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 אובמ

 דחא דצ שיש ,תקולחמב תויונש תודבוע םירידסמ םה .ש"מהיבב תודבועה תחכוה ןפוא תא םירידסמ תויארה יניד

 ,המכסהב היה הזש ןעוט לבא תינולפ םע םיסחי תכרעמ םייקש הדומש דצ שי לשמל םא .ןהילע םיכסמ אלש תוחפל

 .המכסה התייה אלש חיכוהל העיבתה לע

 המכסה התייה אלש חיכוהל שי אלא ,היהש םימיכסמ םידדצהש ןוויכ )הליעבה( ומצע טקאה תא חיכוהל ךרוצ ןיא

 אלש תויארה ינידל ץוחמ םייוצמ ,ןימה יסחי םצעו הליעבה םצע .העיבתה לע לטומ הזה לטנה – סנוא היה השעמל יכו

 .ןיד לעב תאדוה שי יכ םהב םיניינועמ

 המכ שי ,תויאר תועצמאב תעצבתמ החכוהה .תקולחמב היונשה תיתדבוע הלאשב ש"מהיב לש עונכש איה החכוה ןכל

 .םיכמסמו םיצפח ,םידע :תועצמאב בורל .החכוה לש םיעצמאו םיגוס

 .ךמסמ וא ץפח קוידב אל ןהש עבצא תועיבט תמגוד תויאר שי

 .הטעמ איה וזה ךרדה לבא ותא דדומתהל ךרד שי ,ךמסמ יבגל .םיצפחו םידע גוסמ תויארב רקיעב קסעתנ

 ןוויכמ השק בצמ הז םלוא .יטנתוא ךמסמב רבודמ אלש חיכוהל ןויסינ היהי ךמסמ לש היאר םע דדומתהל תנמ-לע

 לע רבודמ לבא רוקמל ןמאנ אלו םיפיוזמ םקלחש ןבומכ .היעב םיווהמ אל םהו םיירוקמ םיכמסמה לש םבור בורש

  .םיכמסמהמ ןטק זוחא

 םא ,םלוא .םמצע דעב םידיעמ םה ,ש״מהיבל םיאיבמש חדקא וא םימס תמגוד ,היאר אוה ץפח םא – םיצפח ןיינעל

 .חדקאה ביט לע דיעמש דע ןקת-לע היהיש החמומ לש ד״ווח ואיבי ,וב תוריל ןתינשו ןיקת חדקאהש חיכוהל ךרוצ שי

 

 הרקמ רופיס
 ןכו ,ןכוסמ םס תקפסהלו רחסל רשק לש הריבעב יזוחמה טפשמה תיבב ועשרוה ינאיבמולוקו ילארשי – םיפתוש ינש

 לארשיב םתוא ץיפיש תנמ-לע םימס תדווזמ םע לארשיל עיגהל ינאיבמולוקהמ שקיב ילארשיה .ןכוסמ םס תקזחהב

 תרחמלו םילשוריבו א״תב ותא לייט ,ת״הדשב וינפ תא לביק ןושארהו םימס םע היבמולוקמ עיגה ינשה :היה ךכ ןכאו

 לע דומעל מ״ע ינאיבמולוקהמ םסה לש תימגוד לביקש ףסונ ילארשי ושגפ םש ,עשוהי-ינגב קלדה תנחתל ותוא חקל

 .ץראל םימס לש ףסונ אוביי תושעל וטילחה םיפתושה ,״החלצה״ה רואלו ,ץפוה םסה ןכמ רחאל .םסה לש וביט

 ופסא ,עיגהשכ .םימסב האלמ תפסונ הדווזמ םע ץראל עיגהל ונממ שקיבו היבמולוקמ רדלבל רשקתה ינאיבמולוקה

 הבקע ,הצרא םימסה תחרבה לע דעומ דועבמ העדיש ,הרטשמה .א״תב הדוהי-ןב ׳חרב ןולמל ותא ועסנו םיינשה ותוא

  .ינאיבמולוקל םימסה תדווזמ תריסמ בלשב קוידב רדלבה תא ספת םישלב תווצו ,םיינשה ירחא

 לע העדוה הלבקתה רשאכ .ךומס הפק-תיבל הסיפתה לש םיעגר םתואב סנכנש ילארשיה ירחא בקע ףסונ שוליב תווצ

 החרבהל ינאיבמולוקה ףתושה .טפשמל אבוה אוהו ילארשיה םג רצענ ,םינאיבמולוקה רצעמו םימסה תדווזמ תסיפת

 .ילארשיה דגנ דיעהל םיכסהו הריקחב רבשנ

 ותוא לאוש .ילארשיה םשאנה לש ורוגנס י"ע )ךשמהב דמליי( תידגנ הריקחב רקחנו ינאיבמולוקה דמע םידעה ןכוד לע

 המכ וזה הלאשה תא ותוא לאש אוה( ?ילארשיה תא שגפשכ םישנאו בכר ילכב האלמ התייה הנחתה םאה רוגנסה

 תא הארש בישה אוה ?םימסה תמיגד תא ול רסמש רחאל ילארשיה השע המ – התייה האבה הלאשה .)םימעפ

 בישה ?הכילהב וא הצירב – רבע דציכ לאשנ אוה .הכישחה הדרי יכ םש השע המ האר אלו ינשה דצל ךלוה ילארשיה

 .ןכש בישה אוה ?הכישח התייהש חוטב םאה לאשנ אוה .הצירבש

 הסיטה התחנ ובש דעומה יפל( םיוסמ ךיראתב השחרתה השרפהש ךכב לאשש תולאשה תוהמ תא ריבסה רוגנסה

 .קלדה תנחת לא ועיגהו םילשוריל א"ת ןיב ובבותסה םה הלילו םוי ךשמב ,רמאנש המ יפלו )לארשיב הפועתה הדשב

 הנחתה – וזכ העשבו ,הזכ ךיראתבש ריבס אלו רופיכ םוי ברע אוה רבודמה ךיראתהש הארהו הנש חול איצוה רוגנסה

 .ובלמ םירבד הדוב ינאיבמולוקה יכ קיסהל ןתינש ןאכמו ,םישנאו תוינוכמ הברה כ"כב המוה היהת

 רדג הדירפה ,חקור ׳חר לע ,הרדשה יקלח ןיבש טפושל הארהו םיספדומ םימוליצ תכרעמ וסיכמ ףלש רוגנסה ,ףסונב

 הייצח ירבעמ ךרד קר אוה רבעמהו ,ראית ינאיבמולוקהש יפכ תווצקה ןיב ץורל ןתינ אלש ךכ ההובג קיפסמ איהש

 .רקשמ דעה ןכלו קלדה תונחת לומ םיאצמנ אלש םירדוסמ



 

 4 

 .רדגה לש ןיינעב לבלבתהל ןתינ אל לבא דחא םויב לבלבתה דעהש רבס – )ךיראתהמ רתוי( טפושה תא דירטהש המ הז

 .אל וא הצירב םש רובעל ןתינ םאה ןחביו רדגה לע לכתסי התיבה ךרדבש ,ולש החמתמל החנה )קירדומ ׳פורפ( טפושה

 ול רמא ןכמ רחאל םויו חכשש ול רמא ןכמ רחאל םוי .קדב אל ןכלו תיבב ןשי אלש הז ירחא םוי ול רמא החמתמה

 רובעל היעב ןיאש ךכ קלדה תנחת לומ קוידב רדגב דואמ הלודג הצרפ שיש הארו ומצעב עסנ טפושה .חכש בושש

 ןיב תקולחמ הררועתה .המל הניבה אל איה ,תודעל ריעה סדנהמ תא איבהל תעבותה תא ענכשל הסינ טפושה .הצירב

 ?ילארשיה רצענ וב םוקמל ורבח תא דירוהש רחאל ילארשיה בשי וב הפקה תיב ןיב קחרמה תדימ המ – םידדצה

 וקב רטמוליקו 'מ 500 לש קחרמ יכ בושח הז .מ"ק תוחפל שיש ןעט רוגנסה דועב 'מ 500 לש קחרמ הזש הנעט העיבתה

 .ותוא תוכזל לוכי הזש ןכתייו םינמזב םג אטבתמש לדבה שי – יריווא

 תוכירצ אלש תומסרופמ" הזש םושמ ךירצ אלש ןעט רוגנסה .קחרמה תא קודבל החמומ איבהל םידדצל הרוה טפושה

 .א"תב 'ב םוקמל 'א םוקמ ןיב קחרמה המ םיעדוי םלוכ .לכל העודיש א"ת תפמ תא חיכוהל ךרוצ ןיא – רמולכ ,"היאר

 הז יכ – רדגב לודג רוח היהש עדוי אוה זא ,תמסרופמ הכ איה םאו א"ת תפמ תמאב וז ,קדוצ אוהש ול רמא טפושה

 ןמש וזה העידיהש ךכב ותטלחה תא ססיב טפושה לבא חכוותהל הסינ רוגנסה .עדוי טפושהו היאר וז ,תומסרופמה ןמ

 .ינאיבמולוקה דעה תדמעב תכמות תומסרופמה

 

 :םיבושח םיחנומ

 שי סנואה תמגודב .הב שמתשהל ךרוצ ןיא ,ןוידל וא טפשמל תיטנוולר הניאש היאר – תוכייש/תויטנוולר •

 – ׳גודל( תורושק ןניאש תויאר איבת העיבתה םא .הליעבה םויק םצע ןיינעל אלו המכסהה ןיינעל תקולחמ

 היונשש הדבועה תא חיכוהל ידכ תויארה תא לבקל םיכסי אל טפושה ,)תנייטצמ תיטנדוטס ןברוקה

 הרקמה לע האב הנולתהו ,ןימ יסחי םיבר םימעפ ומייק םיינשהש ךכל תויאר איבת הנגהה םא .תקולחמב

 ?תויטנוולר ךכל שי םאה – הלאשה תלאשנ ,הסנאנ איה הנעטה יפלש ןורחאה

 תויהל לוכי ןכ ךא ,יפיצפסה הרקמה יבגל רבד םוש הדיעמ אל ,ןכ ינפל םיסחי ומייק םיינשה יכ הדבועה

 םימעפה ללגב המכסה שי יכ קיסה אוה יכ דיגהל לוכי םשאנה .דעה תונמיהמ לע עיפשהל לוכי רבדהש

  .ירמגל תומדוקה תומכסההמ םלעתהל לוכי אל אוה ךא ,וירבד תא לבקל אלש ןיידע לוכי טפושה ,תומדוקה

 ?ש״מהיב קיתל הסנכנ תיטנוולר הניאש היאר תאז לכב םא הרוק המ

 .ש״מהיב לע סמוע תרבגה דבלמ רבד םוש הרק אל תישעמ

 דיעמ ךא היאר רצוקמ לבוסש והשימ :לשמל .הנימא וניא ולש תודעה ךא ןמיהמ תויהל לוכי דע – תונמיהמ •

 .ןמיהמ םדא ןכ ומצע אוהש תורמל ,הנימא חרכהב אל ולש תודעה .האר אוהש והשמ לע

 ד״ווח ךא ,המוד ד״ווח םישיגמ םהינש .תוחפ ינשהו המוק רועיש לעב םהמ דחא – םיחמומ םידע ןיינעל םג

 .רבדה ותוא תא ומשר םה םא םג ,ינשה לש ד״ווחה תמועל הנמיהמו הנימא רתוי לודגה החמומה לש

 ודבל ןורחאה וליאו ,םשאנה עציבש הריבעה ישעמ לע טלחומ ןפואב הדיעמ הנידמה ידע תכרעמ םא – לקשמ •

 ?רתוי לודגה לקשמה תא ןתיי ש״מהיב תויודעה ןמ וזיאל ,הנושארה תודעה תא םירתוס ולש םידעה םע דחי

 רחוב תודע הזיאל – לקשמה תלאש תא ןיידע שי תוליבקו תונמיהמ ,תוליבק תויארה םא םג – לקשמ

 המ .תועירכמה תויודעה רבד לש ופוסב ןה אלמ לקשמ תולבקמש תויודעה ?רתוי לודג לקשמ תתל ש״מהיב

 .תודעה ןתמ ךרדו תויתדבועה תוביסנה אוה תויודעל ןתינש לקשמה לע עיפשמש

 ,קיתה ךותל וסנכנ םא םג .ש״מהיב ילתוכל הסינכ סיטרכ לבקל היארה ןמ תענמש תינכט הנעט – תוליבק •

 .תויוסח תויאר :לשמל .לספיהל ןניד

 .יחרזאה טפשמב אלמ ןפואב ןוכנ רבדה – ״תקפסמ תחא תודע אלא רבד םוקי םירבד םיינש יפ לע אל״ – תויד •

 .)תויארה תדוקפל 54 ׳ס( תחא תודעב קפתסהל ןתינ יחרזאה טפשמב ןכש .ילילפה טפשמב ןוכנ ירמגל אל אוה

 ינשש ידכ תיתייאר תפסות היהת הנידמ דע לש תודעלש שרוד )א54 ׳ס( קוחה ילילפה טפשמב ,אמגודל

 הנידמ דע םג שיש ןכתיי .ןומא םהב ןתיי ש״מהיב םא ,עישרהל ידכב תוידה תשירד תא ומילשי דחיב םירבדה

 ינפ לע הנגהה תונעט תא אקווד לבקמ אוהש וא ,הנידמה דע לש תודעה תא לבקי אל ש״מהיב ךא ,היאר םגו

 .תיטמוטוא הניא העשרהה ןכלו העיבתה תויודע
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 ,אוהו ;ןיינעל תכיישו הליבק איהש תודע ןתיל םדא לכ ןימזהל רתומ" :םידע ןימזהל תוכמס – תויארה תדוקפל 1 'ס
  ."וז הדוקפב תרחא הארוה ןיאשכ
 :ךכמ תועבונה תובוחה

 .)טפשמה יתב קוחל 73 ׳ס( תובצייתה תבוח .1

 .)ע״הוחל 241 ׳ס + ש״מהיב ןויזיב ׳קפ( תודע תריסמ תבוח .2

 .)ןישנועה קוחל 237 ׳ס( תמא תודע תריסמ תבוח .3

 .ןידב שרופמ גייס םייק םא אלא ,ןיינעל תכיישו הליבק איהש תודע תתל םדא לכ ןימזהל ןתינ

 

 ןיאו ,4-ו 3 םיפיעסב רומאל ףופכב ,טפשמ לכב דיעהל םירשכ לכה״ : דיעהל םירשכ לכה – תויארה תדוקפל 2 'ס
 ,ודיבעמ אוהש ינפמ וא ,ילילפ טפשמב םשאנ וא ןנולתמ וא ,תיחרזא הנעבותב ןיד לעב אוהש ינפמ דיעהל לוספ םדא
 ״.הריבע לע שנוע אשונ וא עשרוהש ינפמ וא ,םשאנה וא עבתנה ,ןנולתמה ,עבותה לש ובורק וא וגוז ןב ,ודבוע
 :תורשכ יגירח

 תבוחל דיעהל ותוא םיפוכ ןיאו ,וגוז ןב תבוחל דיעהל רשכ גוז ןב ןיא ילילפ טפשמב״ :גוז-ינב לש םתודעל גייס – 3 ׳ס
 ״.דחא םושיא בתכב וגוז ןב םע דחי םשאומה םדא
 םיפוכ ןיאו ,והנשמ תבוחל דחאה דיעהל םירשכ דליו הרוה ןיא ילילפ טפשמב״ :דליו הרוה לש םתודעל גייס – 4 ׳ס
 ״.דחא םושיא-בתכב והנשמ םע דחי םשאומה םדא תבוחל דיעהל םהמ דחא

 )הדוקפל 4-3 ׳ס( החפשמ יבורק – תורישכה יגירח

 םדא תבוחל דיעהל ותוא םיפוכ ןיאו ,והרוה/ודלי/וגוז ןב תבוחל דיעהל רישכ וניא דלי/הרוה/גוז ןב ילילפ טפשמב

 .דחא םושיא בתכב ודלי וא והרוה ,וגוז ןב םע דחיב םשאומה

 יבגל ל״נכו ,םמצע ןיבל םניב גוזה ינב קר .ינשה דגנכ דחאה ודיעי דלי/הרוה/גוז ןבש רשפא יא ,ןורקעב ,ילילפ טפשמב

 .תיניערגה החפשמל ץוחמש םירחא החפשמ יבורק וא ינשה דגנ דחא ודיעי םיחאש העינמ ןיא ךא ,םידליהו םירוהה

 .ל״נה העינמה תא ןיא יחרזא טפשמב ,םלוא

 ודלי ,וגוז ןב דגנ הנולת שיגהש םדא לש תודע לע ולוחי אל 4-ו 3 םיפיעסבש םיגייסה״ :)ב(5 ׳סב 3-4 ׳סל םיגירח םנשי
 השגוהש ןיבו ןיינע ותואב הנולת שיגהש ןושארה אוהש ןיב ,הנולת התוא ןיינעב ילילפ טפשמב ,ןיינעה ינפל ,והרוה וא
 ״.רחא םדא ידיב ןיינע ותואב הנולת רבכ
 הנולתה םא ךא .3-4 ׳ס לש הארוהה תורמל ,ודגנ דיעהל לכות איה ,הנולת ודגנ השיגהו היבא י״ע הסנאנש הדלי לשמל

 תויהל הלוכי רחא גוסמ תומילא וא סנוא יטפשמב( הרשכ הדע היהת אל הדליה ,סנואה תא הארש ןכש י״ע השגוה

 .)ךשמהב ןודיי – ןנולתה אלש ימ י״ע םג תודע תעמשומ

 ,הארוהה תא התייהש ילבמ סרוקה תא דמיל אוה םינש ךרואלו תיסחי השדח הארוהב רבודמ יכ ןייצמ קירדומ ׳פורפ

 .םידעל עגונה לכב יתועמשמ םוקאו רצי ןבומכ רבדהו

 אל םהש תורמל הז תא רשיא ידאקהו ימלסומה םע הנתחתהש היידוהיה םע םימסה ירחוס לש רופיסה תא םילשהל(

 .)םוקמ ותואב ונתחתה

 :החפשמ יבורק לע אל ךא טפשמה תיבב תודע לע קר לח ללכה ,רומאכ

 י״מ ׳נ ןאיסוטמ 611/80 פ״ע – החפשמ בורק לש ףתוש דגנכ תודע •

 יכו הלעב םע דחי הריזב התהש איה דושה ןמזבש הדיעה םימשאנה תושנמ תחא .דושב ומשאוה םישנא ינש

 הרטפו וילע המשאה לכ תא הליטה השעמל איה ךכבו ,עשפה תא לעופב עציבש הז אוה דושב ינשה םשאנה

 ריעב היה אוה דושה תעבש רמא אוה ,הלעב לש הריקחה ןמזב יכ העדי אל איה ,םלוא .דושהמ הלעב תא

  .תרחא

 םצעב יבילאה תא תללוש איהו יבילא רסמ אוהש ךכ לע תבשוח אל איהש ךכב הלעבב תעגופ השיאה ,השעמל

 אלו ףתושה לע ש״מהיב תא ליטת איהש ידכ ש״מהיבב התוא דיעהל ןימזה רבגה .המע ההש אוהש התודע

 דגונ רבדהו ותוא הלילפמ השעמל איה התודע םצעבש ןוויכמ הרשכ אל הדע איה יכ הנעט הנגהה םשו ,וילע

  ?תאז ושעי םה דציכ – הנעט הנעטנש ךכ ,הלש תודעה תא רישכהלו תוסנל הכירצ העיבתה .3-4 ׳ס תא
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 דצל שי ובש ,הגוז-ןב דגנ דיעהל התוא םיבייחמ אל יכ עבוקש ׳סה לש אפיסה לע ךמתסהל הלוכי העיבתה

 יא .הרשכ הדע איה ךכבו תאז תושעל הלוכי איה ףתושה דגנ דיעהל הצור איה םא ךא ,םימשאנ דוע םשאנה

 רוגינסה .ותוא תוכזלו הלעב לע ןגהל ןוצר ךותמ הבדנתה איה אלא ,התוא ובייח אל ןכאו התוא בייחל רשפא

 הארוהה לש הרקיעמ לעבה דגנ ךא ,ףתושה דגנ דיעהל התוא ובייח אל םנמא יכ העיבתה תנעט דגנ ןעטו אב

 .דיעהל ןתינ אל

 השיאה תא חירכהל ןתינ אל הליחתכלמ ןכא יכ עבק רגמש .דע לש ותורשכ ןיינעל הלאש שי :רגמש טפושה

 ןוצרמ הדיעה איהש עגרמ ,םלוא .הרשכ הדע התייה אל איה ,התוא םיחירכמ ויה ןכא םאו הלעב דגנ דיעהל

 .תיטנוולר אל איה הדיעה ימ תוכזל וא דגנכ הלאשהו הלפנ תורשכה רסוח תלאש ,הרשכ הדע איה

 י״מ ׳נ ימרכ 228/87 פ״ע – החפשמ בורק תוכזל תודע •

 האשנ תבהש םימסב האלמ הדווזמ םשמ ואיבהו היגלבל וסטש )םירגובמ םישנא םהינש( ותבו בא לש הרקמ

 וחתפ ,התוא ורצע – סוטמהמ ודרישכ םהל וכיח םהש ןוויכמ םידקמ עדימ היה הרטשמלש הארנכ .התיא

 תבה .הדווזמ אלל סט אוהו ,הסיט התואב התיא היה אוה םג היבא .הנכות תא הל וארהו הדווזמה תא

 איה .הכותב שי המ קודבל אלש הנממ שרדו הדווזמה תא תחקל הנממ שקיב היבא יכ התריקחב הדיעה

 הבשח אלו ,םימולהיב רבודמש הבשח איה היגלבמ ועיגה םהש ןוויכמ ךא ,קפקופמ והשמב רבודמש הדשח

  .הריקחב ירמגל קתש באה .םימסב רבודמש

 רבודמ יכ ןעט באה לש רוגינסה .הדווזמה ןכותל תועדומ הל התייה אל יכ הדיעה איהו טפשמל ולע םהינש

 .תויארה ׳קפל 3-4 ׳ס יפל ,ותבו באב רבודמש ןוויכמ הרשכ אל תודעב

 רבודמ ,הנגההמ העיגה הנמזהה םא ךא .הרשכ/הליבק הניאש תודעב רבודמ תודעה תא הנימזה העיבתה םא

 לש רוגינסהו ,דיעהל התוא הנימזה הנגהה הז הרקמב .דגנ היהת תודעה ןכות םא םג ,דעב דיעהל הנמזהב

 םא ,ןכש .העיבתה לש הנמזהל המוד השעמל איהש ןאכמו היינשה תמשאנה לש הנגהב רבודמ יכ ןעט באה

 איה הלש תודעה ןכלו המצע תא הלילפמ התייה איה ,הלש רוגינסה לש תודעה תנמזהל תינענ התייהנ אל

 תא לביק אל השעמל ךכבו ,באה רוגינס תנעט תא לביק ךב טפושה .היבא דגנכ תודעכ הליבק אל איהו היופכ

 .ןאיסוטמ ד״ספב יוטיב ידיל האב איהש יפכ רגמש לש ותשיג

 

 :תורדגה ףיעס אוה תויארה תדוקפל 8 'ס

 ךותמ ףתושמ תיב קשמ ומע להנמ וניאו וגוז ןבמ דרפנב יחש ימ טעמלו ,וגוז ןבכ רוביצב עודיה תוברל – "גוז ןב" •

  .תחא גג תרוק תחת םיררוגתמ םה םא ףא ,עובק ןפואב החפשמה ייח תא קרפל הנווכ

 .)בשחנ אל יתרתחמ ץומיא( ןידה יפל ץמואמו ץמאמ תוברל – "דלי"ו "הרוה" •

 תרתומ תודע – תויארה ׳קפל 5 ׳ס

 :הלאמ דחא לשב ילילפ טפשמב ולוחי אל 4-ו 3 םיפיעסבש םיגייסה  )א( :)1()א(5 ׳ס
 ;הלאמ דחאב םויא וא תומילא וא ףוג תלבח   )1(

 ,תומילא וא ףוג תלבח יבצמב – תרתומ היהת ותחפשמ בורק דגנכ דלי/הרוה/גוז ןב תודע םהב םיבצמ עבוק ףיעסה

  .הנואת תמגוד תומילא אלל םג תמרגנ ףוג תלבח הב תורשפא הנשי .שוכר תוריבע ללוכ

 .םינחבמ העיצהו "הלאמ דחא לכב םויא וא תומילא ,ףוג תלבח" ףיעסה תרדגה ןיינעל הלאשב הטבחתה הקיספה

 )טולב ד"ספ( העיצה הקיספהש םייפולחה םינחבמה
 .תומילא וא ףוג תלבח לש דוסי יוצמ היתודוסי ןיבש הריבע .1

ü וכו הפיקת ,סנוא ,דוש תריבע'. 

 .תאזככ התוא םיגווסמ הנוימו הביט יפ לעש הריבע .2

ü ישבח ד"ספ( תומילא תוריבע ןה חכב הטיחסו אווש תאילכ לש הריבע(.  

ü חקור ד"ספ( התצהה תריבע(. 

ü הקאיפ ד"ספו אכיא ד"ספ( היתודוסי ןיב "הליעב" תללוכה הריבע(. 

 :תרזגנ הריבע +

 עויס וא לודיש ,ןויסינ

 תוריבעהמ תחא לש

 וללה
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 הרקמ .)תומילאב שומיש ךות העצבתה אל הריבעה דוע לכ( תומילא תריבע אל איה תרומשממ הפיטח §

  .התוא שוגפל היבאמ עונמל ידכ לארשי תנידמל ץוחמ התבסו המא ידיב הדלי תחרבה אוה אשונב ןיינעמ

  .)קשנ ןדבוא לש הריבע ,המגודל( תומילא תוריבע אל ןה ןישנועה קוחל 144 'ס יפל קשנב תוריבע §

  .תומילא וא ףוג תלבחב ךורכ היה לעופב העוציבש הריבע .3

ü תומילאב שומיש ךירצה עוציבה תאז לכב לבא ,היתודוסימ דוסי אל איה תומילאה הב הריבע.  

 י״מ ׳נ חקור 49/88 פ״ע
 רחאל תועש רפסמ :תויתביסנ תויאר לע הססבתה העשרהה .התצה לש הריבעב יזוחמה טפשמה תיבב עשרוה חקור

 האפור תודע יפל ,ומיאתהש ,ופוגב םינוש םיקלחב תויניצר תויווכמ לבוס אוהשכ םילוחה תיבל רערעמה עיגה התצהה

 ריתסהל הסינ רערעמה .ותתצהו העירכ לש בצמב ןיזנב תכיפש ונייה ,הריבעה עוציב ןפואל ,תיטפשמ האופרב תקסועה

 התחדנ תויווכה םרג תוביסנל רערעמה תסרג .תליאב אוה יכ רפסל ויחאמ שקיבו םילוחה תיבב ותואצמיה תדבוע תא

 הלבקתהש ,ןהיניב הלילפמהש ,הרטשמב ותש תועדוה ידי-לע ,השעמל ,הרתסנו טפשמה תיב ידי-לע הנימא אלכ

 ךרטצת אל יכ הל רמאנש רחאל ,הנתינ ,1971-א"לשת ,]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל א10 ףיעס יפ-לע ,טפשמב היארכ

 .)ןידה-קספ ךותמ( רוערעה ןאכמ .טפשמה תיבב הלעב דגנ דיעהל

ß דע תורשכ תייגוס ךרוצל תומילא תריבע תווהל הלוכי שוכר תתצה יכ עבקנ. 

 

 קרפב 'י ןמיס יפל וא ,)ןישנועה קוח – ןלהל( 1977-ז"לשת ,ןישנועה קוחל 362 וא 337 םיפיעס יפל הריבע״ :)2()א(5 'ס
 ״;והרוה דגנ דלי וא ודלי דגנ הרוה ,וגוז ןב דגנ גוז ןב רבעש ,ןישנועה קוחל 'י קרפב 1'ו וא 'ה םינמיס יפלו 'ח
 אל 4-ו 3 'סב םיגייסה הלאכ םיבצמב םג .ב״ויכו היחמ יכרצ קופיס-יא ,ןימ תוריבע ,החנזה לש םירקמב קסוע ףיעסה

 .רחאה תבוחל דחא דיעהל ולכוי החפשמ יבורקו ,ולוחי

 ,ןיינעה ינפל ,והרוה וא ודלי ,וגוז ןב דגנ הנולת שיגהש םדא לש תודע לע ולוחי אל 4-ו 3 םיפיעסבש םיגייסה" :)ב(5 'ס
 ןיינע ותואב הנולת רבכ השגוהש ןיבו ןיינע ותואב הנולת שיגהש ןושארה אוהש ןיב ,הנולת התוא ןיינעב ילילפ טפשמב
  .הרשכ ותודע ןנולתמה אוה החפשמה ןב רשאכ רמולכ ."רחא םדא ידיב

  ."רחא םדא וא הריבעה עגפנ אוה דעה םא איה תחא ,)ב(-ו )א( םינטק םיפיעס ןיינעל" :)ג(5 'ס
 לוכי דלי ,המגודל .החפשמה יבורקמ דחא אל אוה תומילאה ןברוקש ךכל תוקפנ ןיא ,תומילא תוריבע לש םירקמב

 אל הז ןכו החפשמ יבורק בצמ תודע תרשפאמש תומילא תריבעב רבודמש ןוויכ ,ומא תא סנאש ךכ לע ויבא דגנ דיעהל

 .'ג דצ אלא הריבעה עגפנ היה אל ומצע דליהש הנשמ

 הז דיעהל דלי וא הרוה ארקנ וא ,וגוז ןב תוכזל דיעהל גוז ןב ארקנ" :ותבוחל היאר – החפשמ ןב תוכזל תודע – 6 'ס
 תחכוהל היאר שמשל הרשכ ,העיבתה םעטמ דגנכש הריקחב ןיבו תישאר הריקחב ןיב ,תודעה אהת ,הז לש ותוכזל
 אוה ןיא לבא ,החפשמ-בורק תבוחל דיעהל החפשמ ינב לע רסוא 3 'ס ,ימרכ ד"ספב וניארש םשכ ."םשאנה לש ותמשא

  .תבשחנ ותודע – ותבוחל דיעמ לעופב לבא ובורק תוכזל דיעהל ארקנ החפשמ בורק םא ,ןיידעו .תוכזל דיעהל רסוא
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 םידלי תודע

 תודע .םהיבורק דגנ דיעהלמ םילוספ םהש איה לדחמה תרירבש וניארו החפשמ יבורק תיירוגטק לע ונרביד הכ דע

  .ותעד תא קוחה ןתונ םהילעש םימיוסמ םינבומב תיטמלבורפ איה יכ םא הייארכ שמשל הרשכ ,תאז תמועל םידלי

 

 .1955-ו״טשתה ,)םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל קוחה

 דושח אוהש וא ותוחכונב וא ופוגב התשענש ,תפסותב היונמה הריבע לע דלי םידיעמ ןיא״ :דלי תדעה – )א(2 ׳ס
 ״.ותוחכונבו םידלי רקוח תושרב אלא ,רומאכ הריבע לע דלי לש ותעדוה היארכ םילבקמ ןיאו התיישעב
 תויונמש תוריבעב ש"מהיבב דיעי אל דליש תרמוא תישארה הארוהה .14 ליגל תחתמש ימ לכ אוה דלי ,קוחה יכרצל

 תישפנ קיזהל הלוכי ןהילע תודע ןתמש תוריבעב רבודמ .דליה תודע תא ריתה םידליה רקוח ןכ םא אלא קוחל תפסותב

 .תידגנ הריקחל דומעל לוכי אוהש ירה ,ש"מהיבב דיעי דליה יכ טלחוה םא .דליל

 ןכו ,הז קוח תוארוהל םאתהב םידלי רקוח ידיב הדעותש ,תפסותב היונמה הריבעב תודע״ :תורשכ תויאר – )א(9 ׳ס
 – הירחא וא הריקחה תעשב םידלי רקוח ידיב ומשרנש ,רומאכ הדעותש הריקח ןיינעל ןובשחו ןיד וא םירבד ןורכיז
 ״.טפשמ תיבב היארכ לבקתהל םירשכ
 דליהמ תודעה תא ומצעב תובגל ןידע לוכי אוה ,ש"מהיבב דליה לש תודעה ןתמ תא רשאמ אל םידליה רקוח םא םג

 םירבד ןורכיז םע דחי תילאוזיו-וידוא תטלקומ היהת תודעהש אוה התורישכל יאנת .קיתב היארכ הרישכ היהת איהו

 דליה ותעדל יכ םושרל לוכי אוה .ולש תומשרתהה תאו ולש הלועפה תא ראתמש ןפואב רקוחה אלממש ןובשחו-ןיד וא

 .לקשמ ןתניי ךכלו ןימא אל וא ןימא

 ותודע תחת עקרקה תא טומשל הסני רוגנסה הבש ,תידגנ הריקחל דומעי אוה םידליה רקוח לש תודעו העדוה התוא לע

 אוה תטלקומ תודעל תיזיפ תודע ןיב לדבהה .העדוהה ,ונייהד – רקוחה תריקח לש רצותה תחת עקרקה תא טומשלו

  .התונמיהמ תא ןוחבל ןתינ אל ןכלו תידגנ הריקחל הנותנ אל תטלקומ תודעש

 לארשי תנידמ 'נ ףסוי 1741/99 פ"ע
 רשא ,ותב לשו ונב לש םתריקח לע ,רתיה ןיב ,ססוב םושיאה-בתכ .ותחפשמ ינבב תומילא ישעמ עוציבב םשאוה ףסוי

 טפשמב ןעט רערעמה .טפשמב םתדעה לע הרסא רעונה תרקוח .רעונ תרקוח ינפב ,14 ליגמ הטמל ינב ןוידה תעב ויה

 אשונ םיעוריאה תושחרתה רחאל יצחו םייתנשכ הלהנתהש ,העיבתה תשרפ ךלהמב .םמא תווצמב םירקשמ וידלי יכ

 ,םידליה תדעה רבדב רוסיאה תא ןוחבלו רוזחל רעונה תרקוחל תורוהל טפשמה-תיבמ רוגינסה שקיב ,םימושיאה

 רקיע .ןידב עשרוה רערעמהו ,התחדנ רוגינסה לש ותשקב .הז ןיינעב התטלחה זאמ ףלחש ךוראה ןמזה קרפ חכונל

 .ןיטק תינש ןוחבל רעונ רקוחל תורוהל ךמסומ טפשמה-תיב םא הלאשה לע בסנ רוערעב ןוידה

 לע ץורחל קוחה רשפאמ ,ןכ פ"עאו .העימש תודעל ליגר ןפואב תבשחנ םידליה רקוח םעטמ תטלקומ תודע -

 .ןדיצב ךשוממ רסאמ שנועש תורומח תוריבעב דסחל וא טבשל םשאנ לש ולרוג ןהיפ

 

 ״.תרחא היארב עויס הל שי םא אלא ,9 ףיעס יפל היאר ךמס לע םדא עשרוי אל״ :תעייסמ תודע – 11 ׳ס
 ,עישרהל ידכ הקיפסמ אל הדבל איהש ירה ,תידגנ הריקחב תטלקומ תודע לש התונמיהמ תא ןוחבל ןתינ אלש ןוויכמ

 תודע םאש אוה ללכה .תרחא היארב עויס שרדנ היה אל ש"מהיבב דיעמ היה דליה םא .תרחא היארב עויס ךירצו

 תאז ,לילפהל המצעשכל הלוכיש המלש היאר אל איה עויס .עויס הנועט תודעל עויס תווהל הלוכי איה ,עויס הנועט

 .םשאנה לע דשח הלעמש היאר
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 תפסותה

 .ןיטק תפיקתב ןיטק לע יארחא לש תוריבע ,תורומח תופיקתו תולבח ,ןימ תוריבע ,הבעותו תונז תוריבעל הנווכה

 לארשי תנידמ 'נ יחרזמ 3904/96 פ"ער
 ידי-לע ותודע התבגנ ,ןנולתמה לש ריעצה וליג תמחמ .ןיטקב הנוגמ השעמ עוציבב םולשה טפשמ-תיבב םשאוה יחרזמ

 תרקוח .)םידלי תנגה קוח וא קוחה – ןלהל()םידלי תנגה( תויארה יניד ןוקיתל קוחה תוארוהל םאתהב ,רעונ תרקוח

 תאו רעונה תרקוח ינפב ותודע תשגה תא ש״מהיב רשיא ךכ-לע ףסונב .טפשמב ןנולתמה תא דיעהל הטילחה רעונה

 ססבתה הילעש ,רעונה תרקוח ינפב ותודע תא ,ללככ ,המאת ותודעו ,תישאר הריקחב רקחנ ןנולתמה .הכרעש ח״ודה

 וניד-תערכהב .הקספנ איהו ותודעב ךישמהל ןנולתמה היה לוכי אל תידגנה ותריקח ךלהמב ,םלוא .םושיאה-בתכ

 תעיטק לשב םלוא ,טפשמה-תיבב ותודע לע ןהו רעונה תרקוח ינפב ןנולתמה לש ותודע לע ןה טפשמה-תיב ךמתסה

 ןנולתמה לש ישפנה ובצמב טפשמה-תיב אצמ שרדנה עויסה תא .הנכ לע עויסה תשירד תא ריאשהל טילחה ,תודעה

 ,שקבמה תנעט לע הרקיעב הבסנ השקבה .החדנ יזוחמה טפשמה-תיבל ורוערע .שקבמה תא עישרהו ,עוריאה רחאל

 ,הניכהש חודה תאו רעונה תרקוח ינפב ותודע תא שיגהל דוע היה רשפא-יא ,טפשמב ןנולתמה תא דיעהל טלחוהשמ יכ

 תסרגל אצמנש עויסהש שקבמה ןעט דוע .הנממ םלעתהל טפשמה-תיב לע היה ,טפשמה-תיבב ותודע העטקנשמו

 .הריבעה עוציבל שקבמה תא רשוק אוה ןיאש םושמ קפסמ ונניא ןנולתמה

 :םיסרטניא השולש ןיב ןזאל דעונ םידליה תנגה קוח

  ;םתשנעהו ןידל םיניירבע תאבהב יתרבחה סרטניאה  .1

 םיללכבו ,םייטפשמ םכילהל ותפישחמ האצותכ ףסונ ישפנ קזנמ דליה לע ןגהל יטרפהו יתרבחה סרטניאה .2

  ;ידגנה ותריקח

  .תמאה יוליגבו ןגוה ךילה לש ומויקב הרבחלו םשאנל ףתושמה סרטניאה .3

 דליה תודע תא ריתהל םא הטלחהב ןה ,בחר תעד לוקיש םידליה רקוחל קינעמ םידלי תנגה קוחב עובקה רדסהה

 .דליה לש ותודע תייבגב ןהו טפשמה תיבב

 יבוק ׳נ י״מ 446/02 פ״ע
 חוכב םינוגמ םישעמ ,הניטקב םינוגמ םישעמ לש תוריבע עוציבב )523/02 פ"עב( יבוק תא עישרה יזוחמה טפשמה-תיב

 תויאר לעו םידלי תרקוח ינפב הניטקה תודע לע טפשמה-תיב ךמס העשרהה תא .יבמופב הנוגמ השעמו סוניא ,הניטקב

 יכ התייה םידליה תרקוח לש התומשרתה .ואדיו תמלצמ תועצמאב הדעות םידליה תרקוח ינפב הדליה תודע .עויס

 תטלקב הפצש רחאל – יזוחמה טפשמה-תיב .הב ולגתנש ןויגיההו תמאה ינמיס לשב ,רתויב הנמיהמ הניטקה תודע

 תקסהו תודעה תייבג ךילהב יכ ,רתיה ןיב ,ןעוט רערעמה  .הניטקה לש התסרג תונימאמ אוה ףא םשרתה – הריקחה

 םייק ןכלו ,)התוחכונב קר רבדל המיכסה הדליהש ,הדליה לש התרומ( םיפסונ םימרוג םיברועמ ויה הנממ תונקסמה

 .תידגנ הריקחב דעה תא רוקחל תלוכי רסוח שי ןכש תמלוצמ תודע ןיינעל ישוק ונשי ,ףסונב .הריקחה לש "םוהיז"

 הקספהו הריקחב הדליה לש התרומ לש תוברועמ םהבו ,הריקחה ךילהב םימגפ ולפנ םנמא יכ עבק ןוילעה ש״מהיב

 קלחב ,םידליה תרקוח ינפב הדליה לש התודע ןכות לע ךומסל יואר היה ןכא ,הלא םימגפ ףרח ךא ,תודעה תטלקהב

 לש ורוגנס תנעט תא לביק אל .םינוגמה םישעמה תוריבעל תועגונה תודבועל תסחייתמ איהש לככו ,הבש יזכרמה

 תודעה ךמס לע .תמא תרבוד איה יכו תיטנתוא הדליה לש התודע יכ רבסו הריקחה לש םוהיז היה יכ םשאנה

 ,רטושמ החירב – הלילפמ תוגהנתה ,םשאנה רפיסש םירקש( ר״קפל 11 ׳ס חכמ תופסונ תועייסמ תויאר ןכו תטלקומה

 ,ול סחוימב עשרוה אוה – )םשאנה ףוג לע םיענצומ םיטרפ תעידי ןכו הריבעה עוציב רחאל הדליה לש ישפנה הבצמ

 .קפסה תמחמ סוניאה תריבעמ הכוז ךא

 תויהל תכפוה עויסה תשירד ,הזכ בצמב .ישפנה ובצמ ללגב עצמאב קיספהל הצרי ש"מהיבב דיעמה ןיטק יכ ןכתיי

 םילשה ןיטקה םא ךא .)םשאנה ירקש ׳גודל( ךומנ הלקשמש תרחא היאר לש עויסב רזעיהל ךרטצנו תינכט השירד

 םא .םידלי רקוח ינפב דיעה רבכ םא םג ותוא דיעהל יוצר 14 ליג תא רבע דליהש הדימב .עויסב ךרוצ ןיא ,ותודע תא

 ךירצ ,תטלקומה תודעה לע ךמתסמ אוה םא .ןימאהל המל רוחבל ךירצ טפושה ,תטלקומה ותודע תא תרתוס ותודע

 .עויס תייאר םג
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 :תילילפ תוירחא-רב וניאש ןיטק תודע – תויארה תדוקפל 55 ׳ס

 ,ןיטקל תנבומה ןושלב הליחת וריהזי ,וליג לשב תילילפ תוירחא-רב וניאש ,ןיטק לש ותודע עמושה טפשמה תיב  )א(
 .דבלב תמאה תאו תמאה לכ תא ,תמאה תא דיעהל וילעש
 תויארה רמוחב שי ןכ םא אלא ,וליג לשב תילילפ תוירחא-רב וניאש ןיטק לש הדיחי תודע ךמס לע םדא עשרוי אל  )ב(

 .הקוזיחל רבד
 ,בלב ןיטקה לש ותודע ךמס לע עישרהל ןיא .12 ליגל תחתמ דלי אוה וליג תמחמ תילילפ תוירחא רב וניאש ןיטק

 טפשמה תיבב דיעהל לוכי ןיטק .תעייסמ הייארמ התוחפ קוזיח תייאר .התוא תקזחמש היאר שי ןכ םא אלא ,רומאכ

 .תפסותב תויונמה תוריבעמ הריבעב רבודמ אלש הדימב וא תאז רשיא םידלי רקוחש הדימב

 

 :םוכיסל

 ךירצ תטלקומ ותודע םא ,קוזיח תייאר ךירצ דיעמ אוה םא ,ןכל .לח םידליה תנגה קוח :12 ליגל תחתמ דלי §

 .עויס תייאר

 ותודע םא ,עויס/קוזיח תייאר ךירצ אל דיעמ אוה םא ןכל ,לח םידליה תנגה קוח :12-14 םיליג ןיב דלי §

 .עויס תייאר ךירצ תטלקומ

 .עויס /קוזיח תייאר ךירצ אל דיעמ דליה םא ,תולבגמ ןיא :14 ליג לעמ דלי §

v םידלי רקוחב ךרוצ ןיא תפסותב היונמ הניא הריבעה רשאכ !תפסותהמ תוריבעל קר עגונ ל״נה לכ. 

 

 הריבעל םיפתוש תודע

 העשרה הילע ססבל ןתינ אל הדיחי היארכ ךא ,הרשכ איהש הז ןבומב םידלי תודעכ הומכ הריבעל םיפתוש לש תודע

 .תמיוסמ הדימב תיטמלבורפ איה ןכלו ,עויס תייאר אלל םילילפב

 ךמס לע םשאנ עישרי אל טפשמה תיב״ :ילילפ טפשמב הדיחי תודע יפ לע הערכה – תויארה תדוקפל )א(א54 ׳ס
 – הנידמ דע ףתושה היה םא םלואו ;הקוזיחל רבד תויארה רמוחב אצמ םא אלא ,הריבעל ופתוש לש הדיחיה ותודע
 החטבוהש וא הנתינש רחאל העיבתה םעטמ דיעמה הריבע התואל ףתוש - "הנידמ דע" ,הז ןיינעל ;עויס ותודע הנועט
 ״.האנה תבוט ול
 לש םיגוס ינש ןיב ןיחבמו םילילפב העשרהב הדיחי תודעכ ףתוש לש תודע לע תוכמתסהב תויתייעב ראתמ קוחה

 ינפל תויארה תדוקפב עבקנ אוהש ןוויכ יאכרא יוטיב אוה ״ףתוש״ יוטיבה .הנידמ דע ףתושו ליגר ףתוש :םיפתוש

 םיעצבמל הנוויכ הדוקפה .)לדשמו עייסמ( הריבעל םידדצה לש םניד תא ועבקש ןישנועה קוחב וכרענש םינוקיתה

 םיברועמה ןיבל אתווצב םיעצבמה ןיב הניחבהו הדוקפה לע הביחרה הקיספה ךא ,"ףתוש" הבתכ איהשכ אתווצב

 ךמס לע העשרה ססבל ןתינ אל ןכלו הריבעל דצ םגו אתווצב עצבמ םג תויהל לוכי ליגר ףתוש ,הקיספה יפל :הריבעב

  .קוזיח תייאר אלל דבלב ותודע

 .האנה תבוט ול הנתינ /החטבוהש רחאל )2( העיבתה םעטמ דיעמה )1( הריבע התואל ףתושכ הנידמ דע רידגמ קוחה

  ?אתווצב עצבמ קר וא הריבעה עוציבב ברועמ לכ אוה םאה – ףתוש והימ רידגהל ךרוצה הלוע בוש

 .ותודעל תעייסמ הייאר ךרטצנ אל ןכלו הז ףיעס ןיינעל הנידמ דע בשחיי אל עייסמש ירה הנושארה הרדגהה לע ךלנ םא

 יגוס לכ תא ליכמ הנידמ דע לש רשקהב ףתוש יוטיבה יכ ,תחוורה הקיטקרפה פ"ע הנקסמל עיגה קירדומ ׳פורפ

  .המגודל הנידמ דע אוהש לדשמ לע םג הלח ״עויס״ גוסמ הדבכה תיתייארה תפסותה ןכלו הריבעב תוברועמה

 ששח םייק ןכלו ,לבקמ אוהש האנהה תבוט ,סרטניא שי הנידמ דע ףתוש לכלש ןויגיהה תניחבמש ךכב הצוענ הביסה

 .הריבעב םיברועמה יגוס לכ ןיינעל ןוכנ הז השעמל .תיטומ היהת ולש תודעהש

 יזניק תכלה
 הטלחה הלבקתהש וא םייתסה ולש טפשמהש ינפל ףתוש דיעהל ןיא ויפל ,'75 תנשב ץמיא ןוילעה ש"מהיבש ינכט ללכ

 אצמנ ןיידע אוהשכ ופתוש דגנכ ףתוש דיעהל ןיא – רמולכ .)קית תריגס תמגוד( וניינעב ךילהה תא תמייסמש יהשלכ

 לילפהל הל רזוע אוה השעמל יכ העיבתה םעטמ דיעמ אוה ,דיעמ ףתושה םאש איה הביסה .ןידב העשרה לש הנכסב
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 הפצי אוה ןכלו המעטמ דיעהל אבש ףתושה תא לילפהל תניינועמ אל איה .ןידל הדימעמ איה ותואש רחאה ףתושה תא

 ולש תודעהש ששח םייקו סרטניא ךותמ דיעמ אוהש אצוי ךכ .ולש ךילהה ןיינעב העיבתה םעטמ והשלכ לומגת לבקל

 םיאצמנ ונחנאש אוה הזה ללכב ןומטש ישוקה .וניינעב ךילהה םייתסה אל דוע לכ ותוא םידיעמ אל שארמ ןכלו ,תיטומ

 ירה ,םהמ דחא לכ לש ךילהב הדיחיה הקזחה תודעה איה ינשה דגנכ דחא םיפתושה לש םתודע םא ,הטוש לגעמ ךותב

 אוהו לגעמה תריבשל ןורתפ עיצמ קירדומ ׳פורפ .םייתסי אל ךילה ףא יכ ינשה דגנכ דחא םתוא דיעהל ןתינ אלש

 הדימב םירחאש אתווצב םיעצבמ םהינש םאש איה הזה ןורתפב היעבה .הנידמ דע תויהל םיינשהמ דחאל החטבה

 ?הנידמה דע היהי םהינבמ ימ טילחנ דציכ ,הריבעה עוציבל הווש

 )יזוחמ טפוש היהשכ לדנה טפושה לש הטלחה דגנכ הריתע( ש״ב יזוחמה ש״מהיב ׳נ י״מ 11339/05 ץ״גב
 ןוידה .וטפשמ םייתסה םרטב ,ופתוש דגנכ םשאנ תדעה רשפאל אלש יזוחמה ש״מהיב תטלחה דגנכ התנפוה הריתעה

 המעטמ דעכ ,דמועו יולת וטפשמש םשאנ ןמזל העיבתה תיאשר םאה :'יזניק תכלה' לש הפקות תלאש תודוא בסנ

 ?השרפ התוא ןיגב ,הריבעל ופתוש דגנכ להנתמה דרפנ טפשמב

 ופתוש דגנכ ףתושה לש ותודעש ששח ןיא וב םוקמ יכ עבקנו ,יזניק תכלה הלטוב – הלבקתהש רחאל הנש םישולש

 אוה ופתוש דגנכ דיעמ ףתושש םעפ לכש וילאמ רורב אל הז .ינשה תטיפשל דחאה תטיפש תא םידקנ ,תיטומ היהת

 תוליעיה תא הרחב הכלהה םיוסמ ןבומב .העיבתה לש םיסרטניאה םע דחא הנקב הלעיש ןפואב ולש תודעה תא רדסמ

  .טפשמה תא םייקל ונתאמ תענומ ןגוהה ךילהה לע הדימע יכ ןגוה ךילה ינפ לע

  לארשי תנידמ 'נ ףאטיל ובא 7450/01 פ״ע
 הכמתנ רשא הריבעל ףתוש לש ותודע לע הססבתה העשרהה .חצר תריבעב רערעמה תא עישרה יזוחמה ש"מהיב

 עשרוה תושדח תויאר תפישח לשב יזוחמה ש"מהיבל קיתה תרזחה רחאל הנתינש המילשמ ןיד תערכהב םג .םיקוזיחב

 החטבה יכ עבקנ .עויס תייאר הנועט ותודעש ,הנידמ דע וניא ףתושה יכ ש"מהיב עבק ןידה תוערכה יתשב .רערעמה

 תלבקל דושח לש הווקת יכו "הנידמ דע" לש דמעמ תונקהל ידכ הקיפסמ הנניא רטוש וא בבודמ לש תכמסומ יתלב

  .הנידמ דע ותושעל ידכ יד הב ןיא הלילפמ תודע תרומת תובטה

 ליגר ףתוש לש איה ותודע םא הלאשב תולתב תאזו ,ותודעל תעייסמ וא תקזחמ הייאר תשרדנ םאה – הלאש התלע

 תשרדנ ןכל ,הזכ תמאב אל אוה הנידמ דע לש דמעמ ילמרופ ןפואב לביק אלש ףתושש עבקנ ?הנידמ דע ףתוש לש וא

 .)עויס אלו( קוזיח תייאר

 

 תונויסח

 המוח ירוחאמ תורתתסמ ןהש םושמ ,טפשמ תיבל ןתוא איבהל ישוק שיש תויאר לש םיגוס השולש ןיב ןיחבהל גוהנ

 :תמיוסמ תוידוס לש

 .וילתכ ןיב ראשית וידיל תרסמנש היצמרופניאהש תשרוד אלא ,ש"מהיבמ היצמרופניא תענומ אל איה – תוידוס .1

 סמ ידיקפ לע תרסוא רשא הארוה שי סמה תדוקפב :המגודל .היאר לש יוליג תענומ תוידוסה תשירד םיתיעל

 הזכש עדימ לש יוליג שרוד טפוששכ .רצואה רש רושיא אלל אוהש ךילה לכב םימושינמ ולביק םהש עדימ תולגל

 טפשמה לוהינ תועצמאב תוידוסה תשירד לע רבגתהל ןתינ .ריסהל ךירצ רצואה רשש ןויסיח ןיעמל ךפוה הז

 תויארה יניד תניחבמ .תוידוסה תשירד תחת הסוחש היאר התוא תא םסרפל ןיאש העיבקב וא תורוגס םייתלדב

 ורסמנ ןהש תמיא לכ תיטפשמ הערכה לע העפשה הזל ןיא יכ תוידוס תחת תוסוחש תויארל תובישח ןיא

  .ש"מהיבל

 תוניסחו תינויד תוניסחל תקלחתמ איה .ןידל ןגומ םדא דימעהל תלוכיה תא תמצמצמ תוניסח – תוניסח .2

 ןידל בצק השמ תא דימעהל ןתינ היה אל ,המגודל .רתויב הבחרה איה הנידמה אישנ לש תוניסחהשכ ,תיתוהמ

 .סנואב עשרוהו ןידל דמעוה דיקפתה תא םייסש רחאל קר .הנידמה אישנכ ןהכמ ודועב

 הרישכ היאר איה .ש"מהיבל התוא גיצהל ןתינ אל הקיספהו ןידה חוכמש היאר איה היוסח היאר – ןויסיח .3

 תיאופר היגוסב קסועש ךילה ,המגודל .הנכותל ףושח אלש םרוג לכל וא ש"מהיבל האיבהל העינמ שי ךא הליבקו

 היוסחה היארה ןכותל ףושח תויהל לוכי לפוטמה לש ןידה ךרוע .לפוטמ-אפור ןויסיח תחת הסוחש היאר הנשיו
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 לטומשכ .יקלח תויהל לוכיו ילאטוט תויהל לוכי ןויסיחה לע רותיווה .ותבוטל ןויסיחה לע רתיוו לפוטמהש הדימב

 .ךכל הקדצה תמייק םאה קודבל לוכי ש"מהיב תמיוסמ היאר לע ןויסיח

  תונורקע
 .הקיספב וא ןידב עבקיהל לוכי ןויסיח §

 לוכי םילעבהש םרוגה אוה הנהנה .ותבוטל השענ ןויסיחהש דחא ותוא ,ןויסיחה לע ןודאה אוה םילעבה §

 .םילעבה אוה לפוטמו הנהנה אוה אפור ,המגודל .היוסחה היארה ןכות תא תולגל אלש וילע תווצל

 תונויסחה םיטעמ ,םילעבה דבלמ םרוג םוש ידי לע םוצמצל וא הרסהל ןתינ אלש הזכ אוה טלחומ ןויסיח §

  .)48 'ס( חוקל ד"וע ןויסיחו )51 'ס( תילותק תד ןהכ ןויסיח ,המגודל .וזכש תטלחומ הנגהל וכזש

 לש ד"קשל הנותנ ופקיה תעיבק רשא יסחי ןויסיחב תאטבתמה רתוי השלח הנגהל וכז תונויסחה תיברמ §

 ןוזיא ךרוע ש"מהיבש דועב ןויסיח לכב ינורקע םיסרטניא ןוזיא ךרע קקוחמה .הרקמו הרקמ לכב ש"מהיב

 רקח( יוליגה סרטניא לע ףידע יוסיחה סרטניא םא םימיוסמ םיבצמב עירכה קקוחמה :יטרקנוק םיסרטניא

  .הרקמ ותואל ףקת רבדה ,יסחיה ןויסיחה תא ריסהל תאז לכב טילחמ ש"מהיבשכ .)תמאה

 תמועל יוליגה סרטניא – ופוגל הרקמ לכב רחאה לע  רבוג סרטניא הזיא טילחמ טפושהש ךכב תפקתשמ תויסחיה

  .היארה ןויסיח תא לטבנ – רבוג יוליגה סרטניא םא .יוסיחה סרטניא

 הז .הייארה ןויסיחל הקדצה שי ללכ םאה ןוחבל שי ,יסחי ןויסיחב םיסרטניאה ןוזיא תניחבל םישגינש ינפל §

 ינפב גצות אל הייארהש תקדצומ הביס שי םאה .רוביצה תבוטלו הנידמה תבוטל ןויסיחב רקיעב יטנוולר

 לע יוליגה סרטניא ףידע יטרקנוקה הרקמב םאה ןחבנ ,ןכש הדימב .רסוי ןויסיחה – אלש הדימב ?ש"מהיב

 לולכל הקדצה שי םאה טילחהל תוכמס שי יטנוולרה רשלש ומכ ,קירדומ ׳פורפ תעדל .יוסיחה סרטניא ינפ

 .וזה תוכמסה תא שי טפושל םג ךכ ,הדועתב היאר

 יפל רשא הייארב ןנובתהל תשקבמ הרטשמה םא םגש ךכ ,ינוידה ךילהה יבלש לכ לע איה תונויסחה תלוחת §

 .)52 'ס( ש"מהיבמ רתיה לבקל הכירצ איה ,הריקח ךרוצל היוסח הייאר איה הביט

  .היארה וילע ןויסיחל ןעוטה §

 .םילעבה תמכסהב אלא ןויסיח תרסהל םיכסהל ןתינ אל §

 

 הנידמה/רוביצה תבוטל ןויסיח
 .הרשכו תיטנוולר ,הליבק איה םא תשגומ תויהל הלוכי הייאר וא תודע לכו דיעהל םירשכ לכהש איה אצומה תדוקנ

  .תוניסחו תוידוס תמחמ ןהו ,ןויסיח תמחמ ןה ,הלתלתפ ש"מהיבל ןכרדש תויאר תומייק ,תאז םע

 הנידמה תבוטל ןויסיח – תויארה תדוקפל )א(44 ׳ס

 המותח הדועתב ,ותעד עיבה ןוחטיבה רש וא הלשממה שאר םא היאר ,לבקי אל טפשמה תיבו ,רוסמל בייח םדא ןיא״
 ,ודיב המותח הדועתב ,ותעד עיבה ץוחה רש וא הלשממה שאר םא וא ,הנידמה ןוחטיבב עוגפל הלולע התריסמ יכ ,ודיב
-לעב תריתע יפ-לע ,ןוילעה טפשמה תיב לש טפוש אצמ םא אלא ,הנידמה לש ץוחה יסחיב עוגפל הלולע התריסמ יכ
 ״...התולגל אל שיש ןיינעה ןמ ףידע קדצ תיישע םשל התולגל ךרוצה יכ ,היארה יוליג שקבמה ןיד

 לע רתוול לוכי המשב גיצנש ירה יאליטרע ףוג איהו רחאמ ,ינוחטיבה ןויסיחה לש םילעבה איה הנידמה §

 .הדועתה םוצמצ וא הדועתה תכישמ ידי לע ןויסיחה

 .היארב קיזחמש הנידמה גיצנ י"ע ןהו )היארה תא לבקי אל( ש"מהיב י"ע ןה ןגומ היארה ןויסיח §

 םיכמסומ רשא הלא םה הלשממה שאר וא ןוחטיבה רש ,הנידמה ןוחטיבל תעגונש היארב רבודמ רשאכ §

 רשא הלא םה הלשממה שאר וא ץוחה רש ,ץוח יסחיל תעגונש היארב רבודמ רשאכ .ןויסיח הילע ליטהל

  .םתעד לוקישל םאתהב איה ןויסיחה תלטה לע הטלחהה .ןויסיח הילע ליטהל םיכמסומ
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 רוביצה תבוטל ןויסיח – )א(45 ׳ס

 הלולע התריסמ יכ ,ודיב המותח הדועתב ,ותעד עיבה רש םא היאר ,לבקי אל טפשמה תיבו ,רוסמל בייח םדא ןיא״
 יכ ,היארה יוליג שקבמה ןיד לעב תריתע יפ-לע ,רבדב ןדה טפשמה תיב אצמ םא אלא ,בושח ירוביצ ןיינעב עוגפל
 ״...התולגל אל שיש ןיינעה ןמ ףידע קדצ תיישע םשל התולגל ךרוצה

 :םיפיעסה ןיב םילדבה

 .הלש ץוחה יסחי וא הנידמה ןוחטיבב אלו בושח ירוביצ ןיינעב העיגפ אוה היארה לע ןויסיחה תרסהב ששחה §

 .)רש םג אוה הלשממ שארש בל םישל שי( וזכש היאר לע ןויסיח תדועת איצוהל לוכי רש לכ §

 ןד רשא ש"מהיב אלא ,ןוילעה ש"מהיב אקווד ואל אוה ןויסיחה תרסה תטלחהב ןודל ךמסומש ש"מהיב §

 .רבדב

 היוסח היאר יוליגל הדיתעב ןוידה – )א(46 ׳ס

 לש טפושה יאשר הריתעב הטלחה םשל ;תורוגס םייתלדב היהי 45 וא 44 םיפיעס יפל היאר יוליגל הריתעב ןוידה״
 םירבסה לבקל אוה יאשרו ,ותעידיל ואבוי הנכת וא היארהש שורדל ,ןיינעה יפל ,טפשמה תיב וא ןוילעה טפשמה תיב
 ״.ןידה ילעב רתי רדעהב ףא ,רבדב עגונה יתלשממה דרשמה גיצנמו וגיצנמ וא הלשממל יטפשמה ץעויהמ

 ףושחל אלש טילחמ אוהש הדימב .הב ןייעמו היוסחה היארה לע עדימה תא לבקמ אוה ןויסיח תרסהב ןד ש"מהיבשכ

 תרחא וא וזכ העפשה הל שי קיתה לע תערכמ העפשה תדימ הל ןיא םא םגו ,הלש ןכותל ףשחנ אוה ןיידע ,היארה תא

 רבדב ןדש ש"מהיבב טפושה זאש ,רוביצה תבוטל לטוה ןויסיחהשכ תיטנוולר וזה היעבה .טפושה לש ותעד לוקיש לע

 הנידמה ןוחטיב תבוטל לטוה היארה לע ןויסיחה וב םוקמ ררועתמ אל הזה ישוקה .היארה ןויסיחב ןודל ךמסומש אוה

 תייטהל ששח ןיא( ןוילעה ש"מהיב אלא ,רבדב ןדש ש"מהיב אל אוה היארה ןויסיח תרסהב ןדש ש"מהיבש םושמ

  .)יביטקייבוא אוה היוסחה היארב ןייעמש םרוגה יכ טפושה

 תעדל ,ןכל .רבדב ןדש טפושה אלו רבדב ןדש ש"מהיב יכ עבוק ףיעסה – קוחה ןושלמ העיגמ ישוקה לע תורבגתהה

 ידיל רובעי רבדב ןוידה – בושח ירוביצ סרטניא תללוכש היאר לע ןויסיח תרסהל השקב תשגומ רשאכ ,קירדומ ׳פורפ

 אל אוהו היארה ןכותל ףושח היהי אל אוה ךכ .קית ותואב ןדש טפושה ינפב ןודית אלו רבדב ןדש ש"מהיבמ טפוש

 אוה קיתב ןדש טפושה םתעדלו קירדומ ׳פורפ לש ותעד םע םימיכסמ אל םידחא םיטפוש .ותטלחהב הנממ עפשוי

  .היארה ןויסיח תא ןוחבל ךירצש

 ?הטלחהב ותעד לוקיש תא םיחנמש תונורקעה םהמו ןויסיח ריסהל טילחי טפוש יתמ

 י״מ ׳נ ינבל 838/84 ש״ב
 רשק תרישק ,וב תורבח ,רורט ןוגראב תוליעפ םניינעש ,םינוש םושיא יטרפב יזוחמה ש״מהיבב ומשאוה םירתועה

 ףיעס יפל ותוכמס חוכמ ,איצוה ןוחטיבה רשש ירחא ,השגוה הריתעה .תופסונ תוריבעו חצרל ןויסינ ,חצר ,עשפ עצבל

 ,לולע ןיוליג רשאו יללכה ןוחטיבה תוריש ידיב תויוצמה ,תונוש תויארל תסחייתמה ,ןויסיח תדועת ,תויארה ׳קפל 44

 .הנידמה ןוחטיבב עוגפל ,ותעדל

 םימשאנה .ןידל םתוא הדימעה העיבתה םסיסב לעש ,הריקחה ךלהמב כ"בשה ירקוחל עדימ ורסמ תרתחמה ירבח

 העיבתה לש תואצמה םה ש"מהיבל ושגוהש םיכמסמה לכו םלועמ םדי לע ורמאנ אל תולילפמה תואדוההש ונעט

 ןתינ אלש הלאכ ,תויוקדו םיטרפ תוללוכ תואדוההש םושמ וללה תונעטל רחש ןיאש הנעט העיבתה .םירקוחהו

 הריקחה יקיתב ןייעל ושקיב םימשאנה .תאזכ הרוצב ןתוא טרפל היה לוכי תוריבעה תא עציבש ימ קרש ךכ ,איצמהל

 תדועת האיצוה ןבומכ העיבתה .תוריקחה ינפל דוע םיעודי ויה תוריבעה רבדב םיטרפהש חיכוהל תנמ לע כ"בשה לש

 רבודמש ןוויכ( ןוילעל ורתע םימשאנה .הנידמ תודוסב רבודמש םושמ ןוחטיבה רש תועצמאב םיקיתה לע ןויסיח

  .קרב טפושה ינפל עיגה קיתהו ,ןויסיחה תרסהל השקבב )44 'ס יפל ינוחטיב ןיינעב

 תישממ תלעות תב איה היוסחה היארה םא :הכלהל ךפהש ןויסיח תרסה רבדב הטלחהל טושפ יד הדימ הנק עבק קרב

 הנידמהש הדימב .אוהש ינוחטיב דוס לכ לע הפידע ןגוה טפשמל םשאנה תוכז ןכש היוליג לע תורוהל שיש ירה ,םשאנל

  .םשאנה תא ררחשלו םושיאה בתכ תא ךושמל הלוכי איה ינוחטיבה דוסה תפישחב ןכתסהל הנכומ אל
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 רוביצל ןכוסמו יתרדס ןיירבעש וא ,ינוחטיב דוס ףשחנש וא – תועורג תואצות יתשל הליבומ הכלההש אצוי ךכ

 .ילילפה ךילהה ןיינעל יטנוולר ןידה קספ .ררחושמ

 האבש היארה ןכות ."לודג רוביג" ומכ תצצופמ הכלה ןתנ קרבש ןעוטו ןידה קספ לע תרוקיב ריבעמ קירדומ ׳פורפ

 דדומתה אל אוה .הריתעה תא תוחדל היה לוכי אוה ןכלו םימשאנל תישממ תלעות תב התייה אל ןויסיח תרסהל וינפל

 םצעבש הקיספ שפיח קירדומ .לאמש די תא תורכל וא ןימי די תא תורכל םא רוחבל ךירצ היה הבש השק הטלחה םע

 .קרב לש הכלהב תויתייעבה תא הארת

 לארשי תנידמ 'נ הנ'גאחמ דומחמ 11493/03 פ"שב
 םיחמומ םידע ודיעה העיבתה תשרפב .סאמחה ןוגרא לש רורטה תולועפ ןומימב עייסל ולעפש ךכב ומשאוה םישקבמה

 רמוח לע ןה ,)תרושקתו ןותיע( יולג רמוח לע ןה וכמתסה םתודעבו ,ןיעידומה ימרוגלו ןוחטיבה תועורזל םיכיישה

 תעיבקב םידעה וכמתסה וילעש יוסחה רמוחה לכ תא ףושחל שי ,םישקבמה תנעטל .ןויסיח תדועת ויבגל האצוהש

 תויודעה תא לוספל שי זא יכ – הנעטה ךכ – רמוחה ףשחיי אל םאו ,סאמחה ןוגראל הקיזה רבדב םהיתונקסמ

 תא ךירפהל רשפא יא םיחמומה תונקסמ תוססבתמ וילעש רמוחה תא ןוחבל תורשפא רדעיהב ןכש ,ןתוללכב

 .םהיתונקסמ

 תרסה לע תורוהל שי ןכלו םשאנל ינויח אוהש ירה יוסח רמוח ךמס לע ד"ווח ושביג םיחמומה םא ,ינבל תכלה יפל

 ןיבל ינוחטיבה סרטניאה ןיב שפיח קירדומ ׳פורפש תושגנתהה קוידב יהוז .הנידמ תודוסב רבודמ םא םג ןויסיחה

 רמוחה לע אלו יולגה רמוחה לע הרקיעב הססבתה תעדה תווחש הליג אוה הטלחהב רפח אוהשכ .ןגוה ךילהל תוכזה

 אל ד"הספ .ןגוה ךילהל ותוכזמ קלחכ םשאנל תינויח התייה תמאב אל היוסחה היארה רבד לש ופוסב ןכלו יוסחה

 .הכלהב תויתייעבה תא שיחמה

 ןוחטיבה רש 'נ ןמיזנב יזוע 723/97 א"שב
 ךכב הלשממה שאר תא הנוה ןורש לאירא היפל ,הבתכ םסרפ הנושארה ןונבל תמחלמ תרגסמבש יאנותיע אוה ןמיזנב

 וחווד המחלמב םיכלהמה לכש ןעטו הביד תעיבת שיגה ןורש ,הבתכל הבוגתב .תיעטומ היצמרופניא ול רסמ אוהש

 תא ףושחל ןמיזנב שקיב ,ןכ םא .םילוקוטורפב דעותמ לכהו הלשממה שאר לש יאבצה ריכזמל תמא ןמזב

 לע םתחש ןוחטיבה רש תעידיל עיגה רבדה .רמוא ןורשש הממ ךפהה תא וחיכוי םהש רבס אוהש ןוויכ םילוקוטורפה

 תונעטה תחכוהל ךרדה השעמל ךכ .םייוסח יללכה הטמה ינויד לש םילוקוטורפה תא הריאשמ רשא ,ןויסיח תדועת

 רבודמ היה וליא .םילוקוטורפה לע ןויסיחה תרסהל )׳קפל 44 'ס חכמ( ןוילעה ש"מהיבל ןמיזנב רתע ,ךכשמ ,המסחנ

 תישממ תלעות תב איה היארה יכ ןויסיחה תא םיריסמ ונייהש ירה ,ינבל תכלה תא ליחהל םיכירצ ונייהו ילילפ ךילהב

 סרטניאה לע רתוול ןכומש דצ ןיאש םושמ ,יחרזא ךילהב ינבל תכלה תא ליחהל ןתינ אלש איה היעבה .עבתנל תינויח

 סרטניאה תא םהל שי לבא ,םיינוחטיב תודוס תפישח יאב ךרוצה תא םיניבמ ןורשו ןמיזנב .דוסה תא רומשל ידכ ולש

 דוסה תא ףושחל תרחוב איהש וא ,הלש םיסרטניאה דחא לע תרתוומש וז איה הנידמה ילילפה ךילהב .םהלש יטרפה

 .םשאנה תא ררחשל ךכבו םושיאה בתכ תא ךושמל תרחוב איהש וא

 תורשפא לכ ןיאשכ קרו ,יקפוא ןוזיא תושעל ,הזב זוחאלו הזב זוחאל ידכ ןתינה לככ תושעל ךירצ םייחרזא םיכילהב

 וא חרזאה לש יוליגה סרטניא – בושח רתוי אוה םיסרטניאה ןיבמ ימ עירכהל השעמלו יכנא ןוזיא תושעל תרחא

 ?הנידמה לש יוסיחה סרטניא

 הפולחה .תורחא תופולח ןוחבל הסנמ אוה ,היארה לש תוינויחה תניחבלו םיסרטניאה תניחבל שגינ רוא טפושהש ינפל

 אל םילוקוטורפה ירהש ,הבתכה תא םסרפשכ ססבתה אוה םהילעש ןמיזנב לש תורוקמה תפישח איה עיצמ אוהש

 .אליממ ול םיפושח ויה
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 :יבלש תלת ךלהמ – ילילפה ךילהב ןויסיחה תרסה

 היארה לע ןויסיחה תלוחת תקידב )1(

 ךירצ לכ םדוק ןכל .ןכ תושעל ךמסומה רשה לש ותעד לוקישבש הטלחה איה ןויסיחה תדועת לע םותחל הטלחהה

 םצע לע ץ"גבב הרשי הפיקת לש ךרדב תאז .םינוזיא םישענש ינפל דוע ןויסיחה תלטהל הקדצהה םצע תא ןוחבל

 .ןויסיחה תרסהב ץ"גבב הפיקע הפיקת לש ךרדב וא ,היאר לע ןויסיח ליטהל רשה לש הטלחהה

 היארה תוינויח תקידב )2(

 תרסה לע הרוי טפושה תינויח איה םא .ינבל תכלה תא ליעפהל לכונש ידכ םשאנל תינויח היארה םאה הקידב

 :יקפוא ןוזיאל תופידע – םינוזיא עצבי טפושה יקלח ןפואב תינויח איה םא ,ןויסיחה

  לארשי תנידמ 'נ גרבסדנל הדוהי 3490/14 פ"שב
 םיכומסה םיאניטסלפה םירפכהמ םיבשותל ךיישה שוכר תתצהו תסירה ןניינעש תוריבעב ומשאוה םישקבמה

 .תויארה תדוקפל 44 ףיעס יפל היוסח היאר יוליגל איה הריתעה .דעלג תווחל

 תויהל תויושעש תויאר וב תוללכנ אלו ןויסיחה תדועת רדגב ולוכ לפונ יוסחה רמוחה יכ עבקנו ,התחדנ הריתעה

 דגנכ הלוקש הניא ,תמייקש לככ ,הז רמוח תפישחמ הנגהל חומצל היושעש תלעותה .םישקבמה תנגהל תוינויח

 הזארפרפה ;ולעוהש אטוזה תונעט יבגל ףא הפי וז הנקסמ .רמוחה ףשחיי ּול הנידמה ןוחטיבב תירשפאה העיגפה

  .ינויסיחה סרטניאה ןיבל יוסחה רמוחה ביט תא ףושחל ךרוצה ןיב יוארכ תנזאמ םישקבמל הרבעוהש

 )״המצוע הנומ״( יתייארה לקשמה )3(

 י״מ ׳נ ביראזמ 889/96 פ״ע
 ןכוס י"ע חפ םהל ןימטהלו םתוא דוכלל וסינ םה .םימס ירחוס הברה וב שיש ןופצב רפכ לע עדימ עיגה הרטשמל

 תוכז לע רמש אוה הריקחה לכ ךרואלו חפב לפנ ביראזמ .םתוא לילפי ךכו םימס רחוסל הזחתיש הרטשמ

 תא ןמזל הצר אוה .ותוא םישאהל ןתינ אל ןכלו הרטשמה לש פ"תשמ ללכב היה אוהש ןעט אוה ףוסבל .הקיתשה

 רתע ביראזמ .ותוהז לע ןויסיח תדועת ואיצוה רהמ לבא ותודע לע תידגנ הריקחל דומעלו דיעהל הרטשמה ןכוס

 ללגבש ךכ ינבל תכלה יפל הקספ רנרוד .ינבל תכלה לע ססבתהב ןכוסה לע ןויסיחה תרסהל ןוילעה ש״מהיבל

 ביראזמ םאש רמא ןישח .ןכוסה תפישח ריחמב הז םא םג ,ןויסיחה תרסה לע תורוהל שי םשאנל הבושח היארהש

 .ותונימא ןיינעל םוצע קפס הלעמ הז ןכלו הריקחה לכ ךרואל קתוש היה אל אוה הרטשמה לש פ"תשמ היה ןכא

  .הדומ היה אל יתרטשמה ןכוסה ,ןויסיחה תא םיריסמ ונייה םאש םג המ

 רוגנסהש האצותל ליבות איהש יוכיס שי םאה ןוחבל שי ,םשאנל תינויח היארה םא םג – ישילשה ןחבמה ןאכמ

 תא לבקל שי ןכש רבס ןישח הזה יפיצפסה הרקמב .הזה םעטהמ הריתעה תא החדנ ,אלש ריבס םא .הילא ןווכמ

 היעב התייה אל חפב ליפה אוהש םישנאה לש טפשמבו םירפכ המכ דועב לעפ יתרטשמה ןכוסהש םושמ הריתעה

  .ותוהז תא ףושחל הרטשמל

 

 יחרזאה ךילהב ןויסיח תרסה

 .הקדצהה תקידבו וצה תלוחת תקידב .א

 יפיצפסה יתרטשמה יעצמאה לע לח אוה םא קודבנ ,םייתרטשמ םיעצמא לע ןויסיח שי םא המגודל

  .תולגל םישקבמש

  .)ליעל ןמיזנב ד"ספ( )ילילפה ךילהב תיקלח תוינויחב ומכ( יוסיחה סרטניאל יוליגה סרטניא ןיב ןוזיא .ב

 .םיפילחת לש םמויק תניחב ,המצוע הנומ ,יתייאר לקשמ .ג
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 הקיתשה תוכזו תימצע הללפה ינפמ ןויסיח
 :תימצע הללפה ינפמ ןויסיחה תוכזל הקיתשה תוכז ןיב ןיחבהל לבוקמ

 םימרוגב רבודמ רשאכ .עימשהל םייטרפ םימרוג י"ע שקבתמ אוהש העשב רבד עימשהל אלש תרשפאמ הקיתשה תוכז

 ?קותשל ול רתומ אמש וא רבדל בייח אוה םאה הלאשה תלאשנ ,םיטרפ םדאמ שורדל םיאשר קוח י"פעש

 תריקח – ףיעסה תרתוכ .הקיתשה תוכזל סיסבה תא *)תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפל )2(2 'סב תוארל לבוקמ

 תעשב ול גיציש ,תולאשה לכ לע הנוכנ בישהל בייח היהי ,ךכ רקחנה ,םדא״ :ונושל .׳וכו הרטשמ ןיצק י״ע םידע
 ודימעהל ידכ ןהב היהי ןהילע תובושתהש תולאשמ ץוח ,ל"נכ רחא השרומ ןיצק וא ,הרטשמ ןיצק ותוא הריקחה
 ״.תילילפ המשא תנכסב
  :דושחו רקחנ ןיב הנחבאה לע דומעל בושח ,תישאר

 תא ריהזהל רטושה לע ,דשח לש תקפסמ הדימ תמייק רשאכ .הריבע עציבש דשח ויפלכ םייקתמש םדא אוה דושח

 תוכזה ול שישו ודגנ שמשל לוכי דיגיש רבד לכש ותוא עדיילו ,דשחה תא וינפב חיטהל ,ותוא רוקחל דמוע אוהש דושחה

 תא ול ןיאו רקחנב רבודמש ירה הרטשמב תודע רוסמל/הנולת שיגהל עיגמש םדאב רבודמ םא ,תאז תמועל .קותשל

  .הקיתשה תוכזבו הרהזאה תבוחב ץוענ דושחל רקחנ ןיב לדבהה ,רמולכ .ותוא ריהזהל וא הקיתשה תוכז

 ענמיהל םירקוחל םורגל הלולע )הקיתשה תוכז תא ןיא רקחנל ןכש( םירקוחה דצמ דושח לע ףידע רקחנש הדבועה

 .קותשל רוחבל םהל םורגל היושע הדשחהה םצע ןכש דוסי תוכזב העיגפ הווהמ החטה יא .המשאה תא וב חיטהלמ

 תא םיפידעמ םיירוביצ םישנאש אלא ,וב תעגופ דושחכ אלו רקחנכ םדא לש הקזחהש הארנכ ,תיטפשמ הניחבמ

  .םידושח םניאו ורקחנ קר םה יכ הזרכה םשל םהל םרגיהל הלולעש תיתייארה תערגמה

 לארשי תנידמ 'נ חילמלא 3445/01 פ״ער
 תכרעמ ךלהמב שיגה ,הפיח בחרמב השדחה תורדתסהה שאר-בשוי דיקפתל תוריחבב דדומתהש ,)רערעמה( חילמלא

 ךמסמ הרטשמל חילמלא רסמ הנולתה תרגסמב .דחוש תחיקלל דשחב תוריחבב ובירי דגנ הרטשמל הנולת תוריחבה

 תקידבש רחאל .רערעמה תריקחב החתפו ףיוזמ ךמסמה יכ הדשח הרטשמה .ובירי לש ותמשא הרואכל התלע ונממש

 תועידי תריסמבו טפשמ יכילה שובישב דושח אוה יכ רהזוה ,בוש רערעמה רקחנ ,ףיוזמ ןכא אוה יכ התלעה ךמסמה

 תמא תובושת בישהל הקוקח הבוח תרפהו טפשמ יכילה שוביש ןיגב םושיא-בתכ רערעמה דגנ שגוה ךשמהב .תובזוכ

 .החדנ יזוחמה טפשמה-תיבל ורוערע .היינשה הריבעה ןמ הכוזו הנושארה הריבעב עשרוה רערעמה .הרטשמה תולאשל

 .רוערעה ןאכמ

 ,ךירצ היה ןכש תורמל ותוא וריהזה אלו ,תילמרופ הרוצב אל ךא ,דשחוה אוה הלחתההמ דועש חילמלא ןעט רוערעב

 רשאכ יכ קספ ש"מהיב .ותערל ולש הקיתשה תא שרפל ןתינ אלו דושח ותויה חוכמ הקיתש תוכז ול הנותנ ןכלו

 רמולכ( דשחה תא וינפב וחיטה אל ךא דושח השעמל הכלה אוהש רקחנב רבודמש תודמלמ תויביטקייבואה תוביסנה

 .)דושח ןכא אוה תיתוהמ ןכש( דושח לש תויוכזה לכ רקחנ ותואל תועיגמ )דושחב רבודמ ןיא תילמרופ

 ןיבו רהזוה אוה םא ןיב ,היארכ ודגנ שמשל לוכי )דושח אוה תיתוהמ רשאכ( רמוא רקחנש רבד לכש רורב היה רבעב

 םילוכי רקחנ לש וירבד הריקחה לש תויביטקפאב תורושקש תויטקרפ תוביסמ ךא ,וז השיג םע ישוק שי םויה .ואל םא

 .ןנוגתהל םשאנה לש ותלוכי הלכוס אלו ןגוה ךילה םייקתהו הדימב היארכ שמשל

 הרטשמ ןיצק ינפב הריקחל עיגמה םדאש תיללכ הרימא תטרופמ )תודע( תילילפה הרודצורפה הדוקפל )2(2 'ס ןושלב

 יכ תוארל ןתינ .תילילפ המשא תנכסב ותוא דימעהל תולולע רשא תולאש לע טעמל ויתולאש לכל בישהל בייח ךמסומ

 הנכסב דימעהל תולולע ןניאש תולאש יבגל ןכש .תימצע הללפהמ ענמיהל תוכזב אלא הקיתש תוכזב הפ רבודמ ןיא

 תנכסב דימעהל תולולע תולאש וליא רורב ךכ לכ אלש םושמ יכ ןעוט קירדומ ׳פורפ .הקיתשה תוכז תמייק אל תילילפ

 .תפרוג הקיתש תוכז ףיעסהמ ורזג – אל וליאו תילילפ המשא

  

 
 1927 ,)תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפ *
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 דוסי איהש הדבועב הידוה הב שי םא היאר רוסמל בייח םדא ןיא״ :תולילפמ תויאר – תויארה תדוקפל )א(47 'ס
 ״.הב םשאומ תויהל יושע וא הב םשאומ אוהש הריבע לש היתודוסימ
 ותוא תרשוקש היאר רוסמל בייח אל םדאש אוה ללכה – תימצע הללפהמ ענמיהל תוכזל סיסב אוה םג שמשמ ףיעסה

 שקבל תיאשר העיבתה .)ותוא לילפהל הלולעש היאר ,רמולכ( םשאומ תויהל יושע וא םשאומ אוה הב הריבעל

 ןויסיחל היארה לע ןויסיחה תא ךפה אוה השקבה תא לביק ש"מהיב םא .תודגנתהה ףרח היארה תא לבקל ש"מהיבמ

  .היארה תשגהל דגנתהש ימ דגנ םייקל רשפאש טפשמב היארב שומיש השעיי אל ,הזכ הרקמב .יסחי

 .ש"מהיבל היארה תא רוסמל אלש יאשר ןועמש .ןבואר תאו ותוא הלילפמש היאר שי ןועמשל :הזכש בצמל המגוד

 היארה ,םלוא .התוא רוסמל ןועמש לע ,השקבה תא רשיא ש"מהיבו הרקמ לכב היארה תריסמ תא השקיב העיבתה םא

  .ןבואר דגנ קר שמשל אלא ןועמש לש וטפשמב היארכ תשגומ תויהל הלוכי הניא

 םהמ דחא ףא רשאמ םיברועמהמ דחא םישאהל ףידעו תרחא היאר לכ ןיאשכ הזה ילכב שמתשת העיבתה ,בורל

 לש םילעבה .ינשהמ הלודג דחא לש ותמשא םהב םירקמב וא ,)״ץעה לע םייתשמ דיב תחא רופיצ בוט״ תניחבב(

  .דיעהל אל וא דיעהל הימונוטוא שי םשאנל ,רבעב ונרמאש יפכ .דעה אוה תימצע הללפה ינפמ ןויסיחה

 ותואב הב םשאומ אוהש הריבעה יבגל הז ףיעס וילע לוחי אל ,הירוגינסה דעכ וטפשמב דיעהל רחבש םשאנ״ :)ג(47 ׳ס
 אוהש הריבעה יבגל ףיעסה וילע לוחי אל ,הירוגינסה דעכ ולש טפשמב דיעהל טילחמ םשאנה םא – ףיעסה יפל ״.טפשמ

 .לבגומ אוה ןויסיחה ,רמולכ .הב םשאומ

 ןורש דעלג ׳נ י״מ 8600/03 פ״ער
 בריס ןכו םירקוחה תולאשל בישהל בריס ותריקח תרגסמב .תוילילפ תוריבעב דושח ,הלשממה-שאר לש ונב ,בישמה

-ט"כשת ,]שדח חסונ[ )שופיחו רצעמ( ילילפה ןידה רדס תדוקפל 43 ףיעס יפ-לע אצוהש וצב ושרדנש םיכמסמ איצמהל

 רוסמל ברסל ותוכז תא םג תללוכ דושחכ ול תדמועה הקיתשה תוכז יכ ןעט ךא ,וצה תויקוח לע קלח אל בישמה .9691

 לביק יזוחמה טפשמה-תיב .וצב םירומאה םיכמסמה תא איצמהל בישמה לע יכ עבק םולשה טפשמ-תיב .םיכמסמ

 ןכ-לעו ,םיכמסמ לש םתריסמ לע םג תערתשמה תטלחומ הקיתש תוכז תדמוע דושחל יכ עבקו בישמה לש ורוערע תא

 .רוערעה ןאכמ .םתריסמב בייח וניא בישמה

 היה .םיצפח תאצמהל רשקהב תימצע הללפהל ןויסיחה תלוחתו הקיתשה תוכז ףקיה לש הלאשה התלעוה ד"ספב

 םידעה ןכש תויאר גישהל ישוק היה .ולש תוריחבה תוכרעמ ןומימ םשל םייקוח אל םיפסכב שמתשה ןורשש דשח

 תומייק ןורש תחפשמ לש םימקשה תווחבש תורשפאה התלעוה הריקחה ךלהמב .לארשי יבשות ויה אל םייזכרמה

 ,מ״הר לש ונב םג רג הבש דואמ הלודג הווחב רבודמ .םירוגמה םוקמל תוניסח שי קוח י"פעש אלא ,תולילפמ תויאר

 שי יכ הנע ןורש .םימיוסמ םיכמסמ איבהל ונממ ושרדו הריקחל ןורש דעלג תא הרצע הרטשמה .דרפנ תיבב ,דעלג

 םהו םיכמסמה תא איבהל ןבה תא בייחיש ש"מהיבמ שקבל הלוכי הרטשמה הזכ הרקמב .הקיתשה תוכז ול תדמוע

 איבהל ןבה תא תבייחמ איהש ךכבו ,באה ןורשב אלא ןבה ןורשב תניינועמ אל הרטשמהש שיגדנ .ודגנ שמשל ולכוי אל

  .באה תא ״סופתל״ רשפא וזכ הרוצבו ,ןבה טפשמב ןהב שמתשהל אלש תבייחתמ איה םיכמסמה תא

 ףיעסהש הז תא לבקמ אוה ךא ,הקיתשה תוכז לע רבדמ אל )תודע( תילילפה הרודצורפה הדוקפל )2(2 'ס – ש״מהיב

 :תובושת שולש הנומו הקיתשה תוכז תקנעומ עודמ – הלאש הלעמ רוא טפושה .תוכזל יביטמרונה סיסבה תויהל ךפה

 ליעפהל רקוחל רוסא םנמא .רבדל ותוא חירכהל לוכי רקוחהש רבד לש ושוריפ קותשל תוכז םשאנל ןיא םא .1

 אוהש עדי רקוחה וליא יכ ששח הלוע ךא ,רבדיש מ"ע )תומילא ומכ( םשאנה לע םייקוח יתלב םיעצמא

 תנטקה אוה לנויצרה ,רמולכ .ולא םיעצמא ליעפהל לולע אוה ונממ שרוד אוה רשאכ רבדל בייח םשאנהש

 אל הדעונש הרודצורפ תעיבקל ןיינע ןיא ןכש ,הז לנויצר םע םיכסמ אל קירדומ ׳פורפ .םירטושה תוניירבע

  .קוחל דוגינב לועפל רחב אוהש הדימב תוירחאב תאשל רטושה לעו ,רטוש לישכהל

 זאו קותשי אוהש וא רקשי אוהש וא :המליד ינפב דומעי םשאנה הקיתשה תוכז ןתנית אל םא – תויפיפ ברח .2

 אלש יפכ ,קירדומ יפל .הזה לנויצרה לע םג תרוקיב קירדומ ׳פורפל .תונעל ותוא תבייחמה הריבע לע רובעי

  .םינרקש םימשאנל גואדל ךירצ אל םג ךכ םירקוחל גואדל ךירצ

 חיכוהל העיבתה לע ,ילילפ ןידב םדא עישרהל םיניינועמ רשאכ .ומצע תא לילפהל םדאמ שורדל ןגוה אל .3

 – הקיתש תוכז תמייק אל רשאכ .קפס חיכוהל קר ךירצ םשאנה .ותמשאל עגונב ריבס קפס םייק אלש

  .העיבתה לש עייסמל ךפוה אוה ךכבו ,ומצע תא לילפמ םשאנה
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ß תונשל ךרד ןיא רקחנלו רקוחל :םיכמסמ תאצמהל םייטנוולר םניא ל״נה םיילנויצרה תשולשש ןעוט ש"מהיב 

 ש"מהיב ןעוט ישילשה לנויצרה יבגל .םייטנוולר אל םינושארה םיילנויצרה ינש ןכלו ,יביטקייבוא אוה ,ךמסמ

 תא לילפמה םדאה אל הז ,תימצע הללפה ןיא ךמסמ תאבהב ךא ,לילפהל אל וא לילפהל ורובידב לוכי םדאש

 .ותוא לילפמש ךמסמה אלא ומצע

ß םיכמסמב שיש הדימב םג .םיכמסמ הכותב תללוכ הניא הקיתשה תוכז יכ ש״מהיב עבוק ,הנותחתה הרושב 

 .47 ׳ס לש םיאנתה יפל היהי הז ,זא וא .ש״מהיב תארוהב םתוא רוסמל םיבייח ,תימצע הללפהל תורשפא

 בשחיהל לוכי ,לשמל ,ישיא ןמוי קירדומ ׳פורפ יפל ?םיכמסמ תאבהל עגונה לכב 47 'ס עגונ המל הלאשה תלאשנ ,ןכ םא

 .הז ףיעס רדגב

 

 עויסכ טפשמב םשאנה תקיתש

 הקיתש תוכז שיש עגרב יכ רובס קירדומ ׳פורפ .תויטפשמ תונקסמ רוזגל ןתינ םשאנה תקיתש םצעמ יכ םינעוטה שי

 תקיתש ויפל ילילפ ןידה רדס קוחל 162 'סב החכוה ךכל אצומ אוה .התוא שמממש םדאה דגנכ הב שמתשהל ןתינ אל

 דע לש בצמבש ךכ לע ונרביד :אמגוד ךכל ןתינ .קוזיחכ וא )תעייסמ היאר( עויסכ שמתשהל היושע וטפשמב םשאנה

 .ותמשאל תעייסמ היאר הווהמ רבדה ותודע וטפשמב דיעהל אלש רחוב םשאנ רשאכ .עויס תייארב ךרוצ שי הנידמ

 ,ךכל סחייתמ היה אוה םדא לש ותקיתשמ תויטפשמ תונקסמ ורזגיש הצור היה קקוחמה וליא הצרמה יפל ,רמולכ

 רבד" שמשל הלוכי )טפשמב( הקיתש םאה הלאשה הררועתה .םיוסמ הרקמב ךכל סחייתה ןכא אוהש תוארל ןתינו

 עיפוה אל הזה יוטיבהש םושמ הררועתה הלאשה .הריקחב התייהש האדוהל תפסות אוה "ףסונ המ רבד" ."ףסונ המ

 םא ,קירדומ ׳פורפ תעדל[ יסחי אוה תימצע הללפהל ןויסיחהש ונל םיחיכומ ולא .ךשמהב וז הלאשל רוזחנ .162 'סב

 .]״ףסונ המ רבד״ לע שרופמב תאז השע אל אוהו ,שרופמב תאז רמול וילע ,הקיתשהמ קיסהל רשפאל הצור קקוחמה

 יאבצה עבותה 'נ ןייטשלימ 4142/04 פ"ער
 .הריקחב ותאדוה לע ךמתסהב ןכוסמ םסב שומיש לש הריבעב עשרוה ,וטפשמב הקיתשה תוכז לע רמשש רערעמה

 "ףסונ המ רבד"ל השירדה תא קפסל היושע וטפשמב דיעהל ארקנה םשאנ לש ותקיתש םאה :הלאשב בסנ ןוידה

 םאה היגוסה הנודנ הז רשקהב ?ול תוסחוימה תוריבעל תוירחא לטנ ןתרגסמב רשאו ,ותריקח ךלהמב רסמש תואדוהל

 תוארל רשפאמכ ,)פ"דסח :ןלהל( 1982-ב"משת ,]בלושמ חסונ[ ילילפה ןידה רדס קוחל 162 ףיעס תא שרפל יוארו ןתינ

 סיסב לע ותעשרה ךרוצל "ףסונ המ רבד" םג אלא ,ףיעסב ןיוצמש יפכ ,"קוזיח"ו "עויס" קר אל םשאנ לש ותקיתשב

 ?וז תיתייאר תפסותב שרופמב תקסוע אל הארוההש ףא לע תאזו ,הריקחב ותאדוה

 .דושחה תא לילפהל אקווד הלוכי הקיתשה םיתעל ,ןכש .םלש ןויסיח לע רבודמ אל ךא ,הקיתש תוכז תמייק םנמא

 .ןגוה טפשמ םויקל תוכזה לומ ןוזיאב תדמוע הקיתשה תוכז

 תימצע הללפה ינפמ ןויסיחה תלוחת-יא

  .)ליעל ןודינ( )ג(47 'ס – ותנגהל דיעמש םשאנ .1

 ,)ל"נכ( עשרוה ,)Double Jeopardy( הכוז רבכ ,)הנידמ דע( ןידל דמעוי אלש םשאנל חטבוה רשאכ .2

 .הריבעה תונשייתה

 אלא ותוא ולילפי וירבד הסנכה סמל חוודי וליא יכ בושחל יושע םדא( הסנכה סמ תדוקפ – תיפיצפס הקיקח .3

 .)תומוד תוארוה( לגרה תטישפ תדוקפו )הז עדימ תריסמ בייחמ קוחהש
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 חוקל-ד"וע ןויסיח
 בייח ד"וע ןיא ]...[ וחוקל ןיבל ד"וע ןיב ופלחוהש םיכמסמו םירבד" :ןיד-ךרוע תודע – תויארה תדוקפל )א(48 'ס
  ."...ןויסיחה לע חוקלה רתיו םא אלא היארכ םרסמל
 רשק םהל שיו ןיד ךרוע ןיבל חוקל ןיב ופלחוהש םיכמסמו םירבד״ :יעוצקמ דוס – ןידה יכרוע תכשל קוחל 90 'ס
 ,שופיח וא הריקח ,יטפשמ ךילה לכב ןידה ךרוע םתוא הלגי אל ,חוקלל ןידה ךרוע ידי לע ןתינש יעוצקמה תורישל ינינע
 ״.םתוניסח לע חוקלה רתיו םא דבלמ

 ,רוסמלמ ענמיהל תבייחמ אל םנמא הדוקפה .חוקלל ןידה ךרוע ןיב ןויסיחה תא םירצוי ףוריצב ל״נה םיפיעסה ינש

  .תולגל אלש ןיד ךרועה תא בייחמ ןידה יכרוע תכשל קוח ךא

 ולש תוכזה תא שממל חוקלל רשפאל מ״ע ,חוקלל ד"הוע ןיב ישפוח תרושקת ץורע תריצי אוה ןויסיחה לש לנויצרה

 ופלדי אל וירבדש ןוחטיב היהי אל חוקלל םא יכ החנה תדוקנ לע ססובמ לנויצרה .תיעוצקמ תוצעייתהו גוצייל

 .וניד-ךרוע םע ץעווייו ץעייתי אוהש יוכיס ןיא– םיבירי ףאו ,םירחא םימרוגל

 קיזחמש םדא .םהיניב הזכ סחי םייקל םישקבמ חוקלהו ןידה ךרוע רשאכ םירצונ חוקל-ד״וע יסחיש בל םישל שי

 .חרכהב חוקל-ד"וע ןויסיחב בייח אל ,ולש עוצקמה תרגסמב אלש והשימ םע ןילוח תחיש םייקמו ד"וע ןוישירו ראותב

 .הרטשמל ךכ לע תולגל אלו ,ךכ לע דוסב רומשל ךירצ אוה ,הריבע השע חוקלהש ךכל עדוותמ ד"ועשכ ,םילילפב םג

  ?תידיתע הריבע תא עונמל תנמ לע ול עודיש תא תולגל לוכי ןידה ךרוע םאה ,הלאשה תלאשנ

 םדא לש ומולשו ופוג וא םדא ייחל ןוכיס תב איהש תכשמנ הריבע לע ןידה ךרועל שיש עדימה םא ,קירדומ ׳פורפ יפל

  .הז לע דיעהל שקבתמ אוהשכ רמוחו לק ,הז תא ריתסהל לוכי אל ןידה ךרוע –

  :ןוסיחה תושבגתהל םיאנת

  .יניינע-יעוצקמ רשק :חוקל-ד"וע .1

  ?גוציי םכסה וא ?דיעמ םולשתה םאה ß ?ד"וע והימ .2

 ןידה תכירע עוצקמ תא ךופהל ןיא .ד"ועמ תוריש ומצע רובע שקיב אלש ימל ביחרהל ןיא ß ?חוקל והימ .3

  .םיניירבעל טלקמ ריעל

  ףונימא ןורהא טפושה 'נ ןלזוג לגיס 744/97 ץ"גב
 םשאומ )ובש – ןלהל( 3 בישמה .התצה תריבעב עשרוהש חוקל לש וניינעב הלפיט איה .ןיד-תכרוע איה ןלזוג

 שודק תא גצייל תרתועהמ שקיבש אוה ובש ,םושיאה-בתכב רומאה יפ-לע .התצה התוא תא ןימזהש ךכב

 לש ותוהז לע ,הילא היינפה םצע לע ובש לש וטפשמב דיעת ןלזוגש השקיב העיבתה .הרכש תא םליש ףאו

-ןיד-ךרוע יסחי לע לחה ןויסיחל ונעט ןלזוגו ובש .ןתינש תורישה גוס לעו החרטה רכש לע ,תורישה ןימזמ

 ובש תא תגציימ תרתועה ןיאש ףא-לע ,םהירבדל .יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע התחדנ הנעטה ךא ,חוקל

 התלעוהש תפסונ הנעט ."ילאיצנטופ חוקל"ו "רבעשל חוקל" היה ןכש הלש "חוקל" רדגב אוהש ירה ,וטפשמב

 תוביסנב ינולפ יאכז ,ינומלא רובעב יטפשמ תוריש ןימזמ ינולפ רשאכש ,איה ןידה-יכרוע תכשל ידי-לע

 ."חוקל" רדגב אוה יכ ןועטל תומיוסמ

 לע דיעהל תשקבתמ ןלזוג .חוקל-ד"וע יסחי ןיאש רמוא אל החרט רכש םלוש אלש הדבועה יכ רמאנ ןוידב

  .ןויסיחב לולכ אלש רבד

 ?יעוצקמ תוריש והמ .4

 ןידה יכרוע תכשל ׳נ תינולפ 17/86 ע״לע
 ותואב .רכומל חבש-סמ םולשת ךרוצל ףסכ םוכס הדיל הלביק ןיעקרקמב רכמ תקסעב הכוויתש ןיד תכרוע

 .ךכל תעדומ התייה איהש ילבמ )ד״הוע הגציי םתוא( םינוקל רכומה ןיב הרשפ םכסה ש״מהיבב רשוא ןמז

 ידכו סמה תויושר תא תונוהל דעונ םידדצה ןיב םכסהה יכ הניבה איה ,וב הנייע איהו םכסהה רשואש רחאל

 לוקיע תלטה בגא הרכש תא היתוחוקלמ העבת תרערעמה .הדיקפת ףקותמ הל עיגהש החרטה-רכש תא חפקל

 תיארמל םה הרשפה םכסהב םירהצומה םימוכסה יכ ,תרערעמה הנייצ התעיבתב .הדיבש ןודקיפה יפסכ לע

 ןודקיפ יפסכ בוכיע לש תוריבעב העשרוהו ד״הוע תכשל םעטמ תעמשמ תוריבעב המשאוה איה ןכ-לע .ןיע

 .רוערעה ןאכמ .הכשלה לש יצראה יתעמשמה ד״היב רושיאב יזוחמה יתעמשמה ד״היב י״ע ןה ןויסיח תרפהו
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 .ט״כש םולשת ענמי חוקלה ןויסיח לש הנעטבו תוריש ןתיי ד"ועש ירשפא יתלב :ןהכ-גרבסרטש תטפושה

 חוקלה רשאכ .יוליגל יופצ תויהל ךירצ אוה – החרט רכש םלשמ אל אוה וב הרקמבש תעדל ךירצ חוקלה ןכל

  .ןויסיחה לע רותיו ומכ הז העיבת שיגמ

 :תונויסח םימיקמה םיפסונ םיקוח שי ,ירוטוטטס ןויסיח תריציל דיחיה רוקמה הניא תויארה תדוקפ

  .יוסח ילילפה םשרמה יכ עבוק :ילילפה םשרמה קוחל 3 'ס .1

  .םסרופי אל רחא םדא וא ןיד לעב לש ירחסמ דוס :תוירחסמ תולווע קוחל 23 'ס .2

  :הקיספב ועבקנש תונויסח

 יאקנב ןויסיח

 :יבר'ג 'נ רלוקס 1917/92 א״ער-ב עבקנ
 ,םישקבמה .ומלוע תיבל לעבה ךלה 1990 תנשבו ,השיאה הרטפנ 1989 תנשב .1972 תנשב ונתחתה םיחונמה גוזה ינב

 ותב ,1-4 םיבישמה דגנ העיבת ושיגה ,התשעש האווצ יפ-לע םידיחיה הישרויו םימדוקה היאושינמ החונמה לש הידלי

 החונמה תריטפ םויב גוזה ינב תונובשחב ויהש םיפסכה תיצחמ יכ ריהצהל ,םימדוקה ויאושינמ חונמה לש ונב ישרויו

 לכ לע תונובשחה תיצחמ תא ריבעהל ,5-7 םיבישמה ,םיקנבה תא םישקבמה ועבת ןכ ומכ .םייקוחה הישרויל םיכייש

 יזוחמה טפשמה תיבל םישקבמה ושיגה ,העיבתה תשגה רחאל .םישקבמה ידיל לעופב םולשתה םויל דע ושעש תוריפה

 םימושירה תא קיתעהל ידכ ,תויארה ׳קפל 39 ףיעס יפ-לע ,דחא דצ דמעמב יאקנב רפסב ןייעל תושר תשקב לע העדוה

 טפשמה תיב .החונמה םש לעו ומש לע וא יבר׳ג םש לעו ומש לעו חונמה םש לע תונובשחל עגונה לכב םיקנבה ירפסב

 םישקבמה םיאכז םא הלאשה לע הבסנשו ,רוערעכ הנודנש ,רוערע תושרל השקבה ןאכמ .השקבה תא החד יזוחמה

  .םירומאה קנבה תונובשחב ןייעל

 הרטשמהש םירבד שי .תיתרטשמה הריקחב השענ יוליגה בור ילילפה ךילהבש ןוויכ ,ידדה יוליג תתשומ יחרזאה ךילהב

 הלאשה תלאשנ .יוליג תבוח שי יחרזאה ךילהב םלוא .יוליג תבוח ול ןיאו םהילע עדוי םשאנה קרו ,התריקחב הלגמ אל

 יטרפ וא םיכמסמ קיזחמש ימ לע םג אלא ,טפשמל ביריה ינשה דצה לע קר אל יוליגה תבוח תא ליטהל רשפא םאה –

 ?בירי ותואל םיעגונש םירחא עדימ

 עדימה תא ינשה דצל תולגל ךירצ דצ לכש תורמוא ןה ,א"דס תונקת לע םילכתסמ םא – קוחב הבושת ןבומכ ןיא ךכ לע

 ןיב וא ביריה לצא םיקזחומש ןיב – םייטנוולרש םיכמסמה לכ לע תעדל עיגמ םיוסמ דצל ביריל ,רמולכ .ותושרבש

 .ומעטממ והשימ לצא

 יסחיב הצוענ הבושתה ?רחא 'ג דצ לכ ןיבל קנב ןיב לדבהה המ ?הזכ עדימ תתל ךמסומ קנב םאה :ןידה-קספ ןיינעל

 תויסנניפ תוכרעמ ינמ לכ ןנשי םויכש ןכתייו ,1992 תנשב ןודינ ןנד ד״הספ .קנבה ןיבל חוקלה ןיב םידחוימה ןומאה

 וזה הקיספה םאה רורב אל ןכל .חוקלה ןיבל קנבה ןיב ןומאה יסחימ לפונ אל חוקלה ןיבל ןניב ןומאה לש סחיהש

 תוריינו רחסמ תורבח ,למג תופוק תמגוד םירחא םייסנניפ תודסומ לע וא העקשה תורבח לע םג לוחת קנב לע הלחש

 תיאקנבה תוליעפל המודש תוליעפב םילודג םיקלחב םויה תולעופ ןקלחש חוטיב תורבח לע וא ,תוחוקל רובע ךרע

 .)הקלחב תוחפל(

 תודסומ יבגל םג םייקתהל תוכירצ ,םיקנב יבגל העבק הקיספהש תושירד ןתוא רתוי וא תוחפש חינמ קירדומ ׳פורפ

 בר עדימ לעב קנבה – ןומא לע םיססובמה םיסחי שי חוקלל קנבה ןיב יכ עבק ןוילעה טפשמה תיב .םירחא םייסנניפ

 ןויסיחב שקבתמה ןויסיחב תוארל ןתינש עבק ןוילעה ש״מהיב .ולש תוליזנה יעצמא לעו קנבה לש םיילכלכה ויניינע לע

   :גרבדלוג טפושה ביצהש םיאנת העברא םייקתהב תירשפא ותרתהש יסחי ןויסיחב רבודמ .יסחי

 ךמסמה לש תויטנוולרה תא תוארהל ךירצ קנב ידיב קזחומה ךמסמ לש יוליג שקבמה – תויטנוולר תחכוה )1

   .םידדצה ןיב ללוחתמש יטפשמה ךוסכסה ןורתפל

  .הבושח היארהש ךכל תונכתיה שי יכ חיכוהל שי – היארה תואצמיהל תונכתיה )2

 .ןורחאה יעצמאה איה קנבה לא היינפה יכ חיכוהל שי – רחא יתייאר יעצמא רדעיה )3
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 יכמסמב יללכ ןויע רשפאל םוקמ ןיא – ןודינה ןיינעל ץוחנה םחתמ לע תערתשמ יוליגה תבוח – תויתדימ )4

 םיכמסמ םתואב ףאש ןכתיי .םייפיצפס םיכמסמל סחייתתו תיתדימ היהת ןויעל תושרה .שרוד לכל קנבה

   .יוליג וצ ןתניי אל ךמסמה רתי יבגלו דבלב םייטנוולרה םיקלחל לבגוי ןויעה ,םייפיצפס

 יכמסמב רבודמ אלש הדימב 'ג דצמ יוליג שורדל ןתינ יכ וניארה ןכ-ינפל – םימת וניאש 'ג דצ יכמסמ לע םג לח ל״נה

 םימת אל רבכ אוה ,ונרובע ולש קנבה ןובשחב םתוא דיקפיש ונממ ונשקיבו ׳ג דצל םיכמסמ ונרסמ רשאכ ,םלוא .קנב

 ,יוליג תבוח ׳ג דצ לע לוחת הזכש הרקמב .ונרובע יסנניפ טלקמכ שמשמ ולש ןובשחהש ןיבהל לוכי אוה ןכש ,ירמגל

 רובע הדקפהכ ונובשחב םתוא דיקפיש ׳ג דצל םיכמסמ ריבענ םא – םלוא .ונלש חולשכ לעופ אוה ןכש ,ונילע הלחש יפכ

 לש קנבה תא בייחל ולכוי אל ,״טלקמ ריע״-כ ונובשחב שומישו םיכמסמ תאבחהב ונל רזוע אוהש תעדל ילבמ ,ומצע

 ונלש אלו ולש םיכמסמב רבודמש ןוויכמ תאזו ,וחכוה םיאנתה תעברא לכ םא םג ,וללה םיכמסמה תא תולגל ׳ג דצ

  .ולצא םיקזחומש

 םתקזחה ןיבל ותיבב טפשמל דצ לש תפסכב םיקזחומ םייטנוולר םיכמסמ ובש בצמ ןיב לדבה ןיא ןישח טפושה תעדל

 םיכמסמה וליאש םשכ זא ,ךכ םא .חוקלה יכמסמ תקזחהל ילכ קר אוה קנבהו ,רבד ותוא קוידב הז – קנבב תפסכב

 .קנבה לצא םיקזחומ םה םא םג ךכ ,א"דס יפל םיוליגב ביוחמ היה אוה חוקלה תיבב םיקזחומ ויה

 עבראל םאתהב יסחי היהי יוליגה זא ,םימת אוהש 'ג דצ ידיל טפשמל דצמ םיכמסמה ורבעוה םא ,תאז תמועל

 .ליעל רלוקס ד״ספב בורה תעדב גרבדלוג טפושה לש תושירדה

 םייטפשמ םיכמסמ ןויסיח
 קר וליפא וא םידמועו םייולת העש התוא ויה ,םייטפשמ םיכילה ךרוצל םלועל אבש ךמסמש איה הקוספה הכלהה

 .יוסח אוה – םייופצ

 'נ רישנאוג 407/73 א"ע ב עבקנ( טפשמ יכרצל ונכוה םיכמסמה ןכא םא קודבל רתומ ש"מהיבל ךא ,טלחומ ןויסיחה
 .)למשחה תרבח

 דעלג 'נ םרכ-ןיע הסדה תיניצידמ תורדתסה 1412/94 א"ער
 ותוא ןיגב .םילוחה תיבב עריאש תוומ הרקמ תובקעב ןכוה ח"ודה .ימינפ הקידב ח"וד ןיכה םילוח-תיבב םיאפור תווצ

 ןעט םילוחה תיב .ימינפה הקידבה ח"ודב ןייעל שקיב עבותה .םילוחה תיב דגנכ ןיקיזנ תעיבת השגוה תוומ הרקמ

 וייחו חתונ אוה .םרכ-ןיע הסדה ח״היבל להבוה אוה .דבאתהל )26.6.91-ב( הסינ ל"ז דעלג לט ?ןידה ימ םע .ןויסיחל

 תובקעב .ותומ לא ץפקו םילוחה תיב לש תינימשה המוקל הלע ,הנממ קמח 8.7.91-בו הקלחמב זפשוא אוה .ולצינ

 תיב להנמל ימינפה ח"ודה תא שיגה תווצה .עוריאה תוביסנ תקידבל ימינפ םיאפור תווצ םילוחה תיב להנמ הנימ תאז

 ולופיטב םילוחה תיב לשרתה םתנעטל .תרערעמה דגנ העיבת )םיבישמה( חונמה תחפשמ ינב ושיגה םימיל .םילוחה

 .ןויסיח ח״ודה לע לח יכ ןעט ח״היבו ,ח"ודה תא ףושחל השרד החפשמה .חונמב

 תשגהל יפצ םייקתה ותנכה ןמזב .םילוחה תיב להנמ תשקב יפ-לע ,ימינפה יאופרה הקידבה ח"וד ןכוה ,ןנד הרקמב״

 וא תירקיעה ותרטמ התייה אלו הדיחיה ותרטמ התייה אל טפשמ תארקל ח"ודה תנכה ךא .תיטפשמ העיבת

 דמע ח"ודה תנכה דוסיב .תילוש הרטמ ףא ןכתייו ,תורטמה תחא וז התייה יכ רמול ןתינ רתויה לכל .תיטנאנימודה

 טפשמ תארקל ןכוהש ךמסמ לש ןויסיחה ןיא ,ךכיפל .םיחקל קיפהל תנמ-לע עריא המ תעדל םילוחה תיב לש ןיינעה םג

 .)ןידה-קספ ךותמ( ״תרערעמל דמוע

 וא הדיחיה הליעה היהי יופצה טפשמהש אוה יאנתה ךא ,יוסח היה טפשמה תארקל ןכוהש ךמסמה םנמא יכ עבקנ

 ךילהה רובע הנושארבו שארב ןכוה ךמסמה םאש ,איה הנקסמה .םייקתה אל ךמסמה תריציל תירקיעה תוחפל

  .םיטלחומ תונויסח תעבוק אל הקיספה כ"דב .טלחומ וליפא אוהו ןויסיחב וריאשהל רתומ ,יטופישה

  .ותנעט תא חיכוהל השקתי עבותה ח"ודה ילב ,יחרזאה טפשמב יוליגה ףקיה תובישח לע העיבצמ הסדה תכלה

  



 

 22 

 :םיסרטניאו ןויסח תליבק – תימע קחצי טפושה

 םיכמסמ יוליג ןיב הנחבה ךורעל ורמאמב הסינ תימע טפושה

 :תויאר ןויסח ןיבל א"דס תונקתל 111-120 'ס – יחרזא ךילהב

 תריזל יטנוולר םיוסמ ךמסמש ש"מהיב אצמשמ §

 .ויוליג לע תורוהל ךירצ אוה תיתדבועה תקולחמה

 .ןויסיחב םינותנש םיכמסמ ללכה ןמ םיאצוי

 רוקמ תא ריבסהלו יוסח ךמסמש ןועטל שי יוליגה ךילהב §

 .יוליגה תוענמיה תרגסמב יוסיחה

 םרוג לכמ יוליג עונמל סרטניא שי רשאכ םייקתמ ןויסיח §

 ונממ הנהנהו ןויסיחה לש םילעבה תלוז

 ליבק וניא יוסח ךמסמ לכש ןאכמ .הליבק יתלבה היארה לע אצממ ססבל ש"מהיבמ עונמל הדעונ תוליבק יא §

 .יוסח חרכהב וניא ליבק אל ךמסמ ךא

ß םייקתמ יטפשמ ךילה לש סוטטסל םימוד הרשפ ינויד וליפאו רושיג ךילה לש דמעמהש סרוג תימע טפושה 

 .הזה ךילהה ךרוצל םתוא וניכה םיכמסמה תאש דבלבו

 .)ינכט לדבהה .יבלש ודכ הז תא האור תימעו ,יבלש תלת אוה קירדומ ׳פורפ יפל ןויסיחה תרסה ךילהת(

 

  :םיאנותיע תורוקמ ןויסח

 :ביבא-לת זוחמב ןידה יכרוע תכשל לש יתעמשמה ןידה תיב 'נ ןירטיצ ןויצ ןב 298/86 ש"ב-ב שבגתה ןויסיחה
 ןיד-יכרוע ינש לש םהיתומש תא םישקבמה ונייצ ,םידבוע םה םהבש םינותיעב םישקבמה ומסרפש ,תובתכ יתשב

 ,ןיד-יכרוע לע הרוסאה ,תישיא תמוסרפ תיישע םושמ םימוסרפב התאר ןידה יכרוע תכשל .םהיתונומת תא ומסרפו

 תורוקמ לע ולאשנו 1 בישמה ינפל דיעהל ונמוז םישקבמה .רבדב םיעגונה ןידה יכרוע דגנ םייתעמשמ םיכילה הטקנו

 םישקבמה ובריסשמ .)תובתכב ומסרופש ןידה יכרועב רבודמש היה דשחה( םהינותיעב תובתכל דוסיכ שמישש ,עדימה

 יכרוע תכשל קוחל 66 ףיעסב ול הנותנה תוכמסה חוכמ ,םישקבמה תא 1 בישמה סנק ,עדימה תורוקמ תא רוסמל

 תדוקפש םגה ,עדימה תורוקמ תא תולגל ברסל םה םיאשר ודוסי לע רשא ,ןויסיח םהל דמוע ,םישקבמה תנעטל .ןידה

 .יאנותיע ןויסיח רבדב תשרופמ הארוה האיבמ הניא ,תויארה

 יחרכה יאנת איה תישפוח תונותיעש ןוויכמ :םייאנותיע תורוקמ לש ןויסיחה תא רצי ,ל״ז רגמש ריאמ ,זאד אישנה

 לש יסחי ןויסיח עבקנ ןכל .םיאנותיעל ישפוח עדימ תמירז תחטבה היהת רשאכ קר םייקתת איה ,יטרקומד רטשמב

 אלש יטנוולר יתוהמ עדימ תרבעה םשל ןויסיחה רסוי ,בושח ירוביצ ןיינע םיפקשמה ,ןפוד יאצוי םירקמב .תורוקמ

 .םייפולח םיעצמאב וילא עיגהל ןתינ

  מ"עב )הפוצה( דחואמה ןושאר רוקמ 'נ לארשי תנידמ 761/12 פ"ער
 רוסמת ,םירפא ר״מטח ידרשמ לומ תידוהי הנגפה המליצש תמלצש תיתרטשמה הריקחה ימרוג דצמ השירד התלע

 .הילא םימוליצה תא

 תשרפב עבקנש רוקמ תפישח לע יאנותיעה ןויסיחה יכ עבוקו יאנותיעה ןויסיחה תא )ןאכ( ביחרמ ןוילעה ש"מהיב

 ךותמ רסמנ וביט יפ לע רשא ,)ומצע רוקמה לש עדימה קר אלו( רוקמה תא ףושחל לולעה עדימ לע םג לוחי ןירטיצ

 ןויסיחה תרסהל השקבה ,ןנד תוביסנב .ןירטיצ ןיינעב ועבקנש ןויסיחה תרסה ינחבמל ףופכב תאזו דוסב רמשיש ןומא

 ינחבמב הלוכ הינפ לע תדמוע ,םירפא ר״מטחב םיניגפמ תוערפתה ךלהמב 2 הבישמה המליצש תונומת תריסמ יבגל

  .תויתוהמהו תויטנוולרה

 ןיא ןכלו ,תנייארתמ איהש העדי אישנה תיבמ 'א – בצק טפשמ תרגסמב יאנותיעה ןויסיחה תא ביחרה קירדומ ׳פורפ

 לח תומוסרפה תקספה ןמזב םלוצש קלחה לע – םלוא .רוביצל רדושש אלמה ןויאירה תא םירוגנסל איבהל היעב

 .רדושמ וניאש קלח הזש העדיו תמלוצמ איהש העדי אל ללכ ׳אש ןוויכמ תאזו יאנותיע ןויסיח

  .וילע לח יאנותיעה ןויסיחה Off the Record רבדמו ומסרופי םירבדהש םיכסמ אל רוקמהש הדימב

 יכילה תארקל ןיד-לעב ןיכהש םיכמסמ לש ןידה המ
 ןוגכ( יטופישה ךילהל יפוליח ךילה וא ,הרשפל מ״ומ
 ?)רושיג
ü םלוא .םיליבק םניא ךילהה יכמסמ לכש אוה ללכה 

 םאה .ןויסיח חרכהב הניא תוליבק רדעה
 ?םייוסח םיכמסמה

ü ונכוהש םיכמסמב רבודמש יאנתב ןויסיח םייקתמ 
 העידי ךותמ ,ורובע רקיעב וא יפולחה ךילהה ךרוצל
 ךילההש רורב יפצ שיש וא םייקתי ךילההש
 ירוביצ סרטניא לש םיגירח םיבצמ ונכתיי .םייקתי
 .)יריש ילא ׳נ טנוקסיד קנב 2235/04 א״ער( יוליגל

ü ריצי ןויסיחש סרוג ,ורמאמב תימע קחצי טפושה 
 תקיז ללגב ילוא( טלחומ ןויסיח אוה הז הקיספ
 .)טלחומ אוהש חוקל-ד״וע ןויסיחל ול שיש הברקה

 קירדומ ׳פורפ לש תגצמה ךותמ -
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 לע רותיוו שיש ןוויכ םסרפתהל ךירצ םירבדה ןכות – ולש יוהיזה ילב וא םע ומסרופיש םירבד רסומ רוקמה םא

 אלו רוקמה ירבד ןכות לע םג בחרוי ןויסיחה – טטוציש ןכומ וניא שארמש רמואו ןכומ אל רוקמה םא לבא ,ןויסיחה

 םויה דע( הזה ןויסיחה תא רציש לנויצרב אלא ,קוחב וא ןוילעה ש״מהיב לש ד"ספב סיסב הז לע ןיא .ותוהז לע קר

 .)קירדומ ׳פורפ לש ןויערה ינפל תחתמ רתוחש ד"ספ ןתינ אל

 

 העומשה יפמ תודע

 הרדגה

 המגמב ,ש"מהיבל ץוחמ הנתינש הרהצה לע ,תוגהנתהב וא פ"עב ,בתכב תודע הניה )״העומש תודע״( העומש יפמ תודע

 תעשב בנג האר ןועמש ,המגודל .רוקמ תודע לע הנשמ תודע יהוז – )הדבועה( הרהצהה ןכות תותימא תא חיכוהל

 ספת אוהו ,המצע הבינגב חכנ אל רטושה .בנגה תובקעב ץר ,הקעצה תא עמשש רטוש ."בנגה תא וספת" קעצו השעמ

 הבינג התייהש חיכוהל איה התרטמ םא הליבק היהת אל רטושה לש ותודע ןכל .תוקעצה תובקעב בנגה תא הרואכל

 העצבתה ןכאש חיכוהל ידכ ךכב ןיא לבא ,ךכ לע רקחיהל ףאו עמשש המ לע דיעהל לכוי ןכ אוה .רוקמ דע אל אוה יכ

 שוחב רבודמ םא םג – וישוחב טלקש המ לע דיעהל לכוי אוה ןכלו רוקמה דע אוה ןועמש .הרהצהה תותימא/הבינג

  .ץוציפ עמשש דיעהל דיגהל לוכי אוה רוקמ דעכ ,המגודל .העימשה

 אל דעהש ןכו ,וילע ךמתסהל השקש ״רובש ןופלט״-ב רבודמש איה העומשה יפמ תודע םילבקמ אל ונחנאש הביסה

  .עמשש םירבדה תא תמאל לוכי

v העומש תודע /העומש יפמ תודע .עמשה שוח תועצמאב תטלקנ איהש םושמ ןיטולחל הליבק העימש תודע – שגד 

 .רוקמה תודע לע תססובמ איה יכ הליבק אקווד ואל איה

 :רשא תודע איה העומש יפמ תודע

  .העומשה יפמ דעה תעידיל עיגהו רחא לש וישוחב הטלקנ §

  .םירבדה תריסמ םצעל אל ךא ,הנכות תותימאל היארכ הלוספ העומשה יפמ תודע §

 תודעב רבודמ .ןועמשל ךכ לע רפיסו ינולפ תא חצר ןבואר – אמגודל .הבר תובישח ךכל תויהל היושע םיתיעל

 תמאבש ךכ לע אלו והשימ חצר אוהש ןבוארמ עמש אוהש ךכ לע קרו ךא דיעהל לכוי ןועמש ןכלו ,העומש

 דיגהל לכוי אל אוה .ותסרג תא תונשל לכוי אל ןבואר ךככש םושמ תיתועמשמ ותודע ,ןיידעו .חצרנ והשימ

 תא רמא ןכ אוה היפל ,ןועמש לש תודעה םע ותוא תמענ – ןכש הדימבו ,הז תא רמא אל אוה םלועמש

  .ןבואר לש ותונימא תא רערעל ידכ היהי ךכב .םירבדה

 יפמ תודע לבקנש איה םיגירחב הנווכה .קוחהמו הקיספהמ םיעבונש םיגירח שי העומשה יפמ תודע לסופה ללכל

 רטושה לש ותודע לשמל .הרהצהה ןכות/הדבועה תא תמאל ידכ הב היהיש ןפואב ,רוקמ תודע איה וליאכ העומשה

 הבינגה השעמ םצע לע הדיעמ איה וליאכ הב םיאור ונייה ,גירחכ תלבקתמ התייה איה םא .העומשה יפמ תודע איה

  .ןושארה רוקמהמ עמשנש המכ אלו ןושאר רוקממ

 הקיספה יגירח
 םירטפנ תורמא

 ודיקפת יולימ תעב רטפנ תרמא .א

 העונת ח"וד םשור רטוש :המגודל .םינוכנ םה ,רטפנש ינפל ודיקפת יולימ תרגסמב ורמאנש ,םדא לש וירבד יכ הקזח

 דעה השעמל אוהש( רטושה ןוידה דעומ תעגה םרט .טפוש ינפב עיפוהל הצורו ח"ודה לע רערעמ םדא ותוא .םדאל

 תרגסמב ח"ודה תא םשר רטושהש אלא ,טפשמה תא םייקל ןתינ אל הזה םירבדה בצמב הרואכל .רטפנ )יזכרמה

 תחכוה ךרוצל הליבק אל איה ןכלו )בתכב תויהל הלוכי רומאכ( העומשה יפמ תודע אוה ח"ודה .ודיקפת יולימ

 הקזח ןכש ,ןושאר רוקממ תודעכ ח"וד ותואל סחייתמו היעבה תא רותפל אב ןנד גירחה .העונתה תריבע תושחרתה
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 תריבע תושחרתה תלכוה ךרוצל ליבק הזה ח"ודה ןכל .ןוכנ אוה רטפנש ינפל ודיקפת יולימב רטושה םשרש המש

  .העונתה

 תעב רטפנ תרמא" גירח תחת הסוח אל ח"וד ותוא רבד לש ופוסבש רמואו וירבד תא גייסמ קירדומ ׳פורפש ,אלא

 וא בתוכ אוהש םירבדל שידא ודיקפת יולימ תרגסמב לעופש ימ םהב םירקמה םתואל ןוכנ גירחה ."ודיקפת יולימ

 עבונ הז .עישרהל איה ותרטמ ןכש ח"ודה תביתכ תעב יביטקייבואו שידא אל יאדווב רטושה הז הרקמב .רמוא

  .תישיא תולכתסהמ

 .תוינוכמ לש ןוינחל הסינכ תעש םושיר ךרועש םדא ,המגודל – רחא בצמב רוקמ תודעכ ח"ודה תא םילבקמ ונייה ןכ

 תודע אוה םושיר ותוא .תמיוסמ העשב ןוינחב החכנ תינוכמהש טפשמב יבילא ךרוצל םושירה תא ךירצו רטפנ םדאה

 ךכ ,ןוינחב התייה אל וא התייה תינוכמה יכ דיעיש ןפואב ,ןושאר רוקממ תודעכ ותוא לבקנ ונחנאו העומש יפמ

 שידא היה םדא ותואש איה םושירה תא לבקנש הביסה .ןוכנ אוה וליאכ םושירל סחייתנו גירחה תא ליחנ השעמלש

  .ותדובע תא היה השע אוהש המ לכו סרטניא ול היה אל ,תוינוכמה תסינכ תועש תביתכב

 :םוכיסל

 .רטפנש ינפל ודיקפת יולימ תרגסמב םדא י"ע ובתכנ וא ורמאנ םירבדה )1(

  .םינוכנ םה יכ הקזח )2(

  .תויביטקייבואו תושידא ךותמ ובתכנ וא ורמאנ םה )3(

 

 ולש ישוכר סרטניאל דוגינב רטפנ תרמא .ב

 לוכי אל אוה ןכלו העומשה יפמ דע אוה ורבח .ורבח ינפב רוקמ דע אוה ויבגלש רבדה לע דיעמ ,רטפנש ינפל ,רוקמ דע

 תדגונ רבחה עמשש רטפנה לש ותרימא םא לבקתת תודעה ,תאז םע .עמשש המ לע קר אלא ,הנכות תותימא לע דיעהל

 רמא רטפנה םאש אוה לנויצרה .הנכות תותימא תא ססבל לכות םצעבו ,רטפנה לש )יפסכ ללוכ( ישוכרה סרטניאה תא

  .יביטקייבואו ןוכנ אוה העימשה תודע ןכותש ההובג תוריבס שי ,רקשמ אל אוה ולש ישוכרה סרטניאה תא דגונש רבד

 יול 'נ רדייב 601/68 א״ע
 יכ עבקנ .טפשמה ינפל תמו ,הרטשמב רקחנש תעב הנתינש םדא לש העדוה תודעכ לבקל בריס יזוחמה טפשמה-תיב 

 דגנמ ולומ להנתיש ימ ןיאש רחאמ ,רתוי הובג עבותה יפתכ לע חנומה עונכשה לטנ ,ןובזיעה דגנ העיבתב רבודמ רשאכ

 .ןנוגתיו

 החמומ תעד תווח

 אפור תעד תווח )א

 תודע וז ןכלו ,״וישוחב טלוק״ םדאש םירבדה גוסמ אל איהש םושמ הרבס לע הרקיעב תססובמ תעדה תווח

  .הלבקנ ןכלו הנמיהמ איהש ההובג תוריבס תמייק ,תאז םע .העומשה יפמ

  תווצה שאר ידיב המותח החמומ תעד תווח )ב

 לכ תא ףסא אל אוה .ש"מהיבב לכה לע דיעמו תווצה ירבח ופסאש םירמוחה לכ תא זכרמ תווצה שאר

 .ןושאר רוקמ תודע םה וליאכ םלבקנ ,תאז לכב .העומשה יפמ תודע םה םקלחב ןכלו ,ומצעב םירמוחה

 הלוח תומ תוביסנל רשאב הריקח תדעו ח"וד )ג

 

 )Res gestae( הטסג סר

 :הרטמ ינווכומ םניא םהש חינהל ןתינ רשאכ השעמ עוציב ךות םירמאנש םירבד

 ותיישע תא הריבסמו השעמ הוולמה הרמא )א

 תיתימא ותרימאש חינהל ריבס .וב הרי ימ חרוא רבועל רפסמ אוה יווד שרע לע ודועב .בוחרב הרונ םדא

 .הרויה תוהז תא חיכוהל לכותש ךכ חרואה רבוע יפמ העומשה תודע תא לבקנ ןכל ,סרטניא תלוטנו

 יתואירב בצמ הגיצמה הרמא )ב

 ישפנ ךלה תאטבמה הרמא )ג
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  םיקוקח םיגירח

 וא ,הריבע השעמ ,הנעטה יפל ,השענש העשב הרמאנש הרמא לע תודע״ :הריבעה עוציב תעב דע תרמא – ר״קפל 9 ׳ס
 אוהש םדא התוא רמא םא הליבק אהת ,ןיינעל תכיישה הדבועל ןירשימב תעגונ הרמאהו ,וירחאל וא וינפל ךומסב
 ״.טפשמב דע ומצע
 :ףיעסה יאנת

 .וירחאל וא ,ותושחרתה ינפל ךומס וא ,הריבעה השעמ השענש העשב הרמאנ הרמאה )1

 .ןיינעל תכיישה הדבועל ןירשימב תעגונ הרמאה )2

  .טפשמב דע וניהש םדא י"ע הרמאנ הרמאה )3

 לארשי תנידמ 'נ רפא'ז 7293/97 פ"ע
 תוביסנב דושו בכר תבינג ,עשפ עוציבל רשק תרישק לש תוריבעב יזוחמה טפשמה-תיבב ועשרוה םירערעמה

 תעשבש ,)בדנתמה – ןלהל( יחרזאה רמשמה בדנתמ לש ותודע לע ,רתיה ןיב ,הססבתה העשרהה .תורימחמ

 האור איה יכ ול הרסמש ,השיאמ תימינונא ןופלט תחיש לביק בדנתמה .הרטשמה דקומב ההש דושה עוציב

 שגוה םושירהו ,יטרפה וסקנפב בכרה רפסמ תא םשר בדנתמה .ועסנ ובש בכרה רפסמ תא ןכו ,םידדושה תא

 ,2 רערעמה לש ועבצא תעיבטו השמשה לע 1 רערעמה לש ועבצא תעיבט ולגתנ אצמנש בכרב .טפשמב היארכ

  .דושל םדוק םוי בנגנ ומצע בכרה .בכרב האצמנש תוירגיס תסיפח לע ,1 רערעמה לש ןיטקה ויחא

 רסמנש בכרה רפסמ רבדב בדנתמה תודע תאו םושירה תא לבקל היה ןתינ םא הלאשה לע בסנ רוערעה רקיע

 תא הרסמש השיאהש םגה ,העימש תודע םירישכמה םיגירחהמ דחא רדגב התויהב ,טפשמב היארכ ול

 .דיעהל האבוה אלו האצמנ אל העדוהה

 הקספ רנרוד תטפושה ,תאז תורמל .טפשמב דע אל אוה ינומלא ותואש םושמ תאז םירשפאמ אל 9 'ס יאנת

 רשפאמ אל ובצמ/העודי אל ותבותכ/רטפנ אוהש ינפמ הרמאה רסומ תא דיעהל ןתינ אל ןהב תוביסנ ןתואבש

  .לבקתת ןיידע העומשה יפמ תודע ,דיעהל ול

 ,תומילא השעמ ,הנעטה יפל ,וב השענש םדא רמאש הרמא לע תודע״ :תומילאל ןברוק לש הרמא – ר״קפל 10 ׳ס
 ןיא ףאו דעכ חכונ וניא התוא רמאש םדאה םא ףא הליבק אהת ,ולש יאול-תוביסנל וא השעמ ותואל תעגונ הרמאהו
 :הלאמ תחא הרמא התואב המייקתנש דבלבו ,ץראה ןמ רדענ וא הלוח וא שושת וא רטפנ אוהש םושמ טפשמל ואיבהל
 ןנואתהל הנושארה תונמדזהה ול התייהש רחאל וא ,וירחאל ךומסב וא ,תומילאה השעמ תעשב הרמאנ איה )1(

 ;וילע
 ןירשימב תורושקה תוביסנה תלשלשב הילוח התויה ידכ דע םיעוריאה רדס יפל תומילאה השעמל תעגונ איה )2(

 ;הריבעה עוציבל
 ״.תומילאה השעמ לש ובקעב ,ססוג אוהש ןימאה וא ,ססוג היה אוהש העשב הרמאנ איה )3(

 :ףיעסה יאנת

 .תומילא השעמ ןברוק לש הרמא .1

 .ולש יאוולה תוביסנל וא תומילאה השעמל תעגונ הרמאה .2

  .)9 'סל שודיח( ץראה ןמ רדענ/הלוח/שושת/רטפנ אוהש םושמ ,דע וניא הרמוא םא םג הליבק הרמאה .3

 :תופולחה תחא תמייקתמ .4

 ןנואתהל הנושארה תונמדזהה התייהש רחאל וא וירחא ךומסב וא תומילאה השעמ תעשב הרמאנ הרמאה )1(

 .וילע

 תוביסנה תרשרשב הילוח התויה ידכ דע םיעוריאה רדס יפל תומילאה השעמל ןירשימב תעגונ הרמאה )2(

 .הריבעה עוציבל ןירשימב תורושקה

 לארשי תנידמ 'נ ץיבובוקעי 4004/93 פ"ע
 האוולה תחיקל תובקעב ,םיפסכ ול םיבייח ויהש ןברוק חצרב יזוחמה טפשמה תיבב ועשרוה םירערעמה

 ששח עיבה ףאו ,ןתנש האוולה יפסכ הרזח לבקל ןורשה תמרל ךלוה אוה יכ ומאל רסמ ןברוקה .החפטש

  .ותינוכמ לש ןעטמה אתב רפסמ םימי ץקמ התלגתנ ותפוג .םלענו ,השיגפה ןיינעל
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 וליאכ הלש תודעל סחייתנ .העומש תדע איהש תורמל התוא דיעהל ןתינ ומא ןיבל וניב ןופלטה תחיש ללגב

 .יח היה םא ןתונ היה הנבש תודע וז

  .תומילאה השעמ תובקעב ססוג אוהש ןימאה וא ססוג היהש העשב הרמאנ הרמאה )3(

 ש״מהיבל ץוחמ דע תרמא – ר״קפל א10 ׳ס

 רושימב םג לוחל םילוכי 10-ו 9 'ס( ילילפה רושימב קר לח אוה .תויארה תדוקפב רתויב םיעודיה םיפיעסה דחא

 תיבב םתודעמ םהב םירזוחו הרטשמב הסרג םירסומ םידע היפל ,החיכש העפות עקר לע קקוח ףיעסה .)יחרזאה

 אל הידעש ךכמ אצוי יכ םינוא תרסח תדמוע העיבתה הזכ בצמב .םשאנה דגנכ דיעהל ששח ךותמ תאזו ,טפשמה

 שיש בושחת העיבתהש ידכ הרטשמה תריקחב דיעהל םיבר םידעל םורגל םימשאנ הצרמת תאזה הקיטקרפה .םינימא

 יפכ דעה ירבדב שמתשהל תומיוסמ תוביסנב תרשפאמ וז הקיקח .םולכ הל ןיאש ןיבת איה ןכמ רחאלו סיסב הל

 .היארכ הרטשמה תריקחב ורסמנש

 םיינשו תוליבקב םיקסוע םיינש רשאכ – םיקלח העברא ללוכ אוהו תאזה תויתייעבה םע דדומתהל שקבמ א10 'ס

 :ףיעסה ןושל .לקשמב םיקסוע

 :הלא ומייקתנ םא ילילפ ךילהב היארכ הליבק היהת טפשמה תיבל ץוחמ דע ןתנש בתכב הרמא  )א(  .א10
 ;טפשמב חכוה הרמאה ןתמ   )1(
 ;ורקחל תונמדזה םידדצל הנתינו טפשמב דע אוה הרמאה ןתונ   )2(
 וניא יכ ןעוט וא הרמאה ןכות תא שיחכמ דעה וא ,יתוהמ טרפב הרמאה ןמ ,טפשמה תיב תעדל ,הנוש תודעה   )3(
 .הנכת תא רכוז
 אוהש םושמ ןיב ,דע ונניא הרמאה ןתונ םא ףא )א( ןטק ףיעסב רומאכ הרמא לבקל יאשר טפשמה-תיב  )ב(          

 ,ואצמל ןתינ אל וא םייחב וניאש םושמ טפשמה-תיבל ואיבהל ןתינ אלש ןיבו ,דיעהל לגוסמ וניא וא דיעהל ברסמ
 תתלמ הרמאה ןתונ תא עונמל וא אינהל שמיש לוספ יעצמא יכ ,הלוע ןינעה תוביסנמש ענכוש טפשמה-תיבש דבלבו

 .תודעה תא
 ףידעהל יאשר אוהו ,הקלח לע וא ,הז ףיעס יפל הלבקתנש הרמא לע ויאצממ ךומסל יאשר טפשמה תיב   )ג(          

 תויארה ,הרמאה ןתמ תוביסנ תוברל ,ןינעה תוביסנ חכונל ןכ תושעל האר םא לכהו ,דעה לש ותודע לע הרמאה תא
 .ומשריי םימעטהו ,טפשמה ךלהמב ולגתנש תמאה תותואו טפשמב דעה תוגהנתה ,טפשמב ואבוהש
 .הקוזיחל רבד תויארה רמוחב שי םא אלא הז ףיעס יפל הלבקתנש הרמא ךמס לע םדא עשרוי אל  )ד(          

ß טפשמב דע" אוהש ימב קסוע )א(א10 'ס". 

ß ונממ ענמנ רבדה יכ טפשמב דע וניאש ימב קסוע )ב(א10 'ס. 

ß היארכ הלבקל וא ש"מהיבב תודעה ינפ לע ץוחה תרמא תא ףידעהל תוכמס ש"מהיבל קינעמ )ג(א10 'ס 

 רדענש דעה תודע םוקמב

ß קוזיחל רבד" לש תיתייאר תפסות תשירד עבוק )ד(א10 'ס".  

 

 םישל שי .םיאנת 'סמ לש םמייקתהב היארכ הליבק היהת ש"מהיבל ץוחמ דע ןתנש בתכב הרמאש עבוק )א(א10 'ס

 .העומשה יפמ תודע יהוזש ןכו פ"עב אלו בתכב הרמאב רבודמש בל

  :)הספדה וא הקתעה ,םוליצב רבודמש ןיב( בתכב הרמא .א
 לובוט דוד 'נ לארשי תנידמ 23/85 נ"ד
 רחאל הרטשמה ישנא ידי-לע ומשרנש ,םירבד-תונורכיז השולש לובוט לש וטפשמב שיגהל השקיב הנידמה

 תא תוכזל שיש ורבס ןוילעה טפשמה תיבב רוערעה תא עמשש בתומב בורה יטפוש .טפשמב הדע םע וחחושש

 רחא םדא ידי-לע םירבד-ןורכיז תביתכ לש תוביסנבו ,דעה ידי-לע ןתנית הרמאהש שרוד א10 ףיעס ןכש ,בישמה

 ידי-לע הנתינש ,בתכב הרמאכ בשחיהל םילוכי םניאו ול רמאנש לע בתוכה תסרג תא ומשרנש םירבדה םיפקשמ

 .דעה

 תא םיריכמו תמיוסמ השרפב םידיעמש הלאכ אלא ,םשאנ וא דושח תקזחב םניאש םירקחנה ,םיבר םירקמב

 תיבב הייארכ הז תא גיצהל רשפא היהי ,רקוחה יפ לע םשרי הזו והשמ ודיגי םה םאש םיעדוי )א(10 'ס תארוה
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 אלש( דושח םע תילמרופ יתלב החיש ךרע רטוש וב הרקמ היה ,םירקמ הברהב ומכ ,לובוט ןיינעב .טפשמה

 היצאוטיס התואב רקחנה ול רמאש המ תא ולש ןורכיזה יפ לע דעת וב רכזמ בתכ ןכמ רחאלו )הריקח תרגסמב

 ולא ?"בתכב הרמא" לש הרדגהה תחת הנוע הזה רכזמה םאה הלאש הררועתה ל"נה הרקמב .)םיה ףוח לע(

 םתוח אלו אלמ ןפואב הז ןיינעב בלושמ אל רקחנה יכ םירמוא הרדגההמ קלחכ וזה הרמאה תללכהל םידגנתמש

 .םמצע לשמ תועד ואיבה םיכמותה וליאו ,הרדגהה תחת סנכיהל לוכי אל הז ןכ לעו םירבדה לע

 הרקמב רבודמו רחאמ ליבק וניא רכזמה יכ ורבס םיטפוש ינשו ליבק רכזמה יכ ורבס םיטפוש השולש ,ןידה-קספב

 רמאנש המ לש הנבהב לשכמ ועבנש וא חרכהב ורמאנ אלש םירבד סיסב לע ססובמה רכזמ וא ״רובש ןופלט״ לש

 .רקוחל

 .ויתורימא תא רסמ דושחה ובש ןמזל ךומס דאמ םשרנ אוהש יאנתב ליבק היהי רכזמה :)בור תעדב( קרב טפושה

 היה אוה ,הנשמ אל ןמזה ןיינעש רבס רחא טפוש .רמשנ ןורכיזה רצק ןמזב רבודמ םאש איה הזה הרקמב החנהה

 רכזמה תוליבק תא עונמל הצור אל אוהו הכורא הפוקת םיחכושש ולאכ שיו רהמ םיחכושש ולאכ שיש העדב

 רבס טפוש ותוא .ךורא ןורכיז לעב אוה רכזמה תא םשרש םדא ותוא דוע לכ תיסחי הכורא הפוקת רחאל םשרנש

 אוהש חינהל רשפא זא םיטרפ אלמ אוה רכזמה םא – הזה הרקמב חתפמה איה רכזמה לש תובכרומה תלאשש

 הכלהכ םידעותמ םניא םירבדהש ששח שי ,ינללוכ אוה רכזמה םא לבא ורמאנש םירבדה תא ןוכנ דעתמ

 הכלה הקספנש אצוי הז ךותמ .ןנובתמה ייניעב תונשרפ איה ול םירמאנש םירבדל רקוחה ןתונש תונשרפהשו

 יאנת לכבש םיעבוקש )המילחו ןיול( םיטפוש ינש שי טועימ-בור יסחי תניחבמש אלא ,רכזמ לש ותוליבק רבדב

 םירקמב קר רכזמה תא לבקל היהי ןתינ ,םתשיג יפ-לע – קרבו רגמש תא שי םלומו רכזמ לבקל אלש ךירצ

 וללה תונחבהה תא השע אל דחא ףא ,תאז תורמל .ומצע רכזמה טוריפ יפ לע וא ןמזה חווט יפ לע וא םימיוסמ

 .טפשמה יתב יקיתל ״םימרוז״ םה זאמו הייארכ םירכזמה תא רישכה ןידה קספ יכ לכל עודיו ,ש"מהיבב

 .בתכב הרמא תווהל ןה םג תולוכי דע וא רקחנ לש םיידיה תועונת יכ רמואו רתוי ףא ביחרמ ץיבובוקעי ד"ספ

 שי םאה הלאשה הלאשנו הקינח לע תוארמש םיידי תועונת תועצמאב חצרה תא ראית םידעה דחא ןנד הרקמב

 .בתכב דועית הפ

 ?תאז םישוע ךיא .ש"מהיבל ץוחמ בתכב הרמא רסמ דעהש ש"מהיבל חיכוהל ךירצ .טפשמב חכוה הרמאה ןתמ .ב

 .בתכב ותוא דעית אוהו רופיס ול רפוסש דיעמ טושפ ,רקוח היה הז םא – רקוחה ,בתכב הרמאה תא לביקש ימ

 שי םא .ךכל ןכומ דימת אל לבא םותחל שקבתמ דימת דעה .רסמש םירבדה לע דעה לש המיתח םג שי םימעפל

 .ךכ ךרוצל )תודעה( קיפסהל לוכי הז – ןיא םא םג ךא ,רתוי הקזח החכוה וז המיתח

 .))ב(א10 'ס יאנת ומייקתה םא אלא( טפשמב דע אוה הרמאה רסומ .ג

 ״דעה תא רוקחל תונמדזה םידדצל הנתינ״-ב הנווכה המ איה הלאשה .דעה תא רוקחל תונמדזה םידדצל הנתינ .ד

 תורשפאה תמייקתמ םאה .)ןיינעל אל לבא הברה רבדמ( ןטפטפ דע רבודמשכ ,ןיפוליחל וא קתושש דעב רבודמשכ

  ?הזכ בצמב דעה תא רוקחל םידדצל תונמדזהה וא

 איחי ׳גח ׳נ לארשי תנידמ 4390/91 פ״נד
 םישיגמשכ .רוקמה ירבד תותימא וא ןכות לע העומשה דע תא רוקחל ןתינ אל ,העומשה יפמ דע שישכ ,ליגר ןפואב

 איחי 'גח – הזה הרקמב .הילע רקחיהל לוכי רוקמה דע קר ,העומשה ינפב תודע המצעלשכ איהש ,הרמאה תא

 ותרמאב תמא ןיאש ענכתשהל היה לוכי ש"מהיב .הז תא עמשש רטושה אלו הרטשמב וירבד לע רקחיהל לוכי

 העומשה יפמ תודע איה ראשנ םצעבש המ ,תידגנ הריקח לש ילכה תא םיטימשמ םא ךא .לקשמ הל סחייל אלו

 רמולכ .התונמיהמ תא ששואל ילכ םוש ןיא םא התוא לבקל הביס ןיאש רמוא ךב טפושה .הלש תוערגמה לכ לע

 רגמש .ץוח תרמא התוליבק תא וסיסב לע קידצהל ידכ ראשנ דועש ידיחיה ילכה איה תידגנ הריקחל תורשפאה –

 ׳ב קלח .היארה תוליבק תא ליפמ וא םיקמש המ  אל איה תידגנ הריקח יכ עבוק )ב(א10 'סש ריבסמו וילע קלוח

 ,׳א קלחב וליאו ,ללכב תידגנ הריקח ילב םג דע לש ץוח תרמא ,תומיוסמ תוביסנב ,לבקל ש"מהיבל רשפאמ

 רמוחו לק ,ללכ דיעמ אל אוהשכ דע לש ץוח תרמא לבקל רשפא םא זא .תורשפא תוחפל איה תידגנה הריקחה

 .ותוא רוקחל תורשפא שיו םידעה ןכוד לע אצמנש דע לש ץוח תרמא לבקל רשפאש

 .'א קלח לע 'ב קלח תא ליחהל ןתינ אלש רמוא אוה
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 התייהש דבלבו טפטפ וא קתש דעה םא םג א10 יפל לבקתהל הלוכי דע לש ץוח תרמא – תישעמה האצותה

 .)5:4 התייה האצותה רשאכ ,םיטפוש העשת לש בתומב היה ףסונה ןוידה( ותוא רוקחל תונמדזה

 .היארה לקשמב םיקסוע םיינשו היארה תוליבקב םיקסוע םהמ םיינש רשאכ ,םיקלח העברא שי א10 ׳סל ,ליעל רומאכ

 המ ךא .םיטושפ םירבדה ש"מהיב ילתוכל ץוחמ ןתנ אוהש הרמאהמ גייתסמש טפשמב דעב רבודמ םהב םירקמב

 ?ותוא רוקחל תונמדזה ןיאו ש"מהיבל עיגה אל דעה םהב םיבצמב הרוק

 סיסב שמשמ אל הזו לוספ יעצמא לש האצות אל וז ,ותודע דעומ עיגהש ינפל םלועה ךרדכ רטפנ דעה םא :)ב(א10 'ס

 דעונ ףיעסה .)חצר תמגוד( םילוספ םיעצמא תלעפה לש האצות תויהל הכירצ תוחכונה יא .ולש ץוחה תרמא תגצהל

  .דיעהל םהמ עונמל ידכ םידעה תחיצר תעפות םע דדומתהל

 רטפנו ער שיגרה ןכודה לע ודועבו ,םידעה ןכוד לע הלע הנידמה דע – טרמלוא לש טפשמב יזכרמה דעה םע הרק ךכ

 דעה( םילוספ םיעצמא תלעפה חיכוהל ןתינ היה אל .ותודע תא םייסל קיפסה אל אוה השעמלש ךכ ,ןכמ רחאל תועש

 ץוחמ דעה תורמא לע ססבתהל היה לוכי אלו תמלשומ אל תודע םע ״עקתנ״ ש"מהיבו ,)תושק תויתואירב תויעבמ לבס

 .ש"מהיב ילתוכל

 ץוחמ דעה תרמא תא לבקל רשפאש עבוקש א10 'ס לש ןונגנמה סנכנ זא וא ,םילוספ םיעצמא םיליעפמ רשאכ ,םלוא

 .ש"מהיב ילתוכל

 העומש תודע /תוליכר /תויניעידומ תויודע לע םג ךומסל לוכי ש"מהיבש איה הנווכה – "הלוע ןיינעה תוביסנמש ענכוש"

  .דעה לע םילוספה םיעצמאה ולעפוה ןהיפל

 ץוחמ רמאש הממ גייתסמ אוה וב םוקמב ש"מהיבב ותודע ינפ לע דע לש ץוח תרמא ףידעהל לוכי ש"מהיב :)ג(א10 'ס

 הרטשמהמ ץחל דעה לע לעפוה םא ללוכ ,ןיינעה תוביסנ לכ תא ןובשחב חקול אוה תאז תושעל לקוש אוהשכ .ש"מהיבל

 דעה לש ץוחה תרמא לש התוליבק תא םילסופ אל הרטשמה ידי לע ולעפוהש םיצחלה .)תחוורה הנעטה( דיעיש ידכ

  .דעה רמאש ץוחה תרמאל ןתינש לקשמב םיתיחפמ אלא גייתסמה

 ,הרמאה ןתמ תוביסנ חכונ ש"מהיב תטלחהב יולת היהי הלש לקשמה ךא ,הליבק היהת ץוחה תרמא ,ולאכש םיבצמב

 :תויאר לש םיטס ינש לוקשל ש״מהיב לע – ונייהד .טפשמה ךלהמב ולגתהש תמאה תותואו תויארה ,דעה תוגהנתה

 .ףידע המ ש״מהיב טילחי וללה תוביסנה לכ ךמס לעו ,ש"מהיבב םינפה תרמא ןהו ץוחה תרמא ןה

 .'קוזיחל רבד' האורקש תיתייאר תפסותל תינכט השירד :)ד(א10 'ס

 

 דחוימ ןונגנמב רבודמ ,השעמל .ש"מהיבב הרורב תודע ינפ לע העימשה תודע תא ףידעהל רשפאמש ןונגנמ רצוי א10 'ס

 ,ש"מהיבב דיעמ דעה .התוא ףידעהל אלש ש"מהיב יאשר תאז תורמלו ,ש"מהיבב רוקמה תודע תא שיש ןוויכ דואמ

 לבקל תורשפאה ןתמ .ןיטולחל הנוש השעמל תואיצמה יכו ,היה ךכ אלש רמואו הרטשמב רמאש םירבדהמ גייתסמו

 .העומשה יפמ תודע תלבק רסואש ללכל םוצע גירח איה הרטשמב דעה ותודע תא הלאה תוביסנב

 םילבקמ ונחנאש ןוחטיב תרוגח יהשוזיא שי םא לבא ,א10 'סב ךרוצה לע קלוח אל אוהש ךב טפושה רמוא ךכ ןיינעל

 .גייתסמה דעה לש תידגנה הריקחה תועצמאב הז ,תמא תודע וזש ענכתשהל םילוכיו ש"מהיב ילתוכל ץוחמ תודעה תא

 ש"מהיבל ץוחמ תודע לבקל רשפא תומיוסמ תוביסנבש ןוויכ לכה תוזח אל איה ,התובישח לכ םע ,תידגנ הריקח

 .תודעה תוליבק תא ץרחנ ןפואב ענומ אל תידגנ הריקח רדעיה .תידגנ הריקח רדעיהב

 הדימב .ותוא רוקחל תונמזה שיש ןאכמו ש״מהיבב אצמנ דעה – "...רוקחל תונמדזה םידדצל הנתינ" :א10 'ס ןושל

  .תרחא היעב רבכ וז תונמדזהה תא שממל ןתינ אלש
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 היגולונימרט

 .)ש"מהיבל ץוחמ( הריקחב תודע – העדוה •

 רבד" הל ףסוותמ םא העשרהל סיסב שמשל הלוכי איה ,הלילפמ הדבועב וא המשאב האדוה – הידוה /האדוה •

 .הדוקפל 12 'ס יאנתב דומעל הילע היארכ לבקתת ץוח תרמאכ האדוהש ידכ ,האדוה תישארמ הנושב ."ףסונ המ

 גירח איה  הנכות תותימאל הייארכ ץוח תרמא תלבק .םשאנ וא דע לש ש"מהיב ילתוכל ץוחמ הרמא – ץוח תרמא •

  .העומשה יפמ תודע רוסיאל

 הרישי האדוה אלל ,שפנ ךלה וא המשא לש השוחת תפקשמה ,םשאנה לש תינטנופס תואטבתה – הידוה תישאר •

 יתלכא" ,המגודל( תודוהל הנווכ אללו יארקאב כ"דב תרמאנ רשא ,תכבסמ וא הלילפמ הדבוע לש המויקב

 תפסות תויהל הלוכי איה לבא ,הלילפמ החכוה הב ןיא יכ העשרהל סיסב המצעשכל תווהל הלוכי אל איה .)"התוא

 ינוציח תויהל ךירצ ףסונ המ רבדש םושמ םשאנה תאדוהל "ףסונ המ רבד" תווהל הלוכי אל םג איה .תיתייאר

  .םשאנל

 םשאנה  תוגהנתה תא ריבסהל ןתינ אל םא .הלילפמ הדבועב האדוהל ךרע תווש הניאש היאר – הלילפמ תוגהנתה •

 .טלמנ אוהו וירחא תשפחמ הרטשמהש עדוי םשאנ ,המגודל .ודגנ תויארל תפסות תווהל הלוכי איה ריבס ןפואב

  .ודגנ דשחה תא תקזחמ איה לבא הלילפמ החכוה אל איה החירבה

 הידוה תישאר ןיבל הידוה ןיב םילדבהה

  .)תוליבקה יאנת( 12 'ס יאנתב תדמוע איהש יאנתב תלבקתמ האלמ הידוה – תוליבקה רושימב §

 יוטיבה םא – )ימדק טפושה תעדל דוגינב( 12 'ס יאנתב דומעל הכירצ הידוה תישאר םג ,קירדומ ׳פורפ תעדל

 קוידב ,לקשמ הזה יוטיבל תויהל ךירצ אל קירדומ ׳פורפ תעדל זא ,ישפנ וא יזיפ ץחל לש האצות אוה הזה

 אל הידוה תישארש בשח ימדק טפושה לבא ,ץחל יאנתב הנתינ םא הליבק היהת אל האלמ הידוהש ומכ

 .12 'ס לש תוליבקה יאנתל הפופכ

  .ףסונ המ רבד תפסותב העשרהל סיסב שמשל הלוכי הידוה – לקשמה רושימב §

 איה ךא ,הלילפמ הדבועל החכוה םוש הב ןיא יכ העשרהל סיסב המצעלשכ תויהל הלוכי אל הידוה תישאר

 .)םשאנה תיידוהל ׳ףסונ המ רבד׳ הווהת אל איה ךא( תורחא תויארל ףרטצהלו תיתייאר תפסות תויהל הלוכי

 ונייהד .םשאנב יולת אלו ינוציח תויהל ךירצ ,םשאנ ירבדל 'ףסונ המ רבד' יכ 'ףסונ המ רבד' הווהת אל איה

 תומיוסמ תוביסנב הלוכי ןכ איה .םשאנה תואטבתהב היולת הידוה תישארו ,ולש תויואטבתההמ קלח אל –

 .'ףסונ המ רבד' אל בצמ םושב לבא )םשאנה לש אל( תרחא תודע לש קוזיחל רבד תויהל

 

 הרמאה המשרנ ;התוא עמשש םדא לש ותודעב חיכוהל רתומ םשאנ לש ותרמא״ :םשאנ לש הרמא תחכוה – ר״קפל 11 'ס
 הרמא .דמעמ ותואב חכונ היהש יממ ךכ לע תודעב החיכוהל רתומ ,רחא ןפואב התוא םייק וא הילע םתח םשאנהו בתכב
 ךכל םיכסה ורוגינסו גצוימ םשאנה םא ,דמעמ ותואב חכונ היהש ימ לש בתכב ריהצתב ףא החיכוהל רתומ רומאכ המשרנש
 ריבסה טפשמה תיבש רחאלו טפשמה תיב תלאשל הנעמב ,םשאנה םא - אטחב וא ןוועב םושיאל תעגונ הרמאה רשאכ – וא
 ותרמא איה הרמאהש ךכב רפוכ וניא ,ול הארקוה איהש וא הרמאה תא ארקש רשיא ,ריהצתה ןתונ תא רוקחל ותוכז תא ול
 ״.הרמאה לבקמ תריקח לע רתיוו

 .ותוא הלילפמש הרמאמ ץוח הרמא לכ ,םשאנ לש ץוח תרמא תחכוהב ןד ףיעסה

 .םשאנהמ עמשש המ לע דיעהל לוכי תורמ שיא וא םדא לכש םושמ ,העומשה יפמ תודע רוסיא ללכל גירח ףיעסה

 הרימא לע תודע לע רבדמ ףיעסהו רחאמ .הבותכ היהת םשאנה לש ץוחה תרמאש בייחמ אל 11 'ס ,א10 'סמ הנושב

 .ךכ לע דיעי התוא בתכ וא התוא עמשש ימש דבלמ הלבקל םיאנת וא תולבגמ ןיא ,ותומימת לע הדיעמש םשאנ לש

 תורמא לע תויודעב תשמתשמ איה ןכלו ,דיעהל םשאנה תא חירכהל הלוכי אלש העיבתל ילכ תתל איה ףיעסה תרטמ

 לוכי אוהש ולש היאר אלו העיבתה םעטמ תשגומש ודגנ היאר איה םשאנ לש ץוח תרמא .ןתותימאל היארכ ולש ץוח

  .םהילע דיעהל לוכי םג אוה ןכלו רמא אוהש םירבדב רבודמ רבד לש ופוסב יכ ,שיגהל

 םירבדה רדס תא חכוש לבא דיעמ אוה םא ,לשמל – ולש ץוח תרמאב שמתשהל לוכי םשאנה םהב םיבצמ שי ,תאז םע

 ולש ץוח תרמאב עייתסהל לוכי אוה ,ףסונב .ונורכיז תא ןנערל ידכ הרקמל ךומסב ןתנש ץוח תרמאב רזעיהל לוכי אוה
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 ליבשבש ריהבהל בושח .םויה התוא איצממ אל אוהו רבעב ןתנ רבכ אוה הילע דיעמ אוהש הסרגה תאש תוארהל ידכ

 הסרג רוציל ידכ הב שמתשהל לוכי אל אוה .ץוחה תרמאב שמתשהל לוכי אלו דיעהל בייח אוה וירבד ןכות תא חיכוהל

 .האצמוה אל וזה הסרגהש תוארהל ידכ טושפ אלא

 םיכרד שולשב תויהל הלוכי םשאנ לש ץוח תרמא

 םשאנ לש בתכב ץוח תרמא חיכוהל ידכ ,בורל .רחא ילטיגיד יעצמא/הדומה/םשורה לש ודי בתכב – בתכב  .1

   .ומצע תודעה םשורב רבודמ םירקמה תיברמבו ,תודעה תריסמו םושיר ןמזב חכונ היהש דע םיאיבמ

 "תורמ שיא"ל תרסמנ פ"עב ץוחה תרמא רשאכ .עמושה לש ונורכיזב תטלקנו הדומה י"ע תרמאנ – הפ-לעב .2

 לככ המוד ןפואבו התרימא דעומל ןתינש לככ ךומס םירבד ןורכיז תרגסמב הנכות תא םושרי יכ ןידה ןמ

  .וחוסינלו הדומה ןושלל ןתינש

 םשאנ דצמ שארה ןוהנה – ויבח ד"ספו 'ץיבובוקעי ד"ספ( הקינח לש םיידי תועונת תמגוד – תוגהנתהב .3

  .))4600/94 פ"ע( חצר תודוא רחא םשאנ ירבדל המכסהכ

 

 רבדב תודע עבותה איבה םא קר הליבק אהת ,הריבע רבע יכ םשאנה תיידוה לע תודע״ :הידוה – ר״קפל )א(12 ׳ס
 ״.ןוצרמו תישפח התיה הידוההש האר טפשמה תיבו הידוהה הנתינ ןהבש תוביסנה
 ןפואב הנתינ איהש חיכוהל ןתינ םא קר הליבק איהו ,ץוח תרמא לש יפיצפס הרקמ איה ש"מהיבל ץוחמ םשאנ תאדוה

 תודמוע ןה םא תוליבק ןהיתש – "ליגר" שיא ינפבו תורמ שיא ינפב הרסמנש ץוח תאדוה לע תודע .ןוצרמו ישפוח

  .ש"מהיב י"ע הרתי תוריהזב ןחבית "ליגר" םדא ינפב האדוה םלוא ,12 'ס יאנתב

 קוחה תפיכא ימרוג תא עיתרהל ידכו ,אווש תואדוה לש בצמ עונמל תנמ-לע תמייק "ןוצרמו תוישפוח"ל השירדה

 תויוכז( תואדוהה תוגשומ ןהבש ךרדה לע שגד םימש ונחנא ןאכ .םילוספ םיעצמאב שומיש ךות תואדוה גישהלמ

 ןכל ,ינוצרו ישפוח ןפואב ותוא הלילפמש האדוה רסומ אל הרטשמב רקחנ ףאש איה היעבה .יתרבח ןיינעכ ,)םירקחנ

 םשאנה לש ץוחה תאדוהש ידכ ישפוחה ןוצרה וא שפוחה עגפיהל ךירצ המכ דעל ש"מהיב לש תונשרפל םישרדנ ונחנא

  .לבקתת אל

 שומיש השענ םא תלספנ ץוח תאדוה .םילוספ םיעצמאב שומיש לש יביטקייבוא ןחבמ ץמאמ :יודנל אישנה תלוכסא

 תחת הנתינש האדוהל תונימא סחייל השק ,ףסונב .םירקוחה יעשפ תא רישכהל ןתינ אלש םושמ םילוספ םיעצמאב

 ישפוחה ןוצרה לע הלש העפשה תנחבנ אלו ץוחה תאדוה תלבק תא לסופש אוה שומישה םצע .וללה םיעצמאב שומישה

 .ומצע םשאנה לש

 הריקח יעצמאב שומיש תעב .םילוספ םיעצמאב שומיש לש יביטקייבוס ןחבמ ץמאמ :ןהכ םייח טפושה תלוכסא

 םא ותאדוה תריסמב םשאנה לש ישפוחה ונוצר תא לעופב ללש יעצמאה םאה לאשנ – ופוגל הרקמה קדביי םילוספ

 םשאנה לש ישפוחה ונוצר ללשנ אל דוע לכ ,התוליבק תא המצעשכל תלסופ הניא העדוהה תייבגב תויקוחה יא .ואל

  .ירטנולוו אל חרואב תווע האדוהה ןכותש ששח ןיאו ותאדוה תריסמב

 םילוספ םיעצמאב םישמתשמ דוע לכ .יביטקייבוס יביטקייבוא ןחבמ – םייניב ךרד עיצמ :גרבדלוג טפושה תלוכסא

 ?האדוהה תריסמב ונוצר לע ועיפשה םאהו םשאנה לע תיביטקייבוסה םתעפשה תא ןחבנ ,םירומח וא םיינוציק םניאש

 לעופב העפשהה תא ןוחבל ילב האדוהה תוליבק ללשית ,םיישונא יתלבו רתויב םירומח םילוספה םיעצמאהש םירקמב

  .םשאנה לש ונוצר תוישפוח לע

 י"מ 'נ ידעומ 115/82 פ"ע
 תא עישרה יזוחמה ש"מהיב .חצרב םידושחכ ןכמ רחאל ורצענ םירערעמה תשולשו עיבר-ובא כ״ח חצרנ ,1981 ראוניב

 תא רשיא ןוילעה ש"מהיב .הרטשמב םירערעמה ורסמש תועדוה לע הרקיעב תססובמ העשרההשכ חצרב השולשה

 .השעמ רחאל עויסב עשרוה אוהו הלטוב חצרב ידעומ שהאד לש ותעשרה וליאו םירערעמהמ םיינש לש העשרהה

 םימשאנ לש תואדוה תוליבקל רשאב תיללכה תוינידמל ורקיעב סחייתמ אוהו ,גרבדלוג טפושה יפמ ןתינ ד"הספ

 רשאכו ,האדוהה רסומ לש ישפוחה ןוצרה תא לולשל ידכ םימעפל םהב שיש םיעצמאב םירקוח י"ע ובגינש ,הרטשמב

  .תמא איה האדוההש רורב ןודנה הרקמב
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 לע תיביטקייבוסה םתעפשה תא ןחבנ ,םירומח וא םיינוציק םניאש םילוספ םיעצמאב םישמתשמ דוע לכ יכ עבקנ

 :םיישונא יתלבו רתויב םירומח םילוספה םיעצמאהש םירקמב .האדוה תריסמב ונוצר לע ועיפשה םאה :םשאנה

  .םשאנה לש ונוצר תוישפוח לע לעופב העפשהה תא ןוחבל ילב האדוהה תוליבק ללשית

 הלולע םילוספ םיעצמא לשבש ששחה תא קר אל שיגדמ רשא הקיספב וק שבגתה ,ותוריחו םדאה דובכ :י"וח תובקעב

 המצע ינפב תדמועה תילכת" רקחנה לש ןוצרה שפוח לע הנגהב תוארל ךרוצה תא םג אלא ,האדוהה תונימא עגפיהל

   .)ןלהל בורכששי תשרפ( "הדוקפל 12 'ס יפל האדוהה לש התוליבק תליספל יאמצעו דבכנ םעט הווהמו

 בורכששי תכלה
  יאבצה עבותה ׳נ בורכששי 5121/93 פ״ע
  .)12 'ס יפל םשאנ תאדוה יפלכ קר אל( ןידכ אלש וגשוהש תויאר לע תיתקיספ הליספ תנירטקוד

 לש הקזחאו שומיש םניינעש םימושיא העברא זחואה יזוחמה יאבצה ןידה-תיבב םושיא בתכ שגוה ררועה דגנכ :עקר

 רסמש האדוהה תוליבק תא לוספל שי ןיינעה תוביסנב יכ רוגנסה תנעט בור-תעדב לביק יזוחמה ןידה תיב .ןכוסמ םס

 ךכיפלו הריקחה תליחת םרט ןיד-ךרועב ץעוויהל ותוכז רבדב ןידכ רהזוהש אלב ונממ התבגנש ךכ בקע ,הריקחב ושרמ

 םושיאה יטרפ תשולשב ול וסחויש ןכוסמ םסב שומיש לש תומשאהמ רערעמה הכוז ,ךכיפל .היארכ התשגה ריתהל ןיא

 .יעיברה םושיאה טרפ יפל ןכוסמ םס תקזחה לש הריבעב ותאדוה יפ-לע עשרוה אוהו ,םושיאה-בתכב םינושארה

 לש ויוכיז דגנכו ,הנודנה האדוהה לש התוליבק תליספ דגנכ םירוערעל יאבצה ןידה-תיב ינפב הרערע תיאבצה העיבתה

 ועבוקב דחא-הפ רוערעה תא לביק םירוערעל יאבצה ןידה-תיב .ןכוסמ םסב שומיש לש תוריבעהמ בור-תעדב רערעמה

 .הז רוערע ךכ לע רערעמה לש ותאדוה תוליבק תא לוספל ןיא ,ןיינעה תוביסנב יכ

 היארהש תעדל חכונ םא ,םילילפב הייאר לש התוליבק תליספל תעדה לוקיש ןותנ ש"מהיבל יכ קספ ןוילעה ש״מהיב

 תקספ תוארוהל םאתהב אלש ,ןגוה ךילהל םשאנה לש ותוכזב תיתוהמ העיגפ רוצית טפשמב התלבקו ןידכ אלש הגשוה

 איה החוורש השיגה ,םייפלאה תונש תישאר דעש םושמ תיטופישה תוינידמב ךפהמ תפקשמ בורכששי תכלה .הלבגהה

 רקח לש הסיפתה .ינשמ אוה ,םימשאנ תויוכזו םדא תויוכז ללוכ ,דגנמ דמועש רבד לכו לכה תוזח אוה תמאה רקחש

 ירפב שומישה רסאנ הז חוכמו יסיסב רבדכ טרפה תויוכז לע הנגהה תא התארש תיאקירמאה השיגל תדגונמ תמאה

  .)ןידכ אלש הגשוהש היאר( לערומה ץעה

 רבודמ דימת אלש םושמ ,הנממ טלמיהל םיכרד ואצמ םיטפוש םהב םיבצמ םנשי ךא ,תמייקו הרירש בורכששי תכלה

 לש הליספ הקידצמש םתאדוה תריסמב הריחבה שפוחבו ןוצרב וא םימשאנ לש ןגוה ךילהל תוכזב תיתוהמ העיגפב

 רקחנ םדא וב רחא בצמ וא ,ותוכז לע עדי אוה לבא םשאנל תילמרופ הרהזא הנתינ אל םהב םירקמ – המגודל .תויאר

  .ד"וע םע לעופב ץעייתה אוהש ירחא

 ונא'ז ריאמ 'נ לארשי תנידמ 5002/09 פ"ע
 רשק תרישקו הרימחמ הנווכב הרומח הלבח תמירג ,חצר ןויסינ ,חצר לש תוריבע םיבישמל וסחוי םושיא-בתכב

  .)הרענ וגרהו רחא והשימ ועצפ הז םוקמבו ינארמוד תא חוצרל וננכת – ןותחתה םלועב ״תונובשח לוסיח״( עשפ עוציבל

 המ תא רפסיש ץחל וילע וליעפה .יזכרמה םשאנה היהש ,ונא'ז דגנ דיעהל םידושחה דחא תא ענכשל התסינ הרטשמה

 תושר ול ןתנו ברל הזחתה םירקוחה דחא .ול רשאי ולש ברהש יאנתב האלמ תודע רוסמל ןכומ אוהש רמא אוהו הרקש

  .ונא'ז דגנ הלילפמ תודע רסמ אוה ךכ תובקעב ,םירבדה תא רוסמל

 ךומסל שקיבו םילוספ םיעצמא תלעפה ךות התבגנ איהש ינפמ דעה תודע תא לוספל ךירצש ןעט ונא'ז לש וניד-ךרוע

  .תיקוח יתלב ךרדב ובגנש תויאר לע תרבדמש בורכששי תכלה לע ונועיט תא

 יא לע תורוהל תואכרע תוכמסומ החוכמש ,תיסחיה הליספה תנירטקוד םאה – איה התלעש תיטפשמה הלאשה

 תלבגומ ,)'וכו תויוכז לע הדימע יא /לוספ יעצמאב שומיש( תורשכ ןניאש םיכרדב הגשוהש היאר לש התוליבק

  ?הריקחב דע יפלכ םג וא ותריקחב םשאנה יפלכ התייה תורשכה יא םהבש םיבצמ לע התלוחתב

 ילילפה ךילהב תויארה יגוס לכ לע הלחו תיללכ איה תיתקיספה הליספה תנירטקוד .הלילשב ךכ לע בישמ ש"מהיב

 לוספ יעצמאב שומיש השענ וב םוקמ םג לוחל היושע הכלהה ,ךכשמ .קוחה תפיכא תויושר י"ע ןידכ אלש וגשוהש

 ילילפה ךילהה רהוט לע ןגהל שקבמה ,יתעינמה לדומה בצינ הנירטקודה סיסבב יכ רובס ש"מהיב .דע לש ותריקחב

  .אטחב הדוסיש היארב שומיש עונמלו
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  .דעה לש ותודע הלספנו הלעפוה איהש ירה ,םידעל סחיב םג הלח הנירטקודה יכ עבק ןוילעה ש״מהיב

 לוחת תיסחיה הליספה תנירטקוד יכ רבוס אוה .ןוילעה ש״מהיב לש ותשיג םעו הקיספה םע םיכסמ אל קירדומ ׳פורפ

 תלוכיבו ,ןגוה טפשמל םשאנה תוכזב יתוהמ חרואב עגפת הלוספה תודעה תוליבק םא קר דע תודע תליספ לע

  .םשאנה לש תוננוגתהה

 יוקל אוה וב םוקמ ילילפה ךילהה רהוט לע הנגה היה בורכששי תכלהב ןוילעה ש"מהיב ינפב דמעש יתעינמה לדומה

 גואדל םיכירצ אל ונחנא .ןנוגתהל םשאנה תלוכיב תעגופ אל דעה יפלכ תונגוהה יא .ןנוגתהל םשאנה תלוכי תעגפנ ךכבו

 .םיילילפ םיכילה םדגנכ םימייקתמ אל יכ םידעה יפלכ תונגוהל

 י״מ ׳נ םזלא ינוי חונמה ןובזע 1301/07 פ״ע
 ץלחל וחילצהש םיבבודמ ואתל וחלשנ ריצעכ .ןותחתה םלועב "תונובשח לוסיח" תרגסמב חצר עוציבב דשחנ םזלא

 .)רצעמב ותויהב ןכמ רחאל חצרנ ומצע אוה( הריבעה השעמב האדוה ויפמ

 הקיתשה תוכזב העיגפו ןיד ךרועב ץעוויהל ותוכזב העיגפ ךות ויפמ האצוה האדוההש ותנעט הנחבנ ןידה קספב

 ואר םיטפושה בור .)העיבתה םע הלועפ ףתשמ רוגנסהש הנעטב תוצעייתה לע רתוול ריצעה לע  ועיפשה םיבבודמה(

 .הטלחהה לע קלח יול ׳א ׳א טפושה .בורכששי תכלה םושייל סיסב ןאכ

 י״מ ׳נ יש ףסא 9956/05 פ״ע
 ןיגב ךרדה תייארו בכרב הטילש תורשפא אלל הגיהנבו הגירהב רערעמה תא עישרה רשא הפיחב יזוחמה ש״מהיב

 .הנואתב םיברועמ ויהש םיפסונה בכרה-ילכ לש םיגהנה דחא גרהנ הפוסב ,תינלטק תרשרש תנואתב רערעמה לש וקלח

 טפשמב היארכ רערעמה תאדוה תלבק יכ עבקנ .וילע רזגנש שנועה תרמוח דגנכו רערעמה תעשרה דגנכ הנפומ רוערעה

 לש תוצעוויהה תוכזב הרומח העיגפ לשב ,ןגוה ךילהל רערעמה לש ותוכזב תיתדימ יתלבו תיתוהמ העיגפל ליבות

 .רערעמה

 לארשי תנידמ 'נ סלו 10715/08 פ"ע
 .ר״קפל 12 ׳סב רומאל דוגינב הנתינ ותאדוה יכ עבקו הטלחהה לע רערע .טועפה ונב תגירהב עשרוהש רבג

 .ול הנותנה הקיתשה תוכז רבדב רהזוה רערעמה ךא ,ד"ועב ץעוויהל ותוכז רבדב דושחה תא ועדיי אל רערעמה ירקוח

 שפוחבו ןוצרה תימונוטואב תיתוהמ העיגפל הליבוה תוצעוויהה תוכז רבדב ןידכ העדוה ןתמ יא יכ רמול ןיא ,ךכיפל

 .הקיתשה תוכז תא המילשמ תוצעוויהה תוכז ןכש ,היאר תליספ בייחמה ןפואב ותאדוה תרגסמב רערעמה לש הריחבה

 ירוגז ׳נ לארשי תנידמ 1361/10 פ"ע
 ,קוחה יפל .דועיתה תא הרמש אל הרטשמהש ןוויכמ הנידמ דעל ותכיפה םצע לע דעה תא רוקחל ןתינ היה אל

 םייקל היהי רשפא כ"חאש ידכ ,הנידמ דעל ךפוה םדא ותרגסמבש ךילהתה לש אלמ דועית רומשל תבייח הרטשמה

 םא .דועית בייחמו רתויב שיגר אוה הנידמ דע תויהל ךפוהו ״ךפהתמ״ש םדא לש אשונהש ןוויכמ – תוידגנ תוריקח

 רוקחל לוכי אל אוה ןכש ,יתועמשמ ילכ דביא ירוגז תשרפב םשאנה – תועמשמה .ותוא רוקחל רשפא יא ,םלענ דועיתה

  .ודגנ דיעמו הנידמ דעל ךפה דעה ןתרגסמבש תוביסנה תא

 לש תודעב רבודמש ןוויכ ,בורכששי תכלה ןיינעל הנעטה תא לבקמ היה יכ קירדומ ׳פורפ ריבסמ ,הזה ד״הספ ןיינעל

 עיפשמ דועיתה רסוחו ומייקל בייחמ ןידהש דועיתה רסוחמ עבונ תוניקתה יא .ןיקת יתלב ןפואב השגוהש הנידמ דע

 .ןנוגתהל םשאנה תלוכי לע

 חרואב עגפת הליספה תוליבק םא קר דע תודע תליספ לע לוחת ,קירדומ ׳פורפ תשיגל – תיתכלהה הליספה תנירטקוד

 .ןגוה טפשמל םשאנה תוכזב יתוהמ
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 – דיעהל םשאנ חירכהל הלוכי אל העיבתה .ותבוטל/ולש היאר אלו ודגנ היאר איה םשאנ תרמאש אוה ללכה ,רומאכ

 הלוכי אל איה לבא ,הרטשמב רמאש םירבד העיבתה ידיב שי .דיעי אל – אל םאו דיעי הצרי םא ,ולש ירטנולוו ןיינע הז

 וא ולש היאר אלו ודגנ היאר דימת איה ןכלו םשאנה תרמא תא שיגהל העיבתל רשפאמ קוחה .ךכ לע ותוא דיעהל

 .ותבוטל

 הריקחב ומצע דימעהלו םידעה ןכוד לע דיעהל לוכי אוה – הרטשמב ותאדוה לש ןכותה לע דיעהל הצור םשאנה םא

 ידכ הרטשמב ןתנש האדוהב רזעיהל לוכי אוה זאו שחרתה המ רכוז אל אוהש רמוא םשאנה ובש בצמ ןכתיי .תידגנ

 אוה ךכו ,היה ךכ ןכא םא רמולו האדוהה תא אורקל ול תורוהל לוכי טפושה ,חילצמ אל ןונעירה םא םג .ןורכיז ןנערל

 .הילע רזוח השעמל

 עיגהש םויב הסרג איצמה אל םשאנהש טפושל תוארהל הצור הירוגנסה וב בצמ איה תרחא תפסונ החיכש תורשפא

 ידכ ותסרג תא םישיגמ זא – ולש הנושארה הסרגה השעמל וזו ,השעמ ןמזב דימ ותסרג תא רסמ אוהש אלא ,דיעהל

  .תואסרגה יתש ןיב תוהזה תא תוארהל

 לש תואדוה תויהל תולוכיש תועדוה תולספל םיעגונה םיקוקחה םיללכל תיתכלה הפסוה איה בורכששי תכלהש רורב

 ש״מהיבב שחכתהל לוכי םשאנ ,ףסונב .)םימשאנ קר אלו( םידע לש תואדוה תליספ תרשפאמ ןכו םשאנ וא דושח

 םיעגונה םיבצמ רידסהל תשקבמש םיללכ תרדס הנומ 12 ׳ס ,ךכ םשל .התוא לוספל שקבלו רסמש ץוחה תעדוהל

 דימת הרטשמב תואדוההו ,הרטשמב ירמגל ישפוח ןוצרמ האדוה רסומש םשאנ ןיא – תיתואיצמ תולכתסהב .הידוהל

 וליאבו ,ישפוחה ןוצרה ףר הצחנ יתמ םיללכ הקיספה העבק ,וז הביסמ – )דושח/רקחנה דצמ( תמיוסמ הדימב תויופכ

 .תישפוח יתלבו תינוצר יתלבכ האדוהה תא ש״מהיב גווסי םיבצמ

 םא לספית ןידכ אלש הגשוהש היאר יכ עבוקש יתקיספה הליספה ללכ תא םג בורכששי תכלה הפיסומ ,12 'ס לע

 .םשאנה לש תוננוגתהה תלוכיב תיתוהמ תעגופ תיקוח יתלבה ךרדב התגשה וא הלוספה ךרדב התלבק

 .בורכששי תכלהמ קירדומ ׳פורפ לש תיזכרמה הנבותה וז

 האדוהה תא לבקל ברסי ש"מהיב ,ןנוגתהל םשאנה לש ותלוכימ תישממ הרוצב תערוגו תיתוהמ איה תויקוחה יא םא

 .בורכששי תכלה תיצמת וזו הלוספה ךרדב הגשוהש

 העיגפה ךא ,השק הרוצב העגפנ םנמא ןנוגתהל םשאנה תלוכי םהב םיבצמב אמגודל – הכלהה תא ףוקעל םיכרד שי

 תגסל ןתינ היהיו ,הלוספ ךרדב האדוהה תגשהל הקדצה היהתש ןכתיי ,בושחו יתועמשמ ךרוצל העצוב ויתויוכזב

  .רתויב גירח בצמב רבודמ – םלוא .בורכששי תכלהמ

 הייהת תפרטצמ ךכל .םשאנה לש תוננוגתהה תלוכיב עגופה תויקוחב יתוהמ םגפ לע רקיעב תרבדמ בורכששי תכלה

 םג לספיהל הלוכי ,םייקוח-יתלב םיעצמאב התבגנש דע תעדוה םאה :ומצע ןידה-קספב סינורג טפושה י״ע התלעש

 ?הכלהה חכמ איה

 הצור אוהש המ תא דיעיו םידעה ןכוד לע דעה הלעיש – דעה תודע איה היארה .היאר אל איה דע תעדוה ,ןורקעב

  .דעה תעדוה הגשוה הבש ךרדל תובישח םוש ןיא ,ןכל .דיעהל

 הז הריקחב רמאש המ לכש דיעי םידעה ןכוד לע םא – והינתנ תשרפב הנידמה דע ,ץפח רינ תמגוד תא אמגודכ חקינ

  ?הזכ בצמב העיבתה תושרל דמוע ילכ הזיא ,תמא אל

ß הרטשמב ותודע תא שיגהל ש"מהיבב דעה תודע םוקמב תשקבמ איהש דיגת העיבתה :א10 'ס. 

 – םתנעט תא חיכוהל וסניו ,בורכששי תכלה חכמ הלוספ תודע וזש ודיגיו והינתנ לש םירוגנסה ומוקי ,הזכש הרקמב

 וזה העדוהה םא ,ןכל .הכלהה יפל הליבק אל איהש ןאכמו םייקוח אל םיעצמא י״ע התבגנש תודעב רבודמ השעמלש

  .ןוימטל דרי העיבתה יכבדנמ בושח ךבדנ ,היארכ שגות אל

 תוסחייתה ןיא א10 'סב יכ תיטנוולר הניא דע תודע תייבגב םילוספה םיעצמאה תלאש :היהת העיבתל דגנה תבוגת

 ןוצרמו תישפוח אל איה דעה תרמא םא םגש עמשמ ,ןוצרמו תישפוח היהת דעה תשירדש ךכל )12 'סב ומכ אלש(

  .הליבק היהת איה

  ?וזה דעה תרמא לע ועיפשהש תועפשהה תא ש"מהיב לוקשי םיבצמ וליאב – הלאשה הלוע

ß ףידעמ אוה תודע וזיא עירכהל ךרטצי ש"מהיב זא קר .תודעה לש תונמיהמה וא לקשמה תלאשב קר א10 'ס יפל 

  ?ש"מהיבב הרמאנש וז וא הרטשמב הנתינש וז תא –
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 .תודעה התבגנ םתועצמאבש םיעצמאה לע ךמתסהב וז הלאשב עירכי ש״מהיב

 תוענומ אל העדוהה תייבג תוביסנש םידמל ונא א10 'ס חכמ – )הרואכל( דע תודע לע הלח אל בורכששי תכלה ,ןכל

 .הלש תוליבקה לע אל לבא הלקשמו תודעה תונמיהמ לע העפשה שי .התוליבק תא

 םיפיסומ םה םא .הילע ףיסוהל קר אלא תיקוח הארוהב עוגפל אלש רוחבל ולכי בורכששי ד״ספב ונדש ןוילעה יטפוש

 תייבג ךרד ןכ םא אלא .תוליבקה בלשב םייטנוולר אל )העדוהה התבגנ הב ךרדה( דעה תעדוה לש הלבקה יעצמא –

  .ןנוגתהל םשאנה לש ותלוכיב תעגופ תודעה

 ןנוכתהל ותלוכיב העיגפה םא – םשאנה בצמ י״ע ערכוי בצמה .ינשה לומ דחא םידמועש םיסרטניא ינש שי ,ןכ םא

  .תיתקיספה הליספה ללכ תועצמאב דעה תעדוה תא לוספל ןתינ היהי ,תיתועמשמו הלודג הכ היהת

 םיצורש תפסות שי ןמזב וב ךא ,חנומ ומוקמב ודובכ םנמאש םירמוא ןוילעה ש"מהיב יטפושש ךות עקרב ףחרמ 12 'ס

 התבגנ הידוהה םהב םיבצמ יבגל המ ךא .ןוצרמו תישפוח התייה אלש הידוה לע רבדמ ףיעסה ,ןכש  – וילע ףיסוהל

 .ולאכש םירקמל סחייתמ אל ףיעסה ?תולפשה וא םימויא ,תומילא יעצמא אללו םייתפש קתמב

 .ויתויוכז לע ותוא ועדיי אלש ןוויכמ הלספנ ותאדוהש אלא ,ונוצרל דוגינב ותודע תא רסמ אל בורכששי םג

 לש תודעה תא לוספל ןתינש תרמואו ,12 'ס לע קר הפיסומ בורכששי לש תיתכלהה תפסותה – קירדומ ׳פורפ יפל

 12 'ס לע ףיסוהל תשקבמ בורכששי תכלה ,ונייהד .יתוהמ ןפואב ןנוגתהל דושחה תלוכיב תעגופ איה רשאכ דושחה

 לע םג התוא ליחנ םא .עורגל אל ךא ףיסוהל הלוכי ,א10 'סמ עורגל הלוכי אל הכלההש ןעוט הצרמה !א10 'ס לע אלו

 ילבמ דע לש ץוח תרמא לבקל אוה ףיעסה לש ןויערה לכ ןוויכ ולש תועמשמה תא דבאמ ףיעסהש אצמיי זא א10

  .הנתינ הרמאה ןהבש תוביסנב בשחתהל

 

 םילוספ םיעצמא

 :םילוספ יתלב םיעצמא לש תוצובק שמח ןנשי

 .תומילאב םויאו תומילא .1

 .ינסרוד רוקחת ,הריקח ךשמ ,הריקח תועש – תנגוה יתלב רוקחת תטיש .2

 יאנתו ךשוממ רצעמ ,יתואירב בצמ ,הלפשה ,דדובמ אתב האילכ ,םיפודיג – םינוגה יתלב םיישפנ םיצחל .3

 .םימויא ,םישק האילכ

 ןוצרה לע עיפשה אל הז דוע לכ ליבק היה רבדהו ,לבוקמ ףאו ץופנ היה םיריבס םיישפנ םיצחל תלעפה ,רבעב

  .רקחנה לש ישפוחה

 ״?תלבסנ וא תדספנ״ – תנגוה יתלב הלובחתב שומיש .4

 .ישפנ ץחל תלעפה לע אלו הלובחת לע רתוי תוססובמש רוקחת תוטיש םיאור ונא תונורחאה םינשה םירשעב

 ״תלבסנ״ איהש וטילחיש וא לספיתש ןכתיי הזכש הרקמבו תנגוה יתלב תויהל הלוכי הלובחת םג

 .תימצע הללפהמ ענמיהל דושחה תוכז תא הרפמה הלובחתב שמתשהל ןיאש עבקנ – םזלא ינוי ןובזע ד״ספ

 האצמנ ולש עבצאה תעיבטש חיכומש פ״זמ ח״וד יאצממ רטיבל הגיצה הרטשמה – י״מ ׳נ רטיב 22/87 ש״ב

 תקזחאב הדוה אוה ךכמ האצותכו )ולש התייה אל עבצאה תעיבטש תורמל( ןיאקוק תיקש יבג-לע הריזב

 סיסב-לעו ,המור השעמל אוה יכו ףיוזמ ךמסמב רבודמ יכ ול ררבתה ןכמ רחאל יכ ןעטנ ש״מהיבב .םסה

 ותוכז לש הרפה התייה ךכבו הלובחת י״ע הגשוה איה ןכש ותאדוה תא לוספל ושקיב ולש םירוגנסה ,יוליגה

  .תימצע הללפהמ ענמיהל רטיב לש

 תולובחתהמ תחא יכו )״םוי-םוי השעמ״( הרגשבש רבד ןה הריקח תולובחת יכ ריבסמ קירדומ ׳פורפ

 לילפהו הריבע השעמב הדוה ינולפ׳ – ותרתוכש ןותיע תספדה איה ןהב תשמתשמ הרטשמהש תומסרופמה

  .'ינומלא ופתוש תאו ומצע תא

  ?לובגה רבוע הפיא הלאשה תלאשנ

 )?אל ףיוזמ ןותיע רעשו לספית א״ט עודמ( תורשכ ןה תורחא תולובחתש דועב ,הלוספל בשחית הלובחת יתמ

ß עבצא תעיבט ומכ ,תודוהל אלא הרירב ול ןיאש בושחל רקחנל תמרוג הלובחתה ובש םוקמב רבוע לובגה 

 לע רבודמ אלו ,םיקוחה י״ע ול גצומש תא שיחכהל לוכי םשאנה דוע לכ – רמולכ .יתייאר ךרע הל שיש
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 הרירב רקחנל הריתומ אל הלובחתה םא לבא .תימיטיגל איה ,םשא אוהש החיכומ הרואכלש הלובחת

 םוקמ רקחנל הריתומ אל וזכש הלובחת .תימיטיגל אל איה ,ותשחכהב דומעל תישעמ תלוכי ול ןיאו

 םע תומכסהל עיגהל הסניש וא ,ול םיעיצמש שנועב הלקהה תא לבקיו הדויש ףידע ותניחבמו שיחכהל

 טפשמב עשרויש םייוכיסה בורו ודגנ תויעמשמ דח תויאר שי העיבתלו הרטשמל ותניחבמ ,ןכש .העיבתה

 .הליבק הניא הז גוסמ הלובחת ןכל .רתוי דבכ שנוע לבקיו

 שיחכי םא יכ ,ותשחכהב דומעל תישעמ תלוכי ול ןיא .הרירב רקחנל ןיאש םוקמב רבוע לובגה – רמול הצור

 שקבלו תודוהל ול ףידע ובש יתעדות בצמב אצמנ .ןנוגתהל לכוי אלו העשרה לש לולסמל ומצע תא ףחוד אוה

 .שנועב הלקה

 .םינגוה יתלב האשהו יותיפ יעצמאב שומיש .5

 

 :תופסונ תורעה

  .דבלב ינכט סיסב ,ןידב העשרה תבייחמ אל – ףסונ המ רבד + םשאנ לש ץוח תידוה §

 :ש"מהיב תא ענכשל שי ףסונב לבא ,ףסונ המ רבד + םשאנ לש ץוח תאדוה גישהל הבוח שי ,עישרהל תנמ-לע

 העשרהב רבודמ אלו ,תפסונה היארה תאו ץוחה תאדוה תא תרתוסש תרחא היאר היהת אלש ךירצ

 .תיטמוטוא

 לוספה יעצמאה םא אלא ,ידעומ ד"ספ יפל הידוהה לש תיטמוטוא הליספ ןיא ,לוספ יעצמא לעפוה םא ףא §

  .הידוהה לש תיטמוטוא הליספ היהת זא קרו – ינוציק אוה

 םה דחי לבא ,לוספ וניא ומצעלשכ םהמ דחא לכש םיעצמא המכב רקחנ דגנ ושמתשה םא – רבטצמ טקפא §

 .הידוהה תולספל איבהל לוכי רבדה – םילוספ

 תדיינב ויכרצ תא השעש סנאה םע רופיסה תמגוד( הלוספ חרכהב אל – הלספנש רחאל הרסמנש הידוה §

 םירבדה ןכש ,הלילב רמאש המ לכ תא לספ קירדומ ׳פורפ וז הביסמ .חלקתהל ול ונתנ אלו ,רצעמל ךרדב

 .)הידוהכ םיבשחנו ולספנ אל – רקובב רמאש םירבדה ,םלוא .ינוציק תוחונ רסוחמ ועבנ

 תויודעהש רמוא אל הז ךא ,יספא דע ךומנ לקשמ ןהל ןתניי – םירוכיש ,םיממוסמ ,שפנ ילוח לש הידוה §

  .תוליבק אל הליחתכלמ

 

 :תופסונ תודוקנ

 תודעכ היארה תא רוסמל לוכי אל הריקחב הדומש דושחה .ותוכזל אלו הדומה תבוחל היאר תשמשמ הידוה §

 .אוה אלו הב שמתשהל לכות העיבתהש ךכ ,ותבוחל היאר היהת וזה הידוהה .ומעטמ

 םא ולש הידוהה תא שיגהל לוכי אל ולש רוגנסה לבא ,תולבגומ דואמ תורטמל הב שמתשהל לוכי םשאנה

  .ותבוטל תלעופ איה

 אל וזש תוארהל ידכ רקיעב לבא ,ונורכז תא ןנערל״ ידכ םג ?תאז לכב הידוהה תא שיגהל לוכי רוגנסה יתמ

 .הרטשמב ותריקחמ דוע הב זחוא אוהש הנושאר הסרג וזש אלא ש"מהיבב רמוא אוהש הנושאר הסרג

 בצמל םג ןווכמ – )הנגהה תשרפב דיעהל םשאנה הלע אל דוע לכ( דבלב הדומה דגנכ היאר תשמשמ הידוה §

 ובש ךמסמ ש"מהיב לבקמ ,וזה האדוהה תא השיגמ העיבתה רשאכ .םירחא לע םג המשא ליטמ הדומה ובש

 ,תויאר רתוי ןיא – הזה בלשב רצעיי טפשמהש חיננ .הריבע השעמ דחיב ועציב ןועמשו אוהש ןבואר יפמ רמאנ

 היארה .ןועמשו ןבואר – השעמב םימשאנ ינש ןיידע שי ,םשאנה תרמאב תצק תכמותש היאר דוע שי ילוא וא

 יפמ תודע קר שי ודגנכו הרטשמב הריקחב הדוה אל ןועמש יכ ,ןועמש דגנכ שמשת אל ןבואר דגנכ הניקתה

 .12-11 'ס חוכמ גירח לבא ןבואר דגנכ םג העומשה יפמ תודע םג וז .הליבק הניאש העומשה

 – טפשמב דע אוה )םשאנה( הידוהה רסומ רשאכ דע לש ץוח תרמא שמשל הלוכי םשאנ לש בתכב הידוה §

 תיידוה תוליבק יכ עודי .דע תיידוה תוליבקב קסוע א10 'ס-ו םשאנ תיידוה תוליבקב קסוע 12 'ס ,רומאכ

 יאנת יפל לבקתהל הלוכי דע לש ץוח-תרמא יכ ןכו ,בורכששי תכלה ףוריצב 12 יאנתב הדימעב תינתומ םשאנ

 ,העיבתה םעטמ ןמוזמ תויהל לכוי אל אוה .ומצע םעטמ דעל ךופהל לוכי םשאנה ,טפשמ ךלהמב .א10 'ס
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 ינש שי טפשמב םא .הנגהה םעטמ ומצע ןעמל דיעהל רוחבל לוכי אוה ךא ,ותוא ןמזל תוכמס הל ןיא ןכש

 םשאנה דגנ םג ךא םמצע רובע דיעהל םג םילוכי םה ,דיעהל םידעה ןכוד לע םיבצייתמ םה רשאכ – םימשאנ

   .ינשה

 ןועמשו אוהש הרטשמב הדוה ןבואר – תמדוקה הדוקנב גצוהש ןועמשו ןבואר לש הרקמה תא אמגודכ חקינ

 םהו ,ןבואר דגנ דחאו ןועמש דגנ דחא :א״כ ינש שיגהל הלוכי העיבתה .הריבעה השעמ תא אתווצב ועציב

 אל אוה יכ דיעהל ןבואר תא ןימזהל הלוכי העיבתה ,ןועמש לש טפשמב .םידרפנ םיטפשמ ינשב ןידל ודמעי

 לכ ,דחא טפשמב םימשאנ םהינשו ךילה ותואב ןועמשו ןבואר תא תעבות העיבתה םא ,םלוא .דע אלא םשאנ

 סחיב א10 'סב רזעיהל רשפא היהיש ןכתיי ,ןכש .דיעהלו םידעה ןכוד לע תולעל םאה טילחי לוכי םהמ דחא

 עציב ןועמשו עשפה תא עציב אוהש דיעמ ןבואר – לשמל( ולש ףתושה דגנ דיעמ אוהשכש ןוויכ ,ולש תודעל

  .תידגנ הריקחל ןימז אוהו םידעה ןכוד לעמ תודע רסומ אוה – )ותא הריבעה תא

     

 :םוכיסל

 ,דבלב ודגנ היארכ לבקתהל תולוכי רסמש ץוחה תואדוה ,הז םירבד בצמב .טפשמה תיבב דיעהל אלש רחב םשאנה

 ףיעסב התועמשמכ "בתכב דע תרמא"ל הידוהה תכפוה ןכ םא אלא ,העומשה יפמ תודע ןידכ ןניד – םירחא יפלכ וליאו

  .)ש"מהיבב תודע ןתמ י"ע( תויארה תדוקפל א10

 

 ?םידחואמ וא םידרפנ םיכילההשכ תוקפנה המ

ü ןתנש וזמ תרחא הסרג רסומ אוה םא .2 םשאנ לש טפשמב דיעהל 1 םשאנ תא ןמזל ןתינ ,םידרפנ םיכילהה םא 

  .2 םשאנ לש טפשמב דע לש ץוח תרמאכ ולש טפשמה תרגסמב ותאדוהב שמתשהל ןתינ ,הריקחב

ü דיעהל הלוע 1 םשאנ םא קר א10 'סב שמתשהל ןתינ ,םידחואמ םיכילהה םא. 

 רחא דגנ םשאנ תאדוהב שומיש

 1 היצאוטיס

 .דחואמ ךילהב םיטפשנ 2 םשאנו 1 םשאנ §

 .םהינש תא הלילפמש ץוח תאדוה רסמ 1 םשאנ §

 תכלה+11-12 'ס יפל הליבק איהש חיכוהל החילצהו ץוחה תאדוה תא השיגה העיבתה ,העיבתה תשרפב §

 .בורכששי

 בישהל ןיאה" בלש תא רובעל תנמ לע תוקיפסמ ןה ךא ,םימשאנה ינש דגנכ תושלח תויתייאר תופסות שי §

 .)תוננוגתה תוכירצמ ןה ךא תושלח תויאר שי ,הנגהה תשרפל םירבוע םימשאנה ינש ןכל( "המשאל

  .דיעהל הלוע אל 1 םשאנ ,הנגהה תשרפב §

ü דבלב ודגנכ הליבק ץוחה תאדוה( 1 םשאנ תא עישרהל ןתינ(.  

ü ודגנ תושלח תויתייאר תופסות קר שי העיבתל( 2 םשאנ תא עישרהל ןתינ אל(. 

 .דיעהל הלוע 1 םשאנ ,הנגהה תשרפב §

ü 1 םשאנ תא עישרהל ןתינ. 

ü א10 'ס יפל דע לש ץוח תרמאכ תשמשמ ץוחה תאדוה( 2 םשאנ תא עישרהל ןתינ(. 

 2 היצאוטיס

  .םידרפנ םיכילהב םיטפשנ 2 םשאנו 1 םשאנ §

 .םהינש תא הלילפמש ץוח תאדוה רסמ 1 םשאנ §

 .בורכששי תכלה+11-12 'ס יפל הליבק ץוחה תאדוה §

 .םימשאנה ינש דגנכ תויתייאר תופסות שי §

 .1 םשאנ תא עישרהל ןתינ §
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 תרמא תא לבקתו 2 םשאנ לש טפשמב המעטמ דעכ 1 םשאנ תא ןמזת העיבתה( 2 םשאנ תא עישרהל ןתינ §

  .)הנממ גייתסמ ןבומכ אוהש החנהב ,א10 'ס יפל רוקמ תודעכ הלילפמה ץוחה

 3 היצאוטיס

 .דחואמ ךילהב םיטפשנ 2 םשאנו 1 םשאנ §

 .םהינש תא הלילפמש ץוח תאדוה רסמ 1 םשאנ §

 תכלה+11-12 'ס יפל הליבק איהש חיכוהל החילצהו ץוחה תאדוה תא השיגה העיבתה ,העיבתה תשרפב §

 .בורכששי

 .תויתייאר תופסות ןיא §

ü הלילפמה ץוחה תאדוהל טרפ ,תוננוגתה ךירצמש ודגנ םולכ ןיא( הכוזי 2 םשאנ ,העיבתה תשרפ ףוסב 

  .)יאדו אל אוהש רבד ,דיעי 1 םשאנ םא קר ודגנ הליבק היהתש 1 םשאנ לש

ü איהש הלילפמ ץוח תאדוה שי ךא תיתייאר תפסות ןיא םנמא( הכוזי אל 1 םשאנ ,העיבתה תשרפ ףוסב 

  .)הנגהה תשרפל םירבוע ןכל ,הליבק

 בישהל ןיאה" בלש תא רובעל תנמ לע תוקיפסמ ןה ךא ,םימשאנה ינש דגנכ תושלח תויתייאר תופסות שי §

 .הנגהה תשרפל רובעלו "המשאל

ü דע לש ץוח תרמאו םשאנ לש ץוח תרמא( םיעשרומ םהינש ,דיעמ 1 םשאנ םא(. 

ü הכוזמ 2 םשאנו עשרומ 1 םשאנ ,דיעמ אל 1 םשאנ םא. 

 4 היצאוטיס

 .דחואמ ךילהב םיטפשנ 2 םשאנו 1 םשאנ §

 .םהינש תא הלילפמש ץוח תאדוה רסמ 1 םשאנ §

 לש םינחבמה תא תרבוע אל איה יכ הליבק ץוחה תאדוהש חיכוהל החילצמ אל העיבתה ,העיבתה תשרפב §

 .בורכששי תכלה+11-12 'ס

  .הנגהה תשרפל רובעל ידכ תוקיפסמ ךא םנמא תושלח ,םימשאנה ינש יפלכ תויתייאר תופסות שי §

 .דיעמ אל 1 םשאנ §

ü הכוזמ 1 םשאנ. 

ü הכוזמ 2 םשאנ.  

 תאדוהב הסרגה יכ תרחא הסרג ןתונ אוה ,ודגנ תורחאה תויארה ינפמ ןנוגתהל הצור אוה( דיעמ 1 םשאנ §

 .)עבקנש יפכ םילוספ םיעצמאב שומיש ךות התבגנ איהש ןוויכמ תירקש ץוחה

ü ותוא הלילפמ אל איהו ש"מהיבב הנתינש וז איה תיטנוולרה הסרגה( הכוזמ 1 םשאנ(. 

ü לבקל ןתינ חרכהב אל – םיטפושה ראש לש השיגה יפל ;עשרומ 2 םשאנ – קירדומ ׳פורפ לש השיגה יפל 

 .הכוזי םג אוה ,2 םשאנ תא לילפת אל ש"מהיבב ולש תודעה םאש ךכ ,ויפלכ 1 םשאנ לש ץוחה תרמא תא

 לש ץוחה תאדוה תא שיגהל לכוי עבותה הז בלשבש איה ,עשרומ 2 םשאנ יזא דיעמ 1 םשאנש בצמבש הביסה :רבסה

 ךות התבגנ איה יכ 1 םשאנ יפלכ הליבק אלו הלוספ איה םנמא .א10 'ס יפל 2 םשאנ דגנ דע לש ץוח תרמאכ 1 םשאנ

 'ס יכ הליבק איה 2 םשאנ יפלכ ךא ,)הנגהה תשרפב םג ודגנ שומישב תויהל הלוכי אל איהו( םילוספ םיעצמאב שומיש

 הריקחב דע לש תודע תייבגב לוספ יעצמאב שומישה .םידע לש ץוח תורמאב תוליבק ינחבמ לש היצח עבות אל א10

  .))ג(א10 'ס( טפשמה תיבב תודעה ינפ לע ץוחה תרמא תא לבקל םא הטלחהב לקשמ ךא תווהל הלוכי

 הניחבמ 2 םשאנמ ענמ 1 דע-םשאנ לע לוספה יעצמאב שומישה םא ןכ םג הכוזי 2 םשאנ ,קירדומ ׳פורפ לש ותשיג יפל

 יעצמאב שומיש ךות 1 דע-םשאנמ תודעה תייבג םצע ,םיטפושה ראש לש השיגה יפל .ןנוגתהל תורשפאה תא תיתוהמ

 .)םידע לע הלח בורכששי תכלה( 2 םשאנ דגנ הליבק אל םג ןכלו המצעשכל הרוסא איה לוספ

 

 



 

 38 

 תויתייאר תופסות

 אלש ןבומכ ,תינשמ היאר לש הכימת תשרדנו העשרה ססבל ידכ הקיפסמ אל תישונא תודע םיתיעל ,ילילפה טפשמב

 .תיאמצע היאר לש לדוג רדסב

 תומייקה תויתייארה תופסותה

 .ףסונ המ רבד §

 .קוזיחל רבד §

 .עויס §

 תויאר ןה קוזיחל רבדו ףסונ המ רבד .תכבסמ הייארל תתמאמ היאר ןיב לדבהה אוה תופסותה שולש ןיב לדבהה

 תעדוה/תאדוה לש התותימא תניחבל הדימ תמא הווהמש היאר איה תתמאמ היאר .תכבסמ היאר איה עויסו תותמאמ

 ךבסל הטונ וא תכבסמ איהו ,תיאמצע היאר איה תכבסמ היאר .תקולחמב היונש הדוקנב תויהל תבייח אל ,ץוחה

  .תקולחמב היונש הדוקנל תעגונו

 סנואה תריזבו ,םידורו םינותחת השבל איה סנואה תעשבש התריקחב הדיעה תננולתמה םא :סנוא טפשמ – המגודל

 סנואה שחרתה הבש הריזהמ תוקעצ עמש אוהש הריקחב דיעמ ינוציח דע םא .תתמאמ היאר יהוז – הלאכ ואצמנ ןכא

  .תכבסמ היאר יהוז –

 ףסונ המ רבד

 ךמותה ףסונ המ רבד תויארה רמוחב יוצמ ןכ םא אלא ,םשאנ לש ץוח תאדוה יפ לע םיעישרמ ןיא ויפל יתקיספ ללכ

 .העשרהל סיסב שמשל ידכ םשאנ לש ץוח תרמאל הצוחנש תתמאמ היאר וז ףסונ המ רבד ,רמולכ .הידוהה תותימאב

 שרדנ אל ףסונ המ רבדש ןייצל בושח .אווש תואדוה ינפמ ששחה איה תתמאמ תיתייאר הכימת תשרדנש הביסה

   .העשרהל סיסב שמשל ידכ ש"מהיבב תנתינה האדוהל

 אווש תואדוהל םורגל םילולעה םיצחלה

 .)תישפוח תויהל הכירצ האדוהה( 12 'ס תועצמאב ןגומ – )םשאנה לע םיצחולש םירקוח( ינוציח ץחל .1

 .)אווש תאדוה יהוזש ןוכיס םיחקול אל( ףסונ המ רבד תועצמאב ןגומ – )בצמהמ ץחלנ םשאנה( ימינפ ץחל .2

 ?םשאנ תאדוה תנחבנ דציכ

 .האדוהה ןמ םילועה תמאה ינמיס – ימינפ ןויגיה .1

 .ףסונ המ רבד – האדוהה תותימא לע םידמלמש םיכמות םיינוציח םינמיס .2

 הידוהה המכ דע ,ונייהד .תימינפ הניחבמ האדוהה תא הליחת ןוחבל ש״מהיב לש ודיקפתמ ,לופכה ןחבמה יפ לע

 ,תאז תמועל .הכותמ םילועה תמאה ינמיסל תעדה תא תתל שי .ימינפ ןויגיה תלעבו תטרופמ ,הפוצר ,תיטנרהוק

 .האדוהה לש הנכות תא תרשאמה הייארו קוזיח שרודו ,האדוהה לש היתומא ת״לדל ץוחמ אצוי ינוציחה ןחבמה

 .)לארשי תנידמ 'נ יול( רובעי לב יאנת הווהמו ,תמייק איה ךא ,ההובג הניא השירדה
 רבד"ו "רמא המ" ,"רמא ימ" תנחובה תשלושמ הקידב הקיספב העיפומו העצוה ינוציחהו ימינפה ןחבמה םושיי םשל

 :"המ

 אוה םאה קודבל ןוכנ רתיה ןיב .םשאנה והימ לאוש אוה – הדוהש םשאנה לש ותוהזב קסוע ןושארה טביהה .1

  .אווש תאדוה תריסמל רבגומ ןוכיס ןהמ ףקשנ רשא תוצובקהמ תחאל ךייתשמ

 ,תללוכה הנומתה תניחבו האדוהה רופיס לש הרוקה יבועב הסינכ ךות ,האדוהה ןכות תא ןחוב ינשה טביהה .2

 .םשאנה רמא המ בטיה לוקשל שי .הרשקהו התריסמ יותיע תניחבמ ןהו ,האדוהה לש היטרפ תניחבמ ןה

 קר רבודמ ןיאש שגדויש אלא .םשאנל תינוציח הייארל תושרדיהו ינוציחה ןחבמה וניינע ישילשה טביהה  .3

 שי םאה טפשמה תיבל תעד לוקיש תיינקה אלא ,תילמינימ המצועב "ףסונ המ רבד" לש ומויק תקידבב

  .אל וא םשאנה תא עישרהל

 תא ביחרהל שי הז ןחבמ תרגסמב .העשרה בייחמו ינכט אל אוה ץוח תאדוהו "המ רבד" לש ומויקל ןחבמה ,רמולכ

 ,"ףסונ המ רבד" םייק םאה קר אל ןוחבל שי ,לשמל .הלילשלו בויחל ,האדוהה תמועל תוינוציח תויאר קודבלו הייארה
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 רסחב הקול האדוהה םאה ותועמשמ ,"רסח המ רבד" ."רתוס המ רבד" וא "רסח המ רבד" אצמנב םייק םאה אלא

 הינפה .תיתוהמ הדוקנב לעופב שחרתה רשא תא םירתוס האדוהה יטרפ םאה – "רתוס המ רבד" .הבושח הדוקנב

 ד״ספ( תאז תושעל ןוכנו יואר םאה אלא ,םשאנה תא עישרהל ןתינ םא קר אל ררבל הדעונ םשאנה תאדוהמ הצוחה
 .)י״מ ׳נ סירדא ד׳גמא
 :תואמגוד

ü "םש תאצמנ ןכא איהו הפוגה הנומט ןכיה האדוהב רסומ םשאנ :"ףסונ המ רבד. 

ü "חצרנ אוהש הלעמ הפוגה תחיתנ ךא ,הקינחב חונמה תא חצרש ותאדוהב טרפמ םשאנ :"רסח המ רבד 

 .הריקדמ האצותכ

ü "רחא םוקמב תאצמנ איה ךא הפוגה הנומט ןכיה ותאדוהב רסומ םשאנ :"רתוס המ רבד. 

 ךירצ ש"מהיב .יוכיז םיחיטבמ אל "רתוס המ רבד"/"רסח המ רבד"-ש יפכ ,העשרה חיטבמ אל "ףסונ המ רבד" – קודו

 .ריבסה קפסה לש ללכה סיסב לע טילחהלו וינפלש תויארהו םשאנהמ םשרתהל ,לולכמה תא ןוחבל

 תוששח קלסל איה ףסונ המ רבדב הרטמה – ףסונ המ רבדו ץוח תאדוה לש ינכט ןחבמב רבודמ אלש בל םישל ךירצ

  .״ארבנ אלו היה אל״ לש

 ןכל .רתוי שלח תויהל לוכי ״ףסונ המ רבד״-ה ךכ ,רתוי לודג הידוהה לש ימינפה לקשמהש לככ  :תוחוכה תיליבקמ

 רבדכ שמשל הלוכי הניא תחא הידוה יכ בל םישל שי( רתוס /רסח המ רבדו הקזח ץוח תיידוה לע העשרה ססבנש ןכתי

 .)תרחא האדוהל ףסונ המ

 )םירבטצמ אל( םייסיסב םינחבמ – ףסונ המ רבד

 :)םייקתמ אל ןחבמה( ףסונ המ רבד לש ומויק תורשפא תא תורתוסש תויאר תויהל תולוכי הנגהה תשרפב

 יוטיב ידיל םיאבש םירבד לש יביטקייבואה םמויק – םינמכומה םיטרפה ןחבמ/םיטרפה תעידי ןחבמ .1

 ,המגודל .רוביצל םיעודי אלש םיטרפב רבודמ םא קר ,ףסונ המ רבד תווהל לוכי םשאנה לש ץוחה תרמאב

 ,ףסונ המ רבדכ בשחנ אל הז ןיבר רכיכ לש הנומת איבנו ןיבר רכיכב חצרה תא עציב אוהש רמוא םשאנה םא

  .ףסונ המ רבד תווהל לוכי הז ,יפיצפס יטיפרג היה חצרה עצוב הבש הטמסבש דיגי אוה םא לבא

 אל ןחבמה יכ ,עויס תייאר ןיבל ףסונ המ רבד תייאר ןיב ןיחבמש עבצאה ןחבמ – תדחוימ תונמדזה ןחבמ .2

 תדחוימ תונמדזה התייה םשאנל םאה ןחובש ןחבמ והז .ולש ץוחה תרמא תא תמאמ אלא םשאנה תא ךבסמ

 ,הדובעל עסנ אוה םויה ותואבש חיכונ םא .ולש הרמאה תא תמאמש ןפואב ,הריבעה עוציבל תיתרגש אלו

 תא עצבל תישעמ תורשפא תויהל הכירצ .תיתרגש אלו תדחוימ תונמדזה אל וז יכ ףסונ המ רבד אל הז

 .הריבעה

 ?תואיצמה תוביסנב בלתשהל הלוכי םידוחייה היטרפו האדוהה םאה – תואיצמב הידוהה תובלתשה ןחבמ .3

 יביטקייבוא טרפ שיו ברעב העצוב הריבעהש רמוא םשאנה םא .)רידת ןפואב תושחרתמ אלש תוביסנ(

 עוציב ינפל ץראהמ האצי הרואכלש תרבגה תמגוד .ףסונ המ רבד אל הז ,ברעב העצוב ןכא איהש עיבצמש

 הרקש המ ,םלוא .הלעב תא החצרש וז איהש ןכתיי אל – ץראב התייה אל איה םא .הל תסחוימה הריבעה

 למנל הרזחו הסיטהמ הדרי אלא לעופב ץראהמ האצי אל איה לבא תולובגה תורוקיב תא הרבע םנמא איהש

  .תואיצמה ןחבמב תבלתשמ התאדוה ןכל .יוגש הז ךא ,ץראה תא האצי איה םשרמה תניחבמ .הפועתה

v תרזעב חיכוהל לוכי אוה לבא ,םשאנה לש ץוחה תאדוה תא םיתמאמש םינמכומ םיטרפ איבהל הלוכי העיבתה 

 תישעמ תורשפא רסוח לומ דומעת האדוהה ךכו ,הריבעה תא עצבל תדחוימ תונמדזה ול התייה אלש םינחבמה

 .ךומנ היהי הל ןתנייש לקשמה לבא ,בורכששי תכלהו 12-11 'ס תניחבמ לבקתת ילוא איה .הריבעה תא עצבל

  !תינכט הניחבמ קר אלו תיתוהמ הניחבמ םירבדה לע לכתסהל שי – רמולכ

 תויאר תא ללושש והשמ הנגהה תשרפב ןיאש אדוול ךירצ אלא תוינכטה תושירדב תדמוע העיבתהש קיפסמ אל

 .העיבתה

 

 הקיספהמ תואמגוד – ףסונ המ רבד
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 אוה( םשאנה לש תפסונ ץוח תאדוהב רבודמ ירהש .ומצעשכל ףסונ המ רבד תווהל לוכי אל עוריא רוזחש §

 ,ולש תרחא הרמאל המ רבד שמשל הלוכי אל םשאנ לש הרמא .)רקוחה לש בתכב אלו פ"עב וירבד לע רזוח

 עוריאה רוזחש ךלהמב ,תאז םע .ותוא עישרהל ןתינ היהי אל ,םימעפ ףלא הריבעה עוציבב הדוי םא םגש ךכ

 ,המגודל .ףסונ המ רבד ידכ תולעל םילוכיש תדחוימ תונמדזהל תוחכוה וא םינמכומ םיטרפ תולגתהל םילוכי

 הפוגה תחיתנ תואצות םע תבשייתמ תיווזהו ,חונמה תא רקד אוה הבש תיווזה תא הארמ רוזחשב םשאנ

 .ףסונ המ רבד תווהל לוכי ןכ הז ןכלו םשאנל קר עודיש והשמ הז ןיכסה תרידח תיווז .החמומה ןהילא עיגהש

 רקחנה תא ךבסל הלוכי הטובה רקשה תמצוע .)יבילא תנעט ןולשיכ – ׳גודל( וכרפוהש יתוהמ ןיינעב םירקש §

 .הריבעב

 .םינמכומ םיטרפ תעידי §

 יא ,עוריאה תריזמ תוטלמיה ,המגודל .תקולחמב היונשה הלאשל תעגונ אלש תכבסמו הלילפמ תוגהנתה §

 .רקחנ אוה המ ןיגב דושחל עודישכ תיתרטשמ הריקחב תובצייתה

 אל איה ןכלו ש"מהיבב ירקיעה ךילהב אלש האדוה וז .רצעמ יכילה /ןויד ךלהמב םייתוהמ םיטרפב האדוה §

 ירקיעה ךילהב םשאנה יפמ האדוה .םשאנה תאדוה לע תפסונ הרזחכ הומכ ,ףסונ המ רבד תווהל הלוכי

 .ףסונ המ רבד הנועט אל ש"מהיבב

 .עויס ידכ ףא תולעל הלוכי םימיוסמ םירקמב .תכבסמו תפסונ תיאמצע היאר לש המויק §

 ןתינ .ההז הסרג רסמ םימשאנהמ דחא לכ תדרפנ הריקח ךלהמב .םיפתוש םימשאנ ינש לש תואסרג תוהז §

 ותואב םיטפשנ םימשאנה ינששכ .ינשה לש ץוחה תרמא/הסרגל ףסונ המ רבד דחאה לש ותסרגב תוארל

 הרמאל ףסונ המ רבד הווהמ ןהמ תחא לכש דיגהלו ץוחה תורמא יתש תא שיגהל הלוכי העיבתה ,ךילה

 ,היאר איה הרמאה אל יכ ,דבלב ודגנ היאר איה םשאנ לש ץוח תרמא לש ללכה תא רתוס אל הז .תרחאה

 םייתרגש םהש םירבד יבגל אלו תקהבומ תויהל הכירצ תוהזהש ןבומכ .הייארה איה תואסרגה תוהז אלא

  .)םיירהצ תחורא םוי ותואב ולכא םהש ץוחה תרמאב םירמוא םהינש חיננ(

 איה הלאשה .דיעהל וילע תופכל רשפא יאו דיעהל בייח אל םשאנ :הנגהה תשרפב ש"מהיבב םשאנ תקיתש §

 תיתייאר תועמשמ שי םשאנה תקיתשל ,פ"דס קוחל 162 'ס יפל ?תיתייאר תועמשמ שי ולש הקיתשל םאה

 שרדנ וב םוקמ העיבתה תויארל עויסל רבדו העיבתה תויאר לש לקשמל קוזיחל רבד תויהל הלוכי איהו –

 תשרפב ש"מהיבב םשאנ לש ותקיתש ,קוזיחל רבד השורד העיבתה םעטמ דע לש ותודע ,המגודל .עויס םהל

  .ףסונ המ רבד ןיינעל קתוש ףיעסהש תוארל ןתינ .דעה לש ותודעל תקזחמ היאר תווהל היושע הנגהה

 :ןייטשלימ תשרפ – ישארה יאבצה עבותה ׳נ ןייטשלימ יתיא למס 4142/04 פ״ער

 תא קפסל היושע וטפשמב דיעהל ארקנה םשאנ לש ותקיתש םאה – התייה רוערעב תיזכרמה הלאשה

 תוריבעל תוירחא לטנ ןתרגסמב רשאו ,ותריקח ךלהמב רסמש תואדוהל "ףסונ המ רבד"ל השירדה

 ?ול תוסחוימה

 .ףסונ המ רבד תווהל הלוכי איהש רמוחו לקש ירה ,עויס תווהל הלוכי הקיתשה םאש רבס יאבצה עבותה

 רבד תווהל הלוכי טפשמה תיבב םשאנ תקיתש ,תומיוסמ תוביסנבש אלא ,דימת ךכ אלש ענכתשה ש"מהיב

 .ולש ץוחה תאדוהל המ

 :ךכל םירבטצמ םיאנת העבק לברא תטפושה ,תוביסנה ןיינעל

  .תמא תאדוהב רבודמש ימינפ ןחבמ פ"ע ענכוש ש"מהיב .1

 .)הדרח ףקתה( ימינפ ץחלמ הדוה םשאנהש תורשפאה תא ללוש ש"מהיב .2

 .)וילע ץחול רוגנסה( והשלכ ץחלמ תעבונ ש"מהיבב הקיתשהש תויצקידניא ןיא .3

 הווהמ ש"מהיבב םשאנ לש הקיתש רמוחו לק חוכמש רמואו יאבצה עבותה לש ןויגיהה םע ךלוה אל ש"מהיב המל

 ןיאש איה הביסה( ולש תרחא הרמאל המ רבד תווהל הלוכי אל םשאנ לש תחא הרמאש ןוויכ ?ףסונ המ רבד

 .םשאנה – רוקמה ותואמ תועיגמ וללה תואדוהה יתש .)רסמש תמדוקה הרמאה לש תומיא ותרמא לע הרזחב

 .)הקיתשבש האדוה( האדוהכ הומכש םשאנה לש ש"מהיבב הקיתשהו ץוח תרמאכ תשגומש הרטשמב האדוהה



 

 41 

 לש הקיתשבש האדוהה – םינוש תורוקמ ינשמ העיגמ איהש ןוויכ עויס שמשל הלוכי ןכ ותקיתש ,תאז תמועל

 .הנידמ דע לש תודע תמגוד ,עויס הנועטש היארהו םשאנה

 עויס

 תויאר ןה תורחאהש דועב תכבסמ איה עויסה תייאר ןכש ,קוזיחל רבדו ףסונ המ רבדמ התוהמב הנוש עויסה תשירד

  .תותמאמ

 :)םירבטצמ םיאנת( עויסה ינייפאמ

 .עויס הנועטש הייארל יאמצעו דרפנ רוקממ העיגמ עויסה תייאר .1

  .)יבילא לש ןולשיכ ,לשמל( םשאנה תא ךבסל הטונ וא תכבסמ הייארה .2

  .)עויסל קוזיחו ףסונ המ רבד ןיב ןיחבמש המ( תקולחמב היונשה תישממ הדוקנל תסחייתמ הייארה .3

ü לשמל( קוזיחל היאר וא ףסונ המ רבד איה ,תקולחמב היונש תישממ הדוקנל הרושק הניאש ,תכבסמ הייאר, 

 תא תמאמ הז יכ קוזיחל היאר וא ףסונ המ רבד תווהל םילוכי ינימ טקא עצוב םהיניע דגנלש ודיגיש םידע

 .)תקולחמב היונש רשא תישממ הלאשב עגי הזש ךרוצ ןיא ,ינימ טקא עצובש םשאנה לש ותאדוה

ü תעגל הכירצ עויסה תייאר ,עצובש ינימ טקאב המכסהה תלאש תויהל הלוכי תקולחמב היונש הדוקנ 

   .עצוב אוהש תקולחמ ןיא יכ ינימ טקא עצוב םאה הלאשב אלו המכסהה תלאשב

 ןהכ המלש ןב ףסוי 'נ לארשי תנידמ 6147/92 פ"ע
 ,םינפ ילוער ויהש םידדושה – םוקמב והשש םישנא לש רואיתה י״פעו ,קנב ףינס לש דוש לע הנולת העיגה הרטשמל

 הרטשמהו הבנגנ ותינוכמש ןנולתה חרזא .ריוואב ופפועתה תורטש החירבה תעבו ףסכ לש םיקש םע ףינסהמ וחרב

 היאר ותודעל השרדנ ןכלו העיבתה םעטמ דע שמשל םיכסה םידדושה לש גהנה .והשלכ ידאווב הפורש התוא האצמ

 ןידל דומעי אליממ אוה .םהב םקנתהל ידכ רקשמ אוהש ונעט םהו םידדושה םתוא לע המשאה תא ליפה אוה .קוזיחל

 אל איה תקולחמב היונשש הדוקנה – רמולכ .םתוא ליפהל ול תפכא אל ,םהיניב עלגתהש ךוסכס ללגבו השעש המ לע

  ?הריבעה עוציבל דשחב אשונ ימ אלא ,הפורש תינוכמה םאה וא דוש עצבתה םאה

 

 :םיאבה םיניינעל עגונב עויס לש תיתייאר תפסות לש השירד התייה 1982 תנש דע

 הריבעל ףתוש תודעל עויס .1

 ןימ תריבעל ןברק תודעל עויס .2

 רקש תודע יבגל עויס .3

 העובש אלל ןיטק תודעל עויס .4

 

 :םיאבה םיבצמב השורד עויס תייאר ,םויכ

 .הנידמ דע אוהש הריבעל ףתוש תודע .1

 .רקש תודע לש הריבעב םושיא .2

 .םיניטק תודע .3
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 הנידמ דע אוהש הריבעל ףתוש תודע

 הדיחיה ותודע ךמס לע םשאנ עישרי אל טפשמה תיב״ :ילילפ טפשמב הדיחי תודע יפ-לע הערכה – ר״קפל )א(א54 ׳ס
 ;עויס ותודע הנועט - הנידמ דע ףתושה היה םא םלואו ;הקוזיחל רבד תויארה רמוחב אצמ םא אלא ,הריבעל ופתוש לש
 ״.האנה תבוט ול החטבוהש וא הנתינש רחאל העיבתה םעטמ דיעמה הריבע התואל ףתוש – "הנידמ דע" ,הז ןיינעל
ß עויס הנועט הנידמ דע וניהש הריבעל ףתוש לש ילילפ טפשמב הדיחי תודע. 

 :םירבטצמ םיאנת ?הנידמ דע והימ

 הריבעל רשק רשוק .אתווצב עצבמ ;עייסמ ;לדשמ – הריבעב ברועמ אלו הריבעל דצ( הריבע התואל ףתוש .1

 .)םיברועמ רדגב אלא םיפתוש רדגב אל םה השעמ רחאל עייסמ וא

 .העיבתה םעטמ דיעמ .2

 .האנה תבוט ול החטבוה וא הנתינש רחאל תנתינ ותודע .3

ü עויס הכירצמ אל ותודע ןכלו הנידמ דע אל אוה הריבעב ברועמ. 

ü י״מ ׳נ ףאטיל ובא 7450/01 פ"ע – ותטישל הנידמ דע 

 ותודע( קוזיח תייאר ךא תשרדנ ןכלו ,הזכ תמאב אל אוה הנידמ דע לש דמעמ ילמרופ ןפואב לביק אלש ףתוש

 תרמאש ךכ ליגר דע אוה ןכל ,וזכ תחא לבקל הפיצש רחאל אלא האנהה תבוט ול הנתינש רחאל הנתינ אל

 לע ותודע ןתנ אוהו ,הנידמ דע אוהש רובס היה דע ותואש ללגב יכ םא .)קוזיחל הייאר השורד ולש ץוחה

 ןכל .תעדה תא ךכ לע תתל ךירצו םימייקתמ ןכ הנידמ דע לש םיילנויצרה ,לבקל הפיצש האנה תובוט ךמס

 הריבעב ףתושה/הריבעב ברועמה העיבתה דעש לככ :תמיוסמ תוחוכ תיליבקמ לש בצמ לע בושחל רשפא

 היהת ותודעל תקזחמה היארהש שורדנ ,הנידמ דע ותויהב רתוי ןימאמ האנה תבוט לבקל הפצמש

 .)עויס תייארל תילמרופ השירד ידכל הלעי אל הז לבא( רתוי הקזחו תיתועמשמ

  :רקש תודע לש הריבעב םושיא

 לש הריבעב העשרהל סיסבכ הדיחי תודעל תיתרוסמה עויסה תשירדל סחייתמ וניא תויארה תדוקפל א54 ףיעס

 רקש תודע לש הריבעב עישרהל ןיא״ :רומאל ,איהש תומכ תראשנ תיתרוסמה הקוספה הכלההש ןאכמ .רקש תודע

 ״.עויס הדיצל יוצמ ןכ םא אלא הדיחי תודע פ"ע

 ,תחא תודע דוסי לע עישרהל ש"מהיב יאשר ,)דחוש תוריבע( הז ןמיס יפל הריבע לע טפשמב :דחוש לש הריבעב םושיא

 ןתינ ןאכו תקזחמ היאר הנועט הריבעל ףתוש לש ותודע .)ןישנועה קוחל 296 'ס( הריבעל ףתוש לש תודע וז םא ףא

 השירדמ םג העיבתה תא רטופ ףיעסהש איה תלבוקמה תונשרפה .וזה השירדהמ העיבתה תא רטופ קקוחמהש תוארל

 םא ףא" בתכנש הביסהמ קירדומ ׳פורפ לע תלבוקמ אל וז תונשרפ .הנידמ דע ףתוש לש ותודע לש םירקמב עויס לש

 עויסה תשירד ,ותעד יפל ןכל ."הנידמ דע אוהש הריבעל ףתוש לש תודע וז םא ףא" אלו "הריבעל ףתוש לש תודע וז

 .תרחא תרבוס תלבוקמה תונשרפה יכ םא ,היניעב תדמוע ןידע הנידמ דעב רבודמשכ דחוש תוריבעב

  :םיניטק תודע

 :םיכרד יתשב תובגיהל הלוכי םיניטק לש םתודע

ü ומצעב דיעמה ןיטק.  

ü םידלי רקוח תועצמאב דיעמה ןיטק.  

 תנגה( תויאר יניד ןוקיתל קוחה חוכמ( ש"מהיבב דיעמ אל ומצע ןיטקהו ןיטקה תודע תא רסומ םידליה רקוח רמולכ

  .)1955-ו״טשתה ,)םידלי
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 ומצעב דיעמה ןיטק

ü וליג תמחמ יהשלכ תפסות ותודעל תשרדנ אלו ריגב ןידכ וניד – )תילילפה תוירחאה ליג( 12 ליג לעמ ןיטק. 

ü ותודע פ"ע םשאנ עשרוי אל״ :)תילילפ תוירחא-רב וניאש ןיטק תודע( ר״קפל )ב(55 'ס – 12 ליגל תחתמ ןיטק 
 ״.הקוזיחל רבד תויארה רמוחב שי םא אלא הדיחיה

 תאז לכב טילחהל לוכי רקוחה ,תפסותהמ תוריבעה יבגל קר יטנוולר( םידלי רקוח תועצמאב ןתנית ןיטקה לש תודע

 )ומצעב דיעמש ןיטק הז זאו ש"מהיבב דיעי דליהש

ü תחתמ דליהו תפסותהמ הריבע איה הריבעה רשאכ קר השורד ש"מהיבב דלי דיעהל םידלי רקוח לש תושר 

 .דיעהל בייח אוה ,תפסותהמ הריבעב רבודמ םא םג ,14 ליג לעמ דליהשכ .14 ליגל

ü עויס השורד םידליה רקוח לש ותודע. 

ü םידלי רקוח לש תושר ילב דיעהל לוכי אל דלי ,14 ליג דע.  

 

 ?עויס לש תפסותכ בשחיהל לוכי המ

 .עויס הנועטה תודעל עויס איה הללפה הב הלולכש םשאנה תרמא §

 .)"קתוש ינא יכ יילע רבד םוש וגישת אל"( הידוה תישאר §

 .)פ"דסחל 162 'ס( םשאנ תקיתש §

 .)תרחא תודע ךותמ םיחכומ ,םייתוהמ םיטרפ יבגל( םשאנה לש םירורב םירקש §

 .תקולחמב היונשש הדוקנל םיעגונו םיכבסמש םינמכומ םיטרפ תעידי §

 תומילאה תריבע עצבמ אוה םשאנהש תרמואש היאר םע הז לש ףוריצ( הריבעה ןברוק לש יזיפ/ישפנ בצמ §

 .)וזה

 .עויס הנועטש היארל עויסכ שמשל הלוכי עויס לש תיתייאר תפסות הנועטה תודע §

ü י״מ ׳נ ןילוסא ד"ספ 4649/01 פ״ע 

 לש ןפוגב ,םינוגמ םישעמו םודס ישעמ לש םעוציב ןילוסאל סחוי וב ,א״כ שגוה ש״בב יזוחמה ש״מהיבב

 תעב ,רערעמה לש ותיבב ועצוב םישעמהמ קלח ,הבישמה תסרג יפ לע .םינש 7 דע 4 תונב תוניטק שולש

 ןוילעה ש״מהיבל שיגהש רוערעב תונעט ינמ לכ הלעה ןילוסא .בשחמ יקחשמב קחשל תוניטקה תא ןימזהש

 תונעטה ,םלוא .ןהילא וסחייתה אלו טעמכ םיטפושהש תורחאו הלאכ תוביסמ תולילע וילע םילילעמש –

 תרקוח ידי לע הרסאנ טפשמה תיבב ןתדעה רשא ,תוניטקה תריקחב יכ הנעטה ביבס ובוסנ תויזכרמה

 תויארה יניד ןוקיתל קוחל 11 ףיעס חוכמ שרדנה עויסה ןהל אצמנ אל םגו ,םייתוהמ םימגפ ולפנ ,םידליה

 יתלב םימרוג לש הריקחל ופשחנ תוניטקה יכ ,ןעטנ הריקחב םימגפל רשאב .1955-ו"טשתה ,)םידלי תנגה(

 ומייקתה יכ ,ןעטנ ןכ ומכ .םידליה תורקוח ידי-לע ןתריקחל רבוע ,"תיטרפ הריקח" ולהינ רשא םייעוצקמ

 תולאשב םג העוגנ התייה תוניטקה לש ןתריקחש ירה ,יד אל ךכב םאו ,ןתריקח ינפל תוניטקה ןיב תוחיש

 .תוכירדמ

 רחא ןיטק לש תדעותמ תודעל עויס תווהל הלוכי איה םאה .עויס הנועט ןיטק לש תדעותמ תודע :ש״מהיב

 אוהש הז ןבומב ,הריקחה תא "םהיז" אל יעוצקמה םידליה רקוח דוע לכ ,ןכ ?םשאנ ותואמ עגפנש ןעוטש

 ןבומב וא .הניקת אל הרוצב םירבדה תא ןיטקהמ איצוהש וא ינשה ןיטקה רמאש המ תא דחא ןיטקל הליג

 .)״הפל םילימ ול וסינכה״ ךכבו דליה תא ורקחת םירוהה ,המגודל( יעוצקמ אל םרוג י"ע ורקחנ םידליהש

ü ינולפ ׳נ לארשי תנידמ 4009/90 פ״ע 
 .תגרוחה ותבו תיגולויבה ותב :תוניטק יתש יפלכ תינימ הפיקת לש תוריבע עוציבב ,רתיה ןיב ,םשאוה בישמה

 רעונ תרקוח התבג םיימוי רובעכו דחא םויב תודליה יפמ תויודע רעונ רקוח הבג םימיוסמ םיעוריא תובקעב

 .בישמה לש וטפשמב תויארכ ולבקתנ ,רעונה ירקוח י"ע תודליה יפמ ובגנש תויודעה לכ .תופסונ תויודע ןהיפמ

 תודליה תבוט ןעמל יכ בישמהו רוגינסה ועידוה ,ןתדעה רשפאמ 'ב -ו 'א לש ןבצמ םא הלאשה הררועתהשכ

 אלשמ ,םרב ,תונימא 'ב -ו 'א לש ןהיתויודע יכ עבק יזוחמה ש"מהיב .תודע ןתמל ןתאבה לע םירתוומ םה
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 ויוכיזמ סונמ ןיא יכ רבס ,םידלי תנגה קוחל 11 ףיעס יפל שרדנכ ,'ב -ו 'א לש תויודעה ןמ תחא לכל עויס אצמ

 ותעד דגנ ,גרבדלוג טפושה יפמ ד"ספב ,גרבדלוגו קרב םיטפושה תועד בורב לבקתנ רוערעה .בישמה לש

 .אצמ טפושה לש תקלוחה

 שמתשהל תורשפאה תא עונמל םה םג םילולע רגובמ םע החיש וא תודעה ינפל םידליה ןיב החיש :ש״מהיב

 יממ המ באש ימ תעדל ןתינ אל יכ רחאה ןיטקה לש תטלקומה תודעל עויסכ דחא ןיטק לש תטלקומ תודעב

 םינמזב לבא םידליה ינשב השענש השעמ ותואב רבודמ ,ךכב יד אל .םהלש תועדוהה תונימא לע ךילשמ הזו

 עויסכ דחא לש תטלקומה תודעב שמתשהל יתייעב הז .תודרפנ תוריבעב רבודמש ךכ תינמז-וב אלו םינוש

 תכבסמ אל דחאה לש תטלקומה תודעה לבא ,תויאמצע תויארב רבודמ םנמא יכ ינשה לש תטלקומה תודעל

 תועגונ אל וללה תועדוהה ,ףסונב .ויבגל התשענש הריבעה עוציבב אלא וזה הריבעה עוציבב םשאנה תא

  .תדרפנ איה תוננולתמהמ תחא לכ יכ תקולחמב היונשש הלאשל

 הלוכי עויס הנועט היארש איה םליאהו שריחה שישקה תשרפב תמשוימ איהש יפכ ,ןוילעה ש״מהיב תכלה

 םישעמב רבודמש דבלבו דרפנ עוריאל תסחייתמ תויארהמ תחא לכ םא עויס תנועט היארל עויסכ שמשל

 תועדוה תונימא תא םיחיטבמה םיאנתה םימייקתמו םינמז תוכימסב דחא עצבמ ידיב ועצובש םימוד

 רבודמ היה הזה הרקמב .)תרחאהמ באשנ אל ןתעדוה ןכות וא המגודל ןתודע תא המהיז אל םאה( םידליה

 ודיעה אל תוניטקה .ולאמשמו ונימימ ובשיש תוניטק תויחא יתש לש ןהיכרי תא ףטיל תינמז ובש דחא םדאב

 אוה המ תואור אל ןה ירהש ,הל השעש המ לע הרפיס תחא לכ .ןהלש תוטלקומ תויודע ורסמנ אלא ש"מהיבב

 אלא היינשל הרקש הרקמה לע הדיעמ אל איה יכ היינשל עויס תווהל הלוכי אל תחא ףא .ינשה דצב השוע

 רבודמו רחאמ היינשל תחא עויס תווהל תולוכי ןכ ןהש עבקנ ,תאז לכבו .הל הרקש הרקמה לע הדיעמ

 .םרוג ותוא י"ע םיעצובמש םימוד םישעמב

 קוזיחל רבד

 .תתמאמ תיתייאר תפסות אלא רתוי השלח הגרדב עויס תייאר וניא ר״קפל )א(א54 'סב שרדנש ״קוזיחל רבד״-ה

  .קוזיח הנועטה תודעהמ תולעל םג לוכיו ,תיאמצע היאר תויהל בייח וניא קוזיחל רבדה

 יכ ידו ,םשאנה תוהז רבדב דעה ירבדל חרכהב סחייתהל קוזיחל רבד לע ןיא :)ליעל( ןהכ המלש ןב ףסוי 'נ י"מ ד"ספ

 לש םתוהז תא ףושחל טילחה הריבעל ףתוש דעה .הריבעה עוציבל יטנוולרה אשונב דעה לש ותונמיהמ תא רשאי אוה

 חתפמה דע .קוזיחל רבד הנועט ותודע ןכלו הנידמ דע לש דמעמ לביק אל אוהש תורמל תאז ,ומע ולעפש םידדושה ינש

 היה המ ורפיסש קנב ידיקפ( ראתמ אוהש תושחרתהה תא תותמאמו תוקזחמש תויאר תואבומו רופיסה לכ תא רפסמ

  .)ריוואב םיפפועתמ תורטשה תא וארש חרוא ירבוע ,קנבה ךותב

 טפושה .דעה תודע תא תותמאמש תוקזחמ הייאר ושפיחו תיטסילמרופ השיג י״פע ולעפ ןוילעה ש״מהיב יטפוש בור

 ךירצ אל אוהש רבס אוה .אל איה קוחה תניחבמש תורמל עויס הנועט איה וליאכ תודעל סחייתה ,תאז תמועל ךב

 תויארה ןכלו ,םיעשופה לש םתוהז תלאש איה תקולחמב היונשש הדוקנה יכ דעה לש תודעה תא ותמאיש תויאר

 עוציבב םיפתוש ויה השולשה רבעב םגש היאר ,המגודל .םיעשופה לש םתוהזל תועגונ תויהל תוכירצ ויה תוקזחמה

  !תאז שרוד אל קוחה יכ םא .םיעשופה ןכא ולא יכ דעה לש ותודע תא קזחל לוכי הז רבד .תרחא הריבע

 םא .הנממ םימשרתמ םיטפושה ךיא הז בושחש המ ןכלו םיעישרמ הסיסב לעש הדיחיה תודעה קוזיחל איה השירדה

 הידב אל איה וז תודעש םיחוטב תויהל תנמ לע ,ינכט קוזיח הז שרדנש המ לכ זא הבוט איה הנממ םהלש תומשרתהה

 קוזיחהש דיגהל םילוכי םיטפושהש יאדוו זא ,השלח איה תומשרתהה םא .התוא רתוסש והשמ ןיאו תטלחומ

 .עישרהל ידכ קיפסמ אלו ידמ שלח אוה לבקתהש
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 ?קוזיחל רבד תווהל לוכי המ

 .דעה ירבד תונמיהמ תא ריבגמש יתדבוע טרפ לכ §

 .רמוחו לק חוכמ קוזיח תווהל הלוכי יאדווב עויס הווהמש היאר §

 .)פ"דסחל 152 'ס( טפשמה תליחתב המשאל בישהלמ םשאנה תוענמיה §

 תשרפ :פ"דסחל 162 'ס( תעייסמ היאר וליפאו תקזחמ היאר תווהל הלוכי דיעהלמ םשאנה תוענמיה §

 .)ףסונ המ רבד תווהל הלוכי וליפא םיתיעל – ןייטשלימ

 .קוזיח השורדה תרחא היארל קוזיח שמשל הלוכי קוזיח שרדנ הלש היאר §

 .שפחל שפחמל תוכז שי רשאכ וא שופיח וצ שי רשאכ 'וכו תוקידב ;ופוגב שופיח עוציבל דושח בוריס §

 ויה םידדושהשכ דושה להנתה ובש ןפואה ,אמגודל( הריבעה השעמל סחיב םיכבסמו םינמכומ םיטרפ תעידי §

 .)קנבה ךותב

 

 יחרזא טפשמב )״ישממ קוזיח״( עויס

 הנווכה( עויס הל ןיאש הדיחי תודע פ"ע קוספל ש״מהיב לוכי יחרזא ןיינעב ,םימיוסמ םירקמב ,הדוקפל 54 'ס יפל

 םוש תשרדנ אל וז האדוהל אליממ יכ( ןידה לעב לש האדוה אל איה תודעהש דבלבו ,)יהשלכ תיתייאר תפסות איה

  .הדיחיה תודעב קפתסהל ותוא עינה המ טרפל וילעו ,)הדיחי תודעכ הלבקל עודמ ריבסהל ךרוצ ןיאו תפסות

 :םה הדיחיה תודעה פ"ע קוספל ש״מהיב יאשר םהבש םירקמה

 .14 ליגל תחתמ ןיטק לש איה תודעה .1

 .ןידה לעבל הנושאר הגרדמ בורק לש איה תודעה .2

 השונ ,קסעל ףתוש( דיעהל ותוא ארקש ןידה לעב תבוטל טפשמה תואצותב ןיינועמה םדא לש איה תודעה .3

 .)ובוח תא שממל לכויש ידכ ול בייחש ןידה לעב תבוטל קספיש ןיינועמש

 .רדענ וא שפנ הלוח ,ןיטק ,ןובזיע דגנ איה הנעבותה .4

 .רומאכ טוריפ ,ש"מהיב תעדל שורד ןהבש תורחא תוביסנ .5

 

 :יחרזא ךילהב ןיד לעב תעדוה

 :ןיב ןיחבהל לבוקמ יחרזא ךילהב

 לש ןמויק םירשאמ םה תונעט יבתכב( טפשמב ךכל םידעוימה םיבלשב ןיד לעב לש האדוה :תילמרופ האדוה §

 חיכוהל ךרוצ ןיא יכ תויארה יניד תלוחתמ תאצוי הלא תודבועב האדוה .)טפשמ םדק ךילה ,תומיוסמ תודבוע

 .ןהיבגל תויארב ךרוצ ןיאו תוחכומכ תובשחנ תודבועה .ןתוא

  .ש"מהיבב ירקיעה ךילהל ץוחמ ןידה ילעב דצמ תודבוע ירושיא וא תורמא :ץוח תאדוה §

 ול ןיא יכ הרטשמ ןמזות אלש ןנחתה הנואתב ברועמה גהנה :חוטיב תרבח רהס דגנ הנירמ 7003/99 א״ע

 האדוה .יארחא אל אוה םא חוטיב ךירצ אל ירהש ,הנואתל ולש תוירחאב הדומ השעמל אוה ךכבו ,חוטיב

  .ירקיעה ךילהה תרגסמב האדוה אל הז לבא ,ןיד לעב לש האדוה איה וז הדבועב

 ילעבמ דחא לש ד״הוע .תוירוטגילבוא תויוכז תוברל ,סכנב תויוכז לע ךוסכס :ןהכ 'נ לרומלב 8836/07 א״ע

 ןיד לעב לש האדוה וז .דגנכש דצה לש תויוכזה תא השעמל הכלה תרשאמ איה ובו בתכמ החלש תויוכזה

 הדבועב האדוה איה ,ןידה לעב לש ריהצת/ןידה לעב לש תודע .ש"מהיבב ןידה תרגסמל ץוחמ תישענש

 הילע ןיאו תחכומ תבשחנ הדבועהש ןבומב תילמרופ האדוה אל וז לבא )תודבועב הב הדומ אוהו הדימב(

 .ןיררוע

 ,החיכוהל ךרוצה ןמ תרטופו תקולחמה םוחתמ הדבוע האיצומ איה אלא ,ללכ הייאר הניא תילמרופ העדוהש דועב

 ןיינעב ומצע תבוחל ןיד לעב לש תואטבתה לכ אל .תויארה ראש ןיבו תויארה ראשכ היאר הניה ץוח תאדוהש ירה

 תללכנה ,תילמרופ האדוה קרש אוה ןחבמה .הילע ספתנ ןיד לעבש העדוה תניחבב איה טפשמב תקולחמב יונשה

 ןידה לעב תא תרטופו תקולחמה םוצמצל הליבומ ,ךכל דעוימה ינוידה ךילהה רדגב תרסמנה וא תונעטה יבתכב
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 אל לבא ש"מהיב ילתוכ ןיב תונתינ םא םג ,תואדוהה ראש .האדוהה אשונב ותדמע תחכוהל תויאר איבהלמ דגנכש

 אל ןה הדומ ןידה לעב ןהיבגל תודבועהש רמואש המ ץוח תואדוה תניחבב ןה ,ךכל דעוימה ינוידה ךילהה תרגסמב

 רותסל םידעו תויאר איבהל לוכי ומצעב הדוהש ןידה לעב וליפא( ןתוא רותסל וא ןתוא חיכוהל ךירצ אלש ךכ תוטלחומ

 .תויארה יניד םוחתמ תאצויש תטלחומ היאר תניחבב אל ןה לבא ,יתייאר לקשמ ןהל שי .)ותאדוה

 תוקזחו םילטנ

 יתש תומייק .ןידה פ"ע תשרדנה תואדווה תמרב הדבוע לש המויק תא תויארב חיכוהל הבוחה :עונכשה לטנ §

 הכירצ החכוהה יחרזאה טפשמבו ריבס קפס לכל רבעמ תויהל הכירצ החכוהה ילילפה טפשמב :תואדוו תומר

 לש תויארה לע ןתורבתסהב תולוע ותושרבש תויארהש חיכוהל ךירצ דגנכש ןיד לעב( תויורבתסהה ןזאמב דומעל

 תויאר טסש דחא זוחא – רמולכ ,"העירכמ" יחרזאה טפשמב תואדווה תמרל םיארוק םיתיעל .)דגנכש ןידה לעב

 .החכוהה תדימ םג תארקנ תשרדנה תואדווה תמר .ףכה תא עירכמה אוה ינש תויאר טסמ ריבס רתוי דחא

 ןושאר ויתויאר איבי עונכשה לטנב אשונש ימ .ויתויאר איבהל ןיד לעב לע תלטומה תינויד הבוח :הייארה תבוח §

 ןוויכ ,םיבצמה לש טלחומה בורב ילילפ טפשמב ןכל .)עונכשה לטנב דמוע אל אוה תויאר איבי אל אוה םא ירהש(

 .)הכוזי םשאנה ,תויאר איבת אל איה םא( היתויאר הנושאר תחתופש וז איה ,עונכשה לטנב תאשונ העיבתהש

 לע ץבור עונכשה לטנש חרכהב אל יכ ןושאר ויתויאר איביש הז אוה עבותהש יחרכה אל הז יחרזאה טפשמב דגנמ

 .ובג

 .)הייארה תבוחו עונכשה לטנ( דחיב םילטנה ינש :החכוהה תבוח §

 ?עונכשה לטנב דומעל חוכו תלוכי היארל שי םאה :הרואכל החכוה §

 קפסל היושע הלש תודעה םאה ?הרואכל היאר איה םשאנה דגנ ןימ תריבעב תננולתמ לש התודע םאה – המגודל

 הלאשה .סנאה תוהז יבגל החוטב אל לבא הסנאנ איהש החוטב איהש חיננ ?ריבס קפס לכל לעמ לש לטנה תא

 ?עונכשה לטנב הדימע ךרוצל קיפסת ,הנוכנ איהו החנהב ,היאר םאה איה תיטנוולרה

 ילילפה ךילהב עונכשה לטנ

 ,םושיאה לש ץמש ולו חכוה אלש ןועטל לוכי םשאנה ,העיבתה תויאר תשרפ םותב :העיבתה תשרפ רמגב .1

  .המשאל בישהלמ ותוא רוטפלו ותנעט לוקשל לכוי ש"מהיבו

 158 'ס( הנגהה תשרפל רובעל ללכב ךרטצנש ילבמ הכוזי םשאנה ,העיבתה תשרפ םותבש איה הנווכה

  .)פ"דסחל

 ןולחכ ׳נ לארשי תנידמ 732/76 א״ע
 ושארב לבחנש ינועמש ףסוי לש ותומ תובקעב ,פ"חפל 212 ףיעס יפל הגירהב ומשאוה םיבישמה תשולש

 הטיעב לע תודע התייהו ,הטטק לע תויודע ויה .א"ת עונלוק דיל ורבחו חונמה ןיבל םיבישמה ןיבש הטטקב

 העיבתה תשרפ םותב טילחה יזוחמה ש"מהיב .הטיעבה תא ןתנ ימ ןייצל ילבמ חונמה לש ושארב הנתינש

 .הז ףיעס יפל המשא לע בישהל ןיאו 212 ףיעס יפל םושיאה סוסיבל הרואכל תויאר ףא ואבוה אלש

 הגיצהש תוארהל הכירצ העיבתה ,)הנגהה תשרפל רובעלו( המשאל בישהל ןיא תנעט "חולצל" ידכ :ש״מהיב

 םאש – הרואכל תויאר תויהל תוכירצ אל תויארהש ןאכמ .םושיאה תחכוהל תולד יכ ףא תויסיסב תויאר

 היצקידניא תווהמו תודישחמש ,היאר תישאר ויהי תויארהש קיפסמ .תועישרמ ןה תונוכנ ןהש םיחינמ ונחנא

 תשרפל רובעתו ״המשאל בישהל ןיא״ בלש תא חלצת העיבתהש ידכ ,ול סחוימש המ תא השע םשאנהש

 לש ופוסבש ידכ ומעטמ תויאר איבהל אלו הקיתש תויהל הלוכי הנגהה תשרפב םשאנה תייגטרטסא .הנגהה

 תויהל הלוכי םשאנה תקיתשש עבוק פ"דסחל 162 'ס יכ םא .הכוזי םשאנהו תויסיסב תויאר םע ראשנ רבד

 ותעשרהל איבהל רבכ תולוכי העיבתל ויהש תויסיסבה תויארה זא ,ףסונ המ רבד וליפאו קוזיחל רבד ,עויס

 תיסיסבה היארה יכ היפ לע הרעקה תא ךופהת אקווד ואל וזה תיתייארה תפסותהש תויהל לוכיש ןבומכ(

 .)הרקמ לכב קותשל ול הווש ןכל ,ותעשרהל איבת אל הקיתשה זאו דואמ השלח איה
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 לכל רבעמ םושיאה תודוסי לכ תא חיכוהל תילילפה העיבתה לע תינורקע לטומ עונכשה לטנ :טפשמה םויס .2

 הריבעל תוירחאב םדא אשיי אל" :ןישנועה קוחל )א(בכ32 'סב תופחה תקזחמ רזגנ הז ןורקע .ריבס קפס

 ."ריבס קפס לכל רבעמ החכוה ןכ םא אלא

 תונגהו םיגייס – םשאנה יפתכ לא עונכשה לטנ תרבעה

 וא יוכיז אל הז .)תוניטק /קודיצ /תימצע הנגה /תעדה תויפש יא( ומצע השעמהמ תילילפה תוירחאה תא רקעמ גייס

 תוירחאה תא תללוש תידיימ הפיקת ינפמ תימצעה תוננוגתהה .הליחתכלמ תילילפ תוירחא ןיא יכ עבוק אלא ,הנגה

 ותלוחת .)ולש ףקותה תא גורהל לוכי וליפא וא הרזחב ףקות ןברקה – לשמל( השוע ןנוגתמהש םישעמהמ תילילפה

 תעדה תויפש יאו תימצע הנגה( תילאסרבינוא הלוחת שי םיגייסה בורל .תוריבעה לכ לע הלחו תיללכ איה גייסה לש

  .)יטרקומדה םלועה לכב השעמהמ תוילילפה תא ורקעיי

 לעפ םשאנהש תורשפאה תא שארמ רותסל הכירצ אל העיבתה – רמולכ .גייס רדעיה תקזח איה תמייקתמש הקזחה

 םא דבלמ" :ןישנועה קוחל ה34 'ס יפל תאז .ןידל דומעל רישכ אוהשכ לעופ םדאש איה אצומה תחנה .גייס תרגסמב

 קפס ררועתמ םא ,םלוא ."תילילפ תוירחאל גייס םהב ןיאש םיאנתב השענש השעמ לע הקזח ,תרחא קוקיחב רמאנ

 ריסהל העיבתה לע לטומ ,)תעדה תויפש יא ךותמ השענ ילילפה השעמהש הנעט הלוע לשמל( גייס םייק אמש ריבס

 הלוכי העיבתהו ,הנגהה תויאר בלשב םשאנה י"ע ןעטיהל בייח אל גייס םייקש קפסה .ריבס קפס לכל רבעמ גייסה תא

 לא עונכשה לטנ תא ריבעמ וניא ןידה .תימצע הנגה ךותמ לעפ םשאנהש קפס ררועי ומצעב אוהש הידעמ דחא איבהל

 ללגב לח אל גייסהש ריבס קפס לכל לעמ חיכוהל העיבתה ידיב ותוא ריתומ אוהו ,גייסה םויק תא חיכוהל םשאנה

 .תופחה תקזח

 לשב תילילפ תוירחאמ םשאנה תא רוטפת הנגהה כ"דב .תינללוכ אל איהו םיוסמ ןיד לע הלח ,גייסמ לידבהל ,הנגה

 הנושב ,תוינוציח ןהש "הקסעל הקדצה" וא "הקסעה תרטמ" לשב תרטופ ךרע תוריינ קוחבש הנגהה ."תינוציח" הביסנ

 ,םשאנה םשאומ ןהב תוביסנב "הנגה" לש המויק תחכוה בורל ,ךכל .תימינפ הביסנ איהש המגודל תימצע הנגהמ

 אלא ,ריבס קפס לכל לעמ אל איה ונממ תשרדנש החכוהה תדימ יכ םא .וילא רבוע עונכשה לטנו םשאנה לע תלטומ

 .)העיבתה לש תויארה טסמ ,דחא זוחאב ולו ,רתוי ריבס תויהל ךרטצי איביש תויארה טס( תויורבתסהה ןזאמב הדימע

 יחרזאה רושימב החכוהה תבוח

 תודוסיה יבגל עונכשה לטנב אשונ עבותה רמולכ .״היארה וילע – ורבחמ איצומה״ אוה יחרזא ךילהב עבצאה ללכ

 .ותנגה לש םייתדבועה תודוסיה לש עונכשה לטנב אשונ עבתנהו ותעיבת לש םייתדבועה

 רתוי ילילש דוסי( ילילש דוסיו יבויח דוסי םהיניב ,םייתדבועה תודוסיה לכ תא חיכוהל בייח עונכשה לטנב אשונש דצ

 עבות לשמל .הכומנ "תיתייאר המצוע" הכירצמ ילילשה דוסיה תחכוה ןכל .)"תוחא ךל ןיאש חיכות" ,חיכוהל השק

 ןתינ אל היסנפ יפסכו רחאמ .לוקיעל םינתינ ללכב םיפסכהש חיכוהל ךירצ בוח ןיגב עבתנה יפסכ תא לקעל ןיינועמש

 חיכוהל השק רתוי הז .היסנפ יפסכ אל םה ,די םישל הצור אוה וילע םיפסכהש חיכוהל ךירצ עבותהש ירה ,לקעל

 היסנפ יפסכ אל םה יכ ותחכוהבש יד ןכלו ,היסנפ יפסכ ןכ םה םיפסכהש חיכוהלמ היסנפ יפסכ אל םה םיפסכהש

  .רותסל הבוחה תא ינשה דצל ריבעמ השעמל אוהו ,רתסנ אלש "היאר ץוצמק" היהי

 ׳חאו ןהכ ׳נ סיפה לעפמ 4418/02 א"ער
 סיפה לעפמ .הלרגהב ולעש םירפסמה תשש תא הנוכנ ושחינש רחאל וטולה תלרגה לש ןושארה סרפב וכז םיבישמה

 סיפה לעפממ םיבישמה תשקב .םיכוזה םירפסמה תשש תא םה ףא ושחינ םירחא םיפתתשמ ינש יכ ,םיבישמל עידוה

  .סיפה לעפמ דגנ העיבת םיבישמה ושיגה ךכשמ .בוריסב התנענ םירחאה םיכוזה ינש יטרפ תא םהל תולגל

 רחאמ" יכ ,קספ ש"מהיב .םירחא םיכוז העברא דוע ןיאש חיכוהל היארה וילע – ורבחמ איצומש הז אוהו רחאמ

 לטנש ירה ,עדימה תריסמ תא םיענומה םימעט לש םמויקל ןעוט ,תירוביצ תושר ותויהב ,)סיפה לעפמ( בישמהו

 לטנ תא ריבעהל תנמ לע היאר ץוצמק קיפסמ ןכלו ילילש דוסי לע הדבוע תחכוה וז ."וילע לטומ הז ןיינעב החכוהה

  .םירחא םיכוז דוע ןיאש חיכוהל סיפה לעפמל עונכשה

 .עדימ רוסמל ינשה דצה לש תרבסומ יתלב תונוכנ רדעיה תויהל לוכי היאר ץוצמקש הרעשה הלעמ קירדומ ׳פורפ
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 לעבש יפ לע ףאו רדסה תא הנשמ יתוהמה ןידה םיתיעל יכ םא ,הדבוע תנעט ןעוטש ימ לע אוה לטנה ,יחרזאה ךילהב

 רערעמ םושינכ ינא םא :המגודל .הדבועה תא רותסל עונכשה לטנ ץבור דגנכש ןידה לעב לע ,הדבוע תנעט ןעוט ןיד

 רותסל המושה דיקפ לע לטוי לטנהו ,״ורבחמ איצומה״ השעמל ינא ,הסנכה סמ יניינעב המושה דיקפ לש ותטלחה לע

 .תרקובמ הרוצב תוח"ודו םירפס להנמ ינאו החנהב ,יילע לטוהש הממ תוחפ םלשל ךירצ ינא היפל ילש הנעטה תא

  )!ןחבמב הז לע לאשי( עונכשה לטנ תא ריבעמש ןידב יונישל תפסונ המגוד

 רפסמ ומייקתה םא הבותכ האווצב ריכי ש"מהיב ,תירוטדנמה השוריה תדוקפל 12 'ס יפל :השוריו האווצ יניינע

 ותואש ןבומ ךכמ ."תנגוה יתלב העפשה חוכב וא תימרתב האווצה תא בותכל התפנ אל הווצמהש" םהיניבו םיאנת

 תארוה"ש )א(30 'סב עבוק השוריה קוח .תימרת התייה אלש עונכשה לטנב אשונ האווצה םויק תא שקבמש םדא

 תא ףילחה השוריה קוח ."הלטב – תימרת וא הלובחת ,תנגוה יתלב העפשה םויא ,סנוא תמחמ התשענש האווצ

 עונכשה לטנ .האווצ תמייקש חיכוהל קר ךירצ האווצה םויק תא שקבמש ימ ,ויפל .עונכשה לטנ תא םאתהבו הדוקפה

 .האווצה תא לטבל שקבמש ימ לע לטומ סנוא וא תימרת היהש חיכוהל

 הנגהה תונעט תחכוה

  .הדבועה תא ןעוטש הז אוה יכ עבתנה לא רבוע עונכשה לטנ

 תוללושה ,ודצמ הדבוע תונעט ףיסומ ךא העיבתה תודבוע לכב הדומ עבתנה רשאכ המקש הנגה תנעט :החדהו האדוה

 לש האדוהה דוסי לע חיכוה עבותה .ובוח תא ערפש ףיסומ לבא ףסכ הוולש הדומ םדא ,המגודל .העיבתה חוכ תא

 עבותה אל .עבתנה לש ובג לע ץבור עונכשה לטנו ערפנ בוחהש השדח הדבוע וז ןכל ,ףסכ ונממ הוול אוה ןכאש עבתנה

 .ערפנ אוהש ןעט עבתנה יכ ערפנ אל בוחהש חיכוהל ךירצש אוה

 יתייאר קזנ

 תיתביסנ היארכ הומכ ,דע תדעהמ וא )התומלעיהל יארחא אוה יכ וא ןווכמ תנווכב( היאר תאבהמ דצ תוענמיה ,ללככ

 תלחה .ותסרגב עוגפל ידכ הב היה ,היאר התוא האבוה וליא ,ןכש .תיתדבוע הקזח דצ ותוא לש ותבוחל םיקהל היושעה

  .עונכשה לטנ ץבור ימ לע הלאשב היולת ללכה

 תוננוגתהה תלוכיב עגופ רבדהו היאר תריציל וא רומישל ךלהמ טקונ וניא דצ רשאכ םרגנ יתייאר קזנ :יחרזאה טפשמב

 .ינשה דצה לש היאר איבהל תלוכיב וא

 ימרוג וב הרקמ אוה דחא הרקמ :םשאנל יתייאר קזנ םרגנ םהב םירקמ יגוס ינש ןיב ןחבאל שי ,ילילפה טפשמב

 תלחהל תועמשמ ןיא הזכ הרקמב .ותנגהב עייסל ,םשאנה תנעטל ,ולכיש הריקח ינוויכ חותיפמ וענמנ הריקחה

 – עמשמ .םשאנה רובע ריבס קפס תומיקמ תויארה הריקחה ינוויכ וחתופ אלש ךכ םצעב יכ יתייארב קזנה תנירטקוד

 הריקחה ילדחמ ,הז הרקמב .ש"מהיבל השגוהש היארל סחיב אוה יתייארה קזנה רשאכ הנוש בצמה .ותבוטל לעופ הז

 ךירצ םירקמ לש הז גוסב .התוליבק לעו היארה לש התונמיהמ לע רערעל םשאנה לש ותלוכי תא ישממ ןפואב םיליבגמ

 – י״מ ׳נ יתאניז 2869/09 פ״ע( ילילפה ןידה הנבמלו תילכתל םאתומה ןפואב יתייארה קזנה תנירטקוד תא ץמאל

 .)םיבבודמ

 

 

 


