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קז ןיגב יפסכ יוציפל ,תובר םיש הדבע וב ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמ דגכ , תיולפ 'בגה תעיבתב ןיקסע
,תיזוחמ תרקוחכ הדיקפתמ ןידכ אלש התרבעה ךילה חכו ,התעטל התדובע תרגסמב הל םרגש ,יוממ ויאשו יוממ
.2013 תשמ זרכמב ןידכ הרחב וילא דיקפת

 

תיתדבוע תיתשת1 .

םייתרבחה םיתורישהו החוורה דרשמב הדבע ,)תיולפ 'בג וא תעבותה :ןלהל( תיולפ 'בגה ,תעבותה
ןחבמה תורישב תילאיצוס תדבועכ הליחת .םיוש םידיקפתב ,1988 ראוי שדוחמ לחה )עבתה :ןלהל(
.ליבקמב םידלי תרקוחו ןחבמ תיצקו רעול

לש רעול ןחבמה תורישב תדרפ הדיחי ,הילע םיוממה תשקבל ,תעבותה המיקה 1999 תשב
,זכרמהו א"ת זוחמב חוקיפ דיקפתל הרבע תעבותה ןכמ רחאל .זכרמהו א"ת זוחמב םידלי ירקוח
.תופסו םיש הומשכ הז דיקפתב הדבעו זרכמב הלבקתה וילא דיקפת

.)תוריעצו תורעב לופיט( תיזוחמ תחקפמ דיקפתל תעבותה הרחב 2004 תשב

זרכמב הדדומתה תעבותה .רעוו םידלי תוריקח לע הוממה יצרא יאמצע תוריש םקוה 2013 תשב
זרכמב התכז תעבותה .)תיזוחמ תרקוח :ןלהל( זכרמ-א"ת זוחמב םידלי תוריקחל הדיחיה לוהי דיקפתל
.2013 רבוטקואמ לחה וז קוסעל הלחהו הז דיקפתל

הדמע איה ,תעבותה לע םיוממה תעדה תווח יפ לע יכ ריהבה ויפל בתכמ עבתה איצוה 2.4.14 םויב
.)תעבותה ריהצתל 'י חפס 'ר( תיזוחמ תרקוח תרשמב עבק ךרד הצבוש ןכלו ןויסיה תפוקתב החלצהב

.רוביצה ללכל החוור יתוריש ןתמ ,רתיה ןיב ודיקפת רשא ,יתלשממ דרשמ ויה עבתה
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םע םישא תריקח וא 14 ליג דע םידלי לש תוריקח עוציבל ןידה ףקותמ יארחא החוורה דרשמ
ךותב העצובש הרומח תומילאו תויימ תועיגפ לש םיאשוב עדימ תלבק ךרוצל תילכש תולבגומ
םורד ,ןופצהו הפיח ,זכרמ א"ת -תוזוחמ עבראב תיצרא הסירפ תורישל .יארחא ידיב וא החפשמה
.םילשוריו

רמ החוורה דרשמ ל"כמ דיקפתב ןהיכ 9.12.2016 םויב תע םרטב ותריטפ דעו 15 ילוי שדוח ךלהמב
.ןמליס רמ החוורה דרשמ ל"כמכ ןהיכ ויפל ,ל"ז ןולבי רזעילא

-טיברש לחר 'בג ,וחכ הב ל"ז ןולבי רמ עבתה ל"כמ םזיש הבישי המייקתה 2015 רבמבו שדוח ךלהמב
,שוא יבאשמ ףגא להמ -ברש גומלא רמ ,םידלי תוריקחל הדיחיה תלהמ -רוצ תיור 'בג ,ףגאה תלהמ
:טטוצמכ ,םירבדה ורמא הכלהמב , תעבותהו ל"כמ תכשל הטמ שאר – ופכ ןיקיימ תרפא 'בג

תא םיצעמ םיילוהי םילכ רדעהש תויהל לוכי .תיתייעב תיוגרא תוברת תמייקתמ :ל"כמ"
לולכל ךירצ הארבהה ךילהת .לשכ יוגראה ץועייה ךילהת .הארבה ךילהתב ךרוצ שי .םיישקה
םגש יתטלחה ,רומאה רואל .גולאיד תריצי איה תירקיעה היעבה .יגולוכיספ יוגרא יוויל דוסימ
תאזו וערוי אל םיאת רשאכ .םירחא םידיקפתל םידליה תוריקחמ ורבעוי לולא ןילא םגו תיולפ
רבודמ ןיא -ןולק תוא תיולפ לע ןיא :ריהבהל .א"ת זוחמ םידלי תוריקח לש הארבה ךילה ךרוצל
-הדמעמל םיאתמה יואר דיקפת תיולפל אוצמל שי . תכרעמה תארבה ךרוצל אלא השיע טקאב
תוריקחמ רבעות -לולא ןילא יבגל .יואר םוקמ הל אוצמל ברש גומלאו טיברש לחר תוירחאב
אוצמל לחרו גומלא תא החמ ... .ל"כמ תכשלל דיקפת תלטה תרגסמב רבעות ,הז בלשב .םידלי
ידכ השוע ל"כמהש ץמאמה תא הכירעמ דואמ :תיולפ .הדמעמו הדיקפתל יואר םוקמ תיולפל
שי םא יתלאשש יפל ,עובש ךות ושעי םירבדהש םימזה חול יתוא עיתפמ .זוחמה תא אירבהל
."תכרעמב יא הש 28 .יתוא ןייעמש דיקפת

םידלי תוריקח תווצ לכל םולש" :הבתכ וב ,היתחת םידבועל ליימ תעבותה האיצוה וז השיגפ תובקעב
ל"כמ .םיורחאה םימיה לש םיייעה תולשלתשה תא םכתעידיל איבהל הבוח השיגרמ יא ,זוחמב
תוריקחב תומייקה תויעבה תא רותפל תמ לעש ןורחאה 'ב םויב יתיא םייקש השיגפב יל רשיב דרשמה
חיכוי דיתעהשו הוכה הטלחהה וזש ךכל תלחיימ יא .ידיקפת תא תופל יילע ,זכרמ-א"ת זוחמב םידלי
טדמה ויא הז םלוא האלממ יא ותוא דיקפתב ןהכיש ימ רבכ רחב .ותטלחה תא תלבקמ ןבומכו תאז

הבושחה הדובעב החלצה ךשמה םכל לחאלו הלועפה יפותיש לע םכל תודוהל הצור .ךכ לע רפסל ילש
.)תעבותה ריהצתל 'בכ חפס 'ר( "םישוע םתאש

תא לטבל ידכ ץכ םייח רמל בתכמב כ"ב תועצמאב ,תעבותה התפ 1.12.15 םויב ןכו 24.11.15 םויב
.הידמה תוריש תוביצל ןודב התפ ןכו הדיקפתמ התרבעה רבדב הטלחהה

ןקתל ואב םידלי תוריקח עגוב א"ת זוחמב וכרעש םייוישה" :תעבותה כ"בל ץכ רמ הע 13.12.15 םויב
תוריקחב השק העיגפל םרגש רבד ,הדיחיה דוקפתב ,הכורא הפוקת ךשמב םיבר םייוקיל וכשמ וב בצמ
רשפאל הרטמב הדיחיהמ ואצוה הכירדמה ןהו ךתשרמ .תורומח תועיגפ ועגפ ךל עודיש יפכ ,םידלי
עוגפל הווכ םושמ יוישב היה אל .םידליה תבוט לש היארב תאז לכ .יוארכ הדיקפת תא אלמל הדיחיל
ףגאה תלהמ ,ל"כמה תוחכוב המיע השיגפה ךלהמב הל חטבוה יכ ךכל החכוהה .ךתשרמב תישיא
הדיקפת לש ןקתה תמרו הדמעמל קז םרגי אלו םלוה דיקפת הל אצמיי יכ םידלי תוריקח לע הוממהו

ךילהתב תויכשמה רשפאל ידכ תאזו הדרשמ תא תופל ריבס ןמז ןתי ךתשרמל .ךשמהב התוא הוולת
תלהמ תעדלש ,תוריעצו תורעב תיצרא תחקפמ לש דיקפת ףגאה תלהמ י"ע ךתשרמל עצוה .הדובעה
אוצמל םיצמאמה םיכשמ הז דיקפת לבקל הבריס ךתשרמו רחאמ .הלש ןקתה תמרלו הל םיאתמ ףגאה
תא םלוההו הוצר תועיבשל דיקפת ךתשרמל אצמיי הרהמב ןכא יכ הווקמ יא .םלוה דיקפת הל
.)יורהא ןוי רמ ריהצתל 10 חפס 'ר( "...הירושיכ

קתעה םע ,שוא יבאשממ ברש גומלא רמל ליימ קילג ןושח יפיצ 'בג תורישה תלהמ החלש 16.12.15 םויב
לש התקסעה רבדב ויתחישל ךשמהב" :הייצ וב לואש הרש 'בגל ןכו טיברש 'בג הילע הוממלו תעבותל
לש ל"הצל הכה -שלצ תיכות לע יצרא חוקיפ .א :ךורכ דיקפתהש ןייצל יירה תיצרא תחקפמכ תיולפ
ימואל תורש לש םיקת 300 לע חוקיפ .ב .ץראה יבחרב תומוקמ 14ב תלעופ תיכותה .הקוצמב תוריעצ
גירוטמה תיכות לע חוקיפ .ג .תווש תותומע 5 י"ע םילעפומו ץראה יבחרב םיסורפה ןוכיסב תוריעצל
."ץראה יבחרב תועיסב ךורכ תיצרא המרב חוקיפה ,םירבדה עבטמ ...רודה רוזאבו זכרמה רוזאב
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'ר( וז היצפוא תעבותה תיחב חכו ,תעבותל השירפ תויורשפא רבדב הקידב התשע 12/15 שדוח ךלהמב
י רמ ריהצתל 8-9 םיחפסורהא ןוי(.

הדובעה םוקמב תוחו יאו חתמ לע הולתהו אפורל תעבותה התפ הדיקפתמ תעבותה תרבעה תובקעב
רטאיכיספל תעבותה התפ ,הבצמ חכו ןכ ומכ .15.3.16 - 9.12.15 םוימ הלחמ ימי תעבותל רשיא אפורהו
.)תעבותה ריהצתל בל יחפס 'ר(

היא יכו אלמ רשוכ יאב תעבותה יכ ןיוצ םש הדובעב עגפל תיאופר הדועת תעבותה הלביק 16.2.16 םויב
יאו חתמ לש תוולת" :הז ךמסמב ןיוצ ןכ ומכ .תרחא המיאתמ הדובעב אל ףאו התדובעב דובעל תלגוסמ
פוה ךשמהב .הדובע םוקמב תוחכומ תלבק ותצלמה יפלו לופיטל רטאיכיספל םג התר( "14.3.16 דע החו'
תעבותה ריהצתל בל חפס(.

יתקדבש רחאל יכ םכעידוהל יירה" :בתכ וב יאופר רושיא תעבתל איצוה יתקוסעת אפור 20.3.16 םויב
'בג ,יחכוה התואירב בצמב בשחתהב ,יתכרעהל ,ייפב ודמעש םייאופרה םיכמסמב יתייעו תיולפ 'בג תא
חפס 'ר( "םישדוח 6 לש הפוקתל זכרמ זוחמ םידלי תוריקח תדיחי תלהמכ התדובעל הרישכ היא תיולפ
.)תעבותה ריהצתל בל

תיולפ 'בג תא יתקדבש רחאל יכ םכעידוהל יירה ":רושיא תעבתל איצוה יתקוסעת אפור 25.9.16 םויב
תיולפ 'בג ,יחכוה התואירב בצמב בשחתהב ,יתכרעהל ,ייפב ודמעש םייאופרה םיכמסמב יתייעו תיולפ
-לפטמ אפור... .היתויוכזב לפטל שי ןכלו זכרמ זוחמ םידלי תוריקח תדיחי תלהמכ התדובעל הרישכ היא
.)תעבותה ריהצתל בל חפס 'ר( "השירפל התאיצי יכילהת םויסל דע הלחמ שפוח ךישמהל ךשקבא

ה הבצמ חכוב ימואל חוטיבל דסומל העיבת השיגה תעבותה לש ישפואת ןיגב העיגפ ימדל עגוהדובע ת
תא לביק עבתה .עבתה רקוח יפב הרקח טיברש 'בג , וז העיבת תרגסמב .הדיקפתמ התרבעהל עגוב
בתכמ תעבותה הלביק 8.5.2016 םויבו .9.11.15 םוימ עוריאל עגוב הדובעב העיגפל עגוב תעבותה תעיבת
םוימ הדובעב העיגפ -תוכ תלמגל הייעב תיאופר הדעו תטלחה לע הל עדוה םש ימואל חוטיבל דסומהמ

םוימ 100% םימז תוכ :ןמקלדכ תוכה תגרד תא תיאופר הדעו העבק 5/5/16 םויב ,ךתעידיל" :9.11.15
הביצי תוכ תגרד תיאופר הדעו העבק 25.5.17 םויב יכ תעבותל עדוה ןכמ רחאל ."30.9.16 םויל דעו 9.2.16

תגרד תעבותל העבק יכ עבק ןכמ רחאל .)תעבותה ריהצתל גל חפס 'ר( 1.4.17 םוימ 10% לש רועישב
ר( 1.4.17 םוימ 15% רועישב תותימצל תוכ' תעבותה ריהצתל 'גל יחפס(.

תוקיפסמ תויאופר תוביס שי יכ 5.6.17 םויב הסכתהש תיזוחמ תיאופר הדעו העבק 25.6.17 םויב
ןכו הידמה תורישב רחא דיקפת לכבו יקתה הדיקפתב ,הידמה תורישב תעבותה לש התדובע תקספהל
תגרד תעבותל העבק ר( תותימצל 76% רועישב תואלמג יכרוצל תוכ' רגייצ 'בג לש הריהצתל 2 םיחפס(.

ךתשקב" :יכ תעבותל עידוה תואלמיגו השירפל ריכבה ףגאה – הידמה תוריש תוביצ 27.12.17 םויב
...)תואלמיג( הידמה תוריש קוח תוארוהל םאתהב ,תואלמגהו השירפה הדעוב הוד ךתוריש תלדגהל
ידמה תוריש ביצעוהש תוכמסה ףקותב טילחה הידמב ךתוריש תפוקת תלדגה לע ... ול הקעל ,הןיי

ךתלמיג רועיש .ךתואירב בצמ רבדב ויפב ואבוהש םיקומיה דוסי לע תאז ,דבלב ךתבציק רועיש תעיבק
הבציקל םיכזמה ,םישדוח 402ל םישדוח 355מ ישממה ךתוריש לש תלדגומה הפוקתה לע תתשוי ןכדועמה
.)רגייצ 'בג ריהצתל 3 חפס 'ר( "...ךתדובע תויקלחל םאתהב תעבוקה ךתרוכשממ 67% רועישב

א יבאשממ )ךיראת ןויצ אלל( ליימ חלשעב שוייוב תעבותה לש ה תדבועה" :בתכ הדעווב הלספ
ימי תרתימ 76% לצת השירפה ךיראת דע .31.7.17 ב שרפת יכ םכוס .תוכ 76% הל ועבק ףסובו תיאופר
.)תעבותה ריהצתל 'המ חפס 'ר( "השפוח ימי תרתימ זזקל שי םימיה ראש תאו ..הלש הלחמה

םידדצה תועט2 .

תעבותה תועט

לולא ןילא 'בג ,זרכמב תודדומתמה תחא ,תיזוחמ תרקוח דיקפתל התודדומתה תרגסמב תעבותה תעטל
לכב תעבותב עוגפל הל תוברוקמ תוכירדמ ץמוק םע דחי הלעפ ,זרכמב התכז אלשמ .תווצב הכירדמ התיה
.זוחמב םידבועה דעווב הרבחכ הרחב ףא הכירדמ התוא ליבקמב .תירשפא ךרד

תודרטהב תעבותה תמשאה תוברל ,הדגכ אווש תועט תאלעהו תעבותה תוצמשה הללכ וז תולכתה
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בוריס ,)תוריקחב םיבוכיע לש אווש גצמ רציילו תוסל ידכ סיסב תורסחכ וררבתהש( םידבוע יפלכ תויימ
עבתה תלהה ידי לע וקדב תעבותה דגכ תוולתה לכ .תעמשמ תוערפהו תעבותה דצמ תעמשמ לבקל
ולא תוטוב תוצמשה .תעמשמ תרפה ועציב וולתהש תוכירדמ ןתוא יכ אצמ ןכ ומכ .תוירקש ואצמו
ררבל ןויסיב דעוול תעבותה תויפ .הפכב לווע אל לע ,שפ תמגעלו בוטה המשב השק העיגפ תעבותל ומרג

הריקח החתפ דעו תרבח הכירדמ התוא דגכ ,תאז םע .ללכ וע אל ןמויסל איבהלו תועומשה רוקמ תא
בוכיעל איבהל הסי םידבועה דעו .תעמשמ תורפה ןיגב עומישל ומוז תורחאה תוכירדמהו תיתעמשמ
דגמ .םידבועה תבוטל יוגרא קבאמ לש הווסמב התיבשל אצי ךכב חילצה אלשמו יתעמשמה ךילהה
.תוכרפומכ ואצמ תעבותה דגכ תוולתה

תוריקח לש בר רפסמו תורישה תלההמ קתומ ןפואב לעפ זוחמה ,דיקפתל תעבותה לש התסיכ תעב
הדיקפת תא הלחהש יפל הברה לחה בוכיעהש העש ,תעבותה דוקפתל רשק אלל תאזו עוציבל ןיתמה
יוגרא יויש םדקל איה הלעפ ןכ ומכ .ךכב החילצהו םירותה סמוע תא ןיטקהל הלעפ תעבותה .ןודבש
יסוי רמ ,זאד דרשמה ל"כמו תורישה תלהה תייחהב הילע טלחוהש תיצרא המרופר תרגסמב זוחמב
תוברל ,תווש םיכרדב יוגראה יוישה עוציב תא בכעל םג ולעפ ,התוא וצימשהש תוכירדמ ןתוא .ןמליס
.הרבח התיה זרכמב הדיספהש הכירדמה וב םידבועה דעווב שומיש

ףא םקלחו ,ךכ לשב תיתרבח הרדהו םימויא תחת םמצע ואצמ םידבוע ,ליעל ראותמה בצמה תובקעב
.תרושקתל ירקשו העטמ עדימ רבעוה ןכ ומכ .הרירב תילב רחא זוחמל רובעל ורחב

תעבותה ךא .הדיקפת תרגסמב היפלכ הטוב תולכתה םעו םיבר םיישק םע דדומתהל הצלא תעבותה
ןתוא תולהתהב תויתייעבה תאו ןיוצמה הדוקפת תא וריכהש ,הילע םיוממה דצמ אלמ יוביגל התכז
.תעמשמ יכילהב םדגכ ולעפ ףאו תוכירדמ

התדובעב תעבותה הכישמה דרשמה תלההמ הלביקש יוביגה חכוו םיברה םיישקה תורמל ,2014 תשב
תוריש ךשמהל הצלמהו 2014 תשל ןייוצמ הכרעה ןויליג תוברל ,דואמ יבויח בושמל התכז ןכאו תצמואמה
.הדיקפתב

רזעילא רמ ,דרשמל שדח ל"כמ הומ ןכו ץכ םייח רשה סכ ומוקמבו החוורה רש ףלחתה 2015 תש ףוסב
.)רתוי רחואמ רטפש( ל"ז ןולבי

הב ,דבלב ילמרופ יפוא תלעב תחא השיגפ טעמל ללכ המיע שגפ אל שדחה ל"כמה ,תעבותה תעטל
תעבותה השרד ןכ .רושעמ רתוי יפל םידליה תוריקח תא בוזעל תעבותה תא ואיבהש תוביסב דקמתה
ריבעהל השקבתה אל ללכ הומת ןפואב .דיקפתל התסיכ םע התמהב תוריקח תודוא םיות רוסמל
ותכדע תוריקח בצמ יבגל םיעטל .יכ תויאר רצייל התיה השיגפה תרטמ תעבותה תןיאמ שי הדג.

תעבותה .ל"כמה םע תפסו השיגפ תעבותל העבק 11/2015 שדוח לש הושארה תיצחמה ךלהמב ,ךשמהב
התואב התמהדתל .תופה ילהמל םיקתה אשוב קוסעתש תיטרדטס הדובע תשיגפב רבודמש הרבס
רסמ ,היתועט תא עימשהל וא יוארכ ךרעיהל תורשפא לכ הל התיש ילבמו תמדקומ הכה אלל ,השיגפ
זרכמב רומאכ הרחב וילא דיקפת ,תיזוחמ תרקוחכ הדיקפתמ הריבעהל טילחה שדחה ל"כמה יכ הל
.הכרדב ובצוהש םיברה םילושכמה ףרח תאז ,הבר החלצהב האלימ ותואו

דגכ רבד עימשהל תורשפא לכ הל התיש ילבמו די רחאלכ הל ורמא םיעגופהו םישקה םירבדה
התומ ןכ ומכ .הדרשמ תא רתלאל תופל םידקת רסחו ליפשמ ןפואב השקבתה איה .וז הטלחה
הכירדמ התוא .ןכל םדוק הל תולכתהה לע תויארחא ויה רשא תוכירדמה תחא ,הפילחמ הל
.ןיקת אל ךילהבו זרכמ יכילה לכ אלל ,תיזוחמ תרקוחכ דובעל הלחה

תועיסב ךורכ היהש דיקפת ,יצרא חוקיפ לש יפולח דיקפת תחקל םידבכ םיצחל הילע ולעפוה ךשמהב
.תעבותל םיאתה אל ללכו תישחומ םיאת תערה וויה רשא ץראה יבחרב תובר

תופל הילע לעפוהש םיצחלה שבכמ ,ןידכ אלש םירוטיפ ידכ הלוע ליפשמ הכ ןפואב הדיקפתמ התרבעה
עוציב רדעהבו ,תיעוצקמ היחבמ המיאתמ הפולח תויהלמ קוחרה ,שדח דיקפתל סכיהלו הדרשמ תא
תעטל .הידמה תורישב םילחה קדצה יללכל דוגיב תדמועה תולהתה ,תיסיסב ןועיט תוכז ןתמו עומיש
יעגופ ןפואבו םירז םיעיממ ,עומיש רדעהב , ךילה לכ אלל ,רתלאל התשע הדיקפתמ התרבעה תעבותה
ידכל תעבותה העיגה וז תולהתה תובקעב .ןידכ אלש וטקפ הד םירוטיפ ידכ הלוע רשא ליפשמו

.השק יילק ןואכידב התלחו תישפ תוטטומתה
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ןכ ומכ ,דובעל ךישמהל הלוכי היא איה תיתקוסעת האפור תייחהל םאתהב וב בצמל העיגה תעבותה
.התימצ תוכ הל עבקו רוריבו הריקח רחאל הדובע תואתכ ישפה הבצמב ריכה ימואל חוטיבל דסומה

יתוגהתה לופיט ידומיל המילשה תעבותה .הלש היספה תויוכזב קז תוברל ,ידיתע קז הל םרג ןכ ומכ
ךכשמו ןכ תושעל לכות אל ישפה הבצמ רואל םלוא .התשירפ רחאל תלפטמכ דובעל הווכתהו יביטגוק
הל םרג תמגעו בר ילכלכ קז הבר שפ.

ומרג ,םיש ךשמב הלעופ לע תקולחמ לכ התייה אלש העובקו תכרעומ תדבוע התיהש ,היפלכ תולהתהה
הדובכב ועגפ ,ןכל רבוע עומישו רוריב ךילה לכ אלל הדיקפתמ התרבעה .דבכ ישפ קזו הבר שפ תמגע הל
.היתועט עימשהל תומדזה הל התיש ילבמו תיתרבח תולכתה ךות ,םירז םילוקישמו ךרוצל אלש

ה ןיגב ₪ 500,000 לש ךסב יוציפל איה תרתוע רומאה חכוה קזש ישפה תמגועו הל םרגלע יוציפ ןכו שפ
.תויויספ תויוכז ןדבא ןיגב ₪ 200,000 לש ךסו ,הסכה ןדבא ןיגב ₪ 500,000 ךס

עבתה תועט

לת זוחמב םידליה תוריקח תורישב הדובעה יסחיב תויעב וררועתה ,2011 תשמ לחה יכ עבתה ןעוט דגמ
תמקהב ךרוצ התלעה ,הז אשוב החוורה דרשמ תלהה הכרעש תוקידב .)הדיחיה :ןלהל( זכרמו ביבא
םלוא .םידלי תוריקחב תוכירדמה תווצו םידבועה דעו יפבו םידבועה יפב הגצוהש השדח הדובע תיכות
.ביבא לת זוחמב םידלי תוריקח תורישב תוכירדמה תווצמ קלח תודגתהב הלקת תיכתה

תכרעמב רבשמל וליבוה הדיחיב תוכירדמהמ קלחו דבועה דעו ,החוורה דרשמ תלהה ןיבש תוקולחמה
.תורישה ןתי הל דעיה תייסולכואב העיגפ ידכ דע ,הדיחיה תולהתה לע עיפשה רשא ,םידדצה ןיב םיסחיה

תאיצמל שרדה העמה תא הת אל ,זכרמ ביבא לת זוחמב םידלי תוריקח תלהמכ הדיקפתב ,תעבותה
.הלהי ותוא זוחמב תוכירדמה תווצמ הלועפ ףותישל התכז אלו הדיחיב םייקה דרשמל ןורתפ

תוריקח תורישב םייקה רבשמל תוורתפ תריציל אוה לעפ ,ל"כמכ ודיקפתל ל"ז ןולבי רמ לש ותסיכ םע
ידכ עדימ לבקלו רבשמה תוביס תא ןוחבל ידכ תושיגפ רפסמ אוה ךרע ,רתיה ןיב .א"ת זוחמב םידלי
.22.10.15 םויב תעבותה םע ל"כמה שגפ ,הלא תושיגפמ קלחכ .תוורתפ אוצמל

טיברש 'בג תופתתשהב ,םידלי תוריקח אשוב ל"כמה תכשלב תפסו תבישי הכרע 2015 רבמבו ךלהמב
,שוא יבאשמ ףגא להמ -ברש גומלא רמ ,םידלי תוריקחל הדיחיה תלהמ -רוצ תיור 'בג , ףגאה תלהמ –
םייקה ברה ישוקה הלעוה ,וז הבישי ךלהמב .תעבותהו ל"כמ תכשל הטמ שאר – ופכ ןיקיימ תרפא 'בג
ותווכב יכ ל"כמה ןייצ וז הבישיב .הארבה ךילה עוציבב חרכההו א"ת זוחמב םידלי תוריקח עוציבב
הבישיה ךלהמב .החוורה דרשמב םירחא םידיקפתל הדיחיהמ תפסו תדבועו תעבותה תא ריבעהל
ל"כמה השועש ץמאמה תא הכירעמ איהש הייצו הז דיקפתמ התרבעהל תודגתה לכ העיבה אל תעבותה
.)הגהה בתכל /1 'ר( זוחמה תא אירבהל

ךכל עגוב .תעבותל עיצהל ןתיש השירפ יאת רוריבל שוא יבשמ ףגא לעפ ,תעבותה תשקבל ,ןכ ומכ
.)/2 חפס 'ר( תעבותה תוחכוב 12.11.15 םויב הבישי המייקתה

תוביצב תואלמגו השירפ ריכב ףגא להמל שוא יבאשמ ףגא להמ תיגס לש בתכמ חלש 18.11.15 םויב
.)/3 'ר( תעבותל םיפדעומ םיאתב השירפ יאת ןוחבל ידכ ,הידמה תוריש

רחא דיקפתל התרבעה תא לטבל השירדב החוורה רשל ,כ"ב תועצמאב ,תעבותה התפ 24.11.15 םויב
תרטמ יכ ןיוצ וב תעבותל הבושת בתכמ חלש 13.12.15 םויב ףסו בתכמ 1.12.15 םויב החלש ןכו רתלאל
םישע ,הל עצוהש דיקפתה תא לבקל הבוריס חכוו הלוהי התוא הדיחיב םייוקילה ןוקית היה התרבעה
.םלוה דיקפת תאיצמל םיצמאמ

.תכשוממ הלחמ תשפוחב תעבותה התהש ,הגהה בתכ תשגה דעומל דעו 9.12.15 םוימ םלוא
התורדעיה לשב .םיכשמ השירפ וא רחא דיקפתל התרבעה ךילה יוצימל םיצמאמו תוויסיו

הדובעל התורישכ תעיבק ךרוצל תיאופר הדעו יפב בצייתהל היה הילע ,תעבותה לש תכשוממה
.הידמה תורישב
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.קיסעמכ עבתה לש תילוהיה הביטגוררפה רדגב יוצמ הדיקפתמ תעבותה תרבעה עבתה תעטל

םידלי תוריקחל הדיחיה לש הבצמ בויטל איבהל אוה יאשר עבתה לש תילוהיה הביטגוררפה תרגסמב
תבכרומ בצמ תומת לשב הדיקפתמ תעבותה תרבעהב ךרוצה הלע ךכל םאתהבו ,תדחוימ תוריקחו

.תיזוחמ תחקפמכ תעבותה לש הדוקפתב ילוהיה ישוקהו הרצוש

ףיעסל םאתהב םג אלא הקוספה הכלהב קר אל תגועמ םוקמל םוקממ דבוע ריבעהל הידמה תוכמס
.ר"ישקתל 11.211

פב הדימעהל ךרוצהו תעבותה לש תכשוממה התורדעיה חכועב הטלחה רשא ,תיאופר הדעו יייהלולע ה
תוצמל תישממה תורשפאה עבתה ידיב היה אל ,רחא דיקפתל תעבותה לש התרבעהב ךרוצה תא רתייל
.הייעב םיכילהה תא

 

ויתערכה ןלהל

?ןידכ ושע םאה – תעבותה תקסעה םויס ךילהו הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילה

לכב ןידכ אלשו בל םות רסוחב לעפ עבתה יכ ועכוש ,קיתב םידעה ללכ תא ועמשו תויארה ללכב וייעש רחאל3 .
םיקז תמירגלו תעבותה תקסעה תקספהל םוי לש ופוסב ליבוהש ,הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילהל עגוה
:טרופמכ םיקומיהמ ,םייוציפב תעבותה תא םיכזמה

.הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל הטלחהל רבוע עומיש לש ךילה לכ עצוב אל יכ הלוע תויארה רמוחמ ,תישאר4 .
,הכורא הפוקת העציב ותוא ,הדיקפתמ התוא ריבעהל םילקוש יכ שארמ הכדוע אל ללכ תעבותה ךכמ רומח
יכ ,השיגפל רבוע הכדוע אל ללכ תעבותה ,ןכ ומכ .ןויסיה תפוקתב החלצהב הדמעו זרכמב וילא הרחבש רחאל
ב ,וז הבישי ךלהמב ןודיי הדיקפתמ התרבעה אשוה לש םיבר םידבוע תוחכוםיריכב םידבוע תוברל עבת.

קיסעמה שקבמ םהבש םירקמב םג אלא ,םירוטיפ לש הרקמב קר אל דבועל תיקומ ןועיטה תוכז יכ ,שגדוי5 .
1465/02 )יצרא( ע"ע 'ר( ב"ויכו ,הרשמה ףקיה יויש ,רחא דיקפתל הרבעה – ןוגכ הקסעהה יאת תא תושל
– ןפשירג הרימ 173/06 )יצרא( ע"ע ;)2004( 646 טל ע"דפ ,הירבט הלצהו תואבכל םירע דוגיא – השמ ןימיב
.))3.6.18( הדש לאיד – לארשי תידמ 39172-11-16 )יצרא( ע"ע ;)8.11.07( םילשוריב תירבעה הטיסרביואה

רבודמ תע ,וייעב הטלחה תלבק םרט ותדמע תא גיצהל דבועל רשפאל איה דבועל ןועיט תוכז ןתמ לש התילכת6 .
הליבגמ וז תוכז ,ןכא .דבועכו םדאכ – דבועה לש ודובכמ תרזג וז תוכז .הממ עגפיהל לולע אוהש הטלחהב
:יכ קספ רבכ םלוא ,קיסעמה לש תילוהיה הביטגוררפה תא תמיוסמ הדימב

,תויתדימה ,תוריבסה תשירדל הפופכ אהת םלועלו ומצעל דמועה ךרע היא תילוהיה הביטגוררפה..."
)5.11.02 ,יאלקחה רקחמה להימ-לארשי תידמ – ימרכ רבא ר"ד1159/01ע"ע( תויגההו בלה םות
,ךכ ךותב .ןובשחב איבהל שי ותוא דבועה לש סרטיאה דמוע תילוהיה הביטגוררפה לומ לא רשאכ
דבועה תוכז תא תללוכה 'דובעל תוכזה תמועל ןזאתהל' תילוהיה הביטגוררפה לע
– ןרוא בד300019/98ע"ע 'ר( 'דבועב תידדצ דח העיגפ ךות הריבס אל הרוצב הושי אל הדובעה הזוחש'
,ןיקסוסוא קרב עבשילא ;7.7.04 ,מ"עב הייבל הרבח סוביס היד
- ב"סשתה ,םילשורי ,גרבדלוג םחמ רפס ,"יוארה ןוזיאה – דובעל דבועה תוכז לומ דיבעמה לש םיילכלכ םיצוליא"

.))10.05.09( ]ובב םסרופ[ תימואל םילוח תפוק - י'גראס אהוס 491/08 )יצרא( ע"ע ;224דומע2002

לכ אלל תעבותל הרסמ הדיקפתמ תעבותה תרבעה רבדב הטלחהה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 'כ חפסב ןויע7 .
,ןולבי רזעילא רמ ריהבה םש וז השיגפב וחכש םיבר םישא תוחכובו התדמע העמשש ילבמ ,שארמ העדוה
תא םיצעמ םיילוהי םילכ רדעהש תויהל לוכי .תיתייעב תיוגרא תוברת תמייקתמ :ל"כמ" :טטוצמכ ל"כמה
יוגרא יוויל דוסימ לולכל ךירצ הארבהה ךילהת .לשכ יוגראה ץועייה ךילהת .הארבה ךילהתב ךרוצ שי .םיישקה
ורבעוי לולא ןילא םגו תיולפ םגש יתטלחה ,רומאה רואל .גולאיד תריצי איה תירקיעה היעבה .יגולוכיספ
זוחמ םידלי תוריקח לש הארבה ךילה ךרוצל תאזו וערוי אל םיאת רשאכ .םירחא םידיקפתל םידליה תוריקחמ
אוצמל שי . תכרעמה תארבה ךרוצל אלא השיע טקאב רבודמ ןיא -ןולק תוא תיולפ לע ןיא :ריהבהל .א"ת
ןילא יבגל .יואר םוקמ הל אוצמל ברש גומלאו טיברש לחר תוירחאב -הדמעמל םיאתמה יואר דיקפת תיולפל
לחרו גומלא תא החמ ... .ל"כמ תכשלל דיקפת תלטה תרגסמב רבעות ,הז בלשב .םידלי תוריקחמ רבעות -לולא
אירבהל ידכ השוע ל"כמהש ץמאמה תא הכירעמ דואמ :תיולפ .הדמעמו הדיקפתל יואר םוקמ תיולפל אוצמל
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28 .יתוא ןייעמש דיקפת שי םא יתלאשש יפל ,עובש ךות ושעי םירבדהש םימזה חול יתוא עיתפמ .זוחמה תא
."תכרעמב יא הש

הטלחה ןתתו ןויד םייקתי 9.11.15 םויל העבקש השיגפב יכ העדי אל איה יכ הלעמ תעבותה לש הריהצתב ןויע8 .
:םיש רפסמ וב השמישו זרכמב הרחב וילא ,הדיקפתמ התרבעה רבדב

השיגפה ןכות וא אשו בתכ אל ןומיזב ,ל"כמה םע תפסו השיגפ יל העבק ,9.11.2015 םויב ,ךשמהב .54"
ילהמל םיקתה אשוב קוסעתש ,השיגפב רבודמש ימותל יתרבס תאז רואל .55 ."םידלי תוריקח" טעמל
מס מ"מ םג ןמוז השיגפלש רחאמ ,קרפה לע ןמז ותואב דמעש רבד ,תופא יבאשמ ל"כיתמהדתל .56 .שו

יאשכ ,ךרעיהל תורשפא לכ יל התיש ילבמו תמדקומ הכה לכ אלל ,השיגפה דמעמב ןולבי רמ עידוה הברה
ידיקפתמ יתוא ריבעהל טילחה יכ ,)השיגפב וחכש ילע תווממה םג ךכ יתעידי בטימלו( ןיטולחל תעתפומ
םילושכמה ףרח תאז ,הבר החלצהב יתאלימ ותואו זרכמב רומאכ יתרחב וילא דיקפת ,תיזוחמ תרקוחכ
...ישילש ףוגב רבדמ ,יתוחכומ םלעתמ ןולבי רמשכ – ישאר לעמ הרסמ וז העדוה .57 .יכרדב ובצוהש םיברה
םישקה םירבדה ןכ .58 .דחוימב יעגופו ליפשמ ןפואב ,רדחב ייא לוכיבכ ,יילע תווממל רבדה תא עידומו
םדוק שגדויו .59 .רחא םשב יתוא היכו ימש תא רכז אל ףא ןולבי רמ רשאכ ,די רחאלכ ורמא םיעגופהו
םירבד עימשהל תורשפא יל התי אל ,ידיקפתמ יתוא ריבעהל הווכ רבדב העדוה לכ יל הת אל וז השיגפל
יפכ ,ייפלכ תבייחתמה עומישה תבוח תא הרואכל ולו םייקמ רשא ,ךילה לכ ךרע אל אליממו וז הטלחה דגכ
הדיחיהמ תפסו תדבועו תעבותה תא ריבעהל ותווכב יכ ,ל"כמה ןייצ וז הבישיב .תעבתה ףא הדומש
טטומתמ ימלועש יתשגרה ,ךכמ תוחפ אל המומה יתייה הבישיה דעומב ...החוורה דרשמב םירחא םידיקפתל
הייוצש תדבוע התוא יכ ןייצא .62 .םירבדה ושע וב ליפשמה ןפואהמ ןהו העדוהה םצעמ ןה ,יילע
המדוקו דרשמב רתויב םיריכב םידיקפתב שמשל ןכמ רחאל רצק ןמז הרבעוהש ,לולא 'בג היה ,לוקוטורפב
התסרג יכ הלעמ תעבותה לש תידגה התריקחב ןויע ."...הכירדמכ יחכוה הדיקפתל רבעמ תומר המכו המכ
.)23-33 תורוש 14 'מע 'ר( הרתס אל

. 9אל ףא הדיקפתמ תעבותה תרבעה רבדב העדוהה יכ ןייצ יע עבראב ,הדבל תעבותל הרסמאלא ,םיי הל הרסמ
הלביק תעבותהש העדוהב רבודמ יכ תובשחתה לכ אללו העיגפ ךות ,םיבר םישא תוחכוב הושארה םעפב
םירבדה םע דדומתהל הכירצ איהש ךות ,הדגכ ןועטל תורשפא לכ אללו הכה לכ אלל תרמגומ הדבועכ הושארל
.םיפסו םישא תוחכוב םג ורמאש ,

העציבש הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל טלחוה ויגב שממ לש רבסה ,וז השיגפ ךלהמב ןיוצ אל םג ךכמ רומח10 .
,ןודבש הבישיב רבוד ןכא .הלביקש תוצלמהל םאתהב ,ןידכ זרכמב וילא הרחבש רחאל ,תובר םיש ךלהמב
רושקה יפיצפס רבסה ןיוצ אל םלוא יוגראה יווילה ןולשיכו תילוהי היעב ,הארבה ךילהב ךרוצה לע יללכ ןפואב
רבסה לכ הל רסמ אלש העש הדגכ ןועטלו וז הטלחה םע דדומתהל התיה הלוכי אל ללכ תעבותה ךכשמ .תעבותל
הדובעה תיכות המ רהבוה אלו עבתה ידי לע הארבה תיכות לכ הגצוה אל ,תאזמ הרתי .התרבעהל שממ לש
לש תורשפא לכ תעבותל התי אל יכ ןייצל רתומל .הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל טלחוה היגבש ,ןודב תשרדה
שלו עצבל ןויסיהדיקפתמ התרבעה רבדב הטלחהל רבוע ,םירבד תו.

םיבושמהמ תטלחומ תומלעתה התיה ,הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל תידדצ דחה הטלחהה תרגסמב ,תיש11 .
.טרופמכ ,הדיקפתמ התרבעה לע העדוהל ךומסב תוברל ,התקסעה תפוקת ךלהמב תעבותה הלביקש םילועמה

בתכמ ס"וע ,ןודרוג השוש 'בג ,תורישה תזכרמ החלש 27.9.12 םויב דוע יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 'ה חפסב ןויע12 .
לע הוממ יא םיריעצו תוריעצ םירגבתמל תורשה תזכרמכ" :יכ המשר הב תעבותה לש הייעב םיזרכמה תדעוול
תויגוסב דואמ תברועמ תיולפ .תוריעצו תורעל תורשב תחקפמ תיולפ התייה זא דע .2011 ץרממ לחה תיולפ 'בג

הלש תיעוצקמה תוברועמה .תוריעצו תורעב גירח יטרפ לופיטלו םוריח ירקמל תורושקה תויטרפ תויעוצקמ
תורעל תורשה דוחיא םע םויה ... יתריצי ןורתפ תושרודה תוגירח תויעב רותפל םעפ אל עייס תושיחה םע דחי
תוריעצהו תורעה םוחתל תויחמומה תויעוצקמה תויומדה תחאל הכפה איה ,םיריעצו רעול תורשה םע תוריעצו
תווצב הלש הדובעה הלוכי .....הליהקבש םיריעצו םירעב לופיטה םוחתב עדיה תא קימעהל ידכ םג לכה השועו ,

."... .םילועמ הלש םיישיא ןיבה שואה יסחיו דואמ םיבוט םה

2014 תשב םג ,רתויב םיהובג םיויצ הלביק תעבותה יכ הלעמ םישה ךלהמב תעבותה לש דבוע תוכרעהב ןויע םג13 .
.)תעבותה ריהצתל 'ו חפס 'ר(

חפס ,זכרמהו ביבא לת )תודחוימ תוריקחו םידלי תוריקח( יזוחמ רקוח תרשמל םירחוב תדעו לוקוטורפב ןויע םג14 .
שי תיולפל ... " :ןודבש דיקפתל זרכמב תעבותה תריחב תא וקמי הדעוה ירבח יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 'י
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,תחקפמכ לוהיב ןויסי השכר .א"ת זכרמ זוחמב תוריקחה 'חי לש םימיקמהמ התיהו םידלי תוריקחב עקר
."א"תב הדיחיה תוחתפתהב תיתועמשמ המורת םורתל םילוכי שוא יסחי ימיפה טקש טקשה היפוא

הירושיכ לשב ,תיזוחמ תרקוח הדיקפתל זרכמב הרחב תעבותה יכ הלעמ ןמליס רמ לש תידגה ותריקחב ןויע םג15 .
םהייבו םידמעומ 'סמ ויה וב השה ףוס תארקל זרכמ היה" :תוורתפ תאיצמל םיכרצה תא הבחרה התייארו

ורחבש תירקיעה הביסה .א"ת זוחמב םידלי תוריקח תלהמכ תעבותה לש התריחב לע וטלחה זרכמב .תעבותה
תויעבה ןה המ קוידב ריבסהל העדי איה ,הילע םיוממה לש תוייוצמ תעד תווח םע השוח תדבוע ויאר איה הב
.)1-5 תורוש 6 'מע 'ר( "ןלופיט ךרדו

לש הדוקפתמ ןוצר תועיבש רסוחל עגוב תמא ןמזמ היאר לכ גיצה אל עבתה יכ הלעמ תויארה רמוחב ןויע דגמ16 .
תודבוע לש טעומ רפסמ וגיצהש תועט הז ,רמול שי ,דבעידב גצוהש המ לכ .תיזוחמ תרקוחכ הדיקפתב תעבותה
.ךשמהב סחיית םהילא ,התכז אלו ןודבש זרכמב תעבותה לומ הדדומתהש ימ תגההב

ןכדיעש ילבמו ידדצ דח ןפואב עבתה ל"כמ ידי לע התשע הדיקפתמ תעבותה תרבעה רבדב הטלחהה ,תישילש17 .
ץעייתהש ילבמו םיבר םישא לומ הבישיב הדיקפתמ הריבעהל ותטלחה רבדב ,תעבותה לע םיוממה תא שארמ
הילע היהש םיברה םיישקה תורמל ,תעבותה דוקפתמ ןוצר תועיבש רבדב םתדמעל תעדה תא ןתש ילבמו םמיע
אלמ יוביגל התכזו הבוט הרוצב הדיקפת תא האלימ תיולפ" :טיברש 'בג לש הריהצתמ הלועכ םמיע דדומתהל
ןב ,יתימא שטעמ איה ,זוחמה תלהמכ התדובעב תיולפ תא יתורכיהמ ןכ ..הילע הוממה ,רוצ 'בג דצמו ידיצמ
התוכמס הליעפהו תיחוכ אל ,הלהיש םישאה יפלכ תיתפכא ,תישוא ,תוכילה םעו תלעב ,בחר בל םע םדא
ימצע לע יתחקל ,הדיקפתל הסכ תיולפש תעב דואמ השק בצמב היה זוחמהש רחאמ תאז םע .הבר הובתב
לת זוחמ תלההב עבק הילע המרופרה תא םשייל תויבקעו תויעוצקמב הלעפ תיולפ ...הל עייסלו התוא תוולל
יתרהבהו יתבש ... דרשמה ל"כמ לש יוביגל התכז תיולפ .תוכירדמהמ קלח ומירעהש םיישק תורמל תאזו ביבא
הזיזהל סיסב לכ ןיא יכו היוארו תיעוצקמ הרוצב זוחמה תא הלהי יכ ,דיקפתל םיאתמה םדאה איה תיולפ יכ
ןמיז ןולבי רמ ,זאד תעבתה ל"כמ ,הדיקפתמ תרבעומ איה יכ ,תיולפ הרשבתה הב הבישיב יתחכ .הדיקפתמ
תצעוי ןיקיימ תרפא 'בג תאו יתוא ,ברש גומלא ,שוא יבאשמ ףגא תלהמ ,רוצ תיור ר"ד ,תיולפ תא הבישיל
"םידלי תוריקח" היה ,יל רמאש יפכ ,הבישיה אשו .ותוא יתיאר אלו ץפוה אלש ,לוקוטורפ הבתכש ל"כמה
תא להי ל"כמה .ייעב ןח אצמתש הטלחהל עיגה יכ ,ןכ יפל םימי המכ תיבגא המידקמ החישב יל רמא ל"כמהו

יילעו "ילש היעבה" איה התעמו הדיקפתמ תיולפ תא זיזהל הטלחהל עיגה היפל הזרכהב התוא חתפו הבישיה
אל יכ שיגדא....ללכ הילא הפ אלו רדחב תאצמ אל תיולפ וליאכ תאז רמא אוה .רחא דיקפת הל אוצמל
ךלהמל יתודגתה תא עיבהל יתיסי .הדיקפתמ תיולפ לש התרבעהל עגוב ןולבי רמ םע םימדוק םיויד ומייקתה
,יומכ ...ותטלחה תא השי אל יכ ,ריהבה ל"כמה םלוא ,ןהכ ריאמ רשה לומ יתישעש יפכ ,תיולפ לש התזזה
תוכז הל התי העש יצחכ רחאל קר .הייעמ וגלז תועמד ,ל"כמה לש העדוהה עמשמל םלהב התייה תיולפ
תיולפ יכ .... ,ל"כמל יתרהבה ...התיא רבדל יוארו רדחב תחכו איה יכ ל"כמל תיולפ הרמא זא וא/ו רובידה
דעוה ידי לע םיכמתה םידבוע רפסמ לש םתולכתה לשב הדיקפתמ הזיזהל הביס םוש ןיא יכו היואר תלהמ
המומה יתייה יאו ליפשמ ןפואבו ןוזפיחב הדיקפתמ הרבעוה תיולפ ... .הדג תרושקתה יעצמא תא םיסשמו

ארקי החוורה דרשמש יואר היה אל .ירוביצה תורישב ייתוש תורשע לכב רבעב יתיאר אל הומכש ,תולהתההמ
ןויע . )רוקמב אל תושגדהה 14-18 םיפיעס ןכו 26-35 םיפיעס 'ר( "...תיולפ יפלכ ותולהתה רואל החוורה דרשמ
יכ 32 ףיעסב תייצמ תא :ש" יכ הדיעה איהו הרתס אל הריהצת יכ הלעמ טיברש 'בג לש תידגה התריקחב
דיקפתל היואר תלהמ איה תעבותהש תבשוח ןיידע יאו ... .ןכ :ת ?היואר להמ תעבותה יכ ןולביל תרהבה
.)1-6 תורוש 23- 22 'מע 'ר( "החוורה דרשמב הרוקש המ רואל הקזחתה קר אלא התתשה אל יתדמעו ול הרחבש

חוטיבל דסומה לומ לא תעבותה תעיבתל עגוב התריקח םע דחא הקב םילוע טיברש 'בג לש התודעו הריהצת18 .
בלה םות רסוח תא שיחממו קזחמ וז הריקחב ןויעו ,הדובעב העיגפכ הבישי התוא חכו התעיגפב ריכהל ימואל
תודע ,זרכמב הרחב וילא דיקפתב רתוי שמשת אלש ךכ לע תעבותל עידוה רשאכ עבתה טקש תוישואה רסוחו

:תעבותה תודע םע דחא הקב הלועש

רזעליא ל"כמה ...:ת ?הדיקפתמ התרבעה לע תיולפ 'בגה השקבתה הב הבישיה יבגל ךל עודי המ :ש... "
הבתכש ל"כמה תצעוי -ןיקיימ תרפא יורכז בטימלו תיולפ ,יא ,ל"כמה וחכ הב הבישיה תא ןמיז ןולבי
םידלי תוריקח היה יתמוז ויגב אשו .ברש גומלא שוא יבאשמ ףגא להמ ,רוצ תיור ,ץפוה אלש לוקוטורפ
תא להי ל"כמה .ייעב ןח אצמתש הטלחהל עיגהש ןכ יפל םימי ,תיבגא ,המידקמ החישב יל רמא ל"כמהש
הל אוצמל ילעו ילש היעבה איה התעמו הדיקפתמ תיולפ תא זיזהל הטלחהל עיגהש הזרכהב חתפו הבישיה
חוכ ייויש ראש תא המ ךשמהב .ללכב הילא הפ אלו רדחב תאצמ אל תיולפ וליאכ תאז רמא ,דיקפת
םלוא ,ןהכ ריאמ רשה לומ יתישעש יפכ תיולפ לש התזזה ךלהמל יתודגתה תא עיבהל יתיסי .םדאה
הזמ םרגה לבסה לע סרפכ םשמ זוזל תיולפל עיגמש יתרמא .ותטלחה תא השי אל יכ ריהבה ל"כמה
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דרשמה דעו י"ע תוכמתו קדצב אלש הלוהי תא תולבקמ ןיאש תודבוע תוצובק ידי לע םייתשמ הלעמל
הייעמ וגלז תועמד .םלה הלביק ,יומכ :ת ?םירבדה עמשמל תיולפ הביגה דציכ .ש .וממ קלח ןמצעב ןהש
רדחב תחכו איה יכ רובידה תוכז תא הל ןתש רחאל ןויד תעש יצח.. רחאל ל"כמל הרמא תאז םע דחיו
ןיאו היואר תלהמ תיולפ יכ םירחא םיל"כמ םע רבעב יתישעש יפכ ל"כמל יתרהבה .התיא רבדל יוארו

יעצמא תא םיסשמו דעווה י"ע םיכמתה םידבוע רפסמ לש םתולכתה לשב הדיקפתמ הזיזהל הביס םוש
.אל :ת ?דיקפתהמ התרבעה יבגל םימדוק םיויד תיולפ 'בגה םע ומייקתה םאה :ש .הדג תרושקתה
לש אשוה .התפלחהב התצרש םידבוע תצובק התוא לש תועטה רואל םימדוק םיויד המע ומייקתה
.הילא עיגה אלו רסוה אשוהו יתפוג לעש יתעדוה .וירזועו ןהכ ריאמ רשה י"ע יפב הלעוה דיקפתמ התרבעה
פ"עב ויה הייעב םירובידה לכ .הדיקפתמ הרבעה ןויערל הפשח השיגפ התואב הושארל ,תיולפ תיחבמ
בטימל ..רבד ולביק אל םלועמו בתכב היפלכ דעווה לש תועטה תא תוארל יתשקב .היפלכ תועטה ללוכ
.)תעבותה ריהצתל 'וכ חפס 'ר( "יידיל עיגה אלו ץפוה אל םלוא ןקיימ תרפא 'בגה י"ע לוקוטורפ בתכ יתעידי

הקידב לכ התשע אל הדיקפתמ תעבותה תרבעה רבדב ,עבתה ל"כמ לש תידדצ דחה העדוהל רבוע ,תיעיבר19 .
תלעב ,תכרעומ ,הקיתו תדבועב רבודמ יכ תומלעתה ךות ,תעבותל עצויש שדחה דיקפתהו הפולחה המ ,שארמ
םיקיודמ םיטרפו תוהמ ,הדיקפתמ התרבעה רבדב הטלחהל רבוע ,תעדל תיאכז התיה ותדמעלש םילועמ םיבושמ
הבשי תעבותה הכורא הפוקת ,הז ךלהממ אצוי לעופכ .ןכל רבוע הלומ תוצעייתהו חיש ךות ,הל םיעיצמש הפולחל
הלועכ הבצמ תא רימחה הארה לככו התוא לכסתש רבד ,היישעל תופולח לכ הל ותיש ילבמו שעמ אלל
ואצמ רבכ הלש ירה לולא 'בגל עגוה לכב ,תעבותהמ הושב יכ ןייצל םוקמה הז .ןודב רתס אלש הריהצתמ
רבעות -לולא ןילא יבגל ":בתכ וב וז הבישי לוקוטורפמ הלועכ 2015 רבמבומ הבישיל רבוע יפולח םוקמ
."... .ל"כמ תכשלל דיקפת תלטה תרגסמב רבעות ,הז בלשב .םידלי תוריקחמ

( מ"עב םייחל ךויח -עדמ המידק -בהר תימרכ 18296-06-19 ) יצרא ( ע"עב יצראה ןידה תיב תקיספ וייעל םיפי20 .
:)בהי תימרכ תשרפ :ןלהל ( )11.6.20 םויב םסרופ

איבהל ,יזוח-םורטה בלשב םג תילאיצטופ הקיסעמכ הילע תולטומה תויגההו בלה םות תובוח תרגסמב"
הרשמה תודוא םייעצמא יתלבו םירורב םיטרפ ,ןייעה תוביסב שארמ ריבס ןמז קרפ ,תרערעמה תעידיל
,רחא וא הז יוישל "הווכ" תודוא םימומע םירבדב אל ,"תועומש" תועצמאב אל .הפקיה תוברל ,הל תעצומה
קר .בתכב ןתיה לככו ,ימשרו רישי ןפואב הבישמה ידי לע םירסמה ,םייעמשמ דחו םירורב םירבדב םא יכ
לע ססבתהב ,היפל תודמועה תויורשפאה תא לוקשל ןמז יד תרערעמה תושרל דומעל היה לוכי הז ןפואב
ותישל לועפל הז ללכבו ,הכרד ךשמהל רשאב תלכשומ הטלחה לבקלו ,םירורב םיב הבישמה תטלחה יועגו
:ףודרה לצא יוטיב ידיל הלא םירבד םיאב ךכ .התרשמ ףקיהל

הדובעה יאת ויהי המ – םדקהבו – תיעמשמ-דח ריהבי םא תושעל שדחה דיבעמה ביטיי ,םידיבעמ ףלחתהב"
."הדובעה יאת תא ותא םכסיש יוצר ,שדחה דיבעמה לצא דובעל דבועה ליחתי םרטב .ולצא

וא ,תאז םע .הדובע םוקמ ותואב דבועה תא לבקמה שדחה קיסעמה תבוחל תיטוולר וז הקיספ יכ ךכל וא םירע21 .
רבוע ןוחבל שי יכו הכורא הפוקת עציב ותוא דיקפתמ דבוע םיריבעמ רשאכ םג תיטוולר וז הקיספ יכ םירובס
תוכז ןתמו ומיע תוצעייתה ךות ,ךכ לע דבועה תא שארמ עדיילו דבוע ותואל םיעיצמש רחאה דיקפתה המ ךכל
.ןודב ןועיט

ללכ ,הדיקפתמ התרבעה רבדב תידדצ דחה העדוהל רבוע ,עומיש ךילה עצוב אלש הזל רבעמ ,תעבותה לש הייעב22 .
.הדיקפתמ הריבעהל הטלחהל רבוע ,ךכ לע תעבותה לומ חיש היה אל ,רחא דיקפת שופיח לש ךילה לכ השע אל

'בגל רמא הדיקפתמ התרבעה לע ידדצ דח ןפואב ,הושארל תעבותל העידוה הב הבישיה ךלהמב עבתה ל"כמ23 .
.תעבותה רובע יטוולר דיקפת לכ היה אל עגר ותואב ,ירק .רחא דיקפת תעבותל אוצמל הילע יכ טיברש

.התקסעה ךשמהל עגוב רבד תעבותל עצוה אל ןידע השיגפה רחאל םג ןכא יכ הלעמ זכ חפסב ןויע24 .

( הדיקפתמ התרבעה לע הל ועידוהש רחאל קר היה הז םלוא ,הדובע תעצה תעבותל עיצה עבתה יכ ךכל וא םירע25 .
79-82 ףיעסב ןויע .םדוקה הדיקפתמ הושב תובר תועיסב ךורכ היה תעבותל עצוהש דיקפתה ןכו )ירחא שדוחכ
,הגהה בתכב ןעטל דוגיב .79" :םיאת תערה וב היה ,הל עצוהש דיקפתה יכ הריהבה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל
להתמה דיקפת ,תיזוחמ תרקוחכ יתשמש רוכזכ .ידמעמו יגורידל םיאתמ דיקפת תאיצמל הלעפ אל תעבתה
םיאתמ דיקפת היה אל .ץראה יבחרב תועיסב ךורכ ויאש ,ריכב דיקפת אוה ,ביבא לתב זוחמה ידרשממ ורקיעב
םידיקפת אלא – ללכ הזכ היה אל ךא םיאתמ דיקפת יתשפיח ישיא ןפואב יא .יתפלחהבש ןוזפחה רואל יל עיצהל
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םיאת תערה וויה םהיאת ,תווש םירע ןיב הבר הלטלטו ,ץראב םיבר תומוקמ ןיב תובר תועיס ושרדש םייצרא
תרקוחכ יתעציב ותוא דיקפתה ןמ תיתוהמ הושה דיקפתב היה רבודמ אליממ ,יל םייטוולר ויה אלו תישחומ
.רתס אל הריהצת יכ הלעמ תעבותה לש תידגה התריקחב ןויע ."תיזוחמ

הלועכ ץראה יבחר לכב תובר תועיסב הכורכ תעבותל העצוהש העצהה ןכא יכ הלעמ הריהצתל הכ חפסב ןויע םג26 .
תיולפ לש התקסעה רבדב ויתוחישל ךשמהב" :הבתכ םש ברש גומלאל קילג ןושח יפיצ 'בג החלשש לייממ
.הקוצמב תוריעצ לש ל"הצל הכה -שלצ תיות לע יצרא חוקיפ .א :ךורכ דיקפתהש ןייצל יירה ,תיצרא תחקפמכ
םיסורפה ןוכיסב תוריעצל ימואל תורש לש םיקת 300 לע חוקפ .ב .ץראה יבחרב תומוקמ 14ב תלעופ תיכותה
המרב חוקיפה םירבדה עבטמ ... .םורדהו זכרמה רוזאב תלעופה גירוטמה תיכת לע חוקפ .ג ...ץראה יבחרב
."ץראה יבחרב תועיסב ךורכ תיצרא

םיאתמ דיקפת לכ היה אל" :תעבותל םיאתמש דיקפת היה אל ןכא יכ הלעמ טיברש 'בג לש הריהצתב ןויע םג27 .
יתלב ויה םייצרא םידיקפת .דבלב זוחמה ךותב תועיסל השרדו תיזוחמ המרב הדבעש ,תיולפל עיצהל
תיולפ ךכ ...התיחבמ הרומח םיאת תערה וויהו תובר תועיס עצבל תיולפ תא םיצלאמ ויהש רחאמ ,םייטוולר
כ האלימ ותוא ,הדיקפתמ הרבעוהש רחאל הדובע תרסוחמ הרתותלפשומ התיהו זרכמב התכז וב רשאו שרד
.רתס אל הריהצת יכ הלעמ תידגה התריקחב ןויע .)הריהצתל 36-38 םיפיעס 'ר( "דאמ העוגפו

תועיסה להו הוש הורחאה השב קר יכ רשיא יכ הלעמ עבתה דע ,יורהא ןוי רמ לש ותודעב ןויע םג יכ ןיוצי28 .
הז דיקפת תעבותל עצוה וב דעומב ןכא יכ רשאמ דעה ירק ,תעבותל אצוהש הדיקפתל עגוה לכב ץראה יבחרב
.)ותודעל 25-30 תורוש 51 'מע 'ר( ץראה לכב תועיסב ךורכ היה אוה ןכא

ותוא ליימהמו עומישה לוקוטורפמ הלועכ ,הדיקפתמ התרבעהל המיכסה תעבותה היפל עבתה תעטל וא םירע29 .
.)הריהצתל 'בכ חפס 'ר( הידבועל תעבותה האיצוה

תא הריהבה איה יכ הלעמ תעבותה ריהצתב ןויע .רקיעו ללכ המכסהב רבודמ יכ ועכוש אל ,תאז םע
יא יכ ,הז לייממ דומלל ןתי וליאכ עבתה תעט .71" :המכסהב רבודמ אל ללכ יכ הדבועה תאו היצאוטיסה
ןתיש יפכ .הומכ ןיאמ תכרפומ ,ידיקפתמ העיתפמהו היופכה יתרבעהל ןולבי רמ לש ותטלחה תא תלבקמ
בצמב ,אליממו ...יילע התפכ םידבועל ליימה תאצוה ,הידמה תוריש תוביצל "תמא ןמזב" יתייפמ דומלל
תאצוה אליממו ידובכ תא ליצהל תמ לע תושעל יתלוכיש טעמה הז היה ,עבתה יתוא דימעה וב ליפשמה
ריהצתל 'ג חפסב ןויע ."...הידמה תוריש תוביצל יתייפב תמא ןמזב יתייצש יפכ ילע התפכ השעמל ליימה
תוריש תוביצל 16.11.15 םויב תעבותה האיצוהש הז בתכמ םע דחא הקב הלוע הריהצת יכ הלעמ תעבותה
אל יכ דיעמה רבד ,הדיקפתמ התרבעה לש הטלחהה לוטיבל עגוב ץכ רשל האיצוהש בתכמה םעו הידמה
.רקיעו ללכ הדיקפתמ התרבעה ךילהל המיכסה

:ןודב רתס אל הריהצת יכ הלעמ תידגה התריקחב ןויע

הבישי התואב .ןקתל הצור יא .ת ?ךיילע הפכ ימ .ליימ איצוהל ךיילע הפכש תייצמ תא 71 ףיעסב"
טעמכל םויהמ יאש שדח בצמ רצו ןולבי ל"כמה תכשלב ,ברע טעמכ ,םיירהצה רחא תועשב המייקתהש
םקלחש םידבוע 50 ייעל יקוח זרכמב וב יתיכזש דיקפתהמ הסג דיב תקלוסמ םמצעב יא .דיקפת יל ןיא רחמ
לע ליטהו דיקפתב אל יא יש םוי דעש הבישי התואש רמא ל"כמה .תועיצב שאר ויכרי ראשהו םהל וגגחי
יפולח דיקפת יל אוצמל ליד גיב אל הז וליאכ ,יפוליח דיקפת יל אוצמל עובש ךות ברש גומלאו טיברש לחר
םיש הברה ךכ לכ ירחאש יתשגרה יא .רחא דיקפתל יתרבע יאש םידבועל עידוי אוהשו ,ילש המרבו גורידב
יאו תועבצא תוצק לעו תירוחא תלדב ךשוחב יתוא איצוהל ןויסי הפ שי תילאטוט תוריסמ לשו היישע לש
םומיימהש יתבהו םירקוחל עידוי אוהש ולש הרימאל יתסחייתה אל )הכוב( לבא תושל יתלוכי אל הברה
דבוכמ רתוי הברה יל שיגרמ הז ,םידבועל בתכמ ימצעב איצוהל הז ידובכ תא ליצהל ידכ תושעל הלוכי יאש
ישוקב הככ םג ,יתייחש ומכ תחא הקד תויחל הלוכי יתייה אל ?יילע הפכ תרמוא תא זא .םלעיהל רשאמ
15 'מעו 23-33 תורוש 14 'מע 'ר( "תושעל יתלוכיש המ הז .יתכלממ יואר בתכמ יתאצוה זא ,תויחל יתלוכי

.)1-6 תורוש

םיש הבשי וב דרשמה תא בוזעל הילע יכ הל עידוה אלא ,רחא הבישי םוקמל תעבותל גאד אל עבתה ,תישימח30 .
רחאל ,ולא םימיב תושעל הילע המ הל רהבוהש ילבמ ךכמ רומחו תבשל הילע ןכיה הל רסמש ילבמ ,תובר
.הדיקפתמ התרבעה לע תידדצ דח הל ועידוהש

היה אל ןידע ,הדיקפתמ התרבעה לע הל עדו וב הבישיה רחאל םג יכ הלעמ ,תעבותה ריהצתל דכ חפסב ןויע
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לש דעומ ותואמ וילא עיגהל התיה הלוכיש דרשמ וא רדח הל היה אל השעמלו בשת תעבותה ןכיה רורב
.השיגפה

ריהצתמ הלועכ וב תבשל רחא םוקמ הל אצמש ילבמ תאזו עובש ךות הרדח תא תופל תעבותל הרוה עבתה31 .
יתשקבת ,ידיקפתמ יתוא ריבעהל הטלחהה לעמ וידה השבי םרטב דוע זא ,ךכב יד אל םא" :רתס אלש תעבותה
אלל וממ וופי ייצפח יכ ,הזבמ ןפואב יתמייוא ףאו ידרשמ תא רתלאל תופל םידקת רסחו ליפשמ ןפואב
שדוחכ ימצע תא יתאצמ ...יתוחכו וב ,עובק דרשמ תלוט וש םידרשמ ןיב םיימוי וא םוי ידימ יתדדןפואב ,םי

.ןואכידו קסופ יתלב טעמכ יכב לש בצמב יתייה ,םידבועה ייעל תלפשומו שעמ רסוחב יאשכ ,ןיטולחל ליפשמ
תשפוחמ תדבוע רוזחל הרומא התיהש רחאמ תופל יתשרד ותוא ףאו הלמרב ימז דרשמב יתייה ןמזהמ קלח
."הדיל

יאת קודבל דרשמל תיפ תא ךכל ךומסב" :רתס אל הריהצת יכ הלעמ תעבותה לש תידגה התריקחב ןויע
יל ןיא .השדח תואיצמ הרצו יתיחבמש יתבה .ת ?ךל ועיצהש השירפה תעצהל תבריסו .ש .רורב .ת ?השירפ
.תכלל ןאל יל היה אל יכ הדובע םוי לע חוודל לכואש ידכ קר דרשמל דרשממ יתדד יא ,רדח יל ןיא ,דיקפת
.)הכוב( .שדוח ךלהמב ייח ולהתה הככ ?ג"רל ?הלמרל עסא יא .הדובעל תכלוה לוכיבכ ,רקובב המק יא
תאצוי ,הלבמ יתייהש יא .דרשמב תושעל המ יל ןיא .םולכ .םולכ תושעל ידכ וב תויהל ידכ דרשמ יל תאצומ
דרשמב תאצמ םואתפ 19:00-ב תאצל ,ילש םיסיטרכה לכ תא קודבל םימזומ ,רקובב 6:30-ב תיבהמ
,רבשה תא ,יתוא וארש םידבועה לכ לומ לא הלפשהה תא ריבסהל םילימ יל ןיא .הכירצ אל יא בשחמ וליפאו

איה ןופלט תחישבש ןמטיירב לכימ לש התעצה לוקשל יתמכסה ,חצ היה הז יל ,שדוח רובעכ .ןדבואה ,באכה
יא ,הלמרב יתייה ,יל הרמא איה .הרזע לבקלו אפורל תכלל תבייח תא ,ער דואמ תעמש תא תיולפ יל הרמא
המ ול יתיכב ,ול יתרפיס .ילש ליגרה החפשמ אפורל יתכלה .אפור לצא תאש אדוול העש דוע תרשקתמ
יתייה רבכ יא .רטאיכיספ תוארל עובשה ךלהמב יל רמאו עובש לש הלחמ תשפוח יל ןת אוה ,יל הרוקש
זאו ,םיימוי רובעכ רבכ יתוא האריש רטאיכיספ יל גישהל חילצה יגוז ןב .הז תא יתיאר אל ,דוקפת רסוחב
אל יא ,תכשוממ הלחמ תשפוח יל ןת ,יתפורת לופיט יל ןת אוה .)הכוב( .ייחב הושארל רטאיכיספ יתיאר
יתבשח וב יתקסעש קוסיעה ללגב ילוא זא דע יא יכ ,הזמ קושב ייד יתייה .רתוי וא שדוח היה הז םא תרכוז
רבגתהל ילש ךרדה לבא .רבוע םדא לכ ,םייחב םירבשמ יתרבע אלש אל .ןוסחו קזח דואמ םדאל ימצע תא
.םיילגרה לע שדחמ דומעל יל רזע דימת הזו השוע יאש המב עיקשהלו ילש היטורל סכיהל התייה דימת
וליפא .רבד םושב ןייע יתאצמ אל .זחאיהל המב יל היה אל ,רחמל םויהמ החקל ילש היטורה וישכע
.)תעבותה לש התודעל 15 'מע 'ר( "יתוא וייע אל ילש םידכהו םידליה

.וממ קתוע תעבותל רסמ אלו תמא ןמזב עומישה לוקוטורפ תא גיצה אל עבתה ,תישיש32 .

הגהה בתכל .63" :טטוצמכ לוקוטורפל עגוה לכב הריהצה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 67- 63 ףיעסב ןויע
םלועמ יל רסמ אל הז לוקוטורפ .64 .ידיקפתמ יתרבעוה הב ,הבישיה לש ירואכל לוקוטורפ תעבתה הפרצ
ךרוצל ןכוה הז לוקוטורפ יכ האר ,ךכמ הרתי .תעבתה לש הגהה בתכל ופוריצל םדוק ותוא יתיאר אלו

העש יוגש לוקוטורפב בוקה הבישיה דעומ ףאו הבישיב שחרתהש תא ףקשמ ויא אוהש העש ךילהה
הבישי לוקוטורפ" :היה הגהה בתכל ףרוצש לוקוטורפה תרתוכש דועב 9.11.15 םויב המייקתה הבישיהש
וב דעומה הרואכל ,2015 רבמבו 17 ךיראתה ךמסמב עיפומ ןכו ."15.11.15 םוימ םידלי תוריקח אשוב
ואיצמהל השקבת תעבתהש ףא לע ,ישיאה יקיתב עיפומ אל לוקוטורפה ךכמ הרתי .. .לוקוטורפה דלקוה
םוימ ברש רמל לואש 'בג החלשש לייממ הלועש יפכ ,הדובע תאותל יתעיבת רוריב תרגסמב ימואל חוטיבל

ןייעבו הייעב תובישי לש םילוקוטורפ ףרצל שקיבו תרוכשמ תקלחמל הפ ימואל חוטיב" :14.2.2016
ליימל בירי רמ לש ותבושת םג ופרוצ אל תעבתה ידי לע ולוגש םיכמסמל יכ ןייוצי . ...הדיקפתמ התרבעה
התשירד תורמל תאזו ןד העיבתה תרגסמב יל ולוגש םיכמסמב לוקוטורפה עיפומ אל רומאכ ןכ ...הז
.67 ...ידיקפתמ יתרבעה ךילה ןייעב יתיפל סחייתת יכ ,תעבתהמ הידמה תוריש תוביצ לש תשרופמה
ןפואבו די רחאלכ ידיקפתמ יתקרז הב ,תיעגופה הבישיה לש ןוכו יתימא דועיתב רבודמ אל יכ רורב ךכיפל
רומאה ןכ ומכ .רתס אל וז הדוקב תעבותה לש הריהצת ."...רתויב םידבכ םיקזל יל םרגש דחוימב ליפשמ
.ליעל טטוצש יפכ טיברש 'בג לש התריקח םע דחא הקב הלוע

ןייעב תעבותה תייפל סחייתהל עבתל התרוה הידמה תוריש תוביצש תורמל יכ הלעמ 'ג חפסב ןויע ,תיעיבש33 .
לעפ אל עבתהש ירה תעבותה לש התקסעה יאת לע רומשל עבתה לע זא דע יכ הריהבה ןכו הדיקפתמ התרבעה
'ג חפס 'ר( תובר םיש הבשי וב דרשמה תא םג ןכו עובש ךות הדיקפת תא בוזעל תעבותל הרוהו רומאל םאתהב
.)תעבותה ריהצתל

בוכיע שיש וא תילוהי היעב שיש וא זוחמה תא אירבהל שי יכ עבתה ל"כמ שמתשה וב יללכה קומיה ,תיימש34 .
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םירבדה בצמ תא קמועל קודבל ילבמ די רחאל רמא ,תעבותה לש הדיקפת םויסל ליבוהש ,תוריקח עוציבב
,תוריקחה ןוימו לוהיב םייתועמשמו םיבר םיבוכיע רבכ ויה רשאכ דיקפתל הסכ תעבותה יכ תוברל ,יתימאה
תוכירדמ לש יתייעב הלועפ ןפוא לשב רצו בוכיעהש ךכמ םלעתה ףא עבתה .הרוצ םושב תעבותל רשק אלל
.טרופיש יפכ תעבותה דגכ םג ולעפש תורחא

וז העטש העש ,תוריקח עוציבב בוכיעל עגוה לכב תעבותה דגכ עבתה תועט תא לבקל שי יכ ועכוש אל35 .
יפל הברה רצו רבדה ןכש ךכל רשק לכ ןיא תעבותלש ירה ,בוכיע היהש לככ ויפל תויארה רמוח תא תרתוס
.הז בוכיע ןיטקהל הלעפ אקווד תעבותה יכו דיקפתל התסיכ

קתומ ןפואב לעפ זוחמה ,דיקפתל יתסיכ תעב" :ךכל הסחייתה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 27 ףיעסב ןויע36 .
יתחלצהו םירותה סמוע תא ןיטקהל יתלעפ .עוציבל ןיתמה תוריקח לש דואמ בר רפסמו תורישה תלההמ
."....ךכב

תויתממה תוריקחה רפסמ תא ןיטקהל הלעפ תעבותה ןכא יכ הלעמ תעבותה ריהצתל ג"י חפסב ןויע ןכ
.הריהצתב הייצש יפכ ,עוציבל

סואכל המרג תוכירדמה תולהתהו רומאל רשק ןיא תעבותל יכ הלעמ טיברש 'בג לש תידגה התריקחב ןויע םג37 .
לכ לומ אלא תעבותה לומ קר התיה אל תורמ תלבק יאו הדיקפתל הסכ תעבותהש יפל הברה הקלחמב
,ןתודגתה תא ןתיא יתכרעש השיגפב יתעמש .ת ?ןהיפמ תוכירדמ תצובק התואמ תוולתה תא תעמש" :הלההה
הבמ לכל ודגתה םה ,םק קר אוהש תורשה תא ולש היבהל ןהלש תודגתהה .תעבותל רושק אל ללכב הז

איה התמתה תעבותהשכ .תעבותה לש היצדקל ררג הזו יתיאר אל םלועמש בוט רתוי הבמ שי םהל ועצהש
דואמ זוחמב תאז הגציי איהו הלההכ וטווי ואש דצ לכל תוכירדמה לש תויודגתהמ לובסל הליחתה
תוכמסה תא ולביק אל םדוק תייצש תוכירדמה 4.ש.םיתומיעל הסכ אל ,הז תא הליכה איה .הבהו תויעוצקמב
.)12-20 תורוש 24 'מע 'ר( "הז לע םהל הרזע תורדתסההו ל"כמה לש אל םגו ילש אל םג .ת ?תעבותה לש

הליבוהש איה תוכירדמהמ קלח לש תיתייעבה תולהתהה יכ הלעמ ןמליס רמ לש תידגה ותריקחב ןויע םג38 .
.המרופר תיכות ךריהצתב ןייצמ התא" :ןורחאה הדיקפתל הסכ תעבותהש יפל הברה תאזו ,תוריקחב בוכיעל
השע כותב םשייל ןויסיהה הגיצהש המרופרה תימכ ךתפוקתב םג הלהלחה השעמל .יתפוקת ףוסב .ת ?ל"כ

,ץבתשהל הצור אוה הפיא םידלי רקוח לכל ויפהש תולאש ללוכ תייצר הטמ תדובעו יופימ רחאלו 8.2014-מ
לשכוה רבדה ךשמהב יכ תוסל רמוא יא ,תוסל ולחתה םידבועה לכ םע המכסה רחאלו תוזוחמל הז תא וקליח
תוכירדמה םע הבישי ועבק .הלשכוה המרופרה ,ס"ועה דוגיאו םידבועה דעו תויטטילימ תוכירדמ תצובק י"ע
םידבוע תבישי עבקש א"ת זוחממ םידבועה דעומ בתכמ ידרשמל לקתה העש ירחאו המרופרה תעהל םירקוחהו
דעוו תורדתסההש ,ןיבהל השק היה אל ,יתבהו םיימעפ שחרתה הזה רבדה .קוידב העש התוא לע תורדתסהה םע
תעימ השעמלו םידלי תוריקח תחלצהל תיטירק איהש ועדי םלוכש המרופרה עוציב תא םילישכמ םידבועה
.)10-20 תורוש 6 'מע 'ר( "תוללעתה ורבעש םידלי תוריקחב םירתוימ םיבוכיע

דרשמ לש תיטפשמה הכשלהו תימיפ תרוקיבל ףגא לש 29.8.12 םוימ ךמסמ ,/3 םע דחא הקב הלוע וז הקסמ39 .
יוימה בתכל םאתהב" :בתכ םש םידלי תוריקח ןייעב הקידבה יאצממב ןדש ,םייתרבחה םיתורישהו החוורה
הדיחיה לש תיעוצקמהו תיוגראה תולהתהה תיחב ךרוצל הקידב תווצל וימתה 24.1.12 ךיראתמ ךלש
אשוב ודקמתה ,ךתייחהל םאתהב .התמהה תומישר אשול עגוה לכב טרפבו ,היתוזוחמ לע םידלי תוריקחל
תובקעבו 5.12.2011 םוימ ןיעב תסכב ןויד תובקעב תאז ,ביבא לת זוחמב םיקיתה ןוימו התמהה תומישר
םיבר םידבוע םע תויופלט תוחיש ו/וא תושיגפ י"ע העצבתה הקידבה .תרושקתב תווש תובתכו תועידי

יפוד לכ היה אל יכ ואצמ תידוסי הקידב רחאל ...תורחא תודיחימ ןהו ,םידליה ירקוח תדיחימ ןה ,דרשמהמ
תוושה תובתכב ןעטש יפש ,ביבא לת זוחמ לש התמהה תומישרב ויהש םיקיתה ןוימ אשו ביבס תולהתהב
ףקותמו בייחתמכ ולעפ ,ןוקת ףגא תלהמו םידלי תוריקחל תיצראה תחקפמה ,ןוכה אוה ךפיהה .תסכבו

לתב התמהה תומישרב םיכורא םישדוח ןיתמה םייעש םייטקה לש םלרוגל תוירחאו תוריסמ ךותמו ןדיקפת
....םישה לכ ךרואל םידלי ירקוח םילעופ םהיפל םיוירטרקל םאתהבו ןיקת ןפואב ושע ,חטשב םיוימה .ביבא
התייה ,קבאמה תוליבומ לש רקיעבו א"ת זוחממ תוכירדמהמ קלח תולהתה יכ םשרתה הקידבה תווצ ,ןכ ומכ
."םידלי תורקוחכ ןהו רוביצ תודבועכ ןה ןדיקפתמ הפוצמל דוגיבו היואר יתלב

תא ולביק אל םהבש םירקמ ויה זרכמב הרחבש רחאל תעבותה לש התדובע תרגסמב ןכאש ךכל וא םירע40 .
תעבותהש הקסמל ליבוהל ידכ רומאב ןיאו תעבותה דוקפת רסוח לע דיעמ רבדה ןיא יכ ועכוש םלוא ,התורמ
ץמוקב היה רבודמ יכ ועכוש .הויסיו הירושיכ חכו זרכמב הרחב וילא דיקפתה תא בוזעל הכירצש וז איה
ןוכל ואצמ ,רומאה תורמל . הדיקפת תא עצבל הל ורשפא אלו ,טרופמכ ,ןידכ אלש תעבותל ולכתהש תוכירדמ
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.הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל אקווד

עצבל הל עירפהלו הל לכתהל ןידכ אלש ןויסי השע יכ הריהבה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 19-33 םיפיעסב ןויע41 .
אלשמ .)"לולא 'בג" :ןלהל( לולא וילא 'בג םשב תווצב הכירדמ התיה זרכמל תודדומתמה תחא" :הדיקפת תא
לולא 'בג ליבקמב .תירשפא ךרד לכב יב עוגפל הל תוברוקמ תוכירדמ ץמוק םע דחי לולא 'בג הלעפ זרכמב התכז
תה ... .זוחמב םידבועה דעווב הרבחכ הרחבעט תאלעהו יתצמשה הללכ וז תולככ אווש תוןלוכש ,ודג וררבת
יוגרא יויש עצבל בוריס ,ידיצמ תעמשמ לבקל בוריס ,תוריקחב םיבוכיע לש גצמ רצייל ןויסי ,סיסב תורסחכ
.תוירקש תואצמו תעבתה תלהה ידי לע וקדב תוולתה לכ .תווש תעמשמ תורפה ללככו זוחמב יתלבוהש יצרא
."הידמה תוריש תוביצב תוריקח וחתפו תעמשמ תורפה עוציב תוכירדמ ןתוא יכ אצמ ןכ

:תעבותה הריהצה ךשמהבו

....אווש תוצמשהב יתצמשה תוברל ,תירשפא ךרד לכב יל לכתהל לעפ תוכירדמ ץמוק ותוא ביבא לת זוחמב"
בכעל ולעפו םתולכתהב וכמת אלש ,הדובעל ןהירבח לע םימיא וכליה לולא 'בג תגההב תוכירדמ ןתוא ךכ
הדיספהש ,לולא 'בג רומאכ וב ,םידבועה דעוב שומיש תוברל ,תווש םיכרדב יוגראה יוישה עוציב תא
רסוחב ...דרשמה ל"כמל רוצ 'בג לש הבתכממ םג רוריבב הלוע הז רומח םיייע בצמ ..הרבח התיה ,זרכמב
סחיב הרורבה התרימא תא הטימשה םלוא רומ 'בג לש הז הבתכממ תעבתה הטטיצ יוציק בל םות
לפיט אל תוכירדמ ץמוק ותוא הפוקת התואב ....תעבתה תלהה יפלכו יפלכ תוכירדמה ץמוק לש ןתולהתהל
גצמ תריצי ךות תורישל תקקזה היסולכואב העיגפ ךות ,ןמצעב תוריקח עצבל וברס ןהו שרדכ תוריקחב
."....תורמו תוירחא ןמצע לע לבקל וברס ןכו ,תוריקחב םיבוכיע לש אווש

:יכ םג הריהצה ךשמהב

זרכמב לולא 'בג לש הרחביה יאמ קרו ךא ועב הדיחיה תולהתהב תויעבה יכ ,רורב היה יילע םיוממל ..."
תורמל ךכ ..ךפהל "תיעוצקמה יתובלתשה"ב יהשלכ היעב שי יכ יפלכ ןעט אל םלועמו יתרחב וילא דיקפתל
תויתייעבה תאו בוטה ידוקפת תא הריכהש ,דרשמה תלהה דצמ אלמ יוביגל יתיכז ,םיישקה םע יתדדומתהש
רואל ..הולתלו הולת לכ לש םיקימעמ םירוריב רחאל אלמ ןפואב יתוא התביגו תוכירדמ ןתוא תולהתהב
ותוא דצמ השקה תולהתהה תורמל ,הבוטה יתדובעב יתכשמה דרשמה תלההמ יתלביקש רורבה יוביגה
ןיבמ טועימב היה רבודמ ךא גירח ןפואב תיביסרגא התיה ץמוקה תולהתה םמא יכ ןייצא ... תוכירדמ ץמוק
הכרעה ןויליגו דואמ יבויח בושמל יתיכזו ידיקפתב יתחלצה םיברה םיישקה ףרח ,ךכ .46 .זוחמב םידבועה
."ידיקפתב תוריש ךשמהל הצלמהו 2014 תשל ןיוצמ

תעבותה לש הדוקפת תא וחבישו בצמל וסחייתה תעבותה לע םיוממה יכ הלעמ 2014 תשל תעבותה בושמב ןויע42 .
תיולפ ,םידבועה ןמ ןטק קלח דצמ תדגתה לש תווש תומרב התוול דיקפתל התסיכש תורמל ... ":הז בצמב םג

'ר( "םידבועה ברקב הדובעה יסחי תוכרעמ םוקישב העיקשמו תיבויח היגרא הסיכמ ,תיבטימ הרוצב תדדומתמ
תעבותה ריהצתל זט חפס(. ה התריקחב ןויערומאה תא דדחמ תעבותה לש תידג )15-22 תורוש 12 'מע 'ר(.

תוכירדמ ןתוא ברה ירעצל" :ןודב תעבותה תסרג םע דחא הקב הלוע אוה יכ הלעמ טיברש 'בג לש הריהצתב ןויע43 .
ףא וז תרגסמבו זוחמה תולהתה תא שבשלו תוסל וכישמה דיקפתל תיולפ לש התסיכל םדוק קבאמ ולהיש
תא זיזהל הרטמב דרשמה תלהה יפלכ םישק םיצחלו תוצמשהב הוולש תיולפ דגכ רעוכמ ישיא קבאמ להתה
תא הוולאו יביסטיא ןפואב ביבא לת תוריקחל עיגא יכ םכוס זאד ל"כמה םע םואיתב .הדיקפתמ תיולפ
ןוגרא ר"וי ,קיווד ארפצ ידי לע יל ורמא תומשאהמ קלח ...הדובע ןפואמ דואמ יתמשרתה .לוהיב תיולפ
לומ הקדב דימש העט ,דבוע תיימ הדירטה תיולפ יכ יפב העטש יל רוכז לשמל ךכ ,םיילאיצוסה םידבועה
.רתס אל הריהצת יכ הלעמ טיברש 'בג לש תידגה התריקחב ןויע "...םומה היהש דבועה

תידגה התריקחב ןויע תאז םע ,הדג תועט התלעה אל ובו בושמ ןילא 'בגל האלימ תעבותהש ךכל וא םירע44 .
,לולא ןילא תא תייצו םדוק תרמא" :ןודב הירבסה תא םילבקמ ואו תאז התשע עודמ הריהבמ איה יכ הלעמ
תכרעש בושמ ,יורהא ןויי לש וריהצת תועצמאב השיגה תעבתהש םיכמסמה תרגסמב ךל תוארהל הצור יא
.ש .ןכ .ת ?הזה בושמה תא תכרע תא .28.6.15ב בתכו 2014 תשל אוה בושמה ?וריהצתל 4 חפס ,לולא 'בגל
יתכרע יא .ת ?םויה תעוט תאש יפכ ,תמא ןמזב בושמב הדגכ הלימ תעט אל .ש ןכ .ת ?התוא תחביש יד בושמב
יאדוובו תויומוימ תיחבמ ,עדי תיחבמ היואר עוצקמ תשא איהש ,םויה םגו זא יתרמא יאו בושמ לולא ןילאל
וליחתה םירבדה ,תקתמ יא ,2015 תשב היה הז ,בושמה תא יתבתכש הפוקת התואב .היצגילטיא תיחבמ
,ידיצמ רקיעב תצמואמו השק הדובע ךותמ טאל טאלו ,יתסכש המיע םירשקל עגוה לכב דואמ השק תכלל
רטמרפ יתיחבמ הזש ,הקמטצהו הכלה םידלי תוריקח לש התמהה תמישר .םיסחיב רופיש לש גוס לחש יתיאר

Firefox https://www.psakdin.co.il/Court/ םייתרבחה-םיתורישהו-החוורה-דרשמ-נ-תינולפ

28 13 ךותמ  15/11/2020, 20:18



הכרעהו הבוט הריוא התיהש ,תפהש בושמ ותואב תייצמ איה םג ,וב יתייהש םוקמהמ הרואכל וליאכ .בושח
א ,'וכו ידדה דובכ ךותמ התשעיחבמש תומדקתהה לע ,התוא חבשל יתיצר ידרשמל הלש תוסחייתהב הלח ית,
ידג אלו יתיא דחיש ידכ ,תתל המ ןומה הל שי יכ התוא סייגל , תאז תייצמ יאו לודג סרטיא יל היה יש דצמו
ימאתו רתויב תושקה תופוקתב םגש ןייצל שקבא רבד דוע .הז לש רופיסה הזו .המידק הדיחיה לכ תא דיעציל ו

יממ התכז ןהמ תחא לכ זא םג ,ןיימדל קר רשפאש תוכומ יכה תוצמשהו תושפכה םא ,תומויא תופוקת ויהש
.)11-26 תורוש 13 'מע 'ר( "דבוכמ אל רבדל תעדוי אל םג יא ,דבוכמ סחיל

ןייצמ התא" :תעבותה לש הריהצת םע דחא הקב הלוע ותודע יכ הלעמ ןמליס רמ לש תידגה ותריקחב ןויע45 .
.ת ?ל"כמכ ךתפוקתב םג הלההה הגיצהש המרופרה תיכותב םשייל ןויסי השע .המרופר תיכות ךריהצתב
םידלי רקוח לכל ויפהש תולאש ללוכ תייצר הטמ תדובעו יופימ רחאלו 8.2014-מ לחה השעמל .יתפוקת ףוסב
רמוא יא ,תוסל ולחתה םידבועה לכ םע המכסה רחאלו תוזוחמל הז תא וקליח ,ץבתשהל הצור אוה הפיא
.הלשכוה המרופרה ,ס"ועה דוגיאו םידבועה דעו תויטטילימ תוכירדמ תצובק י"ע לשכוה רבדה ךשמהב יכ תוסל
םידבועה דעומ בתכמ ידרשמל לבקתה העש ירחאו המרופרה תעהל םירקוחהו תוכירדמה םע הבישי ועבק
אל ,יתבהו םיימעפ שחרתה הזה רבדה .קוידב העש התוא לע תורדתסהה םע םידבוע תבישי עבקש א"ת זוחממ
תחלצהל תיטירק איהש ועדי םלוכש המרופרה עוציב תא םילישכמ םידבועה דעוו תורדתסההש ,ןיבהל השק היה
תליבומ התייה רוצ תיור .ש .תוללעתה ורבעש םידלי תוריקחב םירתוימ םיבוכיע תעימ השעמלו םידלי תוריקח
אל יא םאש יתבה .יאו לחר ,תיור ,הלההה לכ לש אלמ יוביג םע טורפב הליבומכ תעבותה ,אל .ת ?המרופרה
ירשפא רופיש לכ לישכהל םיסמש בחרמב םידגומה תוחוכה תא יתבה .עצבתי אל הז תישיא ברועמ היהא
.)6-25 תורוש 6 'מע 'ר( "םידלי תוריקחב

ץמוק ןתוא תעבותל םילכתמ ןכא יכ הריהבה יכ הלעמ 14.1.14 םוימ דרשמה ל"כמל רוצ 'בג לש בתכמב ןויע46 .
,זרכמב הרחבש , תיולפ 'בג תיזוחמה תרקוחה לש דיקפתל התסיכ זאמ " :תעבותה הריהצה ןהילע תוכירדמ
םידדומתמ וא .זוחמב תפטושה הדובעב לבחל זוחמב תוכירדמהמ קלח דצמ םישו םיזוח תוויסיל םידע וא
.תפטושה הדובעב עייסל תווכ רסוחו םידיקפת תלבקל תווכ רסוח ,תוכמס תלבק יא ,הלועפ ףותיש רסוח םע
ריהצתל ד"י חפס 'ר( "תיזוחמה תרקוחה תוטלחהו הלההה תוטלחה דג תקסופ יתלב הריתחל םידע וא ףסוב
.)תעבותה

ורתחש תודבוע ןתוא לש תעמשמה תוריבע לע ועדי עבתב יכ םילעמ תעבותה ריהצתל וט יחפסב ןויע ןכ ומכ47 .
רמ ,זאד תעבתה ל"כמ חלשש בתכמב ןויע .תוריקח תוברל ןתדובע תא עצבל תוברסמ ןהש ךכ לעו תעבותה תחת
עוציבב בוכיעה יכ הלעמ לזמ ןלוג 'בג יצרא ידבוע דעו ר"ויו םיילאיצוסה םידבועה דוגיא ר"ויל ןמליס יסוי

תא בסהל יוצרב" :תעבותל ולכתהש תוכירדמ ןתואל בוש אלא תעבותה דוקפתל ללכ רושק היה אל תוריקחה
לע ...ךירדמ ןקתל זכרמב עיפומש יפכ ךירדמה דיקפתמ קלח אוה םיכירדמ י"ע תוריקח עוציב יכ םכביל תמושת
."... הוממה תוארוהל תויצ יאכ בשחת ,רומאכ הארוה תרפהו םיוממה תארוה תא עצבל תוכירדמה

השעמל יכו אווש תוולתכ וררבתה תעבותה דגכ ועטש תוולתה ללכ יכ הלעמ ןמליס יסוי רמ לש וריהצתב ןויע48 .
,ירעצל .8" :תעבותל ולכתהש תודבועמ םלועל ואבו תויתמגמ ויה דוקפת רסוחל תעבותה יפלכ ועטש תועטה
גירח ןפואב םייואר יתלב םיכלהמ רפסמ ושע ל"כמכ יתשמש יאש תעב ,תיולפ לש התדובע תפוקת לכ ךרואל
אלו רוריב יתכרע -דבוע הדירטה לוכיבכ ימיואו בותכ ןפואב הלילע הילע הצפוה תחא םעפ -תיולפ יפלכ רתויב
תורקוח יפלכ תוסגב האטבתה תיולפ וליאכ הולת יתלבק ןכ ומכ .אווש תלילעב היה רבודמו םלועמ םירבד ויה
רווחתה .אווש תולתב רבודמ יכ ררבתה אלא -הולתב שממ לכ אצמ אלו ידי לע הקדב וז הולת םג -תוחפשמו
םירבדה איש .םיריעצה םידבועה לומ הדגכ העורפ התסה ללוכש תיולפ דגכ השפכה עסמ להתמש ןמזה םע יל
תופלדה ךות תיזוחמה תרקוחה לש דוקפת רסוח לע תרושקתל זוחמב םימרוג דצמ תומוזי תופלזהל עיגה
'בג םע דחי יתכרעש ,ילש הקידבב .הקיתאה יללכ לש הרומח הרפה ךותו םיישיא םיקיתו םיות לש תויתמגמ
...תומיוסמ תוכירדמ לצא םידלי רורבו יתמגמ תוריקח בוכיע לש המגמ יתיהיז ,תיולפו ףגאה להמ טיברש לחר
תעבותה תא קלסל ,קיווד ארפצ ,תמדוקה דוגיאה ר"ויו ןזוא לזמ ,דעוה ר"וי דצמ םיצחל לבקל יתלחתה ליבקמב
תדקפתמ תיולפש יתיארו ...תועטה לכ תא קימעמו יייע ןפואב יתחב .דוקפת רסוחל העטב הדיקפתמ
עבש יתייה תיזוחמ תרקוחכ השמיש תיולפש תעב ל"כמ יתויה תפקות לכ ךרואל יכ ריהבהל יוצרב ...שרדכ
םיקיתב םוצמצ היהו קובקבה יראווצב דקמתהל ,רקיעל לפט ןיב דירפהל העדי איה ,תלהמכ הדוקפתמ ןוצר
הדוקפת םע היעב םוש התיה אל יל .תווירבל העיכ אלא ,תיולפ תא חידהל תיייע הביס לכ התיה אל .התמהב
דיקפתל הסכ תיולפש דע .רחא דיקפתל התרבעה הבייחש תבכרומ בצמ תומת לכ התיה אלו תיולפ לש
םייתועמשמ םיגשיה האיבהו המרופרה תא המדיקש איה תיולפו ללכ המדוק אל ,רבעב ץלמוה הילע המרופרה
רושק היה אלו יתעמשמ לופיט שרד םילהה תא ורפהש תוכירדמה דוקפת .היפלכ תועטה תא ןיבמ ייא ןכלו
הבוט תדבוע התיה איה -תעבותה לש תיעוצקמ תובלתשה יא יבגל העטה יל הרורב אל .תיולפ לש התולהתהל
םיפיעס 'ר( "םלועמ ןיעב המע יתחחוש אל יא .הדיקפתמ הריבעהל הביס לכ התיה אלו יוארכ הדיקפת האלמו
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.)וריהצתל 8-26

,םש ודבעש תודבוע 3 ידי לע עבתש קיתב שיגהש הגהה בתכ םע םג דחא הקב הלוע ןמליס רמ לש ותודע49 .
יא ,ןורמ תלבק יא ,תעמשמ רסוח לש איה ביבא לת זוחמב םידליה תוריקחב הרצוש הריוואה .14" :טטוצמכ
תורחאה לש ןדיצמ תוכירדמהמ קלח לע םימויא ,תרושקתל םייוסח םיטרפ לש תופלדה ,תובישיל עיגהל ןוצר
.)בי חפס 'ר( "...תיזוחמה תרקוחה יפלכ תוישיא תוצמשהו

רבוע , התדמע תא עומשל ידכ תעבותה לומ רוריב עצוב אל ללכו םירבדהמ םלעתהל רחב עבתה ,רומאה ףרח50 .
. הדיקפתמ התרבעהל

ותריקחב ןויע תאז םע .תעבותה תא ףילחהל הל עיצה ןמליס רמ יכ הלוע םש איג ןב תפקר לש הריהצתל וא םירע51 .
תמגמ התייה לכה ךסב" :וילע לבוקמ הז רבסהו ותודעב רבסה ךכל ןת אוה יכ הלעמ ןמליס רמ לש תידגה
הצור יא .זוחמה ךותב הלקת איהש השקה תודגתהה ללגב ולש הכימת םע תעבותה לש הדוקפתב תורפתשה
קובסייפב תועט הדגכ ומסרופש ירחא דיקפתל הסכש רחאל םישדוח 4 ,4.2014-ב הריבש לש עגר היהש ןייצל
הלמח ךותמ ילוא לחר םע יתצעייתה םייוסמ בלשבו תעגופ תיימ תומילאב תאטבתמ ,הירביא תא תפשוח איהש
היה ,דעוה תביבח לולא ןילאב אלו התוא ופדעהו הב ורחב יכ יתשח יכ רחא דיקפת הל אצמ ילוא תעבותה יפלכ
רומיל תאז םהמ תחא ,םידבוע 3-ל יתיפו רהמ םתחלשש ריהצתה תא לומתא יתיארו יתיפ ןכאו םישק תמאב
,המש תא רכוז אל יאש תחאו םוקמ תאלממ תויורכמתהב התיה תפקר תחא ,זוחמה תלהמ תיגס התייהש
תבושת .זרכמ תאצוה דע מ"מ תתל לוכי התאש ,דיקפת תלטהב דיקפתה תא תחקל תולוכי ןה םאה ןויסיב
.ןתשולש לש תובושתה תא ךרעב ףקשמ הז ."םלועבש ןוה םוש דעב סכיהל ותווכב ןיא הזה תוערצ ןקל" התייה
תושיחהו ןוצרהמ דודיע יתפאש ,תעבותה םע םיכישממ ואש ,לחר םע תוצעייתהב ,ךישממ יאש יתטלחה זאו

יתיפ יא .תפקר לשו רומיל לש הז יתיארש ריהצתה ד"היב תלאשל .וכשמהו דיקפתב ךישמהל תעבותה לש
.אלש תמאה .ת ?ךריהצתב עגרכ ראתמ התאש המ תא ןייצל ןוכל תאצמ אל.ש .2014-ב זא ןהילא
-תתה תא ןוכל יתאצמ אל םג
.םישק תעמשמ יעוריאו הווכב תוריקח ובכעש היתורבחו ןילא דצמ הדיחיב הלהתהש תייירבעה תוברת
םימויא תורמל יילע ןגהל שוח היה וליש ידג ד"ועש חמש ךכ לכ יאו ידג העיבת השיגה לולא ןילאש םכסא ךכ לע
,תיללכה הריוואה תא ןיבהל ידכ זא יתשגהש הגהה בתכב ןייעל ד"היבל עיצמ יא
.התיחבמ הזמ אצי אל בוטש היבה יכ העיבתהמ החרב טושפ איה הגהה בתכ תא הלביק לולא ןילאש
.)ותודעל 7-8 'מע 'ר( "זוחמב םש הרקש המ לע ד"היבל ריאהל לוכי ךמסמה

העצוהש העצהה התיה המ דיגהל העדי ללכ יכ הלעמ איג ןב תפקר לש תידגה התריקחב ןויע יכ ןייצל םוקמה הז52 .
.)24-26 תורוש 38 'מע 'ר( הל

תעבותה תא ריבעהל ףידעהו םהמ םלעתה ,ליעל םיותה לכ תא תעדל רומא היה עבתהש תורמלו ,רומאה ףרח53 .
דגכ ואציש תוכירדמה תוליעפל די ןת ךכב השעמלו התדובע עוציבב לשכ לכ חכוה אלש תורמל ,הדיקפתמ
.ליעל טרופש יפכ ןידכ אלש ,תעבותה

ויהש העש ,תעבותה לומ תולהתהל עגוה לכב םירז םילוקיש ויה יכ ועכוש תויארה תעימש רחאל ,תיימש54 .
.םיייע ויהש ועכוש אלש םיקומימ ,התקסעה תא קיספהל םיצחל

תעבותה תרבעה אשוש תייצמ השיגה ותוא ריהצתב טיברש 'בג":ןמליס רמ לש תידגה ותריקחמ הלוע ךכ
וילע םילעפומש ול רמאו לחר לאו יילא הפ ןהכ ריאמ .ת ?ןהכ ריאמ רשה ידי לע היפב םג הלע הדיקפתמ
לכ .רשה םע תומיע םע םג ,הדיקפת תא םייסל לחרו יא ףקות לכב יתבריס ,תעבותה אשוב םידבכ םיצחל
רורצ וירו םלועה תומוא תודיסחו סיסקובא ילרוא לש םייטילופ םיצחל ללגב ויה ןהכ ריאמ לש םיועיטה
םג דיקפתהמ תעבותה תא ףיעהל םימעפ 'סמ הילע רזחש רשה לש ותשירד תורמל .הרפצו לזמ דעוה ןבומכו

םייטילופ םיצחל ותוא וייע אלו תוריקחה דוקפתב רופיש ויאר טלחהב יכ ףקותב ובריס לחר םגו יא
.)15-22 תורוש 8 'מע 'ר( "ומצע םע םייתימא וייהו

:תרזוח הריקחב ךשמהבו

א ,הדיקפת תא םייסת ןכא תעבותהש חוטב תייהש תרכזהו ,ולעפוהש םייטילופ םיצחל לע תרביד"
תעבותה תא ומיס ס"וע דוגיא ר"וי קיווד ארפצו ןלוג לזמ םידבועה דעו ר"ויו םידבועה דעו .ת .....?רבסה
םיל"כמס רטפל יממ שרדו עיגמ ץכ םייחש עגרב יל רורב היה .התוא חידהל הש ךשמב יילע וצחלו הרטמכ
יאש עגרבש יל רורב היה ,םידבועה דעו לש תוולת תובקעב םתוא רטפאש ץחל אוה ןכמ רחאל ורטפתהש
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."תרחא וא וזכ הלתמאב התוא ורטפי בזוע

התכז תיולפ .19" :תעבותה ירוטיפב ךומתל םייטילופ םיצחל ויה ןכא יכ הלוע טיברש 'בג לש הריהצתב ןויע םג55 .
תיצחמב .20 .ןהכ ריאמ רמ .זאד החוורה רש לע ולעפוהש םייטילופ םיצחל לומ םג ,דרשמה ל"כמ לש יוביגל םג

הישעתה ידבוע דעו ר"וי היה זא דעש ,ץכ םייח רמ דיקפתל הומו החוורה דרשמב רשה ףלחתה 2015 תש
..תיריואה הישעתב דבע זא דעש ,ל"ז ןולבי רזעילא רמ -שדח ל"כמ םישדוח רפסמ רחאל הימ ץכ רמ .תיריוואה
תילהמה המרופרה לוכיבכ יכ ,תודבועה תצובק ידי לע ולעוהש תועטה תא ררבל היחה לביקש ,ןעט ןולבי רמ..
יתיא תושיגפ ןולבי רמ ךרע וז תרגסמב .המיאתמ היא יתלבוהב דרשמה תלההב טלחוה הילע ,םידלי תוריקחב
יא רבדב תושיה תועטה תא בוש הלעה ,םירבסהו תוריי שקיב ,בושו בוש המרופרה תא קדב ,רוצ 'בג םעו

יתבש .המרופרה דגו תיולפ דג תעוטה תודבועה תצובקו דעוה םע וישגפמ רבד תאו תיולפ לש התמאתה
סיסב לכ ןיא יכו היוארו תיעוצקמ הרוצב זוחמה תא הלהי יכ ,דיקפתל םיאתמה םדאה איה תיולפ יכ יתרהבהו
.רתס אל הריהצת יכ הלעמ תידגה התריקחב ןויע .)19-24 םיפיעס 'ר( "...הדיקפתמ הזיזהל

איהש ןמזב דבע אלו תעבותה תא ריכה אל ללכש יורהא ןוי רמ תא ומעטמ תודעל איבהל רחב עבתה ,תיעישת56 .
הלועכ ,ברש גומלא וא רוצ תיור ומכ , עבתב ןיידע םידבועש םייטוולר םידע איבהל אלש רחב דגמו הדבע
םיברועמ ויהש םייטוולר םידע איבהל אלש רחב עבתהשמ .)13-27 תורוש 46 'מע 'ר( ןורהא ןוי רמ לש ותודעמ
תרבעה ךילה תאו תעבותה תא ריכה אל ללכש יזכרמ דע איבהל רחב דגמו הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילהב
.עבתה תבוחל לעפי רבדה ,םיכמסמב ןויעמ קר דיעה אלא הדיקפת

תוארוהל םאתהב םג ירשפא רבדה ןכו ודיקפתמ דבוע ריבעהל תילוהי הביטגוררפ שי עבתל יכ ךכל וא םירע57 .
ידוסי ןפואב םירבדה תיחבו ןועיט תוכז ןתמ ךותו יייע ןפואב ,בל םותב הזכ ךלהמ עצבל שי תאז םע ,רי"שקתה
.ןד הרקמב השע אלש רבד ,הטלחה ןתמל רבוע

. 58כוש ליעל וטרופש יפכ ולא םיבר םימגפ חכועה יכ וה תבוח תא רפהש ךות ,בל םות רסוחב לעפ עבתמאתו
הרחב תעבותה וב בצמבו ירוביצ ףוג ויהש עבתב רבודמש העש דחוימב ,תעבותה יפלכ קיסעמכ ול שיש
רפה עבתה יכ חכוה ןכא יכ ועכוש דוע .תמא ןמזב הדוקפת דגכ תועט לכ וגצוה אלשמו ,זרכמב ןידכ התרשמל
םות תבוחו תומאה תבוח תא רפהו הדובכב עגפ ;דובעל תוכזה תא המיה ללש ;תעבותה םע הדובעה הזוח תא
תוכז ןתילו עומיש ךורעל הבוחה תרפה( ןיקת ךילה טוקל וילע תלטומה הבוחה תא רפה ;הל בח אוהש בלה
הליפשמו תיעגופ תולהתה ךות ,םיייע ןיאש םילוקישמ הדיקפתמ תעבותה תא ריבעהל לעפ יכו )ןועיט
.ולא םילדחמ ןיגב יוציפל תיאכז תעבותה ךכשמ .ליעל וטרופש םיקומיה ללכל םאתהב תעבותה יפלכ העצובש

 ישפ קזו שפ תמגע – תעבותה יוציפ

ובש ןפואה לשב ישפ קז תמירגו שפ תמגע ןיגב יוציפ איה תעבות יכ הלעמ תעבותה לש העיבתה בתכב ןויע59 .
םימגפה חכוו היתועט תא עימשהל תורשפא לכ הל התיש ילבמ ידדצ דח ןפואב הדיקפתמ התוא ריבעה עבתה
התווח העיבתה בתכב וראותש םיעוריאהמ האצותכ תעבותה תעטל .העיבתה בתכב טרופמכ ןודב ולחש םיברה
יוציפל הרתע ךכיפל .התחפשמ ייחב השק העיגפו הייח ךרואב המוצע העיגפל הליבוהש השק תישפ תוטטומתה
₪ 200,000-ו הסכה ןדבא ןיגב ₪ 500,000 ,הל המרגש הברה שפה תמגועו ישפה קזה ןיגב ₪ 500,000 ךסב
.תידיתע היספ ןדבא ןיגב

. 60תא הססיב אל תעבותה יכ ,רוערע תושר תשקבב 17.7.19 םוימ יצראה ןידה תיב תטלחהב טרופש יפכ יכ ןייצ
לש היתובוח תרפה לע ןה העיבתה תוליע .)תימרת ,אווש גצמ ,תולשר ןוגכ( תויקיז העיבת תוליע לע התעיבת
ךורעל הבוחה תרפה( ןיקת ךילה טוקל הבוחה תרפה ,בלה םות תבוח תרפה - תאז ללכבו ,הקיסעמכ תעבתה
הליבוהש הדיקפתמ התרבעה ךילהב תעבותה יפלכ הליפשמו תיעגופ תולהתהו )ןועיט תוכז ןתילו עומיש
הדובעל ןידה תיב לש תיייעה ותוכמסב ןהש הדובע יסחיב ןתליעש העיבת תוליע וייהד .התקסעה תקספהל
םיזוחה קוחל 13ו 10 ףיעס חוכמ ,וחכויש לככ םיישפ םיקז ןיגב םג יוממ ויאשו יוממ יוציפ תעיבת תוברל
.))15.11.2006( מ"עב םיימיכ םילעפמ םישתכמ – רוג ילא 687/05 )יצרא( ע"ע 'ר( .תופורת

תעבותה תרבעה ךילהל עגוה לכב קיסעמכ ויתובוח תאו בלה םות תובוח תא רפה עבתה ןכא יכ ועבקשמ61 .
.ותומיכ המו יוציפל תיאכז תעבותה ןייעה תוביסב םאה ןוחבל שיש ירה ,ןכמ רחאל תולהתההו הדיקפתמ

 

 שפ תמגע – הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילהל עגוב יוממ ויאש קז ןיגב תעבותה יוציפ
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,תופורת םיזוחה קוחל 13 ףיעס :תופורתה קוחל 13 ףיעסמ תחמוצ יוממ אל קז ןיגב םייוציפ קוספל תוכמסה62 .
רועישב הז קז דעב םייוציפ קוספל טפשמה תיב יאשר ,ןוממ-קז ויאש קז הזוחה תרפה המרג" :עבוקה
."ןייעה תוביסב ול הארייש

,הל םרגש יוממ יתלבה קזה ןיב רשק לש ומויק חיכוהל הילע ,הז ףיעס יפל התעיבתב הכזת תעבותהש תמ לע63 .
.הדיקפתמ התרבעה ךילה ןיבו ,םרגש לככ

תבוח תא רפה קיסעמהש ךכ בקע ול המרגש שפה תמגוע לע דבועה תא תוצפל דעו יוממ ויאש קז ןיגב יוציפה64 .
' יולפ 43380-06-11 )יצרא( ע"ע 'ר( וירוטיפ םרט ויתועט עימשהל תגוה תומדזה ול התי אלש ןוויכ בלה םות
שמוח ןורימ ' לארשי תידמ 25805-12-11 )יצרא( ע"עו )יולפ ןייע :ןלהל( )9.12.2014( ]ובב םסרופ[ תיומלא
קוספל העימ ןיא ללככש ,יוממ אל קז לש גוס איה שפה תמגע" יכ שגדוה יולפ ןיעב .)29.11.16( ]ובב םסרופ[
וא ,הילפה לש עקר לע םירוטיפ הז ללכבו ,תויתקוח תויוכזב העיגפ ןוגכ ,םימיאתמה םירקמב תאזו יוציפ ורובע
העיגפלו שפה תמגועל יוטיב ןתיל דעו יוממ ויאש קז ןיגב יוציפה ,ףסוב ."יוקל ךילהב םירוטיפ לש הרקמב
דובכ ןיבש רשקה לע .וירבד תא עימשהל התוא תומדזה ול התיש ילבמ ושע וירוטיפש העש דבועה דובכב
ךילהב ילארודצורפ קדצ" סגב רמש תוער תמשרה 'בכ הדמע םירוטיפ ךילהב ןועיטה תוכז ןיבל דבועה לש םדאה
ילומ 666-09 )יצרא( ע"ע םג וארו ,17-19 'מעב ,'גי טפשמו הרבח ,הדובע ,"עומישה תכלהב םיויע – םירוטיפה
)יצרא( ע"עו )ןרוא ןייע :ןלהל( )1.4.12( ]ובב םסרופ[ מ"עב םידבועה לש ילאיצוס חוטיבל דסומ םיחטבמ ' ןרוא

ןייע :ןלהל( )22.12.15( ]ובב םסרופ[ ןורמושב לאירא יאטיסרביואה זכרמה ' בוורהא ןושרג ר"ד 27600-10-11
.)בוורהא

לש ורעצו ,יוממה קזל רישי סחיב חרכהב תדמוע היא שפ תמגע" יכ עבק יוממ ויאש קז ןיגב יוציפל סחיב65 .
20418-03-13 )יצרא( ע"רב 'ר( ךומ רכש רכתשמה דבוע לש ורעצמ לודג חרכהב ויא הובג רכש רכתשמה דבוע
.))7.11.2013( תוער ץיבסומ ' דיעס השמ

,ןוסירבו הרושמב השעית ,תיטפשמ תויידמ ירפ היהש ,יוממ ויאש קז לע יוציפ תקיספ יכ איה הכלה ,תאז םע66 .
תידמ ,ךויחה דרשמ /3-99ג ע"בד ,/3-114ג ע"בד 'ר( .הדובע יסחיב ןרוקמש תועיבתב וא םירבדמ תע דחוימבו
. )רגצמ תשרפ :ןלהל ( )563 ו"כ ע"דפ רגצמ דוד - לארשי

ןידה תיב ףיסומ ,)31 )4(הל י"דפ 348/79 א"ע( ילאכימ . ןמדלוג ןיעב ןוילעה טפשמה תיב תכלה לע וכמתסהב67 .
.םכסהה רפמ לש הריבסה היפיצה םוחתב בשחתהל שי שפ תמגע ןיגב םוכס לכ תקיספב יכ יצראה

)61( 'גל ךרכ יצרא( הדובע לארשי תידמ . ןהכ ןורהא 360/99 ע"עב הדובעל יצראה ןידה תיב ירבד וייעל םיפי68 .
רחסמה דרשמב םיפ רחס להימ להמכ ודיקפתמ רבעוהש דבוע לש וייע ןוד םש )ןהכ תשרפ :ןלהל( )32

ןיב הדובעה הזוח תרפה ךותו ,בל םות רסוחב ,ןידכ אלש התשע ודיקפתמ ותרבעה יכ עבק ןידה תיב ,היישעתהו
תמגע" :רומאל עבק ןידה תיב ,יוממ אל קז ןיגב יוציפ עבותל קוספל םוקמ שי יכ ןידה תיב עבק ןכ לע  ,םידדצה
יא ,לבסו באכ ,שפ רשא ,תושגרב העיגפ ,תוחו םיווהמ םלוכ ,הזוח לש יוקלה ומויק בקע ומרג וממ אל קזי,

348/79 א"ע האר( יוציפ רב קזכ םהב םיריכמ םיזוחה ייד .םיזוחה יידב םג םירכומ ,ןיקיזה יידבכ ,רשא
,ריצק דוד ;31 ,)4(הל ד"פ ,מ"עב שייב תרבחו ילאכימ רמת ,ילאכימ קחצי ' ןמדלוג תיולפ
.)1087דומע ,'ב קלח ,1991הפיח ,"הזוח תרפה לשב תופורת"
.יחרזאה טפשמה תיבל הדובעל ןידה תיב ןיב וז היחבמ לדבה ןיא
."קזה תא דומאל שי םהישב .יוממ אל קזל םרוגה הזוח לש יוקל עוציבב אוה ןוידה םהישב

,קזה רועיש אוה ,יעיברה דוסיה תחכוהמ עבותה רוטפ ,יוממ אל קז ןיגב םייוציפ תעיבת לש הרקמב" יכ רכזוי69 .
איבת ,הלאמ דחאב הדימע-יא .תויפצו תויתביס ,קז – םירחאה תודוסיה תשולש לכב דומעל בייח ודוע םלוא
ןייע :ןלהל( )28.7.14( ]ובב םסרופ[ ,והילא הדוהי ' רופ-לארשי יזוע 1226/11 א"ע 'ר( ")םש( ותעיבת תייחדל
.)רופ-לארשי

:עבק )4.8.13( ,יסוב תירוא – מ"עב םיישוא תוורתפ םושיי תרבח30585-09-12 )יצרא( ע"עב70 .

,םימיאתמה םירקמב תאזו יוציפ ורובע קוספלמ העימ ןיא ללככש ,יוממ אל קז לש גוס איה שפה תמגע"
ךילהב םירוטיפ לש הרקמב ףא וא "הילפא לש עקר לע םירוטיפ הז ללכבו ,תויתקוח תויוכזב העיגפ ןוגכ
)יצרא( ע"ע ;1 חל ע"דפ ,לארשי תידמ – ןהכ ןורהא 360/99 )יצרא( ע"ע 'ר( "יוקל

.))19.12.13( ,לארשי תידמ – יטלוס תיולפ14039-07-11

:םש עבק ןכו
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תוכל גוהש המ ,םייוארה םירקמב ,קוספל תורשפאה ןידב תרכומ ,קז לע יוציפה דצבו ףסוב
'ר( "'ישוע םולשת' – םתרטמ חכו – םתוכל רתוי קייודמ ילואו ;'אמגודל םייוציפ' וא 'םיישוע םייוציפ'
ףוגיזיד 33680-08-10 )יצרא( ע"ע ;םש תורכזה תואתכמסאהו )6.7.09( ,יולפ ' תיולפ 9670/07 א"ער
.)באלק ףוגיזיד ןייע :ןלהל( )16.11.11( ,יליאוז בקעי – ףוגיזיד פייש ןודעומ - מ"עב באלק

 

]ובב םסרופ[ מ"עב וטסק ' דרב לאירוא 23402-09-15 )יצרא( ע"ע קיתב יצראה ןידה תיב ירבד וייעל םיפי
:טטוצמכ עבק םש )28.02.17(

,ףסוב ..."
התיש ילבמ ושע וירוטיפש העש דבועה דובכב העיגפלו שפה תמגועל יוטיב ןתיל דעו יוממ ויאש קז ןיגב יוציפה
:םיללוכ ,םתוצמלרמייתהל ילבמ רשא ,םילוקיש ןווגמ לוקשל ןתי וז תרגסמב ....
יקלח וא אלמ ןפואב הרפוה עומישה תבוח םאה ,קיסעמה ילדחמב הרמוחהו םגפה תמצוע
– םיוקש ךילהה לש ויפוא ;)63הקסיפבוורהא ןיע ;ןרוא ןיע :ואר םגפה תויתוהמ תיחב ןיעל(
תומשאה וחטוה ךאש וא םדאכ דבועה לש ודובכ גישהו חישה רדגב רמש םאהו – םיוקש לככ
,תיייע היאש וא תיייע הביסמ ויה םירוטיפה םאה ;)ןרוא ןיעו תיולפ ןיע ואר(

הרימש יאבש הרמוחה תאצות לע םג הכילשמ תיייע היא ןירוטיפה תליע וב הרקמב תמייקה תיתוהמה הרמוחה ןכש
; )63הקסיפ בוורהא ןיע ואר( דבועה לש וליג ;דבועה תקסעה תפוקת ךשמ
 "..דועו )42הקסיפ תיולפ ןיע ואר( דבועה תוגהתהב םג יפוד לפ םאה

שפ תמגע ןיגב יוציפ קוספל םיאתה םימייקתמ יכ ואצמ ,תויארהו תויודעה ,םידדצה תועט תא ולקשש רחאל71 .
טרפש םיברה םימגפה חכול רשק אלל הז בלשב תאזו ,ליעל וה קזוילא ישפ ב סחייתכוש .ךשמהב דרפעיכ ו

.תעבותל שפ תמגוע ןיגב יוציפ םולשת תוקידצמה תוגירח תוביס רדגל לפו הז הרקמ

תרבעה ךילהל עגוה לכב םיבר םילדחמ ולח יכ ןובשחב וחקל ןודבש יוציפב ולקשש םילוקישה תרגסמב72 .
התוא ריבעהל הליקש לע שארמ תעבותה ןוכדע יא -אלמ ןפואב הרפוה עומישה תבוח ,הדיקפתמ תעבותה
האלימ ותוא ,הדיקפתמ התרבעה רבדב הטלחהל רבוע תעבותל ,תילמיימ אל ףא ,עומיש תוכז ןתמ יא ;הדיקפתמ
רומאה ףרחו םישה תבר התויעוצקמו הדוקפתמ ןוצר תועיבש סיסב לע זרכמב וילא הלבקתהש רחאל תובר םיש
תעבותה לע םיוממה ןוכדע יא ;הדיקפתמ התרבעה ךילהב תעבותה לש םיברה הירושיכל תוסחייתה לכ התיה אל
;תעבותה לע םיוממה ןוצר תועיבשל תוסחייתה יא ,תעבותל םירושקה םיייע םיקומי אלל התרבעה ;ךילהב
תעבותל םלוה הבישי םוקמ ןתמ יא ;הירושיכ תא םלוהה תעבותל דיקפת תאיצמ יא ; םירז םילוקיש תסכה
לשכיהל ןווכמב הל ומרגו תעבותל ולכתהש םידבוע ויהש ךכל תוסחייתה יא הדיקפתמ התרבעה תטלחהל ךומסב
תעבותל םירבדה ורמא וב דבכמ אלה ןפואה ,הליג ,תעבותה לש ברה קתווה ,םיייע אל םילוקישמ הדיקפתב
. םיבר םישא תוחכוב ךכמ רומחו

תאזו תומישמ הל ותיש ילבמו שעמ רסוחב תבשוי היהש הכורא הפוקת המצע תא האצמ תעבותה ,תאזמ הרתי73 .
דיקפת תעבותל אוצמל ליכשה אל עבתהש הדבועה לשב תאזו תובר םיש לש תיתועמשמ היישע תפוקת רחאל
.שארמ המיע םואיתב יפולח

יפלכ תויגהה תבוח תרפהב ,בל םותב הדובע הזוח לש ומויקל הבוחה תא רפה עבתה ןד הרקמב יכ ועכוש
וממש דיקפתה יכ הדבועה תא םג ןובשחב וחקל .תדבועכו םדאכ תעבותה לש הדובכב העיגפב ,תעבותה
הב ורחבש רחאל זרכמה יאת ללכב הדמעש רחאל הרחב וילא דיקפת ויה ידדצ דח ןפואב תעבותה הרבעוה
ביוחמה יוטלש ףוג ויה עבתהש הדבועה תאו םישה תבר הבוטה התדובעו הירושיכ חכו היואר תדמעומכ
איה הידמה .הידבועמ דחא לכ יבגל ךכ ,חרזא לכ יבגל ךכ ,ילהמה טפשמה יללכ יפ-לע חרזא לכ יפלכ לועפל
םימגפה לולכמ .ירוביצה טפשמה יללכל םאתהב קיסעמכ ודיקפת יולימב לועפל ביוחמה ירוביצ קיסעמ
תא הכזמש הרקמב רבודמ יכ הקסמל םיליבומ םירז םילוקיש תלעפה םגו יוקל ךילה םג םיללוכש םיברה
.שפ תמגע ןיגב יוציפב תעבותה

ףוג - עבתה תוהמ םג ולקש ,הל המרג רשא שפה תמגוע ןיגב תעבותה תיאכז ול יוציפה םוכס הבוג תעיבקב74 .
תרבעה ךילהב ויהש םימגפה תרמוח ;בל םותבו תויגהב וידבועב גוהל ירוביצה טפשמה תומרו וילע תולחש
תווכהו העתרה ןוגכ תורחא תוילכת וכותב לפקמה ,ישוע לוקיש ;ליעל הבחרהב טרופש יפכ הדיקפתמ תעבותה
.ןזואמו יתדימ ןפואב ןתיל שיש יוציפב רבודמ יכ ןובשחב וחקל דגמ ,הדובעה יסחיל םידדצה לש תוגהתהה
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םירקמה רדגב האב עבתה תולהתה ,הז הרקמ תוביסב יכ ואצמ םייתועמשמ םימגפב רבודמ יכ ועכוששמ75 .
לש ךסב שפ תמגוע ןיגב יוציפ תעבותל םלשל עבתה לע יכ םיעבוק וא ,ךכל םאתהב .םתרמוחב ןפודה יאצוי

. ךילהה לוהי ןפוא ןיגב ₪ 70,000

 

 ישפ קזה ןיגב יוציפ

הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילהלו עבתל רושק אוה םאהו ישפ קז תעבותל םרג ןכא םאה ןוחבל וילע ןכ ומכ76 .
.ךכ לשב יוציפל תיאכז תעבותה םאהו

)יצרא( ע"בדב התי ישפ קז ןיגב םייוציפ קוספל תוכמסה ףקיה תלאשב הדובעל ןידה תיבב העבקש הכלהה77 .
יחה דרשמ 144-3/גידמ ,ךואב םג" :)1994( 563 וכ ע"דפ רגצמ דוד - לארשי תרכוה תירבה תוצראבו הילג קז
וממ יתלב ישפכ ייצר היהש תמיא לכ יזוח יוציפ רב קזא םידקתב ...הזוחה תתירכ תעב יופצ היהו יילג
.COX V. PHILIPS INDUSTRIES LTD 3 ALL E.R תשרפב  161 Q.B.D (1976), תומוד תודבועה ויה,
,רתוי תוח דמעמב דיקפתל הקיסעמה הרבחב ודיקפתמ עבותה רבעוה ןיע ותואב ויפבש תודבועל ,והשלכ
םיצחל וילע ולעפוה ףוסבל .העגפ ותואירבו ,לוכסתו שפ תמגוע לבס ךכמ האצותכ .התוחפ תוירחאב ךורכה
דיקפתל ותרבעה לשב וקלח תמ התייהש שפה תמגוע לע םייוציפ ןייע ותואב וקספ עבותל .רטפתהל ץלא אוהו

."הדובעה יסחי םויס ןיגב םייוציפ ול וקספ אלש םגה ,הדובעה הזוח תרפה ךות התוחפ תוירחאב ךורכה

התואכז תחכוהל שרדה לטה תא המירה תעבותה יכ ועכוש תויארה לכב וייעו םידעה ללכ תא ועמשש רחאל78 .
יפכ עבתה ילדחמל הז קז ןיב יתביס רשק שי יכו ישפ קז תעבותל םרג ןכא יכ ועכוש .ישפ קז ןיגב יוציפל
תרמוח חכוו ןייעה תוביסב .התקסעה תקספהל ליבוהש הדיקפתמ התרבעה ךילהל עגוה לכב ליעל וטרופש
הקתוו ריכבה הדמעמ חכו קז תעבותל םורגי הז תולהתה ןפוא ןכא יכ תופצל ךירצ היה עבתהש ירה םימגפה
:טרופמכ ,םימגפה תרמוח לומ לא

תישפ תוטטומתה ידכל יתעגה ,ייפלכ עבתה תולהתהמ האצותכ" :הריהצה יכ הלעמ תעבותה ריהצתב ןויע
ןוימב תוירטאיכיספ תופורת תלבקל ,תכשוממ הלחמ תשפוחל יתקקז .השק יילק ןואכידב יתילחו

םיעוריאל םדוק ישפב ןיטולחל האירב יתייה – שגדויו .השקה ישפה יבצמ רואל ךשמתמ לופיטלו יתועמשמ
תוקידבהמ םג הלועש יפכ ,ידיקפתמ הליפשמה יתחדהל םדוק לופיט לכל יתשרד אלו ליעל םיראותמה
תובקעב הלחמ ימי יתלט הליחתב ...הדובעל יתלבק םע המצע תעבתה ידי לע רובעל יתשרדש תויאופרה
שדוח ףוס דע דובעלו ךישמהל יבצמב הרישכ ייא יכ העבק רשא ,תיתקוסעת האפורל יתפוה ךשמהב .יבצמ
ךישמהל לפטמה אפורהמ השקיבו דובעל הרישכ ייא יכ העבק 25.9.19 םויב ןכמ רחאלו 2016 רבמטפס
הריהצת יכ הלעמ תעבותה לש תידגה התריקחב ןויע ."השירפל יתאיצי יכילהת םויסל דע הלחמה תשפוחב
.רתס אל

תובקעב יכ הלעמ ולא םיכמסמב ןויע .רתס אל הריהצת יכ הלעמ תעבותה ריהצתל בל יחפסב ןויע תאזמ הרתי79 .
ימי תעבותל רשיא אפורהו הדובעה םוקמב תוחו יאו חתמ לע הולתהו אפורל התפ הדיקפתמ תעבותה תרבעה
.)תעבותה ריהצתל בל יחפס 'ר( רטאיכיספל התפ תעבותה הבצמ חכו ןכ ומכ .15.3.16 - 9.12.15 הפוקתל הלחמ

תלגוסמ היא יכו אלמ רשוכ יאב איה יכ ןיוצ םש הדובעב עגפל תיאופר הדועת תעבותה הלביק 16.2.16 םויב80 .
םוקמב תוחכו יאו חתמ לש תוולת" :הז ךמסמב ןיוצ ןכ ומכ .תרחא המיאתמ הדובעב אל ךאו התדובעב דובעל
ריהצתל בל חפס 'ר( "14.3.16 דע החומ תלבק ותצלמה יפלו לופיטל רטאיכיספל םג התפוה ךשמהב .הדובע
.)תעבותה

'בג תא יתקדבש רחאל יכ םכעידוהל יירה" :בתכ וב יאופר רושיא תעבתל איצוה יתקוסעת אפור 20.3.16 םויב81 .
היא תיולפ 'בג ,יחכוה התואירב בצמב בשחתהב ,יתכרעהל ,ייפב ודמעש םייאופרה םיכמסמב יתייעו תיולפ
ריהצתל בל חפס 'ר( "םישדוח 6 לש הפוקתל זכרמ זוחמ םידלי תוריקח תדיחי תלהמכ התדובעל הרישכ
.)תעבותה

'בג תא יתקדבש רחאל יכ םכעידוהל יירה" :ןמקלדכ ,רושיא תעבתל איצוה יתקוסעת האפור 25.9.16 םויב82 .
היא תיולפ 'בג ,יחכוה התואירב בצמב בשחתהב ,יתכרעהל ,ייפב ודמעש םייאופרה םיכמסמב יתייעו תיולפ
ךשקבא -לפטמ אפור... .היתויוכזב לפטל שי ןכלו זכרמ זוחמ םידלי תוריקח תדיחי תלהמכ התדובעל הרישכ
.)תעבותה ריהצתל בל חפס 'ר( "השירפל התאיצי יכילהת םויסל דע הלחמ שפוח ךישמהל
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ימואל חוטיבל דסומה ריכה םידקת רסח ןפואב ןכ" :יכ הריהצה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 106 ףיעסב ןויע83 .
רבמטפס שדוחל דע 100% רועישב תימז תוכ יל עבקו הקימעמ הריקח רחאל הדובע תואתכ ישפה יבצמב
רועישל ילש תוכה תגרד התלעוה ,וז העיבק לע יתרערעש רחאל .10% לש רועישב הביצי תוכ תגרד ןכמ רחאלו

."40% רועישב הדובע רשוכ ןדבע יל עבק ןכ ,1.4.17 םוימ לחה 15% לש

תעיבתב ריכה ימואל חוטיבל דסומה ןכו רתס אל הריהצת ןכא יכ הלעמ תעבותה ריהצתל ג"ל יחפסב ןויע84 .
8.5.16 םויב .ךכ לשב תוכ יזוחא הל ועבקו הדובע תואתכ הדיקפתמ התרבעה לשב ישפה הבצמב תעבותה
העיגפ -תוכ תלמגל הייעב תיאופר הדעו תטלחה לע הל עדוה םש ימואל חוטיבל דסומהמ בתכמ תעבותה הלביק
100% םימז תוכ :ןמקלדכ תוכה תגרד תא תיאופר הדעו העבק 5/5/16 םויב ,ךתעידיל" : 9.11.15 םוימ הדובעב
הביצי תוכ תגרד תיאופר הדעו העבק 25.5.17 םויב יכ תעבותל עדוה ןכמ רחאל ."30.9.16 םויל דעו 9.2.16 םוימ
תגרד תעבותל יכ עבק ,השיגהש רוערע תובקעב .)תעבותה ריהצתל גל חפס 'ר( 1.4.17 םוימ 10% לש רועישב
ר( 1.4.17 םוימ 15% רועישב תותימצל תוכ' תעבותה ריהצתל 'גל יחפס(.

הרישכ ייא יכ תיתקוסעת האפור לש תעדה תווח רואל" :יכ הריהצה יכ הלעמ תעבותה ריהצתל 107 ףיעסב ןויע85 .
תוכ 76% יל העבק רשא תואירבה תכשל םעטמ תיאופר הדעול יתמוז ,השירפל יתאיצי יכילה םויסל דע הדובעל
הל -דל יחפסב ןויע ."תותימצל תוכ 78%ל תואלמיג יכרצל תוכה יזוחא ולדגוה ישפה יבצמב הרמחה לשבו
תואירבה דרשמב תיזוחמ תיאופר הדעו הסכתה 5.11.17 םויב ןכא .רתס אל הריהצת יכ הלעמ תעבותה ריהצתל
תיזוחמ תיאופר הדעו העבק 25.6.17 םויב .רגייצ 'בג לש הריהצתל 2 םיחפס 'ר .תעבותה לש הייעב הדו

,הידמה תורישב תעבותה לש התדובע תקספהל תוקיפסמ תויאופר תוביס שי יכ 5.6.17 םויב הסכתהש
% 76 רועישב תואלמג יכרוצל תוכ תגרד תעבותל העבק ןכו הידמה תורישב רחא דיקפת לכבו יקתה הדיקפתב
.)רגייצ 'בג לש הריהצתל 2 םיחפס 'ר( "תותימצל

אל" :100% רועישב תימז תוכ הל העבק רשאו 5.5.16 םויב הייעב הדש תיאופרה הדעוול הבתכ םג תעבותה86 .
םיקבאמ ללגב דיקפת תרבעומ יאש יל רמאו ל"כמה םע הבישי התיה .החוורה דרשמב יתדבע .עומיש היה
ימצעל תעגעגתמ יא ,יתיהש ימ אל יא ,םדוק יתוא וריכה אלש תרעטצמ .יתקסרתה זאמ .םיישיאיב םייטילופ
םיישק םע יליגב םישא הברה ומכ יתדדומתה רבכו תישפ היחבמ םלועב יממ ןוסח םדא ןיאש יתבשח .ןומה
יתראשו דחא םויב יממ החקל הרגשה הז הרקמב .הרגשב הקזחהה הז יל רזע יכה .יילגר לע דומעל יתחלצהו

אל .תירכו הכימש םע הפסה הצקב ,תיבב "ןואכידה תיפ"ב םויה לכ תא יתיליב הלחתהב .דדומתהל םילכ תרסח
.)תעבותה ריהצתל ח"ל חפס 'ר( "...םולכ אלו אורקל תלגוסמ

תלדגהל ךתשקב" :יכ תעבותל עידוה תואלמיגו השירפל ריכבה ףגאה – הידמה תוריש תוביצ 27.12.17 םויב87 .
תוריש ביצ ...)תואלמיג( הידמה תוריש קוח תוארוהל םאתהב ,תואלמגהו השירפה הדעוב הוד ךתוריש
ךתבציק רועיש תעיבק ןייעל ,הידמב ךתוריש תפוקת תלדגה לע ... ול הקעוהש תוכמסה ףקותב טילחה הידמה
הפוקתה לע תתשוי ןכדועמה ךתלמיג רועיש .ךתואירב בצמ רבדב ויפב ואבוהש םיקומיה דוסי לע תאז ,דבלב
תעבוקה ךתרוכשממ 67% רועישב הבציקל םירכזמה ,םישדוח 402ל םישדוח 355מ ישממה ךתוריש לש תלדגומה
.)רגייצ 'בג ריהצתל 3 חפס 'ר( "...ךתדובע תויקלחל םאתהב

לש הייעב שוא יבאשממ )ךיראת ןויצ אלל( ליימ חלש יכ הלעמ תעבותה ריהצתל המ חפסב ןויע ןכ ומכ88 .
דע .31.7.17 ב שרפת יכ םכוס .תוכ 76% הל ועבק ףסובו תיאופר הדעוב הלספ תדבועה" :בתכ וב תעבותה
."השפוח ימי תרתימ זזקל שי םימיה ראש תאו ..הלש הלחמה ימי תרתימ 76% לצת השירפה ךיראת

,ישפה קזה תא תעבותל םרגש עקרה תא ףקישש ירטאיכיספ החמומ לש תעד תווח הריהצתל הפרצ ףא תעבותה89 .
:טטוצמכ

יוישב הכורכה המרופר הליבוה תע התואב .דרשמה ל"כמה יפוליח םע יוציק יויש תראתמ תיולפ ..."
,ל"כמה תכשלב השיגפל המוז דחא םוי .דעוה לש תויודגתהב לקתש רבד ,םידלי תריקח םוחתב יוגרא
תויעבל ןורתפ ול שי" יכ ל"כמה זירכה ,םיריכב םישא תוחכוב ,וז השיגפב .השיגפה תרטמ הל רסמש ילבמ
יש םוי דע"( םימי 3 ךותב יכ הל עידוהו ")תיולפ( תלהמה תא איצוהל" אוה ןורתפה יכו "םידלי תוריקחב
תא רכוז אל וליפא ל"כמה יכ רכי ,הליפשמו תעגופ הרוצב השע רבדה .דיקפתה תא בוזעל הילע )"בורקה
"םלה" לש תישאר הבוגת תראתמ תיולפ" :עוריאל תישפה הבוגתה .ביגהל תורשפא לכ הל התי אלו ,המש
,תוימואתפב "לחלח" עדימה זאו ,ליגרכ הדרשמל האב הרקמה תרחמל ,היייעב הכישמהו המטא :הקחדהו
אלל הבשוי המצע תא האצמ "םולכ השעת אלו בשת" הבש הרגסמ הל ועיצה .השק תישגר הבוגת העיפוהו

תופל הב הריצפהו השקה ישפה הבצמב היחבה התרבח ,תועובש 3-כ ךרואל ךשמש בצמ .בשחמה לומ שעמ
ךכמ םלהב יתייה" .םילוח תפוק תרגסמב רטאיכיספל תופיחדב התוא הפהש החפשמה אפורל התפ .אפורל
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הדביא ...תיבהמ האצי אל םיכורא םישדוח ךשמ םלוא ...יתפורת לופיט יתלביק ...הלחמ תשפוח יתלביקש
."לכב ןייע

:טטוצמכ עבק םייאופרה םיכמסמה לכב ןייעו תעבותה תא עמשש רחאל יכ הלעמ ןורק ר"ד לש תעדה תווחב ןויע90 .
רבמבוב עריאש ,התעיבת אוש עוריאל םדוק ירטאיכיספה םוחתב יהשלכ הלבגממ הלבס אל תעבותה :ןויד"

הדח הדירי :וללכ רשא םייתועמשמ םיימסתמ לובסל הלחה הז דמעמ רחאל דימ ,יאופרה דועיתה יפ לע .2015
היודהא ,ישיאיבה רושימב רתויב טלוב ויהש דוקפתב ישוק ,ימצעה ךרעב תיוציק העיגפ תשוחת ,חורה בצמב
ישב ,ןובאיתב תוערפה ועיפוה ,תרכיתמייק ,יתרבח םוצמצ ןכמ רחאלו םישדוח ךרואל תכשמתמ תורגתסה ... ה
םאתהבו ...הבר ןואכיד -חור בצמ תערפהכ החמומ רטאיכיספ ידי לע ןחבוא הבצמ .יתחפשמהו יגוזה רשקב העיגפ
ללכ ךרדב ןתיה ,ליגרהמ לופכ ןוימ -ג"מ 20 ויה הל ןתיש ןוימה יכ ןייצל שי .סקלרפיצב יתפורת לופיט לחוה
לופיטל הקוקז ןיידע איה יכ רכי םלוא ,הבצמב יקלח רופיש לח הגרדהב .דימע וא השק ןואכיד לש םיבצמב
היה תעבותה :יעוצקמה דוקפתב .1 :םיאבה םירושימב תרכי תידוקפת הלבגמ תמייק יכו יתועמשמ יתפורת
התלוכי .הז םוחתב דובעלמ ןיטולחל הממ עומ הבצמ ,ליעל ראותמכ םלוא ,ישפה לופיטה םוחתב רשכה תלעב
דוקפתב .2 .םיצחלב הדימעו ןתמו אשמ ,הלכה ןוגכ תוישיא ןיב תולוכי שרודה םוחת לכל תלבגומ דובעל
םירשק םייקלו חתפל תלוכיב ,המזויב ,םייחה תחמשב ,האהל תלוכיב תיתועמשמ הדירי תמייק :יתרבחה
תרבסומ היאש הביסמ םילושלש רקיעב יפוגה דוקפתב הערפה .4 ... :יגוזהו יתחפשמה םוחתב .3 .םייתרבח
דמעוהש רמוחה דוסי לע :םוכיס .ישפה הבצממ ןיפיקעב וא ןירשימב םיעפשומש ההובג תוריבס תמייקו הייד
תלבוס תעבותה ,הל יתעציבש תירטאיכיספה הקידבהו תעבותה ידי לע יל ורסמש םירבדה ךמס לעו תושרל
יתועמשמ קחד עוריא ,9.11.15 םויב התדובעב שחרתהש עוריאה לש הרישי האצות היה רשא תישפ תוכמ
.םיוא רסוחו יתרבחו ימצע ךרע ןדבא , השיט, הלפשה ,שויב לש תושק תויועמשמ ובוחב ןמוטהו ךורכה רתויב
תערפה לש תולבוקמה תורדגהל המיאתמ תיילקה התומתסה רשא תישפ הערפה התחפתה הז עוריא תובקעב
.יתפורת לופיט תובקעב יקלח ןפואב רפתשה רשא בצמ ,ההובג תיתלחתה הרמוח תגרדב הערפהה ....הבר ןואכיד
:ןלהלכ הז עוריאמ האצותכש התוכ רועיש תא ךירעמ יא

.ימואל חוטיבה תוקתל )5( 'א34ףיעס יפ לע50%רועישב תוכ -31.3.2017דעו9.11.2015םוימ

,ימואל חוטיבה תוקתל )4( 'א34ףיעס יפ לע30%רועישב תוכ – 1.4.2017םוימ 
.תותימצל איה תאז תוכ יכ ךירעמ יא ןכ לעו הבטה ייוכיס האור ייא , יורכו ךשוממ ויה הבצמו רחאמ

6-כ לש לדוג רדסב... עובק ירטאכיספ לופיטל הקוקז איה וז הערפה בקע
-כב ...הזכ לופיט לש ותולע תא ךירעמ יא .השב תושיגפ30-כ לש ףקיהב ישפ לופיטל ןכו השב תושיגפ

.השל 25,000₪

ה םוחתב תעבותה לש התוכומ ישפממ תעהרשכוה וילא לופיטה םוחתב תלפטמכ שמשלמ ה...
CBT ת/לפטמל היופצה הסכהה יתכרעהל ,הז םוחתב תורכתשה רשוכ לש אלמ ןדבאל הל תמרוג ךכבו
."לופיט תעשל 400-500₪-כ לש עצוממב רועישה םויכ דמוע יטרפה קושה יריחמב

:טטוצמכ רתס אל ותעד תווחב טרופמה רקיע יכ הלוע ןורק לאומש ר"ד לש תידגה ותריקחב ןויע91 .
.ש ןכ .ת ?...תיקלח היסימר עבוקש )4(א 34 ףיעס יפל 1.4.2017-המ תעבותה לש תוכה תא תעבק"
םייילק םימיס הז המ .םייביטקפ-א םייילק םימיס יוהיזב ךרוצ שי עגפה לצאש שרוד ,רמולכ
תוקתב .)5(א 34 ףיעס יפל הליחתב יתעבק יא ,רעטצמ יא .תוקתה תא חתופ יא .ת ?תיויב הערפהב
אל תוקתה .השקמ הלעמלו השקו תרכי ,תיויב דע הלק םייוטיבב תושמתשמ הרמוחה תורדגה ל"למה
תרמוחל דחא דצמ ,םיטביה ישל םיסחייתמ הלא םייוטיב .השק וא רכי יויב לקמ הדימ תומא תועבוק
ןוויכמ תיתוכאלמ תצק הרדגה הז .תידוקפתה העיגפה תדימל ףיעסו ףיעס לכב יש דצמו םיימסתה
םיאב ואשכ .דוקפתה לע העפשהה תדימ איה התרמוחלו DSM-ב ןימסת איה תידוקפתה העיגפהש
,לבס תדימ וייהד ,םייביטקייבוס םיטביהל םיסחייתמ וא ,השק וא תיויב הערפהב רבודמ םא עובקל
אל וא לוכי אוה המ ,םדאה לש ידוקפתה טביהל םגו םייחה תוכיאב העיגפ תדימל םיסחייתמ .באכו ישוק
,ןמזהמ יתועמשמ קלח תמייקש הערפה איה תרכי הערפה .ךכמ לבוס אלש םדאל האוושהב תושעל לוכי

.ללכב םא םיטעמו םייחה תוכיאו דוקפתה לע םיעיפשמ אל םיימסתה םהב ןמזה יקרפ הבש הערפה איה
היהת תאז הצקה דע הערל התתשה םדאה לש ימצעה תווח לכש ךכב תאטבתמ ןואכיד תערפה ,המגודל
רבוע אל םדאה ךא הקוצמו לבס םמא הב שיש הערפה איה הזמ הלק הערפה .תרכי הערפה תוחפל
עגפ ,ישפה יתרבחה דוקפתב תרכי הערפה .ש .תרכי הערפהב ומכ קומע כ"כ יתיווח יגולוכיספ יויש
וא הז הרקמ לש ופוגל םירבדמ וא םא .ת ?וידלי םע תולבלו םירבח םע שגפיהלו לייטל לוכי אל הזכ
איהש יל תרמוא אתבס רשאכ ,החמש שיגרמ אלו וידלי תא שגופ אוהש יל ראתמ םדאשכ ,יללכ ןפואב
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תלגוסמ אל איה .דואמ התוא שיתמ הז יכ םידכה לע חיגשהל ומכ הטושפ המישמ לבקל דואמ השקתמ
הערפה וז יייעב .רחא םדא לש הקוצמ םוש ליכהל הלוכי אל איהש םושמ היעב הל שיש התבב ךומתל
א .תרכיפמוק םישוע ,םיפחמ םיתיעל רומח ןואכיד םגו ןואכידב םישלע יגולוכיספ יוציפ ,תויצס

,םמצע תא ןייעל םיסמ דואמש ןואכידב םישא לש םירקמ ריכמ יא טלחהב ,תווש םיכרדב ישוקה
ךויסמ .ש .הז הרקמה םהלש םיביטקייבוסה היווחה המ איה תיתוהמה הלאשה ,ןבומכ עוסלו שגפיהל
'מע 'ר( "יתפורת לופיטל שרד .ת ?ןוכ ישפו יתפורת לופיטל שרד תרכי הערפה םע םדאש רמוא תייה

32-33(.

:ךשמהבו

,יל עודיכ .ת ?ךתעד תווחב תעבקש תרכיה תישפ הערפהב תלפוטמ אל תעבותהש יתיא םיכסת"
בותכ הז .ת ?יתוא תופהל לכות .ש .ליגרהמ הובג ןוימבו םויה דע ןואכיד דגו לופיטב תלפוטמ תעבותה
ובצמ רפתשה םהב םיבר םירקמ ךל םירכומ .ש .אירקמ .הטמ 3 'מעבו הטמל 2 'מעב ,4 'מעב ןוידה קרפב
לבקל תורשפא שיש םיכסמ התא .ש ןכ .ת ?ןוכ לופיט לבקי אוה םא ישפה דוקפתב הערפה םע םדא לש
היעב שי לבא תוירוביצ תורגסמב םילופיט לבקל רשפאש רורב .ת ?תואירבה לס תרגסמב םג םילופיט
.ש .הש תוביבסב אוה יגולוכיספ לופיט תליחתל קר םילוחה תופוקב ישפ לופיטל רותה .תוימז לש השק
לופיט היה לרוד 'רד לצא לופיטה ,תעד תווחל 3 'מעב ןייצמ התאש יפכ תעבותה הלביקש לופיטה
.)12-34 תורוש 34 'מע 'ר( "םילוחה תפוקב ,ןכ .ת ?תואירבה לס תרגסמה

הב םג יכ הלעמ וז תעד תווחב ןויע .ילשימז יבצ 'פורפ לש ,ומעטמ תירטאיכיספ תעד תווח שיגה עבתה92 .
ב בתכתוערפה לע עודי אל" :יכ תעבותל עגו יכ החמומה הדומ וז תעד תווחב םג ןכ ומכ ."רבעב תוישפ

םיכסמ יא" :יכ ותעד תווחמ הלוע דוע .םויל ג"מ 15 סלקרפיצב תלפוטמ תויהל הכישממ ןידע תעבותה
רשא ןואכיד לש הבוגתב הביגה 9.11.14 םויב ל"כמה תכשלב שגפמה עוריאהמ האצותכ יכ ןורק ר"ד םע
."אבר ןואכיד לש הרמוחל ותמצועב עיגה

יתועמשמ ןפואב רפתשה תעבותה לש הבצמ יכ עבוק ,תעבותה החמוממ הושב ,עבתה החמומ תאז םע93 .
,רומאכ .יורכו ךשוממ ויה ועבט םצעמ ירו'גמ ןואכיד" :יכ עבק אוה ןכו ןמזה םעו יתפורתה לופיטה םע
התרבעה תרוצמ תבומ )תיטסיסקר העיגפ( וגאב העיגפ ןיידע תמייק ,ןואכידל םימיס םויכ ןיא
יכ ןייצ תעבתה החמומ ןכ ומכ ."...תיאלמג לש םייח תרוצל רדתסהל ישוק רתוי טלוב ךא ,הדיקפתמ
יא ,ליעל רומאה רואל" :עבק ףוסבלו ןורק ר"ד ןייצ ןתוא תוידוקפתה תולבגמה רואית םע םיכסמ ויא
תוכ :31.3.17 דעו 9.11.15 םוימ :ןלהלכ ןודיה עוריאהמ האצותכ תישפה התוכ רועיש תא ךירעמ
: 1.4.17 םוימ ....ירו'גמ ןואכיד לש המצועב ןואכיד ןיגב ל"למ תוקתל )4-5( 'א 34 ףיעס פ"ע 40% רועישב
ש יפכ ...תולגתסה תערפה ןיגב )2( 'ב 34 ףיעס יפל 10% לש רועישב התימצ תוכתיאופרה הדעווב עבק

השירפ ליגב תעבותהו תויה .4.9.17 םוימ ררעה תדעוובו 25.5.17 םויב ימואל חוטיבל דסומה לש
....15 הקת לש הלעפהל םוקמ ןיא תואלמגל

.תולגתסהה תבוגת תא תיתועמשמ הרוצב רפשל יושע דעומ רצק היפרתוכיספ לופיט
."תואירבה לס תרגסמב םילוחה תפוקב ןתיהל לוכי לופיטה

תערפה ןייעל ותחבה תוברל עבתה םעטמ החמומה לש תעד תווח תא לבקל שי יכ ועכוש אל ,תאז םע94 .
.1.4.17 םוימ תעבותה לש תולגתסה

תודעוה תועיבק תא תרתוס ןכו תעבותל ותיש תמא ןמזמ םייאופר םיכמסמ תרתוס וז החבאה ןכש
.תעבותה לש תויאופרה

לכ ןת אלו תידגה ותריקח תרגסמב םייטוולרה םייאופרה םיכמסמל הפוהו ךכ לע לאש החמומה
הבטה לע םיחוויד שי .ת ?ךלש החבאה תא תיישש 4.2017-ב הרק המ" :טטוצמכ ,ולא תוריתסל העמ
ןפואב ומשרתה םשש 2017 יאמב ל"למה לש הדעווב הקידבו ירטאיכיספ לופיט תקספה ושי ,התשגרהב
תדעווב ןכמ רחאל םישדוח 4 תרזוח הקידבב תולגתסה תערפה לש החבאו ןואכיד ימיסב רדעיהמ רורב
תרמא .ש .תולגתסה תערפה ירק ,המוד התייה תומשרתההו רחא רטאיכיספ י"ע הקדב תעבותה ררע
לע ןדש קרפב ויפ לע לעופ התאש החימ יאש DSM5ב .ףלוחו ידוזיפא ועבטמ אוה ירו'זמ ןואכידש
,היסימר ווחי אל םעפ ףא םילוחהמ קלח ךכ התשמ אוה ירו'זמה ןואכידה ךלהמש בתכ ירו'זמ ןואכיד
,2/ת םימוסמו םישגומ םייטוולרה םיפדה .1/ת ןמוסמו שגומ 23.3.2016 םוימ ליימ ?ומילחי אל םעפ ףא
לש ךלהמהש בותכ .ת....?ךתודע םע רדתסמ ליעל טטוצש יפכ בותכש המ ךיא יל ריבסת .4/ת-ו 3/ת
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תפלוחו החיכש הלחמ איה תעפשש ובתכי .היסימר םיווח םישא המכש ךכ ,תויצאירו לעב ירו'זמ ןואכיד
םישא שיש יתיא םיכסת .ש .הממ םיתמ אל ללככ תעפש ןיידע .ותומי םג םישא המכש ןכתיי המכ לבא
הז החיכש יכה הלחמה וז ןואכיד .SOME טעמ לבא ,ןכ .ת ?תיורכ איה ירו'זמ ןואכיד לש הלחמהש
םדא םא .ללכה לע רבודמ אל לבא ,הב ףפולו הרוש תחקל רשפא יא .הירטאיכיספה לש האמחהו םחלה
הז לע שיו 4.2017 לש הפוקתהמ עגוה לכב ,ירו'זמ ןואכיד לש םימיס ןיא ןאכ .תמ אוה זא תעפשמ תמ
הפיא יל רמאת .ש ןכ .ת ?ל"למ לש רמוחה תא תיאר .ש .תעבותה תא קדבש ימ לכ ידי לע המכסה
לכש ךל תרמוא יא יכ ?תולגתסה תערפה איה הערפההש בתכ תיאופרה הדעווה לש לוקוטורפב
םוימ הדעווה לש תוחבאה ףיעסל ךתוא הפמ ?ןואכיד אלא תולגתסה תערפה אל ןה תוחבאה

,תאז םע .בותכש המ הזש רשאמ ,ןוכ .ת .10 ףיעס 4 'מעב ירו'זמ ןואכיד בותכ לוקוטורפב ,25.5.2017
תרדגה לש םייתראש םימיס הזש 10% אלא ירו'זמ ןואכיד לש תוכ יזוחאמ אל המשרתה הדעווה
ןואכיד איה החבאה םש םגו 4.9.2017-מ ל"למה לש תיאופרה הדעווב .ש .ל"למ לש תוקתה יפל ןואכיד
חכוותמ אל יאו יללכ ןפואב ןואכיד בתכ ,בתכש המ תוארל ךירצ לבא .ןוכ .ת ?תולגתסה תערפה אלו
לבא ישוא הז תועטל .5 'מעל הפמ ,ןואכיד לש החבא יתבתכ .ת ?ךתעד תווחב תיעט זא .ש .הז םע
אל רבכ השירפה ירחאש 15 הקת םע 10% ועבק םה .תוכה ירועישל יתווכתה .יתיעט אל הז הרקמה
."יטוולר

יכ עבקש ימואל חוטיבל דסומה תעיבק םע דחא הקב הלוע אל םג עבתה םעטמ החמומה לש ותעד תווח95 .
.תולגתסה תערפהב רבודמ יכ םש עבק אלו 15% לש 1.4.17 םוימ התימצ תוכ תעבותל

תערפה" :תולגתסה הערפהל החמומה תעיבק תא לבקל ןיא יכ תקזחמ ןורק ר"ד לש ותודעב ןויע96 .
וז ,היופצה הבוגתהמ תגרוחו ילויצרופרופ יתלב איהש קחד םרוגל ביגמ םדא וב בצמ איה תולגתסה
תעמ ,הש יצחמ רתוי ךשמיהל הלוכי אל התרדגה םצעב תולגתסה תערפה .תולגתסה תערפה לש הרדגה
עיפוהל הלוכיו םירוסרטס תובקעב עיפוהל הלוכיש הערפה איה ןואכיד ...הרדגהה וז .קחדה םרוג םויס
תערפה ןחבאל ןוכ הז ןיא ןואכיד לש םייתחבאה םיוירטרקל הוע הערפהה רשאכ ,רוסרטס לכ אלל םג
.)2-7 תורוש 34 'מע 'ר( "...תולגתסה

תווח תא לבקל שי יכו הרתסש עבתה םעטמ החמומה לש תעד תווח תא לבקל ןיא יכ ועכוש ךכשמ97 .
.ועבקש תוכה יזוחאו יתביסה רשקל עגוה לכב תעבותה םעטמ החמומ לש תעדה

העבקש תעדה תווח לע ךמתסהב ישפה קזה ןיגב תעבותל קוספל שי ותוא יוציפה רועיש והמ ןחב ךכיפל98 .
תוכה יזוחאלו ישפה קזל עבתה ידי לע הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילה ןיב יתביסה רשקה תא
.העיבתה בתכב טרופמל םאתהב תאזו הל ועבקש

לשב שפ תמגע ,ישפה קזה לש הז ביכר ןיגב םייוממ אל םיקז ועבת יכ הלעמ העיבתה בתכב ןויע99 .
תואצוה ןיגב םייוממ םיקז םג וטרופ יכ הלעמ תעדה תווחב ןויע ,ךדיאמ .תעבותה לש ישפה בצמה
ישפה קזה תחת ועבת אל ולא םיביכר העיבתה בתכב יכ ןיוצי .תידיתע הסכה יקזו לופיטל תוידיתע
.ישפ קז רבדב העטל עגוה לכב םתוחדל ידכ ךכב ידו דרפב אלא

. 100ע לש ופוגל ףא יכ ןייצכוש אל ,ןיעה לכב – ולא םיביכר לבקל שי יכ ול עגווממה םיקזו .םייריהב.

25,000-כ לש תולעב ךרעוהש עובק ירטאיכיספ לופיטל תעבותה הקוקז הבצמ בקע יכ ןיוצ תעדה תווחב101 .
השמתשה וב ירטאיכיספ לופיט וא ישפ לופיט לע יהשלכ הלבק הגיצה אל תעבותה םלוא .השל ₪
התייה אל" "יכ הייצ תעבותה יכ הלעמ עבתה תעד תווחב ןויע ךכמ רתוי .הדיקפתמ התרבעה תובקעב
אל .לופיטל תכלל ףרוטמ ץחל יילע לעפוה תוושארה םייתשב וא השב הלחתהב .יגולוכיספ לופיטב
ירבדמ הלועש העש הז ביכר ןיגב תעבותה תא תוצפל שי יכ ועכוש אל ךכשמ ."הז לע בושחל הלוכי

יגוז לופיט יבגל תולבק הפרצ תעבותהש ךכל וא םירע .הלש התריחב לשב ותוא השמימ אל יכ תעבותה
.תופורתה קוחל 10 'עסל םאתהב ךכל עגוב םייקתמ תויפצה ןחבמ יכ ועכוש אל תאז םע .הלביקש

שמשלמ דיתעב הממ עמת ישפה םוחתב תעבותה לש התוכ היפל החמומה תעיבקל עגוה לכב102 .
,הז םוחתב תורכתשה רשוכ לש אלמ ןדבאל הל תמרוג ךכבו הרשכוה וילא לופיטה םוחתב תלפטמכ
עגוה לכב שרדה לטה תא המירה תעבותה יכ ועכוש אל .לופיט תעשל ₪ 400-500-כ לש עצוממבו
.ןודב יוציפל

אל ןכ ומכ .ןודבש הרשכהה תא המייסו הרבע ןכא יכ הלוע וממ ךמסמ לכ הגיצה אל תעבותה ,תישאר103 .
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הדיחיה היארה .תוחוקל הל ויה ןכא יכו הז םוחתב רבעב תלפטמ התיה תעבותה ןכא יכ היאר לכ הגצוה
רתיה ,95 תשמ ךמסמ היה ,עבתב הדובעל ץוחמ הלש יעוצקמה םוחתב הדבע תעבותהש ךכל הגצוהש
רשוכ ןדבא לע רבודמ ןכא יכ חיכוהל לטה תא המירה תעבותה יכ ועכוש אל ךכשמ .תיטרפ הדובעל
אצוי לעופכ רכתשהל הרישכ התיהו סרוקה תא המייס תעבותה ןכא יכ חכוה אל ללכש העש ,תורכתשה
ןויעש העש ,הצרתש לככ רחא םוחתב רכתשהל םעפ ףא לכות אל תעבותה יכ ועכוש אל דגמ .ךכמ
תעבותה ,רומאל רבעמ .םירחא םימוחתל אלו הז םוחתל קר עגו רשוכ יאל הביסה יכ הלעמ תעדה תווחב
רבעמ .תפסו תידיתע תורכתשה הל היה אל הרקמ לכב יכ עמה ןמ אלו האלמ תיביצקת היספ תלבקמ
.הז ביכרל עגוב םייקתמ ויא תויפצה ןחבמ םג רומאל

התרבעה ךילהל עגוה לכב עבתה ילדחמל רושקש יתועמשמ ישפ קז תעבותל םרג ןכא יכ ועכוש דגמ104 .
העש יוממ ויאש יוציפ תרגסמב ,הז ביכר ןיגב תעבותה תא תוצפל שי יכ ועכוש ךכשמו הדיקפתמ
תא וב ןיאש( תופורת םיזוחה קוחל 10 ףיעס יפל םישרדה םיאתה תאו יתביסה רשקה תא החיכוהש
.)הייפיצה יאת

הבצמ ,)30%( ישפה הבצמ לשב תעבותל המרגש תיאופרה תוכה ,רומאכ םילוקישה לולכמב בשחתהב105 .
הרבצש ברה קתווה ,ריכבה הדיקפת ,התקסעה ןמז ךשמ ,ןורק ר"ד לש תעד תווחב ראותמש יפכ ישפה
עוציב ,םיפסו םירושימב םג תעבותה לש תיאופר העיגפה ,ירוביצ ףוג אוהש עבתב רבודמש הדבועהו

ישוע רסמ םג ריבעהל ידכ ןכו םיריכבו םיבר םישא לומ לא ריכב הכ דיקפת לעב ידי לע ךלהמה
םיקזל עגוה לכב תשרדה הייפצה תמרל הלבגה םג שי םהב הדובע יסחיב רבודמש דגמו דחמ יתעתרהו
לע ןד הרקמב תעבותל םרגש ישפה קזה לשב יוממ אלה יוציפה תא דימעהל שי יכ ועכוש םידיתע
.₪ 70,000 לש ךס

 

וממ קזכה ןדבא - יהס 

יוממ קז ןיגב יוציפ תרגסמב תאזו הסכה ןדבא ןיגב יוציפל תעבותה תרתוע העיבתה בתכ תרגסמב106 .
ליגל דע דובעל םיש שולש דוע הל ויהו 64 תב התיה העיבתה תשגה דעומבו תויה התעטל .הל םרגש
הווהמה תולכתהו םיבר םימגפב ךורכ היה הדיקפתמ תעבותה תרבעה ךילה תעבותה תעטל .השירפה
וטקפד ןידכ אלש םירוטיפ לש תוביס.

בושל לכות םע קפס ןכלו הל העבקש תוכה רואל הדובע רשוכ ןדבאב תאצמ איה יכ תעבותה תעוט דוע107 .
םישל הסכה ןדבא ןיגב יוציפל תיאכז היה יכ תעוט תעבותה ןכל .ישפה הבצמ רואל התדובעל

תעוט דוע .ליגרכ תקסעומ תויהל הכישממ התיה וליא תוילאיצוס תושרפהו תויוכז תפסותב 2016-2019
.דיתעב תלפטמכ סרפתהל התלוכי העגפ השפה הבצמ רואל ,ידיתע הסכה ןדבא הל םרג יכ תעבותה
תויהל תורשפא רדעה ןיגב םיפסו ₪ 200,000 ןכו ₪ 500,000 לש ךס הז ביכר ןיגב העיבת תעבותה
הז בישחתב תחקל שי תעבותה תעטל .םישה 3 ךשמל תיביצקת היספ ןדבאו השירפ ליג דע תקסעומ
.רומאה תא שיחכמ עבתה .הז רכשל תוולה ללכ ףוריצב הדיקפתמ התרבעה דעומל רבוע הלש רכשה תא

ןידה-תיב לע םג לחה ,תופורתה קוחל 10 ףיעסמ תחמוצ יוממ קז ןיגב יוציפ קוספל ןידה תיב תוכמס108 .
.הדובעל

היהש וא ותוא האר רפמהשו היתואצותו הרפהה בקע ול םרגש קזה דעב םייוציפל יאכז עגפה .10"
."הרפהה לש תרבתסמ האצותכ ,הזוחה תתירכ תעב ,שארמ ותוארל וילע

תשולש לש םתומייקתה תא חיכוהל תעבותה לע תופורתה קוחל 10 ףיעס יפל יוציפל תואכז חיכוהל ידכב109 .
הזוחה תרפה בקע םרג ןעטה קזה יכ חיכוהל הילע תיש ,קז לש ומויק חיכוהל הילע תישאר :הלא
.שארמ ותוארל וילע היהש וא הז קז האר רפמה יכ חיכוהל הילע תישילשו ,היתואצותו

:טטוצמכ ,יומלא ' יולפ 43380-06-11 ע"עב וקספש יצראה ןידה תיב ירבד וייעל םיפי110 .

,תישאר" :הלא םירבד רחא אלמל תופורתה קוחל 10 ףיעס יפל יוציפ עבותה לע"
,תיש ;)קזה דוסי( וקז והמ קיודמב רידגהלו קז לבס יכ ןועטל וילע
)קזה ישאר( םיקזה ןיבמ דחאו דחא לכ ןיבש יתביסה רשקה לע עיבצהל וילע
,תישילש ;)תויתביסה דוסי( הרפהה ןיבל יוציפ שקבמ אוה םיגבש
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- תופצל היה בייח רעצמל וא - רפמה הפצ הזוחה תתירכ תעב יכ תוארהל וילע
;)תויפצה דוסי( יוציפ ויגב עבות עגפהש קזה לש וגוסמ קז שחרתי הרפה לש הרקמב יכ
,םייפסכ םיחומב ,ורועישל תויאר איבהל וילע - הורחאו תיעיבר
.".)קזה רועיש לש החכוהה דוסי( ויגב שקובמה יוציפה לשו ןעטה קזה לש
,רבד לש ורקיעבו – יוממה קזה תא תמכל רתוי לק הבוצק הפוקתל םכסה רפומ רשאכ
,הבוצקה הפוקתה םותל דע דבועה לש "הסכהה" דספהל הז הווש

,הבוצק יתלב הפוקתל םכסה רפומ רשאכ .םיווליה םיאתה לש תוברל
,יוממה קזה תא תמכל יתימא ישוק םייק ,ויפל םיודה םירקמה בורב בצמה והזו
.םירבדה ךשמהב שרדי הז ןייעלו

,הרפההמ האצותכ םרגש יוממה קזה היה המ עובקלו תוסל איה הרטמהש רחאמ
"רכשה דספה תפוקת ךרוא" תלפכמ איה קז ותוא ןיגב יוציפה תעיבקל הדימה תמאש ירה
,םירקמה ישב ,םוקמ לכמ ."דבועה לש ישדוחה ורכש"ב
ביכרמ תא יוממה קזהמ תיחפהל שי ,הרפההמ עגפל עיגמה יוציפה םוכס תעיבק תרגסמב
:םילטובמ םיא םירוטיפה ובש הרקמל סחייתהב ,ץ"גב קספ וז חורב ."קזה תטקה"

הדובעה תפוקתל רבעמש ןמזה דעב רכשל אלו הזוח תרפה לע ןיקיז ייוציפל תוכזה איה דבועל תדמועה הדיחיה תוכזה"
,יוציפה יכ טפשמה-תיב רמאו ףיסוה תאז םע .םירוטיפה םע המלשו המת רשא
-הק ירה ,ישממ הדובע רכש ויאש ףא
".הדובעה הזוח יאתל םאתהב דובעל ךישמה וליא וב הכוז היה עבותהש רכשה תויהל לולע ולש הדימה
,ןידכ אלש םירוטיפ לש הרקמב- רכשה דספה תפוקת ךרוא .1.א
,םירבדה עבטמ ,בורל ,הבוצק יתלב הפוקתל אוה םכסהה רשאכ
,םמא ."הרפהה" לש האצות איהש רכשה דספה תפוקת לש הכשמ תא עובקל ישוק םייק
,לשמל :רכשה דספה תפוקת םות תא תולק רתיב רתאל ןתי ןהבש תוביס הכתית
"בוצקל" תרשפאמה תרחואמ הביס תשחרתמ רשאכ ,וא ;"תגומ הפוקת" ךותב רטופמ דבוע רשאכ
.ב"צויכ וא ,הקלחמ תריגס ,לעפמ תריגס :ןוגכ ,הפוקתה ךרוא תא
,הרפהה לש האצות איהש רכשה דספה תפוקת ךרוא תא דומאל יתימא ישוק םייק םיצופה םירקמבש אלא
.ןידכ אלש וירוטיפ ןיגב יוממ יוציפל דבועה הכזי היגבש הפוקתה ךשמ היהי המ הלאשה הכ לע תרתוו

,ןיבו ,"הרפהה" ןיבש תיתדבועה תויתביסה תא עובקל ישוקב ןה ץוע הפוקתה "תביצק"ב ישוקה
.תיטפשמ תויתביס תעיבק לש םילוקיש חכו ןהו ;תרחא הדובע תאיצמ יא ,לשמל
,עשילא הקבר ןייעב עבקש יפכ .רכשה דספה תפוקת תעיבקל םיוירטירק רפסמ ועבק הקיספב
,)רערעמה לש וייעב םדוקה ןידה קספ( יצראה ןידה קספב םג ומכ
רכשה דספה תפוקתלש איה אצומה תדוק ש לש "ןוילע ףר" עבקה.
,רפלק ןייעב .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב םג הזיחא הל אוצמל ןתי וז הדימ תמא
,ץ"גבכ ותבשב ןוילעה טפשמה תיב דימעה ,םייטילופ םימעטמ םידבוע ורטופ םש
הדובע תש רכש לש רועיש לע רכשה דספה ןיגב םידבועל קספש יוממה יוציפה תא
"ףרה" תעיבק .)הדובעל ןידה יתב ידי לע וקספ רבכש השישה לע רכש ישדוח השיש ופסו ךכב(

.השל איה דבוע לש ותקסעה יכ החהה ,ירק – "תיתש הקסעה" רבדב החהב הדוסי רומאה
.יצוביקה םכסהה תרפה ךות תרומזתמ תיג הרטופ ובש ,רזש ןייעב וז החה לש הדוסי
:םש עבק ךכו

,הזוחה תרפה לע יוציפה בושיחל סיסב שמשתש ךירצ רשא אצומה תדוק ןייעל"
ההמ אצשל תיזוח תורשקתה ,ןמזל ןמזמ ,המק 'תועיבק'ה תרגסמבש החתוחפל תחא ה".
עב ןויעמ יכ שיגדהה יכ הלוע רזש ןייש הקסעהה רבדב החתית,

,רומאכ השה חווטב "הפוקתה ךרוא" תעיבק .תרומזתב םיג לש הקסעהה יייפאמ ירפ איה
;םירוטיפה השעמב לפש םגפה תרמוח תוברל ,תוביסה ללכ לולקש" ךות השעית
,תוישיאה תוביסה ;...יטוולרש לככ ,הסרפה רוקמ דוביאמ האצותכ יוממה קזה
."...וירוטיפ ועצוב הב ךרדהמ האצותכ םדאכ דבועה דובכב העיגפהו ;הדובעה םוקמב קתו תוברל
:יכ עשילא הקבר ןייעב עבק ,זא וראותכ ,ןמטילפ טפושה

,רבד לש ורקיעב עבקיהל יואר ורועיש – יוממה קזל רשאב ..."
.ותסרפ רוקמ דוביאו בל םות רסוחב וירוטיפמ האצותכ דבועל םרגש הדובעה רכש דספה יפ לע
.דבועה לש ישדוחה ורכש רועיש - היה הז יוציפל הדימה תמא ,ךכ םושמ
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,עבקיהל יואר ,הרומאה הדימה תמא יפ לע רכשה דספה תפוקת ךרוא
,רתוי לודג םירוטיפל קודיצה יאש לככ .םירוטיפב דיבעמה לש בלה םות רסוח תדימ יפ לע
.רתוי הכורא הפוקת קסעומ היה ,רטופש דבועהש חיהל יואר
יוציפ דבועל עיגמ םיגב םישדוחה רפסמ תא םירוטיפה ךילהו םירוטיפה תליע יפ לע רומאכ עובקל ןידה תיב אובב
– לשמל .ויקז תטקהל השע רשאו ,הפוקת התוא ךלהמב דבועה תורוקב בשחתהל וילע
,רדא .יו ולש .ג 'ר( "םש ול ותיש הדובעה יאתו רכשהו יפולח הדובע םוקמ תאיצמו הלטבא ימד תלבק
;295 ,)2009-ט"סשתה( ]ובב םסרופ[ יחרזאה טפשמה לש היצקיפידוק תארקל ,תופורתה – םיזוח ייד
םסרופ[,מ"עב ןג תמר יבכמו ר"תיב לש םדוסימ ןג תמר יוריע .ס.א – רשיבא קחצי 216/10 )יצרא( ע"ע
ןייע :ןלהל( )28.7.14( ]ובב םסרופ[ ,והילא הדוהי ' רופ-לארשי יזוע 1226/11 א"ע ;)6.3.13( ]ובב
]ובב םסרופ[ ,הפי לאומש – מ"עב הקיורטקלא רימלט 3-22/חמ )יצרא( ע"בד :םג ואר .)רופ-לארשי
ע"דפ ]ובב םסרופ[ ,מ"עב הלועל רויד – יחמק בד ןורהא 3-128/ד )יצרא( ע"בד ;)23.10.88( 107 כ ע"דפ
4284/08 ץ"גב ,ל"ה ןידה קספב תורכזה תואתכמסאהו ,)הלועל רויד ןייע :ןלהל( )24.4.95( 342 ,חכ
,סגב רמש .ר.)רפלק תשרפ :ןלהל( )26.4.10( ]ובב םסרופ[ מ"עב לארשי ראוד תרבח ' רפלק לאומש
ג"י טפשמו הרבח ,הדובע ,"עומישה תכלהב םיויע – םירוטיפה ךילהב  דבועה דובכו ילארודצורפ קדצ"
הייבו ןוכתל תיבחרמה הדעווה – דשאר ולול 21781-10-10 )יצרא( ע"ע.213 ,)סגב :ןלהל( 175 )2012(
דסומ םיחטבמ – ןרוא ילומ 666/09 )יצרא( ע"ע ;בולביפ ןייע ;)13.7.2012( ]ובב םסרופ[ ,םיולא תועבג
.")ןרוא ילומ ןייע :ןלהל( )1.4.12( ]ובב םסרופ[ ,מ"עב םידבועה לש ילאיצוס חוטיבל

בושיח תרגסמב ,עובקל ןתי םיגירח םירקמבש ירה הש לע דמע הסכה ןדבא ןיעל הפוקתה ךרואש םגה111 .
רכשה דספה תפוקת יכ עבק יאתי תסא ןייעב ,לשמל ךכ .תחא השמ הכורא הפוקת ,רכשה דספה
,ומ הש לש "ןוילעה ףרה"מ הייטס םיקידצמכ הקיספב ומש םילוקישה ןיב .םישדוח 24 לע דומעת
אלמלא הדובעה םוקמב דובעלו ךישמהל יוכיסה ,'ישוע' יוציפ תקיספ םיקידצמה םירקמ ..." :רתיה ןיב
תיב – יאת תסא 300053/96 )יצרא( ע"ע 'ר .,עובק דבועכ דבועה לש סוטטסהו קתווה ;םירוטיפה
.)24.4.02( 311 זל ע"דפ ]ובב םסרופ[ ,ןמדלוג םוח םש לע תוצופתה

התויה ,תעבותה לש קתוה חכו םישדוח 24-ל רכש דספה תפוקתל יוציפ קוספל שי יכ ועכוש ןד הרקמב112 .
הדבועהו הל םרגש ועבקש ישפה קזה ,התקסעה םויס ךילהב ולחש םיברה םימגפה ,תכרועמ תדבוע
.תמדקומ תיאופר היספל התאצוהל הליבוהש תויאופר תודעוול התייפ ידי לע הקז תטקהל הלעפש

ךות םלוא רכשל םיוולה תוברל תעבותה רכש תא ןובשחב תחקל שי יכ ועכוש עבוקה רכשל עגוה לכב113 .
חוטיבל דסומהמ הלביקש םימוכסה תא זזקל שי יכ ועכוש אל תאז םע .הלביקש היספה ימוכס זוזיק
עגוב יוממ יוציפל רשק ךכל ןיאו ול המרגש תישפה תוכה לע התוא תוצפל ידכ םהב שיש העש ימואל
.רכש דספהל

יצראה ןידה תיב עבק)16.12.10( ]ובב םסרופ[ מ"עב םוקלט ייא יס יא – ןמדייז בד 573/09 )יצרא( ע"עב114 .
:יכ ןודב

,יוממה קזה ןיגב םייוציפה רועיש בושיחב רתוי תקיודמה ךרדה יכ ימוד
.הבוצק יתלב הפוקתל הזוח לש הרקמב ףא ,םיווליה םיאתה דספהב בשחתהל איה
,יוממ אל קז ןיבל יוממ קז ןיב ןיחבהל יוצר ללככ - ןושארה :םייזכרמ םימעט יש םימייק ךכל
– ישה ;קז שאר ותואל םיסחייתמה םיללכה יפל קז שאר לכ יבגל קוספלו

םיווליה םיאתה ןדבוא לשב םרגש דספהל םג ןוכ הרפהה אלמלא דמוע היה ובש םוקמב עגפה תדמעה לש ןורקיעה
,ישממ לדבה ןיא ."תוולי תויוכז" ותרתוכ םא ןיבו "ףטוש רכש" ותרתוכ םא ןיב – דספה אוה דספה
,הז ןייעל
הבוצק יתלב הפוקתל ותקסעה ןיבל הבוצק הפוקתל קסעומ אוהש תעב ןידכ אלש דבועה רטופ תע םרגש יוממ קז ןיב
הדמע תמדקומה העדוהה תרומת בושיח ןפואל רשאב העבקש הכלהה דוסיב – רקיעה אוהו ישילשה
,אסיג ךדיאמו ,םיוולה םיאתה תא ללכ אל יוציפה ,אסיג דחמ :"הרשפ"
,עגפה ידי לע קזה "ןטקוה" םא םג ,וייהד .שממ יוממ קז לש ומויקל רשק אלל קספ יוציפה
,תאז תמועל .הרפהה ןיגב "יוציפ" םלשלמ דיבעמה תא רוטפל ידכ ךכב היה אל
,ןידכ אלש םירוטיפ ןיגב יוציפ לש הרקמב
,ךכ םא .קזה תטקה תא םג יוממה יוציפה תעיבקב ןובשחב איבמ ןכ ןידה תיב
,רתיה ןיב ,התיה ותילכתשו ,תמדקומ העדוה ןתמ יאל תעגוה הכלהה דוסיב דמעש ןויגהה
.ןידכ אלש םירוטיפ ןיגב יוציפה בושיחל עגוה לכב דוע שמשמ אל ,יוציפה בושיחל טושפ ןוגמ תריצי
"רכשה דספה" ןובשחב יכ קספ ןכא יצראה ןידה תיב ,םירקמ רפסמב ,םמאו
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)יצרא( ע"ע 'ר ."יג ןרפז דרו ןייעב ךכו עשילא הקבר ןייעב ,לשמל ,ךכ ,םיווליה םיאתה םג ואובי
."))28.11.12(]ובב םסרופ[,"לאלצב" בוציעלו תומאל הימדקאה – יג ןרפז דרו 1828-10-11

הדיקפתמ הרבעהל רבוע הלביקש רכשה ןיב שרפהה ןיגב תעבותה תא תוצפל שי יכ ועכוש ןכ לע רשא115 .
.םישדוח 24 לש הפוקתל תאזו הלביקש היספה ןיבל

תועש אלל( תוול ללוכ רכש הלביק הדיקפתמ התרבעהל רבוע יכ הלעמ תעבותה הלש רכשה ישולתב ןויע116 .
תשמ ויהש תופסואל ןכלו תו השירפ תלמג הלביק תעבותה וליאו ₪ 13,906 לש ךסב )ןובשחב וחקל

.₪ 108,192 = םישדוח 24 * ₪ 4508 ס"ע דמוע שרפההש ךכ ₪ 9,398 ךסב תישדוח

ןרקל השרפה 14.3% :םיוולה םיאתב קיסעמה קלח דספה תא םג ףיסוהל שי תעבותה לש רכשה דספהל117 .
.₪ 23,585 ירק ,21.8% – כ"הס .תומלתשה ןרקל השרפה 7.5% -ו )םירוטיפ ייוציפו םילומגת( היספה

בתכב םיעיפומ םיאש ירה הסכה ןדבאל עגוב ,תעבותה ימוכיסב וטרופש םיפסו םיביכרל עגוה לכב118 .
הרחב תעבותהש הלחמ ימי ןיגב יוציפב רבודמ ןכ ומכ .םיריתמ וא ןיאש תיזח תבחרהב רבודמו העיבתה
.ר"ישקתה תוארוהו הלחמ ימד קוח תוארוהל םאתהב ושע ןיגב םולשתהו םלבקל

הלביק תעבותהש העש ,הז ביכר ןיגב תוצפל שי יכ ועכוש אל היספ יזוחא ןדבא לש תעטל עגוה לכב119 .
תא וציפש העש יוציפ לפכב רבודמ רומאל רבעמ .התואירב בצמ לשב םיפסו היספ יזוחא העבשמ רתוי

.ליעל טרופמכ רכשה ןדבא לע תעבותה

:טרופמכ םימוכסה תא ןידה קספ תלבק םוימ םימי 30 ךות תעבותל םלשל עבתה ןכ לע רשא120 .

.₪ 70,000 ךסב שפ תמגוע ןיגב יוציפ .א

.₪ 70,000 ךסב יוממ אל ישפ קז ןיגב ייוציפ .ב

.₪ 131,777 ךסב רכש ידספה ןיגב יוציפ .ג

.לעופב םולשתה םויל דעו 22.6.16 העיבתה תשגה םוימ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה ואשיי םימוכסה121 .

ןידה קספ תלבק םוימ םוי 30 ךות ומלושיש ₪ 25,000 לש ךסב ד"וע ט"כשו טפשמ תואצוהב אשיי עבתה122 .
.לעופב םולשתה םויל דע ןידכ הדמצהו תיביר ישרפה ואשיי ,אל םאש

.ןידה קספ תלבק םוימ םוי 30 ךות ,יצראה ןידה תיבל רוערע תוכז123 .

 

  

 

ור 'בג ,םידבוע רוביצ תגיצתי
רזע

,םיקיסעמ רוביצ גיצ תטפוש ,שכרב - ץיבובור תסא 
ןמרביל ריאמ רמ

 

 

 

םהילא חלשייו םידדצה רדעהב ,)2020 רבוטקוא 17( ,א"פשת ירשת ט"כ ,םויה ןתי.
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ץבוק דרוה

תא לולכל השקבה לע .רתאב רשקה תריצי דומעב הרסה תייפ תועצמאב רגאמהמ ךמסמה תרסה םישקבמה ןיד ילעב
ןידה יקספ יכ רהבוי .הרסהה תביס תא ותשקבב ןידה לעב ןייצי ,ןכ ומכ .ךמסמל רושיקו ורפסמ ,ךילהל םידדצה םש
תרסה תא שקבל םיאשר םמא ןיד ילעב .טפשמה יתב תלהה רושיאבו ןידכ םימסרופמ ןיד קספ רתאב תוטלחההו

תכרעמה תעד לוקישל הות וריסהל הטלחהה ,םוסרפה תא רסואה וצ ןיא וב בצמב םלוא ,ךמסמה

Disclaimerהעדוה

לע ,תאז םע .יויח עדימו רמוח רתויב הבוטהו האה הריהמה ךרדב ריבעהל םיבר םיצמאמ ועקשוה הז רתאב
רמייתמ ויאו ןוויכו ךרד הארמ הווהמה רתאב עיפומה רמוחב קפתסהל אלו ומצע רוקמב ןייעל םישלוגהו םישמתשמה
.יעוצקמ ץועי םוקמב אב ויאש םג ומכ רוקמה תא ףילחהל

קוידל יארחא ויא רתאה .עוצקמ לעבמ יטפשמ ץועי הטלחה וא הלועפ לכ יפל לבקל שמתשמ לכל ץעיימ רתאה
םילולע רתאל ותלעהל דעו םימייוסמ םיתוויעל הרמהה ךילהתב ףשח ירוקמה רמוחה .רתאב עיפומה רמוחה תווכלו
וא םוסרפ םושל יארחא ויא רתאה .וב שומישה רחאל השעתש הלועפ םושל יארחא רתאה ןיא ןכלו םיקויד יא לופיל
.רתאב עיפומה ףוג וא דיגאת ,םדא לכ לש םיטרפ תותימאל
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