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 :ויצר-ינימ

 ןדבל ,ןהב שי רשא תודבוע וא תויאר גיצהלו חצרב ותעשרה תודוסי תא רערעל שקבמה ידיב הלע אל *
 תוויע המע תררוג הניא ףא ותעשרה .ותעשרהב קפס ליטהל ידכ ,תומייקה תויארה םע ןתובלתשהב וא
 .הליע רדעהב רזוח טפשמ םויקל שקבמה תשקב התחדנ ךכיפל .ןיד

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 ןליא לש ,הז רחא הזב ,םתחיצרב יזוחמה ש"מיבב ,דבלב תויתביסנ תויאר ךמס לע ,עשרוה שקבמה
 וצוריש ,םלוע רסאמל שקבמה ןודינ חצרה ישעמ ינשמ דחא לכ לשב .ל"ז לאינד לאגי לשו ל"ז שבד
 טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסבש הליעה לע ססבתהב רזוח טפשמל השקבב ןניקסע .רבטצמב
 .קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעה לעו )קוחה :ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[

. 
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 :יכ קספו רזוח טפשמ םייקל השקבה תא החד )שיניב 'ד 'מידב האישנה( ןוילעה טפשמה תיב

 תודבוע וא תויאר תגצה הניינעש ,)2()א(31 ףיעסבש הליעה תחכוה לע תססובמ השקבה רקיע
 יונישה לע דמע ש"מיב .טפשמה תואצות תא תונשל ,םייקה רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה
 ןייצו וז הליע אושנ תושדחה תודבועה וא תויארה תולגתה דעומל סחיב קוחל )2()א(31 ףיעסב סנכוהש
 ןאיבהל היה ןתינ וליפאו תושדח ןה ןיא וליפא ,תויאר וא תודבוע שיגהל ןתינ תעכ ,רבעל דוגינב יכ
 םוסחל אלש תנמ לע ןוידה תויפוס ךרע תא טעמב גיסהל שקיב קקוחמה ,רמולכ .ומצע טפשמה ךלהמב
 .טפשמה רוריב ךלהמב השקבה אושנ תודבועה תא גיצהל היה ןתינש םעטה ןמ קר ,רזוח טפשמ תכירע
 רוריב תעב ןתגצה-יאל ריבס םעט אלל ,טפשמה םויס רחאל רכינ ןמז תויאר תגצה יכ ןייצ ,תאז םע
 ןכ ;ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה לש ולקשמ תא לידגהלו ןוזיאה תדוקנ תא טיסהל היושע ,טפשמה
 לקשמ" רוצאל ןהילעש ךכ קוחל )2()א(31 ףיעס רבדמ ןהב תודבועה וא תויארה ביט לע ש"מיב דמע
 ידכ ,ש"מיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב וא הב היהיש ,"תיטירק הסמ" ידכל ףסאיהלו "ילוגס
 ש"מיב לע יכ עבקנ ,"תויושע" הביתב אטובמה יתורבתסהה ףרל רשא ;טפשמה תאצות יונישל איבהל
 תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,תואדווב בייח אל ךא ,לוכי וינפלש תויארה רמוחש ענכתשהל
 דומעל ןהילעו ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ תוימתסו תויללכ תונעטב יד ןיא הז םעטמ .שקבמה
 )2()א(31 ףיעס קסוע ןהב תויארהו תודבועה לע ,ףסונב ;תירואכל תונימא תולגלו תונמיהמ ינחבמב
  .ילילפ טפשמב תוליבק תויהל קוחל

 ואובב ש"מיב לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרמה ,"לס ףיעס"כ שמשמ קוחל )4()א(31 ףיעס
 תעשרהב ולפנ יכ ישממ ששח םייק םאה ןוחבל ש"מיב לע .רזוח טפשמ םויק לע תורוהל םאה טילחהל
 קדביהל ךירצ הרקמ לכ .םימגפ לש הרוגס המישרב רבודמ ןיא .ןיד תוויע ידכ םילועה םימגפ שקבמה
  .ויתוביסנ יפל

 תודוסי תא רערעל שקבמה ידיב הלע אל יכ קספו תויארה רמוח לע הבחרהב דמע ןוילעה ש"מיב
 ליטהל ידכ ,תומייקה תויארה םע ןתובלתשהב וא ןדבל ,ןהב שי רשא תודבוע וא תויאר גיצהלו ותעשרה
 אל ,ןיד תוויע המע תררוג הניא שקבמה תעשרה ,קוחל )4()א(31 ףיעסבש הליעל רשא .ותעשרהב קפס
 תמשא לע העיבצמ תיתייארה הנומתה ,יתוהמה ןבומל רשא .ינוידה ונבומב אלו יתוהמה ונבומב
 קוחל )2()א(31 ףיעס ירדגב שקבמה שיגהש תודבועהו תויארה ,תאזמ הרתי .ריבס קפסל לעמ שקבמה
 ידיב הלע אל ,הז םעטמ .תינוידה האכרעב ותבוחל וקצונש םייתייארה תודוסיה תא תועיקבמ ןניא
 ;ופכב לווע אל לע ,עשפמ ףח םדא עשרוהש הז ןבומב ,ןיד תוויע ול םרגנש ךכ לע עיבצהל שקבמה
 תולהנתה יכ ןורקעכ לבקל ןתינ "ןיד תוויע" הביתל ונתינש םינושה םישוריפה ןיבמ ,ינוידה ןבומל רשא
 םויס רחאל תילגתמ איה םא רקיעב ,הריקחה לש תיתטיש היטהו הריקחה תויושר לש תלקולק
 וניא ןנד הרקמה ךא רזוח טפשמ םויק קידצהל ,םייתועמשמ םהשכ ,םימיוסמ םיאנתב ,תולוכי ,םיכילהה
 ןויסינ לע םהמ דומלל ןיא ךא ונניינעב הריקחה תווצ תולהנתהב םייוקיל רפסמ ולפנ םנמא .םהילע הנמנ

 םע הנמנ םינומא תרפה לש תוריבעב רקחנש רטוש יכ ,שקבמה תשוחת .שקבמה תא לילפהל יתרטשמ
  .קוחל )4()א(31 ףיעס ןבומב ,ןיד תוויע ידכ הלוע הניא ותריקח תווצ

 ,הדוסי ןידב ותעשרה .רזוח טפשמ תכירעל הליע המק יכ ענכשל שקבמה ידיב הלע אל ,רומאה לכ רואל
  .שדוחמ ןויעל התחיתפ לע תורוהל קודיצ לכ ןיאו

 
 הטלחה

 
 לש ,הז רחא הזב ,םתחיצרב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה שקבמה 

 טפשמה תיב .םלוע רסאמל שקבמה ןודינ חצרה ישעמ ינשמ דחא לכ לשב .םדא ינב ינש
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 תיבל שקבמה לש ורוערע .רבטצמב וצורי םלועה ירסאמ יכ עבק םילשוריב יזוחמה
 תויאר וידיב יכ שקבמה ןעוט יינפלש רזוח טפשמל השקבב .החדנ ןוילעה טפשמה
 ול םרגנ ותעשרהב יכו ויוכיזל איבהלו טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה תודבועו
 .רזוח טפשמ תכירע קידצמה ןיד תוויע
 

 העשרהה עקרבש תודבועה תולשלתשה

 
 ןיב רבחמה שיבכה דצב דירחמ חצר עריא ,ךרעל 14:00 העשב ,3.9.1997 םויב .1
 הנומתה התלגתנ חצרה תריזל ועיגהש םירטושה ינפב .ףטנ בושייה ןיבל שוג-ובא רפכה
 בכרב גהנה בשומב היורי האצמנ )שבד :ןלהל( ל"ז שבד ןליא חונמה לש ותפוג :האבה
 בכרמ םירופס םירטמ קחרמ ,םשמ קחרה אל .הגהה לע לטומ ושארשכ ,"טאיפ" גוסמ
 לאינד לאגי חונמה לש היוריה ותפוג ,שיבכל לאמשמ ,רפע ליבש לע האצמנ ,"טאיפ"ה
 רבעמ ונאצ תא העש התוא הער ,יניטסלפ ןאצ העור ,היישוח ליאוו .)לאינד :ןלהל( ל"ז
 הניה ותודע .)היישוח :ןלהל( חצרה תריזמ םירטמ 60-כ קחרמב ,שיבכב לבוגה ידאוול
 .הז חדינ שיבכ עטקב השחרתהש העווזל הדיחיה היחה תודעה
 
 תא היישוח ראית ,עוריאה םוקמבו חצרה םויב הנתינש תיתרטשמ העדוהב 

 ,בוהצ יושיר רפסמ םע ,הנבל תינומב ןיחבה ןאצה תא העור ודועב ,וירבדל .ויניע וארש
 היה גהנה דצב תינומה גג לע .ףטנ ןוויכל תעסונה יסאגל וראבוס וא ישיבוצימ גוסמ
 רעיש" לעב ,30 ןבכ ריעצ ול הארנ גהנה .םישנא ינש ובשי תינומבו ,בוהצ עבצב לגד
 ןב ריעצכ ראות גהנה דיל בשיש שיאה ."רוחש עבצב ךורא רעיש ינוניב רוע עבצ ,רוחש

 עגרמ תוקד שולש רובעכ ."תחרק שארב הלעמל תצק ול שי"ו ןבל םינפ עבצ ,35-30
 םע .םילשורי ןוויכל התיזחשכ ליבשה לע הרצעו תינומה הרזח ,הנושארל הב ןיחבהש
 ךלוהו ,רוחאמ התוא ףיקמ ,תינומהמ אצוי תחרקה םע רוחבה תא היישוח האר ,התריצע
 אוה ליבשה ןוויכל ךלה "תחרקה םע רוחב"ה רשאכ ,היישוח ירבדל .רפעה ליבש ןוויכל
 גהנ תא האר אל ףא אוה .רוחבל עריאש תא היישוח האר אל הז בלשב .תוירי 3-2 עמש
 האר ,יריה רחאל תוקד 3-2 .עמשש תויריה תא הריש הז אוה םא וא ובכרמ אצוי תינומה
 ובכר תא רצע טאיפה גהנ .ףטנ בושייה ןוויכמ עיגמ "טאיפ" גוסמ שדח רדנט היישוח
 םיבכרה ינש ,ןכמ רחאל ."ךרדה תא ול םסח וליאכ"ש ןפואב ,ינמיה הדצמ ,תינומה דיל
 תא םוסחל הסנמ טאיפה גהנ וליאכ היה הארנ .ורצענו רוחאל ועסנ – טאיפהו תינומה –
 בשוח ינאש והשימ יתיאר" יכ היישוח ןייצמ ותודע ךשמהב .תינומה לש התעיסנ ביתנ
 וא גהנה היהש וא בשי הפיא עדוי אל הזה רוחבהו טאיפהמ דריו הקורי הצלוח שבל
 הזה רוחבה .רגובמ אל ריעצ 35-30 ןבכ יל הארנו הרוחאמ בשיש וא גהנה דיל בשיש
 תירבעב רמוא והשימ יתעמש הז ירחאו טאיפה ןיבל תינומה ןיב דמענ טאיפהמ דריש
 דריש רוחבה תא יתיאר הז ירחא .יתנבה אל לבא תוקעצ םג יתעמש '?השוע התא המ'
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 וא שמח ילוא יתעמש ךכ רחאו םש ךלהש הפיא רפעה ליבש ןוויכל ךלהו טאיפה בכרמ
 תוירי יתעמש קר ,הזה םדאה םע הרק המ יתיאר אל הזה בלשבו טמוטוא תוירי שש
 שיבכה לע התלעו ןימי דצמ טאיפה בכר תא הפיקה ,הרוחא הרזח תינומה הז ירחאו
     .גהנה קר יוצמ תינומב יכ האר הז בלשב יכ ראתמ היישוח ."שוג-ובא רפכה ןוויכל
 

 בקעי טפושה( םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב חתינ ידוסיו טרופמ ןיד קספב .2

 יכ אצמו וינפל וחנוהש תויתביסנה תויארה תא )דרא 'מו רואנ 'מ תוטפושהו )ל"ז( חמצ
 וניד קספב .שבדו לאינד םיחונמה תא חצרש תינומה גהנ אוה ,לטסק השמ ,שקבמה
 ,הבכרהה תנומת יקלח תא םיפרצמ רשאכ" יכ תשרופמ ןושלב טפשמה תיב עבק
 ינש תא לטקש ,רחא אלו אוה ,םשאנה הז היה ןכא היפל תיעמשמ דח הנומת תרייטצמ
 קפס הריתומ הניאו איה הרורב תרייטצמה תללוכה הנומתה .חדקא תויריב םיחונמה
 3 דומע ,5 הקספ( "חצורה אוה אוה םשאנהש – הערכה הנועטה תיתימאה הלאשב
 םאתהב .דבלב תויתביסנ תויאר לע ,רומאכ ,הכמסנ שקבמה לש ותעשרה .)ןידה קספל
 תויתביסנה תויארה לולכמ תא יזוחמה טפשמה תיב ןחב ,הז ןיינעב הקוספה הכלהל
 רשאב שקבמה לש וירבסהו ויתויאר אולמ תא דימעה תולילפמה תויצקידניאה דגנכו
 המכסהב ושגוה תורחא תובר תויודע .טפשמה תיב ינפב ועמשנ םידע תורשע .ותופחל
 רויס וכרע ףא בכרהה יטפוש .םיגצומ םייתאמכ ושגוה לכה ךסבו ,דגנכש הריקח אללו
 יתלב ןפואבו ,בורקמ דומעל תנמ לע ,םידדצה חוכ יאבו היישוח םע דחי חצרה תריזב
 דיעה םהילע םיטרפב ןיחבהל היה לוכי םאהו ןורחאה לש ותודע יטרפ לע ,יעצמא
 תויארל םשאנה לש וירבסה ונחבנש ירחא םגו ,תאז לכ רחא .הריזה לע ותיפצת םוקממ
 תיב ענכוש ,םירחא םיילאיצנטופ םידושחל עגונב ויתונעט םג-ומכ ,ודגנ תולילפמה
  .חצרה ישעמ תא עציבש אוה שקבמהש איה הדיחיה תינויגהה הנקסמה יכ טפשמה
 

 ,וניד תערכה תא יזוחמה טפשמה תיב תיתשה םהילע םינדאה וגצוי םרטב .3
 תונפלחב קסע לאינד .שקבמה םע וירשקו לאינד חונמה תודוא עקר רואית םידקא
 בוחרב ומא תיבב םקוממ היה ודרשמ .םיקיש ןויכינבו תיבירב תואוולהב ,םיפסכ
 ןיבל וניב .תינומ גהנ אוה ,תאז תמועל ,שקבמה .םילשוריב םיסורה שרגמב גרבנזורג
 תויארה ןמ .הזל הז םירז ויה אל םיינשהש קלוח ןיאו םיסחי תכרעמ החתפתה לאינד
 יכ ןעט םשאנה .תבכרומ םיסחי תכרעמ הרייטצה יזוחמה טפשמה תיב ינפב ואבוהש
 םיתיעלו םייקסע םיניינע לע םיתיעל ,ןופלטב תובר חחושל וגהנ יכו םיבורק םירבח ויה
 ,הוולמ-הוול יסחי ויה םיינשה ןיב םיסחיה יכ הנידמה הנעט ,דגנמ .אמויד יניינע לע
 ,תויודעה .תואוולהל ותוקקדזהו םירומיהל שקבמה לש ותורכמתה עקר לע וחתפתהש
 ומצמטצה אל שקבמהו לאינד ןיב םיסחיה יכ תודמלמ ,יזוחמה טפשמה תיב םכיס ךכ
 ,"שפנבו בלב" תורבח םהיניב התיה יכ חכוה אל םג ךא ,דבלב הוול-הוולמ יסחיל
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 וחחוש שקבמהו לאינד יכ ,התע רבכ ןיוצי וז םיסחי תכרעמ עקר לע .שקבמה תסרגכ
 .ךשמהב בושנ דוע תוחישה לש תיתייארה ןתוקפנ לא .םימעפ שמח חצרה םויב םהיניב
 

 לש םוכס לאינד לביק ,12:45 העשה תוביבסב ,חצרה תעשל ךומס ,םוקמ לכמ .4
 םיפסכה תא .)ןהכ :ןלהל( ומש ןהכ ןורי ,רחא םיפסכ ןפלח לש וידימ םירלוד 35,000

 תא יכ ,ןהכ ןייצ ותודעב .םילשוריבש ץנול בוחרב ןהכ לש ודרשמב לאינד לביק
 דע ,הלמע תפסותב ,ול ריזחהל לאינד בייחתה םירלודה 35,000 לש םילקשב םתרומת
 קנבל תילקשה הרומתה תא ריזחהל היה רומא ,ודיצמ ,ןהכ .םוי ותואב 13:45 העשל
 .14:00 העשל דע "לארשי תדוגא"
 
 
 ,ןהכ לש ותודע יפ-לעו חצרה םוימ לאינד לש ןופאלפה תוחיש סיפדת יפ-לע 
 .ןהכ לש ודרשמב אוהשכ ,12:34 העשב ,וייחב הנורחאה ןופלטה תחיש תא לאינד להינ

 רהמי יכ שקיב הפוסבו ןהכ תא לאינד זריז החישה ךלהמב .תוינש 23 הכרא וז החיש
 לע .סוארטש בוחרב היילעב ול הניתממ תינומו תויה ,ותזיראו ףסכה תריפס תא םייסל
 יוצמ שקבמה היה ,ץנול בוחרל לאינד לש ותעגה דעומל ךומסב יכ ,ףיסוהל שי ךכ
 בבותסה ןכל םדוק בר ןמז יכ עבקנ ;ךכמ הרתי .סוארטש בוחרב היילעב ותינומב
 אוצמל ,ותנעטל ךכ ,הייפיצב ריעה זכרמ-םירעש האמ תנוכש רוזאב ותינומ םע שקבמה
  .טאייה תוינומ ,דבע הב תוינומה תנחתמ האירק לבקל וא ןמדזמ עסונ
 

 םירלודה 35,000 ואצמנ אל ותפוג לע .תוומל לאינד הרונ 14:00 העשל ךומסב .5
 .ותפוג לע רתונ ומיע אשנש יראלולסה ןופלטה רישכמ ,תאז םע .ןהכמ לביק םתוא
 הרטשמ רקוח .לאינד םע רבדל שקיבש ,ןהכ היה רשקתמה .ןופלטה לצלצ 15:58 העשב
 רבדמ אוה יכ ןהכ רבס ,התישארב ההדזה אלשמו ,החישה תא לביק חצרה תריזל עיגהש
 בישה אל ןורחאהש רחאל ,לאינדל רשקתה יכ ןהכ ריהבה םתחישב .לאינד לש ורבח םע
 בוכיעה רבדב ןכדעל רשקתה אל ףאו ,םהיניב ועבקש דעומב םיפסכה תא וידיל
 ינפב הנושאר תודע ןהכ רסמ םויה ותואב דוע .חצרנ לאינד יכ ןהכ דמל זא קר .ותעגהב
 .הרטשמה ירקוח
 

   יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ

 
 םייתייאר תודוסי רפסמ לע התתשוה שבדו לאינד חצרב שקבמה לש ותעשרה .6
 לש ותודעב יוצמ ןושארה דוסיה :הרצקב הליחת םגיצא ןוידה תוחונ ןעמל .םיירקיע
 העבצב המיאתמה הנבל תינומ ,חצרה תעבו ,חצרה תריזב םקימ רשא היישוח דעה
 שקבמה ולהינש ןופלט תוחיש שמחב וניינע ינשה דוסיה ;שקבמה תינומל הגוסבו
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 יזוחמה טפשמה תיב .ןנכותל בוט רבסה שקבמה יפב היהש ילבמ ,חצרה םויב לאינדו
 םע רשקב דומעל חונמה היה בייח םירלוד 35,000 ךסב הקסע עוציב םשל יכ חינה
 ,חצרה םויב לאינד םייקש ןופלטה תוחיש חותינ .הקסעה עוציב םויב םיפסכה ןימזמ
 תעדה תא חינמ רבסה היה אל שקבמל קר ,םמע חחושש םישנאה ללכ ךותמ יכ הארה
 תודוא םהיניב וחחוש םיינשה יכ עבקנ ,ךכיפל .חונמה םע החישה אשונל רשאב
 ישילשה דוסיה ;12:34 העשב לאינד לש הנורחאה ותחישל בל םישב טרפב ,הקסעה
 בוחרמ תינומב עוסנל היה רומא לאינד יכ הדבועב ץוענ שקבמה תמשא לא ןוויכש
 .בוריקב העש התואב ותינומ םע םש יוצמ היה – תינומ גהנ וניהש – שקבמהו ,סוארטש
 חותינ יפ-לע יכ ועבקש ,יראלולסה םוחתהמ םיחמומ תויודעב וניינע יעיברה דוסיה
 ךכל ההובג תוריבס תמייק ,שקבמה לש דיינה ןופלטה רישכמ לש תרושקתה ינותנ

 יכ תירוקמה ותסרגל דוגינב תאזו ,ףטנ ןוויכל ביבא-לת – םילשורי שיבכמ הטס הלהש
 ותסרג תא שקבמה הניש ,םיחמומה תויודע חכונל .ביבא-לתל םילשורימ תורישי עסנ
 תא קלדתל ידכ ביבא-לת – םילשורי שיבכמ הטסו ןכתיי יכ ןייצו תידגנה הריקחב
 ותיבב םידגבה ןורא לע םירלוד 22,500 לש םוכס תאיצמ אוה ישימחה דוסיה ;ותינומ
 הנעטה טעמל ,רומאכ םוכס לש ותואצמיהל בוט רבסה ויפב היהיש ילבמ ,שקבמה לש
 לש ותמשאל תערכמ היארכ וז היאר אצמ יזוחמה טפשמה תיב ."םש לתשוה ףסכה" יכ
  .שקבמה
 
 תויאר ורזשנ ,יזוחמה טפשמה תיב עבק ךכ ,ולא םייתייאר תודוסי דצב 
 תינומ יכ הדבועה :ןהבו ,שקבמה לש ותמשא ןוויכל תועיבצמה תופסונ תויתביסנ
 סחיב שקבמה לש וירקש ;בוגינ ינמיס םעו הפוטש איהשכ חצרה םויב האצמנ שקבמה
 תרתסה ןכו ;חצרה םויב ושובל יטרפל סחיב םג-ומכ ,חצרה תעש רחאל ויתועונתל
 וירבסה יכ עבקנ ,רבדה הלגנשמו ,"הנו'צ" םשב םדאל בוח יפסכ ריזחה יכ הדבועה
    .םינימא םניא רזחוהש ףסכה רוקמל
 

 רפסמ ללכ ותנגה וק .ול סחוימה לכב שקבמה רפכ וז תיתדבוע תיתשת לומ לא .7
 םע ויתוחיש יכ שקבמה ןעט ,הליחת .תחאל תחא וחדנ ךא ,הדיפקב ונחבנ ולא .תונעט
 ןעט ,הז רשקהב .ותמשא לע ןהמ דומלל ןיאו ןיטולחל תומימת ויה חצרה םויב לאינד
 בוח ול בישי יכ השירדב וילא רשקתהש לאינד הז היה חצרה םוי רקובב יכ שקבמה
 שקיבו ותמזוימ בוש רשקתה ,ןעט ךכ ,הקתינ םהיניב החישהש רחאל .ח"ש 500 ךסב
 רשקתה ,שקבמה תנעט יפל ךכ ,תוקד םירשע ץקמ .רזחוי בוחה יכ הנעטב ועיגרהל
 םירבסה .םוי ותואב דוע וילא ורזחוי בוחה יפסכ יכ ותשירד לע בשו תפסונ םעפ לאינד
 הנפתה חונמהש חינהל ןיא יכ עבקנו םינמיהמ אלכ טפשמה תיב ידי-לע ואצמנ ולא
 קחודה ןמזהו חצרה םויב וינפב ודמעש תומישמה חכונל שקבמה םע קרס תוחישל
 .ןעוציבל
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 העשה תוביבסב יכ ןעטו ,יבילא תנעט ותנגהל דימעהל שקיב ףא שקבמה 

 תיבל ,התשקב יפ-לע ,העיסהו יפויתא אצוממ תעסונ סוארטש בוחרב ףסא 13:15
 ותודעב רפיס ךכ ,ביבא-לתל םילשורימ וכרד תא .ביבא-לתב "אתוסא" םילוחה
 רחאל יכ ןעטו ףיסוה שקבמה .ונממ תוטסל ילב 1 שיבכ לש וכרואל השע ,הרטשמב
 .ןיעידומ-ןמש-ןב שיבכ ךרד ,באז-תגספב ותיבל רשייה בש תעסונה תא דירוהש
 חצרה תריזב חכנש תינומה גהנ יכ הלוע היישוח לש ותודעמ יכ ,ןייצו ףיסוה שקבמה
 םע הלוע וניא הז רואית .לוחכ וא קורי עבצב םיספ תצלוח ופוגלו ךורא רעיש לעב היה
 םויב ,ורצעמ תעב יכ הדבועה םעו ,ךורא רעיש לעב וניאש ,שקבמה לש ותומד רואית
 תינומה רואית ףא .ולוכ םויה ךלהמב ותוא השמיש ותנעטלש הנבל הצלוח שבל ,חצרה
 רשא .שקבמה תינומ רואית תא םאת אל ,בוהצ לגד תללוכש וזככ ,היישוח לש ותודעב
 וק ,רומאכ .ולילפהל הרטמב םש לתשוה אוה יכ שקבמה ןעט ,ותיבב אצמנש ףסכל
 יבילאה תנעט תא טפשמה תיב ךירפה וניד-קספב .טפשמה תיב ידי-לע החדנ הז הנגה
 ךמת וז העיבק .תירקש הניה חצרה םויב ויתועונתל סחיב ותסרג יכ עבקו שקבמה לש
 דיינה ןופלטה רישכמ םוקימ תא וקדבש םיחמומה יאצממב ,רתיה ןיב ,טפשמה תיב
 הנושארה ותסרג תא תידגנה הריקחב הניש שקבמהש הדבועב ןכו ,שקבמה קיזחהש
 הרטמב לתשוה שקבמה תיבב אצמנש ףסכה היפל הסרגה התחדנ ןכ .ויתועונתל סחיב
 הנגהה תונעטל רשאב .וז הנעט תחכוהל תויאר לכ ואצמנ אל יכ עבקנו ולילפהל
 היה לולע היישוח יכ יזוחמה טפשמה תיב עבק ,היישוח לש ותודע לע תוססובמה
 שקבמה תא ץלחל ידכ הז טרפב ןיא יכו בוהצה לגדה לש ותואצמיה תלאשב תועטל
 ןיא שקבמה דבע הב תוינומה תנחתב יכ ענכוש רשא ,יזוחמה טפשמה תיב .ותעשרהמ
 יכ ענמנה ןמ הז ןיאש ןייצו ףיסוה ,היישוח תודעב רומאכ בוהצ לגדב םישמתשמ
 חצרה עוציב רחאלו ,ויוהיז לע דיבכהל הרטמב בוהצ לגד ותינומ גגל דימצה שקבמה
  .ונממ רטפנ
 
 לש ותומד ןיב האצמנש תירואכלה המאתהה-יאל דוע סחייתה טפשמה תיב 

 ריהבה טפשמב ותודעב .חצרה םויב היישוח רסמש העדוהב ורעיש רואית ןיבל שקבמה
 רעיש לעב וניה שקבמה ןכאו ,"אלמ רעיש"ל ןווכתה "ךורא רעיש" ורמואב יכ היישוח
 םג .הז רבסה טפשמה תיב לביק ,היישוח לש הלדה תירבעה ותפשל בל םישב .אלמ
 ןיבל היישוח לש ותודע ןיב רעפל רבסה טפשמה תיב אצמ ,הצלוחה עבצ תלאשל סחיב
 שקבמה יכ התלעה שקבמה תחפשמ ינב תריקח .חצרה םויב שקבמה לש יתוזחה ורואית
 התוא הנבלה "יט"ה תצלוחל לעמ תפסונ הצלוח שבול אוהשכ חצרה םוי רקובב אצי

 םע – ותדובעל שבלתהל שקבמה גהנ ךכ יכ הנייצ ףא שקבמה לש ותשא .הרטשמל רסמ
 תוצלוחמ תחא המלענ וידגב ןיבמ יכו – "יט"ה תצלוחל לעמ תורתפוכמ םיספ תוצלוח
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 ,היישוח הארש הצלוחה איה-איה המלענש הצלוחה יכ טפשמה תיב קיסה ךכמ .םיספה
 .חצרה עוציב רחאל הנממ רטפנ שקבמהש אלא
 
 םייתועמשמ םיקויד-יא יפלכ תונעט ללכ שקבמה לש ותנגה וקב ףסונ ךבדנ 

 קוסעל בושנ דוע .חצרה ךלהמב ושחרתהש םיעוריאל סחיב היישוח לש ותודעב ולפנש
 הז בלשב םלוא ,רזוח טפשמ תכירעל שקבמה לש וימעטל שרדנ תע ,הבחרהב וז הנעטב
 ולפנש םיקוידה-יא תא הלתו ךכמ םלעתה אל יזוחמה טפשמה תיב יכ ןייצא םא יד
 םידומע( ויניע דגנל הלגנש חצרב הזח תע ,היישוחב וזחאש דחפבו תושגרה תרעסב

  .)ןידה קספל 70-68
 

 טפשמה תיבל רוערע שגוה םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע .8
 תויארה תא ןחב )ןילביר 'או לקריט 'י ,אצמ 'א םיטפושה( הז טפשמ תיב .ןוילעה
 רמוחמ תשקבתמה הדיחיה הריבסה הנקסמה יכ עבק ךילה לש ופוסבו ,תונעטהו
 ןייצ םנמא רוערעלש טפשמה תיב .חצרה ישעמ תא עציבש אוה שקבמה יכ איה תויארה
 םלוא ,שקבמה תמשא לע עיבצהל ידכ היה וחכוהש תודבועה ןמ תחא לכב אל יכ
 קפס הריתומ הניא ,תללוכ תיתדבוע תכסמ ידכל ,ולאב ולא תודבועה לש ןתובלתשה
 גיצהש הנגהה וקל טפשמה תיב שידקה תדחוימ בל תמושת .שקבמה תמשאל סחיב
 וז הנעט .ותוכזל תנמ לע היישוח לש ותודע תלבקב יד וליאכ ויפלו ,ורוערעב שקבמה
 :יכ םיעטמ טפשמה תיבש ךות ,התחדנ

 
 רואיתהש ךכמ םלעתה אל יזוחמה טפשמה תיב"
 דע ידי-לע רסמנש ,חצורה לשו תינומה לש ינושארה
 לש םרואיתל םיטרפ המכב םיאתה אל ,היישוח הייארה
 חכונל יכ ותנקסמ יילע תלבוקמ ךא .ותינומו רערעמה
 ,רערעמה תמשא תא תוססבמה לקשמה תודבכ תויארה
 ידכ היישוח רסמש רואיתה יטרפמ הזיאב היה אל בוש
 ,הבישמה חוכ-תאב הנייצ קדצב .הערכהה ינפ תא תונשל
 איהש ךכב היה היישוח תודע לש התובישח רקיע יכ
 ויוהיז .תינומב גהנש םדא חצרה ישעמ עוציבל הרשק
 רהבויש יפכ - ססבתה םיעשפה עצבמכ רערעמה לש
 ךא .ודגנ ואבוהש תורחאה תויארה לולכמ לע - ןלהל
 אל יוהיזה אשונב היישוח לש ותודע יכ ,ןייצל בושח
 ןיינעל תויארה רתימ הבייחתהש הנקסמה תא הרתס
 תנידמ 'נ לטסק השמ 132/99 פ"ע( "רערעמה לש ויוהיז
 .)9 הקספ ,)20.08.2000 ,]ובנב םסרופ[( לארשי

 
 רקחו ןויע רוערעלש טפשמה תיב ומצעמ ךסח אל ,וז הנגה תנעט החדש ףא .9
 ימינפה הנויגה תא דימעהל שקבמ אוהש ךות ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד תערכהב
 ירקיע תא טפשמה תיב קקיז ,ןכ תושעל תנמ לע .שדוחמ ןחבמל שקבמה תעשרה לש
 םוכסה ,ןושארה :השולש לע םדימעהו שקבמה תבוחל ועבקנש םייתדבועה םיאצממה
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 לאינדש הקסעל דעונ ,חצרה םוי ירהצב ןהכמ לאינד לביק ותוא ,םירלוד 35,000 לש
 שקבמה וחכנ חצרה ישעמ עוציב תעשב ,ינשה ;שקבמה םע תורכל דיתע אוה יכ ןימאה
 ורוקמש ,רלוד 22,500 לש םוכס ספתנ שקבמה תושרב ,ישילשהו ;חצרה תריזב ותינומו
 תא טטרשש רחא .ויתובוחמ קלח ןועריפל שקבמה תא שמיש וקלחשו ,דושה ללשב
 ,םהב תוכמותה תויארל טפשמה תיב שרדנ ,שקבמה עשרוה םסיסב לע ךוותה ידומע
 רוערעה תאכרע האצמ ,ךילהה לש ופוסב .םכירפהל תושקבמה הנגהה תונעטל םג-ומכ
 תעשרהל תוליבומה תויתדבועה תועיבקה ןמ תחא לכל הנתיא הזיחא תויארב שי יכ
  .תוחדיהל רוערעה ןיד יכו ,שקבמה
 
 היאר גיצהל רוערעה רוריב ךלהמב שקיב שקבמה לש ורוגנס יכ ,דוע רעוי 

 תרגסמב העיבתה יחמוממ דחא תודע לש לוקוטורפ קתעה – טפשמה תיב ינפב השדח
 ןוכיאב איה םג הקסע רחאה טפשמב החמומה תודע ,רוגנסה תנעט יפ-לע .רחא טפשמ
 ןתנ רשאכ יזוחמה טפשמה תיב הגש יכ דומלל ןתינ הנממו יראלולס ןופלט רישכמ
 הזב ,התחדנ וז השקב .חצרה םויב שקבמה לש ומוקימל רשאב החמומה תדמעב ןומא
 :קומינה
 

 תודע רבודמה ובש החמומה רסמ רערעמה לש וטפשמב"
 ;הפיקמ תידגנ הריקחב ותעד-תווח לע רקחנו תטרופמ
 ותודע המצמטצה ובש ,רחאה טפשמב ןכ ןיאש המ
 תולאשב רקחנ אל ובשו ,תכרעמה לש יללכ רבסהל
 טפשמב וררועתה אל ךא ונתשרפב וררועתהש תויתוהמ
 החמומה תודע יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב .רחאה
 הבחרהב התוא קמינ טפשמה תיבש ,וז העיבקבו ,הנמיהמ
 .ונתוברעתהל הליע ץמש ןיא ,םיענכשמ םימעטבו
 תיב תא וענכיש ןכא העיבתה יחמומ לש םהיתויודע
 תא רערעמה ךמס הילעש ,יבילאה תסריג יכ טפשמה
 יכ ,ןייצל רתומל אל ךא .םייתוהמ םירקשב הקול ,ותנגה
 ויתונעטמ םייתשמ רערעמה וב רזח םהיתויודע תובקעב
 םילשורימ וכרדב יכ ,תחאה :הריקחה בלשב תויזכרמה
 יכ ,היינשהו ;1 'סמ שיבכמ ללכ הטס אל ביבא-לתל
-ןמש-ןב שיבכ ךרד םילשוריל תורישי רזח ביבא-לתמ
 ,יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבק תקדצש אצמנ .ןיעידומ
 לע קר תססובמ הניא ,תבזוכ הסריג גיצה רערעמה יכ
 ותיידוה לע םג אלא העיבתה יחמומ לש םתקידב יאצמימ
 בלשב רסמש םירבדה ןמ קלח יכ ,ומצע רערעמה לש
  .)19 הקספ ,םש( "תמא ויה אל הריקחה

 
 .ףסונ ןויד םייקל השקבב הז טפשמ תיבל שקבמה רתע ורוערע תייחד תובקעב .10

 הכלה וניינעב עבק ןוילעה טפשמה תיב יכ שקבמה ןעט ,ףסונ ןויד םויקל ותריתעב
 תויאר סיסב לע העשרהה תויורשפא תא ביחרה התועצמאב ,תויארה יניד םוחתב השדח
 םויקל הריתעה תא החד ,ןישח 'מ )זא וראותכ( טפושה יפמ ,הז טפשמ תיב .תויתביסנ
 לע הססבתה ותערכה יכו השדח הכלה לכ העבקנ אל ןידה קספב יכ עבקו ףסונ ןויד
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 8475/02 פ"נד( תויתביסנ תויאר ךמס לע םדא תעשרהל תועגונה תוידוסיה תוכלהה
    .))12.12.2002 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ לטסק השמ
 
 
 

 רזוח טפשמל השקבה

 הבו רזוח טפשמ םויקל תירוקמה ותשקב תא שקבמה שיגה 2.9.2004 םויב  .11
 תיב הרוה וז השקב תובקעב .תירוביצה הירוגנסה םעטמ רוגנס ול הנומיש שקיב
 םוימ הטלחה( תירוביצה הירוגנסל השקבה תרבעה לע )יול 'א 'א טפושה( טפשמה

 תורזוח תוכרא הירוגנסה השקיב ,םישדוח לש בר רפסמ ךשמבו ,זאמ .)12.9.2004
 םרט דועו ,ולא תושקב דצב .שקבמה גוציי תלאשל רשאב התדמע שוביג םשל תונשנו
 תלבקל תונוש תושקב הירוגנסה השיגה ,שקבמה תא גצייל התנווכב יכ הטילחה
  .הרטשמהו העיבתה ידימ םיכמסמ
 
 תעדה תווח דוסיב דמעש רמוחה תלבקל הירוגנסה תושקב ונפוה ,הליחת 

 תא הירוגנסה הדקימ ,ךשמהב .יראלולסה ןוכיאה םוחתב העיבתה יחמומ וכרעש
 דחא ,יול רשא הרטשמה ןיצק לש ותריקח קית הנויעל רבעוי יכ השירדב היתושקב
 םירטוש תוריקחל הקלחמב – ךשמהב טרופמכ – רקחנ רשא ,שקבמה לש וירקוחמ
 תריסמ ןיב ןזאל ךרוצה חכונלו ,ולא תושקב תרגסמב .תוילילפ תוריבע עוציבל דשחב
 םתוכזו םיישילש םידדצ לש םינגומ םיסרטניא ןיבל אסיג דחמ הירוגנסה ידיל םיכמסמה
 ,8.11.2007 ,11.3.2007( םינוש םינויד השולש יינפל ומייקתה ,אסיג ךדיאמ תויטרפל

 המישר שבגל תנמ לע םהיניב רבדיהל םידדצה תא יתיחנה ולא םינוידב .)15.5.2008
 לש וניינעל ליעוהל היושע הירוגנסה ידיל םתרבעה רשא ,םיכמסמ לש תמכסומ
 הריקחה רמוח אולמ ינויעל שגוה ףא ,םידדצה תמכסה תלבק רחאלו ,ךכ ךותב .שקבמה
 ןכא יכ אדוול הרטמב ,תאז לכ .םירטוש תוריקחל הקלחמב יול רשא לש וניינעב ףסאנש
 לש התטלחה םשל יטנוולר תויהל יושעש תויאר רמוח העיבתה תויושר ידיב רתונ אל
 יתטלחהב .רזוח טפשמל השקב לש התשגהל תקפסמ תיתשת תמייק םאה הירוגנסה
 :יכ יתרהבה 15.5.2008 םוימ

 
 תנעטל – ותומלשב רבעוהש ולוכ רמוחה תקידב רחאל"
 םידדצה דמעמב םירבסה רחאלו ינויעל – הנידמה
 ,דחא דצ דמעמב ,רסמנ אלש רמוחה ביטל סחיב רבסההו

 אלש יטנוולר רמוח ש"חמ קיתב רתונ אל יכ יתענכוש
 רושקש רמוחה לכ יכ ררבתמ .תירוביצה הירוגנסל רסמנ
 הירוגנסל רסמנ לטסק קיתב םידעל ןיפיקעב וא ןירשימב
 .תירוביצה
... 
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 לש התיינפב לופיטה הצומ יכ ייניעב הארנ ךכב
 הדיב התע .ש"חמ קיתמ רמוחה תלבקל הירוגנסה
 טפשמל השקבה תשגהל תיתשת הל שי םא עירכהל
 התשקב תרגסמב היה ולוכ ךילהה יכ שיגדהל שי .רזוח
 הל עייסיש רמוח הל רסמיי יכ תירוביצה הירוגנסה לש
   ."רזוח טפשמל השקב שיגהל םא הטלחה לבקל

 
 תלבקמ איה יכ העידוה וזו ןציק לא הירוגנסה תויוטבלתה ואב 29.6.2008 םויב 

 תשגה רחאל םינש עבראמ הלעמל – 12.10.2008 םויב .שקבמה גוציי תא המצע לע
 םשב םיטרופמה היקומינ תא הירוגנסה השיגה – רזוח טפשמל תירוקמה השקבה
 .התע הנפא תיתיצמתה םתגצה לא .שקבמה
 

 תוליעה עברא ךותמ םייתש סוסיבל תונפומ שקבמה לש תוברה ויתונעט .12
 חסונ[ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב היונמה וז – רזוח טפשמ לש ומויקל
 קוחל )4()א(31 ףיעסב היונמה וזו )טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ
 ,ףרצמ תנומת לש התבכרה לע הכמסנ שקבמה לש ותעשרה ,וניארש יפכ .טפשמה יתב
 הבכרה תנומת ררופל תירוביצה הירוגנסה תשקבמ ,תעכ .תולילפמה תויארה ורזשנ הב
 ,ריבס קפס לכל לעמ החכוה שקבמה תמשאש עובקל ןתינ אלש ךכ לע עיבצהלו וז
 ,תוצובק רפסמ תחת הירוגנסה הצביק תושדחה היתויארו היתונעט תא .םילילפב שרדנכ
 .ןידה תערכה התתשוה וילע רחא בושח יתדבוע אצממ םע תבתכתמ ןהמ תחא לכ רשאכ
 תונעט – הינשה ;הריקחב םירומח םימגפ רבדב תונעט – הנושארה :תוצובקה ןה ולאו
 תונעט – תישילשה ;שקבמה ןופלטל עצובש יראלולסה ןוכיאה קויד רסוח רבדב
 תועמשמ ןיינעל תונעט – תיעיברה ;היישוח לש ותודעלו חצרה תריז רואיתל תועגונה
 םיאצממ לש םרדעיהל תועגונה תונעט – תישימחהו ;חצרה םויב ןופלטה תוחיש
  .שקבמה תבוחל םייזנרופ
 
 תמושת הירוגנסה השידקה ,דימ גצויש יפכו ,תוראותמה תוצובקה שמח ןיבמ 

 תונעטה ןה הז רושימב היתונעט ,השעמל .הנושארה תונעטה תצובקל תדחוימ בל
 תיב דגנל תויהל היה לוכי אל ףאו ,היה אלש ןיטולחל שדח עדימ לע תוכמסנה תודיחיה
 ןקלחב תוללוכ ןהש ףא ,הירוגנסה לש תורחאה היתונעט יכ רכינ ,דגנמ .אמק טפשמה
 רבכש הנגה תונעט לע הרזח אלא ןניא ,אמק טפשמה תיב ידי לע ןחבנ אלש שדח עדימ
 ךות ,רוציקב הז בלשב תונעטה וגצוי ,ןוידה תוחונ ךרוצלו ,ולא םימעטמ .וחדינו ונודנ
 .הערכהה בלשב ןתודוא הבחרה
 

 תריקחב הרואכל ולפנש םימגפב תקסועה וז ,הנושארה הצובקה תחת .13
 ןמ דחא יכ םיחיכומה םישדח םייתדבוע םיאצממ הידיב יכ הירוגנסה תנעוט ,הרטשמה
 יוצמ היה ,)יול :ןלהל( יול רשא םשב הרטשמ ןיצק ,השרפב םיישארה םירקוחה
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 הריקחה ךלהמב ,ןהכ העיבתה דע םע טרפבו ,העיבת ידע םע םיישיא םירשקב
 תוריקחל הקלחמב יול דגנ הלהנתהש הריקחה קיתמ יכ הירוגנסה תנעוט דוע .הירחאלו

 יפ-לע יכו רופאה קושב תובוחל ןורחאה עלקנ חצרה תריקח ךלהמב יכ ,הלוע םירטוש
 ,הנעטה יפ-לע .הריקחב ומגפש "חקו ןת" ירשק ןהכ ןיבל וניב ורצונ תופסונ תויאר
 עדימה תא םיאתהל גאד ןהכ העיבתה דע :אבה ןפואב לעפ םיינשה ומקרש רשקה
 לבקי ןהכש יול גאד הרומתבו ,שקבמה תללפהב עייסל תנמ לע טפשמבו הריקחב רסמש
 ,יולל בינה הז הלועפ ףותיש .שקבמה תיבב אצמנש רלוד 22,500 לש םוכסה תא וידיל
 ךא ,םיפסכ ול הוולה ןהכ – תוילכלכ האנה תובוט ,תירוביצה הירוגנסה תנעט יפ-לע ךכ
 הירוגנסה תנעוט דוע .בוחה אולמ תרזחה לע ול לוחמל תואנ ףאו תיביר תדמצהמ ענמנ
 רשאב קפס םה ףא םיליטמה ,םיבורק םירשק ורצונ לאינד חונמה תשא ןיבל יול ןיב יכ
 .הריקחה תויביטקייבואל
 
 שקבמה ןעטש תא תוששאמה תושדח תויאר הידיב יכ הנעטו הפיסוה הירוגנסה 

 הרטשמה ידי-לע םש לתשוה שקבמה תיבב אצמנש ףסכה יכ הלוע ןהמ ,ותריקחב
 :וז הרומח המשאה ךומתל הירוגנסה תשקבמ םינדא העברא לע .ולילפהל הרטמב
 ינייפאמ ןיבל לאינדל ןהכ רסמש תורטשה ינייפאמ רואית ןיב המאתה רסוח – ןושארה
 םישדחה תורטשה רפסמ רבדב המאתה רסוח טרפבו ,שקבמה תיבב ואצמנש תורטשה
 יכ םהינזואב ןייצ הב ,ןהכ ןיבל הירוגנסה יגיצנ ןיב החיש – ינשה ;רלוד 100 ךס לע
 – ישילשה ;םהינייפאמו תורטשה תזירא יבגל "םתיא םלש וניאש" םירבד הרואכל רסמ
 ןהב תויקשה ןמ תחא לש ימינפה הדיצב םירטושה דחא לש עבצא תעיבט לש המויק
 רחא הבקעש בוקיעה תדיחימ רבעשל רטוש לש הטלקה – יעיברה ;תורטשה וזראנ
  .היבא תיבב ףסכ הליתשה הרטשמה יכ שקבמה תבל רסמ הב ,שקבמה
   

 יחמומ תעד תווח לש התונימא דגנכ הרקיעב התנפוה הינשה תונעטה תצובק .14
 הרטמב ,תאז לכ .שקבמה לש יראלולסה ןופלטל השענש ןוכיאה קוידל רשאב העיבתה
 שקבמהש דואמ ההובג תוריבס תמייק היפל ,ןידה קספ תעיבק תחת עקרקה תא טומשל
 לש ותנגהל יבילאה תנעט תא שדחמ םיקהל תנמ לעו ,ףטנ ןוויכל 1 שיבכמ הטס
 :ןלהל( ןייבשריה םייח רמ ,המעטמ החמומל הירוגנסה התנפ ךכ ךרוצל .שקבמה
 םוחתב ולחש תויתועמשמה תויגולונכטה תויוחתפתהה לע ותעד הווח רשא ,)ןייבשריה
 תמייק התיהש היגולונכטה ,םויהד בצמל דוגינבו ,תיעוצקמה ותעדל .יראלולסה ןוכיאה
 ןופלט ירישכמ לש קיודמ ןוכיא גיצהל הרשפא אל )1998-1997 םינש( טפשמה ךלהמב
 ,םיפסונ םיחמומ לש תויודע הירוגנסה הפרצ ןייבשריה רמ לש ותודעל .םייראלולס
 גוסמ יוזיחה לדומ יכ הלוע םהמו ,העיבתה םעטמ םירחא םיקיתב ודיעה ףא םקלחש
 הפיסוה דוע .דבלב 40% לש קויד לעב היה הפוקת התואב שומיש השענ ובש "הטה"
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 תעשל ךומסב שקבמה םייקש תוחישה תא תחתנמה תקלוח תעד תווח הפרצו הירוגנסה
  .ןה תויוגש הנידמה יחמומ תועיבק יכ הלוע הנממו ,חצרה
 

 םיניינעה תולשלתשהל סחיב תונעט הבוחב תללוכ תישילשה תונעטה תצובק .15
 תויהל היה לוכי אל שקבמה יכ ,הירוגנסה תנעט יפ-לע ,הלוע הנממ ,חצרה ךלהמב
 היה רומא ךורא רעיש לעבכ תינומה גהנ רואית יכ ןעוטו שקבמה בש ,ותשקבב .חצורה
 אל הכ דעש ,השדח תודע אוה ףרצמ תעכ ;תינוידה האכרעב רבכ ויוכיזל ליבוהל
 .כ"בש רקוח ינזואב חצרה ךלהמ תא היישוח ראית התרגסמב ,םידדצה ינפב הדמעוה
 היה תינומה גהנ לש ורעיש יכ היישוח רסמ ,חצרה םוי ךלהמב הנתינש ,וז תודעב
 .טפשמב ותודע תא אל ךא ,הרטשמב וירבד תא םאותה רואית – לתלותמו ךורא ,רוחש
 ליבוהל הכירצ היישוח לש ותודע יכ הירוגנסה תנעוט ,רצק רעיש שקבמלו תויה
 יפ-לע יכ תנעוט ףא הירוגנסה .רזוח טפשמל ותשקב תלבקל איבהל רעצמלו ,ויוכיזל
 ,הזונפיהל המודה "ןורכיז ןונער" לש ךילהת רבע היישוח ,הידיל עיגהש שדח עדימ
 שיחרת הירוגנסה הגיצמ ,ךשמהב .םייוגש עדימ יטרפ ונורכזל ורדחוהו ןכתיי ותרגסמב
 דחי וכרע התוא ,השדח תעד תווח יפ-לע .חצרה תריזב םיעוריאה תולשלתשהל יפולח
 :ןלהל( הנבל לאירא ר"ד םשב גולונימירקו )ןמגל :ןלהל( ןמגל יבא םשב ירי החמומ
 ,וב הריו ליבשל ןימימ םיצעה ךבסב םקמתה לאינדב הרויה יכ הירוגנסה תנעוט ,)הנבל
 יכ חיכומ ,ןעטנ ךכ ,הז שיחרת .העירכ לש החונתב ,םירטמ השולשכ דע לש חווטמ
  .תינומה גהנ היה אל חצורהשו םישנא השולש הריזב וחכנ חצרנ לאינדש תעב
     

 יפואל תועגונה תושדח תויאר תגצהב תיעיברה תונעטה תצובק לש הניינע .16
 תירוביצה הירוגנסה .חצרה םויב לאינד חונמהו שקבמה םהיניב ומייקש ןופלטה תוחיש
 לש יראלולסה ןופלטה רישכממ תואצוי תוחיש טלפ רזוח טפשמל השקבל הפרצ
 הז תוחיש טלפ .חצרל ומדקש םיישדוחה ךלהמב תואצויה ויתוחיש טוריפ ובו ,שקבמה
 יכ הלוע הז תוחיש טלפמ .וגישהל היה ןתינש ףא ,יזוחמה טפשמה תיב ינפב אבוה אל
 רידת ןפואבו ,תוחיש טעמ אל חצרל ומדקש םיישדוחב ומייקתה לאינדל שקבמה ןיב
 רבדכ םהיניב חחושל וגהנ לאינדו שקבמה יכ הירוגנסה הדמל הז ןותנמ .תיסחי

 ליבומה גירח רבד וניה חצרה םויב תוחישה שמח םויק יכ קיסהל ןיא ןכלו ,הרגשבש
 רמוחמ יכ הירוגנסה תנעוט ,תוחישה טלפ תגצה דצל .שקבמה לש ותמשא ןוויכל
 ןיב הנושארה החישה ינפל ושגפנ ןהכו לאינד יכ ,הלוע הריקחה קיתב יוצמה תויארה
  .היתובקעב אלו ,שקבמל לאינד
 

 תא תירוביצה הירוגנסה תססבמ הילע הנורחאהו תישימחה תונעטה תצובק .17
 קיתב תקסוע ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסל םאתהב ,רזוח טפשמל התשקב
 תנעוט רזוח טפשמ םויקל התשקבב .)פ"זמ :ןלהל( ילילפ יוהיזל הקלחמה לש הדובעה
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 שקבמה לש ותנגה תווצ ידיב היה אל פ"זמ לש הדובעה קית יכ תירוביצה הירוגנסה
 פ"זמ ירקוח יכ הלגמ הדובעה קית תקידב .יזוחמה טפשמה תיבל שגוה אל ףא אוהו
 רמוחה יוהיזלו עבצא תועיבט יוהיזל הקידב תוברל ,תויעדמ תוקידב לש הרוש וכרע
 ולו ובינה אל ולא לכ םלוא ,שקבמה לש ותינומב קלדה תשווד לע אצמנש יחמצה
 לש ונויעל רבעוה ףא הדובעה קית .חצרה תריזל שקבמה תא רשוקה דחא יזנרופ אצממ
 תואצותה רואל יכ אצמש ,)גלפ :ןלהל( ומש גלפ סכלא ,הירוגנסה םעטמ החמומ
 לע םידיעמה םייזנרופ םיאצממ ןיאש רמול ןתינ הדבעמה תוקידב לש תוילילשה
 .חצרה תריזב שקבמה לש ותואצמיה
 

 ,טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה תודבועו תויאר רבדב היתונעט דצל .18
 תויארהמ יכ תירוביצה הירוגנסה תנעוט ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב רומאכ
 לש יתוהמה ןבומב ןה – שקבמה לש וניד תוויעל שממ לש ששח הלוע הדיבש תושדחה
 יכ הירוגנסה הרובס – יתוהמה הז – ןושארה ןבומל רשא .ינוידה ונבומב ןהו הז חנומ
 תויארה תוגצומ ויה וליא יכו עשפמ ףח םדא לש ורסאמל האיבה שקבמה תעשרה
 לע הירוגנסה תכמוס וז הנעט .הכוזמ היה שקבמהש ירה ,תינוידה האכרעה ינפב הדיבש
 תנעוט ,ינויד ןיד תוויעל ישממה ששחל רשאב .ליעל וגצוהש תושדחה תויארה
 לש םיישיאה וירשק תוברל ,הרטשמה תריקחב ולפנש םירומחה םימגפה יכ הירוגנסה
 תובוט תלבק םשל הלילפמ תודע ןהכמ ץלחל ןויסינהו העיבתה ידע םע יול רקוחה
 תיניינע ,תיביטקייבוא תיתרטשמ הריקחל הכז אל שקבמה יכ םידמלמ ,תוישיא האנה
 .רזוח טפשמ לש ומויק לע הארוה םיקידצמה המצועבו המרב ,הנמיהמו
 

  הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגת

 

 טפשמ ןתמל השקבל דגנתמ )הנידמה :םג ןלהל( הלשממל יטפשמה ץעויה .19
 תודבוע וא תויאר גיצהל תירוביצה הירוגנסה ידיב הלע אל ,ותעד תווח יפ-לע .רזוח
 ןפוגל בישה םרטב דוע .שקבמה תעשרהב קפס ליטהל ,רבטצמב וא דרפנב ,ןחוכב שיש
 הירוגנסה לש התנעט יכ ןייצו הלשממל יטפשמה ץעויה םידקה ,הירוגנסה תונעט לש
 לכ תללושמ הנעט הניה "טפשמב תוירקש תויאר תשגהו הריקחב םירומח םימגפ" רבדב
 םפוגל .הז ןפואב התשקב חוסינמ הענמנ ול הירוגנסה השוע התיה בוט ותטישלו ,דוסי

 תוצובקמ תחא לכל םאתהב ותבוגת תא הלשממל יטפשמה ץעויה ךרע ,םירבד לש
 הלשממל יטפשמה ץעויה תונעט וגצוי ,ןוידה לש הז בלשב .הירוגנסה הטרפש תונעטה
 תרגסמב ,ךשמהב .תקולחמהו ןוידה תולובג תא םוחתל ידכ תאזו ,ןנכותל שרדיהל ילב
  .ןהיטרפ יטרפ לע – וז לומ וז – םידדצה תונעט ותמועי ,השקבב הערכהה בלש
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 יטפשמה ץעויה רשיא ,שקבמה לש תונושארה ויתונעטל ותבושת תרגסמב .20
 ךבתסה ןכא ,ףטנב לופכה חצרה תריקח תווצ םע הנמנש ,יול רקוחה יכ הלשממל
 תוקפנ תא גייס הלשממל יטפשמה ץעויה ,תאז םע .תיבירב םיוולממ תואוולה תליטנב
 םיפסונה םיוולמה ןמ שיא ,ינש ףסא םשב ףסונ דחאו ןהכ תלוז יכ ריהבהו ,הז עדימ
 יכ ןיוצ דוע .לופכה חצרה תשרפב רקחנ אל ףאו דע היה אל הירוגנסה הסחייתה םהילא
 לש וטפשמו ותריקח רחאל יול ידי לע ולטינ ,ינש ףסאמ האוולהה תוברל ,ולא תואוולה
 הגיצמש תודבועה לע יטפשמה ץעויה קלוח ,ןהכמ יול לביקש תואוולהל רשא .שקבמה
 הלהונש ש"חמ תריקחב ןויע ךמס לע .היאנתו האוולהה תלבק דעומל רשאב הירוגנסה
 םע תירוביצה הירוגנסה תוחיש לולמת דוסי לע םג-ומכ ,ןהכ םע יול לש וירשקל עגונב
 הגיצהש וזמ הנוש תיתדבועה הנומתה יכ הלשממל יטפשמה ץעויה ןעוט ,ןהכ
 ןהכ תא ריכה יול :הלשממל יטפשמה ץעויה ידי-לע םירבדה םיראותמ ךכו .הירוגנסה
 םיוסמ דעומבו ,הריקחה תובקעב וקדהתה םיינשה יסחי ;ףטנב חצרה תריקחל רבוע
 הנתינ האוולהה ;ןהכמ האוולה יול לטנ ,2001 תנשב וא 2000 תנשב הארנכ ,ןכמ רחאל
 תסרגל דוגינב ,ןעט ןהכ ;םהיניב המכסה ךמס לע אלו ןהכ לש וילוקישמ תיביר אלל
 תוינוציח תויאר ואצמנ אל םלוא ,האוולהה םוכסמ תיצחמ קר ול ריזחה ןורחאה יכ ,יול
 הלשממל יטפשמה ץעויה ףיסוה ליעל רומאה לע .ןהכ לש ותנעט תא רשאל ולכויש
 תליטנ ןיגב םינומא תרפה לש הריבעל דשחב יול דגנ חתפנש הריקחה קית יכ ,שיגדהו
 יכ רהבוה דוע .רוביצל ןיינע רסוחמ 2005 תנשב רגסנ ,רופאה קושב םימרוגמ תואוולה
 22,500 תא יארקאבו הנושארל הליג רשא ינכטה בקעמה תווצב רבח היה אל יול
 בקעמה תווצ יכ ןיוצ ,ןכ-ומכ .שקבמה לש ותיבב הנישה רדחב ואבחוהש םירלודה
  .תרקוחה הדיחיל ךיושמ וניאש יצרא תווצ וניה שקבמה רחא בקעש ינכטה
 
 השדחה ותסרגב תקסוע התבושתב הנידמה השרדנ הילא האבה הדוקנה 

 ןיא ,הנידמה תטישל .טפשמבו הרטשמב רסמש תודעל האוושהב ןהכ לש הרואכל
 ןיא ףאו טפשמה תואצותמ תונשל ידכ תירוביצה הירוגנסל ןהכ רסמש השדחה הסרגב
 .ולילפהל הרטמב םש לתשוה ותרידב אצמנש ףסכה יכ שקבמה תונעטב ךומתל ידכ הב
 ,ותריקחב התבגנש הנושארה תודעה לע טפשמה ךלהמב רזח ןהכ יכ תנייצמ הנידמה
 הניש ןהכ יכ הירוגנסה תנעטל שי ךרע הזיא הנידמה ההמת ,ךכשמ .הנממ תוטסל ילבמ
 אל ןהכ ןכא םא ,הבוט תודע תתל ול רמא לוכיבכ הבש ,יול םע החיש רחאל ותסרג תא
 יגיצנ ןיב וכרענש תוחישה ילילמת יפ לע יכ תנעוט הנידמה ,ןכ לע רתי .ותסרגמ הטס
 תזירא תרוצל עגונב ותסרג תא הנשמ היה יכ ןעט אל ןורחאהש הלוע ,ןהכל הירוגנסה
 .תועמשמ לכ הזיראה תרוצל סחייל ןיא יכ ןייצ ךא אלא ,הירוגנסה תנעטכ ,ףסכה
 הירוגנסה תונעט יכ הנידמה הנייצ ,ןהכ לש השדחה ותסרגל התוסחייתה תירחאב
 יאדוו ,הריקחב םגפ לכ לע תודמלמ ןניא רלוד 100 ךסב םישדחה תורטשה רפסמ ןיינעל
 ,שקבמה תיבב ףסכ לותשל הרטשמה השקיב םא ירהש ;רזוח טפשמ קידצמה הזכ אל
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 100 גוסמ תורטשה רפסמ תא םיאתהל תולקב היה ןתינ יזא ,לכו לכמ תשחכומה הנעט
 החיכומ םיניינעה תולשלתשה ,אקע אד .ותעדוהב ןהכ רסמש םיטרפל שדח רלוד
 .רבד לש וכופיה
 

 ותיב ,רונילא םע יטילב רטושה םייקש תוחישה היפל ,הירוגנסה תנעטל רשא .21
 יכ ןעטנ ,שקבמה תיבב ףסכ הלתש הרטשמה יכ ששחה תא תוששאמ ,שקבמה לש
 לש גירחה ךילהה תקדצה םשל שרדנכ תירואכל תונימא ףא ןהב ןיאש תויארב רבודמ
 הניאש ,תקהבומ העימש תודעב ןניקסעש ךכ לע הנידמה תדמוע ,ןכ-ומכ .רזוח טפשמ
 יכ דוע הנייצ הנידמה .רזוח טפשמב הליבק תויהל הלוכי הניא ףא ךכשמו ,הליבק
 הנעטל דוסי רונילאל יטילב ןיב הירוגנסה הפרצש תוחישה ילילמתב האצמ אלש תורמל
 ,יטילבמ תודע תובגל תוטילקרפה הטילחה ,הרטשמה ידי לע ללפוה שקבמהש
 רבעשל ודקפמ לשו ,יטילב לש ורבח ,ימרב ןהד רואנ לש םתודע םג התבגנ היתובקעבו
 .ךשמהב בושנ דוע הלא תויודע ןכות לא .)זרא :ןלהל( זרא עשוהי בוקיעה תדיחיב
 ןהכ ךונח ק"פרל תוכיישה עבצא תועיבט לש ןתואצמיהב ןיא יכ הנידמה הנעט ,ףוסבל
 אלא ,שקבמה תא לילפהל הרטשמה לש ירואכל ןויסינ לע דמלל ידכ ףסכה תויקש לע
 .ףסכה תריפס ךלהמב תוריהז רסוח לש תמיוסמ הדימ לע ךא
 

 תדימו םתונמיהמ תלאשב רוכזכ הקסע שקבמה לש הינשה תונעטה תצובק .22
 הנעמב .שקבמה לש דיינה ןופלטה רישכמל ושענש םייראלולסה םינוכיאה לש םקויד
 גראמב םינוכיאה תוקפנ – דחאה :םיירקיע םיריצ ינשל הנידמה הסחייתה הלא תונעטל
 .םקוידו םינוכיאה תונמיהמ – ינשהו ;שקבמה תמשאל טפשמה תיב הווטש יתייארה
 תייאר תא גיצהל הירוגנסה לש הנויסינ תא הנידמה החוד ,ןושארה ריצל רשאב
 ידכ ךא התיה םינוכיאה תרטמ יכ הריהבמו ותעשרה םשל תערכמ הייאר רותב םינוכיאה
 שקבמה לש ותודעמ הנידמה האיבמ ,היארלו .שקבמה גיצהש יבילאה תנעט תא ךירפהל
 1 שיבכמ הטסש "ןכתיי" יכ רסמו תירוקמה ותסרג תא הניש הב ,תידגנה ותריקחב
 םע הנידמה הדדומתה ,התבוגת ךשמהב .ובכר תא קלדתל ידכ תאזו ,ביבא לתל וכרדב
 .שקבמה לש וניינעב השענש יראלולסה ןוכיאה קוידל סחיב הירוגנסה לש היתונעט רתי
 

 ותודע יפלכ הירוגנסה תונעטב קסוע הנידמה תסחייתמ וילא אבה ןועיטה שאר .23
 יכ הנידמה תנעוט ,התבושתב .היפ-לע טפשמה תיב עבקש םיאצממה יפלכו היישוח לש
 וב אבומ ןכש ,קיתבש תויארה תנומת תא תיתוהמ הנשמ וניא כ"בשה רוקחת חוד
 ירקוח ינפב היישוח דיעהש יפכ ,לתלותמו ךורא רעיש לעבכ תינומה גהנ רואית תינשב
 רשא .יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב הנעמ לביק הז רואית .חצרה םויב הרטשמה
 ךלהמב השיגהל שקבמה לע היה יכ הנידמה הרובס ,הנבלו ןמגל וכרעש תעדה תווחל
 תנעוט ,תעדה תווח תונקסמ לש ןפוגל .הכרעב טיעמהל שי ,ןכ השע אלשמו ,טפשמה
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 ןמגל ירהו ,תונקסמהמ הלא ירוחאמ דמוע םיחמומהמ ימ רורב אל ללכ יכ הנידמה
 הרבס תויודעב הרישע תעדה תווח יכ ןעטנ דוע .תונוש תונילפיצסידב םיקסוע הנבלו

 תיתדבוע החנה לע תססובמ איה יכו ,הנבל וא ןמגל לש םתויחמומ םוחתמ ןניאש
  .חצרה ךלהמב תינומה ןמ אצי אל תינומה גהנ היפל תיעטומ
 

 שקבמל לאינד ןיבש םיסחיה תכרעמ ביטל סחיב ,הירוגנסה תונעטב םג .24
 .טפשמה תואצות תא תונשל ידכ הנידמה תעדל ןיא ,םהיניב ומייקש ןופלטה תוחישלו
 טוריפ תא שיגהל וילע היה ,ךכב ץפח שקבמהש לככ יכ התדמע לע הבש הנידמה
 קספב רומאה רואלו ,יזוחמה טפשמה תיבב וטפשמ ךלהמב חונמה ןיבל וניב תוחישה
 ,םירבד לש םפוגל .וניד ץרחנש רחאל םינש 10 אלו – רוערעה תרגסמב תוחפל ןידה
 לקשמ תורצוא חצרה םויב שקבמהו חונמה ומייקש ןופלטה תוחיש יכ הנידמה תנעוט
 וא ןתוגירח עקר לע אלו ,םירלודה 35,000 תקסע העצבתה וב םויב ןמויק םצעמ יתייאר
 הנידמה תשקבמ ףסונב .חצרל ומדקש םישדוחל האוושהב תוחישה לש ןתוגירח-יא
  .תינומל הלע ןושארהש רחאל ולדח שקבמה ןיבל לאינד ןיב ןופלטה תוחיש יכ ריכזהל
 

 לש רזוחה וטפשמ תקדצהל הירוגנסה הדימעהש הנורחאה תונעטה תצובק  .25
 תונעט .חצרל תריזל שקבמה תא תורשוקה תויזנרופ תויאר לש ןרדעיהב תקסוע שקבמה
 ,תאזמ הרתי .רזוח טפשמ לש ומויקל הקדצה לדב ולו ןהב ןיא ,הנידמה תסרוג ךכ ,הלא
 לש ותנגה תווצ תושרל דמעוה פ"זמה קיתמ לטובמ אל קלח יכ המיעטמ הנידמה
 לעב יתייארה רמוחה אולמ תא ללכ הריקחה קית יכו ,וטפשמ ךלהמב דוע שקבמה
  .פ"זמה קיתמ תועמשמה
 

 ששח לש ומויק ןיינעב שקבמה תונעט תא ףא הנידמה החוד ,התבושת םוכיסב .26
 תונשל תויושעה תויאר לש ןמויקל רשאב ויתונעט וחדנשמ ,התטישל .ןיד תוויעל ישממ
 אל לע עשרוה שקבמה ויפל ןועיטל תחתמ עקרקה תטמשנש ירה ,וטפשמ תואצות תא
 ,ינויד ןיד תוויע יפלכ תונפומה תונעטל עגונב םג ,הנידמה תעדל ,ןידה אוה .ופכב לווע
 תוכמתנ ןניא הריקחב םימגפל רשאב הירוגנסה תונעט יכ הדי-לע חכוהש רחאל טרפב
  .תמלוה תיתדבוע תיתשתב
 

 תושרה הדיב ןתנית יכ הירוגנסה השקיב ,הנידמה תבושתב רומאה חכונל .27
 הירוגנסה לש תטרופמה התבוגת השגוה 11.10.2009 םויבו ,הנתינ רומאכ תושר .ביגהל
 הירוגנסה הקליח התבוגת תא .םיפסונ םיחפסנו םידומע 47 ינפ לע תערתשמ איהשכ
 ינטרפ קלחו ,הנידמה לש חותינה תייגולודותמ דגנכ תונעט ובו יללכ קלח :םיינשל
 .ליעל הגצוהש תונעטה תקולחל םאתהב הנידמה לש התבושתל יתדוקנ הנעמ וניינעש
 תשקבמ איה יכ הלוע הנידמה לש התבושתמ יכ הירוגנסה תנעוט ,יללכה קלחל רשא
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 ןהו תויה ,שקבמה לש ותעשרהל וליבוהש תויארה ןמ קלח לש ןתובישחמ טיעמהל
 הירוגנסה תטישל תבייחתמ ,רבדה ךכ םאש ,אלא .רזוח טפשמל השקבה בלב תודמוע
 תודוסי לע הנעשנ אמק טפשמה תיבב שקבמה תעשרהש וא :תונקסמ יתשמ תחא
 הדי לע ואבוהש תויארה יכ ,ןיפולחל וא ,ןיד תוויעל ישממ ששח ררועתמ ןכלו םיעוער
 .טפשמה תואצות יוניש ידכ דע העשרהה תודוסי תא תורערעמ רזוח טפשמל השקבב
 שקבמה לע היה היפל ,הנידמה לש תיטפשמה התדמע דגנכ הירוגנסה תאצוי ,ךשמהב
 ותמשא רוריב בלשב רבכ ,רזוח טפשמל השקבב ושגוהש תויארה ןמ קלח גיצהל
 ,הנידמה תדמע וז ןכא םאה יניעב קפס .ןתשגה רשפאל ןיא תעכו תינוידה האכרעב
 )2()א(31 ףיעס יחכונה יטפשמה בצמב יכ – ןלהל גצויש יפכ – הירוגנסה תקדוצ םלוא
 דוע תשקבמ הירוגנסה .ויתויאר אולמ תא שיגהל שקבמל רשפאמ טפשמה יתב קוחל
 תא וגצייש םירוגנסה יפוליחב הצוענ תויארה ןמ קלח תשגהב יוהישל הביסה יכ ןייצל
 יכ רמול ןיאו ענכשמכ הז קומינ יתאצמ אל יכ ,הז ןיינעל רמוא ,הרצקב .שקבמה
 הנורחאה תיללכה התוגייתסה תא הירוגנסה הנפמ ,ףוסבל .גוצייב לשכמ לבס שקבמה
 ,התדמעל .טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב היונמה הליעה תא הנידמה חותינ ןפואל
 רשא .ינויד ןיד תוויע ינפמ ןהו יתוהמ ןיד תוויע ינפמ ישממ ששח ןה תללוכ וז הליע
 תניחב תרגסמב ןוידה ךלהמב ואבוי הלא ,הנידמה תונעטל תויתדוקנה היתובוגתל
 .םידדצה תונעט
 
 תוקולחמה דודיח םשל םלואב ןויד םויק לע יתטלחה 3.10.2010 םויב 

 רחאל םלוא ,1.11.2010 םויל עבקנ רומאכ ןויד .םידדצה ןיב ועלגתנש תויתדבועה
 ןויד ךלהמב .3.2.2011 םויב ךא ןוידה םייקתנ ,הנידמה תשקבל םיתיעל ,תויחד רפסמ
 תונמיהמ תדימ :תואבה תויגוסב היתונעט תא הירוגנסה הדקימ ,רפסמב יעיברה ,הז
 לש וירשק ,תורטשה תזירא תרוצל סחיב ןהכ לש השדחה ותסרג ,םינוכיאה תייאר
 הנידמה .היישוח לש ותודעלו חצרה תריזל םיעגונה םיאצממ ןכו ןהכ םע יול רקוחה
 יכ ,תשרדנה עונכשה תמרב ,תוחיכומ ןניא הירוגנסה לש היתויאר יכ הבישה הדיצמ
 ששח חכוה אל יכו שקבמה לש וניינעב טפשמה תואצות תא תונשל היושע ןתלבק
  .ןיד תוויעל ישממ
 

 רמוחה ןכמ רחאלו וררבוה תואתגולפה ,ומחתנ תוקולחמה ,ץבוקמה ןמ הלועכ .28
 לש דחוימה ךילהה לע תשלוחה תיביטמרונה תרגסמה לע הליחת בוסי וננויד .ןחבנ

 הקולחה יפ לע ,הירוגנסה לש היתונעטמ תחא לכ ןחבנ ,ןכמ רחאל ;רזוח טפשמ
 ישממ ששח לש ומויקל סחיב הירוגנסה תונעט הנחבית ,ףוסבלו ;ליעלד תוצובקל
    .ןיד תוויעל
 

 הערכהו ןויד
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 תיביטמרונה תרגסמה

 

 ףיעס .טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב תנגועמ רזוח טפשמ לש ומויקל תוכמסה .29
 לע תורוהל ןוילעה טפשמה תיב אישנל תוכמס המק ןמייקתהב תוליע עברא הנומ הז

 הליעהו היינשה הליעה חוכמ רזוח טפשמל יאכז אוה יכ ןעוט שקבמה .רזוח טפשמ
 :ןנושל וז רשא ,קוחל 31 ףיעסב תויונמה תיעיברה
 

 טפשמ
 רזוח

 יאשר...ןוילעה טפשמה תיב אישנ )א(  .31
 םייקי...ןוילעה טפשמה תיב יכ תורוהל
 ,תיפוס וב קספנש ילילפ ןינעב רזוח טפשמ
  :הלאמ דחא םייקתנ יכ האר םא
... 
 ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה   )2(
 תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל
 תואצות תא תונשל ,הנושארב טפשמה
 ;ןודינה תבוטל טפשמה
... 
 העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ   )4(
 .ןיד תוויע ןודינל םרגנ

 
 בכרומ ןוזיא תופקשמ ,ונניינעל תויטנוולר ןניאש םייתשה םג ומכ ,ולא תוארוה 

 ךרעה .רזוחה טפשמה דוסיב םידמועה םידגונמ םיכרע ינש ןיב קקוחמה עבק ותוא
 ,תועט ןקתל טפשמה תכרעמל ריתיש ינויד ןונגנמ תחטבהו תמאה תפישח וניינע דחאה
 תויפוס .ןוידה תויפוס אוה דגנמ בצינה ינשה ךרעה .םדא לש ותעשרהב ,הלפנ וזש לככ
 לש ןהיכרצ תא םיאטבמה םיינכט םיכרע ךא םניא טפשמה תואדוו לע הרימשהו ןוידה
 םיתרשמה ,בושח יביטמרונ ןעטמ ילעב םיכרע םה ולא .הטיפשהו הפיכאה תוכרעמ
 7724/05 ח"מ( יפוס ןיד קספ לש ומויקב םימלוגמה םייתעתרהו םייכוניח םיסרטניא
 ןוזיאה .)רייאמ ןיינע :ןלהל ;8 הקספ ,)1.2.2006 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ 'נ רייאמ
 יטפשמה ודוחיי תא רזוחה טפשמה דסומל קינעמש אוה ליעלד םירתוסה םיכרעה ןיב
 .תוינוידה תואכרעה לש ןידה יקספ לע םייתרגשה רוערעה יכילהמ ותוא לדבמש אוהו
 ,איה רזוח טפשמל השקבב ןוידל אצומה תדוקנ" יכ הנשו הז טפשמ תיב בש ,ןכ לע
 לארשי תנידמ 'נ יחבוס 4057/02 ח"מ( "ודוסי ןידבו ןידכ ןתינ השקבה אושנ ןידה קספש
 הקצומ תיתשת חינהל רזוח טפשמל ןעוטה לע יכו ,))10.7.2002 ,]ובנב םסרופ[(
 6148/95 ח"מ( טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש התומייקתהל
  .)הירזע ןיינע :ןלהל ,)1997( 356-357 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע
 

 ףיעסב היונמה הליעה תחכוה לע ותשקב רקיע תא שקבמה ססבמ ,ונניינעב .30
 םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה תודבוע וא תויאר לש ןתגצהב ,רומאכ ,הניינעש ,)2()א(31
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 בכעתא ,ןפוגל תונעטה תניחבל הנפא םרטב .טפשמה תואצות תא תונשל ,םייקה רמוחה
  .וז הליע תודוסי לע העמק
 

 קוחל )2()א(31 ףיעסב סנכוהש יונישל תעדה תא תתל שי ,הנושארו שארב 
 רבעב םא .וז הליע אושנ תושדחה תודבועה וא תויארה לש ןתולגתה דעומל סחיב
 וא שקבמה ידיב תויהל ויה תולוכי אלש ,תושדח תויאר וא תודבועל ךא הליעה הלבגוה
 וא תודבוע שיגהל ןתינו ףיעסה הנוש תעכש ירה ,וטפשמ ךלהמב ול תועודי ויה אלש
 ןיינע ואר( ומצע טפשמה ךלהמב ןאיבהל היה ןתינ וליפאו תושדח ןה ןיא וליפא ,תויאר
 תנמ לע ןוידה תויפוס ךרע תא טעמב גיסהל שקיב קקוחמה ,רמולכ .)10 הקספ ,רייאמ
 תודבועה תא גיצהל היה ןתינש םעטה ןמ קרו ךא ,רזוח טפשמ לש ותכירע םוסחל אלש
 רכינ ןמז תויאר תגצה יכ ונתקיספב עבקנ ,תאז םע .טפשמה רוריב ךלהמב השקבה אושנ
 תא טיסהל היושע ,טפשמה רוריב תעב ןתגצה-יאל ריבס םעט אלל ,טפשמה םויס רחאל
 ,רייאמ ןיינע ואר( ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה לש ולקשמ תא לידגהלו ןוזיאה תדוקנ
 .)םש תועיפומה תואתכמסאהו 11 הקספ
 

 )2()א(31 ףיעס רבדמ ןהב תודבועה וא תויארה לש ןביט לע דומעל שי ,תינש 
 תויארה לע יכ עבקו רפסמ םימעפ וז הלאשל שרדנ הז טפשמ תיב .טפשמה יתב קוחל
 וא הב היהיש ,"תיטירק הסמ" ידכל ףסאיהלו "ילוגס לקשמ" רוצאל תודבועהו
 טפשמה תאצות יונישל איבהל ידכ ,טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע התובלתשהב
 ןיינע :ןלהל ,)1999( 561 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק דמחא 7929/96 ח"מ(
 :ןלהל ,)2003( 307 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ;)ילזוק
 תיב לע יכ עבקנ ,"תויושע" הביתב אטובמה יתורבתסהה ףרל רשא .)לאימע ןיינע
 תא תונשל – תואדווב בייח אל ךא – לוכי וינפלש תויארה רמוחש ענכתשהל טפשמה
 יד ןיא יכ ,רהבוה הז םעטמ .)561 'מע ,ילזוק ןיינע( שקבמה תבוטל טפשמה תואצות
 דומעל ןהילע יכו ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ תוימתסו תויללכ תונעטב
 ,לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מ :ואר( תירואכל תונימא תולגלו תונמיהמ ינחבמב
 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ :וושהו ;)אמאמ ןיינע :ןלהל( )1984( 501 ,498 )3(חל ד"פ

 תויארהו תודבועה לע ;דועו תאז .))15 הקספ ,)5.9.2005 ,]ובנב םסרופ[( לארשי תנידמ
 לע ימדק 'י( ילילפ טפשמב תוליבק תויהל טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס קסוע ןהב

 קספנ ,לשמל ,ךכ .)561 'מע ,ילזוק ןיינע ;)2003( 1507 ישילש קלח – ילילפב ןידה רדס
 ,טפשמה תואצות תא תונשל היושעה היאר רדגב םניא ףרגילופ תקידב יאצממ יכ
 'מע ,הירזע ןיינע( ילילפ ךילהב הליבק היאר וז ןיא ןכש ,קוחל )2()א(31 ףיעסב רומאכ

357(. 
 

 ,"לס ףיעס"כ קוחל )4()א(31 ףיעס שמשמ ,קוחל )2()א(31 ףיעס ומכ אלש .31
 תורוהל םאה טילחהל ואובב טפשמה תיב לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרמה
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 תיב ףיקשמ ,קוחל )4()א(31 ףיעס יפ-לע ןודל ואובב .רזוח טפשמ לש ומויק לע
 ששח םייק םאה ןוחבל וילע המושו "לע טבמ"ב שקבמה לש ותעשרה לע טפשמה
 המישרב רבודמ ןיא .ןיד תוויע ידכ םילועה םימגפ שקבמה תעשרהב ולפנ יכ ישממ
 תיב דמע ,לשמל ךכ .אוה ויתוביסנ יפ-לע קדביהל ךירצ הרקמ לכ .םימגפ לש הרוגס
 תוביסנב םייושע ,גוצייב לשכ ןוגכ ,ךילהב םירומח םיינויד םימגפש ךכ לע הז טפשמ
 תאצות תא תונשל ידכ םימגפב ןיא וליפא ,רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל תומיוסמ
  .)308-307 'מע ,לאימע ןיינע ;565-563 'מע ,ילזוק ןיינע( טפשמה

 

 

 טרפה לא ללכה ןמ
 

 םג-ומכ ,יינפל אבוהש ברה תויארה רמוחב יתנייעש רחאל יכ ,הליחת רמאי .32
 ןיד יכ הנקסמ ללכל יתאב ,וניד תערכהבו אמק טפשמה תיב ינפל חנוהש רמוחב
 .ןלהל םיטרופמ יתטלחה ימעט .תוחדיהל רזוח טפשמל השקבה
 

 "תוירקש תויאר תשגהו הרטשמה תריקחב םירומח םימגפ" .א

 

 ןהכל יול ןיבש םיסחיה תכרעמ

 התייה וניינעב הרטשמה תריקח יכ הנעטה לע שקבמה ךילשה ובהי רקיע תא .33
 הלא .ותללפהל םינווכמ םייתכרעמ תונויסינב העוגנ ףאו תיביטקייבוא יתלב ,הטומ
 תומשאהה ויהיש לככ תויביטלוקפס יכ יתרבס ,תאז םע .תכל תוקיחרמו תורומח תונעט
 חנומ םיינזאמה ףכ לע רשאכ טרפב ,שאר ןהב לקהל ןיא ,הריקחה לוהינ ןפוא רבדב
 תיב לע המוש ןכל .ופכב לווע אל לע ,עשפמ ףח םדא עשרוה אמש לבסנ יתלבה ששחה
 ינפ-לע ,ןה תוארנ וליפא ,ןהל היוארה הדיקשב הלא ןיעמ תונעט ןוחבל טפשמה
 רקוחה לש םיפנעה םיישיאה וירשק יכ ,דחכל ןיא ,ונניינעב .תוירשפא יתלבכ ,םירבדה
 ולופיט רחאל רכינ ןמז וררבתהש ,רופאה קושב םירחא םיוולמ םעו העיבת ידע םע יול
 םידמה ישבולבו הרטשמב רוביצה ןומאב עגופה ,דירטמ אצממ רדגב םניה ,קיתב
 יכו הרטשמה ידי-לע ללפוה שקבמה יכ הניה רבדה תועמשמ םאה ,םרב .םילוחכה
 ?שקבמה לש ותעשרה תודוסי תא רערעל ידכ רומאה עדימב שי םאה ?השבוש ותריקח
 .תילילש ךכל הבושתה
 
 
 
 

 יולש הדבועל סחיב םיקולח םניא םה יכ הלוע ,םידדצה ופריצש ברה רמוחה ןמ .34
 לע הארנה לככ ,ןהכמ םיפסכ הוול יול יכ הדבועל סחיב אל ףאו ,הז תא הז וריכה ןהכו
 – רתוי תדקוממו הרצ הלאשל המחות תיזכרמה תקולחמה .עלקנ םהילא תובוח עקר
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 ,תפסונ תקולחמ .הריקחה ךלהמ לע תירשפאה ותעפשהו יולל האוולהה ןתמ דעומ
 הירוגנסה .התרזחה תדימבו הנתינש האוולהה ףקיהב תקסוע ,תירקיעה וזל תיוולנ
 העיבתה דע םע םייתרבח םירשקב היה יול רשא" יכ ,שקבמה םשב ,תנעוט תירוביצה
 טפשמל השקבה( "וירחא םגו קיתה לוהינ תעב ,לטסק קית תריקחל םדוק דוע ןהכ ןורי

 לככ הנתינ האוולהה יכ הנידמה תנעוט דגנמ .).ב.ד ,רוקמב תושגדהה .105 הקספ ,רזוח
 בלש רחאל ,שקבמה לש ותריקח תמלשה רחאל ,2001-2000 םינשה תוביבסב הארנה
 ץעויה תבוגת( יזוחמה טפשמה תיב לש ןידה קספ ןתינש רחאל ףאו תויארה תעימש
 ידיב הלע אל יכ ריהבהל תשקבמ הנידמה ,ךכמ הרתי .)89 הקספ ,הלשממל יטפשמה
 יאדוובו ,הריקחה תייטה לע םידיעמ ןהכ םע יול לש וירשקש ךכ לע עיבצהל הירוגנסה
 ילע תלבוקמ הנידמה לש וז הדמע .שקבמה תיבב ודי-לע ףסכה תלתשה לע אל
 .ןלהל וטרופיש םימעטהמ
 

 וילא רשק יל היהש קיתב לפיט אוה זאש 1997 תנשמ יול רשא תא ריכמ ינא" .35
 יתודידי רשק רצונ וז הריקח רחאל .דושחכ יתרקחנ אל .לאינד לאגי חצר לש אש]ו[נ
 ןהכ חתפ ולא םילימב – "האוולה ינממ שקיב רשא םינש עבראכ ינפל ךלהמבו וניניב
 ,10:45 העשב ,10.5.2004 םויב ,םירטוש תוריקחל הקלחמה רקוח ינפב ותודע תא
 8-5 תורוש ,1 'סמ ןויליג ,רזוח טפשמל השקבל 3/ב חפסנ( יול םע וירשק ןיינעב
 היה אל ותריקח לש הז בלשבש ,ןהכ .).ב.ד – ופסוה תושגדהה .הריקחה לוקוטורפל
 דעומ תא יעמשמ דח ןפואב םקימ ,ותבוטב הצר אלש קלוח ןיא ףאו יול םע רשקב דוע
 .ש"חמב ותרסג ןתמ דעומ ינפל םינש עבראכ ,2000 תנש תיצחמל תוכימסב האוולהה
 .24.11.1998 םויב ,תאז תמועל ,הנתינ יזוחמה טפשמה תיבב שקבמה לש ותעשרה
 םייתנשכ הנתינ הירוגנסה העיבצמ הילע האוולהה ,ליעלד האבומה יפ-לע ,רמולכ
 יכ הרבסה תחת עקרקה תא הבר הדימב תטמושה הדבוע – שקבמה לש וטפשמ רחאל
  .טפשמה וא הריקחה ךלהמב ןהכמ האוולהה תא לטנ יול
 

 הלעמו ןהכ בש ,האוולהה ןועריפ ףקיה רוריב תרגסמב ,רסמש העדוהה ךשמהב .36

 ודעות ךכו .2001-2000 םינשה ןיב הנתינ יול תבוטל דימעהש האוולהה יכ ותמזוימ
 :הריקחה לוקוטורפב םירבדה
 
 
 

 ₪ 16,000 יול רשאל תתנש זאמ רבע ןמז המכ" :הלאש
 "?₪ 8,000 ךל ריזחהש דעו ןמוזמב
 ,שולשכ ינפל היה הז לכו .השולש םיישדוח" :הבושת
 השגדהה ;3-2 תורוש ,4 'סמ ןויליג ,םש( "םינש עברא
 .).ב.ד ,הפסוה
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 אוצמל ןתינ האוולהה ןתמ דעומ רואיתל ןהכ בקנ וב ךיראתל םיפסונ ןיכומית 

 גרבנטור המלש ,האוולהה ןתמב תישיא ברועמ היה רשא ,ןהכ לש וידבועמ דחא תודעב
 םויב ,גרבנטור ןייצ ש"חמ ירקוח ינפב הנתינש ותעדוהב .)גרבנטור :ןלהל( ומש

 דע .םינש שולשכ ינפל ןהכ ןורימ האוולה לביק יול רשאש עדוי ינא" :יכ ,30.5.2004
 אופא ןתינ .).ב.ד ,הפסוה השגדהה( "₪ 16000 ךסב האוולה התייה הז רכוז ינאש המכ
 תא הוול יול רקוחה ,ש"חמ תריקחב גרבנטורו ןהכ לש םהיתועדוה יפ-לע יכ םכסל
 םינש( שקבמה לש וטפשמו ותריקח ךלהמב אלו ,2001-2000 םינשה ןיב ןהכמ םיפסכה

 ןיא ,רזוח טפשמל השקבה תרגסמב ואבוהש הז ןיינעב תועדוהה ,ךכיפל .)1998-1997
 ןהכו יול ןיב יכ הנעטל דוסי ןיאו ,שקבמה לש וטפשמ תפוקתל תויטנוולר לכ ןהל
 ויהש םיילכלכו םיישיא םיסרטניא לשב ,שקבמה לש וטפשמ תייטהל הקסע המקרנ
 .תעה התואב םהיניב
 

 יול לש ויתויודעמ תרייטצמ ,תיסחי הרורב הניהש ,וז תיתדבוע הנומת לומ לא .37
 הנומת ,הירוגנסה יגיצנ םע תוחישב ןהכ לש ותסרגמ םג ומכ ,תוטילקרפבו ש"חמב
 םא םג יכ הלעמ הלא תועדוהב ןויע ,ןלהל גצויש יפכו ,ןכ-יפ-לע-ףא .רתוי המומע
 תדמע ןוויכל ףכה הטונ ןיידע ,תיעמשמ-דח הניא האוולהה דעומ תלאשל הבושתה
  .הנידמה
 
 בקע םינומא תרפה תריבע עוציבל דשחב ש"חמ ידי-לע רקחנ יול ,ליעל רכזנכ 

 .טפשמ יכילה שוביש ןכו דחוש תלבק ,רופאה קושב םימרוגמ תואוולה תחיקל
 לאשנ רשאכ .ןהכ ןורי םע ותורכיה תלאש ,רתיה ןיב ,התלע ,5.5.2004 םוימ ,ותריקחב
 ונייהו רשקב ותיא יתייהשכ םינש 4,5 ינפל ,ןכ" :יול בישה ,ןהכמ םיפסכ הוול םאה
 "השולש דע םיישדוחכ רחאל ול יתרזחה םתואש ח"ש 14,000 ןורימ יתיוול ,םירבח
 .)הריקחה לוקוטורפל 25-23 תורוש ,2 'סמ ןויליג ,רזוח טפשמל השקבל 1/ב חפסנ(
 ויתואסרגל המודב ,2000-1999 םינשה ןיב האוולהה דעומ תא םקימ יול םג ,רמוא הווה
 ותסרג םע יול תמוע ותריקח לש רתוי םירחואמ םיבלשב ,תאז םע .גרבנטורו ןהכ לש
 ורקוחל בישה ,16.5.2004 םוימ ותריקחבו ,האוולהה אולמ תרזחה-יא רבדב ,ןהכ לש
 14 הז םא ןיב הפטעמב םוכסה לכ תא ול יתסנכהש רכוז ינא .1997 תנשב היה הז" יכ
-15 תורוש ,1 'סמ ןויליג ,רזוח טפשמל השקבל 2/ב חפסנ( "תויהל לוכי ףלא 16 וא

 הריקח התואב .האוולהה תחיקל דעומל הנוש היצקידניא תלבקתמ ,הנושארל ,ןאכ .)13
 יול רסמ ויתובושתמ תחאבו ,האוולהה רזחה תלאש לע בכעתהל יול לש ורקוח ךישמה
 ."הז תא יתרכז אל רבכ .ינורכיזמ ףע הז ,םינש עבש ינפל היה הז" :האבה הסרגה תא
 :םיאבה םירבדה יפוליח ורקוחל יול ןיב וחתפתה תאז תובקעב
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 עבראכ ינפל היה הזש תרמא תמדוקה ךתריקחב :הלאש"
 תאש ךל רמוא ינא .םינש 7 רבדמ התא וישכעו םינש
 .םינש עברא ינפל רשאמ ןורי םגש יפכ תחקל האוולהה
 ?ןוכנ הז םאה
 .ןוכנ הזש תויהל לוכי הז .םינש עברא ינפל זא :הבושת
 ."1997,1998 תוביבסב היה הז

 ןהכ ןורי תא תרכהש תרמא תמדוקה ךתעדוהב :הלאש
 לבא םירלוד ולש אבא לצא תפלחה םלוכ ומכ יכ רבעב
 לאגי חצר תריקח תובקעב םירבח םתייהנו קדהתה רשקה
 ךתעדוהב תרמאש המש החנה ךותמ .1997 תנשב לאינד
 רחאל דימ האוולה ןורימ תחקל םאה ,ןוכנ תמדוקה
 1998 תנשב רמאנ ,רתוי רחואמ בלשב וא חצרה תריקח
 ?1999 וא
 .חצרה תריקח ירחא םישדוח לש ןטק אל רפסמ :הבושת
 שי םא .1998 תנש ףוסבש ריבסו ינויגה ךתלאשל רמולכ
-16 ,3 'סמ ןויליג ,םש( "ךיראת שי זא ק'צה תא םכל
4(.    
 

 
 תא לטנ הב הנשל רשאב יבקע וניא ש"חמב ותריקחב יול יכ ,ץבוקמה ןמ הלוע 

 לובלבב יוצמ אוה יכו ;"ונורכיזמ ףע" קיודמה האוולהה דעומ יכ ;ןהכמ האוולהה
 דעוממ "םינש עברא ינפל" לש הפוקתל 1998-1997 םינשה סוחיי חכונל יגולונורכ
 סחיב ותודעב יבקע יול יכ הלוע ,ןכ-יפ-לע-ףא .)2004 תנשב תשחרתמה( הריקחה
 םישדוח לש ןטק אל רפסמ"( חצרה תריקח רחאל ודי-לע החקלנ האוולההש הדבועל
 לש םירחא םיבלשב .וברקתה ןהכ ןיבל וניב םיסחיהש רחאלו )"חצרה תריקח ירחא
 ,ולש אבא ךרד ,הריקחה ינפל תילאמינימ תורכיה ריכה ןהכ תא יכ ,יול ןייצ ותריקח
 השקבל 2/ב חפסנ( חצרה תריקח רחאל קר הרצונ םהיניב תורבחה םלוא ,"םלוכ ומכ"
 הכרעש הקידבב םג יול רסמ המוד הסרג .)8-6 תורוש ,3 'סמ ןויליג ,רזוח טפשמל
 םויב ,הרטשמב ונממ התבגנש העדוהב .רזוח טפשמל השקבה תשגה רחאל הנידמה

 תייה זאש ןיבמ ינא לאינד לאגי לש חצרה ןמזב" – ורקוח ידי לע יול לאשנ ,1.3.2009
 חפסנ( "םולש םולשב ונייה העוט התא אל" – יול בישה ךכ לע ;"?ןורי לש רבח רבכ
  .)46-45 תורוש ,2 'סמ ןויליג ,הלשממל יטפשמה ץעויה תבוגתל 'בי
 

 גיצה ,4.6.2006 םוימ הירוגנסה יגיצנ םע ותחישב ,ומצע ןהכ יכ תוארל בושח .38
 ןלהל .חצרה תריקח םות רחאל הנתינ האוולהה היפל ,יול לש וזל ההז טעמכ הסרג
 :הירוגנסה יגיצנל ןהכ ןיב יטנוולרה החישה עטק לולמת
 

 תא חקל ].ב.ד ,יול[ אוה יתמ ,יתמ :ויז ודוד רקוחה
 ?האוולהה
 ,הזה הרקמה ירחא ,98 ,97 םינש הברה ינפל :ןורי

 ?...השרפה ירחא :ויז ודוד רקוחה
 ...ילא הנפ אוה זאו ,ותוא יתרכה השרפה תובקעב :ןורי
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 אב אל אוה הז ינפל תרמוא תאז הא :ויז ודוד רקוחה
 ?-ב ךילא
 הבג אוהו ,אב אוה השרפה תובקעב .אל ,אל ,אל :ןורי

 תויודעה תייבג ידכ ךות יתוא ריכה אוה .תויודע ינממ
 אוה זא ,תמיוסמ הימיכ הזיא היה ,ונרביד רבכ זא ,הזו

 ...,יתוא לאש
 ?ךלש תודעה ירחא היה הז :גלפ ימיס ד"וע
 .ירחא ,ןכ :ןורי
 ?ךלש תודעה ירחא דיימ :גלפ ימיס ד"וע
 תא יתלביקש ירחא ,ללכב המייתסה השרפהש ירחא :ןורי

 .בשוח ינא ףסכה
 .הלחתהב יד תדעה םצעב התא יכ :גלפ ימיס ד"וע
 .תויארה תעימש תלחתהב
 אל ינא ,הרטשמב תודעה ירחא רבדמ ינא ,אל :ןורי

 ירחא .הרטשמב תועדוהה ירחא .תויודעה ירחא רבדמ
 בשוח ינא ,היה הז םא עדוי אל ינא טפשמה תיבב תודעה
  .יל הארנ .טפשמ תיבב ילש תודעה ירחא היה הז םגש
 .רכוז אל התא :ויז ודוד רקוחה
 .97,98-ב התיה תודעה םג לבא :ןורי
 
 יטפשמה ץעויה תבושתל שקבמה תבוגתל 'א חפסנ(
 .16-1 תורוש ,3 'מע ,11.10.2009 םוימ הלשממל
  .).ב.ד ,ופסוה תושגדהה
 

  
 םוי רחאל קר ןהכ ידיל רזחוה שקבמה תיבב אצמנש ףסכה יכ ,רעוי הז רשקהב 

 ןכ תושעל הרומה םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב תטלחה ןתמ דעומ ,25.11.1999-ה
 תא קיודמב ןייצמ וניא ןהכש ףא יכ ,רמוא הווה .)רזוח טפשמל השקבל 3/ד חפסנ(

 רחאלו המייתסה השרפהש רחאל עריא רבדה יכ ול רוכז ,יולל האוולהה ןתמ דעומ
  .2000 תנש תליחת ,1999 תנש ףוס תארקל ירק ,ףסכה תא הרזחב וידיל לביקש
 

 רשאב בצמה תנומת ,תויארה רמוח חותינ םותב יכ רמולו םכסל ,ןכ םא ,ןתינ .39
 הירוגנסה הגיצהש וזמ יתועמשמ ןפואב הנוש ,ןהכמ יול לטנש האוולהה דעומל
 ,רופאה קושב םיוולמ םע יול לש םיישיאה וירשק יכ קלוח ןיא .רזוח טפשמל השקבב
 וז ןיא ,םרב .תוינפ לוטנ יתרטשמ רקוחכ ודיקפת לע דבכ לצ םיליטמ ,ןהכ תוברל
 ףיעס תרגסמב ,הב עירכהל שיש תיטנוולרה הלאשה .וננוידל תיטנוולרה הלאשה

  ,ןהכמ האוולה לטנ יול ויפל עדימה םאה – תאז איה ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31
 ףא הארנה לככו חצרה תריקח םויס רחאל תויארה לולכממ רייטצמש ומכ דחוימבו
 לע .טפשמה תאצות יונישל קפסמ יתייאר ילוגס לקשמ לעב עדימ וניה ,תודעה רחאל
  .םימעט רפסממ תאזו ,הלילשב בישהל שי ךכ
 
 ומקרנ ןהכ םע יול לש םיבורקה וירשק יכ תויארה רמוחמ הלוע ,תישאר 

 ויתויודעמ ןה ,הלוע ,תינש .הכלהמב וא הינפל אלו ,הירחאלו חצרה תריקח תובקעב



 לארשי תנידמ 'נ לטסק השמ   8093/04 חמ

26 

 

 ןכתייו הריקחה םויס רחאל החקלנ האוולהה יכ ,יול לש ויתויודעמ קלחמ ןהו ןהכ לש
 ברועמ היה יול יכ תדמלמה החכוה לכ ןיא ,תישילש .טפשמה םויס רחאל ףאש
 רשקב ,יול לש תדספנה ותוגהנתה תגצה .שקבמה לש ותיבב אצמנש ףסכה תלתשהב
 החכוהה ףרב תדמוע הניא ,טפשמה תובקעב הארנכ ,ןהכ םע חתיפש םיסחיה תכרעמל
 לע רטושכ יול לש תלקולקה וכרד תגצהב יד ןיא ,ןכש .רזוח טפשמ ןתמ םשל שרדנה
 שקבמה ידיב הלע אל :רחא ןושל .תונתשהל ויה תויושע טפשמה תואצותש ענכשל תנמ
 ודמעש תולילפמה תויארה ןיבל תויטנוולרה םינשב יול לש תדספנה וכרד ןיב רושקל
    .ותעשרה דוסיב
 
 םוכס תלאשב םידדצה ןיב ועלגתנש תועדה יקוליחל סחיב ףא ןידה אוה 

 יאנת היפל ,שקבמה תנעטב שממ שי יכ יתענכוש אל .היאנתו הנתינש האוולהה
 ותריקח תייטה לע יהשלכ הרוצב םידמלמ – תיביר אלל התניתנ ירק – האוולהה
 ,טפשמה וא הריקחה ךלהמב אלש הנתינ האוולהה יכ אצמנשמ .שקבמה לש וטפשמו

 אל .יולל שקבמה סחיימש האנהה תבוטו האוולהה יאנת תנעט לש הצקוע ההק אליממ
 תומדב ןהכל האנה תבוט ןתנ יול היפל ,הירוגנסה תנעטל תויאר יד יתאצמ אל ,וז ףא וז
 – ןהכמ האנה תבוט לביק הרומתבו ,הרזח רלוד 22,500-ה תלבק םשל ץועייו עויס
 העבנ תיביר לע רתוול ותריחב יכ ש"חמב ותריקחב רסמ ןהכ .תיביר אלל האוולה
 האוולה ןתונ ינא םהבש םירקמ שי" – גירח וניא רבדה יכו "ץוחל בצמ"ב יול תויהמ
 תוניגהב גהנו לאינד חצר לש הריקחב רדסב יתיא היה אוה .תיביר אלל םישנאל
-24 תורוש ,3 ןויליג ,רזוח טפשמל השקבל 3/ב חפסנ( "ול רוזעל ןכומ ינאש יתשגרהו

 היה ןהכל יכ דושחל ןיאו רשקב םניא יולו ןהכ תודעה ןתמ תעב יכ ,שיגדהל בושח .)21
  .יול לע ןגהל ןוצר
 
 
 ןהכ לש "הבוטה ותודע"

 

 השקיב ,הריקחה ךלהמבו תיביר אלל ,ןהכמ האוולה לטנ יול יכ הנעטה דצל .40
 תא עישרהל היהי ןתינש ידכ ,יול תשקבל ותודע תא הניש ןהכ יכ חיכוהל םג הירוגנסה
 תורטשה יוהיזב הרקיעב תקסוע הירוגנסה תנעוט הל "הבוטה תודעה" .שקבמה
 ידיבש החנהב ףא .חצרה םוי ירהצב לאינדל ןהכ רסמש ולאככ שקבמה תיבב ואצמנש
 – תססובמ הניאש החנה – "הבוט תודע" רוסמל ןהכמ שקיב יול יכ חיכוהל הירוגנסה
 ,יתרטשמה ןועיטה וק תבוטל ותודע תא הניש ןכא ןהכ יכ תוארהל הילע לטומ ןיידע
 ,ןלהל חכווינש יפכ .התנושש תודעב שקבמה תעשרה תא ךמת טפשמה תיב יכו
 .תוחדיהל שקבמה לש וז ותנעט ןיד םג ךכשמו ,הז לטנ המירה אל הירוגנסה
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 התבגנ וז העדוה .חצרה םויב דוע ונממ התבגנ ןהכ לש הנושארה ותעדוה .41
 ויקסע ביט תאו חצרה םויב םיעוריאה ךלהמ תא ןהכ ראית התרגסמבו םיטועימ גלפמב
 הירא מ"סר ינפב תפסונ העדוה ןהכ רסמ ,ברעה תועשב ,םויה ותוא ךשמהב .לאינד םע
 ןכותל סחיב םג ךכ .תורטשה תזירא תרוצל ןהכ סחייתה אל וז העדוהב םג .קחצי

 ותעדוהב רבכ יכ ןיוצי .29.9.1997 םויבו 10.9.1997 םויב ןהכ רסמש תואבה תויודעה
 11 םג ויה לאינדל רסמש תורטשה ןיב יכ יולל ןהכ רסמ )17/ת( 10.9.1997 םוימ
 ףסכה תקולח ןפואל סחיב ןהכ לאשנ הב הנושארה םעפה .רלוד 100 לש םישדח תורטש
 רשקהב .ןרוג לייא ר"סר ידי לע תאזו ,19.11.1997 םויב ותעדוה תייבג תרגסמב התיה
 ,ןהכ לש העדוהה תייבג ינפל תועש 24-מ תוחפ ,18.11.1997-ה לילב יכ ןייצל יואר הז

-לע אצמנ ףסכה .שקבמה לש ותיבב ףסכה תא תונזאהה תדיחי ירטוש הנושארל ואצמ
-וא ,שקבמה תיבב הנישה רדחב ןוראה לעמ הנזאה רישכמ ןיקתהל ושקיבש העש םדי

 ירחא הממי – הרומאה העדוהב .םירלודה 22,500 םיחנומ שממ םוקמ ותואב יכ וליג זא
 :דיעה ךכו ,לאינדל רסמש ףסכה קלוחמ היה דציכ טרפל ןהכ שקבתה – ףסכה תאיצמ

 
 לכו רלוד 20,000 ויה הבש הליבחל תקולחמ היה ףסכה"
 קלוח ל"נה םוכסהו הימוגב םירוגס ויה םירשעה
 וא 11 ויה ,דחא לכ רלוד 20 לש תורטש 10 לש תורטשל

 םייפלא דועו שדחה לדומהמ רלוד 100 לש תורטש 18
 דחא לכ רלוד 50 לש תורטשב רלוד םיפלא תשולש וא
 לש תורטשב ויה 20,000 לש םוכסל דע תורטשה ראשו

 .תחא הימוגב רוגס היה הז לכו .ןשיה גוסהמ רלוד 100
 הרוגס רלוד 10,000 לש תפסונ הליבח התיה ףסונב
 התיה הליבחה לכ ילוא וא הליבחה בור רשאכ הימוגב
 הליבח ףסונב .ןשיה גוסהמ רלוד 100 לש תורטשב
 רלוד 5,000 לש םוכסב הימוגב איה םג הרוגס תפסונ
 50 לש תורטש ןכו ןשיה גוסהמ רלוד 100 לש תורטשב
 תשולש תא .םוכס לכמ תורטש המכ רכוז אל ינא רלוד
 הימוגב תורוגס םה רשאכ קפלדה לע יתחנה תוליבחה
 קלחו הפטעמל ףסכהמ קלח סינכה לאגיו דרפנב תחא לכ
 יגצומל 19/ת( "הפטעמ אלל סיכב םש אוה רחא
 .)העיבתה

 
 ותלוכיב םאה לאשנ ,תורטשה לש הזיראה תרוצל שרדנש רחאלו ,ךשמהב 

 רחאמ םתוא תוהזל לוכי אל ינא יללכ ןפואב" :בישה ךכ לע .רסמש תורטשה תא תוהזל
 תוליבחב ילוא לבא ילש דרשמה לש ןומיסב יתנמיס אל לאגיל יתרסמש ףסכה תאו

 השמ ומשש קושב ןפלח ותואל ינייפוא אוהש ןמיס היהי קושב ןפלחהמ יתלביקש
 דחא ]לע[ היהי ילוא תוהזל ךרד םוש יל ןיא ףסכה ראש יבגל....ילומ דבועש יליוש
  ."ההזי ינאש ןמיס הזיא תורטשה
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 םעפהו ,ןרוג לייא ידי-לע בוש ,תינשב ןהכ רקחנ ,20.11.1997 םויב ,תרחמל .42
 ןהכ דיעה ,ול תורכומ תוליבחה םאה הלאשה לע .םירלוד לש תוליבח יתש וינפב וגצוה
 :יכ
 

 איה תוימוגב הזוראש ינפב גיצמ התאש הליבחה"
 לאגיל יתרסמש ףסכה לש הזיראה ]ךרד[ל תינייפוא
 תרוזפיתב איה הינשה הליבחה יבגל ].[חונמה לאינד
 הליבחב יפיצפס והשמ לע דיעהל לוכי אל ינא ןכלו
 .)1 'מע ,העיבת היגצומל 20/ת( "הינשה
 
 

 רסמש תוליבחה ןיבמ ימל המוד תוימוגב הרושקה הליבחה םאה לאשנ ףא ןהכ 
 ].[הנווכה רלוד 15,000-ה לש הליבחה תא יל ריכזמ הז" יכ התיה ותבושת .לאינדל
 דוע .)2 'מע ,םש( "רלוד 5,000-ו רלוד 10,000 לש ימוגב יתרגסש תוליבחל הנווכה
 וידי תחת םיאצויה םיפסכה תא ימוג םע זוראל ,בור יפ-לע ,גהונ אוה יכ ןהכ ןייצ
 הליבחל הנשמה תוליבח תא רבחלו ,רלוד 10,000 וא 5,000 לש "םילוגע" םימוכסב
 והשמ" ןיא יכ ןהכ דיעה ףסכה תא תוהזל ותלוכיל רושקה לכב .תפסונ הימוג םע הלודג
 טעמל ,לאינדל רסמש תורטשה וינפלש תורטשה תויה לע "דיעהל לוכיש יפיצפס
 ויהש ול רוכז יכו ,לאינדל רסמש תורטשל המודב ,םינשי םיארנ תורטשהש הדבועה
 .)1 'מע ,םש( רלוד 100 לש םישדח תורטש תוליבחה תחאב
 
 

 ,טפשמה תיבב "הבוט" תודע רוסמל ןהכל זמר ןכא יול רטושה יכ חיננ םא ףא .43
 תיב ינפב ותודעב ןכ השע ןהכ יכ יתאצמ אל יזא ,םיישקמ הייקנ הניא וז החנה רומאכו
 תידגנה הריקחבו תישארה הריקחב ןהכ לש ותודע ארקמל .םילשוריב יזוחמה טפשמה
 ףאו )ןרוג לייא ר"סר ינפב( הרטשמב רסמש תועדוהה יתשמ הטס אל הלה יכ הלוע
 ולאככ ,וינפב ואבוהש ףסכה תורטש תא תוהזל ותלוכיב ןיא יכ תחא םעפמ רתוי ריהבה
 :ךכ לע םידיעמה ותודעב םיקלחה ןמ תצקמ קר ולאו .חצרה םויב לאינדל רסמש

 
 ינאש המל םימאותש תורטש םה תורטשה לש יאלב"
 ינאש יפיצפס ןמיס הזיא םש יל היה םא לבא ,ול יתתנ
 רבד יל ןיא תורטשה םה הלא תמאבש דיעהלו אובל לוכי
 ד"ועל – תישאר הריקח – ןהכ ןורי רמ 6 ת/ע( "הזכ
 .)140 'מע ,8.3.1998 ,לאנברבא
 

 :ךשמהבו
 

 אובל לוכי אל ינאש ].ב.ד ,םירטושל[ םהל יתרמא"
 ןיא יכ ,ילש ףסכה תמאב אוה ףסכהש עיבצהל וליאכו

 ףסכה הזש יפיצפס וא ךתוח אוהש והשמ תמאב םש
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 'מע ,םש( "רמוא ינא דיעהל לוכי ינאש המ קר ,ילש
143(.    

  
 הזיראה תרוצב ןוימדה ךא יכ רכינ ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ ארקמל 
 םוכס תאיצמב הניינעש תירקיעה היארל תפרטצמה תפסונ היארכ ,שקבמה תבוחל ףקזנ
 5 הקספ ואר( ומעטמ ךכל ענכשמ רבסה אלל ,שקבמה תיבב םירלוד 22,500 לש ףסכ
 היפל שקבמה תנעט תא ןחבנו בושנ ,תעכ .)ןידה קספל 90 'מעב 7 הקספו 89 דומעב
 ארקמל .םמיע םלש וניא אוהש םיטרפ טפשמה תיבל רסמ יכ וחוכ-יאב ינפב ןייצ ןהכ
 תבוגתל 'א חפסנ( 4.6.2006 םויב ןהכ םע הירוגנסה יגיצנ וכרעש החישה לילמת
 ףרוצ( וז החיש לש םירבדה ןורכיז ארקמל םג-ומכ ,)יטפשמה ץעויה תדמעל שקבמה
 ףסכה תא תוהזל היה ןתינ אלש רובס ןהכ יכ הלוע ,)רזוח טפשמל השקבל 2/ג חפסנכ
 תועמשמ םוש התייה אל תוימוג תרזעב ףסכה תזירא וא תרישק תרוצל" יכו םינפ םושב
  ."חצרה םויב חונמל רסמש ףסככ ףסכה תא תוהזל ותלוכי תניחבמ
 

 תורטש תא תוהזל ותלוכי ,דחאה :הזב הז םיניינע ינש ןהכ ךרוכ ולא וירבדב .44
 ,ינשהו ,תורטשה לש יזיפה םבצמ וא תומתוח ,רכיה ינמיס תועצמאב המגודל ,ףסכה
 ןהכ רסמש ףסכה תזירא תרוצ ןיבל אצמנש ףסכה לש הזיראה תרוצ ןיב ןוימדה תוקפנ
 העדוהב ןה – יבקע היה ןהכ יכ ,ליעל טרופמכ וניאר ,הנושארה הנעטל רשא .לאינדל
 ידי-לע ול וגצוהש תורטשה תא תוהזל ותלוכיב ןיא יכ – טפשמב ותודעב ןהו הרטשמב
 יכ הנעטה רשפ המ רורב אל ללכ ,ךכיפל .חצרה םויב לאינדל רסמש תורטשכ הרטשמה
 ןכש ,תורטשה תא תוהזל ותלוכי-יאל סחיב ותיא םלש וניא אוהש עדימ רסמ ןהכ
 תזירא תרוצ תוקפנל רשא .וניד קספב תאז ןייצ טפשמה תיב ףאו תושרופמ ךכ ריהבה
 תויארה יפ-לע טפשמה תיב עבקש יתדבוע אצממב ןניקסע דובכה לכב ןאכ ,תורטשה
 תיבב אצמנש ףסכה תזירא רואית תא ויניע דגנל דימעה טפשמה תיב .וינפב וחנוהש
 םירואיתה ןיבש ןוימדה .ןהכ רסמש רואיתה לומ לא )המכסהב השגוהש היאר( שקבמה
 .שקבמה תבוחל תדמועה תפסונ היארב רבודמ יכ הנקסמל טפשמה תיב תא איבהש אוה
 אלא ,הזיראה תרוצל רשאב הנוש דיעמ היה יכ ןעוט וניא הירוגנסה םע ויתוחישב ןהכ
 ןחובה טפשמה תיב תערכהל רוסמ הז ןיינעו ;הזיראה ןיב ןוימדה תוקפנמ גייתסמ קר
 יוניש תורשפא לע דמלל ידכ ןהכ לש וז תוגייתסהב ןיא ,םוקמ לכמ .תויארה תא
  .טפשמה תואצות
 
 תובקעב "הבוט" תודע רסמ ןהכ יכ הנעטל דוסי יתאצמ אל ,וז הדוקנ םוכיסל 

 לקהל ידכ התנתשה טפשמב ותודעש הז ןבומב ,יול לש ודיצמ הרואכל תוזימר וא תוינפ
 ,ויתויודעב יבקע היה ןהכ – ןוכנה אוה ךפיהה .שקבמה תמשא תא חיכוהל העיבתה לע
 שיש יתענכוש אל ,ךכיפל .טפשמב אלו הריקחב אל תורטשה תא תוהזל רמייתה אל אוה
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 ידכ ,ףסכה תא תוהזל ותלוכיל סחיב ותודע םע םלש וניא ןהכ היפל ,הנעטה לש החוכב
 .טפשמה תואצות יוניש לע עיפשהל
 

 "הרטשמה ידי-לע םש לתשוה שקבמה תיבב אצמנש ףסכה"

 

 ףסכהש ךכ לע תודמלמה תויאר וידיב יכ איה שקבמה לש תפסונה ותנעט .45
 .םיפסונ םירטוש עויסב הארנה לככ ,יול רטושה ידי-לע םש לתשוה ותיבב אצמנש
 וירשק עקר לע תוילילפ תוריבעב דשחנ יול רטושה יכ הדבועב שקבמה ךמות וז הנעט
 םא "הבוט" תודע רוסמל וילעש ןהכל הרואכל זמר הלהש ךכב ןכו ;םיפסכ ינפלח םע
 ןכו ;לאינד חונמה תשא ,הווקת םע וירשק תדבועב ;הרזח ופסכ תא לבקל ונוצרב
 הלעוה ,דושה יפסכ תא אוצמל הרטמב ,רצעממ שקבמה תא ררחשל ןויערה יכ הדבועב
 ,תחאה :תופסונ תודבוע יתשב ותנעט ךומתל שקבמה הסנמ ,ולא תונעט דצל .ודי-לע
 רסוח דצל ,ףסכה תויקשמ תחא לש ימינפה הקלחב רטוש לש עבצא תועיבט תואצמיה
 הרואכל רסמש םירבד ,הינשהו ;רלוד 100 לש םישדחה תורטשה רפסמב המאתה
 .ותיבב ףסכה תא הלתש ןכא הרטשמהש ךכל תודע םהבו שקבמה תבל יטילב רטושה
 .תוחדיהל ולא תורומח תונעט ןיד
 
 
 
 

 לש ותיבב ףסכה תאיצמל הליבוהש םיניינעה תולשלתשה רואיתל הליחת הנפא .46
 לש הדובעה תחנה .ורצעממ שקבמה ררחוש תע 22.10.1997 םויב התישאר .שקבמה
 תמייקש ירה ,ררחושי שקבמה םא יכ התיה ,יול רקוחה םג ףתוש היה הל ,הריקחה תווצ
 הלועפ הוותמ דוסי לע .חצרה ילכל ףא ילואו דושה יפסכל הנפי אוהש ההובג תוריבס
 תויצראה בקעמה תודיחימ תחא תא תוצקהלו ,ורצעממ שקבמה תא ררחשל טלחוה ,הז
 רושיא שקבתה 4.11.1997 םויב .הממיב תועש 24 ךשמב ויתועונת רחא הקחתתש ידכ
 ,ןתינ רומאכ רושיא .הנזאה יעצמא וב ןיקתהלו שקבמה לש ותיבל רודחל טפשמה תיבמ
 לש ותיב ןולסב הניקתהו הרטשמה לש תדחוימ הדיחי הסנכנ 17.11.1997 םויבו
 היפל תרקוחה הדיחיה לש תימדקמ הטלחה ףרח ,תאז .דחא הנזאה רישכמ שקבמה
 הדיחיה הבש ,הנזאהה ירישכמ ינש ונקתוה אלשמ .הנזאהה ירישכמ ינש ונקתוי

 ףסונ הנזאה רישכמ ןיקתהל ידכ 18.11.1997-ה לילב שקבמה לש ותיבל הניקתמה
 םידחוימ םידיקפתל הדיחיה שאר םג םעפה הוולתה הנקתהה תדיחי לא .הנישה רדחב
 הנפש רחאלו ,הנקתהל םיאתמ םוקמ רחא רת םיניקתמה םירטושה דחא דועב .הרטשמב
 יתש – ףסכה םש הלגתנ ,הנישה רדח תרקתל םידגבה ןורא ןיבש חוורה תא קודבל
  .ןוליינ תויקשב תופוטע םירלוד לש תוליבח
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 גלפמ שארל םידחוימ םידיקפתל הדיחיה שאר רשקתה ,ףסכה תוליבח יוליג םע 

 ורפס ,ויתויחנהל םאתהב .ויתויחנה תא שקיבו םילשוריב תיזכרמה הדיחיב ןיעידומה
 חבטממ ןוליינ תויקש םהידי לעשכ ,תורטשה תא קחצי באויו ןהכ םריבא םירטושה
 ףסכה ימוכס תא םידחוימ םידיקפתל הדיחיה שאר םשר ,תעה התואב .שקבמה לש ותיב
 המלשוהש רחאל .50-ו 100 לש תורטשב םירלוד 22,500 לש ללוכ ךס – ורפסנש
 תויקשל תורטשה תא םיניקתמה וריזחה ,תרקוחה הדיחיה תויחנה יפ-לעו ,ףסכה תריפס
  .הנזאהה רישכמ ןקתוה אל ,הז הליל לש ופוסב .ןוראה לעמ ןתוא וחינהו ןוליינה
 
 הלה םיכסה וז ותריקחב .הריקחל שקבמה בכוע ,19.11.1997 םויב ,תרחמל 

 העברא תיבב וחכנ שופיחה ךלהמב .וצ אלל ,ותיבב שופיח ךורעל הרטשמה תשקבל
 םיובמה שופיחה תרטמ .ותשאו שקבמה םע דחי ,יול םהיניב ,תרקוחה הדיחיה ירטושמ
 שופיחב ףסכה אצמנשמ .ףסכה תאיצמ תעשב שקבמה לש ותבוגת תא דומאל התיה
 םישקבמה ידי-לע םש ולתשוה ולא יכו ולש םניא תורטשה יכ שקבמה ןעט ,םיובמה
  .םירחא םינומלא וא הרטשמה – ולילפהל
 
 
 
 

 שקבמה תרידב יול רטושה חכנ הב הדיחיה םעפה יכ הלוע ,הכ דע ראותמה ןמ .47
 לעפ ,ןכ םא ,דציכ .םה ףא םיחכונ ותשאו שקבמהשכ ,םיובמה שופיחה תעשב התיה
 ,הבושת ןיא ךכ לע ?רלוד 22,500 גישה ןיינמ ?הרידב ףסכה תלתשהל יול רטושה
 חקר יול רטושה יכ הנעטב ,ןיפיקעב ולו ,ךמותה היאר לדב אל ףא ןיא – ךכמ בושחו
  .שקבמה תיבב םירלודה תלתשהל תינכות
 
 ,םגוסבו םמוכסב ,םימאות םניא שקבמה תיבב ואצמנש תורטשה .תאזמ הרתי 

 רפסמב תאזו ,ףסכה תאיצמ םויל ומדקש תויודעב ןהכ רסמש תורטשה רואית תא
 רסמש ףסכה םוכסמ יתועמשמ ןפואב ךומנ וניה ספתנש ףסכה םוכס ,תישאר .םינבומ
 השקיב הרטשמה םא – הלאשה תבייחתמ ,ךכיפל .ולש ותעדוה יפ-לע ,לאינדל ןהכ
 םע דחא הנקב הלועה ףסכ םוכס הלתש אל עודמ ,ותנעטכ שקבמה תא לילפהל
 ףסכה עודמ ,הומתל שי ,תינש ?רלוד 35,000 לש ךס ירק ,ןהכ לש תונושארה ויתועדוה
 םוימ ,תישילשה ותעדוהב ןהכ ראיתש תורטשה גוס תא םאת אל הרואכל לתשוהש

 םג ללכ לאינדל רסמש ףסכה יכ ,יול רטושל ןהכ רסמ וז העדוהב ירה ?10.9.1997
 תורטש וללכנ אל שקבמה תיבב ולגתהש ףסכה תוליבחב וליאו ,רלוד 20 לש תורטש
 ,ונמיה הרזח ךרד ול ןיא יכ רורב ךאש ךלהמ ,שקבמה תא לילפהל יול ץפח םא .רומאכ
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 סחיב םג תנתונה איה ?ותעדוהב ןהכ ול רסמש יפכ רלוד 20 לש תורטש לתש אל עודמ
 ףסכה תוליבחב יכ תקלוח הניא הירוגנסה .רלוד 100 גוסמ םישדחה תורטשה רפסמל
 ותעדוהב ,תאז תמועל .רלוד 100 לש םישדח תורטש 13 ויה שקבמה תיבב ואצמנש
 לש םישדח תורטש 11 ויה תורטשה ןיבש ול רוכז יכ ,יולל ןהכ רסמ 10.9.1997 םוימ

 בקנש רפסמה ןמ שדח רלוד 100 לש תורטש רתוי "ולתשוה" עודמ ,ךכ םא .רלוד 100
 ןחבומב – לאינד לביקש תורטשה תזירא רואית ,רקיעה ךכבו ,תישילש ?ותעדוהב ןהכ
 ,19.11.1997 םויב ,ןהכ לש ותעדוהב ךא הריקחה תווצל עדונ – תורטשה גוס רואיתמ
 ,18.11.1997 םויב שקבמה לש ותיבב הנושארל אצמנ ףסכה ,תאז תמועל .17:40 העשב
 ,םיובמה שופיחה ךלהמב תפסונ םעפו ,)העיבתה יגצומל 164 /ת( 01:30 העשל ךומס
 תסרגל דמצנ םא ףא ,רמוא הווה .)125 /ת( 13:30 העשב ,ןכמ רחאל הממי ךרענש
 תא זוראל םירקוחה ידיב הלע דציכה ,שקבמה תא לילפהל הסינ יול וליאכ הירוגנסה
 רואית םא ,לאינדל רסמש ףסכה תא ןהכ זרא וב ןפואל המודה ןפואב ףסכה תורטש
 תיב יכ ,שיגדהלו בושל םוקמה ןאכו ?ףסכה תאיצמ רחאל קר םירקוחל רסמנ הזיראה
 םצע ךמס לע אלא ,תורטשה גוס ךמס לע שקבמה תבוחל אצממ עבק אל טפשמה
 סחיב ןוימדה םג הוולנ ךכל רשאכ ,שקבמה תיבב םירלוד 22,500 לש םוכס תואצמיה
 הירוגנסה ידיב הלע יכ יתאצמ אל ףא ,ולא םימעט לולכממ .תורטשה תזירא ןפואל
 לע תודמלמ רלוד 100 לש םישדחה תורטשה רפסמל רשאב הריפסה תויועט יכ חיכוהל
  .הללפה וא חויט תונויסינ
 

 ,ותיבב ףסכ לתש יול רטושה היפל ,שקבמהו הירוגנסה תנעט ,רבד לש וללכ .48
 הנעטב רבודמ .ףסכה תאיצמ דעומלו ןפואל תועגונה תודבועה תא תמאות הניא
 קוחל )2()א(31 ףיעס יפ-לע הליע םיקהל הלוכי הניאש ,תססובמ יתלבו תיביטלוקפס
 סוסיבב ךרוצ שי .היארל ,ןעוטה יפב המצע תכפוהה הנעטב יד אל" ,ןכא .טפשמה יתב
 )קרב 'א אישנה ;357 'מע ,הירזע ןיינע( "תירואכל תונימא הב שי רשא היאר וא הדבוע
 .יינפל החנוה אל תאזכ –
  

 לש ותב ,רונילא םע יטילב רטושה לש ויתוחישל רשאב הירוגנסה תונעטב םג .49
 .שקבמה תיבב אצמנש ףסכל עגונב תיתייארה בצמה תנומת תא תונשל ידכ ןיא ,שקבמה
 תליחתב .היזיוולט תינכותל םיפתושמ םימוליצ תרגסמב רונילא תא שגפ יטילב
 יטילב ,הירוגנסה תנעטל .רונילא לש תיתימאה התוהזל עדומ וניא יטילב םהיתוחיש
 תנמ לע שקבמה לש ותיבב ףסכ הלתש הרטשמה יכ הל רפיסו רונילא ינזואב הדוותה
 לע ןותיעב ארק קר יכ ןעוטו ול סחוימה תא שיחכמ ,תאז תמועל ,יטילב .ולילפהל
  .רחא רטוש לכמ וא בוקיעה תדיחיל ויפתושמ ךכ לע עמש אל םלועמ יכו ףסכה תלתשה
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 ,שקבמל עייסל הלוכי הניא ,הבחרהב םידדצה ושרדנ הל ,וז תיתדבוע תקולחמ 
 ,הירוגנסה הפרצש תוחישה ילילמתב ןויע .העומש תודעב רבודמ יכ םעטה ןמ ולו
 רסמ אל יטילב יכ םידמלמ ,10.6.2009 םויב תוטילקרפל יטילב רסמש הסרגה תאירקו
 הלעפ הרטשמה יכ תורשפאל רשאב תישיאה ותעידי לע ססובמה עדימ לכ רונילאל
 ףא .וינזואל ועיגהש תונוש תועומשב תומכתסמ אשונב ויתועידי לכ .שקבמה תללפהל
 ,בוקיעה תדיחי ירטוש רתי םג-ומכ ,יטילב ונורכז בטימל יכ רשיא תעה התואב ודקפמ
 חפסנ ,זרא לש ותודע ואר( וירחא בוקעל היה םדיקפת לכו שקבמה לש ותיבל וסנכנ אל
 ,רטוש יפמ העומש תודע םאה .)25-22 תורוש ,2 'סמ ןויליג ,הנידמה תבוגתל ט"י

 ,טפשמה תואצות תא תונשל היושעה היאר הניה ,הירוגנסה ידי-לע ול סחוימב רפוכה
 ,עודיכ .תילילש ךכל הבושתה ?טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב הז ןחבמ תרדגהכ
 ןכות תותימאל היארכ הליבק הניא העומש תודע יכ תויאר ינידב אוה דוסי ללכ
 – תויארה לע ימדק 'י( הקיספב וחתופ וא קוחב ורכוהש םיגירח םירקמ טעמל ,םירבדה

 ינוידה ךילהב הליבק הניאש היאר יכ ,ליעל רכזנכ ,עבקנ רבכו .))2009( 551 ינש קלח
 יעבטו טושפ םירבדה לש םנויגה .רזוח טפשמ םויק תקדצהל היאר שמשל הלוכי הניא
 תא תונשל חוכה תא תרדענ הנכות תותימאל השיגהל ןתינ אלו הליבק הניאש היאר –
 ,הלשממל יטפשמה ץעויה תדמעל התבוגתב ןכו רזוח טפשמל השקבב .טפשמה תאצות
 תבוגתל 115-114 תואקספ( דבלב העומשב רבודמש ךכ לע תקלוח הניא הירוגנסה
 תוליבקה יגירחמ דחא םע תינמנ תודעה יכ ןעטנ אלשמ .)11.10.2009 םוימ שקבמה
 קוחל )2()א(31 ףיעסש תויארה םע תינמנ יטילב לש ותודע יכ רמול ןיא ,ןידב ורכוהש
 .הז רושימב שקבמה תנעט תא תוחדל ידכ ךכב יד .ןהב רבדמ טפשמה יתב
 

 יכ תדמלמ הניא ,ןפוגל םידדצה תונעט תניחב םג יכ ןייצא ,ךרוצה ןמ הלעמל .50
 טפשמ ןתמל שרדנה ירואכלה החכוהה ףרב תודמוע רונילא םע יטילב לש ויתוחיש
 יטילב לש הנושארה םתחישב רומאה לע תכמסנ הירוגנסה לש תירקיעה התנעט .רזוח
 ןוחבל רשפאמה ןפואב הדעות אל הרומאה החישה ,םרב .9.3.2006 םוימ ,רונילאו
 רחאל רונילא הכרעש םירבד ןורכיז תועצמאב ךא אלא ,התוחתפתהו הנכות תא הנמאנ
 ,24.4.2006 םוימ וז טרפבו ,םיינשה ןיב וטלקוהש תוחישה רתי לילמתב ןויע .החישה
 היפל ,תשרופמ העדוה יטילב לש ויפמ ץלחל רונילא לש יתטישה הנויסינ לע דמלמ
 ,ןכאו .שקבמה תיבב ףסכה תא הלתשש איה הרטשמה יכ הנושארה םתחישב הל רמא
 תלתשה תייגוס הנודנ רונילא םע הנושארה ותחישב יכ שיחכמ וניא יטילב הלא תוחישב
 שיחכה ,תוטלקומ ולא יכ עדיש ילבמ ףאו ,תורומאה תוחישה לכב ,תאז םע .ףסכה
 תא רכוז וניאש רונילא ינזואב ןעטו ףסכה תא הלתש הרטשמה יכ הנעטה תא יטילב
 םשל הנידמה התרוה הילע הריקח ,10.5.2009 םוימ ותריקחב .םיירוב לע הרקמה יטרפ
 שקבמה תעשרה תודוא ול עודיה לכ יכ וירקוחל יטילב ריהבה ,הירוגנסה תונעט רוריב
 לאש "וליתשה" גשומה תא יכו ,םילודגה םינותיעה דחאב המסרופש הבתכמ אוה
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 ןכות תא וינזואב ואירקה וירקוחש רחאל ףא ,וז ותסרגב קבד אוה .ארקש הבתכמ
 ןיב רעפה רקיע יכ הלוע ,ולא םירבד לש םללכמ .24.4.2006 םוימ רונילא םע ויתוחיש
 הדעות אל וז החיש .הנושארה םתחישל םוחת רונילא לש ולאל יטילב לש ויתואסרג
 ,שקבמה לש ותב הבתכ ותוא םירבד ןורכיז תועצמאב הרזחוש אלא ,יביטקייבוא ןפואב
 ןורכיז יכ הדבועל לקשמ ןתיל שי ,ןכ-ומכ .הדמע הילע הסרגב רורב סרטניא הל
 ףא ,תאז לכ .ונכות תומיאל ריהצת ודיצב ףרוצש ילבמ שקבמה ידי-לע שגוה םירבדה
 התוענמיה .הז יתייאר "לדחמ"ל שרופמ ןפואב היציח תא התנפה הנידמהש רחאל
 איה ףא תמסרכמ ,רונילא ידי-לע םותחה ,ריהצת ףוריצמ הירוגנסה לש תינשנו תרזוחה
 ןורכיז יכ רמול ןיא ,הז םירבד בצמב .םירבדה ןורכיזב ןתיל ןתינש תירואכלה תונימאב
 תואצות תא תונשל תנמ לע שרדנה יתייארה ילוגסה לקשמה תא וחוכב רצוא םירבדה
  .טפשמה
 
 םתחיש ןכות תא הנמאנ ףקשמכ אצמיי םירבדה ןורכיז םא וליפא יכ ,רעוי דוע 

 הריקחה יטרפב איקב וניא ןורחאה יכ רכינש ירה ,יטילבו שקבמה תב לש הנושארה
 הרביחש םירבדה ןורכיז ארקמל .שקבמה עשרוה םסיסב לע םייתדבועה םינדאבו
 רובס יטילב יכ הלוע ,24.4.2006 םוימ םתחיש לילמת ארקמל םג-ומכ ,רונילא
 עבצא תועיבט לש ןתואצמיה ,תחאה :תוירקיע תויאר יתש ךמס לע עשרוה שקבמהש
 "הצר הרדס"מ ואצמנש תורטשה תויה ,הינשה ;שקבמה לש ויתועיבטכ והוזש
 ולא םירואית ןיב ,אקע אד .חצרה םויב םירלודה תא לאינד חקל ונממ ןפלחל תינייפואה
 קוחדה ולו ,רשק לכ ןיא שקבמה לש ותבוחל אצמנש תויארה רמוח ןיבל יטילב לש
 רוקמ יכ ;הריקחב ילוש דיקפת ךא אלימ יטילב יכ ,הנידמה תנעטכ ,דמלמ רבדה .רתויב
 ןיא יכו ;תישיאה ותעידימ וניא ,בקעמל םיעגונה םיטרפ טעמל ,השרפה תודוא ויתועידי
 אל ,יאדוו .הבינה וזש תויארלו הריקחה ךלהמל רשאב ויתואסרגל שממ לש לקשמ ןתיל
 ףיעס ןיינעל הקיספב שרופ הז ףרש יפכ ,טפשמה תואצות יוניש םשל שרדנה לקשמה

 .טפשמה יתב קוחל )2()א(31
 

 יכ ריכזא ,ותללפה תודוא שקבמה לש ויתונעט לולכמב ןוידה תמלשה םשל .51
 ,לאינד לש ותנמלא ,לאינד הווקת םע יול לש םיישיאה וירשק לע דמעו ףיסוה ןורחאה
 ךכ לע .ודגנ הטומ התויהלו הריקחה לוהינב ותטישל ולפנש םימגפל תפסונ היצקידניאכ
 עבצאה תעיבט יכ ול עדונ ,אלמה תויארה רמוחב ןויע רחאל יכ ,ןעטו שקבמה ףיסוה
 אלו ,ותיבב ואצמנש םירלודה תויקשמ תחא לש ימינפה הקלחב התלגתנ ןהכ רקוחה לש
 ,הלא תונעט יתנחב .וטפשמ ךלהמב ותנגה תווצ בושחל רבסש יפכ ינוציחה הקלחב
 ירעשב סנכיהל שקבמש ימ לש וחתפל ץבורה לטנה תא םירהל ידכ ןיא ןהב םג םלוא
 יכ חיכוהל שקבמה ידיב הלע יכ חינהל ינא הנכומ .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס
 הז ןיינעל וארו( םיבורק תודידי יסחי ומקרנ ןכא חונמה תנמלא ןיבל יול רטושה ןיב
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 השקבל 1/ב חפסנ ,5.5.2004 םוימ ותריקחב ש"חמ ירטוש ינפב יול לש ויתועדוה
 ,6 'סמ ןויליג ;28-16 תורוש ,5 'סמ ןויליג ;28-26 תורוש ,3 ןויליג ,רזוח טפשמל
 ןויליג ,הנידמה תבוגתל ב"י חפסנ – 1.3.2009 םוימ הריקח תמלשה ;11-ו 8 תורוש
 .טפשמה תואצות תא תונשל ידכ ןיא דבלב הז עדימב ,םרב .)133-131 תורוש ,5 'סמ
 ןיב םיסחיה תכרעמ הלחה וב דעומה לע עיבצהל שקבמה ידיב הלע אל ,לשמל ,ךכ
 לוהינ ךלהמ לע עיפשהל ידכ הב היה םאה ןכו ,הכשמנ ןמז המכ רורב אל ,םיינשה
 ידכ ןיא םיישיא םייסחי ומקרנ םיינשה ןיב יכ הנעטה תגצהב .היתואצותו הריקחה
 לש ותבוחל תינוידה האכרעב ףשחנש ןתיאה יתביסנה יתייארה סיסבה תא טומשל
 ותולד .שקבמה תא לילפהל םיינשה לש םנויסינ לע דמלל ידכ הב ןיאש יאדוו ,שקבמה
 העוערה תיתשתל רשאב ליעל יתעגה הילא הנקסמה חכונל ףא תמצעתמ הז עדימ לש
 תווצל וירבחו יול ידי לע שקבמה תללפהל עגונב הינועיט תכימתל הירוגנסה החינהש
 ילכלכ סרטניא לאינד הווקתל סחייל שקבמה לש ונויסינל סחיב ףא ןידה אוה .הריקחה
 יכ ןכתייו שקבמה תללפהב הצפח לאינד הווקת ,תירוביצה הירוגנסה תטישל .ותללפהב
 יכ הרבס הווקת ,הז ןועיט וק יפ-לע .ןהכל הבוח תא ןיטקהל תנמ לע ,ךכב העייס ףא
 ובוחש ךכ ,ןהכ ידיל ורזחוי ותיבב ואצמנש רלודה 22,500-ש ירה ,שקבמה עשרוי םא
 ?יאמ אלא .דבלב רלוד 12,500 ידכל ןטקי – הבוח תויהל ךפהש – חונמה לאינד לש
 איהש ילבמ ,עינמ רחא שופיח ךות אמלעב הנעטנש תיביטלוקפס הנעט הניה וז הנעט
 תויגול תוריתס הנעטב שיש רכינ ףא .הנגעל תולוכיה תויארב וא תודבועב הוולמ
 הנויסינב הצוענ שקבמה תללפהל הווקת לש היצביטומה םא ,המגודל ,ךכ .תוימינפ
 םיפסכה ןיינמ יזא ,)רזוח טפשמל השקבל 35 'מע ואר( ןהכל הבוח תא עורפל
 הסייגש ףסכה תא ןה ול הבישה השעמל הכלה םא ,הבוח ןטקי דציכו "ולתשנש"
 ,שקבמה ידי לע זמרנכ ,םיבר םיפסכ הידיב םאו ?בוחה תרתי תא ןהו )תיבב אצמנו(

 רזוח טפשמ יכ ונתקיספב עבקנ רבכו ?םוכסה אולמ תא לותשל ידכ הלעפ אל עודמ
 םג ןידה אוה .יאליטרע לאיצנטופב אלו יוכיזל תמרוגה תישממ היאר לש המויקב קסוע
 ןהכ ךונח ק"פר לש עבצאה תעיבט לש התואצמיה תודוא הירוגנסה לש התנעט ןיינעב
 הדבועל רע היה אמק טפשמה תיב .ינוציחה הקלחמ הנושב ,תיקשה לש ימינפה הקלחב
 ,תאז ףרח .ןהכ ק"פר לש ןניה םירלודה תיקש לע ואצמנש עבצאה תועיבטמ עברא יכ
 ידי-לע םש לתשוה ףסכה יכ ,שקבמה תנעט תא לכו לכמ תוחדל אמק טפשמה תיב אצמ
 תוארל ןיאש הרובס ינא ףא .)ןידה קספל 89 דומע ןכו 85-84 םידומע ואר( הרטשמה
 היאר ,אהי רשא תיקשה לע המוקימ אהי ,הרומאה עבצאה תעיבט לש המויקב
 ןניקסע יכ הלוע תויארה לולכממ .הרטשמה ידי-לע שקבמה לש ותללפה לע העיבצמה
 ןמ םירלודה תורטש תא איצוהל ושרדנ רשא םירטושה לש ינלשר תוריהז רסוחב
 .הללפה ןויסינב אלו ,)127/ת-ו 126/ת ואר( םתריפס םשל תויקשה
 

 יראלולסה ןוכיאה לש וקויד-יא רבדב הרואכל תושדח תויאר .ב
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 םהב לארשיב םינושארה םירקמה ןמ הניה שקבמה תעשרה יכ ,קלוח ןיא .52
 ויתועונתל םיעגונה םימיוסמ םיטביה חיכוהל ידכ יראלולס ןוכיאב העיבתה העייתסה
 הירוגנסה תשקבמ ,הז םוחתב קוסיעה תוינושאר חכונלו ,תעכ .חצרה םויב שקבמה לש
 טרופמ ןפואב .ןוכיאה ינותנמ טפשמה תיב רזגש תונקסמל סחיב הלאש ינמיס ררועל
 תעב השמישש היגולונכטהש ךכ לע דיעמה שדח עדימ הידיב יכ הירוגנסה תנעוט ,רתוי

 היה ןתינ אל יכו תקיודמ יתלב התיה םייראלולס םינוכיא עוציבל שקבמה לש וטפשמ
 ןעטנ .ףטנל ליבומה שיבכה ןוויכל 1 שיבכמ הטס שקבמה יכ הנקסמה תא הילע ססבל
 םכתסה היצלומיסה תופמ לש יתורבתסהה קוידהש ךכל תויודע םויה ןנשי יכ ,דוע
 לש התוינושאר לשב תאז תעדל היה ןתינ אל זאש אלא ,דבלב 40%-כב תעה התואב
 תא תונשל החוכב םאה ןוחבל יאובבו ,וז הנעט הנוכנ ךירעהל תנמ לע .היגולונכטה
 היה המ ,תחאה :הנמיה תועבונה הנשמ תולאש רפסמ לע דומעל שי ,טפשמה תואצות
 ףקזנש יתייארה ספיספל ותמורת התיה המו יראלולסה ןוכיאה לש יתייארה ולקשמ
 םייתדבוע םיאצממ ןיבל ןוכיאה תייאר ןיב ןילמוגה ירשק םהמ ,הינשה ;שקבמה תבוחל
 תויאר ואבוה םאה ,תישילשה ;חצרה םויב שקבמה לש ויתועונת לע םידיעמה םירחא
 התלוכיב ןיאש דע ,קיודמ אל הכ היה שקבמל ךרענש יראלולסה ןוכיאה יכ תודמלמה
  .תעכ הנפא ולא תולאש תרתהל .הנכ לע דומעל שקבמה תעשרה לש
 

 ןתיל שיש לקשמה תלאש יכ אצמי ,אמק טפשמה תיב לש וניד קספב ןייעמה .53
 טפשמה תיב לש וקוסיע תליחתב רבכ רישי הנעמל התכז יראלולסה ןוכיאה יאצממל
  :אמק טפשמה תיב עבוק ךכו .ןנד היגוסב יזוחמה
 

 

 ,םיחמומ תעד תווח הנושארל ונינפל וגצוה הז טפשמב"
 ןתינ ירלולסה ןופאלפה תוכרעמ תועצמאב יכ תודמלמה
 תעב ןופאלפה ירישכמ לש רעושמה םמוקימ תא תוזחל
 הלולסמ לע דמלל ,לשמל ,לוכי הז עדימ .תוחישה עוציב
 שי .ןופאלפ תוחיש ועצבתה הנממש תינוכמ לש רעושמה
 אלא ,םיקייודמ םיאצממב רבודמ ןיא יכ שיגדהל
 רבודמ ןיא יכ שיגדהל שי .םירעושמ םיאצממב
 .םירעושמ םיאצממב אלא ,םיקיודמ םיאצממב
 תעפשומ איה .הרשי דימת הניא םילג תוטשפתה
 גזמ ,חטשה לש יפרגופוט בצמ ןוגכ םינוש םימרוגמ
 עצבל ןתינ ,םימייקה םינותנה ךמס לע .המודכו ריוא
 תואדוו תמרב הכרעהל עיגהלו תויסדנה תוחנהו תובלצה
 תעב ןופאלפה רישכמ לש ומוקימל רשאב ,הנתשמ
 תושגדהה ,ןידה קספל 33-32 'מע( "החישה עוציב
 .).ב.ד – ופסוה
 
 

 םיחמומה תעד תווחל סחיילמ ענמנ אמק טפשמה תיב יכ ,אופא ,תואור וניניע 
 אצממ לש דמעמ ךא אלא ,תקיודמו תיעדמ העיבק לש דמעמ יראלולסה ןוכיאה ןיינעב
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 שקבמה לש םיירקיעה ויקומינמ דחא ןכש ,ונניינעל הבושח וז תיתייאר העיבק .רעושמ
 יראלולסה ןוכיאל סחיי אמק טפשמה תיב היפל ,הנעטה לע תתשומ רזוח טפשמ םויקל
 תטישלש דועב ,)רזוח טפשמל השקבל 190 הקספ( "ילאמיסקמ לקשמו יעדמ ךרע"
 הקספ( "ילבז"ה ןכרע םוש לע ,Junk Science תונוכמה תויארב היה רבודמ הירוגנסה

 תיב לש חותינל שרדינ םרט דועו ,ליעלד האבומב יד .)רזוח טפשמל השקבל 189
 – הירוגנסה לש דוסיה תחנה תא לולשל ידכ ,םיחמומה תעד תווח תא אמק טפשמה
 לקשמו יעדמ ךרע תולעבכ ,גגושב ,וספתנש תויאר ךמס לע עשרוה שקבמה היפל
 יפכ ,ןפוגל םיחמומה לש תעדה תווח חותינ ךרדמ םגש אלא ,וז ףא וז אל .ילאמיסקמ
 ןוכיאה חוכב ןיאש ותעיבקל ןמאנ רתונ אמק טפשמה תיב יכ הלוע ,ןלהל גצויש
 תורבתסה תומרב תורעושמ תובושת ךא אלא ,תויעמשמ-דח תובושת קפסל יראלולסה
 ידכ ךא טפשמה תיב תא השמיש םינוכיאה תייאר יכ רכינ ,ךכב יד אל םאו .תונוש
 לתל םילשורימ וכרדב 1 שיבכמ הטס אל היפל ,שקבמה לש יבילאה תנעט תא ךירפהל
  :אמק טפשמה תיב תאז םכיס ךכו .המצע חצרה תריזב ומקמל תנמ לע אלו ;ביבא
 

 תודמלמ ןמצעלשכ ןופלטה תוחישש םיעבוק ונחנא"
-םילשורי שיבכמ הטס םשאנהש דואמ ההובג תוריבסב
 ,שוג-ובא ,השימחה הלעמ םירוזיאה ןוויכל ביבא לת
 ,ביבא לתל היטס לכ אלל רשי עסנ יכ ותנעט ןכלו ,ףטנ
  – ופסוה תושגדהה ,ןידה קספל 44 'מע( "הנוכנ הנניא
  .).ב.ד
 

 – הצרנ םא וא ,יראלולסה ןוכיאה תייאר לש תירקיעה התמורת ,ןכ-יכ-הנה .54
 יבילאה תנעט תלילשל ךא לבגומ – הלוכ תיתייארה הבכרהה תנומתב קיודמה המוקימ
 םיחמומה תעד תווח לע הכמסנ אל יבילאה תנעט תלילש ,דימ טרופיש יפכ .שקבמה לש
 םדוק םלוא .תידגנה ותריקח ךלהמב ומצע שקבמה לש ותודע לע םג אלא ,דבלב
 תעד תווחל סחיב אמק טפשמה תיב לש ויתועיבקו וימשר תא גיצא ,ךכל שרדאש
 טפשמה תיב ינפב וקלחנ אל םידדצה םעטמ םיחמומה יכ ,רעוי הז רשקהב .םיחמומה
 .םהמ תודמלנה תונקסמל ךא המחתנ םתקולחמ .םפוגל םייתדבועה םינותנל רשאב אמק
 החיש שקבמה לביק 13:40 העשב :וננוידל םייחרכהה םימכסומה םינותנה ירקיע ולאו

 ;השימחה הלעמ רתא ידי לע העצובו הטלקנ ,תוינש 15 הכרא איה ,ץרפ םיסינ תאמ
 העצובו הטלקנ ,תוינש 17 הכרא החישה ,רונילא ותבל שקבמה רשקתה 13:43 העשב
 ,ץרפ םיסינ תאמ תפסונ החיש שקבמה לביק 13:45 העשב ;הפוקנ תיב רתא ידי לע
 רשקתה 13:46 העשב ;הבאוש רתא ידי לע העצובו הטלקנ ,תוינש 42 הכרא החישה
 ;הנויצ-סנ רתא ידי לע העצובו הטלקנ איהו ,תוינש 27 הכרא החישה ,ותבל שקבמה
 ידי לע העצובו הטקלנ ,תוינש 20 הכרא איה ,ותבמ החיש שקבמה לביק 13:48 העשב
  .דיוד רמשמ רתא
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 וטלקנ וב רתאה םוקימ רבדב םינותנל תיזכרמ תובישח תעדונ ,ולא םינותנ ןיבמ 
 ןוכיאה עצוב הב ךרדה לע הבחרהב דמע אמק טפשמה תיב .שקבמה לש ויתוחיש
 תרבח לש תרושקתה תכרעמ .תויתיצמתב ךכ לע רוזחא םא יד ונניינעלו ,יראלולסה
 תוטלוק ולא תונטנא .הנידמה חטשב תורזופמה תונטנא לש בר רפסממ תבכרומ ןופאלפ
 תדעוימ הנטנא לכ .דיינה ןופלטה ירישכממ תוסנכנהו תואצויה תוחישה תא תורדשמו
 תונטנא םהבו םינוש םירתא םנשי ."רתא" רדגומה ,ידועיי יפרגואיג חטש תוסכל
 םיעיגמ תרדגומ חטש תדוקנ לכל ,ללכ ךרדב .הנוש יוסיכ חטש תולעב ,םינוש םיגוסמ
 ירק ,"טילש רתא" שי ובש חטשב .םינוש םירתא המכמ תונוש המצוע תוגרדב תותוא
 תא תרשיש אוה רתאה ,ולש תידעלב הטילק תרשפאמו הקזח ולש תואה תמצועש רתא
 לש תותואה ,טילש רתא ןיא םהב חטש יאתב .ומוחתב החישה תא עצבמה שמתשמה
 ןותנ רוזאב רובידה יצורע לכ רשאכ .תונוש תומצועב םוקמל םיעיגמ םירתא המכ
 םירתאב ,תאז םע .סופת לילצב לקתי יונמהו החיש עצבל ןתינ אל ,םיסופת
 ןפואב החישה תרבעומ ,םיסופת תמיוסמ הרזגב םיצורעה לכ רשאכ ,םיילאירוטקס
 העיקשה ןופאלפ תרבח יכ ,עודי דוע .הכומס הרזגב רתא ותוא לש םיצורעל יטמוטוא
 ,ביבא לת-םילשורי שיבכ ךרואל ןימאו בוט תוחיש תוריש קפסל תנמ לע םיבר םיצמאמ
 תיב ןחב ולא םינותנ דוסי לע .וכרואל המצוע יבר םירתא תמקה תועצמאב תאזו
  .םיחמומה תעד תווח תא אמק טפשמה
 

 תוכרעמב םילג תוטשפתהב החמומ ,ינמחנ ינד תא הליחת הדיעה הנידמה .55
 ,רתוי ףאו ,ךכמ תוחפ אל הבושח .הקינורטקלא תסדנהב ינש ראות לעבו תויראלולס
 םג-ומכ ,התמקה םוימ טעמכ ןופאלפ תרבח לש ינכטה להנמכ שמיש ינמחנ יכ הדבועה
 םינותנ השולש לע ינמחנ דמע ותודעב .הרבחה תוכרעמ לש תוכיאה תרקב להנמכ
 ןוויכל 1 שיבכמ דואמ ההובג תורבתסהב הטס שקבמה יכ ותעדל םידמלמה ,םיירקיע
 םירתא רפסמ םנשי םילשורי שיבכ ךרואל ,דחאה :םה ולאו .ףטנל ליבומה שיבכה
 תשולש .שיבכה ןמ תועצובמה תוחישה לכ תא טולקל םידעוימה ,המצוע יבר םיטילש
 .הלא םיטילש םירתא םע םינמנ םניא ,דוד רמשמו הנויצ-סנ ,השימחה הלעמ :םירתאה
 תוריבסה ,םיעצוממכ ואצמנ חצרה םויב ודדמנש תוחלה ינותנש ןתניהבו ,ךכיפל
 ביבא לת-םילשורי שיבכמ ועצוב ןכא םירומאה םירתאב וטלקנש תוחישה שולשש
 אל אוה ןופאלפ תרבחב ותדובע תונש לכ ךשמב יכ דיעה ינמחנ ,ינשה ."ספאל תפאוש"
 תוחיש רובע דיוד רמשמו הנויצ-סנ ,השימחה הלעמ םירתאב שומיש לש העפותב לקתנ

 ,14:00 – 13:30 תועשה ןיב ,חצרה םויב ,ישילשה .ביבא לת-םילשורי שיבכמ ועצובש
 ,ויתורזג לכב םוסח היה אל ביבא לת-םילשורי שיבכב םיטילשה םירתאה ןמ דחא ףא
-ומכ .ביבא לת-םילשורי שיבכמ תוחיש תטילקל יונפ ץורע רומאה דעומב היה דימתו
 רשפאמה ןונגנמ ןיא ביבא לת-םילשורי שיבכ לע םיטילשה םירתאל יכ דיעה ינמחנ ,ןכ
 .דוד-רמשמו הנויצ-סנ ,השימחה הלעמ םירתאל ,םיסופת םיצורעהשכ ,תוחיש תרבעה
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 – הפוקנ תיבב רתאה וניה ,תוחיש ריבעהל לוכיש ,םייטנוולרה ולא ןיבמ ,דיחיה רתאה
 םכיס ,ולא םינותנ רואל .ןויצ זועמל ונממו הבאוש רתאל ךא ריבעהל לוכי הזש אלא
 םירתאב שקבמה לש ןופאלפה רישכממ טלקנש תוחישה ףצר יכ עבקו טפשמה תיב
 םיטילש םירתא לש םמויקו ,דוד רמשמו הנויצ-סנ ,הבאוש ,הפוקנ תיב ,השימחה הלעמ
 ועצוב אל תוחישהש ,רתויב ההובג תורבתסהב ,םידמלמ ,ביבא לת-םילשורי שיבכ לע
 .ביבא לת-םילשורי שיבכמ
 
 תעב ןהיכש ימ ,רחש זרא תא םג העיבתה הדיעה ,ינמחנ לש ותודע דצל 

 .ןופאלפ תרבחב תיראלולס האנוהל הקלחמב םידחוימ םידיקפת להנמכ תיטנוולרה
 .םינוש םינבומ רפסמב הילע הפיסוה ףאו ,ינמחנ לש ותודע תא הקזיח רחש לש ותודע
 לכ ןופאלפ תרבח לש הרקבה זכרמב המשרנ אל חצרה םויב יכ רחש דיעה ,לשמל ,ךכ
 דוע .רתי סמוע לע חווד אלו שקבמה לש ןופאלפה תוחיש תא וטלקש םירתאב הלקת
 ןטק רתא וניה השימחה הלעמ רתא יכ ,רחש לש ותודע יפ-לע ,טפשמה תיבל הלגנ
 שיבכ ךרואל םיסורפה םיטילשה םירתאה ןמ דחא לכלש דועב ,דבלב םיצורע 18 ללוכה
-םילשורי שיבכמ תוכרענה תוחישה ויה וליא .םיצורע 150-כ וצקוה ביבא לת-םילשורי

 םסחנ היה הזש ירה ,רחש לש ותודע יפל ךכ ,השימחה הלעמ רתאב תוטלקנ ביבא לת
 ךומסב יכ רחש ןייצ ותודעבו ,ומרגנ אל רומאכ תולקת ,םלואו .לקלקתמו תוריהמב
 .דבלב 11-ל השימחה הלעמ רתאב םיצורעה רפסמ םצמוצ ףא ותודע דעומל
 

 .ןוריחא השמ תא ותנגהל שקבמה דיעה ,רחשו ינמחנ לש ולא תויודע לומ לא .56
 ותחתמאבו תרושקת יניינעב לוהינו ץועי יתוריש ןוריחא קינעה ותודעל תיטנוולרה תעב
 ינכט ףגא שארכ ןופאלפ תרבחב ףא ןקלח ,תרושקתה םוחתב קוסיע תונש 25 לש ןויסינ
 עובקל ןתינ אל יכ רבס ןוריחא .הרבחה לש םירסממה תכרעמ תמקה להנמכו יראלולס
 ולא ויהי ביבא לת-םילשורי שיבכ ךרואל םיטלושה םירתאה יכ 100% לש תורבתסהב
 הלעמ רתאב םג וטלקי תוחישהש ןכתיי יכו ,וילע תועצובמה תוחישה תא וטלקיש
 הדבועה רואל ,רתיה ןיב ,תלבגומ וז יכ ותעד תווח חתפב דוע ןייצ ןוריחא .השימחה
 םיינכט םינותנ ולאב אצויכו יוסיכה תופמ לש טרופמו אלמ רואת וידיב היה אלש
 םיטרפ ול ורסח אלש ןוריחא הדוה תידגנה ותריקחב ,םרב .היצלומיסה תנכהל םישורדה
 םישורדה םינותנה לכ תא לביק יכו ,תקולחמב יונשה אשונב תעד תווח ןתיל תנמ לע
 רמ תעדל ףא יכ ,תידגנה הריקחב ררבתה דוע .)ןידה קספל 43-42 םידומע ואר( ןיינעל
 )70%( רתוי ההובג ביבא לת-םילשורי שיבכמ הטס שקבמה יכ תוריבסה ןוריחא
 יכ ריעהל אמק טפשמה תיב אצמ ,הז רשקהב .)30%( ונממ הטס אל אוהש תוריבסהמ
 עודמו ;)םש ,םש( הבותכה ותעד תווחב ולא םינותנ ןייצ אל עודמ ריבסה אל ןוריחא
 הניחבב רבודמש ןייצל ילבמ ,שקבמה תוחיש ועצוב ונממ "רעושמה םוקמ"ה תא גיצה
 םיטילשה םירתאה תמצועמ תמלעתמה ,םילגה תוטשפתה תלוכי לש ןיטולחל תיטרואית



 לארשי תנידמ 'נ לטסק השמ   8093/04 חמ

40 

 

 לש ותעד תווחב ולא םימגפ דוסי לע .)ןידה קספל 42 'מע( ביבא לת-םילשורי שיבכ לע
 .הילע ךומסל רשפאמ וניאש יתמגמ ןפואב הכרענ וז יכ טפשמה תיב עבק ,ןוריחא
 

 ,םיחמומה תעד תווחב ךפהו ךפה אמק טפשמה תיב יכ םידמל ונא ,ןכ םא .57
 הנגהה החמומ תודע תא וליאו ,תונימא העיבתה יחמומ תויודע תא אצמ ףוסבלו

 העיבתה יחמומ תעד תווחב תולתל שקיב אל אמק טפשמה תיב יכ ונאצמ דוע .תיתמגמ
 עבק תאז תחת .חצרה תריזב שקבמה לש ומוקימ תא ירק ,ןהב תולתל היה ןתינ אלש תא
 יכ דואמ ההובג תוריבסב עובקל ןתינ יראלולסה ןוכיאה דוסי לע יכ ,אמק טפשמה תיב
-לתל רשי עסנ יכ ותנעט ןכלו ,ףטנ רוזא ןוויכל ביבא לת-םילשורי שיבכמ הטס שקבמה
 יתדבוע אצממ תוששאמה תופסונ תויאר ואצמנ דוע .הנוכנ הניא ,הייטס לכ אלל ,ביבא
 .הז
 

 תיבל םילשורימ ןירשימב עסנש התייה שקבמה לש תינושארה ותסרג ,רכזנכ .58
 לש ורוגנס רזח םושיאה בתכל ותבושתב םג .וכרדמ תוטסל ילב "אתוסא" םילוחה
 דביא תידגנה ותריקחבש אלא .תישארה ותריקחב שקבמה ףא ךכו ,וז הסרג לע שקבמה
 ינאש המכ דע" :בישהו ,ביבא לתל רשייה ותעיסנל סחיב ונוחטיב תא שקבמה הארנכ
 ,הטסש יוכיס םייק םאה לאשנשכ ."ביבא לתל םילשורימ הליגרה ךרדב יתעסנ רכוז
 .)לוקוטורפל 1191-1190 'מע( הליגרה ךרדב עסנ "ונורכז בטימל" יכ שקבמה בישה
 הלע אלש שודיח איה "ינורכז בטימל" תפסותה יכ שקבמל גיצה המישאמה חוכ-אב
 תעגופ אלכב תוהשה יכ ריבסהו ןנוגתה שקבמה .תומדוקה ויתואסרגב ןכל םדוק
 ,קלד תנחתל יתסנכנ ילוא" – הטס אלש זוחא האמב חוטב וניא אוה יכו ונורכיזב
 ינפב המישאמה חוכ-אב ןייצ ,הבוגתב .)לוקוטורפל 1192 'מע( בישה ,"יתקלדת
 ינויגה הז ןיאו ,15:00 העשב ,הווקת-חתפב קלדתש דיעה תישארה ותריקחב יכ שקבמה
 עדוי אל ינא" :ותנגהל הנע שקבמה .ןליא-הוונב קלדתל ןכל םדוק סנכנ 14:00 העשבש
 סנכיהל בייחמ אקווד ואל הז ,קלד תנחתל םיסנכנש הז ,יתרמא הזמ ץוחו ,אל וא ןכ םא
  .)לוקוטורפל 1193 'מע( "םימה ךל םמחתהש ]ל[לגב תויהל לוכי ,קלדתל קלד תנחתל
 תעדה לע לבקתמ הז ןיא יכ עבקו ,תונימא יתלבכ הלא תואסרג אצמ טפשמה תיב
 רסמש הנושארה העדוהב רומאכ( באז תגספב רקובב ותינומ תא קלדת שקבמהש
 תפסונ תישילש םעפו 14:00 העשב ןליא הוונב ןכמ רחאל ,)140/ת – הרטשמל שקבמה
 םימ תוממחתה לש עוריא יכ ,טפשמה תיב עבק דוע .15:00 העשב הווקת-חתפב
 ונורכיזמ חרפ ןיינעהש תעדה לע לבקתמ הז ןיא ןכלו ,דירטמ עוריא אוה העיסנ ךלהמב
 ךכו .וילע ורבעש םויה יעוריאל סחיב חצרה םויב הנושארה ותעדוה תא רסמש תעב
 :אמק טפשמה תיב תאז םכיס
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 רבדב דגנכש הריקחב הסרגהש הנקסמה ןמ סונמ ןיא"
 הז בלשב התלעוה קלדה תנחת ןוויכל תירשפא היטס
 תא םג עדיו העיבתה יחמומ תא עמש םשאנהש רחאל
 וירבדב .הנגהה החמומ לש ותעד תווח לש יופצה הנכות
 ןיעמ ומצעל םשאנה שקבמ היטס לש תורשפא ןיינעב
 ,עבקיי ןכא םא ,ותבוחל תונקסמ וקסוי לבל טולימ חתפ
 לת-םילשורי שיבכמ הטס אוהש ,םיחמומה תויודע רואל
 םה הרומאה תירשפאה היטסל םשאנה לש וירבסה .ביבא
 הניה הסרגה תאלעה .םינימא יתלבו םישובכ םירבסה
 םג הניה וז ותסרג .העיבתה תונעט תצקמב היידוה רדגב
    .)ןידה קספל 45 'מע( "ותונמיהמב עגופה ףסונ ךבדנ

  
 
 ףסוותה ,שקבמה לש תידגנה ותריקח םותבו ,םינוכיאה תייאר דצל ,יכ ונדמלל 

 רשאב םינימא יתלבהו םישובכה וירבסה – שקבמה לש ותבוחל ףסונ לילפמ אצממ
 עשרוה הסיסב לע תיתייארה הבכרהה תנומתב :רחא ןושל .חצרה םויב ויתועונתל
 ויתואסרגו ,הזמ העיבתה יחמומ תעד תווח :םינבל יתש וז דצל וז תודמוע שקבמה
  .הזמ ,העיבתה תונעטמ קלחב הידוה תווהמה שקבמה לש תונימא יתלבה
 
 םיפסונ ןיכומית אצמ אמק טפשמה תיב יכ ןייצל יואר ,הנומתה תמלשהל 

 יכ ותנגהל ןעט שקבמה .שקבמה לש יבילאה תנעט תלילשל וינפלש תויארה רמוחב
 הנורחאה הניינעתה ,"אתוסא" םילוחה תיבל תיפויתאה תעסונה תא עיסהש םרט
 לש רשקה תכרעמב ןיינעה תא הרובע רריב הזו ,"ןוספלוו" םילוחה תיב לש ומוקימב
 ךא אלא ,תויטנלוויבמא ןקלחב ויהש ,תויארהו תויודעה ללכל שרדא אל .הנחתה
 רשקב הנפ יכ רפיסו ,הנחתב םוי ותואב דבעש ,בייאבא לאירבג הנגהה דע לש ותודעל
 שקיב ,הלאשל הבוגתב .)ןידה קספל 46 'מע( "?לטסק השמ התא הפיא" :לאשו
 ,אלא ."ןוספלוו" לש ומוקימל רשאב לאש זאו ,הדובעהמ ותוא ודירוי יכ שקבמה
 לש ומוקימ ןיינעב ותלאש יכ ןורחאה ןייצ אל שקבמה לש תטרופמה ותודעבש
 לומ רוריב ךרע יכ רואיתב קפתסה אלא ,ומוקימ תודוא הלאשל הבוגתב האב "ןוספלוו"
 תא טפשמה תיב םכיס ,םומע רתונ הלאשה הלאשנ וב קיודמה דעומהש ףא .הנחתה
 ןיא ןוספלוו אשונב הלאשה הלאשנ ןהבש תוביסנבש םירובס ונא" :עבקו ויאצממ
 הדבועה :ךפיהל .םשאנל יבילא תנעט ןיעמ ,קפסה ךרדב ולו ,ססבל ידכ םירבדב
 – אוה ןכיה רמול בייאבא ידי לע שקבתנשכ קוידב לאשש המ תא לאש םשאנהש
 .)ןידה קספל 51 'מע( "דשח תררועמ
 

 ויתועונתל סחיב שקבמה לש תורתוסה ויתואסרג ףא ופסוותה הז דשח לע .59
 תורישי רזח יכ שקבמה ןעט ,חצרה םוימ הנושארה ותעדוהב .חצרה תעש רחאל
 רפיסו ,תישארה ותריקח ךלהמב שקבמה הטס וז הסרגמ .ןמש-ןב שיבכ ךרד םילשוריל
 ךא ,םילשוריל עוסנל ןווכתה אוה ,"אתוסא"ב תיפויתאה תעסונה תא דירוהש רחאל יכ
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 .העש התוא רוגס היה ךא ,םש לעפש וניזקב רקבל ץפחש םושמ הווקת-חתפ ךרד עסנ
 ותודע ןתמ תעב יכו תועמשמ לכ הסרגה יונישל סחייל ןיא יכ ונעט וחוכ יאבו שקבמה
 תא אצמו רקיעו ללכ הז ןועיט וקב ענכתשה אל אמק טפשמה תיב .ףייע היה הנושארה
 .הווקת חתפ ךרד עסנ שקבמהש הדבועה תא ריתסהל ןווכמ ןויסינכ הסרגה יוניש
 וב רוזחל שקבמה ינפב ויהש תוברה תויונמדזהה לע טפשמה תיב דמע ,הז רשקהב
 הנגהה וק יכ דומלל ןתינ ןהמ ,וחוכ יאב ולהינש םידעה תוריקח לעו הנושארה ותסרגמ
 תיב עבק ,ךכיפל .)ןידה קספל 56-55 'מע( הווקת חתפב תוחכונ ללש וב וטקנש
-דח ועבקש םיחמומה תעד תווח תובקעב עבנ הסרגה יונישש םשרתמ אוה יכ טפשמה
 תעדה תווחל 9 'מע ,158/ת ואר( 15:16 העשב הווקת חתפב היה שקבמה יכ תיעמשמ
 ףא" יכ טפשמה תיב עבק ,הסרגה יוניש לש תיתייארה תוקפנל רשא .)רחש זרא לש
 םויב וישעמ ןיינעב וירקש ,הווקת-חתפב םשאנה השע המ תיביטיזופ עובקל לכונ אלש
 לולכמ לע רפיס אל םשאנהש ךכ לע םידיעמ םה .יתייאר לקשמ םהל שיו שי חצרה
-קספ ךשמהב .)ןידה קספל 57 'מע(  "ריתסהל המ ול היהש ןאכמו ,םוי ותואב וישעמ
 תוברל ,חצרה תעש רחאל שקבמה לש ויתועונת רתיל אמק טפשמה תיב שרדנ ,וניד
 אל םשאנה" יכ עבקו םכיס םירבדה לכ רחאו ,הפועתה למנ רוזאב תכשוממה ותוהש
 הדוה ,תויארה וילע ורגסשכ קר ;חצרה תעש רחאל ויכלהמ יבגל תמאה תא רפיס
 תמאה תא רמא אל םשאנהש הדבועה .הווקת חתפב ותייהש םצע ןיינעל – תצקמב
 תויארמ הלועה "שי"ל קוזיח שי וירקשבו ריתסהל המ ול היהש ךכ לע העיבצמ
  .)ןידה קספל 60 'מע( "העיבתה
 

 תבכרומ הנומת תרייטצמ אמק טפשמה תיבב ףשחנש יתייארה ספיספה ןמ .60
 תנעט תכרפהל ,הז דצל הז םיבלתשמה ,םינוש םייתדבוע םיאצממ רפסמ תללוכה
 לטנה תא הדבל תאשונ הניא םינוכיאה תייאר יכ אופא אצוי .שקבמה הלעהש יבילאה
 ,םיפסונ םייתדבוע םיאצממ הדיצל םיבצינ .שקבמה לש יבילאה תנעט תכרפהל רשאב
 טפשמה תיב סחיי הל האדוה ,םילשורי שיבכמ הטסו ןכתיי יכ שקבמה תאדוה :םהבו
 לש וירקש ןכו ;ומצע יבילאה רופיסב ולגתנש תוכרפהו תודשחה ;בר לקשמ אמק
 שי ,וז הדיבכמ תיתייאר הנומת חכונל .חצרה תעש רחאל ויתועונתל רשאב שקבמה
 תא תונשל יראלולסה ןוכיאה קויד-יא רבדב שקבמה תונעט לש ןחוכב םאה ןוחבל
 חוכב יכ ענכתשהל טפשמה תיב לע ,וז הלאש לע בויחב בישהל ידכ .וטפשמ תואצות
 .וטפשמ ךלהמב ותנגהל דימעהש יבילאה תנעט תא שדחמ תויחהל שקבמה לש ויתונעט
 .שקבמה דמע אל הז לטנב
 

 תוקפנב יוצמ הז רשקהב שקבמה תונעט תייחד דוסיב דמועה ירקיעה םעטה .61
 תיב החד וסיסב לע יתייארה גראמה תרגסמב ןוכיאה תייארל ןתיל שיש תיסחי הטעומה
 ןוכיאה תייאר לש התמורת ,רמוא הווה .שקבמה לש יבילאה תנעט תא אמק טפשמה
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 תכרפהל ואצמנש םיאצממה רתיב בשחתהב ךא ,לקשמ תלוטנ התייה אל יראלולסה
 עבק אל אמק טפשמה תיב יכ ,רוכזל שי ,תישאר .תערכמ הניא התמורת ,יבילאה תנעט
 אלא ,חצרה תריזב ותינומ םע חכנ שקבמה יכ העיבתה יחמומ תעד תווח ךמס לע
 .דואמ ההובג הניה ףטנ ןוויכל ביבא לת-םילשורי שיבכמ הנפש ךכל תורבתסההש
 גראמהש ירה ,הייטסה תורבתסהל רשאב העיבתה יחמומ תעיבקמ םלעתנ םא ףאו ,תינש
 חכונל רקיעב ,תאז .קצומו ןתיא ונדוע יבילאה תנעט תכרפה םשל רתונה יתייארה
 שיבכמ הטס יכ ןכתייש רסמ הב ,תידגנה ותריקח ךלהמב ,ומצע שקבמה לש ותאדוה
 ,םתדמעל .וז האדוה תובישחמ דמגל םישקבמ שקבמה לש וירוגנס .ביבא לת-םילשורי
 ןוויכל ותייטס לש תיטרואיתה תורשפאה רבדב ,טפשמב שקבמה תודעב תוארל ןיא"
 הרטשמב הריקחב רסמש יבילאה תנעט תא הכירפמה הסרג ,'ןליא הוונ'ב קלדה תנחת
 ונעט ךכ .)11.10.2009 םוימ שקבמה תבוגתל 116 ףיעס( "...1 שיבכב העיסנה לע
 םעטה ןמ ,וז הנעט לבקל ידיב ןיא .3.2.2011 םויב יינפל ךרענש ןוידב ףא ךכו ,בתכב
 הלקשמו התוקפנל רשאב ,אמק טפשמה תיב לש תושרופמה ויתועיבקמ תמלעתמ איהש
 :הז ןיינעב אמק טפשמה תיב ונעימשמ ךכו .ותעשרה ךרוצל שקבמה תיידוה לש
 

 םה הרומאה תירשפאה היטסל שקבמה לש וירבסה"
 הניה הסרגה תאלעה .םינימא יתלבו םישובכ םירבסה
 םג הניה וז ותסרג .העיבתה תונעט תצקמב הידוה רדגב
  .)ןידה קספל 45 'מע( "ותונמיהמב עגופה ףסונ ךבדנ
 
 

 יכ רמול ןווכתהש אלב ותסרגמ הניש שקבמה יכ ןועטל הירוגנסה לש הנויסינ 
 יכ אוה עודי רבד .הטעמה ןושלב תאזו ,ענכשמ וניא ביבא לת-םילשורי שיבכמ הטס
 הטס םאה תעדל ןושארה וניה שקבמה – םישנאה לוכמו ,"ומצע לצא בורק םדא"
 וק שקבמה גיצה הרטשמב ויתוריקח לכ ךרואל .ואל םא ,ביבא לת-םילשורי שיבכמ
 ולו שיבכה ןמ תוטסל ילב ,ביבא לתל םילשורימ תורישי עסנ ויפל יעמשמ-דחו דיחא
 .אמק טפשמה תיב ינפב תישארה ותריקח ךלהמב ףא קיזחה וז יבילא תסרגב .תחא םעפ
 תרסח הריחב הניא ,טפשמה לש םדקתמ הכ בלשב ,הככרלו ותסרג תא תונשל ותריחב
 תריזמ ותוא קיחרמה יבילא רופיס גיצמ ךכ ךותבו ,ותופחל קבאנה םדא .תועמשמ
 טפשמה ךרואל שקבמה לש הנגהה וק לוהינ .הלקנ לע ותסרגמ הנשמ וניא ,חצרה
 וסחיי וירוגנסו שקבמה יכ דמלמ הנגהה תשרפ לש םילוקוטורפב ןויע .ןכ חיכומ
 ינפ םה ךכ יכ ונעדישמ .םהיתונעט לולכמ תרגסמב יבילאה תנעט סוסיבל הבר תובישח
 תעדה לע לבקתמ םאה ,ביבא לת-םילשורי שיבכמ הטס אל שקבמהש החנהבו ,םירבדה
 םושמ קר ,ותנגהל דימעהש יבילאה תויטנרהוקב העיגפ ךות ,ותסרגמ הנשי ןורחאה יכ
 אמק טפשמה תיב .הלילשב ךכ לע בישהל שי ?עריא ןכא ךכ יכ ורבס העיבתה יחמומש
 תויארל ותנגה וק תא שדחמ םיאתהל תנמ לע ותסרג תא הניש שקבמה יכ םשרתה
 תויאר העיבתה ידיב יכ תולגל חכונש רחאל עדומ ןפואב ןכ השע אוה .העיבתה
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 תא וליבוהש תוביסנה תניחב .דימעהש יבילאה תסרג תא םיזהל ןחוכבש תוענכשמ
 יפכ .וז הנקסמב תכמות ,חצרה תעש רחאל ויתועונתל רשאב ותסרג תא תונשל שקבמה
 םילשוריל ביבא לתמ רזח יכ שקבמה רסמ הרטשמב ויתועדוהב ,ןכל םדוק יתטרפש
-חתפב בכעתה יכ הדבועה תא טימשמ אוהש ךות ,ךרדה ןמ תוטסל ילב ,הרישי העיסנב
 הסרגמ תונשל שקבמה אצמ ,תישארה ותריקח תרגסמב ,ןיטולחל עיתפמ ןפואב .הווקת
 .הווקת-חתפ ךרד רובעל טילחה תיפויתאה תעסונה תא דירוהש ירחא יכ רפסלו וז
 "שארב יל ץפק ,םירומיה לע תובשחמה ךרדבו" – םירומיה ,ותודע יפ-לע ,ךכל הביסה
 רשפל לאשנ רשאכ .)23.7.1998 םוימ אמק טפשמה תיבב ןוידה לוקוטורפל 1117 'מע(
-לע החדנ הז קומינ .הווקת חתפב בכעתהש הדבועב תובישח האר אלש בישה ,תינפתה
 ההש יכ שקבמה לש תפרוגה ותשחכה םע בשייתמ אוה ןיא ןכאו ,אמק טפשמה תיב ידי
 העיבתה יחמומ תעד תווח וינפב וגצוהש רחאל קר רזח הנממ השחכה ;הווקת-חתפב
 החמומש הנקסמ( הווקת-חתפב ההש עציבש תוחישה ינוכיא יפל יכ תושרופמ ועבקש
 בשייתמה ,יתטיש הלועפ סופד ונינפל הלגתמ ,ןכ-יכ-הנה .)הל םיכסה ןוריחא הנגהה
 וניה יבילאה תנעטל עגונב שקבמה לש הסרגה יוניש ויפל ,אמק טפשמה תיב תקמנה םע
 ,אצוי .םיחמומה תויודע חכונל טלפמ ןיעמ רוציל דעונש ,תעדומו הנכ הידוה רדגב
 הייטסה רבדב ותודע דצל ,חצרה םויב ויתועונתל רשאב שקבמה לש וירקש יכ ,אופא
 תנעט תכרפהל ,יתועמשמ יתייאר לקשמ לעב אצממכ םמצע ינפב םידמוע ,1 שיבכמ
 תעד תווחמ םלעתנ םא וליפא יכ יתענכוש ,ןכ לע רשא .ותריקח תליחתב גיצהש יבילאה
 תועיבק תא תונשל ידכ ךכב היהי אל ןיידעש ירה ,םינוכיאה תלאשב העיבתה יחמומ
 .טפשמה תואצות תא אל ףא ןכ-לעו ,יבילאה תסרג תייחדל סחיב אמק טפשמה תיב
 םע דחי .שקבמה לש וז תונעט תצובק לע ללוגה תא םותסל ידכ וז הנקסמב יד הרואכל
 ןוכיאב הרואכל לפנש קוידה רסוחל ותשקבב סחייתהל הברה שקבמהש רחאמו ,תאז
  .רשפא יא םולכ אלב רוטפש ירה ,ול ךרענש יראלולסה
 

 תויאר יד ,היתומלשהו היתופורצ לע ,השקבב יתאצמ אל יכ רמואו םידקא .62
 הכ ויה יראלולסה ןוכיאה ןיינעל העיבתה יחמומ לש תעדה תווח היפל הנעטה סוסיבל
 רפסמ .שקבמה תבוחל םהשלכ םיאצממ ןהמ קיסהל היה ןתינ אלש דע ,תוקיודמ אל
 תיב תוכמתסה ןיב בטיה ןחבה ןיחבהל שי ,תישאר .וז הנקסמל םיליבומ םימעט
 ןעטנ ןניינעבשו וידרה ילג תוטשפתה תא תוראתמה ,היצלומיסה תופמ לע אמק טפשמה
 םנויסינ תודוא םיחמומה לש םהיתויודע לע טפשמה תיב תוכמתסה ןיבל ,קויד רסוחל
 יכ דיעה רשא ,ינמחנ לש ותודעל רקיעב םינווכמ ולא םירבד .ןופאלפ תרבחב ישעמה
 שומיש לש העפותב לקתנ אל םלועמ אוה ןופאלפ תרבחב ותדובע תונש לכ ךשמב
 ךלהמב .ביבא לת-םילשורי שיבכמ דיוד רמשמו הנויצ-סנ ,השימחה הלעמ םירתאב
 ףא לע" יכ ןייצו ףיסוה ינמחנ ,שקבמה לש וירוגנס תלאשל הנעמב ,תידגנה ותריקח
 ולקתנ אל םלועמ םה ,שדוח לכ יוסינ תוחיש יפלא םיעצבמ ןופאלפ תרבח ישנאש
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 37 'מע( "הנויצ סנ רתא תועצמאב העצובו הטלקנש ביבא לת-םילשורי שיבכמ החישב
 דחוימב ונמשרתה" :ולש ויתולימבו ,וז תודעמ םשרתה אמק טפשמה תיב .)ןידה קספל
 "תינויגהו תססובמ ותכרעהש ונענכתשהו ,ןודנה אשונב ינמחנ ינד לש הברה ותואיקבמ
 לש ןתונכתיה תא תוראתמה היצלומיסה תופמ דצל ,רמולכ .)ןידה קספל 44 'מע(

 לש ישעמה ונויסינ לביק ,םייטנוולרה םירתאה ןמ דחא לכ תועצמאב ןופלטה תוחיש
 לש הנויסינ .תיעוצקמה ותדמעמ טפשמה תיב תומשרתה תרגסמב בר לקשמ ינמחנ
 םניאש ימכ העיבתה יחמומ תא רייצל ,הנידמה תדמעל התבוגת תרגסמב ,הירוגנסה
 ןעטנש ילבמ ,ןייבשריה לש תישיאה ותדמע לע ךמתסמו ,ססובמ וניא אשונב םיאיקב
 הירוגנסה הגיצהש הלאמ םינוש םירבדה ינפ יכ ,ונדמלל .הרוקמו ותעידי ביטל
 םניא םייראלולסה םינוכיאה ןיינעב אמק טפשמה תיב לש וימשרש הז ןבומב ,התשקבב
 םילדומהו היצלומיסה תופמ לע ךא םיתתשומ םהש רמול ןיאו ,תחא השקמ םייושע
  .וידרה ילג תוטשפתה בושיחל
 

 היגולונכטה קויד-יאל תושדח תויאר הידיב יכ הירוגנסה תנעטל רשאו ,תינש .63
 בושא .רזוח טפשמל הליע המיקמ הניא וז הנעט ףא .יראלולסה ןוכיאה עצוב החוכמ
 ןניא טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב תושרדנה תודבועה וא תויארה יכ ,ריכזאו
 תויהל ןהילעו ,"ילוגס לקשמ" תורסח וא תוימתס וא תויללכ תונעט תויהל תולוכי

 לארשי תנידמ 'נ יקסלופורימ 4737/07 ח"מ( םהשלכ םייתדבוע םיאצממב תונגועמ
 תנידמ 'נ טרוגניר 10028/06 ח"מ ;)יקסלופורימ ןיינע :ןלהל ,)6.11.2007 ,]ובנב םסרופ[

 טפשמל התשקבב .)טרוגניר ןיינע :ןלהל ,)17.9.2007 ,]ובנב םסרופ[ 5 הקספ ,לארשי
 יפלכ ןהו םינוכיאה תייאר לש התוליבק תלאש יפלכ ןה היבוברעב הירוגנסה הנעט רזוח
-יא דגנכ תנעוט איה ןיא יכ ןוידה לש ופוסב הירוגנסה השיגדה ,תאז םע .התונמיהמ
 ןוידה שדקוי ,ךכשמ .םייראלולסה םינוכיאל תתל שיש לקשמה יפלכ ךא אלא ,התוליבק
 הפרוצש ,ותעד תווח יפ-לע .ןייבשריה לש ותעד תווח תדמוע ודוסיבשכ ,הז טביהל ךא
 יתלב התייה 1997 תנשב תמייק התייהש היגולונכטה ,רזוח טפשמל השקבל 'גי חפסנכ
 ,ךכיפל .םתוטשפתהו וידרה ילג תומצוע בושיחב תויתועמשמ תויטס הללכו תקיודמ
 215 הקספ( היצלומיסה תופמ לע ךמתסהל העיבתה יחמומל היה רוסא ,ןייבשריה עבוק
 תוצעייתה"בו "תיעוצקמ תורפס"ב ןייבשריה ךמות וז ותנקסמ .)רזוח וטפשמל השקבל
 ןייבשריה ,ותעד תווחב ,םרב .)3-2 םידומע ,השקבל 'גי חפסנ( "םוחתב םיסדנהמ םע
 הינפה הנשי תיעוצקמה תורפסל רשאבו ,ץעונ םהב םיסדנהמה תא םמשב הנומ וניא
 תובכרומ תא תראתמה תיללכו הרצק הקספב תיצמתמ וז הינפה .תורוקמל דבלב תחא
 םילדומ תרגסמב תויריפמא תוקידב לש ןקלח תאו וידרה ילג לש םתוטשפתה יוזיח
 ותרתוכש םוסרפמ ,36 דומע ,2.5 הקספ הניה רוקמכ תאבומה הקספה( יוזיחל םינוש
"wirelless communications", תאמ Andrea Goldsmith. תווחש ךכ לע רצהל שי 
 ידכ הז לד תורוקמ רואיתב יד ןיא ,דובכה לכב .)רדוסמ םוקמ הארמ תללוכ אל תעדה
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 ;שקבמל ךרענש יראלולסה ןוכיאה לש קוידה רסוחל תענכשמ תיתייאר תיתשת םיקהל
 השדח תעד תווח הידיב שי היפל ,הירוגנסה תרהצה תא תאשל וחוכב ןיא יאדוובו
 1997 תנשב היצלומיסה תופמ לע ססבתהל העיבתה יחמומל היה רוסא" יכ הרומה
 ,המילשמה ותעד תווחב .)רזוח טפשמל השקבל 42 'מע(  "ןופלטה תוחיש ןוכיא ךרוצל
 םילדומה תוחתפתה תא ןייבשריה ראתמ ,הנידמה תדמעל שקבמה תבוגתל הפרוצש וז
 לדומ יכ הדבועה תאו בושיחה תואחסונ תא ,וידרה ילג תוטשפתה יוזיחל םינושה
 40% לש קויד תמר לעב היה 90-ה תונשב רנטרפ שומישב היהש HATA גוסמ יוזיחה
 תודקוממ ןניאש תויללכ תוכרעהב רבודמ ןכש ,ליעוהל ידכ ןיא הז עדימב םג .דבלב
 יתאצמ אל םג ,ןכ-לע .שקבמה לש וניינעב היצלומיסה תופמ ובשוחו וכרענ וב ןפואל
 םירחואמ םיטפשמ תרגסמב ודיעהש ,הז םוחתב םירחא םיחמומ לש םהיתויודע יכ
 השענש יראלולסה ןוכיאה לש קוידה-יא לע ענכשמ ןפואב עיבצהל םילוכי ,רתוי
 אלא ,יגולונכטו יעדמ סומלופב ןאכ םיקסוע ונא ןיא ,רוכזל שיו .שקבמה לש ונניינעב
 יראלולסה ןוכיאה יכ הלוע ןהמ ,תוענכשמ תויאר ואבוה םאה תדקוממה הלאשב
 ללכ ונממ קיסהל היה ןתינ אלש וזכ הדימב קיודמ יתלב היה שקבמל ךרענש ינטרפה
 תמכסהב ושגוה העיבתה יחמומ וכרעש היצלומיסה תופמ יכ ,רעוי ףא .ותבוחל תויאר
 יחמומו שקבמה לש ומעטמ החמומה ,השעמל .תודגנתה לכ אללו ,שקבמה לש וירוגנס
 ושגוהש םינותנה יפ-לע ,רתוי ההובג תורבתסה תמייקש ךכ לע וקלח אל העיבתה
 תיב ינפב םתקולחמ .ףטנ ןוויכל ביבא לת-םילשורי שיבכמ הטס שקבמה יכ ,המכסהב
 הנגהה החמומ תנעטכ 70% וניה םאה – תורבתסהה רועישל ךא המחתנ אמק טפשמה
  .העיבתה תנעטכ ךכל רבעמ הברה וא
 
 הריקחה ןחבמב ודמע םידדצה יחמומ תויודעש רחאל ,הז םירבד בצמב 

 שקבמה ידיב יכ יתאצמ אל ,םירבד לש םקמועל דרי אמק טפשמה תיבש רחאלו ,תידגנה
 םינוכיאב יתועמשמ קויד-יא לש ומויק לע תודמלמה תודבוע וא תויאר וירוגנסו
 ךרעש תוחישה ינותנ חותינב םג .שקבמה לש דיינה ורישכמל ועצובש םייטרקנוקה
 לש ךילה ,ליעל ןיוצש יפכ .רזוח טפשמ תכירע קידצהל ידכ ןיא ויתונקסמבו ןייבשריה
 םדוק ושגוהש תעדה תווחל םירופיש הצקמ תכירעל תינויד הינסכא וניא רזוח טפשמ
 וא "תויאר" לש הרדגהה לע תונוע ןניא ןייבשריה לש ויתונקסמו ,טפשמב ןכל
     .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב הז גשומ תועמשמכ "תודבוע"
 

 ,הגש אמק טפשמה תיב יכ חיכוהל שקבמה ידיב הלע יכ יתענכוש אל ,םוכיסל .64
 הכמתנ יבילאה תלילש ,רומאכ .ותנגהל שקבמה דימעהש יבילאה תסרג תא ללש רשאכ
 םירקשבו ומצע שקבמה לש ותסרג יונישב ףא אלא ,יראלולסה ןוכיאה תייארב קר אל
 ישעמה ונויסינב םג-ומכ ,םוי ותואל ותעיסנ לולסמל סחיב ,ותודעב ולגתנש םיפסונ
 שקבמהש קר אל יכ הנקסמה תא בייחמ הז יתייאר לולכמ .ינמחנ דעה לש ותודעבו ברה
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 קויד רסוחב הקל ול השענש יראלולסה ןוכיאה יכ ססובמו ענכשמ ןפואב עיבצה אל
 תואצות תא תונשל ידכ ךכב שי יכ חיכוהל ודיב הלע אל ףאש אלא ,)ותנעטכ( עוושמ
 .טפשמה
 

 חצרה תריז רואיתו היישוח לש ותודע .ג

 המצע תדקממה ,שקבמה לש תישילשה ויתונעט תצובקב ןודל רובעא התע .65
 ןכו וטפשמב ןעט שקבמה ,ליעל רכזנכ .חצרה תריז תא ורואיתבו היישוח לש ותודעב
 .ויוכיזל ליבוהל היה רומא ךורא רעיש לעבכ חצורה רואית יכ ,וניד קספ לע רוערעב
 רזוח טפשמל ותשקבל אוה ףרצמ ,שדחמ הסוסיב םשלו ,וז הנעט לע שקבמה בש תעכ
 כ"בש רקוח ינזואב היישוח ראתמ הב ,םידדצה ינפב הדמעוה אל הכ דעש ,השדח תודע
 גהנ לש ורעיש יכ היישוח ראית ,חצרה םויב הנתינש ,וז תודעב .חצרה ךלהמ תא
 תא אל ךא הרטשמב וירבד תא םאותה רואית – לתלותמו ךורא ,רוחש היה תינומה
 הכירצ היישוח לש ותודע יכ אוה ןעוט ,רצק רעיש שקבמלו תויה .טפשמב ותודע
  .רזוח טפשמל ותשקב תלבקל איבהל רעצמלו ,ויוכיזל ליבוהל
 

 ינפבו אמק טפשמה תיב ינפב ויתונעט לע הרזח אלא הניא שקבמה לש וז הנעט .66
 ךילה יכ אוה ונתקיספב שרשומו לבוקמ ללכ .תוחדיהל הניד ןכ לעו ,רוערעה תאכרע
 םירקמב ןוידה תויפוס ןורקעמ הייטס ריתמה ,דחוימו גירח ךילה וניה רזוח טפשמ לש
 תוירוערע ןהש תונעט .העישרמה האצותה תא תונשל תורשפא תמייקשכ ,דבלב םירידנ
 ןורקעמ סוגנל ןחוכב ןיאו ,רזוח טפשמ לש ומויקל הליע ססבל תולוכי ןניא ןתוהמב
 םייתוזחה וינייפאמ רואיתל רשאב שקבמה תונעטל סחיב ךכו ,דימת ךכ .ןוידה תויפוס
 טפשמה תיב לש וניד קספב ןויע .תאזמ הרתי .חצרה תריזב הפצנש תינומה גהנ לש
 תא ורואית ןיב רעפה חותינלו היישוח לש ותודעל בר טוריפב שרדנ הז יכ הלעמ אמק
 תעדל .אלמ ךא ,רצק רעש לעבכ שקבמה לש ותוזח ןיבל ,ךורא רעיש לעבכ תינומה גהנ
 ראותה םשל "ךורא" ראותה םש ןיב לובלבה רוקמ תא תוארל שי ,אמק טפשמה תיב
 טפשמה תיב .)ןידה קספל 75-74 'מע ואר( היישוח יפבש תירבעה הפשה תולדב "אלמ"
 יפלכ "ךורא" רמולכ – "אלמ" רמול היישוח ןווכתה ,"ךורא" ורמואב יכ ענכתשה אמק
 אוצמל ןתינ תוילאברווה ויתולבגמלו היישוח לש ותפש תולדל םיפסונ ןיכומית .הלעמ
 הרוש ,23/ת( תינומה גהנ לש ורוע עבצ תא ראתל ידכ "ינוניב" רואיתה תא ותריחבב םג

  .)היישוח לש ותודעל 16
 
 לע תיבקע הרזח תרכינ כ"בשה רקוחל היישוח רסמש העדוהב .דועו תאז 

 תרגסמב רסמש רואית ,"ךורא" רעיש לעבכ תינומה גהנ לש םייתוזחה וירואית
 רסמש רואיתה ןיב רעפל אמק טפשמה תיב לש וירבסה ,ךכשמ .הרטשמב ויתועדוה
 סחיב םג םה םינוכנ – טפשמה תיבב ותודעב רסמש רואיתה ןיבל הרטשמב היישוח
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 רקוח ינפב ותעדוהב יכ ןיוצי ,הנומתה תמלשהל .שקבמה זחוא הב השדחה תודעל
 לש ויתונומתב ןויעמ ."לתלותמ" וניה תינומה גהנ לש ורעש יכ היישוח ןייצ כ"בשה
 ןמ .אוה לתלותמ שקבמה לש ורעיש יכ הלוע ןכא ,)137/ת( חצרה םוימ שקבמה
 יוניש ןוויכל הליבומ הניא כ"בשה רקוח ינפב היישוח תודעש קר אל יכ הלוע ץבוקמה
  .שקבמה תבוחל אצמנש תויארה ךרעמב תבלתשמ איהש אלא ,טפשמה תאצות
 

 וידיב .כ"בשב היישוח לש ותעדוה תודוא שדחה עדימב קפתסמ וניא שקבמה .67
 כ"בשבו הרטשמב הנתינש וז ןיב :היישוח לש ויתויודע ןיב רעפל שדח רבסה עיצהל
 יכ ןעטנ ,וירוגנסו שקבמה ידיל עיגהש שדח עדימ יפ-לע .טפשמב הנתינש וז ןיבל
 המודה ךילהתב ,הנעטה יפ-לע ךכ ,רבודמ ."ןורכיז ןונער" לש ךילהת רבע היישוח
 היהש ילבמ עדימ יטרפ היישוח לש ונורכיזב ולתשוה ותרגסמבו ןכתייש ,הזונפיהל
 שי יכ השקבב ןעטנ ,דעות אל ןורכיזה ןונער ךילהש רחאמ .ךכל דגנתהל וחוכב
 אתגולפל שרדיהל ילבמ .ןידה תערכהב היישוח תודעל ןתינש לקשמה ןמ תיחפהל
 ךילהתכ ןורכיזה ןונער גוויס תלאשב הירוגנסה ןיבל הנידמה ןיב השטינש הפירחה
 תואצותמ תונשל ידכ הז עדימב ןיאש ירה ,טרפב הישוח לש וניינעבו ,ללכב יטונפיה
 תרגסמב היישוח לש ותודעל הליחתכלמ ןתינש לקשמב ץוענ ךכל םעטה .טפשמה
 תועיבקה תא אמק טפשמה תיב םכסמ ךכו .ותבוחל ףסאנש םלשה יתייארה גראמה
 :היישוח לש ותודעמ תולועה תויתדבועה

 

 תינומ התיהש עובקל ןתינ היישוח לש ותודע דוסי לע"
 ןתינ אל .םיחונמה ינשב הרי הגהנ יכו ,חצרה תריזב
 התיה הארש תינומהש היישוח ירבד דוסי לע עובקל
 היה – הארש תינומה גהנ יכ וא ,םשאנה לש ותינומ
 .םשאנה
 תא לולשל ןתינ אל םג ,היישוח תודע דוסי לע ,ךדיאמ
 תא אל יכ עובקל ןתינ אל ןכ .חצורה םשאנה תויה
 אלש םג עובקל ןתינ אל .דעה האר םשאנה לש ותינומ
 80-79 םידומע( "האר ותוא תינומה גהנ היה םשאנה
 .).ב.ד – רוקמב השגדהה ,ןידה קספל
 

 .יביטגנו יביטיזופ :םיאצממ ינש תללוכ היישוח לש ותודע ,רמול הצור 
 .םיחונמה ינשב הרי הגהנ יכו תינומ התיה חצרה תריזב יכ עבקנ ,תיביטיזופ הניחבמ
 לע התפצנש תינומה איה שקבמה תינומ יכ עובקל ןתינ אל יכ עבקנ ,תיביטגנ הניחבמ
 ותודע דוסי לע רמול ןתינ אל יכ עבקנ ףא ,דגנמ .שקבמה אוה הגהנש וא ,היישוח ידי

 לש וירואיתב הקבדש תומימעה ,רמוא הווה .חצורה וניא שקבמה יכ היישוח לש
 תערכהב קיודמה היוטיב תא אליממ הלביק ותינומו תינומה גהנ תוזחל רשאב היישוח
 יונישל איבהל וחוכבש גוסה ןמ אל יאדוו – הנימ אקפנ ןיא ,םירבדה ינפ ולאשמ .ןידה
 הצקוע והז השעמל ,ירהש .היישוח לש וירואיתב תומימעה רוקמל – טפשמה תאצות
 וחומב ולתשנ היישוח לש ונורכיז ןונער ךלהמב יכ ןועטל ןויסינ – הירוגנסה תנעט לש
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 גהנ לש ותוזחל םיעגונה עדימ יטרפ רקיעבו ,ינוצר אל ןפואב םייוגש עדימ יטרפ
 אל ל"נה םייתוזחה םירואיתהש אלא .אמק טפשמה תיב תא ועטה רשא ,חצורה תינומה
 התפצנ ןכא חצרה תריזב יכ הדבועה טעמל ,שקבמה תבוחל אצממ תעיבקל ואיבה
 רוקמ םא ןיב – ךכ וז הדוקנ םכסא .םיחונמה ינש תא חצרש אוה הגהנ יכו תינומ
 םא ןיבו ,אמק טפשמה תיב תרבסכ ,היישוחב הזחאש תושגרה תרעסב אוה תומימעה
 ,שממ הב יתאצמ אלש הנעט – שקבמה לש וניינעב וטקננש הריקחה תוטישב הרוקמ
  .שקבמה עשרוה היפ-לע תיתייארה תיתשתה תא תונשל ךכב ןיאש ירה
 

 תיתדבועה בצמה תנומתלו םיעוריאה ףצרל סחיב שקבמה תונעט ומת אל ךכב .68
 תעב יכ תוחיכומה תושדח תויאר וידיב יכ ןעטו ףיסוה שקבמה .וכלהמלו חצרל המדקש
 םדא וניה חצורה יכו – םיינש אלו – םישנא השולש חצרה תריזב וחכנ חצרנ לאינדש
 תיתיזח הריתסב דמועה ,הז יפולח שיחרתב ךומתל ידכב .תינומה גהנ וניאש ,ישילש
 יבא דחי וכרע התוא ,השדח תעד תווח שקבמה ףריצ ,אמק טפשמה תיב לש ויאצממל
 ,תעדה תווחד אבילא .ועוצקמב גולונימירק ,הנבל לאירא ר"דו ,ירי החמומ ,ןמגל
 לש התריצע םוקמל ךומסב ,ליבשל ןימימ םיצע ךבסב םקמתה לאינד תא חצרש הרויה
 יוצמ אוהשכ ,םירטמ השולשכ דע לש חווטמ לאינדב שקנתמה הרי ,זא-וא .תינומה
 יפ-לע ."ספא חווט"מ םיפסונ םירודכ השולש דוע הרי ,ןכמ רחאל .העירכ לש החונתב
 ןיבל תינומה ןיב ,דיעה היישוחש יפכ ,דמעש םדאה םג אוה הז חצור ,תעדה תווח
 ףריצ ,הנידמה תדמעל המילשמה ותבוגתב .וחצרו ןורחאב הריש תעב שבד לש ותינוכמ
 ותעד תווח יפ-לע .ועוצקמב גולותפ ,לגוק ןח ר"ד לש ומעטמ תפסונ תעד תווח שקבמה
 .ולורטנל איבהש אוה חונמה ראווצ לש ירוחא-ינמיה דצב עגפש עילקה ,לגוק ר"ד לש
 הלועה חווטמ ורבעל הרונ אוה יריה ינמיס יפ-לעו םייחב ודועב חונמב עגפ הז עילק
 ראווצב עגפש עילקה היפל ןמגל לש ותעד תווחל תפסוותמ וז העיבק .מ"ס 60 לע
 3-0.6 לש חווט רצוי ולא תועיבק ףוריצש ךכ ,םירטמ 3 דע לש קחרממ הרונ חונמה
 קחרממ ,לגוק ר"ד תעדל ,הרונ תילאמשה ותקרב עגפש עילקה ,תאז תמועל .םירטמ
 חונמה יכ הנעטב ךומתל שקבמה תא םישמשמ הלא ירי יאצממ .מ"ס 30-2.5 ןיב ענש
 ףרוע רבעל העירכ בצממ הריו ךרדה דצל םיחישב ןיתמהש ,ןמוימ שקנתמ ידי-לע הרונ
  .חונמה
 

 םיחינמה קומינ וא רבסה לכ יתאצמ אל ,תישאר .תוחדיהל ןניד הלא תונעט םג .69
 יתב קוחל )2()א(31 ףיעס ,םנמא .טפשמה רוריב תעב תעדה תווח תגצה-יאל תעדה תא
 תויאר ויהי רזוח טפשמ ןתמ תקדצהל תושגומה תויארה יכ דוע בייחמ וניא טפשמה
 ןוזיאה לע העפשה תעדונ השגהה דעומל יכ ונתקיספב עבקנ רבכ ,תאז םע .תושדח
 ןמז תויאר תגצה .תמאה רוריב רבדב סרטניאה ןיבל ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה ןיבש
 תעדה תווח תונימאל ששחה תא הלעמ ,ךכל ריבס םעט ןיאב ,טפשמה םויס רחאל רכינ
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 11 הקספ ,רייאמ ןיינע ואר( ןוידה תויפוס רבדב סרטניאה לש ולקשמ תא הלידגמו
 הלעמל וכרענ לגוק ר"דו ןמגל לש תעדה תווח ,ונניינעב .)םש תואבומה תואתכמסאהו

 ןה .)8.10.2009-ה םוימ הינשהו 28.9.2008 םוימ הנושארה( חצרה רחאל םינש רשעמ
 תורחא וא ,ןשיגהל היה ןתינ יכ ירב ,ךכשמו ,הריזב ואצמנש םיאצממ לע ןלוכ תוכמסנ
 התיה שקבמה לש ותמשא רוריב בלשב ןתגצה .טפשמה רוריב ךלהמב רבכ ,ןהיתחת
 תרגסמב ןתובלתשהו ןתונמיהמ רחא בורקמ דומעלו תידגנ הריקחל ןדימעהל תרשפאמ
 תא טיסהל ידכ הז לקשמ דבכ םגפב יד ,הרואכל .שקבמה לעפ ךכ אל .הלוכ תיתייארה
 תווחש העש דחוימב ,תאז .ןוידה תויפוס לש סרטניאה תפדעה תבוטל ןוזיאה תדוקנ
 ףוגל ףאו ,תינש .המכסהב אמק טפשמה תיבל ושגוה ןנד אשונב העיבתה יחמומ תעד
 יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב שרדנה "ילוגסה לקשמ"ה תא תורסח תעדה תווח ,ןיינעה
 תוגיצמ תעדה תווחש םושמ ,תאז .טפשמה תואצות תא תונשל חוכה ןהב ןיאו טפשמה
 .תילאמינימ תיתייאר תיתשתב ךמתנ אוה ןיאו ,הלאש ינמיסב עפושמה ,יטסטנפ שיחרת
 הלועפ ףותיש לש האצותכ חצרה ךלהמ תגצה ןיב תימינפ הריתס הנשי ,לשמל ,ךכ
 ,)רזוח טפשמל השקבל 376 הקספ לשמל ואר( שקנתמה ןיבל תינומה גהנ ןיב קודה
 גצומה שיחרתב תוניצרב זחואה .ודבל הריזה ןמ קלתסה תינומה גהנ יכ הדבועה ןיבל
 אל םולכ ?שקנתמה לש ולרוגב הלע המ – ומצע לואשל בייח רזוח טפשמל השקבב
 שקנתמהש תעדה לע הלעי םאה ?תינומה גהנ םע טולימ ךרד ומצעל אצומ היהש ינויגה
 שקבמה ,רכזויו ?ובכרב הנממ טלמנ תינומה גהנ דועב ,חצרה תריזב ודבל ראשוה
 אוהשכ חצרה תריז תא בזע תינומה גהנ היפל ,היישוח לש ותודע לע וקלח אל וירוגנסו
  .תינומב ודבל
 
 היתוחנהמ תוברב החינמ ןמגל לש תעדה תווח יכ שיגדהלו ףיסוהל שי ךכ לע 

 חטשב וחכנ יזוחמה טפשמה תיב יטפוש .ךכל יתדבוע סוסיב אלל ,החכוה ןועטה תא
 לש ותלוכיל רשאב וענכתשה םה .היישוח לש ודמוע םוקממ חצרה תריז לע ופצו

 ,רמוא הווה .הייארה הדש תולבגמב םג ומכ ,דיעה םהילע םיטרפב ןיחבהל היישוח
 םלואב התעימשב ךא תמכתסמ הניא היישוח לש ותודע תא בכרהה יטפוש תכרעה
 ,שממ לש לקשמ ןתיל שי וז הדבועל .חטשב תיעצמא יתלב תומשרתהב אלא ,םינוידה
 יתיזח ןפואב רתוסה יפולח יתדבוע שיחרת גיצהל שקבמה לש ונויסינ חכונל דחוימב
  :אמאמ ןיינעב רגמש אישנה ךכ לע דמע .טפשמה תיב לש תויתדבועה ויתועיבק תא
 
 
 
 

 יד אל ותישארמ ןוידה תא שדחל םישקבמ רשאכ"
 לע העיבצמה הנעט תאלעהב וא האצותה לע הגשהב
 םג ןיא .תיפוליח תודבוע תכרעמ לש המויק תורשפא
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 תיתדבוע הזית הלעמ ןיינעב ברועמש ימש ךכב קפתסהל
 ,והשלכ רבד תוביסנב וא רשקהב תויהל ךירצ ;השדח
 ףיעס רבדמ ןהב תושדחה תויארל וא תודבועל קינעמה

 דיל שדחמ ןתליקש הקידצמה תירואכל תונימא )2()א(31
 לע טילחמש ימ ,רמוא הווה .תמדוקה תויארה תכרעמ
 תנגועמה תיטמוטוא הלועפ לעופ ונניא רזוחה טפשמה
 אלא תיתדבוע הנעט לש התאלעה וא המויקב קרו ךא
 ףיעסב רומאכ היארה וא הדבועה םא ןוחבל םג וילע

 לש ולוטיב קידצהל תנמ לע ,ןייד תולקוש )2()א(31
 ,םש( "הרוחא לגלגה תא ריזחהל ידכ םייתסנש ךילה
 .)501-500 םידומע

 
 ןשיה וחסונל סחייתהב ,תושדח תויאר וא תודבועל סחיב ובתכנ םירבדהש ףא 

 ,ףוסבל .ונניינעל םג ןוכנו רירש םנויגהש ירה ,טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס לש
 ןיבל יריה חווטל סחיב שקבמה גיצהש תעדה תווח תועיבק ןיב בשייל ןתינ יכ רעוי
 לש ותודעב .שקנתמ אלו ,לאינדב תוומל הריש אוה תינומה גהנ יכ טפשמה תיב תעיבק
 האר אוהש אלא ,תינומב חצרה לכ ךרואל רתונ תינומה גהנש ךכל ןיכומית ןיא היישוח
 תיב תעיבק תא לבקנ םא ,רמולכ .הנמיה אצוי עסונה תא קר – יביטיזופ ןפואב –
 ךכב ןיחבה אל היישוח ךא לאינד לש ויתובקעב אצי תינומה גהנ היפל ,אמק טפשמה
 העיבקה ןיב הריתס לכ ןיאש ירה ,ריהמה םיעוריאה ףצרו הייארה הדש תולבגמ לשב
 לש חווטמ התרונ הנושארה הייריהש ךכ לע העיבצמה תיגולותפה תעדה תווח ןיבל ןנד

 תורילו לאינד לש וידעצ תא קיבדהל היה לוכי תינומה גהנ ,ןכש ;םירטמ 3 דעו מ"ס 60
 .וירוחאמ ודועב ,רומאה חווטה ןמ וב
 

 לאינדל שקבמה ןיב ןופלטה תוחיש .ד
 םייקש ןופלטה תוחישל תעגונ ותשקב תא שקבמה הנפמ הילא האבה היגוסה .70

 רשקהב שקבמה לש ויתונעט .טפשמה תיב ןהמ קיסהש תונקסמלו לאינד םע חצרה םויב
 ןופלטב תובר םהיניב חחושל וגהנ חונמהו שקבמה יכ – תחאה :םייתשל תוקלחנ הז
 ;ותמשא ןוויכל לעופה גירח רבד ןניא חצרה םויב ולהינש תוחישה שמחש ןאכמו
 35,000 ורובע גישהל לכוי םאה ררבל הרטמב ןהכל לאינד לש ותיינפ יכ – היינשה
 המקרנ םירלודה תקסע ,עמשמ ;שקבמה םע הנושארל חחוש םרטב דוע הכרענ םירלוד
   .םהיניב וחחוש םיינשהש ינפל דוע
 

 ,הנושארו שארב .טפשמה תואצות יונישל איבהל ידכ ןיא ולא תודבועב .71
 וניא ןהל ןתינש יתייארה לקשמהו ןופלטה תוחישמ אמק טפשמה תיב לש ותומשרתה
 ןויע .טפשמה תואצות יונישל איבהל ,ומצעלשכ ,לוכי וניא תועיבקב םוסרכש ךכ ,בר
 ןתינש תיסחי ךומנה לקשמה לע בטיה דמלמ יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב
 עבוק ,הז ןיינעב .ךכמ םימלעתמ שקבמה לש וחוכ-יאב יכ המודו ,תורומאה תויארל
 :ךכ אמק טפשמה תיב
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 םשאנה לש ויתוחיש לש תויביסנטניאה לע ונדמע"
 ונמש שגדה תאו ,ותמשא ןוויכל העיבצמה היארכ
 ןוויכל תועיבצמה ןה תוחישה רומאכ .הנורחאה החישב
 – ןמצעלשכ תודמוע ויה וליאש אוה ןבומ ךאו ,המשא
 ;ןידה קספל 31 'מעב 13 הקספ( "בר לקשמ ןהל היה אל
 .)ב.ד ,רוקמב תושגדהה
 
 

 רקיע יכ ,הירוגנסה ינועיטל דוגינב ,תדמלמ ןידה תערכה לש תקיודמ האירק 
 החישל וא ,חצרה םויב ועצובש תוחישה רפסמל ןותנ וניא טפשמה תיב ןתנש לקשמה
 לאינד חונמה ןיב הכרענש הנורחאה החישל רקיעב אלא ,םהיניב ומייקש הנושארה
 ,ןופלטה תוחיש יוביר" :31 'מעב 12 הקספ ןכו ;ליעל תרכזנה 13 הקספ( שקבמל
 הקספ – "ותמשא ןוויכל העיבצמה היאר טלחהב אוה ,12:34 העשבש החישה טרפבו

 יכ ריכזנ ,בוטה רדסה ןעמל .).ב.ד ,ופסוה תושגדהה ;ןידה תערכהל 31 דומע ,12
 לש ותונחב ןיתממ ודועב ,חונמה םע שקבמה םייקש הנורחאה ןופלטה תחישב ןניקסע
 החיש רשפל ושרדיהב .ונמיה שקיבש םירלודה 35,000 תא רופסל םייסי הלהש דע ,ןהכ
 וז הדמע החד אמק טפשמה תיב .החישה ןכות תא רכוז וניא אוה יכ שקבמה דיעה ,וז
 :ץרחנ ןפואב עבקו
 

 ל"ז לאינד לאגיו אוה ,םשאנה ירבדל :רוכזל שי דוע"
 12:34 העשמ החישה – ותטישל .שפנבו בלב םירבח ויה
 הז ןיא .חונמה םע להינש הנורחאה החישה התיה
 ותחיש ןכות תא רכז אל םשאנהש ונתעד לע לבקתמ
 םכרדש םירבד םה הלא .חונמה םע )ותטישל( הנורחאה
 ךכל בל םישב המכו המכ תחא לע .רוכזל םדא ינב לש
 אל לע – ותנעטל ,תורופס תועש רובעכ רצענ םשאנהש
 ,10 הקספ( "ל"ז לאינד תא חצרש דשחב – ופכב לווע
 .)ןידה קספל 30 דומע
 

 
 תא שיגה התע ךא עודמ םעט ןתיל שקבמה לע היה ,הכ דע רומאה לכל ףסונב  .72

 אל רומאכ םעט .חצרל ומדקש םיישדוחב חונמה ןיבל וניב ומייקתהש תוחישה יסיפדת
 תויפוס לש סרטניאה תפדעה רבעל ןוזיאה תדוקנ תא טיסהל ידכ שי ךכב ףאו ,גצוה
 טפשמה תיב ינפב ןוידה ךלהמב התלע תוחישה תיירוטסיה תשגה יכ ,רעוי דוע .ןוידה
 אמק טפשמה תיב ןייצ ךכו( וירוגנסו שקבמה לש םלדחמ תא המיצעמה הדבוע – אמק
 יסיפדת ןופאלפ תרבחמ שקבל ךירצ היהש הז היה םשאנהש םירובס ונא" :וניד קספב
 היהש ותנעט תא ססבל הצר ןכא םא ,םתוא שיגהלו עוריאל םימדוק םידעומב תוחיש
 םויב עוריאש יפכ ,םויב תובר םימעפ תונמוזמ םיתיעל חחושל חונמה ןיבל וניב לבוקמ
 ןפואב לביק טפשמה תיב יכ ,ןייצל דוע יואר .)ןידה קספל 31 'מע ,11 הקספ – "חצרה
 ףא ,הוולמ-הוול יסחיל ךא וצמתה אל לאינד חונמה םע ויסחיש שקבמה תנעט תא יקלח
 ךכ ,)ןידה קספל 16 דומע ,6 הקספ ואר( ותנעטכ "שפנבו בלב" תורבח ידכל ולע אלש
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 אל ,ולא םימעט לולכמל בל םישב .םהיניב תוחישה יוביר תגצהל שממ לש תוקפנ ןיאש
 לאינד םע שקבמה םייקש ןופלטה תוחישב שי וליאכ ,הירוגנסה תונעטל סוסיב יתאצמ
 .ויוכיז רבעל טפשמה תואצות תא תונשל ידכ

 

 םייזנרופ םיאצממ אצמנב ןיא .ה

 םירשוקה םייזנרופ םיאצממ ןיא יכ שקבמה ןעט רזוח טפשמל ותשקב ףוסב .73
 ,ןתוהמב תוירוערע ןהש ,ולא תונעט ןיד .ותופח לע דמלמה ןפואב ,חצרה תריזל ותוא
 ךילה לש ותרטמ ןיא" ויפל ללכה לע ותקיספב רזח הז טפשמ תיב .לכו לכמ תוחדיהל
 אוה ןיאו ,תומדוק תויטופיש תואכרעב ונחבנש תונעט שדחמ חותפל רזוחה טפשמה
 תואתכמסאהו 7 הקספ ,טרוגניר ןיינע( "ףסונ רוערע ןיעמ םויקל תינויד הינסכא הווהמ
 לש ןרדעיה יכ הלוע אמק טפשמה תיבל שגוהש תויארה רמוחב ןויעמ .)םש תועיפומה
 תאכרע דגנל םג ומכ ,הז טפשמ תיב לש ויניע דגנל דמע תולילפמ תויזנרופ תויאר
 ,ךכ .רזוח טפשמ לש ךילה תרגסמב אד ןוגכ תונעטל שרדיהל ןיא ןכ לעו ,רוערעה
 לש עבצאה תועיבט ואצמנ אלש הדבועל שרדנ אמק טפשמה תיב יכ רכינ ,המגודל
 טפשמה תיב עבק הז רשקהב .)א124/תו 124/ת( ותיבב ואצמנש תורטשה לע שקבמה
 :יכ אמק
 

 לש עבצא תועיבט תורטשה לעו תוזיראה לע ןיאש ךכל"
 אלש רהזנ םשאנהש אוהו ,רבסה ונתעדל שי םשאנה
 הרוקש יפכ ,םג ענמנה ןמ אל .תועבצא תועיבט עיבטהל
 תועיבט וראשנ אלו ףסכב עגנ םשאנהש ,תובורק םיתיעל
 ,ונתעדל איה ,םשאנה לש עבצא תועיבט רדעיה .עבצא
 .)ןידה קספל 90 דומע ,7 הקספ( "תילארטינ הדבוע
 
 

 תויזנרופ תויאר לש ןרדעיהל אמק טפשמה תיב לש ותושרדיהל תופסונ תואמגוד
 תינומב תחא עבצא תעיבט לש התואצמיה תודוא ךרעש ןוידב םג אוצמל ןתינ תולילפמ
 הקספ ןכו 132/ת ואר( לאינד חונמה לש ועבצא תעיבטל המיאתה אלש וזכ – שקבמה

 ,שקבמה לש שובלה יטרפ לע ואצמנ אלש הדבועב ןכו ;)ןידה קספל 58 דומעב 10
 תשרופמ תוסחייתה ולביק ףא ולא םיאשונ .)115/ת( ירי ידירש ופוג לע וא ורעישב
 שובלה יטרפ ולטינ רערעמה תושרמ" יכ ןיוצ םש ,רוערעה תאכרע לש הניד קספב
 התלעה אל םתקידב ךא ,םויה ותואב שבל וירבדלש ,)הנבל "יט" תצלוחו סני'ג סנכימ(

 לכ ולגתנ אל ,בטיה תבגונמו הצוחר התיהש ,ותינומ תקידבב םג .םידישחמ םיאצממ
 ןידה קספל 5 הקספ( "םיעשפה עוציבל רערעמה תא רושקל םחוכבש םיאצממ
 .)רוערעבש
 

 תויארה רמוחב ןיא יכ יתענכוש ,ולא תונעטב ןוידה םוכיסלו ,םוקמ לכמ .74
 אורקל הסנמ הירוגנסה יכ המוד .טפשמה תואצות תא תונשל ידכ הירוגנסה הגיצהש
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 טפשמל השקבב ןעטנ ,לשמל ,ךכ .תאשל ןתלוכיב ןיאש תא תויזנרופה תועיבקה ךותל
 רוזאל סחיב לטסק לש ותינומ לש זגה תשוודמ חקלנש יחמצ רמוח ההוז אל" יכ רזוח
 ותינומ לש זגה תשוודמ חקלנש יחמצ רמוח ההוז אל" יכו ,)השקבל 369 הקספ( "חצרה
 ץעויה תדמעל שקבמה תבוגתל )ב(252 הקספ( "חצרה תריזל רושקכ שקבמה לש
 ,גלפ רמ ,הירוגנסה םעטמ החמומה םג .).ב.ד ,הפסוה השגדהה ;הלשממל יטפשמה
 "עוריאה תריזל ןפואו הרוצ םושב רשקנ אל ,ךכיפלו ההוז אל ךא קדבנ גצומה" יכ ןייצ
 תווח ,אקע אד .)רזוח טפשמל השקבל א"ל חפסנ ,גלפ רמ לש ותעד תווחל .4.3 ףיעס(
 ,תנייצמ אלא ,רקיעו ללכ ןכ תעבוק הניא ילילפ יוהיזל הדבעמה ןמ ךברמ ר"ד לש ותעד
 – רלה ר"ד לש ותקידבל רבעוה רמוחה יכ ,הירוגנסה לש הריהז אלה התעיבק תחת
 ינובאדל" עבקו המיגדה תא ןחב ןורחאה .תירבעה הטיסרבינואב הקינטובל החמומ
 2/ח"כ חפסנ( "ועקשוהש םיעצמאה תורמל ,קיודמ יוהיזל ןתינ אל ל"נה רמוחה
 יחמצה רמוחה יכ תדמלמ הניא הרואכל השדחה היארה ,רומאל .)רזוח טפשמל השקבל
 ,ירב .ללכ ותוהזל היה ןתינ אלש אלא ,הירוגנסה תנעטכ ,חצרה תריזל רושקכ ההוז אל
 קוזיחל אל ףא ,שקבמה לש ויוכיזל תעייסמ הניאו תילארטינ הניה וז העיבק יכ
 ןתינ הירוגנסה הגיצמש םייזנרופה םיאצממה תנעט תשלוחל תפסונ המגוד .ותעשרה
 תא םימאות םניא שקבמה תינומ לע ואצמנש חפה תעיגפ ינמיס יכ הנועיטב אוצמל
 השקבל 2/ט"כ-1/ט"כ םיחפסנ( ל"ז שבד לש ובכר לע ואצמנש חפה תעיגפ ינמיס
 ךכ ,םיבכרה ןיב עגמ היה אל ללכ היישוח לש ותודע יפ-לע ,םרב .)רזוח טפשמל
  .הילאמ תסרוק הירוגנסה לש וז התנעטש
 

 אבוהש תויארה רמוחב קימעמו רזוח ןויע רחאלו ,הלעמ רומאה לכב בשחתהב .75
 וא תויאר גיצהלו ותעשרה תודוסי תא רערעל שקבמה ידיב הלע אל יכ יתעד החנ ,יינפל
 קפס ליטהל ידכ ,תומייקה תויארה םע ןתובלתשהב וא ןדבל ,ןהב שי רשא תודבוע
 שקבמה לש תונורחאה ויתונעט תא ןוחבל הנפא ,וז הנקסמל יתעגהשמ .ותעשרהב
 .ןיד תוויעל ישממ ששח לש ומויק לע ןמצע תובסמה
 

 "ןיד תוויעל ישממ ששח" - טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס
 

 אולמ תא ןוחבל וילע ,וז הליע תומייקתה תלאשב עירכהל טפשמ תיב אובב .76
 "לע טבמ"מ םאה ומצע לואשלו – ןשיה הזו שדחה הז – וינפל אבוהש תויארה רמוח
 תויודעב ,תויארה רמוחב יתנייעו יתרזח ,םנמאו .ןיד תוויעל ישממ ששח ויניעל הלגנ
 יתבצה ,הלא לכ לומ לא .וניד קספב םג-ומכ ,אמק טפשמה תיבל ושגוהש תעדה תווחבו
 שקיבש תוקפסלו ויתונעטל יתשרדנו יתבש .םיברה היחפסנ לע שקבמה לש ותשקב תא
 טפשמל תושקב תרגסמב תיסחי גירח ךלהמ ,יינפל ןוידה תכירע לע יתירוה םא .ררועל
 שקבמה לש ותעשרהל רשאב קפס יבילב ריתוהל אלש ןוצרה םושמ הז היה ,רזוח
 יכ יתענכוש יינפלש הרקמב םלוא ,תויועט ינפמ ןיסח וניא טפשמ תיב .ול סחוימב



 לארשי תנידמ 'נ לטסק השמ   8093/04 חמ

55 

 

 ףאו הז גשומ לש יתוהמה ונבומב אל – ןיד תוויע המיע תררוג הניא שקבמה תעשרה
 .ינוידה ונבומב אל
 

 תיתדבוע תיתשת לע הכמסנ ותעשרה יכ שקבמה תרבס תא לבקל ידיב ןיא .77
 ותשוחת ןיב םלוא ,ולרוג תא תונשל שקבמה םדא לש ושפנל ןיבהל ינא הלוכי .העוער
 יטפשמה בצמה ןיבל םישלח םייתייאר םינדא דוסי לע עשרוה יכ תיביטקייבוסה
 קספ ארקמל םג-ומכ ,אמק טפשמה תיב לש וניד קספ ארקמל .בר קחרמה – ורושאל
 רבעל העיבצמה תיתטישו הרודס תיתייאר הנומת תדמלנ ,רוערעה תאכרע לש ןידה
 שיגהש תודבועהו תויארה .תאזמ הרתי .ריבס קפס לכל לעמ שקבמה לש ותמשא
 תודוסיה תא תועיקבמ ןניא טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס ירדגב שקבמה
 ןוכנ הז היהי אל יכ יתאצמ ,הז םעטמ .תינוידה האכרעב ותבוחל וקצונש םייתייארה
 עשרוהש הז ןבומב ,ןיד תוויע ול םרגנש ךכ לע עיבצהל שקבמה ידיב הלע יכ רמול
 .ופכב לווע אל לע ,עשפמ ףח םדא
 

 ונבומב ןיד תוויע ול םרגנ יכ שקבמה לש ותנעט אקווד ונניינעל תידוחיי .78
 תוויע" הביתל תיטפשמה ונתטישב ונתינ םינוש םישוריפ ,עודיכ .הז גשומ לש ינוידה
 תולהנתה יכ ,ינורקע ןיינעכ ,לבקל ינא הנכומ ,םיירשפאה םינושה םישוריפה ןיבמ ."ןיד
 תילגתמ איה םא רקיעב ,הריקחה לש תיתטיש היטהו הריקחה תויושר לש תלקולק
 לש ומויק קידצהל ,םייתועמשמ םהשכ ,םימיוסמ םיאנתב ,תולוכי ,םיכילהה םויס רחאל
  .ולא םירקמ םע הנמנ וניא ןנד הרקמה ,םרב .רזוח טפשמ
 
 ,הריקחה תווצ תולהנתהב םייוקיל רפסמ םנמא תפשוח רזוח טפשמל השקבה 

 ןויסינ לע םהמ דומלל ןיא יכ יתענכוש ,תאז םע דחי .ועריא אלוליא היה בטומש
 תורטשה תריפסב ולפנש תויועטה ןיינעב ,המגודל ,ךכ .שקבמה תא לילפהל יתרטשמ
 ורפסש םירקוחה דחא לש עבצאה תועיבט לש ןתואצמיהב וא רלוד האמ לש םישדחה
 .תוריהזו תויעוצקמ לש רתוי ההובג הדימב גוהנל םירטושה ןמ היה הפוצמ .ףסכה תא
 

 הדירטמ הנומת ונינפב הפשח תונושה היתופורצ לע השקבה יכ ,רמול שי דוע .79
 ןומט ןאכו – םלוא .רופאה קושב םיוולמ םע וירשקו יול רקוחה לש ותוישיאל סחיב
 יתועמשמ קפס ררועל אל ףאו ענכשל וידיב הלע אל – שקבמה תנעטב לשכה רקיע
 ךלהמב ומייקתה ,ןהכ םהיניבו ,רופאה קושב םיוולמ םע יול לש וירשקש ךכל סחיב
 וא הריקחה תייטהל םרג רבדה יכ תוארהל ודיב הלע אל – ךכמ הרתיו ,ולש ותריקח
 לש תוריבעב רקחנש רטוש יכ ,שקבמה לש השקה ותשוחת .תרחא הרוצב וניד תוויעל
 ףיעס לש ונבומב ,ןיד תוויע ידכ הלוע הניא ותריקח תווצ םע הנמנ םינומא תרפה

 וירשק יכ ,ליעל טרופמכ ,הנקסמ ללכל יתאב ,וז הדוקנב .טפשמה יתב קוחל )4()א(31
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 וטפשמו ותריקח רחאל ,ידמל ההובג תוריבסב ,ורצונ ןהכ םע יול לש םייקסע-םיישיאה
 לש וניד תוויעל ישממ ששח לש ומויק חכוה יכ רמול ןיא ,ולא תוביסנב .שקבמה לש
  .חונמה תשא םע ףא וא ןהכ םע יול לש םירחואמה וירשק לשב ,שקבמה
 

 רבד ףוס

 

 תכירעל הליע המק יכ ענכשל שקבמה ידיב הלע אל יכ הנקסמל אופא יתעגה .80
 התחיתפ לע תורוהל קודיצ לכ ןיאו ,הדוסי ןידב – יתענכוש ךכ – ותעשרה .רזוח טפשמ
  .שדוחמ ןויעל
 
 .תיחדנ רזוח טפשמל השקבה 
 
   .)28.5.2012( ב"עשתה ןויסב 'ז ,םויה הנתינ 
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