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6.12 םויב החמש עורא םייקל םידתעתמ םירתועה  יופצ םש ,דוד ךלמה 'חרל ךומסב ,םילשוריב.70

 דעצמ" תא תוחדל םיבישמה תא בייחל םישקבמ םירתועה.דעומ ותואב "הוואגה דעצמ" םייקתהל

 םיבישמה תא בייחל ,ןיפוליח יפוליחלו ;דעצמה לולסמ תא תונשל ןיפוליחל ;רחא דעומל "הוואגה

.הוואגה דעצמ יעוריא וכשמיי דוע לכעוריאה םחתמל האלמה תושיגנה תא חיטבהל

.

 קספו ףסה לע הריתעה תא החד ,)ןארבו'גו סינורג םיטפושה תמכסהבו הי'צקורפ תטפושה יפמ( ,ץ"גב

 :יכ

.לארשיב םדאה לש תויתקוחה דוסיה תויוכזמ תחאאיה ,הכולהת וא הפסא םייקלו ןיגפהל תוכזה

 דומעל םייושע וז תוכז לש אלמה המושיי דגנכ .טלחומ ךרע וניא הכולהתהו הנגפהה תוכז לש המושיי

 הנגפהה תוכז לש השומימ ,םירבדה עבטמ .דיחיה לש דוסי תויוכז ףאו ,םידגונ םייתרבח םיסרטניא
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 שפוח ןוגכ דוסי תויוכז ףא עגפיהל תויושע ורדגבו ,םיבשותה לש םהייח תרגשבר"פע ךורכ הכולהתהו

 םהבו ,עגפיהל םילולע םה ףא םיירוביצ םיסרטניא .םינוש םיבשות לש תויטרפל תוכזהו העונתה

 תומא יפל ןוזיא ךורעל שרדנ ,וז תושגנתהב .ירוביצה רדסהו רוביצה םולש לע הנגה לש יסיסב סרטניא

 .ןינע ותוא תוביסנב םילעופה םידגונה םימרוגה לש יסחיה םלקשמל םאתהבו,יתקוח יפוא תולעב הדימ

 תונוישר תקנעה לע תיארחאה ,לארשי תרטשמ הנושארבו שארב תדקפומ םינוזיאה תכאלמ לע

 לוקיש תניחב תרגסמב תיטופיש תרוקיבל םיפופכ הלא םינוזיא .םהיאנת תעיבקו ,תוכולהתו תופיסאל

.תכמסומה תושרה י"ע לעפומה תעדה

 וליא ירוביצה סרטניאל םרגיהל לולעה ברה קזנל יתדימו ןזואמ סחיב םידמועאל םישקובמה םידעסה

 הוואגה דעצמ תרתהב לארשי תרטשמ לש התעד לוקישב םגפ לע ועיבצה אל םירתועה.םינתינ ויה

 רסוח לע עיבצהל שי ךמסומה םרוגה לש תעדה לוקישב ברעתהל ידכ .טלחוה םהילע םוקמבו דעומב

 העיגפה ,ןכא .הז גוסמ םגפ חכוה אל .הטלחהל וולתנש תוריבס רסוח וא ,היילפה ,תורירש ,בל םות

 הייארב ךא .תישממ איה החמשה עוראל םוקמו ןמז תוכימסב דעצמה םויקמ םירתועל םרגיהל הלולעה

 םישגהל טרפה תויוכזב הרכה ןיבל רתויב הבחרה תועמשמב יוטיבל םדא תויוכז תובישח ןיב תבלשמה

 תיעבט ,הריבס איהש טרפב העיגפב רבודמ ,וייח לש תישיאה הימונוטואהו העונתה שפוח תא

 םיתיעל שרדנ יכ ךכב הריכמ םגו ,םדא תויוכז תדבכמה תיטרקומד הרבחב םייחה ךלהמל תיטנרהניאו

.טרפהי"ע םלושמ אוהש שיו ,רוביצהי"ע םלושמ הז ריחמו ,שי .הלא תויוכז לע הנגהל ריחמ םולשת

ןיד-קספ

:הי'צקורפ 'א תטפושה

 ברעה תועשב70.6.12 םויב החמש עורא םייקל םידתעתמ ,גוז ינב ,םירתועה.1

 םילשוריב ,לאומש תיבב םייקתהל דיתע עוראה .םתב לש הווצימה תב תגיגח לגרל

.דעומ ותואב "הוואגה דעצמ" םייקתהל יופצ םש ,דוד ךלמה 'חרל ךומסה

 הליהקה לש "הוואגה דעצמ" תא תוחדל םיבישמה תא בייחל םישקבמ םירתועה.2

 אלש ךכ דעצמה לולסמ תא תונשל םישקבמ םה ןיפוליחל ;רחא דעומל תיבסל-ומוהה

 םיבישמה תא בייחל םה םישקבמ ,ןיפוליח יפוליחלו ;ריעה לש יזכרמ רוזיאב םייקתי

 הווצימה-תב תגיגח תננכותמ םש לאומש תיב םחתימל האלמה תושיגנה תא חיטבהל

 עוראב םיגגוחה לש םתופתתשה רשפאתתש ךכ ,הוואגה דעצמ יעורא וכשמיי דוע לכ

.תולקת אלב ,םירתועה םיכרוע ותוא

 בקע עגפיהל לולע ןמז הזמ וננכת ותוא עוראה יכ ךכ לע םילבוק םירתועה.3

 םיננכותמ וכלהמב רשאו ,םיפתתשמ יפלא ףיקהל רומאה ,ןנכותמה דעצמה יעורא

 .םישק העונת ישוביש םייופצו בכר ילכ תעונתל םינוש תובוחר רוזיאב רגסיהל

 עפושמה ,םילשוריב יזכרמ רוזיא וניה ךרעיהל דעצמה רומא וב רוזיאה ,םתנעטל

 החמש יעורא םיננכתמה םירחא םיגגוחבו םהב היופצה העיגפהו ,החמש תומלואב
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 העיגה דעצמה דעומ לע העידיה יכ םינעוטו םירתועה םיפיסומ .השק הניה דעומ ותואב

 תמייק ,ינש דצמ .םהשלכ םייוניש תכירעל ןמז ריתוה אלש ןפואב ,בר רוחיאב

 הנשחרתתש ףא רשפאו בר חתמ לש הריואב להוני דעצמה יכ תישממ תורבתסה

 החפשמה תלוכיב ישממ ןפואב לבחל םילולע הלא לכו ,וכלהמב תומילא תויוערפתה

.ןמז דועבמ ועבקנש דעומבו םוקמב ,ןנכותמכ הווצמה תב עורא תא םייקל

 הניה ועבקנש לולסמבו דעומב דעצימה תא םייקל הטלחהה יכ םינעוט םירתועה.4

 יונישל תונוש תופולח קודבל הרטשמה לע ,םהירבדל .לטבתהל הנידו תיתדימ יתלב

 התעיגפ תדימש הפולח תריחב חיטבהל ידכ ,דעצמה תכירעל לולסמהו דעומה

 תב ןוגכ ,החמש יעורא .תויתדימה תשירדב דומעת רשאו רתוי הנטק היהת םיבשותב

 םרטב ךכב בשחתהל הרטשמה לעו ,םדא לש וייחב רתויב םייתועמשמהמ םה ,הווצמ

 םירומא םיעוראה ובש םוקמל ךומסבו דעומ ותואב דעצמל ןוישר ןתמ לע טילחת

.םייקתהל

.הבושת השרדנש אלב ,ףסה לע תוחדיהל הריתעה ןיד.5

 תויתקוחה דוסיה תויוכזמ תחא הניה ,הכולהתוא הפסא םייקלו ןיגפהל תוכזה

 הרכהה לע תתתשומ ,יוטיבה שפוחל הרובטב הרושקה ,וז תוכז .לארשיב םדאה לש

 ודוחיי תאו ויתועד תא אטבל תוכזבו ,ותוישיא חותיפל ותוכזב ,ודובכב ,םדאה ךרעב

– ןלהל(393 )2(חל ד"פ ,לארשי תרטשמ לש ימורדה זוחמה דקפמ 'נ יול38/351( ישיאה

 תיתקוח תוכזכ תרכומ איהו ,יטרקומדה ךילהה לש וניערגב היוצמ וז תוכז .))יול ןיינע

 התואל יוטיב איה יתרבח וא יטילופ עקר לע הנגפה" ,ןכא .םדאה דובכמ תרזגנה

 דובכ תרגסמב םיללכנה ,הליספה שפוחו הריחבה שפוח ,יטרפה ןוצרה לש הימונוטוא

 ,לארשי תרטשמ 'נ בורה הטמ50/7552 ץ"גבב קרבאישנה ירבד( "תיתקוח תוכזכ םדאה

 .)31 הקספ ,3373 )4(6002 לע-קת

 לש אלמה המושיי דגנכ .טלחומ ךרע וניא הכולהתהו הנגפהה תוכז לש המושיי.6

 תויושע דיחיה לש דוסי תויוכז ףאו ,םידגונ םייתרבח םיסרטניא דומעל םייושע וז תוכז

 שומישל דיחיה תויוריח תודמוע הכולהתהו הפסאה תוריח לומ לא .דגנמ דומעל

 תישיאה הימונוטואהו העונתה תוכז שומימלו ,ופוג תומלשל ,הערפה אלב ושוכרב

 תרגשב עוגפל לולע אוה ;דיחיל דרטימ רוציל לולע הכולהתהו הפסאה שפוח .ולש

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202557/05
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 םע39/8566 צ"גב( הלקת לכ אלב תויתחפשמו תוישיא תוינכת שממל ותלוכיבו וייח

.))איבלכ ןיינע– ןלהל(397 )4(חמ ד"פ ,םילשורי תנחת דקפמ 'נ איבלכ

 העיגפב בור יפ לע ךורכ הכולהתהו הנגפהה תוכז לש השומימ ,םירבדה עבטמ.7

 שפוח ןוגכ דוסי תויוכז ףא עגפיהל תויושע ורדגבו ,םיבשותה לש םהייח תרגשב

 םילולע םה ףא םיירוביצ םיסרטניא .םינוש םיבשות לש תויטרפל תוכזהו העונתה

 תושגנתהב .ירוביצה רדסהו רוביצה םולש לע הנגה לש יסיסב סרטניא םהבו ,עגפיהל

,יתקוח יפוא תולעב הדימ תומא יפ לע ןוזיא ךורעל שרדנ ,םיכרעו תויוכז ןיב ,וז

 ןוזיאה .ןינע ותוא תוביסנב םילעופה םידגונה םימרוגה לש יסחיה םלקשמל םאתהבו

 וא תונושה טרפה תויוכזב העיגפה ןיבל הכולהת וא הפסא םייקל וא ןיגפהל תוכזה ןיב

 ךרד לע ןפואו םוקמ ,ןמז לש תולבגמ תלטהב ףקתשהל יושע יללכ ירוביצ סרטניאב

 ץ"גב ;ליעל ,יול ןיינע( תרחאה תוכזה תא םייקל ידכ ,תחאה תוכזה לש התלעפה

 ץ"גב ;ליעל ,איבלכ ןיינע ;654 )2(חמ ד"פ ,םילשורי זוחמ דקפמ 'נ ןייד39/1842

 ןוגרא70/927 צ"גב ;252 )1(7002 לע-קת ,הרטשמה ל"כפמ 'נ קדצב תתומע50/0802

ןליא 'נ בהז ישמ60/8898 צ"גב ;8851 )1(7002 לע-קת,רוצ דוד בצינ 'נ ידוהיה בלה

 תדקפומ ,וז םינוזיא תכאלמ לע .)3664 )4(6002 לע-קת ,םילשורי זוחמ דקפמ ,וקנרפ

 ,תוכולהתו תופיסאל תונוישר תקנעה לע תיארחאה ,לארשי תרטשמ הנושארבו שארב

 תעדה לוקיש תניחב תרגסמב תיטופיש תרוקיבל םיפופכ הלא םינוזיא .םהיאנת תעיבקו

.תכמסומה תושרה ידי לע לעפומה

 העונת שפוחל טרפה תוכזב עוגפל לולע ריע לש הזכרמב הכולהת לש המויק.8

 תוינכתב ,םוקמל םוקממ ותושיגנב ,םדאה לש הרגשה ייחב עוגפל לולע אוה .תויטרפלו

 םדוק בר ןמז םהל ךרענש םידחוימ םיעוראב ףאו ,םוי דועבמ ןנכיתש הדובע וא םיעורא

 לעש םילוקישה ןיממ םה טרפה לש ליגרה וייח ךלהמב תירשפאה העיגפה ילוקיש .ןכל

 הכולהת םויקל רתיה ןתמ רבדב התטלחה שוביג תרגסמב לוקשל לארשי תרטשמ

– ןלהל(961 )2(דל ד"פ ,הרטשמהו םינפה רש 'נ רעס97/841 צ"גב( המויקל םיאנתהו

 תא םישגהל הבוחה ןיב רשפאה תדימב בשייל שי ,הז תעד לוקיש רדגב .))רעס ןיינע

 תוחונה יא תא רשפאה תדימב םצמצל ךרוצה ןיבל ,דחמ הכולהתהו הנגפהה שפוח

 תדימב םישגהל שי .הז שפוח שומימ בקע םיבשותב היופצה העיגפהו רוביצל תמרגנה

 תוביסנב תיטרקנוקה ןתמצועו תינורקעה ןתובישח יפ לע תודגונה תויוכזה תא רשפאה

 תויוכזה תא םישגהל ןתינ וז ךרדב קר ןכש ,םיידדה םירותיוו תיישע ךות ,ןינעה

.יטרקומדה יתרבחה רדסה לש םיידוסיה וינייפאממ ןהש םדאה לש תובושחה

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%206658/93&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%206658/93&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202481/93&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202481/93&Pvol=??
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202080/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%202080/05
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20729/07
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%208988/06
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=???%20148/79&Pvol=??
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 לש ותוכזב ןיאו ,לארשיב םדאה לש תיזכרמ תוכז אוה הכולהתהו הפסאה שפוח.9

 קידצהל ידכ וא ,התלעפה תא לולשל ידכ העונת שפוחל ףאו ןינקל ,תויטרפל טרפה

 לולעה ישוקה .תישממ העיגפ הב ועגפי וא ,ןכותמ התוא ורקעיש הלאכ םיאנת תדמעה

 תכירע בקע םוי דועבמ וננכתש יתחפשמה עוראה תינכת שומימב םירתועל םרגיהל

 םע .ונממ םלעתהל ןתינ אלש תובישח לעב לוקיש יאדווב אוה ,דעומ ותואב דעצמה

 הב לקהל ןיא רשאו ,הל םינעוט םירתועהש היופצה העיגפה תמצוע ןיבש ןוזיאב ,תאז

תויוכזל קהבומ יוטיבכ ריע לש הזכרמב הכולהתה תוכז לש הדוביכ תובישח ןיבל ,שאר

 םירתועב היופצה העיגפה יכ ,איה תשקבתמה האצותה ,תיטרקומד הרבחב תויתקוח

 ןכש ,ריעה לש יזכרמ רוזיאב תננכותמ הכולהתה .הריבס יתלב וא תיתדימ יתלב הניא

 םיפושחה ,םייזכרמ םירוזיאב תושעיהל תוכולהתו תונגפה לש ןביט ,םירבדה עבטמ

 ,ריעה יתאפל תוכולהת לש הייופכה ןתרבעה .םיכשחמב אלו ,בחרה רוביצה ןיעל

 ללמב םירסמ אטבל ירקיעה ןייפאמה תא ןהמ תללושו ,ןמויקל תירקיעה תילכתב תעגופ

 ינוריע זכרמב תוכולהת תכירע יכ ,אטישפ .םיפוצהו םיעמושה רוביצ תטילקל העונתבו

 ,העונתה שפוחב עוגפל ,רוזיאב םייחה לש יתרגשהו ןיקתה ךלהמב עוגפל הלולע

 האלמה תישיאה הימונוטואה יוצימ ךות םהייח חרוא תא להנל םיבשות לש םתוכזבו

 יעצמא ךירצהל היושע ריע לש הזכרמב הכולהת תכירע .ללכ ךרד ,םהל הנותנה

 םילולע הלא םיאנת .ירוביצה רדסה תא חיטבהל ידכ העונתל תובוחרה תריגסו ,החטבא

 שומימל תיטנרהניאו תיעבט איה דוע לכ ,וז העיגפ םלוא .טרפב העיגפב םיכורכ תויהל

 שרדנש ריחמ תניחבבו ,הנוגי לב חרכה תניחבב איה ,הנגפההו הכולהתה תוכז לש ריבס

 וא לכה ןיא" תיטרקומד הרבח ייחב ןכש .תיטרקומד הרבחב םייחב תוכזל ידכ ומלשל

 ,רעס תשרפב קרב טפושה ירבד("....םינושה םיסרטניאה ןיב ןוזיאו ,"חקו ןת שי .םולכ אל

.)םש

 קזנל יתדימו ןזואמ סחיב םידמוע םניא םירתועה ידי לע םישקובמה םידעסה.01

 דעצמה לש ולוטיב .םתיתל םירתענ ונייה וליא ירוביצה סרטניאל םרגיהל לולעה ברה

 תרגשש םירחא םיבשותב העיגפ רורגל םילולע רחא דעומב ותעיבקו ,עבקנש דעומב

 הלולע רחא םוקמל דעצמה םוקמ תקתעה ;עבקייש שדחה דעומב רפות איה םג םהייח

 תיתוהמ העיגפבו ,יזכרמ תוחפ םוקמל דעצמה תטסהב קר אל הדיצמ הכורכ תויהל

 לכ ,ךכו .עבקייש שדחה םוקמב םירחא םיבשותב העיגפב םג אלא ,הכולהתה תילכתב

 העיגפה תא ריסהל ,םנמא יושע הוואגה דעצמל ועבקנש םוקמבו דעומב השעייש יוניש

 תושק תועיגפ םג ,רשפאו ,םירחא םיטרפב תושדח תועיגפ רוציל ,דבב דב ךא ,םירתועב
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 ףשחיהל– דעצמה לש תיזכרמ תילכתב עוגפל םג לולע הזכ יוניש .רתוי תוביאכמו

.םיבשלו םירבועל םירסמ ריבעהלו תירוביצה ןיעל

 תרטשמ לש התעד לוקישב םגפ לע ועיבצה אל םירתועה :רבד לש ומוכיס.11

 לוקישב ברעתהל ידכ .טלחוה םהילע םוקמבו דעומב הוואגה דעצמ תרתהב לארשי

 רסוח וא ,היילפה ,תורירש ,בל םות רסוח לע עיבצהל שי ,ךמסומה םרוגה לש תעדה

 יכ ,דחכל ןיא .הז גוסמ והשלכ םגפ חכוה יכ ונאצמ אל .הטלחהל וולתנש תוריבס

 החמשה עוראל םוקמו ןמז תוכימסב דעצמה םויקמ םירתועל םרגיהל הלולעה העיגפה

 יוטיבל םדא תויוכז תובישח ןיב תבלשמה הייארב ,םלוא .תישממ איה םדי לע ןנכותש

 העונתה שפוח תא םישגהל טרפה תויוכזב הרכה ןיבל רתויב הבחרה תועמשמב

 ,הריבס איהש טרפב העיגפב רבודמה יכ רמול ןתינ– וייח לש תישיאה הימונוטואהו

 הריכמ םגו ,םדא תויוכז תדבכמה תיטרקומד הרבחב םייחה ךלהמל תיטנרהניאו תיעבט

 ידי לע םלושמ הז ריחמו ,שי .הלא תויוכז לע הנגהל ריחמ םולשת םיתיעל שרדנ יכ ךכב

 םינשב קרב טפושה לש וירבד הז ןינעל םיפי .טרפה ידי לע םלושמ אוהש שיו ,רוביצה

:ורבע

 ןיב דימת ןזאל שי ,'יתרובעתה' לוקישה לש ותלעפהב"
 וא הפיסא םייקל םישקבמה םיחרזאה לש םיסרטניאה
 רבעמה תוכזש םיחרזאה לש םיסרטניאה ןיבל הכולהת
 יתוכזש םשכ .הכולהת וא הפיסא לשב העגפנ םהלש
 ירבח לש ותוכזב תלבגומ ריע לש הבוחרב ןיגפהל
 ירבח לש ותוכז תלבגומ ןכ ,בוחר ותואב ישפוח רבעמל
 .הכולהת וא הפיסא םייקל יתוכזב ריע לש הבוחרב ךלהל
 וז ןיא ךא ,העיסנלו הכילהל ודעונ תובוחרהו םישיבכה
 ,םידעצמל ,תוכולהתל ודעונ ףא םה .הדיחיה םתרטמ
 ריעה יבשות יכ הנעטה .םיעוריא םהב אצויכו תויוולהל
 תוליגרה םהייח תוחרואב םעפ רחא םעפ םיערפומ'
 םיבושח תוערואמ תובקעב ,םהלש העונתה שפוחבו
 לולשל ידכ יד הב ןיא 'הלעמ ימר םישיא לש םירוקיבו
- ריע לש היבשות .ריע לש הבוחרב הכולהתה תוכז תא
 תא םמצע לע לוטיל םיבייח- הריב לש היבשות רקיעבו
 ,םיירוביצו םייתכלממ םיעוריאמ תמרגנה תוחונה יא
 "ןיגפהל חרזאה לש ותוכז תא ליבגהל ידכ הלאב ןיאו
.)ליעל ,רעס ןיינע(

 ,ץמאמ לכ השעת םא הרטשמה השעת ןוכנ יכ רמאנו ףיסונ ,הליענ םרטב.21

 לככ החמשה עורא םויקב םירתועה לע לקהל ,םימייקה םיבאשמהו םילוקישה תרגסמב
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 לולכמבו ,םילהונב ,םיללכב בשחתהב ,לכה .תושיגנה יאנת תניחבמ דחוימבו ,ןתינה

.םתחפשמ ינבו םירתועה תחמש תתבשה עונמל ידכ ,ןינעה תוביסנ

.ףסה לע תיחדנ הריתעה.31

.)70.6.91( ז"סשת זומתב 'ג ,םויה ןתינ
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