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 רוביצל םיחותפה םיעוריאב םינימה ןיב הדרפה רוסיא ןיינעב תיטפשמ תעד תווח :ןודנה

 לע רבעש עובשב תויוניידתהה תרגסמב טפשמה יתבל השגוהש ש״מעויה תעדוה תובקעב ךילא םינופ ונא

 23791-08-19 מ״תעב 14.8.2019 םוימ ןוילעה טפשמה תיבל ךתעדוהמ .הלופעב עוריאב םינימה ןיב הדרפהה

 עוריא םייקל הייריע לכות ןהב תודחוימ תוביסנ ונכתיי ,תינורקעה הניחבהמ" יכ רובס ש"מעויהש ,הלוע

 .)32 ףיעס( "הדרפהב ידרחה רוביצה רובע

 ,ירוביצה בחרמב םישנה תרדה תעפות תניחבל ידרשמה תווצה לש ויתויחנה תא םצמצל אלש ךל םיארוק ונא

  .הרומאה ךתעדוהמ עמתשמש יפכ ,1526 ׳סמ הלשממ תטלחהב ץמואש ,)"חודה" :ןלהל( 2013 ץרמ

 ,םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח תוארוה לש הנוכנו תקייודמ תונשרפ ןה חודה תוצלמה ,ונתנבהל

 טפשמה תונורקע לש ןכו ,)קוחה :ןלהל( 2000-א״סשת ,םיירוביצ תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו

  .ילארשיה טפשמה לש יתקוחה

 םדא תויוכזו ,הילפא רוסיא יניד ,יתקוחה טפשמה ימוחתב םיחמומ טפשמ ירקוח םה הטמ םימותחה

 טפשמה תא ונתורכיה יפל תיעוצקמה ונתעד תווח אוה ןלהל רומאה .לארשיב םינווגמ םיימדקא תודסוממ

 .ילארשיה

 עודמ ריבסנ ךשמהב .קוחהו חודה – תיביטמרונה תרגסמה תא רוקסנ הליחת :ןמקלדכ אוה ךמסמה הנבמ

 םישגדב םייסנ .הדרפהב םיירוביצ םיעוריא םויק תיטפשמ הניחבמ וקידציש תוביסנ לע בושחל ןתינ אל

  .םיפסונ

 2013 ץרמ ,ירוביצה בחרמב םישנה תרדה תעפות תניחבל ידרשמה תווצה חוד .1

 )"חודה" :ןלהל(

 ןידה יכרוע תא ללכ רשא תווצ לש הקימעמו תכשמתמ ,תידוסי הדובע רחאל ושבוג ל״נה חודה תוצלמה

 וצמוא תוצלמהה .גרבדנז ליאו לדנמ תנסא ,לאנברבא ילא ,רגרבמל עשוהי ,ירזנ זר ,טכיל יבא ,הנד תירש

 1.ןמושייל תוטרופמ תויחנה תללוכש הטלחהב ,לארשי תלשממ ידי לע ןאולמב

 

 .30.03.2014 םוימ הלשממה לש 1526 רפסמ הטלחה ,"ירוביצה בחרמב םישנה תרדה תעינמ" 1
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 רקיעב העגנ םיירוביצ םיעוריאב םינימה ןיב הדרפהה תועצמאב םישנ תרדה הבש הפוקתב בתכנ חודה

 ידרשמ ידי לע ידרחה רוביצל םידעוימה תוברת יעוריא בוצקת לש תכרובמה המגמה .םייתכלממ םיסקטל

 .ויתוצלמהו חודה תשגה רחאל החתפתה תוימוקמ תויושרו הלשממ

 םיגוסה ינש ;להקו המב שי םיעוריאה יגוס ינשב .םיעוריאה יגוס ינש לש יטפשמה חותינב יתוהמ ינוש ןיא

 לכ לע ,םמויק ןפואלו םמויק םצעל תירוביצ הקנפשוג ןתמ ךכב םימלגמו תירוביצה הריפסב םימייקתמ

 .םינימה ןיב ןויוושה תובישח רבדב רוביצל רבעומש רסמה תניחבמ ךכמ עמתשמה

 תיחכונה הלאשה( םיירוביצ תוברת יעוריאב ןה ,)חודה קסע םהבש( םייתכלממ םיסקטב ןה ,םירשקהה ינשב

 קידצמה םינודנה םיירוביצה םיתורישה לש םתוהממו םייפואמ עבונה יטנוולר ינוש ןיא" ,)ןוידל תדמועש

 וא הדרפה לש המויק ךשמהש ,ןאכמ .ןימ סיסב לע הנחבה לש תרחא הרוצ לכ וא ,םירבגל םישנ ןיב הדרפה

 .)חודל 14 ףיעס( "ןויוושלו םדאה דובכל דוסיה תוכזב השק העיגפל איבמ רומאכ הנחבה

 העפות" יהוז .ונממ םישנ תרדה הווהמ ירוביצה בחרמב םינימה ןיב הדרפה :םינושאר תולכשומ ריכזנ

 תא תרערעמו ןיינע לש ושרושל תדרוי וז הילפה .םישנ ןה רשאב םישנ לש ןתיילפהב תנייפאתמה הרומח

 רשאב םדאה לש ישונאה וכרעב ריכמה ,לארשי תנידמב יטרקומדה רטשמה תתשומ ןהילע דוסיה תוחנה

 .)חודל 12 ףיעס( "םדא אוה

 ויתופדעהבו ויתונוצרב תיטסילנרטפ העיגפמ תועתרנ ןניא ,תילארשיה וז תוברל ,תוינרדומה טפשמה תוטיש

 דובכל טרפה שפוח ןיב םייוארה םינוזיאה תא תורפמ הלא תופדעה ןתנבה יפל רשאכ ,טרפה לש םינכה

 .קחוד ילכלכ ךרוצ תאפמ התוא רוכמל שקבמה לע הלתשה ךרוצל ףוג רביא תריכמ רסוא קוחה ,ךכ .םדאה

 אוה םא ףא ,םירחאה ןגמה יקוח יפל תויוכזל וא םומינימ רכשל ותוכז לע לוחמל לוכי וניא םדא ,המודב

 .תרחא תלעות רובעב ולא תויוכז לע רתוול ףידע ורובעבש רובס

 ,תוקיטקרפב שי רשאכ ,תובר טפשמ תוטיש תוברעתמ םייתדו םייתוברת םינייפאמו תוהז לש תולאשב םג

 רבדה ,םיתיעל .תוטישה לש דוסיה תונורקעבו םירחאב עוגפל ידכ ,םייתוברתו םייתד םימעטב תוקמונמה

 םימעטב תנגועמ איה וליפא ,םידלי תאכה ,לשמל ,ךכ .ילילפה טפשמה ךותמ םיפירח םיעצמאב השענ

 ."החפשמה דובכ עקר לע חצר" םג ךכ ;תילילפ הריבע הווהמ )"ונב אנוש ,וטבש ךֹשוח"( םייכוניחו םייתוברת

 םישנ תרדה לע תורסוא קרו ךא ןה .ילילפה ,"השק"ה ,הפוכה רושימב ללכ תויוצמ ןניא חודה תוצלמה

 .םינימה ןיב הדרפהב םיעוריא םויק לש ךרדב ראשה ןיב ,תירוביצה הרפסב

 ירוביצה בחרמב יכ הריתמ הניא" טועימ תוליהק לש םייחה תוחרוא יפלכ תונלבוס ,)16 ףיעס( חודה תעיבקכ

 םייחב הווש תופתתשהמ םישנ לש ןתרדה לע תססובמה םיכרע תכרעמ םייקתת רוביצה ללכ תא תרשמה

  .)רוקמב ןניא תושגדהה( "הלא םייח יסופדל תומיכסמ וא תוצורה םישנ שי ,הרואכל םא םג ,םייחרזאה

 ןיא יכו ,ןנושלכו ןבתככ חודה תונקסמ תא םשייל שי יכ םירובס ונא ,תוברת יעוריא לש רשקהב ,ךכיפל

 טועימ רוטפל םוקמ ןיא ;םייתכלממ םיסקט ןיבל רֶמֶז עפומ ןיב לדבה ןיא .ןהל שדח גירח תריציל םוקמ

 ינוליח ,רוביצה ללכ לע הרוסא םישנ תרדה .םהל ףופכ רוביצה ללכש הילפא רוסיא לש םיפוכ םירדסהמ

 ,םימייוסמ םיקוסיעמ לשמל ,םישנ תרדה ריתמ וניא קוחהש םשכ ןכלו ,ירצונו ימלסומכ ידוהי ,יתדכ

 הניא תיתדה הקיטקרפה ובש םוקמב םייתד םימעטמ הריתהל ןיא ךכ ,״םיינוליח״ םייטסיניבוש םימעטמ

 .)חודל )ג(18 ףיעסב ץלמומכ ,יתד ןחלופב וא הליפת תיבב רבודמ ןיא רשאכ ,רמולכ( תיטנבלר

 ןגמ אלא ,טועימ תויוכזב עגופ וניא םינימה ןיב הדרפה תועצמאב םישנ תרדה לע רוסיאה ,תורחא םילימב

   .טועימה תצובק ירבח תוברל ,םלוכ לש דוסיה תויוכז לע
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 תומוקמלו רודיב תומוקמל הסינכבו םיתורישב ,םירצומב הילפה רוסיא קוח .2

 2000-א"סשת ,םיירוביצ

 "םיתורישו םירצומ תקפסהבו םיירוביצ תומוקמל הסינכב הילפה עונמלו ןויוושה תא םדקל" דעונ קוחה

 הילפה ךות ,ירוביצ םוקמ תלעפה לע וא ,ירוביצ תוריש וא רצומ תקפסא לע רסוא קוחל )א(3 ףיעס .)1 ףיעס(

 תעיבק יכ ףיסומ )1ג(3 ףיעס .תופסונ תוליע תמישרו ,ליג ,ןימ ,תד ,עזג עקר לע ,תורישה ןתמב וא הסינכב

 תיטנבלר איה רשאכ םינימה ןיב הדרפהש עבונ הלא תוארוהמ .הילפה הווהת ןיינעה ןיממ אלש םיאנת

 םוקמ ךא .הילפא בשחית אל )דבלב םישנ הבש הקלחמל תדלל תערוכה השיא םילוח תיב תיינפהב לשמל(

  .הילפאב רבודמ ,תורישל יטנבלר ונניא ןימה רשאכ םנימ סיסב לע םישנא ןיב לידבמ תורישה קפס ובש

 תא ץימחמ הז ןועיט םלוא .הדרפהב עוריאה םויקל יטנבלר אוה ןימה ,ידרחה רוביצה יניעב :ןעוטה ןעטי

 רופיס תא בותכל הימונוטואה ברימ תא ול רשפאלו ,יתצובק ךויש ינפמ טרפה לע ןגהל ףאושה ,קוחה תילכת

 הכימתל םח וק לע העדומ םסרפל ״ןושאר רוקמ״ ןותיע לש ובוריס לספנ הז קוח חוכמ ,ךכ .ונוצרכ וייח

 וא םינרדשה לש ןנימ יכ ,תידרח וידר תנחת יליעפמ לש תונעט וחדנו 2,תינימה ותוהז רבדב טבלתמה רעונב

 רבודמ ןיא רשאכ ,תוברת יעוריאב םינימה ןיב הנחבה ,המודב .וידר ירודישל יטנוולר אוה םינייאורמה

 םניאש םיאנת תעיבק הווהמ ,לשמל הצחר יפוחב ומכ ,תינפוג תוימיטניאב ךורכה עוריאב וא יתד ןחלופב

  .הילפא ןכלו ,ןיינעה ןיממ

 קוחל )3()ד(3 ףיעסבש גירחה 2.1

 :3 ףיעס יפל הילפה םיאור ןיא יכ יעבוק )3()ד(3 ףיעס

 רוביצה ןמ קלחמ ענמת הדרפה יא רשאכ ,םישנל וא םירבגל תודרפנ תורגסמ לש ןמויקב
 ןתמ תא וא ,ירוביצה םוקמל הסינכה תא ,ירוביצה תורישה וא רצומה תקפסה תא
 ויפואב ,ראשה ןיב ,בשחתהב ,תקדצומ איה הדרפההש דבלבו ,ירוביצה םוקמב תורישה
 לש המויקב ,ולש תוינויחה תדימב ,ירוביצה םוקמה וא ירוביצה תורישה ,רצומה לש
 .הדרפהה ןמ עגפיהל לולעה רוביצה יכרוצבו ,ול הריבס הפולח

 

 וב הגוהנש רוביצ יכרצ ומכ ,םירחא םיכרע ןיבל הילפהה תעינמו ןויוושה ךרע ןיב ןזאמ קוחה ,וז העיבקב

  .םינימה ןיב הדרפה

 ןזכרמבש תויוניידתה לש הכורא הרושב .)3(ד3 ףיעסבש גירחה רדגל םילפונ םניא הדרפהב תוברת יעוריא

 ושרפ םה ךכבו ,לח גירחהש הנעטה תא לבקל טפשמה יתב ובריס םינימה ןיב הדרפה לש תוקיטקרפ ודמע

 3.ונינפבש הלאשל םימודש םיבצמ לע לח אוהש הנעט הלבקתה אל םויה דע ,השעמל .הנוכנ ותוא

 

  .)12.1.2014 ,ובנב םסרופ( מ״עב )הפוצה( דחואמה ןושאר רוקמ ׳נ טרפה תויוכז תרימשל הדוגאה 12-02-35563 א״ע 2
 .)9.12.2015( תויתד םישנ םורופ - ךלוק 'נ מ"עב המרב לוק וידר 6897/14 א"ער 3
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 םויק תוריש תא קפסל ןתינ אל יכ םיקפואב אשידק הרבח לש התנעט התחדנ 4ןאידיוד תשרפב ,לשמל ךכ

  .םישנל םירבג ןיב הדרפה ילב היוולהה

 רוסיא עבוק )א(2 ףיעסבש ,1988-ח״משת ,הדובעב תויונמדזה ןויווש קוחב יוצמ המוד יביטמרונ הנבמ

 םא ויפלש גירח תפסוה ידי לע וז העיבק גייסמ )ג(2ףיעסב ךא ,ןימ סיסב לע ראשה ןיב ,הדובעב הילפה

 ןידה יתב 5.הילפה בשחיי אל רבדה ,הרשמה וא דיקפתה תושירדמ תעבונ ב"ויכו עזג ,ליג ,ןימב הנחבהה

 תיטנוולר איה תיתצובק תוכייתשהש דימת טעמכ ןועטל לכוי קיסעמ ,תמצמצמ תונשרפ אללש ךכב וריכה

 תונשרפ אלל ,השעמלש ךכ – םירחא םיקומינ ללשו ,םיילכלכ םיכרצ ,תוחוקל תופדעה םשב דיקפתל

 הלוכי אל לע לא יכ עבקנ ,לשמל ךכ .רשקה לכב טעמכ הקדצהל תוכזל לכות תיתצובק תוכייתשה ,תיתילכת

 6.דיקפתה תושירדל ינויחכ םילייד לש ריעצ הארמב בשחתהל

 םתויתד תדימ אהת ,היסולכואה ללכ דגנ םישנ ןויווש םודיק ןעמל םיפוכ םיעצמא ליעפמ ,ןכ םא ,קוחה

 הנידמה .הלא תונגה םודיקל היסולכואה ללכ לש ןיינקהו םיזוחה שפוחב ,טרפה תוריחב ברעתמו ,אהת רשא

 תויתד תוקדצה תלבקמ הניאו ,יתד ונניאש רוביצה יפלכ רתוי תוכרו תונוש הדימ תומא הליעפמ הנניא

  .רתויב םימצמוצמו םיגירח םירקמב אלא ,הילפהל

 .רצומה וא תורישה לש ותוינויח תדימ תאצמנ קוחל )3(ד3 ףיעסבש גירחה הנומש הדימה תומא ןיב יכ ריכזנ

 תידרח וידר תנחתמ םישנ תרדהש םשכ ,גירחה תלעפה תא הקידצמש הדימב ינויח תוריש וניא תוברת עפומ

 יעוריאב .ש"מעויה תדמע יפלו טפשמה יתב תקיספ יפל ,תאז תוקידצמ אל תויוולב םינימה ןיב הדרפה וא

 םייקתמ וב םוקמב" ,14.8.2019 םויב ותדמעב ש"מעויה בתכש יפכ .ותריחב יפל תבשל יאשר להקה תוברת

 לככו ,םנוצרו םביל ץפח וב םוקמב תוהשל וב םיפתתשמל תוכזה הרומש יכ ירה ,ידרחה להקל דעוימה עוריא

 וזכ תנוכתמב עוריאה לש ומויקב םגפ אהי אל ,תנווכומ הנניא רשא ,דבלב וזכו תירטנולוו הדרפה רצוויתש

  .)25 ףיעס( "רומאכ ירוביצה בחרמב תמייקתמה

 

 םיירוביצ םיעוריאב הדרפה ריתהל ימיטיגל היהי ותומייקתהבש יאנת לכ ןיא .3

 עוריא םייקל הייריע לכות ןהב תודחוימ תוביסנ ונכתיי״ יכ ,טפשמה תיבל השגוהש ךתדמעב רומאל ךשמהב

 תודחוימ תוביסנכ ולקשיי יכ רעשל ןתינש תוביסנ לש הרוש ןלהל הנמנ ,״הדרפהב ידרחה רוביצה רובע

 הדרפה רישכהל הלוכי הניא ,רבטצמב אלו המצעלשכ תמייקתמ איהשכ אל ,ןהמ תא ףא עודמ ריבסנו ,הלאכ

  .םיעוריאב

 

 הדרפהב םיעוריא לש חינז רועישב רבודמשכ 3.1

 דרשמה ידי לע םירבגל םישנ ןיב הדרפהב םיעוריא תואמ םינמוממ םויכ רבכ ,יתדבועה רושימב ,תישאר

 ורסמנש םינותנמ הלועש יפכ .תונוש תוימוקמ תויושר ידי לע םיעוריא תורשע דועו ,לילגהו בגנה חותיפל

 תואנדס ומכ ,םינווגמ םיעוריא בצקית דרשמה ,השיגהש עדימ שפוח תשקב תובקעב לארשיב םישנה תלודשל

 

  .)15.6.2012( םיקפוא תיתדה הצעומה – אשידק תרבח ׳נ ילאכימ-ןאידיוד תיזור 12-02-33424 ק״ת 4
 ."הרשמה וא דיקפתה לש םתוהממ וא םייפאמ תבייחתמ איה רשאכ 5
 .)10.12.2000( הדובעל יצראה ןידה תיב 'נ טנקר 4191/97 ץ"גנד 6



 5 

 ףותישב םירבגל םיצעמו יתוברת יתליהק סוניכ״ ,רויא תנדס ,תוברתו ךוניח יאשונב םיינוריע םיסנכ ,לושיב

 רבודמ ןיא 7.)16-2018( םינש 3-ב ח״ש ןוילמ 15-מ רתוי לש ביצקתב ,דועו ״ךוניח ישנאו םינמוא ,םינבר

 .ןעטנש יפכ םיעוריא לש חינז רפסמב

 לע תולעהל היה ןתינ הרואכל .הדרפהב םיעוריא ריתהל יקוח הז היה אל ,הנוכנ התיה הנעטה וליפא ,תינש

 ,ביצקתהמ םייוסמ חתנ וא םיעוריא לש םייוסמ רועיש לע ולעי אל םידרפנ םיעוריאש אדוומה חתפמ תעדה

 םניאש עוריאה לש ילאיצנטופה להקה ברקמ הלאב העיגפב ןכו ןויוושב העיגפה תויתדימ לע רומשל תנמ לע

 הדרפה לבקל ןיאש יפכ .360-ב וא םישישב לטב ןיא ,םדא תויוכזב העיגפב רבודמשכ ךא .הדרפהב םיניינועמ

 שמתשהל יקוח הז ןיא םא ךכ ,םיינוריע םיקראפ תואמ ןיבמ דחא ינוריע קראפב קר םידוהיל םיברע ןיב

 ןיא – הלפמ איה ,התנווכ אל םא םג ,התאצותש ,ןיד  יפ לע הרוסא תנוכתמב עוריא םויקל רוביצה יבאשמב

  .םיבצקותמה םיעוריאה ךותמ לימורפב קר וליפא תאז תושעל יקוח הז

 ןה םרפסמ וא םגוס תניחבמ הדרפהב םיעוריאה תא םוחתל היהי ןתינ ןהיפלש תונעטה :תואורה וניניע

   .יטפשמ וא יתדבוע סיסב לכ תוללושמ

 

 ״םיווש ךא םידרפנ״ לש ללכה לע םירמוש עוריאה ינגראמש יאנתב 3.2

 ,סיטרכה ריחמב ,המבהמ קחרמב ,הדרפהב םיעוריאב הבישיה ירדסהב םישנל םירבג ןיב ןויווש היהי םא םג

 ינויער – םימעט ינשמ תאזו ,הדרפהה תא רישכהל ידכ ךכב היהי אל ,םינתשמ הלאב אצויכו תואסכה גוסב

 .יריפמאו

 איה ,יטנבלר ינוש לע תססובמ הנניא הדרפה רשאכ ,ןידה הרומש יפכו ,ליעל רומאכש אוה ןושארה םעטה

 הסיפת תדמוע הדרפהל העיבתה סיסבב :המת ןיא ךכב .הסיסבבש היצביטומה המ הנשמ אלו ,הילפא הווהמ

 .ןימ לכל תוחותפה תוישונאה תויורשפאה דענמ תא ליבגהלו ביתכהל שיש ,םינימה ןיב יתוהמ ינוש לש

 םישנ לע רוסיאב תוויע וא לווע לכ ןיאש דע ,יעבט ינוש לש הסיפתה תא קימעהלו שירשהל תלעופ הדרפה

 סיסבב תחנומה ינושה תסיפת .רוביצה לע תוסנרפ שמשל ןהמ עונמל וא ,תיתד תוגיהנמ ידיקפתב ןהכל

 םילוכי הדרפהה ידדצמ .ןמצע תא תוסכלו הציחמה ירוחאמ לא זוזל םישנמ העיבתה תא הקידצמ הדרפהה

 לבא ,םירבג לשו םישנ לש תויוכזו תויוריח לע תויטמרד תוכלשה תלעב הנניא הדרפהה יכ בייחתהל

 היהת הדרפהש תופצל ןתינ אל .הסיסבב תיטילנא הריתס שי יכ ,אווש תחטבה איה תאזה תובייחתהה

 .ןנימ ףקותמ קר םידיקפתבו תולוכיב םישנ הליבגמש הסיפת תדמוע הדרפהל העיבתה שרושב םא ,תינויווש

 הדרפה ןיב הריתסה :תלחות ירסח םה תינויוושו תיתדימ היהת הדרפההש אדוול ךירצ קרש םינועיט ,ןכל

  .תיטנרהניא איה ןויווש ןיבל

 התשענ הדרפהה ,תונורחאה םינשב םהילא ונפשחנש םירקמה לש עירכמה בורבש אוה יריפמאה םעטה

 הרמז עוריא םישנל החתפ םנמא תוביתנ תייריע ,ךדרשמ תוברעתה תובקעב ,לשמל ךכ .םישנל תותיחנ יאנתב

 אל ובש םלואה לש רוזיאב ובשוה םישנה ,תאז התשעש ירחא םג םלוא ,ןורחאה תוכוסב םירבגל קר דעונש

 םיעיבצמ 14.8.2019-ב הלופעב עוריאב הדרפהה יאנת לע תרושקתב םיחווידה םג 8.המבה תא תוארל ולכי

 

 200-מ רתוי ןמימ יערד לש ודרשמ״ ,יתשק רוא ואר םינותנהמ הלועה לע חווידל .ונידיב יוצמ לילגהו בגנה חותיפל דרשמה תבושת לש קתוע 7
  .)15.2.2019( ץראה ״םינש שולשב הדרפהב םיעוריא
  .)Ynet )26.9.2018 ,״תועמוש קר םישנה ,םיאור םירבגה :תוביתנב גחל עפומ״ ,ןולא רימא 8
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 הארנה לככו ,הילע דיפקה אל ומצע להקהש ךכ ידכ דע ,םישנל םיתוחנ םיאנתב התשענ הדרפההש ךכ לע

 .הילע דמע רמזהש הדרפהה תשירד םע הרזחב "רשייתהל" להקהמ שרד רמזה תאז תובקעב

 אלו ,דבלב םישנל םיעוריאל הצקוי ההז בוצקיתש יאנתב דבלב םירבגל םיעוריא לבקל היהי ןתינ אל ,המודב

  .האצקהה תוינויווש תא לעופב רקבלו ףוכאל ישוקה ללגב קר

 

 ברועמ רוזיא היהי עוריאבש יאנתב .3.3

 םניאש ימ לע הדרפה תייפכ לש םגפה תא אפרל הלוכי םירבגלו םישנל ברועמ רוזא תחיתפ ,הרואכל

 תורשפא לש המויק ןהבש ,תודכולמ תוליהק לש הקימאנידהמ םלעתהל ןתינ אל םלוא .הב םיניינועמ

 .תונותמ תוקיטקרפב קובדל םישקבמה לע דואמ השקמו ,היפל רשייתהל םלוכ תא טעמכ תבייחמ הרימחמ

 .דבלב תיטרואיתל הנותמה תורשפאה תא ךופהי יתרבחה ץחלה

 יפכ .התוא אפרל לוכי ונניא ברועמ םייניב רוזא ,הילפה איה םינימה ןיב הציחמ תמקהש ןוויכמ ,ךכמ בושח

 ברועמ רוזא שיש יאנתב ,םידוהילו םיברעל םידרפנ םה הבישיה ירדסה ובש עוריא רישכהל ןתינ אלש

  .תיטנוולר אלה הדרפהבש הילפהה תא אפרל ברועמ רוזא לש וחוכב ןיא ,ןאכ םג ךכ ,ךכב םיניינועמל

 

 ינויח ךרוצ איה הדרפההש יאנתב 3.4

 השונא העיגפ היהי הדרפה ירודיס ילב עוריאה םויקש ןעטנ הלופעב תוברתה עוריא ןוגכ םיעוריא ביבס

 יתב ושקבתה םהבש םיקיתה לכב יכ ריכזנ .דעוימ עוריאה וילאש דעיה להק לש ויתויוכזבו וייח תוחרואב

 תיטפשמ תוברעתה יכ תיתדה הליהקה יגיצנ ידי לע ןעטנ םינימה ןיב הנחבהה לוטיב לע תורוהל טפשמה

 .תדה שפוחב תיקוח אלו השונא העיגפ היהת הדרפה תוקיטקרפב

 םיינויח םיסרטניאב העיגפ היהת םייתליהק םיגהנב תוברעתה היפלש הנעטה תא תויבקעב וחד טפשמה יתב

 המייא םש ,לאידקש תשרפב היה ךכ .דוסי תוכזב העיגפב רבודמ היה ובש םוקמ ,תדה שפוחב םיצוענה

 תריחב ןיינעב זרופ תשרפב היה ךכ 9.השיא תנהכמ הבש תיתד הצעומ םע רשק םייקל אלש תישארה תונברה

 ,םירחא םיטעמ אל םירקמבו 12המרב לוק וידר תשרפב 11,םיסובוטואב הדרפהה ןיינעב ןגר תשרפב 10,ריע בר

 ןיינעב ,ןימלע יתבב הדרפה 14,םילשוריב תודרפנ תוכרדמ 13,שמש תיב תובוחרב תועינצ יטלשל םיעגונה

  .דועו 15,י״וגא תוננג לש יעוצקמ דוגיאל תוריחב

  :יכ ןולא אישנל הנשמה עבק לאידקש תשרפב יכ ריכזנ

 

  .)19.5.1988( 221 ,)2(במ ד״פ ,תותד יניינעל רשה ׳נ לאידקש 153/87 ץ״גב 9
  .)23.5.1988( 309 )2(במ ד״פ ,ופי-יביבא-לת תייריע שאר ,טהל המלש ׳נ זרופ 953/87 ץ״גב 10
 .)2011( 530 )2(דס ד"פ ,הרובחתה דרשמ 'נ ןגר 746/07 ץ"גב 11
 .)9.12.15 ,ובנב םסרופ( ,תויתד םישנ םורופ – ךלוק 'נ מ"עב המרב לוק וידר 6897/14 א"ער 12
 .)25.1.2015 ,ובנב םסרופ( לובטובא השמ 'נ פיליפ ילינ 13-02-41269 )ש"יב( את 13
 תצעומ תרבח הירזע לחר 7521/11 ץ"גב ;)28.9.2010 ,ובנב םסרופ( לארשי תרטשמ 'נ הירזע לחר ,םילשורי תייריע תצעומ תרבח 6986/10 ץ"גב 14
 .)16.10.2011 ,ובנב םסרופ( לארשי תרטשמ 'נ םילשורי תייריע
  .)15.9.2008 ,ובנב םסרופ( לארשי תדוגא לש םירומה תורדתסה ׳נ תוידרח תוננג ןוגרא 9/07 )יצרא( בע 15
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 ונא םיעדומו ,תירוביצו תיתרבח ,תיתכלה הניחבמ ,אשונה לש ותושיגרל ונא םירע
 ךכ לע םינוממה הלא ידי-לע וב הערכה תלבקלו הז אשונל םיוולתמה םישקה םיטבלל
 םע יתכלה ןיעמו יגולואידיא תומיע ללכל אובל אלש - קדצב - םישקבמו קוחה םעטמ
 ,תוירשפא תולקת לש ששחל ונא םירע םגו .םויכ לארשיב תיתכלהה תוכמסה יאשונ
 ידכ הלא לכב ןיא ךא .תיתדה הצעומה לש תפטושהו הניקתה תוליעפב ,המ תפוקתל
 הרבחכ ןהכלמ תרתועה לש התיילפה רסואה ,לארשיב קוחה לש ולועמ ונתוא רוטפל
   .)271 ׳ע( .םחוריב תיתדה הצעומב

 

 טפושה דמע ,יתדה רוביצב תעגופ איהש תונעט חכונ טפשמה תויושר לש שיגרה ןמוקמב ותרכה תורמל ,ךכ

  .ילארשיה יתקוחה טפשמה ביתכמש ןויוושה לע ןגהל הבוחה לע ןולא

  :הז רשקהב רוכזיאל היואר קרב אישנה לש ותעיבק םג

 לע לחה ,ןויוושה ןורקעו ,קוחה תרגסמב םילעופ םיישארה םינברה םג יכ ,חוכשל ןיא
  .)279 ׳ע( .ןויוושה ןורקע לש ותלוחתב ףא ןויווש םייק .םהילע םג לח ,םלוכ

 

 לש ךרדב תומאתהה תושקבל אשונ ןהש תועינצו הדרפה תוקיטקרפ יכ שיגדהל שי הלא םירבדל ךשמהב

 םינש ינפל דע ידרחהו יתדה רוביצה לש וייח ןויבצמ קלח ויה אל  רוביצ יבאשמב שומיש וא ירוביצ ןומימ

 בצמ הז ןיא .ימאניד רבד ןה תיתדה הרבחה ךותב תומכסומ ,תיללכה הרבחב ומכ ,תורחא םילמב .תודחא

 תינרדומ תוחתפתה לומ לא תינרדומ הנידמ לש אלא ,ןימוי תקיתע תד לומ לא תילרביל תינרדומ הנידמ לש

 םירושעב ילארשיה טפשמב םישנ לש רבוגה ןויוושל ,הבוגתב ףא ילואו ,הריתסב תדמועש ,תדה לש

 ,תוינעגופ ןה רשאכ ןהש תומכ ןתוא תלבקמ הנידמה ןיא תוקיתע תויתד תוכלה לש םיבצמב םג .םינורחאה

 בר תועצמאב אלש םישודיק לע י"שת תנשב הרסא לארשיל תישארה תונברה ,לשמל ,ךכ .ןתוא הנשמו

 ינפמ םישנ לע ןגהל ידכ ,רתיה ןיב ,תאז .םישודיק לש תונוש תורוצ תומייק אתיירואדמש יפ לע ףא ,ךמסומ

 תיתוברת תוחתפתהב אלא ,אתיירואדמ תיתד הכלהב רבודמ ןיא רשאכ רמוחו לק .הייפכב םישודיק

 חכונ לא תיתליהקה תודיכלה תוררופתה ינפמ ששחל הבוגתב האב רומאכש ,ןורחאה רושעה לש תיתרבחו

 .יללכה רוביצה לש תינימ תונריתמכ ידרחה רוביצב שפתנש המ

 אל ,וזמ וז תודרפומ ןניא הנידמהו תדה רשאכ ,הבתכ םואבסונ התרמ 'פורפ תיפוסוליפהש יפכ ,ךכמ הרתי

 הרכה 16.התוא הנשמו תדה לע העיפשמ הנידמה אלא ,הלש טפשמה תכרעמו הנידמה לע העיפשמ תדה קר

 שדחה ילמינימה וקל ןתוא ךופהלו ןתוא עבקל היופצ הנידמה תויושר דצמ תוינויחכ תוברת יעוריאב הדרפהב

 .תומאתהל תושקב דוע עיגהל תויופצ ןהילא סחיבש ,תושדח תורמחה ועבקייש ריבס ונממש

 רוביצל תדעוימ איהש ךכב הנידמה ידי לע הקדצוה םיימדקאה םיסופמקב םינימה ןיב הדרפה ,לשמל ךכ

 ידומיל ירחאש ;דומלל ועיגי אל תרחאו הדרפהב םידומילב ינויח ךרוצ םהל שיש םידרח לש דואמ םצמוצמ

 תיזיפה הדרפההשו ;הקוסעתה קושב וא םימדקתמ םיראתב תינויח היהת אל רבכ איה ,ןושארה ראותה

 םגו םיל״דרחל םג הדרפהה תא רשפאל יואר יכ ץ״גבב הנידמה תנעוט םויה .דומילה תותיכל םצמוצת

 

16 262 (2000)PPROACH AAPABILITIES CHE T :EVELOPMENTDUMAN HOMEN AND W ,USSBAUMN C.ARTHA M. 
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 תדמוע קרפה לע .תוירטיפקו תוירפס ןוגכ םיירוביצה םיחטשב םג הדרפהב לוספ ןיאשו ,םימדקתמ םיראתל

 .תודרפומה תותיכב םידומילל ףרטצהל תודסומהמ קלחב םיטנדוטסה ללכל םג תורשפאה

 

 םיפסונ םישגד .4

 תדה שפוחב העיגפב רבודמ ןיא 4.1

 הדרפה גיהנהלו וידלי תא ךנחל תוכזה תא םדא ףאמ לולשל ןיא .הנגהל יוארו ידוסי שפוח אוה תדה שפוח

 בייחתמ ךכ םא ,הדרפהב יתד ןחלופל רושקש עוריא םייקל העינמ ןיא .ולבאבו ויתוחמשב ,ולש ןחלופה יתבב

 תדמעה תוברל ,ירוביצ ןומימ ךכל קינעהל העינמ ןיא ,לארשיב לבוקמה יפלו ,תולבוקמ תויתד תומרונמ

  .םיללפתמה שומישל ירוביצה בחרמה

 תא קידצהל לוכי אל ףתתשהל ןוצרה .תימוימוי תוכימסב םישנ לש ןמויק םע ןיכסי םישנא ןיב אובל הצורה

 ףוג וא דסומ – ירוביצ יפוא תלעב ותוליעפש יטרפ ףוג וא ירוביצ דסומ .הצוחה וא הדיצה םישנה תקחרה

  .הילפא לע םדי תא םיכמוס – יתד ןחלופ םניאש םירשקהב הדרפה םירשפאמש הזכ

 

 ןיב הדרפהה רוסיא ןיינעל שודיח לכ הב ןיאו ילארשיה ןידה םע תבשייתמ םהרבא טפושה תקיספ 4.2

 םינימה

 ןיאש אדוול הרטשמלו הקפהל ,הייריעל הרוה 17)םהרבא טפושה( הלופעב עוריאה ןיינעב ןושארה ןידה קספב

 יוטיב ול הנתנ קר אלא ,יתוהמה ןידה תניחבמ רבד השדיח אל וז הקיספ .עוריאב הדרפה לש הרדסה לכ

 יקספ לש הקיתוו תססובמ ,תיבקע תרשרשב תפסונ הילוח איה וז הקיספ .תויפיצפסה תוביסנב יטרקנוק

 םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבק תובקעב .הדרפה לש היפכ לכ לע ץ״גב רסא ןגר ןיינעב .אשונב ןיד

 ןיב הדרפהב ךרד ירומל זרכמ הנידמה הלטיב ,הילפה איה הדרפהש הקזח יכ 18תורייתה דרשמ ןיינעב

 קספ יכ ,14.8.2019 ,יעיבר םוימ תילילה ותטלחהב ןוילעה טפשמה תיב ,ןכ םא ,שיגדה ידכב אל .םינימה

  .וניעב דמוע םהרבא טפושה לש וניד

 הדרפה לע רוסיאה לש שדחמ הניחבל תיטפשמ הקדצה לכ םינורחאה םיעוריאב ןיא יכ הלוע הלא לכמ

   .םיירוביצ םיעוריאב

 

 םוכיס

 ןוגכ םיסרטניא ןיב יוארה ןוזיאה תא הנוכנ תואטבמ םישנ תרדה ןיינעב ידרשמה חודה תוצלמה ,םוכיסל

  .אסיג ךדיאמ ותוריחלו םדאה דובכל ,ןויוושל תוכזה לע הנגהו ,אסיג דחמ טועימ תוליהק לע הנגה

 

  .)11.8.2019( ןורש הגנ ׳נ לארשיב םישנה תלודש 19-08-1702 מ״תע 17
  .)14.2.2018( תורייתה דרשמ ׳נ לארשיב םישנה תלודש 17-10-3045 מ״תע 18
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  .ויתוצלמהמ תוטסל םוקמ לכ ןיא ילארשיה ןידה יפל ,ונתדמעל

 תאש רתיב ,וב ןותנ התאש םצעומה ירוביצה ץחלה ףא לע םייקה יטפשמה בצמה לע רומשל ךל םיארוק ונא

  .תוריחב תפוקתב

 

  ,בר דובכב

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןיבלא תניע ר״ד

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךונא דוד ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,יליזרב דג ׳פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,קהנריב לאכימ ׳פורפ

 להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,ילתפנ-ןב הנרא ׳פורפ

 ןליא רב תטיסרבינוא ,בוט-ןמיס רב יתיא ר״ד

 םיקסעו טפשמל ימדקאה זכרמה ,רדיק-ץינוד תינור ר״ד

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןתוד באוי ׳פורפ

 ןליא רב תטיסרבינוא ,ירדק-ןירפלה תור ׳פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,רקה הנפד ׳פורפ

 תפצ תימדקאה הללכמה ,דתו דמחומ ׳פורפ

 הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,לייוו הקבר ׳פורפ

 ביבא לת תטיסרבינוא ,ויז עטנ ׳פורפ

 להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,ןמטוג-רז רומיל ר״ד

 טפשמו עדמ ירעש ימדקאה זכרמה ,רימט לכימ ׳פורפ

 להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,רגירט יבצ ׳פורפ

  להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,רזל-ןייטשנבל יתור ר״ד

 ביבא לת תטיסרבינוא ,ךילביל באילא ר״ד

 תפצ תימדקאה הללכמה ,םריבא-ץישפיל הנינפ ד״וע

 ביבא לת תטיסרבינוא ,קלדנומ איג ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,רומ תיגש ר״ד

 הפיח תטיסרבינוא ,ןויס-ןמלימ הניאפ ר״ד

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,הנידמ קרב ׳פורפ

 להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,ןירמ לבוי ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,ןבס ןליא ר״ד

 תפצ תימדקאה הללכמה ,וטניפ לטימ ר״ד

 ריפס תימדקאה הללכמה ,ןמרמיצ תירונ ר״ד

 תירבעה הטיסרבינואהו היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,רצינמרק הטומ ׳פורפ
 םילשוריב

 ריפס תימדקאה הללכמהו ןליא רב תטיסרבינוא ,רדיק רינ ׳פורפ

 ריפס תימדקאה הללכמהו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רמצרק דוד ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,טלמיר היונ ׳פורפ
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 תירבעה הטיסרבינואהו להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,יאדר ססנרפ ׳פורפ
 םילשוריב

 הפיח תטיסרבינוא ,ןמכייר ןונמא ׳פורפ

 להנימל הללכמה ,ימדקאה לולסמה ,ןנאש רימת ר״ד

 םיקסעו טפשמל ימדקאה זכרמה ,רלפוטש הליג ׳פורפ

 הפיח תטיסרבינוא ,איגש ריאי ר״ד

 הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,רענש םדא ר״ד

 ריפס תימדקאה הללכמה ,שורית יפוי ר״ד

 


