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.ןייטשנרוא .ע-ו רקלוק .ד ד"הוע-3-ו1 םישקבמל:ונעט

.ןמטכיר .א ד"וע-2 שקבמל

.)א"תמפ( בומרבא תיריע 'בג הטילקרפה-              הבישמל

ה ט ל ח ה

:בולוקוס םירמ תטפושה

.תושקבה אשונ

 ,ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפ-לע ,הנגה תואצוה רזחהלו םייוציפל תושקב שולש ונינפב.1

.הבישמה דגנ םישקבמה ושיגהש ,)"ןישנועה קוח" :ןלהל(7791-ז"לשתה

 םויב ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה-תיבל םושיא-בתכ שגוה םישקבמה תשולש דגנ.2

 ךכב ומשאוה םישקבמה .ןישנועה קוחל )2()א(003 ףיעס יפל הריבע ,חצר ןיגב ,4991.2.11

 ןיב ץרפש חוכיו רחאל" יכו ,)"החונמה" :ןלהל( ל"ז ןייטשניו הלב לש התומל הנווכב ומרגש

 םורגל הנווכב התוא וקנחו ןיכסב החונמה תא םימשאנה ורקד ,םימשאנה ןיבל החונמה

-לתב ינופצה ףוחה רוזיאל החונמה תפוג תא םימשאנה וריבעה ,ןכמ רחאל ךומס .התומל

."ךורב

 םויב רצענ3 שקבמה וליִאו ,3991.21.13 םויב ורצענ ןנד השרפב2-ו1 םישקבמה

4991.1.41.

 ףיעס יפל חצר תריבעב5991.6.7 םויב2-ו1 םישקבמה ועשרוה ,תויאר תעימש רחאל

.םלוע רסאמל ונודינו ,ןישנועה קוחל )2()א(003

 היאר ןיא" יכ ןידה-תערכהב עבק יזוחמה טפשמה-תיבו ,קֵפָסה תמחמ הּכּוז3 שקבמ

.)ןידה-תערכהל47 'מע( "חצרל ותוא תרשוקה הנמיהמ

 פ"ע-ו59/7154 פ"ע( ןוילעה טפשמה-תיבל ןנד ןידה-קספ לע ורערע2-ו1 םישקבמ.3

.םרסאממ וררחושו חצרה תריבעמ ּוּכּוז םה ,םרוערע לבקתה7991.1.91 םויבו ,)59/3364

 רזחהלו םייוציפל1 שקבמה לש ותשקב הז טפשמ-תיבל השגוה8991.11.51 םויב.4

  םויבו1002.1.9 םויב ,3-ו2 םישקבמה לש םהיתושקב ושגוה ןכמ רחאל .הנגה תואצוה

2002.7.71.



לארשי תנידמ 'נ רוסנמ חלאס ןב בלאר89/77228 )א"ת( שב

3

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400097\82277-98.doc

.םידדצה חוכ-יאב ינועיט

 םיאכזןישנועה קוחל )א(08 ףיעס תוארוהל םאתהב יכ םינעוט םישקבמה חוכ-יאב.5

 דוסי היה אל ,םתנעטלו רחאמ ,טפשמב םתנגה תואצוה ןיגב יופישלו יוציפל םישקבמה

 םהל קוספל תוקידצמה תורחא תוביסנ םניינעב תומייקתמ יכ ןכו ,הליחתכלמ םתמשאהל

 .קוחל םאתהב יוציפ

 ,הרטשמה יֵלדחמ לשב ועגפנ םה ןכו ,אווש-תלילעל ןברוק ולפנ םה ,םישקבמה תנעטל

.םהלש יבילאה תונעט תא יוארכ הקדב אלו השרּפב התריקחב הלשרתה רשא

)א(08 ףיעס יפל יופישו יוציפל םיאכז םישקבמה ןיא יכ תנעוט הבישמה חוכ-תאב

 םניינעב תומייקתמ אל ןכו ,םתמשאהל דוסי ּוויה רשא הרואכל תויאר ויהש רחאמ ,רומאה

.םייוציפ תא תוקידצמה ,תורחאה תוביסנה

.ןיינעל תוכירצה תודבועה

 ,השרּפב ונדש תואכרעה יתש ידי-לע הבחרהב וטרופ ונניינעל תוכירצה תודבועה.6

:ןמקלדכ ןניה ,הרצקבו

 םשב תינאצי החצרנ ,2991.8.61-ל2991.6.51-ה ןיבש הלילב ,תבש-יאצומב)א(

 ,תרחמל םויב התלגתנ התפוג .ךורב-לת ףוחב תונזב הקסע רשא ,ןייטשניו הלב

.ןירדנמ ןולמל תינופצ ,רפעה תוילולת ןיב ,00:01 העשב ,2002.8.61

 תואצות הבינה אל הריקחה ,ךורב-לת ףוחב תוינאציהמ תובר ורקחותש ףא)ב(

 רשא ,שדח עדימ הרטשמה ידיל עיגה3991 תנש ףוס תארקל ,םלוא .שממ לש

 תשולש דגנ םושיאה-בתכ שגוה ּהמויס םעו ,השרפב הריקחה השדּוח ויתובקעב

.םישקבמה

 :ןלהל( יחולסמ ןאיפוס היה הרטשמב לבקתהש שדחה עדימה רוקמ)ג(

 דושחכ רצענ רשא ,תונזב קסועה רכז ןיממ לניסקוקו לאוסקסומוה ,)"ןאיפוס"

 תריסמל הרומתב האנה-תובוטב תֹוּכזל שקיב רשאו ,)חצר ןהב( תורחא תוישרּפב

.עדימה

 הבינה םעפהו ,השרּפב הריקחה השדּוח ,ןאיפוס רסמש שדחה עדימה חכונל

 .תואצות
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13 םויב ורצענ2-ו1 םישקבמה 4991.1.41 םויב רצענ3 שקבמה ,.3991.21

 טפשמה-תיבל םושיאה-בתכ םישקבמה דגנ שגוה4991.2.11 םויבו ,ליעל טרופמכ

 לש התומל ומרג השולשה ,םושיאה-בתכ תודבוע יפ-לע .ופי-ביבא-לתב יזוחמה

 ןולמל תימורד- םהיניב עלגתנש ךוסכס תובקעב- ןיכס תוריקדבו הקינחב החונמה

 ובש םוקמב ּהוכילשהו התפוג תא ולטנ ןכמ רחאלו ,ךורב-לת ףוחבש "ןירדנמ"

.ןולמל תינופצ ,התלגתנ

 ,הבישמה ידי-לע ואבוהש תויארה
.ןידה-תערכהב יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע ועבקנש םיאצממהו

 םתודע לע ,השעמל ,הססבתה2-ו1 םישקבמה לש םתעשרה סיסבב הדמעש הסריגה.7

 ,)ילט :ןלהל( ןזח ילטו)לחר :ןלהל( רדנליונ לחר ,תוצּורפ יתש:םייזכרמ םידֵע העברא לש

 :ןלהל( "תידוהה" הביבא ,תפסונ הצּורפ ;תושחרתהל"היאר ֹתודע" ,ןהירבדל ,ויה רשא

 דעה ;עוראה לילב חצרה רוזיאב1 שקבמה תאו ילט ,לחר תא ,הירבדל ,התאר רשא-)הביבא

 וינפב הדוותה2 שקבמה וירבדלו ,ריסא היהש ,)"ךורב-ןב" :ןלהל( ךורב-ןב לאונמע ,יעיברה

.רצעמב בשי רשאכ חצרה עוציב לע

 הרסמש םירבדהמ ,יזוחמה טפשמה-תיבב התודעב ,הב הרזח ילט הדעה יכ רעוי

 תדוקפל 'א01 ףיעס יפ-לע היארכ הלבקתה הרטשמב התעדוה םלוא ,הרטשמב התעדוהב

 ףידעה יזוחמה טפשמה-תיבו ,)"תויארה תדוקפ" :ןלהל(1791-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה

 קר אל הרטשמב ילט הרסמש העדוהה .טפשמה-תיבב הדעה לש התודע ינפ-לע ,הב רּומאה תא

 התפוג האבּוה דציכ רבסה הב היהש ךכב ,התוא המילשה םג אלא ,לחר לש התסרג תא התמיִא

 תרחמל האצמנ ובש םוקמה לא ,הלש חוקלהו לחר יניעל החצרנ ֹוּבש םוקמה ןמ החונמה לש

.םויה

 רשא ,"הכימת ידֵע" רפסמ העיבתה ידי-לע ואבּוה ,הלא תויזכרמ תויודע עבראל ףסונב

 תועשב ,חצרה לילב ,וללה תויודעה יפ-לע .חצרה רחאל םישקבמה יֵשעמל רשאב תּודע ורסמ

.םידגב ףילחהלו ץחרתהל םהל רשפאל ושקיבו םישקבמה םהילא ונפ ,הלילה לש תונטקה

 םירבדהמ טפשמה-תיבב םתודעב םהב ורזח הלא םידֵע לש םתיברמ יכ ,ןייצל שי

         ףיעס יפ-לע היארכ ולבקתה הרטשמה םהיתועדוה ךא ,הרטשמב םהיתועדוהב ורסמש

 ינפ-לע הרטשמב םהיתועדוהב רּומאה תא ףידעה יזוחמה טפשמה-תיבו ,תויארה תדוקפל 'א01

.טפשמה-תיבב םתודעב םהירבד

 התאר יכ טפשמה-תיבב הדיעה רשא ,לחר לש התודעב ןומֵא ןתנ יזוחמה טפשמה-תיב.8

 ,הרטשמב התעדוהב ילט לש הירבד תא טפשמה-תיב ץמיא ןכ ;היניע דגנל עצבתמ חצרה תא



לארשי תנידמ 'נ רוסנמ חלאס ןב בלאר89/77228 )א"ת( שב

5

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400097\82277-98.doc

 ובש םוקמב ,תינוכממ החונמה תפוג תא םיאיצומ2-ו1 םישקבמה תא התאר איה םהיפל

 .רתוי רחואמ התלגתנ

 התייה איה היפל ,טפשמה-תיבב הביבא לש התודעב ןומֵא יזוחמה טפשמה-תיב ןתנ ןכ

 םוקמב התארו ,ןאיפוס דֵעה לש ותרבחב ךורב-לת ףוחב "ןירדנמ" ןולמ רוזיאב חצרה ליֵלב

 םוקמל עיגה1 שקבמה יכ הביבא הדיעה ןכו ,החונמה תאו לחר תא ,2-ו1 םישקבמה תא

 התלעוה ומויסבש ,ינלוק ךוסכס חתפתה החונמה ןיבל וניבו ,םרק עבצב ".B.M.W" תינוכמב

 הריהמ העיסנב ףוחה רוזיא תא בזע רשאכ ,2 שקבמב הדעה הניחבה ךשמהב ;בכרל החונמה

03 'מע האר( "וראבוס" תינוכמב - .)ןידה-תערכהל82

 אלכב ריסא ותעשב היהש ,ךורב-ןב דֵעה לש וירבדל םג ןימאה יזוחמה טפשמה-תיב

 הדוותה2 שקבמה יכ ךורב-ןב רפיס ותודעב .טפשמל ןיתמהש ,2 שקבמ סנכוה ֹואתלו ,ןולקשא

.רצעמה-אתב ההשש תעב ,חצרה השעמב ֹוקלח לע וינפב

 םיאצממ עובקל ןיא יכ עבק יזוחמה טפשמה-תיב- ןאיפוס דֵעה לש ותודעל רשאב

 תּוויעו םוקיעב לחוב וניאש םדאכ הלגתנש" ,ןאיפוס לש ותודע דוסי לע םהשלכ םייתדבוע

.)ןידה-תערכהל73 'מע("...תודבועה

.ןידה-קספב ועבקנש םיאצממהו רוערעה תאכרעב ןוידה

 ,ונינפבש תושקבב םג בושו בוש ולעהש הנעט ,רוערעה תאכרעב2-ו1 םישקבמה תנעט.9

 ,ונעט םישקבמה .תיתרטשמה הריקחב ןאיפוס לש ותּוברועמל ויהש תוכלשהב הדקמתה

 ילט ,לחר- תויזכרמה העיבתה-תֹודע יכו רקש-תלילע םדגנ םקָר ןאיפוס יכ ,םויה םג םינעוטו

 םהל "ביתכה"ש תבזוכ הסריג הרטשמב םהיתעדוהב ורסמ ,"הכימתה ידֵע" ןכו- הביבאו

.ןאיפוס

 רשא- ילטו לחר- תויזכרמה העיבתה-תֹודע יתשל רשאב םירבדה םירּומא דחוימב

 ירחא קרו ,חצרהתשרּפל העיגנ לכ ושיחכה ןתריקח לש ןושארה בלשב ,םישקבמה תנעטל

 ,םהל תֹודע ויה ןה ותסריגלש םיעוריאה יֵטרפ תא ןהל "ריכזה"ו הריקחב "בלּוש" ןאיפוסש

.הרטשמב ןהיתועדוהב רּומאה תא רפסל ותואנ

:הז ןיינעב ןוילעה טפשמה-תיב לש וניד-קספב רמֵאנ ךכו.01
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- ןאיפוס תא תוברל- םידעה תא האר יזוחמה טפשמה-תיב"

 יֵאצממ תא עבק רשאכו ;יעצמא-יתלב חַרואב םהמ םשרתהו

 ויניע דגנל התייה ,ילטו לחר ,תויזכרמה ֹתודעל רשקב תּונמיהמה

 לע םיאצממ ךומסל תלוכיה-יא רבדב ומצע תא ריהזהש הרהזאה

 .ותּוישיאב ץוענה תּונמיהמה-רסוח לשב ,הדבל ןאיפוס לש ותודע

 "תועט" לע העבצה ,ןכ-לע ,תבייחמ ןידה-תערכהב תּוברעתה

 התודעב אוצמל ןתינש ורבוסב ,יזוחמה טפשמה-תיב לשכנ הבש

 הרטשמב ילט לש התעדוהב תבלושמ וז רשאכ- לחר לש

-"הכימתה ידֵע" לש םתודעבו הביבא לש התודעב תקזחתמו

 ".העשרהל קיפסמ סיסב

:עבק ןוילעה טפשמה-תיב

 םוקמ תוריתומ ןניא ,יזוחמה טפשמה-תיב ינפב ואבש תויארה"

 לחש יונישל עירכמה םרוגה היה ןאיפוס םע שגפמהש קֵפ ָסל

 ּהביטלו ּהיפואלו ;ֹתויזכרמה ֹתודעה יתש לש תינושארה ןתדמעב

 עירכמ לקשמ ,ןיינעה תוביסנב ,שי ,ןאיפוס לש ותּוברועמ לש

 ֹתודע ורסמש םירבדה לע ךומסל תלוכיה תכרעהל רושקה לכב

".הרטשמב ןתריקח תרגסמב הלא

 וז איה- ילטו לחר- העיבתה-תֹודע ןיבל ןאיפוס ןיב "השגפה"ה ויפל ששחה לשב

 ןאיפוס ןהל רסמש ירקִשה עדימה תא םירקוחל ורסמ וללה תֹודעה יכו ןתסריג יונישל המרגש

32 'מע-ב ןוילעה טפשמה-תיב עבק- - :יכוניד-קספל12

 ,ּהביט םצעמ ,ֹתודעה יתשמ תחא לכ לש התעדוה הקול..."

- תוביסנה חֹרוּכמו הרירב-תילב-הדעה"הצמיא" אמש ,ששחב

...תמא הניא וז הסריג רשאכ ,ןאיפוס הל "ריכזה"ש הסריגה תא

 יֵרבד לע עישרמ אצממ ךומסל ןיאש :איה תישממה האצותה

 שממ לש הכימת ןהל אצמית ,ןכ םא אלא ,ןדבל וללה ֹתודעה

".תורחא ֹתונימא ֹתויביטקייבוא תויארב

 לחר העיבתה-תֹודע לש ןתונמיהמל ששח ררועתהו רחאמ יכ קספ ןוילעה טפשמה-תיב.11

 תוקֵפסה םניעב םירתונ"ש ירה ,ןתסריגב ךומתל תֹויביטקייבוא תויאר רדעהבו ,ילטו

."ולא תוקֵפסמ תונהיל םיאכז םירערעמהו ;ןאיפוס םע ֹתודעה לש "ןתשגפה" המיקהש
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 טילחהו2-ו1 םישקבמה לש םרוערע תא ןוילעה טפשמה-תיב לביק ,רבד לש ופוסב

."הריקחב ןאיפוס לשֹ ובוליש ריתומש תוקֵפסה תמחמ" :ימדק טפושה 'בכ ירבדכ ,םתֹוּכזל

1 םישקבמה יכ וניד-קספב יביטיזופ ןפואב עבק אל ןוילעה טפשמה-תיב יכ ,רעּוי דוע

-תלילע המקרנ ןכא יכ ,ןנד ןידה-קספב עבקנ אל ןכ .ועשרוה הבש הריבעה תא ועציב אל2-ו

.םתנעטכ ,םישקבמה תשולש תא לילפהל תנמ-לע ,םידעה ראשו ןאיפוס ידי-לערקש

.ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל תואצוה רזחהו יוציפל השקבה

:ןמקלדכ עבוקןישנועה קוחל )א(08 ףיעס.21

 היה אלש טפשמה-תיב הארו הנלבוק ךרד אלש חתפנש טפשמ"

 יאשר ,תאזתוקידצמה תורחא תוביסנ הארש וא ,המשאהל דוסי

 יוציפו ותנגה תואצוה םשאנל םלשי הנידמה רצוא יכ ֹתווצל אוה

 הארייש םוכסב ,הּכּוז הנממש המשאה לשב ורסאמ וא ורצעמ לע

".טפשמה-תיבל

 םשאנ יאכז היהי ,םהמ דחא םייקתהב רשא ,םייפולח םיאנת ינש הנֹומ הז ףיעס

 םשאנה תמשאהל דוסי היה אל רשאכ- ןושארה יאנתה :ותנגה תואצוהלו יוציפל הּכּוזש

 יוציפ םולשת תוקידצמה תורחא תוביסנ שי יכ עבק טפשמה-תיב רשאכ- ינשה ;הּכּוזש

.הּכּוזש םשאנל הנגהה תואצוהו

.המשאהל דוסי רדעה- הנושארה הפולחל רשאב

 אל הבישמלש ךכ לע םיעיבצמ ,םתנעטל ,רשא םיקומינ רפסמ ולעה םישקבמה חוכ.31

.חצר תריבע ןיגב םושיא-בתכ הליחתכלמ םישקבמה דגנ שיגהל דוסי לכ היה

 היה אל ריבס עבות ,העיבתה ידיב היהש תויארה רמוח דוסי לע יכ ,םינעוט םישקבמה.41

.םישקבמה תמשאהל דוסי ללכ היה אל- םתנעטל- ךכ םושמו ,םושיא-בתכ ללכ שיגמ

 ,לארשי תנידמ 'נריאמ ,69/139 פ"ער לע וז םתנעט םיכמוס םישקבמה חוכ-יאב

 דוסי היה אלש רמול ןתינ יכ ,ןיול 'ש אישנל הנשמה 'בכ עבק וב ,055 ,)1(69 ןוילע-ןידקת

-,םהב םירקמב המשאהל

-בתכ שיגמ ריבס עבות היה אל ותושרב היהש רמוחה דוסי לע"

 וא תיתדבוע ,תויארה רמוחב היה אלש םושמ ןיב ,םושיא

 יפלש ןיבו ...םשאנה דגנ םושיא הרואכל ססבל ידכ ,תיטפשמ



לארשי תנידמ 'נ רוסנמ חלאס ןב בלאר89/77228 )א"ת( שב

8

ילארשיה יטפשמה רגאמהnevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
C:\epc\data\temp\400097\82277-98.doc

 ,שארמ יופצ יוכיזהש קיסהל הכירצ העיבתה התייה רמוחה

"...העשרה ססבל תולוכי ןניא תויארהש רחאמ

 פ"ע :םג האר ;784 ,184 )1(א"נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ שייר ,69/6287 פ"ע-ב טטוצ(

.)98 ,37 )3(ו"נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ שבד ,89/6644

 םאה הניה הלאשה :יביטקייבוא ןחבמ אוה המשאהל דוסי היה םאה הלאשל ןחבמה

 ריבס עבות לצא הלעמ היה םושיאה-בתכ תשגהל רבוע העיבתה ינפב היהש תויארה רמוח

 'נ 'חאו ףסוי ,49/7671 פ"ע :האר( העשרה ססבל תנמ-לע הרואכל תויאר יד שי היפל הייפיצ

.)915 ,505 )1(ג"נ ד"פ ,לארשי תנידמ

 :יכ)601 'מעב( ןישח טפושה 'בכ ןייצ ,ןנדשבד ןיד-קספב .דועו תאז

-יא לש ינוציק בצמ רייצמ "המשאהל דוסי היה אל" גשומה"

 ׂשרופ "דוסי היה אל" גשומה יכ ונרמא םא םגו ;תטלוב תּוריבס

 דוסי לכ היה אל םהבש םיינוציק םירקמ לע ךא אל ומצע

 אוה המשאהה דוסי םהב םירקמ יגוס לע םג אלא ,המשאהל

".עוער דוסי

 קיפסמ ּהדיב שיש הרובס התייה העיבתה ןכא יכ ,ונינפב הנייצ הבישמה חוכ-תאב

 הנידמה תבושת ירקיעב הטריפ ףא הבישמה חוכ-תאב .העשרה ססבל תנמ-לע הרואכל תויאר

 שיש הנקסמל העיבתה העיגה ןהילע ךמתסהב רשאו ,העיבתה ידיב ויהש תויארה תא השקבל

.העשרהל ריבס יוכיס

 ידכ העיבתה תויאר לולכמב שי" יכ עבקנ ,יזוחמה טפשמה-תיב לש ןידה-תערכהב

 יפכו-)ןידה-תערכהל65 'מע("...םושיאה-בתכ יפ-לע ,המשאה תא ,הרואכל חיכוהל

           לש ויאצממ תא הניִש אלו לטיב אל ןוילעה טפשמה-תיב ,הבישמה חוכ-תאב הנייצש

 הליחתכלמ םוקמ היה אל יכ עבק אלו ,הרואכל תויאר לש ןתואצמיה ןיינעל אמק טפשמ-תיב

.חצר תריבע ןיגב םישקבמה דגנ םושיא-בתכ שיגהל

 תנידמ 'נ יליוושלאכימ ,39/4251 פ"ע-ב עבקנש יפכ ,הבישמה חוכ-תאב ירבדל

 קוחל )א(08 ףיעס יפ-לע"המשאהל דוסי ןיא" היפל הנעטה ,656 ,056 )2(ח"מ ד"פ ,לארשי

 ,המשאל בישהל ןיא היפל םשאנ לש ותנעט ןֵחבית םהבש םינוירטירק םתואב ןֵחביתןישנועה

 :םשאנה תמשא לע תועיבצמה ,הרואכל תויאר יד שי םאה קודבל שי- ונייהד

 העיבתהש הזכ אוה העיבתה ידיב יוצמה תויארה רמוח רשאכ"

 בישהל הארנכ םשאנה קקדזי אל וסיסב לעש ןיבהל הכירצ

 תשגהמ ענמיהלהעיבתה לעש רבדה תועמשמ ירה- המשאל

 תאז לכב איה םא .המשאהל קיפסמ דוסי ןיא ןּכש ,םושיאה
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 ,שחרתמ ןכא םשאנה לש יופצה יוכיזהו ,םושיא-בתכ השיגמ

 תורוהלו יוציפ םולשת םשאנל קינעהל טפשמה-תיב יאשר יזא

".ויתואצוה רזחה לע

 בישהל ןיא היפל םירוגינסה תנעט תא החד יזוחמה טפשמה-תיבש הדבועה ,ןכא

 ךכ לע העיבצמ ,םושיאה-בתכ אושנ הריבעב2-ו1 םישקבמה תא עישרה ףא ךשמהבו ,המשאל

.המשאהל דוסי היה םג היה יכ

 תשגהל האיבהש תיתרטשמה הריקחהו רחאמ יכ ,םישקבמה חוכ-יאב םינעוט דוע.51

 ,דרפנב םירחאה העיבתה-ידֵע םע ןאיפוס "תשגפה" לשב רקיעב ,המוגפ התייה םושיאה-בתכ

 ,םושיא-בתכ תשגה םשלו םהשלכ םיאצממ תעיבק םשל הילע ךמתסהל ,השעמל ,היה ןתינ אל

 .םישקבמה תמשאהל דוסי היה אל הליחתכלמש ןאכמו

 :עבק רשא ,אצמ טפושה 'בכ לש וניד-קספ לע םהירבד תא םיכמוס םישקבמה חוכ-יאב

 לכויטפשמה-תיבש תואצות בינהל הלוכי הניא המוגפ הכ הטישב תלהונמה הריקח..."

82 'מע( "ויאצממ תא ןהילע ךומסל - .)ןידה-קספל72

 דוסי היה אל יכ עובקל שי ךכ ןיגב םגו ,התריקחב הלשרתה הרטשמה יכ ןעטנ ןכ

 .המשאהל

 "המשאהל דוסי" היה אל יכ הנעט ססבל היושע הריקחב הרטשמה תולשרתה ,ןכא

         הלשרתה הרטשמהש ךכב יד אל ,םלוא .)225 'מע-ב ,ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע :האר(

 איה וז תולשרתה יכ ךכ לע עיבצהל םישקבמה לע .המשאהל דוסי היה אל יכ עובקל תנמ-לע

.םישקבמה לש םיַיּוּכיז סיסבב הדמעש

62 'מע-ב( עבק ,2-ו1 םישקבמה תא הּכיז רשא ,ןוילעה טפשמה-תיב - 52

 :יכ)ןידה-קספל

 הטקננש הטישה לש תטלחומה התליספל םוקמ ןיא םא םג..."

 הגשוהש תּודעה תא תוקנל ידכ ךכב ןיא ,םירקוחה ידי-לע

 םימלשמש "ריחמ"ה ...התוא םיפפואה תוקֵפסה ןמ ,התועצמאב

 תלוכיה-יא :אוה הרומאה הטישב הטיקנה לשב םירקוחה

 ,"םידעה יפמ" התועצמאב תגשומה הסריגה תּותימא לע ךומסל

 תא תכבסמה תפסונ הנימא היארב תכמתנ איה ןיא דוע לכ

".הריבעה לש העוציבב םימשאנה

 עבק אל ףאו םירקוחה וטקנש הריקחה תטיש תא לספ אל ןוילעה טפשמה-תיב ,רמולכ

-יא ,םירקוחה וטקנש הטישה לשב יכ עבק אלא ,רקש-תלילע וא הריקחב תולשרתה התייה יכ
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 תֹונימא תויארב הנכמתית וללהש ילבמ ,התועצמאב וגשוהש תויודעה לע ךומסל רשפא

.תופסונ

 רשא ,םישקבמה דגנ הרואכל תויאר רתוהו יד ויה יכ םיעבוק ונא ,ןיינע לש ומוכיס.61

 לש הפולחה ּונניינעב תמייקתמ אלו ,חצר תריבע ןיגב םדגנכ םושיאה-בתכ תשגה תא וקידצה

."המשאהל דוסי" רדעה

 םעפמ רתוי םתמכסהועיבה םישקבמה יכ ,הז ןיינעל דוע תנעוט הבישמה חוכ-תאב.71

 תיתייאר תיתשת הרואכל שי ןכא יכ ומיכסהש ןאכמו ,םיכילהה םות דע םרצעמל תחא

 הריבעב העשרה ססבל ידכ ןהב שיש הרואכל תויאר הבישמה ידיב ויה יכ ירב ,ךכשמ .התואנ

.המשאהל דוסי היה אל יכ רמול ןתינ אלו ,םושיאה-בתכ אושנ

 םות דע םרצעמל םיכסהל וצלאנ םישקבמה יכ ,1 שקבמ חוכ-אב ןעט הז ןיינעב

 לעו הטקננש הלוספה הריקחה תטיש לע תע התואב ועדי אל םחוכ-יאבו רחאמ םיכילהה

 התואב םהל םיעודי ויה וללה םיטרפה םא ,םתנעטל .םירחא חצר יֵקיתב ןאיפוס לש ויללעמ

.םיכילהה םות דע םישקבמה לש םרצעמל םימיכסמ ויה אל ,תע

 ךרוצל םיכילהה םות דע רצעמל השקבב הטלחה לע ךמתסהל טפשמה-תיב יאשר ,ןכא

 םיכילהה םות דע רצעמל הטלחהב ןיא םלוא ,ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל השקבב הערכה

 ,49/7671 פ"ע :האר( ל"נה)א(08 ףיעס יפל יוציפל םשאנ לש ותּוכז תא לולשל ידכ המצעלשכ

 םות דע רצעמה ןיינעב הלא תוטלחהמלקשמ לכ לולשל ןיא..." :615 'מע-ב ,ל"נהףסוי

 לש ותשגה רבדב הטלחהה לש התּוריבס תא ששאל ידכ ןהב שי םימעפל ןכש ,םיכילהה

 .)"םושיאה-בתכ

 הרואכל תויאר רדעה תמחמ המשאהל דוסי היה אל היפל הנעטה תא וניחדשמ ,םרב

 תּועמשמה תלאשב עירכהל ךרוצ ונאצמ אל ,הרואכל תויאר רתוהו יד ויה יכ ונמשרתהו רחאמ

.םישקבמה לש םייטפשמה םיכילהה םות דע םרצעמל שיש

.תוקידצמה תורחא תוביסנ- היינשה הפולחל רשאב

 ,ןישנועה קוחל )א(08 ףיעסב העובקה ,"המשאהל דוסי" רדעה לש הליעה לע ףסונ.81

 יוציפ ןתמ"תוקידצמה תורחא תוביסנ" ּהניינעש ,המומעו רתוי הבחר ,תפסונ הליע תמייק

 פ"ע ןכו ;694 'מע-ב ,ל"נהשייר ,69/6287 פ"ע :האר( הּכּוזש םשאנל הנגהה תואצוה רזחהו

.)3712 ,)2(2002 ןוילע-ןידקת ,לארשי תנידמ 'נ היורא-ןב ,00/2831
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 תואצוה רזחהו יוציפ לבקל הּכּוזש םשאנ לש ותּואכז תא ןֵחובה טפשמה-תיב לע

 חאבס ,98/25 פ"ע :האר( ןודנה טפשמה תא תובבוסה תוביסנה לכ תא ןובשחב איבהל ,ותנגה

.)956 ,356 )1(ד"מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ

-תיב            קוספי ,תומייוסמ תוביסנב ,םמייקתהב רשא ,םינוירטירק ושבוג הקיסּפב

 ,הרוגס הניא וז המישר .ןישנועה קוחל )א(08 ףיעסל םאתהב ,הּכּוזש םשאנל יוציפ טפשמה

:םיאבה םינוירטירקהתא הב תונמל ןתינו

 תוביסנ תומייקתמש רמול ןתינ יכ ,טפשמה-תיב עבק ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע-ב

 אלל וא ןודזב הלעפ תיללכה העיבתה רשאכ ,רתֶיה ןיב ,יופישו יוציפל הליע םיקהל תויושעש

 ןיד-תּוויע םרגנ רשאכ ;ןידל הדמעהב ירוביצ סרטניא היה אל הליחתכלמ רשאכ ;הריבס הביס

 הליבוה רשא ,יבילא תנעט תקידבב תולשרתה התייה רשאכ ;םיכילהה תוכשמתה לשב םשאנל

 ,העצוב אל הריֵבעה היפל הרורבו תטלחומ העיבק הנְשי הּכזמה ןידה-קספב רשאכ ;יוכיזל

 ןברוק לפנ םשאנה יכ טפשמה-תיבל חכּוה רשאכ ,וא ;"אלמ יוכיז" הּכּוז םשאנה- ונייהד

.ועטוה העיבתהו הרטשמה תויושרו רקש-תלילעל

 ,םיפסונ םילוקיש םנשי ,ומצע יטפשמה ךילהב םירושקה ,הלא םילוקישל ףסונב

 :אמגודל ,ורסאמ וא ורצעמ בקע ורצונש ,םשאנה לש ןפוד-תואצוי תֹוישיא תוביסנ םניינעש

 העגפנ וא ילכלכ קזנ ול םרגנ ,םשאנה לש יתחפשמה אתה עגפנ ילילפה ךילהה בקע רשאכ

.)725 'מע-ב ,ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע :האר( הרּומח הרוצב ותואירב

 יוציפ טפשמה-תיב קוספי תומייוסמ תוביסנב םמייקתהב רשא םינוירטירקה דצל

 הּכּוזש םשאנה לש ותּואכז תא לולשל ידכ םהב שיש םינוירטירק םג םנשי ,הּכּוזש םשאנל

525 'מע-ב ,ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע :האר( יוציפל -  לש ותוגהנתה רשאכ :אמגודל,)425

 וב דשחה ותוא תורצוויהל המרת טפשמה ךלהמב ןכו םושיאה-בתכ תשגה םרטב םשאנה

 רשאכ יוציפ טפשמה-תיב קוספי אל ללכ-ךרדב ,ןכ-ומכ .תמאה רקחל המרת אל וא ,דשחנ

 לידבהל תאזו ,"קֵפָסה תמחמ" וא"ילארודצורפ"וא "ינכט" יוכיז היה םשאנה לש ֹויּוּכיז

 ."טלחומו אלמ" יוכיזמ

 םילוקיש תויהל םייושעו ,הרוגס המישר םיווהמ םניא ליעל םיטרופמה םילוקישה םג

.ויתוביסנ יפ-לע ןחבנ הרקמ לכ רשאכ ,םיפסונ

 קֵפָסה תמחמ הּכּוז רשא םשאנל יוציפ קוספל גהונ וניא טפשמה-תיב ,ללככ ,רומאכ

 יוציפ קספנ ,3731 ,)2(2002 ןוילע-ןידקת ,לארשי תנידמ 'נ ליווט ,00/007 פ"ע-ב םלוא .דבלב

-תיבש הדבועה ףא-לע ,קֵפָסה תמחמ הּכּוז ןנד םשאנה .קֵפָסה תמחמ הּכּוזש םשאנל םג

 )א(08 ףיעס יפל יוציפל ותשקב .ןידה-תערכהב תאז ןייצו וירבדב ןומֵא ןתנ אל יזוחמה טפשמה
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 טפשמה-תיבלרוערע ךכ לע שגוהו ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע התחדנןישנועה קוחל

 ,ןיול 'ש טפושה 'בכ לש תקלוחה ותעד דגנכ ,תועד בורב טילחה ןוילעה טפשמה-תיב .ןוילעה

05 לש הבוגב יוציפ ול קוספל .קוחב עובקה ילמיסקמה יוציפה םוכסמ%

-לע רּבּוד הרקמ ותואבו רחאמ ,ןוידה אושנ הרקמל ללכ המוד וניא הז דיחי ןיד-קספ יכ ,רעוי

 העבק יולטור 'ס תטפושה 'בכ .אמק טפשמ-תיבב הּכּוז םשאנה ןּכש ,דבלב רצעמ יֵמי ןיגב יוציפ

 ריבס רשאכ ,תירקִש תּודע רסמ רשא ,רטוש- העיבת-דֵע לש ותודעב ןומֵא תנתונ הניא יכ

 םות דע הליחתכלמ רצענ םשאנה היה אל ,רטושה לש רקש תּודע התוא אלמלא יכ חינהל

.םיכילהה

           לע ,ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפ-לע יוציפל תּואכזה תלאשב עירכהל ואובב.91

 יוציפ הקידצמה- םשאנה- טרפה תויוכזב העיגפה ןיב יוארה ןוזיאה תא תושעל טפשמה-תיב

 בשחתהל טפשמה-תיב לע ;ןנד יוציפה ןתמ בקע עגפיהל לולעש ירוביצה סרטניאה ןיבל ,יופישו

.)ל"נהליווט ,00/007 פ"ע :האר( ויתוביסנ יפ-לע ןיינע לכבעירכהלו וללה םילוקישה לכב

 תוקידצמה תוביסנ תומייקתמ ּונניינעב יכ םינעוט םישקבמה חוכ-יאב ,ליעל רומאכ.02

 רקש-תלילעל ןברוק ולפנ םישקבמה ,םהירבדל .םישקבמל הנגהה תואצוה רזחהו יוציפ ןתמ

 רשא ,התונלשרו התריקחב הרטשמה יֵלדחמ לשב ועגפנ םה ןכו ,ןאיפוס דֵעה םהילע לילעהש

 תונעט תא הקדב אל םג אלא ,קֵפָס םהב ליטהל ילבמ ןאיפוס דֵעה יֵרבד לע הכמתסהש קר אל

.םישקבמה לש יבילאה

 ףיעס תארוהל םאתהב םתנגה תואצוה רזחהו יוציפל םישקבמה לש םתּואכז אשונ תא

.ליעל וטרופש יפכ ,הקיספב ועבקנש םינוירטירקה יפ-לע ןוחבל שיןישנועה קוחל )א(08

.יוכיזה ביטןיינעל

1 םישקבמ יבגל .קֵפָסה תמחמ יזוחמה טפשמה-תיבב3 שקבמ הּכּוז ,ונינפבש הרקמב.12

 טפשמה-תיבל     םתעשרה לע רוערע ושיגהו יזוחמה טפשמה-תיבב ןידב ועשרוה רשא ,2-ו

 "ֹובוליש" ריתהש תוקֵפסה תמחמ םת ֹוּכזל שי יכ ,וניד-קספב ןוילעה טפשמה-תיב עבק ,ןוילעה

 יֵרבד לע עישרמ אצממ ךומסל היה ןתינ אלש ךכל ומרג וללה תוקֵפסה .הריקחב ןאיפוס לש

.ןקזחל ידכ תורחא תֹויביטקייבוא תויאר ואצמנ אלש רחאמ ,ילטו לחר תֹודעה

 תא רבע אל יכ יביטיזופ ןפואב ןנד ןידה-קספב עבקנ אל ,םישקבמהמ שיא יבגל

.עשרוה ּהניגבשהריֵבעה
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 ,"ינכט" יוכיז וא"קֵפָסה תמחמ" יוכיז יכ עבקנ ,ל"נההיורא-ןב ,00/2831 פ"ע-ב

 םמצעלשכ םה ,ןידל דמעוה ּהניגב הריֵבעה תא רבע אל םשאנה היפל תיביטיזופ העיבק רדעהב

.ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל ֹויופיש וא םשאנה יוציפ םיקידצמ םניא

.םישקבמה דגנ רקש-תלילע המקרנ היפל הנעטל רשאב

-קספב עבק אל ןוילעה טפשמה-תיב ,ליעל טרופמכ םישקבמה לש םהיתונעט ףא-לע.22

.ללכ החכּוה אל וז הנעטו ,םישקבמהמ ימ דגנ יהשלכ רקש-תלילע המקרנ יכ וניד

.קדבנ אל םישקבמה לש "יבילא"ה היפל הנעטל רשאב

 הנייצ ,םהלש יבילאה תונעט תא הקדבאל הרטשמה היפל םישקבמה תנעט ןיינעב.32

-תיבו          ,יזוחמה טפשמה-תיבב ללכ החכּוה אל וז הנעט יכ- קדצבו- הבישמה חוכ-תאב

.וניד-קספב הילא סחייתה אלו ללכ הב ןד אל ןוילעה טפשמה

 תעב םשאנ ידי-לע התלעוה רשא יבילא תנעט קודבל םירקוחה לע יכ ,אוה עודי ללכ

-תיב        בלב תוקֵפסה תא הררועש וז איה אל ןנד יבילאה תנעט םא ,םרב.הרטשמב ותריקח

 לע ססבל ןתינ אלש ירה ,תרחא הנגה תנעט םא יכ ,םשאנה לש ֹויּוּכיזל האיבה אלו טפשמה

 םרט(ןאילדב ,10/1266 פ"ע :האר(ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל יוציפל השקב וז הנעט

 לש ֹוניינע יכ ינא הרובס..." :שינייב תטפושה 'בכ לש התעד-תווחל2 הקסיפב ,)םסרופ

 לוטיב ךרוצל דירומ וא הלעמ היה אל יבילאה תנעט רוריב םהב םיניינעה גוסמ וניה רערעמה

 פ"ע :םג האר ;".םייוציפל סיסבכ העיבתה לש לדחמב רבודמ ןיא ךכיפלו ,ודגנ םיכילהה

802 ,402 )2(ג"מ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ רידב ,88/524 -  ,ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע-ו     ;702

.)425 'מע-ב

 ,םתנעטכ ,םישקבמה לש יבילאה יוארכ קדבנ אל םא םג יכ הארנ ,ןוידה אושנ הרקמב

 אליממ ירה .םניינעב ונדש תואכרעה יתשמ תחא ףא ידי-לע ןידה-יקספב העבקנ אל וז הדבוע

 הילא סחייתה אל ףאו וז הנעטב בשחתה אל ,2-ו1 םישקבמה תא ֹותֹוּכַזב ,ןוילעה טפשמה-תיב

.ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפ-לע יופישו יוציפ ןתמל קומינ ידכ וז הנעטב ןיא ןכ-לע .ללכ

.םיכילהה תוכשמתה לשב ןיד-יוניע םרגנ היפל הנעטל רשאב
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 ןתמב תוהתשהו םיכילהה תּוכשמתה לשב ןיד-יוניע םהל םרגנ יכ םישקבמה םינעוט.42

.םניינעב ןידה-תערכה

 תמשאב אלש ,ריבס ןמזל רבעמ םייטפשמה םיכילהה םיכשמתמ םהב םירקמב ,ןכא

 טפשמה-תיב         יושע ,םיכילהה םות דע רצעמב תע התוא לכ אצמנ םשאנה רשאכ ,םשאנה

 'מע-ב ,ל"נהחאבס ,98/25 פ"ע :האר(ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל יוציפ םשאנל קוספל

 ...הֵּכּוזמה םשאנל יוציפ קידצהל תויושעה "תורחא תוביסנ"ל תפסונ המגוד" :856

 יוצמ היהש םשאנה תמשאב אלש ,ריבס ןמזל רבעמ טפשמ ךשמתמ םהב םירקמל תסחייתמ

.)"רצעמב תע התוא לכ

 םיכילהה תוכשמתהב הריבס-יתלב הגירח לע ועיבצה אל םישקבמה ,ּונניינעב ,םלוא

.טפשמה לוהינב תּוניקת-יא לע עיבצהל ידכ וב ןיא ומצעלשכ ןמזה ךשמו ,םייטפשמה

.םתנגה לוהינו םישקבמה תוגהנתהל רשאב

      ףיעס ןיינעל ןובשחב איבהל שי ןתוא תוביסנה תרגסמב ,הבישמה חוכ-תאב תנעטל.52

 ,םתנגה לוהינ ןפואלו םישקבמה תוגהנתהל םג ןנד הרקמב סחייתהל שי ,ןישנועה קוחל )א(08

.ותכאלמ תא טפשמה-תיב לע ולקה אלו תמאה רקחל ומרת אל רשא

 טפשמה לוהינ לע ושקִה התנעטל רשא ,תודבוע רפסמ לע העיבצה הבישמה חוכ-תאב

 הביחרהו ,תפרוג התייה רשא םישקבמה תשחכה ,רתֶיה ןיב .ךרוצל אלש ֹוכשמ תא וכיראהו

 טפשמה-תיב עבק ףוסבל רשאכ ,ךרוצל אלש טפשמה לוהינ ךשמ תאו תקולחמה תעירי תא

1 םישקבמ יבגל וז העיבק הנוכנ רקיעב .םהירבדב ורקיִש םישקבמה יכ וניד-תערכהב יזוחמה

 ומצע קיחרהל הסינ רשאכ ,יקלח ןפואב רקיִש יכ יזוחמה טפשמה-תיב עבק ,3 שקבמ יבגל .2-ו

.)ןידה-תערכהל57 'מע האר(2 שקבמה םע תורכיהו רשק לכמ

 ויה התנעטל רשא ,הנגה-ידֵע איבהלמ הירוגינסה הענמנ טפשמה ךלהמב ,דועו תאז

 ידכ וז תוענמיהב שי ,הבישמה חוכ-תאב תנעטל .םישקבמה לש םתופח לע עיבצהל םילוכי

.םישקבמה תבוחל לוקיש שמשל

 םה יכו ,בבר אלל התייה םישקבמה לש םתוגהנתה יכ הז ןיינעב ונעט םישקבמה חוכ-יאב

.הריקחה תווצ םע הלועפ ופתיש

-ו1 םישקבמה לש םהיתוסריגל ןוילעה טפשמה-תיב סחייתה אל ,הּכזמה ןידה-קספב

 אצממ ךומסל ןתינ אל יכ ,רומאכ ,אוה עבקש לכ .ורקיִש וא תמא ורביד םאה עבק אלו ,2

 רדעהבו ;העשרהה תא ןהירבד לע ססבלו ,דבלב ילטו לחר תויזכרמה תֹודעה ירבד לע עישרמ

.2-ו1 םישקבמה תא עישרהל ןתינ אל ,תופסונ תֹויביטקייבוא תויאר
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-תיב           לש ויתונקסמש הדבועה ףא-לע- םישקבמה לש םתוגהנתה יכ ,ונא םירובס

 תאכרע ידי-לע וכפהנ אל םהירקִשו םהיתוסריגב תומאתהה רסוח ןיינעל יזוחמה טפשמה

 טלחהב םלוא ,םישקבמהמ יוציפל תּוכזה תא ּהניגב לולשל ידכ המצעלשכ הב יד ןיא- רוערעה

 .םילוקישה לש תללוכה תרגסמב םתבוחל לוקיש הווהמ איה

.םהל ומרגנש םיקזנהו םישקבמה לש תֹוישיאה םהיתוביסנ ןיינעל

 םיילכלכ םיקזנ ףאו םיבר םייתרבחו םיישפנ םיקזנ ול ומרגנ יכ וריהצתב ןעט1 שקבמ.62

 .םידבכ

 םימי םירשעו םינש שולש ,רסאמהמ ורורחש םוי דעו ורצעמ םוימ ,ההש1 שקבמ

 וא עובשל תחא ותחפשמ תא תוארל1 שקבמ ץלאנ ,אלכב ותויה לשב .חירבו גרוס ירוחאמ

 רתּוימ לבס ,ותנעטל ,ול םרגנ ןכ .ותחפשמ-ינב לע םג אלא ,וילע קר אל השקִהש רבד ,םייעובש

 רחאלו וטפשממ האצותכ .ןידה-תערכה רחאל הנש יצחכ ןתינ וניד-רזגש הדבועה םצעמ

-בתכ ודגנ שגוה םרטב ולפוט םהב תוירופה ילופיט תא ותשיאו1 שקבמ וקיספה ,ורצעמ

 .םושיאה

 תיזיפהו תישפנה הקוצמה לע םידיעמה םייאופר םימושיר ,ותשקבל ,ףריצ ףא1 שקבמ

.'וכו תודרח ,הניֵש-רסוחב יוטיב ידיל האב רשא ,ול המרגנש

תונקתב םיעובקה םייברימה םימוכסב ותוצפל טפשמה-תיבמ1 שקבמ רתוע ,ןכ-לע

 ,םימי םירׂשעו םינש3 ךשמב ורסאמו ורצעמ ןיגב ,)רסאמ וא רצעמ לשב םייוציפ( ןידה רדס

05 לש תפסותב .000,521$ ךסב ,טפשמב ותנגה תואצוה תא ול קוספל ןכו ,%

.וריהצתב ,ותנעטל ,ול ומרגנש םיקזנה תא טריפ2 שקבמ

 שולש ,ורסאממ ורורחשל דעו ורצעמ םוימ ,חירבו גרוס ירוחאמ ההש2 שקבמ םג

 .םידבכ םיקזנ ,ותנעטל ,ול ומרגנ ךכמ האצותכ .םימי םירשעו םינש

 ןידה רדס תונקתב םיעובקה םייברימה םימוכסב ותוצפל טפשמה-תיבל רתוע2 שקבמ

 קוספל ןכו ,םימי םירׂשעו םינש3 ךשמב ורסאמו ורצעמ ןיגב ,)רסאמ וא רצעמ לשב םייוציפ(

3 ךסב ,טפשמב ותנגה תואצוה תא ול 000,5$.

 םיטרופמ ,ול ומרגנ ותנעטל רשא םיקזנהו ,ותשקבל ריהצת ללכ ףריצ אל3 שקבמ

-תיבב              ֹויּוּכיז דעומל דעו ,ורצעמ דעומ ,4991.1.41 םוימ רצעמב בשי3 שקבמ .ותשקבב

.םישדוח השימחו הנש ,5991.6.7 םויב ,יזוחמה טפשמה
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 ףאו ,םיפתוש םע חתפ התוא ,אבס-רפכב הדעסמב דבע אוה ורצעמל רבוע ,ותנעטל

 ףסונב .ןוימטל דרי רשא ,000,8$ לש םוכס עיקשה וזה הדעסמב .םיפסונ םיפינס חותפל ןנכית

.הדובע אוצמל השקתמ אוה םויכו ,םיידיתע םיחוור3 שקבמ דיספה ךכל

 ולעוהש תומשאהה תובקעב ומיע רשקה תא הקתינ3 שקבמ לש וגוז-תב .דועו תאז

 ֹורקבל ובריס ויִחאו ונב .וילא רוזחל התואנ ,םיבר עונכיש יצמאמו םישדוח רחאל קרו ,ודגנ

 .רצעמב ותוהש תעב

 תונקתב םיעובקה םייברימה םימוכסב ותוצפל טפשמה-תיבל3 שקבמ רתוע ,ןכ-לע

 תפסותב ,םישדוח השימחו הנש ךשמב ורצעמ ןיגב ,)רסאמ וא רצעמ לשב םייוציפ( ןידה רדס

05 לש .טפשמב ותנגה תואצוה תא ול קוספל ןכו ,%

 םילוקישו םינוירטירק םג לוקשל שי יכ עבקנ ,725 'מע-ב ,ל"נהףסוי ,49/7671 פ"ע-ב

-,הּכּוזש םשאנל וציפ תוקידצמה "תורחאה תוביסנה" תרגסמב קדצ לש

 םג לוקשל םוקמ שי ...תוקידצמה תורחאה תוביסנה ןיב"

 ...םימחרהו דסחה תדימב םדוסיש םילוקישו םינוירטירק

 בקע ווהתהש ,םשאנה לש ןפוד-תואצוי ֹתוישיא תוביסנל יתנווכ

 ,יתחפשמה-אתה תוקרפתה ,ןוגכ ;רסאמה וא רצעמה

".הלאב אצויכו תואירבב הרּומח העיגפ ,תילכלכ תוטטומתה

 תֹוישיאה ויתוביסנל ןוילעה טפשמה-תיב סחייתה ל"נהןאילדב ,10/1266 פ"ע-ב םג

11 הקסיפ( ֹויּוּכיזל דע וב קבד רשא יתרבחה ןולָקהו ךשוממה ורצעמ ןהיניב ,רערעמה לש

.)אצמ טפושה 'בכ לש וניד-קספל

 םהל ומרגנ יכו אלכב םתבישי םצעמ ועגפנ םישקבמהש חינהל ריבס ןנד הרקמב ,ןכא

 םיכמסמ ,רומאכ ,ףריצ ףא1 שקבמ .םהלש הנגהה תואצוהב םירושקה םיילכלכ םיקזנ

.ותואירבב שממ לש העיגפ לע הרואכל םיעיבצמה

 יכ ,רעוי .ֹויּוּכיזל דע ,ותנעטל ,םהב קבדש יתרבח ןולָקמ ולבס ותחפשמ-ינבו1 שקבמ

 תוליעפב ברועמ היה אלו יביטמרונ םייח-חַרוא להינ וז השרּפב רצענ םרטב ,1 שקבמ תנעטל

 .תילילפ

.ילילפ רבע ול ןיא יכ וריהצתב ןעט2 שקבמ םג

 אל ןכל ,תודבועה תומיאל ריהצתב ותשקב תא ךמת אל3 שקבמ ,ליעל ןייוצש יפכ

.ול םרגנש ילכלכה קזנל עגונב ותשקבב ויתונעטל סחייתהל ןוכנל ונאצמ
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.תושקבה תשגהב יוהישה ןיינעל

 יוציפל תושקבה תשגהב והתשה םישקבמהש הדבועה ,הבישמה חוכ-תאב תנעטל.72

.םתבוחל תדמוע

 יוציפל םהיתושקב וליִאו ,7991.1.91 םויב ןוילעה טפשמה-תיבב וּכוז2-ו1 םישקבמה

 םייתנשכ ,)המאתהב(1002.1.9 םויבו8991.11.51 םויב ושגוהןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפל

.ןנד ןידה-קספ ןתמ רחאל

 עבֶש השגוה יוציפל ותשקב וליִאו ,5991.6.7 םויב יזוחמה טפשמה-תיבב הּכּוז3 שקבמ

02.7.41 םויב ,ןכמ רחאל םינש 20.

 םושמ ,יוכיזה רחאל ,יסחי ןפואב ,בר ןמז ושגוה תושקבה יכ ונעט2-ו1 םישקבמ

 ופילחה וז הפוקת ךשמב יכ ,ונעט דוע .ךכל הנותנ התייה אל םתעדו ,תישפנ הקוצמל ועלקנש

 היהש ,קיתה תא דומלל תנמ-לע בר ןמזל וקקזנ םייחכונה םניד-יכרועש ךכ ,םחוכ-יאב תא

.)1 שקבמ לש יוציפל ותשקבב ונעטנ הלא םירבד( םמשב תושקבה תא שיגהלו ,ףקיה בחר

 עבש רובעכ השגוה הנגה תואצוה רזחהלו יוציפל ותשקבש ףא-לע יכ ,ןעט3 שקבמ

 םיַיּוּכיז םע קר יוציפל הליע ול המק ,השעמלש ירה ,יזוחמה טפשמה-תיבב ֹויּוּכיז םוימ םינש

-ידֵעב ןומֵא ןתנ יזוחמה טפשמה-תיבו רחאמ תאז .ןוילעה טפשמה-תיבב2-ו1 םישקבמה לש

 ןידה-תערכה              יפ-לע .הרטשמה תריקחב יפוד לכ אצמ אלו ,ןאיפוס טעמל העיבתה

3 שקבמל היה אל ,דבלב קֵפָסה תמחמ הּכּוז יכ הדבועה רואלו יזוחמה טפשמ-תיבב הנתינש

.והשלכ יוציפ ול קוספי טפשמה-תיבש יוכיס

 םע ,7991 ראונימ לחה םייוציפל ותשקב תא שיגהל היה לוכי אוה ,3 שקבמ לש ותנעטל

 .2-ו1 םישקבמ לש םיַיּוּכיז

 ךכב3 שקבמ ריבסה2002 ילויב קר השגוה ןנד השקבה רבד לש ופוסב יכ הדבועה תא

 .השקבה תשגהל םייפסכה םיעצמאה ודיב ויה אלש םג המ ,אשונל תונותנ ויה אל ויתובשחמש

 רחאלו ,םהיתושקב תא ושיגה2-ו1 םישקבמ יכ ,הנשכ ינפל דעללכ עדי אל יכ ןעט דוע

.ויִחא לש ותומ תאפמ ,םישדוח רפסמכב השקבה תשגה התחדנ ,ךכ לע ול עדונש

 ,89/5507 )עבש-ראב( פ"ע-ב ןידה-קספל טפשמה-תיב תא הנפה1 שקבמ חוכ-אב

 ןיא יכ קספנ הז ןיד-קספב ,ותנעטל .552 )3(89 יזוחמ-ןידקת ,לארשי תנידמ 'נ תבהלש

 הז ןיד-קספב .יוציפל ותוכז תא הּכּוזש םשאנמ לולשל ידכ ומצעלשכ השקבה תשגהב יוהישב

 ךכ לע עיבה ןורל טפושה 'בכ .םשאנה לש ֹויּוּכיז רחאל יצחו הנשכ ייוציפל השקבה השגוה

.השקבל תּונעיה-יאל וא תּונעיהל עירכמ קומינ יוהישה םצעב תוארל ןיא יכ עבק םלוא ,האילפ

 םשאנ לש ותּוכז תא לולשל ידכ המצעלשכ הב ןיא יוהיש תנעט ,ןכא יכ ונא םירובס

 לש תללוכה תרגסמב הב בשחתהל שי םלוא ,ןישנועה קוחל )א(08 ףיעס יפ-לע יוציפל הּכּוזש
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 יוהישב ןיא ונינפלש הרקמב ,םינפ לכ לע ."תורחאה תוביסנה" לש ןרדגב םיללכנה םילוקישה

.יוציפל םתּוכז תא םישקבמהמ לולשל ידכ ומצעלשכ ןנד

.םוכיסל

-2-ו1 םישקבמ לש םניינעב.82

 אל2-ו1 םישקבמ יכ יביטיזופ ןפואב עבק אל ןוילעה טפשמה-תיב ,ונינפבש הרקמב

 תריקחב תולשרתה התייה יכ עבק אל אוה ןכ ,םושיאה-בתכב םהל הסחויש הריבע התא ועציב

 תנעטכ ,םישקבמה תשולש דגנ רקש תלילע המקרנ יכ וא ,העיבתה תוגהנתהב וא הרטשמה

.םחוכ-יאב

 םהיפל ,ם"במרה ירבדמ ותעד-תווחב טטיצ לקריט טפושה 'בכ יכ ,דוע ןייצל יואר

 הלא םירבד םג יכ הארנ ."דחא יקנ גורהלמ ,םיאטוח ףלא רטפל יוצר רתויו בוט רתוי"

.טלחומ יוּכיזב לאו ,קֵפסה ןמ יוּכיזב רבודמ יכ ,הנקסמה תא םיקזחמ

                לש ןידה-קספל אצמ טפושה 'בכ סחייתה ,ל"נהןאילדב ,10/1266 פ"ע-ב

 תא הניכ םׁש אמק טפשמ-תיבש יפ-לע-ףא .ןאילדב רערעמה תא הּכיז רשא ,אמק טפשמה-תיב

 .הנוש ןפואב יוּכיזה תא אצמ טפושה 'בכ שריפ ,"קֵפסה תמחמ יוכיז" רערעמה לש ֹויּוּכיז

:)01 הקסיפ( וירבדל

 תמחמ יוכיז' רערעמה לש ֹויּוּכיז תא הניכ טפשמה-תיבש ףא"

-יתלבו אלמ ןומֵא שחר לעופב יכ הלוע ויקומינמש ירה ,'קֵפסה

 וכמת רשא הנגהה-יֵדע לש םהיתויודעלו רערעמה תּודעל גייוסמ

 הממ ידמל יוכיזה קחרתה הלא תוביסנבש המוד ...ותסריגב

 המל דואמ ברקתהו ,"קֵפסה תמחמ יוכיז"כ תוארל לבוקמש

"...'טלחומ יוכיז' ...הנּוּכש

 תוקידצמ הז הרקמב "קפס"ה תוביסנ" יכ אצמ טפושה 'בכ עבק ,רבד לש ופוסב

 רערעמל םלשל הנידמל הרומ אוהש ךות ,ֹוקלחב רוערעה תא לביקו ,"יקלח יוציפ תקנעה

.דבלב יקלח יוציפ

 ,ּונניינעב ןוילעה טפשמה-תיב לש ןידה-קספ תא שרפל שי המוד ךרדב יכ ,ונא םירובס

.2-ו1 םישקבמה תא הּכיז רשא

-תיב לש ןידה-תערכה תא הדיפקב ונחבש רחאלו ליעל טרופמכ תוביסנה לכב בשחתהב

 תוקֵפסה תורמל יכ הנקסמל ונעגה ,ןוילעה טפשמה-תיב לש ןידה-קספ תאו יזוחמה טפשמה
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 תֹודע ןיבל וניב "השגפה"ל יכ תורשפאהו תיתרטשמה הריקחב ןאיפוס לש ותוברועמ המיקהש

 ןפואב וניד-קספב ןוילעה טפשמה-תיב עבק אל ,ןתּודע לע העפשה התייה ילטו לחר העיבתה

 ינש תא ֹתוּכַזל" :קסַּפ םא יכ ,"קֵפסה תמחמ"2-ו1 םישקבמ תא תֹוּכַזל שי יכ ,יעמשמ-דח

.טלחומ יוכיז לע רבודמ הרואכל ,ונייהד ,"ועשרוה הב חצרה תריבעמ םירערעמה

 ןמ יוכיז וא ינכט יוכיז" יכ רמול ןיאש ירה ,שבד תשרּפ-ב קספנש יפכ ,דועו תאז

 'בכ לש וניד-קספל75 הקסיפ("םשאנמ יוציפ וא יופיש תלילשל חרכהב ואיבי קֵפסה

         לש ותניחבל םה ןיינעלש םילוקיש תוביסנה םג יוכיזה םג" ,רומאכ .)ןישח טפושה

."יופיש לע וא יוציפ םולשת לע הרוי אל םא וא הרוי םא טפשמה-תיב

 רשא אשונב ןוילעה טפשמה-תיב לש הקיספה רואל ,איה ךכמ תשקבתמה האצותה

 ,ל"נהןאילדב ,10/1266 פ"ע ;שבד ,89/6644 פ"ע( יוציפל תוכזה תא רתויב הביחרה הנורחאל

 תואצוהו יוציפ2-ו1 םישקבמל קוספל םוקמ שי ,ןכא יכ הארנ ,)ל"נהליווט ,00/007 פ"ע

.'וכו תֹוישיאה םהיתוביסנ ,תכשוממה םרסאמ תפוקתב תּובשחתה ךות- רתֶיה ןיב ,טפשמ

-3 שקבמ לש ֹוניינעב.92

 תויארהמ רתוי הברה תושולק ויה ןוידה אושנ הריבעב3 שקבמ תא וכביסש תויארה

 יד ויהאל יכ םידמל ונא יזוחמה טפשמה-תיב לש ןידה-תערכהמ .2-ו1 םישקבמה דגנ ודמעש

 .חצרה תריבעב3 שקבמ תא תוכבסמה תויאר

 :יכ עבק ,וניד-תערכהב ,יזוחמה טפשמה-תיבו ,יאדו היה אל ֹויוהיז

 וירבדלש( יוואניג לש ותסריגב תוריהבה-יאו תואדווה-יא חכונ"

 ינשלו ול רשפאל ונממ שקיבו ,2 שקבמ וילא הנפ חצרה לילב

 ,3 שקבמ לש ומכ ,לתלותמ רעיש לעב אוה םהמ דחא רשא ,וירבח

 יּבלש לש ֹויוהיז רבדב ,)ס.מ- םידגב ףילחהלו ותרידב ץחרתהל

 םעפ-ףא הארנ אל אוה ןהיפל תויביטיזופה תויארה חכונו ,דחמ

 היה יּבלשש דיעה אל םג שיא ןאיפוס דבלמו ,ךורב-לת רוזיאב

 ותוא תרשוקה הנמיהמ היאר ןיאש ונל הארנ ,חצרה ליֵלב םוקמב

".חצרל

 תמחמ ּולו יוכיזל יּבלש לש וניד" :יכ דוע יזוחמה טפשמה-תיב קספ וללהםימעטהמ

."קֵפָסה

 יוציפ קוספל םוקמ שיש יאדו ,יוציפל םיאכז2-ו1 םישקבמ יכ הנקסמל ונעגהשמ

 ,יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע ללכ עשרוה אל אוה ירהש ,3 שקבמל םג הנגה תואצוהו
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 ,השעמל ,היה קֵפָס ותוא יכ ,ֹוניינעב ןייצל יוארו .ק ֵפָסה תמחמ הּכּוז םא יכ ,2-ו1 םישקבמכ

.הריבעה השעמב3 שקבמ לש ותּוברועמלו ֹויוהיזל תוקיפסמ תויאר רדעה

 םולשתב הנידמה רצוא תא בייחל טפשמה-תיב תא ךימסמןישנועה קוחל )א(08 ףיעס.03

 יאשר םיטפשמה רש" :יכ עבוקו ,"טפשמה-תיבל האריי רשא םוכסב" הּכּוזש םשאנל

."םירומאה םייוציפלו תואצוהל םומיסקמ ימוכס ...תונקתב עובקל

 וא רצעמ לשב םייוציפ( ןידה רדס תונקת תא םיטפשמה רש ןיקתה ,הז ףיעס יפ-לע

 םולשתל העיבתב םיכילהה תא תועבוקתונקתה .)"תונקתה" :ןלהל(2891-ב"משתה ,)רסאמ

 תאו ;רסאמ לש וא רצעמ לש םוי לכ דעבםייברימה םייוציפה ימוכס תא ;םייוציפו תואצוה

.םשאנה לש ותנגה תואצוה םולשתל םייברימה תואצוהה ימוכס

 לבקל הּכּוזש םשאנ לש ותּוכז יכ טפשמה-תיב עבקש רחאל םג יכ ,איה הקוספ הכלה

 ןותנ יוציפה םוכס .אקווד ילמיסקמה םוכסב ותוצפל הבוח ןיא ,ותנגה תואצוהו יוציפ

 גג םנמא עבקיי יכ ונדמלי ,אוה רשאב ,םומיסקמ גשומה..." ;טפשמה-תיב לש ותעד-לוקישל

35 הקסיפ ,שבד ,89/6644 פ"ע("אקווד גגה לע בשנ יכ חרכה ןיא ךא ,יוציפלו יופישל

-קספל01 הקסיפ ,ל"נהןאילדב ,10/1266 פ"ע :םג האר ;ןישח טפושה 'בכ לש וניד-קספל

.)אצמ טפושה 'בכ לש וניד

 לע ,ןירקמ ד"וע ,זאד וחוכ-אבל ד"וע תחרט-רכש םולשת ןיגב תולבק ףריצ1 שקבמ

.000,521$ ךסב ויה ותנגה תואצוה ,ותנעטל םלוא ,058,061₪  לש ללוכ ךס

 טפשמב םתנגה תואצוה ימוכס לע תולבק ופרוצ אל3-ו2 םישקבמ לש םהיתושקבל

 .)ןהכ ד"ועו ןמטכיר ד"ועל ומלוש רשא(

 וליֵאב ללכ ןייצ אל3 שקבמ .000,53$ ךסב ויה ותנגה תואצוהש ןעוט2 שקבמה

.ריהצתב ותשקבב תוטרופמה תודבועה תא תמיִא אל ףא אוה ,ןכ-לע רתי ,רבודמ םימוכס

 ,םתנגה תואצוה תא םישקבמה תשולש לכל קוספל שי ןנד הרקמב יכ ,ונא םירובס

.ותעד-לוקישו טפשמה-תיב תכרעה יפ-לע ,תוביסנב בשחתהב
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 בשחתהבו ,ֹוביטו םישקבמה לש םיַיּוּכיז גוסל רשאב ליעל רומאהלכ רואל.13

 ןב בלאר ,םישקבמל קוספל םלוא ,תושקבל רתעיהל שי יכ םירובס ונא ,תֹוישיאה םהיתוביסנב

:ןמקלדכ יקלח יוציפ  ,יּבלש םיהרביאו יח-לדבע םיהרביא ןב לאליה ,רוצנמ חלאס

 םינש שולש ךשמב רסאמבו רצעמב םתוהש ןיגב ,םהמ דחא לכ ,וצופי2-ו1 םישקבמ

02 אוהש םוכסב ,םימי םירׂשעו .243,16₪- תונקתב עובקה יברימה יוציפהמ%

%02 אוהש םוכסב ,םישדוח השימחו הנש ךשמב רצעמב ותוהש ןיגב ,הצופי3 שקבמ

.894,82₪- תונקתב עובקה יברמה יוציפהמ

:ןמקלדכ הנקספית ,ןנד תושקבה תואצוה תוברל ,םישקבמה לש םתנגה תואצוה

.000,53₪ לש ךס-3 שקבמלו ;םהמ דחא לכל 000,05₪ לש ךס-2-ו1 םישקבמל

 ישרפהו תיביר ּואשיו הייחמה רקוי דדמל ודמצוי וללה תואצוההו יוציפה ימוכס

.לעופב םולשתל דעו םויהמ הדמצה

.2002.11.21 ,םויה ,םידדצה חוכ-יאבו םישקבמה תוחכונב ,יבמופב העדּוהו הנתינ

1739215

1739215

31387645 תימע ןתנ - 89/77228
3138764531387645

טפוש ,תימע ןתנ

ד  "  ב  א

תטפוש ,אריפש היחתתטפוש ,בולוקוס םירמ

הכירעו חוסינ ייונישל ףופכ הז ךמסמ חסונ


