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הירא ןב  תעפיו  בוש  יבצ  "ד  הוע תאמ 

 

: ןמקלדכ "ה , כשתה הינבהו  ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותל  ףיעסב 1  רדגומ  תויוכז " שומימ  "

, ןיעקרקמה יסקנפב  םושיר  הנועטה  םהב  תויוכז  תקנעה  וא  תיקלח , וא  תומלשב  םהב , תורודל  הריכחה  תרבעה  וא  םתרבעה  ( 3"
.." הרומת אלל  וא  הרומתב 

תויוכזה תא  שמימ  בייחה  וב  דעומהמ  רחואי  אל  םלושמ  תויהל  החבשהה  לטיה  לע  תישילשה , תפסותל  ףיעס 7 א ' תוארוהל  םאתהב 
.לטיהה לח  םהילע  ןיעקרקמב 

וא הלקהה  תינכתה , רושיא   ) החבשהה דעוממ  לחהש  הדבועב  רתיה , ןיב  יוטיב , ידיל  האב  שומימה " דעומ   " לש יוהיזה  תובישח  עודיכ ,
(; תישילשה תפסותל  ףיעס 9  תארוה  ר '   ) דבלב הדמצה  ישרפה  החבשהה  לטיה  אשונ  שומימה ) דעומ   ) הז דעומל  דעו  גרוחה ) שומישה 

ףיעס 15 תוארוה  ר '  ) םוי ךות 30  םלוש  אל  לטיהה  םא  םירוגיפ  תיבירו  הדמצה  ישרפה  לטיהה  בוחל  ףסוותמ  ךליאו , הז  דעוממ  לחהו 
(. "ם-1980 שת הבוח ,) ימולשת  לע  הדמצה  ישרפהו  תיביר   ) תוימוקמה תויושרה  קוח  "י  פעו תפסותל 

תכלה  – " ןלהל ( ) ובנ  ) זכרמ תימוקמה  הדעווה  .נ  "מ  עב חותיפו  ןיינב  הונ  "א 1321/02  עב ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  לע  העבקנש  הכלה 
רכומה לש  ותורשעתה "  " תאצוי הז  דעוממ  ןכש  רכמה , םכסה  תמיתח  דעומב  וניה  ןיעקרקמ  רכמ  תקסעב  שומימה  דעומ  יכ  תעבוק  הונ )"

הלאשה הלוע  ןאכמ  .יטרדנטס  הזוחל  סחייתהב  וניה  רומאה  .םולשת  תבוח  םוקת  הז  דעוממ  ןכלו  לעופה , לא  חוכהמ  החבשההמ  האצותכ 
.ןלהל ונרמאמ  ןודי  דועו  תאז  לע  םהיבגל ? לח  הנוש   ןיד  םאה  םידוחיי , םיזוח  לש  םירקמב  הרוק  המ 
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תא לבקל  תיזוח  תוכז  רכומל  המק  עגר  ותואמ  .ותתירכ  עגרמ  בייחמו  ףקת  הזוח  אוה  הלתמ  יאנת  ללוכה  הזוח  םיזוחה , קוח  יפ  לע  עודיכ ,
יזוחה הנוקל  ןיעקרקמה  תא  רוכמל  הבוח  ול  המק  הדגנכו  הזוחה , תוארוה  יפלו  הלתמה  יאנתה  םייקתהב  הזוחב  ול  תחטבומה  הרומתה 

.הלתמה יאנתה  םייקתהב  הרומאה , הרומתה  דגנכו 

ןונכתל תימוקמה  הדעוה  "מ נ ' עב טיר ) - וזא  ) רחסמ יזכרמ   86062/11 םורד )  ) ררעב םינש  רפסמ  ינפל  עבקנ  ליעל  הוונ  תכלה  סיסב  לע 
םכסה תמיתח  דעומב  תויוכזה  שומימ  דעומ  לוחי  הלתמ , יאנת  ללוכה  רכמ  םכסהב  םג  יכ  טירוזא )"  – " ןלהל ( ) ובנ  ) דודשא הינבלו 

תיביר לוטיב  וא  תתחפהל  לוקיש  טלחהב  וניה  רומאה  יאתה  יכ  ונייצ  תונוש  תוטלחה  תאז  םע  הלתמה , יאנתה  תומייקתה  דעומב  אלו  רכמה 
.הרומאה הפוקתל 

ףקת הזוחכ  הלתומה  הזוחה  תא  םיאורו  ליגר , הזוח  ןיבל  הלתמ  יאנתב  הלתומה  הזוח  ןיב  ןיחבמ  וניא  יתוהמה  ןידה  יכ  עבקנ  הרקמ  ותואב 
.הלתמה יאנתה  תומייקתה  םוי  אלו  ותמיתח  םוי  וניה  הזוחה  תתירכ  םויש  ךכ  ותמיתח , םוימ  םלשו 

"ו-2006 סשת תויגוציי , תונעבות  קוחל  ףיעס 20(ב ) יפל  הנוממ " הנומ כ" רשא  םייהנמ  לואש  סומידב , שה ' בכ ' הערכוה ע"י  ךכל  המוד  העיבק 
הלאשב עירכהל  הנוממה  שקבתה  םש  ןוסניול ,)"  – " ןלהל ( ) ובנ , ) ןולוח "ב  ותל תימוקמה  הדעוה  ןוסניול נ ' תימלוש  "צ 17616-09-10  תב

, הלתמ יאנת  הב  שיש  הטלחהב ) ןיוצש  יפכ  הקסע  לכ  םצעבו   ) היצניבמוק תקסע  לש  הרקמב  החבשה , לטיה  ןיינעל  שומימה , דעומ  והמ 
תומייקתהל דע  תואדו  יא  תמייק  הלתמ  יאנת  הב  שיש  תיזוח  תורשקתהבש  ןוכנ  יכ  רתיה  ןיב  ןייצ  הנוממה  תאז  הלאש  לע  הנעמ  ךרוצלו   

דע םייקתהל  לדח  וניא  אוהו  דימת , םייק  תורשקתה  שומימ  יבגל  תואדוו  יאה  ביכרמ  ןהבש  תואקסע  לש  תובר  תואמגוד  תומייק  םלואו  יאנתה ;
יאנת םע  הזוח  לש  הרקמב  שומימה  דעומ  יכ  התייה  טירוזא  תשרפל  המודב  הנוממה  לש  ותעיבק  .תויוכזה  םושירו  רכמה  הזוח  עוציב  רמגל 

.הזוחה תמיתח  דעומ  היהי  הלתמ 

: םירחא םירושיממ  רתיה  ןיב  ועבנ  תאז  ותנקסמל  הנוממה  תא  וליבוהש  םיקומינהמ  קלח  יכ  הארנ 

םוי יכ  עבקנ  םש  ובנ ,) , ) ןיעקרקמ חבש  ןורש נ ' רדלא   489/89 ןיינעב ע"א   רכומ  ןיד  קספ  םייק  ןיעקרקמ  חבש  סמ  יניד  רושימב  לשמל  ךכ 
םלש הזוחב  רבודמש  םושמ  רומאכ , תאזו , הלתמ  יאנת  ללוכ  הז  הזוח  רשאכ  םג  רכמה , הזוח  תתירכ  דעומ  אוה  חבש , סמ  ךרוצל  הריכמה 

.ותומלשו ותויח  לע  ךילשהל  ידכ  לטבתהל , לוכי  הז  הזוח  יכו  הלתמ  יאנת  וב  םייקש  הדבועב  ןיא  ללככו , ותתירכ  עגרמ 

" לעופה לא  חוכה  ןמ   " האצי רכומה  לש  ותורשעתהש  עונמל  ידכ  הלתמ  יאנת  םע  הזוחב  רבודמש  הדבועב  ןיאב  יכ  הלוע  תורשעתהה  רושימב 
תריסמו הרומתה  תוריד  לש  הינבה  רמג  םע  קר  לבקתת  רכומל  הרומתה  ובש  היצניבמוק  הזוחב  רבוד  םש  םגש  ןיינב ,) הונ  תכלהב  שרדנכ  )

הרומתה תלבק  םע  אלו  הזוחה  לש  ופקות  תליחת  םע  לעופה  לא  האצי  רכומה  לש  ותורשעתה  יכ  הרקמ  ותואב  עבקנ  ןיידעו  ןהב  הקזחה 
.לעופב

.הלתמ יאנת  םיללוכה  םיזוחל  קר  ידוחיי  וניא  הזכ  לוטיב  אליממ  יכ  הנוממה  עבק  לטבתי , הזוחהש  תורשפאל  עגונה  לכב  םיזוחה  –  רושימב 
לוטיב לש  הרקמב  גוהנל  שי  רכמ , הזוח  לוטיבב  הנדה  הינבהו , ןונכתה  קוחל  תישילשה  תפסותב  תשרופמ  הארוה  ןיאש  תורמל  ךכיפל ,

הלולכ התייהש  םירוגיפה  תיביר  תוברל  החבשהה , לטיה  ןיגב  תימוקמה  הדעוול  םלישש  המ  לכ  לש  םושינל  האלמ  הבשה  לש  ךרדב  הזוחה 
.וזכ התייה  םא  םולשתב ,

ההז ןיד  םאה  הזוחה . תתירכ  דעומ  וניה  שומימה  דעומ  הלתמ  יאנת  םע  רכמ  םכסהב  יכ  ליעל , ורקסנש  תוטלחההמ  אופא  אצוי  לעופ 
? היצפוא םכסהל  עגונב 

, רמול ןתינ  השעמל  ךכיפלו  רכמ , תקסע  תרגסמב  םמצע  ןיעקרקמה  תרבעהמ  לידבהל  ןיעקרקמב , תוכז  לבקל  תוכז  הניה  היצפוא  ןתמ  עודיכ ,
.היצפואה השמומ  אל  דוע  לכ  ןיעקרקמב  תויוכז  תרבעה  םושמ  היצפוא  ןתמב  ןיא  יכ 

עיבה היצפואה  לבקמש  רחאל  קר  ףקותל  תסנכנ  תויוכזה  תרבעה  רשאכ  דבלב " ינשמ  הזוח   " ןיעמ הווהמ  היצפואה  תקסע  תורחא , םילימב 
שומימ דע  ונייה , .תויוכזה  תורבעומ  וחוכמש  היצפואה ) אושנ  רכמה   ) ירקיעה הזוחה  ללכתשמ  זא  קרו  היצפואה , תא  שממל  ונוצר  תא 

 )!!!( ןיעקרקמב תויוכז  תרבעה  לכ  תעצובמ  אל  היצפואה 

תנקסמ ןיפילחל , וא  היצפוא , ןיגב  בייחל  ןיא  יכ  תויושרה  לש  הנקסמה  הארנה  לככ  רואל  תואכרעל  עיגהל  טעימ  הארנה  לככ  הז  אשונ 
ףוילא נ' הירנ  ררע 85134/12  ןיינעב  ביבא  לת  זוחמ  ררעה  תדעו  תטלחה  םלואו  ולא , םימכסה  רבד  לע  חוודל  םוקמ  ןיא  יכ  םימושינה 

( קדצב ונמעטלו   ) ררועה תנעט  תובקעב  היצפוא , םכסה  לש  ותוהימ  תלאשל  השרדנ  ובנ ,)  ) ונוא תירק  הינבלו  ןונכתל  תימוקמה  הדעוה 
היצפואה שומימ  דעומב  קר  שחרתי  שומימה  עוריא  יכו  החבשה  לטיה  וניגב  בייחל  ןיא  ךכיפלו  תויוכז  שומימ  הווהמ  וניא  היצפוא  םכסה  היפלו ,

יפל ןכש  שומימה , דעומכ  םתחנש  היצפואה  םכסהב  תוארל  שיש  העבקו  הרקמ  ותואב  ררעה  תא  התחד  ררעה  תדעוש  אלא , .שמומתש  לככ 
אל ךכ  לעו  רוערעב  התע  יוצמ  הז  ךילה  םוקמ  לכמ  הנוש , היה  וחסונ  אלא  יטרדנטס ."  " היצפוא םכסה  לע  רבוד  אל  התעדל , םכסהה " תוהמ  "

.ביחרנ
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דעומכ היצפואה  שומיממ  לידבהל   ) החבשה לטיהב  שומימכ  היצפוא  םכסה  תמיתח  תעב  תוארל  שי  היפלו  תיללכ  הערכה  ונמעטל  םרב ,
הלתמ יאנת  םע  רכמ  םכסה  ןיב  הנחבא  תמייק  טלחהב  ונמעטל  ליעל  טרופ  רשא  רואלו  תיתייעב  תויהל  הלולע  החבשה ) לטיהב  שומימה 

.החבשה לטיהב  שומימה  דעומ  תלאשל  סחייתהב  םהיבגל  לוחל  רומא  הנוש  ןיד  יכ  הנקסמל  דחי  ליבומה  היצפוא  םכסהל 

ןכש הלתמ , יאנת  םע  רכמ  םכסהמו  רכמ  םכסהמ  ותוהמב  הנוש  הזוחב  היצפוא  ףיעס  וא  היצפוא  םכסהש  ירה  םיינשה , ןיב  לידבנ  עגרל  םא 
.ואל םא  היצפואה , אושנ  סכנה  תא  שוכרלו  היצפואה  תא  שממל  םאה  היצפואה  לעבל  הריחב  תלוכי  תחנומ  היצפואה  הזוח  לש  ודוסיב 

יאנת לש  ומויקב  תלתומ  וז  תורשקתהו  הקסעב , םתורשקתהמ  םהב  רוזחל  םילוכי  םניא  םידדצה  הלתמ  יאנת  םע  רכמ  הזוחבש  דועב  ךכ ,
התוהמב הבורק  היצפואה  ןתמ  ןכ  לעו  היצפואה , לבקמ  לש  ונוצרב  יולת  היצפואה  שומימש  ירה  םידדצהמ , ימ  ןוצרב  יולת  וניאש  ינוציח 

.רכמ םכסהל  אלו  תרזוח , יתלב  העצהל 

ןיב לדבה  םייק  יכ  רמול  ןתינ  הז  םעטמ  םגו  והשלכ  םושירב  תביוחמ  הניא  ףאו  םושיר  הנועט  הניא  היצפוא  תוכז  לש  התקנעה  רומאל , רבעמ 
.הלתמ יאנת  םע  םכסהל  היצפוא  םכסה 

הז םכסה  .היצפואה  אושנ  רכמה  אוה  ירקיעה , םכסהל  חפסנ  ןיעמ  הווהמה  דבלב  ינשמ  םכסהכ  היצפואה  ןתמ  תא  האור  יללכה  ןידה  ףא 
.השממל טלחוהש  לככו  םא  היצפואה , שומימ  םע  קרו  ךא  יללכה  ןידה  יפ  לע  ללכתשמ 

([: 2005  ) יללכה 196 קלחה  םיזוח –  יניד  ולש , הלאירבג   ] ולש הלאירבג  תדמולמה  לש   הירבד  םיפי  הז , ןיינעל 

תא רוכשל  וא  שוכרל  יאכז  רכושה ) וא  הנוקה   ) היצפוא לעב  .סכנ  רוכשל  וא  שוכרל  הרירב  תוכז  דחא  דצל  קינעמה  הזוח  אוה  היצפוא  הזוח  "
הזוח לש  וביט  םצעמ  .ול  םידדצה  תמכסהמ  עבונ  ופקותש  בייחמ  הזוח  אוה  היצפוא  הזוח  .ותוא  רוכשל  וא  שוכרל  אלש  יאכז  םג  אוהו  סכנה ,

תרכנ היצפוא  הזוח  םג  רחא  הזוח  לככ  .רחאה  דצה  לש  ונוצר  רסוח  וא  ונוצר  יפ  - לע בייחמ  תויהל  לוכיש  הזוחל  םידדצה  דחא  רשקנ  היצפוא 
םע .היצפואה  תוכז  רובע  הרומתה  רועישבו  הקסעל  הרומתה  רועישב  רתיה , ןיב  תאטבתמה , םידדצה , ןמ  דחא  לכל  ותויאדכ  תדימ  יפ  - לע

הזוחה ול  קינעמש  היצפואה  תא  לצני  הרירבה  תוכז  לעב  םא  רורב  אל  ותתירכ  תעבש  ךכב  ליגר  הזוחמ  היצפוא  הזוח  הנוש  תאז 
ןיבל תורשקתה  ןיב  היצפואה  לעב  לש  הריחב  תלוכי  אופא  תחנומ  היצפואה  הזוח  דוסיב  .לעופה  לא  חוכה  ןמ  אצת  ודוסיבש  הקסעהו 

חפסנה ינשמ , הזוח  ןיעמ  אוה  הזוחבש , היצפואה  ףיעס  וא  היצפואה , הזוח  השעמל  .היצפואה  אשונ  תירקיעה  הקסעב  תורשקתה  - יא
אל הז  הרקמבו  התוא  שממל  אלש  רוחבל  לוכי  היצפואה  לעב  .תשמוממ  היצפואה  םא , קרו  םא , ללכתשמ  רשא  ירקיעו , ףסונ  הזוחל 

". תירקיעה הקסעה  םידדצה  ןיב  תרצונ 

דעומב קרו  ךא  וניה  םלשה  הזוחה  לש  ותתירכ  עגרו  היצפואה , אושנ  סכנל  סחיב  םלש  הזוח  הווהמ  וניא  היצפוא  ןתמ  יללכה  ןידב  יכ  ונדמלשמ 
לנויצר  ) תישילשה תפסותה  תוארוה  יללכה , ןידה  תוארוהמ  תוטסל  םוקמ  ןיא  יכ  הארנ  היצפואה , ןתמ  דעומב  אלו  היצפואה  שומימ 

דעומ וניה  החבשה  לטיהב  שומימה  דעומ  תודחוימ ,) תוביסנ  איצוהל   ) ללככ יכ  עובקל  המאתהבו  תוליבקמ  תורגסמב  לחה  ןידהו  תורשעתהה )
רכמ םכסה  וא  ןיעקרקמ ו/ רכמ  םכסהמ  לידבהל   ) היצפוא ןתמ  יכ  רמול  ןתינ  אצוי , לעופכו  םכסהה , תתירכ  דעומ  אלו  היצפואה  שומימ 

, םירוגיפ תיביר  וניגב  בייחל  ןתינ  אלו  תישילשה , תפסותה  ןיינעל  תויוכז " שומימ   " רדגב תיתוהמ  הניחבמ  סנכנ  וניא  הלתמ ) יאנת  םע  ןיעקרקמ 
.תישילשה תפסותה  ןיינעל  תויוכזה  שומימ  דעומ  תא  הווהמה  היצפואה , שומימ  דעוממ  קרו  ךא  אלא 

קזנו החרט  ווהי  הבשההו , םיכילהה  לוטיב  וא  םתקספהו  םתחייש , היצפוא  םכסה  לכ  לע  המוש  יכילה  לוהינו  חוויד  תבוח  יכ  ףסונב , חינהל  שי 
.אשונב תמייקה  המרונה  תונשל  םוקמ  ןיא  וז , הביסמ  ולו  םיברועמה , לכל  יתבר 

.הז רמאמ  תביתכב  ועויס  לע  שטיוד  לאנתנ  "ד  ועל הדות 
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