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 ןעטשו הדלי סנואב 1992 תנשב דוע עשרוהש ץרווש ןאירדא לש ורוערע תא החד ןוילעה ש"מהיב *
 תריזמ א"נדה תוקידב יאצממב ןיא יכ עבק ש"מהיב .הדליה תא סנאש אוה רז רבג יכ םינשה ךרואל
 לש אוהש תואדווב עובקל וא לולשל ןתינ אל ויבגלש ףסונ א"נדו ,רחא םדא לש א"נד ולעהש – סנואה
 רערעמה לש ותעשרהל הליבוה רשא תיתייארה תיתשתה לומל ריבס קפס דימעהל ידכ – רערעמה
 תלבק תעב תיטסיטטס תעד תווחב שומישל עגונב תקולחמ הלפנ םיטפושה ןיב .תומדוקה תואכרעב
 .היארכ א"נדה תקידב

 אנד תקידב – תויתביסנ תויאר – תויאר *

 הקידבה יאצממ – אנד תקידב – תויאר *

 העוציב ןפוא – אנד תקידב – תויאר *

 םייעדמ םיאצמימ – םיאצמימ – תויאר *

. 

 ףתרמב 10.5 תבכ הדלי סוניאב רערעמה עשרוה ,םילילפב היארכ א"נדה ןדיע םרטב דוע ,1992 תנשב
 רבג יכ ןועטל רערעמה ךישמה םינשה לכ ךרואל .ןוילעה ש"מהיבב הרשוא ותעשרהו םילשוריב ןיינב
 א"נד ולעה ,םימיל ושענש סנואה תריזמ תוקידב יאצממ .עשפ לכמ ףח אוהו ,הדליה תא סנאש אוה רז

 ,2005 תנשב .רערעמה לש אוהש תואדווב עובקל וא לולשל ןתינ אל ויבגלש ףסונ א"נדו ,רחא םדא לש
 ש"מהיב .רערעמה תא תוכזל ידכ שי א"נדה תייארב םאה הלאשב רזוח טפשמ רערעמל ךורעל טלחוה
 םיאשונב אמק ש"מיב לש ויתונקסמו ויאצממ לע בסנה הז רוערע ןאכמו הלילשב ךכ לע הנע יזוחמה
 .םייעדמה

. 

 רוערעה תא החד )ןארבו'ג 'סו גרבלוס 'נ םיטפושה תמכסהב ,תימע 'י טפושה יפמ( ןוילעה ש"מהיב
  :םיאבה םימעטהמ

 תיתשתה תא קודסל ידכ וב שיש ,ויד קצומ יפולח רבסה ססבל רערעמה חילצה אל הז רוערעב םג
 תא םלוהש הדליה לש רואיתה תא ,רתיה ןיב ,הללכ וז תיתדבוע תיתשת .ודגנ המקש הלילפמה
 לש וקנראב חתפמה ;וקנרא תאו רערעמה לש ותנומת תא הדליה לש ידיימה יוהיזה תא ;רערעמה
 םוי ותואבש רחאמ סנואה תא עצבל רערעמל התייהש תונמדזהה תא ;טלקמה תלד תא חתפש רערעמה
 תלוכיה רסוח ;רעסנ אוהשכ ןודעומל רזחו ,ןודעומהמ תויטירקה תועשב קוידב רדענ ,םילשוריב ההש
 לש הלילפמה ותוגהנתהו ותולהנתה ;ןודעומהמ רדענ ןהב תועשב השע המ ריבסהל רערעמה לש
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 תוויעו יוניש ,םד תקידב ןתיל ,הדליה לומ דומעל ובוריס תוברל ,טפשמהו הריקחה יכילהב רערעמה
 תא עצבתש הדבעמה יבגל המכסהמ ותרזח ,ותוהזל םישקבמ יכ ןיחבהש תמיא לכ ופוג הארמו וינפ
 יכ ותשירדו ,רזוח טפשמל השקבה תרגסמב שיגהש תעדה תווח לע ךמתסהלמ ותוענמיה ,תוקידבה
  .התדובעב ליחתת אל ,ומעטמ תעד תווח ןתיל הרומא התייהש ,ב"הראב הדבעמה

 בקעו דניורפ ר"ד ידי לע הנושארה תעדה תווח חוסינב הללמוא תועט בקע םלועל אב רזוחה טפשמה
  .שומיש ןהב השענ אלו רזוחה טפשמב ודי לע וכשמנש תעד תווח ,רערעמה םעטמ תעד תווח תשגה

 תוליבומו תויעמשמ דח ןניאש תואצותב תופוצר ורוערע תא רערעמה ססיב ןהילע תויעדמה תויארה
 ליפורפ יוהיזל ההובגה תוריבסה ,תאז דצל ."רערעמה תא בייחל וא לולשל ןתינ אל" יכ העיבקל ןבורב
 יכ הנקסמל ליבומ וניא תוקידבב רז רבג לש א"נד יוהיז ףא יכ דמלמ תומיגדב םירבג 2-מ רתוי לש יטנג
  .רערעמה דגנכ הפנעה תיתייארה תיתשתב ריבס קפס רצוי חרכהב וניאו ,הדליה תא סנאש אוה רז רבג

 וז אל םלוא ,רערעמה לש ותעשרהל תוליבומ ןניא ,ןמצעלשכ תויעדמה תויארה ,הנותחתה הרושב
 סנואה תריזמ א"נדה תוקידב תייגוסב הדקמתה תיזכרמה תקולחמה .קרפה לע הדמעש הלאשה
 ותעשרהל הליבוה רשא תיתייארה תיתשתה לומל ריבס קפס דימעהל ידכ ןהיאצממב שי םא הלאשבו

 תיתשתה חכונ ,תימע טפושה תשיגל .תילילש איה ךכ לע הבושתהו – תומדוקה תואכרעב רערעמה לש
 תפסונ היארכ א"נדה תוקידב תואצות תא ףרצל ןתינ ףאש ןכתיי ,רערעמה תבוחל הפינעה תיתייארה
 .רערעמה לש ותבוחל

 .היארכ א"נדה תקידב תלבק תעב תיטסיטטס תעד תווחב שומישל עגונב תקולחמ הלפנ םיטפושה ןיב
 החמומה ידי לע םיללאה יוהיזב יגס אל ,היארכ א"נדה תקידב תא לבקל תנמ לע" ,תימע טפושה תדמעל
 תשיגל ."תיתייאר תוקפנ ןיא א"נדה תקידבל הידעלבש ,תיטסיטטס תעד תווחב ךרוצ שי אלא ,יזנרופה
 ותעד תווחב קפתסהל םיתיעל ןתינ ,ותטישל ךא ,תיחרכה איה תיטסיטטס הכרעה ןכא ,גרבלוס טפושה
 תדרפנ תיטסיטטס תעד תווחב אקווד ךרוצ ןיאו ,הקיטסיטטסב איקב רשא יזנרופה םוחתב החמומה לש
 תיטסיטטס תעד תווחל םינותנה תא "םגרתי"ש םרוגה והימ הלאשה ,ןארבו'ג טפושה תשיגל .תפסונ
 ותרעהל אוה ףרטצמ ,ןכ לע .טפושה ינפב ואבוי ולא םינותנ יכ אוה רקיעהו ,אדירג תינכט הלאש איה
 .גרבלוס טפושה לש

 

 ןיד-קספ
 :תימע 'י טפושה
 
 םייטפשמה םיכילההו םיעוריאה תולשלתשה  ,עקר

 
 ןיינב ףתרמב )הדליה :ןלהל( יצחו רשעכ תב .ג.א הדליב עצוב ירזכא סנוא .1
 )ץרווש וא רערעמה :ןלהל( ץרווש ןאירדא .7.2.1991 םויב םילשוריב 33 ן"במר בוחרב
 ועצובש םיפסונ סוניא ישעמ 6 םושיאה בתכב ול וסחוי ןכו ,הז השעמ עוציבב םשאוה
 .ביבא לת רוזיאב ,ףצרב ,הפוקת התואב
 
 ופי-ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב ץרווש ןאירדא עשרוה 27.1.1992  םויב 
 תונש שמחו םירשעל ןודינו ,םימושיאה תעבש ןיבמ םיינשב )בונשרטס 'א טפושה 'בכ(
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 :ןלהל( )265 )2(ב"נשת מ"פ ]ובנב םסרופ[ ,ץרווש 'נ לארשי תנידמ 170/91 פ"ת( רסאמ
   .)ןושארה טפשמה
 
 תשמח ךותמ םיינשב רערעמה לש ויוכיז לע הז טפשמ תיבל הרערע הנידמה 

  םויב .עשרוה םהב םימושיאה ינשב ותעשרה לע רערע ץרוושו ,הכוז םהב םימושיאה
 קר הנכ לע הרתונ ותעשרהו דחא םושיאמ רוערעב ןידה קספב רערעמה הכוז 27.1.1997

 םירשע לע דמעוהו רערעמה לש ושנוע תחפוה ,םאתהב .ונינפבש סוניאה השעמ ןיגב
 רוערעה :ןלהל( )749 )5(נ ד"פ ,ץרווש 'נ לארשי תנידמ 1301/92 פ"ע( רסאמ תונש

 .))ןושארה
 

 עשרוה וניגב םושיאה בתכו העשרהה סיסבב ודמעש תודבועה ירקיע ולאו  .2
  .רערעמה
 
 םעה תיב תיירפסמ הדליה האצי רשאכ ,םיירהצה ירחא עברא העשה תוביבסב 

 .םירפס ןסחמל ומע אובל הל עיצהו המע חחוש ,רגובמ םדא הילא שגינ ,םילשוריב
 טלקמ ,םיכומסה תובוחרה דחאב טלקמל התוא חקל הלהו ,םדא ותואל התוולנ הדליה
 קנרא ךותב היהשו ותושרב קיזחהש תוחתפמ רורצב היהש חתפמ תרזעב חתפ ותואש
 ריאהו "רואה תא שפחל" הדליהמ םדא ותוא שרד םש ,טלקמל וסנכנ םיינשה .רוחש
 הדליה תא שיאה חירכה ,ךשמהב .קיזחה וב תצמב ךושחה טלקמה תא ךכ םשל
 .ןיכסב קיזחמ אוה יכ הילע םייאמ אוהש ךות ,םוקמב היהש ןרזמ לע בכשלו טשפתהל
 רביא תא רידחה ,ותוא קקיל ,הדליה לש הנימ רביאל ויתועבצא תא רידחה םדא ותוא
 ונממ בז בר םדש ,הנימ רביאל ונימ רביא תא רידחהל הסינ ןכמ רחאלו היפל ונימ
 םרטב 200 דע רופסל הדליל הרומ אוהש ךות ,טלקמה תא בזע שיאה .וישעממ האצותכ
 הל ימואל תוריש תב השגפ ךרדבו ,טלקמהמ האצי ,השבלתה הדליה .םוקמה תא בוזעת
 לע הרפיסו 17:30 העשה תוביבסב התיבל העיגה הדליה .הל הרקש המ לע הרפיס
 םילוחה תיבל הדליה ושיחה םירוהה .םינש רפסמב הנממ תרגובמה התוחאל הל עריאש
  .םילותבה םורקב הל ומרגנש םיערקה בקע חותינל תקקזנ איה יכ ררבתנ םש
 

  ?רערעמה לא הרטשמה העיגה דציכ .3
 
 םיילענו ריהב רוע טק'ג שובל ,40 ןבכ םדא םידליה רקוח ינפב הראית הדליה 

 הברה ןשעמ אוהש וליאכ" לולצ אל לוק לעבו ,םייחל תומוג לעב לתלותמ ,תומוח
 תוחתפמ רורצ תרזעב לוענמה תא חתפ ,טלקמל התוא ליבוה םדא ותוא ."תוירגיס
 םסרופש הז רואית תובקעב .וממז תא הב עציב םש ,וסיכבש רוחש קנרא ךותמ איצוהש
 הפקב אצמנ רואיתל המודה םדא יכ תימינונא העדוה הרטשמל העיגה ,תרושקתב
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 .רערעמה תא הרצעו םוקמל 18.2.1991 םויב העיגה הרטשמה .םילשוריב "טרופס"
 דחא תועצמאב טלקמה תלד תא חותפל חילצה ,רערעמה תא רצעש הרטשמה רקוח
  .רערעמה לש ותושרב ספתנש רוחשה קנראה תאלולל רושק היהש תוחתפמה
 
 סוניא ישעמ לש הרדסב ,ותאדוה יפ לע ,ותעשב עשרוה רערעמה יכ ןייצנ 
 15 ליגב הניטקב רתיה ןיב ,1968 תנש ךלהמב הפיח ריעב ועצובש םינוגמ םישעמו
 טפשמ תיבל ורוערע .)372/68 פ"ת( רסאמ תונש 14-ל ןודנו יצחו 13 תב הדליבו יצחו
 "הלעננ" הרטשמה יכ רערעמה ןעט ךכ לשב .)52/69 פ"ע( החדנ שנועה תרמוח לע הז

 ורקחנ יכו ,היה ךכ אלש ךכ לע דמע הרטשמה רקוח ךא ,סנאה אוה יכ החנהה לע שארמ
  .ול הכרענש ףרגילופ תקידב תובקעב ררחוש םהמ דחאש ,קיתב םיפסונ םידושח
 

 ,ןושארה רוערעב ןהו ןושארה טפשמב ןה סוניאה השעמב רערעמה תעשרה 4
 סנאש םדאכ ץרחנו ידיימ ןפואב רערעמה תא הדליה לש היוהיז לע ,רתיה ןיב ,הססבתה
 יתש לעו ,רערעמה לש זאד ורוגינס תוחכונב ךרענש תונומת יוהיז רדסמ תרגסמב ,התוא
 תועדוהה תחא .)םידליה רקוח :ןלהל( םידליה רקוח ,ןייטשנרב בד ינפב היתועדוה
  .רקובב תרחמל הינשהו ,סוניאה םויב חותינה רדחל הדליה תסנכה םרט דוע התבגנ
 
 תויארה יניד ןוקיתל קוחב 11 ףיעס תוארוה יפל הדליה תודעל שרדנה עויסה 
 יוהיז ידי לע ,רתיה ןיב ,שבוג ,)םידלי תנגה קוח :ןלהל( 1955-ו"טשת ,)םידלי תנגה(
 ;סוסיה אללו ידיימ ןפואב הדליה ידי לע םימוד םיקנרא העבש ןיבמ רערעמה לש וקנרא
 עצוב וב טלקמה לוענמל שקבמה לש וקנראב ואצמנש תוחתפמה דחא לש ותמאתה
 םג רערעמה דימתה וב בוריס ,ומדמ המיגד ןתיל רערעמה לש ובוריס ןכו ;סנואה השעמ
  .הריקחה תויושרל ןומא שחור וניאש ץוריתב ,ןושארה רוערעה ךלהמב
 
 רערעמה הנפ ,ןידה קספ ןתמ םרטו ןושארה רוערעה תעימש םויס רחאל 

 וכרענש תויטרפ תויעדמ תוקידב תואצות ןללכבו ,תופסונ תויאר תשגהל השקבב
 העיבתהו הריקחה תויושר יכ ותסרגב וכמת ולא תויאר ,רערעמה לש ודידל .ומעטמ
 האצותה תא תונשל תויארה ידיב ןיאש םעטה ןמ התחדנ ותשקב םלוא ,תויאר ומילעה
  .ויתונעט הנחכות םא םג
 

 קרב 'א אישנה ידי לע התחדנ וניינעב ףסונ ןויד םייקל שקבמה שיגהש השקב .5
  .))8.7.1997( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא 844/97 פ"נד(
          

 תלבקל רתעו רערעמה בש ,ףסונ ןוידל ותשקב התחדנש רחאל םינש שולשכ .6
 םדכ דושחה רמוח :םהיניבו ,רזוח טפשמל השקב תשגה לוקשל תנמ לע ,הריקח יגצומ
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 לש התיאצחו הינותחת לעש םימתכב אצמנש רמוח ;הדליה לש הנימ רביאמ חקלנש
 ,ערז ינמיס ללוכה סנואה תריזב הכימשהו ןרזמה לעש םימתכב אצמנש רמוח ;הדליה
  .םדו קור
 
 ןאירדא 1781/00 פ"שב( ןישח 'מ טפושה דובכ עבק 4.6.2001 םוימ ותטלחהב 

 לש ודי תינורקעה הניחבה ןמ ,אסיג דחמ יכ ,)293)4(הנ ד"פ לארשי תנידמ 'נ ץרווש
 ןיב ,תאז .רזוח טפשמ םשל הריקח רמוחב ןויעל תוכזה לע תרבוג ןוידה תויפוס ןורקיע
 תיב ינפב וניינע ןחבנ תע רערעמל עודי היה ולוכ תויארה רמוחש הדבועה חכונ ,רתיה
 ןתואל ומדמ המיגד תתל ךרדה ךרוא לכל בריס רערעמהש רחאמו ,אמק טפשמ
 תרושמ םינפל הנידמה תמכסה תובקעבו ,תאז תורמל .ךורעל תעכ שקיבש תוקידבה
 תא ןישח 'מ טפושה לביק ,ומדמ המיגד תתל םיכסי רערעמהש ךכב התנתוהש ,ןידה
 תוימדקמ תוקידב ךורעל הבייחתה הנידמהו ,ומדמ המיגד ןתנ רערעמה .הקלחב השקבה
  .א"נד םהמ קיפהל הרטמב םינושה םיגצומב
 

 האופרל ןוכמה לש תיגולויבה הדבעמל ורבעוה ליעל םירכזנה םיגצומה  .7
 הימ ר"ד ידי לע הכרענש תעד תווח םידדצל האצמוה 21.11.2001 םויבו תיטפשמ
 יכ רמאנ תעדה תווחב .)דניורפ ר"ד :ןלהל( תיטפשמ האופרל ימואלה זכרמהמ דניורפ
 תויהל לוכי וניאו הדליב ורוקמש דחא יטנג ליפורפ רתוא וקדבנש םיגצומה 13-ב
 לע תורוהל השקבב הז טפשמ תיבל רערעמה הנפ תאז תובקעב .)108/ת :ןלהל( רערעמב
 ילניגו שוטמ קודבל הנידמל ןישח 'מ טפושה הרוה 13.6.2004 םויבו ,תופסונ תוקידב
 יכ עבקנ הטלחה התואב .הדליה הסנאנ וב טלקמב ואצמנש הכימשו ןרזמ ןכו ,ףסונ
 תאזו ,לארשי תרטשמל הפופכה ,פ"זמב אלו תיטפשמ האופרל ןוכמב הנשעית תוקידבה
  .הרטשמל ןומא שחור וניא יכ רערעמה תנעט רואל
 
 תופסונה תוקידבה יבגל דניורפ ר"ד לש התעד תווח הרסמנ 21.10.2004 םויב 
 תחאה :תוטיש יתשב ועצוב א"נדה תוקידב .)הנושארה תעדה תווח וא 109/ת :ןלהל(

 היינשהו ,)P היצקרפ :ןלהל( ערז יאתב תרשעומה )היצקרפ( המיגד תלבקתמ הב הטיש

 .)S היצקרפ :ןלהל( קורו רעיש יאת תמגוד ,ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה המיגד
 םלוא ,דבלב הדליה לש יטנג ליפורפ רתוא ילניגוה שוטמה ןמ יכ הלע תעדה תווחמ

 תקידבב :ןלהלכ ,ףסונ יטנג ליפורפ רתוא הכימשבו ןרזמב S-ו P תויצקרפ תוקידבב

 ,תוחפל םיטרפ ינשב הרוקמש תבורעת הלבקתה ,ןרזמב ןהו הכימשב ןה P היצקרפ

 תורוקמה דחא תויהל היושע תננולתמה יכ עבקנ ח"ודב .ירכזו יבקנ רוקמכ םיארנה
 "וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא ,1 גצומ ,ץרווש ןאירדא" ךא ,תבורעתל

 הרוקמש תבורעת הלבקתה יכ בתכנ הכימשב S היצקרפ תקידבב .)ע"י–הפסוה השגדה(
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 עבקנ ,תורוקמה תוהזל רשא .ירכזו יבקנ רוקמכ םה ףא םיארנה ,םיטרפ ינשמ רתויב
 ,ץרווש ןאירדא ....תננולתמה תויהל הלוכי וז תבורעתב ירקיעה ביכרמה" :יכ המוד ןושלב

 .)ע"י – הפסוה השגדה( "וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא ,1 גצומ
 

 ,רזוח טפשמ םייקל השקבב הז טפשמ תיבל רערעמה הנפ ולא םיאצממ רואל  .8
 וססיב הילע תיתייארה תיתשתה תא תרערעמ דניורפ ר"ד לש התעד תווחש הנעטב
 עציבש אוה ,עודי יתלב ,רחא םדאש ךכ לע העיבצמו ,ותעשרה תא תומדוקה תואכרעה
 ר"ד לש התעד תווחב הנקסמה ןיב הריתס תמייק יכ הנעט הבישמה .סוניאה תריבע תא
 אטויט ןיבל ,עוריאה תריזב רערעמה לש ותואצמיה תא הרואכל תללושה ,דניורפ
 דחאכ ,1 גצומ ,ץרווש ןאירדא תא לולשל ןתינ אל" יכ ןיוצ הב תעדה תווח לש תמדוק
 הנפת הבישמה יכ םידדצה ןיב םכסוה ,ךכשמ ."וז תבורעתב ירונימה ביכרמל םימרותה
 .התעד תווח תודוא דניורפ ר"דמ תורהבה שקבתו
 
 ונפוהש הרהבהה תולאשל הבושתב ,22.11.2004 םוימ תנכדועמה התעד תווחב 

 תווח חוסינב התגש יכ דניורפ ר"ד הבתכ ,)תנקותמה תעדה תווח וא 110/ת :ןלהל( הילא
 הביסה יכ השיגדה דניורפ ר"ד .תוריהז הנשמ טוקנל התצרש ינפמ ,הנושארה התעד

 ןאירדא לש הזל םאותה ליפורפ" S14 הכימשה תקידב יאצממבש איה הרתיה תוריהזל

 ולבקתה םיאצממהש אלא .")םירתא 11( וקדבנש םירתאה לכב תבורעתב עיפומ ץרווש
 אוה רערעמהש ןבוי אלש ידכ ,ןכ לעו ,יאוול ירצות תויהל םילולעש םיהובג םיכרעב
 דניורפ ר"ד ידי לע רבסוה ךכו .יוגשה חוסינב הרחב ,תבורעתל רוקמה יביטיזופ ןפואב
 :תנקותמה תעדה תווחב
 

 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
 םוימ הקידב :יתכמתסה וילע אצממהש ןוויכמ הנוכנ

25.8.2004 S 14 םילולעה םיהובג האירק יכרעב לבקתה 
 םניאש םיפסונ )יאוול ירצות( םיקיפ תעפוהל איבהל
 העטומ היה תיפוסה תעדה תווחב חוסינה .םייתימא
 לולשל וא בייחל ןתינ אל :תויהל ךירצ ןוכנה חוסינהו
   .וז תבורעתל רוקמכ ץרווש ןאירדא תא
 
 שמתשהל ןתינ תוריהז הנשמ םיטקונ רשאכ... ] [
 םהבש םיהובגה האירקה יכרע תורמל וז הקידבב
 לש יטנגה ליפורפל התאוושהו וז הקידב חותינ .הלבקתה
 וא בייחל ןתינ אל :יכ הנקסמל םיאיבמ ץרווש ןאירדא
 .וז תבורעתל רוקמכ ץרווש ןאירדא תא לולשל
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 תווח חוסינב הטקננש רתי תוריהז ךותמ :םוכיסל] [
 וליאכ ןבוי אלש ידכ ,21.10.04 םוימ תיפוסה יתעד
 ןאירדא לש יטנגה ליפורפה לש ותואצמיהב רבודמ
 תא תללושה הרימאב יתיגש ,יביטיזופ ןפואב ץרווש
 תובורעתל םרות תויהל לוכי ץרווש ןאירדא יכ תורשפאה
 .)ע"י – רוקמב השגדה( ")S14, P15( תונודנה

 
 קיסהל היה ןתינש הנקסמה תא ןיטולחל הטמש תנקותמה תעדה תווח יכ ירב 

 תא לולשל ןתינ אלש הנממ קיסהל ןתינ רתויה לכל רשאב ,תירוקמה תעדה תווחמ
  .םרותכ רערעמה
 

 םדא 'פורפ ,ומעטמ םיחמומה תעד תווח תא רערעמה שיגה 20.4.2005 םויב  .9
 תונקסמ לע וקלח רשא ,)רערעמה םעטמ םיחמומה :ןלהל( ןיקפיל דוהא ר"דו ןמדירפ
 ןתינ אל יכ ואצמ רערעמה םעטמ םיחמומה .דניורפ ר"ד לש תנקותמה תעדה תווח
 ינשב יכ ואצמ ,דגנמו ,ועצובש א"נדה תוזילאנאב רערעמה לש יטנג ליפורפ תוהזל
 ךיישש יטנג ליפורפ תוהזל ןתינ ,עוריאה תריזב הכימשה לעש םתכהמ ולטינש םיגצומה
  .רערעמה וניאש רחא רכזל
  

 תווחב הכמתנו רערעמה לש וניינעב רזוח טפשמ תכירעל הדגנתה הבישמה  .10
 הדבעמה שאר ,)ינפג ר"ד :ןלהל( ינפג ןור ר"דו דניורפ ר"ד תאמ תמכסמו תפתושמ תעד
 תווחב .)תפתושמה תעדה תווח וא 111/ת :ןלהל( 14.7.2005 םוימ ,פ"זמב תיגולויבה
 תקסהב ןהו םינותנה חותינ ןפואב ןה וגש רערעמה םעטמ םיחמומה יכ בתכנ וז תעד
 .תונקסמה
 

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא 9974/04 ח"מב ותטלחהב .11

 תויארש יפ לע ףא יכ יול 'א 'א טפושה עבק )רזוח טפשמל השקב :ןלהל( )5.9.2005(
 תובישח תובר תויארב רבודמ ,רערעמה לש ותעשרהב תויזכרמה תויארה ויה אל א"נדה
 ןושלכ ,"ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל" תויושע תונמיהמכ הנלבקתת םאש
 יכ עבקנ דוע .1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס
 תעד תווח לש ןלקשמו ןתונמיהמ תעיבקו תורתוסה םיחמומה תודמע ןיב הערכהה
 האכרעב םייקתהל לוכיש ךילהתב רבודמ אלא ,הז טפשמ תיבל ןיינע ןניא ,תויעדמ
  .דבלב תינוידה
  
 םויב הז טפשמ תיב הרוה ,רזוח טפשמל השקבב ותטלחה תרגסמב ,ןכ לע 

 םיטפוש השולש בתומ ינפב רערעמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע 5.9.2005
  .ופי-ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב
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 לע הססבתה יול 'א 'א טפושה תטלחה יכ ,ארוקה בל תמושת הנפא התע רבכ 
 םעטמ םיחמומה תעד תווחו דניורפ ר"ד לש הנושארה תעדה תווח :הלא םיינש
 שומיש ללכב השע אל רערעמה .הלא םיסיסב ינש "וזוגנ" רזוחה טפשמב .רערעמה
 ןפואב החסונ טושפ הנושארה תעדה תווח יכ ררבתנו ,ומעטמ םיחמומה תעד תווחב
 הטלחה הלבקתנשמ ,םרב .תנקותמה תעדה תווחב רהבוהש יפכ ,חלצומ אלו יוגש
 םיקומינל רשק אלל ,ותכלהכ ומייקל אמק טפשמ תיב שרדנ ,רזוח טפשמ םייקל
  .ומויק לע תורוהל הטלחהל ואיבהש
 

  תרגסמה – רזוחה טפשמה

 

 :ןלהל( ]ובנב םסרופ[ )1154/05 )א"ת( ח"פת( אמק טפשמ תיבב רזוחה טפשמה .12
 .א"נדה תוקידבמ תולועה תונקסמב וניינע רקיעו ,27.9.2005-ב חתפנ )רזוחה טפשמה
 ויה ןכש ,ןושארה רוערעבו ןושארה טפשמב הנודנ אל א"נדה תייגוס ,םירבדה עבטמ
 .ילילפה טפשמב יזכרמ יתייאר רישכמכ א"נדב שומישה םורט ימי ולא
 
  ןיגב םג םימושיא ללוכה םושיא בתכ הבישמה השיגה ,רזוחה טפשמה תליחתב 

 םע .ןושארה רוערעבו ןושארה טפשמב רערעמה הכוז םהמ םיפסונה סנואה ישעמ
 ונדוע( רערעמה לש ורצעמ תכראהל השקב הבישמה השיגה ,הז םושיא בתכ תשגה
 תונכוסמ לע תודיעמה תושדח תויאר לע בסנה ךמסמ שגוה השקבה תרגסמבו ,)ריסא
 .]ובנב םסרופ[ )94293/05 ש"ב( ותעשב הכוז םהמ םימושיאהמ קלחל תורושקו בישמה
 ןמ ויוכיזל השקבב 20.3.2006-ב אמק טפשמ תיב ינפב רערעמה רתע ,תאז תובקעב
  .27.6.2006 םוימ ותטלחהב אמק טפשמ תיב ידי לע התחדנש השקב ,קדצה
 

 תוקידב יאצממב שי םא התייה אמק טפשמ תיב ינפב הדמעש תיזכרמה הלאשה .13
 הנטרופתש תויאר ,רערעמה לש ותבוחל תויארה גראמ לומ ריבס קפס ררועל ידכ א"נדה
  .ךשמהב
 
 הב תירבה תוצראב הדבעמה יבגל תוקולחמ ועלגתנ הבישמל רערעמה ןיב  

 תורזוח תויחד רחאל ,קיתה תעימשב רכינ בוכיעל םרגש המ ,תוקידבה הנעצבתת
 תומכסה ורערעתה רזוחה טפשמה תליחת םע .םידדצה תמזויב ושקבתנש תונשנו
 רשא תופסונ תויגוסל בחרוה ןוידהו ,דבלב א"נדה אשונב תודקמתהה ןיינעב םידדצה
 ,הליחתכלמ" ,וניד קספב אמק טפשמ תיב ןייצש יפכו ,תומדוקה תואכרעב וררבתה
 ןהיתוכלשהו א"נדה תוקידב ביבס ,ורקיע וא ולוכ בוסי ,וב ןוידה יכ םידדצה לע םכסוה
 רזוחה טפשמה תא להנל םשאנה לש ותושקעתה .עצבתה אלש רבד ,ןידה תערכה לע
  .)רזוחה טפשמב ןידה קספל 35 הקספ( "שרדנל רבעמ ןוידה תא הכיראה ,ובונ-הד
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 הניא רבכ הנש םירשעכ ףולחבש – הדליה יכ ,םידדצה ןיב םכסוה ,תאז םע 
 ,ןושארה טפשמב ושגוהש תויארהו םיגצומהמ קלחו ,בוש דיעהל ץלאית אל – הדלי

   .רזוחה טפשמה תרגסמב המכסהב ושגוה
 

  .רזוחה טפשמב םג רערעמה לש ותעשרהל ואיבהש תויארה ,תיצמתב ,ולאו .14
 

 םרט ,7.2.1991 םוימ תחאה :םידליה רקוח ינפב תועדוה יתש הרסמ הדליה
 רקוח .רקובב תרחמל ,8.2.1991 םוימ היינשהו ,םילוחה תיבב חותינה רדחל התסנכה
 תא רידגה ,הדליה לש התוישיאמ םשרתה יכ רפיס ,אמק טפשמ תיבב ותודעב ,םידליה
 ,הנימא ,תיטנגילטניא הדלי ,"דחוימ ןז" ,"תדחוימ תודח" תלעב ,"המיהדמ"כ הדליה
 ,תיבל הסינכ לע טלש ומכ ,םינטק םיטרפלו תויוקדל שלג הרופיסש ,ידוחיי ןורכז תלעב
 םע התכילה לולסמ תא רזחשל הדליל ורשפא הלא םיטרפ .ב"ויכו תבותכו בוחר לש םש
 רקוח דיעה ,ףסונב .הריזל םירטושה ועיגה ךכו ,הריבעה העצוב וב טלקמל דע סנאה
 ידיימ היה ,תונומתה יוהיז רדסמב הדליה ידי לע רערעמה תנומת יוהיז יכ םידליה
 ידי לע רערעמה לש ידיימה ויוהיז .םיקנראה יוהיז רדסמב וקנרא יוהיז םג ךכו ,ץרחנו
 ולא תויודע .הריקחה תווצ שאר ,בורגרז ןורהא בצינ ןגס לש ותודעב םג ךמתנ ,הדליה
 .תונימאו תונמיהמכ אמק טפשמ תיב ידי לע ואצמנ
 
 יבגל הדליה לש הירבד םע דחא הנקב הלעש המ ,"דבכ ןשעמ" אוה רערעמה 

 אצמנש תוחתפמה רורצב חתפמה ;"תוירגיס הברה ןשעמ אוהש וליאכ" סנאה לש ולוק
 רוקחתה ח"ודמו םירקוחה דחא לש ותודעמ ;טלקמה תלד תא חתפ רערעמה לש וקנראב
 המ ןיינעתהו "תמכ בשחנ ינא" הזה קיתב עשרוי םא יכ אטבתה רערעמה יכ הלוע
 רמאו םומה רתונ רסאמ תונש םירשע אוה הריבעה ןידש ול רמאנשכו ,ול יופצה שנועה
 הלא תויואטבתהב האר אמק טפשמ תיב .הנש 14 הנידש הריבעב רבודמש בשח יכ
  .הידוה תישאר
 
 ןושארה וטפשמ ךלהמב םג דימתה וב בוריס ,ומדמ המיגד ןתיל בריס רערעמה 

 שחור וניאש ץוריתב ,ןושארה רוערעה ךלהמב םגו בונשרטס טפושה תעצה תובקעב
 התואב ץראב שב ששהו טמחשה ינקחש יריכבמ – רערעמה .הריקחה תויושרל ןומא
 אלא ,ותריקח ךלהמב םד תקידבל שרופמב הליחת בריס אל ,וכרדכ םכחותמ – הפוקת
 אוה ,תילילש אצמית הקידבה םאו ,וניד ךרוע חוקיפב השעית הקידבהש ךכב תאז הנתה
 הלאשל הנעמב יכ הלוע )38/ת( רקוחה ידי לע בתכנש רכזמב .ורצעממ דיימ ררחושי

 :חסונב הבושת רערעמה בישה ,רעישו םד תומיגד רוסמל ברסמ אוה עודמ
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 התהיז הדליה ךיא עדוי אל ינא ,רעישו םד ןתא ינא המ"
 אצא ינא ילוא ,תועט םש שי ילוא ,יוהיזה רדסמב יתוא
 ינא ,ילש םיידיב ימצע תא רובקא ינא םואתפ המ .הזמ
 127-126 'מע( "ןפוא םושב הז תא השעא אל
 .)לוקוטורפל

 
 הכוז םהמ( זכרמה רוזיאב ועראש סנואה ירקמ לש הריקחה תווצ שאר 

 רדסמב דומעל וא םד תומיגד רוסמל םימעפ תורשע רערעמל עיצה יכ רפיס )רערעמה
 לש רואיתל רערעמה ןיב ןוימדה חכונ ררמטצה ,וירבדל .בריס הלה ךא יוהיז
 תא ורכז ןהמ קלח ,1991-1984 םינשב םיחנעופמ יתלב סנוא יקית הרשעכב תוננולתמה
 לש ולוק עמשמל הררמטצה ןהמ תחאו ,ולש תלגלגתמה "ר"ה תאו סנאה לש ולוק
 לכ לישכה רערעמה ,וירבדל ."אוה זוחא האמ הז" סנאב רבודמ יכ הנעטו רערעמה
 יוהיז רדסמ עצבל תנמ לע הלועפ ףתיש אל ,תונברקה תחא לומ ותוא בישוהל ןויסינ
 :ואידיווב

 
 אל אוהש הזמ האצותכ ונישע ואידיוו יוהיזה תא םג"
 םישוע ונייה אל תרחא ,יוהיז רדסמל דומעל ןכומ היה
 תא ונישעש ירחא ,הז ירחאו .ואידיווב יוהיז רדסמ
 ריתסה אוה זא ותוא תוארל וצרו ואידיוו יוהיז רדסמה
 הזיא םש אוה הלחתהב .תורוצ ינימ לכב ולש םינפה תא
 אצי אוהש עגרמ .שארה תא דירוהו שארה לע עבוכ
 תא דירוה אוה הריקחל ותוא האיבהש תדיינהמ
  ."...שארה

 
 תא תוהזל תוסנל ידכ תוגרדמה לע הבושי הניתמה תוננולתמה תחא רשאכו 

 :הדיל רבוע אוהשכ רערעמה
 

 אוהש עגרב .תוגרדמב ותוא דירונש התכיחו הלכתסה"
 ,רמא וליפא אוהש בשוח ינא ,ןבומכ אוה ,הז תא האר
 ,תאזכ הרוצב השע ,חפינ .עשפמ ףח ינא ,עשפמ ףח ינא
945- 'מע( "םייניעה תא םצע ,םייחלה תא חפינ ,הככ

 .)ע"י – ופסוה תושגדהה לכ ,לוקוטורפל 946
 

 
 סנאכ דשחנש ימכ רערעמה תא רקחש ימ ,ןוגוש םייח דיעה המוד תודע 

 :םינש הנומשכ ךשמ הרטשמה הפדר וירחאש ,זכרמה רוזיאב יתרדסה
 

 םשאנה לש ויתונויסנ ויה הריקחב םיטלובה םינייפאמה"
 חופינ ןוגכ ,םינפה תוויע לש תוקינכטב...וינפ ריתסהל
  ."'ת דעו 'א -מ םינפה תרתסהו םייניעה תכיפה ,םינפה
 
 התא ,הרטשמה תנחתב תוריקחה רדחל תעגהשכו... ] [
 תחתמ םגו ןחלושל תחתמ םג םינפה תא תרתסה טושפ
 יכ ,ךינפ תא תוארל םישנאל תתנ אל םלועמו .םיידיל
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 היה הז .ךל עצבנ ונחנאש םייומס יוהיז ירדסממ תדחפ
   .ךלש םיטלוב יכה םינייפאמה דחא

 
 רכוז אל ינא...המיגד לכ תתל תבריס התא ,בישקת ] [

 לכ( "רכוז אל ינא .תוקידב ךממ איצוהל ונחלצהש
 .)ע"י – ופסוה תושגדהה

 
 תומיגד תתל תויבקעב בריס" רערעמה יכ אמק טפשמ תיב לש ותנקסמ ןאכמ 

 םיאלנ יתלבה ויתונויסנ םילועו ;תושרדנה תוקידבה עוציב ךרוצל ,םירקוחה תשקבל םד
  ."ופוגו וינפ תוויע ידי לע ,יוהיזמ קמחתהל
 
 םויב םילשוריב "טרופס הפק" ןודעומב רערעמה םע היהש ,ןיילק העיבתה דע 

 יכו "ליגרהמ רתוי רעסנ הפיט" ול הארנ רערעמה יכ ןושארה טפשמב דיעה ,עוריאה
 הפק" ןודעומהמ רערעמה אצי עוריאה םויב .רוזחיו אצי רערעמהש רידנ הז היה
 ךושח היה רבכ רשאכ 17:30-17:00 תוביבסב רזחו 14:30-14:00 תוביבסב "טרופס
 שולשכ ךשמ םוי ותואב רדענ רערעמה יכ אמק טפשמ תיב ינפב רשיאו רזח דעה .ץוחב
 העשה תוביבסב התיבל הרזח הדליהו 16:00 העשה תוביבסב עצוב סנואה( תועש

 .)ע"י – תע התואב הרדושש היזיולטה תינכות יבגל התוחא תודעו התודע רואל ,17:30
 ןודעומהמ אצי אל יכ ותריקחב רערעמה לש ותשחכה תא הכירפה וז הנמיהמ תודע
 םויב היה ןכיה רכוז וניא יכ רערעמה ןעט ,ורצעמ םע הנושארה ותריקחב .םוי ותואב
 ,םילשורי ,ןויצל ןושארב ,ביבא-לתב היהש ןכתיי יכו )רצענש ינפל םוי 11( עוריאה
 שי יכ רערעמה רמא ךשמהב ךא ,קחשמו בבותסמ אוה םש תומוקמה לכב – ןג תמר
 לוכי יכ הפ יצחב רשיא ןושארה טפשמב ותודעב .םוי ותואב םילשוריב היהש תורשפא
 רשיא אמק טפשמ תיב ינפב רזוחה טפשמב .תועש המכל ןודעומה תא אציש תויהל
 לש "יבילאה" יכ ןייצ אמק טפשמ תיבו ,םילשוריב היה עוריאה םויב יכ רערעמה
 םישוחינו תורעשה לע ונעשנש םיקוחדה וירבסה תא ךכ תונכל ןתינש לככ - רערעמה
  ."םויה אלו זא אל" חכוה אל - םינמזה בושיח יבגל
 
 יוהיז רדסמ עצבל ןוכנ היה וליאכ רערעמה תונעט תא טפשמה תיב החד ןכ 
 טפשמב ותודעל הנפהו ,םד תוקידב רוסמל ובוריסל עגונב ויתויולתפתה-וירבסה תאו
 םישפחמ אל םירקוחה יכ הארש רחאמ םד תקידב ןתיל בריס יכ זירכה םש ,ןושארה
  .תמאה תא ררבל
 

 רתיה ןיבו ,תונומתה רדסמב סנאכ ויוהיז דגנכ תונעט רפסמ הלעה רערעמה .15
 ולא תונעט החד אמק טפשמ תיב .תונומתה יוהיז רדסמ לש ותוניקת יא תודוא ןעט
 הדליל ךרענש תונומתה יוהיז רדסמ ,המגודל ,ךכ .תועמשמ תורסחכ וא סיסב תורסחכ
 ,יוהיזה תכאלמ לע השקמ ךא ימעטלש המ ,לבוקמכ תונומת 8 םוקמב תונומת 11 ללכ
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  הז היהש אלא .זכרמב ותנומת תא ביצהל ידכ ןווכמב השענ רבדה רערעמה תשיגל ךא
 .הנגצות ובש ןפואה תאו רדסמב תונומתה רפסמ תא עבקש רערעמה לש זאד וניד ךרוע
 םיצמאמ ושע הרטשמה ירקוח יכ םשרתה טפשמה תיב ,יח יוהיז רדסמ תכירע יאל רשא
 הנעטב רוגינסה ידי לע םלוכ ולספנ םידמעומה ךא ,יוהיזה רדסמל םיבצינ רתאל םירכינ

 תונעטה תרדס תא לביק אל אמק טפשמ תיבש ,רבד לש ומוכיס .רערעמל םימוד םניאש
  :טפשמב היארכ ומוקמו תונומתה יוהיז רדסמ דגנכ רערעמה לש
 

 יוהיז רדסמ דגנכ םשאנה הלעהש תונעטה תרדסל רשא"
 הברמל תורשפא ןיא ,טפשמב היארכ ומוקמו תונומתה
 תונעט לע ןה ףא וססבתהש ,הלא תא םג לבקל רעצה
 לע םג ומכ ,םירקוחב םשאנה חיטה ןתוא תושק
 ...וירבדל וילע ליעפהל םירקוחה וסינש תויצרפסנוק
 םירקוחה תויודעמ ונמשרתה ,שיגדהל שי ,ונדידל ונחנא
 ירקוחש ,תמא ןמזב וכרענש םירכזמה ןמו ,ונינפב
 רדסמל םיבצינ סייגל םירכינ םיצמאמ ושע הרטשמה
 םידמעומהש םושמ ,רתיה ןיב ,ולשכ ךא ,יחה יוהיזה
 קספל 51 הקספ( "הנגהה לש םילוקישמ םלוכ ולספנ
 .)ןידה

 
 לע תססבתמה ,רערעמה לש יבילאה תנעט תא םג החד אמק טפשמ תיב ,רומאכ   

 ןיא וינפב וחנוהש תויודעב יכ עבקו ,םילשוריב "טרופס הפק" ןודעומל ותרזח דעומ
  .ךפיהל אלא ,סנואה עוציב דעומל ךומסב ןודעומל רזח רערעמהש ךכ לע עיבצהל ידכ
 אשונב םיחמומה תעד תווחלו תויעדמה תויארל אופא שדקוה ןידה תערכה ךשמה
  .א"נדה
 
 ינועיטבו הז אשונב גתו גת לכ םידומע האמכ ךרואל חתינ אמק טפשמ תיב 

 ןתינ אלו בייחל ןתינ אל" ,א"נדה תויאר יפ לע יכ עבקנ םוי לש ופוסל .רערעמה
 רערעמה לש ותוכזל ריבס קפס ררועל ידכ וז הנקסמב ןיאש ךכ ,םשאנה תא "לולשל
   .ותבוחל ףקזנה יתייארה גראמה חכונ
 
 תא ססבל המישאמה תשקב תא אמק טפשמ תיב החד ,ןידה תערכה ףוסב 

 לש יטנגה ליפורפהש ךכ לע תועיבצמה ,תושדח תויאר יתש לע רערעמה לש ותעשרה
 בתכב יעיבשהו ישימחה םימושיאה אושנ םיעוריאה תריזב םיגצומ לע אצמנ רערעמה
 לע דמע טפשמה תיב .)ןושארה טפשמב רערעמה הכוז םהמ םימושיא( ירוקמה םושיאה
 ואבוהש תויארב יד יכ אצמו ,הלא תויאר הנלבקתת םא ררועתהל םייושעש םיישקה
  .ונוכמ לע ןוידה תא דימעהל ידכ רזוחה טפשמב
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 טפשמב םג רערעמה עשרוה 15.6.2009 םוימ ןידה תערכהב ,םוי לש ופוסל 
 תליחתמ ,הנש 20 לש הפוקתל לעופב רסאמ שנוע וילע לטוהו סוניאה תריבעב רזוחה
  .18.2.1991 םויב ורצעמ
 

 .רזוחה טפשמב ןידה קספ לע ןאכד רוערעה תא רערעמה שיגה 30.6.2009 םויב .16
 ,רערעמה תונעט תא ןיבהל תנמ לעו ,א"נדה תייגוס לע ולוככ ובור בסנ רוערעהש רחאמ
 תיב עיגה םהילא תונקסמהו םיאצממה לע דומעאו ןידה תערכהל הז בלשב רוזחא
 םדוק ךא .םידדצה יחמומ תויודעו תעדה תווח לש קדקודמ חותינ רחאל אמק טפשמ
 ,ןוכיתב םדקומ בלשב היגולויבה ידומיל תא שטנש ארוקה לע לקהל תנמ לעו ,ןכל
  .הז אשונב רפסמ םילימ םידקא
 

  STRתקידב ידי לע א"נד יוהיזו א"נד

 
 תוטושפ םילימב ריבסא ,אמק טפשמ תיב עיגה ןהילא תונקסמב קימענ םרט  .17

 ןיבל יפיצפס םדא לש יטנג ליפורפ ןיב האוושה תעצבתמ דציכו א"נד והמ ןתינש לככ
  .עשפ תריזב האצמנש המיגד
  
 םיביכרמ רשא ןוערזה אתו תיציבה את ,םיאת ינש לש דוחיא רצות וניה םדאה 

 לכב .רגוב םדא םיביכרמה םיאת ינוילירט חימצמו לפכתשמ הז את .)zygote( שדח את

 המזלפוטיצ ללוכ ןערוגמ את .םדאה לש תויטנגה תונוכתה תונפצומ ונפוגב ןערוגמ את
 .ןלהל רבסויש יפכ ,יטנגה עדימה ןפצומ םהב םימוזומורכה תא רקיעב ליכמה ,ןיערגו

 םינובלחה רוציי תכרעמו אתה לש היגרנאה תקפסא תכרעמ םיווהמ אתה יקלח ראש
 יבלשבש םיאת שי ךא ,םינערוגמ םה ונפוגב םיאתה לכ טעמכ .רציימ אתהש םינושה
  .םימודא םד יאת ומכ ,ןיערגה תא םידבאמ תוניימתהה
 
 .םדא ותוא לע אלמה יטנגה עדימה תא ליכמה א"נד םייק את ןיערג לכב 

 םייונבה ,"םימוזומורכ" םינוכמה םינבמ ךותב ןגרואמו זורא ,ישונאה םונגה ,א"נדה
 בכרומה לופכה לילסה תומדב ונלוכל תרכומה א"נדה איהש הלופכ תימיכ תרשרשמ
 הנבמב הז לומ הז םילתפתמה )םיטרס וא םיטוח םתוא םינכמה שי( םיביס ינשמ
 םרותבש ,םידיטואילקונ םיארקנה ןיינב ינבאמ בכרומ םילילסה ינשמ דחא לכ .יניילול
 ינבא העברא ךותמ דחאו רכוס תלוקלומ ,תינחרז הצובק( םיקלח השולשמ םיבכרומ

 יגוס העברא תויהל םילוכיש ,ןאכמ .)A,T,C,G :תויתואב םינמוסמה דוסי

 דיטואילקונב םיסיסבהמ דחא לכל .ינגרואה סיסבה אוה םהיניב לדבההש םידיטואילקונ

 T סיסב אצמיי דחא טרסב  Aסיסב לומ( ידגנה ביסב םייוסמ סיסב קר םיאתהל לוכי
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 תא חרכהב עבוק דחא ביס לש הנבמהש ךכ )G סיסב אצמיי  Cסיסב לומו ינשה טרסב

 .ינשה ביסב דיטואילקונ םיאתמ דחא ביסב דיטואילקונ לכלו ,ינשה ביסה לש הנבמה
 ינש .ולומש ביסב ףצרה תא עובקל ןתינ ,דחא ביסב םיסיסבה ףצר עודי רשאכ ,ןאכמ
 לש םיינגרואה םיסיסבה תא םידימצמה ןמימ ירשק תועצמאב הזל הז םירושק םיביסה
 לש םינוש םיפוריצמ םיבכרומ ,םיביסה ינש וא תורשרשה יתש ,רוציקבו .םיביסה ינש
 לכו םידיטואילקונ 3 תב "הלימ"מ בכרומ יטנגה דוקה רשאכ ,םידיטואילקונה תעברא
 ינש ,םיהז םיאת ינשל אתה תקולח תעב .לבגומ וניאש םילימ רפסממ בכרומ "טפשמ"
 ההז קתעה אוהש ,שדח ביס דמצומו רצונ םהמ דחא לכלו הזמ הז םידרפנ םיטוחה
  .ירוקמה אתהמ ביסה לש ןיטולחל
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ,אתה ןיערגב םימוזומורכ 46 לכה ךס ,םימוזומורכב זורא א"נדה יכ ונרכזה 

 XY-ו תובקנל XX - ןימ ימוזומורכ 2-ו םימוזוטוא םימוזומורכ תוגוז 22 םיללוכה

 םאהמ דחאו באהמ דחא ,םיקתוע ינשמ בכרומ םימוזומורכ גוז לכ .םירכזל
 באהמ ורוקמ םהמ דחא ,22 דע 1-מ ירודיס רפסמ םימוזומורכ גוז לכל .)םייגולומוה(
  .םאהמ ינשהו
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 .םיינובלח םירצותל םידדקמה םירתא םימייק א"נדהמ ןטק קלחב קר יכ ןייצנ 
 ןיב ןיחבהל שי ,ונייהד .םדאה לש תונוש תונוכת לע םרותב םיארחאש ,םינגה םה ולא
 ,םינגה ןיבל םיסיסב דראילימ 3-ב יוטיב ידיל אבה ישונאה םונגה ,ירק ,ולוכ א"נדה
 םייגולומוה םימוזומורכ ינש ןיב האלמה המאתהה םלוא .םונגהמ ןטק קלח ךא םהש
 לוכי ,םינג ליכמה םוזומורכב רתא( םינגה יבגל קר אלו םוזומורכה לכ יבגל האלמ איה
 דדקמה ןגה אצמיי םיקתעהה ינש לע הדוקנ התואב ,לשמל ךכ .ונכותב הנוש תויהל
  .)םאהמו באהמ הנוש םייניע עבצל דודיק ןכתי קתוע לכב םלוא ,םייניע עבצל
 
 ,םינוש םישנא ןיב ןיחבהל ונל םירשפאמש םה א"נדב םיסיסבה ףצרב םייונישה 

 ישעמ הז ןיאש רחאמ .תוידפולקיצנא יתשב תויתואה ףצר לש האוושהל היגולנאב
 ןטק םגדמ ןיב תוושהל אוה ןורתפה ,)הלוכ הידפולקיצנאה( תויתוא דראילימ 3 תוושהל
 לכב וא תיברמב םיהז א"נד יעטקמ שיש רחאמ .)םינגה ךותמ אקווד ואל( םונגה ךותמ
 םתוא תא עדמה ישנא ורחב ,םיבר םישנאל םיפתושמה א"נד יעטקמ שיו ,םדאה ינב

 STR םיארקנ תיעוצקמה הפשבש ,ההובג תונוש םע םיפצר םימייק םהב א"נדב םירוזא

)Short Tandem Repeat(. םימעפ רפסמ ומצע לע רזוחה תויתוא לש ףצרב רבודמה. 

 .)allele( לֵלָאה - ונינפלש היגוסה לש רשקהב חוורה חנומ לא עדוותהל םוקמה ןאכ
 רפסמ תא םינייצמה םירפסמ ידי לע םירדגומ ,רחבנש רתא ותואב םינושה םיעפומה
 רזוח ףצרו ,9 ללא אוה םימעפ עשת עיפומה רזוח ףצר ,לשמל .ףצרה לש תורזחה
 םייושע ונא ןכלו ,אלמ וניא ףצרה םהב םירקמ ונכתיי .11 ללא אוה םימעפ 11 עיפומה
 השולש תירישעה הרזחב רשאכ תואלמ תורזח 9 ,ירק ,9.3 ללא ,המגודל ,אוצמל
  .דבלב םיסיסב
 
 :תפתושמה תעדה תווחל 'א חפסנב העיפומה השחמה ןלהל 
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 יפ לע םינבומ רפסמב םויכ השענ ללא חנומב שומישה יכ הארנ :רגסומ רמאמב[
 רפסמ ןויצ – ינשה .םייגולומוהה םימוזומורכב ליבקמה רוזאה - דחאה :םרשקה
 םימוזומורכב םיליבקמה םירוזאה רשאכ – ישילשהו ,ליעל רבסומכ ףצרה לש תורזחה
 ומכ תמייוסמ הנוכת לע עיפשמ ללאה יכ רמאׂ◌נ ,)ינובלח רצותל םידדקמ( םינג םה
 שומיש השענ ,ונינפלש רשקהב .ללא תארקנ יפיצפס ןג לש הרוצ לכש ךכ ,םייניעה עבצ
  .]ינשה ןבומב
 

 םירוזא ,רומאכ .א"נד יוהיז ונל תרשפאמה הקידבל םיעיגמ ונא וז הדוקנב .18

 .STRs םיארקנ תיעוצקמה הפשבש ,תורצק תונשנ תודיחי לש ףצרמ םיבכרומ א"נדב

 עטקמ לכ רשאכ ,םייוסמ רתאב ףצרב תורזח רפסממ בכרומש ,ולשמ ליפורפ םדא לכל
 ונרכזהש םיללאה םה ולאו ,עטק ותואב ףצרב תורזחה רפסמ יפ לע ארקנ הזכ א"נד
 .םיקדבנה םירתאה לכב םיללאה לולכמ אופא אוה יטנגה ליפורפה .ליעל
 
 ינושהו ,םהלש םונגה בכרהמ 99%-מ רתויב ינשל דחאה םיהז םדאה ינב לכ 

 תישממ תורשפא ןיא םיהז םימואת דבלמ ךא ,דחא זוחאמ תוחפב אטבתמ םהיניב
 םרוי ,רלוטס םקיחא :ואר הבחרהל( םינוש םיטרפ ינשל ןיטולחל ההז א"נד ףצר היהיש
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 :ןלהל( )2001( 143 לבויה רפס - טפשמו האופר "םידעה ןכוד לע .D.N.A" יקצולפ

 םילילפ "תויזנרופ תורטמל א"נד לש הזילנא" ךברמ אסאו ילילג הרינ ;)יקצולפו רלוטס

 .))2013 ,היינש הרודהמ( 1356 ב ךרכ טפשמו תואירב ימרכ ןונמא ;)1991( 225 ב
 ידראילימ תשולש לכ תא ןוחבל ישעמ הז ןיא ,א"נד תאוושה ךרוצלש ךכ לע ונדמע
 םיימגדמ םיעטקמ ןיב האוושהה תישענ ןכ לעו ,םונגב ףצרה לע םיוצמה םיסיסבה
 םיעטקה לש יטסיטטס-יתורבתסהה חותינה לש תובישחה ןאכמ .ףצרה ךותמ דבלב
 םייקתת ,תמייוסמ היסולכואב םייארקא םיטרפ ינש לצאש יוכיסה תעיבקל ,םיימגדמה
 תוריבס לע הדיעמ םיעטקמה ןיב תוהזש ,איה החנהה .םיוושומה םיעטקמה ןיב תוהז
 ףצרב ינוש לע דיעמ םיעטקמה ןיב תוהז רדעיה ,ךפיהלו .ולוכ ףצרב תוהזל ההובג
 .ולוכ
 
 ,רמולכ( ףצרב תורזחה רפסמ .ליעל ונרכזהש םימוזומורכל רוזחנ וז הדוקנב 

 רחאמ ךא ,םימוזומורכה דחאב א"נד עטק ידי לע עבקנ םייוסמ רתאב )STRs-ה רפסמ

 ורוקמ דחאהש םיללא ינש רתא ותואב אצמנ ,םאב ורוקמ ינשהו באב ורוקמ דחאהש
 ירה ,םאב ורוקמש הזל ההז באב ורוקמש ללאהש לככ .באב ורוקמ ינשהו םאב
 דבלב דחא )קיפ( איש לבקנ ,רומאכ הרקמבש אלא .דבלב דחא ללא עיפוי הקידבבש
 רפסמ ותוא לעב א"נדה עטק לש הלופכה תומכה לשב רתוי הובג היהי רשא ,רתאב
 הקידבבש לככ .דבלב דחא ללא אצמנ םיוסמ רתאב םהב םירקמ ונכתיי ,ןכל .תורזח
 םדאמ רתוי לש תבורעתב רבודמ יכ רורב ,םיללא ינשמ רתוי םיעיפומ םייוסמ רתאב
 יכ רורב ,)השש וא השימח( דחא רתאב םיללא העבראמ רתוי םיעיפומ רשאכו ,דחא
  .םישנא ינשמ רתויב הרוקמש תבורעתב רבודמ
 
 תא גציימה "םיללא םלוס" אוה רבדל םיחמומה תא שמשמה ףסונ חנומ 

 םיללאה ךס ,ונייהד .תימגדמה הקידבה ךרוצל רחבנש רתאו רתא לכב םיצופנה םיללאה
 וא הלבטב גיצהל ןתינ הקידבה תואצות תא .רתא ותואב עיפוהל םילוכיש ,םיירשפאה
 לע םידמל ונא ונממ םיללאה םלוס :םיאבה םינותנה תא תוללוכה ,תיפרג הגצהב
 רתאב הריבעה ןברק לש םיללאה ינש ;קדבנש רתאב ועיפוי יכ תופצל ןתינש םיללאה
  .הקדבנש המיגדב ואצמנש םיללאהו ;קדבנש רתאב םשאנה לש םיללאה ינש ;קדבנש
 
 :םינוש םירתא 10-ב רערעמה לש םיללאה תלבט ,השחמהה םשל ,ןלהל 
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 ויתחתש רפסמהו קדבנש רתאה תא ןייצמ )peak( איש לכ ,תיפרגה הגצהב 

 ףצרב תורזחה רפסמ תא גציימ ללאה םש ,ליעל רבסוהש יפכו( ללאה םש תא ןייצמ

 ,S14-מ המגודל םירתא 4 לש תיפרגה הגצהה תא ןלהל איבנ ,ונניינעל .)רתא ותואב

   :25.8.2004 םוימ תקולחמב היונשה הקידבה
 

 
 
 

 שארמ ורחבנש םינוש םירתאב :דחא טפשמב םכסל ןתינ ליעל רומאה לכ תא .19
 םינתינה תויתוא לש םיפצר םימייק ,ישונאה םונגה לש תימגדמ האוושה ךרוצל
 .האוושהל
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 ואר( STRs ירתא הרשע תוחפל קודבל גוהנ ,םדא לש יביטיזופ יוהיז ךרוצל 

 43 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ חילמלא רשא 149/12 פ"ע המגודל
 לע הקידבה הססבתה ,ותעשב .)הבקנ/רכז( ןימה תעיבקל ףסונ רתאו ))24.9.2012(

 ,האוושה יכרצל םיקדבנה םירתאה רפסמ הלע םינשה ךלהמבו ,דבלב םירתא השש
 הלוע ,רתוי לודג הקידבה תעצובמ םהב םירתאה לש םרפסמש לככ ,םירבדה עבטמ"ו

 ,935 )6(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לסע 492/02 פ"ע( "הקידבה לש התאצות תונמיהמ
 .))לסע ןיינע :ןלהל( )2002(( 947

 
 סנוא ןברוקמ תחקלנש המיגד ןיב לשמל ,תורוקמ ינש ןיב יטנג ליפורפ תאוושה 

 םירכומ םירתא ןיב האוושה ידי לע תעצובמ ,השעמב םשאנהמ תחקלנש המיגד ןיבל

 עורזה לע אצמנ TH01 רתאה ,לשמל ךכ .ליעל רבסוהש יפכ ,א"נדה ףצר לע םירדגומו

 תעכ .2 םוזומורכ לש הרצקה עורזה לע אצמנ TPOX רתאהו 11 םוזומורכ לש הרצקה

 ףצרב תורזחה רפסממ רזגנ ללאה לש ולדוג רשאכ ,רתא לכב םיללאה תא םינחוב
 יפכ .)הז ללא םייק וב DNA-ה תומכמ רזגנ ללאה לש והבוג ,רומאכ( םידיטואלקונה
 םילוכיש )יגולומוה םוזומורכ לכ לע הרוה לכמ דחא( םיללא ינש שי רתא לכב ,ונייצש

 ןיב תונוש .המאתהב )TPOX  9,8( וא )TPOX 8,8( לשמל ךכ ,םינוש וא םיהז תויהל

 תורזחהו םיסיסבה רפסמב ירק ,םיעטקמה לדוגב יוטיב ידיל האב ,וקדבנש תומיגד
  .הלא םירוזאב
 
 א"נד לומל סנואב םשאנ לש א"נד תמגוד ,תורוקמ ינש ןיב תיטנג תוהז תקידבב 

 םירתאב םיללאה ןיב האוושה תעצבתמ ,סנואה עצוב וילע ןרזמב ערז ימתכמ קפומה
 םרוג יכ עובקל ןתינ ,תומיגדה יתשב םיהז םניא םיללאה םא .תומיגדה יתשב םיליבקמ
 םירתאה דחאבש ךכב ידו ,הקדבנש המיגדל ולש יטנגה ליפורפה תא "םרת" רחא
 םיללאה םא .)947 'מע ,לסע ןיינע( םשאנה תא לולשל ידכ תילילש האצות תלבקתמ
 ןכא אוה םשאנה יכו ההז יטנגה ליפורפה יכ תוריבס תמייק זא ,תומיגדה יתשב םיהז
 תקידב תא לבקל תנמ לע :קודו .יטסיטטס חותינ יפ לע עבקת תוריבסה תמר .סנאה
 תווחב ךרוצ שי אלא יזנרופה החמומה ידי לע םיללאה יוהיזב יגס אל ,היארכ א"נדה
 ,א"נדה תייאר ןיינעל .תיתייאר תוקפנ ןיא א"נדה תקידבל הידעלבש ,תיטסיטטס תעד
 1620/10 פ"עב לדנה 'נ טפושה ירבד ילע םילבוקמ ,תורחא תויעדמ תויארמ לידבהל
 :)3.12.2013( 21 הקספב ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ הרוגצמ
 

 אלל ןיד תערכה ומכ וניה הקיטסיטטס אלל עדמ"
 קודבל תלוכי יא לש םגפה ןמ םילבוס םהינש :הקמנה
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 סיסבכ תדמועש הבישחה ךרד תא ,קמועל האצותה תא
 ."הנקסמל
 

 
 הלוענ הבית תניחבב איה ,המצעלשכ תיזנרופ תעד תווח ,ןניקסע א"נדב רשאכ 

 הביתה תחתפנ ,הל תיוולנה תיטסיטטסה תעדה תווח ףוריצב קרו ,טפשמה תיב תניחבמ
 ,רוציקבו .הביתב תאצמנש היארה לקשמ תא ךירעהל טפשמה תיבל רשפאתמו
 םה תויחמומה ימוחת .דוחל תויטסיטטסה תויוקפנהו ,דוחל םייזנרופה םיאצממה
  .הלקשמ תא א"נדה תייארל הנקמש אוה םיינשה לש ףוריצהו ,םינוש
 

 םהב םירתאה רפסמ לע קר ססובמ וניא יטסיטטסה בושיחה יכ שיגדהל בושח 

 םירידנ םיללא שי .ללאה גוס לע םג אלא ,םשאנה ליפורפל םימיאתמה םיללא והוז

 היסולכואב תמייוסמ הצובקב רתוי םירידנש םיללא שי ,תוחפ םירידנ םיללא שיו רתוי
 דחאבש ,םינוש םירקמ ינשב םימשאנ ינש ויהי יכ ןכתיי ,ןכל .תרחא היסולכוא תמועל
 ורתוא ינשה הרקמבו ,םשאנל םימיאתמה םירתא 10 א"נדה תקידבב ורתוא םירקמהמ
 תיטסיטטסה תוחיכשה ,תאז תורמל ךא ,םשאנל םימיאתמה םירתא 9 א"נדה תקידבב
 ינשה םשאנה לש הזמ הברהב ההובג אהת ,םירתא 9-ב תוהז הרתוא ויבגל םשאנה יבגל
 הטלחהה :ןלהל( ))3.200615.( ]ובנב םסרופ[  ינולפ 'נ לארשי תנידמ 141/04 פ"עב ,ךכ(
 ןינעבו ;ןוילימ 3 -ל 1 לש תורבתסהל םירתא הנומש יפ-לע תוהז האיבה )ינולפ ןיינעב
 ןוילימ 1.2772-ל 1 לש תוריבסל איבה ,יטנגה ליפורפה לש םירתא 6-ב תוהז ,לסע
  .)םילארשי םיברעל ןוילימ 1.803-ל 1 וא םילארשי םידוהיל
  

 גוהנ היהש יפכ ,םינוש תורוקממ א"נד תאוושהל יתדבעמה הקידבה ךילהת  .20
 תא ללכ ,סנואה תריזמ םיגצומהו רערעמה יבגל תוקידבה וכרענ תע ,רושעכ ינפל
 א"נד יוצימ )ב( ;יטנג ליפורפ קיפהל ןתינ םהמ םיאצממ ףוסיא )א( :םיאבה םיבלשה
 ידכ םייוצרה םירתאב א"נדה יעטקמ לופכש )ג( ;ופסאנש תומיגדהמו םיאצממהמ
 )םיקיפה( םירתאב םיללאה לדוג/הבוג תעיבק )ד( ;הקידב רשפאתש תומכל עיגהל
  .םייטסיטטס םיבושיחו םינותנה דוביע )ה( ;םינושה תורוקמה ןיב םתאוושהו
 
 ליבוהל הלולע א"נדה תקידב ךילהב והשלכ בלשב הלק הייטס וא האיגש 

 םילולע רשא םיירקיע םימרוג .תויעמשמ דח ןניאש ולאכ וא ןיטולחל תויוגש תואצותל
 בוריע ;םירתא לש טעומ רפסמ תקידב :םיללוכ ,תיפוסה האצותב תואיגשל ליבוהל
 תומיגדה םוהיז ;לופכשה בקע ,תירעזמ המרב ףא ,ףוסיאה ךלהמב םיאצממה ןיב א"נד
 ןיבל םייתימא םיללא ןיב הנחבה יאו םיללאה לדוג לש היוגש העיבק ;ינוציח רוקממ
 םימיאתמ םניאש םייוגש םייטסיטטס םיחותינו ;)היוגש האירק ,ירקש ךרע( םירטטס
 םנמאה" סדרפ השמ טרפלה יכדרמ ואר תיתדבעמ תועט לש תורשפאל( קדבנה הרקמל
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 תייארו עבצאה תעיבט תייאר לש הרקמה ?הדיחי תיעדמ היאר סיסב לע עישרהל ןתינ

 תויועט – תוריהז" טרפלה יכדרמו ור'גנס זעוב ;)ז"סשת( 399 ל טפשמ ינויע "DNA-ה
 תקזח קוח תעצה תונגבו תויעדמה תויארה םוחתב היצלוגרב ךרוצה לע !תוקידבב
 םיינוגראו םייגולוכיספ ,םייפוסוליפ םיטביה – אווש תועשרה "הפיכא ירישכמל תונימא

56 )2012((.  
 
 תערכה תריקסל רובענ ,א"נדה תקידב תודוא יתיצמתה רבסהה רחאל ,תעכו 

  .הז אשונב ןידה
 

  תויעדמה תויארה יבגל ןידה תערכה

 
 ,רערעמה תא וגצייש ,תירוביצה הירוגינסה םעטמ םירוגינסה יכ ןייצאו םידקא  .21

 התחדנ השקבה .הנגהה לוהינ ןפוא יבגל םהיניב תוקולחמ לשב וגוציימ םררחשל ושרד
 קלח לוטילו םידעה תא רוקחל גירח ןפואב רערעמל רשפאש ,אמק טפשמ תיב ידי לע
 .ומצעב םינושה םיחמומה תא רקוח אוהש ךות ,טפשמה לוהינב יביטקא
 
 ,רערעמה לש רזוחה וטפשמב תקולחמה עלס תא וויה רשא ,תויעדמה תויארה 

 השולשב 13.6.2004 םויב ןישח 'מ טפושה הרוה ןהילע תוקידבה תא ןרקיעב וללכ
  :ןלהלש םיגצומ
 
  ;)14 גצומ וא הכימשה :ןלהל( סנואה תריזמ הכימשה ריזג )-( 
  ;)15 גצומ וא ןרזמה :ןלהל( סנואה תריזמ ןרזמה ריזג )-( 
  .הדליהמ ילניגו שוטמ )-( 
 
 ,דניורפ ר"דל ורבעוה אל ןרזמהו הכימשה ,ןישח טפושה תטלחה םרט יכ ןייצנ 

 התשענ םהילא תוסחייתההו ,הלא םיגצומל הסחייתה אל 2001 תנשמ התעד תווחבש ךכ
  .)109/ת( 21.10.2004 םוימ הנושארה תעדה תווחב הנושארה םעפב
  
 רערעמה קלח ךכ לע( דבלב הדליה לש יטנג ליפורפ רתוא ילניגוה שוטמה ןמ 

 תואצותב אמק טפשמ תיב דקמתה ,ךכשמ .)ךשמהב דומענ ךכ לעו ונינפל וימוכיסב
  :ןלהלכ ,ןרזמהו הכימשה לש א"נדה תוקידב
 

  ;)14S :ןלהל( הכימשהמ ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה היצקרפ תקידב )א(

  ;)14P :ןלהל( הכימשהמ ערז יאתב תרשעומה היצקרפ תקידב )ב(

  ;)15S :ןלהל( ןרזמהמ ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה היצקרפ תקידב )ג(
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  .)15P :ןלהל( ןרזמהמ ערז יאתב תרשעומה היצקרפ תקידב )ד(
 

 רבוטקוא-טסוגוא םישדוחה ךלהמב םידעומ רפסמב ועצוב תוקידבה  

 טפשמה לש ומויק לע הרוה הז טפשמ תיבש רחאל ,ףסונב .)STR תוקידב :ןלהל( 2004

 ב"הרא ,ססקטבש Orchid Cellmark תדבעמל ולא םיגצוממ םיריזג וחלשנ ,רזוחה

 .תופסונ תוקידבל )דיכרוא תדבעמ :ןלהל(
 

 ףצר לע םינוש םירתא 10 ורחבנ ,תישאר :אבה ןפואב ועצוב STR-ה תוקידב  

 המו םימייק םיללא המכ קדבנ רתא לכב ,תינש ;הקידבה עצבתת םהב א"נדה
 םיוסמ רתאב הדיחי המצע לע תרזוח ןהב םימעפה רפסמ = ללא ,ריכזנ( םלדוג/םהבוג
 הכימשב רתא לכב םיעיפומש םיללאה ןיב האוושה העצוב ,תישילש ;)ע"י – א"נדב
  .הדליהו רערעמה לש םיללאה ןיבל ןרזמבו
 

 :ןלהל( הבישמה םעטמ םיחמומ אמק טפשמ תיבב ודיעה STR-ה תוקידב לע .22

  .)הנגהה יחמומ :ןלהל( רערעמה םעטמו )העיבתה יחמומ
 
 רקיניל ןאירדא ר"ד ;ינפג ר"דו דניורפ ר"ד תא וללכ העיבתה יחמומ 

 תירלוקלומה הקיטנגה םוחתב םיראת לעב הינטירבב Strathclyde תטיסרבינואמ

 הנוזירא תטיסרבינואמ בואטס קיר ר"דו ;)רקיניל ר"ד :ןלהל( יזנרופ עדמל הצרמו
 תיאקירמאה הימדקאב רבחכ ןהכמהו ססקטבש דיכרוא תדבעמ שארב דמועה ,ב"הראב
  .)בואטס ר"ד :ןלהל( ילילפ יוהיז יעדמל
 
 תיחמומ ,ןאויד העונ ר"ד אמק טפשמ תיבב דיעהל ונמוז הנגהה םעטמ 

 הקלחמהמ ,גרבנזיא רותרא 'פורפו )ןאויד ר"ד :ןלהל( תויסולכואו םיחמצ לש הקיטנגב
 'פורפ :ןלהל( טרוו טרופ יאופרה זכרמהו ,ססקט תטיסרבינוא לש יגולותפ יוהיזל

  .)גרבנזיא
 
 ןידה תערכהבו ,ןאויד ר"ד לש התודעו התעד תווח תא החד אמק טפשמ תיב 

 :ןושלה וזב ,השיגהש תעדה תווח לומל תוריתסהו התודעב לובלבה לע דמע
 

 לש התודע תא ונייפיא ןכאש תויבקעה רסוחו לובלבה"
 לע הכובנ הדמע רשא ,]ע"י – ןאויד ר"ד[ וזה הדעה
 התרזח לע םיימעפו םעפמ רתוי העידוהו ,םידעה ןכוד
 וא םנוקית לע ,וא ,התעד תווח לש םייתוהמ םיקלחמ הב
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 ויתולאש חכונל ,ריבסהל התשקתה הדעה .םתקיחמ
 תעדה תווחב איה היתורמא תא ,עבותה לש תובקונה
 הלש תויתוהמ תועיבקמ בושו בוש הגוסנו ,ונל השיגהש
   ."המצע
 

 
 תווח תא ןיטולחל רערעמה חנז ,ונינפלש רוערעבו אמק טפשמ תיבב וימוכיסב 

   .הנגהה דצמ דיחי החמומכ גרבנזיא 'פורפ רתונ ,ךכשמ .ןאויד ר"ד לש התעד
 

 תונקסמו תוקידבה יאצממ תא םידומע האמכ ךרואל חתינ אמק טפשמ תיב .23
   .םירבדה ירקיע תא ןלהל איבנו ,םיחמומה
 
 ןתינ דציכ תינורקע תקולחמ השטינ הנגהה יחמומל העיבתה יחמומ ןיב 

 :ןלהל( רטטס - תיעוצקמה הגעב הנוכמה המיגד תועט ןיבל יתימא ללא ןיב ןיחבהל
 א"נדה לש לופכשה ךלהמב ?רטטס רצונ דציכ .)רטטס וא ירקש ךרע וא המיגד תועט
 ןפואב ,תחא הדיחי תטמשהו הקתעהב "םוגמג" ןיעמ לש העפות תויהל היושע
  .יתימאה תורזחה רפסממ תחא הדיחיב ךומנה תורזח רפסמ לש האצות תלבקתמש
 לבקנ ,הז הרקמבו ,15 לש אוה יוגשה לופכשה ,סיסב ינבא 16 םע ללא םוקמב ,המגודל
 ,ןניקסע דחא םדא לש המיגדב רשאכ .ןותחת רטטס הנוכמה יוגש קיפ ,רתוי ןטק קיפ
 ,רתוי וא םיטרפ ינשב אוה המיגדה רוקמ רשאכ ךא ,רטטסה תא תוהזל לקנב ןתינש ירה
 המצועב אטבתי ,ההובג איה םרתש יגולויבה רמוחה תומכש טרפ .רתוי השק יוהיזה
 .)שלח ביכרמ( הטעומ רמוח תומכ םרתש טרפ תמועל )קזח ביכרמ( ליפורפב הקזח
 ביכרמה לש יתימא ללאב רבודמ םאה ,םירתאהמ קלחב ,תבורעתב תוהזל השק ,םיתיעל
  .רטטסב אמש וא שלחה
 

 ךכ היונב ,)genotyper וא הנכותה :ןלהל( א"נדה תקידבל Genotyper-ה תנכות 

 )ךומסה ללאהמ תוחפ תחא הדיחי( םמוקימ יפ לע ללא ןיבל רטטס ןיב הניחבמ איהש
 הובגה-יתימאה ללאה ןיב קיפה לש םיהבגב םייוסמ סחי םייקתהב .םתמצוע יפ לעו
 יפכ .רטטסכ ותוא רידגתו ךומנה קיפה תא לטבת הנכותה ,ךומנה-"ירקשה" ללאה ןיבל
 הקלחב רתא לכ םש תחת ,םירתא העבראל תסחייתמה ,ןלהלש הנומתב תוארל ןתינש
 אוצמל ןתינש םיירשפאה םיללאה רמולכ ,םיללא לגרס עיפומ הנומתה לש ןוילעה
 תוהזל ףא ןתינ םירקמ ינשב .רתא ותואב ורתואש םיללאה םיעיפומ תחתמו ,רתא ותואב
 :ירקיעה קיפל תחתמ תחא הדיחיב העיפומש הנטק הטילב התוא וז ,רטטס
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 ןיב ןיחבהל רזע יעצמא השולש םימייק יכ ריבסה ,הבישמה םעטמ ,ינפג ר"ד 

 הליהקב תלבוקמ אל השיגב וטקנ רערעמה םעטמ םיחמומה יכו ,רטטס ןיבל יתימא ללא
 ינפג ר"ד לש ותודע לומ יכ ריכזא .םירטטסכ תואצותהמ קלח לש חונעפב תיעדמה
 תווח תא שיגהל אלש רחבש ,רערעמה םעטמ תידגנ תעד תווח האבוה אל ,הז אשונב
 סיסבכ ושמיש הלא תעד תווחש תורמל ,רזוחה טפשמה ךלהמב ומעטמ םיחמומה תעד
 העונ ר"ד לש ,תרחא תעד תווח גיצה רערעמה ,רומאכ .רזוח טפשמ תכירע לע הטלחהל
 ונושלכו ןיטולחל הרערעתה יכ היבגל עבק אמק טפשמ תיבש ,)48/נ ,47/נ( ןאויד
 ,ךרדל הז רזוח טפשמ אצי הניגבש ד"הווח םא ,רזוחה טפשמב ראשנ המ ,איה הלאשה"
 .)ןידה קספל 109 הקספ ,םש( "?הל אפרמ ןיא דע הרערוע
 

 תירקיעה תקולחמה ,ליעל תוראותמה תוקידבה 4 ןיבמ :14S  הכימשה תקידב .24
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 יטננימוד ביכר תללוכה ,תבכרומ תבורעתב רבודמש ךכמ העבנ הקידבה לש תוכבוסמה
 םיביכרמ ינשו - הנימ רביאמ םומידה לשב וז המיגדל הלודג תומכ המרתש - הדליה לש
 היה לוכי א"נדה רוקמ רשאכ ,רכז אוה תוחפל םהמ דחאש ,םיפסונ םימרות לש םישלח
  .ב"ויכו קור יאת ,רוע יאתב תויהל
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 איה רערעמה לש תיזכרמה ותנעט רשאב ,וניניע לומ וז הדבוע דימענו םידקנ 
 תמלעתמ וז הנעט ,םרב .ולש וניאש א"נד אצמנש ,היאר-אהו ,הדליה תא סנא רז םדאש
 לש אוהש תואדווב עובקל וא לולשל ןתינ אלש ,א"נד לש ףסונ ליפורפ שיש ךכמ
 םימרות רפסמ םימייק יכ םיכסה ,הנגהה םעטמ החמומה ,גרבנזיא 'פורפ םגו ,רערעמה
 הדבועב ןיאש ירה ,םישנא ינש ידי לע הסנאנ אל הדליה יכ רורבש רחאמ .תבורעתב
 ידכ ,)רכז םהמ דחאש םיפסונ םיטרפ ינשו תננולתמה( השולש לש תבורעת האצמנש
  .רערעמה תבוטל ריבס קפס םיקהל
 
 םירתאה תרשע לכב לבקתה רערעמה לש ליפורפה יכ ונעט העיבתה יחמומ 

 ועיפוה אל רערעמה לש םיללאה ,םירתאהמ קלחבש יפ לע ףא 14S הקידבב וקדבנש

 :ןלהלש הלבטב טרופמכ הדליה לש םיהז םיללא ירוחאמ ,"ורתתסה" אלא ,רישי ןפואב
 

 
 

 קיפ התהיז Genotyper-ה תנכות ,)D21 רתא( וקדבנש םירתאה תרשעמ דחאב 

 הנכותה יכ ונעט ,ינפג ר"דו דניורפ ר"ד ,העיבתה יחמומ .ללאכ אלו רטטסכ )28( םיוסמ
 םירבדה תניחב ךא ,רטטסכ קיפה תא תנמסמ איה םייוסמ ךרע םייקתהבש ךכ תלעופ
 םיללאה דחא ותויהב ,יתימא ללאכ קיפ ותוא תוארל ןתינ טלחהב יכ הלעמ םקמועל
 תעדה תווחב ינפג ר"דו דניורפ ר"ד ועבק ךכ לשב .רערעמה לש ליפורפה תא םיביכרמה
 ךות ,תבורעת התואב אלמ ןפואב אצמנ רערעמה לש ליפורפהש ,)111/ת( תפתושמה
 .רטטסכ רבודמה קיפה תא התהיז הנכותה יכ תואנה יוליגה ךרוצל םינייצמ םהש
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 )29 ללא( ירקיעה קיפהמ 12.6%-כ הווהמ 28 ללא יכ תוהזל ןתינ ,ןלהלש הנומתהמ
 :הדליל ךייש רשא
 

 
 

 תואדווב 28 קיפל סחייתנ םא וליפא יכ ,דניורפ ר"ד הריהבה תידגנה התריקחב  
 תפתושמה תעדה תווחב תיפוסה התנקסמ תא תונשל ידכ ךכב ןיא אליממ ,רטטס לאכ
 ,רקיניל ר"ד ."וז תבורעתל רוקמכ ץרווש ןאירדא תא בייחל וא לולשל ןתינ אל" היפל
 28 ללאכ ורידגהלמ ענמנו קיפ ותוא יבגל רתוי ריהז היה ,העיבתה םעטמ אוה ףא
 דמע אמק טפשמ תיב יכ םא( וז העיבקל ודגנתה הנגהה יחמומ ,דגנמ .רערעמל םיאתמה
   .)ללאכ םעפו רטטסכ םעפ הז קיפ הרידגה ןאויד ר"דש ךכ לע
 
 יכ ועבוקב ,וז הלאשב םיחמומה ןיב תקולחמב עירכהלמ ענמנ אמק טפשמ תיב 

 ןיא הרקמ לכבש ינפמ ,ללא וא )יוגש ךרע( רטטס אוה 28 קיפ םא העיבקל תוקפנ ןיא
 םרותכ ןיטולחל ותוא תללושה העיבקל קקזנה ,רערעמה לש ותנגהל עייסל ידכ ךכב
  .העיבתה תויאר ראש לומ ריבס קפס םיקהל הלוכי איה קרש העיבק ,תבורעתל
 

 ר"ד לש התעד תווח ןוקיתל תוביסה תחא התייה ליעל תרכזומה 14S הקידב .25

 ,םירבדה חוסינ ןפואב דניורפ ר"ד לש התועט .הנושארה תעדה תווחל אטויטהמ דניורפ
 תעדה תווחל אטויטב ,רומאכ .רזוחה טפשמה לש ומויקל השעמל האיבהש איה
 ביכרמל םימרותה דחאכ ,1 גצומ ,ץרווש ןאירדא תא לולשל ןתינ אל" בתכנ הנושארה
 ,ץרווש ןאירדא..." יכ ףוסבל בתכנ הנושארה תעדה תווחב ךא ,"וז תבורעתב ירונימה
 דניורפ ר"ד .)109/תל ב2 ףיעס( "וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא 1 גצומ
 טוקנל הנוצרמ העבנש בל םותב תועט היה ,רבד לש ופוסב הטקנ וב חוסינה יכ הדיעה
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 עבוקכ ארוקה ידי לע שרפתי אטויטה יפ לע חוסינה יכ הששח ,הירבדל .רתי תוריהזב
 תואדוו תא תחא המרב דירוהל םוקמב ,ךכו ,רערעמב רבודמ יכ יביטיזופ ןפואב
 רערעמה ויפל חוסינב הרחב איה "בייחל וא לולשל ןתינ אל" בותכל םוקמבו ,האירקה
 העיבק" "הארונ האיגש" "ללמוא חוסינ"כ הרידגה ותואש חוסינ ,"םש אצמנ אל"
 החכונ התעתפהל רשאכ דיימ הדמע חוסינה תאיגש לע ,דניורפ ר"ד ירבדל ."הללמוא
 אל ,הירבדל .יטפשמה םלועבו תרושקתב םילג הכמ הבתכש תעדה תווחש תעדל
 העיצה התמזויב איהו ,התעד תווח תא תונשל תועפשה וא םיצחל הילע ולעפוה
 יכ רהבויש ךכ ,התועט חכונ הנושארה תעדה תווח תא ריהבהלו ןקתל תוטילקרפל
  ."בייחל וא לולשל ןתינ אל" יכ איה תבורעת התוא יבגל הנקסמה
 
 ןתינ ךא ,"תילאטפ" ןכא התייה חוסינב תועטה יכ עבק אמק טפשמ תיב 

 בויחל םשרתה טפשמה תיב .חוסינב קדקדל דניורפ ר"ד לש הנוצר רואל אקווד הניבהל
 ,התדובעל הרוסמה ,תיניצר עדמ תשאכ" דניורפ ר"ד לש התונמיהמו התונימאמ
 םיצחלהו היצריפסנוקה תוירואית תא יעמשמ-דח ןפואב החדו "תמאה לא תרתוחהו

   .רערעמה הלעהש
 

 ליפורפ אצמנ יכ אמק טפשמ תיב עבק ,14S הקידב ןיינעלש ,רבד לש ומוכיס .26

 תרשע לכב .תוחפל םיפסונ םיטרפ ינש לשו הדליה לש א"נדה תבורעתב ורוקמש יטנג
 ןה ,רערעמה לש ליפורפל ומיאתהש םיללא הנכותה ידי לע והוז וקדבנש םירתאה
 דחא יבגל תקולחמה טעמל ,הדליה לש םיללאל םיפתושמ םיללאכ ןהו םידרפנ םיללאכ
  .ללאכ אלו רטטסכ קיפה תא הנמיס הנכותהש ,םירתאה
 
 םיבושיחה לע ןומא היה רשא הקיטסיטטסל החמומ ,ורטומ יזוע 'פורפ 

 רקחנו תעד תווח העיבתה םעטמ גיצה ,)ורטומ 'פורפ :ןלהל( ונניינעב םייטסיטטסה
 איה ליפורפה תוחיכש ,םיהז םירתא הרשעב רבודמ יכ החנהב ,היפלו ,היתודוא

 תורשפאה יכ אצמ רקיניל ר"ד וליאו .תידוהי-תילארשיה היסולכואב 1:42,000
 ינשב הרוקמ תבורעתהש תורשפאהמ 3,600 יפ הריבס ,תבורעתל םרת רערעמהש
  .םיעודי אל םימרות
 
 ןה הקידבה תואצותש ךכ לע הנגהה יחמומ תשיג ץמואת םא ןיב יכ עבקנ 

Inconclusive לולשל ןתינ אלו בייחל ןתינ אל" היפל העיבתה תשיג ץמואת םא ןיבו", 

 ריבס קפס רצונ אל ןכלו ,תבורעתב םרותכ ללשנ רערעמה יכ תיעמשמ דח הנקסמ ןיא
  .העיבתה תויאר ראש לומ לא
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 היצקרפב רבודמ ןאכ ךא ,הכימשה ריזגמ םתכ ותוא( 14P הכימשה תקידב  .27
 לש יטנגה ליפורפהש ךכ לע תקולחמ התייה אל וז הקידבב :)ערז יאתב הרשעוהש
 רפסמב הדקמתה תקולחמה תאז םע .תבורעתב אלמ ןפואב ההוז אל רערעמה
 דחא רבגמ רתוי תוהזל ןתינ םאה עמשמ ,הקידבב תוהזל ןתינש םייטנגה םיליפורפה

 לככ יכ אמק טפשמ תיבב עבקנ ןכ לעו םיללא 5 והוז )VWA( םירתאה דחאב .תבורעתב

 אלה התנעט ףא לע תאז ,םישנא 2-מ רתוי לש יטנג ליפורפ תבורעתה הליכה הארנה
  .)רטטס( המיגד תועטב רבודמש ןאויד ר"ד לש תקמונמ
 

  :)ןרזמה ריזגמ תויצקרפה( 15P-ו 15S תוקידב  .28
 

 ליפורפ לבקתה :)ערז יאת םניאש םיאתב רשעוהש ןרזמה ריזג( 15S הקידבב 

 ףסל תחתמו ידמ שלח היה המיגדב ירבגה ליפורפהש דועב ,דבלב הדליה לש יטנג
  .האירקה
 

 תקולחמב הדמע וז הקידב :)ערז יאתב רשעוהש ןרזמה ריזג( 15P הקידבב 

 תויהל לוכי וניא רערעמה יכ הנושארה התעד תווחב דניורפ ר"ד הבתכ היבגל םגש ינפמ
 תיבב התודעבו תנקותמה תעדה תווחב חוסינה תא התניש ךא ,תבורעתל תורוקמה דחא
  .תבורעתל רוקמכ רערעמה תא בייחל וא לולשל ןתינ אלש ךכל ,אמק טפשמ
 
 תיבב ותודע תובקעבו ,ינפג ר"דו דניורפ ר"ד לש תפתושמה תעדה תווחב 

 ,םירתא העבראב אלמ ןפואב והוז רערעמה לש םיללא יכ רהבוה ,ינפג ר"ד לש טפשמה
 14 ואצמנ לכה ךסב ,םירחא םירתאב הדלילו רערעמל םיפתושמ םיללא ואצמנ ןכו
 בייחל ןיאו לולשל ןיא" היפל םיינשה לש הנקסמה ןאכמו ,רערעמל םימיאתמה םיללא
 לש אוה ירקיעה ליפורפה יכ עבק רקיניל ר"ד םג ."וזה תבורעתל רוקמכ םשאנה תא
 השולשמ בכרומ ינשמה ליפורפה דועב ,הדליה לש ליפורפה תא םאות אוהו הבקנ
 .רערעמה לש יטנגה ליפורפל םיהז םיללאה תשולש רשאכ ,ירכז םרותב ורוקמו םיללא
 יפ ההובג וז תורשפא רשאכ ,תבורעתל ילאיצנטופ םרותכ רערעמה תא לולשל ןיא ןכל

 תיסחי ךומנ רפסמ ,והשלכ רחא רכזל ךייש ירונימה א"נדה ליפורפש תורשפאהמ 13
 תיעמשמ דח הניא האצותה יכ עבק גרבנזיא 'פורפ הנגהה החמומ .ותעדל

)Inconclusive( םעטמ ןאויד ר"ד .תבורעתל םרותכ רערעמה תא לולשל ןתינ אל יכו 

 לש םא ,סנאה לש ליפורפה המ תעדל ןתינ אל יכ ,15P הקידב יבגל העבק הנגהה

  .רערעמל ליעוהל ידכ ןבומכ ןיא וז הנקסמב םגו ,רחא רבג לכ וא רערעמה



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

30 

 

 

 15P -ו 15S תויצקרפ תואצותל ףסונב :תירבה תוצראב דיכרוא תדבעמ תוקידב .29 

 .דיכרוא תדבעמב ןרזמה ריזגב ושענש תוקידבה תואצות םג ולבקתה ,לארשיב ועצובש
 רפסמב םלוא ,יהשלכ האצות עובקל ידכ תקפסמ התייה אל א"נדה תומכ תוקידבה בורב
 רערעמה תא לולשל ןתינ אל יכ עבקנ םשו רערעמל םימיאתמה םיללא םג והוז תוקידב
 תיברמב רערעמל םימיאתמה םיללא 20 והוז ףא הלא תוקידבמ תחאב .תבורעתל םרותכ

 רערעמה תא לולשל ןתינ אלש התייה הנקסמהו )EF-16.1.2 היצקרפב( וקדבנש םירתאה
 לש הלא םיאצממ לע קלח אל ,הנגהה םעטמ החמומה ,גרבנזיא 'פורפ .תבורעתל םרותכ

  .)Inconclusive( תיעמשמ דח הניא האצותה ותטישלו ,הדבעמה

 
 םיגצומה יכ אמק טפשמ תיבב ןעט רערעמה ,א"נדה יאצממ יבגל ןוידה דצל .30
 תארקל םיריזגה ופלחוהש ךכב "ולפוט" תירבה תוצראב דיכרוא תדבעמל וחלשנש
  .)היצריפסנוקה תנעט :ןלהל( רערעמה לש א"נדה ליפורפ םהב לתשוהו םתחילש
 
 םיעגונה םימרוגה לכ םישרדנ רערעמה תטישלש ךכ לע דמע אמק טפשמ תיב 

 אוטחלו ודגנכ תחא די תושעל – תיטפשמ האופרל ןוכמהו תוטילקרפ ,הרטשמ – רבדב
 רדעהב היצריפסנוקה תנעט תא לכו לכמ החד טפשמה תיב .ךכ םשל םיילילפ םישעמב
 ,"םיגצומה תרשרש"ל תונטרפבו תוכיראב שרדנ אוהש ךות ,הב ךמותה יתייאר סיסב לכ
 לש חוקיפ תחת ,תונושה תודבעמל םתרבעהב הלכו הריבעה תריזב םתאיצממ לחה
 ןכ .םייטנבלרה םיכמסמהמ קלח לע ומתחו םיגצומה תא ומליצ ףאש ,הנגהה יחמומ
 וקדבנש ולאל םתאוושהו ב"הראמ ורזחש םיריזגה רואיתל תוכיראב טפשמה תיב שרדנ
 איה ,המצעלשכ ,היצריפסנוקה תנעטש ךכל רבעמ ,תאז לכ .תיטפשמ האופרל ןוכמב
 ירה ,רערעמה תנעטכ ,גצומה לע םיאת לש "הלתשה" העצוב םא ירהש ,ןויגה תרסח
    .תיביטיזופ ותוא ההזמה ןפואב ,רערעמה לש אלמה ליפורפה לבקתמ היה תוקידבבש
 
 ןימזהש א"נד תוקידב םוזי ןפואב קיספה רערעמה יכ עבקנ ,ןכ לע רתי 

 רלוד 9000 המליש רבכ תירוביצה הירוגינסהש רחאלו םדקתמ בלשב ל"וחב הדבעמב
 תוקידבה תקספה יכ שיגדה אמק טפשמ תיב .ודגנכ היצריפסנוקה תנעט בקע ,ןרובע
 רומאש ינויח דע לש ונומיזמ תוענמיה היפל הכלהל שקיהב ,תושק תולאש תררועמ
  .ותבוחל החנה המיקמ ,ןימזמה תבוטל דיעהל
 

 אל תוקידבה תואצות יכ הנקסמל עיגה אמק טפשמ תיבש ,רבד לש ומוכיס .31
 הנומת .קיתב תויארה לולכמ לע הרורב הכלשה תלעב תיעמשמ דח הנקסמ ואטב
 אלו "םיברה תושרב" בר ןמז וקזחוה ןרזמהו הכימשהש הדבועהמ תעבונ ,וז תלפרועמ
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 תבורעת וליכה ןרזמהו הכימשה ךותמ םיריזגה ;םהילע ומתוח ריתוה ימ תעדל ןתינ
 ןתנ ןמזה ףולחו ;היביכרמ רתי לע ליפאהש ,הדליה לש אוה הלש ירקיעה ביכרמהש
  .םינשה םע וקלחב קרפתהש א"נדה יעטקמב ויתותוא
 
 עיגהל ןתינ יכ הרבסש רערעמה םעטמ ןאויד ר"ד אקווד תאז התייה ,תאז רואל 

 תדקמתמה ,תרחא ךרדב השעית הקידבה םא רערעמה לש ותוכזל תיעמשמ דח הנקסמל

 םוזומורכ תקידב וא Y-STR תקידב :ןלהל ,Y םוזומורכ( ירכזה םוזומורכה לש ליפורפב

Y(, הלא תוקידב .תבורעתל הדליה תמורת לש תויטננימודה תא לרטנל יושעש המ 
  .ןלהל דומענ ןהילעו דבלב העיבתה יחמומ ידי לע וכרענ
  

 לע םיאצמנש םירתאה תא קר םילפכשמ וז הקידבב :Y-STR-ה תוקידב   .32
 םיביכרמה ראש לכ תא דדובל תרשפאמ איהו ,תקדבנה המיגדב ירכזה םוזומורכה
 ךא ,םלועב תרכומ הטישה .המיגדב רבגה ליפורפב דקמתהל ךכבו ,םיירכז םניאש
 יטסיטטסה חותינב תויתייעב תמייק ,דבלב דחא םוזומורכ לע תישענ הקידבהש רחאמ
 םיימונורטסא םירפסמב אוה יטסיטטסה בושיחה תוליגר א"נד תוקידבבש דועב .הלש
 תוקהבומהו ,הברהב םיכומנ םירפסמה ,הלא תוקידבבש ירה ,םידראילימו םינוילמ לש
    .םיפלא תורשע לש לדוג ירדסב איה תיטסיטטסה
 
 ןיאש ךכ לע דמע טפשמה תיב .םרותכ רערעמה ללשנ הכימשה ריזג תוקידבב  

 קר ןתינש אלא ,ודי לע ןעטנש יפכ ,רערעמה לש וניאש ערז אצמנש רבדה תועמשמ
 ,אל-ותו אה ,הכימשב םרוקמש ערז יאתב תרשעומה היצקרפב ללשנ רערעמה יכ עובקל
 תושרב" טלקמב התייה הכימשה .רערעמל ךייש אלש ערז אצמנש העיבקמ לידבהל
 לכמ םדא יאת תרתוה ידי לע םמתוח תא עיבטהל ויה םילוכי םיבר םימרוגש ךכ "םיברה
 יבגל תויטרדנטסה א"נדה תואצות תא ריכזהו טפשמה תיב בש וז הדוקנב .ירשפא גוס

 .)ליעל ונדמע הילע S14 היצקרפ( הכימשה ריזג

 

 ליפורפ אצמנ )05.01EF :ןלהל( ןרזמה ריזג תוקידבמ הרוקמש היצקרפב ,דגנמ 
 ותועצמאב גפוס ריינמ תפסונ היצקרפבו ,וקדבנש םירתא 17-ב רערעמה תא םאתש אלמ
 רבודמ ןיא .םירתא 12-ב רערעמה לש יטנגה ליפורפל המאתה האצמנ ,ןרזמהמ םד גפסנ
 "םרותכ םשאנה תא לולשל ןתינ אל" יכ עבקנ ןכ לעו תיביטיזופ תוקהבומ תואצותב
 עיגה תבורעתב רתואש ליפורפה יכ םיכסה הנגהה םעטמ גרבנזיא 'פורפ .)115/ת(

 רערעמה תא לולשל ןתינ אלש ךכ ,רערעמה לש ליפורפה תא םאות אוהו דדוב םרותמ
 םתכ גפסנ ותועצמאבש גפוסה ריינהמ החקלנש היצקרפה יבגל םג ךכ .תבורעתל םרותכ
 יכ עבקנ ןאכ םג .םירתא 12-ב רערעמה לש ליפורפל המאתה האצמנ םש ,ןרזמה ןמ םד



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

32 

 

 ריבס יכ ותעד עיבה גרבנזיא 'פורפו ,תבורעתל םרותכ רערעמה תא לולשל ןתינ אל
  .םימרות 2-מ רתוי הליכמ איהש חינהל
 

 לש ותוברועמ תא וללש אל Y-STR-ה תוקידב םג יכ עבק אמק טפשמ תיב .33
 אצמנ הב היצקרפה לש האצותה יכו ,ןרזמה ריזגב ןרוקמש א"נדה תומיגדב רערעמה
 תיתועמשמ איה ,וקדבנש םירתאה 17 לכב רערעמה לש הז תא םאתש אלמ ליפורפ
 גראמ לומל ריבס קפס תומיקמכ הלא תואצות תוארל ןיאש יאדוובש ,ןאכמ .רתויב
  .העיבתה תויאר
 

 םדה תוקידב םג יכ רזוחה וטפשמב רערעמה ןעט ,א"נדה תוקידב לע ףסונ  .34
  .ומד גוסל תומיאתמ ןניא הריזה יגצוממ
 
 א"נדה תוקידב יכ עבקש ,אמק טפשמ תיב ידי לע איה ףא התחדנ וז הנעט 

 ךרואל ענמנ רערעמה יכ ףיסוהל שי ךכל .םעט ןהב ןיאש ךכ ,םדה תוקידב לע תופידע
 ןוידה תא טיסה רערעמה .ךכל בריס עודמ הבושתמ קמחתהו ,ומדמ המיגד תתל םינש
 תוירגיסה ילדבמ ומד גוס תא קיפהל ,ותנעטל ,הרטשמל ותעשב התייהש תורשפאל
 דוע .)הנגהה םעטמ דעכ ןמזוהש תיגולויבה הדבעמה שאר ידי לע הללשנש תורשפא(
 לש תונעטנה םדה תונוכת יפ לעש הלוע תויודעהמו םייעדמה םינותנהמ יכ עבקנ
  .הריזב ערזה ימתכב אצמנ ומד גוס יכ לולשל ןתינ אל ,רערעמה
 
 תוקידבב ןיא יכ עבקו ,רערעמה תונעט לכ תא החד אמק טפשמ תיבש רבד ףוס 

  .רערעמה תוכזל ריבס קפס רוציל ידכ א"נדה
 
 רוערעה בסנ םייעדמה םיאשונב אמק טפשמ תיב לש ויתונקסמו ויאצממ לע 

  .ונינפלש
  

   רערעמה תונעט תיצמת

 
  :ןלהלש תונעטה ירקיע לע תיצמתבש תיצמתב וססבתה רוערעה יקומינ  .35

 
 הריזג לכ ,רערעמה תנעטל :הכימשב א"נדה תבורעתל םרותכ רערעמה תלילש 

 25.8.2004 םוימ S14 תיצקרפ לש הקידבה ןיב ןיחבהל שיו ,ןמצע ינפב תודמוע הקפהו

  .תורחא תודרפנ תוקפהבו םירחא םינמזב ושענש תוקידב ןיבל
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 הלוכי הניא ,25.8.2004 םוימ 14S הקידבה ,הבירמה תקידב ,רערעמה תנעטל 

 סחייתמה D21 רתאב )ירקש ךרע ,ירק ,רטטס( המיגד תועט בקע היארכ שמשל ללכ

 לש יטסיטטסה ךרעה יבגל ורטמ 'פורפ לש ותודעמ םלעתהל שי ,ךכשמ .28 ללאל
 יתימא ללא אוה 28 ללא יכ החנה תדוקנמ אצוי ךרעש בושיחה רשאב ,א"נדה תקידב
 אוה 28 קיפ םא הלאשב עירכהל טפשמה תיב לע היה יכ ןעטנ הז רשקהב .רטטס אלו
  .רטטס וא ללא
 
 םיללא "םירתתסמ" הדליה לש םייבקנ םיללא 5 ירוחאמש הנעטה יכ ,ןעטנ דוע 
 החמומ לש ותודעמ םלעתה אמק טפשמ תיב יכו ,תיעדמ החכוה אל רערעמה לש םיירכז
 .רטטס ירוחאמ רתתסמ ללא םא תואדווב תעדל ןיא יכ סרגש גרבנזיא 'פורפ הנגהה
 יפכ ,ץעורל רערעמל תדמוע הניא איהו וז היארמ םלעתהל שי יכ ןעטנ הנותחתה הרושב
 רערעמה ללשנ תוקידבה ראשבש ירה ,תלספנ וז היארש לככו ,ןידה קספמ עמתשמש
 .סנאה אוה רחא םדאש עובקל ןתינ ךכמו טלחומ ןפואב
 
 חוסינב יונישה ,רערעמה תנעטל :ןרזמב א"נדה תבורעתל םרותכ רערעמה תלילש 

 הלאכ םיצחלמ עבונו ,ןרזמה תקידב יבגל םג "דושח" דניורפ ר"ד לש התעד תווח
 הגירח ךות עצוב ,יקלח ןפואב ול םיאתהל יושעש יטנגה ליפורפה יוהיזו ,םירחאו

  .הז גוסמ תוקידבב לבוקמה להונהמ
 
 ןיב ,דניורפ ר"ד לש הכוליה ךרד תא ףקתו ונועיטב רערעמה ביחרה הז רשקהב 

 םוימ הקידבה תא לולכל אלש הטילחה תעדה תווחל המדקש אטויטב יכ הנעטב ,רתיה
 .תגציימכ וז הקידבב הרחב ןכמ רחאל ךא ,תוריהז ימעטמ התעד תווחל 25.8.2004

 ,םיוסמ רתאב עיפוהש דדוב ללא יבגל התעד התניש דניורפ ר"ד ,רערעמה תנעטל
 הז שלח ללא יכ הנייצ התודעבש דועב ,שיאל וכיישל ןתינ אל יכ הטילחה הליחתבש
 ןברקל אל םיאתמ וניאו ןברקה לש הקיתרנב אצמנש רחא ללא תמועל ,רערעמל םיאתמ
 ויתודוא 11 ללאל הנווכה( תעדה תווחב ללכ הריכזה אל ותואש ללא ,רערעמל אלו
   .)ךשמהב טרופי
 
 ןתיל ןיא יכ רערעמה ןעט ,תוקידבהמ קיסהל ןתינש תונקסמל רשקהב דוע 

   . Y םוזומורכ תקידבל לקשמ
 
 ודרוה הכימשהו ןרזמה יכ ןעט רערעמה :םיברה תושרב ויה אל ןרזמהו הכימשה 

 ירוא ,טלקמה לעב לש ותודעמ הלועש יפכ ,סנואה עוריא ינפל עובש ,םייקנ טלקמל
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 רכז לש א"נד םע הדליה לש א"נד תובורעת ,רערעמה תנעטל .ןושארה טפשמב ,ל"רהב
  .סנאה תויהל בייח רז ותואש ךכ לע תועיבצמ רז
 
 ליפורפ םייק וליאכ אמק טפשמ תיב תנקסמ דגנ ץצוח רערעמה אצוי וז הדוקנב 
 תנבהב העט אמק טפשמ תיב ,ותטישלו ,ףסונ ירכז ליפורפ דצל רערעמה לש ירכז
 יכ שיגדה העיבתה םעטמ בואטס ר"ד םג יכ ןעטנ .הנגההו העיבתה יחמומ תודמע
 'פורפ וליאו ,זוחא האמ לש תואדווב רז רבגל םיכיישש ערז יאתו ערז לזונב רבודמ
 יבגל קר תאז רמא אלא ,תוקהבומ ןניא תוקידבה לכ יכ עבק אל הנגהה םעטמ גרבנזיא

 רערעמה תא החמומה ללש תוקידבה ראש יבגלש דועב S14 הכימשה לש הקידבה

 'פורפ ףא רשאב ,שממ ןיא וז הנעטב יכ רמואו םידקא .םרותכ רערעמה תא ןיטולחל
 .ועצובש תוקידבהמ תיעמשמ-דח האצות לבקל ןתינ אל יכ עבק גרבנזיא
  
 תיב הגש ,רערעמה תנעטל :ערזמ יקנ םד םתכו םדמ יקנ ערז םתכ אצמנ הריזב  

 O וניה ולש םדה גוס יכ ןעט רערעמה .םדה תוקידב לע חלכה דבא יכ העיבקב טפשמה
 ירה ,ערזב םד תובקע ואצמנ אלשמו ערזב םד תובקע ריאשהל רומא ןכ לעו ,שירפמ

 הנושו םדב יוצמה )PGM( דחוימ ןובלח רתוא ערזה ימתכב ,ףסונב .סנאה וניא אוהש

  .רערעמה לש הזמ
 
 קפסה ןחבממ םלעתה אמק טפשמ תיב ,רערעמה תנעטל :היארהו החכוהה לטנ 

 ,ריבס קפס תומיקמ ןניא תוקידבה יכ ותעיבקב שורדהמ הובג יתייאר ףר ביצהו ריבסה
 ."תויעמשמ דח תואצות" שרודה דואמ הובג ףר רערעמה ינפב ביצה ףאו
 
  .תונעטהמ קלח יבגל ביחראו טרפא ךשמהבו ,רערעמה תונעט תיצמתב ולא 
 
  הערכהו ןויד

 
  תוימדקמ תורעה רפסמ

 

  :האבה הנומתה תרייטצמ ויתוצלחממ רוערעה תא םיטישפמש רחאל .36
 
 השמישש ומעטמ םיחמומה תעד תווח תא ןה ןיטולחל חנז רערעמה ,תישאר 

 ,השעמל .ומעטמ ןאויד ר"ד לש התעד תווח תא ןהו ,רזוח טפשמל ותשקבל סיסבכ
 תווחב תעל תעמ ונועיט ךמות אוהש ךות ,העיבתה תויאר לע ובהי תא ךילשמ רערעמה
  .ומעטמ גרבנזיא 'פורפ לש ותעד
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 ,הכזמ היאר איה א"נדה תייאר יכ הנעטב רזוחה טפשמל סנכנש רערעמה ,תינש .37

 ול תודמוע אל הלא תויאר יכ ענכשל ידכ ,ונועיטב םיבר םידומע ךרואל תעכ םחלנ
 ,תחא םעפ םנמא אטבתה אמק טפשמ תיב .הרואכל רתוימ רוערעה לש הז קלח .ץעורל
 םידמוע ףא א"נדה יאצממ יכ ,םידומע םישימחו האמכ לע ערתשמה ןידה קספב
 רוערעה לש רכינ קלח ,הז םעטמ .ןידה קספ תתשומ ךכ לע אל ךא ,ץעורל רערעמל
 ןתינ םא הלאשל םיבר םידומע שידקה רערעמה :םיגדא .רערעמה לש ותטישל רתוימ

 ,וז הלאשל .)רטטס( היוגש האירקב רבודמ אמש וא 28 ללא תא D21 רתאב תוהזל
 'פורפ לש הקיטסיטטסה לע ךילשהל ידכ שי ,הב עירכהל אלש רחב טפשמה תיבש
 ץעורל שמשל הב ןיאו "תלפונ" הקיטסיטטסהש ירה ,הז ללאמ םימלעתמ םאש ,ורטומ
 תייארב םא איה רזוחה טפשמב ונניינעל הכירצה הדיחיה הלאשה ,רומאכ ךא .רערעמל
  .ועישרהל ידכ הב שי םא אלו ,רערעמה תא תוכזל ידכ שי א"נדה
 
 תוקידב יכ ,תעכ רבכ רמוא ,וז הדוקנב ביחרהל רערעמה אצמשמ ,תאז םע 

 שמשל ימעטל תולוכי ,רזוחה טפשמל סיסב ושמישו רערעמה תשירדל וכרענש א"נדה
  .ךשמהב דומעא ךכ לעו ,תורחאה תויארל רבטצמב ,ותבוחל ףסונ יתייאר ךבדנ
 

  .רזוח טפשמ לע תורוהל הליחתכלמ םוקמ היה אל יכ ררבתנ דבעידב ,תישילש .38
 
 תעדה תווחב לשוכ חוסינ ןיגב ענתוה רזוחה טפשמה לש ךלהמה ,ןכ יכ הנה 

 םעטמ םיחמומה ינש תעד תווח רואל ךשמנ ךלהמה .דניורפ ר"ד לש הנושארה
 תא ררבל שי יכ הנקסמל עיגה יול 'א 'א טפושה יכ אלפיי אל ,תאז רואל .רערעמה
 רערעמה חנז טפשמה ךלהמבש אלא .הבישמה יחמומל רערעמה יחמומ ןיב תקולחמה
 רערעמהש ילבמ ןהילאמ "וזוגנ" ולאו ,ומעטמ םיחמומה לש תעדה תווח יתש תא
  .ןהילע ךמתסה
 
 ויתוריקחמ לחה ,םינשה לכ ךרואל רערעמה לש וכרד וז יכ עובקל יל רצ 

 תמאה רוריב לעו הריקחה לע םיישק םירעה רערעמה .ןאכד ךילהל דעו הרטשמב
 לחה ,הריקחה תויושר ידי לע תואצותו םיגצומ קורבפלו תוינונקל תוכרפומ תונעטב
 תוקידב עוציבל ובוריס ךרד ,רוערעה תאכרע חוקיפב םג םד תוקידב עצבל ובוריסמ
 תונוש תושקבל( ל"וחב הדבעמ לש הקידבל המכסהמ ותרזחב הלכו ץראב הדבעמ
 ןאירדא 4077/06 פ"שבב ןארבו'ג 'ס טפושה תטלחה ואר ךכל רשקב רערעמה שיגהש

 פ"שבב ןולא 'י טפושה תטלחהו )12.6.2006( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש
   .))28.10.2007( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרוש ןאירדא 7219/07
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 לע השעמל תוכמסנה תונעטב "ןשע ךסמ" רציימ רערעמה ,הנותחתה הרושב 
 ךותו ,העטמ הרוצב םתגצהו םרשקהמ םירבד תאצוה ךות ,הבישמה יחמומ יאצממ
 יעטק לטונ רערעמה .ומעטמ תעד תווח אלל תוקידבה תואצות חונעפ םע תמעתמ אוהש
 ךלהמב אמק האכרעב םיטפושה לש תולאש וא תורימאו םינושה םיחמומה לש תובושת
 האכרעב ונבשי לשמ ,םירבדה תא שרפלו אורקל שי דציכ ותנעטב הכימתל ,ןוידה
 תמלשהב הלעה ,ונינפב ןוידלו וימוכיסל המלשהבו ,תושעל לידגה ףא רערעמה .תינויד
  .ךשמהב דומעא ךכ לעו ,אמק האכרעב ללכ ונודנ אלש תויגוס ןועיט
 

 רערעמה לש ותעשרה תססבתמ ןהילע תויארה

 
 תויגוסל םיאב ונדוע ךא ,א"נדה תויאר לע ולוככ ובור בסנ רערעמה לש ורוערע .39

 לש ותעשרהל סיסב ושמישש תויארהו תיתדבועה תיתשתה תא ארוקל ריכזנ ,הלא
  .רזוחה טפשמב םג רערעמה
 
 העיגה רואיתה תובקעבש ךכ ידכ ,רערעמה תא םלוהש הדליה לש רואיתה )-( 

  .ןודעומב ההוז רערעמה יכ הרטשמל תימינונא העדוה
 
 11 ךותמ ,תונומת רדסמב הדליה ידי לע ידיימ ןפואב רערעמה יוהיז )-( 

  .הל וגצוהש תונומת
 
 7 ךותמ ,הדליה ידי לע ידיימ ןפואב רערעמה לש רוחשה וקנרא יוהיז  )-( 

  .םימוד םירוחש םיקנרא
 
 רואית ,הברה ןשעמש ימכ סנאה לש לולצ אלה ולוק לע הרפיס הדליה )-( 

  .רערעמה תא םלוהש
 
 םיטרפב חכוהש יפכ ,הדליה לש ידוחייה ןורכזה יבגל םידליה רקוח תודע )-( 

  .סנאה התוא ךילוה וב לולסמה יבגל ,רתיה ןיב ,םינוש
 
 תלד תא חתפ רערעמה לש רוחשה וקנראב תוחתפמה רורצב חתפמה )-( 

  .סנואה עצוב וב טלקמה
 
 שב ששו טמחש קחשל גהונ היהו ןויצל ןושארב ררוגתמ רערעמה )-( 

 היה עוריאה םויב יכ קלוח ןיאו ,ןויצל ןושארו םילשורי ,ןג תמר ,ביבא לתב םינודעומב
  .םילשוריב
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 ןודעומל רזחו סנואה עצוב ןכלהמב תועשב קוידב ןודעומהמ אצי רערעמה )-( 

  .עוריאה רחאל התיבל העיגה הדליה הב העשה התוא ,17:30 העשה תוביבסב ךרעב
 
 .ןודעומל רזחש העש רעסנ הארנ רערעמה )-( 
 
 ותלוכי רסוחו עוריאה ןמזב ולש "יבילאה" יבגל רערעמה לש ותוכבתסה )-( 

  .ןודעומהמ רדענ ןהב תועשב השע המו ןכיה ריבסהל
 
 םשל הדליה לומ דומעל בוריס תוברל הריקחב רערעמה לש ותולהנתה )-( 

 תוקמחתה ,םד תקידב ןתיל ובוריס ,תונומתה יוהיז רדסמב הדי לע ויוהיז תכרפה
 םישקבמ יכ ןיחבהש תמיא לכ ופוג הארמו וינפ תוויעו יונישו ואידיווב ומוליצמ
  .ותוהזל
 
 ךלהמב םגו ןושארה וטפשמ ךלהמב םג םד תקידב ןתיל רערעמה בוריס )-( 

  .ןושארה רוערעה
 
  ןיעמ ןהב האר ףא טפשמה תיבש ,וירקוח ינפב רערעמה לש ויתויואטבתה )-( 
  ."האדוה תישאר"
 
 וא שקיהב ,טפשמה ךלהמב רערעמה לש ותולהנתה תא ףיסוהל שי הלא לכל 
 היה לוכיש תויאר תאבהמ ותוענמיה םשאנ לש ותבוחל ףוקזל שי ויפל ללכל תורישי
  :ןלהלכ ,ותדמע תא קזחל ידכ ןהב היה וליא ןאיבהל
 
 תא עצבתו ןחבתש הדבעמה יבגל השבגתהש המכסההמ וב רזח רערעמה )-(  

 תיבב בשוי ונדוע – ורצעמ תכראהל הנידמה תשקבש אלתמאב ,תויעדמה תוקידבה
  .העיבתב ןומא דבאל ול המרג – םירוסאה
 
 ומעטמ םיחמומה לש םתעד תווח תא שיגהלמ רערעמה לש ותוענמיה )-( 
 התייה םתעד תווחש יפ לע ףא ,הנגה ידעכ םדיעהלו )ןיקפיל 'פורפו ןמדירפ 'פורפ(
 .רזוח טפשמ לע תורוהל יול 'א 'א טפושה לש ותטלחהל ואיבהש םימרוגה ינשמ דחא
 ךכב ןיא ךא ,ותלחמ לשב תודע ןתמל בצייתהל ןמדירפ 'פורפמ ענמנ יכ ןעט רערעמה
 לע רמאנ היבגל( תעדה תווח לע ןגהל ידכ בצייתה אל ןיקפיל 'פורפ עודמ ריבסהל ידכ
 האר – תיעדמה תורפסל דוגינבו תלבוקמ הניאש ךרדב הכרענ יכ העיבתה יחמומ ידי
   .)יול 'א 'א טפושה תטלחהל 10 ףיעס
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 תובקעב התדובעב הלחה רבכש ,ב"הראב הדבעמה יכ רערעמה תשירד )-( 

 ינא .התדובע תא קיספת ,ומעטמ תעד תווח תנכה ךרוצל תירוביצה הירוגינסה תיינפ
 הליחתה אל אלא התדובע תא הקיספה אל הדבעמה יכ רערעמה תנעט תא לבקל ןוכנ
 תורשפא רערעמל הנתינש הדבועהמ תיתוהמ תונשל ידכ ךכב ןיא ךא ,התדובעב ללכ
 העיגפלו הינונקל תונעט בקע ןכ תושעל אלש רחב אוהו ,תפסונ הדבעממ תואצות לבקל
  .םיגצומב תנווכמ
 

 ידכ א"נדה תוקידבב שי יכ תוארהל רערעמה לע היה ,תויארה ללש עקר לע
 איה רערעמה תא לולשל וא בייחל ןתינ אל היפל הנקסמ .ותעשרהל סיסבה תא טומשל
 תויארה תאבה לטנב דמע אל רערעמהש ךכ ,רערעמל עייסל הלוכי הניאו "תילרטינ"
  .ותבוחל ורבטצהש תויארה לכ חכונ וילא רבעוהש
 

 טפשמב רערעמה לש ותעשרהל הליבוהש ,ליעל תטרופמה תיתייארה תיתשתה .40
 תיב ןייצש יפכ .אצומה תדוקנ אופא איה ,וננויד אשומ רזוחה טפשמב םגו ןושארה
 "יטקטה לטנה" תא הריבעמ רשא ,הפנע תיתייאר תיתשתב רבודמה ,אמק טפשמ
 :רערעמה יפתכל התכרפהל
 

 החינהש תיתייארה תיתשתה לש המויקב היה יד"
 םצעל תויארה לע התוססבתה ךות ,הליחתכלמ העיבתה
 יטקטה לטנה תא םשאנה לא ריבעהל ידכ ,עוריאה
 הססבתהש ,וזה תיתייארה תיתשתב הב ןיא יכ חיכוהל
 ידכ ,םייחה ןויסינו ןויגהה לעו וששואש תודבוע לע
 .)ןידה קספל 158 הקספ( "ול סחוימב ולילפהל
 

 
 .הנידמה לע לטומ ריבס קפסל רבעמ םשאנה תמשא תא חיכוהל ינושארה לטנה 

 יטקטה לטנה םשאנה לש ומכשל רבוע זא-וא ,הז לטנב הנידמה הדמע רשאכ ,םלוא
 פ"ע( ודגנ המקש הלילפמה תיתשתה תא קודסל ידכ וב שיש יפולח רבסה עיצהל

 9372/03 פ"ע ;)6.8.2013( 19 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןוגד באילא 6427/10
 פ"ע ;)לזייו ןיינע :ןלהל( )2004( 3 הקספ ,745 )1(טנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לזייו

 .))27.12.2012( 16 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ילאבג ידאפ 9277/11
 
 לש התחכוה לטנש דוסיה תולכשומ תא הנשמ הניא "יטקטה לטנה" תרבעה 

 שארמ" ילילפה טפשמב הנידמה לש המכש לע םילפונ עונכשה לטנו םילילפב המשא
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רזוע הדוהי 1840/12 פ"ער( "םיפוסה ףוס דעו םישארה

 לטנ ,העיבתה יפתכ לע דימת רתונ החכוהה לטנש דועב .))30.4.2013( 5 הקספ
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 לע עיבצהל וילעש הז ןבומב ,םשאנה יפתכל רבוע הלילפמה תיתשתה לש הכרפהה
 ררועלו ,טפשמה תיב ינפב האבוהש תיתייארה תיתשתה תא קודסל ידכ ןהב שיש תויאר
 .העיבתה לע לטומה עונכשה לטנמ ןבומכ לק ,הז לטנ .ויוכיזל איביש ריבס קפס
 
 יכ תוארהל וילע היה רערעמה תא תוכזל תנמ לע ,העיבתה תויאר חכונו ,ךכשמ 
  .סנאה וניא אוהש הנקסמל איבהל ידכ א"נדה תויארב שי
 

 רבוגו ךלוה שומישל הליבוה םינורחאה םירושעב תיגולונכטה תוחתפתהה  .41
 הילע ,תיעדמכ היאר לש התונמיהמ תעיבק םשל .םיילילפ םיכילהב תויעדמ תויארב
 הקיספב ולבקתהו תיאקירמאה הקיספב וחתפתה רשא םינחבמ רפסמב דומעל
 )ב( ;םישרדנה םייעדמה םיללכל םאתהב הכרענ הקידבה )א( :םהיניבו ,תילארשיה
 הטישה ירקיע )ג( ;עודי תועטה חווטו הקידבב תועט התשענש תורשפאה הרהבוה
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ דאמח-ובא 9724/02 פ"ע( הכרפהו הניחבל םינותנ הקידבהו
 .)דאמח-ובא ןיינע :ןלהל( )2003( 79-80 ,71 )1(חנ
 
 7093/10 פ"ערב לדנה 'נ טפושה דמע טפשמב תיעדמה היארה תטילק לע 

 .))ןיזירד ןיינע :ןלהל( )1.7.2012( 2 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,ןיזירד 'נ לארשי תנידמ
 

 הנירטקודה ןמ הארשה בואשל ןתינ ,הז רשקהב"
 תויעדמ תויאר תלבק תודוא תירבה תוצראב תחוורה
 היאר יכ העבק ,1923 תנשמ ,Frye תכלה .טפשמב
 הצופנו תלבוקמ איהו הדימב קר הליבק היהת תיעדמ
 ,Frye v. United States( תיטנבלרה תיעדמה הייליהקב

54 App.D.C. 46 (1923)(. רובעכ התנוש וז הכלה םרב 
 תיב יכ עבקנ םש ,)Daubert( טרבואד ןיינעב ,הנש 70-כ
 לש תולבוקמה תדימ לע קר ךמתסהל לוכי ונניא טפשמה
 Daubert v. Merrell Dow( הירואיתה

Pharmaceuticals, Inc., 113 S.Ct. 2786 (1993)(. 
 קמעתהלו ,'םילוורש לישפהל' טפשמה תיב לע תאז ףלח
 וינפב גיצמש תונקסמבו םינותנב ,היגולודותמב
 יעדמ עדימב רבודמ ןכא םאה עובקל תנמ לע ,החמומה
 טרבואד תכלהש ףא לע ,יכ ריעא .וינפלש קיתל םיאתמה
)Daubert( תונורקעש ירה ,תויארה תוליבקב הדקמתה 
 תויארה לש ןלקשמל םג םייטנבלר םש םיעיפומה דוסיה
 .Ronald J :ואר( "ןהל קינעהל שיש תונמיהמה תדימלו

Allen & Esfand Nafisi, Daubert and Its 
131 (2011) .EVR L. .ROOKB, 76 Discontents; א"ע 
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 ,215 )5(חנ ד"פ ,בושירק 'נ יבצ ןייעמ ץוביק 1639/01
  .))2004( רואנ תטפושה לש הניד קספל 24-28 תואקספ

 
 םייעדמ   םיניינע תחכוהל םיאנתה תעיבק" שיפ לאינד טפושה לש ורמאמ ואר ןכו(
  .))ע"שת( 275 וט טפשמה "עדמ אלו היפוסוליפ :טפשמב
 

 לכב רזוח ןפואב התוליבק תא חיכוהל שרדנ ןיא תיעדמכ הרכוה היארש רחאל .42
 היארה תופקת תא ךירפהל תוסנל ןידה לעב לש ותוכזב עוגפל ילבמ תאז ,ךילהו ךילה
 םויכ תספתנ א"נדה תקידב .)לדנה טפושה לש וניד קספל 2 הקספ ,ןיזירד ןיינע( תע לכב
 תריקסב ךיראנ אל ןכ לעו ,ללכב תויארה תכלמכ ףאו תויעדמה "תויארה תכלמ"כ
 שי ,וז היאר לש הדמעמו התוריכב לשב אקווד ךא .וז היאר לש התובישחו המוקמ
 התונמיהמ רשאב ,א"נדה תקידב יאצממ לש "תרוויע" הלבק ינפמ םיילפכ לפכ רמשיהל
 ,ףוסיאה תוניקתב ,תיטסיטטסה התורבתסהב ,םירתאה רפסמב םייולת התופקתו
 תולקת ,תוקידבה םוהיזל תורשפאב ,םירישכמה תוניקתב ,הדבעמל חולשמהו ןוסחאה
 תויאר" קניפ תרפא ;ליעל יקצולפו רלוטס( הלאב אצויכו םיעטומ םימושיר ,תוירשפא
   .))2013( 10 ,4 194 רוגינסה ,"הירוגנסה תכאלמו תויעדמ
 

 רערעמה תונעט תניחבו א"נדה תוקידב

 
  .אכהל םתהמו .43

 
 תקידב טעמל ,תוקידבה לכ לוכיבכש ךכ לע ,רערעמה ידי לע םירבדה תגצה 

 תגצה אל ףאו ,הטעמה ןושלב הנוכנ הניא ,טלחומ ןפואב ותוהז תא תוללוש ,הבירמה
 ."יתייאר וקית" ,רתויה לכל ,ונינפב שי לוכיבכ היפל םירבדה
 

 14S( הכימשה ריזג )א( :םיאצממ רפסמב ודקמתה תוקידבה  יכ הרצקב ריכזנ 

 )ד( ;)4ap-ו 4as( הדליה לש ילניגו שוטמ )ג( ;)15p-ו 15S( ןרזמה ריזג )ב( ;)14p-ו

 תא םכסאו רוזחא .Y-STR תוקידב )ה( ;ב"הראב דיכרוא תדבעמב תוליבקמ תוקידב
  :תוקידבה יאצממ
 

 :הכימשה 
 

 ר"ד תעדל :)25.8.2004 םוימ הקפה S14 היצקרפ ,הכימשה( הבירמה תקידב 
 .ךשמהב ביחרנ ךכ לעו ,לולשל וא בייחל ןתינ אל – ינפג ר"דו דניורפ
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 עבקנ ךא ,רערעמה לש יטנגה ליפורפה ההוז אל םנמא :P14 היצקרפ הכימשה 
 סחייל השק ןכ לעו ,דחא רבגמ רתוי לש יטנג ליפורפ הארנה לככ הליכה תבורעתה יכ
 – ינפג ר"דו דניורפ ר"ד תעדל .סנאה לש ותוהז תעיבקל תישממ תובישח וז הקידבל
 רערעמה תא לולשל ןתינ אל –ׁ◌ רקיניל ר"ד תעדל .תבורעתל םרותכ ללשנ רערעמה
  .תבורעתל םרותכ
 
 הרשעוהש היצקרפמ :)הכימשה ריזג תקידב( ב"הראב דיכרוא תדבעמ תואצות 

 תיעמשמ-דח אלכ הרדגוהש האצות הלבקתנ )EF-04.01( ערז יאת םניאש םיאתב

)Inconclusive(, ערז יאתב הרשעוהש היצקרפמו )04.01-SF( רבג לש ליפורפ לבקתנ 

 .םשאנה לש ליפורפה וניאש עודי אל
 
 :ןרזמה 
 

 לש יטנג ליפורפ לבקתה דניורפ ר"ד לש תעדה תווח יפ לע :S15 היצקרפ  
 ,תידגנה התריקחב רערעמה תלאשל .הקידבב ירכז ליפורפ לכ ההוז אלו ,דבלב הדליה
 וא הדליל םימיאתמ אלש םיפסונ םיטעמ םיללא והוז םנמא יכ דניורפ ר"ד הבישה
 תיביטיזופ העיבק םירשפאמ אלש דואמ םיכומנ םיכרעב ולבקתה ולא םלוא ,רערעמל
 .)לוקוטורפל 525 דומע( יהשלכ
 
 ןתינ אל ,הנגהה םעטמ החמומה ,גרבנזיא 'פורפ לש תעד תווחל םאתהב ףא 

 :ןלהלכ ,וז היצקרפב רבג לש תוחכונ יעמשמ דח ןפואב תוהזל
 

"In the absence of Y allele it is impossible to 
associate any alleles not consistent with the 
victim as having been derived from a male…" 
 

 
 םיללא ואצמנ ןכו ,םירתא העבראב רערעמה לש םיללא והוז ::P15 היצקרפ 

 םג .רערעמל םימיאתמה םיללא 14 ואצמנ לכה ךסבש ךכ ,הדליהו רערעמל םיפתושמ
 תא בייחל וא לולשל ןתינ אל יכ הנגהה יחמומ ןהו העיבתה יחמומ ןה ומיכסה ןאכ
  .רערעמה
 
 הרשעוהש היצקרפמ :)ןרזמה ריזג תקידב( ב"הראב דיכרוא תדבעמ תואצות 

 וניה יטנגה ליפורפה רוקמש אצמנ )SF-05.01( ןרזמה ריזגב הרוקמו ערז יאתב
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 עיגהל ןתינ אל ךא ,ירקיעה ליפורפה איה הדליה רשא ,םיטרפ ינש לש תבורעתב
 ערז יאת םניאש םיאתב הרשעוהש היצקרפמו ,תבורעתב ףסונה רוקמה ןיינעל הנקסמל

)0.5.01-EF( תיעמשמ דח אלכ הרדגוהש האצות הלבקתנ. 

  
 עבקנ ,ןרזמהמ יגולויבה רמוחה תא גפסש ,גפוסה ריינהמ וחקלנש תומיגדהמ 

 20 ואצמנ תרחאבו )EF-16.01.1( רערעמה לש םיללא 3 ואצמנ תויצקרפה תחאב יכ

 :ןלהלכ ,)EF-16.01.2 היצקרפ( ולש םיללא

 

 
 
 תיעמשמ-דח תוללוש ןניא ליעלד תוקידבה תואצות ,תוטושפ םילימב 

 לש א"נד שי יכ תעבוקה הקידב אוה ונינפל שיש לכ .רערעמה לש א"נדה לש ותואצמיה
 אוה יכ ,הלילשל םאו בויחל םא ,עובקל ןתינ אלש א"נד שיו ,רערעמה וניאש ףסונ םדא
  .רערעמה לש
 
 סיפהל תנמ לע ךא .רומג ליז ךדיאו ונכוליה תא םייסל ונייה םילוכי וז הדוקנב 

 ןהמ תחאו תחא לכש ,תוינטרפה ויתוגשהל טוריפ רתיב סחייתא ,רערעמה לש ותעד
  .ןידה תערכהב הנעמ הלביק
 

  :25.8.2004 םוימ הקפה S14 היצקרפ ,הכימשה

 
 תומיגד לע ושענש תואצותהמ תונוש וז הקידב תואצות ,רערעמה תנעטל .44

  .הכימשב תורחא
 
 הנוש הליהמב ןרוקמ תונושה תואצותה ,דניורפ ר"ד ידי לע רבסוהש יפכ 

   .27.9.2004-ו 30.8.2004 ,25.8.2004 םימיהמ תונוש תוקפה תרגסמב העצובש
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 ר"ד לשו דניורפ ר"ד לש תפתושמה תעדה תווח דגנכ רערעמה לש ויתונעט 
  ,התעד תווח תא דניורפ ר"ד הנקת ןניגב תוביסה יבגל ויתודשחו ויתורעשהו ,ינפג
 יאצממב ברעתהל האור יניאו ,אמק טפשמ תיב לש וניד קספב ףיקמ הנעמ ולביק
 הריבסה דניורפ ר"ד ,םוקמ לכמ .דניורפ ר"ד יבגל ודי לע ועבקנש תונמיהמהו הדבועה
 ןוכמה ידיב התייה אלש השדח היגולונכטב השמתשה ,הכרעש הינשה הקפהב יכ
 םיכרעב ולבקתה רבכ תואבה תוקפהה ןכלו ,הנושארה הקפהה תעב תיטפשמ האופרל
 .תוקפההמ תחא לכב תונוש-טעמה תואצותה תא ריבסהל ידכ ךכב שיו ,םיניקת רתוי
 ליפורפהש דועב ,תולקב ארקנו יטננימוד היה הדליה לש ליפורפה ,רבסוהש יפכ
  .א"נד לש תבורעת ליכהו םיכומנ םיכרעב לבקתה ,תקולחמבש ירונימה
 
 ,רערעמל רזוח טפשמ תכירעל איבהש אוה וז הקידב תואצות לש ללמוא חוסינ 
  :הז אשונב םירבדה תולשלתשה לע רוזחאו
 
  :)110/ת( בתכנ דניורפ ר"ד לש תעדה תווח לש אטויטב 
 

 םיאתב תרשעומה היצקרפב תומיגדה יתשמ תחאמ"
 הרוקמש תבורעת הלבקתה ,S14 גצומ ,ערז יאת םניאש
 ביכרמה .ירכזו יבקנ רוקמ הארנ .םיטרפ ינשמ רתויב
 ןתינ אל ...תננולתמה תויהל הלוכי וז תבורעתב ירקיעה
 םימרותה דחאכ ,1 גצומ ,ץרווש ןאירדא תא לולשל
 הלבקתה וז הקידב .וז תבורעתב ירונימה ביכרמל
 ביכרמל סחייתהל שי ןכלו לבוקמהמ םיהובג םיכרעב
  .).ע.י – רוקמב השגדה( "תוריהז הנשמב ירונימה
 

 
  ףיעס 109/ת( טפשמה תיבל השגוהש הנושארה תעדה תווחב בתכנ ,תרחמל 

 :הז חוסינ )ב-2
 

 גצומ ,ערז יאת םניאש םיאתב תרשעומה היצקרפב"
14S, תוחפל םיטרפ ינשב הרוקמש תבורעת הלבקתה. 

 וז תבורעתל תורוקמה דחא .ירכזו יבקנ רוקמ הארנ
 ,ץרווש ןאירדא .6 גצומ .ג.א ,תננולתמה תויהל הלוכי

 ."וז תבורעתל תורוקמה דחא תויהל לוכי ונניא ,1 גצומ
 

 
 ,ינפג ר"ד םע תפתושמה תעדה תווח ,דניורפ ר"ד לש תרחואמה התעד תווחבו 

 רוקמכ ץרווש ןאירדא תא בייחל וא לולשל ןתינ אל" אטויטה לש חוסינל םיינשה ורזח
  .)9 'מע 111/ת( "וז תבורעתל
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 הרוה ןניגב תוביסה יתשמ תחא היה הנושארה תעדה תווחב חוסינה ,רומאכ 
 איה דניורפ ר"ד ידי לע רבסוהש יפכ ךא ,רזוח טפשמ תכירע לע יול 'א 'א טפושה
 ידכ וז הקידבב שי יכ עמתשי אלש תנמ לע ,רתי תוריהז לשב אקווד חוסינב התגש
 רשקה לע יעמשמ דח ןפואב העיבצמ תאזה תבורעתהש תורמל" :רערעמה תא לילפהל
 "םיהובג דואמ האירק יכרע םתוא ללגב חסנל ךיא יתרהזנ ,עוריאה ןיבל םשאנה ןיבש
 תעדה תווחב דניורפ ר"ד הטקנ וב ללמואה חוסינהמש אלא .)לוקוטורפל 494 'מע(
  .ולגלגתהש יפכ םירבדה ולגלגתה ךכו הכזמ היאר ונינפל לוכיבכ עמתשה
 
 העיבק קר אל ,ימעטל .ןמיהמכ אמק טפשמ תיב ידי לע לבקתה הז רבסה 

 אטויטה חסונב תיעמשמ-דח ךמתנ דניורפ ר"ד לש רבסההש אלא ,ונינפל תונמיהמבש
 .תעדה תווח תכרוע לש תירוקמה הנווכה לע העיבצמה ,תעדה תווח לש
 

 לש א"נדה תבורעת :תחא תיזכרמ הנעט לע ורקיעב דמוע רוערעה ,השעמל .45
 הקיז לע רערעמה תטישל תועיבצמ ,רערעמה וניאש רז רכז לש א"נד םע תננולתמה
 ודרוה הכימשהו ןרזמה ,רערעמה תנעטל .םיליפורפה ינש ןיב ןמזו םוקמ לש תיחרכה
 ירוא ,טלקמה לעב לש ותודע לע ךמתסהב ,סנואה עוריא ינפל עובש םייקנ טלקמל
 א"נד םייק םא יכ רערעמה קיסה ךכמ .)ל"רהב :ןלהל( )76/ת( ןושארה טפשמהמ ,לרהב
 תויהל בייח רז ותואש תואדווב עובקל ןתינ ,הכימשה וא ןרזמה יבג לע רז רכז לש
 .עשפמ ףח רערעמהו סנאה
 
 יכ – תחאה :תורבטצמ תוחנה יתש לע תכמסנ רערעמה תנעט .איה אלו 

 ףסונ רבג לש ליפורפ אצמנ אל יכ – הינשה ."םיילירטס" ויה םוקמב ןרזמהו הכימשה
  .הינשה החנהה תלילשב חתפאו תויארה ןחבמב תודמוע ןניא הלא תוחנה .תבורעתב
 לכ .איה אלו ,דבלב םימרות ינש ללוכ תקולחמבש םתכהש לוכיבכ הלוע רוערעהמ
 םימרות ינש ליכמ םתכה יכ ועבק ,רערעמה םעטמ ןאויד ר"ד וליפאו ,הבישמה יחמומ
 5 ואצמנ םירתאהמ קלחבש דועב םיללא ינש םרות םדא לכש טושפה םעטה ןמ ,תוחפל
  .םישנא השולש לש המורת לע עיבצמש המ םיללא
 
 ,אמק טפשמ תיב שמתשה וב יוטיבה יכ לבקל ןוכנ ינא ,הנושארה החנהל רשא 
 תוארל השקש רחאמ ,חלצומ יוטיב וניא "םיברה תושרב" ויה הכימשהו ןרזמה ויפלו
 תועמשמ ןיא ,םרב .הלימה לש הליגרה תועמשמב םיברה תושרכ לוענה טלקמה תא
 וסנכוה הכימשהו ןרזמה .הכימשב וא ןרזמב םלועמ שמתשה אל דחא ףא יכ רבדה
 טפשמב ל"רהב לש ותודעב .הנושארה ץרפמה תמחלמ תפוקתב ,ל"רהב ידי לע טלקמל
 :דעה רפיס ןושארה
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 ,המינפ ותוא יתסנכהו םדוק עובש יתדרוה ןורזמה תא"
 אל םירבד וסנכי אלש ךכל יתגאד ,ירמגל יקנ היה אוה
 אוה ןורזמה ... טלקמב בוט ונתוא ושמשי אלש םיבוט
 ינא הכימשה ,רופא עבצב דבב הפוצמ אוהו ימוג ןורזמ
 "לוגס עבצב והשמ ,העוט אל ינא םא לבא ,רכוז ישוקב
 .)42-41 םידומע ,76/ת(
 

 
 לש ותיבב יוצמ היהש ןרזמב רבודמ ךא ,הכימשה אלו יקנ היה ןרזמה :קודו 

 רהוט םאהו הקונ וב ןפואה לע היאר וא תודע לכ ןיאו הכורא הפוקת ךשמ ל"רהב
 ןווכתה ל"רהב רמ יכ חינא םא םג ךא .ערז םתכ ןוגכ יגולויב ןממס לכמ אלמ ןפואב
 ןרזמב רבודמש החנהל דעו ןאכמ ,טלקמל היקנ הכימשו יקנ ןרזמ דירוה יכ רמול
 השעמ עוציב ינפל הכימשב הסכתה אל דחא ףא יכו ,ילירטס יוטיח ורבעש הכימשו
 דעה רביד ,היקנ התייה הכימשה םא םגו ,יקנ היה ןורזמה םא םג .בר קחרמה ,סוניאה
 וצפקש םידליב יד .םהילע רחא םדא יאת ויה אלש רבדה תועמשמ ןיאו ,םדא ינב ןושלב
 עיזהל וא ריירל ,תוסכתהל לוכי והשימ ,םיאת םהילע רזפל ידכ הכימשה וא ןרזמה לע
 .םהב םדוק שומישמ הכימשהו ןרזמה לע רתוויהל ויה םילוכי ערז ימתכ ףאו ,הכימשב
 ןמז המכ ךשמ תעדל ןיאו "הייקנ" התייה אל הכימשהו ילירטס היה אל ןרזמה ,רוציקבו
  .הב שמתשה ימו סנואה עוריא םרט טלקמב התייה
 
 5 יוהיז ןכ לעו ,דבלב דחא רבג ידי לע הסנאנ הדליה יכ קלוח ןיא ,וז ףא וז אל 

 ןתואב םישנא ינשמ רתוי לש יטנג ליפורפ לע דמלמ רשא ,םירתאהמ קלחב םיללא
 םייגולויב םינממסמ "םייקנ" ויה אל הכימשהו ןרזמה יכ הנקסמה תא קזחמ ,תומיגד
 .םיפסונ
 
 וא עבצא תעיבט ומכ םייזנרופ םיאצממ רדעיה יכ ונמע הקוספ הכלה ,ףוסבלו 

 ידאש 3947/12 פ"ע( "יתייארה שיה" לע םשומ שגדהו הכזמ היאר הווהמ וניא ,א"נד

 רערעמה .))21.1.2013( םש תואתכמסאהו 29 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ חלאס
 ,ןיטולחל ללשנ היה וליפא ,ןוידה ךרוצל ךא .ירשפא םרותכ ןיטולחל ללשנ אל
 ,הכימשהו ןרזמה לע א"נד תובקע ריתוהל ויה םילוכיש םישנאה רפסמב בשחתהב
 ךכ ,החקלנ ונממ םייוסמה םוקמל קרו ךא לבגומ הקידב לכ לש החוכש ךכב בשחתהבו

 אל – רערעמה לש המיגד אצמת אל םתכה ינפ לע רחא םוקמבש הנממ קיסהל ןתינ אלש
 תדמוע אל וז תיביטגנ היאר םג ,רומאכ .ותוכזל ידכ וז תיביטגנ היאר לש החוכב היה
  .רערעמל
 

 שירפמ  Oגוסמ םד גוס לעב אוהש רחאמ יכ רערעמה ןעט ,םדה גוס ןיינעל .46

 גוס תא ערזה םתכב רתאל היה ןתינ ,סנאה היה אוה וליאש ירה ,PGM 2 םיזנא לעב



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

46 

 

  PGM 1-2 םיזנא רתוא ערזה םתכבש רחאמו ,ערזה םתכב םד רתאל ןתינ אלשמ .םדה
 אוה אלש הנקסמה ןאכמו ,רערעמה לש הזמ הנושה יקנו דדוב ערז םתכ ונינפלש ירה
  .סנאה
 
 'פורפ תודע לעו ולש ותודע לע ךמתסמ רערעמה ,ומד גוס ןיינעלש אלא 

 יבגלש םדה רוקמ יבגל דיעהל היה לוכי אל ץישפיל 'פורפ ,םרב .ומעטמ ץישפיל
 .רערעמה לש ומד ןכא אוה קדבנש םדה יכ החכוה ןיאש ךכ ,דיעה ויתואצות
 ובוריסב בשחתהב ,חצמ תוזע םושמ שי םדה תקידב לע רערעמה לש ותוכמתסהב
 וניינעב ושענש רצעמה יכילה ךותמ טטיצ רערעמה .םד תקידב עצבל םינשה ךרואל

 ,ללשנ  PGM-הו םד תקידבל םיכסמ היה םא יכ המישאמה לש תורימא ,1991 תנשב
 ,הטעמה ןושלב ,ההימתה תא םיריבגמ ךא םירבדה ,ימעטל .ותוא תוכזל ידכ ךכב היה
 ידכ ךכב אהי יכ רהצוהש רחאל ,ומדמ המיגד ןתיל אלש ותעשב רערעמה שקעתה עודמ
  .ותוכזל
 
 הניעב תראשנ םשאנה לש םד תומיגד רדעהב" יכ עבק אמק טפשמ תיב 

 ינפב ןנחתה אוה ןאכד ךילהב ,רערעמה תנעטל ."ומד גוס ,םוי לש ופוסב והמ ,הלאשה
 תרסח הקידבה יכ הנעטב ךכל הבריס העיבתה ךא ,ומד תא וקדבי יכ אמק טפשמ תיב
 יכ רשיא ,ץישפיל 'פורפ ,רערעמה םעטמ החמומה םגש אלא .א"נדה תוקידב רואל ךרע
 רתוי הברה איה א"נד-ה תקידבש םושמ םד תוצובק לש אשונב םיקסעתמ אל םויכ
  .תקייודמ
 
 טפשמ תיבב םירצעמה טפושל רקוחה שיגהש ד"כז לע ךמתסה רערעמה 

 לש םדה גוס תיגולויבה הדבעמה לש םייניב ח"וד יפ לע יכ בתכנ ובש ,םילשוריב

 תאצותב רבודמ היהש אלא .רערעמה לש םדה גוס םג ךכו ,A וניה סנואב דושחה
 יפכו ,םוקמ לכמ .םדה גוס תא עובקל ןתינ אלש התייה תיפוסה הנקסמהו ,םייניב
 ליבוהל ידכ היה אל םייניבה תקידבב וליפא ,התבושתב הבישמה ידי לע רבסוהש

 םייניבה תקידבבו ,דבלב  Hןגיטנא אשונ  Oגוסמ םד לעבו תויה רערעמה לש ויוכיזל

 .O םד גוסמ רחא םרותו  Aםד גוסמ םרות היהיש לוכיש ךכ ,H-ו A םינגיטנא ולגתה
 
 ןיאש ךכ גצומה תרשרש החכוה אל ,רומאכ( ץישפיל 'פורפ ךרעש הקידבב 

 גוס יכ עבקנ ,)רערעמה לש ומד ןכא אוה ץישפיל 'פורפ ידי לע קדבנש םדה יכ החכוה

 וב םד אלל ערז םתכ אצמנ ןורזמה לע וליאו ,2-2PGM שירפמ O אוה רערעמה לש ומד

-ה תא םרת ימ רורב אלש ךכ ,קורב ברועמ היה םתכבש ערזהש אלא .2-1PGM אצמנ

PGM.  
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 לש האצותהש ץישפיל 'פורפ רשיא טפשמה תיבב ותודעבש ,רבד לש ורקיעו 

2-2PGM 2-1 לעב םג לולכל הלוכיPGM. 
 

 תמלשה 9.4.2014 םויב רערעמה שיגה ,ונינפב םידדצה ונעט וב ןוידה רחאל  .47
 רערעמה דקמתה ,ןועיטה תמלשהב .ושגוהש םיגצומב ןייעו רזחש רחאל ,בתכב ןועיט
  .11-ו 9 םיללא ,ולש ליפורפל םימיאתמ םניאש םיללא ינשבו ילניגוה שוטמב םעפה
 
 יכ תיעמשמ-דח הנקסמל ותנעטל םיליבומ רשא םיללא ינש לע עיבצה רערעמה 

  .עשפמ ףח אוה
 
 רתאב ,רערעמל ךייש וניאש 11 ללא לש ומויק לע עיבצה רערעמה ,תישאר 

TPOX, םשרנ הז ללא .)ילניגוה שוטמה( הדליה לש הנימ רביאמ החקלנש המיגדב 
 טמשנו ,108/ת ח"ודה לש ותנכה תעב )18/נ( הדי בתכב דניורפ ר"ד האלימש הלבטב
 םירחאה םיללאל סחיב "רתויב שלח" ללאכ הדי לע ןחבואש ןוויכ יפוסה ח"ודהמ
 דועב ,ותוא הכזמה ללא ותוא לש תיתמגמ הטמשהב רבודמ ,רערעמה תנעטל .והוזש

 ןלהל .ח"ודב ראשוה ,THO1 רתאב השלח המצועב ההוזו ול םיאתמש 9.3 ללאש
 הסחייתה הלה יכ הלוע ונממ דניורפ ר"ד לש הדי בתכב תירוקמה הלבטה ךותמ םוליצ
 םיאתמש םוקימב אצמנו )8,12( םיללאה ינש תמועל רתויב שלח 11 ללא יוהיזש ךכל

 :ןלהלכ ,)stutter position( רטטסל
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 תעדה תווחב 2 'סמ הנמוסש הלבטב הליג ותמהדתל יכ ןעט רערעמה ,תינש 

 רתאב אצמנ יכ ,ערזב תרשעומ היצקרפב רשאכ ,ילניגוה שוטמה תא תללוכה 110/ת

D8 ןלהל( הדליה לש ילניגוה שוטמהמ וחקלנש תומיגדב ,ול ךייש וניאש 9 ללא: 

 – הלאש ןמיס ודיצל רשאכ 110/תב 2 הלבטב םשרנ הז ללא .)4ap-ו 4as תומיגד
 "המצוע" התואב ללא ותוא ןכש ,העטמ הלאשה ןמיס ,רערעמה תנעטל ךא ,")9?("
 אלל עיפוה םש ,הכימשהו ןרזמהמ תומיגדב םג עיפוה )הנכותה םישרתב הבוג ותוא(
 ךייש וניא 9 ללא .רערעמה תא הכזמש יתימא ללא וב תוארל שי ןכ לעו ,הלאש ןמיס

 ,הכימשל תעגונה הבירמה תקידבב D8 רתאל הנפהו רערעמה רזח הז רשקהבו ,רערעמל
 תננולתמל וכיישל ןתינ אלשו ,ותואצמיהב קפקפל ןיאש ירכז ללאכ 9 ללא עיפוה םש
 ןה ,הכימשב ןה עיפוי רז ללא ותואש ןכתיי אל יכ ,רערעמה תנעט ןאכמ .רערעמל וא
  .תננולתמה לש קיתרנב ןהו ןרזמב
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 ןושלב ,הלתלתפה וכרדל תפסונ תודע איה רערעמה לש ןועיטה תמלשה  .48
  .הטעמה
 
 הכזמ היאר תווהל הלוכי הניא ,ןרזמבו הכימשב רז ללא תואצמיהש דועב ,ןכא 

 תננולתמה ליפורפו רערעמה ליפורפל רז ללא תואצמיהש ירה ,רערעמה לש ותניחבמ
 ,ןיינעה תובישח לשב אקווד ךא .תיביסולקנוק הכזמ היאר תניחבב איה ילניגוה שוטמב
 אמק טפשמ תיבב תוקולחמהו תוריקחה זכרמב דומעת וז היגוס יכ תופצל היה ןתינ
 ןהו רזוח טפשמל השקבה בלשב ןה ,רערעמה לש ומעטמ םיחמומה תעד תווח זכרמבו
 ,רערעמה תטישל היארה לש תירואכלה התובישח חכונ אקווד .ומצע רזוחה טפשמב
 אלו ,ילניגוה שוטמה יאצממ תודוא רקיעב ורקחיי העיבתה יחמומ יכ תופצל היה ןתינ
 ןידה תערכהש רחאל יכ ,הטעמה ןושלב ,םולהל השק .ןרזמבו הכימשב םיאצממה יבגל
 רערעמל רשפאתי ,הכימשבו ןרזמב תוקידבה יאצממב הבחורלו הכרואל תקסוע
 שאר לע הז אשונ תולעהל ,רוערעב ןוידה רחאל רוערעב ןועיט תמלשה תרגסמב
 סחייתהל םיחמומל רשפאתנ אלו ,ןידה תערכהב ללכ ןודנ אלו טעמכש אשונ ,ותחמש
  .וילא
 
 התנפוה 11 ללא אשונב ךא ,לוקוטורפ ידומע תואמ ךרואל הרקחנ דניורפ ר"ד 

  :רערעמה ידי לע הרצק הלאש הילא
 

 תא .שלח בותכ 9.3-ה לע םגו ,שלח בותכ 11-ה לע םג"
 ,תסנכה אל םיאתמ אלש 11-ה תא לבא ,תסנכה 9.3-ה
  ."?המל
 

 
  :דניורפ ר"ד הבישה ךכ לע 
 

 רתויב שלח שי תרמוא תאז ,רתויב שלח ,הרעה ןאכ שי"
 העיבקה הפוקת התואבש םכל הריכזמ קר ינא ,שלח שיו
 יפל אלא ,םויה םיאור ונחנאש ומכ הבוג יפל התייה אל
 ילוא ,רתויב שלח תבתוכ ינא םא זא ,תילאוזיו הכרעה
 הפ בותכו ...קיפסמ קזח היה אל ,רסח היה הז ייניעב
 לוכי ןשזיופ רטטסב הז םאש תרמוא תאז 'ןשיזופ רטטסב'
 חוודל אל החמומכ יתטלחהו היעב הז םע שיש תויהל
  .)ע"י – הפסוה השגדה( "הז לע

 
 םיאשונב הכראתהו הריקחה הכישמה ןאכמו ,אשונה תא רערעמה הצימ ךכב 

 .הכימשהו ןרזמל םבורב םיעגונה םירחא
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 בורו ,11 ללא ןיינעל הרצקב ונעט וחוכ אבו רערעמה ,ונינפל ךרענש ןוידב םג 
 ללא ןיינעל תונעטה יכ ןייצל רתומלו ,ןרזמבו הכימשב א"נדה תואצותב דקמתה םנועיט

 חכ אב לש ונושלבו ,תוטוידה לש תויהת רדגב ורתונ אלא ,םיחמומ תדמעב ובוג אל 11
  :ןוידב רערעמה

 
 םישקונה םיילאמרופה םיללכה תא םיחנוז עגרל ונא םא"
 יל המ ללא יל המ םירמוא ונא ,םירטטסו םיללא לש
 אצמנ רשא הכומנ המצעב ללאל תודע הפ שי זא רטטס
 אל אוהש רחא םדאל ךיישו הדליה לש םינותחתב
 ליפורפה לע עיבצמ הזש ,םש אצמנ אוה םא .רערעמה
 רמוח הז ,ןורזמ אל הז ,הכימש אל רבכ וז ,ףקותה לש
 "תואלבטב םג אצמנ הזה 11-ה .ףקותה י"ע םשל עיגהש
 השגדה( )26.2.2014 םוימ ןוידה לוקוטורפל 6-5 'מע(
 .)ע"י – הפסוה
 

 

  ןכמ רחאלו ,טפשמה תיב קיתב ןייעל רערעמה שקיב ,ונינפל ןוידה רחאל 
 דניורפ ר"ד החנעפ וב ןפואה תא רוערעה זכרמב דימעה ,םעפהו ,םילשמ ןועיט שיגה
 תעד תווחב ותנעט ךומתל ילבמ ,תאז לכ .ילניגוה שוטמה לש הקידבה יאצממ תא
 ילבמו ,םתעד תווחב הז אשונל וסחייתה ומעטמ םיחמומהש ילבמ ,ומעטמ החמומ
 התנפוהש תחא הלאש ,רומאכ ,טעמל ,הז אשונב קמועל הרקחנ המצע דניורפ ר"דש
 לש ותנעט תא תוחדל ידכ דבלב הז םעטב יד .הכוראה תידגנה התריקח ךלהמב הילא
  .רערעמה
 
 הבושתב )132/ת( 10.4.2003 םוימ דניורפ ר"ד לש הבתכממ .דועו תאז 

 םישוטמ השולש הקדב רימז הרישא צ"נס יכ בתכנ ןישח טפושה 'בכ לש ותטלחהל
 אל איה ףאש דניורפ ר"דל וחלשנ םישוטמ ינש .ערז יאת םהב האצמ אלו םיילניגו
 הזמ רחא יטנג ליפורפל היצקדניא האצמנ אלשמו ,םהמ דחאב ערז יאת רתאל החילצה
 םג .ףסונה שוטמה יבגל א"נד תקידב התשענ אל ,ירכז ליפורפ ןכש לכ אל ,הדליה לש
 ערז יאת ורתוא אל יכ בתכנ )108/ת( 21.11.2003 םוימ דניורפ ר"ד לש תעדה תווחב
  .םוטקרהמ םגדנש שוטמהמ אלו ,קיתרנהמ םגדנש שוטמהמ
 
 בתכנש יפכ .יתימא ללא וניה 9 ללא יכ תוארהל רערעמה ידיב הלע אל ,ףוסבלו 

 תא ךופהל לוכי וניא רערעמה ,התבוגתב הנידמה הנייצש יפכו ,דניורפ ר"ד לש ח"ודב
  .האירק ןמיסל הז ןיינעב הלאשה ןמיס
 
 תואצותש ירה ,הדליה לש ילניגוה שוטמב 11 ללא לש ומויק תורשפאל רשא 

 קוידב םיאתמש םוקימבו ,חונעפל םישקה רתויב םישלח םיכרעב ולבקתה הקידבה
 ,יתימאה תורזחה רפסממ תחא הדיחיב הכומנה תורזח רפסמ לש האצות רמולכ ,רטטסל
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 דניורפ ר"ד השיגדה םג ךכו .יתימאה ללאהמ תיתועמשמ שלח קיפב 12 הז הרקמב
 ."ןשיזופ רטטס"ב אצמנ השעמל ,הרואכל 11 ללאש העבקו ,רערעמה תלאשל הנעמב
 
 תנשבו ,םילוחה תיבל הדליה לש התעגה רחאל החקלנ המיגדה ,ןכ לע רתי 

 ענמיהל ידכ תוריהז יעצמא וטקננ אל ,וילותיחב ןיידע היה אשונה רשאכ ,1991
 ,יתימא ללאב רבודמ היה םא ףאש ךכ ,לפטמה תווצה לש א"נד תובקע תרתוהמ
 ןיא ,רטטסכ יוהיזל המאתההו לבקתה וב שלחה ךרעה רואל דואמ הכומנ ךכל תוריבסהו
 יכ הדיעה הדליה לש התוחא ,המגודל ,ךכ .הרואכל ללא ותוא לש ורוקמ המ תעדל
 תווצה ישנאמ ימ אמש ,םוקמב העגנ תוחאה אמש .חופנ הלש ןימה רביאש התאר
 תוכרע לש אשונה ,ונמזב ,הנידמה ידי לע ןעטנש יפכ .שוטמב וא הדליב ועגנ יאופרה
 אלש רחאמ ,תועדומב ללכ היה אל א"נד לש אשונהו חתופמ היה אל סנוא תוקידבל
   .א"נד תוקידב ושענ
 
 ליעל םירכזומה 11-ו 9 םיללא יכ ןעטו הנידמה תבושת לע ביגהו רזח רערעמה 

 ךכ לע ונדמע רבכו ,היתצקמ אלו הינימ אל .קיתב תורחאה תוכזמה תויארה תא םיקזחמ
  .תורחאה תויארה לכ תמועל ,רערעמה תא הכזמה היאר םושמ א"נדה יאצממב ןיאש
 

 רבכ "ומלענ"ש א"נדל םיחמומ ינש םע רזוח טפשמ לש עסמל אצי רערעמה  .49
 דחא החמומ םע רתונ עסמ ףוסלו ,םיפסונ םיחמומ ינש םע ךישמה ,ךרדה תליחתב
 ,ץעורל רערעמל ול תדמוע הז החמומ לש תיפוסה ותנקסמ םג ךא .)גרבנזיא 'פורפ(
 :)61/נ( ןלהלכ ,ויוכיזל עייסתש תיביסולקנוק העיבק לכ תקפסמ אל רשאב
 

"The interpretation of a significant amount of the 
Genotyper data provided in this case must be 
considered inconclusive. The electropheroogram 
data and the corresponding Genotyper allele calls 
made by the laboratory in Israel does not provide 
any conclusive data to include the suspect as a 
contributor to any of the DNA extracted from the 
evidentiary samples associated with this case. 
Therefore, no statements associating the suspect 
with these evidentiary samples are supported by 
the DNA evidence " )ע"י – ופסוה תושגדהה( . 
 

 



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

52 

 

 ורקחנו טפשמה תיב ינפב ועיפוהש םיחמומ תעד תווחב ונניינע ,םוי לש ופוסל 
 יאצממב ברעתהל רוערע תאכרע לש הכרד ןיא יכ ונמע הקיתו הכלהו ,םתעד תווח לע
 וב םוקמ ,םיחמומ תויודע יבגל םג הפי תוברעתהה יא ללכ לש וחוכ .תונמיהמו הדבוע
 וא ץמאל וא והנשמ ינפ לע דחא החמומ לש ותעד תווח רכבל תינוידה האכרעה האצמ
 'נ ילביש 7079/09 א"ע( םיעודי םירבדהו ,הקלחב וא האולמב החמומ תעד תווח תוחדל

 ןיינע :ןלהל( )13.2.2012( םש תואתכמסאהו 5 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,ילגנאה םילוחה תיב
 )ב(6 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,יקאע םירמ החונמה ןובזע 'נ רקשא 1330/08 א"ע ;)ילביש
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןמגוק 9612/10 פ"ע ;))29.12.2009( םש תואתכמסאהו

 .))27.4.2014( םש תואתכמסאהו 39 הקספ
 
 רערעמה תבוחל תפסונ היארכ א"נדה תייאר

 
 יביסולקנוק סיסב תויהל הלוכי הניא ,המצעלשכ א"נדה תייאר יכ קלוח ןיא .50

  .ויוכיזל סיסב תויהל לוכי הניא איה ,ליעל וניארהש יפכו ,רערעמה לש ותעשרהל
 
 ותבוחל תפסונ היאר ווהי א"נדה יאצממ ויפלו ,םייניב בצמ תויהל לוכי םאה 

 ?ודגנ תויארה ללש לא תרבטצמה תיתביסנ היאר ןיעמ ,רערעמה לש
 
 קספל אפיס 152 הקספב אמק טפשמ תיב לש ותרימא דגנ ץצוח אצי רערעמה 

  :ןידה
 ול הדמע ,םשאנה לש ותלילש לומ לא ,רמוא הווה..."
 אצמנ ,ןרזמב םרוקמש םיגצומבש הדבועה ץעורל
 ןכו ,Y-STR-ה תוקידבב ולשל םאתש אלמ ליפורפ
 טעמכ המאתה ,תויטרדנטסה STR-ה תוקידבב האצמנ

  .)S14( הכימשה לש רחא ריזג תקידבב האלמ
 "וז הדבועמ תרזגנה תועמשמה לע םילימ ריבכהל ןיא
   .)ע"י – הפסוה השגדה(
 

 
 לש ותבוחל ףקזיהל םילוכי א"נדה יאצממש הרובס הבישמה םג יכ הארנ 

 תוחנהה תורבטצהבו ,רערעמה לש ותניחבמ רתויב בוטה הרקמב ,התטישל .רערעמה
 םרותכ ותוא לולשל וא בייחל ידכ ןהב ןיאש הלאכ ןה תואצותה ,ומע רתויב תוביטימה
 תחא טומשל יד םלוא .רערעמה תניחבמ הכזמ היארב רבודמ אלש ךכ ,תבורעתל
 ידכ ,ןהש יפכ םיחמומה תונקסמב יד ףאו ,רערעמה םע תוביטימה תוחנהה רפסממ
 ותבוחל תפסונ תיתביסנ היאר תווהל הרואכל םילוכי א"נדה יאצממ יכ הנקסמל עיגהל
 רואל הז ןועיט גיצא םיאבה םיפיעסב .קזח לקשמ תלעב היאר ףא אמש ,רערעמה לש
 ,ונניד קספב הז קלחל שרדנ וניא ארוקה יכ התע רבכ שיגדא ךא ,תוקידבה יאצממ



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

53 

 

 דגנ תויארה ךרעמ תא רותסל ידכ א"נדה תויארב ןיא אליממ יכ הנקסמל ונעגהשמ
  .רערעמה
 

 ירה ,וקדבנש םירתאה תרשע לכב םיאצמנ רערעמה לש םיללאה לכש החנהב .51
-תילארשיה היסולכואל סחיב יטסיטטסה בושיחה ,ורטומ 'פורפ לש ותעיבק יפ לעש
 ועמשמ תוארנה סחי( המישאמה-הבישמה תבוטל 1:42,000 אוה תוארנה סחי ,תידוהי
 תא עציב םשאנהש החנהה ןתניהב הקידבב תיבויח האצות תלבק תורבתסה ןיבש סחיה"
 ינולפ ןיינע – "הכופהה החנהה ןתניהב וז האצות תלבק תורבתסה ןיבל ,הריבעה

 תא רותפנ דציכ" ןייטש סכלא ואר "תוארנ סחי" חנומה תודוא רבסהל .)14 הקספב
 העיגפ' לשב תוירחא 'תויורבתסה ןזאמ' יפל הערכה - המומעה תויתביסה   תייעב
 )ס"שת( 760-758 755 ,גכ טפשמ ינויע "יתייארה קזנה תנירטקודו 'המלחה ייוכיסב
 ,דבלב םירתא העשתב םיאצמנ רערעמה לש םיללאה םא יכ קלוח ןיא .))ןייטש :ןלהל(
  .ףקת וניא ורטומ 'פורפ לש בושיחהש ירה
 
 הניגב הביסה וזו ,רערעמה לש ותבוחל הקזח תיתביסנ היארב רבודמ יכ רורב 

 ,םירתאה דחא יבגל ינפג ר"דו דניורפ ר"ד לש הנקסמה תא ףצק-ףצשב ףקות רערעמה

 .רערעמה לש ללאה תא וב תוהזל ןתינ םא תקולחמה העלגתנ ויבגל 21D רתא אוה
 ללאב רבודמ יכ ועבק ינפג ר"דו דניורפ ר"ד .רטטס אוה 21 קיפ יכ העבק הנכותה
 ,הנכותה תאירק תא ףידעהל שי יכ עבק הנגהה םעטמ גרבנזיא 'פורפ וליאו ,יתימא
 ללאכ ותוא אורקל ןיא ,קיפ לש רטטסכ אלא ללאכ םייוסמ קיפ הארק אל הנכותה םאש
  .יתימא
 
 תא שרפלו אורקל ןתינ המכ דעו םא אוה םיחמומה ןיב תקולחמה רוקמ 

 םשלו ,עקר ישערמ תמלעתמ איהש ןפואב תליוכמ הנכותה .הנכותה תנתונש תואצותה
 ךכב ךא .)תודיחי 75 לש ףר רחבנ הז הרקמב( ןוחטב םדקמ גציימש םיוסמ ףר עבקנ ךכ
 וילעמ אשנתמ ךא ,75 לש ףרה תא רבע קיפה םא םגו ,הנכותה לש התניחבמ יגס אל
 ,הנכותה תניחבמש רחאמ ,רטטסכ תוריהזה םשל ותוא גווסת הנכותה ,דואמ הובג קיפ
 הנכותה ןרצי ידי לע עבקנ ,ךכ םשל .הובגה קיפה לש "לצ" ןיעמ אוה ךומנה קיפה
 לש רתויב הובגה ףרה תא אלא עצוממה תא גציימ וניאש ,דואמ יתועמשמ ןוחטב םדקמ
 ,ינפג ר"דו דניורפ ר"ד לש םתטישל ,ןכל .ןקת תויטס רפסמ ףוריצב תירשפא האיגש
 וילעמש רחאמ קר רטטסכ םייוסמ ללא "תיטמוטוא" ההזת הנכותה םהב םירקמ ונכתיי

 ,אצממה לש חונעפו "תינדי האירק"ל םוקמה קוידב הז םלוא ,רתוי הובג קיפ אשנתמ
 םירקמב םג ,ודידלו ,תרחא רבס גרבנזיא 'פורפ ,רומאכ .הנכותה ידיב וריתוהל אלו
 עירכהלמ ענמנ אמק טפשמ תיב .הנכותה לש האצותב קובדל שי ,תבורעת לש םישק
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 ירה ,ינפג ר"דו דניורפ ר"ד לש םתשיג תא םיצמאמ םא םגש רחאמ ,וז תקולחמב
  .תבורעתל םרותכ ללשנ רערעמה יכ עובקל ןתינ אל םתנקסמ יפ לע אליממש
 
 ןיא ,ונרעצל" .תואצותה תונשרפל אופא תעגונ םיחמומה ןיב תקולחמה 

 איש וניא והמו ללא גציימה יתימא )peak( איש והמ העיבקל םיביטקייבוא םיטרדנטס
 ידכ ןנויסינב שומיש תושעל תולוכי תודבעמ יכ םירובסה שיו "הקידבה רצותב יתימא
 יכדרמ( הקידבה תואצותל יביטקייבוס דמימ ףיסומש המ ,ןמצעל ףסה תא עובקל
 הייסולכואב םייטנג   םיליפורפ לש תויקלח תומאתה" ןאוא דודו יקצולפ םרוי טרפלה
 ,67 41 ןוילג טפשמו האופר( תוישעמ תויועמשמו יטפשמ ןויד תויזחת ,הירואית :הבחר
 אלש אצמ אמק טפשמ תיב ,רומאכ .)ןאואו יקצולפ ,טרפלה :ןלהל( )2009( 84-83 'מע
 לש ןויסינה תא ןובשחב תחקל היה יאשר טפשמה תיב ,ימעטל יכ םא ,אשונב עירכהל
 ימוחתב השענש יפכ ,ואל םא יתימא אישב רבודמ םא הלאשב דניורפ ר"ד לש הדבעמה
 ,גרבנזיא 'פורפ לש ותשיגב םיטקונ םא :םייתשמ תחא ,םוקמ לכמ .םירחא תויחמומ
 ידכ ךכב ןיאו םירתא העשתב ואצמנ רערעמה לש םיללא יכ רמול ןתינ רתויה לכלש ירה
 ינפג ר"דו דניורפ ר"ד לש םתשיגב םיטקונ םא .תבורעתל םרותכ ותוא לולשל וא בייחל
 לש ותעד תווח םג תפרטצמ וז הנקסמלש אלא ,הנקסמ התואל ןכ םג םיעיגמ םנמא
  .רערעמה לש ותבוחל הקזח תיתביסנ היאר הרואכל הווהמה ,ורטומ 'פורפ
 
 ךא ב"הראב הדבעמ םע ותעשב רשקתהש ,רערעמה עודמ תוהתל ןתינ :רגסומ רמאמב(
 לכ אצמ אל ,תואצותה תלבקל םדוק דוע תורשקתהה תא לטיב ,ולש ותטישל ,ףוסבל
 לידבהל ,רטטסכ יעמשמ דח ןפואב 28 קיפ לע זירכתו תוקפסה תא רזפתש הדבעמ
  .)לארשיב הדבעמה יאצממ לע תכמסנה גרבנזיא 'פורפ לש ותעד תווחמ
 

 ,רערעמה תבוטל תיתועמשמ "החנה" ולש בושיחב השע ורטומ 'פורפ .52
 ,רידנ ללאכ בשחנ הז ללא .רערעמל ךיישה ללא אוהש 20 ללא לש תורידנהמ ומלעתהב

 VWA רתאב םיללאה לכמ שילשו זוחא איה תידוהי-תילארשיה היסולכואב ותוחיכשש
 תא לשמל הצימחמ איה ,הזה הרקמב םשאנה תבוטל איה וזה הטישה" :אצמנ ובש

 'פורפ תודע( "VWA-ב 20 ללא ךרד הכימשה םע 'ץרווש' גצומל שיש קזחה רשקה
  .)לוקוטורפל 1768 'מע ,ורטומ
 
 אוה ,תוריהזב םירבדה תא רמואו ,ורטומ 'פורפ לש ותעד ףוסל יתדריש לככ 
 םימיאתמה םיללאה יכ תקולחמ התייה אל .רערעמה םע תפסונ הביטימ החנה טקנ
 ורטומ 'פורפ ,תאז תורמל .תבורעתב ףסונה םרותהמ אלו הנממ ועיגה ןכא ,תננולתמל
 התייה האצותה יכ המוד ,ןכ השוע היה וליאש ,וז החנה ךותמ בושיחה תא ךרע אל
  .רערעמה לש ותניחבמ רתוי השק הנקסמל הליבומ
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 יכ רבסש – הינטירבמ החמומה ,רקיניל ר"ד םג ,ורטומ 'פורפל ףסונב .53

 )לוקוטורפל 597 'מע( המוהמה לכ המ לע המתו חונעפל הטושפ תקולחמבש תבורעתה
 תינרמש השיג רקיניל ר"ד טקנ ובישחתב ."תוארנ סחי" לש םיבושיח אוה ףא ךרע –
 רערעמל םיפתושמה םיללאמ םג םלעתהו ,רטטסכ החנעפ הנכותהש םיקיפ לספ ,הריהזו
 רערעמה לש א"נדה ליפורפב םייוצמ םיללא 17 ךותמ םיללא 13 ,ותטישל .תננולתמלו
 3,600 יפ אוה תוארנה סחי ,ויבושיח יפ לע .תננולתמלו רערעמל םיפתושמ םיללא 5-ו
 לשו רערעמה לש יטנג ליפורפמ תבכרומ תבורעתהש יוכיסה רמולכ ,רערעמה תבוחל
 ינש לש יטנג ליפורפמ תבכרומ תבורעתהש יוכיסהמ 3,600 יפ הלודג ףסונ רז םדא
 :ונושלבו ,םירז םישנא

 
"that is approximately 3,600 times more likely if 
the minor (DNA) profile obtained from the 
epithelial enriched fraction from the blanket came 
from a combination of male 1 and an unknown 
compared to coming from two unknown people" 

)לוקוטורפל 608 'מע(  

 

 ןתינש הרובס דניורפ ר"ד יכ קיסהל ןתינ ,תנקותמה תעדה תווחמ םג יכ ןייצא 
 ףא לע תאזו ,רערעמה לש ותבוחל תבורעתה תקידב תואצותב ריהז שומיש תושעל
 רוקמכ ץרווש ןאירדא תא לולשל וא בייחל ןתינ אל"ש הניה תיפוסה התנקסמש
  :"וז תבורעתל

 
 םאותה ירקיע ביכרמ הארנ ]ע"י – 14S[ וז הקידבב"
 ליכמה ירונימ ביכרמ ןכו ,תננולתמה לש יטנגה ליפורפל
 .רכז וניה תוחפל םהמ דחאו םיטרפ ינש תוחפל
 ץרווש ןאירדא לש יטנגה ליפורפל תבורעתה תאוושהב
 ןאירדא לש יטנגה ליפורפה יביכרמ לכ תא אוצמל ןתינ

 ."וקדבנש םירתאה רשע דחאב ,ץרווש
 

 דועב .רערעמה תניחבמ תוביהלמ ןניא ב"הראב הדבעמב הקידבה תואצות םג .54
 לש תחאה – תוקידב יתש ושענ ב"הראב ,םירתא הרשע ינפ לע המאתהה הקדבנ ץראבש

 ךכ ,םקלחב םיפפוח תוקידבה יתשב םירתאה רשאכ ,םירתא 7 לש הינשהו םירתא 10
 20 ואצמנ ,ןרזמהמ םתכה לש גפוסה ריינה לש הקידבב .םירתא 13 וקדבנ כ"הסש
 ףרוצ אלש רחאמ .)ערז יאתב תרשעומ הניאש היצקרפב( רערעמל םימיאתמה םיללא
 הינש המיגד יבגל ףסונ אצממ םע דחי אורקל שי ותואש( הז אצממל יטסיטטס בושיח
 החמומ גרבנזיא 'פורפ תטישל ,ןאכ םגש ירה )רערעמל םימיאתמה םיללא 3 ואצמנ הב
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 העיבקב קפתסה אמק טפשמ תיבו ,םייעמשמ-דח אלכ םיאצממה תא תוארל שי ,הנגהה
 יטסיטטס בושיח רדעיהב יכ ירב .םרותכ רערעמה תא לולשל ידכ הלא םיאצממב ןיא יכ
 ךא .הדיחי היארכ הלא םינותנ ךמס לע עישרהל ןתינ אל ,הקידבה תואצותל הוולנה
 לש הובגה רפסמה יכ הנעטה עמשיהל היושע ,רערעמה דגנ תויארה ללש רבטצהב
 םע( ותבוחל תיתביסנ היארכ ףקזיהל לוכי ,רערעמה לש ליפורפל םיאתמה םיללאה
 בושיח ףרוצ אל ב"הראב הדבעמה תואצותלש ךכמ תעבונה תוגייתסהב ,תאז
 .)יטסיטטס
 

 .רתוי הכומנ ותונמיהמש ירכזה Y-ה םוזומורכ תקידב יאצממ יבגל םג ךכ .55
 בא ותוא יאצאצ םהש םירכזה לכלש ךכ ,ןבל באמ קייודמב רבוע הז םוזומורכש רחאמ
 תא לולשל ידכ הבוט הקידבהש ירה ,תורוד רפסמ ףולחב םג םזומורכ ותוא היהי

 אוה רערעמה יכ תיביטיזופ עובקל ידכ תיטסיטטסה התופקת ךא ,םרותכ רערעמה
  .הליגר א"נד תקידב לש וזמ הכומנ ,םרותה
 

 הללש אל Y-ה םוזומורכ תקידב ןיינעב ב"הראב הדבעמה תקידב יכ קלוח ןיא 
 לש ותבוחל תפסונ תיתביסנ היאר הרואכל הווהמ וז הקידבש אלא ,םרותכ רערעמה תא
 17 לכב רערעמה לש הזל םאותה ליפורפ אצמנ תוקפהה תחא לש הקידבב .רערעמה
 םרותמ ליפורפב רבודמה יכ םיכסה הנגהה םעטמ גרבנזיא 'פורפ םגו ,וקדבנש םירתאה
 האצמנ ןהב תופסונ תוקידב םע דחי ,הז אצממ .רערעמה לש  ליפורפל םאותה דדוב

 13-ו תחא הקידבב םירתא ינש( Y-ה םוזומורכ לע םיפסונ םירתא רפסמב המאתה
 תנמ לע הכומנ ןבומכ איהש תיטסיטטס תוקהבומ םירצוי )תרחא הקידבב םירתא
 היושע ,םלוא .ךכ םשל םינותנ סיסב םירסח ונאש דוע המ ,תיביסולקנוק היארכ עישרהל
 ותבוחל תפסונ תיתביסנ היארכ שמשל היושע איהו ,ספא וניא הכרע יכ הנעטה עמשיהל
 ,הדליה ידי לע ההוזש ימכ – רערעמה דגנ תודמועה תויארה לכ ןתניהב .רערעמה לש
 המ – ליעל ונדמע ןהילע תויארה תכסמו ןודעומהמ יצחו תועש שולשל "םלענ"ש ימכ
 תא עישרהל היה ןתינ אל יכ ירב ,בושו ?רערעמה לש םוזומורכה תא אצמנש תוריבסה
 לש תבחרומה ותחפשממ רכז םדאב רבודמ אמש ,תאז הקידב ךמס לע רערעמה
 ףוקזל ןתינש ןכתיי ,תויארה לכ ךסל תרבטצמה ,תפסונ תיתביסנ היארכ ךא ,רערעמה
  .רערעמה לש ותבוחל התוא
 

 ןניא א"נדה תוקידב יאצממ םא םג יכ ,הנעטה עמשיהל היושע ,ןכ יכ הנה .56
 ללשל רבטצהל תויושע ןהש ירה ,דבלב ןהיפ לע רערעמה תא עישרהל ידכ תוקיפסמ
  .רערעמה לש ליפורפל םימיאתמה םיללא לש ברה רפסמה רואל ,ודגנ תויארה
 



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

57 

 

 תויהל הילעש הז ןבומב תיראניב איה א"נדה תייאר יכ ןועטל ןתינ ,דגנמ 
 םויכ תוקיטסיטטסהו( םשאנה לש ליפורפל תקהבומ המאתה תמייק רשאכ .תקהבומ
 היארכ היפ לע םשאנ עישרהל ןתינ )םידראילמו םינוילמ לש תורבתסה לע תורבדמ
 וא ,עמשמ .הדיחי היארכ םשאנ היפ לע תוכזל ןתינ המאתה יא תמייק רשאכ .הדיחי

 העשרה ידכ תוקהבומל העיגמה רתויב ההובג תורבתסה תמרב םשאנל םיאתמ א"נדהש
 רשאכ ,ןכל .היאר הווהמ וניא םייניב בצמ ךא ,םשאנל םיאתמ וניאש וא ,תיאדוו
 להקב האיבהל ןיאש "תקפקופמ" היארב רבודמ ,תויעמשמ-דח ןניא א"נדה תוקידב
 הניאש "תורבתסה" ינפמ רמשיהל שי ,אווש תעשרהל ששחה חכונ רשאב ,תויארה
 .תוביצי םיילגר לע תדמוע
 
 היארכ התודידבב קר וניא א"נדה תייאר לש החוכ יכ ןועטל ןתינ ,וז הנעט דגנכ 

 .רתויב ההובג איה תורבתסהה וב םוקמ עישרהל וא תוכזל ןתינ היפ לעש ,תיביסולקנוק
 ןיא ,הדיחי היארכ ןהיפ לע קר עישרהל ןתינש וזכ הגרדב םניא א"נדה יאצממ רשאכ
 תייאר ,םשאנה דגנ תיתייאר תכסמ ןתניהב .יתייאר ךרע לכ םהל ןיאש רבדה תועמשמ
 תיתביסנ היארכ תויארה להקל ףרטצהל הלוכי ןיידע ,ןיטולחל תקהבומ הניאש א"נד
 יכ יזנרופה החמומה לש העיבקב יד אל :קודו .יתורבתסהה הלקשממ תרזגנ התמצועש
 אצממה לש יטסיטטס חותינ רדעיהב רשאב ,רחא וא הזכ םירתא רפסמב תוהז תמייק
  .םירבדה לש םלקשמ תא ךירעהל םילכה תא טפשמה תיבל ןיא ,יזנרופה
 
 תיביסולקנוק אל היארכ א"נדה תקידב יאצממ תא הללש אל הקיספה יכ הארנ 

 :ינולפ תשרפב הטלחההמ הלוע ךכ .תויארה לולכמל הפרצל ןתינש
 

 תישממ תורבתסה תומיקמ ןמצעלשכ תויטנג-אלה תויארה"
 ידכ ןדבל ןהב היה אל יכ ףא( רערעמה לש ותמשא יבגל
 ספתנ רערעמה :הלאב רקיעב רבודמ .)העשרה ססבל
 רואית ;תננולתמב ןימה תוריבע ועצוב ובש רוזאב
 ,תננולתמה ידי-לע ףקותה לש ושובלו וינפ הארמ ,ותוזח
 יוצמ תומאתהה רתי ןיב .רערעמה לש הלא תא םאת
 ושאר לע היהש ,תילגנאב בותיכה וילעש קוריה עבוכה
 תוהימתה ;תננולתמה ידי-לע ראותשו רערעמה לש
 ,תנעטנה העידיה-יא תוברל רערעמה לש ותסרגב
 – תוריבעה ועצוב ובש םויב וישעמל עגונב ,הליחתב
 הדבועה – הלא לכל ףסונבו ;ותדלוה םוי םג אוה
 ,רוזא ותואב לעפש ,יתרדס ןימ ןיירבע אוה רערעמהש
 ךא ,םירחאה םיעוריאב ותוברועמ תא שיחכה הליחתו

 אוה ,D.N.A תקידבל תוקקזיה אלל הלאב עשרוהשמ
 ,ןכ םא ,תומייק תויטנג אל תויאר .דוע ךכ לע גישמ וניא
 יזכרמ סיסב התוויה D.N.A -ה תייארש ךותמ םלוא
 תדימבו היתויועמשמ תא םות דע ררבל יחרכה ,העשרהל
  .תורחאה תויארה םע הללקשל שי ובש ןפואה תא – ךרוצה
 



 לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא   5459/09 פע

58 

 

 תויטנג אלה תויארה ,ישימחה םושיאב רבודמש לככ... ] [
 םדאה לש רואית ןתיל התשקתה תננולתמה .רתוי תושלח
 – ןושארה עגרה ןמל .םישקה םישעמה תא הב עציבש
 התיה איה – םידליה תרקוח לצא הריקחב לשמל ךכ
 לש וינפ יוותו ותוזח רואיתל עגונה לכב רתויב תגיוסמ
 ןיבל רערעמה ןיב הטבלתה איה יוהיזה רדסמב .סנאה
 תשגדה ךות בוש ,רחא םדאב הרחבש דע – רחא םדא
 תניחבמ םג .סנאה תא תוהזל התניחבמ ישממה ישוקה
 רערעמל תוסחוימה תוריבעהש ירה ,םישעמה יפוא
 םישעמה תמועל תישממ היצלקסא תופקשמ הז םושיאב
 תורבתסה ,אסיג ךדיאמ .םירחאה םימושיאב ול םיסחוימה
 לכב ,D.N.A -ה תייארמ הלועה תילמודנרה המאתהה
 המ ,דאמ ךומנ רועישב איה ,ישימחה םושיאל עגונה
 איבהל שי הלא לכ תא .הייארל המצוע רתי הנקמ ןבומכש
 'פורפ תאמ המלש תעד-תווח תלבק רחאל ןובשחב
 קרפה לעש היגוסב ותדמע תא גיצתש וזכ ,ורטומ
 ,16-15 תואקספ ,םש( "אלמ יטופיש רורב רשפאתו
 .)ע"י – ופסוה תושגדה

 
 הניחב ךרוצל אמק טפשמ תיבל קיתה רזחוה ,ינולפ ןיינעב הטלחהה תובקעב 

 ךכ לע רזח רשא ,הז טפשמ תיבל בוש עיגה ןכמ רחאלו ,תופסונ תונעטו תויאר לש
 :תויארה לולכמל א"נדה תויאר ןיב בלשל ןתינש
 

  DNA-ה תייארל טרפ – לקשמ תולעב תויאר תומייק..."
 תוריבעה עצבמכ רערעמה לש ויוהיזב תוכמותה -
 אמק טפשמ תיב .ןהל ןברוק התייה תננולתמהש תושקה
 בולישה יכ – ונילע תלבוקמ ותנקסמו – הנקסמ ללכל אב

 תא ססבל ידכ וב יד  DNA-ה תייאר םע הלא תויאר לש
-תווח גיצה אל רערעמה ,רומאכ ...רערעמה לש ותעשרה
 םייטסיטטסהו םייזנרופה םיאצממהו ,תדגונ תעד
 הריקחה רחאל םג םניעב ורתונ הנידמה ידי לע וגצוהש
 תויארה םע דחי ןובשחב םיאבומ הלאשכ .תידגנה
 תואכרע לש תוברעתהה חתפ לע ללוגה םתסנ ,תופסונה
 .)ע"י – ופסוה תושגדהה( "רוערעה
 

 
 לש ותבוחל תויארה גראמ םא איה תילילפ תוירחא תעיבקב תיזכרמה הלאשה .57

 קוחל )ב(בכ34 ףיעס( ריבס קפסל לכל רבעמ ותוירחאב תענכשמו החיכומ םשאנה
 תובברב רכזומ רשא הז םילימ ףוריצ  .)ןישנועה קוח :ןלהל( )1977 – ז"לשתה ,ןישנועה
 יאדווב ,רתויב הובג החכוה ףר ראתמ ,דחאכ תוטוידהו םינטפשמ יפב רוגשו ,ןיד יקספ
 ןפואב רדגומו םוחת וניא הז ףר םלוא ,יחרזאה ךילהב "תויורבתסהה ןזאמ" תמועל
 םילדומ םהיניב ,ותניחבל םינוש םילדומ םימייקו תיטפשמה ונתטישב טלחומ
81- ריבס קפסל רבעמ יקאו ביני :ואר( םייתורבתסה-םייתומכו םיילנויצומא ,םייביטנגוק

 ,םייתורבתסה םילדומ לע םינעשנ רשאכ .))יקאו :ןלהל( )2013( םש תואתכמסאהו 77
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 ךכ ,ירפסמ ןפואב תנייפואמו תססובמה הערכהל תובר תויוסחייתה הקיספב אוצמל ןתינ
 50%-ל רבעמ לש "תויורבתסה ןזאמ" שרוד רשא יחרזאה ךילהב החכוהה ףר לשמל
 החכוהה ףרו ))29.8.2010( ]ובנב םסרופ[ לולמ 'נ הפיח – למרכ ח"יב 4693/05 א"נד(
 95% לעמ לש תורבתסה תדימ שרוד רשא ,"ריבס קפס לכל רבעמ" לש ילילפה טפשמב
 תורבתסהה לדומ םניה ,םייזכרמ םייתורבתסה םילדומ ינש .)205 ש"ה 85 'מע ,יקאו(
 לדומה רשאכ ,)97-83 'מע ,יקאו( תיביטקודניאה תורבתסהה לדומו תיטמתמה
  .םייטופיש םיכילהב רתוי ץופנ יביטקודניאה
 
 תויורבתסה בושיח לע ססבתמ תיטמתמה תורבתסהה לדומב הערכהה ךילהת 

 תורבתסהה לדומב הערכהה ךילהת ,תאז תמועל .םייולת יתלב םיעוריא תורבטצה לש
 תויאר לש הדידמ רמולכ ,ירפסמ-יטמתמ תומיכ לע ססבתמ וניא תיביטקודניאה
 ןיב רשקה תניחב לע ססובמ יביטקודניאה לדומה .ןהיניב תיתורבתסה הלפכמו
 תחכוה םשל תורסחה תויארה תניחב ,החכוה תונועטה תודבועל תוחכומה תודבועה
 םירחא םיריבס םירבסה ךירפהלו לולשל ןויסינו ,תומייקה תויארל סחיב ןלקשמו רשקה
 םע םיבשייתמה םירבסה תלילש"ב קסוע הז לדומ יכ רמול ןתינ ,השעמל .תויארל
 662 ,653 )4(דנ ד"פ ,ןמרוק 'נ לארשי תנידמ 6359/99 פ"ע( "םשאנה לש ותופח
 – תיטמתמ אלו – תיגול הטישב רבודמ ,תורחא םילימבו .))ןמרוק ןיינע :ןלהל( )2000(

 תיפוסה הנקסמה תחכוהו אצממ וא היארל תויפולח תויורשפא לש היצנימילא לש
 םא לאוש טפשמה תיב ךילהת לש ופוסב רשאכ ,תעדה לע תלבקתמה הדיחיה תורשפאכ
 לע הערכהל תיביטקודניאה תורבתסהה תטיש תא הצמיא הקיספה .הכזמ שיחרת םייק
  :תויתביסנ תויאר סיסב
 

 קפסה ,תורישי ןה המשא תחכוהל תויארהש םוקמ"
 אל ,עודיכ םיססובמה ,תונמיהמ יאצממ ירפ אוה ריבסה
 ןמ תומשרתהה לע םג אלא ,ןויגיהבש םילוקיש לע קר
 תויאר דוסי לע העישרמה הנקסמה ,דגנמ .םידעה
 היציאוטניא לע ללכ ךרדב תססובמ הניא תויתביסנ

 ןתינ ןתועצמאב ,תורבתסה תוטיש לע אלא ,תיטופיש
  ...ריבס קפס תללושה הקנסמל עיגהל
 תורבתסהה איה תורבתסהה תוטיש ןיבמ תקיודמה
 תויארה לש ןתוחיכש תדדמנ היפ לעש ,תיטמתמה
 םע ףתושמב תוחכומה תודבועה ןהש ,תויתביסנה
 עובקל ןתינש ךכ ,החכוה הנועטה הלילפמה הדבועה
 תסחייתמ הניא וז הטיש .תואדווה יא רועיש תא תירפסמ
 .הקיטסיטטס לע תססובמ אלא ,ילאודיבידניאה םשאנל
 םימייק םהבש ,םיינכט םיניינעב שומיש הב השענ
 תעיבט יפ לע יוהיז ןוגכ ,הדידמ ירב םייטסיטטס םינותנ
 תוקידב ידי לע יטנגה ליפורפה יוהיז הנורחאלו תועבצא
 םייטסיטטס םינותנ לע תססובמ וז הטישש ןוויכ .א"נד
  ...תורבתסה לש תטלחומ טעמכ תמר תשרדנ ,דבלב
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 הנקסמל עיגהל םירשפאמה םייטסיטטס םינותנ ןיאב
 ודוסיש ,יביטקודניאה לדומל טפשמה תיב הנופ ,תקיודמ
 לכשהו םייחה ןויסינ לע םיססובמה ,םייגול תונורקעב
 תורבתסהה תטישמ הלידבהל ,וז הטישב .רשיה
 ףוריצ ידי לע העישרמ הנקסמל עיגהל ןתינ ,תיטמתמה
  .ילאודיבידניאה םשאנל תועגונה תויתביסנ תויאר רפסמ
 םירבסה תלילש לע יונב יביטקודניאה לדומה
 תויארה דגנכ ,רמולכ .םשאנה לש ותופח םע םיבשייתמה
 לוקשל טפשמה תיב לע ,םשאנה תמשא לע תועיבצמה
 תורשפאה םאב .םירחא םיריבס םייטתופיה םירבסה
 תודבוע לש ןמויק רבד תא תויארה גראממ קיסהל
 תמועלו ,תיתואיצמ הניא םשאנה תמשא תא תורתוסה
 ,תויארה ןמ תשקבתמה הדיחיה תינויגהה הנקסמה תאז
 תמשא ןהב שיש תודבוע םויק הניה ,ןלקשמב בשחתהב
 תחכוהל קיפסמ הז תויאר לולכמש ירה – םשאנה
-10 תואקספ ,ןמרוק ןינע( "...ריבס קפסל רבעמ םשאנה
8(. 
 

 
 הניחבה ,תויתביסנ תויאר לש הרוש ךמס לע םשאנ עישרמ טפשמה תיב רשאכ .58

 בלשב ,המצע ינפב תיתביסנ הייאר לכ תנחבנ ןושארה בלשב רשאכ ,םיבלשב תישענ
 רבסה עיצהל םשאנל לטנה רבעומ ישילשה בלשבו ,הלוכ תויארה תכסמ תנחבנ ינשה
 ראמע 8422/14 פ"ע ;לזייו ןיינע( ודגנ תדמועה הלילפמה החנהה תא לולשל יושעה

 :קודו .))10.5.2015( םש תואתכמסאהו 31 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ דאה'גומ
 היאר לכ אל םלוא ,הנימא תויהל הכירצ המצעלשכ היאר לכ ,ןושארה בלשה ךרוצל
 תנחבנ היאר לכש תורמל .ריבס קפס לכמ הלעמל לש המרב תויהל הרומא המצעלשכ
 תא תרבוע אל המצעלשכש היאר "חפל ךילשמ" אל ןידמ לע בשויה טפושה ,המצעלשכ
 לכל רבעמ החכוה המשאהש איה הנקסמה רבד לש ופוסב דוע לכ ,ריבס קפס לש ףרה
 .ריבס קפס
 
 גציימ ריבס קפסל רבעמ לש ףרהש החנהב ,יטמתמה יתורבתסהה לדומה תחת  

 לכש ,וזב וז תויולת יתלבו תויאמצע תויאר שולש לש תורבטצהש ירה ,תואדוו 95%
 הצור .תשרדנה תואדווה תמרמ רתויל ףא האיבמ ,תואדוו 70% לש המרב איה ןהמ תחא
 יתלבו דרפנ בלש לכ רשאכ ,תיבלש-וד הלועפכ ןנוימו תויארה ןוניס רואית יכ רמול
 םסוח טפשמה תיבש - תוליבק יתלב תויארמ לידבהל .קייודמ וניא ,ינשה בלשהמ יולת
 וב םוקמ - הגשמ ינוכיסל ששחה לשב ךרדה תליחתב רבכ תויארה להקל ןתסינכ תא
 היאר לכ ,לולכמכ תויארה לס תא ךרדה ףוסב ןחוב טפשמה תיב ,הליבק היארב רבודמ
 תעד לוקיש" השנמ ןורוד ואר הגשמ ינוכיסל( ןתורבטצהב תויארה לכו המצעלשכ
 ;)ז"נשת( 83 גמ טילקרפה "הטיפשה תויעוצקמ רבדב תוזתו החכוהה   שפוח ,יתדבוע
 לש הקיגולה" ןונ ןב ימח ואר תרוקיבל ;)2008( תויאר תוליבק לש הקיגולה השנמ ןורוד

 לדומ" ירצוא יש ןכו ;)ע"שת( 443 ח ךרכ  טפשמ ילע ,"השנמ ןורוד תאמ ,תויאר תוליבק
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 לש הקיגולה' רפסב ןויע תובקעב השדח השיגל העצה – תודבוע  תעיבק לש ירוזיב
   .))2014( 247 גנ טילקרפה "השנמ ןורוד תאמ  'תויאר תוליבק
 

 הלידגמ ,ריבס קפס לכל רבעמ הניא המצעלשכ ןהמ תחא לכש תויאר תורבטצה .59
 תורבתסהל הליבומ הרותבש ,תיתייאר תורבטצה לע אוה שגדה .ןתנקסמ תורבתסה תא

 לדומה" אריפש ןור ואר תויארה יניד לש םייתורבתסה םילדומ תודוא( תיתייאר
 205 טי טפשמ ינויע "תויתרוסמ תורוקיב :א קלח תויארה   יניד לש יתורבתסהה
 ,אריפש ןור ;)ו"נשת( 141 כ טפשמ ינויע ,"תיתרכהה הקיגולה" :ב קלח ;205 )ה"נשת(
 ב םילילפ "תויתביסנ תויאר ךמס לע םישנא   יוהיזל תויתורבתסה תוקינכטב שומיש"

   .))יתורבתסה לדומ אריפש :ןלהל( 113
 
 תיתייאר תורבתסה ןיב ןיחבהל שי יכ רמואו רגסומ רמאמ חתפא וז הדוקנב 

 לש )aggregation( תורבטצהמ תעבונה תיתייאר תורבתסה ןיבל ,תחא היארמ תעבונה

 לע "חרבו עגפ" תנואתב עגפנש ינולפ תודוא המגודה העודי .תויולת יתלב תויאר רפסמ
 תחאה ,םיסובוטוא תורבח יתש שי ריע התואב יכ עודי .םודא וא לוחכ סובוטוא ידי
 תלעב הינשהו ,ריעב םיסובוטואה יצמ 80%-ב הקיזחמו םילוחכ םיסובוטוא תלעב
 לכונ אל ,רומאכ הרקמב .ריעב םיסובוטואה יצמ 20%-ב הקיזחמו םימודא םיסובוטוא
 תורבתסהה לשב ךא ינולפ לש קזנה אולמב םילוחכה םיסובוטואה תרבח תא בייחל
 אצמנש ךכ ,םיאבה םירקמה 99-ב םג התוא בייחנ ,תאז השענ םאש ,80% לש תיטמתמה
 דחא היאר דע רשאכ ,המודב .)773-770 'מע ,ןייטש(  רתי-בויחב התוא םיבייחמ ונמצע
 אל טפשמה תיב ,ןבל גג תלעב הבוהצ תינוכמב גהנו םפושמ היה דדושה יכ ראתמ
 ריעבש ךכמ תעבונה תיטסיטטסה הנקסמה לע דיעיש הקיטסיטטסל החמומ לע ךומסי
 העברא לכמ דחאו ןבל גג תלעב הבוהצ איה תוינוכמ רשע לכמ תחא דושה עצוב הב
  .)90 ש"ה 226 'מע ,יתורבתסה לדומ אריפש( םפושמ אוה םירבג
 
 תלעב ןהמ תחא לכש ,וזב וז תויולת יתלב תויאר רפסמב רבודמ רשאכ ךכ אל 

  .העשרהל שרדנה יתייארה ףרל איבהל היושע ןתורבטצהש ,םייוסמ יתייאר ךרע
 
 תונעט לולקשו תורבטצה ןיבל תויאר לולקשו תורבטצה ןיב ןיחבהל שי ,ףסונב 

 לע ועצוב םושיאה בתכ יפ לעש ,תונוש תוריבע יתשב םשאומ םדא ,לשמל .םימושיא וא
 החכוהה תדימ לש הרועיש יכ חיננ .הבינגו סוניא :םינוש םינמזבו םינוש תומוקמב ודי

 עיגמ טפשמה תיב ,תויארה תעימש רחאל .95% לע דמוע "ריבס קפסל רבעמ" לש
 תורבתסהה ןכש ,סוניאה תריבעב םשאנה לש ותמשאב ריבס קפס שי יכ הנקסמל
 טפשמה תיב עיגמ ,הבינגה תריבע יבגל םג .דבלב 90% לש רועישב איה ומשאל
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 עמשיהל היושע .דבלב 90% איה ומשאל תורבתסההש רחאמ ריבס קפס שי יכ הנקסמל
 רחאמ ,תאז .הבינגה תריבעב תוחפל םשאנה תא עישרהל טפשמה תיב לע יכ הנעטה
 תוחפל עציב םשאנהש תורבתסההש ךכ ,הזב הז םייולת םניאש םימושיא ינש ונינפלש
 םשאנהש 10% לש תורבתסה תמייק – אבה בושיחה יפ לע  99% איה תוריבעה ןמ תחא
 ,הבינגה תריבע תא עציב אלש 10% לש תורבתסה תמייקו סנואה תריבע תא עציב אל

 ,)x 10% =) 1% 10% איה תוריבעה ןמ תחא ףא עציב אל םשאנהש תורבתסהה ,ךכשמו

 יפ לע .)99% (= 1% - 100% איה תוריבעה יתשמ תחא תוחפל עציבש תורבתסההו

 ןויערל( רתוי הלק איהש ,הבינגה תריבעב תוחפל םשאנה תא עישרהל יואר ,וז הנעט

 .Ariel Porat & Eric A( ואר ילילפה טפשמבו יחרזאה טפשמב תונעט לולקש לש

Posner, Aggregation and Law, 122 YALE L.J. 2 (2012); Alon Harel & Ariel 

Porat, Aggregating Probabilities Across Cases: Criminal Responsibility for 

Unspecified Offenses, 94 MINN. L. REV. 261 (2009)( )תרופו לארה :ןלהל(. 

 תורבתסהה תרות יפל )product rule( "הלפכמה ללכ" תובקעב השעמל ךלוה הז ןועיט

 ,דחי םג םייולת-יתלב םיעוריא ינש לש םתושחרתהל תורבתסהה היפ-לע ,תינאילקספה
   .)160 'מע יתורבתסהה לדומ אריפש( םהיתויורבתסה תלפכמ הניה
 
 העיתרה תאו "יטופישה א"נדה" תא תדגונ םימושיא תורבטצה לש השיגה 

 naked( "המורע הקיטסיטטס" לש סיסב לע תיטפשמ תוירחא תלטהמ תיעבטה

statistics(. תא קר רבוע םהמ דחא לכש ,םימושיא העברא לש תורבטצה ,וז הטישל 

 ונכתי ףאו ,םימושיאהמ דחאב תוחפל םשאנ לש העשרהל איה ףא איבת 60% לש ףסה
 ףסה תא קר רבוע םהמ דחא לכש ,םימושיא םישולש לש תורבטצה םהב דרוסבא יבצמ
 םינועיטל דוע( םימושיאהמ דחאב תוחפל םשאנ לש העשרהל איה ףא איבת 10% לש
 .)ליעל תרופו לארה ואר ילילפה טפשמב תונעט לולקש לש השיגה ץומיא דגנו דעב
 ךילהה לש סיסבה תונורקע רחא תרהרהמ ,תיטמתמ תורבתסה לש וז הבישח ךרד
 לארה לש םתשיג לע ,םוקמ לכמ .תיביטקודניאה תורבתסהה לדומ תא תדגונו ילילפה

 לש תיטמתמ תועט לע תססובמ וז השיגש הנעטה הסיסבבש ,תרוקיב החתמנ תרופו
 ןורקע לש ותוליבק רסוח  לע :תרופו לארהל הבוגת" השנמ ןורוד( םירבחמה

 D. Menadhe "On the ;)טילקרפה תעה בתכב םסרפתהל דיתע( "תרבטצמה תורבתסהה

inadmissibility of the Aggregated Probabilities Principle" Jour. of Evidence 
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and Proof, 291-309 (2014)◌ׂ(. לש ותונמוא-ותרות .טפוש לש וכרד וז אל ,רומאכ 

 וינפבש םשאנה תא תורשוקה תויטרקנוק תויאר סיסב לע תוירחא תלטהב איה טפוש
 לש האוושהו הקידב ךות תיביטקודניא ךרדב םישענ םירבדהו ,ול תוסחוימה תוריבעל
 תנידמ 'נ ירא ןב 3391/95 פ"נדב רנרוד תטפושה( ינשה דצה תויאר לומ דחא דצ תויאר
  .))1997( 459-461 ,377 )2(אנ ד"פ ,לארשי
 
 השינעל העצהה לע עיבצא ,יתורבתסה-יטמתמ בושיחל תפסונ המגודכ 

 העשרה( ילילפה ךילהה יבלש ינש ןיב תיסיסבה הדרפהל דוגינב תדמועה תיתורבתסה
 םאתוי שנועה ,וז הטישל .יוכיז וא העשרה לש תירניבה האצותל דוגינבו )השינעו
 ילילפב לבוקמה ףרה יפ לע השינעש ךכ ,םשאנה עשרוה ויפ לע יתייארה ףרל םאתהב
 ןזאמ יפ לע העשרהמ תרזגנה השינעמ רתוי הרומח אהת ,ריבס קפס לכל רבעמ לש
 515 טפשמ ינויע "תיתורבתסה השינע" רשיפ הילט ;481-483 'מע ,יקאו( תויורבתסה
 ,ןועיט ירדסה לעו קפסה תמחמ יוכיז לע העיבצמ תרבחמה .)2011-א"עשתה(
  .)תיראניב אל הערכה ןסיסבבש תוקיטקרפכ
 
 :םיאבה םיאשונה ןיב ןיחבהל אופא שי             
 
 .וזב וז תויולתה תויאר רפסמ וא תחא היאר יבגל הקיטסיטטס )-( 
 .תויולת יתלב תויאר תורבטצה )-( 
 .תוריבע/םימושיא תורבטצה )-( 
  .תיתורבתסה השינע )-( 
 

 תוקידבש רחאמ יכ ןועטל ןתינ .תויולת יתלב תויאר תורבטצהב ונלש-ונניינע .60
 היאר רדגב ןה תוקידבה יזא ,רערעמה תא לולשל וא בייחל תולוכי ןניא א"נדה
  .תויארה להקב האיבהל ןיאש "תילרטינ"
 
 לע "תוארנה סחי" ,רערעמה לש ותבוחל תודמועה תויארה ללש ןתניהב ,דגנמ 

  .רערעמה לש ותבוחל תפסונ היארכ שמשל לוכי ,העיבתה יחמומ יפ
 
 ,הדיחי היארכ א"נד תייאר ךמס לע העשרה סוסיב םיללושה וליפא ,ןכאו 

 עשפה תריזמ ליפורפ תאוושה – דחאה :םיבצמ ינש ןיב ןיחבהל שיש ךכב םיריכמ
 תריזמ ליפורפ תאוושה – ינשה .תומיוסמ תויאר ךמס לע רתואש דושח לש ליפורפל
 ,רתוי הכומנ תירקמ המאתהל תוריבסה ,ןושארה בצמב .םינותנ רגאממ ליפורפל עשפה
 תיקלח המאתה ,הז בצמבו ,הריבעל םשאנה תא תורשוקה תופסונ תויאר שיש רחאמ
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 .)ןאואו יקצולפ ,טרפלה ואר( תועמשמ תלעב תויהל הלוכי םירתא לש לודג רפסמב

 בשחתהבו ,רערעמה לש ליפורפל םירתא הרשעב S14 היצקרפב המאתהב בשחתהב
 ,רקיניל ר"ד  ידי לע עבקנש תוארנה סחיבו ורטומ 'פורפ ידי לע עבקנש תוארנה סחיב
 – דיכרוא תדבעמ יאצממב םג בשחתהבו ,רבודמ םירתא העשתב קר יכ חיננ םא וליפאו
 היאר ףא ןהב שיש ןכתיי אלא ,רערעמה יוכיזל איבהל ידכ א"נדה תויארב ןיאש קר אל
  .ותבוחל ףוקזל שיש תפסונ תיתביסנ
 
 לש אשונה תא ףיצהל תנמ לעו ,ךרוצה ןמ הלעמל השעמל אוה ליעל רומאה 

 יאצממל םישרדנ ונניא ,ןנד הרקמב .תיביסולוקנוק הניאשכ םג א"נד תייארב שומישה
 ןהילע תויארה ללש לע תססובמ וז רשאב ,רערעמה לש ותעשרה תא קזחל ידכ א"נדה
 לש הפוגב רערעמה וניאש רז םרותמ ערז תואצמיה רבדב אצממ רדעהב .ליעל ונדמע
 הכימשב ואצמנש םימתכב םרותכ רערעמה תא לולשל ןתינ אלש העשמו ,הדליה
  .רערעמה חתפ וב "תופחה טקייורפ" לע ללוגה תא םותסל ידכ ךכב יד  ,ןרזמבו
 

 רבד ףוסו םוכיס

 
 בוחרב ןיינבה ףתרמב ,יצחו רשעה תב ,ג.א הדליה סנוא זאמ ופלח םינש 24 .61

 סנאש אוה רז רבג יכ ףקותב ןועטל רערעמה ךישמה ןהב םינש .םילשוריב 33 ן"במר
 לתב יזוחמה טפשמה תיבב הנושארל עשרוה רערעמה .עשפ לכמ ףח אוהו ,הדליה תא
 םג עשרוה אוהו ,1997 תנשב הז טפשמ תיבב הרשוא ותעשרה ,1992 תנשב ופי-ביבא
 אל הז רוערעב םג .2009 תנשב ופי-ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיבב רזוחה וטפשמב
 תיתשתה תא קודסל ידכ וב שיש ,ויד קצומ יפולח רבסה ססבל רערעמה חילצה

 הדליה לש רואיתה תא ,רתיה ןיב ,הללכ וז תיתדבוע תיתשת .ודגנ המקש הלילפמה
 תאו רערעמה לש ותנומת תא הדליה לש ידיימה יוהיזה תא ;רערעמה תא םלוהש
 התייהש תונמדזהה תא ;טלקמה תלד תא חתפש רערעמה לש וקנראב חתפמה ;וקנרא
 תועשב קוידב רדענ ,םילשוריב ההש םוי ותואבש רחאמ סנואה תא עצבל רערעמל
 ריבסהל רערעמה לש תלוכיה רסוח ;רעסנ אוהשכ ןודעומל רזחו ,ןודעומהמ תויטירקה
 רערעמה לש הלילפמה ותוגהנתהו ותולהנתה ;ןודעומהמ רדענ ןהב תועשב השע המ
 יוניש ,םד תקידב ןתיל ,הדליה לומ דומעל ובוריס תוברל ,טפשמהו הריקחה יכילהב
 יבגל המכסהמ ותרזח ,ותוהזל םישקבמ יכ ןיחבהש תמיא לכ ופוג הארמו וינפ תוויעו
 תרגסמב שיגהש תעדה תווח לע ךמתסהלמ ותוענמיה ,תוקידבה תא עצבתש הדבעמה
 תעד תווח ןתיל הרומא התייהש ,ב"הראב הדבעמה יכ ותשירדו ,רזוח טפשמל השקבה
  .התדובעב ליחתת אל ,ומעטמ
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 לע הנושארה תעדה תווח חוסינב הללמוא תועט בקע םלועל אב רזוחה טפשמה .62
 ודי לע וכשמנש תעד תווח ,רערעמה םעטמ תעד תווח תשגה בקעו דניורפ ר"ד ידי
  .שומיש ןהב השענ אלו רזוחה טפשמב
 
 דח ןניאש תואצותב תופוצר ורוערע תא רערעמה ססיב ןהילע תויעדמה תויארה 

 דצל ."רערעמה תא בייחל וא לולשל ןתינ אל" יכ העיבקל ןבורב תוליבומו תויעמשמ
 יכ ונדמלמ תומיגדב םירבג 2-מ רתוי לש יטנג ליפורפ יוהיזל ההובגה תוריבסה ,תאז
 תא סנאש אוה רז רבג יכ הנקסמל ליבומ וניא תוקידבב רז רבג לש א"נד יוהיז ףא
  .רערעמה דגנכ הפנעה תיתייארה תיתשתב ריבס קפס רצוי חרכהב וניאו ,הדליה
 
 לש ותעשרהל תוליבומ ןניא ,ןמצעלשכ תויעדמה תויארה ,הנותחתה הרושב 

 הדקמתה וניינעב תיזכרמה תקולחמה .קרפה לע הדמעש הלאשה וז אל םלוא ,רערעמה
 קפס דימעהל ידכ ןהיאצממב שי םא הלאשבו סנואה תריזמ א"נדה תוקידב תייגוסב
 תומדוקה תואכרעב רערעמה לש ותעשרהל הליבוה רשא תיתייארה תיתשתה לומל ריבס
 ,רערעמה תבוחל הפינעה תיתייארה תיתשתה חכונ .תילילש איה ךכ לע הבושתהו –
 ,רערעמה לש ותבוחל תפסונ היארכ א"נדה תוקידב תואצות תא ףרצל ןתינ ףאש ןכתיי

   .ךכל םישרדנ ונניא ךא
 

 יכ אצמש אמק טפשמ תיב לש וניד תערכהב ברעתהל ונאצמ אל ,ןכ לע רשא .63
  ,תוחדיהל רוערעה ןיד ,ךכשמו ,ריבס קפס לכל רבעמ החכוה רערעמה לש ותמשא
 לע רתווית ,ןישנועה קוחל )1()ב(345 ףיעס יפל ,סוניאה תריבעב רערעמה לש ותעשרהו
 .הנכ
 
 

 ט פ ו ש
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 :גרבלוס 'נ טפושה

 
 יֵניד לש ןינבה ינבאמ ןבא לע ןבא ריאשה אל ,תימע 'י טפושה ,ירבח .1
 לע ץרווש ןאירדא לש ורוערע תייחד ךרוצל ץוחנה יפכ ,הב ןדש ילבמ .ייא.ןא.ידה
 .ליּכׂשהלו דמלל ירבח ףיסוה דועו ;בוריקב םינש לבוי יצח ינפל עצובש סנואב ותעשרה
 

 תנשב ץרווש לש ותעשרהל ואיבה תויאר ללש .ותליחת לע דיעמ רבד לש ופוס .2
 ושענש סנואה תריזמ תוקידב יאצממ .םילילפב היארכ א"נדה ןדיע םרטב דוע ,1992

 ןאירדא לש אוה םא תעדל ןיא ויבגלש ףסונ א"נדו ,רחא םדא לש א"נד ולעה ,םימיל
 ּהכמס לעש תיתייארה תיתשתה תא רותסל ץרווש ידיב אופא הלע אל .ואל םא ,ץרווש
 ותעד תווח םע דחיב( ןייטעבשו ,ותעשב שיגהש תעד תֹווח חנז םג אוה .עשרוה
 רמא וללה םירבדכ .רזוח טפשמ לש ומויק לע טלחוה )דניורפ ר"ד לש הנושארה
 שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק" :)ל"ז יול 'א 'א טפושה( הז טפשמ תיב ותעשב

 ידכ ,תונמיהמכ הנלבקתת םא ,ולאב שי רשאב ,ינפב וחנוהש תושדחה תויארהמ בייחתמ

 17 הקספ( ")קוחל )2()א(31 ףיעס ןושלכ( 'ןודינה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל'
 תיב .))5.9.2005( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש ןאירדא 9974/04 ח"מב הטלחהל
 םייִק )רלנש והיעשיו בולוקוס םירמ ,םות ריפוא הכרב םיטפושה( יזוחמה טפשמה
 הקדצה התיה אלש ררבתה דבעידב ;ותקוחו וטפשמ לככ "רזוח טפשמ" בייחתמכ
 .ומויקל
 

 לש ותבוחל תפסונ תיתביסנ היאר יהירה ןנד א"נדה תייארש ןכתי ,ירבח תעדל .3
 דיתעב אופא לכונ .היד תססובמ העשרההש םושמ ,רבדב ךרוצ ןיא ךא ,ץרווש ןאירדא
 הניא איהשכ א"נד תייארב שומיש לע ,ירבח הלעהש הבשחמל םיווק ןוחבלו ףיסוהל
 .תיביסולקנוק
 

 םיקיתל ותובישח תאפמ ,ירבח לש ותשיגמ אעמק גייתסהל שקבא דחא ןיינעב .4
 – יכ ,ותעד תווחל 19 הקספב ןייצ ירבח .קפס רסה ןעמלו ,תוינוידה תואכרעב םירחא
 ,יזנרופה החמומה ידי לע םיללאה יוהיזב יגס אל ,היארכ א"נדה תקידב תא לבקל תנמ לע"

  ."תיתייאר תוקפנ ןיא א"נדה תקידבל הידעלבש ,תיטסיטטס תעד תווחב ךרוצ שי אלא
 
 שי יכ ינמוד ךא ,ןייא הידעלבו ,הצוחנ חטבל תיטסיטטס הכרעה ,ידיד יבג 
 ,םיתיעל .תיטסיטטס תעד תווח שיגהל ילבמ םג א"נד תייאר לע ךמתסהל ןתינו
 אצמנב שי םג ;הקיטסיטטסה םוחתב םג ול בר וידי ,יזנרופה עדמה םוחתב החמומה
 שי דימת אלו ,לארשיב היסולכואה לש םינותנ ירגאמ ךמס לע תויטסיטטס תואלבט
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 ,הקיטסיטטסל החמומ ידי-לע אלש ,יטסיטטס חותינל( תישארבמ ליחתהל ךרוצ
 ,עבק-יאצממכ יאקיטסיטטס ידי-לע ונכוהש תיטסיטטס תורבתסה ינותנ לע ךמתסהב
 )למרכ 'רו ימע ןב 'ח םיטפושה תמכסהב( ןבצ 'י אישנה ןגס לש ןידה תערכהב ואר
 .)18.3.2010( ]ובנב םסרופ[ ירויס 'נ לארשי תנידמ )םילשורי-יזוחמ( 550/08 ח"פתב
 םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב טילחה ,ל"נה ןידה תערכה לע רתיה ןיב ססבתהב
 ותודע תא לבקל ))2.9.2013( ]ובנב םסרופ[ תדארג 'נ לארשי תנידמ 13-01-35341 ח"פת(

 השגוהש ילבמ ,יטסיטטס ןדמוא לע ססבתהש ,יזנרופ א"נדב החמתמ ,פ"זמ שיא לש
 ןגס תמכסהב ,ןמדלפ-ןמדירפ 'ר תטפושה יפמ( טפשמה תיב .תיטסיטטס תעד תווח
 ןתינ" – ןהמו ,הקיספה ןמ תודחא תואמגודל הנפה )למרכ 'ר טפושהו ןבצ 'י אישנה

 וב םוקמב ןיבו תדרפנ תיטסיטטס תעד תווח השגוה וב םוקמב ןיב ,רבד לש ופוסב יכ תוארל

 םייטסיטטס םיאצממ ועבקנ ,פ"זמ יחמומ לש תעד תווחב םייטסיטטסה םינותנה וללכנ

 תקידב לע ךמתסהב הריבעה תא ועציבש ימכ םימשאנה יוהיזל רשאב קפס םיריתומ םניאש

 םהב תובר םינש רחאל יכ הארנ" :יזוחמה טפשמה תיב רמא תאז דוע .)26 הקספ( "א"נדה

 רתוי תומדקתמ תויתדבעמה תוקידבה רשאכ ,א"נדה םוחתב טפשמה יתבו םיחמומ םיקסוע

 םירקמב ,ןתינ ,תלבוקמ תיעדמ היארכ וז היארב וריכה טפשמה יתבש רחאלו ,רבעבמ

 תיפיצפס תעד תווח תשגה אלל םייעדמ םיאצממ לע ססבתהל ,םיגירח םניא םהב םינותנהש

  .)םש( ")עבצא תעיבט ךמס לע םיאצממ תעיבקב ,לשמל ,השענש יפכ( הרקמו הרקמ לכל
 

  .ל"נה ותקיספב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש ותעדכ איה ילש-יתעד .5
 העידיכ א"נדה לש תיסיסבה תיתשתב ריכהל העשה הלשּב תאזה תעל יכ ינמוד

 תייארל עגונש המב תיטסיטטסה הכרעההו חותינה תובישחמ עורגל ילבמ .תיטופיש
 לכב שיגהל חרכה ןיאש ירה – וזכש הייאר ךמס לע העשרה ןוּכית אל הידעלב – א"נדה
  .םינושאר תולכשומ לע רוזחתש תיטסיטטס תעד תווח יתרגש קית
 

 .תוחדיהל רוערעה לש וניד היפל ,תימע 'י טפושה ,ירבח לש ותעדל ףרטצמ ינא .6
 
 
 

 ט פ ו ש
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 :ןארבו'ג 'ס טפושה

 
 .תימע 'י טפושה ירבח לש הצממהו ידוסיה ,ףיקמה וניד קספל םיכסמ ינא 

 תעד תווחב שומישל עגונב שממ לש תקולחמ הלפנ יירבח ןיב יכ רובס ינניא
 ירבח תדמעל ךא ,תיחרכה איה תיטסיטטס הכרעה יכ םימיכסמ םהינש .תיטסיטטס
 יזנרופה םוחתב החמומה לש ותעד תווחב קפתסהל םיתיעל ןתינ גרבלוס 'נ טפושה
 .תפסונ תדרפנ תיטסיטטס תעד תווחב אקווד ךרוצ ןיאו ,הקיטסיטטסב איקב רשא
 הלאש איה תיטסיטטס תעד תווחל םינותנה תא "םגרתי"ש םרוגה והימ הלאשה ,ידידל
 ףרטצמ ינא ,ןכ לע .טפושה ינפב ואבוי ולא םינותנ יכ אוה רקיעהו ,אדירג תינכט
 .גרבלוס 'נ טפושה ירבח לש ותרעהל ןכו תימע 'י טפושה ירבח לש ותעדל
 
 

 ט פ ו ש
 
 
 
 .תימע 'י טפושה לש וניד קספב רומאכ טלחוה 
 

 

  .)20.7.2015( ה"עשתה באב 'ד ,םויה ןתינ 
 
 
 

 ט פ ו ש                            ט פ ו ש                             ט פ ו ש
 

5 1 2 9 3 7 1 

5 4 6 7 8 3 1 3 

 
_________________________ 
 בכע   E32.doc_09054590   .חוסינו הכירע ייונישל ףופכ קתועה
 www.court.gov.il  ,טנרטניא רתא ; 2703333-077 'לט ,עדימ זכרמ
 

 54678313-5459/09 ןארבו'ג 'ס
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

 ןאכ שקה – ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
 


