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 הירא תיב תימוקמה הצעומה שאר ,םיענ יבא רמ

 ד ג נ 
 

 :בישמה
 

 

 
 םיובלא הדוהי רמ
 תיסמיט יכדרמ ד"וע ידי לע

 1959-ט"ישתה ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל ד17-ו ב17 םיפיעס יפל העינמ וצל הריתע
 )הלומעת יכרד קוח – ןלהל(

  
 הטלחה

 
 

 אובמ

 יכרד( תוריחבה קוחל '17-ו 'ב17 םיפיעסל םאתהב תאזו העינמ וצ ןתמל הריתע ינפל .1
 שיגהש תישילשה הריתעב רבודמה .)הלומעת יכרד קוח :ןלהל( 1959-ט"ישתה ,)הלומעת

 הלבקתה היינשהו םיכילה יוצימ יא תמחמ הקחמנ הנושארה רשאכ ,בישמה דגנכ רתועה

 .)106/21 מ"רתו 93/21 מ"רת( רחאה הקלחב התחדנו הקלחב

 
 הסינכב 4613 שיבכ לש וידצמ םיבצומש ,םיטלש ינשב תקסוע תיחכונה הריתעה .2
 :ךכ הארנ ןושארה טלשה .ר"מ 10-כ םלדוגו הדוהי תריט בשומל
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 :אוה ינשה טלשה .3
 

 
 

 תונעטה

 יכרד קוחל )א(ב10 ףיעסב םתרדגהכ תוצוח יטלשב רבודמ ןיא יכ ןעוט רתועה .4

 .ירוביצ חטשב קוחל דוגינב היצקורטסנוק התנבנ םיטלשה תבצהב יכ ןעוט ןכו ,הלומעת

 תרפהל ןעוטו ירוביצה בחרמב םיבצומה תוריחב יטלשל העבקנש חטשה תלבגמל הנפמ אוה

 .קוחה

 
 .תומדוקה תוריתעב ונעטנ אל הלא םיטלש יבגל תונעטהש ךכ לע םערתמ בישמה .5

 םילעב לש יטרפ חטש ךותב אלא ירוביצ חטש לע ובצוה אל םיטלשה יכ ןעוט אוה ףסונב

 ןייצמ אוה .ותגלפמ הטמ תרגסמבו בישמה לש ותעיס תושרל הדמעוהש תיאלקח הלחנ לש

 םירוגמ תיבב רבודמ אל חכשנ לב"ו יאלקח ותוא לש הלחנה ךותב םיבצומ םיטלשה יכ

 אוה ,תיבה ביבס שרגמהש ,יאלקח בשומבש םירוגמ תיבב אלא ,ר"מ 250-כ לש ליגר

 ].ד.א – רוקמב השגדהה[ ".םימנוד רפסמ לש לדוגב

 

 )1()1א(10 ףיעס חוכמ ובצוהש םיטלש לע הלח הניא לדוגה תלבגמ בישמה תשיגל .6

 הילע לוחת אלש ידכ יטרפ חטשב תילתנ העדומהש ךכב יד ותטישלו ,הלומעת יכרד קוחל

 60/03 מ"רתב רנרוד תטפושה 'בכ הבתכש םירבדה לע ךמסנ בישמה חוכ אב .הלבגמה

 )יוניש ןיינע :ןלהל( )12.10.2003( יקסרוקוד ילא 'נ זכרמה תגלפמ יוניש 61/03 מ"רתבו

 שקבמ בישמה ."רדגל תודימצב אל יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ" יכ

 לולכיש ךכ – הבחרהב אלא תיבה תוריקל םוצמצב אלש "םירוגמ תיב" חנומה תא שרפל

 .רחאה לש וחטש לובגל דע וא ירוביצה חטשה תולובגל דע ,ויתורצחו תיבה שרגמ לכ תא
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 ןילמ ןכו ,ןהל שרדיהלו םוקמ יתיאר אלש ,תורחא תונעט בישמה הלעמ הלא תונעט דצל

 .תומדוקה תוריתעב וללכנ אל הלא םיטלשל סחיב תונעטהש ךכ לע

 

 הערכהו ןויד

 תועדומ םוסרפב רוסאהו רתומה תא רידגמ הלומעת יכרד קוחל )א( 10 ףיעס .7
 :םיטלשו
 

 תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )א(
 :הלא תולבגהב אלא ,םיברב תוגצומה

 
 ;רטמיטנס 70 לע 50-מ הלודג אהת אל העדומה )1(
... 
 סיפדהש סיפדמה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה )3(

 ותוא לעפ םאו ;התנמזהל יארחאה םדאה לשו התוא
 דמעומ ,םידמעומ תמישר ,העיס םעטמ םדא
 ,רחא ףוג וא תימוקמ תושר שארל תודחוימ תוריחבב
 ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית
 לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה
  ;םידמעומה תמישר וא העיסה

 
 הדעייש תועדומ תוחול לע אלא קבדות אל העדומה )4(

 הדעייש וא תועדומ תקבדהל עבק ךרד תימוקמ תושר
 תוריחב תלומעת לש תועדומ תקבדהל דחוימב
 ".תוריחב תארקל

 
 

 :יכ עבוקש ,הלומעת יכרד קוחל )1()1א(10 ףיעסב אצמנ וז הארוהל גירח .8
 
 תועצמאב תוריחב תלומעת רתות )א( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע"
 הינודעומ וא הידרשמ לע וא םירוגמ תריד יבג לע תגצומה העדומ
 הניא העדומה תבצהש דבלבו ,םידמעומ תמישר וא הגלפמ לש
 םיאנת ועבקנ םאו ,1966-ו"כשת ,)טוליש( םיכרדה קוח יפל הרוסא
 ;תולבגהו םיאנת םתואל ףופכ ,)2( הקספ יפל רזע קוחב תולבגהו
 ].ד.א – הפסוה השגדהה[

 

 

 יתלב וא ספדומ טלש לע םג הלא תוארוה ליחה הלומעת יכרד קוחל 'א10 ףיעס .9
 :ספדומ
 

 וא ספדומ טלש לע םג ,םיבייוחמה םייונישב ,ולוחי 10 ףיעס תוארוה"
 אשונה טלש לע לוחת אל 10 ףיעסל )1( הקספ תלבגה םלוא ,ספדומ יתלב
 ".םידמעומ תמישרל ןידכ ורשואש יוניכו תוא קרו ךא
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 העדומ" יוטיבה תשרפל שי דציכ איה וז הריתע לש הרדגב הערכהל תדמועה הלאשה .10
 אלו יטרפ חטש ךותב ובצוה םיטלשהש ךכב יד םאהו ,"םירוגמ תריד יבג לע תבצומה

 הלועכ ,ונינפלש הרקמב .םירוגמה תרידל רתוי הקודה הקיז תשרדנש וא ,ירוביצה בחרמב

 אלא םירוגמה תריד ןיבל םניב הקיז ןיאש םיטלשב רבודמה ,םידדצה תונעטמו תונומתהמ

 הצקב םימקוממ םה ךא ,םירוגמ תיב םג הב יוצמש ,תיאלקח הלחנ חטש ךותב םייוצמ םה

 .םתוארל ולכוי שיבכב םיעסונה ובש ןפואב חטשה

 
 רשפאל דעונ אוה .קוחל 18 ןוקית תרגסמב ףסוה הלומעת יכרד קוחל )1א(10 ףיעס .11

 תועדומ תיילתל רתיהה סיסבב דמועה ןויערה .הלומעת יכרצל םירוגמ תורידב שומיש

 יטרפה ושוכרב ותגלפמ םע תוהדזהל חרזאל תורשפאה ןתמ איה םירוגמ תורידב הלומעת

 10 ,2 ,15-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 235 'סמ הבישי לוקוטורפ(

 42 הקספ ,דודשא תייריע 'נ רקליצ 29/20 מ"רת םג 'ר ,)235 הבישי :ןלהל( )13.12.2000(

)22.7.2013((. 
 

 "םירוגמ ןיינב לש ינוציח ריק" הביתב בוקנל תורשפאה התלע קוחה תעצה לע ןוידב .12

 יבג לע םוסרפ תוללוכ ןניאש ךכ לשב ,וחדנ הלא תועצה ךא ,"תיבה תיזח" הביתב וא

 .םירוגמה תריד "יבג לע" יוטיבה רחבנ ןמוקמב .)9 ,5 'מע ,235 הבישי( תספרמ
 

 חטשה תלבגמ הלח םאה הלאשל רנרוד 'ד תטפושה 'בכ השרדנ קוחה ןוקית רחאל .13

 ףיעסל םאתהב םילתנה םיטלש וא תועדומ לע הלומעת יכרד קוחל )1()א(10 ףיעסב העובקה

 תוארוה לש ןתילכת לע רנרוד תטפושה 'בכ הדמע התטלחהב .הלומעת יכרד קוחל )1א(10

 :הלומעת יכרד קוח
 

 תלומעת ןוסיר ,תישאר :תשלושמ תילכת קוחב תועובקה תולבגמל..."
 יטלשב תימוקמה תושרה ימוחתבש םינבמה ופצוי אל וב ןפואב תוריחבה
 לוהינ רשפאתש הדימב םלואו ,םיברה תושר רעכל םילולעה הלומעת
 םידמעומהו תומישרה ןיב ןויוושה םודיק ,תינש ;יואר ףקיהב הלומעת
 ןניאש תועדומ תבצה תועצמאב רוביצה תייעטה תעינמ ,תישילשו ;םינושה
 .)176 'מע( "דמעומה וא המישרה יטרפ תא ןוכנ-לא תונייצמ
 
 

 ,םיטלש לע ליחהל ןיא יכ העד ללכל רנרוד תטפושה 'בכ העיגה הלא תוילכת עקר לע .14

 העובקה לדוגה תלבגמ תא תוגלפמ לשו תומישר לש תוטמו םירוגמ תוריד יבג לע םיבצומה

 .קוחל )1()א(10 ףיעסב
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 טפושה 'בכ ידי לע הנתינש תמדוק הטלחהל רנרוד תטפושה 'בכ התנפה התטלחהב .15

 ,1)פרק ןיינע :ןלהל()23.2.2003( לג 'נ רזיצו פרק 9/03 ,8/03 מ"רתב ןישח 'מ )זא וראותכ(

 תיב הז ללכבו ,תדרפנ םירוגמ תדיחי"ל סחייתמ "םירוגמ תריד" חנומה יכ עבקנ הבש

 וניה הלומעת תועדומ תבצהל רתומה רוזאה רשאכ ,ףתושמ תיבב הריד וא יטרפ םירוגמ

 ,ףתושמ תיב לש ינוציח ריק ןוגכ ,םיריידה ללכל ףתושמה חטשה ללוכ אל ,הרידה חטש

 לח" יכ עבקנ פרק ןיינעב הטלחהבש ךכ לע רנרוד תטפושה הדמע ףסונב ."תפתושמ רצח וא

 תושרב תלבוגה ,הנבמל תינוציח רדג לע הז ללכבו ,םיברה תושרב תועדומ תולתל רוסיא

 'בכ ."רדגל תודימצב אל יכ םא ,תיטרפ רצח ךותב תועדומ ביצהל רתומ ךא ,םיברה

 ,יוניש ןיינע( הנממ תוטסל התאר אלו הילע תלבוקמ וז השיג יכ הריהבה רנרוד תטפושה

 .)177 'מע
 

 יקסנינוק השמ 'נ גרבנירג ןמייפ הניר 4/21 מ"רעב הנורחאל הנתינש הטלחהב .16

 תא ,רצלמ 'ח האישנל הנשמה 'בכ ,תיזכרמה תוריחבה תדעו ר"וי ץמיא ,)13.9.2018(

 ףיעסבש הלבגמה לש התלחה יאל עגונה לכב ,יוניש תשרפבו פרק תשרפב ובתכנש םירבדה

 .הלומעת יכרד קוחל )1א(10 ףיעסל םאתהב תולתנה תועדומ לע )1()א(10

 
 ,ןכא .לבקתהל הריתעה ןיד יכ הנקסמל איבמ ונניינעל ליעל וטרופש םירבדה םושיי .17

 יבג לע" םייוצמה הלאככ םתוארל ןתינ אל ךא ,יטרפ חטש ךותב םיבצומש םיטלשב רבודמ

 ,םירוגמה תריד ןיבל םיטלשה ןיב רשק לכ ןיא יכ דמלנ תונומתה ךותמ ."םירוגמ תריד

  .תיאלקחה הלחנה חטש ךותב התברקב םייוצמ םה אלא
 

 חטש תלבגממ רוטפה לש הדימה לע הלועה הבחרהב רבודמ יכ םשרתהל אלש השק .18

 יכרד קוחל 18 ןוקית תרגסמב םירוגמ תוריד יבג לע םיבצומה םיטלשל ןתינש םיטלשה

 חטש לכב םיטלש וא תועדומ תבצה לע הלבגמ לכ הלח אל בישמה תטישל ןכש ,הלומעת

 .םיבר םימנוד לע דמוע הז םא ףא ,תיאלקח הלחנ
 

 יכ החנהה הדמע רנרוד תטפושה 'בכ לש התטלחה דוסיב יכ ריכזהל םוקמה ןאכ .19

 "הלדוגב המוקימ םצעמ תלבגומ ,ליעל רומאכ רתומה חטשב תבצומה העדומ" יכ אליממ

 .)םש( רתומה חטשב ליבקמב תחא העדוממ רתוי ביצהל ןיא יכ םש בתכנ דוע .)177 'מע(

 .בישמה ידי לע תעצומה תונשרפה תא רשפאנש לככ םייקתהלמ הקוחר וז החנה
 

 ,ובצוה ובש ןפואב הריתעה אשומ םיטלשה תבצה יכ הנקסמ ללכל יתעגה ןכ-יכ הנה .20

 שיבכל םינופ םהש ךות ,םירוגמ תריד יבג לע אלש יאדוובו ,םירוגמה תרידל הקיז אלל

                                                 
 רנרוד תטפושה 'בכ תטלחהב ואבוהש יפכ הטלחהב ובתכנש םירבדה םיאבומ הטלחהה תא רתאל היה ןתינ אלו רחאמ 1
 .יוניש ןיינעב
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 ינש םיבצומ םאה הלאשל שרדיהל ךרוצ יתיאר אל םירבדה ינפ ךכשמ .ןידכ אלש התשענ
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 םוכיס

 
 תאזו הריתעה אשומ םיטלשה תא ריסהל בישמל הרומה וצ ןתינ רומאה לכ דוסי לע .21
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 תמדוקה הריתעב הלא םיטלש ןיינעל תונעטה תא ללכ אל רתועהש ךכב בשחתהב .22

 תואצוה ותוכזל קוספל םוקמ יתיאר אל תפסונ הריתעב הדעווה תאו בישמה תא חירטהו

 .טפשמ

 

  .)18.10.18( ט"עשת ןושחב 'ט םויה הנתינ

                                                                                     
 לארד ןונרא

 
 םילשורי יזוחמה טפשמה תיב טפוש

 תוריחבה תדעו שאר בשוי
 הדוהי תירוזאה

 


