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 ןוילעה טפשמה תיבב
  

 'ט - 5048/04  ח"מ
  

 קרב 'א אישנה דובכ  :ינפב
  

 ןזייא סינד :שקבמה
  

 ד  ג  נ  
         

 הלשממל יטפשמה ץעויה :בישמה
  

 רזוח טפשמל השקב
  

 ובוק ימע ד"וע ;קניפ תרפא ד"וע ;רניו דיוד ד"וע :שקבמה םשב
 

 'י ,ןישח 'מ ,אצמ 'א ,קרב 'א ,לארשי תנידמ 'נ ןזייא סינד 8086/01 פנד :)3.3.05 ,התחדנ( ןוילעב הריתעל
 רואנ 'מ ,לקריט
 דרלגנא 'י ,רנרוד 'ד ,ןיול 'ש ,לארשי תנידמ 'נ ןזייא סינד 6220/00 פע :)9.8.01 ,החדנ( ןוילעב רוערעל
 קניפ תרפא ד"וע ,רניו דיוד ר"ד ד"וע ,הנידמה תבושתל שקבמה תבוגת :תונעט-יבתכ
 ובוק ימע ד"וע ,קניפ תרפא ד"וע ,רניו דיוד ר"ד ד"וע ,רזוח טפשמל השקב :תונעט-יבתכ
 

  :הרכזואש הקיקח

 )4()א(41 ,)4()א(31 ,)2()א(31 ,)א(31 ,31  'עס :1984-ד"משת ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוח

 ג368 ,)ב(ב368 ,298  'עס :1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

 217  'עס :1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח

 )ג(2  'עס :1957-ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמה יתב תונקת

 

 
 
 
 
  

 :ויצר-ינימ

 ומויקל תוליע – רזוח טפשמ – טפשמ-יתב *

 תווח לע הכמסנ השקבה .קוניתה ונב תגירהבו תוללעתהב עשרוהש שקבמל רזוח טפשמ תכירעל השקב
 .ותלוגלוגב רבשהמ אלו הרידנ בל תלחממ האצותכ םרגנ קוניתה תומ ןהיפלש תושדח תויגולותפ תעד
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 :יכ קספו השקבה תא לביק ןוילעה ש"מהיב אישנ

 יכ הרכה ךותמ ,םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןקתל אבה ינויד ןונגנמ קפסל דעונ רזוחה טפשמה דסומ
 תא קר אל ובוחב ןמוט רזוחה טפשמה .תויועטמ הניסח הניא ,תישונא תכרעמ לככ ,תיטפשמה תכרעמה
 תא הטיפשה תכרעמ לש וז תימצע הרכהב רוביצה ןומא תא םג אלא ,הטיפשה לש היתולבגמב הרכהה
 קר וחוכ תא באוש וניא הז ךרע .ןוחטבו תוביצי חיטבהל ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקע בצינ דגנמ .היתולובג
 יכוניחה סרטניאה ןמ םג ול דמוע וחוכ .תילילפה הפיכאה תכרעמ לשו תיטופישה תכרעמה לש ןהיכרוצמ
 .ןידה קספ דוסיבש יתעתרההו

 טפשמה ,גרבדלוג תדעו לש היתונקסמ ץומיא תובקעב ,םישגנתמה םיכרעה ןיב ןוזיאה תדוקנב יונישה ףרח
 רבדב תישממו הנתיא תיתשת לש התחכוה השורדו ,ללכה לע דיעמה ללכהמ אצויה תויהל ףיסומ רזוחה
 ןוזיאה תדוקנ ,תאז םע .ןוידה תויפוס לוקיש לע קדצ ילוקיש ש"מהיב ףידעי םרטב ,תוליעה תחא לש המויק
 םדא לש ותוכז תאו ,ןגוה ךילהל תוכזה לש יתקוחה הדמעמ תא ףקשל תבייח םינושה םיסרטניאה ןיב
 .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוחב רומאכ ,תוריחו דובכל

 שיש תופסונ תודבוע וא תויאר ש"מהיב ינפב איבהל שי ,קוחל )2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה תרגסמב
 תויפוס ןורקעמ הגירח הקידצמה תישממ תיתשת םיקהל תוכירצ רשאו ,האצותה יונישל לאיצנטופה ןהב
 תויארכ בשחיהל תולוכי אל ,םהשלכ םייתדבוע םיאצממב ונגועיש ילבמ ,תוימתס וא תויללכ תונעט .ןוידה
 לש "תיטירק הסמ" תשרדנ .הז ןיינעל שרדנה "ילוגסה לקשמה" תולעב ןניא אליממו ,תופסונ תודבוע וא
 ןהו תודבועהו תויארה תומכב ןה אטבתהל הלוכי רשאו ,ףכה תא תוטהל תויושע רשא תודבועו תויאר
 רמוח יכ ענכתשהל ש"מהיב לע .העשרהל דוסי וויהש תודבועה לע רבגתהל וחוכב שיש ,יסחיה ןקזוחב
 וא תודבועה :קודו .םשאנה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ויה םילוכי םינעטנה תודבועה וא תויארה
 .טפשמה תאצות יוניש לש תואדו ססבל תובייח ןניא תופסונה תויארה

 הליע םושמ ןהב הנייהת אל ,תיפולח תיתדבוע הזת לע תועיבצמה תושדח תעד תווח תשגה ,ללכ ךרדב
 ש"מהיב לע המוש ךא .וגוצייב םגפ לפנ אלו גצוימ היה םשאנהש העש דחוימב ךכ .רזוח טפשמ לע תורוהל
 םהש םגה ,ןוידה תויפוס לש םימעט .ןפוגל תופסונה תודבועה וא תויארה תא םג ןוחבל השקבב ןדה
 .רזוח טפשמ םייקלמ תטלחומ המיסח םיווהמ םניא ,םיבושח

 השקב טילחהל ואובב ש"מהיב לש ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל אב ש"מהיתב קוחל )4(31 ףיעס
 31 ףיעס תוארוה לש םיינורקעה הירדג תא לילכ ץורפל דעונ אוה ןיא ,תאז םע .רזוח טפשמ לש ומויקל
 םילוקישה ןיב ןוזיאה יפ לע םיעבקנ ותסירפ תולובג .ןוקיתל םדוק תומייק ויהש תוליעה לשו ,קוחל
 .ךילהב םירומח םיינויד םימגפ ,רתיה ןיב ,תללוכ "לסה תליע" .קוחה תוארוה דוסיב םיחנומה םידגונה
 ילאיצנטופ יונישב התייה ךילהב םגפה תאצות יכ הרקמ לכב תוארהל חרכה ןיא ,הלא ןיעמ םימגפ םייקתהב
 ידכ וב שיש םגפ ןיבל רומח ינויד םגפ ןיב ןיחבמה וקה תובר םימעפ ,דועו תאז .טפשמה תאצות לש
 העפשהל הקזח םיקמ רומח ינויד םגפ לש ומויק םיבר םיבצמבו רורב הכ וניא טפשמה תאצות לע עיפשהל
 .ךילהה האצות לע

 הנלבקתת םא ,ןהב שי ןכש ,תושדחה תעדה תווחמ בייחתמ רזוח טפשמ לש ומויק ,ןיינעה תוביסנב
 תולגמ תעדה תווחש ךכב יד ,וזה תעל .שקבמה תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל לאיצנטופ ,תונמיהמכ
 הקימעמו תידוסי הניחב .ומצע טפשמב שמשל הנלכותש ךכ ,תוליבקה ינחבמב תודמועו תירואכל תונימא
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 תויעוצקמ ,םידע תונמיהמ ךירעהל םילכה הידיב רשא ,תינויד האכרעב קר םייקתהל לכות תעדה תווח לש
 .לבקתהל השקבה ןידש ןאכמ .תויאר לש ןלקשמו םיחמומ
  
 
 

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

 .)טפשמה יתב קוח – ןלהל( 1984 -ד"משתה
  

 םיכילההו תודבועה

  
 םושיאב .םימושיא ינש קיזחמה םושיא בתכ )21.2.00 םויב( שגוה שקבמה דגנכ .1
 -ו )ב(ב368 םיפיעס יפל תוריבע( תוללעתהו הפיקת לש תוריבע שקבמל וסחוי ןושארה

 הגירה – ינשה םושיאבו ,)ןישנועה קוח – ןלהל( )1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל ג368
 ונב דגנכ - ןעטנה יפ לע – ועצוב תוריבעה לכ .)ןישנועה קוחל 298 ףיעס יפל הריבע(
 ןושארה םושיאב .)קוניתה וא ןור – ןלהל( םישדוח 3 ןב ,ןזייא ןור ,שקבמה לש קוניתה
 םינוויכב תינמיה ועורז תא בבוסש ךכב )25.11.99 םויב( קוניתה תא ףקת שקבמה יכ ןעטנ

 שקבמה ףטע ,ןכמ רחאל .עורזה םצע לש יזכרמה שילשב ילריפס רבשל ול םרגו םידגונמ
 הכימשה תא הריתה ,םתיבל שקבמה תשא הרזחשמ .הכימש ךותב ותוא רשקו ונב תא
 – ןלהל( ועורז העבוק םש ,םילוח תיבל חקלנ קוניתה .הרובש קוניתה עורז יכ התליגו
 לבח שקבמה 3.2.00-ל 2.2.00 ןיבש הלילב יכ ,ןעטנ ינשה םושיאב .)ןושארה םושיאה
 תפיכב בכרומ רבש קוניתל םרגנ ,שקבמה לש וישעממ האצותכ .קוניתה לש ושארב חוכב
 ול טישוהלמ שקבמה ענמנ ,קוניתה לש ובצמ ףא לע .םימומידו לאמש דצמ תלוגלוגה
 – ןלהל( שקבמה םרגש רבשהמ האצותכ קוניתה רטפנ הליל ותואב .יהשלכ תיאופר הרזע
 תא אצמ החפשמה תיבל קעזוהש א"דמ תווצ יכ ןיוצי הנומתה תמלשהל.)ינשה םושיאה
 זכרמב קוניתה תפוג החתונ םויב וב .םייח חור אלל )8:00 העשב 3.2.2000 םויב( קוניתה
  .)זכרמה – ןלהל( תיטפשמ האופרל ימואלה
  

 פ"ת( ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבל שגוה שקבמה דגנכ םושיאה בתכ .2
 עשרוה ,)1.6.00 םוימ( תטרופמו הכורא ןיד תערכהב .)יול 'א 'א טפושה ,40057/00

 ןחוכבש תורישי תויאר אצמ אל טפשמה תיב .ול וסחויש תוריבעה שולשב שקבמה
 תויאופר תעד תווח ,תויתביסנ תויאר לש הרוש לע הססבתה הערכהה .שקבמה תא עישרהל
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 האצותכ םרגנ רבשה היפל ,שקבמה תנעט ,ןושארה םושיאל רשאב .תיגולותפ תעד תווחו
 דיב ילריפס רבשל םורגל ןתינ אל יכ ,עבקנ .התחדנ ,קודה ןפואב הכימשב ונב תפיטעמ
 .םידגונמ םינוויכב תרכינ המצועב חוכ תלעפה תבייחמה הלועפ ידי-לע אלא ,הז ןפואב
 ,קוניתה לש ודי תא רבשש הז אוה היפל ,הרטשמב ותריקחב שקבמה תעדוה הפסוותה ךכל
 לוכי ילריפס רבש יכ ןיוצ .וב עוגפל הנווכ ךותמ אלו תוריהז רסוחמ עבנ רבדה יכ םא
 ידי-לע ףא החדנ הז רבסה םלוא ,ריהז אל ןפואב קוניתה תשבלהמ האצותכ םרגייש
 שקבמה זמר טפשמה תיבב ןוידב .תיבהמ ומא תורדעיה ןמזב ונב תא שיבלה אלש ,שקבמה
 תיתייאר הכימת רדעיהב התחדנ וז תורשפא םלוא ,רבשל המרגש איה ותשאש תורשפאל
 דע ,שקבמה לש ישפנה דוסיל רשאב ותעיבק ההשה אמק טפשמה תיב ,תאז םע .יהשלכ
 .הגירהה תריבעב םושיאב עירכהש
  

 ידי-לע זכרמב העצובש החיתנה ח"וד לע ,הרקיעב ,הססבתה הגירהב העשרהה .3
 םוימ( סיה 'פורפ לש ותעד תווח לעו ,)3.2.2000 םויב( יאני 'א החמתמהו סיה 'י 'פורפ

 הרישי ,שארב ההק הלבח תובקעב םרגנ קוניתה לש ותומ ,תעדה תווח יפ לע .)13.2.2000
 .תלוגלוגב בכרומ רבשל המרגש ,בר יסחי ןפואב חכב )הליפנ( הרישי יתלב וא )הכמ(
 ,קוניתה לש תוומה דעומ תא היוצרה תואדוה תמרב ךירעהל ןתינ אל יכ ןיוצ תעדה תווחב
 םינוש םינותנ ךא ,התואצמיה ירחא דיימ יטפשמ אפור ידי לע הקדבנ אל הפוגהו ליאוה
 םויב א"דמ תווצ תעגה ינפל תועש 8-מ רתוי ערא קוניתה תומ יכ תורשפא םע ובשייתה

 4-6 -כמ תוחפ המרגנ שארב הלבחה יכ ךירעה סיה 'פורפ .רקובב 08:00-ב 3.2.2000
 תיעדמ הניחבמ יכ סיה 'פורפ ףיסוה יזוחמה טפשמה תיבב ותודעב .תוומה ינפל תועש
 בורק ךא ,הלבחה רחאל תועש שש דע שולש ךשמב יח קוניתהש לולשל ןתינ אל תימדקא
 יפ לע – שארב קזנה ."תועשמ רתוי תוקד יח אוה" ,הלבחל רתוי ךומס היה ותומש יאדוול
 תיב .)"הכומה דליה תנומסת"( היירט תיתנואת אל הלבח םע בשייתמ - תעדה תווח
 הלבחמ האצותכ םרגנ ןור לש ותומ יכ ,סיה 'פורפ לש תעדה תווחל םאתהב ,עבק טפשמה
 ףוקשממ קוניתה לביקש הכמ בקע םרגנ תוומה היפל ,שקבמה גיצהש הרבסה .ושארב ההק
 וירבד תא הז רשקהב ץמיא טפשמה תיב .התחדנ )1.2.00 םויב( ותומ ינפל םיימוי תלדה
 החיתנה תואצות לע ךמתסהב הבישמה םעטמ ותעד הוויחש ,םידלי גולוריונ ,רפוש 'רד לש
 לש חווטב וניה תוומל דעו שארה תלבחמ לחש ןמזה ,רפוש 'רד ירבדל .קותינה תפוג לש
 תיב .יבקע ןפואב רדרדתמו ךלוה קוניתה לש ובצמ רשאכ ,תועש 12-מ תוחפ ,תועש
 םיניחבמ וירוה ויה ,1.2.00 םוימ רבכ ושארב הלבחהמ קוניתה לבס ול יכ עבק טפשמה
 טרס םג .תוחיפנ ןוגכ ,הלבחה לע םידיעמה םייזיפ םינמיסב ןכו ,ותוגהנתהב ינוציק יונישב
 תיב .יהשלכ הלבגמ וא היעבמ לבס יכ דיעמ וניא ,ןור לש ותומ ינפל םוי םלוצש ,ואידיוה
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 הנואתהמ האצותכ םרגיהל התייה הלוכי הלבחה יכ תורשפאה תא ,אופיא ,ללש טפשמה
 ,םנב לש תוגהנתהב ינוציק יונישב ןיחבהל םיכירצ ויה םירוההו ליאוה ,שקבמה ראת התוא
 יכ עבק טפשמה תיב .םהמ שיא ידי לע הפצנ אל הזכ יונישו ,ובצמ תורדרדתהמ עבונה
 לע גוזה ינב ולע הב העשה ,2:15 תועשה ןיב ,ןור לש ותומ ינפל הלילב השחרתה הלבחה
 טפשמה תיב עיגה תאז חכונ .םייח חור אלל ןור הלגתנ הב העשה ,רקובב 8 ןיבל ,םעוצי
 יכ הדיעה קוניתה לש ומא .וירוהמ דחא ידימ םרגנ קוניתה לש ושארל קזנה יכ הנקסמל
 טפשמה תיב .וילא םק שקבמהו קוניתה לש ויכב תא העמש רקוב תונפל 3:00 העשב
 תונפל 3:30 -ל 3:00 תועשה ןיב קוניתה תא ליכאה יכ ,שקבמה ירבדל ןימאה אל יזוחמה
 ירבדב ןומא ןתנ אוהש םושמ ןהו ,הז ןיינעל תורתוס תובושת ויה ויפבש םושמ ןה ,רקוב
 הנקסמ רשאכ ,אלמ אוהשכ קוניתה רובע הניכהש בלחה קובקב תא רקובב האצמ יכ םאה
 .החיתנה לש היאצממב םג תכמתנ וז
  

 ,קוניתה תומל המרגש איה םאה יכ תורשפאה תא ללש טפשמה תיבש רחאל .4
 טפשמה תיב אצמ ךכל קוזיח .שקבמה ידימ םרגנ תוומה יכ תורשפאה ךא ,ותטישל ,הרתונ
 ילבמ הפוגה תחיתנל ותייער תמכסה לע תמוערת עיבה ,םאל דוגינב ,שקבמהש הדבועב
 קר תלדה ףוקשממ קוניתה גפסש הכמה לע רפיס שקבמהש הדבועב ןכו ,וב הצעונש
 תיב ידי לע וחדנ "תודעה תשיבכ"ל שקבמה לש וירבסה לכ .קוניתה תומ רחאל עובשכ
 עוריא יכ ענכוש יזוחמה טפשמה תיב ,ךכמ הרתי .ןויגה ירסחו םיריבס יתלבכ טפשמה
 לש ותבסו ומאש ךכ לע הססבתה וז העיבק .שחרתה אל ללכ תלדה ףוקשממ הלבחה
 יוצמ שקבמה לש וידיב יכ ענכתשה טפשמה תיב .ושארב יהשלכ תוחיפנב ושח אל קוניתה
 הז עדימ ףושחלמ ענמנ שקבמה .קוניתה לש ושארב רבשה םרגנ דציכ המולעתל חתפמה
 יד היהי יכ ,עובש ףולחב ,ןיבה רשאכ .וידעצ תא לכלכל ידכ החיתנה תואצותל ןיתמהו
 תיב .ףוקשמהמ הכמ התוא רבדב הסרג רסמ ,םושיא בתכ שיגהל תנמ לע ורבצנש תויארב
 ותייער תא ףתשמ היה אוה ,המרג שקבמה אלש הנואתב רבודמ היה ול יכ רבס טפשמה
 שחרתה דציכ עדוי וניא יכ ותנעטו ונבב העיגפל רשק לכ שקבמה לש ותשחכה .ןיינעב
 .םעז לש עגרב ונב לש ושארב עגפ שקבמהש וז תלוז ,תורחא תויורשפא וריתוה אל רבדה
 הלבח התוא .הנואתב אלו ,שקבמה לש םוזי השעממ האצותכ םרגנ רבשה יכ ,אופיא ,קספנ
 תיב תטישל ,ודיעה )ןשיו ועוצי לע הלע( השעמ רחאל שקבמה לש ותוגהנתה רקיעבו
 ךכבו קוניתה תומ לש האצותה לש התמירג תורשפאל שפנ ןויוושב גהנש ימ לע ,טפשמה
    .הגירה תריבעל שורדה תילילפה הנווכה דוסי םייקתה
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 וניינעש ןושארה םושיאב ןודל טפשמה תיב רזח ,הגירהב יארחא שקבמה אצמנשמ .5
 רבשה ,טפשמה תיב ינפב הדמעש סיה 'פורפ לש תעדה תווח יפ-לע .תוללעתהו הפיקת
 ריבסה ןונגנמהו תיתנואת אל הלבח םע ומצעלשכ בשייתמ" קוניתה לש עורזב ילאריפסה
 םיידי תופכ גוז ידי לע עורזה בוביס וניה שדוחכ ןב קוניתב הזכ רבש תורצוויהל רתויב
 תריבש עוריא ןיב הבר הברק אצמ טפשמה תיב ."בר יסחי ןפואב חוכב ,םידגונמ םינוויכב
 אללו ויבא לש ותקזחב היהש תעב תומילאל קוניתה ףשחנ םהינשב :הגירהה עוריאל עורזה
 חוכ לש הלעפה בייחש גוסהמ אוה םיעוריאה ינש תובקעב הלגתהש קזנה ;ומא תחגשה
 קוניתהמ ענמנ ךכו תודבועה תא ותשאמ ריתסהל שקבמה רחב םירקמה ינשב ;ריבסל לעמ
 ,שקבמה קיזחה הב השקונ הפקשהל יוטיב םה םיעוריאה ינש .ידיימ ינויח יאופר לופיט
 ,טפשמה תיב תטישל ,וחכוה ךכב .ךר ליגב םה םא וליפא ,תונתייצל םידלי ךוניח תבייחמה
 לע תישה יזוחמה טפשמה תיב .תוללעתהו ןיטק תפיקת לש תוריבעה לש ןהיביכר לכ
 הפיקת ןיגב רסאמ תונש 5-ו הגירהה תריבע ןיגב רסאמ תונש 20 לש שנוע שקבמה
 הצוריש ,םישדוח 4 ןב יאנת-לע רסאמ שנוע לעפוה ןכ .ףפוחב וצורי רשא ,תוללעתהו
 .1995 תנשב עציבש םימויאו הפיקת תוריבע ןיגב שקבמה לע רזגנש ,אוה ףא ףפוחב
  

 .)6220/00 פ"ע( ןידה רזג לעו העשרהה לע ןוילעה טפשמה תיבל רערע שקבמה .6
 רוערעה תא )9.8.2001 םויב( החד )דרלגנא 'יו ,רנרוד 'ד ,ןיול 'ש םיטפושה( טפשמה תיב
 יעמשמ דח ןפואב חכוה יכ יזוחמה טפשמה תיב לש ויתועיבק תא וצמאב ,ןידה תערכה לע
 ומרגנש תואצות םה ינשה םושיאב ותומ תמירגו ןושארה םושיאב קוניתה לש ותלבחש
 רבשה יכ שקבמה תונעט וחדנ ךכב .ודבל שקבמה םע תחא הציחמב היה קוניתהש העש
 וא ,םילשוכה האייחהה תונויסינ ךלהמב וא קוניתה לש ותומ רחאל םרגנ תלוגלוגב
 ברעתהל םוקמ ןוילעה טפשמה תיב אצמ ,תאז םע .קוניתה לש ומיא ידי-לע ןיפולחל
 תא איבהש ישפנה בצמה תקפסמ הדימב חכוה אלש םושמ תאז ,שקבמה לע רזגנש שנועב
 .קוניתה לש ותומל םורגל ונוצר חכוה אלש יאדוובו הגירההו הפיקתה תא עצבל שקבמה
 רחאל .םילוחה תיבל ונב תא ,ותשא םע דחיב ,שקבמה איבה הפיקתה עוריא רחאל ,ךכ
 התלע אלש ,ונבב האייחה עציב ףאו הלצהה יתורישל תידיימ שקבמה הנפ ,ינשה עוריאה
 תחפוה הגירהה תריבע ןיגב ושנוע ,ןכ לע רשא .תולקמ תוביסנ תניחבב ויה הלא לכ .הפי
 םינש שולש יכ עבקנ ךא ,ונכ לע רתונ תוללעתההו הפיקתה ןיגב ושנוע .רסאמ תונש 12-ל
 .רסאמ תונש 14 שקבמה לע ותשוה לכה ךס .רבטצמב םייתנשו ,ףפוחב וצורי
  

 תפוקת בושיח ןיינעב ףסונ ןויד םויקל השקבב הז טפשמ תיבל רתע שקבמה .7
 תארוה לש היתולובג תייגוסב ףסונ ןויד םייקל טלחוה ,ותשקבל .)8086/01 פ"נד( רסאמה
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 ףסונה ןוידה תרגסמב .1982-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 217 ףיעס
 לש טפשמ תיב היה אל ,הנידמה םעטמ רוערע ןיאב םאה הלאשה תא טפשמה תיב ןחב
 .שקבמה לע ולטוהש םינושה רסאמה ישנוע לש הפיפחה תוארוה תא תונשל ךמסומ רוערע
 הילע הרוהש הפיפח תארוה תונשל יאשר רוערעלש טפשמה-תיב יכ קספנ ףסונה ןוידב
 .לדגי אל ןהב עשרוהש תוריבעה ןיגב םשאנה לש ללוכה ושנועש דבלבו ,אמק טפשמ-תיב
 ףיעס תארוהל דוגינב שקבמה לש ושנוע תא לידגה ןוילעה טפשמה-תיב יכ אופא אצמנ אל

 6220/00 פ"עב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ תא םייקל טלחוהו התחדנ הריתעה ,217
 טפשמ תכירעל השקבב )31.5.04 םויב( שקבמה הנפ ,יניבל יניב .)3.3.05 םוימ ןיד-קספ(

 .וניינעב רזוח
  

 רזוח טפשמל השקבה

  
 .שקבמל וסחויש םימושיאה ינשב העשרהה דגנכ תינפומ רזוח טפשמל השקבה .8
 'פורפ – םיחמומ םיגולותפ ינש וכרעש ,תושדח תויגולותפ תעד תווח לע תססבתמ השקבה
 האופרל ןוכמה לש החיתנה ח"ודב םינותנה תא ונחבש רחאל - לאירא 'פורפו ןמנזור
 תומקר לש םייגולוטסיהה םיאצממה תא וקדבו סיה 'פורפ לש תעדה תווחבו תיטפשמ
 ןמ םייתש םיססבמ שקבמה תנעטל רשא ,םישדח םיאצממ וגיצה םיחמומה ינש .הפוגה
 תולגמ גיצהש תויאופרה תעדה תווח ,וירבדל .רזוח טפשמ םויק תוקידצמה תוליעה
 טפשמה תואצות תא תונשל תויושעו העשרה תודוסי תא תורערעמה תושדח תויארו תודבוע
 חסונ[ טפשמה יתב קוחל )2()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמל הליע המקש ךכ ,ותבוטל
 תווחב םיגצומה םישדחה םינותנה יכ ןעטנ ןכ .)קוחה – ןלהל( 1984-ד"משתה ,]בלושמ
 הדובעב תולקתב ץוענה ,ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכ שממ לש ששח םיררועמ תעדה
 )4()א(31 ףיעס יפל רזוח טפשמל הליע המק ךכבו ,תיטפשמ האופרל זכרמה לש תיעדמה
 ,םייוגש םיאצממ ללכש ,סיה 'פורפ לש ח"ודה לע ךמתסה טפשמה תיבש ןוויכ תאז .קוחל
 .תושקבתמ תונקסמ קיסה אלו ומשרנש םינותנמ םלעתה
  

 ותומ יכ - תושדחה תעדה תווח דוסי לע – ןעוט שקבמה ,הגירהב העשרהה ןיינעל .9
 יאל האיבה רשא הרידנ בל תלחממ האצותכ אלא ,ושארב הלבחה בקע םרגנ אל ןור לש
 רבשה םרגנ וב דעומהו ,קוניתה לש ותלוגלוגב רבשה הניא תוומה תביס .תואירו בל תקיפס
 סיה 'פורפ ,םיחמומה תנעטל .ןכל םדוק םימי רפסמ אלא תוומה ינפלש תועשב וניא
 הלא םיאצממ .ןור לש ותומ תביס לע םיכילשמה ,תובישח ילעב םיאצממ רפסממ םלעתה
 תוריבסב רשא ,הרידנו תדלומ בל תלחממ ותומל רבוע לבס ןור יכ ,ןעטנ ךכ ,םידמלמ
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 םשב העודיה הלחמב רבודמ יכ איה שקבמה יחמומ תרעשה .ותומל המרגש וז איה ההובג
Hypertrophic Cardiomyopathy )ןלהל – HCM(. לש גירחה םלדוג לע הססבתה וז הרבס 

 לע הדיעמה ,תואירב לזרב תוחכונ לעו קוניתה תואירב םד יפטשו תוקצב לע ,תואירהו בלה
 ,החיתנה ח"ודב רומאהמ הנוש הז אצממ .תואירב תוידאנה ךותב בל תקיפס יא יאת תוחכונ

 לש ךילהת הפצנ רבשה םוקמב ,םיחמומה תנעטל ."תילילש לזרבל העיבצ" בתכנ םש
 העברא תוחפל עריא תלוגלוגב רבשהש ,ןאכמ .חומה לש השקה םורקב תונגראתהו המלחה
 ,שקבמה תעדל ךכ ,שי הלא םיאצממב .תוומה ינפל תועש 4-6 אלו ,קוניתה תומ ינפל םימי
 םימי רפסמ שחרתהש ,שארב רבשה לש ויטעב םרגנ אל ןור לש ותומ יכ הרבסה תא קזחל
 שקבמה ןעוט הז רשקהב .ימואתפה ותומל האיבהש איה בלה תלחמ אלא ,תוומה ינפל
 םיטרדנטס יפל העצוב אלש ,זכרמה לש תיעדמה הדובעב תורומח תולקתו תויועטל
 לש םתועמשמל תוסחייתה רדעה ;החיתנה ח"ודב םינותנ לש העטומ םושיר :םהבו ,םייואר
 רקחל עייסל תולוכי ויהש תומילשמ תוקידב עוציב יא ;החיתנה ח"ודב ומשרנש םינותנ
 תואצות לש ןרדעהו ;)תוציחמהו בלה תונפד ,בלהמ תוקפסמ תומיגד ףוסיא ןוגכ( תמאה
 .זכרמב וכרענ הרואכלש )תויגולוסקוטו תויגולוירטקב ,תויגולויב ,תויגולוטסיה( תוקידב
  

 רשקב ועבקנש םיאצממה לע קלוח שקבמה ,תוללעתהו הפיקתב העשרהל רשא .10
 ינמיס התליג אל זופשאה תעב תינפוגה הקידבה ,ותנעטל .ןור לש ועורזב רבשה תמירגל
 םילוחה תיבב הכרענש תוצעייתהב .בוט היה קוניתה לש יללכה ובצמו םהשלכ תוללעתה
 אל לופיטב הרוקמ אלא תנווכמ הניא העיגפהש הארנ יכ םשרנ ,תוללעתהל דשח תובקעב
 לש ותדלוה ץרא ,היסורב וגהנש יפכ הכימשב קוניתה תפיטעמ האצותכ ,שקבמה לש ריהז
 'רד ,םילוחה תיב אפור םע הכרענש הקידבמ יכ ,םילוחה תיב ח"ודב ןיוצ דוע .שקבמה
 טילחה םילוחה תיב .תצרמנ הזזהמ האצותכ םרגיש לוכי רומאכ רבש יכ הלה רסמ ,ןוארב
 ויתונעט רקיע תא .שקבמהמ יבויח ןפואב המשרתהש תילאיצוס תדבוע םע םג ץעוויהל
 עשרוהש רחא קר הלבקתנ הז םושיא ןיגב ותעשרהש ךכל שקבמה ןווכמ דיב רבשה יבגל
 שיגהש תעדה תווח רואל ,התע .ול סחויש ישפנה דוסיה ססבתה הילעו ,הגירהה תריבעב
 אוה רמול ןתינש לכ .דיזמב םרגנ עורזב רבשה יכ עובקל ןתינ אל ,קוניתה לש ותומל רשקב
 ירה ,הגירהב העשרהל דוסיה טמשנשמ .הגגשב םרגנו ריהז אל לופיטמ עבנ רבדה יכ
  .דומעל הלוכי הניא ,הנעטה יפ לע ךכ ,תוללעתהו הפיקתב העשרההש
  

 ןיד ירדס( טפשמ יתב תונקתל )ג(2 הנקתל םאתהב השגוהש ,הבישמה תדמע .11
 הבישמה תדמע .רזוח טפשמ תכירעל םוקמ ןיאש איה ,1957-ז"ישתה ,)רזוח טפשמב
 ,ןהינפ לע יכ איה הבישמה יפמ תימדקמ הנעט .סיה 'פורפ לש תינכדע תעד תווחב התבוג
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 סיסב שמשל תולוכיה "תויאר וא תודבוע" תווהמ ןניא םיגולותפה ינש לש תעדה תווח
 ,תיטפשמה האופרה םוחתב םיחמומ םניאש ימ ידי לע ונתינ ןה ןכש ,רזוח טפשמל השקבל
 לש שדוחמ חותינב תוקסוע תעדה תווח ,ןכ ומכ .היגולותפה םוחתב תוחמתה תת הניהש
 יכ איה הבישמה תדמע ,ןיינע לש ופוגל .ירוקמה ןוידה תעב םאולמב םיעודי ויהש םינותנ
 אל םינותנ לע תססובמ בל תלחממ לבס קוניתהש הנעטה .שממ ןיא םיחמומה תונקסמב
 תקיפס יא" יאת יבגל .תוקונית לצא תואירו בל לקשמ לש המרונה חווט יבגל םינכדועמ
 לזרב םע םיגפורקאמ ואצמנ ןכאש סיה 'פורפ לע לבוקמ יכ הנייצ הבישמה ,תואירב "בל
 ןמיס איה הלא לש םתואצמיה ,תיעדמה תורפסה יפ לע יכ הפיסומ הבישמה ךא .תואירב
 םיגפורקאמ ורתיא שקבמה םעטמ םיגולותפהו ליאוה .קוניתב תינורכ תוללעתהל קהבומ
 קוניתהש הנקסמב ךמותה קהבומ אצממ ףסונ הבישמה תטישלש ירה ,תואירב לזרב םע
  .תינורכ תיסיפ תוללעתהמ לבס
  

 םמדה לש תיגולוטסיה הקידבב יכ ותדמעב רתונ סיה 'פורפ ,הלבחה דעומ ןיינעב .12
 םיטסלבורביפ לש תובכש עבראמ רתוי םיאור אלו תונגראתה תליחת םיאצומ אל שארב
 ירבדל ,רשוא הז אצממ ."היירט" התייה הלבחה יכ דמלמש רבד ,ןירביפל םירדוחה
 .יזוחמה טפשמה תיבב ןוידב - הנגהה םעטמ גולותפה - רהב 'פורפ ידי-לע םג ,הבישמה
 םיאצממה לע םיקלוח םניא שקבמה םעטמ םישדחה םיחמומה ינש םג יכ הפיסומ הבישמה
 היירט הלבחמ לבסש ךכל תובר תויאר תואצמנ קוניתה לש ושארבש ךכ לע םידמלמה
 תומל רבוע םימי רפסמ המרגנ שארב הלבחה יכ הנעטה יכ השיגדמ הבישמה .ושארב
 דוע .ןידה קספב לכו לכמ התחדנו יזוחמה טפשמה תיב ידי לע תוידוסיב הנחבנ קוניתה
 לש תעדה תווח םע איהש הרוצ לכב תודדומתמ ןניא תושדחה תעדה תווח יתש יכ ,ןעטנ
 תיפצנ התייה ,ותומ ינפל םימי רפסמ השק שאר תלבח קוניתה גפס ול היפל – רפוש 'רד
 םייתדבועה םיאצממה דוסיב תודמועה ,תופסונה תויודעה םע אלו – הגירח תוגהנתה ולצא
 ידכ תושדחה תעדה תווחב ןיא יכ ,אופיא ,תנעוט הבישמה .שקבמה תעשרהל ואיבהש
  .ןיד תוויע ול םרגנש ךכ לע עיבצהל וא שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל
  

 רבשהש תקולחמ ןיא יכ השיגדמ הבישמה ,תוללעתהו הפיקתב םושיאל רשאב .13
 ןמ ותשא תורדעיה תעב קוניתה לע ודבל חיגשהש העש ,רערעמה ידי-לע םרגנ עורזב
 הלבחה יכ הלע יזוחמה טפשמה תיב ינפב ואבוהש תויוארה ןמ ,הבישמה ירבדל .תיבה
 באכל ידיימ ןפואב תמרוג איה יכו ,ינומצע ןפואב המרגנ אלש ,תינוציח הלבח איה עורזב
 יכ העדל םיפתוש ויה םיאפורה לכ .התושחרתה םע דיימ הב ןיחבהל היה ןתינ ןכלו בר
 והשלכ קלחב "הכישמ" ידי לע םרגיהל היה לוכי אל קוניתל םרגנש גוסה ןמ ילאריפס רבש
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 לעמש המצועבו םידגונמ םינוויכב תוחוכ לש תנווכמ הלעפה ידי לע קר אלא ,עורזה לש
 שקבמה תסרגש םושמ הללשנ קוניתה תשבלה תעב םרגנ רבשהש תורשפאה םג .ריבסה
 תנעוטו הבש הבישמה .םאה תורדעיה ןמזב קוניתה לש וידגב תא ףילחה אל ללכש התייה
 יתלב תוליעפמ וא הכימשב קונית תפיטעמ האצותכ םרגיי ילאריפס רבשש תורשפאה יכ
 .ותמירג תוביסנו רבשה לש ויפוא םע תבשייתמ הניאו הריבס הניא תרחא תנווכמ
  

 גולותפ ידיב הכרענש ,תישילש תעד תווח שקבמה שיגה הבישמה תדמעל הבוגתב .14
 תנעטל הנעמב השגוה תעדה תווח .)Prof. Pounder( רדנואפ 'ג 'פורפ - דנלטוקסמ יטפשמ
 .תיטפשמ האופרב םיחמתמה םיגולותפ םניא שקבמה םעטמ םיחמומה ינש יכ הבישמה
 'פורפו ןמנזור 'פורפ לש םהיתונקסמלו םהיתועיבקל ותעד ףרצמ רדנואפ 'פורפ ,תיצמתב
 ןמויק שיגדמ רדנואפ 'פורפ .ןוכמה לש החיתנה ח"ודב תוריתסו םילשכ לע עיבצמו לאירא
 :טפשמה תיב ינפב ויה אלו םיחמומה ידי לע ורתואש ,תושדח תויאר וא תודבוע יתש לש
  .חומה לש השקה םורקב תונגראתה יאצממ ,הינשה ;תואירב לזרב  ,תחאה
  

 םהידיל עיגה רזוח טפשמל השקבה תשגה ירחא יכ הבוגתב ונייצ שקבמה חוכ יאב .15
 ,יאני 'רד החמתמה העציב ןור לש ותפוג תחיתנ תא יכ הרואכל הלוע ונממ שדח עדימ
 ינפב היה אל הז עדימ .החיתנב סיה 'פורפ לש ותוחכונ אלל ,רוא ןב 'ד רוטקסורפה תרזעב
 עוציב תייגוס ןכל .קוניתה תפוג תא חתינש אוה יכ דיעה סיה 'פורפ .יזוחמה טפשמה תיב
 טפשמה תיב ינפב התלע אל ללכ סיה 'פורפ לש ותוחכונ אלל החמתמ ידי לע החיתנ
 החיתנה ךילהב תויועט ולפנ יכ ששחה ,ןעטנ ךכ ,םצעתמ הז שדח עדימ דוסי לע .יזוחמה
 לקשמה לש תשדוחמ הכרעה עצבל שי ,שדחה עדימה יפל .ןיד תוויע שקבמל םרגנ יכו

 תואצות תא תונשל יושע רבדה .סיה 'פורפ לש תעדה תווחלו החיתנה ח"ודל סחויש
  .שקבמה לש ותבוטל טפשמה
  

 'פורפו ןמנזור 'פורפ לש תונכדועמ תעד תווח יתש םג ותבוגתל ףריצ שקבמה .16
 התעד לע תדמוע לאירא 'פורפ .סיה 'פורפ לש תינכדעה תעדה תווחל הנעמכ ,לאירא
 תדמועו היוגש איה תוומה ינפל תועש 4-6-כ תלוגלוגב רבשה וא םמדה ןמז תעיבקש
 השק ןכלו רסחב הקול המצע החיתנה לש הרודצורפה .החיתנה ח"ודב םיאצממל דוגינב
 םימלש יתלבה םיאצממה ךותמ ,תאז םע .תוומה תביסל עגונב תיעמשמ דח הנחבאל עיגהל
 הבוגתב .רתויב הריבסה תוומה תביס איה HCM גוסמ בל תלחמש לאירא 'פורפל הארנ
 רתויב גירח אוה ןור לש וביל לקשמ םהיפל םירקחמ םיחמומה וגיצה סיה 'פורפ ירבדל
 .בלה ירדח תונפד יבועל סחיבו םירחאה םיימינפה וירביאל סחיב ,ולקשמו והבוגל סחיב
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 עצבלו םיגירחה םינותנה לע דומעל ,החיתנה תעב םינותנה תא קודבל היה זכרמה לע
 אל יכ סיה 'פורפ תעיבק יכ ,ןעטנ דוע ."סיה לש ונויסנ"ב קפתסהל אלו תומילשמ תוקידב
 אוה וילע ,החיתנה ח"ודב םיבותכה םיאצממ ןיטולחל תרתוס תונגראתה יאצממ אצמ
 ח"ודב םיראותמ םהש יפכ ,קוניתה לש חומב םיאצממה לכ ,םיחמומה ירבדל .םותח
 .המלחה יכילהתב היה רבשהש ךכ לעו תוומל םרג אל רבשהש ךכ לע םיעיבצמ ,החיתנה
 ועריא דציכ רבסה וא ןויד ןיא סיה 'פורפ לש השדחה תעדה תווחב יכ ןעוטו ףיסומ שקבמה
 עיצמש הזיתה .ונמזב ךרעש תעדה תווחבו החיתנה חודב ,החיתנב תורומח תויועטו תולקת
 איה ,תינורכ תוללעתהמ לבס קוניתה היפל ,לזרבל תיבויחה העיבצה חכונ סיה 'פורפ תעכ
 היפל ,טפשמב ואצמנש םייתדבוע םיאצממ תרתוס איה .טפשמב הנודנ אלש השדח הזית
 ,דועו תאז .תינורכ תוללעתהמ םילבוסה םידלי לצא םיצופנה םיינוציח םינממס ויה אל ןורל
  .השק תיעדמ תקולחמב היוצמ תוללעתהל ןמיס אוה תואירב לזרב היפל הזיתה
  

 הבישמה תבוגתל .שקבמה תבוגתל ביגהל תורשפא ,התשקבל ,הנתינ הבישמל .17
 לע הבישמה תרזוח התבוגתב .סיה 'פורפ לש ,רפסמב תישילש ,המילשמ תעד תווח הפרוצ
 ,תיטפשמ האופר יניינעב םתעד תווחל םיכמסומ םניא שקבמה םעטמ םיחמומה יכ הנעטה
 שקבמה יחמומ יכ ןעטנ דוע .הלבח יעוריא ורבעש תופוג תחיתנל רושקה לכב דחוימבו
 אלו ,ושארב הלבחהמ האצותכ תמ קוניתהש הנקסמה תא םיבייחמה םיאצמממ ומלעתה
 ונדש טפשמה יתב לש םהיתועיבקב םיכמותה םיינכדע םירקחממ ומלעתה ףאו ,בל תלחממ
 םרוגכ אל ךא ,הרומחה שארה תלבחל םיסחייתמ םניא םיחמומה .שקבמה לש וניינעב
 ,הלבחה רוזאב םיקהבומ םיאצממל בייחתמה לקשמה תא םינתונ םניא םה .תוומל עייסמ
 ינפל תועש 4-6-מ רתוי העריא הלבחהש ךכ םע םיבשייתמ םניאו ,תקולחמב םייונש םניאש
 התפצנ םא םג .לזרב תעיקש רדעהו ןירביפ רדעה ,תיתקלד הבוגת רדעה :םהבו תוומה
 תמדקומ ,תפסונ הלבח לש המויקל היארב רבודמש ךכב הריבסהל ןתינ ,תונגראתה תישאר
 תוללעתהמ לבס טועפהש העיבקה תא קזחל ידכ הב שיו קוניתה לש ושארב ,רתוי

 לש ותלוגלוג היפל – שקבמה יחמומ םיגיצמש תיאופרה הזיתה ,רבד לש ומוכיס .תכשמתמ
 - הרידנ בל תלחמ לשב "יעבט" תוומ תמ אוה ךא ותומ ינפל םימי העברא הצצור קוניתה
 רשיה לכשה תא תדגונ איהו ,תיעדמ הניחבמ תירשפא הניא הזיתה .סיסב תרסחו תכרפומ
 ,הפוגה תחיתנב חכנ אל סיה 'פורפ יכ דשח ררועתמ יכ הנעטל רשאב .םייחה ןויסנ תאו
 יאני 'א 'רד החמתמה תונעט ,םייקה תויארה רמוחב בשחתהב יכ תנייצמ הבישמה
 עוציבל וא החיתנב חכנ אל סיה 'פורפש ךכל דשח תולעמ ןניא רוא ןב 'ד רוטקסורפהו
  .הרטשמ תריקחל תונעטה תא ריבעהל םוקמ ןיאש טלחוה הז םעטמ .ודיצמ הריבע
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 תויגולותפ תעד תווח לע הרעה

  

 ,הבישמה לש תימדקמה הנעטל שרדיהל שי ,תוילאודיבידניאה תויארה תניחב םרט .18
 הלא ןכש ,ללכ תודבוע וא תויארכ בשחיהל תולוכי ןניא שקבמה איבהש תעדה תווח היפל
 לכב ,תישאר .תוחדיהל וז הנעט ןיד .םייטפשמ םיאפור םניאש םיגולותפ ידי-לע וכרענ
 .יטפשמ גולותפכ שמשמ אוה יכ תקולחמ ןיאש ירה ,רדנואפ 'פורפ לש ותעד תווחל רומאה
 אפור וניאש ףא ,תיטפשמ האופרב הניחבה תדעו שאר-בשויכ שמיש ןמנזור 'פורפ ,תינש
 ,םינשה בר הנויסינ תא טפשמה תיב ינפב השרפ וזש ירה ,לאירא 'פורפל רשאב .יטפשמ
 לש בל ימומב תוחמתה ללוכ ,תויגולוטסיה תוקידב יפלאבו תוחיתנ תואמב םכתסמה
 ןיא יכ הנעטה .לארשיב יאופרה דסממב ריכב יגולותפ דיקפתב איה תשמשמ ןכ .םידלי
 תלבוקמ הנניא ,םייטפשמ םיאפורכ םישמשמ םניאש ךכ לשב ךא ,םתעד תווח תא לבקל
 תנייצמש יפכ ,תיטפשמה האופרה עוצקמב תוידוחייה רואל יכ ןכתי ,תאז םע .ילע
 ח"מ :וושה( םתעד תווחל ןתנייש לקשמה תרגסמב ןובשחב רבדה חקליי ,הבישמה

 .)746 )4(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ קנילפ 8777/99
  
 תופסונ תודבוע וא תויאר

  
 תויאופרה תעדה תווח יכ שקבמה תנעט תדמוע רזוח טפשמל השקבה דוסיב .19

 טפשמה יתב ינפב ויה אלש ,תושדח תודבועו תויאר לע תועיבצמ ומעטמ וגצוהש תושדחה
 ןה ,תקולחמב תואצמנה תויאופר תויגוס עברא תולוע ,ולא תעד תווח ךותמ .וניינעב ונדש
 .הלא םיאצמממ הלועה תועמשמל רשאב ןהו ,םמצע םייגולותפה םיאצממל רשאב
 ,םידיעמה תואירהו בלה לדוג :קוניתה לש ותומ תייגוסל הקיז םיאצממה ןמ השולשל
 תלחמ לע ,ותנעטל ,איה ףא ,הדיעמה תואירב לזרב תוחכונ ;בל תלחמ לע ,שקבמה תנעטל
 דעומ לע דמלמה רבד ,שארב הלבחה םוקמב תונגראתה תמקר לש המויק תונכתיהו ;בל
 סיסבב םידמועה םייאופרה םיאצממה לע ,הבחרה רתיב ,הליחת דומעל יוארה ןמ .הלבחה
 איה תדרפנ היגוס .םהל םיסחיימ םינושה םיחמומהש תועמשמה לעו ,רזוח טפשמל השקבה
 .ךשמהב ןודיתו תוללעתהבו הפיקתב םושיאל תיטנוולרש ,עורזב ילריפסה רבשה
  
 תואירהו בלה לדוג

  

 .םרג 135 היה ויתואיר לקשמ יכו ,םרג 45 היה ןור לש וביל לקשמ יכ תקולחמ ןיא .20
 ןידה קספב וא ,סיה 'פורפ לש תירוקמה ותעד תווחב תדחוימ תוסחייתהל הכז אל הז אצממ
 םינעוט םויכ .גירח לקשמב רבודמ יכ ןידה ילעבמ ימ ידי-לע ונמזב ןעטנ אל .יזוחמה



 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא סינד  5048/04 חמ

13 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/uriya/Downloads/04050480-a09-et.doc 

 הנוילעה המרונהמ ףא גרוחה ,רתויב גירח לקשמב רבודמה יכ ,שקבמה םעטמ םיחמומה
 אוה ןיקתה בלה לקשמ ,םיחמומה ירבדל ,ךכ .קוניתה לש יללכה לקשמלו ליגל סחיב
 רבודמ יכ קלוח ןיא .םרג 70-100 חווטב אוה ןיקת תואיר לקשמ וליאו ,םרג 23-29 חווטב
 ,םינשי םנה שקבמה ססבתמ םהילע םינותנה יכ דגנמ תנעוט הבישמה .םייתועמשמ םירעפב
 ןמזה רבעמ רואל ,םייתניב יכו ,20-ה האמה לש 60-הו 30-ה תונשמ םינותנ לע םיססובמו
 .תוקונית לש םפוג ירביאב עצוממה לקשמה לדג ,תוקונית לש הנוזתה יאנת רופישו
 חווטה יכ עבוקה ,תוקונית 453 לע ססובמה ןגישימ תנידמב ךרענש רקחמל הנפמ הבישמה
 יכ לאירא 'פורפו ןמנזור 'פורפ םיבישמ ךכ לע .םרג 47 ונה ילמרונ בל לקשמ לש ןוילעה
 םיבר םירקחמ ךירפהל ידכ וב ןיאש ,ופקיהב רתויב םצמוצמ דחא רקחמ ונה שדחה רקחמה
 תיברמ  .תוקונית לצא םיימינפ םירביא לקשמב םיקסועה ,דחי םג םישדחו םינשי ,םירחא
 לש םירביא לקשמ ורקסש ,20-ה האמה תיצחממ םירקחמה לע םיססבתמ םויכ םירקוחה
 שדחה רקחמה ,ךכ .תויהת המכ ררועמ תונושה תעדה תווחב ןויע .תוקונית יפלא תורשע
 דוע העצוב ןור לש ותפוג תחיתנש דועב ,2004 תנשב םסרופ הבישמה תססבתמ וילע
 יאצממ יכ סיה 'פורפ בישמ ךכל .שדחה םוסרפה ינפל םינש עברא ,2000 תנש תישארב
 תא ששאמ ינכדעה רקחמהו ,תוחיתנ יפלא עציב תע שכרש ןויסינה תא ומאת רקחמה
 םמיע ,רקחמה ינפל הנש 15 ודלונש תוקוניתל סחייתמ הז רקחמ אליממ ;הז ןיינעב ונויסינ
 הלאקסב םיאצמנ ןור לש ויתואירו וביל לדוג ,שדחה רקחמה יפל .ןור קוניתה הנמנ
 לקשמו םרג 33 אוה שדחה רקחמה יפל עצוממ בל לקשמ .ילמרונה חווטה לש הנוילעה
 יבגל ןכ אל .הלא םיעצוממ לע הלוע ןור לש וירביא לקשמ .םרג 122 אוה עצוממ תואיר
 ךומנ היה ןור לש תוילכהו דבכה לקשמ ,לשמל ,ךכ .ןור לש םירחא םיימינפ םירביא
 בלה לדוגל ילנויצרופורפ אל ןפואב םיקד ויה בלה ירדח תונפד ;עצוממה ןמ הברהב
 םירביאה לקשמ ןיב היצלורוק היהתש חרכה ןיא יכ סיה 'פורפ בישמ ךכ לע .ומצע קוניתהו
 .תלבוקמה המרונה רדגב םיאצמנ םירביאה לכ הרקמ לכבו ,םינושה
  

 אוה ילאמשה רדחה ןפוד יבוע יכ הלוע החיתנה ח"ודמ ,בל ירדח תונפדל רשאב .21
 לע ססבתהב ,העד הווחמ לאירא 'פורפ .מ"ס 0.1 אוה ינמיה רדחה ןפוד יבועו ,מ"ס 0.3

 דיעמ רבדה יכו ,לבוקמה עצוממה יבועהמ יתועמשמ ןפואב ךומנ הז יבוע יכ ,יעדמ רמאמ
 ןיבה הציחמב תזכורמ בלה רירש תסמ רקיע וא ,דואמ בחרומ בלה לכ :םייתשמ תחא לע
 תורשפאה תקזחתמ הירבדלש ךכ ,החיתנה ח"ודב התחדנ הנושארה תורשפאה .תירדח
 בלה תסמ רקיע HCM-ב ןכש ,HCM-מ לבס קוניתה יכ הרעשהה תא קזחמ רבדה .היינשה
 תורמל םלוא ,טושפ ןפואב תאז קודבל היה ןתינ ,הרואכל .תירדח-ןיבה הציחמב תזכורמ
 ןמנזור 'פורפ ירבדל ,שקבמה יחמומל ורבעוה הז רוזאמ תומיגדש סיה 'פורפ לש ותנעט
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 אל יכ הנעט לאירא 'פורפ וליאו ,תומיגדה רוקמ ןיוצ אל בלה רירשמ ול ורבעוהש תומיגדב
 םיכתח וקדבנ ול םג ,שקבמה יחמומ ירבדל ,םוקמ לכמ .ללכ הציחמהמ תומיגד הל ורבעוה
 ןכש ,HCM-ה תנחבא תא לולשל ידכ ךכב היה אל ,תירדח-ןיבה הציחמהמ םייגולוטסיה
 ,הנורחאה ותעד תווחב ,סיה 'פורפ .ידקומ ןפואב םיעיפומה םייגולוטסיה םייונישב רבודמ
 קיידל ןתינ אלש ירה ,ןטק בלב רבודמ רשאכש ןעוטו ,שקבמה יחמומ תנקסמ לע קלוח
 חרוכ הנה רטמילימ 2-3 לש הייטסו ,ירט בל ןפוד לש הדידמב החיתנ רדח יאנתב
 ןיא ןכ לעו ,בלב היגולותפ לכ התלגתנ אל היפל ותנעט לע רזוח אוה ,םוקמ לכמ .תואיצמה
  .יהשלכ בל תלחממ לבס קוניתה יכ חינהל הביס
  
 תואירב לזרב תוחכונ

  
 יזוחמה טפשמה תיבל השגוהש תעדה תווחבו החיתנה ח"ודב יכ תקולחמ ןיא .22
 רמאנ סיה 'פורפ לש תעדה תווחב .תואירב לזרב תוחכונ לע רסמנ אל ,הבישמה םעטמ
 ךכ לע םידמוע לאירא 'פורפו ןמנזור 'פורפ ,תאז םע ."תילילש לזרבל העיבצ"ה יכ שרופמב
 יא לש בצמ ,םהירבדל .בל תקיפס יא לע הדיעמה ,תואירב לזרב לש תוחכונ תמייק יכ
 לזרב םיררחשמה ,םד יאת לש םקוריפל הליבומ תקצבה .תואירב תקצבל םרוג בל תקיפס
 םיגפורקאמ ףוגה חלוש ,םיישפוחה לזרבה יאת םע דדומתהל תנמ לע .תואירב ישפוח
 איה םתוחכונש םושמ ,ךכ .בל תקיפס יא יאת םיארקנ םרותב הלא .)םיעלוב םיאת(
 סיה 'פורפ וב רזוח תינכדעה ותעד תווחב .בלה רירשב לשכל תקהבומ היצקידניא
 םיחמומה לש הדימה תומא יפ לע יכ רשאמו ,תילילש לזרבל העיבצה היפל העיבקהמ
 םיישפוחה םיאתה בור ,סיה 'פורפ תעדל ךא .תואירב לזרב תוחכונ תמייק ,שקבמה םעטמ
 ירחא תואירה תוידאנמ ופלקתהש םיטיצומואנפ םניה ,םיגפורקאמכ םיארנה ,תואירב
 ןיא סיה 'פורפ ירבדל ,םוקמ לכמ .לזרב םיליכמה םיגפורקאמ םיאצמנ םהיניבו תוומה
 ,וירבדל ןכש ,תוללעתהמ האצותכ תמ ןור היפל ותנקסממ תונשל ידכ שדחה אצממב
 סיה 'פורפ ףרצמ ןיכומיתכ .תינורכ תוללעתהל קהבומ ןמיס איה תואירב לזרב תוחכונ

 ,רמאמב ןויעמ .תוקוניתב תינורכ תוללעתה ןיבל ףוגב לזרב תוחכונ ןיב רשוקה רמאמ
 יחמומ םיאיבמ ,ותמועל .דבלב םירקמ 15 רקוס רמאמה ,תישאר .םירבד רפסמ םילוע
 תקולחמב אצמנ תינורכ תוללעתהל תואירב לזרב ןיב רשקהש ךכל תואתכמסא שקבמה
 תינורכ תוללעתה לש םירקמב יכ םינייצמ רמאמה ירבחמ ,דועו תאז .תיעדמה תורפסב
 לזרב תוחכונ ,ונניינעב ,םלוא .דבכב לזרב םע דחיב ,תואירב לזרב יאת םיאצמנ קוניתב
 'פורפו ןמנזור 'פורפ םג .דבכב לזרב ןיא יכ עבוק החיתנה ח"וד .קפסב תלטומ דבכב
 תומא תא םיאתה יכ סיה 'פורפ רסומ ,תישילשה ותעד תווחב .דבכב לזרב ואצמ אל לאירא
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 ןכלו ,דבכב םג לזרב יאת ולגתנ יכ אוה ןעוט ,התעו ,שקבמה יחמומ לש הלאל ולש הדימה
 לבס קוניתה יכ הנעטה ,םוקמ לכמ .תינורכ תוללעתה רבדב ותנקסמ תא קזחל ידכ ךכב שי

 המ ,דבלב םימושיא ינשב שקבמה םשאוה םש ,טפשמה תיבב הנודנ אל תינורכ תוללעתהמ
 תפסוותמ הז ןיינעל .תינורכ תוללעתהל םיפסונ םינמיס הלעה אל ןוכמב הפוגה חותינש םג
 הלעמל ףאו( םימי 4 ירחא קר םיעיפומ תואירב םיגפורקאמ היפל ,לאירא 'פורפ תדמע
 םיאצממהמ ,ךכיפל .תועובש רפסמ רחא םימלענו ,יתאירה םמדל םרגש עוריאהמ )ךכמ
  .תוומה ינפל דוע תמייק התייה תואירב תקצבה יכ קיסהל ןתינ
  

 שארב הלבחה תושחרתה דעומו חומב תונגראתה תמקר

  
 ,רבשל םרג ימ הלאשב איה תקולחמה .תלוגלוגב רבש םרגנ קוניתל יכ קלוח ןיא .23
 תיבב שקבמה תסרג יפ לע .תוומה תביס איה שארב הלבחה םאהו ,תוביסנ וליאב ,יתמ
 םע תולקתיהמ האצותכ ,ותומל רבוע םיימויכ ושארב לבחנ קוניתה ,יזוחמה טפשמה
 שקבמ התע .תויארה רמוחב ןיכומית רדעיהב ,התחדנו הנודנ וז הסרג .תלדה ףוקשמ
 ינפל םימי 3-4 עריא תלוגלוגב רבשה יכ ,תושדחה תעדה תווח תועצמאב ,תוארהל שקבמה
 העיבקה .יזוחמה טפשמה תיב עבקש יפכ ,תוומה ינפל דבלב תועש 4-6 אלו ,קוניתה תומ
 לש ותודעו ,סיה 'פורפ לש ותעד תווח לע תססובמ תועש 4-6 תב היירט הלבחב רבודמ יכ
 לש החיתנה יאצממ לע תוכמתסה ךות ,הבישמה םעטמ דיעהש םידלי גולוריונ ,רפוש 'רד
 רפסמ תמרגנ התייה הלבחה ול יכ ,רסמנ סיה 'פורפ לש המילשמה ותעד תווחב .סיה 'פורפ
 ,חומה רוזאב עקש ןוגכ םייגולותפ םיאצממ אוצמל הפצמ היהש ירה ,תוומה ינפל םימי

 תפקרקה לש תוחיפנ ,הלבחה רוזאב םימורקה ןווגב יוניש ,חומה תפילק רוזאב תוככרתה
 ואצמנ אל הלא לכ .רוזאב לזרב תוחכונו ,יתקלד ךילהת לש ורדעיה ,רבשה רוזא לעמ
 תונגראתה תמקרב ןיחבהל ןתינ םא םג יכ הבישמה תנעוט ,ןיפוליחל .קוניתה לש ופוגב
 ךילהת ןכלו ,ותומל המרגש שארה תלבחל תמדקומ ,תפסונ הלבחב רבודמ ירה ,תלוגלוגב
 יכ רעוי .קוניתב תינורכ תוללעתה לע דיעמ אליממו ,היירט הלבחל ףסוותמ ךא תונגראתהה
 ,םד ישירק לש תונגראתה תליחתב הפצ ןכא יכ סיה 'פורפ בתוכ ,תישילשה ותעד תווחב
 יאצממ ןיא ,הרקמ לכבו ,הלבחה רחא תועש 4 רחאל רבכ םיעיפומכ םיעודי הלא לבא
 .םיטסלבורביפ וא ןירביפ תבכש האצמנ אל ןכ .חומה לש השקה םורקב תונגראתה
  

 םיאצממ לע תועיבצמ רדנואפ 'פורפו לאירא 'פורפ ,ןמנזור 'פורפ לש תעדה תווח .24
 לש תובכש 4-מ רתוי לש גושגש ,תונגראתה ךילהת רוריבב הפצנ ,םהירבדל .םינוש
 אצמ אל ןמנזור 'פורפ .המלחה ךילהת לע דיעמ הז אצממ .ןירביפ תבכשו םיטסלבורביפ



 הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ןזייא סינד  5048/04 חמ

16 
 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ

/Users/uriya/Downloads/04050480-a09-et.doc 

 לאירא 'פורפ .תיחומ תוומ תביס לע םיזמורה קוניתה לש וחומב םייגולותפוטסיה םייוניש
 ףא בשייתמ וניא ,סיה 'פורפ עבקש ,תועש 4-6 לש ילרודיפאה םמדה ליג יכ התעד התווחה
 אלו ימד לזונ אלמ סיכ אצמנ ,זכרמה ח"ודב ראותש יפכ ,ךכ .םמצע החיתנה יאצממ םע
 יכ ןיוצמ ףא החיתנה ח"ודב .השקה םורקל וקלחב קובד היה םמדה רוזא .םיירט םד ישירק
 'פורפ .השקה םורקה ןפודל בטיה קובד ,ותונגראתה תליחתב םד שירק םייק םומידה רוזאב
 .יתלבחה עוריאה ןמזמ םימי 3-4 קר הייפצל םינתינ הלא םיכילהת יכ ךכ לע תדמוע לאירא
 בישמ ךכל .קוניתה תומל םורגל היה לוכיש רבגומ יתלוגלוג ךות ץחל הפצנ אלש םג המ
 ,היירט הלבחב רבודמש הנעטה תא םיקזחמ יתלוגלוג ךות ץחל ינמיס רדעיה יכ ,סיה 'פורפ
 רצונש םדה סיכ ,דועו תאז .יתלבח עוריא רחאל םימי רפסמ קר םיעיפומ ץחל ינמיס ןכש
 .ותורצוויהל דע םימי רפסמ תוכחל ךרוצ ןיאו ,הלבחה רחא רפסמ תוקד רצונ תלוגלוגב
 ךותב תוומל חרכהב םרוג דימתו ומצעמ אפריהל לוכי וניא הזכש םומיד ,סיה 'פורפ תעדל

 תירשפא יתלב הנה שקבמה םעטמ םיחמומה םיעיצמש הזיתה ,ךכיפלו ,תועש 24-48
  .תישעמו תיעדמ הניחבמ
  

 תעד תווחו החיתנה ח"וד ןיב יתועמשמ רעפ םייק יכ ןעוט שקבמה ,דגנמ .25
 החיתנה ח"ודמ ףא הטוסה ,סיה 'פורפ לש ותעד תווח ןיבל ,ומעטמ איבהש םיחמומה
 הליחתב ,ךכ .תוריתס תומייק סיה 'פורפ םעטמ החיתנה ח"ודב ,דועו תאז .זכרמב ךרענש
 ינפל תודדוב תועש דע תוקד" םרגנ תלוגלוגב רבשה יכ )6.2.00 םוימ תעד תווחב( בתכנ
 הלבחה המרגנ יתמ קויד רתיב עובקל ןתינ אל" יכ ןיוצ תעד תווח התואב ,םרב ."תוומה
 תוחפ השחרתה הלבחה יכ עבקנ )13.2.00 םוימ( תיפוסה תעדה תווחב ."שארב תינלטקה
 תנמ לע תויגולוטסיה תוקידב עצבל ךישממ ןוכמה יכ ןיוצ ףאו ,תוומה ינפל תועש 4-6-מ
 תוומה ימתכ תעפוה יכ דוע ןיוצמ תעד תווח התואב .קויד רתיב תוומה תעש תא עובקל
 ,םלוא .3.2.00 םויב רקובב 8:00 העשה ינפל תועש 8-מ רתוי קוניתה תומ םע תבשייתמ
 אל זכרמה תעדל םג ,עמשמ .םייחה ןיב היה דוע קוניתה הלילב 2:15 העשב יכ קלוח ןיא
 תווח ןיב םירעפה יכ ,אופא ןעוט שקבמה .יביסולקנוק ןפואב תוומה תעש תא עובקל ןתינ
 רומאה לכב ןידה קספב םיאצממה תא םיללוש ,החיתנה ח"ודב תוריתסהו ,םיחמומה תעד
 ,תוומה תעשל עגנ תעד תווח ןתואב רמאנש לכ יכ דגנמ תנעוט הבישמה .הלבחה דעומל
 אוה עבקנש לכ .המצע הלבחה דעומ תעשל עגנ אל ךא ,ךירעהל השק היה ןכא התוא
 .הלבחה רחא תועש 4-6 םרגנ תוומהש
  

 .קוניתה לש ותומ תביסל תעגונ ,ינפבש השקבב ךא התלעש ,תפסונ תקולחמ .26
 התואמ האצותכ םרגנ אל קוניתה לש ותומ יכ תורשפאה תא םויכ הלעמ שקבמה ,רומאכ
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 םיחמומה .בל תלחממ האצותכ אלא ,תוומה ינפל םימי רפסמ ,ותנעטל ,השחרתהש הלבח
 האצותכ םרגנ תוומה יכ הרבסב םיכמותה םינותנ םירסחש ךכ לע םיעיבצמ שקבמה םעטמ
 יתלוגלוג ךות ץחל לש םיאצממ ויה אל יכ תנעוט לאירא 'פורפ ,ךכ .שארב הלבחהמ
 דיעהל םילוכיה םייגולותפוטסיה םייוניש לכ ופצנ אל יכ ןייצמ ןמנזור 'פורפ וליאו ,רבגומ
 ןיינעב תוקפס לכ האור הניא ,דגנמ ,הבישמל .קוניתה תומל םרגש אוה תלוגלוגב רבשה יכ
 תומל םרוגכ שארב הלבחהמ לילכ ומלעתה שקבמה יחמומ ,סיה 'פורפ ירבדל .תוומה םרוג
 ירה ,וזכש תורשפא החוד רומאכ הבישמהו ,קוניתה לצא בל תלחמ התייה וליפא .קוניתה
 דוחייב ,תוומל הלבחה תמורתל רשאב רבסה לכ םיקפסמ םניא שקבמה םעטמ םיחמומהש
 ,רצק ןמז קרפ ךות תוומל דימת תמרוג קוניתה לצא האצמנש גוסהמ הלבחש הדבועה רואל
 וא ,תעדה תא חינמ רבסה קפיס אל שקבמהש ךכ לע העיבצמ הבישמה .הבישמה תנעטל ךכ
 .בלה תלחמ רבדב םדקל שקבמ אוה התוא הזיתה םע שארב הלבחה לש הבולישל ,ירשפא
 םרגנש קזנהו הלבחה תמצוע תא בטיה םיאטבמ קוניתה שארב םייזיפה םיאצממה ,התנעטל
 אלו ,וז אקווד יכ תורשפאה ,הרידנ בל תלחמ קוניתל התייה םא םגש ןאכמ .הנממ האצותכ
 .רקיעו ללכ תינויגהו הריבס הניא ,םינמז תוכימס התואבו ,תוומה תביס איה ,הלבחה
 האצותכ רתויב החיכשה תוומה תביס תא הווהמ קוניתה הווחש גוסהמ העיגפ ,הירבדל
   .תודליה ליגב תוללעתהמ
  

 רזוח טפשמ תוקידצמה תוליע תומייקתה

  

 שקבמה ןווכמ ונניינעב ?רזוח טפשמל הליע שקבמה לש ונניעב תמייקתמ םאה .27
 טפשמה תואצות תא תונשל תויושעה ,תויאר וא תודבוע לש ןמויק ,תחאה .תוליע יתשל
 תולהנתהמ האצותכ ול םרגנש ןיד תוויע לש ומויק ,היינשה .))2()א(31 ףיעס( ותבוטל
  :קוחה ונתוא הרומ ךכו .))4()א(31 ףיעס( םיינויח םיאצמממ תומלעתהו זכרמה

  
 רחא טפוש וא אישנל הנשמה וא ןוילעה טפשמה תיב אישנ"
 יכ תורוהל יאשר אישנה ךכל עבקש ןוילעה טפשמה תיב לש
 םייקי ךכל עבקיש יזוחמ טפשמ תיב וא ןוילעה טפשמה תיב
 יכ האר םא ,תיפוס וב קספנש ילילפ ןינעב רזוח טפשמ
  :הלאמ דחא םייקתנ
... 
 םע דחיב וא ןדבל ,תויושעה ,תויאר וא תודבוע וגצוה )2(
 תא תונשל ,הנושארב טפשמה תיב ינפב היהש רמוחה
 ;ןודינה תבוטל טפשמה תואצות
... 
 תוויע ןודינל םרגנ העשרהב יכ שממ לש ששח ררועתנ )4(
 ".ןיד
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 הפיאשה לומ ןוידה תויפוס ,םירחתמ םיסרטניא ינש םידמוע רזוחה טפשמה דוסיב .28
 קוחה .))םסרופ אל( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ימלוס 4181/02 ח"מ( תמאה תגשהל
 חיטבהל ךרוצה התרגסמבו ,תמאה רקחל הפיאשה :םייזכרמ םיסרטניא ינש ןיב ןזאל דעונ"
 ח"מ( "ךדיאמ ...ןוידה תויפוס ןורקעו ,דחמ ,העשרהב תויועט ןוקית רשפאיש ינויד ןונגנמ

 ןונגנמ קפסל דעונ רזוחה טפשמה דסומ .))םסרופ םרט( לארשי תנידמ 'נ ץרווש 9974/04
 לככ ,תיטפשמה תכרעמה יכ הרכה ךותמ ,םדא לש ותעשרהב הלפנש תועט ןקתל אבה ינויד
 הרכהה תא קר אל ובוחב ןמוט רזוחה טפשמה .תויועטמ הניסח הניא ,תישונא תכרעמ
 הטיפשה תכרעמ לש וז תימצע הרכהב רוביצה ןומא תא םג אלא ,הטיפשה לש היתולבגמב
 תשרפ – ןלהל( 595 ,529 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילזוק 7929/96 ח"מ( היתולובג תא

 תשרפ – ןלהל( 354 ,334 )2(אנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הירזע 6148/95 ח"מ ;)ילזוק

 וניא הז ךרע .ןוחטבו תוביצי חיטבהל ךרוצהו ןוידה תויפוס ןורקע בצינ דגנמ .))הירזע
 וחוכ .תילילפה הפיכאה תכרעמ לשו תיטופישה תכרעמה לש ןהיכרוצמ קר וחוכ תא באוש
 ימ ,ןכא .)םש ,ילזוק תשרפ( ןידה קספ דוסיבש יתעתרההו יכוניחה סרטניאה ןמ םג ול דמוע
 ,הירזע תשרפ( קוספ ףוס ךכב תוארל ךירצ ,ערכוה ונידו ,טפשמה תיבב ומוי ול היהש
 םניינע ררבל םירחא םיטרפל רשפאל ךרוצה תא םג אטבמ ןוידה תויפוס ןורקע .)356 'מעב
 ח"מ( טפשמה תיבב ומוי ןיידתמל ןתמו םיכילהה יוצימ רחאל ,טפשמה יתב תכרעמ ינפב

 םידגונ םילוקיש ןיב יוארה ןוזיאה .)266 ,253 )4(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יערד 8483/00
 .רזוחה טפשמה ןיינעב טפשמה יתב קוח תוארוה דוסיב חנומ הלא
  

 דבלב האדוה ךמס לע העשרה ןיינעל הדעווה הנחב הלא םיסרטניא עקר לע .29
 תא ,)גרבדלוג תדעו - ןלהל( גרבדלוג טפושה תושארב ,רזוח טפשמל תוליעה ןיינעלו
 ןוקית( טשפמה יתב קוחב קוחל )א(31 ףיעס ןוקיתל דע .רזוח טפשמ תוקידצמה תוליעה
 ביבס ןוזיאה תדוקנ הדמע ,גרבדלוג תדעו תונקסמ רואל קקחנש ,1996-ו"נשתה ,)22 'סמ
 הינפב תויהל ולכי אלשו הנושארה האכרעה ינפב ויה אלש תושדח תויאר תאבהל השירדה
 תודבוע ,םדוקה ןידה יפ לע .)377 ,357 )1(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןיזייא /994512 ח"מ(
 אל וטפשמ רוריב" תעב םא קר רזוח טפשמל סיסב שמשל ויה תויושע תושדח תויאר וא
 ,לארשי תנידמ 'נ השמ 6/80 ח"מ( "ול תועודי תויהל וא ןודינה ידיב תויהל ויה תולוכי
 הנעמ ןתנ אל תמדוקה ותנוכתמב קוחה יכ ןיוצ גרבדלוג תדעו חודב .)166 )2(הל ד"פ
 ןידה ךרוע לש הרורבה ותולשרתה בקע המרגנ העישרמה האצותה םהבש םירקמ םתואל
 תורשפא חיטבתש ,רזוח טפשמל "לס תליע" לש השוביגב ךרוצה עבוה ןכ .טפשמה לוהינב
 םרגנ יכ שממ לש ששח ררועתי םהב ,ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב רזוח טפשמ לע תורוהל
  .םשאנל ןיד תוויע
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 )2()א(31 ףיעס .ןוזיאה תדוקנ התנתשנ גרבדלוג תדעו לש היתונקסמ ץומיא םע .30

 תויושעה "תויאר וא תודבוע" לש ןתגצה ,רזוח טפשמל הליעכ ,עבוק טפשמה יתב קוחל
 .טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפא ,רזוח טפשמ שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל
 :357 'מעב ,הירזע תשרפב ךכ לע יתדמע

  
 תויפוסו ןוחטיב גישהל ןוצרה ןיבל תמאל וז הפיאש ןיב"
 תובקעב - התע אצמנ הז ןוזיא .ןזאל טפשמ תטיש לכ הכירצ
 רזוח טפשמ רבדב תושדחה תוארוהב - גרבדלוג תדעו ח"וד
 םע .ןוידה תויפוס הניה אצומה תדוקנ .טפשמה יתב קוחבש
 תויושעה תופסונ תודבוע וא תויאר תומייק רשאכ ,תאז
 ,תושדח תויאר ןה ןיא וליפא - טפשמה תואצות תא תונשל
 תויפוסב עוגפל ןתינ - טפשמב ןאיבהל היה ןתינ וליפאו
  ."רזוח טפשמ רשפאלו ,ןוידה

  
 ותעד לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל האב רשא ))4()א(31 ףיעס( "לס תליע" הפסונ ןכ
 .ולוכ ךילהה לע "לע טבמ"ב ףיקשהל טפשמה תיבל תלוכי הקינעהו טפשמה תיב לש
 הנעמ תתל הדעונ איהו ,םירדגומ תודוסי תללוכ הניא איהש ךכב" לסה תליע לש הדוחיי
 תשרפ( "העשרהה תודוסי תא רערעמה םגפ ,ילילפה ךילהב הלגתנש ישרוש ינויד םגפל
  .)307 ,297 )2(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ לאימע 10392/02 ח"מ ואר ןכ ;ץרווש
  

 תויהל ףיסומ רזוחה טפשמה ,םישגנתמה םיכרעה ןיב ןוזיאה תדוקנב יונישה ףרח .31
 266 ,253 )4(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יערד 8483/00 ח"מ( ללכה לע דיעמה ללכהמ אצויה
 לש ףסונ ךילה םייקל דעונ אל רזוחה טפשמה לש יטפשמה דסומה .)יערד תשרפ – ןלהל(
-ןב תשרפ – ןלהל( 446 ,433 )1(גנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ירא-ןב 7558/97 ח"מ( רוערע

 השורד" ,םויכ םג .)701 ,695 )4(דנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןסוס 7106/00 ח"מ ;)ירא
 תיב ףידעי םרטב ,תוליעה תחא לש המויק רבדב תישממו הנתיא תיתשת לש התחכוה
 אלו גירחה תניחבב ונה רזוח טפשמ ךכשמו ,ןוידה תויפוס לוקיש לע קדצ ילוקיש טפשמה
 תויארה וא תודבועה ןמ ,םויכ םג .))םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ ןתוד 26/03 ח"מ( "ללכה
 דיל שדחמ ןתליקש הקידצמה תירואכל תונימא תשרדנ )2()א(31 ףיעס רבדמ ןהב תושדחה
 .)500 ,498 )3(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ אמאמ 6/84 ח"מ ,וושה( תמדוקה תויארה תכרעמ
 לש יתקוחה הדמעמ תא ףקשל תבייח םינושה םיסרטניאה ןיב ןוזיאה תדוקנ" ,תאז םע
 דובכ :דוסי-קוחב רומאכ לכה ,תוריחו דובכל םדא לש ותוכז תאו ,ןגוה ךילהל תוכזה
 )3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מ ;266 'מע ,יערד תשרפ( "ותוריחו םדאה

354, 375(. 
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 טפשמה תיב ינפב איבהל שי ,קוחל )2()א(31 ףיעסב העובקה הליעה תרגסמב .32

 הלא תודבועו תויאר .האצותה יונישל לאיצנטופה ןהב שיש תופסונ תודבוע וא תויאר
 וא תויללכ תונעט .ןוידה תויפוס ןורקעמ הגירח הקידצמה תישממ תיתשת םיקהל תוכירצ
 וא תויארכ בשחיהל תולוכי אל ,םהשלכ םייתדבוע םיאצממב ונגועיש ילבמ ,תוימתס
 5686/04 ח"מ( הז ןיינעל שרדנה "ילוגסה לקשמה" תולעב ןניא אליממו ,תופסונ תודבוע
 לארשי תנידמ 'נ תגירב 6081/04 ח"מ ;)םסרופ אל( הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ חלצומ
 .))םסרופ אל( לארשי תנידמ 'נ דלפנזור 8554/04 ח"מ ;תגירב תשרפ – ןלהל )םסרופ אל(
 וז תיטירק הסמ .ףכה תא תוטהל תויושע רשא תודבועו תויאר לש "תיטירק הסמ" תשרדנ
 לע רבגתהל וחוכב שיש ,יסחיה ןקזוחב ןהו תודבועהו תויארה תומכב ןה אטבתהל הלוכי

 תודבועה וא תויארה רמוח יכ ענכתשהל טפשמה תיב לע .העשרהל דוסי וויהש תודבועה
 וא תודבועה :קודו .םשאנה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ויה םילוכי םינעטנה
 ,ילזוק תשרפ ואר( טפשמה תאצות יוניש לש תואדו ססבל תובייח ןניא תופסונה תויארה
 :תושרפה תחאב יתבתכ ךכו .)561 'מעב

  
 ,ןמצעלשכ ,תופסונה תויארה וא תודבועהש ךרוצ ןיא"
 תא בלשל שי .טפשמה תואצות תא תונשל ויה תויושע
 וז תרגסמבו ,תויארה לולכמב תופסונה תויארה וא תודבועה
 תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל ידכ ןהב שי םא ןוחבל
 תויאר וא תודבוע ואצמנש ךכב יד אל ,תאז םע .שקבמה
 .שקבמה תא עישרהש טפשמה תיב ינפב ויה אלש תופסונ
 ותוא תולעב תויהל תוכירצ הלא תופסונ תודבוע וא תויאר
 לע תויארל ןתופרטצהב םאו ןמצעלשכ םא - ילוגס לקשמ
 יונישל איבהל ידכ וב שי רשא - שקבמה עשרוה ןהיפ
 עציב אל שקבמהש העיבק לש ךרדב םא ,טפשמה תואצות
 עציב יכ םא ,עשרוה הב הריבעה תא עציב אל וא - הריבע
 ,לארשי תנידמ 'נ ביבא 5/84 ח"מ האר( הנממ הלק הריבע
 לש ךרדב םאו ותמשאב קפס תאלעהב םא - 444 )3(חל ד"פ
 ןניא תופסונה תויארה וא תודבועה :קודו .ושנוע תתחפה
 ךכב יד .טפשמה תואצות יוניש לש תואדו ססבל תובייח
 וא תודבוע ןתוא ,ןכא .תואצותה תא תונשל "תויושע" ןהש
 הדימב הרואכל תונימא" תויהל תוכירצ תושדח תויאר
 יתב קוחל 31 ףיעס יפל ךילה קידצהל ידכ תשרדנה
 ץעויה ' נ יטירק 2/88 ח"מב רגמש אישנה( "טפשמה
 תכפוהה הנעטב יד אל .))םסרופ אל( הלשממל יטפשמה
 היאר וא הדבוע סוסיבב ךרוצ שי .היארל ,ןעוטה יפב המצע
 .)355 'מעב ,הירזע תשרפ( תירואכל תונימא הב שי רשא
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 לש תושדח תעד תווח שולש לע רזוח טפשמל השקבה תכמסנ ,ינפבש הרקמב .33
 יכ העינמ התייה אל תינורקע ,ןכא .תיטפשמה האופרהו היגולותפה םוחתמ םיחמומ
 ,םלוא .יזוחמה טפשמה תיבב וניינעב ןוידה ןמזב הלא תעד תווח תלבקל לעפי שקבמה
 הלא תעד תווח לש ןתניחבו ןתשגהל תינורקע העינמ ןיא ,קוחה לש שדחה וחסונ רואל
 ךלהמב ,ונמזב הנפ שקבמה יכ רעוי ,תאז םע .שקבמה תעשרה רחאל בר ןמז וכרענש ,תעכ
 ןכא וזו ,רהב 'א 'פורפ םעטמ תיגולותפ תעד תווח תלבקל ,יזוחמה טפשמה תיבב ןוידה
 שקבמל ליעוהל ידכ היה אל תעדה תווח יאצממב ,םרב .םימוכיסה בלש רחאל ול הנתינ
 אל תעדה תווחש םושמ רקיעב ,םהילע ךמתסהל אלש ןוכנל האר ,םשיגהש ףאו ,העש התוא
 ילבמ ,סיה 'פורפ לש החיתנה יאצממ לע ,הלוככ הבור ,הכמתסהו זכרמה יאצממ לע הקלח
 תשגה ,ללכ ךרדב ,ןכא .הייארה בצעב הקידב טעמל ,תויאמצע תויגולוטסיה תוקידב ךורעל
 הליע םושמ ןהב הנייהת אל ,תיפולח תיתדבוע הזית לע תועיבצמה תושדח תעד תווח
 ךא .וגוצייב םגפ לפנ אלו גצוימ היה םשאנהש העש דחוימב ךכ .רזוח טפשמ לע תורוהל
 .ןפוגל תופסונה תודבועה וא תויארה תא םג ןוחבל השקבב ןדה טפשמה תיב לע המוש
 טפשמ םייקלמ תטלחומ המיסח םיווהמ םניא ,םיבושח םהש םגה ,ןוידה תויפוס לש םימעט
 .רזוח
  

 לוקישו ותוכמס ירדג תא ביחרהל אב ןכא הז ףיעס ,קוחל )4()א(41 ףיעסל רשאב .34
 אוה ןיא ,תאז םע .רזוח טפשמ לש ומויקל השקב טילחהל ואובב טפשמה תיב לש ותעד
 ויהש תוליעה לשו ,קוחל 31 ףיעס תוארוה לש םיינורקעה הירדג תא לילכ ץורפל דעונ
 םידגונה םילוקישה ןיב ןוזיאה יפ לע םיעבקנ ותסירפ תולובג .ןוקיתל םדוק תומייק
 "לסה תליע" .)לארשי תנידמ 'נ דורלסקא 8390/01 ח"מ( קוחה תוארוה דוסיב םיחנומה
 חרכה ןיא ,הלא ןיעמ םימגפ םייקתהב .ךילהב םירומח םיינויד םימגפ ,רתיה ןיב ,תללוכ
 טפשמה תאצות לש ילאיצנטופ יונישב התייה ךילהב םגפה תאצות יכ הרקמ לכב תוארהל
 ןיבל רומח ינויד םגפ ןיב ןיחבמה וקה תובר םימעפ ,דועו תאז .)564 'מעב ,ילזוק תשרפ(
 םגפ לש ומויק םיבר םיבצמבו רורב הכ וניא טפשמה תאצות לע עיפשהל ידכ וב שיש םגפ
  .ךילהה האצות לע העפשהל הקזח םיקמ רומח ינויד
  

 טרפה לא ללכה ןמ

  
 ?רזוח טפשמ לש ומויקל תופלחה יתשמ תחא תא יינפלש השקבה תמייקמ םאה .35

 לש תעדה תווח תא ,םידדצה תונעט תא ,יטופישה ינויסינו יתרכה בטימכ ,יתנחבש רחאל
 תורוהלו השקבל תונעיהל שי יכ יתענכתשה ,יינפב אבוהש רמוחה תאו םינושה םיחמומה
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 ,יינפב ואבוהש תונעטה יכ הנקסמל יתאב .שקבמל רזוח טפשמ לש ותכירע לע
 תווחמ בייחתמ רזוח טפשמ לש ומויק .רזוח טפשמ םייקל הליע תומיקמ ,ןתורבטצהב
 םהילע םישדחה םיאצממה תא רוקחל שי יכ יתענכתשה .יינפב וגצוהש תושדחה תעדה
 שי .קיתב תורחאה תויתביסנה תויארה םע םתוא תמעלו ,םייגולותפה םיחמומה םיעיבצמ
 תבוטל טפשמה תאצות תא תונשל לאיצנטופ ,תונמיהמכ הנלבקתת םא ,תעדה תווחב
 הניא הבישמה לש התעד ,םנמא .הניחב אלב ןרטפל וא ןהמ םלעתהל ןתינ אל .שקבמה
 ךכבו ,ןכתיי .ינויגהו יעדמ סיסב – המעטל – תוללושמ הלאו תושדחה תעדה תווחמ החונ
 תעדה תווח לקשמו םיחמומה תונמיהמ תעיבק ךא .המיע ןידה יכ ,הדמע לכ עיבמ ינניא
 תווחש ךכב יד ,וזה תעל .רזוח טפשמל השקב לש הז ךילה תרגסמב ררבתהל הכירצ הניא
 טפשמב שמשל הנלכותש ךכ ,תוליבקה ינחבמב תודמועו תירואכל תונימא תולגמ תעדה
 רשא ,תינויד האכרעב קר םייקתהל לכות תעדה תווח לש הקימעמו תידוסי הניחב .ומצע
 תשרפ ,וושה( תויאר לש ןלקשמו םיחמומ תויעוצקמ ,םידע תונמיהמ ךירעהל םילכה הידיב
 לש תעדה תווח לש ןלקשמ תא ךירעהל ךרד לכ ןיא ,רזוח טפשמל השקבה תרגסמב .)ץרווש
 .הבישמה םעטמ סיה 'פורפ לש תוינכדעה תעדה תווח תאו שקבמה םעטמ םיחמומה
  .ומצע רזוחה טפשמל ןיינע איה ,םתעד תווחב בטיה הרכינש ,םיחמומה תקולחמב הערכהה
  

 ומויק םיקידצמ רשא רבטצמ טקפא ילעב םיאצממ לש הרוש לע עיבצה שקבמה .36
 ןמ קלח יבגל .)354 ,)3(ונ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סנרב 3032/99 ח"מ( רזוח טפשמ לש
 ,ךכ .שדוחמ רוריב םיבייחמה תויהתו הלאש ינמיס םנשי קיתב תמייקה תיתדבועה תיתשתה
 לש ותומל ךומסב הערא הלבחה יכ הלע טפשמה תיב ינפב הדמעש תיתייארה תיתשתה ןמ
 ןמזה לע הבר הדימב הססבתה שקבמה תעשרה .הלילב 2:15 העשה רחאל ,קוניתה
 ,תוררועמ שקבמה םעטמ תושדחה תעדה תווח .קוניתה שארב הלבחה המרגנ וב רעושמה
 'פורפ ירבד םיפסותמ ךכל .קוניתה תומל הלבחה ןיב םינמזה תוכימס יבגל תוקפס ,הרואכל
 םיעודיה ,םד ישירק לש תונגראתה תליחתב הפצ יכ ,המילשמה תעדה תווחב סיה
 רבדמה ,החיתנה ח"ודב הרואכל םיכמתנ ףא הלא םיאצממ .הלבח ירחא תועש 4 םיעיפומכ
 דעומ לש תשדוחמ הניחב םיבייחמ הלא םישדח םינותנ .תיתמקר תונגראתה תליחת לע
 איה שארב הלבחהש החנהב םג ירהש .קוניתה לש תוומה תעש לשו שארב הלבחה תמירג
 .שקבמה לש ומשא תעיבקב תיזכרמ תובישח הלבחה לש התורצוויה דעומל ,תוומל הביסה
 תורשפאה יכ העיבקה ,הלילב 2:15 העשה רחאל הערא הלבחה לככ קר ,הרואכל ןכש
  .הפקותב תדמוע הלבחל םרג שקבמהש איה הדיחיה הריבסה
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 תלחממ לבס קוניתה יכ תורשפאה תא םיררועמה םישדח םיאצממ םיוולתמ ךכל .37
 תוחכונלו תוקונית לש המרונה חווטל האוושהב תואירהו בלה לש םלדוגל איה הנווכה .בל
 ח"ודב יהשלכ תוסחייתהל ונמזב וכז אל הלא םינותנ .קוניתה לש ויתואירב לזרב לש
 םינותנל תוסחייתה לכ התייה אל אליממ .יזוחמה טפשמה תיב ינפב ללכ ודמע אלו זכרמה
 לזרב תואצמיה רבדב אצממהש ךכ לע תקלוח הניא הבישמה .עישרמה ןידה קספב הלא
 סיה 'פורפ לביק 2004 רבוטקואמ תעדה תווחב .יזוחמה טפשמה תיב ינפב היה אל תואירב
 הז אצממ לש ותועמשמ לע .תואירב לזרב אצמנ םהיפל שקבמה יחמומ לש םהיאצממ תא
 ךרעש תרזוח הקידבב יכ ,ןיוצי .שקבמה םעטמ םיחמומל סיה 'פורפ ןיב תועדה תוקולח
 .לזרב םיליכמה םיאת ואצמנ דבכב םג ,שקבמה יחמומ לש הדימה תומא יפ-לע ,סיה 'פורפ
 לככ .יזוחמה טפשמה תיב ינפב ונמזב הדמעש תיתדבועה תיתשתב ללכנ אל הז אצממ םג

 ררבל יוארה םוקמה ,תושדה תויארהו תודבועה ןמ תולועה תונקסמה לע תקלוח הבישמהש
 םיחמומה םיגיצמש תונוש תודמעה ןיב הערכהה .רזוחה טפשמה ךלהמב אוה הלא תויגוס
 לש תיעוצקמה ןומאבו תישיאה תונמיהמב בשחתהב השעית וזו ,רזוחה טפשמל ןיינע איה
 .תודמעה לש ענכשמה ןחוכבו םיחמומה
  

 תורוהלמ סונמ ןיא ,הגירהה רבדב םושיאל רומאה לכב רזוח טפשמ לע יתירוהשמ .38
 תוריבעב שקבמה תעשרה .הפיקתו תוללעתה – ןושארה םושיאה ןיינעב ףא רזוח טפשמ לע
 שרדנה ישפנה דוסיה סוסיבל השמיש רשא ,הגירהב ותעשרה לע הבר הדימב הכמסנ ולא
 םימושיאה ינשב רזוח טפשמ םייקל שי יכ יתנקסמ רואל .תוללעתהו הפיקתב העשרהל
 ,שקבמה תבוטל טפשמה תואצות תא תונשל תויושעש תויאר וא תודבוע לש ןמויק לשב
 ןייצל שי הז רשקהב .ןיד תוויע ותעשרהב םרגנ אמש ,שקבמה תנעטב עירכהל שרדנ ינניא
 היהש רמוחה ךמס לע ,ועירכה ןידבו ,ועירכה ןוילעה טפשמה תיבו יזוחמה טפשמה תיב יכ
 ףא ןוחבל טפשמה תיב לע המוש ,שדחה רמוחה ןתניהב ,תעכ .תע התואב םהינפל שורפ
  .העשרהה םייקל ןתינ ןיידע םאה עובקלו ותוא
  

 רבד ףוס

  
 טפשמ תכירעל ,קוחל )א(31 ףיעסב שרדנה יפכ ,הליע תמייקתמ יכ איה יתנקסמ .39
 טפשמ לש ומויק לע הטלחהב .ןנד הרקמב ונעטנש תונעטה לכ לש ןתורבטצה לשב ,רזוח
 ותעשרה םא הלאשב ךא אוה הניינע .שקבמה לש ותופח רבדב העיבק םושמ ןיא רזוח
 לע ותעשרה לש שדחמ ןוחבל הקדצה שי יכ העיבק הב שי .ואל םא ,ןתיא סיסב לע תדמוע
 .חרכהב תועטב הרכה םושמ רזוח טפש םייקל הטלחהב ןיא .רזוח טפשמ לש ותכירע ךרד
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 ,יתטלחהב .ןוידה תויפוס ןורקעמ תוטסל הרקמה תוביסנב הקדצה תמייק יכ העיבק הב שי
 המכ דע ענמיהל תנמ לע ,רזוח טפשמ לע תורוהל יימעטו יילוקיש לע הרצקב ךא יתדמע
 תעיבקמו ומצע רזוחה טפשמב ררבתהל םייושעש ,םיאשונ םתואב הדמע תעבהמ ןתינש
 תא .רזוחה טפשמה חתפנ םרט דוע תועיבקו תודבוע תדמעה םושמ םהב אהיש םיאצממ
 ןיינעל יהשלכ העיבקכ אורקל ןיא שקבמה לש ותעשרה ךילהל רשאב ולגתנש תוקפסה
  .ומצע רזוחה טפשמה םותב קר תושעיהל לכות וז העיבק .שקבמה לש ותמשא וא ותופח
  
 ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )א(31 ףיעס יפל יתוכמס חוכמו ,ןכ לע רשא 

 .ןזייא סינד ,שקבמה לש וניינעב רזוח טפשמ לש ומויק לע הרומ ינא ,1984-ד"משתה
  דע רצעמב ןותנ היהי שקבמה .עבש-ראבב יזוחמה טפשמה תיבב להנתי רזוחה טפשמה
 .תרחא טילחי יזוחמה טפשמה תיב ןכ םא אלא ,םיכילהה םות
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