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 בתכב .תויטרפב העיגפו ערה ןושל םוסרפל תונעט ןיגב תיפסכ העיבת םיעבתנה דגנכ ושיגה םיעבותה

 תליהקלדחויתש הביסמ תודוא הבתכ ןועובש לש ןויליג תרגסמב ומסרפ םיעבתנה יכ ,ןעטנ העיבתה

 .ןודעומב םילבמ םהשכ םיעבותה םג הרורב הרוצב םיארנ הבתכל הפרוצ רשא הנומתבו תויבסל ומוהה

 ומלוצ אל ףאוהבתכה אושנ תוביסמה ךרעמ תקשה עוריאב ןודעומב ומלוצ אל םיעבותה ,אקע אד

 הביסמב ומלוצ םיעבותה אלא ,םינגראמ םתוא י"ע הנגרואש "זייג ןייל" ותואל הכייתשהש תרחא הביסמב

 ,ונעט םיעבתנה .זייג תביסמל ףיקע וא רישי רשק לכ הלהיה אלש טנמטרפאה ןודעומב הכרענש הליגר

 ןושל רבד הווהי ,תיבסל- ומוהה הליהקל ךייתשמה הזכל ,םדא סוחיי ובש בצמ רשפאל ןיא יכ ,ראשה ןיב

 .ערה

.

:ןלהלכ קספו העיבתה תא לביק טפשמה תיב

 יכ ונעט אלו תיבסל– ומוהה הליהקל תוכייתשהב לוספ המ רבד שי יכ ,ונעט אלו ןועטל וסינ אל םיעבותה

 ול ןיאש עוריאל ,םנוצרל דוגינב ,ךייתשהל אלש ,אוה םנוצר לכ ."ןולק תוא" הווהמ הליהקל תוכייתשה

 םדא לש ותנומתש הדבועה םצע.םהלש יוליבה ןונגסלו םהייח חרואל םיאתמ אלשו םהילא רשק לכ

 םושמ ךכב שי ,ותמכסה אלל תאזו ,וילא רשק ול ןיאש ןיטולחל רחא אשונב הבתכ ךותב "תלתשנ"

.ותוזבל וא וליפשהל םוסרפה לולע םהבש תוביסנ

 םוסרפ"ב רבודמ יזא ,תיעבטה ותייטנמ הנוש ,תינימ הייטנ לעב אוה יכ םדא לע םסרפמ אוהד ןאמ רשאכ

 םע תוילאוסקסומוהה יוהיז רומיש םושמ וז הקיספב ןיאו ,ערה ןושל רוסיא קוחב ותועמשמכ "ערה ןושל

 ןחבמ ,רומאכ ,אוה "ערה ןושל" הווהמ םוסרפ םא עבקנ ויפ לעש יללכה ןחבמה.דובכ תרדה רסוחו השוב

 ללכ" םא קרערה ןושל רוסיא קוח יפ לע ךילהל הליע הווהי םוסרפ יכ ,וקיסהש ויה ןאכמ .יביטקייבוא

 ויפ לע  יביטקייבואה ןחבמה .ערה ןושל" םירבדב הארי ,הנממ ןטק קלח ונניאש קלח תוחפל וא ,"הרבחה

 בושחל הרבחה הכירצ התיה המ וניא ןחבמה .הרבחה ללכ לש ןחבמ אוה הקיספה י"פע "םוסרפ"ה  ןחבנ

.םיוסמ ןיינע לע לעופב תבשוח ,ללככ ,הרבחה המ אלא ,ילידיא ןפואב

 עבתנה יכ-היינשהו בל םות-תחאה :תודוסי יתשתויטרפה תנגה קוחל )א()2(81 ףיעסב העובקה הנגהל

 ןחבמ וניה ,בלה םות ןחבמ- ןושארה דוסיה .תויטרפב העיגפה לע תעדל וילע היה אלו עדי אל

 טקנ אוה עגופה לש תיביטקייבוסה ותסיפת פ"ע םאה ;עגופה םדאה ותוא רבס המ ,ונייהד .יביטקייבוס

 העיגפה תורשפאל סחיב תנחבנ העידיה- ינשה דוסיה .העיגפה תא םצמצל ידכב ויהש םיעצמאה לכב

 העיגפל לאיצנטופ היה תלוועמה הלועפבש תעדל היה לוכי אלו עדי אל יכ חיכוהל עגופה לע ;תויטרפב

 .תויטרפב

-דחאה :םירבטצמ םיאנת ינשערה ןושל רוסיא קוחל )1(51 ףיעסב העובקה הנגהה לש המויק ךרוצל

 םיפיעסהמ דחאב םוסרפה תא השעש עיבצהל לכוי עבתנה-ינשה בל םותב םוסרפה תא השע עבתנהש

 ,51 ףיעסב תורומאה תוביסנה תחאב םוסרפה תא השע אוהש חיכומ עבתנה רשאכ.51 ףיעסב םיעובקה

 .בל םותב םוסרפה תא השעש וילע הקזח ,תוביסנ ןתואב ריבסה םוחתמ גרח אל םוסרפהשו

 זייגה ןיילל הכייתשה אל ןיזגמב המסרופש הנומתה ,בל םותב םוסרפה תנגה תמייק אל ,ןנד הרקמב

 דעומ ינפל ,םויה ותואב דוע הבתכל הרושקה הנומת "גישהל" בושח היה םיעבתנל ;העטומ המוסרפו

 הנומתה םאה אדוול תנמ לע םיריבס םיעצמא ללכ וטקננ אל יכ ,הלוע ועמשנש תויודעהמו ;ןויליגה תריגס

. הבתכל תיטנוולרה הנומת הניה ןנד הנעבותה אושנ

 ןיגב העגפנש קוזינה לש וחור תא דדועל )1( :םידעי השולש גישהל דעונ ,ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה

 .ערה ןושל ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא קרמל )3( ;בוטה ומשל קזנה תא ןקתל )2( ;ערה ןושל
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 עגופה דמעמ ,היתוביסנו העיגפה יפוא :יוציפה תקיספ תעב ןובשחב תחקל שיש םינוש םירטמרפ םנשי

.דועו םוסרפה תצופת ,העיגפה תרמוח ,עגפנהו

ןיד קספ

 .תויטרפב העיגפו ערה ןושל םוסרפל תונעט ןיגב םיעבותה י"ע השגוה רשא העיבתב ןניקסע.1

 לארשיב "טואא םייט" ןיזגמה תא רואל האיצומ רשא ,1 תעבתנה דגנ השגוה העיבתה

 ךרוע אוהש3 עבתנה דגנו ,1 תעבתנב תוינמ לעב אוהש2 עבתנה דגנ ,)"ןיזגמה" :ןלהל(

.ןיזגמה

:תקולחמב יונש וניא רשא יתדבוע עקר.2

 רודמ םסרופ ,90/3/5 םוימ ,ביבא לת טואא םייט ןועובשה לש ןויליג תרגסמב)א

 ,"יטלאיר-ומוה" ויה רודמב תובתכה תורתוכ ."זייג אבה רבדה" :ותרתוכש

 הרוצב םיארנ רודמל הפרוצ רשא הנומתבו , "FAG HAG" ןכו "ןוילעה ןויבסלה"

 .ןודעומב םילבמ םהשכ םיעבותה םג הרורב

 תוביסמה ךרעמ תקשה עוריאב ןודעומב ומלוצאל םיעבותהש ךכ לע קלוח ןיא)ב

 הנגרואש "זייג ןייל" ותואל הכייתשהש תרחא הביסמב ומלוצ אל ףאו רודמה אושנ

 ןודעומב הכרענש הליגר הביסמב ומלוצ םיעבותה אלא ,םינגראמ םתוא י"ע

 וא רישי רשק לכ הל היה אלש )"טנמטרפאה וא "ןודעומה" :ןלהל( טנמטרפאה

  .)םיעבתנה לש הנגהה בתכל22 ףיעס האר( .זייג תביסמל ףיקע

-ומוהה הליהקל ללכ םיכייתשמ םניאש םישנא םגש הדבועה לע קלוח ןיא יכ ,שגדוי)ג

 ךכ לע תיתדבוע תקולחמ ןיא ,ןנד הרקמב ךא ,זייג תוביסמב םיפתתשמ תיבסל

.הבתכה אושנ עוריאב המלוצ אלש יאדוובו ,זייג תביסמב המלוצ אל הנומתהש

 ול יכ ,הנגהה בתכב רשאמ ,םיעבתנל הנומתה תא רסמ רשא ,'ג דצ- באירא רמ)ד

 המלוצש הנומתב רבודמ יכו ,וכרענש ומצע ןיילה יברעמ הנומת התייה אל וירבחלו

 .רחא וא הז זייג ןיילל רשק הל ןיאש טנמטרפאב

 הזש הרהבה םיעבתנה ומסרפ12 'מעב90/3/62-ב אצי רשא ,טואא םייט ןויליגב)ה

 :הנכות
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 הבתכ ,הנשה לש םידנרטה טקיורפ תרגסמב ,84 'מעב9002 ץרמב5 ןויליגב"

 ןודעומ לש ונילא רבעוהש םולצת הדיצלו ,ביבא לתב שדח תוביסמ ןיילב תקסועה

 .טנמטרפאה

 תוביסמה ןייל םוקמב גגחנש העשב עצבתה אל םוליצה יכ ריהבהל םישקבמ ונא

 ןיילל אלש יאדוובו ,הבתכל רשק לכ ןיא הז םולצתב םימלוצמל יכו ,רומאה

 עגפנ ומצע האור םהמ ימ םא םימלוצמה ינפב םילצנתמ ונא .הב רכזומה תוביסמה

 ."םסרופ ובש רשקהב ומוסרפ םצעמו ,רחא ןמזב םלוצש םולצתב שומישהמ

:םיעבותה תונעט תיצמת.3

 ,הבתכב תרכזומה הליהקהמ קלח םניא םיעבותהש העש ,אוהש יפכ םוליצה םוסרפ)א

 ערה ןושל םוסרפ הווהמ ,עוריאה םייקתה וב םויב ןודעומב וחכנ אל םהש העשו

 ןושל רוסיא קוח" :ןלהל(5691-ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוחב ותועמשמכ םדגנ

.)"קוחה" וא "ערה

 קוחל םאתהב םתויטרפב העיגפ םיווהמ םיעבתנה לש םילדחמה וא/ו םישעמה)ב

 קוחל םאתהב העיגפו )"תויטרפה תנגה קוח" :ןלהל(1891-א"משת ,תויטרפה תנגה

 .ותוריחו םדאה דובכ דוסי

ערה ןושל רוסיא קוחל )ג( 'א7 ףיעס חכמ 000,05₪ ךס לע יוציפ שקבמ1 עבותה)ג

 .םוליצה זכרמב תאצמנ ותומדש ךכל בל םישב

 קוחל )ג( 'א7 ףיעס חכמ דחא לכל 000,52₪ ךסב יוציפ םישקבמ3-ו2 םיעבותה

 .ערה ןושל רוסיא

 העיבתה בתכב וליאו ערה ןושל םוסרפ ןיגב קר יוציפה שקבתה ירוקמה העיבתה בתכב.4

 םייוציפ םישרוד םיעבותה ובש ןפואב העיבתה בתכל03 ףיעס ןוקית תא יתרשא ןקותמה

 .1891-א"משת ,תויטרפה תנגה קוחל םאתהב םג קזנ תחכוה אלל

 .הנוקית ןיגב הנוש אל העיבתה םוכס

 :םיעבתנה תונעט תיצמת.5

 הליהקל ךייתשמה הזכל ,םדא סוחיי ובש בצמ רשפאל ןיא יכ ,ונעט םיעבתנה)א

 ןיגב העיבתה תא לבקל םוקמ ןיא ,ךכיפלו ,ערה ןושל רבד הווהי ,תיבסל- ומוהה

 ידי לע ונעטנש תודבועה היפלו החנה תדוקנמ םיאצוי םא םג ערה ןושל םוסרפ

 .תונוכנ ןה םיעבותה
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 תאצוה רחאל םיעבותה תיינפ תובקעב יכ םיעבתנה םירשאמ ,ןיינע לש ופוגל)ב

 ןודעומב הכרענש הליגר הביסמב םלוצ םוליצה יכ ררבתה ,רואל ןיזגמה

 רמ ,ןיילה ןגראמ ידי לע םהל ורמאנש םירבדל טלחומ דוגינב תאזו טנמטרפאה

 תחאב םלוצ רשא הזככ וגיצמ אוהש ךות םוליצה תא ריבעה רשא ,'ג דצ-באירא

 .ודי לע ןגרואמה זייגה ןייל תוביסממ

 ,םיעבותה כ"ב בתכמ רחאל דבלב םימי השולש90/3/62 םויב יכ ,ונייצ םיעבתנה)ג

 ןיזגמב המסרופ ,המוקימו הלדוג ,תולצנתה חסונ םיעבותה כ"ב םע םאותש רחאלו

 .תולצנתהו הרהבה

 יכו ,תויטרפב העיגפ םושמ םוליצה םוסרפב ןיא יכ ,ןעטנ תויטרפב העיגפל רשאב)ד

 ותועמשמכ וא/וןיקיזנה תדוקפל4 ףיעסב ותועמשמכ ךכב המ לש השעמב רבודמ

 ףיעסב ותועמשמכ בל םותב השענ םוסרפה יכ ןעטנותויטרפה תנגה קוחל6 ףיעסב

 .תויטרפה תנגה קוחל )2(81

  .םיעבתנה םימוכסה ושחכוה ןכ ומכ

 תא ןיזגמה תגיצנל ריבעה רשא הז אוהש ,באירא ןורוד רמל 'ג דצ תעדוה וחלש םיעבתנה.6

.)רודמה תרגסמב ותוא ןייאר ןיזגמה בתכש הז ףא אוהו( .הנומתה

:'ג דצ תונעט תיצמת.7

 וינגרואו ימואל ןיב םש לעב ןיזגמ לש ןגוה אל ןויסינ רדגב איה 'ג דצתעדוה)א

 תובגלו תוחילשה ינידב ןגומה תוחילשה רענ לש ובג לע תוירחא ליפהל לארשיב

 .ול אל םיריחמ ונממ

 .טנמטרפאה ןודעומ תוחילשב דבע 'ג דצ)ב

 ילעבמ דחא ,ןח ןור רמ לש ותעצה יפ לע ושביג םיפסונ םישנא ינשו 'ג דצ

 הדעסמה תוחוקלמ קלח ,םיישיאה םהירבח ונמזוי וילא ,ברעל ןויער ,טנמטרפאה

 ומוה להק ןכו םינמדזמהו םיעובקה טנמטרפאה תוחוקל ןכו ,םידבוע םה הבש

 .)"ןיילה" :ןלהל( .ברועמ ברע רוציל הנווכב תאזו יבסל

 .וינצחיו ברעה יקיפמכ ןודעומב ,םיפסונ םישנא ינש ןכו 'ג דצ תקסעה לע םכוס

 .טנמטרפאה ןודעומ ידי לע ול םלוש ורכש

 בתוכ רשא לדנמ יתיא רמ 'ג דצל הנפ ,ןיילה לש ומויק תליחת רחאל שדוחמ תוחפ

 עגונב םטייא רובע ןייארתהל םיכסי םא ,ותוא לאש אוהו ןיזגמה רובע םעפ ידימ

 .ןיילל

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/306_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 רמ .ןופלטה תועצמאב ןייארתהו טנמטרפאהמ ןח ןור רמ לש ורושיא תא לביק 'ג דצ

 םימרוגהו ,'ג דצ לש וא טנמטרפאב ללחה לש הנומת םטייאל ףיסוהל ץילמה לדנמ

 תכרעממ לעי םשב תרבג יכ ,ףיסוהו ,ןיילה ינצחיו יקיפמכ ודבע רשא םיפסונה

 .הנומתל עגונב 'ג דצ םע רשק רוצית ןיזגמה

 ןיילה יברעמ תונומת ,ןיילל וירבחלו ול ןיא יכ החישה התואב לדנמ רמל רסמ 'ג דצ

 .ומצע

 קיפמו ןצחי קר אוה יכ תעדוי איהש 'ג דצ חינה ,וילא הרשקתה לעי 'בגה רשאכ

 ןיילה לש ומויק וא םוליצ וא הנומתב הטילש לעב וניא אוהו טנמטרפאה רובעב

.טנמטרפאה ןודעומב םיכמסומה םימרוגה לש תואשרהו תוטלחהל ףופכ לכהו

 רשא( ןודעומה לש תונומת גיצהל וילעבלו טנמטרפאל תונפל לעי 'בגל עיצה ןכ לע

 .)ןיילל ללכ תורושקןניא

 ןפואב תונומתה תא גישהל ךרוצ ןיא יכ ול הרמאש ,לעי 'בגל רוזעל הצר 'ג דצ

 .ידיימ

 .תונומת ריבעהל לוכי אוה םא לאשו טנמטרפאמ ןח ןור רמל רשקתה אוה

 .תונומת לבקל שקיבו ןודעומה םע דבעש םלצל רשקתה אוה ןח ןור רמ תשקבל

 םע 'ג דצ לש רשקה םייתסה השעמל ךכבו תונומת14-כ ובו ליימ 'ג דצל חלש םלצה

 .רבדב םיעגונה לכו1 עבתנה

 ןיאו הנומתה תא רחב רשא הז אל אוהו חילשו ךוותמ קר היה אוה יכ ןעט 'ג דצ

 .איהש תובח לכב ותוא בייחל םוקמ

 שדוחב דוע ןתניהל רומא היה ד"הספו קיתב תוחכוהה תבישי המייקתה01/5/02 םויב.8

.םידדצה כ"ב ימוכיס ושגויש רחאל ,0102 רבוטקוא

 קר ןידה קספ הזב ןתינ ,01/11/31 םוימ הטלחהב ידי לע וראות רשא ,םיעבתנה ילדחמ לשב

.םידדצה לכ ימוכיס ושגוהשמ ,התע

 וליבוהש תוביסנל רשאב ,דבלב 'ג דצו םיעבתנה ןיב איה קיתבתיתדבועה תקולחמה.9

 ןיא ,רומאכ ,ןכש ,דבלב הז אשונב ודקמתה תוידגנה תוריקחהו ,רודמב הנומתה םוסרפל

 הבתכ לכל וא הבתכה אושנ תוביסמה ןיילל והשלכ רשק היה אל םיעבותלש ,ךכ לע קלוח

.רודמב המסרופש תרחא

 ינב" תסרגכ ,םה םתסרג לומ םיעבותה תסרג תא גיצהל םיעבתנה וסינ ךרדה לכ ךרואל

 בלה תמושת תא טיסהל ושקיבו )םיעבתנה( "רואה ינב" תסרג לומ )םיעבותה( "ךשוחה

 אשונל ללכ הרושק הניא רשא ,הנומת םוסרפ לש תקולחמב יונש וניא רשא ,רורב לדחממ

 רדגב אוה ,תיבסל-ומוהה הליהקל םדא ךויש םאה ,תינורקע הרואכל הלאשל ,הבתכה

."ערה ןושל םוסרפ"

:בר סותאפב וימוכיסל 'ה קרפב םיעבתנה כ"ב תאז חסינש יפכו
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 תנשב ,טרפב תיביבא– לתהו ללככ תילארשיה הרבחה ברקב יאדוובו ,ןכתיי אל .26"

 ןושל רבד הווהי ,תיבסל– ומוהה הליהקל ךייתשמה הזככ םדאל תוסחייתה יכ ,0102

.ערה

– לתה וזב רמוחולק ,םויהד תילארשיה הרבחב יכ ,תעדה דוע לובסל הלוכי אל ,ךכ .36

 יוארהו דבוכמה ןפואבוןואגבםינהכמ תיבסל– ומוהההליהקבםירבחש תע,תיביבא

 םלועב םיריכב םידיקפת םיאלממ ,תוימוקמה תוצעומב ,ילארשיה םיקקוחמה תיבב רתויב

 דעצמל תירקיעה תוסחה תנתונ הניה ביבא– לת ריעה תייריעש תעו ,תרושקתהו םיקסעה

.ערה ןושל רבד הליהקל תוכייתשהה הווהת ,ריעב םייקתמה הוואגה

 ,תוברת יליבומו יבצעמ םינמנ הליהקה ירבח לעש תע יכ ,תעדה דוע לובסל הלוכי אל .46

 םקלח רשא ,םיאקיזומו םירמז ,םינקחשו םיאזחמ ,םיררושמו םירפוס ,םירצוי ,םינמא

.ערה ןושל רבד הליהקל תוכייתשהה הווהת ,םלועה יבחרב לארשי תא םיגציימו וגציי ףא

 ינונגנמב םיתרשמ םינמנ הליהקה ירבח לעש תע יכ ,תעדה דוע לובסל הלוכי אל .56

 םירטוש , .ל.ה.צב םייברק תוניצקו םיניצקו ,תומחולו םימחול ,לארשיב הלצההו ןוחטיבה

 רבד הליהקל תוכייתשהה הווהת ,הלצההו יוביכה ינוגראב ,לארשי תרטשמב םיניצקו

.ערה ןושל

 תרגש תא םילהנמה ,םיחרזא ,הרושה ןמ םישנא יכ ,תעדה דוע לובסל הלוכי אל .66

 ומויב םוי ידמ ןויוושב םיאשונ ,תילארשיה הרבחל םיאלמ םיפתוש ,םדא לככ םהייח

 תואשכ ,תיבסל– ומוהה הליהקל םתוכייתשה םצעמ ןולק תוא ואשי ,תויוכזבו תובוחב

 הליהקל תוכייתשה תרדגהב דבכנה טפשמה תיב ידי לע ןגועי ,הז סיסב רסחו ינודז ןולק

.ערה ןושל רבדכ

 ,םיעבותה הז ללכבו ,והשלכ םדאל תוסחייתהה יכ ,ונעטי םיעבתנהש ירה ,ךכיפל .76

 םיילילש םירשקהב תוולנ איה ןיאשכ רמוחו לק ,תיבסל– ומוהה הליהקהמ קלחכ

."ערה ןושל תווהל ידכ המצעלשכ הב ןיא ,םייביטקייבוא

 ומוהה הליהקל תוכייתשהב לוספ המ רבד שי יכ ,ונעט אלו ןועטל וסינ אל םיעבותהש ,אלא

."ןולק תוא" הווהמ הליהקל תוכייתשה יכ ונעט אלו תיבסל–

 אלשו םהילא רשק לכ ול ןיאש עוריאל ,םנוצרל דוגינב ,ךייתשהל אלש ,אוה םנוצר לכ

.םהלש יוליבה ןונגסלו םהייח חרואל םיאתמ

 תויהל םיצור אל םיעבותהש םייח חרוא / יווה ראותמ הבתכב עודמ ,ריהבהל תנמ לע

.רודמב ומסרופש תובתכה ףוגל הנפא ,וילא םיכיושמ
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 ,תוילרבילהו המדיקה תא גציימכ ,ומצע האור רשא ,ןיזגמב דומע ותואב םסרופ ,לשמל ךכ

:ןמקלדכ ,"ןוילעה ןויבסלה" :ותרתוכש רמאמב

 תולבוס תויבסלה ןהיתויחא דועב ןאגלבהו ןאפה יקפסל ובשחנ םיאומוה םעפ םא"

 םיפיטואירטס ןולחהמ ףיעה תויביבא לתה תויבסלה ורבעש יתימדתה ךפהמה ...ןוממישמ

."תועורפ תויגרואו תורוש ,םירסיי'צ ומוקמב סינכהו הגירסו הוורמ םע התב ברע יוליב לש

 ,לוהוכלא ןיבל הליהקהירבח ןיב יפיטואירטס רשק רצוי )םיעבותה אלו(בתכה– רמולכ

.תויגרואו םימס

 תיאומוהה הליהקה" :ומצעב לאוש אוה )'ג דצ( ןורוד תא בתכה ןייארמ רשאכ ,ןכ ומכ

 ירבח לכ אלש ,בישמ ןורודו "?הזה יוהיזל םיכסמ התא .סקסו םימס םע דואמ ההוזמ

.הלאכ הליהקה

 םידיקפת ,םיירוביצםידיקפת יאשונ הליהקה ירבח לש םתויהל סחייתמ וניא הבתכה אשונ

 תוסחייתהל רשאב ןועטל ,וימוכיסב ,קדצבו םיעבתנה כ"ב הצורש יפכ ,חור ישנאו םיינוחטב

 רודמב רבודמ אלא ,תיבסל-ומוהה הליהקל םיכייתשמה םישנא יפלכ תילארשיה הרבחה

 לוהוכלא ,תינימ תונריתמ ןיבו הליהקה ירבח ןיב קהבומ  יפיטוארטס ךויש רצוי רשא

.םימסו

 םיכסהל םיעבותה םיכירצ תוילרבילהו המדיקה םשב יכ ,םירובס םחוכ אבו םיעבתנה ילוא

 םיעבתנהש םשכ ,םלוא ,םהייח חרוא תא םאות וניאש יוליבו הביסמל םיכייושמ תויהל

 אהת ןואגבו יולגב תויחל םדא לכ לש ותוכז תאו טרפה תויוכז תא רמשלו רשפאל םישקבמ

 לאוסקסורטה( דחא לכל םג רשפאל םיכירצ םיעבתנה ךכ ,אהת רשא ,תינימה ותייטנ

 יפכ( "סקסו םימס" לש יווהלו ,יניילב םייח חרואל רשק ול ןיא רשא ,)דחאכ לאוסקסומוהו

 המיכסמ ינניאש םגה ,הבתכב ותלאשב הליהקה לש םייחה חרוא תא ןיזגמהבתכ רידגהש

 לכ ול ןיאש יווה / עוריא םע ההוזמ תויהל אלש ,)ומצע בתכה רצייש הזה ךוישל ישיא ןפואב

.וילא תוכייש

 הליהקה ירבחמ דבכנ קלח ףאש ,ינריתמו יניילב םייח חרואל תסחייתמ רשא הבתכב רבודמ

.ומיע םיהדזמ םניא

 םהיתבב ולבי םה הבש היצאוטיס וללשי אל הליהקה ירבחמ לטובמ אל קלחש ,ףא ינמוד

 תורוש ,םירסיי'צ" ינפ לע תאז ופידעיו  )רודמב טטוצמכ( "הגירסו הוורמ םע התב ברע"

.)רודמב טטוצמכ( "תועורפ תויגרואו
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 העיבתה תא לבקל שי היפלו הנקסמל יתעגה םהימוכיסבו םידדצה תונעטב יתנייעש רחאל.9

 :ןמקלדכ םיקומינהמ תאזו

:1891– א"משתה ,תויטרפה תנגה קוחל םאתהב הליעל רשאב)א

 אלל תלוזה לש ותויטרפב עוגפל ןיא ,תויטרפה תנגה קוחל1 ףיעסל םאתהב

 .ותמכסה

2 ףיעס ."אללכמב וא שרופמב ,תעדמ המכסה" :"המכסה" תרדגומ קוחל3 ףיעסב

 תושרב אוהש םדא םוליצ ידי לע תישענ תויטרפב העיגפ יכ ,רתיה ןיב עבוק קוחל

  םוסרפה לולע  ןהבש  םיברב  םדא לש  ומולצת םוסרפ ןכו ])3(2 ףיעס[ דיחיה

  .קוחל ])4(2 ףיעס[ ותוזבל  וא וליפשהל

 ,דיחיה תושרב המלוצ אל הנומתה היפלו החנה תדוקנמ אצא םא םג ,ןנד הרקמב)ב

 לע םישנא תורשע( ןודעומב םיבר םישנא תוחכונב הכרענ רשא הביסמב רבודמ ןכש

  .םיעבותה תא תוזבל וא ליפשהל לולע וז הנומת םוסרפ יזא ,)םיעבותה לש ותודע יפ

 שיאו תיבסל- ומוהה הליהקל עגונב תונעט םיעבותל ןיא ,ליעל טרופ רבכש יפכ)ג

 הליהקה םע תוהוזמ רשא תוביסמב תופתתשהב והשלכ םגפ שי ,יכ ןעט אל םהמ

 .תיבסל- ומוהה

 רשק לכ םהל ןיאש אשונב הבתכב םהלש הנומת םוסרפ יכ ,איה םיעבותה תנעט

 .םליפשהל וא םתוזבל יושעש הז אוה ,וילא

 "FAG HAG"-ו  "םולש ונישע ךל אל , קי'צרוחב" הנומתל תחתמ בותיכה ;דועו תאז

 .הבתכה אשונ ןיבל הנומתה ןיב רורב רשקה רצוי

 חנומ ""Fag Hag :חנומה רשפ המ ,ררבל ולעפ םיעבותה ,הנומתה םוסרפ רחאל

 קר וא רקיעב ללוכ הירבח גוח רשא השיא :ילאוסקסומוהה גנלסב ושוריפ רשא

.םיילאוסקסומוה םירבג

 םג בתכנ םשו ,חנומה שוריפ תא הידפיקיוה ךותמ הטטיצ הימוכיסב םיעבותה כ"ב

 םישנ שי" יזא ,"םיאומוה לש הנקז" איה תילגנאמ שוריפהש הדבועה לשב יכ

."ןובלע חנומב תואורה

 heterosexual" :חנומה רדגוה םש Babylon-ה ןולימב הרזענ ףא םיעבותה כ"ב

woman who enjoys the friendship of homosexual man (coffensive 

slang)".

 םלוצמ ומצע אוצמל אלש יאשר )דחאכ לאוסקסומוהו לאוסקסורטה( דחא לכ)ד

.וניבו הניב יתדבוע רשק לכ ןיאש הבתכ דצל ןותיעב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/087_001.htm
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 הקיז הל שיש יהשלכ תרצע וא הנגפה לע ןותיעב הבתכ םסרופת םא :לשמל ךכ

 דגנ ,תמיוסמ המחלמ דעב הנגפה ,לשמל(,םיוסמ אשונל תינויער וא תיטילופ

 התוא  דצבו ,)ב"צויכו  התיבש  תוכז  דגנ  ,התיבש תוכז דעב ,תמיוסמ המחלמ

 אלא םתוהזל ןתינ רשא םישנא םיעיפומ הבו הנומת ןותיעה םסרפי הבתכ

 אקווד ואל היפתתשמ רשא תרחא תרצעב וא תרחא הנגפהב ללכב המלוצ הנומתהש

 יכ בותכ היהי אלו( .תרצע /הנגפה התוא המייקתה וניגבש אשונה םע םיהדזמ

 תולבל ךלי םדא לשמל וא )הבתכל רשק לכ ול ןיאש היצרטסוליא םוליצב רבודמ

 האשונש הבתכב ןותיעב םלוצמ ומצע אצמיו ,טקשו ליגר ברעב ,יתנוכש באפב

 ומצע אצמי אלש ותוכז ,ןיטולחל רחא ברעב באפב םייקתהש וזאמ-ודאס עוריא

 לכ ןיא ,ומצעלשכ ,הבתכה אשונב םא םג ,וילא רשק לכ הל ןיאש ,הבתכב עיפומ

 .ליפשמ וא הזבמ רבד

 רשק ול ןיאש ןיטולחל רחא אשונב הבתכ ךותב "תלתשנ" ותנומתש הדבועה םצע

 וא וליפשהל םוסרפה לולע םהבש תוביסנ םושמ ךכב שי ,ותמכסה אלל תאזו ,וילא

.ותוזבל

 טנמטרפאה ןודעומב,תיטרפ הביסמב המלוצ םיעבותה תנומתש ךכ לע קלוח ןיאשמ)ה

 .הרפוה םיעבותה לש םתויטרפש ירה ,רחא וא הז זייג ןיילל רשק לכ ול היה אלש

.העיבתה אושנ רודמב םתנומת המסרופ רשאכ

:5691– ה"כשתה,ערה ןושל רוסיא קוח י"פע העיבתה תוליעל רשאב.11

:5691-ה"כשתה ,ערה ןושל רוסיא קוחל1 ףיעס י"פע)1(

-לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"

 ;םדצמ געלל וא זובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל )1(

 ;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל )2(

  וא ודי חלשמב ,וקסעב ,תרחא הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל )3(

 ;ועוצקמ

 ,הז ףיעסב .תינימה ותייטנ וא ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל )4(

."דיגאת וא דיחי-"םדא"

 עיגה רשא םוסרפ אהיש ךכב יד ,קוחה תשירד יפל "םוסרפ" לוחיש ידכ ,קוחל2 ףיעס י"פע

 .עגפנה תלוז דחא םדא ידיל

 לארשיב סנרטהו יבה תויבסלה ,םיאומוהה תדוגא ידי לע  השגוה ,העיבתה תשגה רחאל)2(

.)התחדנ התשקבו( ןנד הנעבותל טפשמ תיב תדידיכ ףרטצהל השקב )"הדוגאה" :ןלהל(

 ,"ומוה" גויתה םצע היפלו הנעט םויכ לבקי טפשמ תיבש ןכתיאל יכ ,התיה הנעטה תיצמת

 .ערה ןושל תעיבתל הליע םיקמ "תירדנ'גסדנרט" ,"ילאוסקסיב" ,"יבסל"

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 יוזיב וא הלפשה ,העיגפ רבדב הנעטל סיסב תווהל לוכי אל ,ומצעלשכ ,הזכש גוית יכ ,ןעטנ

   .ואל םא ןיבו יטרקנוקה הרקמב ןוכנ גויתה םא ןיב

 תא םירמשמ םה ,ןובלע אוה ומוה םדא גויתש םיעבוק טפשמ יתב רשאכ יכ ,ןעטנ

.הרבחב תמייקש היבופומוהה

.םסרופ םרט דעומ ותואב רשא ,וברטיו ידה לש רמאמל הינפה השענ השקבב

 תיינבה ,תוילאוסקסורטהה רבשמ" וברטיו ידה טנרוטקודה לש ורמאמ םסרופ ,םייתניב

.)"רמאמה" :ןלהל(05–5 'מעב ,0102 גל טפשמ ינויע ,ערה ןושל ינידב תוינימ תויוהז

 םהש הניא םיעבותה תנעט ןכש ,ונניינעב תינורקעה היגוסל ללכ שרדיהל אלש היה ןתינ)3(

 יזא םיעבותה כ"ב י"ע שגדוהש יפכ אלא ,הלאכ םניא םהש תורמל םיילאוסקסומוהכ וגיות

 וניאש םייח חרואלו יוליב ךרדל םוסרפה י"ע םהלש ךוישל רשאב איה תיתוהמה םתנעט

  אלא ,ידילוס יוליבב רבודמ ןיא יכ ,רהבומ הבתכה העיפומ ובש דומעב רשאכ ,םהילא ךייש

 המ ,םימסו לוהכלא ,תינימ תונריתמ אשונל קהבומ יפיטואירטס ךויש השענ ומצע רודמב

 תויהל הצרי דחא לכש ,תואיצמה ביוחמ הז ןיא רשא יוטיב אוהFAG HAG יוטיבהש דוע

.ומיע ההוזמ

 אשונב תונעטהמ ןיטולחל יניד קספב םלעתהל ,ןוכנ הז היהי אל יכ ,יתאצמ תאז לכב ךא

.םיעבתנה י"ע ונעטנש

.תונושה תואכרעב אשונב הקיספה תא רקוסו קימעמ רמאמה)4(

 תועיבת םע דדומתמ אוהש יפכ דדומתמ טפשמה עודמ ,ןיבהל תוסנל" איה רמאמה תרטמ

 טפשמה תיב ,רבחמה לש ומעטלו )8 'מע( "תיבסל/ומוהכ ת/עבותה גוית ןניינעש ערה ןושל

 לע ןגהל ןויסינ" םתרטמ רשא ,םייטפשמ םיטסקט / יטפשמ חישב שמתשמ

 הילע םויאכ ספתנש המ ינפמ– תילאוסקסורטהה תוירבגה לע טרפבו– תוילאוסקסורטהה

.)9 'מע( ."התוביצי לעו

 'נ ינולפ69/728413 )א"ת החפשמ( ש"מת,לשמל ךכ .אשונב הקיספה תא רקוס רמאמה

 ותשא רשא ,אפור תבוטל םייוציפ וקספנ םש ,091 )3(2002 שמ-קת]ובנב םסרופ[ תינולפ

."ןימ הטוס"ו "ומוה" ויתוחוקל יניעל ותוא התניכ

 םסרופ['חאו ןיילק 'נ םלסמא49/47102 )א"ת םולש( א"ת םלסמא ד"ספ רקסנ ,ןכ ומכ

:ןתוד .ש תטפושה 'בכ העבק םש906 )2(59 לש-קת]ובנב

 לש תינימה ותייטנל סחיתהל שי החותפו תינלבוס הרבח היפל  הפקשהה ילע  תלבוקמ..."

 הדבועה ןויצב ןובלע תוארל תעדה לע הלעי אלש םשכו .ורעש עבצל םיסחיתמש םשכםדא

 םלוא .תינימה ותייטנל הבילעמ תועמשמ סחיל ןיא ינידנולב וא רוחש םדא לש ורעשש

 הווהמ "ומוה" הלמה םויכ תואיצמבו תונלבוסו תוחיתפ לש וזכ הדימל ונעגה םרט ,ונרעצל

."רוביצה ןמ דבכנ קלח יניעב תוחפל ןובלע

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20314827/96
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 תשרפ .החדנ םרוערע ךא ,יזוחמה טפשמה תיבל רוערע םיעבתנה ושיגה הז ןיד קספ תובקעב

 וא ומוהכ גויתב םא הלאשל סחיב החנמ הכלהכ תיטפשמה העדותב העבקתה םלסמא

 . ןיינעב םיבר ןיד יקספ דוע םנשי ןכו ;ערה ןושל םושמ שי תיבסלכ

 יפ לע םוסרפה תועמשמ תא ש"מיב וקדבםהבש ,ןיד יקספמ תואמגוד איבמ רמאמה רבחמ

.םיעבותה תועיבת ולבקתה ,ךכמ אצוי לעופכו ,ריבסה םדאה ןחבמ– יביטקייבוא ןחבמ

 ליבומ הקיספ התוא חותינ יכ ןעוטו ,הקיספ התוא םע םיכסמ וניא ןבומכ ,רמאמה רבחמ

 יכו ,עבותה לש "תיתימאה" תינימה תוהזה תלאשב דורט "ריבסה םדאה" היפלו הנקסמל

.תוילאוסקסורטהב קפס הלקנ לע ליטהל יושע "ריבסה םדאה"

 דמעמ םג אלא תוהז קר תונייצמ אל "תיבסל"ו "ומוה"  תוירוגטקה יכ ,ןעוט רמאמה רבחמ

 יוהיז תא םירמשמ ערה ןושל יניד תויגוסב טפשמה יתב יכ ,ןעוט אוהו ,יתרבח

.)23–82 'מע( דובכ תרדה רסוחו השוב םע תוילאוסקסומוהה

 קלח לע קולחל ןבומכ ןתינ .ומלוע תפקשה תא םירבדה עבטמ רמאמל איבמ רבחמה

 ןהב ,תועיבת ולביק רשא ,ורמאמב רכזיאש ןידה יקספ לכ תא איבהל ןתינ היארכו ,וירבדמ

.תיתימאה ותייטנ הניאש תינימ הייטנ ול הסחוי יכ עבותה י"ע ןעטנ

 ,היפלו תיבקיעהו הקוספה הכלההמ תוטסל ,ינפבש הרקמב אקווד םוקמ שי יכ ,יתאצמ אל)5(

 יזא ,תיעבטה ותייטנמ הנוש ,תינימ הייטנ לעב אוה יכ םדא לע םסרפמ אוהד ןאמ רשאכ

 םושמ וז הקיספב ןיאו ,ערה ןושל רוסיא קוחב ותועמשמכ "ערה ןושל םוסרפ"ב רבודמ

 רמאמה רבחמ שקבמש יפכ ,דובכ תרדה רסוחו השוב םע תוילאוסקסומוהה יוהיזרומיש

.ןועטל

 אוה םא ןיב ,םדא היפלו הנקסמל עיגהל ןתינ ,יביטקייבוא ןחבמ םיכרוע רשאכ

 "ךיושמ" ומצע אוצמל הצרי אל,רהצומ לאוסקסומוה אוה םא ןיבו לאוסקסורטה

.תיתימאה ותייטנמ הנוש הייטנ לעבכ ,והשלכ "םוסרפ"ב

 ןחבמה תייגוסל331 'מעב )7991 ובנ תאצוה( .ערה ןושל יניד ,ורפסב רהנש .א סחייתהש יפכו

:יביטקייבואה

 ןחבמ ,רומאכ ,אוה "ערה ןושל" הווהמ םוסרפ םא עבקנ ויפ לעש יללכה ןחבמה..."

ערה ןושל רוסיא קוח יפ לע ךילהל הליע הווהי םוסרפ יכ ,וקיסהש ויה ןאכמ .יביטקייבוא

 ןושל" םירבדב הארי ,הנממ ןטק קלח ונניאש קלח תוחפל וא ,"הרבחה ללכ" םא קר

 "....ערה

.הרבחה ללכ לש ןחבמ אוה הקיספה י"פע "םוסרפ"ה  ןחבנ ויפ לע  יביטקייבואה ןחבמה)6(

 תבשוח ,ללככ ,הרבחה המ אלא ,ילידיא ןפואב בושחל הרבחההכירצ התיה המ וניא ןחבמה

.םיוסמ ןיינע לעלעופב

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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 ,"ןכתי אל" םילימב בקונ ,)ד"הספל9 ףיעסב טטוצ רשא( ,וימוכיסל 'ה קרפב םיעבתנה כ"ב

 הרבחה ברקב תועדה ,הארנה לככ יכ ,ומצעב ןיבמ אוהו "תעדה דוע לובסל הלוכי אל" וא

 ןיב הנחבה רצוי ןכ לעו ,"תיביבא-לתה" הרבחה ברקב תועדה חרכהב ןניא תוילארשיה

 הרבחה" איה המ– לואשל ןבומכ ןתינ( .תיביבא לתה הרבחהו התוללכב תילארשיה הרבחה

 ירבח וא ביבא לתיריעצ אקווד וא ביבא לתב היסולכואה ללכל הנווכה םאה ."תיביבא לתה

 תועד םמצעל לגסל םיכירצ םיעבותה עודמ :לואשל וא םהירכמו ביבא לתב םירגה הליהקה

 תינלבוסו החותפ תויהל הכפה ,ללככ ,הרבחה םא םג ךא ,)?"תיביבא-לתה הרבחה" לש

.תונתשהל ךירצ ,יביטקיבוא ןחבמ י"פע "םוסרפ"ה חותינ יכ ,הנקסמל ליבומ הז ןיא ,רתוי

 ,םיטרפמ תבכרומ איהו ,הדיחא העד תלעב הנניא התוללכב הרבחה קר אל יכ ,רוכזל שי

 חרכהב םניא תיבסל-ומוהה הליהקל םיכייתשמה םישנא םג אלא ,תונוש תועד םהל שיש

 ,םיטרפכ םמצע תא "בירקהל" םישש אלש םישנא םנשי ,םבריקב םגו ,הדיחא העד ילעב

.הליהקה יכרע תרדחה ןעמל לכהו

 ןיעב וארי אל תיבסל– ומוהה הליהקה ירבחמ דבכנ קלח יכ ,רובסל ןתינ טלחהב ,לשמל ךכ

 רחא הליהק רבח לש "ןוראהמ האצוה"ל גאוד רשא הליהקה רבח לש תוגהנתה הניבמו הפי

 שומיש םשב לכהו ,םדא ותוא לש טרפה תויוכזב הטוב העיגפ ךות תאז לכו,ונוצרל דוגינב

– ומוהה היסולכואהמ םיבוטו םיבר לע םגתלבוקמ אל רשא ,המדיקו תוילרבילב ,הרואכל

.היבופומוהב תדשחנ אל יאדוובש ,תיבסל

 ודובכ תא סמור אוה יכ בשוח ,"ןוראהמ" היופכ האצוה לש וז ךרדב גהונש ימ יכ ,ינחוטב

– תויביטקייבוסה ויניעבו ,הירבחו הליהקה  םודיק  לש הלענ הרטמ ןעמל ,דיחי ותוא לש

 תויהל הלוכי אל וזכש תינסרוד תוגהנתה ךא ,םיעצמאה לכ תא תשדקמ וז הרטמ אקווד

 ללכ" ןחבמ י"פעו "יביטקייבוא ןחבמ" י"פע םיכלהמ ןוחבל רומאש ימ לע תלבוקמ

."הנממ ןטק קלח וניאש קלח" תוחפל וא "היסולכואה

 םיאצומ רשא ,םישנא ןובשח לע אובל לוכי וניא ,םימיוסמ םיכרע רוביצב רידחהל ןוצרה

 ובדנתה אל םמצע םהו ,תיתימאה םתייטנמ הנוש תינימ הייטנ ילעבל םכוישמ םיעגפנ םמצע

.יהשלכ םיכרע תרדחה תמחלמל םתריהל

 אלו םהייח חרואוניא אוהש םייח חרואל םכויש םע םיכסהל םיכירצ אל ,רומאכ ,םיעבותה

.םהלש יוליבה ךרד תא םאות

 דגנתהל ותוכז ,הבתכבו רודמבןיוצמ רשא יווהל ךיושמ תויהל ןיינועמ אל אוהד ןאמ םא

.ןיכומית לכ הל ןיאש הנעט ."היבופומוה" תנעטב ותוא ףודרל ןיאו ,הזכ ךוישל

:תונגהה תניחב.21

-תויטרפה תנגה קוחל רשאב)א

 : יכ עבוקתויטרפה תנגה קוחל )א()2(81 ףיעס
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 המייקתנ םא הבוט הנגה אהת תויטרפב העיגפ לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"

 :הלאמ תחא

 :הלאה תוביסנה תחאב בל םותב העיגפה תא השע םשאנה וא עבתנה )2(

 ;"תויטרפב העיגפה תורשפא לע תעדל וילע היה אלו עדי אל )א(

 וילע היה אלו עדי אל עבתנה יכ-היינשהו בל םות-תחאה :תודוסי יתש וז הנגהל

  .תויטרפב העיגפה לע תעדל

 םסרופ[ ,י"מ 'נ םעלג89/3692 פ"ע-ב עבקנ רשא ,בלה םות ןחבמ- ןושארה דוסיה

 פ"ע םאה ;עגופה םדאה ותוא רבס המ ,ונייהד .יביטקייבוס ןחבמ וניה]ובנב

 תא םצמצל ידכב ויהש םיעצמאה לכב טקנ אוה עגופה לש תיביטקייבוסה ותסיפת

 .העיגפה

 חיכוהל עגופה לע ;תויטרפב העיגפה תורשפאל סחיב תנחבנ העידיה-ינשה דוסיה

 .תויטרפב העיגפל לאיצנטופ היה תלוועמה הלועפבש תעדל היה לוכי אלו עדי אל יכ

-ערה ןושל רוסיא קוחל רשאב)ב(

 : יכ עבוק ,ערה ןושל רוסיא קוחל )1(51 ףיעס

 תא השע עבתנה וא םשאנה םא הבוט הנגה אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"

 :ולאה תוביסנה תחאב בל םותב םוסרפה

 ןושל תעמתשמ ןהמש תוביסנה לע וא ,עגפנה םויק לע תעדל בייח היה אלו עדי אל אוה )1(

"3 ףיעסב רומאכ עגפנל התוסחייתה וא ערה

-ינשה בל םותב םוסרפה תאהשע עבתנהש-דחאה ;םירבטצמ םיאנת ינש םנשי ,הז ףיעסב

     .51 ףיעסב םיעובקה םיפיעסהמ דחאב םוסרפה תא השעש עיבצהל לכוי עבתנה

  :החכוהה לטנ)ג(

 םוסרפה תא השע אוהש חיכומ עבתנה רשאכ ,ערה ןושל רוסיא קוחל )א(61 ףיעס יפ לע

 ,תוביסנ ןתואב ריבסה םוחתמ גרח אל םוסרפהשו ,51 ףיעסב תורומאה תוביסנה תחאב

 )א(02 ףיעסב םג עבקנ ,הז החכוה לטנ ןכ ומכ .בל םותב םוסרפה תא השעש וילע הקזח

.תויטרפה תנגה קוחל

 תמייקתמ םא בל םותבאלש םוסרפ השעש עבתנה לע הקזח יכ ,קוחל )ב(61 ףיעסב עבקנ

 :תואבה תופולחהמ  תחא םוסרפב

 .ותותימאב ןימאה אל אוהו תמא היה אל םסרופש רבד .1

 םא חכוויהל םיריבס םיעצמא םוסרפה ינפל טקנ אל אוהו תמא היה אל םסרופש רבדה .2

  .אל םא אוה תמא

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%202963/98
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 םיכרעה תנגהל הריבס התיהשמ הלודג הדימב עוגפל םוסרפה ידי לע ןווכתה אוה .3

 .51 ףיעס ידי לע םינגומה

 הכייתשה אל ןיזגמב המסרופש הנומתה ,בל םותב םוסרפה תנגה תמייק אל ,ןנד הרקמב

 דוע הבתכל הרושקה הנומת "גישהל" בושח היה םיעבתנל ;העטומ המוסרפו זייגה ןיילל

 םיעצמא ללכ וטקננ אל יכ ,הלוע ועמשנש תויודעהמו ;ןויליגה תריגס דעומ ינפל ,םויה ותואב

14 לש ץבוק ךותב החלשנ רשא( ןנד הנעבותה אושנ הנומתה םאה אדוול תנמ לע םיריבס

. הבתכל תיטנוולרה הנומת הניה )תונומת

 ןורוד רמ לש ותודע תא ןהו ישי ןב לעי 'בגה לש התודע תא ןה יתעמשש רחאל)ד(

 תוכייש תא אדוול יתימא ןויסינ םיעבתנה י"ע השענ אל יכ ,יתענכוש ,באירא

.הבתכה אשונל תונומתה

 "בלה םות" תנגה םיעבתנל תמייק יכ רמול ןתינ אל ,תוביסנה לולכמ רואלו ;ךכיפל

 קוחל )א()2(81 ףיעס יפ לע ןהוערה ןושל רוסיא קוחל61-ו51 ףיעס יפ לע תשרדנה

 .תויטרפה תנגה

 יכ תעדל םילוכי ויה אלו ועדי אל יכ םיעבתנה תנעט תא תלבקמ ינניא ,ןכ ומכ

 קר באירא רמ םע החחוש לעי יכ הדבועה .ןיילה תוביסממ תחאב םלוצ אל םוליצה

 ןיא ;זייגה ןיילמ זוחא האמב םה תונומתה לכשהחינה איה יכ הנייצ ףאו תחא םעפ

 .תוריהז רסוחו תוזיזפ םושמ וז תוגהנתהב שיו יד הב

 תרגסמב םיעבתנה תא שמשל הרומא הנומתה יכ עדי רשא ,באירא רמ יכ ,ןייצל שי

 יכ ,םינפ יתשל עמתשמ וניאשו רורב ןפואב ןייצל ךירצ היה ;זייגה ןיילל םטייאה

  .ןייל ותואמ םניא לעיל וחלשנש תונומתה

        :'ג דצ ןיבו םיעבתנה ןיב תוירחאה תקולח.31

 אשונל ללכ תסחייתמ אל הנומתה .היוגש הנומת ומסרפ םיעבתנהש ,ךכ לע תקולחמ ןיא

 ,ןיזגמהמ לעי 'בגל רמא אוהש ,ןעוט 'ג דצ .םתוא העטה 'ג דצש ,םינעוט םיעבתנה .הבתכה

 ןודעומב ומלוצ רשא תונומת הל ורבעוי ןכ לעו הבתכה אושנ ןיילה ךותמ תונומת ול ןיא יכ

 .ןייל ותואל רשק םהל ןיא רשא טנמטרפאה

 איה היפלו הסרגה לע התודעב הרזח לעי 'בגה .ותודעב ןועיטה לע רזח באירא רמ 'ג דצ

 תונומת הל חלשי אוהש רמא אוהו .ןיילה ךותמ תונומת שרופמב באירא רממ השקיב

 .הביסמהמ

 תונומתהש רורב היה ךא באירא רמ םע תחא םעפ החחוש איה יכ השיגדה התודעב לעי 'בגה

 ןיילמ זוחא האמב" ןה ליימב וחלשנש תונומתה לכש החינה איהו ןייל ותואמ תונומת םה

 .)8 הרוש41 'מע( ."זייגה
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 אוה .טנטרפאה ןודעומ לש דבוע היה אוהש ןמזה לכ שיגדה וימוכיסבו וריהצתב 'ג דצ

 גישהל לעיל רוזעל שקיב .טנטרפאה ילעב לש ורושיא תא לביקש רחאל ןיזגמל ןייארתה

 ךותמ( "יחלוש תבוטל ,םטייאה תחלצהב רוזעל  יתיצר  חולשכ  ןכש"  ןודעומה  לש  תונומת

 שקיבו ןודעומה םלצ לש ןופלטה רפסמ תא ול ןתנ ןודעומה לש םילעבהו .)וריהצתל22 ףיעס

 .ןודעומה לש תונומתה תא חולשל םלצהמ ומשב

 דעה אבוה אל ,תודעל טנמטרטפא ןודעוממ ןח ןור רמ לש ונומיז תא יתרשיאש תורמל

 דצ י"ע ןעטנ רשא ,תוחילשה אשונ תא קמועל ןוחבל הלוכי ינניא אליממו ,'ג דצ י"ע תודעל

.'ג

 .באירא רמ לשו לעי 'בג לש םתודע ,אוה רתונש לכ

 רשא הז אל אוהש ןוויכ םייטנוולרה םירבדב הדירומ אלוהלעמ אל ןמדלו רמ לש ותודע

 .אשונב ישיא עדי ול ןיאש ךכ תונומתל עגונב םידדצהמ ימ םע תמא ןמזב ישיא ןפואב חחוש

 הזיזפ התיה ,תונומתה אשונב באירא ןורוד לש ותולהנתהו לעי 'בגה לש תולהנתהה ןה

 תומימעב הבתכה אושנ ,"םטייא" ותואל תונומתה ךוישב ולהנתה  םהינש .תוידוסי תרסחו

 רשא הדבוע .תומיאתמה תולאשה תא שרופמב לואשל ילבמ ,"תוחנה תחנה" ךותו הלודג

.הנעבותה אושנ תועטל– ךכמ אצוי לעופכו תרושקתב רצקל הליבוה

 ךויש אשונ תא אדוול הנממ הפוצמ היהו רתוי תינלשר התיה םיעבתנה תגיצנ לש התולהנתה

.ןיזגמב עוצקמ תשאכ ;הבתכה אשונל תונומתה

 'ג דצ ןיבו םיעבתנה ןיב קלחל שי היפלו הנקסמל יתעגה תוביסנה לולכמ תא יתלקשש רחאל

06-ב םיארחא םיעבתנה ובש ןפואב תוירחאה תא 04-ב יארחא 'ג דצ וליאו% %.

 :יוציפה תייגוסל רשאב.41

 :עבוק5691-ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוחל7 ףיעס)א

 עבתנה תא בייחל ש"מהיב יאשר הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ב("

 .קזנ תחכוה אלל ,םישדח םילקש000,05 לע הלעי אלש יוציפ עגפנל םלשל

 המסרופ ערה ןושל יכ חכוה ובש ,הז קוח יפל תיחרזא הלווע לשב טפשמב )ג(

 אלש יוציפ ,עגפנל םלשל עבתנה תא בייחל טפשמה תיב יאשר ,עוגפל הנווכב

 ."קזנ תחכוה אלל ,)ב( ןטק ףיעסב רומאכ םוכסה לפכ לע הלעי

 אלל ןותנ היה ובש בצמ ותואב עגפנה תא דימעהל ודעונ ערה ןושל ןיגב םייוציפה

 .ערה ןושל םוסרפ

  .325 ,015 )5(הנ ד"פ 'חאו ףסוי הנרוא 'נ רמא רומיל00/0474 א"ער :הז ןיינעל האר
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 השולש גישהל דעונ ,ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה יכ ,רמאנ425 דומעב ןידה קספ ךשמהב

 :םידעי

 .ערה ןושל ןיגב העגפנש קוזינה לש וחור תא דדועל )1(

 .בוטה ומשל קזנה תא ןקתל )2(

 .ערה ןושל ןיגב העגפנש בוטה םשל ותוכז תא קרמל )3(

 לע םילועה םייוציפ ליטהל ןיא םג ךא ילמס יוציפב קפתסהל ןיא יכ ,םש עבקנ ךכ ךרוצל

 .םרגנש קזנה רועיש

יאצוי םירקמב קספנש ,ישנוע יוציפכ קר קדצומ תויהל לוכי םרגנש קזנה לע הלועה יוציפ

 .ןפוד

6302 ,0302 )3(8002 לע-קת]ובנב םסרופ['חאו יקסנרש ןתנ 'נ ןמלדונ ילוי ר"ד40/98 א"עב

 ןובשחב תחקל שיש םינוש םירטמרפ ד"הספל15 ףיעסב ןוילעה ש"מהיב רכזאמ  ,)8002(

 תצופת ,העיגפה תרמוח ,עגפנהו עגופה דמעמ ,היתוביסנו העיגפהיפוא :יוציפה תקיספ תעב

.דועו םוסרפה

 ,הנומתה םוסרפב תועטה לע םהל עדונש ,רחאל ךומס הרהבה םיעבתנה ומסרפ ,ןנד הרקמב

 לכ ןיא םימלוצמל יכו רומאה תוביסמה ןייל םוקמב גגחנש העשב עצבתה אל םוליצה היפלו

 ימ םא םימלוצמה ינפב ולצנתה ןכו הב רכזומה תוביסמה ןיילל אלש יאדוובו הבתכל רשק

 ובש רשקהב ומוסרפ םצעבו רחא ןמזב םלוצ רשא םולצתב שומישהמ עגפנ ומצע האור םהמ

 .םסרופ

 םאתהב תאזו יוציפה תא קוספל םיאב רשאכ םתוכזל םישמשמ תולצנתההו הרהבהה

.תויטרפה תנגה קוחל22 ףיעסוערה ןושל רוסיא קוחל )4(91 ףיעסל

 ,םיעבותה ושח הב העיגפה ;תוברל ,ינפב וחנוהש תוביסנה לולכמ תא יתלקשש רחאל)ב

 ינא ,ךדיאמ- תולצנתהו הרהבה םוסרפו ,דחמ– הצופת לעב ןותיעב הנומתה םוסרפב

 ךס לע יוציפדחא לכ ולבקי3–2 םיעבותהו 000,52₪ ךס לע יוציפ לבקי1 עבותה יכ תעבוק

000,01₪.

:םוכיסל.51

 .לבקתהל העיבתה  ןיד ,ליעל רומאה רואל)א

00,01 ךס3 עבותלו 000,01₪ ךס2 עבותל .000,52₪ ךס1 עבותל ומלשי םיעבתנה)ב 0

.000,54₪ כ"הסבו .₪
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 .לעופב םולשתה דעו ןידה קספ דעוממ תיבירו הדמצה ישרפה ואשי ולא םימוכס

 םימוכסהמ%04 םיעבתנל בישהל 'ג דצ לעש ךכ ,הקלחב תלבקתמ 'ג דצ תעדוה)ג

.םיעבותל םיעבתנה ומלשי רשא

 ט"כשו )ש"מהיב תורגא( טפשמ תואצוה םיעבותל דבלב םיעבתנה ומלשי ןכ ומכ)ד

.000,01₪ ךסב ד"וע

 םולשתה דעו ןתאצוה דעוממ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותב ומלושי תואצוהה

.לעופב

.לעופב םולשתה דעו ןידה קספ דעוממ תיבירו הדמצה ישרפה אשי החרטה רכש

 ךרדב תובשחתה ךות ,ןהשלכ טפשמ תואצוהב 'ג דצ תא בייחל ןוכנל יתאצמ אל)ה

.'ג דצ י"ע טפשמה לוהינמ הנושב תאזו ,םיעבתנה י"ע טפשמה לוהינ

.םידדצל ןידה קספ חלשת תוריכזמה)ו

 .םידדצה רדעהב ,1102 ראוני61  ,א"עשת טבש  א"י  ,םויה ןתינ
1739215

31387645

1739215

31387645

31387645 ןהכ ליגיבא - 90/295561

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

ןאכ שקה– ובנ רתאב דועו הקיקח ,הקיספ יכמסמב םייונישו הכירע ןיינעב
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