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םילוקיע שומימב רוקמב סמ יוכינ תבוח

תאמ

)ח"ור( ד"וע ,אריפשסכלא

רבד חתפ.1

 לש םיפסכ לקעל ,םעפל םעפמ ,םישרדנ ,)"קיזחמה" :ןלהל( םיקנב הז ללכבו ,םינוש םימושינ
 :ןלהל( םיבייח םתוא לש םהישונ תבוטל םתושרב םייוצמה )"םיבייחה" :ןלהל(םיישילש םידדצ
.)"םיאכזה"

 קוח" :ןלהל( 1967–ז"כשת ,לעופל האצוהה קוח תוארוה חוכמ בורל םישענ רומאכ םילוקיעה
 תונקת" :ןלהל( 1984-ד"משת ,יחרזאה ןידה רדס תונקת תוארוה חוכמ םג ךא ,)"לעופל האצוהה
.)"א"דס

 האצוהה שאר ידי-לע וא טפשמה-תיב ידי-לע ,קיזחמה שרדנ ,רומאכ לוקיעה עוציב רחאל ,םיתיעל
 רומאכ םילקועמה םיפסכה תא ריבעהל קיזחמה לע ,בורל .םילקועמה םיפסכה תא ריבעהל ,לעופל
 םיפסכה תא ריבעהל קיזחמה שרדנ םהב םירקמ םימייק ,תאז םע ;לעופל האצוהה תכשלל
.םחוכ-אבל וא םיאכזל תורישי םילקועמה

 םיפסכה תרבעה תעב רוקמב סמ תוכנל בייח קיזחמה םאה ,הלאשב וניה הז רוביח לש וניינע
 ןהו ,רוקמב סמ יוכינ תבוחב ןניינעש סמה יקוח תוארוה לע ססבתהב ןה ,תאז .םילקועמה
.רבדב תועגונה א"דס תונקתו לעופל האצוהה קוח תוארוהל סחייתהב

ןויד.2

1961-א"כשתה ,)שדח חסונ( הסנכה סמ תדוקפל161-173 םיפיעס
[1]

 תוארוה לש הרוש םיעבוק
 רוקמב סמ תוכנל בייח הסנכה "םלשמ" ,ולא תוארוה יפל .רוקמב סמ יוכינ תבוח רבדב
.סמה תויושרל תורישי וריבעהלו ,הסנכהה "לבקמ"ל םלשמ אוהש םימולשתהמ

 סמ תדוקפל170-ו164 ,161 :םיירקיע םיפיעס השולשב תנגועמ רוקמב סמ תוכנל הבוחה
-תורגיא לע תיביר ימולשתמ רוקמב סמ יוכינ תבוח עבוק הסנכה סמ תדוקפל161 ףיעס .הסנכה
 .תוינמ לע דנדיביד וא בוח
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170 ףיעס וליאו .תרחא הסנכהו הדובע תסנכה םולשתב הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס לש וניינע
 יפל תבייח הסנכה לש ץוח-בשותל םולשת יבגל רוקמב סמ יוכינ תבוח עבוק הסנכה סמ תדוקפל
.ליעלד164 וא161 ףיעס יפל רוקמב סמ הנממ הכונש הסנכה הניאש ,וז הדוקפ

-לע .םילקועמה םיפסכה תרבעה ןיגב רוקמב סמ תוכנל קיזחמה לש ותבוח תלאשב ונניינע ,רומאכ
 ףיעסהש ירה ,ץוח-יבשות םניא םיאכזה יכו דנדיביד/תיביר ימולשתב ןניקסע ןיאש החנהב ,ןכ
.הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס וניה רבדב עגונה
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וחוכמ ואצוהש םיווצהו הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס.3

יללכ3.1

:עבוק הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס

 לבקתנש קנעממ קלח תוברל הדובע תסנכה לש המולשתל יארחאה וא םלשמה לכ"
 ןוויה בקע לבקתמה םוכס לש ,)א7(9 ףיעס יפ לע רוטפ וניאש ,תוומ וא השירפ בקע
 םהילע לחש םימולשתו םימוכס לש וא ,ב9 וא א9 םיפיעס יפ לע רוטפ וניאש הבציק
 לש וא )5(2 ףיעס יפל הסנכה לש וא םלבקמ ידיב הסנכה םיווהמהו )ב(18 ףיעס
 רושיאב ,רצואה רשש תרחא הסנכה לכ לש וא ,88 ףיעסב התועמשמכ הרומתה
 םוכסה ןמ םולשתה תעשב הכני ,וצב ךכל העבק ,תסנכה לש םיפסכה תדעו
".הנידמה לע םג הלח וז הארוה ;ועבקנש םירועישבו ןפואב סמ םלתשמה

 :םיכבדנ ינשב היתודתי תא תכמות הז ףיעס יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוחש ,תוארל אופא ןתינ
 ןפוא תא תעבוקה הארוה לש המויק- ינשה ;ףיעסב םייונמה הלאמ םולשת לש ומויק- דחאה
.רוקמב תוכנל שיש סמה רועישו

וחוכמ םיווצבו הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעסב םייונמה םימולשתה3.2

 ןיב ,תינתומ הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוח לש המויק ,רומאכ
.ףיעס ותואב םייונמה הלאמ םולשת לש ומויקב ,רתיה

:הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעסב םייונמה םימולשתה םה הלאו

 יפ לע רוטפ וניאש ,תוומ וא השירפ בקע לבקתהש קנעממ קלח תוברל ,הדובע תסנכה.1
 יפ לע רוטפ וניאש הבציק ןוויה בקע לבקתמה םוכס לש הסנכה סמ תדוקפל )א7(9 ףיעס
;וז הדוקפל ב9 וא א9 םיפיעס

 הסנכה םיווהמהו הסנכה סמ תדוקפל )ב(18 ףיעס םהילע לחש םימולשתו םימוכס.2
;םלבקמ ידיב
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;הסנכה סמ תדוקפל )5(2 ףיעס יפל הסנכה.3

;הסנכה סמ תדוקפל88 ףיעסב התועמשמכ "הרומת".4

.וצב עבק ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רשש תרחא הסנכה לכ.5

 םיעבוקה םיווצ לש הכורא הרוש רצואה רש ןיקתה ,רומאה164 ףיעס יפל ותוכמס ףקותב
הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס ןיינעל הסנכהל םיבשחנ רשא םימולשת לש םינוש םיגוס
.)"הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצ" :ןלהל(

 דעב םולשת" [3],"תוריכש ימד" [2],"תרוכשמ" םולשתל רשאב םיווצ ועבקנ ,לשמל ,ךכ

,"הלבוה תודובע וא הינב תודובע
]4[

םימיוסמ רכש יגוס
]5[

.'וכו
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 :ןלהל( םימיוסמ םימולשת יגוסל תיפיצפס תוסחייתה ,השעמל ,םיללוכה ,רומאכ םיווצל ףסונב
 םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת תעיבק( הסנכה סמ וצב העבקנ ,)"םייפיצפסה םיווצה"
 ,תיללכ הארוה )"הסנכהכ םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצ" :ןלהל( 1977-ז"לשת ,)הסנכהכ
.הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס ןיינעל הסנכה ויהי "םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת" היפל

 םימלתשמה םימוכס םג דוכלת וזש ךכ ,סמה תשר תא ביחרהל ,הארנ ךכ ,וז הארוה תרטמ
 .םייפיצפסה םיווצה רדגב םיללכנ םניא הלא םא ףא )ןלהל םתרדגהכ( םיסכנ וא םיתוריש דעב
 תעיבק יווצל רשאב "תוללוע"ה וצ תניחבב הווהמ םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצ ,רחא ןושל
.הסנכהכ םימולשת

 םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצל1 ףיעסב רדגומ "םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת" חנומה
 יכ ,איה ןוידה תחנהו- רומאה וצב םייונמה םיפוגה ידי-לע םימלתשמה םימוכסכ הסנכהכ

:דעב)"םלשמ ףוג" :ןלהל(-[6]םרדגב ללכנ ןניקסע וב קיזחמה
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 ןיב ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,םיסכנו םיתוריש דעב וא םיסכנ דעב ,םיתוריש"
 לש ונובשח לע וא ומעטמ ןיבו םה םנובשח לע ןיב ,םירועישב ןיבו ימעפ-דח םולשתב
 תואצוה רזחה םיווהמה םימוכס תוברל ,ףסכ הוושב ןיב ףסכב ןיב לכהו ,רחא םדא
 טרופמכ חוויר וא תורכתשה טעמל ,ףסומ ךרע סמ קוח יפ לע ףסומ ךרע סמ תוברל
 ןיד יפל רוקמב יוכינה תבוח הלח םהילעש םימולשת טעמל ,הדוקפל )8(2 ףיעסב
 קסעה ירפסב םושיר תבוח הלח אל םהיבגלש דיחי םלישש םימולשת טעמלו רחא
).ש.א- הפסוה השגדהה( ";ולש

 ףוג ידי-לע םימלתשמה םימולשת לש הבחר תשק לע התדוצמ תא אופא תסרופ וז הרדגה
 ,הסנכהכ םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצב שרופמב רדגומ וניא "םיתוריש" חנומה :קודו.םלשמ
 ףיעסב רדגומ "סכנ" חנומה וליאו .העבטמ הבחרה ,הליגרה ותועמשמ תא ול סחייל שי ןכ-לעו

 תבוט וא תוכז לכ ןכו ,ןילטלטמ ןיבו ןיעקרקמ ןיב שוכר לכ" :דואמ בחר ןפואב רומאה וצל1
."תוקזחומ וא תויואר האנה

 םיללכנ אלא ,םלשמה ףוגה לש ונובשח לע םישענה םימולשתב קר רבודמה ןיא ,דועו תאז
 ףוג ידי-לע םימלתשמה )ליעל םתועמשמכ( םיסכנ וא/ו םיתוריש דעב םימולשת םג וז תרגסמב
.רחא םדא לש ונובשח לע וא ומעטמ תאזו ,םלשמ

 וא םיתוריש תעיבק וצל ידוחיי וניא "רחא םדא לש ונובשח לע וא ומעטמ ןיבו" הביתב שומישה
 ,ךכ .המוד וא ההז חסונב תאזו ,םייפיצפסה םיווצהמ קלחב םג השענ אלא הסנכהכ םיסכנ
 רוקמב סמ יוכינ תונקת יפ-לע רוקמב סמ יוכינב בייחה אוהש- "דיבעמ" חנומה ,לשמל

תרוכשממ
]7[

 התרדגהכ( תרוכשמ םלשמה םדאכ תורומאה תונקתל1 הנקתב רדגומ-
."…רחא םדא ןובשח לע וא ומעטמ ןיבו ונובשח לע ןיב" )תורומאה תונקתב

 יוכינ( הסנכה סמ תונקת יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוח תרזגנ ונממ ,"רכוש" חנומה ,המודב
 )"תוריכש ימד ןיגב רוקמב סמ יוכינ תונקת" :ןלהל( 1998-ח"נשתה ,)תוריכש ימד םולשתמ

 לע וא ומעטמ ,ונובשח לע תוריכש ימד םלשמה םדאכ רדגומ]8[,תוריכש ימד םולשת ןיגב
.רחא לש ונובשח

 הינב תודובע דעב םימולשתמ יוכינ( הסנכה סמ תונקת יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוח םג ,ךכ
 תודבוע וא הינב תודובע דעב םימולשת" םלשמש ןלבק לע הלח1973-ד"לשת ,)הלבוהו

הסנכהכ הלבוהו הינב תודובע דעב םימולשת תעיבק וצב םירדגומ הלאו ,"הלבוה
]9[

 םימוכסכ
 ונובשח לע וא ומעטמ ןיבו אוה ונובשח לע ןיב ,)רומאה וצב ותרדגהכ( ןלבק תאמ םימלתשמה

.רחא לש
]10[
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רוקמב תוכנל שיש סמה ירועישו ןפוא תא תועבוקה תוארוה3.3

 סמ תדוקפל164 ףיעס יפל רוקמב סמ יוכינ תבוח רצוויתש תנמ-לע ,ליעל ראובש יפכ
 תעיבק יווצב וא רומאה ףיעסב םייונמה םימולשתב ללכיי םיוסמ םולשתש ךכב יד ןיא ,הסנכה
 סמה ירועישו ןפוא תא תעבוקה תיביטיזופ הארוה ,ףסונב ,תשרדנ אלא ,הסנכהכ םימולשת
 ןפואב" רוקמב סמ יוכינב הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס לש וניינע :קודו .רוקמב תוכנל שיש
."ועבקנש םירועישבו

 יווצ תא ןה רצואה רש ןיקתה ,הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס יפל ותוכמס ףקותב ,ןכאו
 רשא םימולשת לש םינוש םיגוס םיעבוקה םיווצה תא ונייה-הסנכהכ םימולשת תעיבק
 םלשמש ימ לש ותבוח תא תועבוקה תונקת ןהו- רומאה164 ףיעס ןיינעל הסנכהל םיבשחנ

 תונקת" :ןלהל( הרקמו הרקמ לכב יוכינה רועישו ןפוא תאו רוקמב סמ תוכנל רומאכ םימולשת
.)"רוקמב סמ יוכינ תבוח

תעיבק וצ" :ןלהל( 1963-ד"כשת ,)הסנכהכ םירפוס רכש תעיבק( הסנכה סמ וצ ,לשמל ,ךכ
 רכש"ו "לבקמ" ,"רואל איצומ" םיחנומה תא ,רתיה ןיב ,רידגמ )"הסנכהכ םירפוס רכש
 איצומ" יכ ,תועבוק1964-ד"כשתה ,)םירפוס רכשמ יוכינ( הסנכה סמ תונקת וליאו ."םירפוס
 רועישב סמ הז רכשמ הכני "לבקמ"ל "םירפוס רכש" םלשמה- רומאה וצב ותרדגהכ- "רואל

50%.

 :ןלהל( 1977-ז"לשת ,)םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשתמ יוכינ( הסנכה סמ תונקת וליאו
 "לבקמ"ל םלשמה םדא יכ ,תועבוק)"םיסכנ וא םיתורישמ רוקמב סמ יוכינ תונקת"
- הסנכהכ םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצב םתרדגהכ- "םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת"

]11[,הז ןיינעל עבקנש םוכסה לע הלוע וניא ָםיוושש תוריש וא סכנ דעב רומאכ םימולשת טעמל

.ןיינעה יפל30% וא20% לש רועישב רוקמב סמ הכני

 ,םימולשת "לבקמ"ל םלשמש ימ לש ותבוח תא אופא תועבוק רוקמב סמ יוכינ תבוח תונקת
 סמ תדוקפל164 ףיעס ןיינעל הסנכהל )הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצ יפ-לע( םיבשחנ רשא
.ןהב םייונמה םירועישבו ןפואב רוקמב סמ תוכנל ,הסנכה

 םימולשתב קר םניינע ןיא יכ ,םיעבוק הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצמ קלח ,ליעל ראובש יפכ
 וא/ו םיתוריש דעב םימולשת םג וז תרגסמב םיללכנ אלא ,םלשמ ףוג לש ונובשח לע םישענה
 לש ונובשח לע וא ומעטמ תאזו ,םלשמ ףוג ידי-לע םימלתשמה )ליעל םתועמשמכ( םיסכנ
.רחא םדא

65656565    ''''ממממעעעע

 תא לבקמה םדא וניה "לבקמ" יכ ,תועבוק רוקמב סמ יוכינ תבוח תונקתמ קלח ,המודב
 םדא" םג- רומאכ "לבקמ" תרגסמב- ללוכ רחאה ןקלח וליאו .תונקת ןתוא אושנ םימולשתה
.םייטנוולרה םימולשתה תא "רחא רובע וא ורובע לבקמה

 תונקת" :ןלהל( 1977-ז"לשת ,)הדמצה ישרפהו תיבירמ יוכינ( הסנכה סמ תונקת ,לשמל ,ךכ
 "בייח" יבגל רוקמב סמ יוכינ תבוח תועבוק)"הדמצה ישרפהו תיבירמ רוקמב סמ יוכינ
 ,תיביר לבקמה םדא"כ הז ןיינעל רדגומ "לבקמ" חנומה רשאכ ,"לבקמ"ל "תיביר" םלשמה
 רוקמב סמ יוכינ תונקתב "לבקמ" חנומה ,המודב."הינשה תפסותב טרופמכ םדא טעמל
 םדא טעמל ,םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת לבקמה םדא"כ רדגומ םיסכנ וא םיתורישמ

[."תפסותב טרופמכ
12[
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םימיוסמ רכש יגוסמ רוקמב סמ יוכינ תונקת ,תאז תמועל
[13]

 רוקמב סמ יוכינ תבוח תועבוק

הסנכהכ רכש יגוס תעיבק וצב רדגומ הזו ,"לבקמ"ל הב םייונמה רכשה יגוס לש םולשת ןיגב
[

14]
 "ריכשמ" חנומה ,המודב ."רחא םדא רובע ןיבו ורובע ןיב" רומאכ רכש לבקמה םדאכ

 רדגומ- "לבקמ" חנומל הליבקמ ןיעמ הווהמה- תוריכש ימד ןיגב רוקמב סמ יוכינ תונקתב
."תוריכש ימד רחא רובע וא ורובע לבקמה םדא"כ

,וקסר תשרפב עבקנ ,ךכ
]15[

 רובע )תידוהיה תונכוסה( דחא ףוגל תיביר ימולשת תרבעה יכ
 ,הסנכה סמ תדוקפל170 ףיעס יפ-לע רוקמב סמ יוכינב התיה תבייח )ינמרג קנב( רחא ףוג
 הז היה- ףיעסה ןושלכו ,ינמרגה קנבה "ליבשב" תידוהיה תונכוסל םולשת עצוב רשאב
."…וליבשב רחאל וא ול ,לארשי בשות וניאש םדאל" םולשת

 שי יכ ,עבקנ הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצמו רוקמב סמ יוכינ תונקתמ קלחב יכ ,ןיוצי ,ףוסבל
 תונקתה יפל ונייה ,רחא ןיד יפל רוקמב סמ יוכינ תבוח ןיא םא קר םהיתוארוה תא ליחהל
 תעיבק וצבש "םיסכנ וא םיתוריש דעב םימולשת" חנומה ,לשמל ,ךכ .םירחאה םיווצהו

 ןיד יפל רוקמב סמ יוכינ תבוח םהילע הלחש םימולשת ללוכ וניא הסנכהכ םיסכנ וא םיתוריש
 וגרחוה הסנכהכ םירפוס רכש תעיבק וצבש "םירפוס רכש" חנומהמ ,המוד ןפואב .רחא

]16[.תרוכשממ רוקמב סמ יוכינ תונקת יפל רוקמב סמ יוכינ תבוח הלח םהיבגלש םימולשת

66666666    ''''ממממעעעע

םילקועמה םיפסכה תרבעה ןיגב רוקמב סמ יוכינ תבוח.4

יללכ4.1

 קר תשבגתמ הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעס יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוח ,ליעל ראובש יפכ
 סמ תדוקפל164 ףיעסב םייונמה הלאמ םולשתב רבודמ- דחאה :םיאנת ינש םימייקתמ םא
 תעבוקה רוקמב סמ יוכינ תונקתב הארוה תמייק- ינשה ;וחוכמ ואצוהש םיווצב וא הסנכה
.רומאה םולשתה יבגל רוקמב תוכנל שיש סמה רועישו ןפוא תא שרופמב

 סמ יוכינ תבוח המִע תררוג םילקועמה םיפסכה תרבעה םאה ,הלאשה אופא תררועתמ
.קיזחמה ידי-לע רוקמב

 ססבתהב ,תאז .רוקמב סמ יוכינ תבוח תמייק ןכא יכ ,הניה סמה תויושר תשיג ,יתעידי בטימל
 םימוכס לע םג הלח רוקמב סמ יוכינ תבוח יכ ,רהבוה וב ,1987 תנשמ יעוצקמ רזוח לע

.ןיד חוכמ וא םייטופיש םיווצ יפ-לע םימלתשמה
]17[

המושיי ןפואו רוקמב סמ יוכינ תבוח לש המויק תלאש תא עובקל ישוקה4.2

 הרבעהה ,םילקועמה םיפסכה תא ריבעהל קיזחמה שרדנ םהב םירקמה בורב ,ונינשש יפכ
 ריבעהל קיזחמה שרדנ םהב םירקמ םימייק ,תאז םע .לעופל האצוהה תכשלל הניה רומאכ
.םחוכ-אבל וא םיאכזל תורישי םילקועמה םיפסכה תא

 םניא ןכ תושעל םינושה םיקיזחמה םישרדנ םרדגב םיווצה ,םירקמה תיברמב ,אקע אד
 תא קר אלא )'וכו םמולשת רוקמ( ריבעהל םהילעש םילקועמה םיפסכה תוהמ תא םיטרפמ
.)םחוכ-אב וא םיאכזה ,לעופל האצוהה תכשל( םלבקמ תוהימ תאו םמוכס

 המִע תררוג רומאכ םיפסכה תרבעה םאה ,עובקל קיזחמה לש ותלוכיב ןיא ,ךכמ האצותכ
 תבוחש החנהב( רוקמב תוכנל וילעש סמה רועיש והמו ,ללכב וידי לע רוקמב סמ יוכינ תבוח
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?המל תאז לכ .טרפב )תמייק יוכינה

 םייונמה םימולשתב רבודמ םא תעדל ןיא ,םילקועמה םיפסכה תוהמ רבדב עדימ רדעהב
 םאה ,ךכמ רזגנכו ,הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצב וא הסנכה סמ תדוקפל164 ףיעסב

]18[.רוקמב סמ יוכינב הליחתכלמ תבייח םתרבעה

67676767    ''''ממממעעעע

 רורב הז ןיא ,רומאכו- רוקמב סמ יוכינב תבייח םילקועמה םיפסכה תרבעה םא ףא .דועו תאז
 סמ יוכינ תונקת ןיבמ וצ/הנקת הזיא עובקל ןתינ אלש ירה- איה ךכ ןכא םאה רקיעו ללכ
.םירומאה םיפסכל ת/יטנבלרה ו/הניה הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצ/רוקמב

-רכש םולשתל בייח דגנ ינולפ לש ותעיבתב םרוקמש םילקועמ םיפסכ תרבעה ,לשמל ,לוט
- "רכוש" ,תוריכש ימד ןיגב רוקמב סמ יוכינ תונקת יפ-לע .בייחל ריכשהש ןיעקרקמ ןיגב הריד
 תוריכש ימד םלשמה- רחא לש ונובשח לע תוריכש ימד םלשמה םדא הז ללכבו
 הז םולשתמ הכני ,)תוריכש ימד רחא רובע לבקמה םדא םג ,ליעל רומאכ ,ללוכה( "ריכשמ"ל
 תניחבב הווהמה- קיזחמה ידי-לע רומאכ םיפסכה תרבעהש ,אטישפ .35% רועישב סמ
 רועישב רוקמב סמ יוכינב תבייח- בייחה ןובשח-לע תוריכש ימד םלשמ אוה רשאב "רכוש"

 ןכש ,"ריכשמ" תניחבב הווהמה( לעופל האצוהה תכשלל הניה הרבעהה םא ןיב תאזו ,35%
.וחוכ-אבל וא ינולפל תורישי הניה הרבעהה םא ןיבו )ינולפ רובע תוריכש ימד תלבקמ איה

 לש םרוקמו היה :קודו .הרומאה המגודה ינותנ ונתשי וב הרקמב ןידה אוה ךכ אל ,םרב
 תונקת תוארוה הנלוחת יזא ,תיביר םולשתל בייח דגנ ינולפ לש ותעיבתב םירומאה םיפסכה
 רוקמב סמ תוכנל בייח קיזחמה אהי ,הזכ הרקמב .הדמצה ישרפהו תיבירמ רוקמב סמ יוכינ
 ךא ,ינולפל תורישי םילקועמה םיפסכה תא ריבעי םא קר )תורומאה תונקתב עובקה רועישב(
 תונקתב "לבקמ" תרדגה רואל ,תאז .לעופל האצוהה תכשלל םיפסכה תרבעה לש הרקמב אל

]19[.רומאכ תיבירה תא "רחא רובע לבקמה םדא" םג תללוכה הארוה תרדענה ,תורומאה

 הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצו רוקמב סמ יוכינ תונקתמ קלח ,ליעל רבסוהש יפכ .דועו תאז
 היה םא ףא ,לשמל ,ךכ .רחא ןידל אושנ םיווהמה םימיוסמ םימולשתל רשאב םילח םניא
 רכש ,המגודה םשל ,םניה םילקועמה םיפסכה יכ ,)איה ךכ אל ,רומאכו( קיזחמה תעידיב
 רבודמ םא :קודו .ךכב יד אלש ירה ,הסנכהכ םירפוס רכש תעיבק וצב ותועמשמכ םינמא
 וניה רוקמב תוכנל שיש סמה רועיש יזא ,בייחה לש דבוע תעיבתב ורוקמ ןיאש ,םינמא רכשב

 יאכזל הרבעהב רבודמ םא ןיבו לעופל האצוהה תכשלל הרבעהב רבודמ םא ןיב תאזו ,50%

 תוארוה ,הארנ ךכ ,הנלוחת יזא ,דבוע תעיבתב רבודמ םא ,תאז תמועל]20[.וחוכ-אבל וא

 קר רוקמב סמ תוכנל קיזחמה לע יכ ,הארנ הז הרקמב]21[.תרוכשממ רוקמב סמ יוכינ תונקת

 ,תורומאה תונקתב םיטרופמה םירועישב תאזו]22[,רומאכ דבועל הרישי הרבעהב רבודמ םא
.50% לש רועישהמ םינוש רשא

68686868    ''''ממממעעעע

 לכ אל ,רוקמב סמ תוכנל שי םא עובקל ,ןיינעה תוביסנב ,לוכי וניא קיזחמה יכ ,אלא תאז ןיא

]23[.תוכנל שיש סמה רועיש והמ ןכש

 ןהו תויחרזא תויצקנס ןה ומִע רורגל יושע קיזחמה ידי-לע רוקמב סמ יוכינ יא ,יאמ אלא
 יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל א191 ףיעס :קודו .הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע תוילילפ תויצקנס
170 וא164 ,161 םיפיעס יפ-לע תוכנל וילע היהש סמה תא הכינ אל ריבס קדצה ילבש ימ
218 ףיעס וליאו .הכינ אלש םימוכסה ןמ15% לש רועישב סנקב בייח היהי ,וז הדוקפל
 םיפיעסה יפל תוכנל וילע היהש סמ הכינ אלש ימ יכ ,רתיה ןיב ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל
 ,וכונ אלש םימוכסה לכ ךסמ םיינש יפו ףיעס ותואב עובקה סנק וא הנש רסאמ וניד םירומאה
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.דחאכ םישנועה ינש וא

 ארמוחל תונשרפ תניחבב ,"הרקמ לכב" רוקמב סמ תוכנל קיזחמה רחבי םא ףאש ,אקע אד
 ףושח קיזחמה היהי ,הז הרקמב םג יזא ,תיטנוולרה הנשמה תקיקחו164 ףיעס תוארוה לש
-ז"לשת ,ןישנועה קוחו לעופל האצוהה קוח תוארוהב ןרוקמש תוילילפו תויחרזא תויצקנסל

.ןלהל ראובמכ ,תאז .)"ןישנועה קוח" :ןלהל( 1977

לעופל האצוהה קוח תוארוה4.3

 םג ומכ ,הלא תוארוה .לעופל האצוהה קוחל48-ו47 םיפיעס תוארוהב ונניינע ,אנד הרקמב
1'א ןמיס יפל ושומימו ינמז לוקיע עוציב לע םג תולח ,לעופל האצוהה קוח תוארוה תרתי
.א"דס תונקתל382 הנקתל םאתהב ,תאז .ינמז לוקיעב וניינעש ,א"דס תונקתל חכ קרפל

:רומאל עבוק ,"םילקועמ םיסכנ תריסמ"ב וניינעש ,לעופל האצוהה קוחל47 ףיעס

 הז קרפ יפל םילקועמה םיסכנה תא לעופל איצומה ידיל רוסמל בייח ישילשה דצה"
 רחאל ןתנש וצב וא לוקיעה וצב עבק לעופל האצוהה שארש םוקמבו דעומב ,ןפואב
 לעופל איצומל םמלשל וילע- בייחל ונממ םיעיגמה תובוח םיסכנה ויה םאו ,ןכמ
 יפל תוריבסה תואצוהה ול ומלושי ,תואצוהב ךורכ רבדה היה ;םנוערפ ןמז עיגהב
".ןינעה תוביסנ

 לע ,םילקועמה םיפסכה תרבעה רבדב לעופל האצוהה שאר לש ותעיבק תלבק םע ,ונייהד
.וז העיבקב םייונמה םוקמבו דעומב ,ןפואב םריבעהל- קיזחמה ונייה- "ישילשה דצה"

69696969    ''''ממממעעעע

:ןלהלדכ עבוקו ףיסומ לעופל האצוה קוחל48 ףיעס

 ודימ איצוה וא ,47 ףיעסב רומאכ השע אל ריבס קדצה אלל רשא ישילש דצ)א("
 יאשר ,ישילש דצ ידיב לוקיע-וצ וילע שיש ועדיב ןידכ אלש בוח םליש וא סכנ
 ,בייחה ומליש אלש הדימב קוספה בוחה םולשתב ובייחל לעופל האצוהה שאר
.ןודנה בוחה םוכס לע וא ןודנה סכנה יווש לע הלעי אל הז בויחש דבלבו

 ןדה טפשמ-תיב היה וליאכ לעופל האצוהה שאר גהני הז ףיעס יפל ןוידב)ב(
 לש ןיד-קספכ ותטלחה ןיד ,לעופל האצוהו רוערע ןינעלו ,הצרמה ךרדב השקבב
.םולש טפשמ תיב

".ןיד לכ יפ לע ישילשה דצה לש ותוירחאמ עורגל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא)ג(

 תאזו ,לעופל האצוהה שאר תטלחהל םאתהב אלש קיזחמה לעופ וב הרקמ לכב יכ ,ךכמ דמל
 בוחה םולשתב ,לעופל האצוהה שאר תטלחה יפ-לע ,ביוחי אוהו לוכי ,ריבס קדצה אלל
 .קוספה

 ,ןישנועה קוחל287 ףיעס יפ-לע תילילפ הריבע תווהל היושע רומאכ הלועפ ,תאזמ הרתי
 לעופה םדא וא דיקפ תאמ וא טפשמ תיב תאמ הרושכ הנתינש הארוה" תרפה התויהב
 .םייתנש רסאמ הנידש ,"ןינע ותואל ךמסומו ימשר דיקפתב

:ורפסב ריפוא-רב דמולמה לש וירבד םה םיפי ,הז ןיינעל

 ,דחא דצמ ,תלטומ קנבה לעש שיגדהל יואר לוקיע וצ תונשרפ לש הז רשקהב"
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…וב רמאנל רבעמ ושרפל אלש ינש דצמ ךא ,ונושלכ וצה תא םייקל תוריהז תבוח
 הנווכ וצה איצומל סחייל ןיאו ינקווד שוריפ ול תתל יוארה ןמ לוקיע וצ שרפל םיאבשכ
 תא אלמי אל םא( קנבה יופצ הל היצקנסה ירהש ,וינפ לע הזחנש המל רבעמ וליחהל
 הארוה תרפה לשמל ומכ ,תילילפ םגו תיחרזא םג איה )ונושל יפ לע וצב רומאה

[24]"…ןישנועה קוחל287 ףיעסל דוגינב תיקוח

 יאכזה ןיבל בייחה ןיב הרשפ תרגסמב :ןוגכ( טפשמ-תיב לש וצב ןניקסע םא ,דועו תאז
 קיזחמה לש ותלועפ יזא ,)יאכזל קיזחמהמ תורישי רומאכ םיפסכה תרבעה לע םכסומ הרדִגב
.ךכמ עמתשמה לכ לע טפשמ תיב ןויזב תדוקפ תוארוה תלחהל איבת רומאה וצל דוגינב

 תא ריבעמש קיזחמה םהב םירקמב רומאה47 ףיעס תא שרפל שי דציכ ,הלאשה אופא הפצ
 .םירומאה םיפסכהמ רוקמב סמ הכנמ ,ףיעס ותוא ןושלכ "ישילשה דצה" ונייה ,םיפסכה

70707070    ''''ממממעעעע

 תא ומִע רורגי ךכמ אצוי לעופכו47 ףיעס תוארוה תרפהל בשחיי רומאכ סמה יוכינ םאה :קודו
 יוכינה בשחיי אמש וא ;תילילפ הריבע לש השוביגל איבי ףאו48 ףיעסב תויונמה תויצקנסה
.הנמיה תבייחתמ ףא השעמלו47 ףיעס תארוהמ תשקבתמו תעמתשמ הלועפכ רוקמב

 םוכסב העצבל שיש ירה ,רוקמב סמ יוכינב תבייח םיפסכה תרבעה וב הרקמב יכ ,קלוח ןיא
 :קודו .רוקמב יוכינה עוציב רחאל :ירק ,וטנ םיפסכה

 הסנכה סמב םיבייח םקלח וא םלוכש םיפסכ םולשתב בייחמה ןיד קספ ןתינשכ"
 יוכינב קוספה בוחה םוכס תא הכוזל םלשל בייחה לע היהי זא יכ ,רוקמב יוכינבו

 רוקמב יוכינה תא בייחה עצביש רחאל…הייבגה תויושרל רבעוהו םלושש סמה
 ,'יתערפ' ןועטלו לעופל האצוהה שאר לא תונפל תוכזה ול ןתנת ,רצואל ותוא ריבעיו

 יוכינה תא םג ללוכ קוספה בוחה אולמ תא לבקל ותוכז לע הכוזה דומעי ןכא םא

[25]".רוקמב

 האצוהה קוחל82 ףיעסב היונמה םינידה תרימש תארוה םע דחא הנקב הלוע וז העיבק
 הבוח-ימולשתו םיסימ לש הייבגה יכרד רבדב ןיד לכמ עורגל ידכ הז קוחב ןיא היפל ,לעופל
.םירחא

:ןלהלדכ ןוילעה טפשמה-תיב עבק ,ךכל םאתהב

 סמ תדוקפ תוארוה לע הריבע הווהמ וז הבוח םויק-יאו יוכינ תבוח תמייקש ןוויכמ…"
 תובייח ןה אלא ,יוכינה תא עצבל תויאכז תורערעמהש קר אל,]שדח חסונ[ הסנכה
 ריכהל ןכומ אוהש הארנ ,הז רוערעב המושה דיקפ גיצנ תדמע יפ-לעו ,ןכ תושעל
 ,'יתערפ' תנעט תא ססבל יד ךכב .ןידה יפ-לע ויפלכ ןתבוח תא ואלימ ןהש ,ךכב
 תא הנמייקת אל וא ,ומייק אל תורערעמה םא .יוכינה ימוכס יבגל תורערעמה ונעטש
 ךרד םיבישמה ינפב החותפ ,ל"נה6 הנקת יפ-לע רושיא םיבישמל איצמהל ןתבוח

]26[".הבוח יולימ ןהילע תופכל

:ןלהלדכ.ג.מ.א תשרפב עבקנ ,המוד השיג יפל

 יכ רושיא הל איצמיש ונממ השקיבו בישמה לא תרערעמה התנפ ןידה קספ ןתינשמ"
 םוכסה תא וילא ריבעהל לכותש תנמ לע תאזו ,רוקמב סמ יוכינב ךרוצה ןמ רוטפ אוה
 תא קוספה םוכסה ןמ תרערעמה התכינ ,התיינפל העש אלשמ.ואולמב קספנש
 םולשת יטרפ םתוא ןיגב ,סמה תונוטלשל ריבעהל הבוח התאר איהש ,םימולשתה
…רוקמב סמ יוכינב םיבייחה
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 ןמ הסנכה סמ תוכנל תרערעמה לע התיה הבוח יכ תקולחמ תויהל הלוכי אלו ןיא
 ,הלצא ותדובעמ ויתוסנכהמ םיעבונ םימוכס םתואש לככ ,בישמל וקספנש םימוכסה
 תעגונ איהש לככ- 'יתערפ' תנעט תא החיכוה תרערעמה…ותדובע רכשמ ,רומאל

".בישמל וקספנש רכשה ימולשתל סחייתמה הסנכהה סמ לש רוקמב יוכינל
[27]

 ,ןכש .קיזחמה ידי-לע השענה רוקמב סמ יוכינל רשאב םירבדה ינפ םה חרכהב ךכ אל ,םרב
 הליחתכלמ םוקמ היה אל רשאב "יתערפ" תנעט ישילשה דצל דומעת אלו לוכי ,הז הרקמב
 קפס לש ומויק תורמל ,רוקמב סמ יוכינ םא ,רקיעו ללכ ירב הז ןיא :קודו .רוקמב יוכינה עוציבל
 הווהי ,תוכנל שיש סמה רועיש רבדב עדימ רדעה םג ומכ ,סמ תוכנל הבוחה םצעל רשאב

.לעופל האצוהה קוחל48 ףיעסב רומאכ "ריבס קדצה" תניחבב
]28[

 ךא ,רוקמב סמ יוכינ רחאל םילקועמה םיפסכה תא ריבעי קיזחמהו היה :טרפה לא ללכה ןמו
 תאזו- רתוי ךומנ תוכנל שיש סמה רועיש ןיפולחל וא ,ִןיַא רומאכ יוכינ תבוח ןיינעה תוביסנב
 לעופל האצוהה שאר תטלחה יפ-לע ,ביוחי אוהו לוכי- לעופב תעדל ,ליעל רומאכ ,ןיא
 קוחל287 ףיעס תוארוה לוחל תויושע ,ףסונב .ךכמ רתוי ףאו רומאכ הכונש סמה םולשתב
.ליעל ונודינש טפשמ תיב ןויזב תדוקפ תוארוהו ןישנועה

יוצרה ןורתפה4.4

 ,םלשמ ףוג לככ ,אוה ףופכ ,אסיג-דחמ :"ןדסה ןיבל שיטפה ןיב" ןותנ קיזחמה יכ ,אופא וניאר
 הסנכהכ םימולשת תעיבק יווצב ,הסנכה סמ תדוקפב העובקה רוקמב סמ יוכינ תבוחל
 לעופל האצוהה קוח תוארוה םג וילע תולח ,אסיג-ךדיאמ .רוקמב סמ יוכינ תבוח תונקתבו

.ליעל ונודינש

 ,הפמ לעופל האצוהה קוח תוארוהו הפמ רוקמב יוכינה תוארוה ונייה ,הלא תוארוה יגוס ינש
 תוהמ תודוא םיאתמ עדימ קיזחמה רדענ ןהב תוביסנב תרחאה דצל תחאה רודל תולוכי ןניא
.םריבעהל וילעש םילקועמה םיפסכה

 תרבעה רבדב וצה תלבק םע :ןמקלדכ וניה ןיינעה תוביסנב יוארה ןורתפה יכ ,ינרובס ,ןכ-לע
 תוארוה ןתמל השקבב לעופל האצוהה שארל תונפל קיזחמה לע המוש ,םילקועמה םיפסכה
 ,הרקמה תוביסנל ףופכבו ,ןיפולחל .רומאכ םיפסכהמ רוקמב סמ תוכנל ותבוח תלאשל רשאב
 תונקתל חי קרפ תוארוה יפ-לע םייניב-ןעט אוהו רחא יטפשמ ךילהב טוקנל קיזחמה לוכי

 ןודית ,רומאכ טפשמה-תיבל וא לעופל האצוהה שארל היינפה תרגסמב יכ ,חינמ ינא .א"דס
 םהב םירחא םירקמ יבגל םג המשייל היהי ןתינ רשא הטלחה עבקיתו הפוגל הייגוסה
.וז הלאש תררועתמ

72727272    ''''ממממעעעע

 דצה ןיינועמ וב בצמל יואר ןורתפ הלא תופולח יתשב האור ריפוא-רב דמולמה םג ,ןכאו
:ועוציב-יאב וא לוקיעה וצ עוציבב ךורכה ןוכיס לכ וילעמ קורפל ישילשה

 סכנה תא ריבעהל ותבוח םצעל רשאב ישילשה דצה לש ובילב קפס םייק םא"
 וצ עוציבב ךורכה ןוכיס לע וילעמ קורפל ונוצרב םאו ,לעופל איצומה ידיל לקועמה
 השקבב לעופל האצוהה שאר לא הנפי םא תושעל ביטיי אוה- ועוציב יאב וא לוקיעה

".טפשמה תיבל םייניב ןעטב ןיפולחל וא תוארוה ןתמל
]29[

:ןלהלדכ לעופה יבשומ ןוגרא ןיינעב ןוילעה טפשמה-תיב עבק ,וז השיג יפל

 תדמועש תוגהנתה ונניינעב רערעמה תוגהנתהב תוארל רשפא יא יכ ,יל הארנ"
 טפושה ירבד הז רשקהב יל םיארנ].ש.א- 'ריבס קדצה' לש ומויק ןחבמ[ ל"נה ןחבמב
 לעופל האצוהה שארל תונפל היה לוכי רערעמה :יזוחמה טפשמה תיבב דמולמה
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 היה הרקמ לכב יזאו ,טפשמה תיבל םייניב-ןעטב ןיפולחל וא תוארוה ןתמל השקבב

"…ןוכיס לכ וילעמ קרופו 'הנומתה ןמ אצוי'
[30]

םוכיס.5

-ךרדב ,םיטרפמ םניא םילקועמה םיפסכה תא ריבעהל םינושה םיקיזחמה םישרדנ םרדגב םיווצה
 םא ,עובקל ןתינ אל ,ךכמ האצותכ .םמולשת רוקמ תא הז ללכבו םינורחאה תוהמ תא ,ללכ
.תוכנל שיש סמה רועיש והמ ןכש לכ אל רוקמב סמ יוכינ תבוחב הכורכ רומאכ םיפסכה תרבעה

 לע הלועה רועישב וא ןכ תושעל הבוח ןיא ןהב תוביסנב קיזחמה ידי-לע רוקמב סמ יוכינ ,ןכ-לע
 ףא ילואו לעופל האצוהה קוח תוארוה חוכמ קיזחמה לש יפסכ בויח ומִע רורגל יושע ,שרדנה
.טפשמה-תיב ןויזבלו תילילפ הריבע לש התושבגתהל איבהל

 ויבגל תועובקו תילילפ הריבע הווהמ ,ןכ תושעל הבוח תמייקש לככ רוקמב סמ יוכינ יא ,דגנמ
.הסנכה סמ תדוקפב דחי םג תוילילפו תויחרזא תויצקנס

 האצוהה שארל תונפל קיזחמה לע המוש יכ ,ינרובס ,םינושה םיקוחה תוארוה ןיבש וז תושגנתהב
 .םייניב-ןעט לש ךילהב ךמסומה טפשמה-תיבל תונפל ,ןיפולחל ,וא ,תוארוה ןתמל השקבב לעופל
 לבקתתש הטלחהה תא םשייל היהי ןתינו הפוגל ןודית הייגוסה יכ הארנ ,רומאכ היינפמ האצותכ
 סמ תוכנל םירחא םיקיזחמ לש םתבוח תלאש תררועתמ םהב םירחא םירקמ יבגל םג הז ןיינעב
.יעמשמ-דח חרואב תאזו תמייקה הכרִפה תא רותפי קקוחמהש יואר ,םוקמ לכמ .רוקמב

.)"הסנכה סמ תדוקפ" :ןלהל( 120 ח"נ[1]

 סמ יוכינ תונקת" :ןלהל( 1993-ג"נשתה ,)םיקיסעמ סמ םולשתו הדובע רכשמו תרוכשממ יוכינ( םיקיסעמ סמו הסנכה סמ תונקת האר[2]
.)"תרוכשממ רוקמב

.)"הסנכהכ תוריכש ימד תעיבק וצ" :ןלהל( 1998-ח"נשתה ,)רוקמב יוכינ ןינעל הסנכהכ תוריכש ימד תעיבק( הסנכה סמ וצ האר[3]

 תודובע דעב םימולשת תעיבק וצ" :ןלהל( 1973-ד"לשת ,)הסנכהכ הלבוה תודובעו הינב תודובע דעב םימולשת תעיבק( הסנכה סמ וצ האר[4]
.)"הסנכהכ הלבוהו הינב

.)"הסנכהכ רכש יגוס תעיבק וצ" :ןלהל( 1967-ז"כשת ,)הסנכהכ רכש יגוס תעיבק( הסנכה סמ וצ האר[5]

.הסנכהכ םיסכנ וא םיתוריש תעיבק וצל א2 ףיעסב יונמה גירחה ויבגל לח אל ףאו[6]

.2 הרעה ליעל[7]

.3 הרעה ליעל ,הסנכהכ תוריכש ימד תעיבק וצב םתועמשמכ[8]

.4 הרעה ליעל[9]

 יוכינ( הסנכה סמ תונקת יפ-לע רוקמב סמ יוכינ תבוח תרזגנ ונממ ,5 הרעה ליעל ,הסנכהכ רכש יגוס תעיבק וצב "בייח" תרדגה םג האר[10]
.)"םימיוסמ רכש יגוסמ רוקמב סמ יוכינ תונקת" :ןלהל( 1967-ז"כשתה ,)םימייוסמ רכש יגוסמ

 .1976-ו"לשתה ,)סמ תובוח םולשתו תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל )ב(2 ףיעסב עובקה םוכסב רבודמה[11]

 תררועתמ ןכ-לעו ,הנידמה םג ,רתיה ןיב ,תללכנ הדמצה ישרפהו תיבירמ רוקמב סמ יוכינ תונקתל הינשה תפסותה לש הרדגב יכ ,ןיוצי[12]
.לעופל האצוהה תכשל תא ףא וז תרגסמב לולכל שי םאה ,הלאשה

.10 הרעה ליעל[13]

.5 הרעה ליעל[14]

."םיסימ" רוטילקתו410 א א"דפ ,ג"משפ'נ מ"עב וקסר234/68 א"ע[15]

.2 הרעה ליעל[16]

.22-ג6/א "םיסימ" ,21.10.87 םוימ19/87 ה"מ רזוח[17]

 המלישש םימולשתה יכ ,טפשמה-תיב עבק ,הרקמ ותואב .349 )3(טי ד"פ ,מ"עב קידוג ארויג'נ ש"פ196/65 א"ע ,הז רשקהב האר[18]
170 ףיעס יפ-לע רוקמב סמ תוכנל הבוח הבישמה לע תלטומ התיה אל ךכיפלו לארשיב הסנכה סממ םירוטפ תילגנא המריפל הבישמה
.הסנכה סמ תדוקפל

.ליעל3.3 הקספב ןוידה הז ןיינעל האר[19]

.10 הרעה ליעל ,םימיוסמ רכש יגוסמ רוקמב סמ יוכינ תונקתל )א(2 הנקת האר[20]

.2 הרעה ליעל[21]

 םדאל תוסחייתה הב ןיא ,ונייה ;תרוכשמ לבקמה דיחי תללוכה ,םש ,תרוכשממ רוקמב סמ יוכינ תונקתל1 הנקתב "דבוע" תרדגה האר[22]
.רחא רובע תרוכשמ לבקמה

.יאכזהמ שקבל וילע רוקמב סמ יוכינמ רוטפ הזיא עובקל לוכי וניא ףא קיזחמהש ,איה תפסונ האצות ,השעמל[23]

.369 )תיעיבר הרודהמ(תוכלהו םיכילה- לעופל האצוה ,ריפוא-רב 'ד[24]

.514 'עב ,םש ,ריפוא-רב[25]

.153 ,148 )2(הל ד"פ ,המיחפ'נ מ"עב ןינבל הרבח "תובוחרב תורידה זכרמ"370/80 א"ע[26]

.2487 )2(99 חמ-קת ,ןהכ'נ ינוחטב חוקיפו ץועיי- מ"עב .ג.מ.א1097/99 )ש"ב( א"ע[27]

.)"לעופה יבשומ ןוגרא" :ןלהל( ךליאו875 ,864 )2(גמ ד"פ ,ךלו'נ מ"עב יחרזמ לעופה יבשומ ןוגרא533/87 א"ע ,הז רשקהב האר[28]

... )2002 ינוי( 3/זט םיסימ .םילוקיע שומימב רוקמב סמ יוכינ תבוח- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה11 ךותמ10 דומע
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.356 'עב ,24 הרעה ליעל ,ריפוא-רב[29]

.876 'עב ,28 הרעה ליעל ,לעופה יבשומ ןוגרא ןיינע[30]
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