
 לארשי תנידמ 'נ ינולפ   1372/20 פשב

1 

 

 ןוילעה טפשמה תיבב

 
 1372/20  פ"שב

 
 ןייטש 'א טפושה דובכ  :ינפל
 

 ינולפ :ררועה
  

 ד  ג  נ 
 
  לארשי תנידמ :הבישמה

          
 תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוחל )א(53 ףיעס יפל ררע
 תיב תטלחה לע ,1996-ו"נשתה ,)םירצעמ – הפיכא
 13.11.2019 םויב הנתינש ופי-ביבא לת יזוחמה טפשמה
 ןמיה 'א טפושה ידי לע 51460-08-19 ת"מב

  
 תב הליה ד"וע ;סייו השמ ד"וע ;ימיח יבא ד"וע :ררועה םשב

 ןויצ
 
 טור ןרק ד"וע :הבישמה םשב
 

  :הרכזואש הקיקח
 ,)ב(21 ,)א(21  'עס :1996-ו"נשת ,)םירצעמ - הפיכא תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוח

 )א(53 ,)א(52 ,)א(28
 
 :ויצר-ינימ
 תותמאמ רשא הרואכל תויאר שי העיבתה ידיב היפל הטלחה דגנ ררע החד ש"מיב *
 לש חצרל ןויסינ ןיגב םירחא םע דחי ררועה דגנ שגוהש םושיאה בתכב רומאה תא
 ימכ ררועה לע תועיבצמ רשא הרואכל תויאר תומייק ןכש ,תופסונ תוריבעו ןיטק
  .ןיטקב תושקנתהה עצבמב ףתתשהש
 הרואכל תויאר – םיכילהה םות דע רצעמ – ילילפ ןויד *
. 
 רשא הרואכל תויאר שי העיבתה ידיב יכ עבקנ הב יזוחמה ש"מיב תטלחה דגנ ררע
 םימשאנ השולש םע דחי ררועה דגנ שגוהש םושיאה בתכב רומאה תא תותמאמ
 ןיגב ,תופסונ תוריבעו ).א.א :ןלהל( 2003 דילי ןיטק לש חצרל ןויסינ ןיגב םירחא
 הדימה תומא יפל תוקיפסמ הרואכל תויאר ותבוחל ןיא יכ ןעוט ררועה .תינימה ותייטנ

  .רצעמה ןמ וררחשל ןידה ןמ הז םעטמ יכו ,הדאז תכלה לש
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. 

 :יכ קספו ררעה תא החד )ןייטש 'א טפושה( ןוילעה טפשמה תיב
 תויאר ןתויה לעו העיבתה ידיבש הרואכל תויארהמ קלח לע קלוח וניא ררועה
 יבגלש תויארה ותנעטל ,אקע אד .חיכוהל תורומא ןה רשא תא תוחיכומ הרואכלש
 השורדה תיתדבועה תיתשתה תא תוחינמ ןניא תקולחמ ןיא הרואכל תויארכ ןדמעמ
 ומדק רשא םימויאו העיצפ לש תוריבעהמ לידבהל ,חצרל ןויסינב ררועה תעשרהל
 תא חוצרל ןויסינב ררועה תוברועמ תא חיכוהל תואבש תויארל רשאב .השעמ ותואל
 בוסנ ררעהו הזע תקולחמ םידדצה ןיב תמייק ,הרואכל תויארכ ןדמעמ לעו .א.א
  .ןהב ורקיעב
 תונימא הנאצמיתש החנהב ,ןהב שי ןכא םאו הנידמה תויאר תא ש"מיב ןחב ,ךכיפל
 ןויסינב םג אלא םימויאבו הפיקתב קר אל ררועה תא עישרהל ידכ ,ריבס קפסל רבעמ
 יעצבמ דיינ ןופלט רפסמ :"בהזה תייאר"ב יולת וז הלאשל הנעמ יכ ןייצ ש"מיב .חצרל
 הז אוה ,.א.ח ,.א.א לש ויחא יכ הרואכל החכוההמ ותעד החנש רחאל )ס"לט :ןלהל(

 בראמהמ קלחכ עונפואה לע בכרש הז אוה .כ.ג יכו .א.א תא רקדו הדזאמב גהנש
 תינוכמב גהנ רשא ישילשה םדאה םע דחי .א.אל ונמט ולא ינשש לטסוהה תביבסב
 שומיש השע ידואאב גהונ ותואש עדיש רחאלו ;תפיוזמה יוהיזה תיחול תלעב ידואאה
 החכוה תמייק םאה הלאשב ש"מיב ןד ,תושקנתהה עצבמ לש וכלהמב ס"לטב
 ןמזב ררועה שומישב היה ןכא ס"לטהש ,הדאז תכלה לש הדימה תומא יפל ,הרואכל
 תמייק ןכא רומאכ החכוה יכ עבקו ,התושחרתהל םיכומסה םינמזבו תושקנתהה
 רבודמ ובש רחא שיחרת רבדב הנעטה תא החוד אוהש ךות ,תויארה תכסמ ןתניהב
 יולת ותויהב ,ס"לטב שומיש השעו ררועל והארמב המודה ,"ינומלא לש ובוכיכ"ב היה
 הרואכל תויאר תומייק יכ קספנו ,החדנ ררועה הלעהש יבילאה ןיינע םג ;המילב לע
  .תושקנתהה עצבמב ףתתשהש ימכ ררועה לע תועיבצמ רשא
 
 

 הטלחה

 
 

  ןוידה תרגסמו ךילהה תוהמ

 

 לת יזוחמה טפשמה תיב תטלחה דגנ הנפומ יינפל חנומש ררעה .1

-51460-08 ת"מב 13.11.2019 םויב הנתינש )ןמיה 'א טפושה( ופי-ביבא

 הרואכל תויאר שי העיבתה ידיב יכ עבקנ הבו )אמק הטלחהה :ןלהל( 19

 םע דחי ררועה דגנ שגוהש םושיאה בתכב רומאה תא תותמאמ רשא

 חצרל ןויסינ ןיגב 51550-08-19 ח"פת לש ורדגב םירחא םימשאנ השולש

 .)ירקיעה קיתה :ןלהל( תופסונ תוריבעו
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 ןידה רדס קוחל )ב(21 ףיעס לש ויכרצל הנתינ אמק הטלחהה .2

 םירצעמה קוח :ןלהל( 1996-ו"נשתה ,)םירצעמ – הפיכא תויוכמס( ילילפה

 לש ורצעמל – הרואכל תויאר – םדקומה יאנתה  יולימל רושיאכ ,)קוחה וא

 ,קוחל )א(21 ףיעסל םאתהב ירקיעה קיתב םיכילהה םות דע ררועה

 .רצעמה תליע ןחביהל התיה הדיתע ורדגבש

 

 ןתנ םרט אמק טפשמ תיבש רחאמ יכ יתטלחה ,20.2.2020 םויב .3

 הטלחהה לע רורעל ןתינ אל ,ררועה לש ורצעמ רבדב תרמגומ הטלחה

 אליממ ררועהו ;קוחל )א(53 ףיעס לש ותרגסמב הז טפשמ תיבל אמק

 ותואב רומאכ ררעה תוכז הנותנ ול םיכילהה םות דע "רוצע" רדגב ונניא

 ררועהמ אופא יתשקיב ,םוי ותואב יתתנש הטלחהה תרגסמב .ףיעס

 .תויוכז תרימש ךות ררעה תקיחמל םיכסמ אוה םא ינעידוהל

 

 לככ" יכ ,24.2.2020 םויב ררועה חוכ-אב עידוה ,ךכל הבוגתב .4

 ."ודגנכ םייטפשמה םיכילהה םות דע ורצעמל םיכסי ]...[ וררע החדייש

 ותורשפאל ףופכב ,ויתופולחבו רצעמה תוליעב ןוידה תא הרתיי וז העדוה

 ףיעס לש וחוכמ ורצעמב רזוח ןויעל השקב שיגהל ררועה לש תידיתעה

  .הרקמה תוביסנב יתוהמ יוניש לש הרקמב ,םירצעמה קוחל )א(52

 

 תרמגומ הטלחה אמק הטלחהב תוארל יתטלחה ,תאז רואל .5

 תשקבל םאתהב ךא ;4.3.2020 םויל עבקנ הז ןויד .ררעב ןוידל הלשבה

 וביחרה וכלהמבו ,11.3.2020 םויב ףוסבל םייקתה ןוידה ,םידדצה

  .הרואכל תויארהו םימושיאה ןיינעב ,הזמו הזמ ,רובידה תא םידדצה

 
 םימושיאה

 

 השק תוללעתהב ותליחתש עזעזמ הרקמ אוה ןניקסע ובש הרקמה .6

 ,2003 דילי ,רענ וניה ,.א.א ,וללה םישעמה ןברוק .חצרל ןויסינב ופוסו
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 אוהו תילאוסקסומוה איה .א.א לש תינימה ותייטנ .ןיטק רדגב ונדועש

 בתכב םימשאנה תעברא ךותמ םיינש .םירבג םע םיימיטניא םיסחי להינ

 ינש .ןאכד ררועה ,.א.מו .א.ח ,.א.א לש ויחא םה ןניקסע ובש םושיאה

 ,.א.ח יכ ,רפסמ םושיאה בתכ .םיחאה לש םירבח םה םירחאה םימשאנה

 תוצרמנ ודגנתה ,הרמט ריעב םיררוגתמה ,החפשמה ינב ראשו ררועה

 תינימה ותייטנ תא רימהל ונממ ושרדו להינ .א.אש םיימיטניאה םייחל

 לגוסמ היה אל אוה יכ .א.א םהל בישה ךכל .לאוסקסומוה תויהלמ לודחלו

 ןותנ ונניא רבדהש רחאמ ,ךכב הצר וליא םג םשקובמ תא םהל קפסל

 םויב :אוה ךופהנ ;העיגר יאנתב המייקתה אל וז החיש .ותטילשל

 וייח חרוא תא יארקאב הליג ררועהש ירחא ,ךכל ךומסב וא 18.3.2019

 אל ררועה .וגרוהל םייא ףאו תושק ותוא הכה אוה ,.א.א לש םיימיטניאה

 לובח ראשנו ותרכה תא דביא הזש דע .א.אב ומלה .א.חו אוה .ודבל לעפ

 ,.א.א שיגה ,ותיבב ףשחנ הל תוללעתהלו הז םילא עוריאל רשקב .עוצפו

 .א.א שחשמ ,רתוי רחואמ .א.ח דגנו ררועה דגנ הרטשמל הנולת ,ותעשב

 תיבה תא בזע אוה ,םילבסנ יתלבל ויה הרמטב החפשמה תיבב וייח יכ

 ךייתשמה הקוצמב רעונל דעויש "רורד תיב" לטסוהל וירוגמ תא קיתעהו

 םשב םידממ-רצ בוחרב םקוממ לטסוהה .)לטסוהה :ןלהל( ב"טהל תליהקל

 .ביבא לת םורדבש םעיחי

 

 םש טעמכש םילאה עשפה תריזל היה הז בוחר ,26.7.2019 םויב .7

 .א.א לש וייחל ץק

 

 ךלהתה .א.א ,26.7.2019 םויה ירהצב ,םושיאה בתכב ןעטנש יפכ .8

 רשא םדא ידי לע ףקתוהו ףדרנ אוה םשו לטסוהה תביבסב םעיחי בוחרב

 :ןלהל( 75-438-54 הרפסמש יוהיז תיחול םע הדזאמ גוסמ בכרב גהנ

 ךא ,לטסוהה ןוויכל ץורל .א.א לחה ,ףקותהמ טלמיהל ידכ .)הדזאמה

 ץר ,וילגר לע םק .א.א .וב עגפו הדזאמב הריהמ העיסנב וגישה ףקותה

 וגישה ףקותה םלוא ,ותלד לע קפדתמ לחהו וחתפל עיגה ,לטסוהה רבעל
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 ןיכס ודיבשכ ובכרמ אצי ףקותה .רוחאל תוריהמב עסנש ירחא םש םג

 השעמ םותב .ופוג יקלח לכב תוירזכאב .א.א תא רקד אוה התועצמאבו

 .םוקמהמ טלמנו הדזאמל ףקותה סנכנ ,הקדמ תוחפ ךשמנש ,הריקדה

 רשא םיחותינ רפסמ רבע אוה םשו שונא בצמב םילוח תיבל להבוה .א.א

 תילאמשה האירהמ קלח לש התירכ וללכ הלא םיחותינ .וייח תא וליצה

 .א.א לש הרמה סיכ לשו

 

 ררעב תיתימא תקולחמב יונש ונניא םושיאה בתכ לש הז קלח .9

 ואולמב טעמכ דעותמ רבודמ ובש הפיקתה השעמ :ידכב אלו ,יינפלש

 םג תמואמ רומאכ השעמ .םוקמב ולעפ רשא החטבאה תומלצמ יטרסב

 .לטסוהב םיררוגתמ םקלחש ,עוריאה ידעמ הרטשמה התבגש תועדוהב

 ךומסב הנממ התבגנ רשא ,התעדוהב הרסמ ,.ג.ל ,לטסוהה יריידמ תחא

 ,הרדח ןולחל השגינש ירחאו .א.א לש ויתוקעז תא העמש איה יכ ,עוריאל

 תא רקד רשא ,ףקותה :רוחש עבצב בכר לש ודצב "םיברע ינש" התאר

 ףקותה ,.ג.ל ירבדל ."ומוה ,ומוה" .א.א לש ורבעל קעצש רחא דחאו ,.א.א

 גהונ רקודהשכ ,הריקדה השעמ ירחא םוקמהמ וטלמנ רחאה םדאהו

 .רוחשה בכרב

  

 תא חוצרל הסינשו הדזאמב גהנש ףקותה יכ ,ןעטנ םושיאה בתכב .10

 .א.ח ויחא אלא רחא אל היה .א.א

 

 םיפתוש השולש םע דחי לעפ .א.ח יכ ,םושיאה בתכב ןעטנ ןכ ומכ .11

 ךילהב ינשה םשאנה וניהש יינפלש ררועה ,.א.מ ויחא תא וללכ רשא

 ,הרמט ,וריעמ עשפה תריזל עיגה אוה יכ ןעטנ ררועל סחיב .ירקיעה

 םשאנה – .א.ו ורבחמ לאש אוה ותוא ידואא גוסמ בכרב גהונ אוה רשאכ

 ,בכר יקלח יונישב ןכו עשפ עוציבל םיעצמא ןתמב םשאוה רשא ,יעיברה

 :ןלהל( תפייוזמ תיחולב ובכר לש תירוקמה יוהיזה תיחול תפלחה תובקעב

 ,.א.ח לש ורבח ,.כ.ג אוה םושיאה בתכ ותואב ישילשה םשאנה .)ידואאה
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 ,.א.ח יכ ,םושיאה בתכב ןעטנ דוע .עונפוא לע בוכר עשפה תריזל עיגהש

 תא גורהל הרטמב וביבס ולרטפו לטסוהל ךומסב ומקמתה ררועהו .כ.ג

 תא חיטבהל ידכ .ופגב לטסוהה ילתוכל ץוחמ אצמיי אוה רשאכ .א.א

 ןיכסל ףסונ ,םישקנתמה ודייטצה ,הריתסהלו תילילפה םתמישמ תחלצה

 םניאש ,prepaid גוסהמ םיירלולס םינופלטב ,ליעל םירכזנה בכרה ילכלו

 רבודישכ ,יעצבמה דיינה וא םייעצבמה םידיינה :ןלהל( שיא לש ומש לע םימושר

 רשא דרפנ םושיא טרפ םג ללוכ םושיאה בתכ .)ולא םירישכממ דחאב

 ןב יפלכ תורימחמ תוביסנב העיצפו םימויא יינפלש ררועלו .א.חל סחיימ

 םיקלחל סחיב .ליעל וראותו חצרה ןויסינל ומדקש םיעוריאה ןיגב החפשמ

 דחא לכ :ןידה ילעב ןיב תקולחמ תמייק םושיאה בתכ לש הלא

  .םושיאה בתכב ול סחוימב רפוכ ,יינפלש ררועה ללוכ ,םימשאנהמ

 
 הרואכל תויאר

 

 לעו העיבתה ידיבש הרואכל תויארהמ קלח לע קלוח וניא ררועה .12

 ,אקע אד .חיכוהל תורומא ןה רשא תא תוחיכומ הרואכלש תויאר ןתויה

 תא תוחינמ ןניא תקולחמ ןיא הרואכל תויארכ ןדמעמ יבגלש תויארה

 לידבהל ,חצרל ןויסינב ררועה תעשרהל השורדה תיתדבועה תיתשתה

 תויארל רשאב .השעמ ותואל ומדק רשא םימויאו העיצפ לש תוריבעהמ

 לעו .א.א ויחא תא חוצרל ןויסינב ררועה תוברועמ תא חיכוהל תואבש

 הזע תקולחמ םידדצה ןיב תמייק ולא יבגל – הרואכל תויארכ ןדמעמ

  .ןהב ורקיעב בוסנ יינפלש ררעהו

 

 תויארכ ןדמעמש ולא :תויארה יצבקמ ינש תא טרפל םוקמה ןאכ .13

 ןהיבגלש ולאו ,הז ררע לש ורדגב תיתימא תקולחמב יונש ונניא הרואכל

 .םיקולח םידדצה

 
  תיתימא תקולחמ ןיא הרואכל תויארכ ןדמעמ יבגלש תויאר
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 תיתימא תקולחמ ןיא הרואכל תויארכ ןדמעמ יבגלש תויארה .14

  :ולא לכ תא תוללוכ

 רקדו הדזאמב גהנש הז אוה .א.ח יכ ,הרואכל ,תוחיכומש תויאר .א

 אוה ןהבש ,.א.א לש ויתורמא תא ןייצא םא יד ,הז ןיינעב .א.א תא

 ןכו ,לטסוהה דיל ותוא רקדו וירחא ףדרש ימכ .א.ח ויחא תא ההיז

 תושקנתהה תריזב ץיצע יבג לע האצמנ רשא עבצאה תעיבט תא

 .א.חל תכיישכ התהוז רתוי רחואמו

 

 עונפואה לע בכרו ךלהתהש ימכ .כ.ג תא תוהזמ הרואכלש תויאר .ב

 תא בוש ןייצא םא יד ,הז ןיינעב .חצרל ןויסינה תריזב ליעל רכזנה

 ןכו ;יאדו ןפואב טעמכ .כ.ג תא ההיז אוה ןהבש ,.א.א לש ויתורמא

 ,יטנבלרה ןמזב םוקמב ולעפ רשא ,החטבאה תומלצמ יטרס תא

 תאו ורואית תא םאות ובכורש ליעל רכזנה עונפואה עיפומ םהב

  .כ.ג לש והארמ

 

 תחאכ ידואאה תא םיהזמ הרואכלש החטבאה תומלצמ יטרס .ג

  .יטנבלרה ןמזב לטסוהה לש ותביבסב ועסנש תוינוכמה

 

 וייחב תושקנתהה יכרצל שומיש השענ םהבש םייעצבמה םידיינה .ד

 :ןלהל( 053-781-7568 ורפסמש יעצבמה דיינה תא וללכ .א.א לש

 םינמזב ונכוא 7568 ס"לט תועצמאב תובר תוחיש .)7568 ס"לט

 ,ןכ-ירחא רצק ןמז ;לטסוהה תביבסב .א.אב תושקנתהל םייטנבלרה

 לת ריעה ןיבש וקב םימקוממה םינוש םירוזאב 7568 ס"לט ןכוא

 ס"לט ןכוא ,תושקנתהה ינפלש םינוש םידעומב ;ץראה ןופצל ביבא

 ס"לט ןכוא ,26.7.2019 ,תושקנתהה םויבו ;הרמט ריעב 7568

 דע ,ביבא לת ןוויכל המורד העונתב ךשמהבו ,םענקוי רוזאב 7568

 טרופמכ לכה – 11:35 העשה תוביבסב לטסוהה תביבסל ותעגהל
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 4.8.2019 םויב בופרק רותרא ר"סר ךרעש יתרטשמה רכזמב

  .)בופרק רכזמ :ןלהל(

 

 7568 ס"לט ןכוא ,19:26 העש ,11.7.2019 םויב ,בופרק רכזמב רומאכ .ה

 שיבכ :ןלהל( לארשי הצוח שיבכל ךומסה םוקמ ,הביבח תובהלב תירלולס הנטנאב

 הדזאמה בכר תא 6 שיבכ תומלצמ וטלק ,19:11-ב ,ןכל םדוק העש עברכ .)6

 תובהלב הנטנאל תינופצ ,תות ןיע ףלחמב )75-438-54 אוה ,רומאכ ,ורפסמש(

-ידכ-דע הבר תובישח שי הלא םיטרפ ינשל .םורד ןוויכל העיסנב ,הביבח

  .יירבד ךשמהב םהילא רוזחא דועו ,ונניינעב תערכמ

 

 רישכמב הקיזחמ ,ררועה לש ותסורא ,.ע.ס ,בופרק רכזמב רומאכ .ו

 ס"לט םשרנ ונורכיזבו ,054-266-4164 ורפסמש ירלולס ןופלט

  .י'גומיא ירויצ ודצלשכ )תיברעה הפשב( "יביבח" םשה תחת 7568

 

 העדוה הרגוש ,2:39 העש ,26.7.2019 ,תושקנתהה םוי רקובב .ז

 תיברעב ,"רע"( "יחס" תרמואש א.ו לש ירלולסה ןופלטה רישכמל

 הלעה הרטשמה ידי לע רישכמ ותואב השענש שופיח .)תרבודמ

-981-2 ,תינקת אל יוהיז תיחול ותיזחבשכ ידואאה בכר לש םוליצ

 .א.אב תושקנתהה תריזב םויה ותואב הארנ בכר ותואש יפכ ,376

 ר"סר ידי לע ךרענש ,15.8.2019 םוימ םכסמ ח"ודב טרופמכ(

 .)םכסמה ח"ודה :ןלהל ;בופרק

 

 יולג ירלולס ןופלט רישכמב קיזחמ ררועה ,בופרק רכזמב רומאכ .ח

 תושקנתהה םויב ליעפ היה אל רשא ,050-594-7586 ורפסמש

 .א.אב

 

 םע ומיוקש תוחישב שמיש 7568 ס"לט ,בופרק רכזמב רומאכ .ט

 לש םתוחא ,.א.נ ןכו ;.א.ח ;א.ה ,ררועה יחא ;.ע.ס ,ררועה תסורא
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 7568 ס"לט שמיש ןכ ומכ .א.א לשו .א.ה לש ,.א.ח לש ,ררועה

 ורפסמש דיינה תוברל ,םייעצבמה םידיינה םע ומיוקש תוחישב

 ןכו .א.אב תושקנתהה ןמזב )158 ס"לט :ןלהל( 050-774-3158

  .ץראה ןופצ ןוויכל ביבא לתמ העונת ידכ ךות ,הירחא

 

 תירקתה תא ,רתיה ןיב ,טריפ אוה הב הרטשמב .א.א לש ותנולת .י

 הכלהמבש ,הרמטב החפשמה תיבב 18.3.2019 םויב העריאש

 לש ויפמ םימויא גפסו .א.חו ררועה ידי לע לבחנו ףקתוה אוה

 .ררועה

 

 ס"לטש העיבתה תנעט הנוכנ ןכא םא יכ רוריבב הלוע הלא תויארמ .15

 .א.אב תושקנתהה ןמזב ררועה תא שמיש רשא יעצבמה דיינה אוה 7568

 הרואכל תויאר העיבתה ידיב שי יזא – הירחאו הינפל ךומסב ןכו

 רשא ידואאה תינוכמב גהנש ימכ ררועה תא תונמסמ רשא תויתועמשמ

 חוצרלו דוכלל ןויסינב ליעפ קלח לטנ ךכ ידי לעו לטסוהה תביבסב הלרטפ

 ןויסינל עייסש ימכ ,רעצמל ,וא .כ.גו .א.ח םע אדח אתווצב .א.א ויחא תא

 .רומאכ

 

 ויתוריקחמ קלחב ררועה תקיתש תא ףיסוהל ןתינ הלא תויארל .16

 תויתוהמה תויארל קוזיח ,ליגרב ,הווהמ רומאכ הקיתש ןכש ,הרטשמ

 םירבד המכ ןכו ;)םירצעמה קוחל )א(28 ףיעס ואר( םשאנה תבוחלש

 .םירקוחה תולאשל הנעמב רמא ררועהש םיהימתמ

 

 ןדמעמ יבגלש תויתוהמה תויארה תריקסל רובעל םוקמה ןאכ .17

 .תקולחמ תמייק ררועה דגנ הרואכל תויארכ

 
 תיתימא תקולחמ תמייק ררועה דגנ הרואכל תויארכ ןדמעמ יבגלש תויאר
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 תקולחמ תמייק ררועה דגנ הרואכל תויארכ ןדמעמ יבגלש תויארה .18

 :ולא תא ,רתיה ןיב ,תוללוכ תיתימא

 

 לש וכלהמב .6.8.2019 םויב .א.אל בופרק ר"סר ךרעש לואשת .א

 הטלקנ רומאכש הנומת .א.א ינפב בופרק ר"סר גיצה ,הז לואשת

 ןיע ףלחמ רוזאב ,19:11 העש ,11.7.2019 םויב 6 שיבכ תמלצמב

 ח"ודב בופרק ר"סר ןייצ ,וז הנומת לש הניינעב .םורד ןוויכל תות

 ןיחבהל ןתינ הבש הבוט תוכיאב בכר תנומתב רבודמ" יכ םכסמה

 בכרב גהונ ].ש.א – ןאכד ררועה[ .א.מ דושחה הארנו ,גהנב

 הנומתב ההיז .א.א םג ,ח"וד ותואב ןיוצש יפכ ."].ש.א – הדזאמה[

 .הנומתב ןנובתהש ירחא ומש תא ורמאב ררועה תא וז

 

 ,ררועה לש ויחאל ,158 ס"לט ,יעצבמה דיינה תא תורשוקש תויאר .ב

 תומדב תיעמשמ-דחו הרישי תודע תמייק ,רומאכ ,ויבגלש ,.א.ח

 .א.א תא רקדו ףקתש ימכ ותוא והיז רשא .א.א לש ויתורמא

 ףסונב ,תאז – )המאתהב ,.א.א תועדוהבו בופרק רכזמב רומאכ(

 .א.חל תכייש הרואכלש עוריאה תריזב עבצאה תעיבטל

 

 ,26.7.2019 ,תושקנתהה םויבש ךכ לע תועיבצמ רשא תויאר .ג

 לש הענתהה דוק תא ריבעה .א.ו ,רקובב 1:24 העשה תוביבסב

 ,העיבתהש ,7568 ס"לטל ידואאה תוחתפמ םוקימ תאו ידואאה

 עצבמ לש וכלהמב ררועה שמתשה וב יעצבמה דיינכ ההזמ ,רומאכ

 .א.אב תושקנתהה
 

 

 לש ותעונת ןיב המאתה םיארמש ,תורחא תויארו תרושקת ירקחמ .ד

 םינמזב ןכו תושקנתהה ןמזב ידואאה תועיסנ ןיבל 7568 ס"לט

 .הירחאו הינפלש םייטנבלר
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 הב ,רתס תנזאהב הרטשמה ידי לע הטלקנ רשא ,ןופלט תחיש .ה

 יכ הרטשמה ירקוחל דיגהל וענכשל ,.א.נ ,.א.א לש ותוחא השקיב

 ידכ ,תאזו ;ותפיקתל םירושק םניא – .א.הו .א.מ ,.א.ח – ויחא

 החפשמה םא לש הרצעמ תאו הלש הרצעמ תא ,הירבדל ,עונמל

 .הריקח יכרצל

 
 אמק הטלחהה

 

 תיתשתה יכ עבקנ ,ררועל תסחייתמ איהש לככ ,אמק הטלחהב .19

 ןהיבגלש תויארה ןתוא לכ ללוכ – החינה העיבתהש תירואכלה תיתייארה

 יעצבממ דחאכ ותוהז תא תפשוח – ליעל ראותמכ ,תקולחמ תמייק

 הקיפסמ וז תיתשת יכו ;.כ.גו .א.ח םע אדח אתווצב .א.אב תושקנתהה

 םות דע רצעמל הדימה תומאל םאתהב העשרהל ריבס יוכיס ססבל ידכ

 תנידמ 'נ הדאז 8087/95 פ"שב( הדאז תכלהב ועבקנ רשא םיכילהה

 .))1996( 163-167 ,133 )2(נ ד"פ ,לארשי

 

 תיתשת"ב רבודמ יכ ךירעה אמק טפשמ תיב :תאזמ הלודג .20

 יתעשרה לאיצנטופ םייק יכ קיסהל ןתינ הנממ ,רתויב הקצומ תיתייארה

 .".ול תוסחוימה תוריבעב ].ש.א – םימשאנהמ[ דחא לכ תעשרהל ישממ

 

 טפשמ תיב .ליעל יתרקסש תויארה רמוח לע וססבתה הלא תועיבק .21

 ךשמב ותיבמ רדענ הלהש הדבועה תא ררועה תבוחל ףקז םג אמק

 לע ;הרטשמל ומצע תא ריגסה רשא דע תושקנתהה דעוממ םימי השולש

 ךומסה הדשב דדובתהל ונוצרב ןורחאה השעמה תא ץרית הלהש ךכ

 המ לע ותוחאמ עמשש ירחא בוטב שיגרה אל לוכיבכש ןוויכ הרמטל

 ריתוהש ןעט הליחת רשאכ ומצע תא רתס" הלהש ךכ לעו ;.א.אל הרקש

 ןכמ רחאלו דדובתהל אצי םרטב ותיבב ].ש.א – ולש[ ןופלטה רישכמ תא

  ."ותוא דביא ךא ומע ןופלטה רישכמ תא אשנ ותאצב יכ ןעט
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 .יינפלש ררעה ןאכמ 

 
 םידדצה תונעט

 

 רחאמ ,תאז – תועטב הדוסי אמק הטלחההש ןעוט ררועה .22

 ולא תויאר יכ ןעוטו טרפמ ררועה .הנבומ קפס םייק העיבתה תויארבש

 אליממו .א.אב תושקנתהב םיפתתשמה דחאכ ותוהזל ידכ תוקיפסמ ןניא

 .ול תסחיימ העיבתהש חצרל ןויסינב יטרקנוקה וקלח לע תועיבצמ ןניא

 םניא םהילע תכמסנ העיבתהש תרושקתה ירקחמ יכ ררועה ןעוט ןכ ומכ

 ותחפשמב דיחיה םדאה וניא אוה ןכש ,םישוחינו תוזתופיה אלא םילעמ

 ,סעכ חתפל היה לוכי רשא התביבסבו הרמט ריעבש הבחרהו תיניערגה

 יכ ררועה ןעוט דוע .לאוסקסומוה וניהש לע ,.א.א ,ויחאב עוגפל ןוצרו םעז

 םויב המלוצ וז רשאכ ,הדזאמה לש הגהה דיל בשיש ימכ ויוהיז

 ונניאו יאדוו תויהלמ קוחר וניה ,6 שיבכב תות ןיע ףלחמ דיל 11.7.2019

 לש ידואאה תינוכמ תא לואשל היה לוכיש דיחיה םדאה וניא אוה יכ ;ןימא

 ,.ע.ס ותסורא לש ןופלטה רישכמב הבתכנ רשא "יביבח" הלימה יכו ;.א.ו

 רחאמ וילע אקווד העיבצמ הנניא ,7568 ס"לט לש אלמה ורפסמ דצל

 .הבהא ירשק אלו ,אדירג הביח וא תודידי ירשק למסל היושע איהש

 ןהילאו ,יינפל ךרענש הפ-לעב ןוידבו בותכה ררעב וטרופ רומאכ תונעט

 תרושקתה ירקחמ לש םתועמשמ תא שילחהל אב רשא רבסה ףסוה

 ,הז רבסה יפל .העיבתה הכמסנ םהילע 7568 ס"לטל סחיב תירלולסה

 רשא םיירלולס ןופלט ירישכמ תריכמל תונח ררועה לש ותחפשמ תולעבב

 ןיבמ רחא םדאמ לידבהל ,אקווד ול סחייל ןתינ אל ןכ לעו ,הרמטב תאצמנ

 ואר( ידעלב ןפואב םייוסמ ירלולס רישכמ ,וירכמו ותחפשמ יבורק

 לע ססבתהב .)14-13 תורוש ,1 דומע ,11.3.2020 םוימ ןוידה לוקוטורפ

 תוקיפסמ הרואכל תויאר ותבוחל ןיא יכ עובקל ררועה ינשקיב ,הלא תונעט
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 ןמ וררחשל ןידה ןמ הז םעטמ יכו ,הדאז תכלה לש הדימה תומא יפל

  .רצעמה

 

 ידי לע ולש יבילאה תנעט תקידב-יא לע ררועה ןילמ ןכ ומכ .23

 ןמזב ,וירבד יפל .רומח יתריקח לדחמ הווהמ ותטישל רשא ,הרטשמה

 ול הכומסה םירוגמה תדיחיבו הרמטב ותיבב ההש אוה .א.אב תושקנתהה

 תנעטל .וירקוחל רסמ אוה םהיתומש תאש ,םירחא םישנא תרבחב

 ותוא התאר יכ הרשיאש ,.א.נ ,ותוחא תעדוהב ךמתנ הז יבילא ,רתועה

 ףיסומ ,הז רשקהב .15:00 העשה תוביבסב תושקנתהה םויב תיבב

 הנידמה תבוחל הזה יבילאה תקידב-יא תא ףוקזל ילע יכ ןעוטו ררועה

 .היתויאר לקשמ תא דירומש לדחמכ

  

 .היקומינ לעו אמק הטלחהה לע הידי תא תכמוס ,דגנמ ,הנידמה .24

 ןיב ,םכותבו תויאר יזגרא ינש יינפל הנידמה הגיצה ,וז התדמעב הכימתל

 םיטרסו םייעצבמה םידיינל סחיב תירלולסה תרושקתה תוח"וד ,רתיה

 תביבסבש החטבאה תומלצמ תועצמאב תושקנתהה םויב ומלוצ רשא

 המויקל הדימה תומא תא תומייקמ הלא תויאר ,הנידמה תנעטל .לטסוהה

 ורצעמל תימדקמ השירדכ הדאז תכלהב ועבקנ רשא הרואכל החכוה לש

 יבילאה תסרגל רשאב .ךכמ הלעמל ףאו ,םיכילהה םות דע םשאנ לש

 רחאמ הינפ לע תכרפומ הניה וז הסריג ,הנידמה תנעטל – ררועה יפבש

 "הפיחמו וכעמ" םישנאה לש םהיתובותכ תא רוסמל עדי אל ררועהש

 יכ התעדוהב הנייצ ,.א.נ ,ותוחאש רחאמו ;ותיבב ,וירבד יפל ,ההש םמעש

 רשא תוקצומ תויאר תומייק ויבגלש .א.ח םע דחי תיבב ררועה תא התאר

 תא החדא יכ אופא ינממ השקיב הנידמה .א.א תא רקדש ימכ ותוא תוהזמ

 .ררעה

 
 הערכהו ןויד
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 .הפ-לעבש ולאו םיבותכבש ולא – םידדצה תונעטב יתנייעו יתרזח .25

 תא ןכו ,ליעל רכזנ רשא ,בופרק ר"סר לש ורכזמ תא יתארקו יתבש ןכ ומכ

 םהבש החטבאה תומלצמ יטרסב יתיפצ ;בתכ הלהש םכסמה ח"ודה

 םהילא תירלולסה תרושקתה ינוכיא תא יתנחבו ;תופצל ינתשקיב הנידמה

 אמק הטלחהה יכ הנקסמ ללכל יתעגה ,הלא לכ לע ססבתהב .יתינפוה

 ןיד ,ךכיפל .ףיסואש תורהבה המכל ףופכב ,םינתיא תודוסי לע תדמוע

  .תוחדיהל ררעה

 

 םינפל ףא ,הבר הדימבו – תוריהזה ןעמל יכ ןייצא ,ייקומינ חתפב .26

 ותקיתש תא ררועה תבוחל ףוקזל אלש יתטלחה – ןידה תרושמ

 ענמנה ןמ הז ןיא ןכש ,ןהב רמאש םיהומתה םירבדה תאו ויתוריקחב

 ותחפשמ ינב לע םג ילואו ,.א.ח ויחא לע ןנוגל ונוצרל םירושק ולאש

 פ"ע :וושהו ואר( ןיפיקעב וא ןירשימב השרפב םיברועמ ויהש םיפסונה

 234 ,197 )1(חל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ידעומ 168/82 ,115/82

 ,ןופלטה תחיש תא ררועה תבוחל ףוקזלמ ענמא ןכ ומכ .))1984(

 .א.א תא ענכשל ,.א.נ ,ותוחא השקיב הב ,רתס תנזאהב הטלקנ רומאכש

 לשב ,תאז – ותפיקתל םירושק םניא ,ויחא יכ הרטשמה ירקוחל רוסמל

 .הרומאה החישה תא םזיש ימכ ררועה תא ההזמ רשא היאר רדעה

 ,הדימה לע רתי ררועה םע הביטימ ילואש החנה לע תססובמ וז יתטלחה

 )זא וראותכ( ןיול 'ש טפושה ירבד תא ואר( תוריהז ימעטמ תעבונ איה ףאו

 )1981( 691 ,684 )1(ול ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןטיבא 567/80 פ"עב

 ןתונ יפלכ לעפומ לוספה יעצמאהש ,תחא אל הלגמ םייחה ןויסינ"(

 ןתינש ילבמ ,םשאנה לש ויברוקמו ותחפשמ יבורק ידי-לע הרמיאה

 .))"םשאנה ידי תחתמ האצי ותלעפהל המזיהש ,ללכ ךרדב חיכוהל

 

 ותמורת תא תוהזל ןחוכבש תויאר רדעה יכ ,ןייצא ןכ ומכ .27

 אל ינדירטה אוה ףא ,.א.אב תושקנתהה השעמל ררועה לש תיטרקנוקה

 הפ-לעב ןוידה ךלהמב הנידמה חוכ-תאב תא יתלאש ,הז רשקהב .טעמ
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 השעממ תוכזל וניאר וב הרקמהמ ןנד הרקמה הנוש ,התטישל ,המב

 םתואמ דחא היהש "הילימפ הל" ןוגראב רבח הרומח הלבחמו הפיקת

 םוקמל ועיגי יכ םהיניב ומכיס רשא םילשורי ר"תיב לגרודכה תצובק ידהוא

 ,הבירי לגרודכ תצובק לש הידהוא תא ףוקתל ידכ ביבא לת ריעב םייוסמ

 הל" ירבח לש ןטק רפסמ יכ ונעדיש רחאל ,תאז – ביבא לת לעופה

 םוקמל םנמא ועיגה ,תוהזל העיבתה ידיב היה אל םתואש ,"הילימפ

 'נ לארשי תנידמ 2921/18 פ"ע ואר( הפיקתב קלח םוש ולטנ אל ךא שגפמה

 הבישה וז יתלאשל .))לאלצב ןיינע :ןלהל( )27.10.2019( ]ובנב םסרופ[ לאלצב

 תויארש ךכב לאלצב ןיינעמ הנוש ןנד הרקמה יכ ,הנידמה חוכ-תאב

 ולורטפו תושקנתהה תריזל ררועה תעגה תא תוחיכומ רשא הנידמה

 יוהיז תיחול תלעב ידואאה תינוכמב גהונ אוה רשאכ ,הריז התואב

 .א.ח םע השעש םדקומה םוכיסהמ קלחכ יעצבמה דיינב דיוצמו תפייוזמ

 יוארו ןתינ ןדוסי לעש אליעלו אליעל תוילאודיווידניא תויאר ןה – .כ.ג םעו

 ףתושכ ,רעצמל ,וא אדח אתווצב עצבמ תרותב חצרל ןויסינב ועישרהל

  .עייסמ

 

 דע יתעגהשמו ;ילע םילבוקמ הנידמה חוכ-תאב לש ולא םירבד .28

 – ןהב שי ןכא םאו הנידמה תויאר תא קודבל אלא יל רתונ אל ,םולה

 ררועה תא עישרהל ידכ – ריבס קפסל רבעמ תונימא הנאצמיתש החנהב

 העבראכ ,םושיאה בתכ יפל ,ושחרתה רשא םימויאבו הפיקתב קר אל

 רשא .א.א תא חוצרל ןויסינב םג אלא ,.א.אב תושקנתהה ינפל םישדוח

 .26.7.2019 םויב עריא

 

 החנש רחאל .7568 ס"לט :"בהזה תייאר"ב יולת וז הלאשל הנעמ .29

 .א.א תא רקדו הדזאמב גהנש הז אוה .א.ח יכ הרואכל החכוההמ יתעד

 לטסוהה תביבסב בראמהמ קלחכ עונפואה לע בכרש הז אוה .כ.ג יכו

 ידואאה תינוכמב גהנ רשא ישילשה םדאה םע דחי .א.אל ונמט ולא ינשש

 השע ידואאב גהונ ותואש יתעדיש רחאלו ;תפייוזמה יוהיזה תיחול תלעב
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 אלא יל רתונ אל – תושקנתהה עצבמ לש וכלהמב 7568 ס"לטב שומיש

 ,הדאז תכלה לש הדימה תומא יפל ,הרואכל החכוה תמייק םא ררבל

 םינמזבו תושקנתהה ןמזב ררועה לש ושומישב היה ןכא 7568 ס"לטש

  .הנידמה תנעוטש יפכ ,התושחרתהל םיכומסה

 

 ימכ הנומתב ההוז ררועה .תמייק ןכא רומאכ החכוה יכ ינרובס .30

 השענ הז יוהיז .19:11 העש ,11.7.2019 םויב 6 שיבכב הדזאמב גהנש

 ידי לע ןכו ררועה לש וינפ הארמ תא ריכהש רחאל בופרק ר"סר ידי לע

 םויב השענ רשא 7568 ס"לט לש ןוכיאה בצינ ,הז יוהיז לש ודצל .א.א

 ידי לע הדזאמה לש התטילק ירחא העש עברכ ,19:26 העש ,11.7.2019

 הדזאמה לש התעיסנ ןוויכ תא םאותש ןמז קרפ – 6 שיבכ לש תומלצמה

 ןופלטה ןורכיזב םושר היה 7568 ס"לט ,רוכזכ .ןוכיאה תביבסל דע

 ודצלש "יביבח" םשה תחת ,ררועה לש ותסורא ,.ע.ס לש ירלולסה

 ,26.7.2019 ,תושקנתהה םוי לש תוכורא תועש ךרואל :דועו תאז .י'גומיא

 אל ררועה לש ימשרה דיינה ןופלטה וליאו ,בר ץרמב דבע 7568 ס"לט

  .ללכ ליעפ היה

 

 יכ ,ררועה ינשקיבש יפכ ,חינא םא םג ,וז תויאר תכסמ ןתניהב .31

 לכוא אל ,יאדו ונניא 6 שיבכב המלוצש הנומתב הדזאמה גהנכ ויוהיז

 לעש ,ררועל גהנ ותוא ןיבש םיקהבומ ןוימד יווק לש םמויקמ םלעתהל

 ר"סר ידי לע ןהו ,.א.א ,ויחא ידי לע ןה הדזאמה גהנכ ררועה ההוז םסיסב

 ס"לטב שמתשה הדזאמה גהנ יכ הדבועה תפרטצמ הז ןוימדל .בופרק

 ןורכיזב םושר אצמנ םג רשא ,שמתשמה םש לוטנ יעצבמה דיינה – 7568

 .י'גומיא ירויצו "יביבח" םשה תחת ררועה תסורא לש ירלולסה ןופלטה

 ,וירבדכ ,לטנ אל ררועה םא :תירוטר ידכ דע הטושפ הלאש הלוע ןאכמ

 המוד רשא .א.א לש ינומלאה ושפנ שקבמ אב ןיינמ ,תושקנתהב קלח םוש

 ףאו ,ררועה לש ורבח ,.א.ו לש ידואאה תינוכמב עסונ ,והארמב ררועל

 ףוריצ ?ררועה תסורא לש ירלולסה ןופלטה רישכמב דובכ לש םוקמל הכוז
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 םיעיגמ ונחרוכ לע ,רבדה אוה ךכ םאו ;ירשפא יתלב הארנ הזכ תוביסנ

 – הרואכלמ הלעמל אל םא – הרואכל החכוה תמייק יכ הנקסמל ונא

 חוצרל ןויסינב קלח לטנ רשא ררועה לש יעצבמה דיינה היה 7568 ס"לטש

 .ידואאה גהנכ ,.א.א ,ויחא תא

 

 ףוריצה יכ )קחודב יכ םא( ןועטל ןיידע ןתינ תאז יתנקסמ דגנ .32

 ,תאז .ירשפא יתלב רדגב ונניא – היהיש לככ רידנ – תוביסנה לש רומאה

 רשא ידואאה גהנ ובש שיחרתה תא ללוש ונניא יתישעש חותינהש רחאמ

 היה ,7568 ס"לטב שמתשמ אוה רשאכ ,לטסוהה רוזאב בראמב ףתתשה

 תודידי ירשקב אצמנ רשא ,והארמב ול המודה ,ררועה לש ותחפשמ בורק

 יולת הז שיחרת ,םלואו .ידואאה לעב ,.א.ו ורבח םעו ררועה תסורא םע

 חולל תמלשומ הפיפחבש ןכתיי דציכ ,רומאכ שיחרת ןתניהב .המילב לע

 תוחיש ריבעהו ףרה אלל לעפ 7568 ס"לט ,תושקנתהה עצבמ לש םינמזה

 ירב ?ןיטולחל םדנ ררועה לש ימשרה ירלולסה ןופלטהש דועבו ,תובר

 השקש השעמ-רופיס לע ןעשיי הז םירקמ ףוריצ ריבסהל ןויסינ לכ יכ ,אוה

 ינש ןיב ירשפא-יתלב-ידכ-דע אלפומה ןומזתה .תואיצמל וכיישל

 ךירפמ – רוגס ינשהשכ חותפ דחא – תושקנתהה ןמזב עריאש ,םינופלטה

 המודה "ינומלא" לש ובוכיכב שיחרתה תא ,ךכמ הלעמל אל םא ,הרואכל

 תינוכמלו ררועה תסורא לצא "יביבח" םשל הכוז רשא ,ררועל והארמב

 תויארה ינידב רמאנ אד ןוגכ לע .א.ו ,ררועה לש ורבח לצא ידואאה

 ואר( "Circumstances cannot lie" :םילעופ ונא םהיפל ,םיינקירמא-ולגנאה
BARBARA J. SHAPIRO, BEYOND REASONABLE DOUBT AND PROBABLE CAUSE: 
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(1991)(.  
 

 תלבוקמ הנידמה תדמע – ררועה הלעהש יבילאה ןיינעל רשאב .33

 תיבב ותוא התאר יכ םנמא הרשיא ,.א.נ ,ררועה לש ותוחא .ןיטולחל ילע

 םג איה ךא ,ביבא לתב העריא רשא ,תושקנתהה ןמזל ךומסב הרמטבש

 תאו ררועה תא לילפהל אלש וענכשל התסינו .א.אל הרשקתהש וז התיה
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 ךומסב תיבב היה .א.ח םג יכ םירקוחל הרמא הדע התוא :ךכמ הרתי .א.ח

 חכונל .תוקצומ תויאר ידי לע הרתסנ רומאכש הרימא ,תושקנתהה ןמזל

 רדעהב ןכו – ןמצע דעב ורבידש תויתביסנה תויארהו הלא םיאצממ

 והש ררועה ירבדלש "הפיחמו וכעמ" םישנאה תא רתאל תישעמ תורשפא

 תקידב-יאב תוארל השקתמ יננה – .א.אב תושקנתהה םויב ותיבב ומע

 לע תועיבצמ רשא הרואכל תויאר ,תרחא וא ךכ .יתריקח לדחמ יבילאה

  .ןניעב תודמוע תושקנתהה עצבמב ףתתשהש ימכ ררועה

 

 .אופא החדנ ררעה  .34
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