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 1073676/1 קית ה"ב

 םילשורי לודגה ינברה ןידה תיבב

 :םיניידה דובכ ינפל
 ירהנ ןומימ ברה ,סומע לאכימ ברה ,חילמלא קחצי ברה

 )טרקובא ךורב ד"וע כ"ב י"ע(  ז"ת  :רערעמה
     דגנ
 )םחנמ ליא ד"וע כ"ב י"ע(  ז"ת  :הבישמה

 הכירכ - שוכר תקולח:ןודנה

 ןיד קספ

  " ל"זו  29.2.2016 ךיראתמ ירוזאה ד"היב תטלחה לע שיאה רוערע ונינפב שגוה

 תיבמ תוכז תיצחמ תלבקל הז קיתב תעבתנה-השאה תשירד תא לבקמ ןידה תיב ,רומאה רואל .4
 .לעבה ש"ע םושרה םירוגמה

 יסכנב הווש אל הקולחל הז קיתב )2( 8 ףיעס תא ליעפהל הליע אצמ אל ןידה תיב ,םרב .5
   .ליעל רומאה דבלמ ,םידדצה

 אל ןויסינה םלוא הרשפל םידדצה תא איבהל ד"היב הסינ ]לודגה ד"היבב[ ונינפב ויהש םינויד ינשב
 . חלצ

  ד"ספ ןתמל עקר

 אושנ םירוגמה תרידמ תיצחמ תא השאל תתל אמק ד"היב תטלחה לע אוה רוערעה רבד לש ותימאל
 םגו עקרקה םג ןיידעו רערעמה שריש עקרק לע היונבה  תובר םינש םידדצה הב ורג רשא רוערעה
 .רערעמה םש לע םימושר עקרקה לע הנבנש תיבה

 .ונינפב רשא רמוחהמ הלועש יפכ יטנוולרה תודבועה ריצקת ראבנ

 .םיריגב םידלי השולש םהלו  82 תנשב ואשינ םידדצה .א

 ותשא יכ הליגו רחאמ העיבתה בתכב ותנעטל ןישורג תעיבת רערעמה שיגה 02.2013 ךיראתב .ב
 .וב הדגב

 .קיתבש רמוחב ןויעה רחאל טגב הבישמה תא בייח ירוזאה ןידה תיב םינויד רפסמ רחאל .ג

 רבגל אשניהל תניינועמ היהת םאו רערעמל אשניהל הרוסא הבישמה יכ םשרנ ןיד תיב השעמב .ד
 .רוריב ךורעל שי ___J רמ רזה

 םמלוע תיבל ורטפנ אתבסהו אבסה ףא ךשמהבו םידדצה יאושינ םדוק רטפנ רערעמה לש ויבא .ה
 . תיתחפשמ עקרק ןכו םייתחפשמ םיסכנ השמח םהמ שרי רערעמהו

  עקרקב תויוכזמ 3/4- ןתמל הרומתבש הינב תרבח םע היצניבמוק תקסעב רשקנ רערעמה .ו
 . םיוסמ םוכס דוע רערעמל םלשל ןכו רוערעה אושנ הרידה תא תונבל הרבחה הבייחתה
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 ירק עקרקה החבשוהש חבשהמ קר אל הרומתהמ תיצחמ עיגמ הבישמל יכ קספ אמק ד"היב .ז
 . השוריב רערעמה לביקש  עקרקה יוושמ םג אלא  עקרק ג"ע הנבנש תיבהמ

 םוקמבש ץ"גב י"ע  ונתינש ןיד יקספ רפסמ יפ לע  הבחרהב וניד קספ תא קמינ  אמק  ד"היב .ח
 םידדצהמ דחא םש לע םושרש ] השורי ןוגכ[ ינוציח  סכנ םג ירה ףותיש תנווכ התיה יכ חכוהש
 .ןוממ יסחי קוח םהילע לחש וז ינבב  םיבאשמה ןוזיאב הקולחל סנכנ

 .רוערעה אושנ ןידה קספל אובמב טורטורפב ואבוה םידדצה ינועיט

 םע תויחרזא תוקיספ רפסמ הבחרהב ואבוה אמק ד"היב לש ר"ספב[ תעבוק הקיספה המ הרצקב איבנ
  ]הקיספל תורוקמה ינויצ

  סכנב קזחומ ימ .א

 וילע לחו םידדצה ואשינש םדוק םושר היהש ימ סכנב קזחומש ימ  יכ עבקנ  הקיספה לכ ךרואל    
 סכנ יכ )1()א(5 ףיעסב עבוק רשא ,)קוחה וא ןוממ יסחי קוח :ןלהל( 1973-ג"לשתה ,ןוממ יסחי קוח
 ללכיי אל ןכלו םיפתושמה םיסכנה תסאמב ללכנ וניא ןיאושינה ברע גוזה ינבמ דחא תולעבב היהש
 תנווכ התיה יכ החכוהה תלטומ וילע הז סכנב תויוכזל ןעוטה ינשה דצה ןכלו .םיבאשמה ןוזיא רדסהב
 . הז סכנב ףותיש

 התיה יכ חכוהש םקמב םוקמ לכמ  םיפתושמה םיסכנה תסאמל סנכנ אלו ינוצח סכנ הזש ףא ,הנה
 ןמז לכ םוקמ לכמו  קלחתהל םירומא רשא םיפתושמה םיסכנל סנכנ הז סכנ םגש ירה ףותיש תנווכ
 . קזחומה אוה ומש לע םושרש ימש ירה חכוה אלש

 :ןלהל( )1995( 529 )3(טמ ד"פ ,יבוקעי 'נ יבוקעי 1915/91 א"ע[ ןוילעה טפשמה תיב תקיספ האר
 ;)ימור ובא ןיינע :ןלהל( )2002( 175 )6(ונ ד"פ ,ימור ובא 'נ ימור ובא 8672/00 א"ער ;)יבוקעי ןיינע
 תנווכ חיכוהל ןתינ יכ ,])ןושש ןיינע :ןלהל( )2005( 614 ,596 )5(טנ ד"פ ,ןושש 'נ ןושש 7687/04 א"ע
 תונמאנה יניד ,ןיינקה יניד ,םיזוחה יניד – יללכה ןידה חוכמ תאזו "ינוציח סכנ"ב םג תיפיצפס ףותיש
 ןחבנ הרקמ לכ רשאכו "ינוציחה סכנ"ב ףותישה תנווכל ןעוטה לע לטומ החכוהה לטנ רשאכ – ב"ויכו
  .... .ויתוביסנ יפ לע

 ףותיש תנווכל תויארה םה המ .ב

 ףותיש עובקל ידכ ,םיכשוממ ויהש ףא ,םיפתושמ ןיאושינ ייח לש םמויק םצעב יד אל" עבקנ דוע   
 ,ףותישה תקזח תא תירוחא תלדב סינכמ ָתאצמנ ,ןכ רמאת םאש .יללכ ןיד חוכמ םירוגמ תרידב
 .....ןוממ יסחי קוחל ליבקמב הלח הנניא יתטישלש

 ןורחאה לע ,רחאה גוזה ןבל דחאה גוזה ןב םש לע המושרה םירוגמ תרידב תויוכז הננקותש תנמ לע
 – יללכה ןידה חוכמ – קיסהל ןתינ ןהמש ,ןיאושינה םויק םצע לע ףסונ ,תויתדבוע תוביסנ תוארהל
 תושגדהה( 183 'מעב ימור ובא ןיינעב ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה[ "םירוגמה תרידב תויוכז תיינקה
   .])ד.י ,ופסוה

 תנווכ התיה יכ חיכויש המ רבד דוע ךירצ  ויהיש לככ םיכשוממ ןיאושנל ףסונב יכ הקיספב עבקנ דוע
  ינוציח סכנב ףותיש

 םידדצה לש םירוגמהו ןיאושנה דבלמ ךירצ ףותיש תנווכ התיה יכ חיכוהל ידכ יכ הקיספהמ אצויה
 ףותיש תנווכ לע דיעמש המ רבד םג ךירצ  תכשוממ הפוקתל

    ףסונ המ רבד היה יכ דיעהל ידכ םהב שי  רשא םיירטמרפה םהמ .ג

  .ולא אקוד ואלש יאדו יכ םא  םירטמרפ קפסמ ובתכנ  הקיספב
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 שרדנה "ףסונ המ רבד" ותוא לש ולקשמ ךרוצל ,ימעטל בתכ  תימע 'י טפושה טפושה 'בכ לש ד"ספב
 ןיאושינל ואבוהש םירחא םיסכנ תמועל םירוגמה תריד יבגל לקהל שי יפיצפס ףותיש תנווכ תחכוהל
    .גוזה ינבמ דחא ידי לע

 

 תרידב יפיצפס ףותישב ריכהל םא הלאשב וננודב ןובשחב איבהל שי רשא םירטמרפ רפסמ ןלהל ןייצא
  :םירוגמה

 דחא ידי לע השכרנ וא )ןנד הרקמב ומכ( ןיאושינל גוזה ינבמ דחא ידי לע האבוה הרידה םאה ) - (
  .ןיאושינה רחאל גוזה ינבמ

 הלודג הדימ ימעטל תשרדנ זאש ,הנתמ וא השורי חוכמ ןיאושינה תפוקתב הלבקתנ הרידה םאה ) - ( 
 םעטה ןמ ,ןיאושינה תפוקת ךלהמב הנתמב הלבקתנש הריד יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .החכוה לש רתוי

 ,םיכסה ינשה גוזה ןבש ךכלו גוזה ינבמ דחאל קר הקינעהל רחב הנתמה ןתונש ךכל לקשמ ןתיל שיש
  .הנתמה לבקמ גוזה ןב םש לע קר םשרית הנתמב הלבקתנש הרידה יכ ,הקיתשב םא םג

 רתונ רשאו ויאושינל ומע איבהש רחא ינוציח סכנ וא םירוגמ תריד שי ינשה גוזה ןבל םג םאה ) - ( 
 .ומש לע םושר

 ינב וררוגתה םהב םינשה רפסמו גוזה ינבמ דחא םש לע המושר התייה הרידה הב הפוקתה ךרוא ) - (
 .)הרידב ףותישל החכוה לש רתוי הבר הדימ תשרדנ רתוי הרצק הפוקתהש לככ( הרידב גוזה

 הדימ תשרדנ רתוי הרצק ןיאושינה תפוקתש לככ( ןישוריגל דע וא ערקל דע ןיאושינה ייח ךרוא ) - (
  .)הרידב ףותישל החכוה לש רתוי הבר

 ידי לע םינשה ךרואל המלוש רשאו ,הרידה לע אתנכשמ/ןוכשמ םשרנ הניגב האוולה הלטינ םאה ) - (
  .ףתושמב גוזה ינב

  .גוזה ינב ינש ידי לע הנמומש תיתוהמ הינב תפסות וא יביסמ ץופיש ) - (

  .ףתושמ ץמאמ לשו ףותיש לש תיללכ הריווא - םידדצה תוגהנתה ) - (

  .ינשה גוזה ןב ינפב גצמ תריצי  ןוגכ תופסונ תויפיצפס תוביסנ ) - ( 

 תסנרפל  ףתושמ ץמאמב גוזה ןב לש העקשה וא  םיפסכ ןתמ י"ע הרידב  תיתועמשמ העקשה  ןבומכו
  ,תורמסמ עובקל ילבמ רתוי הלודג התיה השאה לש התמורת יכו החפשמה

 ,הרוגס המישר םניא – םידגונמ םינוויכל "ךשומ" םקלח רשאו -  ליעל םייונמה םירטמרפה יכ ןבומ
 .ופוגל ןודיי הרקמ לכו

  אמק ד"היב לש ד"ספ תנקסמ .ד

 רומאכ .ל"נה הקיספב םירומאה םירטמרפהו םיאנתה ומייקתה ןדיד תוביסנב יכ עובקל הארנ ,ןכבו"
 ריקב םוקמ ורגס ,לייח היה לודגה ןבהשכ ,רדחב תרנצו עבצ ללוכ ,םיקחשמ רדח ורגס םידדצה ,ליעל
 לע חבטמ ונב ןכ ,היצלטסניאו תוקימרק ופילחה םידדצה ןכ .תרנצהו תוגרדמה תא ורבשו ,סבג
 יכהארנ .הקיספב שרדנל םאותש הארנו ,יתרגשו ירונימ היה אל עצובש ץופישהש הארנש ךכ .םנובשח
 חיכוהל ידכ וב שי ,ליעל ראותמכו ,םידדצה ינש לע םכסומ היה תיתדבוע הניחבמש ,השענש ץופישה
 .ףותיש

 

  .ןודנה םירוגמה תיבב וידחי םידדצה ורג םהב ,הנש 20 תב ,הכוראה הפוקתה תא ףא ףרצנ ךכל

 ,םידדצה ןיב התרש םירוגמה תיבל רשאב ףותיש תריווא ףאש חינהל םוקמ אצומ ןידה תיב ,ףסונב
 ילאיצנטופ סכנכ תיבה תא האר אוהש הארנ םהמ ,ליעל וטטוצש הז קיתב עבותה ירבד רואל תאז
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 תנווככ תיארנ וז הרהצהו ,םידדצה ינש תא הוושב שמשל ךרוצה תעבו תעה אובב רומאה ,ףתושמ
  ,"הנש םישולש לש ונלמע ירפ ןובשח לע היחי הלש רבחש ןכומ אל ינא" ונושל ןכ .ףותיש

 םהינש תמזויב ןכתיו ןיאושינה ינפלמ לעבה ומע איבהש תיבב ןניקסע אל ןנד ןודינב ,ףיסונ דועו
 ,לעבה לש ותולעבב היהש םדוקה חטשהמ היצניבמוק תקסעב הנבנ ךא ,יטסיגולה ןפב ףתושמ עויסבו
  .ריבסל רבעמ יוכיס וניה ,םידדצה תיב ףותיש היה ,םירוגמה תיב ,יחכונה תיבה תיינבב יכ יוכיסהש ךכ

 תיב ,םידדצהמ דחא ש"ע םושרה סכנ תקולח לש וז היגוסב תינכדעה הקיספה רואלו רומאה לכ רואל
 תיב רומאה לכ רואלו ,םידדצה ןיב םירוגמה תיב תא קולחל אלש תורשפא וא הליע אצומ וניא ןידה
 ינבמ דחא תולעבב היהש סכנ יכ עבוקה ןוממ יסחי קוחל )1()א(5 ףיעס ףיעסמ גורחל טילחמ ןידה
 .םיבאשמה ןוזיא רדסהב ללכיי אלו םיפתושמה םיסכנה תסאמב ללכנ וניא ןיאושינה ברע גוזה

 .ירוזאה ןידה תיב קספמ ןאכ דע

 חכוה ןכאש ,רמול השק ןדיד ןודינב יכ ןידה תיב תדמע אמק ד"היב לש וניד קספב ןויעה רחאל הנה
 היה ןכא םא קפס ידימ ונאצי אל תוחפה לכלו דחי ורג םידדצה יכ הדבועה דבלמ ףסונ המ רבד היה יכ
 . ףסונ המ רבד

  ונירבד ראבנ

 תנווכ התיה יכ חיכויש לודג רבד ץופישב ואר אל םה ףאש עמשמ אמק ד"היב לש םהירבד ךותמ
 ",יתרגשו ירונימ היה אל עצובש ץופישהש הארנש ךכ" ובתכ םה ףא ירהש ףותיש

 תנווכ לע חיכוהל ידכ וב היהו לודג היה ןכא ץופישה יכ ובתכ אל המל ירונמ היה אל ובתכ עודמו
  . יתועמשמ היה אל הז ץופישש יאדו אלא , ףותיש

 םתנווכ ןיאש יאדו ",םידדצה ינש י"ע םיפתושמה םייחה תעב הנבנש תיבב ןניקסע אלא" ובתכש המ םג
 תקסעב דבלב רערעמה לש ותעקשה י"ע הנבנ הז ירהש םידדצה ינש תעקשה י"ע הנבנ תיבהש
 יכו ,הינבב יטסיגולה קלחב השאל היהש ותנווכ אלא וירוהמ רערעמה שריש עקרק לע  היצניבמוק
  ?ףותיש תנווכ לע דיעי םיכמסמ לש הרבעה וא תמתחהב רחא וא הזכ  עויס תעדה לע הלעי

 ודיב יכ ןעט הבישמה כ"בש רחאל םידעו תוחכוה איצמהל םידדצל הרוה אמק ד"היב  דועו תאז 
 בייחתה אוהו םידדצה י"ע םיסכנה תחבשהל םידע ןכו םיקנבהמ תואוולה תחיקל לע םידיעמה םיכמסמ
 ןידה תיבל ושגוה אל ולאכ םיכמסמ 15.9.2014 הנתינש אמק ד"היב תטלחהמ עובש ךות  םשיגהל
 .ינשרד רמוא רבדהו

 םה יכ תנעוט הבישמהש דועב ,םיצופיש םתוא ושענ ןכא םיפסכ הזיאמ םיקולח םידדצה דועו תאז
 לע ןכ םאו הדבע אל ללכ הבישמה ןושארה  ץופישה ןמזב יכ ןעוט רערעמה ,םיפתושמ םיפסכמ ושענ
 . תרבדמ איה םיפסכ הזיא

 "ונלמע ירפמ " הנהי ותשא םע ףאונהש ןכומ אל אוה יכ רערעמה ןעט טפשמה תיבב יכ הנעטה םג
 יכ הליגש רחא ורמאנ ולא םירבדש יאדובו םהיאושינ ךלהמב ושכר םידדצהש םיסכנל ותנווכש רשפא
  לע התיה ותנוכש רשפאו  שריש שוכרמ תיצחמ הל תתל התיה ותנווכ יכ רמול השק תפאונ ותשא
 .םהיאושינ ךלהמב ונקש םיסכנ

 10.02.2013 ג"עשת טבשב 'ל ךיראתב םייקתהש ןוידב רערעמה ירבדב תוארל ןתינ ךכל הייאר
 רמא הב

 ,עריאש המ רואל םלוא ,בוטב רופיסה תא םייסל יתיצר .ילש םירוהה תשורימ הז .ימש לע קר המושר הרידה
 .םייתסמ רופיסה ךיא האור אל ינא
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 ובכרהב( .ןידה תיב ינפב רמאש םירורב םירבד שי טפשמ תיבב ורמאנש םימותסה וירבד דגנכש ךכ
 המל 30 ףיעס רוערעה בתכב רערעמה תנעט תא לבקל שיש רובס ןידה תיב וללה תוביסנב )םדוקה
 .הנוש רשקהב ץ"גבב רמאש

 םירוגמה תיבל רשאב ףותיש תריווא ףאש חינהל םוקמ אצומ ןידה תיב" אמק ד"היבב ובתכש המ םג
  "םידדצה ןיב התרש

 דצל תתל התיה םידדצה דחא תנווכ ןכא יכ החכוה תווהל לוכי אל גוז ינב ןב ףותישה תריוא גשומה
 יאדובו תוחטבהב וא םישעמב תאזכ הריוא החכוה םא אלא ומש לע םימושרה םיסכנמ קלח  דגנכש
 םויה ייח לוהינב תופתוש לש  רדעה יאדוב הטמ התואב ןוללו תיב ותואב תויחל םירומאש גוז ינב אל
 םירוביד וא םישעמ לש החכוה הכירצ  תופתוש לש הריוא ןכלו החפשמה ייח סרהל ןוקתמ איה םוי
   .תאזכ הנווכ לע ודיעיש םירורב

 .םימייק ןדיד ןודינב םאה ליעל ונאבהש םירטמרפ םתוא תא קודבנ התעו

 עקרקב הינב תויוכז ןתממ ןמומ וילע הנבנש תיבה ףאו רערעמה לש השורימ קלח אוה שרגמה .דחאה
 .דבלב רערעמה םש לע םימושר ןיידע תיבה םגו שרגמה םג לכהו ותשורי חכמ רערעמל תכייש איהש וז

 . רערעמה םש לע המושר תיבהו עקרקה דימתמו זאמ .תינש

 לוכיבכ הנעט הנעטנש ףאו ,תיבה לש הינק וא הינב ךרוצל תואתנכשמ וא תואוולה וחקלנ אל .תישילש
 . וז הנעטל תרחא היאר וא ךמסמ לכ אבוה אל םוקמ לכמ האוולה לע

 אל השענ םא םגו ]תאז שיחכמ לעבה ירה וב הפתתשהש הבישמה תנעטל םא ףא[ ץופישה .תיעיבר
 . ףותיש תנווכ לע חיכוהל וב שיש יביסאמ ץופיש היה

 . הדבע אל ללכ הבישמה ץופישה השענש ןמזב  .תישימח

 ,םהיאושינ ךלהמב ושכר םידדצהש םיסכנ השמחמ תיצחמ םע ולא ןיאושינמ תאצוי הבישמה .תישיש
 . שריש השוריה ללכמ קלח םע קר ראשנ  רערעמהש דועב

 . דרפנב ןובשח החתפ דובעל הליחתהש ףאו הדבע אל הכורא הפוקת הבישמה .תיעיבש

 תדבועו ימדקא ראות תלעב איה התעו תיבה תא סנרפו דבע רערעמהש ןמזב הדמל הבישמה .תינימש
 יאופרה ובצמ לשב תורכתשה רשוכ רסח רערעמהש דועב  ותא הייח איהש הגוז ןב םע תסנרפתמו
 .השקה

 תויחרזאה תוקיספה ונווכתה הזלשו ףותיש תנווכ התיה יכ רמול השקו קפס תולעמ וללה תודוקנה  לכ
 אל אוה הרוקמ תיחרזאה הקיספה יפל םג יפיצפסה ףותישל  סיסבה רשאכ יאדובו .תונושה תואכרעב
 ןוזיאמ הגירחמ 1973 ג"לשת ןוממ יסחי קוחל )1(  )א( 5 ףיעס תארוה הברדאו( ,תשרופמ הקיקחב
 תינבנ אלא ,)השוריב ולבקתנש וא הנתמב ונתנש וא ןיאושינה ברע גוזה ינבל ויהש םיסכנ םיבאשמה
 ףותישה תנווכ לע תוססובמ םהשכ ,תונורחאה םינשב ןוילעה טפשמה תיב לש תוקיספמ תשבגתמו

 תעדל חכונ ןידה תיב / טפשמה תיב רשאכ קרש ירה ,ינשה דצה תבוטל ומש לע םושר סכנהש דצה לש
 אל קפס ידימ תוחפה לכל .ףותישה תבוטל עירכי זא קר ,וזכש הנווכ שיש ,תונוש תונדמוא ךמס לע
 ןיאש עקרקה יאדובו יאדו וב קזחומ יכ קפס ןיאש םדאמ קפסמ ןוממ איצוהל לכונ ךיא ןכ םאו. ונאצי
  ויתובאמ ול השורי איה יכ ןיררוע הילע

 רחאל קרו הלבגה יווצ הילע ולטוהו טגב הבייוח הלעבב הדגב השאה ןדיד ןודינב . ףיסוהל שי דוע
 . הטיג תא לבקל המיכסה םירבדו ןיד

 לכ יכ רשפא יכ ףותישל  הנווכ התיה יכ חינהל שי הדגבש השאב םג םאה ,הלאשה תלאשנ הז הרקמב
 תונבל  ךישמהל ןכ  םג ותווכו בל םותב לעופ  דגנכש דצה ןכא יכ יאנתב אוהו ףותישל ןכומ ןכא דחא
 ןכא תופתושה תא קרפל םהילע יכ הנקסמל ועגי םידדצהש לוכיש ףאו תיתחפשמה תרגסמהו ןקה תא
 בצמל ועיגה םללגב רשא תוביסה םה םיבר יתחפשמ את לש קוריפ לכל יכ ינשה דצה תא ףתשל םיכסמ
 תא סרוהו זנוגו וב רוזחל ןתינ אל רשא םישעמ השועו בל םותב אלש ךלוה דחא דצ רשאכ םלוא הז
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 ידהס ןנאו חכומד הנדמוא שי הזב תיבה לש קוריפל םורגי יאדו הז השעמו  יתחפשמה אתה לע םולחה
 הייח לכ תא עקעקמו סרוהה עגופה תא דבלב ומש לעש םיסכנב  ףתשל הנווכ לכ ול התיה אל יכ
 חכומד הנדמואו תועטב השענ הז לכ ירה ףותישל ותנווכ יכ רכינ היה וישעמ ךותמש  ףאו  החפשמה
  . ארקיעמ הליטב וז הנווכ ןכלו  ללוש ךלוהו העטוהש

 ורמאש ומכו  היתויוכז תא הדיספמ הניאש  הנזמ השא יבגל הקיספה ןיב לדבה שי יכ ריהבהל שי דוע
 .ומש לע םניאש םיסכנ  ול תתל וא הל תתל ךירצ זאש ףותיש תנווכ ןיבל  "יאנז ימ הילכ"  ירבעה ןידב

  קספנ ץ"גבב

 קספו הריתעה תא לביק ,)רגיצנד טפושהו ןילביר האישנל הנשמה תמכסהבו רואנ תטפושה יפמ( ,ץ"גב
 :יכ
 תוביסנב קר השעת הז ללכמ הייטס .גוזה ינב ןיב ןוזיאה ינב םיסכנה לש הווש ןוזיא ונה קוחב ללכה
 יכ קספנ רבכ .םייטנוולרה םילוקישה לכב בשחתהבו הרקמה תוביסנ לולכמ ןחבנש רחאל תודחוימ
 םישנענ ןיא ךא ,ףותישל ץק םישל וז ךרדבו גוזה ינב ןיב ערק רוציל תויושע הדיגב וא תיבה תשיטנ
 םע םולכ אלו ןיא ןיאושינה קוריפב יסחיה םשאל .ףתושמה שוכרב תויוכזה תליטנ י"ע ערפמל ןהילע
 אוהש חיננ םא ףא ןיאושינה ךלהמב שכרש ןינקה תויוכז דבאמ בישמה ןיאו ,ףתושמה שוכרב תויוכזה
 ןב תדובעמ תועבונה תוילאיצוס תויוכזל סחיב םג הלח ףותישה תכלה .ףותישה קוריפב דיחיה םשאה
 ,גוזה ינבמ דחא לצא ורבצנש "הריירק יסכנ"ל סחיב םג הלח ףותישה תכלה .ןיאושינה ייח ךשמב גוזה
  .ןידה יפל םידדצה ךכ לע ונתה םא אלא

 םא ןיב הפי החוכ ,ףתושמה שוכרב תויוכזה תליטנ י"ע ערפמל הדיגב לע םישנענ ןיא היפל העיבקה
 תוביסנ ,ךכיפל .קוחב עובקה ןוזיאה רדסה וילע לח םא ןיבו ףותישה תכלה חוכמ ףתושמ שוכרה
 .םיבאשמה ןוזיאב ןויוושה ללכמ הייטס תוקידצמ ןניא הרקמה

 לע לבא  םהב הכז רבכ םידדצהמ דחאש תויוכז לע םישינעמ ןיא יכ בתכנ ץ"גב תקיספב ףאש ךל הנה 
 ירה תועטב הדוסי וז הנווכ לכ יכ ררבתמ םוי לש ופוסבו ףותיש תנווכ םהב חיכוהל ךירצש תויוכז

 אלא ,ותוא םישינעמ ונא ןיאו ולא תויוכזב ןיאושינה תכרעמב דגבש דצה הכז אל םלועמ הז הרקמבש
 וישעמבו ותביסבו הדוסי תועטב ת/ןבל הנתמ תאנקהו ףותישה תנווכ יכ הכז אל ןיידע יכ םיעבוק ונא
  .ףותיש תנווכ התיה אל םלועמ יכ ררבתנ

  א"תב 1331-12-11 ש"מע קיתב  טחוש לואש טפושה דובכ  בתכ הז ןיעכ

 :םיאבה םירבדה תא רמואו ףיסוא הלא לכ לע"

 יסחי קוחב – יתקיקח יוטיב הווהמ ,ןוזיאה ינב גוזה ינב יסכנ ללכמ "םיינוציח םיסכנ" לש םתגרחה
 תכלהב ,ףותישה דוע לכ .ףותישה תכליה סיסבב םג דמועה 'ףתושמה ץמאמה' לש ןורקעל – ןוממ
 תועמשמב( גוזה ינב ינש לש ףתושמ ץמאמבו ןיאושינה ייח ךלהמב וקפוהש םיסכנל ןווכמ ,ףותישה
 ינב ןיב ןיאושינה ייח חרואלו םיסחיה סופדל הרתי תועמשמ ןתיל ןיא )הקיספב הז חנומל הנתינש
 לש ומויקב ,םירקמה תיברמב ,ידו םיינומרה םייחב ךרוצ ןיא הלא םיסכנב ףותיש תעיבק םשל .גוזה
 סינכהל םישקבמ םיפתושמה םיסכנה רבצ לא רשאכ םירבדה ינפ םה םינוש .הזככ יתחפשמה אתה
 תסמב הלא םיסכנ לש םתללכה .ףתושמ ץמאממ ןיאושינה ייח ךלהמב וקפוה אלש "םיינוציח םיסכנ"
 ףרח ,ולילכהל ינוציחה סכנה לעב גוזה ןב לש הנווכ – םידדצה תנווכ לע תנעשנ םיפתושמה םיסכנה
 ,ילכלכ ןה ישיא ןה ,ידדה ןומא ,םיינומרה םיסחי הז רשקהב .ותקפהל םרת אל רחאה גוזה ןבש הדבועה
 המויקב ךומתל ידכ ,הב שי ,םיפתושמ םיסכנב קר אל ,ףותיש לע תדמלמה גוזה ינב ינש לש תולהנתהו

 סכנ'ב רחאה גוזה ןב ףותישל ,גוז ןבל הנווכ סחייל השק .יפיצפס ינוציח סכנל סחיב ףותיש תנווכ לש
 ".. תורחא םישנ םע וב דגוב ,וגוז ןבל םינומא רמוש וניא רחאהשכ ,'ינוציח

 

  יתכלהה ןפל התעו
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 ולא םייתכלה תורוקמ איבהל הסינ םיניידהמ דחאש ומסרפתהש ןידה יקספמ דחאב יתיאר התע הנה
 גשומה לכ יאדו ירה  הזב שי המ יתנבה אלו ףותיש תנווכ ןיינעב רתסו הנבו ףותיש תכלהל םירחא וא
 ןפב בשחתהל  וא המצע םאתל הנווכ לכ הל ןיא  תיחרזאה הקיספה .הכלהה דגנ ףותיש תנווכ לש
 קוחש םתנווכ ןיא הז קוח יפ לע ןודל םילע םילבקמ רשא םידדצה ףא ירהו דואמ יל הימתו יתכלהה
 .הכלהה םע בשייתי הז

 השדחתהש הכלה אלא ןוממ יסחי קוחב תנגועמ הניא ףותיש תנווכ ןינעב הקיספה יכ ריהבהל שי דוע
 לע םיקסופהמ קלח םיכמתסמ הז לע ירהש [ הנידמה גהנמ הז יכ הילע רמול השקו תיחרזאה הקיספב
 הקיספ וז ףותיש תנווכ ] הז קוח יפ לע קוספל ןינקב םהילע ולביק אל םידדצהש ףא ןוממ יסחי קוח יפ
 . הנידמ גהנמ הילע רמול ןיאש יאדו קוח קקחנ אלש דוע לכו  תכלוהו תשבגתמש

  ןייטשניבור טפושה 'בכ בתכ רבכו הרידגהלו התוא םחתל השק היהי תאזכ הקיקח 

 םירורב םיללכ שארמ עובקל רשפא יא :םירבדה עבטמ ךכ ךא ,םידח םניא "הרזגה תולובג" יכ ,הדוא"
 ,הרקמל הרקממ טפשמה יתב םיטבלתמ םג ןכל .תישונאה תואיצמה תנמזמש תויורשפאה לכל רשאב
 תוניגה ילוקישב הדוסי ונרביד הב תונשרפה .ויבגל םידדצה תנווכו רבודמ וב יפיצפסה סכנל רשאב
 .ףותישה רבעל ,וב הכורכה םידדצה תוגהנתהב ,סכנב תועקשהה לולכמב ,הטונ ףכה םהבש םירקמב
 תוגהנתהה" תאו תועקשהה תא תמכל השק םיתעלש ןוויכ ,תויתייעב םילוטנ םניא םירבדה יכ ןבומ
 ויתולובג תא שארמ עובקל השק רומאכ םלואו ,םושייב תוריהז גוהנל שי ןכל ךא ,"תיתעקשהה
 " ... .הרקמ לכל םיקיודמה

 תומאות תורחא וא ולא תודבועב ןכא יכ עובקל תונשרפה ירה םיגהונ ךכ יכ רמאנו שקעתנ םא ףא הנה
 דצ םש לע םושרה ינוציח סכנב ףותיש תנווכ התיה ןכא יכ עובקל וגהנ םהיפ לעש הדימה תומא תא
 . ד"היב ידיב איה הנותנ  דחא

 ימידקת יפ לע וא )"ןוממ יסחי"(  קוחה יפ לע קוספל הבוחה וילע התשוהו ד"היבל הנתינשמ , ןכלו
 ולש ותונשרפש ירה "דחא דצ לע םושרה ינוציח סכנב ףותיש תנווכ לע" הקיספ ןדיד ןודינכ הקיספ
  .הז קוחל הפופכה תרחא תיטפשמ האכרע לכ תונשרפל ךרע תווש הניה

  ירבעה ןידל הפופכ היהת  ותונשרפ חרכהבש ירה ירבעה טפשמה יפ לע קסופ  ד"היבו רחאמו

  עודי גהנמ ןניעב

 ירה גהנמה יפ לע הנתמ ונתנש וא  ול בייחתה אוה לוכיבכש ןוממ םדא בייחל םיאב ונחנא רשאכ
  עודיו טושפ גהנמה יכ תעדל ונא םיכירצ

 א"טילש םחנמ ןב ריאי ג"הרה ןיידה םשב םש אבוה הינתנ ינברה ד"היבב 293221/2 קיתב ד"ספבו
  םשמ עטק טטצנו עודי גהנמ ןניעבש ירבעה ןידל רוקמה תא םש בתכש

 בי הכלה גכ קרפ תושיא תוכלה ם"במר

 תובגל אבתשכו הנידמה גהנמכ תנתונ סינכהל הקספש איה ןכו ,הנידמה גהנמכ ןתונו בתוכ םתס אשונה
 הנידמה גהנמ ןהב אצויכו ולאה םירבדה לכבו ,הנידמ הגהנמכ התבותכבש המ הל ןיבגמ התבותכ
 .הנידמה לכב טושפ גהנמ ותוא היהיש אוהו ,ןינד ויפ לעו אוה לודג רקיע

  :)ח"מקס םש( א"רגה תאז ראיבו

 ."לכל אוהה גהנמה עודי היהיש ךירצ ןכל 'וכו אגהנמד אתעדא ביסנד לכד אגהנמד םעטב"

 

 בייחתהל אוה גהנמהו תויה מ"מ רבדב שרופמב בייחתה אל לעבהש םגהש וניה םירבד לש םשוריפ
 תאז םע דחי .הפקת ותובייחתהו ,בייחתה גהנמה תעד לעו אשנ אוה גהנמה תעד לעש םירמוא ונא ירה
 ."לכל אוהה גהנמה עודי היהי"ש א"רגה שרד
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 תושיא( ם"במרב תרחא הכלהמ דומעל ןתינ לכל אוהה גהנמה עודי היהיש שרדנש ךכל םעטה לע
 : בתכש )ט-ז ,ז"טפ

 ובתכיש תומוקמה לכב וגהנ רבכ ,'וכ ןילטלטמה ןמ ףא התבותכ הבוג השאה אהתש םינואגה ונקית"
 לש וז הנקתב עדוי היה םא ,םתס בתכ אלא ךכ בתכ אלש ירה ,'וכ ילטלטמ ןיבו יעקרקמ ןיב הבותכב
 ג"עא הב ןודל וז הנקתב חכ ןיאש ,הברה רבדב םיבשייתמ רבדה ונל קפתסנש וא ואל םאו הבוג םינואג

  ."הבותכ יאנת ןידכ השרפתנ אלש

 

 ,בתכ אל ומצע אוהו ילטלטמ דובעיש םיבתוכש םוקמב לעבה היה םאש )בצש 'יס( ש"בירה בתכ ןכו
 אלש ל"י הב עדי אל םאו ,דבעתשנו ךמוס אוה םתנקת לעש ןנירמא םינואג לש ןתנקתב עדוי היה םא
 'יסב םג כ"כו ,גהנמהמ עדיש ןניעבד ןכ חיכוהש )ו"לקס 'במ 'יס( ך"שב ע"עו .ימתיד ילטלטממ הבגת
 )ה"כקס( 'אע 'יסב תוביתנה קספ ןכו ,)ב"כקס אס 'יסו ט"לקס ,במ 'יס( א"רגה כ"כו ,)ט"קס( 'אס
 ,)ג"לקס( םש ך"שה ירבדכו ,וב בייחתמ וניא גהנמהמ עדוי הולה היה אל םא טושפ גהנמה היה וליפאד
 ע"הא( י"ש ךרעב ע"עו ,"גהנמה עדוי כ"אא גהנמב דבעתשמ ןיאש" בתכש )ט"כקס( םש א"רגב ע"עו
 .)ז"ס נ 'יס

 

 )הל ףד זט 'יס( יחרזמ א"רה ת"ושב ראיבו ,ויפ לע בייחתמ אוה גהנמהמ לעבה עדוי רשאכ קרש אצמנ
 : רבדה םעט תא

 איצונש דע ,גהנמ ותואב גהנתהל הצור וניאש ימ לע אנוממ ןידב טשפתהל לוכי גהנמה חכ ןיא ירהש"
 וחרוכ לעב וילע לחש ארוסיא יבג טשפתמ אוהש ומכ ,גהנמה יפ לע כ"עב וב קיזחמה דימ ןוממ
 איה הטושפ הרורב אגהנמ יא אתמד אגהנמ אוהה ןניזח אוה ןכש ,'וכו רבד ותואמ ותוא ןישירפמו
 לע 'יפב ומצעב אוה הנתה וליאכו ,השעש המ השע אגהנמד אתעדאד ידהס ןנא ןנירמא אתמ ינב לכל
 ךכל יתנווכתנ אל רמאו חווצ אתשהד ג"עאו .םירחא וגהנש גהנמה חכמ אלו ,ואנת םייקל ךירצו ,רבדה
 יאה יוה אל יא לבא .'וכו גהנמה פ"ע אלא השע אלד ידהס ןנא ןנירמא ה"פא ,םלועל הזב יתיצרתנ אלו

 ימנ יא ,אגהנמ אוהה היל עימש אל ארקיעמ אמליד ןנירמא ,אתמ ינב לכל הטושפו הרורב אגהנמ
 ."היתקזחמ ןוממ ןניקפמ אל אקיפסמו ,אקיפס יוה ןכש ןויכמ ,יכה דבעמל יעב אלו היל עימש

  גהנמ ותוא תחת סנכנ ןוממ איצוהל הצורש ימש יאדו ןכא יכ רורבו חכוה

 ףותש תנווכ התייהש םוקמב יכ קוספל וגהנ ךכש גהנמ יפ לע ןוממ איצוהל םיצור רשאכ ןכ לע הנה
 תנווכש יאדוב יכ חיכוהל ךירצ אוהש ירה, הז סכנב ףתוש תויהל ךפוה דגנכש דצהש ירה  ינוציח סכנב
 םלוא דבלב ומש לע םושר אוהש ףא הז סכנב ףותיש היהי יכ התייה ותנווכ ומש לע םושרה סכנה לעב
 תא וקספ םינורחאו םינושאר ימלשורי ילבב ס"שהו ונממ איצוהל ןיאש יאדו קפסב אוה רבדה םא
  ןכ ןידה השאו לעב ןיב ףאו היארה וילע וריבחמ איצומה יכ הכלהה

 אי ףיעס וס ןמיס תובותכ תוכלה רזעה ןבא ךורע ןחלושב בתכ ןכו

 ףיסוהש תרמוא איה םאו :הגה .הנידמה גהנמ יפל התבותכבש המ הל ןיבגמ ,התבותכ תובגל האבשכו
 וא ,םיוקמ וניאש הבותכ רטש הדיב שי םא לבא ;הירבדל הייאר איבהל הכירצ ,גהנמה ןמ רתוי הל
 תאבוג הניא ,הל ףיסוהל ךרצוהש םהיניבש םיאנתה הארמש יפ לע ףא ,לוספ אוה םידעה ןמ דחאש
 גהנמ ,ןהב אצויכו םירבדה ולא לכבו .'ה ףיעס 'ק 'יס ל"עו .)ט"פ ןמיס י"ארהמ יקספ( .גהנמכ אלא
 .הנידמה לכב טושפ גהנמה ותוא היהיש אוהו ,ןינד ויפ לעו ,רקיע אוה הנידמה

 

 ומ ק"ס וס ןמיס רזעה ןבא א"רגה רואיבב בתכו

 :ה"עמ הד טושפו 'א ט"פ תובותכד ט"פסע .'וכ איה םאו
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 רבדהו  ףותיש תנווכ התיה ןכא יכ חכוה אלש רבד םוקמ לכמ הנידמה גהנמ ןכ יכ עבקנ םא ףא ןכל
 .וב קיזחמש ימ תקזחב סכנה תא דימעהל שי קפס שי רשאכ אוה ןידה ירה קפסב

 

 . תיבה הנבנ וילע רשא שרגמהמ אוהש לכ קלח לעבה דימ איצוהל ןתינ אל רבד ףוס

 

  ]תיבה[ הנבמב ןידה

 לכה םנמוא םיאושנ ויה םידדצה רשאכ הנבנ הז תיב ירהש הנבמה ןיינעב ןודל שי ןיידעש אלא           
  בייחתה ןלבקל השוריה עקרקמ 3/4 לש ןתמל הרומתבו  עקרק  השוריב לביקש לעבה לש ונוהמ הנבנ
 התיה  הינבה ךלהמ לש יטסיגולה קלחב םוקמ לכמ םידדצה ןיב תקולחמה אושנ תיבה תא ןלבקה הנבו
 שיחכמ לעבה םלוא,השאה תעדל םידדצה יפסכמ םיאושנה ךלהמב וב עקשוה ףאו  הפתוש השאה
 אל םנמוא[ . םינטק םירבד דבלמ תיבה תא תונבל בייחתהש ןלבקה י"ע השענ לכה טעמכ יכ ןעוטו
  ]וב עקשוה תאז לכבו תיבסמ העקשה התיה

 וב וגהנו  עקרקה ירק סכנה חבשוה הינבה י"עו םהידלי תא וב ולדיג ןכו בר ןמז הז תיבב ורג םידדצה 
 . ףתושמ סכנכ

 אלל תיבה  יווש תא  יכ יל הארנ ןכ לע תשלחומ תופתוש שיש רשפא ומצע הנבמב יכ יל הארנ ןכ לע 
 סכנ היהיו םידדצה ןיב קלחתהל םירומאש םיסכנה לולכמל סינכהל שי תיבה וינב וילעש ן"לדנה תולע
 . םיבאשמ ןוזיא קוח יפ לע ןוזיא רב

 ייחל רבעמ תקהבומ ףותיש תחכוה ונינפל ןיאש ליעל ונבתכש םגהש ,רמאנו ףיסונ םירבדה תרהבהל
 ,תיבהו עקרקה תא ללוכה הנבמה לולכמב ףותיש תנווכ יבגל רמאנ הז לכ ךא ,םיפתושמה ןיאושינה
 .ליעל ובתכנש יפכו ןיינעה תוביסנ יפל עקרקב ףותיש תנווכ קיסהל ןיא יאדוב הז יבגלש

 רבודמ ירהש .יפיציפס ףותיש תנווכל עיגהל ךרוצ ןיאש ןכתיי ,ומצע תיבלו הרידל עגונש המ לכב לבא
 ףא איהש ןכתיי רשאכ היינבה ךלהמב השיאה לש ףותיש ךותו םיאושינה ייח ךלהמב התנבנש הרידב
 הרדגוה אלש ףא ןוממ יסחי קוח תא ןאכ ליחהל םוקמ שי ךכיפל .היינבב תיפסכ הניחבמ העיקשה
 .יפיציפס ףותיש תנווכ

  ןיעקרקמה קוח

 הארו[ םהינב דירפהל ןיאו ןיעקרקמל דומצ ןיעקרקמה לע הנבנה יכ עבוק ןיעקרקמה קוחש ףא הנה
 ינידב תוכלהו תודוסי" ורפסב ןיטשנזיא .א ירבדכו1969 ט"כשת ןיעקרקמ קוחל 12-13 םיפיעס
 בתכש 9 קרפ 'א ךרכ ןעקרקמ

 ןיעקרקמה תדיחי לש גשומה תא רוציל התייה 'טכשתה ןיעקרקמה קוח לש תוירקיעה תומגמה תחא"
 תלוז עבק לש רוביח הילא רבוחמה רחא רבד לכו הילע יונבה לכ רשא עקרקה תא תללוכ רשא
 הקסעל ףקות ןיאו םירבוחמה םע עקרקה לע הלח ןיעקרקמב הקסע ... הדרפהל םינתינש םירבוחמ
 ." עקרקהמ דרפנב םהש םירבוחמב

 אלא  עקרקה לע הנבנש תיבה ירק הנבמב תולעבה ןיבל עקרקב תולעבה ןיב דירפהל ונאב אל ןאכ
 ןוזיא קוח יפ לע הקולחה השעת רשאכו  תיבב הינבה תויוכזמ תיצחמ שי השאל יכ םיעבוק ונאש
 תיבה לש  ויוושמ תיצחמ הל  שי םוקמ לכמ ן"לדנב קלח לכ השאל  ןיאש ףא יכ עובקל שי םיבאשמ
 ]53882-2-12-14 ]א"ת[שמת האר [. עקרק יבג לע הנבנש

 יווש תא עצביש יאמש תונמל שי השוריב לבקתנש שרגמה יבג לע הנבנש תיבה יווש ךרוצל ןכ לע
 . תיבה יונב וילעש ן"לדנה יווש תיילע ביכרמ  זוזיקב תיבה

   יתכלהה ןפה

  ספות תיתכלה םג  ]1969 ט"כשת ןיעקרקמ קוחל 12-13 םיפיעס[ ליעל טטוצש ןיעקרקמה קוח
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  וטר ןמיסו דיר ןמיס  טפשמ ןשוח ע"ושב ם"במרב רכממו חקמ תוכלהבש ףא הנה  ונירבד ראבנו
 ףיעס וטר ןמיס ףוסב לכמ  עקרק וא תיב רכומ וא הנתמ ןתונ וא רכומ םדא רשאכ ןידה המ םש ראובמ
 רחא ךלוה לכה תונוממבש חףיעס וטר ןמיס רכממו חקמ תוכלה טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש ןרמ קספ ח
  . גהנמה

 בתכ ז הכלה וכ קרפ הריכמ תוכלה ם"במרה 

 אלו גהנמ םש ןיאש םוקמב אלא םירומא םינינעמ ןהב אצויכו םירבדה ולא לכ ןיא חקולו רכומב ףא"
 ןיכמוסו רוכמ הז ירה ךכ רכמ ךכ רכומהשו גהנש םוקמב לבא ,ומצע ינפב רבד ורבד לכל םיעודי תומש
 לעש לכלו ויתוביבס לכו תיבל תיב ןירוקש וא ודבל תיבל תיב אלא ןירוק ןיאש םוקמ ןכו ,גהנמה לע
 ןיכלוה לכב ןילטלטימ וא ריע וא הדש וא רצח רכומב ןידה ןכו ,םוקמה ישנא ןושל רחא ןיכלוה ויבג
 ".לכה יפב תוכורעה תומשה רחא

  אתפסותב םה ם"במרה ירבדל רוקמה יכ בתכ ז הכלה וכ קרפ הריכמ תוכלה תוינומיימ תוהגהבו

 :ז"יפ ליעל ןייעו הנידמה גהנמכ לכה וגהנש םוקמב לבא וגהנ אלש םוקמב א"דב אינת אתפסותב ]א[

 םולשו םייח רפסב ןייע ןכו  א 'כלה בי קרפ תומביו א 'כלה ו קרפ אעיצמ אבב ימלשורי ןייע דועו
 'ל ןמיס ע"הבא

  ח ףיעס וטר ןמיס מ"וח ע"ושב קספ ןכו

 תומש אלו גהנמ םש ןיאש םוקמב אלא םהב אצויכו םירומאה םירבדה ולא לכ ןיא חקולו רכומב ףא "
 לע םיכמוסו רוכמ הז ירה ךכ רכמ ךכ רכומהש וגהנש םוקמב לבא ומצע ינפב רבדו רבד לכל םיעודי

 םדא ינב ןושל רחא ןיכלוה ןתמו אשמ ירבד לכב לודג רקיע הזו ןילטלטמב ןיב תועקרקב ןיב גהנמה
  ".גהנמה רחאו םוקמ ותואב

  טי ףיעס חיר ןמיס רכממו חקמ תוכלה טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש הז ןיד תינשב הנשו רזחו

 בור ןושל רחאו גהנמה רחא ךלה גהנמ שיש םוקמב לבא ,גהנמ םש ןיאש םוקמב םירבדה ולא לכ"
 ".םוקמה ישנא

 וטףיעס כר ןמיס רכממו חקמ תוכלה טפשמ ןשוח ךורע ןחלושב הז ןיד שלישו רזחו

 רחא ךלוה לכה עודי גהנמ שיש םוקמב לבא ,עודי גהנמןיאש םוקמב אלא םירומא ולא םירבד ןיא"
 " .גהנמה

 ומיכסה אל וליפאש גהנמה רחא םיכלוהש בתכש ש"בירה ירבד תא איבהש "םחל ךרעב" ןייעו   
  םתס ןכ וגהנש אלא הנידמה ינב  שוריפב

 חכק ןמיס ש"בירה ת"וש ל"זו

 וא בתכ 'ירבחל היל רדשד אכיהו ינקוידב תועמ ןיחלשמ ןיא יבג לזוגה קרפב בתכ ל"ז יספלא ברהו
 אנדיאה וגהנ יכהד .והייתוירחאב בייחמ אלהיל הינוהנ ירדשו ךבג יל תיאד ידימ אוה היל רדש 'יל רמא
 ןד התא ןכו ל"זו הז לע ל"ז א"בשרה בתכו .אתביתממ ורדש יכהו ,איה אתלימ אגהנמ ל"ייק וירגת
 רומג יאנת אוה ולאכ ומוקמב ןכ גהונ התא דחא םוקמב ןכ וגהנ 'יפאו ,תונוממב וגהנש המב מ"כב
 ולאכ קזח גהנמ אוה ירה םתס ןכ וגהנש אלא הנידמה ינב שוריפב ומיכסה אל 'יפאו .םהיניב םכסומ
 תושעל וגהנש ןויכ ד"ב יאנת אוה ולאכ וב ןינדו ובתכ ולאכ םתסה ןמא והירה ובתכ אל 'יפאו .וב ונתה
 .ל"כע ,הכלה לטבמ גהנמהש הכלהה דגנכ אוה 'יפאו .רידת ןכ

 ןיאו קוחה יפכ םישוע םהו  ןיד יכרוע י"ע השענ הינקו הריכמ  ן"לדנ ינינעב םיקסעתמה לכ םויהו
 .גהנמה אוהש אוה טושפ רבדו ףצפצמו הפ הצופ

  אנידד הנקסמ

 . וקלחב לבקתמ רוערעה .א
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 . רוערעה אושנ תיבה יונב הילע רשא עקרקהמ קלח לכ ןיא השאל .ב

 .ן"לדנה תולע  זוזיקב  תיבה יוושמ זוחא םירשע  עיגמ השאל .ג

 .דבלב תיבה יווש תא ךירעיש םכסומ יאמש תונמל שי ךכ ךרוצל .ד

 .ןמא תואיגשמ ונליצי רוצו  יתבתכ ד"עלנה

 סומע לאכימ -ןייד

 ללוכה םיקיתבש רמוחבו א"טילש סומע לאכימ ברה ןיידה יתימע בתכש המב בטיה יתנייע
 .ויבכרה ינש לע ירוזאה ןידה תיב תוטלחהו םילוקוטורפ

 .ותנקסמל ףרטצמ יננה

 תיב לעש יפיצפס ףותיש תכלה ןיינעב יתדמע תא םייעובשכ ינפל םסרופש ןיד קספב יתבתכ רבכ
 רשאכ ו"ק ,תיחרזאה הקיספה לע היונבה ףותיש תנווכ תוחכוהל תורימחמ הדימ תומאב גוהנל ןידה
 דגבנה רערעמה דצמ ףותיש תנווכל הנדמוא שיש רמול ןתינ אל יאדוובש הדיגב תליע הרקמל תפרטצמ
 .הבישמה י"ע

 םושרה סכנמ תיצחמ והנשמל הנתמ תתל גוז ןב תנווכל הנדמוא לע היונב ףותיש תכלה ,ימעטל
 ןתונ תנווכמ הניד ערג אל ,סכנב גוזה ת/ןב תא ףתשל וז הנווכ ,ןיאושינה תכרעמ תרגסמב ומש לע
 ירה ,ןוממ יסחי קוח תא םמצע לע לבקל ומיכסה םידדצה ןכש ןניקסע קוחה תרגסמב םאו הנתמ
 רמאנ 5 ףיעס ח"כשת הנתמה קוחבש

 .בתכב ךמסמ הנועט דיתעב הנתמ תתל תובייחתה )א( .
 ןתונה יאשר ,תובייחתהה לע ךמתסהב ובצמ תא הניש אל הנתמה לבקמ דוע לכ )ב( 

 .וז תושר לע בתכב רתיו םא תלוז ,הנממ וב רוזחל
 הרזחה התיה םא ותובייחתהמ וב רוזחל ןתונה יאשר ,)ב( ןטק ףיעסב רומאה דבלמ )ג( 

 הערהב וא ותחפשמ-ןב יפלכ וא ןתונה יפלכ הנתמה לבקמ לש הריפחמ תוגהנתהב תקדצומ
 .ןתונה לש ילכלכה ובצמב הלחש תרכינ

 לש תינוציק הכ הרוצב ןיאושינה תכרעמ םקרמב גוז ת/ןב עגופ ןיאושינה ךילהתב רשאכ ,רמולכ
 הקידצמה הריפחמ תוגהנתהכ תאז תוארל שיש ירה ,תפתושמה תכרעמה לש סיסבהו ןומיאה תרפה
 .התיהש לככ ףותיש תנווכמ הרזחל רערעמה תנעט תא

 .ןנד הרקמל ןאכמו

 טגב בויח ןידה תיב עבק הז ךמס לעו רערעמב הדגב הבישמה יכ אמק ןידה תיב ינפב חכוה
 .ןידה תיב תטלחה דבכל הבוריס תובקעב הלבגה יווצ תתשהל תופסונ תוטלחהו

 האורה ןכש ,הרומג הייעטה הניה ,ץ"גבב הגשוהש המכסה חכמ ושרגתהש כ"בו הבישמה תנעט
 ןיגב ןישוריגב הבייוח השאהש החוכנ הארי )םדוקה ובכרהב( ירוזאה ןידה תיב תוטלחהב החוכנ
 .ןידה תיב תטלחה דבכל ץ"גב תוברעתה תובקעב הצלאנו התדיגב

 ומעש רזה רבגל אשניהל תניינועמ היהת השאה םאש ןיד תיב השעמב ןידה תיב עבק ידכב אל
 ןכאש הריבס תיתייאר תיתשת וינפל רשאכ ןכ תושעל גהונ ןידה תיב .רוריב םייקל ךרוצ שי העעורתה
 .רערעמה תנעטב שממ שי

 לודגה ןידה תיבב רוערע שגוה אל הלבגה יווצ תלטהו טגב הבישמה בויחל ןידה תיב תוטלחה לע
 .תוטולח תוטלחה םניהו

 ירה תיבב ךרענש ץופישב התופתתשהב הבישמה תנעטב תושממ שי םא םג וללה תוביסנב
 וב רוזחל תוכזה ול תדמוע ןכ םא םגו ףותיש תנווכ לכ יל התיה אלש ןועטל תוכזה תדמוע רערעמלש
 .סכנב הפותישל תובייחתה תנווכמ

 .טפשמה יתב תקיספ לש המעטב בתכנש ןיד קספמ עטק טטצא
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 מ"עב(רחא ןיד קספב ןייטשניבור טפושה 'בכ ביחרה הז גהונ לש ומעט לע
5939/04(: 
 הניאש השיגל תותלדה תחיתפ ,ןדיעה חור ?םירבדה רועיש הפיא והמ"
 םייתרבח םיבצמ תנחוב אלא סכנה םושירב תזחאנה דבלב "תילאמרופ"
 סכנה ףותישל רשאב םינש הזמ הקיספה ינפ לע תפחרמ ,םתוהמל םיישיאו
 יניעב ]...[ םירוגמה תרידב דחוימבו ןיאושינה ינפל ושכרנש םיסכנ יבגל םג
 – יללכב םדא ינב ןיב םיסחיב תוניגהל הייפיצ םירבדה דוסיב שי ,הלא לכ
 61-ו 39 םיפיעס וושהו ואר(.יטרפה טפשמה לע שלוחה בלה םות לש תרזגנ
 ,קרב אישנה("םדא – םדאל םדא" תניחב)1973 -ג"לשתה )יללכ קלח( םיזוחה קוחל
 ללכ לש תיכרעה ותיצמת םגו .)279 ,199 )1( הנ ד"פ ןומלס 'נ רקור 6339/97 א"ער
 קצונש ףתושמה ןכותהש לככ ]...[)ח"י 'ו םירבד("בוטהו רשיה תישעו"
 לככו רתוי יתועמשמ החפשמו גוז לש םירוגמה תרידל יאדוובו ןיינקל
 םא םג ,םינוש םיגוסמ םייוטיב הלו ןיאושינה ייחב תכשמנ תופתוש התייהש
 יכ תוניגהה הקידצמ ךכ העש לכבו תע לכב "םידרו לש ןג" ויה אל הלא
 םירוגמ תריד ומכ סכנ לע דחוימב ףותישה תקזחל תוסחייתהה רבגת
 ".החפשמהו

 סוסיבל יטפשמה סיסבה םצעב איהו הניתנ/ףותיש תנווכל הנדמוא תרצוי תוניגהל הייפיצ .רומאכ
 יא תנווכ רצוי הדיגבה השעמ ,ןנד הרקמב .והנשמ םע סכנה לעב לש ףותיש תנווכל רטמרפה תעיבק
 .ןירתאל הינימ קודו ,וב דגבש ימ יפלכ סכנה לעב לש ףותיש

 םירבוסה םיקסופכ יל םיק ןועטל לוכי ובאטב םושירב קזחומה הכלהה יפ לעש ,ףיסוהל שי תאזל
 .תוקזחומ עבוק ובאטב םושירהש

 תנווכ התיה תאז לכבש םהל הארנ ירוזאה ןידה תיב לש השירדו הריקח רחאלו רחאמ .תאז םע
 םייוסמ קלח היה הבישמלש חינהל שיו םיפתושמה םהייח ךלהמב הרידה ץופישב תמייוסמ ףותיש
 .עקרקה יוושב אלו דבלב הרידה יוושמ זוחא םירשעב ץופישב הקלח תא דימעמ יתייה הרידה ץופישב

 תיבב םלוא שרגמב תויוכז ןיא השאל ,ירק ,וקלחב לבקתמ רוערעהש קוספל שי ד"נעל ןכ לע רשא
 .יאמש תכרעה רחאל ויוושמ זוחא םירשע לבקת

 ירהנ ןומימ -ןייד

 

 םוקמ ןיא ונינפלש הרקמב יכ יל הארנ םינואגה םינברה דובכ יתימע ובתכש המבו קיתב ןויע רחאל
 הממ הנוש ךרדב ךליל שי יתעדל תיבה ךרע יבגל םנמא ,עקרקה ךרעב קלח םוש תרערעמל קוספל
 יתימע וטקנש

 ינא קולח םנמא ,יתימע ובתכש יפכו ףותיש תנווכ לכ ונינפל חכוה אלש ךכל ינא םיכסמ יכ םידקא
 זוחא 20ל תיאכז השיאה יכ הנקסמל ליבוהש רבד תשלחומ תופתוש ןאכ תמייק יכ ונדו וכישמהש המב
 .הינבה ךרעמ

 ידי לע המלוש הינבה ךרע אולמש ונייה היצניבמוק תקסע ידי לע התשענ הינבה ונינפלש הרקמב
 רמאנ םעט הזיאמו -ןוממ יסחי קוחמ איה תגרחומ יכ קלוח ןיאו לעבל תכייש וז עקרק .עקרקה תרומת
 הפקת וזש ירה תשלחומ תופתוש תמייק םא ךשפנ הנממו ?הינבה ךרע ןיבל עקרקה ןיב קלחל שי יכ
 .ללכ סכנב תוכז השיאל ןיא יכ רמול שי ירה ןכ התייה אל ףותיש תנווכ יכ לבקנ םאו סכנה לולכמ לע

 .ףותיש תנווכ ןאכ תמייק יכ יתימע וקספ םעט הזיאמ הארנו ןכ םא ןפנ

 שי יכ וקיסה ןאכמו םידדצה ידי לע השענש ץופיש ותוא לע רקיעב וכמתסה יכ הארי םהירבדב ןייעמה
 ללכ ףותיש תנווכ ןאכ התייה אל יכ רובס ימצעלשכ ינא .תשלחומ הרוצב יכ םא "ףסונ המ רבד" ןאכ
 הז םירבד בצמב יכ ינא רובס .לעבה לש ויפסכ ויה ץופישה עצוב םהמ םיפסכהש ךכ לע שגדב תאזו
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 סכנהו ותולעבב םניה םיפסכה ירהש סכנב השיאה תא ףתשל לעבה לש ונוצר תא ןאכמ דומלל ןתינ אל
 .איהש לכ ףותיש תליע ןאכ הססבתה יכ רמאנ עודמו ותולעבב אוה

 ךכו תרחא הרוצב תויהל הרומא הרידב םיפסכ עיקשה לעבהש הדבועה םע תודדומתהה יתעדל ןכא
 קלח וא סכנה תחבשהמ ךרע לבקל השיאה תיאכז היהת הז בלשל דע תמייק העקשההו הדימב
 ול רבע סכנב חבשה וינפ לע םהב ולא תוביסנב ךכב ןודל ינא רוטפ םלוא סכנב ועקשוהש םיפסכהמ
 .םלועהמ

 לש הרקיע הרמאנ וב ןיאושינה םדוקמ סכנ םידדצה דחא סינכה וב הרקממ לידבהל יכ רמואו ףיסוא
 לע םשרנ ןכ תורמלו המצע ןיאושינה תפוקתב סכנה סנכוה וב הרקמבש ירה יפיצפסה ףותישה תכלה
 .סכנב ינשה דצה תא ףתשל אלש דצ ותוא לש ודצמ הרורב הרימא ןאכ שי םידדצהמ דחא םש

 יפיצפס ףותיש תעיבקל םילוקישה תרגסמב תימע טפושה ידי לע רמאנ ךכ

 הלודג הדימ ימעטל תשרדנ זאש ,הנתמ וא השורי חוכמ ןיאושינה תפוקתב הלבקתנ הרידה םאה ) - (
 םעטה ןמ ,ןיאושינה תפוקת ךלהמב הנתמב הלבקתנש הריד יבגל דחוימב ןוכנ רבדה .החכוה לש רתוי

 ,םיכסה ינשה גוזה ןבש ךכלו גוזה ינבמ דחאל קר הקינעהל רחב הנתמה ןתונש ךכל לקשמ ןתיל שיש
 .הנתמה לבקמ גוזה ןב םש לע קר םשרית הנתמב הלבקתנש הרידה יכ ,הקיתשב םא םג

 עורג םידדצהמ דחא םש לע םושיר השענו ןיאושינה םדוק ויהש םיסכנ ףילחתב רבודמ וב הרקמ םנמא
 .סכנ ותואב ינשה תא ףתשל דצ ותוא לש ונוצרב ןיא יכ הרורב הרימא ןאכ שי ירהש רתוי הברה

 יכ םג רורב םלוא ,ןיאושינה ייח ךשמה חוכמ סכנ ותוא לע יפיצפס ףותיש ןוחבל ןתינ יכ אוה ןוכנ
 דבכ וניה ףתשל שקבמה לע החכוהה לטנ זא יכ ףתשל אלש ונוצר תא סכנה לעב עיבה רבכ וב םוקמב
 .רתוי

 וב שיש "ףסונ המ רבד" תניחבמ דחוימ םעט יתיאר אל רומאכו ונינפלש הז הרקמב םינותנה םה ולא
 .סכנהמ קלחל תיאכז השיאה עובקל ידכ

  בתכךמסמ הנועט הנתמ ןתונב יכ  הז םע םיכסמ יניא הנתמ ןידל תומדל ירבח בתכש המל רשאב
 שרופמכ תוביסנה ונתשנ וא ךילהה םלשוה אלש ןמז לכ ןכלו שרופמב בתכב הנתמ תתלתובייחתה
 תמרוג המצע איה ףותישה תנווכ ירה ףותיש תנווכב  ןכ ןיאש המ וב רוזחל יאשר ןתונהש ירה קוחב
 . דגנכש דצה תבוטל סכנב תיוכז ןתמל

 

 חילמלא קחצי 

 םירשע הבישמל תתל יתנקסממ יכונא רזוח א"טילש חילמלא ברה ןואגה יתימע ירבדב ןויעה רחאל
 .הרידה ךרעמ זוחא

 הלודג החכוה תמר תשרדנ הניבמוק תקסיעב רבודמהו תויהש חילמלא ברה לש ויקומינ ילע םילבוקמ
 .םושירב קזחומהמ איצוהל אבה לע רתוי

 .הנתמ ינידל ףותיש תנווכ יומידל עגונה לכב הדומעא יתרמשמ לע .תאז םע

 .ירבד ריהבא

 סכנב קזחומה דצה תנווכב הנדמוא לע דסוימ תונורחאה םינשב ררועתהש תיחרזאה הקיספה אשונ לכ
 .הניתנכ תאז תוארל שיש ןאכמו .תופתוש וגוז ת/ןבל תתל



 לארשי תנידמ
 םיינברה ןידה יתב

 )14/14-1073676/1 (    29:הטלחה רורפס ההזמ
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 הילע םהלש ןיאושינה תכרעמב םידדצה ןיב שיש ימניד ךילהת לע תססובמ הניתנה תנווכ ,יאמ אלא
 לש ךילהב תדדמנ ףותישה תנווכ יכ ינרובס ךכשמ .ףותיש תנווכ תוארהל תיחרזאה הקיספה תססובמ
 .םייוסמ השעממ הארנש עגר לש קזבהב אלו הפוקת

 קולח םרב תויוכז ןתמל תמרוג ףותיש תנווכש חילמלא ברה ןואגה יתימע בתכש המ םע יכונא םיכסמ
 םייוסמ השעממ האצותכ אלו ךשוממ ךילהב תדדמנ איהש רובס ינאש ךכב ר"יחמה רחאל וילע ינא
 לח אל דוע לכש הנתמ ינידל ןוימיד ףותיש תנווכ תחכוהל שיש יתנבה ןאכמו ףותיש תנווכ חיכומה
 הטונ תעדה ןנד הרקמב רומאכש ףותישה קוריפ תעב םיביכרה לולכמ תא ןוחבל שי יזא לעופב םושיר
 .ןיאושינה תכרעמב דגבש ימל ףותיש תנווכ ןיאש

 אנידד הנקסמ

 .וילע יונבה תיבב אלו עקרקב אל ,קלח לכ השיאל עיגמ אל בורה תעדל

 הל עיגמ םלוא ,תיבה וילע יונבש קלחה ללוכ עקרקב קלח לכ עיגמ אל השיאל טועימה תעדל
 .דבלב 20% ) תיבה( הנבמה ףוגמ

 

 .םיהזמ םיטרפ אלל םסרפל ןתינ
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