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 חצרב ועשרוה רשא ,70/0601 )א"ת( ח"פתב םימשאנה ינש לש םהירוערע ונינפב

 .7791-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(92 + )2()א(003 ףיעס יפל )אדח אתווצב( הליחת הנווכב

 ,םירוגנס יפוליח חכונ ןוידה לש הייחד ,ימנעלא דירפ ,2 רערעמה שקיב םירוערעב הפ לע ןוידב

 ןוידה םייתסהש רחאל–2102.6.8 םויב .2102.5.61 םויב תפסונ הבישי המייקתה ןכ לעו

 הדגנתה הנידמה .תופסונ תויאר שיגהל השקב ,קראבומ דמחומ,1 רערעמה שיגה– םירוערעב

 תטלקה ןכו אלמ לילמת ןה תושדחה תויארה .הל דגנתה אל2 רערעמה לש וחוכ אב ;השקבל

 טפשמה תיב ךמתסה הילעש ,הריקחה תרגסמב םימשאנה ןיב הכרענש השגפה לש ואדיו

 הנזאהמ רטוש לש תמושרתו רכזמ קר ודמע יזוחמה טפשמה תיב ינפב .ןידה קספב יזוחמה

 תשגה ןינעב ,ואר( השקבה תא םילבקמ ונא ,ונינפב היהת הנומתה אולמש תנמ לע .השגפהל

 תנידמ 'נ אצע ובא80/94001 פ"ע ,םיעטוקמ םילילמת קר אלו תוילילפ תוריקחמ תוטלקה

 תיתייארה תיתשתה .))אצע ובא:ןלהל()2102.8.32 ,םסרופ םרט( יניד קספל6 'ספ ,לארשי

.תופסונה תויארה רואל םג הנחבנ הלוכ

הריקחה תליחתו חצרה יוליג

 הריד תלדל תחתמ אצויה םד לע חוויד תובקעב ,7002.4.21-ו7002.4.11 ןיבש הלילב.1

 םדאב" ןיחבהו הרידל טאירפא יחצ ר"סר ץרפ ,ביבא לתב14 הילעה 'חרב תישילשה המוקב

 תלדה ןוויכל ונבשי תולפוקמ וילגר הלעמ הנפומ ובג רשאכ רבוע בצמב אצמנ רשא ירמגל םורע

 תוחוכ רשאכ ."הרידה חתפב שממ" היה ,תובר תוריקד ובגבש ,הז םדא ."הרידה ךותל ושארו

 תוריקד םג רוקד" אוה יכ טאירפא ר"סר ןיחבה ,וב לפטל ידכ םדאה תא וזיזה םודא דוד ןגמ

 לכב תוריקד לש תורשעב רבודמ יכ הארנ תינוציח תוזח יפ לע ...וינפו הזח ןטבה רוזא לכב תובר

 םדב תפצומ התיה הרידהו ,ומרז תחלקמבו חבטמב רויכה זרבמ םימה ."םינוויכה לכמ ףוגה

 ימתכ .םוקמב עבקנ–)חונמהואסומע:ןלהל( ל"ז לט סומע– הז םדא לש ותומ .םימב לוהמ

 )הנישה רדח:םג ןלהל( ןימימ ןושארה רדחב רתיה ןיב ,םיצפח לעו תוריקה לע ואצמנ םד

 תערכהל )אי(61 ףיעס ואר ,אלמ ןומא יזוחמה טפשמה תיב ןתנ ובש גצומ ,6/ת(הרידל הסינכבו

 ינשו )ןידה תערכהל )זי(61 ףיעס(XLהקשמ תיחפ ונמנ הרידב ואצמנש םיטירפה רתי ןיב .)ןידה

7002.4.11 םויב עצוב חצרה יכ עבקנ .)ןידה תערכהל )ו(61 ףיעס( חבטמה רויכב םיניכס

 לש דיינה ןופלטה יטלפ תקידב הללכש ,הריקחה תחיתפ רחאל ךומס .00:32 העשה תביבסב

 םירבג ותיבל ןימזהל גהנש ימכ ,תוינימה ויתויטנ ביבס בסנש רורב הריקח ןוויכ רייטצה ,סומע

 ,רבד לש ופוסב ,ליבוה הז הריקח ןוויכ .םולשת תרומת ןימ יסחי םמע םייקל ידכ רוע ימוחש

.)ןידה תערכהל5 ףיעס( םימשאנה ינשל

ןידה תערכהואטוזה טפשמב הטלחהה ,הריקחה

דירפ לש ותריקח

 ימנעלא דירפ ,2 םשאנה תא םירשוקה םייביטקייבוא םיאצממ ואצמנ סומע לש ותרידב.2

 ןכו הירגיס לדב לעו הייתש סוכ לע ולשDNAאצמנ רתיה ןיב .חצרה תריזל ,)דירפ:ןלהל(

 ותריקח לכ ךרואל טעמכ ,תאז תורמל .)72/ת;ןידה תערכהל13 'ספ( ולש לגרו עבצא תועיבט

 לילב אל םג ,ותרידב חכנ אל אליממו סומע םע חחוש אל םלועמ אוה יכ דירפ ןעט הרטשמב

 תוחוקל להקל דעוימה ,ןודעומב הרוקמש ,סומע םע תורכיה דירפ רשיא ,תאז םע( חצרה



 תוחיש םג ונכוא .)ןידה תערכהל13 'ספ ;הנשיה תיזכרמה הנחתב אצמנ רשא ,ילאוסקסומוה

 תערכהל23 'ספ(.דירפלש החפשמ ןבו רבח לא חצרה לילבסומעלש דיינה ןופלטהמ ואציש

.)9002.1.7 םוימ לוקוטורפל601 'ע ;ןידה

דמחומ לש ותריקח

 קראבומ דמחומ ,1 רערעמה רצענ ,חצרה השעמ רחאל יצחו םייעובשכ ,7002.4.03 םויב.3

 הייהשל דשחב תיזכרמה הנחתב יארקאב ,)רוחש( ההכ רוע ןווג לעב אוהש ,)דמחומ:ןלהל(

 סומע לש ןופלטהמ תואצוי תוחיש .רחא םדאל בזכב דמחומ הזחתה ורצעמ ןמזב .תיקוח יתלב

 ."ישוכ" ויוניכש םדא ריכזה רשא ,יקווש אהב רמל ,ראשה ןיב ,וליבוה ותומ רחאלש תועשב

 .תיזכרמה הנחתב רצענ "ישוכ" יכ ול עודי יכ ותריקחב ןייצ ,יקווש אלע ,יקווש אהב לש ויחא

 .)ןידה תערכהל5 'ספ( חצרב דמחומ לש ותוברועמל דשח הרטשמב הררוע םינותנה תבלצה

 תלשכהו רחאל תוזחתה ,תיקוח יתלב תוהש לש תוריבע יבגל הליחת דמחומ רהזוה ,ותריקחב

 םד וניאש רבתסה דבעידב רשא( םדב םתכומה קנרא ולצא ספתנש רחאל .ודיקפת יולימב רטוש

 הנושארל דמחומ רהזוה ,הליל ותואב דירפ ןיבל דמחומ ןיב שגפמ עצובש רחאלו )חונמה לש

 ןעטו סומע תא ריכמ אוהש דמחומ שיחכה הליחת .)ןידה תערכהל6 'ספ( חצרה עוציבל דשחב

 .)ןידה תערכהל6 'ספב טפשמה תיב הנפמ םהילא ,02/ז-ו61/ז ,6/ז( ותרידב היה אל םלועמ יכ

 לש ותרידב םולשתב ןימ יסחי ותיא םייקו סומע תא ריכמ אוהש דמחומ הדוה ותריקח ךשמהב

 םויב ,רבד לש ופוסב .)ןידה תערכהל )ח(61 'ספ( חצרה דעומב עריא אל רבדהש אלא סומע

 תערכהל8-ו6 'ספ( חצרה תא רזחשו דירפ םע דחי חצרה תא עציבש דמחומ הדוה ,7002.5.7

.)ןידה

םושיאה בתכ

 םיינשה ומשאנ וב ,דירפ דגנו דמחומ דגנ םושיא בתכ המישאמה השיגה7002.5.42 םויב.4

 ,ןישנועה קוחל )ב(92 + )2()א(003 ףיעס יפל הריבע ,)אדח אתווצב( הליחת הנווכב חצרב

 דירפו דמחומ ועיגה ברעה תועשב7002.4.11 םויב יכ ןעטנ םושיאה בתכב .7791-ז"לשתה

 םייק ,םירדחה דחאב ,הרידב .םולשת תרומת ןימ יסחי ומע םייקל הרטמב סומע לש ותרידל

 בשי דמחומ דועב ,ול םלשל סומע היה רומא ותואש םולשת תרומת ,סומע םע ןימ יסחי דירפ

82:22 תועשה ןיב ,םיוסמ בלשב .ןימ טרסב הפצו הפסה לע ןולסב -  ,ךכל ךומסב וא ,00:32

 יתש וידיל לטנו הרידה חבטמל דירפ שגינ ,ןכמ רחאל דימ .סומע ןיבל דירפ ןיב חוכיו עלגתנ

 ,םיניכסה תחא תועצמאב סומע תא רוקדל לחה דירפ .הנטק ןיכסו הלודג ןיכס– חבטמ יניכס

 רוקדל ךישמה דירפ .השעמב ומע ףתתשי הלהש ידכ הנטקה ןיכסה תא דמחומ ידיל רסמ דימו

 ףרטצה ,הנטקה ןיכסה תא דירפ תאמ וידיל לביק רשא ,דמחומ .ונטבב תובורמ תוריקד סומע תא

 לע לפנ סומע רשא דע ,ופוג יקלח לכב ,סומע תא ,אוה ףא ,רקדו הריקדה השעמב דירפ לא

 .ןיכס תוריקד001 סומע תא ,אדח אתווצב ,םימשאנה ורקד ,לכה ךסב .ומדב ססובתמ הפצרה

 וקנרא תא בנג דמחומ ;הרידבש הנישה רדח ןוראב שופיח דמחומו דירפ ועציב ,תוריקדה רחאל

 רדח רויכבש םימה זוקינ חתפ תא םתס ,הרידב רתונ רשא ,דירפ .הרידהמ טלמנו סומע לש

 תובקע תא שטשטלו הרידה תא ףיצהל הרטמב תאזו ,םימה זרב תא חתפו ,הרידה לש תחלקמה

 רחאל .הרידל ץוחמ לא גולזל םימה ולחה רשא דע ,םימ הפצוה הרידה תפצר .חצרה השעמ



 ,תוריקדה בקע .הרידהמ אוה ףא טלמנו סומע לש יראלולסה ןופלטה רישכמ תא דירפ בנג ,ןכמ

.ותומ תא סומע אצמ

םושיאה בתכל תובושתה

 ךילהב םימשאנה וכלה ןהבש םיכרדה ,ןידה תערכהב יזוחמה טפשמה תיב ןייצש יפכ.5

 ,דירפ םע אדח אתווצב חצרב עוציבב הדוה ותריקחב רשא ,דמחומ :תוכופה טעמכ ויה ילילפה

 שיחכה רשא ,דירפ וליאו ;יבילא תנעט ןעטו אטוז טפשמ םייקל שקיב ,ותאדוהמ וב רזח

 דמחומ םע חכנ םנמא יכ ןעטו ותדמעמ אוה ףא וב רזח ,עוריאל רשק לכ ,הבורכ הלוכ ,ותריקחב

.)ןידה תערכהל4 'ספ( חצרה תא עציב דמחומ קר ותנעטלש אלא ,חצרה תעב סומע לש ותרידב

אטוזה טפשמ

 תטלחה:ןלהל ,8002.01.6 םוימ הטלחה( אטוזה טפשמב הטלחהב ראותמה יפ-לע.6

:ויתועדוה תא לוספל שי םניגב םייזכרמ םינדא העבראל ןעט דמחומ ,)אטוזה

 ,ועוציב םוקמו חצרה עוציב ךיראת לע העדוה רדעה תוברל ,ןידכ הרהזא רדעה.א

 לכמ ןוקיר ןכו ,יבילא תנעט תולעהל ותלוכי תלילש הנעטה יפל םירזגנ ונממש

;רוגנס םע תוצעוויהה תוכז לש ןכות

 תוצאנו תוללק ידי לע ולש יתטיש יוזיבב היוטיבש ,תנגוה יתלבו תינסרוד הריקח.ב

 .תונזב וקוסע רבד הלגתיו חצרל דשחב ורצעמ לע ויבאל עדּוי יכ ותדחפהו

 ,תוכורא תועשו םימי לש הפוצר הריקחב ,תישפנו תיזיפ ,ותשתהל רבעמ ,תאז

 ויטעב ,תופייעו בער לש בצמל ותאבהו ,םימו ןוזמ ,הניש תלילש ךות םיתיעל

 םע האדוה רוסמל םא הריחבה תלוכי ונממ הלטינו ישפוחה ונוצר חוכ שלחוה

 הקיתשה תוכז :דוסיה תויוכז יתשב שומיש תושעל ותוכז הללשנ ,עמשמ .ואל

;ןיד ךרועב תוצעוויהל תוכזו

 טפשמה תיב( קיתב םינמכומ םיטרפל ףשחנו וירקוח ידי לע ךרדוה דמחומ.ג

 טפשמל אלו תואדוהה לקשמ תניחב בלשל ךייש הז אשונש טילחה יזוחמה

;)אטוזה

 ולעוהש ,ורובע המצועו לקשמ תולעב תוחטבה יתש דמחומל וחיטבה םירקוחה.ד

 ותוא וקחשו ישפוחה ונוצר תוררופתה תא ומילשה הלאו ותאדוהל רבוע וינפב

 וריזחי םירקוחהש ,היינשהו הרטשמב הריקחל אבוי אל ויבאש ,תחאה :קד דע

.)אטוזה טפשמב הטלחהל3 'ע( ריבכ ובאב רצעמה אתל ותוא

 ,ויתועדוהתא לבקל טילחהו אטוזה טפשמב דמחומ לש ויתונעט תא החד יזוחמה טפשמה תיב

 םיגצומה רתי לכ תא ןכו ישפוחהו בוטה ונוצרמ ונתינש תואדוהכ ,םילילמתו תוטלק ללוכ

.)אטוזה תטלחהל15 'ע( אטוזה טפשמ תרגסמב ושגוהש



ןידה תערכה

דמחומ לש וניינעב ןידה תערכה

 ,טפשמה תיב ןחב ,תוליבק דמחומ לש ויתועדוה היפל אטוזה טפשמב הערכהה רחאל.7

 ,יביטמרונה הוותמה לע דמע טפשמה תיב .)ןידה תערכהל7 'ספ( ןלקשמ תא ,ןידה תערכהב

 הקחתמ ימינפה ןחבמה .האדוה לש םיינוציחו םיימינפ תמא ינמיס טפשמה תיב ןחוב ותרגסמב

 ,םטוריפ תדימ ,םירבדה תאצרה רדס ןוגכ ,תויארה רתימ קתונמב הידוהה לש הלקשמ רחא

259 ,339 )2(הנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ םולש79/5285 פ"ע( ימינפה םנויגהותימינפה םתוריבס

 המ רבד" תויארה רמוחב םייק םאה הלאשה תנחבנ ,ינוציחה ןחבמה תרגסמב וליאו ;))1002(

 תיב .תבזוכ הידוהב רבודמה אמש ששחה תא קלסלו הידוהה ןכותב ךומתל ידכ וב שיש "ףסונ

 ןיבל ,המצע האדוהל טפשמה תיב קינעמש ילוגסה לקשמה ןיבש ןילמוגה תקיז תא ןייצ טפשמה

 הובג האדוהה לש ימינפה הלקשמש לככ רשאכ ,הנכות תומיאל שורדה "המ רבד"ה לש ולקשמ

 לא 'נ לארשי תנידמ79/2434 פ"נד( ךפיהלו ,ינוציחה ןחבמה לש ורדגב לטנה תחופ ךכ ,רתוי

 ,לארשי תנידמ 'נ קרימס99/3166 פ"ע ;)דיבע לא פ"נד:ןלהל()8991(637 )1(אנ ד"פ ,דיבע

.))2002(925 )3(ונ ד"פ

 תא ללוג דמחומש ךכ לע טפשמה תיב דמע ,דמחומ לש וניינעב הלא םינחבמ םושייב.8

 הרטשמה תנחתל ץוחמ בכרב הנושארה םעפב :תונוש תויונמדזה שולשב הידוהה רופיס

 תרגסמב ,בכרב הידוהה רחאל ךומס הרטשמה תנחתב הינשה םעפב ,)בכרב האדוהה:ןלהל(

 םידקא .סומע לש ותרידב רוזחשה תכירע תעב תישילשה םעפבו– תילאמרופ האדוה תייבג

 רחאל םימי הרשע תומדוקה ויתואדוה תא ררשא דמחומש– ךשמהב אבוי טוריפו– ןאכ ףיסואו

:עבק טפשמה תיב .ןכמ

 תרגסמב ]דמחומ[ רסמש האדוהה יכ ,שיגדהל יוארה ןמ"
 ימאניד ךא יטיא ךילהת לש ירפ התייה בכרב הריקחה
 לכ שיחכהו תינושארה ותסרג לע םשאנה דמע ותישארבש
 בדנל לחה ןכמ רחאל ,וב תוברועמ לכ ללשו חצרל רשק
 דחי הרידל עיגה ןכאש הדוהו חצרה םוי יעוריא תודוא םיטרפ
 דירפהל הסינו הריקדה השעמל דע היהש רפיס ףאו ]דירפ[ םע
 תא בזע ןכ תושעל ודיב הלע אלשמו חונמה ןיבל ]דירפ[ ןיב
 הדוהו טעמב ותסרג תא ]דמחומ[ הניש ,ךשמהב ....םוקמה
 וקלח לש התחפה ךות ,חצרב תופתתשהב תגיוסמ הידוה
 רזח הילע ,האלמו תטרופמ הידוה רסמ ,ףוסבלו השעמב
.)ןידה תערכהל8 'ספ( "...תופסונ תויונמדזה יתשב

ימינפה ןחבמה

 תחלוק הניא דמחומ לש ותאדוהש הנעטה תא טפשמה תיב החדימינפה ןחבמהןינעב.9

 ורקיעב רופיסה..." ,תודוותהל רחבש עגרמש העיבק ךות ,רדסו טוריפ תרדענ איהשו תיבקע וא

- יכ ,עבקנ .)ןידה תערכהל11 'ספ( "...ימינפ ןויגיהמ הנהנ אוהשכ ןתיא בצינ



 ,תיטנבלרה תעב ]דמחומ[ לש ובצממ םלעתהל ונל לא..."
 ,'ידמ לוטסמ'( ול רבועו חצרה תעב טולכ רוכיש היה רשא
 רוכזל לגוסמ היה אלש ךכ לע המית ןיא הזכ בצמבו ,)ונושלב
.)ןידה תערכהל11 'ספ(."חצרה עוריאמ ותו טרפ לכ

ינוציחה ןחבמה

םירקוחה ידיב םינותנ תקפסהו הכרדה

 תיב החד ,תורחא תויאר םע הידוהה ןכות תמאתה רומאכ וניינעש,ינוציחה ןחבמהןינעב.01

 םיעיפומהםינותנ ול וקפיסו ותוא וכירדהדמחומ לש וירקוחש הנעטה תא טפשמה

 ,"תחא הריקד"ב דמחומ הדוה בכרב האדוהה לש םיוסמ בלשב רשאכ יכ ,עבקנ .ויתואדוהב

 דמחומ לחה רשאכ ,רתוי רחואמ בלשב ךא ;"תרחא תרבדמ הפוגה" יכ ברח ידאב ר"סר ול רסמ

 רפיס אוה וב ,רתוי םלש רואית קפיס אוה ,השרפב וקלח תא תללוכה האלמ האדוה רוסמל

 אוה יורש היה וב תומילאה ץרפו ותורכש רואלש ריבסהו תוריקדה יוביר לע "ומצעבו ומצעמ"

 היפל ,הרושקה הנעטה .)ןידה תערכהל21 'ספ( תוריקדה לש ןרפסמ תא רזחשל לוכי וניא

 ,יתרקדש דיגא ינאש הצור התא" ןוגכ םירבד ורמואב ,וירקוח תא תוצרל ידכ קר הדוה דמחומ

:התחדנ–"יתרקד ינא הנה

 םימעפ ועיפוה- ]נ"מ– טטוצש הז ןוגכ םיטפשמ[ םה..."

 םתוחכונו הפר הפשב ורמאנ ,הידוהה לש התישארב תודדוב

 רתוי םיבר םיטרפ ףשח םשאנהש לככ הטעמתהו הכלה

 םיבלשב יכ ,ןייצל רתומל אל .ותאדוה תא שביג השעמלו

 תילאמרופה ותעדוהב ןכו בכרב םשאנה רקחנ םהב םינורחאה

".הלא תונעטל רכז לכ אצמנ אל ךכ רחא

 ,תודוהל ותוא ועינהש תוביסל לאשנ רשאכ ,בכרב האדוהה םויסב יכ טפשמה תיב ןייצ דוע

 ,והז" ןעט ,םלוע רסאמ םילבקמ וניגבש חצרב האדוהב רבודמש ןיבמ אוהש דמחומ רשיא

 עבק טפשמה תיב ".םינפב הז תא ריאשהל לוכי אל ינא ,יל סאמנ ,המל" ריבסהו "יקנ ינא וישכע

 חצרה עוציבב תודוהל דמחומ תא וליבוה ,וירקוח תא תוצרל ןוצרה אלו ,תוקנתהל ןוצרה יכ

.)ןידה תערכהל31 'ספ(

ףסונ המ רבד– תוינוציח תויארל האדוהה ןכות תמאתה

 םיאצממה םע ,ויתואדוהב דמחומ רסמש עדימה תאוושה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב.11

 עדימהש תיעמשמ דח הנקסמל הליבומ ,הנממ ודמלנ וא חצרה תריזב וספתנש םייביטקייבואה

חצרה תעב הרידב חכנש ימ לש ותעידיב קר תויהל היה לוכי דמחומ לש ותעידיב יוצמ היהש

:)ןידה תערכהל51 'ספ(



 ורזיפ םהינשו םידגבה ןורא תא ,דירפ םע דחי ,ןקור חצרה רחאל יכ רפסל עדי דמחומ.א

 הידוהה ךלהמב רקוחה תרימאש הנעטה תא החד טפשמה תיב .רדחב ןוראה תלוכת תא

 ןוראה ןכות תכיפה אקווד ויפל עדימה תא דמחומל הקפיס "הרידב ןגאלב היה" היפל בכרב

;)ןידה תערכהל )א(61 ףיעס( "ןגאלב"ה רוקמ היה ויפ לע

 לגרו עבצא תועיבטו .ייא.ןא.ידו ,דירפ םע אקווד חצרה תא עציב יכ רפסל עדי דמחומ.ב

 בברוש חצרב ברועמ היהש ימכ דירפ לש ומש יכ ןעט דמחומ .הרידב ואצמנ ןכא דירפ לש

 וא םרמואב ותוא ועטה םקלח רשאכ,דמחומ לש ותריקח ךרואל םירקוחה ידיב ןווכמב

 ןויצ ךות ,וז הנעט החד טפשמה תיב .ותוא לילפהו הרידב ומצע תא םקימ דירפש םזמורב

 טפשמה תיב ןייצ ןכ .דמחומ לש ותריקחב הלעש דיחיה םשה היה אל דירפ לש ומשש

 רבח לש ומש תא ולעה רשאכ וירקוח תא ןקתל שקעתה דמחומש הדבועה תא הז רשקהב

 ריהבהל גאד דמחומ .חצרה ןמזב הרידב דמחומ םע ההשש ימכ ,ומש חאפיק ,ולש דחא

.)ןידה תערכהל )ב(61 ףיעס( הרידב םתיא דחי אצמנ אל חאפיקש

.)ןידה תערכהל )ג(61 'ספ( ינמואל עקר לע עצוב חצרהש תורשפאה תא ללש דמחומ.ג

 אל ךא( חצרה תעב הרידב תוחכונב קר הדוהש בלשהמ רבכ ,יבקע ןפואב רסמ דמחומ.ד

 תמוא רשא טרפ– ותמשנ תא חפנש העש םורע היה סומע יכ ,)חצרב תופתתשהב

.))ד(61 ףיעס( הריזב םייביטקייבוא םיאצממב

 ,םיצופישב הנותנ רבכ התיה הרידה העש התואש הדבועה ףרחו ,חצרה רוזחש תעב.ה

 אב תנעט התחדנ .הרידב תוריקדה ושחרתה וב םוקמל קוידב וירקוח תא דמחומ ליבוה

 חכונ ,תאז .תוריקדה ועצוב ןכיה תוחיכומה תוינוציח תויאר ןיא היפל דמחומ לש וחוכ

 הרידה תאובמבו הנישה רדחב ואצמנ םד ימתכ יכ טרפמה הרידל עיגהש רטוש לש ח"ודה

 ,היטבמאה רדחב םג ואצמנ "רתוי םיירונימ" םד ימתכ .חבטמב וא םירוגמה רדחב אל ךא

 תא וזיזהש א"דמ ישנא וא םיחצורה ידיב וראשוה הלאש ןכתיי יכ עבק טפשמה תיב ךא

 תעדה תווח[1/תל תופרוצמה תונומתה ..." יכ עבק טפשמה תיב .וב לפטל תנמ לע סומע

 תוריקדה יכ ,הנקסמל ההובג תוריבסב תוליבומ ]נ"מ– הריבעה תריזל תדיינה הדבעמה לש

 קוידב– הסינכה תלד לומ לא הנישה רדחמ האיציב וכשמנו ןימי דצמ הנישה רדחב ולחה

.)ןידה תערכהל )ה(61 'ספ( "עוריאה תא םשאנה םקימ וב םוקמב

 יכ עבקנ .הרידה ךותב– ןיכסה– חצר ובש ילכה תא ריאשהש רוסמל עדי דמחומ.ו

.)ןידה תערכהל )ו(61 'ספ( "הרידב וספתנ חצרה עוציבל ושמישש םיניכסה ינש..."

 ןכאו ,חצרה תארקל הרידבXLגוסמ הקשמב הלוהמ הקדוו התש יכ רפיסדמחומ.ז

.)ןידה תערכהל )ז(61 'ספ(XLתויחפ הריזב וספתנ

 רוחבל עדי אוהו תישילשה המוקל תולעל שי יכ רוסמל דמחומ עדי רוזחשה תליחתב.ח

 יכ רוזחשהמ םשרתה טפשמה תיב .סומע לש ותריד תא ,תורידה יתש ןיבמ ,המוק התואב

 )ח(61 'ספ( הילא עיגהל ךרדומ וא לבומ וניאו חצרה תריזל וירקוח תא ליבומ דמחומ

.)ןידה תערכהל



 הרידה תא דמחומ ראית ,תע התואב םיצופישב התיה הרידהש ףא לעו ,רוזחשה תעב.ט

.בטיה וריכמו םוקמב אצמתמ אוהש רכינו טרופמ ןפואב התלוכת תאו

 הנעטה התחדנ ,XLתייתש ןינעב ןכו התלוכת רואיתו הרואית ,הרידה םוקימ ןינעב

 קפיס תע ,חצרה ינפל רחא דעומב סומע לש ותרידב חכנש ךכמ העבנ דמחומ לש ותעידיש

 לש ותרידבXLהתש דמחומ םא םג יכ ריעה טפשמה תיב .םולשתב ןימ יתוריש סומעל

 הקשמ לש גוס ותוא עבק ךרד ותיבב קיזחמ םדאש החנהל םוקמ ןיא ,םדוק דעומב סומע

 םישנא לש םהיתבב םירוקיבב דמחומ לש וקוסיע חכונ ,חינהל ריבס הז ןיאו ;דבלב דחא

 עיגהל דציכ קוידב רוכזל דמחומ היה לוכי חצרל רבוע םיישדוחכ דחא רוקיבמ יכ ,םינוש

 ןינעב םיבר הכ םיטרפ רוכזלו תאז השע יפכ ןוחטיבבו תוריהמב וירקוח תא ליבוהל ,הרידל

.)ןידה תערכהל )ט(-ו )ח(61 'ספ( התלוכתו הרידה

 ,דמחומ לש ותנעט התחדנ .ףוגה לש ירוחאהו ימדקה קלחב רקדנ סומע יכ עדי דמחומ.י

 ,"ףוגה לכב תוריקד" ויהש בכרב האדוהה ךלהמב ול רמא ברח ידאב ר"סר רשאכ היפל

 חונמהש חרכהב תדמלמ הניא וז הרימא][" יכ עבקנ .הזה עדימה תא דמחומל קפיס אוה

 חונמה ,היפלו ,תונשרפה םג יניעב תירשפא הדימ התואב ירהש ,רוחאמו םינפלמ רקדנ

.)ןידה תערכהל )'י(61 'ספ( "דבלב ימדקה וקלחב ךא 'ףוגה לכב' רקדנ

 הפצרה לע חנצו תוריקדה ךלהמב סומע טטומתה דציכ דמחומ םיגדה ,רוזחשב.א"י

 סחיב םשאנה לש הז רואית" יכ עבקנ .תירבוע החונתב ונטב יפלכ תולפוקמ וילגרשכ

 ר"סר ידי לע התלגתנש יפכ הבצמ תא קוידב םאות חונמה תפוג הראשוה הב החונתל

 'ספ("...ולש הלועפה ח"ודב םשרנכ ,א"דמו א"בכ תוחוכ םע דחי הרידל ץרפש טאירפא

.רומאה ח"ודב ןומא ןתנ טפשמה תיב ,ליעל רומאכ.)ןידה תערכהל )א"י(61

 ינוציחה לקשמה תניחב לש רשקהב וניוצש תוינוציחה תויארהמ תובר ןייצ טפשמה תיב.21

 תעשרהל "ףסונ המ רבד" תשירדב םידמועה םינמכומ םיטרפכ ,ליעל וטרופ רשא ,הידוהה לש

.)ןידה תערכהל81 'ספ( האדוה יפ-לע םשאנ

יבילאה תנעט

 יפל .ןכל םדוק ןעט אל אוה התואש יבילא תנעט דמחומ הלעה םושיאה בתכל הבושתב.31

 ןכמ רחאל ;ךרעל00:12 העשה דע ם"לע ז"כרמ לש הביסמב דמחומ הליב חצרה ברעב ,הנעטה

 ההש םש ,הווקתה תנוכשב ןורחאה לש ותיבל ומיע ךלהו רסאנ רמאס ורבח םע הביסמה תא בזע

 ,יבילאה תנעט תא החד טפשמה תיב .הנשיה תיזכרמה הנחתל ךלה ןכמ רחאל ;ךרעל תוצח דע

 טפשמב התחדנ יכ הז רשקהב ריכזה טפשמה תיב .)ןידה תערכהל91 'ספ( השובכ הנעטכ

 םדוק ולש יבילאה תא רוסמל תורשפאה תא דמחוממ וענמ הריקח ילדחמ היפל הנעטה אטוזה

 רסמש– ןיטולחל הנושהו– תטרופמהו תמדוקהיבילאה תנעט תא טפשמה תיב ריכזה ןכ .ןכל

 הדעסמב דירפ תא דמחומ האר חצרה ברעב ,תמדוק הסרג התוא יפל .ותאדוה םרט דמחומ

 ךלה דירפ ,זא וא .ומע לוכאל דמחומ תא ןימזה דירפ ;00:02 העשב תיזכרמה הנחתה רוזאב

 ןוכממ הינ'ג ותרבח תא דמחומ ףסא00:22 העשבו ,םוקמב תבשל ראשנ דמחומ ;דבל וכרדל

 .)ןידה תערכהל32 'ספ( הלילה לכ תיזכרמ הנחתב הניגב התיא בבותסהו תדבוע איה וב יווילה

 השדחה יבילאה תנעטל ןתיל שיש לקשמה יכ ,השובכ יבילא תנעט ןינעב הקיספל םאתהב ,עבקנ



 האצמנ ןיינעה ףוגל .)ןידה קספל62 'ספ( יספא דע ךומנ לקשמ אוה טפשמה תיבב התלעוהש

 הניא ם"לע זכרמ לש הביסמב ההש דמחומ היפל הנעטה יכ עבקנ .הנמיהמ יתלב יבילאה תסרג

 רגסנ זכרמהו המייתסה הביסמה ךא ,הביסמב םנמא חכנ דמחומ ןהיפל תויודע חכונ ,תיטנוולר

 העשה ביבס עצוב חצרה רשאכ ,תאז לכ .)ןכל םדוק דוע בזע דמחומש ןכתייו(00:12 העשה דע

03:22 -  המייקתה וב םוקמל,תיזיפ ,דואמ בורק סומע לש ותיב יכ דוע ןייצ טפשמה תיב .00:32

 דמחומ לש ותודע ןיב תוריתס לש הרוש אצמ ףא טפשמה תיב .)ןידה תערכהל72 'ספ( הביסמה

 רחאל רסאנ לש ותיבל םיינשה וכלה היפל יבילאה תסרג ןינעב רסאנ רמאס ורבח לש ותודע ןיבל

:עבק טפשמה תיב .הביסמה

 היווקב יבילא תסרג םאתל וחילצה רסאנו ]דמחומ[..."
 לש םיטרפה יטרפ תא םאתל םדיב הלע אל ךא ,םייללכה
 ,רקש רבד תריסמב םירקבל תושדח הרוקש יפכ ,ךכו הסרגה
 הסרגה תא תטטוממ ,הרואכל םיטושפה םיטרפה תניחב אקווד
 תערכהל92 'ספ( "הסיסבבש הינונקה לע תדמלמו הלוכ
.)ןידה

 יתלבו השובכ הנעטכ יבילאה תנעט תא אצמ יזוחמה טפשמה תיבש דבלב וז אל.41

 ינפל– ותריקחב .התוא ךירפמ דמחומ לביקש ןופלט תוחיש ןוכיא יכ עבק ףא אוה ;הנמיהמ

 ,םלוא ;חאפיק ורבח לש דיינה ןופלטב רבעב שמתשה אוה יכ דמחומ רשיא– חצרב הדוהש

 ןופלטה רפסמ יבגל לאשנ רשאכ ,דוע רסמ דמחומ .חצרה םוי ינפל חאפיקל וריזחה יכ ןעט אוה

950 -  ולבקתנ חצרה לילב ,ןידה תערכהב תועיבקה יפל .ודודל ךייש הז רפסמ יכ ,4133718

 ,ןאחרס ליעמסיא רמ לש ןופלטהמ תפסונ החיש ןכו הז רפסממ החיש חאפיק לש דיינה ןופלטב

 םע רשק רוציל דמחומ לש ויבא גהנ ותועצמאבש ,דמחומ לש ואצומ רפכב ררוגתמה הרומ

 חצרה לילבש החנהב ךמותה הז תלוז ,רבסה לכ ןיא הלא תוחישל יכ עבק טפשמה תיב .דמחומ

 רומאכ הגצוהש השובכה יבילאה תנעט תרגסמב .דמחומ לש ושומישב חאפיק לש ןופלטה היה

 ךלהשכ יכ דיעה דמחומ :ןיטולחל הנושו שדח רבסה דמחומ עיצה ,טפשמה תיבב הנושארל

 וגישהל הסנמ ויבא יכ ול רסמש חאפיקוכרדב הרקנ ,רסאנ לש ותיבל ם"לע זכרמ לש הביסמהמ

 חחוש זאו בוש רשקתה ויבאש דע חאפיק םע תוקד רפסמ ןיתמה אוה ,דמחומ תנעטל .ןופלטב

- עבק טפשמה תיב .ומע

 הניא האילפ תררועמו הבר תוירקמ לע תססובמה וז הסרג"
 תדמוע איה ,ךכל רבעמו ,המצעלשכ יניעב הריבס וא תינויגה
 ,חאפיק לש ןופלטה ןוכיא ח"ודמ הלועל תטלחומ הריתסב
 תויטנוולרה תועשב היה ןופלטה רישכמש ןכתיי אל ,ויפלו
 יפכ ,]נ"מ– רסאנ רמאס לש ותיב יוצמ הב[ הווקתה תנוכשב
 תודעמו ןוכיאה ח"ודמ ,תאזמ הרתי ....]דמחומ[ התע ןעוטש
-המלס' רתאב ןופלטה ןכוא חצרה ברעב יכ ,הלוע ימהרבא
 רוזא תאו הנשיה תיזכרמה הנחתה רוזיא תא הסכמה 'קזב
 לש ותריד היוצמ וב[ היילעה 'חר תוברל ,ןויצ רה תורדש
 ימהרבא לש ד"הווח יאצממש הארנ ,תאז רואל .]נ"מ– חונמה
 )44/ת( תוסנכנה תוחישה טלפמ הלועה םע בולישב
 תא היבו הינמ םיכירפמו1 םשאנ תאדוה םע בטיה םיבשייתמ
.)ןידה תערכהל03 'ספ( "ותודעב רסמש יבילאה תסרג



דירפ לש וניינעב ןידה תערכה

השובכ הסרגו הריזל דירפ תא תורשוקה תויאר

 תריזב דירפ לש ותוחכונ רבדב תויביטיזופ תויואר ואצמנ יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב.51

העדוה יפ-לע ,עבקנ ןכ .)ןידה תערכהל13 'ספ( לגר תעיבטו עבצא תועיבט תומדב ,חצרה

 .)23 'ספ ,םש( חונמה לש יראלולסה רישכמהמ תויטרפ ןופלט תוחיש עציב דירפ יכ ,תמכסומ

 םע תמוע רשאכ םג חצרה תריזב היהש דירפ שיחכה ,ותריקחב יכ עבקנ ,ולא תויארל ףסונב

 ,בושו בוש ,תמוע רשאכ ףאו ,)נ"מ– דירפ לש ויחאל רתיה ןיב ואציש תוחיש( וללה תוחישה

13 'ספ( הריזב ואצמנ רשא ולש תועיבטהו .ייא.ןא.יד-ה םע -  טפשמה תיב .)ןידה תערכהל23

 לש ותיבל דמחומ םע דחי עיגה חצרה לילב היפל– טפשמה תיבב דירפ הלעהש הסרגה יכ עבק

 ןימ יסחי םויקל הנישה רדחל סומע םע שרפש הז היה דמחומ ךא ,תותשלו וב תולבל ידכ סומע

 אוה היפל ,דירפ לש ותנעט התחדנ .השובכ הסרג איה–חצרה תא עציבש הז היה דבלב דמחומו

33 'ספ( ותריקח ךלהמב רבכ וז הסרג לש הירקיע תא רסמ -  עבק טפשמה תיב .)ןידה תערכהל53

 התיה הביסהש ןעט םעפ רשאכ ,ותסרג תא שבכ עודמ ריבס רבסה קפסל חילצה אל דירפ יכ

 דוע .)ןידה תערכהל63 'ספ( הריקחב לבלובמ היה ילואש ןעט םעפו ותוא "ונבצע" םירקוחהש

 ותסרג תא רסמש תעב יכ הלעמ הריקחה תא דעתמה ואדיווה טרס יכ טפשמה תיב ןייצ

 ץצולתהל הברהו ןשיע ,התש ,חונינ דירפ היה ,הריקחה לש םינושארה םיבלשב רבכ השיחכמה

73 'ספ( תויביטיזופ תויארב וכרפוה ותסריג תשיבכל הביסה ןינעב ויתונעטש ךכ ,וירקוח םע

 אל רשא השובכ הסרג הניה טפשמה תיבב דירפ לש ותסרג יכ עבקנ םוכיסל .)ןידה תערכהל

 פ"ע( יספא אל םא ,טעומ וניה יתייארה הכרע ,ךכיפלו התשיבכל קפסמ רבסה לכ אצמנ

 ותסרג תא ןחב ףא טפשמה תיב .))3891(482 ,522 )1(זל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סוקרמ28/091

 לולכמ םע דחא הנקב הלוע הניא העיצמ איהש הזיתה יכ אצמו ,הפוגל טפשמה תיבב דירפ לש

 תערכהל83 'ספ( רשיה לכשהו ןויגיהה ינחבמב ,המצעלשכ ,תדמוע הניא ףאו קיתב תויארה

 וניא ותנעטל רשא ,דירפ תא ונימזי דמחומ וא סומעש ינויגה הז ןיא יכ עבקנ רתיה ןיב .)ןידה

 םינושארהש תעב סומע לש ותיבל אובל ,דמחומל וא סומעל בורק היה אלו לאוסקסומוה

 בורק רבח ,בקעי לש ותודע רואל תינויגה הניא וז הסרג יכ עבקנ ןכ .םיימיטניא םיסחי םימייקמ

 אל רז םדאו ותויטרפל דואמ דע יאנק היה סומע היפל– סרטניא לוטנו ןמיהמ דע– סומע לש

 טקנ דירפ יכ ,עבקנ ןכ .)ןידה תערכהל40 'ספ( ןימ תרטמל עיגה םא אלא ותיבל סנכנ היה

 רסמש םושמ םיפסונ םיטרפ תריסממ תוריהז ךות ,תודבוע שוטשטו לופרע לש ךרדב ותודעב

 ןויגיהה רדעה ןיוצ .)ןידה תערכהל14 'ספ( וכבסל לולע טרפ לכש ןיבהו תבזוכ הסרג

 םדא לש ותריקדב תויביספב הפצ היפל ,טפשמה תיבב דירפ לש ותסרגמ הלועה תושידאבש

 םע דירפ תמוע רשאכ .םימיענב דמחומ םעו ותיא הליבש רחאל תוקד ,ותנעטל בוטו בידנ

 דחפמו חצרב הזחש םדא :וז הנעט החד טפשמה תיב .דמחוממ דחפש ןעט אוה ,וז ההימת

 ןכ ומכ ;ושפנ לע סונל םוקמב ,השעש דירפ ןעטש יפכ ,וילגר תא ףוטשל חרוט וניא חצורהמ

 אוה ,דמחומ אלו ,דירפש איה הריקחב םימשאנה תשגפהמ תרייטצמה הנומתה יכ ,עבקנ

.)ןידה תערכהל24 'ספ(םהינש ןיבמ יטננימודה

דירפ תא םג הלילפמ דמחומ לש ותאדוה



 ,יתייארה לקשמה אולמ קנעוה הל ,דמחומ לש ותאדוה יכ ןידה תערכהב עבקנ ףסונב.61

 ץוח תרמא ךמס לע םדא תעשרה םשל שרדנה ,קוזיחל רבד .חצרה עוציבב דירפ תא םג הלילפמ

:הלאב טפשמה תיב אצמ ,דבלב ףתוש לש

;)ןידה תערכהל64 'ספ( ליעל וניוצ רשא םינמכומ םיטרפ.א

;)ןידה תערכהל74 'ספ( הריקחב הסרג רוסמל דירפ לש ותוענמיה.ב

84 'ספ( סומע לש ותרידב היה אל םלועמ םהיפל דירפ לש םייתוהמה וירקש.ג

 םירקש םשאנ דגנ ףוקזל ןיאש הנעטה תא החד טפשמה תיב ;ןידה תערכהל

 ןויסינ לע אל– הנעטה יפל– םיעיבצמה ,םייתילכת םניאש לילעב םיכרפומ

 הפוגל התחדנ ;דחוימב יטנגילטניא וניאש םשאנ לע אלא תמאה תא ריתסהל

 הסינש ימכ ,ונוחקיפו ותנובת ןויצ ךות ,דחוימב יטנגילטניא וניא דירפש הנעטה

 דמחומל ץעייו הריקחה יכילה תא שבשל דמחומ תא חידהל תוסנל הריקחב

94 'ספ ,םש ;תאז תושעל דציכ - 05(;

 הריקחה ךלהמב םהל וכרענש םישגפמב דמחומו דירפ לש תולילפמה םהיתורימא.ד

15 'ספ( - .)ןידה תערכהל35

דירפ דגנ תופסונ תויתביסנ תויאר

 לש ותעשרהל איבהל ידכ ןהב שיש תויארל תופרטצמה תופסונ תויאר ןייצ טפשמה תיב.71

 תיזכרמה הנחתה רוזאב יוליבה היפל ,סומע לש ורבח לש ותודעתא ריכזה טפשמה תיב .דירפ

 יכ אצמ טפשמה תיב .שדח והשימ ריכהל הצר דימת סומע יכו ןימ רחא שופיחה ביבס ולוכ בסנ

 םע אלו ,דירפ םע אקווד ןימ יסחי םייקל שקיב סומע היפל ,המישאמה תסרג תא תקזחמ וז תודע

 יובירב טפשמה תיב אצמ ןכ .עוריאל רבוע םיסחי תכרעמ התיה סומע ןיבל וניבש ,דמחומ

 םדאמ רתוי ידיב עצוב חצרהש תוריבסב הכימת ,רוחאמו םינפלמ ,סומע לש ותפוגב תוריקדה

 תורחא תועיצפו הדח הפש תולעב תועיצפ ואצמנ יכ תיגולותפה תעדה תווחב ןיוצ רשאכ ,רחא

.)ןידה תערכהל55-ו45 'ספ( תננושמ הפש תולעב

םירוערעה

דמחומ לש ורוערע

 הירוגנסה םעטמ זאד וחוכ אב ידיב9002.21.03 םויב שגוה דמחומ לש ורוערע.81

 ירקיע הדאחש ובא ד"וע שיגה1102.2.9 םויבו ,הדאחש ובא םאשיה ד"וע תיצראה תירוביצה

 "ןוידה דעומ תמדקהל השקב" ואר( טפושכ הדאחש ובא ד"וע הנומ ןכמ רחאל רצק ןמז .ןועיט

 םיפסונ ןועיט ירקיע ,ול הנתינש תושר יפ לע ,שיגה טסייל הנקלא ר"ד ד"ועו )1102.3.41 םוימ

 הערכהה ידקוממ דחא לכב העט אמק טפשמה תיב יכ דמחומ ןעט ורוערעב.1102.01.32 םויב

 ןחבמהו ימינפה ןחבמה יפל ויתואדוהל אלמ לקשמ ןתמב ,אטוזה תונעט תייחדב :וניינעב

 שי יכ שגדוה .יבילאה תנעט תייחדבו ויתואדוה שושיאל ףסונ המ רבד אצמנש העיבקב ,ינוציחה



 חוכ לש תיתגרדה הקיחש לש הבחר הירלקפסא ךותמ הריקחב דמחומ לש ויתורימא תא תוארל

 לש רבטצמה לקשמה רשאכ ,הריקחה ךלהמב ויתויוכזבו ןגוה ךילהב תיתטיש העיגפו ונוצר

 םוימ ויתואדוה תא קר אלו( ויתורמא לכ תא וניגב לוספל שיש אוה םירקוחה תוגהנתה

 םהלש תולספה ינדא לע טרופמ ןפואב ורוערעב דמחומ רזוח ,אטוזה טפשמ ןינעב .)7002.5.7

 ןעוט דוע .םירבדה ךשמהב דומענ ןהילע תונעט רפסמ תפסוה ךות ,אטוזה טפשמב ןעט אוה

 ןיאש הנקסמל האיבמ וירקוח לש הלוספה םתולהנתה ,לספית אל ותאדוה םא ףא יכ ,דמחומ

 ךירצ "ףסונה המ רבד"-ה לש ולקשמ ,ןעטנ ךכ ,םאתהב ;יספא לקשמ אלא האדוהל סחייל

.רתוי לודג תויהל

 טפשמה תיב יכ ןעטנ ,דמחומ לש ומשב טסייל ר"ד שיגהש םיפסונה ןועיטה ירקיעב.91

 ,"םיינוציק" םניא הריקחב דמחומ דגנ וטקננש םילוספה םיעצמאה יכ עבק רשאכ העט

 יכ ןעטנ ןכ .)אטוזה תטלחהל אפיס ג ףיעס( תואדוה תליספ ןינעב הקיספב הז חנומ תועמשמכ

 םניאש םילוספ םיעצמא םג ולעפוה ,דמחומ דגנ וטקננש םיינוציקה םילוספה םיעצמאל ףסונב

 ןכ.דמחומ לש ישפוחה ןוצרב ומגפ אל םה יכ עבק רשאכ הגש טפשמה תיב ךא ,"םיינוציק"

 תנעט דמחומל דומעל הכירצ ,ישממ לקשמ דמחומ לש ותאדוהל ןתניי םא םג יכהנושארלןעטנ

 שי ךכמ האצותכו ,ךילהה לוהינ ןפואבש תוניגההו קדצה תשוחתב העיגפה חכונ ,קדצה ןמ הנגה

 םג יכ ,הנושארל ןעטנ ףסונב .הגירהב העשרהל חצרב העשרהמ דמחומ לש ותעשרה תא רימהל

 העיבקה בקע תאזו ,דבלב הגירהב ועישרהל שי ,ישממ לקשמ דמחומ לש ותאדוהל ןתניי םא

.השעמהעוציב תעב "טולכ רוכיש" היה דמחומ היפל ןידה קספב

 שי היפל ,תפסונהשדח הנעט טסייל ר"ד הלעה ,הפ לע םירוערעב םייקתהש ןוידב.02

 לש עבצא תועיבטו .ייא.ןא.יד םהיפל ,ותריקחב דמחומל םירקוחה ורקישש םירקשב תוארל

 ללכ דמחומ יבגל הלאכ תויאר ואצמנאלרבד לש ותמאל רשאכ– חצרה תריזב ואצמנ דמחומ

 תואדוהה תא לוספל שי יכ הנושארל ןעטנ ןכ .האדוהה תליספ תא קידצמה לוספ יעצמא– ללכו

 יבגל רקשל םירקוחל רוסא םהיפל ,ויתואדוה ינפלש הלילב דמחומל בבודמ רמאש םירבד בקע

 תונעט לש הרושב ויתואדוה תליספל אטוז טפשמ להינ דמחומ ,רוכזכ .תויאר םויק

 ,אטוזה טפשמב תויאר יבגל םירקוחה לש םירקש ןינעב הנעטה תא הלעה אל אוה.תורחאאטוז

 ןועיטה ירקיעב אל ףאו ומעטמ ןועיטה ירקיעב ,ורוערע יקומינב ,ירקיעה ךילהה ךלהמב

 לכ רחאל קר– רומאכ ,אלא ,טסייל ר"ד שדחה ורוגנס ידי לע ושגוהש ומעטמ םינקותמה

.ךשמהב דומענ ,רבדה תועמשמ לע .רוערעב הפ לע ןוידב ,וללה םיבלשה

דירפ לש ורוערע

 תא טומשת דמחומ לש ורוערעב יבילאה תנעט וא אטוזה תנעט תלבק ,דירפ תנעטל.12

 .דירפ לש וניינעב הערכה ךרוצל דמחומ לש ותאדוהל סחייתהל תורשפא לכל תחתמ עקרקה

 רוזחלמ וענמנ םירקוחה יכ דירפ ןעוט דוע .אטוזה תנעט ןינעב דמחומ תונעטל ףרטצמ דירפ

 לש ורבח .וילגרהו ויעדומ תא ,סומע תא וריכהש תילאוסקסומוהה הליהקהמ םירבח רוקחלו

 םיסחי תכרעמ לע ,הרטשמה תריקחמ האצותכ אלו הרקמה ךרד לע תאזו ,טפשמב דיעה סומע

 םירקוחה ידיב היה אל הז ןינעב הריקחה לדחמ בקע .דמחומ ןיבל סומע ןיב הנועטו תכשוממ

 היפל ,תמא תאדוה תודוהל ותוא הליבומ התייהו לוכי הריקחב דמחומ ינפב ותחטהש ,עדימ



 ןינעב תויארש ךכ לע ותעד ןתנ אל טפשמה תיב יכ ןעטנ דוע .סומע תא חצר ,דבלב אוהו ,אוה

 השעמ יכ ןעוט דירפ .דירפל רשקב אלו ,דמחומל רשקב קר ואבוה תילאוסקסומוה תונזב קוסיע

 רוטנק לש האצות םאותה תושגר ץרפ םיבייחמ תוריקדה לש תויביסנטניאהו ינטנופסה התמהה

 העט טפשמה תיב יכ ןעוט דירפ .סומעו דמחומ ןיב םינועט םיסחי לש עקר לע תאזו ,קומע

 יפל ;דירפ תא לילפהל סרטניא ,ותאדוהב ומצע תא לילפה רשא ,דמחומל התיה אלש העיבקב

 אוה ...דירפ היפל הסריגה תיידב ןיינעל רתוי תויושחרתהב קלח דירפל ךיישמ" דמחומ ,הנעטה

 ולצא שי ויבגלש ,התמהה השעמל תוסחייתה רשאמ ,ןברוקה םע םיינימה םיישעמה עציבש הז

."...םלוע רסאמ וינפלש הדבועה םע המלשהו ןידה תלבק

 חצרה ןינעב הנומתהש ,דמחומ לש ויתואדוה רחאל ףא ,ועדי םירקוחהש דירפ ןעוט דוע.22

 ."םותסו יפרגלט" אוה שגוהש םושיאה בתכ ןכלו ,ןקות אל רבדה יכ ןעטנ .יעבדכ הרהבוה אל

 ,תאז ,סומע םע ןימ יסחי םייקש הז היה דירפ היפל דמחומ תסרג תא לבקמ הז םושיא בתכ

 חוכיו טעמל ,עינמ טרפמ וניא םושיאה בתכ .ןולסב ראשנ דירפ ןהיפל תוקצומ תויארל דוגינב

 ףרטצה ןולסב רתונש ימ עודמ םושיאה בתכב רבסומ אל .ועדונ אל ויטרפש דירפ ןיבל סומע ןיב

 ךכל ןיאש ףא ,םיניכס יתשב שומיש השענש הדבועכ לבקמ םושיאה בתכ .הליטקה השעמל

 ןיב לדבהה לע תעדה תא ןתנ אלש ךכב העט טפשמה תיב יכ ,ןעטנ דוע .תיביסולקנוק היאר

.דואמ תטרופמ התיהש ,ותאדוה םרטב הריקחב דמחומ לש תמדוק הסרג ןיבל וז תיפרגלט הסרג

 תויצפחה תויארה לכש הדבועל לקשמ סחיי אל רשאכ העט טפשמה תיב יכ ןעוט דירפ.32

 רדחל ץוחמ ואצמנ– הליטקה דעומב סומע לש ותיבב חכנ דירפ יכ העיבקה תא תוססבמה

 יתשב עצוב חצרהש העיבקל קיפסמ סיסב היה אל יכ ןעטנ .הליטקה השעמ עצוב וב הנישה

 רתוי היהש העיבקל קיפסמ סיסב ךכב ןיא ,םיניכס יתשב עצוב חצרהש החנהב ףא םלוא .םיניכס

 ידי לע ול רמאנש ןוויכ ,ותללפהב דמחומל היהש סרטניאה לע דירפ עיבצמ דוע .דחא רקודמ

 לילב סומע לש דיינה ןופלטהמ דירפ עציבש ןופלטה תוחיש ףא .ותוא לילפה דירפש וירקוח

 ומייק סומעו דמחומש ןמזב ןולסב ראשנ אוהש תוריבסה תא דירפ לש ותנעטל םיקזחמ חצרה

 ןכש ,םייתוהמה וירקש תא ותבוחל ףוקזל םוקמ היה אלש הנעטה לע רזוח דירפ .ןימ יסחי

 תיבב ותודעש הנעטה לע דירפ רזוח ןכ ;"םייתילכת" םניאש לילעב םיכרפומ םירקשב רבודמ

 ךכל םוקמ היהש איהו ,תפסונ הנעט דירפ ףיסוה ולש ןועיטה ירקיעב .השובכ התיה אל טפשמה

 הנמנ המעש ,םירכז ןיב תונזב םיקסועה תייסולכוא יפלכ תונדשחב סחייתי טפשמה תיבש

.דמחומ

הערכה

דירפ לש ורוערעב הערכה

 ףאש ,הנקסמ ללכל יתעגה דירפ לש ורוערע ןינעב .דירפ לש ורוערעב חתפא.42

 לכ תא לוספל שיש )ךשמהב ראוביש יפכ תרחא םוי לש ופוסב איה יתנקסמו(חינאםא

 .ותרידב חצרנ םדא .הנכ לע תדמוע חצרב דירפ לש ותעשרה ,דמחומ לש תועדוההו תואדוהה

 ואצי ןופלט תוחיש .חצרנה לש ותרידב ואצמנ דירפ לש לגר ףכו עבצא תועיבטו .ייא.ןא.יד

 דשחב ןידכ רהזוהש ךכ לע תקולחמ ןיאש ,דירפ .דירפ לש ויחאל חצרנה לש דיינה ןופלטהמ

13 'ספ( הרידב ולצא היה םעפ יאש שיחכהו חצרנה םע רביד אל םלועמש ןעט ,חצר ותואל



 ,עשפה םוקמב ויתועבצא תעיבט ואצמנש החכוה דוסי לע םשאנ עישרהל ןתינ .)ןידה תערכהל

 תנידמ 'נ הכלמ28/61פ"ע ואר( םוקמ ותואל הלאכ תועיבט ועיגה דציכ ,ודצמ רבסה רדעהב

 לש ןיוזמ דוש עוציבב םדא םשאוה השרפ התואב .))2891(613 ,903 )4(ול ד"פ ,לארשי

 תועיבט תאיצמ םע םש םשאנה תמוע רשאכ .הגהנל הרומח הלבח תמירגבו התלוכת לע תיאשמ

 תיאשמב היהש לכו לכמ שיחכה אוה ,דושה אשומ תיאשמה לש גהנה אתב ואצמנש ויתועבצא

 תומימת תוביסנב תיאשמב היה היפל הסרג טפשמה תיבב הנושארל הלעה םש םשאנה .םעפ יא

 לע רתיה ןיב ,יזוחמה טפשמה תיבב בור תעדב עשרוה םשאנ ותוא .התחדנ השובכה הסרגהו–

 טפשמה תיבב טועימ תעדב ,ימדק 'יטפושה ;הרטשמה תנחתב ןנולתמה ידיב ויוהיז דוסי

 רוערעה תרגסמב .רומאה יוהיזבש תויתייעבה בקע ,קפסה תמחמ ותוכזל שיש רבס ,יזוחמה

 תדמוע ןיידע ,לוכו לוכמ לספנ יוהיזה היה וליפא יכ המישאמה הנעט ,ותעשרה לע שגוהש

 ,עבצאה תעיבטב יד יכהכלמןינעב עבק הז טפשמ תיב .)313 'עב ,םש( ןתיא סיסב לע העשרהה

 הנכ לע העשרהה תא ריתוהל ידכ ,ריבס קפס תוחפל ריתומה וא תעדה לע לבקתמ רבסה רדעהב

613 'עב ,םש( -  ןינעב .)םש ,713 'עב8 'ספ ,יוהיזה ןינע תא שרדנל רבעמ ןחב טפשמה תיב ;713

 העשרה לע רוערעבלדנה 'נטפושה ירבח לש וירבד ואר דבלב תיזנרופ היאר ךמס לע העשרה

 עבק םש .)1102.3.7,םסרופ םרט(5 'ספ,לארשי תנידמ 'נ יווסיעלא80/56301 פ"ע-ב חצרב

 םשאנה תנעט ףוריצב ,עשפה תריזב הירגיס לדבב םשאנה לש .ייא.ןא.יד תואצמיה יכ ירבח

 תוביסנב ,תאז ךא ;םש ןודנש הרקמב העישרמ היאר רדגבםניא,םוקמב היה אל םלועמש

 םש ןודנש הרקמב עשפה תריזודיינץפח אוה הירגיס לדבש הדבועה חכונ םש וראותש

 'אטפושה לש וניד קספל ו"ט ףיעס ואר( בבותסהל גהנ םשאנה ובשירוביצ םוקמהתיה

:עבקלדנהטפושה .)םשןייטשניבור

 ,המצעלשכ ,היארה תאיצמ םצע וב הרקמה הז ןיא ,יתעדל"
 ידכ היארב ןיא ,דחאה :םינבומ ינשב ,תאז .העשרהל הליבומ
 םירבדהו ,ינשה .חטשב חכונ היה רערעמה יתמ תולגל
 תויהל יושע םוקמב רערעמה לש ותוחכונ ,הזלהז םירושק
 ,לשמל ,רבדה הנוש.ירוביצ חטשב רבודמ ןכש ,ילארטינ ןותנ
 םדא לש הריד ךותב ץרופ לש עבצא תעיבטב רבודמ היה ול
.)הפסוה השגדהה("ריכמ וניא ללכש

 ותוא תרשוקהו םשאנה תא ההזמה תיזנרופ היאר ,תומיאתמ תוביסנב יכ הלוע רומאה לכמ

 המגודל( העשרהל איבהל ידכ ,ריבס קפס הלעמה רבסה רדעהב ,קיפסהל הלוכי הריבע תריזל

 'נ חילמלא21/941 פ"ע ואר דיינ ץפח לע אקווד דבלב .ייא.ןא.יד תויאר ךמס לע העשרהל

 תקולחמ רדעה( תקולחמה תעירי חכונ ,ובש הרקמל ;)2102.9.42 ,םסרופ םרט(לארשי תנידמ

 פ"ע-ב יניד קספ ואר ,העשרהל .ייא.ןא.יד תייאר הקיפסה אל ,)תננולתמ ןיבל םשאנ ןיב עגמ לע

 חכומ רשאכ יכ ,ףיסוהל שי ךכל .))2102.3.7 ,םסרופ םרט(ינולפ 'נ לארשי תנידמ01/2311

 קפס תולעהל ידכ וב שיש רבסה ויפב ןיא םא ,הריבעה תריזב ותוחכונל רשקב רקיש םשאנהש

 פ"ע( העיבתה תויארל תפרטצמה תיאמצע תיתביסנ היאר הווהמ הז רקש– רקיש עודמ ריבס

 פ"ע ;םש תואתכמסאו )9891(154 ,144 )3(גמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ סקורב68/715

 פ"ע וושהו ואר ;)4002(682 ,772 )3(חנ ד"פ ,ןיפסירק 'נ לארשי תנידמ30/1744

.))7002.9.91 ,םסרופ םרט(21 'ספ ,ןהכ 'נ לארשי תנידמ60/4819

 לש הרידה תפצרב האצמנ דירפ לש ולגר ףכ תעיבט :דירפ לש וניינעב םירבדה תא םשיינ.52

 תומכסומ העדוהו השקב ואר( הב היה אל םלועמ אוה ,הריקחב דירפ תנעטלש הריד ,חצרנה



 דירפ לש ועבצא תעיבטל ףסונב ,תאז ;8002.11.71 םוימ לוקוטורפל65 'ע ;8002.11.31 םוימ

 ןיוצי .)הרידה ךותב ןילטלטימב אצמנש ולש .ייא.ןא.יד-לו ןינבה לש תוגרדמה רדחב ריקה לע

 ןינעב הריקחב דירפ לש ותשחכה תא תוארל רשפאמה חתפ לכ ונניינע תוביסנב ןיא יכ

 טפשמה תיב לש וניד קספב הבחרהב טרופש יפכ .הנבה יאכ סומע לש ותרידב ותואצמיה

 תאז שיחכה דירפ םלוא ;תועטב ולו– סומע לש ותיבב היה םא בושו בוש לאשנ דירפ ,יזוחמה

 ותמיע ,הרידה היוצמ ובש ןיינבל ותוא וליבוה םירקוחה רשאכ םג ,םעפ רחא םעפ ,ףרוג ןפואב

 ןיינבה לעכ ןיינבה לע ועיבצהו ,םוקמב ולש .ייא.ןא.יד-הו עבצאה תעיבט תאיצמ םע ותוא

 'ספ( וימימ ולוכ בוחרב היה אל ףאש אלא ,ןיינבב היה אלש קר אל ףקותב ןעט דירפ .יטנוולרה

 ,סומע לש ותרידב םנמא חכנ אוה היפל הסרגל ותסרג תא דירפ הניש ,זאמ .)ןידה תערכהל13

 בלשב דירפ לש ותנעטב היה יד ,דימ ראוביש יפכו ונניינע תוביסנב ,םלוא .חצרב ףתתשה אל ךא

 לגרה תועיבט תאיצמ דצל ,סומע לש ותרידב היה אל םלועמ היפל ,הריקחה לש ןושארה

 ותסרג תא הניש םא םג הנכ לע חצרב ותעשרה תא ריתוהל ידכ ,הרידל ותוא תורשוקה עבצאהו

.ןכמ רחאל

 .)הסרג רסמש לככ( םשאנה תסרג תועצמאב תעבקנ ילילפה טפשמב תקולחמה תעירי.62

– תחא הסרגמ רתוי םשאנה רסמ .היפ-לע תעבקנ תקולחמה תעירי– תחא הסרג םשאנה רסמ

 קפס הלעמה ךכל רבסה רדעהבו םייטקט םימעטמ הסרג יונישל ששח חכונ ,טפשמה תיב יאשר

 ןעוט רשא דושח ןיב לדבהה .סרפש רתויב הבחרה תקולחמה תעיריל םאתהב ובייחל ,ריבס

 ,העוציבב ףתתשה אל ךא הריבעה תריזב חכנ אוהש ךשמהב תויבקעבו הנושארה תונמדזהב

 קר ותסרג תא הנשמ ךא הריזב היה אל םלועמש הנושארה תונמדזהב ןעוט רשא דושח ןיבל

 רשא דושח יבגל .רורב לדבה אוה- ךפיהה תא חיכוהל ידכ ןהב שיש תויאר םע תומיע רחאל

 קפס ררועתהל יושע ,העוציבב ףתתשה אל ךא הריבעה תריזב היהש הנושארה תונמדזהב ןעוט

 גוסהמ דושח יבגל ,םלוא .הריבעה עוציבב תופתתשהה יבגל ואל םא איה תמא תודע ותודע םא

 אוה רשאכ ותסרג הנשמו הריבעה תריזב היה אל םלועמש תויבקעב דועו הליחת ןעוטש– ינשה

 .תמא אוה רפסמ אוהשהמ לכ אלש קפס ןיא– הב ותוחכונ לע תועיבצמה תויאר םע תמועמ

 ותסרג תא ךירפהל ידכ ןהב שיש תויאר תומייקש ול ריהנ רשאכ קר– ולש הסרגב יונישה יותיע

 ךכמ ומצע קיחרהל הסינ ,הריבעה עוציבב ברועמ היה דושחהש דבכ דשח הלעמ– הנושארה

 ."הגיסנ ברק" ןיעמב ,וינפב תוגצומה ,תויארה חכונ ותסרג תא םיאתהו הנשו הנושארה ותסרגב

 אוה ןמעש תויארה חכונ רצקתמו ךלוה רשא ,יברמה קחרמה רומיש איה "הגיסנה ברק" תרטמ

 בקעי :עויסה תשירד לש רשקהב ,וושהו ואר( הריבעה תא עציב אוהש הנקסמהמ ,תמעומ

 תייאר" ץיברוה ריאי ;972 )9002 תנכדועמו תבלושמ הרודהמ( ןושאר קלחתויארה לעימדק

 .))ץיברוה:ןלהל( )9791(652 ,942ט םיטפשמ"תושדח תומגמ– ילילפה טפשמב עויסה

 לוכי ,הב חכנ אוהש חכומש ףא הריבעה תריזב היהש שיחכמםשאנ רשאכש ךכ לע ליעל ונדמע

 ,תוחכונה תשחכה לע דומעל םוקמב םא ,םלוא .העשרהל תיתייאר תיתשתכ קיפסהל רבדה

 קפס הלעמה ךכל רבסה רדעהבו( וינפב תוגצומה תויארל םאתהב ותסרג תא הנשמ םשאנה

 םכסומ ,הלא תוביסנב .ובצמתא ערמ הזכ םשאנ .אוה ךופהנ ;ובצמ תא רפשמ וניא אוה ,)ריבס

 תא םיקזחמ וירקש ,ריבס קפס הלעמה רבסה רדעהבו ,הנושארה ותסרגב רקישש השעמל

 תקולחמה תעירי תא םצמצל ידכ רחואמה הסרגה יונישב ןיא .הריבעה עוציב ןינעב ודגנ תויארה

 תועמשמה "לורטנ" ךות )"הריבעב יתפתתשה אל ךא הריזב יתייה" תניחבב( הרצ העיריל

162 'מעב,ץיברוהוושהו ואר( ךרדה תליחתב השחכהה לש תיתייארה - 262(.



 ךא ,הרצ תקולחמ תעירי םשאנ שרופ ,הליחת ,רשאכ ,ךופהה בצמב םג םימוד םירבדה.72

 תואסרג יתש קפיס אוהש הדבועה םצע .העיריה תא ביחרהל שקבמו ותסרג תא הנשמ ןכמ רחאל

 לע עיבצהל יושע הסרגה יוניש .תמא אוה רפיסש המ לכ אלש איה התועמשמ )רתוי וא( תונוש

 תנידמ 'נ ינולפ01/8057 פ"ע-ב ,ךכ .הריבעה ןמ ומצע תא קיחרהל םשאנה לש יטקט ןויסינ

 עוציבל דשחב ןידל דמעוה רשא םשאנ לש וניינע ןודנ ,)2102.8.72 ,םסרופ םרט(לארשי

 לש םייתדבועה תודוסיב הליחת הדוה ,ותריקחב .ותשא לש הריעצה התוחאב ןימ תוריבע

 וב רזח ךליאו בלש ותואמ ,תאז םע .סוניאה תריבע יבגל ןעטנה תא שיחכה ךא םינוגמ םישעמ

 לע דמוע אוה םא םשאנה תא טפשמה תיב לאשהנושארה האכרעב .ודגנ ןעטנהלכברפכו

 תיב .ךכ לע דמוע אוהש עידוה אוהו– םלועמ םירבד ויה אל היפל ,הבחרה תקולחמה תעירי

 תריבעל רשקב אקווד ואלו תקולחמבש םירבדל רשקב תויארב עויס אצמ יזוחמה טפשמה

:ןארבו'ג 'סטפושה עבק ,ורוערעב .סוניאה

 הדבועה חכונ רערעמה לש ותנגה החפוק יכ ,רובס יניא..."
 ךרואל קבד וב הנגה וקל םאתהב העבקנ תקולחמה תעיריש
 וקב רערעמהטקנ תעדה חסיהב אל .אוה ךופהנ .טפשמה
 ,עדומב םא יכ ,אמק טפשמ תיב ינפל גיצה ותוא הנגהה
 תונמדזהה ול הנתינש רחאל ,בשוחמ ןוכיסבו ,תויבקעב
 השק ....וניד ךרוע םע ץעייתהלו תחנב םירבדה תא לוקשל
 עבק וב םוקמ ןגוה ךילהל םשאנה לש ותוכז תעגפנ יכ ,רמול
 לע תגצומה הסרגה יפ-לע תקולחמה תעירי תא טפשמה תיב
 קודבל תונמדזהה ול הנתינש רחאל תאזו ,רחואמה בלשב ודי
 וז העיבק .ותדמע תא ויפ-לע ןווכלו תויארה רמוח תא ןוחבלו
 הלעמ ,ונינפלש הרקמב ומכ ,םשאנה רשאכ ,םייתעבש הנוכנ

 הכלהמב הריקחה לש התוריבסו התוניגה יפוא יפלכ תונעט
 םירבדהיכ ,ינרובס ,השעמל .הנושארה ותסרג ונממ התבגנ
 לע תעבקנ תקולחמה תעירי םהיפל[ימדק 'ילש ורפסב ל"נה
 םהילא ,]נ"מ– ותריקחב םשאנה לשהנושארהותסרג ידי

 םע אקווד דדומתהל ודעונ ,רערעמה לש וחוכ-אב הנפה
 הסרג גיצי רשא ,ומצע םשאנה לש יטקט שומיש ינפמ ששחה
 ידע ועמשנש רחאל ,תמוע םמע םירמוחל תמאתומו תחתפתמ
 'הסוכמ' הניאש הבירמ תיזח עובקל הרטמ ךות לכהו ,העיבתה
 'ילש ורפסב רומאה דוסיבש ןויגיהה ,רמולכ .עויס תייארב
 תעירי תא םצמצמ םשאנה םהב םיבצמל רקיעב הפיימדק
 ידיב אצמית אלש ךכל םורגל ידכ וטפשמ ךלהמב תקולחמה
 ביחרה רערעמה ,ךופה בצמה ונניינעב .עויס תייאר העיבתה
 רסמש םירבדב החתמנש וז תמועל תקולחמה תעירי תא
 ךלהמ ותבוחל ףוקזל אלש הביס לכ ןיא הז בצמבו ,הרטשמב
 שי יכ ,רובס יניא ךכשמ .שרדנה עויסה תניחב ןיינעל ,הז
 .רערעמה לש ויתונעטל הכימת םושמימדקטפושה ירבדב
 ותעיבקמ סונמ היה אל יכ ,הנקסמל יתעגה ,רומאה לכ חכונ

 םידדצה ןיב תקולחמה תעירי היפל יזוחמה טפשמה תיב לש
 ,םש( "רערעמל וסחויש תוריבעה ללכ לע הלחו הבחר התייה
 'נ ינולפ21/3176 פ"נד– התחדנ ףסונ ןוידל השקב ;02 'ספ
.))2102.01.3 םסרופ םרט(לארשי תנידמ



 רבסה רדעהב .ונניינעל םג םיפי םה ךא ,עויסה תשירדל רשקב ,םנמא ,ובתכנ וטטוצש םירבדה

 הבחר העירי טפשמב וא הריקחב ויתואסרגמ תחאב שרפ םשאנ רשאכ ,ריבס קפס הלעמה

 ,הילא ותוא תורשוקה תויעמשמ דח תויאר תומייק ךא ,הריבעה תריזל רשק לכ השיחכמה

 ששח תולעמה תוביסנב ,הריזב תוחכונב הדוה הב תרחא הסרג םג רסמ אוהש הדבועה

 ;העיבתה תויארמ תערוג הניא ,ריבס קפס הלעמה רבסה אללו תיטקט תוגהנתהל

 תא "זיזהל" ןתינ וילע קחשמ חול םניא טפשמהו הריקחה .העיבתה תויארלהפיסומאיה

.לקשמ שיו שי– תואסרג לש יתוהמ יונישל .םינקחשה

 דירפ לש לגרה ףכ תועיבט תאיצמב היה יד ,ריבס קפס הלעמה רבסה רדעהב ,ןכ לע.82

 )הרידב ןילטלטימ לע .ייא.ןא.יד-ו תוגרדמה רדחב עבצאה תעיבטל ףסונב( סומע לש ותרידב

 ,איה תרתונה הלאשה .חצרב ותעשרהל איבהל ידכ ,הרידב היה אל םלועמש הרורבה ותנעט דצל

 ותוחכונ ןינעב וירקשלו הרידב הלא תויאר תואצמיהל ריבס קפס הלעמה רבסה קפיס דירפ םאה

.הרידב

,טפשמה תיבב דירפ לש ותסרג יפל .תילילש– וז הלאשל הבושתה.92

 ידכ חונמה לש ותיבל ]דמחומ[ םע דחי עיגה חצרה לילב..."
 רחאל ,ןכאו .)לוהוכלא הארנה לככ( תותשלו וב תולבל
 .דחי ותשו םירוגמה רדחב םתשולש ובשי הרידל ועיגהש
 ראשנ אוהש דועב הנישה רדחל חונמהו ]דמחומ[ ושרפ כ"חא
 ,דיעה ךכ ,עתפל .הפסה לע בכשנו וילענ ץלח ,םירוגמה רדחב
 תא הארו הנישה רדחל שגינ אוה .קעוצו קעוז חונמה תא עמש
 ולוכ רוזאה ,ותסרגל .חונמה תא רקודו ןיכסב זחוא ]דמחומ[
 .םדב ומתכוה ןה תופחי ויה וילגרו רחאמו םדב לאוגמ היה
 תא בזעו וילענ לענ ,וילגר ףטש היטבמאה רדחל רהימ ]דירפ[
 ]דמחומ[ו חונמה וסנכנ םרטב יכ ,רפיסו ףיסוה אוה .הרידה
 ידכ ולש יראלולסה ןופלטה תא חונמה ול ןתנ ,הנישה רדחל
 דוע ןופלטה רישכמ הרידה תא ובזעבו תוחיש ונממ עצביש
33 'ספ( "ומע ותוא לטנ ,םישמ ילב ,ךכו וסיכב חנומ היה
.)ןידה תערכהל

 תא החד יזוחמה טפשמה תיב :יזוחמה טפשמה תיב עבקש תודבועב םיוסמ ןויד בייחתמ.03

 ןתינ אל טפשמה תיב תעיבק יפל .הריקחב רבכ וז הסרג ירקיע תא הלעה היפל דירפ לש ותנעט

 וז הסרג לש הירקיע תא רוגנסה הנפה ןהילאש הריקחה ילילמתב תומותס תואקספ יתשב אוצמל

43 'ספ( -  דע טעומ הלקשמש השובכ הסרגב רבודמ יכ עבק טפשמה תיב .)ןידה תערכהל53

 דירפ יכ הלעמ דירפ לש ותריקח ילילמתב ןויע יתעדל ,םלואו .)ןידה תערכהל73 'ספ( יספא

 הלעה דירפ ;57/ת ;01 'עמ ,47/ת( הריקחב רבכ טרופמ ןפואב הסרגה ירקיע תא אקווד הלעה

 דמחומ ,סומעל טרפ ,ףסונ םדא הרידב חכנ םא הלאשב ןוגכ( םימיוסמ םילדבהב הסרגה תא

 קלחמ וב רזוח אוהש ךותו )01 'עב57/ת( היטבמאב וילגר תא ףטש דירפ םא הלאשבו דירפו

53 'ספ ואר( הלא םילילמתל רע היה טפשמה תיב .)ןכל םדוק םיעגר רפסמ רסמש םיטרפהמ

 הטרופש יפכו הרטשמב הטרופש יפכ דירפ לש הסרגה ןיב לדבהה חכונ םלוא ;)ןידה תערכהל

 יכ עבקנ ,)ףסונ םדא חכנ היפל הרטשמב הסרגב דירפ תנעט( טפשמה תיבב דירפ לש ותודעב

 .תודעב ןכמ רחאל התלעוהש הסרגל ההז הסרג הלא םילילמתב התלעוהש הסרגב תוארל ןיא



 הסרגהו– יתנייצש לדבהה טעמל– םירכזנה םילילמתב דירפ התוא הלעהש יפכ ,הסרגה יתעדל

 דיעה הילעש הסרגה תא הלעה ןכא דירפש לבקל הנכומ ינאש ףא ,םלוא .דואמ דע תומוד תודעב

 רבודמש הנקסמהמ עורגל ידכ ךכב ןיא ,הרטשמב ותריקחב רחואמ בלשב רבכ טפשמה תיבב

 ריבס רבסה ןתינ אל דוע לכ טעומ השובכ הסרג לש הלקשמ ויפל ללכה .השובכ הסרגב

 פ"ע ואר( הרטשמב הריקח תעב רוחיאב הדלונש השובכ הסרג לע םג לח התשיבכל

936 ,436 )1(זנ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ דמלמ20/4634 -  התחדנ ףסונ ןוידל השקב ;)2002(046

 ןהבש תוביסנב ,וושהו ואר ;)3002.2.9 ,םסרופ אל(לארשי תנידמ 'נ דמלמ20/08111 פ"נד-ב

 לש הניד קספל03 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ סייק40/2312 פ"ע ,טפשמה תיבב דיעה אל םשאנה

 טפשמה תיב עבקש יפכ .))7002.5.82 ,םסרופ אל( םש יניד קספ ןכוהי'צקורפ 'אתטפושה

 וגצוהש רחאל םג ,חצרה עוריאל רשק לכ דירפ שיחכה הרטשמב ותריקח בור ךלהמב ,יזוחמה

 אוה ;הריזב ולש .ייא.ןא.יד תומיגדו עבצא תועיבט תאיצמ תמגוד ,תויביטקייבוא תויאר וינפב

 היה .)ןידה תערכהל4 'ספ( חונמה תרידב חכנ אל םלועמ יכ תונשקעב ןעטו רזחו ותעד לע דמע

 "םקימ" םהב דמחומ לש רוזחשהמ םיקלח דירפ ינפב ונרקוהש– רחאל ךומסו– רחאל קר הז

41 'ע ,37/ת( ברע ותואב אקווד הרידב דירפ תא דמחומ -  חכנ היפל הסרג דירפ הלעה ,)61

 התואמ םילילמת םה67/ת דע37/ת ;01 'עמ לחה ,47/ת( חצרה עוציב ןמזב סומע לש ותרידב

 רחאל קר תגצומה השובכ הסרג לש הלקשמ .)27/ת-ו07/ת םג הז ןינעל ואר ,םוי ותואב הריקח

 םירבדה .וזכש היאר תגצה ינפל תגצומה השובכ הסרג לש הזמ ףא ךומנ הלילפמ היאר תגצה

 ,טפשמב העיבתה תשרפ םויס רחאל הנושארל תגצומה השובכ הסרג ןינעב ועבקנ רשא ,םיאבה

 הגצוהש רחאל הנושארל,הריקחבהשובכ הסרג תאלעה ןיינעל םג ,םיביוחמה םייונישב ,םיפי

:הלילפמ היאר דושחה ינפב

 המויקל תחתמ סיסבה תטמשהל תנווכמ וז הסרג רשאכ ..."
 המיקמ ,התחכוהל תויאר האיבה העיבתהש תינויח הדבוע לש
 תשיבכ אמש ,ששחל סיסב,םירבדה עבטמ ,הפישחה תייהשה
 הלעמל אל םא– 'התמאתה'ל הדעונ בלש ותואל דע הסרגה
 'הלשכה'לו ,העיבתה םעטמ ואבוהש תויארל– הזמ
 התגצה ידי לע התותימא תא קודבל תורשפאה לש הליחתכלמ
 תנידמ 'נ ינאיצרג69/0375 פ"ע"העיבתה ידע ינפב
 פ"ע םג ואר ;)8991.5.81 ,םסרופ אל( )ד(5 'ספ,לארשי
 ,םסרופ םרט( ז"י 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ קולעצ ובא01/5839
1102.21.72((.

 םלועמ היפל הסרגה לע תוצרחנ דירפ דמע ,יצחו םייעובשכ ךשמבו ותריקח תליחתמ ,ונניינעב

 דמחומ "םקימ" םהבש דמחומ לש רוזחשהמ םיעטק תגצה םע הנהו ;סומע לש ותרידב היה אל

 ,סומע לש ותרידב חכנ ןכא היפל ,תטרופמ הסרג דירפ עתפל הלעה,חצרה ןמזב הרידב דירפ תא

 ותודעב קפיס אל דירפ היפל יזוחמה טפשמה תיב תעיבק .הליטקה השעמב ףתתשה אל ךא

 העיבק איה הריבעה תא עציב אלש ריבס קפס תולעהל ידכ םהב שיש התשיבכל רבסהו הסרג

 תגצהל תוכימסב הריקחב הנושארל התלעוה השובכה הסרגהש הדבועהמ םלעתהב םג ,הנתיא

 תשיבכל םירבסהה תפלחה לע דמע טפשמה תיב .חצרה ןמזב הרידב ותוא תמקממה היאר

 ונבצע וירקוח יכ ותסרג תא שבכ יכ ןעט םעפ רשאכ ,טפשמה תיבב דירפ לש ותודעב הסרגה

 הרידב ותוחכונ ןיינעב הסרג רסמ יכ ריבסה םעפו לבלובמ היה יכ תאז השע יכ ןעט םעפ ,ותוא

 תא תמאות הניא וז הנעט .)ןידה תערכהל63 'ספ( תוירגיסו הפק דוע לבקל תנמ לע חצרה ןמזב

 תיב עבק קדצב .דירפ לש ותריקח לש םיינושארה םיבלשה לש ואדיווה תטלקהמ הלועה



 ותסרג תא דירפ רסמ הב ,וז הטלקהב תכרפומ "ותוא ונבצע" וירקוח היפל הנעטה יכ טפשמה

 ;ןידה תערכהל73 'ספ( וירקוח םע ץצולתהל הברמו ןשעמ ,התוש ,חונינ אוהשכ השיחכמה

 ,05:50:1 ,02:95 ,51:34 ,01:53 ,03:13 ,50:52 ,00:02 ,00:71 ,00:41 ,02:01 ,לשמל ,55/ת

 הסרג התיה טפשמה תיבב דירפ לש ותסרגש העיבקב טפשמה תיב קדצ.)00:65:1 ,05:90:1

 ,ךכיפל .הריקחב הסרג יוניש יבגל םג תאזו .התשיבכל קפסמ רבסה לכ אצמנ אל רשא השובכ

 ,)ןידה תערכהל73 'ספ( טפשמב הסרג יונישב רבודמש החנהב יזוחמה טפשמה תיב עבקש יפכ

 םירבדה תא ןובשחב םיאיבמשכ םג םירבדה ינפ םה ךכ .יספא אל םא ,טעומ וניה יתייארה הכרע

 שי הריקחה ךלהמב הסרג יונישל םג .תחא הדיחי הניא תילילפה הריקחה .הרטשמב ורמאנש

.לקשמ

 ,"חצור חצור"85/ת-מ טוטיצל תוסחייתהב העט יזוחמה טפשמה תיב :םירבדה ילושב

 וז הרימא תגצומ ןידה תערכהל53 הקספב .דירפל דמחומ ןיב הכרענש הנושארה השגפההמ

 רקיע תא שרפש ךכל החכוה אוצמל דירפ שקבמ לוכיבכ הבש ,דמחומב דירפ חיטהש הרימאכ

 וז השגפה לש אלמה לילמתב ןויע.וב תופתתשה אלל חצרה ןמזב הרידב ותוחכונ ןינעב ותסרג

 תונמזה לילמת"(( רוערעה תרגסמב תפסונ היארכ ,הז ונניד קספ חתפב ןיוצש יפכ ,ונלביקש

1286 -  תיב הנפה וילאש ,ומצע85/ת-ב ןכו– )הנושארה השגפהה לילמת:ןלהלו "2286

 אלא ,דמחומ יפלכ דירפ לש הרימא הניא "חצור חצור" הרימאה יכ הלעמ– יזוחמה טפשמה

 השגפהה לילמתל62 'ע ;4 'ע ,85/ת(דירפ יפלכדמחומ חיטהש הרימאב רבודמ– ךפיהה

 אל וז הרימאל הנפה אוה יכ הלעמ יזוחמה טפשמה תיבב דירפ לש וימוכיסב ןויע .)הנושארה

 םשאנ ימוכיסל בתכב םישגדה"ל03 ףיעס( רחא ןינעל אלא ,הריקחב ותסרג תשירפל ןיכומיתכ

 התיה השגפהה ןינעב דירפ לש ותנעט יכ הלוע הלא םימוכיסמ .)יזוחמה טפשמה תיבב "2

 תופתתשה אלל הריזב תוחכונ ןינעב ותנעט רקיע תא דירפ שרפ השגפה התוא לשרחאעטקבש

 ותשגהלש לילמת ,הנושארה השגפהה לש אלמה לילמתב ןויעמ הלועה הנקסמה ,םלוא .חצרב

 תוחכונ ןינעב הסרג וז השגפהב הלעה דירפש תמאב הניא ,דירפ לש וחוכ אב רומאכ דגנתה אל

 תא לאשו רקוח סנכנש רחאל ,השגפה התוא תרגסמב.)חצרב תופתתשה אלל( סומע לש ותרידב

 וראשוהש תעב םימשאנה ןיב החיש הלהנתה ,סומע םשב רוחב םיריכמ םה םא דירפו דמחומ

:הבחרהב ןאכ הנממ טטצאו דמחומ לש וניינעב םג תובישח וז החישל .רטוש תוחכונ אלל דבל

.דחא הזיא תעדל הצור אוה:דמחומ"
 תחצר התאש רמוא אוה...ךכא:דירפ

?הא ,ותוא
 אל ינא ,םיהולא לש םשה תא חבשת:דמחומ

.לותח חצור
?רמוא התא המ:דירפ
 ינאש הצור התא ,לותח חצור אל ינא:דמחומ

?םדא ןב חצרא
?קנראה לע םדה תא איבה המ:דירפ
?עדוי ינא הפיאמ:דמחומ
 אל הלימ( .. ,יל ךייש אל קנראה:דמחומ

.)הרורב
)הרורב אל הלימ(..:דירפ
?)הרורב אל הלימ( ..-ה הפיאמ:דירפ
 ךייש אוה ,ןיינבהמ ותוא יתאבה:דמחומ

.הארנכ םינמוקרנל



 אל הלימ( ..,סומע תא ריכמ התא לבא:דירפ
.)הרורב

.רצקת:דמחומ
?המ:דירפ
.רצקת:דמחומ
.ךל רוזעא ינא ,יל דיגת ,אל:דירפ
 ותוא ריכמ ינאש םהל יתרמא ,רצקת:דמחומ

 תא יל רמוא התאו ,ךכו ךכ יתעמש יכ
.רצקת ,רצקת ,הז

 ?הפל יתוא איבמ התא)קחוצ(..:דירפ
.יל השע אוה המ הארת

.יילע קיתה תא קורזת ,ןכ ,ןכ:דמחומ
.ךלש תחתה תא חתפא ינא:דירפ
 יתאבה ינא ,יילע קיתה תא ליפת:דמחומ

.הפל ךתוא
 דיגא ינא וישכע ,)הרורב אל הלימ(..:דירפ

)קחוצ( ..ול
.הפ ויה םלוכ:דמחומ
?המ:דירפ
.הפ התייה הרובחה לכ:דמחומ
.םלוכ תא ואיבה:דירפ
.רוגיא תא וליפא ואיבה םה:דמחומ
?הז ימ:דירפ
.באפב דבועש הז:דמחומ
.ןכ:דירפ
 ואיבהו רבדמ אל אוה ,םליאה וליפא:דמחומ

 לוקב רבדמ– רורב אל טפשמ( ...ותוא
 הלימ( .. ינעי ,םלוכ תא ואיבה )ךומנ
.עודיש הממ רתוי )הרורב אל

 רורב אל טפשמ( תיבב ולצא תייה..:דירפ
.)ךומנ לוקב רבדמ

?תיב הזיא .רצקת:דמחומ
.ולש תיבה:דירפ
 יתמ ,םיהולא לש םשה תא חבשת:דמחומ

?ולש תיבל יתסנכנ
.שדוחינפל:דירפ
 תיבל יתסנכנ יתמ ,םיהולא תא חבשת:דמחומ

?ולש
?התא הז ,)הרורב אל הלימ( .. ,ןכ:דירפ
 לוקב רבדמ– רורב אל טפשמ( ..:דמחומ

)ךומנ
 יתיארש םיהולאב ךל עבשנ ינא:דירפ

.ולצא ךתוא
.הזה ןיינעה תא רוגסת ,רצקת:דמחומ
)קחוצ( ..:דירפ
הזה רבדב קוחצ ןיא:דמחומ
)קחוצ( ..:דירפ
..הזב ןיא:דמחומ
 ךל תושעל לוכי ינא ,ןמז יל שי:דירפ

 ומכ ,לובסת )קחוצ(.. .םמע ןגאלב



 )הרצק הקיתש(וישכע לבוס ינאש
 ינאש יתרמא המל ,ותוא ריכמ ינא ,בוט
?ותוא ריכמ

?המ:דמחומ
 ריכמ ינאש יתרמא המל ,ותוא ריכמ ינא:דירפ

?ןוכנ ?ותוא
 לע ?יתוא ורצע המל ללכב עדוי התא:דמחומ

.תוהזה תדועת
?המל:דירפ
?המ:דמחומ
 ינא וישכע ,)הרורב אל הלימ( ..:דירפ

)קחוצ( .. .םהל רפסא
)קחוצ(:דמחומ
 אל הלימ( ..לבא )קחוצ(..:דירפ

 ..?ןוכנ ,ותוא תחצר התאש)הרורב
.)קחוצ( .. .וילע )הרורב אל הלימ(

קוחצ הז המ עדוי אל התא:דמחומ
.ךתוא יתיאר ינא תמאב לבא ,אל:דירפ
.הזב קוחצ ןיא:דמחומ
.ןכ:דירפ
)הרצק הקיתש( ....ךכא:דמחומ

]XLתייתש יבגל לאושו בוש סנכנ רקוחהש רחאל[
 ונחנא םא ונתוא םילאוש םה:דמחומ

)הרצק הקיתש( .. ?XLםיתוש
 .. .והז ,יתוא תאבה התא ,ךממ ולוכ:דירפ

 ריכמ התאש שיחכמ התא ?ןוכנ )קחוצ(
 ?הא ?ותוא תחצר המל ,תמאב?ותוא
!םיהולאמ ךל יובאו יוא

.םילגרב ונל ומש םירומח יקיזא:דמחומ
"ןכ:דירפ

13 'ע ,הנושארה השגפהה לילמת( - 43(.

-יאו חצרה לילב הרידב תוחכונ ןינעב ותסרג רקיע תא טטוצמה עטקב שרופ וניא דירפ יכ הארנ

 הרידב סומע תא חצור דמחומ תא האר ןהיפל טטוצמה עטקב דירפ תורימא .חצרב תופתתשה

 ."חצור ,חצור" אוה דירפש דירפל רמא דמחומ השגפה התואב רתוי םדקומש רחאל ורמאנ

 אל תורייטצמ ,חצרה תא עציב דמחומ יכ רמאי ןהיפל ,טטוצמה עטקב דירפ לש תורימאה

 ךכל יארחא דמחומ ,דירפ לש )תיעטומה( ותנבהלש ךכל הבוגתכ אלא הנכ הסרג תשירפכ

 ואדיווה תטלקהמ הלוע :דועו תאז .ךכ ןיגב דמחומ דגנ םויאכו– השרפב הריקחל אבוה דירפש

 ינש ןיב תרושקתהש ,)היאר ףוריצל תרכזנה השקבה תרגסמב ונלביק התוא ףאש( וז השגפה לש

 תחדובמה תוזחהש ןבומכ ןכתיי .תחדובמ תרושקת הבר הדימב התיה עטק ותואב םימשאנה

 תרמוחב ולזלז םימשאנהש ,תאז תמועל ,ןכתיי .םימשאנה ןיב םיידדה םימויאל יוסיכ ךא התוויה

 ,תרחא וא ךכ .םירבדה ןיב בולישב רבודמש ןכתיי .םירבחכ וחדבתה טושפו בלש ותואב םבצמ

 םיינשה ןיב שגפמב שרופ דירפ היפל הרבסל לקשמ הפיסומ הניא יאדווב תחדובמה המינה

 הסרג תשירפב רבודמה ןיא אליממ :הלא לכ לע .הסרג טטוצש עטקב תונכבו תוניצרב

 .רתסב ודעות רשא ,םיינשה ןיב השגפהב דמחומל דירפ רמאש םירבדב אלאםירקוחהינפב



 ךומתל ידכ דירפל דמחומ ןיב הנושארה השגפההמ טטוצמה עטקב ןיא :וז הדוקנ םוכיסל

 וינפב וגצוהש ינפל יצחו םייעובשכ ,ותריקח לש ןושארה םויב רבכ היפל ,דירפ לש ותנעטב

.וב תופתתשה-יאו חצרה תעב תוחכונ ןינעב הסרגה תא שרפ אוה ,דמחומ לש רוזחשהמ םיעטק

83 'ספ( "יספא" אוה דירפ לש השובכה ותסרג לקשמ יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב.13

 םוקמ ןיא .הנמיהמ יתלבכ התוחדלו– הפוגל וז הסרג חתנלמ ומצע רטפ אל ךא ,)ןידה תערכהל

 האר דירפ ,היפל ,וז הסרגמ הלועה ההימתה לשב ול ,תאז .הפוגלףא הסרגה תייחדב ברעתהל

 תולאוגמה וילגר תא ףוטשל חרט דבב דב ךא ,ותוא םג רוקדיש דחפו סומע תא רקוד דמחומ תא

:הרידהמ ותאצ םרטב םדב

 םדאש ,תעדה לע הלעיה ,הלאשה ןיעל תרקדזמ הילאמ]["
 תאז תחתו ושפנ לע סונל םוקמהמ טלמיי אל ולרוגל ךכ דרחה
 ןכא ]דירפ[ יכ ,הארנ ....!?וילענ לוענלו וילגר ףוטשל חרטי

 ולגר ףכ תעיבט האצמנ ןכלו חונמה לש וימדמ וילגר ףטש
 תשקבתמ תויארה לולכממ ךא ,היטבמאה רדחל ךומס
 תוביסנב אלו המישאמה תסרג תוביסנב השע אוהש ,הנקסמה
.)ןידה תערכהל24 'ספ( "טפשמה תיבב ותסרגב תוראותמה

 ,חונמה תא חצרש אוה דמחומ קר ךא הרידב חכנ היפל דירפ לש השובכה הסרגה ,ךכ.23

 ,הפוגל םג התחדנ– ריבס קפס הלעמה התשיבכל רבסה רדעהב יספא אליממ הלקשמש הסרג

.קדצבו

 םיווהמ ,ריבס קפס הלעמה םירקשל רבסה רדעהב ,םשאנ ירקשש ךכ לע ליעל ונדמע.33

 רבסה ,הלא םירקשל דירפ לש ורבסה תייחדב יזוחמה טפשמה תיב קדצ .העיבתה תויארל קוזיח

 טפשמה תיב קדצ .םכח וניאש םשאנ לש םירקשב אלא "םייתילכת" םירקשב אל רבודמ ויפל

- יכ ,7002.5.71 םויב םימשאנה ינש ןיב הינשה השגפההמ דמל רשאכ

 אב ורידגמש יפכ ,'דחוימב םכח אל' ונניא ]דירפ[ש קר אל..."
 תא בטיה ןיבהש ,ןובנו חכופמ םדאב רבודמש אלא ,וחוכ
 םירבדה יפוליחמ .תוכבתסהה קמועל עדומ היהו היצאוטיסה
 וב רוזחל ורבח תא ןברדמ2 םשאנה עמשנ םהב ,םהיניב
 ןפואב ותריקחב םג לעפ ]דירפ[ש רוריבב הלוע ,ותאדוהמ
 ידכודי לאל רשא לכ השעו ,תויתטישבו ןווכמב ,לכשומ
 ,דירפ-פ( :יוטיב ידיל םירבדה ואב ךכו .הריקחה תא לישכהל
)קראבומ ]דמחומ[-מ

 אלש ,יתרביד אלש יתרמא ינא,הריקחב םתוא ונייז:פ'
...וחיכוי ךיא ,יתייה
....

 חוכב היה טפושל דיגת ,ילא תאב התאש ךליתרמא:פ
.הנש םירשע )ןבומ אל( ,ומליצש המ
רדחל סנכנ ]רקוח[ ידאב
אצוי ידאב



 וטילקה,ינא אל דיגת הז ימ ךתוא לאשי אוה:פ
 המ םימשור םה ,דחפהמ דיגת,ואידיוב ךתוא יתיארךתוא
 אל( דיגת ,ךתוא לאשי אוה ,הלעמל והשימ שי ,רמוא ינאש
 )ןבומ אל( רבד לכ דיגת דחפהמ דיגת,קותשת לא )ןבומ
 אוה ,ריבכ ובא דחי ונחנאש עדוי ומצע תא השוע .הזה קיתהמ
 ךמצע תא קיחרת הזכ עשפב ךמצע תא תסנכה ךיא .עדי אל
.רהמ
....

 אל ינא ול יתרמא ,רופיס ךל רפסא ינא ול יתרמא:פ
ריכמ
)ןבומ אל( יתוא לאש אוה:מ
םיינרק םהל השענ התשת ,תרביד תמאב התא:פ
...

יטנוולר אל רבדמ-- ,הטתשנ אוב,עמשת:פ
'.םירש םיינשה

 :הרורב הנומת תרייטצמ םירבדה יפוליחמ ,רמול הצור
 ךשוממ רסאממ ומצע ליצה דציכ ]דמחומ[ל ריבסמ ...]דירפ[
 ךיא ,יתייה אל ,יתרביד אל' :רומאל ותקיתש תועצמאב
 ורבח תא םג חידהל הסנמ ]דירפ[ ,וז ףא וז אל .'...וחיכוי
 תתל ןתינ אל .ןכ תושעל דציכ ול ץעיימו הריקח יכילה שבשל
 ,ליעלד םיטפשמה יפוליח תועמשמו ןכותל תרחא תונשרפ
 הליחת הנווכב םימ ויפ אלימ ]דירפ[ש תעבוקה וז תלוז
 "וירקוח לע תושקהל הנווכ ךותמ הריזב ותוחכונל שחכתהו
 רבכ דמחומל דירפ ןתנ המוד הכרדה ;ןידה תערכהל94 'ספ(
 דירפמ דמחומ שקיב רשאכ :7002.4.03 םויב םהיניב השגפהב
 דירפ ול רמא ,סומע םע תורכיה ןינעב וילא ויתולאשב "רצקל"
 השגפהה לילמתל13 'ע( "ךל רוזעא ינא ,יל דיגת ,אל"
.))הנושארה

 ,דמחומ ןיבל סומע ןיב הנועט םיסחי תכרעמ ןינעב ,סומע לש ורבח ,בקעי לש ותודעב.43

:דיעה הז דע .דירפל עייסל ידכ ןיא

 םיימעפ וא םעפ סומעב שמתשה אוהש רמא ]דמחומ[ קרבומ"
 ויה .םינש הברה רבכ םיריכמ םה ,ןוכנ אל הזו ולש חוקלכ
 ןושיל הפיא היה אל קרבומל .הזה רבדל רבעמ םיסחי םהל
 ינא .םהיניב םיסחי ויה ,םינשה לכ סומע לצא היה אוה דימתו
 הז ךא קרבוממ קתנתהל הסינ בלש אוהש הזיאב סומעש עדוי
 ,הלילה וילא אב אוהש סומעל רמוא היה קרבומ .ךלה אל
 יתדמעשכ הז תא יתעמש םיימעפ ,אובי אלש רמוא היה סומעו
 ,תלדה ןומעפב ץחולו אב היה אוהש יל רפיס סומע .דצב
 היה אוה םינכשהמ הכובמה ללגבו ,ול חתפיש ול רמואו

.)9002.1.12 לוקוטורפ ,621 'ע( "ותוא סינכמ

 סומעש סומע לש ותרידב דמחומ לש תוחכונ ףאו,דמחומל סומע ןיב םיסחי םיראותמ וז תודעב

 וא ,םימויא ,תומילא ,זמרב ולו ,וז תודעב תראותמ אל .הל םיכסה ךא ,הב הצר דימת אל

 םוקמ היה אל דמחומלש ךכל רבעמ( הלא םיכורא םיסחי ךשמב סומע ןיבל דמחומ ןיב תונפקות



 יזוחמה טפשמה תיב ,רחאה דצה ןמ .)אובי אלש שקיבש סומע לש ותיבל עיגה אוהו ןושיל

:עבק

 סומעל'ש בקעי רפיס חונמה לש תוינימה ויתופדעה תודוא"
 דימת אוה .הנחתב בשיו שדח הצר דימת אוה .ךיבסת היה
 שמשמ הז עדימ .)1-2 'ש 'טורפל921 'ע( '.רז והשימ ריכה
 תסרג םע דחא הנקב הלועה ,הבושת קפסמ אוה :םיינשל
 תסרגב ךמותו ,הרידל ]דירפ[ עיגה עודמ הלאשל ,העיבתה
 םייקש ]דירפ[ הז היה הרידב והשש תעב ,היפל ,המישאמה
 .יפרגונרופ טרסב הפצ ]דמחומ[ש ןמזב חונמה םע ןימ יסחי

 תכרעמ המייקתה חונמה ןיבל ]דמחומ[ ןיבש ןתניהב ,ןכש
 חונמה לש ותוטיהלב בשחתהבו חצרה עוריאל רבוע םיסחי
 הז אוה ]דמחומ[ש ,חינהל ריבס ,ןימל םישדח םיפתושל
 'שדחה רוחבה' םע ןימ יסחי םייק חונמהש ןמזב טרסב הפצש
.)ןידה תערכהל45 'ספ( "ךפהל אלו

 לש הפדעהה ןינעב בקעי לש ותודעב תוארל ןיא היפלו דירפ לש ותנעט תא לבקל הנכומ ינא

הרידב שחרתהש המ יבגל אדירגהרעשהל סיסבכאלא ,םישדח םישנא םע םיסחי םייקל סומע

 הז דע לש ותודע םג ירה .תויפיפ ברח רדגב איה הז ןינעב דירפ לש ותנעטש אלא .חצרה לילב

 ןיבל סומע ןיב ךוסכסש ,אדירג הרעשה אלא הלעמ הניא ,דמחומ ןיבל סומע ןיב םיסחיה ןינעב

.חצרל ליבוה דמחומ

 ויתועדוה לכ תאלוספל שי יכ ,דבלב ןוידה ךרוצל ,החנהב ףא :דירפ לש ורוערע םוכיסל.53

.הנכ לע תדמוע– חצרב דירפ לש ותעשרה ,דמחומ לש

 ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב ,דירפ ןינעב ףיסואו םידקא .דמחומ לש רוערעב ןוידל הנפא תעכ

 דמחומ לש ויתואדוה היפל העיבקב ברעתהל םוקמ ןיאש הנקסמל טרופיש יפכ יתעגה יכ :דבלב

 ,דמחומ לש תואדוהה אלמלא םג ,רומאכ .דירפ לש וניינעב םג אלמ לקשמ תולעבו תוליבק ןה

 דירפו אוה ןהיפל ,דמחומ לש ויתואדוה ךא ;חצרה תא עציב דירפש ריבס קפס ררועתמ אל

.ריבס קפסה ףרמ דירפ תא ,םייתעבש ,תוקיחרמו תופיסומ ,אתווצב חצרה תא ועציב

דמחומ לש ורוערעב הערכה

 לש .ייא.ןא.יד וא תועיבט ואצמנ אל סומע לש ותרידב,דירפ דגנ תויארהמ ןחבומב.63

 םיטרפ תומדב ףסונ המ רבדו חצרב ותאדוה תדמוע דמחומ לש ותעשרה זכרמב .דמחומ

 ורוערע זכרמב .השובכ יבילא תנעט תייחדל ףסונב ,םינמכומ םיטרפכ ןידה תערכהב ועבקנש

.ותאדוה תליספל תונווכמה תונעט תודמוע דמחומ לש

 ירקיע לע רוזחא ,אטוזה טפשמב יזוחמה טפשמה תיב תועיבק לע רוערעב ןודא םרטב.73

 פ"ע(בורכששיתכלה יפל םויה תישענ וז הניחב .ילילפ טפשמב תואדוה תליספ תייגוסב ןידה

 יפכ .))בורכששי:ןלהל ,)6002.5.4 ,םסרופ אל(ישארה יאבצה עבותה 'נ בורכששי89/1215

 וגשוהש תויאר לש ןתוליבקל תוסחייתהה תפמ" ,לדנה 'נטפושה ירבח תאז רידגהל ביטהש



 תנשב הנתינש בורכששי תכלהב הז טפשמ תיב ידי לע שדחמ הטטרוש הלוספ ךרדב

 לא:ןלהל( )1102.11.32 ,םסרופ םרט(9 'ספלארשי תנידמ 'נ הקוע לא80/6595 פ"ע("6002

 תא ןוחבל שי ןתרגסמב םיכרד יתש וז הפמ הוותמ ,ול סחוימב םשאנ תאדוהל סחיב" .))הקוע

.)םש ,הקוע לאןיד קספ( "תיתקיספה הליספהו תיתקיקחה הליספה– האדוהה לש התוליבק

 ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל21 ףיעס תועצמאב תיתקיקחה הליספה :הנושארה ךרדה

1791-א"לשתה

 ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל איה האדוה תוליבק תניחבל הנושארה ךרדה.83

 ."ןוצרמו תישפח" התיה איה םא קר הליבק אהת האדוה יכ ,רתיה ןיב ,עבוקה1791-א"לשתה

 ישנא ינפב ורסמנש תואדוה לש ןתונימא לע ןגהל דעונ "ןוצרה תוישפוח" ןחבמ ,ותישארב

 םג האדוה לש התוליבק לספיתש ךכ ףיעסה שרופ ךשמהב ;)בורכששיןיד קספל42 'ספ( תורמ

 תימונוטוא ןכו רקחנה לש ושפנו ופוג תומלש( רקחנה לש ויתויוכזב ןידכ אלש העיגפ לשב

23 'ספ ,םש( ולש הריחבה שפוחו ןוצרה -  תותימא רבדב ששח ררועתמ ןיא רשאכ ףא ,))73

 תדוקפל21 ףיעס יפל לולסמה ןינעב דוע עבקנבורכששיןיד קספב .)23 'ספ ,םש( האדוהה

 הדמעמ תא קזחל יוארה ןמ ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסיה קוח תקיקח רחאלש ןדיעב יכ תויארה

 ישעמ ינפמ הנגהלו ףוגה תומלשל תויוכזה– רקחנה לש ויתויוכז לע הנגהה רבדב תילכתה לש

 דמועה יזכרמ םעט הווהת איהש ךכ– שפנה תומלשב יתוהמ ןפואב םיעגופה הלפשהו יוזיב

23 'ספ ,םש(21 ףיעס יפל האדוה לש התוליבק תליספ םשל ומצע ינפב -  תיב דמע דוע .)33

 'נ ידעומ28/511 פ"ע-ב העבקנש21 ףיעס ןינעב הכלהה לעבורכששיןיד קספב הז טפשמ

 לכב תיתדבוע הניחבמ ןוחבל שי היפל ,)ידעומ:ןלהל( )4891(791 )1(חל ד"פ ,לארשי תנידמ

 םשאנה לש ונוצר תוישפוח תא לולשל ידכ לוספה הריקחה יעצמאב היה םאה ופוגל הרקמ

 לש "םדאה תומד םלצב" העיגפ ידכ תולספה תמר העיגה םהב םירקמב קר .ותאדוה תריסמב

 הינימ21 ףיעס יפל האדוהה לספית ,"תישונא יתלבו תילטורב הריקח תגרד..." ידכו םשאנה

.)52 'ספ ,בורכששי( םשאנה לש ונוצר תוישפוח לע לעופב העפשהה תניחב אלל היבו

תיתקיספה הליספה תנירטקוד תועצמאב תיתקיספ הליספ :הינשה ךרדה

 הליספה תנירטקוד איה ,בורכששיתכלה יפל ,האדוה תוליבק תניחבל הינשה ךרדה.93

 לעפות רשא ,טפשמה תיב תעד לוקישבש הליספ תליעב רבודמ .וז הכלהב העבקנש תיתקיספה

 העיגפ רוצית טפשמב התלבקו ןידכ אלש התבגנ האדוההש הנקסמל טפשמה תיב עיגמ רשאכ

36 'ספ( הלבגהה תקסיפ לש הירדגמ תגרוחה ןגוה ילילפ ךילהל םשאנה לש ותוכזב תיתוהמ

 יעצמאב( ןידכ אלש הגשוה היארהש םה תיתקוחה הליספה תנירטקוד תלוחתל םיאנתה .)םש

 םינגוה יתלב הריקח יעצמאב ,םיבייחמ םילהונב וא הקיקחב העובקה הארוהל םידגונמה הריקח

 עגפת טפשמב התלבקשו– )תנגומ דוסי-תוכזב ןידכ אלש םיעגופה הריקח יעצמאב וא

36 'ספ ,םש( הלבגהה תקספ לש הירדג יפ-לע אלש ןגוה ךילהל םשאנה לש ותוכזב תיתועמשמ -

 ראשה ןיב ,םה תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל תעדה לוקיש תלעפהל םיחנמ םיווק .)86

 העפשהה תדימ ,)07 'ספ ,םש( היארה תגשהב הכורכ התיהש תויקוחה יא לש התרמוחו הייפוא

 םייתרבחה תלעותה לומ קזנה תניחבו )17 'ספ ,םש( הגשוהש היארה לע הריקחה יעצמא לש

27 'ספ ,םש( היארה תליספב םיכורכה - 37(.



 רואל ,אטוזה תונעטב יזוחמה טפשמה תיב תועיבק לע רוערעה תניחבל הז בלשב הנפנ.04

 םילוספה םיעצמאהמ דחא לכ יכ ןעטנ ,רוערעה לכ ךלהמבו ,אטוזה טפשמב רבכ .הלא םיללכ

 תדוקפל21 ףיעס חוכמ ןה דמחומ לש תואדוהה תליספל ליבוהל ךירצ אטוזה טפשמב וניוצש

 ול ופסוהש ךכב ןייפאתה דמחומ לש ורוערע .תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל ןה תויארה

 דמחומ לש םירוגנסה תפלחה בקע קר אל ,תאז .וב ןוידה ךלהמב תונעט וב ונושו תושדח תונעט

 ירקיע ,ול הנתינש תושר יפ-לע ,שיגה טסייל ר"ד שדחה רוגנסהש רחאל ףא :רוערעה תרגסמב

 הלעהו עבק ומצע אוהש תונעטה תעירימ גורחל ךישמה אוה ,דמחומ לש ורוערעב םיפסונ ןועיט

 תונעט תאלעה יותיעל תועמשמ יניעב שי ,טרופיש יפכ .הפ לע םינוידה תרגסמב תושדח תונעט

 ןמקלדכ הריקחה יעצמא יכ הנושארל טסייל ר"ד ןעט םיפסונה ןועיטה ירקיעב ,ךכ .תולספ

 היבו הינימ םיליבומה ,תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל הליעה יארב "םיינוציק" םיעצמא םיווהמ

 ;ויבאל תונזב דמחומ לש וקוסיע תפישחבש ןעטנה םויאה :דמחומ לש ויתואדוה תליספל

 לע ותריקחו ןכותמ תוצעוויהה תוכז ןוקירו– םירקוחה לש תוינעגופהו תוינעזגה תויואטבתהה

 דעומ תריסממ תוענמיה ,ןידכ הרהזא רדעה יכ רכזוה תאז תמועל .רוגנסה םע תוחישה ןכות

 יעצמא םיווהמםניא ,הנישו לכוא תעינמו השיתמו תכשוממ הריקח ,הריקחב הריבעה םוקמו

 תדוקפל21 ףיעס יפל דמחומ לש תואדוהה תליספל םיליבומ םה ךא "םיינוציק" םילוספ הריקח

 ר"ד הלעה2102.1.2 םוימ הפ לע ןוידב.דמחומ לש ישפוחה ונוצרב לעופב ועגפ םה יכ תויארה

 םירקוחה ירקש בקע םג דמחומ לש תואדוהה תא לוספל שי היפל ,השדח הנעט הנושארל טסייל

 יעצמא םיווהמ הלא םירקש יכ ןעטנ ;הריבעה תריזל דמחומ תא תורשוקה תויאר םויק ןינעב

 ןוידה לוקוטורפ( "היבו הינימ" הליספל21 ףיעס יפל איבמה "ינוציק" יעצמא אל ךא ,לוספ

 םילוספה םיעצמאהמ דחא לכב ןיא םא ףא יכ דמחומ ןעוט ,ןורחא .)04 'ש8 'ע ,2102.1.2 םוימ

.ןתוא לוספל ידכ ,רבטצמב ,םהב שי ,תואדוהה תליספל איבהל ידכ

 ברעתהל םוקמ ןיאש הנקסמל יתעגה יכ ,אטוזה תונעטב ןוידה חתפב ,רמואו םידקא.14

 הבר תובישח שי ,יניעב ,םירבדה ךשמהב טרפאש יפכ .אטוזה תונעט בקע דמחומ לש ותעשרהב

 יזוחמה טפשמה תיב רקסש תואדוהה ורסמנש רחאל םימי הרשע דמחומ רסמשתפסונהאדוהל

 .טפשמה תיב ךמתסה אל הילעש ,דירפ םע תומיע רחאל הרסמנש7002.5.71 םוימ האדוה–

 .אטוזה טפשמ תונקסממ םילועה םיישקהמ רכינ קלח יתעדל ךרדה ןמ תקלסמ וז תפסונ האדוה

 ןיא ,טפשמה תיב ךמתסה ןהילע תואדוהה ןינעב תוברעתהל םוקמ שי םא םג :תרחא ןושלב

-ב הנתינ וזכ האדוה .הילע ךמתסהל שיש הליבק האדוה ונינפב ןיאש םירבדה שוריפ

.ולעוהש תונעטל– ןאכמ .7002.5.71

ויבאל תונזב וקוסיעו דמחומ דגנ תודשחה תפישחב םויא

 הפרות תדוקנ םירקוחה ורתיא הריקחה ךלהמב יכ דמחומ ןעט אטוזה טפשמב.24

 לעו חצר תריבע עוציבל דשח ןיגב ורצעמ לע עדיי ויבאש ךכמ וששח– איהו ,ולצא תיתועמשמ

 רובע יטירק ןינעב רבודמ יכ ןעטנ .ביבא לתב םולשתב םירבגל ןימ יתוריש תקפסהב וקוסיע

 תודוהל םיכסה יכ דמחומ ןעט דוע .ויבאל הז עדימ ריבעהל אלש שקיבו רזח אוה יכו דמחומ

 יכ ןעטנ ".הרטשמה תנחתל אבוי אל ויבאשו רבד ויבאל ועידוי אלש החטבה תחת" חצרב

 הדוה דמחומש ינפל םוי(7002.5.6 םויב הריקחב ליחתה הרטשמל ויבא תאבה ןינעב םויאה

 לע הז םויאל התיהש תינסרהה העפשהה תא קזחמש רבד" ,תרחמל האדוהל דע ךשמנו )חצרב

85 םיפיעס( "ולש 'ןוצרה שפוח' תלילש םג ןאכמו ,םשאנה לצא הקוצמה תשוחת -  םימוכיסל95

 דמחומ לש ויבא אבוה רבד לש ופוסב ,החטבהה תורמל יכ ןעטנ .)אטוזה טפשמב דמחומ םעטמ



 ויבא תאבהש ךכל החכוה תאז יכ ,אטוזה טפשמב ןעט דמחומ .רקחנ אל ךא– הרטשמה תנחתל

 הקיחשלו ולש ןוצרה חוכ תריבשל איבהלו ןגוה יתלב ישפנ ץחל וילע ליעפהל תנמ לע התשענ

 'ספ ,םש( םתעד תא סיפתש הידוה רוסמיש ידכ םירקוחה ינפב ולש הדימעה חוכ לש תילאטוט

66(.

 דמחומל םירקוחה ורמא7002.5.6 םויב יכ אטוזה תטלחהב עבק יזוחמה טפשמה תיב.34

 ולעה םירקוחה יכ עבקנ .ורצעמ לע ותחפשמל ועידוי יכו הרטשמה תנחתל עיגהל דיתע ויבאש

 תא קר אלא ויבא ינפב וז הדבוע ופשחי אלש ול וחיטבהו תונזב דמחומ לש וקוסיע אשונ תא

 תינופלט תורשקתה דמחומ תוחכונב ועציב םה ,עבקנ ךכ ,ךשמהב .חצרה עוציבב ודגנ דשחה

 ןכא ויבא יכ דמחומל ועידוה ןכמ רחאלו תוריקחה רדחל ץוחמ החישה תא וכישמה ,ויבא םע

 הלעו רזח הרטשמה תנחתל החפשמה לכו באה תאבה אשונ יכ עבקנ דוע .תרחמל הנחתל עיגי

 הדוה הב החישה( ברח ידאב רקוחה םע בכרל תאצל דמחומ םיכסה ,תרחמל יכו הריקחה ךשמב

 ףגאל רבעויש ךכבו ורצעמ תביס ויבאל עדווית אלש ךכב החישה תא הנתמ אוהש ךות ,)חצרב

 .ותריקח םשל הנחתל באהתאבהב יתריקח ךרוצ היהש ודיעה םירקוחה .רצעמה תיבב רחא

 ןמוז באה רבד לש ופוסבש קלוח ןיא ךא ,רקחנ באהש תענכושמ התיה ףא יאלגניפ הנור ק"פר

 אלש שקיב דמחומ יכ ותודעב רשיא ברח ידאב ר"סר רקוחה יכ עבקנ .ללכ רקחנאלךא הנחתל

ירבדל ךא ,רחא ףגאל רבעויש םג שקיבו השובה תמחמ הרטשמה תנחתל ויבא תא ןימזהל

 תוחטבהה ןיב הקיז לכ וללש םירקוחה יכ עבקנ .תוגירח אלו תוימיטיגל תושקבב רבודמ רקוחה

 תודוהל ותוא עינהש המ יכ ותאדוה תרגסמב ריבסה ,עבקנ ךכ ,דמחומ .הידוהה ןיבל תורומאה

 ועגפ אל תוחטבהה יכ עבק טפשמה תיב .בלב ול היהש המ תא איצוהלו קורפל ונוצר היה

 תוחטבהה תייגוס חותינב .הידוהה ןיבל ןניב הקיז ןיא יכו דמחומ לש ונוצר תוישפוחב

 הבוחב ליכהל הלולע המצוע תלעב החטבה קרש ךכ לע ,רתיה ןיב ,טפשמה תיב דמע םימויאהו

 ןינעב החטבהה יכ עבקנ .ישפוחה ונוצר תמירפ ידכ דע "ותעד לע םדא ריבעהל" חוכה תא

 דמחומ ידיב אלא םירקוחה ידיב אל התלעוה אליממ רשא– רחא ףגאל דמחומ לש ותרבעה

 לילכ לטבלו הריחבה תלוכי תא שבשל החוכבש המצועה ידכ העיגמ הניאו תילוש התיה– ומצע

44 'ע( דמחומ לש ישפוחה ונוצר תא -  אלש ,היינשה החטבהה ןינעב .)אטוזה תטלחהל64

:יזוחמה טפשמה תיב עבק ,הרטשמה תנחתל באה תא איבהל

 ,הריקחל ויבא תא איבהל אלש החטבהה איה רתוי תבכרומ"
 תויהל התיה הלולע ,ובצמב ,םשאנה לע התעפשהש
 אבוי ויבאש ךכב דחפוה ןכל םדוק רשאכ יאדו ,תיתועמשמ
 ,םלואו .ודגנ תודשחהו וקוסיע תא וינפב ףושחל ידכ הנחתל
 תריסמ ןיבל הניב הקיז רדעיה תמחמ יכ ,ינרובס ,ןהילא סחיב
.)64 'עב ,םש( "הייטעב התליספל םוקמ ןיא הידוהה

 ןיב יתביס רשק שרדנ,לספית האדוהש תנמ לע,הקיספה יפל יכ עבק טפשמה תיב.44

 באה תאבה יא ןינעב החטבהה יכ תויארהמ הלוע יכ עבקנ .האדוהה תריסמ ןיבל לוספה יעצמאה

 רשא ,האדוהה ןיבל הניב קתנ רצונש םושמ ,דמחומ לש ישפוחה ונוצר תא לילכ הלרטנ אל

 :םייזכרמ םימרוג ינשמ םרגנ ,יזוחמה טפשמה תיב ירבדל ,קתנה .םירחא םיעינמ לע הנעשנ

 םע רשק אלל וקדביי ויתושקבש דמחומל ריבסהו רקוחה רזח החטבהה דצלש הדבועה ,דחאה

 וליבוהש םיעינמה יבגל ויתועדוהב דמחומ רמאש םירבדה ,ינשה ;תאז ןיבה דמחומשו ותריקח

 ןינעב טטיצ טפשמה תיב .דבכה המשאה לטנ תא ובל לעמ קורפל ןוצרה םהבו ,תודוהל ותוא



 הדוה אל יכ הנוע אוה ןהב ,הנושארל הדוהש רחאל דמחומ לש תובושת ,הריקחה ילילמתמ ,הז

 ןה ,ןכמ רחאל בושו בוש רזח וילעש ןכות ,ותאדוה ןכות תותימא תא רשיאו תוחטבהה בקע

 רושיאב ףאו רוזחשב ןה ,טפשמה תיבב ול הפצמהמ ול רהבוהש רחאל תילאמרופ העדוהב

74 'עב ,םש( וב הפצש רחאל רוזחשה -  ןתמ לש תופסונ תוביסנ לע םג עיבצה טפשמה תיב .)94

 תויה ;הריקחב החונינ הריווא ;דמחומ לש ותשקבל בכרל הרטשמה תנחתמ האיצי– הידוהה

 ששחה תוגיפמה תוביסנכ– תפרוג האדוה אלו הטיאל תחתפתמו תינררב האדוה האדוהה

94 'עב ,םש( החטבה וא םויא ,ךשוממ ץחל תובקעב הנתינ הידוההש -  תיב עבק םוכיסל .)05

 ןיא ,םייואר םניאש םירקוחה תוגהנתהב םימייוסמ םיקלח ויה םא םג..." יכ יזוחמה טפשמה

.)15 'עב ,םש( "התליספל םרוגהו האדוהה לש השרושל דרויה לוספ םהב קבדש עובקל

 יכ ,ןיוצי הרטשמה תנחתל דמחומ לש ויבא תאבה אשונב רוערעב תונעטב ןודאש ינפל.54

 העט היפל ,תינוקל הנעט העיפוה ,ומעטמ ושגוהש םינושארה ןועיטה ירקיעבו רוערעה יקומינב

 םוקמ תרבעהןינעב החטבההו באה תאבה ןינעב החטבההש העיבקב יזוחמה טפשמה תיב

4 'ספ ;רוערעה יקומינל52 'ספ( רערעמה לש ונוצר תוישפוחב עוגפל ידכ ןהב היה אלרצעמ

 םוקמ תרבעהןינעב החטבההש הנעט ךכב תוארל שיש לככ.)1102.2.9 םוימ ןועיטה ירקיעל

 ובא ד"ועש ףא לע ,אטוזה טפשמב וימוכיסב .התוחדל שי ,לוספ הריקח יעצמא הווהמרצעמ

 ללכ ןעטנ אל ,רצעמ םוקמ תרבעה ןינעב החטבהה לשהמויקתא תושרופמ ןייצ הדאחש

 תדבוע .דמחומ לש תואדוהה תא לוספל שי וניגבש הריקח יעצמא רדגב התיה וז החטבהש

 הנעטהובש קרפה תרגסמב םימוכיס םתואב הניוצ רצעמה םוקמ ןינעב החטבהה לש המויק

 קרפ ואר( לוספ הריקח יעצמא הווהמבאה תאבהןינעב החטבהה היפל הנעט–תרחא התיה

 לש ףסונ בבס תוברל( רוערעב ןוידה ךשמהבםג .)אטוזה טפשמב דמחומ םעטמ םימוכיסל )2(ד

 הספת אל רצעמ םוקמל רשקב החטבה רבדב הנעטה ,)הפ לע םינוידו דמחומ םעטמ ןועיט ירקע

 רוערעה יקומינב תרכזנה תינוקלה הנעטב תוארל הליחתכלמ םוקמ היהש לככ ,ךכ .ישממ םוקמ

 וירבד וארו( התוא חנז דמחומ ,רצעמ םוקמ תרבעה ןינעבהחטבה בקע תואדוהה תליספל הנעט

2 ול חיטבי יכ שקיב דמחומ רבד לש ופוסב" םהיפל2102.1.2 םוימ ןוידב טסייל ר"ד לש

 ישרמ ,באה לע רבדמ ינא .וינרקב רושה תא סופתל אל תמאב הזו72 'מע ,ריבכ ובא :םירבד

13 'ש5 'ע ,2102.1.2 םוימ לוקוטורפ( "הזמ עדי אל ויבאש ול חיטביש ונממ שקיב - 23((. 

 לש וירבד ילע םילבוקמ אליממ דמחומ לש וניינע תוביסנב יכ ןייצא ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב

 ןינעב החטבהב ,ןניקסע" םהיפל ,רצעמ םוקמל רשקב החטבהה ןינעב יזוחמה טפשמה תיב

 הרידגהל ןתינ אל ,ןכ לעו– םשאנה לש ובצמ תא תיתוהמ תונשל ידכ הב ןיאש ,תיסחי ילוש

 לטבלו ולש הריחבה תלוכי תא שבשל החוכב היהש וזכ המרב האשהו יותיפ תמצוע תלעבכ

41 'ש64 'ע( "ישפוחה ונוצר תא לילכ -  יעצמאכ התוארל םוקמ ןיא םגו ,)אטוזה תטלחהל71

 תנירטקוד יפל האדוה תליספ קידצהל ידכ וב שיש ןפואב ןגוה ךילהל תוכזב עגופה הריקח

.הרטשמה תנחתל באה תאבה ןינעב תיזכרמה הנעטל אופיא בושנ .תיתקיספה הליספה

 תנחתל ויבא תאבה ןינע גוויסב הגש טפשמה תיב יכ ,רוערעה תרגסמב ןעט טסייל ר"ד.64

:בתכ ךכו .םויאכ אלו החטבהכ הרטשמה

 לש וקוסיע תפישחב לקשמ דבכו רומח םויאב רבודמ..."
 לש ונויסינמ םידמל ונא םויאה תמצע לע(ויבא ינפב רערעמה
 האכרעב ןוידה .)ןכמ רחאל םיימויכ דבאתהל רערעמה
 לש ויבא תא איבהל אלש 'החטבה' ביבס בסנ הנושארה



 רבדש ךכמ םלעתה אמק טפשמה תיב ,הרטשמל םשאנה
 באה תאבהב הווסומ םויא אוה 'החטבהה' ןמ תורישי רזגנה
 ,באה ינפב רערעמה לש וקוסיע תפישחבו הרטשמה תנחתל
.הלועפ ףתשל אלש ךישמי רערעמה םא
....
 לש ועוצקמ תפישחבש םויאה ינעגופ המכ דע ןיבהל שי

 רבודמ ,תישאר .ויבא ינפב םירבגל ןימ יתוריש ןתונכ רערעמה
 ינבו ויבא ידי לע רערעמה תמרחהל םורגל לולעש םויאב
 ,ךכמ הרתי .רערעמה לש יתחפשמה אתה קוסירלו ותחפשמ
 עקר לע הנכסב ויהי רערעמה ייח וב בצמל איבהל לולערבדה
 םרגייש יתואירב קזנמ ששח רערעמה ,תינש .החפשמה דובכ
 ומשב העיגפב רבודמ ,ףוסבל ,עזעזמה יוליגה בקע ויבאל
 ןיאמ לוספ יעצמאב רבודמ .רערעמה לש ותויטרפבו בוטה
 לוצינ לש חוחינ הלעמו לוספ אוה הז 'הריקח ליגרת' ....והומכ
 אבוה באהש ןייצל שי ....םשאנב תורמעתהו ךילהה לש הערל
 עודמ רורב אלו רקחנ אל ךא הרטשמה תנחתל רבד לש ופוסב
 ובש תולספה תמצעש לוספ יעצמא םושמ ךכב שי .אבוה
 לש ונוצרב המיגפל רשק אלל האדוהה תליספל איבהל הרומא
 םוימ םיפסונה ןועיטה ירקיע( "ותאדוה תותימאב וא רערעמה

1.32 .)6-8 'ע ,1102.0

 תנחתל באה תאבהל רשקב האשהו יותיפ וא/ו םויא רבדב תונעטב עירכהל תנמ לע.74

 ףיעס יפל הליעה תא ןה :תולספה תוליע יתש תא ןוחבל יזוחמה טפשמה תיב לע היה ,הרטשמה

 ןחב יזוחמה טפשמה תיב .תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל הליעה תא ןהו תויארה תדוקפל21

 הליספה תנירטקוד יפל ןכ תושעלמ ענמנ ךא ,תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל קר הלא תונעט

 האדוה שיש ךכב תוברעתהל םוקמ ןיאש הנקסמל יתעגה :חותינל האצות םידקא .תיתקיספה

 לשב ,טרפאש יפכ ,תאז .הרטשמה תנחתל באה תאבה תייגוס חכונ םג ,ךמתסהל ןתינ הילע

 .טפשמה תיב ךמתסה אל הילעש ,ליעל יתרכזהש ,7002.5.71 םוימ דמחומ לשתפסונההאדוהה

 האדוה ,באה תאבה תייגוס בקע לספיהל טפשמה תיב ידיב ורקסנש תואדוהה ןידש החנהב םג

 עדי אוה רשאכו םירקוחה תוחטבה לע ךומסל ןיאש עדי רבכ דמחומ רשאכ הרסמנ וז תפסונ

 לע ,רעצמל ,ול ורפיסו הרטשמה תנחתל אבוה באהו תיקלח תוחפל ,ושממתה רבכ םהימויאש

.חצרב תודשחה תודוא

 םירקוחה תויודעב ,תויארב ןויע ,טפשמה תיב רקס ןתוא תואדוהה תא םינחוב רשאכ םג

 .הרטשמה תנחתל באה תא איבהל תיניינע תיתריקח הקדצה התיה יכ הלעמ הריקחה ילילמתבו

 הנוש רואב היגוסה תא ביצמ וז תיתריקח הקדצה רואל באה תאבה ןינעב םירקוחה ירבדב ןויע

.ראבא .דמחומ לש ויתונעטב עיפומה הזמ

250 'סמ דיינ ןופלט יכ דמחומ רסמ ,ורצעמ לש ןושארה םויב.84 -  ורבח לש1528893

 רוזאב ,הנכוא הז ןופלט לש תוחישה טלפב .)14 'ע ,7 'ע ,21/ז( ותקזחב רבעב היה ,חאפיק

 ליעמסיא רמ לש ןופלטהמ ,63:22 העשב ,תסנכנ החיש ,חצרה ברעבו חצרה רוזאל בורק אוהש

250 אוה ןאחרס ליעמסיא לש ןופלטה רפסמ .ןאחרס - 741 'ע93/ז ןכו ,43/ז ואר(2241424 -

8300:71:5/ז-ו451 -  תווחו )44/ת( חאפיק לש ןופלטה לש תוחישה טלפ יפ-לע .)33:92:5

 העשב ןאחרס ליעמסיא לש ןופלטהמ הגיוחש החישה ,)77/ת( ןוכיאה ןינעב החמומה תעדה



 היה חאפיק לש ןופלטה רשאכ הנכואו ,תוינש12 הכרא ,חאפיק לש ןופלטב התנענ רשאו63:22

 ותיבלו ם"לע זכרמל דואמ בורקה רוזאב רבודמ ."קזב לארשי הווקמ" רתא תא הסכמש רוזאב

 תורדש רוזא דע עיגמ ןופצמ לצרה 'חר דע עיגמה ,יולה הדוהי 'חר רוזא( תחאכ סומע לש

 הפמב םודאה עבצה ןכו77/ת-ל6 'עב "1004BTOR לארשי הווקמ" רתא ואר– דלישטור

–7002.5.6 םויב הריקחב .)41004OR לש יוסיכה רוזא תא אטבמה תעד תווח התואל 'ב חפסנ

 לאשנ– הרטשמה תנחתל ויבא תא איבהל םויאה הנושארל הלעוה דמחומ תנעטל ובש םויה

 םויכ .)501 'עב ,93/ז( "ריכמ אל" :הנע דמחומ .ןאחרס ליעמסא תא ריכמ אוה םאדמחומ

 הבש ךרדה יכו רפכב וירוה לש םנכש אוה ןאחרס ליעמסא יכ שיחכמ וניא דמחומ ,דבעידבו

 .)ןידה תערכהל03 'ספ( ןאחרס ליעמסא לש ןופלטה תועצמאב התיה רשק ומע רצוי היה ויבא

 עצוב ובש ןמזה חווטבו חצרה רוזאל ךומסה רוזאבתלבקתמה ןופלט תחיש ןוכיאש ,רורב

– )רבעב רעצמל( דמחומ קיזחהש ןופלטה ןיבל ,ורפכב דמחומ לש ויבא לש ונכש ןיב ,חצרה

 םע תורכהה ןינעב דמחומ לש ותשחכה חכונ .חצרה תריקחב הבושח היארל לאיצנטופ הווהמ

 ןינעב קפס תוריתומ ןניאש תויאר ףוסיאב תובישח התיה– ןאחרס ליעמסא– ןכשה לש םשה

 התיה ,7002.5.6 םויב ,הריקחב בלש ותואב יכ תואורה וניניע .דמחומ ןיבל ליעמסא ןיב רשקה

 רוקחל תנמ לע ,הרטשמה תנחתל דמחומ לש ויבא תא איבהל תלטובמ יתלב תיתריקח תובישח

 תועיבט תאיצמ יא חכונ .ליעמסא ונכש תועצמאב דמחומ ונב םע רשקה תריצי רבדב ותוא

 הנעטה תכרפה ףוריצב( לוכי היה הז רשק שושיא ,חצרה תריזב דמחומ לש .ייא.ןא.יד וא עבצא

.דמחומ דגנ הבושח היאר תווהל )חצרה ברע ינפל חאפיקל ןופלטה תא ריזחה דמחומש

 לש ןופלטב הלבקתנ היפל יזוחמה טפשמה תיב תעיבקל הרע ינא יכ ןייצא ,םירבדה ילושב

 ךייש ,ותריקחל ןושארה םויב רבכ ,הדוה דמחומש רפסממ חצרה ברעב תפסונ החיש חאפיק

 התוא ,ןידה תערכהב רומאל דוגינב יכ הלעמ44/ת-ב ןויעש אלא .)ןידה תערכהל03 'ספ( ודודל

 ומצע רשק דמחומ הריקחה תליחתב רבכ םנמא ,ךכ .רקובב14:11 העשב הלבקתנ החיש

 החיש ןיב ,תיתייארה תובישחב לדבה םייקש םג רורב ךא ;חצרה םויב חאפיק לש ןופלטל

 עצוב וב םינמזה חווטב חצרה עוציב רוזיאל ךומסה רוזיאב דמחומל רושקה םדאמ ןופלטל

 תועשבורחאםוקמב ,דמחומל רושקה רחא םדאמ החיש ןיבל ,)ליעמסאמ החישה( חצרה

.רקובה

 ךרוצ םק ,ליעמסא םע תורכיה ןינעב דמחומ לש ותשחכה חכונ ,7002.5.6 םויב ,רומאכ.94

 התואלש הכשמהב .הרטשמה תנחתל דמחומ לש ויבא תא איבהל בושחו יתימא יתריקח

 תא םירקוחה ולעה ,ליעמסא תא ריכמ אוהש )501 'עב93/ז( דמחומ שיחכה הבשהריקח

 אטוזה תטלחהב .)911 'עב93/ז( הרטשמה תנחתל דמחומ לש ויבא תא איבהל תורשפאה

 'ע ,םש( דמחומ לש ויבא תאבהב יתריקח ןינע היה היפל םירקוחה תודעל טפשמה תיב סחייתה

:דיעה ברח ידאב ר"סר .)44

 ויבאל עידוהל םתיצרש םשאנה תניחבמ יטירק דאמ ןינע.ש"
 ,עידוהל אל שקיב אוהו חצר תריבע ןיגב רוצע םשאנהש
 עדי םג ויבאש היומס הרוצב ול םתזמר םצעב םתאו

 וזש ,ויבאל חלוש אוהש ףסכה תא איבמ אוה הפיאמ
 וירוהל ועידותש ולש דחפה הזה ןינעב .תונזב הדובע
 םיכסמ התא.תוריקחה לכב הרורב דאמ הרוצב רבוע
 ךרוצה תניחבמ קיתל יטנוולר היה אל אבאהש
?הזה קיתל יתריקחה



 ןופאלפל וילא רשקתה ולש אבא ירה .קייודמ אל הז.ת
 "רבא'ג חפיק לש ןופאלפה ,ולש ודיב קיזחה םשאנהש
-9 'ש ,8002.8.51 םוימ לוקוטורפל34 'ע( 51(.

 תסחיימ הניא וז תרקוח יכ םנמא הלוע וז תודעמ .יאלגנפ הנור ק"פר לש התודע תא םג ואר

 ליגרת תושעל וצר םירקוחה יכ הדיעמו ויבא ןינעב דמחומ לצא השיגר הדוקנ לוצינל הרמוח

:הפיסוה איה ךא ,אבאה םע הריקח

 והשימ םע ינופלט רשק רצי אוהו יתריקח ןיינע םג הפ היה"
 ךרד רוחב ותואל ונעגהו חונמה לש ןופלטל רשקנש םיחטשב
71 'ש82 'ע( "אבאל םיקוקז ונייהו אבאה -  לוקוטורפל02
 לש ןופלטה ןיב הארנה לככ הלבלב הדעה ;8002.5.5 םוימ
.)חונמה לש ןופלטה ןיבל חאפיק

:םיהרביא דהאעק"פר לש ותודע םג ואר

 הרורב הרוצב ול םתזמר .ויבא םע תורשקתהה יבגל.ש"
 ימי רפסמב הלע ויבאל ועידויש ןיינעה םצע ,היולגו

הפרות תדוקנ התיה תאזש םתשגרהו הריקח

 תובקעב הזו באה םע הריקחה תלועפ תא ונעציב ונא.ת
 לוקוטורפל65 'ע( "...חונמה לש ןופלטהמ םינופלטה
51 םוימ . 22 'ש ,8002.5 -  ןיב לבלב הז רקוח םג ;42
 ןמקלס ןמענ לש ותודע םג ואר ;םייטנוולרה םינופלטה
07 'עב -  דיעמ הז דע–8002.7.41 םוימ לוקוטורפל17
 ןינע תא אדוול ךרוצה העבנ באה תאבה תובישחש
 איבהש םיחטשב הרומ םע עוריאה ןמזב ןופלט תוחיש
 ר"סר לש ותודע וושהו ואר ;דמחומ םע רבדל אבאה תא
.)לוקוטורפל08 'עב רכב יסוי

 םהב ,הריקח ילילמתב םג ףקתשמ דמחומ לש ויבאמ העדוה גישהל יתריקחה ךרוצה.05

 דמחומ ינפב תגצומה הרורב החכוה ףא לע( ליעמסא תא ריכמ אוהש שיחכהל דמחומ ךישממ

:)תוריקחה רדחב ליעמסא לש ןופלטה ךרד ויבאמ ןופלט תחיש תרוצב

 ונלאששכ ...יל דיגת :]םיהרביא דהאע ק"פר[1 רקוח"
 ...ןאחרס ליעמסא ,ליעמסא ןאחרס לע ךתוא
 )רורב אל( ?ןוכנ ?ריכמ אל התאש תרמא
 ךל דיגי ינא םא !ותוא ריכמ התא ןיידע ?ןאחרס
 תיבב הרומה ...ונלצא ליעמסא ןאחרסש
 ןכשה ?אה .ךלש אבא לש ןכשה ?אה ...רפסה
?ךלש אבא לש

?ילש אבא לש ןכשה:1 רקחנ
.אהא:1 רקוח



 החפשמה לש ןכשה ,ךלש החפשמה לש ןכשה:2 רקוח
!ךלש

 תיבב הרומה ,הערפ הנחממ ךלש אבא לש ןכשה:1 רקוח
 ,התא ,התא ,ךתיא רביד אוהש ונל רמאו .רפסה
 ,חאפיק לש ןופלטה לע ...152 רפסמה לע
 תעשב חצרה םויב ךל וניארהש תוחישה סיפדת
 רביד אוה ?ךכ יבגל ךלש הבוגתה המ ,חצרה
...ךתיא

.ליעמסאל ונעגה סלכתב תרמוא תאז:2 רקוח
 ךיבאו !ןופלט ךיבאל ןיאש ונל רמוא אוהו:1 רקוח

 תיב הרומ אוה ,םינכשה ןופלט תא שמתשמ
.ולש ןופלטהמ רשקתמו וילא ךלוה ךיבא ,רפס

 םע רבדתש ידכ ולש ןופלטל רשקתמ התאו:2 רקוח
 השעתו רקשת המכ הנשמ אל ....ךלש םירוהה
 ומכ תמאה ...שמשה רבד לש ופוסב ,ןיוואד
 התא ,שמשה תא ריתסהל תיסנ םעפ ...שמשה
?לוכי

.)קצקצמ(:1 רקחנ
....

 ריכמ אוה ךיא ?אל וא ליעמסא תא ריכמ התא:1 רקוח
 לש םשה תאו ...ךלש אבא תא ריכמו ?ךתוא
 רשקתהל ךיבאל ןתנ אוהו ?לאמג ...ךלש אבא
.ןופאלפל יל

!רבג ,ךלש החפשמה לש ןכשה אוה:2 רקוח
....

 ךבסל הצור התא המ ,דבוכמ רפס תיב הרומ אוה:2 רקוח
 תא רוגסנש הצור התא !ךל שייבתת ?ותוא
.דחיב ונינש אשונה

.דיגהל המ יל ןיא:1 רקחנ
 תא ריכמ התאש תרתסה התא המל!הכח !!הכח:1 רקוח

 ?הערפ הנחממ ?ןאחרס ליעמסא ,ליעמסא
?תרתסה המל ?קראבמ לאמג לש ןכשה

?התא הפיאמ:2 רקוח
.הערפה הנחממ:1 רקחנ

.הערפה הנחממ:2 רקוח
?םש םירגש םיבשותה רפסמ המ:1 רקוח
רשע:1 רקחנ

?הרשע המ:1 רקוח
.םיפלא רשע:רקחנ

 ...בושי הז ,הערפלא הנחמ ...בוט .לודג הנחמ הז:1 רקוח
 תא ריכמ דחא לכ ...ולש ,ונלש בושיה ומכ
 .רפס תיב הרומ היה אוה םא דחוימבו .ינשה
.ותוא םיריכמ םלוכ רפס תיב הרומ

 רבדלו ןופלטל רשקתהל לוכי התא ,ןופלט ול שי:2 רקוח
.ןופלט ןיא ךלש אבאל .ךלש החפשמה םע

 םלוכ ..רפסה תיב הרומ תא םיריכמ םלוכ:1 רקוח
 התא .תורוד דמלמ אוה יכ ?המל ...םיריכמ
 וירחאש רודהו ,הרומה תא ריכמ רודה ..עדוי



 תא םיריכמ תורודה לכ ...הרומה תא ריכמ
.הרומה

 החפשמהמ ךוסחת ,ךמצעל ךוסחת,עמש ,עמש:2 רקוח
 ןגלבה תא ךוסחת)עמשנ אל( ...דרטמ ךלש
 רוחב התא ,ךל םיאתמ הז יכ ...לדנקסה תאו

.)עמשנ אל( המ עדוי אל התא .61 ןב אל רגובמ
]ןופלט לוצלצ[

.ןאחרס הז ?הז ימ עדוי התא:1 רקוח
541 'ע93/ז( "]הקיתש[ - 741(

:הריקחה ןמזב ויבא םע ןופלט תחיש תכירע לע דמחומ לבוק ויבגל עטק ותוא עיגמ ךשמהב

 עגר ...ךילע םולש ?רבדמ דמחומ ובא ?ןכ .ולא:1 רקוח"
 ןכ )לוקמר ליעפמ( דחא עגר ,לאמ'ג דחא
.לאמ'ג

.ולא:לאמ'ג
?קראבמ דמחומ לש ויבא התא:1 רקוח
.ןכ ,ןכ:לאמ'ג
?דימת הזה ןופלטב םכילא רשקתמ דמחומ:1 רקוח
?ןכ:לאמ'ג
 הרומה לש ןופלטל םכילא רשקתמדמחומ:1 רקוח

?ליעמסא
.)עמשנ אל(.חטב:לאמ'ג
?ליעמסא לש ןופלטהמ דמחומל םירשקתמ םתא:1 רקוח
?המ:לאמ'ג
.ןופלט ךתושרב ןיא התא:1 רקוח
.יל ןיא יל ןיא:לאמ'ג
 התא הפיאמ ,דמחומ םע רשקתהל הצור התא םא:1 רקוח

?רשקתמ
?המ:לאמ'ג
 התא הפיאמ ,דמחומ םע רבדל הצור התא םא:1 רקוח

?רשקתמ
...םשו הפמ וא ...בוחרהמ ינא:לאמ'ג
?ןכ םג ליעמסא לש ןופלטהמ רשקתמ התא:1 רקוח
?המ:לאמ'ג
?ןכ םג ליעמסא לש ןופלטהמ רשקתמ התא:1 רקוח
)עמשנ אל( .ןכא:לאמ'ג
?המ:1 רקוח
?רבד השע אל דמחומ הללאשניא:לאמ'ג
הלודג היעבב ךבתסה דמחומ:1 רקוח
)עמשנ אל(:לאמ'ג
 ךתיא רבדא ינא וישכע ,הלודג היעבב ךבתסה אוה:1 רקוח

 לוקה תא ההזמ התא ?ךלש אבא הז...ץוחבמ
?דמחומ ךלש אבא הז !?ךלש אבא הז ?ולש

.ןכ:לאמ'ג
.ןכ:רקחנ

.דחא עגר לאמ'ג דחא עגר :1 רקוח
.)רדחהמ אצוי1 רקוח(

.לאמג ןכ ...ולא:1 רקוח



....
 אל( ?ןופלטב ךלש אבא תא תעמש ...דמחומ .ןכ:2 רקוח

 םירוהה ,ךלש החפשמה םע תרבידו )עמשנ
 ,ךלש אמיא םע ...ךלש אבא םע יתרביד ,ךלש
 ,יל עירפמ אל הללאו ,תרביד םע בושח אל
 לש ןופלטהמ.םויה לכ םתיא רבדתו יאוולה
 תא ךל איבהל ...חצרה תעשב ,חאפיק
 אלו רומח ינאש חיננ אוב...םעפ דוע סיפדתה
 הללאו ...ךתוא ךבסל הצור אל ינא ...רבד ןיבמ
 הצור ינא ,ךתוא ךבסל הצור אל ינא הללאו
 תא רובקת לא ,ךמצעל רוזעת לבא ,ךל רוזעל
 היהת לא ,דמחומ...רומח היהת לא ,דועךמצע
 לא ,שפיט היהת לא ,אשונה תא םייס ,שפיט
...רומח היהת

.דיגהל המ יל ןיא:רקחנ
רומח היהת לא:2 רקוח
 אל ינא .רבד יתישע אל ינא ,דיגהל המ יל ןיא:רקחנ

.רבד יתישע
....

 תרשקתה אל התאש רמואו רקשמ התא המל:2 רקוח
?ןאחרס ליעמסאב

.ליעמסיאל יתרשקתה אל:רקחנ
....

?ןאחרס ליעמסאל וכרד רשקתה ימ הזו:2 רקוח
...וילא יתרשקתה אל ינא:רקחנ

?רמוא ךלש אבא המ תעמש אל:2 רקוח
.רשקתמ אוהש רמוא ילש אבא:רקחנ

?רשקתמ אוה הפיאמ:2 רקוח
.ליעמסאמ:רקחנ
....

11-ב...ליעמסא לצא רשקתה אוה זא ,יקוא:2 רקוח
 ?יקוא .חצרנ סומעש ןמזב יעיברל11 ,שדוחל
 חא וא ךלש אבא ,ךתיא רבידו רשקתה אוה
 ...תיבהמ והשימ ,החפשמהמ והשימ ..ךלש
 המ ?תרמוא תאז המ ..ליעמסיא לש ןופלטהמ
 .חאפיק לש ןופלטל ..]ךכ[תרמוא תרמוא תאז
?חיכומ הז המ

.יתיא היה ןופלטהש:רקחנ
....

 לכ םדוק חאפיק לש ןופלטהש ,דחא רבד רמוא הז:2 רקוח
.יקוא ...ךתיא היה

 תחקל םיענ אל הללאו ,דמחומ תמאה תא רפסת:תרקוח
 ,בוט רוחב הזכ התא ,ךל תעבשנ .הניפל ךתוא
 תמאה תא רפסת .הניפל ךתוא תחקל םיענ אל
 םידגב ךל איבי ,אוביש ךלש אבאל יתרמא םג
 ותוא חקא ינא ,םירבד ךל איבי תוירגיס ךל איבי

 טפשמ וישכע ךל השענ אל ונחנא ...םוסחמהמ
 םיעדוי ונחנא תחצרש םיעדוי ונחנא ...הדש
...לכה

יתחצר אל:רקחנ
..תמאה תא רפסת זא:תרקוח



.רבד םוש יתישע אל ,רפסא ינא המ ,ונ:רקחנ
....

 תא רפסי אוהש ילב ?ולש אבא םע ונעבק המ:תרקוח
.תמאה

...אוה עשתב .עיגמ אוה עשת העשב רחמ:2 רקוח
?ול איבי אוה המ:תרקוח
.ארמח לא םוסחמ:2 רקוח
?ול איבי אוה המ:תרקוח
.)רורב אל( םירבד םידגב:2 רקוח
 תא השוע התא לבא ער תושעל הסנמ אל דחא ףא:תרקוח

 ,תמאה תא רפסת ,תמאה תא רפסת ,ךמצעל הז
 אל ינא יל ןימאת ,דמחמ קיפסמ ,ןמזה לע לבח
 תא ,בצמה תא עדי ךלש אבאש וליפא יל םיענ
 ונחנא ,ךתוא תוארל הצור אוה ,םיענ אל ,ה
 םישפחמ אל ונחנא ,ךתוא תוארל ול רשפאנ

.ער ךל היהיש
....

 אל ינא יל תרמא תוקד יתש ינפל ,המל ,יל דיגת:2 רקוח
?ןוכנ ?ןוכנ ,ליעאמסא תא ריכמ

?ותוא ריכמ התא:1 רקוח
 תא תעמש הנה ?ליעאמסא תא ריכמ התא:2 רקוח

 תא ריכמ התא ,ולש ןופלטהמ רבדמ ךלש אבא
?ליעאמסא

.))קצקצמ(( רקחנ
....

 דוע ךמצעל ךוסחת ..הלפשה דוע ךמצעל ךוסחת:1 רקוח
 םיאתמ אל ..םיאתמ אל ..ךוסחת ...הלפשה
 לכלו ...ךלש םירוהל הלפשהה תא ךוסחת ...ךל
 לכאת זרוא תלשיב .ךוסחת ,ךוסחת ...םלועה
.זרוא

 ךל השענ אל ונחנא ,ךוסחל ךל רוזענ ונחנא:תרקוח
 אל הצור התא םא..עקרה המ דיגנ אל.תוחידפ
 לוכי אל התא ,לוכי אל התא לבא,םולכ דיגנ
741 ,93/ז( םירקוחל הככ רקשלו הפ תבשל -
.)הפסוה השגדהה ;551

:םוי ותואב הריקחה ךשמהב ורמאנש םימוד םירבד ואר

 יתעמשה ....?םתוא קודבנש ?םירקש דוע ךל שי:2 רקוח"
 דימ ,דימ תקדבנ הפ תרמאנש הלימ לכ ,ךל
 אבא ?םירבד דוע שי ?םירקש דוע שי....תקדבנ

 איבמ ינא ...רחמ הארמחלא ..ב ..ב עשת ךלש
 אוה רקובב עשתב ,רקובב רחמ ,הפל ותוא
 םאו ....ותוא איביש וצ חלוש ינא הרמחלאב
 לכ תא ..החפשמה לכ תא איבא ינא ךירצ
 אבא םע אב ליעאמסא.הפל איבא החפשמה
 תא ריכמ אל ינא דיגתש ,הפל רחמ ךלש
 ינא ,הרמחלאב םה רקובב עשתב.הזה םדאנבה
 הרמחלאב עשתב ,רחמ הפל םהינש תא איבא
 אל( היהת םג התא ,הפ ויהי םה רשע תוביבסב



 הז ימ השקבב ...ינודא ךל דיגנ זאו ...)רורב
?קראבמ לאמ'ג הז ימ ?קראבמ לאמ'ג

.עדוי אל:1 רקחנ
 ינסוח לש ןבה קראבמ לאמ'ג אל הז ..עדוי אל:2 רקוח

 הז קראבמ לאמ'ג ...םירצמב הזב ..ב קראבמ
 ןכשה הז ?ותיא אבש הז ימו...דמחומ לש אבא
.ליעאמסיא הרומה ...הרומה

.)21 'עב ,14/ז("ריכמ אל אוהש:1 רקוח

 בושח ןינע היה ונממ תודע תייבגו דמחומ לש ויבא לש ותאבה ןיינע יכ תואורה וניניע.15

 ,ליעמסאמ החישה ןוכיא .ותחפשמ םע תורשקתהה ןפוא תא דמחומ לש ותשחכה חכונ הריקחל

 דצל ,חצרה עצוב ובש ןמזה חווטבו חצרה רוזאל ךומסה רוזאב ,דמחומ לש ויבא לש ןכשה

 תייבג– ובייח ףא ילואו– וקידצה טלחהב ,ליעמסא םע תורכיהה ןינעב דמחומ לש ותשחכה

 ,םירבדה רשְקה תא ללוכה ליעל טוטיצהמ הלועש יפכ .ןינעב דמחומ לש ויבאמ תרדוסמ העדוה

 תיללכ הרצפה התיה אל ,ויבא תא ואיבי "תמאה" תא רפסי אל םאש דמחומל םירקוחה תרצפה

 ןכא הידעלבש ,ליעמסא םע תורכיהה ןינעבתמאה תא רפסל הרצפה אלא ,חצרב תודוהל

.הרטשמה תנחתל באה תאבה השרדנ

 ,ויבא ירבד לש תועמשמה יכ הריקחב רמא ומצעב דמחומ יכ ליעל טטוצמב וניאר :קודו.25

 לצא היה חאפיק לש ןופלטהש איה ,ליעמסא לש ןופלטה תועצמאב וילא רשקתמ באה םהיפל

 ךשמהב ,םנמא .ליעמסא תא ריכמ וניא אוהש הנעטה לע רזח דימ דמחומ ,תאז םע ;דמחומ

 חצרה ברעבלביקש רשיא הבש הסרג ,הנושארל ,גיצה דמחומ )7002.5.6( םוי ותואב הריקחה

 תיתריקחה הליעה ,עגר ותואב ,העקפ ךכבש ןעוטה ןעטי .חאפיק לש ןופלטב ויבאמ החיש

 דמחומ ינפב באה תאבה ןינע ןויצ ךשמה יכו ,הריקחל דמחומ לש ויבא תאבהל תיטנוולרה

 וניא ונינפב דמועש המ יכ החכוה :קשה ןמ עצרמה תאיצי רדגב אוה ,תרחמל האדוהה רקובב

 ןתמב דמחומ לש וקוסיע תפישחב םויאב לוספ שומיש אלא ,שורדו יטנוולר הריקח ךלהמ

 ,הנקסמל יתעגה .חצרב האדוה ותרומת לבקל תנמ לע ,ודגנ תודשחהו םירבגל ןימ יתוריש

 תא רשיא רבכ דמחומש רחאל םג באה תאבה ןיינע תא תולעהל וכישמה םירקוחהש תורמלש

 באה תאבהל תיניינעה הליעה העקפש עובקל םוקמ ןיא ,חצרה לילב ומע ןופלטה תחיש םויק

 היתוביסנו ןופלטה תחיש ןינעב הריקחב דמחומ לש תונושה ויתואסרג חכונ .הרטשמה תנחתל

 ינפל חאפיק לש ןופלטה תא ריזחה היפל הסרגו ליעמסא ןכשה תא ריכמ אוהש השחכה ,הליחת(

 אל החישהש הנעטב תאז ךא ,חצרה ברעב ויבא םע החיש םויק רושיא– ךשמהב ;חצרה םוי

 תייבגש הנקסמל עיגהל םירקוחל היה רתומ ,)חאפיק תא שגפ רשאכ אלא חצרה תריזב המייקתה

 האדוהה רקובב רכב ףסוי ר"סר ירבד תא הז ןינעל ואר .תבייחתמ ןיידע ויבאמ תודע

:חצרה לילב ויבא םע החישה םויק תא רשיא דמחומש רחאל ,)7002.5.7(

 דושח התאש עמשי אוהשכ ביגיךלש אבא ךיא:1 רקוח"
?דמחומ ,הא ?הא ?חצרב

..)רורב אל(:רקחנ
 דושח התאש עמשי אוהשכ דיגי ךלש אבא המ:1 רקוח

?חצרב
..אוביש הצור אל הככ ליבשב:רקחנ

?המ:1 רקוח
.אובי אוהש הצור אלש הככ ליבשב:רקחנ



 המכ ותיא ררבל םיכירצ?הא ?תושעל המ:1 רקוח
 התא ןמז המכ ,ביבא לתב התא יתממ.םירבד
 ..הנורחאה םעפ ךתוא האר יתמ ,ביבא לתב
 ..ןופלטב ךתיא רביד יתמ .ותיא ררבל ךירצ
 ,הלאה םירבדה לכ תא ותיא ררבל םיכירצ
.)6 'עב64/ז( "....דמחומ .תושעל המ ןיא

 .םירקוחה ויה אל הריקחה ךות לא דמחומ לש ויבא תא "וסינכה"ש ימ ,רבד לש ופוסב.35

 רוזיאבו חצרה ברעב רשא ,דמחומ היה הריקחה ךות לא דמחומ לש ויבא תא "סינכה"ש ימ

 לש ןופלטה תועצמאב ,רשקתה רשא ויבא לש ןופלט תחישל הנע ,חצרה רוזיאל ךומסה

 ישיא טרפרדגב היה אל ,םולשתב םירבגל ןימ יתוריש ןתמב דמחומ לש וקוסיע :דועו .ליעמסא

 היה דשחה ,השרפל רושקה םדאכ הלע דמחומש ינפל םיבר םימי ;הריקחל רשק ול ןיאש ענצומ

 הריקחב רשיא דמחומו ,םיילאוסקסומוה ןימ יסחי ללכש יוליב ידכ ךות ותרידב חצרנ סומע יכ

 .םיכוראה םילילמתב יתנייעו תוטלקב יתיפצ .סומעל םולשתב ןימ יתוריש ןתנ ןכא אוה יכ

 ןיבהל היה ןתינ הנממ ,רוערעב דמחומ גיצהש הנומתהמ הנוש דואמ תיארנ תללוכההנומתה

 תימלסומה תדה ןב רכז ןיממ הנוז הרקמב אוהש חצרב ריעצ דושח וחקל טושפ םירקוחהש

 וקוסיע תא וינפב ףושחלו הרטשמה תנחתל ויבא תא איבהל ומייא ,הריקחל יניינע רשק אללו

 עקר לע הריבעב דושחש ימ ,רבדבש רעצה לכ םע.חצרל תודשחהו םירבגל ןימ יתוריש ןתמב

 עוציב ברעב ויבאמ ןופלט תחיש טלק ושומישב היהש ןופלט רשאכ ,רכז ןיממ הנוזכ קוסיע

 ,הרטשמב באה תריקח תא עונמל לוכי וניא ,העצוב איה ובש רוזיאל ךומסה רוזיאבו הריבעה

 קוסיעה לע ףא וא חצרל תודשחה לע באה דמלי וזכ הריקחבש ןכתיי ,השרפה תוביסנ חכונו

 תריבעב דושח דמחומש ,הריקחל באה תאבה ילב םג החפשמה ןמ םילעהל םג ןתינ אל .רומאה

 ,באהמ עונמל ןתינ אל וזה הערה הרושבה תא .םלוע רסאמל יופצ היהיש ששח שי הניגב ,חצר

.עגפית ותואירבש ששח דמחומו ,בל הלוח אוהש

 דמלי אוהש תורשפאהמו הרטשמה תנחתל באה תא איבהל יתריקחה ךרוצהמ ,תאז םע.45

 תורשפאב שמתשהל רתומ םירקוחלש רזגנ אל ,וקוסיע לעו חצרב דמחומ דגנ תודשחה לע

 תובר םימעפ דמחומ ינפב ולעה םירקוחה .החטבהל וא םויאל סיסבכ באה ינפב םירבדה תפישח

 וקוסיע לע ףא וא ודגנ תודשחה לע דמלי ויבאש תורשפאה תא ,טינקמ ןפואב םיתעל ,הריקחב

811 'מע ,93/ז ואר( תילאוסקסומוה תונזב - 021, 231; 741 - 841, 251 - 32 ,21 'ע ,14/ז ;551 -

41 ,9-3 'ע ,64/ז ;82 - 51, 32, 14 - 44 'ע( יזוחמה טפשמה תיב עבקש יפכ ,רבד לש ופוסב .)64

01 'ש -  אל ויבאש ךכב ותסרג תא רפסל בכרל האיציה תאהנתהדמחומ )אטוזה תטלחהל11

 תיב .בכרב האדוהה ידכ ךות בוש הלע דמחומ לש ויבא לש ותאבה ןינע.הרטשמה תנחתל אבוי

 רקוחל דמחומ ריכזה הב ,ברח ידאב רקוחה ןיבל דמחומ ןיב החישה תא טטיצ יזוחמה טפשמה

95 'ע ,15/ז ;אטוזה תטלחהל84 'ע( םירבד ינש ול חיטבה יכ -  טסייל ר"ד ,ליעל ןיוצש יפכ.)26

 קדוצ יתעדל .םויא לאכ אלו ,החטבהכ ןינעל סחייתה רשאכ העט טפשמה תיב יכ רוערעב ןעט

 לע דמלי באהש תורשפאה ןינעבו באה תאבה ןינעב םירקוח לש תובר תורימאש הז ןבומב ,אוה

 ,לבקלו ,שקבל דמחומ תא ואיבהש ןה ,תילאוסקסומוה תונזב וקוסיע לעו דמחומ דגנ תודשחה

 םויא ןיב ינויעה ןוימדה לע ,הנש םישימחכ ינפל ,דמע רבכטנרגאאישנה מ"מ .החטבה

:החטבהל



 האדוה לע תוכמתסהב הנכסה ןינעב[ הז קומינ לש וכרע"
 האדוהה תלספנ רשאכ ןיעל טלוב ]נ"מ– תמא ירבד הליכמכ
 יפלכ םייסיפ תומילא יעצמא תלעפהל תודוה הגשוהש ינפמ
 ,ולאכ תוביסנב ותודגנתה חוכ תריבש ןכש ,םשאנה לש ופוג
 היָארכ הלקשמ תא הנממ לולשל היושע ,האדוהה ןתמל רבוע
 יפמ האדוה תלצהב אוה רבודמה רשאכ ,הז תמועל .הנמיהמ
 'תורמ שיא' ידי-לע ול ורמאנש יותיפ ירבד תעפשהב םשאנה
 אבוי אלש ,תוברעב ררחושיש ןוגכ– 'הבוט' תחטבה וליכהו
 ולאכ תוחטבהב אצויכ וא ןוחיי אוה ,לק היהי ושנוע ,םילילפב
 תיקודקד הניחבמ ,רמול ןיא יזא– ירמוחה ובצמ רופיש רבדב
 .'ישפוח ןוצר' ךותמ אלש האדוהה תא ןתנ הלה יכ ,תילולימ
 ויפ אלמל הרירבה וידיב הראשנ ןיידע הזכ הרקמב םג אלה
 הוקתה ללגב וז ותוכז לע רתוול טילחה תאז לכב םאו םימ
 אוהש ,רבדה שוריפ זא יכ ,ולהחטבוהש הבוטה תא לבקל
 לע םהמ דחא תא ףידעהו םילוקיש ינש ןיב 'הריחב' השע
 ירבדב הצוענה היצקרטאהש ,רורב ,ןכ-יפ-לע-ףא .רחאה
 האדוה רוסמי םא הלודג רתוי תלעות ול חמצת יכ– החטבהה
 הערכההו ,הקזח הכ התיה– ותקיתשמ חמצתש וז רשאמ
 לולשל ידכ דע ,השק הכ ,הל תותפתהל שי םא ,הלאשב
 הווה .הנמיהמ היָארכ הכרע תא ,וז ךרדב הגשוהש ,האדוההמ
 ידי לע הנתינ איהש סורגל שי הלאכ תוביסנב םג יכ ,רמוא
 םג יכ ,בל םשוי .'ישפוח ןוצר' ךותמ אלש ריצעה-םשאנה
 רחאל ןכ השע אוה ,'םימויא' ץחלב התוא ןתנ הלהש םוקמב
 דחא לכ רשא ,םייפולח תוגהנתה יווק ינש ןיב 'הריחב' השעש
 הטלחהה .המיענ יתלב האצותל איבהל לולע היה םהמ
 לקש ךכ– האצות התואב הריחב ,השוריפ המשאב תודוהל
 העינכ ןיב לדבהה.וילע האונש תוחפ איהש– םשאנה
 אלא אופיא הניא 'הבוט' תחטבהל תותפתה ןיבל םימויאל
 ינפמ דחפה ןושארה הרקמב ;'יותיפ'ה גוסו תמצע לש לדבה
 ךא ותועמשמ השעמל הכלה ומשגוי םימויאהש תורשפאה
 ,םלוא .רתוי דוע םשאנה יניעב םצמוצ הריחבה חטשש קרו
 תנתונה איה הזה םוצמצה תדבוע דחי םג םירקמה ינשב
 הארוהה ירבד לע ךומסל חוטב דעצ םושמ הז היהי אלש
 ץעויה 'נ ןיסאי06/703 פ"ע( "....תמאכ ]האדוה ל"צ[
.))3691(3551 ,1451 )3(זי ד"פ,הלשממל יטפשמה

 ךרוצה עקר לע םגש יזוחמה טפשמה תיב םע ינא םיעד תמימת ,הריקחה ילילמתב ןויע רחאל

 אל הריקחה לש םימיוסמ םיעטקב םירקוחה תולהנתה ,דמחומ לש ויבא תא איבהל יתריקחה

 יפכ ,םלוא .האדוה תליספל ליבוהל הלולע התיה וז תולהנתה ,תורחא תוביסנב .הניקת התיה

 ךמס לע דמחומ תא עישרהל שיש הנקסמב תוברעתהל ןינעה תוביסנב םוקמ ןיא ,טרפאש

.ףסונ המ רבד תפסותב ותאדוה

 תא רובשל" ידכ תוחטבהב היה אליכ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,ליעל רומאכ ,ונניינעב.55

74 'ע ,םש( "לילכ ]ו[לרטנל" וא דמחומ לש )אטוזה תטלחהל5-6 'ש ,64 'ע( "ישפוחה ונוצר

11 'ש -  רזח רקוחהש ךכ לע טפשמה תיב ךמתסה באה תאבהל רשקב "החטבה"ה ןינעב .)21

 תרגסמב דמחומ ירבד לעו ותריקח םע רשק לכ אלל הנקדבית ויתושקבש דמחומל ריבסהו

 'ע ,םש( דבכה המשאה לטנ תא וביל לעמ קורפל ונוצר היה ותאדוהל עינמה םהיפל תואדוהה



 ששחה תא גיפהל ידכ ,ותעדל ,ןהב היהש תוביסנ לע עיבצה טפשמה תיב .)3-4 'ש84

 תאצל רחב דמחומש הדבועה :תוברל ,תוחטבה וא םויא ,ץחל תובקעב הנתינ האדוההש

 תפרוג התיה אל האדוההש הדבועה ;הריקחה לע התרשש החונינה הריוואה ;בכרב האדוהל

 תויונמדזה דמחומל ויהש הדבועהו– תעד לוקיש ךותמ החתפתהו הכלהש תינררב האדוה אלא

 האדוהב ,הסוסיבל םיטרפ ףיסוה ףאו הב דימתה אלא ,ןכ השע אל אוהו ותאדוהמ וב רוזחל

 טרסב הפצ ,ןכמ רחאלו ברע ותואב חצרה תא רזחש רשאכ ,בכרב הרזחה רחאל תילאמרופה

 םוקמ היהו ןכתיי ,7002.5.71 םוימ תרחואמה האדוהה אלמלא .ותונוכנ תא רשיאו רוזחישה

 תא דמחומ ינפב ולעה םירקוחהש ךכ לע ליעל יתדמע רבכ .דמחומ לש ויתואדוה תא לוספל

 ךכ לעו ,תובר םימעפ ,ודגנ תודשחהו דמחומ לש וקוסיע תפישח אשונ תוברל ,באה תאבה ןיינע

 יאנתל םיכסה ברח ידאב רקוחהשו באה תאבה יאב בכרל האיציה תא תושרופמ הנתה דמחומש

:בכרל האיצי ןינעב רכב ףסויו ברח ידאב םירקוחה ןיבל דמחומ ןיב החישה הלהנתה ךכ .הז

 ינא ..בישקת ,ןכומ ינא .... :]ברח ידאב ר"סר[2 רקוח"
 אצנ ?יק.וא ,דבל ,וטואב ךתוא תחקל ןכומ
 הניג ,םיה ףוח ..הצור התאש הפיא ,ץוחב
 לבא ,רבדנו אצנ הצור התאש הפיא ,תירוביצ
 ןיבא ינא זאו ,דחאל דחא ,רבגומכ .ןיינעל רבדנ
 אל התא םא .ןכומ ינא ?הצור התא .הנומתה תא
 ךתוא תחקל ןכומ וישכע ינא ,הפ רבדל הצור
 תא יל רפס .רבדנו אצנ התאו ינא ,ילש וטואב
 זא ,ךלש קלחה תא ,היהש המ יל רפס ,רופיסה
 אל( ,ךל רוזעי ינא ..ינא ,םירבדה תא ןחבא ינא
 הצור אל ינא .ךל רוזעי ינא ,דמחומ .)רורב
.ךל רוזעל הצור ינא !ךפיהל ,ךתוא קופדל

....
 אל( ,החילס .םיבוט םירוה ךל שי:2 רקוח

 .ךל רוזעל הצור ינא ,בוט אבא ךל שי..)רורב
 הצור ינא ,םינכסמ םירוה ךל שיש עדוי ינא
?אצנש הצור התא .ךמצעל רוזעת לבא רוזעל

.ןכ:רקחנ
?ץוחב יתיא רבדל ןכומ התא ?ןכ:2 רקוח
..דחא רבד קר )רורב אל(:רקחנ

?המ:2 רקוח
.הזמ עדוי אל ילש אבאש:רקחנ

.הזמ עדוי אל ךלש אבא:2 רקוח
.ביבא-לתל אובי אלש:רקחנ

.ביבא-לתל אובי אל ךלש אבא:2 רקוח
 אל( לטבל םילוכי ונחנא:]רכב ףסוי ר"סר[1 רקוח

14 'ע ,64/ז( ")רורב - 24; 53:60:2(.

 רבכ דמחומש רחאל םג באה לש ונומיז לטוב אל עודמ הלוע אל תויארה רמוחמ יכ ריעא

 ותוא ועיסי םירטושה ונממ ,רקובב00:9 העשבםוסחמל ןמוז באה ,תויארה רמוח יפל .הדוה

 'ע( םוי ותואב םיירהצ תעשב קר בכרב ותסרג תא רפסל תאצל םיכסה דמחומ .הרטשמה תנחתל

 רבכ ויבא ,חצרב הדוהו בכרב החישל אצי דמחומש דעש דואמ ןכתיי .)אטוזה תטלחהל4 'ש21

.באה תריקחב ךרוצה תחפו הרטשמה תנחתב היה



:דמחומ לאש בוש ,ברח ידאב רקוחה םע בכרל האיציה תארקל

?יל תחטבהש םירבד ינש רכוז התא:רקחנ"
 אלש ,הפל אובי אל ךלש אבאש ךל יתחטבה:2 רקוח

 ,בל ףקתה ףוטחי אלש ,ותוא הארת אלש ..הז
 ,ףגאב היהתש ...אוהש ךל יתחטבהו.היעב ןיא
 םע ףגאב היהתו ריבכ-ובאל רוזחת ..היהתש
.)05:01:2 ;44 'עב ,םש( "...םלוכ

 תובקעב הדומ וניא אוה יכ ,רקוחה תשקבל ,רשיא דמחומש ךכ לע ךמתסה יזוחמה טפשמה תיב

 אוהש רשאי דמחומש רקוחה לש ותשקב ,הלא לכ רחאל ,יכ לולשל לכוא אל ,םלוא .תוחטבהה

:"לוקוטורפל םירבד"כ אלא םניא דמחומ לש ורושיאו תוחטבהה תובקעב הדוה אל

 והשמ ךל חיטבה והשימ:]ברח ידאב ר"סר[1 רקוח
?תמאה תא רפסתש

.אל:רקחנ
?תמאה תא רפסתש והשמ ךל ןתנ והשימ:1 רקוח
.אל:רקחנ

?תמאה תא רפסל ךילע ץחל והשימ:1 רקוח
)קצקצמ(:רקחנ
....

 אצנ זאו ,ןגראתנ ,ןגראתנ ,הנחתל עסינ ונחנא:1 רקוח
?רדסב תרמא התאש יפכ ,הרידל

?ריבכ ובאל יתוא םיריזחמ יתמ:רקחנ
 ,גאדת לא ,ךורא םוי דוע ונל שי ,םייסנ לכ םדוק:1 רקוח

.ךורא םוי ?רדסב
.םירבד ינש יל תחטבה התא:רקחנ

!?תרפיסש המ תא יל תרפיס הז ללגב ?המ:1 רקוח
.אל:רקחנ

?זא:1 רקוח
.)55:74:1 ,05/ת ;16 'ע ,15/ז( "םואתפ המ ,אל:רקחנ

 תנמ לע הדוה אוה םהיפל ,הירחאלו בכרב האדוהב דמחומ ירבד יכ לולשל לכוא אל ימצעלשכ

 ,ימצע תא יתיקינ ,ךל יתרמא ינא" ;"בלב יל שי המ יתאצוהו יתרמא יל שי המ"( ובל תא תוקנל

91 'ש ,94 'ע( "וישכע -  דמחומל הז רקוח רמאש םירבדמ םה ףא וחמצ ,))אטוזה תטלחהל32

:בכרל האיציה ינפל ךומס

 יתחטבהש המ ללגבש...בושחתש הצור אל ינא...:2 רקוח
 ,תוחטבהה ללגב רבדתש הצור אל ינא ירה ...וליאכ התא ,ךל
 אל ינא .)תיצמ תקלדה לוק( ?ילש הנווכה המ תנבה ?תנבה
 תא הקנת התאש הצור ינא.תוחטבהה ללגב רבדתש הצור
.)54 'עב ,64/ז(ךלש בלה



 טפשמה תיב הנפה םהילאש ,15/ז-ב02-ו31 'ע-ב ןויע יכ טסייל ר"ד קדוצ :דועו תאז.65

 ,ךל יתרמא ינא"-ו "יבלב יל שי המ יתאצוהו יתרמא יל שי המ" םהיפל דמחומ ירבד ןינעל

 תופתתשהב הדוהש רחאל אלהלא םירבד רמא דמחומ יכ הלעמ ,"וישכע ,ימצע תא יתיקינ

 ששחל ,ךכ .סומע תא רקדדירפ קר יכ ןעט רשאכבכרב החישה תליחתב אקווד אלא ,חצרב

 ןיבל דמחומ ןיב "הקסע" עוציב ךשמה אלא םניא ובל תא תוקנל ונוצר ןינעב דמחומ ירבדש

 ללכ ותוא הקינ אל אוה ,וביל תא הקינש דמחומ רמא ובש בלשבש הדבועה תפרטצמ ,רקוחה

 ןיא ,חצרה עוציבב האדוהה לש הירלקפסאבו ,ןכמ רחאל קר חצרה עוציבב הדוה דמחומ .ללכו

 ובש בלש– םדוק בלשב הזרכוהש ,וביל תא הקינש דמחומ לש הזרכהה לע ךמתסהל חוטב הז

.תרחואמה האדוהל עינמל יוטיבכ– חצרב ףתתשה אל יכ ןעטו רקיש דוע

 יתעדל ןיא בכרב הריקחב החונינה הריוואבו בכרב רבדל תאצל דמחומ לש ותמכסהב.75

 מ"מ ירבדב וניאר .החטבהל וא םויאל ךשמהב האבה האדוהמ הלועה ששחה תא גיפהל ידכ

 הטלחה הסיסבב איה םויא וא החטבה תובקעב האדוה יכןיסאיןיד קספבטנרגאאישנה

 ןכל .וינפב םידמועה םילוקישה תבוכרתל תסנכומה השדח הפולח חכונ ,דושח לש תילאנויצר

 החטבה תובקעב האדוהב רבודמש ששחה תא הגיפמה הביסנ הניא בכרב רבדל תאצל "המכסה"

 איה המכסהה םאה– איהש ,הלאשה דוסיב ןותנה איה האדוהה תא רוסמל המכסהה ;םויא וא

 החטבה וא םויא תובקעב תודוהל הטלחהה םא :דועו תאז .ואל םא םויאה וא החטבהה תובקעב

 ילכ רבשכ הטלחהה תא לביק רשא דושח האריי חרכהב אל ,תופולח ןיב תילאנויצר הריחב איה

 לש השוחת העיגמ לועפל דציכ הערכהל םיעיגמשכ םיתעל :הברדא .םלה הכומ וא שושת

.הוולש

 תילאמרופה האדוהב– ותאדוה לעםוי ותואבתופסונ םימעפ רזח דמחומש הדבועב םג.85

– ועוציב רחאל תוקד רפסמ רוזחשה תטלק רושיאבו רוזחשב ,בכרב החישהמ הרזחה רחאל

 תאבהל רשקב םויא וא החטבה תובקעב האדוהב רבודמש ששחה תא גיפהל ידכ ,יתעדל ,ןיא

 ןימאה דמחומ דוע לכ ,םויא וא החטבה תובקעב האדוהב רבודמש החנהב ,בוש .באה

 ןיב ,רחבש הריחבל םאתהב לועפל ךישמיש יופצ אקווד ,שמומי םויאה יכ וא םיוקת החטבההש

 אטוזה טפשמב דמחומ לש ותנעטל :קודו .הריבעה עוציבב תודוהל ,וינפב ודמעוהש תופולחה

 אל החטבההש– ירק ,הנחתל אבוה תאז לכב ויבאש האר אוה ,)הנידמה הקלח אל הילעש(

 בתכל1 םשאנה תבושת"ל83 'ספ(רוזחשהמ רזחש רחאל קר–– )שמומ םויאהש וא( המיוק

0601 ח.פ.תב "םושיאה /  תטלק רושיא ירחא וא ינפל ויבא תא האר דמחומ םא רורב אלו ;70

 ויבא םע שגפמה ןינעב דמחומ לש ותודע ואר( רוזחשהמ הנחתל דמחומ לש ובוש םע רוזחשה

.))8002.7.51 םוימ לוקוטורפל011 'ע-ב

 תאבה ןינעב החטבההו םויאה בקע ששח ןיא רבד לש ופוסב יכ ,תאז םע יתענכתשה.95

 האדוהלשבתאזו ,ןתניתנב ישפוחה ונוצרל וא דמחומ לש תואדוהה תונמיהמל ,באה

 האדוהב ,בכרב תואדוהה ןתמרחאל םימי הרשע,דירפ םע תומיע רחאל דמחומ רסמשתפסונ

 וז תפסונ האדוה .)אטוזה טפשמב המישאמה ימוכיסל05 'עב2 'ס ואר( רוזחשבו תילאמרופה

 חוודמ ןאכ .אטוזה טפשמב םימכסומה םיגצומה תרגסמב לבקתה רשא ,85/ז רכזמב תרכזומ

 שיחכה דמחומ ,דירפ לומ .דירפ ןיבל דמחומ ןיב הכרענש תפסונ השגפה לע ברח ידאב ר"סר

,םלוא ,רוזחשב םילילפמ םירבד דירפ לע רמא אוהש



 דושחהו הנווכב רדחהמ אצוה דירפ דושחה םיוסמ בלשב..."
 טושפ אוהש ]נ"מ– יאלגניפ[ הנור ינפבו יינפב רזח דמחומ
 דמחומ .ול םיענ אל יכ תמאה תא םינפב דירפל רמול לוכי אל
 הרידב םתיא היה ישילש םדא ןבש תורשפאה לכו לכמ ללש
 המ לכש רמאו רזח .סומע םע םדבל ויה דירפו אוהש שקעתהו

.)2 'עב ,םש( "תמא היה הז רפיסש

 םויב רומאכ האדוהה תא ררשא דמחומ יכ אטוזה טפשמב תקולחמ התיה אל ,ןכאו.06

91 'ש ,8002.7.51 םוימ לוקוטורפל011 'ע ואר(7002.5.71 -  ותואמ הריקחה לילמתב ןויע .)42

 רדחהמ אצוה דירפש רחאל .היה ןכא ךכ יכ הלעמ )27/ת( הלש ואדיווה םוליצב ןכו )26/ז( םויה

 ,)52 'עב ,םש( דירפ םע הרידב חכנש םירקוחה תשקבל רשיא דמחומש רחאלו ,)32 'ע ,26/ז(

:יאלגניפ הנור תרקוחה ותוא הלאש

 ,ךתוא לואשל יתיצרש הלאש םג הז....]יאלגניפ הנור[ד"
 ינאש ינפל תבייח ינא םירבד הפ תרפיס התא ,לכ םדוק
 רבד ,והשמ ...ךתוא לואשל ,הלאש דוע ,ךתוא תלאוש
 ינפל ,ךלש רופיסה תא תרפיס התא ,ןיינעלו רשי יתיא
 וא ,לכה היה הז תרפסש המ הלאשה תא לאשא ינאש
 תקייד אלש וא ,ךמצעמ תדרוה התאש םירבד ויהש
.ףוסה דעו הלחתהמ

.)62 'עב ,םש( "היהש המ הז יתרפיס רשא לכ]דמחומ[.ג

 םירדחה ןינעב ןוגכ ,חצרה יבגל םיטרפ תרקוחה תשקבל דמחומ ריהבמ ךכל ךשמהב דיימ

 היה אלשו סומע םע ןימ יסחי םייק אל דמחומש ,סומע לש ותרידב והש דירפו דמחומ םהבש

62 'עב ,םש( סומעו דירפ ,דמחוממ ץוח הרידב ףסונ םדא -  תא ריאשה אוהש רשיא דמחומ .)72

:הרידב דירפ

 ,םע החילס ,דירפ םע ךתוא ריאשהו חרב אוהש רמוא אוה.ד"
?סומע םע ,םע

?םש דירפ תא תבזע תמאב ]ףסונ רקוח[.א
.)92 'עב ,םש( "היהש המ הז הריקחב יתרמאש המ ,ןכ.ג

:חצרה עוציבב וקלח תא ררשיא ףא דמחומ

?תאדוהו תרזחש יכ ,יכ ,יכ תמא הז:ד"
.תמא הז ןכ:ג
?תישעש תמא הזו:ד
.)03 'עב ,םש( "ןכ:ג

:םירבדה ךשמהבו

 ?תישעש המ לע ךל באוכ ?תישעש המ לע ךל באוכ .....א"
?תישעש המ לע ךל באוכ ,ילע לכתסת



.ןכ:ג
?םעפ דוע הז תא השוע תייה:ד
?המ:ג
?םעפ דוע הז תא השוע תייה:ד
.אל:ג
?טרחתמ התא:ד
.)13 'עב ,םש( "ןכ:ג

 בוש וב רזח דמחומ ,חצרב האדוהה לש הז יעמשמ דח רורשיא רחאל דבלב תוקד םנמא.16

 ברעב סומע לש ותרידב היה אל אוה יכו שארהמ ותאדוה תא איצמהש ןועטל הסינו ןיטולחל

 בשדמחומ ,האדוהב רפסל עדי אוהש םירבדה םע ותוא התמיע תרקוחהש רחאלש אלא .חצרה

:ותאדוה תאררשיאו

?היהש המ הז יל תרמאש המ לכ ,היה המ....:ד"
.ןכ:ג
?היהש המ הז תואדווב תרמאש המ לכ ?ןכ:ד
.ןכ:ג
 יכה יל הנעתו ,םירבד המכ תעדל יל בושח ינא דמחומ:ד

 ,ךלש רועה תא ליצהל תוסנל אל תויהל לוכיש חותפ
 תיבה תא תבזע התאשכ.תויהל לוכיש חותפ יכה אלא
?םייחב סומע תא תעמש התא

ןכ.ג
....
?הזחה ןוויכב תואדווב ויה ךלש תוריקדה:ד
?תרמואתאז המ:ג
המידקמ:ד
.)34 'עב ,םש( "ןכ:ג

 רבכ אוה ,ותסרגל ףא ,ובש בלשב ןתינ ותאדוה לש דמחומ לש הז ףסונ רורשיא :קודו.26

 .םירקוחה תחטבהל דוגינב הרטשמה תנחתל אבוה תאז לכב ויבאש ןכל םדוק םימי הרשע האר

011 'ע( שגפמב ויבא םע רביד אל ללכ יכ דיעה דמחומ :דועו תאז -  םוימ לוקוטורפל111

 םירקוחה םע רבדל םייס רבכש דמעמ ותואב ול רפיס ויבאש הנעט ויפב ןיאש ךכ ,)8002.7.51

 ףא יאלגניפ הנור תרקוחה .חצרב תודשחה יבגל וא דמחומ לש וקוסיע יבגל רבד ול וליג אל םהו

 ויבאל הרפיס איהיכ ,םוי ותואב ותאדוה תא ררשאש ינפל תוקד ,תושרופמ דמחומל הרמא

 ,תומל ךלה ךלש אבא,םיריעצ םירוחב ינש ,םלוע רסאמ םכל שי" :חצרב תודשחה לע )רעצמל(

 ,רומאה רואל .)42 'ע ,26/ז( "ול דיגי ינאש ילב הפמ זוזל ןכומ היה אל אוה ,ול יתרפיס ינא

 תוחטבהה לע ךמתסהב הדוה דמחומש ןכתיי אלהאדוהה לש הז ףסונ רורשא בלשבש רורב

 ,הווהמ7002.5.71 םויב דמחומ ררשאש האדוהה לש הז ףסונ רורשא.ויבאל רשקב םירקוחה

 תורמל :קודו .באה תאבה ןינעב החטבה וא םויא לע תוכמתסה אלל חצרב האדוה ,ומצעלשכ

 תושחרתה יבגל "רופיס" ,ירק ,המלש הסרג דמחומ קפיס ולש תונושארה תואדוהה שולשבש

 קפיסו חצרב ותופתתשה תא ררשא אוה7002.5.71 םוימ תרחואמה האדוהב וליאו ,הריבעה

 האדוה תרחואמה האדוהב תוארל ןיא ,ולוכ "רופיס"ה לע רוזחל ילב ויבגל םימייוסמ םיטרפ

 תרחואמה האדוהב רמא דמחומ ,ליעל טטוצש יפכ .התותימאל ששח הלעמה ינוקל יפוא תלעב

 תואדוהה ןכות תא דמחומ"ץמיא" ךכב .תמא אוה תומדוקה תואדוהב רפיסש המ לכש



 האדוההמ דרפנ יתלב קלח הז ןכותב תוארל שיש ךכ ,תרחואמה האדוהה ךות לא תומדוקה

 הניא תמדוקה תודעה רשאכ םג– הנכות תא ץמאמו תמדוק תודעל הנפמ דע רשאכ .תרחואמה

 פ"ע( תמדוקה תודעה לש הנכות תא תללוככ הליבקהו תרחואמה תודעה תא םיאור– הליבק

 ףיעס תקיקח םרט ןתינ הזןיד קספ.)6791(818 ,318 )2(ל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ילירמ67/17

 הז טפשמ תיב .הליבק התיה אל טפשמה תיבל ץוחמ דע תרמאש תעב ,תויארה תדוקפל א01

 ץוחה תרמא ,ץוחה תרמא ןכות תא טפשמה תיבב )הליבקה( ותודעב ץמאמ דעה רשאכ יכ עבק

 ףיעס יאנתב הליבק טפשמה תיבל ץוחמ דע תרמא ,םויכ .טפשמה תיבב תודעהמ קלחל תכפוה

 ויתואדוה לש ,)דמחומ לש תרחואמה האדוהה( הליבק "תודע"ב ,ץומיאב ונניינעב רבודמו ,א01

 לש היצרופרוקניא דמחומ השע ,תומדוקה ויתואדוה לש רחואמה רורשאב ,ונניינעב .תומדוקה

 האדוההמ ילרגטניא קלחל ךפהו הזופרומטמ רבע הז ןכות ;תומדוקה ויתואדוה לש ןכותה

 יותיפ וא םויא בקע( תומדוקה תואדוהה יבגל תוששח םיררועתמ םא םג ,ךכ .תרחואמה

 תואדוהה שולשש חינא וליפא ,ךכ .תרחואמה הליבקה האדוההמ קלחל ךפה ןנכות ,)האשהו

 באה תאבה ןינעב האשהו יותיפ וא/ו םויא תאפמ תוליבק יתלב ןה דמחומ לש תונושארה

 הניאש חצרב דמחומ לש תרחואמו תפסונ האדוה ונינפב שי ,דמחומ לש וקוסיע תפישחו

.הז ןינעב האשהו יותיפ וא/ו םויאמ תעפשומ

 יד ,תרחואמה ותאדוהב דמחומ לש תומדוקה תואדוהה לש "היצרופרוקניא"המ םלעתהב ףא

 קפסמ הבש תיאמצעו המלש האדוהב רבודמ אל םא םג– תואדוהה לש רחואמה רורשאב

 אל דמחומ לש תואדוהה תריסמ יכ קוספל תנמ לע– )"השעמה רופיס"( המלש הסרג דושחה

 קספותואב.ידעומןיד קספתא הז ןינעב ריכזנ .באל רשקב האשהו יותיפ וא/ו םויאמ העפשוה

 רוצעלו הריקחה תא ביחרהל ךרוצ היהי ודוי אל םאש ,םש םירערעמל ורסמ םש םירקוחהןיד

 ,ומצע לע המשאה תא חקיי םירערעמה םיחאהמ דחא םאשו ,םהיבא תוברלהחפשמ ינב

 ןכומ היה הז טפשמה תיב .)412 'עב ,םש( הנינח לבקי ומצע אוהו םירחאה םיחאה וררחושי

 ,םלוא .)522 'עב ,םש( האשהו החטבה ,םויא םושמ הלא םירבדב היהש חינהל השרפ התואב

 םש םירערעמה לש ישפוחה םנוצר לע העפשה לכ התייה אל הלא םירבדל יכ קיסה טפשמה תיב

 רשא ,םניד ךרוע םע ושגפנ םה ,הנושארל ודוהש רחאלש ןוויכ ,תאז .םהיתואדוה תא רוסמל

 ,ומש ףייס ,םהמ דחא םלוא ;רחש תורסח םיחאה רורחשו הנינח ןינעב תוחטבההש םהל ריהבה

:גרבדלוג 'א טפושה בתכ ךכ לע .)םיטרפ הל ףיסוהו( ןתנש האדוהה לע רזח

 יכ ,וניד-ךרוע ידי-לע ףייסל רבסוהש רחאל יכ ,תנתונ תעדה"
 תוחטבהב שממ לכ ןיא יכו ,הדוהש ךכב תועט חקימ השע
 םע עגמ קתני תוחפל וא ,ותאדוהמ וב רוזחל שקבי ,םירקוחה
 ךכ אל םלוא .ןידה ךרוע ול ץעיש יפכ ,דוע רבדי אלו וירקוח
 רסמו18.1.22 םוימ ותאדוה תא ץמיא תאז תחתו ,ףייס גהנ
622 'עב ,םש( "התרהבהל םיפסונ םיטרפ -  ראותמ ;722
 תופסונ םימעפ רפסמ רשיאו רזח ףייס דציכ םירבדה ךשמהב
 רשיא ,שהאד ,םש ףסונ רערעמ דציכו ןכמ רחאל ותאדוה תא
.)תומוד תוביסנב ולש ותאדוה תא

 רדגב התיה דמחומלש ויבאל רשקב םירקוחה תולהנתהש החנהב ףא ,ונניינעב םג ,רומאכ

 רורב היהש רחאל ,תורהבה ןתמ ךות ,ותאדוה תותימא תא רשיא דמחומ ,האשהו יותיפ ,םימויא

 באה תאבהל רשקב תוחפה לכל( שמומ רבכ םויאהש רחאלו םירקוחה תוחטבה לע ךומסל ןיאש



 יכ רומאכ ותאדוה תא רשיא יכ אטוזה טפשמב דיעה דמחומ .)חצרל תודשחה יוליגו הנחתל

 רשיא אוהו הריקחה לע םירזוח םירקוחהש האר ,ללכב השע אלש רבדב הדוה רבכשןיבה

 תעדה,ידעומןינעב בתכנש ומכש אלא .)011 'עב8002.7.51 םוימ לוקוטורפ( חצרה תא עציבש

 וא ותאדוהמ וב רוזחל שקבי אוה ,םירקוחה תחטבהב שממ ןיאש ןיבה דמחומש רחאלש תנתונ

7002.5.71 םויב האדוהה לש דחא רורשא ןיב ,רומאכ ,ונניינעב .התוא ררשאלמ ענמיי רעצמל

 הליחתכלמ האדוהה ןתמל קפיס אוהש הביסה ,זא וליפא ךא ,וב רוזחל דמחומ הסינ ,והנשמל

 איה הנקסמה .)83 'עב ,26/ז( םייחהמ ול סאמנ יכ אלא ,ויבא ןינעב החטבה וא םויא התיה אל

 ולש תפסונ האדוה הווהמ ,תומדוקה ויתואדוה לש ,7002.5.71 םוימ דמחומ לש רורשיאהש

 תאבהל רשקב האשהו יותיפמ וא םימויאמ ועגפנ אל התוינוצרו התוישפוחש ,חצרה עוציבב

 ליחהל שי" ,לדנה 'נטפושה ירבח תרחא השרפב עבקש םירבדל ונניינע ןיב ןוימד שי .באה

 היבגל תרחאה האדוהה ןיבל הלספנש האדוהב טקננש לוספה יעצמא ןיב יתביס רשק לש ןחבמ

 ,םסרופ םרט(11 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ דיס לא60/6771 פ"ע( "לוספ יעצמא טקננ אל

 בקע תולוספ דמחומ לש תונושארה תואדוהה שולשש החנהב םג– ונניינעב .))1102.9.5

 ןיבל הלא הריקח יעצמא ןיב יתביסה רשקה קתונ– באה תאבהל רשקב האשהו יותיפ וא םימויא

 יכו םירטושה תוחטבה לע ךומסל ןתינ אלש עדי דמחומש תע ,7002.5.71 םויב האדוהה רורשא

.)יקלח ןפואב רעצמל( שממתה רבכ באה ןינעב םויאה

 ואדיוה תטלקהב ןויעהמ יכ– ליעל רומאב יד ירה יכ– ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב ,ריעא.36

 התיה אל ,הריקח התוא לש לילמתהו רכזמה תמועל ,רשא ,)27/ת(7002.5.71 םוימ הריקחה לש

 רורשיא לש יעמשמ דחו רורב םשור הלוע ,אטוזה טפשמ בלשב יזוחמה טפשמה תיב ינפב

 ליעל וטטוצש תולאשל הנוע דמחומ .תומדוקה ויתואדוה לש ,דמחומ לש ודצמ ןוצרמו ישפוח

 השועש ,בוצעףאו יניצר ,טקש ,ךומנ לוקב ,ותטרחו עציבש תוריקדה ,ויתואדוה תותימא ןינעב

.יתנקסמ תא רתוי דוע קזחמ רשא ןכו ןימא םשור

ןכותמ תוצעייתהה תוכז ןוקיר

 ץעווייהל תוכז ול שיש תילאמרופ העדוה ול הנתינש ףא יכ דמחומ ןעט אטוזה טפשמב.46

 םעטמ ןיד ךרוע דחוימבו– ןיד ךרועש ול ורמאש ךכב ,ןכותמ וז תוכז ונקור וירקוח ,ןיד ךרועב

 הריקחב יכ ןעטנ ןכ ."םטמוטמ" אוה ולש בוט יכה ןידה ךרוע יכ ,ול רוזעל לוכי אל– הנידמה

 ותאדוה ןיבו הדאחש ובא ד"וע זאד ורוגנס םע דמחומ לש ותשיגפ ןיב הכרענש ,7002.5.7 םויב

 תובקעב יכ ןעטנ .ןידה ךרוע םע השיגפהןכותלע דמחומ תא ורקח םירקוחה ,םוי ותואב חצרב

 ונומא תא הריקחה לש יטירקה בלשב דמחומ דביא יטפשמ ץועיי ןינעב םירקוחה ירבד

 ןוידב הדאחש ובא ד"וע םע תפסונה ותחישב יכ דמחומ ןעט ,וז הנעטל הכימתכ .ורוגינסב

 ובא ד"ועל רפסלמ דמחומ ענמנ– חצרב הדוהשרחאלםיימוי–7002.5.9 םוימ רצעמה תכראה

 ךכ לע דמחומ עיבצה ןכ .הנורחאה םתשיגפ זאמ הרקשרחא רבד לכ לע וא הדוה אוהש הדאחש

 הדאחש ובא ד"וע לש רוקיב לבקל דמחומ בריס ,7002.5.11 םויב– םיפסונ םיימוי רחאלש

 םג ןיד ךרוע םע שגפנ אל אוה ךכמ האצותכו "ןיד ךרוע הצור אל" אוהש ורמואב ,רצעמה תיבב

74 'ספ ,אטוזה טפשמב דמחומ םעטמ םימוכיס(7002.5.71 םויב םג ,ןכמ רחאלש םימיב - 84(.

 חכונ ,ךשמהב הנודת רשא( תקפסמ הרהזא רדעה ןינעב תונעטה לע דמחומ רזח ףסונב.56

 עגפ הז ןינע ףא יכ ןעטו )"ינוציק" הריקח יעצמאב רבודמ אלש רוערעב טסייל ר"ד לש ותנעט

.תוצעייתהה תוכזב



 אוהו רחאמ .תוצעייתהה תוכז ןינעב דמחומ לש ויתונעט תא החד יזוחמה טפשמה תיב.66

 ןהב ףסונ ןויד רתייתה ,)ןלהל דומענ ןהילעש( תקפסמ הרהזא רדעה ןינעב תונעטה תא החד

 יבגל םירקוחה תורימא רבדב תונעטב ןוידל טפשמה תיב הנפ ןכל .תוצעייתהה תוכז לש רשקהב

 יכ ,תקולחמב הניאש ,הדבועה חכונ .רוגנסה םע השיגפה ןכות יבגל הריקחה רבדבו םירוגינס

 הריקחה הלחה םרטב ,)חצרה עוציבב הדוה ובש םויה(7002.5.7 םויב ורוגנס םע שגפנ דמחומ

:טפשמה תיב לאש ,םוי ותואב

 לש המוציעב ,םהיניב הכרענש השיגפבש ,תעדה לע הלעיה"
 אולמ לע ורוגנס ותוא דימעה אל ,חצרל דשחב םשאנה תריקח
 תורופס תוקד הכרענש ,וז השיגפבש ,ןכתי םולכ ?ויתויוכז
 'ש82 'ע( "?ןיד ךרועמ ץועיי םשאנה לביק אל הריקחה ינפל

41 - .)אטוזה תטלחהל61

 לע רומשל ותוכז תא ול ריהבה יכ דמחומ לש וניד ךרוע לע הקזח יכ עבק טפשמה תיב.76

 ותודעב רשיא ומצע דמחומו ,תרחא ןעטנ אל םוקמ לכמ .תאז ןיבה דמחומ יכו הקיתשה תוכז

 .רבד רמול אלש לוכי אוהש ול רמא ורוגנס יכו הרהזאה תועמשמ תא ןיבה יכ טפשמה תיבב

 ימיב ,ומצע תא לילפה אלו םימ ויפ אלימ דמחומש הדבועב טפשמה תיב אצמ ךכל קוזיח

 ןומאה רוערע רבדב תונעטל רשקב .האדוהה םויב הריקחה תליחתב ףאו– םימדוקה הריקחה

 רוגנסה םע דמחומ תשיגפל לוזלזב רקוחה סחייתה הריקחה תליחתב יכ עבקנ ,רוגנסב

 ןיד ךרועש" וינזואב רמא רחא רקוח רשאכ ,הכרעב טיעמהו ןכל םדוק תורופס תוקד המייקתהש

 וניב היוסחה החישה ןכות תודוא םשאנה תא רקחו תכל קיחרה ןמקלס ןמענ ב"סרו "ול רוזעי אל

:עבק טפשמה תיב .ורוגנס ןיבל

 לש וז תוגהנתהל עגונה לכב רמולמ ענמיהל לכוא אל"
 אלו הלוספ ךרד וז .הנממ החונ תעדה ןיא ,רעצמלש ,םירקוחה
 יללכב תיתייאר הניחבמ העיגפ םושמ הב ןיא םא םג ,היואר
 תיתריקח תולהנתהב רבודמה .חוקלל ד"וע ןיב ןויסחה
 'ש03 'ע( "הב שומישה ינפמ עיתרהל הרקבל המושש ,תדספנ

.)אטוזה תטלחהל5-7

 )8002.9.82 ,םסרופ םרט(לארשי תנידמ 'נ הקרא60/3447 פ"ע-ל הנפה טפשמה תיב.86

 רוגינסב ןומאה רוערע ןינעב תונעט )וערכוה אל ךא( ונודנ ובשןיד קספב רבודמ .)הקרא:ןלהל(

 תנירטקוד יפל הליספל השרפ התואב ןעטנ אל יכ ןיוצש ךות( תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל

 קספב ,הנפה יזוחמה טפשמה תיב ,ונניינעב .)בורכששיתכלה יפל תיתקיספה הליספה

 ףיעס יפללספית היאר םהיפלבורכששיןיד קספב הז טפשמ תיב לש וירבדל,הקראןיד

 ידכ ,ןינעה תוביסנב התמצועו היפוא יפ-לע העיגפ התואב שי רשאכ קר"תויארה תדוקפל21

23 'ספ( "ותאדוה תריסמב רקחנה לש ןוצרה תימונוטואבו הריחבה שפוחב רומח ןפואב עוגפל

 יכ עבקנ הז סיסב לע .ונניינעב םג הלאשה וז יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב .)הקראןיד קספל

 סוסיב אצמנ אל ,וניד ךרועב דמחומ לש ןומא ןדבוא לש שיחרתלתורשפאהתאלעהל רבעמ

 הז(םדוקהוניד ךרועב ןומאה תא דביא יכ הריקחבןעט דמחומ יכ עבקנ .ןודנה הרקמב וז הנעטל

 םירקוחה תוגהנתה תמחמ אל ,תאז ךא ,)הדאחש ובא ד"ועינפלהריקחה תליחתב ותוא גצייש



 יזוחמה טפשמה תיב .רצעמה תיבב ורקבל חרט אלש ,ןיד ךרוע ותוא לש ותוגהנתה לשב אלא

 לשב הדאחש ובא ד"ועלש ודמעמ תוחיפ רבדב הנעט םוש דמחומ יפמ העמשנ אל יכ עבק

 ובא ד"ועש הדבועה םג יכ ,עבקנ .וב ןומאה תתחפה לע עיבצהל תולוכיה םירקוחה תורעה

 רשאכ ,תיעוצקמה ותלוכיב ןומא ןתמ םע תבשייתמ דמחומ תא גצייל ךישממו ךישמה הדאחש

 הייפוא ףרח יכ ,עבקנ םוכיסל .הדאחש ובא ד"וע תא ריכמ ףא אוהש דמחומ לש וירבדמ הלוע

 ידכ הל ומדקש תוכלהבובורכששיתכלהב שיש אצמנ אל ,םירקוחה תוגהנתה לש דספנה

.רוגנס םע תוצעייתה ןיינעב םירקוחה ירבד ןיגב היידוהה תליספל איבהל

 ךרועב ןומאה תא דבאל ול ומרג םירקוחה ירבד ןהיפל ויתונעט לע דמחומ רזוח ורוערעב.96

 ר"ד הנפה םיפסונה ןועיטה ירקיעב .)1102.2.9 םוימ דמחומ םעטמ ןועיטה ירקיעל46 'ספ( ןידה

 ]ןיד ךרוע[ ...ךל רוזעי אל ןיד ךרוע םוש..." ןהיפל ,ונניינעב םירקוחה לש תויואטבתהל טסייל

77 'ע93/ז( "ללכב זא הנידמה ןובשח לע הז םאו ףסכ ךממ חקיי םתס -  רוזעי אל ןיד ךרוע" ,)87

 ןיד ךרועה ימ !וז הסרג ןמ הזיא ....ונל שיש המ םא ,הנידמב בוט יכה ןיד ךרוע תא חקית...ךל

78 'ע93/ז( "!הככ דיגהל ךל רמאש הזה םטמוטמה -  יתלב ןפואב טטוצ הז עטק יכ רעוי–88

 םישנאו ,טפשמ תיבל תויאר םע ואב םישנאש חצר יקית" ,)םיפסונה ןועיטה ירקיעב קיודמ

 ןפואב טטוצ הז טוטיצ םג–73 'ע64/ז( "םהל ורזעי אל ןיד יכרוע הרשע םג ,חצר קית להנתהש

 "םיווש אל םה ,הנידמה לש ןידה יכרוע" םהיפל ונניינעב בבודמה ירבד ןכו– )קיודמ יתלב

 פ"ע-ב האדוהה תליספל וליבוהש הלא תא תוריכזמ הלא תויואטבתה יכ ןעטנ .)41 'ע86/ז(

 )9002.6.22 ,םסרופ םרט(לארשי תנידמ 'נ ל"ז םזלא ינוי חונמה ןובזע60/1031

 יכ ,ורוגנס םע החישה ןכות לע דמחומ תא רקחש תע ,רקוחה ירבד יכ ןעטנ דוע .)םזלא:ןלהל(

 החישב ול רמאנש המ לכ רפסי אל דמחומש הביס ןיא ןכלו חוקל-ןיד ךרוע ןויסיח םייק אליממ

– ןעטנ ךכ– ןכתיי אל .תעדה לע תלבקתמ יתלבו הטוב הרוצב חוקל-ןיד ךרוע ןויסיחב ועגפ ,וז

 תולהנתה ,דמחומ לש ותנעטל .וחוכ אב םע ויתוחיש ןכות לע דושח ורקחי הרטשמה ירקוחש

 איבהל הרומא הב תולספה תמצעש לוספ יעצמא רדגב איה תוצעייתהה תוכז ןינעב םירקוחה

.ותאדוה תותימאב וא ונוצרב המיגפל רשק אלל האדוהה תליספל

 סיסב אצמנ אל ויפל ,יזוחמה טפשמה תיב עבקש יתדבועה אצממב ברעתהל םוקמ ןיא.07

 טפשמה תיב .ורוגנסב דמחומ לש ונומא ןדבואל וליבוה םירוגנס ןינעב םירקוחה ירבדש ךכל

 אל ,ותוא גצייש םדוק ןיד ךרועב ןומאה תא דביא יכ ןעט דמחומש תורמלש עבק יזוחמה

 ותוא גציי רשא– הדאחש ובא ד"וע לש ודמעמ תוחיפ ןינעב הנעט םוש דמחומ יפמ העמשנ

 טפשמה תיב העט ,ןייצל שי ,ךכב .םירקוחה תורעה לשב– האדוהה ינפל השיגפהמ לחה

– יכ אטוזה טפשמב דיעה דמחומ .יזוחמה

 ,יתנשי אלו ףייע יתייה יתוא וחקל רקובב8-ב70.5.7-ב"
 ,ברע תחורא יל ואיבה אל תונוכשב םג ,שולש םייתעש הלוכ
 ,יתוא רוקחל וליחתה ,הריקחל םשמ יתוא וחקל .יתלכא אל
 יתסנכנ הז ירחאו הזו יתיא רביד םש ,הדאחש ובא ד"וע אב
 תרביד המ יתוא לאוש אוהו ולצא יתסנכנ ,ןמקלס רקוחה לצא
 ללכב ,ד"הוע ךל רוזעי אל ,ד"הוע ךל רמא המ ,ד"הוע םע
 .ךל רוזעי אל ללכב ירוביצ ד"וע ,ךל רוזעי אל יטרפ ד"וע
 דיגת המ ךל רמא ,ד"הוע םע תרביד המ יתיא רבדל ליחתה
 אל ןיידע ינאוד"הוע לע רבדל ליחתהש תולאש ינימ לכ ,הזו
61 'ש68 'ע8002.7.51 םוימ לוקוטורפ( "םולכ ןיבמ - 02(.



:ותודע ךשמהבו

 ינא ,הזב הדומ ינאש ורמאש ירחא70.5.91-ב ש"מהיבב"
– תונושארה תואדוההרחאלםיימוי– ירק[70.5.9– ןקתמ
 יתנבהש המ הריקחב םש ,יתיא רבידו םש ד"וע אב ,]נ"מ
 ,ד"הועב ןומאה תא יתדביא זא,ד"הוע לע יתיא ורבידש
 תעדויו רבד לכ הלוכי הרטשמ וז יתרמא ,ןימאהל יתקספה
 םימי3 דוע הז ירחא.הדאחש ובא ד"וע לע רבדמ ינא....לכה
 אל ינאש יתרמא ,ותיא רבדל יתבריסו אב םג ,רצעמב יתייהש
 ינפלמ ותוא ריכמ ינאו ד"ועב ןומאה תא יתדביא .ד"וע הצור
 לע רוצע יתייהש ןמז לכ ,םיח"בשה תוריבע לכב יתוא גציי ,הז

 ,אב םעפ דוע אוה ןצינל יתרבעש ירחא .יתוא גציי אוה ח"בש
 אוהש יל רמא אוהו .הצור אוה המ הארנ אוב יתרמאו יתאצי

 אובל ליחתהו רדסב יתרמא ....אטוז טפשמ תושעל ליחתמ
 רוזחל ליחתה .הרוק המ לואשלו םימעפ המכ תושיגפ המכל
 רבדלואובל ליחתהש ירחא ,ד"הועב תצק תצק ןומאה יל
 ,ללכב יל רוזעי אל ד"ועש הז םירקוחהמ יתנבהש המ .יתיא
.)88 'עב ,םש( ירשפא יתלב

 ובא ד"ועב םג ןומא דבאל דמחומל ומרג םירקוחה ירבדש הנעט הלוע וז תודעמ.17

 דעומהש ,איה דמחומ לש ותודע יכ הלעמ ליעל טטוצמה לש הריהז האירק םנמא .הדאחש

 םוי היה )7002.5.7 םויב תואדוהה ינפלורמאנםנמאש( םירקוחה ירבדדמחומ לעועיפשהובש

 לש דמחומ לש ורורשא לע יתוכמתסה חכונ ,םלוא.תואדוהה ןתמ רחאלדעומ אוהש ,7002.5.9

 ונומא תא דביא דמחומ םא םג ,הרטשמה תנחתל באה תאבה אשונב2102.5.71 םוימ האדוהה

 רורשא ינפל ךא7002.5.7 םויב חצרב הדוהש רחאל ,2102.5.9 םויב קר הדאחש ובא ד"ועב

.דמחומ לש ויתואדוה תוליבקל יטנוולר דעומב רבודמ ,2102.5.71 םוימ האדוהה

 היפל )יתיארהש יפכ ,תיעטומ איהש( העיבקב קפתסה אל יזוחמה טפשמה תיב ,תאז םע.27

 הדבועה םג" יכ עבק אלא ,הדאחש ובא ד"ועב ןומא ןדבוא ןינעב הנעט הלעה אל דמחומ

 ותלוכיב ןומא ןתמ םע תבשייתמ םשאנה תא גצייל ךישממו ךישמה הדאחש ובא ד"ועש

 תא ליעל יתטטיצ .וז הקמנהמ םלעתהל ןתינ אל .)6-7 'ש ,13 'ע ,אטוזה תטלחה( "תיעוצקמה

 ךרוע אלא ,חצרה תריקח ינפל הדאחש ובא ד"וע תא ריכה קר אל אוה היפל ,דמחומ לש ותודע

 ןכמ רחאל םג ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצש יפכ .ולש "ח"בשה תוריבע לכ"ב ותוא גציי הז ןיד

 ,חצרב עשרוהדמחומש רחאל םג יכ ריעא .הז קיתב דמחומ תא גצייל הדאחש ובא ד"וע ךישמה

 תמדקהל השקב" ואר– טפוש תנוהכל הנומש דע( הז רוערעב וגצייל הדאחש ובא ד"וע ךישמה

 תדמלמ רבד תירחא][..." ,הנידמה םעטמ ףרש ד"וע הנעטש יפכ .)1102.3.41 םוימ "ןויד דעומ

 :דועו תאז .)31 'ספ ,1102.21.82 םוימ הנידמה םעטמ םיפסונ ןועיט ירקיע( "...ותליחת לע

 ויבא תאבה יבגל תוחטבהו םימויאה בקע הדוהש ותודע ךלהמבםימעפ שולשדיעה דמחומ

51 'ש401 'ע ,8002.7.51 םוימ לוקוטורפ( הריקחהמ ול סאמנ יכו הרטשמל -  ,6 'ש ,501 'ע ;61

 אוה ךא תודוהל אלש ול ץעיי הדאחש ובא ד"ועש דמחומ רמא אל ותודעב בלש םושב ;)82 'ש

.וב ונומא רוערע בקע הדוהו ץועייהמ םלעתה



 ירבד בקע דמחומ לש תואדוהה תא לוספל שי היפל טסייל ר"ד לש ותנעטל תעכ הנפא.37

 אל ולא םירבד םא םג ,)טרפב ירוביצ רוגנס םעו( רוגנס םע תוצעייתה יבגל בבודמהו םירקוחה

 לעופב העפשהה יכ הלועבורכששיןיד קספרחאל הקיספה תוחתפתהמ .דמחומ לע ועיפשה

 תויארה תדוקפל21 ףיעס ביתנב קר אל ,יטנוולר לוקיש איה םשאנה לע לוספה יעצמאה לש

– יכ העבקתויח 'אתטפושה,םזלאןיד קספב ,ךכ .תיתקיספה הליספה תנירטקוד ביתנב םג אלא

 ןתינ אל ,...בורכששיןיינעב הקספנש הכלהה תובקעב..."
 אמק טפשמ תיב ןחב ויפל רשא דיחיה ןחבמב דוע קפתסהל
 העפשהה תניחב :ונייהד ,םזלא לש ויתואדוה תוליבק תא
 םע שגפמה תעינמלו םירקוחהו םיבבודמה תולועפל התיהש
 התעמ .ולש הריחבה שפוחו ןוצרה תיימונוטוא לע וניד יכרוע
 לע םג םזלא לש ויתואדוה תוליבק תא ןוחבלו ףיסוהל ונילע
 לוספל שי יכ ררבתי אמש ,תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפ
 םיעצמאב וגשוהש הדבועה לשב ןהמ וזיא וא הלא תואדוה
 טפשמל םזלא לש ותוכזב העגפ טפשמב ןתלבקו םירשכ יתלב
.)3 'ספ ,םש( ןגוה

 לע םיבבודמה ירבד לש העפשהה התנמנ ,םזלא לש וניינע תוביסנ חותינב ,הירבד ךשמהב

:יכתויחתטפושה העבק ,ךכ .הרקמה תוביסנ תרגסמב םשאנה

 יכ רורבב הלוע ליעל םיטטוצמה םירבדה יפוליח ךותמ ,ןכא"
 לע םזלא לש וסעכ תא םיצעהל יתטיש ןפואב וגאד םיבבודמה
 תא ןיטולחל רערעל וחילצה ףאוםהיניב זירט עוקתלוורוגנס
 שטננ יכ שיגרהל ול ומרגו וניבל רוגנסה ןיב ןומאה יסחי
.)הפסוה השגדהה ;5 'ספ ,םש("ודי לע

:םירבדה ךשמהבו

 יכ ליעל םיטטוצמה םירבדה יפוליחמ רורבב הלוע ןנד הרקמ"
 תוכז לע רתוול םזלאלהמרגש איהםיבבודמה תוליעפ
 ורוגנסמ הז ןיינעב לביקש תשרופמ הצעל דוגינב ,הקיתשה
 לע רתוול םזלא תא ולדיש םה ....םיבבודמה ינפב ףשח התוא
 לש ויתוצעב קפקפלול ומרגשרחאל הקיתשה תוכז
 םיבבודמה דחא הדוה ףא טפשמה תיבב ותריקחב ....רוגנסה
 תתלו םזלא תא ץיחלהל ידכ רוגנסב הרס ורביד ורבחו אוה יכ
 ,וניארש יפכו ...ותוא ריקפה ולש ןידה ךרועש השוחת ול
 לכ ךרואל עיבה רשא םזלא .םדיב רבדה הלערבד לש ופוסב
 םרט רוגנסב ץעוויהל ונוצר תא םיבבודמה םע ויתוחיש
 ול ץעייש יפכ( קותשל ךישמהל וא תודוהל םא טילחיש
 םיבבודמה ידי לערבד לש ופוסב ענכוש,)הליחתכל רוגנסה
.)הפסוה השגדהה ;7 'ספ ,םש( "....םעט ךכב ןיא יכ

:ךשמהבו
 םזלא לש ותאדוה תא הליבק יתלבכ לוספל יניעב יואר..."
 ךלהמבו םירקוחה ינפב ויתואדוה תא ןכו םיבבודמה ינפב



 ןלוכ ונתינ הלא תואדוהש םושמ,רוזחשה
 םיבבודמה וטקנש תולוספה תולובחתהתובקעב
 אמק טפשמ תיב .תולובחת ןתואמ הרישי האצותכווניינעב
 םיבבודמה ,הריקחה יליגרת יכ וניד תערכהב אוה ףא ןייצ
 םע רבס ךא רבדל םזלאלומרגודודיבמ ועבנש תושוחתהו
 תובקעב' האב אל םירקוחה ינפב ולש תודוותהה יכ תאז

 תא ...'...לביקש תעדומ הטלחה תובקעב ,אלא ...וחור תריבש
 ...ולעש תמאה ינמיס' לע אמק טפשמ תיב ססיב וז ותנקסמ
 ינפב האדוהה חתפבש הדבועה תא ושיגדהב ,'ויתואדוהמ
 טילחה יכ תושגר תרעסבו תועמדב וינפב םזלא זירכה רקוחה
 תוקנל וב הלעש זעה ךרוצה' לשב השרפב וקלחב תודוהל
 עיגהל ול ורזעש םירקוחל הדוה ףאו 'רהטיהלו ונופצמ
 יתנקסמ ....המשאה תשוחת תא ומצעמ לקהלו וז הטלחהל
 תוקנל ןוצרה יכ תורשפאה תא לולשל ןיא ,ןכא .הנוש רומאכ
 תודוהל םזלא תא וליבוהש םימעטה דחא היה ונופצמ תא
 דמעמ יכ ןיבהל טלחהב ןתינ ןכ ומכ .ול םיסחוימה םישעמב
 דחי .תושגרב ןועט דמעמ ותניחבמ היה רקוחה ינפב האדוהה
 וליעפהש םיימיטיגל יתלבה םיצחלה תמצוע חכונ ,תאז םע
 ותוכזב ועגפש תישממה העיגפהחכונו םזלא לע םיבבודמה
 ןיבו וניב ןומא רבשמלומרגש ךכב רתיה ןיב,ןגוה ךילהל
 לע רומשל רוגנסה תצעמ םלעתהלותוא וענכשש ךכבוורוגנס
 הלא לכ אלמלאיכ הנקסמה יניעב תשקבתמ ,הקיתשה תוכז
 חינהל ןתינו רסמש תואדוהה תא רסומ היה םזלא םאבר קפס
 לע רמושו ורוגנס תצעב קבד היה יכ ההובג תורבתסהתמרב
.)הפסוה השגדהה ;8 'ספ ,םש( "הקיתשה תוכז

 ,ןגוה ךילהב העיגפ ןינעבתויחתטפושה ידי לעבורכששיתכלה םושייב יכ תואורה וניניע

 םירוזש םה ;םיעיפומ קר אל יתביס רשקו המירג ,דושחה לע לוספה יעצמאה לש לעופב העפשה

 לע ןגוה יתלבה וא יקוח יתלבה יתריקחה יעצמאה לש העפשה יא וא העפשה :קודו .ינשה טוחכ

 הליספה תנירטקוד תרגסמב םילוקישה דחאכ בורכששיןיד קספב העבקנ היארה תונמיהמ

 תנידמ 'נ הצליפ90/9392 פ"ע-ביניד קספ תא םג ואר .)17 'ספ ,םש ואר( תיתקיספה

 קספל הינפה ךות ,יתיחד וב ,)הצליפ:ןלהל( )9002.01.51 ,םסרופ םרט(לארשי

 חכונ רתיה ןיב ,תיתקיספה הליספה תנירטקוד לשב האדוה תליספל הנעט ,ותנחבאוםזלאןיד

 לאואר דוע .)52 'ספ ,םש( ותאדוה לע עיפשה אל ןעטנה לוספה יעצמאהש םש םשאנה תודע

 תליספל ןיא-וידעלב-יאנת איה םשאנה לע לעופב העפשהש תעבוק ינניא :קודו .11 'ספ ,הקוע

 הלספנ ומצעבורכששיןיד קספב ןודנש הרקמבו ,תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל האדוה

 לש הניד קספל18-ו73 'ספ ואר( התניתנ לע עיפשה לוספה יעצמאהש ילבמ םג האדוהה

 .בושח ףאו ,יטנוולר לוקיש איה םשאנה לע העפשהה תלאש ,תאז םע .)שיניב 'דתטפושה

 יכרוע ןינעב םירקוחה ירבד ויפל יתדבועה אצממב ברעתהל םוקמ יתאצמ אל ,רומאכ ,ונניינעב

 לא-וםזלאןידה יקספמ הנושב ,ךכ .דמחומ לש ויתואדוה ןתמל םרוג וויה אל ןידה

 ,תאז םע .האדוהה ןתמ לע ועיפשה אל םירקוחה ירבד ונניינעב ,האדוהה הלספנ םהבשהקוע

 תוכזה אשונב םירקוחה תוגהנתהב םגפה ןינעב יזוחמה טפשמה תיב ירבד לע רוזחל אלא יל ןיא

 תא היבו הינימ הניגב לוספל ,ןודנה הרקמה לש ויתוביסנב ,םוקמ יתיאר אל ךא ,תוצעייתהל

 םירוגנסו םירוגנס ןינעב םירקוחה ירבדב .תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל דמחומ לש תואדוהה

– רתויב הלוספ תולהנתה– רוגינס םע ותשיגפ ןכות לע דמחומ תריקחבו םיירוביצ



 העיגפ ןאכ ןיאו ,"תישונא יתלבו תילטורב" וא "םדאה תומד םלצב העיגפ"ב תולהנתהןיא

 רשקב תולהנתהה ןיגב ,לוספל םוקמ יתאצמ אל םג .דמחומ לש תישפנה וא תינפוגה ותומלשב

.תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל דמחומ לש תואדוהה תא ,תוצעוויהה תוכזל

תוינעגופו תוינעזג תויואטבתה

 שי היפל ,דמחומ לש ותנעט לע יזוחמה טפשמה תיב דמע ,אטוזה טפשמב הטלחהב.47

 ,ויפלכ םירקוחה ושמתשהש תדספנה םיפודיגה ןושלו תובילעמה תויואטבתהה יובירב

 םיעצמאה רתיל ףרטצהל ידכ ,הריקחה לכ ךרואל וקלח תנמ היהש יתטיש יוזיב לע תועיבצמה

13 'ע ,אטוזה תטלחה( ויתואדוה תליספל םורגל ידכ םילוספה -  ר"ד ןעוט ,רוערעב ,רומאכ ;23

21 ףיעס יפל היבו הינימ תואדוהה תליספל איבמה ינוציק הריקח יעצמאב רבודמ יכ טסייל

 לש תואמגוד רקס יזוחמה טפשמה תיב .)תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפלו תויארה תדוקפל

 לש ונוצר ןסוח לע ועיפשה תויואטבתהה הבש הדימה תא ןחב אוה .תונעטנה תויואטבתהה

:עבק טפשמה תיב .ונוצרמ אלש ותאדוה תא רסמ אוהו וחור הרבשנ ,ןייטעב םאה ןחבו דמחומ

 םשאנה כ"ב תונעטב קדצ לש הדימ יתאצמ רעצה הברמל"
 ךלהמב םירקוחה ידי לע השענש הסג הפשב שומישל סחיב
 ,תיניינע הקדצה לכ ךכל התייה אל יכ ,ירב ...תוריקחה
 םייוטיבב שומישה םצע לע תוהתל שיו תרחא וא תיתריקח
 םע בשייתמ וניאש ,רקחנ יפלכ םיליפשמ םייוניכבו םיינעגופ
 'ע ,אטוזה תטלחה( "לבחו ,תנגוהו היואר הריקח לש היללכ

23 - 33(.

 ןיב קתנ חכונ ,תאז .דמחומ לש ויתואדוה תא לוספל ידכ ולא תויואטבתהב ןיא יכ עבקנ ,תאז םע

 הבש הריקחה ןיבל תויואטבתהה ןיב ןמזה ףולח רואל ןה ,תואדוהה ןיבל הלא תויואטבתה

 םה ותיידוהל םיעינמה היפל ,הדוה הבש הריקחב ,דמחומ לש ותזרכה חכונ ןה ,דמחומ הדוה

 ןתמ לש תוביסנה יבגל טפשמה תיב ירבד םג ואר ;33 'ע ,אטוזה תטלחה( הטרחו ןופצמ ירוסיי

.)05 'עב םש ,ןוצרמו ישפוח ןפואב הנתינש ךכ לע תועיבצמה ,האדוהה

 םיפסונה ןועיטה ירקיעבו ,תולוספ תויואטבתה ןינעב תונעט לע דמחומ רזח רוערעב.57

 ליפשהלו תוזבל ידכ שי ובש תולספה תמצעבש לוספ יעצמאב רבודמש ןעטנ ומעטמ ושגוהש

 המיגפל רשק אלל האדוהה תליספל איבהל רומא הז לוספ יכןעטנ .שרדנל רבעמ דמחומ תא

 לש ויתואדוה תא לוספל םוקמ ןיאש הנקסמל יתעגה .האדוהה תותימאב וא דמחומ לש ונוצרב

.ראבא .ןודנבש תויואטבתהה בקע דמחומ

 ףיעסב יאנתה ןינעב הקיספב תושיגה תאשיניב 'דתטפושה הרקסבורכששיןיד קספב.67

 הרבודש השיגה יפל ."ןוצרמו תישפוח" תויהל הידוהה לע יכ עבוקה ,תויארה תדוקפל21

 ,תיזיפ תומילא לש גוסה ןמ םילוספ הריקח יעצמא,יודנל 'מאישנה היה ונתקיספב ירקיעה

 םשאנה לע םירוסא םייגולוכיספ םיצחל תלעפה וא םינגוה אל החטבהו יותיפ ירבד ,םימויא

 םדאכ ודובכב השקה העיגפה חכונ ,םשאנ תאדוה תוליבק תאהיבו הינימםיללוש ,ותריקחב

 רשאכ ףא ,ןהכ 'חטפושה היה ירקיעה הרבודש ,הינש תינשרפ השיג יפל .ושפנו ופוג תומלשבו

 לכ לש ויתוביסנ תא תיתדבוע הניחבמ קודבל שי ינוציק ןפואב לוספ הריקח יעצמאב רבודמ



 ותאדוה תריסמב םשאנה לש ישפוחה ונוצר תא לעופב לולשל ידכ וב היה םאה ,ופוגל הרקמ

 הריקח יעצמאב שומישה ףא-לע אמש וא ;)אווש תאדוה התויהל ששחמ התוליבק לספית זאש(

 לבקתת זאש( ותאדוה תריסמל עגונב תישפוחה הריחבה תלוכי םשאנה ידיב הרתונ ,רומאכ

 הלבקתהש השיגה ,ליעל ןיוצש יפכ .)יתייארה הלקשמ תלאשב דקמתי ןוידהו ,הליבקכ האדוהה

 לוספה יעצמאה תעפשה ןינעב תיתדבועה הלאשה ןחבית ,ללככ ,היפל,ידעומןיד קספב העבקנ

 תילטורב" הריקח תגרד– םדאה תומד םלצב עגופה יעצמאב רבודמ רשאכ קרו ,האדוהה לע

 עבקנ ,יתנייצ רבכש יפכ .תיתדבוע הניחב אלל היבו הינימ האדוהה לספית– "תישונא יתלבו

 לש תילכתל יזכרמ דמעמ ןתיל שי ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח ןדיעב יכבורכששיןיד קספב

 ,שיניבתטפושה העבק וז תילכת תרגסמב תונגומה תויוכזה תריקסב .םשאנה תויוכז לע הרימש

- יכ ,רתיה ןיב

21 ףיעסב ןגועמה הליספה ללכ תא שרפל יוארה ןמ..."
 ידכ םהב שיש םילוספ הריקח יעצמאש ךכ תויארה תדוקפל
 וא ףוגה תומלשל רקחנ לש ותוכזב ןידכ אלש עוגפל
 המויק םצעמ האצותכ שרדנל רבעמותוזבלו וליפשהלידכ
 ,תאז;היבו הינימ האדוהה לש התליספל וליבוי ,הריקחה לש
 הריקחה יעצמא לש םתעפשה תא ןוחבל ךרוצ אלב
 וז תונשרפ.הריקחב הרסמנש האדוהה תיתימא לע םירומאה
 ,281/511 פ"עבגרבדלוגטפושה לש ותשיגל הרקיעב הבורק
 .ונתקיספב הלבקתהש וז איה יכ המוד רשא ,ל"נהידעומ861
 וללכייש םילוספה הריקחה יעצמא לש םפקיהו םביט ,תאז םע
 'רקחנה לש םדאה תומד םלצב העיגפ' לש ןחבמה רדגב םויכ
 לש תינשרפה ותעפשה חכונ ,תאז .רבעבמ בחר תויהל יושע
 לארשיש ימכסהה ימואלניבה טפשמב בשחתהבו דוסיהקוח
 ץ"גבבקרבאישנה לש וניד-קספ :וושהו ואר( .ול דצ
 :וושהו ואר דוע ;ל"נהםייוניע דגנ ירוביצה דעוה49/0015
 ןינעל הדעוה ח"ודברצינמרק 'פורפ לש טועימה-תעד
85 'מעב ,ל"נהדבלב האדוה ךמס לע העשרה -  'ספ ,םש( ")46
.)התנוש השגדהה ;33

 יעצמא בקע האדוה לספיהל היושע ,תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל הליספה תליע תרגסמבש ,ךכ

 ינטרפה הרקמב םאה הלאשהמ קתניהב ףא ,שרדנל רבעמ םילועה םיזבמו םיליפשמ הריקח

.םשאנה לע עיפשה הריקחה יעצמא

 תונעטב ןוידה תרגסמב ,ןחבי יזוחמה טפשמה תיבש ,ליעל רומאה רואל ,םוקמ היה.77

 תריסמ לע ועיפשה הלא דציכ קר אל ,הריקחב דמחומ יפלכ םירקוחה תויואטבתה ןינעב

 תואדוהה תא לוספל ידכ םהב שיש הלפשהו יוזיבב רבודמ םאה םג אלא ,דמחומ לש תואדוהה

 םא הניחבל םוקמ היה ןכ ;תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל ,תואדוהה לע העפשהמ קתניהב

 הליספה תנירטקודב םינחבמה חוכמ תואדוהה תליספ תובייחמ םירקוחה תויואטבתה

.התע הנפא ךכל .תיתקיספה

יוזיבו הלפשה



 ןתינ םירקוח יפודיג ןיגב תואדוה תליספ ןינעב ילארשיה טפשמב יזכרמה ןידה קספ.87

 )6691(522 )1(כ ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יצרא56/462 פ"ע–6691 תנשב

 תויואטבתה בקע ,דחוש תוריבעב םשאנ לש תואדוה ולספניצראןיד קספב .)יצרא:ןלהל(

 התא ,ר"ד ךניא התא" ,)822 'עב םש( "ספא יניעב התא וישכע" ןהיפל ,ותריקחב םירקוח

 לע הזןיד קספתלחהב תוריהז תשרדנ .)922 'עב םש( "תפוניט"ו "ךמש חמי" ,"קערד

 ךות ,ידעומתשרפ ינפל םינש51-כ ,יודנלטפושה ידי לע בתכנ ןידה קספ,תישאר.ונניינע

– ויפל ,לגד אוה ובש ןחבמה תלעפה

 הלולע תרחא וא וז הריקח ךרד םא הלאשה ...הכפה ..."
 תוחפל וא ,קוח לש הלאשל ,תבזוכ האדוה ןתמל םורגל
 הקוספ הכלה ןכ לע .תודבוע לשו קוח לש תברועמ הלאשל
 ירבד תעפשהב וא םימויא ץחלב הנתינ רשא ,האדוהש איה
 רובס ילוא םא הנימ אקפנ ןיאו ;לספהל הניד ,תוחטבהו יותפ
 רבדה םרג אל החטבהה וא םויאה תורמלש טפשמה-תיב
 'עב ,םש( "תבזוכ האדוה ןתמל וינפלש יטרקנוקה הרקמב
 הרקמה ןחבנ הב,ינמטפושה לש טועימה תעד וארו ;132
 הרקמב םשאנה לע םיפודיגה תעפשה תלאשל םאתהב
.)יטרקנוקה

 םילוספ הריקח יעצמא בקע היבו הינימ תואדוה תליספ ןינעביודנלטפושה לש ותשיג ,רוכזכ

 ,ללככש ךכ,ידעומתכלה תרגסמב ,םימיל הבלוש ,םשאנה לע ולא םיעצמא תעפשהמ קתניהב

 הינימ האדוהה לספית םיגירח םירקמב קר וליאו ,םשאנה לע םיעצמאה תעפשה תא ןוחבל שי

 םש ונודנש םיפודיגה יכיצראןיד קספב עבקיודנלטפושה,תינש.תיתדבוע תניחב אלל היבו

 ,םינוא רסוח תשגרה וב ררועלו רקחנה תא ליפשהלהטישאלא תיעגר תוצרפתה רדגב ויה אל

 לש רשפ ףסוותמ "ספא התא יליבשב" םילמל רשאכ ,תאז .רקוחה דיב רמוחכ השעייש ידכ

 ול עלובי ןפ ,ונוצר תא השעיש ול בטומו דסחלו טבשל רקוחה ידיב רוסמ רקחנה ויפל ,םויא

 ,יצראןיד קספב םשאנה תואדוהמ קלח לספיודנלטפושהש ףא,תישילש.)232 'עב,יצרא(

 קלחב םשאנה תעשרה התיה םש רוערעה תאצותש ךכ ,תוליבק ולש תורחא תואדוה יכ עבק אוה

 אצי ,דבלב םיפודיג בקע ,ובשןיד קספב רבודמ אל .)432 'עב ,םש( השרפב דחושה יפיעסמ

.יהשלכ העשרה אלל תוריבע עוציבב תושרופמ הדוהש םדא

 דע תורומח הכ ןהש ,םירקוח לש תויואטבתה ,בורכששיתכלה רחאל ,םויכ ןייפאמ המ.97

 ?האדוהה לע ללכ ועיפשה אל תויואטבתהה םא םג ,הריבעה עוציבב םשאנ תאדוה תליספ ידכ

 ,ןתומכמ ,תועבומ ןה ובש ןוטהמ ,ןרשקהמ ,תויואטבתהה ןכותמ ,רתיה ןיב ,תרזגנ וז הרמוח

 הרקמ לכב יטנוולר היהי םיביכרמהמ דחא לכ אלו ,הצממ הניא וז המישר .ב"צויכו ןתורידתמ

 :ןינעה תוביסנב היולת היבו הינימ האדוה לוספת רשא תויואטבתה לש הרמוחה תדימ .ינטרפ

 ,רקיעו ללכ ינעגופ הארנ וניא הרשקהמ קתניהב תואטבתה לש ילולימה הנכותש ,לשמל ,ןכתיי

 םג ןבומכ ןכתיי .רתויב השק הלפשהב רבודמש רבתסמ תרמאנ איה ובש רשקהה עקר לע םלוא

 ,ךכ ידכ דע הרומח איהש הדיחיו תחא תואטבתה הריקחב היהתש ,תיטרואית ,ןכתיי .ךפיהה

 םלוא ,ןינעה תוביסנב יולת לכה .האדוהה תליספל איבת איה תויואטבתה לש ףצר אלל ףאש

 ,המצעלשכ ,הקידצמ איהש ,וזכ המצועב תויהל הכירצ תואטבתההתרמוח:רוכזל שי תאז

.תילילפ הריבע עציבש םשאנ לש ויוכיז



ונניינעב םושיי– יוזיבו הלפשה

 היפל יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבקב תוברעתהל םוקמ ןיא יכ הנקסמל יתעגה.08

 הלא תויואטבתהב היה אל .חצרה עוציבב תודוהל דמחומ תא ועינה אל םירקוחה תויואטבתה

 קלחמ תגייתסמ ינא םג ,יזוחמה טפשמה תיב ומכ.דמחומ לש ונוצר תוישפוח תא לולשל ידכ

 הלא תויואטבתה ,יתעדל ,םלוא .תויואר ןניא ןקלחש ,דמחומ לש תונעטה אשומ תויואטבתההמ

 ,הדוה הבש תילילפ הריבעמ דמחומ לש ויוכיז תא קידצת רשא המצוע תמר התואל תועיגמ ןניא

.תיתקיספה הליספה תנירטקוד לש ביתנב ןיבו תויארה תדוקפל21 ףיעס לש ביתנב ןיב

 תיב תעיבק ,דמחומ לש תואדוהה לע םירקוחה תויואטבתה לש לעופב העפשהה ןינעב.18

 ןיבל דמחומב וחטוהש םיטובה םירבדה ןיב יתועמשמ ןמז קרפ ףלח היפל יזוחמה טפשמה

-כ ,)64/ז( האדוהה םוימ הריקחה רוטילקתב הנומה יפל .הילאמ הרורב יל התארנ אל ,האדוהה

 דמחומ עידוה רבכ ,)00:05:1( "םטמוטמ" אוהש דמחומב רקוח חיטהש רחאל דבלב תוקד81

 דמחומ אצי ןכמ רחאל תוקד53-כ .)03:70:2( היהש המ לכ תא רפסלו בכרב תאצל ותונוכנ לע

.)03:24:2( חצרה עוציבב הדוה וב ,בכרה ןוויכל תוריקחה רדחמ

 תחא ,"םטמוטמ" יוטיבה רחאל ורמאנ תופסונ תונעטנ תויואטבתה יתש יכ םירבדה ילושב ןייצא

 אלא ;היהש המ לכ רפסלו בכרל תאצל ותונוכנ לע דמחומ עידוהש ינפל יצחו הקדמ תוחפ ןהמ

 יוזיב וא הלפשהב רדגב ןניא הלא תופסונ תויואטבתהש רוריבב יתעדל הלוע םירבדה רשקהמש

 לכ ןיא יכ ,תויניצב אלו ןכ ןוטב ,דמחומל רקוח ריבסמ םיעגר םתואב– ךפיהל .רקיעו ללכ

 יכ שגדוה ."ישוכ"ו םיחטשהמ יברע אוה דמחומש הדבועה ןיגב דמחומ תא "ליפהל" הנווכ

 השע אל אוהש והשמב תודוהל ונממ םישקבמ אל םירקוחהו ,םדא ןב ןושאר רבד אוה דמחומ

.)00:60:2 ;00:40:2 ,םש(

 רחאל תוקד53-כ בכרל לעופב האיציה ןיבל רפסלו בכרל תאצל םיכסה דמחומ ובש עגרה ןיב

 ךייח ףא אוה הבש ,רקוח םע החונינ דואמ החיש חחוש ףאו םיירהצ תחורא דמחומ לכא ,ןכמ

 ונוצר חכש םדא לש וניא הטלקההמ הלועה םשורה .)עלס ינב לשותחירב לע תוברל( ץצולתהו

.םיפודיג בקע רבשנ

 ואצוה הנגהה הסחייתה ןהילא תויואטבתההמ טעמ אל יכ התנעטב תקדוצ הנידמה יכ ,ףיסוא

 דומעל דמחומ הנפה ,לשמל ,ךכ .הלפשהו יוזיבב רבודמ אלש רורב ןוכנה ןרשקהבו ,ןרשקהמ

– םירבדה רשקהש אלא .םיחטש בשותו יברע ותויה ןיגבויוזיבו ותלפשהל המגודכ64/ז-ב04

 הלעמ– יניצ אלו יטפמאו ןכ ןוטב ורמאנ םירבדהש הלעמ הריקחה תטלקהב הייפצ רשאכ

:תילכתב תרחא הנומת

 ךל םיארוקש בוזע .םדא ןבכ ךב םיעיקשמ ונחנא הארת"
 ינא .םדא ןב לכ םדוק התא .םיחטש בשות ,קראבומ דמחומ
 בשות התאש הז וליאכ .םולכ רמוא אל הז ,לובגה ,יתניחבמ
 ,הריסה התואב ונחנא ,לובגה ...אל הז הפ ונחנאו םיחטש
 הנוש אל ,ינממ הנוש אל התא ,םדא ןב התא לבא .ןגלב ותואב



 אל התא ,םיעוט םדא ינבו .היח אל התא ,ונממ הנוש אל ,ונממ
.)04'ע ,64/ז ,7002.5.7 ,ברח ידאב ר"סר( "העוטש ןושארה

 המ ןיא דמחומל יכ ,םדאה ינב ןיב ןויוושה תשגדה ךות ,ברח ר"סר ריבסמ טטוצמה עטקב

.םיחטשה בשות יברע ותויה בקע בוט תוחפ סחי לבקמ אוה אמש שושחל

 ול םיארוקש ללגב לזאזעל ריעש יתאצמ"רמאנ ובש רשקהה תא ןוחבל שי ,המודב.28

 ךופה אוה םירבדה רשפש תוארל ןתינ ,םרשקהב."ותואןייזנ אוב זא ישוכו ,קרבומ דמחומ

 תודוהל ול םורגל םהל הלילח ,אהי רשא ואצומ אהיש דמחומל םיריבסמ םירקוחהשו ,ןעטנהמ

:עציב אל אוהש הריבעב

 יוא ?תישע אלש רבד דיגהל ךממ שקבמ והשימ:2 רקוח"
 םימעפל ואב אל םישנאש בשוח התא .ול יובאו
 ונמאהש בשוח התא ?'יתישע' ורמאו הריקחב
 ינא ירה .הלאה םירבדה תא קודבל ךירצ ?םהל
רקוח ינאש ינפל ,םדא ןב רותב םג

.)עקרב שער(
 אלש םירבד ךממ שקבל לוכי אל ,םדא ןב ינא
 םלועה לכ תא ךיילע ליפהל לוכי אל ,תישע
 ול םיארוקש ללגב לזאזעל ריעש יתאצמ ,וישכע
 יוא .ותוא ןייזנ אוב זא ישוכו ,קרבומ דמחומ
 הצור אל דחא ףא ..הלילח !הלילח !יל יובאו
 אלש המ דיגתש הצור אל ינא ,ךתוא ןייזל
 רתוי שיגרתש יל ןימאת ..ת ,דמחומ .תישע
 עטק ואר ;14 'עב64/ת ,7002.5.7("...בוט
 םיחטש בשות דמחומ לש ותויה ןינעב ,המוד
-ב ,דירפמ ןחבומב ,תילארשי תוהז תדועת רדענ
.)98 'עב93/ז

 הלאשנ אל וז הלאש ."שדח רוע" חמצי דמחומל םאה הלאשה יבגל המוד הנקסמה.38

 תא ףלקל ,הריקחה ידכ ךות ,לחה דמחומש ךכל הבוגתכ אלא ,ורוע עבציבגל הלוספ החידבכ

 םיעטק לש המלשה אוה םיעבורמ םיירגוסב רומאה( דלי היהשכ ותדוד ול הפרשש דיהמ רועה

:)יטנוולרה עטקה לש הטלקהב ןויעמ ,לילמתב םירורב אל

 ןב תייהש ,ךלש הדודמ לקש האמ תבנג ,לכתסת:1 רקוח"
 לקש האמ ?תיאר !ךל התשע יהמ לכתסת ,9
 הפ .)הרגסנ תלד( ךלש הדוד .דיה תא ךל הפרש
!םדא ןב תגרה

 לכה ?דמחמ ןוכנ ?ןוכנ ,םיהולא )רורב אל( אל הז:2 רקוח
!חקל תדמל אלו,םיהולאמ לכה ?םיהולאמ

 תא ])8300:60:5/ז( ףלקמ השוע התא המ[:1 רקוח
 רתוי ?שדח רוע ךל אצי המ ?המל ?המל ?רועה
 לגלגה תא ריזחהל רשפא יא תישעש המ ?הפי



 התוא תושעל רשפא ינא הפרשנש דיה ,הרוחא
 ותוא איבהל רשפא יא סומע תא תגרה .הפי די
.)141 'ע93/ז("...הרזחל םייחב

 ,הרשקהבדמחומל רקוח רמאש"הנוז איהש תעדוי הנוז"יוטיבה תניחב ,המוד ןפואב.48

 רשקהב אלא ,םולשתב ןימ יתוריש קפסמש ימכ דמחומ דגנ הלפשה ירבדב רבודמ ןיא יכ הלעמ

 ןימ יתוריש קפסמ אוהש שיחכה אל הריקחה לכ ךשמבש( דמחומל ריבסמ רקוחה .תילכתב רחא

 ןימאמ אל אוה ,תאז שיחכהל דמחומל לקש םגה יכוחצרדמחומש עדוי אוהש ,)םולשתב

:דמחומ לש וירקשל

 ינא' דיגתש הנוז דיגהלו אובל .לק יכה הז רקשל לבא תרמא"
 תעדוי איה יכ .ןוכנ הז םא הלאשה .דיגהל לק ,לק הז 'הנוז אל
 לכב דיגהל הלוכי איה לבא .תעדוי איה .הנוז איהש םינפב
 ,רקשמ ,רקשמ התא ,הפ רבד ותוא .'הנוז אל ינא' םלועה
 'ע ,64/ת( "...לכש םע םישנא ךתיא םירבדמ..רקשמ ,רקשמ
63; 7002.5.7(.

 םאה הריקחה תרגסמב דמחומ תא לאש רקוח רשאכ:תנעטנההנוגמה העונתהןינעב.58

 רתי תראשה ךות ,ויתפשל ועבצאו ולדוגא תא דימצה רקוחה ,אלש הנע דמחומו סאמחהמ אוה

 דמחומ ירבדב הנומא רדעהל יוטיבכ ,החיפנ לוק תעמשהו הלעמ יפלכ תונפומ דיה תועבצא

 העונת יבגל רקוחה לש ותבושת8002.7.41 םויב87 'עב תידגנ הריקחב יכ ןיוצי ;0071:,82/ז(

 הל שיש קפרמה םע העונת–ןיטולחל רחאהעונת גוסל הסחייתה הטלקהב הז םוקמב הנוגמ

 תמלוה תוגהנתה רדגב הניא הנוגמה העונתה .)ותוא "ונייזי" םירבחה ויפל ,רחא לבוקמ שוריפ

 תליספ קידצמה םדאה דובכב העיגפ תמצועל עיגהל ידכ הב ןיא ךא ,לארשי תרטשמב רטוש לש

.האדוהה

 וזמ הנוש ךרדב שרפתמ"התאש הממ רתוי רוחש ךתוא השעא אל ינא"הרימאה יתעדל.68

:הנגהה תשרפמש

 ?הנילודנמב ןגנל עדוי ךיא דירפ:1רקוח"
?הנילודנמ הז המ עדוי התא

)קצקצמ(:]דמחומ[1 רקחנ
?הרטיג הז המ עדוי התא ,הרטיג:1 רקוח
.ןכ:1 רקחנ

 עדוי התא.ןטק רתוי הז הנילודנמ:1 רקוח
 המכ !קזח לוק הל שי ?ןטק רתוי המל
 ,בושחת !קזח לוק הל שי הנטק איהש
 ךתוא תושעל הסנמ אל ינא...בושחת
 הצור ...ינא !התאש הממ רתוי ,רוחש
 תא ?יקוא !תמא קר !תמאה תא רפסת
 ותוא רפסת ידיצמ יתימאה רופיסה
 ,ותוא רפסת ותוא עבצב ותוא עבצב
 רפסת ?הככ ?עבצה תא האור התא
 הצור ינא לבא ...ידיצמ ןבל עבצב ותוא



 "?קוידב הרק המ !רופיסה תא עומשל
731 'ע93/ז( - 831; 7002.5.6(.

 ,הלוכ הריקחה רשקהבו טטוצמה רשקהב ,ורוע עבצ לע געלב רבודמש דמחומ תנעט דצל

 עבצב" הסרג רפסל לע רובידהש יל הארנ ,חצרה עוציבב דושח לכ לש וקלח תדימ ביבס הבסנש

 ללכ סחייתמ וניא "]אוה[ש הממ רתוי רוחש"ל דמחומ תא ךופהל תורשפאה רדעה לעו "ןבל

 ןבל עבצב רקלק סוכ לע רקוחה תעבצה .חצרב ותופתתשה לש הרמוחה תדימל אלא ,רוע עבצל

 יתעד תא תקזחמ– רוע לע אלו– "?עבצה תא האור התא" רמוא אוה רשאכ ואדיווה טרסב

00:5 הנומ ,83/ז( הז ןינעב : 00(.

 ןמזב היה דמחומ םנמאו ,םדא אוה רק םדב חצור םג םנמא :"הייח התא"יוטיבה ןינעב.78

 ,ןלהל תטטוצמה הרימאה לע ,םלוא ;)חצרב עשרוממ ןחבומב( חצרב דושח רדגב קר הריקחה

 .הריבע עוציבב האדוה תלסופ יתייה אל ,ןכ השעש דושחב םיחיטמ הבש הריקחב הרמאנש

:וז הגרדמ הניא םירבדה לש הרמוחה תגרד

 ידוהי אוהש ללגב .ה'רבח המכ דוע םע .ידוהי תחצר ,תכלה"
 ךל ןיא ,התא .השוב ךל ןיא ,התא .הפ יח התאו .ותוא םתחצר
 תויח קר .היח התא ,םדא ןב אל התא ,התאש המ הז .השוב
 האנש .האנשו .תויח קר .הזכ רבד תושעל תולגוסמ ,םילגוסמ
.)6 'ע ,82/ז ,7002.5.4( "..ידוהי אוהש ללכב

:"לבז"כ םיחצורל תוסחייתה יבגל המוד יתדמע

?אתב דבל תייה התא:2 רקוח"
..והשימ דוע )רורב אל( ..)קצקצמ( 'צ'צ:רקחנ

?ךל ומש ימ ?ימ ..ןמוקרנ ?ךל היה ימ:2 רקוח
..דולמ דחא דוע:רקחנ

?ידוהי ?דולמ:2 רקוח
.יברע ,אל:רקחנ

?חצר אוה םג ?לבז אוה םג ,המ לע:2 רקוח
)9 'ע ,64/ז ,7002.5.7 ( "..המ לע עדוי אל:רקחנ

 דמחומ יפלכ תויואטבתהמ קלחש דחכל ןיא ,ליעל יתנחבש תויואטבתהה דצל ,אקע אד.88

 יבגל ,דמחומ לש ורוע עבצ יבגל םישק יאנג ייוטיב תוללוכ הלא .ןיטולחל תולוספ ויה ותריקחב

 תרגסמב םייוטיבב רבודמ םירקמהמ קלחב .םירבגל ןימ יתוריש ןתמב וקוסיע יבגלו יברע ותויה

 לצא הבוגת ררועל תונויסינ וא ,הלילשה ךרד לע רוביד ,יטתופיה רוביד ,תוירוטר תולאש

 דמחומ לשםייוניכהש ךכ לע תקולחמ ןיאש ףאו( תאז םע .הריקחה תא םדקל תנמ לע דמחומ

 המוקמ ןיאש תואטבתה תרוצב רבודמ ,)"הדלוקוש"ו "הרמס ובא" ,"ישוכ" םה וירכמ יפב

:רקיעו ללכ לארשי תנידמב תיתרטשמ הריקחב



 התא וא ,ןבא התא ?הא ?ןבא התא יל דיגת:א רבוד"
 ךל ןיא וליאכ ...עדוי אל ןחלוש
 התא ,םולכ ,תושגר ךל ןיא ,תובשחמ
 ומכ התא ?ןכ ,ריקה ומכהתא ,ןבא
?התא ריקה

אל:]דמחומ[ב רבוד
 דיגהל רשפא יכ ?המל .ןכש הארנכ:א רבוד

 ,ישוכ ךלאורקל לוכי ינאש ,לוכה ךל
 םירבד ךילע ליפהל רשפא ,הרמס ובא
 ללגב .הככ הז ללגב התא ,לוכה רשפא
 ...הזיא ומכ הארנ ,ההכ הארנ התא הז
 ,ךתוא בילעהל ילב .)הרורב אל הלימ(
 התא .תושעל המ ןיא ,התא הז לבא
 הז המ עדוי התא ,וב םילזלזמש דחא
 רשפא ...התאש תרמוא תאז ?םילזלזמ
 .םולכ השעת אל התא ,לוכה ךל דיגהל
 וחקיי םא םג ,לוכה ךממ תחקל רשפא
 השעת אל התא ,םייסנכמה תא ךל
 הלאה ומכ התא.ספא התא,םולכ
 ,הזכ שער םישוע ,םהילע םיכרודש
 ומכ ?הלרב הז המ עדוי התא ,הלרב
 ךממ רתוי קו'ג .קו'ג ומכ ,תישופיח
 אוה ,ישפוח אוה קו'ג המל ,תצק
 םג .אל התא ,ול אבש ןאל ךלוה
 ...הרמס ובא.ךומכ ,רוחש הז קו'גה
 ?ךתוא בילעמ ינא ...הדלוקוש ,ישוכ
 ?ךתוא בילעמ ינא ...אל דיגת וישכע
?בילעמ הז המ עדוי התא

?המ:ב רבוד
 אל םילימ ךל רמוא ינא תרמוא תאז:א רבוד

?ךב עגופ ינאש שיגרמ התא ,תופי
ןכ:ב רבוד
 םא תוארל יתיכיח .ףוס ,ףוס ,הא:א רבוד

 עגופ ינא .ףוס ,ףוס .אל וא םדאנב התא
 עגופ ינא יל דיגהל לוכי התאו ,ןוכנ ךב
 ךתוכז הזש ומכ ,ךתוכז הז לבא ,ךב
 יכ ,ךמצע לע רומשל ,ךמצע לע ןגהל
 םא .קו'ג אל התא ?ןוכנ ,םדאנב התא
 םיעגופש דיגהל ךירצ זא ךב םיעגופ
 עגופ ינאש דיגתש יתיכיח ינאו ,ךכב
 אל הז זא ,אל ,יל רמוא תייה םא .ךכב
 דיגתש יתיכיח ינא .ללכב בוט היה
 התא םא תוארל יתיצר .ךב עגופ ינאש
 ינאש חטב וא ...דחא הזיא וא ,םדאנב
 אל םא ,דיגהל ךירצ התא לבא ,ךב עגופ
 הככש םיבשוח ,עדי אל דחא ףא ,דיגת
 םא .ךליבשב בוט הז ,ךילא םיגהנתמ
 ,רבדמ התא ךיא הללאו ,דיגת אל התא
 אל םא ,קיתב רבד ותוא ?ןוכנ ,עדנ אל
 ינא המ ?עדנ ךיא ?עדנ ךיארבדת



42 'ע ,91/ז ,7002.5.2( "....?איבנ - 52; 
.)01 'ע ,82/ז ,7002.5.4 םג ואר

 תואטבתהל םוקמ לכ היה אל ,הליעי הריקח תטיש הווהמ וז "הכופה היגולוכיספ"ש החנהב םג

:"ןטק הזכ"אוהש דמחומל רמול םוקמ לכ היה אל םג .תטטוצמה

 )קעוצ( .םימכח דואמ-דואמ ונחנא ,ךל יתרמא...:3 רקוח"
 הפ םיבשויש בשוח התא םא !םימכח דואמ
 העוט .העוט התא ,ךלש םייניעה לומ םילבמט
 ןטק הזכ.ןטק הזכ התא!לודגב העוט .לודגב
 השענ ונחנא תוכופה הפ ונל השעתש.התא
 ,2102.5.7( "...ךומכ ףלא םירשעל תוכופה
)92 'ע ,64/ת

 תונפהל םוקמ היה אלש יאדווב ;"םטמוטמ"ול אורקלו דמחומ תא בילעהל םוקמ לכ היה אל

:"לבמט יקוברע"קהבומה ינעזגה יוטיבה תא ויפלכ

 השע אל אוהש םדא ןב ..םדא ןב:3 רקוח"
 ירחא ..ירחא רכזיי אל םולכ
 ,םירבדהמ קלח ול םירסומש
 !סומע תא ריכמ ןכ םואתפש
 לבא!ולצא היה ןכ
 אלםטמוטמה ...םטמוטמה
 אל אוה ,םינמז בשחל עדוי
 ,יאמב ונחנא וישכעש עדוי
 םישדוח השולש ,יאמ תליחתב
 ,ראורבפ תליחת הז הרוחא
 תליחתב היה אוה הפיאו
 !ןומדב ?רוחבה ,ראורבפ
 תושפוחל תאציו !ןומד אלכב
 'ע ,64/ז ,7002.5.7( "?ןומדמ
23(.

– סומע לש ותרידב[ סוכה תאו:ב רקוח"
 שולש ופטש אל]נ"מ
?םישדוח
....

)הקיתש(
 יקוברעםירמוא ךיא ?ךיא:ב רקוח

 דיגת ךממ השקבב ..הזהלבמט
.)13 'ע13/ז ,7002.5.4( "ול

 םיילאוסקסומוה םיסחי םימייקמה םירבגל םירקוחה תוסחייתה םג התייה הלוספ.98

:תויח םע ןימ יסחי ימייקמלךרע יוושכו"לבגומ ןוברעב םירבג"כ



 ,לכה םיעדוי ונחנא )דחיב םירבדמ– רורב אל(:א רקוח
 ,םירבג ,ךלש םירבחהש בשוח התא םאו קתומ
.בושחל ךישמת

לבגומ ןובריעב הז םירבג:ב רקוח
)קחוצ(:א רקוח
םירבג שיו םירבג שי:ב רקוח
.דחא ףא טפוש אל ינאו םירבג שיו םירבג שי:א רקוח
)קחוצ(:ב רקוח
....

 ךיא היחיש דחא לכ ,ךל יתרמא .טפוש אל ינא:א רקוח
 ימ,םדאה ינב לכל דובכ יל שי ינא .הצור אוהש
 םע ךליש הצורש ימ הלותח םע ךליש הצורש
 לניסקוק םע ךליש הצורש ימ ,רבג םע ..הא
 הז .הז תא רחב אוה ,ולש הריחב הז ..הא
 ,הנהנ אוהש המ הז ..תה הז ,ולש הבהאה
.היעב יל ןיא ,הככ ךתוא ארב םיהולא

.תואירבל ךל היהיש:ב רקוח

83 'ע ,13/זםג ואר ;9 'ע82/ז ,7002.5.4( "... - 93(.

 םילוספ ,םיליפשמו םיינעגופ היילפה ייוטיב תוללוכ קפס אלל ליעל וטטוצש תורימאה.09

 הלא תויואטבתהש תיטמוטוא הנקסמ ךכמ תרזגנ ןיא םלוא .םדאה דובכבםיעגופ רשא ,ןיטולחל

 הלוספ הרימא הליבומ חרכהב אל .הריבעה עוציבב דמחומ לש ויתואדוה תליספ תובייחמ

 ןינעבבורכששיןיד קספבשיניבתטפושה הבתכש הלא םירבד .הלוספ האדוהל הריקחב

 םדאה דובכ :דוסי קוח ןדיעב ,םויכ םאה הניחבל םג םיפי ,תיתקיספה הליספה תנירטקוד

 עוציבב האדוה לשו היבו הינימ תליספ ידכ דע המצוע תולעב תויואטבתהב רבודמ ,ותוריחו

:תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל תילילפ הריבע

 םשאנה תויוכז לע הנגהה יכ העיבק וז השיגב ןיא ;שגדויו"
רקח תילכת יכ וא תויארה יניד לש תירקיעה םתילכתל הכפה
 תדמוע הניעב הנורחאה תילכתה .התובישחמ הדביא תמאה
 םשל ,םילילפב תויארה יניד לש תישאר הרטמ הרתונ איהו
 ינפמ רוביצה םולש לע הנגה םשלו המשא וא תופח רוריב
 תאז .רבעבמ ןגרואמלו םכחותמל ךפהש האוגו ךלוהה עשפה
 הנגהב קר דקמתמ וניא ילילפה ךילהה ,ליעל ןיוצש יפכ ;דועו
 םדאה דובכ לע הנגהב םג אלא ,םשאנהו דושחה תויוכז לע
 עבקנ רבכ .חוכב וא לעופב הריבעה יעגפנ לש םהיתויוכז לעו
 ומע אשונ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח' :יכ ונתקיספב
 וז הרושב םלוא ,הרבחב טרפ לכל הקוקח תיתקוח הרושב
 הריבעה ןברוק .הבש םיניירבעל קר אלו הרבחה לכל הדעונ
 םדובכ לע הנגהל םיאכז ךרד-םימת חרזא לכו חוכבולעופב
 ןמ תוחפ אל ,העיגפו המיא ,דחפ ינפמ םתוריח לעו
 פ"נדברגמשאישנה לש וירבד( .'...םשאנה
 לש וירבד :ואר ןכ ;126 'מעב ,ל"נהתאמינג59/6132
256 'מעב ,םש,קרבאישנה -  קוחל1 ףיעס :ואר דוע ;156
02-א"סשתה ,הריבע יעגפנ תויוכז  ירוטוטטס יוטיב ןתונה10



 ")תוריבע יעגפנ לש םדאה דובכ לע הנגה הניינעש תילכתל
.)74 'ספ ,םש(

 רשאכ .תילילפ הריבעב םשאנ תאדוה תדמוע ליעל ורקסנש םילוספה םייוטיבה לומ לא.19

 ותוא לש תורחא תואדוה דצל( הריבעב האדוה לוספל שי יכיצראןיד קספב עבקיודנלטפושה

 תריבשל הנווכש הלפשה לש "הטיש" בקע ןכ השע אוה ,)ןנכ לע ורתוהש תומוד תוריבעב םשאנ

 היבו הינימ האדוה לספית אל ,ללככ ,היפלידעומתכלה םרטב תאז השע אוה .םשאנה לש וחור

 ןתמ לע לעופב ועיפשה םירומאה םיעצמאה םאה ןחביי אלא ,םילוספ הריקח יעצמא בקע

 הכ ןהש םירקוח לש תויואטבתה ויהי םיאתמה הרקמב :שגדויו .ןודנה הרקמב האדוהה

 .)תינטרפ הקידב אלל( ןניגב היבו הינימ האדוה לוספלמ סונמ היהי אלש ,תוזבמו תוליפשמ

 לקהל ןיא הבש הבר המצוע תולעב ןהו ,לכו לכמ תולוספ ןודנבש הרקמב םירקוחה תויואטבתה

 הריבע עוציבב האדוה תליספ קידצהל ידכ הב שיש המצועה תדימ תא ןהב ןיא ךא ;שאר

 םילוספ םייוטיבב שומישב רבודמש יתענכוש אל ףא .האדוהה ןתמ לע ועיפשה אל םא ,תילילפ

.דמחומ לש וחור תריבשל "הטיש"כ

 םגה .תיתקוחה הליספה תנירטקוד לולסמב הלא תויואטבתה יבגל המוד יתנקסמ.29

 תא ךופהל תנמ לע תשרדנה המצועה תא ןהב ןיא ,תולוספ תויואטבתהב רומאכ רבודמש

 םייוטיבב םנמא רבודמ .)46 'ספ ,בורכששי( "ןידכ אלש" הגשוהש היארל דמחומ לש ויתואדוה

 םא ףא .היארהתגשהל "יעצמא" רדגב ,ןינעה תוביסנב ,ויה םהש רמול ןיא השעמל ךא ,םילוספ

– קודו ;56 'ספ ,םש(ןגוה ךילהלדמחומ לש ותוכזב תיתוהמ ועגפ אל ןה ,ןכש רמול יצמת

 לכש רזגנ חרכהב אל ךכמ םלוא ,םדאה דובכב העיגפ תווהל הלוכי םילילפב ןגוה ךילהב העיגפ

 חיננ םא ףאו .))76 'ספ ,םש ואר– םילילפב ןגוה ךילהב העיגפ הווהמ םדאה דובכב העיגפ

- ןגוה ךילהב העיגפב רבודמש

 תוכזה ףא ,תיטפשמה ונתטישב תורכומה תויוכזה לככ ,ןכא"
 רזגנ הילע הנגהה ףקיה .תטלחומ הניא ןגוה ילילפ ךילהל
 םירחתמ םיסרטניאו תויוכז ,םיכרע ןיבל הניב ןזאל ךרוצהמ
 המיחלה ,תמאה תפישח ךרע-םהבו ,ונדמע םהילע
 םהיתויוכז לע הרימשהו רוביצה םולש לע הנגהה ,תוניירבעב
 לש וירבד הז ןיינעב םינוכנ .לעופבו חוכב הריבעה יעגפנ לש
 תרימשל ירוביצה סרטניאהש רוסא' :םהיפלןיול 'דטפושה
 םיירוביצ םיסרטניא ונתאמ חיכשי יטופישה ךילהה רהוט
 יוצימ ,ןידל הדמעהב ירוביצה סרטניאה ,ןוגכ םירחא םיבושח
 ןברוקה לש יטרפה סרטניאהו רואל תמאה תאצוהו םיכילה
 תוניגהה' .)963 'מעב ,ל"נהתפי49/0192 פ"ע( 'עגפנה
 יפלכ תוניגה קר אל איה ,םירת ונא הירחא רשא ,ךילהב
 ידכ הרבחה לש התרזע שקבמש ימ יפלכ םג אלא ,םשאנה
 לש וירבד( 'םדאכ ותלפשהו ויוזיבמ תונקסמ קיסתש
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ49/0573 פ"נדברגמשאישנה
.)86 'ספ ,בורכששי( ")036 ,126 )4(חמ

 דמחומ לש תואדוהה תא לוספל שיש רוערעב ןעטנ םהיבגלש הריקחה יעצמא ןינעב ןאכ דע .39

 הליספה תנירטקוד תאפמ הליספל ףסונב( תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל היבו הינימ םניגב



 תואדוהה תא לוספל שיש ונינפב ןעטנ םהיבגלש הריקחה יעצמא תניחב לא רובענ .)תיתקיספה

 לשב הליספל ףסונב( "םיינוציק" םייעצמאברבודמ אלש תורמל רכזנה21 ףיעס יפל םניגב

.)תיתקיספה הליספה תנירטקוד

תקפסמ הרהזא רדעה

 העדוה יא :םיינשל הרהזא ייוקיל ןינעב דמחומ לש ויתונעט תא קליח אמק טפשמה תיב.49

 דמחומל עדוהש רחאל ,ינשה בלשבו ,חצרב דושח אוהש הריקחה לש ןושארה בלשב םשאנל

.ומוקמו חצרה עוציב ךיראת לע העדוה רדעה ,חצרב דושח אוהש

חצרל דשחה ןינעב העדוה רדעה

 דושח אוהש הריקחב ןושארה בלשב העדוה רדעה ןינעב ,ןעט דמחומ ,אטוזה טפשמב.59

 ,חצרל תורישי םירושקה םיאשונ לש הרושב7002.4.03 םויב לאשות אוה יכ ,חצרה עוציבב

 לתב תונזב קסועה ,רוע םוחש ,םיחטש בשות ותויהו תוינימה ויתויטנ תודוא לע תאז ללכבו

 הרהזא תחת בלש ותואב רקחנ אל אוה ,ותנעטל ,םלוא .תוחוקל לש תורידב רתיה ןיב ,ביבא

 רהזוה בלש ותואבש ךכ לע יזוחמה טפשמה תיב דמע ,אטוזה תטלחהב .יהשלכ הריבע ןיגב

 ןעט דוע .רחאל תוזחתהו קוחכ אלש לארשיל הסינכ לש תוריבעל תודשחב ,קוחכ דמחומ

 ןוויכ חכונ ןה ,תאז .חצרב ברועמכ םירקוחה יניעב ספתנ אוה ,לאשותש ינפל דוע יכ דמחומ

 תריקחל ולוכ לכ רושק רשאו תוזחתה וא ח"בש תוריבע םע םולכ אלו ול ןיאש– רכזנה הריקחה

 דמחומ .חצר יקיתב אוה ידעלבה םקוסיעש םירקוח ידיב רקחנ אוהש הדבועה חכונ ןה– חצרה

 הריקח ליגרת התוויה חצרב דושח אוהש וריהזהל ילבמ חצרה אשונב הריקחה תכירעש ןעט

 ,היה אל ,דמחומ לש םיישיאה וינותנל בל םישב יכ אטוזה טפשמב ונעט םירקוחה .לוספ

 רשקבדעכותריקחמ םתוא רוטפל ידכ ,בלש ותואב חצרב ותוברועמליטרקנוק דשחרדעהב

 קנרא תסיפת– תויאר יתש לש ןבולישמ אב דמחומ לש ודמעמב יונישה יכ ונעט םה .חצרל

 ותואב דירפל דמחומ ןיב הכרענש השגפההו )חצרל רושק וניאש רבתסה ףוסבלש( םדב לאוגמה

51 'ע( םוי -  קנראה תאיצמ םע יכ עבקו וז הנעט החד יזוחמה טפשמה תיב .)אטוזה תטלחהל61

 ורוכזא תוברל( בלש ותואב ורבטצנש תורחאה תויארה ףוריצב– דירפ םע שגפמה ינפל דועו–

 לש ותוברועמל דשח םירקוחל םק ,)וקוסיעו וייח חרוא ,"ישוכ" הנוכמש ימכ דמחומ לש

 לש תיביטרפואה תועמשמל סחייתה אל טפשמה תיב .חצרב דושחכ ותרהזה בייח רשא דמחומ

 ןיגב תואדוהה תא לוספל ןיא היפל ,"הנותחתה הרוש"ה טעמל( עבק אוהש וז הבוח תרפה

.)הרהזאב םימגפ

 אוהש ךות ,חצרב דושחכ וריהזהלמ תוענמיהה ןינעב ויתונעט לע דמחומ רזוח ,ורוערעב.69

31 'ע( ינושארה ולואשת ינפל דוע וב הדשח איה יכ הדיעה יאלגניפ הנור ק"פר יכ ןעוט

 םרגש המש הנעטב ,התודע ךשמהב המצע תא הרתס ךא )4 'ש8002.5.5 םוימ לוקוטורפל

 ,םש( דירפ ןיבל דמחומ ןיב הכרענש השגפהה איה דמחומל חצר תריבע סוחייו הדמעב יונישל

32 'ש51 'ע -  היפל ,םיהרביא דהאע ק"פר הריקחה תווצ שאר לש ותודע יכ דמחומ ןעוט ןכ .)42

 תרתוס,םינופלטה ןוכיאוקנראה אקווד ויה דמחומ לש ודמעמ יבגל הדמעב יונישל םרגש המ

52 'ע ;7 'ש15 'ע–81 'ש05 'ע ,8002.5.51 םוימ לוקוטורפ( יאלגניפ ק"פר לש התנעט תא

.)רוערעה יקומינל



 דעומה בקע דמחומ לש תואדוהה תא לוספל אלש הטלחהב ברעתהל םוקמ האור ינניא.79

 תליספל הליע ונניינעב הווהמ וניא חצרב הרהזאה דעומ.חצרב דושח ותויה לע ול עדוה וב

 םג .ןגוה ךילהל תוכזב תיתוהמ העיגפכ ,תיתקיספה הליספה תנירטקוד יפל דמחומ לש תואדוהה

 רבכ הנתינ חצרב הרהזאה ןכש ,תואדוהל ןודנה הרקמב ליבוה חצרב הרהזאה דעומש רמול ןיא

 רקחנ םכלהמבש ,ןכמ רחאל םימי הנומשחצרב הנושארל הדוה דמחומ וליאו ,7002.4.03 לילב

.ראבא .חצרב ףתתשה אלש ףקותב ןעטו םימעפ רפסמ

 רצענ אוה ,חצרב ברועמ היה דמחומש תורשפאה התלעש ינפל ,7002.4.03 םויב.89

 הרטשמב התלע חצרב ברועמ היה דמחומש תורשפאה .תיקוח יתלב הייהשל דשחב יארקאב

 ביבא לתב תיזכרמה הנחתב רצענ "ישוכ" הנוכמה םדא יכ רסמ )יקיווש אהב( רחא רקחנ רשאכ

 לעב םדאש רסמ דעש ךכב היה הריבעל "ישוכ" לש רשקהש הארנכ .)ןידה תערכהל5 ףיעס(

 לש ותודע ואר( חונמה לש דיינה ןופלטה םע היה דירפ רשאכ דירפ לא הוולתה "ישוכ" יוניכ

 יכ– תרחא ונינפב ןעטנ אלו– עבקנ .)אטוזה תטלחהל71 'עב תטטוצמה םיהרביא דהעא ק"פר

 התיה אל ,ולואשת ינפלו הליחתכלמ ,תיקוח יתלב הייהשל תודשחב דמחומ תא רוצעל הטלחהה

 רוצע היהש ,דמחומש תורשפאה התלעש רחאל .יארקא ערואמ אלא ,חצרה קיתב הלובחת רדגב

 יקית תריקח םקוסיע לכש ,םירקוח ולחה ,חצרב ברועמ ,תיקוח יתלב הייהשל תודשחב רומאכ

 רסמ וילאש םדאה תוהז תלאש ןוגכ( חצרה קיתל םירושקה םיאשונב דמחומ תא לאשתל ,חצר

 הנחתה רוזאב םירבגל םולשתב ןימ יתוריש ןתמב הדובע ,)02 'עב4/ז( ולש ןופלטה תא דמחומ

32 'ע4/ז ,לשמל( תיזכרמה -  'עב ,םש( דירפ םשב םדא םע ותורכהו )82 'עב ,םש( ויוניכ )42

:אטוזה תטלחהב וטטוצ יואלגניפ הנור ק"פר לש התודעמ הלא םירבד .))53

 םאה רוריב ךרוצל קוידב התיה הריקחל ילא ותאבה תרטמ"
 היה אל הז לבא ,יתרתסה אל ינא .אל וא ילש דושחב רבודמ
 לאוסקסומוה תויהל .חצרה תריבע תא ול סחייל ידכ יל קיפסמ
 חצורה ותוא השוע אל ןיידע א"תב לילגה בוחרב בבותסהלו

 סומעש םיאליגה חווטב ריעצו רוע ההכ תויהל ,סומע לש
 ותוא השע אל םג הז .חצורה ותוא השוע אל ןיידע ,ףידעה
21 'ש ,41 'מע לוקוטורפ( ".חצרב דושחה ןיידע -  םג ואר ;61
.)אטוזה תטלחהל61 'ע

-ב ןידה קספב .דושח תרהזה ןינעב הז טפשמ תיב לש הכלהה תא םימאות הלא םירבד יתעדל

 בתכ ,דחא הפ ןתינש ,)8591(541 ,341 ב"י ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ יקב75/181 פ"ע

:ןישח ז"שאישנה מ"מ

 ךלהמ ךותו ,דע רקוחה רטוש יכ ,הכלה הקספנ רבכ][..."
 תא עציב ומצע אוהש דעב דשוח אוה ליחתמ הריקחה
 קיספהל אוה בייח,ומישאהל תורשפא רבכ שישוהריבעה
 וא תודוותהל תיקוחה ותוכז תא דושחל עידוהלו הריקחה תא
 לעימדק בקעי לש ותעד וושה ;הפסוה השגדהה( "קותשל
 הרודהמ(087 ב ךרכ ןושאר קלחםילילפב ןידה רדס
.))8002 ,תנכדועמ



 הריקחב "םשאנ" ןיבל הריקחב "דושח" ןיב הנחבהה וז הקיספ זאמ הלטוב םנמא.99

587 'עב םש,ימדקואר( -  הריבעבדושחל "דע" ךופהל הבוחהש וז הקיספמ רורב ,םלוא .)687

 תיב .דשחה ותוא תא תססבמה תיתייאר תיתשת האצמנ רשאכ אלא אדירג דשח חכונ המק הניא

 חצרל דשחב הרהזא תבייחמה תודשחה תמר יכ ונניינעב אטוזה טפשמב עבק יזוחמה טפשמה

 הייארשכ יאדווב ,םדב לאוגמה קנראה דמחומ לש ותושרב ספתנ וב בלשב רעצמל תמייק התיה

 ידי לע דמחומ לש ורוכזא הז ללכבו ,בלש ותואל דע ורבטצהש תויארה רתי םע הבלתשה וז

 קנראהש רורב היהובש בלשב יכ המיכסמ ינא .וקוסיעו וייח חרוא ,"ישוכ" ויוניכב יקיווש אהב

 תא ריהזהל תבייחמ התיה תודשחה תמר ,תורומאה תופסונה תויארה בולישב ,םדב לאוגמ

 קנראה ספתנ ובש עגרבש הלעמ הריקחה יגצומב ןויע ,אקע אד .חצרל דשחב דמחומ

 תטלקהב ןויעמ ריהנ .םדב לאוגמ ןכא קנראהשרורבהיה אל ,םדב לאוגמ אוהשדשחהלעו

 עצוב םרט ,בלש ותואב ,וילע( דמחומ רשאכ הריקחב הנושארל עיפוה קנראה יכ הריקחה

 וב ןסכאל ידכ קנראב שמתשה רשא ,דמחומ .ושומישבש ןופלט ירפסמ יבגל לאשנ )שופיח

 ,קנראה תא סופתל וטילחה םירקוחה .ותמזוימ וסיכמ קנראה תא ףלש ,ןופלט ירפסמ םע םיקתפ

 ,"AV2 EP 17:55 29/04/07 2" ץבוק ,3/ז( םד יבגל דמחומ ינפב בלש ותואב רמאנ אל רבד ךא

 ,םש ואר ,הריקחה רדחב קנראה היה ןיידע ותסיפת רחאל תוכורא תוקד םג יכ ןיוצי ;33:43

 םוי ותואמ א1/ז( םדב לאוגמכ קנראל םירקוחה תוסחייתה הלוע קיתב םיגצומהמ .)02:54 הנומ

 ןכא םאה הקידב םוקמ וב העצוב אלש םג רורבש אלא .)ךמסמה ףוס ינפל תורוש3 ,7002.4.03

 שקבמ,ריבכ ובאב יאופר ןוכמל ןעוממה ,םיגצומל יאוול ספוטב ןכש ,ואל םא םדב רבודמ

 םע ותוא ]ךכ[ תוושלוDNAקיפהל ןכ םאוםדב רבודמ םאהםכתקידב" םיהארבא דהאע ק"פר

 דירפ ןיבל דמחומ ןיב הכרענש השגפהה ךלהמב.)הפסוה השגדהה ;56/ז( "חונמה לש ומד

 רמאנו ,קנראה לע םד יבגל הנושארל לאשנ הלה .דמחומל קנראה תא רקוח הארה ברעה ותואב

 דימ ,ןכמ רחאל העשמ תוחפ .)52:72:2 ,11/ז( אוה ימ לש קודבל םילוכי םירקוחה יכ ול

 השגפהה הכרענ הבש האובמל ךומסה רדחב ,וז השגפה רחאלש הנושארה ותריקח תליחתב

 דשחב דמחומ רהזומ ,)ףצרב תחא הטלקהב רתיה ןיב וטלקוה הטלקההו השגפהה יכ ןיוציו(

 אלו( השגפהה ןמזב םירקוחה ידיב ןיידע היה קנראהש הדבועה חכונ .)45:11:3 ,םש( חצרל

 םאה קודבל יאופרה ןוכמל קנראה חולשמ ספוטב היינפה חכונו )ריבכ ובאב יאופרה ןוכמב

 םא םד אוה קנראב םתכה םא רורב היה םרטב דוע חצרב רהזוה דמחומ יכ הארנ ,םדב רבודמ

 םהש ןושארה עגרב חצרל דשחב דמחומ תא וריהזה אל םירקוחהש ךכב םגפ האור ינניא .ואל

 ןיינע איה םדא ינפב הרומח הריבעב דשח תחטה .םד ומכ םהל הארנש םתכ קנראה לע ואר

 ורכזנש םינותנה עקר לע ,השגפהב דירפ ןיבל דמחומ ןיב תורכיהה תחכוהש ייניעב ריבסו ,יניצר

ןופלטה תא אשנ דירפש תעב דירפ םע היה "ישוכ" יוניכב םדא ויפל עדימה רקיעב ילואו( ליעל

 "דושח" לש דמעמה לובגל רבעמ דמחומ תא ריבעהש עירכמה רבדה היה ,)חונמה סומע לש

 היהש ינפל דוע קנראה תסיפת עגרב חצרב דמחומ תא ריהזהלמ תוענמיהה תוריבס לע.חצרב

 אל םדה ךא ,םדכ רבתסה םנמא םתכה :קנראה תשרפ ףוסמ דומלל םג ןתינ ,םדב רבודמש רורב

 תא ריהזהלמ םירקוחה תוריהזש רמול ןתינ אל .חצרל ללכ רושק היה אלו חונמה לש םד היה

 .הריבס יתלב התיה םדב ללכב רבודמ םא ררבתה םרטב קנראה ךמס לע חצרל דשחב דמחומ

 ותורכהו תונזב וקוסיעו וייח חרוא ,ויוניכ ןינעב דמחומ לש ולואשת יכ ,ריכזהלו ףיסוהל שי ךכל

 ,ןכ לע .וסיכמ קנראה תא הנושארל דמחומ איצוהשינפל דועלהנתה דירפ םשב םדא םע

 תסיפת ףא לע ,חצרל דשחה לע העדוהה תא ובכיע םירקוחה ובש בצמב רבודמ אל אליממ

.חצרב דושח אוהש עדיי םרטב דמחומ לש ויפמ ולא םינותנ ץלחל תנמ לע ,קנראה



 ק"פרו יאלגניפ הנור ק"פר לש םתודע ןיב תוריתס ןינעב דמחומ לש ותנעט תא החוד ינא.001

 תונעטל דוגינב .חצרל דשחב דמחומ תא ריהזהל הטלחהל ליבוהש םרוגה ןינעב םיהרביא דהאע

 תא ריהזהל הטלחהל םרוגכ תוחיש ןוכיא לע דיעה םיהרביא ק"פר םהיפל רוערעה יקומינב

 ,הריקחה לש הז בלשבתוחיש ןוכיאבהקסע אל וז תודע ,)52 'עב36 'ספ ,םש( חצרב דמחומ

 יוניכב םדא הוולתה ויפל עדימ עיגהש ךכ לע תודעב רבודמ .ליעל רכזוא רבכש רחא ןינעב אלא

 הריתס התיה אל .סומע לש דיינה ןופלטה תא אשנדירפש תעב דירפל "הרמס ובא" וא "ישוכ"

 ריכמ ותואש "דירפ"הש התארה רשא ,השגפההש ךכ לע הדיעה יאלגניפ ק"פר :תויודעה ןיב

 לוקוטורפל51 'ע( חצרב דמחומ תא ריהזהל הטלחהל הליבוה ,ימנעלא דירפ ןכא אוה דמחומ

32 'ש ,8002.5.5 םוימ -  דמחומ ןיבש תורכיההו קנראה לע דיעה םיהרביא ק"פר םג .)42

 ,המצע השגפהה יבגל אל חסנתה םיהרביא ק"פר יכ םא( וז הטלחהל סיסבכ ]דירפ[ "2 םשאנ"ל

 ,לוקוטורפל05 'ע( התכירעל הליעה הוויהש דירפו דמחומ ןיב תורכיהה ןינעב עדימ יבגל אלא

.))7 'ש15 'ע–81 'ש

 ,ולואשת תליחת םעש הדבועל סחייתהל ,חצרל דשחה לע העדוהה דעומ אשונב ,רתונ.101

 דושח אוהש דמחומל רמאנ ,חצרל תורושקה תולאשב רומאכ דקמתה רשא

 לע דושחה תדמעה איה הרהזאה תבוח תילכת .)תיקוח יתלב תוהשותוזחתה(תורחאתוריבעב

 ,םסרופ אל(לארשי תנידמ 'נ סינחלב99/2831 פ"ע :ואר( תימצע הללפה ינפמ ןויסיחל תוכזה

 ןיב ןיחבהל ואיבהל ידכ שי ,דושח אוה הבש תמיוסמה הריבעב דושח תרהזהב.))9991.11.1

 לילפהל הלולע ותפישחש עדימ ןיבל )ותנבהל(הריבע התואבותוא לילפת אל ותפישחש עדימ

 רשאכ ,ח"בשו תוזחתה תוריבעל דשחב דמחומ לש ותרהזה ,ןכל.הריבע התואבותוא

 תא איבהל תדעוימה ,הלובחתכ רייטצהל הלולע ,חצרל רשקב אקווד וב וניינעתה םירקוחה

 םירבדהש אלא .חצרב דושח אוהש ןיבמ היה םא בדנל םיכסמ היה אל אוהש עדימ בדנל דמחומ

 תיתייאר תיתשת הרטשמל התיה רבכ ,דמחומ לש ורוקחת תליחת בלשב ירה .םיטושפ הכ םניא

 רחאל ,ולש יתימאה םשה תא רסמ דמחומ( ח"בשהו תוזחתהה תוריבע ןינעב תלטובמ יתלב

 העיגה תודשחה תמר ןהבש ,ולא תוריבעב דמחומ לש ותרהזה יא .)71 'עב4/ז ,רחא םש קפיסש

 .תוריבע ןתוא יבגל הריקחב דמחומ לש ויתורימא תוליבק תא תנכסמ התיה ,הרהזאה תבוח ידכל

 תוזחתהב "דושח" בלש ותואב דמחומב ואר רשא ,םירקוחה תלועפ ךרד תא ןיבהל ןתינש ןאכמ

 ךופהל תרשפאמה תיתייארה תיתשתה השבגתה םרטש "דע"כ ,חצרה יבגל ךא ,ח"בש תריבעבו

 יתאצמ אל ךא ,תימצע הללפה ינפמ ןויסיחל תוכזה תדמוע הריקחב "דע"ל ."דושח"ל ותוא

 יכ עובקל םוקמ היה אל ,ונניינעב .ותוא םירקוח הריבע וזיא יבגלדעריהזהל בייחמה ןידב רוקמ

 לכ רואל .םירקוחה דצמ לוספ הריקח יעצמאכ רחבנ חצרל דשחב דמחומ לש ותרהזה דעומ

 ,ונניינע תוביסנב תוזחתהו ח"בש תוריבעל דשחב הרהזאה יכ עובקל םוקמ ןיא םג ,ליעל רומאה

 יכ חוכשל םג ןיא :ףיסוא .הריקח ליגרת רדגב היה ,ןניגב דושחו רוצע רבכ היה דמחומ רשאכ

 םיטרפה תא רוסמל ,"רקחנ דע"כ ,רחוב היהו תורחא תוריבע ןיגב רוצע היה אל דמחומ וליא

 לומ לא :דועו .חצרב ויתואדוה תליספל ליבוהל ידכ ךכב היה אל ,ינושארה לואשתב רסמש

 ולא תוריבעל ותוא ודקימ ח"בשו תוזחתה תוריבעב אקווד דמחומ לש ותרהזהש הנעטה

 םנמא( דושחכ הרהזאה אקוודש הדבועה תדמוע ,חצרל רשקב "רמשמהמ ותוא ודירוה"ו

 ךרועל תוכז ול שי יכו טפשמה תיבב היארכ שמשי רמאיש המ יכ רהזוה הב ,)תורחאה תוריבעב

 הרהזא לבקמ היה אל רשא חצרל רשקב רקחנה "דע"ל סחיב ןורתי ול הקינעה ,)81 'עב4/ז( ןיד

.הריקחב רמול רחביש םירבדה ןינעב וזכ



ומוקמו חצרה תריבע עוציב ךיראת לע דמחומל העדוה רדעה

 ול הנתינ אל7002.5.4-ל7002.5.1 ןיבש ןמזה קרפב יכ אטוזה טפשמב ןעט דמחומ.201

 הביס התיה אל יכ ןעטנ .חצרה םוקמתא םגו חצרה ךיראת תא םג תללוכה חצרב הרהזא

 הרהזאב ורהזוה רשא השרפב םירחא םירקחנ ןיבל דמחומ ןיב הלפה ףא רבדה יכו ךכל תיתריקח

 דואמ רחואמ בלש דע חצרה לש קיודמה ךיראתה ןתמ יא ,דמחומ תנעטל .בלש ותואב האלמ

 ,הרימא ויפמ תולדל וירקוח ידיב הלע תאז תובקעבו ,םיכיראת ןיב לבלבתהל ול םרג הריקחב

 תתלמ תוענמיהה יכ ןעטנ ףא .חונמה תרידב היה חצרה םויב יכ ,ןיפיקעב עמתשמ הנממש

 ,ותופח תוחכוהל ינויחה בושח ןותנ ונממ ריתסהל הנווכ לע תדמלמ חצרה ןינעב םיאלמ םיטרפ

 האלמה הרהזאה חסונ שוביש לש המגמה יכ ןעטנ .יבילא תנעט גיצהל ותוכז החפוקש ךכ

81 'ע( ודעומו חצרה םוקמ לע דמחומל עדונש רחאל ,תואבה תוריקחבםג הכשמנ -  תטלחהל91

 רדעה ןינעב יאלגניפ הנור ק"פר לש התודעל אטוזה טפשמב וימוכיסב הנפה דמחומ .)אטוזה

:המוקמו הריבעה עוציב ךיראת יבגל דמחומל העדוה

?וזה הקיטקטב טוקנל הטילחמ תא ךיא.ש"
 ףותיש תדימב יולת .הריקחה תולהנתהל םאתהב הז.ת
 םא .הלאה םינמזב השעש יל דיגהל לוכי אוה המ ,הלועפה
 ,הזו הז םיכיראתה ןיב ח"היבב זפשואמ יתייה לשמל יל דיגי

 דיגהל הלוכי ינא תלאוש ינאש ינפל יבילא תנעט ןעוט אוה זא
.ול בדנא אל ינא לבא ,העשה תאו ךיראתה תא ול
4.03-ב רצענ םדא םא.ש ,ןכ ינפל םוי81 היה חצרהו.70
.רמוא אל ינא ינפל םיישדוח םג.ת
?יבילא תנעט הלעי אוה ךיא.ש
 אוה םא ול רמוא אל ינא ינפל הנש יצח םגו םיישדוח םג.ת
 אצמנ אוה הפיא יל רמוא אל אוה םא .הלועפ ]ךכ[ ףתתיש אל
 יתנייצ אל הרהזאה ןכותב עודמ יתלאשנ םא .היה אוה ימ םעו
 תושעל הלוכי אל ינאש הבישמ ינא ,חצרה לש העשו ךיראת
 אל אוה הלאה םיכיראתה ןיגב לואשתה ךלהמב םא הז תא
 ךיראתה תא ול בדנל יל המל ,רפסמ אלו הלועפ ףתשמ
 לואשתב םג ,לואשת היה וזה הבותכה הריקחל םדוק ?העשהו
 יללכ ןפואב ותוא יתלאש .העשהו ךיראתה תא ול יתרמא אל
".תיפיצפס ול יתרמא אל ,העשהו ךיראתה לע
 תרקוח ,חצר יקיתב תקסועש הדיחיה תאש תרמוא תא.ש
 תולעהל בייוחמ אוה ,םידושחה תויוכזל תעדומו תיניצר
 םא התוא הלעי אוה ךיא .הנושארה תונמדזהב יבילא תנעט
?ךיראת ול תרמוא אל תא
 לע לאשנ אוה .יתינעש הבושת התוא לע תרזוח ינא.ת
 יתרמא אל ,לואשתב הז תא תוארל ןתינו תועש לעו םיכיראת
 אלש ידכ הזו וז העשבו ךיראתב עצובש חצרב דושח התא ול
 העש ,ביבסמ תלאוש םג ינא .חצרה דעומל ותסריג תא םיאתי

....חצרה םויל ותוא ןיווכהל אל ידכ םירחא םימיו תרחא
...."

81 'ע( - .)8002.5.5 םוימ לוקוטורפל71

 הבולש דושח אוה הניגבש הריבעה תודוא לע אלמ עדימ לבקל תוכזה יכ ןעט דמחומ.301

 הניה הרוסא הלובחת יכרדב ןכ תושעל ותלוכי תלילש יכו יבילא תנעט תולעהל ותלוכיב הרוזשו



 .)אטוזה טפשמב דמחומ לש וימוכיסל43-ו33 'ס( ןגוה ךילהל ותוכזב השק הסיגנ תניחבב

 תישפוח תודע ןתיל ותלוכיב העיגפב ןה ,ןגוה ךילהל תוכזה לשהרפהב ןה ותנעטל רבודמ

 חצרה ךיראת תריסמ יא ןינעב הנעטה תא החד יזוחמה טפשמה תיב .)םש ,23 'ס( ןוצרמו

– יכ ועבוקב ,ומוקמו

 תילכתה תחטבה אוה הרהזאה סיסבב דמועה לנויצרה"
 תוכז לע רומשל ותוכז לע םשאנה תדמעה לש תיפיצפסה
 .תימצע הללפה ינפמ ןויסיחל ותוכז לע– ירק ,הקיתשה
 ידכ אלא הניא הרהזאה':ןוילעה טפשמה תיב לש ונושלב
 דוד,99/2831 פ"ע("קותשל ותוכזל עדומ דושחהש אדוול
 עדומ רבכ םשאנהש רורב רשאכ ,ןכ לעו ,)...י"מ דגנ סינחלב
 ונורסח ,חצרה ךיראת תוברל ,דשחל םייתוהמה םיטרפה לכל
 ערוג וניא ,תפסונ הריקחב הרהזא חסונמ רחא וא הזכ טרפ לש
 תליספל איבהל ידכ ,ומצעל אוהכש ,וב ןיאו הלקשמ דבוכמ
.)רוקמב השגדהה ,אטוזה תטלחהל91 'ע( "היידוה

 אוה ימו חצרה ערא יתמ ,דושח אוה חצר הזיאב עדומ היה דמחומ יכ עבק טפשמה תיב ,ןכאו

4 םוי דע הרהזאה יטרפ תולד ןינעב .חצרנה  םא תוהתל ןתינ" יכ טפשמה תיב עבק.7002.5

 ,האדוהה םוי דע םיפסונ םימי השולשכ ףולחל בל םישב ךא ,"היואר הריקח תטיש וז התייה

 יתריקחה ךילהה תישארב הרהזאה לש רסחה חסונב םגפב ןיא ,האלמ הרהזא דמחומ רהזוה םהב

.)אטוזה תטלחהל42 'ע( תרחואמה הידוהה תוליבקב םוגפל ידכ

1  ושגוהש םיפסונה ןועיטה ירקיעב ,םלוא ,אשונב ויתונעט לע דמחומ רזוח ורוערעב.40

 תנירטקוד יפל דמחומ לש ויתואדוה תא לוספל שי ותנעטל יכ טסייל ר"ד ריהבה ומעטמ

 רבודמ אל ךא ,הרהזאב םימגפ ןיגב תויארה תדוקפל21 ףיעס יפל םגו תיתקיספה הליספה

01 'ע(21 ףיעס יפל "ינוציק יעצמא"ב - .)1102.01.32 םוימ ןועיט ירקיעל11

 רבכ ,רע היה דמחומ םהיפל םייתדבוע םיאצממ עבק יזוחמה טפשמה תיב ,רומאכ.501

 םיאצממב ברעתת רוערעה תאכרעש םוקמ ןיא .דשחל םייתוהמה םיטרפל ,הריקחה תליחתב

7002.4.03( רקחנ דמחומ ובש ןושארה םויהמ הריקחה ילילמת תא הז ןינעב ריכזאש יד .הלא -

 והשמ עמש םא לאשנ ,םולשתב םירבגל ןימ יתוריש ןתמב ותדובע עקר לע ,רשאכ .)7002.5.1

 יכ ןיוצי ;64 'עב5/ז( "סומע ול םיארוק ,זא חצרנש יתעמש ,ןכ" םירקוחל בדינדמחומ,דחוימ

54 'ע ,21/ז-ב ללמותמ עטקה ותוא -  דמחומשיחכה ,חצרב רהזוהש רחאלו ,הליל ותואב .)64

 תושרופמ דמחומל רמאנ ןכמ רחאל ךומס .)47 'ע ,21/ז( סומע לש ותיבב היהש לכו לכמ

 ונחנא םויה .שדוחל הרשע דחא ,שדוחל הרשע דחאב...היה...יצחו םייעובש ינפל" היה חצרהש

02 'ע ואר ;67 'ע ,21/ז( "...םישולש -  לש תטטוצמה ותבושת םנמא .)אטוזה תטלחהל22

 ךיראת תא םירקוחהמ עמשש ינפל תוקד רפסמ הנתינ סומע לש ותיבב היה אל היפל דמחומ

 דמחומ ךישמה ,חצרה ךיראת תא דמחומל ורסמ םירקוחהש רחאל ךומס םג ,םלוא ;חצרה

 דמחומ לש ותנעט תטטומתמ ךכב .)58 'עב ,21/ז( סומע לש תיבב היה אלםלועמש ןועטל

 ,הריקחה לש םינושארה םימיב ומוקמוחצרה דעומ תא ול רוסמלמ וענמנ םירקוחהש ךכב ,היפל

 אלש ףאו ;ול רסמנ חצרה דעומ ,ותנעטל דוגינב :יבילא תנעט תולעהל תורשפאה ונממ הללשנ

 לש ותרידב היה אל םלועמ היפל ותבושת חכונ ירה ,חצרה עצוב ןכיה בלש ותואב ול רסמנ

 חכנש הדוי דושחהש ךכל בלשה ותואב הריבעה עוציב םוקמ תריסמ יא המרג אל אליממ ,סומע



 ,לעופב ,דמחומ רסמ ,הריקח התואב דוע :דועו תאז .ומצע תא לילפמ אוהש ןיבהל ילבמ הב

 תביבסב תושדחהמ חצרה לע עמש היפל אסרג( חצרה לילב וישעמ יבגל תיפיצפס דואמ אסרג

 ןמזב טעמל םיימוי ךשמב ןכ ינפל הינ'ג ותרבח םע בבותסהו לילח-ובא לש הדעסמב רקובב01

89 'עב ,םש( הנישה -  תביבסב הנישמ ררועתה אוה חצרה לע עמשש ינפל םויב רשאכ ,תאז ;)99

 הינ'ג תא ריזחה דמחומ ;רקובה דע טעמכ דחי ובשי םהו הינ'ג תא האר ,ברעב עשת-הנומש

 עמש הב לילח-ובא לש הדעסמל ךלה זאו בבותסהל ךישמה ,תדבוע איה ובש יווילה ןוכמל

 ךיראתל רשקב םירקוחה תולהנתה יכ ןעוט דמחומ :קודו .))101 'עב ,םש( חצרה לע רומאכ

 התואש אלא ;םיכיראת ןיב לבלב הבש הסרג רוסמל ול המרג ומוקמו חצרה

 תא ול ורסמ םירקוחהשרחאל ךומסבדמחומ רסמשתיפיצפסההסרגל תסחייתמהניאהנעט

 הביסמה םויב םהיפל םירבד( רתוי רחואמ רסמשםירחאםירבדל אלא ,שרופמה חצרה ךיראת

 רוסמל לגוסמ היה דמחומש דבלב וז אל ,ךכ .)ותרידב סומעל ןימ יתוריש קפיס אוה ם"לע לש

 התיההסרג התואשהנעט ויפב ןיא ףא ;חצרה ךיראת ול רסמנש רחאל ךומס הסרג רסמ לעופבו

 אל ,רבד יצחו רבד ןיא ויתואדוהב דמחומ לש הסרגה ןכותל יכ ,שגדוי :דועו .לובלב לש הדלות

 םע אל ףאו תיזכרמה הנחתה רוזיאב תובבותסה ןינעב תרכזנה תיפיצפסה ותסרג ןכות םע

 הנממש תיווז לכמ ,ךכ .ם"לע לש הביסמ רחאל סומע לש ותיבל הכילה יבגל רסמש םירבדה

 םימי השולש הדוה דמחומש ,המצעלשכ תענכשמה ,העיבקהמ םלעתנ םא ףא– ןינעה לע טיבנ

 םלעתנ םא ףאו ,חצרה םוקמו ךיראת ול ורסמנש םידדצה לע םכסומ ובש בלשה רחאל םימימת

 תוחדל שיש רורב–7002.5.71 םויב ןכמ רחאל םימי הרשע בוש הדוהו רזח אוהש הדבועה ןמ

 תואדוהכ תואדוהה יפואב העגפ ומוקמו חצרה ךיראת יבגל םירקוחה תולהנתה היפל הנעטה תא

 עיבהל ילבמ– חינא םא ףא :דועו תאז.יבילא תנעט תולעהל ותורשפאב וא ןוצרמו תוישפוח

 תליחתב הריבעה עוציב םוקמ תא דמחומל ורסמי םירקוחהש ךכל םוקמ היהש– ןינעב העד

 םירקוחה לש םדצמ ןודז רדעהו רומאכ דמחומ לע רבדה לש העפשהה רדעה חכונ ירה ,הריקחה

 תא לוספל םוקמ ןיא םג ,)דושחל הז טרפ בדנל אלש רתומש ,ליעל טטוצמכ ,ורבס רשא(

.תיתקיספה הליספה תנירטקוד לשב תואדוהה

 דמחומ לש ונוצר ןבומ :)תואדוהה לקשמ ןינעב רחואמה תא םידקא תאזבו( םירבדה ילושב

 לש ותיבל הכילה ןיבל ם"לע לש הביסמה ןיב הריקחב השע ומצע אוהש רושיקה יכ ןועטל

 דמחומ לש יבילאה תנעט התלעוהש ינפל ,הריקחה בלשב .לוכיבכ ,לובלב לש הדלות אוה סומע

 ,ם"לע לש הביסמ "יעיבר םויב" התיהש דמחומ ןעט ,רסמש תואסרגה רתי ןיב ,וטפשמב

 סומע לש ותרידל ךלה ,סומע תא שגפ ,תיזכרמה הנחתה רוזיאבVIPבאפל ךלה הביסמהמו

321 'ע ,93/ז( ןימ יתוריש ול קפיסו -  אל ,העיפוה אל ם"לע לש הביסמה ,הריקחה בלשב .)521

 .ויתואדוה תרגסמב אל ףאו חצרה םויב וישעמ יבגל דמחומ רסמש הנושארה תיפיצפסה הסרגב

 התיה ם"לע לש הביסמה יכ ולש יבילאה תנעט תרגסמב ןעט ומצע דמחומ ,טפשמה בלשב

 דבעידב .הביסמה רחאל סומע לש ותרידל ךלה אל אוה יכ ןעט אוה ךא ,הב חכנ יכו חצרה ברעב

 םידע לש הרורבה םתודע לע תוססובמה יזוחמה טפשמה תיב לש תויתדבוע תועיבקמ ,רבתסמ

 ברעב הכרענ ןכא יעיבר םויב השחרתהש ם"לע לש הביסמה יכ )ם"לע תתומע יגיצנ( םיילרטינ

 הריקחב דמחומ לש ותנעט ,הז רואב .הב חכנ דמחומש הנקסמב תוכמות תויארה יכו חצרה

 החטוה אלו ותמזוימ התלעוהש– ם"לע לש הביסמה רחאל סומע לש ותיבל ךלה אוה היפל

 ,המצוע תלעבו תפסונ "תמא תוא"ו ,רתויב הלילפמ הרימא הווהמ– םירקוחה ידיב וינפב

 .ם"לע לש הביסמב היהש רחאל ,חצרה ברעב סומע לש ותיבל ךלה דמחומש ךכ לע העיבצמה

 הביסמה ןיב השעש רושיקה יכ הארנ ,דמחומ לש ותנעטל דוגינב ,תוחכומ תודבוע עקר לע ,ךכ



 דחא אקווד היה אלא ,לובלב רדגב היה אל סומע לש ותיבל ךלה ובש ברעה ןיבל ם"לע לש

.התימאל תמא ויהש הריקחב רמאש םירבדה

דמחומ דגנ תויארה אשונב הריקח ליגרת

 ,הנושארל .חצרה תריזב דמחומ לש תועיבט וא .ייא.ןא.יד ואצמנ אל ,ליעל ןיוצש יפכ.601

 לש ויתואדוה תא לוספל שי היפל ,השדח הנעט טסייל ר"ד הלעה ,הלא םירוערעב הפ לע ןוידב

 אקווד ולש עבצא תועיבטו .ייא.ןא.יד-ה ןהיפל ,הריקחה ךלהמב םירקוחה תורימא בקע דמחומ

8 'עמ ,2102.1.2 לוקוטורפ( חצרה עצוב ובש תיבב ןכוא ולש ןופלטהו חצרה תריזב ואצמנ ןכ

 רקשל םירקוחל רוסאש דמחומל רסמ בבודמש ןוויכ תואדוהה תא לוספל שי יכ ןעטנ דוע .)3 'ש

 השעמ השענ ,הלא תורימאב יכ ןעוט טסייל ר"ד .)71 'עב ,86/ז( עבצא תועיבט תאיצמ יבגל

11 'ש ,8 'ע ,2102.1.2 לוקוטורפ( םירקוחה ידיב רומח -  ,וז הנעטב ןוידה תישארב ,שקבא .)21

 לע ןוידב הנושארל התלעוה וז הנעטש ינפל הז קיתבומלשוהו ומייקתהש םיבלשה לע דומעל

 עודמ תוביסל ןעטו ויתואדוהמ תגסל דמחומ הסינ הריקחה ךלהמב רבכש תורמל .רוערעב הפ

 להינ אוהש תורמל .וילע עיפשהש רבדכ תויאר םויק ןינעב םיגצמה תא ןייצ אל אוה ,הדוה

 אל ףא וז הנעט .ןהילע התנמנאל וז הנעט ,אטוז תונעט לש הרצק אל המישר םע אטוז טפשמ

 קספןתינש רחאל םישדוח השימחכ ,0102.3.71 םויב ושגוה רשא ,ורוערע יקומינב הנעטנ

 ))הצליפ:ןלהל( )9002.01.51 ,םסרופ םרט(לארשי תנידמ 'נ הצליפ90/9392 פ"ע(הצליפןיד

 ףיסוהל שקבתהש ילבמ ושגוה רוערעב ןועיטה ירקיע .וז הנעט ןינעב טסייל ר"ד הנפמ וילאש

 ר"ד ,וירוגנס ופלחתהו דמחומ םעטמ ןועיטה ירקיע ושגוהש רחאל :דועו תאז .הנעטה תא

 ילבמ תאז םגו ,ול הנתינש תושרל םאתהב דמחומ םעטמםיפסונןועיט ירקיע שיגה ומצע טסייל

.תויאר םויק רבדב םיגצמ ןינעב הנעטה התלעוהש

 םירקוח ורסמ ,השרפ התואב.הצליפןיד קספל וזהנעט ןינעל הנפמ טסייל ר"ד ,רומאכ.701

 אל אוה רבד לש ותימאל רשאכ ,יוהיז רדסמב ההוז אוה יכ )רמות:ןלהל( םש םידושחהמ דחאל

 הניחבה הקיספה,בורכששיתכלה ינפלש ךכ לע יתדמע םש יניד קספב .)51 'ספ ,םש( ההוז

 איהש היאר יודיב ןיבל ,הרשכ הלובחת איהש ,תמייק הניאש היאר לש המויק רבדבהנעטןיב

:יתרעה ,תאז םע .)02 'ספ ,םש( תדספנ הלובחת

 דוע םניא םירבדהבורכששיתכלה רחאל ,םויהש הרובס ינא"
 תורמ שיאש הדבועה יכ דחכל ןיא .רבעב ויהש יפכ םידח הכ
 דימתו ,תררועמ תמא םניא ותעידילש םירבד רקחנל רמוא
 הסינכהש יונישל בל םישב .תחנ יא תשוחת ,הררוע
 הז ןיא םאה הלאשב יתטבלתה תויארה ינידבבורכששיתכלה
 םירבד רמותל רמא רקוחהש רחאל האדוהה תא לוספל יואר
 ךכו ,יתטלחה רבד לש ופוסב ,יוהיזה רדסמ יבגל תמא םניאש
 םוקמ ןיא ונינפבש ןיינעה תוביסנב יכ ,עובקל ירבחל עיצא
.)32 'ספ ,םש( "האדוהה לש התליספל

 לש ורצעמ רחאל םויב יוהיזה ןינעב הריקחה ליגרת ךרענש ףא :הלא ויה ןינע ותוא לש ויתוביסנ

 םידושחה יוהיזל םיקיפסמ םיטרפ ולעה אל רשא ,תובר הריקח תולועפ ועצוב הז ןמזב ,דושחה

 .)42 'ספ ,םש( הריקחה ליגרתב הטיקנ תלוז תושעל המ הרטשמל רתונ אל השעמלש ךכ ,םש



 ןיאש עידוה אוה ךא ותאדוה תא רסמש ינפל דימ ול ורבסוה םש דושחה לש ויתויוכז יכ יתנייצ

 םרגאליוהיזה רדסמ ןיינע יכ תידגנה ותריקחב ןייצ ומצע רמות יכ יתשגדה .ןיד ךרועב ךרוצ ול

 תוביסנ ראש םע דחי ,תוניגהה יא לש תיסחי הכומנה הגרדה .)52 'ספ ,םש( הדוי אוהש ךכל

 תליספל הרקמ ותואב םוקמ היה אל יכ הנקסמ ללכל רבד לש ופוסב יתוא ואיבה ,הרקמה

 ךא ,יתעגה הילא האצותל השרפ התואב וניד קספב םיכסהיול 'א 'אטפושה .)םש( האדוהה

 .רמות לש ונניינעב םירקוחה וטקנ וב הריקחה ליגרתב והשלכ םגפ לפנ אל ,ותפקשהל יכ בתכ

 םירבדל התנפהו רמות לש האדוההתליספל םוקמ ןיא יכ ימע המיכסהלברא 'עתטפושה

 תומא םיעבקנ הבש,בורכששיתכלהב וקספנש תונורקעה תושבגתה תפוקת ןינעב םש יתנייצש

.םתלעפהל םיטרדנטסהו הדימה

 לש ותריקח לשישילשהםויב ,7002.5.2 םויב הריקחב :ןופלט תוחיש ןוכיא ןינעב.801

 לש ותקזחב היה םירקוחה תנעטל רשא ,חאפיקלש ןופלטה יכ דמחומל םירקוחה ורמא ,דמחומ

 יפכ ,ןכש ,תקיודמ התיה אל וז הרימא .)5 'עב12/ת( חצרה ןמזב סומע לשותיבבהיה ,דמחומ

 רוזאל םיכומסה םירוזאב ונכוא הז ןופלט תועצמאב תוחיש ,באה תאבה לע קרפב ליעל ןיוצש

 תאיצמ רבדב םירקוחה תורימא ןינעב.סומע לש ותריד תא ללוכה רוזאב אל ךא ,חצרה

 יכ ןיוצ ,7002.5.4 םוימ הריקחהמ62/ז-ו22/ז םירכזמב :הריזב דמחומ לש תועיבטו .ייא.ןא.יד

 תורימאב רבודמ .חצרה תריזב ואצמנ ולש .ייא.ןא.יד-ו תועיבט יכ דמחומל רמאנ

 השולש לעופב רקחנםכותמ רשאכ( דמחומ לש ותריקח תליחת רחאלםימי השימחורמאנש

 הריבעה תריז הקדבנ ,רתיה ןיב :תובר הריקח תולועפ ועצוב תורכזנה תורימאל דע .)םימי

 ןוכיא תואצות ולבקתנ ;)23/ת ,21/ת ,11/ת לשמל ואר( תומיגד לש הכורא הרוש הלטינו

 ואר( באיד ובא יואל ,דירפ תוברל םיפסונ םישנא ורקחנ ;)54/ת ,44/ת לשמל ואר( םינופלט

 דמחומ ןיב השגפה( םידושח ןיב תרקובמ השגפה הכרענ ;)87/ת( חונמה לש רבחו )53/ת

 ןויסינב וזרדזה אל םירקוחה ונניינעב םג,הצליפןינעב ומכ ,ךכ .)85/ת-7002.4.03 םויב דירפל

 דושחל ועידוההצליפתשרפב םא :דועו תאז .הלובחת יכרדב דמחומ לש ויפמ האדוה ליצהל

 ירה ,ןיד ךרועב ךרוצ ול ןיאש עידוה אוה ךא ,האדוהה ןיבל הריקחה ליגרת ןיב ויתויוכז ןהמ

72 'ש11 'ע( ותאדוה םוי לש ורקובב ,ןיד ךרוע םעלעופב שגפנדמחומ ונניינעב -  תטלחהל82

12/ז ואר( הריזל ותוא תורשוקה תויאר םויק ןינעב םהיגצמב ולחה םירקוחהש רחאל ,)אטוזה -

 םויק יבגל רקשל םילוכי םניא םירטושהש דמחומל רמא בבודמהש רחאלו )7002.5.4 םוימ22

-9 'ש11 'ע ואר( האדוהה םוי ינפלש הלילב ,תויאר .)86/ז-ו אטוזה תטלחהל31

 תויאר םויק ןינעב ליגרתה יכ ונניינעב רוריבב הלוע,הצליפןינעב ומכ :הלא לכל רבעמו.901

 לש תואדוהה לע ועיפשה אל,תויאר ןינעב רקשל םירקוחל רוסא םהיפל בבודמה ירבדו

 יעצמא לש דאמ הכורא המישרל ןעט ובש אטוז טפשמ להינ דמחומ ,ליעל טרופש יפכ .דמחומ

 ירבדו תויאר םויק ןינעב ליגרתה ךא– תודוהל ותוא וליבוה רשא םינעטנ םילוספ הריקח

-ו תועיבט רדעהל רע היה הדאחש ובא ד"וע :קודו( םהילע ונמנ אל ללכ םירומאה בבודמה

 טפשמב דמחומ םעטמ םימוכיסל87 'ספ :ואר( אטוזה טפשמ תעב הריזב דמחומ לש.ייא.ןא.יד

 םויב הריקחה תא דמחומ ראתמ אטוזה טפשמב תישארה ותריקחב :דועו תאז .)אטוזה

 ךא ;בבודמה םע החישה תאו התרגסמב וטקננש ןעטנש םילוספ םיעצמא טוריפ ךות ,7002.5.4

 בבודמהש וא הריזב ולש .ייא.ןא.יד וא תועיבט תואצמיה יבגל ול ורקישש ןייצמ וניא וליפא אוה

58 'ע( הז ןינעב רקשל םירקוחל רוסאש ול רמא -  ,ליעל רומאכ .)7002.7.51 םוימ לוקוטורפל68

 לע דחפ יכ השע אלש םירבדב תודוהלו תינוכמל תאצל םיכסה יכ םימעפ שולש דיעה דמחומ

 .תויאר םויק יבגל ותוא ועטה יכ הדוהש םואמב ןייצ אל ךא ,תוריקחהמ ול סאמנ יכו ויבא



 ירבד וא תויאר םויק יבגל םיגצמ ןינעב הנעטל רכז ןיא דמחומ לש רוערעה יקומינב םג ,רומאכ

 שיגה ,רוערעה ךלהמב הדאחש ובא ד"וע תא ףילחה טסייל ר"דש רחאל ףא .הז אשונב בבודמה

 הנעטה תאלעה תוביסנ .רכזות וז הנעטש ילבמ םישדחו םיפסונ ןועיט ירקיע הז שדח רוגנס

 אלו תויאר םויק ןינעב םירקוחה גצמ אלש ,ךכ לע רוריבב תועיבצמ דמחומ לש תרכזנה ותודעו

.ונניינעב דמחומ לש תואדוהה ןתמ לע ועיפשה הז ןינעב בבודמה ירבד

 תואדוהה תא לוספל םוקמ יתעדל ןיא ונניינעב םג,הצליפתשרפב ומכ ,רומאה לכ חכונ.011

.הז אשונב בבודמה ירבד ןיגב וא תויאר םויק יבגל םירקוחה גצמ ןיגב דמחומ לש

םימו ןוזמ ,הניש תלילש ,הפיצר הריקח

 תלילש ךות ,הפיצר הריקח לש הטישב וטקנ םירקוחה יכ ןעט דמחומ ,אטוזה טפשמב.111

 .)אטוזה טפשמב דמחומ םעטמ םימוכיסל76 'ספ( וחור תא רובשל תנמ לע םימו ןוזמ ,הניש

 הריקח ,84:81 דע05:61 העשהמ לואשת דמחומ רבע7002.4.03 םויב ורצעמ רחאל יכ ןעטנ

 רבעוהש דע73:4 העשהמ הריקח ןכו– ןיבל ןיב הריקח ליגרת םע–03:2 דע24:12 העשהמ

 םימ ול ונתנש קיתב היצקידניא לכ ןיאו ,וז הפוקתב ןשי אלש רורב יכ ןעטנ .טפשמה תיבב ןוידל

 קוזא אוהשכ אסיכ לע דמחומ בשוה )7002.5.6( האדוהה ינפלש םויב יכ ןעטנ .הכלהמב הייתשו

 העשב קר םוי ותואב לכוא לביק דמחומ ,ןעטנה יפל .תופיצרב תוקד רשעו תועש7 ךשמב

 דבלב םימ תוסוכ יתש לביק דמחומ יכ ןעטנ .הריקחה ךלהמב לכוא שקיבש תורמל00:22

 חחוש ,הריקחה רחאל יכ ןעטנ .הריקחה ידכ ךות תופייע ינמיס הליג יכו הריקחה ףוס תארקל

00:4 העשב המייתסהו00:32 העשה רחאל הליחתה החישה .אתב םשוהש בבודמ םע דמחומ

 לע עיבצה דמחומ .00:8 העשב הריקחל חקלנ דמחומ רשאכ ,)האדוהה םוי(7002.5.7 רקובב

 אוה יכ וריעהו ןשי אל אוה םא ותוא ולאש ,שארה תא םיריש םירקוח וילע וקעצ הריקחבש ךכ

.ףייע הארנ

 .םימו ןוזמ ,הניש תלילש ךות הפיצר הריקח ןינעב תונעטה תא החד יזוחמה טפשמה תיב.211

 ,םירקוחה תודע לע טפשמה תיב דמע ,םיירהצה תועשב תרחמל דעו רצעמה םויב הריקחה ןינעב

 הלילה תועשב קר ררועתה חצרב ברועמ דמחומש דשחהש התיה הריקחה ךרואל הביסה היפל

42 'ש43 'ע( םדב לאוגמה קנראה תסיפת רואלו םימשאנה ינש ןיב השגפהה רחאל ,תורחואמה -

 אצמ טפשמה תיב ךא ;הדימ תמא לכ יפל הכורא התיה וז הריקח יכ עבקנ .)אטוזה תטלחהל62

 הריקח יכרוצמ עבנ רבדה .הלילה ךות לא הפוצר הריקחב ךישמהל תיטרקנוקו תיניינע הקדצה

 תנווכמ המזוי ירפ התיה אלש ,תיתוהמ תוחתפתה ידי לע ובתכוהו הכלהמב ורצונש םיקהבומ

 .חצרב ברועמ דושחהש םירקוחה בלב דשחה שוביגל רבוע השחרתה רשא ,םירקוחה לש

 ךשמה בייחתה ,חצרל רשק םשאנל שיש תישממ היצקידניא השבגתה הב ,וז תיטירק הדוקנב

 תפישחו חצרה חונעפל יוכיסה קזני יתועמשמ בלש ותואב התעיטקבןפ ששחמ הפוצר הריקח

.)אטוזה תטלחהל63 'ע( תמאה

 רקובב00:8 העשב הליחתה7002.5.2 םויב הריקחה יכ ,ףסונב ,עבק טפשמה תיב.311

 לש ויתונעט יכ עבקנ .רקחנ אל ללכ דמחומ7002.5.3 םויב יכו00:71 העשה ינפל המייתסה

 רדעה יכו ,ריסא תועונת תוח"ודב וכרפוה הלא םימיב תוכורא תוריקח ןינעבותודעב דמחומ

 םיזגהלו הריקחה יישק תא םיצעהל ונוצרב הצוענ ןתלעה תילכתש הנקסמל ליבומ ךכל רבסה

 הגופה אללו תיביסנטניא הריקח לש גצמ רוציל ידכ ,ויפלכ ולעפוהש הריקחה יעצמא רואיתב



 רוחבל שפוחהו ונוצר חכ ןדבוא ויתואצותש ,תופייעותושישת לש בצמל ןווכמב ול המרגש

 םויב .10:51 העשל דע34:11 העשהמ דמחומ רקחנ7002.5.4 ישש םויב .)3-6 'ש93 'ע ,םש(

 ךכ .רקובב00:8 העשב הלחה7002.5.6 ןושאר םויב ותריקחו ,ללכ רקחנ אל7002.5.5 תבש

 ,םש( תורסחה הנישה תועש תא אלמל ידכ ךשוממ ןמז קרפ דמחומ לש ותושרל דמע יכ ,ררבתה

 יבגל הכופה הנקסמל עיגמ היה םא ףא יכ ,הלא םינותנ חכונ ,טפשמה תיב עבק דוע .)93 'ע

7002.4.03( הריקחה לש םינושארה םימיב הריקחה ךרוא -  םירקוחה לע היהש עבוקו )7002.5.1

 עובש ףולחב..." ןכש ,ויתועדוה תא לטבל ידכ ךכב היה אל ,תכשוממה הריקחה תא קיספהל

 וגומנו וססומתה םשאנה לע הפוצרהו תכשמתמה הריקחה לש העפשההו טקפאה םימימת םימי

-5 'ש ,73 'ע ,םש("...תופייעה תעפשה םג ךכו היידוהה ןתמ תעב לילכ 01(.

 דע המייתסה איה יכ עבקנ– האדוהה ינפל םוי–7002.5.6 םוימ תרכזנה הריקחה ןינעב.411

:ואתל בשוה דמחומו00:32 העשל

 שורפלו ויניע תוארכ גוהנל ישפוח היה ךליאו וז העשמ"
 דע בבודמה םע חחושו ןכ השע אל אוה ,םנמוא .הנישל
 השע ךא ,)05:30 העשה תוביבסב( רקובה לש תונטקה תועשל
 םע חחושל ,תואל אלל ,ךישמהש הדבועה .ותריחבמ תאז
 ןותנ ותויהל ותנעט םע תבשייתמ הניא תוכורא תועש בבודמה
 ול יכ ,ריבס .ותוא העירכהש הדבכ תופייע לש העפשה תחת
 רע ראשנ אלו דימ םדרנ היה תופייעמ םשאנה שתוה ןכא
.)93 'עב ,םש( "ותביבסל ינריעו

 רוזחל ץלאנ בבודמהו– בבודמה םע חחושל ךישמהל דמחומ לש ותריחב תורמל יכ ,עבקנ דוע

32 'ש14 'ע ,םש( ןושיל תכללו החישהמ לודחל םשאב ריצפהלו - 5 ןושיל קיפסה ןיידע אוה )72

 .)3-6 'ש34 'ע ,םש(7002.5.7 האדוהה םויב ואתמ ותאצוה ןיבל7002.5.6 ןיבש הלילב תועש

 דמחומ לש ותודע ךמס לע ,עבק טפשמה תיב ,דמחומ ןעט םהל הליל ותואב הנשה ידודנ ןינעב

 אובי ויבאשו חצרב דושח אוהש תובשחמהמ אלא הניש תעינממ אל ועבנ הנישה ידודנ יכ ,ומצע

.)3-7 'ש24 'ע ,םש( הרטשמה תנחתל

 שי יכ ןעט המישאמה חוכ אב .הבערה ןינעב תונעטה תא םג החד יזוחמה טפשמה תיב.511

 תוחורא ונממ וענמנ םא יכו םירקוחה ידי לע תנווכמ הבערה יבגל דמחומ לש ותנעט תא תוחדל

 אל ךא )00:61( םיירהצה רחא תועשב הלחהש ,ןושארה הריקחה םויב הז היה יכ ןכתיי תורידס

 תיבו ,7002.5.3 םויב רקחנ אל דמחומ ,רומאכ .תיתטיש הבערה לש תוינידממ קלחכ וא ןווכמב

 המייתסה רשא(7002.5.4 ישש םויב הריקחב ,דמחומ לש ותנעטל דוגינב יכ אצמ טפשמה

52 'ש04 'ע ,םש( החורא דמחומל הקפוס )10:51 העשה דע רומאכ -  רשיא ומצע דמחומ .)62

 ןפואב תוחורא לביק ,רקובב )7002.5.6( ןושאר םוי דעו םיירהצה רחא ישש םוימ יכ ותודעב

 העשב( םוי ותואב הריקחה ףוסב ואתל סנכוה רשאכ היפל דמחומ לש ותנעטל דוגינב .רידס

 העשה תביבסב ,ןכ ינפל רצק ןמז הציפ ול הנתינ יכ אצמ טפשמה תיב ,בער היה )ךרעל02:32

 לילמתמ יכ שגדוה .לוכאל בבודמה תעצהל דמחומ בריס אתל ותסינכ םע :דועו תאז .00:22

 קומינב בריס דמחומ וליאו לוכאל דמחומב ריצפה בבודמה יכ רוריבב הלוע םהיניב החישה

היה ןכא ול יכ ,תנתונ תעדה" .טפשמה תיב לאש "?בערב םדא ביגי ךכה" ."ןובאית ול ןיא"ש

 דמחומ יכ עבקנ .)14 'ע ,םש( "ונובער תא דימ עיבשמו העצהל הנענ היה ,ןעטש יפכ ,בערומ



 םע ההש וב רצעמה אתב היהש ןוזמהמ לכא אקווד ןושיל ךלהש ינפל יכ תידגנה ותריקחב רשיא

 הריקחל אבוה םרטב– האדוהה םוי– רקובבש םירוצעה ןמויב םושירמ הלוע יכ עבקנ .בבודמה

 רקוחה– בכרב האדוהל האיציה ינפל ,ותריקחב רשיא דמחומש יפכ .אתל רקובתחורא הסנכוה

-7 'ש ,34 'ע ,םש( לכא דמחומו םיירהצ תחורא דמחומל ןתנ ברח ידאב 21(.

 תוירגיסו הפק ול ועיצה םירקוחהש ,ותודעב רשיא דמחומש ךכ לע דמע ףא טפשמה תיב.611

 ,7002.5.7 םויב הריקחב ףא– )8-9 'ש ,3 'ש14'ע–52 'ש ,04 'ע ,םש( תוריקחה ידכ ךות

-9 'ש34 'ע( חצרה עוציבב הדוה וב םויה 01(.

 הפיצר הריקח אשונב ויתועיבקב העט יזוחמה טפשמה תיב יכ דמחומ ןעוט ורוערעב.711

 טפשמב ןהל ןעט אוהש תוינפההו תונעטה לע הרזח טעמל ,םלוא ;םימו ןוזמ ,הניש תעינמו

 הז אשונב טפשמה תיב עבקש םיטרופמה םייתדבועה םיאצממה םע דדומתמ אוהןיא ,אטוזה

 הלחהש הממיב הריקחב טעמלש ,לדוגא דצב בקע ,םיארמ הלא םיאצממ .תויאר לע ךמתסהב

 תא הנייצ הנידמהש ךכב תולתהל ןויסינה .ידמל ריבס ןפואב התשו לכא ןשי דמחומ ,ורצעמ םע

 'ספ03 'ע ,1102.2.71 םוימ ןועיטה ירקיע( םויב תחא המח החורא לביקש דמחומ לש ותאדוה

31 'ספ ואר( תקפסמ הנוזת הווהמ םויב תחא החורא ,לוכיבכ ,הנידמה תדמעלש החכוהכ )3

 םיאצממה םע תודדומתה רדגב וניא ,)1102.01.32 םוימ דמחומ םעטמ םיפסונה ןועיטה ירקיעל

 העיבקה חכונ .םויב תחא החורא קר לכא אל דמחומ םהיפל ,טפשמה תיב עבקש םייתדבועה

 לש ותבושתו– רידס ןפואב תוחורא לביק אוה ןושאר םוי דע ישש םוימש רשיא דמחומש

 )21 'ש לוקוטורפל89 'ע( "רדסב היה ,לכוא יל ונתנ" התיה טפשמה תיב הנפמ הילאש דמחומ

 תוברעתה קידצהל ידכ ,קיפסמ היה אל החורא לכ לש הפקיה היפל ,השדחה הנעטב ןיא םג–

 ,דמחומ םעטמ ושגוהש םיפסונה ןועיטה ירקיעב .ןוזמה אשונב טפשמה תיב לש ויתונקסמב

 אוה ;)31 'ספ ,םש( הניש תעינמו הבערה לש תנווכמ הטישל הנעטהמ תושרופמ וב רזוח אוה

 םיארמ יזוחמה טפשמה תיב עבקש םייתדבועה םיאצממהש אלא .האצותה התייה וזש ןעוט

 בקע הניש ידודנ יכ ,האדוהה ינפלש הלילב הנישה ידודנ ןינעב ,ףיסוא .םירבדה ינפ הלא ןיאש

 ותעגה תארקל הניש ידודנ ןינעב .האדוה לוספל הליע רדגב םניא חצרב דושח םדא לש ותויה

 תאבהל רשקב תוחטבההו םימויאה ןינעב תונעטל ךייש הז אשונ ,הריקחל דמחומ לש ויבא לש

 םימויא לשב7002.5.7 םויב תואדוהה תא לוספל שיש החנהב םג ,ליעל יתעבקש יפכו ,באה

 היה רורבש רחאל2102.5.71 םויב ויתואדוה תא רשיאו רזח דמחומ ירה ,הלא תוחטבהו

 :רבד לש ומוכיס .)תיקלח תוחפל( שמומ םויאה יכו םהיתוחטבה תא םימייקמ םניא םירקוחהש

 ןוזמ ,הניש ,הריקחה תועש ןינעב יזוחמה טפשמה תיב עבקש םיטרופמה םייתדבועה םיאצממה

 תניחבב .הלא םיאשונב דמחומ לש ויתונעט תייחדל רוריבב םיליבומו םדעב םירבדמ םימו

 םוימ דמחומ לש תואדוהה תא לוספל שיש הנקסמל העיגמ יתייה םא םג :ךרוצה ןמ הלעמל

 ,)תוחטבהו םימויא לע קרפב רומאכ( ירה ,םימו ןוזמ ,הניש תעינמ וא הריקח ףצר ןיגב7002.5.7

 יבגל ונעטנ אלו ,)7002.5.71 םויב( ןכמ רחאל םימי01 ותאדוה תותימא תא ררשאו רזח דמחומ

.םימו ןוזמ ,הניש תעינמ וא הריקח ףצר ןינעב תונעט הריקח התוא

םוכיס– אטוזה תונעט ןינעב רוערעה

 לש ותעד םג .ןנד הרקמב הריקחב םירקוחהמ קלח לש םימיוסמ םישעממ החונ יתעד ןיא.811

 תיתריקח הקדצה שי רשאכ .הריקחה תולועפמ קלחמ החונ התיה אל יזוחמה טפשמה תיב

 תיתריקח הקדצה ךופהל ןיא ,םלוא ;םנמזל שי ,הריקחל דושח לש החפשמ ינב ןמזל תיניינע



 שקבל דושחה התפתי אמש ,הזימר ךרדב וא ןירשימב דושחה ינפב גצומה ,םויאל וז תיניינע

 הנידמ– לארשי תנידמ תא םיגציימ הרטשמה ירקוח .הריבעב האדוה תריסמל הרומתב וריסהל

 תוינעגופו תוינעזג תויואטבתהלו– תיתקוח דוסי תוכז איה םדאה דובכל תוכזה הבש תיטרקומד

 ונוצר לע ועיפשי הז גוסמ תויואטבתהש ןוכיסה חכונ רמוחו לק ,םתריקחב םוקמ לכ ןיא

 ןכש ,רוגנס ידיב גוצייל ךרע ןיאש דושחל רמאי רקוחש ךכל םוקמ םג ןיא .רקחנה לש ישפוחה

 .דושחה לש תויסיסבה ויתויוכז תרימשל תויזכרמה תובורעהמ תחא איה תוצעוויהה תוכז

 לכ אלל השפכהב רבודמ ;םיירוביצ םירוגנס לש םכרעב תותיחפמה תורימאב שי הבר הרמוח

 הניא םדיש םידושח לש םהיתויוכז לע םינגמ רשא ןידה יכרוע רוביצ לש אקווד ,סיסב

 רתוחה ,הדימ הנק לכב רוסא השעמ איהרוגנס םע ותשיגפ ןכותרבדב דושח תריקח םג.תגשמ

 ההז הניא לוספ וא יואר רקוח לש השעמ םאה הלאשה ,םלוא .תוצעוויהה תוכז תילכת תחת

 הבושתה .השעמ ותוא ןיגב הריבעב דושח לש האדוה לוספל הקדצה תמייק םאה הלאשל

 תנירטקודו תויארה תדוקפל21 ףיעס םושייל םינחבמה לש תרזגנ איה הנורחאה הלאשל

 ליעל יתחתינש יפכ .ןודנה הרקמה לש ויתוביסנ יפללכה ,תיתקיספה הליספה

 ליבומ וניא םירקוחה ישעממ קלחבש לוספה ,הז קיתב דמחומ לש וניינע תוביסנב,הבחרהב

 תוליעה דצל יכ ,בורכששיןיד קספב ןיוצש יפכ ,תאז םע ,ריכזא.חצרב ויתואדוה תולספל

 םיכילה תוברל ,םירקוח לש הלוספ תולהנתה ןיגב םייפולח םידעס םימייק ,היאר תליספל

.)בורכששיןיד קספל06 'ספ ואר( םייתעמשמ

 תעכ .תוחדל שי– דמחומ לש ויתואדוה תוליבק תעיבק דגנ רוערעה תאש איה האצותה.911

 עוציבב ועישרהל שי היפל יזוחמה טפשמה תיב לש ותנקסמ לע דמחומ לש ורוערעל הנפא

.וינפב ודמעש תויארה ךמס לע חצרב

חצרב העשרהה לע דמחומ לש ורוערע

 תואדוהה יכ עבקו אטוזה תונעט תא החד יזוחמה טפשמה תיבש רחאל ,רומאכ.021

 ריבס קפסל רבעמ חכוהש הנקסמל עיגה אוה ,תוליבק תויאר תווהמ דמחומ לש תועדוההו

 לש ותעשרהל תיתייארה תיתשתה וויה רשא תויארה .דירפ םע דחי ,סומע תא חצר דמחומש

 המ רבד" םיווהמה םינמכומ םיטרפכ ועבקנש רסמש םיטרפ לש המישרו ויתואדוה ויה דמחומ

 יתלבכ אפוגל התחדנ ףאו השובככ התחדנ וטפשמב דמחומ הלעהש יבילא תסרג ."ףסונ

 ויתואדוהש עבקנש רחאל ותעשרהדגנ דמחומ לש ורוערעב ןודא התע .תכרפומו הנמיהמ

.תוליבק

תואדוהה לש ימינפה לקשמה

 יכ יעמשמ דח ןפואב דמלמ דמחומ לש האדוהה ןכות חותינ יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב.121

תערכהל11 'ספ( םיבר םיטרפ דמחומ רסמ התרגסמבו תיטנרהוקו תינויגה ,המצעלשכ ,האדוהה

 :תונוש תויונמדזה שולשב הידוהה רופיס תא ללוג דמחומש ךכ לע דמע טפשמה תיב .)ןידה

 ידאב רקוחה לש ותוחכונבו הרטשמה תנחתל ץוחמ ,דמחומ תשקבל ,הלהנתהש הריקח ךלהמב

 תעבו ;תילאמרופ האדוה תייבג תרגסמבו בכרב הידוהה רחאל ךומס ,הרטשמה תנחתב ;ברח

:עבק יזוחמה טפשמה תיב .חונמה לש ותרידב רוזחשה



 תרגסמב1 םשאנ רסמש האדוהה יכ ,שיגדהל יוארה ןמ"
 ימאניד ךא יטיא ךילהת לש ירפ התייה בכרב הריקחה
 לכ שיחכהו תינושארה ותסרג לע םשאנה דמע ותישארבש
 בדנל לחה ןכמ רחאל ,וב תוברועמ לכ ללשו חצרל רשק
 דחי הרידל עיגה ןכאש הדוהו חצרה םוי יעוריא תודוא םיטרפ
 הסינו הריקדה השעמל דע היהש רפיס ףאו2 םשאנ םע
 תושעל ודיב הלע אלשמו חונמה ןיבל2 םשאנה ןיב דירפהל
 תא1 םשאנ הניש ,ךשמהב .)4-6 'ע15/ז( םוקמה תא בזע ןכ
 ךות ,חצרב תופתתשהב תגיוסמ הידוה הדוהו טעמב ותסרג
 תטרופמ הידוה רסמ ,ףוסבלו השעמב וקלח לש התחפה
8 'ספ( "...תופסונ תויונמדזה יתשב רזח הילע ,האלמו
.)ןידה תערכהל

 רבוע ברח ידאב ר"סר םע םייקש החישבו האדוהה תרגסמב ויתורמא יכ ןעט דמחומ לש ורוגנס

 רסוח רכינ הנכותב יכו הרודס הניא האדוהה יכ ,תורורב וא תוטרופמ ןניאו תולבלובמ האדוהל

 ילילמת תא ןויעב ארקש ךכ לע יזוחמה טפשמה תיב דמע ,הנעטה תייחדב .ישממ תויבקע

:עבקו ןהיתוטלקהב הפצו תואדוה

 ףיסומ אוה בלש לכבשכ ,םיבלשב הנתינ ]האדוהה[ ... םנמא"
 רחבש עגרמ ךא ,דירחמה חצרה עוריאמ ףסונ חפט הלגמו
 יפכ השעמה רופיס לכ תא וירקוח ינפב חוטשלו תודוותהל
 אוהשכ ןתיא בצינ ורקיעב רופיסה יכ הארנ ,ותושחרתהש
.)ןידה תערכהל11 'ספ( "...ימינפ ןויגיהמ הנהנ

 בכרב האדוהב ברח ידאב ר"סר ידיב ךרדוה דמחומש הדבועה חכונ היפל הנעטה םג התחדנ

 דירפש בכרב הליחת ןעט דמחומ .ימינפ לקשמ האדוהל סחייל ןיא ,ףוגב תוריקדה רפסמ ןינעב

 יפ לעשו "תרחא תרבדמ הפוגה" יכ ול עידוה ברחר"סר ."תחא הריקד" סומע תא רקד ודבל

 ףתתשה אוה םגש ,דמחומ הדוה ןכמ רחאל .דחא םדא ידי לע עצוב חצרהש ןכתיי אל םיאצממה

 טפשמה תיב ,םלוא .תובר תוריקד סומע תא ורקד םיינשהש הדוה רבד לש ופוסבו ,חצרב

 לש רתוי םלש רואיתויפמ עמשנ ,האלמ האדוה רוסמל לחה דמחומ רשאכ יכ שיגדה יזוחמה

 ףוגב תומוקמה ןינעב םיטרפ בדינש תע ,דמחומ לש וירבד םיטטוצמ ןידה תערכהב .תושחרתהה

 אל ,םינתונ םינתונ" םירקוד םה רשאכש הלאמ אוהש ריבסהו התש אוהש רפיס ,רקד םהב

.)ןידה תערכהל21 'ספ( "ידמ רוקד היה ]סומע לש[ ףוגה"שו "המכ םיעדוי

 תא דמחומל "וננער" םירקוחהש הדבועה יכ יזוחמה טפשמה תיב ינפב ןעט דמחומ לש ורוגינס

:הנעטה תא החד יזוחמה טפשמה תיב ךא ,הלקשממ התיחפמ האדוהה ידכ ךות ןורכזה

 הנבה ךותו רתוי הבחר הירלקפסאב םירבדה תא תוארל שי ..."
 וניא ,האדוה רסומה ,םשאנה הבש תיתריקח הקימאניד לש
 ,קתוש וא רצענ אוה םעפ אלו ותאדוהרוסמל שש חרכהב
 הייפצ .האדוהה תריסמב ךישמהל ותוא םינברדמ וירקוח דועב
 ורובידב תוקספהה תא שרפל ןיא יכ ,תדמלמ הריקחה תטלקב
 לשב םוד םלאנ ויפ רשא עשפמ ףח לש םינוא רסוחמ תועבונכ
 םשאנ יכ איה השוחתה .ןוכנה אוה ךפהה .תודבועה תרכה יא



 תמחב עציבש ארונה השעמה תא ןיבמה ,תעד רב םדא וניה1
 ומצע תא לילפמ אוהש ךכל עדומו ותורכש תעפשהבו ומעז
 עקר לע– וז הריבע ןיגב םלוע רסאמ תוצרל יופצו חצרב
 וליאכ ויפמ תחלוק האדוהה ןיא עודמ ןיבהל לקנ ולא םירבד
.)ןידה תערכהל41 'ספ( "לאוגה תרושב התייה

 וושהו ואר( וירקוח תא תוצרל ידכ קר הדוה דמחומש הנעטה תא םג החד יזוחמה טפשמה תיב

 לאפ"נד( ימינפה ןחבמה תרגסמב הריקחה ץחל תאפמ האדוה תריסמ רבדב הנעט תניחב

 "יתרקד ינא הנה ,יתרקדש דיגא ינאש הצור התא" ןוגכ םיטפשמ םנמא יכ עבקנ .)577 'עב,דיבע

 םתוחכונו הפר הפשב ורמאנ םה ךא ,הידוהה לש התישארב דמחומ יפמ ורמאנ )93 'מע15/ז(

 םיבלשב רשאכ ,תאז .ותאדוה תא שביגו רתוי םיבר םיטרפ ףשח דמחומש לככ הטעמתהו הכלה

 הלא תונעטל רכז לכ אצמנ אל ןכמ רחאלש תילאמרופה האדוהבו האדוה התוא לש םינורחאה

.)ןידה תערכהל31 'ספ(

.יזוחמה טפשמה תיבבןעטנש לע דמחומ רזח ,רוערעה תרגסמב.221

 לש ימינפה לקשמה ןינעב יזוחמה טפשמה תיב תועיבקב ברעתהל םוקמ ןיא יתעדל.321

 ףסונב תאזו( םימעפ שולש הדוה דמחומ ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצש יפכ :דועו תאז .תואדוהה

לש ןושארה בלשב .)ליעל ונדמע וילע ,ןכמ רחאל םימי01 תואדוהה לש רחואמה רורשיאל

 ןינעב הכרדה אלל ,בדינ דמחומ ,דבלב דירפלחצרה תא דמחומ סחיי ובש ,בכרב הריקחה

:טוריפ תלוטנ התיה אל םגש ,ימינפ ןויגה תלעבו תיטנרהוק תיסיסב הסרג ,םיטרפה

 ינא ?בוט שיגרמ ,ןכ .דבל תוקד המכ ונל ןת ,יבוק:1 רקוח"
 ינאו ,ךתניחבמ בושח אוהש בלש הזש עדוי
?תמאב היה המ ,תמאה תא קר עומשל הצור

 אוה ,הייתש ,יתיתש ,דירפ םע יתכלהש ,היהש המ:רקחנ
 ,הז תא הז תא םדא ןב לצא ךלנ אוב יל רמוא
 תושעל ליבשב יל רמוא ?המ ליבשב ול רמוא
 ול רמוא ,בוט ףסכ לבקל ,המ עדוי אל סקס
 ,ולצא ונכלה וישכע ,בורק ןאכ יל רמוא ?הפיא
.דירפו ינאתיבב ולצא ונבשי

?םדא ןב הזיא:1 רקוח
.סומע:רקחנ

.אהא:1 רקוח
 הז תא רבדל ונלחתה ,ןולסב ולצא ונבשיו ונכלה:רקחנ

 אל ,ףסכ ונלביק ?ןיבמ התא ,סקס ונישע ,הז תא
 ליבשב ,דירפ םע חכוותהל ליחתה המ לע עדוי
 אוב הללאי ,הללאי דירפל רמוא ינאו ,הזו ףסכ
 וליחתה ,אוה בירל וליחתה הז ירה ,רוזחנש אצנ
.הריקד ול ןתנ דירפ ףוסבו בירל

?המ םע:1 רקוח
.)3-4 'ע ,15/ז( "ןיכס םע:רקחנ



 דמחומ ךישממ ,לפנ סומעו סומעל דירפ ןיב דירפהל הסינ אוהש רפסמ דמחומש רחאל

:ורואיתב
?רדח הזיאב ?היה הז הפיא...:1 רקוח"
.ןושארה רדחב היה הז:רקחנ

.תיבל סנכנ התא ?ןושאר הזיא:1 רקוח
.ןכ:רקחנ

?דצ הזיאמ ?רדח הזיא:1 רקוח
.הזה דצהמ:רקחנ

?ןימי דצמ:1 רקוח
.)5 'עב ,םש( "ןכ:רקחנ

 סוכב הקדוו םעXLהתש אוה יכ ,רתיה ןיב ,בכרב הריקחה לש הז בלשב ,דמחומ בדינ דוע

 אוה רבעבש ףא לע יכ ;םודאLMוא ורובלרמ תוירגיס ןשיע אוה יכ ;תידי אלל הפוקש תיכוכז

 סומעו דירפ יכ ;ןימ יסחי סומע םע םייק דירפ קר םוי ותואב ,סומע םע םיאלמ ןימ יסחי םייק

.סומע לש חבטמהמ סומע תא רקד ומעש ןיכס איבה דירפ יכו– רחא רדחב וחכוותה

 תלוטנ וא תלבלובמ התיה אלו ,הרודסו תיבקע ,תינויגה ,תיטנרהוק התיה דמחומ שרפש וז הסרג

 רשאכו ,דבלב דירפלחצרה השעמ סוחיי ךות הליחת וז הסרג רפיס דמחומ םנמא .טוריפ

 תא הריקחה התואב רפיסו רזח אל אוה ,)93 'ע15/ז( סומע תא רקד אוה םגש הדוה דמחומ

 דמחומ לש ותאדוה יכ הריקח התוא לש הכשמהמ רוריבב הלוע םלוא .שדחמ הלוכ הסרגה

 תוביסנב .)ולש תוריקדה תפסותב( הסרגה התואל תסחייתמ דירפ םע דחי תוריקד עוציב ןינעב

 ,תיטנרהוק האדוה אלא ,תינוקל האדוה תוריקד עוציבב דמחומ לש ותאדוהב תוארל ןיא הלא

 רחאל ךומס הריקחב יכ ,ףיסוהל שי ךכל .םיבר םיטרפ ורסמנ הב ,הרודסו תיבקע ,תינויגה

 םעפה ,חצרה עוציבב הדוה בוש אוה ,תילאמרופ האדוה דמחומ רסמ הבש ,בכרב הריקחה

:תינויגהו תיטנרהוק הסרג תריסממ קלחכ

 הסרגה לעו רופיסה לע רוזחל ןכומ התא םאה:הלאש"
?בכרה ךותב הנחתל ץוחמ יל תרסמש

.םעפ דוע רופיסה תא רפסל יל אב אל אל:הבושת
 יל תרפיסש המ תא רפסל ךילע ץחל והשימ םאה:הלאש

?תרפיסש המ רפסל ךל םרג המו םויה
יתרפיס זאו לכהמ יל סאמנ יכ יתרפיס ינא אל:הבושת
 רפסתו רוזחתש היעבה המ ןוצרמ לכה תרפיס םא:הלאש

?תרפיס המ יל
היעב אל:הבושת
 יפל ךל אבש המ וישכע רפסל ךממ שקבמ ינא זא:הלאש

?ךלש ןוצרה
 תיזכרמה הנחתהמ יתוא חקל דירפ הצור ינאש המ:הבושת

 וחכוותה ותיא בכשל לט סומע לש תיבל ונכלה
 הז ירחא ותוא רקד דירפ הז ירחאו דירפו סומע
 אל הייתשהמ לוטסמ יתייה ינאו ללקל ליחתה
 אל לוטסמ יתייה אל םאו םש יתישע המ עדוי

 סומע תא ותוא יתרקדש ללכב הז השוע יתייה
 ותוא רוקדלו ךכ תושעל ןווכתמ יתייה אל הזו
 יתייהש ילש תועטה היה הז לוטסמ יתייה הז



 יתייה אל םא הלודג תועט התייה תאז לוטסמ
 טלתשהל יתלוכי אל ךכ השוע יתייה אל לוטסמ
 ןווכתמ יתייה אלו יתלוכי אל םש ימצע לע
 יתייה אל לוטסמ יתייה אל םא ללכב חוצרל
 דירפל ןתונ יתייה אלו ללכב הז תא השוע
 הרטשמל רשקתמ יתייהו ללכב הז תא תושעל
.)2 'ע ,25/ז("והזו קאש קיש

 'נ רלקטס40/9766 פ"ע-ל הנפא הנושארה האדוהה הניאש האדוהל ימינפ לקשמ סוחיי ןיינעל

-ב התחדנ ףסונ ןוידל השקב ;)רלקטס:ןלהל( )6002.5.11 ,םסרופ אל(41 'ספ ,לארשי תנידמ

 תיב אצמ השרפ התואב .)7002.2.02 ,םסרופ אל(לארשי תנידמ 'נ רלקטס60/4234 פ"נד

 התיה הנושארה ותאדוהש רחאל ,םש םשאנה ןתנש היינשה האדוהב ימינפ לקשמ הז טפשמ

 התיה דמחומ לש הנושארה ותאדוה םג ,ליעל חתונש יפכ ,ונניינעב .תוריתס תלעבו תלבלובמ

 לקשמ תאשונ ,רוזחשב ,תישילשה האדוהה םג .ימינפ לקשמ תלעב ,תיטנרהוקו תינויגה האדוה

 רפיס רבכש יפכ ,הסרגה תא הרידב שיחמה דמחומ יכ הלעמ רוזחשה תטלקהב ןויעו ,ימינפ

 תינויגה האדוהה תיארנ וז השחמהב םגו ,תילאמרופה האדוהבו בכרב הריקחב התוא

 קזחתמ ףא דמחומ לש האדוהה לש ימינפה הלקשמ יכ ,ףיסוהל שי ולא םיקומינל .תיטנרהוקו

 'נ ןודד70/4901 פ"ע ;םש תואתכמסאה71 'ספ ,רלקטסואר( רסמש תואדוהה יוביר חכונ

.))8002.7.3 ,םסרופ אל( ז"כ 'ספ ,לארשי תנידמ

"ףסונ המ רבד"– תואדוהה לש ינוציחה לקשמה

 תינוציחה ,"ףסונ המ רבד" גוסמ תיתייאר תפסות תשרדנ ,ינוציחה לקשמה ןחבמ יפ-לע.421

 תדימברשאתש ידש ,תתמאמ תיתייאר תפסותב רבודמ .ועישרהל תנמ לע ,םשאנה לש ותאדוהל

 םשאנה תוהזל תסחייתמה עויס לש גוסמ תכבסמ תיתייאר תפסותב אלו ,האדוהה ןכות תאהמ

 :ינוציחה הלקשמ ןיבל האדוהה לש ימינפה הלקשמ ןיב ןילמוג ירשק םימייק .הריבעה עצבמכ

 "המ רבד"ל השירדה ,ךכ .רחאה גוסהמ לקשמ תוחפ שרדיי ,רתוי לודג הלא ינשמ דחאש לככ

 "המ רבד" שרדיהל יושע ךומנ האדוהה לש ימינפה הלקשמ רשאכו ,דבלב םומינימ תשירד איה

 ומצע לע חקל םשאנהש ששחה תא ריסהל איה ינוציחה לקשמה ןחבמ תרטמ .עויס לש המרב

02 'ספ ,רלקטס( אלמ ןפואב הל יארחא וניאש וא הל יארחא וניא אוהש הריבע לש העוציב -

12(.

 לע ינוציח לקשמ תואשונ ויתואדוהש עבק יזוחמה טפשמה תיב ,דמחומ לש ונניינעב.521

היה לוכי ]רשא[1 םשאנה לש ותעידיב יוצמ היהש עדימ]["– םינמכומ םיטרפ לש הרוש ךמס

 טרפב יד .)ןידה תערכהל81-ו51 'ספ( "חצרה תעב הרידב חכנש ימ לש ותעידיב קר תויהל

 םיעד תמימת ינניאש תורמל יכ רמואו םידקא .)62 'ספ ,רלקטס( ףסונ המ רבד תווהל ידכ ןמכומ

 לש םקלח ,םינמכומ םיטרפכ הנמש םיטרפהמ קלח לש םדמעמ יבגל יזוחמה טפשמה תיב םע

 תוביסנב ינוציחה לקשמה ןחבמב דומעל ידכ םהב שיש םינמכומ םיטרפםיווהמ ןכא םיטרפה

.ונניינע

 יזוחמה טפשמה תיב .חצרנש תעב םורע היה סומע יכ רוסמל עדי דמחומ ,לשמל ,ךכ.621

 ומצע קיחרהו דירפ תא לילפה םהבש םיבלשב דוע ,ותאדוה תא ללוגל לחהש עגרמ יכ עבק



 תועצמאב תמוא הז טרפו ,הריבעה עוציב תעב םורע היה חונמה יכ דמחומ רסמ ,חצרה עוציבמ

 םירקוחה היפל רוגנסה תנעט תא החד טפשמה תיב .הריזב וספתנש תויביטקייבוא תויאר

 םא תרקוחה הלאש ובש הריקחב עטקה יכ ןיוצ .םורע היה סומעש הדבועב דמחומ תא וטיעלה

 בדינ רבכ דמחומ ,בכרב הריקחב ,רתוי םדקומ בלשבש רחאל שחרתה ,שובל וא םורע היה סומע

 םא דמחומ תא ברח ידאב רקוחה לאש בכרב הריקחב םג יכ טסייל ר"ד ןעוט רוערעב .הז עדימ

05 לש יוכיס היה דמחומלש ךכ ,חצרה עוציב ןמזב םימורע וא םישובל ויה סומעו דירפ  תונעל%

 םע תודדומתה" ךמסמל 'ד 'ספ( ןמכומ טרפ הז טרפב תוארל ןיאו ,וז הלאש לע הנוכנ הבושת

 ךמסמ":ןלהל( ןוידב טסייל ר"ד ידיב שגוהש "ןידה תערכהב ורכזנש םינמכומה םיטרפה

 תא ומצעבהלעהאל דמחומ בכרב הריקחב םגש טסייל ר"ד קדוצ םנמא .)"תודדומתהה

 יתעדלש אלא .םורע וא שובל היה סומע םא לאשנ אוהו ,םורע וא שובל היה סומע םא הלאשה

 ורמא םירקוחהש ףא .ופוג לכב רוקד ,ןיטולחל םורע אצמנ סומע .ןמכומ טרפב רבודמ תאז לכב

 'ע93/ז לשמל ואר( חצרה לילב הרידב םיילאוסקסומוה ןימ יסחי ומייקתה יכ הריקחב דמחומל

 ,םורע וא שובל היה סומע םאה בכרב הריקחב דמחומ תא לאש ברח ידאב רקוחה רשאכ ,)08

 אלא ,הנוכנה הבושתה איה– םורע וא שובל– תופולחהמ תחאש דמחומל זמר אל הז רקוח

 הנע אל דמחומ .דועו תאז .)11 'ע15/ז( "?םימורע וא םישובל ויה םה עגר ותואב" :לאש

:שובל ןינעב דירפ ןיבל סומע ןיב לידבה אלא ,הלאשל תימתס הבושת

?םימורע וא םישובל ויה םה עגר ותואב ...:1 רקוח"
?עגר ותואב:רקחנ

.ןכ:1 רקוח
.םורעסומעהיה ,ויה ,אל:רקחנ

?דירפו םורע סומע:1 רקוח
.שובל היה רכוז ינא ,דירפ:רקחנ

?המ:1 רקוח
.המ עדוי אלו סני'ג ללכב שבול היה רכוז אל:רקחנ

?םיילע]נ[ ול היה ,סני'ג סנכמ:1 רקוח
.)םש( "...ןכ:רקחנ

 טרפכ ,חצרה תעב םורע היה סומע היפל דמחומ רסמש העידיב תוארל שי ,ןינעה תוביסנב ,ךכ

 חוליגל רשקב רוזחשב לאשנ רשאכ הנוכנ אל הבושת קפיס דמחומש ייניעמ םלענ אל .ןמכומ

 ןויעמ רכינ ,תאז םע ;42 הנומת3/ת ,71 'עב65/ז( עוריאה תעב סומע לש הוורעה רעיש

 תא ידיימ ןפואב וא תולקב רכז אל דמחומ ,רסמש םירחא םיבר םיטרפ תמועל יכרוזחשב

.))95:51:02 העש(65:22 ,55/ז( רעישה יבגל םיטרפה

 תא ריאשהש רפסל עדי דמחומש הדבועה תא םג ןמכומ טרפכ האר יזוחמה טפשמה תיב.721

 ושמישש םיניכסה ינש יכיתדבוע אצממכ עבקנ .הרידה ךותב– רקד ומעש ןיכסה– חצרה ילכ

 תנעט תא החד יזוחמה טפשמה תיב .)ןידה תערכהל )ו(61 'ספ( הרידב וספתנ חצרה עוציבל

 .הרידב אצמנ ןיכסהש דמחומל ברח ידאב רקוחה הליג בכרב הריקחה ךלהמב היפל רוגנסה

 וזהרימא ךא",)54 'ע15/ז( "ןיכס לש םיגוס ינש יל שי" דמחומל רמא םנמא רקוחה יכ ,עבקנ

 הז יללכ טפשמ..." רשאכ ,"חצרה עצוב םהב םיניכסה רפסמ רבדב הלאשה לש הרשקהב הרמאנ

 ,")תיבה רצחב וספתנו לוכי טלחהבש( םיניכסה וספתנ וב םוקמה לע רבד יצחו רבד דמלמ וניא

 ,רוערעב טסייל ר"ד לש ותנעט יפ-לע .)ןידה תערכהל )ו(61 'ספ( וספתנש ךכ לע חרכהב וא

34 'ע ,15/ז( בכרב הריקחה לילמתמ רוריבב הלוע -  דמחומל זמר ברח ידאב רקוחה יכ )44



 זמר ברח ידאב רקוחהש חינא םא ףא .)"תודדומתהה ךמסמ"ל 'ו 'ספ( הרידב וספתנ םיניכסהש

 ירה .ןמכומ טרפ הווהמ חצרה ילכ יבגל דמחומ רסמש עדימה ,הרידב וספתנ םיניכסהש דמחומל

 ןיוציו ,8/ת ;64 'סמ םולצתו )ג(9 'ספ ,1/ת(חבטמיניכס םה הרידב וספתנש םיניכסה ינש

 אצמנ םהמ דחא לש הצקה .)םושיאה בתכל )א(4 'ס– םושיאה בתכב תושרופמ ןעטנ םג רבדהש

6.0-כ לש ךרואבומ"ס1.0לש יבועב רופא יתכתמ סיסר סומע לש תפקרקב אצמנו ,רובש

 ורוגנס ;3/ת-ב החמומ תעד תווחל )בכ(3 ףיעס( ,תלוגלוגה ללח ןוויכל דדוחמה הצקה םעמ"ס

 אצמנש ןיכס בהל רבש יכ עבקנ הב92/ת-ב תעדה תווחל הנפמ ,ומצע טסייל ר"ד ,דמחומ לש

 תאדוה ןיב ינוש תודוקנ"ל1 ףיעס ואר( הרידב ואצמנש םיניכסה תחאל ךייש ןכא תלוגלוגב

 ,בכרב הריקחה תליחתב .))רוערעב הפ לע ןוידב טסייל ר"ד שיגהש "הריזב םיאצממל1 רערעמ

 דירפ הפיאמ עדוי אל אוהש הליחת ןעט אוה ,סומע תא רקד דירפ קרש ןעט ןיידע דמחומ רשאכ

 ןתנש םינעטנה םיזמרה ינפל הברהו– ןכמ רחאל רצק ןמז ,םלוא .)4 'ע ,15/ז( ןיכסה תא איבה

:חבטמהמןיכסב רבודמש בדינ דמחומ– הרידב םיניכסה תאיצמ ןינעב דמחומל רקוחה

 תא איבה הפיאמ .ןיכסה תא יל ראת ?ןיכס הזיא:1 רקוח"
 ?המ עדוי אל...ש וא ?ןיכס וילע היה ?ןיכסה
?ןיכס הזיא

.חבטמהמ ןיכס איבה:רקחנ
?חבטמהמ:1 רקוח
.ןכ:רקחנ

?סומע לש חבטמהמ:1 רקוח
.)01 'ע ,םש( "ןכ:רקחנ

.ונניינעב ינוציחה לקשמה תשירדב דומעל תנמ לע יד הלא םינמכומ םיטרפב.821

 תויעמשמ דח תויאר דמחומ לש ויתואדוהל טרפ ןיאש תורמל :ףיסוהל שי ןכ לע.921

 םדה ימתכ תיברמ,הרידה ךותב תוריקדהעוציבלש קיודמה םוקימה ןינעב תונימאכ ועבקנש

 היטבמאה רדחב ,הנישה רדחב ואצמנ )םימ הפצוה הרידה לכ ירהש ,הפצרב םדל רבעמ( הרידב

 הרידה םישרת טרפבו1/ת ואר– חבטמהו םירוגמה רדחמ ןחבומב( םהיניב תרבחמה האובמבו

 ואר ,חבטמב ללכ םד ימתכ ואצמנ אלש העיבקב העט יזוחמה טפשמה תיב יכ ןאכ ןייצא ;ובש

74 םימולצת1/ת - 02.1.71 םוימ הנידמה םעטמ הבוגתל5.3 'ספ םג ואר ;84  הדבועה .))21

 תטלק(55/ז ,5 'עב15/ז( הנישה רדחב עציבו האר אוהש תוריקדה ןתוא תא םקימ דמחומש

 ןעט דמחומ יכ טסייל ר"ד קדוצ םנמא .הלא תוינוציח תויצפח תויאר םע תבלתשמ ,))רוזחשה

 דומצ הרידה תאובמב טטוממ אצמנ סומע וליאו הנישה רדח זכרמב טטומתה סומע יכ רוזחשב

 דמחומ לש ותסרג יפ-לע ,רוכזכ ,ךא ;)"תודדומתהה ךמסמ"ל 'ה 'ספ( הרידל הסינכה תלדל

 תוריקד ןיב הריתס ןיא .קעצו םייחב ןיידע היה סומע הרידה תא בזע רשאכ ,רוזחשב ומצע

 ,קעוצו םייחב ןיידע סומע רשאכ דמחומ לש ותחירב ,הנישה רדחב סומע לש ותליפנו תונושאר

.הרידל הסינכה תלדל ךומסב האובמב טטוממ ,רבד לש ופוסבותוא האצמ הרטשמהש הדבועהו

 לש ותרידב ןוראה תא וכפה דירפו אוה יכ ויתואדוה תרגסמב רסמ דמחומש הדבועה.031

 טפשמה תיב ןייצש יפכ ,םנמא .)ןידה תערכהל )א(61 'ס( תואדוהה תא ,איה ףא ,תתמאמ סומע

 היה יכ ,דמחומ הדוה הכלהמבש בכרבהריקחב ,דמחומל רמא ברח ידאב רקוחה ,יזוחמה

 "ןגאלב" רוציל תובר םיכרד שיש העיבקב יזוחמה טפשמה תיב קדצ ךא ;הרידב "ןגאלב"



 אקווד אוה "ןגאלב"ה רוקמש יוליג םושמ הרידב "ןגאלב" לע עדימה תריסמב ןיאו ,הרידב

 הריקחב םיוסמ בלשב דמחומל ורסמ םג םירקוחה ,רוערעב טסייל ר"ד ןעטש יפכ .ןוראה תכיפה

 ;)68 'ע93/ז( "!קדבנ לכה ,ןוראב םש םתשפיחש הפיא םג" יכ תואדוהה םרטב

 ןוראה תכיפהו ,תוהז תולועפ םניא )רדחב ותלוכת רוזיפ( "ןוראה תכיפה"ו ןוראבשופיח,םלוא

 תכיפה" ןינעב ןותנה תריסמ ,ךכ .ןוראב שופיח לש הילאמ תנבומ וא תיחרכה האצות הניא

.דמחומ לש ויתואדוה תומיאל ,איה ףא ,הפיסומ "ןוראה

 םע הקדוו חצרה ברעב סומע לצא התש אוה היפל ,ויתואדוהב דמחומ לש ותנעט.131

 ןיידע דמחומ ובש בלשב ,הריקחב .הריזב תוינוציחה תויארב שושיא איה ףא האצמ ,XLהקשמ

 םדוק דעומבסומע לש ותרידב היה אוה יכ ןעט אוה ,חצרה דעומב הרידב חכנ אל יכ ןעט

 םג .)02 'ע13/ז(XLהקשמ םע הקדוו הרידב התש אוה ,םדוק דעומ ותואב יכו חצרה דעומל

 לש ותרידב היהש הדוה רבכ דמחומ רשאכ ,ויתואדוה תרגסמב ,הריקחב רתוי רחואמ בלשב

 םדקומה דעומבםגסומע לש ותרידב היהש הנעטב דימתהל ךישמה אוה ,חצרה דעומב סומע

 ידיב הלבקתנ רשא ,בקעי ,סומע לש ורבח לש ותודע תא ריכזהל םוקמה ןאכ .)6 'ע15/ז( רתוי

 אל הפוקת ינפ לע שרפתה דמחומ ןיבל סומע ןיב םדוקה רשקה היפל ,יזוחמה טפשמה תיב

 לש ותריד םע דמחומ לש תמדוקה ותורכה רואל יכ ןעוטה ןעטי.)ןידה תערכהל45 'ספ( הרצק

 ןיא .אווש תאדוהב הז טרפ בליש דמחומו סומע לצאXLתותשל גוהנש עדי דמחומ ,סומע

 עוריאל תדחוימה תושחרתה התיה אל סומע לש ותרידבXLתייתש םא ,םנמא .וז הנעט לבקל

 ןיא סומע לש ותריד םע תמדקומ תורכה םע םדא ידיבXLתייתש ןינעב ןותנ תריסמב ,חצרה

 לצאXLהתש אוהש דמחומ לש ותנעט ,ינשה דצה ןמ ,םלוא .חצרה יבגל ןמכומ טרפ תוארל

– ללכב וא דמחומ ידי לע–חצרה ברעבהקשמ ותוא תייתש תכפוה הניאםדוקה דעומבסומע

 הרידב שחרתהש לע הריקחב רפיס דמחומ רשאכ :קודו .תיחרכהו הילאמ הרורב הדבועל

 שי,הלוק יל שי" ול הנע סומעו תותשל שי המ סומע תא לאש אוה יכ רמא אוה ,םדוקה דעומב

 לצא דיחיה הקשמה ,הארנה לככ ,היה אלXL.)02 'ע13/ז( "...הקדוו ,טולסבא יל שי ,הריב יל

 עדי דמחומש הדבועה ,ןמכומ טרפ חצרה ברעבXLתייתשב תוארל ןיא םא םג ,ךכ .דימת סומע

 תרסח הניא חצרה ברעב םג סומע לש ותרידבXLהקשמ התשנש ויתואדוה תרגסמב רוסמל

 הדבעמה לש תעדה תווחב בותכהו תונומתה יפל :קודו .תואדוהה שושיאב יתייאר לקשמ

 ספתנש דיחיה הקשמה לכימ ,יזוחמה טפשמה תיבל הייארכ השגוהש הריבעה תריזל תדיינה

 ובש רדחב ,"תיגוזה הטימה לע םדכ דושחה רמוח ימתכ הילעו 'XL' הקשמ תיחפ" היה הרידב

-ו )ד(5 'ספ ,1/ת-ב הריבעה תריזמ תעדהתווח( תונושארה תוריקדה ועצוב דמחומ תנעטל

 אצמנ אל דמחומ ירבדל דוגינב היפל טסייל ר"ד לש ותנעט ןיינעל .)41 'סמ םולצתו )אי(31

 תווח התואב חווידהו תונומתה וניוצי ,)"תודדומתהה ךמסמ"ל )ז( הקספ( הריזב הקדוו קובקב

 'ספ ,1/ת( רכזנה רדחב איה ףא האצמנש "הייתש קובקב ראווצ לש קיטסלפ תפיטע" יבגל תעד

.)51 'סמ םולצתו )ה(31-ו )ד(5

 ,דמחומ לש ויתואדוה תא תוששאמש תופסונה תוינוציחה תויארבו םינמכומה םיטרפב.231

 תנמ לע שרדנה "ףסונה המ-רבד"ה תווהל תנמ לע רתוהו יד שי ,ליעל םתוא יתרקסש יפכ

 .דמחומ לש יבילאה תנעט תכרפה תא ףיסוהל שי הלאל .ויתואדוה ךמס לע דמחומ תא עישרהל

 ;הנמיהמ יתלבו השובכ דמחומ לש יבילאה תנעטש עבק קר אל יזוחמה טפשמה תיב ,ונניינעב

 ,הקוספה הכלהה יפ-לע .ןופלט תוחיש ןוכיא ידיב ,הכרפוה יבילאה תנעט יכ עבקו ףיסוה אוה

 ,)תיביטיזופ הכרפה אלל יבילא תנעט תייחדמ ןחבומב( יבילא תנעט לש תיביטיזופ הכרפה

396 ,096 )5(ומ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ינולפ09/6952 פ"ע ואר( עויס וליפא תווהל הלוכי



 'ספוןולא 'יטפושה לש וניד קספל03 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ יקסבידנרג70/298 פ"ע ;)2991(

 תיביטיזופ הכרפהש רמוחו לקמ ;)8002.5.62 ,םסרופ םרט(סינורג 'אטפושה לש וניד קספל6

 ירבד ואר( ףסונ המ-רבד גוסמ תיתייאר תפסות לש םיתוחפה היאנת תא אלמל הלוכי רומאכ

 דמחומ לש יבילאה תנעט תכרפה לע .)וניד קספל76 'ספ,אצע ובאןיד קספברגיצנד 'יטפושה

.םירבדה ךשמהב–

יבילאה תנעט תייחד

 דמחומ הלעהש יבילאה תנעט תא החד טפשמה תיב ,םירבדה תליחתב יתנייצש יפכ.331

 ותיבל ךלה הנממש ם"לע תתומע לש הביסמב חצרה ברעב ההש היפל ,טפשמה תיבב הנושארל

 תטרופמה יבילאה תסרגמ תילכתב הנוש התיה םגש ,וז יבילא תנעט .רסאנ רמאס ורבח לש

 יבילאה תנעט תא ןחב ףא טפשמה תיב .השובכ הסרגכ התחדנ– ןכל םדוק הריקחב רסמש

 ושגוהש ןועיטה ירקיעבו רוערעה יקומינב .הכרפוה ףאו הנמיהמ יתלב איהש אצמו הפוגל

 רשקב תועיבקה דגנ תונעט לש תוצובק שולש ונעטנ ,הדאחש ובא ד"וע ידיב דמחומ םעטמ

 וא רבסה אלל טפשמה תיב תועיבקב תויועט ןינעב אמלעב תונעטל רבעמ ,תאז( יבילאה תנעטל

 אל ללכ הילעש חונמה תנכש לש התודעב תוריתס רבדב תונעטו ,העט טפשמה תיב עודמ קומינ

 הנתינ אלש ןוויכ יכ ןעטנ הנושארה תונעטה תצובקב .)ןידה תערכהב ודי תא טפשמה תיב ךמס

 תסרגב תוארל םוקמ היה אל ,ומוקמו חצרה דעומ רבדב הריקחה ךלהמב דמחומל העדוה

 ונעטנ ,הינשה תונעטה תצובקב .השובכ הסרגכ טפשמה תיבב הנושארל התלעוהש יבילאה

 ,קזחמ רשא רבד ,חצרה ברעב ם"לע זכרמב המייקתה ןכא הביסמהש הדבועה סוסיבל תונעט

 תישילשה תונעטה תצובקב .יבילאה תנעטב ךמותה ןפואב דמחומ לש ותונמיהמ תא ,ןעטנה יפל

תא ךירפמ חצרה רוזאב חאפיק לש ןופלטה ןוכיא יכ עבק רשאכ העט טפשמה תיב יכ ןעטנ

 ןיב רשקה ןינעב ,טסייל ר"ד ףיסוה2102.5.61 םויב רוערעב הפ לע ןוידב .יבילאה תנעט

 דירפ תא שגפש דמחומ ןעט תואדוהב יכ ,דמחומ לש תואדוהה ןיבל ם"לע זכרמב הביסמה

00:91 תועשה ןיב ם"לע זכרמב ותוא "םקממ"ה יבילאה חכונ ךא ,חצרה ברעב00:81 העשב -

.תמאהניא האדוההש רורב ,03:91

 תוחדל שי היפל ,יזוחמה טפשמה תיב עיגה הילא הנקסמב ברעתהל םוקמ ןיא ,יתעדל.431

:ראבא .יבילאה תנעט תא

 תיב יכ הדאחש ובא ד"וע ןעט השעמל ,ןידה תערכה לע דמחומ לש רוערעה תרגסמב.531

 ןכש,השובכ הסרג איה טפשמב התלעוהש יבילאה תסרגש העיבקב העט יזוחמה טפשמה

 תופצל היה ןתינ אל ,ומוקמו חצרה דעומ ןינעב םיטרפ דמחומל ונתינ אלש ךכמ האצותכ

 רבכש יפכ ,ןכש ,וז הנעט תוחדל שי .רתוי םדקומ וזה יבילאה תסרג תא תולעהל דמחוממ

 םהיפל ,יזוחמה טפשמה תיב עבקש םייתדבועה םיאצממב ברעתהל םוקמ ןיא ,ליעל יתעבק

 ותואב ןעט אליממ אוהו ,עצוב יתמו רבודמ חצר הזיאב ,הריקחה תליחתב רבכ ,עדי דמחומ

 ונממש דעומה לש "הייחד" ונניינעב תשחרתמ אל ,ךכ .סומע לש ותרידב היה אל םלועמש בלש

 רשא הסרגהש ועבוקב טפשמה תיב קדצו ,ולש יבילאה תסרג תא הלעיש דמחוממ היה הפוצמ

.השובכ הסרג איה ,וטפשמב קר דמחומ הלעה

 קידצהל ידכ חצרה ברעב ם"לע זכרמב הביסמ המייקתהש הדבועל רשקב תונעטב ןיא םג.631

 יכ יבילאה תנעט תרגסמב ןעט דמחומ .הנמיהמ יתלבכ ,הפוגל יבילאה תנעט תייחדב תוברעתה



 יגיצנ ינש לש תויודע יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב .ם"לע זכרמ לש הביסמב חצרה ברעב חכנ

 לש הנעט לכ העמשנ אל יכו הרתסנ אל םתונמיהמ יכ ,וז הנעטב תוכמות ם"לע תתומע

 וא המייקתה הביסמהש הדבועלש אלא ;הלא תויודע תותימא וא תונמיהמ דגנ המישאמה

 העשה ביבס המייתסה הביסמה יכ ,תאז .תישממ תויטנוולר ןיא הב דמחומ לש ותופתתשהל

 ןיב עצוב ,הביסמה םוקמל דואמ בורק תאצמנה סומע לש ותרידב עצובש ,חצרה וליאו ,03:02

03:22 תועשה -  לש םתודע לע הדאחש ובא ד"וע רזח ,רוערעב .)ןידה תערכהל72 'ספ(00:32

 הביסמ התואב ,ןעטנה יפל ,ומלוצ רשא דמחומ לש םימוליצל היינפה ךות ,םלע תתומע יגיצנ

 תא קזחלו יבילאה תנעטב ךומתל ידכ הלא תויודעב שיש ןעטנ .טפשמה תרגסמב ושגוהו

811 'ספ ואר( דמחומ לש ותונמיהמ -  הביסמהש לבקל הנכומ ינא .)רוערעה יקומינל421

 דמחומש הדבועב ןיא ,םלוא ;הב חכנ דמחומ יכ חינהל ינא הנכומ דועו ,ברעה ותואב המייקתה

.הנמיהמ הסרגל יבילאה תנעט תא ךופהל ידכ המייקתהש הביסמב חכנש ןייצ

 חצרב ותופתתשה תא רותסל ידכ הביסמב דמחומ לש ותוחכונב ןיא יכ ,רהבוי תישאר.731

 טפשמה תיב עבקש יפכ .ויתואדוה תא רותסל ידכ הביסמב ותוחכונב ןיאו ,ברע ותוא ךשמהב

 וליאו ,)ןידה תערכהל72 'ספ(03:02 העשה ביבס רחואמה לכל המייתסה הביסמה ,יזוחמה

2 תועשה ןיב הביסמ התואל בורק דואמ םוקמב עצוב חצרה 03:2 -  ותוחכונב ןיאש ךכ ,00:32

 ותוחכונ ,רומאכ .חצרב רתוי תרחואמה ותופתתשה םע הריתסב דומעל ידכ הביסמב דמחומ לש

 יזוחמה טפשמה תיב .חצרב ויתואדוהב הסרגה םע הריתסב תדמוע הניא ףא הביסמב דמחומ לש

 ותודע לעו,00:91 העשב הליחתה הביסמה היפל תירוד ם"לע תתומע תגיצנ לש התודע לע דמע

 'ספ( אציו םלטצה ,םולש רמא ,הביסמל עיגה דמחומש תויהל לוכי היפל ןדיע התומעה גיצנ לש

 םימעפ דירפ םע שגפנ אוהש איה דמחומ לש תואדוההמ הלועה הנקסמה .)ןידה תערכהל72

 לש ותרידל ומע ךלה אוה ,00:02 העשה תארקל הינשה םעפב ותוא שגפש רחאלו ,ברעה ותואב

 תיזכרמה הנחתב דירפ תא שגפש דמחומ ןעט םנמא ,בכרב ,הנושארה ותאדוה תליחתב .סומע

 העש וזיאב האדוה התוא ךשמהב בוש לאשנ רשאכ ךא .)7 'ע15/ז( "יצחו שש שש" העשב

 ברח ידאב רקוחה רשאכ ,בלש ותואב .)73 'ע ,םש( "הנומש העשה ינפל" הנע דירפ תא שגפ

 ;הרורב התיה אל דמחומ לש ותבושת ,"דירפ תאתשגפ שש העשב יל תרמא" דמחומ תא לאש

 ךומס הנחתב תילאמרופה האדוהב .)0550:70:1/ז ,םש( "דירפ תא יתשגפ ,ןכ"- הנע אוה

 רשאכ .)1 'ש3 ע ,25/ז( דירפ תא שגפ קוידב העש וזיאב עדוי אל אוהש דמחומ ןעט ,ןכמ רחאל

 אוהש דמחומ ריהבה ,שש העשה תביבסב דירפ תא שגפ אוה היפל תמדוקה ותבושת יבגל לאשנ

 ונלחתהו" שש העשב דירפ תא שגפ הנושארה םעפב :ברע ותואבםימעפדירפ תא שגפ

 רבכ םיינשה ,)חאפיקמ דיינה ןופלטה תא חקל וירבדלש רחאלו( הינשה םעפבו ,"בבותסהל

74 'ש ,םש( סומע לש ותרידל וכלה -  דירפ םע דמחומ לש "תובבותסה" ןיב הריתס ןיא .)15

00:81 העשהמ לחה ביבא לתב תיזכרמה הנחתה רוזאב -  לש הביסמל דמחומ לש ותסינכ ,03:81

 םוימ לוקוטורפל101 'עב ןמדירפ תירוד לש התודע ואר(7 ןיגב םחנמ בוחרב ם"לע זכרמ

 ,תינשבשגפ ותוא דמחומ ירבדלש ,דירפ םע הכילהו00:91 העשב הליחתהש )8002.21.71

 תא תרתוס הניא הביסמב דמחומ לש ותוחכונש דבלב וז אל,ךכ.ןכמ רחאל סומע לש הרידל

 תועשה יבגל ויתואדוה ןכות תא תרתוס הניא ףא הביסמ התואב ותוחכונ ;חצרב ותופתתשה

.חצרה ינפלש

 תא קזחל ידכ ,הנוכנכ הרבתסה וז הנעטשו הביסמב חכנש ןעט דמחומש הדבועב ןיא.831

 יבגל יזוחמה טפשמה תיב תועיבק חכונ ,תישאר .יבילאה תנעטל רשקב דמחומ לש ותונמיהמ

 .יבילאה תנעטמ קלח ,רבד לש ותמאל ,הניא הביסמב ףתתשה דמחומש הנעטה ,הביסמה תועש



 ,םשאנ וא דושח ןעוט החוכמ הנגה תנעט הניה 'יתייה רחא םוקמב' תנעט ,יבילא תנעט" ירה

 "רחא םוקמב םא יכ הריבעה תושחרתה םוקמב היה אל ,ול תסחוימההריבעה עוציב תעביכ

 .)הפסוה השגדהה ,)0102.6.32 ,םסרופ םרט(01 'ספלארשי תנידמ 'נ ינולפ90/4962 פ"ע(

 םדוק תועש ךא הריבעה עוציב םוקמל בורק םוקמב ,רומאכ הביסמה הכרענ ןהבש תועשה חכונ

 הריבעה עוציב תעב ומוקמ יבגל הנעט הניא הביסמב דמחומ לש ותופתתשה ןינעב הנעטה ,ןכל

 קר אל התחדנש– תיתימאה יבילאה תנעט .יבילא תנעטמ קלחכ ללכ הב תוארל ןיא ןכלו

 רסאנ רמאס ורבח םע ההש דמחומ חצרה ןמזבש הנעטה איה– הנמיהמ יתלבכ אלא השובככ

 חכנש ותנעטש החנהב םג ,הביסמב דמחומ לש ותוחכונ .הווקתה תנוכשב ותיב תברקבו ותיבב

 תוארל ןתינ םא ףא.יבילאה תנעטל תונמיהמ ,המצעלשכ ,הפיסומ הניא ,תמא תנעט התיה הב

 ,"לוחכה ןורפעה" ןורקע רואל ירה ,יבילאה תנעטמ קלחכ הביסמה יבגל דמחומ לש ותודע תא

 פ"ע ואר( תודע התואב םינמיהמ יתלב םיקלחו םינמיהמ םיקלח ןיב הדרפה רשפאמה

 ,)םש תואתכמסאו )2102.3.12 ,םסרופ םרט(42-ו21 'ספלארשי תנידמ 'נ ינמחנ11/2772

 תא ךופהל שיש הנקסמל ליבוהל ידכ הביסמב תופתתשהה ןינעב הנעטה שושיאב ןיא אליממ

.)וכרפוה ףאו( וחדנש תודעה לש םירחא םיקלח יבגל טפשמה תיב לש תועיבקה

 ותוחכונ ןינעב הנעטה שושיאש ,התייה ותנעט .ךכל רע היה הדאחש ובא ד"וע יכ הארנ.931

 יבילאה תנעט תלבקב תכמות ,הרותב ,וזו ,דמחומלש ותונמיהמל הפיסומ הביסמב דמחומ לש

 לש ותונמיהמ תא קזחל ידכ" הביסמב דמחומ לש ותופתתשה יבגל תויודעב שי יכ ןעטנ( ולש

 'ספ( "התומעה לש הביסמב ההש וב ןמזה קרפ ךותב 'תלפונ' הניא חצרה תעש םא םג ,רערעמה

 ,םידע תונמיהמ יאצממב ברעתהל תגהונ הניא רוערעה תאכרע ,רומאכ .))רוערעה יקומינל421

 יכ ,ףיסוא .דמחומ יבגל תונמיהמ יאצממ תעיבקב ברעתהל השקבה תא תוחדל ידכ ךכב ידו

 דמע יזוחמה טפשמה תיב .דבלב תונמיהמ תכרעה לע הנעשנ אל הפוגל יבילאה תנעט תייחד

 יבגל רסאנ רמאס לש ותסרג ןיבל דמחומ לשותסרג ןיב תוריתס לש הרוש לע בר טוריפב

 היפל ,המישאמה חוכ אב לש ותנחבה תא לביק טפשמה תיב .חצרה לילב דחי תנעטנה םתוהש

 תא םאתל םדיב הלע אל ךא ,םייללכה היווקב יבילא תסרג םאתל וחילצה רסאנ רמאסו דמחומ

- הסרגה לש םיטרפה יטרפ

 אקווד ,רקש רבד תריסמב םירקבל תושדח הרוקש יפכ ,ךכו..."
 הלוכ הסרגה תא תטטוממ ,הרואכל םיטושפה םיטרפה תניחב
.)ןידה תערכהל92 'ספ( "הסיסבבש הינונקה לע תדמלמו

 לש ןופלטה ןוכיא יכ עבק טפשמה תיב .יבילאה תנעט תייחד יקומינ ומכתסה ךכב אל ךא.041

 הווקתה תנוכשב ההש דמחומ יבילאה תנעט יפל ,רוכזכ .)םש( יבילאה תנעט תא ךירפמ חאפיק

 ןכתיי אל ,חאפיק לש ןופלטה ןוכיא ח"ודמ הלועש יפכ יכ ,רתיה ןיב ,הז ןינעל עבקנ .חצרה תעב

 ובא ד"וע ןעט רוערעב .)03 'ספ ,םש( תויטנוולרה תועשב הווקתה תנוכשב היה הז ןופלטש

 ,היה אוהש ןעט דמחומ ובש םוקמהמ הנוש םוקמב ןכוא חאפיק לש ןופלטה םא םג יכ הדאחש

731 'ספ( תויטנוולרה תועשב דמחומ ידיב קזחוה הז ןופלט יכ החיכוה אל ןיידע המישאמה

.)רוערעה יקומינל

 המייתסהש רחאל ,טפשמה תיבבומצע דמחומלש ותודע יפל .תוחדיהל וז הנעט ןיד.141

 רמאס לש תיבל וכרדב ,שגפ אוה ,00:12 העשבהמייתסה ותנעטל רשא ,ם"לע זכרמב הביסמה

 דמחומ לש ויבא ,דמחומ לש וירבדל "תוקד המכ ירחא" .חאפיק תא ,הווקתה תנוכשב רסאנ



 םע חחושו ,ןאחרס ליעמסיא רמ הערפ רפכב ונכש לש ןופלטמ ,חאפיק לש ןופלטל רשקתה

82 'ספ( דמחומ -  .)2 'ש48 'ע–71 'ש38 'ע ,37 'ע8002.21.71 לוקוטורפ ;ןידה תערכהל03

 דמחומ תנעטל רשא ,דבלב תוינש רפסמ תב וז ןופלט תחיש– טרופיש יפכו– אקע אד

 שממ ךומס רוזאב המייקתה ,הווקתה תנוכשל ם"לע זכרמב הביסמהמ ךלהש ןמזב המייקתה

 יפ-לע .63:22 העשב ,ןכמ רחאל יצחו העשמ הלעמל– סומע לש ותיבל אליממו ם"לע זכרמל

 םע חחושל תנמ לע דבלב "תוקד המכ" חאפיק לצא בכעתה היפל ,ומצע דמחומ לש ותודע

 תנוכשל ךרדה בור רעצמלו( הווקתה תנוכשב רבכ תויהל היה ךירצ אוה63:22 העשב ,ויבא

 העשמ הלעמל )סומע לש ותיבלו( ם"לע זכרמל דואמ ךומס המייקתה החישהש אלא .)הווקתה

 ןופלטה ןוכיאש ותעיבקב יזוחמה טפשמה תיב קדצש ןאכמו ,ותטישל הביסמה םויס רחאל יצחו

.יבילאה תנעט תא ךירפמ

 תעדה תווחו )44/ת( חאפיק לש ןופלטה לש תוחישה טלפ יפ-לעש ךכ לע ליעל ונדמע.241

63:22 העשב ןאחרס ליעמסיא לש ןופלטהמ הגיוחש החישה ,)77/ת( ןוכיאה ןינעב החמומה

 רוזאב היה חאפיק לש ןופלטה רשאכ הנכואו ,תוינש12 הכרא ,חאפיק לש ןופלטב התנענ רשאו

 לש ותיבלו ם"לע זכרמל דואמ בורקה רוזאב רבודמ ."קזב לארשי הווקמ" רתא תא הסכמש

 דלישטור תורדש רוזא דע עיגמ ןופצמ לצרה 'חר דע עיגמה ,יולה הדוהי 'חר רוזא( תחאכ סומע

 'ב חפסנ הפמב םודאה עבצה ןכו77/ת-ל6 'עב "1004BTOR לארשי הווקמ" רתא ואר–

 תא קדב אוה יכ דיעה החמומה .)41004OR לש יוסיכה רוזא תא אטבמה תעד תווח התואל

 תוחיש םייק ןופלטהש תוריבסה יכ ,חצרה םויב חאפיק לש ןופלטה לא וגיוחש תוחישה

-ש8002.21.71 םוימ לוקוטורפל07 'ע( רתויב ההובג תעדה תווחב םיניוצמ םהש יפכ םירוזאב

51 -  ועצובש תעב הווקתה תנוכש רוזיאב היה חאפיק לש ןופלטהש תוריבסה תאז תורמל ,)61

11 'ש66 'ע ,8002.21.71 לוקוטורפ( תיספא איה הלא תוחיש - 62(.

.סומע לש ותליטקב ףתתשה דמחומש העיבקב תוברעתהל םוקמ ןיאש ,איה הנקסמה

תורכשה גייס

 ,דמחומ לש ומשב שיגהש םיפסונה ןועיטה ירקיעב ףיסוה טסייל ר"ד ,ליעל ןיוצש יפכ.341

 תעב "טולכ רוכיש" היה דמחומ ןהיפל יזוחמה טפשמה תיב תועיבק חכונ היפל השדח הנעט

 תערכהל41 'ספ( "ותורכש תעפשהב" חצרה תא עציבו )ןידה תערכהל11 'ספ( הריבעה עוציב

 ןתינ אל תורכשה גייס לח רשאכ .ןישנועה קוחל )ב(ט43 ףיעס יפל תורכשה גייס לח ,)ןידה

 ןתינ יכ טסייל ר"ד ןעט ןכ לע .הנווכ אוה הלש ישפנה דוסיהש תיתאצות הריבעב םדא עישרהל

 ,הנווכ לש ישפנ דוסי אלל הריבע איהש ,הגירה תריבעב ,רתויה לכל ,דמחומ תא עישרהל היה

12 'ספ( הליחת הנווכב חצרב ועישרהל היה ןתינ אלו - .)1102.01.32 םוימ ןועיט ירקיעל52

 הנושארה האכרעב רשאכ ,רוערעב הנושארל תילעומה הנעטב רבודמ ,המישאמה תנעטל.441

 דוע .ועוציב תעב חצרה תריזב חכנ אל ללכ אוה היפל ,תרתוס תיתדבוע הנעט דמחומ ןעט

 תואקשמ התש םדאש ךכב יד ןיא .החכוה תשרודה הנעט איה תורכש תנעט יכ המישאמה תנעוט

 תודוסי ומייקתנ יכ ריבס קפס ררועל שי אלא ,םיבר םיילוהוכלא תואקשמ וליפא ,םיילוהוכלא

 ררועל ,תוחפה לכל ,ךירצ תורכשל ןעוטה ,המישאמה תנעטל .קוחה יפ-לע םישרדנה תורכשה

 אל םג ,המישאמה תנעטל .)תיקלח תורכש( הריבעה יטרפמ טרפל עדומ היה אל אוה ויפל קפס

 רמוחל יכ תוארהל םשאנה לע ;רכשמ רמוח תעפשה תחת ןותנ עצבמה היה היפל הביסנב יד



13 'ספ( וישעמב טולשל ותלוכי לע וא ותנבהו ותעדות לע שממ לש העפשה התייה רכשמה - 33

.)1102.21.82 םוימ "הבישמה םעטמ םיפסונ ןועיט ירקיע"ל

 ףוגל יכ איה יתדמע ,הז בלשב תורכשה תנעט תא תולעהל היה רתומ םא הלאשל סנכיהל ילבמ

 "טולכ רוכיש" היה דמחומ םהיפל ונניינעב ועבקנש םייתדבועה םיאצממה חכונ םג ,הנעטה

 ךכב העט יזוחמה טפשמה תיב יכ עובקל םוקמ ןיא ,הריבעה עוציבב "ותורכשמ עפשוה" אוהו

.ראבא .חצר לש הריבעב דמחומ תא עישרהש

:עבוק ןישנועה קוחל ט43 ףיעס.541

 תילילפתוירחאב םדא אשיי אל)א(.ט43תורכש
 המרגנש תורכש לש בצמב השעש השעמל
.ותעדמ אלש וא תטלשנה ותוגהנתהב אלש

 לש בצמב השעמ םדא השע)ב(
 ותוגהנתהב הז בצמל םרג אוהו תורכש
 השעש ימכ ותוא םיאור,תעדמו תטלשנה
 הריבעה םא ,תילילפ הבשחמבהשעמה תא
 םא תושידאב וא,תוגהנתה לש איה
.האצותב םג תינתומ הריבעה

 ידכ תורכשה בצמל םדא םרג)ג(
 ימכ ותוא םיאור ,הריבעה תא וב רובעל
 איה םא תילילפ הבשחמב התוא רבעש
 איה םא הנווכב וא ,תוגהנתה לש הריבע
.האצותב םג תינתומ

- "תורכש לש בצמ" ,הז ףיעסב)ד(
 רמוח תעפשהב םדא אצמנ ובש בצמ
 םמסמ םרוג וא ןכוסמ םס ,ילוהוכלא
 לש תלוכי רסח היה אוה ךכ בקעו,רחא
 רשא תא ןיבהל ,השעמה תעשב ,שממ
 ענמיהל וא ,והשעמבש לוספה תא וא השע
.השעמה תיישעמ

 )ג(-ו )ב( ,)א( םינטק םיפיעס)ה(
 תלוכי רסח היה אלש ימ לע םג םילח
 תורכש בקעךא ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ
 טרפל ,השעמ תעשב ,עדומ היה אל תיקלח
.הריבעה יטרפמ

- טטוצמה )ב(ט43 ףיעסב רדסהה יפ-לע.641

 סנכנ וילא ,האלמ תורכש לש בצמב הריבע עציבש םדא ..."
 ןניאש תוריבעב יארחא היהי ,תעדמו תטלשנה ותוגהנתהב
 דע האצותב תונתומה תוריבעבו ,אלמ ןפואב האצות תושרוד
.)05 'ספ ,רלקטס( "דבלב תושידא לש המר



 דוסיהש ,הליחת הנווכב חצרב םשאנ עישרהל ןתינ אל ,תורכשה גייסל םיאנתה םייקתהב ,ךכ

 תנידמ 'נ ןא'ג01/4617 פ"ע ואר ;םדא לש ותומ( האצותה תמירגל הנווכ אוה הב ישפנה

 קספב הדמעלברא 'עתטפושה .))ןא'ג:ןלהל()1102.21.1 ,םסרופ םרט(9 'ספ,לארשי

:תיקלחה תורכשה גייס תומייקתהלו האלמה תורכשה גייס תומייקתהל םיאנתה לערלקטסןיד

 םישרדנ ,האלמה תורכשה תנגה לש התומייקתה םשל"
 תחת ןותנ םשאנה לש ותויה :םירבטצמ םיאנת השולש
 ותעפשה תחת וא( הריבעה עוציב תעב רכשמ רמוח תעפשה
 ףיעסבש תופולחהמ תחא לש המויק ,)והשלכ םמסמ םרוג לש
 םויק ןיבל רכשמה רמוחה ןיב יתביס רשקןכו ,)ד( ןטק
 ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ חלאצ59/3423 פ"ע :ואר( הפולחה
 תנידמ 'נ יליוושלרטנ00/8529 פ"ע ;587 ,967 )1(בנ
.)186 ,376 )2(ונ ד"פ ,לארשי

 וז .)ה(ט43 ףיעס תארוהכ תיקלח תורכש ןיינעל ןידה הנוש
 רמוח תעפשה תחת היה הריבעה עצבמ וב הרקמב תקסוע
 וזכ המרב וילע עיפשה אל הז רמוח ,)םמסמ םרוג וא( רכשמ
 והשעמב לוספה תא וא השע רשא ןיבהל ותלוכי תא הללשש
 ;'טולכ רוכיש' היה אל םדאה ,השעמה תיישעמ ענמיהל וא
 םדאה חוכ' לע יקלח ןפואב עיפשה רכשמה רמוחה ,םלוא
 חימצהל םתּולילע תניחבמ ,םתועמשמו וישעמ ביט תא ןיבהל
 ,'ב ךרכ(ןישנוע ינידב תודוסי,רלפ ז"ש( 'תילילפ הריבע
 איה ,קוחה ןושל ךכ ,העפשהה .))רלפ:ןלהל(785 )ז"משת
 טרפל השעמה תעשב עצבמה לש ותועדומ תא תללושה וזכ
 םיאנת השולש ףיעסה ןושלמ םילוע ןאכ םג .הריבעה יטרפמ
 תחת ןותנ םשאנה לש ותויה :הנגהה תלוחתל םירבטצמ
 ותעפשה תחת וא( הריבעה עוציב תעב רכשמ רמוח תעפשה
 טרפל םשאנה לש ותועדומ-יא ;)והשלכ םמסמ םרוג לש
 רמוחה ןיב יתביס רשק ןכו ;השעמה תעשב הריבעה יטרפמ
 תנידמ 'נ פטס89/3941 פ"ע( תועדומה יא ןיבל רכשמה
 יפל חצר תריבעב ןניקסע רשאכ .)586 ,976 )4(ונ ד"פ ,לארשי
 עדומ תויהל השועה לע יזא ,ןישנועה קוחל )2()א(003 ףיעס
 םייקתתש שרדנ ןכו ןברוקה לש ותומל איבהש והשעמ תוהמל
 לש שארמ תוזחב תאטבתמ רשא ,תימהל הטלחה התוא ולצא
 איה יכ ןוצרו ,תינלטק האצות לש התושחרתה תורשפא
 אל(לארשי תנידמ 'נ יקסבוזרב30/8492 פ"ע( שממתת
15 'ספ ,םש("))50.6.02 םויב ןתינ ,םסרופ - 25(.

 ותורכש תא עבק אוהו ,"טולכ רוכיש" היה דמחומ יכ עבק םנמא יזוחמה טפשמה תיב.741

 "ידימ לוטסמ" היה היפל ,ויתואדוה תרגסמב דמחומ לש ותרימא :תיתדבוע תיתשת סיסב לע

 תא אלמל ידכ אלא ןיא ,ומצעלשכ ,ךכב ,אקע אד .הריבעה עוציב תעב הקדוו תייתשמ

 לוהוכלא תעפשה תחת ןותנ םשאנה תויה :תורכשה גייסל םירבטצמה םיאנתלןושארהיאנתה

 םויקל השירדה תא ,היבו הינימ ,אלמל ידכ ךכב ןיא ,האלמ תורכש ןינעב .הריבעה עוציב תעב

 תא וא השע רשא תא ןיבהל ,השעמה תעשב ,שממ לש תלוכי רסח( )ד(ט43 ףיעס יפל הפולח
 רשקה תשירד תא אלמל ידכ ,ומצעלשכ ,וב ןיאו ,)השעמה תיישעמ ענמיהל וא ,והשעמבש לוספה



 וליפאו ,תורכשב ןיא ,תיקלח תורכש ןינעב םג .הפולחה םויק ןיבל רכשמה רמוחה ןיב יתביסה

 םויק ןיבל רכשמה רמוחה ןיב יתביס רשקל השירדה תא אלמל ידכ ,המצעלשכ ,השק תורכש

:קודו .תועדומה רדעה

 ףר אוה תורכש לש בצמב הרכה םשל הקיספב שרדנה ףרה"
 הנעט לש הייחד הקיספב םיאצומ ונאו ,הובג-ןיא-דע הובג
 לש הרומחה הריבעב וליפא העשרהו תורכשה גייס תלוחתל
 ותורכש תמר'ש חכוה םהב םיבצמב םג ,הליחת הנווכב חצר
 ,)091 'מעב ,םילבאןיינע( 'הקומעו ההובג התיה רערעמה לש
 ופפורתה םיישפנה וירוצעמו לוהוכלא תעפשה תחת היהש
 'תרחרחס זוחאו ןיטולחל יותש' היהש ,)יקצנלזןיינע(
 'השעמה עוציב תעב דואמ רוכיש' היהש ,)וקצנמורןיינע(
 ,ירמגל לוטסמ בצמב' היהש ימכ םידעו םירטוש ידי לע ראותו

 'םיטרסב קר הזכ רבד םיאור ,עיזמ ,חירסמ רוכיש
66 תואקספרלקטסןיינע( -  תטפושה לש הניד קספל76
 הובג ףר ירוחאמ תדמוע תיטפשמ תוינידמ יכ ירב .)לברא
...הז
....
 ,תיתייאר תיתשת חינהל שי ,תיקלח תורכש לש הנעטל םג....
 ,המגודל ,ךכ( דואמ הובג ףר אוה ףא התחכוהל ףרהו
 תויה תורמל תיקלח תורכשל הנעט התחדנוקצנמורןיינעב
41 'ספ ,םש ,ןא'ג( "'תרחרחס זוחאו ןיטולחל יותש' םשאנה
.)71-ו

 תעפשהב" )רתיה ןיב( הריבעה תא עציב דמחומ יכ ונניינעב עבק יזוחמה טפשמה תיב :קודו

 יפכ .תורכשה גייס תושירד תא תאלממה העיבק ,היבו הינימ ,אוצמל ןיא ךכב םג ךא ;"ותורכש

,ןמקיטןיינעביול 'א 'אטפושה עבקש

 זוכיר אצמנ עצבמהלש ומדב רשאכ יכ ,חינהל ינא ןכומ"
 רערעמה יבגל חינא ךכו– רכשמ רמוח לש דחוימב הובג

 לש ותכירצלש אצומ תדוקנמ תאצל ןתינזא יכ– ונינפבש
 .ודוקפת לע יהשלכ העפשה םג התוולנ רכשמה רמוחה
 לש הליצב תוסחל ידכו ,יד אל וז העפשהב םג ,רומאכ ,םלוא
 רמוחל יכ תוארהל התלוחתל ןעוטה לע תורכשה תנגה
 לע וא ותנבהו ותעדות לע שממ לשהעפשה התייה רכשמה
 תנידמ 'נ ןמקיט20/4542 פ"ע(וישעמב טולשל ותלוכי
.)הפסוה השגדהה ;)5002.21.21 ,םסרופ אל(31 'ספ ,לארשי

 לשהעפשה התיה דמחומ לש ותורכשל יכ עובקל סיסב ונניינעב ןידה תערכהב שי םאה.841

 העפשה– תיקלח תורכש ןינעלו(וישעמב טולשל ותלוכי לע ואותנבהו ותעדות לעשממ

 קספב .תילילש וז הלאשל הבושתה ?)הריבעה יטרפמ טרפל עדומ תויהל אלש ול תמרוגה

 טפשמה תיב לקושש םילוקיש לש הצממ יתלב המישרלברא 'עתטפושה התנמ ,רלקטסןיד

 ףא םיבוט םקלח רשאכ( השועה לש לוהוכלא תעפשה לשב הנווכה הללשנ םאה עירכהל ואובב

 תדימל םינמיס ןינעל השעמל ךומסב תויודע :תללוכ וז המישר .)האלמ תורכש לש התניחבל

 ,תובכרומ תולועפ טרפבו ,תולועפ ;תורכשה בצמל רשאב םיחמומ תודע ,םשאנה לש ותורכש



 תועיבצמ רשא ,השעמ רחאל טקנש תולועפ ןכו השעמה עוציבל הנכהכו תארקל םשאנה עציבש

 תרבתסמ המכ דע ;עוריאה תעב תורכש רדעה לע וא השעמה תאצותב ונוצרו ותועדומ לע

 תורהצה ;ונממ דרפנ יתלב קלח השעמל הווהמ איה המכ דע וא ,השעמהמ השחרתהש האצותה

 .)36 'ספ ,רלקטס( םשאנה לש ונורכז תדימו ;ול ךומס וא השעמה עוציב תעב םשאנה לש

 .םשאנה לש ותורכש תדימל םינמיס יבגל תויודע סיסב לע םיאצממ ןיא ,ונניינעב ןידה תערכהב

 ןלקשמ יכ רוכזל שיו ,"ידימ לוטסמ" היה היפל ויתואדוהב ומצע םשאנה לש ותודע טעמל ,תאז

 ,וילע ותעפשהל סחיבו עוריאל רבוע ךרצש לוהוכלאה תומכל סחיב ומצע םשאנה תורהצה לש

 ונניינעב ןידה תערכהב ןיא .))א(36 'ספ ,םש( תורכשה גייס תלחה ךרוצל לבגומ תויהל יושע

 רחב דמחומ טפשמה תיבב ןכש ,דמחומ לש תורכשה תדימ לע החמומ תויודעל רשקב תועיבק

 גייסל דמחומ ןעט אל םירבדה עבטמ ,הז הנגה וק חכונ .עוריאב ותוחכונ תא שיחכמה הנגה וקב

 םייתדבוע םיאצממ תללוכ ןכ ןידה תערכה .הז ןינעל החמומ תודע איבה אל אליממו תורכשה

 לש ההובג הדימ רדעה לעו הנווכ לע תועיבצמ רשא ,השעמ רחאל דמחומ עציבש תולועפ ןינעב

 תנמ לע חונמה לש םידגבה ןורא תלוכת תא דירפ םע דחי ןקור דמחומ יכ עבקנ ,ךכ .תורכש

 תארקד דמחומ ,השעמהמ האצותה תורבתסה ןינעב .)ןידה תערכהל )א(61 'ספ( תויאר םילעהל

 פ"ע( תוריקדב רתיה ןיב ,))ד(36 'ספ ,רלקטס( ינלטק ילכב שומיש ירהו ,ןיכס םע סומע

 )וקצנמור:ןלהל( )6002.9.81,םסרופ אל(42 'ספלארשי תנידמ 'נ וקצנמור40/00801

 לע דמלמ ))8891(563 ,853 )3(במ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ חאבס78/092 פ"ע-מ טטצמה

 אלא ,הנושארה ותאדוה תליחתב ןעטש יפכ תחא הריקדב קפתסה אל דמחומ .תימהל הטלחה

 תגשהב תוקבד לע עיבצמה רבד ,)ןידה תערכהל21 'ספ( תובר םימעפ סומע תא רקדו ףיסוה

 תא רקד דמחומ .)52 'ספוקצנמורוושהו ואר( הנווכ לש המויק לעו חונמה תתמה לש הרטמה

 לש המויקל תפסונ היצקידניא וזו– ופוגבינויח רוזא– )ןידה תערכהל21 'ספ( הזחב סומע

 תנידמ 'נ לקימ70/9639 פ"ע-ב יניד קספב תוביסנה תא וושה ;םש ,וקצנמורוושהו ואר( הנווכ

 ןידה תערכהמ הלוע ,דמחומ לש ונורכז תדימ ןינעב.))9002.2.61 ,םסרופ םרט(41 'ספלארשי

 סומעש רכז ,)ןידה תערכהל )ב(61'ספ( דירפ םע חצרה תא עציב אוהש רכז דמחומ יכ ,הדבל

 ,)ןידה תערכהל )ה(61 'ספ( חצרה עצוב רדח הזיאב רכז ,)ןידה תערכהל )ד(61 'ספ( םורע היה

 החונת וזיאב רכז ףאו )ןידה תערכהל )י(61 'ספ( הרוחאמ רקד דירפשו המידקמ רקד אוהש רכז

.)ןידה תערכהל )אי(61( תוריקדהמ סומע לפנ

 יכ רמול ןתינ אל ,ליעל טרופש יפכ ןידה תערכהב העבקנש תיתדבועה תיתשתה חכונ.941

 חצרה תא עציבו "טולכ רוכיש" היה דמחומש עבק ,דחא דצמ ,רשאכ העט יזוחמה טפשמה תיב

 יפכ .תורכשה גייס םע תבשייתמ הניאש הריבעב ועישרה ינש דצמ ךא ,"ותורכש תעפשהב"

 תורכשש אטישפו ,יד ןיא דואמ הדבכ תורכשב םג ,ליעל הרכזואש הקיספהמ רוריבב הלועש

 תא ןיבהלשממ לשתלוכי רסוחל םרג רכשמה רמוחה םאה ,איה הלאשהו ;דוקפת לע העיפשמ

 טרפ יבגל תועדומ רדעהל וא ,)האלמ תורכשב( השעמהמ ענמיהל וא וב לוספה תא וא השעמה

 תא םיחנמה םילוקישה יפ-לע יכ ,הקיספה עקר לע ,וניאר .)תיקלח תורכשב( הריבעה יטרפמ

 דגנ ,הרורב הרוצב ,םיעיבצמ ןידה תערכהב םייתדבועה םיאצממה ,וז הערכהב טפשמה תיב

.תיקלחה וא האלמה תורכשה גייסל םיאנתה דמחומב ומייקתהש הנקסמ

 תונקסמה תקסהב תועט הלפנש ,רומאכ ,התיה תורכשה גייס ןינעב דמחומ לש ותנעט.051

 ףא ,םלוא .תיחדנ וז הנעטו– המצע ןידה תערכהב םייתדבועה םיאצממהמ תונוכנה תויטפשמה

 דמחומ לש ויתואדוהב ןויע ,המצע ןידה תערכהל רבעמ ,ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב ,טיבא םא

 אלמלאש תואדוהה תרגסמב ןעט דמחומש תאז דצל ,ןכש .יתעגה הילאש הנקסמה תא קזחמ קר



 ןווכתה אל אוה יכ ,הטילש דבאל ול המרג הייתשה יכ ,הריבעה תא עצבמ היה אל אוה הייתשה

32 ,41 'ש2 'ע25/ז ואר( חוצרל -  ברע ותואב הקדוו תוסוכ שמח וא עברא התש אוה יכו )72

– תורכשה גייס תניחבב טעומ הלא םיניינעב םשאנה לש תורהצה לקשמ רוכזכו– )85 'ע15/ז(

 דמחומ ,ךכ .תימהל הנווכ לע רוריבב תודיעמ רשא תופסונ תוביסנ לש הרושב דמחומ הדוה

 'ש2 'ע25/ז(ולש דובכב לזלזו )65 'ע15/ז(ותוא לליק סומע יכסומע תא רקד אוהש הדוה

03 -  חינז ילוש אשונ לכ יכ החיכומ תואיצמה–03 'ספ ,וקצנמורתא ,עינמ ןינעל ,ואר ;13

 רקדש רחאל יכדמחומ הדוה דוע.)חצרל עינמ תווהל לוכי ,ח"ש02 לע חוכיו ןוגכ ,ירטוזיאו

 חרבו )רלקטסןיד קספל )ג(36 'ספ וושהו ואר ,25 'ע15/ז( םדהמ וידי תא ףטש אוה סומע תא

 לש ויתואדוהמ םג הלוע .)02 'ספ ,וקצנמורואר( הרזע סומעל טישוהל םוקמב ,)94 'ע ,15/ז(

 אוה,םושיאה אשומ עוריאה יבגל רכוז אל אוהש ןעט אוהש םיטעמ םיטרפ ויהש ףא יכ ,דמחומ

 דירפ( הרידב םירדחמ תואיציו תוסינכ לש תטרופמ הרדס תוברל ,טורטורפב עוריאה תא רכז

 'ש3 'ע25/ז ,61 'ע15/ז( דמחומ לש ותוחכונב ןימימ ןושארה רדחב ןימ יסחי םימייקמ סומעו

47 -  רחאל ;))02:40:02 העש(21:11 ,)82:30:02 העש(02:01 ,)95:91 העש(5515:50/ז ;77

 'ש5 'ע25/ז ,01 'ע15/ז( ןולסב דירפו סומע ןיב חוכיו םייקתהו שבלתה )דבלב( דירפ ןכמ

721 -  םע ןושארה רדחל הרזח דירפ עיגה ויתובקעב ;ןושארה רדחל בש סומע ןכמ רחאל ;)431

 תא םיאור ףא רוזחשב .))04:40:02 העש(5533:11/ז ;םש( ולחה תוריקדהו חבטמ יניכס

 רואיתו רדחב השולשה לש םמוקימ תוברל( ןושארה רדחב תוריקדה ךלהמ תא ראתמ דמחומ

 דמחומ .)ונממ תאצל הסינ ןורחאה רשאכ רדחה ךות לא הרזח רוקדה סומע תא ךשמ דירפ ויפל

 ןמזב עציבש תולועפ לש הרדס לש ןוכנה רדסה יבגל רוזחשב הלאשל תוצרחנב הנוע ףא

 ריבעה דירפשינפלךא ,ןוראה תכיפהירחאוידי תא ץחר אוה יכ ףקותב ריהבמ דמחומ( עוריאה

.))74:80:02 העש(5514:51/ת( קנראה תא ול

.תיחדנ תורכשה גייס ןינעב הנעטה ,ןינע לש ומוכיס.151

קדצה ןמ הנגה

 םא ףא יכ ,רוערעה תרגסמב םיפסונה ןועיטה ירקיעב הנושארל ,ונינפב ןעט טסייל ר"ד.251

 ,דמחומ לש תואדוהה תליספל םיליבומ םניא אטוזה טפשמ אשומ םירקוחה תולהנתהב םימגפה

 בתכ לוטיבל ליבומה ןפואב אל ,תאז ךא ;קדצה ןמ הנגהה תנירטקוד תא וניינע לע ליחהל שי

.הגירהל חצרמ רמוי דמחומ עשרוה ובש םושיאה ףיעסש הז ןפואב אלא ,םושיאה

 תיתקיספה הליספה תנירטקוד ןיבןילמוג תוקיז תומייק ,ןכא .תוחדיהל הנעטה ןיד.351

 הנכמ םהל תשמשמ ךילהה תונגוה לש תילכתהו ,קדצה ןמ הנגה ןיבלבורכששיןיד קספיפל

 ,םסרופ םרט(01 'ספלארשי תנידמ 'נ יחרפ80/8894 פ"ע ואר( ףתושמ

 תנידמ 'נ יחרפ11/6595 פ"נד-ב התחדנ ףסונ ןוידל השקב ;)יחרפ:ןלהל()1102.8.1

 תא םילעמה ,תילילפ הריקחב םירקוח תולהנתהב םימגפ .))2102.5.13 ,םסרופ םרט(לארשי

 תנעטל ףא סיסב שמשל םייושע,בורכששיתכלה יפל תיתקיספה הליספה תנירטקוד תייגוס

677 )6(טנ ד"פ ,ץיבורוב 'נ לארשי תנידמ20/5584 פ"ע(ץיבורובןיד קספב .קדצה ןמ הנגה

 תנחבנ ןושארה בלשב :קדצה ןמ הנגה תנעט תניחבל םיבלש השולש לש הוותמ עבקנ ,))5002(

 וא ותמשא תלאשמ קתונמב םשאנה לש וניינעב וטקננש םיכילהב ולפנש םימגפה תמצוע

 שי םימגפה ףרח ילילפה ךילהה לש ומויקב םאה ןוחבל טפשמה-תיב לע ינש בלשב ;ותופח

 יכ טפשמה תיב ענכוששמ ,ישילשה בלשבו ;תוניגההו קדצה תשוחתב הפירח העיגפ םושמ



 ןתינ אל םא ןוחבל וילע ,תוניגההו קדצה תשוחתב הפירח העיגפב ךורכ ןכא ךילהה לש ומויק

 .םושיאה-בתכ לש ולוטיב רשאמ רתוי םייתדימו םינותמ םיעצמאב ולגתנש םימגפה תא אפרל

:יכ ,עבקנ

 המרגנש העיגפה יכ עובקל טפשמה תיב יושע ,רתיה ןיב"
 שגוהש םושיאה-בתכ לוטיב תא הקידצמ הניאש ףא ,םשאנל
 וא ,םייפיצפס םימושיא לש םלוטיב תא איה הקידצמ ,ודגנ
 ןכ .עשרוי םא ,ושנוע תעיבקב ותבוטל לקשיהל היואר אהת
 השעייש לוכי העיגפה ןוקית יכ עובקל טפשמה-תיב יושע
 לש התוליבק תלאש רוריבב ןוגכ ,טפשמה לש ורוריב תרגסמב
708 'ע ,םש( "םילוספ םיעצמאב שומיש ךות הגשוהש היאר -
808(.

 תיתקיספה קדצה ןמ הנגהה תנירטקוד תלחהל הקיספב ועבקנש םיאנתה יכ ,רעוי.451

 קוחל15 ןוקיתב קדצה ןמ הנגה רבדב תימדקמ הנעט לש הנוגיע רחאל םג ,םויכ לוחל םיכישממ

.)01 'ספ ,יחרפ(2891-ב"משתה ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס

 לטבל תורשפאה דצל ,םאה הלאשה תא ןויע ךירצב הז טפשמ תיב ריתוה ,הנורחאל.551

 םתוא רדגב ,טפשמה תיב ךמסומ ,קדצה ןמ הנגה תרגסמב דעסכ שנוע תיחפהל וא םושיא ףיעס

 םושיאה בתכב עיפומה םושיא ףיעסרימהלףא ,םושיא בתכ לוטיבמ רתוי םינותמ םיעצמא

 ,םסרופ םרט(9 'ספ ,ישארה יאבצה עבותה 'נ ינולפ11/1906 פ"ער( רחא םושיא ףיעסל

 ףיעס רימהל ךמסומ טפשמה תיב יכ ,רבדב תורמסמ עובקל ילב ,חינא םא ףא .))2102.2.72

 םיקידצמ דמחומ לש וניינעב םירקוחה תולהנתהב םימגפהש חינא םא ףאו– רומאכ םושיא

 תונעיהל םוקמ ןיא ,םושיאה בתכ לוטיבמ רתוי ןותמ אוהש קדצה ןמ הנגה לש דעס לוקשל

 חצרה תוביסנב ,הקדצה ןיא .הגירהל חצרמ ונניינעב הריבעה ףיעס תא רימהל שיש הנעטל

 הלקהלהכזיש ךכל ,םושיאה ףיעס תרמה תועצמאב ,איבהל ,דמחומ ףתתשה ובש ירזכאה

.ושנועב תיתועמשמ

םוכיס

 תיתשתה ,םלוא .וחצריה לילב סומע לש ותרידב בירה לחה דציכ עובקל ךרד ןיא.651

 דמחומו דירפ יכ הנקסמל ריבס קפסל רבעמ הליבומ ,ליעל הבחרהב יתדמע הילע ,תיתייארה

.ותרידב לט סומע תא אתווצב וחצר

 לש ויתואדוהמ םלעתהב ףא הנכ לע תדמוע דירפ לש ותעשרה יתעדל ,ליעל יתטריפש יפכ

 תולעב ,תוליבק דמחומ לשויתואדוהש העיבקב ברעתהל ןיאש הנקסמל יתעגהשמ .דמחומ

 תוברעתה יא םשל שורד וניא רבדהש תורמל ,ףיסוא ,שרדנכ תוקזחמ תויארב תוכמתנו לקשמ

 לש ויתואדוה יפל .דירפ תא לילעב תולילפמ דמחומ לש ויתואדוה יכ ,דירפ לש ותעשרהב

 דירפ תא בייחל ןתינש ךכ לע ליעל יתדמע .ומע דחי ,ךשמהבו וינפל סומע תא רקד דירפ ,דמחומ

 עקר לעו ,סומע לש ותרידב היה אל םלועמ היפל ,ותריקחב שרפ אוהש הבחרה העיריה יפ-לע

 תויאר ןה– סומע לש ומדב לגר תעיבט תוברל– הרידל דירפ תא תורשוקש תויארה ,וז העירי

 לע דירפ לש ותעשרה םשל "קוזיחל רבד" לש ףרב קר אל תודמוע רשא תויתמצוע תוכבסמ



 םינמכומה םיטרפל ףסונב ,הז "קוזיחל רבד" .עויס לש ףרב ףא אלא ,דמחומ לש תואדוהה סיסב

 אלל ,ןידה תערכהב ועבקנש םיפסונ םיגוסמ "קוזיחל םירבד"ו ליעל יתדמע םהילע תואדוהב

 ףתוש לש ץוח תאדוה ךמס לע תעשרהל תשרדנה תיתייאר תפסותל השירדה תא םיאלממ קפס

 ןיגב תחאו ץוח תרמא ךמס לע העשרה ןיגב תחא– "הלופכ" תיתייאר תפסותל השירדה ןיינעל(

 ,495 )4(אמ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ הדאחש78/902 פ"ע ואר– ףתוש תודע ךמס לע העשרה

 )1102.11.9 ,םסרופ םרט(לארשי תנידמ 'נ יתאניז90/9682 פ"ע וושהו ואר ;)7891(595

 .))1102.3.72( די 'ספ ,לארשי תנידמ 'נ הינודור01/5525 פ"ע ;"האדוהה לש הלקשמ" קרפב

 תיבב דירפ לש ותודע יכ ,תפרוג העיבקכ ,ונניינעב עבק יזוחמה טפשמה תיב םנמא .דועו תאז

 עקר לע ,םלוא .יספא אל םא ,טעומ וניה יתייארה הכרעש השובכ הסרג רדגב התיה טפשמה

 ,יתעדל ,םוקמ היה ,)סומע לש ומדב דירפ לש לגרה תעיבט תוברל( ונינפבש תויארה לולכמ

 ןמזב סומע לש ותרידב חכנ אוה היפל ותודע :דירפ לש ותודעמ בושח דחא קלח ןמיהמכ לבקל

 לש ותרידב סומע םע וחכנ דמחומו אוהש התיה דירפ לש ותדמע רוערעה תרגסמב םג .חצרה

 ,המצע תוכזב תדמוע רשא תרחאה תיתייארה תיתשתה לכל ףסונב ,ןכ לע .חצרה ןמזב סומע

 חצרנה םע תפתושמה םתוחכונ ןינעב םהמ דחא לכ לש ותודעש ,חצרב םימשאנ ינש ונינפב

 אלא ,דואמ המוד רופיס םירפסמ םהינש .והער לש תודעה תא תרשאמ חצרה עוציב תעב הריזב

 ףתתשה דמחומ קר ,דירפ לש ותסרגב וליאו ,חצרב ופתתשה םהינש ,דמחומ לש ותסרגבש

 ותאדוהב דמחומ בדינש יפכ( רוחאמו םינפלמ ,ופוג יקלח לכב םימעפ001-כ רקדנ סומע .חצרב

 ,וללה תוריקדה לכ תא רוקדל לוכי דחא םדא תיטרואית םא ףא .)הז ןינעב תינטרפ הכרדה אלל

 ידיב ועצוב אל ,הרידב דחי והש דמחומו דירפש תעב ולחה רשא ,תוריקדהש רתוי הברה ריבס

 ןה הלא תורעה .סומע תא אתווצב וחצר דירפו דמחומש– תורחא םילמבו ,דבלב םהמ דחא

.ךרוצה ןמ הלעמל תניחבב יתעדל

.םירוערעה ינש תא החדנ יתעד עמשת םא– רבד ףוס.751

אישנל הָנשמה

:לדנה 'נ טפושה

 שרדנכ החכוה יכרואנ 'מאישנל הנשמה יתרבח םע ינא םיכסמ ,אנד קית תוביסנב

.חצרה תריבעב םירערעמה תמשא

ט פ ו ש

:תימע 'י טפושה



.םיכסמ ינא

 רקיב דמחומ .ןימ יסחי ומע םייקל תנמ לע אלא ,סומע לש ותיבל ךכ םתס עיגה אל דירפ.1

 "ומשרנש" ילבמ ,םירבגל ןימ יתוריש ןתמב קסעש ימכ ,תובר םימעפ חונמה-סומע לש ותיבב

 עוריאל םירבדה וחתפתה ,דמחומ לא דירפ הוולתנ הב הדיחיה םעפב ,הנהו .םידחוימ םיעוריא

 ,דירפ לש ותבוחל תיתביסנ היאר ןיעמ ךכב שי ,ימעטל .סומע לש ותומב םייתסהש םילא

.עוריאה תולשלתשה ןפואל דמחומ לש ותסרג תא תקזחמה

 דמחומ םג יכתדמלמ ,םיניכס ינשב ושענש הדבועה םג ומכ תוריקדה לש ברה רפסמה.2

 תטפושה אישנל הנשמה ,יתרבח הדמע הילע םיקוזיחלו דמחומ לש ותאדוהל .חצרב ףתתשה

 לש ותודע תא לבקל ןיא ,ןכא .השעמל ףתושכ ומצע דירפ לש ותודע תא םג ףיסוהל ןתינ ,רואנ

 )ארוביד ןניגלפ( ותודע תא לצפל העינמ האור יניא ךא ,םירבדה תולשלתשה ןפוא יבגל דירפ

.חצרב דמחומ לש ותופתתשה םצעל רושקה לכב

ט פ ו ש

.רואנ 'מ אישנל הָנשמה לש הניד קספב רומאכ טלחוה

.)3102.4.01( ג"עשת ןסינב 'ל ,םויה ןתינ

ט פ ו שט פ ו שאישנל הָנשמה
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