומייקתה תלאש איהו ,יינפבש תירקיעה הלאשה
 .רזוח טפשמ לש ותכירעל ,קוחל

 תיביטמרונה תרגסמה

 :עבוקה קוחל )א(31 ףיעסב תועובק רזוח טפשמ לש ומויקל ןידב תוליעה .51

 תיב לש רחא טפוש וא אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ"
 וא ןוילעה טפשמה תיב יכ תורוהל יאשר אישנה ךכל עבקש ןוילעה טפשמה
 וב קספנש ילילפ ןינעב רזוח טפשמ םייקי ,ךכל עבקיש יזוחמ טפשמ תיב
 :הלאמ דחא םייקתנ יכ האר םא ,תיפוס

 היה הדוסי ןיינע ותואב ואבוהש תויארהמ היאר יכ קספ טפשמ תיב )1(
 ידכ ךכב היה וז היאר אלוליא יכ חינהל דוסי שיו ףויזב וא רקשב
 ;ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל

 היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה )2(
 תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב
 ;ןודינה
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 תוביסנהמו ,הריבעה השעמ ותוא עוציבב םייתניב עשרוה רחא םדא )3(
 הנושארל עשרוהש ימ יכ הארנ רחא םדא ותוא לש וטפשמב ולגתנש
 ;התוא עציב אל הריבעב

 ."ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ )4(

 קוחל )א(31 ףיעס תוארוה םג ומכ – רזוח טפשמ לש ותכירעל תוכמסה דוסיב ,ןכא
 – ןלהל( לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 7558/97 ח"מ ואר( םייזכרמ םיכרע ינש ןיב ןוזיא חנומ –
 רשא ינויד ןונגנמ תחטבהב ךרוצה וניינע ,ןושארה :)445-344 'מעב ,)]8[ ירא-ןב תשרפ
 השעמ אוה הטיפשה השעמ" ןכש ,ךכ .םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאי

 – ןלהל( לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ואר( "תועטל יושע טפושה םגו שונא
 אל םירבדה עבטמ" יכ ,ךכב הרכהה לע ססובמ הז ךרע .)354 'מעב ,)]9[ הירזע תשרפ
 אללו תומלשב לועפל היושעה טפשמ תכרעמ איהש ץרא וזיאב ,הרצונ םרטו ,תמייק
 תיטפשמה הצעומה ירבחו ר"וי 'נ ןבואר 177/50 ץ"גב ואר( "...טלחומ קדצ תושעלו הלקת

 םג אלא הטיפשה לש היתולבגמב הרכהה תא קר אל ובוחב ןמוט אוה .)751 'מעב ,]10[
 ךכ לע יתדמע .היתולובג תא הטיפשה תכרעמ לש וז תימצע הרכהב רוביצה ןומא תא
 :ינייצב ,]9[ הירזע תשרפב

 הטיפשו ,התגש אמש היתוטלחה שדחמ לוקשל הנכומ הרואנ הרבח"
 רבד ךל ןיא .םדא תעשרהב תועט הלפנ אמש ,המצע קודבל הנכומ הרואנ
 הרגס הטיפשה יכ השוחתה רשאמ הטיפשב רוביצה ןומאב רתוי עגופה
 החוכ ,ןכא .ןידכ אלש העשרה ןקתל תורשפא לכ ינפמ תלדה הלענו המצע
 קודבל התונוכנבו הבל תוחיתפב יוטיב ידיל םיאב התונתיאו הטיפש לש
  .)354 'מעב ,םש( "...התועטב תודוהלו המצע

 ןורקע אוה רזוח טפשמ לש ותכירעבש ןוזיאה תדוקנ דוסיב דמועה ינשה ךרעה .52
 'נ סנרב 6731/96 ח"מ ואר( אצומה תדוקנ יהוז .ךכב המ לש ךרע הז ןיא .ןוידה תויפוס

 ,טפשמה-תיבב ומוי ול היהש ימ..." ,ןכא .))]11[ סנרב תשרפ – ןלהל( לארשי תנידמ
 רחאל שדחמ םיטפשמ חותפל יואר הז ןיא .קוספ ףוס ךכב תוארל ךירצ ,ערכוה ונידו

 םימשאנ לש םהיניינע תא תרשל החותפו הביצי תויהל הכירצ הקיספה .ומייתסנש
 לש ,הז ךרע .)354 'מעב ,]9[ הירזע תשרפ ואר( "םטפשמ רוריבל םיניתממה ,םירחא
 תכרעמ לשו תיטופישה תכרעמה לש ןהיכרוצמ קר וחוכ תא באוש וניא ,ןוידה תויפוס
-קספ דוסיבש יתעתרההו יכוניחה סרטניאה ןמ םג ול דמוע וחוכ :תילילפה הפיכאה
 .)503 'מעב ,]23[ "תואיצמה בייוחמ יטפשמ דסומ :היצטיליבהרה" רלפ ז"ש ואר( ןידה
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 ויתוארוה דוסיב חנומה אוה ,םהילע יתדמעש םינושה תונורקעה ןיב הז ןוזיא .53
 טפשמ ךורעל תוכמסה .ילילפ ןיינעב רזוח טפשמב ןדה ,קוחל )א(31 ףיעס לש ויפיעסו

 עבראמ תחא לש ןתומייקתהב היולת איה .יפוס וניה ןידה-קספש העשמ ךא הנותנ רזוח
 .ללכה אלו גירחה וניה רזוח טפשמ .קוחל )4()א(31-)1()א(31 םיפיעסבש תוליעה
 הנשמה לש וניד-קספב ,250 'מעב ,]11[ סנרב תשרפ :ואר( ףסונ רוערע וניא רזוח טפשמ

 וניא רזוח טפשמ" ,ןכא .)]12[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ רואמ 22/98 ח"מ ןכו ,אישנל
 ןוזיאהש םוקמ ילילפ ןיד-קספ תופסונ ןוחבל רשפאמה ,דחוימ דסומ והז .ףסונ רוערע
 ,]9[ הירזע תשרפ( "תאז קידצמ ןוידה תויפוסל הפיאשה ןיבל תמאל הפיאשה ןיב יוארה
 .)356 'מעב

-ו"נשת ,)22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוחב ,קוחל )א(31 ףיעס ןוקיתל דע .54
 הרקיע .םדוקה וחסונב )2()א(31 ףיעס תוארוה ביבס רקיעב ןוזיאה תדוקנ הדמע ,1996

 הנושארה האכרעה ינפב ויה אלש ,תושדח תויאר תאבהב ךרוצב התייה וז השירד לש
 היה ,הז ןבומב .)]13[ לארשי תנידמ 'נ ארזע 4342/91 ח"מ ואר( הינפב תויהל ולכי אלשו

 תרחא הדמע .ידמל רצ ,רזוח טפשמל תוליעה תומייקתה תלאשב הנקומה תעדה-לוקיש
 טפשמל תוליעה ןיינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןיינעל הדעווה ידי-לע העבוה
 תדעו חוד – ןלהל ארקיי ל"נה הדעווה חוד( גרבדלוג 'א טפושה דמע השארבש ,רזוח

 תנשמ ןוקיתה םרט ותנוכתמב קוחה יכ ,ןיוצ ]30[ גרבדלוג תדעו חודב .)]30[ גרבדלוג
 ותולשרתה בקע המרגנ העישרמה האצותה םהבש םירקמ םתואל הנעמ ןתנ אל ו"נשת
 עבוה ןכ .)]30[ גרבדלוג תדעו חודל 55 'מע( טפשמה לוהינב ןידה-ךרוע לש הרורבה
 תיב לש וידי ויהי אלש ידכ תאז" ,רזוח טפשמל תפסונ "לס תליע" לש השוביגב ךרוצה
 ששח ובילב ררועתי םהב ,ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב ,השקבל רתעהל תולובכ טפשמה
 "רזוח טפשמל תורחאה תוליעה רדגב םיללכנ םניא םהו ,ןיד תוויע םרגנ יכ שממ לש
 ףיעסמ .רזוח טפשמ לש ומויקל תוליעה ונוש ו"נשת תנשמ ןוקיתב ,ןכאו .)56 'מעב ,םש(

 אלשו "תושדח" תויהל תוכירצ תויארה וא תודבועה םהיפלש םיאנתה ורסוה )2()א(31
 )4()א(31 ףיעסב( "לסה תליע" הפסוה ןכ .וטפשמ רוריב תעב שקבמה ידיב תויהל ולכי
 םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח" םייקתהב רזוח טפשמ לש ותכירע תרשפאמה )קוחל
 תודבוע – ולא תוליע יתש לע הלוכ לכ תכמסנ יינפבש השקבה ,ןכאו ."ןיד תוויע ןודינל
 )קוחל )2()א(31 ףיעס( ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה תויאר וא
 רובעא ,הלא תוליע לש ןרדג תניחבל .)קוחל )4()א(31 ףיעס( ןיד תוויע ינפמ ששחהו
 .התע
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 תופסונ תויאר וא תודבוע :)2()א(31 ףיעס

 וגצוה" ובש בצמ רזוח טפשמ םויקל הליעכ עבוק קוחל )2()א(31 ףיעס .55
 טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע
 הנודנ וז הליע לש התונשרפ ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב
 :יכ ,היאנתל סחייתהב ,םש יתנייצ .]9[ הירזע תשרפב

 ויה תויושע ,ןמצעלשכ ,תופסונה תויארה וא תודבועהש ךרוצ ןיא..."
 תופסונה תויארה וא תודבועה תא בלשל שי .טפשמה תואצות תא תונשל
 תואצות תא תונשל ידכ ןהב שי םא ןוחבל וז תרגסמבו ,תויארה לולכמב
 .)354-355 'מעב ,םש( "שקבמה תבוטל טפשמה

 תופסונ תודבוע וא תויאר טפשמה-תיב ינפב איבהל שי הז הניחב ךילה תרגסמב
 לקשמ" ותוא תולעב תודבוע וא תויאר ןה ולא .האצותה יונישל לאיצנטופה ןהב שיש
 ידכ ןהב שי טפשמה-תיב ינפב היהש רמוחה םע ןתובלתשהב וא ןמצעלשכש "ילוגס
 ולא תודבועו תויאר .)355 'מעב ,]9[ הירזע תשרפ ואר( טפשמה תאצות יונישל איבהל
 סנרב תשרפ ואר( ןוידה תויפוס ןורקעמ הגירח הקידצמה תישממ תיתשת םיקהל תוכירצ

 תירואכל תונימא ןהל אהתש ,שרדנ .)אישנל הנשמה לש וניד-קספב ,250 'מעב ,]11[
 הלא הנייהתש ,אוה ביוחמ .)150-050 'מעב ,]14[ לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מ וושה(
 .)357-358 'מעב ,]9[ הירזע תשרפ האר( ומצע טפשמב שמשל תולוכיה תוליבק תויאר
 םילוכי םינעטנה תודבועה וא תויארה רמוח יכ ענכתשי טפשמה-תיב יכ ,אוה חרכה ,ןכא
 לש "תוביסנ"המ קלח הווהמה ןחבמ והז .ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ויה
 הדבועה ןיב ירשפא יתביס רשק לש – ותחכוה וא – ומויק תא חינמ אוה ,ףיעסה תודוסי

 :קודו .ןודינה תבוטל ךילהה תאצותב יוניש לש תורשפא ןיבל – תונעטנה היארה וא
 יד .טפשמה תאצות יוניש לש תואדו ססבל תובייח ןניא תופסונה תויארה וא תודבועה
 .)355 'מעב ,]9[ הירזע תשרפ ואר( ותאצות תא תונשל תויושע ןהש ךכב

 הריקחה רמוח ןיינעל רקיעב )2()א(31 ףיעס תליע הנעטנ יינפבש הרקמב .56
 – כ"בשה ידיב םישקבמה תריקח וניינעש רמוחה אוה ,פרק חוד תנכה ךלהמב הלגתנש
 קלח לש הכרעהב ;ינמואל עינמ לש ורדעיהל רשאב םירקוחה תעד-תווח הז ללכבו

 תריקחב םישקבמל הנזאה ילילמתבו עשפמ םיפח םישקבמה היפלו כ"בשה ירקוחמ
 יעצמא םהילע ולעפוה יכ תורשפאהו םירקחנה לש םחור ךלה לע םידמלמה כ"בשה
 לש ותניחבל תיביטמרונה הדימה-תמא ביבס םיקולח םניא םידדצה .םימילא הריקח
 הז יתייאר רמוח םא ,הלאשב םה םיקולח .)2()א(31 ףיעס תיירלקפסאב הז יתייאר רמוח
  ןיב תקולחמה ,םלוא .ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל ידכ – וב שיו – וב היה –
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 םצע יכ ונעט םישקבמה ןכש ,)2()א(31 ףיעס לש ויתולובגל המצע המחת אל םידדצה
 תוויעל ישעמ ששח ידכ םג הלוע טפשמה-תיבמו םישקבמה ןמ הריקחה רמוח תמלעה
 ,)2()א(31 ףיעס יפל הליעה תומייקתהב עירכנ םרט ,ןכ-לע .)4()א(31 ףיעס תרגסמב ןיד
 ךילהל םידדצה ןיבש תקולחמה דוסיב דמועה )4()א(31 ףיעס לש ויתוארוהל הנפנ

 .יינפבש

 ןיד תוויעמ שממ לש ששח :)4()א(31 ףיעס

 בצמב איהו ,רזוח טפשמ לש ומויקל תפסונ הליע עבוק קוחל )4()א(31 ףיעס .57
 "תוללועה ףיעס" והז ."ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ" ובש
 תשרפב .]30[ גרבדלוג תדעו לש היתוצלמה תובקעב קוחל ףסוהש ,"לסה ףיעס" וא
 ףיקשהל אישנה לע ,וז הליע לש התניחבל" יכ ,וז הליעל יסחייתהב ,יתנייצ ,]9[ הירזע
 יפ-לע םא ,ומצע לואשלו – ףסונהו ירוקמה – תויארה רמוח אולמ לע 'לע טבמב'

 'מעב ,םש( "ןיד תוויע םרגנ שקבמה תעשרהב יכ שממ לש ששח םייק ,ולש ותפקשה

 טפשמה-תיב לש ותעד-לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל אב הז ףיעס ,ןכא .)603-593
 תדעו חודמ ןה תדמלנ וז תילכת .רזוח טפשמ לש ומויקל השקבב טילחהל ואובב

 ואר( עצומה ןוקיתל קוחה תעצהב תסנכה ירבדמ ןהו ,ןוקיתה דוסיב דמעש ]30[ גרבדלוג
  כ"ד :ןכו 1995-ו"נשת ,)רזוח טפשמל תוליע( )22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח תעצה

 לילכ ץורפל ידכ הז ףיעסב ןיא ,תעב הב .)4491 )ו"נשת( 154 כ"ד ;453 )ו"נשת( 150
 םדוק תומייק ויהש תוליעה לשו ,קוחל 31 ףיעס תארוה לש םיינורקעה הירדג תא
 :ונייצב ,ןיול 'ש אישנל הנשמה ךכ לע דמע .ןוקיתל

 םילימה תוולנ וילאש )4()א(31 ףיעסב 'ןיד תוויע' רובידה שלוח ,ידידל"
 יכילה תא ךופהל ןווכתנ אל הז רוביד .ולוכ 31 ףיעס לע ,'שממ לש ששח'

-תיב תא ענכשל םשאנה יאשר ורדגבש ,ףסונ רוערעל רזוחה טפשמה
 טפשמב עיגה ןהילאש תואצותהמ תוכופה תואצותל עיגהל טפשמה
 טפשמה-תיבל ריתה אוה אלא ,וינפל היהש רמוחה דוסי לע ןושארה
 ןתוזחל היה לוכי אל קקוחמהש תודחוימ תוביסנ לש ןמויקב בשחתהל
 ששח םייק רשאכ – אוהו ,31 ףיעס לש ירוקמה חסונה תא עבק תע שארמ
 שקיב אל ןוקיתה :שיגדהלו רוזחל שי .עשרוה עשפמ ףח שיאש שממ לש
 אישנל תתל אלא ,ןידה-קספ לש ןוידה תויפוס ןורקעמ ינורקע ןפואב עורגל
 ול רשפאמה ,'תוללוע ףיעס' ןיעמ ,ףסונ ילכ ,השקבב לפטמה טפושל וא
 חכוה רשאכ ,רזוח טפשמ לע תורוהלו ותעד-לוקישב שומיש תושעל
 תא תוקידצמה ןפודה-תואצויו תורידנה תוביסנה ומייקתנש ונוצר תועיבשל
 .)250-251 'מעב ,]11[ סנרב תשרפ :ואר( "רבדה
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 ותונשרפ ביבס הפנע תקולחמ תעירי וסרפ ,הבחרהב יינפב ונעטש ,םידדצה .58
 ותוהמל סחייתהב ןה ;"ןיד תוויע" רבידה לש ותוהמל סחייתהב ןה .)4()א(31 ףיעס לש
 .התע רובענ ,וז הניחבל ."שממ לש ששח" וניינעש דוסיה לש

 ?והמ "ןיד תוויע"

 גשומ םא ,הלאשב זכרתמ ןיד תוויע גשומל סחיב םידדצה ןיב תקולחמה רקיע .59
 ןוידב ינויד םגפ עריא ובש הרקמ םג ללוכ – קוחל )4()א(31 ףיעסב ויוטיבכ – הז
 האב ,יינפבש הרקמב .האצותה לע תילאיצנטופ העפשה ויתובקעב ןיאש ,םגפ .ירוקמה
 הריקחה רמוח תרבעה-יאו גוצייה לשכ ןניינעש תונעטב יוטיב ידיל וז תקולחמ
 הלא תויגוס ןיא יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה היה רובס תשדוחמה ותדמעב .הירוגינסל
 לש ותרגסמב ינורקע ןפואב אוה ןמוקמ .)4()א(31 ףיעס לש ותילכתבו ונושלב תולולכ
 גוצייה לשכ תא קר אל חיכוהל ינורקע ןפואב שקבמה בייח ,ןכ-לע .)2()א(31 ףיעס
 אוה .ןודינה תבוטל טפשמה תאצות יונישל שרדנה לאיצנטופה ותוא תא םג אלא ומצע
 תמועל .הריקחה רמוח תרבעה-יא ןוגכ ,ךילהב םירחא "םיינויד" םימגפ ןיינעל ןידה
 הבחר )4()א(31 ףיעס תליע יכ םירובס ,םישקבמה םג ומכ ,תירוביצה הירוגינסה ,תאז
 שיש ילרודצורפ יוקיל וא רומח ינויד םגפ וניינעש ןיד תוויע םג הבוחב תללוכ איהו הייד
 תאצות יונישל לאיצנטופ חכוה אל םא םג ,םשאנה לש דוסיה תויוכזב העיגפ ומע
 ינויד םגפ חכוה םהבש םירקמ םתואב ,םתנעטל .הז םגפ בקע ןודינה תבוטל טפשמה
 תאצות יונישל לאיצנטופה ןעטנה םגפב היה היפלש "הקזח" ןיעמ הל המק ,רומח
  .ןודינה תבוטל טפשמה

 רעונה קוחל 7 ףיעס :לשמל ואר( הקיקח ירבד המכב יוצמ "ןיד תוויע" חנומה .60
 ,יאבצה טופישה קוחל 440 ףיעס ;1971-א"לשת ,)לופיט יכרדו השינע ,הטיפש(
 טלוב .)1963-ג"כשת ,)תעמשמ( הנידמה תוריש קוחל )ה(43 ףיעס ;1955-ו"טשת
 יכ עבוקה ,1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 215 ףיעס םהיניב
 םרגנ אל יכ רובס היה םא ,הנעטנש הנעט לביק םא ףא רוערע תוחדל יאשר טפשמה-תיב
 םייק םא ןחובה יביטקייבוא ןחבמ ובוחב ןמוטכ ,הקיספב שרופ הז ףיעס ."ןיד תוויע"
 ,הז ןבומב יטופישה תעדה-לוקיש לע העיפשה םשאנה תויוכזב העיגפה יכ ריבס ששח
 לארשי תנידמ 'נ ןסוס 866/95 פ"ע ואר( אווש תעשרהל תוריבסה הלדג םגפה בקעש

 ןיב סחיה תא ןחובה יתאצות-יתורבתסה ןחבמכ הז ןחבמ שרופ ורקיעב ,ןכא .)]15[
 לארשי תנידמ 'נ ירומ 470/83 פ"ע ואר( טפשמה תאצותב יוניש לש תורשפא ןיבל םגפה

 ,תעב הב .)554-254 'מעב ,]17[ לארשי תנידמ 'נ לטסרג 64/87 פ"ע וושהו 9 'מעב ,]16[
 תידעלב ץמואיש אוה ,יתאצות-יתורבתסה ןחבמב זכרתמה הז שוריפ יכ חרכה ןיא
 ךכ .)445 'מעב ,]8[ ירא-ןב תשרפ ואר( קוחל )4()א(31 ףיעס תליע לש הירדגב
  ,תישאר ,רבדה
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 הקיקחה רבד דוסיב תדמועה תילכתל סחייתהבו יתקיקחה ורשקהב יוטיב שרפל שי ןכש
 בחר תעד-לוקיש ןתמ הניה וז תילכת .)]18[ לארשי תנידמ 'נ םלושמ 4603/97 פ"נד ואר(
 לש ויאנת יונישב תילכתה םג התייה וז .רזוח טפשמל השקבב טילחהל ךירצש ימ ידיב
 תלוכיה ןתמ אוה הארוהה לש הניינע .קוחל )4()א(31 ףיעס תפסוהו קוחל 31 ףיעס
 "ןיד תוויע" חנומל ןתיל תבייחמ וז תילכת .ולוכ ךילהה לע "לע טבמ" ותואב ףיקשהל
 ונכותל חרכהב םיהז םניאש םיבחר תוהמו ןכות ,רזוח טפשמל השקבל סחייתהב
 רבדב דוסי ונושלב ללוכ וניא ומצע )4()א(31 ףיעס ,תינש .םירחא םירשקהב ותוהמלו

 ינושב .קוחל )2()א(31-ו )1()א(31 םיפיעסכ אלש ,טפשמה תואצותב ילאיצנטופ יוניש
 תואצות יוניש רבדב השירדה לש ינורקעה הרדעיה לע עיבצהל ידכ שי ,הז ינושל
 תוויע לש הבחר הליעב הרכה ,תישילש .)4()א(31 ףיעסבש הליעה לש הירדגמ טפשמה
 תויוכזל ןתיל שיש לקשמה םע דחא הנקב הלוע ,םירומח םיינויד םימגפ םג תללוככ ,ןיד
 דובכ :דוסי-קוח חכונ דוחייב ,ותוריחלו ודובכל ,ילילפה ךילהב םשאנה לש דוסיה
 קרב 'א :ואר( תיקוח-לע תיתקוח המרל ולא תונורקע הלעהש ,ותוריחו םדאה
 לע היתוכלשהו דוסיה-יקוח תובקעב   טפשמה תכרעמ לש היצזילנויצוטיטסנוקה"
 הנידמ לש היכרע  ןוגיע ,דוסיה יקוח" ןולא 'מ ;]24[ ")יתוהמהו ינוידה( ילילפה טפשמה
 רואל תילילפה הקיקחה" פרק 'י ;]25[ "ילילפה טפשמב תויגוס :תיטרקומדו תידוהי

   סונאי – ילילפה טפשמה" פרק 'י ;]27[ "ילילפ ןיד-רדס" רחש 'י ;]26[ "דוסיה  יקוח
 .)]28[ "ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח רואל היצזילנויצוטיטסנוק :םדאה תויוכז לש
 עיפשהל ידכ וב שיש םגפ ןיבל רומח ינויד םגפ ןיב ןיחבמה וקה תובר םימעפ ,תיעיבר
 םגפ לש ומויק םיבר םיבצמב יכ דחכל השק ,ןכא .רורב הכ וניא ,טפשמה תאצות לע
 הניא ךילהה תאצות :דועו תאז .ךילהה תאצות לע העפשהל הקזח םיקמ רומח ינויד
 לוהינל היוארה ךרדל רשאב הערכה םג המע שי .ריוואה ללחב היולתה תיטפשמ הערכה
 םגפ ,ןכ-יכ-הנה .טפשמה-תיב לש וינפב םיניידתמה לש םהיתויוכז לע הרימשלו ךילהה
 .רומח יתוהמ םגפ הבר הדימב וניה רומח ינויד

 ןיא )4()א(31 ףיעס תרגסמב יכ ,הפקשהה יילע תלבוקמ ,הלא םימעט דוסי לע .61
 תאצות לש ילאיצנטופ יונישב התייה ךילהב םגפה תאצות יכ הרקמ לכב תוארהל חרכה
 .תרחא תויהל הלוכי טפשמה תאצות התייה ךילהב םגפה ותוא אלמלאו – טפשמה
 ןוכנ .הנושלכ וז הדמעב זחוא וניא ,וינועיטב הלשממל יטפשמה ץעויה ףא ,השעמל
 םיינויד םימגפ םג )4()א(31 ףיעס לש ותרגסמב ליכהל – ינא ןוכנש יפכ – אוה היה
 ןיא ,ןכ-יכ-הנה .האצותה יונישל לאיצנטופ ותוא םיתעל םהב ןיאש םגה ,ךילהב םירומח
 .)4()א(31 ףיעס לש ותרגסמבש "ןידה תוויע" ותוא והמ הלאשב שארמ תורמסמ עובקל
 לוכי טפשמה תאצות לע תילאיצנטופ העפשה ךילהב םגפל התייה םא הלאשל ,ןכא
 ףא הז אהי םיתעל .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע ןודנב שי םא הלאשב לקשמ אהתש
 וא תוינויד – תורחא תוליע ינפב רעשה לוענל ידכ ךכב ןיא םלוא .עירכמ לקשמ
  – תויתוהמ
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 ."לע-טבמ" ותואמ רזוח טפשמ לש ותכירע קידצמה ,ןידה תוויע ותוא תא ןהב שיש
-יאו גוצייה לשכ ןיינעל ינורקע ןפואב ןועטל ויה םיאכז םישקבמה יכ אופא איה יתנקסמ
 תורחאה תונעטה ןיינעל םג ומכ ,)4()א(31 ףיעס לש ותרגסמב ,הריקחה רמוח תרבעה
 תע ,]9[ הירזע תשרפב םג השענ ךכ יכ ,ןיוצי .קוחל )4()א(31 ףיעס לש ותרגסמב וללכש
 .גוצייה לשכ תייגוס הנעטנ

 ?והמ – "ישממ ששח"

 ,רזוח טפשמ לש ותכירעל השקב לש הירדגב ,תעדל טפשמה-תיב חכונ םא םג .26
 ונשי םא ןוחבל וילע המוש ןיידע ,העשרהב ןיד תוויע וינפבש הרקמב הרואכל םרגנ יכ
 .העשרהב ןידה תוויעל "םתס" ששחב יד ןיא ,ןכא .העשרהב ןידה תוויעל ישממ ששח
 הירוגינסה – םמעו – םישקבמה ,ךכ .יינפבש םידדצה הבחרהב ונעט וז היגוסב םג
 הריבס תורשפא לש הדימ-תמאב יד ויפלו ,לקמ יתורבתסה ןחבמב ולגד – תירוביצה
 יטפשמה ץעויה .העשרהב ריבס קפס לש ומויק תחכוה וא טפשמה תאצות יונישל
 דשח"ה ןחבממ ההובגה ,רתוי הרימחמ הדימ-תמא ץמאל שי יכ רבס ,דגנמ ,הלשממל
 תורשפא"ה ןחבמ אוה ,)"הבורקה תואדווה" ןחבמ לש וזמ הכומנה יכ םא( "ריבסה
 ךכ .אוצמ תעל ןויע ךירצב ןריאשהל ןתינו הלא תולאשב עירכהל ךרצנ יניא ."תישממה
 .ןלהל אבותש יפכ ,יינפבש רזוח טפשמל השקבב יתנקסמ חכונ ,רבדה

 טפשמ םויקל םיכילהב תיביטמרונה תרגסמה לש הירדג לע יתדמע ,ןכ-יכ-הנה .63
 םייטנוולרה ,קוחל )א(31 ףיעסבש הנשמה יפיעס לש םתונשרפ לע יתדמע ןכ .רזוח
 יינפב הרתונ ,תיביטמרונה תרגסמהו םידדצה ינועיט יינפל םיסורפשמ ,תעכ .ונניינעל
 לש ופוגל רזוח טפשמל תוליעה תומייקתה איה ,יינפבש תירקיעה הלאשב הערכהה
 .ןיינע

 טרפה לא ללכה ןמ

 רחאל – יתענכתשה ,םידדצה תונעטבו יינפב אבוהש רמוחב יתנייעש רחאל .64
 לש ותכירע לע תורוהלו ןנד הרקמב םישקבמה תשקבל תונעיהל שי יכ – םיבר םיטבל
 ודמע .רתויב השק התייה הז ןיינעב הטלחהה :הדוותאו הדוא .םניינעב רזוח טפשמ
 םירודסה םהינועיטו תונושה תואכרעה לש םיטרופמה ןידה-יקספ – הז דגנכ הז יינפב
 ותירחאו פרק חוד – דגנמו – הזמ – הנידמה תוטילקרפו הלשממל יטפשמה ץעויה לש
 הירוגינסה לש הינועיטו םישקבמה ינועיט ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעל הפרוצש
 לע .אסיג ךדיאמ תובושת לעו אסיג דחמ תולאש לע עיבצמ ומצע קיתב ןויע .תירוביצה
  יתרכה בטימכ ,יתנחב .םשא ינמיס לעו תופח ינמיס לע .האירק ינמיס לעו הלאש ינמיס
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 תונעטה יכ ,איה יתנקסמ .תונושה תונעטה תאו יינפבש רמוחה תא יטופישה ינויסינו
 ךירצ יתייה ול ,ןכא .רזוח טפשמ לש ומויקל הליע תומיקמ ,ןתורבטצהב ,יינפב ואבוהש
 האור יתייה אלש ןכתיי ,דבלב דרפנב תונעטה ןמ תחא לכ דוסי לע ןנד השקבב עירכהל
 ןוחבל שי ובש "לעה-טבמב" ,םלוא .ןנד הרקמב ןוידה תויפוס ןורקעמ הגירחל הליע
 הליעה תא םיקמש אוה ,ןתורבטצהב ,תוליעה ךס .תרחא הנומת תילגנ ,ולא ןיעמ תושקב
 .הרומ ינא ךכו ,יזוחמ טפשמ-תיב ינפב ןנד הרקמב רזוח טפשמ םויקל

 ,וז יתטלחה דוסיב םידמועה םייפיצפסה םיקומינה טוריפל רובעא םרטב .65
 טפשמ לש ותכירע לע הטלחהה ןיבש סחיה הניינע ,הנושארה :תורעה יתש ריעהל שקבא
 טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקתל )ב(9 הנקת יפ-לע .ומצע רזוח טפשמ ןיבל רזוח
-תיב ןודי ,יזוחמ טפשמ-תיב ינפב רזוח טפשמ לש ותכירע לע טלחוה םא ,)רזוח
 וליאכו הנושארב ודגנ שגוהש םושיאה בתכב וינפב םשאנ ןודינה וליאכ" רבדב טפשמה
 הרוהש העשמ ,ןכא .ודצב וימעט ,הז ללכ ."רומאכ םושיאה בתכ לע דוע עשרוה אל
 והז .שדחמ ךילהה תא חותפל שי ,יזוחמה טפשמה-תיב ינפב רזוח טפשמ לע אישנה
 תונקסמהו םיאצמימה לע וא םישקבמה תעשרה לע ךמתסהל דוע ןיא .”de novo“ ךילה
 יכ העיבק םושמ ןיא רזוח טפשמ לש ומויק לע הטלחהב ,ןכ-יכ-הנה .םדגנ וקסוהש
 לפנ יכ ,העיבק הב שי .םימשא םישקבמה יכ העיבק םג הב ןיא .םיאכז םישקבמה
 רהזיהל שי ,םירבדה ינפ םה ךכשמ .רזוח טפשמ קידצמה םגפ םישקבמה לש םתעשרהב
 תדמעה םושמ םהב אהיש ,רזוח טפשמל השקבב ןוידה תרגסמב םיאצמימ תעיבקמ
 םיכילהל רשאב םימייקה תוקפס יכ ,אדוול שי .ךילהה חתפנ םרט דוע תועיבקו תודבוע
 םתופח ןיינעל תרחא העיבקכ וא המשאב קפסכ רזוחה טפשמב וארקיי אל ,רבעב ויהש
 םפקותל רשאב יינפלש ךילהב הנעט תייחד ובש בצמ עונמל שי ,תעב הב .םישקבמה לש
 םתמשא ןיינעל העיבקכ רזוחה טפשמב ץעורל דומעת ,רבעב ויהש םיכילהה לש
 טפשמ לע הטלחה :איה ןכ המשכ רזוח טפשמ לע הטלחהה .םישקבמה לש תירואכלה
 לע הטלחהב אהי יד יכ ,הליחתכל ,יתרבס ימצעלשכ .רזוח טפשמב הטלחה אל .רזוח
 םישקבמה לש רזוחה םטפשמ יכ חיטבהל ידכ לוכה ,הקמנל ילב רזוח טפשמ לש ומויק
 תובייחמ יינפבש הרקמה לש תודחוימה ויתוביסנ יכ יתענכוש ,תירחאל .תישארבמ לחי
 ולא םיקומינ ,תעב הב .םהבש םיינורקעה תא ולו – וז הטלחהב יילוקיש תא טרפא יכ
 םתואב הדמע תעבהמ תוענמיה ךות ,ךכל שרדנש תא ךא רשפאה תדימב וללכי

 .ומצע רזוחה טפשמב ונודייש ןכתייש ,םיאשונה

 ,1983 תנש יהלשב ורצענ םישקבמה .ןמזה ףולח הניינע ,היינשה הרעהה .66
 אל םיישק ררועמ הז בצמ .םינש הרשע-שמח לעמ זאמ ופלח .חצרה עצוב ובש דעומה
 :ונייצב ,ןיול 'ש אישנל הנשמה ךכ לע דמע .םיטעמ
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 טפשמל השקבה תשגהל דעו ןידה-קספ ןתמ זאמ ןמזה ףלוחש לככ..."
 תא רתאל ישוק רצוויהל לוכי ירהש ,השקבה תא לבקל ישוק היהי ,רזוח
 תודבועה וא תויארה לש ןתונמיהמ תא ןוחבל תנמ-לע ודיעה רבכש םידעה
 לש ןתלבק .םנורכיז ההכש רשפא ורתואי םידעהשכ םג ;השקבה אושנ
 רשפא יאש ,רזוח טפשמל סיסבכ הרגישבש ןיינעכ השדח היאר וא הדבוע
 טעמכ היהת התועמשמ ,תורחאה תויארה םע התוא תמעלו התוא ןוחבל
 ואר( "קיפסמ קודיצ ךכל ןיא רשאכ קפסה תמחמ םשאנה לש ויוכיז דימת
 .)251 'מעב ,]11[ סנרב תשרפ

 טפשמ לש ותכירע עונמל ידכ םהב ןיא – םימייק םהש לככ – הלא םיישק ,יתטישל
 הניא – ואל םא – םוי לש ופוסב םישקבמה וכוזי םא הלאשה .יינפבש הרקמב רזוח
 הילגר לע תדמוע םתעשרה םא הלאשב אלא וניא הז לש וניינע .יינפבש ךילהב תיטנוולר
 הליע יכ ,איה יתנקסמ .ואל םא ,רזוח טפשמ לש ותכירעל הליע תמייק םא ;ואל םא ,איה
 ונעטנש תונעטה לכ לש ןתורבטצה לשב תמייקתמ קוחל )א(31 ףיעסב שרדנה יפכ
 רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל יתטלחה ,יתרבס ךכשמ .הז הרקמ לש ויתוביסנב
 .םישקבמה לש םניינעב

 :יתטלחה דוסיב םיחנומה ,םימעטה הלא

 השקבה דוסיבש תונושה תודמעהו תועדה יקוליח .א

 ןיבש תועדה יקוליחלו תועדה יובירל לקשמ יינפבש הרקמב סחייל אלש השק .67
 ,הלפנש תקולחמה לוכמ תטלוב .ןיינעב םיברועמה םייעוצקמ-םיירוביצה םימרוגה
 ןיא יכ רבסש ,ריאי-ןב לאכימ רמ הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד-תווח ןיב ,השעמל
 םיקילא רמ הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד-תווח ןיבו ,השקבל דגנתהל םוקמ
 הנידמה תוטילקרפ תדמע םג יינפב תויוצמ ןדצב .הל דגנתהל שי יכ רבסש ,ןייטשניבור
 הירוגינסה לש התעד-תווחו פרק חוד – דגנמו השקבל דגנתהל שי יכ תרבוסה
 לש םמויק םצעב ןיא יכ ,אוה יאדו .השקבה תא לבקל שי יכ הלוע ןהמש ,תירוביצה
 לש ותכירע תלאשב עירכמ וא ידעלב לוקיש ידכ םייעוצקמה םימרוגה ןיב תועד יקוליח
 ףא .וז הדבועל – והשלכ לקשמ ולו – לקשמ סחייל אלש השק תעב הב .רזוח טפשמ
 תא ותעד-תווחב הבחרהב טריפ ןייטשניבור םיקילא הלשממל יטפשמה ץעויה
 הנידמה תוטילקרפ לש התדמע תא אוה ףריצ הז םעטמ .ותטלחה דוסיבש תויוטבלתהה
 הלאשה ינמיס .ייניעמ המלענ אל וז בצמ תנומת .הזמ היאצמימו פרק 'בגה לש התדמע תאו הזמ
  ,םוי לש ופוסב .ריוואה ללחב םידמועו םיפחרמ וראשנ יינפב ונעטש םידדצה לכ ולעהש םיברה
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 ,םישקבמה לש םתעשרה תייגוס תא שדחמ ןוחבל שי יכ ,יעונכשב קלח םהל םג היה
 .רזוח טפשמ לש ותכירע ךרד לע תאזו

 כ"בשה תריקח :שדחה הריקחה רמוח .ב

 ןוחטיבה תוריש ידיב ורקחנ םישקבמה :תקולחמ ןיא תואבה תודבועה לע .68
 ,טפשמב םירוגינסה תעידיל אבוה אל הז עדימ .הרטשמה ידיב םתריקח רחאל יללכה
 הנעט הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ-תאב .ףסונ ןוידל השקבב וא רוערעב אל םגו
 יכ ,ןיפולחלו טפשמה תעב העיבתה יפוגל ףא רסמנ אל הז רמוח יכ ,ןוידה תעב ,יינפב
 לע – העיבתה יפוג םג ומכ – עדי אל יכ םא ,הריקחה םויק לע עדי טפשמה-תיב
 תא םתודעב הרטשמה ירקוח תושחכהל ענכשמ רבסה יתלביק אל יכ ,ןיוצי .היתואצות
 קלוח ןיא ,ןכא .הריקחה םויק לע – רעצמל – יוליגה-יאל קפסמ קומינ וא הריקחה םויק
 יפכ ותנוכתמב – הז רמוח יכ םידדצה לע םכסומ ,ךכ וא ךכ .הלקת העריא הז ןיינעב יכ
 רקיעבו( םידדצה ינפבו הנושארה האכרעה ינפב דמע אל – םויכ איה העודיש
 םייקל ידכ הז רמוחב שי םא ,אוה תוקפסה רדג .אהיש ןידה ןמ היהש יפכ ,)הירוגינסה
 רמוחה ןמ קלח .הטושפ הניא וז הלאשל הבושתה .קוחל )2()א(31 ףיעס לש ותליע תא
 רבדב הדימה-תמאב דמוע וניא )םישקבמה תופח ןיינעל םירקוחה תעד-תווח רקיעבו(
 .קוחל )2()א(31 ףיעסבש תיתייארה תיתשתה ןמ תשרדנה תונימאהו "ילוגסה לקשמ"ה
 לש ורדעיה לע עיבצמה – הז הריקח רמוח תואצמיה יכ תקלוח הניא הבישמה ףא ,דגנמ
 ילבו( םישקבמה לש םתמשאל רשאב תוקפס – המ-תדימב – הלעמהו ינמואל עינמ
 לש תיביטקפאה םתנגהל ליעומ היהש לוכי ,הירוגינסה ידיב – )הז ןיינעב עירכהל
 ידכ ,הז רמוחב – היה וא – שי םולכ .הדימה תלאש אופא איה הלאשה .םישקבמה
 יכ ,יתענכוש אל ףא .הנניא תואדווה .ונשי לאיצנטופה ?טפשמה תואצותמ תונשל
 לככ – ינמואלה עינמל היהש לקשמה חכונ ןה ,ךכ .וז הליעב םייקתה ישממ לאיצנטופ
-יא ןיינעל אטוזה טפשמב םיאצמימה חכונ ,ךכ ;םישקבמה לש םתעשרהב – היהש
 ,םיפסונ םינועיטו םינותנ רדעיהבו ,הז םירבד בצמב .תואדוהה תלבק ךרדב לוספ תחכוה
 טפשמ לש ותכירעל תיתשת םיקהל ידכ המצעלשכ וז הליעב ןיא יכ העדל הטונ יתייה
 לולכמ .תורחא תונעטל איה תפרטצמ .המצעלשכ יינפב תדמוע אל וז הנעט ,םלוא .רזוח
 .רזוח טפשמל הליעה תא יינפבש הרקמב ססבמה אוה – וידחי הלא תונעט

 גוצייה לשכ .ג

 .םיינוציק הכ םניא םידדצה תודמע ןיבש םירעפה יכ ,המוד וז היגוסב ףא .69
 – ינא ףא .םלוה היה אל םישקבמה לש םניינעב גוצייה יכ ,םלוכ לע ,הארנ ךכ ,םכסומ
  ליטהלמ יתייה רהזנ – ותעד-תווחב הלשממל יטפשמה ץעויה ותוניגה בורב ןייצש יפכ
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 וצלאנ םהבש םיאנתה ןמ קלח חכונ דוחייב ,רבדה ךכ .םישקבמה לש םהירוגינסב יפוד
-תיב ידי-לע ונומ םירוגינסה ,ןכא .םתטילשב ויה אלשו םישקבמה לש םתנגה תא להנל
 יפכ – חינא םא םג .דיקפתל תונמתהל ללכ הצר אל – רוריבב – םהמ דחא .טפשמה
 אלש השק – םייד םיסונמ ויה םירוגינסה יכ – הלשממל יטפשמה ץעויה יינפב ןעוטש
 לע – המ-תעפשה ףא ולו – העפשה םהל התייה יכ ,ןכתייש רפסמ םילשכב חכוויהל
 םישקבמה לש םתדעה-יא תדבוע ,יתעדל ,לוכמ תטלוב .םישקבמה לש םתעשרה
 תואכרעה לכ ידי-לע – קדצבו – ספתנ הז לשכ .)3 שקבמה טעמל( הנושארה האכרעב
 ורחב דציכה ,דואמ הומת ,רבדה הומת .ולוכ ךילהה לש "סליכא בקע"כ ,הז קיתב ונדש
 תודמוע טפשמה-תיב ינפבש העש ,םדיעהל אלש – םחוכ-יאב וא – םישקבמה
 ואר( ומצע ינפב קוזיח שמשל הלוכי םתדעה-יאש העשו םיפסונ םיאצמימו םהיתואדוה
 םייונש םניאש – םיפסונ םילשכ .)]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 162 ףיעס
 תעידיל אבוה אלש( כ"בשה תריקח ןיינעב הריקחה רמוח לש ורדעיה םה – תקולחמב
-תיב תובישיב םלוכ םירוגינסה תוחכונ-יאו טפשמל רצק הנכה ןמז ;)םירוגינסה
 ?"ןיד תוויע" םרגנ יכ "שממ לש ששח" ונשי הלא לכב םאה .טפשמה

 היה ןתינ אל ,המצע ינפב תדמוע וז הליע התייה ול יכ ,יתעד התטנ ןאכ ףא .70
 םיניינעה תיברמ יבגל – חכוה אל יכ ,אוה ךכל םעטה .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל
 יינפב ואבוה אל .טפשמה תאצות תא תונשל ידכ םהב היה דציכ – וטרופש םילשכהו
 הלאשל רבסה יינפב ןיא :וז ףא וז אל .)םהמ דחא טעמל( םמצע םירוגינסה תואסריג
 תירוביצה הירוגינסה המכיס הז םעטמ .םטפשמב םישקבמה תיברמ ודיעה אל עודמ
 גוצייב םילשכה לש םלקשמ תא ךירעהל אלא יינפבש הרקמב סונמ ןיא היפלש ,התדמע
 יינפב ואבוהש םילשכה תיברמ תא ןחבא םא םג ."תיתביסנ" הדימ-תמאבו רשקהב
 ,אוה ףא לולכהו( תירוביצה הירוגינסה ידי-לע עצוהש "ינויד"ה ןחבמה תיירלקפסאב
 עובקל השק ןיידע ,יתורבתסה דוסי לכ אלל )קוחל )4()א(31 ףיעסב ,םימיוסמ םיאנתב
 ןיד תוויע לש הקזח םיקמה ,"רומח ינויד םגפ" ותוא ידכ םילוע ןנד הרקמב םילשכה יכ
 אל עודמ הלאשל הבישמה תסריג תלבקתמ םא דוחייב ,םג רבדה ךכ .ךילהה תולספו
 ףא היפלו ,םחוכ-יאבלו םישקבמה ידיל )כ"בשה תריקח רבדב( הריקחה רמוח רבעוה
 :וז ףא וז אל .)הריקחה םויק םצע לע העדי יכ םא( הלא םיאצמימ הלביק אל העיבתה
 ,יינפבש קיתב ונדש תואכרעה ןמ תחא ףא ינפב הנודנ אלו הנעטנ אל גוצייה לשכ תייגוס
 לש ותמצוע תא ,המ-תדימב ,השילחמהו ,הז ןיינעב תונעטה רוריב לע השקמה הדבוע
 ןיא יכ ,העדל יתייה הטונ ,הז ןועיטבש םיישקהו םיטבלה חכונו ,םוי לש ופוסב .ןועיטה
 ןאכ ףא ,תעב הב .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ םייקל ידכ המצעלשכ וז הליעב
 ונעטנש תורחאה תוליעל תפרטצמ איה רשאכ – הססובש לככ – וז הליע יכ ,יתענכוש
 .רזוח טפשמ לש ותכירעל סיסב תונעטהו םינותנה לולכמב המיקמ ,יינפב
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 הריקחה תקימניד .ד

 רדג .ןלוכמ תיתייעבה איה וז הנעט ,יינפב ונעטנש תוליעה ןיבמ יכ ,דימ ןייצא .71
 לש םהיתואדוהב "תויתינבת"ה רבדב הנעטה לש תיתימאה התוהמ וניה תוקפסה
 האכרעה לש היתונקסמ דגנכ ןועטל אלש ודיפקה פרק חוד תורבחמ .םישקבמה
 םהילע ולעפוה יכ הנעטה החנזנ ,הרואכל :רחא ןושל .אטוזה טפשמ ןיינעב הנושארה
 םירקחנה לש "הארשה"ה טקפאל שגדה טסוה ,ןכ-לע .םתריקחב םילוספ םיעצמא
 – וז "הארשה" .םינושה היבלש לע ,תיתרטשמה הריקחה לש עדימה יטרפב )םישקבמה(

 ביבס הלאש ינמיס הלעמ ,הטושפכ פרק חוד תורבחמ לש ןתדמע תלבק ,ןכא ?הביט המ
 ,יתעד החנ ,וז הליעל רשאב .הלוספו הרוסא הריקחל הניקתו תיעבט הריקח ןיב לובגה
 .רזוח טפשמ לש ותרגסמב רשפאתי – ךכב ךרוצ אהי םא – הקמועל הרוריב אקווד יכ
 ןיינעל ןועטל וא רבסה ןתיל ויה םיכירצ הרואכלש – םמצע םישקבמה ןכש ,רבדה ךכ
 ןאכל הערכה .אטוזה טפשמב םג התלע אל וז היגוס .ודיעה אל ,םתריקחבש "הארשה"ה
 – תואדוהבש "תינבת"ה .המ-תדימב תיביטלוקפס איה יינפבש רמוחה דוסי לע ןאכל וא
 ךכ .תינוידה האכרעה ינפב ךכב ךרוצה אצמיי םא ,ררבתהל הלוכי – תמייק איהש לככ
 הדמעש איה "המילא די" היפלו ,םישקבמה חוכ-אב לש ויתונעט חכונ דוחייב םג רבדה
 הנעטנש וז הליע .תואדוהבש "תויתינבת"ה תא הריבסמה איהו ןלוכ תואדוהה דוסיב
 – תוהימתו תולאש .יד הב ןיא ,רזוח טפשמל השקבב םירומא םירבדהש לככ ,יינפב
 ,יתוא הענכש אל ,התמצוע תורמל ,המצעלשכ וז הליע םלוא .ןכ םג תוקפס .ןנשיש יאדו
 תונעטהו וז הליע תודמוע אל ,ןאכ םג םלוא .ןיד תוויעל שממ לש ששח םייקתה יכ
 ולעוהש תולאשהו תוהימתה ,םינותנהו תונעטה רתיל ןה תופרטצמ .דדב ,הדוסיבש
 לולכמב המיקמה איה ,ןתורבטצהב תורחאה תוליעה םע דחי – וז הליע ,ןכא .יינפב
 .ןיד תוויעל שממ לש ששח – "לע טבמב" – םירבדה

 ףרגילופה תקידב .ה

 ,רבדה ךכ .רזוח טפשמל הליע םיקהל ידכ הב ןיא יכ ,דימ רמאיי וז היגוסב .72
 טפשמב – ינורקע ןפואב – תשגומ תויהל התייה הלוכי אלו הליבק הניא וז היאר ןכש
 :ינייצב ,]9[ הירזע תשרפב ךכ לע יתדמע .ומצע

 איה יתבושת ?רזוח טפשמל הליע שמשל ףרגילופה תקידב הלוכי םאה"
-תיבב הליבק היאר אוה ןיא .הריקח יעצמא אוה ףרגילופה .הלילשב
 טפשמה תואצות תא תונשל ...תויושעה ,תויאר וא תודבוע' ...טפשמה
 הלא ןיא .ילילפה טפשמב תוליבק תויאר וא תודבוע ןה 'ןודינה תבוטל
  ,םש :ואר( "טפשמה-תיב ינפב ןגיצהל ןתינ אלש תודבוע וא תויאר

 א

 ב

 ג

 ד

 ה

 ו

 ז



 לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ
 קרב 'א אישנה 529 )1(גנ ד"פ

 571 1999 ס"שת/ט"נשת ,ןושאר קלח ,גנ ךרכ ,ןיד-יקספ

 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
/Users/uriya/Downloads/9607929.doc 

 תשרפ ןכו 88 'מעב ,]19[ לארשי תנידמ 'נ םולהי 5453/91 ח"מ ןכו 357 'מעב
 .)אישנל הנשמה לש וניד-קספב ,255 'מעב ,]11[ סנרב

 תיברמל הכרענש ףרגילופה תקידבב יתאצמ אל ,הלא םימעטמו יינפבש הרקמב םג
 ,רזוח טפשמ לש ותכירעל סיסב שמשל הלוכיה היאר םושמ – היתואצותבו – םישקבמה
 .קוחל )2()א(31 ףיעס לש ותרגסמב

 םישקבמה תופחל תויצקידניאהו םיקוזיחה .ו

 ,ןכא .יינפב ועמשוהש םינועיטב רתויב בחרנה טוריפל וכז ולא תונעט .73
 תיתדבועה תיתשתה ןמ קלח יבגל יכ ,יינפבש רמוחבו תונעטב ןויע רחאל ,יתענכוש
 לע דמוע הלשממל יטפשמה ץעויה םג .תוהימתו הלאש ינמיס םנשי הז קיתב תמייקה
 ןגועמ רחא קלח ,תעב הב ."ןורתפ ןהל ןיאש תומייוסמ תולאש ורתונ" יכ ונייצב ךכ
 םיילילפ םיכילהב תלבוקמה וזמ הנוש הניאש תיתייאר תיתשתבו םיאצמימב הרואכל
 – ןיפיקעב םאו ןירשימב םא – ונודנ הז ןיינעב תונעטה תיברמ יכ ,ןיוצי דוע .םירחא
 תונעטב ןיא יכ ינוענכש וידחי ולא םילוקיש .ףסונ ןוידל השקבבו רוערעה תאכרע ינפב
 אוה תונעטה לש לודגה ןקלח ,ןכא .רזוח טפשמל הליע םיקהל ידכ ןמצעלשכ הלא
 ,ןאכ םג ,םלוא .רזוח טפשמל השקב לש הירדגב ומוקמ ןיא ,הזככו ותוהמב "ירוערע"
 תורחאה תונעטל תופרטצמ ןהשכ ולא תונעט לש ןלקשממ םלעתהל ןיא יכ יתרבס
 לש ששח יינפבש הרקמב תומיקמ ,ןתורבטצהב – ולא םג – ולא .יינפב וססובש תוליעלו

 יינפבש השקבל רתעיהל שי יכ ,וז היגוסל סחייתהב םג ,יתרבס ןכ-לע .ןיד תוויעל שממ
 .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהלו

 רבד ףוס

 לש ותכירעל השקבל רתעיהל וז יתטלחה דוסיבש םימעטה ולא ,ןכ-יכ-הנה .74
 יטפשמה ץעויה עיצהש הרימחמה הדימה-תמא תא ץמאנ םא םג ,ןכא .רזוח טפשמ
 לש ומויק רבדב "תישממ תורשפא" לש הדימב ענכתשהל יילע המוש היפלו ,הלשממל
 תוביסנה ,תוליעה .וז הדימ-תמאב יתענכושש ירה – וז היגוסב עירכהל ילבו – ןיד תוויע
 תוויע םרגנ םישקבמל יכ תישממ תורשפאל וידחי תוכילומ ,הלוכ תיתייארה תיתשתהו
 – טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופה יינפבש הרקמב םייק יכ הנקסמל ןה תוכילומ ;ןיד
 ינא ךכו ,רזוח טפשמ לש ומויק לע הטלחה םשל ,רתיה ןיב ,שרדנה "ילוגס לקשמ"ה
 .הרומ

 .רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל וז הטלחה לש התועמשמ ייניעמ המלענ אל .75
  קיתב םירושק ויהש םימרוגה לכו ל"ז חונמה לש ותחפשמ ,רתיה ןיב ,ודמע ייניע דגנל
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 .םצעתהל םילולע ,ויהש תוקפס .שדחמ חתפיהל םילולע ודילגהש םיעצפ ,ןכא .הז
 עונמל ידכ ןיא ,הלא לכב .תולעלו רוזחל םילולע ,רבכמ הז ומלענש הלאש ינמיס
 תויפוסה ןורקע ,ליגרב .ותכירעל תוליעה ומייקתנ ובש םוקמ ,רזוח טפשמ לש ותכירע
 הז ןורקיע גוסנ ,תעב הב .ויביכרמ לע ללוגה תא אוה םתוס .ךילהל ץקו םוסחמ םש
 סרטניאה אוה הזכ .שדחמ ךילהה תחיתפ תא קידצמה סרטניא ודגנכ דמוע ובש םוקמ
 ,הז ףיעסבש תוליעה תומייקתהב .קוחל )א(13 ףיעס לש םינושה ויפיעס ןיב לפוקמה
 לע תוססובמ וניתוטלחה תויפוס" ,ןכא .ןוידה תויפוס ןורקעמ הייטסל הקדצה תמייק
 243/83 א"ע( "םימיאתמ םירקמב ןכ תושעל ונתונוכנ לעו ,ונתועטב תודוהל ונחוכ

 לארשי תנידמ 'נ םלושמ 1294/96 פ"נד ןכו ,713-613 'מעב ,]20[ ןודרוג 'נ םילשורי תייריע

 תועטב הרכה םושמ רזוח טפשמ לש ומויק לע הטלחהב ןיא ,ונינפלש הרקמב .)]21[
 םייקתהב ,ןוידה תויפוס ןורקעמ תוטסל תונוכנה התוא תא הב שי ,תעב הב .חרכהב
 איה .הטיפשה תכרעמב רוביצה ןומא סיסבב תדמועה איה ,וז תונוכנ .קוחבש תוליעה
 ,ןכא .ךכל םימיאתמה םירקמב רזוח טפשמ לש ותכירע ,תבייחמה םיתעלו ,תרשפאמה
 ,]22[ םואבנזור 'נ םואבנזור 376/46 א"עב הרומז אישנה( "ףידע תמא – ביציו תמא"
 .)254 'מעב

 קיתב העקשוהש הברה הדובעה תא ןייצל ןוכנל יתאצמ ,יתטלחה םייסא םרטב .76
 הנמאנ ויה םייושע יינפב וגצוהש םינועיטה .יינפב ועיפוהש םידדצה לכ ידי-לע הז
 ןה – תירוביצה הירוגינסהו םישקבמה לש םמעטמ ןה – םיטילקרפה לש םתכאלמו

 לש המעטמ ןהו – ומצע פרק חודב ןה – הלשממל יטפשמה ץעויה לש ומעטמ
 רבדב םיעגונה לכ לש וז הרודס הנשמ .הריהבו הרודס התייה – הנידמה תוטילקרפ
 ךכ לע .הז ךובס קיתב תיתשתה תרהבהלו תוקולחמה ןובילל תישממ המורת המרת
 .הכרבה אובת

 האצותה

 להנתי אוה .רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ יננהש וז אופא הניה האצותה .77
 ןיגב רסאמב ןותנ וניא םישקבמהמ ימש המכ דע .ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה-תיבב
 יזוחמה טפשמה-תיב ןכ םא אלא ,םיכילהה םות דע רצעמב םינותנ ויהי םה ,רחא ןיינע
 .תרחא טילחי
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 :ויצר-ינימ
 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב

-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח ןוקית תובקעב רזוח טפשמ םויקל תוליעה
 ינויד ןונגנמ חיטבהל ךרוצה ןיבל ןוידה תויפוס ךרע ןיב שדחה ןוזיאה – 1984

 וא תודבוע יכ השירדה לוטיב – םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןוקית רשפאיש
 "לסה תליע" – תושדח הנייהת רזוח טפשמל השקבל סיסב תושמשמה תויאר
 העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתמשכ רזוח טפשמ םויק לע תורוהל ןתינ היפלש
 הלאכל תובשחנ תופסונ תויאר וא תודבוע יתמיא – ןיד תוויע שקבמל םרגנ
 סיסבב תודמועה תויארה יכ השירדה – טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה
 ףיעסבש "לסה תליע" לש הנכות – ילילפה טפשמב תוליבק תויאר הנייהת השקבה

 תורשפאה םאה – "ןיד תוויע" חנומה – ]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )4()א(31
-קוח תעפשה – רזוח טפשמ תכירעל ידעלב ןוירטירק איה טפשמה תואצות יונישל
 – ותועמשמ – רומח ינויד םגפ – רזוח טפשמ תכירע לע ותוריחו םדאה דובכ :דוסי

 םימרוג לש רבטצמ לולכמ – העשרהב ןיד תוויעל ישממ ששח לש ומויקב ךרוצה
 םימרוג ןיב תועד יקוליח יוביר – רזוח טפשמל הליע םיססבמ םניא םמצעלשכש
 ףוריצ – םישקבמה לש יוקל גוציי – שדח הריקח רמוח – םייעוצקמ-םיירוביצ
 וניאש לוקישכ – העשרהה זאמ בר ןמז ףולח – ךילהל דצכ תירוביצה הירוגינסה
 .רזוח טפשמ תכירע ענומ

 
 
 

 שקה - ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע לע םייונמל העדוה
 ןאכ

 


