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ןתנוי והילא 'נ םילשורי זוחמ תוטילקרפ 5286/05 )ם-י( פת

טפשמה יתב

005286/05  פםילשורי םולשה טפשמ תיב

18/09/2007:ךיראתאיש.ס ןתוד תימלוש תטפושה דובכ:יפל

םילשורי זוחמ תוטילקרפ:ןייעב

המישאמה

ד  ג

ןתוי והילא

םשא

:הרכזואש הקיקח

דבורמ אל - ]שדח חסונ[ הסנכה סמ תדוקפ

1977-ז"לשת ,ןישנועה קוח

1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוח

הטלחה

תא המישאמה הרפה היפלו םשאה ןעטש תימדקמ העט לשב םושיאה בתכ לוטיבל השקב יפל.1

.םושיא בתכ ודג שגוי םרטב עומיש םויקל ותוכז

סמ תדוקפ יפל תוריבע לש הרוש ול סחיימה םושיא בתכ םשאה דג שגוה 21.12.05 ךיראתב.2

,ןישועה קוח יפלו 1995-ו"לשת,מ"עמה קוח יפל ,1961 – א"כשת )שדח חסו( ,הסכה

םשאה ,םושיאה בתכ יפ לע .1998-2002 םישה ןיב ,תווש תויומדזהב עציב ןתוא ,1977-ז"לשת

קמחתהל הרטמב ,הלובחתו המרוע ,המרמ יכרדב לעפו תואקסעו תוסכה לע ןידכ חוויד אל

הסכה סמ םולשתמ קמחתהל רחאל עויסב םשאה םשאוה ,ןכ ומכ .מ"עמו הסכה סמ םולשתמ

מ"עמו

--- 1דומע ףוס ---

,ןתרמוח יפ לע ,תולוע םושיאה בתכב םשאל תוסחוימה תוריבעה לכ .המרמב רבד תלבקבו

."עשפ" ידכ

רקיע תא .םימושיאל בישה םרט םשאה ,יצחו השמ הלעמל יפל שגוה םושיאה בתכש ףא לע.3

בריס ףאו וייעב ועבקש םיוידל בצייתה אלש ,םשאה תולהתהב תולתל שי קיתב תויחדה

תיילתה לע יתירוה עצוב אלשמו ,האבה וצ אצוה םשאה דג .םושיאה בתכ תא וידיל לבקל

בצייתה ,רצעמה וצ עצוב םרטב ,רבד לש ופוסב .טפוש יפל ותאבהו ורצעמ לעו ודג םיכילהה

.יזוחמה רטאיכיספה לצא תירטאיכיספ הקידבל חלשיהל שקיבו ותעדמ םשאה

אוה יכ םשאה כ"ב עידוה ,11.3.07 ךיראתב ,תירטאיכיספה תעדה תווחב ןוידל עבקש דעומב

,םושיאה בתכ לוטיב לע תורוהל שי יכ ןעט ךא ,תירטאיכיספ הקידבל חלשיהל ותשקב לע רתוומ

]בלושמ חסו[ ילילפה ןידה רדס קוחל )א(א60 ףיעס תארוה תא הרפה המישאמהש םעטה ןמ

רמוח יכ םשאל עידוהל התבוח רחא האלימ אלו )"פ"דסחה" וא "קוחה" – ןלהל( 1982-ב"משתה
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יאכז אוה הל ,עומישה תוכז תא שממל וממ העמ ותעטל ךכב .התושרל לבקת וייעב הריקחה

ויתועטב עמשיהלו עימשהל דושחל רשפאל התרטמ רשאו ,פ"דסחל )ד(א60 ףיעס תארוה יפ לע

  .םושיא בתכ ודג שגוי םרטב ,ךכב ווצר םא ,העיבתה יפל

תבוח תא הז הרקמב הרפה יכ השיחכמ איה ןיא םמא .םושיאה בתכ לוטיבל תדגתמ המישאמה.4

לפש םגפה יכ ,המישאמה תסרוג ,היועיטב וראותש תויתדבועה תוביסה יפ לע ,םלוא ,עודייה

תא ןקתל יוארה ןמ ןכ לעו ןיד תוויעל ול םרג אלו םשאה לש ויתויוכז תא חפיק אל התולהתהב

לבקתה םשאה לש וייעב הריקחה רמוח ,המישאמה תעטל .דבעידב עומישה םויקב םגפה

השקבב ,סמה תויושרל םשאה הפ ,22.8.04 ךיראתב ,ןכמ רחאל רצק ןמז .2004 תשב דוע הידיל

הטילחה ,ךכיפל .התחד ותשקב ךא ,רפוכ םולשתב ודג םילהתמה םיכילהה תא רימהל

.םושיאה בתכ תא םשאה דג שיגהל המישאמה

עודייה תבוח המיוק אל ןכא הכלהלש דועב יכ ,תעוט המישאמה ,תוראותמה תוביסה עקר לע

תורטמה וגשוה השעמלש ירה ,עומישל תוכזה )דושח ותויהב( םשאה ןמ הרואכל העמ ךכ לשבו

,סמה תויושר לא בתכב םשאה לש ותייפ .םייטוולרה השמה-יפיעס תוארוה דוסיב תודמועה

היה םשאהש ,המישאמה תעטל תדמלמ ,רפוכ םולשתב ודג םיכילהה תרמה תא לוקשל השקבב

הצלמהל דומצב המישאמה לא וייעב הריקחה רמוח רבעוי רחואמב וא םדקומב יכ הדבועל עדומ

םרג אל ,התעטל ,אליממ .ותשקבב אצמ ןורתי המ – ןכ אל םאש ,םושיא בתכ ודג שיגהל

תומדזה םשאל התישמ ,המישאמה תעטל ,וזמ הרתי .וייעב עומישה םויק יאב לווע םשאל

ותוכז םג השמומ ,וייעב םושיא בתכ שגוי אל עודמ ,ויקומיבו ויתועטב תויושרה יפל עמשיהל

.תוליגרה תוכתמבו תרגסמב אלש םגה ,עומישל

רחואמ עומיש תכירע ידי-לע דבעידב ןוקיתל ןתי התולהתהב לפש םגפה ,המישאמה תעטל.5

.ןגוה ןוידל ותוכז עגפית וא לווע ול םרגייש ילבמ תאזו ,םושיא בתכ שגוהש רחאל ףא ,םשאל

--- 2דומע ףוס ---

םילפוה םימגפ ,וז הירטקוד יפ לע .תיסחיה תולטבה תירטקוד לע תכמס המישאמה תעט

ןתי ,םיבר םירקמב .ארקיעמ ךילהה תליספ לש האצותל חרכהב םיאיבמ םיא ילהמ ךילהב

היהי טפשמה תיבלו ,תילהמה הטלחהה תולטבל איבהל ילבמ םימגפה תא "אפרל" היהי

טפשמב הירטקודה לש הרוקמ .םגפה תואצות תלאשב עירכהל ואובב בחר תעד לוקיש

איה הורחאל .ילילפה טפשמה לא התוא "ובאש" תוושה תואכרעב טפשמה יתבו ילהמה

,םיילילפ םיכילהב העיבתה תויושר לש תומוגפ תוטלחהל רשקב םג בחר ףקיהב תמשוימ

יפ לע שרדכ העדוה וילא החלשש אלב ףא ,דושח דג םושיא בתכ שיגהל הטלחהה תמגודכ

םייטוולרה םילוקישה ןיב היפל ,הקיספ תמייק ,רתיה ןיב .ןידכ עומיש ול ךרעש אלבו ןיד

תא ,הרפהה תרמוח תא ךירעהל שי ,הז ןיעמ םגפ "אפרל" ואובב טפשמה תיב יפל ואוביש

ולפש םימגפה בקע םדאל םרגש קזה יפוא תא ,תילהמה הטלחהה תא ףקותש םרוגה תוהמ

םימה תדוגא 9461/00 צ"גב 'ר( תוועמה תא ןקתלו םגפה תא אפרל יוכיסה תא ןכו ךילהב

.)ןידה קספל 31 הקספב םשו ,וב יטפשמ רגאמ ,תוימואלה תויתשתה רש ' ןדריה קמעב

לכות המישאמה יכ ,החימה ,תילהמה תויקתה תקזח לע םג הבר הדימב ןעש ,הז "יופיר" ךילה.6

וליאכ ,וירבדב שממ שיש לככ עכתשהל תיתימא תווכ ךותמו הצפח שפב םשאה ירבדל ןיזאהל

ויתועט תקדצב המישאמה תא עכשל םשאה ידיב הלעיש הדימב .םושיאה בתכ שגוה אל תמאב

.ןייעה יפל ,וממ םיקלח וא םושיאה בתכ תא המישאמה לטבת – ןקלח תקדצב וא

יתבב הורחאל םיעמש ,וז היגוסב ןוילעה טפשמה תיב לש החמו תיעמשמ דח הקיספ רדעהב.7

םימעפ – תורתוס תוטלחה תותיו םיוש תולוק םייזוחמה טפשמה יתבבו םולשה טפשמ
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תכירעב םגפה תא ןקתל ןתי ןייעה תוביסב יכ וטילחהש םימעפו םושיא יבתכ לטבל וטילחהש

.םכ לע םושיאה יבתכ תא וריתוה ןכ לעו םשאל רחואמ עומיש

ןתיש , )וב יטפשמ רגאמ( 'חאו ןהכ םהרבא-ןב קחצי ' לארשי תידמ 30541/06 )ם-י( פ"עב.8

לע םלוכ ובוסשו הידמה םעטמ ושגוהש םירוערע העברא דחואמב ווד ,25.2.07 ךיראתב

םושיאה יבתכ תא לטבל ,םיוש םיבתומ העבראב ,םילשוריב םולשה טפשמ יתב לש תוטלחה

תבוח לש הרפהה תרמוח תא ,ראשה ןיב ,רקס יזוחמה טפשמה תיב .רוערעב םיבישמה דג ושגוהש

בסויש קזה תא ,םילילפב דושחה לש עומישה תוכז לש תיתקיקחה תילכתל הקיזב עודייה

העיגפה תאו דמועו יולת םושיא בתכ לש ולצב ךרעיי םייעב עומישה םא )םימשאה( םיבישמל

יכ ,הקסמל עיגה מ"היב .עומישה ךילה יוצימל דע םושיאה לטובי םא ,ירוביצה סרטיאב היופצה

לוטיבב ךרוצ היהיש ילבמ רחואמ עומיש תכירעב עודייה תבוח תרפה לש םגפה תא אפרל ןתי

.)ןידה קספל 10 הקספ( םושיאה

םשאל עומיש תכירעל רשכה ןתמ יכ ,ךכב ותערכה תא יזוחמה טפשמה תיב קמי הושארב שארב

-בתכ םא ףא ,רחואמ עומישב שי יכ – וייה ,א60 ףיעס לש ותילכת תמשגהב עגפת אל דבעידב

תושר יפל ןודב ויועיט תעמשהל דושחל התוא תומדזה ןתמ םושמ ,דמועו יולת רתו םושיאה

שאר לש הטלחה" –ש ,ךכב ותטלחה תא יזוחמה טפשמה תיב קמי ,ןכ ומכ .העיבתה

--- 3דומע ףוס ---

תעד לוקיש רחאל ,תכמס איהו ,ךכב המ לש רבד היא ,ןידל דושח דימעהל ...העיבת תושר

"ריבס קפסל רבעמ העשרהל איבהל ידכ ןהב שיש הרואכל תויאר לש תיתשת לע ,הבשחמו

ןתי רשאכ ,עודייה תבוח תרפה תמחמ ךא וזכש הטלחה לטבל ןיא – ןכ לע .)ןידה קספל 10 הקספ(

."הבושק ןזואו ץפח בלב םייוקיש הקזחש" ,רחואמ עומיש תכירעב םגפה תא ןקתל

םידמלמ קוחה תעצהל ותאוושהו קוחב ןויע יכ ,העדב םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב היה ,ןכ ומכ

,הז ןייעב .םושיאה לוטיב לש "תיוציק"ה האצותל איבהל הרומא היא עודייה תבוח תרפה יכ

תרפה לשב םושיאה לוטיב לש הרורב היצקס עובקל קקוחמה הצר ול יכ ,טפשמה תיב היה רובס

ועריאש תולקתה יכ ,רבס ,ףוסבלו .שרופמב תאז תושעל וילע היה ,םשאה לש תיוידה תוכזה

וב ןפואה רבדב היוקל תוכרעיהמ ועב ,עודייה תבוח תרפהל וליבוה רשאו העיבתה תכרעמב

.ןכל םדוק רצק ןמז ךא הפקותל הסכ קוחה תארוהו ליאוה ,הלא םיקיתב עודייה תבוח עצובת

,עודייה תבוח הרפוה םהבש םירקמה לכב שדחמ םושיאה יבתכ תשגה לע טלחוי םא ,ןכ לע רשא

  .שדחמ םושיאה יבתכ תשגה תמחמ םיקיתה לוהיב םרגייש בוכיעל שושחל שי

' לארשי תידמ 1199/05 )א"ת( ח"פת[ וז הש תליחתב ותיש תובקוע תוטלחה יתשב ,ותמועל.9

רגאמ – 8.2.07 ךיראתמ ,דרא ' לארשי תידמ 1138/05 )א"ת( ח"פת ;3.1.07 ךיראתמ – יקסלופ

תא לטבלו םימשאה תועט תא לבקל שיש העדב ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב היה ]וב יטפשמ

םהיפלכ עודייה תבוח תא הרפה רשא המישאמה תולהתהב לפש םגפ חכו ,םדג םימושיאה

.עומישה תוכז תא םהמ העמו

בתכ שיגהל העיבתה תטלחהב לפש םגפ "אפרל" ןתי הרואכלש םגה יכ ,שיגדה ויתוטלחהב

רכי לדבה םייקש רחאמ תאז .יוצר רבדה ןיא ,דבעידב עומיש תכירע ידי לע ,דושח דג םושיא

עוכשה תלוכיו ודמעמ תמועל ,רקחכ וא דושחכ עומישה דמעמל עיגמה םדא לש עוכשה תלוכיב

העיבתה םג יכ ,יתימא ששח עבוה ,ןכ ומכ .םושיא בתכ ודג שגוהש רחאל ךרעה עומישב ולש

ויתועט תיחב השעית אל ,ךכש הדימבו םושיאה בתכב וגצוה רשא ,היתודמעב עבקתהל היושע

סחיב התדמע תא העיבתה השביג אלמלא תישע התייהש תוחיתפ לש הדימ התואב םשאה לש

.םושיא בתכ ודג השיגהו םשאל
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ותשיגלש אלא ,תטלחומ תוכז היא פ"דסחל א60 ףיעס יפ לע עומישל תוכזה ,ותדמעל ףא ,ןכא

םע דחא הקב הלועה ןפואב ףיעסה תוארוה תא שרפל שי ,תיתוהמ דוסי תוכזב רבודמו ליאוה

ךרדב ףידעהל שי ,ןכ לע .הביחרמ תושרפ הל הקי טפשמה תיבש יואר ןכ לעו םשאה לש ותבוט

לש סרטיאה לע ,ויתויוכזב שומיש תושעל אוה ץפחש לככ ,םשאה לש סרטיאה תא ללכ

הסמעמ הווהת אל ,םושיאה בתכ לטוביש רחאל ,עומישה תכירע ,בור יפ לעש – םג המו ,העיבתה

םיטביה תראהל םורתל יושע ףא עומישה םש טפשמה תיב ירבדל ,ןכ לע רתי .המישאמה לע הדבכ

קוזיח תווהלו ומוי ול ןתיש רקחה לש תיביטקייבוסה השוחתל העמ תתל ,םיוש םיייעו

,הלשממל יטפשמה ץעויה ' זבלא 4175/06 צ"גב םג 'רו( קוחה תפיכא תכרעמב רוביצה ןומאל

.)וב יטפשמ רגאמ – 6 הקספ םשו

--- 4דומע ףוס ---

יא האור דובכה לכב .הכומה ןוידה תאכרע תא החמ הקיספ לש דמעמב ןה ל"ה תושיגה יתש.10

.ליעל טרופמכ א"תב יזוחמה טפשמה תיב תעדל ףרטצהל

וזש הדימב ,תילהמה תויקתה תקזחמ תוהיל תיאכז ןכא העיבתה ,תיביטקייבואה היחבה ןמ

תועט תא עמשת םירקמה תיברמב יכ ,התבוטל חיהל יא הכומ ףא ,וזמ הרתי .הכרפוה אל

– הושארה התטלחהל תוביוחמ לכ אלל ,ןתותימאב עכתשהל תווכ ךותמו הצפח שפב םשאה

אל יכ ,תיביטקייבוסה השוחתה םשאה בלב ,םירבדה עבטמ ,רתווית ,םירקמ םתואב םגש אלא

,היפל ויתועט תא עימשהל הכז םרטב דוע ויד תא הצרח וז יכו העיבתה לצא ןגוה ךילהל הכז

.המצע העיבתה תכרעמ המרג הל הלקתמ ןירשימב עב רומאה םגפהשכ יאדווב

תכאלמ לש הבחר הסיפתב רבעבמ רתוי םויה הריכמ הקיספה יכ ,שיגדהל יואר ,רומאה ןמ הלעמל

.ןות הרקמ לש ויתודבוע לע ןידה לש ןוכ םושייבו תמאה תפישחב תיצמתמ היאש קדצה תיישע

,רקחה יפלכ ילילפה ךילהה תויגה לע הרימשהו קדצה לע הגה לש "םיליגר"ה םילוקישל רבעמ

יטופישה ךילהה תויגה תא םג ,יתוהמ לוקישכ ,םויה היפל הקיספה האיבמ ,םשאהו דושחה

יטפשמ רגאמ( ישארה יאבצה עבותה ' בורכששי יארוט 5121/98 פ"עב ,לשמל ךכ .ורהוט תאו

ירטקוד תא ןוילעה טפשמה תיב ץמיא ,)ובךרדב וגשוהש תויארל סחיב תיתקיספה תולספה ת

-יאל טפשמה תיב לש אקפשוג ןתמכ שרפתהל היושע התלבקש םעטה ןמ רתיה ןיב ,תיקוח יתלב

לעופכ .יטופישה ךילהה לש ורהוטב העיגפל איבהל הלולע תומיוסמ תוביסבו הרומאה תויקוחה

תויוכז לע ןגהל הדיקפתמ רשא ,תיטופישה תכרעמב רוביצה ןומא םג עגפיהל לולע ,ךכמ אצוי

לש ןתוליבק ןייעל ורמא םירבדהש םגה .)ןידה קספל 45 הקספ( םייוטלש םישעמ יפמ טרפה

תויוכז לע ןגהל טפשמה תיב לש תוביוחמה יכ ,חיהל שי ,תיקוח יתלב ךרדב ופסאש תויאר

הליחהל שיו דבלב הריקחה בלשל תמצמטצמ היא ורהוטו ילילפה ךילהה תויגה לעו דושחה

.דושחל עומיש תכירע לש יתוהמה בלשה לע םג האולמב

עגפל תתי עומישה רדגב":יכ ןוילעה מ"היב עבק התובישחו עומישה תוכז לש הדמעמ ןיעב  .11

ךותמו ,הצפח שפב םירבדל ןיזאהל טילחמה םרוגה לעו ןאולמב ויתועט תא חוטשל ותוכז

וככתשהל תותוידוסיה תויוכזה ןמ איהש ןועיטה תוכז יהוז .שממ שי םירבדבש לככ ע

תויגהה תבוחל הרובטב הרושקו יעבטה קדצה תוורקע םע תימ איה .)...( וטפשמב

,הרטשמה ל"כפמ ' יזכשא ר"סר 554/05 צ"גבב תויח.א תטפושה 'בכ לש היד קספ( "תיוטלשה

,םושיא בתכב "םתכוה" םרטב ,דושחל אופיא רשפאמ ,עומישל תוכזה שומימ .)וב יטפשמ רגאמ

לכו ,יתייארה רמוחל ולש היצטרפרטיאה תאו וידיבש םיותה אולמ תא תעבותה תושרל גיצהל

.ודג םושיא בתכ תשגה רבדב תיפוס הטלחה הלבקת םרטב – תאז

ירבדמ דומעל ןתי קקוחמה הל סחייש תובישחה לעו םיפ ישל תעמתשמ היא קוחה ןושל  .12
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)עומישה תוכז( )26 'סמ ןוקית( ילילפה ןידה רדס קוח תעצה( קוחה תעצהל רבסהה

:רמא םש ,)4.11.98 םוימ ,2242/פ ח"צה ,1999-ט"שתה

--- 5דומע ףוס ---

.תועמשמ תבר הטלחה איה תורומח תוריבע יבגל רקיעבו ,ןידל םדא דימעהל הטלחהה"

השק העיגפ עוגפל ידכ ,תורומח תוריבעב חטבל ,םושיא בתכב יד ,הב םייח ואש הרבחב

התשי וייעב הערכהה עגרמש ימל עומישה תוכז תא קיעהל עצומ וז הביסמ .םשאב

."רוביצב ודמעמ

,םושיא בתכ שיגהל המישאמה ןמ עומל הב היהש לככ קוחה תעצה םמא התחד ,רבד לש ופוסב

תא לבקל ידיב ןיא םלוא .עומישל ותוכז תא שממל התוא תומדזה דושחל התי אל דוע לכ

לוטיב תוקידצמכ תורומאה תובוחה תרפהב האר אל קקוחמה יכ לע תדמלמ וז הדבוע יכ ,העטה

םושיאה בתכ תולטבל איבהל החוכב ןיא יכ ףאו תיתוהמ תוכזכ העבק עומישה תוכז .םימושיא

איבהל איה היושע יאדווב ,תירוקמה קוחה תעצה ןושלמ הרואכל עמתשמש יפכ ,ארקיעמ

םוקמ ,אמגודל .טפשמה תיב לש ותעד לוקיש יפ לע םושיאה בתכ לוטיבל תומיאתמה תוביסב

לולעש קזהש וא ירוביצה סרטיאל םרגייש ישממ קז לע עיבצהל ןתי אלו עומישה תוכז הרפוהש

תורוהל שי – םשאה תגהל םרגיהל לולעש קזה ןמ ,יסחי ןפואב ,ןטק ירוביצה סרטיאל םרגיהל

תוכזל םיגייס ,ףיעסה ףוגב ,סיכה קקוחמה יכ רכזוי ןאכ .םושיאה בתכ לוטיב לע ללכ ךרדב

רפסמ עומישה תוכזלו עודייה תבוחל םמא ועבק פ"דסחל א60 ףיעס תרגסמב ,לשמל .עומישה

יכ ,)א( השמה-ףיעס תארוהל אפיסב עבק ,לשמל ,ךכ .וייעל םייטוולר םיא הלא ךא ,םיגייס

יפל יכ אצמ םא ,רומאכ דושחל העדוה חולשממ עמיהל טילחהל העיבתה תושר שאר תוכמסב

עה תוביסמ תמייק ןיישמ-ףיעס תארוה יפ לע .ןכ תושעל העישמ םג ,)ה( הדושחל החלש

30 ואלמ אל ןיידעש ףא ,םושיא-בתכ תשגה לע טילחהל העיבתה תושר שאר יאשר ,רומאכ העדוה

היהי ןייעה תוביסב יכ ,רבס םא תאזו ,ותוכז תא דושחה לצי םרטבו העדוהה החלש זאמ םימי

תבוח יכ ,עבק )ז( השמה-ףיעס תארוהב .ומשרייש םימעטב ותטלחה תא ןגיעו ,קדצומ רבדה

.רצעמב ןות דושחה היה ,התושרל הריקחה רמוח תרבעה תעב םא העיבתה לע לוחת אל עודייה

קלוח ןיא – וייעל .םימוד םירקמבו הז הרקמב המישאמה לש התולהתה ןייעל דוע ריעהל שי  .13

וממ העמ ךכבו וייעב הריקחה רמוח תעגה רבדב םשא תא העדיי אלשכ הלשכ המישאמה יכ

עומיש םשאל ךורעל הל רשפאל שי עודמ תובר תועט ויה המישאמה יפב .עומישה תוכז תא

ןפואב יתומשרתה יפ לעו טפשמה יתב לש הקיספב ןויעמש אלא .םושיאה בתכ לוטיב אלל רחואמ

.המישאמה לש תימעפ דח הדיעמב רבודמ ןיא ,ייפל םיאבש םיקיתה ןמ יעצמא יתלב

,ס"שתה ח"ס( 28.7.00 םוימ ןוקיתב פ"דסחל ףסוה ,עומישה תוכז תא ןגעמה ,ל"ה א60 ףיעס

לע הבוח םיליטמה םיפיעסה לש ףקותל םתסיכ תא תוחדל ןוכל קקוחמה אצמ תאז לכב .)242

םויב ףקותל וסכ ,עודייה תבוחב םיקסועה ,'ט-ו 'ז ,'ג ,'א השמ-יפיעס ,ךכיפל .המישאמה

תאז .1.1.05 םויב קר – עומישה תוכז תגועמ םהב ,'ח-ו 'ו ,'ה ,'ד ,'ב השמ יפיעס וליאו ,1.1.03

ףא לעש ,אלא .עשפה תוריבע לכב םיעומיש םויקל יוארכ ךרעיהל העיבתה תויושרל רשפאל ידכ

יתב וטילחה םיטעמ אל םירקמב יכ הדבועה ףרחו פ"דסחל א60 ףיעס ןקות זאמ ןמזה ףולח

התבוחמ םלעתהל העיבתה הפיסומ ,םושיאה בתכ תא לטבלו העיבתה תועט תא תוחדל טפשמה

.הז ןיעב

--- 6דומע ףוס ---

םושמ הז ןייעב העיבתה לש תיחכוה התולהתהב שי יכ ,היה הרואכל תשקבתמה הקסמה

הריהז ןושלב .עומישל דושחה לש ותוכזבו ודג תודשחה לע דושחה תא עדייל התבוחב שאר תולק
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ךלוהו לדג ומעו ,ףקותל ותסיכו ל"ה א60 ףיעס ןוקית ןמל ןמזה ףלוחש לככ יכ ,אופיא ,רמאיי

לש תועט לבקל היהת טפשמה תיב לש תיעבטה ותייטש יואר ,הז ןייעב יוצמל יוצרה ןיבש רעפה

ה תוכז הדבוכ אל םהב ,םושיא יבתכ לטבל םימשארבוגו ךלוהש לככ ,םאתהב .עומישל םשא

תעצהל רבסהה ירבד לש םתובישח םג תרבוג ,וז היגוסב ותערכה תשקבתמ םהב םיקיתה ףטש

ירבד תא ץמאל ,הפקתב  ל"ה א60 ףיעס תארוה תדמוע דוע לכ ,המישאמל ,אופיא ,יואר .קוחה

:ל"ה דרא ןייעב יזוחמה טפשמה תיב ריהבהש יפכו ןוקיתל רבסהה

לש תיתוהמ דוסי תוכז לאכ הילא סחייתתו וז הבוח םיפת המישאמהש ,יוארה ןמ"

מל ידכ ,רקחשיה עוןועטל םוקמב ,םושיא בתכ תשגה םרטב ,ולאכ םירקמ לש םתו

ירדס ךופיהב רבודמ .דבעידב עומיש תכירעב םשאל ןיד תוויע םרג אלש כ"חא

התועמשמבו ,הקלחב תוחפל ,ןכותמ תקורמ ,השעמל ,ךכבו הטלחההו העימשה

.)ןידה קספל 10 הקספ( "הבושחו תיתוהמ דוסי תוכז איהש ,עומישה תוכז ,תירוקמה

םושיאה בתכ תא לטבאו םשאה תעט תא לבקאש היה יואר ומצעלשכ הזה םעטה ןמ  .14

אל המישאמה .וז יתעדב יתקזחת הרקמה תוביס תאו ןפוגל םידדצה תועט תא יתחבשמשו

ךכל ותועדומ לע םידמלמ םשאה לש וישעמ יכ ,רומאכ העט המישאמה .קוחה תארוה תא המייק

בתכב השקבב סמה תושרל הפ ןכ לעו המישאמה לופיטל ורבע ודג םילהתמה םיכילהה יכ

רתיימכ הז ךילהב תוארל שי ,המישאמה תעטל .ףסכ רפוכב םייטפשמה םיכילהה תא רימהל

הזומרה תורשפאה ןמ םלעתהב םג .עומישה תוכזו עודייה תבוח יולימב ךרוצה תא השעמל

תלבק לע העדוה םשאל החלש אל ןיעדויבו המצעל תוריח הלט ,תוביס ןתוא לשב יכ ,הירבדמ

סמ תוריבעב תרקוחה תושרה איה "סמה תושר" .הייחדל היתועט ןיד – וייעב הריקחה רמוח

הטלחהה הדיבו ליאוה תעבותה תושרה יפל ויתועט תא חוטשל ןיד יפ לע יאכז דושחה וליאו

ןה היפלש רמוחה תא תקדוב איהש רחאל תאז .ואל םא םושיא בתכ ודג שיגהל םא תיפוסה

.ןידל הדמעהה םצע לש ירוביצה ןיעה תיחבמ ןהו תויארה תויד לש טביהב ,תיטפשמ היחב

םושיאה בתכ לוטיבמ האצותכ הל םרגייש קז ןייעל העט לכ העמש אל המישאמה תועטב  .15

.דבעידב עומיש ול ךרעיי םא חופיק וא ןיד תוויע םרגיי אל םשאל יכ ,העטב הדקמתה איהו

םא ירוביצה סרטיאל וא המישאמל םרגיהל יושעש והשלכ קז יתעד לע הלוע אל ,ימצעלשכ

דג שדח םושיא בתכ שגויש דע ,רתויה לכל תועובש רפסמ לש הייחד טעמל ,םושיאה בתכ לטובי

םג ,םוקמ לכמו .ודג תומשאהה תא טומשל המישאמה תא עכשל חילצי אלש הדימב ,םשאה

היופצה העיגפב הווש ויא ,רומאכ עומישה תכירע לשב ,המישאמה תדובעב ,םרגיי םא ,בוכיע

לש וומאבו טפשמה תכרעמבו העיבתה תכרעמב םשאה ןומאב ,טפשמה תכרעמ לש הרהוטב

.לארשי תידמב קוחה תפיכא תכרעמב ולוכ רוביצה

--- 7דומע ףוס ---

עומישה תכירעבו םושיאה בתכ לוטיבב םיכמותה ,ואבוהש םילוקישה חכוו ל"ה תוביסב

יא ,קוחה בייחמש יפכ ,ודג דמוע יולת םושיא בתכ היהיש אלבו דבלב דושחכ םעפה ,םשאל

בתכ תא שיגהלו בושל ,ןבומכ ,לכות המישאמה .םושיאה בתכ תא לטבל יוארה ןמ יכ הרובס

.םושיאה בתכ לוטיב לע ,אופיא ,הרומ יא .ןידכ עומיש ול ךורעתש רחאל ,םשאה דג םושיאה

,יתעדל ,תויואר תאז לכב ךא ,חרכהה ןמ ןיאש תורעה ףיסוהל ןוכל האור יא רומאה לכ דצל  .16

תווש תוביסמ תמרגה תבחסמ םילבוס מ"היבב םיכילההש דוס הז ןיא יכ המוד .עמשהל

,תוביסה תמישר ךורעל םוקמה הז ןיא .םתמזויבו אקווד םימשא לש םיסרטיאמ ןקלח תוושמו

םייעה להת העיבתהש יוארה ןמ .ילילפה ךילהה ךשמתמ םיגב םיצורתה וא םיקומיה

םימוכיסב הלכו םושיאה בתכ תשגה דעוממ לחה ,םיכילהה תוכשמתהש ןפואב התוירחאבש
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ןתיל אל דיפקתש םג יואר וז תרגסמב .הלש הליעי יתלב תולהתה לש היטעב היהת אל המעטמ

תרפה בקע םתוכשמתהלו םיכילהה תדבכהל םורגל ,התולהתהב הכורכה ,הליע םימשא ידיב

.קוחל 'א60 'ס יפל םתוכז

עקרל עגרכ סחיתהל ילבמ .תיחכוה ותווכתמב קוחל 'א60 'ס לש ומויק םצעל תעגו תרחא הרעה  .17

רפסב ותוציח רבדב תפסו הבישח הכרע וליא היה בוטש ימוד ,הז 'ס לש ותקיקחל תוביסלו

ייצ שומיש השע תחא אל יכ הארמ רבצש ןויסהש םושמ ,תאז .תיחכוה ותוכתמב םיקוחה

הלאב אקוודו -  םיילילפ םיכילהב המישאמה לש השתהו תבחס התוא תגשה םשל קר ,תאז תוכזב

.עשפ גוסמ תוריבע תוסחוימ םהב

תיקומ תוכז ול ןיא ,ןווע גוסמ ,תוחפ תורומח תוריבע ול תוסחוימש ימל אקוודש ןייצל םג ןיעמ  .18

הצפח שפו תעמוש ןזוא התואב וקלח ערגיי עודמ רורב אל .עשפב דושחה הז לש ותוכזכ עומישל

רמאיהל התי תמאה ?רתוי הרומח הכסב הרבחה תא דימעה ,הרואכלש ,ימ תמועל ,העיבתה לש

םדג ושגוהש רחאל ,ןווע תוריבעב םימשא לש תויפל םג םיבושק העיבתה ימרוגש הארמ ןויסהו

ההות יא .םדג םושיאה תשגה םרטב  עמשהל תיקומ תוכז ןיא הלאל אקווד לבא ,םושיא יבתכ

.??עודמ -ןכ םאו ןוועב םידושחש הלא לש םדובכמ רתוי לודג עשפב םידושחש הלא לש םדובכ םא

הברמלש יפכ ,רוביצה תא ןכסמו ןודעומב "יוליבל" אצויו ןיכס ומע לטוה םדא יכ הארו דמלו אצ       

ימ םגו – ??עודמ !!םושיא בתכ ודג שגוי םרטב עומישל יאכז ,םירקבל םישדח םיעמוש וא ,רעצה

דועו ותחפשמ יב יפלכ םילא אוהש םדא םגו ותלוז ףוגב לבוחו ףקותש ימ םגו םימסב רחוסש

הריקחה רמוח תרבעה רבד לע עודייל םיאכז םהב םידושחהש עשפ גוסמ תוריבע ההכו ההכ

לפו ויא הרקמהש ךכל ףופכב ,םושיא בתכ םדג שגוי םרטב עומישל םיאכזו העיבתה םרוגל

.אלש – ןימאהל הצורו קקוחמה תווכ התיה וז םא ההות יא .ףיעסב םיגייסה דחא רדגב

--- 8דומע ףוס ---

.קוחל 74 'ס תוארוה ןיבל 'א60 'ס ןיב הריתס ,הרואכל ,תמיקש תאצומ יא תישעמה היחבה ןמ  .19

פ"ע .םושיא בתכ ודג שגוהש רחאל קר הריקחה רמוחב ןויעה תוכז םשאל המק קוחל 74 'ס פ"ע

,אפיא ,אלפיי אל .םושיא בתכ תשגה םרטב ,רומאכ ,אוה עומישה תוכזל דעומה 'א60 'ס תארוה

.דושחה לש וויעל הריקחה רמוח תריסמב ךורכ היהי ייצר ןפואב עומישה תוכז לש השומימש

שרדהל הלולע )קוחל 61 'ס( הריקחה רמוחב ןייעש עבות תוארוה פ"ע הריקח תמלשה הזכ בצמב

רע תועיבתה תדיחי שאר וא זוחמה טילקרפ היה ,ןכ םא אלא ,הריקחה רמוחב דושחה ןויע רחאל

עדייל העימ תמיק ,בלש ותואב תוחפל ,יכ עבקו אפיס )א( 'א60 'ס יפל הריקחה תמלשהב ךרוצל

לע תייצר הסמעמב רבודמש רורב .יארחאה העיבתה םרוגל הריקחה רמוח תרבעה לע דושחה תא

ןפואב – הריקחה תלשכהלו תולקתלו תויועטל תיתשתב רבודמ ,ךכמ רומח ךא ,העיבתה יפתכ

,עשפ תוריבע עוציבל תודשחב רבודמש – שגדוי בושו .הב עקשוהש המ ןוימטל דירוהל לולעש

.וידיחימ ימל וא רוביצל השק קז תומרוג ןתושחרתהבש הלאכ

םא השעיי בוט יכ הרובס יא המע ךותב תבשוי םגו ילילפה םוחתב הברה םיש תקסועש ימכ  .20

ךילהה לע תוחפ ודיבכיש תוויער .הז ףיעס לש ויתוילכת תגשהל םירחא תוויער לע הבישח ךרעית

תגהל יאכזש רוביצה תא וחפקי אל יאדובו םימשאו םידושח וחפקי אל תאז םע דחיו ילילפה

.עשפ גוסמ תוריבע יעצבמ לע הז לש ותפיכאלו קוחה

.עבקש ןוידה דעומ תלטבמ יא – הז קיתב םושיאה בתכ לטבל יתטלחה רואל       
5129371

54678313

.םידדצה כ"ב לא וז הטלחהמ קתעה חלשת תוריכזמה       

54678313-5286/05 ןתוד תימלוש

תיםידדצה דמעמב )2007 רבמטפסב 18( ח"סשת ,ירשתב 'ו םויה ה.

                                                                                

איש.ס ,ןתוד תימלוש
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הוא

ישל ףופכ הז ךמסמ חסוייו הכירעו חוסי
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ןתנוי והילא 'נ םילשורי זוחמ תוטילקרפ 5286/05 )ם-י( פת
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