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םיסמה תושר לש הייבגה תוכמסל תולובג תבצה

 לדנ ליג ד"וע ;  רנגו רמוע ד"וע

 .םיחרזאה ןמ הל םיעיגמה סמ תובוח תובגל תוכמס תלעב איה ,הנידמה תויושרמ תחאכ ,םיסמה תושר

 )הייבג( םיסמה תדוקפ אוה סמ יבייח דגנ הייבג תולועפ עצבל םיסמה תושרל ריתמה ירקיעה הקיקחה רבד
 .]1[הדוקפ התוא חוכמ ואציש תונקתהו ,)"הדוקפה":ןלהל(

 יבייח לע םינוש הפיכא יעצמאו םילוקיע ליטהל ,רתיה ןיב ,םיסמה תושר תא הכימסמ רשא הקיקחב רבודמ
 אלל םיסמה תושר ידי לע הרגשב תוטקננ תורחאו הלא תולועפ .קנב תונובשח וא ןילטלטימ לוקיע ומכ ,סמ
 העיבת שיגהל שרדנש אוה ,ךכ לע קולחל ונוצרב םא ,בייחהו ,לעופל האצוהל וא טפשמה תיבל היינפב ךרוצ
 .ןיינעב טפשמה תיבל

 בייחה תא בייחל םיסמה תושרל הדוקפה הריתמ ,הייבג תולועפב טוקנל תרחוב םיסמה תושר רשאכ ,ףסונב

 .]2[ומצע בוחה םוכסל רבעמ ,הייבגה תואצוהב

 דיקפ לע הבוח- ויפלו ,רדוסמ ךילה תעבוק הדוקפה ,הלאכש הייבג יכילהב טוקנל תנמ לע ,תאז םע דחי
 האשרה בתכ תתל הייבגה דיקפ לע ,ךכל הנענ אל בייחה םא ;בתכב םולשת תשירד בייחל חולשל הייבגה
 עוציב םרטב בתכב תפסונ הרהזא בייחל חולשל בייח סמה הבוג ;בייחה דגנ הייבג תולועפב טוקנל סמ הבוגל
לעופב הייבגה תולועפב ליחתהל םיסמה תושר הלוכי ,הלאה םיכילהה לכ ומלשוה רשאכ קר ;הייבגה תולועפ

]3[.

 לוכי אל ,הרהזא אלל ןכש ,םירורב םימעטמ תאזו ,הרהזא ןתמ לע שגד המש הדוקפה ,תוארל ןתינש יפכ
 ,בוחה םולשתל םיכסמ בייחה םא םג ,דגנמו ,תמא ןמזב בוחה לע קולחל תוסנלו יטפשמ ץועייל תונפל בייחה
 .בוחה םולשתל דעומ דועבמ ךרעיהל ונממ תענומ עיתפמב הפיכא יעצמא תטיקנ

[עאנמ לדאע ר"ד תשרפב ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד-קספב הנורחאל השגדוה בתכב הרהזאה ןתמ תובישח
 ,הרקמ ותואב ראותמכ .םיסמה תושר ידי לע תובוח תייבגל תיתריציו השדח הטיש ןוידל התלע םש,]4

 יגיצנ וחכנ ולא תוקידבב רשאכ ,םילשורי חרזמב םירגה םיחרזא תויתרגש תוקידבל רוצעל הגהנ הרטשמה
 .םיסמה תושר

 בוחה תא הרטשמה ונממ התבג ,םיסמה תושרל םיפסכ בייח רצענש םדאה יכ ,הקידבב ררבתה רשאכ
 תטיקנ םרטב בתכב הרהזא ןתמ אלל ןבומכ תאז לכו ,ידיימ ןפואב ובכר תא הלקיע ףא םיתעלו ,רתלאל
 .הייבגה יכילה
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 תרשפאמ אל איה ןכש ,תיקוח הניא םיסמה תושר לש וזכ הלועפ תטיש יכ ,ונעט הרקמ ותואב םירתועה
 ומכ .ךכל ןכומ וניאש ןמזב העתפהב ותוא ספות רבדהש םושמ ,בוחה לע הגשה שיגהל םוסחמב רצענש םדאל
 ,ץראה ןמ האיצי בוכיע וצ איצוהל תויוכמס- םיסמה תושר ומכ- הנידמה תויושרל יכ ,םירתועה ונעט ,ןכ
 הריתמ הניא )הייבג( םיסמה תדוקפ ךא ,הייבג ךרוצל סמ יבייח לש םהיתבל ,םימיוסמ םיאנתב ,סנכיהל
 .לכ יניעל םיירוביצ תומוקמב עתפ ימוסחמב סמ תובוח תובגל םיסמה תושרל

 אלא ,סמ תובוח תייבג ךרוצל םימקומ אל הלא םייתרטשמ םימוסחמ יכ ,התנגהל הנעט םיסמה תושר
 יתלב םיהוש תסיפת ,תניוע תינלבח תוליעפ תעינמ תוברל ,הרטשמה לש םייתרוסמה הידיקפת עוציב ךרוצל
 ויבגל םיעצבמו םיכישממ ,וללה םינחבמה ןמ דחאב "לפונ" בכרה ילכ םא קרו ,בכר ילכ תקידבו םייקוח
 רחאמ יכ ,םיסמה תושר הנעט ,הייבגה יכילהב תויקוחה-יא תנעט יבגל .םיסמה תושר לש תפסונ הקידב
 ירה ,םימיוסמ םיאנתב יטרפה ותיבב סמ בייח לש שוכר לקעל תוכמס הל הנקמ )הייבג( םיסמה תדוקפש
 ןוויכמ תאזו ,םוסחמב רבעמה בגא ,ירוביצ חטשב סמ בייח לש שוכר לקעל תוכזה הל תינקומ רמוחו לקמש
.יטרפה ותיבב רתוי תעגפנ תויטרפל בייחה לש ותוכזש

 עתפ םוסחמב סמ בוח תייבג יכ קפס ןיאש ףא יכ ,עבקו םיסמה תושר לש הנגהה וק תא החד טפשמה תיב
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 םוסחמב בכועמ םדא רשאכו ,דובכל תוכזה תינקומ םדא לכל ,תרחא הרוצב הייבגמ רתוי תיביטקפא איה
 תעגפנ ףאו דובכל ותוכז תעגפנ- יטרפה ותיבב םולשת תשירדמ הנושב ,ידיימ ןפואב סמ םולשת ונממ שרדנו
 ,תואצמתה רסוח ,תורוב לשב סמה תא םליש אל םדאש ןכתיי יכ ,ןייצ ןוילעה טפשמה תיב .תויטרפל ותוכז
 שרדנ רשאכ ךא- הנידמה לש תועטב רבודמש וא ,בוחה לע עדי אלש רחאמ ,בתכב הרהזא לביק אלש רחאמ
 תונעט ןועטלו תוסנל ,בוחה תא םלשל ברסל תילאיר תורשפא תמייק אל ,תימואתפ הרוצב בוח ונממ
 .ומולשת ךרוצל םירחאב רזעיהל וא ,בוחה דגנ תויתוהמ

 הדוקפה םא ףאש ךכ ,הביחרמ הרוצב וז הדוקפ שרפל ןיא יכ ,טפשמה תיב עבק הדוקפה תונשרפ ןיינעב
 הז ףיעסש ,עובקל ןיא ןכלו ,וב רמאנ אלש המ הז ףיעס ךותל אורקל ןיא ,בייחה לש ותיבב הייבג תרשפאמ
.]5[שארמ הרהזא ןתמ אלל ,יתרטשמ םוסחמב ,ירוביצ םוקמב סמ בוח תובגל םיסמה תושרל רשפאמ

 בייח]6[ךבסייו תלייא תשרפב ,הנורחאל .םייוציפב םיסמה תושר בויחל םג איבהל לוכי בתכב הרהזא רדעיה
 ותואב .תועטב קנב ןובשח לע לוקיע תלטה ןיגב המושינל יוציפ םולשתב םיסמה תושר תא טפשמה תיב
 חולשל ילבמ הלש קנבה ןובשח לע לוקיע לטוה ,תועט לשב ךא סמה תושרל הבוח תא המושינה הערפ ,הרקמ
 .בתכב הרהזא הל
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 יכ ורמואב ,םושינל בתכב הרהזאה תחילש תובישח תא שיגדמ אוהש ךות ,העיבתה תא לביק טפשמה תיב
 תרוקיב םהיבגל תלעפומש ילבמ ,הייבגה ידיקפל םייטסרדו םיידימ הפיכא יעצמא הקינעמ הדוקפהש רחאמ
 ,בייחה תעידיל איבהל הייבגה ידיקפ תא תוחפה לכל בייחמ ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחש ירה ,תיטופיש
 .הייבגה יעצמא תטיקנ םרטב בוחה לש ומויק םצע תא ,בתכב

 קידצהל הלוכיו םושינב תעגופ ,סמ תושר ידי לע תועטב הייבג יעצמא תטיקנ יכ ,טפשמה תיב עבק ,ןכ ומכ
 .ערה ןושל תלווע ןיגב יוציפ ןתמ

 ,תועטב וטקננ הייבג תולועפ יכ ,רבתסמ רשאכ ,הדוקפה חוכמ ואצוהש תונקתל םאתהב םג יכ ,ןייצנ
 לש ובוחל ופסונ רשאו ,הייבגה תולועפ ךרוצל םיסמה תושר האיצוהש תואצוהה תא םושינל בישהל שי

[םושינה
 בייחו המידק דחא דעצ טפשמה תיב ךלה ךבסייו תלייא תשרפב ןידה-קספב ,תאז םע דחי .]7

 .ןידכ אלש הייבג יכילה תטיקנ בקע )תואצוה רזחה אלו( יוציפ םולשתב םיסמה תושר תא

 הדוקפ לע תוססובמ ,דאמ תובחר ןה םיסמה תושר לש הייבגה תויוכמס יכ רמול ןתינ ,רבד לש ופוסב
 דיב ןתלעפהל ישממ ששח ררועמ רבדהו ,שארמ טפשמ תיב לש רושיא תונועט ןניאו תינכדע אלו הנשי
 .ריבסל רבעמ הבחר

 ינחבמב תדמוע ןניא ,הדוקפה חוכמ הלא תובחר הייבג תויוכמס יכ ,העדה העמשנ ףא קוחר אלה רבעב
:הייבגה יכילה וראות ךכו .)הייריע ידי לע הנונרא תובוח תייבגל סחיב ,הרקמ ותואב( תויתקוחה

 הטילחמ איה .בוחה רועיש המ הטילחמ איה .היפלכ בוח שי ינולפלש הטילחמ רשא וז איה תושרה"
 ןדיעב ,תיתקוח איה תילהנימה היבגה םא ייניעב קפס ..הז בוח תובגל תנמ לע טוקנת םידעצ ולאב
 שי יכ ןבומ ,דוסיה קוח לש ותקיקח רחאלש ןדיעב ...ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תקיקח רחאלש
 ןדיעב .םיילהנימ היבג יכילהב טוקנל תימוקמה תושרה לש תוכמסה תא רשפאה לככ בר םוצמצב שרפל

 לככ הרצ תונשרפ ,דוסי תויוכז הליבגמה תינוטליש תוכמסל תתל שי ,דוסיה קוח לש ותקיקח רחאלש

".רשפאה
[8]

.

 די ןתונ אל אוה יכ רכינ ,טפשמה תיב לש וחתפל עיגמ הייבגה תוכמס תלעפה ןיינע רשאכ ,תאז רואל
 ,בתכב הרהזא ןתמ לש הברה תובישחה לע דמועו ,שרדנל רבעמ הלא תויוכמס הביחרמה תונשרפל
 .הייבגה יכילה תענתהל יאנתכ

[1]
.1993-ג"נשת ,)הפיכא יעצמא תטיקנב ואצוהש תואצוה תעיבק( )הייבג( םיסמה תונקת;1974-ד"לשת ,)הייבג( םיסמה תונקת.
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[2]
.1993-ג"נשת ,)הפיכא יעצמא תטיקנב ואצוהש תואצוה תעיבק( )הייבג( םיסמה תונקתל1 ףיעס.

[3]
.)הייבג( םיסמה תדוקפל4 ףיעס.

]4[
.43-ה )2011 ראורבפ( 1/הכ "םיסימ" ,20.12.10-מ ,'חאו םיסמה תושר 'נ 'חאו עאנמ לדאע ר"ד6824/07 צ"גב.
[5]

 )ביבא-לת( מ"תעב רומאה ,לשמל ואר .הנונרא תובוח סחיב תויריע לש הייבג יכילהל סחיב םג השגדוה בתכב הרהזאה ןתמ תובישח.
 :םיאבה םירבדה ורמאנ םש ,)ובנב םסרופ ( 13.11.07 םוימ ןיד-קספ ,ביבא-לת תייריע 'נ ןהכ לאיחי2553/06

 הניחב ךות ןכ תושעל שיו- בייח דגנכ ךילהה םשויי םרטב תיברמ תוריהז טוקנל שי ויתואצותו ךילהה לש ותוגירח לשב"
".תונקדקדב םימשוימ הקיקחה יביכר לכ ןכאש תינדפק

 ,הפיח תייריע 'נ רוא הילד1021/03 )הפיח( מ"תע- בייחל שארמ בתכב העדוה ןתמ- יא לשב הייבג יכילה טפשמה תיב לטיב ףסונ הרקמב
 .)ובנב םסרופ( 29.11.04 םוימ ןיד קספ

[6]
.10.11.10 םוימ ןיד קספ ,מ"עמו סכמה ףגא לארשי תנידמ 'נ ךבסיו תלייא10-06-2612 )הלמר( .ק.ת.

]7[
.1993-ג"נשת ,)הפיכא יעצמא תטיקנב ואצוהש תואצוה תעיבק( )הייבג( םיסמה תונקתל2 ףיעס.

[8]
.)ובנב םסרופ( 19.9.07 םוימ ןיד-קספ ,הרדח תייריע 'נ מ"עב לארשי תבכר3061/06 )הפיח םיילהנמ םיניינע( מ"תע.
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