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הפיחב יזוחמה טפשמה תיב
םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב

01094  א"ע - 90 - 11
2102.2.72ץיבוקרב םחנמ 'נ איגש ירוא

ןהכ קחצי טפושה ינפל

איגש ירוא

רערעמהןולייא דרא רורד ד"וע כ"ב י"ע

דגנ

 ץיבוקרב םחנמ

בישמההנחוא לחר ד"וע כ"ב י"ע

:תורפס

)ז"נשת( ערה ןושל יניד ,רהנש 'א

:ויצר-ינימ

 בייחל רערעמה לש העיבת התחדנ וב ,םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ לע רוערע לביק יזוחמ ש"מיב *

 לש וירצחל בישמה סנכנ הבש היצאוטיסה יכ ,ועבוקב וילע איצוהש ערה ןושל ןיגב יוציפל בישמה תא

.קוחה יפ לע ערה ןושל הווהמ םירחא םע תיקסיע השיגפ ךלהמב ותוא ףדיגו רערעמה

ערה ןושל– תולווע– ןיקיזנ *

םרועיש– םייוציפ– ןיקיזנ *

.

 ןיגב יוציפל בישמה תא בייחל רערעמה לש העיבת התחדנ וב םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ לע רוערע

.וילע איצוהש ערה ןושל

.

 תא לביק ,ןהכ קחצי טפושה 'בכ ,םייחרזא םירוערעל טפשמ תיבכ ותבשב ,הפיחב יזוחמה טפשמה תיב

:ןמקלדכ ועבוקב ,רוערעה

 היפל הקיספ תמייק תאז םע .הדיחא הניא םיפודיגו תוללקל הקיזב ,ערה ןושל ירוסיאל תעגונה הקיספה

 .יוציפל תוכז םדאל ונקי םיפודיגו תוללק

 לחהו ,םירחא םישנא םע השיגפב קוסע היה הזש תעב ,רערעמה לש וירצחל סנכנ בישמה ,ןנד הרקמב

 שיש בושחל רערעמה לש ויחרואל םורגל ידכ עימשה בישמהש םירבדב היהש חינהל ןיא םא םג .ופדגל

 הזבמ הייה ,תיביטקייבוא טבמ תדוקנמ ,היצאוטיסהש ירה ,םילניסקוקה תליהקל והשלכ רשק רערעמל
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 ןושל רוסיא קוחל1 ףיעס ןושלכ(  "םילולע" ויה בישמה ידי לע ורמאנש םירבדהש יאדוובו ,הליפשמו

.ויחרוא ינפב ותוזבלו רערעמה תא ליפשהל )ערה

ןיד קספ

 ךיראתמ )סבור ישיבא רמ טפושה 'בכ( הפיחב םולשה טפשמ תיב לש וניד קספ לע רוערע.1

.]ובנב םסרופ[ ,80-70-5943 'א קיתב1102.11.03

 ןיגב ותוצפל ביוחי בישמהש ךכל רערעמה רתע,אמק טפשמ תיבל רערעמה שיגהש העיבתב.2

.8002.7.32 ךיראתב וילע איצוהש ערה ןושל

 רערעמל ךיישה הנבמב תיקסע השיגפ המייקתה רומאה ךיראתב יכ ,ןעטנ העיבתה בתכב

 לצא דבועה לעופו םיקסע םישנא ינש ,רערעמה וחכנ השיגפב .תיטרפה ורצחב יוצמהו

 ריזחת" ול רמאו רערעמה לש ורצחל בישמה ץרפתה השיגפ התוא ךלהמב יכ ןעטנ .רערעמה

 תא ףוקתל הסינ בישמה ךא ,רצחה תא בוזעל בישמהמ שקיב רערעמה ."תבנגש תרשרשה תא

 ארק בישמהש ,תואירקה ללכב .תונוש תואירק ורבעל אורקל ךישמהו יזיפ ןפואב רערעמה

 התא ,תיבה תא ךל ףורשא ינא ,ךתוא חצרא ינא ,ךתוא גורהא ינא" :ול ארק ,רערעמה רבעל

 הענמ ,השיגפב וחכנש םישנאה לש םתוברעתה קר יכ ןעטנ ."ךלש םילניסקוקה םירבחה לכו

.רצחה רעש רבעל בישמה תא"וזיזה" הלא ןכש ,רערעמה תא תיזיפ ףוקתל בישמהמ

 םה יכ ,םינוש םישנאמ רערעמה עמש ,םימי רפסמ ףולחב יכ ,העיבתה בתכב ןעטנ דוע

 .לוענמו תרשרש תבינג ול םיסחיימ

 סוחיי םג ומכ ,לוענמו תרשרש תבינגב ותמשאהב יכ ,העיבתה בתכב אופא ןעט רערעמה

 םיזבמו םיליפשמ םהו ,תמא ןהב ןיאש תומשא תחטה םושמ שי ,רערעמל םיילניסקוק םירבח

.וילע ערה ןושל םיווהמו ,רערעמה תא

 דבוע אוה בישמה ."קילאיב רפכ" תדוגא רבח רערעמה יכ ,ריעא הנומתה תמלשה םשל.3

 תא בישמה האר ותדובע ךלהמב .הדוגאל ךיישה הנבמב הדובע עציב םימיה דחאבו ,הדוגאה

 לוענל שקיבו ,םוקמב ותדובע תא בישמה םייס רשאכ ,ןכמ רחאל .םוקמב בבותסמ רערעמה

 דשחו ,לוענמהו תרשרשה תא אצמ אל ,ךכל םישמשמה לוענמהו תרשרשב הסינכה רעש תא

.םתוא לטנ אוה יכ רערעמב
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 רחאל עריא רשאו ,ותעיבת בתכב רערעמה ידי לע ראותש עוריאל ךרדה התייה הרצק ןאכמ

.םירחא םישנא םע השיגפב קוסע היה רערעמהש העשבו ,רערעמה לש ורצחל עיגה בישמהש

 הרטשמב חתפנש הריקחה קית תא ןחב ןכו ,וינפל ועמשנש תויודעה תא לקש אמק טפשמ תיב.4

 בישמהש חכוה אל יכ ,וניד קספב טפשמה תיבעבק רבד לש ופוסב .רערעמה תנולת תובקעב

 ,ןכ לע .םתוא ריזחהל ונממ שרד קר אלא ,לוענמהו תרשרשה תבינגברערעמה תא םישאה

 טפשמ תיב ,לוענמהו תרשרשה תבינגב ותוא םישאה בישמה יכ ,רערעמה תנעטל עגונה לכב

.רערעמה תעיבת תא החד אמק

 ,עבק אמק טפשמה תיב ,רערעמה לש "םיילניסקוקה" וירבח הניינעש ,הינשה הרמאל רשאב

 הרמא שרפל שי יכ ,אצמ טפשמה תיב ,ךכל ףסונב .וירבחל אלא רערעמל הסחוי אל איה יכ

:עבקו ףיסוה אמק טפשמ תיב .ותוללכב עוריאה תוביסנו הרמאנ וב יללכה עקרה לע תאז

 םיפודיג ,תוללק ףטשמ דרפנ יתלב קלח ויה ]בישמה[ לש וירבדש הארנ"

 ןיב הריוואה תוטהלתהו תוחורה תרעס תעב ויפמ ואצי רשא ,הפ ילובינו

 ךורא ךוסכס עקר לע ,סעכ ךותמ ורמאנ םירבדה יכ קפס ןיא .םידדצה ינש

 לכ םע .םעט ירסח םיפודיג רשאמ רתוי םהב תוארל ןיאו ,םידדצה ןיב

 ןיאו הנידמב םייתרבחה םייחהמ קלח םיווהמ הלא ןיעמ םיפודיג ,רעצה

 ןתליעש תועיבתב םיפצומ ונמצע אצמנ ירהש ,ךכל רבעמ םהב תוארל

 םיפודיגב םג ריכהל תונוכנ התארה הקיספה םנמא .הז גוסמ תורימאב

231 'מע ,7791- ז"נשת ,ערה ןושל יניד ,רהנש 'א :האר( "ערה ןושל"בכ

 וב יללכה עקרה רואל ,ונניינעב ,תאז םע .)םש תוטרופמהתואתכמסאהו

 ריבס םדא יכ עובקל ןתינ ,ותוללכב עוריאה תוביסנו הרימאה הרמאנ

 יוטיבה לש תילולימה תועמשמה תא וירבחלו עבותל סחיימ היה אל ,ליגרו

 רתימ קלח ךכב האור ,אלא ,וז הליהקל עבותה ןיב רשקמ וא "לניסקוק"

".עוריא ותואב םידדצה ןיב ופלחוהש םיפודיגהו תוללקה

 תא םילעה רערעמה יכ בישמה לש ודשחל תעגונה ,הנושארה הרמאל םיעגונ םירבדהש לככ.5

 תא םישאה אל בישמה ויפלו ,יתדבוע אצממ עבק אמק טפשמה תיב זא יכ ,לוענמהו תרשרשה

 עבקנש ,הז יתדבוע אצממב .םריזחהל שרד קר אלא ,לוענמהו תרשרשה תבינגב רערעמה

 םוקמ יתעדל ןיא ,הרטשמה קיתמ רמוחה תוברל ,וינפל חנוהש תויארה רמוח לכ תניחב רחאל

.ברעתהל

 ,לוענמהו תרשרשה תא ריזחהל רערעמהמ שרד בישמהש ךכב יד יכ ,ןעט רערעמה חוכ אב

 ןושל םושמ שי ךכבו ,ןידכ אלש הלא םיטירפב ודי חלשש ימכ ויחרוא ינפב ותוא דימעה ךכבו
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 ,המ רבד ול ריזחי יכ ,ורבחמ שרוד םדאש השירד .וז הנעט לבקמ ינא ןיא ,םלואו .וילע ערה

 תבינגב םדאה תא םישאמ שקבמה יכ הנממ הלוע אלו ,ותוזבלו וליפשהל ,ושייבל ידכ הב ןיא

.ץפחה

 תא החוד יננה ,לוענמהו תרשרשה תומלעיהל תעגונה הרמאל םיעגונ םירבדהש לככ ,ןכ לע

.רוערעה

 םירבחהו התא" רערעמה רבעל בישמה ארק הב ,הינשה הרמאל סחיב רבדה הנוש.6

."ךלש םילניסקוקה

 ןוצרה תלוז רבד הב היה אל ךא ,הלודג שפנ תרעסבו ,בר סעכ תעשב הרמאנ וז הרמא ,םנמא

 יוניכה םאה ,הלאשב קפס שי םא םג .ויחרוא תוחכונב ותוזבלו וליפשהל ,רערעמה תא ףדגל

 הז יוניכ ,םויה לש תילארשיה הרבחבש רבדה הארנ ,ומצעלשכ ןובלע םושמ וב שי ,"לניסקוק"

 .רערעמל אימחהל ידכ הז יוטיבב שמתשה אל בישמה ,רבד לש ופוסב יכ ,רוכזנ .ןובלעכ ספתנ

 ןיא ,רמולכ ,יביטקייבוא ןחבמ אלא יביטקייבוס ןחבמ וניא ןחבמהש ,הז רשקהב ריכזא

 תובקעב עגפנ ומצע שיגרמה ,עגפנה לש תיביטקייבוסה ותשוחת עקר לע םוסרפה תא םינחוב

.םוסרפבש םירבדה תאתלבקמ הרבחה דציכ ןוחבל שי אלא ,ורבעל וחטוהש םירבדה

 תמייק תאז םע .הדיחא הניא םיפודיגו תוללקל הקיזב ,ערה ןושל ירוסיאל תעגונה הקיספה.7

 'נ באיד אפטצומ56/435 א"ע :וארו( יוציפל תוכז םדאל ונקי םיפודיגו תוללק היפל הקיספ

 היה הזש תעב ,רערעמה לש וירצחל סנכנ בישמה ,ונינפלש הרקמב .)962 )2(כ ד"פ ,באיד יכז

 בישמהש םירבדב היהש חינהל ןיא םא םג .ופדגל לחהו ,םירחא םישנא םע השיגפב קוסע

 תליהקל והשלכ רשק רערעמל שיש בושחל רערעמה לש ויחרואל םורגל ידכ עימשה

 יאדוובו ,הליפשמו הזבמ הייה ,תיביטקייבוא טבמ תדוקנמ ,היצאוטיסהש ירה ,םילניסקוקה

 ,ערה ןושל רוסיא קוחל1 ףיעס ןושלכ(  "םילולע" ויה בישמה ידי לע ורמאנש םירבדהש

.ויחרוא ינפב ותוזבלו רערעמה תא ליפשהל )5691– ה"כשת

 ,םירוסא םימוסרפכ הז גוסמ תורימאב הרכה יכ ,אמקטפשמה תיב לש וששחל ףתוש ינא ןיא

 תילארשיה תואיצמבש ,ןימאהל ינא הצור ,תישאר .תועיבתב טפשמה יתב תפצהל רורגת

 ,תאז םע .הרגשבש רבדכ הז תא הז ףדגלו ללקל םיגהונ םניאו ,הז תא הז םידבכמ םישנא

 תאזו ,תאש רתיבו תשקבתמ טפשמה תיב תוברעתה זא יכ ,תואיצמה תנבהב ינא העוט אמשו

.םנוכמ לע תוירבה ןיב ידדה דובכ לש דוסי יגשומ בישהל ידכ

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=??%20534/65&Pvol=?
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 לש וירבחל וסחייתה ורמאנש םירבדהש ,אמק טפשמ תיב לש ותדמעל ףתוש ינא ןיא ןכ ומכ.8

 עוגפל ןוצר ךותמ רערעמה לש ורבעל תואירקה תא ארק בישמה .ומצע רערעמל אלו רערעמה

 עוגפל הדעונ אל "ךלש םילניסקוקה םירבחהו התא" האירקה .רחא םדאב אלו רערעמב

 ,תניחבב ,רערעמב עוגפלהשקיב אלא ,בישמל ער רבד לכ ושע אל רשא ,רערעמה לש ויחרואב

.התא ימ ךל רמואו ךירבח ימ יל רומא

 תרשרשה תא אצמ אלש ךכ לע בר סעכ ךותמ גהנתהו ,תושגר תרעסב ןותנ היה בישמה םא םג

 םע םילשהל ןיא ןיידע ,םתוא לטנש הז היה אוה יכ רערעמב דשחו ,ול םישורד ויהש לוענמהו

 הדבועה עקר לע תינחלס השיגב ויפלכ גוהנל ןוצרה לכ םעו ,בישמל דובכה לכ םע .ותוגהנתה

 םדא לשםירצחל סנכי םדא ובש בצמ םע םילשהל ןיא ןיידע ,בר סעכ תעשב ורמאנ םירבדהש

 אשונ אוה םמע םירחא םישנא םיאצמנ םוקמב רשאכ רמוחו לק ,ופדגיו ותוא ללקי ,רחא

.ןתונו

 םילניסקוקה םירבחהו התא"- רערעמה לש ורבעל ארק בישמהש םירבדהש ,עבוק יננה ,ןכ לע.9

 יפלכ עצב בישמה ןכ לעו ,ויחרוא יניעב רערעמה תא תוזבלו ליפשהל םילולע ויה– "ךלש

.ערה ןושל רוסיא קוחל7 ףיעס יפל הלווע רערעמה

 קזנה תא םושיש תנמ לע ,אמק טפשמ תיב לש ונחלושל קיתה תא בישהל םוקמ היה ,ליגרב.01

 ,ךכיפלו .תישעמ הקדצה רבדל ןיא ןיינעה תוביסנב יכ ,יל הארנ ,םלואו .רערעמל םרגנש

 ,רערעמה לש וקזנ תא םש יננה ,אמק טפשמ תיב ינפל וחנוהש תויארה תא יתלקשש רחאלו

.הז ןיד קספ ךיראתל וכרעכ ,000,3₪ ךסה לע ודימעמו

:ןמקלדכ טילחמ יננה ,ליעל רומאה לכ לע רשא.11

  ךיראתברערעמה לע ערה ןושל איצוהבישמה יכ ,עבוק יננהו ,רוערעה תא לבקמ יננה)א(

8002.7.32.

 קספ ךיראתב וכרעכ ,000,3₪ לש םוכסב רערעמה תא תוצפל בישמה תא בייחמ יננה)ב(

.הז ןיד

 טפשמ תיבב ןתינש ןידה קספב בישמה תוכזל וקספנש ,טפשמה תואצוה תא לטבמ יננה)ג(

 לע ,אמק טפשמ תיבב וקספנש טפשמה תואצוה תא בישמל םליש רערעמהש לככ .אמק

 ומלוש וב דעומהמ לחה תיבירו הדמצה ישרפה ףוריצב,רערעמל ןריזחהל בישמה

.רערעמל ןתרזחהל דעו בישמל

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/019_002.htm
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1739215

 םינוידה ןיגב ,ד"וע ט"כש ללוכ ,טפשמ תואצוה רערעמל םלשל בישמה תא בייחמ יננה)ד(31387645

.000,8₪ לש  ללוכ םוכסב תואכרעה יתשב

רערעמל רזחוי ,דקפוה םא ,רוערעה תואצוה תחטבהל רערעמה דיקפהש ןובריעה)ה(

.וחוכ אב תועצמאב
1739215

31387645

 .םידדצה רדעהב ,2102.2.72 ,ב"עשת רדא  'ד  ,םויה ןתינ

/-31387645 ןהכ קחצי

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ

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