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ןועמש דעלג  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

"מ תע זכרמה ; זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  ילאיטרפ נ ' דישרפ   1761-03-16 זכרמ )  ) "מ תע ךילה : רפסמו  םש 
. זכרמ זוחמ  הינבו –  ןונכתל  יזוחמה   הדעוה  נ ' חאו ' רוא  רב   30786-09-16

קספ ןתמ  ךיראת  .ץרווש  ןרוא  טפושה  בכ ' ינפב  םיילהנמ , םיניינעל  טפשמ  תיבכ  ותבשב  זכרמ , יזוחמה –  טפשמה  תיב   : האכרע
25.12.16 ןידה :

הנפד "ד  וע חאו ;' בונ  ' גבב םהרבא  "ד  וע ןוסב , דוד  "ד  וע יסגא ; לכימ  "ד  וע יעלקלא ; םתור  "ד  וע ביבט , תירונ  "ד  וע  : םיבישמה ב"כ 
'. חאו רימת 

, זכרמ תיזוחמה –  הדעווהו  ררעה  תדעו  םייזוחמה , ןונכתה  תודסומ  תוטלחהב  וניה  "ל , נה םיכילהב  ונודנש  תוריתעה  לש  ןניינע 
דוחיא תינכתבש  ןוזיאהו  תואצקהה  תלבטב  תימוקמה  הדעוה  ידי  לע  הליחתכלמ  הללכנש  תויוכז " רוזחש   " תארוה הלטוב  ןחוכמ 

.הווקת חתפב  הקולחו 

ךרד  – " השדח ךרדל  יאלקח  רוזאמ  דועיי  יוניש  התייה  תירקיעה  התרטמש  תינכת , חכמ  העקפוהש  עקרק  ילעב  םניה  םירתועה 
חתפב גהנש  תויוכז " רוזחש   " לש ינונכת  גהונ  לע  וכמתסהש  ןוויכ  העקפה , ייוציפ  ועבת  אלו  תינכתל  ודגנתה  אל  םירתועה  ןיבר ."
המסרופ םימיל  .ירוקמה  םייווש  יפל  ןיעקרקמה , תא  חיבשת  רשא  תידיתע , תינכתב  וללכיי  םהמ  ועקפויש  םיחטשה  ויפל  הווקת ,
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דוחיא תינכת  המדוק  החוכמו  םירוגמל , תואלקחמ  ןיבר  ךרדל  םיכומסה  ןיעקרקמ  לש  םדועיי  התניש  רשא  תפסונ , תינכת 
ןיעקרקמכ ועקפוהש  ןיעקרקמה  בל , לואש  רמ  תינכתה , יאמש  ידי  לע  וללכנ  ןוזיאה , תואלבט  תרגסמב  .תוריתעה  אושנ  הקולחו 

תויוכזה רוזחש  יכ  ונעטו  תודגנתה  ושיגה  תינכתה , םחתמב  םירחאה  תויוכזה  ילעב  תויוכז ." רוזחש   " לש גהונה  יפל  יאלקח , דועייב 
רוזחש תא  הריתוהו  תויודגנתהה  תא  התחד  תימוקמה פ"ת  הדעוה  .םהל  תיצקומ  תויהל  הרומא  התייהש  האצקהה  ןמ  ערוג 
השקב ושיגה  םקלחו  טפשמה , תיבל  ונפ  םירתועה  ןמ  קלח  .לבקתה  ררעה –  תדעוול  הז  ןיינעב  שגוהש  ררע  .ונכ  לע  תויוכזה 

.דחוא תוריתעה  יתשב  ןוידה  .תפסונ  הריתע  השגוה  ךכ  לעו  ררעה  תדעו  תטלחהב  איה  ףא  הדדיצ  רשא  תיזוחמה , הדעוול  וררעו 

הגוהנש הקיטקרפה  תא  ןייצו  תויוכז , רוזחש  ןיבל  וניב  רשקהו  הקולחהו  דוחיאה  ךילה  אשונ  תא  וניד  קספב  רקס  טפשמה  תיב 
תויוכז רוזחש  לש  ילכב  שומיש  יכ  תאז , םע  ןייצ  טפשמה  תיב  .הז  ילכב  שומיש  תושעל  םיימוקמ  ןונכת  תודסומ  טעמ  אלב  התייה 

םיישקה תא  רקס  ןכו  אדירג , יוציפל  רישכמכ  שומיש  רבע  לא  היטהו  םיינונכת  תונורקע  לש  דוסיה  תונורקעמ  תוטסל  לולע 
(, 6942/15  ) השמ ןב  "ץ  גבב ןוילעה  טפשמה  תיב  תקיספ  רואל  רתיה  ןיב  יוציפל , ילככ  תויוכזה  רוזחשב  שומישה  םצעב  םימייקה 

תורטמל אלא  תינכתה  ידעי  םודיקו  ןונכת  ילוקישמ  אלש  הקולחו  דוחיא  תינכת  ימוחתב  תוקלח  תללכה  יכ  רתיה  ןיב  עבקנ  םש 
איה אלא  יתקולח , קדצ  לש  תונורקעבו  ןונכתה  תוליעיב  עוגפל  הלולעו  תינונכת  הניחבמ  תקדצומ  הניאש  קר  אל  דבלב , יוציפ 

.לוספו רז  לוקיש  ידכ  םג  תולעל  הלולע 

ןתינ םהבש  םיגירחה  םירקמה  ירדגל  סנכנ  וניא  אוה  יכ  עבקו  ונניינעבש , הרקמה  תוביסנ  תא  טפשמה  תיב  ןחב  הז , עקר  לע 
תינכתהו ךרדה  תינכת   ) תוינכתה יתש  לש  ןהיחטש  ןיב  האלמ  הפיפח  ןיא  יכ  הדבועה  רואל  רתיה  ןיב  תויוכז , רוזחשב  ריכהל 

ינונכת רשק  ונניינעב  ןיא  יכו  תויוכז , רוזחשל  רשאב  הארוה  לכ  הבוחב  תללוכ  הניא  ךרדה  תינכת  יכ  הירחאל ,) האבש  תישארה 
הקיטקרפה לע  םירתועה  תוכמתסה  תנעט  תא  החד  ףא  טפשמה  תיב  .הקולחהו  דוחיאה  תינכתו  ךרדה  תינכת  ןיב  ידוחייו  קודה 

.תויוכז רוזחש  תארוהו  הקולחו  דוחיא  תוינכתל  רשאב  הווקת  חתפב  הגהנש 

תוצפל דעונש  ךלהמב  ךא  ןניקסעו  ןנד  תויוכזה  רוזחש  ירוחאמ  תיתמא  תינונכת  תילכת  ןיא  יכ  טפשמה   תיב  עבק  םוי , לש  ופוסב 
דוחיאה תינכתב  תויוכז  רוזחש  לש  הארוה  תעיבק  הלא , תוביסנב  יכו  ךרדה , תינכת  לש  החוכמ  ועקפוהש , תוקלחה  ילעב  תא 

.ןוילעה טפשמה  תיב  תקיספל  םאתהב  לוספו , רז  לוקישכ  בשחית  הקולחהו ,

לוכי םהיתוקלח  תעקפה  ןיגב  םייוציפל  םירתועה  לש  םתפורת  יכ  עבקו  תוריתעה , תא  טפשמה  תיב  החד  רומאה , רואל 
תא ךיראהל  בויחב  לוקשל  תימוקמה  הדעוול  עיצה  ןכו  תימוקמה , הדעווה  לא  הנשגותש  תועיבת  תרגסמב  אצמיתו 

.תועיבתה תשגהל  דעומה 
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