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ןרוק ילינ  אתא נ ' תירק  תייריע  "ם 8329/14  עע ךילה : רפסמו  םש 

ןורב ןמלגופ ו-ע ' ע ' רואנ , האישנה מ ' שה ' בכ ' בכרה  ינפב  םיילהנמ ,  םיניינעב  םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע

יאני לאפר  "ד  וע ןוסניול ; םחנמ  "ד  וע תררועה : ב"כ    31.5.16 "ד : הספ ךיראת 

םשל שורדה  רושיא  ול  קיפנתש  שקבמ  תימוקמ  תושרל  בוח  לעב  ותרגסמב  הרקמל  ןוילעה  טפשמה  תיב  שרדנ  וינפב  ךילהה  לוהינ  תרגסמב 
איה טפשמה  תיב  שרדנ  הילא  הלאשה  הז , הרקמב  .היפלכ  ןשיה  ובוח  תא  ערפיש  דע  ןכ  תושעל  תברסמ  וז  ךא  ןיעקרקמב , תויוכז  תרבעה 

ןתמל יאנתכ  בוחה  קוליס  תא  שורדל  דוע  הלוכי  איה  ןיאש  דע  בוחה  תייבגב  התהתשה  תושרה  יכ  וא  ןשייתה  בוחה  יכ  עבקיי  יתמ   
? רושיאה

תובישמה ורכמ  תנשב 2010  .חונמה  ןהיבאמ  אתא  תיירקב  ןיעקרקמ  סכנ  ושרי  הילרטסואב , תובר  םינש  תוררוגתמה  תובישמה , ןיינע , ותואב 
השקבב הייריעה ) דחיב –  ןלהל   ) תורערעמל תובישמה  ונפ  הנוקל  סכנב  ןהיתויוכז  תרבעה  ךרוצל  .הנוקה   דצל ג – ' סכנב  ןהיתויוכז  תא 

ןלהל  ) הנוקה םש  לע  סכנה  תרבעה  םשל  שרדנ  שדח ,] חסונ   ] תויריעה תדוקפל  ףיעס 324  יפל  הז , רושיא  .תובוח  קוליס  לע  רושיא  תלבקל 
תלילסו לועית  ילטיהו  הנונרא  וניינעש  ןשי –  בוח  לש  ומויקל  התנעט  חכונ  שקובמה  רושיאה  תא  קיפנהל  הבריס  הייריעה  רושיאה .) םג – 

ךרוצל סכנה  לע  לוקיע  הליטה  ףא  םויב 11.12.2012 , ךשמהבו , חונמה , ןהיבא  םש  לעו  תובישמה  םש  לע  םילטיהה – ) םג –  ןלהל   ) תובוחר
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הייריעה דגנ  וצ  וינפלמ  איצויו  הייבגה  יכילה  לוטיב  לע  הרוי  הזש  השקבב  אמק  טפשמה  תיבל  תובישמה  ורתע  תאז  תובקעב  .בוחה  שומימ 
.הנוקל סכנב  תויוכזה  תרבעה  ךרוצל  שרדנה  רושיאה  תא  קיפנהל  הבייחי  רשא 

יכ עבקנ  תנשב 2010 . רחואמה  לכל  ןשייתה  תובישמה  בוחש  ךכ  לע  טפשמה  תיב  דמע  הליחת  .האולמב  הריתעה  תא  לביק  אמק  "ש  מיב
ןכש  ) תנשב 2003 רחואמה  לכלו  תנשב 1998  הרצונ  הלילסהו  לועיתה  ילטיהל  סחייתהב  תובישמה  יפלכ  הייריעה  לש  העיבתה  תליע 
הייבג תלועפ  הייריעה  העציב  לוקיעה  תלטה  דעומל  דעו  הליעה  תורצוויה  דעוממ  םינשב 2003-1998 .) ועצוב  הלילסהו  לועיתה  תודובע 

עוציבב רבודמ  ןיא  םוקמ , לכמו  השירדה , תא  ולביק  תובישמה  יכ  החיכוה  אל  הייריעה  תנשב 2005 . השירד  תעדוה  חולשמ  תדדוב –  תחא 
( רושיא תלבקל  תובישמה  תיינפ  רחאל   ) תנשב 2012 םילוקיעה  תלטהל  דעו  תנשמ 2005  יכ  םעטוה  דוע  .בוחה  תייבגל  תוישממ  תולועפ 

יניצר ןפואב   " בוחה תייבגל  הלעפ  אלו  הירמש  לש  הטקש  הייריעהשמ  .תוישממ  הייבג  תולועפ  הייריעה  הטקנ  אל  ןהבש  תובר  םינש  ופלח 
לש ןבשומ  םוקמ  יכ  הייריעה  תנעט  תא  טפשמה  תיב  החד  דוע  תנשב 2012 .)  ) סכנה לע  לוקיעה  תלטה  םרט  ןשייתה  הזש  ירה  ישממו – "

, סכנה לע  לוקיע  ליטהל  הייריעהמ  הענמ  אל  וז  הדבוע  לעופב  יכ  עבקנ , .ןדגנ  הייבג  יכילהב  טוקנל  הילע  השקיה  הילרטסוא –  תובישמה – 
לע ץראב  תוגצוימ  תובישמה  יכ  העדי  הייריעה  יכ  הז  רשקהב  שגדוה  .ןכל  םדוק  לוקיעה  תא  ליטהל  יהשלכ  העינמ  התייה  יכ  ןעטנ  וא  חכוה  אלו 

תשגהב יוהיש  לפנ  יכ  הייריעה  תנעט  תא  טפשמה  תיב  החד  םירבדה  ילושב  .ותועצמאב  השירדה  תעדוה  תא  חולשל  היה  ןתינו  חוכ , אב  ידי 
תיב הרוה  הלא  לכ  חכונ  .התחדנ  רושיאה  תלבקל  םתשקבש  רחאל  אלא  בוחה  לש  ומויק  תודוא  לע  ועדי  תובישמה  יכ  חכוה  אלשמ  הריתעה ,

 . הייריעה לש  הרוערע  ןאכמ  .שרדנה  רושיאה  תא  ןידה , קספ  תלבק  םוימ  םימי  ךות 15  תובישמה , ידיל  רוסמל  הייריעל  טפשמה 

ןובשחב איבהל  שי  היתובוח  תייבגב  תילהנימה  תושרה  התהתשה  םא  העיבק  ךרוצל  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  הצממו  טרופמ  ךורא  ןויד  רחאל 
הלועפל סרטניאה  ןה  תמא , סמ  תובגל  סרטניאה  ןה  רוביצה –  סרטניא  תא  טרפה ; לש  תוכמתסהה  סרטניא  תא  םהיניב  םירטמרפ  רפסמ 

גוהנל הז –  הרקמב  ותבוח –  דצל  טרפה , לש  תוניגהה  תבוח  לע  תושרה  לש  תוניגהה  תבוח  לש  התונוילע  תא  תושרה ; לש  היוארו  הניקת 
אלש יוארה  ןמש  ריבס  ןמז  קרפ  ךות  היבג  יכילהב  חותפל  תושרה  לע  ללככ  היפל , הלשממל , יטפשמה  ץעויה  תייחנהב  רומאה  תאו  בל ; םותב 

.םינש שולשמ  ךורא  היהי 

לילכ הענמנו  בוחה  תא  החינזה  אמש  וא  םינשה , ךלהמב  היבג  יצמאמ  תושרה  התשע  םא  ןוחבל  שי  יכ  טפשמה , תיב  עבק  ונניינע  תוביסנב 
ןשי בוח  תובגל  תושרה  שקבתש  לככ  .שקבתמ  ומולשתש  בוחה  קתו "  " והמ ירק , ןמז –  ףולח  תלאשל  לקשמ  ןתיל  שי  ןכ  .הפיכא  תונויסינמ 

תאז לומל  .ךפהלו  תוניגהב ; לועפל  התבוחל  דוגינב  דומעת  ותייבג  היפלש , העדל  ףכה  הטית  ךכ  ותובגל –  םיצמאמ  תוחפ  ושענש  רתוי ,
, ודצמ בל  םות  תרסח  תוגהנתה  יכ  טפשמה  תיב  רובס  וילע , תלטומה  התוחפה  הבוחה  רבדב  החנהה  ןתניהב  םג  .טרפה  תולהנתה  ןחבית 

.ודגנ לוקשת  הבוחה –  ימולשת  םולשתמ  קומחל  תונויסינ  רוריבב  תאטבמה 

ןתוהש עקר  לע  םולשתמ  תוקמחתמו  בוחל  תועדומ  ויה  תובישמהש  ררבתמ  היה  וליא  יכ  הליחת , ןייצ  טפשמה  תיב  .טרפה  לא  ללכה  ןמ 
אל הייריעה  יכ  וז  הדוקנב  שיגדהל  שקיב  טפשמה  תיב  .חכוה  ךכ  אלש  אלא  .ךרענש  ןוזיאב  ןתבוחל  רכינ  לקשמ  אשונ  היה  הז  ןותנ  "ל , וחב

תיב ירבדל  .הז   םעטב  ץוענ  הייבגה  יצמאמ  ןולשיכ  יכו  ץראב  תוררוגתמ  ןניא  תובישמהש  העדי  יכ  החיכוה , אלש  יאדו  תושרופמ , הנעט 
זחאת "ל , וחב יוצמ  בייחה  יכ  תמא –  ןמזב  אלו  םימיל –  הל  ררבתישו  היבג , יצמאמ  תעצבמ  הניא  רשא  הייריע  יכ  םולהל  ןתינ  אל   " טפשמה

". יוהיש תנעט  לכסל  ידכ  רומאב  שי  יכ  ןעטתו  ךכב 

קחצי הפיח נ ' תייריע  "ם 8832/12  עע  ] ןומולס ןיינעב  ןידה  קספ  ןתמל  םדוק  ורבצנ  רוערעה  אשומ  תובוחה  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  ךשמהב 
" םייביספ  " הייבג יכילהל  עגונה  לכב  םהילע  םילח  םניא  אליממ  תונשייתהה  יניד  ןכלו  ןומולס , ]) ןיינע  ןלהל –  ( ) 15.4.2015  ) "מ עב ןומולס 

רושיאל יאכז  אהי  טרפהש  הניתממ  אלא  תובוחה  תייבגל  תלעופ  הניא  תושרה  הבש  היבג  םייביטקא  ,) הייבג  יכילהמ  לידבהל   ) םניהש ]
תיב ןתנ  תע  םלועל  האב  םרטש  ןומולס , תכלה  יכ  טפשמה  תיב  עבק  הז , ןבומב  .בוחה  םולשתב  רושיאה  הנתוי  זאש  הדצמ , יהשלכ  הלועפל 

תנעט תייחד  יכ  טפשמה  תיב  ןייצ  תאז , םע  .תונשייתהה  תנעט  ןיינעל  תובישמה  לש  םיפלקה  תא  תפרוט  וניד , קספ  תא  אמק  טפשמ 
, תונשייתהה תנעט  דוסי  לע  קיתב  עירכה  אמק  טפשמ  תיבש  יפ  לע  ףא  השעמל , .יוהיש  ונניינעב  היה  אל  יכ  העימשמ  הניא  תונשייתהה 

יכ רומאכ , רבס  ןוילעה  טפשמ  תיב  .הלא  םינידל  םייטנוולר  םינחבמ  םושיי  ךותו  יוהישה  יניד  לש  הקירוטרב  שומיש  ךות  הרקמב  ןד  אוה 
םיילהנמ הייבג  יכילהב  הטיקנמ  תוענמיה  איה  הרקמה  תוביסנב  יוהישה  תוקפנ  יכו  תובישמהמ , היתובוח  תייבגב  התהתשה  תרערעמה   

, יוהישב בוחה  תייבגמ  תובישמל  םרגיהל  היה  לולעש  קזנל  םג  לקשמ  תתל  ותעדל  שי  יכ  טפשמה  תיב  עבק  וז , הנקסמל  וכרדב  .בוחה  תייבגל 
'. דצ ג םע  םייתניב  תרכנש  סכנה  תריכמל  םכסהה  חכונל  טרפב 

םיילהנמ הייבג  יכילהב  טוקנל  ןתינ  אל  תונשייתה , ןנד  הרקמב  הלח  יכ  העיבקל  םוקמ  ןיא  םא  םג  יכ  טפשמה  תיב  עבק  םירבד  לש  םמוכיסל 
.בוחה לש  ומויק  םצע  תלאשב  עירכהל  ךרוצה  תא  םג  טפשמה  תיב  ירבדל  תרתיימ  וז  הנקסמ  .יוהיש  תמחמ  הז  ךילה  אשונ  בוחה  תייבגל 

.החדנ רוערעה  רומאה  דוסי  לע 
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