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הפוקש הרבחל תיתחפשמ הרבחמ

תאמ

)ח"ור( ד"וע ,*אריפשסכלא

 תוארוה תא סורג ףסוי 'פורפ חתינ ,2003 ץרמ שדוחל ןובשחה האור ןואטיבב םסרופש רמאמב
 הרבח לש התכיפה ןיינעל ועבקנש רבעמה תוארוה הז ללכבו הפוקשה הרבחה לע תולחה קוחה
 םייונישה תא ,רתיה ןיב ,אריפשסכלא )ח"ור( ד"וע רקוס ,הז רמאמב .הפוקש הרבחל תיתחפשמ
לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוח תקיקח תרגסמב תורומאה רבעמה תוארוהב הנורחאל ולחש
.1.6.2003 םוימ

רבד חתפ

 תרגסמב לטובש הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעסב תועובק תיתחפשמ הרבח לע תולחה סמה תוארוה

הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית
]1[

 ,1א64 ףיעס תוארוה הסנכה סמ תדוקפל ופסונ ,ולא תוארוה םוקמב .
.הפוקש הרבחב ןניינעש

 יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םויל העבקנ הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ותליחתו ליאוה
 יבגל עובקה הז ןיבל תיתחפשמ הרבח יבגל עובקה סמה רדסה ןיב תופיצר רוצל תנמ-לעו ףיעס ותוא
 תביתכ תעב .רומאה םויב לוחי הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס לש ולוטיב םג יכ ,עבקנ ,הפוקש הרבח
 סמ תדוקפל א64 ףיעס ןכ-לעו ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס יפ-לע תונקת ומסרופ םרט ,הז רמאמ
.הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס תוארוה ףקותל וסנכנ םרט דגנמו ,לוחל ךישממ הסנכה

 ןכמ רחאלו ,תיתחפשמ הרבח לע םילחה יוסימה יללכ תא חתנא ןושאר בלשב םא ,תושעל אופא ביטיא
 סחייתא ףסונב .הפוקש הרבחב ,רומאכ ,ןניינעש ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס תוארוה תא רוקסא
.הז ןיינעל ועבקנש רבעמה תוארוהל
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תיתחפשמ הרבח

יללכ.1

 היתוינמ ילעב רשאו ,]2[וזכ הרבחכ סמה-תנשב בשחיהל השקיבש הרבח הניה תיתחפשמ הרבח
76 ףיעס .דחא םדא-ןבכ םתוא םיאור הסנכה סמ תדוקפל )1()ד(76 ףיעס יפלש ,החפשמ-ינב םה
 ,חא ,גוז-ןב וניה "בורק" ,הז ןיינעל .דחא םדאל ובשחיי "ובורקו םדא" יכ ,רתיה ןיב ,עבוק )ד(

הלאמ דחא לכ לש וגוז-ןב ןכו גוזה-ןב יאצאצ ,אצאצ ,הרוה ירוה ,הרוה ,תוחא
]3[

 הרבחש ,ןאכמ .

תיתחפשמ הרבחל בשחית "בורק" תרגסמב םיללכנ היתוינמ ילעב לכש
]4[

 הרבח ,תאז תמועל .
.תיתחפשמ הרבחל בשחיהל לכות אל ,םדא-ינב-רבח וניה היתוינמ ילעבמ דחאש

יוסימה יללכ.2

גציימה םושינל תיתחפשמה הרבחה לש הידספהו תבייחה התסנכה סוחיי2.1
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 הרבחה תרמוש ,סמה יניד ךרוצל תיאמצע תיטפשמ תוישיא תרדענה ,תופתושל דוגינב
 סמ תדוקפל א64 ףיעסב רומאל ףופכב ,סמ יכרוצל תיאמצעה התוישיא לע תיתחפשמה

הסנכה
]5[

. 
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 ותסנכהל םיבשחנ תיתחפשמה הרבחה לש הידספהו תבייחה התסנכה ,הז ףיעסל םאתהב

 ויהי ולוחיש סמה ירועיש רשאכ ,)"גציימה םושינה" :ןלהל( ]6[םושינה רבחה לש ודספה וא

 התסנכה סוחייב אוה הדוקפל א64 ףיעס לש ולעופ ..." .]7[הסנכהה לש הייפואל םאתהב
 רבדה תועמשמ .םושינה רבחה אוה ,תוינמה ילעבמ דחאל הרבחה לש הידספה וא תבייחה
 דחמ ,תדרפנה תיטפשמה תוישיאה ןורקיעו הרבחכ תודגאתהה תונורתי לע הרימש איה
 חרואב םושינ דיחיה ירהש ,אסיג ךדיאמ ,דיחיל םידחוימה יוסימה תונורתיב היכזו ,אסיג

"יביסרגורפ
]8[.

 הרבחמ-100% רועישב הכנ אוהש- גציימ םושינ לש ותסנכה יכ ,עבקנ ,לשמל ,ךכ
הסנכה סמ תדוקפל )5(9 ףיעס יפ-לע סממ הרוטפה ,תישיא העיגימ הסנכה הניה ,תיתחפשמ

 ףיעסב רומאכ- תופדוע תואצוה לע תומדקמ ןיינעל תיתחפשמ הרבח ןיד יכ ,עבקנ ,דגנמ .]9[

.]10[הרבח ןידכ-הסנכה סמ תדוקפל ב181

היתוינמ ילעבל תיתחפשמה הרבחה לש היחוור תקולח2.2

 הרבח תוסנכהמ םיקלוחמה םיחוור יכ ,עבוקו ףיסומ הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס
 רחאל וקלוח םא ףא תאזו ,וקלוח אל וליאכ ואריי ,רומאכ הרבח התיהש םינשב ,תיתחפשמ
?עודמ תאזו .תיתחפשמ הרבחל בשחיהל הלדח הרבחהש
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 םע ןכ-לעו ,גציימה םושינה ידיב סמב ובייחתה רבכ תיתחפשמה הרבחה הרבצש םיחוורה
 סמה ,רחא ןושל .דנדיבידה לע סמ תלטהל םוקמ דוע ןיא ,היתוינמ ילעבל דנדיבידכ םתקולח
 םתקולח לע לטומה סמה םוקמב םג אב הרבחה יחוור תקפה תעב גציימה םושינה ביוח וב
.תוינמה ילעבל

םידספה זוזיק2.3

 הפוקתב םרוקמש גציימה םושינה לש וידספה יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל )6()א(א64 ףיעס

 ןיא ,תאז תמועל .]12[הרבחה תוסנכה דגנכ זוזיקב םירתומ םניא]11[הבטהה תפוקת ינפלש
.הבטהה תפוקת ינפלש הפוקתב הרבחה לש הידספהל תוסחייתה ףיעסב

מ"עב לכימ דוג-יב ןיינעב
]13[

 הרבחה לש הידספה יכ ,יזוחמה טפשמה-תיב עבק ,

הבטהה תפוקת ינפל ורצונ םה םא ףא גציימה םושינל םיסחוימ תיתחפשמה
]14[

 חתפ ךכב .
 הרבצש הרבחב קיזחמה דיחי םושינ ,ךכ .ידמל םיטושפ סמ ינונכתל בחרנ חתפ טפשמה-תיב
 ויתוסנכה דגנכ םירומאה םידספהה תא זזקלו תיתחפשמ הרבחל הכפהל לוכי םידספה
-תיב ידי-לע הרכוה רשא סמ יכרוצל םידספה הרבצש הרבח תשיכר ,תאזמ הרתי .תורחאה

ימיטיגל סמ ןונכתכ טפשמה
]15[

 הרבחל הרבח התוא תכיפהל םידקמ בלש תווהל היושע ,
 הרבחב גציימה םושינל ךופהיש שכורה לש ויתוסנכה דגנכ הידספה זוזיקו תיתחפשמ

.]16[תשכרנה

 תיב לש ןידה-קספ לע ןוילעה טפשמה תיבל סמה תויושר ושיגהש רוערע תובקעב ,םלואו
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ןיד-קספ לש ףקות הלביקש הרשפל םידדצה ועיגה ,לכימ דוג-יב ןיינעב יזוחמה טפשמה
]17[

. 
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 עבקנ ומוקמבו לטובי יזוחמה טפשמה-תיב לש ןידה-קספ יכ ,םכסוה הרשפ התוא לש הרדגב
 ינפמ דספהה ,רתיה ןיב ,ויפל ,ןיינע ותואב תרערעמה לש סמה תובח יבגל טרופמ רדסה
 התסנכה דגנכ זזוקיו תרערעמה רושימב ראשיי תיתחפשמ הרבח תרערעמה תויה תפוקת

.]18[דבלב תרערעמה לש תבייחה

 התוא אושנ רדסהה יכ ,הארנ ,ןכ-לע .ןיד-קספ לש ףקות הלביקש הרשפב רבודמה ,רומאכ
 ןידה-קספ לש ופקות תא ןייאל ידכ וב שי םא קפס ,השעמלו ,תבייחמ הכלה הווהמ וניא הרשפ
הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב ,םוקמ לכמ .יזוחמה טפשמה-תיב ידי-לע ןתינש

]19[הבטהה תפוקתל המדקש הפוקתב תיתחפשמ הרבח לש םירבעומה הידספה יכ ,עבקנ

 יבגל קר ,הארנ ךכ ,הלח וז העיבק ,תאז םע .]20[דבלב הרבחה תוסנכה דגנכ זוזיקב ורתוי
.ךליאו2003 סמה-תנשב עצוביש רומאכ םידספה זוזיק

רבעמה תוארוהו הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס לוטיב.3

 ןמוקמבו ,הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוה ולטוב הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב

הפוקש הרבחב ןניינעש1א64 ףיעס תוארוה ופסונ
]21[

 ןתסינכ םויל העבקנ רומאכ לוטיבה תליחת .
 לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש לעש תונקתה לכ לש )"עבוקה םויה" :ןלהל( ףקותל

הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס יפ-לע ותוכמסל םאתהב ,ןיקתהל ,תסנכה
]22[

 םרט ולא תונקת .
.סופדל הז רוביח תריסמ תעב ומסרופ

.]23[תויתחפשמ תורבח יבגל )רבעמה תוארוה :ןלהל( רבעמ תוארוה ועבקנ ,ףסונב

( רומאה ןוקיתה לש ומוסרפ םויב רומאכ הרבח התייהש תיתחפשמ הרבח ,ולא תוארוה יפל

[עבוקה םויב הפוקש הרבחל ךופהת )4.8.2002
 ,המושה-דיקפמ הרבחה השקיב ןכ םא אלא ,]24

[הפוקש הרבח תויהל אלש ,רומאה דעומהמ םימי60 ךותב
25[.
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 םיאנתה אולמ לש םמייקתהב תינתומ הפוקש הרבחל רומאכ תיתחפשמ הרבח תכיפה:שגדויו

 הלא טעמל]26[הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעסב רשא "הפוקש הרבח" תרדגהב םייונמה

 םלוכ ,היתוינמ ילעבש תיתחפשמ הרבח ,לשמל ,ךכ .]27[הרדגה התואל )8(-ו )4( תוקספב םיעובקה
 דחא רשאב ,"הליגר" הרבחל אלא הפוקש הרבחל ךופהת אל ץוח-יבשות םידיחי םניה ,םקלח וא

[לארשי יבשות םידיחי ויהי היתוינמ ילעב לכש שרוד הפוקש הרבחכ הרבח לש הגוויסל םיאנתהמ
[עבוקה םויב ,ךופהת הפוקש הרבחל ךופהל אלש שקבתש תיתחפשמ הרבח יכ ,]29[עבקנ דוע .]28
.דעומ ותואב תיתחפשמ הרבח תויהלמ לדחת איה :ירק ,"הליגר" הרבחל ,]30

 תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ םוי ירחא רומאכ הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח יבגל ןידה והמ
?)4.8.2002(הסנכה סמ

 לש םמויקל ףופכב הפוקש הרבחל ,]32[עבוקה םויב ,ךופהת וז יכ ,]31[עבקנ רומאכ הרבח יבגל
 ןוקית לש ומוסרפ םויב לארשיב הדגאתה הרבחה- דחאה :םיאבה םירבטצמה םיאנתה תשולש

ה קלחב רומאכ הנבמ ייוניש הרבחב ולח אל- ינשה ;ךליאו )4.8.2002(הסנכה סמ תדוקפל132
 אולמ היבגל ומייקתנ- ישילשהו ;קלח ותואב רומאכ םיסכנ הילא ורבעוה אלו הסנכה סמ תדוקפל2
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הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעסב םיעובקה םיאנתה
]33[

.
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 איה הזכ הרקמבו ,הפוקש הרבחל ךופהל אלש שקבל תיאשר רומאכ הרבח יכ ,]34[עבקנ ,תאז םע

 .דעומ ותואב תיתחפשמ הרבח תויהלמ לדחת איה :ירק ,"הליגר" הרבחל ,]35[עבוקה םויב ,ךופהת

 ,לדחת הז דעומ ירחא תיתחפשמ הרבחל התייהו4.8.02 ינפל הדגאתהש הרבח יכ ,]36[עבקנ דוע

.תיתחפשמ הרבח תויהלמ ,]37[עבוקה םויב

 הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח יבגל תוסחייתה תוללוכ ןניא רבעמה תוארוה יכ ,בל לא םשוי
 תשולש לע הנוע הניא רשאו )4.8.02(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ םוי ירחא רומאכ
 .הפוקש הרבחל התכיפה םשל םישרדנהו ליעל וטרופש )םקלח וא םלוכ( םירבטצמה םיאנתה
 לע תולח ןניא- םידספה זוזיק יבגל תולבגמ תועבוקה ולא ןללכבו- רבעמה תוארוה ,ךכמ האצותכ

רומאכ הרבח
]38[

.םדקהב וז היגוס רידסי קקוחמהש ,אופא יוארה ןמ .

 הכפהש תיתחפשמ הרבח ידספה לע ולוחיש זוזיקה יללכ תא םג תועבוק רבעמה תוארוה
 םושינה ידי-לע וזזוק םרט הלא םא ,הפוקש הרבחל וא הליגר הרבחל )תוארוה ןתואל םאתהב(
.גציימה

 גציימה םושינה ידי-לע וזזוק אלשו הפוקש הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח ידספה יכ ,עבקנ ,ךכ
 םא אלא ,גציימה םושינה לש ויתוסנכה דגנכ קר זוזיקב ורתוי ,הפוקש הרבחל התייה ובש םויל דע
 םהיתוקזחה סחיל םאתהב ,םהיניב רומאכ דספהה תרתי תא קלחל תוינמה ילעב לכ ושקיב ןכ

תיתחפשמה הרבחב
]39[

 אלשו "הליגר" הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח ידספה יכ ,עבקנ דוע .
 ,היתוסנכה דגנכ זוזיקב ורתוי ,"הליגר" הרבחל התייה ובש םויל דע גציימה םושינה ידי-לע וזזוק

היתוינמ ילעב לכ תאז ושקיב םא
]40[

 תיתחפשמ הרבח לש םירבעומה הידספה יכ ,עבקנ ,ףסונב .

הבטהה תפוקתל המדקש הפוקתב
]41[

דבלב הרבחה תוסנכה דגנכ זוזיקב ורתוי
]42[

 ,תאז םע .
.ךליאו2003 סמה-תנשב עצוביש רומאכ םידספה זוזיק יבגל קר ,הארנ ךכ ,הלח וז העיבק
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]43[הפוקש הרבח

יללכ.1

[םיאבה םיאנתה אולמ לע הנועש הרבח הניה הפוקש הרבח
44[:

;לארשי תבשות הרבח הניה הרבחה)1(

תורבחה קוחל1 ףיעסב התרדגהכ תירוביצ הרבח הניא הרבחה)2(
]45[

 הנונקת יפל ןתינ אלו ,
;תירוביצ הרבחל הגוויס תא תונשל

 סמ ביצנ תאז רשיא םא רתוי הובג רפסמ לע וא ,50 לע הלוע וניא היתוינמ ילעב רפסמ)3(

;]46[הסנכה

;לארשי יבשות םידיחי םה היתוינמ ילעב לכ)4(

 תורשפא תוינמה ילעבל ןיאו ,העבצה תויוכז תונקמה תוינמ טעמל ,גוס ותואמ ןה היתוינמ)5(
;העבצהה תויוכזב יוניש טעמל ,תוינמה חוכמ תויוכזה תא תונשל
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;דבלב תוינמה חוכמ תינקומ הרבחה יחוורל תוכזה)6(

;הקוריפ תעב הרבחה יסכנל ותוכזל ההז םיחוורל הרבחב תוינמ לעב לש ותוכז)7(

;מ"עמ קוחב ותרדגהכ יפסכ דסומ הניא הרבחה)8(

 רשאו היתוינמ ילעב לכ ומתח הילעש העדוהב ,הפוקש הרבחכ בשחיהל השקיב הרבחה)9(
.התודגאתה םוימ םימי60 ךותב המושה-דיקפל הרסמנ

רבעמה תוארוהו הפוקש הרבחכ בשחיהל השקבה.2

 הרבחה לש התשקבב ,רתיה ןיב ,הנתומ הפוקש הרבחכ הרבח לש הגוויס ,ליעל ראובש יפכ
-דיקפל הרסמנ רשאו היתוינמ ילעב לכ ומתח הילעש העדוהב תאזו ,הפוקש הרבחכ בשחיהל

.]47[התודגאתה םוימ םימי60 ךותב המושה
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 דוגינב ,רמולכ .הפוקש הרבחל בשחיהל שקבל תיאשר "השדח" הרבח קר יכ ,אלא תאז ןיא
 הרבחל "הליגר" הרבח לש הגוויס תא תונשל ורשפאש הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוהל
 ,הארנ ךכ ,קקוחמה שקיב ךכב .הפוקש הרבח יבגל ירשפא וניא הזכ יונישש ירה ,תיתחפשמ
.היתוינמ ילעבל הרבחה לש םירבעומה הידספה בותינב םניינעש םינוש סמ ינונכת עונמל

 םויב רומאכ תורבח ויהש תיב תרבחו תיתחפשמ הרבח ןהיפל ,רבעמה תוארוהב עבקנ ךכל גירח

[עבוקה םויב הפוקש הרבחל הנכופהת]48[)4.8.2002(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ

 הרבח תויהל אלש ,רומאה דעומהמ םימי60 ךותב ,המושה-דיקפמ תורבחה ושקיב ןכ םא אלא ,]49
 לש םמייקתהב תינתומ הפוקש הרבחל רומאכ תיתחפשמ הרבח תכיפה יכ ,שיגדהל שי .הפוקש

 טעמל]50[הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעסב רשא "הפוקש הרבח" תרדגהב םייונמה םיאנתה

 תיב הרבח וא תיתחפשמ הרבח ,לשמל ,ךכ .]51[הרדגה התואל )8(-ו )4( תואקספב םיעובקה הלא
 םיאנתהמ דחא רשאב ,"הליגר" הרבחל אלא הפוקש הרבחל ךופהת אל ץוח-תבשות הרבח ןניהש

.]52[לארשי תבשות הרבח וז אהתש שרוד הפוקש הרבחכ הרבח לש הגוויסל

יוסימה יללכ.3

היתוינמ ילעבל הפוקשה הרבחה לש הידספהו תבייחה התסנכה סוחיי3.1

 םירוטפה ,ורועישו סמה בושיח ךרוצל יכ ,עבוק הסנכה סמ תדוקפל אשיר )ב(1א64 ףיעס

 התסנכה תוברל ,הפוקש הרבח לש]53[תבייחה התסנכה בשחית ,םידספה זוזיקו סממ
 םהיקלחל םאתהב ,תאז .היתוינמ ילעב לש םהידספהכ וא םתסנכהכ- הידספהו דנדיבידמ

.]54[הרבחב םיחוורל תויוכזב
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 תודגאתהה תונורתי לע הפוקשה הרבחה תרמוש ,תיתחפשמה הרבחל המודב ,רמולכ
 םידחוימה יוסימה תונורתיב הייכז ךות תאזו תדרפנה תיטפשמה תוישיאה ןורקיעו הרבחכ
 םאולמב םיסחוימ הידספהו תבייחה התסנכהש ,תיתחפשמה הרבחל דוגינב ,םלואו .דיחיל

[גציימה םושינל
 ללכל םיסחוימ הפוקשה הרבחה לש הידספהו תבייחה התסנכהש ירה ,]55
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.הרבחב םיחוורל תויוכזב םהיקלחל םאתהב תאזו היתוינמ ילעב

 סמ תדוקפל199 ףיעסב םתרדגהכ ,ץוח-יסמ לש יוכיזה ןיינעל יכ ,עבקנ ,ךכל םאתהב

הרבחה המלישש ץוחה-סמב יסחיה וקלחל הפוקשה הרבחב תוינמה לעב יאכז ,הסנכה
]56[

. 

הפוקש הרבחב תוינמ לעב לש תומדקמ ןיינעל יכ ,עבקנ ,ןכ-ומכ
]57[

 יסחיה וקלח ףרוצי ,
 הווהמה רוזחמל ,הידספהב וא דנדיבידמ התסנכהב תוברל הרבחה לש תבייחה התסנכהב

 תוברל ,הפוקשה הרבחה תסנכה לע סמה תא תובגל ןתינ יכ ,עבקנ דוע .]58[תומדקמל סיסב
 יסחיה םקלח לע לחה סמה הבוגב תאזו ,היתוינמ ילעבמ ןהו הרבחהמ ןה ,תומדקמה

.]59[הפוקשה הרבחה לש היחוורב

 תוינמה ילעבל רומאכ וסחויש ,ןיינעה יפל ,דספהה לש וא תבייחה הסנכהה לש םגוויס
 ידיב החמצנ וא הקפוה ונממש הסנכהה רוקמל םאתהב היהי ,הסנכה רוקמל ,הרבחב

הפוקשה הרבחה
]60[

 תופטוש תויסנניפ תוסנכה הפוקשה הרבחל וחמצנ םא ,לשמל ,ךכ .
 םג ךכ ,))1(2 ףיעס יפל הסנכהכ אלו(הסנכה סמ תדוקפל )4(2 ףיעס יפל הסנכהכ תוגווסמה
 תוינמ לעבל תוסחוימה הרבחה תוסנכה ,תאז םע .תוינמה ילעב ידיב ולא תוסנכה הנגווסת
 .הרבחב ליעפ דיקפת תוינמה לעב אלימ ןכ םא אלא ,תישיא העיגימ הסנכהל הנבשחית אל
 רש ךא ,הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעסב תרדגומ הניא "הרבחב ליעפ דיקפת" הביתה

 רש ,םויה דע .]61[הז ןיינעל תוארוה עובקל יאשר ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה
.הרומאה ותוכמסב שומיש השע םרט רצואה
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היתוינמ ילעבל הפוקשה הרבחה לש היחוור תקולח3.2

 סמ תדוקפל )1()ב(1א64 ףיעס ?הפוקש הרבח ידי-לע םיקלוחמה םיחוורה לש םניד המ
 םתוא וארי אל הפוקשה הרבחה לש תבייחה התסנכהמ "וקלוחש םיחוור" יכ ,עבוק הסנכה

הרבחה לש תבייחה הסנכהב רבודמה ?וקלוחש םיחוור םתוא םהמו .הסנכהכ
]62[

 תפסותב ,
 ידי-לע םלוש םא הסנכהה לשב תוינמה לעב לע לחש סמה יוכינבו סממ הרוטפה התסנכה

הרבחה
]63[

םאתהב ותוא הבייח אל איהו
]64[

.

 םיחוור" רדגב םיללכנ םניאש הפוקש הרבח לש היחוור תקולח יכ ,בל לא םישל שי ,ןכ-לע
 םיחוור םניא ףא םהשו סמ םהילע םלוש אלש םיאנובשח םיחוור :ןוגכ- רומאכ "וקלוחש

.]65[דנדיבידכ סמב ביוחתו תוינמה ילעב ידיב הסנכהל בשחית- סממ םירוטפה

םידספה זוזיק3.3

 הרבחה לש הידספה זוזיק יבגל תוארוה שולש עבוק הסנכה סמ תדוקפל )3()ב(1א64 ףיעס

הפוקשה
]66[

.

 תוינמ לעבל וסחוי רשא סמה-תנשב הפוקשה הרבחה לש הידספה ,תחאה הארוהה יפל

הפוקשה הרבחהמ תוינמה לעב לש ויתוסנכה דגנכ הליחת וזזוקי
]67[

 תוארוהל םאתהב תאזו ,
 תוינמה לעב ןכש ,דחוימב םיחונ סמ יטלקמל רהוצ קקוחמה חתפ ךכב .הסנכה סמ תדוקפ

]68[קסעמ דספה תרתי דגנכ )'וכו תיביר ,תרוכשמ :ןוגכ( םינוש םימולשת ותוכזל ףוקזל לכוי

 תובח ילב תוכז תרתי תריצי השעמל איה ךלהמה תאצותש ךכ ,ול סחוימה הפוקשה הרבחב

.]69[סמב

 סמ-תונשב הפוקש הרבחב תוינמ לעבל וסחוי רשא םידספה יכ ,תעבוק היינשה הארוהה
 דגנכ זוזיקב ורתוי אלו ,תוינמ לעב ותוא לש תבייחה ותסנכה דגנכ קר זוזיקב ורתוי תומדוק
 .הפוקשה הרבחה לש התסנכה
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 ןיא יכ ,ינרובס ,תאז םע .הרבחל דוע ורזחוי אל תוינמה לעבל וסחויש םידספהה ,רחא ןושל
 םידספהה תא זזקל תורשפאה תא תוינמה לעבמ לולשל קקוחמה תנווכ לע וז הארוהמ דומלל
.הפוקשה הרבחהמ ול תוסחוימה תוסנכהה דגנכ תואבה סמה-תונשב רומאכ םירבעומה

 םימואיתה קוחל ב קרפ תוארוהש הפוקש הרבח לש הידספה ,תישילשה הארוהה יפל וליאו
 הבש הנשה םותמ ,ולא תוארוה הילע ולח ןהבש םינשב ,ומאותי התסנכה תעיבקב תולח
 ריהבמ וניא ףיעסה .תוינמה לעב לש תבייחה ותסנכה דגנכ וזזוק הבש הנשה םות דעו ורצונ
 םייונישב ,ליחהל התייה קקוחמה תנווכ יכ חינהל שי ךא ,הרומאה המאתהה עצובת דציכ
.םימואיתה קוחל )א(9 ףיעס תוארוה תא ,םיביוחמה

תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תובחה

 םימיוסמ םיגוסמ םדא-ינב-רבח לש םהיתוסנכה ןהיפל ,תוארוה רפסמ תעבוק הסנכה סמ תדוקפ
.םהיתוינמ ילעבל ,סמ יכרוצל ,תוסחוימ

 א64 ףיעס לש וניינע ,תיב תרבח יבגל דחוימ יוסימ רדסה עבוק הסנכה סמ תדוקפל64 ףיעס ,ךכ
 ןפוא תא עבוק הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס וליאו תיתחפשמ הרבח יוסימב הסנכה סמ תדוקפל
 ב75 ףיעסב ועבקנ תופסונ תוארוה .היתוינמ ילעבל הפוקש הרבח לש תבייחה התסנכה לש הסוחיי
 םיחוור הל שיש רומאכ הרבחב הטילש לעב םיאור ןהיפל ,הרז תטלשנ הרבח יבגל הסנכה סמ תדוקפל
.םיחוור םתואב יסחיה וקלח תא דנדיבידכ לביק וליאכ ומלוש אלש

 סמב תובחה ןיינעל קר םילח ולא תוארוהב םיעובקה םידחוימה יוסימה ירדסה םאה ,הלאשה תררועתמ
?תואירב חוטיב ימדבו ימואל חוטיב ימדב תובחה ןיינעל םג םליחהל שי אמש וא ,הסנכה

 הדובעל יצראה ןידה-תיב .הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוה יבגל וז הלאשה הנודינ ,]70[סייו ןיינעב
 םניה הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוהו תיתחפשמה הרבחה לש דחוימה הדמעמ יכ ,עבק
 הרבחה תסנכה תא תוארל שי יכ ,ןידה-תיב עבק ,םאתהב .הסנכהה סמ יניד םוחתל םידחוימ

 ימדב תובחה ןיינעל אל ךא הסנכהה סמ בושיח ךרוצל קר]71[גציימה םושינה תוסנכהכ תיתחפשמה
.ימואל חוטיב
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 קלוחמ רשאכ קרו ךא דנדיבידמ הסנכהכ תיתחפשמה הרבחהמ הסנכהה תא תוארל ןתינ יכ ,עבקנ דוע

[קלוחש םוכסה ןיגבו ,לעופב דנדיביד
[ףסוי ןיינעב עבקנ ,וז השיג יפל .]72

 תוינמ לעב אוהש חטובמ יכ ,]73
 תוסנכה ןיגב ימואל חוטיב ימדב בייח וניא הסנכה סמ תדוקפל64 ףיעסב התועמשמכ תיב תרבח
.דנדיבידכ ןתקולח דעומב אלא ףיעס ותוא תוארוה יפ-לע ול וסחויש הרבחה

 הסנכה תללוכ הניא ימואל חוטיב ימדב תובחה ןיינעל חטובמ לש ותסנכה יכ ,עבקנ רחא הרקמב וליאו

הסנכה סמ תדוקפל83 ףיעס תוארוה יפל ול הסחויש
]74[

.

 ימואל חוטיב ימדב תובחה ןיינעל הסנכה סמ תדוקפל ב75-ו1א64 םיפיעס תוארוה לש ןתלחה תלאש
 םתוא יכ ,חינהל ,םוקמ לכמ ,ןתינ .הדובעל יצראה ןידה-תיב ינפל האב םרט תואירב חוטיב ימדבו

 ךכ .ליעל ורכזוהש תורחאה תוארוהה ןיינעל םג םיפי ויהי]75[סייו ןיינעב ןידה-תיב תא וחנהש םילנויצר
.םדקהב וז היגוסב ותדמע תא ריהבי ימואל חוטיבל דסומה יכ ,תווקל שי ,ךכ וא

... )2003 ינוי( 2/ב"נ ןובשחה האור .הפוקש הרבחל תיתחפשמ הרבחמ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה9 ךותמ7 דומע

23/09/13xkYWlobDNqMHhlbXhrazQ1djUwYm01cmFcMTFlNTM4ZTguaHRtbA==&frame=1...



.בורקב רואל תאצל הדיתע תבחרומהו היינשה ותרודהמש ,"ןוהה קושו ךרע-תוריינ יוסימ" ,רבחמה לש ורפס לע ססובמ רמאמה*

.)"הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית" :ןלהל( 530 ח"ס ,2002-ב"סשתה ,)132 'סמ( הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח.1

 הרבחכ בשחיהל הרבחה הצור הב סמה-תנש לש התליחת ינפל שדוחמ רחואי אל המושה-דיקפל הרומאה השקבה תא שיגהל שי.2
 .320 גכ א"דפ ,ש"פ 'נ תינש257/90 )א"ת( ה"מע הז ןיינעל האר .ןיינעה יפל- התודגאתה רחאל םישדוח השולש ךות וא תיתחפשמ
 דוע .הרבחה לש העדוה השעמל הווהמ איהו המושה-דיקפ לש ותעד לוקישל הפופכ הניא הרומאה השקבה יכ ,קספנ הרקמ ותואב
-דיקפ לא העיגה אל השקבה םא ףא תאזו ,המושה-דיקפל השקבה תא איצמהל תנמ-לע ריבס ןפואב הלעפ הרבחהש ךכב יד יכ ,עבקנ

.לעופב המושה

 ,ג"משפ 'נ מ"עב תורכמו תובצחמ דויצל הרבח- ש"תכמ61/81 ץ"גב הז ןיינעל האר ."בורק" תרדגה-הסנכה סמ תדוקפל )1()ד(76 ףיעס.3
 תוינמה ילעבמ דחא לכ ןיבל תוינמה ילעבמ דחאו דחא לכ ןיב רומאכ תיתחפשמ הברקב ךרוצ ןיא יכ ,עבקנ הרקמ ותואב .143 אי א"דפ
 שמשמ דחא םדאש קיפסמ ,רחא ןושל .הרומאה הברקה תמייקתמ וילא סחיבו ויבגל רשא דחא םדא שיש קיפסמ אלא ,םירחאה
.ליעלד "בורק" תרדגהב תויונמה ולא ןיב איה םתברק תגרדש ,ויבורק לכ םירשקנ וילא רשאכ ,הרבחה לש "ןוכית חירב"כ

 דחא תוינמ לעב הרבחל תויהל לוכי ,)"תורבחה קוח" :ןלהל( 189 ח"ס ,1999-ט"נשתה ,תורבחה קוחל3 ףיעסל םאתהב יכ ,ןיוצי הז ןיינעל.4
.דבלב

 .ז ;ךליאו109 )1987 ,תישילש הרודהמ(תורבח יוסימ סורג .י ;172-185 )ב ךרכ ,ו"משת(הסנכה סמ יניד יתרפא .ד-ו לאפר .א :יללכ האר.5
 'נ גרפ יבצ :וא תיתחפשמה הרבחה :בוש" בירק .ג;20-א3/י "םיסימ" "תיתחפשמה הרבחה לש סמב תובחה ףקיה" יבכוכ .ד-ו רטילפ
 ותוא וארי ,תיתחפשמ הרבח ידי לע קלוחי םאש ,'חוור'ה םוכס" ןרוגשרג .ש-ו ילארשי .פ ;53-א3/אי"םיסימ" "תיתחפשמה הרבחה
.48-א4/בי"םיסימ" ")ךסמה תמרה( ויתוינמ ילעבל דיגאת לש תואצותה ץומיא" ינבא .א ;113-א2/בי"םיסימ" "קלוח אל וליאכ

 ,המושה-דיקפל התשקבב הנייצ הרבחהש רבחה וא ,הרבחב םיחוורב רתויב לודגה קלחל תוכזה לעב אוהש רבחה בשחיי םושינה רבחל.6
.הרומאה השקבל הפרוצ בתכב ותמכסה רשאו הב םיחוורב רתויב םילודגהו םיוושה םיקלחל תויוכזה ילעבמ דחא אוהש

 התסנכה תא סחייל שי דציכ:האבה הלאשה תא תררועמ גציימה םושינה ידספהל םיבשחנ תיתחפשמה הרבחה ידספה היפל הארוהה.7
 תא סחייל שי םאה ,רומאל ?םינוש תורוקממ םידספהו תוסנכה תללוכ הנושארה םא ,גציימה םושינל תיתחפשמה הרבחה תבייחה
 ?דרפנב םיביכרמהמ דחאו דחא לכ גציימה םושינה לא ריבעהל שי אמש וא ,םהיניב זוזיקה ירפ אוהש דחא םוכסב םידספההו תוסנכהה
 תובייחה תוריכש ימדמ תוסנכה גציימה םושינל ויה ,הרקמ ותואב .560 כ א"דפ ,ש"פ 'נ גרפ27/91 )א"ת( ה"מעב הררועתנ וז היגוס
 םידספה ןכו )68 ח"ס ,1981-א"משתה ,)קוח ינוקיתו העש תארוה( )תוריד תרכשהל דודיע( הסנכה סמ קוחל םאתהב( יברימ רועישב סמב
 קרו ,יברימ סמ רועישב רומאכ תובייחה ,היתוסנכה דגנכ הרבחה לש םייקסעה הידספה תא זזקל שי יכ ,ןעט המושה-דיקפ .םייקסע
 הרבחה תוסנכה יכ ,ועבקב הרומאה הנעטה תא החד יזוחמה טפשמה-תיב .ומצע רערעמה תוסנכה דגנכ דספהה תרתי תא זזקל זא
 א"עב ןוילעה טפשמה-תיב ידי-לע הכפהנ וז העיבק .רומאכ ןתרבעה םרט ןהיניב זזקל ןיאו דרפנב גציימה םושינל תורבוע תיתחפשמה

 ,תיתחפשמה הרבחה תרגסמב הנושארבו שארב תושעיהל בייח זוזיקה יכ ,העבק רנרוד תטפושה .690 )3(נ ד"פ ,גרפ 'נ ש"פ3574/92
 הסדנהל הרבח תלכת12/92 )א"ת( ה"מעב הצמוא וז הקיספ .םירחא תורוקממ גציימה םושינה תוסנכה דגנכ אלו היתוסנכה דגנכ :ירק
 ןומימ תואצוהו םידספה ,תיתחפשמ הרבח ,תרערעמל ריתהל ןיאש העיבקה יכ ,קספנ הרקמ ותואב .231 הכ א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב ןינבו

.גציימה םושינה לש ויתוסנכה דגנכ הלא םידספה זזקל ןתינ אלש- תנתונה איה- תומדוק םינשמ

.331 ,329 טי א"דפ ,ש"פ 'נ ןייטשנזלפ306/88 א"ע.8

ןומצע12/94 )ם-י( ה"מע ;494 כ א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב הרז .א תרבח58/90 )א"ת( ה"מע םג האר .865 )1(טמ ד"פ ,יולה 'נ ש"פ896/90 א"ע.9
.27 דכ א"דפ ,ש"פ 'נ

.169 זי א"דפ ,ש"פ 'נ מ"עב תויונכוס ןהכ ק'ז57/87 )ם-י( ה"מע.10

.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס יפ-לע בשוח תיתחפשמה הרבחה תבייח וב סמה הרדגב הפוקתה איה הבטהה תפוקת.11

.120-ה6/גי"םיסימ" ,ש"פ 'נ מ"עב תועקשה ינומדק1047/98 )א"ת( ה"מע ,הז ןיינעל האר.12

.)"לכימ דוג-יב ןיינע" :ןלהל( 507 הכ א"דפ ,ג"משפ 'נ מ"עב לכימ דוג-יב82/94 )א"ת( ה"מע.13

 קר םזזקל שי אמש וא ,גציימה םושינל הבטהה תפוקת ינפל ורצונש הרבחה ידספה תא סחייל ןתינ םאה הלאשה הנודינ ,הרקמ ותואב.14
 תטפושה .הסנכה סמ תדוקפל92-ו28 םיפיעס תוארוהל ףופכב ,גציימה םושינל ןסוחיי ינפל ,תואבה םינשב הרבחה תוסנכה דגנכ
 תפוקת םרטמ םידספהה ביכר :םיביכר ינשל "םידספה" הביתה תא לצפל שי היפל ,המושה-דיקפ לש ותשיג תא התחד םות-ריפוא
-ריפוא תטפושה .גציימה םושינל סוחייל םינתינה ,הבטהה תפוקתמ םידספהה ביכרו ;הרבחה תוסנכה דגנכ זוזיקל םינתינה ,הבטהה
 תעדב רשאכ יכ ,תטפושה העבק ,ףסונב .רומאכ לוציפל ינשרפ סיסב הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס תוארוהב ןיא יכ ,העבק םות
 ןכ השעש יפכ ,שרופמב תאז אוה רמוא ,םזזקל גציימה םושינה לש ותלוכי תא ליבגהלו ,ןמז לש תולובגב םידספהה תא רודגל קקוחמה
 לש דספה לכ ובוחב קבוח "הידספה" הביתה היפל הנעטה ,םות-ריפוא תטפושה לש התשיגל .הסנכה סמ תדוקפל )6()א(א64 ףיעסב
.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס לש תיתקיקחה תילכתה םע דחא הנקב הלוע ,רבעה ידספה וללכבו ,הרבחה

.141 הכ א"דפ ,ג"משפ 'נ ןייטשניבור29/94 )א"ת( ה"מע.15

.1-ג3/די"םיסימ" ,3.5.2000 םוימ6/00 ה"מ רזוח האר ,תדגונ הדמע סמה תויושרל.16

.69-ה3/זט"םיסימ" ,מ"עב לכימ דוג-יב 'נ ג"משפ6742/97 א"ע.17

.םש.18

.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס יפ-לע בשוח תיתחפשמה הרבחה תבייח וב סמה הבש הפוקתה איה הבטהה תפוקת ,רומאכ.19

.583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )5()ד(90 ףיעס.20

.ןלהל האר.21

.581 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )1()ג(89 ףיעס האר.22

 לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )א()2(39 ףיעסב ןקותש יפכ ,)582-583 'עב ,םש(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )ד(90 ףיעס האר.23
 קוח" :ןלהל( 428 ,386 ח"ס ,2003-ג"סשתה ,)2004-ו2003 םיפסכה תונשל תילכלכה תוינידמהו ביצקתה ידעי תגשהל הקיקח ינוקית(

 םע .הסנכה סמ תדוקפל64 ףיעסב התועמשמכ תיב תרבחב םג רבעמה תוארוה לש ןניינע יכ ,ןיוצי"לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה
.תיתחפשמ הרבחב דקמתמ ןוידה ,תאז

 יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םוי :ירק ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ףקותל ותסינכ םוי אוה ,הז ןיינעל עבוקה םויה ,רוכזכ.24
.רומאה ףיעסה יפ-לע ול הנתינש הכמסהל םאתהב ,ןניקתהל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש לעש ,הז ףיעס

.583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )1()ד(90 ףיעס.25

.ןלהל האר.26

.)9(-ו )5( םיאנת ,םש.27

.))4( יאנת(םש.28

.583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )2()ד(90 ףיעס.29

.24 הרעה ליעל.30

 הרעה ליעל ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )ב()2(39 ףיעס תרגסמב ףסונש ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )1()1ד(90 ףיעס האר.31
.428-429 'עב ,23

 יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םוי :ירק ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ףקותל ותסינכ םוי אוה ,הז ןיינעל עבוקה םויה ,רוכזכ.32
.רומאה ףיעסה יפ-לע ול הנתינש הכמסהל םאתהב ,ןניקתהל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש לעש ,הז ףיעס

... )2003 ינוי( 2/ב"נ ןובשחה האור .הפוקש הרבחל תיתחפשמ הרבחמ- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה9 ךותמ8 דומע
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 ,ןלהל רבסומכ :קודו .4.8.2002 םוי ירחא רומאכ הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח לש הפוקש הרבחל התכיפה תא לכסל יושע הז יאנת.33
 לכ ומתח הילעש העדוהב ,הפוקש הרבחכ בשחיהל השקיב הרבחהש ,אוה הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעסב םיעובקה םיאנתהמ דחא
 םוי ירחא רומאכ הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח ,רמולכ .התודגאתה םוימ םימי60 ךותב המושה-דיקפל הרסמנ רשאו היתוינמ ילעב
 דוע לכ ,יאמ אלא .רומאכ העדוה רסמית םא קר הפוקש הרבחל ךופהל ךכות )4.8.2002(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ
 דעוממ םוי60 ףולח ,ךכמ רזגנכו ,שרדנכ העדוה רוסמל ,הארנ ךכ ,הרבחה לכות אל ,ףקותב ןניא הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס תוארוה
.קקוחמה ןוויכ ךכל םא קפס .הפוקש הרבחל התכיפהל תורשפאה תלילשל איבת רומאכ העדוה תריסמ אלל התודגאתה

 הרעה ליעל ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )ב()2(39 ףיעס תרגסמב ףסונש ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )2()1ד(90 ףיעס האר.34
.429 'עב ,23

.32 הרעה ליעל.35

 הרעה ליעל ,לארשי תלכלכ תארבהל תינכתה קוחל )ב()2(39 ףיעס תרגסמב ףסונש ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )2()1ד(90 ףיעס האר.36
.429 'עב ,23

.32 הרעה ליעל.37

 לארשיל ץוחמ הדגאתה רשאו4.8.2002 םוי ירחא רומאכ הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח לע תולח ןניא רבעמה תוארוה ,לשמל ,ךכ.38
.)4.8.2002(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ םוי ירחא

.583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )3()ד(90 ףיעס.39

.םש ,םש ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )4()ד(90 ףיעס.40

.הסנכה סמ תדוקפל א64 ףיעס יפ-לע בשוח תיתחפשמה הרבחה תבייח וב סמה הרדגב הפוקתה איה הבטהה תפוקת ,רומאכ.41

.583 'עב ,1 הרעה ליעל ,הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקיתל )5()ד(90 ףיעס.42

 סמ תדוקפל132 ןוקית תרגסמב ףסּוהש הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעסב תועובק הפוקש הרבח לע תולחה סמה תוארוה ,ליעל ראובש יפכ.43
 תריסמ דעומל דע .ףיעס ותוא יפ לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םויל העבקנ הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ותליחת .הסנכה
.הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס תוארוה ףקותל וסנכנ םרט ןכ לעו ,רומאכ תונקת ומסרופ אל סופדל הז רוביח

."הפוקש הרבח" תרדגה-הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעס האר.44

 ותועמשמכ ףיקשת יפ לע רוביצל ועצוהש וא הסרובב רחסמל תומושר היתוינמש הרבח"כ תורבחה קוחל1 ףיעסב תרדגומ תירוביצ הרבח.45
."רוביצה ידיב תוקזחומו ,ךרע תוריינ קוחב

.דחא תוינמ לעבכ- ןוצרמ אלש הריכמב תוינמ לעבמ םישכור וא ,תוינמ ילעב לש םישרוי ,םהידליו גוז-ינב םיאור ,הז ןיינעל.46

.הסנכה סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעסב "הפוקש הרבח" תרדגהל )8( הקספ האר.47

.33 הרעה ליעל האר ,)4.8.2002(הסנכה סמ תדוקפל132 ןוקית לש ומוסרפ םוי ירחא רומאכ הרבחל התייהש תיתחפשמ הרבח יבגל.48

 יפ-לע תונקתה לכ לש ףקותל ןתסינכ םוי :ירק ,הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס לש ףקותל ותסינכ םוי אוה ,הז ןיינעל עבוקה םויה ,רוכזכ.49
.רומאה ףיעסה יפ-לע ול הנתינש הכמסהל םאתהב ,ןניקתהל ,תסנכה לש םיפסכה-תדעו רושיאב ,רצואה רש לעש ,הז ףיעס

.1 הקספ ליעל.50
.)9(-ו )5( םיאנת ,םש.51

.))1( יאנת(םש.52

 סמ תדוקפל )א(1א64 ףיעס(ןיעקרקמ יוסימ קוחב ותועמשמכ חבש תוברל הניה הסנכה סמ תדוקפל1א64 ףיעס ןיינעל "תבייח הסנכה".53
.)"תבייח הסנכה" תרדגה-הסנכה
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