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רמאמ

םיבויחו םייוציפ  רועיש  תעיבק  םשל  ןיעקרקמב  תויקוח  יתלב  תולועפ  לש  ןתוקפנ 

ןועמש דעלג  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

, סכנ לעב  לע  לטומה  החבשהה  לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  ןיעקרקמב , ועצובש  םייקוח  יתלב  םישומיש  וא  תולועפב  בשחתהל  םוקמ  שי  םאה 
הקיספה תמגמ  יהמ  תעגופ ? תינכת  רושיא  וא  העקפה  לש  הרקמב  סכנ  לעב  לש  ותבוטל  קספייש  םייוציפ  רועיש  תעיבק  ןיינעל  ןיפולחל  וא 

.ונינפלש רמאמה  קסוע  הלא  תויגוסב  וז ? הלאש  תניחבל  יוארה  ןונגנמה  והמו  הז ? ןיינעב 

ןיינע ' )" חאו "מ  עב רוהנ  הוקת נ ' חתפ  הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  "מ 6707/15  רבב ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ןתינ  הנורחאל ,
.החבשה לטיה  רועיש  תעיבקל  ןיעקרקמב  יקוח  יתלב  שומיש  לש  ותוקפנ  תלאשב  רתיה  ןיב  קסע  רשא  רוהנ ,)"

םוקמ ןיא  ללככו  ינורקעה  רושימב  יכ  עבקו  הלשממל , יטפשמה  ץעויה  תדמע  תא  ןוילעה  טפשמה  תיב  ץמיא  רצקה ,)  ) וניד קספ  ותרגסמב 
תינורקעה ותעיבק  תא  טפשמה  תיב  טעמ  גייס  תאז , םע  דחי  .החבשה  לטיה  תעיבק  ךרוצל  עקרקב  השענש  יקוח  יתלב  שומישב  בשחתהל 

תוביסנלו תולשלתשהל  לקשמ  ןתמ  לש  רתויב " הרידנו  הגירחבש  הגירח  - " רידגה כ אוה  התואש  תורשפא  לע  העד  עיבמ  אוה  ןיא  יכ  ןייצו 
.הז ןיינעל 

העקפה ןיגב  םייוציפ , רועיש  תעיבקל  עגונב  טפשמה  יתב  תקיספב  םג  הלוע  תויקוח  יתלב  תולועפבו  םישומישב  תובשחתה  לש  המוד  הלאש 
: הינבהו ןונכתה  קוח  יפל  תעגופ  תינכת  לש  הרושיא  ןיגב  וא 

רבד וא  ץע  לודיג , הנבמ , לכ  תעקפה  לע  םייוציפ  םולשת  תבוח  לוחת  אל   " ללככ יכ  עבוק  "ה-1965 , כשת הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 3 () 190(א ס '
תיאשר יכ …" : םג  תעבוקו  רומאה  ללכה  תא  תגייסמ  ףיעסל  אפיסה  הז ;" קוח  תרפה  ךות  ורבוח  וא  ועטינ  ומקוה , םא  עקרקל  רבוחמה  רחא 

". םייוציפ םולשת  תוקידצמה  תודחוימ  תוביסנ  תומייק  יכו  בל  םותב  לעפ  אוה  יכ  ןוכנל  התאר  םא  עבותל  םייוציפ  םלשל  תימוקמה  הדעוה 
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ףיעסמ שקיהה  ךרד  לע  ןוילעה , טפשמה  תיב  עבק  ובנב ,) םסרופ   ) ןייטשלקניפ הנינפ  לארשי נ ' תנידמ  ןיינעב ע"א 3015/06  ןידה  קספב 
רשפאמ וניא  רשא  ןפואב  , 1943 רוביצ ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפל  ףיעס 12(ב ) תא  םג  שרפל  שי  יכ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  190(א )

- לע תרשפאתמ  וז  תונשרפ  יכ  ןידה , קספב  ןייצ  טפשמה  תיב  .התעקפהל  רבוע  עקרקב  ןיעקרקמה  לעב  השעש  יקוח  - יתלב שומיש  ןיגב  יוציפ 
העקפההמ עגפנה  לש  ובצמ  תבשהל  תגאוד  ונייהד  העקפה , בקע  יוציפה  דוסיב  תדמועה  תילכתה  םע  דחא  הנקב  הלועו  ףיעסה  לש  ונושל  יפ 

.קוחה ןוטלש  ןורקע  לש  תיללכה  תילכתה  תא  תמדקמ  ןכו –  ותומדקל ,

םהב םיגירח , םירקמ  ונכתיי  העקפה , ןיגב  םלוה  יוציפ  לבקי  עקרקה  לעבש  ךכב  שיש  תובישחב  בשחתהב  יכ  ןיינע  ותואב  עבקנ  תאז , דצל 
דועייהמ הגירח  ךות  עקרקב  השענש  שומישל  תתל  םוקמ  היהי  םהב  תוגירח , תוביסנ  ומייקתה  יכ  וא  בל  - םותב לעפ  עקרקה  לעב  יכ  עבקיי 

.תעה אובב  םימיאתמה  םינוירטירקה  תא  הוותת  הקיספה  יכ  ןיוצו  עקרקה , לעב  יאכז  םהל  םייוציפה  תרגסמב  םיוסמ  יוטיב  ינונכתה 

ןיב עבקנ  ובנב ,) םסרופ  ' ) חאו ילערב  םילשורי נ ' הינבו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה  ןיינעב ע"א 1188/92  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ןידה  קספב 
םייוציפ םלשל  ןיא  יכ  אוה  , 1943 רובצה ,) יכרצל  השיכר   ) תועקרקה תדוקפ  יפל  ןיעקרקמ  תעקפהב  ןידהש  יפכ  ינורקע , ןפואב  יכ  רתיה 

הלוועמ  " ויפל קומינה  ןמ  תאז  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  םייוציפ  םולשת  יבגל  םג  ןידה  אוה  ךכ  קוחל , דוגינב  העצובש  היינב  רובעב 
העיגפ יכ  קוחל   197 עבוק ס ' רשאכ  יכ  עבקו   תוכז , ול  הנוק  וניא  קוחל  דוגינב  גהונש  ימ  יכ  הרקמ  ותואב  ןייצ  טפשמה  תיב  הליע ." חמצת  אל 

.ןיד תדגונ  הניאו  ןידכ  השכרנש  תוכזל  איה  הנווכה  ןיעקרקמב , תוכזה " לעב   " תא םייוציפב  הכזמ  תינכת  ידי  - לע ןיעקרקמב 

", קדצ  " ילוקישב שומיש  השעו  הרקמ , ותואב  ומייקתהש  תוידוחייה  תוביסנב  טפשמה  תיב  רבד  לש  ופוסב  בשחתה  ילערב , ןיינעב  םג  םלואו ,
לש ותוכזב  ריכהל  תנמ  לע  םגפ ,) הז  רושיאב  לפנ  יכ  היה  רורבש  ףא  לע   ) גרוח שומישל  רושיא  רבעב  ןתינ  יכ  הדבועבו  תויקוחה  תקזחב 

.תעגופ תינכת  לש  הרושיא  תובקעב  ךרע  תדירי  ןיגב  יוציפ  תלבקל  ילערב 

", עיתפמ  " וניא םייקוח , יתלב  םישומישב  בשחתהל  םוקמ  ןיא  ללככ , ויפל –  רוהנ  ןיינעב  ןידה  קספ  סיסבב  דמועה  ןורקיעה  יכ  ןכ  םא  רמול  ןתינ 
ללככ םוקמ  ןיא  ויפלש  ךרע , תדירי  ייוציפו  העקפה  ייוציפ  ןיינעב  טפשמה  יתב  םינשה  ךרואל  םיטקונ  ובש  יבקע  יד  וק  השעמל  ךישממ  אוה  ןכש 

.קוחל דוגינב  ןהב , ועצובש  תולועפ  לשב  ןיעקרקמב , תויוכז  לעבב  בשחתהל 

לשמל ר '  ) רתוי הברה  תבכרומ  תולועפה  תויקוחל  סחיב  תיטפשמהו  תיתדבועה  הנומתה  תובר  םימעפ  תואיצמ , לש  הכרדכו  עודיכש  אלא 
לילג "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  הנומש נ ' תירק  "ב  ותל תימוקמ  הדעו  "מ 1086/06  תע ןיינעב  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  לש  ןידה  קספ 

תימוקמה הדעוה  "נ נ ' עב לארשי  לא  - ירדא "מ 7926/06  עע רוערעב –  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ותמועלו –  ובנב ) םסרופ   ) ןוילע
וא םיצופמה  תויוכזה  ילעב  יפלכ  רתוי  תנגוה  האצותל  העגה  םשל  תובשחתה  תאז  לכב  קידצהל  היושעו  ובנב ,)) םסרופ   ) ןוילע לילג  "ב  ותל

.םימושינה

ןוגכ הליחתכל ,"  " תויקוח - תללושמ הלועפ  ןיעקרקמב  העצוב  ןהב  תוביסנב  תובשחתה  ןיב  ןיחבהל  םוקמ  שי  יכ  רובסל  ןתינ  אמגודה , םשל  ךכ 
הרקמב תובשחתה  ןיבל  תיסחי , רומח "  " גרדמב תויקוח  - יאכ הגיצהל  ןתינש  ללכ , רתיה  אלל  ושענש  ןיעקרקמב  שומיש  וא  הינב  לש  בצמ  – 

הדעוה ול  האיצוהש  הינב  רתיה  לע  בל  םותבו  םינש  ךשמב  ךמתסה  תוכז  לעב  םהבש  תחא , אל  םילקתנ  ונא  םהב  םיבצמב  ןוגכ  רתוי , לק " "

.ןידכ אלש  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  ןתינ  רתיהה  יכ  עבקנ  ןידה , תוארוהל  דבעידבו  רחואמ  תונשרפ  יוניש  בקע  קרו  תימוקמה ,

תיטופיש וא  תינונכת  האכרע  רשא  תולועפ  ןיב  ןיחבהל  םג  ןוכנ  ןיעקרקמב , ועצובש  תולועפה  תויקוחב  תובשחתה  תניחב  תעב  יכ  םג  ןכתי 
תולועפ ןיבל  ובנב ,)) םסרופ   ) הינתנ תימוקמה  הדעוה  ןאי נ ' "מ 3903/07 ג' רב לשמל  ר '  ) תויקוח ןניא  ןה  יכ  הרישי  הפיקת  לש  ךילהב  העבק 
םימעפ החבשהה , לטיה  וא  םייוציפה  רועישל  םיעגונה  םיכילהה  לוהינ  בגאו  הפיקע , הפיקתב  קר  התשענ  וז  ןיעמ  העיבק  רשא  ןיעקרקמב ,

.רתויב תיתייעב  הניה  ןרוקמ  רחאו  ןדוסי  רחא  תוקחתהל  תורשפאה  רשאכו  תולועפ , ןתוא  עוציב  רחאל  תוכורא  םינש  תובר – 

תולועפ תויקוחל  סחיב  לקשמ  תדבכו  תיתימא  תיטפשמ  הלאש  םינש , רחאל  םיתעל  תררועתמ , ןהב  םירקמב  ונא  םילקתנ  ןכא  תחא , אל 
התוא תונשרפה  תויקוחל  סחיבו  תרחא , וא  וזכ  תימוקמ  הדעו  לש  שרופמה  הרושיאב  תמיוסמ , תינכת  חכמ  ןכל  םדוק  תוכורא  םינש  וטקננש 

, ריכזנ תינהנש ,  ) תונשרפ התוא  לע  םינש  ךשמב  וכמתסה  תויוכז  ילעבש  רחאל  םג  תאז  תינכת , התוא  תוארוהל  תימוקמ  הדעו  התוא  הקינעה 
.הסיסב לע  הערל  םבצמ  וניש  ףאו  ליעלד ,) ילערב  ןיינעב  ןידה  קספ  הז  ןיינעב  ר ' להנימה –  תויקוח  תקזחמ 

, דבלב ירונימ  לקשמ  תתל  וא  לקשמ , לכ  קינעהל  אלש  תיכרע , הניחבמ  אוה  קדוצ "  " םאהו תיטפשמ , הניחבמ  אוה  ןוכנ  םנמא  םאה 
לש התוינידממו  להנימה  תויקוח  תקזחמ  לילכ  םלעתהל  ןוכנ  םאה  החבשהה ? לטיה  רועיש  תעיבק  תעב  הלא , ןיעמ  תובכרומ  תויצאוטיסל 

וא תינשרפ , תוינידמ  התוא  לע  טרפה  תוכמתסהמ  אצוי –  לעופכו  םדוק ," בצמ  תעיבק ה" תעב  תינכתה  תוארוה  תונשרפב  תימוקמה  הדעוה 
? לטיהה רועיש  תעיבקב  שממ  לש  רוטקפ  הווהת  אל  וזש  ןפואב  דבעידב  התוא  רעזמל 

הרוצב בשחתהל  רשפאמה  חתפ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ( 3 () ףיעסב 190(א ריתוהל  קקוחמה  ןוכנל  אצמ  ולא  ןיעמ  םיבצמ  לש  םמשל  רומאכ ,
תדירי תייגוסב  םג  םינשה  ךרואל  טפשמה  יתב  םג  וקספ  וז  חורבו  םייוציפ , ןתמ  ןיינעל  הרקמו  הרקמ  לכ  לש  תויתדבועה  ויתוביסנב  תמיוסמ 
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.ךרע

יכ אוה  עבוק  וב  ןוילעה , טפשמה  תיב  תעכ  הוותמש  דואמ  - דע - רצה גייסב  אקווד  רוהנ  ןיינעב  ןידה  קספב  שודיח " תא ה" תוארל  ןתינ  הז , ןבומב 
יקוח יתלב  שומיש  ףרח  החבשה , לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  תוביסנלו  תולשלתשהל  לקשמ  ןתמל  קפסב ) לטוה  המויק  םג  רשא   ) תונכתיהה
". רתויב הרידנו  הגירחבש  הגירח  , " תמייק ללכבש  לככ  הניה , הז ,) ןיינעל  שומישה  לש  ותויקוח  תעיבקל  םינוירטירקה  םהמ  רידגהל  ילבמ  )

םותב םילעופ  תויוכז  ילעב  םהב  םיבצמב  תובשחתהל  תורשפאה  תא  ךופהל  לולעש  ידמ , רצ  ילוא  דואמ , רצ  חתפב  רומאכ  רבודמ  ונמעטל ,
וטקפ הד  לכסיו  תירשפא , יתלב  טעמכ  המישמל  רישי , ןפואב  םלועמ  ףקתנ  אל  ופקותש  הינב  רתיה  סיסב  לע  םג  תוכורא , םינש  ךשמב  םג  בל 

לש ןמייקתהב  םג  תויוכזה , ילעב  תבוטל  טעמב  ולו  שמגתהל  תויטופישה  תואכרעהו  ןונכתה  תודסומ  ינפב  תדמועה  תיתימא  תורשפא  לכ 
.תורחא וא  ליעל  וניוצש  הלא  ןיעמ  תוידוחיי  תוביסנ 

ןיב יעמשמ , דחו  קהבומ  ןפואב  תיקוח  יתלב  הניה  הליחתכלמש  ןיעקרקמב  הלועפ  ןיעדויב  העצוב  וב  בצמ  ןיב  גרדמ "  " עובקל אוה  ןוכנ  יכ  ןכתי ,
תעשב וב  בצמ  ןיבו  תיקוח , יתלב  התייה  ןיעקרקמב  הלועפ  התוא  יכ  לטיהה , רועיש  תעיבקב  קסועה  ךילהה  םרטו  דבעידב  עבקנ  וב  בצמ 

לוקשלו תיקוח , יתלב  הלועפ  הניה  ןיעקרקמב  הלועפ  התוא  יכ  תיעמשמ  דח  הרוצב  עובקל  ןתינ  אל  ןיידע  לטיהה , רועישב  קסועה  ךילהה  לוהינ 
.המוד גרדמ  וא  הז , גרדמ  יפ  לע  הרקמו  הרקמ  לכל  הנוש  לקשמ  תקנעה 

קידצהל תויושעה  תוביסנה  גוס  לע  ותעד  תווחלמ  רוהנ  ןיינעב  םוי  לש  ופוסב  ענמנ  ןוילעה  טפשמה  תיב  היפל  הדבועב  בשחתהב  םג  יכ  המדנ 
תורשפאל סחיב  הליבגמ  הכ  ןושל  תטיקנמ  ענמיהל  היה  ןוכנ  יכ  ןכתי  החבשהה , לטיה  רועיש  תעיבק  ןיינעל  יקוח  יתלב  שומישב  תובשחתה 

קספ ןושלכ  רתויב " םירידנ   " םירקמל קרו  ךא  קפסב ) לטוה  המויק  םצעש   ) וז תורשפא  ריתוהל  אלו  הרקמו , הרקמ  לכ  תוביסנב  תובשחתהה 
.ןידה

ףאו  ) ללכל גירחה  לש  ומושייל  םייעמשמ  דחו  םירורב  םינוירטירקו  תורמסמ  עובקלמ  ענמנ  ןוילעה  טפשמה  תיבש  הדבועה  חכונ  םוקמ , לכמ 
.ןוילעה טפשמה  תיב  לש  וחתפל  בוש  לגלגתת  וז  היגוסש  םויה  קחרי  אל  יכ  חינהל  ריבסש  ירה  ומויק ,) םצעל  סחיב  עירכהלמ  ענמנ 
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