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 ופי - ביבא לתב החפשמ יניינעל טפשמ תיב
  

 'חאו הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'חאו .ג .ב 57149-10-17 ש"מת
 
  

 לגס 'ץיבוטוליא סיריא  תטפושה 'בכ ינפל
:םיעבות  'ג 'ב 'פ .1  

 'ג 'ב 'ר .2 
 עובלג ןרולב ןור ןידה ךרוע םחוכ-אב ידי-לע  

 
 דגנ

 
        הלשממ ידרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה .1  :םיעבתנ

        הלשממ ידרשמ ,ביבא לת החוורהו הדובעה תכשל .2 
	
	:תע	יבתכ
	,"יגולויבה	ויבא	תוהז	רחא	תוקחתהל	ערז	תמורת	אצאצ	לש	ותוכז	תלאש	לע	-	"םירקשו	תודוס""	,ןרפז	תור

	519	)ו"סשת-ה"סשת(	הל	ךרכ	,םיטפשמ
	טבמ	תדוקנמ	תיתרוקיב	תוננובתה	-	םייגולויבה	וירוה	תוהז	רחא	תוקחתהל	ץמואמה	תוכז"	,ןרפז	תור

	225	)ז"סשת(	א	ךרכ	,טפשמב	החפשמ	,"תיתאוושה
	5	)2018(	אמ	,טפשמ	ינויע	,"טפשמב	תויחאו	םיחא"	,ןרפז	תור
	)ח"כשת(	דכ	,טילקרפה	,"1967-ז״כשת	,)6	׳סמ(	תודעה	תדוקפ	ןוקיתל	קוחה	תעצה"	,ןונרה	.א	;דלפ	.ז	.ש

94	
	265	)ה"נשת(	ב	ךרכ	,טפשמה	,"הקיספהו	הקיקחה	ישודיח	-ןימ	תוריבע"	,בונשרטס	ןונמא
 

	:תורפס
	)2013(	יטרפ	ימואל-ןיב	טפשמ	,גרבספ	ןייטשרסו	היליס
	)2003(	םייגולוכיספו	םייטפשמ	םיטביה	–	םידלי	תופיטחו	הריגה	,רב	'ה	,ןרימע	'א	,ןרומ	'ש
	טפשמו	תואירב	,ימרכ	'א
	
		:הרכזואש	הקיקח
	62		'עס	:1963-ג"כשת	,)השיכרו	חבש(	ןיעקרקמ	יוסימ	קוח
	1974-ה"לשת	,)השיכר	סמ(	)השיכרו	חבש(	ןיעקרקמ	יוסימ	תונקת
	2000-א"סשת	,יטנג	עדימ	קוח
	75		'עס	:1984-ד"משת	,]בלושמ	חסונ[	טפשמה	יתב	קוח
	13		'עס	:2010-ע"שת	,תויציב	תמורת	קוח
	30	,16		'עס	:1981-א"משת	,םידלי	ץומיא	קוח
	16	,)א(14	,14	,)2(10	,10		'עס	:1965-ה"כשת	,השוריה	קוח
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	2		'עס	:2010-ע"שת	,תד	ירסחל	תויגוזה	תירב	קוח
	)ב(13		'עס	:1991-א"נשת	,)םיפוטח	םידלי	תרזחה(	גאה	תנמא	קוח
	4		'עס	:1959-ט"ישת	,)תונוזמ(	החפשמה	יניד	ןוקיתל	קוח
	)4(	130	,130		'עס	:1995-ה"נשת	,]בלושמ	חסונ[	ימואלה	חוטיבה	קוח
	5		'עס	:1963-ג"כשת	,םירוטיפ	ייוציפ	קוח
	)א(	9	,1		'עס	:1950-י"שת	,)םוקישו	םילומגת(	הכרעמב	ופסנש	םילייח	תוחפשמ	קוח
	5	,4	,3		'עס	:1971-א"לשת	,]שדח	חסונ[	תויארה	תדוקפ
	351	,260	,95		'עס	:1977-ז"לשת	,ןישנועה	קוח
	134		'עס	:1955-ו"טשת	,יאבצה	טופישה	קוח
	1991-א"נשת	,החפשמב	תומילא	תעינמל	קוח
	1996-ו"נשת	,)דולייה	דמעמו	םכסה	רושיא(	םירבוע	תאישנל	םימכסה	קוח
	)ד(א6	,)1()א(א6		'עס	:1953-ג"ישת	,היגולותפהו	הימוטנאה	קוח
	1958-ח"ישת	,תוומ	תוביס	תריקח	קוח
	1981-א"משת	,תויטרפה	תנגה	קוח
	2005-ו"סשת	,תומל	הטונה	הלוחה	קוח
	12		'עס	:2007-ח"סשת	,)חווידו	עדימ	רגאמ	,םיכמסמ	,תודעו(	תומל	הטונה	הלוחה	תונקת
	1963-ג"כשת	,לארשי	תוכרעמ	יללחל	ןורכזה	םוי	קוח
	1970-ל"שת	,הביא	תולועפ	יעגפנל	םילומגתה	קוח
	1997-ז"נשת	,)תובצמ	לע	בותיכל	םיללכ(	םייאבצ	תורבק	יתב	תונקת
	1950-י"שת	,םייאבצ	תורבק	יתב	קוח
 

	:ויצר-ינימ

	תרגסמב	ודלונש	תונב	שולש	ןיב	תואחא	וצ	ןתינ	ורדגב	החפשמ	יניינעל	ש"מיב	לש	ימידקת	ןיד	קספ	*
	קספ	ש"מהיב	.תימינונא	תמרות	לש	תויציב	תועצמאב	ףתושמ	יטנג	ןעטמ	תוקלוחו	,תואקדנופ	יכילה
	םידליה	ןיב	תואחא	ירשק	םירצונ	DNA	תוהזל	רשק	אלל	ףא	תורוה	יווצ	ונתינ	ובש	בצמ	לכב	יכ
	,הליחתכלמ	הנווכ	הנשי	םהבש	,םירקמ	םתואב	קר	יכ	,ריהבמ	ש"מהיב	,םלאו	.יתחפשמה	אתה	ותואב
	הניחבמ	םיחא	המה	ובשחי	,םיחאכ	םלדגל	הרטמ	ךותמ	םידליה	ואבוי	וילאש	,יתחפשמ	את	םיקהל
	יפכ	,םינוש	םירושימב	תויוכזו	תובוח	ןכותב	תולפקמהו	,ךכמ	תורזגנה	תויוקפנה	ללש	לע	,תיטפשמ
	.ןידה	קספ	תרגסמב	הניחבל	ואבוה	םקלחש

	יתקיספ	תואחא	וצ	–	תואחא	–	החפשמ	*

	`תואחא`ה	תוכז	–	תואחא	–	החפשמ	*

	תואחא	ירשק	תריציל	םינייפאמ	–	תואחא	–	החפשמ	*

.	

	תוקלוחו	,תואקדנופ	יכילה	תרגסמב	ודלונ	רשא	תונבה	שולש	ןיב	תואחא	ירשק	לע	זירכהל	ןתינ	םאה
	הנעמ	םיקפסמ	םניא	הקיספהו	קוחה	?תימינונא	תמרות	לש	תויציב	תועצמאב	ףתושמ	יטנג	ןעטמ
	םניינעב	ןתינש	,2009	תנש	זאמ	יגוז	רשקב	םייוצמה	ןימ	ותואמ	גוז	ינב	םה	םיעבותה	:עקר	.הלאשל
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	תואקדנופ	יכילה	תרגסמב	גוזה	ינבל	ודלונש	תונבל	סחיב	יתקיספ	תורוה	וצו	ץומיא	וצ	,הנורחאל
	עבותה	לש	וערזמ	ודלונ	תומואתה	תונבהו	2	עבותה	לש	וערזמ	הדלונ	הלודגה	תבה	(	תונוש	תונידמב
	עבוקה	ןיד	קספ	ןתמל	תצרחנ	תודגנתה	העיבה	הנידמה	.)תימינונא	תיציב	תמרות	התואמ	ןתשולש	.1
	ןהמ	תחא	לכ	תויה	לשב	תאזו	,ןיינעו	רבד	לכל	תויחא	ןה	תוניטקה	יכ	הנעט	הנידמה	,תאז	םע	.תואחא
	םשרמב	תומושר	תוניטקהו	,תורוהה	יסחי	תא	ןנוכ	ש"מהיבש	רחאלו	,םיעבותהמ	דחא	לש	תיטנגה	ותב
 .ןיינעו	רבד	לכל	םהיתונבכ	תורכומ	ןה	יזא	,םיעבותה	לש	תונבכ	ןיסולכואה

.	

	:םיאבה	םימעטהמ	"יתקיספ	תואחא	וצ"	ןתנ	החפשמ	יניינעל	ש"מהיב

	תא	רקוס	ש"מהיב	.ןיינעב	הערכה	הנועטה	הלאשל	הנעמ	םיקפסמ	םניא	הקיספהו	קוחה	,רומאכ
	ינב	ןיב	םירשקל	סחיב	םיאחא	ירשקל	קקוחמה	לש	וסחיב	תודיחא	רסוח	הארמו	םינושה	םיקוחה
	.אשונב	הקיספב	ואבוהש	תונושה	תושיגה	תא	םג	ומכ	.םירחא	החפשמ

	הדיצב	.השדח	החפשמ	תריציו	תואחא	,תורוה	ירשק	תריצי	תרשפאמ	תמדקתמה	תיאופרה	היגולונכטה
	ש"מהיב	לש	וחתפ	לע	תוקפדתמה	תוינשדח	תויגוסל	יטפשמ	הנעמ	ןתיל	ךרוצה	םק	וז	תוחתפתה	לש
		."האירבה	תריצי"	לש	שדח	גוסב	הערכה	תושרודו	םירקבל	תושדח

	תומדקתמ	הדלוה	תוקינכט	לש	ןעויס	תועצמאב	ורצונש	תוחפשמ	יכ	רובס	ש"מהיב	,עסמ	לש	ופוסב
	סחיב	תאזו	,וז	הריצי	לש	תואצותל	סחיב	םג	ךכ	.הרדגהל	תוקקזנ	,תיציב	וא	ערז	תמורת	בולישב
	ותוהמ	תניחב	ךות	,ףתושמ	יטנג	ןעטמ	םיקלוחו	תוחפשמ	ןתואל	םידלונה	םידלי	לש	םתואחא	ירשקל
 	.יטפשמהו	יקוחה	םדמעמ	תרדסה	ןויסינו	לארשיב	תואחאה	ירשק	לש

	תוברל	,תדרפנ	הרכה	םויכ	םיבייחמ	,דלי-הרוה	ירשקמ	רישי	קלחכ	ועבנ	רבעבש	,תואחא	ירשק
	הרצונש	ילבמ	,דרפנב	ורצונ	תואחאה	ירשקו	ןכתיי	יכ	,הדבועה	חכונל	תיטפשמ	הקנפשוג	תועצמאב
	םיקלוח	םידלי	רשאכ	,דחאה	:םיינייפוא	םיבצמ	ינש	ןיב	הז	רשקהב	ןיחבהל	ןתינ	.תפתושמ	תורוה	ללכ
	וא	ץומיאב	לשמל	,םהיניב	יטנג	רשק	רדעהב	תואחא	תקיז	ילעבכ	םירכומ	םניא	ךא	םיפתושמ	םירוה
	םניא	ךא	ףתושמ	יטנג	ןעטמ	םיקלוח	םיאחא	רשאכ	,רחאהו	;םירוהה	ןיב	תרכומ	תיגוז	הקיז	רדעהב
	הירחא	תררוג	ךכמ	תעבונה	האצותה	,תרחא	וא	ךכ	.םיפתושמ	םיידוקפתו	םייטפשמ	םירוה	םיקלוח
	רחא	תוקחתה	ןויסינו	ןימ	ותואמ	גוז	תונבל	דלונש	ימל	יאחאה	רשקה	תרימשל	םהמ	ימ	ידי	לע	ןוצר
	תדימ	םג	םאתהבו	,םינוש	םיסרטניאו	תונוש	תוקיז	םישבגמ	וליא	.ערז	םרות	ותואמ	ודלונש	םיאחא
 	.הרקמל	הרקממ	הנתשמ	םהל	קינעהל	יוארש	הנגהה

	הלא	.םמצע	םיסחיב	,ירק	,ישגרה	רשקה	לש	ומויקב	הרכה	הביתכמ	החפשמ	יסחי	לש	תינכדע	הנבה
	םישגנתמ	םה	רשאכש	ירב	.יאחאה	רשקהב	םג	ךכ	.הל	םיאכזו	םה	ימו	השדח	תיטפשמ	הרכה	םישרוד
	דקומב	,תאז	םע	.בכרומו	שיגר	ןוזיא	שרדנ	,םירוהה	לש	םיסרטניא	םהיניב	,םירחא	םיסרטניאב
	יאכז	–	םהיניב	םקרנש	דחוימהו	בורקה	יתחפשמה	רשקה	–	יאחאה	רשקה	ןכ־לעו	,םידליה	םיאצמנ
	םילפוטמש	ערז	תמורת	יאצאצ	לש	הרקמב	ומכ	,הזכ	רשק	לש	ורדעה	םלוא	.תיטפשמ	הנגהלו	רומישל
	תוקחתהה	תורשפא	ןתמ	יא	בייחמו	הנוש	םניד	,תורכיה	וא	רשק	לכ	םהיניב	ןיא	רשאו	םידרפנ	םיתבב
	הקיזה	.דעו	םלועל	תוימינונא	וראשייש	הלאכ	,ערז	תומורת	דדועלו	רשפאל	ידכ	תאז	,הביקעהו
	םדא	וא	דלי	םע	םיסחי	תמיקרל	רכ	איה	.רשקל	אצומ	תדוקנ	איה	,לכה	תוזח	הניא	איהש	ףא	,תיטנגה
 .תויתועמשמ	תוישגר	תוכלשה	לעב	יזיפ	דוסי	םיקלוח	ומיעש	רחא

	.תירסומ	הניחבמ	םג	םייח	ונא	הב	הרבחה	לע	םג	ךכו	השדחה	החפשמה	לע	הניגמ	תואחא	ירשק	תריצי
	תומרונ	םהילע	ליחנ	,םיחאכ	םיהוזמו	יתחפשמ	את	ךותב	םייחש	םיחא	יכ	ריבס	אל	,ש"מהיב	תדמעל
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	הזכ	לודיב	השענ	ול	.יטנג	ןעטמ	ותוא	םיאשונ	םניא	םהש	ינפמ	תונוש	תויטפשמו	תוירסומ	,תויתרבח
	רשפאמ	ותרדגהו	תואחאה	ךויש	.ונאב	הנאו	ודבאי	רסומה	תולובג	התרגסמב	הקומע	םוהתל	לולצנ
	תואחאה	.תוהז	תריציו	יטנגה	ןעטמה	רחא	תוקחתהל	רשפאמו	,רסומהו	החפשמה	תוביצי	לע	הרימש
	ףתושמ	ךוניח	,םיפתושמ	םירוה	ידי	לע	תיתיב	תרגסמ	התואב	לופיט	,הברק	יסחי	לש	רצות	איה
		.תופתושמ	תויווח	תריבצו

	תואחא	ירשק	םירצונ	DNA	תוהזל	רשק	אלל	ףא	תורוה	יווצ	ונתינ	ובש	בצמ	לכב	,ש"מהיב	תדמעל
	וא	ערזה	תומורת	לכ	לע	ךילשהל	ידכ	הז	ןיד	קספב	ןיא	רהבוה	.יתחפשמה	אתה	ותואב	םידליה	ןיב
	יטפשמ	רשק	ילעב	םיחא	םה	המורת	תובקעב	ודלונ	רשא	םידליה	לכ	יכ	,עובקלו	ןה	רשאב	תויציבה
	תויועמשמו	תוכלשה	שי	ךכל	.ותובישחו	יטנגה	רשקהמ	תיחפהל	ידכ	ןידה	קספב	ןיא	םג	ךכ	.בייחמ
	את	םיקהל	,הליחתכלמ	הנווכ	הנשי	םהבש	,םירקמ	םתואב	קר	יכ	,ןיחבהל	שי	.םירחא	םירושימב
	לע	,תיטפשמ	הניחבמ	םיחא	המה	ובשחי	,םיחאכ	םלדגל	הרטמ	ךותמ	םידליה	ואבוי	וילאש	,יתחפשמ
	ואבוה	םקלחש	יפכ	,םינוש	םירושימב	תויוכזו	תובוח	ןכותב	תולפקמהו	,ךכמ	תורזגנה	תויוקפנה	ללש
 .תקעוזה	תירסומה	הניחבהמ	ולו	היוצר	האצות	תאז	.ןידה	קספ	תרגסמב	הניחבל

	ירשק	םימייק	יכ	עבוק	ש"מהיב	,תונבה	תבוטו	ןניקסעד	החפשמה	תוביסנב	בשחתהב	,רומאה	חכונל
	ןתינו	,ךכמ	עמתשמה	לכ	לע	ןניקסעד	תונבה	שולש	ןיב	תיטפשמ	הניחבמ	ןהו	תיטנג	הניחבמ	ןה	תואחא
 ."יתקיספ	תואחא	וצ"	תאזב
 

ןיד קספ  
 

 .)'א ,ג"לק ,םילהת( "דַחָי םַּג םיִחַא תֶבֶׁש םיִעָּנ הַמּו בֹוּט הַמ הֵּנִה"

 

 יכילה תרגסמב ודלונ רשא תונבה שולש ןיב תואחא ירשק לע זירכהל ןתינ םאה

  ?תימינונא תמרות לש תויציב תועצמאב ףתושמ יטנג ןעטמ תוקלוחו ,תואקדנופ

 .תונבל סחיב יתקיספ תורוה וצו ץומיא וצ ונתינ 20.5.2020 םויב יינפל םייקתהש ןויד ךלהמב

 ךומסב ובשי תונבה שולש .םיחכונה לכ לצא הרכינ תושגרתהה .םלואב םה ףא וחכנ ןהירוהו תונבה

 ךויח .םיפדו םישוט ןהידיב תוזחוא ןה רשאכ ,ןיד יכרוע לש םירסלקב סומע הרגשב רשא ןחלושל

 לש ומלואב חיכש וניאש רבד ,טפשמה תיבב לגלגתה םידלי לש קוחצ .ןהינפ לע היה רשוא לש

 יתלאשל סחיב םג .תויחאכ וז לא וז וסחייתה תונבה .תרשואמו הליגר החפשמ הדמע יינפל .טפוש

 ןהש יל ריהבהל יצחו שמחו יצחו עברא תונבכ ןהש ,תונטקה תויחאה וגאד ,ןהיניב רשקה המ

  .תויחא

 לע בושח רועיש ונתוא הדמיל ,"הנורוקה ימי" ולוכ םלועה תא הדקפש הנורחאה הפוקתה

 םיבר םיריש .ונל םירקיה תאו ונתחפשמ ינב תא בוש שוגפל ונהמכ ונלוכ .החפשמה לש התובישח

 יִל הֵיֱה רֵבָח יִל הֵיֱה"( םיחא ןיבש רשקל תולושמ רתויב תובורקה תויורבחה ,םיחא לע ובתכנ

 יטבש ללכ תא המדמ ןידה קספ תליחתב אבוהש ,קוספה היפל תונשרפ הנשי םג ךכ .)"...חָא

 ירשקבו ,יינפלש יתחפשמה אתב הרכהו תיטפשמ הקנפשוג ןתמ .ידכב אלו ,םיחאל לארשי
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 תמאה רומישו תונבה לש ןהייח רופיס ףוקיש ךות ,ךכל תוולנה תויוקפנה ללכ לע תואחאה

 .הנייהת ןהש םדאהו תוהזה תיינב ןסוח תא חיטבהלו ריאהל ידכ הב שי ,ודלונ ןה הילא תימינפה

 התואמ ,ההז םייח רופיסו עקר םע תיתחפשמ תרגסמ התואב ןלוכ ואבוהש ,יינפלש תונבה תבוט

 תויח ןה הב תואיצמה תא הנמאנ ףקשמה ףתושמ דיתע ןהל רשפאל תבייחמ ,תיציב תמורת

 היה הז .ךכמ עמתשמה לכ לע תיטפשמ הניחבמ םג תויחא ןהש ךכב הרכה - "לרוגה תופתוש"

 .החפשמה תמקה תעב םתנווכו םיעבותה ןוצר

 ,םייפסכ ,םיילכלכ םיביכרמ םהיניב ,תובוחו תויוכז לש לולכמ דגאמ "ןיטק לש ותבוט" יוטיבה

  .ותוהזו םדאה לש ותחימצל םיינויחה םיישגר ,םיישפנ

 רופיס תא תפקשמה תאזכ תוהזלו ,םיאלמו םימלש החפשמ ייחל תוכז ,יינפלש תויחאה ,תונבל

  .המצע ינפב תדמוע וז תוכז ,םדא תוהזמ קלח אוה תואחאה רשק .ןהייח

 תוקיזחמה תונב שולש לש רויצ היה םירויצה דחא .רויצ תונבהמ תחא לכ יל הקינעה ןוידה םותב

    .תוכייחמו םיידי

 .הערכה תשרודהו יחתפל תחנומה תירקיעה הלאשל שרדא התע

 תויטנוולר תודבועו עקר

  .2009 תנש זאמ יגוז רשקב םייוצמה ןימה ותואמ גוז ינב םה םיעבותה .1

 

 2012 לירפא שדוח ךלהמב .םיפתושמ םייחל םכסה לע םיעבותה ומתח 31.7.2011 םויב .2

 .תירבה תוצראב קרוי וינ תנידמב םייחרזא ןיאושינ םיעבותה ואשינ

 

 םידלי וידחי איבהל וטילחהו יתחפשמה אתה תא ביחרהל םיעבותה והמכ םינשה ףולחב .3

 םיעבותה .דנליאתב תואקדנופ ךילהב םיעבותה ולחה םנוצר שומימ ךרוצל .ףתושמב םלדגלו םלועל

 לכ הל היהתש ילבמ ןויריהה תא אשית תיאקדנופה יכ ,עבקנ ותרגסמב תואקדנופ םכסה לע ומתח

 "תיאקדנופה" - ןלהל( תימינונא תמרות לש תויציב הנלתשות המחרב יכו דליל תיטנג הקיז

 .)המאתהב "תויציבה תמרות"ו

 

 םירבועהמ דחא לש הלתשהמ האצותכ תיאקדנופה התרה 2014 לירפא שדוח תליחתב .4

  .תויציבה תמרות לש תיציבמו 2 עבותה לש וערזמ רצונ רבוע ותוא .המחרב

 

 לש הרוש לע תיאקדנופה המתח הדילה רחאל .)"'ע" - ןלהל( 'ע תבה הדלונ 29.11.2014 םויב .5

  .תותימצל 'ע תבה יפלכ היתויוכז לעו התורוה לע הרתיו םתרגסמב םיכמסמ
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 ושיגה התוא תוהבאה תעיבת - 26010-10-14 ש"מתב ןידה קספ ןתינ 25.12.2014 םויב .6

 .'ע יפלכ 2 עבותה לש תיטנגה ותוהבא תעיבק םשל טפשמה תיבל םיעבותה

 

 ותוהבא לע הרהצה םשל יתקיספ תורוה וצ ןתמל תפסונ הנעבות םיעבותה ושיגה ,דבב דב .7

 יתחפשמה רשקה ויפלו דנליאתב לחה ימוקמה ןידה חכונ .)34238-02-15 ש"מת( 'ע יפלכ 1 עבותה לש

 רשקה קותינ םרטב השקבל רתעיהל ןתינ אל יכ הנידמה הנעט ,םייק ונדוע תבל תויציבה תמרות ןיב

  .רומאכ

 

 הריתוה ,וז תואיצמ .קוחל ץוחמ דנליאתב תואקדנופה ךילה אצוה 2014 תנש ךלהמב .8

  .הנעמ אלל דנליאתב תואקדנופ יכילהב וחתפ רשא םיבר םירז תוגוז השעמל

 

 דנליאתמ םיאפקומה םירבועה וסטוה ,ףסונ דלי םלועל איבהל םיעבותה לש םנוצר חכונ .9

 .תואקדנופ יכילה עצבל ריתה ןיידע קוחה םש רשא ,לאפנב תואקדנופה ךילה עוציב ךרוצל

 

 - ןלהל( 'או 'ל תונבה 27.7.2015 םויב ודלונ לאפנב עצוב רשא תואקדנופה ךילהמ האצותכ .10

 .1 עבותה לש יטנגה ונעטממ )"'א"ו "'ל"

 

 ושיגה התוא תוהבא תעיבת - 63393-03-15 ש"מתב ןידה קספ ןתינ 15.10.2015 םויב .11

 .'או 'ל יפלכ 1 עבותה לש תיטנגה ותוהבא לע הרהצה םשל םיעבותה

 

 ותוהבא לע הרהצה םשל יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקב םיעבותה ושיגה ,ןכמ רחאל ךומסב .12

 תיב רתענ 24.12.2015 םויב .]ובנב םסרופ[ )15-03-63355 ש"מת( 'או 'ל תונבה יפלכ 2 עבותה לש

   :םיאבה םירבדה תא ועבקב השקבל טפשמה

 ותוהבא לע ריהצמה ןיד קספ ןתמ יכ קלוח תויהל לוכי אל - יינפלש ןיינעב"

 תא םישגהל ידכ וב אהיו לעופב םייקה בצמה תא ףקשי תוניטקה יפלכ 'ר לש

 רשק ,2009 תנשמ יגוז רשק םימייקמ םיעבותה ,רומאכ .תוניטקה לש ןתבוט

 איבהל תפתושמ הטלחה ולביק םיעבותה ,2012 תנשב םיאושינב ןגוע הז

 ל"וח תואקדנופ לש םיכילהל םיעבותה ונפ ךכ םשל ,דחי םלדגלו םלועל םידלי

 םילדגמ ,םויכ .'פ לש וערזמ ןהו 'ר לש וערזמ ןה םידלי םלועל איבהל תנמ לע

 ודלונ רשא תוניטקה תא ןהו 'ר לש וערזמ הדלונש תבה תא ןה דחי םיעבותה

 ,לעופב הזככ דקפתמ אוה ,תוניטקה לש ןהיבאכ ומצע האור 'ר .'פ לש וערזמ

 לש ותוהבאב תיטפשמ הרכה .יטפשמ ןוגיע לבקתו רכות ותוהבא יכ ץפח אוהו

 אלל תאזו ,ןהיפלכ תוירוה תובוחו תויוכז םויק המע רורגת תוניטקה יפלכ 'ר

 'א - אבהלו ןאכמ ילש תושגדהה[ "םיינשה ןיב יגוז רשק לש ומויקבו 'פב תולת

 .]'ס 'א

 .)23003-02-16 ש"מע( 10.2.2016 םויב יזוחמה תיבל רוערע הנידמה השיגה הז ןיד קספ לע .13

 יתקיספ תורוה וצ ןתיל םוקמ שי םאה - התייה רוערעב ןידה קספ תרגסמב הנודנ רשא הלאשה
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 תוחרזא ול ןיא ינשה וליאו ילארשי חרזא םהמ דחא רשאכ תובא גוזל תואקדנופ ךילה תרגסמב

 .עבק בשות לש דמעמ וא תילארשי

 

 'ק ר"ד םיטפושה דובכ לש ןידה קספל 60-61 הקספל הנפא .רוערעה לבקתה 25.8.2016 םויב .14

 :רנרב 'חו רלנש 'י ,ידרו

 קספ תא לטבלו רוערעה תא לבקל בכרהל יירבחל עיצא ליעל רומאה לכ רואל"

 תובשות תלבק םע רשאכ אמק טפשמה תיב ידי-לע ןתינש יתרהצהה ןידה

 תונפלו רוזחל םיבישמה םיאכז ויהי ,םדקומה יפל ,2 בישמל תוחרזא וא עבק

 ךרוצ אלב( 1 בישמל יתקיספ תורוה וצ תלבקל החפשמ יניינעל טפשמה תיבל

 ךרוצ אלל 1 בישמל ינמז תוספורטופא וצ רתלאל ןתניי ןכ ומכ .)ריקסת תלבקב

 תוניטקה תויוכזו ויתויוכז שומימל לועפל ותרזעב לכויש ידכ ,ריקסת תלבקב

 תונפל םיאשר םיבישמהו ,תוניטקה תבוטל 2 בישמה םע הלועפ ףותיש ךות

 תויוכמסה ללוכ טרופמ וצ איצויש תנמ לע החפשמ יניינעל טפשמה תיבל

 ."ולש

 1 עבותה ויפל ,םינפה דרשמ םעטמ רושיא טפשמה תיב קיתל םיעבותה ופריצ 8.9.2016 םויב .15

 .עבק בשות לש דמעמ לביק

 

 השקבב טפשמה תיבל ורתע התרגסמב ,תפסונ הנעבות םיעבותה ושיגה ,הלא תונעבות דצל .16

 ףתושמה יטנגה ןעטמה לע ססבתהב ,תאזו 'או 'ל ,'ע - םהיתונב שולש לש ןתואחא ירשק לע זירכהל

 .)"תואחא ירשק לע הזרכהל הנעבות" - ןלהל( תוקלוח ןה ותוא

 

 .הערכה תשרודהו יחתפל התע תחנומה הנעבותה תאז

 

 סחיב היתונעט תא הנידמה התלעה וכלהמב ,םידדצה דמעמב ןויד םייקתה 1.11.2017 םויב .17

  :תעה התואב תודמועו תויולת ויהש תונעבותה שולשל

 

 לע זירכי רשא יתקיספ תורוה וצ ןתיל העינמ לכ ןיא ,לאפנב ודלונ רשא 'או 'ל תונבל סחיב .א

  .ריקסת תלבקב ךרוצ אלל ,תאזו ןהיפלכ 2 עבותה לש ותוהבא

 

 רשקה ויפלו ימוקמה ןידה חכונ היעב הררועתה ,דנליאתב הדלונ רשא ,'ע תבל סחיב .ב

 ,ךכ תובקעב .וקתנל ךרוצ שיו םייק ונדוע 'ע תבה ןיבל תויציבה תמרות ןיב יתחפשמה

 םג יכ ןעטנ ,רומאה דצל .ץומיא לש ךילה עצובי ,'ע תבל סחיב היפל העצה הנידמה התלעה

 ץומיא תרבכ תבה לע הזרכהב שי םאה - הלאשל סחיב תוקפס ררועל ידכ שי וז העצהב

 רומאכ ןתינש העשמ .דנליאתב תויציבה תמרות ןיבל הניב רשקה תא קתנל ידכ לארשיב

 תואיצמה ןיבל התלעה הנידמהש הלאשה ןיב ןיא ,תורוהה ירשק תא עבוקה ןיינעב ןיד קספ
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 לע עיפשהל ידכ הרגשבכ םינתינ רשא תורוה יווצ וא ץומיא יכילהל עגונב תמייקתמה

 .יינפלש ךילהה אשומ הרכהה

 

 הבחרהב םידדצה תונעט וטרופי תונבה שולש ןיב תואחא ירשק תעיבקל השקבל סחיב .ג

  .ךשמהב

 

  :תואבה תומכסהל םידדצה ועיגה 1.11.2017 םוימ ןוידה םותב .18

 

  ;תונבה שולש לע םיעבותה ינשל ידדה תוספורטופא וצ ןתניי יכ םכסוה ,תישאר .א

 

 ;ריקסתב ךרוצ אלל יתקיספ תורוה וצ ןתניי יכ םכסוה ,'או 'ל תונבל עגונב ,תינש .ב

 

 45 ךותב ןיינעב ריקסת שגוי יכו ץומיא תבכ זרכות 'ע תבה יכ םכסוה ,תישילש .ג

 ןידה קספ םע דחיב ןתנייו בכועי יפוסה ןידה קספ יכ םכסוה ,הז רשקהב דוע .םוי

  .ץומיאה קיתב

 

 וצ לש ותלוחת דעומ ןיינעל רשאכ ,טפשמה תיב ידי לע הטלחה לש ףקות ולביק ,הלא תומכסה

 .טפשמה תיבל םהיתודמע שיגהל םידדצה ינש ושקבתה ,יתקיספה תורוהה

 'ל תונבה יפלכ 2 עבותה לש ותוהבא לע ריהצי רשא יתקיספ תורוה וצ ןתמל השקב

  'או

 תורוהה וצ ןתמל השקבל הנידמה הרתענ 1.11.2017 םויב ושבגתהש תומכסהה תרגסמב .19

 התדמע תא 6.11.2017 םויב הנידמה השיגה ,וצה תלוחת דעומל סחיב .ריקסתב ךרוצ אלל תאזו

  .ךליאו ותניתנ םוי ןמל תורוהה וצ לש ותלוחת דעומ תא עובקל שי היפל

 

 יכ ,הנידמה תדמעל םתודגנתה ועיבה התרגסמב םיעבותה תבוגת הלבקתה 12.11.2017 םויב .20

 ואב תונבה יכ ונעט םיעבותה .דבלב ונתניה דעומ ןמל תורוהה וצ לש ותלוחת דעומ תא עובקל שי

 תובא ינש תלעב החפשמל ודלונ ןה .תואקדנופ לש טושפ אלו בכרומ ךילה תרגסמב םלועה ריוואל

 תוביסנ .ןתדיל עגרמ ןהירוהכ םישמשמו תונבל םיגאודש םידיחיה םדועו ויה ,םיעבותה .םא אללו

 ונתניה םוי ןמל תורוהה וצ תא ליחהל שי היפל הנידמה תדמעל דוגינב תואב ,םתנעטל ךכ ,הלא

  .ןתדיל זאמ תוריכמ ןה התואו תונבה ועיגה הילא תואיצמל אטחת ,וזכ העיבק ,דבלב

 

 לע ותניתנ דעומ ןמל היהי יתקיספה תורוהה וצ תליחת דעומ יכ ,המכסהל ועיגה םידדצה .21

 .היה ךכו  .ץומיאה קיתב ןידה קספ ןתנייש םויה ותואב ןתניי רשא טפשמה תיב ידי
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 .'או 'ל תונבה לש ןהיבא אוה 2 עבותה ויפל תורוה וצ ןתינ 20.5.2020 םויב ךכשמ .22

 

 'ע תבה לש היבאכ 1 עבותה רכוי ויפל ץומיא וצ ןתמל השקב

 תבה לע זירכהל טפשמה תיב שקבתה ובש גוזה ינב ידי לע ץומיא קית חתפנ 9.11.2017 םויב .23

 .)21323-11-17 ץ"מא( 1 עבותל סחיב ץומיא תרבכ  2 עבותה לש תיגולויבה ותיב 'ע

 

 לע 1 עבותה לש ותוהבא הרכוה ותרגסמב ץומיאה קיתב ןידה קספ ןתינ 20.5.2020 םויב .24

 .'ע תבה

 

 ."תואחאה" תיגוסל התע רובענ ךכשמ

 

 תונבה לש תואחאה ירשקל סחיב םידדצה תונעט

 

 םיעבותה תונעט

 
 ךשמה םשל ,תיתוהמ איה תונבה תוקלוח ןתוא החפשמה ירשק תחכוה םיעבותה תנעטל .25

 הקיקח ירבד לש הכורא הרוש וגיצה םיעבותה .ךכמ תורזגנה תויועמשמה לכ לע תויחאכ ןלודיג

 ןיב ןיעקרקמ יסכנ תרבעה תעב סמ תבטה לבקל תוכזה לשמל ךכ .םיחאל תובוחו תויוכז םיקינעמה

 יוסימ קוח" - ןלהל( 1963-ג"כשת ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל 62 ףיעסב היונקה םיחא

 "בורק" חנומה תרדגה .םיבורק ןיב ןיעקרקמ יסכנ לש תונתמל חבש סממ רוטפ הנקמה )"ןיעקרקמ

 םיחא ףא רתיה ןיב תללוכ ,1974-ה"לשת ,)השיכר סמ( )השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ תונקתב

 תוללוכה ,)"יטנג עדימ קוח" - ןלהל( 2000-א"סשתה ,יטנג עדימ קוח תוארוהל ונפה ןכ .תויחאו

  .םייטנג החפשמ ירשקל תובישח הנשי םהב םייאופר םיבצמל תיפיצפס תוסחייתה

 

 תחא לש התשורי רובעל היושע ימל הלאשה תא םיעבותה ולעה ,השוריה ינידל סחיב .26

 העש .האווצ התשענ אלו םייחה ןיב דוע היהי אל םיעבותהמ ימש )הלילחו סח( הרקמב ,תונבהמ

 ודמעמ לבקי ינשה גוזה ןב דועב ץומיא לש ךילה עצבל דחאה גוזה ןב לע הנידמה תדמע חכונלש

 אל תויחאה תחאש ןכתיי ,האווצ רדעיהב ויפל בצמ רצוויהל לולע ,יתקיספ תורוה וצ חוכמ הרוהכ

  .התוחא תא תשרל תיאכז היהת

 

 תואחאה דסומל ןוחטיבה דרשמ קינעמ התוא הרכהה תא םיעבותה ונייצ ,הז רשקהב דוע .27

 ץראב הנילו רוקיב תואצוה לבקל יאכז אהי ל"וחב ררוגתמה לוכש חא יכ ,עבוקה רדסהה תרגסמב

  .הנשב םעפ

 
 ךילהל העגנ ,תואחא ירשקב הרכהה תובישחל עגונב םיעבותה ולעה התוא תפסונ המגוד .28

 שולשל םושיר עצבל השקבב הייריעל ונפ תע יכ ,ונעט םיעבותה .הייריעה ינגל תונבה לש ןמושיר
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 השעיי םינגל תונבה לש ןמושיר ,יזא ,ןתואחא ירשק לע זירכמה וצ ןיאב יכ ונענ ,דחואמב םהיתונב

 .)ךדיאמ 'עו דחמ 'או 'ל( דרפנב

 
 ונעט ,תואחא ירשק לע ריהצמה וצ ןתיל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותוכמסל עגונב .29

-ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל 75 ףיעס תרגסמב היוצמ ,רומאכ תוכמס יכ םיעבותה

-אל וצ ,השע וצ ,יתרהצה ןיד קספ תתל ךמסומ יחרזא ןיינעב ןדה טפשמ תיב לכ" :ויפל 1984

 ."וינפלש תוביסנב ןוכנל האריש לככ ,רחא דעס לכו ןיעב עוציב וצ ,השעת

 

 ,)החפשמ ירשקל תויטנג תוקידב תכירע( )3 'סמ ןוקית( יטנג עדימ קוחל ונפה םיעבותה .30

 ירשקל תיטנג הקידב" חנומל "תורוהל תיטנג הקידב" חנומה הנוש ויתובקעב ,2008-ח"סשתה

 יוניש .'םדא לש החפשמ ירשק רבדב םיאצממ תעיבקל תיטנג הקידב' איה ותעמשמ רשא ,"החפשמ

 תא החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש וידיב דיקפהל קקוחמה לש ותנווכ לע שוריפב עיבצמ ,הז

   .תואחא ירשק לע םג זירכהל תוכמסה

 

 הנידמה תונעט

 
  :םיאבה םימעטה לשב תאזו תונבה לש ןתואחא ירשק תחכוהל הנעבותה תא תוחדל שי .31

 

 תונידמב תואקדנופ יכילה תרגסמב ודלונ ןהש הדבועה חכונל תונבה לע לחוה הנוש ןיד .א

 ידכ ךכב שי רשא הנוש ימוקמ ןיד ןהמ תחא לכל יכ ,הדבועה חכונל תוקפנ שי ךכל .תונוש

 .תונבל סחיב תיאקדנופה לש הדמעמ לע עיפשהל

 ומויק ףא לע ,)"תואקדנופה קוח" - ןלהל( 2010-ע"שתה ,תויציב תמורת קוח תוארוה יפ לע .ב

-ירוה רשק לכ קתנתמ ךילהה תרגסמבש ירה ,תויציבה תמרות ןיבל תונבה ןיב יטנג רשק לש

 אשומ תונבה ןיב רחא רשק לכ עובקל ןתינ אל ךכשמ .תונבל תויציבה תמרות ןיב יטפשמ

 סיסב לע םיאחא ןיב החפשמ ירשק תעיבקל תורשפא ןתמ .תואחא לש רשק אל ףא - ךילהה

 הידלי לש םדמעמ לע ךילשהל ףא דיתעב יושע ,תויציבה תמרות ןיבל םהיניב רשקה

 יתרהצה ןיד קספ רתויה לכל לבקל ולכוי םיעבותה ךכשמ .תויציבה תמרות לש "םייעבטה"

 תמרותה התואמ ןרוקמש ,תויציב תיירפה יכילהמ האצותכ ןלוכ ודלונ תונבה יכ ,עבוקה

  .םאה דצמ תואחא לש החפשמ ירשק עבוקה יתרהצה ןיד קספמ לידבהל ,תאזו

 אצמיי םא ףא ,ךכשמ תואחא ירשק לע זירכהל ןתינ וחוכמ רשא יטפשמ ןוגיע לכ אצמנב ןיא .ג

 היהי אל ןיידע ,תויציב תמרות התוא לש היתויציב תיירפהמ האצותכ ןלוכ ודלונ תונבה יכ

  .ןיסולכואה םשרמב העפשהל וא יונישל איבהל ידכ ךכב

 תינורקע תודגנתה העיבה אל הנידמה יכ ,הדבועל בל םישבו תונעטה יבתכ ללכב ןויע רחאל .32

 תקידב םשל תפתושמ התקיספ שיגהל םידדצל הרומה הטלחה הנתינ ,תומקרה תקידב עוציבל

 .סומלופ ררועתה הז ןיינעב םג .תומקר
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 ןתמ לע רישי ןפואב ךילשהל הלולע ,וצב הקידבה תרטמ רדגות ובש ןפואה יכ הנעט הנידמה .33

 .הב תושעיהל לוכי רשא ידיתעה שומישה לעו הקידבה תואצות לש תועמשמה לע ,שקובמה דעסה

 תונבה" יכ ,תיעדמ חיכות רשא הקידב עצבל תומקר גוויסל הדבעמל הרוי וצה יכ השרד ,םאתהב

 םיעבותה ושרד ,דגנמ ."תימינונא תיציב תמרות התואמ ןרוקמש תויציב לש הירפהמ האצותכ ודלונ

  ."תיטנג םא התוא תא תוקלוח/תויחא ןה תונבה" יכ תיעדמ חיכות הקידבה יכ

 

  .םידדצה דמעמב ןויד עבקנ ךכשמ .34

 

 וכז םרט רשא תולאש רפסמ וררועתה ,תימידקתהו תינורקעה היגוסה חכונלו ןוידה ךלהמב .35

 ךילה אשומ תיזכרמה הלאשל התע הנפא ךכשמ .תגשמ יתעידיש לככ ןידב הרדסהל וא הנעמל

 .יינפלש

 

 יטנג ןעטמ םיקלוח םניא םלוא ,םירוה םתוא ידי לע וצמוא רשא םידלי ינש םאה

 תניחבמ ורדגוי ,)םירוהה דחא דצמ( דבלב יקלח יטנג ןעטמ םיקלוחש וא ףתושמ

  ?םיחאכ יטפשמ-יקוחה םדמעמ

 
 תחא ובש םוקמ תויחאה תחא ריתות ותוא ןובזיעה ןיד היהי המ לאשנ- השוריל סחיב ףא .36

 םא ףא היינשה תא שרית תויחאה תחא םאה ?האווצ ןיאבו םירוהה תריטפ רחאל המלועל ךלת ןהמ

 הלאככ תומושר ןניא תויחאה יתשש רחאמש ןכתייה ?קוחה יפ לע תויחאכ תורדגומ ןה ןיא

 ןוידה לוקוטורפל 2 דומע( ?היינשה לש הנובזיע תא תחאה תשרל הניכזת אל ןה םייבמופה םימשרמב

  .)24-26 תורוש 24.4.2018 םוימ

 

 תרגסמב ולעוהש תויגוסה ללכל ןורתפ אוצמל ןתינ יכ הנידמה הנייצ ,הלא תולאשל הנעמב .37

 לש ןתואחא ירשקב הרכה תועצמאב אל ךא ,האווצ תכירע תוברל םינוש םיגוסמ םיזוחו םימכסה

 אשומ תונבה לש יטפשמה ןדמעמ רבדב טפשמה תיב תלאשל .)29-33 תורוש ,םש 2 דומע( תונבה

 םלועמ וז היגוס יכו הלאשל הנעמ םיקפסמ םניא הקיספהו קוחה יכ ,הנידמה הנייצ ,ןאכד ךילהה

  .)9-10 תורוש ,םש 3 דומע( ןכל םדוק החתפל האבוה אל

 

 תקידב ששאת ובש םוקמ ףא תואחא עבוקה ןיד קספ ןתמל תצרחנ תודגנתה העיבה הנידמה .38

 .תויציבה תמרות דצמ יטנג ןעטמ ותוא תא תוקלוח תויחאה שולש היפל ,הרבסה תא תומקרה

 ןלוכ ודלונ תונבה יכ ,רתויה לכל ריהצהל היהי ןתינ יכ הנידמה ידי לע ןעטנ ,הז הרקמ תוביסנב

 תונבה לש תיטנג הקידב עוציבל הטלחה הנתינ ,ןוידה םותב .תמרות התוא ידי לע ומרתנש תויציבמ

  .םיזוחאה ןויצ ךות ,ההז ילאירדנוכוטימ DNA לש ומויק תקידב ךרוצל דבלב

 

 :םיאבה םירבדה ובתכנ התרגסמב ,המעטמ הרהבה תעדוה הנידמה השיגה 17.2.2019 םויב .39

 םחוכמ תורוהה ןוניכ םע ןכש ,תודמוע ןניעב תוניטקה תואחאל סחיב בישמה תונעט םוקמ לכמ"
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 ןידה קספל קקדזהל ילבמ ,תויחא ןלוכ תוניטקה ויהי ,ץומיאה וצו יתקיספה תורוהה וצ לש

 ."שקובמה יתרהצהה

 

 תעיבקל הגוסמ הנושארו תימידקת השקבב רבודמה יכ ,התנעט לע הנידמה הרזח הימוכיסב .40

 יבגל הבישח תבייחמ איה וזככו ,תימינונא תויציב תמרות לש DNA תוהז ךמס לע תואחא ירשק

 .הב םיכורכה םינושה םיטביהה

 

 לכ תויה לשב תאזו ,ןיינעו רבד לכל תויחא ןה תוניטקה יכ הנעטו הרזח הנידמה ,תאז םע .41

 תוניטקהו ,תורוהה יסחי תא ןנוכ טפשמה תיבש רחאלו ,םיעבותהמ דחא לש תיטנגה ותב ןהמ תחא

 .ןיינעו רבד לכל םהיתונבכ תורכומ ןה יזא ,םיעבותה לש תונבכ ןיסולכואה םשרמב תומושר
 

 ,ןהיניב יטנגה רשקה תלאשל שרדיהל ךרוצ לכ אלל םייקתמ תוניטקה ןיב תואחאה רשק .42

 לש רצותכ ןהיניב החפשמה ירשק תא םימיקמה יתקיספה תורוהה וצו ץומיאה וצ חוכמ תאזו

 .ןהיניב ישגרה רשקהו ףתושמה ירוהה לופיטה ,םיפתושמה םייחה

 

 .תויחא תוניטקב םיווצה ןתמ םע האור המצע הנידמה יכ ,דומלל ןתינ וליא םירבדמ הנהו .43

 יטפשמ רורשא ןתיל םיכירצ םיתיעל ,בישנו ?הז ךורא עסמל ונאצי עודמ – הלאשה תלאשנ ךכ םושמ

 ורצונש תואחא ירשקל .הל תומוד תוחפשמו יינפלש החפשמה היח הב תואיצמל ,םייקה בצמל

 ןעטמל רשק לכ אלל ,ההז דמעמ ילעב םיחאב תוארלו ץומיאהו םייתקיספה תורוהה יווצ תובקעב

 ךכלו .םיגולויבה םיחאל ההזה הזכ .ךכמ עמתשמה לכ לע תויוכזו תובוח לש דגא רצויה הזכ ,יטנג

  .תוקפנ רומאכ שי

 

 החמומה תעד תווח

 
 תיבמ לטנבל ןור ר"ד םעטמ החמומ תעד תווח טפשמה תיבל השגוה 12.6.2018 םויב .44

 תעדה תווח תונקסמ .תונבה שולש לצא ההז ילאירדנוכוטימ DNA לש ומויקל עגונב ,אביש םילוחה

  :ןמקלדכ ויה

 לש ההז ילאירדנוכוטימ DNA לש ומויק לע תועיבצמ ונעציבש תוקידבה"

 DNA-ב תוהז לע םיעיבצמ הלא םיאצממ ...'או 'ל ,'ע :'ג ןרולב

 תוריבסה .)'א לצא תפסונה היצטומה תורמל( תוקדבנה 3 ילאירדנוכוטימה

 ."99.99%-מ ההובג תימלועה הייסולכואל תיסחי ,וז תוהזל תיטסיטטסה

-ב תוהז לע ריהצי רשא ןיד קספ ןתמל הנידמה המיכסה תעדה תווח תואצות תלבק רחאל .45

DNA תואחאב הרכה ןתמל הבריס ךא תונבה שולש לצא ילאירדנוכוטימה.  

 

 עדומב השענ ,תויציב תמרות התואמ ןרוקמש תויציבב שומישה םצע יכ ,ונעט םיעבותה .46

 יטנג רשקב ףא אלא ישפנו ישגר רשקב קר אל ןייפואתש ,החפשמ םיקהל ןוצר ךותמ ןווכמ תנווכבו

 .תונבה שולש לש ןהיאצאצל ףא ףתושמ אהי רשא
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 הערכהו ןויד

 
 ,ללככ אוה ויחא םע םייקמ אוה ותוא רשקה ,וייחב םדא להנמ םתוא םירשקה ללכ ןיבמ .47

 הרמאמב ןרפז תור ר"ד לש הירבדל הנפא .ירוה רשקמ רתוי ךורא ףא בורלו רתויב ךשוממה רשקה

  :)"ןרפז ר"ד" - ןלהל( 16 דומעב ,ט"עשת ,1 א"מ טפשמ ינויע ,"טפשמב תויחאו םיחא"

 

 רשאכ ,"תוניקת" תויתחפשמ תוביסנב וילאמ ןבומכ ספתנה ,יאחאה רשקה"

 החפשמה רשאכ םלש ןפואב ןגומ וניא ,תיביטרגטניא הדיחיכ תדקפתמ החפשמה

 ,תיטפשמה תוסחייתההמ לילכ םירדענ םיאחאה םימיוסמ םירשקהב .תקרפתמ

 עמתשמב ריכמ םנמא ןידהש הז ןבומב ,"םידקפנ םיחכונ" רדגב םה םירחאבו

 תרבודמ הניא וז הרכה ךא ,םהלש םיסרטניאה לע הנגהבו םהיתויוכזב ,םדמעמב

 .""הילאמ תנבומ"כ תספתנו טעמכ

 

 תכרעמ תאו םירוהה תא וא גוזה ינב תא הנומתה זכרמב וביצה םייתרוסמה החפשמה יניד .48

 ייחב דליה לש ודמעמ קזחתהו םצעתה ,םינשה תוברב ,ןכאו .םהיניב תררושה תיטפשמה םיסחיה

 ראותמה יונישה .תיטפשמ הנגהב םג םידלי םתוא לש ךרוצב הרכהה הרבגתהו ,הרבחהו החפשמה

 ןיב תררושה םיסחיה תכרעמ רבעל םירוהה ןיב תררושה םיסחיה תכרעמ ךותמ ןחובה דמ תא טיסה

 םיסחיה תכרעמב תוארל שי היפל הסיפתה תא קזיח ,ךכ ךותבו .םיניטקה םהידלי ןיבל םירוהה

 .החפשמה יניד ךותב תדרפנו הבושח הירוגטקכ וידליל הרוה ןיבש

 

 רוקרזה תא ריאה רומאכ רשא ןחוב דמ ותוא ?םיאחאה ןיבש םיסחיה תכרעמל עגונב המו .49

 ,ןכ םג ליבוה ,תיטפשמ הרכה םהל קינעהל ךרוצה לעו דלי-הרוה יסחיב הנומטה תובישחה לע

 תיזחנ הנניאו תוסחייתהל הכוז הניאו טעמכ םיחא ןיב תררושה םיסחיה תכרעמ הב תואיצמל

 ןיבש הפיפחב הנומט ,ךכל תוביסה תחא .דרפנו יאמצע דמעמ הל תונקהל שי רשא םיסחי תכרעמכ

 התוניקת לע רומשל ךרוצה ןיבל ודליל הרוה ןיבש םיסחיה תכרעמ לש התוניקת לע רומשל ךרוצה

 ירפ תואחאה ירשק ויה םינשה ךרואל .החפשמה ךותב םיחאהמ דחא לכ ןיב םיסחיה תכרעמ לש

 הלחה הרדסהה תחת השעמל התסח םיאחאה יסחי לש םתרדסה ,ןכלו תפתושמ תורוה לש הדלות

  .דלי-הרוה יסחי לע

 

 תואיצמה חכונ רבוגו ךלוה ,תדרפנ תיטפשמ הירוגטקכ תואחאה ירשקב ריכהל ךרוצה .50

 ,םויכ .ידעלבה לדומה תניחבב דוע הנניא תיסאלקה תיתרוסמה תיתחפשמה הדיחיה הב הנתשמה

 תוירוה-דח תוחפשמו תוינימ-דח תוחפשמ ןוגכ ,םייתחפשמ םיאת לש םינווגמו םיפסונ םילדומ םנשי

 תוחפשמל דוגינב .תומדקתמ הדלוה תוקינכט תועצמאב םידלי םלועל איבהל וטילחה רשא

 םיחאכ םירכומ םה ךכ ףקותמו םירוהה ינש לש יטנגה םנעטמ תא םידליה םיאשונ ןהב ,תויתרוסמה

 םירוהה םתואל םנמא ודלוויי םידליה ובש בצמ ןכתיי "תושדחה תוחפשמב" ,םיאלמ םייגולויב

 ינשל תפתושמ תיטנג הקיז התוא רדעיהב .םהינשל ההזו תפתושמ תיטנג הקיז וקלחי אל םלוא
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 ףא םהיניב ,םידלי םתוא לש םיכרצהו םיסרטניאה לע ןגהלו ריכהל ךרוצה טלבתמו הלוע ,םירוהה

  .םתואחא ירשק לע הנגהו הרכהב ךרוצה

 

 ורדגוה םרטו תילארשיה טפשמה תכרעמ דצמ הנגהלו הרכהל וכז םרט תואחאה ירשק .51

 ובש בצמ ורצי ,תואחא םושירל םשרמ לש ומויק רדעיה תוברל וז הדבוע .דרפנו יאמצע דמעמ ילעבכ

 היהי ןתינ םהיפ לע רשא םינחבמל וא קוחה תרגסמב הרורב הרדגהל וכז םרט ףא תואחא ירשק

 ,"תויתרוסמ" תוחפשמב יכ הדבועה" יכ ןרפז ר"ד הפיסוה ,ךכל .תואחא ירשק קלוח ימ עובקל

 ומכ" םירצונ ,אתווצב םילדגמ םה םתואש םיפתושמ םיגולויב םידלי םירוה גוזל םידלונ ןהבש

 יכ ,הפיסוה דוע ."םתוא תונייפאמה תוקיזה תלאשמ תומלעתה ףא הרשפא םיאחא "םהילאמ

 ןהו םייגולויב םיביכר ןה תללוכו ,רתוי הקזח םידלי ינש ןיב הקיזהש לככ יכ עובקל ןתינש המדנ"

 ,ישגר יאחא רשק יכ ןועטל ףא רשפא .רבגתהל הכירצ םתואחא לע הנגהה תמצוע ,םיישגר םיביכר

 אמלעב יטנג רשקמ רתוי הקומע הנגהל יאכז ,ףתושמ ירוה לופיטבו םיפתושמ םייחב ורוקמש

  .)ןרפז ר"ד לש הרמאמל 40-41 דומע( "והשלכ ישגר רשק ודצב ןיאש

 

  םיאחא ןיב רשקה לש ודוחיי

 
 .החפשמ לכב דחא דלימ רתוי ונשי ,תילארשיה הרבחה ברקב דחוימבו ונימי לש תואיצמב .52

 קלח השעמל םה וניחא יכ ,הדבועלו ונתחפשמל ונתוא רבחמ רשא ןיעה ןמ יומס ישגר רשק ונשי

 החפשמה .םד רשק ותוא תא ונמע םיקלוחו םירוהה םתואמ ונרצונש הז ןבומב המקר התואמ

 םיחא תויהל - תדחוימ תואחא גרבשריה 'י( ונלש הנושארה תוסחייתהה תצובק תא ףא תגציימ

 'בו בבוח 'ב :ךותב ,תימאניד וכיספ השיג-תיתוחתפתה תוכנ םע דלי ןהב שיש תוחפשמב תויחאו

 תיב :הננער( 259-270 דומע ,םייחה לגעמב החימצו םירגתא :תובלתשהל בולישמ .)םיכרוע( ימזוה

 .)2011( )םתור תאצוה/אריפש - יזיא

 

 לש םייתוהמ םיטנמלא ללוכ םיאחא ןיב רשקה ?תואחאה ירשקל עגונב המ - לאשא בושו .53

 דחא םיבר ,וידחי םיקחשמ ,תיבה ותואב וידחי םילדגו םירוהה םתוא תא םיקלוח םה .תויפותיש

 ןתוא תא םיקלוח םה .ינשה לש דחאה יוקיחל רוקמ םיווהמ םיחא .םילשהל דציכ םידמולו ינשה םע

 תכרעמ .םיישקל םג דבב דב ךא תוחמשל םיפתוש ,הז לש ויתויועטמ הז דומלל םיכוז ,תויווחה

 ףאו תידדה תויחא לש השוחת ,תוימיטניאו הברק ,הבהא ירשקב בורל תנייפאתמ םיחא ןיב םיסחיה

 האנקל ףאו תורחתל ,הפירח הביא ידכל עיגהל וז םיסחי תכרעמ הלולע םיתיעל ,תאז דצל .הגאד

 .)10 דומעב ,ליעל "טפשמב תויחאו םיחא"(

 

 ונחב רשא םירקחמ לש הכורא הרוש ןרפז 'ר ר"ד הרקס "טפשמב תויחאו םיחא" הרמאמב .54

 12-13 םידומע ,22 םיילוש תרעהב אצמנ םירקחמה תודוא לע טוריפ( "םיאחא" ןיב רשקה תא

 םדיקפת תא ,םינטקה םהיחא ייחב םילודג םיחא לש םתובישחל תוסחייתה האבוה .)רמאמל

 ,Patricia Zukow-Goldring( קחשמל םירבחכ ןכו םירומכ ,םיצעויכ ,יוקיחל םילדומכ ,םילפטמכ

Sibling Caregiving, in HANDBOOK OF PARENTING: VOLUME 3 BEING AND 
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BECOMING A PARENT 253, 258, 266 (Marc H. Bornstein ed., 2nd ed., 2002)(. תוביסנב 

 Wyndol Furman( םירוהה דצמ ישגר קוחיר וא תורדעיה לע תוצפל תואחאה ירשק םייושע תומיוסמ

& Duane Buhrmester, Children's Perceptions of the Qualities of Siblings Relationships, 56 

CHILD DEV. 448 (1985); Grania Sheehan, Yvonne Darlington, Patricia Noller & Judith 

Feeney, Children's Perceptions of their Sibling Relationships During Parental Separation and 

Divorce, 71 J. DIVORCE & REMARRIAGE 69, 71 (2004)(. 

 

 ,תיתרבחו תישגר הנבה לש רתוי הבר הדימ אבנל םייושע םיאחא םע םייבויח םירשק .55

 ,Avidan Milvesky & Mary J. Levitt( תולגתסה תלוכיו תוירסומ ,תושיגר ,תויביטינגוק תולוכי

Sibling Support in Early Adolescence: Buffering and Compensation Across Relationships, 2 

EUR. J. DEV. PSYCHOL. 299, 300 (2005)(. בינמכ אצמנ םיאחא ןיב רשקה דודיע ,וז חורב 

 Mark E. Feinberg et al., Siblings( ימדקאה םוחתב םיגשיהה תאלעה תוברל תויבויח תויוגהנתה

Are Special: Initial Test of a New Approach for Preventing Youth Behavior Problems, 53 J. 

ADOLESCENT HEALTH 166, 170 (2013)(.  

 

 אל תובישחו העפשה ילעב םה יכ אצמנ  ,םינש ךרואל תואחאה ירשק לש םתוכשמתה חכונ .56

 ,Glenna Spitze & Katherine Trent( הנקזב ףאו תורגבה ליג ךרואל םג אלא תודליה תפוקתב קר

Gender Differences in Adult Sibling Relations in Two-Child Families, 68 J. MARRIAGE & 

FAM. 977, 977 (2006)(.  

 

 אצמנ .םתדירפ וא םירוהה ישוריג לש םירקמב םג יוטיב אצומ ,יאחאה רשקה לש ותובישח .57

 לש תוילילשה ויתוכלשה תא תיחפהל היושע וז הפוקתב םיאחא ןיב הכימתה תכרעמ לש הקוזיח יכ

 Grania Sheehan, Yvonne Darlington, Patricia Noller & Judith( יתחפשמה אתה תוקרפתה

Feeney, Children’s Perceptions of Their Sibling Relationships During Parental Separation and 

Divorce, 41 J. DIVORCE & REMARRIAGE 69 (2004)(. 

 

 סחיב ןה הבר תועמשמ הנשי םיאחא ןיב םימקרנה םירשקל יכ תוארל ןתינ ,ןכ יכ הנה .58

 יאחאה רשקה .תורגבה ליגל םעיגה רחאל ןהו תורגבתהה ליג ךלהמב ,תמדקומה תוחתפתהה יבלשל

 ,גוז תב וא ןב תריחב ןוגכ תובר תוטלחה תלבק לע עיפשהל היושע ,םיאחא ןיב הקימנידהו

 לופיטה ןפוא ,ןבומכו החפשמה ייח לוהינו םידליה לודיג ןפוא ,תויגוזה ייח ךותב םיבר םיטקפסא

 םידליה רדחב רבכ םטיאל םימקרנ תואחאה ירשק .םתומל ךומסב דחוימבו םהייח ךלהמב םירוהב

 לכב תיתועמשמ המורת הלא םירשקל .תירוהה תפטעמהמ םיררחתשמ םדועב םתורגבתה ךרואלו

 ולש םירשקל ,חא לכ לש תוידיתעה םיסחיה תוכרעמל ,תיתרבחהו תישיאה תוחתפתהה דדמל עגונה

  .ותוישיא בוציע ןפאלו םינשה ךרואל חתפי ןתוא תויורבחל ,וירוה םהו וידלי םע
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  םיאחא ןיב תומקרנה תוקיזה יגוס

 רחאל ורצונש תוחפשמ ןכו ,תומדקתמ הדלוה תוקינכט לש ןעויסב ורצונ רשא תוחפשמ .59

 ןקלח .תויאחא תוקיז לש םינוש םיגוס תורציימ ,םהייח לש 'ב קרפב םתוחתפתהו םירוהה ישוריג

 ןיעמ וא תוירוה תויומד ןתוא ידי לע לופיטו םיפתושמ םירוגמ בקע ,דבלב תישגר הקיז תומייקמ

 דבב דב תישגר הקיז תמייקתמ ,רחאה ןקלחב .תיטנג הקיז לכ םידליה םע תוקלוח ןניא רשא תוירוה

 תרדענו דבלב יטנג רשקב הקיזה תצמתמ םירחא תואחא יגוסב .ףתושמ דחא הרוהל תיטנג הקיז םע

 .תילופיט-תישגר הקיז  לכ

 

 ,הדילה חוכמ תיטמוטוא תרכומ תורוהה ןהב תילאוסקסורטה החפשמ לש תוביסנמ הנושב .60

 תוברעתה תשרדנ אלא תורוהה יסחיב תיטמוטוא הרכה ןיא הב תינימ דח החפשמ לש הרקמבש ירה

 ןוכנ רבדה .טפשמה יתב דצמ הנגהל הכזת אל תואחאה ירשקב הרכהה ףאש ןכתיי ,טפשמה תיב  לש

 םירשקמ םידלי רשקה ךות לא איבה גוזה ינבמ דחא לכ ןהב - "'ב קרפ" תוחפשמל עגונה לכב םג

 ,תאז םלוא בר ןמז ךשמב תיבה ותואב וידחי םירג גוזה ינבמ דחא לכ לש םהידלי ,הז בצמב .םימדוק

 םידלי םתוא לש םהירוה ןהב תוביסנב .ילאמרופ יטפשמ וא יטנג רשג לכ םהיניב וקלחש ילבמ

  .ןיינעב הרדסה לכ רדעה חכונל תאז ,קתנתהל םידלי םתוא ןיב רשקה םג יושע ,ודרפיי

 

 ?יוצר הז בצמ םאה

 מ"עב" -ןלהל( )2.9.2014( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ תינולפ 4890/14 מ"עב תרגסמב .61

 יתש םלועל ואיבה ותרגסמב ךשוממ רשק רחאל ודרפנ רשא םישנ גוז לש הנעבות הנודינ ,)"4890/14

 יסחי תא ןכל םדוק ורידסה אל םישנה יתש .םישדוח רפסמ לש שרפהב ערז םרות ותואמ תונב

 יקלח ףתושמ יטנג ןעטמ ואשנ ךילה ותוא אשומ תונבה .התוער ידלי םע ןהמ תחא לכ לש תורוהה

 תונב לש ןתדירפ רחאל .םרות ותואמ ערז תמורתב שומישל תודוה הרשפאתה רשא ןתדלוה חכונ

 הרתע התוער דועב ,התב ןיבל רבעשל התגוז תב ןיב רשקה תא קתנל תחאה גוזה תב השקיב ,גוזה

  .הילא סחיב תפתושמ תרומשמ תעיבקל

 

 תומכסה ידכל גוזה תונב ועיגה החפשמ יניינעל טפשמה תיבב תיטפשמה תוניידתהה ךלהמב .62

 תינומלא 'נ תינולפ 12-10-28398 )א"ת( ש"מת( הטלחה לש ףקות ולביק רשא תוהשה ינמזל עגונב

 הב תרזוח איה יכ ,רשק לכ קתנל השקבש םא התוא העידוה ,ןכמ רחאל שדוחכ .) ]ובנב םסרופ[

 טלחוה אל דוע לכ תונבה ןיב רשק רשפאל שי יכ" עבקו השקבה תא החד טפשמה תיב .התמכסהמ

 התוא השיגה ,ןכמ רחאל הנשכ .)ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספל 3 הקספב רומאכ( "וקותינ לע

 ךות טפשמה תיב ידי לע התחדנ וז השקב םג .ועבקנש תוהשה ירדסה לוטיבל תפסונ השקב ,םא

 תיפוסה האצותל השעמל איבי הלאמ הלא תונבהו םידדצה קותינ ,תונבה לש ןליג חכונ יכ" ןיוצש

 שדחל םוי לש ופוסב היהי ןתינ דציכ קפסו ,םיכילהה לש םתישארמ תשקבמה תשקבמ התואש

 תדמוע םידדצה ןיב תקולחמה תבילב יכ ,ןיוצ דוע ."'תאז תושעל שי יכ אציי ול םירדסהה תא

 לש ןבצמב ףסונ יוניש ךרעי םרטב ךילהה תא תוצמל שרדנ ןיינעה תוביסנב יכו ,תונבב העיגפל הנכסה

 .תונבה
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 .טחוש 'ש טפושה דובכ ידי לע החדנ רשא יזוחמה טפשמה תיבל רוערע שגוה וז הטלחה לע .63

 תונבל קזנ םרגנש ךכ לע ועיבצי רשא תומיאתמ תואתכמסאו תויאר וגצוה אל יכ ,עבק טפשמה תיב

  .))12.6.2014( ]ובנב םסרופ[ ק.א.ס 'נ ק.ג 14-03-58455 )א"ת( ש"מר(

 

 הבש ותרגסמב ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שגוה יזוחמה טפשמה תיב לש וניד קספ לע .64

 ןיב .]ובנב םסרופ[ )4890/14 מ"עב( תונבה ןיב ועבקנש תוהשה ינמז לוטיבל התשקב לע תשקבמה

 הלועפ לכ התשענ אלש הדבועה חכונ הליע רדעיהב שגוה העיבתה בתכ יכ ,תרערעמה הנעט ,רתיה

 שרדנ ,תרערעמה תטישל ,ןכ לע .התוער לש התיב ןיבל תחאה גוזה תב ןיב יטפשמה סוטאטסה ןוניכל

 תיב תטלחה תרגסמב .יגולויבה ודליל הרוה ןיב קרו ךא םייקתהל םילוכי תוהש ינמז יכ עובקל היה

 ךרוצה רבדב החפשמ יניינעל טפשמה תיב תטלחה יכ ןמלגופ 'י טפושה דובכ עבק ,ןוילעה טפשמה

 ,וז הטלחהמ .התונשל ידכ וחוכב שי רשא לוקיש לכ אצמנ אל יכו ,הנוכנ התייה תוהש ינמז עובקל

 תונבהמ תחא לכ לש הנגהה רבו ימיטיגלה סרטניאל ןוילעה טפשמה תיב ןתנש הרכהה תעמתשמ

   .יאחאה רשקה לע הרימשל םידדצל ודלונש

 

 ןיינעב ןידה קספ אוה תואחאה ירשק לע הרימשה תיגוסל תוסחייתה ללכ רשא ףסונ הרקמ .65

 ןניינעב ןד ,הז ןיד קספ .)2005( 46 )5( טנ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ קקח־סורי 10280/01 א"ע

 .ןהיניב יגוזה רשקה ךלהמב דוע תופתושמ תוהמיאכ ןדמעמב הרכהל ולעפ רשא תוהמיא יתש לש

 ,םלואו .בלוצ ץומיא לש הוותמ היה תורוהה יסחיב הרכהה ךרוצל הרקמ ותואב שבוג רשא הוותמה

 הנפא .םידליה ללכ ןיב תואחא ירשק חרכהב םימייקתמ אל יכ ןעטנ ,תורוהה ירשק לש םדוסימ ףרח

 קוח תוארוהל המצע תמצמצמ ונתערכה" :וניד קספל 17 הקספב ןישח 'מ טפושה דובכ לש וירבדל

 ץוחמ לא ךילשהל ידכ הב ןיאו - דלי-הרוה לש סוטטס - קוחה לש וחוכמ רצונה סוטטסלו ץומיאה

 יווצ ןתמב ןיא רומאה חכונל ."קיתל ינוציח סוטטס רוציל ידכ הב ןיאש יאדו .וז תמצמוצמ תרגסמל

 םתוא תואחאה ירשקב הרכה ססבל ידכ ןכו גוזה תונב ןיבש יגוזה רשקב הרכה ססבל ידכ ץומיאה

 .ןהידלי םיקלוח

 

 קספב יזוחמה טפשמה תיב םג ןייצ ,ץומיא ךילה תואצותל עגונב הז ןיינעב םישרופמ םירבד .66

 831 )א( ס"שת ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 10/99 )א"ת( מ"עב תרגסמב ןידה

 הרשוא ,הלא תוביסנב ץמאל תורשפאל עגונה לכב ,העיבקהש ףא לע תויטנוולר םירבדל .)2001(

 הקספב ןייצמ תרופ 'ח טפושה דובכ .יזוחמה טפשמה תיבב בורה תעדל דוגינב ןוילעה טפשמה תיבב

  :ןידה קספל 20

 

 ןתינ ץומיאה .תיטפשמ הניחבמ םיחאל םידליה תשולש תא וכפהי אל ץומיא יווצ"

 יטפשמ רשק רצוי אל ץומיאה ךא ,ץמואמה ןיבל וניב יטפשמ ירוה רשק רצויו הרוהל

 16 ףיעס( םייגולויבה וידלי םע אל תוברל ,ץמאמה הרוהה יבורק ןיבל ץמואמה ןיב

 ןקותי אלש דע םלוא ,יוצר אל אוה ילוא .םויכ קוחה יפ-לע בצמה והז ;)ץומיאה קוחל

 ,תומזגומ ןה ץומיאה ןמ תורערעמה לש תויפיצה ןכל .יטפשמה בצמה והז - קוחה
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 תחא החפשמ רצוויהל לכות אלו םידליה ןיב תיטפשמה תודרפנה ראשית ןכש

 םניאש ולשמ םידלי הרוה לכלש םושמ ,םידלי השולש הבש ,תיטפשמ הניחבמ

   ."רחאה הרוהה לש םייגולויבה וידלי

 

 ,ודליל הרוהה ןיבש רשקל תיטפשמ-תילאמרופ הרכה ןתנית ובש םוקמ יכ ,רמול ןתינ ךכשמ .67

 םתוא לש םהידלי ללכ ןיבש תואחאה ירשקב ףא הרכהל חרכהב ליבוהל ידכ ךכב היהי אל ,ןיידע

 םיאחא לש םתרקפה קידצהל םילוכי םניא ונימיב החפשמה לש םינתשמה היתולובג"  .םירוהה

 הלופכ הקיזב םיקיזחמ םה רשאכ ןוכנ רבדה .םהיניב רשקה תרימש לש יתוהמה סרטניאב העיגפו

 :תורחא םילימב וא ."ישגר-ילופיטה ןפב הצמתמ םתקיז רשאכ םג ךא - דחאכ תישגרו תיטנג -

 ךשמב תיב ותואב םיפתושמה םהייח םצע ,םינוש ערז ימרותמ גוז-תונבל ודלונ םידלי רשאכ םג"

 הנגהל יוארה יאחא ישגר רשק םירציימ תפתושמ תיתחפשמ תרגסמבו תיתועמשמ הפוקת

 .)ןרפז ר"ד לש הרמאמל 43 דומע( "תוהמיאה תדירפ רחאל תכשמתמ

 

 :תורוהל תואחא ןיבש סחיה תא גיצמה אבה םישרתה תא טטרשא תוחונה םשל

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 טפשמהו קוחה יארב תואחאה ירשק

 ןיחבהל ןתינ .דיחא אלו בכרומ אוה לארשיב החפשמה ינידב יאחאה רשקה לש ומוקמ .68

 םתפפכה ךות רקיעב םלוא ,תוהש ירדסה לש םתעיבקל עגונה לכב הלא םירשקל תוסחייתהב

  תואחא  תורוה

 תורוה
 
 

 תואחא
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 חטשה ינפל הלוע ןכא תונורחאה םינשב .םהלש םיסרטניאלו םירוהה ןיב תררושה םיסחיה תכרעמל

 קפסל תנמ לע" .לבגומ ונדוע - הכוז אוה ול לקשמה םלוא יאחאה סרטניאה לע הרימשבש תובישחה

 תורורב תויחנ תללכהב ,קוחב שרופמה ורוכזאב ךרוצ שי הז בושח סרטניא לע תיביטקפא הנגה

  .)ןרפז ר"ד לש הרמאמל 46 דומע( "םיבאשמ תאצקהבו םילהנב ויבגל

  

 ותנגהל הכוז הניא איה ףא רשא םיאחא רחא תוקחתהה תוכזל תעגונ תפסונ הבושח היגוס .69

 לע הנגהה תא הביצמו ילילש רדסהכ טפשמה יתב ידי לע תשרופמ וז הנוקל .קקוחמה לש האלמה

 םיימינפ םילהנב אלא הקיקחב רדסומ וניא ערז תומורת לש אשונה ףא .רורב אל םוקמב הז לוקיש

  .תפרוג תוימינונא תבוח םיליטמ םהש ךות תואחאה תייגוסל תוסחייתה לכ םירדענ הלא ףאו דבלב

 :ןלהל הבחרהב וטרופי םתובישחו תואחאה ירשקל תוסחייתה תוללוכה דועו הלא תואמגוד

 םידלי ץומיא קוח .א

 

 ןיב רשקה לע הרימשה אשונל םיעגונה םיטביה ןווגמ חטשה ינפ לע הלעמ ץומיאה תיגוס .70

 דחי תפתושמה םתמשה םשל לועפל שי םיאחא רפסמ ללוכה ץומיא לש ךילהב ,לשמל ךכ .םיאחא

 ריתוהל רחב ילארשיה קקוחמה ,תראותמה תובישחה דצל ,םלואו .תחא תצמאמ החפשמ ברקב

 ףופכ אהי ץומיאה ךילה לש ובוציע יכ עבקנ .טפשמה יתבו עוצקמה ילעב לש םתונשרפל וז היגוס

  .ותרגסמב יוטיב ידיל אובל לכוי יאחאה רשקה רבדב לוקישהש ךות "דליה תבוט" ןורקעל

 

 תעדה לוקיש תלעפהל תויורשפא תשק תחתופ "דליה תבוט ןורקיע" לש הבחרה ותונשרפ .71

 לש תרהצומה ןתדמע יכ ,ןיוצי דוע .החוורה תויושר ידי לע היואר תוינידמ לש החותיפלו יעוצקמה

 .םיאחאה ןיב רשקה תרימש לש לוקישה תא תדהוא ,דליה ןעמל תורישה תוברל ,החוורה תויושר

 תוצובק ץומיאל רוסמל איה ץומיאה ןונגנמל יארחאה ,דליה ןעמל תורישל תסחוימה תוינידמה

 םה ,החפשמ התואל םיחא תצובקכ םיניטקה תא רוסמל ןתינ אל רשאכ ,ןכ ומכ .דחי םיחא

 תאליתכא־ם'גינ אדיפו ,קרוש האוי( תוצמאמה תוחפשמה ןיב רישיה רשקה רמשנו דרפנב םירסמנ

 תוחפשמ ידי לע ץומיאו רשק םע ץומיא :םירקמ רקח - "ץומיאה תליהקל םידלי ץומיאמ"

 .)9 דומעב ,)2012( 39 ,תונמוא

 

 הרימשב ןומטה סרטניאב הרכה לש המויק לע תדמלמ אשונב ןוילעה טפשמה תיב תקיספ .72

 לע ןגהל תונוכנב תויבקע רסוחו תושיחנ רסוח לע הדיעמ ,תאז דצל םלוא .םיאחא ןיב רשקה לע

 דובכ ןייצ ,)1990( 330 )1( דמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םינולפ 451/88 א"עב ,לשמל ךכ .הז סרטניא

 ."הב שי הכרבו םהל איה הבוט - דחי םיחא תבש" יכ וניד קספל 14 הקספב ןולא 'מ טפושה

 ץעויה 'נ תינולפ 138/85 א"עב וניד קספב ןולא 'מ טפושה דובכ לע הנתינ אשונל תפסונ תוסחייתה

 :ןידה קספל 5 הקספ ,)1985( 631 )3( טל ,הלשממל יטפשמה

 

 לודגל ךישממ חאה רשאכ ,תוחאמ חא תדרפה ללכל ונא םיאב ונינפלש הרקמב"

 םירוהה קר אלו ,היצמאמ-הירוה תיבב לודגל תרבוע תוחאהו ,וידילומ-וירוה תיבב
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 תוחאהו חאה ףא אלא ,הלא תא הלא םיריכמ אל םיצמאמה םירוההו םייעבטה

 ןוגכ קותינ .וז לש המויק לע הז עדיי אלו ,םהייח לכ ךשמל ילוא ,הזמ הז םיקתנתמ

 הידגרט ללכל איבהל - ןוימד לכמ איה הרישע עודיכש - תואיצמה יעותעתב לוכי הז

 ,יוצר .םהיניבש הווחאה תברק לע ועדיש ילבמ ,דיתעב םעפ יא םהיניב השיגפ לש

 םג הבוט דחי םתוראשיהש דחוימב ,תוחאל חא ןיב דירפהל אלש ,רשפאה לככ

 ."םדיתעלו םכוניחל

 

 הלוע הניא םיאחא ןיב רשקה תרימש יכ איה ,הז רשקהב ןייצל בושח התוא תפסונ הדוקנ .73

 ץומיאל רסמנ דחא חא קר ןהב תוביסנב לשמל איה ,ךכל המגוד .םידליה תבוט םע דחא הנקב דימת

 ןיב רשקה תא חפטלו רמשל ןוצרה .םייגולויבה םירוהה לש םתרומשמב רתונ ףסונה חאה דועב

 .םהלש תוימינונאב עוגפלו םייגולויבה וירוהל ץמואמה חאה תא ףושחל לולע ,םיאחאה םתוא

 ךילהה לש "ותוריגס"ב האורה ץומיאה ךילה תתשומ הילע דוסיה תסיפת תא תדגונ ,וז האצות

 ןיבל דליה ןיב רשקה ובש ץומיא אוה רוגס ץומיא .תיגולוכיספ הניחבמ הלעמב הנושאר תובישח

 אל םיצמאמה וירוהל ןהו ץמואמל ןה .תידדה תוימינונא לע הרימש ךות קתונמ םייגולויבה וירוה

 סחיב עדימ לכ רסמנ אל םייגולויבה םירוהל ,דבב דבו םייגולויבה םירוהה לע ההזמ עדימ לכ רסמנ

 תוביסנב .ובצמלו דליה לש תואצמיה םוקמל ןכו םהירוגמ םוקמל ,םיצמאמה םירוהה לש םתוהזל

 וירוה םע דליה לש רשקה תוכיאב עוגפל םיאחאה ןיב רשקה לע הרימשה הלולע ,הלא ןיעמ

 "תיעבט" החפשמל הינייפאמב המוד היהת רשא "הליגר" החפשמ רוציל םנויסינב עוגפלו םיצמאמה

 .)ןרפז ר"ד לש הרמאמל 35 דומע(

 ?יאחאה רשקה לע ותעפשהו רוגס ץומיאל חותפ ץומיא ןיב המ

 הטונו רוגס ץומיא ךילהב הכימתה דצל הטונ לארשיב טפשמה יתב לש םתדמע ,ללככ .74

 יטפשמה ץעויה - החוורה דרשמ 'נ תינולפ 2103/13 מ"עב( דבלב םיגירח םירקמב ונממ תוטסל

 יזוחמ( מ"ע ;)18.6.2013( רגיצנד 'י טפושה דובכ לש וניד קספל 22-20 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל

 דובכ לש הניד קספל 38-21 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ תינולפ 3/06 )א"ת

 ךותמ רקיעב תעבונ חותפה ץומיאה ךילהל סחיב תגיוסמה הדמעה .))10.6.2007( יולטור 'ס תטפושה

 ךילה לש ותוחיתפל טפשמה תיב לש וסחי לע הבר הדימב העיפשמו םייגולויבה םירוהה יפלכ דשח

 לע ןגהל תוארוקה תורימא ןנשי ,וז הדמעל דוגינב ,םלואו .םיאחא ןיב רשקה לש טביהב ץומיאה

 'י םיטפושה דובכ לש ןידה קספב תוארל ןתינ ךכל המגוד .חותפ ץומיא תועצמאב םיאחא ןיב רשקה

 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ינולפ 9192/12 א"ערב תימע 'יו ןייטשניבור 'א ,רגיצנד

 ומויק םשל החפשמ יניינעל טפשמה תיבל הרזח קיתה תא בישהל שי יכ עבקנ ותרגסמב ,)17.2.2013(

 רשא תחא תוחא ןיב - םיחאה ןיב רשקה תא רמשל שי דציכו םאה  - הלאשל עגונב דקוממ ןויד לש

 דובכ לש וירבדל הז רשקהב הנפא .הנמוא תחפשמל ורסמנ רשא היחא ינש ןיבל הצומיא לע זרכוה

  :וניד קספל 'ג הקספב ןייטשניבור 'א טפושה
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 .הבוטל וז םג רעצמלו ,םיחאב אלא םייגולויבה םירוהב אל ןניקסע אנד הרקמב"

 ימרוג םע ףותישב ,תוותהל החפשמ יניינעל טפשמה תיב לכוי ,היוארה תושיגרב

 יתחפשמה רשקה רומישל הריהז ךרד ,םיצמאמה-םינמואה םירוהה ןבומכו ,החוורה

  ."דיתעל הכרב יערז ךכב עורזל ילואו ,םיוסמה

 

 םיאחא ןיב תוקחתהה תוכז

 
 טפשמה יתב לש םתכימת תיארנ ,והער רחא דחא חא לש תוקחתהה תוכזל עגונב ףא .75

 הרכהל הכוז וניא הז רשקהב םיאחא ןיב רשק תריצי לש סרטניאה יכ ,הארנ .ידמל תגיוסמ לארשיב

 תורשפאה תא שרופמ ןפואב ריכזמ וניא םידלי ץומיא קוח .דמעמ לכל וא ילארשיה טפשמב

 םיהזמה םהינותנלו ירוקמה םושירב ןייעל ,ללככ ,תורשפאמ קוחה תוארוה .םיאחא רחא תוקחתהל

 םיפסונ םיאחא םע םירשק רחא תוקחתהל ,ינורקע ןפואב ,ןתינ םכרד ,םייגולויבה םירוהה לש

  .)"סקנפב ןויע" ותרתוכש םידלי ץומיא קוחל 30 ףיעס(

 דליה ןעמל תורישה דועב לעופב תומשוימ ןניא קוחה תוארוה השעמל הכלה ,רומאה דצל .76

 ןרפז תור( םייגולויבה וירוה לש םתוהז לע עדימ לכ ץמואמל קפסמ וניא ,עדימה תחטבא לע ןומאה

 טבמ תדוקנמ תיתרוקיב תוננובתה - םייגולויבה וירוה תוהז  רחא תוקחתהל ץמואמה תוכז"

 םיחא לש םתוקחתה תלוכי לע תוביעמ הלא תודבוע .))2007( 225 א טפשמב החפשמ "תיתאוושה

  .ךפיהלו םייגולויבה םהיחא רחא םיצמואמ

 

 ומיכסה םירוהה םא קרו ,רישי ןפואב רסמנ וניא םייגולויבה םירוהה תודוא לע ההזמ עדימ .77

 יפכ .הרוהה ןוצרל ףופכ רסמיי הז עדימ םגו ,אשונב עדימ לבקל ןורחאה לכוי ץמואמה םע שגפיהל

 הרוהל הקינעמ ותוסחבו ]דליה ןעמל[ תורישה ךוויתב שגפמה תכירע" :הרמאמב ןרפז ר"ד הנייצש

 לש הרמאמל 37 דומע( "ויאחאל עגונב ץמואמל רסמייש עדימב תידעלבה הטילשה תא יגולויבה

 תונוצר שגפמ לש הרקמב קר םיאחא ןיב רשק תריצי ןעמל לעפי דליה ןעמל תורישה .)ןרפז ר"ד

 םתמזוימו יולת יתלב ןפואב ונפ םיצמואמ ינש ובש םוקמ קר ,ונייהד ,םהיניב ךוותמ יתלבו יאמצע

 םהיניב שגפמה יושע - םהיאחא רותיאב םהל עייסל השקבב דליה ןעמל תורישה לא םהלש

 תא שגפ םהמ דחא ובש םוקמ וא ,םיניטק םהינש וא םיצמואמהמ דחא ובש םוקמ .רשפאתהל

 תיב לש ורושיאל ףופכ םיאחאה ןיב שגפמה רשפאתי ,וב שגפ םרט רחאה וליאו יגולויבה והרוה

  .טפשמה

 

 קוזיחלו םודיקל השש הניא טפשמה תכרעמ ףא יכ תדמלמ ,אשונב טפשמה יתב תקיספ .78

 ןתינ ,ךכל המגוד .דליה ןעמל תורישה לש תוינידמל תיבג חור השעמל הקינעמ ,ךכבו תואחאה ירשק

 ]ובנב םסרופ[ הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ ׳ר ׳פ  72/10 )א"ת( צ"מא ץומיא קיתב תוארל

 המע רשק תריצי םשל תיגולויבה ומא לע ההזמ עדימ לבקל ריגב ץמואמ רתע ותרגסמב ,)23.1.2012(

 רותיאל השקבל עגונה לכב .םאה דצמ ףתושמ יטנג ןעטמ קלח םמע ,םייגולויבה ויחא ינש םע ןכו

  :ןידה קספל 7 הקספב םיאבה םירבדה תא טפשמה תיב ןייצ ,םייגולויבה םיחאה
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 םייגולויבה םיחאל ףא םיגולויבה וירוה דצמ ויחא תא ריכהל שקבמה לש ותוכז לומ"

 רערעל שקבמל שי תוכז וזיא ,רבד םיעדוי םניא םיחאה ןכא םא .םמצע לשמ תוכז שי

 םיחאה תוכז לע תרבוג שקבמה לש ותוכז עודמ .ורופיס תא םהל תולגלו םמלוע תא

 ףשחיהל םנוצרב םאה םמיע ררבל ןתינ אלו תמיוסמ תואיצמ ךותל ולדג רשא

 ."שדחה יוליגה םהילע עיפשי דציכו תרחא תואיצמל

 

 תא לטלטל שקבמה לש ותוכזל עגונה לכב םייקה קפסל טפשמה תיב סחייתה ,ןידה קספב .79

 דומע( הלא םירבדל עגונב ןרפז ר"ד הנייצ ךכ .םירבדה לש ילילשה ןבומב םרערעלו ויחא לש םמלוע

  :)ןרפז ר"ד לש הרמאמל 38

 

 ,ויאחא לש רופיסה םג השעמל אוה רערעמה לש ורופיס יכ רמול רשפא-יא םאה"

 רסמנש חא לש ומויק תדבוע יוליג םנמואה ?הז בלשב ול םיעדומ םניא םה םא םג

 רערעת"ש וזכ ,תלטלטמו הער חרכהב הניה רשק םתיא רוציל תעכ שקבמו ץומיאל

 לש ודיקפתמ םאה ,דוביעלו הלכהל םישקש םיטביה הב שי םא םגו ?"םמלוע תא

 רוציל יושע רשאו ,חאלו םהל ורקיעב ףתושמש ,עדימה תא םהמ עונמל טפשמה-תיב

 היפלש הסיפתה ?הצחמל םהיחא םע םיסחי וליפא ילואו תורכיה לש קיפא םרובעב

 הניא - ויאחאמ לדבנב יאחא לכ לש תיטסימוטאה הייארה - דבלב חאל ךייש עדימה

 טרפה לש תילאודיווידניא-תילרביל הסיפתב הצוענ איה ;תואיצמה תביוחמ

 ."ותוללכב ץומיאה דסומ לש ילילש גויתב העובצ ףא איהש רשפאו ,ויתויוכזו

 

 צ"מאב ררופ-תינונס 'ת תטפושה דובכ לש הניד קספב תוארל ןתינ הז אשונב תפסונ המגוד .80

 ,)6.10.2015( 26-25 'ספ ]ובנב םסרופ[ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 1 תשקבמה 14-12-37767 )א"ת(

 םישולש ץומיאל הרסמנש ןתוחא םע רשק תריציל תויחאה שולש לש ןתשקב הנודנ ותרגסמב

 תוחאה תא עדיל הרטמב תויחאה שולשו םאה ידי לע השגוה העיבתה .ןכל םדוק םינש הנומשו

 יאופרה הבצמ לע התוא עדיל הרטמב ןיפוליחלו ,המע רשק תריציב תוניינועמ ןה יכ ץומיאל הרסמנש

 .הלא תושקבל תוצרחנ הדגנתה הלשממל יטפשמה ץעויה תועצמאב הנידמה .םאה לש רדרדמה

 רבדל תעדומ תצמואמה תוחאה יכ ,קיתה לוהינ ךלהמב ררבתה תע ףא הנכ לע הרתונ וז תודגנתה

 תוחאה לש התויטרפב העיגפל ששחה היה תודגנתהל טפשמה תיב לש ירקיעה וקומינ .הצומיא

 ץומיאל הרסמנש תוחאה םע רשק םוזיל תויחאהו םאה לש ןתשקב יכ הדבועה ,ןכו תצמואמה

 תא שדחל ןנוצר לע עדת תצמואמה ןתוחא יכ ,תויחאה תשקבל סחיב .תיטפשמ הליע לכ תרדענ

 :קספנ המע רשקה

 

 ןהל שי יכ תושקבמה ידי לע תשקבתמה ץומיאה קוח תונשרפל הזיחא לכ ןיא"

 לש םיישיאה ןהיגשיה .ץומיאה קית תחיתפ לש תומזויה הנייהת ןהש ךכ דמעמ

 .הכרעה לכל םייואר "המלש החפשמ" תריציל הנכה ןתהימכו זעה ןנוצר ,תושקבמה

 םג וב ןיאו ץומיאה קית תא חותפל ןהל הנקמה תיטפשמ הליע הנקמ הז ןוצר ןיא ךא
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 ןנוצר לע התוא עדיילו ןתוחאל עידוהל דליה ןעמל תורישה תא בייחל תנמ לע יד

 ."רשק התיא רוציל

 

 ודלונ רשא םידלי ןיב תוקחתהה תוכזל עגונ ,הז רשקהב ןייצל יואר ותוא ףסונ הרקמ .81

 יתשב ולדג םידלי םתוא ובש םוקמ .םייטנג םיאחא ,ירק ,םרות ותוא לש וערזב שומישמ האצותכ

 םיחא םתוא ברקב דיתעב ררועתהל יושע ,יזא ,רשק לכ ןהיניב ומייק אל רשא תודרפנ תוחפשמ

 ןוצרה לע ורקיעב ססובמ הלא םיאחא לש תוקחתהה סרטניא .ינשה רחא דחאה תוקחתהל ןוצרה

 Naomi Cahn, The( יטנגה םעקר לע רתוי תקיודמו האלמ הנומת לבקלו רסחה עדימה תא םילשהל

New Kinship, 100 Geo. L.J. 367 (2002)(. 

 

 סחיב םינותנ לעו םייטנג םיאחא לש םמויק לע תעדל ןוצרב ןומט עדימ תלבקב סרטניאה .82

 ןוצרה ןוגכ םיישיא םיעינמ ךותמ עובנל יושע עדימה תלבקב ךרוצה .םייאופר םינותנ תוברל םהילא

 הדוגאה לש הקיתאה תדעו לש התדמע תא ךכ לע ףסונ ןייצל בושח הז רשקהב .םיאחא יאושינ עונמל

 תדיחי/ערזה קנבל ריתהל ולכוי םימרותה" היפלו 2015 ,רבמטפס שדוחמ תוירופה רקחל תילארשיה

 םהלש םיאצאצה ןיב תורכיה רשפאל ידכ ההזמה ירודיסה םרפסמ לש הפישח רשפאל ןוירפה

 הריתוה עודמ הלאשה תא ןרפז ר"ד הלעמ ,הרמאמב ."םהיתויחאו םהיחא תא ריכהל םיניינועמה

 45 דומע( םרותה לש וידיב םיאחאה ןיב ןויסיחה תא ריסהל םאה הטלחהה תא הקיתאה תדעו

 .)ןרפז ר"ד לש הרמאמל

 
 ,דנלוה ,הינטירב ןוגכ תונידמב םויכ הרוסא האלמ תוימינונא ?תורחא תונידמל עגונב המו .83

 וחנז הלא תונידמ .הילרטסואב תונידמ רפסמו דנליז וינ ,הירטסוא ,ץיווש ,דנלניפ ,היגברונ ,הידבש

 דליה םע רשק םייקלו םיכסהל םימרותה ללכ תא תובייחמו האלמ תוימינונאב בויחה תא רומאכ

 תומורת עצבל םירשפאמ ןיידע ,לשמל תירבה תוצראב .18 ליגל ועיגהב המורתה תובקעב דלונש

 דליל קפסל רשפאמ תירבה תוצראב קוחה יכ ,רעוי .םימרותה לש םתוהז לע ןגהל ךכבו תוימינונא

 םרותה דצמ ךכל המכסה ןתמל ףופכ קרו ךא םלוא ,ערזה םרות לע עדימ ,םינש 18 ול ואלמ רשא

 Nelson, Margaret K., Rosanna Hertz., and Wendy Kramer (2013). "Making Sense of( ומצע

Donors and Donor Siblings: A Comparison of the Perceptions of Donor-Conceived Offspring in 

Lesbian-Parent and Heterosexual Parent Families" Pp.1-42 in Visions of the 21st Century 

Family: Transforming Structures and Identities. Vol. 13 of Contemporary Perspectives in 

Family Research, edited by S. L. Blair and P. N. Claster, Emerald Group Publishing Limited, in 

press, 2013). 
 

 ?תיטפשמ הניחבמ ץומיאה לש ויתואצות ןהמ

 - ןלהל( 1961-א"משתה ,םידלי ץומיא קוחל 16 ףיעסב תועובק ץומיאה ךילה לש ויתואצות .84

  :)"םידלי ץומיא קוח"



 הלשממ ידרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'ג 'ב 'פ  57149-10-17 )א"ת( שמת

24	

	

 ץומיאה תואצות"

 םירוה ןיב תומייקה תויוכזהו תובוחה ןתוא ץמואמה ןיבל ץמאמה ןיב רצוי ץומיאה

 סחיב םירוהל תונותנה תויוכמסה ןתוא ץמואמל סחיב ץמאמל הנקמו ,םהידלי ןיבו

 ויבורק ראשו וירוה ןיבל ץמואמה ןיבש תויוכזהו תובוחה תא קיספמ אוה ;םהידליל

 ;וילא סחיב םהל תונותנה תויוכמסהו

 - םלואו

 ;תורומאה תואצותה תא ץומיאה וצב םצמצל טפשמ תיב יאשר

 ;ןישוריגו ןיאושינ יניינעל רתיהו רוסיא ינידב עגופ וניא ץומיאה

 ."1965-ה"כשת ,השוריה קוחל 16 ףיעס תוארוהמ עורגל תואב ןניא הז ףיעס תוארוה

 

 עוגפל ידכ ץומיאה ךילהב ןיא יכ ,רתיה ןיב ,תעבוק םידלי ץומיא קוחל 16 ףיעס תארוה .85

 לכ םייק אל ,םידלי ץומיא קוח יפ לע ,רחא ןושל .ןישוריגו ןיאושינ יניינעל רתיההו רוסיאה ינידב

 וא םיצמואמ םיחא ינש ןיבש רוסיא לכ ןיא םג ךכ .תצמואמה ותיב תא תאשל ץמאמ בא לע רוסיא

  .אשניהל הרואכל ,ונינפלש הרקמב ומכ החפשמ ךותל ודלונש םידלי ינש

 

 .הקיתש ?תשרדנה תירסומה הקעזה ןכיה .ןימאהל אלו אורקל

 

 רשא וצ ןתמל הריתע הנודנ )21.8.2017( ]ובנב םסרופ[ םינפה רש 'נ ינולפ 5384/16 ץ"גבב .86

 הדבועה ףרח ,תאזו ןיסולכואה םשרמב םיאושנכ םירתועה לש םמושירב םינפה דרשמ תא בייחי

 לש םפקותב הרכהה יכ ,תימע 'י טפושה דובכ ןייצ ,וניד קספב .תרתועה םאל יושנ היה רתועהש

 דובכ לש וניד קספל 11 הקספ( רוביצה תנקתל םתמאתה תדימל הפופכ לארשי תנידמב ןיאושינ

 ,םינפה-רש 'נ רגניזלש קנופ 143/62 ץ"גב :םיאבה תורוקמה לע וירבד תא ססיב רשא תימע 'י טפושה

 ץ"גב ;)2000( 373 ,368 )2(  דנ ד"פ ,םינפה רש 'נ שידק-רנרב 1779/99 ץ"גב ;)1963( 256 ,225 זי ד"פ

 היליס ;)2006( 26 הקספ ,496 )3( אס ד"פ ,ופי א"ת ירוזאה ינברה ןידה תיב 'נ ינולפ 2232/03

 .))2013( 719-738 יטרפ ימואל-ןיב טפשמ ,גרבספ ןייטשרסו

 

 ןיב ןיאושינ לש םפקותל עגונה לכב יולה לאירבג לש וירבדל סחייתה תימע 'י טפושה דובכ

 592 ב ךרכ ,םינידה לקתמ תרות ,יולה לאירבג( רוביצה תנקתל שגד ןתמ ךות ,תגרוחה ותיב ןיבל בא

)2014(:  

 םירכומ תויהל םייושע תגרוחה ותב םע גרוח בא לש ןיאושינ וא ןיאושינ יוביר ]...[ "

 טביהב קר אל תאזו ,ימוקמה ןידב םילבסנ-יתלב םנה טשפומ ןפואבו רזה ןידב

 טפשמב .םיפסונ םיישיא םיטביהב םג אלא ,םיאשינה גוזה ינב לש ישיאה בצימה

 ריכמ ןכא רזה ןידה םא ,הלא םירקמב רוביצה תנקתמ םלעתהל ופידעה ילגנאה

 העיגפמ ענמיהל ידכ תאזו ,הלא ןיאושינ ירשקב םידלי ודלונ םאו ןיאושינב

 ינב לש ישיאה דמעמב הרכהה ןמ תועבונה תויוכזב וא החפשמה לש התומלשב

 רשאכ קרו טפשמה תטיש לש דוסיה יכרעב הנה העיגפה רשאכ קר .החפשמה
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 תא לוקשל םוקמ שי זא יכ ,ימוקמה טפשמה תיב יניעב תלבסנ-יתלב הנה העיגפה

 ."רוביצה תנקת לש המושיי

 

 רוביצה תנקת ,םיאושינה ףקותב הרכה ךרוצל תונוש טפשמ תוטיש ןיב תושגנתהב .87

 ןפואב םשיילו שרפל שי התוא )ordre public externe( "תינוציח רוביצ תנקת" איה תיטנוולרה

 תינוציח רוביצ תנקת .))1996( 624 ,573 )3( נ ד"פ ,יסיפנ 'נ יסיפנ 1558/94 א"נד( רתוי םצמוצמ

 הכו םיינורקע הכ םהש ,הנידמה לשו הרבחה לש םיסרטניאבו תופקשהב ,תונורקעב הניינע"

  חמ ד"פ ,סמייה 'נ רכשא 1137/93 א"ע( "םיבייחמ ץוח-יקספ םהינפמ תוחדל הארנש דע םייסיסב

)3( 641, 653-651 )1994(. 

 ובש םוקמ יטמוטוא ןפואב םיפקתכ ורכוי אל ,רזה ןידה יפ לעו ל"וחב וכרענ רשא ןיאושינ .88

 הלועפה לש יטפשמה הפקות ןיב הנחבהה תא תדדחמ וז היגוס .רוביצה תנקתל דוגינב םידמוע םה

 הז רשקהב הנפא .אדירג ינכט ןיינעכ תבשחנה - ןיסולכואה םשרמב הלש םושירה תלאש ןיבל

 722 ,705 )3( דס ד"פ ,םינפה רש 'נ יקסלז 4916/04 ץ"גבב הי'צקורפ 'א תטפושה דובכ לש הירבדל

)2011(:  

 

 טרפ לש תיטפשמה ותופקת תלאשב עירכהל םושירה דיקפ לש ותוכמס רדעה"

 לש ותוכמס תולבגמ לע ,הרואכל ,העיבצמ םדא לש ישיאה ובצמל עגונה םושיר

 רוביצה תנקת תא םירתוס םה יכ קומינה דוסי לע םג ןיאושינ םושרל ברסל דיקפה

  ."לארשיב

 

 יסיסבה רסומה יכרע םע דחא הנקב םילוע םירתועה יאושינ םאה הלאשל עגונב .89

 לע רוסיאה ,אסיג דחמ .ללכ הטושפ הנניא הילע הבושתה יכ ,תימע 'י טפושה דובכ ןעט ילסרבינואה

 יכ ןעטנ ,אסיג ךדיאמ .םלועה יבחר לכב םייקתמ אוהו לארשי תנידמל ידוחיי ונניא תוירע יוליג

 תוירע יוליג לע רוסיאהמ רתוי הקזחכ תשפתנ םד רשק לע ססובמה תוירע יוליג לע רוסיאה תמצוע

  .)ןידה קספל 14 הקספ( ןיאושינ חוכמ רשק לע ססובמה

 

 תיגוסל תירבה תוצראב תואכרעה ושרדנ םהב ןיד יקספ ינשל הנפה תימע 'י טפושה דובכ .90

 ןוילעה טפשמה תיב ידי לע ןתינ ,ןושארה ןידה קספ .תגרוחה ותיבל בא ןיב ןיאושינ לש םפקות

 םניאו םייקוח םניא םה ןכש תגרוחה ותיבו באה לש םהיאושינב ריכהל ןיא יכ ,עבקו יסנט תנידמב

 ןידה קספ .)Rhodes v. McAfee, 457 S.W.2d 522 (Tenn. 1970)( רוביצה תנקת םע דחא הנקב םילוע

 רתענ - יסנט תנידמב ןתינ רשא ןידה קספמ הנושבו קרוי-וינ תנידמב טפשמה תיב ידי לע ןתינ ,ינשה

 ,םות דע ורהבוה אל תויתדבועה תוביסנה .תצמואמה ותיבו בא לש םהיאושינב הרכהל הנעבותל

 Bagnardi v. Hartnett, 81 Misc. 2d 323 קוחה לש תינושל תונשרפ לע תססובמ תיתיצמתה הערכההו

(N.Y. 1975)(.  
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 יתלב םה וליא ןיעמ ןיאושינ – תימע 'י טפושה דובכ הטיה חסינש יפכ ,תרחא וא ךכ .91

 ידכ ךכב היהי ילוא וילאמ ןבומה תא רידגי טפשמה ול ,ךכשמו .תעדה תא תתל שי ךכל .םילבסנ

 .הרבח יתלב הלאכ תועפות לש ןמויק דיתעב עונמל

 

 ?תורחא תונידמב ןידה המו

 

 לש םפקותב ריכמ וניא קוחה הילגנאב .תונידמ רפסמב לחה ןידל הנפא תוחונה םשל .92

 ףקותב ריכמ קוחה ,תאז םע .יחכונה הרקמה הנמנ ןהילעש תוביסנב ,תגרוחה ותבל בא ןיב םיאושינ

 ןותנ ןמז לכבש דבלבו 21 ליג לעמ אוה ריעצה גוזה ןב ובש םוקמ גרוח דלי םע הרוה לש םיאושינ

 ןב לאכ וילא וסחייתה אלו החפשמה תיבב ררוגתה אל אוה ,18-מ תוחפ ןב היה רשאכ ,אוהש

 .)Marriage Prohibited Degrees of Relationship Act 1986( החפשמ

 םיסחיה תכרעמ ובש םוקמ ץמואמה ודליל הרוה ןיב ןיאושינ לע רסוא קוחה הילרטסואב .93

 ,Marriage Act 1961( ודליל הרוה ןיב תמייקתמה תיעבט םיסחי תכרעמל המוד התייה םהיניב

s.23B(. 

 

 Marriage Prohibited( תצמואמה ותיבל בא ןיב ןיאושינ תכירע ריתמ וניא קוחה הדנקב  .94

Degrees Act, S.C. 1990, c.46(. 

 

 The Hague Convention on( םיאושינ לש םפקותב הרכה רבדב גאה תנמאב רבדה םג ךכ .95

Celebration and Recognition of the Validity of Marriages (1978) S. 11(2)(.  

 
 ירסחל תויגוזה תירב קוח תרגסמב םיבורק יאושינל סחייתה קקוחמה ?לארשיב ןידה המו  .96

 יבורק םניא גוזה ינבש אוה ןיאושינה סוטאטס םושירל םיאנתה דחא יכ ועבקב ,2010-ע"שתה ,תד

 גוז ןב ,אצאצ ,הרוה לש הרוה ,הרוה"כ קוחל 2 ףיעסב רדגומ "החפשמ בורק" חנומה דועב ,החפשמ

 ענמנ קקוחמה יכ ,בל םישל ןתינ ."םגוז ינבו תוחא וא חא ןכו ,םהמ דחא לכ לש גוז ןב היהש ימ וא

  .ץומיא יכילה ךלהמב םקרנה רשקל ףא וא אדירג םד רשקל התייה ותנווכ םאה ,ריהבהלמ

 

  ?יתכלהה רושימב ןידה תניחבל עגונב המו

 

 ףקות תא ללושה תוירע יוליגכ תגרוח תב-בא יסחי האור יתדה ןידה ,תיתכלה הניחבמ .97

 ד"מ ןמיס ,רזעה ןבא ךורע ןחלוש ;ב"י הכלה ד קרפ ,תושיא תוכלה הרות הנשמ( םהיניב ןיאושינה

 ,רזעה ןבא ךורע ןחלוש( רזממכ יתדה ןידה יפ לע בשחנ תוירע יוליגמ האצותכ דלונה דלי .)ו ףיעס

  .)ג"י ףיעס ד ןמיס

 

  תיצרא ןיב הפיטח .ב
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 םיפוטח םידלי תרזחהל תעגונ םיאחא ןיב רשק לע הרימשב ךרוצה הלוע הב תפסונ היגוס .98

 לש אשונה .תרחא הנידמל ואצוהו והער לש תיקוחה ותרומשממ םירוהה דחא ידי לע ופטחנ רשא

 ןלהל( 1991-א"נשתה ,)םיפוטח םידלי תרזחה( גאה תנמא קוחב רדסומ םאצומ ץראמ םידלי תפיטח

 ,יזא ,םירוהה דחא ידי לע םיאחא ינש לש הפיטח העריא ובש םוקמ ,ללככ .)"םידלי תפיטח קוח" -

 וראשוי וא אצומה תנידמל ובשוי םהינשש ךכ ,הווש ןפואב םהינש לע םידלי תפיטח קוח לוחי

 ,רומאה דצל ,םלואו .תאז הנבייחת הרקמה לש תוגירחה ויתוביסנ ובש םוקמ ופטחנ הילא הנידמב

 דחא ובש הרקמב לשמל ךכ .הנוש ןיד לוחי םיאחאה ינשמ דחא לכ לע ןהב תוביסנ ונכתיי יכ ןעטנ

 ינשהו ריגב אוה םהמ דחאה רשאכ וידלי ינש םע עבק ןפואב רד אוה הבש הנידמה תא בזוע םירוהה

 חאל סחיב רשאכ ,דבלב ןיטקה חאה לע םידלי תפיטח קוח תוארוה הנלוחת ,הלא תוביסנב .ןיטק

  .ףטחנ ונממ רשא הרוהה תמכסה אלל ףא וירוגמ םוקמ תא תונשלו רגהל יאשר היהי אוה ,ריגבה

 תא ףא םילוקישה ןיינמב לולכל טפשמה תיב לע םאה  - הלאשה תררועתמ ךכשמ .99

 תוסחייתה ללוכ ונניא םידלי תפיטח קוח ?םיאחאה ןיב רשקה לש ומויק לע רומשל ךרוצה

 גורחל תרשפאמה הארוה הנשי )ב(13 ףיעס תרגסמב םלוא .ויפיעס תרגסמב הז לוקישל תשרופמ

 ותרזחהש רומח ששח םייק" :ףטחנ הנממ הנידמל הרזח דליה תא בישהל שי היפל לדחמה תרירבמ

 ."לבסנ יתלב בצמב תרחא ךרדב דליה תא דימעת וא יגולוכיספ וא יזיפ קזנל ותוא ףושחת דליה לש

 שגד ןתמ ךות ,בר םוצמצב תושעיהל םידלי תפיטח קוחל )ב(13 ףיעס לש ותונשרפ לע ,רומאה דצל

 דליה לש ותרזחה תעינמ תא קידצהל ידכ ,אדירג דליה תבוטל םיעגונה םילוקישב ןיא היפל הדבועל

 םייטפשמ םיטביה :םידלי תופיטחו הריגה" רב הרדהו ןרימע ןולא ,ןרומ לאומש( .אצומה ץראל

  .)131-111 םידומע ךכ לע ףסונו 110-107 םידומע  ,)2003( "םייגולוכיספו

 

 תובישחה ףא לע יכ עבקנ ,)30.5.2013( ]ובנב םסרופ[ ינולפ 'נ תינולפ 2270/13 מ"עבב .100

 ףיעס לש ותלעפה ךרוצל תקפסמ הליע הז לוקיש הווהי ,םיאחא ןיב רשקה לע הרימשב הנומטה

 :)זרא-קרב 'ד תטפושה דובכ לש הניד קספל 4 הקספ( ןפוד יאצויו םיגירח םירקמב קר )ב(13

 

 יתלבה רשקה לש וכרע חכונל ,השק האצות ןכא איה םיחא ןיב הדרפהש רמול שי"

 הווהב ןיב ,תירמוחו תישגר תנעשמכ ,םירבחכ ,הכימת תצובקכ - םיחא ןיב יעצמא

 ןה תרבוג הרכהל הכוז םיחא ןיב םייקה רשקה לש ותובישח .אובל דיתעל ןיבו

 רתוח וניא ונניד קספ ]...[ תיטפשמה תורפסב ןהו ]...[ הז טפשמ תיב לש ותקיספב

 ונינפב דמוע וניא םיחא ןיב הדרפה לש ריחמה ,ונניינעב ,אקע אד .וז הרכה תחת

 ןיבל םיחא ןיב הדרפה ןיב הריחבה איה הז גוסמ הרקמב תיתימאה הריחבה .ודבל

 תוביסנב .ךכ וא ךכ השק איה האצותה .באה ןמ םלוכ םיחאה לש השעמל םקותינ

 לש םילוקישמ אל - רצונש בצמה תריציב םאה לש הקלחל לקשמ תתל שי ,הלא

 םדוסיב .גאה תנמא לש היתוילכת תחת הריתח עונמל ידכ רקיעב אלא ,אקווד המשא

 תולאשב הערכההש תבייחמ םידלי לש םתבוטש רוכזל שי ,הליחתכלמו ,םירבד לש

 לש התונשרפ ."רבג םילאד לכ" לש ךרד לע לבקתת אל לופיטו תרומשמ ןניינעש

 לש ותלעפהל םיגירחה םוצמצ ךות ,וז תילכת לש הרואל תושעיהל הכירצ הנמאה
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 וא דליה תבשה תא שקבמה הרוהב רושק ישוקה םהבש םיבצמל הרזחהה ללכ

 ."דליל קפסל לוכי אוהש הייחמה תביבסב

 

 לוקישה ינפמ םיאחא ןיב רשקה תרימש רבדב לוקישה תא תוחדל הטיי טפשמה תיב ללככ .101

 תוביסנב בייחת יאחאה רשקה לע הרימשה תחטבה ןכש ,תאז .ואצומ תנידמל ףוטח דלי תרזחה לש

 ראותמה הרקמה תוביסנב ,תאז םע .ונממ ףטחנ השעמל רשא ודלימ הרוה לש הדרפה הלא ןיעמ

 ןכש תיתועמשמ םיסחי תכרעמ חתפל וקיפסה םרט םיאחאה ]ובנב םסרופ[ ,)2270/13 מ"עבב ליעל

  .הפיטחה דעומל ךומסב דלונ ףסונה חאה

 

 14-12-15992 )ת"פ( ש"מתב התלע וז היגוסל טפשמה תיב לש ותוסחייתהל תפסונ המגוד .102

 תשולש תבשהל םא דגנ בא לש ותעיבתב ןד טפשמה תיב .)1.3.2015( ]ובנב םסרופ[ תינולפ 'נ ינולפ

 דוגינב םאה ידי לע םשמ ואצוהש רחאל תירבה תוצראב םהירוגמ םוקמל לארשימ םיניטקה םהידלי

 םמויקל םאה לש היתונעט תא טפשמה תיב ןחב ,ןידה קספ תרגסמב .םידלי תפיטח קוח תוארוהל

 תבשהש ךכל רומח ששח לש ומויק ,תישאר :םידלי תפיטח קוחל )ב(13 ףיעסב םיעובקה םיגירחה לש

 דצמ תקהבומ ןוצר תעבה ,תינשו ;יגולוכיספ וא יזיפ קזנל םה םורגי םהירוגמ םוקמל םידליה

 ןיבש רשקה לש הרימשב הנומטה תובישחל עגונה לכב  .לארשי ץראב תויחלו ראשיהל םידליה

 םיקבאמה לכ ףרח ,דחיב םינשה לכ םידליה לש םתוראשיה יכ טפשמה תיב ןייצ ,םיאחאה

 קספל 121 הקספ( הזמ הז ולביקש הכימתה תוכזב ,םהילע הרמש םינושה םיתבה ןיב םירבעמהו

 :)ןידה

 

 תנמ לע ,ןכ תושעל חרכה רדעהב םיחא ןיב דירפהל טפשמה יתב םיטונ אל ,ללככ"

 .תדחואמה םתוהז לע רומשל םיחאה תוחפל ולכוי קרפתמה יתחפשמה אתה חכונש

 תוכופהת תכסמ םיריעצה םהייחב ווח רשא ,הלא םידלי המכו המכ תחא לע

 ,םמצע לע רומשל וחילצה םידליה .םינוא רסוחבו לובלבב רגובמ םג הריתומ התייהש

 עוגפל ןיאו דאמ דע הרקי םהיניב הברקה .תידדהה הכימתהו דחיב םתויה תוכזב םג

 ."הב

 

 רשקה לע הרימש לש לוקישל טפשמה תיב ןתנ ותוא שגדה תא תוארל היה ןתינ ןידה קספב .103

 סחיב םג ףכה תא עירכהל ידכ הב שי ,דחי םתוראשיהב הנומטה תובישחה יכ ,עבקו םיאחאה ןיב

  .היחא ינש לשכ תצרחנ התייה אל ץראב תוראשיהל עגונב הדמע רשא ,הנטקה תוחאל
 

 לש וניד קספ תא רשיאו ותוא החד רשא ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שגוה הז ןיד קספ לע  .104

 תיב ענמנ ,וניד קספ תרגסמב יכ ןיוצי ,רומאה דצל .ץראב וראשיי םידליה ויפל אמק טפשמה תיב

 תיבגא הרוצב אשונל סחייתהו םיאחא ןיב רשקה לע הרימש לש היגוסב קימעהלמ ןוילעה טפשמה

 .))20.5.2015( ןידה קספל 5 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,תינולפ 'נ ינולפ 2808/15 מ"עב( דבלב
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 תרגסמב לוקיש ףא תווהל לוכי ופטחנש םיאחא ןיב רשקה רומיש יכ ,רמול ןתינ ךכשמ .105

 הנפא ,וז הבושח הדוקנ םוכיסל .הפיטח לש קיתב הטלחה ןתמ תעב הנומ טפשמה תיבש םילוקישה

 :"טפשמב תויחאו םיחא" הרמאמל 25 דומע ךותמ ןרפז ר"ד לש הירבדל

 

 רשקל םוקמ ןתיל יואר הז רשקהב םג ,תרומשמה תייגוסל עגונב תוערכהל המודב"

 טפשמה יתב לע הקזחש ףא .ומויק לע הנותנ הערכה לש התעפשהלו יאחאה

 הז ידוחיי רשקהבו( םילקוש םהש םייללכה םילוקישה תרגסמב הז לוקיש ולקשיש

 התייה תשרופמ היחנה ,)קזנ תעינמ רבדב גאה תנמאב הארוהה םושיי תרגסמב -

 רורבש ףאו ,תאז םע .וילע הנגהה תאו הז סרטניאל תועדומה תא ריבגהל הלוכי

 חתמב אצמנ אוה יכ רוכזל שי ,יתועמשמ לקשמ הז לוקישל תתל םוקמ שי יכ ייניעב

 תילכתה םע ןבומכו ,רחאה הרוהה םע רשק תרימש לש לוקישה םע יתימאו ידימת

 תרימשל הקזח עובקל םוקמ הארנה לככ ןיא הזה םעטה ןמ .הנמאה לש תידוסיה

 הרקמ לכב לוקישה תא ולקשי טפשמה יתבש שורדל שי ךא ,םיאחא ןיב רשקה

 השרפב החפשמ יניינעל טפשמה תיב לש ותרימא .רכינ לקשמ ול וקינעיו הרקמו

 ,ןוילעה טפשמה תיב לש ןידה קספב ותעיבק רורשאו ,הלעמל הרכזוהש הנורחאה

 ."םיאחא ןיב רשקה תרימש לש לוקישב תכמותה הדמע םיאטבמ

 

 םהידליו םירוה קוח תעצה .ג

 

 עגונב ןוידה רבגי ךכ ,תירוהה תוירחאו לופיטה ירדסה ביבס סומלופה לש ותורבגתה םע .106

 הז אשונב רתוי תורורב תוערכהל איבהל ךרוצהו ,תואחאה ירשק לע הרימשב הנומטה תובישחל

 םייוארה םילוקישה דחאכ םיאחאה ןיב רשקה תרימשל סחיב םג ךכ .רתוי יתועמשמ ףקיהבו

 .תיטופישה הערכהה בוציעב הנגהלו הקידבל

 

 לש םייטפשמה םיטביהה תניחבל הדעווה חוד םוסרפ תובקעב החסונש קוחה תעצהב .107

 תעצה .תשרופמו הרישי הרכהל רומאה לוקישה הכז אל )טינש תדעו( ןישוריגב תירוהה תוירחאה

 לוקשל טפשמה תיב לעש םילוקישה תא הבש 11 ףיעסב הנומ 2015-ה"עשתה ,םהידליו םירוה קוח

 לעש םילוקישה ןיבמ דחא .הערכהו הערכה לכ בוציעב חיטבהל שי ותואש ,דליה תבוט ןורקעמ קלחכ

 ינב םע רשק םויקל דליה וא הדליה לש םתוכז" תא חיטבמה הז אוה לוקשל טפשמה תיב

 טפשמה תיב לע םהיניב רשקה תרימש תאש החפשמ ינב רדגב יאדווב םה םיחאש ףא לע ."םתחפשמ

 ,םירחא החפשמ ינב ןיבל םיחא ןיב הנחבה ןיא ,תישאר .םינבומ ינשב ,יניעב ,הרסח הארוהה ,לוקשל

 רשקה תא חיטבהל שי דציכ שרופמ אל ,תינש ;תבחרומה החפשמה ינב לככ םה םיחא יכ עמתשמו

 רבדב םהלש סרטניאה יכ ,בושחל ןתינ םירחאה החפשמה ינב םע דחי םיגווסמ םהש רחאמ .םהיניב

 המשה ידי לע )לדחמ תרירבכ אלו( אקווד ואלו םישגפמ ידי לע םשגומ תויהל לוכי ,רשק תרימש

  .תפתושמ
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 תועבוקה ,ןמצע טינש תדעו תוצלמה חכונל תקזחתמ קוחה תעצהב הארוהה לש וז תונשרפ .108

 רשקל דליה לש ותוכז" תא ירוהה לופיטה ירדסה בוציע ךרוצל דליה תבוט תעיבקל לוקישכ

 ,ןייצמ חודה ."רשקה שומימ תא רשפאל םירוההמ דחא לכ לש תלוכיהו תונוכנה תדימו יתחפשמ

 םהמ דחא לכ תונוכנ"ב היולת ירוהה לופיטה רדסה תעיבק ךרוצל רחא וא הז הרוה תפדעה יכ

 םא יניעב קפס ."וירוה ירוהו ויתויחא ,ויחא - םיבורקה ותחפשמ ינב םע רשק םג דליל רשפאל

  .ול יוארה םוקמה תא םיחא ןיב רשקה תרימש סרטניאל הנקמ וז השיג

 

 השוריה יניד .ד

  :1965 -ה"כשתה ,השוריה קוחל 10 ףיעסב היוצמ החפשמה ינבמ םישרוי תרדגה .109

 :םה ןיד יפ לע םישרוי

 ;וגוז-ןב שירומה תומב היהש ימ )1

 םהיאצאצו וירוה ירוה ,םהיאצאצו וירוה ,םהיאצאצו שירומה ידלי )2

 .")שירומה יבורק - הז קוחב(

 גוז ןב לש השוריה תוכז"

 םיעסונ תינוכמ ללוכ ןילטלטימה תא לטונ שירומה לש וגוז-ןב )א( .11

 ראשמ לטונו ,ףתושמה תיבה קשמל ,תוביסנה יפלו לבוקמה יפל ,םיכיישה

 - ןובזעה

 ;יצח - םירוה וא םהיאצאצ וא םידלי שירומה חינה םא )1

 ,םישילש ינש - םירוה ירוה וא םהיאצאצ וא םיחא שירומה חינה םא )2

 וא םינש שולש ול יושנ גוזה ןב היה שירומה לש ותומ ברע םאש דבלבו

 לוטי ,ןובזעב ,הקלח וא הלוכ ,הלולכה הרידב העש התוא ומע רגו רתוי

 םישילש ינשו ,הרומאה הרידב שירומה לש וקלח לכ תא גוזה-ןב

 ;ןובזעה ראשמ רתונהמ

]...[". 

 

 ,)ררופ תינונס 'ת( )1.4.2019( ]ובנב םסרופ[ םינומלא 'נ םינולפ 71-11-44229 )א"ת( ע"תב .110

 ןידה קספ דקומב הבצינ רשא הלאשה .ןובזע תקולח םכסה רושיאלו השורי וצ לוטיבל הנעבות הנודנ

 באמ "םיאלמ םיחא" ןוגכ - תואחא ירשק לש םינוש םיגוס ןיב הנחבה לש המויק םצעל הסחייתה

 אשומ שירומה .השורי וצ ןתמ ךרוצל - דחא ףתושמ הרוהמ "הצחמל םיחא" לומל םיפתושמ םאו

 שירומה ירוה .)"שירומה" - ןלהל( םידלי אללו שורג ,םינש 69 ןבכ ותויהב ומלוע תיבל ךלה הנעבותה

 ,ךילהה ידכ ךות .ויחא תשש ויה םידיחיה ויבורק .האווצ וירחא ריתוה אל שירומה .וינפל ורטפנ

 ומיכסה םידדצה .ץומיאל רסמנ רשא דיחי ןב הלו ,הרטפנש תפסונ תוחא התייה שירומל יכ ררבתה

 ונגוע הלא תומכסה .שרויכ המוקמב שרויכ םתוחא לש ץמואמה ונב תא ףיסוהל שי יכ ,םלוכ

 שירומה :םידלי 3 םהל ודלונ שירומה ירוה לש םהיאושינמ .)49516-01-18 ע"ת( דרפנ קית תרגסמב

 םידלי העברא םהל ודלונ דחיבו תרחא השיאל ןכמ רחאל אשינ שירומה לש ויבא .1-2 םיעבתנהו
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 תא אל ךא באה ותוא תא םיקלוח שירומהו םיעבותה .הרטפנש תפסונ תוחאו םיעבותה :םיפסונ

 השוריה וצ ןתינש רחאל.םאה התוא תאו באה ותוא תא םיקלוח חונמהו םיעבתנה וליאו םאה התוא

 אלא םיווש םיקלחב הניא חונמה לש ונובזע תקולח יכ ,םיעבותל ררבתה חונמה יפסכ תקולח תעבו

 דחא לכ יכ םיעבותה ונעט ,אסיג דחמ .)באהמ קר תיקלח ,םאו באמ האלמ( תואחאה גוס יפ לע

 וא םיאלמ םיחא ירק ,תואחאה ירשק לש םתוהמל יכו ,ןובזיעב הווש קלח לבקל יאכז םיחאהמ

 תקולח תא עצבל שי יכ ,םיעבתנה ונעט ,אסיג ךדיאמ .הז ןיינעל תוקפנ לכ ןיא ,הצחמל םיחא

 קר וליאו שירומה ירוהל ינויער ןפואב ןובזיעה קלוחי הליחת ויפל ,יבלש-וד ךילהה יפ לע ןובזיעה

 ןיב הנחבה עצבל שי וז הדמע יפל ,ךכשמ .םירוההמ דחא לכ לש ויאצאצל אוה קלוחי ,ןכמ רחאל

 :םה הז בצמב שירומה לש ןיד יפ לע וישרוי השוריה קוחל )2(10 ףיעס יפ לע .םינושה תואחאה יגוס

 :םיאבה םירבדה תא עבוק השוריה קוחל 14 ףיעס ,ןכ ומכ ."םהיאצאצו וירוה"

 שרוי לש ויפילח"

 לעו ,ומוקמב םישרוי םידליה ,םידלי ריאשהו וינפל תמש שירומ לש ודלי )א( .14

 אל הלא תוארוה ;וינפל תמש שירומה יבורקמ דחא לכ לש םידלי םישרוי וז ךרד

 וא ,)א(11 ףיעסב רומאכ םירוה ירוה וא םירוה ןכו גוז ןב חינה שירומה רשאכ ולוחי

 .הלאמ דחא

 ."וז ךרדב ושריש המ הוושב םהיניב םיקלוח )א( ןטק ףיעס יפל םישרויה םידלי )ב(

 דרשמב הלשממל יטפשמה ץעויה חוכ אבו השורי יניינעל םשרה דובכ ,םיעבתנה תדמע

 לע עיבצמכ השוריה קוחל )א(14 ףיעס תא שרפל שי היפל הדמעה תא ורכיב יללכה סופורטופאה

 לש םהיאצאצ םישרוי ןכמ רחאל קרו שירומה לש וירוה תינויער םישרוי ,תישאר :תיבלש-וד הקולח

 תופידע הנקמו םינושה תואחאה יגוס ןיב הנחבה ,השעמל הכלה תרצוי ,וז תונשרפ .הרוה לכ

 ."הצחמל םיחא" ינפ לע "םיאלמ םיחא"ל

 :)60-63 הקספ( םיאבה םירבדה תא ןידה קספ תרגסמב ןייצ טפשמה תיב

 ירשק לש תוגרד רצי קקוחמה יכ הלעמ הניא השוריה קוח לש תינושל הניחב"

 קוחב םוקמ םושב לשמל ךכ .יתחפשמ רשק ותואב רבודמש העש - החפשמה

 םיחא" לש גשומה ."חאל חא ןיב" הנחבה ןיאו םיחא יגוסל תוסחייתה ןיא השוריה

 ירשק תגצהל םיעבתנה תא שמישש גשומ אוה "םימלש םיחא" גשומהו "הצחמל

 הווש ןושלב טקונ קוחה ,ךכמ הרתי .קוחב תינושל הזיחא ול ןיא ךא ,החפשמה

 קוחב ןיא ."םהיאצאצו וירוה" :)2(10 ףיעסב םירוהה יאצאצ לע רבדמ אוה רשאכ

 םיאצאצל החפשמה ירשק תריצי ורצונ וב ןפואה וא םיאצאצה יגוס ןיב הנחבה

 םוקמ לכב ןיא .)רוביצב תועודי לש רשקמ וא ינש וא ןושאר ןיאושינ רשקמ לשמל(

 יפכ ]...[ םאל ודלונש םהיאצאצ וא באל ודלונש םהיאצאצ ןיב הנחבה השוריה קוחב

 םיווש םידליה לכו ,ותיירוה הרצונ וב ןפואל רשק אלל ודלי אוה שירומ לש ודליש

 תינשרפ תינושל הנחבה ךורעל הקדצה שי יכ יתאצמ אל ,השוריה תקולח ןפואב

 לומ לא "םיאלמה" םיחאל הרוכב ןתמ ךות םינושה תּואָחַאה יגוס ןיב תיטפשמ

 .""הצחמל םיחאה"

 



 הלשממ ידרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'ג 'ב 'פ  57149-10-17 )א"ת( שמת

32	

	

 הילפהל םוקמ ןיא יכ איה השוריה קוחל היוארהו הנוכנה תונשרפה יכ ,עבוק טפשמה תיב .111

 .תואחא ירשק לש םינוש םיגוס ןיב הנחבהל וא דליל דלי ןיב השוריה קוח תרגסמב

 

 חוכמ תעבונה השוריב קסוע )"השוריה קוח" - ןלהל( 1965-א"כשת ,השוריה קוחל 16 ףיעס .112

 :ןמקלדכ עבוקו ץומיא

 
 ץומיא חוכמ השורי"

 ץמאמה תא םישרוי ןכו ,ודלי היה וליאכ וצמאמ תא שרוי ןידכ ץמואש ימ )א( .16

 .והרוה היה וליאכ ץמואמה תא שרוי ץמאמה ;ץמואמה יאצאצ

 ,םישרוי ויה וליאכ ץמאמה יבורק לש םנובזעב ןיד יפ לע םיכוז ויאצאצו ץמואמה )ב(

 .םישרוי ויה וליאכ ץמואמה לש ונובזעב ןיד יפ לע םיכוז ץמאמה יבורקו

 וירוה ירוהו ץמואמה ירוה םלוא ,ץמואמה יבורק תא םישרוי ויאצאצו ץמואמה )ג(

 ."ץמואמה תא םישרוי םניא םהיאצאצו
 

  תונוזמ םולשת תבוח .ה

 

 הרקמב טרפבו םהירוה תומ רחאל םיריגב םיאחא ןיב הכימתה תבוחב הנד תפסונ היגוס .113

 ןיב תונוזמ םולשת תבוח הרכוה ,ילארשיה קוחב .לבגומ וא הלוח ,קקזנכ רדגומ םיחאה ןמ דחא ובש

  :1959-ט"ישת ,)תונוזמ( החפשמה יניד ןוקיתל קוחל 4 ףיעס תארוה תרגסמב םיאחא

 

 החפשמ ינב ראש ןיב תונוזמ"

 - םהו ,ותחפשמ-ינב ראש תונוזמב בייח םדא    .4

 ;וגוז-ןב ירוהו וירוה .א

 ;םגוז-ינבו םיריגבה וידלי .ב

 ;וידכנ .ג

 ;וגוז-ןב לשו ולש וירוה ירוה .ד

 ."וגוז-ןב לשו ולש ויתויחאו ויחא .ה

 

 ןיעקרקמ יניד .ו

 לע תאז ,סמ עוריאכ בשחת אל םיחא ןיב ןיעקרקמב הרומת אלל הריד תרבעהל סחיב םג ךכ .114

 .1963 -ג"כשתה ,)השיכרו חבש( ןיעקרקמ יוסימ קוחל 62 ףיעס ןושל תארוה יפ

 - ובורקל דיחימ הרומת אלל דוגיאב תוכז תיינקהו ןיעקרקמב תוכז תריכמ )א( .62

 הרדגהל )2(-ו )1( תואקספב רומאכ בורק - "בורק" ,הז ןיינעל ;סממ םירוטפ ויהי

 אלב הרוה ירוהמ וא הרוהמ ולביקש תוכז יבגל ,תוחא וא חא ןכו ,1 ףיעסבש "בורק"

 .השוריב וא הרומת
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 - ינולפ םדאל "בורק"

 ;גוז-ןב )א(

 ;הלאמ דחא לכ לש םגוז-ינבו גוז-ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה )ב(

 ;םגוז-ינבו תוחא וא חא )ג(

 .";ותטילשב אוהש דוגיא )ד(

 

 הדובע ינידו ימואל חוטיב .ז

 ירחא תילכלכ הכימת לש רשקהב םיאחא יסחימ לילכ םלעתמ וניא ימואלה חוטיבה קוח .115

 חא..." :עבוק )4( 130 ףיעסו ,הכימתל םיאכזה םייולת םה ימ רידגמ קוחל 130 ףיעס .חטובמה תומ

 לע םתסנרפ לכו העיגפה ינפל םישדוח רשע םינש תוחפל חטובמה לש ותיבב םירגה תוחא וא

  ."םמצע לכלכל םילגוסמ םניא דוע לכו םמצע לכלכל םילגוסמ םניאו חטובמה

 

 םייוציפה םולשת תא רידסמ ,1963 ־ג"כשתה ,םירוטיפ ייוציפ קוחל 5 ףיעס ,המוד ןפואב .116

 םידלי וא גוז ־ןב רטפנל ןיא רשאכ שבגתת חא לש ותואכז יכ עבוקו ,רטפנש דבוע לש ויראשל

  1308/02 יצרא ע"ע וושה .רטפנה לע התייה רטפנה םע ררוגתהש חאה לש ותסנרפש לככו ,םיניטק

  .)29.7.2003( ]ובנב םסרופ[ תואירבה דרשמ ,לארשי תנידמ 'נ יקסבוקרק

 
 1950 ־י"שתה ,)םוקישו םילומגת( הכרעמב ופסנש םילייח תוחפשמ קוחל )א( 9 ־ו 1 םיפיעס .117

 חאל םלושת וז הבצק יכ םיעבוקו ,הכרעמב הפסנש לייח לש חאל הבצקה םולשת תא םירידסמ

 םיריגב םיאחא ןיא ,18 ליגל תחתמ םייחב רתונה חאה ליג :םיאבה םיאנתה ומייקתהש םוקמ

 הלא תוארוה .הפסנש חאה לש ונחלוש לע ךומס היה ןיטקה חאהו ,םמצע תושרב םידמועה םיפסונ

 רשק השעמל המדמ יאחאה רשקה רשאכ תילכלכ הכימתל םיאחא לש תואכז הבר הדימב תושבגמ

 .ירוה

 

 יאבצה קוחהו ילילפה ןידה .ח

 

 לעו גוז ינב לע ,ללככ ,רסאנ ,תויארה תדוקפ יפ לע :החפשמ ינב ןיב תודע - תויארה יניד .118

 ,ןכ ומכו הלאכ תויודע לש ןתונמיהמב לטומה קפסה חכונ ,ינשה יפלכ דחאה דיעהל םידליו םירוה

 העיגפה תדימ תא םצמצלו יתחפשמה אתה לש ןידעהו ישגרה רשקה לע ןגהל קקוחמה לש ונוצר לשב

 .)1971-א"לשתה ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל 5-3 םיפיעס( ובש

 

 תודע ןתממ רוטפה ,עיתפמ ןפואב ?םיאחאה ןיב םיסחיה םקרמ לע ןגהל ךרוצל עגונב המו .119

 ןוגכ תועצהש ףא .םיאחא לש םתודעל עגונה לכב לח וניא ,גוז ינב לעו םידליו םירוה לע רומאכ לחה

 ןוקיתל קוחה תעצה" ןונרה 'או רלפ ז"ש( ןהב ריכהל אלש ילארשיה קקוחמה רחב ,רבעב ולע הלא

 םיאחא יכ דמלו אצ ,ןכ לע .))1968( 99 ,94 דכ טילקרפה "1967־ז"כשת )6 'סמ( תודעה  תדוקפ

 .םנוצרל דוגינב דיעהל םהילע תופכל ןתינ ףאו הז דגנ הז דיעהל םילוכי
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 סחיב עבוקה ,)"ןישנועה קוח" - ןלהל( 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל 260 ףיעס םג ךכ .120

 טלמייש הנווכב ול רזוע וא ותוא לבקמו הריבע רבע ינולפש עדויה" יכ ,השעמ רחאל עויס לש הרבעל

 גירחה ."ןיירבע לש ותב וא ונב ,והרוה ,וגוז ןב היה םא תלוז ,השעמ רחאל עייסמ והירה ,שנועמ

 .םיאחאל תוסחייתה לכ ללוכ וניא הז ףיעס תרגסמב

 

 ןיב ישגרה רשקה לש ותובישחב םיריכמה םירחא םירדסה םנשי ,ולא קוח תוארוהל דוגינב .121

 רוסיאל גירחה ,לשמל ךכ .םיאחא ןיב רשקה לש ותובישחב תוברל - תיניערגה החפשמה ינב ללכ

 :ןישנועה קוחל 95 ףיעסב עובקה הנידמה ןוחטב לע תורבע לש רשקהב הרבע לע יופיח

 
 הריבע לע יופיח"

 הז קרפ יפל הריבע רבע וא הריבע רובעל םמוז ינולפ םדא יכ עדויש ימ )א( .95

 עונמל ידכ ריבס ןפואב לעפ אלו ,הזמ רומח שנוע וא הנש הרשע-שמח רסאמ השנעש

 .םינש עבש רסאמ - וניד ,ןינעה יפל לכה ,היתואצות וא התמלשה ,התיישע

 .ןהמ עורגל אלו 262 ףיעס תוארוה לע ףיסוהל תואב הז ףיעס תוארוה )ב(

 וא םמזש םדא לש תוחא וא חא ,אצאצ ,הרוה ,גוז ןב לע ולוחי אל הז ףיעס תוארוה )ג(

 ."רומאכ הריבע רבע

 

 הרבע רבע וא הרבע רובעל םמוז ינולפ יכ ,עדי רשא םדא דגנ ןווכמ הז ףיעס ,ןכ יכ הנה .122

 ןייעמה ,םלואו .היתואצות תא וא התוא עונמל ידכ ריבס ןפואב לעפ אלו ,קוחה ףיעס ירדגל תסנכנה

  .םדא לש תוחא וא חא ,אצאצ ,הרוה ,גוז ןב ותלוחתמ גירחה קוחה ףיעס יכ דמלי )ג( ןטק ףיעסב

 

 תעינמ יא יכ עבוקה ,1955־ו"טשתה ,יאבצה טופישה קוחל 134 ףיעסב תאצמנ תפסונ המגוד .123

 וא םמוז רחא לייח יכ עדיש לייח" :לע םישנוע ליטמו המצעלשכ הריבע הווהמ לייח ידי לע הריבע

 עונמל ידכ ריבס ןפואב לעפ אלו ,רסאמ םינש שולש לע הלוע השנעש תיאבצ הריבע רובעל הסנמ

 ,אצאצ ,הרוה ,גוז ןב..." יכ )ב( ןטק ףיעסב עבקנ ,הז יללכ רוסיא דצל ."התמלשה וא התיישע תא

 ועידוה אל רשא ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ הריבע רובעל הסינ וא םמזש לייח לש תוחא וא חא

 יפל שרדנה ןפואב ולעפ אל וליאכ םתוא םיאור ןיא - ןויסנה וא המיזמה לע תוכמסומה תויושרל

  ."ןטק ףיעס ותוא

 

 לע הרימשל תקנעומה תובישחבו תישגרה תועמשמב ןיחבי ,תונושה קוחה תוארוהב ןייעמה .124

 םירקמב גירחהל רחב תע קקוחמה לש לנויצרה תנבהב ישוק ונשי ,רומאה דצל .יתחפשמה אתה

 תרגסמב הנגה םהל ןתיל ברסלו תיתחפשמה םיסחיה תכרעמ ךותמ תואחאה ירשק תא םימיוסמ

  .קוחה

 
 אקווד קקוחמה רחב החפשמ ינב יפלכ תוריבעב :החפשמ ינב יפלכ תוילילפ תוריבע .125

 ינב ןכש .ןימ תוריבע לש ןעוציבל החפשמה ךותב תמייקה תועדומה חכונ ,תאזו ןידה תא רימחהל

 הביס .המודכו תימיטניאו הדומצ תולהנתה ,הזע תיזיפ הברק ,םיפתושמ םירוגמ םיקלוח החפשמה
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 רומיש לש תובישחל תעגונ ,החפשמה ךותב ןימ תוריבע לש רשקהב קקוחמה לגד הב הרמחהל תפסונ

 ,הירבח לש הניקתה םתוחתפתה םשל הנגהו ןוחטיב קפסל תלגוסמה הדיחיכ תיתחפשמה הדיחיה

 ישודיח - ןימ תוריבע" בונשרטס ןונמא ;ןרפז ר"ד לש הרמאמל 50 דומע( םגושגשו םתחוור םשלו

 .))1994( 286-285 , 265 ב טפשמה "הקיספהו הקיקחה

 ןתינ ךכ .ןימ תורבע לע יללכה השינעה ףרמ הובג החפשמב ןימ תורבע ןייפאמה השינעה ףר

 ךותב סוניא לש הרבע ןיגב השינעה ףר יכ ,תעבוקה ןישנועה קוחל 351 ףיעס תארוהמ לשמל דומלל

 :םינש םירשעל םינש הרשע-ששמ רמחוי החפשמה

  עשי רסח לע יארחא ידיבו החפשמב ןימ תוריבע"

 ףיעס יפל םודס השעמ לש וא )א(345 ףיעס יפל סוניא לש הריבע רבועה )א( .351

 יארחא אוהו עשי רסח אוהש םדאב וא ותחפשמ ןב אוהו ,ןיטק אוהש םדאב )ב(347

 .םינש םירשע רסאמ - וניד ,וילע

 םינש תחאו םירשע הל ואלמ םרטו םינש הרשע עברא הל ואלמש השיא לעובה )ב(

 םירשע ול ואלמ םרטו םינש הרשע עברא ול ואלמש םדאב םודס השעמ השועה וא

 .םינש הרשע שש רסאמ - וניד ,םתחפשמ ןב אוהו ,םינש תחאו

 רסח אוהש םדאב וא ותחפשמ ןב אוהו ןיטק אוהש םדאב הנוגמ השעמ השועה )ג(

 - וניד ,וילע יארחא אוהו עשי

 ;םינש רשע רסאמ - )1ג( וא )א(348 ףיעס יפל הריבעב

 ;םינש הרשע שמח רסאמ - )ב(348 ףיעס יפל הריבעב

 .םינש שמח רסאמ - )2(-ו )1( תואקספב םייונמה ןיב וניאש הרקמ לכב

 ,ותחפשמ ןב אוהו ,אוהש םוקמ לכב ,ןיטק אוהש םדא ינפב הנוגמ השעמ השועה )ד(

 .]...[ םינש עברא רסאמ - וניד

 - הז ףיעס ןינעל  )ה(

]...[ 

 ;הרוה לש גוז ןב לש תב וא ןב - "םיגרוח תוחא וא חא"          

]...[ 

 - "החפשמ ןב"          

]...[ 

 תוחא וא חא ;תוחא וא חא :הלאמ דחא אוהו םינש הרשע שמח ול ואלמש ימ

 ."]...[ הסיג וא סיג ;הדוד וא דוד ;םיגרוח

 

 .םיגרוח םיאחא לע םג הווש ןפואב לח רימחמה השינעה ףר יכ דמלי ,קוחה תארוהב ןייעמה .126

 העפותב לופיטל םינווגמ םילכ קינעמה ,1991־א"נשתה ,החפשמב תומילא תעינמל קוחה םג ,ןכ ומכ

 .םיאחא םג "החפשמ ןב" תרדגהב ללוכ התעינמלו

 

 רש 'נ ינולפ 5384/16 ץ"גבב ?ןישוריגו ןיאושינ יניינעל רתיהו רוסיא ינידל עגונב המו .127

 תא םושרל םינפה דרשמ תא בייחי רשא וצ ןתמל הריתע הנודנ )21.8.2017( ]ובנב םסרופ[ םינפה
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 תרתועה לש המאל יושנ היה רתועהש הדבועה ףרח ,תאזו ןיסולכואה םשרמב םיאושנכ םירתועה

 םיאושינמ םאה לש התב - תרתועה םג הררוגתה ,םתיבב .םיפתושמ םידלי השימח םהל ודלונו

 םיסחי תכרעמ חתפתהל הלחה ,1996 תנש תדילי ,תרתועה ןיבל 1977 תנש דילי ,רתועה ןיב .םימדוק

 הרכה ספוט יפ לע ויבאכ םשרנ רתועהו רכז ןב תרתועה הדלי ,םישדוח הרשעו 18 תב התויהב .תיגוז

 הרשע רשא ,תרתועה לש המיאל יושנ היה רתועה תע התואב .היונפ השיאל דלונש דליל תוהבאב

 החתפנ 2015 תליחתב .יח תדיל תעדוה יפ לע היבאכ םשרנ רתועהו תב ול הדלי ןכל םדוק םימי

 רגסנ ,ןכמ רחאל יצחו הנשכ םלוא החפשמב ןימ תריבעל דשחב רתועה לש וניינעב תילילפ הריקח

 םיישדוחכו תרתועה לש המאו רתועה ושרגתה ,וז הפוקת ךלהמב .תוקיפסמ תויאר רסוח בקע קיתה

 םירתועה תא םושרל בריס ילארשיה םינפה דרשמ .היכ'צב םיאושנכ םירתועה ומשרנ ,ןכמ רחאל

 תא החד תימע 'י טפושה דובכ .קדצל הובגה טפשמה תיבל הריתע השגוה ךכ ףקותמו םיאושנכ

  :)ןידה קספל 4 הקספ( םיאבה םירבדה תא ןייצש ךות הריתעה

 

 רחאל ,הלא תוביסנב ןימ יסחי םויקש ירה ,םירתועה ןיב םד רשק ןיאש םגה"

 ספתנ ,הניטק הנדועו המאל יושנ ונדוע תחא גג תרוק תחת וררוגתה םיינשהש

 קקוחמה םג ךכ ךותבו ,היתורודל תישונאה הרבחהש העפות ,תוירע יוליגכ הרבחב

 קוח תעצה( "רתויב םייסיסב רסומ יללכב תעגופה הרומח העפות"כ האור ,ילארשיה

 הכפה תרתועהש רחאל םג ]...[ )223 ח"ה ,1990-ן״שתה ,)33 ׳סמ ןוקית( ןישנועה

 לע רסוא ונדוע לארשיב ילילפה ןידה ,םיינשה ןיב םד רשק ןיאש ףא לעו ,הריגבל

 שנוע עבקנ וז הריבע לש הדיצבו ,21 הל ואלמיש דע ןימ יסחי המיע םייקל רתועה

 1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(351 ףיעסב רומאכ רסאמ תונש הרשע-שש לש

 .""...)ןישנועה קוח :ןלהל(

 :ךשמהבו

 תררוגו הדילס תררועמ תוירע יוליג לש העפותה .הטוב אוה יחכונה הרקמב לוועה"

 תא באוש ךכ לע ץרחנה רוסיאה .ילארשיה רוביצה ללכ לש ודיצמ ףיקמ יתרבח יוניג

 דמוע םירתועה ןיב יגוזה רשקהש ןאכמ ]...[ םינוש םייביטמרונ תורוקממ וחוכ

 דוגינב ונייה ,תילארשיה הרבחה לש םייסיסבהו םיפתושמה רסומה יכרעל דוגינב

 .)ןידה קספל 7 הקספ( "רוביצה תנקתל

 

 טפשמה תיבו דיב די םיכלוה ילילפה רוסיאהו ירסומה רוסיאה יכ ,רמול היהי ןוכנ ךכשמ .128

 .םיאושנכ םתוא םושרל בישמל תורוהלו םירתועל דעס קינעהל ןיא יכ ,קספ בר קדצב

 

 התייה איהשכ הנושארל התוא שגפ ,ותב תא לדיג אלש יגולויב בא ובש הרקמב ןיוצש יפכ  .129

 חרכהה רורב הז הרקמב םג ךא ןה תוגירח ןנד הרקמה תוביסנ ,ןכא" :ןימ יסחי התיא םייקו 16 תב

 תנידמ 'נ ינולפ  322/16 פ"ע( "רערעמה עציבש םירומחה םישעמה ןמ הקומע הדילס עיבהלו עיקוהל

 .))9.10.2016( 6 הקספ ]ובנב םסרופ[ ,לארשי

 



 הלשממ ידרשמ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ 'ג 'ב 'פ  57149-10-17 )א"ת( שמת

37	

	

 

 םירבוע תאישנו ןימ יאת תמורת .ט

 קוח" - ןלהל( 1996-ו"נשתה ,)דוליה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע תאישנל םימכסה קוח .130

 םירוההמ דחא לש החפשמ תבורק תויהל תאשונה םאה לע רוסיא עבוק )"םירבוע תאישנל םימכסה

 :םידעוימה

 

 תווחמ םילועה םינותנה לולכמ תא הלקשש רחאל ,תיאשר םירושיאה תדעו )א( .5"

 ,םירבוע תאישנל םכסהה תא רשאל ,הינפב ועמשוהש םירבדהו םיכמסמה ,תעדה

 :הלא לכ ומייקתה יכ הענכוש םא ,םיאנתב ורשאל וא

]...[ 

 :הלא לכ תאשונה םאב םימייקתמ )א1(

]...[ 

 .";םידעוימה םירוההמ דחא לש החפשמ תבורק הניא איה   )ב(

 ,הדוד-תב וא דוד-תבו הדוד ,תוחא ,הדכנ ,תב ,םא"כ "החפשמ תבורק" רידגמ קוחב תורדגהה ףיעס

 ."ץומיא לש ךרדב החפשמ תברק טעמל

 )"תויציב תמורת קוח" - ןלהל( 2010-ע"שת ,תויציב תמורת קוחל 13 ףיעס םג ,ךכל המודב .131

 :םיגירח תדעו רושיאבו םייתד םימעטמ אלא תוחאמ תיציב תמורת לע רוסיא עבוק

 

 הפוגב ,תמרות לש הפוגמ ובאשנש תויציב תלתשה רשאל יאשר יארחא אפור )ה("

 לכ ומייקתה יכ אדיווש רחאל ,)א( ןטק ףיעסב רומאכ תאשונ םא לש וא תמרתנ לש

 :הלא

]...[ 

 :הלא לכ ומייקתה יכ עדימה רגאממ רושיא לביק יארחאה אפורה )3(

 ;התחפשמ תבורק הניאו תמרתנה לש התד תב איה תמרותה   )א(

 לש יטנגה באה תויהל דעוימש ימ לש ותחפשמ תבורק הניא תמרותה   )ב(

 ;דולייה

]...[". 

 

 תא ןתיל שי ."דלי וא חא ,בס ,הרוה"כ רדגוי "החפשמ בורק" יכ עבוק קוחב תורדגהה ףיעס .132

 הניא תוחא ידי לע םירבוע תאישנל תורשקתה לע הלחה הלבגהה תויציב תמורת קוחבש ךכל תעדה

 תאישנל םימכסה קוח תעצהל רבסהה ירבדב .םד רשקמ לידבהל - ץומיאב הרוקמש הברק לע הלח

 תועייתסהה תלבגמל תוסחייתה ןיא ,260 ח"ה ,1995־ו"נשתה ,)דולייה דמעמו םכסה רושיא( םירבוע

 ואיבה היתוצלמה רשא ,ינולא תדעוו ירבח לש םהיתודמע תניחב ,רומאה דצל .החפשמ תבורקב

 ןיא יכ ,םנמוא הרבס הדעווה ירבח לש בורה תעד ,אסיג דחמ יכ תולעמ ,קוחה תקיקח לש ומודיקל

 חכונ יכ טועימה תעד הרבס ,אסיג ךדיאמ םלוא החפשמ תבורקב תועייתסהה תא ליבגהל יואר הז
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 תלוחת רדגמ החפשמ תבורקב תועייתסהה תא גירחהל יואר ףאו שרדנ - םיישגרו םייתד םימעט

 .קוחב עובקה רוסיאה ףוסבל ססבתה הילעו הלבקתהש איה הדעווה לש טועימה תעד ,םימיל .קוחה

 

 רשא םיעינמה יפלכ תיבויח וא תילילש הדמע אטבל ידכ דעונ אל הלא םיקוח לש םרוכזא .133

 יאחאה רשקה גוסל עגונה לכב תעצובמה הנחבהה תא שיגדהל ךא אלא ,קקוחמה יניע דגנל ודמע

 ללכ לע וליעפהל יואר ,ישגר לנויצר םג דמוע תורומאה תולבגמה ירוחאמש לככ היפל הנעטה תאו

 .םיאחאה םירשקה יגוס

 

 תמה לש ותויטרפלו ופוגל תורושקה תוטלחה .י

 רחאל ףא שרדיהל לוכיו םהייח ימי ךלהמב ךא הצמתמ וניא החפשמ ינב ןיב ישגרה רשקה .134

 ופוגל עגונה לכב תונוש תוערכהב קלח לוטיל שקבל םדא לש ויבורק םייושע ,לשמל ךכ .תוומב - ןכמ

 הימוטנאה קוח" :ןלהל( 1953־ג"ישתה ,היגולותפהו הימוטנאה קוח .ותחצנה וא ודובכ ,תמה לש

 רוצקל רשפאמ ,ןכ ומכו תוומה תוביסנ יוליג םשל תוומה רחאל החיתנ עצבל רשפאמ ,)"היגולותפהו

  .רחא םדא לש ויופיר ךרוצל רטפנ לש ופוגמ םירביא

 

 םיכמסומה רטפנה יבורק גרדמ תא עבוק ,היגולותפהו הימוטנאה קוחל )1()א(א6 ףיעס  .135

 אל רטפנה ובש םוקמ קר חותינה תא רשאל תוכמס ילעבכ םיאחאה תא ביצמו רומאכ חותינ רשאל

 חותינה עוציבל דגנתהל תורשפאל עגונה לכב יכ ,ןיוצי דוע .םירוה וא םיאצאצ ,גוז תב וירחא ריתוה

 ;)ד(א6 ףיעס( אצאצ וא הרוה ,גוז ןבל קרו ךא הקנעוה וז - םייח תלצהל תמה ירביאב שומישלו

 .))2003( 1529 ,טפשמו תואירב ימרכ ןונמא

 

 םיגייס"

 חותינ טעמל - 6 ףיעס יפל ותייווג חתונת אל ,החפשמ ינב רטפנה ריאשה )א( .א6

 :הלא יתש םג ומייקתנ םא אלא - )ג(6 ףיעסב רומאכ תוביסנב

 ,וירוה - םידלי רדעהבו ,וידלי - גוז ןב רדעהבו ,רטפנה לש וגוז ןב ךכל םיכסה )1(

 ;ותוחא וא ויחא - םירוה רדעהבו

]...[ 

 וייחב םדאה דגנתה םא תלוז היווגה תא חתנל רתומ )ג(6 ףיעסב רומאכ תוביסנב )ד(

 דחא וא וידלימ דחא ,וגוז ןב בתכב ךכל דגנתה םא וא ,חתונת ותייווגש בתכב

 ."וירוהמ

 ,חא ,הרוה ,דלי ,גוז-ןב"כ "החפשמ ןב" רידגמ היגולותפהו הימוטנאה קוחב תורדגהה ףיעס .136

 ."תוחא

 תריקח קוח" - ןלהל( 1958־ח"ישתה ,תוומ תוביס תריקח קוח תרגסמב עבקנ המוד רדסה .137

 ,םדא לש ותומ תוביסנ רבדב הריקח חותפל השקבב טפשמ תיבל תונפל רשפאמה ,)"תוומ תוביס
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 עוציב ידכ ךות םרגנ יכ וא יעבט ןפואב םרגנ אל תוומה היפל החנהל ריבס דוסי הלוע ובש םוקמ

 :הרבע

 

  תוומ תביסב הריקחל השקב"

 םרגנ ותומש וא תיעבט הניא ותומ תביסש ששחל ריבס דוסי שיו םדא תמ .19

 םילוח תיבב זפשואמ ותויהב וא רסאמב וא רצעמב ןותנ ותויהב םדא תמ ןכו ,הריבעב

 ץעויה יאשר ,תיתוחתפתה-תילכש תולבגומ םע םידליל רוגס דסומב וא שפנ ילוחל

 תאמ שקבל ,ןינועמ םדא לכ וא אפור ,הרטשמ ןיצק ,וחוכ אב וא הלשממל יטפשמה

 ןלהל( היווגה תאצמנ וא תוומה עריא וטופיש םוחתבש םולשה טפשמ תיב לש טפוש

 ."תוומה תביסב רוקחל )רקוח טפוש -

 ,וירוה ,רטפנה לש וגוז ןב"כ "ןינועמ םדא" רידגמ תוומ תוביסנ תריקח קוחב תורדגהה קרפ

 ."ויתויחאו ויחא ,ויאצאצ ,וירוה ירוה

 תנגה קוח אוה םירחא החפשמ יבורק לש הזל הווש דמעמל םיאחא םיכוז ובש קוחל המגוד .138

 םיכילהב טוקנל ,רתיה ןיב ,רשפאמה ,)"תויטרפה תנגה קוח" - ןלהל( 1981־א"משתה ,תויטרפה

 :חונמה לש ותויטרפ תחטבהל

 

  רטפנ לש םולצת םוסרפ"

 תפוג םולצת לש םיברב םוסרפ םג תויטרפב העיגפכ םיאור הז קוח ןיינעל )א( .א2

 :הלאמ דחא םייקתה ןכ םא אלא ,התוהזל ןתינש ןפואב היולג םדא

]...[ 

 הנשמ תואקספב םיטרופמה ןיבמ ןושארה תאמ רומאכ העיגפל המכסה הלבקתה )3(

 וא ודליו רומאכ העיגפל וייחב דגנתה אל רטפנהש דבלבו ,םייחב ודועש ,)ד( דע )א(

 :םוסרפל דגנתמ אוה יכ ומעטמ רחאל וא םסרפמל עידוה אל והרוה

 ;וגוז ןב   )א(

 ;וידלי לכ   )ב(

 ;וירוה    )ג(

 ;ויחא לכ   )ד(

 תא רשיא טפשמה תיבו )3( הקספב םייונמה החפשמ יבורק רטפנל ויה אל )4(

 .םוסרפה

]...[ 

 תיחרזא הנעבות שיגהל םיאשר ויחא וא והרוה ,ודלי ,רטפנ לש וגוז ןב  )ב(

 ."הז ףיעס יפל םוסרפ לשב

 ןהמ קלחב ןכש .היגוסו היגוס לכל סחיב חונמה לש ויחאל דיחא דמעמ עבוק וניא קוחה .139

 דוע .םירחא החפשמ יבורק אצמנב ןיא ובש םוקמ קר חונמה לש ויפילחכ שמשל םיאחאה םילוכי

  .םייפלאה תונש תישארב קר קוחל ופסונו ירוקמה קוחב ורכזוה אל "םיאחא" יכ ,ןיוצי
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 :2005־ו"סשתה ,תומל הטונה הלוחה קוחב היוצמ תפסונ המגוד .140

 

 תויחל ןוצרה תקזחמ האצוה"

 יפל ,םיענמנ ןיאו תויחל ףיסוהל ונוצר תקזחמ תומל הטונה הלוח םיאיצומ ןיא .5

 :ןיינעה יפל ,הז ףיעסב טרופמה יפ לע אלא ,וב יאופר לופיטמ ,הז קוח תוארוה

]...[ 

 יארחא אפור תטלחה יפ לע - )ב( ןטק ףיעסב טרופמכ תוטלחה וא תויחנה רדעהב )ג(

 - בשחתהב לבקתת רומאכ הטלחהש יאנתבו

 הצור וניא תומל הטונה הלוחה היפלו בורק םדא לש תשרופמ הרהצהב )1(

 ;תויחל ףיסוהל

]...[". 

  :אבה ןפואב "בורק םדא" רידגמ תומל הטונה הלוחה קוחב תורדגהה ףיעס

 ,)1()א(60 ףיעס יפל רשה עבקש תוארוה יפ לע ,יארחא אפור תעדלש ,םדא"

 :הלא םיינש וב םימייקתמ

 ;ול רוסמו תומל הטונה הלוחה לא תישגר וא תיתחפשמ הברק לעב אוה   )1(

 ומע ךשמתמו ףוצר רשק דוסי לע ,תומל הטונה הלוחה תא בטיה ריכמ אוה   )2(

 ;וכלהמב וא וב יאופרה לופיטה ינפלש הפוקתב

]...[". 

 

 0720-ח"סשת ,)חווידו עדימ רגאמ ,םיכמסמ ,תודעו( תומל הטונה הלוחה תונקתל 12 הנקת .141

 :קוחב תרכזומה הרהצהה תא ןתיל לוכיש "בורק" ותוא והימ תטרפמ

 

 בורק םדא תעיבק"

 אוה םא ,תומל הטונה הלוחל בורק םדא אוה םדא יכ עובקל יאשר יארחא אפור .12

 :הלאמ דחא

 תוברל ,גוז ןב :הלאמ דחא אוה םא ,תומל הטונה הלוחל תיתחפשמ הברק לעב  )1(

 ,הדכנ וא דכנ ,הדוד ,דוד ,הסיג ,סיג ,תוחא ,חא ,תב ,ןב ,הרוה ,גוז ןבכ רוביצב עודי

 ;ץומיא בקע תיתחפשמ הברק וא תגרוח תיתחפשמ הברק תוברלו

]...[". 

 

 תמה תחצנה   .אי

  :ןמקלדכ עבוק 1963־ג"כשתה ,לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי קוח .142

 הדובעמ החפשמ בורק תורדעיה"
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 םויב ותדובעמ רדעיהל יאשר ,לארשי תוכרעמ ללח לש החפשמ בורק )א( .א4

 .דבע וליאכ ותדובעמ רדענש דבוע וארי הז ןינעל ;ןורכזה

 םיחא ,םידלי ,גוז ןב ,םירוה ירוה ,םירוה - "החפשמ בורק" ,הז ףיעס ןינעל  )ב(

 ."תויחאו

 

  :ןמקלדכ עבוק 1970־ל"שתה ,הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח .143

  הדובעמ החפשמ בורק תורדעיה"

 רדעיהל יאשר ,הביא תעיגפמ האצותכ רטפנש ימ לש החפשמ בורק )א( .ה7

 ותדובעמ ודענש דבוע וארי הז ןיינעל ;לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םויב ותדובעמ

 .דבע וליאכ

 םיחא ,םידלי ,גוז-ןב ,םירוה ירוה ,םירוה - "החפשמ בורק" ,הז ףיעס ןיינעל  )ב(

 ."תויחאו

 

 ,תאזו ןורכיזה םויב םתדובע םוקממ רדעיהל םיאחא לש םתוכזב םיעגונ ליעלד םיקוחה .144

 תורבק יתב תונקת יפ לע יכ ןיוצי ,רומאה דצל .םירחאה םילוכשה החפשמה ינב לש םתוכזל המודב

 ןייצל שרדנ ,)"םייאבצ תורבק יתב תונקת" - ןלהל( 1997-ז"נשת ,)תובצמ לע בותיכל םיללכ( םייאבצ

 ויבורק לש םהיתומש תא אל ךא וירוה לש תומשה תא ל"הצ ללח לש הבצמה תירכ לע לדחמ תרירבכ

 יוטיבל דעוימה קלחב קרו ךא רתות ,רשואתש לככ ,םיאחאה תומש תפסוה .ויחא תוברל םירחאה

 תושרה לש הרושיא שרדנ ישיאה בותיכל יכ ,ןיוצי הנומתה תומלש םשל .ויתולבגמ יפ לעו ישיא

 )ם-י( ץ"גנד( התעד־לוקישל ןותנו ןוחטיבה דרשמב לייחה תחצנהל הדיחיה שאר לש ,ירק ,תכמסומה

  .))1995( 196 ,195 )2( טמ ,ןוחטיבה רש 'נ םואבלסכיו לאומש 3299/93

 

 ןפואב דיחאה בותיכהמ הגירח רשאל תכמסומ תושרה םייאבצ תורבק יתב תונקת יפ לע .145

  :אבה

 ישיא יוטיבל בותיכ תפסות"

 לע השקב שיגי ,)תפסותה - ןלהל( ישיא יוטיבל בותיכ תפסותב הצורה בורק )א( .3

 ."תכמסומה תושרל ךכ

 

 םייונמה םיבורקהמ דחא לככ "בורק" רידגמ םייאבצ תורבק יתב תונקתב תורדגהה ףיעס .146

 תורבק יתב קוח" - ןלהל( 1950-י"שת ,םייאבצ תורבק יתב קוחל תפסותב )4( דע )1(א ףיעסב

 .רומאכ םיבורקה ראש תעד לע )"םייאבצ

  :אבה ןפואב "בורק" הרידגמ םייאבצ תורבק יתב קוחל תפסותה

 :הזב טרופמה ךותב םדוקו םייחב ראשנש םדאה אוה רטפנל רתויב בורקה"

 ;וגוז ןב   )1(

 ;ויתונבו וינב   )2(
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 ;וירוה   )3(

 ;ויתויחאו ויחא   )4(

 ."םהיתויחאו וירוה יחא   )5(

 םיאחא ירשקל קקוחמה לש וסחיב תודיחא רסוח אוצמל ןתינ הז אשונב הקיקחל עגונב ףא .147

 וכז םרט רשא תואחא ירשקל סחיה ורדעיהב טלוב דוע .םירחא החפשמ ינב ןיב םירשקל סחיב

 ."םיגרוח םיאחא" ,ירק ,תילמרופ הרדגהל

  תואחא ירשק םושירל םשרמ

 ומויק לע תעדל ןוצרהמ תעבונ םיאחא לע עדימ תלבקב ןומטה סרטניאה ,ליעל ןיוצש יפכ .148

 הרתי .ךכמ םירזגנה םייטנוולר םייאופר םינותנ לעו קלוח אוה םתוא םייטנגה םירשקה לע ,והער לש

  .םיאחא יאושינ עונמל ןוצרה ןוגכ םיישיא םיעינמ ךותמ עובנל יושע עדימה תלבקב ךרוצה ,ךכמ

 

 ,רבמטפס שדוחמ תוירופה רקחל תילארשיה הדוגאה לש הקיתאה תדעוו לש התדמעל עגונב .149

 לש הפישח רשפאל ןוירפה תדיחי/ערזה קנבל ריתהל ולכוי םימרותה" ל יכ דומלל ןתינ 2015

 םהיחא תא ריכהל םיניינועמה םהלש םיאצאצה ןיב תורכיה רשפאל ידכ ההזמה ירודיסה םרפסמ

 םיאחאה ןיב ןויסיחה תרסה רבדב הטלחהה תא הריתוה הקיתאה תדעו יכ דמלו אצ ."םהיתויחאו

 תא תובייחמו האלמ תוימינונא לע םויכ תורסוא תובר תונידמ יכ ,הז רשקהב ןיוצי דוע .םרותה ידיב

  .הבחרהב ליעל ראותש יפכ , ליגל םעיגהב םדלי םע רשק םייקלו םיכסהל םימרותה ללכ

 

 לע עדימ לבקל תוכזה ןיבל םייגולויב םירוה לש םתוהז לע עדימ לבקל תוכזה ןיב המ

  ?םייטנג םיאחא לש םמויק

 

 הנמאה תרגסמב 1989 תנשב דוע הרכוה םייגולויבה םירוהה לע עדימ תלבקל תוכזה .150

 םש ,םואל ללוכ ,ה/ותוהז תא רמשל" דליה לש ותוכז הרכוה ,ךכ ךותב .דליה תויוכזל תימואלניבה

 ,תויניינקה ויתויוכז לע רומשל ידכ" ואצומ והמ תעדל ןיטק לש ותוכז ."יתחפשמ סוחיו

 'נ ינולפ 5942/92 א"ע ןוילעה טפשמה תיב ידי לע םג דוסי תוכזכ הרכוה "תוישונאהו תויתחפשמה

 :)1994( 837 )3( חמ ,ינומלא

 

 םשל ,אוה יאשר ,רתיה ןיב ,יכו ,םדאה דובכל תוכזה ןכ םג הרומש ןיטקל ]...["

 יפ לעו ישיאה ןידה יפ לע ויתויוכז תחטבה םשלו ,ישונאהו ישיאה ודובכ תרימש

 ]...[ ויבא ימ תעדל שורדל אלא עודי-בא-ילב ןבל בשחהל תוצרל אלש ,ןיינקה יניד

 תוכז ללושמ ןיטולחל רתוויהל לולע רשא ,ןיטקה לש ותוכז תרבוג תויוכזה ןיב ןוזיאב

 םא תויניינקהו תוישיאה-תוישונאה ויתויוכזב תורומח עגפיהלו ותבוטלו ודובכל

 הריבס הנקסמ תקסה רוסאת ףא וא ענמת ,"תעדל תוצרל אלש" רחא םדא לש ותוכז

 ."ןיטקה תבוט ןיבל רערעמה תבוט ןיב ןוזיאה לע תדקפומה תיטופיש האכרע ידי לע
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 תליחתב ?םייטנג םיאחא יאושינ בקע םידלומ םימומו תוירע יוליג עונמל ךרוצל עגונב המו .151

 םיטפשמה רש הנימ ,תואקדנופ ךילה עצבל םהל ורשפא אלש גוז ינב לש הריתע תובקעב ,1991 תנש

 - ןלהל( ויתוכלשהו תיפוג ץוחה הירפהה ךילה לש ותניחב םשל - ינולא תדעו - תירוביצ הדעו ,זאד

 תואקדנופ יכילה לש םעוציב לע ףרוג ןפואב ורסא אל ינולא תדעו לש היתוצלמה .)"ינולא תדעו"

  .תוידוחייהו תונושה ויתוביסנ יפ לע הרקמ לכ ןוחבל ךרוצ ונשי יכ ועבקו

 

 ותרטמש ידועיי םשרמ לש ותמקהל תעגונה תפסונ היגוסב ינולא תדעו הנד ,הינויד תרגסמב .152

 דלי לש תויטנגה ויתונוכת ,תיגולויב הניחבמ .תוחאו חא יאושינ תמגודכ תוירע יוליג עונמל היהת

 לש םתורצוויהל ששחה תא םילעמ םייגולויב תוחאו חא לש םהיאושינ ,ןכ ומכ .וירוהמ תושכרנ

 ,ןמכיר 'בו לאימח-סחנפ 'א( רתויב תוהובג התומתלו האולחתל םתוא םיפשוחו םהיאצאצב םימומ

 תודבוע .)252 דומע )1991 רבוטקוא( ח-ז 'בוח 121 ךרכ האופרה "םינב לע תובא ןווע - תוירע יוליג"

 חא יאושינ דיתעב עונמל הרטמב יטנגה הרוהה לש ויטרפ רומישו דועיתב ךרוצה לע תודמלמ הלא

 לש םייניבה ח"ודמ הגיסנה - תיגולויב תורוה לע עדימ תרימש" ,ןירפלה יכדרמ( תיטנגה ותוחאל

 .)ט"נשת( 90 ,83 זי איסא ,"ינולא תדעו

 

 ח"וד תרגסמב ,םכסוה ,שרדנה לע הלועה הדימב תויטרפל דוסיה תוכזב העיגפל ששחה חכונ .153

 רשא בשחוממ עדימל השיג ןתנית ויפל הוותמ תועצמאב ןויעה תוכז תא םצמצל ,הדעוה לש םייניבה

 ותו אה .תיטנגה םתברק תא רשאי וא לולשיו ןיאושינל םימשרנה גוזה ינב לש םהינותנ תא בילצי

 ןכש הדלוהה תקינכטלו ןפואל עגונה לכב םשרמב םושירה ןיינעל הנימ אקפנ ןיא יכ ,ןיוצי .אל

 .ןיאושינל םידמעומ ןיב תיטנג הברק לש םירקמ תוהזל איה תידעלבה ותרטמ

 

 הכלה יכ הנעטב ,עצוהש הוותמל תויודגנתה רפסמ ולעו ופצ םייניבה ח"וד לש ומוסרפ רחאל .154

 הדלוה תוקינכט לש ןעויסב ודלונ רשא ,הצחמל םיאחא לש םהיאושינל תורבתסהה ,השעמל

 יסחי לשב םיאחא יאושינל ,תיללכה הייסולכואה ברקב םייקה יוכיסה ידכ הלוע וניא ,תומדקתמ

 חכונ תיתשרות תיטנג הלחמל ששח ונשי םא ףא יכ ןעטנ ,דבב דב .ןיאושינל ץוחמ םהירוה לש ןימ

 ךכבו תיטנג הקידב עצבלו רוחבל גוזה ינב לש םתורשפאב דימת ,יזא ,גוזה ינב לש תיגולויבה הברקה

 .הנכס לכ עונמל

 

 לע בשחוממה עדימה רגאמל הרידחל ןוכיסהו םושירב תועט לש תורשפא ינפמ ששחה דצל .155

 ישממ סוסיב ןיא" ומעטל יכ ל"נה ורמאמב ןירפלה 'מ ר"ד ברה ןעט ,םיכמסומ יתלב םימרוג ידי

 תרימש תניחבמ חמצתש תלעותה לע רבוג יזכרמ םשרמ לוהינמ םרגיהל לולעש קזנה יכ הכרעהל

 תוכרעה לע אלא םיישממ םינותנו תודבוע לע תססובמ הנניא וזכ הכרעה .עדימל םידליה לש םתוכז

 ויתונקסמל הז רשקהב הנפא .)רמאמל 92 דומע( "דבלב םילנויצר אל םידחפו תויביטקייבוס

 :ןירפלה 'מ ר"ד ברה לש תויפוסה

 רותיאל םדא לש תיסיסב תישונא תוכז לש םילוקישמ ןה יכ איה תיעבטה הנקסמה"

 םידלומ םימומ לש ןוכיס עונמל ידכ רוביצה תואירב לש םילוקישמ ןהו ,יטנגה ואצומ

 :םיאחא יאושינמ האצותכ
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 ועיגהב ,תוקחתהל היבר יאת תמורתמ דלונה דליה לש ותוכזב ריכהל שי .1

 .הלעמל וראותש םינונגנמב שומיש ךות ,יגולויבה ואצומ רחא ,תורגבל

 ידכב ערז תמורתב יטנגה הרוהה יטרפ תא חטבואמ ןפואב רמשל שי .2

 ,םייגולויבה וישרש תא רתאל רגבתמה לש ותוכז יולימ תא דיתעב רשפאל

 ."תיטנגה ותוחאל חא יאושינו תוירע יוליג לש תורשפא עונמל םג ומכ

 

 תיטפשמ הניחבמ םיאחא לש תוקחתהה סרטניאב הריכמ הניא לארשי תנידמ ,םויהל ןוכנ .156

 ויבא תוהז רחא תוקחתהל ערז תמורת אצאצ לש ותוכז תלאש  לע - 'םירקשו תודוס'" ןרפז תור(

 וא הזכ ההזמ עדימ לכל השיג ןיאו תוימינונא ןה ערזה תומורת .))2005( 519 הל םיטפשמ "יגולויבה

 .הלא תוביסנב עויסל השקבב תונפל ןתינ וילא ימשר םרוג לכ אצמנב ןיא ,ןכ ומכ .םרותה לע רחא

 םדא לש תלוכיה רסוחב ,ירק ,הריחבה רדעיהב ןומט תואחאה ירשק לש םיטלובה םינייפאמה דחא

 םניא םיחא ."חא"כ ול ןתינ רשא דמעמהמ ררחתשהל ולש תלוכיה רסוחבו ויחא היהי ימ רוחבל

 ילוא יושע הז ןייפאמ .םנוצר יפל הז דמעממ ררחתשהל םילוכי םניאו םיחאל ךופהל םירחוב

 .םיחא ןיב תיטפשמ תוירחא ליטהלמ טפשמה לש ותעיתר תא ריבסהל

 

 לוקשל שי ,תושדחה תובכרומה תוחפשמהו היגולונכטה תוחתפתה יארבו תומייקה תוביסנב .157

 .ךכמ עמתשמה לכ לע תואחא ירשק םושירל םשרמ לש ומויק

 

 עסמ ףוס

 
 החפשמ תריציו תואחא ,תורוה ירשק תריצי תרשפאמ תמדקתמה תיאופרה היגולונכטה .158

 לע תוקפדתמה תוינשדח תויגוסל יטפשמ הנעמ ןתיל ךרוצה םק וז תוחתפתה לש הדיצב .השדח

  ."האירבה תריצי" לש שדח גוסב הערכה תושרודו םירקבל תושדח טפשמה תיב לש וחתפ

 

 וא ערז תמורת בולישב תומדקתמ הדלוה תוקינכט לש ןעויס תועצמאב ורצונש תוחפשמ  .159

 םידלי לש םתואחא ירשקל סחיב תאזו ,וז הריצי לש תואצותל סחיב םג ךכ .הרדגהל תוקקזנ ,תיציב

 לארשיב תואחאה ירשק לש ותוהמ תניחב ךות ,ףתושמ יטנג ןעטמ םיקלוחו תוחפשמ ןתואל םידלונה

 תררועמ "תושדח"ה תוחפשמה לש ןמויק תואיצמ .יטפשמהו יקוחה םדמעמ תרדסה ןויסינו

 וררועתה אל םא םגש ,ונל תורכומו טפשמה תיב לש וחתפל רבכ ועיגהש תונשי ־ תושדח תויצאוטיס

 החפשמה ןמ תורכומש תויצאוטיס םע תופתושמ תומליד תוקלוח ןה ,תנוכתמ התואב רבעב

 רשקב תודקמתהל תארוק תואחאה תקיזל תורוהה תקיז ןיב תירשפאה הדרפהה .תיתרוסמה

  .תורוהה רשקב תובורק םיתיעל עלבנ רבעב רשא ,תואחאה

 

 ,תדרפנ הרכה םויכ םיבייחמ ,דלי–הרוה ירשקמ רישי קלחכ ועבנ רבעבש ,תואחא ירשק .160

 ילבמ ,דרפנב ורצונ תואחאה ירשקו ןכתיי יכ ,הדבועה חכונל תיטפשמ הקנפשוג תועצמאב תוברל

 רשאכ ,דחאה :םיינייפוא םיבצמ ינש ןיב הז רשקהב ןיחבהל ןתינ .תפתושמ תורוה ללכ הרצונש

 ,םהיניב יטנג רשק רדעהב תואחא תקיז ילעבכ םירכומ םניא ךא םיפתושמ םירוה םיקלוח םידלי
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 יטנג ןעטמ םיקלוח םיאחא רשאכ ,רחאהו ;םירוהה ןיב תרכומ תיגוז הקיז רדעהב וא ץומיאב לשמל

 תעבונה האצותה ,תרחא וא ךכ .םיפתושמ םיידוקפתו םייטפשמ םירוה םיקלוח םניא ךא ףתושמ

 ןימ ותואמ גוז תונבל דלונש ימל יאחאה רשקה תרימשל םהמ ימ ידי לע ןוצר הירחא תררוג ךכמ

 םיסרטניאו תונוש תוקיז םישבגמ וליא .ערז םרות ותואמ ודלונש םיאחא רחא תוקחתה ןויסינו

 דובכ ירבד ואר .הרקמל הרקממ הנתשמ םהל קינעהל יוארש הנגהה תדימ םג םאתהבו ,םינוש

 ]ובנב םסרופ[ תיגח ןמציו םחש 'נ ידע ןמציו 16-06-60660 )'יח( מ"הלתב דלפנייש ץיברוג 'ה תטפושה

)8.1.018(: 

 

 גצוהש גצמהו םיניטקה ינש ורהנ התרגסמב םייחה תואיצמ ,ונניינעב םג ךכ"

 ינש לש "לרוגה תופתוש"ו תואחאה רשקלו ,יתחפשמה רופיסל יכ םיבייחמ

 יתש ידי לע המקוהש החפשמה תרימש ידי לע לעופב יוטיב ןתני ,םיניטקה

 םהלש םיחא ינשו תויתועמשמ/תוירוה תויומד יתש לש החפשמ - םידדצה

 ,תינולפ 'נ תינולפ 12-10-28398 ש"מת( שרוש ןיינעב ד"הספב  .ההז םייח רופיס

 ןכ .תדרפנ תיטפשמ הרכה תואחאה רשקל ןתינ )19.5.2016 םוימ ]ובנב םסרופ[

 ".הרוה תודגנתהב םג יוטיב ידיל ואיבהלו הז רשק רומשל ןיטק לש ותוכז הרכוה

 

 םיסחיב ,ירק ,ישגרה רשקה לש ומויקב הרכה הביתכמ החפשמ יסחי לש תינכדע הנבה .161

 רשאכש ירב .יאחאה רשקהב םג ךכ .הל םיאכזו םה ימו השדח תיטפשמ הרכה םישרוד הלא .םמצע

 םע .בכרומו שיגר ןוזיא שרדנ ,םירוהה לש םיסרטניא םהיניב ,םירחא םיסרטניאב םישגנתמ םה

 םקרנש דחוימהו בורקה יתחפשמה רשקה - יאחאה רשקה ןכ־לעו ,םידליה םיאצמנ דקומב ,תאז

 תמורת יאצאצ לש הרקמב ומכ ,הזכ רשק לש ורדעה םלוא .תיטפשמ הנגהלו רומישל יאכז - םהיניב

 ןתמ יא בייחמו הנוש םניד ,תורכיה וא רשק לכ םהיניב ןיא רשאו םידרפנ םיתבב םילפוטמש ערז

 תוימינונא וראשייש הלאכ ,ערז תומורת דדועלו רשפאל ידכ תאז ,הביקעהו תוקחתהה תורשפא

 תמיקרל רכ איה .רשקל אצומ תדוקנ איה ,לכה תוזח הניא איהש ףא ,תיטנגה הקיזה .דעו םלועל

 .תויתועמשמ תוישגר תוכלשה לעב יזיפ דוסי םיקלוח ומיעש רחא םדא וא דלי םע םיסחי

 

 ומויב םוי ידימ תומיכשמ ןה וילא גצמהו ןהייח חרוא ,תונבה ודלונ הילא םייחה תואיצמ .162

 תוניטקל .ןהלש לרוגל תופתושהו תויחאה לש רשקל ,יתחפשמה רופיסה רוביחל המאתה םיבייחמ

 הרכהב רבודמה .ןהירוהב היולת הניאו תדרפנ איה וז תוכז .רבד לכל תויחאכ ורכוי יכ תוכז

 תרשפאמה תאזכ תיאמצע תוכז הכותב תלפקמהו תובוחו תויוכז תונבל הנקמה תדרפנ תיטפשמ

 .ודרפיי ןהירוה הלילחו סחו הדימב ול דגנתי םירוההמ ימו הרקמב ןהיניב רשק לע הרימש

 

 גוז .ללכב תושדח תוחפשמל וא תוינימ דח תוחפשמל קר תידוחיי הניא וז היצאוטיס ,רומאכ .163

 ךכ ,םיפתושמה םידליה לש "הקולח" לע טילחהל תינורקע םילוכי ודרפנש םילאוסקסורטה םירוה

 המכסה ךות ךכ ולעפ םא .םהיניב רשקה קותינ ךות באה תיבב רחאהו םאה תיבב םשוי דחאהש

 םע .יאחאה רשקה תנגהל אובלו בצמה לע תעדל שיא ,לוכיבכ ,לכוי אל טפשמה תיב תוברעתה אללו
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 חכונל וא שארמ םכסה רושיאמ קלחכ ,לשמל( טפשמה תיב לש וחתפל עיגי הזכ הרקמש לככ תאז

  .לקנב השעי אל רומאכ קותינ יכ חינהל ןתינ ,)דבעידב םירוהה דחא תטרח
 

 הנעבותה אשומ הרקמה תולובג תא התוהמב הצוח ,העבטו הביט םצעמ ,תואחאה תייגוס .164

 יקוחה םדמעמ תיגוס איה אלה ,םינומ יפלא תיתועמשמו תינורקע היגוס סנ לע הלעמו יינפלש

 יניד םהיניב ,םיבר טפשמ ימוחתמ תולאש הלעמ וז היגוס .טפשמה םלועב "םיאחא" לש יטפשמהו

  .הבחרהב ליעל יתטרפש יפכ ילילפה טפשמהו ןיינקה יניד ,השוריה

 

 החפשמ ירשקל תוכז שי תונבל .ייניע דגנל תחנומש וז איה יינפלש תוניטקה תונבה תבוט .165

 העשמ .תיתחפשמ הירוטסיהו תוכייש םדא לכל .םדא תוהזמ קלח אוה תואחאה רשק .תואחאו

 .וז היגוסל הנעמ ןתיל יילע תואחא ירשק תריציו השדח החפשמ רוציל הרחב יינפלש החפשמהש

 ןוחטיבה תשר תאו םדאה תא םינובש וליא םה יתחפשמה רשקה תריציו תוכיישה ,תוהזה תשוחת

  .תיגולוכיספ תובישח שי ךכל .םירגובה וייח ךשמהב

 

 הניחבמ םג םייח ונא הב הרבחה לע םג ךכו השדחה החפשמה לע הניגמ תואחא ירשק תריצי .166

 תומרונ םהילע ליחנ ,םיחאכ םיהוזמו יתחפשמ את ךותב םייחש םיחא יכ ,ייניעב ריבס אל .תירסומ

 הזכ לודיב השענ ול .יטנג ןעטמ ותוא םיאשונ םניא םהש ינפמ תונוש תויטפשמו תוירסומ ,תויתרבח

 רשפאמ ותרדגהו תואחאה ךויש .ונאב הנאו ודבאי רסומה תולובג התרגסמב הקומע םוהתל לולצנ

 תואחאה .תוהז תריציו יטנגה ןעטמה רחא תוקחתהל רשפאמו ,רסומהו החפשמה תוביצי לע הרימש

 ףתושמ ךוניח ,םיפתושמ םירוה ידי לע תיתיב תרגסמ התואב לופיט ,הברק יסחי לש רצות איה

 .ךמותו ןסחמ םרוגו תישגר תנעשמ הז יפלכ הז םיווהמ תואחא ירשק .תופתושמ תויווח תריבצו

 ךותמ וידחי חומצל םיפתושמ תוחוכ םיבלשמו הזב הז םיכמתנ םיחאה ,רבשמ הווח החפשמ רשאכ

 .םייח תלצה םג םישרדנה םירקמב רשפאתו םיחא יאושינ ענמת תואחאב הרכה .באכה

 

 אלל םייקתמ תוניטקה ןיב תואחאה רשק ,ותטישל ףאש בישמה ירבד לע רוזחל אלא יל ןיא .167

 יתקיספה תורוהה וצו ץומיאה וצ חוכמ תאזו ,ןהיניב יטנגה רשקה תלאשל שרדיהל ךרוצ לכ

 רשקהו ףתושמה ירוהה לופיטה ,םיפתושמה םייחה לש רצותכ ןהיניב החפשמה ירשק תא םימיקמה

 .תוניטקה תויח הב תואיצמה תא ןאכ ףקשל קר אלא יל ןיא ךכשמ .ןהיניב ישגרה

 

 תימינונא תויציב תמרות לש DNA תוהז ךמס לע הליחת ורצונ יינפלש קיתב תואחאה ירשק .168

 ןנוכ טפשמה תיבש רחאלו תורוהה יווצ ןתמ םע ךא .תונבה שולש ןיב רשקמה יטנג רשק הרצי רשא

 תורכומ ןה יזא ,םיעבותה לש תונבכ ןיסולכואה םשרמב תומושר תוניטקהו ,תורוהה יסחי תא

 בצמ לכב יכ ,התעמ רומא ."תואחא םשרמ" לש ומויק תללוש יתייה אל .ןיינעו רבד לכל םהיתונבכ

 אתה ותואב םידליה ןיב תואחא ירשק םירצונ  DNA תוהזל רשק אלל ףא תורוה יווצ ונתינ ובש

 רשאב תויציבה וא ערזה תומורת לכ לע ךילשהל ידכ הז ןיד קספב ןיא יכ ,ריהבאש בושח .יתחפשמה

 ןיא םג ךכ .בייחמ יטפשמ רשק ילעב םיחא םה המורת תובקעב ודלונ רשא םידליה לכ יכ ,עובקלו ןה

 .םירחא םירושימב תויועמשמו תוכלשה שי ךכל .ותובישחו יטנגה רשקהמ תיחפהל ידכ ןידה קספב
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 ואבוי וילאש ,יתחפשמ את םיקהל ,הליחתכלמ הנווכ הנשי םהבש ,םירקמ םתואב קר יכ ,ןיחבהל שי

 תויוקפנה ללש לע ,תיטפשמ הניחבמ םיחא המה ובשחי ,םיחאכ םלדגל הרטמ ךותמ םידליה

 הניחבל ואבוה םקלחש יפכ ,םינוש םירושימב תויוכזו תובוח ןכותב תולפקמהו ,ךכמ תורזגנה

 .תקעוזה תירסומה הניחבהמ ולו היוצר האצות תאז .ןידה קספ תרגסמב
 

 האצותה
 

 הניחבמ ןה תואחא ירשק םימייק יכ ,תעבוקו יינפלש הנעבותל תרתענ ינא ,רומאה חכונל .169

 תנתונו ,ךכמ עמתשמה לכ לע יינפלש ךילהה אשומ תונבה שולש ןיב תיטפשמ הניחבמ ןהו תיטנג

 ."יתקיספ תואחא וצ" תאזב

 

 .תואצוהל וצ ןיא ןיינעה תוביסנב .170

 
  .תרתוכבש םיקיתה רוגסתו םידדצל ןידה קספ תא איצמת תוריכזמה .171

5129371 

 .םידדצה לש םיהזמ םיטרפ אלל םוסרפל ןתינ ןידה קספ 54678313 .172
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