
 
 

 םיטפשמה דרשמ
 תיצראה תירוביצה הירוגינסה

 תיצראה תירוביצה תירוגינסה תכשל
 
 
 
 

 תירוביצה הירוגינסה

 יתנש חוד

 2006 תנשל
 
 
 
 
 

 םיטפשמה רשל שגומ
 1995 –ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוחל 8 ףיעסל םאתהב

 
 

 2007 טסוגוא
 

 



2 

 

 םיניינע ןכות

 5 ........................................................................................................................ אובמ

 8 .............................................................. היתוחוקל גוצייב תירוביצה הירוגינסה תוליעפ 1
 8 ............................................................................ םולשה טפשמ תיבב םימשאנ גוציי 1.1

 8 ........................................................ םולשה טפשמ-יתבב גוצייה רדעה תייעב 1.1.1
 9 .................................................................... םיעצמא ירסוחמ םימשאנ גוציי 1.1.2
 9 ........................... לעופב רסאמ םהילע רוזגל תשקבמ העיבתהש םימשאנ גוציי 1.1.3
 10 ............................................ )תוארקה ימי( םיימדקמ םינוידב םימשאנ גוציי 1.1.4

 12 ........................................................................................................ םידושח גוציי 1.2

 12 ......................................... הרטשמב םתריקח ךלהמב םירוצעו םידושח גוציי 1.2.1
 16 ....................................................................... עומיש יכילהב םידושח גוציי 1.2.2
 16 ........................................ תמדקומ תודע תייבג ךילהב םידקפנ םידושח גוציי 1.2.3

 18 .............................................................................. רעונל טפשמ תיבב םיניטק גוציי 1.3

 19 .................. תויזוחמ תוירטאיכיספ תודעו ינפב טפשמ תיב וצב הייפכב םיזפשואמ גוציי 1.4

 21 ........................................................................................................ םיריסא גוציי 1.5

 21 .............................................................. םירורחש תודעו ינפב םיריסא גוציי 1.5.1
 25 ............................................................................... םיריסא תוריתעב גוציי 1.5.2

 28 ...................................................................................... ןוילעה טפשמה-תיבב גוציי 1.6

 33 .......................................................................................... םירזוח םיטפשמב גוציי 1.7

 34 .......................................................... ןימ ינירבע ינפמ רוביצה לע הנגה קוח יפל גוציי 1.8

 36 .......................................... ותוכיא רופישלו גוצייה תמר לע הרימשל הירוגינסה תוליעפ 2
 36 ................................................................................ יעוצקמה חוקיפה ךרעמ לולכש 2.1

 37 .......................................... ינורטקלאה ראודה תועצמאב ףטוש יעוצקמ עדימ תרבעה 2.2

 38 ................................................................. םיינוציחה םירוגינסה תווצל תויומלתשה 2.3

 39 ................................................................... םיימינפה םירוגינסה תווצל תויומלתשה 2.4

 39 .................................................................... הנגהה תואצוהו םיחמומה ךרעמ גורדש 2.5

 41 .............................................................. תירוביצה הירוגינסה לש תידסומה התוליעפ 3
 41 ............................................................................... הקיקח ייונישב הליעפ תוברועמ 3.1

 42 ............................................................................. :תסנכב וקקחנש םיקוח 3.1.1
 44 .......................................................... :תסנכה תודעווב תונודנה קוח תועצה 3.1.2



3 

 

 םירמ תטפושה תושארב תויארו ילילפ ןיד רדסל הדעווב םינודנה הקיקח יניינע 3.1.3

 45  ...................................................................................  רואנ

 46 ......................... :הלשממה ידרשמב םיימינפ םימורופב םינודנה הקיקח יניינע 3.1.4

 46 ................................................................................................... טפשמה תיב דידי 3.2

 47 ...................................................... האילכ יאנת רופישל תירוביצה הירוגינסה תוליעפ 3.3

 48 ..................... יטרפ לוהינב רהוס תיב תמקה לע חוקיפב תירוביצה הירוגינסה תוברועמ 3.4

 48 ........................... םיריסאו םירוצע לע ינורטקלא חוקיפ וניינעש טולייפב הלועפ ףותיש 3.5

 49 ......................................... תירוביצה הירוגינסה תדובעב םיטפשמל םיטנדוטס ףותיש 3.6

 51 ............................................... ילילפה ךילהל תוביטנרטלאו םיילאיצוס םיתורש חותיפ 4
 51 ......................................................... תירוביצה הירוגינסב םיילאיצוס םידבוע בוליש 4.1

 51 ............ החאמ קדצ יכילה םודיקו םיכוסכס בושיילו רושיגל הקלחמה םע רשקה חותיפ 4.2

 52 ..................................................................................... ילילפה ךילהל תוביטנרטלא 4.3

 53 ..................................................................... תירוביצה הירוגינסה לש ימינפה תווצה 5
 53 ........................................................... םתוליעפו תירוביצה הירוגינסה תוזוחמ הנבמ 5.1

 54 .................................................................................. התוליעפו תיצראה הירוגינסה 5.2

 54 ..................................................................... ותבחרהו וחופיט ,ימינפה תווצה קוזיח 5.3

 55 .................................................................. השדח תינוגרא תוכרעיהו ןונקת 5.3.1
 55 .............................................................. יטפשמה תווצה לש הקסעהה יאנת 5.3.2
 55 ................................................................ ילהנמה תווצה לש הקסעהה יאנת 5.3.3

 56 ................................................................................................. םיילוהינ םיטביה 6
 56 ....................................................................................... ל"וחב םימרוג םע םירשק 6.1

 58 ............................................................ םרועיבו יללכה ביכראל םינשי םיכמסמ יוניפ 6.2

 58 ............................................ םיינוציח ןיד יכרוע תועצמאב תירוביצה הירוגינסה תוליעפ 7
 59 ............................................................................................. םולשתו הקסעה יכרד 7.1

 60 .................................................................................. החרטה רכש ףירעתב םייוניש 7.2

 60 .......................................... קיתל רוגינס יונימו םיירוביצה םירוגינסה תמישר תבכרה 7.3

 61 ................................................................. םיינוציחה םירוגינסה ןיב הדובעה תקולח 7.4

 65 ............................................................... םורד זוחמל םינוש תוזוחממ ןיד יכרוע דוינ 7.5

 66 ....................................................................................................  תוליעפה ףקיה 8
 66 .......................................................................................... תיסחיה תוליעפה רועיש 8.1



4 

 

 66 .............................................................................................. םיכילה יפ-לע םינותנ 8.2

 66 ...............................................................................  הדובעה ףקיהב לודיגה 8.2.1
 67 ............................................................. טפשמ תיב גוסו ךילה גוס יפל חוליפ 8.2.2
 68 ..................................................................... יונימ תוליע יפל םיכילה חוליפ 8.2.3
 70 .............................................................. תוזוחמה ןיב הדובעה סמוע תקולח 8.2.4

 71 ................................................................................................. תוינפ יפ-לע םינותנ 8.3

 74 ....................................................................................................  תוליעפה תולע 9
 74 .............................................................................................. תואצוהו החרט-רכש 9.1

 75 ................................................................. תוליעפה ףקיהל האוושהב תוליעפה תולע 9.2

 77 ................... תיתנשה הדובעה תינכת לומו תויובייחתה ןדמא לומ תואצוהו החרט-רכש 9.3

 77 ........................................................................... ותולעב תורישה ילבקמ תופתתשה 9.4

 79 ........... ביצקתה רפסב הבוצקת ןיבל קוח י"פע תירוביצה הירוגינסה תואצוה ןיב םירעפ 9.5

 79 ............................................ תוליעפה ףקיהל המיאתמה תיביצקת תרגסמ לע הרימש 9.6

 81 ................................................................. – האילכה רועישב היילעו השינעב הרמחה 10

 81 .................................... העישפב הדירי לע םיעיבצמה םינותנמ םלעתהבו יריפמא סיסב אלל
 81 ......................................................................................................... תיצמתו עקר 10.1

 82 ..................................................................... םינותנ אלל תוינידמ תעיבק לש תוברת 10.2

 82 ............................................................... לארשי תרטשמ לש םינותנה רגאמ 10.2.1
 83 .............................................................. םימייק םינותנמ םלעתהל הריחבה 10.2.2
 85 ............................................................................. טפשמו קוח ,הקוח תדעו 10.2.3

 87 .............................................. לארשיב העישפהו תומילאה תייעב תודוא לולחה ןוידה 10.3

 89 .......................................................................... ויקזנו רתויב הובגה האילכה רועיש 10.4

 90 .......................................................... תיתדימ אל הקיקח תועצמאב השינעב הרמחה 10.5

 91 ............................................... ןוילעה טפשמה תיב תקיספ תועצמאב השינעב הרמחה 10.6

 91 ...................... העישפה תייעבל םייפולח תונורתפו םינותנמ תומלעתה לש דבכה ריחמה 10.7

 92 .............................................................................  "תומילא אלל ריע" 10.7.1
 93 .............................................................................  החאמ קדצ 10.7.2
 93 ..................................... תורחא תוכרעמל תילילפה תכרעמהמ םיכילה תייטה 10.7.3

 94 ...........................................................................................................  םוכיסל 10.8

 95 .................................................................................................................... םוכיס
 



33 

 

 תוריבעב הרובעתל טפשמה-תיבב וינפב אלש עשרוה שקבמה :)30.5.06( לארשי תנידמ 'נ ינולפ 2516/06 פ"ער

 יזוחמה טפשמה-תיבל ומצעב שיגהש רוערעה .סנקו ןוישיר תליספל ןודינו חוטיב אללו ןוישיר אלל הגיהנ לש

 הירוגינסהמ רוגינס ול תונמל טלחוהו ןוילעה טפשמה תיבל רוערע תושר תשקב ומצעב שיגה ןכמ רחאל .החדנ

 ילבמ ,םיטרפב םישודגו םיסומע ,די בתכב םיבותכ ויה תואכרעה לכל שקבמה שיגהש םיכמסמה .תירוביצה

 היה אלש ,שקבמה יכו ,םימגפ ףוצר היה ךילהה יכ הלע קיתב רמוחה תקידבמ .ויתונעט תא ןיבהל היה ןתינש

 הלגתה ,ןכ ומכ .תומיאתמה תונעטה תא ןועטל עדי אל ,)ורדעיהב ןודנו חכנ אל ללכ הנושארה האכרעבו( גצוימ

 קית תרגסמב ,תוריבעה עוציב דעומל הבורק הפוקתב שפנ תלחמ לשב תילילפ תוירחאמ רוטפ אצמנ שקבמה יכ

        .שקבמה יוכיזלו רוערעה תושר ןתמל הנידמה המיכסה ,הלא תוביסנב .רחא ילילפ

 םירזוח םיטפשמב גוציי 1.7

 םינודינ ינש לש םגוציי 2006 תנשב םג ספת םירזוחה םיטפשמה םוחתב הירוגנסה לש הדובעה חפנמ דבכנ קלח

 תנידמ 1128/05 ח"פו ץרווש ןאירדא 'נ לארשי תנידמ 9974/04 ח"פ( 2004 תנש ףוסב רזוח טפשמל וכזש

 טפשמה תיבבו ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב להנתהל םיכישממ םירזוחה םיטפשמה .)ןזייא סינד 'נ לארשי

 םע דחי ,תיצראה הירוגינסב םירזוח םיטפשמ לע הנוממה ידי לע השענ םהב גוצייהו ,עבש-ראבב יזוחמה

  .םיפסונ םיימינפ םירוגינס

 תוינפ 27 לש תפסותב רבודמ .רזוח טפשמל תושקבב גוצייל תוינפ 50 תירוביצה הירוגנסל ועיגה 2006 תנשב

  .תוינפה תומכב 100% -מ רתוי לש לודיג עמשמ ,2005 תנשל סחיב

 הלאכ תוינפ 4 תמועל ,םייאבצ טפשמ יתבב וטפשנש םינודינמ ועיגה ,2006 תנשב תושדחה תוינפה 50 ךותמ 23

 תואדווה רסוח תבוחל ,ילוא ,ףוקזל ןתינ ,וללה תוינפה תומכב תיטמרדה היילעה תא .2005 תנשב דבלב

 הזעב יאבצה טפשמה תיבב וטפשנש םינודינ לש רזוח טפשמל תושקבל תיטנוולרה האכרעל סחיב תיטפשמה

 לבקל השקבב ישארה יאבצה טילקרפלו הלשממל יטפשמה ץעויל התנפ תירוביצה הירוגנסה .תוקתנתהה םרט

 יטפשמה ץעויל הנשמה תבושתב .הלא םיכילהב גצייל תירוביצה הירוגנסה לש תוכמסל רשאב םתעד תווח תא

 יאבצ טפשמ תיב רזגש רסאמ שנוע קוח קקחנ 21.3.07 םויב ,ןכאו .קוח תעצהב רדסוי ןינעה יכ ןיוצ הלשממל

 ןתינש טולח ןיד קספ לע רזוח טפשמל השקב ,קוחל )א(7 ףיעס יפל .2007-ז"סשתה ,)רבעמ תוארוה( הזע לבחב

 ,קוחל )ד(7 ףיעס יפל .הז קוח יפל םקוהש םירוערעל יאבצה ןידה תיב אישנ ינפב ןודי ,הזעב יאבצ טפשמ תיבב

 טלחוה  ,ךכל םאתהב .הז ןיינעב ולוחי אל ,1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס תוארוה

 הירוגנסה לש תוכמס רסוח לשב )תוינפ 27 לכה ךסבו( םייאבצ טפשמ יתבל תועגונה תוינפה לכ תא רוגסל

  .ןהב גצייל תירוביצה

 רשא ,תופסונ תוינפ 30-כ ,םייאבצ טפשמ יתבב וטפשנש םינודינ לש תוינפה 27-ל רבעמ ,ורגסנ 2006 תנשב

 תיתועמשמ תומדקתה התוויה תוינפ 57 לש ןתריגס .לופיטל הנתמהב ורבטצהו תומדוק םינשב ולבקתה ןקלח

 רצקתה היינפב לופיטל הנתמהה ןמז ,השעמל .תוינפב לופיטב תומדוקה םינשב ורבטצהש םירעפה תריגסב

 וניתמהש תוינפה ןמ תוחפ תוינפ 9 ונייהד ,תוינפ 38 לכה ךס לופיטל וניתמה ,2006 ףוסל ןוכנ .תיתועמשמ

  .2006 תנשב ועיגהש תוינפה רפסמב דחה לודיגה ףא לע ,תאז לכ .2005 ףוסב הקידבל

 אשונב תידועיי הקינילק ,להנמל הללכמה לש םיטפשמל רפסה תיב תרגסמב לועפל הלחה 2006 תנש ךלהמב

 תירוביצה הירוגנסה לע לטנה םוצמצל םיעייסמ התרגסמב םידמולה םיטנדוטסה .םירזוח םיטפשמו תופח

 ועייס ,ףסונב .תעד תווח תנכהו רמוח רותיא ,םיקיתה לע ינושאר רבעמ תועצמאב ,םירזוחה םיטפשמה םוחתב

   .םירזוח םיטפשמו אווש תועשרה לש םוחתב הוושמה רקחמה תקמעהב םיטנדוטסה

 םיקית 15-כש תורמל .רזוח טפשמל תושקב ןוילעה טפשמה תיבל תירוביצה הירוגנסה השיגה אל 2006 תנשב

 םיישקב תירוביצה הירוגנסה תלקתנ ,הלאכ תושקב תשגה ךרוצל רמוח ףוסיא לש םדקתמ בלשב םיאצמנ

  .ןתשגהב םיבר



34 

 

 10 קר םויה דע רשאכ ,רזוח טפשמל תושקב 17 קר ןוילעה טפשמה תיב לביק הנידמה םוק זאמ יכ ,ריכזהל

 .םילהנתמ ןיידע םירזוח םיטפשמ 3-ו העשרהב ומייתסה םירזוח םיטפשמ 4 .אלמ יוכיזב ומייתסה ןכותמ

 השענל סחיב תאזו ,טפשמה םות רחאל יוכיז וא העשרה לוטיב לע תוטלחה לש רתויב ןטק רפסמב רבודמ

  יכ רכזוי ,ןזואה תא רבסל תנמ לע ?אווש תועשרהמ הפח ןכא לארשי םאה הלאשה תא ררועמ הז ןותנ .םלועב

 5-6-כ תולבקתמ ,)םיבשות 6,000,000-כ( לארשי לש הזל המוד הייסולכוא ףקיה תלעב הנידמ ,דנלטוקסב

  .הנש ידימ רזוח טפשמל תושקב

 םא ,תירוביצה הירוגנסה י"ע הנופ לש וגוציי לע תורוהל תיצראה תירוביצה תירוגנסה תכמסומ 2001 תנש זאמ

 .תירוביצה הירוגינסה קוחל )9()א(81 ףיעס יפל תאזו ,רזוח טפשמל השקב ורובעב שיגהל םוקמ שי יכ הרבס

 תוריקח תכירעל ,םייק רמוחב ןויעל ,רמוח רותיאל תושרופמ תויוכמס תירוביצה הירוגינסל הנקמ ונניא קוחה

 :ןוגכ ,םוחתב תופסונ תובושח תויגוס םע םג תדדומתמ הנניא תמייקה הקיקחה .תעד תווח תנמזהלו תוקידבו

 םיגצומב תורחא תויעדמ תוקידבו DNA תוקידב תכירעל ןודינ לש ותוכז ;טפשמה םויס רחאל םיגצומ תרימש

 ,םיבר םירקמב .טפשמה םויס רחאל שדח רמוחבו ירוקמ הריקח רמוחב ןייעל ותוכזו טפשמה םויס רחאל

 םירקמה בורבש ירה ,םימייק םיגצומו רמוח רשאכ םג .ודמשוה ךרע ירקי םיגצומ ףאו תויאר רמוח יכ אצמנ

 תלבסנ יתלב תוכשמיהל תמרוג ףאו םתרבעה תא הליבגמ רעצמלו ,הירוגינסל םתרבעהל תדגנתמ תוטילקרפה

  .ןינעב םיכילהה לש

 שדח רמוחב ןויעל השקב ,2006 תנש ךלהמב ןוילעה טפשמה תיבל תירוביצה הירוגנסה השיגה הז ןינעל

 לטסק ידי לע השגוהש רזוח טפשמל השקבב רבודמ .לארשי תנידמ 'נ לטסק השמ 8093/04 ח"מ תרגסמב

 רחאל ,רזוח טפשמל השקבב לטסק תא גצייל םא טילחהל לכותש תנמ לע רמוחל הקקזנ הירוגנסה .ומצעב

 השקבה תא השיגה תירוביצה הירוגנסה .יתועמשמ תויאר רמוחב תכמתנה ,ךכל הבוט הליע שי יכ אצמיתש

 הנעטו השקבל הדגנתה העיבתה .וריבעהל הבריס וזו העיבתהמ רמוחה תא השקב הנשמ הלעמל ךשמבש רחאל

 הנעט ןכ ומכ .ךילהב תגציימ הנניאש םושמ ,ףסה לע תירוביצה הירוגינסה לש התשקב תא תוחדל שי יכ

 האישנה דובכ .רזוח טפשמל תוכרעיה תארקל הריקח רמוחב ןייעל תוכז תירוביצה הירוגינסל ןיא יכ ,העיבתה

 המצעלשכ איה ,העשרהה רחאל רבטצהש רמוחב רבודמ יכ הדבועה" יכ העבקו ,תאז הדמע הלביק אל שיניב 'ד

 העיבתה הריבעה ,ךכ תובקעב .םירבדב אובל םידדצל התרוה ,ןכ ומכ ."השקבה תייחדל תקפסמ הניא

   .הירוגינסה תונעט תא ששאמה רמוח ,שקובמה קיתהמ רמוחה ןמ קלח הירוגנסל

 תורשפאה תא לעופב םיענומ ,התדובע ךלהמב תירוביצה הירוגנסה תלקתנ םהב ,הלא םיישק ,רעצה הברמל

 .אווש תועשרה לש ןלוטיבל איבהלו רזוח טפשמל תושקב שיגהל תישממה

 ןימ ינירבע ינפמ רוביצה לע הנגה קוח יפל גוציי 1.8

  .2006 -ו"סשתה ,ןימ יניירבע ינפמ רוביצה לע הנגה קוח לש ןושארה בלשה ףקותל סנכנ 2006 רבוטקוא שדוחב 

 תא תוצרל ומייסש רחאל ,ןימ תוריבעב ועשרוהש ימ לע חוקיפו תויתועמשמ תולבגה תלטה רשפאמ קוחה

 הלחה רבמצד שדוחב .תפסונ הריבע ועציבש ילבמו תוריבע רובעלו בושל םהמ עונמל ידכ תאזו ,םשנוע

 וצירש רחאל אלכהמ םיררחתשמ רשא ןימ יניירבע לע חוקיפ יווצל תושקב טפשמה יתבל שיגהל תוטילקרפה

 תגציימ תירוביצה הירוגנסה .חוקיפ יווצל תושקב 100  –  כ ושגוה 2007 תנש עצמא דע .רסאמה שנוע אולמ תא

  .הכ דע ושגוהש תושקבהמ תיצחמכב

 אוהש ךכב ,לקשמ ידבכ םייתקוח םיישק ררועמ קוחה יכ תירוביצה הירוגינסה הרבס הקיקחה יכילה ךלהמב

 לש תורחא דוסי תויוכזו קוסיעה שפוח ,העונתה שפוח לע תושק תולבגה יביטקאורטר ןפואב ליטהל רשפאמ

 םייתייעב םירבדה .דיתעב תוריבע עצבל םילולע םהש ששח חכונ ,תאז .םשנוע תא תוצרל ומייס רשא םישנא

 חכונ .םויכ םימייקה תונכוסמ תוכרעהל ןוחבאה ילכ תונמיהמ לע םינותנה רדעהו תולבגמה עקר לע דחוימב

 ,אסיג ךדיאמ םיררחושמה ןימה יניירבע לע תולטומה תויצקנסה תרמוחו ,אסיג דחמ ןוחבאה ילכ לש תולבגמה
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 תורשעב הנשל הנשמ ותוליעי תא לידגהל תירוביצה הירוגינסה לש ילהנמה תווצה חילצמ ,רבסומ יתלב ןפואב

 םג ומכ ,םידבועה יצמאמ יכ המדנ .םירוגיפ תריצי אלל טעמכ תומישמה לכ תא אלממ אוה רשאכ ,םיזוחא

 אקווד בושו בוש םיצקומ םדאה חוכ יבאשמ ,המ םושמ ,ןכש ,תכרעמה ירכועב םניה ,ליעל הראותש החלצהה

 היילע לע עיבצהל תולוכי ןניאשו תירוביצה הירוגינסה לש וזל המוד תוליעיב תישענ הנניא ןתדובעש תודיחיל

 .תולעייתהה ךשמהל ילילש ץירמת הווהמ הז רבד .הקופתבו הדובעה סמועב

 םיקיתה םוחתב גוצייה תבחרה ,הירטאיכיספה םוחתב גוצייה תבחרה דחוימב הנרכזות הז רשקהב

 חוכ תאצקהב וול אל ולא לכ .ןימ ינירבע לע חוקיפה םוחתב גוצייה תבחרה ףא הנורחאלו םורדב םיינוחטיבה

 לש תויביצקתה תושירדב ןובשחב וחקלנ אל ללכ תירוביצה הירוגינסה יכרוצ םירקמהמ קלחב .םיאתמ םדא

 תאזו ,םדא חכ תפסות אלל גוצייה תבחרה לע דרשמה טילחה םירקמה לש רחא קלחבו םיטפשמה דרשמ

 .תיטפשמו תילהנמ םדא חכ תפסותב הבחרהה תא ונתה רשאו תומדוק םינשב ורשואש הדובע תוינכתל דוגינב

 תוזוחמ ךתחב  - ימינפה תווצה ידבוע תבצמ .ט םישרת

 ןכותמ םירוגינס זוחמ
 תורשמ

 אל םירוגינס
 תושייואמ

 ןכותמ הלהנמ םיטנדוטס םיחמתמ
 תורשמ

 אל תוילהנמ
 תושייואמ

 תוריש
 ימואל

 כ"הס םיחילש

 67 1 5   23 4 9 1 25 ביבא לת

 39 1 5   11 6 4 2 12 םילשורי

 38 1 4   12 2 6   13 םורד

 36 2 6 2 8 4 4 2 12 הפיח

 24 1 2   6   4   11 תרצנ

 22   3   5   4   10 תיצרא

 226 6 25 2 65 16 31 5 83 כ"הס

 

 

 

 

 

 

 

 

 םיילוהינ םיטביה 6

 ל"וחב םימרוג םע םירשק 6.1

 םירשק .לארשיל ץוחמ םימרוג םע םירשק םויקב הבורמ תובישח תירוביצה הירוגינסה האור התמקה זאמ

 הב ,תירבה-תוצראב דחוימבו ,םלועה תונידמב רבצנה ןויסינה .רתויב הובג ידומיל ךרע-ילעבכ וחכוה הלא

 תירוביצה הירוגינסה לע הבישחל תובר םורתל לוכי ,םינש 100-מ הלעמל ןב אוה תירוביצה הירוגינסה דסומ

 םימשאנל גוציי ןתמב םיקסועה םידדומתמ םלועה תונידמבש דמלמ ןויסינה ,ףסונב .החותיפלו לארשיב
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 תולאש תוברל ,לארשיב תירוביצה הירוגינסה תא תוקיסעמה הלאל דואמ דע תומוד תולאש םע םידושחו

 םיפוג ןיבל תירוביצה הירוגינסה ןיבש סחיל ,תיעוצקמ הקיתאל ,תירוביצה הירוגינסה הנבמל תורושקה

  .םילילפב גוצייל תועגונה תורחא תובר תולאשו ילילפה טפשמה תכרעמב םירחא

 תומלתשהב  חרוא החנמכ ,םילשורי זוחמ לש ירוביצה רוגינסה ,ןהכה השמ ףתתשה 2007 ראוני שדוחב

 קלח הב תחקל ונמזוהו םהנטל'צ ריעב הכרענ תומלתשהה .סליוו הילגנא  לש תירוביצה הירוגינסה הנגראש

 ורבע ,תומלתשהה תרגסמב .היסאמו הפוריא זכרמו חרזממ תונוש תונידמ עבשמ םיירוביצ  םירוגינס

 ,תיעוצקמ הקיתא ,הריקח יכילהב גוציי ,ילילפ ךילה לוהינ :םיאבה םיאשונב תואנדסו תוכרדה םירוגינסה

 םיירוביצ םירוגינס תדובע לע חוקיפל םינוירטירק בוציע ,תירוביצ הירוגינס דרשמ לוהינ ,חוקל ןווכומ גוציי

 .גוצייה תוכיא תדידמלו

 ר"דו זכרמ-א"ת זוחממ שיק הצרת ד"וע ,תירוביצה הירוגנסהמ םיגיצנ ונמזוה 2007 ץרמו ראורבפ שדוחב

 תוכרעמ אשונב םירנימסב ףתתשהל ,הנידמה תוטילקרפמ םיגיצנ םע דחי ,תיצראה תירוגנסה ןגס ,ריפס באוי

 לש הנולצרב ךילהתל תכיישה MEDA תינכות תרגסמב ,הנותאבו גארפב ומייקתה םירנימסה .תויטפשמ

 ךילהת לש תוינוכית םיה תונידמה ןיב קדצהו םינפה אשונ תא םדקל תדעוימ תינכתה .יפוריאה דוחיאה

 ,רורט ,ןגרואמ עשפ ,םימסב קבאמה ,קדצ :םיאבה םיאשונב ירוזא הלועפ ףותיש תעבוק איהו הנולצרב

 ךומתל הנה ,MEDA תינכות לש יטפשמה קרפה תרטמ .םדא ינב תעונתו הריגה ,הרבחב םירגהמ תובלתשה

 תוכרעמ לש תוילוהינ תולוכי תריציב עייסל ןכו הנולצרב תונידמב םייטופיש תודסומ לש ןחותיפבו ןקוזיחב

 דוחיאב השענב םיפתתשמל יסיסב עדי תיינקה הנה רנימסה תרטמ .ןיקתה לשממה תא קזחל תנמ לע טפשמה

 םיפוריא םיתימע םע םירשק תריצי רשפאל הדעונו ,תויטפשמ תוכרעמ םוחתב תונכשה תונידמבו יפוריאה

  .םיירוזאו

 לופיטה תייגוס לש דומילב תיצראה תירוביצה הירוגנסב םירזוח םיטפשמ תקלחמ הקסע הנורחאה הנשב

 תרוקיבב קסועה ףוגה לש ותדובע דומילב הקימעה ,רתיה ןיב .טרפב הילגנאבו ,ללכב םלועב אווש תועשרהב

 ,ויגיצנ םע רשק הרצי ןכו CCRC - Criminal Cases Review Commission-ה ,הילגנאב םיילילפ ןיד יקספ

-ב רקבל תירוביצה הירוגנסה יגיצנ תא ר"ויה ןימזה רשקה םודיק תרגסמב .קילז םהארג 'פורפ ,ר"ויה ללוכ

CCRC. ה ידרשמב ,ןורחאה יאמ שדוחב ,קניפ תרפא ד"וע ,הקלחמה לע הנוממה הרקיב ךכל ךשמהב-CCRC 

 לש דומיל ללכ רוקיבה .ודסוויהל םינש 10 לגרל ,אווש תועשרה אשונב ןוגראה ךרעש סנכב הפתתשה ןכו

 תלבקב תעדה לוקיש חותינ ,ןוגראה תויוכמס תנבהב הקמעה ,תוטלחה תלבק יכילהתו הדובע יכילהת

 רוקיבהמ יתוהמ קלח .ותדובע לע תרוקיב תגצהו ןוגראה לש תוקיטסיטטסו םיינייפוא םיקית חוליפ ,תוטלחה

 םיגיצנ לש תואצרה ללכ סנכה .ידיתע הלועפ ףותישל רכ רוציל הרטמב ,ןוגראב הדובעה יגרד םע תושיגפ ללכ

 .תילגנאה טפשמה תכרעמ ישאר לש ןכו ,םירזוח םיטפשמו אווש תועשרה לש םוחתב םיקסועה םלועה לכמ

 .םאהדרופ תטיסרבינואמ םירוגינסו םיעבות ,םיטפוש ,םיצרמ לש תפסונ תחלשמ ץראל העיגה 2007 תנשב

 ףסונב .Interrogation אשונב תוטילקרפהו תירוביצה הירוגנסה ,תחלשמה ףותישב תומלתשה הכרענ

 טפשמה תכרעמב םיריכב םע תחלשמה ירבח ושגפנ ,םיבר םירוגינסו םיטילקרפ וחכנ הב ,תומלתשהל

 .ןושש ןב םחנמ 'פורפ ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוח תדעוו ר"וי םעו תילארשיה

 ,ןוילעה טפשמה תיב יקית תקלחמ לע הנוממו תיצראה תירוגנסה ןגס ,ריפס באוי ר"ד ןמזוה 2007 יאמ שדוחב

 עויס אשונב סנכב ףתתשהל ןטסחאזק לש םיטפשמה דרשמ ידי לעוOpen Society Institute   ןוגרא ידי-לע

 החלש ,ךכיפל .תירוביצ הירוגינס םיקהל הפוקת הזמ תלקוש ןטסחאזק תנידמ .םיקקזנל ילילפ יטפשמ

 הירוגנסה הנבמ לע הנדמלתש תנמ לע ,ןטסחזקב המקהה תווצמ תוגיצנ יתש ,2006 ראוני שדוחב לארשיל

 ןמזוה ריפס באוי ר"ד .ןהכה השמ רמ ךירדהו חריא תחלשמה תא .תפטושה התוליעפ לעו לארשיב תירוביצה

 השדח הטיש תיינבבש םירגתאה לעו תירוביצ הירוגינס לש םיירשפאה םילדומה לע ,גוצייל תוכזה לע תוצרהל
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 םוכיס

 תנידמב םיילילפ-רבלו םיילילפ םיכילהב קדצה תיישע תוכיא תאלעה :אוה תירוביצה הירוגינסה ןוזח

 םודיקל הגאדו ,תירוביצה הירוגינסה תוחוקלל יתוכיאו יעוצקמ יטפשמ גוציי ןתמ תועצמאב ,תאז .לארשי

 .ולוכ םינודינהו םימשאנה ,םידושחה רוביצ לש תויוכזה תרימשו םיסרטניאה

 טפשמה םוחתב ןגוהה ךילהה לש ומויק לע הרימשב הלעמב ןושאר יתקוח דיקפת תירוביצה הירוגינסל ,ןכאו

 גוציילו ללכב גוצייל תוכזה הווהמ ,םידדצה ןיב ןויווש לע תססובמה ,תירסרבדאה טפשמה תטישב .ילילפה

 ינפ תא לילכ תירוביצה הירוגינסה התניש המויק תונש 10 ךלהמב .קדצ תיישעל תיזכרמ הבורע ,טרפב םלוה

 .ותוכיאו ותמר תאלעהלו גוצייל תוכזה תבחרהל עגונה לכב ,לארשי תנידמב ילילפה טפשמה

 - היתוחוקל רוביצל ןימאו יתוכיא ,יעוצקמ תוריש ןתמ חיטבהל אוה תירוביצה הירוגינסה לש יזכרמה הקוסיע

 .גוצייל תוכזה הקיקחב תבחרתמו תכלוה םינשה ךלהמב .םיריסאו םירערעמ ,םימשאנ ,םידושח ,םירוצע

 ידיב גוציי יכ הנבהה ,טרפב תיטפשמה הייליהקה ברקבו ללכב רוביצה ברקב תקזחתמו תכלוה ,ךכל ליבקמב

 הלח 2006 תנשב םג .ןגוה ךילה אלל קדצ טפשמ ןיא יכו ןגוה ךילה תריציל יזכרמה יעצמאה אוה רוגינס

  .הקיטקרפב ןהו הקיקחב ןה ,הז אשונב שממ לש תומדקתה

 שמחב ,השעמל .הפקיהבו תירוביצה הירוגינסה לש התדובע סמועב דימתמ לודיגל םידע ונא ,הלא לכ לשב

 עירכמה בורה תא תירוביצה הירוגינסה תגציימ םויכ .םיכילהה רפסמב 53% -כ לש לודיג לח תונורחאה םינשה

 יכרוע לש תנווגמו הלודג הצובק תועצמאב תאזו ,לארשי תנידמב ,םיניטקכ םיריגב ,םירוצעהו םימשאנה לש

 .םיצרמנו םירוסמ ןיד

 דימתמ ןפואב תרתאמ תירוביצה הירוגינסה ןכש ,תוליבקמ תויביצקת תויולעב אטבתמ ונניא הז רכינ לודיג

 תא ןייפאמה טרפומה לדומה ,הז ןבומב .התוליעפ תא םיליזומו םילעיימ רשא ,תושדח הקסעהו ןוגרא יכרד

 חוקיפה רשאכ ,םיינוציח ןיד יכרוע תועצמאב עצבתמ תיעוצקמה הדובעה בור ויפל ,תירוביצה הירוגינסה

  .חלצומכ חכוה – הנידמ ידבוע ןיד יכרוע ידיב םירתונ לוהינהו

 הייפכב םיזפשואמה שפנה ילוח גוציי םוחתב תיצראה השירפה תא תירוביצה הירוגינסה המילשה 2006 תנשב

 ונודנש ,רורט תוריבעב םיינוחטיב םיקית תואמ הלופיטל הטלק ףא הירוגינסה .תוירטאיכיספה תודעווה ינפב

 יפ לע םיכילהה תיברמב הירוגינסה תגציימ ףא הנורחאה הנשב .הזעב יאבצה טפשמה תיבב הנורחאל דע

 הירוגינסה הריבגמ וז הפוקתב .םשנוע תא תוצרל ומייסש ןימ ינירבע לע חוקיפ הניינעש השדחה הקיקחה

 דוע יופצ הז םוחתב גוצייה חלפ רשאכ ,םירורחשה תודעו ינפב םיריסא גוציי םוחתב התדובע תא רכינ רועישב

 תקלחמ .םושיא בתכ תשגה םרט עומיש לש ךילהב םידושח רתויו רתוי גצייל ףא היופצ הירוגינסה .לודגל

 תוינפה ףטשל קפסמ הנעמ תתל התלוכי םלוא ,תוינפ רתויו רתוי תלבקמ תיצראה הירוגינסב םירזוח םיטפשמ

  .רתויב תלבגומ

 ןיד יכרוע לש החרט רכש םולשתל דעוימה יתנשה ביצקתב לודיג םיבייחמ הלא תובחרהו םייוניש יכ ,ירב

 .בר ןמז הזמ יתועמשמ ןפואב רבגות אל תירוביצה הירוגינסה לש ימינפה תווצה .יד אל ךכב ,םלוא .םיינוציח

 לש ונסוחב העיגפ עונמל תנמ לע ךא ,םירוגיפ תריצי אללו הבר תוליעיב תדבוע תימינפה תכרעמה םג ,םנמא

 ןה ,הירוגינסה לש תואנה הנונקיתל תופיחדב ךרעיהל שי ,וידעיב הדימע ןמז ךרואל חיטבהל ותלוכיבו ןוגראה

 תירוביצה הירוגינסה הנבמל ףיסוהל שי ,וזמ הרתי .ותקסעה יאנת תניחבמ ןהו םדאה חוכ ףקיה תניחבמ

 תיצראה הירוגינסב הקלחמה קוזיחל העצה השגוה םיטפשמה דרשמ תלהנהל .תונוש תוידועיי תודיחי

 םידבוע בולישל העצהה תפסונ םעפ השגוה ,ןכ ומכ .םירזוח םיטפשמל תושקב תשגהל תוינפ תקידבב תקסועה

 תפסוהל דרשמה תלהנהמ היתושירד לע הרזח ףא תירוביצה הירוגינסה .הדיחיהמ ילרגטניא קלחכ םיילאיצוס

 םיכילהה לעו םיינוחטיבה םיקיתה לע ,תוירטאיכיספ תודעו ינפב םיכילהה לע חוקיפלו לוהינל םיימינפ םינקת

    .ןימ ינירבע ינפמ רוביצה לע הנגה קוח יפל
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 ילילפה ךילהה לוהינב המיע תופתושהו תירוביצה הירוגינסה לומ תודמועה תוכרעמה יכ ןה תודבועה

 ןהילע תולטומה תומישמב יתימא לודיג לע עיבצהל ןהידיב שיש ילבמ תובורק םיתיעל ,ףוצר ןפואב תורבגותמ

 לודיגה לעש ,תירוביצה הירוגינסה תכרעמ ןיבל ןניב בחרתמו ךלוהה רעפה .תורציימ ןהש תוקופתבו

 חרזאהו םדאה תוכזבו ןויוושה ןורקעב רישי ןפואב עגופ ,תקולחמ תויהל הלוכי אל היתוקופתבו היתומישמב

 .ילילפה טפשמב ןגוה ךילהל

 תא לבקת תירוביצה הירוגינסהש ךכל גואדל םיטפשמה דרשמ תלהנהו תירוביצה הירוגינסה תדעוו לע

 .קוח יפ לע הידעיו תויתרבחה היתורטמ רחא אלמל לכותש תנמ לע םיינויחה םיבאשמה


