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 ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה לע םילָחה יוסימה יללכב םייוניש
תורחסנ בוח-תורגיא

תאמ

)ח"ור( ד"וע ,אריפשסכלא

יללכ.1

 :ןלהל( תורגיאה ןרק לש ןועריפה דעומב םימלתשמ תורחסנ בוח-תורגיא לע הדמצה ישרפה ,ללככ
 ןלהלש ןוידה ,םוקמ לכמ .ןירועישל וא דחא םולשתב עצבתהל יושע רומאכ ןוידפה .)"ןוידפה"
 ישרפה ביכרמ יבגל ןהו ןרקה ביכרמ יבגל ןה ,עצובמה תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפל סחייתי

דחא םולשתב ,ןניגב הדמצהה
]1[

.

 ןה סממ רוטפ הנקוה ,ול התוולנש הנשמה-תקיקחו]2[הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע
 הסרובב תורחסנה תויתלשממ בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפהמ תוסנכהל
 תוינרצנוק בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפהמ תוסנכהל ןהו ביבא-לתב ךרע-תוריינל
 .רומאכ תורחסנ

 םישדח יוסימ יללכ ועבקנ ,ליבקמב .רומאה רוטפה לטוב הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב
.הז רמאמב שרדיא הלאל .תורחסנ בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפה יבגל

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע ןידה.2

יללכ2.1

 לש הכורא הרוש הללכנ ֹורדגב ,[3]טסב ןב תדעו ח"וד רצואה רשל שגוה2000 יאמב4 םויב
 תא ליחהל עצוה רומאה ח"ודב .לארשיב יוסימה תכרעמב הפיקמ המרופרל תוצלמה
 יללכב יונישה דעומ דע הנרבציתש תוסנכהש ךכ ,יביטקפסורפ ןפואב וב תויונמה תוצלמהה
 .יונישה בֶרֶע תובייח ויה וב רועישהמ הובגה רועישב סמב הנביוחת אל סמה
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 םיסכנב לארשיב רוביצה תועקשה לע הנגהל קוחב תועובקה תולבגמה לשב ,רתיה ןיב ,תאז

1984-ד"משתה ,םייסנניפ
[4]

.

 תוארוההש תויסנניפ תועקשהל תיביסמ םיפסכ תרבעה עונמל תנמ-לעו ח"ודה תובקעב
 רבעמה תונקת" :ןלהל( תונקת רצואה רש ןיקתה ,םהילע הנלוחת אל הנקקוחתש

]5[8.5.2000 ינפל ורצונש תויסנניפ תועקשה יכ ,עבקנ תונקת ןתואב .)"תוירוקמה
 הנכשמת

 תועקשה ,תאז תמועל .תולבגמ רפסמל ףופכב ,רבעב ןהל ונקוהש סמה תולקהמ תונהיל
 רבעמה תונקתל םאתהב ,תויאכז הנייהת ךליאו8.5.2000 םויב הנרצוויתש תויסנניפ
 הנווכ ךותמ ,תאז .2000 סמה-תנש םות דע קר ,רבעב ןהל ונקוהש סמה תולקהל ,תוירוקמה
 :ןלהל( תושדח רבעַמ תונקת ונקתוה ,םימיל .הקיקחב תוצלמהה הנמשוית הז דעומ דעש
 יבגל סמה תולקה תפוקת תא ,םימעפ רפסמ ,וכיראהש ,)"תופסונה רבעמה תונקת"
.ךליאו8.5.2000 םויב ורצונש תויסנניפה תועקשהה
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 הדעווה תוצלמה לע ססובמה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית םסרופ4.8.2002 םויב

הסנכה סמב המרופרל תירוביצה
]6[

 תוארוהל ,ןלהל רבסומכ ,ףופכה הז ןוקית תרגסמב .
 סמה תולקה ונקוה ןחוכמש קוחה תוארוה לש ירֲאה קלח לטוב ,רבעמ תוארוהלו הליחת
 תדוקפל ופסונ ,ליבקמב .ןקות ולא תוארוה לש רחאה ןקלח וליאו ,תורחסנה בוחה-תורגיאל
 םושינ לע לָחה סמה רועישל רשאב םישדח םיללכ תועבוקה ג125 ףיעס תוארוה הסנכה סמ
 בוח-תורגיא לע תומלתשמה רומאכ תוסנכה ןללכבו ,ןויכינ ימדמו תיבירמ תוסנכה ןיגב דיחי

.]7[תורחסנ

 הסרובב תורחסנה תוינרצנוק בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפהמ תוסנכה יוסימ2.2
ביבא-לתב ךרע-תוריינל

יללכ2.2.1

-ז"טשת ,תוולימל תוברעו הסנכה סממ תוחנה ,ןוכסחה דודיע קוחל )3()א(5 ףיעס

 רושיאב ,רצואה רש תא ךימסה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתב לטובש ,]8[1956

 ,בוח-תורגיא לע]9[תיבירמ הסנכה לע סממ רוטפ וצב עובקל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו
 ןתמ .הסנכה סמ תדוקפל )א(161 ףיעס יפל ותוכנל בייח םדא-ינב-רבחש סמהמ ץוח
 לש ןיינע בוחה-תורגיא תאצוהב שי יכ ,רובס רצואה-רשש ךכב הנתוה רומאכ רוטפה
 .ללכה תבוט
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הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעסו ןוכסיחה דודיע וצ2.2.2

 הסנכה סממ רוטפ( ןוכסחה דודיע וצ ןקתוה ,ןוכסחה דודיע קוחל )3()א(5 ףיעס חוכמ

1988-ח"משתה ,)יללכ רושיא יפל בוח תורגיא לע
]10[

.

ונוקיתל דע ,עבק ןוכסיחה דודיע וצל1 ףיעס
]11[

 ןתקפנהלש- בוח-תורגיא תאצוהב יכ ,

1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל39 ףיעס יפל רושיא ןתינ רוביצל ןתעצהלו
]12[

 שי-
 םירוטפ ויהיןהילע םימלתשמה הדמצהה ישרפהו תיבירה ךכיפלו ,ללכה תבוט לש ןיינע
161 ףיעס יפל ותוכנל בייח םדא-ינב-רבחש סמהמ ץוח ,הסנכה לע לטומה סמהמ
 אוהש ימ וא רצואה רש יכ ,עבק ןוכסיחה דודיע וצל2 ףיעס וליאו .הסנכה סמ תדוקפל
 ,הילע לח ליעלד1 ףיעסש הקפנה לכ לע תסנכה לש םיפסכה-תדעול עידוי והנימ
 דע ,האב ןכ םא אלא ,העדוהה תלבק םוימ םימי14 םותב לוחי סממ רומאה רוטפהו
 דחוימ רושיא ןועט היהי סממ רוטפהש הדעווה ירבחמ דחא דצמ השירד ,הז דעומל
.ּהלש

 ןתקפנהש ,ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה תוינרצנוקה בוחה-תורגיא :רבד לש וללכ

ךרע-תוריינ קוחל )א(39 ףיעס יפל הרשוא רוביצל ןתעצהו
]13[

 בוחה-תורגיא רדֶגב וללכנ ,
 .ןוכסיחה דודיע וצל1 ףיעסב עובקה סממ רוטפל תויאכזה

 העובקה הכמסהה תארוה ןיב לדבהב ורוקמש ינשרפ ישוק םייק ,רבד לש ודוסיב
 דודיע וצל1 ףיעסב העבקנש הארוהה ןיבל ןוכסחה דודיע קוחל )3()א(5 ףיעסב
 ,רצואה רש ךמסוה ,ןוכסיחה דודיע קוחל )3()א(5 ףיעס תוארוה יפ-לע :קודו .ןוכסיחה
 ימד ּהללכבו תיביר יבגל סממ רוטפ וצב עובקל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב
 ותוא יפל סממ םירוטפ םניאש הסנכה סמ תדוקפל )ב13(9 ףיעסב םתרדגהכ ןויכינ
 .הדמצה ישרפה יבגל סממ רוטפ עובקל ךמסוה אל רצואה רש ,רמולכ .ףיעס
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 ,הדמצה ישרפהו תיביר יבגל סממ רוטפ עבק ןוכסיחה דודיע וצל1 ףיעס ,תאז תמועל
 ןוכסיחה דודיע וצ םצמצ אסיג-דחמ ,ונייהד .ןויכינ ימד יבגל רומאכ העיבק רדענ אוה ךא
 )ב13(9 ףיעסב םתרדגהכ ןויכינ ימדמ תוסנכה ֹורדגב ללכ אלש ךכב סממ רוטפה תא
 ןוכסיחה דודיע וצ ביחרה אסיג-ךדיאמ ;ףיעס ותוא יפל סממ םירוטפ םניאש ,הדוקפל
.הדמצה ישרפהמ תוסנכה לע םג וליחהש ךכב סממ רוטפה תא

 שי אלא ,ןוכסיחה דודיע קוחמ קתונמב ןוכסיחה דודיע וצ תוארוה תא שרפל ןיא ,יתעדל
 היהתש קר אל תרחא האצות לכ .קוח ותוא תוארוה תא םישגמה ןפואב ושרפל
 ןיבל הנשמה-תקיקח ןיב ּהלבקל ןיאש הריתסל איבת אלא ,הריבס-יתלב תונשרפ
 דודיע קוחב הז ןיינעל תשרופמ הכמסה רדעהב יכ ,ינרובס ,ןכ-לע .תישארה הקיקחה
.ןוכסיחה דודיע וצב עובקה סממ רוטפה רדֶגב הדמצה ישרפה לולכל ןיא ,ןוכסיחה

 תורחסנה תוינרצנוק בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפה לש םניד אופא היה המ
 תוארוה ועבק ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע ?ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובב
 תוולימ"ב םרוקמש הדמצה ישרפהמ תוסנכה לע סממ רוטפ הדוקפל )13(9 ףיעס
 ,רתיה ןיב ,לח רומאה רוטפה .הדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה ןניאש דבלבו ,"םיפדעומ
 ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה תוינרצנוק בוח-תורגיא םללכבו- תוולימ לע
 .סממ ,ּהקלח וא הלוכ ,הרוטפ םהילע תמלתשמה תיבירהש-

תיבירל ,ןוכסיחה דודיע וצ יפ-לע ,ןתינש סממ יקלחה רוטפה יכ ,ןיבהל אופא לקנ
 ךפה ,ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה תוינרצנוקה בוחה-תורגיאב ּהרוקמש
 לע ומלושש הדמצה ישרפה ,ךכמ האצותכ .םיפדעומ תוולימל בוח-תורגיא ןתוא תא
 ּולו( תיביר תואשונו ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה תוינרצנוק בוח-תורגיא
 דבלבו ,הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ םירוטפ ויה ,)ילמינימ רועישב
 םרוקמש הדמצה ישרפה ,תאז תמועל .הדוקפל )4(2 ףיעס יפל הסנכהב היה רבודמש
 וביוח ,הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכהכ וגוּוס רשא ,רומאכ בוח-תורגיאב
.ליגר רועישב סמב

רבעמה תונקת2.2.3

טסב ןב תדעו ח"וד תובקעב ,רומאכ ,ונקתוהש ,תוירוקמה רבעמה תונקת
]14[

 ןיב ,וללכ ,
 הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסיחה דודיע וצ תא ,רתיה

2000-ס"שתה ,)ןוקית( )רוביצל העצהו
]15[

. 
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-תורגיא לע לוחי אל ןוכסיחה דודיע וצב עובקה סממ רוטפה יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ הז וצב

 לע לוחי רומאה רוטפה יכ ,עבקנ ,תאז םע .]16[7.5.2000 םוי ירחא רוביצל ועצוהש בוח

 הנעצותש בוח-תורגיא לע2000 סמה-תנש םות דע ורבָצייש תיבירו]17[הדמצה ישרפה
.7.5.2000 םוי ירחא רוביצל

 ולא תונקת .]18[ןוכסיחה דודיע וצל ןוקיתה תא ,רתיה ןיב ,ונקית תופסונה רבעמה תונקת

 םויבו]21[13.9.2001 םויב ,]20[1.5.2001 םויב ,]19[28.12.2000 םויב ונקתוה

14.7.2002]22[.

 בוח-תורגיא יבגל סממ רוטפה תפוקת הכראוה28.12.2000 םוימ תונקתה לש ןרדגב
 ישרפה לע לוחי רומאה רוטפהש הזכ ןפואב ,7.5.2000 םוי ירחא רוביצל ועצוהש

הדמצה
]23[

 םוימ תונקתה .30.4.2001 םויל דע רומאכ בוחה-תורגיא לע ורבָצייש תיבירו
 םוימ תונקתה .31.8.2001 םויל דע רומאכ רוטפה תפוקת תא וכיראה1.5.2001
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 רתוי םדקומ דעומל וא30.6.2002 םויל דע רוטפה תפוקת תא וכיראה13.9.2001
 שארמ םימי14 םסרופיש וצב ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש עבקיש
 םויל דע רומאכ רוטפה תפוקת תא וכיראה14.7.2002 םוימ תונקתה .תוחפל

 ולא תונקת לש ןתליחת .םדקומה יפל- קוח יפל עבָקייש רחא דעומל וא31.12.2002
.1.7.2002 םויל העבקנ

 הסרובב תורחסנה תויתלשממ בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפהמ תוסנכה יוסימ2.3
ביבא-לתב ךרע-תוריינל

יללכ2.3.1

 תונקת יפ-לע םיקפנומה הנידמ תוולימ תווהמ]24[תויתלשממה בוחה-תורגיא ,ללככ

 ולא תונקת .הנידמה הוולימ קוחו]25[1984-ד"משתה ,דעומ רצק הוולימ קוח חוכמ
.תורגיא ןתואב םיעיקשמה לע םילָחה יוסימה יללכ רבדב תוארוה ,רתיה ןיב ,תועבוק
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 בוח-תורגיא :ירק( תוילקש בוח-תורגיא :תויתלשממ בוח-תורגיא לש םיגוס ינש םימייק
 ;רחשו שדח ןוליג ,ןוליג ,)"מ"קמ" :ןלהל( דעומ רצק הוולימ תוללוכה )תודומצ ןניאש
 )ןכרצל םיריחמה דדמל תודומצה( לילג גוסמ בוח-תורגיא תוללוכה תודומצ בוח-תורגיאו

[)ב"הרא לש רלודה רעשל תודומצה( עובלג גוסמ בוח-תורגיאו
26[.

[תויתלשממה בוחה-תורגיא לע ולח אל ןוכסיחה דודיע וצב ועבקנש סמה תולקה
 םע .]27

 רצק הוולימ קוחב סממ םירוטפו תולקה ועבקנ תויתלשממה בוחה-תורגיא יבגל ,תאז
-תורגיא תרתי יבגל( הנידמה הוולימ קוחבו )מ"קמ גוסמ בוחה-תורגיא יבגל( דעומ
 בוחה-תורגיאל סחייתי ןלהלש ןוידה ,הדמצה ישרפה יוסימב ןניקסעו ליאוה .)בוחה
.'עובלג'ו 'לילג' ונייהד ,תודומצה

הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעסו הנידמה הוולימ קוח חוכמ סמה תולקה2.3.2

 תא ךימסה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתב לטובש ,הנידמה הוולימ קוחל )2(4 ףיעס
 הסנכה לע סממ רוטפ תונקתב עובקל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש

תיבירמ
]28[

161 ףיעס יפל הנממ תוכנל שיש סמהמ ץוח ,תויתלשממ בוח-תורגיא לע
 .רומאכ תורגיאה תרדס תאצוה םויב ֹוחסונכ הסנכה סמ תדוקפל

 תונקת" :ןלהל( תונקתב רצואה רש עבק ,םיפסונ הכמסה יפיעסו הז ףיעס חוכמ
 לע ,רתיה ןיב ,תומלתשמה תופטוש תויסנניפ תוסנכהל סמ תולקה )"הנידמה הוולימ

 טרופמכ ,תאז .]29[שדח ריפכו לילג ,עובלג גוסמ תודומצה תויתלשממה בוחה-תורגיא
.ןלהל

90909090    ''''ממממעעעע

 תמלתשמה תיבירמ הסנכהה יכ ,]31[הנוקיתל דע ,העבק]30[עובלג תונקתל12 הנקת
 שיש סמהמ ץוח ,הסנכה לע לטומה סמהמ הרוטפ היהת עובלג גוסמ בוח-תורגיא לע

12 הנקתו]33[לילג תונקתל12 הנקת .]32[הסנכה סמ תדוקפל161 ףיעס יפל ותוכנל

 לע תמלתשמה תיבירמ הסנכהה יכ ,]35[ןנוקיתל דע ,ועבק]34[שדח ריפכ תונקתל
 סמהמ ץוח ,הסנכה לע לטומה סמהמ הרוטפ היהת שדח ריפכו לילג גוסמ בוח-תורגיא
.רומאכ תורגיאה תאצוה םויב ֹוחסונכ הסנכה סמ תדוקפל161 ףיעס יפל ותוכנל שיש

 הכפה רומאכ בוחה-תורגיא לע תמלתשמה תיבירה לע לטומה סמה רועיש תלבגה

...א ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה לע םילָחה יוסימה יללכב םייוניש- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה12 ךותמ4 דומע
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"םיפדעומ תוולימ"ל ןתוא
]36[

 ויה ןהילע ומלושש הדמצהה ישרפה ,ךכמ האצותכ .
 יפל הסנכהב היה רבודמש דבלבו ,הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ םירוטפ
.הדוקפל )4(2 ףיעס

רבעמה תונקת2.3.3

 ןיב ,וללכ ,]37[טסב ןב תדעו ח"וד תובקעב ,רומאכ ,ונקתוהש ,תוירוקמה רבעמה תונקת
 ישרפהל ,ךכמ רזגנכו- תיבירל ונקוהש סמה תולקה תא תונַשמה תונקת ,רתיה

.]38[תודומצה תויתלשממה בוחה-תורגיא לע תמלתשמה- הדמצה

 לע הנלוחת אל הנידמה הוולימ תונקתב תועובקה סמה תולקה ,ולא תונקת יפ-לע

7.5.2000 םוי ירחא ואצוהש תורומאה תויתלשממה בוחה-תורגיא
]39[

 ,עבקנ תאז םע .
 סמה-תנש םות דע רבציתש תיבירמ הסנכה לע הנלוחת תורומאה סמה תולקה יכ

.8.5.2000 םויב לֵחה הנאצּותש רומאכ בוח-תורגיא לע2000

91919191    ''''ממממעעעע

 בוחה-תורגיאל תונקומה סמה תולקה תפוקת תא וכיראה תופסונה רבעמה תונקת

28.12.2000 םויב ונקתוה ולא תונקת .תודומצה תויתלשממה
1.5.2001 םויב ,]40[

]41[, 

13.9.2001 םויב
14.7.2002 םויבו]42[

28.12.2000 םוימ תונקתה לש ןרדגב .]43[
 לֵחה ואצוהש ,רומאכ תויתלשממה בוחה-תורגיא יבגל סמה תולקה תפוקת הכראוה
 לע רבציתש תיבירמ הסנכה לע הנלוחת ולא תולקהש הזכ ןפואב ,8.5.2000 םויב
 תא וכיראה1.5.2001 םוימ תונקתה .30.4.2001 םויל דע וללה בוחה-תורגיא
 תפוקת תא וכיראה13.9.2001 םוימ תונקתה .31.8.2001 םויל דע הרומאה הפוקתה
-תדעו רושיאב ,רצואה רש עבקיש רתוי םדקומ דעומל וא30.6.2002 םויל דע תולקהה
14.7.2002 םוימ תונקתהו ,תוחפל שארמ םימי14 םסרופיש וצב ,תסנכה לש םיפסכה
 עבָקייש רחא דעומל וא31.12.2002 םויל דע רומאכ סמה תולקה תפוקת תא וכיראה
.1.7.2002 םויל העבקנ ולא תונקת לש ןתליחת .םדקומה יפל- קוח יפל

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל ןידה.3

יללכ3.1

 )2(4 ףיעס ,[44]ןוכסיחה דודיע קוחל5 ףיעס ולטוב ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב

 .הסנכה סמ תדוקפל )3()א(161 ףיעסו[45]הנידמה הוולימ קוחל

92929292    ''''ממממעעעע

 םיפיעס תוארוה ונקות ,ןכ-ומכ .הדוקפל1 ףיעסבש "הדמצה ישרפה" תרדגה הנקות ,ףסונב
 תועבוקה3ה קלח תוארוה הדוקפל ופסונ ,ליבקמב .הסנכה סמ תדוקפל )2()א(161-ו )13(9
 בוח-תורגיא םללכבו םירחסנ ךרע-תוריינ תריכמב ןוה יחוור יוסימ רבדב םישדח םיללכ
.ביבא-לתב ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה

הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסב "הדמצה ישרפה" תרדגה ןוקית3.2

יללכ3.2.1

 הסנכהל ובשחנ םא קר סמב ובייחתה הדמצה ישרפה ,1975 תנש לש המרופרל דע

...א ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה לע םילָחה יוסימה יללכב םייוניש- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה12 ךותמ5 דומע
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 ישרפה רטפ רשא הדוקפל )3()א(97 ףיעס רואל ,תאז .הדוקפל )1(2 ףיעס יפ-לע
.ןוה יחוור סממ הדמצה

)רחש-ןב תדעו( רישיה יוסימב המרופרל הדעווה
]46[

 תוושהל הצילמה ,אשונב הנד רשא
 םאתהב ,ןכאו .האצוהה רושימב ןהו הסנכהה רושימבןה תיבירל הדמצהה ישרפה תא
 ישרפה" םילימהו הסנכה סמ תדוקפל )3()א(97 ףיעס לטוב ,הדעווה לש היתוצלמהל

 הפסּוה ,ןכ-ומכ .]47[הדוקפל )4(2 ףיעסב םייונמה הסנכהה תורוקמל ופסוה "הדמצה
 ןרקל ףסונש םוכס לכ הללָּכש ,"הדמצה ישרפה" חנומה תרדגה הדוקפל1 ףיעסל

 ,עבטמה רעשל הדמצה בקע-]48[1957-ז"ישת ,תיבירה קוחב ותועמשמכ- הוולימ

.]49[רעש ישרפה תוברל ,רֵחא דדמל וא ןכרצל םיריחמה דדמל

 תיבירה קוחל הב הלולכה הינפהה הלטובו]50["הדמצה ישרפה" תרדגה הנקות ,םימיל

 .]51[היטעב וררועתהש םיינשרפה םיישקה לשב ,תאז ."הוולימ ןרק" חנומה תרדגה יבגל
 בקע- םיפסוותמה םישרפה םתוא םה "הדמצה ישרפה" יכ ,עבקנ וז הָינפה םוקמב
- רעש ישרפה תוברל ,רֵחא דדמל וא ןכרצל םיריחמה דדמל ,עבטמה רעשל הדמצה
 יארשא תקסעב רומאכ הדמצה בקע ףסונש םוכס לכ ,ונייהד ,"העיבת םוכסל וא בוחל"
.ןירועישל תמלתשמ ּהניגב הרומתהש רכמ תקסעבו

93939393    ''''ממממעעעע

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית3.2.2

 תאזו ,הדמצה ישרפה תרדגהב ףסונ ןוקית עצוב הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתב
 .1.1.2003 םוימ ףקותב

 םוכס לכ הדמצה ישרפהכ וארי ,סממ רוטפ ןיינעל יכ ,עבקנ רומאה ןוקיתה לש ֹורדגב
 תוברל ,ןכרצל םיריחמה דדמל וא עבטמה רעשל הדמצה בקע העיבתל וא בוחל ףסונש
:הרדגהה לש ןקותמה ּהחסונ הזו .רעש ישרפה

 רעשל הדמצה בקע- העיבת םוכסל וא בוחל ףסונש םוכס לכ- 'הדמצה ישרפה'"
 רוטפ ןינעל םלואו רעש ישרפה תוברל ,רחא דדמל וא ןכרצל םיריחמה דדמל ,עבטמה
 רעשל הדמצה בקע העיבתל וא בוחל ףסונש םוכס לכ הדמצה ישרפהכ וארי סממ
";רעש ישרפה תוברל ,ןכרצל םיריחמה דדמל וא עבטמה

 הדמצה בקע העיבתל וא בוחל ףסונש םוכס לכ ,ללככ ,םיללוכ הדמצה ישרפהש ,ןאכמ

רֵחא דדמל וא ןכרצל םיריחמה דדמל ,עבטמה רעשל
]52[

 וז הרדגהב םיללכנ ,ףסונב .
 ,סממ רוטפה ןיינעל ,םלואו .הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסב םתרדגהכ ,רעש ישרפה
 ףסונש םוכס תללוכ הנניא איה רשאב רתוי תמצמוצמ הניה הדמצה ישרפה תרדגה
.רֵחא דדמל הדמצה בקע העיבתל וא בוחל

הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס ןוקית3.3

.]53[הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב ןקות הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס ,רומאכ

 םיפדעומ תוולימ לע הדמצה ישרפהמ תוסנכה לע סממ רוטפה יכ ,עבקנ הז ןוקית תרגסמב
 לֵחה וליאו ;2002 סמה-תנש םות דע לוחי הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה ןניאש
 ןודקיפ" לע דיחי ידיב הדמצה ישרפהל ףיעס ותוא יפ-לע סממ רוטפה הנקוי ,1.1.2003 םוימ

"ןוכסיח תינכות" לע וא "יאקנב
]54[

 ישרפה טעמל ,הדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה םניאש ,

תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב רצואה רש עבקש יפכ םייקלח הדמצה
]55[

.

...א ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה לע םילָחה יוסימה יללכב םייוניש- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה12 ךותמ6 דומע
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94949494    ''''ממממעעעע

 לע סממ רוטפה לש ופקיה םצמוצ ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל יכ ,אלא תאז ןיא
:הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעסבש הדמצה ישרפה

[סממ רוטפה ןיינעל "הדמצה ישרפה" חנומה םוצמצ ,תישאר����
 הארוה רדעהב ,לח]56

 ,ונייה .הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעסב עובקה סממ רוטפה לע םג ,רותסל תרחא
 ןודקיפ וא ןוכסיח תינכות לע "הדמצה ישרפה"ל הנקומה ,הז ףיעס יפל סממ רוטפה
 הדמצה בקע העיבתל וא בוחל ףסונש םוכס לע קר ,1.1.2003 םוימ לֵחה ,לח ,יאקנב
 ףסונש םוכס לע לח אל אוה ךא ,רעש ישרפהו ןכרצל םיריחמה דדמל וא עבטמה רעשל
 .רֵחא דדמל הדמצה בקע העיבתל וא בוחל

 )13(9 ףיעס יפ-לע סממ רוטפה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל רבועש דועב ,תינש����
 תוינכותו תונודקיפ לע קר אל םימלתשמה הדמצה ישרפהל ןתינ הסנכה סמ תדוקפל

["םיפדעומ תוולימ"ב רבודמש דבלבו ,בוח-תורגיא לע םג אלא ןוכסיח
 רחאלש ירה ,]57

 םימלתשמה הדמצה ישרפהל קרו ךא רוטפה ןתינ ,1.1.2003 םוימ לֵחהו רומאה ןוקיתה
 יוסימ תטיש העבקנ ןוקית ותוא תרגסמב ,ליבקמב ."יאקנב ןודקיפ"ו "ןוכסיח תינכת" לע

בוח-תורגיא לע םימלתשמה הדמצה ישרפה יבגל תדחוימ
]58[

.

132 ןוקיתל דע ,ןתינ הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ רוטפה ,תישילש����
 יפל הסנכה וויה וידיב הדמצהה ישרפהש דבלבו אוהש םושינ לכל ,הסנכה סמ תדוקפל
 םוימ לֵחהו הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל ,תאז תמועל .הדוקפל )4(2 ףיעס

.דיחיל קר רומאה רוטפה ןתינ ,1.1.2003

 וניאהסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ רוטפה ,1.1.2003 םוימ לֵחה ,תיעיבר����

םייקלח הדמצה ישרפהל הנקומ
]59[

 סמ תדוקפל132 ןוקיתל דע ןידל דוגינב ,תאז .
.הז ןיינעב רומאכ תשרופמ העיבק רדענ רשא ,הסנכה

 ישרפהמ תוסנכה לע ,הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ רוטפה:ןיינע לש ומוכיס
 סמה-תנש םות דע לוחי ,הדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה ןניאש םיפדעומ תוולימ לע הדמצה

 הדמצה ישרפהל ףיעס ותוא יפ-לע סממ רוטפה הנקוי ,1.1.2003 םוימ לֵחה וליאו ;2002
 ,הדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה םניאש ,ןוכסיח תינכות לע וא יאקנב ןודקיפ לע דיחי ידיב
 םוימ לֵחהו הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל ,ונייהד .םייקלח הדמצה ישרפה טעמל

 ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה בוח תורגיא לע םימלתשמה הדמצה ישרפה ,1.1.2003
 תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ דוע םירוטפ םניא- )תויתלשממ ןהו תוינרצנוק ןה( ביבא-לתב
 .הסנכה סמ

95959595    ''''ממממעעעע

 תדחוימ יוסימ תטיש העבקנ הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב יכ ,רוכזל שי ,תאז םע
.ןלהל שרדיא וז הטישל .תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה יבגל

תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפב הרומתה רדֶגב הדמצה ישרפה תללכה3.4

יללכ3.4.1

 תובייח ןה םאתהבו ָןיפואב תויתוריפ ןניה הדמצה ישרפהמ תוסנכה ,רבד לש ודוסיב
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הז ןיינעל ןגּוויסמ רזגנכ-הסנכה סמ תדוקפל )4(2 וא )1(2 ףיעס תוארוה יפ-לע סמב
]

60[
.

 בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפהב רבודמ רשאכ ןידה אוה ךכ אל ,םרב
 הדמצה ישרפה ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל ,ןלהל חכווינש יפכ :קודו .תורחסנ
.תורגיאה לש ןוידפה דעומב תבשוחמה הרומתהמ קלח םיווהמ הז גוסמ

הסנכה סמ תדוקפל )א(אי105 ףיעסב "הרומת"ו "הריכמ" םיחנומה תפסוה3.4.2

 ,3ה קלח תוארוה הסנכה סמ תדוקפל ופסונ הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב

"ןוהה קושב תודחוימ תוסנכה" ןתרתוכש
]61[

 ףיעס תא ,רתיה ןיב ,תוללוכ ולא תוארוה .
."הרומת"ו "הריכמ" םללכבו םיחנומ רפסמל תורדגה עבוקה )א(אי105

:ןלהלדכ הסנכה סמ תדוקפל )א(אי105 ףיעסב רדגומ "הריכמ" חנומה

 ירחסמ ךרע ריינ ,בוח תרגיא ,הדיחי לש ןוידפ תוברל ,88 ףיעסב התרדגהכ- 'הריכמ'"
 יוסימ קוחב התועמשמכ ןיעקרקמ דוגיאב הלועפ תוברלו דעומ רצק הוולימ וא
).'ש 'א- רוקמב הניא השגדהה( ";ןיעקרקמ

:ןלהלדכ ףיעס ותואב רדגומ "הרומת" חנומה

 תוברל ,ירחסמ ךרע ריינ וא בוח תרגיא ןוידפבו ,88 ףיעסב התרדגהכ- 'הרומת'"
).'ש 'א- רוקמב הניא השגדהה( "הדמצה ישרפה

96969696    ''''ממממעעעע

 הדמצהה ישרפה רשאכ ,הריכמ הווהמ תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפ יכ ,הלוע ןאכמ
 .ןוהה חוור בשוחמ ּהניגב הרומתהמ קלח םיווהמ רומאכ ןוידפה תרגסמב םימלתשמה
 ןוידפ בגא םמולשת ,תיתוריפ הסנכה ,םדוסיב ,םיווהמ הדמצה ישרפהש תורמל ,רמולכ
 ןוהה חוור בושיח ךרוצל הרומתהמ ילרגטניא קלחל םתוא ךפוה תורחסנ בוח-תורגיא
.ןוידפב

 םוכס םג םיללוכ רומאכ הרומתה רדֶגב םיללכנה הדמצהה ישרפה יכ ,בל לא םשוי
 וא בוחל ףסונש םוכס קר אלו ,רֵחא דדמל הדמצה בקע העיבתל וא בוחל ףסונש
 ,תאז .רעש ישרפהו ןכרצל םיריחמה דדמל וא עבטמה רעשל הדמצה בקע העיבתל
 ישרפה" תרדגהב רומאכ "סממ רוטפ"ב הניינעש הארוהב רבודמ ןיאש םעטהמ

 חתפ הריתומ וז האצות יכ ,ןייצל רתומל]62[.הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסבש "הדמצה
.םינוּוגמ סמ ינונכתל

םימואיתה קוחל )א(6 ףיעסב "הרומת"ו "הריכמ" םיחנומה תורדגה ןוקית3.4.3

 סמ תדוקפל אי105 ףיעסב "הרומת"ו "הריכמ" םיחנומה תורדגה תפסוהל ליבקמב

:תועבוק ןה ךכו]63[.םימואיתה קוחל )א(6 ףיעסב הלא םיחנומ תורדגה ונקות ,הסנכה

 ןרק ידי לע םיחוור תקולח תוברל ,הדוקפל אי105 ףיעסב התרדגהכ- 'הריכמ'"
 ,הדיחי לעבל ןרקהמ תגיוסמ ןרק להנמ ידי לע םיחוור תקולחו ןוידפ תוברלו תונמאנ
 'א- רוקמב הניא השגדהה[ ";ןרקה ידיב סממ תורוטפ ויהש תוסנכהב םרוקמ רשאו

].'ש
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 קליחש םיחוורו ןוידפ םוכס תוברל ,הדוקפל אי105 ףיעסב התרדגהכ- 'הרומת'"
 םויהמ וא יבויח יונישכ הבשחנש םויהמ תמאותמ איהשכ לכהו ,תונמאנ ןרק להנמ
 העצוב הבש סמה תנש םות דעו ,ןינעה יפל ,םיחוורה ולבקתה ובש
].'ש 'א- רוקמב הניא השגדהה[ ";הריכמה

 ,םימואיתה קוחל6 ףיעס תוארוה ןיינעל םג הריכמכ בשחנ בוח-תורגיא ןוידפ ,רמולכ
 הרומתהמ קלח םיווהמ רומאכ ןוידפה דעומב םימלתשמה הדמצהה ישרפה רשאכ
.ןוידפב )דספהה וא( חוורה בושיח ךרוצל

97979797    ''''ממממעעעע

םייניב םוכיס3.5

 ,הריכמ הווהמ תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפ ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית ןמל יכ ,אופא וניאר
 תדוקפל3ה קלח ןיינעל הרומתהמ קלח םיווהמ ןוידפב םימלתשמה הדמצהה ישרפה רשאכ
 רומאה ןוקיתה תרגסמב יכ ,וניאר דוע .ןיינעה יפל- םימואיתה קוחל6 ףיעס וא הסנכה סמ
 לח וניא ןהיפ-לע סממ רוטפהש ,הזכ ןפואב הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס תוארוה ונקות
 הדמצה ישרפהל לבגומ אוה אלא ,תורחסנ בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפה לע דוע
.ןוכסיח תוינכותו םייאקנב תונודקיפב םרוקמש

הסנכה סמ תדוקפל3ה קלח תוארוה יפל םא ןיב- ןוה יחוור סמב תובחה בושיחבש ,אטישפ
 הדמצהה ישרפה תא םג הרומתה תללוכ- םימואיתה קוחל6 ףיעס תוארוה יפל םא ןיבו

 ,ףקַשמה )סמב בייח וניאש( ינויצלפניא םוכס בשוחמ דגנמו ,תורגיאה ןוידפב םימלתשמה
 בוחה-תורגיא םהב םירקמב ןכש ,יתנייצ 'הרואכל' .םירומאה הדמצהה ישרפה תא ,הרואכל
 הניא השיכרה תולע ,)ןתקפנה דעומ רחאל :ירק( הדמצה ישרפה ורבצש רחאל ושכרנ

תורגיאה לש םאותמה ןּכרע תא חרכהב תפקשמ
]64[

.

 תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה יוסימ יבגל ינשרפ ישוק3.6
םימואיתה קוחל ב קרפ םושינ וניאש ימ ידיב1.1.2004 ינפל וקפנוהש

 תוארוהלו הליחת תוארוהל ףופכ הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית יכ ,יתנייצ םירבדה תישארב
 לע לח אוהו1.1.2003 םויב הניההסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ותליחת ,ללככ :רבעמ
 תרחא שרופמב עבקנ ןכ םא אלא ,ךליאו2003 סמה-תנשב החמצנש וא הקפוהש הסנכה

רומאה ןוקיתב
]65[

 הלוחת תוארוה ועבקנ הז ןוקיתב תויונמה תוארוההמ קלח יבגל ,תאז םע .

הליחתו
]66[

רבעַמ תוארוה ןכו
]67[

.

 תדוקפל )13(9 ףיעס תוארוהב רבודמה ,רוכזכ ?ונניינעל תויטנוולרה תוארוהה יבגל ןידה והמ
 "הריכמ" םיחנומה תורדגהבו )הסנכה סמ תדוקפל132 תרגסמב ונקותש(הסנכה סמ
 קוחל6 ףיעסבו )132 ןוקית תרגסמב ופסונש(הסנכה סמ תדוקפל אי105 ףיעסב "הרומת"ו

.)132 ןוקית תרגסמב ונקותש( םימואיתה

 תרחא הארוה רדעהב ,הניה הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס תוארוה לש ןנוקית תלוחת
-תנשב החמצנש וא הקפוהש הדמצה ישרפהמ הסנכה יבגל תאזו ,1.1.2003 םויב ,רותסל
 .ךליאו2003 סמה

98989898    ''''ממממעעעע
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הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתב העובקש תיללכה הליחתה תארוהל םאתהב ,תאז
]68[

 יהוז .
 קוחל6 ףיעסבו הסנכה סמ תדוקפל אי105 ףיעסבש "הרומת"ו "הריכמ" תורדגהה תלוחת םג
.םימואיתה

 סמ תדוקפל132 ןוקיתל )ט(89 ףיעסב העובקה הליחתה תארוהל שרדיהל שי ,יאמ אלא
:וז הארוה תעבוק ךכו .הסנכה

 תרגיא ןינעל ,הז קוחל46 ףיעסב םחסונכ ,הדוקפל וט105-ו בי105 םיפיעס לש םתליחת"
1( ד"סשתה תבטב 'ז םויב ואצוהש וא וקפנוהש דעומ רצק הוולימו ירחסמ ךרע ריינ ,בוח
 הוולימו ירחסמ ךרע ריינ ,בוח תרגיא לש ןוידפ וא הריכמ לע ולוחי םהו ךליאו )2004 ראוניב
".רומאה םויב לחה דעומ רצק

9 ףיעס ןוקית לע הלָחה תיללכה הליחתה תארוה םע דחא הנקב הלוע הניא וז הליחת תארוה
 )א(אי105 ףיעסבש "הרומת"ו "הריכמ" םיחנומה תורדגה לעו הסנכה סמ תדוקפל )13(
?םירומא םירבד המב.הדוקפל

 ,1.1.2004 ינפל ואצוה וא וקפנוהש תורחסנ בוח-תורגיא ןוידפב ,2003 סמה-תנשמ לֵחה
 תרדגהל םאתהב תאזו ,ןוהה חוור בושיחב הרומתהמ קלחל הדמצהה ישרפה םיבשחנ
 תדוקפל בי105 ףיעס תוארוה ,תאז תמועל .הסנכה סמ תדוקפל )א(אי105 ףיעסב "הרומת"
 בוח-תורגיא לע םימלתשמ םה רשאב םירומאה הדמצהה ישרפה לע תולח ןניא הסנכה סמ
 .1.1.2004 ינפל ואצוה וא וקפנוהש

 לשב ,הלח הניא הסנכה סמ תדוקפל בי105 ףיעסבש תיביטרפואה הארוהה יכ ,אלא תאז ןיא
 תישעמ תועמשמ לכ ןיא- ךכמ רזגנכו ,132 ןוקיתל )ט(89 ףיעסב העובקה הליחתה תלבגמ
 תוליגרה תוארוהה הנלוחת ,הז הרקמב :קודו .הרומתה רדֶגב הדמצהה ישרפה לש םתללכהל
 ןללכבו ,הדוקפל88 ףיעסב תויונמה תורדגהה םג ומכ ,הסנכה סמ תדוקפל ה קלחב תועובקה

.]69[בוח-תורגיא ןוידפב הדמצה ישרפה תוללוכ ןניאש ,"הרומת"ו "הריכמ" םיחנומה תורדגה

 קלחל ובשחיי אל רומאכ בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצהה ישרפהש ,ךכמ אצוי לעופ
 ,ןיינעה יפל )4(2 וא )1(2 ףיעס יפל הסנכה סמב תבייחה תיתוריפ הסנכהל אלא הרומתהמ
.הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס יפל סממ הרוטפ הניא הרקמ לכבו

99999999    ''''ממממעעעע

 תרטמ תא לכסל ןווכתה קקוחמהש ריבס אל ןכש ,דבלב יוקל חוסינב רבודמש חינהל שי
-ד"סשתה ,)141 'סמ(הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה תרגסמב ,ןכאו .עצובש ןוקיתה

2004
:אבה חסונב הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )ט(89 ףיעס תא ףילחהל עצוה]70[

 תרגיא ןינעל ,הז קוחל46 ףיעסב םחסונכ ,הדוקפל וט105-ו בי105 םיפיעס לש םתליחת"
 םהו ,)2004 ראוניב1( ד"סשתה תבטב 'ז םויב ,דעומ רצק הוולימו ירחסמ ךרע ריינ ,בוח
 וא וקפנוהש דעומ רצק הוולימו ירחסמ ךרע ריינ ,בוח תרגיא לש ןוידפ וא הריכמ לע ולוחי

".ךליאו )2000 יאמב8( ס"שתה רייאב 'ג םויב ואצוהש

 ישרפה יבגל הניעב רתווית ליעל יתראיתש היעבה רשאב ,הז ןוקיתב יגס ןיאש ,אקע אד
 עובקל שי ,ןכ-לע .8.5.2000 ינפל וקפנוהש תודומצ בוח-תורגיא ןוידפב םימלתשמה הדמצה
 ךכ ,הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס לש ןקותמה וחסונ יבגל הליבקמ הליחת תארוה
 ובשחיי אל8.5.2000 םוי ינפל וקפנוהש תורחסנ בוח-תורגיאב םרוקמש הדמצה ישרפהש
 סממ םירוטפ ויהי םה ךא ,)יחכונה יטפשמה בצמה הז( ןוהה חוור בושיחב הרומתהמ קלחל
.הדוקפל )13(9 ףיעס חוכמ הסנכה
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 ילרגטניא קלח םיווהמ תיבירה לע הדמצה ישרפה ןכש ,תיבירה לע אלו בוחה-תורגיא ןרק לע םימלתשמה הדמצהה ישרפהל הנווַּכה.1
 ביכרמ אולמ תא םיללוכ םניא וזכ הקפנהב הדמצהה ישרפה ,ןויכינב תוקפנומה תודומצ בוח-תורגיאב רבודמ רשאכ יכ ,ןיוצי דוע .הנמיה
 ישרפה תרתי וליאו .בוקנה ןָּכרע ןיבל תורגיאה לש הקפנהה ריחמ ןיבש סחיכ אוהש ונממ יסחי קלח אלא ,תורגיאה ןרק לע הדמצהה
 תבחרומ היינש הרודהמ(ןוהה קושו ךרע-תוריינ יוסימ אריפש 'א ,הז ןיינעל האר .ןויכינה ימדמ ילרגטניא קלח הווהמ הדמצהה
.ךליאו563 )31.10.2003 םויל תנכדועמו

.)"הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית" :ןלהל( 530 ח"ס ,2002-ב"סשתה ,)132 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח.2

.)"טסב ןב תדעו ח"וד" :ןלהל( )ןנור תאצוה ,2000-ס"שת( )טסב ןב תדעו( הסנכה סמב המרופרל תירוביצה הדעווה ח"וד.3

 הנוממ רצואה רש יכ ,עבוקה ,)"הנידמה הוולימ קוח" :ןלהל( 112 ח"ס ,1979-ט"לשת ,הנידמה הוולימ קוחל15 ףיעס םג האר .178 ח"ס.4
 דע3 םיפיעס יפל תונקתל- דחאה :םיאבה םיגייסה ינשל ףופכב ,ועוציבל עגונה ןיינע לכב תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע
 המסרופשמ וא ,5 דע3 םיפיעס יפל תונקת ונקתוהשמ- ינשה;ןהב ועבקנש םיאנת הערל תונשל ידכ ןהב שי םא ערפמל ףקות היהי אל5
.ןהב ועבקנש םיאנת הערל תונשל ידכ ןהב שי םא האצּוה רבכש הרדס יבגל יונישל םינותנ ויהי אל ,6 ףיעס יפל העדוה

.הז דעומ ףלֵח5.5.2000 םויל וסחייתה תוירוקמה רבעמה תונקתמ קלח.5

.)"הסנכה סמב המרופרל הדעווה ח"וד" :ןלהל( )ןנור תאצוה ,2002-ב"סשת( הסנכה סמב המרופרל תירוביצה הדעווה ח"וד.6

.ךליאו801 'עב ,1 הרעה ליעל ,אריפש האר ,ולא תוארוהב ףיקמ ןוידל.7

.)"ןוכסיחה דודיע קוח" :ןלהל( 52 ח"ס.8

 ףיעסב ןוידל .ףיעס ותוא יפל סממ םירוטפ םניאש הסנכה סמ תדוקפל )ב13(9 ףיעסב םתרדגהכ ןויכינ ימד םג הללכ "תיביר" ,הז ןיינעל.9
.775 'עב ,1 הרעה ליעל ,אריפש האר ,הדוקפל )ב13(9

-ז"משתה ,)יללכ רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסחה דודיע וצ קקוח ,רוקמב .)"ןוכסחה דודיע וצ" :ןלהל( 922 ת"ק.10
 ,םימיל .1.6.1988 םויל העבקנ ותליחתש ,ןוכסחה דודיע וצ קקוח ,רתוי רחואמ .31.5.1988 םויל דע הלבגוה ותלוחתש ,1047 ת"ק ,1987

 וצ לש ומש תא הנישש ,913 ת"ק ,1993-ג"נשתה ,)ןוקית( )יללכ רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסחה דודיע וצ קקוח
.1988-ח"משתה ,)רוביצל העצהו הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסחה דודיע וצל ןוכסחה דודיע

.2.2.3 הקספ ןלהל.11

 רושיא תונועט רוביצל םתעצהו ךרע-תוריינ לש הקפנה יכ ,עבוק ךרע-תוריינ קוחל )א(39 ףיעס .)"ךרע-תוריינ קוח" :ןלהל( 234ח"ס.12
.וידי-לע ךכל הנמתנש ימ וא רצואה-רש

 הרשוא רוביצל ןתעצהו ןתקפנהש ,ךרע-תוריינל הסרובב תורחסנה תוינרצנוק בוח-תורגיאב :ירק ,רומאכ תורגיאב קוסעי ןלהל ןוידה.13
.ךרע-תוריינ קוחל )א(39 ףיעס יפל

.3 הרעה ליעל.14

.)"ןוכסיחה דודיע וצל ןוקיתה" :ןלהל( 566 ת"ק.15

.2000 יאמב4 ,ישימח םויב םסרופ ,3 הרעה ליעל ,טסב ןב תדעו ח"ודש תויה ,הארנ ךכ ,תאז.16

 הלא רשאב ,הדמצה ישרפה לע ןוכסיחה דודיע וצב עובקה סממ רוטפה תא ליחהל ןיא יכ ,יתנייצ םש ,2.2.2 הקספ ליעל האר ךא.17
.הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס חוכמ סממ םירוטפ

.15 הרעה ליעל.18

 ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )רוביצל העצהו הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסיחה דודיע וצ האר.19
.214 ת"ק ,2000-א"סשתה

 ,)2 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )רוביצל העצהו הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסיחה דודיע וצ האר.20
.760 ת"ק ,2001-א"סשתה

 ,)3 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )רוביצל העצהו הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסיחה דודיע וצ האר.21
.1066 ת"ק ,2001-א"סשתה

 ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )רוביצל העצהו הקפנהל רושיא יפל בוח תורגיא לע הסנכה סממ רוטפ( ןוכסיחה דודיע וצ האר.22
.968 ת"ק ,2002-ב"סשתה

 הלא רשאב ,הדמצה ישרפה לע ןוכסיחה דודיע וצב עובקה סממ רוטפה תא ליחהל ןיא יכ ,יתנייצ םש ,2.2.2 הקספ ליעל האר ךא.23
.הסנכה סמ תדוקפל )13(9 ףיעס חוכמ סממ םירוטפ

 תוקפנומ ןניא תויתלשממה בוחה-תורגיא ירהש ,לבוקמה ןנבומב בוח-תורגיאב רבודמ ןיא ,השעמל.24
.בוח-תורגיא לאכ םהילא סחייתהל לבוקמ ,תאז םע .הרבח ידי-לע

.)"דעומ רצק הוולימ קוח" :ןלהל( 69 ח"ס.25

 תורדס וקפנוה םרט ולא בוח-תורגיא לש ןתעיקפ זאמ .עבגו איגש ,שדח ריפכ ,ריפכ גוסמ דדמל תודומצ בוח-תורגיא םג וקפנוה ,ותעשב.26
.רומאכ תורגיא לש תושדח

 קוחל39 ףיעס יפל רושיא ןתינ רוביצל ןתעצהלו ןתקפנהלש- בוח-תורגיא תאצוהב יכ ,עבק ןוכסיחה דודיע וצל1 ףיעס ?המל תאז לכ.27
-רבחש סמהמ ץוח ,הסנכה סממ םירוטפ ויהיןהילע םימלתשמה הדמצהה ישרפהו תיבירה ךכיפלו ,ללכה תבוט לש ןיינע שי- ךרע-תוריינ
 םתעצהו ךרע-תוריינ לש הקפנה יכ ,עבוק ךרע-תוריינ קוחל )א(39 ףיעס וליאו .הסנכה סמ תדוקפל161 ףיעס יפל ותוכנל בייח םדא-ינב
 רֶדֶגמ הלשממה ידיב םיקפנומה ךרע-תוריינ גירחמ ךרע-תוריינ קוחל1 ףיעס .וידי-לע ךכל הנמתנש ימ וא רצואה-רש רושיא תונועט רוביצל
 הכורכ הניא ןתקפנה אליממו ,הרומאה הרדגהה לש היתומא 'דל תוסנכנ ןניא תויתלשממה בוחה-תורגיא ,ןכ-לעו ,"ךרע תוריינ" חנומה
.תויתלשממה בוחה-תורגיא לע לח אל ןוכסחה דודיע וצל1 ףיעסש ,ךכמ אצוי לעופ .ךרע-תוריינ קוחל39 ףיעס יפל רושיא תלבקב

 ךכל ,תאז םע .ףיעס ותוא יפל סממ םירוטפ םניאש הסנכה סמ תדוקפל )ב13(9 ףיעסב םתרדגהכ ןויכינ ימד םג הללכ תיביר ,הז ןיינעל.28
.ןויכינב וקפנוה אל )מ"קמה טעמל( תויתלשממה בוחה-תורגיא תיברמ ןכש ,לעופב הבר תובישח התיה אל

 ולא בוח-תורגיא לש ןתעיקפ זאמ יכ ,יתרבסה רבכ ,םרב .עבגו איגש ,ריפכ גוסמ תויתלשממ בוח-תורגיא יבגל ועבקנ תופסונ סמ תולקה.29
.רומאכ תורגיא לש תושדח תורדס וקפנוה םרט

.1271 ת"ק ,1981-א"משתה ,)"עובלג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת.30

.2.3.3 הקספ ןלהל.31

 הסנכהש ךכ ,הנידמה הוולימ קוחל )2(4 ףיעס תוארוהל םאתהב ּהשרפל שי אלא ,הנושלכ עובלג תונקתל12 הנקת תא שרפל ןיא ,יתעדל.32
 תדוקפל161 ףיעס יפל ותוכנל שיש סמהמ ץוח הסנכה לע לטומה סמהמ הרוטפ היהת עובלג גוסמ בוח-תורגיא לע תמלתשמה תיבירמ
.רומאכ תורגיאה תרדס תאצוה םויב ֹוחסונכהסנכה סמ

.2281 ת"ק ,1980-ם"שת ,)"לילג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת.33

.147 ת"ק ,1997-ח"נשתה ,)"שדח ריפכ" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת.34

.2.3.3 הקספ ןלהל.35

.הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסב םתועמשמכ.36
.3 הרעה ליעל.37

...וידפב םימלתשמה הדמצה ישרפה לע םילָחה יוסימה יללכב םייוניש- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה12 ךותמ11 דומע
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 )"עובלג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת ;563 ת"ק ,2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"לילג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת האר.38
.565 ת"ק ,2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"שדח ריפכ" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת ;564 ת"ק ,2000-ס"שתה ,)ןוקית(

.2000 יאמב4 ,ישימח םויב םסרופ ,3 הרעה ליעל ,טסב ןב תדעו ח"ודש םעטהמ ,הארנ ךכ ,תאז.39

 הנידמה הוולימ תונקת ;215 ת"ק ,2000-א"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"לילג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת האר.40
 )"שדח ריפכ" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת ;215 ת"ק ,2000-א"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"עובלג" גוסמ תורדס(
.216 ת"ק ,2000-א"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית(

 תונקת ;760 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)2 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"שדח ריפכ" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת האר.41
 הנידמה הוולימ תונקת ;761 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)2 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"עובלג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ
.762 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)2 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"לילג" גוסמ תורדס(

 הוולימ תונקת ;1067 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)3 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"עובלג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת האר.42
 הנידמה הוולימ תונקת ;1068 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)3 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"שדח ריפכ" גוסמ תורדס( הנידמה
.1069 ת"ק ,2001-א"סשתה ,)3 'סמ ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"לילג" גוסמ תורדס(

 הנידמה הוולימ תונקת ;963 ת"ק ,2002-ב"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"עובלג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת האר.43
 )"לילג" גוסמ תורדס( הנידמה הוולימ תונקת ;963 ת"ק ,2002-ב"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית( )"שדח ריפכ" גוסמ תורדס(
.964 ת"ק ,2002-ב"סשתה ,)ןוקית( 2000-ס"שתה ,)ןוקית(

 סמ תדוקפל132 ןוקיתל ןוקיתה" :ןלהל( 126 ח"ס ,2002-ג"סשתה ,)ןוקית( )132 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוחל80 ףיעס האר.44
-א"משתה ,תונשרפה קוחל23 ףיעסל םאתהב ,תאז .וחוכמ ןקתוהש ןוכסיחה דודיע וצ לש ולוטיב תא ומִע ררוג רומאכ לוטיבה .)"הסנכה

.וחוכמ ושענש םייונימהו תונקתה ומִע םילטב ,קוקיח לטובשמ ,ויפל )"תונשרפה קוח" :ןלהל( 302 ח"ס ,1981

 ונקתוהש הנידמה הוולימ תונקת םג ולטבתה ,רומאה לוטיבהמ האצותכ .םש ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל ןוקיתל ב80 ףיעס האר.45
 קר אל ונקתוה ןה ןּכש ,רומאכ ולטוב אל הנידמה הוולימ תונקת יכ ,ןועטל ןתינ ,השעמל .תונשרפה קוחל23 ףיעסל םאתהב ,תאז .וחוכמ
 םא קפס זא םגו ,ררועתת ןכא וז הנעט םא קפס ,תאז םע .םיפסונ הכמסה יפיעס חוכמ םג אלא ,הנידמה הוולימ קוחל )2(4 ףיעס חוכמ
 תוארוהה תא אללכמ תולטבמ רשאו הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתב ועבקנש תושדחה קוחה תוארוה רואל תאזו ,תיטנוולר היהת איה
.הנידמה הוולימ תונקתב תועובקה

.)יתלשממה סיפדמה ,ה"לשת( "םיסמב המרופרל הדעווה ןובשחו ןיד- רישיה סמה יונישל תוצלמה".46

.הסנכה סמ תדוקפל )1(17 ףיעס ןקות ,ליבקמב.47
 לע בוח תרבעהו רטש ןויכנ תוברל ,יארשא תקסע לכ"כ תיבירה קוחל1 ףיעסב רדגומ "הוולימ" חנומה .)"תיבירה קוח" :ןלהל( 50 ח"ס.48

."תרחא ךרדב רטש יפ

.)הסנכה סמ תדוקפל22 ןוקית :ןלהל( 168 ח"ס ,1975-ה"לשת ,)22 'סמ(הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תרגסמב הפסונ וז הרדגה.49

.216 ח"ס ,1978-ח"לשת ,)32 'סמ(הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח.50

'נ רימת37/80 )ם-י( ה"מע האר ןכ .1 ףיעסל רבסה-ירבד ,162 ח"ה ,1978-ח"לשת ,)29 'סמ(הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה האר.51
.281 גי א"דפ ,ג"משפ'נ מ"עב לארשיל העונת ילעפמ408/82 א"ע ;88 אי א"דפ ,ש"פ

.S&P 500-ה דדמ :ןוגכ ,ץראל-ץוחב גוהנה דדמ תוברל ,אוהש גוס לכמ דדמב רבודמ יכ ,הארנ ?רחא דדמ והמ.52

.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )2(7 ףיעס האר.53

.ךליאו677 'עב ,1 הרעה ליעל ,אריפש האר ,םייאקנב ןוכסיח תוינכותו תונודקיפ יוסימב ןוידל.54

.)"םייקלח הדמצה ישרפה תעיבק תונקת" :ןלהל( 525 ת"ק ,2002-ג"סשתה ,)םייקלח הדמצה ישרפה תעיבק( הסנכה סמ תונקת האר.55

.3.2.2 הקספ ליעל.56
.הסנכה סמ תדוקפל1 ףיעסב םתרדגהכ.57

.ךליאו3.4 הקספ ןלהל.58

.55 הרעה ליעל ,םייקלח הדמצה ישרפה תעיבק תונקתב םתועמשמכ.59

565 'עב ,1 הרעה ליעל ,אריפש האר ,הדוקפל )4(2 ףיעס יפל הסנכה ןיבל הסנכה סמ תדוקפל )1(2 ףיעס יפל הסנכה ןיב הנחבהב ןוידל.60
.ךליאו

.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל ןוקיתל22 ףיעס רחאל וחסונכ ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל46 ףיעס האר.61

.3.2.2 הקספ ליעל.62

 תוינפהה יכ ,ןיוצי .הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל ןוקיתל39 ףיעס רחאל וחסונכ ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )1(86 ףיעס האר.63
 ףיעס לש )6(-ו )3( תוקספל תונפמ ןה ןּכש ,תויוגש ןניה הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל ןוקיתל39 ףיעס לש )3(-ו )2( תוקספב תולולכה

.רומאה86 ףיעס לש )6()א()1(-ו )3()א()1( תוקספל תונפהל ןהילע היהש דועב ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל86
3 ףיעס תוארוה תא םדקהב ןקתל יתעצה םש ,67-68 ,59-א3/חי"םיסימ" "תורחסנ בוח-תורגיא סוביכ" אריפש 'א ,הז רשקהב האר.64

.תוארוה ןתוא ןיינעל הרובצה תיבירהמ קלח דוע ווהי אל תרגיאה לע ורבצנש הדמצהה ישרפהש הזכ ןפואב הסנכה סמ תדוקפל )ח(

.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )א(89 ףיעס.65

.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )בי(-)ב(89 םיפיעס האר.66

.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל90 ףיעס האר.67
.הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )א(89 ףיעס האר.68

?הדוקפל אי105 ףיעסבש תוליבקמה תורדגהה תרגסמב שרופמב תאז עובקל ןוכנל קקוחמה האר עודמ,רומאכ הדמצה ישרפה תוללוכ ןכא ולא תורדגה םא ,ירהש.69

.586 הלשממה ח"ה.70
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