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:1963 "ג –  כשתה השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ  קוחבש  םירוגמ " תריד   " חנומל הרדגהה  הנה 

, דיחי לש  ותריכחב  וא  ותולעבב  איהו  המייתסנ  התיינבש  הרידמ , קלח  וא  הריד  םירוגמ – ' תריד  '"
". הסנכה סמ  ןיינעל  יקסע  יאלמ  הווהמה  הריד  טעמל  הביט , יפל  םירוגמל  תדעוימ  וא  םירוגמל  תשמשמו 

: הלאשה הנהו 

ןוגכ םירוגמל  םייחרכה  םינקתמ  הב  םירסחש  תוכורא , םינש  הב  ורג  אלש  הבוזעו , תחנזומ  השוטנ , הריד 
רדח וקרופ , םיזרבה   ) המודכו חבטמ  הצחר , ינקתמ  אלל  וקרופו , וצרפנ  תותלדו  תונולח  למשחו , םימ  תוכרעמ 

רוטפ הל  ןתינ  ףאש  תוריקה , לע  יטיפרגו  ררופתמ  חיט  חבטמ ,) תונורא  טעמכ  ורתונ  אל  סרהנ , היטבמאה 
תריד  " תבשחנ וזכ  הריד  םאה  ןכוסמ –  הנבמכ  וצב ,  , הזרכוה איהו  קוזינש , סכנ  התויה  לשב  תינוריע  הנונראמ 

"? הביט יפל  םירוגמל  תדעוימ  הב כ" תוארל  ןתינ  םאה  םירוגמ ?"

! בויחב הבושתה  יכ   [1], ונמ רתסא  תשרפב  העירכה , הפיחב , יזוחמה  טפשמה  תיב  דילש  חבש  סמ  ררע  תדעו 
רומאה שוטנה  סכנה  יכ   התייה  הכלשהה  הרקמ , ותואב  .קוחב   התרדגהכ  םירוגמ " תריד   " בשחנ הזכ  סכנ  םג 

הכזמ םירוגמ  תריד  ןיגב   ) חבש סממ  רוטפב  ונמ , רתסא  בגה ' תרכומה , תא  הכזיו  הכזמ " םירוגמ  תריד   " בשחיי
יוסימ קוח  לש  ומושייל  תורושקה  תורחא  תוכלשה  םג  ןבומכ  תויהל  תויושע  וז  הערכהל  השוריב .) הלבקתהש 

.ןיעקרקמ

וא הריד  ( 1 : ) הב םילפוקמה  םיאנתה  תשמח  תא  הנמו  הרדגהה  תא  חתינ  הדעוה , "ר  וי לוקוס , ןור  שה ' בכ '
דיחי אוה  רכוחה  / םילעבה ( 3 ; ) הריכח וא  תולעב  גוסמ  םה  היפלכ  תויוכזה  ( 2 ; ) המייתסה התיינבש  הרידמ  קלח 
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.יקסע יאלמ  הנניא  ( 5  ) ; הביט יפל  םירוגמל  תדעוימ  וא  םירוגמל  תשמשמ  ( 4 (; ) דיגאתמ לידבהל  )

היינשה הפולחב  דקמתהו  םירוגמ , תריד  תריכמב  חבש  סממ  רוטפה  לש  תילאיצוסה  ותילכת  תא  ריכזה  אוה 
". הביט יפל  םירוגמל  תדעוימ   " תנחבנה הרידה  ויפל  הרדגהל  יעיברה  יאנתבש 

וסחיב הבשחתה  אל  איהו  הרקו , תיביטקייבוא  התייה  הזה  יאנתה  תניחב  רבעב , יכ  ריכזה , שה ' בכ '
םירוגמל םישורדה  םייסיסב  םינקתמ  רדעיהב  .סכנל  סחיב  ותנווכבו  סכנב  תויוכזה  לעב  לש  יביטקייבוסה 

ןווכתמ וניא  סכנה  לעב  םא  םג  ךפיהה : "ל  נכ םירוגמ ." תריד   " ןיא למשחו ) םימ  הצחר , רדח  םיתוריש , חבטמ , )
". םירוגמ תריד   " ונל ירה  םירומאה –  םיביטקייבואה  םינממסה  םימייקתמ  םא  םירוגמל , סכנב  שמתשהל 

תרחואמ הקיספב  התחדנ  ןכאו  רוטפה , לש  תילאיצוסה  ותילכתמ  התטס  איה  ןכש  תרוקיבל , התכז  וז  השיג 
, יוניבה תוינכת  ןוגכ   ) םיפסונ םילוקיש  ןוחבל  שי  יכ   [2], רנכש תשרפב  שיגדה  זא ) וראותכ   ) קרב נה ' בכ ' .רתוי 

' שה בכ ' .םייזיפה  םינקתמה  לש  םתומייקתה  תניחבב  קפתסהל  אלו  סכנב ) לעופב  שומישה  סכנה , תיינב  דעומ 
אלא הרידב , םינקתמה  לש  אדירג  תיזיפ  הניחבב  קפתסהל  ןיא   " יכ עבקו  וז  הביחרמ  השיג  ץמא  אוה  ףא  תימע 

םע דחא  הנקב  הלעי  רוטפה  ןתמש  חיטבהלו  ויתוביסנ , יפ  לע  הרקמ  לכ  םיפסונ , םירטמרפ  ללקשל  שי 
םינקתמה לכ  הב  שיש  ךא  לע  םירוגמ " תריד   " תבשחנ הניא  שפונ  תריד  יכ  קספנ  לשמל , ןכל , ותילכת ."

.םירוגמל םישרדנה 

אוה ךא  םישורדה ) םינקתמה  וב  ויה  " ) םירוגמ תריד   " רבעב היה  סכנה  לוקוס , שה ' בכ ' ךישממ  ןנד , הרקמב 
"? םירוגמ תריד  ודמעמ כ" תא  ךכ  לשב  דבאמ  אוה  םאה  סרהנו – ) חנזנ   ) יסיפה ובצמ  תא  הניש 

רדגומו םכסומ  ןחבמ  אוצמל  ןתינ  אלו  הקיספב , תונוש  תושיג  תומייק  וז  הלאשב  םג  יכ  ןייצמ  טפשמה  תיב 
לשמל  ) םיבר םיישק  הלעמ  תיביטקייבואה  השיגה  .חנזנו  סרהנ  ךא  םירוגמל  שמישש  סכנ  לש  ותרדגה  תלאשל 

תלוכיה לשמל  וא  עבט ; יעגפ  לשב  ןוגכ  םילעבה  תמשאב  אלש  םרגנ  סכנל  קזנהש  םוקמ  רוטפה  תלילש 
(. םישרדנ םינקתמ  לש  ההובג , אל  התולעש  תיסיסב , הנקתהב  וילע  רבגתהל 

םינוש הנשמ  ינחבמב  תורזעיה  ךות  ופוגל , הרקמ  לכ  ןחבתש  הבחרה , השיגה  תא  ףידעמ  טפשמה  תיב 
תא םילשהל  תורשפאה  םייטפשמו , םייסיפ  םינחבמ  םייטנוולרה : םינחבמה  ןיב  .םהיניב  ןוזיא  תריציו  םינווגמו 

תוינכות וב , עובקש  דועייהו  היינבה  רתיה  םירוגמל , וב  שמתשהל  היהי  ןתינ  וב  בצמל  סכנה  תא  איבהלו  רסחה 
ותואב םינוש  םיסכנב  השענב  שומישה  דיתעב , סכנב  יופצה  שומישה  ןכו  לעופב  סכנב  שומישה  םג  ךא  ראתמ ,

דעוימה הזכל  שומישל  דעוימה  סכנ  ןיבו  ןשי , סכנל  שדח  סכנ  ןיב  הנחבה  ךות  םיכומס , םינבמב  וא  הנבמ 
.הסירהל

לע תוכמתסהה  . " םיינוריע םיכרצל  סכנה  ודמעמ  יבגל  סמה  תונוטלש  תוכמתסהל  סחייתמ  םג  טפשמה  תיב 
תימוקמה תושרהש  ךכב  יד  ןיא  .תוריהזב  תושעיהל  הכירצ  תרחא  תרגסמב  העבקנש  סכנה  לש  ודמעמ  תעיבק 

ןיא ףאו  םירוגמל , דעוימ  וניא  יכ  עובקל  ידכ  הנונרא  םולשתמ  וב  קיזחמה  תא  הרטפו  קוזינכ  סכנה  תא  הרידגה 
". םירוגמל דעוימ  וביט  יפ  לעש  סכנב  רבודמש  הנקסמה  תא  לולשל  ידכ  ןכוסמ , הנבמב  רבודמ  יכ  העיבקב 

אללו וקוזינו , וסרהנ  ןכא  הרידב  םדא  ירוגמל  םיינויחה  םינקתמה  ןידה : קספב  הנודנה  תיפיצפסה  הרידה  ןיינעלו 
םירוגמ רוזאב  יוצמ  סכנה  דגנמ , .םירוגמל  סכנב  שמתשהל  היהי  ןתינ  אל  שממ  לש  העקשהו  יתועמשמ  ץופיש 

םירוגמל שמיש  אוה  םירוגמל , ולוכ  שמשמה  ףתושמ  תיבמ  קלח  אוה  םירוגמל , דעוימ  ראתמה  תינכות  יפ  לעו 
.םירוגמ דבלמ  םירחא  םיכרצל  םעפ  ףא  שמיש  אל  אוהו  שירומה ,) תריטפ  דע  תוחפל   ) ותיינב םותמ 

תרידכ רבעב  שמיש  סכנהו  ליאוה  : " טפשמה תיב  םכסמ  .םירוגמל  דעוימ  וביט  יפל  סכנה  יכ  הלעמ , ללוכ  טבמ 
". םירוגמ תרידכ  ודמעמ  איצוהל  ידכ  החנזהבו  תיסיפה  העיגפב  יד  ןיא  םירוגמ ,

שומיש לע  הפולח  ףיסוה  קקוחמהש  הדבועה  םצע  יכ  הדעוה , ירבח  ןרטש , םייח  "ד  ועו וכלומ  ןתנ  םידדחמ ד"ר 
 – םירוגמל הביט  יפל  תשמשמ  הרידה  לש  התויה  רבדב  הפולחה  איה  ונינפלש –  גוסה  ןמ  םירוגמל  לעופב 
לש תיוושכע , תיביטקייבוא , הניחבש  םיסכנ  םג  הירדגב  לילכהלו  הרדגהה  תא  ביחרהל  ותפיאש  לע  הדיעמ 

.הנושארה הפולחה  יפל  הרדגהה  תלוחתמ  םתאיצומ  התייה  םהינקתמ 
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(. םויב 11.06.2018 ןתינ   ) ןיעקרקמ יוסימ  להנמ  ונמ נ ' רתסא  [1] ו"ע 20028-12-14 

(. 2004  ) 250 ( 2  ) טנ פ"ד  ןיעקרקמ , חבש  סמ  להנמ  רנכש נ ' [2] ע"א 2170/03 
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