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" ןיעקרקמ תקסעב  סמב  תבייחה  הרומתה  הריכמ -" יווש 

 

ידעלג לאינד  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

טב רפוע  ע"א 6895/15  חאו ,' "מ  עב הינבו  םוזיי  םינובה  דחי  נ ' חאו ' תובוחר  ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  ע"א 4140/15  ךילה : רפסמו  םש 
הפיח רוזא  ןיעקרקמ –  יוסימ  להנמ  טב נ ' רדמסו 

דובכ ןייטשניבור ; האישנל א ' הנשמה  דובכ  םיטפושה  בכרה  ינפב  םייחרזא  םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב   : האכרע
ןורב תטפושה ע ' דובכ  תויח ; תטפושה א ' .

רדניל לאונמע  "ד  וע "א 6895/15 - עב בישמהו  "א 4140/15  עב רערעמה  םשב   : םיכוזה 07.07.16 ב"כ  הטלחה : ךיראת  .

 

" ביבא לת  רוזא  ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  "מ נ ' עב הינבלו  הסדנהל  הרבח  ירושכח  ןמדירפ  עבקנ בע"א 3534/07  תורומתה " לכ  ףוריצ  ןורקע 
תורישיה תורומתה  לכ  תא  לולכל  סמב , ביוחמה  הריכמ  יווש  לע  ויפ  לעו  םויהד , הקוספה  הכלהה  וניה  רשא  , (26.01.2010 ובנב , םסרופ  )

סכנה תשיכר  ןיגב  ומעטמ  ימל  וא  רכומל  םלשל  בייחתמ  הנוקהש  תופיקעהו  .

םושיר םשל  ןלבקמ , הריד  הנוקה  ידי  לע  םלושמה  ןיד , ךרוע  תחרט  רכש  םולשת  םאה  הניה , ונניינעב  ןידה  קספ  תרגסמב  הלועה  הלאשה 
ואל םא  סמב - תבייח  ךכשמו  השיכרה  יוושמ  קלח  הווהמ  ןיעקרקמה , םושיר  תכשלב  ויתויוכז  .

, זכרמ זוחמ  לש  תחאה  "ג-1963 , כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוח  יפל  ררע  תודעוו  םעטמ  הז , ןיינעב  תורתוס  תוקיספ  תובקעב 
םייחרזא םירוערעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וחתפל  אשונה  עיגה  הפיח , זוחמ  לש  היינשה  .
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(, תוריד  ) רכמה קוח  יפ  לעו  ליאוה  יכ  ררעה , תדעו  העבק   , "( טב ןיינע  : " ןלהל הפיח ( ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  נ ' חאו ' טב  "ע 23460-10-14  וב
הנוקה תויוכז  םושירל  איבהל  אוה  ביוחמ  ךכשמו  ףתושמה , תיבה  םושירל  םורגל  רכומה  ביוחמ  רכמה ,)" קוח  : " ןלהל  ) "ג-1973 לשתה

ירה הרידב , הנוקה  תויוכז  תא  םושרל  רכמה , םכסה  תרגסמב  הנוקה , יפלכ  בור , יפ  לע  בייחתמ , רכומהו  ליאוהו  תויקנ , ןהשכ  ותרידב 
ןיאו סמב , ביוחמו  הריכמה  יוושמ  קלח  הווהמ  ךכשמו  םכסהבש  ויתויובייחתה  תא  םישגי  רכומהש  תנמ  לע  םלושמ  החרטה  רכש  םולשתש 

רכומה ךרד  הליחת  רבוע  וא  ןידה  ךרועל  תורישי  םלושמ  םולשתה  םא  הנימ  אקפנ  הז  ןיינעל  .

לע םנמא  יכ  ררעה , תדעוו  העבק  תובוחר , ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  "מ נ ' עב הינבו  םוזיי  םינובה  דחי   17240-10-12 זכרמ )  ) "ע וב ךדיאמ ,
עוציב םשל  ןידה , ךרוע  יתוריש  לע  םלשל  ותבוחמ  חרכהב  וז  ןיא  ךיא  הנוקה , םש  לע  רכממב  תויוכזה  םושירל  גואדל  הבוחה  הלח  רכומה 
םולשת יכ  ררעה  תדעו  העבק  ךכשמ  .הנוקל  תורישי  םינתינה  םיתוריש  םניה  ןידה  ךרוע  ןתונש  םושירה  יתוריש  השעמל  יכו  לעופב , םושירה 

סמב ביוחמ  וניא  ןכ   לעו  השיכרה  יוושמ  קלח  הווהמ  וניאו  הקסעל  ינוציח  וניה  החרטה , רכש  .

דחואמב ןוילעה  טפשמה  תיב  םהב  ןד  היגוסה , התוא  ןהב  התלעו  ליאוהו  רוערע  שגוה  תוקיספהמ  תחא  לכ  לע  .

םושירל גואדל  םכסה , יפ  לע  םא  ןיבו  ןיד  יפ  לע  םא  ןיב  ביוחמ , ןלבקש  העשמ  יכ  עבוקו , טב  ןיינע  ןידה ב קספ  תא  ץמאמ  ןוילעה  טפשמה  תיב 
יוושמ קלח  תווהמו  הקסעהמ  ילרגטניא  קלח  תווהמ  ןידה , ךרוע  תחרט  רכש  תאז  ללכבו  םושירה  תואצוה  לכש  ירה  רכממב , הנוקה  תויוכז 
ןלבקל הליחת  ומלוש  וא  ןידה  ךרועל  תורישי  ומלוש  םא  תועמשמ  לכ  ןיא  רשאכ  סמב , ביוחמה  הקסעה  .

תופסונ תואצוה  וא  ונתניי  רשא  םיפסונ  םייטפשמ  םיתורישל  סחיב  תורמסמ  עובקל  ידכ  וז  העיבקב  ןיא  יכ  ןוילעה , טפשמה  תיב  ףיסומ  ןכ 
ןלבקה לש  ויתויובייחתה  שומימ  םשל  תושרדנה  תואצוהב  רבודמ  םאה  ןוחבלו  תוביסנל  םאתהב  ןוחבל  שי  האצוה  לכ  ןכש  הנוקה , איצוי  רשא 
הקסעב .

תכרעמ תרעה  :

רשא ןוילעה , טפשמה  תיב  לש  תופסונ  תוקיספ  לש  רישי  ךשמה  הווהמ  השעמל  אלא  רקיעו  ללכ  העיתפמ  הניא  וז  תיעמשמ  דח  הקיספ 
יוסימ להנמ  תא ע"א 4532/09  ואר  הז  רשקהב  .הקסעה  יוושמ  קלח  החרטה  רכשב  תואורה  סמה  תומוש  תא  לבקל  םידדצל  וצילמה 

סמ להנמ  סבקעי נ '  1093/07 ת"א )  ) "ע וב ררעה  תדעו  תעיבק  תא  לטיב  רשא  (, 2.3.2011 ובנב , םסרופ   ) קרב - סבקעי ןיעקרקמ ת"א נ '
לטיב רשא  (, 2.8.2012 ובנב , םסרופ   ) יאני ןיעקרקמ ת"א נ ' יוסימ  להנמ  תא ע"א 5259/12  ןכו  ( 2.2.2009 ובנב , םסרופ   ) ביבא - לת חבש 

2.2.2009 ובנב , םסרופ   ) ביבא - לת ןיעקרקמ  יוסימ  להנמ  יאני נ '  1029/09 ת"א )  ) ררעה בו"ע תדעו  תועיבק  תא  ).

רכמה קוח  רכמה - קוחל  ריכזתה  תרגסמב  תאבומש  יפכ  קקוחמה , תדמע  םע  ףא  תבשייתמ  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וז  העיבק  יכ  ןיוצי , דוע 
רכש םולשת  הנוקהמ  שורדל  ןלבק  לע  תורסוא  תועצומה  ויתוארוה  רשאו  םויב 16.6.2016 , םסרופ  רשא   – "ו-2016 עשתה ןוקית ,) () תוריד )

יכ עבקנ , ןכ  .םיתוריש  ול  קינעמ  ןידה  ךרוע  יכ  בושחל , הנוקה  תא  תועטהל  אלש  תנמ  לע  תאזו  הקסעל , ינוציח  וניה  רשא  ןיד  ךרוע  תחרט 
קוחה ריכזתב  בתכנ  ךכ  .הרידה  תולע  תרגסמב  וז  תולע  לולכי  םושירה , תולועפ  ןיגב  וניד  ךרוע  תחרט  רכש  תא  תובגל  הצורה  ןלבק  :

" ושרדי אל  וניד  ךרועו  רכומה  יכ  עובקל  עצומ …  הרידה , רכומ  - ןלבקה תא  גציימה  ןידה  ךרוע  ןיבו  הרידה  שכור  ןיב  הקיזה  תא  קתנל  תנמ  לע 
"מ חה לש  תושגדה  .". ) רכומל ומלושיו  הרידה  ריחמב  ןאולמב  וללכי  תויטפשמה  תואצוהה  יכו   , תויטפשמ תואצוה  רובע  םולשת  הנוקהמ  )

סמב           החרטה  רכש  םולשת  ביוחי  אליממש  ירה  לבקתת , הז  קוח  ריכזת  חורב  קוח  תעצהש  לככ  .
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