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 עבוק דעומ - 83 א"מת

 רתלא לארשי ד"ועו בוש יבצ ד"וע תאמ

  

 בוחרב תיבה 'נ םילשורי הינבו ןונכתל תימוקמה הדעוה 21-07-50567 נ"מע :ךילהה רפסמ

 ,םיילהנמ םיניינעל טפשמ תיבכ ותבשב יזוחמה טפשמה תיב :האכרע  'חאו מ"עב 36 ינועמש

 ךרד בוחרבו 36 ינועמש בוחרב ןיעקרקמ :ןיעקרקמה יטרפ .רשא רב רמת ,תטפושה 'בכ ינפב

 ,קי'צליו ילא ד"וע :תובישמה כ"ב .17.5.2022 :ןידה קספ ןתמ ךיראת .םילשורי ,69 םחל תיב

 .רגנוי לאירא ד"וע .לפ לאירא ד"ועו

 

 ןבויח תא הלטיבו ,תובישמה ררע תא הלביקש ,ררעה תדעו תטלחה דגנכ םירוערעב ןניקסע

 םרט( 38 א"מת יפל רתיהל השקב רושיא רחאל םתחנש רכמ םכסה ןיגב החבשה לטיה םולשתב

 רושיא" קיפהל תרערעמה תא הבייחש ררעה תדעו תטלחה דגנכ ןכו ,)לעופב הינב רתיה תאצוה

 .הבורע תדקפה אלל תובישמל "תובוח רדעה

 קוחל תישילשה תפסותל )א()10()ב(19 ףיעס תוארוהל םאתהב יכ ררע תדעו העבק התטלחהב

  ,38 א"מת יפל הינב רתיה תאצוה דעומ אוה החבשהה דעומ ,הקיספלו הינבהו ןונכתה

  תעב אלו ,רתיהה תא ןתיל תימוקמה הדעווה תטלחהב םירצונ שומימה ןכו לטיהמ רוטפהשכ



 

 רתיהל השקבב הטלחה ןתמ רחאל ורכמנ ןיעקרקמה וב הרקמב ,ןכ לע .לעופב רתיהה תאצוה

 ןיב תיתוכאלמ הנחבא רוציל םוקמ ןיאשכ ,החבשה לטיהמ רוטפ םייק ,לעופב רתיה ןתמ םדוק

  .לעופב רתיהה ןתמ דעומ ןיבל רתיהל השקבב הטלחה דעומ

 א"מת חכמ הינב רתיה ןתמ רשאל הטלחהה םצע יכ ןעטנ תימוקמה הדעווה השיגהש םירוערעב

 ,לעופב הינב רתיה תקפה תעב קר אוה רוטפה תושבגתה דעומ םלוא ,חיבשמ עוריא הווהמ 38

 רכמ לש ךרדב ושמומ ןיעקרקמב תויוכזהו לככ ןכ לעו ,רוטפה תילכת תמשגומ התנעטל ךכבשכ

 .החבשה לטיהב רכומה תא בייחל שי ,הינב רתיה ןתמ םרטב

 תדעו תטלחהב ברעתהל םוקמ ןיא יכ עבקו ,תימוקמה הדעווה תונעט תא החד טפשמה תיב

 לכ ןיאו ,קקוחמה תנווכ םע תבשייתמ הניא התונשרפו תימוקמה הדעוה תדמע ןכש ,ררעה

 לטיה םולשתמ הרוטפ ,הינב רתיה תאצוה תועצמאב תויוכז שומימ אקווד יכ תעבוקה הארוה

 .החבשה

 לטיהב תבייחמ רשא החיבשמ תינכת הווהמ הניא תיצרא תינכת ,ללככ יכ טפשמה תיב עבק ,ךכ

 השקבהש הדבועה תורמל ןכ לעו ,)הינב רתיה התמחמ קיפהל ןתינ וב םוקמב טעמל( החבשה

 ידכ הב ןיא ,ןיעקרקמה ךרע תיילעל הרואכל המרגו תימוקמה הדעוה ידי לע הרשוא רתיהל

 ףיעס חכמ יוציפ תליע תשבגתמ וב דעומל המודב תאז ,החבשה לטיה םולשתב תובח םיקהל

 .)לנוישנרטניא ןגמ תכלהל םאתהב( לעופב הינב רתיה ןתמ תעב קר תשבגתמ רשא ,197

 א"מת חוכמ הינבה רתיה תאצוה בלשב קרש ךכ לע דמע ףא קקוחמה ףא יכ טריפ טפשמה תיב

 ןכ לעו ,רתיהל השקבה רושיא דעומב אלו ,לטיהב בייחל היושעה החבשהה השבגתהו הרצונ 38

 וז תשרופמ העיבק"שכ ,"..רתיה תלבק לשב.." ןתניי רוטפה יכ קוחב שרופמ ןפואב עבק

 רתיה תאצוה תעב קר תרצונ 38 א"מת חוכמ החבשההש ךכל קקוחמה תנווכ לע העיבצמ

 .תימוקמה הדעווה ידי לע רתיהל השקבה רושיאל הטלחהה תעב אלו "..הינבה

 תויוכזכ 38 א"מת חכמ ןיעקרקמב תויוכזה תא רידגהל ןתינ אל יכ טפשמה תיב עבק ךכ לע ףסונ

 תושבגתה ויפל קקוחמה עבק ןתוא דחוימ רדסה םייק 38 א"מת יבגל ןכש ,תוחיבשמ תונתומ

 תינכתמ ןחבומב תאז ,תינכתה רושיא דעומב אלו הינבה רתיה תאצוה דעומב קר איה החבשהה

 תאז ,םולשתה דעומב היחד קר תמייקו ,החבשהה תא רצוי תינכתה רושיא דעומ הב "הליגר"

 ינפמ הנבמה קוזיח לש תילכתה תשממתמ אל ,לעופב הינב רתיה ןתינ אל דוע לכש לנויצר ךותמ

 .המדא תודיער

 ןתמ תרשפאמו תורחא תוינכת תוארוה הנשמ 38 א"מתש תורמל יכ עבק טפשמה תיב ,םוכיסל

 ,הנידמה לכ לע הלחה "תפחרמ תינכת" איה התוהמבש ןוויכמ ,רישי ןפואב הינב ירתיה

 תויוכזה שומימ" :ונושלכו ,רתיהה ןתמ תעב קר רומאכ תרצונ ןיעקרקמל סחיב תויטרקנוקה

 .הינבה רתיה ןתמ דעומב קר אוה ,38 א"מת בקע החבשה לטיהב תובח םיקי רשא ןיעקרקמב

 .."..)ןדרק לפוא ןיינע( ןיעקרקמל החיבשמה תינכתה ןיב יטרקנוקה 'שגפמה' רצונ" זא קר

 ףא ,החבשה לטיהב בויחה שבגתה ובש דעומה אוהש ,הינבה רתיה ןתמ דעומ .." ןכ לעו

  לאיצנטופב ןיאו ,ותניתנל לאיצנטופ קר ונשי רתיהה ןתמ םדוקשכ ..ומולשתמ רוטפה שבגתמ

 וניא ,קוחל 197 ףיעס יפל העיגפ לאיצנטופש יפכ תאז ,החבשה לטיהב בויחל הליעכ רתיהה ןתמ

 .העיבת תליע רצוי

 

 



 

 הדעווה לש תיתוכאלמה הנחבאה תא לבקל םוקמ ןיא יכ טפשמה תיב עבק ,ךכל םאתהב

 תוארוה םע תבשייתמ הניא רשא ,התניתנ דעומל רתיהל השקבה רושיא דעומ ןיב תימוקמה

 יפ לע החיבשמ הלועפ תבשחנ הניא ללכ המצעשכל רתיה ןתמל הטלחהה םצעשכ ,קקוחמה

 שומימ לש הרקמב החבשה לטיהב תובח םיקהל ידכ הקיפסמ הניא .." איה ןכש ,ןידה

 .החבשה לטיהב תובח םיקמ וניא רכמ לש ךרדה שומימה ןכ לעו ,"רכמ לש ךרדב ןיעקרקמה

 ןכש ,תימוקמה הדעווה תדמע תא תוחדל שי ,תיתוהמ הניחבמ ףא יכ טפשמה תיב עבק דוע

 םרוגה ימ הנשמ אל ןכ לעו ,לעופב הנבמה קוזיח אוה ,38 א"מתב רוטפה ןתמב םולגה לנויצרה

 הנוקה וא )רכומה( ןיעקרקמה לעב ידי לע עצובי קוזיחה םאהו ,לעופב הנבמה קוזיחל לעפי רשא

 האיבמ תימוקמה הדעווה תדמע תלבקשכ ,רתיהה תשקב רושיא רחאל ןיעקרקמה תא שכרש

 החבשה לטיה םלושיש שרדייש ךות ,הנוקה י"ע קזוחי הנבמהו ןכתי היפל ,תידרוסבא האצותל

 .תעדה לע תלבקתמ הניאו הריבס הניאש האצות ,)שכרש( ןיעקרקמה תריכמ ןיגב

 הבייחש ררע תדעוו תטלחה דגנכ תימוקמה הדעווה תונעט תא טפשמה תיב החד ךכ לע ,ףסונ

 יא ןיינעב ינורקעה רוערעב הערכהה תאצות חכונ תאז ,"תובוח רדעה רושיא" קיפהל התוא

 רושיא" קיפהל תימוקמה הדעוול הרוהו ,ןיעקרקמה רכמ ןיגב החבשה לטיהב תובח לש המויק

 ."תובוח רדעה

 

 :תכרעמ תרעה

 תונשרפ תא תידוסיו הרורב הרוצב ריהבמ רשא ,ינורקעו בושח ןיד קספב רבודמ יכ םירובס ונא

 הנחבאהו ,החבשה לטיהב רוטפלו בויחל עגונה לכב ,קוחל תישילשה תפסותל )10()ב(19 ףיעס

 לש הרושיא תעב תרצונש "הליגר" תינכת ןיב החבשהה תושבגתהל סחיב קקוחמה רציש

 דבב דב הנקומ רוטפהשכ ,לעופב הינבה רתיה ןתמ תעב קר תרצונש 38 א"מת ןיבל תינכתה

 .קוחל םאתהב רתיהה ןתמל

 38 א"מת חכמ תויוכזב תוארל ןיאש ךכ לע רומאכ טפשמה תיב דמע ןידה קספב יכ ,ריענ דוע

 הטלחהל הז רשקהב הנפנשכ ,רתיהה ןתמ תעב תושבגתמ רשא תוחיבשמ תונתומ תויוכזכ

 )זכרמ( ררעב )יזנכשא היאמ ד"וע ר"וי( זכרמ זוחמ ררע תדעו י"ע )14.4.22( רבכמ אל הנתינש

 יכ עבקנ םש ,)ובנ( הננער היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ יול הרפעו הדוהי 8053-08-21

 השקבב )םיאנתב( תיבויח הטלחה לש המויק ןובשחב איבהל ןיא ,ןיעקרקמ יווש תכרעה תעב

 םעט ותואמ רתיה ןיב ,)הז קלח תא החבשההמ זזקל שי יכ ןעטנשכ( ,38 א"מת יפל רתיה ןתמל

 תא ןובשחב איבהל ןיא ןכ לעו ,הינבה רתיה ןתמ תעב קר תשבגתמ ןיעקרקמב החבשהה היפל

   .רתיה ןתמ םדוק ,38 א"מת יפל רתיהה תשקב לש הרושיאל לאיצנטופה

  


