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 6983 / 98  רזוח טפשמ

   ץיבובוקעי קחצי .1
 ץיבובוקעי ןורוד .2
 דגנ

 לארשי תנידמ

 ןוילעה טפשמה-תיבב

]18.5.1999[ 

 קרב 'א אישנה ינפל

 2 שקבמה לש ואתל סנכוה םישקבמה לש םרצעמ ךלהמב .חצרב ועשרוה ,ונבו בא ,םישקבמה
 ונומא תא שכר בבודמה .םימוד םירקמב הרטשמל עייסש ,תוילילפ תועשרה לעב םדא ,בבודמ
 ששחש ,2 שקבמה .ועוציבו חצרה תודוא לע םינוש םיטרפ ול הליג הלהו ,2 שקבמה לש
 תועונתו תושיחל ורובידב בלשמ אוהש ךות בבודמה םע חחוש ,םייומס םימוליצמו תוטלקהמ
 .הטרסהבו הטלקהב יוטיב ידיל ואב הלא םירואית תצקמ .םייוניכב שומיש השועו םיידי

 בבודמה תסריג לעו בבודמה םע 2 שקבמה תוחיש לש ןמוליצו ןתטלקה לע הססוב העשרהה
 1 שקבמה לש וירקש לע םג ומכ ,תוטלקהב ודעות אל רשאו 2 שקבמה ול רמאש םירבדל רשאב
 .ויעינמלו ילילפה ורבעל ,בבודמה לש ותוישיאל םתעד תא ונתנ םיטפושה תשולש .חצרל רשאב
 .החדנ ןוילעה טפשמה-תיבל םישקבמה לש םרוערע

 דיעה ,העשרהה הכמתסה ,רתיה ןיב ,ותודע לעש ,בבודמה יכ ןעטנ רזוח טפשמל השקבב
 חצר יכ םיידי תועונתבו שחלב וינפב הדוה קית ותואב םימשאנה דחא יכ רחא קיתב הנורחאל
 יבילאה תנעט יכ ןעטנ ןכ .םימשאנה תא הכיזו ותסריג תא לבקל בריס םש טפשמה-תיבו ,םדא
 .הקדבנ אל םישקבמה ולעהש

 :קספ ןוילעה טפשמה-תיב
 דע ותואש העש הרישי הלוחת ןיא ,דחא ךילהב ינולפ דעל עגונה תונמיהמ אצמימל )1( .א

 .)ב – א94( רחא ךילהב דיעמ
 איבהל ידכ בבודמה יבגל תונמיהמה אצמימב ןיא תיתוהמ הניחבמ םג ,ןנד ןיינעב )2( 

 הכורכ איה .המצע ינפב ,הז ןיינעב ,תדמוע הניא בבודמה תודע ןכש ,האצותה יונישל
 ויעינמו בבודמה לש ותוהימ .םתוא הרישעמו םהמ הנוזינ ,2 שקבמה לש וירבדב
 וירבד .םישקבמה לש םניינעב ונדש תואכרעה לש ןהיניעמ ומלענ אל םיירשפאה
 ו94( םהיתודוסימ דוסי לכב קימעמו טרופמ ןויד רחאל קר ןומאל וכזו הדיפקב ונחבנ

 .)ז –
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-לע ולעוהש תונעט לע הרזח השעמל תווהמ ,ןלוככ ןבור ,םישקבמה לש םהיתונעט )1( .ב
 לש ומויקל סיסב תווהמ ןניא ולא ןיעמ תונעט .וחדנו םניינעב ונדש תואכרעה ידי

 ךכש ,ןכש לכ אל .ףסונ רוערע ךילה רוציל דעונ אל רזוחה טפשמה ךילה .רזוח טפשמ
 ןיד-יכרוע ידי-לע תואכרעה יתשב םיגצוימ ויה םישקבמה רשאכ ,םירבדה ינפ םה
 ששח לכ ןיאש ךכ .םישקבמה תא וגציי ובש ןפואה לע ןידה-יקספב חבשל וניוצש
 םירובס השעמ רחאלש רוהרהבש רשפא .טפשמה-תיבב םמוי םישקבמל היה אלש
 תולעהל היה ןתינ יכ ,תעכ ונפ םהילאש םיפסונ םייטפשמ םיצעוי וא ,םישקבמה
 ךא .םישקבמל םיעייסמ ויהש רשפאש םיפסונ הלועפ יווק ןוחבלו םיפסונ םינועיט
  .)א96 – ז95( יד ןיא ךכב

 ןיד תוויע לש ומויקל ישממ ששח לע תועיבצמ ןניא "לע-טבמ"ב םישקבמה תונעט )2( 
 ,2 שקבמה לש ויפ אצומ לע ,הנושארבו שארב ,הססבתה םישקבמה תעשרה .םניינעב
 ללמב ןיב ,השיחלב ןיבו םר לוקב הרימאב ןיב ,םיזמרב ןיבו םישרופמ םירבדב ןיב
 םויב חונמה לש וירבד ,1 שקבמה לש וירקש ורבח הלא לכל .םיידי תועונתב ןיבו

 .)ה – ד96( בבודמה ירבד לע אקווד תוססבתמ ןניאש תויביטקייבוא תויאר דועו ותומ

 :הרכזואש תישאר הקיקח
 .א10 ףיעס ,1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפ –
 ,)2()א(31 ,)א(13 םיפיעס ,1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח –

 .)4()א(31
 .1996-ו"נשת ,)22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוח –

 :הרכזואש הנשמ תקיקח
 .)א(4 ,)ג(2 תונקת ,1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקת –

 :ורכזואש ןוילעה טפשמה-תיב לש ןיד-יקספ
 .133 )1(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ץיבובוקעי 4004/93 פ"ע ]1[
 .)םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ הנחוא 5264/96 פ"שב ]2[
 .309 )4(במ ד"פ ,לובוט 'נ לארשי תנידמ 23/85 נ"ד ]3[
 .45 )2(טמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ה'גאווח 4392/91 פ"ע ]4[
 .477 )3(חל ד"פ ,יקצורגובונ 'נ ןלפק 783/83 א"ע ]5[
 .669 )3(במ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןבס 648/87 פ"ע ]6[
 .334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ]7[
 .529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ ]8[
 .241 )4(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ ]9[
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 .447 )3(במ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןמנזייא 747/86 פ"ע ]10[
 .)םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ בל 4281/98 ח"מ ]11[

 :ורכזואש םייזוחמה טפשמה-יתב לש ןיד-יקספ
 .)םסרופ אל( יליוושאיזדא 'נ לארשי תנידמ 26/95 )א"ת( ח"פת ]12[

 :תונוש
 טפשמל תוליעה ןינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןינעל הדעווה ןובשחו-ןיד ]13[

 .)ה"נשת( רזוח

 .התחדנ השקבה .רזוח טפשמל השקב

 .הבישמה םשב – הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא

 הטלחה

-תיבל םרוערע .)חונמה – ןלהל( לארה ידע חצרב ועשרוה ,ונבו בא ,םישקבמה
 .רזוח טפשמל םתשקב יינפב .החדנ ןוילעה טפשמה

 תודבועה

 םויב םייחב הנורחאל הארנ ,תורטש ןויכינבו תואוולה ןתמב קסעש ,חונמה .1
 עסונ אוה יכ ,ול רמא ,וירבחמ דחאמ דרפנ םרטב ,םוי ותוא לש וברעב .5.12.1991

 שרגמ הזיאב עדי יכ ,דיעה רבח ותוא ."ןורשה תמרב תוינוכמ שרגממ ףסכ תחקל"
 םג ודיעה םיפסונ םידע .חונמל םיפסכ בייח קחצי ומשש שרגמה לעב יכ עדי ןכו רבודמ
 חונמה רשקתה ומלעיה םויב יכ ,ןייצל רתומל אל .ברע ותוא םימוד םירבד ועמש יכ םה
 שרגמ לעב אוהש ,)קחצי – ןלהל( ץיבובוקעי קחצי ,1 שקבמה לש ודרשמל םיימעפ
 חונמה להינש תונורחאה ןופלטה תוחיש יתש .ןורשה תמרב תושמושמ תוינוכמ תריכמל
 ןתינ ותרגסמבש ,לארשי קנב לש ילוקה הנעמל ויה )19:09-ו 19:06 העשב( ותינוכממ
 .חונמה ןמ ןורחאה םייחה תוא ןה ולא ןופלט תוחיש .םיגהונה ןיפילחה ירעש לע עדימ
 תלאשב הנושארל רקחנ קחציש רחאלו ,חונמה תפוג התלגתנ םרטב ,8.12.1991 םויב
 תוינוכמה תריכמל שרגמב קחצי לש ודרשמכ שמישש ןורוגמב הפירש הצרפ ,ומלעיה
 ,ותינוכמ לש ןעטמה אתב םייח רסח חונמה הלגתנ 9.12.1991 םויב .תושמושמה
  5.12.1991 םוימ םוקמ ותואב תינוכמה התנח םינכש תויודע יפ-לע .דודשאב התנחש
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 םינכשה לש םדשח ררועתהשמ קר .ךרעל 21:30 העשב )חונמה לש ומלעיה םוי(
  .הפוגה התלגתנו תינוכמה הצרפנ ,הרטשמ הנמזוהו

 ורצענ רפסמ םישדוח ךלהמב המייקתהש )היומס הלוככ הבור( הריקח רחאל .2
 – ןלהל( ץיבובוקעי ןורוד ,2 שקבמה לש ואתל .ודרפוהו )1992 סראמב( םישקבמה
 הרטשמל עייסש ,תוילילפ תועשרה לעב םדא ,בבודמ סנכוה ,קחצי לש ונב ,)ןורוד
 ,ןורוד לש ונומא תא ,תמיוסמ הדימב ,שכר בבודמה .)בבודמה – ןלהל( םימוד םירקמב
 דועבו( רצעמה ןמ ורורחש םעש ךכ ידי-לע ,חונמה חצר תריקח תא שבשל ול עיצה ףאו
 חונמה לש השונכ ומצע גיצי ,חונמה תחפשמל רשקתי )אלכב םיהוש קחציו ןורוד
 .חונמב עגפש יפכ ,חונמה תחפשמ ינבב עגפי ןכ אל םאש – בוחה ןועריפ תא שורדיו
 ששחש ,ןורוד .ועוציבו חצרה תודוא לע םינוש םיטרפ ןורוד ול הליג וז תרגסמב
 תושיחל ורובידב בלשמ אוהש ךות בבודמה םע חחוש ,םייומס םימוליצמו תוטלקהמ
 ץחל חונמה יכ ,ןורוד ול רמא ,בבודמה ירבדל .םייוניכב שומיש השועו םיידי תועונתו
 ,האולמב הטלקוה אל וז האדוה .תוומל והוקנח ךכיפלו בוחה תא עורפל ויבא לעו וילע
 יכ ,רסמו ףיסוה בבודמה .םיידי תועונתבו תושיחלב ,בבודמה ירבדל ,ןתינ הרקיע ןכש
 היה הטעש תופפכה תחאב יכו תופפכ םיינשה וטע חצרה עוציב תעב יכ ,ול רמא ןורוד
 הזחאש הלהבה לע רפיסשכ םלוצו טלקוה ןורוד .ויתועבצאמ תחא הצבצב ונממו רוח
 הקינחה תעב יכ ,ןורוד רפיס דוע .אקווד עבצא התוא לש עבצא תעיבט תתל שרדנשמ וב
 וידרה תא איצוה חצרה רחאל יכ ,ןורוד ול רפיס בבודמה ירבדל .ויכרצ תא חונמה השע
 תאו חונמה לש תוהזה תדועת תא לטנ ןכו םכילשהו חונמה לש דיינה ןופלטה תאו
 .הטרסהבו הטלקהב יוטיב ידיל אב הלא םירואית תצקמ .םכילשהו םירזגל םערק ,וסקנפ
 ןורוד .ותפוג הבו חונמה תינוכמ התנחוה ובש םוקמה תא זמורמב ןורוד ראית ןכ ומכ
 .חונמה לש והארמ תא ןכו ומלעיה תעב חונמה שבלש םידגבה תא קיודמב םג ראית
 עוציבב תופתתשהב ןיבו ךרע יצפחב ןיב :ולמע רובעב רכש בבודמל חיטבה ןורוד
 ול היופצה תכשוממה רסאמה תפוקתמ הדרח ןורוד הליג וירבד ךלהמב .דיתעב תוריבע
 ושקיבשמ .בבודמה ינפב ובל תא חתפש ךכ לשב ששחו הטרח עיבהו ותחפשמ סרהמו
 םע ןורוד לש ויתוחישמ תחא תא תדעתמה תטלקה תא באה ינפב גיצהל םירקוחה
 אל ןורוד .וז תטלקב ןנובתהל ףקות לכב באה בריס ,)רתסב המלוצש תטלק( בבודמה
 השע יכ ,םג רשיא אוה .הריקחה שובישל ןויסינ לע בבודמה םע חחוש יכ ,שיחכה
 רשיא ףא אוה .ןהל ןתינש ןבומה תא ,ללככ ,רשיא ףאו תומכסומ דוק תולימב שומיש
 השע השעש לכ תא יכ ,ןורוד ןעט ,תאז םע .ולמע תרומת האנה תובוט בבודמל חיטבהש
 יכ ,ןעטו ףיסוה ןורוד .אווש תעשרהמ ענמיהל שקיבש םושמו עשפמ ףח אוהש םושמ
 עדימ יטירפ בבודמה ידיב תתלו תוסנל היה השעש לכ יכו חצרה עוציבב ללכ הדוה אל
  ,ותנעטל ,וידיל ועיגה הלא עדימ יטירפ .יתימאה חצורכ ומצע תא גיצהל ודיב ועייסיש
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 הריקחה רמוחב ןמדזמ ןויעמו םירקוחה ידימ ןכו חונמה םע תמדקומה ותורכיה בקע
 .ודי גשיהב חנוהש

  יזוחמה טפשמה-תיבב ןוידה

 ,רנילרב 'ד ,יול 'א 'א םיטפושה דובכ( ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה-תיב .3
 לע הססוב העשרהה .חונמה חצרב )10.6.1993 םויב( םישקבמה תא עישרה )ךישלא 'ו
 םירבדל רשאב בבודמה תסריג לעו בבודמה םע ןורוד תוחיש לש ןמוליצ לעו ןתטלקה
 םג ומכ ,)םירבדה ךשמהב שרדא הז ןיינעלו( תוטלקהב ודעות אל רשאו ןורוד ול רמאש
 תריכמל שרגמ לעב אוה קחצי ,רומאכ( חונמל ובוח ןועריפל רשאב קחצי לש וירקש לע
 60,000 ךסב האוולה חונמה ןמ לטנ שרגמה תא שכרש תעב .)ןורשה תמרב תוינוכמ
 וירבחל רמאש םירבד יפ-לעו חונמה לש וסקנפ יפ-לע .7.5% לש תישדוח תיבירב ח"ש
 קחצי .חצרה םויל ןוכנ ,ח"ש 160,000-כ לע חונמל קחצי לש ובוח דמע ,ומלעיה םויב
 תורהצה בקע רתיה ןיב ,התחדנ ותנעט ךא ,האוולהה לש יראה קלח תא ערפ יכ ,ןעט
 יזוחמה טפשמה-תיב .דצ היה ולש יחרזא ךילהב ילכלכה ובצמ ןיינעב ןתנש תורתוס
 לע ןכו "תונימאב רבודמהש לככ רתויב םוגע םשור ...הריתוה" ותודע יכ ,עבק
 םע ,ןורוד ,ונב תחיש תא תדעתמה תטלקב הייפצל קחצי לש תצרחנה ותודגנתה
 תא החד טפשמה-תיב .ונב תציחמב ההש חצרה םוי לכ ךשמב יכ ותרימא לעו בבודמה
 חצרה תריקח תא שבשל ןויסינ תרגסמב ורמאנ בבודמל וירבד לכ היפלש ןורוד תסריג
 ונממ בלה-תמושת תטסה ידי-לעו חונמה לש יתימאה וחצורכ בבודמה תגצה ידי-לע
 םיעגונה םיטרפה לכ לש םרוקמ וליאכ ןורוד תנעט תא טפשמה-תיב החד ןכ .ויבאמו
 קיתב ןויע ךלהמב וידיל עיגהש עדימבו חונמה םע תמדקומה ותורכיהב חצרלו חונמל
 לע ועיבצהש ןורוד לש ויתויואטבתה לע טפשמה-תיב עיבצה ,הז ןיינעל .הריקחה
 םגה .בבודמה ינפב הדוותהש לע ותטרח לעו ול יופצה דבכה רסאמה שנועמ וששח
 לש ותעשרה לש הסוסיבל רשאב םיטפושה תועד וקלחנ ,דחא הפ התייה הערכההש
 תאו ותודע תא ולביק )רנילרב תטפושה דובכו יול טפושה דובכ( םהמ םיינש .קחצי
 לכבו שומיש ןורוד השע םהבש דוקה תולימלו םיזמרל עגונה לכב בבודמה לש ותונשרפ
 קרו תוטלקהב ,םירבדה עבטמ ,ודעות אל ולא לכ( ופוג תועונתלו ויתושיחלל עגונה
 התועמשמכ ,ןורוד לש "בתכב ץוח תרמיא" הלא םירבדב ואר םה .)ומלוצ ןתצקמ
 סיסב תרצוי איה יכ ,ורבסו 1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל א10 ףיעסב
 ךמתסהל הבריס )ךישלא תטפושה( תישילשה תטפושה .קחצי לש ותעשרהל םג קפסמ
 "בתכב הרמיא"כ ףוגה תועונתלו תושיחלל רשאב בבודמה לש ותסריג לע יאמצע ןפואב
 יפכ ,ןורוד לש וירבדב יד יכ ,וז תטפוש הרבס ,תאז םע .קחצי לש ותעשרהל רוקמכו

 .קחצי תעשרהל קפסמ סיסב )ליעל ונמנש תויארה םע דחי( תווהל ידכ ,וטלקוהש
 .ויעינמלו ילילפה ורבעל ,בבודמה לש ותוישיאל םתעד תא ונתנ םיטפושה תשולש
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 רוערעה

 לארשי תנידמ 'נ ץיבובוקעי 4004/93 פ"ע( הז טפשמ-תיבל ורערע םישקבמה .4

 לש וירבד תוליבק – דחאה :םירושימ ינשב ודקמתה םהיתונעט .םתעשרה לע )]1[
 – ינשהו ,קחצי לש ושרגמל עוסנל ותנווכל רשאבו ויפלכ קחצי לש ובוחל רשאב חונמה
 םיטפושה דובכ( טפשמה-תיב .וינפב ןורוד לש ותודוותהל רשאב בבודמה תסריג תלבק

 בכרהה יטפוש .)18.2.1996 םויב( דחא הפ םרוערע תא החד )ןהכ-גרבסרטשו ימדק ,אצמ
 םג ומכ ,וסקנפב םושרלו ומלעיה םויב חונמה תורמיא לש ןתוליבקל רשאב וקלחנ אל
 םע .ןורוד לש ותעשרהל סיסבכ בבודמה תודע לעו ןורוד ירבד לע תוכמתסהל רשאב
 הרמיא"כ בבודמה דיעה םהילעש ןורוד ירבדב הרכהל רשאב תועדה וקלחנ ,תאז
 יכ ,ורבס )ןהכ-גרבסרטש תטפושה דובכו אצמ טפושה דובכ( םיטפושה ןמ םיינש ."בתכב
 ודעותש יפכ ,ןורוד ירבדב יד יכ ,ומיכסה ךא ,בתכב הרמיא ידכ םילוע םניא הלא םירבד
 .קחצי ,ויבא תא עישרהל ידכ הב שיש בתכב הרמיא תווהל ידכ ,םוליצבו הטלקהב
 תנידמ 23/85 נ"דב הקספנש הכלהה חכונ יכ ,רבס )ימדק טפושה דובכ( ישילשה טפושה

 ידכ ןורוד םע ותחיש רחאל בתכה לע בבודמה הלעהש םירבדב יד ,]3[ לובוט 'נ לארשי
  .בתכב הרמיא תווהל

 רזוח טפשמ םויקל השקבה

 וז השקבב .יינפבש הרצקה השקבה לע םימותחה םה םמצע םישקבמה .5
 – תישאר :רפסמ תונעט םילעמ םה )7.8.1998 םויב הלשממל יטפשמה ץעויל השגוהש(
 רחא קיתב הנורחאל דיעה ,םתוא ועישרהש תואכרעה וכמתסה ותודע לעש ,בבודמה
 קית ותואב םימשאנה דחא יכ ,)]12[ יליוושאיזדא 'נ לארשי תנידמ 26/95 )א"ת( ח"פת(
 תא לבקל בריס םש טפשמה-תיבו םדא חצר יכ םיידי תועונתבו שחלב ,וינפב הדוה
 לש ורצעמ לע ררעב ןדש תעב ,ימדק טפושה דובכ ףא ,תינש .םימשאנה תא הכיזו ותסריג
 אל ,)]2[ לארשי תנידמ 'נ הנחוא 5264/96 פ"שב( ודגנכ דיעה בבודמ ותואש ףסונ םשאנ

 םישקבמה ולעהש יבילאה תנעט – תישילש .בבודמה תודע לע ךמתסהל ןוכנל אצמ
 בבודמה – תיעיברו .םלועמ הקדבנ אל )שרגמל הכומסה תוקרי תונחב תוקרי תשיכר(

 חונמה יכ ,קלוח ןיאש דועב ,לית טוחב חונמה תא קנחש וינפב הדוה ןורוד יכ ,ןעט
 .ליטסקט טוחב קנחנ

 תאמ 14.12.1997 םוימ "תיטפשמ תעד תווח" םישקבמה ופריצ םתשקבל .6
 םגציימ וניא ףאו ,םימדוקה םיכילהב םישקבמה תא גציי אלש( ןמדלפ 'א ןיד-ךרוע
 26/95 )א"ת( ח"פתב בבודמה לש ותודע תלבק-יאל עגונ וז תעד-תווח לש הרקיע .)תעכ
 בבודמה יכ ,הז ךילהב תויושחרתהה תודיעמ ,ןמדלפ ןיד-ךרועד אבילא .רומאה ]12[

  הדעות אלש המימוטנפב תודוותה תיידב ךרד לע םידושח תללפה לש הטיש ול ץמיא
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 ילילפה ורבע םג ומכ ,וז הטיש םימיקמ ,ןמדלפ ןיד-ךרוע לש ותטישל .והשלכ ןפואב
 ןמ עבונה ןיד תוויע איה םישקבמה תעשרה אמש ישממ קפס ,בבודמה לש ויפואו
 ןיד-ךרוע ףיסומ המישנ התואב .בבודמה תודעל טפשמה-תיב שחרש גיוסמ אלה ןומאה
 תוקפס אורקל ןתינ יזוחמה טפשמה-תיבב ןידה-תערכהב רבכ יכ ,בתוכו ןמדלפ
 ןידה-תערכה הנתינ וליא ,ותטישל .םיינשה תא עישרהל םכרדב םיטפושה תא םיוולמה
 םירבדה ינפ ויה םישקבמה לש םניינעב ןידה-תערכהל םדוק ]12[ 26/95 )א"ת( ח"פתב
 םויב דוע םישקבמה וגיצהש יבילאה תקידב-יא תא ןמדלפ ןיד-ךרוע ןייצמ דוע .םינוש
 הריקח ישיחרת לש םתקידב-יא תא ןכו ךילהה לש ושרושל דרויה םגפכ ,17.12.199
 תאו חצרה רישכמ אשונ תא םג הלעמ ןמדלפ ןיד-ךרוע .םהינוויכ תאו םייביטנרטלא
 חונמה יכ הנעטה תומיאל – טפשמה-תיבל ואבוה אל חונמה לש וינותחתש הדבועה
 ומויקל תוליע ,ןמדלפ ןיד-ךרועד אבילא ,םימיקמ הלא לכ .קנחנש תעב ויכרצ תא השע
-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפל ןיב ,רזוח טפשמ לש

  .הז קוחל )4()א(31 ףיעס יפל ןיבו )טפשמה יתב קוח – ןלהל( 1984

 הלשממל יטפשמה ץעויה תעד-תווח

 תוארוהל םאתהב ,יינפב האבוה הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד-תווח .7
 – ןלהל( 1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקתל )ג(2 הנקת
 חולב ודמע אל םישקבמה יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןייצמ ,ינוידה רושימב .)תונקתה
 ןמ םוי 90 ךות רזוח טפשמל השקב שגות ויפלו ,תונקתל )א(4 ףיעסב עובקה םינמזה
 ץעויה ןייצמ ,הז ןיינעל .רזוח טפשמל הליע לש המויק רבד שקבמל עדונ ובש םויה
 םישקבמה תונעט רתי ולעוה ,בבודמל רשאב תונעטה טעמל יכ ,הלשממל יטפשמה
 ח"פתב ןידה-קספ יכ ,ףיסומ הלשממל יטפשמה ץעויה .וחדנו – םימדוקה םיכילהב

 .14.12.1997-ב – ןמדלפ ןיד-ךרוע לש ותעד-תווחו 24.7.1996-ב ןתינ ]12[ 26/95 )א"ת(
-ךרוע לשו( םישקבמה לש םנויסינ תא הלשממל יטפשמה ץעויה החוד ,ינורקעה רושימב
 יטפשמ גוצייל םישקבמה וכזשמ ,ותטישל .וערכוהו ונודנש תויגוס ררועל )ןמדלפ ןיד
-תיב יכ שורדלו תעכ אובל םילוכי םה ןיא ,םיוסמ הנגה וק וטקנשמו רוסמו םלוה
 יטפשמה ץעויה ףיסומ ,הז ןיינעל .ונודנ אלו ולעוה אלש תופסונ תויגוסל שרדיי טפשמה
 תפרוצמה תעדה-תווחבו םתשקבב םישקבמה םילעמש תויהתהו תוגשהה יכ ,הלשממל
 םה ךכש ןכש לכ אל .ןהשלכ תויארב תוכמתנ ןניאש תויטרואת תוזתופיה אלא ןניא הל
 ןיב תרשוקה הרודס תיתייאר תכרעמ תדמוע ולא תוזתופיה לש ןלומ רשאכ םירבדה ינפ
 יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןייצמ ,בבודמל וסחייתהב .חונמה חצר ןיבל םישקבמה
 ילילפ רבע לעב םדא אוה בבודמהש ךכל עדומ היה )תואכרעה יתשב( טפשמה-תיב
  המשרתה הנושארה האכרעהש רחאל קר הלבקתה ותסריג יכו הרטשמה תורישב דבועה
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 םיבר םייביטקייבוא םיקוזיח ואצמנש רחאלו יעצמא יתלב ןפואב םישקבמה ןמו ונממ
 )םישקבמה לש םתוגהנתהבו תוירקשה םהיתונעטב ןיבו םימוליצבו תוטלקהב ןיב(
-תיב טילחה ]12[ 26/95 )א"ת( ח"פתבש הדבועל וסחייתהב .בבודמה לש ותסריגל
 לע וכמתסהב ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןעוט ,בבודמה תודע תא לבקל אלש טפשמה
 ליבק וניא דחא ךילהב תונמיהמ אצמימ יכ ,]4[ לארשי תנידמ 'נ ה'גאווח 4392/91 פ"ע
 בבודמה תודע יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ףיסומ הז ןיינעל .רחא ךילה ןיינעל היארכ
 26/95 )א"ת( ח"פתב ותודעש דועב ,1993 ראורבפ-ראוניב הנתינ םישקבמה לש םניינעב

 ךילהל תיביטקאורטר הנממ שיקהל םוקמ ןיאש ךכ ,ןכמ רחאל םינש שולשכ הנתינ ]12[
 לש ותודע לע ךמתסהב םימשאנ ועישרה טפשמ-יתבש םג המ ,רבכמ הז םייתסנש
 ץעויה ןעוט ]2[ 5264/96 פ"שבב הטלחהל וסחייתהב .םירחא םיבר םיקיתב הז בבודמ
 ,ימדק טפושה דובכ תדמעב הניינע לכ ןכש ,ונניינעל ללכ תעגונ איה ןיא יכ ,יטפשמה
 וסחייתהב .בתכב הרמיא לש התרדגה תלאשל רשאב ,הז ןיינעל דיחי תעדב היהש

 תא הלשממל יטפשמה ץעויה שיחכמ ,יבילאה תנעט לש התקידב-יא רבדב תונעטל
 הריקח לוהינ בקע יכ ,ריבסמ אוה .םלועמ הקדבנ אל יבילאה תנעט וליאכ ,הנעטה
 1992 סראמ שדוחל דע יבילאה תנעט לש התקידב התחדנ םישקבמה דגנ היומס
 יכ ,ףיסומ אוה הז ןיינעל .הנעטל ןיכומית ואצמנ אל זאו – )םישקבמה ורצענ וכלהמבש(
 ובש חצרה עוציבמ םישקבמה תא קיחרהל ידכ הב היה אל יבילאה תנעט החכוה וליפא
 דודשאל ותינוכמ תעגהל דעו חונמה לש ומלעיהמ םינמזה םחתימש םושמ ,ועשרוה
 תוקריה תיינק תא ןהו דודשאל חונמה תעסהו חצרה עוציב תא ןה לולכל ידכ ויד בחר
 היגוס יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןייצמ ליתב הקינחה תייגוסל רשאב .שרגמל ךומסב
 ראית ותואש ןפואב קנחנ ןכא חונמהש םיררוע ןיא יכ ,תואכרעב תוכיראב הנודנ וז
 תא בבודמה ינפב םיגדה יכ ,רשיא ומצע ןורוד יכ ,לית טוחב אל םא םג ,בבודמה
 ידגב תאבה-יאל וסחייתהב .ליתב הקינחב רבודמה יכ ,רבס הלהשמ ותוא ןקיתו הקינחה

 תויאר רתוהו יד ויה הנושארה האכרעה ינפב יכ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ןעוט ,חונמה
-תיבל איבהל ךרוצ היה אל ךכ םושמ יכ ,חצרה תעב ויכרצ תא השע ןכא חונמהש ךכל
 אוה ולא ןיעמ תונעט לש ןמוקמ ,םוקמ לכמ יכו חונמה לש םיאוצה וידגב תא טפשמה
 תוויע רבדב תיללכה הנעטל וסחייתהב .התע אלו – הנושאר האכרעב ירוקמה ןוידה תעב

 יכ ,תוארהל םישקבמה ידיב הלע אל יכ ,ותעד הלשממל יטפשמה ץעויה הווחמ ןיד
 םישקבמל םרגנ יכ ,שממ לש ששח תררועמ תויארה רמוח אולמ לע "לע-טבמ"ב תיפצת
 .םתעשרה ידי-לע ןיד תוויע

 ןידש הנקסמ ללכל יתעגה םידדצה תונעטבו יינפבש קיתב יתנייעש רחאל .8
 .יתנקסמ תא קמנא .תוחדיהל השקבה
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 "השדחה הייארה"

 אל רחא ךילהב רחא טפשמ-תיבש ךכב םבהי רקיע תא םישקבמה םילות ,רומאכ
 ,הל תחפסנה תעדה-תווחמו ,םתשקבמ הלועה .בבודמה תודע לע ךמתסהל םוקמ אצמ
 .םניינעב רזוח טפשמ תכירעל – רעצמלו םתעשרה לוטיבל איבהל ידכ ךכב יד יכ אוה
 לכב הלשממל יטפשמה ץעויה םע ןידה ,תישאר .וז הנעטל שממ לש סיסב יתאצמ אל
 העש ,דחא ךילהב ינולפ דעל עגונה תונמיהמ אצמימ לש הרישיה ותלוחת-יאל עגונה
 :וושה ;51 'מעב ,]4[ ל"נה 4392/91 פ"ע הז ןיינעל ,וארו( רחא ךילהב דיעמ דע ותואש
 ,]6[ לארשי תנידמ 'נ ןבס 648/87 פ"ע ;748-648 'מעב ,]5[ יקצורגובונ 'נ ןלפק 783/83 א"ע
 תודעל וסחייתהב ,טפשמה-תיב בתוכ ]12[ 26/95 )א"ת( ח"פתב – תינש .)674 'מעב
 :בבודמה

 ]'ב 'א – ךילה ותואב בבודמה הנוכ ךכ[ ימס לש ותודע תא יתעמשש רחאל"
 תשופחתה הטעמ תחת םג( יעצמא יתלבו רישי ןפואב ונממ יתמשרתהו
 קיתב תויארה לולכמל בל םישבו ,)טפשמה תיבב דיעה אוה היתחת הדבכה
 – ותודע לע ססבל ןתינ ןיא יכ הנקסמ ללכל יתעגה – הז דעל תוסחייתמה
 לש םתבוחל יתדבוע אצממ לכ – תוטלקהב שרופמ יוביג הל ןיא דוע לכ
 24 תופוצר תוטלקה ועצוב וב אתב וידחי והש 1 םשאנו ימס ...םימשאנה
 רכז ןיא הלא תוטלקהב ...םייעובשמ הלעמל ךשמב הממיב תועש
 "ןטבה ירופרפ" ןיינע טעמל ,ימס ינפב 1 םשאנ לש תטרופמה ותודוותהל
 תוכורא הכ תוחיש ךלהמב הז דציכה ,הומתל אלש השק .22.12.94 םוימ
 אקווד ךכ השוע אוהו ,ימס ינפב הדוותמ 1 םשאנ ןיא תוטרופמו
 םימה תדרוה תמחמ הטלקהב םיעמשנ םניא םירבדהש תעב וא המימוטנפב
 .)ןידה-תערכהל 28 'מע( "שחלב רוביד וא םיתורשב

 לש םניינעב םימייקתמ םניא ]12[ 26/95 )א"ת( ח"פתב טפשמה-תיב הנומש םימגפה
 ירבדב םיבלתשמה עדימו תורימא םיפוצר ןורוד לש וימוליצו ויתוטלקה .םישקבמה
 ,הז ןיינעב ,תדמוע הניא בבודמה תודע .וינפב ןורוד לש ותודוותה תודוא לע בבודמה
 – תישילש .םתוא הרישעמו םהמ הנוזינ ,ןורוד לש וירבדב הכורכ איה .המצע ינפב
 םניינעב ונדש תואכרעה לש ןהיניעמ ומלענ אל םיירשפאה ויעינמו בבודמה לש ותוהימ
 לכב קימעמו טרופמ ןויד רחאל קר ןומאל וכזו הדיפקב ונחבנ וירבד .םישקבמה לש
 ,רחא ןיינעב ןדש ,רחא בתומ יכ ,הדבועה יכ ,רמול ןיא ולא תוביסנב .םהיתודוסימ דוסי
 ותודע תא רסמש רחאל רפסמ םינש ,בבודמ ותוא רסמש תודע לבקל ןוכנל אצמ אל
 רמוחה םע דחיב וא הדבל ,היושעה היאר וא הדבוע הווהמ ,םישקבמה לש םניינעב
  וארו( םישקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,הנושארב טפשמה-תיב ינפב היהש
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 לש םניינעל היאר רדגב וניא תונמיהמה אצמימ .)טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס
 .םניינעב האצותה יונישל איבהל ידכ וב ןיא תיתוהמה הניחבה ןמ םגו םישקבמה

 ןידה תוויע לע

 ,)22 'סמ ןוקית( טפשמה יתב קוחב ןקותש יפכ ,טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס
 יכ שממ לש ששח ררועתנ" םא םג םייקתיו לוכי רזוח טפשמ יכ ,עבוק ,1996-ו"נשת
 ."ןיד תוויע ןודינל םרגנ העשרהב

 :הז ףיעסל סחייתהב ,יתנייצ ]7[ לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מב

 רמוח אולמ לע 'לע-טבמב' ףיקשהל אישנה לע ,וז הליע לש התניחבל"
 םייק ,ולש ותפקשה יפ-לע םא ,ומצע לואשלו – ףסונהו ירוקמה – תויארה
 ;359-360 'מעב ,םש( "ןיד תוויע םרגנ שקבמה תעשרהב יכ שממ לש ששח
 .)]8[ לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ םג ואר

 :ןייצ ,היגוסל אוה ףא שרדנש ,אישנל הנשמה דובכ

 םילמה תוולנ וילאש )4()א(31 ףיעסב 'ןיד תוויע' רובידה שלוח ,ידידל"
 יכילה תא ךופהל ןווכתה 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
 וא אישנל תתל אלא ,ןידה-קספ לש תויפוסה ןורקעמ ינורקע ןפואב עורגל
 ול רשפאמה ,'תוללוע ףיעס' ןיעמ ,ףסונ ילכ ,השקבב םילפטמה טפושל
 חכוה רשאכ ,רזוח טפשמ לע תורוהלו ותעד-לוקישב שומיש תושעל
 תא תוקידצמה ,ןפודה-תואצויו תורידנה תוביסנה ומייקתנש ונוצר תועיבשל
 .)125-025 'מעב ,]9[ לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ( "רבדה

 ולעוהש תונעט לע הרזח ,השעמל ,תווהמ ,ןלוככ ןבור ,םישקבמה לש םהיתונעט
 לש ומויקל סיסב תווהמ ןניא ולא ןיעמ תונעט .םניינעב ונדש תואכרעה ידי-לע וחדנו

 אל .ףסונ רוערע ךילה רוציל רזוחה טפשמה ךילה דעונ אל ,ליעל רומאכ .רזוח טפשמ
  ידי-לע תואכרעה יתשב םיגצוימ ויה םישקבמה רשאכ ,םירבדה ינפ םה ךכש ,ןכש לכ
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 לכ ןיאש ךכ .םישקבמה תא וגציי ובש ןפואה לע ןידה-יקספב חבשל וניוצש ןיד-יכרוע
 הדעווה ןובשחו-ןיד :הז ןיינעל ,וושהו( טפשמה-תיבב םמוי םישקבמל היה אלש ששח

 ןכו ,55 'מע ,]13[ רזוח טפשמל תוליעה ןינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןינעל
 םיצעוי וא ,םישקבמה םירובס השעמ רחאלש רוהרהבש רשפא .)]8[ 7929/96 ח"מ
 יווק ןוחבלו םיפסונ םינועיט תולעהל היה ןתינ יכ ,תעכ ונפ םהילאש םיפסונ םייטפשמ
 :קספנ הז ןיינעל .יד ןיא ךכב ךא .םישקבמל םיעייסמ ויהש רשפאש םיפסונ הלועפ

 תארקל 'תיללכ הרזח' ןיעמ הנושארה האכרעב ןוידה ןיא יכ ,אוה ןבומ ךא"
 לכלכל םידדצה לע ןוידה תויפוסמ בייחתמכ .רוערעה תאכרעב יפוסה ןוידה
 רוערעב ןכמ רחאל םמצע םיאתהל םדיב ןיאו ,תינוידה האכרעב םהידעצ תא
 ;456 'מעב ,]10[ לארשי תנידמ 'נ ןמנזייא 747/86 פ"ע( "ןוידה תואצות יפ-לע
 .)]11[ לארשי תנידמ 'נ בל 4281/98 ח"מ םג ואר

 םיכילהה לכ ומייתסנש רחאל ובש ,ונניינעל ,רמוחו לקמ ,ןבומכ ,םיפי הלא םירבד
 וא וחדנו ולעוהש תונעטב ןייעלו בושל טפשמה-תיב שקבתמ םישקבמה לש םניינעב
 ןתולעהל אלש םתעשב ורחב )זאד םחוכ-יאב וא( םישקבמהש תונעטב הנושארל ןייעל
 ונודנו ולעוהש ,ליתה טוח רבדב הנעטה ךכו יבילאה תניחב-יא רבדב הנעטה ךכ .ללכ
 אלש תונעט – חונמה לש ויחצור תוהז יבגל תושדח תוזתופיה תאלעה ךכו ,ןכל םדוק
-טבמ"ב םישקבמה תונעט תניחב םג – רבד לש ומוכיס .םימדוקה םיכילהה דוסיב ודמע
 םישקבמה תעשרה .םניינעב ןיד תוויע לש ומויקל ישממ ששח לע העיבצמ הניא "לע
 ,םיזמרב ןיבו םישרופמ םירבדב ןיב ,ןורוד לש ויפ אצומ לע ,הנושארבו שארב ,הססבתה
 ורבח הלא לכל .םיידי תועונתב ןיבו ללמב ןיב ,השיחלב ןיבו םר לוקב הרימאב ןיב
 ןניאש תויביטקייבוא תויאר דועו ותומ םויב חונמה לש וירבד ,קחצי לש וירקש
 ררועל ידכ וב שיש רבד יינפבש תונעטב יתאצמ אל .בבודמה ירבד לע אקווד תוססבתמ
 .םישקבמה לש םתעשרהל הז סוסיבל רשאב ישממ ששח

 םניינעב המייקתנ יכ ,תוארהל םישקבמה ידיב הלע אל ,ליעל רומאכ – רבד ףוס
 םתשקב ןיד ךכ םושמו ,טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה ןמ הליע
 .תוחדיהל

 .תיחדנ רזוח טפשמל השקבה

 .)18.5.1999( ט"נשת ןוויסב 'ג ,םויה הנתינ
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 :ויצר-ינימ

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 ומויקל סיסב הווהמ הניא – תוינוידה תואכרעה ידי-לע וחדנו ולעוהש תונעט לע הרזח 
 .תואכרעה יתשב הכלהכ גצוימ היה שקבמה רשאכ דחוימב – רזוח טפשמ לש

  התעיבק – תונמיהמ – תויאר *

 דע ותואש העש – הרישיה ותלוחת -יא – דחא ךילהב ינולפ דעל עגונה תונמיהמ אצמימ
 .רחא ךילהב דיעמ

 


