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 :ויצר-ינימ
 ,חצר ןויסינ ,ןוועו חצר עוציבל רשק תרישק לש תוריבעב ותעשרה ןיגב םשאנה לש ושנוע תא רזג טפשמה תיב *
 .םיכילה שובישו המרמב רבד תלבק ,תוזחתה ,קשנ תוריבע
 השינע תוינידמ – השינע – ןישנוע *
 חצר תריבע :השינע תוינידמ – השינע – ןישנוע *
 קשנ תוריבע :השינע תוינידמ – השינע – ןישנוע *
. 

 ,חצר עוציבל רשק תרישק לש תוריבעב – ןושארה םושיאב ,רזוח טפשמ תרגסמב ,ותאדוה פ"ע עשרוה םשאנה
 תוזחתה ,ןווע עוציבל רשק תרישק – ינשה םושיאבו ,חצר ןויסינו ןידכ אלש קשנ תקזחה ,ןידכ אלש קשנ תאישנ
 .טפשמ יכלהמ שובישו המרמב רבד תלבק ,רחא םדאכ

. 

 :קספו ןידה תא רזג יזוחמה טפשמה תיב

 םייחה תשודק ןורקע וניה ןגומה יתרבחה ךרעה ,םיקוחה רפסב תורומחה תוריבעה תחא הניה חצרה ןויסינ תריבע
 ,קשנה תוריבעל תעדונה הרמוחה לע םג דמע ןוילעה ש"מהיב .םדא ייח תונכסמה תויוגהנתה עונמל ךרוצהו
 תוישואב תעגופ טפשמ יכלהמ שוביש תריבע .תיניירבע המלסהל לאיצנטופ תורצויו רוביצל ישממ ןוכיס תומיקמה
 תינכטה הלקתה תוברל ,םייטנוולרה םילוקישב בשחתהב .יטופישה ךילהה רהוט לש ןגומה ךרעבו טפשמה
 תלעפה ,רסאמ תונש 12 וילע ותשוה ,םשאנה תעשרהל תויטנוולרה תויארה אולמ ש"מהיב ינפב וחנוה אל הייטעבש
 תנש וא ₪ 40,000 רועישב סנק ,םישדוח 6-ו 12 ,24 ךשמל – יאנת לע םירסאמ השולש ,הנש לש יאנת לע רסאמ
 .ותרומת רסאמ
 

 ןיד רזג
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 :ד"בא ,לטיונ דעלג טפושה

 

 :תינויד תולשלתשה

 רשק תרישק :ןושאר םושיא -תואבה תוריבעב ,תויאר תעימש רחאל ,דחא הפ םשאנה עשרוה 10.9.07 םויב

 רשק תרישק :ינש םושיא ;חצרל ןויסינ ,ןידכ אלש קשנ תקזחה ,ןידכ אלש קשנ תאישנ ,)חצר( עשפ עוציבל

 -ל 21.2.08 םויב ןודינ םשאנה .טפשמ יכלהמ שובישו המרמב רבד תלבק ,רחא םדאל תוזחתה ,ןווע עוציבל

 הנש ןב יאנת לע רסאמ שנוע לעפוה ,ןכ ומכ .יאנת לע הרתיהו ,לעופב רסאמ תונש 15 ןכותמ ,רסאמ תונש 17

 םשאנה לע לטוה ףסונב .ורצעמ םוימ ,לעופב רסאמ תונש 16 םשאנה לע ולטוה כ"הסש ךכ ,רבטצמב ,תחא

 :םיטפושה 'בכ בכרה ינפב ]ובנב םסרופ[ 1021/06 )א"ת( ח"פת[ ותרומת רסאמ תנש וא ₪ 0040,0 רועישב סנק

 .])"ירוקמה קיתה" :ןלהל( – ףסוי ןב ,חבש ,ד"בא -םהש

 

 רזג ןיינעב ןהו ןידה תערכה ןיינעב ןה ,ןוילעה טפשמה תיבב םשאנה לש ורוערע ,דחא הפ ,החדנ 26.5.10 םויב

 .)]ובנב םסרופ[ בודיוד 3151/08 פ"ע( ןידה

 

 לע ,1984-ד"משתה ,טפשמה יתב קוחל 31 'ס יפל ותוכמס חוכמ ,ןוילעה טפשמה תיב טילחה 11.7.13 םויב

 ,החטבאה תמלצמ טרסמ ,הקדכ לש ךרואב ,ףסונ עטק אצמנ ןכש ,םשאנה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק

 :לברא תטפושה 'בכ ירבדלו ,ירוקמה קיתב היה אלש

 םגפה ...טפשמה תיבב הגצוה םרטש היאר "תדלוה"ל ליבוהש רומח ינויד םגפ עריא אנד קיתב"

 .רומאכ ,חינז וא ילוש וניא ,החטבאה טרסמ יתועמשמ קלח עטקנ ובש ,יחכונה ךילהב לפנש

 אל הדימ ררועמה םגפ אוה .הבישמה לצא תינכט הלקתב ותרוהש ,המצוע לעב םגפ אוה

 יוניש לאיצנטופ תחכוהב חרכה ןיא ,וביטו ותמצוע חכונ יכ ינמוד .חור תרומ לש תלטובמ

 תפישח יכ תוריבס תמייק ףאו לולשל ןתינ אלש ךכב ידו דחוימב ההובג המרב טפשמה תאצותב

 תבוטל טפשמה תאצותב יונישל איבהל היושע החטבאה טרסב רסחה עטקל טפשמה תיב

 .)23 - ו 16 תואקספ ,11.7.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,בודיוד 511/12 ח"מ( "שקבמה

 

 תעימש רחאל .ירוקמה קיתב שגוהש םושיאה בתכל ההזה ,ןנד קיתב םושיאה בתכ שגוה 15.8.13 םויב

 ויתונעטמו ותריפכמ םשאנה וב רזח ,הפ לעבו בתכב םידדצה ימוכיס םותבו ,רזוחה טפשמה תרגסמב תויארה

 רשק תרישק -1 םושיא :תואבה תוריבעב עשרוהו ,םושיאה בתכ תודבועב הדוה ,חצר ןויסינ לש הריבעה ןינעל

 :ןלהל( 1977 – ז"לשת ,ןישנועה קוחל )2()א(300 ףיעס םע רשקב  )1()א(499 'עס יפל ,)חצר( עשפ עוציבל

 אשיר )א(144 ףיעס יפל ,ןידכ אלש קשנ תקזחה ,קוחל אשיר )ב(144 ףיעס יפל ,ןידכ אלש קשנ תאישנ ,)קוחה

 רבד תלבק ,רחאכ תוזחתה( ןווע עוציבל רשק תרישק - 2 םושיא ;קוחל )1(305 ףיעס יפל ,חצר ןויסינ ,קוחל

 םדאכ תוזחתה ,קוחל 244-ו 415 ,441 םיפיעס םע רשקב )2()א(499 ףיעס יפל ,)טפשמ יכלהמ שובישו המרמב

 244 ףיעס יפל טפשמ יכלהמ שובישו קוחל 415 ףיעס יפל ,המרמב רבד תלבק ,קוחל אשיר 441 ףיעס יפל ,רחא

 .)5.3.14 םוימ ,הז קיתב 'רפל 138 'מע( קוחל

 

 רשק 27.1.06 םויל רבוע :ןושאר םושיא :הדוה אוה ןהבש ,םושיאה בתכ תודבוע י"פע םשאנה ישעמ הלא

-תבב היחוציפב ןנולתמה דבע 27.1.06 םויב .)ןנולתמה :ןלהל( הרמע השמ תא חוצרל רשק רחא םע םשאנה

 ,היחוציפל ךכל ךומסב וא 20:15 העשב 27.1.06 םויב רחאו םשאנה ועיגה ומודיק םשלו רשקה תרגסמב .םי

 םשאנה .ןיכסב דיוצמ רחאהו ,ותאישנלו ותקזחהל ןיד יפ לע תושר אלב חדקאב קיזחמו אשונ םשאנה רשאכ
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 רפסמ ןנולתמה תא רקד רחאהו תוירי 2 ןנולתמב הרי םשאנה .הצרא והוליפהו ןנולתמה תא ופחד רחאהו

 העודי הניאש ,הביס תאפמ םלוא תופסונ תוירי ןנולתמב תוריל הסינ םשאנה .םינוש ףוג יקלחב תוריקד

 רפסמ תילאמשה ולגר םע ןנולתמב םשאנה טעב תוריקדה ךלהמב .וממז תא עצבל חילצה אל ,המישאמל

 תוחיפת :תואבה תולבחה ןנולתמל ומרגנ םימשאנה ישעממ האצותכ .םוקמהמ וטלמנ רחאהו םשאנה .םימעפ

 הסינכ עצפ ,האיצי עצפ אלל לאמש ףתכב )רודכ( הסינכ עצפ ,לאמשמ הזחה תיבבו לאמש ףתכ ביבס תירוע

 ןימי ןטב תמדקב ,)לאמש ןתומ( בגב ,לאמשמ יחשה תיבב ןיכס תוריקד רפסמ ,לאמש לגר ףכב )רודכ( האיציו

 השולש ךשמל זפשואו הזחה תיב ןפודב םומידה תריצעל חותינ ,ידפותרוא לופיט רבע ןנולתמה .לאמשמ ךריבו

 לגרה ףכ לש יבגה טקפסאב ךתח ול םרגנש ןפואב םשאנה לבחנ עוריאה תעב םשאנה ישעממ האצותכ .םימי

 דוד םע רשק םשאנה רשק ךכל ךומסב וא 20:54 העשב 27.1.06 םויב :ינש םושיא .מ"ס 2-כ לש ךרואב

 הנווכב ,יליושרזק לש ומשב םילוחה תיבו האפרמה ינפב םשאנה הזחתי ויפל ,םשאנה לש ודוד ןב ,יליושרזק

 םילעהל תנמ לע תאזו ,ןושארה םושיאה אושנ עוריאב לבחנ הב הלבחב יאופר לופיט המרמב לבקיו ,תונוהל

 עסנ לעופה לא ותאצוהו רשקה שומימ םשל .חצרה ןויסינב ותוברועמ םע רשקב הרטשמה ירקוח תא תועטהלו

 תדועת וא םילוח תפוק סיטרכ םשאנה ידיל רסמ רשא ,יליושרזק תא שגפ םש ,דודשאל עוריאה רחאל םשאנה

 םשאנה רסמ ,הריכזמה תשקבל .דודשאב האפרמל ומיע דחיב רסו ,)תוהזמה תודועתה :ןלהל( ומש לע תוהז

 לש םשה תחת ,האפרמה בשחמב םשאנה לש ותיינפ תא הטלק הריכזמה .תוהזמה תודועתה תחא תא המרמב

 אפורה .יאופר לופיט ונממ לביקו ,תונוהל הנווכב ,אפורה ינפב יליושרזקכ בזכב הזחתה םשאנה .יליושרזק

 םשאנה .םילוחה תיבל םשאנה עיגה 23:42 העשב 27.1.06 םויבו ,ןולקשאב ןוימ רדחל םשאנה תא הנפה

 םשאנה חתונ 1:20 העשב 28.1.06 םויב .תונוהל הנווכב ,יליושרזק םשב םילוחה תיב יאפור ינפב בזכב הזחתה

  .ךרבל תחתמ סבגב םשאנה לש תילאמשה ולגר המשוה חותינה םותב ,םיאפורה ידי לע

 

 

  :)רקיעה תיצמת( םשאנה לש וניינעב 6.4.14 םוימ ןחבמה תוריש ריקסת ךותמ

 תילוש הרבחל םשאנה רבח ריעצ ליגב .םינש 5 ןבכ ותויהב וירוה םע ץראל הלע ,היזורג דילי ,28 ןבכ ,םשאנה

 תרפהו ןיכס תקזחה ,שוכר תוריבע ןיגב תומדוק תועשרה 7 םשאנה לש ורבעב .םילילפב תוברועמב לחהו

 תרגסמב( 2007 תנשב םשאנה םע ןחבמה תוריש לש שגפמב .אבצל םשאנה סיוג אל הז עקר לע .תיקוח הארוה

 םשאנה ,עציבש הריבעה תוכלשהו תרמוחב ריכה אל םשאנה :םשרתה ןחבמה תוריש ,)'נ'ג – ירוקמה קיתה

 ותוסחייתה ,םימילאו םיניירבע הבישחו תוגהנתה יסופד לש הפישחבו ןומא ןתמב השקתמה ריעצ רוחב אוה

 המלסה הווהמ ןוידה אושנ תוריבעה עוציב ,תיחכונה הריבעלו רבעב ןודנ ןהילע תוריבעל תיחטשו תמצמוצמ

 .ודצמ יוניש תכירעל היצביטומ האצמנ אלו ,ותוא םינייפאמה ,םייניירבע הבישחו םימילא תוגהנתה יסופד לש

 םע ןחבמה תוריש לש יחכונה שגפמב .)ריקסתל 2 'מע( וניינעב תיבויח הצלמהב האב אל ריקסתה תכרוע ןכל

 הלועה המילאה ותוגהנתהל תוירחא אטיב םשאנה .וז הפוקת ךלהמב רבעש יוניש םשאנה ראית ,םשאנה

 ראתמ אוהשכ ,הריבעה עוציב ןמזב ותולהנתה יסופדל סחייתה םשאנה ,עשרוה וב םושיאה בתכ תודבועמ

 היצמרופניאמ .תויביסלופמיאו תומילא ,תונחוכ יסופד ךותמ לעופה ,יניירבעה םלועב ברועמה םדאכ ומצע

 הנדסב ףתתשה ,רסאמב ןיקת ןפואב להנתה תונורחאה םינשב יכ הלע ס"בשב לופיטה ימרוגמ הלבקתנש

 רבעוה וילא ,"םירדה" רצעמה תיבב .החגשהב ריסא ךנחו ףגאה ךותב הדובעב בלוש ,"םיסעכב הטילש"ל

 םעפ בלתשה ףאו ,ךוניחב תויוליעפבו השרדמב םינורחאה םישדוחב םשאנה בלתשה ,רזוחה טפשמה רואל

 סחייתה ןכ ומכ .הל תוביסנה תא ראיתו ,עשרוה הב הריבעב הדוה םשאנה ."םיסעכב הטילש" תנדסב תפסונ

 חילצה הפוקת הזמ ,ןחבמה תוריש ירבדל .)ריקסתל 3 'מע( זא ותולהנתה תא ןייפאש העטומה תעדה לוקישל

 :תבתוכ ןחבמה תניצק תאז םע ;ול תועצומה תוינכותב בלתשהלו ס"בש תורגסמ ךותב ןגראתהל םשאנה
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 ,שחרתת םאבו ,תומילא תוריבע עוציב תונשיהל ההובג ןוכיס תמר לע םיעיבצמ וקדבנש םירטמרפה

 תרחואמה ותורגבתהו תילוש הרבחב ותורגבתה חכונ ,ףסונב ;תינוניב המרב תויהל תויופצ היתואצות

 ותלוכיבו ויתודמעב יתוהמ יונישל האיבה אל ,יוצמ הב תיניירבע הרבחל ותולגתסה ךות ,ס"בש תרגסמב

 תונורתפבו ותולהנתהל םירבסה ןתמב קוסע יכ הארנשכ ,רצעמה םרט ותוגהנתה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל

 הצירש םדאכ םויה ומצע ספות םשאנה .)ריקסתל 3 'מע( תילושה ותוברועמ תונשיה וענמיש דבלב םיינוציח

 ריעב םיילושה וירשק קתנל ,רסאממ ורורחש םע ןיינועמו םיניירבע הבישח יסופד אטבמ וניא רשא ,ושנוע תא

 ןחבמה תוריש .)ריקסתל 3 'מע( תרזוח תילוש תוברועממ ענמיהלו תיתקוסעת תרגסמב בלתשהל ,וירוגמ

 יבצמ ההזמ וניא םשאנה ,ךכל ךרענ אלו ררחושמ ריסא ותויהב םייופצה םיישקל רע וניא םשאנה יכ םשרתה

 תובלתשהבו ויסופד יונישב ול עייסיש לופיטב תובלתשהב ךרוצל הנבהו היצביטומ אטבמ אלו םיירשפא ןוכיס

 תמאתומ םוקיש תינכות תעצהו ןחבמ וצ תלטהב תוליעי אצמ אל ןחבמה תוריש ןכל .תיביטמרונ הרבחב

  .)ריקסתל 4 'מע( ובצמל

 

  :שנועל תויאר

 לש ןיד ירזגו ןיד תוערכה ,םושיא יבתכ ,)1/ת( ילילפ םשרמ ןויליג השיגה העיבתה :שנועל העיבתה תויאר

 לעופב רסאמ וילע לטוה הניגב ,הבינג - 2008 תנשב :ןמקלדכ ילילפה ורבע הלוע םהמ ,)6/ת-2/ת( םשאנה

 ;)6/ת( הצירפ ירישכמ תקזחה - 2006 תנשב ;הרשכ אל הרטמל ןיכס תקזחהו םישדוח 5 לש תללוכ הפוקתל

 בונגכ דושח סכנ תקזחהו עשפב וגשוהש םיסכנ תלבק - 2005 תנשב ;)5/ת( הרשכ אל הרטמל ןיכס תקזחה

 הלעפה רב ,הנש לש יאנת לע רסאמ םשאנה לע לטוה הז קיתבשכ ,םימויאו תורימחמ תוביסנב הפיקת ;)4/ת(

 לש תוריבע יתש ,הבינג עצבל הנווכב םירוגמ תרידל תוצרפתה ;)ד"הזגל 23 'מע ,4 םשאנ אוה םש ,3/ת(

 .)2/ת( תיקוח הארוה תרפה לש תוריבע יתשו ,דושח שוכר תקזחה לש הריבע ,ןידכ אלש ןיכס תקזחה

 :)רקיעה תיצמת( שנועל םידדצה ינועיט

 ןויסינ ,םיקוחה רפסב תורומחה תוריבעה תחא עוציבב עשרוה םשאנה :)'רפל 142-139 'מע( העיבתה ןועיט

 יתש ספא חווטמ ןנולתמב הרי םשאנה .ןיכס אשונ ורבח דועב ,חדקא ,םח קשנב דיוצמ אוהשכ תאז ,חצרל

 םלוא ,תפסונ םעפ ןנולתמב תוריל הסינ םשאנה .םינוש ףוג יקלחב תוריקד רפסמ ותוא רקד רחאהו תוירי

 ומצע תא ליהבה ןנולתמה .תונוש תולבח ןנולתמל ומרגנ ורבחו םשאנה השעממ האצותכ .ודיב הלע אל רבדה

 .הזחב םומידה תריצעל חותינו לגרב ידפותרוא לופיט רבע ,םימי השולש ךשמל זפשוא םש ,םילוחה תיבל

 ופתושו םשאנה לש הברה תוילטורבהו תוירזכאה הלוע ,טפשמה ךלהמב םג הפצנש ,החטבאה טרסב הייפצמ

 ןיבל ןנולתמה לש ותעיצפ ןיב עספכו ,ופוג יקלח לכב םיטעוב ,ןנולתמב םחר אלל םירקודו םירוי םהש ךות

 הסינש העש ,חצרה ןויסינ עוריא רחאל םשאנה לש ותולהנתה םג .ופתושו םשאנה ידיב ןנולתמה לש ותומ

 ןמצעלשכ תוקידצמ ,תופסונ תוריבע עוציב םושמ הב היהש יאופרה לופיטה תלבק ךרוצל ותוהז תא תווסהל

 .הריקחה לש השובישל לעפ ךכבו הריבע עצבמ ותויה תא הרטשמהמ םילעהל ןתמגמ ןכש הרימחמ השינע

 תומילא ץרפב רבודמה ןיאו ןנולתמה לש ותומל איבהל דעונ רשא ,בטיה ןנכותמו בשוחמ השעמב רבודמה

 תומדוק תועשרה 7 ותבוחלו ,הנש 16 ןב ותויהב תיניירבעה וכרד תא לחה ,27 ןב םויכ ,םשאנה .תינטנופס

 תועצמאב ול עייסל ושקיב ,דסח םשאנל םינושה טפשמה יתב וטנ םינשה ךרואל ,תעבותה ירבדל .)6/ת-1/ת(

 לדח אלש דבלב וז אל .ןחבמה תורישבו טפשמה תיבב ,תויושרב לזלז םשאנה םלוא םילפטמה םימרוגה

 .ןנולתמה תא חוצרל הסינ ובש הז קיתב הריבעה תא עציבש דע ותוגהנתה תא םילסהש אלא תוריבע עצבלמ

 תריבע לש תמדוק העשרה ןיגב ,ותבוחל דמע הנש ןב יאנת לע רסאמ דועב הז קיתב תוריבעה תא עציב םשאנה

 עוציב םצע ,ןכ ומכ .יאנת לע רסאמה תלטהמ םישדוח יצחו השולש אלא ופלח אל רשאכ ,הרומח תומילא

 לע רסאמ היה םשאנל ןכש ,ארמוחל הביסנ הווהמ ,וז הריבע ןיגב ןיכסב שומיש ךות אדח אתווצב הריבעה
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 םצע דע אצמנ אל םשאנה לש וחדקאש ךכב הצוענ ארמוחל תפסונ הביסנ .ןיכס תקזחהב דמועו יולת יאנת

 יכ ,הלוע ןחבמה תוריש ריקסתמ .ותוהז תפישחב עייס אל םשאנהו רתוא אל םשאנה לש ופתוש םג .הזה םויה

 תרגסמהו ,ומצעל לגיסש םימילאה םיסופדה לע טלתשהל לגוסמ וניא ןיידעש ,ןכוסמ םדא וניה םשאנה

 ןתיל שי ,תעבותה תנעטל .ותוגהנתה לע םימוסחמ ול ביצהל הלוכי הנניא ץוחב ול הכחמש תננוגמהו תבהואה

 הסרג גיצה וב טפשמ להינ ,הרטשמב ויתוריקחב קותשל רחב רשאכ םשאנה לש ותולהנתהל ןידה רזגב יוטיב

 םשאנה רזוחה טפשמב םידדצה ימוכיס םותבו ,רוערעה תרגסמב ןוילעב טפשמה תיבב םג ,ןיטולחל תירקש

 תללוכה ותולהנתה .החטבאה טרסמ תופסונה תוינש 53-ב בשחתהב םג ,ונושלכו ובתככ םושיאה בתכב הדוה

 .טפשמה תיב יכילהב הערל שומיש תניחבב הניה ,םויה דעו ירוקמה טפשמהמ ,קיתה לש ותליחתמ םשאנה לש

 השיש ,הירבדל .2007 תנשב ונייה ,ירוקמה בצמה רזח ,םושיאה בתכב םשאנה הדוהשמ ,תעבותה תנעטל

 לש יאנת לע רסאמ תלעפה ,רסאמ תונש 15 אוה הז קיתב יוארה שנועה יכ םהירבד תא ורמא לארשיב םיטפוש

 לש ריעצה וליג תא ןובשחב וחקל תואכרעה יתש .יאנת לע רסאמ ןכו ח"ש 40,000 ךסב סנק ,רבטצמב הנש

 םימי השולש רחאל םילוחה תיבמ ררחוש ןנולתמה יכ הדבועה תא ,ויחא לש יגרטה ותומ תדבוע תא ,םשאנה

 320 'מעב ,21.2.08 םוימ ]ובנב םסרופ[ 1021/06 ח"פת ,7/ת( ךיפה יתלב יאופר קזנ ול םרגנ אל הארנה לככו

 .ונכ לע ירוקמה קיתב םשאנה לע לטוהש שנועה תא ריאשהל המישאמה הרתע ,ךכ רואל .)'רפל

 

 העיבתה ,רוגינסה ירבדל .תכלמ רצע אל ןמזהו ,םינש 8 ופלח :)'רפל 145-142 'מע( שנועל הנגהה ינועיט

 הרטשמל רסמ והזו ,קוחה תויושר לש רומח תונלשר השעמ ןיגב רזוח טפשמ ןתינש הדבועהמ המלעתה

 .החטבאה טרס לש תפסונ הקד האצמנ .דואמ רומח רבדהו ,םשאנ עישרהל עייסיש קלח ותוא קר ואיצויש

 רתוי םירומח םקלח ,הריבע יישעמב ברועמ היה תעה התואבו יצחו 19 ןב היה םשאנה .ךילהת רבע םשאנה

 ינפב הגיצה תעבותה .קוח תרמוש הנניאש הרבח לש תרגסמב לדגש םדא קפס םוש ילב לבא ,תוחפ םיקלח

 הגיצמו ,17-16 ןב םשאנה היה תע רעונל טפשמה תיב ידי לע ונתינ םקלח רשא ,ןיד ירזג לש הרדס טפשמה תיב

 ריקסתהמ ,רוגינסה ירבדל .רחש רבדל ןיא רשאכ ,תיניירבע תומדכ ,רתוי רחואמ םינש 8 ,םויה םשאנה תא

 הרבחב בולישו םוקישל תולבגומ תויורשפא עיצמ רהוסה תיבש לככ ,רהוסה תיבב ךילהת רבע םשאנהש הלוע

 ,רוגינסה ירבדל .רחא ריסאל ךנוחכ שמיש ףאו םיסרוקל ךלה ,וללה תויונמדזהב שמתשה םשאנה ,תימיטיגל

 עפשומ ותויהב ,ולש תוליעפה יסופדב םשאנה לש הנבות ריקסתהמ הלועכו ,יתוהמ יוניש ,ליג שרפה שי

 קלחה אלל ,החטבאה תומלצמ טרסמ ,רוגינסה תנעטל .תיבויח הנומת םיגיצמ ולא םירבדו ,תיניירבע הרבחמ

 הניה ןורכיזב טרחנש ןורחאה עטקהו ,םדא םיפקות םישנא ינש הבש השק הנומת הלוע ,הקדה לש ףסונה

 ירוקמה טפשמב ןידה רזג בלשב .עטקנ טרסהו ,ןיכסב רקדנו הרונש רחאל הפצרה לע ןנולתמה בכוש וב הנומת

 זאו ותומ תא אצמ ופקתש םדאהש םירובסה םישנא ינש לש הנומת התיה טפשמה תיב תא התווילש הנומתה

 הדוה אל םשאנה יכ רוכזל שי ,םלוא ,טפשמה לש ומויסב חצר ןויסינב הדוה םשאנה ןכא .םוקמב ותוא וחנז

 .לומגת לבקל ןוצר ךותמ אל הדוה אוהו ,רבד ול חטבוה אל ,לקמ שנוע ול חטבוה אל ,ןועיט רדסה תרגסמב

 הזו ,עוריאה לש ןושארה קלחה לש ןמזל תסחייתמ חצרל ןויסינה תנווכ יכ דמלמ עוריאה לש אלמה טרסה

 וז הנווכ שממל ולכי ורבחו םשאנה רשאכ ,ינשה קלחב דימ הגגופתה הנווכה ךא ,העשרה ךרוצל קיפסמ ןמז

 יפלכ תומילא תינפומ אלו קשנ ילכב שומיש ןיא ,םיעגרנ םירבדה ,וילגר לע ןנולתמה םקש הזה בלשב ךא

 קיתב .ירוקמה ךילהב טפשמה תיבב הסרפנש וזמ ןיטולחל הנוש הרמוח לע םידמלמ וללה םירבדה .ןנולתמה

 .טפשמה תיבל העודי הניאש הביס ךותמ השממתה אל רשא ,הלדח אל ,תכשמתמ התארנ חצר תנווכ ירוקמה

 הנווכהמ ןיטולחל וב רזח אוהו םשאנל ןומיסאה לפנ וילגר לע םק אוה רשאכ ,ןנולתמה רמאש יפכ ,ונניינעב

 םויה םימחר שקבמו טרחתמש םשאנב רבודמ אל .הבר תועמשמ שי הזה רבדלו ,ןנולתמה תא לוטקלו חוצרל

 לולעש השעמ ותואמ לדח רשאו טרחתהו וב רזח עוריאה ידכ ךות ,תמא ןמזבש םשאנ אלא ,טפשמה תיב ינפב
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 יפלש ,"קדצה ןמ הנגה"ל רוגינסה ןעט ,הפיכאה תויושר תוגהנתהל רשאב .ןנולתמה לש ותומל ליבוהל היה

 תינלשר תוגהנתהב רבודמ ,ונניינעב ,וירבדל .)הקיספ הרסמנ( שנועב הלקה ךרוצל םג שמשל הלוכי הקיספה

 ץלחל ןתינ היה הלקנ לע יכ ,רשיא ומצע הרטשמה שיא םג השעמלו ,הנגהה םעטמ החמומה רשאכ ,רתויב

 רבד ,םהיניב ויהש םירבדה יפוליח ,םק ןנולתמה הארנ וב ףסונ דחא עטק תוחפל החטבאה תמלצמ קסידמ

 תויארה לולכמ תא תוצמל תוסנל הרטשמה לש התבוח .ירמגל תרחא הרוצב םירבדה תא גיצמ היה טלחהבש

 םוקמ שי ,הזה ןבומב םג ,ןכלו .םשאנה לש ותעשרהל איבהל תויושעש תויאר ןתוא תא קר אלו ,תומייקה

 .ןיינעו רבד לכל שדח טפשמ ,רזוח טפשמ לש ךילהב רבודמ רוגינסה ירבדל .םשאנה לש ושנועב תישממ הלקהל

 סחייתהל שיו ,םויס תדוקנכ אלו אצומ תדוקנכ אל ,ירוקמה טפשמב לטוהש ןידה רזג לש שנועל סחייתהל ןיא

 זאמ ופלחש ךכב שנועה תעיבקב בשחתהל ףא שי .ויתוביסנ לכ לע טפשמה תיבל םויה אב אוהש יפכ הרקמל

 רשאב .הרומח התייה אל ,שאר הב לקהל ןיא םנמאש ,ןנולתמב העיגפה יכו ,םינש 8-מ הלעמל עוריאה

 לטוהש הנש ןב יאנת לע רסאמ םשאנל רובצל קדוצ הז ןיא יכ רוגינסה ןעט הנשה ןב יאנת לע רסאמה תלעפהל

 רתע רוגינסה .טפשמה תיב ליטיש רחא שנוע לכל ףפוחב יאנת לע רסאמה תא ליעפהל שי ןכלו ,םינש 9 ינפל

 146-145 'מע( רמא םשאנה .םישדוח 3-ו םינש 8 תב ,םשאנה לש ורסאמ תפוקתב קפתסהל טפשמה תיבל

 .רומח השעמ אוה הרקש השעמה .השעש המ לע רעטצמ אוה :)'רפל

 

 

 :שנועה תריזגו ןויד

 ךרדב םא ,יטפשמה ךילהב הלפנש תועט לש הנוקית רשפאל דעונש דסומ אוה רזוחה טפשמה"

 הבש וזמ הלק הריבע עציב יכ העיבק לש ךרדב םא ,הריבע לכ עציב אל שקבמה יכ העיבק לש

 511/12 ח"מ( "ושנוע תתחפה לש ךרדב םאו ותמשאב קפס תאלעה לש ךרדב םא לכהו – עשרוה

 .)ד"הספל 25 'עס ,11.7.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,בודיוד

 

 תא ומכיס םידדצהו תויארה ונינפב ואבוהש רחאל ,ונינפב להנתהש רזוחה טפשמב ןידה תערכה ברע ,רומאכ

 םושיאה בתכ תודבועב הדוהו ,חצר ןויסינ לש הריבעה ןינעל ויתונעטמו ותריפכמ םשאנה וב רזח ,םהינועיט

    .וניד תא רוזגל ונאב ,התע .םידדצה ןיב ןועיט רדסה תרגסמב אלש תאזו ,ירוקמה קיתבש

 

 חצרל ןויסינה תריבע .םידרפנ םיעוריא ינשב ןניקסע ,םשאנה הדוה ןהבש םושיאה בתכ תודבועמ הלועכ

 .ינשה םושיאב הל תוולנה תוריבעהו טפשמ יכלהמ שוביש תריבעו ,ןושארה םושיאב הל תוולנה תוריבעהו

 יתרבחה ךרעב בשחתהבו השינעב החנמה ןורקעל םאתהב דרפנב עוריא לכל םלוה שנוע םחתמ עבקיי ,ךכשמ

 הריבעה עוציבב תורושקה תוביסנבו הגוהנה השינעה תוינידמב ,וב העיגפה תדימב ,הריבעה עוציבמ עגפנש

 .]ד"הספל 19 'עס ,24.2.14 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ביט'ח 6990/13 פ"ע ,קוחל גי40 -ו )א(ג40 ,ב40 'עס[

 

 םלוהה שנועה םחתמ תעיבק

  :הז קית אושנ םשאנה עציבש תוריבעה עוציבמ ועגפנש םייתרבחה םיכרעה

 תורומחה תוריבעה תחא הניה חצרה ןויסינ תריבע :חצרל ןויסינ לש הריבעה עוציבמ עגפנש יתרבחה ךרעה

 תשודק ןורקע וניה ןגומה יתרבחה ךרעה .רסאמ תונש 20  דע לש שנוע קקוחמה עבק הדיצבו ,םיקוחה רפסב

  :ןוילעה ש"מהיב ירבד תא הז רשקהב ואר .םדא ייח תונכסמה תויוגהנתה עונמל ךרוצהו םייחה

 ייח תשודקל ...םילמ ריבכהל רתומלו ,ונמיה הלענ ןיאש ךרע אוה - םדא ייח - ...ןגומה ךרעה"

 ;הז ללכב לארשיו ,תישונא הרבח לכ יכרע לש הנושארה הרושב םוקמ רומש ,העבטמ ,םדאה
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 ,ד"הספל 'מ 'עס ,.6.1327 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,םראכ 1353/13 פ"ע( "ןיינמ הרבח ,םייח ןיא םאש

  .)ד"הספל 'ח 'עס ,5.7.07 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ףסוי 7637/05 פ"ע

 
 שי ןידכ אלש קשנ תאישנלו הקזחהל :ןידכ לש קשנ תאישנו הקזחה לש הריבע עוציבמ עגפנש יתרבחה ךרעה

 העיגפל איבהל ףא לולע םיתיעלש ,תוריבע עוציב ךרוצל שומיש קשנב תושעיהל לולע ןכש ,ןכוסמ לאיצנטופ

 רוביצל ישממ ןוכיס תומיקמה ,קשנה תוריבעל תעדונה הרמוחה לע דמע ןוילעה טפשמ תיב .םדא ינבב

 :הז רשקהב ואר .תיניירבע המלסהל לאיצנטופ תורצויו

 הרומח המלסהל ליבוהל לאיצנטופ הב שי ךכב השרומ וניאש ימ ידי לע קשנ ילכ לש הקזחה" 

 ותוא רשאכ בצמה ךכמ רומח ...קשנ אשונ ותוא ברועמ היהי וב עוריא לכ לש תושק תואצותלו

 לוספ שומיש וב תושעל הנווכ ךותמ ונייה "הער הנווכ" ךותמ הליחתכלמ קזחומו שכרנ קשנ ילכ

 ;ד"הספל 4 'מע ,6.5.09 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,יב'גר 5921/08 פ"ער( ".. םקנו ימצע ןיד תישע ךרוצל

  .)ד"הספל 3 'מעב ,2.2.11 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,הללאטע 898/11 פ"ער :םג האר

 

 

 

 :הז רשקהב דועו

 םיתעל וכרד תא אצומ ןידכ אלש קזחומה קשנש דמלמ תונורחאה םינשה ןויסינ"

 אל ומרג רבכ הלא םג הלאו ,תוילילפ תורטמל שומיש וב השענ םיתעלו ,תוניוע םיידיל

 לש התדילס תא אטבל שנועה ךירצ הלא לכב םחלהל ידכ ...םדא ייח ןדבואל תחא

 פ"ע( "טרפב הז גוסמו ,ללכב תוניירבע םע םילשהל אלש תצרחנה התעדו הרבחה

 3078/13 פ"ע :םג וארו ;ד"הספל 2 'מעב ,22.2.07 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ירדא 761/07

 ]ובנב םסרופ[ ,דווע 7386/13 פ"ע ;ד"הספל 25 'עס ,1.4.14 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,הווראסמ

 'עסב ,18.12.11 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,יוויתש 5120/11 פ"ע ;ד"הספל 12 'עס ,23.3.14 םוימ

 4945/13 פ"ע ;ד"הספל 12 'עס ,5.6.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ןסח 1323/13 פ"ע ;ד"הספל 5

 .)ד"הספל 14 'עס ,19.1.14 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ןאמילס

 

 תוישואב תעגופ טפשמ יכלהמ שוביש תריבע :טפשמ יכלהמ שוביש לש הריבעה עוציבמ עגפנש יתרבחה ךרעה

 :ןוילעה ש"מהיב לש וירבד םיפי הז ןיינעל .יטופישה ךילהה רהוט לש ןגומה ךרעבו טפשמה

 ןגהל הניה - הז ללכב טפשמה יכלהמ שוביש לע רוסיאהו ,הלא תומרונ לש תיזכרמה ןתילכת"

 תכרעמ לש המויק חיטבהלו ,םייטפשמ םיכילה לש םתוניקת לעו יטופישה ךילהה רהוט לע

 ]ובנב םסרופ[ ,הנחוא 8721/04 פ"ע( "רוביצה ןומאל היוארה ,קדצ טפשמ תיישע לש הניקת

  .)ד"הספל 21 'עס ,17.6.07 םוימ

 

 .השקו תיתועמשמ הניה ליעל םירכזומה םייתרבחה םיכרעב העיגפה :םינגומה םיכרעב העיגפה תדימ

 אלש אשנו קיזחהש חדקאמ תוירי יתש ןנולתמב הריש ךכב ,ןנולתמה תא חוצרל רחא םע דחי הסינ םשאנה

 ,ףסונב .םינוש ףוג יקלחב תוריקד רפסמ ןנולתמה תא רקוד רחאה דועב םימעפ רפסמ ןנולתמב טעב ,ןידכ

 תריקחב הרטשמה ירקוח תא תועטהלו םילעהל ידכ תאזו ,יאופר לופיט לביקו רחא םדאל םשאנה הזחתה
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 תומילא תוריבעב ןניקסע רשאכ שרדנה יוניגהו הברה הרמוחה לע םעפ אל רזח טפשמה תיב .חצרה ןויסינ

 :הז ןיינעב םיאבה םירבדה םיפיו ,םח קשנב תועצובמה

 עוריאה םייתסה סנב ךא .םח קשנב שומיש ךות רתויב הרומח תומילא הריבע עציב רערעמה"

 וניאש הריבעה השעמ...ןנולתמה לש וייח חופיק לש הברהב השק האצותב אלו םייתסהש יפכ

 אל אטבמ ,ימצע ןיד תיישעו תומילא יכרדב םיכוסכס ןורתפ ,םיידיל קוחה תחיקל לש טקא אלא

 ותבוחמ .םהב יולת תנקותמ הרבח לש המויקש תודוסי םתוא לכב אלא ,םדא ייח ךרעב לוזלז קר

 ,ינולפ 1645/08 פ"ע( "ןוסאה תורה היתוכלשה רואל וז ןיעמ תוגהנתה שרשל טפשמה תיב לש

 .)ד"הספל 33 'עס ,3.9.09 םוימ ]ובנב םסרופ[

 
 )1()א(ט40 'עס[ תוריבעה עוציבל םדקש ןונכתה :]קוחל ט40 ףיעס[ תוריבעה עוציבב תורושקה תוביסנ

 רחאהו םשאנה ועיגה ךכ םשל .ןנולתמה תא חוצרל רשק רחא םע רשק םשאנה ,ןושאר םושיאל רשאב :]קוחל

 אופא רבודמ .ןיכסב דיוצמ רחאהו ןידכ אלש חדקא קיזחמו אשונ םשאנה רשאכ ,ןנולתמה דבע הב היחוציפל

 םושיאל רשאב .ודי לע ןנכות אלש ינטנופס תומילא ץרפב אלו ,םשאנה ידי לע שארמ ןנכותמ תומילא עוריאב

 הנווכב ,דודה ןב לש ומשב םילוחה תיבו האפרמה ינפב הזחתי ויפל ,ודוד ןב םע רשק רשק םשאנה ,ינשה

 ותוברועמל ולש רשקה תא םילעהלו הרטשמה תא תועטהל הרטמבו יאופר לופיט המרמב לבקלו תונוהל

 םשאנה :]קוחל )3()א(ט40 'עס[ חצרל ןויסינ לש הריבעה עוציבמ םרגיהל יופצ היהש קזנה .חצרה ןויסינב

 ףתכה רוזאב - ןנולתמה לש ןוילעה ופוג גלפ רוזאל םג הריו םדא תימהל וחוכבש ילכ וניהש חדקאב דייטצה

 הברמל .ןיכס תוריקד רפסמ ןנולתמה תא רקד ומיע היהש רחאה ,ףסונב .ןנולתמה לש ילאמשה הזחה תיבו

 :]קוחל )4()א(ט40 'עס[ תוריבעה עוציבמ םרגנש קזנה .ןנולתמה לש ותומל וליבוה אל םישעמה ,לזמה

 תריצעל חותינ ,ידפותרוא לופיט רבע ןנולתמה .תונוש תולבח ןנולתמל ומרגנ רחאהו םשאנה ישעממ האצותכ

 )10()א(ט40 'עס[ ןנולתמה יפלכ תומילאב גהנ םשאנה .םימי השולש ךשמב זפשואו הזחה תיבב םומידה

 רקד רחאה דועב תוירי יתש ןנולתמב הרי םשאנה ,הצרא והוליפהו ןנולתמה תא ופחד רחאהו םשאנה :]קוחל

 השק תומילאב אופא רבודמ .םימעפ רפסמ ןנולתמב טעב םשאנה ףסונבו ,םינוש ףוג יקלחב ןנולתמה תא

 .ןנולתמה יפלכ )רחאהו( םשאנה לעפ הב הרומחו

 

 :הגוהנה השינעה תוינידמ

 תדימו חווט לע דמלמ ,םשאנה עשרוה ןהבש תוריבעל רשקהב הגוהנה השינעה תוינידמ יבגל הקיספב ןויע

 ןתינ םהמ ןיד יקספ רפסמ ונייוצי ןלהל .הרקמו הרקמ לכ לש תויפיצפסה ויתוביסנל םאתהב ,קית לכב השינע

 .ונינפבש םשאנה עשרוה ןהבש תוריבעב הגוהנה השינעה תוינידמ לע דומלל

 

 :ןושאר םושיא אושנ תוריבעב הגוהנה השינעה תוינידמ

 12 - )2.1.13 םוימ( ]ובנב םסרופ[ דוד 6908/10 פ"ע :)ןוילעה טפשמה תיב תקיספב( חצרל ןויסינ לש הריבעב

 םוימ( ]ובנב םסרופ[ דפינוב 5606/10 פ"ע ;)עשפ עוציבל רשק תרישקו חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש

 הנדא 9862/08 פ"ע ;)םימויא תוריבע יתשו םתס הפיקת ,חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 10 – )19.12.12

 ;)ודיקפת יולימ תעשב רטושל הערפהו חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 14 – )13.4.10 םוימ( ]ובנב םסרופ[

 הנווכב הלבחו חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 10 – )20.6.07 םוימ( ]ובנב םסרופ[ רימא 9880/04 פ"ע

 הלבחו חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 16 - )20.9.06 םוימ( ]ובנב םסרופ[ בוריקשב 4347/05 פ"ע ;)הרימחמ

 חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 10 – )7.4.03 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןודד 6494/02 פ"ע ;)תורימחמ תוביסנב
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 - חצרל ןויסינ לש תוריבע יתש – )9.10.02 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןוטיב 6841/01 פ"ע ;)הרימחמ הנווכב הלבחו

  .ינשה חצרה ןויסינ לע לעופב רסאמ תונש 7-ו דחא חצר ןויסינ לע לעופב רסאמ תונש 15

 

 7.5 – )18.5.14 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןיעארק 2852/14 פ"ע :ןידכ אלש קשנ תאישנו קשנ תקזחה לש הריבעה

 םוימ( ]ובנב םסרופ[ הללאתדוע 2892/13 פ"ע ;)טפשמ יכלהמ שובישו קשנ תקזחה( לעופב רסאמ ישדוח

 פ"ע ;)עשפ עוציבל בכרב תועייתסהו ןידכ אלש קשנ לש הלבוהו האישנ( לעופב רסאמ ישדוח 21 – )29.9.13

 ]ובנב םסרופ[ העיארז 3156/11 פ"ע ;לעופב רסאמ ישדוח 7 –)25.6.13 םוימ( ]ובנב םסרופ[ סיווכ 7502/12

 4517/11 פ"ע ;)עשפ עוציבל בכרב תועייתסהו קשנ תלבוהו האישנ( לעופב רסאמ ישדוח 24 – )21.2.12 םוימ(

 דבוע ידיב הבינגו ןידכ אלש קשנ תקזחה( לעופב רסאמ ישדוח 15 – )28.7.11 םוימ( ]ובנב םסרופ[ שאייע

 2044/11 פ"ע ;לעופב רסאמ ישדוח 12 – )5.10.11 םוימ( ]ובנב םסרופ[ רסאנ 5604/11 פ"ע ;)רוביצ

 םוימ( ]ובנב םסרופ[ המיאלס 49/11 פ"ע ;לעופב רסאמ ישדוח 7 - )7.7.11 םוימ( ]ובנב םסרופ[ יקסבוקרצולב

 רסאמ ישדוח 10 - )13.2.11 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןאעיקלא 6294/10 פ"ע ;לעופב רסאמ ישדוח 8 - )29.6.11

 םס תקזחהו קשנ תקזחה( לעופב רסאמ ישדוח 12 – )20.4.09 םוימ( ]ובנב םסרופ[ יביה 1998/09 פ"ע ;לעופב

  .)תימצע הכירצל

 

 וניגב ,)םושיאה בתכב ןושאר םושיא( ןושארה עוריאל רשאב ,הז קית תוביסנב ,םלוהה שנועה םחתמ :ןכ לע

 ,ןידכ אלש קשנ תקזחה ,ןידכ אלש קשנ תאישנ ,)חצר( עשפ עוציבל רשק תרישק לש תוריבעב םשאנה עשרוה

 .לעופב רסאמ תונש 14 – 10 ןיב אופא ענ ,חצר ןויסינו

 

 

 :ינש םושיאבש תוריבעל סחייתהב הגוהנה השינעה תוינידמ

 רסאמ ישדוח 8 – )7.1.10 םוימ( ]ובנב םסרופ[ יברב 1763/09 )א"ת( פ"ת :טפשמ יכלהמ שוביש לש הריבעה

 )א"ת( פ"ת ;יאנת לע רסאמ ישדוח 9 –)30.12.09 םוימ( ]ובנב םסרופ[ בייה 09-02-9565 )'צנ( פ"ת ;יאנת לע

 בודיוד 1021/06 )א"ת( ח"פת ;]ובנב םסרופ[ יאנת לע רסאמ ישדוח 6 – )16.12.09 םוימ( הדייו 4698/08

 םע ןידל דמעוהש םשאנה לש ודוד ןבב רבודמה( תוריש תדובע ישדוח 6 – )21.2.08 םוימ( ]ובנב םסרופ[

  ;)השעמ רחאל עויס לש הריבעב ןכו ינשה םושיאבש תוריבעב עשרוהו ,ירוקמה טפשמב ונינפבש םשאנה

 

 ישדוח 6 –)3.2.14 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןגמ 10-10-41811 )צ"לשאר( פ"ת :המרמב רבד תלבק לש הריבעה

 פ"ת ;יאנת לע רסאמ ישדוח 4 – )3.7.13 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןטיבא 12-09-42671 )וכע( פ"ת ;יאנת לע רסאמ

 טפשמ יכלהמ שוביש – 1 םשאנ( יאנת לע רסאמ ישדוח 6 – )3.1.10 םוימ( ]ובנב םסרופ[ םולש 7927/08 )א"ת(

  ;)המרמב רבד תלבקל ןויסינ – 2 םשאנ ;המרמב רבד תלבקל ןויסינו

 

 עשרוה וניגב ,)םושיאה בתכב ינש םושיא( ינשה עוריאל רשאב ,הז קית תוביסנב ,םלוהה שנועה םחתמ :ןכ לע

 ,)טפשמ יכלהמ שובישו המרמב רבד תלבק ,רחאכ תוזחתה( ןווע עוציבל רשק תרישק לש תוריבעב םשאנה

 יאנת לע רסאמ ישדוח רפסמ ןיב אופא ענ טפשמ יכלהמ שובישו ,המרמב רבד תלבק ,רחא םדאכ תוזחתה

 .תוריש תדובעב םתוצרל ןתינש לעופב רסאמ ישדוח רפסמל

 

 :םשאנה עשרוה םהבש תוריבעהו םיעוראה לולכמב השינעה יבגל השינעה תוינידמ
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 םירקמב ,םשאנה עשרוה ןהבש תוריבעהו םיעוריאה לולכמב השינעה תדימ יבגל הגוהנה השינעה תוינידמ

 םשאנ( לעופב רסאמ תונש 12 – )3.9.12 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ןויחוא 2721/11 פ"ע :ונניינעל םהמ שיקהל ןתינש

 תוביסנב הלבח תמרוגה הפיקת ,הרימחמ הנווכב הלבח תמירג ,חצר ןויסינ תריבע לש אתווצב עוציב -1

 ]ובנב םסרופ[ ינולפ 1645/08 פ"ע ;)טפשמ יכלהמ שובישו עשפ עוציבל רשק תרישק ,קשנ תוריבע ,תורימחמ

 ]ובנב םסרופ[ ןאקרוב 9334/02 פ"ע ;)קשנב תוריבעו חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 11 - )3.9.09 םוימ(

 פ"ע ;)ןידכ אלש קשנ תאישנו תורימחמ תוביסנב העיצפ ,חצרל ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 10 -)3.4.06 םוימ(

  .)קשנ תוריבעו חצר ןויסינ( לעופב רסאמ תונש 14 - )22.5.03 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ררחלא 8978/02

 

 הריבעה עוציבמ םשאנל ומרגנש םיקזנה :]קוחל אי40 'עס[ תוריבעה עוציבב תורושק ןניאש תוביסנ

 םינש 8 -מ הלעמל הז הצרמ ,27 ןבכ םויה ,םשאנה :]קוחל )1(אי40 'עס םגו קוחל )3(אי40 'עס[ ותעשרהמו

 תעב םינש 19 ןבכ היה םשאנה .ןנד תוריבעה לע ירוקמה קיתב וילע לטוהש שנועה ןיגב )רצעמ תפוקתו( רסאמ

 הרבחב ותורגבתה תונש חכונ ,ןחבמה תוריש תכרעהלו ,רהוסה תיבב "רגבתה" השעמלו ,תוריבעה עוציב

 יתוהמ יוניש ןיא ,יוצמ הב תיניירבע הרבחל ותולגתסה ךות ,ס"בש תרגסמב תרחואמה ותורגבתהו תילוש

 לש תוירחאה תליטנ .)ריקסתל 3 'מע( רצעמה םרט ותוגהנתה תא יתרוקיב ןפואב ןוחבל ותלוכיבו ויתודמעב

 תרגסמב אלש תוריבעה עוציבב הדוה םשאנה :]קוחל )4(אי40[ בטומל רוזחל ויצמאמו ,וישעמ לע םשאנה

 יכ םא( לומגת לבקל ןוצר ךותמ אלו ,טפשמה תיבמ לומג םושל תופצל ילב ,רבד ול חטבוהש אלב ,ןועיט רדסה

 ,םימוכיסו תויאר תאבהב ,אלמ רזוח טפשמ להינ םשאנהש רחאל האב – הנמיה עורגל ילבו – םשאנה תיידוה

 .בטומל רוזחל ןוצר עיבה ןכו וישעמ לע תוירחא לטנו הטרח עיבה םשאנה .)ותוכז וזש יפכ ,פ"עבו בתכב

 בלתשה אוה ,רסאמב ןיקת ןפואב להנתה םשאנה תונורחאה םינשבש ורסמ ס"בשב לופיט ימרוג ,ףסונב

 אוה ,רסאמב ודוקפתב יתוהמ יונישל האיבה ותנעטל רשא ס"בש תרגסמב "םיסעכב הטילש" תנדסב םיימעפ

 תעמ ןמזה ףולח .)ריקסתל 3-2 'מעו 'רפל 146–145 'מע( החגשהב ריסא ךנח ףאו ףגאה ךותב הדובעב בלוש

 הלעמל ינפל ועצוב םשאנה הדוה ןהב םושיאה בתכ אושנ תוריבעה :]קוחל )10(אי40 'עס[ הריבעה עוציב

 תפוקתו( רסאמ םינש הנומשמ הלעמל הזמ הצרמ םשאנהו ,רזוח טפשמב ןניקסע יכ ריכזנ ךא ,םינש הנומשמ

 רבע םשאנל :]קוחל )11(אי 40 'עס[ םשאנה לש ילילפה ורבע .ירוקמה קיתב ןידה רזג רואל הז קיתב )רצעמ

 ,תורימחמ תוביסנב הפיקת ,ןיכס תקזחה ,הבינג תוריבעב ,ראשה ןיב ,תומדוק תועשרה ובו לטובמ אל ילילפ

 .]6/ת-1/ת[ רהוסה תיבב רצק ףסונ רסאמ לטוה ףא םשאנה לע ;תיקוח הארוה תרפהו ,םימויא

 

 גצוה אל היתובקעבש ,הלקת העריא ונינפבש הרקמב :]קוחל )9(אי40 'עס[ קוחה תפיכא תויושר תוגהנתה

 תיב ירבדכו ,החטבאה תמלצממ הקדכ לש ךרואב ואדיו טרס לש עטק ירוקמה קיתב טפשמה תיב ינפב

  :רזוח טפשמל השקבה תרגסמב ןוילעה טפשמה
 לוטיל ידכ ךכב ןיא םלואו .הבישמה תבוגתב טרופמכ ,התוהמב תינכט הלקתב ,אופא ,ונניינע"

 יטנוולרה תויארה רמוח אולמ טפשמה תיב ינפב חנוה אלש ךכ ידיל האיבה וז הלקת .הצקוע תא

 לוכי אל .תעה לכ הבישמה לש הדי גשיהב היהש ףא ,ול סחוימה םושיאב שקבמה לש ותעשרהל

 סחייתהב( שקבמה לש וטפשמב תיזכרמו תירקיע היארל היה הז טרסש ךכ לע קלוח תויהל

 ןיינעל ןה ,)תקולחמב דוע ןותנ וניאש( הרויכ שקבמה לש ויוהיז ןיינעל ןה – )ןושארה םושיאל

 איה ,ןווכמ תנווכב אלש םגה ,הלקתל תיארחאה .הפיקתה ךלהמב וב םייקתהש ישפנה דוסיה

 תיב ינפב םושיאה בתכ אשונ עוריאה לש תיקלח הנומת תגצהל האיבה ...וז הלקת .הבישמה

 .)21 הקספ ,11.7.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,בודיוד 511/12 ח"מ( טפשמה
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 :ירוקמה קיתב ש"מהיבב תיזכרמו תירקיע היאר שמיש החטבאה תמלצמ טרס יכ ,עבקנ דוע

 ידכ הב שי רשא ,םיילושב הניאש ,טפשמב רתויב תיזכרמ היארכ רומאכ שמיש החטבאה טרס"

 הכלשה שי החטבאה טרסל .הפיקתה ךלהמב ופתושו שקבמה לש םחור ךלה לע ןושאר ילכמ דמלל

 רבכ הררועתהש היגוס ,שקבמה לש ישפנה דוסיה רבדב תקולחמבש היגוסה לע תירקיעו הרישי

 רסחה עטקב .גצוהש עטקה לש ידיימהו רישיה וכשמה אוה רסחה עטקה .הנושארה האכרעב

 ללוכ וניאש חישו גיש ותיא םילהנמו ןנולתמהמ םתזיחא תא םיפרמ ופתושו שקבמה םיארנ

 םיתיעל ,וילגר לע דמוע הארנ ןנולתמה .תומשאה וב םיחיטמ םיינשה יכ הארנש ףא ,תומילא

 ,ויפקותל ןנולתמה ןיב הלא םירבדו ןיד .ויפקות םע הרע החיש להנמ ,ויסנכמ יסיכב וידי םע

 טרסה .הפיקתה ךשמ לע הלועה ןמז – הקדל בורק ךשמנ ,טפשמה תיב יניעמ טמשוהש

 עטקבש ךכב ץוענ רקיעה ....המלצמהמ וידחי םיקחרתמ השולשה םיארנ הבש הדוקנב םייתסמ

 אוה רסחה עטקה...הפיקתה עוריא תעב שקבמה לש חורה ךלה לע רוא ךופשל ידכ שי ףסונה

 שקבמה לש שפנה ךולה לע תדמלמה ,הלעמב הנושארו רתויב תיטנוולר ,תפסונ הביסנ תניחבב

  .)22 הקספב ,11.7.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,בודיוד 511/12 ח"מ( ".הפיקתה תעב

 

  :רזוחה טפשמה ןינעל התטלחהב לברא תטפושה 'בכ לש םיפסונ םירבד יתאבה רבכש יפכ ,דועו

 ,חינז וא ילוש וניא ,החטבאה טרסמ יתועמשמ קלח עטקנ ובש ,יחכונה ךילהב לפנש םגפה..."

 אל הדימ ררועמה םגפ אוה .הבישמה לצא תינכט הלקתב ותרוהש ,המצוע לעב םגפ אוה .רומאכ

 .)23 הקספ ,11.7.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,בודיוד 511/12 ח"מ( "...חור תרומ לש תלטובמ

 

 וניפצש רחאלו ,רזוח טפשמ לש ומויק לע הטלחהה תרגסמב ליעלד ןוילעה טפשמה תיב ירבד רואל :ןכ לע

 ,םושיאה בתכ תודבועב םשאנה הדוה םרטב דוע תאזו ,ונינפבש ךילהה תרגסמב רכזומה רסחה טרסה עטקב

 תוניגהו קדצ לש תונורקעל תיתוהמ הריתס ידכ דע הלועה הלקתב הנגהה י"ע ןעטנכ רבודמ ןיא יתטישל

 העיגפל לקשמ ןתיל שי ,םשאנה לש וניד תא התע רוזגל ונאובב ךא ,"קדצה ןמ הנגה" המיקמה תיטפשמ

 ,21.8.13 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ינולפ 6145/10 פ"ע :הז רשקהב וושהו ואר( וז הלקת תובקעב םשאנל המרגנש

 ללוכ( רזוחה טפשמה אושנ החטבאה תמלצממ טרסה אולממ הלועה הנומתה אולמלו ,)ד"הספל 8-7 'עסב

 ןוילעה ש"מהיב לש וירבד םיפי הז ןיינעב .םשאנה לש ושנועב התחפה לש ךרדב ,ליעל רומאכ )רסחה עטקה

 תשרפב רשאכ ,ונניינעל םיבייוחמה םייונישב תאזו ,)28.4.14 םוימ( ]ובנב םסרופ[ ראוטס 9141/10 פ"עב

 :יטפשמה ךילההמ קלחב תרתוימ תוכראתה לע רבוד ראוטס

 לשב ,םוי לש ופוסב ,תוהמב ועגפנ ןגוה טפשמל רערעמה תויוכז יכ רמול השק ,ןכא"

 – םיחנומב רבדנו תכל קיחרנ םא ןיב ...ראותש לכ חכונ ,תרקוחה הדיחיה תולהנתה

 הטעמ התחפה ,ואל םא ןיבו ..."ןידה רזג ןיינעל קדצה ןמ הנגה" לש – םיירשפאה

 'גיק-ו ,'איק 'עס 'עסב ,םש( "הלא לכל ונתעד ונתנ יכ ימעטל תתואל האב שנועב

  .)ד"הספל

 
 :השינעב העתרה

 םגו )קוחל ו40 'עס( דיתעב תופסונ תוריבע עוציב ינפמ ותעתרהב םג ךרוצ שי םשאנה לע לטותש השינעב

 ריכזהל יואר הז רשקהב .םשאנה עציבש תוריבעה גוסמ תוריבע עוציב ינפמ )קוחל ז40 'עס( םיברה תעתרהב

 :ןוילעה טפשמה תיב לש וירבדמ
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 ךרוצה לעו תילארשיה הרבחב השופה תומילאה תעפות לע טפשמה יתבב רמאנ תובר"

 טפשמה תיב לש ודיקפת .וז העפותב המחלמ ךרוצל תויושרה לכ לש תוחוכ דוחיא לש

 ןורתפל תומילאב םיטקונה לע םייתועמשמו םיעיתרמ םישנוע תלטה אוה קבאמב

 םיניירבעל ןהו ,ילאודיווידניאה ןיירבעל ןה ,רסמ ריבעהל תנמ לע ,םיכוסכס

 פ"ע( "הלא ןיעמ תויוגהנתהל תיטנרלוט הרבחה ןיא יכ ,הלוכ הרבחלו םילאיצנטופה

 ,יבכמ 8991/10 פ"ע :םג וארו ,ד"הספל 10 'עס ,16.8.07 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ינולפ 4173/07

  .)ד"הספל 7 'עס ,27.10.11 םוימ ]ובנב םסרופ[

 

 :הז רשקהב דועו

 יעצמאכ טרפב קשנ ילכבו ללכב תומילאב שומיש עיקומה רורבו דח רסמ עמשיהל ךירצ"

 פ"ע( "לבסנ יתלבו דבכ אוה וז תומילא לש יתרבחה ריחמה .םיכוסכס ןורתפלו תורטמ תגשהל

 .)ד"הספל 37 'עס ,3.9.12 םוימ ]ובנב םסרופ[ ,ןויחוא 2721/11

 

 :השינעה םחתממ הגירח יא

 ,אלוקה דצל ליעל ועבקנש השינעה ימחתממ גורחל הקדצה הנשי יכ יתאצמ אל ,הז קיתב ונינפבש תוביסנב

 ירבדלו לטובמ אל ילילפ רבע םשאנל םנמוא ,ןכ ומכ .]קוחל ד40 'עס[ םשאנה לש םוקיש ילוקיש תמחמ

 תיסחי ריעצה וליגל בל םישב ךא ,תומילא תוריבע עוציב תונשיהל ההובג ןוכיס תמר םשאנב שי ןחבמה תניצק

 זאמו ,םינש הנומשמ הלעמל ינפל ורבענ ונינפבש תוריבעהש ךכל בל םישבו ,תוריבעה עוציב דעומב םשאנה לש

 הדוהשכ תוירחא חקלו )ריקסתל 3 'מע( הדובעב בלושו ס"בש תרגסמב ול ועצוהש תוינכותב בלתשה םשאנה

 טפשמ להינ אוה ,םשאנה תיידוהמ עורגל ילבו ,רומאכ יכ םא( ןועיט רדסה תרגסמב אלש ףא הז קית תודבועב

 ליעל ועבקנש השינעה ימחתממ גורחל יתאצמ אל ףא ,)ותוכז וזש יפכ ,םימוכיסו תויאר תאבהב אלמ רזוח

 .]קוחל ה40 'עס[ םשאנה ינפמ רוביצה םולש לע הנגה יכרוצל ,ארמוחה דצל

 

 עוריאה תוביסנ ירהש ,הקודה הקיז םיעוריאה ןיב שי ךא ,םינוש םיעוריא ינשב עשרוה םנמוא םשאנה

 יירבחל עיצא ,ךכשמ .)ינש םושיאב 1-3 'עס( ינשה עוריאבש תוריבעה תא רובעל םשאנה תא וליבוה ןושארה

  .]קוחל )ב(גי40 'עס[ הז קיתב םשאנה עשרוה םהבש תוריבעבש םיעוריאה ללכל ללוכ שנוע םשאנה לע רוזגל

 עדימהו םילוקישה ,ונינפבש קיתה תוביסנ ,ליעל ועבקנש השינעה ימחתמב בשחתהב ,ליעל רומאה לכ רואל

 :םיאבה םישנועה תא םשאנה לע ליטהל יירבחל עיצמ ינא ,ליעל וטרופש

  .לעופב רסאמ תונש )הרשע םיתש( 12 .1

 רבטצמב תאזו ,)3/ת( ]ובנב םסרופ[ 40041/05 פ"תב םשאנה לע לטוהש הנש לש יאנת לע רסאמ תלעפה .2

   .ליעלד לטוהש לעופב רסאמה שנועל

  .31.1.06 – ורצעמ םוימ ונמייש ,לעופב רסאמ תונש )הרשע שולש( 13 םשאנה אופא הצרי כ"הס

 תומילא לש הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב םשאנה רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 24 .3

 .ןויסינ תוברלו עשפ גוסמ לכהו ,קשנ תוריבע וא ףוגה דגנ תיזיפ

 דגנ תיזיפ תומילא לש הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 12 .4

 .ןויסינ תוברלו ןווע גוסמ לכהו ,קשנ תוריבע וא ףוגה

 –םיפיעסה דחא יפל הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 6 .5

 .ןויסינ תוברל לכהו ,ןישנועה קוחל 500 ,499 ,415 ,אשיר 441 ,244
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 'מע( 21.2.08 םויב ]ובנב םסרופ[ )בודיוד 1021/06 )א"ת( ח"פת( ירוקמה קיתב םשאנה לע לטוהש סנקה .6

 .ירוקמה קיתב העבקנש יפכ הסירפב דמוע וניעב ,ותרומת רסאמ תנש וא ₪ 40,000 רועישב )'ורפל 320

 
 טפוש ,לטיונ דעלג

 ד"בא
 

 :חרפי ריאמ טפושה

  .םיכסמ ינא

 

 טפוש ,חרפי ריאמ
 

 

 

 

 :דיבר היליג תטפושה

 .המיכסמ ינא

 ,דיבר היליג
 תטפוש

 

 :רבד ףוס

 :םיאבה םישנועה תא ,בודיוד יסוי ,םשאנה לע ,דחא הפ ,אופא םירזוג ונא

  .לעופב רסאמ תונש )הרשע םיתש( 12 .1

 רבטצמב תאזו ]ובנב םסרופ[ ,)3/ת( 40041/05 פ"תב םשאנה לע לטוהש הנש לש יאנת לע רסאמ תלעפה .2

   .ליעלד לטוהש לעופב רסאמה שנועל

  .31.1.06 – ורצעמ םוימ ונמייש ,לעופב רסאמ תונש )הרשע שולש( 13 םשאנה אופא הצרי כ"הס

 תומילא לש הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב םשאנה רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 24 .3

 .ןויסינ תוברלו עשפ גוסמ לכהו ,קשנ תוריבע וא ףוגה דגנ תיזיפ

 דגנ תיזיפ תומילא לש הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 12 .4

 .ןויסינ תוברלו ןווע גוסמ לכהו ,קשנ תוריבע וא ףוגה

 –םיפיעסה דחא יפל הריבע ורסאממ ורורחש םוימ םינש 3 ךשמב רובעי אלש יאנת לע רסאמ ישדוח 6 .5

 .ןויסינ תוברל לכהו ,ןישנועה קוחל 500 ,499 ,415 ,אשיר 441 ,244

 'מע( 21.2.08 םויב ]ובנב םסרופ[ )בודיוד 1021/06 )א"ת( ח"פת( ירוקמה קיתב םשאנה לע לטוהש סנקה .6

 .ירוקמה קיתב העבקנש יפכ הסירפב דמוע וניעב ,ותרומת רסאמ תנש וא ₪ 40,000 רועישב )'ורפל 320
 

  .םויהמ םימי 45 ךות ןידה קספ לע רערעל ותוכז םשאנל הרבסוה

 

  .םידדצה דמעמב ,2014 ינוי 10 ,ד"עשת ןויס ב"י ,םויה ןתינ
 

 תטפוש ,דיבר היליג  טפוש ,חרפי ריאמ  טפוש ,לטיונ דעלג



 בודיוד יסוי 'נ  לארשי תנידמ  30145-08-13 )א"ת( חפת
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 54678313 לטיונ דעלג
 הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ
 

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


