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  :הרכזואש הקיקח

 1975-ה"לשת ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוח

 [שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ

 

 :ויצר-ינימ

 תוביסנב ,תופוליטנא רדע ידי לע יראפסה קראפב 4-2 םיבישמ לש םבכר תסימר יכ קספ ש"מיב *
 חכונ ,תאז .םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחב התרדגהכ םיכרד תנואת ידכ הלוע ,ןנד הרקמה
 תמייקתמ ךכבו ,יתרובחת ןוכיס רדגב הלוע יראפסה חטשב םייח לעב ידי לע בכר תסירדש הנקסמה
  .קזנה ןיבל הרובחת תורטמל בכרב שומישה ןיב יתביס רשקל השירדה

 יתביס רשק – םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ – ןיקיזנ *

 םיכרד תנואת – םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ – ןיקיזנ *

 ומויק – יתביס רשק – ןיקיזנ *

. 

 ושקיב תע ,רוקיבה םותב .םבכר תועצמאב יראפסה קראפ חטשב ולייט )םיבישמה :ןלהל( 4-2 םיבישמ
 דועב .האיציה ירעש רבעל יטיא בצקב המדקתהש םיבכר לש הרייש הרצונ ,קראפה תא בוזעל םיבישמה
 וב עגפו בכרה לע הלע ,הרהדב ףלחש תופוליטנא רדע ,ענומ עונמ םע קקפב דמוע םיבישמה לש םבכר
 ןניקסע יכ קספו םולשה ש"מיב לש וניד קספ לע 1 הבישמה רוערע תא לביק יזוחמה ש"מיב .המצועב
 ןאכמ .)קוחה :ןלהל( 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחב התרדגהכ םיכרד תנואתב
 םיקזנל בכרב שומישה ןיב יתביס רשק םייקתה אל יכ הנעטב תדקוממ השקבה .רוערעה תושר תשקב
  .םיבישמל ומרגנש
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. 

 :יכ קספו השקבה תא החד )תימע 'י טפושה( ןוילעה טפשמה תיב

 םושיי לע תובסנ תשקבמה תונעט ךא ,וניתוזוחמב ץופנ הזחמ וניא תופוליטנא רדע ידי לע בכר תסימר
 הרקמב רבודמש ףא לע ךא .רוערע תושר ןתמל הקדצה שי םא קפסש ךכ ,ינטרפה הרקמה תוביסנב ןידה
 תא .ןפוגל תשקבמה תונעטל שרדיהל שי ,םיכרד תנואת תרדגה לש הלאשל עגונ הרקמהש רחאמ ,גירח
 ובש ערואמ" איה םיכרד תנואת היפל םיכרד תנואת לש תיסיסבה הרדגהה יפל חתנל שי ןנד הרקמה
 יעבטה ונבומב בכרב שומישב ונניינע ."הרובחת תורטמל יעונמ בכרב שומיש בקע ףוג קזנ םדאל םרגנ
 קקפב המדקתהש תוינוכמ תריישמ קלחכ ,העיסנב היה בכרה יכ קלוח ןיא ןכש ,יאוול שומישב אלו
 יכ קלוח ןיא ףא .)הזוזת אלל םוקמב דמע בכרה רדעה תעיגפ עגרב םא םג( האיציה רעש ןוויכל יטיא
 הלאשב ונייהד ,)"בקע"( יתביסה רשקה דוסיב ץוענ תוקפסה רדג .הרובחת תרטמל היה בכרב שומישה
 םיביכר ינש .עוריא תריז ותויהב וא הרובחת תורטמל בכרב שומישהמ עבנ םיבישמל םרגנש קזנה םא
 ינולפ םרוג ןיב הקיזב וניינע יתדבוע יתביס רשק .יטפשמו יתדבוע :יתביס רשק לש ומויקל םישרדנ
 ומויקל ןחבמה .ףוגה יקזנ ןיבל הרובחת תורטמל בכרב שומישה ןיב ,ונניינעבו ,הקיזמה האצותה ןיבל
 םייקתמ ןוכיסה ןחבמ .רשיה לכשה ןחבמ בלושמ וכותלשכ ,ןוכיסה ןחבמ אוה יטפשמ יתביס רשק לש
 ןחבמ וליאו ,יתרובחתה ןוכיסה ירק ,דדומתהל קוחה דעונ ומיע ןוכיס אוה שממתהש ןוכיסה וב םוקמב
 תישממ המורת םרת שממתהש ןוכיסל בכרה ילכב שומישה ןיב רשקה רשאכ םייקתמ רשיה לכשה
 .קזנה תושחרתהל

 דצל ךרדב ויה תופוליטנאה ,בכרב העיגפה ןמזב – עוריאה תוביסנמ הלוע יתרובחתה רשקהה ,ונניינעב
 קקפב םוסח היה ליבשהש אלא .האיציה ליבש תא תוצחל תוכירצ ויה ךכ םשלו ,קראפה לש ינשה
 וכישמהו םיבישמה לש םבכר "לעמ" ליבשה תא וצח תופוליטנאה ,ךכשמו ,בכרה ילכ ורציש העונת
 היה אל הרובחת תרטמל בכרב שומישה אלמלאו ,ירקמ וניא קזנה ןיבל בכרב שומישה ןיב סחיה .ןכרדב
 .קזנה םיבישמל םרגנ

 לעב ןיבל בכר ןיב שגפמ .תושחרתהל דבלב הריז הוויה אל בכרה ,יטפשמ יתביס רשק לש ומויקל רשא
 השענה הרובחת תורטמל בכרב שומישל יעבטו ימוקמ ןוכיס רדגב אוה יראפסה קראפ יחטשב םייח
 םייחה ילעבש דועב ,םבכרב העיסנ תועצמאב וחטשב םירייסמ קראפה ירקבמ .קראפה חטשב
 ותוברועמל תוחיכשהש רז םרוג תניחבב הניא הלאל הלא ןיב תולקתיה .ישפוח ןפואב וב םיטטושמ
 המצע ךרדה תונוכתמ עבונה ןוכיסב רבודמו ,תורחא תוריזב ותוברועממ ההובג הניאו דואמ הכומנ
 הניא ,עסונל וא גהנל ךכ בקע םרגנש קזנו םייח לעבב בכר לש העיגפ ,הז רשקהב .תיעבטה התביבסמו

 תמוצב דמע םא ןיבו העיסנב בכרה היה םא ןיב ,בכר לע ב"ויכו ץע ,רשג סרק וב הרקממ תינורקע הנוש
 יראפסה חטשב םייח לעב ידי לע בכר תסירדש איה הנקסמה .קורי רואב ותעיסנ ךשמהל ןיתמהו רזמורמ
 הרובחת תורטמל בכרב שומישה ןיב יתביס רשקל השירדה תמייקתמ ךכבו ,יתרובחת ןוכיס רדגב הלוע
 יפל םיכרד תנואת לש הרדגהל הנוע עוריאה היפל הנקסמב ברעתהל ןיא ,רומאה לכ רואל .קזנה ןיבל
  .םייוציפה קוח

 
 הטלחה

 
 
  .םיכרד תונואתו תורחא תויח ,םימאר ,תוטעוש תופוליטנא לע 
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 יראפסה קראפב )םיבישמה :ןלהל( 4-2 םיבישמה ורקיב 14.11.2015 םויב .1
 ,קראפה תא בוזעל םיבישמה ושקיב תע ,רוקיבה םותב .םבכר תועצמאב וחטשב ולייטו
 לש םבכר דועב .האיציה ירעש רבעל יטיא בצקב המדקתהש םיבכר לש הרייש הרצונ
 בכרה לע הלע הרהדב ףלחש תופוליטנא רדע ,ענומ עונמ םע קקפב דמוע םיבישמה
 דשל דע םידחופמו םינוא ירסח" בכרב ורתונ םיבישמהש ךכ ,המצועב וב עגפו
 התרדגהכ םיכרד תנואתב ןניקסע םאה .העיבתה בתכל ז6 ףיעסב רומאכ "םהיתומצע

  ?)םייוציפה קוח :ןלהל( 1975-ה"לשתה ,םיכרד תונואת יעגפנל םייוציפ קוחב

 
 'בכ( ופי-ביבא לתב םולשה טפשמ תיב בישה 18.2.2019 םוימ יקלח ןיד קספב .2
 יתדבוע יתביס רשק םייקתמ אל יכ עבקו ,הלילשב הלאשה לע )קלב-ןמיילק 'א תטפושה
 .תויושחרתהל הריז קר הוויה בכרהו ,העיגפה ןיבל בכרב השענש שומישה ןיב יטפשמו
 הרוקמ אלא ,בכרה יעסונ םתויה בקע המרגנ אל םיבישמב העיגפה יכ עבקנ ,ךכ
 רדגב םיללכנה ךרדה לש םייטנרהניא םינוכיס םע םולכ ול ןיאש רז םרוג תוברעתהב
 :ןלהל( םבכר תחטבמ דגנ םיבישמה תעיבת ,הלא תועיבק חכונ .םייתרובחת םינוכיס
 )הבישמה :ןלהל( 1 הבישמה דגנ ררבתהל ךישמת הנעבותה יכ עבקנו ,התחדנ )תשקבמה
 .]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפ יפל
 

 יגדטא 'י טפושה ,חבש 'י תטפושה 'בכ( ופי ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב .3
 לש הרדגהל הנוע עוריאה יכ עבקו ,הבישמה רוערע תא לביק )ץיבוקרב 'ע תטפושהו
 תולקתיה יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ יתביסה רשקה ןיינעל .םייוציפה קוחב םיכרד תנואת
 שומישל יעבטו ימוקמ יתרובחת ןוכיס תניחבב איה יראפסה חטש ךותב תפלוח היחב
 בכרמ בכר תעיגפל קר תמצמוצמ אל םיכרד תנואת יכ ;קראפה חטשב השענה בכרב
 תוביסנמ הלוע יתרובחתה רשקהה יכ ;םייח לעבמ עגפי בכרה יכ העינמ ןיאו ,רחא
 ;העונת קקפב םוסח היהש האיציה ליבש תא הצח תופוליטנא רדעשכ ,הרקמה
 .הנואתה גוויס לע עיפשהל הרומא הניא עוריאה תוביסנבש תוגירחהו
 

 ןיב יתביס רשק םייקתה אל יכ הנעטב תדקוממה ,יינפבש השקבה ןאכמ .4
 תריהד יכ איה תשקבמה תנעט ,תיצמתב .םיבישמל ומרגנש םיקזנל בכרב שומישה
 תישממ המורת םרת אל וב שומישהו ,בכרב העיסנל תיבגאו תירקמ התיה תופוליטנאה
 לכב שחרתהל התיה הלוכי תופוליטנאה תריהד יכ ןעטנ ךכ ךותב .קזנה תושחרתהל
 ןוכיסכ התוארל ןיא ןכלו ,בכר ילכ עונל םישרומ אל וב קראפה לש חותפה חטשב םוקמ
 אל עוריאה לש יתרובחתה רשקהה רבדב יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבק יכ ;יתרובחת
 רזעה ינחבמב שומיש תושעל שי הרקמה תוילובג חכונ יכו ;תויארה רמוחב תנגועמ
 ,תשקבמה הנעט דוע .תושחרתהל דבלב הריז הוויה בכרה יכ עובקלו הקיספב וותוהש
 התועמשמל םיכרדה תנואת לש הרדגהה תא ברקל שי ,הקיספה תמגמל םאתהב יכ
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 קוח תחת הסוח אל ןנד הרקמה יכ עובקל שי הז םעטמ םגו ,תימוימויהו הטושפה
 רשק לש ומויק תלאשב תורושקה תויטפשמ תויגוסל תעגונ השקבה ,התנעטל .םייוציפה
 הז טפשמ תיב ינפב ןויד קידצמה ןפואב ,םידדצה לש ינטרפה םניינעמ תוגרוחה יתביס
 ."ישילש לוגלג"ב
 

 הניד יכ יתאצמ ,השקבה ארקמלו אמק תואכרעה לש ןידה יקספב ןויע רחאל .5
 .תוחדיהל
 
 הרגשבש ןיינעכ תונד תוינוידה תואכרעה ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצש יפכ 

 םיבר םיסומלוק .ואל םא "םיכרד תנואת" תרדגהל הנוע םיוסמ עוריא םא הלאשב
 היתוביסנ לעש ,ונניינעבש וז תמגודכ היצאוטיס הלוע םעפל םעפמו ,אשונב ורבשנ
 תופוליטנא רדע ידי לע בכר לש ותסימר ,ןכא .תגהונה הכלהה תא םשייל שי תוגירחה
 טפשמ תיב לש וניד קספמ רשאב ,לזמה הברמל ךכ( וניתוזוחמב ץופנ הזחמ וניא
 הקירפאבש תופוליטנאבש תולודגה ןה וננויד אשומ תופוליטנאה יכ הלוע םולשה
 אוהו דבכ קזנ בכרל םרגנ גירחה עוריאהמ האצותכ .ג"ק 800-ל 400 ןיב ענ ןלקשמו

 םביטש שפנו ףוג יקזנ ומרגנ םהמ ימל וא םיבישמל יכ ןעטנו ,"Total Loss"-כ זרכוה
 לע םוי לש ופוסב תובסנ תשקבמה תונעט ,יתרגש וניא הרקמה םא םג .)ערכוה אל ןיידע
 רוערע תושר ןתמל הקדצה שי םא קפסש ךכ ,ינטרפה הרקמה תוביסנב ןידה םושיי
 'נ )"לופה"( בכר חוטיבל ילארשיה רגאמה 455/16 א"ערל וושהו ואר( "ישילש לוגלג"ב

 .))10.3.2016( 5 הקספב ]ובנב םסרופ[ ,ילאשימלא
 

 תנואת תרדגה לש הלאשל עגונ הרקמהש רחאמ ,גירח הרקמב רבודמש ףא לע .6
  .ןפוגל תשקבמה תונעטל שרדיהל ןוכנל יתאצמ ,םיכרד
 
 טבממ ררועל לולע םייוציפה קוח ךרוצל םיכרד תנואתכ הרקמה לש וגוויס 
 תושיגה יתש לש ןנויגה" ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצש יפכ .תמיוסמ ההימת ןושאר
 קספב הגגש הלפנ יכ יתאצמ אל ,תאז םע ."תכרפומ הניא ןהמ תחא ףאו ,ןדצב תודגונה
 .ריבסא .תוברעתה הקידצמה יזוחמה טפשמה תיב לש וניד
 

 היפלו םיכרד תנואת לש תיסיסבה הרדגהה יפל חתנל שי ונינפלש הרקמה תא .7
 תורטמל יעונמ בכרב שומיש בקע ףוג קזנ םדאל םרגנ ובש ערואמ" איה םיכרד תנואת

 יכ קלוח ןיא ןכש ,יאוול שומישב אלו יעבטה ונבומב בכרב שומישב ונניינע ."הרובחת
 רעש ןוויכל יטיא קקפב המדקתהש תוינוכמ לש הריישמ קלחכ ,העיסנב היה בכרה
 ןיא ףא יכ המוד .)הזוזת אלל םוקמב דמע בכרה רדעה תעיגפ עגרב םא םג( האיציה
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 ןיינעל ןיחבה יזוחמה טפשמה תיבו ,הרובחת תרטמל היה בכרב שומישה יכ תקולחמ
  .קזנה תושממתה לש יתרובחתה רשקהה ןיבל ,תוליעפה לש יתרובחתה רשקהה ןיב הז
 

 םא הלאשב ונייהד ,)"בקע"( יתביסה רשקה דוסיב ץוענ ונניינעב תוקפסה רדג .8
 .עוריא תריז ותויהב וא הרובחת תורטמל בכרב שומישהמ עבנ םיבישמל םרגנש קזנה
 .יטפשמ – ינשהו ,יתדבוע – דחאה :יתביס רשק לש ומויקל םישרדנ םיביכר ינש ,עודיכ
 ןיב ,ונניינעבו ,הקיזמה האצותה ןיבל ינולפ םרוג ןיב הקיזב" וניינע יתדבוע יתביס רשק
 הרבח - "והילא" 10721/05 א"ער( "ףוגה יקזנ ןיבל הרובחת תורטמל בכרב שומישה

 וארו ,)ןאנוי ןיינע :ןלהל( )9.11.2006( א"י הקספב ]ובנב םסרופ[ ,ןאנוי 'נ מ"עב חוטיבל
 ]ובנב םסרופ[ מ"עב חוטיבל הרבח טיבריש 'נ יואליס 8238/14 א"עב יניד קספב ןוידה

 ןחבמ אוה" יטפשמ יתביס רשק לש ומויקל ןחבמה .))יואליס ןיינע :ןלהל( )12.1.2016(
 ןוכיסה וב םוקמב םייקתמ ןוכיסה ןחבמ .רשיה לכשה ןחבמ בלושמ וכותלשכ ,ןוכיסה
 וליאו ,יתרובחתה ןוכיסה ירק ,דדומתהל ד"תלפה קוח דעונ ומיע ןוכיס אוה שממתהש
 שממתהש ןוכיסל בכרה ילכב שומישה ןיב רשקה רשאכ םייקתמ רשיה לכשה ןחבמ
 'נ מ"עב חוטיבל הרבח ללכ 6168/11 א"ער( "קזנה תושחרתהל תישממ המורת םרת

 המסאוק זאופ חונמה ןובזיע 6000/93 א"ע ;)17.6.2014( 25 הקספב ]ובנב םסרופ[ ,וספש
 חוטיבל הרבח טררא 'נ רזוע 8061/95 א"ער ;)9619( 670-672 ,661 )3(נ ד"פ ,יב'גר 'נ
 ד"פ ,יואזמ 'נ מ"עב חוטיבל הרבח םתור 4015/99 א"נד ;)1996( 532 )3(נ ד"פ ,מ"עב
 .)ג"י הקספב ,ןאנוי ןיינע ;)2002( 145 )3(זנ
  

 תושחרתהל הז אוהכ םרת אל בכרב שומישה יכ הנעט תשקבמה ,ונניינעב .9
 תרטמל וניא בכרב שומישהשכ םג שחרתהל הלכי תופוליטנאה תריהדו ,עוריאה
 קספב יתרעהל תשקבמה התנפה ,יתדבוע יתביס רשק לש ומויק רדעיה ןיינעל .הרובחת
 בכרב שומישה בקע ומרגנ אל םיבישמה לש ףוגה יקזנ יכ הנעטו ,יואליס ןיינעב ןידה
 אוה קזנה ןיבל בכרב שומישה ןיב סחיהו ,ןיא הידעלב הביסה תניחבב הרובחת תרטמל
 ןוכיסה שממתה אל יכ איה תשקבמה תנעט ,יטפשמ יתביס רשקל רשא .דבלב ירקמ סחי

  .דבלב תויושחרתהל הריז השעמל הוויה הזו ,בכרה רצוי ותוא יתרובחתה
 

 ידי לע ועבקנש יפכ הנואתה עוריא תוביסנ חכונ ,תוחדיהל תונעטה ןיד .10
  .אמק תואכרעה
 
 עוריאה תוביסנמ הלוע יתרובחתה רשקהה יכ עבק יזוחמה טפשמה תיב 

 העיגפה ןמזבש ךכ לע דמע יזוחמה טפשמה תיב .תינוידה האכרעה ידי לע ועבקנש
 תא תוצחל תוכירצ ויה ךכ םשלו ,קראפה לש ינשה דצל ןכרדב ויה תופוליטנאה ,בכרב
 ודמעש בכרה ילכ ורציש העונת קקפב םוסח היה ליבשהש אלא .האיציה ליבש
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 םיבישמה לש םבכר "לעמ" ליבשה תא וצח תופוליטנאה ,ךכשמו ,הזל הז תודימצב
 ךא ,תויארה רמוחב תנגועמ אל וז העיבק יכ הנעט םנמא תשקבמה .ןכרדב וכישמהו
 תשקבמה ידי לע הנוכש ימ לש ותודע לע הז ןיינעב ךמסנ יזוחמה טפשמה תיב יכ המוד
 תיב ידי לע טטוצ עוריאה תושחרתהל קפיסש רבסהה .יראפסה לש "ןרות להנמ"כ
 .תנכוסמ היחב רבודמ ןיאו רידת והשמ אל הז" וירבדלו ,יתדבועה קרפב םולשה טפשמ
 זא רובעל ךיא ןהל היה אלו יהשלכ הביסמ וצחלנ )ע"י – תופוליטנאה( ןה יכ הרק הז
 .)םולשה טפשמ תיב לש וניד קספל 16 הקספ( "תפקותש היח אל וז תוינוכמ ךרד ורבע
 אלמלאו ,ירקמ וניא קזנה ןיבל בכרב שומישה ןיב סחיה ,םירבדה ינפ םה הלאשמ
 .קזנה םיבישמל םרגנ היה אל הרובחת תרטמל בכרב שומישה
 

 ותואב .תשקבמה התנפה וילא יואליס ןיינעב ןודנה הרקמהמ ונניינע הנוש .11
 יפל ותעיבתו ,ותעיסנ ןמזב ץצופתהו ובכרל דמצוהש הלבח ןעטממ עגפנ קוזינה ,הרקמ
 םג אמש רוהרה יתילעה ןידה קספב .יטפשמ יתביס רשק רדעיהב התחדנ םייוציפה קוח
 האצותכ ומרגנש ףוגה יקזנו ,ןעטמה תוצצופתה" ןכש ,אצמנב וניא יתדבוע יתביס רשק
 .ןיא הידעלב הביסה תניחבב הרובחת תרטמל בכרב שומישה תובקעב ועריא אל ,ךכמ
 ןעטמה לש קוחרמ הלעפהה .בכרב העיסנל רשק אלל ,קוחר טלשב לעפוה ןעטמה
 ]...[ הרובחת תרטמל וניא שומישה רשאכ םג ,אוהש בלש לכב תושעיהל התייה הלוכי

 סחי אלא ,)causality( תויתביס לש סחי וניא קזנה ןיבל שומישה ןיב סחיה ,ןנד הרקמב

 לש ןידה יקספמ הלוע רומאכו ,ונניינעב ךכ אל .)6 הקספב ,םש( ")coincidence( ירקמ
 .קזנה תושחרתהל םרת בכרב שומישה יכ אמק תואכרעה
 

 תעבונו ,יטפשמ יתביס רשק לש ומויק רבדב הערכהל םג םייטנוולר םירבדה .12
 ילע תלבוקמ ,הז רשקהב .תושחרתהל דבלב הריז הוויה אל בכרה יכ הנקסמה םהמ
 קראפ יחטשב םייח לעב ןיבל בכר ןיב שגפמ היפלו יזוחמה טפשמה תיב לש ותעיבק
 חטשב השענה הרובחת תורטמל בכרב שומישל יעבטו ימוקמ ןוכיס רדגב אוה יראפסה
 םייחה ילעבש דועב ,םבכרב העיסנ תועצמאב וחטשב םירייסמ קראפה ירקבמ .קראפה
 םרוג תניחבב הניא הלאל הלא ןיב תולקתיה .ישפוח ןפואב חטש את ותואב םיטטושמ
 ואר( תורחא תוריזב ותוברועממ ההובג הניאו דואמ הכומנ ותוברועמל תוחיכשהש רז
 המצע ךרדה תונוכתמ עבונה ןוכיסב רבודמו ,)ז"י-ד"י תואקספב ןאנוי ןיינעל וושהו
  .תיעבטה התביבסמו
 

 תרגסמב רבעב ןודנ ויתוביסנב המוד הרקמ יכ ררבתמ ,עוריאה תוגירח ףא לע .13
 יוציפל תובח ,מ"עב חוטיבל הרבח בושיה תרשכה 'נ ןמדלוג 5901/93 )ס"כ – םולש( א"ת
 ,םש .))1998( )ךרוע רנטלצ לאכימ( 2113 ,7 ןידהו הקיספה – םיכרד תונואת יעגפנ

 םייח ילעב ללגב הרצענו יראפסהמ האיציה ליבשב הכרד תא התשע םיבכר תרייש
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 ךכו .ותעיצפל םרגו גהנב חגנ ,בכרה ילכמ דחאל ושאר תא סינכה םאר .םוקמל ועיגהש
 בכרה ךותל שארה תא סינכה םימארה דחאש הארנכ" :עוריאה תא קוזינה גהנה ראית
 יכ עבק טפשמה תיב ."שארב יל חגנו להבנ םארהש הארנכו שארה תא יתבבוס ינא ]...[
 גהנ רשאכ" יכ ןייצ רתיה ןיבו םייוציפה קוחב התועמשמכ םיכרד תנואת הווהמ עוריאה
 היחמ עגפי אוה הגיהנה ידכ ךותש ןוכיסהו תורשפאה תמייק ,יראפסה םוחתב בכר גהונ
 ןכ לעו ,בכרב העיסנל הליחתכלמ דעונ יראפסב רוקיבה ]...[ יראפסה םוחתב תאצמנה
 ןיב רישי רשק לכ ןיא יכו העיגפל 'דבלב הריזכ' קר שמיש בכרה יכ רמול ןתינ אל
 עוראו הרקמה ןיבל ,יראפסה ךותב העיסנב רצונש יתרובחתה ןוכיסהו בכרב העיסנה
  ."קזנה
 
 תרהוד הפוליטנא ןיב ןיחבהל אצומ יניאו ,ונלש ונניינעל וליאכ ורמאנ םירבדה 
 היחב עגופש אוה העיסנב בכר ויפל בצמ ,ןכא .ולזמ ערתאש גהנב חגנו להבנש םארל
 ומכ ,העיסנב וניאש בכרב תעגופ העונתב היח וב בצממ רתוי חיכש ,שיבכה תא הצוחש
 א"ת ,המגודל ,ואר( רתוי הברה החיכש הנושארה היצאוטיסה ,רומאכ .ןנד הרקמב
 רבודמ היה םש )6.7.20151( ]ובנב םסרופ[ ןהכ 'נ יניס יתפרצ 12-06-39176 )ת"פ םולש(
 חוטיבל הרבח ללכ 'נ הימאב 3111/07 )ש"ב םולש( א"ת ;הרפב העיסנב בכר תושגנתהב

 'נ יליושאווקיצ 11-06-23254 )ש"ב םולש( א"ת ;)20.11.2008( ]ובנב םסרופ[ מ"עב

 רבודמ היה םירקמה ינשב – )13.8.2013( ]ובנב םסרופ[ מ"עב חוטיבל הרבח טיבריש
 .)שיבכה תא הצחש למגב בכר תושגנתה בקע המרגנש תינלטק הנואתב
 
 'נ ימואל חוטיבל דסומה 4204/98 א"עב ןודנה הרקמה תא ריכזהל שי דוע 

 בכר גהנ גרהנ וב ,)1999( 867 )4(גנ ד"פ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ – לארשי תנידמ
 וראותכ( טפושה .)םיריפש רשג תשרפ( שיבכה לא לפנש רשגמ קלח תליפנמ האצותכ
 קלח אלא חונמה תינוכמ העסנ וב שיבכל רז טנמלא וניא" רשגה יכ עבק ןילביר 'א )זא
 םג" יכ ןייצ ךשמהבו ,"בכרב שומישהמ עבונה יתרובעתה ןוכיסהו םישיבכה תכרעממ
 שומישב םיכורכה םייעבט םינוכיסכ בשחיהל תויושע ןפוד-תואצוי תוביסנו תויושחרתה
 םייונישב ונניינעל םיפי הלא םירבד םג .)ט"י הקספב ,ןאנוי ןיינעל וושה ךא( "בכרב
 הנוש הניא ,עסונל וא גהנל ךכ בקע םרגנש קזנו םייח לעבב בכר לש העיגפו ,םיביוחמה
 ןיבו העיסנב בכרה היה םא ןיב ,בכר לע הזב אצויכו ץע ,רשג סרק וב הרקממ תינורקע
 בכר תסירדש איה הנקסמה .קורי רואב ותעיסנ ךשמהל ןיתמהו רזמורמ תמוצב דמע םא
 השירדה תמייקתמ ךכבו ,יתרובחת ןוכיס רדגב הלוע יראפסה חטשב םייח לעב ידי לע
  .קזנה ןיבל הרובחת תורטמל בכרב שומישה ןיב יתביס רשקל
 

 תנואת לש הרדגהל הנוע עוריאה היפל הנקסמב ברעתהל יתאצמ אלש ,רבד ףוס .14
 .תיחדנ השקבה ,רומאה חכונ .םייוציפה קוח יפל םיכרד
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