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עקרקה תתב  העקפהה  ייוציפ  בושיחל  עגונב  יתלשממה  יאמשה  תויחנה  תופקת 

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

' חאו לארשי  יביתנ  נ ' חאו ' רמייהטרו   27/2015,26/2015 , 28/2015 , 29/2015 , 33/2015 סמ ' תוגשה  ךילה : רפסמו  םש 

ריאי "ד  וע הדעוה  "ר  וי בכ ' ינפב  , 1943 רוביצ ) יכרצל  השיכר   ) ןיעקרקמה תדוקפ  יפל  ןיעקרקמ  תומוש  לע  תוגשהל  הדעוה   : האכרע
לאידסח

.12.4.16 : הטלחהה ךיראת  .םילשוריב  ףונ  רה  תנוכשב  םינוש  ןיעקרקמ  ןיעקרקמה :  יטרפ 

.רגלמ דרשממ  ךיליורפ  םחנמו  רגנילפיז  הילוי  ד"ר  לארשי –  יביתנ  םעטמ  תעדה  תווח  יכרוע  .ןהד  ריאמ  "ד  הוע הבישמה : ב"כ 

רוביצה יכרצל  הרובעת  תרהנמ  תורכל  תנמ  לע  תאזו  עקרקב , תתב  העצובש  העקפה  ןיגב  ייוציפב  תוגשהה  תדעו  הקסע  וז  הטלחהב 
העקפהה ייוציפ  ןדמואו  הליגר  עקרק  תעקפה  לשמ  םיבכרומ  םניה  וז  הלועפ  לש  םיירוטוטטסה  היטביה  .ותיב  תחתש  המדאה  קמועב 

סנוקא ץרפ  למרכה ע"א 119/01  תורהנמ  ןיינעב  וניד  קספב  ןוילעה  טפשמה  תיב  ךכ  לע  דמעש  יפכ  תילוגס , תוסחייתה  בייחמ  הניגב 
ףלחמ  , 32 סמ ' ךרד   " טקיורפ תרגסמב  ךרד  לש  תירוביצ  תיתשת  תרטמל  הניה  הנודנה  העקפהה  . 817 ( 1  ) זנ "י  דפ "י , דמ נ ' חאו '

"ל 2) תתב עבקנש  דועייל  םאתהב   ) ךרד תרהנמ  תרטמל  עקרקה  תתב  השיכרל  םיחטש  וללכנ  העקפהה  תעדוהב  טייב ." ןופלחמ  אצומ 
םיבצינה םיפתושמ  םיניינבב  תורידב  תויוכז  ילעב  םתויה  חוכמ  םהב , תויוכז  םיגישמל  רשאו  ףונ  רה  תנוכשל  תחתמ  רובעל  הרומאה 

.םירטמ תורשע  הניה  עקרקה  ינפל  סחיב  הקמוע  רשא  תיעקרק  תתה  העקפהה  תעוצר  לעמ 

תולובגמ םיגרוחה  ייוציפמ 197  לידבהל  םדבל , העקפה  ייוציפב  ןוידה  ירדגל  תמחותמ  התוכמס  יכ  הליחת , העבק  תוגשהה  תדעו 
העקפה יוציפ  ךרוצל  יתלשממה  יאמשה  לש  םיחנמה  םיווקה  תשיג  לע  הססבתהש   ) הבישמה לש  הביל  םות  רסוחב  יד  ןיא  יכו  .התוכמס 

םג ןודל  תוכמס  הדעול  תונקהל  תנמ  לע  יוציפה ) יגוס  ינש  ןיב  תודירפמ  ןניאש  םיגישמל  םולשת  תועדוה  תחילש  ךות  תינכת  ןיגב  יוציפו 
םיפסונ חטש  יביכרמל  אלא , המצע , עקרקה  תעוצרל  עגונ  וניאש  המ  לכ  יכ  תוגשהה  תדעו  העבק  ךכל  יא  .ךרע  תדירי  תעיבת  יכילהב 

םייעקרק תתה  םישומישהמ  םיעבונ  םניאש   ) שערו קבא  יקזנ  וא  רעיה  העיגפ , תניחבמ  הדיבר  ףלחמ  תעפשה  ןוגכ : "ל 2  תתב םילולכה 
.ןודי אל  תעקפומה ) עקרקה  קלחב 

ייוציפמ הנוש  הזכ  הרקמב  העקפה  יוציפ  תעיבקו  הליגר , העקפהל  המוד  הניא  תיעקרק  תת  העקפה  יכ  תוגשהה , תדעו  העבק  דוע 
עקרקה לש  הכרע  תריזג  ונייה  קושה ," ןחבמ  וניהש  הדוקפב  עובקה  ןחבמה  לשמל  ךכ  םיטביה , רפסממ  םיליגר  עקרק  תעקפה 

בחרמ .יעקרק  תתה  בחרמה  ןמ  העוצר  לש  התעקפהב  רבודמה  רשאכ  ללכ  םישי  וניא  תומוד , תועקרק  יבגל  תואקסע  יריחממ  תעקפומה 
יכ הדבועה  םצע  רמולכ , .יספא  וכרע  וזה  הניחבהמש  ןאכמו  והשלכ , קוש  רחס  ויבגל  להנתמ  אל  ךכיפל  תילכלכ , הניחבמ  ליצנ  וניא  הז 

הניחבהמ ןהו  תילכלכ , תיאמשה  הניחבהמ  ןה  ישפוח  קוש "  " תרצוי הניא  רוביצ  יכרצל  עקרקה  תת  תא  שוכרל  תשקבמ  הנידמה 
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.תיטפשמ תיביטמרונה 

העיגפ הניגב  תוהזל  ןתינ  אלש  עקרקה  תת  תעקפהל  סחיב  ףא  יכ  הניה , המימי  םימימ  הנידמה  תדמעש  ףסונב , הנייצ  תוגשהה  תדעו 
םיילמס םייוציפ  םלשל  ןידה  ןמ  ותומדקל , ילכלכה  בצמה  תבשהל  םייוציפ  םולשת  בייחמה  ףרל  םיליגרה  םיללכה  יפ  לע  העיגמה  תיניינק 
תוילכת םע  דחא  הנקב  תוגשהה  תדעו  לש  המעטל  הלוע  הנידמה  לש  וז  תינורקע  הסיפת  .ותומדקל  ירוביצה  בצמה  תבשהל  םילגוסמה 

, יתקולחה קדצהו  תינוטלשה  תוניגהה  סרטניא  תא  םילקוש  רשאכ  תאזו  ןמטור ,"  " ןיד קספב  ןוילעה  טפשמה  תיב  הנמש  העקפהה  ייוציפ 
.רוביצה ןומאו  תוארנה  ינזאמב  םג 

, ישארה יתלשממה  יאמשל  הרירב  הרתונ  אל  סנוקא , תשרפב  ןוילעה  טפשמה  תיב  תצלמה  ףרח  יכ  תוגשהה , תדעו  הנייצו  הפיסוה  ךכל 
.עקרקה תת  תעקפה  לש  ידוחייה  הרקמב  העקפהה  ייוציפ  תא  דומאל  שי  וב  ןפואה  תא  יעוצקמה  ותעד  לוקיש  בטימ  יפ  לע  תוותהל  אלא 

יפ לע  הרואכלש  ףא  לע  היפל  הנידמה  לש  תינורקעה  התדמע  תא  םיישעמ  םילכל  קקזל  יעוצקמ  ןויסינ  אופא  השענ  םיחנמה  םיווקב 
רובעב והשלכ  םולשת  וילעבל  םלושי  יכ  בייחמ  ןידה  ילכלכ , ךרע  לעב  עקפומה  יעקרק  תתה  בחרמה  ןיא  םיליגרה  םייאמשה  םינחבמה 

םלשל הנידמה  הנכומש  ריחמ " אלא ב" קוש , יחנומב  סכנה  רובע  הרומת " אופא ב" רבודמה  ןיא  .רוביצ  יכרצל  הייפכב  תויוכז  ןתוא  תשיכר 
הניגבש הריבס  יתלב  העיגפ  אופא  אטבמ  וניא  םיזוחא , ירבש  לש  םירועישב  םיחנמה  םיווקב  בוקנה  ינונכת " יוציפה ה" םג  רמולכ , .ורובע 
רובעב םלשל  הנידמה  הנוכנש  ללקושמה  ריחמה  ךותב  ביכר  אוה  אלא  הינבהו , ןונכתה  קוח  תוארוהל  םאתהב  יוציפל  תואכז  תשבגתמ 

". העקפה ייוציפ  עקרקה כ" תעקפה 

תירוביצ הניחבמ  םלשל  הנכומ  הנידמה  היהת  ותואש  ריחמ " םיחנמה ה" םיווקב  עבקנ  הב  ךרדה  יכ  תוגשהה , תדעו  הנייצ  הז  רשקהב 
האצותכ םיעקפנל  םיירשפא  םידרטמ  םתוא  לכ  תא  תמכל  ונייה , ירוביצה ." הערפהה  םרוג   " תא רידגהל  התייה  העקפה  ייוציפכ 

ךותמ תאז  םניגב , םיצפמ  ןיא  ןידה  לש  ליגרה  וכוליה  יפ  לעש  םיירעזמ  םירועישב  רבודמה  םא  םג  עקרקה , תתב  ירוביצה  שומישהמ 
אטבמ ךכיפלו  יעקרק , תתה  ירוביצה  שומישה  לוטיב  רובעב  םלשל  ןכומ  םדא  היהש  םוכסה  תא  ףקשמ  ללוכה  התחפהה  רועיש  יכ  הנבה 

ךרדב דירפהל  ןתינ  אל  תידממ  תלתה  העקפהה  לש  םידוחייה  םייזיפה   – הינייפאמ לשב  יכ  ונייה  ירוביצה ." הערפהה  םרוג   " תא
השענ ירוביצה " הערפהה  םרוג   " תומיכ .ינונכתה  בלשהמ  תועבונה  תועקפה  ןיבל  יניינקה  בלשהמ  תועבונה  תועקפה  ןיב  תלבוקמה 

.העקפהה ייוציפ  ריחמ  תא  רומאכ  אטבמו  םיחנמה  םיווקב 

התליטנמ האצותכ  תילכלכ  העיגפ  תורוקמ : ינשמ  עובנל  לוכי  ירוביצה " הערפהה  םרוג   " יכ החנה  ךותמ  אצוי  םיחנמה  םיווקב  רומאה 
ןה תאזו  תעקפומה  עקרקה  תבכשל  לעמש  עקרקה  ינפ  לש  ךרעב  תילכלכ  העיגפו  לוצינ , תב  הניהש  עקרק  תבכש  לש  תיזיפה 

שומישה לע  תולבגמ  םושמ  ןהו  עקרק , תעיקש  טטר , שער , ןוגכ  םידרטמ  רוציל  םילולע  םייעקרק  תתה  םישומישהמ  קלחש  םושמ 
לש םתעפשה  םיחנמה  םיווקה  יפ  לע  ליעל , רומאכ  םרב , יעקרק . תתה  שומישה  בקע  תולטומ  תויהל  תויושע  רשא  עקרק  תרתיב 

עבקנ ךכיפלו , עקרקה , ינפמ  לע 23 מ ' הלועה  קמועב  היוצמה  תיעקרק  תת  העוצר  תעקפהב  רבודמה  רשאכ  תירעזמ  הניה  ולא  םימרוג 
.עקרקה תת  תשיכר  ריחמכ  דבלב , ילמס  םולשת  םניגב 

עקרקה בצחמ  לש  וכרעמ  ןה  יתלשממה  יאמשה  םלעתה  היפל  ריחמ " תעיבקב ה" יכ  הניה  םיגישמה  לש  םתנעט  יכ  הנייצ  תוגשהה  תדעו 
ביגמ ןיעקרקמה  קוש  ןייצ , ןתוא  תויטרקנוקה  תוביסל  רבעמש  ךכמ  ןהו  ךרד " הרהנמה כ" לש  היוושמ  ןה  םיעקפנה , תמדאמ  אצויש 

תצובקל תוידוחיי  ןהמ  תופסונ , תוליעמ  םג  םיגישמה  תוריד  ךרע  לע  עיפשמה  ןפואב  עקרקה  תתב  תננכותמה  העקפהה  לע  עדימל 
תורידה ישכור  ללכ  ששח  ןוגכ  תויללכ , ןהמו  הרהנמב , עצבתהל  יופצש  תבשה  לוליחב  בשחתהבו  הנוכשב  תורידה  ישכור  לש  סוחייה 

םיקזנה תחכוהל  לטנה  .םיצוציפה  תטישב  השעית  וז  הכאלמ  רשאכ  טרפבו  היתחת , רפחיהל  היופצ  הרהנמש  הריד  לש  התשיכרמ 
תיעקרק תתה  העוצרל  סחייתהב  רומאכ  תאזו  םיקזנ , םתוא  ןיבל  העקפהה  ןיב  תנעטנה  תויתביסה  שושיאל  ןכו  םפקיה , וא  םינעטנה ו/

". היארה וילע  ורבחמ  איצומה   – " תניחבב םיגישמה  לע  לטומ  תעקפומה ,

עקרקה תת  תעוצר  לש  היווש  תלאש  רפחנה , בצחמה  יווש  תייגוס  תוברל  תחאל  תחא  םיגישמה  תונעט  תא  הנחב  תוגשהה  תדעו 
יוציפה ימוכס  יכ  העבקו  תוגשהה  תיברמ  תא  התחד  ףוסבלו  וכו ,' תדה  יכרעב  העיגפה  םיגישמה , תוריד  לש  ןכרעב  העיגפה  ךרד ," כ"

םניה הבישמה  יאמש  ידי  לע  ועבקנש  יוושה  יכרע  יכ  עבקנ  םתרגסמב , התטלחהב  םיעיפומה  תונורקעל  םאתהב  עבקי  םיגישמהמ  קלחל 
.םצמאל שי  ןכלו  םיריבסו  םיעצוממ  םיכרע 
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