
 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

1 

 

 ןוילעה טפשמה תיבב

  

  1632/16  ח"מ

  

 ןארבו'ג 'ס )'מידב( האישנל הנשמה דובכ    :ינפל
  

 םולש הידבוע :שקבמה
                                            

 ד  ג  נ  
                                                                                                      

 לארשי תנידמ :הבישמה
                                            

 רזוח טפשמל השקב
  

 )15.8.2016( ו"עשתה באב א"י :תובישיה יכיראת

 )14.6.2017( ז"עשתה ןויסב 'כ
  

 ד"וע ;ץרה-ןילבא ןרק ד"וע ;ריפס באוי ר"ד ד"וע :שקבמה םשב
 רושימ העונ

  

 ןו'גרפ תידיע ד"וע ;ןייטשנרוב רמת ד"וע :הבישמה םשב
  
 

  :הרכזואש הקיקח

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

 )4()א(300 ,)3()א(300 ,6 ,5 ,4  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 45  'עס :1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפ

 )ה()א(15  'עס :1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח

 )9()א(18 ,)9(18  'עס :1995-ו"נשת ,תירוביצה הירוגינסה קוח

 

 :תע יבתכ

 399 )ח"סשת-ז"סשת( ל ךרכ ,טפשמ ינויע ,"לע עישרהל ןתינ םנמואה" ,סדרפ השמ ,טרפלה יכדרמ

 346 )ד"נשת-ג"נשת( אמ ךרכ ,טילקרפה ,"ןיד תוויע לש ונוקית" ,ףלש ןואיל

 42 )א"לשת-ל"שת( וכ ךרכ ,טילקרפה ,"םשאנה תויוכז לע" ,ןהכ.ח

 425 )2014-ד"עשת( אי ךרכ ,טפשמ ילע ,"junk“ לומ תויעדמ תויאר" ,טרפלה יכדרמ;ור'גנס זעוב

 733 )2010( וכ ,טפשמ ירקחמ ,"העשרהל תוינתהה תפלחה לשכמ" ,ור'גנס זעוב;טרפלה יכדרמ

 193 )2013( ה ,טפשמ ישעמ ,"תוענומה תוידסומה תויעבה לע" ,סניבור-גרבנזור םתר;קניפ תרפא

 

 :ויצר-ינימ



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

2 

 

 תויארהו ןיד תוויע ול םרגנ אל .וניינעב רזוח טפשמ לע תורוהל הליע תמייק יכ חיכוה אל שקבמה *
  .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ תולעב ןניא גיצהש תושדחה

 רזוח טפשמ םויקל השקב תייחד – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

. 

 תנשב רצענ זאמ ורסאמ תא הצרמו חצר תריבעב עשרוה רשא ,שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמל השקב
1995. 

. 

 :קספו השקבה תא החד )ןארבו'ג 'ס טפושה( ןוילעה טפשמה תיב

 ילוגס לקשמ םייק אל ךא ,ותעדוה לש הלקשמ לע תמיוסמ העפשה שי שקבמה גיצהש תושדחה תויארב
 והשלכ טרפ לש םוסרפ חכונ היפל םשאנ לש הנעט תניחבב .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לעב
 העדוהה לש ינוציחה לקשמה תניחב תרגסמב טרפה ותוא תא ותעידי לע ךמתסהל םוקמ ןיא תרושקתב
 םג םימייק םשאנה ןייצש םינמכומה םיטרפה ןיב םאה :תולאשל ,רתיה ןיב ,ותעד תתל ש"מהיב לע –
 יעצמאב וטרופ אלש םיטרפ םג םימייק םינמכומה םיטרפה ןיב םאה ;תרושקתב ומסרופש םיטרפ
 וטרופ אל ךא ומסרופש םיטרפ םימייק ,םשאנה ךמתסה הרואכל םהילע םימוסרפה ןיב םאה ;תרושקתה
 יכ רתוי ריבס םירבדה לש םנויגהו םינמכומה םיטרפה לש םעבט ,תודעה לולכמ תניחבמ םאהו ;וידי לע
 DNA תייאר לש התוקפנ תניחב תע .יתרושקת םוסרפב וא הלילפמ העידיב םשאנה לש ויתועידי רוקמ
 השעמה ןיבל DNA-ה אצממ רוקמ ןיבש רשקה :םיניחבת רפסמל סחייתהל שי ,הנמיהמכ החכוהש
 תאצות לש תומיוסמה תדימו ;אצממה ותואב הריבעה עצבמ לש תוברועמה תוידעלב ;ןודנה ילילפה
 לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה ןיד תוויע הווהמ וניא תויצפחה תויארה ןדבוא .הקידבה
 תועמשמ ןיא ךא ,הבר תובישח תעדונ העשרה רחאל תויצפח תויאר לש ןתרימשל ,םנמוא .שקבמה
 תויוארה הדימה תומא .רזוח טפשמ לע תורוהל שי תוקידבה תא עצבל ןתינ אלש תמיא לכ יכ רבדה
 יעדמה לאיצנטופה :ןה רזוח טפשמל השקב ירדגב םיגצומ ןדבואמ האצותכ ןיד תוויעל תונעט תניחבל
 המגמ לע עיבצהל ןתינ ,ןכא .גצומה תוילארטינו גצומב ןומטה יטפשמה לאיצנטופה ,גצומב ןומטה
 אל םלוא ,רתוי תקדקודמו תינדפק תרוקיב תחת ץוח תואדוה תונושה תואכרעה תוריבעמ התרגסמבש
 תאצוי הביסנ הווהמ יטפשמה םילקאב לחש יונישהש ןפואב הכלהב קהבומ יוניש לע עיבצהל ןתינ
 םיאצממ תרבעה בכעל הלוכי הניא הנידמה תוטילקרפ .ןיד תוויעל שממ לש ששח המיקמה ןפוד
 תרימש ןפוא תא שדחמ ןוחבל הילע .םינש ששכ – בר הכ ןמז ךשמב רזוח טפשמ שיגהל םישקבמל
 ץמאמב ךרוצה הרקמב םתאיצמ רשפאמה ןפואב םירומש םיאצממהו תויארה יכ אדוולו הריקחה ירמוח
 .םיריבס ןמזו

 

 הטלחה

  
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס יפל רזוח טפשמל השקב יינפל           

 :ןלהל( םולש הידבוע לש וניינעב ,)קוחה וא טפשמה יתב קוח :ןלהל( 1984-ד"משתה
 )4()א(300-ו )3()א(300 םיפיעס יפל חצר תריבעב תועד בורב עשרוה רשא ,)שקבמה
 תנשב רצענ זאמ ורסאמ תא הצרמו )ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל

1995. 
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 עקר

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ
 רוערעב ןידה קספ
 תוינויד תויוחתפתה – רזוח טפשמל השקבה
 יניעידומה רמוחה
 רזוח טפשמל השקבה תיצמת

 הערכהו ןויד

 תיביטמרונה תרגסמה – רזוח טפשמ
 רזוח טפשמל תוליעה

 קוחל )2()א(31 ףיעס יפל תושדח תויאר וא תודבוע רבדב תונעט

 םימסב שומישל עגונב תונעט – שקבמה לש הלילפמה ותסרג
 םינמכומ םיטרפ לע תוכמתסה – שקבמה לש הלילפמה ותסרג

 DNA תוקידבל עגונב שקבמה תונעט
 המאלס רימסו םאיס לאמכ ,םאלסאע ןידאלא איד לש תירשפאה םתוברועמ
 תרבטצמ הניחב – שקבמה גיצהש תושדחה תויארה

 קוחל )4()א(31 ףיעס יפל ןיד תוויע רבדב תונעט

 שקבמה לש תולילפמה ויתועדוה
 ףרגילופה תקידבל רבוע שקבמה רסמש תועדוה לע תוכמתסה
 תויביטינגוק תויטה
 םיגצומה ןדבוא
 יטפשמה םילקאב יוניש

 םירבד לש םמוכיס

 תוטילקרפה תולהנתהו תירוביצה הירוגינסה דמעמ ,רזוחה טפשמה :רבד תירחא

 רבד ףוס

  
  
 עקר

  

 ותיבב )חונמה :ןלהל( ל"ז ןוסניול לאומש ןידה ךרוע חצרנ 2.8.1994 ךיראתב              .1

 םירוגמה תמוקל סנכנ חונמה ,ברע ותואב ותיבל הרזח עיגהש תעב .םילשורי ריעבש
 לככ ,זא וא .ץרופב לקתנ םש ,הילעמש הנישה ירדח תמוקל הלע הנממו הנותחתה
 .טלמנ ץרופהו והזחב חונמה הרונ וכלהמבש ,םיינשה ןיב קבאמ חתפתה ,הארנה
 .)חצרה עוריא וא עוריאה :ןלהל( חונמה לש ותומ םרגנ ,יריהמ האצותכ
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 ץרופה לש ויתובקע לע תולעל החילצה אל הרטשמה ,םישדוח רפסמ ךשמב             .2

 – שקבמה רצענ ,חצרה עוריא רחאל םישדוח השישכ ,31.1.1995 םויב .חונמב הריש
 .ריעב היבחר תנוכש רוזאב תויוצרפתהב "קסוע"ש ימכ הרטשמל רכומ היה רשא
 קרו ,דבלב ולא תוריבעל רשקב רקחנו תוצרפתה תוריבעב דושחכ רצענ אוה ,הליחת
 רקחנ שקבמה .חונמה חצרב דושחכ ורקוחל הרטשמה הטילחה ורצעמ רחאל עובש
 תחא םעפ שקבמה רקחנ ךשמהב .חצרל רשק לכ שיחכהו 6.2.1995 םויב הרהזא תחת
 ,ןיוצי דוע .הרהזא תחת תועדוה ונממ ובגנ ןכו ,הרהזאב אלש םימעפ רפסמו ,הרהזאב
  .ותמזוימ ףרגילופ תקידב שקבמל הכרענ יכ

  

 םויב םושיאה בתכ תשגה דעומל דעו חצרב דושחכ שקבמה לש ותריקח דעוממ             .3

 םויב הרסמנש ,הנושארה ותסרגב .תונוש תואסרג שולש הרטשמב רסמ אוה ,2.5.1995
 םילשוריב היה אל ללכ יכ ןעטו חצרל רשק לכ שקבמה שיחכה ,הרהזא תחת 6.2.1995

 תונוכנ עיבהו ותסרג תא הניש שדוח ותואב ומיע םירקוחה ולהינש תוחישב .םוי ותואב
 והשלכ דעומב יכ רפיס אוה ,היינשה ותסרגב .חצרה תא חנעפל רוזעיש עדימ רוסמל
 ההשש תע ,חצרה רחאלש הלילב יכו ,)ילבוב :ןלהל( ילבוב לאמכ ףסויל חדקא קפיס
 תסרגל .םדב תומתכומ וידיו העורק ותצלוחשכ עיפוה הלה ,ופיב ילבוב לש ותרידב
 ידי לע עתפוה אוה ,היבחר תנוכשב תיבל ץרפ רשאכ יכ וינפב הדוותה ילבוב ,שקבמה
 ילבוב תא דישחהל שקיב שקבמה ךכב .לפנ חדקאה הרדגבש הנואת התרק ךכו ,חונמה
 החישב .חצרה עצוב ,דישחמ עדימ ותוא יפל ,ובש חדקאל ומצע רשק תאז םעו חצרב
 ותסרג תא גיצה שקבמה ,ןכמ רחאל שדוחכ הכרענש ,ףרגילופה תקידבל המידקמ

 אל ךא ,חונמה תרידל תוצרפתהל ףתוש םע דחי חצרה תריזב ותוחכונב הדוהו תישילשה
 ומיע היהש ףסונה םדאל ותוא סחיי ךא יריה תא עמש יכ הדוה שקבמה .יריה עוציבב
 ,םירחאו הלאכ םייונישב ,וז תישילש הסרג לע .רוסמל בריס ומש תאשו חונמה תרידב
  .)הלילפמה הסרגה :ןלהל( ןכמ רחאל ול וכרענש הרטשמב תוריקחה לכב שקבמה רזח
 שקבמה לש ותדמעב הדח תינפת הלח ,ומצע טפשמב ,ךשמהבו הטוזה טפשמ ךלהמב
 רסמש םירבדה לכ יכ ןעטו הרטשמל ורסמנש ויתורמאב ויתואסרג לכל שחכתה אוהו
  .רקש ירבד םה

  
 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ
  

 תועד בורב שקבמה תא עישרה יזוחמה טפשמה תיב 21.9.1997 םויב             .4

 פ"ת( חצרה תריבעב )לג 'מ טפושה לש תקלוחה ותעד דגנ שבח 'עו ןהכ 'צ םיטפושה(
 )1997( 433 )1(ח"נשתה מ"פ ]ובנב םסרופ[ ,הידבוע 'נ לארשי תנידמ 98/95 )ם-י יזוחמ(
 ןיינעל הנגהה תונעט תא התחד בורה תעד .))יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ :ןלהל(
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 תא תמא ירבדכ הצמיא בורה תעד .ולא תואדוה הגליפו ,שקבמה לש ויתואדוה תוליבק
 םיקוזיח ול האצמ ןכש ,חצרב שקבמה לש ותוברועמל סחייתמה תואדוהב קלח ותוא
 הריש ףתוש לש ומויקל ןעט שקבמה ובש קלחה תא ירקשכ התחדו ,תויארה רמוחב
  .חונמב

  

 ןתוליבק-יאל הנגהה תונעט תא התחד בורה תעד ,תואדוהה תוליבקל רשאב             .5

 ןיינעל .ןויסיחו תוחטבה ,היעטה ,האשה ,יותיפ ,ץחל תמחמ שקבמה תורמא לש
 עדומ היה שקבמה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,תוריקחהמ קלחב תורהזא לש ןרדעיה
 קתשו רמאש םירבדב רהזנ אוה יכ אצמנ .התוא שמימ ףאו תימצע הללפה-יאל ותוכזל
 הריקח יעצמאב שומישל עגונב שקבמה תנעטל רשא .עדימ רוסמלמ ענמיהל שקיבשכ
 תיב ,םימסל רוכמ ותויהב דוריה ובצמ לוצינ ךות םייגולוכיספ םיצחל תלעפהו םילוספ
 לש ויתורמא יכ עבקנ דוע .הלאכ םיעצמא וטקנ אל םירקוחה יכ אצמ יזוחמה טפשמה
 ןיינעל .ונממ חצרב דשחה תא טיסהל הנווכ ךותמ ורסמנ – ויתואדוה ןהבו – שקבמה
 דע םכסה" תתירכ תארקל ןתמו אשמ ךלהמב ורמאנש םירבד לע "ןויסיח" רבדב הנעטה
 םושב רחא לש ותבוחל דיעהל םיכסה אל שקבמה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,"הנידמ
 אשמ ומיע להונש ילאיצנטופ הנידמ דע תקזחב היה אל ךכיפלו ,הריקחה יבלשמ בלש
 .תוליבק תויארכ תואדוהה תא לביק יזוחמה טפשמה תיב ,רומאה דוסי לע .ןתמו

 .שקבמה לש ותעשרהל תיתשתה תא וויה ןה ,ולאככ ולבקתנשמ
  

 אוה יכ יזוחמה טפשמה תיבב ןעט שקבמה ,תואדוהה לש ןלקשמל עגונב             .6

 תא רשאו ;ויתורטמו ויכרצ יפל רקשמ אוהש ;ורובעב םייח ךרד איה תוניירבעש ןיירבע
 .המצע הרטשמהמו רצעמל םירבחמ ,תרושקתהמ באש אוה חצרה לע רסמש עדימה לכ
 הנושארל התלעוה וז הסרג יכ אצמו ,ולא הנגה תונעט החד יזוחמה טפשמה תיב
 יכ עבקנ ךכיפל .ןכ ינפל התולעהל תובר תויונמדזה ול ויהש ףא לע טפשמה ךלהמב
 ךרוצל שקבמה ומצעל ץמיאש שדח הנגה וק הווהמ רשא ,השובכ תודעב רבודמ
 .וכלהמבו טפשמה

  

 ,תואדוהב ןומאה תא גלפל רחב יזוחמה טפשמה תיב ןיינע לש ופוגל ,רומאכ             .7

 .ןלהל טרופמכ ,ליעפהש תמאה ינחבמב תודמועה תודבועה תא ןכותמ לבקלו
  
 ותוצרפתה רבדב שקבמה לש ותאדוה תא תמאכ לביק יזוחמה טפשמה תיב           

 תקידבל ךומס דעומב הרסמנש האדוה – יריה תעשב תיבב ותוחכונו חונמה תיבל
 ימינפה ןויגיהה חוכמ רתיה ןיב ןמיהמכ ותעדוהב הז קלח אצמ טפשמה תיב .ףרגילופה
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 ותוא לישכתו תירקש אצמית םוקמב ותוחכונ תשחכה אמש ששח שקבמה ויפל ,ובש
 .הקידבב
  
 יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,ףתוש לש ומויקל םיסחייתמה םירבדל עגונב           

 רסמ ומש תאש ףתושה – ילבובש ררבתהש םושמ ,תאז .םיירקש םה הלא םירבד
 בריס שקבמה ,רבדה ררבתהשמו ,חצרב ברועמ היה אל ללכ – ךרדה תליחתב שקבמה
 יכ רבס יזוחמה טפשמה תיב .ןעט ומויקלש ,ףתושה לש ותוהז תא רוסמל תונשקעב
 רבוד אצמיהל אל ידכ ,ףרגילופה תקידב תעב ףתוש לש ומשב בוקנלמ ענמנ שקבמה
 לא סחייתה שקבמה ,רקשב ספתייש דוע ששח אל רשאכ ,הקידבה רחאל .הקידבב רקש
  .ופתוש לאכ ילבוב
  
 יכו ,חונמה תיבל ופגב ץרפ שקבמה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,רומאה חכונל           

 ירקשה יבילאב ךכל תועייסמ תויאר אצמ טפשמה תיב .חצרה תא עציבש הז אוה
 רסמש תירקשה הלילעבו ;ביבא לתב עוריאה ןמזב ההש ויפל ,קפיס שקבמהש
 ונממש ןפואב וינזואב ילבוב הדוותה חצרה רחאל תורופס תועש היפל ,הרטשמל
  .חצרה תא עציב ילבוב יכ עמתשה
  
 ידי לע ורסמנש םינמכומ םיטרפ ונודנ ,יזוחמה טפשמה תיבב ןוידה תרגסמב           

 לשב םלואו .םינושה תרושקתה יעצמאב םסרופ םקלחש ,ויתוריקח ךלהמב שקבמה
 הבחרהב הז אשונל שרדנ אל יזוחמה טפשמה תיב ,תורומאה תועייסמה תויארה
 ןמ םדאש חינהל ןיא – ומסרופש םיטרפ הלא ויה םא םג יכ ןייצ קר אלא ,ותערכהב
 ומסרופש םיטרפ ,חצרה רחאל םישדוח השישכ ,רוכזי חצרב ברועמ היה אלש בושייה
  .עוריאה תושחרתהל ךומס
  

 חצרה תריזב ואצמנש תויעדמה תויארה תא ןחבו ךישמה יזוחמה טפשמה תיב             .8

 היה םדה יכ אצמנ .קורו תירכונ האפ יביס ,תורעש יתש ובו םדב םתכומ ןוליינ ברג –
 ךכיפלו ,חונמל וא שקבמל תוכייש ןניא ולא יכ אצמנ ,תורעשה ןיינעל .חונמה לש ומד
 ןכל םדוק ןוליינה ברגב השענש שומישה המ תעדל ןיא יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב
 ויבגלש – ברגה לע אצמנש קורל עגונה לכב .ברגב תורעשה יתש וקבד דציכו יתמו
 טפשמה תיב – שקבמל םיאתמ וניאו חונמל תמיוסמ הדימב םיאתמ אוה יכ םכסוה
 ביריה די תא חונמה ךשנ וקבאמב יכ ,תורשפא םולהל יושע" אוהש ןייצ יזוחמה
  .)יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספל 448 'מע( "תאזה ברגב הפוטעה
  

 ינש היפל ,הנגהה ידי לע התלעוהש תורשפאה תא ןחב םג יזוחמה טפשמה תיב             .9

 חצרה תא ועציב רשא םה הרטשמה ידי לע ורקחנש םידושחה ןיבמ םירחא םידושח
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 רשא םידע םתוא יכו ,וינפלש רמוחב םדגנ תויאר לכ ויה אל יכ עבקו ,שקבמל סחויש
 םהירבדמ םהב ורזח םירחאה םידושחה ינש תא לילפהל ידכ הב היהש תודע ורסמ
 .ורקישש ודוהו הרטשמב
  

 ךמס לע שקבמה תא עישרהל ןתינ אל יכ הרבס )לג 'מ טפושה( טועימה תעד          .10

 יכ המשרתה טועימה תעד ."גלפומ ןרקש" ותויהב ,דבלב ויתורמאבש תואדוהה
 ןתינ אל ךכיפלו ,"ליגרה םדאה" לש ולאמ םינוש שקבמה לש ותלועפ ךרדו ותבישח
 וירבד םינחבנ ןהב הדימה תומאב – ןהבש רקשהו תמאה ןיינעל – ויתורימא תא דודמל
 .ויפמ הלימל ןימאהל ןיא יכ האצמ טועימה תעד ,ךכל םאתהב .בושייה ןמ םדאה לש
 היה אל יכ ;ףרגילופה תקידב תא םזיש אוה שקבמהש ךכ לע טועימה תעד הדמע דוע
 טועימה תעד .השרפב םירחא םידושח ואצמנ יכו ;םישרמו טלוב ןמכומ טרפ ותעידיב
 ושקיב רשא ,"ןותחתה םלועה" ברקמ "עדימ ירסומ תצובק" לע הנמנ שקבמה יכ הנייצ
 ,תונושמו תונוש תולילע לילעהלו םהיתימע םע ןובשח אובל" הז קיתב הריקחה ךלהמב
 עדימה ירסומ תצובקב יכ ,אצמנ .)טועימה תעדל 5 הקספ( "םהילע הבוטה ןוימדה דיכ
 תריז לע םיקיודמ םיטרפ רוסמל ועדיו חצרה השעמל םמצע ורשקש םיפסונ םימרוג ויה
 תריזל םירקוחה תא ליבוהל עדי רשא – איד םשב םדא אוה םהבש טלובה ,הריבעה
 לע רתסנה בר" הז קיתבש רחאמ .םיפסונ םימרוג יפמ תויודעב הכמתנ ותסרגו ,חצרה
 "עוריאה תריזב קיודמב שחרתה רשאל םייסיסב םיאצממ עובקל ונידיב ןיאו יולגה
  .קפסה תמחמ שקבמה תא תוכזל שי יכ הרבס טועימה תעד – )טועימה תעדל 46 הקספ(
  

 רוערעב ןידה קספ
  

 תמכסהב ,ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה יפמ( הז טפשמ תיב 12.2.2001 םויב          .11

 וניד קספ לע שקבמה לש ורוערע תא דחא הפ החד )יבעוז 'ר 'ע טפושהו קרב 'א אישנה
 )2001( 933 )2(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םולש 5825/97 פ"ע( יזוחמה טפשמה תיב לש
 ןיינעל ןה ,שקבמה לש ויתונעט לכ תא החדש רחאל ,תאז .))רוערעב ןידה קספ :ןלהל(
  .העשרהל תויארה תויד ןיינעל ןהו ןלקשמ ןיינעל ןה ,ןהבש תואדוההו תורמאה תוליבק
  

 תעיבק תא לביק הז טפשמ תיב ,תואדוההו תורמאה תוליבק תניחב תרגסמב          .12

 תליספל איבהל ידכ תוריקחהמ קלחב הרהזא רדעיהב ןיא היפל יזוחמה טפשמה תיב
 ,תאז .תוריקחה ךלהמב םילוספ םיעצמאב שומיש היה אל יכ ןכו ,תואדוההו תורמאה
 תוכזל עדומו רע היה אוה יכ אצמנ ,רהזוה אל שקבמה ןהבש תוריקחב םגש םושמ
 ול םרג אל הרהזא לש הרדעיה יכו ;ךכב הצרש תמיא לכ וז תוכז שמימ יכ ;הקיתשה
 ןתמו אשמ ךלהמב ורמאנ םירבדה יכ הנעטה םג .ישפוחה ונוצרמ אלש םירבד רמול
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 אצמ הז טפשמ תיב .התחדנ – ןויסח םהילע לח ןכלו "הנידמ דע םכסה" תמיתח תארקל
 הליחתכלמ תויושרל רקיש אוה ,שקבמה ירבדלש הז ןבומב ,קרס היה ןתמו אשמה יכ
 המיתחל ןתמו אשמ לש ומויק םזוי רקחנה ובש םוקמ יכ ,עבקנ .האנה תובוט לבקל ידכ
 העינמ ןיא ,הריקחה תויושרמ העיגמש המזוימ לידבהל ,"הנידמ דע םכסה" לע
  .טפשמה ךלהמב ,ותריקחב רקחנה רמאש םירבדב שמתשהל
  

 תנעט תא החד הז טפשמ תיב ,תואדוההו תורמאה לש ןלקשמ תניחב תרגסמב          .13

 אוה הבש הסרגה תא ץמיא ,שקבמה לש ויתואדוה תא גלפל יואר היה אל היפל הנגהה
  .ףתוש לש ומויקל תעגונה הסרגה תא החדו חצרה תריזב ומצע םקימ
  
 ,תפרוג איה ,רקש ןה ויתורימא לכ היפל שקבמה תנעט יכ עבק הז טפשמ תיב           

 אלא הניא שקבמה גיצהש הזתה יכ אצמ טפשמה תיב .לבקתהל הלוכי הניאו תינללוכ
 תא םירקוחה ינפב תמאכ רשיא ומצע שקבמה יכו ,תורעשה תאלעהו תויללכ תוכרפה
 ומצע ךביס שקבמה יכ הנעטה תא החד טפשמה תיב ,ךכ ךותב .ןכל םדוק רמאש המ
 להונש שוכרה תוריבע קיתב האנה תובוט לבקל ןוצרה לשב קר ,עציב אלש םירבדב
 היה ןתינ – תוירקש ןה תואדוהה יכ הנעטב שממ היה וליא יכ אצמ טפשמה תיב .ודגנ
 שמשל ותינכותש ול עדונ רשאכ ,הריקחה ךלהמב רבכ ןהמ וב רוזחי שקבמהש תופצל
 לכ ךלהמב תחא םעפ ולו ןכ השע אלשמ ,םלואו .לעופה לא תאצוי הניא הנידמ דע
 הווהמ ,רקש ןה ויתואסרג לכ היפל ,תפרוגה הרימאה יכ אצמ טפשמה תיב – ויתוריקח
  .רתויב םיטעומ הלקשמו הכרעש השובכ תודע
  
 שקבמה לש ויתואדוהמ הלועה תימינפה תמאה יכ הז טפשמ תיב עבק דוע           

 האדוהב הלכו השחכהמ לחה – תימצע הללפה תארקל תואדוהה תוחתפתהב הרוקמ
 ייונישב יכ ,אצמנ .שקבמה לש וחדקאב קיזחמה ףתוש םע חצרה תריזב תוחכונב
 "השק ןיערג" ןהב שי אלא תויתוהמ תוריתס תואדוהב ןיא יכו ,בר ימינפ ןויגיה הסרגה
 לש ויתואדוה יכ אצמ טפשמה תיב .ןהבש םייונישה תויוקד לע תואסרגה תא הוולמה
 ,תירקש הסרג הנניא ותסרג – חצרב ותוברועמ ןיינעלש ךכ לע לילעב תועיבצמ שקבמה
  .תמאה לש ,חפט רחא חפט ,תיטיא הפישח אלא
  

 אוה ,ימינפה ןנויגה יפ לע שקבמה תואדוהב תמא שי יכ אצמ הז טפשמ תיבשמ          .14

 עדי שקבמה יכ אצמנ .ולא תואדוהל םיינוציח םיקוזיח לש םמויק תא ןוחבל רבע
 היה לוכי אל םתואש ,חצרל ותוא םירשוקה ,םינמכומ םקלחב ,םינושו םיבר םיטרפ
 תלוכת לע ,חצרה תריזמ תובר תודבוע עדי שקבמה ,ךכ .וב ברועמ היה אלמלא תעדל
 תעדל לוכי היה והשלכ בלשב הרידב אצמנש ימ קר רשא ,הב ויהש םיצפח לעו הרידה
 ןוליינ ברג לש ומויק ;חונמה תיבמ םיטישכת תבינג ;יסיפ קבאמ לש ומויק :ןהבו ,ןתוא
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 ;חצורה דגבמ ושלתנש םירותפכ לש םמויק ;ןולחה ךרד חצורה תחירב ;םדב םתכומ
 לש הדובעה רדחב ואדיו רישכמ לש ומויקו ;חונמה תיב ןולסב לודג ןורא לש ומויק
 םימוסרפמ הלא םיטרפ דמל יכ ,שקבמה לש ותנעט תא החד טפשמה תיב .חונמה
 יכ ,עבקנ .שוחינ תועצמאב וא רצעמב ומיע והשש םירוצעמ ,וירקוחמ ,תרושקתב
 םיריצעש ןכתיי אל יכו ,שקבמל םירקוחהמ עדימ תרבעהל היאר הגיצה אל הנגהה
 – שקבמהש ריבס הז ןיא יכ עבקנ ,תרושקתב םימוסרפל רשא .עדימ שקבמל וריבעה
 יכ עבקנ ןכ .עוריאל ךומס ומסרופש םיטרפ רוכזי – חצרה רחאל הנש יצחכ רצענ רשא
 ןוזינ אלש – ןאכמו ,תונותיעב ומסרופש תויוגש תודבוע רחא יבש ךלה אל שקבמה
 שקבמה עדיש תודבועהו םיטרפה יוביר יכ עבק הז טפשמ תיב ,ןכ לע .הז רוקממ
 הקינעמה םיטרפ לש המישרמו תטלוב העידי הווהמו ,ודגנ לעופ הרטשמל רסמשו

  .ויתואדוהל ינוציחו ימינפ לקשמ
  
 :םהו ,תואדוהה תונימא לע םיעיבצמה םיפסונ םיקוזיח טפשמה תיב אצמ דוע           

 ;ןעט אוה ולש יבילאה תכרפה ;עוריאל רושקה לכב הליגש הלודג תישגר תוברועמ
 .םינוש םיאשונ רפסמב וירקשו
  

 שקבמל סחייל ןתינ אל היפל ,הנגהה תנעטל סחייתהו ךישמה הז טפשמ תיב          .15

 רוריבב הלוע שקבמה לש ותמשא יכ אצמו ,חצרה תריזב ואצמנש תויעדמה תויארה תא
 הרורבו המלש הנומתל ףרטצהש ספיספה תא ץתנל ידכ ןעטנה רסחב ןיא יכו ,"שי"ה ןמ
 ברעתהל םוקמ ןיא יכ ,עבקנ םג ךכ .ותמשאב ילאנויצרו ישממ קפס ליטהל ידכו
 ןכש ,םירחא םידושח לש םתריקח יוצימ-יא ןיינעל יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבקב
 םירחא ולילפהש םידעה יכ עבקו וז הלאשל ותעד ןתנ יזוחמה טפשמה תיבש אצמנ
 שקבמה לש ורוערע החדנ ,ליעל רומאה לכ דוסי לע .ךכמ םהב ורזח םהיתועדוהב
  .הנכ לע הרתונ ותעשרהו
  

 אללו ומצעב ,שקבמה שיגה ,רוערעה תייחד רחאל יכ ןיוצי ,הנומתה תמלשהל          .16

 תיב רשא ,)725/02 פ"נדו ]ובנב םסרופ[ 300/02 פ"נד( ףסונ ןוידל תושקב יתש ,גוציי
  .ףסה לע החד הז טפשמ
  

 םירבדב םא םידדצה ןיבש תקולחמה חכונל יכ ,רגסומ רמאמב ,ןיוצי דוע          .17

 ןעמלו ,חונמה לש חצרה השעמב הדוה ןכא הלילפמה תישילשה ותסרגב שקבמה רסמש
 הנחבהל תויטנוולר הנשיש ןכיה ,"העדוה"כ הלא םירבדל ןלהל סחייתא – ןוידה תוחונ
 .וז
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 תוינויד תויוחתפתה – רזוח טפשמל השקבה
  

 השקב ,שקבמה לש וחוכ תאב ,תירוביצה הירוגינסה השיגה 28.2.2016 םויב          .18

 לע ואצמנש תופסונ תויאר שקבמה לש וחוכ תאב ידיל ורבעוהשמ .ומשב רזוח טפשמל
 רזוחה טפשמל השקבב ןועיט תמלשה שקבמה שיגה ,השקבה תשגה רחאל הבישמה ידי
 .5.7.2016 םויב רזוח טפשמל השקבל התבושת תא הריבעה הבישמהו ,8.6.2016 םויב
 םויב יתמייק ,םייוסח הריקח ירמוח תרבעה רבדב םידדצה ןיב תקולחמ לשב ,ךשמהב

 שיגה 15.9.2016 םויב ,ךשמהב .ןלהל ראוביש יפכ ,ןיינעה ותואב ןויד 15.8.2016
 םויב השגוה הז ךמסמ לע הבישמה תבושתו ,הבישמה תבושתל הבוגת שקבמה

 ולאו ,םמעטמ ןועיט תומלשה תשגה לע םידדצל יתירוה 23.3.2017 םויב .30.10.2016
 םוימ הבישמה תשקב רואל .8.5.2017-ו 1.5.2017 ,10.4.2017 םימיב ושגוה

 .רזוח טפשמל השקבב ןויד 14.6.2017 םויב יתמייק ,שקבמה תמכסהבו ,17.5.2017
 עירכהלו הז רמוחל סחייתהל שקבא ,הפוגל רזוח טפשמל השקבב ןודל רובעאש םרט
  .הרומאה ותשקבב
  

 יניעידומה רמוחה
  

 תויארה תדוקפל 45 ףיעס יפל ,קיתב ןויסח תדועת האצוה 21.5.1995 םויב          .19

 יטרפ יכ ,רתיה ןיב ,תעבוקה )תויארה תדוקפ :ןלהל( 1971-א"לשתה ,]שדח חסונ[
 :םייוסח םה םיאבה עדימה
  

 לש םתוהז תא תולגל ידכ םהב שיש עדימ וא טרפ לכ"
 דעותמה ,עדימה תא הרטשמל ורסמ רשא םישנאה
 ונכת תוברל ,"א" ןמוסמה רסלקב תוקייותמה תועידיב
 'סמ העיבת דע ידי לע רסמנש עדימה טעמלו עדימה לש

 דעות רשא ,םשאנה ידי לע רסמנש עדימהו ,ןהכ יבא ,12
 ."ןהכ יסוי ,16 'סמ העיבת דע ידי לע
  
  

 רמוחב ןייעל הז טפשמ תיבל שקבמה רתע ,רזוח טפשמל השקבה תרגסמב           
 התעדוהב טרפל הבישמל יתירוה ,18.5.2016 םוימ יתטלחהב .קיתב םייקש יניעידומ
 תושרל ריבעהל םוקמ ןיא התטישל רשא םיכמסמה לש םתוהמ תא תנכדעמה
 ריבעת – הירוגינסל ריבעהל העינמ ןיא יכ אצמיי רשא םיכמסמה תא דועב ,הירוגינסה
  .ירשפאה םדקהב הבישמה
  

 יכ הסרגו שקבמה לש ותשקבל הדגנתה הבישמה ,31.5.2016 םוימ התעדוהב          .20

 תא םינשמ םניא ,ןמזה ףולח םצע םג ומכ ,רזוח טפשמל השקב םויכ השגוהש הדבועה
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 איה יכו ,תויטרפה תנגה וא ןויסח תדועת תחת םיסוחה םירמוחל עגונב יטפשמה בצמה
 ףולחב ןיא יכ הריהבה הבישמה .שקבמה לש ונויעל םריבעהל םויכ םג תיאשר הניא
 יכו ותעשב תועידי ורסמ רשא םייתרטשמ תורוקמ תפישח ריתהל ידכ ומצעלשכ ןמזה
 ,הפישחב םינומטה םינוכיסה יכו ,וגפ ןויסחל םימעטה יכ החנה ךותמ תאצל ןתינ אל
 לש בלשל תומיאתמ ןניא שקבמה לש ויתונעט יכ הרבס הבישמה ,תאזמ הרתי .ופלח
 עצבל הל תורוהל שקבמה רתועש םיכילהה יכ המיעטה הבישמה .רזוח טפשמל השקב
 לש ותעד תחנהל רבעב ושענ רבכ ,יוסחה רמוחה טוריפלו רואיתל םיעגונה ,הז בלשב
 חוכ יאבל רבעב עודי היה אלש והשלכ שודיח םהב ןיא יכו ,יזוחמה טפשמה תיב
 .שקבמה
  
 תא רוסמל הלוכי הניא יכ הבישמה לש תיללכה הבושתב קפתסה אל שקבמה           

 יעמשמ דח ןפואב עובקל הלוכי התייה אל איהש הדבועה לשב טרפב ,ונויעל רמוחה
 .ןויסח תדועת ויבגל הלחש רמוחה ,האלמ המאתהב ,ןכא אוה התושרב יוצמה רמוחהש
 תסחייתמה ,תטרופמ המישר ול רסמית היפל ותשקב לע רזח שקבמה ,ךכ םושמ
 לככ יכ ,שקבמה ףיסוה דוע .ענמנ םהב ןויעה רשא ,הבישמה ידיב םייוצמה םיכמסמל
 תא ןייצל הילע ,םיוסמ ךמסמב ןייעל הירוגינסל רשפאל הבוריס לע דומעת הבישמהש
 .וב רומאה לש הזרפארפו בוריסה תליע תא ,ךמסמה תוהמ
  

 השקבה תרגסמב ןתנית הטלחה יכ יתרסמ 15.8.2016 םויב יינפל ןוידה םותב          .21

 סרטניא דמוע אסיג דחמ – הטושפ הנניא וז הטלחה .העשה העיגה התעו ,רזוח טפשמל
 ןויסיחה לש וסיסבב ירוביצה סרטניאה דמוע אסיג ךדיאמו ,ילילפה טפשמב תמאה רקח
 תואקספ ,106 )1(בס ד"פ ,ם-י זוחמ לארשי תרטשמ 'נ דירפ 10271/02 ץ"גב :וארו(

 ןייעאש אוה םיינשה ןיב יואר ןוזיא יכ יתרבס ,שקבמה לש וניינעב .))2006( 62-35
 לע הרוא – רזוח טפשמל הליע ססבל ידכ שממ וב אצמאש לככו יניעידומה רמוחב
 םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ינולפ 6227/16 פ"שב :וושהו ואר( וב הירוגינסה ןויע תרתה

 רמוחה תויקית ששב קדקודמו דפקומ ןויע רחאל ,םלואו .))29.12.2016( ]ובנב
 ,תאז .הז רמוחב ןייעל הירוגינסל ריתהל םוקמ ןיא יכ יתעד החנ ,ושגוהש יניעידומה
 תלעותה יכ ,ןכו ;שקבמה רובע ינויח יתייאר עדימ ללוכ וניא רמוחה יכ יתאצמש םושמ
 .ןויסיחה סיסבב בצינה ירוביצה סרטניאה לע תרבוג הניא תויארה יוליגמ שקבמה רובע
 .הפוגל רזוח טפשמל השקבב ןודל תעכ רובעא ,ךכיפל
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 רזוח טפשמל השקבה תיצמת
  

 ,וניינעב רזוח טפשמ םייקל הז טפשמ תיבל רתוע שקבמה ,יינפלש השקבב          .22

 ,תויושעה תושדח תויאר וא תודבוע לש ןמויק הניינע ,תחאה .תוליע יתש לע ססבתהב
 הליע – שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ,םייקה רמוחה םע דחיב וא ןדבל
 תוויעל שממ לש ששח הניינע ,היינשה .טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעסב העובקה
 .טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליע – ותעשרהב שקבמל םרגנ רשא ןיד
 ותויהב התבגנ הלילפמה הסרגב ותעדוה יכ סרוג שקבמה ,ןלהל בחרויו טרופיש יפכ
 – תושדח תויאר תומייק יכו ,הלימג תנומסת לש המוציעב ףאו ,םימס תעפשה תחת
 םיטרפ לע שדח רוא תוריאמה – םינמכומ םיטרפ תודוא לע תועידיו DNA תויאר ןהבו

 תרושל שקבמה ןעוט דוע .וניינעב הריקח ילדחמ לש םמויק לעו ותעשרהל ואיבהש
 ,דגנמ .חצרה תריזמ הריקח יגצומ ןדבוא םהב ,הריקחה תויושר לש ןתולהנתהב םימגפ
 הדידל םלוא ,ויתוביסנב יתרגש יתלבו בכרומ קיתב רבודמ םנמוא יכ המיכסמ הבישמה
 תטישל .רזוח טפשמ לש ומויקל תוליעה תודוסי תא חיכוהל ידכ שקבמה תונעטב ןיא
 םוקמ ןיאו ,ןייפואב תוירוערע תונעט ןה שקבמה לש ויתונעט תיברמ ,הבישמה
 יכ תסרוג הבישמה ,ךכ לע ףסונ .רזוח טפשמל השקבה ךילה תרגסמב ןהילא סחייתהל
 יוליגל איבהל ישוקה חכונלו ,אווש תעשרה לש המויק רבדב תוענכשמ תויאר רדעיהב
  .תוחדיהל השקבה ןיד – חצרה רחאל בר הכ ןמז תמאה
  

 הערכהו ןויד
  
 תיביטמרונה תרגסמה – רזוח טפשמ
  

 יתב קוחל )א(31 ףיעסב תנגועמ רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל תוכמסה          .23

 וז תוכמס סיסבב .וב תויונמה תוליעה תחא לש המויקב תינתומ התלעפהו ,טפשמה
 תמאה תפישח ךרע ,דחא דצמ :םייזכרמ םיכרע ינש ןיב ןוזיא תריציל הפיאשה תדמוע
 הניא ,תישונא תכרעמ לככ ,תיטפשמ תכרעמ יכ הרכה ךותמ ,אווש תועשרה תעינמו

 וסיסבב רשא ,ןוידה תויפוס ןורקע םשארבו םירחא םיכרע םיבצינ ,דגנמ .תויועטמ הפח
 ךרוצה תא אטבמ הז ןורקע .ודוסי ןידבו ןידכ ןתינ השקבה אשומ ןידה קספ יכ החנהה
 קספ דוסיבש יתעתרההו יכוניחה ךרעה ןמ וחוכ תא קנויו ,התוביציבו הקיספה תואדווב
 29-34 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא 5048/04 ח"מ( ןידה

 ח"מ ;)10.7.2002( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ יחבוס 4057/02 ח"מ ;)20.11.2005(
 ;)ילזוק ןיינע :ןלהל( )1999( 559 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96

 'נ סנרב 6731/96 ח"מ ;)1999( 433 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 7558/97 ח"מ
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 יכ הנשו רזח הז טפשמ תיב ,ךכיפל .))1997( 248-249 ,241 )4(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ
 ,ידוחייו גירח ךילה וניה רזוח טפשמש איה רזוח טפשמל השקבב ןוידב אצומה תדוקנ
 ינולפ 3378/13 ח"מ :םג ואר( הרושמבו םצמוצמ ןפואב תורשואמ ומייקל תושקב רשא

 תנידמ 'נ מ"עב הרובחת ןדלא 3975/13 ח"מ ;)17.7.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ

 םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץיבוטילא 3633/08 ח"מ ;)29.10.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי

 .))7.9.2003( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ידזי 5846/03 ח"מ ;)25.11.2008( ]ובנב
 תיתייאר תיתשת חינהל רזוח טפשמ םייקל שקבמה לע יכ איה הכלה ,ךכל םאתהב
 טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעסב תויונמה תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא
 ןיינע :ןלהל( )6.6.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ לאיתוקי 779/13 ח"מ(
 26/03 ח"מ ;)27.7.2008( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןויא 3201/08 ח"מ ;)ילאיתוקי
 ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ;)19.2.2003( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןתוד
  .))הירזע ןיינע :ןלהל( )1997( 334 )2(אנ ד"פ
  
 ןיאו ,"ףסונ רוערע" וניא רזוח טפשמל השקבב ןוידה יכ תחא אל ןיוצ ,ךכ ךותב           

 ,הז ןיינעב .קיתב ונדש תואכרעה ידי לע ונודנ רשא תונעטב ןודל יוארה םוקמה אוה
 רוערע לש ףסונ ךילהב רבודמה ןיא" יכ ןייטשניבור 'א האישנל הנשמה הנורחאל ןייצ
 אלא ,תרפושמ וא הנוש הסרג תווטל 'תפסונ תונמדזה' שקבמל ןתנית וב ,ןידה קספ לע
 תנידמ 'נ ינולפ 3523/16 ח"מ( "'םידדוב םירקמל רומשה ,םיגירחבש גירח ךילהב'

 ח"מ :ואר ןכו ;)3523/16 ח"מ :ןלהל( )1.1.2017( בי הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 ןיינע( )30.11.2016( דל-גל תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 4016/16

 )12.2.2015( 19 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ דיבע לא 8498/13 ח"מ ;)ינולפ
 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ )יתליסמ( יול 8390/08 ח"מ ;)דיבע לא ןיינע :ןלהל(

 עגונב םג ללככ םינוכנ םירבדה יכ ,רהבוה דוע .))יתליסמ ןיינע :ןלהל( )19.3.2009( 20
 ידי לע שדחמ ונחבנו תינוידה האכרעה ידי לע ועבקנש תונמיהמו הדבוע יאצממל
 23 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ וסיס 5336/14 ח"מ :ואר( רוערעה תאכרע
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ השאב 13/6783 ח"מ ;)וסיס ןיינע :ןלהל( )21.1.2015(

 תנידמ 'נ ןשב 4362/07 ח"מ ;)השאב ןיינע :ןלהל( )18.9.2014( 31 ,30 ,26 תואקספ

  .))1.6.2008( 8 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
  
 תבצינ תונמיהמהו הדבועה יאצממ לש תשדוחמ הניחבמ תוענמיהה ללכ סיסבב           

 ינפ לע הז גוסמ תועיבקב ןורתי לכ ןיא רזוח טפשמל השקבב הנדה האכרעל יכ ,הנבהה
 תועיבקב שדוחמ ןויד ,ךכיפל .תינוידה האכרעה ינפ לע ןכש לכ אל ,רוערעה תאכרע
 ,תמאה תפישח ןורקיע תא םדקמ וניאכ ספתנ רזוחה טפשמה תרגסמב תונמיהמה
 הלוע רשאכ ,לשמל ,ךכ .ודיצב םיגירח הז ללכל ,םלואו .ןוידה תויפוס ןורקיעב עגופכו
 טפשמה תיב תומשרתהב ישממ יונישל איבהל ןחוכב רשא תויאר גיצהל שקבמ לש ודיב
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 טפשמל השקבב ונודב טפשמה תיב לע המוש – םיוסמ אצממ וא דע לש ותונמיהממ
 לע עיפשהל ידכ ואבוהש תויארב שי םא ןוחבלו ,תונמיהמה תייגוסל שרדיהל רזוח
 לאיצנטופ ידכ הלועה הדימב ,םיוסמ אצממל תומדוקה תואכרעה וסחייש תונמיהמה
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ גנירקב 3713/11 ח"מ :וושהו ואר( טפשמה תאצות יונישל

 תנידמ 'נ יקסבורזל 9054/03 ח"מ ;)גנירקב ןיינע :ןלהל( )15.9.2013( 24-26 תואקספ

  .))28.12.2005( 28-22 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
  

 רזוח טפשמל תוליעה
  

 רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל רתוע שקבמה ,יינפלש השקבב ,רומאכ          .24

 וא הדבוע לש המויק ,תחאה .טפשמה יתב קוחב תועובקה תוליעה ןמ םייתש חוכמ
 ,היינשהו ,)קוחל )2()א(31 ףיעס( ותבוטל טפשמה תואצות תא תונשל היושעה ,היאר
 תא הרצקב רוקסא .)קוחל )4()א(31 ףיעס( ןיד תוויע ול םרגנש שממ לש ששח םייק יכ
  .ולא תוליע יתש
  

 וא תודבוע וגצוה" וב םוקמ רזוח טפשמ םייקל רשפאמ קוחל )2()א(31 ףיעס          .25

 תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר
 שקבמה לע וז הליע תחת תוסחל ידכ ,רמולכ ."ןודינה תבוטל טפשמה תואצות תא
 ותבוטל טפשמה תאצות תא תונשל תויושעש תושדח תויאר וא תודבוע לע עיבצהל
 םג ,רשפאל הדעונ וז הליע .)561-560 'מעב ,ילזוק ןיינע ;20 הקספ ,גנירקב ןיינע(
 וא הלוכ השדח ,רתוי האלמ תיתשת סיסב לע העשרהה לש הקימעמ הניחב ,דבעידב
 ח"מ( "יוניש חוכ" הב שישו רבעב תואכרעה לש ןהיניע דגנל הדמע אל רשא ,הקלח

 ןיינע :ןלהל( )2.5.2013( 26 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רדאקלא 4811/12
 )31.8.2011( 20 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ יחיבס 5568/09 ח"מ ;)רדאקלא
 .))יחיבס ןיינע :ןלהל(
  
 הכלה .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ השדח היאר לכב יד אל ,םלואו           

 ןהב שיש תודבוע וא תויאר לע עיבצהל שקבמה לע יכ איה הז טפשמ תיבב תשרשומ
 ,טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה םע ןתובלתשהב וא ,ןהב היהישו ,"תירואכל תונימא"
 ךכל תסחייתמ הקיספב השרתשהש תפסונ השירד .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ
 םאו ,יאמצע ןפואב םא ,"ילוגס לקשמ" תולעב תויהל תוכירצ תופסונה תויארהש
 תנידמ 'נ ליבנ 73/14 ח"מ :לשמל ואר( שקבמה עשרוה ןהיפ לע תויארל ןתופרטצהב

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ררחלא 05/2847 ח"מ ;)27.1.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי

 ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04 ח"מ ;)ררחלא ןיינע :ןלהל( )29.7.2007(

 תוכירצ תויארה יכ עבקנ ,ךכ לע ףסונ .)הירזע ןיינע ;)ץרווש ח"מ :ןלהל( )5.9.2005(
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 טפשמה יתבב ןשיגהל היה ןתינש ולאכ אל" ירק ,"יתוהמה ןבומב תושדח" תויהל
 תנידמ 'נ םולז 226/16 ח"מ :ואר( "ףכה תא תוטהל תוסנל ידכ התע תואבומו םימדוקה

 1282/16 ח"מ ;)םולז ןיינע :ןלהל( )29.6.2016( חי-וט תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 ח"מ ;)םילקש ןיינע :ןלהל( )26.6.2016( הכ הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ םילקש

 לככ ,ןכ לע רתי .))31.7.2016( כ הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ דמחומ 1340/16
 רבסה ססבל ודעונ ןהו ,תויתביסנ תויאר ןה שקבמה שיגמ ןתואש תושדחה תויארהש
 שרדנ ,ןדוסי לע גיצמ שקבמהש יפולח רבסה ותוא יכ ירב – העישרמה הסרגל יפולח
 ,לארשי תנידמ 'נ דאדח 2697/14 פ"ע :וושהו ואר( תויארה רמוחב ןגועמו ינויגה היהיש
 תנידמ 6392/13 פ"ע ;)דאדח ןיינע :ןלהל( )6.9.2016( יניד קספל 75 הקספ ]ובנב םסרופ[

 תנידמ 'נ רנלק 4456/14 פ"ע ;)21.1.2015( 100 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,ףאירק 'נ לארשי

 םסרופ[ 5496/14 פ"עב ןמלגופ 'ע טפושה לש וניד קספל 14 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי

 .))29.12.2015( ]ובנב
  

 ררועתנ םא הלאשב אוה קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה לש הניינע          .26

 הז טפשמ תיבב תלבוקמה השיגה .ןיד תוויע שקבמל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח
 אולמ לע "לע-טבמ"ב ףיקשהל טפשמה תיב לע הרדגבש ,"לס תליע"ב ןניקסע יכ איה
 םימגפ ךילהב ולפנ יכ שממ לש ששח םייק םא ןוחבלו ,ףסונהו ירוקמה ,תויארה רמוח
 ;השאב ןיינע :לשמל ואר( שקבמה לש אווש תעשרהל וליבוה רשא ,םירומח םיינויד
 הקספב ,ררחלא ןיינע ;)29.10.2013( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ הדאמח 3689/13 ח"מ

 תודוסי תללוכ הניא "לסה תליע" .)ילזוק ןיינעב הליעב ינורקעה ןוידה תא ןכו ;26
 ךילהב הלגתנ רשא ישרוש ינויד םגפל הנעמ תתל הדעונ איהו ,םירדגומ םייטפשמ
 תנידמ 'נ דואד 4990/14 ח"מ( העשרהה תודוסי תא רערעל ידכ וב שי רשאו ,ילילפה

 8390/01 ח"מ ;27 הקספ ,רדאקלא ןיינע ;)28.4.2015( דמ הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 .))דורלסקא ןיינע :ןלהל( )17.10.2005( 9 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ דורלסקא
 הליע יפל רזוח טפשמ לש ותכירע לע הרוי הז טפשמ תיב ,תחא אל קספנש יפכ ,םלואו
 ח"מ ;55 הקספ ,דיבע לא ןיינע( תאז תוקידצמה ןפוד תואצוי תוביסנ םייקתהב קר וז

 'נ ןידלוג 6223/04 ח"מ ;)17.9.2007( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ טרוגניר 10028/06

 ויתונעט תניחבל הנפא ,ליעל רומאה דוסי לע .))13.10.2004( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ
 .שקבמה לש
  

 קוחל )2()א(31 ףיעס יפל תושדח תויאר וא תודבוע רבדב תונעט
  
 םימסב שומישל עגונב תונעט – שקבמה לש הלילפמה ותסרג
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 םימס ךורצל גהנ הריקחה תפוקתבש ךכ לע הבחרהב דמוע שקבמה ,ותשקבב          .27

 – ףרגילופה תוקידבל רבוע – הלילפמה ותסרג תא הנושארל רסמ הבש הפוקתב יכו
 יכ רובס שקבמה .ותודע לע העיפשה רשא ,)"זירק"( הלימג תנומסת לש בצמב היה
 ךומנ לקשמ סחייל שי ,תישילשה ותסרג תא רסמ הבש הפוקתב םימסב שמתשהש תויה
 סוסיבל התויזכרמ ןתניהב הבר תובישח ותעדוה לש הלקשמל ,ותטישל .ותעדוהל
 ;םירכזמ רפסמ לש םפוריצב םימסב שומישה ןיינעל ותנעט תא הבגמ שקבמה .ותעשרה
 ץרמנ לופיט תודיינ לש לופיט ימוכיס תוחוד לשו ;רצעמה תיב ןמוי ךותמ םיעטק לש
 ןחבש ,ןיטשבל ר"ד לש ותעד תווח תא ףרצמו ףיסומ שקבמה .וב לפטל ידכ וחלשנש
 תכירצ לע ההובג תוריבסב םיעיבצמה םיאצממ םימייק יכ עבקו םירומאה םיכמסמה תא
 תוזרפארפל הנפמ שקבמה ,ךכ לע ףסונ .םימסמ הלימג תנומסת לש המויק לעו םימס
 ילבובמ םימס תשיכר שקבמה םאית ןהב ,ילבוב ןיבל וניב תוחישל רתס תונזאה לש
 ףרגילופה תקידבל רבוע ,ותעדוה תליחתבש ךכ לע עיבצמ ןכו ;םינוש םישנא תועצמאב
 'סמ עמש תטלק( הלימג תנומסתב ותויהב קדביהל לכוי םא קדובה תא לאש ,הנושארה

  .)1:40-1:12 תוקד ,הבישמה תבוגת יחפסנל 19
             
 טפשמה תיב ןהו םידדצה ןה טפשמה לוהינ ךלהמב יכ תסרוג הבישמה ,דגנמ           

 לכ וז הדבועב ןיא יכו ,תיטנוולרה הפוקתב שקבמה לש םימסה תכירצל םיעדומ ויה
 תינוידה האכרעה יכ השיגדמ תשקבמה .ול םרגנש ןיד תוויע לע עיבצמה שודיח
 לע הבר העפשה הל התייה רשא תומשרתה ,שקבמה לש ותודעמ רישי ןפואב המשרתה
 ותודע תונמיהמ תכרעהב ןורתי תינוידה האכרעל ,הבישמה תטישל .טפשמב התערכה
 תניחב ךמס לע ונימיב השענה תונמיהמ תכרעה ןויסינל סחיב טרפב תאזו ,שקבמה לש
 לש ותונמיהמ תכרעה ןויסינ ,הבישמה תנעטל .רוחאל הייארב שקבמה לש ובצמ
 ,אל ותו רבעב שקבמה לש "וחור ךלה רבדב תקחורמ הרעשה" הווהמ הז בלשב שקבמה
 .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ הב ןיא אליממו

  

 שקבמה לש שומישה רבדב תושדחה תויארב ןיאש יתאצמ יכ ,רמואו םידקא          .28

 ןמזב תועודי ויהש ולאל ףוריצב ,הלילפמה הסרגה תא רסמ הבש הפוקתב םימסב
 הסמ"ה ףר תא הצוח רשא הדימב שקבמה לש ותודע לש הלקשממ תונשל ידכ ,טפשמה
 )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמ לע הארוה םשל שורדה תודבועו תויאר לש "תיטירק
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ םואבנריב 7808/16 ח"מ :וושהו ואר( טפשמה יתב קוחל

 ,השאב ןיינע ;גל הקספ ,ינולפ ןיינע ;וט הקספ ,םולז ןיינע ;)12.2.2017( כ הקספ
  .טרפאו .)20 הקספ ,יתליסמ ןיינע ;32-31 תואקספ
  
 תאכרעו תינוידה האכרעה לש תונמיהמה יאצממל תועגונ שקבמה לש ויתונעט           

 לע ,ליעל רומאכ .איה הנמיהמ רסמש הלילפמה הסרגה יכ ןהיתש ואצמ רשא ,רוערעה
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 תאז ,רזוח טפשמל השקב תרגסמב הז גוסמ תונעטל שרדיהל םוקמ ןיא ללכה ךרד
 תעיבקל תישממ תויטנוולר תולעב תויאר שקבמה גיצמ םהבש םירקמב טעמל
 יונישל לאיצנטופ ןהב שי םא ןוחבלו ןהילא שרדיהל טפשמה תיב לע יזא – תונמיהמה
 םימסב ולש שומישה תודוא לע שקבמה גיצהש תושדחה תויארה םאה .טפשמה תואצות
 תואכרעה לש תונמיהמה יאצממל תושרדיה הקידצמה תישממ תויטנוולר תולעב ןה
 ירב .תיבויח איה ךכל הבושתה יכ ינרובס ?טפשמה תואצות יונישל ןחוכלו תומדוקה
 תויושע הריקחה ךלהמב םימסב רקחנ לש שומיש תודוא לע תושדח תועידי יכ ,ייניעב
 שומישל ,עודיכ .ותונמיהמ תעיבק םשל תיתועמשמו תישממ תויטנוולר תולעב תויהל
 לש ימינפה הלקשמ תניחבב תוקפנ תמייק ,התעפשהלו הלימג תנומסתל טרפבו ,םימסב
 פ"ע ;)15.11.2015( 50 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןרק 4209/14 פ"ע( האדוהה

 1094/07 פ"ע ;)28.7.2011( 38 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ בייכונח 175/10
 פ"ע ;)ןודד ןיינע :ןלהל( )3.7.2008( כ הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןודד

 ,ךכ םושמ .))1995( 678-679 ,669 )2(טמ ד"פ ,הקיסמ 'נ לארשי תנידמ 5614/92
 תונמיהמה תועיבק רבדב תוקפס תוררועמ שקבמה גיצמש תושדחה תויארה םא ןחבא
  .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ הב שיש הדימב ,תומדוקה תואכרעה לש
  

 גהנ שקבמהש ךכ לע םידדצה ןיב תקולחמ ןיאש איה ונניינעב אצומה תדוקנ          .29

 ילוקוטורפ לש תקדקודמ האירקמ .הריקחה תפוקתב עובק ןפואב םימסב שמתשהל
 יכ םשורה הלוע ,ףרגילופה קדוב םע שקבמה תוחיש דועיתל הנזאהמו תוריקחה
 יכ המוד ,םרב .הרומאה ףרגילופה תקידב תעב הלימג תנומסתמ לבס ןכא שקבמה
 ךלהמב ,לשמל ךכ .טפשמה תפוקתב רבכ שקבמה לש ורוגינסל העודי התייה וז הדבוע
 שקבמה לש הלילפמה ותעדוה יכ עבקנ ותרגסמב ,יזוחמה טפשמה תיבב הטוזה טפשמ
  :יכ שקבמה לש ורוגינס ןעט ,הנמיהמ ןכא
  

 לע לוספ יגולוכיספ ץחל תלעפה רחאל ורסמנ םירבדה"
 םימרוגה תורבטצהמ הלוע לוספה ץחלה .םשאנה
 :תואבה תוביסנה ןהילע תופסותמו ,ליעל םיראותמה
]...[ 
 לוצינ ךותו םישק םימסל רוכמ םשאנהש הדבועה )3(
 םתחיי םא ול חטבוהש רבד – רצעמהמ ררחתשהל ונוצר
 'נ לארשי תנידמ 98/95  )ם-י יזוחמ( פ"ת( "םכסה ומיע
 טפשמב הטלחהה :ןלהל( )8.9.1996( ]ובנב םסרופ[ םולש
 .))הטוזה

  
 ושומיש תודוא לע ועדי רוערעה תאכרע ןהו תינוידה האכרעה ןה ,ךכ לע ףסונ           

 קספ :ואר( שקבמה לש וניינעב ןידה יקספ תאירקמ הלועש יפכ ,םימסב שקבמה לש
 תעדל 43-ו 36 ,23 תואקספ ,בורה תעדל 6-5 תואקספ ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד
 ,םנמוא .)18-13 ,5 תואקספ ,רוערעב ןידה קספו ;הטוזה טפשמב הטלחההו ,טועימה
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 ,הטוזה טפשמב העדוהה תוליבקל תונעטה תרגסמב ןחבנ םימסב שומישה יכ ,ןייצל שי
 לע םתעידי ףרח ,ךכ .אל ותו אה ,העדוהה תריסמו הריקחה תוביסנמ קלחכ ןכמ רחאלו
 תאכרע ןהו תינוידה האכרעה ןה ,שקבמה לש ורוגינס ןה ,םימסב שומישה תודוא
 .הקמועל העדוהה לקשמ לע םימסב שומישה תעפשה רבדב הנעטל ושרדנ אל רוערעה
 ול יכ ,ךשמהב ריבסאש יפכ ,ןכתייו ,רעשל קר ןתינ וז תוסחייתה רדעיהל תוביסה תא
 ואר( הבחרה רתיב וז הייגוסל שרדיהל ןוכנל אצמנ היה – תעכ טפשמה להנתמ היה
 ןעטנ אל רשא – גוצייב לשכ לש םירקמב טעמל ,םלואו .)ןלהל 81-72 תואקספ
 םצעב יד ןיא יכ איה הכלה – ןנד הרקמב םייקתה יכ רובס ינניא אליממו ,ונניינעב
 ,שקבמה לש ודיב םיעייסמ ויהש רשפאש ,םינוש וא םיפסונ םינועיט תולעהל תורשפאה
 ,דיבע לא ןיינע ;חי הקספ ,3523/16 ח"מ( רזוח טפשמ לש ומויקל הליע תווהל ידכ
 ,לארשי תנידמ 'נ היראבגא 4191/11 ח"מ ;גכ-בכ תואקספ ,םילקש ןיינע ;18 הקספ
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןוסח 7803/11 ח"מ ;)6.6.2012( 9 הקספ ]ובנב םסרופ[

 10 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןיזייא 4512/99 ח"מ ;)28.3.2012( 10 הקספ
 תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מב רגמש 'מ אישנה לש וירבד ,הז ןיינעב .))23.12.1999(

 :םחיל סנ אל ,)9.10.1984( ]ובנב םסרופ[ לארשי
  

 הערכהה רשאו רבכ םייתסנש יטופיש ךילה לע רבודמ"
 יתב יניעב הנימא התייהש ,תויאר תכרעמב תנגועמ וב
 שדחל םישקבמ רשאכ .השרפנ איה םהינפלש טפשמה
 וא האצותה לע הגשהב יד אל ,ותישארמ ןוידה תא
 לש המויק תורשפא לע העיבצמה ,הנעט תאלעהב
 ימש ,ךכב קפתסהל םג ןיא .תיפולח תודבוע תכרעמ
 ךירצ ;השדח תיתדבוע הזית הלעמ ןיינעב ברועמש
 קינעמה ,והשלכ רבד תוביסנב וא רשקהב תויהל
 )2()א(31 ףיעס רבדמ ןהב תושדחה תויארל וא תודבועל
 תכרעמ דיל שדחמ ןתליקש הקידצמה .תירואכל תונימא
  .)2 הקספ ,םש( "תמדוקה תויארה

  
 ,אשונב רוגינסה תונעט ףרחו םימסב שומישה תודוא לע ןתעידי ףרח ,רומאכ           

 תא תוחדלו שקבמה לש הלילפמה ותסרגב ןומא תתל שי יכ תואכרעה יתש ועבק
 תעידי ךמס לע ןתינ הלילפמה ותסרגב ןומאה .הסרגה התוא תא תרחואמה ותשחכה
 ךלהמב וירקש ךמס לע ,ולש יבילאה תכרפה ךמס לע ,םינמכומה םיטרפה תא שקבמה
 דוסיל רשא .התוא רסמש רחאל ךשוממ ןמז הלילפמה הסרגב ותוקבד ךמס לעו הריקחה
 תקידבל רבוע רסמש ,הלילפמה ,תישילשה ותסרגב קבד שקבמה ,רוכזכ ,הז ןורחא
 בלשל דע וז ותסרג תותימאל ןעטו ךישמהו ,הקידבה ירחא בר ןמז םג – ףרגילופה
 וז אל םיבר םישדוחו תועובש ,םימי ךרואל" :יזוחמה טפשמה תיב ןושלכ .טפשמה
 תרחא הסריג )םתעשב השיאו שיא( וירוגינס יפמ וא םשאנה יפמ םיעמוש ןיאש דבלב
 ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םיעמושו םירזוח אלא ,29.3.1995-ב הנושארל הלעהש וזמ
 .).'ג.ס – רוקמב תושגדהה ;בורה תדמע לש הניד קספל 5 הקספ ,םש( "הסריג התוא



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

19 

 

 שקבמה לש שומישה תודוא לע םיברועמה םימרוגה ללכ ועדי ןהב ,ולא תוביסנב
 הסרגב ןומא תתל שי יכ תקמונמו תססובמ הנקסמ ללכל ועיגה ןכ יפ לע ףאו ,םימסב
 תורוהל תנמ לע שורדה לטנה םרוהש רובס ינניא – ויתועדוהב שקבמה רסמש הלילפמה
  .םימסב שומישה רבדב תויארה דוסי לע רזוח טפשמ לע
  

 תדימב ססבלו ףיסוהל תולוכי םויכ שקבמה גיצמש תושדחה תויארה ,םנמוא          .30

 ידי לע םימסב שומישה תודוא לע רוגינסה לש ותעידי תאו תואכרעה לש ןתעידי תא המ
 תואכרעה ינפב ויהש ולאמ רתוי תופיקמו תובחרנ ףא ןה ולא תועידי יכ הארנ .שקבמה
 ןוגכ( טפשמה דעומב תונימז ויהש תויארב רבודמש תויה ,םלואו .תעה התואב רוגינסהו
 דעומב ןקיפהל היה ןתינש ולאכ וא ,)שקבמה לש ורצעמ תפוקתמ האפרמה ןמוי

 שקבמה גיצמש תויארה יכ רובס ינניא ,)ןייטשבל ר"ד לש ותעד תווח ןוגכ( טפשמה
 הקיספב הוותוהש יפכ "יתוהמה ןבומב" תושדח תויאר ןה םימסב ושומישל עגונב
 ;)17.11.2016( וט הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ףסוי רב 5499/16 ח"מ :ואר(
 תושדחהש תויארה יכ ינרובס ,ךכ םושמ .)וט הקספ ,םולז ןיינע ;גל הקספ ,ינולפ ןיינע
 ויתונעטל "םירופיש הצקמ" ןיעמ תווהמ םימסב שומיש ןיינעל שקבמה גיצמש
  .רזוח טפשמל הליע ססבל ידכ ןהב ןיאו ,תומדוקה תואכרעב
  
 ,התע קר ולא תויאר תשגהל םעט היה םא ףא יכ ןייצא ,ךרוצה ןמ הלעמל           

 תויארב שי ןכא ,םנמוא .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ ססבל ןחוכב ןיאש ינרובס
 ,שקבמה ידי לע םימסב שומישה תמצועו ףקיה לע םיוסמ רוא ךופשל ידכ תושדחה
 שומישה ןיינעב תומדוקה תואכרעה ידיב התייהש העידיה תא העמק קזחל ךכבו
 ,םימסב שקבמה לש שומישה תודוא לע ועדי תומדוקה תואכרעה ,רוכזכ םלואו .םימסב
 הצמתמ הז ןיינעל תושדחה תויארה ןמיע איבהל תויושעש יונישה יכ ינמוד ךכ םושמו
 ימינפה הלקשמ ןחבנ תע ןודנ רבכש םילוקישה דחא לש ולקשמ לע תגיוסמ העפשהב
 ינמ דחא קר הווהמ ,םימסב שקבמה לש שומישה ,דועו תאז .שקבמה לש ותעדוה לש
 העדוה לש הלקשמ תא העבוקב תינוידה האכרעה ידי לע םינחבנ רשא םילוקיש רפסמ
 ןומט וז תלבגומ העפשהב יכ רובס ינניא .הינפב תגצומ רשא תמיוסמ הסרג לש וא
 'נ קודרוקס 4087/14 פ"ע :ואר( ונניינעב טפשמה תואצות יונישל ישממ לאיצנטופ

 ,לארשי תנידמ 'נ ןינקו 56295/0 פ"ע ;)5.1.2017( 53 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ןאיבוטמוי 9352/99 פ"ע ;)25.1.2007( 37 הקספ ]ובנב םסרופ[

 טרפ יכ ,ףיסוהל שי ךכל .))5.10.2000( רימז 'י טפושה לש וניד קספל 5 הקספ ]ובנב
 םינוש םילוקיש טפשמה יתב ונחב ,םימסב שקבמה לש שומישה תודוא לע םתעד ןתמל
 תונמיהמ ויתועדוה היפל הנקסמ ללכל םתוא וליבוה רשא ,)ליעל וטרופש( םיפסונ
 התייה םימסב שקבמה שומיש תדבוע ,וז ףא וז אל .איה תיתימא הלילפמה ותסרגו
 שומישה תא סנ לע ולעה אל הלא ףאו הז ךא ,טפשמה יתבלו רוגינסל העודי רומאכ
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 תויארב ןיא רשאכ ,םוי לש ופוסב .העדוהה לש ימינפה הלקשמ תניחב ןיינעל ,םימסב
 לש תונמיהמה תכרעה לש ישממ יונישל תורשפאל סוסיב שקבמה גיצמ ןתואש
 ואצמנו היואר הרוצב ולקשנ םילוקישהו םינועיטה םתואו ,תומדוקה תואכרעה
 תוקזחמה תויאר לש הגצהב ןיא יכ יתעד החנ – תומדוקה תואכרעה ידי לע םיענכשמכ
 ידכ ,)וזכ העידי הנושארל תופשוחה ולאמ לידבהל( םימסב שומישה לע העידיה תא
 ולא תויארב שי יכ יתאצמ אל ,ןכ לע רשא .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ ססבל
  .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ
  
  םינמכומ םיטרפ לע תוכמתסה – שקבמה לש הלילפמה ותסרג
  

 ,רסמש םינמכומה םיטרפה ןיינעל תונעט הלעמו ףיסומ שקבמה ,ותשקבב          .31

 .ותעדוהל ינוציחה שושיאה תניחבב יזוחמה טפשמה תיב ססבתה ותטישל םהילע רשא
 ,אווש תועשרהל עגונב הוושמה טפשמב וכרענש םייתועמשמ םירקחמ ןייצמ שקבמה
 עשרומה לש ותעדוה הללכ ,אוושה תועשרה ירקמ לש טלחומ בורב יכ הלוע םהמ
 רשא םינוש םינמכומ םיטרפל שקבמה סחייתמ ,ןכ ומכ .עוריאה תריזמ םינמכומ םיטרפ
 ןוליינ ברג יכ שקבמה ןייצמ ,ךכ ךותב .םתעידיל םירבסה עיצמו ,ותריקחב ול וסחוי

 תואפל יסופיטה ביסו קור טעמ ,םדא תורעש יתש ובו חצרה תריזל ךומסב אצמנש
 תשיגל ,השעמל שמיש – הפפככ וילא סחייתה יזוחמה טפשמה תיב רשא ,תוירכונ
 הליבוהש םיעוריאה תולשלתשה לע שקבמה עיבצמ ,היארכ .שאר תכסמכ ,שקבמה
 תמא ןמזבש ךכ לע םידיעמה ,הריקחה קיתמ םיכמסמ תרושל אוה הנפמ ןכו ,וז העיבקל
 ,םירוח ינש םיארנ וב גצומה םולצתל םג ומכ ,הכסמכ ברגל הריקחה ימרוג וסחייתה
 יזוחמה טפשמה תיב יכ שקבמה רובס ,םירבדה דוסי לע .םייניע ירוח םיווהמ ותרבסלש
 הווהמ הפפככ הז ברגב שומיש רבדב שקבמה תעדוה יכ םקיסהב וגש הז טפשמ תיבו
 וסחויש םיפסונ םינמכומ םיטרפל שקבמה סחייתמ דוע .ותעדוהב ךמותה ןמכומ טרפ
 ןיא יכ סרוגו ,םירדחה דחאב לודג ןורא לש ומויקו הרידב ואדיו לש ומויק ןוגכ ,ול
 ןעוט שקבמה ,תאזמ הרתי .םינמכומ םיטרפ לש העידי ססבל ידכ הלא םיטרפ תעידיב
 .תרושקתה יעצמאב םינוש םימוסרפ לע וססבתה עדיש םינמכומה םיטרפהמ קלח יכ
 לע םינוש םיטרפ לש םמוסרפל סחייתהש ,רוערעב ןידה קספב התחדנ וז הנעט םנמוא
 25 – תושדח תויאר לש ןמויק רואל יכ סרוג שקבמה ,םלואו .תונותיעב חצרה תודוא
 השולשל תוסחייתה ןהבו תומדוקה תואכרעל ושגוה אלש תופסונ תונותיע תובתכ
 םיקזחמה םינמכומ םיטרפכ הלא םיטירפ תוארל ןיא – ול וסחוי רשא םינמכומ םיטרפ
 היהש ךכ לע םיעיבצמ ותשיגל רשא םינוש םיכמסמ טרפמו ףיסומ שקבמה .ותעדוה תא
 ותחפשמ ינב םע רשקב היהש ףאו ותריקח ךלהמב םינושה תרושקתה יעצמאל ףושח
 םימוסרפל לעופב עדומ היהש ךכל תוריבסה תא םילעמ ,ותדמעל רשא – אלכל ץוחמ
  .תונותיעב
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 םיטרפה ןיינעב שקבמה תונעט תא תוחדל שי יכ הרובס הבישמה ,תאז תמועל           

 טפשמה תיבש ךכל הנפמ הבישמה ,ןושאר .םינדא רפסמ ךמס לע תאזו ,םינמכומה
 תערכמ תובישח וסחיי אל רוערעב וניד קספב הז טפשמ תיב ןכו וניד תערכהב יזוחמה
 דבלב קוזיח וויה הלא םיטרפ יכ תנייצמ הבישמה .שקבמה עדיש םינמכומה םיטרפל
 תוכמות תויאר ןוגכ םירחא תודוסי לע הססבתה שקבמה לש ותעשרה יכו ,עויס אלו
 ותוברועמו ,ולש יבילאה תכרפה ,ילבובל עגונב וירקש :טרפבו ,וניינעב תורחא
 ןיינעב תודע ןתמל הרטשמל הנושארה ותיינפב רבכ יכ תנעוט הבישמה ,ינש .תישגרה
 םירותפכה תצלוח תעירק םהבו ,םינמכומ םיטרפ רפסמ ותמזוימ שקבמה רפיס ,חצרה
 יכ המיכסמ םנמוא הבישמה ,ישילש .המודכו וידי לע שבלש ןוליינה יברג ,חצורה לש
 עוגפל ידכ ךכב ןיא התטישל ךא ,תרושקתב ומסרופ הרקמל עגונב םיבר םיטרפ
 ומסרופ תרושקתב יכ הז ןיינעב תנייצמ הבישמה .םינמכומה םיטרפה תעידי תובישחב
 לע הדידל לקמה רבד ,שקבמה לש ותודעל םכרד ואצמ אל רשא ,םיירקש םיטרפ םג
 טפשמה תיב יכ ,הזל עגונב הבישמה תנייצמ דוע .םינמכומה םיטרפה לע תוכמתסהה
 םיטרפה תא שקבמה תעידי לע תרושקתה תעפשה רבדב הנעטה תא החד רבכ
 ברג םהבו – םירחאה םינמכומה םיטרפה תעידיב יכ תנעוט הבישמה ,יעיבר .םינמכומה
 תאז ,הלילפמה הסרגל קוזיח ססבל ידכ שי – לודגה ןוראהו ואדיווה רישכמ ,ןוליינה
 ,הבישמה תשיגל ,ישימח .הז טפשמ תיבו יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבקל המודב
 םוקמ ןיא רשא תוירוערע תונעט ןה םינמכומה םיטרפל עגונב שקבמה תונעט רקיע
 ןיינעב שקבמה תונעט יבגל ,ךכ .רזוח טפשמל השקבה ךילה תרגסמב ןהילא שרדיהל
 יכ תנייצמ הבישמה – ןוליינה ברגב שומישה ןפוא גוויסל יזוחמה טפשמה תיב תועיבק
 ,הז טפשמ תיבל ורוערעב שקבמה לש וחוכ אב ידי לע ליעוה אלל ופקתנ ולא תועיבק
 ףא הבישמה .רזוח טפשמל השקבה תרגסמב בוש ולא תונעטל שרדיהל ןיא ןכלו

 םיאצממה תא הגיצהב ,ןפוגל ןוליינה ברג רבדב שקבמה לש ויתונעטל הביגמו הפיסומ
 אלו הפפככ חצורה תא שמיש ברגה היפלש הסיפתה ףוסבל העבקתה םדוסי לעש
 םינמכומה םיטרפה רבדב תופסונה תויארב ןיא יכ תסרוג הבישמה ,ךכיפל .הכסמכ
  .רזוח טפשמל השקבל תורתעיה קידצהל ידכ וב שי רשא הכזמ לאיצנטופ
  

 גיצהש תושדחה תויארה לש ןחוכב ןיאש ינרובס יכ ,םירבדה חתפב רבכ רמאי          .32

 תא תונשל ידכ ,הלילפמהו תישילשה ותסרגב יפוד ליטהל ויתונויסינ תרגסמב שקבמה
 שקבמה לש ותדמע תא לבקל ידיב היה םא ףא ,תישאר .ותבוטל טפשמה תואצות
 תלטומ םינמכומה םיטרפה תעידי תונמיהמ יכ ,תושדחה תויארה ךמס לע ,עובקלו
 .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ לעב "ילוגס לקשמ" ןיא ולא תויארב יכ ינמוד ,קפסב
 ןהלש תופסונ תויארב שקבמה לש ויתועדוהל םיקוזיח אצמ יזוחמה טפשמה תיב ,רוכזכ
 םירקשה טרפבו תחתפתמה ותסרגו ,ולש יבילאה תריתס ןהבו – רתוי הבר תובישח סחיי



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

22 

 

 סחייתה הז טפשמ תיב םגו ;הלילפמה הסרגה תריסמל רבוע ויתוריקח ךלהמב רפיסש
 ותסרג – ןהבו ,םינמכומה םיטרפה תעידי תלוז תויאר רפסמל העדוהה לקשמ תניחבב
 וירקש ,ולש יבילאה תכרפה ,ותריקחב גיצהש תונושה תואסרגה ,חדקאב שומישה רבדב
 תיב לש וניד קספ :ואר( עוריאל עגונה לכב תישגרה ותוברועמו תוריקחה ךרואל
 םא םג ,ךכיפל .)23-18 תואקספ ,רוערעב ןידה קספ ;447-445 'מעב ,יזוחמה טפשמה
 ןפואב תומצמצמ ויה םינמכומה םיטרפל עגונב שקבמה גיצהש תושדחה תויארה
 ןויא דציכ תוארל ינא השקתמ – םינמכומה םיטרפל סחייל יוארש לקשמה תא יתועמשמ
 54 הקספ ןלהל וארו( ונניינעב רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ וב היה ודבל הז
  .)ונניינעב תושדחה תויארה תורבטצה ןיינעל
  

 ךילהב תונמיהמו הדבוע יאצממב תוברעתה רדעיה רבדב ללכה ןתניהב ,תינש          .33

 עגונב שקבמה תונעטב שממ שי יכ יתאצמ אל ,ליעל יתדמע וילעש רזוחה טפשמה
 ושרדנ הז טפשמ תיב ןהו יזוחמה טפשמה תיב ןה .ןוליינה ברגב השענש שומישל
 ברג יכ )רוערעה תאכרעב דחא הפו תינוידה האכרעב בור תעדב( ועבקו וז היגוסל
 ותשקבב שקבמה ךמתסמ םהילעש הריקחה ירמוח .הפפככ חצורה תא שמיש ןוליינה
 – השדח היאר םיווהמ םניאו ,טפשמה דעומב םג ול םינימז ויה ולא תועיבקמ תוטסל
 חטש הז טפשמ תיבל ורוערעב יכ ןייצל רתומל אל .ןיינעה ותואב שדוחמ ןועיט אלא
 24 ,22 תואקספ( וחדנ ולאש אלא ,ןוליינה ברג לש וגוויס רבדב ויתונעט תא שקבמה
 לש תשדוחמ הניחב קידצמה םעט הלעה שקבמה יכ רובס ינניאו ,)רוערעב ןידה קספל
 תונעטב שממ יתאצמ אל ,הז ןיינעל .רזוח טפשמל השקב לש ךילה תרגסמב ולא תונעט
 םיאצממב קפס ררועל ידכ הריקחה לע תויביטינגוקה תויטהה תעפשהל עגונב שקבמה
 םוקמ ןיא יכ יתעד החנ ,ךכיפל .)63 הקספב ןלהל הז ןיינעל הבחרהב וארו( ולא
 השקבב הטלחהה תרגסמב ןוליינה ברגל עגונב תומדוקה תואכרעה יאצממב ברעתהל
 ןמכומ טרפכ הז טרפ תעידי לע תומדוקה תואכרעה תוכמתסהב םגפ אצומ יניאו ,וז

 .שקבמה עדיש
            

 יוארו דאמ ףיקמ אוה הירוגינסה העציבש תונותיעה רקחמש ףא ,תישילש          .34

 )ליפורפ( ראתמה חכונ .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ וב ןיא יכ ינרובס ,הכרעהל
 םיבר םינותיעב תובר תועידי ומסרופ יכ אלפתהל ןיא ,השרפה לש הובגה יתרושקתה
 ילעב הלאכ וא םינמכומ םיטרפ םג ךכ ךותבו ,חצרה ןיינעב םינוש םיטרפ לע וחווידש
 יטרפ םימסרפתמ הבש תואיצמה יכ ,דחכל ןיא .םינמכומ םיטרפ תויהל לאיצנטופ
 יתועמשמ רגתא הביצמ תיתרטשמה הריקחה רמגל רבוע תרושקתב תילילפ הריקח
 ,יוטיבה שפוחמ עבונה תונותיעה שפוח בצינ דחאה רבעה ןמ :תיטרקומד הרבחל
 ,)תוחפה לכל תיעוצקמ-תיתא( תוביוחמ ףא םיתיעלו תוכז שי תרושקתל יכ עימשמו
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-ןייד 'נ ינולפ 2121/12 א"נד( ירוביצה םויה רדס לע םהש םיניינעב םיטרפ םסרפל

 4-3 תואקספ ,סינורג 'א אישנה לש וניד קספל 59 ,54-52 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,ךברוא
 וראותכ( טפושה לש וניד קספל אל הקספ ,לברא 'ע )'מידב( תטפושה לש הניד קספל
 761/12 פ"ער ;)18.9.2014( לדנה 'נ טפושה לש וניד קספל 6 הקספ ,ןייטשניבור 'א )זא
 דע-גע תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,מ"עב )הפוצה( דחואמה ןושאר רוקמ 'נ לארשי תנידמ
 15-17 תואקספ ,97 )2(טנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סונאי 5877/99 פ"ער ;)29.11.2009(
 5 הקספ ,70 )5(חנ ד"פ ,תיתלשממה תונותיעה תכשל 'נ ףייס 5627/02 ץ"גב ;)2004(
 רבעה ןמו .))2016( 604-603 ,553-546 לארשיב םדאה תויוכז יניד הנידמ קרב ;)2004(
 ןתיא 8425/13 ץ"גב( ןגוה יטפשמ ךילהל םשאנהו רקחנה לש ותוכז תבצינ ,ינשה

 לש וניד קספל 169 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תלשממ 'נ תילארשי הריגה תוינידמ
 ]ובנב םסרופ[ ,שמש 'נ לארשי תנידמ 5852/10 פ"נד ;)22.9.2014( ןמלגופ 'ע טפושה

 לש וניד קספל זט הקספ ,רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 13-12 ,8 ,5-4 תואקספ
 תנידמ 'נ ץיבורדנומ 2144/08 פ"ע ;)9.1.2012( ןייטשניבור 'א )זא וראותכ( טפושה

 הי'צקורפ 'א תטפושה לש הניד קספל 112-111 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 ד"פ ,עבש ראב יזוחמה טפשמה תיב 'נ לארשי תנידמ 11339/05 ץ"גב ;)4.1.20101(
 לש הניד קספל 7 הקספ ,יול 'א 'א טפושה לש וניד קספל 24-26 תואקספ ,93 )3(אס
 לככ רבגתמו ךלוה רשא ,יתועמשמ רגתאב רבודמה .))2006( הי'צקורפ 'א תטפושה
 טפשמה תיב ילתוכ ךותב השענה לע רתויו רתוי רוקרזה תא םידקממ תרושקתה ילכש
 ץעויה 'נ )'א( תינולפ 5699/07 ץ"גב הז ןיינעב וארו( הרטשמה תוריקח לש ןכלהמבו
 'א 'א טפושה לש וניד קספל 67-68 ,65 תואקספ ,550 )3(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה

 ןיב ,ךמס לע םדא תעשרה תורשפאב םג יוטיב ידיל אב הז רגתא .))26.2.2008( יול
 )10.11.2011( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ בצק 3372/11 פ"עב .םינמכומ םיטרפ ,רתיה
 תרושקתב ומסרופ רשא םינמכומ םיטרפ לע תוכמתסהה תורשפאל שרדיהל יל ןמדזנ
 :יתנייצ ךכו – תילילפ העשרהל עויס וא קוזיח תרגסמב
  

 ויה תודעהש ,הדבועה לשב קר יכ רמול םוקמ ןיא"
 לע תכמסנ ןתודע ,תרושקתב םימוסרפל תופושח
 לע עיבצהל ןתינ םא םג יכ ,םירובס ונא .הלא םימוסרפ
 ךכב ןיא ,הרמוחל םתודע תא וניש םידע ןהב ,תואמגוד
 "תרושקתב םימוסרפהמ עפשוה הז יונישש חיכוהל ידכ
 םיטרפ לע תוכמתסהל יעדמ סוסיבלו ;395 הקספ ,םש(

 דעלא ןתיאו ןושחנ לארשי ,יבצ הזיל :ואר ,םינמכומ
 עשפמ םיפח םיקדבנ לשו םימשא םיקדבנ לש םתעפשה"
 ףותיש תעפשהו ,םינמכומה הריקחה יטרפ ןחבמ םע
 "ןוחבאה תוליעי לע ןחבמב םהלש הלועפה
 .))ו"עשתה( 48 ,42-41 ,21 ה תילארשי היגולונימירק

  

 םינמכומ םיטרפ לע ךמתסהל ןתינ םא הלאשה הזוע אולמב הלוע ,ונניינעב          .35

 םמוסרפ לשב יכ ,רובס שקבמה .םשאנ לש ותעשרה סוסיב םשל תרושקתב ומסרופש
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 םיטרפ"כ עדיש םיטרפה םתוא לע ךמתסהל ןיא תרושקתב םימיוסמ םיטרפ לש
 ותשקבב גיצה שקבמה ,וז ותדמע תא תובגל תנמ לע .ותעשרה תא ססבל ידכ "םינמכומ
 םימעפ וללכ ,אווש תועשרהכ דבעידב וחכוהש תועשרהש ךכ לע םיעיבצמה םירקחמ
 לע תוכמתסה תורשפאל עגונב תויהת ותטישל הלעמ רשא רבד – םינמכומ םיטרפ תובר
 ויפל ללכ .שקבמה לש וז תינורקע הנעט לבקל ידיב ןיא ,םלואו .העשרהב הלא םיטרפ
 תא ענומו טרפה ותוא תא "אמטמ" הריקחהמ והשלכ טרפ לש תרושקתב םוסרפ לכ
 םוקמ ןיא יכ ינרובס רשא ,תכל קיחרמ ללכ אוה םשאנה עדיש ןמכומ טרפכ וב שומישה
 םינמכומה םיטרפה לש רתוי תקדקודמ הניחב ייניעב היואר ,הז ללכ ףלח .וצמאל
  .ןלהל ראוביש יפכ ,ופוגל הרקמ לכב םתעידי רוקמ תכרעהו
  

 םשאנ לש הנעט ,ירק – "םינמכומה םיטרפה םוסרפ" תנעט תניחבב ,יתטישל          .36

 ותוא תא ותעידי לע ךמתסהל םוקמ ןיא תרושקתב והשלכ טרפ לש םוסרפ חכונ היפל
 ןיב ,ותעד תתל טפשמה תיב לע – העדוהה לש ינוציחה לקשמה תניחב תרגסמב טרפה
 תומוד תוביסנב הז טפשמ תיב ןחב ןתואש ,ולא תולאש .תוחנמ תולאש רפסמל ,רתיה
 םינמכומה םיטרפה םוסרפ ןיבש רשקה לע דומעל עייסל תולוכי ,םירחא םירקמב
 ינוציחה לקשמה תא ךירעהל םאתהבו ,םיטרפה םתוא תא םשאנה תעידי ןיבל תרושקתב
  .העדוהה לש

  

 תא רתיה ןיב ןוחבל שי ,םינמכומה םיטרפה םוסרפ תנעט תניחב םשל ,ןכ םא          .37

 םיטרפ םג םימייק םשאנה ןייצש םינמכומה םיטרפה ןיב םאה )א( :תואבה תולאשה
 םיטרפ םג םימייק םשאנה ןייצש םינמכומה םיטרפה ןיב םאה )ב( ;תרושקתב ומסרופש
 ךמתסה הרואכל םהילע םימוסרפה ןיב םאה )ג( ;תרושקתה יעצמאב וטרופ אלש
 לולכמ תניחבמ םאהו )ד( ;וידי לע וטרופ אל ךא ומסרופש םיטרפ םימייק ,םשאנה
 ויתועידי רוקמ יכ רתוי ריבס םירבדה לש םנויגהו םינמכומה םיטרפה לש םעבט ,תודעה
 םוקמ שי וז הנורחא הלאש תרגסמב .יתרושקת םוסרפב וא הלילפמ העידיב םשאנה לש
 םוסרפ דעומל שרדיהל יואר לשמל ךכ – טרפה תריסמו םוסרפה תוביסנל םג שרדיהל
 םוסרפה תעידי תורשפא יבגל תונוש תויצקידניאלו ,טרפה תריסמ דעומ תמועל טרפה
 ,178 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ בורודז 7939/10 פ"ע :וושהו ואר( לעופב

 תימע 'י טפושה לש וניד קספל 75 הקספו ,רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 241-ו 238

 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 481/12 פ"ע ;)בורודז ןיינע :ןלהל( )23.12.2015(

 12 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ האית ובא 690/10 פ"ע ;)30.12.2014( 20 הקספ
 ;)15.9.2010( 26 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ובלא 2406/09 פ"ע ;)6.8.2013(
 תטפושה לש הניד קספל 31 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הטעאלש 8319/05 פ"ע
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 סינורג 'א )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל 9 הקספ ,רואנ 'מ )זא הראותכ(
)20.7.2009((.  
  
 םוסרפ היפל הנקסמה תא קזחת )א( הלאשל תיבויח הבושת ,ללכה ךרד לע           

 וא )ב( תולאשל תיבויח הבושת ;םשאנה ידי לע םתריסמ לע עיפשה םינמכומה םיטרפה
 .איה תוביסנ תיולת )ד( הלאשל הבושתה לש התוקפנו ;הכופהה הנקסמה תא קזחת )ג(
 רואלו ,ולא תולאשל הנעמה לש תללוכ הניחב ךמס לע היגוסב עירכהל שי ,הרקמ לכב
  .הרקמה תוביסנ לולכמ
  
 םיטרפה םוסרפ תנעטב הערכהל עייסל ןתרטמ ולא תוחנמ תולאש יכ ,רהבוי           

 ןמכומ טרפ לש ותוקפנ תניחב תא תוצממ ןניא ןה יכ ירב .דבלב וז הנעטו – םינמכומה
 םינמכומה םיטרפה תעידי לש תויטנוולרה תא ךירעהל תנמ לע .ינולפ לש ותעשרהב
 תופסונ תוביסנל םג שרדיהל ןבומכ שי ,האדוהה לש ינוציחה לקשמה תניחב תרגסמב
 רפסמ וא ,הריבעה עוציב ןיבל וניב הברקה תדימ ,טרפה תותימא :ןוגכ ,םהיתודוא לע
  .הרקמה תוביסנ יפל לוכה – ורסמנש םינמכומה םיטרפה
  

 תריקח תודוא לע םיטרפ תרושקתב ומסרופ ,ונינפלש הרקמב .אכהל םתהמו          .38

 םיבר םינותיעב ומסרופ הלא םיטרפ .םייוגש םיטרפו םינוכנ םיטרפ םהב ,חונמה חצר
 םקלח ,שקבמה לש ויתוריקחל רבוע םקלח – םינוש םינמזבו הנוש הצופת ילעב
 ול סחייל ןיא הלא םימוסרפ חכונל יכ רובס ,רומאכ ,שקבמה .ןהירחאל םקלחו ןכלהמב
 .וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל שי ךכ םושמו ,םינמכומה םיטרפה תעידי תא
 תולאשה תניחב ךמס לע תאזו ,הז רשקהב ויתונעט לבקל םוקמ יתאצמ אל ,םלואו
 ןיב יכ הלוע שקבמה שיגהש תרושקתה רקחממ )א( :טרפאו ,ליעל וטרופש תוחנמה
 ,םיטישכתה תבינג םהב ,תרושקתב וניוצ רשא םיטרפ ויה רסמש םינמכומה םיטרפה
 םינמכומה םיטרפה ןיבמ )ב( ;ןולחה ךרד החירבהו ,חצורל חונמה ןיב קבאמ לש ומויק
 לש ומויק םהבו ,תרושקתב ומסרופ אלש םיטרפ םג ויה ויתוריקחב שקבמה רסמש
 לודג ןורא לש ומויק ,חצרה תריזב הצלוחמ ושלתנש םירותפכ לש םמויק ,ואדיו רישכמ
 אלו חצרה תודוא לע תרושקתב ומסרופש םיטרפ ויה )ג( ;ןוליינה ברג לש ומויקו ,תיבב
 תוירי רפסמ ורונ םהיפל םימוסרפה לשמל ךכ – שקבמה לש ויתואסרגל םכרד ושע
 ,שקבמה לש תחתפתמה ותודע )ד( ;ןשיש תע םיצרופה ידי לע עתפוה חונמה ןהיפלו

 םלוכ םיקזחמ – םינמכומה םיטרפה לש םעבט ןכו רסמ אוהש יבילאה תריתס ,וירקש
 .יאנותיע םוסרפמ אלו ןושאר רוקממ העידיב אוה םיטרפה לש םרוקמ היפל הרבסה תא
 אל רשא ידוחייו יפיצפס טרפ הווהמ חונמה לש ותצלוחמ םירותפכה תשילת ,לשמל ךכ
 – חונמל תישממ הברק ריבסהל הלוכי ותעידי יכ דיעמ םירבדה לש םנויגהו םסרופ
 .ןמכומ טרפ לש העידיכ
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 ןכא שקבמה רסמש םיטרפהמ קלח יכ הלוע וגצוהש תוחנמה תולאשה תניחבמ           

 תשילת ןוגכ( ומסרופ אלו עדיש םייזכרמ םיטרפ םג ויה ךא ,תרושקתה יעצמאב ומסרופ
 םיטרפ קר ןייצ שקבמה יכ ףיסוהל שי ךכל .)ןוליינה ברגב שומישהו םירותפכה
 ףא( םייוגשכ ואצמנשו ומסרופש םיטרפ ןייצ אלו ,םינוכנכ ואצמנו ומסרופש םינמכומ
 הפישח התייה םינורחאל ,שקבמה לש וחוכ יאב ועציבש תרושקתה רקחמ יפלש
 הניחבה תרגסמב תאזו – )957 'מע ,רוערעב ןידה קספ וארו( )רתוי הנטק תיתרושקת
 ,ןכ יכ הנה .םינמכומה םיטרפה תעידי לש תויטנוולרה ןיינעל תופסונה תוביסנה לש
 וסחייש לקשמה תא ,םיטרפה םוסרפ רבדב תוחנמה תולאשה תא יתנחבש רחאל
 םתוא תודוא לע תורחאה תוביסנה תאו ,םינמכומה םיטרפה תעידיל תומדוקה תואכרעה
 השקב לש ידוחיי ךילהב רבודמש ךכל יתעד יתתנש רחאלו ;םתותימא תוברל םיטרפ
 קלח לש תרושקתב םמוסרפ רבדב תושדחה תויארה יכ יתענכוש – רזוח טפשמל
 תוקיספב הלפנש הגגש לע תועיבצמ ןניא שקבמל וסחויש םינמכומה םיטרפהמ
  .טפשמה תואצות יונישל איה לאיצנטופ תלעב רשא ,תומדוקה תואכרעה
  

 עגונב שקבמה גיצהש תושדחה תויארב שי יכ יתאצמ אל ,הז קרפ-תת םוכיסל          .39

 רסמ רשא םינמכומה םיטרפהמ קלח לש םמוסרפל וא ןוליינה ברגב השענש שומישל
 תונעטב יד ןיא יכ ינרובס ךכ לשבו ,טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לע עיבצהל ידכ
 .רזוח טפשמ לע תורוהל ידכ ולא
  

 DNA תוקידבל עגונב שקבמה תונעט

  

 תוקידב לע רזוח טפשמל ותשקב תא שקבמה ךמוס ,ליעל רומאה לע ףסונ          .40

DNA ועצבתה םיגצומה תוקידב .עוריאה תריזמ תויארל תונורחאה םינשב ועצובש 
 תירבה תוצראב הדבעמב ,הנידמה תוטילקרפו תירוביצה הירוגינסה לש הלועפ ףותישב
 תוקידבבש ךכ לע עיבצמ שקבמה .)תושדחה תוקידבה :ןלהל( םידדצה ומיכסה הילעש
 אצמנ אל ,הריקחל םייטירק םיאצממ םהבו ,חצרה תריזב םרוקמש םינושה םיאצממה
 תולעב תושדח תויאר תווהמ ולא DNA תוקידב ,שקבמה תדמעל .ולש יטנגה ליפורפה
 טפשמ לע תורוהל םוקמ שי ןדוסי לעו ,טפשמה תואצות יונישל יתועמשמ לאיצנטופ
 םילימ רפסמ דחייא ןכ ינפל ךא ,הבחרהב םיאצממהמ דחא לכל ןלהל סחייתא .רזוח
 .ילילפה ךילהב DNA-ה תוקידב לש ןתוקפנל

  

 תוקידבל עגונב םייעדמ-םייגולונכטה םיחותיפהו DNA-ל עגונב םייוליגה          .41

DNA תוחכוהב תולודג תורומתל ואיבה ,עשפ יעוריא תוריזב םרוקמש םיאצממל 
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 DNA תייאר תרשפאמש תואדווה תדימ .ילילפה טפשמב םדא לש ותמשא וא ותופח

 התוליבקב הריכה ,לארשיב םג ומכ ,םלועב הקיספהו ,רתויב תיתועמשמ איה
 פ"ע :ואר( ויוכיזב ןהו םדא תעשרהב ןה – ילילפה טפשמב וז היאר לש התובישחבו

 ;)25.8.2016( םש תוינפההו 46 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הפיל'ח 7090/15
 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ חילמלא 149/12 פ"ע ;52 הקספ ,דיבע לא ןיינע

 לש הדימ םג היואר ,םלואו .))חילמלא ןיינע :ןלהל( )24.9.2012( םש תוינפההו 29-22
 ומצע ינפב יטנג אצממב תוארל םוקמ ןיאו DNA-ה תוקידב לע תוכמתסהב תוריהז

 רבודמ אל ללככו ,תיתביסנ היאר איה DNA-ה תייאר .המשאל וא תופחל החכוהכ
 ,לארשי תנידמ 'נ הסמד 6435/12 פ"ע( םדא עישרהל תנמ לע תיחרכה וא הקיפסמ היארב
 תנידמ 'נ ץרווש 5459/09 פ"ע ;)הסמד ןיינע :ןלהל( )9.1.2017( 43 הקספ ]ובנב םסרופ[

 פ"ע :ןלהל( )20.7.2015( תימע 'י טפושה לש וניד קספל 45 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי

 93-96 ,82-83 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הבהו 3834/10 פ"ע ;)ץרווש
 35-38 ,25-29 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,ינולפ 'נ לארשי תנידמ 1132/10 פ"ע ;)6.3.2013(
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ל"ז ףסוי יגח חונמה ןובזע 3580/06 א"ע :וושהו ;)7.3.2012(

 תויזנרופ תויארל המודב .)17 הקספ ,ץרווש ח"מ ;)21.3.2011( 55-43 תואקספ ]ובנב
 תויעדמה תולבגמהו תולוכיה לש הנבה ךות ,תויעוצקמב הנחובל שי ,תורחא תויתביסנ
 תוחתפתה לע לשמל ואר( ינכדעה יעדמה רקחמה לע תוכמתסה ךותו ,הסיסבב תדמועה
 ךותמ םיללא יוהיזל עגונב םיאצממה חותינ רופיש תורשפאמה םיאצממ חותינ תוטיש
 Mark W. Perlin et al., Validating TrueAllele DNA Mixture:תיטנג תבורעת

Interpretation, 56 J. FORENSIC SCI. 1430 (2011); Mark W. Perlin, New York State 

TrueAllele Casework Validation Study, 58 J. FORENSIC SCI. 1458 (2013); תוטיש לעו 

 Davis Phillips, State v. Carver: A Cautionary Tale :םייטנג םיאצממ ףוסיאל תושידח

about the Use of Touch DNA as Inculpatory Evidence in North Carolina, 49 WAKE 

FOREST L. REV. 1545, 1556-60 (2014); Shlomit Avraham et al., Forensic DNA 

Analysis from Rocks and Stones in Criminal Cases, 65 J. FORENSIC IDENRIFICATION 

793 (2015); Madison E. Hytinen et al., Methods for Obtaining High-Quality Touch 

DNA from a Nonporous Surface after Latent Fingerprint Collection, 67 J. FORENSIC 

(2017) 71DENTIFICATION I; יכדרמו ור'גנס זעוב ;52 הקספ ,דיבע לא ןיינע :ואר ןכו 

 444-447 ,425 אי טפשמ ילע  "’Junk Science‘ לומ תויעדמ תויאר" טרפלה

 המויק םצע ןיא בור יפ לע ,תיתביסנ היאר DNA תייאר תויהב ,ןכ לע רתי .))2014(

 ,םדא לש ותמשא לע דיעמ )תויטנגה תוקידבב םייבויח םיאצממ לש םמויק ירק( דבלב
 לע דיעמ )תויטנגה תוקידבב םיילילש םיאצממ לש םמויק ירק( דבלב הרדעיה םצע ןיאו

 פ"ע :וושהו ואר( הרקמה ותוא לש תוביסנה יארב םירבדה תא ןוחבל שי – ותופח
 םש תוינפההו 51-52 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הדאידר 216/16
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 'י טפושה לש וניד קספל 292 הקספ ,בורודז ןיינע ;)הדאידר ןיינע :ןלהל( )29.1.2017(

 וניד קספל כ-טי תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ שרטאלא 2957/10 פ"ע ;רגיצנד
 רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 73 הקספ ,ןייטשניבור 'א )זא וראותכ( טפושה לש

 ןיינעב לברא 'ע תטפושה ירבד הז ןיינעב םיפי .))שרטאלא ןיינע :ןלהל( )30.5.2012(
 :חילמלא

  

 תורוקממ םיקפומ תויהל אופא םייושע א"נד יאצממ"
 רוע יאת ,םד ,ערז ,הרעש ,קור( רתוי םינווגמו םיבר
 דוקה תא םיריגסמה תורוקמה ,דועו תאז .)הלאב אצויכו
 תולקב לגלגתהלו ונתאמ 'רושנל' םייושע ונלש יטנגה
 ךכל רתויב הטושפה המגודה .הריבעה תריזל רתוי הבר
 ךרד לע התחנו םדא לש ושארמ השלתנש הרעש איה
 םהמש תורוקמה יוביר יכ המודש אלא ...הריזב הרקמ
 ליבוהל יושע ,דיינה םייפוא בולישב א"נד קיפהל ןתינ
 א"נד יאצממ לש תירקמ תואצמיהל רתוי לודג ששחל
 ...עבצא תעיבט לש התואצמיהל האוושהב הריזב
 בחר חתפ הריתומ א"נד תויאר לע תידעלב תוכמתסה
 םדא לש ותללפהל םג-ומכ ,הריזב תירקמ תוחכונל רתוי
 .)29 הקספב ,םש( "רתוי הבר תולקב

  

 תויארל המודב .DNA תייאר לש תוקפנה תא הדיפקב ןוחבל שי ,ןכ םא          .42

 ןה ןוחבל טפשמה תיב לע ,DNA תייאר לש הלקשמ תניחבב ,תורחא תויעדמ תויזנרופ
 ןודנה הרקמל תיטפשמה התוקפנ תא ןהו היארה התוא לש תיעדמה התונמיהמ תא
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ סאימחנ 8962/12 פ"ע ;51-53 תואקספ ,הדאידר ןיינע :וושהו(

 'נ םליוס 3731/12 פ"ע ;)סאימחנ ןיינע :ןלהל( )31.8.2016( 25 ,19-20 תואקספ ]ובנב

 איה וז תבלושמ הניחב .))11.11.2014( 83-80 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 – טפשמה תיב ינפב חנומה יעדמה אצממה ךותמ תיטפשמ הנקסמ תקסה תרשפאמש
 הניחבה לש םינדאה ינש לע העמק ביחרא ןלהל .יבויח וא ילילש יעדמ אצממ הז היהי

 .DNA יאצממ לש םרדעיהל תיטפשמ תוקפנ סחייל תורשפאה לע טרפבו ,תבלושמה

  

 :ואר( הקידבה לש התוניקתמ ןה תדמלנ DNA תייאר לש תיעדמה התונמיהמ          .43

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT – PRESIDENT’S COUNCIL OF ADVISORS 

ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, FORENSIC SCIENCE IN CRIMINAL COURTS: 

ENSURING SCIENTIFIC VALIDITY OF FEATURE-COMPARISON METHODS, 71-75 

 איהש םיאצממה תוקהבוממ ןהו ,))ינקירמאה תויזנרופה תויארה חוד :ןלהל( (2016)

 תא רתיה ןיב טרפמה ,שגומש DNA-ה החמומ חודמ הלוע םיאצממה תוקהבומ .הלעמ

 האוושהה תא ;םתמצוע תאו רתא ותואב ואצמנש )סיסבה יפצר רפסמ( םיללאה רפסמ
 םיליפורפה תוהז לש תיטסיטטסה תורבתסהה תאו ;םיליבקמה םירתאב םיללאה ןיב
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 הייסולכואב םייטסיטטס םינותנ סיסב לע )םירתאה לכב םיללאה לולכמ( םייטנגה
 ןיינע( היוגש תילילש האצותלו היוגש תיבויח האצותל תורשפאה סיסב לעו תנחבנה
 ;32-31 ,29-27 תואקספ ,חילמלא ןיינע ;20-17 תואקספ ,ץרווש פ"ע ;47 הקספ ,הסמד
 יכדרמ ;153-154 ,75-83 ,70-71 'מע ,ינקירמאה תויזנרופה תויארה חוד :ואר ןכו
 לש הרקמה :?הדיחי תיעדמ היאר סיסב  לע עישרהל ןתינ םנמואה" סדרפ השמו טרפלה
 431-425 ,412-402 ,399 ל טפשמ ינויע "DNA-ה תייארו עבצאה תעיבט תייאר
)2007((. 
  

 היולת ךא ,הרקמל הרקממ הנתשמ DNA תייאר לש תיטפשמה התוקפנ          .44

 .תיטפשמ תוקפנ תלעב תויהל הלוכי אל הנמיהמ הניאש היאר – היארה לש התונמיהמב
 הקספ ,הסמד ןיינע( תיטפשמ תוקפנ לש המויקל יאנת איה היארה תונמיהמ ,רחא ןושל

 התוקפנ תניחב תע ,ידידל .התוקפנ תא ןוחבל שי היארה לש התונמיהמ הססובשמ .)48
 רשקה )א( :םיניחבת רפסמל תעדה תא תתל שי ,הנמיהמכ החכוהש DNA תייאר לש

 לש תוברועמה תוידעלב )ב( ;ןודנה ילילפה השעמה ןיבל DNA-ה אצממ רוקמ ןיבש

 ןיינע :וושה( הקידבה תאצות לש תומיוסמה תדימו )ג( ;אצממה ותואב הריבעה עצבמ
 ;תימע 'י טפושה לש וניד קספל 22 הקספו ,יניד קספל 172 ,161-159 תואקספ ,דאדח
 'נ יווסיעלא 10365/08 פ"ע ;33-37 תואקספ ,חילמלא ןיינע ;45 הקספ ,ץרווש פ"ע

 'א )זא וראותכ( טפושה לש וניד קספל חי-די תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ

 דומעא .))7.3.2011( הי'צקורפ 'א תטפושה לש הניד קספל 10-8 תואקספ ,ןייטשניבור
 .הרצקב הלא םיניחבת לע

  

 הניחבב .ןודנה ילילפה השעמה ןיבל DNA-ה אצממ רוקמ ןיבש רשקה ,תישאר   )א(

 תאז – ילילפה השעמה ןיבל אצממה רוקמ ןיבש רשקה תמצוע תא עובקל שי וז
 ויתוביסנל שרדיהל שי ךכ ךותב .שולק רשקל קודה רשקמ חתמנה דענמ לע
 – אצממה ותוא לש םיינטרפה םינייפאמל ןכו ,ילילפ השעמ ותוא לש תוידוחייה
 הבש הדימה וא ,ןודנה ילילפה השעמל סחיב אצממה הלדנ ונממ םוקימה ןוגכ
 ,לשמל ,ךכ .אצממה ותוא לע םייטנג םיאצממ וירחא ריתוהל עצבמה יופצ
 לש הנימ רביאמ הלדנ רשא ערזב הרוקמש DNA תמיגד :אצממה םוקימ ןיינעל

 תמיגד ;קודה רשק לעב אצממ הווהי סנוא עוריא רחאל דיימ ןימ תריבע תעגפנ
DNA לש ותפוגמ המ קחרמ האצמנש םדב תלאוגמ ןיכס לש ןדנמ החקלנש 

 החקלנש DNA תמיגדו ;רתוי שלח רשק לעב אצממ הווהת הריבעה עגפנ
 לעב אצממ הווהת בורק קבאמ הריבעל םדק אל רשאכ הריבע עגפנ לש וידגבמ
 וירחא ריתוהל עצבמה יופצ הב הדימה ןיינעל ,לשמל םג ךכ .שולק רשק
 הצרפנש תפסכ לע םדא לש עבצא תעיבט :אצממה ותוא לע םייטנג םיאצממ
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 העצוב הריבעה םא דגנמו ,קודה רשק לעב אצממ הווהת תופושח םיידי תרזעב
 .דבלב שולק רשק לעב אצממ הז היהי – תופפכ עויסב

  

 שי ,אצממה ותואב הריבעה עצבמ לש תוברועמה תוידעלב תניחבב ,תינש   )ב(
 םאתהב םירחא םימרוגל וא הריבעה עצבמ ןיבל אצממה ןיבש רשקה לע דומעל
 שי ,וז תרגסמב .תידעלב תוברועמב רבודמ םאה ,טרפבו – הרקמה תוביסנל
 יטנג רמוח םורתל םילוכי ויה רשא םינושה םימרוגה םה ימ רתיה ןיב קודבל
 םימרות תויהל ויה םילוכי אמש וא ,הריבעה עצבמ קר םא – אצממה ותואל
 ,לשמל .)םייתסהש רחאל וא עוריאה ךלהמב ןיב( יטנגה אצממה ותואל םיפסונ

 רשא ,הריבע עגפנ לש וינרופיצל תחתמ ואצמנש רוע יאתמ קפוהש DNA אצממ
 לש ההובג תוברועמ לע עיבצמ – םהיניב קבאמ ךלהמב ףקותה תא טרש
 רשא םיירוביצ םיתוריש לש אתמ קפוהש DNA אצממ ,תאז תמועל ;ףקותה
 לש תירשפא תוברועמ לע עיבצמ – רידת שומיש םהב םישוע םיבר םישנא
 .תידעלב הניא אצממב הריבעה עצבמ לש ותוברועמ תדימש ךכ ,םיבר םימרוג
 תוקפנ רתוי לעב היהי אצממה ךכ ,רתוי תידעלב תוברועמב רבודמש לככ
 אצממה ךכ ,רתוי םיבר םימרוג לש תירשפא תוברועמב רבודמש לככ ;תיטפשמ
 .תיטפשמ תוקפנ תוחפ לעב היהי

  
 הדיפקב ןוחבל שי ,הקידבה תואצות לש תומיוסמה תדימ תניחבב ,תישילש    )ג(

 תואצות רפסמ תויהל תויושע DNA אצממל .ןהמ קיסהל ןתינ תונקסמ וליא

 יטנוולרה יטנג ליפורפ תקפהל תורשפא רדעיה )1( :ןהבו ,תוירשפא תויעדמ
 םניאש םינותנ וא םישלח םינותנ םייקתהב ,םינותנ רדעיה לשב( הריבעה עצבמל
 וא הריבעה עגפנ לש יטנגה ליפורפה ןיבל אצממה ןיב המאתה )2( ;)םיקהבומ
 עגפנ לש יטנגה ליפורפה ןיבל יטנגה אצממה ןיב המאתה )3( ;םשאנה לש
 לש יטנגה ליפורפה תלילש-יא )4( ;םיפסונ םימרוג רפסמ לש ןכו הריבעה
 םשאנה לש יטנגה ליפורפה לש ותלילש )5( ;יטנגה אצממל םרותכ םשאנה
 לש יטנג ליפורפ ןיבל אצממה ןיב המאתה )6( ;יטנגה אצממל ירשפא םרותכ
 תיטפשמ תועמשמ ולא תויעדמ תואצותמ תחא לכל .םשאנה וניאש ,םיוסמ ינולפ
 ויהי ,לשמל ,ךכ .םינושארה םיניחבתה ינשלו הרקמה תוביסנל םאתהב ,הנוש
 ךא ,םשאנה לש יטנגה ליפורפה ןיבל אצממה ןיב המאתה היהת םהבש םירקמ
 הדבועה לשב וא שולק אוה ילילפה השעמל אצממה ןיב רשקהש הדבועה לשב
 תייאר היהת אל – תידעלב הניא אצממה ותואב עצבמה לש ותוברועמ תדימש
 המאתה היהת אל םהבש םירקמ ויהי ,המודב .תיתועמשמ תוקפנ תלעב DNA-ה
 רחא לש יטנג ליפורפל המאתה וא ,םשאנה לש יטנגה ליפורפל אצממה ןיב
 DNA-ה אצממ רוקמ ןיב בורקה רשקה לשב ךא ,םשאנה וניאש םיוסמ
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 תוקפנ אצממל היהת – אצממה ותואב הריבעה עצבמ תוברועמ תוידעלבו
  .תיתועמשמ תיטפשמ

  
 םיניחבתה יכו ,םינוש םינייפאמ םיניחבתהמ דחא לכל יכ ,אופא ,תוארל ןתינ           

 הרקמ לכב DNA תייאר לש תיטפשמה התוקפנ .ינשה םע דחאה ןילמוג יסחי םימייקמ

 .דחיב םיניחבתה תשולשל סחייתהב עבקית
  

 ןחבאו ותשקבב שקבמה גיצמש תויארה תא ןלהל רוקסא ,הלא םירבד דוסי לע          .45

 םידקא .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לע תועיבצמה תושדח תויאר תווהמ ןה םא
 תושירדב תודמוע תירבה תוצראב הדבעמה ידי לע וכרענש תושדחה תוקידבה יכ רמואו
 תוסחייתה תלוז ,ןכל .DNA תייאר לע תוכמתסהל הקיספב ועבקנש תיעדמה תונמיהמה
 תודוא לע רובידה תא ביחרא אל ,תוקידבה ןתוא ןיינעב שקבמה שיגהש ףסונ חודל
 תוקפנב דקמתאו ,תירבה תוצראב ושענש תושדחה תוקידבל עגונב תונמיהמה תשירד
 .היאר לכמ תולדל ןתינש תיטפשמה
  

 ותיבב היינשה המוקב הנישה רדחמ החקלנ וז היאר :תינוחרפה הפיצה תייאר   )א(

 האופרל ןוכמה תקידבב .חצרה עצבתה הבש המוקה התואב ,חונמה לש
 לככ ורוקמש ,בלכ לש םד םתכ הפיצה לע אצמנ הריקחה ךלהמב תיטפשמ
 ינמיס ואצמנ תושדחה תוקידבב .רדחה ותואב התייהש החפשמה תּבלכב הארנה
 ןתינ אלש ,דבלב םיללא ואצמנ םירתא ינשב :הפיצה לע םירתא השימחב םד
 רשא ,תושלח תואצות ואצמנ םירחא םירתא ינשב ;תונקסמ םהמ קיסהל היה
 אלו חונמה וניאש רחא םדאש תורבתסהה( ןהל ירשפא םרות תויהל לוכי חונמה
 אוה חונמה לש ונבו ,227,000-ל 1 ןה תבורעתל םרות תויהל לוכי חונמל רושק
 – םדא ינב ינש תוחפל לש תבורעת האצמנ םירתאה דחאבו ;)ירשפא םרות
 תויהל הלוכי חונמה לש ותב רשא( יבקנ ליפורפ אוה תבורעתב ירקיעה ליפורפה
 ןכתיי יכ ןיוצ ןכו ,תבורעת התואל םימרותכ וללשנ שקבמהו חונמה ,)הל רוקמה
  .Stutter-בו דחא ליפורפב אלא תבורעתב רבודמ אל יכ

  
 סנכנ חצורה ,חצרה רחאלש אוה דואמ ריבס שיחרת ,שקבמה תדמעל          

 הפיצה לע רתונש םדהו ;רדחה ותואב הבלכה תא לענ ,הפיצה התייה ובש רדחל
 סיסב לכ ןיא יכ תסרוג הבישמה ,דגנמ .חצורה לש אוה – שקבמה לש וניאש –
 תא לענ ,חצרה עצוב אל ובש ,רחא רדחל חצורה סנכנ חצרה רחאלש חינהל
 הבלכה תא רגס ץרופה יכ רתוי ריבס ,התטישל .הרידהמ אציו וכותב הבלכה
 תדמעל ,ךכיפל .תיבב םירחא םירוזאל רבע םשמו וישעמ תליחתב רדחב
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 ןיא ,רדחה ותואב ואצמנש עודי אל רחאל תוסחוימה DNA-ה תויאר הבישמה

 לעש תבורעתב אצמנש ףסונה ליפורפה יכ ןכתיי ,התשיגל .חצורל ןכיישל
 ךילהמ רצונש Stutter-ב השעמל ורוקמ ,)חונמה לש ותב לש וניאש( הפיצה

 יכ השיגדמ הבישמה ,תאזמ הרתי .דרפנ DNA-ב אלו הקידבה ךלהמב לופכשה

 םדה רוקמש תורשפא שי יכו ,םדב ורוקמש ישונא DNA הפיצה לע אצמנ אל
 .בלכב אוה
  
 לש החוכב ןיא ,ליעל וגצוהש םיניחבתה תשולש תניחב ךמס לע ,ידידל          
 ןיב רשקה ,תישאר .טרפאו ,טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ תווהל וז היאר
 אצממב רבודמש םושמ תאז ,שלח אוה ילילפה השעמה ןיבל אצממה רוקמ

DNA וב םייקתה יכ ועבק אל תומדוקה תואכרעה רשא ,הנישה רדחב ורוקמש 
 היפל שקבמה לש ותנעט ייניעב תישקומ ,הז ןיינעב .חונמל חצורה ןיב קבאמ
 םינש 20 לעמ ףולחבו רזוח טפשמל השקבה ךילה תרגסמב ,םויכ חינהל ונילע
 תומדוקה תואכרעה וחינהש ולאמ תונוש תויתדבוע תוחנה ,חצרה עוציב דעוממ
 ךומתתש תיתועמשמ תיתדבוע תיתשת ונינפב החנוהש ילבמ תאזו – קיתב ונדש
 םג ,תינש .חצרה רחאל הנישה רדחב ההש ןכא חצורה היפל ,םויהד ותסרגב
 .הקידבה יאצממל תיתועמשמ תיטפשמ תוקפנ לע עיבצמ וניא תוידעלבה ןיחבת
 ןכא חצורה יכ עבקנ אל רשא ,חונמה לש ותב לש הניש רדחב רבודמש תויה
 רשאכ ,םיאצממל ידעלבה השיגה לעב אוה חצורה יכ רמול השק – וב םמיד
 םניאש םדא-ינב ינשב תוחפל הרוקמש תיטנג תבורעת לש ירשפאה המויק
 – הקידבה תואצות תומיוסמל רשא ,תישילש .וז הנעטב ךומתל לוכי חונמה
 הב רשא תבורעת האצמנ דחאב ,םיאצממ ולדנ םהמש םירתאה תשמח ןיבמ
 רבודמו ןכתיי יכ ראוב ךא ,הל ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו ירקיע יבקנ ליפורפ
 תשולש לע לע-טבמ .הקידבה ךלהמב קפוהש Stutter-בו דחא ליפורפב

 היאר וניא הנישה רדחב אצמנש ילילשה יטנגה אצממה יכ עיבצמ םיניחבתה
 עוציבל קודה ןפואב הרושק הניא וז היאר .תיתועמשמ תיטפשמ תוקפנ תלעב
 – יפיצפס םדא לכ לע העיבצמ הניאו ומצע חצורל הרושק חרכהב הניא ,חצרה
 תוקפנ תלעב הניא תבורעתל םרותכ ללשנ שקבמהש הדבועה םצע ךכיפלו

 .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ לע עיבצהל הלוכיה תיתועמשמ
  

 םהירוחבו םינבל םירותפכ ינש ואצמנ חצרה תריזב :םינבלה םירותפכה תייאר   )ב(

 עבק יזוחמה טפשמה תיב ,םינבלה םירותפכה לש םרוקמל רשא .םיעורק םיטוח
 יכ ןייצו ,וז העיבק לע רזח הז טפשמ תיב ;חונמה לש ותצלוחב םרוקמ ןיא יכ
 ןמ הזיא סחייל תלוכי רדעיהב ןיא" יכו תילארטינ היאר םיווהמ םירותפכה
 ותמשאב קפס ליטהל ידכ רערעמל ].'ג.ס – םירותפכה םהבו[ ל"נה םיאצממה
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 תוקידבה חודב .)959 'מעב ,רוערעב ןידה קספ( "תורחאה תויארה רואל
 ויה םיאצממה ךא ,םינבלה םירותפכב םיללא ידירש ואצמנ יכ ןיוצ תושדחה
 תודקוממ תולאשל הנעמב ,ךשמהב .תונקסמ םהמ קיסהל היה ןתינ אלו םישלח
 תשלוח לשב יכ העבק תירבה תוצראב הדבעמה ,תואצותה רואל םידדצה לש
 לע וקדבנש םירתאל םרותכ שקבמה תא לולשל ןתינ אל – ואצמנש םיאצממה
 .םינבלה םירותפכ
  
 וניא םירותפכה רוקמ ןהיפל טפשמה יתב תונקסמ חכונל יכ סרוג שקבמה          

 תטישל ,ךכיפל .חצורה לש ותצלוחב םרוקמ יכ קיסהל שי ,חונמה לש ותצלוחב
 היהי ןתינ ,םירותפכה לע אצמנ אל ולש DNA-ה ליפורפ יכ חכוי םא ,שקבמה

 םג סחייתהל םוקמ שי יכ רובס שקבמה ,ףסונב .חצורה וניא אוה יכ עובקל
 ר"ד טריפש יפכ ,תושדחה תוקידבב הקדבנש וזמ הכומנ המצוע ילעב םיללאל
 םרות תויהל לוכי שקבמה יכ ,הלעה חודה .שקבמה ףריצש חודב יקצולפ
 תא לולשל ןתינ אל רחא רתאב יכ ;היארה לע ואצמנש םירתאה דחאב תבורעתל
 ;םרות וניא שקבמהש ריבס םיפסונ םירתא ינשב יכ ;תבורעתל םרותכ שקבמה
 .תוגיוסמ ונממ קיסהל ןתינש תונקסמה יכו הדורי ליפורפה תוכיא יכ ןכו

 תולוע שקבמה לש ליפורפה תא לולשל וא רשאל ןתינ אל ןהיפל תומוד תונקסמ
 ר"ד סחייתה וילא טרדנטסב תוקידבל תירבה תוצראב הדבעמה תובושתמ םג
 וילאש הקידבה טרדנטס תא ץמאל שיש סרוג שקבמה ,רומאה דוסי לע .יקצולפ
 םייטנג םיליפורפ רפסמ םירותפכה לע ואצמנ יכ עובקלו ,יקצולפ ר"ד סחייתה
 רבודמ יכ ,רובס שקבמה .הלא םיליפורפל םרותכ ללשנ ומצע שקבמה יכו
 שי ךכיפלו ,טפשמה תאצות תא תונשל יתועמשמ לאיצנטופ תלעב היארב
 תונושה תונקסמה חכונל יכ סרוג שקבמה ,ךכ לע ףסונ .רזוח טפשמ לע תורוהל
 תמייק – יקצולפ ר"ד לש חודהו תושדחה תוקידבה חוד – תוחודה ינשב
 ךכיפלו ,שדוחמ ךילהב הנבלל שי רשא תקולחמ ,םידדצה ןיב תיעדמ תקולחמ
 ולא תויארב ןיא יכ תנעוט הבישמה ,דגנמ .רזוח טפשמ לע תורוהל םוקמ שי

 ידכמ תושלח ויה תושדחה תוקידבה תואצות יכ הדבועה תא השיגדמ איה .שממ
 אלו תויזנרופ תויאר ריתוה אל חצורה היפל התנעט לע תרזוחו ,הנקסמל עיגהל
 אל יכ הרובס םג הבישמה .DNA-ה תויאר ךמס לע םיוסמ רחא לע עיבצהל ןתינ
 לשב תאז ,רזוחה טפשמה תרגסמב הררבל יואר רשא תיעדמ תקולחמ תמייק
 .תושדחה תוקידבה תואצות חודל םידדצה תמכסה
  
 לאיצנטופ הלעמ הניא םינבלה םירותפכה רבדב היארה םג ,יתשיגל          

 חתפא .רזוח טפשמ לש ומויק הקידצמ הניא ןכלו ,טפשמה תאצות יונישל
 ותנעטב ךומתל םילוכי יקצולפ ר"ד לש חודב םיאצממהמ קלח םנמוא יכ ןייצאו
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 ,)ותוברועמ תא ללוש וניא חודה םירחא םיאצממב ,רומאכש ףא( שקבמה לש
 םיאצממל עגונב תיטסיטטס הכרעה וא תיטסיטטס תעד תווח לש הרדעיהב ךא
 הז חוד לע ךמתסהב ןאכל וא ןאכל תיעמשמ דח הנקסמ ססבל ןתינ אל הלא
 לש חודהמ םילועש םיאצממה ,רמולכ .)48-ו 44 תואקספ ,הסמד ןיינע :וארו(
 .הקיספב ועבקנש תיעדמה תונמיהמה ינחבמב םידמוע םניא יקצולפ ר"ד
 ןיאו ,הז אצממל תיטפשמ תועמשמ תויהל הלוכי אל תיעדמ תונמיהמ רדעיהב
 תנעט תא לבקל ידיב ןיא םג ךכ .ויתונקסמ לש תיטפשמה תוקפנל שרדיהל םוקמ
 יקצולפ ר"ד לש ותעד תווח תונקסמ ןיב םילדבהה תא ררבל שי היפל שקבמה
 הבישמהו שקבמה .רזוח טפשמ תרגסמב תושדחה תוקידבה חוד תונקסמ ןיבל
 םניא ףא םידדצהו ,ףתושמב תירבה תוצראב הדבעמל םיאצממה תא ושיגה
 ,ולא תוביסנב .תושדחה תוקידבה לש ןתויעוצקמבו ןתונמיהמב קפס םיליטמ
 םייתקיספה םיטרדנטסב תדמוע הניאש ,תפסונ החמומ תעד תווח תשגה
 לע הארוה הקידצמה תיעדמ תקולחמ ררועל החוכב ןיא – תיעדמ תונמיהמל
  .)25 הקספ ,ררחלא ןיינע ;16-15 תואקספ ,ץרווש ח"מ :וושהו ואר( רזוח טפשמ
  
 םידמוע הלא ,רומאכ ,תושדחה תוקידבהמ םילועה םיאצממל רשא          

 לש ומויק קידצתש תיטפשמ תוקפנ םהב ןיאש ינרובס ךא ,תונמיהמה ינחבמב
 לש תיטפשמה תוקפנל עגונב שקבמה לש ותדמעש םושמ ,תאז .רזוח טפשמ
 רוקמ ןיב רשקה ןיחבת ןיינעל ןה – ייניעב תישקומ םינבלה םירותפכה יאצממ
 וניינעב ונדש טפשמה יתב .תוידעלבה ןיינעל ןהו ,ילילפה השעמל אצממה
 םא ףא .אקווד חצורה לש ותצלוחב םירותפכה לש םרוקמ יכ עובקלמ וענמנ
 ףיסוהל היה ןתינ םא ייניעב קפס ,הז ןיינעב שקבמה תחנה תא לבקל ידיב היה
 חצורה לש DNA-הש ךכמ קיסהל שי יכ – שקבמה חינמש יפכ – חינהלו
 ורתוויי םיינש ןיב קבאמ ךלהמבש ןכתיי ,ןכא .םירותפכה לע אצמיי חרכהב
 ורתוויי אל םהב םירקמ םג ונכתי ךא ,רחאה לש וידגב לע דחא לש DNA ידירש

 לע היפל שקבמה לש ותנעט סיסבבש החנהה יכ ינרובס ,ךכיפל .הלאכ םידירש
 DNA-ה םא היפל ותנקסמ םג ומכ ,חצורה לש DNA אצמיהל בייח םירותפכה

 קודה רשק םייק יכ ירק( חצורה וניא אוהש ירה םירותפכה לע אצמיי אל ולש
 – )ידעלב ןפואב חצורה לע םיעיבצמ םיאצממה יכו חצרה ןיבל םירותפכה ןיב
 תומיוסמ אוה – ישילשה ןיחבתה תניחבב ,ךכ לע ףסונ .ןייד תוססובמ ןניא
 קיסהל תורשפאמ ןניא תושדחה תוקידבה ,ליעל ןיוצש יפכ – הקידבה תואצות
 תועגונה תושדחה תויארה יכ יתענכוש ,ןכ לע .םירותפכל סחיב הנקסמ לכ
 טפשמה תואצות יונישל יתועמשמ לאיצנטופ תולעב ןניא םינבלה םירותפכל
 שקבמה לש ותמשא יכ הז טפשמ תיב ןייצשמ ,תאש רתיב ןוכנ רבדה .ונניינעב
  .ותבוחל וז היאר סחייל ילבמ ףא החכוה
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 תא ספתש רטושה בתכש רכזממ :חצרה תעב חונמה לענש םיילענה תייאר    )ג(

 ךלהמב .םילוחה תיבל וילענ םע עיגה חונמה יכ הלוע ,םילוחה תיבב םיילענה
 יוצימ רשא ,םד ימתכ םהילע ואצמנ זא וא ,הקידבל םיילענה וחלשנ הריקחה
 םיילענהמ תחא לכב .תושדחה תוקידבב וקדבנ םדה יוצימו םיילענה .רמשנ םהמ
 ןכו ;םיאצממ השיש לכה ךס – םד תויראש ואצמנ םהבו ,םירתא השולש וקדבנ
 םיאצממ ינשב ,תילאמשה לענב םיאצממה דחאב .םדה יוציממ םיאצממ ופסאנ
 םדאש יוכיסה( חונמה לש יטנג ליפורפ אצמנ םדה יוצימב ןכו תינמיה לענב
 ןויליטסקס 18-ל 1 אוה הז ליפורפ לש םרותה אוה חונמל רושק וניאש רחא
 םדא ינב ינש לש DNA תבורעת האצמנ תילאמשה לענה לע רחא רתאב .))2110(
 וניאש רחא םדאש תוריבסה( הל יזכרמ םרות הארנה לככ אוה חונמהש ,תוחפל
 ללשנ שקבמהו )ןוילימ 163-ל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה אוה חונמל רושק
 לענ לע דחאו ןימי לענ לע דחא( םיפסונה םירתאה ינשב .הל ירשפא םרותכ
 קיסהל ידכ ידמ תושלח ויה םהב תואצותה רשא םיללא ידירש ורתוא )לאמש
 .תונקסמ
 
 תבורעתב ההוזש ףסונה ליפורפהש תורשפא תמייק יכ סרוג שקבמה          

 חתפתהש קבאמה תרגסמבש תורשפא ךמס לע תאז ,חצורל ךייש לאמש לענמ
-ב התוא "םיתכה" וא הילע םמיד ,חונמה לענב חצורה זחא ,חצורל חונמה ןיב

DNA ירשפא םרותכ ללשנ ומצע שקבמה יכ ,שגדומ דוע .רחא ןפואב ולש 

 וללשו הריזב ואצמנש םיפסונ םייטנג םיאצממל תפרטצמ וז היאר יכו ,תבורעתל
 זחא חצורהש תורשפאה יכ תסרוג הבישמה ,דגנמ .ירשפא םרותכ שקבמה תא
 רמוחב הבוגמ הניאש ,תקחורמ תורשפא איה וילע םמיד וא חונמה לש ולגרב
 םיאנתב וקזחוה םיילענהש חינהל דוסי ןיאש הבישמה תנעוט ןכ .תויארה
 סנ תעב וילענ תא לענ חונמהש ךכל שרדיהל שי יכו ,הקידבל רבוע םיילירטס
 וב לפיטש יאופרה תווצה ידי לע וצלחנ וילענש ,הרונש רחאל דיימ הרידהמ
 תטישל ,ךכיפל .םילוחה תיבב רתוי רחואמ בלשב קר רטוש ידי לע ואצמנ ןהשו
 .תבורעתל םימרותה םה חונמה םניאש םירחא םימרוגש ןכתיי ,הבישמה
  
 לע םיאצממה יכ רובס יניא ,ליעל ועצוהש םיניחבתה תשולש רואל          

 ילעב םה ,תיטנג תבורעת האצמנ וב לאמש לענ לע אצממה טרפבו ,םיילענה
 ןיבל אצממה רוקמ ןיב רשקה ,תישאר .ונניינעב הבושח תיטפשמ תועמשמ
 חצרנש תעב חונמה לענש םיילענב רבודמ םנמוא – קודה וניא ילילפה השעמה
 רמוח ךא ,תבורעתב ללכנ ןכא חצורה לש יטנג ליפורפש תורשפא לולשל ןיאו
 ןכא אוה יכ וא )חונמה תברקב אל יאדו( םמיד חצורה יכ הלעמ וניא תויארה
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 קבאמ היה יכ ועבק תומדוקה תואכרעה םג ,ךכ .שקבמה ןעוטש יפכ ולגרב ספת
 התייה וכלהמבש וא םדמ בוקע קבאמ הז היה יכ אל ךא ,חצורה ןיבל חונמה ןיב
 לש ינוציחה הקלחב האצמנ תבורעתהש ןתניהב ,תינש .לגרב יהשלכ העיגנ
 תווצהש ,וילענ םע ותיבל ץוחמש בוחרב אצמנ חונמהש ,הילוסה רוזאב לענה
 תיבב רתוי רחואמ בלשב קר ואצמנ ןהשו םיילענה תא ריסה וב לפיטש יאופרה
 תא םורתל ויה םילוכיש םיפסונ םימרוג ויה חצורה תלוז יכ המוד – םילוחה
 דחאב ,רומאכ ,הקידבה תואצות תומיוסמל רשא .תבורעתל ףסונה ליפורפה
 םרותכ ללשנ שקבמהו הל יזכרמ םרות אוה חונמהש תבורעת האצמנ םירתאה
 ןמ .דבלב חונמב םרוקמש וא עדימ לע םיעיבצמ םניא םיאצממה ראש וליאו ,הל
 דחא אצממ לע קר ,חונמה לש וילענמ וקדבנש םיאצממה ןיבמ יכ הלוע ץבוקמה
 םימרוג יכו ;עוריאל ינוניב רשק לעב אוה הז אצממ ;תיטנג תבורעת האצמנ

 עובקל ידיב ןיא ,ולא תוביסנב .חצורה תלוז תבורעתל םורתל ויה םילוכי םינוש
 היאר הווהמ אצממה לע האצמנש תיטנגה תבורעתל םרותכ שקבמה תלילש יכ
 תילילש DNA תייאר ,ךכ םושמ .תישממ תיטפשמ תוקפנ תלעב תילילש תיזנרופ
  .טפשמה תואצות יונישל תורשפא לע העיבצמ הניא וז
  

 הריקחה תעב קדבנ אל חונמה לש וברג :חצרה תעב חונמה ברגש ברגה תייאר   )ד(

 אצמנ ברגה לש ןוילעה וקלח לע .תושדחה תוקידבה תרגסמב הקידבל חלשנו
 םרותהש םדא ינב ינש תוחפל לש DNA תבורעת האצמנ ובו ,םד םתכ
 רושק וניאש רחא םדאש תוריבסה( חונמה הארנה לככ אוה הב יטננימודה
 ללשנ שקבמהו ,)ןוילימ 10-ל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה אוה חונמל
 ,"ימיטניא" שובל טירפ אוה ברגהש רובס שקבמה .תבורעתל ירשפא םרותכ
 לע רז DNA ליפורפ אצמיש תוריבסה ןכלו – סנכמהו לענה ידי לע רתסומה

 תאז .אקווד חצורב ליפורפה לש ורוקמ יכ ריבסו ,הכומנ איה םימת ןפואב ברגה
 לש תיפיצפסה ותולהנתה רבדב שקבמה הלעמש תורשפאה חכונל ,טרפב
 ספת חצורהש ןכתיי ,שקבמה סרוג ,ותרגסמב ,חונמה ןיבל חצורה ןיב קבאמה
 תורשפא יכ העדב הבישמה ,לענל עגונב רומאל המודבו דגנמ .חונמה לש ולגרב
 יכ חינהל רתוי ריבס יכו ,תודבועב הבוגמ הניא חצורה ידי לע לגרה תסיפת
 .םילוחה תיבב עגמב וא יאופרה לופיטב אוה ףסונה ליפורפה רוקמ
  
 אצממה רוקמ ןיב רשקל עגונב .םיניחבתל םאתהב םירבדה תא ןחבא          

 ;חצרה תעב חונמה לע ויהש םייברגב רבודמ ,אסיג דחמ ,ילילפה השעמה ןיבל
 לש וברגל השיג התייה ןכא חצורל היפל הסרגל יתייאר ןוגיע ןיא ,אסיג ךדיאמ
 .קודה רשקב רבודמ ןיא ,השעמל אצממה רוקמ ןיב רשק םייקש ףא ,ןכל .חונמה
 ברגה רבעש ךרדה יבגל הרורב תיתדבוע תיתשת ןיא ,תוידעלבה ןיחבתל עגונב
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 ריבס – וילגרל וילענשכ להבוה חונמהש תויה ךא ,תוקידבל דעו חצרה עגרמ
 יאופרה לופיטה תרגסמב דרוה הארנה לככו ,המוד ךרד השע ברגה םג יכ חינהל
 םימרוגה יכ ירב ,לענה ןיינעב ליעל טרופש יפכ ,ךכ םושמ .םילוחה תיבב
 ויה םילוכי םילוחה תיבב םיפסונ םימרוג ןכו ולגרמ ברגה תא וריסהש םילפטמה
 יבגל שקבמה גיצמש שיחרתהמ ייניעב רתוי ריבס הז שיחרת .תבורעתל םורתל
 רשא – םהיניב קבאמה ךלהמב ברגל חצורה לש יטנג רמוח תרבעה תורשפא
 ןיחבת .תומדוקה תואכרעה לש תויתדבוע תועיבקב וא תויארב הבוגמ וניא
 םרותכ ללשנ שקבמה יכ הלוע ונממו ,ליעל טרופ הקידבה תואצות תומיוסמ
 ויה ;קודה וניא הריבעה ןיבל אצממה רוקמ ןיב רשקה ,ןכ םא .תבורעתל ירשפא
 תואצות תומיוסמו ;תבורעתל יטנג רמוח םורתל ויה םילוכיש םיפסונ םימרוג
 תניחב ,ךכיפל .תבורעתל ירשפא םרות וניא שקבמה יכ הדיעמ םיאצממה
 לש וברג לע האצמנש תילילשה היארה םג יכ הלעמ ויתוביסנ עקר לע אצממה
 .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ תווהל ידכ יד הב ןיא ,חונמה
  

 אל תופפכהו םינותיעה :םדב םילאוגמה סקטלה תופפכו םינותיעה תויאר   )ה(

 ,חצרה רחאל םיימוי בתכנש רכזמ יפל .הריזב ואצמנש םיגצומה תמישרב ומשרנ
 בר םדב תלאוגמ תיקשב תיטפשמ האופרל ןוכמל ועיגה תופפכהו םינותיעה
 י חפסנ ואר( וקדבייש ילבמ הרטשמל ורזחוהו ,)חונמה לש וידגב םג הכותבו(
 וילע ואצמנו ,תושדחה תוקידבב קדבנ ןותיעה .)רזוח טפשמל השקבל הבוגתל
 רחא םדאש יוכיסה( חונמה לש יטנג ליפורפ ללוכ דחאה :םייטנג םיאצממ ינש
 ,))2110( ןויליטסקס 18-ל 1 אוה הז ליפורפ לש םרותה אוה חונמל רושק וניאש
 לש DNA תבורעת ללוכ רחאה ;ליפורפה ותואל ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו

 םדאש תוריבסה( הל יזכרמ םרות הארנה לככ אוה חונמהש ,תוחפל םדא ינב ינש
 )ןוילירט 750-ל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה אוה חונמל רושק וניאש רחא
 .הל ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו
  
 סקטלה תופפכמ תחאמ .תושדחה תוקידבב וקדבנ סקטלה תופפכ םג          

 הדיצב ורוקמ רחאהו ימינפה הדיצב ורוקמ דחאה ,םיאצממ ינש וקפוה ואצמנש
 םישנא ינש לש DNA תבורעת הקפוה הפפכה לש ימינפה הדיצמ .ינוציחה
 וניאש רחא םדאש תוריבסה( הל יזכרמ םרות הארנה לככ אוה חונמהש ,תוחפל
 ))2110( ןויליטסקס ינשל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה אוה חונמל רושק
 יטנג אצממ קפוה הפפכה לש ינוציחה הדיצמ .הל ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו
 רחא םדאש תוריבסה( ןהל ירשפא םרות אוה חונמהש ,תושלח תואצות לעב
 ףסונב .)375,000-ל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה אוה חונמל רושק וניאש
 .םייטנג םיאצממ ינש ואצמנ ןהבו ,תורבוחמ ויהש סקטל תופפכ יתש וקדבנ



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

38 

 

 אוה חונמהש ,תוחפל םישנא ינש לש DNA תבורעת האצמנ םיאצממה דחאב

 אוה חונמל רושק וניאש רחא םדאש תוריבסה( הל יזכרמ םרות הארנה לככ
 ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו )ןוילימ 944-ל 1 איה תבורעתל יזכרמה םרותה
 ירכז יטנג ליפורפ לע תועיבצמ רשא ,תושלח תואצות ואצמנ ינשה אצממב .הל
 עגונב תופסונ תונקסמ קיסהל תנמ לע קיפסמ עדימ ןיא יכ ןיוצ ךא ,תוחפל דחא
 .הז אצממל
  
 םיגצומה תמישרב ומשרנ אל סקטלה תופפכו ןותיעה יכ סרוג שקבמה          

 שקבמה ,דועו תאז .חצרה תריזב ןכא םיטירפה לש םרוקמ יכו ,לדחמ לשב
 ,תופפכה לעו ןותיעה לע ואצמנש תובורעתל םרותכ ללשנ אוהש ךכ לע עיבצמ
 קיחרמ ירק – םרותכ ותוא ללושו תיטנג תבורעת ללוכה ףסונ גצומ והז יכ סרוגו
 םושירב לדחמ היה אל יכ תסרוג הבישמה ,דגנמ .חצרב תוברועממ ותוא
 לש םרוקמ ןיאש אלא ,הריזהמ ולדנש תויארה תמישרב תופפכהו םינותיעה
 םינותיעהש הדבועהמ דומלל שי ,הבישמה תטישל .חצרה תריזב םיטירפה
 רשא םידגב – חונמה לש וידגב םג ויה הבש תיקשה התואב ואצמנ תופפכהו
 רחאל םתוא שפיחש רטוש ידי לע םילוחה תיב לש הפשאה רדחב ואצמנ

 הריזהמ ופסאנ אל תופפכהו םינותיעה יכ – חונמב יאופרה לופיטה םייתסהש
 ט חפסנ ואר( חונמה לש וידגב םע דחיב תיקשל וסנכוה םש ,םילוחה תיבמ אלא
 .)רזוח טפשמל השקבל הבוגתל
  
 הלוכיה תיטפשמ תוקפנ ילעב םניא םינותיעהו תופפכה םג יכ ינרובס          

 רוקמ ןיב רשקה ,תישאר .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לע עיבצהל
 דוסי יתאצמ אל .הטעמה ןושלב קודה וניא ילילפה השעמה ןיבל םיאצממה
 יכ רובס יניא ,ךכ ךותב .הריזהמ וחקלנש םיגצומה םושירב םגפ לפנ יכ חינהל
 ופסאנש תויארה תא הדועיתב הרטשמה הלשרתה היפל שקבמה לש ותסרג
 תמועל .חצרה תריזב השענש ינטרפה דועיתהו ףוסיאה תא תמלוה חצרה תריזמ
 רתוי הבוט הרוצב תמלוהו תינויגה איה הבישמה הגיצמש הסרגה יכ המוד ,תאז
 תיבמ םידגבה תא ףסאש רטושה לש ורכזמב טרפבו ,םירכזמב רומאה תא
 וניאש רתוי ריבס ןכלו ,ופסאנש םיטרפל רתוי יללכ ןפואב סחייתמה ,םילוחה
 ןיא ,םינותיעל רשא .תויארה תיקש לש קיודמה הנכות אולמ תא שרופמב בקונ
 רשקה – הריזב ואצמנ ןכא םא ףאש ךכ חצרה ןיבל םניב רשוקה רבסה ונידיב
 יכ חינהל ריבס ,סקטלה תופפכל רשא .שולק אוה חצרה השעמ ןיבל םניב
 המודו חונמב לופיטה תעב שומיש ןהב השע יאופרה תווצהש תופפכב רבודמ
 ,אצממה תוידעלב ןיחבתל עגונב .קהבומ ןפואב חצרה השעמל תורושק ןניאש
 ןכא סקטלה תופפכו םינותיעה היפל הבישמה תדמע יילע תלבוקמ ,רומאכ
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 לש הפשא רדחב האצמנש היאר .חונמה ידגב םע דחיב הפשאה רדחב ואצמנ
 םורתל ויה םילוכי םיבר םימרוג יכ ירבו "תילירטס" היאר הניא םילוח תיב
 לבקל ןוכנ יתייה םא ףא ,שגדויו .חצורה תלוז הילע האצמנש תיטנגה תבורעתל
 יכ ,ינמוד .הנוש התייה אל יתנקסמ – תויארה רוקמל עגונב שקבמה תסרג תא
 םדב תלאוגמ תחא תיקשל ופרוצש םרט תויארה ורבעש ךילהה רבדב תומימעה
 םורתל םירחא םימרוג לש תורשפא רבדב תויהת הלעמ ,םיפסונ םיטירפ הבו

 ילאיצנטופה םרותה אוה חצורה יכ רובס יניא ןכלו – םיאצממל םייטנג םירמוח
 ,סקטלה תופפכל סחיב תאש רתיב םירומא םירבדה .ולא תובורעתל ידעלבה
 תמייק יכ ירב ןכלו ,יאופרה לופיטה תעב םילפטמה ושבל הארנה לככ ןתואש
 רשא .תופפכה לעש םיאצממל םיירשפא םימרות ויהי הלאש ההובג תוריבס
 יטנג ליפורפ לע ועיבצה םיאצממהמ קלח ,רומאכ ,הקידבה תואצות תומיוסמל
 ,תונקסמ עובקל ידכמ םישלח ויה םקלח ,חונמב ההובג תוריבסב ורוקמש דיחי
 יזכרמה םרותה )ההובג תוריבסב( היה חונמה רשא תיטנג תבורעת וללכ םקלחו
 רוקמ ןיב רשקה יכ הלוע רומאה ןמ .הל ירשפא םרותכ ללשנ שקבמהו הל
 םיפסונ םימרות תויהל ויה םילוכי יכו קודה וניא הריבעה ןיבל אצממה
 ירשפא םרותכ שקבמה תלילש ,ולא תוביסנב .חצורה םניא רשא ,תובורעתל
 לע העבצה וא ,סקטלה תופפכמ וא םינותיעהמ וקפוהש תויטנגה תובורעתל
 יונישל לאיצנטופ לע עיבצהל ידכ ןהב ןיא – דבלב חונמה לש יטנג ליפורפ
 .טפשמה תואצות
  

 תעב הקדבנ אל חונמה לש ותצלוח :חצרה תעב חונמה שבלש הצלוחה תייאר    )ו(

 השולש וקפוה הצלוחהמ .תושדחה תוקידבה תרגסמב הקידבל החלשנו הריקחה
 ירכז יטנג ליפורפ לע תועיבצמ רשא ,תושלח תואצות ילעב םייטנג םיאצממ
 הארנ .הלא םיאצממל עגונב תופסונ תונקסמ קיסהל היה ןתינ אל .תוחפל דחא
 הנקסמ לכ קיסהל רשפאמ וניא הקידבה תואצות תומיוסמ ןיחבת יכ ,ןכ םא
 הניא איה יכ ירבו ,וז היארל תיטפשמ תוקפנ ןיא ,ךכיפל .הז אצממל עגונב
 .רזוח טפשמ לש ומויק הקידצמ
  

 ,לאנברבא ילא 22.2.1996 םויב חלשש בתכממ :ןוליינה ברגמ םד יוצימ תייאר    )ז(

 ברג ספתנ הריבעה תריזב יכ הלוע ,)זא וראותכ( םילשורי זוחמ טילקרפל ןגס
 רשא ,ןוליינה ברג יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,ליעל רומאכ .םדב לאוגמ ןוליינ
 ברג יכ סרוג שקבמה וליאו ,הפפככ חצורה תא שמיש ,רתוי רחואמ בלשב דבא
 קור ימתכ רתיה ןיב וקדבנ הריקחה ךלהמב .הכסמכ חצורה תא שמיש ןוליינה
 אל ךא חונמב אוה םדה םתכ רוקמ יכ אצמנו – ןוליינה ברג לע ויהש םד ימתכו
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 הדימב חונמל םימיאתמכ ואצמנ וקדבנש קורה ימתכ ןכו ,םידושחה דחאב
 קפוה רשא םד יוצימ רתוא ,גצומה דבאש ףא .שקבמל םימיאתמ אלכו תמיוסמ
 וקפוה ,ןוליינה ברגמ קפוהש םדה יוציממ .תושדחה תוקידבל חלשנ הזו ,ונממ
 םיאתמה ,דחא יטנג ליפורפ אצמנ םהב ,DNA יאצממ ינש תושדחה תוקידבב

 אוה הז ליפורפ לש םרותה אוה חונמל רושק וניאש רחא םדאש יוכיסה( חונמל
  .הז אצממל םרותכ ללשנ שקבמהו ,))2110( ןויליטסקס 18-ל 1
  

 רוקמ ןיבש רשקה יכ ירב .םירומאה םיניחבתה רואל הז אצממ םג ןחבנ          
 ברג תא שבל חצורה יכ תקולחמ ןיא – קודה רשק אוה הריבעה ןיבל אצממה
 ,חונמה תלוז יכ חינהל ריבס ,אצממה תוידעלבל רשא .חצרה תעב ןוליינה
 תירשפא תבורעתל יטנג רמוח םורתל היה לוכיש ירקיעה רוקמה אוה חצורה
 ,תירוחאה רצחב אצמנ ברגהש הדבועה חכונל ,םנמוא .ןוליינה ברג לע אצמיתש
 ברגל יטנג רמוח םורתל היה לוכי ףסונ םרוג יכ תורשפא לולשל ןיא ,ץראה לע
 ,הקידבה תואצות תומיוסמל רשא .איה הקוחד וז תורשפא םלואו – ןוליינה
 תוריבסב חונמל ךיישה דבלב דחא יטנג ליפורפ לע תועיבצמ ולא ,רומאכ
 ,קזח רשק אוה חצרה ןיבל אצממה רוקמ ןיב רשקהש ףא ,ןכ םא .דואמ ההובג
 םידיחיה םימרוגה דחא היה חצורהש ךכ לע עיבצמ תוידעלבה ןיחבתש ףאו

 הקידבה תואצותשמ ,חונמה תלוז יטנג ליפורפ םורתל היה לוכיש ריבסש
 – חונמל רתויב ההובג תוריבסב םיאתמה דבלב דחא יטנג ליפורפ לע תודיעמ
 תואצות יונישל לאיצנטופ לע העיבצמה תיטפשמ תוקפנ תלעב הניא וז היאר םג
 .טפשמה

  

 תושדח תויאר שקבמה שיגה רזוח טפשמל ותשקבב ךומתל תנמ לע ,ןכ יכ הנה          .46

 ךות חצרה עוריא תריקחב ופסאנש םיטירפמ ולדנ רשא תויתביסנ DNA תויאר תומדב
 ןמ תחא לכ הקמועל יתנחב .םייטנג םיאצממ יוהיזל תומדקתמ תויגולונכטב שומיש
 רמוחו תויוארה תויטפשמהו תויעדמה הדימה תומא ךמס לע שקבמה גיצהש תויארה
 יונישל לאיצנטופ תויארהמ תחא ףאב ןיא יכ יתאצמ הלא סיסב לעו ,םייקה תויארה
 ךמס לע ,המצע ינפב תויארהמ תחא לכל עגונב הלוע וז הנקסמ .טפשמה תואצות
  .הנממ וקפוה רשא םייטנגה םיאצממהו תוידוחייה היתוביסנ
  

 תויאר תא ןוחבלו ףיסוהל שי ותדמעלו ,ךכב יד ןיא יכ ןעוט שקבמה ,םלואו          .47

 ,חצרה תריזמ םיבר םייטנג םיאצממ וקפוהש ךכ לע עיבצמ שקבמה .לולכמכ DNA-ה
 ללשנ ףאו םיאצממה םתואמ דחא ףא לע אצמנ אל ולש יטנגה ליפורפהש ךכ לעו
 ןיבל וניב רשק לכ רדעיהו םיאצממה יוביר ,שקבמה תדמעל .םקלחל ירשפא םרותכ
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 תדמעל ,ךכ םושמ .הריזב ותוחכונ םצע רבדב קפס םיררועמ וידחי םהינש ,םיאצממה
 לאיצנטופ תווהל ידכ שי – תושדחה תוילילשה DNA-ה תויאר לכ תורבטצהב שקבמה
 תורשפאה תא לולשל ןיא יכ הסרגו הרזח הבישמה ,דגנמ .טפשמה תואצות יונישל
 לש DNA-ה רדעיה תא ןוחבל ןיא יכו ,הריזב םייטנג םיאצממ ריתוה אל חצורהש

 .המצע ינפב היאר לכל שרדיהל אלא לולכמכ חונמה
  
 לכ רדעיה םימיוסמ םירקמב .שקבמה תדמעב ןומטה ןויגיההמ םלעתהל ןיא           

 ןיינע :ואר( ותופח לע דיעהל לוכי ןכא הריבעה תריזל םשאנה תא רשוקה יטנג אצממ
 45 ,42 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ יקיווש 3636/12 פ"ע ;25 הקספ ,סאימחנ
 הנקסמ לכל המודב ,ליעל רומאכ ,םלוא .))20.10.2013( רצלמ 'ח טפושה לש וניד קספל
 .ופוגל הרקמ לכ לש ויתוביסנב יולת רבדה – תוילילש תויארמ תעבונה תיטפשמ
 לאיצנטופ תססבמ יינפלש תויארה תורבטצה יכ רובס יניא ,יינפלש הרקמה תוביסנב
 ןיבל םיאצממה רוקמ ןיב רשקה ןיחבת תניחבל עגונב .טפשמה תואצות יונישל
 ;חצרה עצוב ובש עוריאה תריזב ןניקסע ןכש לטובמ אל רשק םייק םנמוא ,הריבעה
 םיאצממ ריתוה ןכא חצורה היפל שקבמה תרבסב ךמותה יתייאר ןוגיע רדעיהב ,םלואו
 ליפורפה עיפוהל רומא הילעש יהשלכ היאר תמייק יכ חינהל םוקמ ןיא ,הריזב םייטנג
 םיאצממ וירחא ריתוהל היה יופצ חצורה יכ עובקל ידיב ןיא ,ןכל .חצורה לש יטנגה
 אל ,ךכיפלו ,)25 הקספ ,סאימחנ ןיינע :וושהו ;ליעל )א(44 הקספ :ואר( הריזב םייטנג
 רשא .קודה אוה הריבעה ןיבל הריזב ואצמנש םיאצממה ןיב רשקה יכ רמול ןתינ
 רוקמה אוה חצורה יכ חינהל ןיא םירוגמ תיבב רבודמש תויה ,תוידעלבה ןיחבת תניחבל
 םיאצממ לש םמויק ןתניהב טרפב תאז( הריזב DNA יאצממל ידעלבה ילאיצנטופה
 וניא הז ןיחבת םג ךכיפלו ,)םהל םימרות תויהל םילוכי חונמה לש וידלי רשא םייטנג
 הקידבה יאצממ ,תוקידבה תואצות תומיוסמ תניחבב .הבר תיטפשמ תוקפנ לע דיעמ
 ,םירחא םילאיצנטופ םידושחל ךיישה קהבומ יטנג ליפורפ לכ לע ועיבצה אל תיטנגה
 יכ תושדחה תוקידבה תא העציבש הדבעמה תובושתמו תוחודמ ססבל ןתינ אל ףאו
 רובס ינניא ,ולא תוביסנב .חונמה לש הז תלוז – הריזב םיוסמ רזוח יטנג ליפורפ םייק
 שקבמה תא תורשוקה DNA תויאר לש ןרדעיהל תיתועמשמ תיטפשמ תוקפנ תמייק יכ

 ןניא ונידיבש תויטנגה תויארה היפל הבישמה תדמע יילע תלבוקמו ,חצרה תריזל
 'נ לטסק 8093/04 ח"מ ;32 הקספ ,וסיס ןיינע :וארו( חצורה לע העבצהב תועייסמ

 תערכה יכ יתאצמ ,ךכ םושמ .))28.5.2012( 75-73 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 תויאר תניחב רחאל ףא הניעב תדמוע ,הז טפשמ תיבב הרושיאו ,יזוחמה טפשמה תיב
 השעמ ןיב תורשוקה תויטנג תויזנרופ תויאר רדעיהב יכ ,ירב .שקבמה גיצהש DNA-ה
 עירכהל טפשמה תיב לע תלטומה הכאלמה ,)הז רשק תוקתנמ וא( ינולפ ןיבל הריבעה
 ושרדנ תומדוקה תואכרעה .רתוי השק – םיוסמ ילילפ השעמל ינולפ לש ותוירחא רבדב
 וגצוהש תויזנרופה תויארב יכ יתענכוש אל .חצרב םשא שקבמה יכ ועירכהו וז הכאלמל
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 םיכילהה תואצות יונישל לאיצנטופ שי – תחא השקמכ ןלוכו דרפנב תחא לכ – יינפב
 ךמס לע םג רזוח טפשמ לע תורוהל םוקמ אצומ ינניא ,ךכיפל .תומדוקה תואכרעב
  .ולא תויאר
  

 המאלס רימסו םאיס לאמכ ,םאלסאע ןידאלא איד לש תירשפאה םתוברועמ
  

 רפסמ ורקחנ ,חונמה לש חצרה הרקמ תריקח ךלהמב ,ליעל רכזוהש יפכ          .48

 איד :השולשב ויתונעט תא שקבמה דקממ ,הלא םידושח ןיב .שקבמל ףסונב םידושח
 ;רימסו לאמכ ,איד :המאתהב ןלהל( המאלס רימסו םאיס לאמכ ,םאלסאע ןידאלא
 לש םתוברועמל עגונב תומכסומה תודבועה תא תיצמתב ןייצא .)השולשה :דחיבו
 שקיבו םילשורי תרטשמל איד עיגה 4.8.1994 םויב :חונמה חצר תריקחב השולשה
 ונווכתה םה יכ רפיס איד .חונמה חצרל עגונב ,לאמכ םהבו ,םירחא לע עדימ רוסמל
 רימסו לאמכ ןכל ,הצירפה עוציבמ ששח ומצע אוה ךא ,חונמה לש ותיבל ץורפל
 ןגל השולשה וכלה עוריאה ירחא ,וז הסרג יפל ;ץוחב הכיח אוה דועב תיבל וצרפתה
 שיחכהו רימס רצענ ,וז הסרג תריסמ תובקעב .חדקאה תא ואיבחה םש ,תואמצעה
 רבד ולעה אל הלא לכ ךא – רתסב ול וניזאהו איד םע תמוע ןכו ,הרקמב ותוברועמ
 הפיפכב תורד ןניאש תואדוה רפסמ איד רסמו ףיסוה ךשמהב .הסרגה התואב ךומתיש
 ינפב הדוה ןכמ רחאל ךא ,אתל ורבח ינפב הרטשמל רסמש הסרגב הדוה אוה – תחא
 ותאדוהמ וב רזח ןכמ רחאלו ,םינוכנ םניא ותריקחב רסמש םיטרפהמ קלח יכ בבודמ
 .חצרה עוציבב ברועמ וניא יכ 29.11.1994 םוימ ותריקחב איד ןעט ףוסבל .וז הנורחא
 ןתניהב .סרח ולעה חדקאה תאיצמל איד םע דחיב הרטשמה ירקוח תוקירס ,ךכ לע ףסונ
 ,ךכ .השולשה דגנ םושיא בתכ שיגהל םוקמ היה אל יכ זוחמה טילקרפ עבק ,רומאה
 תויטהה תנעט תרגסמב ןלהל ביחראש יפכ – יינפלש שקבמב הריקחה הדקומ ,רעוי

 .)ןלהל 63-62 תואקספ וארו( תויביטינגוקה
  

 עגונב איד לש ותסרג תא לבקל םוקמ היה יכ ןעוט שקבמה ,ותשקבב          .49

 ואצמנ הרטשמב איד רסמש הסרגלש ךכ לע דמוע שקבמה .חצרב השולשה תוברועמל
 טפשמב היארכ השגוה אל םהמ דחא לש ותודע רשא ,םיפסונ םירקחנ ינשמ םיקוזיח
 ותושרב היפל לאמכ לש ותעדוהל שקבמה הנפמ ,תאזמ הרתי .השדח היאר הווהמ ןכלו
 – חדקאה תא הרטשמה ידיל ריבעהל םיכסמ אוה היפל לאמכ לש העדוהל ;חדקא
 םיחתפ תודוא לע רסמ הב איד לש העדוהלו ;ותטישל השדח היאר הווהמש העדוה
 תנמ לע .וז הסרג קזחמה ןמכומ טרפ הווהמ שקבמה תטישל רשא טרפ – תיבה תונולחב
 םדא לש תודע שקבמה ןייצמ ,חצרל רושק ומצע אוה היפל איד לש ותסרגב ךומתל
 הנואתע .השדח היאר איה ףא הווהמ ודידל רשא ,)הנואתע :ןלהל( הנואתע חאלס םשב
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 םילשוריב תואמצעה ןגב חצר לע ורבידש םישנא השולש שגפ חצרה םויב יכ רפיס
 םהמ דחאל יכו ,)איד לש ויתואסרגמ תחא יפל ,השעמה רחאל שגפמל עבקנש םוקמ(
 וז תודע ,שקבמה תדמעל .הנואתע תא תוכהל ידכ וב שמתשה אוהו חדקא היה
 לש ותאדוה תא תמלוה ,וירבדכ "הז קיתב תואדוהה תומירע תחת החכשנו הרבקנ"ש
  .חצרה עוריאל ותוא תרשוקה הסרגל קוזיח הווהמו איד
            
 לש וניינעב רזוח טפשמל הליע ססבל ידכ רומאב ןיא יכ תנעוט הבישמה ,דגנמ           

 יכו ,םושיא בתכ בינה אל השולשל עגונב תויארה רמוח יכ תנייצמ הבישמה .שקבמה
 גיצמש תויארה ןכלו ,שקבמה לש וניינעב ונדש תואכרעה יתש ינפב היה הז רמוח
 יכ תנייצמ הבישמה .תושדח תויאר ןניא ,הנואתע לש ותודע תוברל ,הז ןיינעב שקבמה
 םוקמ היה – ןידל השולשה ודמעוה וליא יכ תיביטיזופ עבק ףא יזוחמה טפשמה תיב
 תונושה תואסרגהמ םימעפ רפסמ וב רזח איד יכ הבישמה השיגדמ ,ךכ ךותב .םתוכזל
 וניא רסמש םיטרפהמ יתועמשמ קלח ,םיקיודמ ויה וירואיתמ קלחש ףא יכו ,רסמש
 ינש לש םהיתויודעל רשא .עוריאה שחרתה הבש ךרדה תודוא לע םיאצממה תא םאות
 םירעפל התונפהב ,הכומנ תונמיהמ תולעב תויודעב רבודמ יכ הבישמה תסרוג ,םירחאה
 הרטשמה יכ הבישמה הרובס ,הנואתע לש ותודעל רשא .םהיתויודעב תואיגשלו םירסח
 חכונל רתיה ןיב ,הל הסחייש טעומה לקשמה לשב ותודע תא רוקחל אלש הטילחה
 .עוריאה ךלהמב רוכיש היהש רסמ הנואתעש הדבועה

  

 אלו השולשה לש םניינעב גיצהש תויארבו שקבמה תונעטב יתכפהו יתרזח          .50

 לע ,ליעל רבסוהש יפכ .טפשמה תאצות יונישל לאיצנטופ ססבל ידכ ןהב שי יכ יתאצמ
 לש תפסונ הניחבל רזוח טפשמל השקבב ןויד תרגסמב שרדיהל םוקמ ןיא ללכה ךרד
 ינניא ,יינפלש הרקמב םג ךכ .שקבמה לש וניינעב ונדש תואכרעה לש תונמיהמה יאצממ
 וגש יכ עובקלו הז ללכמ תוטסל ידכ יד שקבמה גיצמש תושדחה תויארב שי יכ רובס
 חכוויהל ןתינש יפכ .השולשה יפלכ הלילפמה הסרגל ןתוסחייתהב תומדוקה תואכרעה
 ךכל תשרדנ התייה ול יכ ריעהל האצמ בורה תעד ,יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספמ
 הדמע ,)הניד קספל 12 הקספ וארו( הריבעה תא ורבע אל השולשה יכ תעבוק התייה –
 הנחבהה איד רובע יכ ועבוקב ,יזוחמה טפשמה תיבב טועימה טפוש ףא ףרטצה הילאש
 ,"ןמזה ותואב קרפה לע תדמועה היצלופינמה לש האצותו תירקמ הניה" תמאל רקש ןיב
 "וז הצובק יפלכ םושיא-בתכ שיגהלמ הענמנשמ המישאמה הגהנ קדצבש הארנ" יכ ןכו
 סחייתה הז טפשמ תיב םג ,ךכ לע ףסונ .)יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספל 479 'מע(
 25 הקספ( יזוחמה טפשמה תיב לש ולא תועיבקב ברעתהל ןוכנל האר אלו םירבדל
 טפשמה תיב יכ הלעמ יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספב ןויע .)רוערעב ןידה קספל
 ןכש ,חצרב השולשה תוברועמ תודוא לע איד לש ותסרגל הבר תונמיהמ סחייל אצמ אל
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 איד ידי לעו רימס ידי לע הרתסנ ףאו ,םייזנרופ םיאצממב יוביגל התכז אל וז הסרג
 הרטשמה ידיל ריבעהל ותמכסה תודוא לע לאמכ לש ותעדוהב שי יכ רובס ינניא .ומצע
 וא ,חצרה ןיבל וניב רשק לע עודי אל ךא לאמכ לש ותושרב היהש ןעטנ רשא ,חדקא
 תכרעהב ישממ יונישל איבהל ידכ – ןיפוליגב הרסמנ רשא הנואתע לש הדיחיה ותודעב
 ירקוח תלוז יכ ףיסוהל ןתינ ךכל .ליעל רומאה ןתניהב ,איד לש ותסרג תונמיהמ
 ,חצרה עוריאל השולשה לש םתוירחא תורשפא תא ןחב זוחמה טילקרפ ,הרטשמה
 ,איד לש םיקוידה יא חכונל ,םיססובמ יתלב םתויהב םדגנ תודשחה תא זונגל טילחהו

 ויהש םימרוגה ללכ יכ ,ןכ םא ,תואורה וניניע .תופסונ תויאר לש ןרדעיהו וירקש
 התויהב ןומא הב ןתיל ןיא יכ ואצמ איד לש ותסרגבש תמאה תכרעה לע םינומא
 ידכ יינפל וגצוהש תושדחה תויארב שי יכ רובס ינניא ,דיימ ריהבאש יפכ .תירקש
 .וז הנקסממ תונשל
  

 שקבמה תונעטל עגונב וגצוהש תושדחה תויארה יתשיגל ,רמואה תריצקב          .51

 תונמוט ןניא – טפשמה םויק דעומב תונימז ויה ןתיברמש ,השולשה לש םתוירחא רבדב
 תואכרעה ינפב םימייק ויהש הריקחה ירמוחל ןפוריצב ןהו ןמצע ינפב ןה ,ןבוחב
 הדבועו תונמיהמ תועיבקמ הייטסל וא טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ ,תומדוקה
 יא ולפנ ןלוככ ןבורב ,הרטשמב תובר תואסרג רסמ איד .יזוחמה טפשמה תיב עבקש
 םיכומיתה יכ יתאצמ אל .רסחו לד היה יתייאר רמוחב ןהלש יוביגהו ,םירקש וא םיקויד
 ותקזחב חדקאה לש ומויק תודוא לע תודעה תוברל – איד לש ותסרגל שקבמה עיצמש
 האצמנש איד לש ותסרגב הרואכל תכמותה הנואתע לש תיתייעבה ותודעו ,לאמכ לש
 תוכמות תויאר רדעיה לע ,ותודעמ איד לש ותרזח לע רבגתהל םחוכב – תירקשכ
 התוא תא םיברועמה ראש תושחכה לעו ,תונושה ויתואסרגב ולעש םירקשה לע ,ותודעל
 ושרדנ אל תומדוקה תואכרעה רשא ,הנואתע לש ותודע יכ רובס ינניא ,טרפב .הסרגה
 ;המומע ותודעש ינפמ ןה ,תאז .טפשמה תואצות יונישל תישממ תוקפנ תלעב איה ,הל
 רשא ,םפוגל רסמש םירבדה ןכות לשב ןהו ;הכומנ דעכ ותונמיהמ וינפ לעש ינפמ ןה
 תואמצעה ןגב תוהשל הנואתע גהנ ,ותודעב רומאה יפל .חינז םלקשמ הרואכל
 השולש עמש ,םוקמב רוכיש ההשש תע םימיה דחאב .הרכושל תותשלו םילשוריב
 ,ותודעב רסמ הנואתע .והשלכ חצר לע םיחחושמ ,תירבע רבוד ינפי דחא םהמ ,םישנא
 תרזעב וינפב ותוא וכה םה ,םתחיש תא עמוש אוה יכ וניחבה השולשהש רחאל יכ
 חוטב לבא םיוסמ חצר לע ורביד םא רכוז אל" אוה יכ רסמו ךישמה הנואתע .חדקא
 ןיפוליגב היה הרסומ רשא ,וז תטרופמ יתלב תודע יכ רובס ינניא ."חצר לע ורבידש
 העיבצמ וא ,טפשמ תואצות יונישל לאיצנטופ תלעב איה ,דיעה וילעש עוריאה דעומב
 ףיסוהל שי ךכל .השולשה ןיינעב ועבקנש תונמיהמה יאצממ תא שדחמ ןוחבל ךרוצ לע
 .השולשה לש םתוירחא ןיינעל יזוחמה טפשמה תיב ךרעש ןפודה תאצוי הניחבה תא
 ןה יכ רובס ינניא ,"תושדח" ולא תויאר לש ןתויה תלאשב עירכהל ילבמ ףא ,ןכל
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 לאיצנטופ הווהמה הדימב ןכש לכ ,חצרה השעמל השולשה לש םתוירחא לע תועיבצמ
 ,םילקש ןיינע ;חי-וט תואקספ ,םולז ןיינע :ואר( שקבמה לש וטפשמ תאצות יונישל
 ח"מ ;)11.5.2010( 10 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הלט 193/10 ח"מ ;הכ הקספ

 .))24.11.2009( 18 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רסיל 5760/09
  

 לש םתוירחאל עגונב שקבמה לש ויתונעטב שי יכ יתאצמ אל ,ןכ לע רתי          .52

 ,קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה הליעה חכונ ףא רזוח טפשמ לע תורוהל ידכ השולשה
 תלטומ הריקחה ימרוג לע יכ ,רבעב יתנייצש יפכ ,רבדה תמא .ךומסב שרדא הילאש
 תוקנל םג אלא םישאהל קר וניא תרקוחה תושרה לש הדיקפתו ,הריקח לכ תוצמל הבוח
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ עוקא 106/152 פ"ע ;יניד קספל 90 הקספ ,דאדח ןיינע( המשאמ

 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ילקטנא 7255/14 פ"ע ;)19.4.2016( 39 הקספ ]ובנב
 הריקח ילדחמ רבדב שקבמה לש ויתונעט תא לבקנ םא ףא ,םלואו .))11.4.2016( 4
 ןיא יכ ,איה הכלה .רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ םהב ןיא ,וניינעב ומייקתהש
 טפשמה תיב לע יכו ,רזוח טפשמ לש ומויקל איבהל הריקח ילדחמ לש םמויק םצעב
 אווש תעשרהל וליבוהש םירומח םימגפ ךילהב ולפנ הריקחה ילדחמ חכונ םא ןוחבל
 תנידמ 'נ ינולפ 434/13 ח"מ ;28-29 תואקספ ,וסיס ןיינע ;17 הקספ ,דיבע לא ןיינע(

 'נ יאקרב 138/11 ח"מ ;)434/13 ח"מ :ןלהל( )28.7.2013( 22 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי

  .))25.7.2011( 10 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
  
 לש וניינעב יכ רובס ינניא ,תויארה לולכמ תאו ויתונעט תא יתנחבש רחאל           

 תשרפ .אווש תעשרהלו םירומח םימגפל ואיבה רשא הריקח ילדחמ ומייקתה שקבמה
 םיבר םיניירבע האיבה רשא ,הבר תיתרושקת הדוהת המיקה שקבמה עשרוה הבש חצרה
 ןייצמש יפכ – תונוש תובטהב תוכזל תנמ לע הרטשמל םינוש םיגצמ גיצהלו תוסנל
 וא םיירקש ,הלא םיגצמ .רזוח טפשמל ותשקבל 57-56 תואקספב ומצע שקבמה
 התואב הריקחה ימרוג יניעב םתונמיהמ תמרל םאתהב הרטשמה ידי לע ונחבנ ,םייתימא
 וארנש הריקחה ינוויכב התריקח תא דקמל םוי לש ופוסב הטילחה איהו ,הפוקתה
 הכלהה העודי ,הז ןיינעל .)34 הקספ ,יחיבס ןיינע :וושהו( רתויב םיססובמכ היניעב
 תבילב תויוצמה ,ןידל הדמעה ןניינעש תוטלחהב הז טפשמ תיב ברעתי לקנב אל" היפל
 ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה 9443/16 ץ"גב( "העיבתה תויושר לש ןתעד לוקיש

 הקספ ,םש :ואר ןכו ;)15.8.2017( 14 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הנידמה טילקרפ 'נ לארשיב
 ;)15.2.2016( גנ-נ תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רידח ובא 4226/11 פ"ע ;23

 פ"ע ;)9.12.2015( 112 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ביירכז 8515/13 פ"ע
 1643/10 פ"ע ;)13.5.2015( 22 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הירבגא 2478/12

 869/12 ץ"גב :וושהו ואר ;)25.1.2015( 13 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ
 .))28.2.2017( ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ
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 יכ יתאצמ אל ,םייקה תויארה רמוחל תופרטצמה תושדחה תויארה יארב ףא           

 הריבס יתלב התייה השולשה לש םניינעב הריקחה תא קיספהל הרטשמה תטלחה
 יזוחמה טפשמה תיבש הדבועה ןתניהב תאש רתיב םירומא םירבדה .ןיינעה תוביסנב
 הדבועה ןתניהבו ;חצרל םיארחא םניא השולשה יכ קפסה תמחמ אלו תיביטיזופ אצמ
 .המוד הנקסמל אוה ףא עיגה ,הריקחה ירמוח ללכל ףשחנ רשא ,זוחמה טילקרפש
 הלעמ וניא הז רמוח ףא יכ יתעד החנ ,יניעידומה רמוחב הדיפקבו בר ןויעב יתנייעשמ
 הרטשמה תוענמיה .השולשה לש םניינעב הריבס יתלב הטלחה הלבקתה יכ ששח
 לעב לדחמ רתויה לכל הווהמ םירחאה םידושחהמ ימ וא איד תא רוקחלו ךישמהלמ
 רומח קיפסמ םגפ הווהמ רשא הריבס יתלב הטלחה אל ךא ,דבלב יתייאר לאיצנטופ
 תנידמ 'נ דואד 4990/14 ח"מ :וושהו ואר( רזוח טפשמ לש ומויק קידצהל ידכ וב שיש

 ,הירזע ןיינע ;22 הקספ ,434/13 ח"מ ;)28.4.2015( גל ,אל תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 םתוירחא תא רוקחל קיספהל הרטשמה תטלחה ,ידידל ,ךכיפל .)43-41 תואקספ
 ומויק לע הארוה קידצהל יושעש יתריקח לדחמ הווהמ הניא השולשה לש תירשפאה
  .רזוח טפשמ לש
  

 תואצות יונישל לאיצנטופה חכוה יכ יתאצמ אל ,םירבדה ינפ םה הלאשמ          .53

 יכ וא חצרה תשרפב השולשה לש םתוברועמ ךמס לע שקבמה לש וניינעב טפשמה
 גיצהש םינועיטב ןיא יכ ינרובס ,ךכ םושמ .םתריקח תחינז לשב אווש תעשרה ול המרגנ
 .רזוח טפשמ לע תורוהל ידכ השולשה לש םניינעב שקבמה
  

 תרבטצמ הניחב – שקבמה גיצהש תושדחה תויארה
  

 ,ותעשרהב דוסי ינבא רפסמל תועגונה תושדח תויאר שקבמה גיצה ותשקבב          .54

 הכ דע .וניינעב טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לע עיבצהל ידכ ןהב שי יכ ןעטו
 תוביסנל יתשרדנ ,ינטרפ ןפואב ןפוגל שקבמה גיצהש תושדחה תויארה תא יתנחב
 הילאש העשרהב ביכר ותואל רשקב הביט לע יתדמעו ,היארו היאר לכ לש תויפיצפסה
 לקשמ יד המצעלשכ תויארהמ תחא ףאב ןיא יכ התייה יתנקסמ .תסחייתמ היאר התוא
  .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ ססבל ידכ ילוגס
  
 םימסב ושומישל עגונב שקבמה גיצהש תושדחה תויארל יתשרדנ ,תישאר           

 לש תקדקודמ הניחב .ויתועדוה לע עיפשה ותטישל רשא רבד ,הריקחה תפוקת ךלהמב
 ונדש תואכרעה יתש ןהו שקבמה לש ורוגינס ןה יכ התלעה יינפלש יתייארה רמוחה
 תא ודקימ ךא ,הריקחה ךלהמב םימסב שקבמה לש שומישה תודוא לע ועדי וניינעב
 תויארה יכ ,יתאצמ הז ןיינעב .העשרהה לש םירחא םיטביהב תועיבקהו תונעטה
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 תניחבב םימסה תודוא לע העידיה תא תמיוסמ הדימב תוססבמו תופיסומ ןכא תושדחה
 חכונל ,תאז .איה תילוש התוקפנ – וז תפסות יכ ךא ,שקבמה לש ויתועדוה תונמיהמ
 ןיאש ךכ לשבו ,תמא ןמזב םימסב שומישה תודוא לע ועדי טפשמה יתבש הדבועה
 םהילעש םירחאה םינדאה לש םלקשמ לע תיתועמשמ הדימב עיפשהל ידכ וז תפסותב
 .הילע רוערעהו ןידה תערכה וססבתה
  
 לש םמוסרפל עגונב שקבמה גיצהש תושדחה תויארה תא יתנחב ,תינש             

 ןעט שקבמה ,רוכזכ .ורוערע תייחדב הז טפשמ תיב עייתסה םהבש םינמכומה םיטרפה
 ומסרופ טפשמב ול הסחוי םתעידי רשא םינמכומה םיטרפהמ קלחש הדבועה לשב יכ
 רואל ויתונעט תא יתנחב .םינמכומ םיטרפכ םהילע ךמתסהל היה ןתינ אל – תרושקתב
 םוסרפ" תונעט( םתריסמ ןיבל םיטרפה םוסרפ ןיב רשקה תניחבל םימיאתמה םיניחבתה
 תושדחה תויארה יכ יתאצמו ,תוינטרפה הרקמה תוביסנ רואלו )"םינמכומה םיטרפה
 לע ןתוכמתסהב תומדוקה תואכרעה תוקיספב הלפנש הגגש לע תועיבצמ ןניא וגצוהש
 .םינמכומה םיטרפה תא שקבמה תעידי
  
 ותשקבב שקבמה גיצהש תושדחה DNA-ה תויאר לש ןביט לע יתדמע ,תישילש           

 השעמל םירושקה םיטירפמ ולדנש םייטנג םיאצממל ושענש תוקידבב ןרוקמש תויאר –
 DNA-ה תויאר תא ינטרפ ןפואב יתחתינ ,וז תרגסמב .ודבאש םיטירפמ םייוצימו חצרה
 יתקסה ולאמו ,אצממ לכ לש תויתדבועה ויתוביסנלו תויעדמה תואצותל םאתהב
 ושענש תושדחה תוקידבהמ יכ יתעבק ,ךכ .םהמ דחא לכ יבגל תויטפשמ תונקסמ
 םייעדמ םיאצממ קיסהל ןתינ אל וז הצלוחמ ושלתנש םירותפכל ןכו חונמה תצלוחל
 ןוליינה ברגמ קפוהש םדה יוציממ וקפוהש םייטנגה םיאצממה יכ ;םייתועמשמ
 יטנג ליפורפ תאיצמ יכ ;חצורה לע דיעהל ידכ םהב ןיא ןכלו דבלב חונמה לע םיעיבצמ
 לע ןהו םילענה לע ןה ,שקבמה לש יטנג ליפורפ לש ורדעיהו חונמה לש וניאש ףסונ
 לש יטנגה ליפורפה הייפיצל יתייאר סוסיב רדעיה חכונ ,הבר תובישח ילעב םניא ,ברגה
 הפיצה לע אצמנש ילילשה יטנגה אצממה יכ ;םיגצומ םתואב אצמיי ןכא חצורה
 יכו ;יפיצפס םדא לכ לע עיבצמ וניא ףאו חצרל קודה רשק לעב וניא הנישה רדחבש
 ומרת םירחאש תורשפאהו ,קודה וניא חצרה ןיבל םינותיעהו סקטלה תופפכ ןיב רשקה
 יכ יתאצמ רומאה דוסי לע .תלטובמ הניא ולא םיאצממ לע ואצמנש תויטנגה תובורעתל
 תואצות יונישל לאיצנטופ לכ לע עיבצהל תושדחה DNA-ה תויארמ תחא ףאב ןיא
 םייטנג םיאצממ לש םרדעיהב ןיא ןיינעה תוביסנב יכ םג יתעבק ,המודב .טפשמה
  .טפשמה תואצות יונישל והשלכ לאיצנטופ לע עיבצהל ידכ חצרל שקבמה תא םירשוקה
  
 תניחב ןיינעב שקבמה גיצהש תושדחה תויארה לש ןתעפשה תא יתרקס ,תיעיבר           

 בתכ שגוהש םרט ,חצרב ודשחנ רשא השולשה – רימסו לאמכ ,איד לש םתוירחא
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 היה אל ,שקבמה גיצהש תושדחה תויארה יכ יתאצמ הז ןיינעב .שקבמה דגנ םושיאה
 ףאו ,חצרה השעמל השולשה לש תירשפא תוירחא לע ישממ ןפואב עיבצהל ידכ יד ןהב
  .שקבמה לש ותעשרהב יפוד ליטהל ידכ יד ןהב ןיא
  

 םאתהב ןיד תוויע ול םרגנ ןהיפל שקבמה לש ויתונעטב ןודל רובעאש םרט          .55

 .לולכמכ ,שקבמה גיצהש תושדחה תויארה ללכל שרדא ,קוחל )4()א(31 ףיעס תוארוהל
 יד הב ןיא המצע ינפב תושדחה תויארהמ תחא לכ לש תינטרפ הניחב יכ אוה טוקנ ללכ
 רזוח טפשמל השקבב תוגצומה תושדחה תויארה לש ןתורבטצה תא ןוחבל שי אלא –
 ,קיפסמ ילוגס לקשמ וז תורבטצהב שי םאה ןוחבלו ,םייקה יתייארה רמוחה דצל
 ,לארשי תנידמ 'נ ףסוי רב 4384/15 ח"מ :ואר( רזוח טפשמ ומויק לע הארוה קידצמה
 הקספ ,יחיבס ןיינע ;22 ,19 תואקספ ,434/13 ח"מ ;)17.12.2015( חכ הקספ ]ובנב םסרופ[

 .תעכ שרדא וז הכאלמל .)66 ,64 תואקספ ,ילזוק ןיינע ;16
  
 ןוחבל שי .רקיעו ללכ הטושפ הניא םינוש םילוקיש לש םתורבטצה תניחב           

 ;תובישח לעב וניא הזיאו תובישח לעב אוה םיעודיה םינותנה ןיבמ הזיא ריהז ןפואב
 תניחב לע םידקוש תע .םירתוס וליאו רחאה תא דחא םילשהל םילוכי םינותנ וליא
 םוקמ ןיא רשא םיטרפ לש היוגשו תיתוכאלמ הריבצ ינפמ רמשיהל שי ,תורבטצהה
 העפשה תויהל הלוכי םרוביחל רשא םיטרפמ תומלעתה ינפמו ,דחיב םתוא רושקל
 יונישל איבהל תולוכי רשא תושדח תויאר ןיב תישאר ןיחבהל שי ,ונניינעב .תיתועמשמ
 ןיינעל דירומ וניאו הלעמ וניא ןפוריצש הלאכ ןיבל ,טפשמה תואצות לש ירשפא
  .טפשמה תואצות לע תירשפא העפשה
  

 תויאר ןה – השולשה לש םניינעב תושדחה תויארהו תושדחה DNA-ה תויאר          .56

 תויעדמהו תויתדבועה תוביסנה תניחבמ ,ליעל רבסוהש יפכ .ןורחאה גוסהמ
 אצממ לכ ולעה אל תושדחה תוקידבה תואצות יכ יתעבק ,אצממ לכל תויטנוולרה
 תואצות יונישל לאיצנטופ םייק היפל תיטפשמ הנקסמב ךומתל וחוכב רשא יתועמשמ
 ןניא ןה םג ,השולשה לש םתוברועמל עגונב תושדחה תויארה ,המודב .טפשמה
 ויהש תויארה ףוריצב ,ולא תויאר ,רבסוהש יפכ .םיאצממה תורבטצהל תויטנוולר
 ,חצרה עוציבמ השולשה לש םתופחל עגונב קפס תוררועמ ןניא ,טפשמב תועודי
 ,תואורה וניניע .חצרל שקבמה לש ותוירחאל עגונב קפס תוררועמ ןניא אליממ ךכשמו
 ןניא תושדחה DNA-ה תויאר ןהו השולשה ןיינעב תושדחה תויארה ןה יכ ,ןכ םא

 תומרות ןניא ךכ םושמו ,טפשמה תואצות יוניש לאיצנטופ תניחבב לקשמ תולעב
 .תרבטצמה הניחבל
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 דעומב םימסב ושומישל עגונב שקבמה גיצהש תושדחה תויארה ,תאז תמועל           
 תואצות יוניש לאיצנטופ תניחבב תוקפנ תולעב ןה ,םינמכומה םיטרפל עגונבו הריקחה
 דעומב םימסב שקבמה שומישל עגונב תושדחה תויארה ,ליעל יתנייצש יפכ .טפשמה
 תודוא לע טפשמה יתב תעידי תאו רוגינסה תעידי תא תוססבמו תופיסומ הריקחה
 חכונל ךא ,תודעה לש ימינפה הלקשמ לע תועיפשמ ולא תושדח תויאר .הז שומיש
 אלא טפשמה דעומב םיעודי ויה אלש םישדח םיטרפ לע תודיעמ ןה ןיאש הדבועה
 רשא .תיתועמשמ הניא וז העפשה – דבלב תע התוא תועודי ויהש תודבועב תוכמות
 ולא תויאר לש ןחוכב ןיא יכ םנמוא יתאצמ ,םינמכומה םיטרפל עגונב תושדחה תויארל
 ,םינמכומה םיטרפה לש םמויק לע הז טפשמ תיב תוכמתסהב הלפנש הגגש לע עיבצהל
 קלח לש םתעידי רוקמ היפל תורשפאב תוכמותה תויצקידניא תומייק יכ דחכל ןיא ךא
 ולא תושדח תויאר .תרושקתב תויהל היה לוכי שקבמה רסמש םינמכומה םיטרפהמ
 איה ,ןכא – איה תלבגומ וז העפשה םג ךא ,תודעה לש ינוציחה הלקשמ לע תועיפשמ
 ךא ,העשרהב םינמכומה םיטרפה לע הז טפשמ תיב תוכמתסה תא המ תדימב השילחמ
 העפשה שי תושדחה תויארב יכ ,ןכ םא ,תואורה וניניע .וז תוכמתסה תנייאמ הניא
 ןיב ,עודיכ .ינוציחה הלקשמ לע ןהו העדוהה לש ימינפה לקשמה לע ןה תמיוסמ
 ינולפ 4275/16 פ"ע( תוחוכ תיליבקמ לש סחי םייקתמ ינוציחה לקשמל ימינפה לקשמה

 תנידמ 'נ תאלימר 8589/13 פ"ע ;)9.6.2017( 57 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ

 ,וינפ לע ,ךכיפל – ))תאלימר ןיינע :ןלהל( )27.1.2015( 26 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי
 .טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לעב תויהל לוכי הלא ינש לש בוליש
  

 ןה ,שקבמה לש ותעדוה לש ינוציחהו ימינפה הלקשמ לע ,ולא תועפשה םאה          .57

 הבושתה יכ ינרובס ?טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ לעב ילוגס לקשמ תולעב
  .תילילש
  
 ןה ,ליעל יתשגדהש יפכ ,העדוהה לש ימינפה הלקשמ לע העפשהל רשא           

 ותעדוה יכ ואצמו םימסב שומישה תודוא לע ועדי טפשמה יתב ןהו שקבמה לש ורוגינס
 עודמ תעדה תא חינמ םעט לכ גצוה אלש ןייצל שי תאז דצל ;וז הדבוע ףרח הנמיהמ
 לש וחוכ אב ןהבש תוביסנב ,רבסוהש יפכ .טפשמה דעומב רבכ וגצוה אל ולא תויאר
 תאז תובקעב טפשמה יתבו ,םימסב שומישה תונעט תא סנ לע הלעה אל זאד שקבמה
 לעב אוה םימסב שומישה תודוא לע העידיה סוסיב – וז הייגוס תודוא לע וביחרה אל
 ,המודב .רזוחה טפשמה ךילהב העדוהה לש ימינפה הלקשמ תכרעהב תלבגומ העפשה
 ןתניהב ןה – רתויב הנטק איה םינמכומה םיטרפה לש )םנויא אל ךא( םחוכ תשלחה
 ,םינמכומה םיטרפה לע תוכמתסהה תשלחהב תושדחה תויארה לש תלבגומה העפשהה
 הלקשמ תא טפשמה תיב ןחב םרואלש םינדא רפסמ ןיבמ דחא ןדאב רבודמש תויה ןהו
 ,יבילאה תכרפה ,תוריקחה ךלהמב רפיסש םירקשה תוברל – העדוהה לש ינוציחה



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

50 

 

 תיעיברה ותסרג תשיבכ ,הב קבדו בר ןמז ךשמב הלילפמה הסרגה לע רזחש הדבועה
 ,ידידל ,ןכל .םירחאה םינדאה תא שילחמ וניא רשא – הלודגה תישגרה ותוברועמו
 העפשה איה ףא ,העדוהה לש ינוציחה לקשמה תניחבב הז ןדא תשלחה לש העפשהה
 העפשהו העדוהה לש ימינפה הלקשמ לע תלבגומ העפשה םע אופא ונרתונ .תילוש
 ןה ולא תועפשה יכ רובס ינניא ,ןבולישב ףא .העדוהה לש ינוציחה הלקשמ לע תילוש
 םושמו ,טפשמה תואצות יונישל לאיצנטופ הווהמ רשא יתועמשמ ילוגס לקשמ תולעב
 ,קיתב תומייקה תויארה ףוריצב ,תושדחה תויארה תורבטצהב יד ןיא יכ אצומ ינא ,ךכ
  .רזוח טפשמ לש ותכירע לע תורוהל ידכ
  

 תושדח תויאר לש ןמויקל עגונה לכב שקבמה לש ויתונעט ןיד ,ןכ םא          .58

 ןוחבל רובעאו ךישמא ,התע .תוחדיהל – רזוח טפשמ לש ומויק לע תורוהל תוקידצמה
 יתב קוחל )4()א(31 ףיעסל םאתהב ,ול םרגנש ןיד תוויע ןיינעל שקבמה תונעט תא
  .טפשמה
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 קוחל )4()א(31 ףיעס יפל ןיד תוויע רבדב תונעט
  

 שקבמה לש תולילפמה ויתועדוה
  

 ןעוטו וניינעב הריקחה תולשלתשהל תוכיראב סחייתמ שקבמה ,ותשקבב          .59

 התואב שקובמ ותויה לשב יכ ,שקבמה ןייצמ רתיה ןיב .רסמ אוהש תועדוהה לש ןפוגל
 שנועמ ענמיהלו הנידמה םע םכסהל עיגהל התייה ותרטמ ,תויוצרפתה רפסמ ןיגב תעה
 שקבמה ,הז גוסמ םכסהל עיגהל תנמ לע .םירחא םירקמב רבעב השעש יפכ – רומח
 םיטרפה לכ ,שקבמה תטישל .חונמה לש חצרה עוריאל ומצע רושקל שקיב אוה יכ ןעוט
 ,ילבוב םע דחי חונמה תיבל ץרפ יכ ותעדוה ,עוריאה תריזב ומוקימ תוברל – רסמש
 ורמאנו ,ונוימדב םלוכ רוקמ – המודכו תיבב היהש ןמזב הייריה תא עמשש הדבועה
 ןיבהשמ יכ שיגדמ שקבמה .םכסהה לע ומיע םותחל הרטשמה תא ענכשל הרטמב
 יכ קעצ ףאו ,םירבדה לע טרחתה אוה ,וב יזכרמ דושחל ךפהו חצרל ומצע תא רשקש
 וניב עלגתנש ןומא רבשמ לשב ,ןמזה ותואב גצוימ היהש ףא ,ותנעטל .עשפמ ףח אוה
 אל ולא תונעט ןכלו ,םירבדה תא וניד ךרועל רפסל ןוכנל האר אל אוה – וניד ךרוע ןיבל
 .טפשמל דע ןנוא אולמב ולעוה
  
 שודיח לכ ןיא הריקחה יעוריא תולשלתשה תגצהב יכ הרובס הבישמה ,דגנמ           

 רבודמ יכ אלא ,רזוח טפשמ לש ומויק תוקידצמה ןיד תוויע לע העבצה וא יתדבוע
 תואסרג שולש גיצה שקבמה יכ תנייצמו הבש הבישמה .השרפב שדוחמ ןוידל השקבב
 ,הבישמה תטישל .3 הקספב ליעל וטרופש יפכ ,חונמה חצרב ותוברועמל עגונב
 רשא ,שקבמה לש תחתפתמ הסרג לע העיבצמ איהש תויה הבר תובישח וז הדבועל
 תא הדב היפל ,שקבמה לש תיעיברה ותסרגל רשא .תמאה ןמ ףסונ חפט הסרג לכב ףשח
 ,הרטשמה ירקוח םע הקסע גישהל תנמ לע ויתוריקח ךלהמב רסמש תואסרגה שולש
 השובכ תודעב רבודמ יכ תסרוג הבישמה – ורוגינס םע ןומא רבשמ לשב תאז רפיס אלו
 טפשמה תיב תעיבק לע הידי תא הבישמה תכמוס ,ךכב .ךומנ לקשמ הל סחייל שי רשא
 .ןיינעה ותואב יזוחמה
  

 שי קוחל )4()א(31 ףיעסב העובקה לסה תליע תא םיקהל תנמ לע ,עודיכ          .60

 אווש תעשרהל ליבוה רשא ,ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכ שממ לש ששח םייק יכ חיכוהל
 ונתינש ןידה יקספ ינשב םג ומכ שקבמה לש ויתונעטב יתכפהו יתרזח .שקבמה לש
 יתש .ןיד תוויע שקבמל םרגנ תראותמה םיעוריאה תולשלתשהב יכ יתאצמ אלו ,וניינעב
 ,ליעל טוריפב ואר( ותעדוהמ וב רוזחל שקבמה לש ונוצרל ןתעד ונתנ תואכרעה
 לש התשיבכ – תומדוקה תואכרעה ושיגדהש יפכ .)32-ו 30-28 ,14 ,4 תואקספב
 שקבמה קבד םהבש םיכשוממ תועובש הכראו דחוימב הכורא התייה תיעיברה הסרגה
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 לש ותשחכה .הרטשמה ירקוח ינפב םילילפמה וירבד תא רשיאו הלילפמה ותסרגב
 הנעטל ליבקמב תאזו ,וגוציי תא ףילחהש רחאל קר הלחה הלילפמה הסרגה תא שקבמה
 ששח ררועתמש רובס יניא ,ולא תוביסנב .ןוצרמ אלש ונממ התבגנ הסרגה היפל
 תואכרעה יתש .ותעדוהמ ותרזח ןיינעל טפשמה יתב תועיבקב ולפנש םירומח םימגפל
 תונשל יתאצמ אלש םיססובמ םימעט דוסי לע ןתוא וחדו ולא תונעט ונחב תומדוקה
 םיגירחה םירקמה םתוא לע הנמנ וניא שקבמה לש וניינע יכ יתעד החנ ,ןכ לע .םהמ
 ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רפיילש 2363/16 ח"מ :וושהו( ןיד תוויע םרגנ םהב רשא

 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ לאיתוקי 779/13 ח"מ ;)7.8.2016( גי-בי תואקספ
 9-10 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ הרארש 1566/11 ח"מ ;)6.6.2013( 11

)26.12.2011((.  
  

 ףרגילופה תקידבל רבוע שקבמה רסמש תועדוה לע תוכמתסה
  

 החישב ויתועדוה לע טפשמה תיב תוכמתסה ןיינעל שקבמה תנעטל התע          .61

 ךכב הגגש הלפנ יכ ןעוט שקבמה .המצע הקידבל רבוע ,ףרגילופה תקידבל המידקמה
 הכלהה חכונל תאז ,ףרגילופה תקידבל רבוע הנתינש ותעדוהל וסחייתה טפשמה יתבש
 וז הגגש ,שקבמה תטישל .םייטפשמ םיכילהב ףרגילופ תוקידב לע תוכמתסה החודה
 .לבקל יתאצמ אל וז הנעט תא םג .רזוח טפשמל הליע םיקמ רשא ןיד תוויעל האיבה
 רבדב עדימ ךמס לע םדא עישרהל ןיא יכ ,הז טפשמ תיב ינפלמ איה הקיתו הכלה ,ןכא
 ןתינ יכ ןכו ;ףרגילופ תקידב רובעל ובוריס ךמס לע וא ףרגילופה תקידב לש היתואצות
 םלעתהל וילעש ומצע ריהזהל ילב הז טרפל טפשמה תיב סחייתה םא ותעשרה לטבל
 לארשי תנידמ 5795/14 פ"ע ;יניד קספל 93-94 תואקספ ,דאדח ןיינע( הקידבה תואצותמ

 ,לארשי תנידמ 'נ לובטובא 993/93 פ"ע ;)3.9.2015( 32 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,ינולפ 'נ
 ותעשרה הססבתה אל שקבמה לש וניינעב ,םלואו .))1993( 504-505 ,485 )1(חמ ד"פ
 לש המויקל רבוע שקבמה לש ויתורימא לע אלא ףרגילופה תקידב לש היתואצות לע

 רוערעב ןידה קספ ןהו )445-443 'מעב( יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ ןה .הקידבה
 ףרגילופה תקידבל רבוע שקבמה רסמש העדוהל וסחייתה )955-954 ,946 ,944 'מעב(
 ןהו יזוחמה טפשמה תיב ןה ,רומאכ ,תאזמ הרתי .הקידבה תואצותל סחייתהלמ וענמנו
 רבעש ףרגילופה תקידבל רבוע שקבמה לש ויתורימא תא ונחב ןוילעה טפשמה תיב
 יכו ,ולא תורמא לוספל םוקמ ןיא יכ ינרובס ,ךכיפל .תונימא ןתוא ואצמו ,םינפלו ינפל
 תומידקמה תולאשב שקבמה לש ותעדוה לע טפשמה תיב תוכמתסהב םגפל םעט ןיא
 תוסחייתהמ ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכ רובס ינניא ,ולא תוביסנב .ףרגילופה תקידבל
 הליע המיקמ הניא וז ותנעט םגו ,ףרגילופה תקידבל המדקש ותעדוהל טפשמה יתב
  .רזוח טפשמל
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 תויביטינגוק תויטה
  

 עגונב םיעוריאה תולשלתשה רחאל יכ ןייצמ שקבמה ,ליעל רומאל ףסונב          .62

 םינותנ ויה ,)ליעל 48 הקספ ואר( חצרה עוריאב רימסו לאמכ ,איד לש םתוברועמל
 התלעשמ ,ותטישל .ןידל ותדמעה לע ועיפשהש ,תויביטינגוק תויטהל הרטשמה ירקוח
 הלילפמה הסרגב הרטשמה ירקוח ודקמתה ,הריקחה ךלהמב ולש ותמשא תורשפא
 "הרהנמ תייאר" תייטהב ּוקל םירקוחה ,ותנעטל .וניינעב םיכזמ הריקח ינוויכ וחנזו
 םיפסונ םיירשפא הריקח ינוויכ חונזל ,ותטישל ,םתוא הליבוה רשא היטה ,ותריקחב
  .ןיד תוויע שקבמל םרגנ ןכלו
  

 קידצמה ,שקבמל םרגנש ןיד תוויע ססבל ידכ וז הנעטב שי יכ יתאצמ אל          .63

 תויטה לש תועפשהב ימדקא-ירקחמה ןוידהש ףא לע .רזוח טפשמ לש ומויק
 תצקמ וארו( תונורחאה םינשב קימעמו ךלוה םייטפשמ םיכילה לע תויביטינגוק
 Richard A. Leo & Deborah Davis, From False Confessions to:אשונב הביתכהמ

Wrongful Conviction: Seven Psychological Processes, LAW AND JUSTICE – PSYCHOLOGY 

ROLE-PLAY 59 (Asifa Begum ed., 2009); Keith A. Findley & Michael S. Scott, 

The Multiple Dimensions of Tunnel Vision In Criminal Cases, 2 WISCONSIN L. REV. 

291 (2006); Alafair S. Burke, Neutralizing Cognitive Bias: An Invitation to Prosecutors, 

2 N.Y.U. J.L. & LIBERTY 512 (2007)(, תוקפנל וסחייתה אל טפשמה תיב וא קקוחמה 
 .)יניד קספל 89 הקספ ,דאדח ןיינע :וושהו ואר( רישי ןפואב ולא תויטה לש תירשפאה
 הז גוסמ תונעט לבקל יוארה םוקמה אוה רזוח טפשמל השקבב ןויד םא ייניעב קפס
 עירכהל ידכ תקפסמ תיתדבוע תיתשת יינפב החנוה יכ רובס יניא םוקמ לכמו ,הנושארל
 ןתעפשהב שרופמב הריכמ התייה לארשיב טפשמה תטיש םא ףא ,תאזמ הרתי .רבדב
 יכ חיכוהל שקבמה לש ודיב היה םא ףאו ,תיתרטשמ הריקח לע תויביטינגוק תויטה לש
 ןכא יכ הרקמה תוביסנב עובקל םוקמ היה אל ידידל – ולא תויטהמ ולבס ןכא םירקוחה
 ןתואמ ולבס יכ ןעטנ אל רשא םימרוג השולשו ליאוה ,תאז .ןיד תוויע שקבמל םרגנ
 תא ונחב – ןוילעה טפשמה תיבו יזוחמה טפשמה תיב ,זוחמה טילקרפ – תויטהה
 ,ךכ .)ליעל 50 הקספ ואר( חצרב םיברועמ םניא םה יכ ואצמו השולשה לש םתוברועמ
 תויטהה לש ןתעפשה ,שקבמה תנעטכ תונוש שושיא תויטהמ ולבס םירקוחה םא ףא
 תויטהל עגונב שקבמה לש ותנעטב שי יכ יתאצמ אל ,ןכ לע .תירעזמה המרל המצמוצ
 ומויק לע תורוהל םוקמ ןיא ,ךכיפלו ,וניינעב ןיד תוויע לע עיבצהל ידכ תויביטינגוקה
  .וז הנעט דוסי לע רזוח טפשמ לש
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 םיגצומה ןדבוא
  

 ןדבוא תייגוס איה יינפלש השקבב הזוע אולמב הלוע רשא תפסונ היגוס                 .64

 דעו שקבמה לש וטפשממ םינשה תוברב .שקבמה תעשרה רחאל הריקחה קיתמ םיגצומ
 םדב םתכומה ןוליינה ברג טרפבו ,הריקח יגצומ רפסמ ודבא ,השקבה תשגה דעומל
 תריזב וקפוהש עבצאה תועיבט יקתעמ ןכו ,קור ימתכו םדא תורעש יתש ובו חונמה
 הריקחה ןמזב וקדבנ וילעש םדה ימתכ – הריזב אצמנש ןוליינה ברגל רשא .חצרה
 יכ אצמנו ,הריקחה ןמזב םה םג וקדבנ קורה ימתכו ,חונמה לש ומדב רבודמ יכ אצמנו
 קפוהש קורה יוצימ .שקבמל םימיאתמ אל םה יכו תמיוסמ הדימב חונמל םימיאתמ םה
 חצרה תריזב – עבצאה תועיבט יקתעמל רשא .רמשנ אל ,הריקחה ןמזב ןוליינה ברגמ
 לש וא חונמה תחפשמ ינב לש עבצאה תועיבט תא ומאת אלש ,עבצא תועיבט 13 ורתוא
 תובקעב ,םלואו .הנישה רדח ןורא לע העבטוהש םד םתכב עבצא תעיבט ןהבו ,שקבמה
 .םויה בוש םנחובל ןתינ אלו עבצאה תועיבט יקתעמ ופרשנ ,ןויכראב הצרפש הפירש
  

 הווהמ ןנדבוא רשא ,רתויב תויתועמשמ תויארב רבודמ יכ סרוג שקבמה                 .65

 הווהמ ןוליינה ברג ,שקבמד אבילא .רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה ןיד תוויע ומצעלשכ
 יכ ,שיגדמ אוה .חצרה עצבמל עגונב תואדו רוציל הלוכי התייה התקידבש הרישי היאר
 םיחותיפה רואל ,טפשמה דעומל רבוע תיטפשמ האופרל ןוכמב הקדבנ וז היארש ףא
 םיאצממ הנממ קיפהלו תושידח תוקידב הב עצבל היה ןתינ םויכ םימייקה םייגולונכטה
 עבצאה תועיבט יקתעמל עגונב .טפשמה תואצות לע עיפשהל ויה םילוכי רשא ,םייטנג
 היאר הווהמ םד םתכב עבצאה תועיבטמ תחא לש הרוקמ תויה יכ ,ןייצמ שקבמה
 תדמעל .חונמה לש וא חצורה לש איה וז עבצא תעיבט יכ ויניעב ריבס יכו ,השדח
 האצמנש וזל ולש עבצאה תעיבט תא תוושהל דוע ןתינ אל םיקתעמה רדעיהב ,שקבמה
 ,תאזמ הרתי .ותופח לע עיבצהל היה לוכי רשא רבד ,הנישה רדח ןורא לע םדה םתכב
 להנמ רגישש בתכממ תפקתשמ ולא תויאר ןדבוא לש תובישחה יכ ןייצמ שקבמה
 בתכנ ובש ,לאנברבא ילא ד"וע ,זאד םילשורי זוחמ תוטילקרפב תילילפה הקלחמה
 .םיגצומה תא רומשל שי ותופח לע דמוע שקבמהש הדבועה חכונל יכ שרופמב
  
 םלוא ,תרעצמ הלקת אוה םיגצומה ןדבואש ךכ לע תדמוע הבישמה ,דגנמ           

 ,ןוליינה ברגל עגונב .רזוח טפשמל הליע ססבל ידכ ןדבואה םצעב ןיא התטישל
 םנמוא ,התטישל .טפשמל ךומס דעומב הארנה לככ םלענ ברגה יכ תנייצמ הבישמה
 תיב לש וניד קספ ןה םלוא ,לקשמ תדבכ היאר ןוליינה ברג הוויה הריקחה בלשב
 קורה יוצימ היפל העיבקלו הז גצומל וסחייתה רוערעב ןידה קספ ןהו יזוחמה טפשמה
 יכ ,הבישמה תנעוט ,ךכיפל .םירבדה ףרח שקבמה תא ועישרהו ,שקבמל םיאתמ וניא
 וליא ,דחאה – ברגה תקידבל תוקפנ סחייל היה ןתינ םיאבה םיאנתה ינש לש םמויקב קר
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 םדא לע העיבצמ התייה וז היאר וליא ,ינשהו ;DNA תייאר ףרגה ןמ קיפהל היה ןתינ

 איה םיאנתה ינש לש תרבטצמ תומייקתה ,הבישמה תדמעל .ותוהזל ןתינש רחא
 עגונב .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לע תורוהל הקידצמ הניאו ,דבלב היצלוקפס
 אל יכ םידדצה ןיב םכסוה טפשמה ךלהמב יכ תנייצמ הבישמה ,עבצאה תועיבט יקתעמל
 הדבועה יכ תנייצמו הפיסומ הבישמה .חצרה תריזב שקבמה לש עבצא תועיבט ואצמנ

 ךלהמב העודי התייהו השדח היאר הניא םד םתכב הרוקמ עבצאה תועיבטמ תחאש
 ןוידב אוה יוארה ןמוקמ שקבמה לש ולא תונעט יכ תסרוג איה ,ךכיפל .טפשמה
 טפשמל השקבה ךילהב ןנחובל םוקמ ןיא יכו ,רוערעה תאכרעב וא תינוידה האכרעב
 ,רומאה דוסי לע .בל םותב השענ םיגצומה ינש ןדבוא יכ הבישמה השיגדמ דוע .רזוח
 לש ומויק קידצמה ןיד תוויע תווהל ידכ םיגצומה ןדבואב ןיא יכ הרובס הבישמה
 .רזוח טפשמ
  

 הווהמ תויצפחה תויארה ןדבואש יתאצמ אל יכ ןייצאו ,ןוידל הנקסמ םידקא          .66

 ןתרימשל ,עודיכ ,םנמוא .שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק קידצמה ןיד תוויע
 ךילהל עגונה לכב דחוימב ,הבר תובישח תעדונ העשרה רחאל תויצפח תויאר לש
 רשפאל תויופצ ,תוידיתע תויגולונכט תויוחתפתהו םייעדמ םייוליג .רזוחה טפשמה
 םיתיעלו ,)םש תוינפההו ,ליעל 41 הקספ ואר( םויכ ןעצבל םילוכי ונניא רשא תוקידב
 תוצראב רידתה שומישה ,היאר אהו .ומייתסנש םיטפשמ לש תואצותב יונישל איבהל
 םיטפשמ תואצות תכיפהלו םירזוח םיטפשמ לש םמויקל DNA תויארב תירבה
 תוצראב ועשרוה ןהב תוריבעמ וכוזש םדא ינב 350-כ לש המישרל( רבעב ומייתסנש
 :ינקירמאה תופחה טקיורפ רתא ואר ,DNA תויאר ךמס לע תירבה

http://www.innocenceproject.org/all-cases/#exonerated-by-dna(. ןתונימז רדעיה 
 םייעדמ םייוליג רואל תויארה ןתוא תא שדחמ ןוחבל תלוכיב עגופ תויצפח תויאר לש
  .ואלכנש עשפמ םיפח לש םרורחשל ,ילאיצנטופ ןפואב ,איבהלו

  

 שי תוקידבה תא עצבל ןתינ אלש תמיא לכ יכ רבדה תועמשמ ןיא ,םלואו          .67

 תויאר ןדבואב יד ןיאש אוה ,הז טפשמ תיבב טוקנ ללכ .רזוח טפשמ לע תורוהל
 תיב סחייתה הירזע ןיינעב .רזוח טפשמ לע תורוהל ידכ ,ןקדובל תלוכי רדעיהו תויצפח
 ןתינ אל )בל םותב השענש( וידגב רועיב חכונ היפל ,םשד שקבמה תנעטל הז טפשמה
 םש עבק ךכו .ותופח תא ,ותנעטל ,רשאל התייה הלוכיש DNA תקידב עצבל היה
 :קרב 'א אישנה
  

 שמשל לוכי םידגבה רועיב יכ רובס ינניא ,ןיינעה ףוגל"
 .הכזמ היאר םיווהמ םניא םידגבה .רזוח טפשמל הליע
 ,יתייאר "לאיצנטופ" ןומט ובש "םלג רמוח" םיווהמ םה



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

56 

 

 ןכתייו ,שקבמה לש ותופח לע עיבצמ היהש ןכתיי רשא
 ךכ לע רעטצהל שי ,רומאכ .ותמשא לע עיבצמ היהש
 ססבל ידכ הז רעצב ןיא .ונידיב יוצמ וניא הז רמוחש
 )361-360 'מע ,הירזע ןיינע( "רזוח טפשמל הליע
 .).'ג.ס – ופסוה תושגדהה(

            
 תויצפח תויאר ןדבוא תייגוסל אוה ףא יול 'א 'א טפושה סחייתה ,יחיבס ןיינעב           

 :ועבוקב ,תוידיתע תויעדמ תוקידב ענומש
  

 לאיצנטופה תא ופוגל ןוחבל שי הרקמ לכבש ףא"
 םצע יכ קפס ןיא ,הדבאש היארב ןומט היהש יתייארה
 תא ססבל םשאנ לש ותלוכיב תעגופ תויאר תדמשה
 אל וזכ העיגפ ,םלוא .רזוח טפשמל השקבב ויתונעט
 ןיינע( "...רזוח טפשמ ךרעי יכ יטמוטוא ןפואב בייחת
 .)62 הקספ ,יחיבס

  
 ותואב הדמע רואנ 'מ האישנה .היגוסל הז טפשמ תיב שרדנ דיבע לא ןיינעב םג           

 ענמנ ירק – יתייאר-קזנ שקבמל םרגנ" תויצפחה תויארה רועיב בקעש ,ךכ לע הרקמ
 "ותופח תא חיכוהל ויה תויושע ותנעטל רשא ,תויארל תושדח תוקידב ךורעל ונממ
 :םימעט ינשמ רזוח טפשמל השקבה תא החד טפשמה תיב ,םלואו .)53 הקספב ,םש(
 ;חצורל וא החונמל תורושק תויצפחה תויארה םא הרקמה ותואב רורב היה אלש ,דחאה
 ונממ ,יגולויב רמוח תויארה ןתואמ קיפהל היה ןתינש ךכל היאר האבוה אלש ,רחאהו
  .םיאצממ בינהל ויה תולוכיש תיטנג תוקידב עצבל היה ןתינ
  

 ןדבואמ האצותכ ןיד תוויעל תונעט תניחבל תויוארה הדימה תומא ,אופא ,ןהמ          .68

 יקספ תשולשב תועיבקה תא קקזל ןתינ יכ ינמוד ?רזוח טפשמל השקב ירדגב םיגצומ
 :ןלהל םינחבמה תשולשל ליעל יתרקסש םיחנמה ןידה
  
 םיוסמ גצומ לש ןדבוא יכ חיכוהל תנמ לע – גצומב ןומטה יעדמה לאיצנטופה             

 גצומב ןומט ןכא יכ החמומ תעד תווח תועצמאב תוארהל שי ,ןיד תוויע הווהמ
 תונמיהמ ילעב םיאצממ ונממ קיפהל היה ןתינ ונדבוא אלמלא יכו ,יעדמ לאיצנטופ
 ,דיבע לא ןיינע( שקבמה תא וטפש רשא תומדוקה תואכרעה ינפב ויה אלש תיעדמ
  .)54 הקספ
  
 םיוסמ גצומ לש ןדבוא יכ חיכוהל תנמ לע – גצומב ןומטה יטפשמה לאיצנטופה           

 המשלש העיבק ,ולש תילאיצנטופה תיטפשמה תוקפנל שרדיהל שי ,ןיד תוויע הווהמ
 ךכ .םיבייחתמה םייונישב תאזו ,)44 הקספ ואר( ליעל וטרופש םיניחבתב עייתסהל ןתינ
 היה אל אצמנב היה םא ףא רשא ,השולקו תפפור הריבעל ותקיזש גצומ ןדבוא ,לשמל
 רזוח טפשמ תכירעל הליע םיקמ וניא – הריבעה עצבמ תוהז לע ריאהל ידכ חרכהב וב
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 ךומסב ואצמנש תוירגיס ילדב יכ קספנ דיבע לא ןיינעב ,לשמל ךכ( ןיד תוויע לשב
 הווהמ םנדבוא ןיא – התחיצרל םירושק ויה יכ עובקל היה ןתינ אל רשא החונמה תפוגל
 תויהל רומאה לאיצנטופה לע ,םירבדה עבטמ .))54 הקספ ,םש( רזוח טפשמל הליע
 םיטרפל רבעמ ,שקבמה תעשרה לע שדח רוא ךופשל וחוכב יכ ונייהד ,שדחמ יפוא לעב
 ותלוכיב עגפו קזנ שקבמל םרג ןכא ונדבואש ךכ ,תומדוקה תואכרעל םיעודי ויהש
 לאיצנטופ ןומט היה ובש גצומ ןדבואל תיסופיט המגוד .רזוח טפשמל הליע ססבל
 ,)2002( 354 )3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מב אוצמל ןתינ בר יטפשמ
 ןדבוא םהבו ,ןיד תוויע ורציש םימגפ יוביר לשב רזוח טפשמל השקב הלבקתה םש
 רחאמ .חצורה לש ערזה יאת הבו תיחולצ םג ומכ ,םדבו ערזב ומתכוהש החונמה יסנכמ
 ןפואב םירושק ויה רשא ,םיגצומב DNA תוקידב וכרענ אל ירוקמה טפשמה דעומבש
 "תמאה רוריב תורשפאל דבכ קזנ" םרג םנדבוא יכ עבקנ ,הריבעה עצבמל ידעלבו קודה
  .)382 'מע ,םש(
  
 תוויע הווהמ םיוסמ גצומ לש ןדבוא יכ חיכוהל תנמ לע – גצומה תוילארטינ           

 ןהו שקבמה תעשרה תא קזחל ןה לוכיה הזכ ירק – ילארטינ תויהל גצומל לא ,ןיד
 ינפ לע שקבמה לש ותופחל רתוי יתמצוע לאיצנטופ לע עיבצהל וילע אלא – ּהרערעל
 שממ לש תובישח סחייל ישוק ונשי ,הירזע ןיינעב קרב 'א אישנה ןייצש יפכ .ותמשא
 'מע ,םש( דבלב יתייאר םלג רמוח הווהמ הז גצומש תויה ,ילארטינ גצומ לש ןדבואל

 שקבמל םרגנ היפלש הנעטה ,תילארטינ היאר הווהמ דבאש גצומה רשאכ .)361-360
 – ףידעהל תבייחמ איה ןכש ,יביטלוקפס יפוא תאשונ היארה ןדבוא לשב יתייאר קזנ
 תורשפאה תא – העשרה רחאל תופחה תקזח לש הרדעיהב ,ךכל ישממ םעט לכ אלל
 עודיה יפלש גצומב רבודמ רשאכ בצמה ךכ אל .הכזמ לאיצנטופ אקווד ןומט היארבש
 ןיבל שקבמה ןיב רשק לע עיבצה רשא גצומ ןדבואב ןניקסע רשאכ :ילארטינ וניא ונל
 ףכ ןכש ,הז גצומ ןדבואמ תונביהל שקבמה לכוי אל ,ללככ ,יזא – הריבעה עוציב
 עוציבל ולש רשקה תא תששאמ התייה הז גצומ לש תפסונ הקידבש ךכל הטונ םיינזאמה
 ןיב רשק רדעיה לע עיבצה רשא גצומ ןדבואב ןניקסע רשאכ ,תאז תמועל .הריבעה
 תא תששאמ התייה גצומה לש תפסונ הקידבש חינהל שי ,הריבעה עוציב ןיבל שקבמה
 עוציב ןיב רשק לע עיבצהל התייה הלוכיו ,הריבעה עוציבל שקבמה לש רשקה רדעיה
 ,ןכל .רזוח טפשמב שקבמל עייסל ידכ וחוכב שי רשא אצממ – רחא ןיבל הריבעה
 לע דיעהל ,תומיאתמה תוביסנב ,לוכי שקבמל רשק רדעיה לע עיבצה רשא גצומ ןדבוא
  .שקבמל םרגנש ןיד תוויעל תורשפא
  

  
 ןידה תוויע ןיינעל שקבמה לש ויתונעט תא ןלהל ןחבא ,הלא תולכשומ רואל           

  .םיגצומה ןדבוא חכונל ול םרגנש
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 ךכ לע הדיעמ רשא ,החמומ תעד תווח ותשקבל ףריצ שקבמה – ןוליינה ברג          .69

 ,האוושה ינב םייטנג םיליפורפ םויכ ונממ קיפהל היה ןתינ ברגה ןדבוא אלמלאש
 יבג לע ואצמנש קורה ימתכמ ןה תאזו ,טפשמה דעומב הרשפאתהש וזמ ההובג תוכיאב
 שקבמה ידיב הלע יכ עובקל ןתינ ךכיפל .רבכמ הז ונממ הצומש קורהמ ןהו ברגה
 ,שקבמה תדמע תא לבקל ידיב ןיא ,תאז דצל .יעדמה לאיצנטופה ןחבמ תא חולצל
 םהמ קיפהלו קור ימתכ לש םיפסונ םירוזא גצומה יבג לע רתאל היה ןתינ היפלש
 ,יקצולפ ר"ד ,ומעטמ החמומה לש תעדה תווחב םנמוא הכמתנ וז הנעט .DNA יאצממ
 ךכ ,שארה לע תחנומ התייהו הכסמכ השמיש ןוליינה ברגש" החנהל ףופכב תאז ךא
 לש הזתה וא/ו הגילזמ האצותכ ורצונ ןוליינה ברגמ DNA-ה קפוה ]ם[המ קורה ימתכש
 םניא הלא םירבד ,םלואו .)12 'מע ,השקבל 27ב חפסנ( "ןוליינה ברג לא הפהמ קור
 יקצולפ ר"ד לש ותויחמומ .יקצולפ ר"ד לש תיעוצקמה ותויחמומ תולובגב םיאצמנ
 תקסהב איה טפשמה תיב לש ותויחמומו ,DNA-ה תויאר לש תיעדמ הכרעהב איה
 תכמותה תיעדמ תיתשת רדעיהב ,ךכיפל .ולא תויעדמ תועיבקמ תויטפשמה תונקסמה
 שרדיהל םוקמ האור ינניא ,יקצולפ ר"ד לש תויטפשמ-תויתדבועה ויתועיבקב
  .תינוידה האכרעה ידי לע ועבקנ רשא םייתדבועה םיאצממהמ תונשלו ולא ויתועיבקל

  
 ךות ,דבאש ןוליינה ברגב ןומטה יטפשמה לאיצנטופה תניחבל התע הנפא           

 ,חצרה עוריאל הקזח הקיז ןוליינה ברגל ,רומאכ .ליעל וגצוהש םיניחבתב תועייתסה
 ןיררוע ןיא ,ברגב חצורה השעש קיודמה שומישה יבגל םידדצה ןיב תקולחמה ףרח ןכש
 ,ותחיצרבו חונמה םע קבאמב רבוע ,הרידל תוצרפתהב לחה ופוג לע שבלנ אוהש ךכ לע
 לש ותוידעלב תניחבמ ,תאז םע .ךלשוה תע ,עוריאה תריזמ הסונמה בלשב הלכו
 יבגל בר קפס ררועתמ ,תוילאיצנטופה הקידבה תואצות תומיוסמו אצממב עצבמה
 םיאצממה לש תירשפא העבצה יבגלו ,ברגהמ קיפהל ןתינש םיאצממה תוקפנ
 ,ברגהמ םדה יוצימ לש תושדחה תוקידבה ךמס לע ןה ,תאז .חצורה לע םיילאיצנטופה
 תינוידה האכרעה לש ןהיתועיבק ךמס לע ןהו ;דבלב חונמה לש יטנג ליפורפ ואצמש
 םדה( חונמל םיכייש ברגה יבג לע ואצמנש קורהו םדה ןהיפלש ,רוערעה תאכרע לשו
 טפשמה תיב לש וניד קספ :ואר ,הכומנ תואדו תמרב קורה ,ההובג תואדו תמרב
 דניורפ ר"ד לש הבתכמ ;4 הקספ ,רוערעב ןידה קספ ;בורה תעדל 10 הקספ ,יזוחמה
 ובש ,השקבל הבישמה תבוגתל שקבמה תבושתל 'ב חפסנכ ףרוצ רשא ,4.7.2016 םוימ
 392 ךותמ דחאל םיפתושמ ברגה לעש םדה םתכ יבג לע ואצמנש םינויפיאה יכ ןיוצ
 םילימב .)ליעל )ז(45 הקספ ;0.25%-כ לש תוחיכש ירק ,תידוהיה הייסולכואה ינבמ
 לש ליפורפה הז היה ברגה לע ףסונ יטנג ליפורפ אצמנ היה םא יכ חינהל ריבס ,תורחא
 .איה תססובמ יתלבו השולק – הז ףסונ ליפורפ לש ותואצמיהל תוריבסה ךא ,חצורה
 חצורה לש יטנגה ליפורפה היפל הנקסמב םיכמות םניא וראותש םייקלחה םיאצממה
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 תורשפאה תא לולשל ידכ ליעל רומאב ןיא ,רבדה תמא .ברגה לע אצמיהל יופצ ןכא
 עצבמב םרוקמש םיאצממ םג םירתואמ ויה ,חונמב םרוקמש DNA-ה ידירשל ףסונבש
 לש תויתדבוע תועיבקב תכמתנ הניא וז תורשפא ,רבסוהש יפכ ,םלואו – הריבעה
 תחנה שרוד לעופב וז תורשפא לש השומימו ,תושדח תויארב וא תומדוקה תואכרעה
 לש ותעשרהש תויה ,ןכ לע רתי .תלבגומ התוריבס ךכ םושמו ,תובייחתמ ןניאש תוחנה
 – ברגה לעש קורה אצממל ילאיצנטופ םרות וניא אוה היפל החנהה לע הססוב שקבמה
 לש ותואצמיהב הנומט שקבמה תבוטל וז היאר לש תירשפאה תיטפשמה התוקפנש ירה
 תלילשב יד ןיא ,ירק .שקבמה תלוז רחא םדא לע עיבצמה ,ברגה לע ףסונ יטנג ליפורפ
 לעב אצממ תווהל ידכ ברגה לע םימייקה םיאצממל םרותכ שקבמה לש יטנגה ליפורפה
 הפפככ שמיש ברגה יכ עבקנ תומדוקה תואכרעבש רחאמ ,ךכמ הרתי .תיטפשמ תוקפנ
 ןיא ,הדגנ שקבמה עימשהש תקמונמהו החוכנה תרוקיבה ףרחש העיבק – הכסמכ אלו
 קורה רוקמש ךכל תוריבסה הליחתכל תתחופ – )ליעל 33 הקספ ואר( הנממ תונשל ידיב
 אוה קורה רוקמ היפלש החנהה רתוי הריבסו ,חצורה אוה ברגה יבג לע אצמנ רשא
  .חונמב
  
 תואכרעה לש ןהיתועיבק איה ,גצומה תוילארטינ תניחבל אצומה תדוקנ           

 יכ ןכתייו ,חונמה לש אוה ברגה לע אצמנש םדה ןהיפלשו ,ליעל וטרופ רשא תומדוקה
 קפוהש םדה יוצימל עגונב תושדחה תוקידבל סחייתהל שי ,ךכ לע ףסונ .קורה םג
 ןכ ומכ .חונמה לש אוה ברגה לע אצמנש םדה היפל החנהה תא תוקזחמ רשא – ברגהמ
 שמיש ברגה יכ ,ברגה גוויס רבדב תקולחמה ןיינעל תושדח תויאר רדעיהב ,חינהל יילע
 קורה לש רתוי תיתוכיא הקידב יכ איה רתויב הריבסה החנהה ,ךכ םושמ .הפפככ
 הנקסמ – חונמב אוה קורה רוקמש החנהה תא תששאמ התייה ונימיב תעצבתמ התייהש
 םשכ יכ רעוי ,תאז דצל .יינפלש השקבל רבד תמרות הניאש ןיטולחל תילארטינ

 לע םכסוה ,"חונמל תמיוסמ הדימב םיאתמ" קורה יכ טפשמה דעומב םידדצה ומיכסהש
 ,רמולכ .)4 הקספ ,רוערעב ןידה קספ ואר( שקבמל םיאתמ ונניא קורה יכ המודב םהידי

 שקבמה ןיב רשק לש ורדעיה לע עיבצמ ברגה לע אצמנש קורה יבגל יקלחה עדימה
 לע אצמנש קורב ןומט היפל תורשפאה רתוי הריבס ,הז יקלח עדימ ךמס לע .חצרה ןיבל
 היפל תורשפאה רשאמ ,חצרה ןיבל שקבמה ןיב רשקה תא קתנמה לאיצנטופ גצומה
 קורה ,םדל דוגינב יכ עובקל ןתינ ,ךכיפל .חצרה ןיבל וניב רשוקה לאיצנטופ וב ןומט
 .ילארטינ גצומ וניא ברגה לע אצמנש
  

 .םצמוצמ ברגה ןדבוא םרג ותואש יתייארה קזנהש אוה הלא םירבד לש םמוכיס           
 עיבצמ ונידיב יוצמה עדימהש ףא לעו ,גצומב ןומטה יעדמה לאיצנטופה ססובש ףא לע
 ותוקפנ – חצרה ןיבל שקבמה ןיב רשקה תא קתנל לאיצנטופ תלעב היארה תויה לע
 .איה הכומנ חצורה לש יטנגה ליפורפה ברגה לע אצמיש תוריבסה ןכש ,הלד תיטפשמה
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 ריתוה ןכא חצורהש תורשפאה תא תוכפוה רשא ,ליעל ורקסנש תוביסנה חכונל ,תאז
 ,שגדוי דוע .רתויב תישקומ – ברגה יבג לעש םדב וא קורה ימתכ לע םייטנג םיאצממ
 םישדח םיאצממ ברגה יבג לע םיאצמנ ויה ןכאש חינא םא ףא יכ ,תורמסמ תעטל ילבמו

 ליפורפ םהב היה ןכא םא ףאו ,)םדהו קורה תלוז םיאצממ ונייה( תעכ ונל םיעודי אלש
 הכרעהל דוסי ןיא יכ ינרובס – )חצורל הארנה לככ ךייש ונייה( חונמל ךייש וניאש יטנג
 םיאצממב תוארל שי ןכלו ,שקבמה וניאש רחא לע חרכהב ועיבצי הלא םיאצממ יכ
 גצומה ןדבואב ןיא יכ יתעד החנ ,ןכ לע רשא .דבלב תוילארטינ תויארכ הלא םירעושמ
  .רזוח טפשמ תכירעו ותשקבל תורתעיה קידצמ רשא ןיד תוויע שקבמל םורגל ידכ
  

 לע תורוהל שי יכ רובס ינניא ,הז גצומל סחיב ףא – עבצאה תועיבט יקתעמ          .70

 הקודה הקיז םדב תמתכומ עבצא תעיבט לש המויקל ,ןכא .ונדבוא לשב רזוח טפשמ
 ךלהמב דוע ןכש ,ילארטינ וניאש אצממב רבודמ יכ עובקל םג ןתינו ,חצרה השעמל
 ןידה קספ( שקבמל תוכייש הריזב ואצמנש עבצאה תועיבטש תורשפאה הללשנ טפשמה
 .הז גצומב קפסמ יטפשמ לאיצנטופ ידידל ןומט אל ,רומאה ףא לע .)24 הקספ ,רוערעב
 תיארנ חצורה תוהז לע רוא תכפוש התייה ןכא עבצאה תעיבטש תוריבסהש רחאמ ,תאז
 ןתינ אל ,תופפכב שומיש השע חצורה יכ תומדוקה תואכרעה ועבקשמ .רתויב הקוחד
 – הבישמה תבוגתמ ,דועו תאז .עבצא תועיבט וירחא רתוי אוה יכ הליחתכל תופצל
 עבצאה תעיבט קתעמ יכ דומלל ןתינ – הז רשקהב שקבמה ידי לע הרתסנ אל רשא
 אוהש ואצמ אלו ותוא ונחב םינושה הריקחה ימרוג יכ ,הריקחה קיתב יוצמ היה רומאה
 אל )וגוצייב לשכ יכ ןעטנ אלש( טפשמה דעומב שקבמה לש וחוכ אב יכו ,תובישח לעב
 התצומ גצומב הנומטה תלעותה יכ ,ןכ םא ,חכוויהל ןתינ .ןועיט וילע ססבל ןוכנל אצמ
 רבדב תושדח תונבות תבנהל יטפשמה לאיצנטופה יכ אצוי לעופכו ,טפשמה דעומב
 שקבמל םרגנ רשא קזנה יכ אופא ינרובס .אוה שולק – וסיסב לע שקבמה תעשרה
 ףא ןיד תוויעל ויתונעטל תועשל ידיב ןיאו ,רתויב ךומנ גצומה ןדבואמ האצותכ
 .הז רשקהב
  

 לועפל שי רשא רומח בצמ אוה הריקח ירמוח ןדבואש ףאו ,ץבוקמה חכונל          .71

 הקספ ,דיבע לא ןיינע :ואר ןכו ;89-88 תואקספ ןלהל ואר( ועונמל תנמ לע תואל אלל
 ןיד תוויעל םיגצומה ןדבוא איבה שקבמה לש וניינעב יכ יתאצמ אל .)םש תוינפההו 52

 .רזוח טפשמ לע הארוה קידצמה
  

 יטפשמה םילקאב יוניש
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 ויתונעט ךרואל ינשה טוחכ רוזש היה רשא ביטומל התע שרדיהל שקבא          .72

 תיבבו יזוחמה טפשמה תיבב וטפשמ להונ זאמ יכ רובס שקבמה .שקבמה לש תונושה
 .ותעשרה לע שדח רוא םיכפוש רשא יטפשמה םילקאב םינוש םייוניש ולח ,הז טפשמ
 ןכוליה ךרד לע שדחמ ףיקשהל שי ןיד תוויע ותעשרהב לפנ םא ןוחבל ונאובב ,ותטישל
 יכ שקבמה סרוג טרפב .םויכ תגהונה תיטפשמה הסיפתה יארב תומדוקה תואכרעה לש
 לכ אל ,אווש תואדוה ינפמ ששחל טפשמה תכרעמ לש התועדומ הרבג םינשה תוברב
 ףוריצב ,הז יונישב שי יכ רובס שקבמה .םימס תעפשה תחת יוצמ דושחה רשאכ ןכש
 .רזוח טפשמל הליע ססבל ידכ ,השקבה תרגסמב וגצוה רשא תושדחה תויארה
 לש ןסחיב םינשה ךרואל תומיוסמ תורומת ולח םנמוא יכ תנייצמ ,דגנמ ,הבישמה
 ןתמצוע ןיינעל שקבמה לע איה תקלוח ךא ,ץוח תואדוהל תויטופישה תואכרעה
 תורתעיה הקידצמ רשא הדימב םייתוהמ םניא הלא םייוניש ,הדידל .ןהיתוכלשהו
  .השקבל
  

 יונישב תוארל ןתינ םאה .ונניינעל הכירצה תיביטמרונה תרגסמה תגצהב חתפא          .73

 הז טפשמ תיב בישה וז הלאש לע ?רזוח טפשמ ןתמל הליע םושמ יטפשמה םילקאב
 עשרוה רשא םדא לש רזוח טפשמל ותשקב הנודינ דורלסקא ןיינעב .רבכמ הז בויחב
 הכלה הקספנ – טולח השענ עישרמה ןידה קספש רחאל יצחו הנשכש אלא ,הריבעב
 .םיילילפכ דוע וספתנ אל וישעמ ןכש הליחתכל ועישרהל םוקמ היה אל הרואלש השדח
 ,הז ןיממ תונעט הרואכל םלוה וניא קוחל )2()א(31 ףיעס דועב יכ עבק קרב 'א אישנה
 וז ותנקסמ תא .ולא תוביסנב םייקתתש הלוכי )4()א(31 ףיעסב היונמה ןידה תוויע תליע
 לש ,לדחמ תרירבכ ,יביטקפסורטרה ןייפוא :םילוקיש העברא לע קרב 'א אישנה תיתשה
 ףיעסל ןתניהל יוארש בחרה שוריפה ;הז טפשמ תיב לש וידי תחת תואצויה תוכלה

 תרתוהמ תררועתמש תוירקמה תשוחת ;ויתוילכתו ותקיקח תוביסנ חכונל )4()א(31
 רחואמ םישדוח המכ שקבמה לש ורוערע ןודינ היה וליא יכ העידיב ,הנכ לע העשרהה
 התרוהשמ ,שקבמה תעשרהל ירסומ-יתרבחה סיסבה תטימשו ;הכוזמ אוה היה ,רתוי

 ןוידה תא .עשרוה הבש הריבעה ירדגל ץוחמ וישעמ תרתוה לע השדחה הכלהה
 לש ותעד לוקיש תלעפהל תוחנמ תורעה תרוש לע ודמועב קרב 'א אישנה םתח ינורקעה
  :םנושלכ ןלהל םאיבא ,ונניינעל םירבדה תובישח תאפמ .הז רשקהב טפשמה תיב

  
 קר לוחי טפשמה יתב קוחל )4()א(31 ףיעס ,תישאר"
 לכ תא תבייחמ ותכלהש – ןוילעה טפשמה תיבש םוקמב
 הניש – )הטיפשה :דוסי-קוחל )ב(20 ףיעס( טפשמה יתב
 הכלהה יוניש ,תינש .ולשמ תמדוק הכלה רורב ןפואב
 טפשמה שקבמ לש תילילפה תוירחאה לע ןירשימב עיפשמ
 ררועמ הכלהה יוניש ,תישילש ;היתואצות לע וא רזוחה
 ואר( 'םתס' ששחב יד ןיא .ןיד תוויעל שממ לש ששח
 תויהל הכירצ הניחבה .)565 'מעב ,]11[ ילזוק תשרפ
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 ןיא ,תיעיבר .)359 'מעב ,]9[ הירזע תשרפ ואר( תללוכ
 הינפ לש תורשפאה עונמל ידכ 'לסה תליע' לש המויקב
 – רזוחה טפשמה ,ףוסבל ;הנינח ןתמל הנידמה אישנל
 קרו ךא לח – טפשמה יתב קוחל 31 ףיעסב רומאכ
 "ךכל רבעמ הלוחת וז יתטלחהל ןיא .ילילפה םוחתב
  .).'ג.ס – ופסוה תושגדהה( )620 'מע ,םש(
  
  

 דורלסקא ןיינעל הקישמ היגוסל שרדנו בש הז טפשמ תיב יכ ןייצל רתומל אל          .74

 ןיינע :ןלהל( )25.5.2014( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ ןאימחר 3139/13 ח"מב
 רשפאמה קוח ףיעס שקבמה לע ליחהל שי םא הלאשה הררועתה ,וז השרפב .)ןאימחר
 השענ וניינעב ןידה קספש יפ לע ףא ,עשרוה הבש הריבעה ןיגב תחפומ שנוע תריזג
 ,השקבה תא התחד רואנ 'מ )זא הראותכ( אישנל הָנשמה .ףיעסה תקיקחל רבוע טולח
 לש ערפמל הלחה יכ ןיוצ ,הליחת .דורלסקא ןיינע ןיבל ןאימחר ןיינע ןיב הניחבהש ךות
 הלחה תמועל איה הנוש ,הקוספה הכלהה יללכ ךרד תישענ רשא ,תיטופיש הכלה
 .ןישנועה קוחל 4-6 םיפיעס ךרד הרקיעב תישענ רשא ,השדח קוח תארוה לש ערפמל
 דורלסקא ןיינעב השקבה דועב יכ )זא הראותכ( אישנל הָנשמה הריהבה ,ךשמהב
 איהש רחאמ ,ןאימחר ןיינעב וז הליע הלח אל ,ןידה תוויע תליע סיסב לע הלבקתה
 אישנל הָנשמה ,דועו תאז .השינעב רשאמ לידבהל ,דבלב העשרהב ןיד תוויעל תלבגומ
 וניא ןידב יוניש יכ העבקו ,קרב 'א אישנה לש ותדמע תא ץמאל האצמ )זא הראותכ(

 אל ןאימחר לש ותשקבל ,ךכ םושמ ."תושדח תודבוע וא תויאר" הביתה תחת הסוח
  .וחדנ ויתונעטו ,קוחב המיאתמ הינסכא האצמנ
  

 םישרדנ ,דורלסקא ןיינעב קרב 'א אישנה לש ויתורעה דוסי לע .אכהל םתהמו                 .75

 לע עיפשמ רשא ןפואב ,הז טפשמ תיב לש הכלה רורב ןפואב התנוש ןכא םא ןוחבל ונא
 ךכל .ןיד תוויעל ישממ ששח םיקמו ,היתואצות לע וא שקבמה לש תילילפה תוירחאה
  .התע הנפא
  
 םדיצמ טרפב ,אווש תואדוה ןיינעל ויתוכלה תא הז טפשמ תיב הניש םנמואה           

 .רקיעו ללכ הטושפ הניא וז הלאשל הבושתה ?םימס תעפשה תחת םינותנה םידושח לש
 לעו ,הז אשונב תילארשיה טפשמה תטיש הרבעש תוחתפתה לע עיבצהל ןתינ ,ןכא
 תינדפק תרוקיב תחת ץוח תואדוה תונושה תואכרעה תוריבעמ התרגסמבש המגמ
 האדוה ךמס לע העשרה ןינעל הדעוו"ל תסחוימ וז המגמ לש התישאר .רתוי תקדקודמו
 תדעו חוד :ןלהל( 1994 תנשב המסרפש חודלו "רזוח טפשמל תוליעה ןינעלו דבלב

 תפיכאו טפשמה תכרעמ לש התודדומתה תא רפשל ודעונש תוצלמה ובו ,)גרבדלוג
 םתר :ואר הדעווה תמקה תוביסנ רואיתל( אווש תועשרה ינפמ ששחה םע קוחה
 רזוחה טפשמה :טפשמה יתב קוחל 31 ףיעס ןוקיתל הנש םירשע" סניבור-גרבנזור
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 ;)סניבור-גרבנזור :ןלהל( )2017( 385 ,379 מ טפשמ ינויע "םיכרד־תשרפ לע לארשיב
 ךלהמ ףרח םלואו .))1994( 372 ,346 אמ  טילקרפה "ןיד־תוויע לש ונוקית" ףלש ןואיל
 תודמעל דוגינב תאזו ,יזכרמ רתונ תיטפשמה ונתטישב ץוחה תואדוה לש ןמוקמ ,הז

 דמע .ןלקשמ לע תאש רתיב רערעל ושקיב רשא ,יטפשמה רקחמבו הקיספב ועמשוהש
 :ונייצב ,בורודז ןיינעב רגיצנד 'י טפושה וז תוחתפתה לע
  

 תויארה ינידב ץוחה תאדוה לש הדמעמ לע בתכנ תובר"
 לש ותאדוה יכ הסיפתה הפיכב הטלש רבעב .ונתטישב
 תכיסנ' רעצמל וא 'תויארה תכלמ' תניחבב איה םשאנה
 לש ויתולימ[ 'תוכלמב תונושאר תויאר ןתואמ ...'תויאר
 תנידמ 4342/97 פ"נדב ןישח )זא וראותכ( טפושה
 :ןלהל( )9819( 833 ,736 )1(אנ ד"פ ,דיבע לא 'נ לארשי
 הדעווה ח"וד רוא הארש עגרמ ,םלואו .])דיבע לא ןיינע
 תוליעה ןינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןינעל
 ,)גרבדלוג תדעו ח"וד :ןלהל( )1994( רזוח טפשמל
 – תורחא תונידמבו ונלצא תואיצמה ירפ – ששחב קסעש
 ,אווש תואדוה לע תונעשנה תועשרה לש ןמויק ינפמ
 םיוסמ םוסרכ לחו ץוחה תאדוה לש הרהוז םעוה
 היאר םושמ הב וארש ףא ויה ]...[ יטפשמה הדמעמב
 הרתי תוריהזב הילא תשגל שיש וזכ ,העבטמ הדושח
 וז הדמע ,םרב ]...[ הב ןומטה ןויגיהה רדעיה תמחמ
 בר ילככ םויכ םג תספתנ ץוחה תאדוהו טועימב הרתונ

 סכמ הדריש םגה ,תמאה רוריבל לבוקמו תובישח
 ,םש :םג וארו ;וניד קספל 126 הקספ ,םש( "תוכלמה
 4142/04 פ"ער ;תימע 'י טפושה לש וניד קספל 6 הקספ
 15 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,ישארה יאבצה עבותה 'נ ןייטשלימ
 פ"ע ;)14.12.2006( יול 'א 'א טפושה לש וניד קספל

 23 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ רלקטס 6679/04
 .))11.5.2006( לברא 'ע תטפושה לש הניד קספל
  
  

 איה ץוחה תואדוה לש ןדמעמ רבדב תיללכה תוחתפתהה לש הבושח תרזגנ          .76

 לע ותונמיהל טרפבו ,האדוהה רסומ לש םיישיאה וינייפאמל םויכ תנתינה בלה תמושת
 פ"עב לדנה 'נ טפושה לש וירבד הז ןיינעל םיפי .אווש תועשרהל "ןוכיסה תוצובק"

 רזע ןחבמ עיצה םש ,)18.10.2010( ]ובנב םסרופ[ בוקלוו 'נ לארשי תנידמ 4179/09
 שרדנ )"רמא ימ"( ןושארה וביכרש ןחבמ – ץוח תואדוה לש ןלקשמ תניחבל שלושמ
 :הז טביהל

  
 אוה ימ .םשאנה לש ותוהז וניינע ןושארה טביהה"
 תחאל םשאנה ךייש ,לשמל ,םאה ?הדוה רשא םשאנה
 תריסמל רתוי לודג ןוכיס ףקשנ הירבחל רשא תוצובקהמ
 ןיינעל גרבדלוג תדעווב ןודנ הז אשונ ?אווש תאדוה
 טפשמל תוליעה ןיינעלו דבלב האדוה ךמס לע העשרה
 תומייק יכ דמלמ יטפשמה ןויסינה ]...[ )1994( רזוח
 ליבוהל לולעה ןונגנמל רתוי תופושחה ןוכיס תוצובק
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 תונתשהל היושע ןוכיסה תוצובק תמישר .אווש תאדוהל
 ןניקסע יכ שגדוי ]...[ הרבחהו העשה תורומתל םאתהב
 לשמל הנווכה ןיא ,דחאה :םינבומ ינשב רזע ילכב
 תילילפ הריבע עוציבב תודוהל לגוסמ וניא ןיטקש
 יא יכ רמוא הז ןיא ,רחאה .ישפוחהו בוטה ונוצרמ
 תא ללוש ןוכיסה תוצובקמ תחאל םשאנ לש ותוכייתשה
 תקידבל רבעמ .אווש תאדוה רסמש תורשפאה
 ןתיל תררבמה האכרעה לע ,תיתצובקה תוכייתשהה
 עובקל ןויסינב ,םשאנה ןמ הרישיה התומשרתהל התעד
 םיישיא םינייפאמ לעב הלה םאה הלאשב הדמע
 הבושתה .אווש תאדוה רסמש תורשפאה תא םיקזחמה
 4 הקספ ,םש( "הריקחה יטרפב ,רתיה ןיב ,היולת ךכל
  .)וניד קספל

  
 ,לשמל ,ךכ .הז טפשמ תיב לש ויתוקיספב ךשמהב טלקנ רומאה רזעה ןחבמ           
 ופקזנש ךות ,רסמש ץוח תאדוה דוסי לע עשרוה רשא םדא בור תעדב הנורחאל הכוז
 'נ ינולפ 4275/16 פ"ע :ואר( תוריקחה דעומב ישפנה ובצמו ותוישיא הנבמ ותוכזל

 זרא-קרב 'ד תטפושה לש הניד קספל 67-60 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 שלושמה רזעה ןחבמ םושייל תופסונ תואמגודל ;)4275/16 פ"ע :ןלהל( )9.6.2017(
 'נ סירדא 6296/13 פ"ע ;רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 89 הקספ ,בורודז ןיינע :ואר

 ,תאלימר ןיינע ;)סירדא ןיינע :ןלהל( )22.3.2015( 7 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ
 םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ 3140/10 פ"ע ;רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 31 הקספ

 – אוה ןכ ומשכ – רזעה ןחבמ יכ ריהבהל שי ,תאז דצל .))25.11.2012( 7 הקספ ]ובנב
 לש ותונמיה יכו ,האדוהה לש ימינפה הלקשמ תכרעהל עייסמ יעצמא ךא אוה הווהמ
 וא ,האדוהה לש ימינפה הלקשמ תא המצעלשכ העירכמ הניא ןוכיס תצובק לע רקחנ

 תונמיהמ תניחב .רקחנה רסמש םירבדה תונמיהמ רבדב תמיוסמ הנקסמ תבייחמ
 םאתהב ,ינוציחה ןחבמהו ימינפה ןחבמה לש תללוכ הכרעה סיסב לע השעית האדוהה
 תטפושה לש הניד קספל 67 הקספ ,4275/16 פ"ע :ואר( םייטנוולרה םילוקישה לולכמל
 .)זרא-קרב 'ד
  

 ,ותאדוה תא רסמ הבש הפוקתב םימסל רוכמ ותויה לע ובהי ךילשמ שקבמה          .77

 תבייחמו הקיספה הדמע ןהילעש ןוכיסה תוצובקמ תחאל ותוא תכיישמ רשא הדבוע
 ןיד יקספ תרושב ,דחכל ןיא .םויהד גהונה ןידה יפ לע ותאדוה תכרעהב תוריהז הנשמ
 ואר( םימסל םירוכמה םירקחנ יפמ אווש תואדוה ינפמ רבגומ ששח הז טפשמ תיב עיבה
 ,בורודז ןיינע ;זרא-קרב 'ד תטפושה לש הניד קספל 63 הקספ ,4275/16 פ"ע :לשמל
 הקספ ,ןודד ןיינע ;11 הקספ ,סירדא ןיינע ;רגיצנד 'י טפושה לש וניד קספל 138 הקספ
 ,גרבדלוג תדעו חוד :ואר( הז אשונב גרבדלוג תדעו לש היתוצלמה תא ץמיא ךכבו ,)זכ
  העשרהל תוינתהה תפלחה לשכמ" ור'גנס זעובו טרפלה יכדרמ :םג ואר ;8-10 'מע
-743 ,733 וכ טפשמ ירקחמ "ןחבמ הרקמכ דיבע לא ןאמילוס – האדוה ךמס לע תיעטומ
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 תואדוהל הקיספה לש הסחיב הדח תינפת םושמ הלא םירבדב ןיא ,םרב .))2010( 742
 ,לארשי תנידמ 'נ ויז-רב 516/79 פ"עב אוצמל ןתינ ךכל תודע .ולא תוביסנב תורסמנה
 רבדב וינועיט תרגסמב ומצע שקבמה ידי לע טטוצ ףאש ,)1981( 576 )2(הל ד"פ
 ונודינ ןיינע ותואב .)השקבל 245 הקספ ואר( ותאדוהל סחייל שיש תוחפה לקשמה
 ךכו ,םימסמ הלימג תנומסת תעפשה תחת הנתינ רשא האדוה לש הלקשמו התוליבק
 :םש עבקנ
  

 ,םשאנ לש האדוה יכ ,איה תינורקעה אצומה תדוקנ"
 לטונ אוהש תעב םא - םינכוסמ םימס תעפשהל ןותנה
 ,איה הליבק - םימס ךסח לש תעב םאו ,םימסה תא
 הל סחיל שי לקשמ המ ,איה הערכה תשרודה הלאשהו
 המוד ןיד עודיכ .םשאנה לש ינפוגהו ישפנה ובצמ רואל
 המכ תחא לעו ]...[ שפנ הלוח לש האדוה ןיינעל לבוקמ
 לש האדוה ןיינעל השיגה ףא תויהל הכירצ וזש המכו
 הנתומ האדוה לש הלקשמ .םימס תעפשהל ןותנה ,םדא
 ובצמ לשב םשאנה ןותנ וב ,'ימינפה ץחלה' תדימב
 בצמב ןותנה ,םשאנ יכ ,אופא ןכתיי ]...[ ינפוגהו ישפנה
 איבמ ותוישיא הנבמ רשאו ,'הלמגה תנומסת' לש
 יושע אוה וב ,בצמב אצמיהל יושע ,תורומאה תואצותל
 םסה תנמ ול ןתניתש דבלבו ,'ותאדוה ידי-לע דבאתהל'

 לש הלקשמ הז םירבד בצמב יכ הארנ .ול הצוחנה
 לעב םשאנב ןכ אל .רתויב ןטק תויהל יושע האדוהה
 ותואב ןותנ וניאש ,םשאנ וא רתוי ביצי תוישיא הנבמ
 ןיינעש ,ןייצל רתומל .'הלמגה תנומסת' לש ףירח בצמ
 לכב וחיכוהל שיש ,ןיינע אוה תנומסת התוא לש המויק
 לוכה .והער לע דחא הרקממ ךילשהל ןיאו ,הרקמו הרקמ
 ךסחה תפוקתב ,תורכמתהה תדימב ,םסה ביטב יולת
 וא ומויק לע יכ ,ןיוצי .שיאה לש ותוישיא הנבמבו
 ,ראשה ןיב ,דומעל ןתינ 'ימינפ ץחל' לש ורדעה
 רסוח וא הנויגה' רמולכ ,האדוהה לש 'ימצעה הלקשמ'מ
 םיטרפה לש םלובלב וא םרודיס ,ימינפה הנויגה
 םיאיבמה רשי לכש לש םינמיס םהב אצויכו הב םירסמנה
 פ"ע( 'ןומיאב ותלוז ירבדל סחייתהל תעד רב םדא

 .)587 'מע ,םש( ")234 'מעב ,]9[744 ,715/78
  
 ךרואל המכסהב וטטוצ ולא ויתועיבק יכו ,ודבל בצינ וניא הז ןיד קספ יכ רעוי           

 :לשמל ואר( שקבמה לש וניינעב תומדוקה תואכרעה לש ןהיתוקיספל רבוע ,םינשה
 ח"פת ;)1999( 857-858 ,849 )2(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןילוסא 97/4087 פ"ע
 ;)1.1.1997( 46 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,יליוושאוקי'צ 'נ לארשי תנידמ 474/95 )א"ת יזוחמ(
 .))1995( 678-679 ,669 )2(טמ ד"פ ,הקיסמ 'נ לארשי תנידמ 614/925 פ"ע
  

 םילקאב יונישהמ תונביהל שקבמה לש ונויסינ יכ ,ןכ םא ,תואורה וניניע          .78

 ידיב ונמנש םיאנתהמ םיינש תועצמאב הלא םיישק שיחמא .םיישקמ ףח וניא יטפשמה
  .דורלסקא ןיינעב קרב 'א אישנה
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 ןירשימב עיפשמ הכלהה יוניש" יכ שרודה יאנתה םייקתמ אל יכ יתאצמ ,הליחת           

 ,דורלסקא ןיינע( "היתואצות לע וא רזוחה טפשמה שקבמ לש תילילפה תוירחאה לע
 תחת עקרקה תא טמוש וניא הכלהה יוניש ונניינעב ,דורלסקא ןיינעבכ אלש .)620 'מע
 טפשמה תיבב הצמואש השדחה תונשרפהו ,שקבמה עציבש הריבעה תודוסימ דחא
 .רבעבכ הרומח תילילפ הריבע ורתונ ולא – עשרוה ןהבש תולועפה תא הרישכמ הניא
 לש ימינפה לקשמה תניחבב הרימחמ המגמ תמייקש אוה ,ונניינעב רמול ןתינש לכ
 עיבצמ וילע יתכלהה יונישה ,ןכ םא .הריבעה תודוסי םיחכומ התועצמאבש ,האדוהה
 ךירעהל ידכ טפשמה תיב שרדנ םהילאש םילוקישהמ דחא לע השעמל עיפשמ ,שקבמה
 יוניש יכ ,ייניעב ירב .התונמיהמ תא עובקל תנמ לע האדוהה לש ימינפה הלקשמ תא
 ימינפה לקשמה עבקנ םסיסב לעש תודוסיה דחאל סחייל הטונ טפשמה תיבש לקשמב
 – תמיוסמ הלועפל תוסחייתהה תא הנשמה תונשרפב יונישל לוקש וניא ,ותאדוה לש
 העפשה לע עיבצהל ידידל ןתינ אל ,ךכיפל .תילילפ הניאש הלועפל תילילפ הלועפמ
 .שקבמה לש תילילפה ותוירחא יפלכ הז יוניש לש הרישי

            
 ןפואב הניש" ןוילעה טפשמה תיב יכ בייחמה יאנתה םייקתמ אל ףא ,ךכמ הרתי           

 יוניש תא הדימ תמאכ לוטינ םא .)620 'מע ,דורלסקא ןיינע( "ולשמ תמדוק הכלה רורב
 ינש דוסי לע ונניינע ןיבל וז השרפ ןיב ןיחבהל ןתינ ,דורלסקא ןיינעב ןודינש הכלהה
 ,תונביהל שקבמה ץפח הנממש המגמל החיתפה תדוקנ ,תישאר :םיירקיע םירושימ
 יזוחמה טפשמה תיב לש םניד יקספל תמדקומ ,1994 תנשמ גרבדלוג תדעו חוד איהש
 יתכרעש הריקסה דוסי לע ,תינש .וניינעב )2001 תנש( הז טפשמ תיב לשו )1997 תנש(
 הדודמ תיתקיספ המגמ לע ךא אלא ,הכלהב קהבומ יוניש לע עיבצהל ןתינ אל ליעל
 .ץוח תואדוה לש תינבומו תינדפק הניחב רבעל
  

 תיתשה םסיסב לעש םימעטה ונניינעב םילח אל יכ איה ץבוקמהמ יתנקסמ          .79

 שקבמה תעשרה יכ רובס ינניא ,טרפב .דורלסקא ןיינעב ותקיספ תא קרב 'א אישנה
 החנהל ישממ דוסי ןיא ןכש ,תוירקמו תויתורירש לש השוחת תררועמ ותעשב
 טמשנ יכ אצומ ינניא ,המודב .הנוש האצותל הליבומ התייה ונימיב ןידל ותדמעהש
 םייואר םדוע שקבמה עשרוה םניגבש םישעמה .ותעשרה תחת ירסומ-יתרבחה סיסבה
 טפשמ יתבב גוהנהמ רכינ ןפואב הטוס וניא וחכוה ובש ןפואהו ,וילע לטוה רשא שנועל
  .םויכ
  

 רבדב שקבמה הלעהש תונעטל סחיב ההז הנקסמל יתעגה יכ הרצקב ןייצא          .80

 הריהז השיג הקיספה ונימיב תטקונ ,ותטישל .ותעשרהב ושמישש םינמכומה םיטרפה



 לארשי תנידמ 'נ םולש הידבוע   1632/16 חמ

67 

 

 שרפ ותשקבב .םיברב ומסרופ ולא םא הלאשל סחיב טרפב ,הז ןיממ תויאר יבגל רתוי
 תיעדמה תורפסב תונורחאה םינשב רוא ואר רשא םירקחמ לש הכורא הרוש שקבמה
 אד .ולא תויאר לע תוכמתסהה יבגל תונוש תויוגייתסה םיררועמ רשאו ,תיטפשמהו
 הנעט עמשיתש תנמ לע ,ליעל יתמייקש ןוידב רהבוהש יפכ .יד אל הלא םירבדב ,אקע
 שקבמה ידיב הלע אל תאז תא .הכלהב לחש רורב יוניש לע דומעל שי ,ןיד תוויעל
  .םינמכומה םיטרפל סחיב ףא ויתונעטל תועשל לכוא אל ךכ םושמו ,תוארהל

  

 הביסנ הווהמ וניא יטפשמה םילקאב לחש יונישה יכ יתעד החנ ,ןכ לע רשא          .81

 הז ןיינעב שקבמה לש ויתונעט ןיד יכו ,ןיד תוויעל שממ לש ששח המיקמה ןפוד תאצוי
 .תוחדיהל –
  

 םירבד לש םמוכיס
  

 תושדחה תויארה תאו שקבמה תונעט לולכמ תא הדיפקב יתנחבש רחאל                 .82

 לאיצנטופ תולעב תושדח תויאר תומייק יכ וא ןיד תוויע ול םרגנ יכ יתאצמ אל ,גיצהש
 יכ חיכוה אל שקבמה יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,רומאה דוסי לע .טפשמה תואצות יונישל
 .תוחדיהל השקבה ןיד ןכ לעו ,וניינעב רזוח טפשמ לע תורוהל הליע תמייק
  

 תוטילקרפה תולהנתהו תירוביצה הירוגינסה דמעמ ,רזוחה טפשמה :רבד תירחא
  

 םילימ רפסמ דחייל שקבא ,הרקמה לש תוגירחה ויתוביסנ חכונ ,המיתח םרט          .83

 קיתבו ללכב םירזוח םיטפשמב ,תוטילקרפה תולהנתהלו תירוביצה הירוגינסה דמעמל
  .טרפב יינפלש
  

 אל ודיו וטפשמ םייתסהש רחאל ותופחל ןועטל שקיבש עשרומ ,2001 תנש דע          .84

 טפשמה תיבל תונפל היה לוכי ,יטרפ ןיד ךרוע לש ויתוריש רוכשל תגשמ התייה
 וא ףסונ ןוידל השקבב טפשמה תיבב ןויד ךרוצל" ירוביצ רוגינס ול הנמי הזש השקבב
 )ה()א(15 ףיעס חוכמ תאז ,"רזוחה טפשמה וא ףסונה ןוידה ךרוצל ןכו ,רזוח טפשמל
 ףיעסה תלעפהל םידקמ בלשכ .1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל
 יונימל הקדצה תמייק יכ חיכוהל שקבמה לע היה ,טפשמה תיב ידי לע רוגינסה יונימו
 .םיילרודצורפ םיאנת רפסמב דומעל ןכו ,רזוח טפשמל השקבה תשגה םשל רוגינסה
 ןעוטה ןודינ לש תשגרנ הינפ"מ רתוי התוויה אל רוגינס יונימל השקבה ,םיבר םירקמב
 יתב קוח תעצה( "םירדוסמ םייתדבועו םייטפשמ םינועיטו תקמנה אלב תאזו ,ותופחל
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 ,)הירוגינסל תויוכמס תקנעהו רתא לע יוכיז ,רזוח טפשמ( )28 'סמ ןוקית( טפשמה
 תיתשת ססבל םיעשרומ לש תלבגומה םתלוכי לשב ,ןכאו .)43 ח"ה ,2000-א"סשתה
 רוגינס לש ויונימו תוינפל תונעיה ,םשנוע יוציר ךלהמב םתשקבל תיטפשמו תיתדבוע
  .הרידנ התייה – רזוח טפשמל תושקב תשגהל ירוביצ
  

 קוח :ןלהל( 1995-ו"נשתה ,תירוביצה הירוגינסה קוח ןקות 2001 תנשב          .85

 הירוגינסל תונפל יאשר ,רזוח טפשמ שקבמה עשרומ יכ עבקנו )תירוביצה הירוגינסה
 קוחה .)תירוביצה הירוגינסה קוחל )9()א(18 ףיעס וארו( גוצייל השקבב תירוביצה
 טפשמל השקבל עגונב תוימדקמ תוקידב עצבל יצראה ירוביצה רוגינסה תא ךימסה
 תא המצע לע לבקת תירוביצה הירוגינסה ,השקבב שממ שיש אצמי םא יכ עבקו ;רזוח
 ביתנ חתפנ קוחה ןוקית רחאל ,ונייהד .רזוח טפשמל השקב ומשב שיגתו עשרומה גוציי
 תלבק אוה ,םתשקבל ירוביצ גוצייל תוכזל רזוח טפשמ תושקבב םישקבמה רובע ףסונ
 .תירוביצה הירוגינסה לש הלופיטל השקבה
  

 םיטפשמל הקלחמה תירוביצה הירוגינסב המקוה ,קוחה ןוקית תובקעב          .86

 םירמוחה תניחב תוברל – תושקבה לש הקידבו ןוימ ,הטילקב תקסועה ,םירזוח
 לש םגוצייב ןכו – המודכו תופסונ תויאר רתאל ןויסינ ,םינופה םע השיגפ ,םייטנוולרה
 גוצייל תושקבה תניחבב יכ ,ןיוציו שגדוי .רזוחה טפשמה ךילהב םימיאתמה םינופה
 םינופה חוכ תאבכ אלו יעוצקמ ילהנמ ףוגכ תגהונ תירוביצה הירוגינסה רזוח טפשמב
 יפ לע .))30.4.2009( ]ובנב םסרופ[ לארשי תנידמ 'נ הנואלע 10530/08 ץ"גב :וארו( הילא
 םיעשרומ 430-כ ונפ 2015 תנש ףוס דע 2001 תנשמ ,תירוביצה הירוגינסה ינותנ
 םירקמ 16-ב רזוח טפשמל תושקב ושגוה ןהמ ,םירזוח םיטפשמב גוצייל תושקבב
 םינש 20 :2015 תוליעפ חוד תירוביצה הירוגינסה( תושקב 4 ולבקתהו ,)וז הריתע תוברל(

 חוד :ןלהל( )2016( 73-72 קדצהו ןויוושה םדאה לע םינגמ ,תירוביצה הירוגינסל

 .)415 'מע ,סניבור-גרבנזור :םג ואר ;)2015 הירוגינסה
  

 לטוהש דיקפתה תא ,השעמל הכלה ,תשמממ תירוביצה הירוגינסה ,ןכ יכ הנה          .87

 םיטפשמל תובר תושקב ןפוגל תנחוב איה :תירוביצה הירוגינסה קוח תרגסמב הילע
 תושקב השיגמו ,םימיאתמה םירקמב תויתועמשמ תוקידבו תוריקח תעצבמ ,םירזוח
 תויעוצקמ תרמשמו תחתפמ ,תוריסמב התדובע תא תעצבמ איה .תוידוסיו תוטרופמ
 יפ לע הרושמבו הדיפקב תושקב השיגמו ,אוושה תועשרהו םירזוחה םיטפשמה םוחתב
 האיבה רשא ,הירוגינסה תוליעפ תובישחב זירפהל ןתינ אל .התעד לוקיש בטימ
 ,טרפב רזוח טפשמל תושקב שיגהל םיעשרומ לש םתורשפאב תויבויח תורומתל
 ינפב רגתא איהש הנגה – ללכב לארשיב םיניירבעו םימשאנ לש םהיתויוכז לע הנגהבו
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 ,הדמעמבו הירוגינסה לש הדוקפתב םיישק דוע םימייקש ףא .תיטרקומד הנידמ לכ
 ןהכ 'ח טפושה לש ונוזח תא המישגמ תירוביצה הירוגינסה לש התלועפ יכ ינמוד

  :"םשאנה תויוכז לע" ורמאמב
  

 המבו תודוהל המב טילחי אוה ,תויוכז הווש ןיד-לעבכ"
 רוקחל דציכו ,דיעהל אל ימ תאו דיעהל ימ תא ,רופכל
 תושרל ודמעי הנידמה יבאשמו ;דגנכש םידעה תא
 לש םיקודבהו םייתימאה היכרצ קופיסל הירוגינסה
 םה הב הדימה התואב ,הדימה התואב ,םשאנה לע הנגהה
 ךכ .ותמשא תחכוה ךרוצל הירוגטקה תושרל םידמוע
 םעפ אל תאלממ הנידמה רשא ignoble part-ה ךפהיי
 תקפסמ הנידמה רשאכ ,noble part-ל ,םיעשופ תופידרב
 חרזאל םג םא יכ ,םיעשופה דגנ היחרזאל קר אל הנגה
 "םשאנה תויוכז לע" ןהכ םייח( "המצע דגנ עשופה
 .))1970( 50-49 ,42 וכ טילקרפה

  

 ,יינפלש קיתב תוטילקרפה תולהנתהמ יחור תרומ עקר לע ןכו רומאה עקר לע          .88

 תשגהב םיישקל עגונב תירוביצה הירוגינסה הלעמש תרוקיבה תא ןוחבל ןוכנל יתאצמ
 העבוכב( 2015 הירוגינסה חודב תאש רתיבו ,שקבמה ינועיטב .םירזוח םיטפשמל תושקב
 יתועמשמ ישוק םייק םיבר םירקמב יכ תירוביצה הירוגינסה השיגדמ ,)תילהנמ תושרכ
 ,התטישל .תירוקמה תועשרהה וססוב םהילעש םיאצממב תויעדמ תוקידב עצבל
 םותב םיגצומב תוקידב תכירעל הנידמה תוטילקרפ לש הבוריס םה הז ישוקל םימרוגה
 התויהב הנבומ םיניינע דוגינב הנידמה תוטילקרפ לש התואצמיה ןכו ,יטפשמה ךילהה
 הירוגינסה חוד :ואר( הריקחה ירמוחב הקיזחמה ןהו רזוח טפשמל השקבב ןיד תלעב ןה

  תוענומה תוידסומה תויעבה לע" סניבור-גרבנזור םתרו קניפ תרפא ;74-78 'מעב ,2015
-גרבנזור ;)2013( 205-198 ,193 ה טפשמ ישעמ "לארשיב אווש תועשרה לש ןוקית

-71 תואקספ ,ליעל תויזנרופה תויארה תרימש רדעיה לע וארו ;418-414 'מע ,סניבור
 35-40 ,28-33 תואקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי תנידמ 'נ ףסוי רב 3303/14 פ"שב ;64

  .)2015-ה"עשתה ,םייתייאר םיכרצל םיגצומ תרימש קוח ריכזת ;)9.7.2014(
  

 קיתב שקבמה לש וניינעב תקהבומ הרוצב יוטיב ידיל ואב הלא םילושכמ          .89

 האיבה רשא הדירטמה םיעוריאה תולשלתשהמ חכוויהל ןתינש יפכ ,תאז .יינפלש
 םירבד לש םתישאר :רזוח טפשמל השקבה תשגהבו תויארה תקידבב יתועמשמ בוכיעל
 ךורעל השקבב הנידמה תוטילקרפל זאד שקבמה לש וחוכ אב הנפ תע ,2004 תנשב אוה
 אל הבישמה ,םיגצומה תולכתה ינפמ ןעטנה ששחה לשב .קיתה יגצומב תויעדמ תוקידב
 שקבמה חוכ אבו הבישמה ומיכסה ףוסבל .תויארה רמוח אולמ תא ריבעהל המיכסה
 תנחת ילתוכ ךותב תאזו ,טריפש םיגצומ תמישרמ תומיגד תקידבו תליטנ לע זאד
 21.6.2007 םויב .18.11.2004 םויב שקבמה לש וחוכ אבל ורבעוה ולאו ,הרטשמה
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 הירוגינסה קוחל )9(18 ףיעסב התוכמס ףקותמ תירוביצה הירוגינסה בתכמב התנפ
 זוכירו תוכיא חכונ ןכש ,תויעדמ תוקידב רפסמ עצבלו ףיסוהל השקבב ,תירוביצה
 היה ןתינ אל שקבמה לש םדוקה וחוכ אבל רבעוהש תומיגדב DNA-ה יוצימב םיכומנ
 הבישה ,בתכמה תחילש רחאל הנש יצחכ ירק ,17.12.2007 םויב .האצות לכל עיגהל
 םיגצומה תאצוהל קפסמ סיסב אצמנ אל יכ תירוביצה הירוגינסל הנידמה תוטילקרפ
 לע תוטילקרפה הססיב הבוריס תא .םוהיז ינפמ םירמשנ םה םש ,הנידמה תרומשממ
 םא םג ,הנידמה תוטילקרפ תטישל ,היפל ,שקבמה לש וניינעב הז טפשמ תיב תקיספ
 הליע ססבל תירוביצה הירוגינסה ידיב היהי אל – תושקובמה תוקידבה תא עצבל לכות
 לע ,רתיה ןיב ,תכמסנ וז הדמע יכ הנייצו הפיסוה תוטילקרפה .רזוח טפשמ לש ומויקל
 תחפשמ תויוכז םהבו ,םיישילש םידדצ לש םהיתויוכז לע תפסונה הקידבה תוכלשה
  .ןוידה תויפוס ןורקעמ תוקנויה השפנ תוולשו ןברוקה
  
 השקבב הנידמה תוטילקרפל תירוביצה הירוגינסה בוש התנפ 23.11.2009 םויב           

 לע ,4.2.2010 םויב בוש התחדנש השקב ,שקבמה לש וניינעב DNA תוקידב ךורעל
 ."םולש רמ לש ותעשרהל הליבוהש תיתייארה תיתשתה יונישל לאיצנטופ רדעיה" דוסי
 תוטילקרפב תילילפה הקלחמה תלהנמל תירוביצה הירוגינסה התנפ ,תאז תובקעב
 םויב( הנידמה טילקרפלו הלשממל יטפשמה ץעויל ןכו )16.1.2011 םויב( הנידמה

 הירוגינסה ידיל תויארה תרבעהל ואיבה אל ןה ףא רשא תושקב – )12.4.2011
 תעינמל םעטה יכ הנייצ תוטילקרפה ,27.4.2011 םוימ הירוגינסל התבוגתב .תירוביצה
 לש ומויק רחאל רתוי לבגומ ןויעה תוכז לש הפקיהש ךכב ץוענ הריקחה ירמוחב ןויעה
 .םיישילש םידדצב עוגפל הלולע םירמוחה תפישחש ששח םייקש ךכבו ,טולח ןיד קספ
  
 הז טפשמ תיבל תירוביצה הירוגינסה הרתע 17.8.2011 םויב ,םירבדה חכונ           
 תוקידב ךורעל הירוגינסל רשפאיש יאנת לע וצ ןתמל השקבב ,)5968/11 ץ"גב ואר(

DNA לככ םייטנגה םיליפורפה תא תוושהלו ,שקבמה לש וניינעב ורמשנש םיגצומב 

 התנפ ,תרושקתב הריתעה רבד םוסרפ תובקעב .יתרטשמה רגאמל ,הלאכ ואצמיש
 תריסמל תדגנתמ הניא יכ הרסמו הריבע יעגפנל זכרמל חונמה לש ותשא התמזוימ
 םימרוגה לש תפסונ הניחב בקעו ,תאז רואל .תורומאה תוקידבה תכירע םשל םיגצומה
 הירוגינסה ידיל םיגצומה תא ריבעהל הנידמה תוטילקרפ ףוסבל המיכסה ,םיכמסומה
 ואר( םידדצה תמכסהב הריתעה הקחמנ וז המכסה תובקעב .תוקידבה תבוטל תירוביצה
 תא שיגהל םידדצה ומיכסה ,2013 תנשב ,ןכמ רחאל .)16.5.2012 םוימ הטלחה
 וז ותשקב סיסבב תודמועש תושדחה תוקידבה ןה – תירבה תוצראב הדבעמל תוקידבה
 התשקב ןיב יכ ,אופא ,חכוויהל ןתינ .ליעל הבחרהב יתדמע ןהילעשו ,רזוח טפשמל
 שדחמ םתניחבל הדבעמל םיאצממה תחילש דע ,תירוביצה הירוגינסה לש הנושארה
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 שקבמה לש הנושארה ותשקב זאמ ופלחש םינשה שולשל ףסונב( םינש ששכ ופלח
 .)םיגצומה תלבקל
  
 הל ועייסיש הריקח ירמוח רתאל התסינו הכישמה הירוגינסה ,הלא םירבד רחא           

 .שקבמה לש ויתוריקח לש יתוזחו ילוק דועית םהבו ,רזוח טפשמל השקבה תשגהב
 .הנידמה תוטילקרפל אשונב ןושאר בתכמ תירוביצה הירוגינסה החלש 2.2.2015 םויב
 תוטילקרפ לש הדיב ןיא יכ הלע םהמ ,אשונב םיבתכמ םידדצה ופילחה 2015 ךלהמב
 רחאל הנשמ הלעמל – 29.2.2016 םויב ,םלוא .םישקובמה םירמוחה תא רתאל הנידמה
 – הז טפשמ תיבל רזוח טפשמל השקבה תשגה רחאל הממיכו תינושארה השקבה
 וניינעב הריקח ירמוח םהבו םיפסונ םיזגרא ינש האצמ יכ הנידמה תוטילקרפ העידוה
 הריקחה ירמוח תא הדימעה הנידמה תוטילקרפ .רבודמה דועיתה תוברל ,שקבמה לש
 םידועית ורתונ תירוביצה הירוגינסה תטישל דועב ,תירוביצה הירוגינסה ןויעל ואצמנש
 .שקבמה לש ויתוריקחמ םירסח
  
 להנתהל וכישמה הירוגינסל תוטילקרפהמ הריקחה ירמוח תרבעה יכילה ,ךכו           

 השקיב הירוגינסה ,3.5.2016 םויב :םירבדה תא טרפאו .הברה יחור תרומל ,יינפב ףא
 רזוח טפשמל השקבה תשגה רחאל הממי ואצמנש הריקחה ירמוח תא הנויעל ריבעהל
 תוטילקרפה ,10.5.2016 םוימ התבוגתב .רמוח ותואל סחיב ןועיט תמלשה הל רשפאלו

 תא ריבעהל ןתינ םא עירכהל ידכ העצבתהש הריקחה תאו קיתה תא דמלת יכ הרסמ
 תא ןכדעת תוטילקרפה יכ יתירוה ,17.5.2016 םוימ יתטלחהב .הירוגינסה ןויעל רמוחה
 ןויעל ריבעהל ןתינ םתוא הריקחה ירמוח רבדב 31.5.2016 םויל דע טפשמה תיב
 יתטלחהב ,תופסונ תוטלק יקתעה ואצמנש רחאל ,וז הטלחהל ךשמהבו ,הירוגינסה
 ,הירוגינסה תושרל תוטלקה יקתעה תא ריבעת תוטילקרפה יכ יתירוה ,18.5.2016 םוימ
 התעדוהב יכ יתרהבה ,תמדוקה הטלחהל ךשמהב ,ןכ ומכ .31.5.2016 םויל דע תאזו
 התטישלש ,םיכמסמה לש םתוהמ תא טרפל תוטילקרפה לע טפשמה תיבל תנכדעמה
 העינמ ןיא יכ אצמיי רשא םיכמסמה תאש דועב ,הירוגינסה תושרל ריבעהל םוקמ ןיא
 הירוגינסל רשפאיש ןפואבו ירשפאה םדקהב תוטילקרפה ריבעת – הירוגינסל םריבעהל
 .8.6.2016 םויל דע הינועיט תמלשהב הלא םיכמסמל סחייתהל
  
 השגוהש הדבועה היפל התדמע תא הבישמה הרסמ ,31.5.2016 םוימ התעדוהב           

 יטפשמה בצמה תא הנשמ הניא ,ןמזה ףולח םצע םג ומכ ,רזוח טפשמל השקב םויכ
 םג תיאשר הניא איהו ,תויטרפה תנגה וא ןויסח תדועת תחת םיסוחה םירמוחל עגונב
 ידכ ומצעלשכ ןמזה ףולחב ןיא יכ הריהבה הבישמה .שקבמה לש ונויעל םריבעהל םויכ
 ךותמ תאצל ןתינ אל יכו ותעשב תועידי ורסמ רשא םייתרטשמ תורוקמ תפישח ריתהל
 דבלב וז אל ,ךכ .ופלח ,הפישחב םינומטה םינוכיסה יכו ,וגפ ןויסחל םימעטה יכ החנה
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 תא הטריפ אל ףאש אלא ,םישקובמה הריקחה ירמוח תא הריבעה אל תוטילקרפהש
 םויב קר .הנממ שקובמל דוגינב – ריבעהל הבריס םתואש םיכמסמה לש םתוהמ

 הירוגינסה ידיל תוטילקרפה הריבעה ,הירוגינסה לש תפסונ היינפ רחאל ,7.7.2016
 םריבעהל המכסה התייה טפשמה ךלהמב רשאו תויקיתה תחאב םייוצמ ויהש םיכמסמ
  .המצע רזוח טפשמל השקבל הבוגתב םיכילהה תוכשמיה דצל ,תאז לכ .הנגהל
  

 תשרופמה הרוצב רמאיהל םייואר םירבדה ,וז םיעוריא תולשלתשה חכונ          .90

 םישקבמל םיאצממ תרבעה בכעל הלוכי הניא הנידמה תוטילקרפ :רתויב הרורבהו
 אדוול הבוחה הנידמה תוטילקרפ לע ,רבדה תמא .בר הכ ןמז ךשמב רזוח טפשמ שיגהל
 וז הבוח .ךיפה יתלב ןפואב ועגפי אל םה ,םיאצממהו הריקחה ירמוח תרבעהב יכ
 ,םלואו .תוקידבה תכירע לע תומיוסמ תולבגה תלטה וא םיוסמ בוכיע קידצהל החוכב
 ןורתפ תאיצמב םינש ששכ לש בוכיע קידצהל החוכב רשא הביס לכ יתעדב הלעמ יניא
 תוטילקרפל הנופש םדא לכ רובע םירומא םירבדה .הז ןיינעב תולעל לוכיש ישוק לכל
 תאש רתיב םינוכנ ךא ,רזוח טפשמל השקבל עגונב הריקח ירמוח לבקל השקבב הנידמה
 תשגה ןיינעל הלש ירוטוטטסה דמעמה ףקותמ ןה – תירוביצה הירוגינסה תיינפב
 הירוגינסה לש התוביוחמו התלוכי היפל הקזחה חכונ ןהו ,םירזוח םיטפשמל תושקב
 הניא תויעדמה תוקידבה ךלהמב הריקחה ירמוח לע רומשל ,תילהנמ תושרכ ,תירוביצה
 םינש הנומש ףולחב קר יכ יניעב הומת ,דועו תאז .הנידמה תוטילקרפ לש וזמ התוחפ
 םשב הריקח ירמוחל הנושארה התשקב תא תירוביצה הירוגינסה השיגהש םוימ
 יניעב קפס ןיא יכ ,רהבוי .הריקחה ירמוח דועית תא הנידמה תוטילקרפ האצמ ,שקבמה
 תוטילקרפ לע .ןיכסהל ןתינ אל וז תולהנתהל ,םלואו ,ןודז תנווכב ושענ אל םירבדהש
 ירמוח תרימש ןפוא תא שדחמ ןוחבל ,םירמוחה תרימש לע ןומאה ילהנמ ףוגכ ,הנידמה
 ךרוצה הרקמב םתאיצמ רשפאמה ןפואב םירומש םיאצממהו תויארה יכ אדוולו הריקחה
 ןיא םא .םתוא רומשל הביס לכ ןיא םיגשומ יתלב םה םא ירהש – םיריבס ןמזו ץמאמב
 התבוחמ ,יטסיגול רגתא ורקיעש ,הז דבכ לטנב דומעל הנידמה תוטילקרפ לש התלוכיב
 ירמוח תרימשל תורחא םיכרד לוקשל שי יכ ןכתייו ,םיכמסומה םימרוגל ךכ לע עידוהל
  .הנידמה תוטילקרפ לש התוירחאל ץוחמ ,הריקחה
  

 חכונ לוחב ונשאר ןומטל ונל לא .הרהזא רורמת שמשל ונינפלש הרקמה לע          .91

 תוברל ,תונושה הנידמה תויושר לע .רזוח טפשמל השקב תשגהב םיישעמה םיישקה
 הירוגינסה תונעט תא שאר דבוכב ןוחבל ,הלשממל יטפשמה ץעויהו הנידמה תוטילקרפ
 הקידבהו יוליגה תייגוס תא טרפבו ,רזוחה טפשמה ךילהבש םיישקה ןיינעב תירוביצה
 טפשמה לש ומויק לע הטלחהל תילאיצנטופ תובישח תולעב תויצפח תויאר לש שדחמ
 תא ססבל תורשפאה תעגפנ ובש םיטושה לגעמ תא רובשל ךרד אוצמל ונילע .רזוחה
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 תויארל תושיגנ רדעיה לשבו םיגצומ לש םנדבוא לשב רזוח טפשמ לש ומויקל תוליעה
 ונכדעיו ודדחי םא ,המוחתב תחא לכ ,תויושרה ושעי בוט .ולא תוליע סוסיבל תוצוחנה
 לש םמויקל תושקב תשגה לע לקהלו תמאה יוליגל עייסל תנמ לע ,ןדוקפתו ןהילהנ

  .םירזוח םיטפשמ
  

 רבד ףוס
  

  .תיחדנ רזוח טפשמ לש ומויקל השקבה          .92

  
  
   .)7.9.2017( ז"עשתה לולאב ז"ט ,םויה הנתינ           
  

5 1 2 9 3 7 1  
5 4 6 7 8 3 1 3  

 )'מידב( האישנל הנשמה  
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