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" ןאכמו ןאכמ  םיחרק  םיעקפנה  ואצי  אלש  "

ינונכת ךרוצ  קר  לוקשל  שי  ןכלו  ינונכת  יעצמא  איה  הקולחו  דוחיא  תינכת   
עקרק םחתמ  ותוא  לש  ןונכת  ךרוצמ  עבונ  אלש  אדירג  יוציפ  תורטמל  הז  יעצמאב  שומיש  תושעל  ןיאו 

הירא ןב  תעפי  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ   

 

תוימואל תויתשת  לש  הינבלו  ןונכתל  תיצראה  הדעווה  המ נ ' ןב  הקבר  ץגב 6942/15   : ךילה רפסמ 

זוזמ מו ' תימע  י ' רגיצנד , םיטפושה י ' דובכ  םיטפושה  בכרה  ינפב  קדצל  הובג  ןיד  תיבכ  ותבשב  ןוילעה  טפשמה  תיבב  האכרע :

20.11.16 ןידה :  קספ  ךיראת 

.רינ יתיא  "ד  וע ןרטש , לאוי  "ד  וע ומאמ , .ד  ליא  "ד  וע ףסוי ; לאגי  "ד  וע ןממ , רורד  "ד  וע לג , תיריע  "ד  וע ןמטיור , לבוי  "ד  וע םיבישמה : ב"כ 

ןלהל  ) םירערעמה ושיגהש  תודגנתהה  תא  תוחדל  הינבלו  ןונכתל  תיזוחמ  הדעוו  תטלחהב  םניינעש  וזב  הז  םיבולשה  הריתעו  ילהנימ  רוערע 
/2011/ב ער תינכת  לש  הרדגב  שיבכלו 4 –  זכרמ  הננער  תמוצל  תוכומסה  םהיתוקלח –  תא  לולכל  ושקיב  הב  תינכתל , םירערעמה )" – "

.הקולחו דוחיאה  לש  ןוזיאה  תואלבט  תרגסמב  הינב  תויוכז  תאצקה  לש  ךרדב  יוציפל  וכזיש  תנמ  לע  תינכתה )"  – " ןלהל )
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אלל תוקלחה  לש  שדחמ  הקולחו  דוחיאלו  םירוגמ  תנוכשל  תיאלקח  עקרק  דועיי  יונישל  תוארוה  תללוכ  היתומדוקל  המודב  וז  תינכת  יכ  ןיוצי 
תללוכ הניא  וז  תינכת  שיבכ 4 ) תבחרהל  ודעוי  ןה  יכ  ףא  םירערעמה  תוקלח  וללכנ  ןהב   ) היתומדוק יתשמ  הנושבש  אלא  םילעבה , תמכסה 

תונעטה .םירערעמה  תוקלח  ןהבו  הרדח , לחנ  ףלחמ  דע  םורד  הננער  ףלחממ  שיבכ 4 , "ל 43 –  תת םוחתבש  תוקלחה  תא  המוחתב 
תימואל תיתשתל  תינכת  תנכה  םע  רשקב  קוחל  ףיעס 78  יפל  םירתיה  ןתמל  םיאנת  םוסרפ  לע  "ל  תוה תוטלחה  דגנ  תונווכמ  הריתעבש 

.םפקות תכראה  לעו  שיבכ 4 , "ל 43 –  תת

טרופמ אמק  "ש  מיב לש  וניד  קספ  יכ  ועבקב  "ל  נה תיזוחמה  הדעווה  תטלחהב  םגפ  לפנ  אל  יכ  עבק  אוה  רוערעב  ןד  טפשמה  תיבש  רחאל 
םירבדה ירקיע  לע  הרצקב  דומעל  ןוכנל  האר  "ץ  גב תאז , םע  .םירוערעה  תייחד  םשל  אוהש , יפכ  וצמאל , היה  ןתינ  השעמלו  בטיה , קמונמו 

.הז רטלזוינב  םאיבהל  ןוכנל  וניאר  םתובישח  תאפמו  ןיינעל  םישורדה 

תויושרל הבוח  םוקתש  תנמ  לע  ןכ , לעו  החיבשמ  תינכתב  ללכיהל  היונק  תוכז  םדאל  ול  ןיא  יכ  איה  אצומה  תדוקנ  רבעב , קספנש  יפכ 
ןרוקמ תוינונכתה  תוטלחהה  יכ  תוארהל  לטנה  םירערעמה  לע  וחתופיש  ןה  םירערעמה  תועקרקש  ןפואב  םתטלחה  תונשל  ןונכתה 

.הז ןיינעב  חכוה  אל  טפשמה  תיב  לש  ומעטלש  המ  םירתועה , יפלכ  הרוסא  הילפהב  וא  םירז  םילוקישב 

לע לקהלו  רשפאל  דעונש  ינונכת  יעצמא  אוה  םתמכסהב , אלש  וא  םילעבה  תמכסהב  הקולחו , דוחיאה  רישכמ  יכ  טפשמה  תיב  עבק  דוע 
יכרצמ תועבונ  ןניאש  אדירג  יוציפ  תורטמל  הז  יעצמאב  שומיש  תושעל  ןיאו  ורדגוהש , םידועייל  הנותנ  עקרק  תביטח  לש  ןונכת  עוציב 

דוחיאה תינכת  תרגסמב  עקרק  תוקלח  לש  ןתללכה  יא  וא  ןתללכה  רבדב  הטלחהה  ךכל , םאתהב  .עקרק  םחתמ  ותוא  לש  ןונכתה 
. ןיינעל םירזה  םיינוציח  םילוקישב  אלו  רבודמ  הב  עקרקה  תביטח  לש  ןונכתה  יכרצב  תנגועמ  תויהל  הכירצ  הקולחו 

םשל הקולחו  דוחיאה  רישכמב  שומיש  תללוש  הלשממל , יטפשמה  ץועייהו  ןונכתה  תודסומ  םיטקונ  הב  תינורקעה  השיגה  ךכל , םאתהב 
. עקרקב תויוכזה  ילעב  יוציפ  יכרצל  ךא  תינכתה  אשומ  עקרקה  תביטח  ןונכתל  השורד  הניאש  תלבוג  עקרק  ילעב  יוציפ 

יכ ףאו  "ל 43 , תת לש  םוסרפה  לובגל  דע  העבקנ  תינכתהש  ךכב  התטלחה  תא  הקמינ  תיזוחמה  הדעווה  יכ  טפשמה , תיב  עבק  ןודנה  ןיינעב 
הלולע םירערעמה  תשקבכ  תינכתה  לובג  תבחרה  ןכ , לעו  תימואל , תיתשת  לש  תקהבומ  ןונכת  תמגמ  אטבמ  אוה  ןונכת  ללוש  וניא  הז  לובג 

תויצרא תויתשת  יכרצל  םג  הרמשל  שיו  ןוילע  חתמ  וק  רבוע  הבש  העוצרב  רבודמ  יכ  עבקנ  דועו , תאז  "ל 43 . תת לש  ןונכתה  יכילה  לכסל 
לש הלא  םירבד  טפשמו ." ןונכת  תונורקע   " םע דחא  הנקב  הלוע  אל  דבלב  יוציפ  םשל  תינכתב  םירתועה  יעקרקמ  תללכה  יכ  עבקנ  ןכ  .תוידיתע 

דוחיא תינכת  ימוחתב  תוקלח  תללכה  .הדעווה  ןושלכ  טפשמו ," ןונכת  תונורקע  בטיה ב" םינגועמה  םיחוכנ  םירבד  םה  תיזוחמה  הדעווה 
תוליעיב עוגפל  הלולעו  תינונכת  הניחבמ  תקדצומ  הניאש  קר  אל  דבלב , יוציפ  תורטמל  אלא  תינכתה  ידעי  םודיקו  ןונכת  ילוקישמ  אלש  הקולחו 

.לוספו רז  לוקיש  ידכ  םג  תולעל  הלולע  איה  אלא  יתקולח , קדצ  לש  תונורקעבו  ןונכתה 

לש תינונכתה  הקיזה  תלאשל  תיטלחהו  הרורב  הבושת  תתל  השק  םהב  םיילובג  םירקמ  ונכתי  ןכא  יכ  טפשמה , תיב  ןייצ  רומאה  דצל 
תוקלח יכ  קלוח  ןיא  ןכש  תינונכת , הקיז  רדעה  לש  קהבומ  הרקמב  רבודמ  יכ  עבקנ  הז  ןיינעב  .ןנד  הרקמה  הז  אל  םרב ,  .תינכתל  ןותנ  חטש 

" תויתשת תעוצר   " ךרוצלו הנידמה , יבשות  ללכ  תא  תרשמה  יצרא  שיבכ  אוהש  שיבכ 4 , לש  הבחרה  ךרוצל  תודעוימו  תושורד  םירערעמה 
.הננערב השדח  הנוכש  תמקהל  תיתדוקנ  תינכתל  תינונכת  הקיז  לכ  ול  ןיא  יצרא  שיבכ  תבחרהל  שורדה  חטש  יכ  ןיטולחל  רורב  .תיצרא 

הליע לכ  האצמנ  אל  אליממ  ירה  םיריבסו , םייואר  םיינונכת  םילוקישב  תנגועמ  תיזוחמה  הדעווה  תטלחה  יכ  טפשמה  תיב  אצמשמ 
.תוכמתסהל םירערעמה  תנעטל  דוסי  םג  ןיא  יכ  עבקנ  רומאה  עקר  לע  אצוי  לעופכו  ותוברעתהל 

 

יפסכ הוותמב  וניה  רוזחש  ףיעס  לוטיבל  ןורתפה 
תונשייתה תנעטמ  האצותכ  ועגפי  אל  םייוציפ  לבקל  עקרקה  ילעב  םהיתויוכזש  ןפואב 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ   

 

' חאו זכרמ  זוחמ  הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  נ ' חאו ' לעשמ  בקעי  מעע 29/16  ךילה : רפסמ 

.זוזמ טפושה מ ' דובכו  ןייטשניבור  האישנל א ' הנשמה  דובכ  רואנ , האישנה מ ' דובכ  םיטפושה  בכרה  ינפב  ןוילעה  טפשמה  תיבב   : האכרע

17.11.16 : ןידה קספ  ךיראת 

הדעווה םשב  ןויצע ; רומדת  "ד  וע "ב –  ותל תיזוחמה  הדעווה  םשב  רתימ ; - ןהכ הרימ  "ד  וע ןהכ ; בקעי  "ד  וע םירערעמה –  םשב  םידדצה : ב"כ 
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םרבא "ד  הוע "מ –  עב תועקשהו  תומזי  ינש  םתור  םשב  הידבוע ; תינור  "ד  וע הווקת –  ינג  תימוקמה  הצעומהו  קפא  הפצמ  "ב  ותל תימוקמה 
.בהלש ןיעמו  טסב  - ןב לטימ  ןורש  , תרפא  "ד  הוע םיפסונ –  םייטרפ  םיבישמ  םשבו  ףסוי ; לאגיו  ןטרופ 

 

תיזוחמה הדעווה  לש  תוטלחה  דגנכ  ושגוהש  תוריתע  החדש  זכרמ  םיילהנמ  םיניינעל  טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  ןיגב  שגוה  ןנד  רוערעה 
הקולחו דוחיא  תלבט  יונישו  תויוכז " רוזחש   " תקספ לוטיב  ךות  רתיה , ןיב  , 5142/ ממ תינכתל  ףקות  ונתנ  רשא  זכרמ , זוחמ  היינבו  ןונכתל 

.תמדוק תינכתב  וללכנש 

ןפואב יפסכ  הוותמ  אוה  הז , ךילה  ררועש  היעבה  ןורתפל  יוארה  הוותמה  יכ  ךילהל  םידדצה  ומיכסה  טפשמה , תיב  תצלמהל  םאתהב 
.תונשייתהמ האצותכ  ועגפיי  אל  םייוציפ  לבקל  םירערעמה  לש  םהיתויוכזש 

ליבוהש המ  הינבהו , ןונכתה  קוחל  ףיעס 197  יפל  תועיבת  תשגהל  דעומ  תכראל  השקבל  הנדגנתת  אל  תויושרהש  םידדצה  ומיכסה  ךכיפל ,
הלאש לככ  העקפה , ייוציפ  תלבקל  םירערעמה  תועיבת  דגנכ  תונשייתה  תונעט  ןדי  לע  הנלעות  אל  יכ  ןכו  רצואה ; רש  ידי  לע  הכרא  תלבקל 

(. " הוותמה " ןלהל –   ) יזוחמה טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  םג  לטובי  ךכב  ריבס , ןמז  ךותב  ושגוי 

תיבש   " ושקיב םדצמ  םירערעמה  םלואו  רומאה , הוותמב  הרשפ  רדסהל  ןיד  קספ  לש  ףקות  קינעהל  תומיכסמ  ןה  יכ  ועידוה  תובישמה 3-2 
.ךילהב םירערעמה  ןיב  םינמנ  אלש  עקרקב , םירחא  תויוכז  ילעב  לע  םג  לוחי  הזש  הרשפה , רדסהל  ןיד  קספ  לש  ףקות  ןתיי  דבכנה  טפשמה 

( יזוחמה טפשמה  תיב  לש  וניד  קספ  לוטיב  ללוכ  הרשפה ( רדסה  תא  רשאמ  אוה  יכ  עבקו , "ל  נה הנעטה  תא  החד  ןוילעה  טפשמה  תיב 
םניאש עקרקב  תויוכז  ילעבל  רשאב  דבלב . םירערעמל  םיבישמה  ןיב  תומכסהל  סחייתמ  הוותמהש  לככ    – ןיד קספ  לש  ףקות  ול  ןתונו 
וז תרגסמב  עירכהל  ןתינ  אל  ןכש  םתנבהכ , ולעפי  םידדצה  יכ  עבק , טפשמה  תיב  הלאכ ,) םנשי  םא   ) ןנד ךילהב  םירערעמה  םע  םינמנ 

.םירחא לש  םניינעב  גוהנל  דציכ  הלאשב  העד  הווחמ  אל  אוה  יכ  ןייצו  הז , ךילהב  ןיד  ילעב  םניאש  ימ  לש  םניינעב 

 

עגונה לכב  תונושה , תויטופישה  תואכרעב  הנורחאל  ונתנש  ןידה  יקספל  תיבג  חור  םינתונ  רמול  ןתינ  ליעל , ןידה  יקספ  תכרעמ : תרעה 
"ל נה ןידה  יקספבש  ירה  ןוילעה  טפשמה  תיב  ידי  לע  ןתינו  רחאמ  קויד  רתילו  יוציפ , ילכמ  לידבהל  ינונכת  ילככ  הקולחו  דוחיא  לש  רישכמל 
םוקמב ןכ  לעו  יוציפ , רישכמכ  אל  יאדוו  אל , ותו  ינונכת  לוקיש  אהי  הקולחו  דוחיא  תינכתב  עקרק  לילכהל  לוקישה  היפלו , ןיינעב  הכלה  תוותומ 

דוחיא תינכתב  רזחושי  חטשה  יכ  תושרה  תוחטבה  / תורימא לע  ךומסל  ןיא  ללכש  ירה  תינכתמ , האצותכ  תעגפנ  / העקפהל תדעוימ  עקרק  ובש 
דוחיא תינכת  הלח  וילעש  םחתמה  ןיבל  עקפומה  חטשה  ןיב  תינונכת  הקיז  לכ  ןיא  יכ  וינפ  לע  רורב  ובש  םוקמב  רמוחו " לק   )" תידיתע הקולחו 

עקרקה םא  תוארלו  ןיתמהל  אלו  העקפהה , / העיגפה ןיגב  יפסכה  יוציפה  תלבק  ךרוצל  ןמזב  םייוציפ  תועיבת  להנלו  גואדל  שיו  הקולחו )
.ידמ רחואמ  אהי  רבכו  ןכתיי  ןכש  רזחושת 

" השעת לאו  בש  טקנש ב" עקרק  לעב  היפל , הנקסמל  ליבומו  תאש , רתיב  רומאה  דדחתמ  ליעל  רטלזוינב  רכזואש  ןורחאה  ןידה  קספמ  ןבומכ 
ןיגב יוציפה  תלבק  ךרוצל  םייטפשמ  םיכילהב  טוקנל  שיו  תורמשנ  חרכהב  אל   לעופב  ויתויוכז  יכ  תעדל  בייח  לוכיבכ , תידיתע  תוכמתסה  ךותמ 

הלאכל סחיב  אלו  ךילהב , ןיד  ילעבכ  ושמישש  ימל  סחיב  קרו  ךא  ןה  דעומ  תכרא  ןתנית  יכ  תועיבקה  םג  ןכש  ויעקרקמ , תעקפה  / העיגפ
.םהיתויוכז ןוגיעל  םייטפשמ  םיכילהב  וטקנ  אלו  םירמשה  לע  וטקשש 

םגש  ) ינונכת ילכ  תועצמאב  יוציפ  תלבק  לע  ךומסל  ןיא  עקרק , תעגפנ  / עקרק תעקפומ  ובש  םוקמבש  אוהו  בושח  חקל  דמלנ  "ל  נה ןידה  יקספמ 
שיו יפסכ  יוציפ  וניא  ינונכת  ילכש  ולא  ןיד  יקספמ  תדמלנש  יפכ  המגמה  הרקמ  לכבו  םיינוציק ) םירקמ  ולא  ערא  ןכא  רבדהש  םיבצמ  ויה  םא 

". ןאכמו ןאכמ  םיחרק   " םיעקפנה ואצי  תרחא  םידעומל , בל  םישלו  םייוציפה  תלבק  ךרוצל  תועיבת  להנל 
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