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 ןוילעה טפשמה תיבב
  

 9974/04  ח"מ
  

 יול 'א 'א טפושה דובכ  :ינפב
  

 ץרווש ןאירדא :שקבמה
  

 ד  ג  נ  
         

 לארשי תנידמ :הבישמה
  

 רזוח טפשמל השקב
  

 למרכ ירוא ד"וע :הבישמה םשב
 קניפ תרפא ד"וע :שקבמה םשב
 

  :הרכזואש הקיקח

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

 1955-ו"טשת ,)םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל קוח

 62  'עס :1996-ו"נשת ,)םירצעמ - הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוח

  
 :ויצר-ינימ

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 סנואב עשרוהש םדאל רזוח טפשמ תכירעל השקב תלבק *

 תנעטל .רסאמ תונש 20 וילע ורזגנו הניטק סנואב עשרוהש שקבמל רזוח טפשמ תכירעל השקב
 השדח היאר תווהמ סנואה תריזב ולגתנש א"נדה ינמיס ןיינעב םיחמומ לש תעד-תווח ,שקבמה
  .רזוח טפשמ לש ותכירע הקידצמה

. 

 :יכ קספו השקבה תא לביק ןוילעה ש"מהיב

 התרגסמבו ,תמאה רקחל הפיאשה :םייזכרמ םיסרטניא ינש ןיב ןזאל דעונ ש"מהיתב קוחל 31 ףיעס
 תדוקנ .ןוידה תויפוס ןורקעו ,דחמ ,העשרהב תויועט ןוקית רשפאיש ינויד ןונגנמ חיטבהל ךרוצה
 תיתשת תחכומש םוקמ ,רשפאל אלא ,רוערע לש ףסונ ךילה םייקל דעונ אל רזוח טפשמ יכ איה אצומה
 .ןידה קספ תקדצל סחיב ולעש תוקפס ןוחבל ,)א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחאל הנתיא

 העצבמ תויהל לוכי וניא םדא יכ יביטיזופ ןפואב תעבוקה ,םיחמומ לש םתדובע ירפ ,תיעדמ תעד תווח
 לאיצנטופ הב שי םימיאתמ םירקמבו ,תובישח תבר היאר ,קפס אלב ,הנה עשרוה הב הריבעה לש
 תולגל הילע יכו ,תונמיהמ ינחבמב דומעל היארה לע יכ ,תאז םע ,אוה ןבומ .טפשמ לש ותאצות יונישל
 .ומצע טפשמב שמשל לכותש ךכ ,תוליבקה ינחבמב דומעלו תירואכל תונימא
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 .וב תונעל ןוילעה ש"מהיבל ןיינע הניא ,תרחא וא תאזכ תיעדמ תעד-תווח לש לקשמו תונמיהמ תעיבק
 רחאל היאר לש לקשמו תונמיהמ ךירעהל םילכה הל ,תינויד האכרעב קר םייקתהל לוכיש ךילהת והז

 יתייארה הלקשמ תא ךירעהל ךרד לכ ןיא וזה תעלש ןאכמ .תידגנה הריקחה לש הנחבמב תדמוע וזש
-תווח לש ןלקשמ תא םג ךכו ,תיטפשמ האופרל ימואלה ןוכמה ןמ תיחמומ השיגהש תעדה תווח לש
 הריקחה ןחבמב הנדומעת תעד תווח ןתוא םא תעדל ןיא .שקבמה לש ומעטמ םיחמומה לש תעדה
 ולבקתי םא ףא – תעדל ןיא ;םיחמומ יפמ תעד-תווח תכרעהב םישמשמה םירחא םינחבמב וא תידגנה
 ,ללכב םא ,הלאל שי יביטבורפ ךרע המ – שקבמה םעטמ תעדה-תווחב םיעובקה םיאצממה לש םקלח
 ןתניהב טרפבו - ורצונש עגרמ יכ אוה רמול ןתינש לכ .ותעשרהב ושמישש תויארה לולכמב בשחתהב
 אל ,ןתונמיהמ רבדב םיאצממ עובקל תיביטקפא תלוכי רדעיהבו – ןהיאצממ לש יביסולקנוקה םייפוא
 בייחתמ שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק ,ךכיפל .הניחב אלב ןרטפל וא ,ןהמ םלעתהל ןתינ

 תא תונשל ידכ ,תונמיהמכ הנלבקתת םא ,ןהב שי רשאב ,ש"מהיב ינפב וחנוהש תושדחה תויארהמ
 .ןודינה תבוטל טפשמה תאצות

 דשחהש םושמ ןה ,הבורעב שקבמה לש ורורחש תא תוקידצמה תוביסנה ורצונ אל ,ןיינעה תוביסנב
 לש ילילפה ורבע חכונל ןהו ,קצומ ונה ,הרואכלש ,סיסב לע ןעשיהל ףיסומ ,סנואה לש ועצבמכ ודגנ
 .רוביצל ונממ תפקשנה הנכסה לע דמלמה שקבמה

 ןילבירו רנרוד ,ןיול ,ןישח 'נ ץרווש 4562/01 ץגב :)31.7.01 ,התחדנ( ןוילעב יאנת לע וצ ןתמל הריתעל
 קרב ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא  844/97 פנד :)8.7.97 ,התחדנ( ןוילעב ףסונ ןוידל הריתעל
 רימזו ימדק ,רוא ,749 )5(נ ד"פ ,ץרווש 'נ לארשי תנידמ1301/92 פע :)27.1.97 ,החדנ( ןוילעב רוערעל
 בונשרטס ,265 )2(ב"נשת מ"פ ,ץרווש 'נ לארשי תנידמ 170/91)א"ת(פת :)27.1.92( יזוחמב ןידה רזגל
 
 

 הטלחה

 
  

 טפשמה תיבל שגוה תע ,םינש הרשע עבראכ ינפל ינפבש השרפה לש התליחת .1
 העבש ול וסחוי ובו ,ץרווש ןאירדא ,שקבמה דגנכ םושיא-בתכ ופי-ביבא-לתב יזוחמה
 תעבש ןיבמ םיינשב עשרוה שקבמה .1991-1985 םינשה ןיב ושחרתהש סוניא ישעמ
 לע הז טפשמ-תיבל רערע שקבמה .רסאמ תונש שמחו םירשע ול ורזגנו ,םימושיאה
 דגנכש רוערע השיגה הבישמה וליאו ,ול רזגנש שנועה תרמוח לע ,ןיפוליחלו ,ותעשרה
 החד )רוא 'תו ימדק 'י ,רימז 'י םיטפושה( הז טפשמ-תיב .יוכיזה תוטלחהמ םייתש לע
 הכוז אוה :שקבמה לש ורוערע תא יקלח חרואב לביקו ,הנידמה לש הרוערע תא
 תנידמ 1301,1330/92 פ"ע( רסאמ תונש םירשע לע דמעוה ושנועו ,דחא םושיאמ

 השקב .)749 ,)5(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא ;ץרווש ןאירדא 'נ לארשי
  .)םסרופ אל ,844/79 פ"נד( התחדנ ,וניינעב ףסונ ןויד םייקל שקבמה שיגהש
  

 

5 1 2 9 3 7  הלאו ,הרשע תחאכ תב הדלי לש הסוניא לע הבסנ הנכ לע הרתונש העשרהה .12
 ירחא עברא העשה תוביבסב ,7.2.1991 םויב :הזכרמב ודמע רשא תודבועה ירקיע םה
 היירפסהמ התאצב .םילשוריב םעה תיב תירפסב םירפס .ג.א הדליה הפילחה ,םיירהצה
 התוולנ הדליה .םירפס ןסחמל ומע אובל הל עיצהו המע חחוש ,רגובמ םדא הילא שגינ
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 קיזחהש חתפמ תרזעב חתפ ותוא ,םיכומסה תובוחרה דחאב טלקמל החקל אוהו ,וילא
 שיאה החירכה םש ,טלקמל וסנכנ םיינשה .רוחש קנרא ךותמ איצוה ותואו ,ותושרב
 ותוא .ןיכס ותושרב יכ הילע םייאמ אוהש ךות ,םוקמב היהש ןרזמ לע בכשלו טשפתהל
 ונימ רביא תא רידחה ,ותוא קקיל ,הדליה לש הנימ רביאל ויתועבצא תא רידחה םדא
 בזע ,םייסשמ .ונממ בז בר םדש ךות ,הנימ רביאל ונימ רביא תא רידחה ףוסבלו היפל
  .םוקמה תא בוזעת םרטב 200 דע רופסל הדליל הרומ אוהש ךות ,טלקמה תא שיאה
  
 לש היוהיז לע הרקיעמ הכמסנ ,ראותמה סוניאה השעמב שקבמה לש ותעשרה .3
 ינפב היתועדוה לעו ,תונומת יוהיז רדסמ תרגסמב הסנאש םדאכ שקבמה תא הדליה
 תומדב הדליה לש התודעל שרדנה עויסה תא אצמ יזוחמה טפשמה תיב .םידליה רקוח
 וקנראכ שקבמה לש וקנרא תא הדליה התהיז וב ,םיקנרא יוהיז רדסמ :םיקוזיח רפסמ
 - ןויצל ןושארב תע התוא ררוגתה רשא - שקבמה לש ותוהש ;הסנאש םדאה לש
 ובש ןמזה קרפב ההש וב טמחשה ןודעוממ ותורדעיה ;הריבעה עוציב ןמזב םילשוריב
 ;ינבצעו רעסנ אוהשכ ,תועש רפסמ רחאל וילא ותרזחו ,סוניאה השעמ שחרתה
 עצוב וב טלקמה לוענמל שקבמה לש וקנראב ואצמנש תוחתפמה דחא לש ותמאתה
 םילוכי תרצותה התואמ םיבר תוחתפמ יכ ,ןכמ רחאל ,ררבוהש ףא( סנואה השעמ
 יכ ול רבסוהש ףא ,ומדמ המיגד ןתיל שקבמה לש ובוריס ןכו ;)הז לוענמ חותפל
 רשאב ,ולילפהל החוכב ןיא תעב הבו ,דשח לכ וילעמ ריסהל וז המיגד לש החוכב
  .ומדל ההז םד גוס ילעב םדא ינב לש הלודג הצובקל וכיישל - רתויה לכל - איה היושע
  
 רוזח שקבמל עצוה רוערעה יכילה לש םכלהמב םג יכ ,שיגדהל םוקמה ןאכ 
 תיב חוקיפב עצבתת המיגדה תקידב יכ ול חטבוה ףאו ,ומדמ המיגד ןתי יכ עצהו
 ורשק ןה יכ ותרבסו ,הריקחה תויושרל שקבמה שחרש ןומאה רסוח חכונ ,תאז .טפשמה
 שקבמה דימתה ,וז החטבה ףרח .ותבוחל הקידבה תואצות תא הניטת ןכ לעו ולילפהל
  .םד תמיגד ןתיל ובוריסב
  
 םויס רחאל הנפ – ותופח תא חיכוהל יוכיסה לע רתיו אלש – שקבמה ,תאז םע 

 תוקידב לש ןהיתואצות ןללכבו ,תופסונ תויאר לש ןתשגהל השקבב רוערעה תעימש
 היפל ותסרגב ךומתל ידכ ולא תויארב שי יכ ,ןעט שקבמה .ומעטמ וכרענש תויטרפ
 והועטהו תונוש תויארמ תויאר טפשמה תיבמ העיבתהו הריקחה תויושר ומילעה
  .הלטבל שי ןכ לעו ,הדוסי תועטב ותעשרהש ךכ ,תורהצהו םינועיטב
  

 'י םיטפושה 'בכ ,6861/96 פ"שב( 19.1.97 םוימ ותטלחהב ,הז טפשמ-תיב .4
 ליבוהל ידכ וב שיש ישממ םעט לע עיבצה אל שקבמה יכ אצמ )רוא 'ת ,ימדק 'י ,רימז
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 תא ךמס וילע דוסיה תוחנה יכ ןייצו ,ולא תויאר גיצהל ול רשפאל שי יכ הנקסמל
 :הטלחהב רמאנ ךכו .סיסב תורדענ ותשקב
  

 כ"ב דגנכ רערעמה הלעהש השקה תומשאהה תכסמ"
 תשגהל ותשקבב ךומתל הדעונ פ"זמ תיחמומו העיבתה
 עישרמה ןידה קספ תא לוספל המגמב תופסונ תויאר
 ונניא .פ"זמ תיחמומו העיבתה כ"ב דצמ 'המרמ' תמחמ
 ,ןיינעה ףוגל .הלא תומשאה לע ונידי ךומסל םילוכי

 דמעוהש הריקחה רמוחב תוללכנה תויארב רבודמ
 ,הצר ול ,ודיב היהש רמול ךרוצ ןיאו ,רערעמה תושרל
 ונטלחה םלוא .הנושאר האכרעב טפשמה תיבל ןשיגהל
 ,רערעמה לש לדחמה לשב קר אל השקבה תא תוחדל
 טפשמה תיבל תורומאה תויארה תא שיגהלמ ענמנש
 רקיעב אלא ,ךכל םעט תתל ילב הנושארה האכרעב
 םג ןכש .תויארה תשגהל יניינע םעט וניאר אלש םושמ
 יכ הלא תועצמאב חיכוהל חילצמ רערעמה היה םא
 ,ךכב ןיא ןידע ,ותנעטכ ,יוארכ וגהנ אל הידעו העיבתה
 "ורוערעב האצותה תא תונשל ידכ ,הרקמה תוביסנב
      .)ןידה קספל 4 ףיעס(

  
 ורסמיי יכ שקבמה רתעו בש ,רחא ךילה תרגסמב ,ןכמ רחאל םינש שולשכ .5
 התשגה תא לוקשל תאז תובקעבו םתוא קודבל הנווכ ךותמ ,םידחא הריקח יגצומ וידיל
 תונחבמ ויה ,לבקל שקבמה שקיבש םיגצומה ןיב .רזוח טפשמ לש ומויקל השקב לש
 רמוח ;םדכ דושחה רמוח אצמנ ובו ,הדליה לש הנימ רביאמ חקלנש רמוח תוליכמה
 אצמנש רמוח ןכו ,ערזו םד ינמיס ללכש התיאצחו הינותחת לעש םימתכב אצמנש
 1781/00 פ"שב( םדו קור ,ערז ינמיס םהב סנואה תריזב הכימשהו ןרזמה לעש םימתכב
 נ.)293 ,)4(הנ ד"פ לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא
  
 תוביסנב ,תמייקש םגה יכ ןישח 'מ טפושה אצמ ,וז השקבב וטילחהב 

 תורשפא תארקל הריקחה רמוחב ןייעל םנידב םיעשרומה ולאל תוכז ,תומיוסמ
 .ולא תוביסנ ירדגב אב וניא שקבמה לש וניינע ,רזוח טפשמ יכילה לש םתחיתפל
 ןויעל תוכזה ןיב תמייקתמה הקודהה הקיזה לע ןישח טפושה דמע ,הפיקמה ותטלחהב
 לע תולטומה תולבגמב ףא ןוימד העימשמה הקיז ,רזוח טפשמל תוכזל הריקח רמוחב
 לש וניינעב .ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה ןיבל ןניב ינורקעה ןוזיאבו ,ולא תויוכז
 לע ןוידה תויפוס ןורקיע לש ודי ,תינורקעה הניחבה ןמ יכ ןישח טפושה אצמ ,שקבמה
 תע שקבמל עודי היה ולוכ תויארה רמוחש הדבועה חכונ ,רתיה ןיב ,תאז .הנוילעה
 ןתואל ומדמ המיגד ןתיל שקיעה ובוריס חכונו ,תינוידה האכרעה ינפב וניינע ןחבנ
 :ןישח טפושה רמאש םירבדה תצקמ ולאו .םויכ ךורעל שקבמ אוה ןתוא תוקידבה
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 תעל רתועל עודי היה ולוכ תויארה רמוח לכ ..."
 .היאצמימו רימז הרישא לש התעד-תווח וללכב ,וטפשמ
 ןתכירע שורדל רתועה היה יאכז יטפשמה ךילהה תעל
-וימעטמ ,אוה ךא ,התע אוה שרוד ןתוא תוקידבה לש
 שקבל אלש רכיב - םרעשל השקתנ אלש םימעט - ולש
 ךורעל אוה שקבמש םדה תוקידב .שקבל היה לוכיש תא
 תעל תונימז ויה ןהו יגולונכט שודיח לכ ןהב ןיא ,התע
 אל ;ךילהה תעל תונימז ויה א"נדה תוקידב םג .טפשמה
 ךא ןכרועל רתועל עיצה ףא טפשמה-תיבש אלא ,דוע
 ןויעה תוכז ...וילא ונפוהש תועצהל בושו בוש בריס אוה
 ,קדצהו תוניגהה תונייעמב תלבוט הב םירבדמ ונאש
 קדצה םיעבות םנמואה .םייח-חור הב םינתונש םה הלאו
 ףא ,ןכ-יכ-הנה ?רתועל תונעיהל ונתיאמ תוניגההו

 תוקידב ןתואל ומדמ המיגד ןתיל בושו בוש שקבתנש
 ,העצהל רתועה בריס ,התע ךורעל אוה שקבמ ןתואש
 .ותוא הנכבסת ולא תוקידב אמש וששחמ - רבתסמכו
 איה הקיר רתועה לש ותשקבל תורתעיה ולא תוביסנב
  .)307 'מע ,1781/00 פ"שב( "קדצמו תוניגהמ

  
 תובקעבש ירה ,ןישח טפושה עיגה הילא תינורקעה הנקסמה ףרח ,םלוא 

 תונעיהל תורשפא תמייק םא קודבל - ןידה תרושמ םינפל - הנידמה לש התמכסה
 רתועה תשקב תא אוה לביק ,ומדמ המיגד ןתיל םיכסיש דבלבו ,רתועה תושקבל
 שקבמה ןתנ ,רובידה תא םהילע ךיראהל ךרוצ ונל ןיאש םיכילה לש םפוסב .הקלחב
 ערזה ,םדה יגצומב תוימדקמ תוקידב ךורעל הבייחתה ,הדצמ הנידמהו ,ומדמ המיגד
  .א"נד םהמ קיפהל תלוכיה תא קודבל הרטמב קורהו
  

 הדבעמל םירכזנה םיגצומה ורבעוה ,ןישח טפושה לש ותטלחה תובקעב .6
 תא דניורפ הימ ר"ד העציב םש ,תיטפשמ האופרל ימואלה ןוכמה לש תיגולויבה
 וז תעד תווח לש הזכרמב .21.11.01 םויב תעד תווח םידדצה ידיל האיצמהו תוקידבה
 חטשמו ילאטקר חטשמ ,הדליה לש שובל יטירפ םהבו ,םינוש םיגצומ 13 םידמוע
 רתוא וקדבנש םיגצומה לכב יכ ,הלוע וז הקידב תואצותמ .המדמ תומיגדו ילאניגוו
 סחייתהב – ןיוצ ןכ .שקבמב תויהל לוכי וניאו ,הדליב ורוקמש דחא יטנג ליפורפ
 הלבקתה ערז יאת רותיאל תיפוקסורקימ הקידבב יכ – תילאטקרהו תילאניגווה תומיגדל
 ב.תילילש האצות
  
 טפשמ-תיבל שקבמה הנפ ,דניורפ ר"ד לש התעד תווח תא וידיל לביקש רחאל 
 לביק ,13.6.04 םוימ ותטלחהב .םיגצומב תופסונ תוקידב תכירע לע הרוי יכ השקבב הז
 שוטמ קודבל הנידמה לע יכ ,רתיה ןיב ,עבקו ,ויתושקב תצקמ תא ןישח טפושה
 ו.הריבעה תריזב ולגתנש הכימשו ןרזמ ןכו ,ףסונ ילאניגוו
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 תווח איה ,התעד-תווח תא הז טפשמ תיבל דניורפ ר"ד השיגה 21.10.04 םויב 
 ,ןכמ רחאל רצק ןמז .רזוח טפשמ לש ומויקל ותריתע תא שקבמה תיתשה הילע תעדה
 האיגש הלפנש ךכב תאז הריבסהו ,וז תעד תווחמ הב תרזוח איה יכ דניורפ ר"ד העידוה
 םיכילהל ךישמנו ,דניורפ ר"ד לש התעד תווח תניחבל ,אופא ,הנפנ .היתונקסמ חוסינב
    .ןכמ רחאל ושחרתהש
  

 21.10.04 םוימ דניורפ ר"ד לש התעד תווח .7

  

 ילאניגו שוטמב וכרענש תוקידבב תרתוכבש תעדה תווח לש הניינע ,רומאכ 
 תטלחה יפ-לע תיטפשמ האופרל ימואלה זכרמל ורבעוה רשא ,ןרזמבו הכימשב ,ףסונ
 :םיאבה םיירקיעה םיאצממה םילוע תעדה תווחמ .ןישח טפושה
  

  ;ערז אצמנ אל םיגצומב וכרענש תוינושארה תוקידבב   .א .א

 לש הז תא םאותה יטנג ליפורפ לבקתה ילאניגווה שוטמב א"נד תקידבב    .ב .ב
  ;ןברוקה

 :תוטיש יתשב א"נד קפוה הכימשהו ןרזמהמ וחקלנש תומיגדה יתשמ    .ג .ג
 ,הינשהו ערז יאתב תרשעומה ]המיגד[ היצקרפ תלבקתמ הב הטיש ,תחאה
 תקידבב יכ ,הלוע תעדה תווחמ .ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה היצקרפ
 םיטרפ ינשב הרוקמש תבורעת הלבקתה ערז יאתב תרשעומה היצקרפה
 היושע – תעדה תווחב ךכ – תננולתמה .ירכזו יבקנ רוקמכ םיארנה ,תוחפל
 ,תעדה תווח ןושל ,ץרווש ןאירדא וליאו ,תבורעתל תורוקמה דחא תויהל
 היצקרפה תקידבב ."וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא"
 הרוקמש תבורעת הלבקתה יכ ןיוצמ ,ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה
 תוהזל רשא .ירכזו יבקנ רוקמכ םה ףא םיארנה ,םיטרפ ינשמ רתויב
 הלוכי וז תבורעתב ירקיעה ביכרמה" :יכ המוד ןושלב עבקנ ,תורוקמה

 תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא ...ץרווש ןאירדא ...תננולתמה תויהל

   ."וז תבורעתל
  
 טפשמ םייקל השקבב הז טפשמ-תיבל שקבמה הנפ ,תעדה תווחב רומאה חכונ 

 שי רשא ,השדח תיעדמ היאר תניחבב םנה דניורפ ר"ד לש היאצממ ,ותטישל .רזוח
 ר"ד לש התעד תווחמ תשקבתמה הנקסמה .ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל החוכב
 שנועב אשונ אוה הניגב הריבעה תא עציבש םדאה אוה אל יכ איה ,ותנעטל ךכ ,דניורפ
 תואכרעה וססיב הילע תיתייארה תיתשתה תא תרערעמ תעדה תווח רשאב ,רסאמ
 אוה ,עודי יתלב ,רחא םדאש ךכ לע עיבצהל ידכ ףא הב שיו ,ותעשרה תא תומדוקה
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 לע תורוהל שי הז םירבד בצמב יכ ,שקבמה ןעט דוע .הרומאה הריבעה תא עציבש
 נ.רזוח טפשמ םייקל ותשקבב הטלחה ןתמל דע ,ורסאממ הבורעב ורורחש
  

 תיחמומה לש הדובעה תוריינב הנייעש רחאל יכ הבישמה הנייצ ,התבוגתב .7
 התעד תווחמ תודמלנה תונקסמה ןיב הריתס תמייקש אצמנ ,המע םירבד יפוליח רחאלו
 לע רשא .תעדה תווח לש תמדוק אטויטבו הדובעה-תוריינב םימושירה ןיבל ,תיפוסה
 ,התעד תווח תמלשהל השקב דניורפ ר"דל הרגוש ,שקבמה חוכ-אב תמכסהבו ,ןכ
 הריתסה תא ריבסהל דניורפ ר"ד השקבתנ ,רתיה ןיב .תונוש הרהבה תולאש הזכרמבו
 ,ץרווש ןאירדא תא לולשל ןתינ אל" יכ ןיוצ הב ,21.10.04 םוימ התעד תווח תטויט ןיב
 ולטינש םיגצומל סחייתהב( "וז תבורעתב ירונימה ביכרמל םימרותה דחאכ ,1 גצומ
 ץרווש ןאירדא יכ עבקנ ,רומאכ ,הב ,תיפוסה תעדה תווח ןיבל ,)הכימשהו ןרזמהמ
  .תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא
  
 התעד תווח חוסינב התגש יכ דניורפ ר"ד העידוה ,22.11.04 םוימ התבושתב 

 דחא תויהל לוכי ונניא" שקבמה היפל העיבקה יכ הריבסה איה .21.10.04 םוימ
 בייחל ןתינ אל" יכ רמול ןוכנ השעמלו ,העטומ חוסינב הדוסי "וז תבורעתל תורוקמה

 הגגשה תא הריבסה דניורפ ר"ד ."וז תבורעתל רוקמכ ץרווש ןאירדא תא לולשל וא
 ןפואב עובקל ןתינ וליאכ ןבוי אלש ךכ ,תוריהז הנשמ טוקנל הנוצרב הדי תחתמ האציש
 ולבקתה הקידבה יאצממש םעטה ןמ תאזו ,תבורעתל רוקמה אוה שקבמהש יביטיזופ
 הנושלבו ,םייתימא םניאש יאוול ירצות תעפוהל םורגל םחוכב שיש ,םיהובג םיכרעב
 :דניורפ ר"ד לש
  

 תעדה תווחל אטויטה ןיב הנקסמה יונישל סיסבה"
 לוכי ונניא ,1 גצומ ,ץרווש ןאירדא' יכ בתכנ הב תיפוסה
 חסונה כ ששחמ עבנ 'וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל
 ןאירדא יכ תטלחומ העיבקכ שרפתי אטויטב עיפומה
 הנניא וזכ תיביטיזופ העיבק .תבורעתל םרות וניה ץרווש
 יכרעב לבקתה ... יתכמתסה וילע אצממהש ןוויכמ הנוכנ
 ירצות[ םיקיפ תעפוהל איבהל םילולעה םיהובג האירק
  ."... םייתימא םניאש םיפסונ ]יאוול
  

 :ךשמהבו 
  
 יתעד תווח חוסינב הטקננש רתי תוריהז ךותמ ..."
 רבודמ וליאכ ןבוי אלש ידכ ,21.10.04 םוימ תיפוסה
 ץרווש ןאירדא לש יטנגה ליפורפה לש ותואצמיהב
 תורשפאה תא תללושה הרימאב יתיגש ,יביטיזופ ןפואב
 תובורעתל םרות תויהל לוכי ץרווש ןאירדא יכ
 ב."תונודנה
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 ,התעד תווח תרהבה תרגסמב ,הריבסה ףא דניורפ ר"ד יכ ,רמאיי הז רשקהב 

 :ןכש ,תבורעתה תקידב תואצותב ריהז שומיש תושעל ןתינש
  

 לע תרזוח ןהב םימעפה רפסמ[ םיללאה לכ יכ הארנ ..."
  ]א"נדה תלוקלומ ךותבש םיוסמ רתאב הדיחי המצע
 תא םיביכרמה םיללאה ןיב םיללכנ תבורעתב םיעיפומה
 ,רמולכ .ץרווש ןאירדא לש וא תננולתמה לש ליפורפה
 לש ליפורפב ללכנ וניאש דחא אל ףא םיללאה ןיב ןיא
 ו.)רוקמב השגדהה( "ץרווש ןאירדא לש וא תננולתמה

  
 תוועל םייושע םיהובגה האירקה יכרע יכ הלוע תעדה תווחמ ,רומאכ ,תאז ףרח 

 ,ולא חכונ .םהילא סחיב יביטיזופ אצממ עובקל תורשפא ןיא ןכ לעו ,םיאצממה תא
 חוכ-יאב ועידוה ,ךכל ךומס .רזוח טפשמל שקבמה לש ותשקב תייחדל הנידמה הרתע
 .םמעטמ החמומ תועצמאב תופסונ תוקידב ךורעל םתעדב יכ טפשמה-תיבל שקבמה
 ךכ ,רזוח טפשמל השקבל התבוגת תשגה דעומ החדנ ,הנידמה תמכסהבו ,ךכ ךרוצל
 נ.ולא תוקידב לש ןהיתואצותל םג ,וז תרגסמב ,סחייתהל לכותש
  

  שקבמה םעטמ םיחמומה לש םתעד תווח .8

  
 םדא 'פורפ ,ומעטמ םיחמומה לש םתעד תווח תא שקבמה שיגה ,20.4.05 םויב 

 ינש יכ ,רמאיי תיצמתב .)"שקבמה םעטמ םיחמומה" :ןלהל( ןיקפיל דוהא ר"דו ןמדירפ
 תאזו ,דניורפ ר"ד לש תנקותמה התעד-תווחב תועבומה תונקסמה לע םיקלוח הלא
 תוהזל ןתינ אל יכ ,ואצמ שקבמה םעטמ םיחמומה ,תישאר .םייזכרמ םיאשונ ינשב
 תריזמ םיגצומב ועצובש א"נדה תוזילאנאמ תחא אל ףאב שקבמל ךיישה יטנג ליפורפ
 םתכהמ ולטינש םיגצומה ינשל סחיב – תוהזל ןתינ יכ ואצמ תאז תמועלו ,סנואה
 :רחא רכזל םא יכ ,שקבמל ךייש וניאש יטנג ליפורפ – הכימשה לע אצמנש
  

 רבעש הכימשהמ גצומ( 14p גצומב האצמנש תבורעתב"
 לכב רורב יטנג ליפורפ עיפומ )ערז יאת תרשעהל ךילהת
 םיללא וב םיהוזמו ,ועצובש תוזילנאה תעברא
 תאצמנ ןברוקהש ןאכמ .ןברוקה ינמס לכל םימיאתמה
 ךותמ שולשב ... תאז תבורעתב דואמ הבר תואדווב
 ... ןברוקה לש יטנגה ליפורפל טרפ ... תוזילנאה עברא
 םירתא רפסמב םיעיפומ ןכו רכז לש רורב רתא עיפומ
 עברא ךותמ שולשב .םיללא העברא וא השולש
 תמועל הבקנה רתא יאיש תומצוע יסחי  תוזילנאה
 יכ םיקיסמ ונאש הלאכ ןה רכזה רתא יאיש תומצוע
 תוזילנאב .דבלב םיטרפ ינש לש תבורעתב ןאכ רבודמ
 רמל וא ןברוקל םימיאתמ םניאש םיללא םיעיפומ
 טרפל םיכייש הלא םירתאב םיללאהש ןאכמ .ץרווש
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 ,תעדה תווחל 4 'מע( "ץרווש רמ ונניאש ,רחא ירכז
  .)רוקמב השגדהה

  
 :הכימשהמ לטינש ינשה גצומל סחייתהבו 
  

 )ערז יאתב רשעומ וניאש הכימשהמ גצומ( 14s גצומב"
 ;םיטרפ ינשמ DNA תבורעת לש יטנג ליפורפ עיפומ
 לש םיללאה תא רקיעב תואדווב וז תבורעתב תוהזל ןתינ
 שלשמ תחאב רכז לש רורב רתא אצמנו ןברוקה ירתא
 תוקידב יתש לש םייטנגה םיליפורפב ,ףסונב .תוקידבה
 וא ןברוקל םיכייש םניאש םיללא םיארנ הז גצומ לש
 םיללא םתואל םימיאתמ הלא םיללא .ץרווש רמל
 ,ךכמ םיקיסמ ונא ...14p גצומב םירתא םתואב ואצמנש
 14p גצומב ועיפוה ולש םיללאהש רכז ותואב םרוקמ יכ
  .)םש( "ץרווש רמב אלו

  
 רחאמ ,תיעטומ דניורפ ר"ד לש התעד תווח יכ םיסרוג שקבמה םעטמ םיחמומה ,תינש
 לאכ )"רטטס יאיש" וא "םיקיפ"( יאוול ירצותל תוסחייתה תללוכ איה יכ אצמנו
 םעטמ םיחמומה .יטנגה ליפורפה לש םייתימאה יוהיזה ינמיס דבלב םהש ,םיללא
 ,דניורפ ר"ד לש הדי תחתמ האציש )תנעטנה( הגגשל הביסה תא םיריבסמ ףא שקבמה
 תואצות חונעפב תועמשמ ,ןעטנ ,ךכל .םיהז םיללא רפסמ ןברוקלו שקבמלש ךכב
 יאישל שקבמה לש םיללאה ןיב לבלבל תורשפאה תא ריבגמ רבדה ןכש ,תוקידבה
  :ןברוקה לש רטטסה
  

 ינש לש יטנגה ליפורפה הפומ ןהמש תוקידבהמ"
 םיכומס ןברוקה לש םיללאהמ קלח יכ ,הלוע םיטרפה
 םינמסה יאיש םאש ,ןאכמ ;ץרווש רמ לש ולאל
 רטטס יאיש םייושע – תונוש תומצועב םניה  תבורעתב
 םיאישה תא תווסהלו ךסמל דחא טרפ לש םיללא לש
 ינשה טרפה לש םינמסה לש םיללאה לש םייתימאה
 יגולויב רמוח םייק תבורעתב ובש ,ונלש הרקמב לשמל(
 לש רתויב טעומ יגולויב רמוח תמועל ןברוקה לש בר
 ןיאש איה ךכמ תעבונה הנקסמה )הריבעה עצבמ
 םיללאכ ןברוקה לש רטטסה יאיש תא עובקל תורשפא
 ב.)תעדה תווחל 3 'מע( "ץרווש רמ לש
  

  
 לש התעד תווחב תויועט לש הרושל ונפהו ופיסוה שקבמה םעטמ םיחמומה 

 )םתעד תווחל חי-זט םיפיעס( םייתימא םיללאכ רטטס יאיש יוהיז ןניינעש ,דניורפ ר"ד
 :ךכ הז ןיינעב םתדמע תא ומכיס םהו
  

 הנניא 22.11.04 םוימ דניורפ ר"ד לש התעד-תווח"
 ר"ד ...תיעטומ וז תעד-תווח ,ונתכרעהל .ונילע תלבוקמ
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 ,ול םיכייש םניאש םיללא ץרווש רמל תסחיימ דניורפ
 ר"ד ;ןברוקה לש םיללאל יאוול )יקיפ( יאיש םה אלא
 לש יאוול תאצות םהש( רטטס )יקיפ( יאיש ההזמ דניורפ
 2 'מע( "תועמשמ ילעבו םייתימא םיללאכ )הקידבה
  .)תעדה תווחל

  
   שקבמה לש ומד גוס  .9
  
 .רוקחלו שורדל ףיסוהל שקבמה רתוע הב הדיחיה היגוסה הניא א"נדה תייגוס 
 לש הרושל ,וז השקב תרגסמב ,אוה הנפמ ,ומעטמ םיחמומה לש םתעד תווח לע ףסונ
 םייוקיל ,יזוחמה טפשמה תיבב וניינעב ןוידה ךלהמב ,ותנעטל ,ושחרתהש םייוקיל
 ו.ותעיבק ןפואו ומד גוס תלאשב םרקיעש
  

 תעב העיבתה םעטמ הדיעהש פ"זמ תיחמומ - רימז הרישא 'בג ,ןעטנה יפ-לע 
 רפסמל התודעבו התעד תווח תרגסמב הסחייתה אל - יזוחמה טפשמה תיב ינפב ןוידה
 ררבוה התעש דועב ,A גוסמ םד סנואה עצבמל יכ תוארהל ידכ םהב היהש פ"זמ יאצממ
  .O גוסמ אוה ומד יכ - ומדמ המיגד ןתיל םיכסה שקבמהש רחאל -
  
 ,פ"זמב היגולויבל הדבעמה תניצקכ הרומאה הפוקתב השמיש רשא ,רימז 'בג 

 העיבק ךרוצל תושרדנה תוקידבה ביט תודוא יזוחמה טפשמה תיב ינפב הדיעה
 םישרדנ וז העיבק ךרוצל יכ ,הריבסה רימז 'בג .םדא לש ומד גוס לש תיביסולקנוק
 הינשהו Inhibition הנוכמ תחאה :תונוש תוקידב יתשב םיהזו םייאדוו םיאצממ

Illution. רבדב תיטלחה הנקסמל ליבוהל םילוכי ולא תוקידב יתשב םייאדו םיאצממ קר 
 תיב לש וניד תערכהב ןויעמ הלועש יפכ – רימז לש התודעמ .קדבנ לש ומד גוס
 ,A גוסמ ןגיטנא הכימשהו ןורזמה לע ולגתנש ערזה ימתכב אצמנ – יזוחמה טפשמה
 אצממ לכ וא A גוסמ ןגיטנא אצמנ אל היינשה הקידבב וליאו ,A גוסמ םד לע עיבצמה
 תיחמומה העבק ,תוקידבה יתשב םיהזו םייאדו םיאצממל השירדה חכונלו ,ךכיפל .רחא
 תערכהל 14 'מע( שקבמל תסחוימה הריבעה עצבמ לש ומד גוס תא עובקל ןתינ אל יכ
  .)ןידה
  
 לש ןהיתואצות רשאב ,תססובמ הניא וז הנקסמ ,שקבמה לש וחוכ יאב תנעטל 

 ואצמ אל - םדה גוס תא עובקל תלוכי לע אקווד תודמלמה - תומיוסמ הדבעמ תקידב
 יכ ,םימיעטמ שקבמה לש וחוכ יאב .רימז 'בג לש התודעו התעד תווחב ןיוטיב
 ,תאז .Illution תקידבב B ןגיטנאו A ןגיטנא ואצמנ פ"זמב וכרענש הדבעמה תוקידבב
 תא עובקל ןתינ ,םתטישל ,ךכשמ .Inhibition תקידבב A ןגיטנא לש ותאיצמ לע ףסונ
 שקבמה לש ומדו ליאוהו ,A גוסמ םדב רבודמ יכ ,ונייה ,הריבעה עצבמ לש ומד גוס
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 הריבעה לש העצבמ תויהל לוכי וניא שקבמהש ךכל תפסונ היאר ונינפב ,O גוסמ אוה
  .עשרוה הב
  
 הארנה לככ( ןרזמה ןמ ישילש םתכש ךכ לע שקבמה חוכ-יאב םינילמ ,ףוסבל 

 טפושה לש ותטלחהל דוגינב תאזו ,דניורפ ר"ד לש התקידבל רבעוה אל ,)ערז םתכ
  .13.6.04 םוימ ןישח
  

 טפשמ לש ותכירעל תדגנתמ איה יכ הבישמה הריהבמ ,ולא תונעטל התבוגתב .10
 ר"ד לש םטע ירפ תמכסמ תעד-תווח הפרצ איה התבוגתל .שקבמה לש וניינעב רזוח
 תרטשמב ילילפ יוהיזל הקלחמב תיגולויבה הדבעמה שאר ,ינפג ןור ר"דו דניורפ
 םתעד תווח יכ העדה העבוה הבו ,)הבישמה םעטמ תמכסמה תעדה תווח :ןלהל( לארשי

 ךרדב הסיסבו ליאוה ,יעדמ ףקות תללושמו היוגש הנה שקבמה םעטמ םיחמומה לש
 אלא תיזנרופ-תיעדמה תורפסה לע תכמסנ הניאו תלבוקמ הניאש" תובורעת חותינל
  .)הבישמה םעטמ תמכסמה תעדה תווחל 1 'מע( "קהבומב הל תדגונ
  
 לש ומעטמ םיחמומה ,הבישמה םעטמ תמכסמה תעדה תווח ירבחמ תסרגל 

  :ולא ןהיניבו ,תויגוס רפסמב ועט שקבמה
  

 דועב :הכימשה לע האצמנש תבורעתל םימרותה רפסמ תעיבק   .א .א
 ,דבלב םיטרפ ינשב וז תבורעת לש הרוקמ שקבמה םעטמ םיחמומד אבילאש
 םוימ תיטפשמ האופרל ןוכמה לש תעדה תווחב תרכזנה א"נדה תזילאנא

 .םיטרפ ינשמ רתויב תבורעתה לש הרוקמ יכ אקווד תדמלמ ,21.10.04
 ןיא ןכש ,הלוכ השקבה תחת עקרקה תא תטמוש וז האיגש ,הבישמה תנעטל
 ליפורפ לש יוהיז ינמיס רתאל ןתינ יכ - התייה אל םלועמו – תקולחמ ללכ
 הדבועה םושמ תאז( תבורעתב ,עודי יתלב ,רחא םדאל םיכיישה א"נד
 ןכ לעו ,ירוביצ טלקמב וקזחוהש הכימשו ןורזמ םה וקדבנש םיגצומהש
 םמויקש ,אלא .)א"נד תובקע םב וריתוהו שומיש םהב ושע םירחא יכ ןכתיי

 שקבמה לש יטנגה ליפורפה ינייפאמ לש האלמה םתוחכונ תא ללוש וניא
 םרות לש ותואצמיה תדבוע ,הבישמה תנעוט ,ךכשמ .וקדבנש םיגצומב
 ,ילארטיינ ךרע תלעב הדבוע הנה ,שקבמה וניאש ,תבורעתל עודי יתלב
 נ.שקבמה דיב עייסל ידכ הב ןיאש

  

 רזעה יעצמאו םינוירטירקהמ שקבמה םעטמ םיחמומה תומלעתה    .ב .ב

 תמכסמה תעדה תווח יפ-לע :םירטטס תרדגהב םישמשמה םייזנרופה
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 א"נד תובקע היפ-לע -  שקבמה םעטמ םיחמומה תדמע ,הבישמה םעטמ
 הנה - םירטטס אלא םניא דניורפ ר"ד לש תעדה תווחב םיללאכ והוזש
 רטטס עיפוהל לוכי וב םוקימב םיעיפומ םניא םה רשאב ,הינפ-לע היוגש
 ב.)תמכסמה תעדה תווחל 6 'מע(

  

 והוזש םיללא יכ שקבמה םעטמ םיחמומה לש תיביטיזופה םתעיבק    .ג .ג

 םניא ,םייתימא םיללאכ ולא םיכרצל תשמשמה בשחמ תנכות ידי-לע

 ללאכ הנכותה ידי-לע ההוזמה ללא יכ ןכתיי םנמא  :היוגש ,םירטטס אלא
 לוכיש םוקימב יוצמ אוהש לככו הכומנ ותמצועש לככ( רטטס ונה יתימא
 - תיעדמ הניחבמ לבוקמ הז ןיא ףאו – ןתינ אל םלוא ,)רטטסכ ןייפאתהל
 תווחב םירבדה םיגצומ ךכו .רטטסב רבודמש טלחומו ירוגטק ןפואב עובקל
 :הבישמה םעטמ תמכסמה תעדה

  
 וא יתימא ללא( תויורשפא יתש הנכתית וב םוקמב"
 )ל.א.א – שקבמה םעטמ םיחמומה( הנגהה )רטטס
 תא תללושו דושחל החונה תורשפאה תא דימת תרחוב
 .תבורעתל דושחה לש ותמורת לע העיבצמש תורשפאה
 םלועב תלבוקמה תיזנרופה השיגל דוגינב תאז
 אל הזכ הרקמב יכ תעבוקו תויורשפאה יתשל תסחייתמה
 5 'מע( "תבורעתל ירשפא םרותכ דושחה תא לולשל ןתינ
 ו.)הבישמה םעטמ תמכסמה תעדה תווחל
  
  

 יכ הלוע דניורפ ר"ד ידיב הכרענש תעדה תווחמ יכ ,שיגדהל תשקבמ הבישמה 
 ןתינ אלש ףאו ,וקדבנש םיגצומב רוריבב םינמתסמ שקבמה לש א"נדה ליפורפ ינייפאמ
 ולא םיאצממ ,תבורעתל םרותכ שקבמה יוהיז רבדב יביטיזופ אצממ םדוסי לע עובקל
 תבלתשמהו ,ותבוחל תלעופה המצוע תבר הלילפמ תיתביסנ היאר תניחבב םנה
 םעטמ םיחמומה לש םנועיט .ותעשרהב ושמישש תולילפמה תויארה גראמב תויעבטב
 שקבמל םיכיישה םייתימא םיללאכ הנכותה ידיב והוזש םיללאה לכ ויפ-לע ,שקבמה
 תונשרפ קינעמה ,ססובמ יתלב ןועיט ונה ,םייתימא םניאש רטטס יאיש אלא םניא
 יאצממ לש םדוסיש ,איה וז תונשרפמ תעבונה הנקסמה .תעדה תווח תואצותל תיתמגמ
 יאיש םנה שקבמה תא םינייפאמה םיללאה לכ ויפל ,יטסטנפ םירקמ ףוריצב הקידבה
 רצוויהל םירומאה ,רטטס יאיש םתוא לכ – תעב הבו ,תועמשמ םהל סחייל ןיאש רטטס
 נ.שקבמה לש יטנגה ליפורפל םימאות ,ירקמ חרואב
    
 לככ יכ הלעה ךרענש רוריב יכ הריבסמ הבישמה ,קדבנ אלש רסחה םתכל רשא 

 אל הז םעטמ יכו ,השרפה תריקח תעב וב ועצובש תוקידבה בגא הלכתנ הז םתכ הארנה
 ,הנורחאב יכ הלוע הבישמה לש התבוגתמ יכ ,הז רשקהב ןייצל יואר .הקידבל רבעוה
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 תוחול ואצמנ ,שקבמה לש וניינעב להנתמש ךילהה תרגסמב הכרעש רוריב תובקעב
 ןסחמב )"םיטרפרפ"( פוקסורקימ תועצמאב ערז יאת שופיחל םישמשמה תיכוכז
 ןכו ,שקבמה הכוז םהמ םיעוריאה תריזב םרוקמש םיטרפרפ םהבו ,פ"זמבש הדבעמה
 חוכ-יאבל עדוה רבדה ,הבישמה תנעטל .ותעשרה אשונ קיתהמ םיטרפרפ הרשע
 םיגצומ לש םתקידב תא שקבל אלש ורחב םה םמע םירומשה םימעטמ ךא ,שקבמה
    .הלא
  
 תויגוסב רבודמ יכ איה הבישמה לש התדמע ,םדה גוס תעיבק תיגוסל רשא 

 הקדצה לכ ןיא ןכ לעו ,הז טפשמ-תיבב וכרענש םיכילה לש םתרגסמב רבכמ הז ונבולש
  .בוש םהל שרדיהל
  
 ,שקבמה םעטמ םיחמומה לש םתעד תווח יכ איה הבישמה תדמע ,ולא לכ חכונ 

 הקידצהל תולוכיה "תויאר וא תודבוע" הווהמ הניא ,רזוח טפשמל ותשקב תכמסנ הילע
 ןכ לעו ,)"קוחה" :ןלהל ,1984-ד"משת ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס ןושלכ(
 ןברוקב השקהו תכשמנה העיגפל בל םישב ףא ,תאז .תוחדיהל השקבה לש הניד
 ב.הריבעה
  

 שקבמה םעטמ תופסונ תעד תווח .11

  

 תמכסמה תעדה תווח לעו הנידמה לש התבוגת לע ביגהל שקיב שקבמה 
 .תופסונ תויעדמ תעד-תווח יתשב הכמתנ וז ותבוגת .המעטמ םיחמומה ידי-לע הכרענש
 ולטינש תומיגדב םייקה א"נדה ליפורפ תעיבק תיגוסב תחאה תעדה תווח לש הניינע
 עצבמ לש םדה גוס תעיבקב היינשה תעדה תווח לש הניינע וליאו ,הכימשהו ןרזמהמ
 ,תוכמות ולא תופסונ תעד תווחש ךא רמאיי ,ךרוצל אלש ךיראהל אלש ידכ .הריבעה
 ,דחמ ,א"נדה תייגוס ןיינעו שקבמה םעטמ םיחמומה לש םתעד תווחב ,הרואכל
   .ךדיאמ ,הריבעה עצבמ לש ומד גוס תעיבק תייגוסל רשאב ויתונעטבו
  

 ןויד .12
  
 ןיב ןזאל דעונ ,9841-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס 

 ינויד ןונגנמ חיטבהל ךרוצה התרגסמבו ,תמאה רקחל הפיאשה :םייזכרמ םיסרטניא ינש

 interest rei publicae( ןוידה תויפוס ןורקעו ,דחמ ,העשרהב תויועט ןוקית רשפאיש

ut sit finis litium(, הטיפשה לש היתולבגמב הרכההמ עבונ ןושארה סרטניאה .ךדיאמ 

 טפשמ תכרעמ איהש ץרא הזיאב ,הרצונ םרטו ,תמייק אל םירבדה עבטמ"ו ליאוה
 ונושלב( "הרקמו הרקמ לכב טלחומ קדצ תושעלו הלקת אללו תומלשב לועפל היושעה
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 הצעומה ירבחו שאר בשוי 'נ ןבואר 177/50 צ"גבב ,זא וראותכ ,טנרגא טפושה לש
 הקיספה תואדווב ךרוצה תא אטבל אב ינשה סרטניאה .)751 ,737 ,'ה י"דפ ,תיטפשמה
-קספ לש תרזוח הפיקת ,הרגשבש ןיינעכ ,רשפאתת םא גשות אל וז הרטמו ,התוביציו
 ,334 ,)2(אנ י"דפ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 1780/96 פ"שב ,6148/95 ח"מ( טולח ןיד

 ,רוערע לש ףסונ ךילה םייקל דעונ אל רזוח טפשמ יכ איה אצומה תדוקנש ,ןאכמ .)354
 ,)א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחאל הנתיא תיתשת תחכומש םוקמ ,רשפאל אלא
 י"דפ לארשי תנידמ 'נ סנרב 6731/96 ח"מ( ןידה קספ תקדצל סחיב ולעש תוקפס ןוחבל
 ח"מ ;056 ,529 ,)1(גנ י"דפ לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ ;250 ,241 ,)4(אנ

 ו.)253 ,)4(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יערד ,8483/00
  

 ףיעס תארוה לש הילתכ ןיב וניינע תא רודגל שקבמה רתוע ,ונא ונניינעב .13
 תחא אל שגדוהש יפכ .קוחל )4()א(31 ףיעס תארוה ןיפוליחלו ,קוחל )2()א(31

 :ירה ,)2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה לש התונשרפל סחייתהב
  

 אל 'השדח היאר' וא 'השדח הדבוע' ןושל תטיקנב ..."
 תכפוה התעמשה םצעב רשא ,הנעט לכל קקוחמה ןווכתנ
 ,היארל וא הדבועל הנווכה אלא ,השדח היארל לוכיבכ
 ךילה לע רבודמ ירה .תירואכל תונימא ןהב שי רשא
 תנגועמ וב הערכהה רשאו רבכ םייתסנש יטופיש
 טפשמה יתב יניעב הנימא התייהש ,תויאר תכרעמב
 ןוידה תא שדחל םישקבמ רשאכ .השרפנ איה םהינפלש
 ,הנעט תאלעהב וא האצותה לע הגשהב יד אל ,ותישארמ
 תודבוע תכרעמ לש המויק תורשפא לע העיבצמה
 ןיינעב ברועמש ימש ,ךכב קפתסהל םג ןיא .תיפולח
 וא רשקהב תויהל ךירצ ;השדח תיתדבוע הזית הלעמ
 תויארל וא תודבועל קינעמה ,והשלכ רבד תוביסנב
 תירואכל תונימא )2()א(31 ףיעס רבדמ ןהב תושדחה
 תויארה תכרעמ דיל שדחמ ןתליקש הקידצמה
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מ( "...תמדוקה
 נ.) 500 ,498 )3(חל

  
  ,תאז םע דחי
  

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

  
 ירה ,ובהי תא שקבמה ךילשמ הילע םגש ,"ןיד תוויע" רבדב הליעל רשאב .14
 תתל הדעונ איהו ,םירדגומ תודוסי תללוכ הניא איהש ךכב הדוחיי רשא הליעב רבודמש
 .העשרהה תודוסי תא רערעמה םגפ ,ילילפה ךילהב הלגתנש ישרוש ינויד םגפל הנעמ
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 ךמס לע העשרה ןיינעל הדעווה לש תוצלמהה תובקעב םיקוחה רפסל הפסוה וז הליע

 םסרופו המעטמ שגוהש ח"ודב רשא ,רזוח טפשמל תוליעה ןיינעלו דבלב האדוה
 טפשמל תפסונ 'לס תליע' ףיסוהל שי יכ הדעוול הארנ ,ןכ ומכ" :רמאנ )1994( ה"נשתב
 םירקמב ,השקבל רתעיהל תולובכ טפשמה תיב לש וידי ויהי אלש ידכ תאז .רזוח
 םניא םהו ,ןיד תוויע םרגנ יכ שממ לש ששח ובלב ררועתנ םהב ,ןפוד יאצויו םיגירח
 קרב אישנה אטבתה וז חורב .)56 'מע( "רזוח טפשמל תורחאה תוליעה רדגב םיללכנ
  :307 ,297 ,)2(זנ י"דפ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מב

  
 תא ביחרהל אב רשא לס ףיעס וניה )4()א(31 ףיעס"
 ואובב טפשמה-תיב לש ותעד-לוקישו ותוכמס ירדג
 ערוג אוה ןיא .רזוח טפשמ לש ומויקל השקבב טילחהל
 ידיב ריתה אלא ,ןידה קספ לש ןוידה תויפוס ןורקעמ
 תודחוימ תוביסנ לש ןמויקב בשחתהל טפשמה תיב
 תא עבק תע שארמ ןתוזחל היה לוכי אל קקוחמהש
 לש הניינע ,רחא ןושל ... 31 ףיעס לש ירוקמה וחסונ
 ףיקשהל טפשמה תיבל תלוכיה ןתמ אוה וז הארוה
 יכ רבעב יתקספ ,ךכשמ ... ולוכ ךילהה לע "לע טבמ"ב
 ףיעס ירדגב יוצמה 'ןיד תוויע' גשומה לש ותרגסמב

 ,ךילהב םירומח םיינויד םימגפ םג ליכהל שי )4()א(31
 האצותה יונישל לאיצנטופ ותוא םיתיעל םהב ןיאש םגה
 לשכ ,תומיוסמ תוביסנב לולכל םייושע הלא םימגפ ...

 .יד ןיא העשרהב ןיד תוויע לש ומויקב ,ןכא ... גוצייב
 ןוחבל רזוח טפשמל השקבה תא ןחובה טפשמה תיב לע
 ו."העשרהב ןידה תוויעל ישממ ששח ונשי םא

  
 תופולחה יתשמ תחאב םיעובקה םיאנתב שקבמה לש ונניינע דמוע םולכ .15

 היאר וא הדבוע תניחבב הנה ומעטמ תעדה תווח יכ ,רומאל ,רזוח טפשמ לש ומויקל
 לש ששח םג תררועמ וניינע תניחב ילואו ?ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל היושעה
 ?ןיד תוויע ךורכ היה ותעשרהב יכ שממ
  
 ןפואב תעבוקה ,םיחמומ לש םתדובע ירפ ,תיעדמ תעד תווח ,יתפקשהל 

 היאר ,קפס אלב ,הנה עשרוה הב הריבעה לש העצבמ תויהל לוכי וניא םדא יכ יביטיזופ
 ןבומ .טפשמ לש ותאצות יונישל לאיצנטופ הב שי םימיאתמ םירקמבו ,תובישח תבר
 תירואכל תונימא תולגל הילע יכו ,תונמיהמ ינחבמב דומעל היארה לע יכ ,תאז םע ,אוה
 נ.)355 'מע ,הירזע תשרפ( ומצע טפשמב שמשל לכותש ךכ ,תוליבקה ינחבמב דומעלו
  
 לש ותעשרהב תיזכרמה הייארה התיה אל א"נדה תייאר – ריכזאו בושא ,םרב 

 שקבמה תא התהיז הנורחאה וז .הדליה לש התודעל עויס קר השמיש אלא ,שקבמה
 רבודמ יכ יזוחמה טפשמה תיב רמא ךכ לעו ,התוא ףקתש ימכ תונומתב יוהיז רדסמב
 הדליה לש התסרגל רשאבו ."וירחא רהרהל וא רערעל ןיאש ,יאדוו טלחומ יוהיזב"
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 ןושלב עבקו טפשמה תיב ףיסוה ,םידליה תרקוח ידי לע המשרנש יפכ התוללכב
 ךמס לע ססבל ןתינ יכ עבוקו ... הדליה לש הירבדב אלמ ןומא ןתונ יננה" :תצרחנ
 ותואב םלוא ."קופקפ לכ אללו סוסיה לכ אלל ,תויתדבוע תועיבקו םיאצממ התסרג
 קוח( קקוחמה תארוה חוכמו ליאוה ,יד היה אל הדליה לש התודעב גיוסמ יתלב ןומא
 יוהיזב אצמנ הזו ,"עויס" םג שרדנ )1955-ו"טשתה ,)םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל
 וב ןודעומהמ ותאיצי ;םילשוריב עוריאה םויב שקבמה לש ותוהש ;שקבמה לש וקנרא
 לש וילכב טלקמה לוענמל םאות חתפמ לש ותאיצמ ;הפקתוה הדליהש העש היה
 ב.ומדמ המיגד ןתיל שקבמה לש ובוריס ,ףוסבלו ;שקבמה
  
 אלש יפכ ,הלא לכ ומלענ אל שקבמה לש םידמולמה וחוכ-יאב לש םהיניעמ 
 ,םשאנ לש ותעשרה תא ססבל ידכ הז גוסמ תויאר גראמב יד ללכ ךרדב יכ םהמ םלענ
 דגנכ היתוגשה יכ קניפ ד"וע הריהבה ,ךכיפל .םילילפב תשרדנה החכוהה תמרבו
 יכ םיענכושמ לכה ,אברדא ,תננולתמה לש התונמיהמ דגנכ תונפומ ןניא החלוש תעשרה
 ,התוא ףקתש ימכ שקבמה לע העיבצהש העשו ,התנומא בטימ יפ לע הדיעה הדליה
 הדליהש אוה הששח יכ ,קניפ ד"וע הפיסוה ,תאז םע .םימתבו תמאב ךכב הנימאה
 תקידב לש היתואצות לע שקבמה לש וחוכ-יאב וססיב הזה ששחה תאו ,יוהיזב התעט
 םתעד תווח לע ןכו ,21.10.04 םוימ דניורפ ר"ד לש התעד תווחב ואבוהש יפכ א"נדה
   .תופסונה תעדה תווחו ,ןיקפיל ר"דו ןמדירפ 'פורפ ,םמעטמ םיחמומה לש
  

 איה ןהילע תעד תווחו ,א"נדה תוקידב םוחתב בר ןויסינ דניורפ הימ ר"דל .16
 דניורפ ר"ד יכ חינהל רתומ ,ךכיפל .טפשמה יתבל תובורק םיתעל תושגומ המותח
 אצממב דושח לש יטנג ליפורפ לש תובקע ללושה חונימ ןיב לדבהה תא בטיה תעדוי

 תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי וניא ... ץרווש ןאירדא" :המגודל( הדי לע קדבנה
 ןאירדא תא לולשל וא בייחל ןתינ אל"( החותפ וז הלאש ריתומה חונימ ןיבל ,)" ...וז

 דניורפ ר"ד לש הרבסה תא לבקל יתישקתה ,תאז רואל .)"וז תבורעתל רוקמכ ץרווש
 תדמועה איה חוסינה ךרד אל ,םוי לש ופוסב םלוא ,היוגש חוסינ ךרדב רבודמ ויפל
 תא שקבמה תיתשמ ןהילע תויזנרופה תולאשב הבישמה לש התדמע אלא ,ןחבמל
  .תופסונ תעד תווח יתשב בטיה-רהבה הרהבוהש הדמע ,רזוח טפשמל ותשקב
  
 םיחמומה ידיב הרבוחש תעדה תווחמ החונ הניא הבישמה לש התעד ,רומאכ 

 הב תנתינה תונשרפהו יעדמ סיסב תללושמ וז תעד תווח ,התטישל .שקבמה לש ומעטמ
 יכ - הדמע לכ עיבמ ינניא ךכבו – ןכתיי .הטומו תיתמגמ הנה םייזנרופה םיאצממל
 הניא ,תרחא וא תאזכ תיעדמ תעד-תווח לש לקשמו תונמיהמ תעיבק ,םרב .המע ןידה
 הל ,תינויד האכרעב קר םייקתהל לוכיש ךילהת והז .וב תונעל הז טפשמ תיבל ןיינע
 הריקחה לש הנחבמב תדמוע וזש רחאל היאר לש לקשמו תונמיהמ ךירעהל םילכה
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 תווח לש יתייארה הלקשמ תא ךירעהל ךרד לכ ןיא וזה תעלש ,אוה ךכמ הלועה .תידגנה
 םיחמומה לש םתעד-תווחל סחיב ףא אוה ךכו ,21.10.04 םוימ דניורפ ר"ד לש תעדה
 התבושתב יתנייעו יתבשו יתנייעש רחאל םג יתיניש אל וז יתעדמ .שקבמה םעטמ
 הנדומעת תעד תווח ןתוא םא תעדל ןיא .18.7.2005 םוימ הבישמה לש תטרופמה
 יפמ תעד-תווח תכרעהב םישמשמה םירחא םינחבמב וא תידגנה הריקחה ןחבמב
 תעדה-תווחב םיעובקה םיאצממה לש םקלח ולבקתי םא ףא – תעדל ןיא ;םיחמומ
 תויארה לולכמב בשחתהב ,ללכב םא ,הלאל שי יביטבורפ ךרע המ – שקבמה םעטמ
 םייפוא ןתניהב טרפבו - ורצונש עגרמ יכ אוה רמול ןתינש לכ .ותעשרהב ושמישש
 רבדב םיאצממ עובקל תיביטקפא תלוכי רדעיהבו – ןהיאצממ לש יביסולקנוקה
 ו.הניחב אלב ןרטפל וא ,ןהמ םלעתהל ןתינ אל ,ןתונמיהמ
  

 שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק יכ איה יתנקסמ ,רומאה לכ חכונל .17
 ,תונמיהמכ הנלבקתת םא ,ולאב שי רשאב ,ינפב וחנוהש תושדחה תויארהמ בייחתמ
 .)קוחל )2()א(31 ףיעס ףיעס ןושלכ( "ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל" ידכ
 םתרהצהל םינמאנ וראשיי שקבמה חוכ-יאב יכ ,אוה תווקל יל רתונש לכ ,הז בצמב
 הניא התפיקת תדבועש םושמ ןה ,הריבעה ןברוק לש תרזוחה התדעה שרדית אל היפל
 םיקפקפמ םניאש וריהבה שקבמה חכ-יאב םגש םושמ ןהו ,תקולחמב היונש
 לע תססבתמה תורשפא ,יוהיזב תועט לש תורשפאל םצמטצמ םששח לכו ,התונמיהמב
  .דבלב םישדחה םייגולויבה םיאצממה
  
 אל ,קוחל )2()א(31 ףיעס יפל הליעה תניחבב יתעגה הילא האצותה חכונל 
 .קוחל )4()א(31 ףיעס יפל הליעה םג שקבמל תדמוע םא קודבלו ףיסוהל םוקמ יתיאר
  
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,ןכ לע רשא 

 ןאירדא ,שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ינא ,1984-ד"משתה
  .ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב השולש בתומ ינפב ,ץרווש
  

 הבורעב שקבמה רורחשל השקבה .18

  
 תויארה יכ אצמנ ,שקבמה לש וניינעב הכ דע ומייקתהש םיכילהה לכב ,רומאכ 

 לכהו ,תונתשהל היושע וז הנקסמ ,ןכא .עירכמ לקשמ תולעב ןה ,ותעשרהל ואיבהש
 א"נדה תייאר חכונל יזוחמה טפשמה תיב לש ויתונקסמ הנייהת המ הלאשב הנתומ
 תוקידצמה תוביסנה ורצונ אל יכ ינרובס ,וז היגוס הערכוה אל דוע לכ .וינפב חנותש
 ףיסומ ,סנואה לש ועצבמכ ודגנ דשחהש םושמ ,תישאר ,שקבמה לש ורורחש תא
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 ורבע חכונל םג תבייחתמ הנקסמ התוא ,תינשו ,קצומ ונה ,הרואכלש ,סיסב לע ןעשיהל
 .רוביצל ונממ תפקשנה הנכסה לע דמלמה שקבמה לש ילילפה
  
 הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל 62 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,ךכיפל 

 תליחתש םימי 90-ל שקבמה לש ורצעמ לע הרומ ינא ,1996-ו"נשתה ,)םירצעמ –
  .םויהמ םניינמ
  
 .ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב אישנל םדקהב רבעוי יתטלחהמ קתעה 
  
 .)5.9.2005( ה"סשת לולאב 'א ,םויה הנתינ 
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