






ןןןןווווששששאאאארררר    קקקקררררפפפפ
אאאאוווובבבבממממ

ההההעעעעייייררררייייהההה    בבבבחחחחוווורררר

 תא ליכמה טעמ תניחבב איה הטלחהה יכ דמלמ ,הריקחה תדעו הננוכתנ החוכמש ,הלשממה תטלחהב ןויע �������1.1

 תטלחהב יזכרמה ריצה והזו( רוביצה תא םישמשמה םירחא תומוקמב וא םינבמב םיהושה םישנאה תוחיטב .דואמ הבורמה

 ילשמ רפסב םירבדה .םי ינמ םיבר םה םינוכיסהו ,םחתפל םיצבורה םינושה םינוכיסה לורטינ ידי-לע גשות ,)הלשממה

 םדא לש ומולשל תוצבור תונכס ויפלש םייח ןויסינ לע הארנכ םיתתשומ "דימת דחפמ םדא ירשא" )ד"י קוספ ח"כ קרפ(

 ."הערב לופי ובל השקמו" – קוספה לש וכשמהל םג הז חודב אקווד תעדה תא ןתיל יוארש ןכתי .הנפי רשא לכב טעמכ

 רוביצה חתפל םיצבור ןיידע ,להק לש םיפתתשמ יבר םיסוניכו ,םינינבה ,היינבה ימוחתל םימצמטצמ ונאשכ םג ,םוקמ לכמ

 תושילג ,םייומס םיללח ןוגכ( עקרקב תורושקה תויגוס ;םינבמ תוביציב תוכורכה תויגוס לשמל ריכזנ .םינוכיס רופס ןיא

 תוכרעמ תוחיטב ;םירמוח ביט ;)תונופטישו המדא תודיער ,םימ ירבעמ ,םייגולואיג םירבש ,תוילאיצנרפיד תועיקש ,עקרק

 םתמאתהו םתרשכה ,םתורישכ ;עוציבה תוכיא ;ןונכתה תוכיא ;תואירב ינוכיס ;שא תוחיטב ;תוילעמ ,זג ,למשחכ תונוש

 ,םירתיהה ינונגנמ ;ולא לכב םירושקה םיקוסיעל דחייל ךירצש תונילפיצסידה ;ךכב קוסעל תונושה תוכאלמב םיקסועה לש

 רואל ולא לכל תורושקה תורחא תומרונ לשו הקיקח לש המאתההו הניחבה ;הפיכאהו ינוציחה חוקיפה ,תימינפה הרקבה

 �השענה לע תוננובתההו ,רבעה תונוסאמו םילשכמ תונקסמ תקסהו הניחבה ;תויגולונכטה תויוחתפתההו רבטצמה ןויסינה

 םא .םינוכיסל תויורשפא תונומט םהבש םיאשונה םי ךותמ תויארקא תואמגודמ רתוי םניא ולא לכ .םימוד םימוחתב םלועב

 םא ןוחבל ךרוצ שי ,םיחותפ תומוקמב להקתמה לודג רוביצ לשו ,םינבמב שומישה לש "תיתוחיטב תומלש"ל עיגהל םיצור

 אוה ךכ בקעשו ,לרטונמו לפוטמ ונניאש )לדחמב ןיב השעמב ןיב( ןוכיס ,םהלש בולישב וא ,םהב ןומט הדימ וזיאל דעו

 .שממתהל לוכי

 הז היהי םא ןוחבלו תוסנל ,הנוניכ רחאל ךומס ,הטילחה ,וללה םיאשונה תעירי בחורל הרע התייהש ,הדעווה �������1.2

 המישרהמ תופנל ,דחאל דחא ולא םינוכיס ןוחבל התייה התרטמ .םייטנוולרה םינוכיסה לכ לש המישר ךורעלו רתאל ישעמ

 ךישמהלו ,תויוארו תונכדועמ תויתפיכאו תויחוקיפ ,תויעוצקמ ,תויביטמרונ תוכרעמ ידי-לע "םילרטונמה" םינוכיסה תא

-לע ,ולא םינוכיס לורטנ .תוצרפ ורתונ וא םילשכ שי תורומאה תוכרעמהמ רתוי וא תחאב םהיבגלש םינוכיסה תא קודבלו

 יהוז ירהו ,רתוי חוטב רוביצה תא ריתומ היה ,תורחאה וא תויעוצקמה ,תויביטמרונה תוצרפה תריגסו םילשכה רותיא ידי

 .הדעווה תמקה תילכת

 ךרעמ הדעווה ידי-לע ןנכות ,םירחאה םייטנוולרה םירטמרפה לכ לש םג ומכ ,ןוכיסה ימרוג לש גוויסהו ןוימה ךרוצל

 יפל גווסיו זכורי ,ףסאיי רמוחהש רחאלש התייה הבשחמה .שרדנה לכ תא ותכחב תולעהלו ףיקהל דעונש יבשחמ-ינוגרא

 ,םילרטונמ םניאש םינוכיסה תא ,ךכ ךרוצל הנכוהש הצירטמב שומיש ךותו ,בר ישוק אלל רתאל היהי ןתינ ,ויטירפו ויאשונ

 ןפואב לכות הדעווהש םינינעה ףקיה והמ ,ןלהל וטרופיש םימרוגה לש ןובשחב םתאבה ךות ,טילחהל �ךכמ אצוי לעופכו

 תמגמ זא יכ ,לכב לפטל ירשפא וא ישעמ הז ןיא תורחא תוביסמ וא לודגה ףקיהה בקעש ררבתיו היהו .םהב ןודל ישעמ

 תא איצוהל ךרוצה ,ראשה ןיב ,םה הדעווה תא תוחנהל םירומאש םילוקישה הזכ הרקמב .רקיעב לפטל התייה הדעווה

 רבד ,םצמוצמ היהי הלש ינוגראה ךרעמה םא רתוי הליעי היהת �התדובעש ךכב הרכההו ,ריבס ןמז ךותב היתונקסמ

 תא החיטבמ עדימב וז "תופתוש" .תיללכה המרב תוחפל ,ולוכ תווצה תעידיב תויהל הדעוול םורזיש עדימל רשפאיש

 תמקה קידצמ היה הדעווה תדובע ףקיהש ןכתי .הדעווה תקסוע םהבש םינושה םיטביהב ליעיה ולוצינ תאו אלמה ודוביע

 ןטק אל ףקיהב םימואית תיישע בייחמ היה עדימהו רמוחה רוזיפ ,ןכ תושעל הדעווה הטילחה וליא םלואו ,רתוי לודג תווצ

 הדעווה האיבה דוע .אלמ לוצינ לצונמ היה ולוכ עדימה םא תעדל ןיאו ,בר ןמז לזוג היהש רבד ,םינושה םיתווצה ןיב
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 רורב היה .הרצק אל תע הדעווה תדובע תליחת תא החדו השקהש ,ליעל זמרנ וילעש "ביצקתה קבאמ" תא םג ןובשחב

.רשפאה לככ היתואצוה םוצמצב ךרוצה תא םג ןובשחב איבהל הדעווה לע יכו ,ידמל הצומק "םיביצקמה" לש םדיש

 ילמיטפוא ןוזיא תגשהל רותחל הילעש הנקסמל הדעווה תא וליבוה ,םידגונ םילוקיש םקלחב םהש ,ולאה םילוקישה לכ

 .ליעיו יטקפמוק ינוגרא ךרעמ תמקה רשפאמה

 ,ולוכב לפטל תילאיר תלוכי ידכמ בר "הפונמה המישרב" ללכייש רמוחה ףקיה היהי וליפאש הרבס הדעווה �������1.3

 תאז .אוושל יופינהו יופימה תכאלמ היהת אל זא םג ,דבלב רקיעב לפטלו ,תויופידע רדס רוציל ךכ בקע הילע היהי וליפאו

 תוניחבו תוקידבל םא ,דיתעב תונוש תורטמל רזעכ שמשל לוכיש בשחוממ רגאמ הדעווה הירחא ריתות ךכבש םושמ

 .ולא םינותנ רואל םג ןכרד תא בתנל ,םיווקמ ונא ךכ ,וליכשיש תורחאהו תועצבמה תויושרה ךרוצל םא ,תופסונ

םםםםייייייייננננייייבבבב    חחחחוווודדדד    םםםםססססררררפפפפלללל    ההההטטטטללללחחחחהההההההה

 יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא רמ ןיבל הדעווה ןיב םיעגמ ורצונ ,וז תישארב תדובעב םיקסוע ונא דועב �������1.4

 םיטביהב ,תוקסוע ןיידעו ,וקסעש ,תיתרטשמה הריקחה תויושרל רבעוהש הריקח רמוח תאצות ויה ולא םיעגמ .הלשממל

.ועצפנ םירחא םיברו ,השיאו שיא �23 םהייח וחפיק ובש ,יאסרו ןוסאב םיכורכה םיירשפאה םיילילפה

 ,"יאסרו תשרפ" לש םינוש םידדצב םיברועמה לש םהישעמ םילילפב םיעוגנ הדימ וזיאל דעו םא ןוחבל ידכש רבתסמ

 ,יאסרו םלוא ןכש ובש הנבמב היישעה תא ובבסש תונושה תויוליעפה לש ,יסדנהו יעדמ ,יעוצקמ חותינל הרטשמה הקקזנ

 עוצקמ ישנא ,םיסדנהמ ,םיננכתמ לש ילהנימהו יעוצקמה דוקפתה תאו ,הקזחאב הלכו ,עוציבב רובע ,ןונכתה בלשב לחה

 דוד 'פורפ ,הפיחב ןוינכטב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה שארל הרטשמה התנפ ךכ ךרוצל .ןהינימל עוציב תויושרו ,םירחא

 שיגה הז תווצ .קדוב תווצכ רואנה לאירא ר"דו ץרווש ןפטס 'גניא ,גיטסורפ עשוהי 'פורפ תא הנימ רשא ,יקסבלקני

350-מ הלעמל םיללוכה סרכ יבע םיכרכ ינש ןב )ימואלה ןוכמה חוד – ןלהל( חוד תרוצב ,ףקיה בר רקחמ הרטשמל

 אבש יפוסה חודהו ימואלה ןוכמה לש הז חוד תטויט .םירחא םיחפסנו םיבושיח ,םיטוטרש ,םימוליצ הז ללכבו ,םידומע

 .הלשממל יטפשמה ץעויה לש 12.2.2002 םוימו 2.1.2002 םוימ ויבתכמל ףוצר הדעוול ורבעוה ויתובקעב

 רחאל דואמ ךומס ,ותוא ריבעהל הלשממל יטפשמה ץעויה תא עינה המ ןיבהל ידכ ימואלה ןוכמה חודב ףוטח ןויעב יד

 םירחא םינבמ לש םלרוגל ששחה חכונו ויתונקסמ תרמוח חכונ �תאז ,ויארוק יניעמ הניש רידמ וב בותכה .הדעוול ,ותלבק

 ריבעהל הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותטלחהל ונתכרעה תא עיבהל םישקבמ ונא .ןלהל ראותתש לק-לפה תטישב ונבנש

 .רשפאה לככ רהמ ימואלה ןוכמה חוד תא ונילא

 ףוסיא לש תבשחמ תכאלמו תפומ תכאלמ רומאה חודב ושע ,םידעה ןכוד לעמ עומשל וניכז םתשולש תאש ,חודה ירבחמ

 ןויגהב ורזש םה םייטנוולרה םינותנה לכ תא .תורחאו תויסדנה ,תויעוצקמ ,תוילהנימ םהבו ,תונוש הייאר תויווזמ םינותנ

 ,םינוש םילדומב שומיש ךות ,תונוש הייאר תויווזמ םדי-לע �התשענ הניחבה .תובייחתמה תונקסמל םכרדב םתוא ךירדהש

 דחא טביהב םיזכרתמ ונא הז םייניב חודב .תמאה רקחל עיגהל ידכ התושעל ןתינש הקידב לכ חינזהל אלש הדפקה ךותו

 םיטביהל םיסחייתמ ונניאו ,לק-לפה תטישכ העודיה היינבה תטישל עגונה טביהה אוה ,ימואלה ןוכמה חוד לש דבלב

.ולש םירחא

 יאסרו םלוא ןכש ובש ןינבה לש היינבה עוציבבו ןונכתבש איה ימואלה ןוכמה חוד תורושמ הרוש לכב תלפוקמה הנקסמה

 ,םייביטמרונ ,םייסדנה םיטביה ללכ הז תונערופ ערז .עראש ןוסאה תא טיבנהש תונערופ ערז ןומט היה ,לק-לפה תטישב

 .םירחאו םייחוקיפ ,םייתפיכא
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 יהלשמ לחה ףקיה תבר היינבב ץראב ושמתשה ,ןהילע דומענ דועש ,תונושה היתורודהמ לע לק-לפה תטישב �������1.5

 םיכלהמ הנקש "רפסמה" .ךשמהב דומענ ךכ לע םגו ,ונל ררבתנ אל וז הטישב היינבה לש קיודמה ףקיהה .םיעבשה תונש

3-ל 2.5 ןיב אוה ,ןור ילא רמ ,הטישה הגוה ידי-לע םימעפ רפסמ רכזוה אוהש םושמ רקיעב ,וזה היינבה ףקיה תא אטבמכ

 הנמיהמ אתכמסא ןיאש קר אלש ,תמזגומ הלהב עונמל ידכ ולו ,הפ רבכו ,דימ רמאנו ,רחואמה תא םידקנ .ר"מ ןוילימ

 רמאנש לכ אל ,תורודהמו םינווג הב שיש היינב תטישב רבודמש הדבועה חכונש ,רקיעה והזו – אלא ,היינב לש הזה ףקיהל

 קר לק-לפה תיוות הטישה איצממ ידי-לע הקבדוה היינבהמ קלחל ,ןלהל ררבתיש יפכ �.ןכוסמ אוה וז הטישב הנבנש וילע

 לע םגו ,תומלשה לילכ איה וזכ היינבש רמאל השק .ןרקיעב תוינקת ןהש תורקת תיינבב לק-לפ יחפב הב ושמתשהש םושמ

 איה ךכל תטלוב אמגוד ."לק-לפה תטיש"מ תונוש ןוכיס תוגרדב רבודמ יכ היבגל רמול ןתינ םלואו ,ךשמהב רבודי דוע ךכ

 ןטק אלה יתריקחה ץמאמה תא טרפנ ךשמהב .לק-לפ ינבמ לש "ר"מה ןוילימ תשולש" ךותב לארשי קנב הנבמ לש ותללכה

 העיבצהש ,וז הריקח לש תיפוסה האצותה ןויצב קפתסנ ןאכ .הז אשונב תמאה רקחל עיגהל ידכ הדעווה ידי-לע עקשוהש

 םושמ קר ,לק-לפה תיוות הטישה איצממ ידי-לע הקבדוה םהלש )םיטעמ אל הארנכ םהש( םירקמה דחא והזש ךכ לע

 הריזג יקושיח רדעהב םיאטבתמה ,לק-לפה תטיש לש םיירקיעה םייוקילה הנממ ורדענש ףא לע ,לק-לפ יחפב שומישה

 םיבר םימוסרפב לארשי קנב תא ךפה ןור ילא – הזמ רומח .)ךשמהב ונודייש םיניינע( הרקתה לש ןמז יחוורמב הקיציבו

.אוה ךכ אל רומאכש תורמל ,ותטישב התנבנש תיתרקוי תירוביצ היינבל תקהבומ אמגודל ולש

 לכונ אלש הנקסמל ונעגה �,לק-לפה תטישב תישענה היינבמ עובנל תולולעש תושקה תואצותה ןה המ ונדמלשמ ����1.6

 היה .רבד ערא אל וליאכ םינוכיסה גוויסו ןוימ ,ףוסיא לש תננכותמה הכאלמב םיכישממ ונאש ךות ,שפנ יווש ראשיהל

 הדמעש ,הדיחיה םג ילואו ,היוארה ךרדה .ףסונ ןוסא הלילח עראי םרטב ץראו םיימש הז ןינעב קיעזהל שיש ונל רורב

 ,הירבח לש דחא הפ הטלחהב ,הדעווה הטילחה ךכו ,הריקח תודעו קוחל א19 ףיעס יפל ,םייניב חוד איצוהל התייה ונינפב

 םוקמב"ש ונרבס הזכ בצמב .תויטנוולרה תויושרה לכ לש שעמה רסוח לע םג הנעשנ םייניב חוד איצוהל הטלחהה .תושעל

.תשרדנה היישעה ילגלג תא עינהל דיחיה יוכיסה ילוא אוה ונידי-לע םייניב חוד םוסרפו ,"שיא תויהל לדתשה םישנא ןיאש

 םינינבב םישמתשמה לש תינפוגה םתומלשל םינוכיסה הינפב ופשחנ ןכ ,לק-לפה אשונ תא רוקח הדעווה הקימעהש לככ

 םינבמב םייובח םיקזנ לש םמויקל תורשפא תמייקש ררבתה ,וז ףא וז אל .הז חודב רבסומו טרופמכ לכה ,וז הטישב ונבנש

 םרגייש לוכיש לשכהש ררבתה דוע .)הז חודל 5.4 ףיעס לשמל ואר( חרכהב םתוא ףושחת אל תילאוזיו הקידבש ולא

 וא ,םיעקש ,םיקדס תומדב םיטלוב הרהזא תותוא ול ומדקש ילבו תוימואתפב עראתמה לשכ אוה וז הטישב ונבנש םינבמל

 �����.םירחא יוקיל ינמיס

 סיסבב דמע המ ריהבהל ידכ אלא ,)ךשמהב וטרופיש( לק-לפה תטיש ינוכיס תודוא ולא םייקלח םירבד ןאכ ונאבה אל

 םאש םינוכיס חכונ שפנ יווש ראשיהל לכונ אלש רומאכ ונרבס .הזה םייניבה חוד תא רשפאה לככ םדקומ איצוהל ונתטלחה

 .לק-לפה תטישב ונבנ םהיתורקתש םינבמב םישמתשמה לש םפוגב העיגפל יניצר לאיצנטופ םהב שי ושממתי

 םילבוס םניא ,םתופיחד תאפמ ,ונתעדלש ,םידעצ תטיקנל תוצלמה תשגה םנמא איה הז חוד לש תיפוסה ותילכת �������1.7

 םיילוש לולכי אל םייניבה חוד םא גשות אל וז תיפוס תילכת �םירבדה עבטמש ,אקע אד .יפוסה חודה םוסרפל דע הייחד

 לככ תויתייעבה תגצה ,ושענש םילדחמו םישעמ חותינ ,יטנוולר יתדבוע טורפ ,הטישה לע םירבסהו םירואית םהבש םיבחר

 תונקסמה תא החימצמה עקרקה םהשו ,תוצלמהה ונבוי םעקר לע קרש םינינע הזב אצויכ לכו ,השרפל םיעגונ םירבדהש

 םישיא יבגל תונקסמ םג ומכ ,םייפוס םיאצממ עובקל ,"םיילושה" תא ביחרהל ךרוצ היהי יפוסה חודבש ןכתי .תוצלמההו

 וא הריקחה ןמ עגפיהל לולע ינולפ"ש ררבתי םאו ,היהי ךכ םא ."םיבחרומה םיילושב" וא "םיילוש"ב םירכזנה םיפוגו

 .הריקח תודעו קוחל 15 ףיעסב רומאכ לכה ,"עגפיהל לולע אוה המב" ןבומכ ול עידונ ,"היתואצותמ

 םילבוס םניאש םינינעב ,)הריקח תודעו קוחל )ב(19 ףיעס( "םייניב ידעצ תטיקנל תוצלמה" איה הז חוד לש ותילכת רקיע

 םושמו ,ךכ םושמ .טעמ אל םישנא לש םתחוורו תינפוגה םתומלש תא ןכסל הלוכי םידעצ תטיקנ יאש ששחה םושמ יוחיד

 ינפל ןתיל שיש ונרבס אל ,וב הנודנה השרפב םיברועמהמ ימ יפלכ תוצלמה וא תויפוס תונקסמ תעיבק הז חודב ןיאש

 .רומאה קוחל )ד(15 ףיעסל םג הנפנ הז רשקהב .הריקח תודעו קוחל )א(15 ףיעס יפל תועדוה ומוסרפ

Page 3 of 4ןושאר קרפ

28/02/2015http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/versay/perek_A.htm



 לש םינפ יבר םיטביהו ,תובר תולוח תוער םינוידה ןחלוש לע הלעמ לק-לפה תטיש תניחבש ריעהל םוקמה ןאכ �������1.8

 ,היינבה םלועל םירושקה םיאשונה בורל איה "ןינעה תקיז" .בחרה ונבומב לק-לפה אשונל םיקישמה םינוש םיאשונ

 תלטהל םירושקה םינינע ,לק-לפה תשרפ לע יעוצקמה טביההו יתקיקחה טביהה תוכלשה ,חוקיפו הפיכא ילדחמ םללכבו

 ונייה ,םייניב חוד תאצוהב ףוחדה ךרוצה אלמלא .דועו ,קסע תונוישר וא היינב ירתיה ןתמ יכילה ,התקולחו תוירחא

 רתוי תקיודמ התייה םירבדה לש וזכ הגצה .םיצוחנה םיטביהה לכב קסוע היהש דחא חוד ונשגה וליא תושעל םיביטימ

 אלמה חודה תאצוהל דע הז םייניב חוד יאשונב ןיתמנש רוסאש ונרבס ,ליעל וטרופש םימעטהמש ,אקע אד .רתוי תינללוכו

 .הדעווה לש

 ,םייניבה חודב רבכ ,"הקישמ העיגנ" ולו ,תעגל ךרוצה תא רתיימ וניא ,יפוס חודלו םייניב חודל הדעווה חוד לוציפ

 ןוזיאה .תומילש רסוחב הקול םירבדה תגצה התייה ,ךכ ונישע אלמלא .לק-לפה תטישל הקיז םהל שיש םירחא םיאשונב

 תגצהל תיחרכה הדימ התואל דע קרו ,דבלב "רמואה תריצקב" הקיזה ילעב םיאשונב ונד הז חודבש ךכב אטבתמ ונישעש

 יאדוב םקלח לעש ,םירחאה םיאשונב רמאל שיש "רמואה תוכירא" לכ תא הז "רמוא תריצק"ב תוארל ןיא .המלש הנומת

 .יפוסה חודב טוריפ רתיב תעדה תא ןתינ

 אלא םה ןיאו ,ונלש האצמה םניא הז חודב ורמאייו ורמאנש םירבדה בור .ונל אל תוצונב רדהתהל םיצור ונניא �������1.9

 רשקהב האי "ילשמ הפיטו יללכה םיה ןמ" ןמכייר היננח לש הפיה ומגתפ .רבכ ורמאנו ודמלנש םירבד לש ץוביקו ףוסיא

 םירבדה לכ לע תפסונ �םעפ רוזחל אוה הפ םישוע ונאש לכו ,עודי היה לכה ,בתכנ רבכ לכה לע ,רמאנ רבכ לכה ירהש ,הז

 תא ונברד אלו ומנפוה אלו ולחלח אל וללה םיעודיה םירבדה לכש לבח ."ילשמ הפיט" תפסוה ידכ ךות ילוא ,וללה

 תונקסמה ןה אלה ,קיסהל היה ךירצש תונקסמה תא קיסהל ,םירחא םייעוצקמ םימרוג םג ומכ ,רבדב תועגונה תויושרה

 .םיבר לש םהייח םיכסחנ ויה ,ךכ ושע וליא .הז חודב םיקיסמ ונאש

 הדעווה ידי-לע תטקננה תוינידמהש רמאל ילבמ הז קרפ םייסל לכונ אל םלואו ,ימואלה ןוכמה חודל סחייתנ דוע �����1.10

 הקומעה הנבההמ הנוזינ וז תוינידמ .הינפב יוצמה רמוח לכ לש ,גיוסמ יתלב רשפאה לככו אלמ יוליג לש תוינידמ איה

 שיש ,החנמ ןורקיעכ הז ןורקיע םיאור ונא .רוביצה תא עדיל דעונ ונינפב םשוהש לכ :"ימצע סרטניא" הז רמוחב ונל ןיאש

 .םייחרכהו םיינוציק םירקמב קרו ךא וגייסל

 היינפ ונילא התייה .ךכב ןינע הליגש ימל ימואלה ןוכמה חודב ןויע רשפאל אלש הנידמה תשקבל ונינענ אל וז תוינידמ לשב

 הריקחב אצמנ אשונהש קומינה .וינפב רומאה חודה תא ףושחל אלש הביס וניאר אלו ,תויתשתו היינבל םיסדנהמה דוגיאמ

 .חודבש ,הרקיעב תיעוצקמ-תיעדמה ,תוהמה תא םאת אל תיתרטשמ

 התייה הנידמהש הכרעהבו קופיסב ןייצל םישקבמ ונאו ,הז ןינעב םייקתהש ןוידה תעב הנידמה כ"במ וז ונתעד ונרתסה אל

 ,םינייעמל םיבושח םניאש ,ףקיה ילד םיעטק יבגל טעמל ,התדמעמ הב רוזחל התואנ רבד לש ופוסו ,ונתדמעל הבושק

.םתפישח יאל ,קדצבו ,םיכסה תויתשתו היינבל םיסדנהמה דוגיא םעטמ הנרס באוי ר"ד רשאו

 םתועמשמ לע דומעל ידכ וניבהל יחרכהש יעדמ יסדנה רמוחב טעמב אל קסוע הז םייניב חוד :הנורחא הרעהו �����1.11

 ותוא תכפוה התייה ,האלמה תיעוצקמה "הגע"ב הז רמוח תגצה .םהב לפטמ הז חודש תויעבהו םיאשונה לש האלמה

 ןושלהמ קתנתהל ונרחב ,ךכש ןוויכ .הסדנהה םוחתב תוטוידה םהש ,םיארוקהמ רכינ קלחל ןבומ יתלבו אירק יתלבל

 ונא ךכ לעו ,יעדמה קוידב םיילושב ונעגפ ךכ ונתושעב .שפנ לכל הוושה הפשב שומיש תבוטל ,האלמה תיעוצקמה

 ףרצל ןוכנל ונאצמ ,תוחונה םשל ,םוקמ לכמ .חודה תא רתוי םיבר וניבי ךכ בקע םא ונרכש הז היהי .לצנתהל םישקבמ

.שומיש ונישע םהבש םייעוצקמה םיחנומה לש ןולימ הז חודל
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ייייננננשששש    קקקקררררפפפפ
תתתתווווררררקקקקתתתתהההה    תתתתררררוווותתתת    תתתתאאאאזזזזוווו

חחחחייייתתתתפפפפ

 ,תונוש תויוליעפ םהב םישועו ,םהב םיהוש ,םינבמל םיסנכנ ונא .קפסב תלטומ הנניא ונייחב םינבמ לש םתובישח �������2.1

 איה ונתניחבמש ,החנהמ םיאצוי ונאש ךותו ,ונתואירבל וא ונייחל יהשלכ הנכס םהב הנומט אלש הקומע הנומא ךותמ

 תואיצמב סיסב היהיש חיטבהל שי יכ וילאמ אופיא רורב .ביצי יטנוולרה הנבמהש ,הריתסל תנתינ הנניא טעמכש החנה

 .ולא החנהו הנומאל

 תויתיעבה תא הכלהכ ןיבהל היהי ןתינ אלש ונרבס .לק-לפה תטישכ העודיה תורקת תיינב לש הטישב קסוע הז םייניב חוד

 ,םינינבב תורקת תיינב תרות לע ,)יעדמ טוריפמ לידבהל( טושפ ולו ,רבסהו רואית ןתניי םא אלא הז םייניב חוד קסוע הבש

 .ןהלש םירמוחהו עוציבה ,ןונכתה לע הז ללכבו

תתתתווווננננווווררררקקקקעעעע    ::::תתתתווווררררקקקקתתתת    ןןןןווווננננככככתתתת

 הפצרכ ףא איה תשמשמ םיבר םירקמבו ,ויתחתמש ללחה לע תופחל דעונש יקפוא חטשמ ללכ ךרדב איה הרקת �������2.2

 תלבט עוביק .הל ליבקמבו הילעמ עבק ךרד "תופחרמ" אלא עקרקה יבג לע תובצומ ןניא תופצרה בור .הילעמש ללחל

 תוחוכ לעו הדיבכה חוכ לע ורבגיש םימיאתמ םיעצמא תטיקנ בייחמ ,הזכ בצמב )הרקת – ןלהל ארקיתש( הפצר-הרקתה

 ורשפאיש ,םימיאתמ םירמוחבו תומלוה עוציבו ןונכת תוטישב שומיש םיללוכ ולא םיעצמא .הרקתה לע םילעופה םירחא

.ןמז ךרואל ןימאו ןיקת ,אלמ דוקפת ידכ ךות �חטבל "ףחרל" הרקתל

 ,"ןיוזמ ןוטב" הנוכמש המ תא םיביכרמ ולא םירמוחמ .הדלפו ןוטב םה תורקת לש היינבל רתויב םיצופנה םירמוחה

 .)"לזרב" תיממעה ןושלב וא "ןויזה תדלפ"( מ"מ 25 דע 8-כ לש רטוקב הדלפ תוטומ הכותבו ןוטב לש הסמ אלא ונניאש

.)466 י"ת – ןלהל( "ןוטבה תקוח" יורקה 466 י"ת אוה ,ןיוזמ ןוטב תוברל ,ןוטב תורקת לע לחה ילארשיה ןקתה

 ,הילע לטומה ףסונ לקשמ ןהו ימצעה הלקשמ תא ןה תאשל תלגוסמ היהת איה םא קר רשפאתי הרקת לש ןיקת דוקפת

 דומעל הרקתה לע .הילע לועפל םייושעה םינוש תוחוכב תובשחתה ךות ,הרקתב םישענה םישומישה לש אצוי לעופ אוהש

 םדאה ינב לש םלקשמ ,ףוצירה תוברל ,ימצעה הלקשמ – הדיבכ יסמועבו ,המדא תדיערו חור ןוגכ ,םייתביבס םיסמועב

 םהבו ,הילע םיבצומה םינוש םיגוסמ םיצפח לש םלקשמו ,הילע )םידוקיר ןוגכ תרחא תוליעפ םישוע וא( םיכלהמה

 הלאה םילקשמהו תוחוכה לכ .םוקמב השענש שומישהמ עבונכ לכה ,רחא ץפח לכו תורוחס ,תונוכמ ,תוירפס ,םיטיהר

 ."םיסמוע" תיעוצקמה ןושלב םינוכמ

 ןונכת לכבש בושחה יתוחיטבה דוסיה חכונ .םהב דומעל הנבמה לעש םיסמועל םיאתהל ךירצ הנבמ לש ןונכת לכש רורב

 תא ונכסי אלו םלית לע ודמעיש ךכ םינבמ עצבלו ןנכתל שי ,םינקתה תרות יפ לע .םיבייחמ םינקת הז ןינעל ועבקנ ,הזכ
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 םיננכתמ ללכ ךרדב( ויתונש ךלהמב הנבמה לע לועפל יושעש גירח ילמיסקמ סמוע םהילע לעפוי רשאכ ףא ,םהיבשוי

 .םינקתב שרדנכ תוחיטב ימדקמ ןובשחב תחקל ךרוצה עבקנ ,תונוש תויואדו יא חכונו תאז חכונ .)םינש 50–ל םינבמ

 תא קר ללוכה ,תוחיטבה ימדקמ תפסוה ינפל סמועה ."תלובסת" תיעוצקמה ןושלב יורק ,וב דומעל הלוכי הרקתש סמועה

 ,)הזב אצויכו דוקיר ,םיטיהר( הב שומישה לש אצוי לעופכ הילע לועפל יושעה סמועה תאו הרקתה לש ימצעה לקשמה

 הרקתה לש ימצעה לקשמה תא ללוכ וניאש ,םישענש םישומישהמ עבונה סמועה ."ינייפוא סמוע" תיעוצקמה ןושלב יורק

 הרקתב םיימינפה תוחוכה בצמ ."ישומיש סמוע" הנוכמ ,)תוציחמו ףוציר ןוגכ( הילע םילעפומה םיעובקה םיסמועה תאו

 ."החרטה" יורק סמוע תלעפהמ םימרגנה

 לופיל ילבמ הזכ בצמב ראשיהל ידכ ."תפחרמ" איה ,אוה ךופהנ .עקרקה לע תחנומ הנניא הרקתה ,ליעל רומאכ ��2.3

 לש "תנעשמה" םה ,םהלש בוליש וא ,םיאשונ תוריק ,תויקפוא תורוק ,םייכנא םידומע ."תנעשמ"ל תשרדנ איה ,הצרא

 םירוזאה ."ןינבה דלש" םינוכמ דחי הלא לכ .)תורקת( ןינבה לש םייקפואה םיקלחה םירבוחמ םהילאו ,תיסופיט הרקת

 תדוקנ" ארקנ רוביחה םוקמו ,"הנעשהה ירוזא" םינוכמ םירחאה דלשה יקלחל םייקפואה םיקלחה םירבוחמ םהבש

 .1 רויצב תגצומ ,היתחתמש ללחה לע הרקתה הפחמ הב ךרדה לש יטמכס רואית ."הנעשהה

הנעשהה תודוקנו הפצר/הרקת לש יתמכס רואת :1 רויצ

 יזכרמה קלחב רקיעב ,הנעשהה תודוקנמ קחורמה רוזאה לש תוריעקלו הלק העיקשל םימרוג הרקת לע םילעפומה םיסמוע

 לעמש הרקתה תזוזת לש בצמ ענומ הנעשהה תודוקנל הרקתה לש תואנ ןוגיע ,תאז תמועל .)"הדשה זכרמ"( ןהיניבש

.)2 רויצ ואר( תורימקב הנעשהה תודוקנל ךומסה רוזאה ןייפאתמ םירקמה תיברמב .הנעשהה תודוקנ
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)הטמל( םיסמועה תעפשהב הרקתב הרוצה תוויעו תועיקשהו )הלעמל( םיסמוע תלעפה ינפל הנעשהה תודוקנו הרקת לש יטמכס רואת :2 רויצ

 הרקת לש יואר ןונכת .לשכ לש ,ינוציקו רומח ,יטרפ הרקמ איה תוטטומתה .ןנכותמה דוקפתהמ הייטס אוה "לשכ".42

 הרקתה םא ףאש םג שרוד יואר ןונכת ,תאז םע .לשכית אלו )שומישל החונ היהת( יוארכ דקפתת איה ובש בצמל רתוח

 המכ תחא לע - תרשרשב תוטטומתהו ,תימואתפ תוטטומתה םרגית אל ,ונייהד( םדא ייח ןכסל ידכ ךכב היהי אל ,לשכית

:הלא םה םהבש םיירקיעהש ,תונורקעו םיאנת רפסמ לש ןובשחב האבה ידי-לע ,ראשה ןיב ,תוגשומ ולא תורטמ .)המכו

 סמועב תאשל הרשוכש ךרוצ שי ,תאשונ איהש סמועה בקע טטומתת אל הרקתהש ידכ :יופצה סמועל ןכת2.4.1

 שיש םיסמועה .לעופב שומישה תעב םילעופה םיסמועהמ האצותכ היופצה החרטההמ לודג היהי )"תלובסת"( ןנכותמה

 ךכל איבת םינקתבש םיללכהו תונורקעה תא םשיימה ןכת לע הדפקה .םינקתב םיעובק םינבמ ןכתב םהב בשחתהל
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 תוחיטב ימדקמ לשב תאז ,םיינייפואה םיסמועהמ הבר הדימב םילודגה םיסמועב םג טטומתת אלו הביצי היהת הרקתהש

 .ןובשחב םאיבהל םיבייחמ םינקתהש

 .הנבנש הנבמב םילשכ םירוקו שי ,עוציבבו ןונכתב םיטקננה תוריהזה יעצמא לכ ףרח :ימואתפ לשכ תעינמ2.4.2

 בצמ ןכש ,תימואתפ היהת הרקתה תוטטומתה ובש בצמ עונמל ךירצ יואר ןונכת .תוטטומתהל םורגל םילוכי ולא םילשכ

 ןיעל םייולגו םיטלוב הרהזא ינמיס תעפוה .הנבמה ןוקיתל םג ילואו םדא תלצהל םידעצ תטיקנל ןמז ריתומ וניא הזכ

 .היהי ךכש חיטבי בוט ןונכת .תינויח אופיא איה ,תוטטומתה ינפל קיפסמ ןמז )םיקדסו תועיקש רקיעב(

 םוקימב הרקתה יביכרמ לש תוטטומתה היהת םא וליפאש ךכל םג רתוח יואר ןונכת :תרשרשב לשכ תעינמ2.4.3

 תומוקב תורקתבו ןינבה לש םירחא םיקלחב תויוטטומתה וא םילשכ לש תרשרשל םורגת אלו תיתדוקנ היהת איה ,םיוסמ

 .תופסונ

 הליעפמ הרקת תליפנ ובש בצמל אמגוד איה )ךשמהב רבסות ותועמשמש( "הריזג לשכ"מ האצותכ הרקת לש תוטטומתה

 רזוחו תפסונ הרקת תוטטומתהל םורגל םילוכי םדצמ ולאו ,םיננכותמ יתלב םיסמועל םורגל לוכיה חוכ הליפנה רוזא לע

 �.הלילח

 תונוכמו תיבוריא תולמעתה ,םידוקיר :ןוגכ( הרקת לע םילעופה םיישומישה םיסמועה :םיימניד םיסמועל ןכת2.4.4

 םיגהונ הדיערה תא .תקספנ חוכה תלעפהש רחאל םג הכישממ וז הדיער .הרקתה לש הדיערל םורגל םילולע )תוטטור

 חוכה תמצועל רשק אלל ,ןמז תדיחיב ולאכ תודונת לש עובק רפסמב ןייפאתמ ףוג לכ .הינשב תודונתה רפסמ יפ לע דודמל

 )"ימניד חוכ"( ןמז ךרואל םינתשמ ונוויכ וא ותמצועש חוכ חיינ ףוג לע לעפומ רשאכ .)"תימצע תורידת"( וילע תלעפומה

.ףוג ותוא לש הדיערל םרוג רבדה

 הדיערב וז תפסונ הדיער "בלתשת" ,הרקתה לש תימצעה תורידתל המוד ותורידתש ימניד ינוציח חוכ הרקת לע לעפוי םא

 ןהו )"הדוהת" היורק וז ךרדב תודיערה תרבגה לש העפותה( תודיערה לש ןתמצוע תרבגהל םורגתו ,הרקתה לש תירוקמה

.התוטטומתה ידכ דע ,הרקתה לש התוביצי תא רערעתש המצועל עיגהל תולוכי

 ההובג היהת ,)הרקתה לש הסמבו תוחישקב רקיעב היולתה( הלש תימצעה תורידתהש ךכל רתוח הרקת לש יואר ןונכת

 םהבש םיבצמ עונמל רומאכ דעונ תורידתב ינושה .הרקתה לע תישענה תוליעפב הרוקמש "תאבוימה" תורידתהמ הברהב

.הרקתה תוטטומתהל איבהל רומאכ הלולעה הדוהתל םורגל לוכיש רבד ,תימצעה תורידתב תאבוימה תורידתה "בלתשת"

 אל םיטנמלאב העיגפו תידוקפת תוחונ יא רוציל תולוכי םיסמועמ תומרגנה תולודג תועיקש :תועיקש תעינמ2.4.5

 .תורתומה תועיקשה לדוג תא םייטנוולרה םינקתה םיביתכמ ,ךכש ןוויכ .םייונב תוריקו תוציחמ ןוגכ ,םייביטקורטסנוק

 יפלש רמאנ הנומתה תמלשהל .םינקתב בתכומה לע ולעי אל סמועהמ האצותכ ומרגייש תועיקשהש ךכל רותחי בוט ןונכת

 תורקתב םירטמיטנס רפסממו ,םינטק םיחתפמב תורקתב םירטמילימ רפסממ לודג היהי העיקשה לדוגש רוסא ןקתה

.)הנעשהה תודוקנ ןיבש קחרמה אוה חתפמ( םילודג םיחתפמב

 הדשה זכרמב תוחרטהה .הדשה לש םינושה םירוזאב תוחרטה תורצונ ,הדיבכ יסמע הרקת לע םילעופ רשאכ ������� ��2.5

:םהיתוכלשהו םהיתואצות תאו םילדבהה תא ריבסנ .הנעשהה ירוזאבש הלאמ תונוש

 הדשה זכרמב .הזמ הז הנוש ןפואב םיגהנתמ הרקתה לש ןוילעה קלחהו ןותחתה קלחה :הדשה זכרמב הפיפכ2.5.1

 קלחה ,תאז תמועל .חתפמה עצמא תביבסל םיברקתמש לככ תרבוגו תכלוהה ,םידדצהמ הציחלב ןותנ ןוילעה קלחה

 האצותכ .הז יבג לע הז תיקפוא םימקוממה םיציפק ינשל בצמה תא המדנ םא תאז ןיבהל לקנ .החיתמב ןותנ ןותחתה

.ךראתמו חתמנ ןותחתה ץיפקה דועב רצקתמו ץחלנ ןוילעה ץיפקה ,הזכ בצמב יכנא סמוע תלעפהמ
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 קלחה וליאו החיתמב ןותנ הרקתה לש ןוילעה קלחה :בצמה ךפהתמ הנעשהה רוזאב :הנעשהה רוזאב הפיפכ2.5.2

.הציחלב ןותנ הלש ןותחתה

 ךרוצל .ינוסכלא וקב םישחרתמ החיתמהו הציחלה הז רוזאב .הנעשהה רוזאב רקיעב תשחרתמ הריזג :הריזג2.5.3

 ןיב )םידגונמ םינוויכב העונת( ךוכיח רצויה חוכ לש הלעפהכ הריזגה תעפות לע לכתסהל םיתעל חונ םייסדנה םיבושיח

 .)"הייחד" וא "תיקפוא הריזג"( םייקפוא םיחטשמ ינש ןיב הזכ ךוכיח ןיפוליחל וא ,)"תיכנא הריזג"( םייכנא םיחטשמ ינש

2.5.2 םיפיעסב וראותש םיבצמה לש בוליש הב שיש הלועפ רצוויהל הלוכי הנעשהה רוזאב :הפיפכ-הריזג2.5.4

.2.5.3-ו

 תומרוג ןניא הריזגו הפיפכ לש תועפותה ,ןתוא תאשל רמוחה תלוכי לע תולוע ןניא החיתמל תוחרטהה רשאכ ��������� ��2.6

 וב ונשמתשהש םיציפקה יומידל רוזחנ םא .םיקדס םירצונ ,ןתאשל רמוחה תלוכי לע תולוע תוחרטהה רשאכ .ולש הקידסל

 .ערקנ ץיפקה ,התוא תאשל דוע לוכי וניא החיתמב אצמנה ץיפקה לש רמוחה רשאכ ירה ,ליעל

:ליעל 2.5 ףיעסב וראותש החרטהה יבצמל סחייתהב םינושה םיקדסה יגוס תא ראתנ

 תיתחתב ותליחתש ,הדשה זכרמ רוזאב הרקתה לש היבוע לכל רבועה יכנא קדס :הדשה זכרמב הפיפכ קדס2.6.1

.)3 רויצ ואר( םיקלח ינשל תדרפומ הרקתהש דע ,הלעמ יפלכ תומדקתהב וכשמהו ,הרקתה

ינגומוה רמוחמ היושעה הרקתב תווהתהל םילולעה ,הנעשהה תדוקנ דיל הריזגב לשכו חתפמה זכרמב הפיפכ לשכ לש יטמכס רואת :3 רויצ
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 םינפב ותליחת .הנעשהה תודוקנ לעמ הרקתה לש היבוע לכל רבועה יכנא קדס :הנעשהה ירוזאב הפיפכ קדס2.6.2

 .הטמ יפלכ תומדקתהב וכשמהו הרקתה לש תונוילעה

 ינשל התודרפיהל םרוגו ,הנעשהה רוזאב היבוע לכל הרקתה תא ןוסכלאב הצוחה ינוסכלא קדס :הריזגב קדס2.6.3

.)3 רויצ ואר( תורוקלו םיאשונ תוריקל ,םידומעל ךומסב םיקלח

 םיחנומה םינוש הרקת יקלח לש תודרפיהל םרוגו הנעשהה ירוזאב ללכ ךרדב עיפומה יקפוא קדס:הייחד קדס ������2.6.4

.הז יבג לע הז

 וב ןיאש( דבלב ןוטבמ היושעה תיטתופיה הרקת ןוגכ ,דחא ינגומוה רמוחמ היושעה הרקתב םיחתפתמה םיקדס2.7

 הרהזא ינמיס אלל ,תימואתפ היהת וז תוטטומתה .הרקתה יבוע לכ תא ורבעיש רחאל התוטטומתהל ואיבי )ןויז תדלפ

 הרק רבדה םא .ימואתפ ןפואב רבשנה תיכוכז ילכל ותומדל ןתינ ."ךירפ לשכ" רבדה ארקנ תיעוצקמה ןושלב .םימדקומ

 לשכ" תוטטומתהה ארקית ,הריזג קדס בקע הרק רבדה םא ."הפיפכב לשכ" תוטטומתהה ארקית ,הפיפכ קדס בקע

 ."הריזגב

םירמוח בוליש

 וא םירמוחב שומיש בייחמ ,םינכוסמ םיקדסמ תררחושמה החוטבו הביצי הרקת תריציל רתוחה ,יואר ןונכת ��������2.8

:ולא תוירקיע תונוכת יתש םג ,תונוכת ראש ןיב ,םהל שיש םירמוח לש בולישב

 .םיסמועב תאשל ידכ החיתמלו הציחלל קיפסמ קזוח������2.8.1

 איה תויטסלא ."תוכישמ" היורק וז תלוכי .רבשיהל וא "ערקיהל" ילבמ יטסלאה לובגל רבעמ "חתמיהל" תלוכי������2.8.2

 הדוקנה אוה "יטסלאה לובגה" .ותחיתמל םרגו וילע לעפוהש סמועה רורחש רחאל םדוקה ובצמל רוזחל רמוחה תנוכת

.סמועה רורחש רחאל וליפא ותומדקל רוזחי אל אוה הל רבעמ חתמנ רמוחה רשאכש

 )ךשמהב טרופתש ךרדב( ךכל םורגל התלוכיב איה "תוכישמ"ה לש התובישח .המצעמ הרורב קזוחה לש ותובישח

 .תימואתפ היהת אל תוטטומתההש ךכ ,תוטטומתהל םדוק דוע תילאוזיו הלגתי ,הרקתה תוביצי תא ןכסמה ךילהתש

 רבד ,וילא בלה תמושת תא הבסמה הבושח הארתה תניחבב איה ןכוסמ ךילהת לש ומויקל תילאוזיוה היצקידניאה

 .הנבמה םוקיש םג ילואו םייח תלצה םתרטמש םידעצב טוקנל רשפאמה

 תוחוכב הבוט תודימעב ראשה ןיב ןייפאתמ �ןוטבה ?תוכישמו קזוח לש הלא תונוכת תורקתב תוגשומ דציכ ����� ��2.9

 הניה ,עקבתהל ילבמ ,הרקתה תפיפכ תעשב םיווהתמה החיתמ תוחוכ לבקל ותלוכיש אקע אד .ליעל םיראותמה הציחלה

 החיתמה תוחוכל תניוצמ תודימעבו ,"תוכישמ" תלוכיב הנחינ תאז תמועל הדלפה .הריזגב םג שלח ןוטבה .רתויב הנטק

 .הרקתב םילעפומה

 �אופיא אצמנ אוהו הדלפהו ןוטבה תונוכת תא בלשמ ,הדלפ תוטומ םיבלושמ וכותבש ןוטב ונייהד ,ןיוזמה ןוטבה
.)4 רויצ ואר( הרקת לע םילעפומה תוחוכל הנעמ ןתמל ילאידיא
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ןיוזמ ןוטבמ הרקתב ןוטבב הדלפ תוטומ לש בוליש לש יטמכס רואת :4 רויצ

 תאז ,)הדלחה( היזורוק ינפמ הדלפה תנגומ ,םילבוקמה םייעוצקמה םיללכה יפל יושעה ןיוזמ ןוטבבש ןייצל שי דוע
 ,היזורוק ינפמ הדלפל הנגה אופיא תנתינ ילאנויצנבנוק ןיוזמ ןוטבב היינבב .ןוטבב הירבע לכמ הפוטע הדלפהש םושמ

 אוה היזורוק ינפמ הנגהב ךרוצה .הפושח הדלפמ יושעה הנבמב בצמה תמועל תאז ,תופסונ תועקשהב ךרוצ אלל
 .הרקתה תוביצי עגפיהל הלולע ךכבו ,החיתמ תוחוכב תאשל התלוכי תא התיחפמו הדלפב תעגופ היזורוק :רורב

 ינשב ההז הרוטרפמט ייוניש בקע תוטשפתהה םדקמש םושמ םג רתיה ןיב רשפאתמ הדלפו ןוטב לש הז בוליש
 .םינוש ויה הרוטרפמט ייונישל תוטשפתהה ימדקמ וליא תומייק ויהש תויוצר יתלב תועפשה ענומה רבד ,ולא םירמוח

 דחאכ ןיוזמה ןוטבה תריחבל המרג )םירומאה םיטביהל עגונ רבדהש לככ( ולא םירמוח ינש לש תמלשומה המאתהה
 .םלועבו לארשיב רתויב םיצופנה היינבה יביכרממ

:הלא םינפואב םילשכ ענומ ןיוזמה ןוטבה ��������� ��2.10

 ןוטבהו םייקפוא הדלפ תוטומ םיבלושמ הרקתה תיתחת רוזאב רשאכ :הרקתה זכרמב "הפיפכ לשכ" תעינמ2.10.1

 םתוחתפתה תאםימצמצמ ,םיקדסה לע םירשגמ םה :הלועפל הדלפה תוטומ םיסנכנ ,קדסיהל ליחתמ הרקתה זכרמב

 .5 רויצ ואר .הפיפכב הרקתה לשכ תא םיענומ םה ךכב .החיתמה תוחוכ לכ תא םמצע לע םילבקמו
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ןיוזמ ןוטבמ הרקת לש חתפמה זכרמב הפיפכה רוזאב לשכה לש יטמכס רואת :5 רויצ

 שחרתת אל ןיידע ,םיננכותמה םיסמועל רבעמ הברה וליפא ,תינוציק הרוצב סמעות הרקתה םא םגש החיטבמ וזכ ןיינב

 היורקה העפות( הדלפה לש יטסלאה לובגהמ תאצל םהל םורגת ןויזה תוטומ לע החרטהה הזכ בצמב .תידיימ תוטטומתה

 תא ומידקי הלא םיכילהת .תועיקשב רכינ לודיגבו הרקתה תיתחתב הקידסב לודיגב ןיחבהל היהי ןתינ �יזאו )"העינכ"

 םימידקמ הב רשא ,הז גוסמ תוגהנתה .ןוסא שחרתמש ינפל הרהזאתותוא ,ונרמא רבכש יפכ ,םישמשמ םהו תוטטומתהה

 .ליעל ונרביד הילעש הדלפה לש "תוכישמה" תנוכתל יוטיב איה ,תוטטומתהה תא םירומאה הרהזאה ינמיס

 יצמאמב דומעל ןוטבה לש תלבגומה ותלוכיל המודב יכ ונרמא רבכ :הנעשהה רוזאב "הריזגב לשכ" תעינמ2.10.2

 תברקב וא םידומעל ביבסמ( "הנעשהה תודוקנ"ל בורקה רוזאה .הריזג יצמאמב דומעל ותלוכיב לבגומ םג אוה ךכ ,החיתמ

 לשכ עונמל ידכ .)ךשמהב רבסות התוהמש "תועלצ" תרקתב דחוימב( הריזגב לשכל עיגפו שיגר רוזא אוה )םיאשונ תוריק

 תוטומ ,תועלצ תרקתב רקיעב ,ולא םירוזאב אצמנה ןוטבב םיבלשמ ,הפיפכ לשכ יבגל ליעל וטרופש תוביס ןתואמו ,הזכ

 םא םלשומ היהי אל וללה הדלפה תוטומ בוליש .הריזגב ךירפ לשכ לש בצמ תענומ וזכ הלועפ .םיינוסכלא וא םייכנא הדלפ

 .ןלהל 2.13 ףיעסב אבוי תואנה ןוגיעה ןפוא רבדב טוריפ .ובצוה ובש םוקמהמ םתפילש תא ענמיש ןפואב ונגועי אל םה

 אוהש ,הפיפכב לשכ היהי אוה ,לשכ שחרתי םייופצ יתלב םימרוג לשב םאש הזכ אוה ןיוזמ ןוטבמ הרקת לש ןוכנ ןונכת

 .ויפואב ךירפ אוהש ,הריזגב לשכ םידקיו ,ויפואב ךישמ

תועלצ תרקת

 תונביהל םג הלוכי איה םלואו ,ףיצרו אלמ ןוטב חטשממ הלוכ היושע ונייה ,תישקמ תויהל הלוכי ןוטב תרקת ����������� 2.11

 ןוטבה זוכיר .)ןוילע םורק( ןוטב לש הבכש םהילעמו ,ןוטב ירדענ םיחוורמ שי ןהיניבש )"תועלצ" תויורקה( ןוטב תועוצרמ

.ןוטבה )לקשמב( תומכב הלדגה אלל םילודג םיחתפמ יוסיכ רשפאמ תועלצב

 לש דמעמ תוספות הז גוסמ תורקת .הדובעב רתוי הבר העקשה תשרדנ הז דגנכו ,ןוטבב םיוסמ ןוכסח שי תועלצ תרקתב

 ןיב םיחתפמה םהבש ,תומלואבו רוביצ ינבמב דחוימב ,תירוביצה היינבב ןיב םירוגמל היינבב ןיב ,ץראב היינבה ףונב דובכ

 .דחוימב םילודג םניה הנעשהה תורוקו םידומעה

 יצמאמ תא הרקתה לש ןוילעה הקלחב ןוטבה לבקמ ,ןיוזמ ןוטב תרקת לש הנעשהה תודוקנ ןיבש רוזאבש ונרמא רבכ

 היה ןתינ הזכ בצמב .החיתמה יצמאמ תא תלבקמ הרקתה לש ןותחתה הקלחב תמקוממה הדלפהש דועב ,הציחלה

 הרקת תרצוי התייה ,המשוי וליא ,וז הירואיתש אקע אד .ןותחתה הקלחב ןוטב תרדענ תועלצ תרקת רוציל תיטרואית

 הדלפה תוטומ לע הנגה תרדענ ,תיתחתב םיחותמה הדלפה תוטומ ןיבל הציחלה תא לבקמה ןוילעה םורקה ןיב רשק תרדענ

 תועלצבו ןוילעה םורקב ןוטבה זכרתמ וז הטישב .תועלצה תרקת תטיש החתופ �ךכיפל .התואנ הרוצ אללו היזורוק דגנכ

 היושע היהת הרקתהש םוקמב ,וז הטישב .)א6 רויצ ואר( "תועלצ תרקת" היורק וזכ הרקת .הרקתה חטשמ לכל תוחנומה

 לוכיו ,ללכ ואלומי אלש לוכי םיללחה .םיללח שי ןהיניבש ,וזל וז תוליבקמ ןוטב תועלצ היושע איה ,אלמ ןוטב חטשמ

.]רחא רמוח וא )"רק-לק"( ףצקומ ןרטסילופ ,םילק םיקולב ,םילולח ןוטב יקולב[ ןוטבה ןמ לק יולימרמוחב ואלומיש
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"T" ךתחב תועלצ תרקת :'א 6 רויצ

 תרקת התייה ,לק-לפה תטישב השענש ידמל ץופנה שומישל םדוק דוע ,וז הטישב התנבנש רתויב הצופנה הרקתה �����2.12

 הדלפ תוטומ םיבלושמ תועלצה תיתחתב .ןוטבה תועלצ יבג לע אצמנה ןוילע ןוטב חטשמ תללוכה "T" ךתחב תועלצ

 תוטומ םיבלושמ ןוילעה ןוטבה חטשמב םג .)א6 רויצ ואר( "הפיפכ ילשכ" ינפמ הרקתה תודימע תא חיטבהל ידכ .םייקפוא

 םינגועמ םהו ,םייכנא הדלפ תוטומ הנעשהה ירוזאב תועלצב םיבלושמ ךכל ףסונ .הנעשהה ירוזא לעמ רקיעב ,הדלפ

 ינפמ הרקתה תודימע תא חיטבהל אוה הז יכנא ןויז דיקפת ,רומאכ .םתוא םיקבוחו עלצה תיתחתבש הדלפה תוטומב

 תלובסתל רבעמ תועלצב הריזגה יצמאמ תפסות תא ומצע לע לבקמ אוהש ךכב ,םייפואב םיימואתפ םהש "הריזג ילשכ"

 .הריזגל ןוטבה

 אוה �ןהיניב ירקיעה ינושה ."I" ךתחב תורקת ,לק-לפה תטיש םלועל האב םרטב םג ,תורכומ ויה "T" ךתחב תורקתה דצל

.)ב6 רויצ ואר( הרקתה תיתחתב ןוטב חטשמ לש תפסות תמייק �I ךתחבש
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"I" ךתחב תועלצ תרקת :'ב 6 רויצ

.)ג6 רויצ ואר( "תוגורע תרקת" היורק וז הנורחא הרוצ .תינוויכ-וד וא תינוויכ-דח הרוצב תונבל ןתינ תועלצה תא

 )תוגורע תרקת( תינוויכ-וד תועלצ תרקת :'ג 6 רויצ

 תותשר לש וא ,םידידב םיינוסכלא וא םייכנא תוטומ לש ןוטבב בוליש ידי-לע השענ הריזגל ןויזה ����������� 2.13

 .תויתיישעת תוכתורמ
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 ןויז לכשכ ,תועלצב הדלפ תוטומ לש )תינוסכלא וא( תיכנא הריזשב אטבתמ הריזגל ןויזה ,466 י"ת ילארשיה ןקתב

 רובצמ בקע וא ,םילעופה תוחוכה בקע ותוא ףטועה ןוטבהמ ףלשיי לבל ,ןותחתה יקפואה ןויזב הכלהכ ןגועמ יכנא

 תחתמ לא יכנאה ןויזה תיתחת ףופיכ ידי-לע ןוגיעה השענ תילאנויצנבנוקה הטישב .ןמזה םע םישחרתמה םיכילהת

 תוטומה .ןוילעה יקפואה ןויזה תוטומל לעמ יכנאה ןויזה לש ןוילעה וקלח ףופיכו ,ןותחתה יקפואה ןויזה תוטומל

 תוכתורמ תותשרב םישמתשמ רשאכ םג .םמש ןאכמו ,םיקושיח תרוצ םירצוי םהלש םייקפואה םיווה םע דחיב םייכנאה

 תשרה לש ןותחתה יקפואה טומה םא הכלהכ לעופ אוהו ,יחרכה ןוגיעה ,)466 י"תב היוצמ הניאש הטיש( הריזגל ןויזכ

 העיפומ וזכ תשרופמ השירד .הפיפכל ןויזכ םישמשמה םייקפואה תוטומל תחתמ ,עלצה לש ןותחתה סלפמב יוצמ

 תרקתב )הריזגל ןויז( רומאכ הדלפ תוטומ בוליש ילארשיה ןקתה בייח 1996 יאמ דע .ןוטבל יאקירמאה ןקתב לשמל

 תרקת לש חטשה לכב הזכ בוליש ןקתה בייחמ 1996 יאמ שדוחב ונוקית זאמ םלואו ,הנעשהה ירוזאל בורק קר תועלצ

 .תועלצ

 תא ןכסל ילב ,ליעל ראותמכ )הריזגל ןויזכ( ןוטבב הדלפ תוטומ לש הריזשה ןורקע לע רגית אורקל ןתינ אלש הארנ

 ךשמב ןתוליעי תא וחיכוה ןהינימל תועלצה תורקתו )אלמ ןוטב חטשמ תוקוציה( תוישקמה תורקתה .הנבמה תוביצי

 .תחתופמ ץרא לכב םייטנוולר םינקתב אלמ טורפ ,ונתעידי בטימל ,םיטרופמ ןהלש עוציבהו ןונכתה .ולוכ םלועב תורוד

.ליעל וטרופש תונורקעה יוטיב ידיל םיאב ,"ןוטבה תקוח" יורקה ,םינש תורשע םייקה ,466 י"תב םג

 ןויזש םיארמ םייטטס םיבושיח םהבש םיבצמ שי :תחא הרהבהב גייסל םישקבמ ונא וללה םירבדה לכ תא �����2.14

 םה ולא .הזכ ןויז אלל םג םיננכותמה הריזגה יצמאמב דומעל לוכי ומצע ןוטבהש םושמ ,ץוחנ וניא תועלצב יכנא

 ,הריזגל ןוטבה לש ילמיסקמה ןכתה קזוח תא אטבמ τd1 )τd1-מ ןטק הריזגל ץמאמה לש ןכתה ךרע םהבש םיבצמ

 יצמאמב דומעל לוכי ודבל ןוטבה םהבש םיבצמ םתוא ללכ ךרדב םה המ גשומ ארוקל תתל ידכ .)הריזגל ןויז רדעהב

 םיחתפמ ילעב םירוגמ יתב לשמל ,םיכומנ םה םיסמועה ובש בצמ אוה םהמ דחא .םיחיכשה םירקמה תא איבנ ,הריזגה

 םג ונכתי .הנעשהה ירוזאב דואמ תובחר תועלצ תונקתומ ובש םוקמ איה תרחא המגוד .םירטמ העבראכ דע לש םינטק

 .םירחא םירקמ

 ,יכנא ןויז תנקתה םיבייחמ םניא םה ןכלו ,הלא םירקמב ןוחטיב ילוש תפסוהב ךרוצ ואר אלש ,םלועב תומרונ יעבוק שי

 ב"הראב לשמל תגהונ וז תוינידמ .ןובשחב םיאבומה םינותנבו םיסמועב ךכב ךרוצ ןיאש הארמ בושיחהש םוקמב

 תמועל .)T ךתחב תועלצ תרקתל םיסחייתמ הפוריאבו ב"הראב ונידי לע וקדבנש םינקתהש ןיוצי( תיפוריאה הייליהקבו

 רוזאל ךומס ללכ ךרדב( םיילילשה םיטנמומה ירוזיאב תועלצב יכנא ןויז דימתמו זאמ בייח ילארשיה ןקתה ,תאז

 ימ .ןוחטיב הנשמל השענ רבדהש םיחינמ ונא .תועלצה ךרוא לכל 1996 תנשב רומאכ הבחרוה וז הבוחו ,)הנעשהה

 .הזכ ןויזל קקזנ וניאש "יבושיח בצמ"ב םג ןקתוי ילמינימ יכנא ןויזש ףידעה ץראב הניקתה תמרונ תא עבקש

 .ליעל האבוהש יפכ תיסיסבה תיסדנהה השיגב עגופ וניא ,הריזג יצמאמב דומעל ידכ ןוטבב יד ובש גירחה ������2.15

 הניא וז הנקסמש קר אל םלוא ,יכנא ןויזב ךרוצ ןיאש ךכל "אתכמסא" םנמא וב האר ,ןור ילא ,לק-לפה תטיש הגוה

 וא ידי-לע עירכמה םבור( לק-לפה תטישב ונבנש םינבמה בורש רמאנ םא תמאל אטחנ אלש ונל הארנש אלא ,הנוכנ

 יפכ ,לק-לפה תטיש לש יטננימודה ןורתיהש אוה םעטה .הז גירחב רקיעו ללכ םיללכנ םניא )לק-לפ תרבח עויסב

 אל יאדוב םהילעש םירקמ ,םיהובג םיסמועבו םילודג םיחתפמב תורקתב וז הטיש םשייל תלוכיב אוה ,רוביצב גצוהש

 .הריזגל ןויז שורד יאדוב םהבשו ,םירומאה םיגירחה םילח

 םיכרעה יכ הארמ ןכא לק-לפה תטישב ונבנ םהיתורקתש םינבמ השולשו םירשעב ונתשקבל הכרענש תיארקא הקידב

 לע ולע ,ונייה( הריזגה ץמאמב דומעל לוכי ומצע ןוטבה םהבש םיכרעה לע ולע תורקתה לש רכינ קלחב םיבשוחמה

τd1(. לע וגצוהש יפכ ,הטישה ירקיעמ דחא :דועו .הז חודל ג חפסנכ תפרוצמה הלבטב יוצמ וז הקידב יאצממ זוכיר-

 ךרעה .466 י"תב �עובקה ךרעהמ הברהב הובג ,לק-לפה תטישב הריזגל ןוטבה תלובסתל ןכתה ךרעש אוה ,היגוה ידי

 תורקת תיברמב ןוטבה גוס היהש( 30-ב גוסמ ןוטבל )ר"מס/ג"ק 14–10( ס"פגמ 1.4 �ןיבל 1.0 ןיב ענ ןקתב עובקה

( ס"פגמ 1.8 ךרע ןובשחב האיבמו ךכמ תמלעתמ לק-לפ תטישש דועב ,םייטנוולרה םיביכרמל םאתהב לכה ,)לק-לפה

 .ילארשיה ןקתב עבקנש הריזגל תוחיטבה חוורמ תרכינ הדימב םצמטצמ וז ךרדב .)ר"מס/ג"ק 18
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 ןויז השענ אל םהבשו ,יסדנה ךרוצמ לידבהל ,קקוחמה תוריהזמ עבונ הריזגל יכנא ןויזב ךרוצה םהבש םינבמהש ןכתי

 יכנא ןויז ולא םיבצמב םג בייחש 466 י"ת תווצמל תויצ יאב יאדוב ואטח םה םלואו ,תיסדנהה הרותל ואטח אל ,הזכ

 .ילמינימ

 ןגועמה הריזג ןויזב ךרוצל עגונה לכב ,וללה תונורקעה לע רגית הארק לק-לפה תטיש ,תרחא ןיב ךכ ןיב �� �2.16

 התטס )דחא ירקיע ףתושמ הנכמ ןלוכל שיש ,ךשמהב דומענ ןהילע תוטיש ןווגמ איה םצעבש( וז הטיש .הכלהכ

 ךותו ,ומשב דליל אורקל ילב ןכ התשע איה םירקמהמ קלחב .ךשמהב ןודנ םהב םגש םירחא תונורקעמו ולא תונורקעמ

 .וזכ הייטסב רבודמ ןיאש תורמייתה

ןיוזמ ןוטבמ תורקת לע תולחה תומרונה

 םאתהב תויהל רתיהה לעו ,היינב רתיה הנועט ןינב לש המקה לכ ,1965-ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח יפל �2.17

 השקב( הינבהו ןונכתה תונקת ןה הז ןינעל ונקתוהש תונקתה .סכנה לע תולחה תוינכתלו םינפה רש ןיקתיש תונקתל

 תפסותה – ןלהל( הלא תונקתל הינשה תפסותב .)רתיהל השקב תונקת – ןלהל( 1970-ל"שתה ,)תורגאו ויאנת ,רתיהל

 .ןינב םיקמו ןנכתמש ימ לע תולחה תוינכט תושירד תוטרופמ )הינשה

 שומישה תא בייחמ הינשה תפסותל )ד( 5.02 ףיעס .466 י"תב תשבוגמה ןוטבה תקוח תא )2.2 ףיעס( ליעל ונרכזה רבכ

:ףיעסה ןושלב .ןוטבמ יונב ןינב דלשש תמיא לכ 466 י"תב

 ."466 י"ת ילארשי ןקתל םאתהב הנבייו ןנכותי אוה ,םורט ןוטבו ךורד ןוטב ,ןיוזמ ןוטב ,ןיוזמ אל ןוטבמ יונב ןינבה דלש םא"

 תטישבו ןינב דלשב םיקסועה ,הינשה תפסותל 5.03-ו 5.02 םיפיעס לש אלמה חסונה תא ןאכ איבנ םתובישח לשב

:"ןינבה דלש" ותרתוכש הינשה תפסותל 'ב ןמיסב םייוצמהו ,ותיינב

ןוחטב םדקמו ןינב דלש"

.דלש לעב היהי ןינב לכ ���)א( ���5.02

 בצמ תווהתה תוברל ,ןינבה לש ןיקתה ובצמב יהשלכ העיגפ ענמיתש ןפואב הנבייו ןנכותי דלש ��)ב( ���������
 .ילובג

 תווחב – ןקת ןיאבו ,ןקתב עבקנש ןוחטבה םדקמ תועצמאב חטבוי )ב( ןטק ףיעס תוארוה יולימ ��)ג( ���������
 .םינפה רש םעטמ ךכל ךמסוהש ןודינה ןינעב המיאתמ תיעוצקמ הרשכה לעב לש תעד

 הנבייו ןנכותי אוה ,םורט ןוטבו ךורד ןוטב ,ןייוזמ ןוטב ,ןייוזמ אל ןוטבמ יונב ןינבה דלש םא ��)ד( ���������
 .466 י"ת ילארשי ןקתל םאתהב

היינב תטיש

 :הלא םיאנת היבגל ומייקתיו םייסדנה םינחבמו םייטטס םיבושיח לע תססובמ אהת היינב תטיש ���5.03
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-לע דלשב םיווהתמה תוחוכה תלועפ לע רורב חותינ םהב השענ יכ וחיכוי םייטטסה םיבושיחה )1( ���������

 ירמח תונוכת לע תעדה ןתמ ךות דלשה יבגל תויביטקורטסנוקה תושירדה ואלמתנו םיסמעה ידי
;היינבה

 דלשה עוציב לע יארחאה איצמי ,רומאכ ןויסינ ןיאב ;תעצומה הטישה יבגל יסדנה ןויסינ םייק )2( ���������
 הטישה יכ ,םינפה רש ךכל וכימסהש ןודנה ןינעב המיאתמ תיעוצקמ הרשכה לעב לש תעד תווח
 ."שומישל הייואר הרומאה

."תוחיטב םדקמ" חנומב שמתשמ 466 י"ת ירה "ןוחטב םדקמ" חנומב שמתשמ )ג(5.02 ףיעסש דועב יכ ןאכ ריענ

.הז ןינעב 466 י"ת תובקעב ךלנ ונאךשמהב

 הכירצ דלש לש היינב תטישש ירה ,ןוטבמ דלש תיינבב 466 י"תל תופיפכה תבוחמ עורגל ילבש תואורה וניניע2.18

 .יסדנה ןויסינ היבגל היהיש ךירצו ,םייסדנה םינחבמו םייטטס םיבושיח לע ססבתהל

 עבטמש ,תושדח תוטיש "רוציל" םילוכי עדיבו םירמוחב תומדקתהו תוחתפתהש ךכמ םלעתמ וניא תונקתה ןיקתמ

 תוחתפתה םולבל שקבמש ימכ דושח ונניא םג אוה ,יסדנה ןויסינ םויק לש יאנתה תא תואלממ ןניא ,תושדחכ ןתרדגה

הב שיש

 ,רבעב המצע תא החיכוה אלו התסונ אלש הטישש ךכל רע תונקתה ןיקתמ ,תאז םע .היינב תוטיש לש תיבויח המורת

 םירדה לע ןהו היינבה ךלהמב היינבב םיקסועה לע ןה ,ןוסא טימהל ךכ תובקעבו ,םימגפב העוגנ תויהל הלוכי

 יתלבה הטישה ינפמ רוביצה לע הנגהה טביה ,םיטביהה ינש ןיב ןזאל ידכ .ותמקה רחאל הנבמב םירחאה םישמתשמהו

 ידיל אבש ןורתפה ןידב אצמנ ,לכל תומרותו תוליעומ תושדח תוטיש תוחתפתה םולבל אלש הפיאשה טביהו תעדונ

 תיעוצקמ הרשכה לעב לש תעד תווח" איצמהל שי ,םש רמאנ ךכ ,םדוק ןויסינ ןיאב .ל"נה )2(5.03 ףיעסב יוטיב

 ."שומישל היואר הרומאה הטישה יכ ,םינפה רש ךכל וכימסהש ...המיאתמ

 םושב גורחל היה ןתינ אל ,דבלב רתיהל השקב תונקתב רומאל תומצמטצמ ויה ונניינעל תויטנוולרה ןידה תוארוה וליא

 ןיקתמ תא החנהש ןויגההש רבתסמ םלוא .השדח היינב תטישל רושיא לבקל היה ןתינ םלואו ,עבקנש ןקתהמ תוביסנ

 י"תל 1.3 ףיעס .ןקתהמ הייטסל עגונה לכב ןקתה יעבוק תא םג המוד ןפואב החנה ,היינב תוטישל עגונה לכב תונקתה

 תוטיש וא ןכת תוטיש קודבל םינפה רש םעטמ ךמסוהש ימ ידי-לע ורשואש יאנתב" ןקתה תויחנהמ הגירח רשפאמ 466

 ."ךכ לע תעד תווח תתלו תוגירח עוציב

 לכה ,רושיא ךכל ןתניי םא ונממ הגירח ריתמ ומצע ןקתה םלואו ,ןקתל םנמא הפופכ ןוטבה תורקת תיינבש איה האצותה

.466 י"תל 1.3 ףיעסב עובקכ

 ףיעסל אפיסהש םושמ ,רקע חותינ ,רבעל םיסחייתמ םירבדהש לככ ,אוה הזה יטפשמה חותינה לכ תישעמה הניחבהמ

 שומיש הב השענ יכ סרוג םינפה דרשמ .ןכ ןירומ ןיאו )ןיד :קויד רתיבו( הכלה תניחבב התייה הינשה תפסותל )2(5.03

 .והשלכ שומיש הב השענ אלש וסרג ונינפב ודיעהש םירחא .וז ןיד תארוה לש המויק תונש לכ ךשמב הדיחיו תחא םעפ

 הלשממה ידרשמ ללוכ ,הכאלמב םיקסועה לכו ,הילע ועדי םינינועמה לכש הקיטקרפ החתפתה ,תאז תחת ���� 2.19

 לעב" וז הקיטקרפ יפל .התוא וצמיא ,)םירכינ םיפקיהב היינבב ומצעב קסעש – ןוכישהו יוניבה דרשמ הז ללכבו(

 ומשבו( ןוינכטב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה אוה וב קסוע )5.03 ףיעסב( בותכהש "המיאתמה תיעוצקמה הרשכהה

.)ימואלה ןוכמה – ןלהלו ליעל( )היינבה רקחל הנחתה םדוקה
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 איבהל רוביצל ונתיינפל הנעמב תאז ,ימואלה ןוכמהמ רקב לחר 'פורפ ידי-לע ונילא הנפוהש ,24.2.2002 םוימ בתכמב

 ימואלה ןוכמהש הדבועב לכה תרכהל האיבהש "תירוטסיהה תולשלתשהה" תא תראתמ איה ,יטנוולר רמוח לכ ונינפב

 תעד תווח 150–מ הלעמל )ןוכמה ידי-לע( ונכוה" 1975 זאמ יכ תרפסמ רקב 'פורפ .תושדח תוטיש רשאל יאשרה אוה

 שיגדהל יואר ,תאז םע דחי .הקידבה ךילהת תא החלצהב ורבעש היינב ירמוחו םיביכר ,תושידח היינב תוטיש לע תואלמ

 ."םינבומ םייוקילו תוידוסי תויעב ןהב רותפל וחילצה אל ןהימזיש םושמ תיפוס ולספנ תוטיש 100–מ �רתוי יכ

 .הז חודל ד חפסנכ ףרוצמ אוה ,רקב 'פורפ לש הבתכמב םיאבומה תודבועהו םירואיתה לש םתובישח לשב

 ,תיביטקורטסנוק תושימשו תוחיטב" :םה ימואלה ןוכמה תקידבב םיללכנה םיטביההש רהבומ רומאה בתכמב ����� 2.20

 ,היגרנא רומישו תימרת תוחונ ,תוביטר תויעב תעינמ ,םינפה ריוא תוכיא ,שמתשמה תוחיטבו תואירב ,שא תוחיטב

 ."המודכו הקוזחתל תורשפא ,םינינבה לש ךורא חווטל םויק ,לועפתה תוחונ ,תיטסוקא תוחונ

 רבוע הב דמועה קרו ,המידקמ הקידב תישענ ןכל םדוק ."הקידבה ןילקרט"ל תורישי תסנכנ הטיש רושיא תשקב לכ אל

 הכלהכ ודקפתי הב ונבייש םינינבש םיחיטבמ ...הטישה יטרפ לכ יכ חכוהש רחאל קר" .תינללוכ הקידב לש בלשל

 םיוולינ םיטוטרשו הטישה יטרפ לכ לש טרופמ רואית ללוכ ח"ודה .טרופמ תעד תווח ח"וד תווצה ןיכמ ץראה יאנתב

 תודוקנ ,עוציבהו ןונכתה ךלהמב ןהילע דיפקהל שיש תודחוימ תודוקנ לש תטרופמ המישר ,ההובג טוריפ תמרב

 ."הלאכ ןנשי םא םימיוסמ םימושיי יבגל תויוגייתסהו ,התחטבאו תוכיאה תרקב ךלהמב הקידבל תודחוימ

 אלש רשפא יא .הז חודל חפסנכ ופוריצל ףסונב תאז ,רקב 'פורפ לש הבתכממ הלא םיעטק ונירבד ףוגב ונאבה ידכב אל

 תעד תווח איצוהל המגמב לכהו ,תושדח תוטישב שומישל רושיא תושקבב ןוכמה לש ולופיט ךרדמ בויחב םשרתהל

 .שפנ חופיקל םורגל הלוכי שומישל תסנכנה הקודב אל השדח הטיש ירהש ,הז בושח אשונב רשפאה לככ המלש

 ךרד לע הרדסוהש ,תושדחה תוטישה תשרפל יפוסה חודב שרדיהל ונילע היהי ,התע ונל םיארנ םירבדהש לככ ����� 2.21

 קרפ-תתבו ,לק-לפה תטיש ינוכיסל םימצמטצמ ונא הז םייניב חודב םלוא .ןידב ילמרופה ונוגיע תא לביק אלש גהנמ לש

 ,ךכ לע קלוחש ימ שיש ונעמשש ילבמ ,רמאל לכונ הזה םצמוצמה ךרוצל .יביטמרונה טביהב םיקסוע ונא חודה לש הז

 יפכ .ליעל הרבסוהש ךרדב לכה ,ןידכ רושיא וז הגירחל ןתינ םא תלוז ,ןוטב תורקת תיינבב 466 י"תמ גורחל ןתינ אלש

 ,לבוקמ היהש "יגהנימה ךוכירב" אל םג ,אלמה יביטמרונה ונבומב אל ,לק-לפה תטישל ןתינ אל רושיא ,טרופי דועש

 .היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ידי-לע ןתינש רושיאב היה יד ויפ לעשו
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ייייששששייייללללשששש    קקקקררררפפפפ
ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    תתתתווווררררקקקקתתתת

ההההייייתתתתווווררררוווודדדדההההממממ    ללללככככללללוווו    ההההייייתתתתווווררררוווודדדדלללל    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    תתתתוווודדדדללללוווותתתת

ההההטטטטייייששששהההה    תתתתווווחחחחתתתתפפפפתתתתההההוווו    עעעעקקקקרררר

    ךךךךללללההההממממבבבב    ....ללללקקקק----ללללפפפפ    ייייווווננננייייככככבבבב    תתתתוווועעעעוווודדדדייייהההה    חחחחפפפפ    תתתתוווואאאאסססספפפפווווקקקק    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתתבבבב    וווובבבבללללוווושששש    ההההזזזז    םםםםייייייייננננייייבבבב    חחחחוווודדדד    קקקקססססוווועעעע    ההההבבבבשששש    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    ����������������������������3.13.13.13.1

::::ההההזזזזככככ    בבבבוווולללליייישששש    ללללשששש    תתתתוווואאאאססססררררגגגג    ררררפפפפססססממממ    ווווחחחחתתתתוווופפפפ    םםםםייייננננששששהההה

ההההננננייייאאאאשששש    ,,,,ההההקקקקדדדד    ןןןןווווטטטטבבבב    תתתתבבבבככככשששש    ההההתתתתייייתתתתחחחחתתתתבבבבוווו    ,,,,םםםםייייייייננננקקקקתתתת    ייייקקקקפפפפוווואאאא    ןןןןווווייייזזזזוווו    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ששששיייי    ההההייייתתתתוווועעעעללללצצצצבבבבשששש    ,,,,T    ךךךךתתתתחחחחבבבב    ההההררררקקקקתתתת    ����������������3.1.13.1.13.1.13.1.1
;;;;םםםםייייחחחחפפפפהההה    ווווצצצצעעעעננננננננ    ההההבבבבשששש    ,,,,תתתתייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקק

;;;;םםםםייייייייננננקקקקתתתת    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ששששיייי    ההההייייתתתתוווועעעעללללצצצצבבבבשששש    I    ךךךךתתתתחחחחבבבב    ההההררררקקקקתתתת    ����������������3.1.23.1.23.1.23.1.2

;;;;))))אאאאבבבבהההה    דדדדווווממממעעעעבבבב    7777    ררררווווייייצצצצ    וווואאאארררר((((    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ןןןןייייאאאא    ההההייייתתתתוווועעעעללללצצצצבבבבשששש    I    ךךךךתתתתחחחחבבבב    ההההררררקקקקתתתת    ����������������3.1.33.1.33.1.33.1.3

    ,,,,םםםםננננווווגגגגייייעעעע    וווואאאא    םםםםתתתתררררווווצצצצ    תתתתאאאאפפפפממממ    םםםםאאאא    ,,,,ייייללללאאאאררררששששייייהההה    ןןןןקקקקתתתתהההה    תתתתווווששששייייררררדדדדלללל    םםםםייייננננוווועעעע    םםםםננננייייאאאאשששש    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ששששיייי    ההההייייתתתתוווועעעעללללצצצצבבבבשששש    IIII    ההההררררקקקק    ךךךךתתתתחחחחבבבבתתתת3.1.43.1.43.1.43.1.4
    ההההללללאאאאבבבב    ::::תתתתווווצצצצוווובבבבקקקק    ייייתתתתששששלללל    אאאאוווופפפפייייאאאא    תתתתווווקקקקללללחחחחתתתתממממ    ההההללללאאאא    תתתתוווואאאאססססררררגגגג    ....תתתתררררחחחחאאאא    ההההבבבבייייסססס    ללללככככממממ    וווואאאא    ,,,,יייידדדדממממ    םםםםייייללללוווודדדדגגגג    םםםםהההה    םםםםההההייייננננייייבבבבשששש    םםםםייייחחחחווווווווררררממממההההשששש    ����    וווואאאא
    ןןןןייייאאאא    3.1.43.1.43.1.43.1.4––––וווו    3.1.33.1.33.1.33.1.3    תתתתוווואאאאקקקקסססספפפפבבבב    תתתתוווורררראאאאוווותתתתממממהההה    ההההללללאאאאבבבב    ....תתתתווווייייננננקקקקתתתת    ןןןןההההוווו    ))))ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז((((    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ששששיייי    3.1.23.1.23.1.23.1.2––––וווו    3.1.13.1.13.1.13.1.1    תתתתוווואאאאקקקקסססספפפפבבבב    תתתתוווורררראאאאוווותתתתממממהההה
    תתתתווווששששייייררררדדדדלללל    םםםםאאאאתתתתההההבבבב    םםםםננננייייאאאא    ההההללללאאאא    ךךךךאאאא    תתתתככככתתתתווווררררממממ    תתתתששששרררר    וווואאאא    םםםםיייידדדדיייידדדדבבבב    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ששששיייי    םםםםאאאא    ןןןןייייבבבבוווו    ,,,,ללללללללככככ    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ןןןןייייאאאא    םםםםאאאא    ןןןןייייבבבב    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןייייקקקקתתתת    ןןןןווווייייזזזז
    ....ןןןןקקקקתתתתהההה

    ווווננננבבבבננננ    ההההבבבבשששש    ההההטטטטייייששששלללל    קקקקררררוווו    ךךךךאאאא    אאאאייייהההה    ווווננננתתתתננננווווווווככככ    ,,,,ההההייייממממגגגגפפפפוווו    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ללללעעעע    ההההזזזז    חחחחוווודדדדבבבב    םםםםייייררררבבבבדדדדממממ    ווווננננאאאא    ררררששששאאאאככככ    ייייככככ    ששששייייגגגגדדדדההההלללל    םםםםייייששששקקקקבבבבממממ    ווווננננאאאא

    """"ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש""""    חחחחננננווווממממבבבב    ץץץץוווופפפפננננהההה    ייייממממוווויייי----םםםםווווייייהההה    ששששווווממממייייששששההההשששש    ההההדדדדבבבבוווועעעעהההה    ףףףףררררחחחח    תתתתאאאאזזזז    ,,,,3.1.43.1.43.1.43.1.4----וווו    3.1.33.1.33.1.33.1.3    תתתתוווואאאאקקקקסססספפפפבבבב    תתתתווווייייווווננננממממהההה    תתתתווווררררווווצצצצבבבב    תתתתווווררררקקקקתתתת

    ....ההההזזזז    ייייווווטטטטייייבבבבבבבב    ,,,,ןןןןוווורררר    ייייללללאאאא    ררררממממ    ,,,,ההההטטטטייייששששהההה    ההההגגגגווווהההה    ללללללללככככ    ךךךךררררדדדדבבבב    ההההששששעעעעשששש    ששששווווממממייייששששהההה    םםםםגגגג    ווווההההזזזזוווו    ,,,,תתתתוווואאאאססססררררגגגגהההה    ללללככככ    תתתתאאאא    ללללללללווווככככ
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תתתתוווועעעעללללצצצצבבבב    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    אאאאלללללללל    I    ךךךךתתתתחחחחבבבב    ����ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתררררקקקקתתתת    ::::7777    ררררווווייייצצצצ

    ::::תתתתווווררררקקקקתתתת    תתתתייייייייננננבבבבבבבב    םםםםייייחחחחפפפפבבבב    ששששווווממממייייששששהההה    תתתתווווחחחחתתתתפפפפתתתתהההה    ייייררררקקקקייייעעעע    תתתתאאאא    ההההררררצצצצקקקקבבבב    רררראאאאתתתתננננ    ןןןןללללההההלללל    ����������������������������3.23.23.23.2

    ןןןןייייבבבבשששש    םםםםייייללללללללחחחחהההה    תתתתררררייייצצצציייילללל    ייייעעעעצצצצממממאאאאככככ    ,,,,""""חחחח""""    תתתתוווואאאאהההה    תתתתררררווווצצצצבבבב    ,,,,ייייללללגגגג    חחחחפפפפממממ    םםםםייייזזזזגגגגרררראאאאבבבב    םםםםייייננננוווושששש    םםםםייייננננבבבבממממבבבב    ששששממממתתתתששששההההלללל    ווווללללחחחחהההה    70707070––––הההה    תתתתווווננננשששש    ךךךךללללההההממממבבבב

    ההההייייללללעעעעשששש    ,,,,תתתתייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקק    אאאאלללל    ,,,,ררררתתתתווווייייבבבב    ההההקקקקדדדד    ןןןןווווטטטטבבבב    תתתתבבבבככככשששש    ללללשששש    ההההקקקקייייצצצצייייבבבב    ההההללללייייחחחחתתתתממממ    ווווזזזז    ההההטטטטייייששששבבבב    ההההררררקקקקתתתתהההה    תתתתייייייייננננבבבב    ....ההההללללאאאא    תתתתווווררררקקקקתתתתבבבב    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה

    ....ייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקק    טטטטננננממממללללאאאאככככ    ששששממממששששלללל    ההההדדדדעעעעווווננננ    אאאאלללל    אאאאייייההההוווו    ,,,,תתתתייייללללממממייייננננייייממממ    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששרררר    ההההללללללללככככ    ווווזזזז    ההההבבבבככככשששש    ....םםםםייייזזזזגגגגרררראאאאהההה    תתתתווווננננפפפפדדדד    ווווצצצצעעעעננננננננ    ההההבבבבשששש    וווואאאא    ווווחחחחננננווווהההה

    ,,,,תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    תתתתייייתתתתחחחחתתתתבבבב    ייייקקקקפפפפוווואאאא    ןןןןווווייייזזזז    תתתתווווטטטטווווממממ    תתתתחחחחננננהההה    תתתתוווובבבבררררלללל    ,,,,תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתווווררררקקקקתתתת    ללללשששש    ןןןןתתתתייייייייננננבבבבבבבב    םםםםייייללללבבבבווווקקקקממממהההה    םםםםייייללללללללככככהההה    ללללככככ    ללללעעעע    ההההררררממממשששש    ההההייייייייננננבבבבהההה

    ןןןןייייבבבבלללל    ווווזזזז    ההההססססררררגגגג    ןןןןייייבבבב    ייייננננווווררררקקקקעעעע    ללללדדדדבבבבהההה    ןןןןייייאאאא    ,,,,ךךךךככככ    ללללששששבבבב    ....ןןןןווווייייללללעעעע    ייייקקקקפפפפוווואאאא    ןןןןווווייייזזזזוווו    ,,,,ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ייייקקקקפפפפוווואאאאהההה    ןןןןווווייייזזזזבבבב    ווווקקקקווווששששייייחחחחוווו    תתתתוווועעעעללללצצצצבבבב    ייייככככננננאאאא    ןןןןווווייייזזזז    בבבבוווולללליייישששש

    ממממ""""עעעעבבבב    ההההססססדדדדננננהההה    ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתררררבבבבחחחח    יייידדדדיייי----ללללעעעע    ווווזזזז    ההההססססררררגגגג    ללללשששש    """"ךךךךווווייייששששהההה""""    ,,,,ןןןןככככלללל    ....ןןןןקקקקתתתתהההה    תתתתווווששששייייררררדדדד    ייייפפפפ    ללללעעעע    ההההייייווווננננבבבבהההה    T    ךךךךתתתתחחחחבבבב    ההההללללייייגגגגרררר    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתת

....ןןןןווווככככננננ    ווווננננננננייייאאאא    ,,,,ייייללללגגגג    חחחחפפפפממממ    םםםםייייזזזזגגגגרררראאאאבבבב    ששששווווממממייייששששהההה    ללללששששבבבב    קקקקרררר    ,,,,ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששלללל

    ללללככככ    ללללעעעע    ,,,,ווווזזזז    ההההטטטטיייישששש    ....תתתתווווררררקקקקתתתת    תתתתקקקקייייצצצציייילללל    ההההששששדדדדחחחח    ההההטטטטיייישששש    ,,,,צצצצ""""עעעעממממבבבב    םםםםייייננננבבבבממממלללל    ייייששששאאאארררר    ססססדדדדננננההההממממ    זזזזאאאא    ההההייייההההשששש    ,,,,ןןןןוווורררר    ייייללללאאאא    ההההגגגגהההה    םםםםייייעעעעבבבבששששהההה    תתתתווווננננשששש    ייייההההללללששששבבבב

    תתתתייייננננווווככככססססחחחח    ךךךךככככבבבבוווו    ,,,,םםםםייייררררממממווווחחחחוווו    ההההדדדדוווובבבבעעעע    ,,,,ןןןןממממזזזז    תתתתככככססססווווחחחחהההה    ההההטטטטייייששששככככ    ההההגגגגצצצצווווהההה    אאאאייייהההה    ....ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששככככ    םםםםייייממממיייילללל    ההההעעעעדדדדווווננננ    ,,,,ההההייייתתתתווווררררוווודדדדההההממממוווו    ההההייייננננווווווווגגגג

....תתתתייייללללככככללללככככ    ההההננננייייחחחחבבבבממממ

    ....ןןןןווווייייללללעעעעהההה    ןןןןווווייייזזזזלללל    ףףףףייייללללחחחחתתתתככככוווו    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזזלללל    ףףףףייייללללחחחחתתתתככככ    זזזזגגגגרררראאאאהההה    חחחחפפפפבבבב    ששששווווממממיייישששש    ::::םםםםהההה    ,,,,זזזזווווגגגגאאאאהההה    תתתתפפפפייייללללקקקקבבבב    ,,,,ווווזזזז    ההההטטטטיייישששש    ללללשששש    ההההייייררררקקקקייייעעעע

    ללללככככככככ    ,,,,ססססססססבבבבתתתתהההה    ,,,,חחחחפפפפהההה    תתתתווווננננפפפפדדדדבבבב    ,,,,ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ייייממממווווררררקקקק    ןןןןייייבבבב    ררררששששקקקקהההה    קקקקווווזזזזייייחחחחלללל    ןןןןההההוווו    ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןהההה    ששששווווררררדדדדהההה    ייייללללאאאאננננווווייייצצצצננננבבבבננננווווקקקקהההה    ןןןןווווייייזזזזהההה    תתתתררררממממההההבבבב    """"ןןןןווווייייגגגגהההה""""הההה

    ההההתתתתייייייייהההה    זזזזגגגגרררראאאאהההה    תתתתווווננננפפפפדדדד    ללללשששש    תתתתווווייייללללגגגגהההה    ....ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    םםםםווווררררקקקקבבבב    וווותתתתייייתתתתחחחחתתתתשששש    ייייככככננננאאאא    ההההדדדדללללפפפפ    טטטטננננממממללללאאאאבבבב    ררררבבבבוווודדדדממממ    םםםםייייררררקקקקממממהההה    ייייננננששששבבבבשששש    ךךךךככככ    ללללעעעע    ,,,,ההההאאאאררררננננהההה

    ....ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ןןןןממממ    ןןןןתתתתפפפפייייללללשששש    תתתתאאאא    עעעעווווננננממממללללוווו    ,,,,ןןןןתתתתייייתתתתחחחחתתתת    ההההצצצצעעעעננננננננ    וווובבבבשששש    ןןןןווווטטטטבבבבלללל    ןןןןתתתתוווודדדדממממצצצצייייהההה    תתתתאאאא    חחחחייייטטטטבבבבההההלללל    ההההררררווווממממאאאא
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ההההננננווווששששאאאארררר    ההההררררוווודדדדההההממממ    ––––    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ררררוווואאאאייייתתתת

    ןןןןווווייייזזזזהההה    תתתתאאאאוווו    ייייככככננננאאאאהההה    ןןןןווווייייזזזזהההה    תתתתאאאא    ףףףףייייללללחחחחממממהההה    ייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקק    טטטטננננממממללללאאאאככככ    ייייללללגגגגהההה    חחחחפפפפבבבב    ששששווווממממייייששששבבבב    ץץץץוווועעעעננננ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ררררקקקקייייעעעע    ,,,,ררררווווממממאאאאככככ    ����������������������������3.33.33.33.3

::::ההההללללאאאאבבבב    וווואאאאטטטטבבבבתתתתהההה    ההההננננווווששששאאאאררררהההה    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתררררוווודדדדההההממממ    ללללשששש    םםםםייייפפפפססססווווננננ    םםםםייייננננווווייייפפפפאאאא    ....תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתתבבבב    ןןןןווווייייללללעעעעהההה

    ההההממממוווודדדד    ייייבבבבוווועעעע    ייייללללעעעעבבבב    ,,,,ןןןןוווותתתתחחחחתתתתוווו    ןןןןווווייייללללעעעע    ,,,,םםםםייייממממווווררררקקקק    ייייננננשששש    תתתתללללעעעעבבבב    ההההררררקקקקתתתת    ייייההההווווזזזז    ....T----הההה    ךךךךתתתתחחחח    םםםםווווקקקקממממבבבב    ,,,,I    ךךךךתתתתחחחח    ווווננננהההה    ההההררררקקקקתתתתהההה    ךךךךתתתתחחחח    ����������������3.3.13.3.13.3.13.3.1
;;;;))))7777    ררררווווייייצצצצ    וווואאאארררר((((    םםםםההההייייננננייייבבבב    תתתתוווועעעעללללצצצצ    םםםםעעעע    ,,,,))))דדדדחחחחאאאא    ללללככככ    ממממ""""סססס    6666––––5555    תתתתוווובבבבייייבבבבססססבבבב((((

    תתתתייייתתתתחחחחתתתתבבבב    םםםםיייידדדדיייידדדדבבבב    תתתתווווטטטטווווממממככככ    וווותתתתחחחחננננהההה    תתתתחחחחתתתת    ,,,,תתתתששששעעעעוווותתתתממממ    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששרררר    ללללשששש    ההההררררווווצצצצבבבב    ,,,,ההההננננוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתטטטטללללפפפפבבבב    םםםםששששווווממממהההה    ייייקקקקפפפפוווואאאא    ןןןןווווייייזזזז    ����������������3.3.23.3.23.3.23.3.2
;;;;תתתתוווועעעעללללצצצצהההה

;;;;ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    ךךךךררררווווצצצצלללל    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ררררדדדדעעעעהההה    ����������������3.3.33.3.33.3.33.3.3

    ההההררררייייזזזזגגגגהההה    ייייצצצצממממאאאאממממלללל    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתוווודדדדייייממממעעעע    תתתתאאאא    גגגגצצצצייייייייממממהההה    ייייררררפפפפססססממממ    ךךךךררררעעעע    אאאאווווההההשששש((((    ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ����ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתללללוווובבבבססססתתתתלללל    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ללללשששש    ןןןןככככתתתתהההה    ךךךךררררעעעע    ����������������3.3.43.3.43.3.43.3.4
    םםםםייייעעעעוווובבבבקקקקהההה    ))))רררר""""ממממססססלללל    גגגג""""קקקק    14141414    דדדדעעעע    10101010((((    סססס""""פפפפגגגגממממ    1.41.41.41.4    דדדדעעעע    1.01.01.01.0    ללללשששש    םםםםייייככככררררעעעע    תתתתחחחחתתתת    ))))רררר""""ממממססססלללל    גגגג""""קקקק    18181818((((    סססס""""פפפפגגגגממממ    1.81.81.81.8----לללל    ללללדדדדגגגגווווהההה    ))))ווווייייללללעעעע    םםםםייייללללעעעעוווופפפפהההה
;;;;466466466466    יייי""""תתתתבבבב

;;;;ןןןןווווייייללללעעעעהההה    םםםםווווררררקקקקבבבב    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששרררר    ררררדדדדעעעעהההה    ����������������3.3.53.3.53.3.53.3.5

    תתתתחחחחננננווווממממהההה    עעעעללללצצצצ    אאאאייייהההה    תתתתקקקקללללחחחחממממ    עעעעללללצצצצ    ....תתתתייייננננווווווווייייככככ----דדדדחחחח    ההההררררקקקקתתתתבבבב    """"תתתתקקקקללללחחחחממממ    עעעעללללצצצצ""""בבבב    ששששווווממממייייששששהההה    ללללטטטטוווובבבב    1985198519851985    וווואאאא    1984198419841984    תתתתננננששששממממ    ללללחחחחהההה    ����������������3.3.63.3.63.3.63.3.6
    םםםםייייזזזזככככווווררררממממהההה    םםםםייייססססממממוווועעעע    תתתתררררבבבבעעעעהההה    יייידדדדיייי----ללללעעעע    ,,,,ההההררררקקקקתתתתהההה    ללללעעעע    דדדדייייחחחחאאאא    ןןןןפפפפוווואאאאבבבב    םםםםייייששששווווררררפפפפ    םםםםננננייייאאאאשששש    םםםםייייססססממממוווועעעע    ןןןןזזזזאאאאלללל    ההההדדדדייייקקקקפפפפתתתתוווו    ,,,,תתתתווווררררחחחחאאאאהההה    תתתתוווועעעעללללצצצצלללל    בבבבצצצצייייננננבבבב
    ....תתתתווווננננככככששששהההה    תתתתוווועעעעללללצצצצלללל    ,,,,דדדדחחחחאאאא    םםםםווווקקקקממממבבבב

    ייייללללאאאא    ,,,,ההההטטטטייייששששהההה    ההההגגגגווווהההה    יייידדדדיייי    ללללעעעע    ווווגגגגצצצצווווההההשששש    ייייפפפפככככ    ,,,,תתתתווווייייללללאאאאננננווווייייצצצצננננבבבבננננווווקקקק    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתת    ללללשששש    ההההייייייייננננבבבבהההה    תתתתטטטטיייישששש    תתתתממממוווועעעעלללל    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    תתתתווווננננווווררררתתתתייייהההה

    ךךךךככככלללל    ....בבבברררר    ההההדדדדוווובבבבעעעע    ןןןןממממזזזז    ךךךךססססחחחחשששש    ררררבבבבדדדד    ,,,,תתתתוווועעעעללללצצצצבבבב    םםםםייייייייננננווווססססככככללללאאאא    תתתתווווטטטטווווממממוווו    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    ללללשששש    ךךךךבבבבווווססססממממ    ןןןןווווייייזזזז    ךךךךררררעעעעממממ    תתתתממממקקקקההההבבבב    ךךךךררררווווצצצצהההה    ללללווווטטטטייייבבבבבבבב    םםםםהההה    ,,,,ןןןןוווורררר

    םםםםייייננננתתתתייייננננוווו    ,,,,ררררתתתתווווייייבבבב    םםםםייייללללקקקק    ייייווווללללייייממממהההה    ייייקקקקווווללללבבבב    ללללשששש    םםםםתתתתווווייייההההבבבב    אאאאווווהההה    ווווזזזז    ההההטטטטייייששששבבבב    ףףףףססססווווננננ    ןןןןווווררררתתתתיייי    ....ההההננננווווייייללללעעעע    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששררררבבבב    ךךךךררררווווצצצצהההה    ללללווווטטטטייייבבבב    תתתתאאאא    ףףףףייייססססווווההההלללל    ששששיייי

    ההההררררווווצצצצבבבב    ווווזזזז    ההההטטטטייייששששבבבב    ששששממממתתתתששששההההלללל    תתתתללללווווככככייייהההה    אאאאווווהההה    ההההררררוווואאאאככככלללל    ףףףףססססווווננננ    ןןןןווווררררתתתתיייי    ....ההההתתתתוווואאאא    ללללייייזזזזווווממממהההה    ררררבבבבדדדד    ,,,,ההההללללבבבבווווהההההההה    תתתתעעעעששששבבבב    ההההזזזז    ייייבבבבגגגג    ללללעעעע    ההההזזזז    ההההססססממממעעעעההההלללל

    ךךךךססססחחחחשששש    ררררבבבבדדדד    ,,,,תתתתווווררררקקקקתתתתהההה    ןןןןווווננננככככתתתת    תתתתאאאא    ההההממממצצצצעעעע    ללללעעעע    ללללווווטטטטיייילללל    ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתררררבבבבחחחח    ללללשששש    תתתתווווננננווווככככננננבבבב    אאאאטטטטבבבבתתתתממממ    ררררחחחחאאאא    ןןןןווווררררתתתתיייי    ....םםםםייייללללוווודדדדגגגג    םםםםייייחחחחתתתתפפפפממממבבבב    תתתתייייננננווווככככססססחחחח

    ....םםםםייייננננננננככככתתתתממממלללל    ףףףףססססככככוווו    ןןןןממממזזזז

עעעעווווצצצצייייבבבבהההה    ןןןןפפפפוווואאאא

    דדדדוווועעעעבבבב    ....ההההללללייייגגגגרררר    ההההררררקקקקתתתתבבבב    ההההגגגגווווההההננננהההה    ווווזזזזממממ    ההההננננווווששששהההה    עעעעווווצצצצייייבבבב    תתתתטטטטיייישששש    בבבבייייתתתתככככהההה    ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    םםםםדדדדייייצצצצבבבב    םםםםייייחחחחוווותתתתפפפפהההה    םםםםייייזזזזגגגגרררראאאאבבבב    ששששווווממממייייששששהההה    ����������������������������3.43.43.43.4

    ייייררררהההה    ,,,,ההההללללווווככככ    ההההקקקקייייצצצצייייהההה    ההההתתתתששששעעעעננננ    ןןןןככככממממ    ררררחחחחאאאאלללל    קקקקררררוווו    ,,,,ההההקקקקייייצצצציייי    םםםםררררטטטטבבבב    ההההררררקקקקתתתתהההה    ללללשששש    ןןןןווווייייזזזזהההה    ךךךךררררעעעעממממ    קקקקדדדדבבבבננננוווו    ןןןןככככווווהההה    ההההללללייייגגגגרררר    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתתבבבבשששש

    ::::ןןןןללללההההלללל    טטטטררררוווופפפפממממשששש    ייייפפפפככככ    ,,,,תתתתווווחחחחפפפפלללל    םםםםייייבבבבללללשששש    ייייננננששששבבבב    ההההקקקקייייצצצצייייהההה    ההההתתתתששששעעעעננננ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבבשששש

    ....ההההננננוווותתתתחחחחתתתת    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששרררר    ההההחחחחננננווווהההה    ההההללללייייחחחחתתתת    ����������������3.4.13.4.13.4.13.4.1

    אאאאלללל    ––––    ללללייייעעעעלללל    3.1.13.1.13.1.13.1.1    ףףףףייייעעעעסססס    ––––T----הההה    ךךךךתתתתחחחח    ללללשששש    ההההססססררררגגגגבבבב((((    ממממ""""סססס    6666––––5555----ככככ    בבבבוווורררר    ייייפפפפ    ללללעעעע    ההההייייייייבבבבוווועעעעשששש    ןןןןווווטטטטבבבב    תתתתבבבבככככשששש    ההההקקקקצצצצווווננננ    ןןןןככככממממ    ררררחחחחאאאאלללל    ����������������3.4.23.4.23.4.23.4.2
    ....))))ממממ""""סססס    2.52.52.52.5––––ככככ    ללללעעעע    ווווזזזז    ההההבבבבככככשששש    ייייבבבבוווועעעע    ההההללללעעעע

    ללללשששש    ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    םםםםקקקקללללחחחח    ....ההההטטטטממממ    ייייפפפפללללככככ    םםםםחחחחתתתתפפפפוווו    ,,,,ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייזזזזגגגגרררראאאא    ,,,,ההההתתתתקקקקייייצצצציייי    ררררחחחחאאאאלללל    דדדדייייממממ    ,,,,וווובבבבצצצצווווהההה    ,,,,ההההקקקקצצצצווווננננשששש    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתבבבבככככשששש    ייייבבבבגגגג    ללללעעעע    ����������������3.4.33.4.33.4.33.4.3
    תתתתווווייייננננככככוווותתתתבבבב    עעעעוווובבבבקקקקלללל    םםםםאאאאתתתתההההבבבב    תתתתווווששששעעעעייייההההלללל    תתתתבבבבייייייייחחחח    ההההתתתתייייייייהההה    םםםםייייחחחחפפפפהההה    תתתתבבבבצצצצההההשששש    ןןןןייייייייצצצצלללל    בבבבווווששששחחחח    ....ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתבבבבככככששששבבבב    ץץץץעעעעננננננננ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייחחחחפפפפ    תתתתווווננננפפפפדדדד
    ....תתתתווווננננננננככככוווותתתתממממהההה    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    ררררתתתתוווויייי    ררררחחחחוווואאאאממממ    ווווקקקקצצצצווווננננ    םםםםההההבבבבשששש    םםםםייייממממייייאאאאתתתתממממ    םםםםייייחחחחווווווווררררממממבבבב    ההההזזזז    ללללללללככככבבבבוווו    ,,,,ההההררררקקקקתתתתהההה

    ההההבבבבשששש    ,,,,תתתתחחחחאאאא    ההההקקקקייייצצצצייייבבבב    ההההששששעעעעננננ    ררררבבבבדדדדההההשששש    ששששיייי    ....ההההררררקקקקתתתתהההה    תתתתקקקקייייצצצציייי    ללללשששש    ההההממממללללששששהההה    ההההעעעעצצצצוווובבבב    ,,,,ההההממממווווייייסססס    ררררחחחחאאאאלללל    וווואאאא    םםםםייייחחחחפפפפהההה    תתתתצצצצייייעעעעננננלללל    ללללייייבבבבקקקקממממבבבב    ����������������3.4.43.4.43.4.43.4.4
    ההההבבבבווווגגגג    תתתתייייצצצצחחחחממממלללל    דדדדעעעע    ןןןןווווטטטטבבבב    קקקקצצצצווווננננ    ההההננננווווששששאאאאררררבבבב    ::::תתתתווווקקקקייייצצצציייי    ייייתתתתששששלללל    ללללצצצצוווופפפפ    ההההזזזז    בבבבללללשששששששש    ששששייייוווו    ,,,,ןןןןווווייייללללעעעעהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםווווררררקקקק    ןןןןההההוווו    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    ןןןןהההה    ווווקקקקצצצצווווננננ
    ....ןןןןווווייייללללעעעעהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםווווררררקקקק    תתתתאאאא    ררררצצצצייייוווו    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    תתתתאאאא    םםםםייייללללששששההההשששש    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    קקקקצצצצווווננננ    ההההייייייייננננששששבבבב    ווווללללייייאאאאוווו    ,,,,תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    בבבבווווצצצצייייעעעע    ךךךךררררווווצצצצלללל    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה
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    ללללשששש    ))))ששששאאאאררררממממ    םםםםייייננננככככווווממממ    םםםםייייחחחחטטטטששששממממ((((    םםםםייייייייממממווווררררטטטט    םםםםייייטטטטננננממממללללאאאא    ההההייייייייננננבבבבהההה    ררררתתתתאאאאלללל    וווואאאאבבבבווווהההה    םםםםההההבבבבשששש    םםםםיייידדדדדדדדוווובבבב    םםםםייייררררקקקקממממ    ווווייייההההשששש    ןןןןייייייייצצצצננננ    ההההננננווווממממתתתתהההה    תתתתממממללללששששההההלללל

    םםםםווווקקקקממממבבבב    ווווחחחחננננווווהההה    ההההללללאאאא    םםםםייייייייממממווווררררטטטט    םםםםייייטטטטננננממממללללאאאא    ....עעעעללללצצצצהההה    ההההבבבבווווגגגג    עעעעצצצצממממאאאא    דדדדעעעע    ההההקקקקייייצצצציייי    ההההתתתתששששעעעעננננ    ףףףףאאאאוווו    םםםםייייחחחחפפפפהההה    וווועעעעבבבבווווטטטט    ררררבבבבככככ    םםםםההההבבבבשששש    ,,,,ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    םםםםווווררררקקקקהההה

    ....ההההננננווווייייללללעעעעהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתטטטטללללפפפפ    ללללששששוווו    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    ללללשששש    ההההקקקקייייצצצציייי    ההההממממללללששששווווהההה    םםםםההההייייללללעעעעוווו    ההההייייייייננננבבבבהההה    ררררתתתתאאאאבבבב    ההההררררקקקקתתתתהההה

    ההההככככללללהההה    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ....תתתתווווייייננננווווווווייייככככ----וווודדדד    וווואאאא    ,,,,תתתתווווייייננננווווווווייייככככ----דדדדחחחח    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתת    תתתתייייייייננננבבבב    ללללשששש    תתתתווווררררששששפפפפאאאאבבבב    ההההררררייייככככממממ    ההההייייייייננננבבבבהההה    תתתתררררוווותתתת    ,,,,ררררווווממממאאאאככככ    ������������������������3.53.53.53.5

    דדדדחחחחאאאא    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייזזזזגגגגרררראאאא    ווווחחחחננננווווהההה    תתתתווווייייננננווווווווייייככככ----דדדדחחחח    ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתווווררררקקקקתתתת    תתתתייייייייננננבבבבבבבב    ....תתתתווווררררקקקקתתתתהההה    ייייגגגגווווסססס    ייייננננשששש    תתתתייייייייננננבבבב    תתתתאאאא    ההההררררששששפפפפייייאאאאוווו    ,,,,ךךךךככככ    תתתתוווובבבבקקקקעעעעבבבב    אאאאייייהההה    ףףףףאאאא

    ווווזזזזממממ    ווווזזזז    םםםםייייחחחחווווווווררררממממבבבבוווו    ללללייייבבבבקקקקממממבבבב    ווווממממקקקקווווממממ    """"תתתתווווררררההההננננממממ""""הההה    ....ווווההההננננששששממממלללל    דדדדחחחחאאאא    ההההררררקקקקתתתת    ההההצצצצקקקקממממ    ,,,,חחחחפפפפ    ללללשששש    """"ההההררררההההננננממממ""""    ןןןןייייעעעעממממ    ווווררררצצצציייישששש    ךךךךככככ    ,,,,ייייננננששששהההה    ררררחחחחאאאאלללל

    ....ןןןןההההייייננננייייבבבב    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררייייצצצציייי    ךךךךררררווווצצצצלללל

    ההההננננייייאאאא    ייייללללגגגג    חחחחפפפפבבבב    ההההררררייייגגגגססססהההה    ....תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    ייייננננווווווווייייככככממממ    דדדדחחחחאאאאבבבב    םםםםייייחחחחוווותתתתפפפפהההה    חחחחפפפפהההה    זזזזגגגגרררראאאא    יייידדדדדדדדצצצצ    תתתתררררייייגגגגססססבבבב    ךךךךררררווווצצצצ    ההההייייהההה    תתתתווווייייננננווווווווייייככככ----וווודדדד    ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתווווררררקקקקתתתתבבבב

    ררררששששווווככככ    ....חחחחווווטטטטשששש    חחחחפפפפבבבב    ההההתתתתששששעעעעננננ    ווווזזזז    ההההררררייייגגגגסססס    ןןןןככככלללל    ....םםםםייייזזזזגגגגרררראאאאהההה    ללללללללחחחחלללל    ררררוווודדדדחחחחיייי    ןןןןווווטטטטבבבבההההוווו    ,,,,תתתתייייטטטטממממררררהההה    ההההממממייייטטטטאאאא    ררררווווצצצצייייתתתת    אאאאלללל    אאאאייייההההשששש    םםםםווווששששממממ    תתתתייייררררששששפפפפאאאא

    תתתתווווייייההההלללל    אאאאוווופפפפייייאאאא    תתתתככככפפפפווווהההה    ,,,,ייייללללגגגג    חחחחפפפפבבבב    ררררבבבבוווודדדדממממששששככככ    םםםםגגגג    תתתתייייטטטטממממללללבבבבווווררררפפפפ    אאאאייייההההשששש    ,,,,תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההההההה    ....ייייסססספפפפאאאא    אאאאווווהההה    ןןןןווווטטטטבבבבלללל    חחחחווווטטטטשששש    חחחחפפפפ    ללללשששש    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההההההה

    ....חחחחווווטטטטשששש    חחחחפפפפבבבב    ששששווווממממייייששששהההה    ללללששששבבבב    ,,,,ררררתתתתוווויייי    דדדדוווועעעע    תתתתייייטטטטממממללללבבבבווווררררפפפפ    תתתתייייננננווווווווייייככככ----וווודדדד    ההההררררקקקקתתתתבבבב

תתתתוווופפפפססססווווננננ    תתתתוווואאאאססססררררגגגג    ––––    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש

----ללללעעעע    ווווששששעעעעננננ    ,,,,ההההננננייייקקקקתתתת    ייייתתתתללללבבבב    ההההתתתתווווייייההההלללל    תתתתווווננננעעעעטטטט    תתתתוווובבבבקקקקעעעעבבבבוווו    ,,,,םםםםייייננננששששהההה    ךךךךללללההההממממבבבב    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    ווווחחחחטטטטווווההההשששש    תתתתווווששששקקקק    תתתתווווררררווווקקקקייייבבבב    תתתתוווובבבבקקקקעעעעבבבב    ����������������������������3.63.63.63.6

::::םםםםייייררררוווופפפפיייישששש    ייייצצצצקקקקממממ    ייייננננשששש    ללללקקקק----ללללפפפפ    תתתתררררבבבבחחחח    יייידדדדיייי    ����������������������������������������������������

    """"תתתתככככתתתתווווררררממממ    תתתתששששרררר    םםםםללללווווסססס""""    תתתתררררדדדדחחחחהההה    יייידדדדיייי----ללללעעעע    תתתתאאאאזזזז    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    תתתתווווייייההההלללל    ררררממממייייייייתתתתממממשששש    ההההממממ    ףףףףססססווווהההה    90909090----הההה    תתתתווווננננשששש    תתתתללללייייחחחחתתתתבבבב    ����������������3.6.13.6.13.6.13.6.1
    ןןןןווווגגגגייייעעעע    ררררדדדדעעעעההההבבבב    ....ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווייייזזזזבבבב    ןןןןגגגגוווועעעע    אאאאווווההההשששש    ייייללללבבבבממממ    ,,,,ההההננננווווששששאאאאררררהההה    ההההבבבבככככששששהההה    ללללשששש    ההההתתתתקקקקייייצצצציייי    ררררחחחחאאאאלללל    תתתתוווועעעעללללצצצצלללל    ססססננננככככווווהההה    ההההזזזז    םםםםללללווווסססס    ����������������������������....תתתתוווועעעעללללצצצצלללל
    ....ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזזככככ    וווובבבב    בבבבששששחחחחתתתתההההלללל    ןןןןתתתתייייננננשששש    בבבבייייככככררררממממ    וווובבבב    תתתתוווואאאאררררלללל    ןןןןייייאאאא    ההההזזזזככככ

    םםםםייייללללווווככככיייי    םםםםככככררררדדדדשששש    ןןןןווווייייללללעעעעהההה    םםםםווווררררקקקקבבבב    םםםםייייקקקקדדדדסססס    עעעעווווננננממממלללל    תתתתדדדדעעעעווווייייממממשששש    ,,,,ההההננננווווייייללללעעעע    ןןןןווווייייזזזז    תתתתששששרררר    ההההפפפפססססווווהההה    90909090----הההה    תתתתווווננננשששש    ךךךךללללההההממממבבבב    ההההאאאאררררננננהההה    ללללככככככככ    ����������������3.6.23.6.23.6.23.6.2
    ....םםםםייייממממ    ררררוווודדדדחחחחלללל

    ייייררררווווזזזזאאאאבבבב    קקקקרררר    אאאאללללוווו((((    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    ךךךךררררוווואאאא    ללללככככלללל    ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    בבבבללללששששלללל    ההההבבבבווווחחחחהההה    תתתתללללללללככככההההוווו    466466466466    יייי""""תתתת    ןןןןווווקקקקייייתתתת    תתתתוווובבבבקקקקעעעעבבבב    ,,,,1996199619961996    תתתתננננששששבבבב    ����������������3.6.33.6.33.6.33.6.3
Λ    םםםםתתתתררררווווצצצצשששש    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    םםםםההההבבבבוווו    ,,,,תתתתווווננננוווושששש    תתתתווווררררווווצצצצבבבב    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    תתתתווווייייההההלללל    ווווררררממממייייייייתתתתההההשששש    ההההממממ    ששששווווממממייייששששלללל    ווווססססננננככככווווהההה    ))))ןןןןככככלללל    םםםםדדדדווווקקקק    ההההייייההההשששש    ייייפפפפככככ    ההההננננעעעעששששהההההההה

    אאאאללללממממלללל    ווווללללככככיייי    אאאאלללל    ןןןןככככללללוווו    ,,,,ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווייייזזזזלללל    ייייוווואאאאררררככככ    ווווננננגגגגוווועעעע    אאאאלללל    ווווללללאאאא    םםםםייייקקקקווווששששייייחחחח    םםםםגגגג    םםםםללללוווואאאא    ....))))""""ההההייייננננממממוווואאאא""""    ייייקקקקווווששששייייחחחח((((    גגגגרררראאאאממממבבבב    םםםםייייררררווווששששקקקק    וווואאאא    םםםםיייידדדדדדדדוווובבבב
    ....ההההררררייייזזזזגגגגהההה    תתתתווווחחחחווווככככ    תתתתאאאא    ללללבבבבקקקקלללל    םםםםדדדדוווועעעעיייייייי    תתתתאאאא

ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ללללשששש    ))))םםםםייייייייווווססססייייננננ    תתתתככככייייררררעעעע    אאאאלללללללל((((    תתתתייייננננווווייייעעעע    ההההננננייייחחחחבבבב

    תתתתאאאא    ךךךךייייררררעעעעההההלללל    וווואאאא    בבבבששששחחחחלללל    ןןןןתתתתייייננננ    םםםםייייתתתתעעעעלללל    ....ההההששששדדדדחחחח    ההההייייייייננננבבבב    תתתתטטטטיייישששש    ללללשששש    ההההתתתתווווככככייייאאאא    תתתתעעעעייייבבבבקקקק    םםםםששששלללל    םםםםייייייייווווססססייייננננ    תתתתככככייייררררעעעעבבבב    ךךךךררררווווצצצצ    ששששיייי    דדדדייייממממתתתת    אאאאלללל    ����������������������������3.73.73.73.7

    םםםםגגגג    ךךךךייייררררעעעעההההלללל    ההההככככייייררררצצצצ    ווווזזזזככככ    תתתתייייננננווווששששאאאארררר    ההההננננייייחחחחבבבב    ....ההההייייבבבבייייככככררררממממ    ללללשששש    תתתתייייטטטטררררוווואאאאייייתתתת    תתתתייייעעעעדדדדממממ    תתתתייייססססדדדדננננהההה    ההההננננייייחחחחבבבב    ךךךךוווותתתתממממ    ררררבבבבככככ    ההההייייייייננננבבבב    תתתתטטטטיייישששש    ללללשששש    ההההתתתתווווככככייייאאאא

    ....ההההייייייייננננבבבבבבבב    םםםםייייממממייייייייקקקקהההה    """"חחחחטטטטששששהההה    ייייאאאאננננתתתתבבבב""""    ,,,,ההההששששעעעעממממלללל    ההההככככללללהההה    ,,,,ההההטטטטייייששששהההה    ללללשששש    ההההעעעעווווצצצצייייבבבב    תתתתווווררררששששפפפפאאאא    ררררבבבבדדדד    תתתתאאאא

    ההההבבבב    ההההששששעעעעננננ    םםםםררררטטטטבבבב    דדדדוווועעעע    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששלללל    עעעעגגגגווווננננ    ררררבבבבדדדדההההשששש    ללללככככככככ    תתתתייייררררששששפפפפאאאא    ההההתתתתייייייייהההה    ))))תתתתייייננננווווייייעעעע    ההההננננייייחחחחבבבב    ––––    ןןןןללללההההלללל((((    ווווזזזזככככ    ההההננננייייחחחחבבבבשששש    ררררבבבבדדדדהההה    ההההאאאאררררננננ

    ::::ווווננננייייררררבבבבדדדד    תתתתאאאא    ררררייייבבבבססססננננ    ....ששששווווממממיייישששש

    ךךךךייייררררפפפפ    ללללששששככככבבבב    אאאאווווהההה    ררררבבבבוווודדדדממממהההה    ....ההההייייייייננננבבבבבבבב    םםםםייייעעעעוווודדדדייייהההה    םםםםייייללללששששככככבבבב    םםםםייייררררווווממממחחחחההההממממ    אאאאווווהההה    ההההררררייייזזזזגגגג    ללללששששככככ    ייייככככ    ווווננננררררממממאאאא    ררררבבבבככככ    ::::ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    ררררדדדדעעעעהההה3.7.13.7.13.7.13.7.1
    םםםםייייווווווווההההתתתתממממהההה    םםםםייייססססממממוווועעעעהההה    ןןןןממממ    ההההאאאאצצצצוווותתתתככככ    תתתתררררששששררררשששש    ללללששששככככ    םםםםווווררררגגגגלללל    ייייווווששששעעעעהההה    ,,,,))))םםםםייייממממדדדדקקקקווווממממ    םםםםייייייייננננווווצצצצייייחחחח    םםםםייייננננממממייייסססס    אאאאלללללללל    תתתתווווייייממממוווואאאאתתתתפפפפבבבב    ששששחחחחררררתתתתממממהההה((((
    ללללששששככככ    ררררששששפפפפאאאאהההה    ללללככככככככ    עעעעווווננננממממלללל    יייידדדדככככ    ....ררררתתתתוווויייי    תתתתווווככככווווממממננננ    תתתתווווררררקקקקתתתתבבבב    ךךךךששששממממההההוווו    ,,,,ההההננננוווותתתתחחחחתתתתהההה    ההההתתתתוווועעעערררר    ללללעעעע    ההההננננווווייייללללעעעע    ההההררררקקקקתתתת    ללללשששש    תתתתייייממממוווואאאאתתתתפפפפ    תתתתווווטטטטטטטטווווממממתתתתההההבבבב
    ההההפפפפווווררררייייאאאא    ,,,,בבבב""""ההההרררראאאא    ווווממממככככ    םםםםייייררררחחחחאאאא    תתתתווווממממווווקקקקממממבבבב    םםםםייייננננקקקקתתתתהההה    םםםםגגגג    ––––    2.142.142.142.14    ףףףףייייעעעעססססבבבב    ללללייייעעעעלללל    ררררווווממממאאאאלללל    ףףףףוווופפפפככככבבבבוווו((((    ייייללללאאאאררררששששייייהההה    ןןןןקקקקתתתתהההה    בבבבייייייייחחחחממממ    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגג
    ,,,,))))םםםםייייייייללללייייללללשששש    םםםםייייטטטטננננממממווווממממ    ייייררררווווזזזזאאאאבבבב((((    ההההננננעעעעששששהההההההה    ייייררררווווזזזזאאאאלללל    םםםםייייככככווווממממססססהההה    םםםםייייררררווווזזזזאאאאבבבב    תתתתווווחחחחפפפפלללל    ,,,,תתתתוווועעעעללללצצצצ    תתתתררררקקקקתתתתבבבב    ����ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    ללללשששש    בבבבוווולללליייישששש    ))))ההההייייססססווווררררוווו

    ....ייייקקקקפפפפוווואאאאהההה    ןןןןווווייייזזזזבבבב    ההההככככללללההההככככ    ןןןןווווגגגגייייעעעע    ךךךךוווותתתת    תתתתאאאאזזזז    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגבבבב    ללללששששככככלללל    ררררתתתתווווייייבבבב    םםםםייייששששייייגגגגררררהההה    םםםםייייררררווווזזזזאאאאהההה    םםםםההההשששש
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    תתתתאאאא    """"ררררממממססססממממלללל""""    ,,,,ייייננננששששההההוווו    ,,,,""""ההההררררייייזזזזגגגג    ללללששששככככ""""    ללללשששש    דדדדוווואאאאממממ    תתתתייייננננססססררררהההההההה    וווותתתתעעעעפפפפששששהההה    תתתתאאאא    עעעעווווננננממממלללל    ,,,,דדדדחחחחאאאאהההה    ::::םםםםיייידדדדייייקקקקפפפפתתתת    ייייננננשששש    ששששיייי    ייייככככננננאאאאהההה    ןןןןווווייייזזזזלללל    ��������������������������������������������
    ,,,,))))ףףףףווווצצצצרררר    ןןןןפפפפוווואאאאבבבב    אאאאללללשששש    ווווקקקקצצצצווווננננ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    ררררששששאאאא((((    תתתתוווועעעעללללצצצצההההממממ    ההההטטטטממממלללל    ייייננננששששההההוווו    ההההללללעעעעממממלללל    דדדדחחחחאאאאהההה    םםםםייייאאאאצצצצממממננננהההה    םםםםייייייייקקקקפפפפוווואאאאהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ייייממממווווררררקקקק
    תתתתוווועעעעללללצצצצהההה    קקקקוווותתתתייייננננוווו    תתתתוווובבבבככככששששהההה    תתתתוווודדדדררררפפפפייייההההשששש    ,,,,אאאאטטטטייייששששפפפפ    ....תתתתוווובבבבככככששששהההה    ןןןןייייבבבב    ))))תתתתוווודדדדררררפפפפייייהההה    ווווננננייייייייהההה((((    ההההייייצצצצננננייייממממללללדדדד    ררררצצצצווווווווייייתתתת    אאאאללללוווו    וווודדדדררררפפפפיייייייי    אאאאלללל    םםםםההההשששש    ןןןןפפפפוווואאאאבבבב
    ....ןןןןווווססססאאאא    טטטטייייממממההההללללוווו    ההההררררקקקקתתתתהההה    ללללשששש    ססססררררההההלללל    אאאאייייבבבבההההלללל    ההההללללווווככככיייי    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתבבבבככככששששממממ

    תתתתצצצצייייעעעעננננ    ייייררררההההשששש    ,,,,ההההככככללללההההככככ    תתתתווווננננגגגגוווועעעעממממ    ןןןןננננייייאאאא    ןןןןההההשששש    םםםםווווששששממממ    ווווללללוווו    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגהההה    ןןןןווווייייזזזזלללל    ףףףףייייללללחחחחתתתת    תתתתווווווווההההלללל    תתתתווווללללווווככככיייי    ןןןןננננייייאאאא    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייזזזזגגגגרררראאאא    תתתתווווננננפפפפדדדד    ��������������������������������������������
    תתתתננננממממ    ללללעעעע    תתתתוווועעעעללללצצצצלללל    """"תתתתווווממממללללווווסססס""""    םםםםננננממממאאאא    וווופפפפססססווווהההה    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ללללשששש    ררררתתתתוווויייי    תתתתררררחחחחוווואאאאממממ    ההההססססררררגגגגבבבב    ....יייידדדדממממ    תתתתפפפפפפפפוווורררר    ההההצצצצייייעעעעננננ    אאאאייייהההה    ןןןןווווטטטטבבבבבבבב    חחחחפפפפהההה
    ....ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    ללללשששש    דדדדייייקקקקפפפפתתתת    אאאאללללממממלללל    ווווללללככככיייי    אאאאללללוווו    ,,,,ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווייייזזזזלללל    םםםםייייננננגגגגוווועעעעממממ    ווווייייהההה    אאאאלללל    """"תתתתווווממממללללווווססססהההה""""שששש    אאאאללללאאאא    ,,,,ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווייייזזזז    ווווששששממממששששיייישששש

    תתתתוווודדדדעעעע    ייייפפפפלללל    ,,,,קקקקייייפפפפססססממממ    ווווננננננננייייאאאא    ההההזזזז    קקקקממממוווועעעע    םםםםללללוווואאאאוווו    ,,,,ממממ""""סססס    2222    דדדדעעעע    1.51.51.51.5    ללללשששש    קקקקממממוווועעעעבבבב    תתתתווווייייההההלללל    ההההתתתתייייייייהההה    ההההררררווווממממאאאא    ןןןןווווטטטטבבבבבבבב    חחחחפפפפהההה    תתתתווווננננפפפפדדדד    תתתתצצצצייייעעעעננננ    ��������������������������������������������
    תתתתוווודדדדעעעע    ןןןןווווששששללללבבבב    ,,,,ווווזזזז    ףףףףאאאא    ווווזזזז    אאאאלללל    ....ןןןןווווטטטטבבבבההההממממ    תתתתווווננננפפפפדדדדהההה    תתתתפפפפייייללללששששלללל    םםםםייייללללעעעעוווופפפפהההה    תתתתווווחחחחווווככככהההה    דדדדגגגגננננככככ    דדדדווווממממעעעעלללל    ללללככככוווותתתתשששש    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההה    תתתתררררייייצצצציייי    םםםםששששלללל    ,,,,םםםםייייחחחחממממווווממממ
    ההההאאאאצצצצוווותתתתככככ    קקקקדדדד    קקקקדדדדסססס    ררררצצצצווווננננ    ................ןןןןווווטטטטבבבבלללל    תתתתררררדדדדווווחחחח    ההההדדדדללללפפפפההההשששש    םםםםווווקקקקממממ    וווותתתתוווואאאאבבבב    ,,,,תתתתווווננננווווייייללללעעעעהההה    תתתתוווופפפפששששבבבב    קקקקממממטטטטצצצצממממ    ןןןןווווטטטטבבבבהההה............""""    ההההחחחחממממווווממממ    ייייפפפפממממ    ווווננננעעעעממממשששששששש
    ............םםםםייייווווססססממממ    קקקקממממוווועעעעממממ    ,,,,םםםםייייווווססססממממ    קקקקממממוווועעעע    ששששיייי    ווווזזזזהההה    ההההדדדדררררפפפפההההלללל    ....ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ללללשששש    תתתתווווששששקקקקתתתתהההההההה    ךךךךייייללללההההתתתת    יייידדדדככככ    ךךךךוווותתתת    ההההדדדדררררפפפפהההה    תתתתררררצצצצווווננננ    ,,,,ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתווווקקקקממממטטטטצצצצההההממממ
    ....""""ההההללללייייחחחחתתתתככככללללממממ    ררררתתתתוווויייי    ףףףףייייררררחחחח    אאאאווווהההה    ששששוווובבבבייייייייהההה    םםםםשששששששש    ההההננננווווייייללללעעעעהההה    ההההפפפפששששבבבב    אאאאלללל    ייייאאאאדדדדוווווווובבבב    ללללבבבבאאאא    ,,,,ההההאאאאללללממממהההה    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההההההה    ללללעעעע    ייייללללוווואאאא    ךךךךווווממממססססלללל    ללללווווככככיייי    ההההתתתתאאאא
    קקקקללללחחחחבבבב    תתתתככככתתתתממממלללל    תתתתוווודדדדממממצצצצייייההההההההממממ    תתתתצצצצקקקקממממבבבב    """"תתתתגגגגססססלללל""""    תתתתווווטטטטווווננננ    חחחחפפפפהההה    תתתתווווננננפפפפדדדד    תתתתווווצצצצעעעעננננננננ    ווווככככוווותתתתבבבבשששש    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ללללשששש    םםםםייייננננווווייייללללעעעעהההה    ווווייייללללוווושששש    ,,,,תתתתווווררררחחחחאאאא    םםםםייייללללייייממממבבבב
    ההההצצצצייייעעעעננננהההה    חחחחטטטטשששש    תתתתאאאא    ררררתתתתוווויייי    דדדדוווועעעע    ןןןןייייטטטטקקקקממממהההה    ררררבבבבדדדד    ,,,,ןןןןווווטטטטבבבבלללל    חחחחפפפפהההה    ןןןןייייבבבב    ההההדדדדממממצצצצהההה    ןןןןייייאאאאשששש    ייייאאאאדדדדוווובבבבוווו    ייייאאאאדדדדוווובבבב    ההההזזזז    קקקקללללחחחחבבבבשששש    ךךךךככככ    ,,,,ווווללללשששש    ןןןןווווייייללללעעעעהההה
    ,,,,ןןןןללללההההלללל    טטטטררררוווופפפפממממככככשששש    ררררממממאאאאננננוווו    ףףףףייייססססווווננננ    ....ממממ""""סססס    0.50.50.50.5    ללללעעעע    ההההצצצצייייעעעעננננהההה    קקקקממממוווועעעע    ההההללללעעעע    אאאאלללל    תתתתוווובבבברררר    םםםםייייממממעעעעפפפפ    ללללעעעעוווופפפפבבבבשששש    ררררגגגגססססווווממממ    ררררממממאאאאממממבבבב    ןןןןייייייייצצצצננננ    ....ייייבבבבייייטטטטקקקקפפפפאאאאהההה
    תתתתככככתתתתממממהההה    תתתתווווררררררררוווופפפפתתתתהההה    ללללששששבבבב    תתתתששששללללחחחחננננ    ןןןןווווטטטטבבבבלללל    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההההההה    ,,,,ההההבבבבווווטטטט    ההההצצצצייייעעעעננננ    ההההתתתתייייייייהההה    ווווללללייייפפפפאאאא    ,,,,ןןןןממממזזזזהההה    ךךךךששששממממבבבבשששש    ךךךךככככלללל    םםםםררררווווגגגג    ההההייייזזזזווווררררווווקקקק    ללללשששש    ךךךךייייללללההההתתתת
....ההההייייזזזזווווררררווווקקקקהההה    בבבבקקקקעעעע

    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתללללוווובבבבססססתתתתלללל    ןןןןככככתתתתהההה    ךךךךררררעעעעשששש    ההההחחחחננננההההממממ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ייייננננננננככככתתתתממממ    וווואאאאצצצציייי    בבבבווווששששייייחחחח    ייייככככררררווווצצצצלללל    ::::ההההררררייייזזזזגגגגלללל    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתללללוווובבבבססססתתתת    ןןןןככככתתתת    ךךךךררררעעעע3.7.23.7.23.7.23.7.2
1.41.41.41.4    דדדדעעעע    1.01.01.01.0    אאאאווווההההשששש    ,,,,466466466466    יייי""""תתתתבבבב    ררררתתתתווווממממההההממממ    ההההבבבבררררההההבבבב    ההההוווובבבבגגגג    ךךךךררררעעעע    ,,,,))))רררר""""ממממסססס////גגגג""""קקקק    18181818((((    סססס""""פפפפגגגגממממ    1.81.81.81.8    אאאאווווהההה    30303030----בבבב    גגגגווווססססממממ    ןןןןווווטטטטבבבב    ררררוווובבבבעעעע    ההההררררייייזזזזגגגגלללל
    םםםםייייככככררררעעעעבבבב    םםםםייייללללפפפפווווקקקקממממהההה    ההההררררייייזזזזגגגגלללל    תתתתווווחחחחייייטטטטבבבבהההה    ייייממממדדדדקקקקממממ    תתתתאאאא    תתתתייייתתתתוווועעעעממממששששממממ    ההההדדדדייייממממבבבב    ןןןןייייטטטטקקקקההההלללל    יייידדדדככככ    ךךךךככככבבבב    ששששיייי    ....))))רררר""""ממממסססס////גגגג""""קקקק    14141414    דדדדעעעע    10101010((((    סססס""""פפפפגגגגממממ
    ....ןןןןקקקקתתתתבבבב    םםםםייייבבבבווווקקקקננננהההה

    ההההטטטטייייששששבבבב    ןןןןווווייייזזזזלללל    תתתתששששממממששששממממהההה    ����ההההדדדדללללפפפפההההממממ    ךךךךווווררררעעעע    ןןןןייייעעעעלללל    םםםםייייתתתתווווחחחחננננ    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתוווואאאאסססספפפפווווקקקק    חחחחפפפפ    ייייבבבבוווועעעעוווו    תתתתווווככככייייאאאא    ::::ההההדדדדוווורררריייי    ההההדדדדללללפפפפ    תתתתווווככככייייאאאא3.7.33.7.33.7.33.7.3
    ....ווווזזזז    ההההררררטטטטממממלללל    תתתתקקקקפפפפססססממממ    ההההדדדדללללפפפפהההה    תתתתווווככככייייאאאא    ההההתתתתייייייייהההה    אאאאלללל    ,,,,ייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקק    טטטטננננממממללללאאאאבבבב    ררררבבבבוווודדדדממממ    ההההייייהההה    ווווללללייייפפפפאאאאשששש    ךךךךככככ    ,,,,תתתתייייללללאאאאננננווווייייצצצצננננבבבבננננווווקקקקהההה

    ....ההההקקקקייייצצצצייייהההה    ךךךךייייללללההההתתתתבבבב    םםםםייייממממ    ללללשששש    תתתתוווובבבבררררוווועעעעממממ    ללללששששבבבב    םםםםייייממממ    תתתתייייוווווווורררר    ההההבבבבייייבבבבסססס    אאאאייייהההה    ההההקקקקייייצצצצייייהההה    תתתתווווללללייייעעעעפפפפ    תתתתעעעעצצצצוווובבבבממממ    ההההבבבבשששש    ההההבבבבייייבבבבססססהההה    ::::ההההייייזזזזווווררררווווקקקק3.7.43.7.43.7.43.7.4
    ךךךךללללההההממממבבבב    םםםםייייממממ    תתתתרררריייידדדדחחחחממממ    ההההאאאאצצצצוווותתתתככככ    ןןןןייייבבבב    ,,,,םםםםייייחחחחפפפפהההה    םםםםייייממממחחחחוווותתתת    םםםםתתתתוווואאאאשששש    םםםםייייללללללללחחחחהההה    ךךךךוווותתתתבבבב    םםםםייייממממ    יייידדדדאאאא    וווואאאא    םםםםייייממממ    ללללשששש    תתתתווווווווקקקקייייההההלללל    ששששששששחחחח    ששששיייי    ךךךךככככלללל    ףףףףססססווווננננ
    ,,,,בבבבווווייייבבבב    תתתתררררננננצצצצבבבב    וווואאאא    םםםםייייממממ    תתתתררררננננצצצצבבבב    ללללווווקקקקללללקקקק    בבבבקקקקעעעע    ווווללללזזזזננננשששש    םםםםייייממממ    ללללשששש    וווואאאא    םםםםייייממממששששגגגג    ייייממממ    ללללשששש    ררררתתתתוווויייי    תתתתררררחחחחוווואאאאממממ    ההההרררריייידדדדחחחחממממ    ןןןןייייבבבב    ,,,,ההההררררקקקקתתתתהההה    תתתתקקקקייייצצצציייי

....תתתתווווררררחחחחאאאא    תתתתוווובבבבייייססססממממוווו    תתתתוווופפפפצצצצרררר    תתתתפפפפייייטטטטששששממממ

    ההההבבבבשששש    ןןןןווווייייזזזזהההה    תתתתדדדדללללפפפפ    ....))))ההההדדדדללללחחחחהההה((((    ההההייייזזזזווווררררווווקקקק    ללללשששש    ךךךךייייללללההההתתתת    ררררוווובבבבעעעעלללל    ההההננננממממממממ    עעעעננננווווממממ    ,,,,ההההדדדדללללפפפפ    ףףףףטטטטוווועעעעהההה    ןןןןווווטטטטבבבב    ללללללללככככ    ךךךךררררדדדדבבבב    ייייככככ    ללללככככהההה    ללללעעעע    ללללבבבבווווקקקקממממ
    ףףףףאאאא    ....ההההננננייייקקקקתתתת    ההההייייייייננננבבבבבבבב    ששששררררדדדדננננשששש    ייייפפפפככככ    ןןןןווווטטטטבבבבבבבב    ההההפפפפווווטטטטעעעעוווו    ההההננננוווותתתתננננ    ההההללללווווככככ    דדדדוווועעעע    ללללככככ    אאאאוווופפפפייייאאאא    קקקקזזזזננננייייתתתת    אאאאלללל    םםםםייייללללייייגגגגררררהההה    ההההייייייייננננבבבבהההה    ייייככככייייללללההההתתתתבבבב    םםםםייייששששממממתתתתששששממממ
    ייייווווססססייייככככ    תתתתתתתתלללל    םםםםייייבבבבייייייייחחחח    ןןןןככככללללוווו    ............חחחחפפפפננננתתתתממממ    אאאאווווהההה    דדדדללללחחחחננננ    ןןןןווווייייזזזזהההה    ררררששששאאאאככככ""""שששש    ))))II,,,,    1995199519951995    ןןןןווווייייללללייייגגגג    ,,,,""""םםםםייייננננבבבבממממ""""    ןןןןוווותתתתייייעעעע((((    ווווייייררררממממאאאאממממממממ    דדדדחחחחאאאאבבבב    בבבבתתתתככככ    ןןןןוווורררר    ייייללללאאאא
    ןןןןגגגגווווממממוווו    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםעעעע    עעעעגגגגממממבבבב    אאאאבבבב    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייחחחחפפפפממממ    קקקקללללחחחח    קקקקרררר    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטייייששששבבבב    ,,,,תתתתאאאאזזזז    תתתתממממוווועעעעלללל    ....""""............ההההייייזזזזווווררררווווקקקק    תתתתווווחחחחתתתתפפפפתתתתהההה    תתתתעעעעייייננננממממלללל    ןןןןווווייייזזזזלללל    ייייננננקקקקתתתת
    ששששיייישששש    אאאאייייהההה    ההההאאאאצצצצוווותתתתהההה    ....ףףףףווווששששחחחח    ,,,,חחחחפפפפהההה    ללללשששש    ))))ייייממממייייננננפפפפהההה((((    ררררחחחחאאאאהההה    ווווקקקקללללחחחח    ווווללללייייאאאאוווו    ,,,,))))ההההאאאאללללממממ    ההההדדדדממממצצצצההההבבבב    אאאאלללל    ווווננננייייאאאארררר    ררררבבבבככככשששש    ייייפפפפככככ    תתתתאאאאזזזז    םםםםגגגג((((    וווודדדדיייי----ללללעעעע
    םםםםייייללללללללחחחחבבבב    םםםםייייווווווווההההתתתתממממהההה    תתתתווווחחחחללללוווו    תתתתוווובבבבייייטטטטררררממממ    ההההאאאאצצצצוווותתתתככככ    ,,,,ההההייייזזזזווווררררווווקקקק    ללללשששש    ךךךךייייללללההההתתתתבבבב    וווופפפפקקקקתתתתוווויייי    ,,,,םםםםקקקקללללחחחח    וווואאאא    םםםםללללווווככככ    ,,,,ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייחחחחפפפפשששש    תתתתווווררררששששפפפפאאאא
    ששששייייללללחחחחממממ    ךךךךככככממממ    אאאאצצצצוווויייי    ללללעעעעוווופפפפככככוווו    ,,,,םםםםתתתתוווואאאא    ררררררררוווופפפפממממוווו    ךךךךללללווווהההההההה    ,,,,ההההדדדדללללפפפפהההה    ייייחחחחפפפפ    ףףףףווווגגגגבבבב    """"ייייננננטטטטררררסססס    ךךךךייייללללההההתתתת""""    אאאאווווהההה    ההההזזזז    ךךךךייייללללההההתתתת    ....חחחחפפפפהההה    יייידדדדיייי    ללללעעעע    םםםםייייממממחחחחוווותתתתממממהההה
    ....))))ווווללללאאאאככככ    ווווייייההההשששש    ההההחחחחננננההההבבבב    ווווללללייייפפפפאאאא((((    םםםםההההללללשששש    """"תתתתווווייייבבבבייייטטטטקקקקווווררררטטטטססססננננווווקקקקהההה    תתתתווווננננווווככככתתתתהההה""""    ללללשששש    אאאאללללממממ    ללללווווטטטטייייבבבב    יייידדדדככככ    דדדדעעעע    םםםםתתתתוווואאאא

    ההההככככייייררררצצצצשששש    ההההבבבבככככששששהההה    ייייההההווווזזזז    ....ממממ""""סססס    6666––––5555----ככככ    בבבבוווורררר    ייייפפפפ    ללללעעעע    ההההייייהההה    ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםווווררררקקקק    ייייבבבבוווועעעע    ::::ןןןןוווותתתתחחחחתתתתהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםווווררררקקקק    תתתתששששללללחחחחהההה3.7.53.7.53.7.53.7.5
    אאאאייייהההה    םםםםתתתתאאאאצצצצוווותתתתשששש    םםםםייייצצצצייייררררחחחח    ההההבבבב    תתתתצצצצררררווווחחחח    ווווזזזז    ההההבבבבככככשששש    ךךךךוווותתתתלללל    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייחחחחפפפפ    ללללשששש    ההההצצצצייייעעעעננננהההה    ....ההההחחחחייייתתתתממממהההה    תתתתווווחחחחווווככככ    תתתתססססממממעעעעממממבבבבוווו    ץץץץממממאאאאממממבבבב    תתתתאאאאששששלללל
    ייייווווממממדדדד    חחחחטטטטששששממממ    תתתתררררצצצצוווויייי    ,,,,ווווזזזז    תתתתייייבבבבייייססססממממ    ההההצצצצייייעעעעננננ    בבבבקקקקעעעע    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    םםםםווווררררקקקקבבבב    ההההווווווווההההתתתתממממהההה    """"תתתתייייקקקקללללחחחחהההה    ההההייייצצצצררררוווופפפפררררפפפפהההה""""    ....ההההללללשששש    ההההאאאאייייששששננננהההה    תתתתללללווווככככיייי    ללללוווולללליייידדדד
    ....ההההללללבבבבטטטטהההה    תתתתאאאא    םםםםייייששששייייללללחחחחממממ    ווווללללאאאא    םםםםייייצצצצייייררררחחחחשששש    אאאאווווהההה    תתתתווווממממססססררררוווופפפפממממהההה    ןןןןממממוווו    ,,,,םםםםייייצצצצייייררררחחחח    ההההבבבב    ששששיייישששש    דדדדללללווווקקקקוווושששש    תתתתללללבבבבטטטט

    ההההייייצצצצקקקקאאאאיייירררר    תתתתששששחחחחררררתתתתממממ    ההההקקקקייייצצצצייייהההה    ררררחחחחאאאאלללל    ....ייייללללזזזזווווננננ    בבבבצצצצממממבבבבוווו    בבבבווווטטטטרררר    אאאאווווהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ההההררררקקקקתתתת    ללללשששש    ההההקקקקייייצצצציייי    תתתתעעעעששששבבבב    ::::ההההייייצצצצננננייייממממללללדדדדממממ    ששששששששחחחח3.7.63.7.63.7.63.7.6
    אאאאררררקקקקננננ    םםםםייייננננווווששששאאאאררררהההה    ווווייייבבבבללללששששבבבב    ההההזזזז    ךךךךייייללללההההתתתת    ....ייייווווששששקקקק    ררררממממווווחחחחלללל    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    ךךךךפפפפווווהההה    ההההככככללללההההממממבבבבשששש    ,,,,ההההללללשששש    םםםםייייבבבבייייככככרררר    םםםםייייששששממממששששממממ    םםםםייייממממההההוווו    טטטטננננממממצצצצההההשששש    ,,,,תתתתייייממממייייככככ
    וווולללל    אאאאררררקקקקננננ    ,,,,עעעעווווצצצצקקקקממממ    ייייששששננננאאאא    םםםםננננייייאאאאשששש    ייייממממ    יייידדדדיייי----ללללעעעע    ההההזזזז    חחחחוווודדדדבבבב    ההההאאאאייייררררקקקקהההה    תתתתללללקקקקההההלללל    ....""""תתתתווווששששבבבבייייייייתתתתהההה""""    ייייווווררררקקקק    אאאאווווהההה    תתתתייייממממממממעעעע    ןןןןווווששששללללבבבבוווו    ,,,,תתתתווווררררששששקקקקתתתתהההה
    ....ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתווווששששקקקקתתתתהההה

    ההההככככייייררררצצצצ    ))))תתתתררררחחחחאאאא    ןןןןייייבבבב    ,,,,םםםםיייידדדדווווממממעעעע    ןןןןייייבבבב    ,,,,ההההררררקקקקתתתת    ןןןןייייבבבב((((    ווווההההששששללללככככ    """"בבבבייייככככרררר""""    תתתתממממקקקקהההה    םםםםששששלללל    ןןןןווווטטטטבבבב    תתתתקקקקייייצצצציייישששש    אאאאווווהההה    ללללוווודדדדגגגג    ללללללללככככ    ��������������������������������������������    ��������������������������������������������
    ,,,,ההההאאאאללללממממ    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההה    תתתתללללווווככככיייי    ררררססססווווחחחח    וווואאאא    ,,,,תתתתללללבבבבגגגגווווממממ    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההה    אאאאייייהההה    ןןןןווווטטטטבבבבהההה    תתתתווווננננווווככככתתתתממממ    תתתתחחחחאאאאשששש    אאאאווווהההה    םםםםעעעעטטטטהההה    ....דדדדחחחחאאאא    עעעעווווצצצצייייבבבב    ףףףףננננייייההההבבבב    תתתתווווששששעעעעייייההההלללל
    ןןןןווווטטטטבבבב    ןןןןייייבבבב    תתתתחחחחאאאא    ההההששששקקקקממממ    ללללשששש    ההההתתתתווווררררצצצצווווווווייייהההה    תתתתאאאא    תתתתעעעעננננווווממממ    תתתתווווקקקקבבבבדדדדייייהההה    ללללשששש    ההההללללבבבבגגגגממממ    ,,,,ררררממממווווללללככככ    ....""""בבבבווווטטטטרררר""""    ןןןןווווטטטטבבבבלללל    ההההששששקקקקתתתתההההשששש    ןןןןווווטטטטבבבב    ללללשששש
    ....""""בבבבווווטטטטרררר""""    ןןןןווווטטטטבבבב    ןןןןייייבבבבלללל    """"ההההששששקקקקתתתתהההה""""שששש
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 תפסונ הקיצי ןיבל תחא הקיצי םויס דעומ ןיב רתוי בר ןמז ףלוחש לככו ,דואמ ריהמ אוה ןוטבה לש תושקתהה ךילהת
 תושקתהה םימח םימיב .תחא השקמ אוהש ןוטב ביכר תריציל םייוכיסה םיתחופ ןכ ,הנושארה הקיציל רבחתהל הרומאה
 .רתוי דוע הריהמ

 תא הב ץוענלו הנושארה הבכשה תא קוציל שי הליחת .)ליעל 3.4 ףיעס ואר( םיבלשב תוקיצי תבייחמ לק-לפה תטיש
 ךילהת .תישילשה הבכשה תא ןכמ רחאלו �)תועלצה תא תללוכה( �היינשה הבכשה תא קוציל שי ןכמ רחאל .םיחפה
 תודחא תועש לש רעפב יד .רתוי ךורא הז ךילהתש לככ רבוגו ךלוה )םח םויב יאדוב( תושקתהל ששחהו ,ןמז לזוג הציענה
 "הדרפהה וק" לש תודרפיהלו המירפל ששחה .תובכשה יתש ןיב לק קותינ רב "הדרפה וק" רוציל ידכ תוקיצי יתש לכ ןיב
 םורקה ןיבל עלצה ןיבש שגפמב רקיעב ,הבר המצועב םילעופה הייחדהו החיתמה תוחוכ חכונ תאז ,דואמ לודג אוה רומאה
 וקצונש ןוטבה תובכש ןיב תואנ רוביח תריציל יעצמא הטישה הללכ אל ,הז ששח ףרח .הנעשהה ירוזאל תוכימסב ןותחתה
 .םינוש םינמזב ושקתהו

 לשכל ינייפואה ."ךירפ לשכ" גשומהמ עבונכ שרפתהל לוכיש תא המ תדימב גייסל םישקבמ ונא :םירבטצמ םיקזנ3.7.7
 תמדוק אל הז גוסמ לשכלש ךכמ קיסהל ןיא ךא .םימידקמ םינמיס אלל ,ותעפוה תוימואתפ ,רמאנ רבכש יפכ ,אוה הזכ
 המרל רבעמ ,הז גוסמ םיקזנ לש תורבטצה .)םירבטצמ םיקזנ – ןלהל( םיפצנ יתלב םיקזנ לש הרקתה יככותב תורבטצה
.ךירפ לשכ איה האצותהו ,קדס לש הריהמ תוטשפתהל םורגל הלולע ,תמייוסמ תיטירק

 ,)היצנימלד( תועלצהמ ןוטבה ימורק לש תיתגרדה תודרפיה םהבו ,םינוש םיגוסמ תויהל םילוכי םירבטצמ םיקזנ �����������
 .לק-לפה יחפ לש היזורוקו תועלצב הריזג יקדס

 לובגל רבעמ הרקתה תסמעה לשב ,רתיה ןיב ,םירבטצמ םיקזנ םרגיהל םייושע ,הז ללכב לק-לפ תורקתבו ,ללכב תורקתב
 הבצמל רוזחת אל איה ,הרקתה לע לעפוהש סמועה רורחש רחאל םג ,הזכ בצמב .)ליעל 2.8.2 ףיעס ואר( הלש יטסלאה
 .הרקתב םיימינפ םיקזנ ווהתי ךכמ האצותכו ,םדוקה

 הרקתל לעמ הרקת תקצונ רשאכ הנבמה תיינב ןמזב ,לשמל םה םירבטצמ םיקזנ םרגיהל םייושע םהבש םיירשפא םיבצמ
 ואר ,תקצונה הרקתה לקשמ תא ןהו תוספטה תא ןה תאשל הכירצ תמייקה הרקתה ,הז בצמב( היתחתמ תאצמנה תמייק
.ןכמ רחאל תחופו ,הגירח תולהקתה ןמזב לדג סמועה ובש תוחמש םלוא לש הרקמב וא ,)ןלהל 3.10 ףיעס

 תורקת ,ליעל וניארש �יפכש ,תאז חכונ לק-לפ תורקתב דחוימב הרומח הנה םירבטצמ םירתסנ םיקזנ לש וז העפות ��������� �
 ידי-לע תנתינה תמדקומה הארתהה תנוכת איה ,ןיוזמ ןוטבמ תוניקת תורקתב העובטה הבושחו תיסיסב הנוכת תורדענ הלא
 ךילהת ןיוזמ ןוטב תורקתב .תוטטומתה םרטב דוע ןמזה םע םילדגו םיכלוהו ,"ילוח" לש בצמב םיעיפומה תועיקשו םיקדס
 ןיקת ןפואב ונבנש םינבמב .ןיעל םייולג הקידסו העיקשב ללכ ךרדב הוולי אוהו ךורא אוה היינב ילשכ לש "םתלשבה"
 ןכ אל .ןוסא תוענומ תולועפ עצבל רשפאיש רבד ,לשכ לש ותוחתפתה תא ,םירקמה תיברמב ,תילאוזיו הריקס ףושחת
 לשב תאז ,הלאכ ןניאשכ םג תילאוזיו הניחבמ ןיטולחל תוניקת תואריהל תולולע ןה �.לק-לפה תטישב ונבנש תורקתב
 ןהש הזכ אוה לק-לפה תורקת לש לשכה יפוא .תוטטומתהה ינפל תינוציח םגפנ וניאש ןוטבה לש תוכישמה רסוח תנוכת
 ,דבלב הטטומתהש הרקתל דחוית אל תינסרהה האצותהש אוהו ףסונ ןוכיס םייק הזכ בצמב .היינש לש רירבשב וערכוי

.תאז שיחמה יאסרו ןוסא �.ןרושי ימ היתואצותש תרשרש תלועפ בקע תאז ,םירחא ןינב יקלחל םג אלא

 ,לק-לפה תטיש לש ןונכתה ירקיעמ םיעבונה ,ליעל וטרופש םינוכיסה לע ףסונ� :עוציבה ךרדמ םיעבונה םינוכיס3.7.8
:הלא תוביסמ תאזו ,םיפסונ םינוכיס םיעובט הלש עוציבה ךרדבש תעדל הליחתכלמ היה ןתינ

 התע הזש הנותחתה ןוטבה תבכש ךותל םיצעננ לק-לפה יחפ :םיחפה לש תרקובמ יתלב הציענ ��������.א
 דחא םוקמב .םייארקא םה הכירדה תומוקמ .ולא םיחפ לע םהילגרב םיכרודה םילעופ ידי-לע ,הקצונ
 .הדיחא יתלבו הווש יתלב הציענל ששח איה האצותה .רתוי הלק רחאבו ,רתוי תיביסמ הכירדה

 ךפשנה ןוטבה תמירז ,ךכל ףסונ .שארמ םינמוסמ םניא םיחפה תחנה תומוקמ :תועלצה בחור ��������.ב
 וזכ היטה לכ .םמוקממ םיחפה תא תוטהל םילוכי ,ולקשמו םיחפה תציענ רחאל הינשה הקיציב
 םמוקממ לק-לפה יחפ תזוזת .תועלצה ןיב םיחוורמה לש וא תועלצה לש הלדגה וא הנטקה התועמשמ
 אוה םיחפה תא בציימה דיחיה רבדהש הדבועה חכונ ,הילאמ טעמכ תשקבתמ הרומאה "הלומהה" לכב
 לש תורידסה .םיחפה תא עבקל ידכ וב ןיאו בוטר אוה הז בלשב ןוטבה םלואו ,ןוטבב םיצוענ םתויה
 הבושח ,ןהיניבש םיחוורמה תודיחא תניחבמ םג ךא ,ןבחור תודיחא תניחבמ רקיעב ,ןוטבה תועלצ
 הדימב תוהובג הריזגלו הייחדל תוחרטהה ובש בצמ תרצוי ולא לכב תורידס יא תפסות .הרקתה תוביציל
 .ןנכתמה לש ויניע דגנל דמעש יבושיחה לדומב ולבקתהש תוחרטההמ הבר

 לוכי ,הנושארה הבכשב םיחפה תציענ רחאל תיביסמ ךפשנה ןוטבה :םיללחל ןוטב תרידח ���������.ג
 תויהל ,רוכזכ ,ודעונ ולא םיללח .חפה תואספוקבש �םיללחה ךותל ,םיחפה תונפדל תחתמ לא רודחל
 בקע סמוע ריבגהל ןכו ,םינוש "תועלצ יקלח" רוציל הלוכי םכותל ןוטב לש תננכותמ יתלב הסינכ .םיקיר
 .ןנכותמ אל ןפואב הרקתל ףסונש ןוטבה לש ולקשמ
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 םילוכי ,ןכמ רחאל ןוטב תכיפשו םתציענ ךרוצל םיחפה לע הכירדה ךילהת :םיחפה תוויע ��������.ד
 ךכ בקע .'ח' תואה ייומד ראשיהלו תויהל ודעונש םיחפה לש "תירטמואיגה תומלשה" תא רערעל
 ךופה בצמ רוציל וא ,וזמ וז וקחרתי ןהיתוצקש ןפואב "קוסיפ" רוציל תולוכי ולא םיחפ לש תונפדה
 ןפואב ,םיחפה תוצק לש תודמציהל דע עיגהל הלוכי וזכ תוברקתה .וזל וז תוברקתמ ןהיתוצק רשאכ
 ."0 בחורב עלצ" יורק הז בצמ .ןותחתה םורקה ןיבל עלצה ןיבש שגפמה רוזאב ןוטב ללכ היהי אלש

 שי ךופשה ןוטבב .ןוטבה תכיפש םע תמלשנ הנניא ןוטב לש הקיציה תכאלמ :ןוטבה תוכיא ��������.ה
 טוטיר ידי-לע תגשומ םירתוח הילאש "ןוטבה תינומרה" .ויביכרמ לש תוינגומוה יאו ריווא תועוב
 אוה הזכ ךילהת רבוע וניאש ןוטב .םידחוימ םירישכמ תועצמאב ןוטבה לש רושייו הסיחד ,)היצרביו(
 תמועל ,הזל הז םיקבדומה רמוח ישוגו ץצח ישיבג הארמכ והארמו ,רתוי םיכומנ קזוחבו תוכיאב ןוטב
 .תשרדנה "ןוטבה תינומרה" הגשוה ובש ןוטב לש דואמ ינגומוהה והארמ

 ,םיחפה ןיבש םירצה םירבעמבו ,לק-לפה תטישבש ןותחתה ןוטבה םורק יקצוי לע קיעמה ןמזה קחודב
 יכ םא ,"ןוטב תינומרה" התוא תריצי םשל שרדנה לכ תא הכלהכ ליעפהל רקיעו ללכ טושפ הז ןיא
 הז ישוקש ךכל םירע ונא .הכלהכ ועצוב םירבדה ,ישוקה ףרחש הנעט שיש תויודעהמ קלחב ונעמש
 ףסוותמ אוה לק-לפ תורקתב וליאו ,ומצעל דמוע הז ישוק הליגר הרקתבש אלא ,תועלצ תרקת לכב עובט
 לודג לקשמ הז ישוקל שי ,םיילילשה םימרוגה תורבטצה תרגסמבו ,ולאכ תוביסנב .םירחאה םייוקילל
 .רתוי

 םימייק ,ולאכ םימגפו םייוקיל לש םמויק תורשפא ינפמ ששחה תוחפלו ,םירומאה םימגפהו םייוקילהש ןיוצי �������3.8

 יולימ רמוח םה לק-לפה יחפ ןהבש תואסרגב אל ךא ,ליעל ונמנש לק-לפה תוטיש לש תורודהמהו םינווגה לכב םימישיו

 ןויזל קשוחמו ןגועמה הריזגל יכנא ןויז ,רוכזכ ,םיביכרמ הלא תואסרגב .היצקורטסנוקה יבושיחב ףתתשמ ונניאש דבלב

 םירבד םלוא ,הליגר תועלצ תטישב תינבנה הרקת לאכ וז ךרדב תינבנה הרקתל סחייתהל שיש ונרמא רבכ .ןותחתה יקפואה

 תועלצ לש דיחא יתלב בחור ןוגכ( ליעל ורכזוהש םייוקילהמ קלח קובדל םילוכי וזכ הרקתב םגש גייסב םירמאנ ולא

 ןויז םויק םצעש םושמ ,תורקת לש הז גוסב רתוי םימצמוצמ ולא תוששח ,תאז םע .)"קירה ירוזא"ל ןוטב תסינכ ,םיחוורמו

 תורידסה יא תא תורצוי ןדצמ ןהש ,תוזוזתה תא םהילע השקמו םיחפה תא בציימ ןותחתה יקפואה ןויזל קשוחמ יכנא

 תוששחה לכ ,הנוכנ אלו תיתוכאלמ איה לק-לפה תורודהמ ץבקמב ןתללכהש ,הלא תואסרגל טרפ ,רומאכ .ונרביד הילעש

 ,הרודהמל הרודהממ הנוש היהת תוששחה תמצועש םנמא לוכי .םירחאה םינווגהו תורודהמה לכל םימישי ליעל ונמנש

 ,תורודהמה לכל ףתושמ ןותחתה ןויזל ןגועמ יכנא ןויז רדעהש רמאנו רוזחנ .םיילוש ויהי םירעפהש חינהל ריבס םלואו

 ששח םהבו ,תורודהמהו םינווגה לכל םיפתושמה םירחא םייוקיל םיפסונ הז יסיסב םגפל .הטישב יסיסבה םגפה והזו

 יללח" לש יקלח וא אלמ יולימ ,חפה תונפד לש "תודמציהה"ו "קוסיפה" ,םיחוורמהו תועלצה תורידס יא ,היצנימלדמ

 קנב תורקת תקידבב ולגתה אלא תועפותמ קלח( .ליעל ונמנש תוששחה ראש לכו היזורוק ,ןוטבה תואספוק ךותבש "קירה

 .)הז חודל 3.28 ףיעס ואר – לארשי

 .תונערופ ערז םויקל דואמ יניצר ששח הב ןומטש הנקסמל עיגהל ידכ לק-לפ תטיש יביכרמ לש תינויע הניחבב יד �������3.9

 הלעמל הברהב רבודמ םיביכרמהמ קלח יבגלש ונל הארנ רבד לש ותימאל ךא ,הטעמה ןושלב םירבדה תא םירמוא ונא

 .ןותחתה יקפואה ןויזב ןגועמה הריזגל יכנא ןויזב ךרוצל הנושארבו שארב םיסחייתמ םירבדהו ,ששחמ

 דומיל אללו םייוסינ תכירע אלל ,לק-לפה תטיש ינותנ לש תינויע הניחב איה היתונקסמו הרומאה הניחבהש שיגדהל בושח

 התייהו הלוכי התייה וזכ תינויע הניחב .ינש דצמ ,התשענש היינבמ תוננובתהמ םיחקל לשו ,דחא דצמ ,םילשכ לש הניחבו

 "תינויע הניחב" ,תורחא םילימב .תורורב ויה היתונקסמש רמאל ךירצ ןיאו ,הטישב שומיש תיישע ינפל תושעיהל הכירצ

 הנקסמל האיבמ וזכ הניחב .ליעל וטרופש םייוקיל םתוא לש שארמ הייפצה תא תרשפאמ ,תופסונ תוקידב אללו ,הדבל איה

 רבודי ךכ לעו ,היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ידי-לעו םיבר םיסדנהמ ידי-לע התשענ ןכא וזכ הניחב .ןוכיס הטישב ןומטש

 .ךשמהב

-לפה אשונ תא הקדבו םיסדנהמה תכשל ידי-לע המקוהש םינבמ לשכל הדעווהש הדבועה דיעת וז ונתנקסמ הנוכנ המכ דע

 .ןאכ תולולכה תונקסמה תיברמל ,םיינויע הקידבו הניחב חוכמ רקיעב ,העיגה )הז חודל 6.3 ףיעס ואר( 1987 תנשב דוע לק

 .םיברועמה םימרוגה לע תוירחא תלטה לש םינוש םירושימב תונקסמ שי הייפצה ןורקעמ תומלעתהל

Page 7 of 23ישילש קרפ

28/02/2015http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/versay/perek_C.htm



ייייאאאאססססררררוווו    ןןןןווווססססאאאא    דדדדעעעע    םםםםייייללללששששככככ    ––––    """"תתתתייייננננווווייייעעעעהההה    ההההננננייייחחחחבבבבהההה""""    תתתתווווננננקקקקססססממממ    ששששווווששששייייאאאא

 "םיינויעה תוששחה"ש ,יאסרו ןוסא ינפל בר ןמז דועו ,דואמ רהמ המוגעה תואיצמה החיכוה רעצה הברמל �����3.10

 השענ םהבש םינבמב ועריאש תויוטטומתהו תולקת לש םירקמל איה הנווכה .השעמל הכלה םישממתמ ליעל וטרופש

 .היינבה ךלהמב ללכ ךרדב ,לק-לפה תטישב שומיש

 םירקמ הברהבש אוה ךכל םעטה .הב ןומטה ןוכיסה שממתי םרטב חרכהב ופשחיי אל לק-לפה תטישב םינומטה םימגפה

 שושיאו ,לק-לפה תטיש ייוקיל לש השעמל הכלה הפישחה .חתפתמ קזנ וא ןוכיס לש ומויק לע דיעיש ינוציח יוליג ןיא

 ךכ ,תוסרהנ תוחפל וא תוטטומתמ תורקתו ןוכיסה שמוממ רשאכו םא קר תושעיהל ,אופיא ,םילוכי ,"םיינויעה תוששחה"

 .תורקתה יככות תא ןוחבל ןתינש

 ,ןכ ינפל .ונניינעל םהמ דומלל ןתינ המ ןחבנו ,רומאכ תופישחו תויוטטומתה ועריא םהבש םירקמ רפסמ רוקסנ ןלהל

 תא ןיכהל שי הרקת תקיצי ינפל .תורקת לש הקיציל םדוקה הנכהה ךילהת תא הרצקב ריבסנ ,םירבדה תנבה ךרוצלו

 ,)"תאשונה הרקתה"( תמדוקה המוקב הקצונש הרקתה לע וא ,עקרקה לע םידימעמ הז ךרוצל .עצבתת איה וילעש "עצמה"

 תכרעמ( ץעמ ללכ ךרדב יושעה חטשמ רשקנו חנומ םהילעש תכתמ תורוניצמ ללכ ךרדב םייושעה םידומע לש תכרעמ

 יסמע לע ףסונ ,לבקל םילגוסמ ויהיש ןפואב םיקזוחמ תויהל םירומא םידומעה .)"תוספט" היורק חטשמהו םידומעה

 הבוגמ רתוי אוה תאשונה הרקתה לעש המוקה הבוג רשאכ .תוספטה לע ולעפויש לוכיש םייקפוא תוחוכ ,םייכנאה הדיבכה

 תוחוכ דגנכ םג דומעל הרשוכב תנייטצמה )םייבחרמ םילדגמ( םיכמות לש תיבחרמ תכרעמ תינבנ ,הליגר המוק לש

 .םייקפוא

 עובקכ םימי רפסמ הז ןבצמב תוראשנ תוספטה .ןוטבה תא םיקצוי ןכמ רחאלו ןויזה תא םירדסמו םיחינמ ץעה חטשמ לע

 .המצע תא תאשונ הרקתהו תורסומ ןה ןכמ רחאלו ,)םימי 21-ל 7 ןיב( ןקתב

 םהלש םיליגרה םיסמועה ןמ םיהובג תויהל םילולע השדחה הרקתה תקיצי תעב תאשונה הרקתה לע םילעפומה םיסמועה

 .תאשונה הרקתל קזנ ,רשפאה לככ ,וענמיש םיעצמאב הטיקנ בייחמה רבד ,תאשונה הרקתה תננכותמ

 הרקתה לש ןוטבה תליפנל ויתובקעב םורגל לוכיש רבד ,תוספט תוטטומתה אוה רהזיהל שי םהינפמש םיקזנה דחא

 לש וזכ הליפנב הכורכה הצואתה תאצות אוה רבגומה סמועה .הילע רבגומ סמוע תריצילו ,תאשונה הרקתה לע השדחה

 .תורחא תורקת וב תוברועמשמ תרשרשב לשכל ףאו ,תאשונה הרקתה תוטטומתהל םורגל לוכי רבגומה סמועה .ןוטב

 :הלא ינש תועצמאב ראשה ןיב עונמל ךירצ ולאכ םיקזנ

 .םיבייחמה םינקתה יפ לע ,היואר ךרדב תוספטה ןונכת ��������.א

 םילוכיה ,ידמל םיבחר ןוחטיב ילוש ןובשחב םיאיבמ םינקתה .תורקתל םייטנוולרה היינבה ינקת לש ינדפק םושיי ��������.ב

 לשכ היהי םא םגש תורבתסהה תא הריבגמ וזכ הדפקה .םיננכותמה םיסמועהמ םירבגומ םיסמוע קזנ אלל טולקל

 .תרשרשב לשכ אל יאדובו ,תאשונה הרקתה תוטטומתה תא ויתובקעב רורגי אל אוה ,תוספטב

 ,לק-לפה תטיש תברועמ התייה םהבש םינינבב םילשכה ךותמש םושמ הקיציהו הנכהה ךילהת רואית תא ונאבה �����3.11

 ףסונב תאז( לק-לפ תרקת התייהש ,תאשונה הרקתה םגו תוספטה םג וטטומתה םהבו תורקתה תקיצי תעב וערא השולש

 ךכ ,תורקתה "יעמ" תפישחל עגונ דחאה ,םינינע ינשב וננוידל תועגונ ולא תויוטטומתה .)השדחה הרקתה תוטטומתהל

 .ולעפוהש םיסמועב לק-לפה תרקת לש התודימעל סחייתמ ינשהו ,ןכות תא קודבל היה ןתינש

 הנבנ רשא ,ןג-תמרב םימולהיה תסרוב םחתמב יתמוק-וד יעקרק-תת ןוינח הנבמב תוטטומתה הערא 30.7.87-ב ��3.11.1
 )ןוינחה לש םייניבה תרקת( תאשונה הרקתה .ןוינחה לש הנוילעה הרקתה תקיצי תעב הערא תוטטומתהה .לק-לפה תטישב
 הארנכ( עוריאה םויל דע ומקוה אל לעופב ולא תוריק .הפקיה לכב םיאשונ תוריק ידי-לע תכמסנ תויהל הרומא התייה
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 הרקתה לש הקיציה ןמזב ,הרורב אל הביסמ .תוינמז תוכימתכ ושמישש תוספט ודמעוה םמוקמבו )ןנכתמה רושיאב
 תאשונה הרקתה .וז הניפב הטטומתה איה ךכיפלו ,תאשונה הרקתה לש תוניפה תחאב תורסח ויה ולא תוספט ,הנוילעה
 היהש סמוע תאשונה הרקתה לע לעפ הקיציה ןמזב .)םיקושיח( הריזגל ןויז היה אל היתועלצבש תבלוצמ הרקת התייה
 .דחא םדא גרהנ תוטטומתהב .ןנכותמה סמועהמ 36%-ב הובג

 לש תועפות הפשח הרקתה תניחב .לק-לפ תרקת יככות ,הנושארה םעפב ,םיסדנהמה רוביצ יניעל ופשחנ הז לשכב �����������
 אלש ןויז תוטומ לש הפילשו ,הרקתה ראשמ ןותחתה םורקה לש תויוקתנתה ,"0" עלצ בחורמ לחה ,הנתשמ בחורב תועלצ
 רשא ,החוורהו הדובעה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגא םעטמ םירקוחה וחוויד הלא תועפות לע .ללכ העינכל ועיגה
 :הנואתה תריקח חודב ,רתיה ןיב ,ובתכ םה ךכו .לשכה תושחרתהל ךומסב םוקמב ורקיב

 יפכ םהיניב מ"ס 10 לש קחרמ רומשל ודיפקה אל )חפ תואספוק( הדלפ יקולב רוזיפ תעב ��� .2"

 קחרמה םימיוסמ תומוקמב ...ספאל דע טעמכ ןטקוה קחרמה םימיוסמ תומוקמב ןכל .ןנכותש

...מ"ס 43–42 דע לשכש לודומה הצקב תזרפומ הדימב לדגוה תואספוקה ןיב

."הרקתה לש הנותחתה הבכשה הפלשנ לשכה םוקמל םיכומסה םילודומב ��� .3

 :הטישב רתויב יסיסבה םגפה םיחקפמל רהבוה הז בלשב רבכ

 תובכש ןיב רשק עצבל שי וניתעד יפלו ןוטבה תובכש ןיב קיפסמ ךוכיח ןיאש �הארמ רבדה" ���������

 עונמל תנמ לע תאזו םומינימל תובכשה תקיצי ןיב ךילהתה תא זרזלו םינגוע תרזעב ןוטבה

 ."ןוטבה תושקתה

 תטלוב אמגוד .ןוינכטב םיריכב םירקוח יניעבו םיבר םיריכב םיסדנהמ יניעב תומודא תורונ קילדה ןג-תמרב לשכה �����������
 חכונלו הז עוריא רחאל בתכש ,ונינפב דיעה ףאש ,םוחתב ליבומ רקוחו סדנהמ ,ןידע השמ 'פורפ לש ותבוגתב האב ךכל
 תא וקיפי הדבעמ ייוסינ םא ףא הטישה לע תיבויח תעד תווח איצויש תורשפא האור אל אוהש ,הרקתה יככותב ףשחנש המ
 .רתויב תולועמה תואצותה

 גגה תקיצי ךלהמב .הוקת חתפב הלוגס היישעתה רוזאב יתמוק-דח הישעת הנבמ לש גג טטומתה 17.12.91-ב ��3.11.2
 הרקתה הטטומתה ןכו ,תע התואב קצונש גגה המעו ,ינקת אל ןפואב הארנה לככ המקוהש ,תוספטה תכרעמ הטטומתה
 .דחא םדא גרהנ וז תוטטומתהב םג .לק-לפה תטישב ונבנש תוינווכ-דח תורקת ויה תאשונה הרקתהו גגה .תאשונה

 :בתכנ הז הרקמ יבגל הדובעה לע חוקיפה ףגא ירקוח לש חודב �����������

 ןיבל םניב רשק היה אלו ,ןנכותמש יפל עלוצמ לזרב םוקמב ליגר לזרבמ ויה םיקושיחה"

 עיבצמה רבד ,ודרפנ עקרקה תרקתב )הנוילעהו הנותחתה( ןוטב תובכש יתש ...ןויזה תותשר

 ."םיזגראה ךותל רדח ןוטבה הקיציה תעב ...ןהיניב קיפסמ ילזרב רשק היה אלש ךכ לע

 תועצמאב תאשונ הרקת לע ךמתנש ,ןולקשאב תומוק שולש ןב יעקרק-לע ןוינחב גג תקיצי תעב ,30.11.94-ב ��3.11.3
 המרגו הכישמה תאשונה הרקתה תוטטומתה .תאשונה הרקתה לשו הכימתה ילדגמ לש תוטטומתה הלח ,םייבחרמ םילדגמ
 .לק-לפ תורקת ויה ןוינחה תורקת לכ .הנותחתה המוקב תפסונ םייניב תרקת לש תרשרשב לשכל

 הרקתה לשכמ האצותכ םרגנ לשכהש ויה ויתונקסמו ,היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ידי-לע תוידוסיב רקחנ הז הרקמ �����������
 :יכ הנקסמל עיגה הדובעה לע חוקיפה ףגא לש הריקחה חוד םג .תוספטב לשכ לש האצותכ אלו תאשונה

 ןונכת קרו גגה תרקת לש תוטטומתהל הביס התיה אל תוספטה תכרעמ ,קפס לש לצ אלל" ���������

 ."עוראה תושחרתהל המרג הלש הקיציה תטישו

:רתיה ןיב ןיוצ חודה םוכיסב
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 תועלצ בחור חיטבהל תורשפא ןיא ןוינחה תמקה רתאב המשויש תנוכתמב לק-לפ תטישב ����.1"

;תוחפו מ"ס 6 היה לעופב ןבחור ,ןנכותמכ מ"ס 10 םוקמב רשאכ ,דיחא

 המואמב רזע אל ,תועלצה לש הריזגה רשוכ תרבגהל תיכנא תכתורמ תשר תרוצב ןתינש ןויזה ����.2

 ."הנוילעהו הנותחתה הבכשב ןוגיע רסוח ללגב

 םצעל המרת לק-לפה תטישש הנקסמל ההובג תורבתסהב םיכילומ םירחאה םירקמה ינשש ירה ,ןושארה הרקמל דוגינב

 לע לעפוהש ימנידה סמועה ןכל .וידחי ןלוכו תחא תבב תוטטומתמ ןניא תוספט .תואשונה תורקתה לש תוטטומתהה

 ,הריזגל ןויז הב שיש ,ןקתה יפל היונבה הרקתש ידכ קיפסמ ןותמ ןיידע םלואו ,ןנכותמהמ לודג םנמא היה תאשונה הרקתה

 .תילטוטו הכירפ הסירקב תסרוק התייה אלש יאדוב ,הזכ בצמב תסרוק התייה אל

 "םשאה" תא תוארל ,הטישה הגוה ,ןור ילא שקיב ,ולא םילשכמ תוקסומה תונקסמה תועתלממ ץלחיהל ידכ �����3.12

 טלמית אל זא םג ,ןור ילא םע הלא םירקמב אוה קדצהש החנההמ אצנ וליפא .לק-לפה תטישב אלו ,תוספטה תכרעמב

 לק-לפה תורקת וביגה ובש ןפואה ,תרשרשה תא הליחתהש הביסה היהת רשא היהת ירהש ,הב קבדש םגפהמ הטישה

 ,רומאכ .וב דומעל הכירצ הכלהכ תננכותמ הרקתש יסיסבה ןחבמב ודמע אל ןה יכ חיכומ תוטטומתהה לע תואשונה

 תעב הילע לעפומה סמועהמ רתוי הובג סמוע תאשונה הרקתה לע לעפומ ,תוספט תכרעמ לש תוטטומתה לש הרקמב

 תעשב סמועהמ תיתועמשמ הרוצב גרוחה סמועב רבודמ ןיא ,תאז םע .הליפנה לש ימנידה טקפאהמ האצותכ תאזו ,הקיציה

 הנניא ותליפנב ירטה ןוטבה רבוצש הצואתהו ,תיתגרדה תוטטומתה הרקיעב איה תוספט תכרעמ תוטטומתה ןכש ,הקיציה

 לשכל ןהל םורגל הכירצ התייה אל תונוילעה תורקתה תליפנמ תונותחתה תורקתה וגפסש הטבחה ,ולא תוביסנב .הלודג

 .תרשרשב לשכ םרג ודצמש רבד ,תילטוטו תימואתפ תוטטומתהל ודצמ איבהש ,הריזגב

 תרקת הלשכנ ,ןור ילא תנעטכ ,תוספטה תכרעמ לש התוטטומתהב התייה לשכה לש ותליחתש החנהב וליפא ,ןכ יכ הנה

 ןניא לק-לפ תורקת יכו ,שממתה ןכא תינויעה הניחבב קסוהש תונערופה ערז יכ אצמנ .הריזג לשכב תאשונה לק-לפה

 .גהנתהל הרומא יוארכ תננכותמ הרקתש יפכ תוגהנתמ

 הרקמה .הרקת תקיצי תעשב אלש םג תוטטומתה הערא ,הקיציה ךלהמב םילשכ לש םירומאה םירקמה לע ףסונ �����3.13

 .הנושארה המוקה חטשמ קלחב הירלג תמוק םג התנבנ ובש ,דודשאב תומוק שולש ןב הישעת הנבמב 3.9.95–ב ערא

 תרשרש םא עובקל ולכי אל הדובעה לע חוקיפה ףגא ירקוח .דחא םדא גרהנו ,םיסלפמה תשולש לכ וטטומתה הז לשכב

 ופשחנ ןאכ םגש רבתסמו ,תורקתה יככות תא הפ םג הפשח תוטטומתהה .הירלגב וא גגה תרקתב הלחה תוטטומתהה

 בקע ,ללכ תמייק אל ףא וא ,הבוט הניא תועלצהו ןותחתה םורקה ןיב תוקבדיההשכ ,הדיחא יתלב הקיצי :םהבו םימגפ

 ןיב( ןותחתה םורקל לק-לפה יחפ לש הדיחא יתלב הרדחה ;)מ"ס 15-ל 4 ןיב( הנתשמ תועלצ בחור ;םיבלש ינשב הקיצי

 ןה ,לק-לפה תטישל יכ חינהל ריבס ,םירחא םייוקיל לש תורבטצה הז לשכב התייה םא םג .םיפסונ םייוקילו )מ"ס 2-ל 0.5

 .העראש יפכ תרשרשב תוטטומתהה תושחרתהל המורת התייה ,עוציבב ןהו ןונכתב

 האצותכ ,הז הרקמב .םייתעבגב יעקרק-תת ןוינח תרקתב 2000 תנש תליחתב ערא הדעווה תעידיל אבוהש ףסונ לשכ

 הרקתה תכרעמ לש תיללכ הסירק ררג רשא ימוקמ לשכ רצונ ,הנוילעה ןוטבה תבכשל הפשא תיאשמ לש לגלג תרידחמ

 רחאמ .התליפנל הנכס הרצונו "הפלקתה" הרקתה לש הנותחתה הבכשה .תרשרש לשכ ןיעמו קזנה דקוממ לודג יד ףקיהב

 תונבלו התוא סורהל הרקתה תא קדבש סדנהמה לש ותעצה הלבקתה ,סרה לש ילובג בצמב היה קוזינש הרקתה עטקו

 ךכ לע איצוה רשא ,םינקתה ןוכמ יוולב ,הרקתה תסירה לש גרודמ דועית השענ ןכ .הליגרה הטישב השדח הרקת המוקמב

 החירב ומכ םימגפ ופשחנ ןאכ םג .לק-לפה תרקת יככות ,ןג-תמרב לשכה לש הרקמבכ ,ולגתנ תאז תדעותמ הסירהב� .חוד

 יא ,תועלצה תופיצרב םיקתנ תריצי ךות תטלחומ הריגס ידכ דע תועלצ לש תורציה ,ןנכותמה םמוקיממ םיחפ לש הייטסו

.תועלצה תוצקב הריזג יקדסל םינמיסו ,ררופמ ןוטבו �ןוטבב תודיחא

 לש )1987–ב( קרב ינבב תוטטומתה :םה הלאו ,לק-לפה תטיש תברועמ התייה םהבש םילשכ השולש דוע ונל םיעודי

 תורקת יתש םש )1987–ב( ןולוחב תוטטומתה ;תאשונה הרקתה תוטטומתהל המרג וז תוטטומתהש ילב ,הקצונש הרקת
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 )1997–ב( תובוחרב לשכ ;)אבה דומעב 1 'סמ הנומת ואר( איה ףא הטטומתהש לק-לפ תרקת לע ולפנו וטטומתה תוישקמ

 .הנבמ לש קוזיח ובייחש םיקדס ולגתנ םש

.לק-לפה תטישל ולא םינורחא םילשכ ןיב רשק שיש קיסהל ןתינ םהמש םיאצממ וא תויאר ןיא

 :1 הנומת

תועלצהמ דרפנ ןותחתה םורקה דציכ םיאור וב רשא ןולוחב הנבמה לש תוטטומתהה תרוצ

 םיעדוי ונניאש םילשכ דוע ויהש ,אופיא ,ןכתי .םילשכ לש יזכרמ םושיר ץראב ןיא ונל עודיה לככש שיגדהל ךירצ�� �3.14

 תרגסמב .החוורהו הדובעה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגא להנמ ,סונגמ רטיפ רמ לש תודע ונינפב האב ,תאז םע .םהילע

 תורידנ ןה תיב לש וקלח וא תיב תוטטומתה תברועמ ןהבש תונואת ,סונגמ רמ ירבדל .הדובע תונואת הז ףגא רקוח ודיקפת

 ךכמ םלעתהל רשפא יא ,תואיצמה תא תמאות ותודעש החנהב .תובר םינש ךשמב תורשע ידכל וליפא תועיגמ ןניאו ,דואמ

-לפה תטיש תברועמ םהיתורקתבש םינינבב ויה ,תויוטטומתהה ללכמ יתועמשמ זוחא םהש ,םירומאה םילשכה הנומשש

.לק

 ידכ וב היה יד ,ודבל "ינויעה בושיחה"ש תונקסמל קוזיחו שושיא ,הכימת תקפסמ ליעל ורקסנש םילשכה תניחב ,םוכיסל

 .ןהילא עיגהל

ייייאאאאססססררררוווו    ההההננננבבבבממממ    ללללששששככככ    ––––    """"תתתתייייננננווווייייעעעעהההה    ההההננננייייחחחחבבבבהההה""""    תתתתווווננננקקקקססססממממ    ששששווווששששייייאאאא
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 ןיב טלובה אוה יאסרו ןוסא .םוקמב הכרענש הנותח לש המוציעב ,24.5.01 םויב טטומתה יאסרו תוחמשה םלוא �����3.15

 ותוא וכפה ,הבג אוהש תונברוקה רפסמ רקיעבו ,תרשרשב סרה ותויה ,סרהה לש בחרה ףקיהה .ולגתנש לק-לפה ילשכ

 .תדרפנ הניחבל יוארה הרקמל

 חודה תאו ,הרטשמה תנמזה יפל התשענש ,ןוינכטב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה יחמומ תריקח תא הז רשקהב ונרכזה רבכ

 אלא ,לק-לפה תרקת ךותב השענל הצצה קר אל תרשפאמ הזכ קמועבו ףקיהב הריקח .םדי-לע שגוהש תוכיאהו ףקיהה בר

 דחאו דחא לכ ששאל ידכ ולגתנש םיאצממב שי ,הארנש יפכ .םייטנוולרה םינותנה לכ לש דואמ הקימעמ הניחב

 ."םיינויעה תוששחה"מ

 יא תורמל .2001 רבמצד שדוחב םכסמ חוד שיגהו םישדוח 7-כ ךשמב לשכה תא רקח ימואלה ןוכמה םעטמ םירקוחה תווצ

 .לק-לפה תטיש לש תוירקיעה תויעבה חותינב הרטמה לא עולקל ,ונתעדל ,הז חוד חילצה ,םשו הפ םילק םיקויד

 :ימואלה ןוכמה חוד ירקיע לש הרצק תיצמת �איבנ ןלהל

 ,יעקרק-תת ןוינח תמוק ,יעקרק-תת טלקמ תמוק ובו ,היישעתל דעויש הנבמב רבודמ ,ימואלה ןוכמה חודב רומאה יפל

20X -כ םה הנבמה תינכתב ויתודימש ,הז הנבמב הנוילעה המוקב אצמנ יאסרו םלוא .הילעמ תומוק שולשו הסינכ תמוק

 תורקתב רבודמ .מ"ס 45=6+33+6 ןייבועו "לק-לפ" תטישב תויונב )טלקמה תרקת איצוהל( ןינבה תורקת .בוריקב 'מ 60

 תורקתה .ןהיתועלצב הריזג ןויז לכ ןנכות אל ,ןינבה תינכתב םילולכה םינותנ יפ לעו ,תוימורק-ודו תוינוויכ-וד תוגורע

 יולימ( ינב תוריקמ םבורב םייושע הנבמה יניערג .'מ 10.6X9.6 לש ירקיע לודומב ןיוזמ ןוטבמ םידומע לע תונעשנ

 רשקב עקרק רקס ךרענ םא ררבתנ אל .השקהה תטישב םיחודק )מ"ס 35( רטוק ינטק תואסנולכ לע ססובמ ןינבה .)םיקולב

 ןכת .)המדא תדיער יבגל םירומא םירבדה רקיעב( םייקפוא תוחוכ תאשל ןנכות אל אוהש ררבוה םלוא ,הנבמה תיינב םע

 .1989-ו 1988 םינשב הבורב התייה ותיינבו ,1987 תנשב הארנה לככ עצוב ןינבה דלש

 ךותמ עוציבה יבלשו ןויז יטרפ ,דלשה יטנמלא ,הנבמה תיירטמואיג לע עדימ וזכירו רמוח ופסא ןוינכטה יחמומ �����3.16
 :הלא

.ורתואש היצקורטסנוקו תולכירדא תוינכת לש םייקלח םיטס ��3.16.1

 .לכירדאה ידרשמבו םינושה דלשה יננכתמ ידרשמב ואצמנש ,םילשורי תייריעל ורסמנש םייקלח םייטטס םיבושיח ��3.16.2

 ,ןינבה ןלבק ,)דלשה יננכתמו לכירדא( ןינבה יננכתמ ,לק-לפה תטיש חתפמ ידי לע הרטשמב ונתינש תויודע ��3.16.3
 ,תוחמשה םלוא ילעב ,דלשה עוציב לע םיארחאה םיסדנהמה ,לק-לפ תרבח םעטמ תורקתה עוציב לע דומצה חקפמה
 תוטטומתהה ןמזב יאסרו םלואל תחתמש המוקב ההשש םדא ,הנותחב ופתתשהש םיחרוא ,תיטסוקאה הרקתה ןיקתמ
 .ןוסאה רחאל הנבמה תסירה תא עציבש תוסירהה ןלבקו

 .רתאל ןוטבה תבאשמ קפס לש עדימ ,לק-לפ יחפ תקפסא תודועת ,ןוטב תקפסא תודועת ��3.16.4

.היינבה ןמזב םינוש םיכיראתמ ריוא ימוליצ ��3.16.5

 .ןכל םדוק םוי םייקתהש עוריאמו תוטטומתהה ברעב המייקתהש הנותחהמ ואדיו יטרס ��3.16.6

 תורישה י"ע רסמנש יפכ היינבה לש םינושה םיבלשב )תוחלו הרוטרפמט( ריואה גזמ יאנת לש םושיר ��3.16.7
 .ןגד תיבב יגולורואטמה

 ,1980 ,1979 םינשב ןוינכטב היינבה רקחל הנחתה לש תוקידבה תקלחמב העצובש םייוסינ תרדס לש הריקס � 3.16.8
 .)ןלהל 4.4 ףיעס ואר( לק-לפה תטיש לש תונוש תורודהמב תוינוויכ-דח תורקת לש תומיכסל תוסחייתמה 1985-ו ,1982

 יתש( 1995 ,1994 ,1991 ,)תויוטטומתה יתש( 1987 םינשב לק-לפ תורקת לש תויוטטומתהו םילשכ ןינעב תוחוד ��3.16.9
.1998-ו 1996 ,)תויוטטומתה

 ולטנ ףאו ,םיבר םימוליצ וב וכרע �,תוטטומתהה רחאל הנבמה רתאב םימעפ רפסמ ורקיב ימואלה ןוכמה ירקוח �����3.17

 קדבנ םימגדמהמ קלח .יולימה יפוג לש חפ ימגדמ ןכו ןוגיע תותשרו םידדוב ןויז תוטומ ימגדמ ,יושק ןוטב ימגדמ ונממ
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 תוינכמה תונוכתה וקדבנ ימואלה ןוכמה תדבעמב .ןוינכטב ילארשיה תוכתמה ןוכמב םקלחו ימואלה ןוכמה לש הדבעמב

 םג ורסונ .יושקה ןוטבה ימגדמ לש הציחלל קזוחה ןכו ,ןויזה תדלפ לש רבשב תוכראתהו קזוח :תותשרהו ןויזה תוטומ לש

 וקדבנ ילארשיה תוכתמה ןוכמב .הרקתה לש םינושה םיטנמלאב וחתפתהש םילשכ לע דומלל ןתינ םהמש הרקת יעטק

 הקידבה רקיע .חפה יזגרא לשו ןוגיעה תותשר לש ,םידדובה ןויזה תוטומ לש תויגרולטמהו תוימיכה ,תוינכמה תונוכתה

 .ןמז ךרואל �������םינוש םיאנתב היזורוקב חפה לש ותודימעב דקמתמ

 לדומה .יאסרו םלוא תפצרל םייפוסה םיטנמלאה תטישב )תיראיניל-תיטסלא( תבשחוממ הזילנא וכרע םירקוחה �����3.18

 םישמשמ לק-לפה יחפ :דוסי תוחנה יתש וחנוה תויצאירוה לכב .F–A תויתואב תונמוסמה ,תויצאירו שש ללוכ הזילנאל

 .)הלקמ החנה( דחא ףיצר בלשב תעצובמ הרקתה תקיציו )הרימחמ החנה( תינבמ המורת לכ ירסח דבלב יולימ יפוגכ

:ןלהל טרופמכ C-ו A תויצאירו ןויצל תויואר

 תואצות .לועפל ריבסה דלשה ןנכתמ ךירצ היה הז יטילנא לדומ יפ לע .יטרואיתה ינונכתה בצמל סחייתמ A לדומ ��3.18.1
 הריזגה ץמאממ םיינש יפמ הלעמל םילודג ,תיטירקה עלצב םייברמה הריזגה יצמאמש תוארמ הז לדומ יפ לע בושיחה
 .יטנוולרה ילארשיה ןקתה יפ לע רתומה

 ןיבש ינושב רבודמ רקיעב( ,ןונכתל תוירטמואיג תומאתה יא ללוכה ,הרקתה לש לעופב עוציבל סחייתמ C לדומ ��3.18.2
 תמועל לעופב םיסמועה לש המאתה יא ןכו )16 דומע לעמ תרתוכה לש תודימהו םוקימה לש ןונכתה ןיבל עוציבה
 השולש יפ טעמכ םילודג תיטירקה עלצב םייברמה הריזגה יצמאמש הארמ הז לדומ יפ לע בושיחה .םיננכותמה םיסמועה
.יטנוולרה ילארשיה ןקתה יפ לע רתומה הריזגה ץמאממ

 .הרקתה תועלצב הריזגל ןויז רדעיה בקע המרגנ תוטטומתהה יכ הלוע תויטילנאה תואצותה ךותמ

 יטטסה סמועהש הלוע בושיחה ןמ .םידוקירה בקע תימנידה הרבגהה תכרעהל ברוקמ ינושאר בושיח וכרע םיחמומה

 תומלואל ילארשיה ןקתב שרדנה ישומישה סמועהמ תיצחמכל הארנה לככ עיגה ןוסאה ינפל םידוקירה ןמזב לעפש ליקשה

 .םיעוריא

 הרקתה תליפנ לש ואדיוה ימוליצו )םידומעה תורתוכל ךומסב תועלצה לש ינוסכלא רבש( ולשכש םירוזאה לש םימוליצה

 .תויטילנאה תואצותה תא םיתמאמ )תיקפוא הדיחא הליפנ(

 ךרואש הארמ ,החל הריוואבו םימב ,ילגה חפה לש )תילקולו תילבולג( היזורוקה יבצק לש ילארשיה תוכתמה ןוכמ תריקח

ל ךרעומ הלא םיאנתב חפה ייח ךרוא ,ושענש תוקידב יפל( ןיוזמ ןוטב הנבממ שרדנה םייחה ךרואמ הברהב רצק חפה ייח

 וניא חפהש םיחינמ רשאכ תיטנוולר הניא וז האצות .)םינש 50 אוהש ןיוזמ ןוטבמ שרדנה םייחה ךרוא תמועל ,םינש 18–

 .ינבמ טנמלאכ שמשמ

 רשא דומע ףא רסוה אל םלועמ יכ ימואלה ןוכמה יחמומ ושיגדה ,ןמז ךשמב רוביצב ועמשוהש תואסרגו תונעטל דוגינב

 .רחא ךמות טנמלא ףא דרוה אלו ,יאסרו םלוא תפצר תא ךמת

 ירורמת תווהל םילוכי ויהש ,היינב יושיר יכילהב םיבר םייוקיל לש םמויק תא םיחמומה ופשח םתדובע ךלהמב �����3.19

:הלא םה םהבש םיירקיעה .ןוסאה תא עונמלו הרהזא

 רתיה אלל לעפומ רתוי רחואמ בלשבו היינב ירתיה אלל םקומו ךלוהה לודג הנבממ םילשורי תייריע תומלעתה ��3.19.1
 .סולכיא

 .תויושרל ,תיקוח אלה היינבה לע ,דלשה עוציבל יארחאהו דלשה ןנכתמ ,לכירדאה םעטמ חוויד יא ��3.19.2

 .)ללכ גוויס רסח ןמזה ןמ קלחב( םיאתמ גוויס לעב וניאש ןלבק ידי לע הנבמ תיינב ��3.19.3

.היינבה ךלהמב ןתינש ,היינבה רתיהמ תויתועמשמ תוגירחו תויטסב היינב ��3.19.4
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 בטיה ועדי ולא ינש יכ תורמל עוציבל יארחאה סדנהמהו לכירדאה י"ע המותח רמג תדועת ןתמל השקב תשגה ��3.19.5
 ,תוחמש תומלואכ שמשל ודעונ ןינבה לש תונוילעה תומוקהשו ,היינבה רתיהמ תורכינ תוגירחו תויטס םע הנבנ �ןינבהש
 .רשואו רהצוהש יפכ תרדגומ יתלב הישעת תומלואכ אלו

 יווילו ץועי אלל )ןתרסהו תוציחמ תיינב ,םייק ףוציר יבג לע שדח ףוציר תנקתה ןוגכ( הנבמב םייוניש עוציב ��3.19.6
 .יסדנה

 .ברקה לשכה לע ודיעה רשא םינוש הרהזא תותואו תוארתהמ םלואה ילעב לש תומלעתה ��3.19.7

 תדמוע הניא איה .הדוסיב היוקלו תנכוסמ היינב תטיש איה לק-לפה תטיש יכ הנקסמל ועיגה ימואלה ןוכמה יחמומ

 דבלב הספטכ םישמשמ ילג חפמ יולימה יפוגש יאנתב קר הילע לח ןקתה אלא ,ןיוזמ ןוטב תורקתל 466 י"ת תושירדב

 ,הריזגל ןכתה ןה ןהבש תובושחהש תורחא תושירד הילע תולח הזכ הרקמב .ינבמ דיקפת םוש םהל ןיאו םיללחה תריציל

 תא םיקצוי םהבש עוציב יאנתבש רחאמ .ןותחתה םורקה תוקבדיה תאו ןנכותמכ היהי תועלצ בחורש וחיטביש עוציב יאנת

 הרקתה תא ןנכתל שי ,םורקל תועלצה ןיב האלמה תוקבדיהה תא חיטבהל ןתינ אל יולימה יפוג תחנה ינפל ןותחתה םורקה

 .466 י"תב 4 קרפ יפל "רשקמ תרקת"כ הלוכ

 ,תירשפא הלוכ תכרעמה לשו חפה לש תינבמ הלועפ יכ םידיעמ ,בר חטשב לק-לפ תורקת םויק תדבוע ןכו םימיוסמ םייוסינ

-לפה תורקת ןיבמ וליא תואדווב תעדל תורשפא לכ ןיא .םלועמ ורהבוה אלו וקדבנ אל הלא םיאנת םלוא ,םימיוסמ םיאנתב

 .תוטטומתה ףס לע תודמוע ןהמ וליאו ,התואנ תוחיטב תמר תולעב ןהו םיאנתה תא תאלממ ,ללכב םא ,תומייקה לק

 םניאש םיטביהב םג קסוע חודה ,ונרמא רבכש יפכ .ימואלה ןוכמה חוד ןד םהבש םירבדה ירקיע רומאכ םה ולא �����3.20

.וז הטישל תורישי םירושק םניאש םירבדל סחייתנ אל ,לק-לפה יאשונב אלא ןד ונניאש ,הז םייניב חודב ."לק-לפ יטביה"

 "יאסרוו" םלוא תפצר לע םיסמועה תא הארמ ,ימואלה ןוכמה חוד ךותמ םינותנ יפ לע הנכוהש ,ןלהלש הלבטה �����3.21

 םינקתב םישרדנה םיסמועה תמועלו עוריאה תעב לעופב ויהש יפכ םיסמועה תמועל ,הנבמה יננכתמ לש תוחנהל םאתהב

.)ר"מ/ג"קב םיבוקנ םיכרעה(

 י"ע חקלנש ינייפוא סמוע
 הלועש יפכ( הנבמה יננכתמ
 אצמנש יטטסה בושיחהמ
)םילשורי תייריעב

 י"ע חקלנש ןכת סמוע
 סמוע( הנבמה יננכתמ
 ימדקמב לפכומ ינייפוא
)סמועל םייקלח תוחיטב

 ינייפוא סמוע
לעופב יברמ

 ינקית ינייפוא סמוע
 םלוא תפצרל(
)םיעורא

450630480480ימצע לקשמ

00440250יולימ + ףוציר

 תיטסוקא הרקת
ב"ויכו תוכרעמ

0016050

7501,200200500ישומיש

1,2001,8301,2801,280כ"הס

 ןנכותמה הנבמב הרקיש רוסאש רבד ,ןנכותמה ינייפואה סמועל דואמ בורקה סמועב סרק ןינבהש הארמ הלבטב ןויע

 סמועל םיכומסה תולובגבש ךכב יוקל היה ונונכת יכו ,תלוגנרת יערכ לע דמע ןינבה יכ הרואכל הארמ רבדה .הכלהכ

 .סרק אוה ןנכותמה ינייפואה

 ,הריזגל ןויז וויה אל ,ןוטבה ךותמ ופלשנ ,הקד ןוטב תבכשב םתציענב אטבתמ םנוגיע לכש ,לק-לפה יחפ יכ הלוע חודהמ

 ותואב וסרק אלש תורחא תורקתב םג ואצמנ ולאכ םיקדס ,הנעשהה תודוקנמ קלחל ךומסב תוחפל ורצונ םירכינ הריזג יקדס

 הבוט תוקבדיה יא לשב הזמ הז םידרפומ ואצמנ ןוטבה ימורקו ,לק-לפה יחפמ םירכינ םיקלח הפ לכב הלכא היזורוקה ,ןינב

 םיעזעזמה םיאצממה תא בטיה םישיחממה ,ושענש םימוליצב וחצנוה ףאו ,רוריבב וארנ ולא תודבוע .םתקיצי תעשב
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 ואר( םוקמב ופשחנש םירומחה םיאצממה תא ושיחמיש םימוליצ רפסמ הז חודל ףרצל ןוכנל ונאצמ .םוקמב ופשחנש

 .)אבה דומעב 3-ו 2 'סמ תונומת

דומעל ךומסב תועלצב הריזגב לשכ :2 הנומת

 :3 הנומת

תועלצה בחורב תודיחאה יא תא רורבב תוארל ןתינ ;הרקתבש תועלצה תפישחו ןותחתה םורקה תודרפיה
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: ימואלה ןוכמה חודב רומאהמ םיטוטיצ רפסמ ןלהל איבנ הנומתה תמלשהל �����3.22

 ךירפ לשכ אוה ,יאסרו םלוא תפצרב םושייבכ ,תועלצב והשלכ גוסמ הריזגל ןויז רדעיהב דוחייב הריזגב לשכ" ��3.22.1
 לשכ וכלהמבש ,תרשרשב לשכל ליבומ הז גוסמ לשכ .תועלצה לש האישנה רשוכ לש טלחומו ימואתפ ןדבואב הוולמה
 םיבחרנ םירוזא לש תישממ הרהזא אללו תימואתפ תוטטומתהל איבמו תונכש תועלצל תוריהמב טשפתמ תדדוב עלצ לש
.)ריצקתל II 'מע( "...יאסרו םלואב ערא ןכאש יפכ ,הפצרב

 יכ התלעה ,םייבושיח םילדומ רפסמ לע ססבתהב ,יאסרו םלוא תפצר תועלצב הריזגה יצמאמ לש תיטילנא הקידב" ��3.22.2
 םיחותינה ...תועלצב ןוטבה לש הריזגב ןכתה קזוח לע... הבר הדימב ולע םייטילנאה םילדומה לכ יפל הריזגה יצמאמ
 ןוגכ ,עוציב ייוקיל ןובשחב םיחקול םניאו תוינכתל םאתהב תועלצה לש תויטרואיתה תודימה לע וססבתה םייטילנאה
 םיפסונ םייוקילב תובשחתה ...הריזגה יצמאמ לש תפסונ הלדגהל םורגל םילולעה םירחא םייוקילו תועלצה בחורב תורצה
.)ריצקתל III דומע( "יכה ואלב תורומחה ,הזילנאה תואצות תא הרימחמ קר התייה םייבושיחה םיחותינב הלא

 לש סוסיבה תכרעמ תועיקש לש האצותכ וא תונושה היינבה תוגירחמ האצותכ הלשכ אל יאסרו םלוא תפצר" ��3.22.3
.)ריצקתל III דומע( "הלבח וא ץוציפ לש האצותכ וא/ו ןינבה ידומע

 וא יטילנא יוביג לכ ןיא ,טרפב יאסרו םלוא תפצרבו ללכב ןודנה ןינבב המשויש תנוכתמב לק-לפ היינבה תטישל" ��3.22.4
 םיילארשי םינקת תושירדב תדמוע הניא ,םילבוקמ םייסיסב םייסדנה םינוירטירקב תדמוע הניא הטישה העבט םצעמ .ייוסינ
 .)ריצקתל IV דומע( "...ןכתל עוציבה תמאתה תחטבהל תואנ חוקיפ תרשפאמ הניאו ,םהשלכ םימישי םירז םינקת וא/ו

 תונוש תונוכתמב םגו ,ןודנה הנבמב המשויש תנוכתמב לק-לפ היינב תטיש לש םייסיסב םיינבמ םינייפאמ" ��3.22.5
 תלוכי רדעיה ,תקהבומ תוכירפ השעמלו ,תוכישמ לכ רדעיה ,תכרעמה יקלח ןיב ןוגיעו תואנ רשק רדעיה ןוגכ ,תורחא
 םיקזנ תוחתפתהל םורגל םילולע ,'וכו םייק תויעב ,ןכתל עוציבה תמאתה חיטבהל תלוכי רדעיה ,תרשרשב לשכ עונמל
 תוקידבב אל ףא םימייוסמ םירקמבו ,תוילאוזיו תוקידבב יוהיזל םינתינ םניא רשא ,לק-לפ תורקת/תופצרב םירתסנ םיינבמ
.)ריצקתל �IV דומע( )רוקמב אל השגדהה( "...תוינשלופ אל

 ימוחתב ןה ,וטטומתה אלש תופצר יעטקב ,ןודנה ןינבב םינוש תומוקמב ונחבוא םירומח םירתסנ םיינבמ םייוקיל" ��3.22.6
 םיטלוב םירומח םייוקיל ונחבוא אל תינוציח תילאוזיו הקידבב םהבש םירוזאב ,"םילשורי תלוצא" םלואב ןהו יאסרו םלוא
 הרומח תינוסכלא הקידס ,היתועלצמ הפצרה לש ןותחתה םורקה תדרפהו רשק רדעיה וללכ וללה םיינבמה םייוקילה ...ןיעל
 תיקפוא הקידס ןכו ,לק-לפ יולימ יפוג לש חפה תונפד ירוחאמ הריזגב לשכ לש ךילהתב ואצמנש ןוטבה תועלצ לש
 לק-לפ תופצר לש םייוזחה לשכה ינונגנמ תא םימאות הלא םיאצממ .הפצרה לש ןוילעה םורקל תועלצה ןיב םירוביחב
 ךלהמב ועצובש םייטילנאה םיחותינלו וטטומתהש תופצרה יעטקב ונחבואש םיאצממל המאתהב םיאצמנ םהו ללכ ךרדב
.)ריצקתל IV דומע( "...ןודנה לשכה תריקח

 םימ תרידח לש האצותכ ,טרפב יאסרו םלוא תפצר יללחבו ללכב ןודנה ןינבה תופצר יללחב םימ תורבטצה" ��3.22.7
 ורצויש ,לק-לפ גוסמ יולימה יפוג לש תזרוזמ היזורוקל ומרג ,וב שומישה בקע ךשמהבו ןינבה תמקה ךלהמב הלא םיללחל
 ףאו םדקתמ היזורוק בצמב םיבר לק-לפ יולימ יפוג ואצמנ ןינבה תוטטומתה רתאב .היזורוק ינפב םינגומ יתלב הדלפ יחפמ
.)ריצקתל V דומע( "...אלמ לוכיא בצמב

 לש תנוכתמ לכמ יסיסבו יתוהמ ןפואב הנוש התייה ןודנה ןינבב המשויש לק-לפ תופצר תנוכתמש הזב שגדומ..." ��3.22.8
 סדנהמ ,הנודנה היינבה תטיש חתפמ ...ןוינכטב היינבה רקחל הנחתה לש תוקידבה תקלחמב רבעב וסונ רשא לק-לפ תופצר
 ול רהבוה רבדה ...המושייב םיכורכה םיברה םינוכיסלו הנודנה היינבה תויתייעבל 1987 תנשב עדומ רבכ היה ,ןור והילא
 היינבה רקחל הנחתה יחמומ םהיניבו םינוש םייולת יתלב עוצקמ ישנא ידי-לע םינפ יתשל תעמתשמ יתלב הרוצב
.)חודל 2.5.2 ףיעסל 5 הקספ( "...ןוינכטב

 ימרוגו תוביסל רשאב תועמשמ תויהל הלוכי ןבולישלו דרפנב ןהמ תחא לכלש תועפות רפסמב ןייפואמ לשכה" ��3.22.9
 :)והשלכ רדס אלל( תוללוכ ולא תועפות .ותושחרתה ךילהתלו לשכה

;םירחא הנעשה יווקו תודוקנלו םידומעל םיכומסה םירוזאב הרקתה לש ןותחתה םורקה לש ףוליק•

;ןוילעה םורקה לש ףוליקב הוולמ םיתעלש ,םירוזא םתואב תועלצ לש הריזג•

...ןותחתה םורקה ןמ תונותחת ןויז תותשר ףוליקו ןוטבה ןמ ןויז תוטומ לש הפילש•

;466 י"ת יפ-לע ןויז תותשר לש תקפסמ יתלב הייפח•

 ;ברעמ-חרזמ ןוויכב )ילג חפ אל( חוטש חפ םע תועלצ•
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;תועלצה תרוצ תוויעו ןוטב תועלצ לש הנתשמ בחור•

;ןוטבה לא םיחפ לש יולימ יפוג תוקבדיה יא•

."ןותחתה םורקה ןוטב לא תועלצה ןוטב לש תוקבדיה רסוח•

)חודל 3.1.2 ףיעס(

:3.39–3.33 �םימוליצב םיאבומה םיאצממה טוריפ" 3.22.10

 .ותרסהו ןוטבה תלבט לש ןוילעה םורקה רוסינ רחאל יולימה ףוג לש ןוילעה ןפה תא הארמ 'א 3.33 םוליצ•
 םורקה ןוטבל חפה ןיב תוקבדיה רדעהב ןיחבהל ןתינ ןכ ומכ .ןוילעה םורקל יולימה ףוג ןיב חוור תוארל ןתינ
."...ןוילעה

 ןמ הקותינו עלצה תעיקש בקע םרגנ הז קותינ .ןוילעה םורקה ןמ יולימה ףוג קותינ תא הארמ 3.34 םוליצ"•
 .םיינוילעה הינפב התארנ אל הרקתה תיתחתב התלגתנש העיקשה - ןוילעה םורקה

 חפ ןפוד ידי-לע תומוחתה תועלצה תחאב מ"ס 2-מ רתוי לש בחורב ינוסכלא הריזג קדס הארמ 3.35 םוליצ•
 חפה ןיב תוקבדיה לכ רדעה לע עיבצמה רבד ,עלצה ןוטב לע חפה ןמ הדולחה ינמיס תא תוארל םג ןתינ .ילג
 .ןוטבל

 בחורב אוה ...הז קדס םג .ןוילעה םורקל עלצה ןיב הדרפה קדסכ הריזגה קדס ךשמה תא הארמ 3.36 םוליצ•
...מ"ס 2-כ

 התייהש ,הל תבצינה עלצה םע ...ליעל הראותש עלצה לוממש עלצה שגפמ תא םיארמ 3.39-3.37 םימוליצ•
 ךשמהו ,)ילג חפ תלעב( תיכרואה עלצה ןמ ןותחתה םורקה לש הדרפהב ןיחבהל ןתינ .חוטש חפב המוחת
 לע דיעמה רבד ,ןותחתה םורקה ינפ לע הדולחב ןיחבהל םג ןתינ .תיבחורה עלצה ןפוד ךות לא הדרפהה קדס
 ."...הפצרה ךרד תוביטר תרידח

)חודל 3.1.4 ףיעס(

:םוכיסל" 3.22.11

.תועלצב הריזגל ןויז רדעה בקע ...תועלצה לש הריזג לשכמ האצותכ הלשכ הפצרה•

 תא וענמ אל ינשה ןוויכב ירושימ חפו הפצרה לש רצה ןוויכב ילג חפ םייושעה םיינבלמה יולימה יפוג תונפד•
 .הריזגב הפצרה לשכ

."לשכה תא ענומ היה יכ ריבס ,תועלצה לש ןנכותמה ןבחור תחטבה ךות ...ינקת הריזג ןויז לש םויק•

)5.3 'מעב ,5 קרפ םוכיס(�

 הפיפכ ןויז םויקל סחיב תושירד לכ אלל ,הפצרה ימורקב רזופמ הפיפכ ןויז םע לק-לפ תופצר ןכת" ����������� 3.22.12
.466 ילארשי ןקת תושירדל הריתסב וניה ,ןמצע תועלצב

 ילארשי ןקת תושירדל הריתסב וניה )ןוילעה םורקה( הנוילעה הלבטה חטש לכב ןויז אלל לק-לפ תופצר ןכת �����������
466...". 

 בקע רתיה ןיב ,תירשפא יתלב המישמ םימעפל איה תוינכתל התמאתהו ...לק-לפ תופצר לש עוציב תרקבו עוציב" 3.22.13
 :ןמקלדכ הלא תופצר לש םיינייפוא עוציב ייוקילב יוטיב ידיל אב רבדה .ל"נה היינבה תטיש לש תונבומ תולבגמ

 .ןוילעה םורקה ןהו ןותחתה םורקה ןה ,םימורקה יבועב תודיחא רדעיה•

 .)'וכו ןתוירושימ ,ןמוקימ ,תועלצה בחור( הפצרה תועלצ תיירטמואיג לע תישממ הטילש לכ רדעה•

...ןוילעה םורקב ןהו ןותחתה םורקב ןה ,ןויזה תוטומ לע םיאתמ יוסיכ יבוע רדעיה•

 תינבמ תועמשמ ילעב םירחא םירטמרפו ...םיחפה םוקימ תא ,תועלצה בחור תא חיטבהל תלוכי רדעיה•
 .רתויב הבושח

 .תועלצה לש םירחא םיעטקב וא/ו םידומעה תורתוכל תוכומסה תועלצב הריזג ןויזו םיקושיח ןיא
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 םילולעה ,םינוש םיגוסמ םייופצ יתלבו םיננכותמ יתלב םיעוריא וא/ו תולקתש ךכל םימרוג ....לק-לפ היינב תטיש ינייפאמ
 םינבנה םינינבה לש תרשרשב תוטטומתהל םיאיבמ ,םהב שומישה תפוקתב ןהו םתמקה ךלהמב ןה ,םינבמב שחרתהל
 תוטטומתהו סרהב הוולמ היה יאסרו םלוא תפצר לש ימוקמ לשכ רשאכ ,ןודנה ןינבב שחרתה רבדהש ומכ ,וז הטישב
."היתחתמש לק-לפ תופצר שולש לשו יאסרו םלוא לש םידוקירה תבחר לש תיללכ

)חודל 6.1.2.2 ףיעס(

 תא וששיא ,ןוינכטה לש דבכנ םיחמומ תווצ ידי-לע וראותו ושרופ ,ופשחנש יפכ יאסרו ןוסא יאצממ ,ןכ יכ הנה �����3.23

 ."תינויעה הניחבב" םילולכה תוששחה לש םלוככ םבור

––––    תתתתווווייייללללממממייייננננייייממממ    תתתתווווייייננננששששללללוווופפפפ    תתתתווווקקקקיייידדדדבבבבוווו    ססססררררהההה----ללללאאאא    תתתתווווקקקקיייידדדדבבבב
""""תתתתייייננננווווייייעעעעהההה    ההההננננייייחחחחבבבבהההה""""    ללללשששש    ששששווווששששייייאאאא    דדדדוווועעעע

 ,הז דצל .םימיה ןמ םויב ןוסא טיבנהל םילולעה תונערופה יערז תא הכותב ליכת הרקתש לוכיש ונרמא רבכ �����3.24

 רחאלו הקיציה רחאל "תומטאנ" ןהש העשמש םושמ ,דואמ תלבגומ תורקת לש ןכותב השענה לש הקידבה תורשפא

 תורשפא .תוינשלופ תוקידב תושעל ילב וא ןסרהל ילב תוידוסיב תאז קודבל תורשפא ןיא ,היינבה תודובע ראש תמלשה

 תורשפא ןתמ אוה םהלש "יאוול רצות"ש ,סרהב םיוולמ םילשכ לש הרקמב קר תמייק תורקתה םינפ תא קודבל תישממ

 .תורקתה םינפ תפישחל

 )הטעמה ןושלב( ןוכנ אל הז היהיש םשכ ,ןכותב רתתסמ המ חכוויהל ידכ קר תורקת סורהל ,ןוכנ אל םג ,ישעמ הז ןיא

 וא הסירה תולועפל ויהיש דואמ תויתועמשמה תוכלשהה חכונ .הלוח וא האירב איה םא ןוחבל ידכ קר הייסולכוא חתנל

 ןחבנש המל רבעמ ,"םיינויעה תוששחל" ףסונ שושיא לבקל ידכ ןכו ,ךכב ךרוצ שיש ררבתי םא ,לק-לפ תורקת לש ןוקית

 .םתוא לולשת וא ששאתש תפסונ הקידב תושעל ןתינ םא ונחב ,תויוטטומתה ויה םהבש לק-לפ ינבמ לש הקידבמ קסוהו

 ידמל הנימא הנומת ןתיל ידכ ןהב שיש ,תוילמינימ תוינשלופ תוקידב וא סרה-לא תוקידב עוציבל תורשפא תמייקש ונאצמ

 ךבדנ ןחבת איה ,היתונקסמ תא קיסת םרטבש הדעווה הטילחה ,ךכש ןוויכ ."ןתחיתפ" תא ךירצהל אלב תורקתה םינפ לע

.תוקידב לש ףסונ

 םימוליצמ םג ,הרקתה יככותב השענה לע םייתדבוע םיאצממל עיגהל ןתינ ,רבודי דוע ןהילעש תולבגמב ,יכ האצמ הדעווה

 :הלאכ תוקידבב םיקסועה םישנא יפמ תויודע רפסמ הדעווה העמש הז ןינעב ."סרה-לא" תוקידב ןהש ,הימדה תוקידבמו

 תיתביבס הקיסיפואיגל זכרמה – סנסואיג תרבחמ ןוסב ירוא ר"ד ,מ"עב ףאוש יבג תרבחמ ףאוש ףסוי ר"דו ףאוש יבג

 .מ"עב סקרומ תרבחמ יחימע חספ ןכו ,קרוש לחנב יניערג רקחמל ןוכמהמ ןמטיירב ינב ,מ"עב תיסדנהו

 םהינבמב סרה-לא תוקידב ךורעל םיטעמ אל םינבמ ילעב ידי-לע ונמזוה רבכ םה יכ םידמל ונאצמנ ןוסבו ףאוש תויודעמ

 ,ימרת םוליצ ,)תיפרגוידר הקידב( ןגטנר םוליצ ,ןהיניבו ,תונוש הימדה תוטישב ושמתשה תוקידבב .לק-לפה תטישב ונבנש

 םינפ לש ואדיו םוליצ תקפסמה תיפוקסורוב המלצמב םוליצב שומיש השענ ןכ .עקרק רדוח ראדרו תוינוסרטלוא תוקידב

 וחדקנש םינטק םילילג לש םימגדמ וקדבנ דוע .רצ חדק ךרד הרקתה לש ימינפה ללחה ךותל תרדחומ המלצמה .הרקתה

.הרקתה תועלצמ ואצוהו

 םניא ונינפב ואבש ולאש רחאמו ,ךכיפל .תיסדנה תויחמומב ךרוצ שי תורקת לש תוקידב עוציב ךרוצל יכ הלע תויודעהמ

 תא שרפיו ,םהיתולועפ תא החניו ךירדיש יסדנה החמומ לש דומצ יווילל םישרדנ םה ,םינבמ תסדנה םוחתב הרשכה ילעב

.הימדהה תוקידבמ הלוע רשא

 םא יד .ונינפב דעוה םתודואש היינבה ירתא לכב תוקידבה יטרפ לכ תא איבהלו םירבדב ךיראהל ךרוצ םיאור ונניא �����3.25

:וקדבנש תונושה לק-לפה תורקתב םמצע לע םירזוחה םיאצממה ירקיע תא ןייצנ
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 ןיבל 0 ןיב ענ ןבחורש תועלצ ואצמנ ,מ"ס 10 בחורב עלצל הננכותש הרקתב לשמל :תועלצה בחורב תורידס יא3.25.1
.תורקתה לש דבכנ קלחב ואצמנ םימוד םיאצממ .תחא עלצ לש הכרואל םימוצע םיירטמואיג םייוניש ךות ,מ"ס 40

 ירוזאל הרדח ןוטב לש הלודג תומכש אצמנ תובר תורקתב :חפה תואספוק ךותבש "םיללח"ל ןוטב תרידח3.25.2
.ריווא יללח תויהל ויה םירומא ןונכתה יפ לעש ,תועלצה ןיבש םיללחה

 יתלב ולו( יכנא ןויז םהב אצמיהל היה רומא תוינכותה יפ לעש תורקתהמ קלחב :)הריזגל ןויז( יכנא ןויז רדעיה3.25.3
.הז ןויז רתוא אל ןהבש תועלצ ואצמנ ,)ןגועמ

 יכ אצמנ בור יפ לע ,יכנא ןויזב שומיש היה תוינכותה יפ לע םהבש םירקמב :יכנאה ןויזה לש תואנ ןוגיע רדעיה3.25.4
 ותוא וקבח אל ,יקפואה ןויזה יבג לע וחנוה יכנאה ןויזה ילגר יכ וארה םימוליצה .ןותחתה ןויזב תואיכ ןגועמ ונניא אוה
 יקפואה ןויזה תואצמיה לש )תוכתורמ תותשרב הריזגל ןויזל סחיב יאקירמאה ןקתב יוצמש( יאנתה לע ונע אל ףאו ,הטמלמ
 .הפיפכל יקפואה ןויזהמ ךומנה סלפמב תיכנאה תשרה לש

 התייה היצנימלדה םירקמהמ קלחב .תועלצהמ קלחב היצנימלד יקדס ואצמנ תורקתה תיברמב :תויצנימלד3.25.5
 תויטסיטטס תונקסמ ןהמ רוזגל תלוכיה לע השקה תוקידבה ףקיה .תועלצ המכב םירחא םירקמבו ,תחא עלצ לש הכרואל
 .תורקתב תויצנימלדה ףקיהל רשאב

 .הימדה יעצמאב ,הריזג קדס הפצנ תומוקמ רפסמב :הריזג יקדס3.25.6

 תמגודכ ,תרבגומ התייה םימל ןתפישחש תורקתב קר האצמנ ,חפה תוררופתה ידכ דע ,הרומח היזורוק :היזורוק3.25.7
 תורקתב .חבטמ תפצר וא ,םימב בר שומישב םיוולמה רוציי יווק ובש לעפמ תפצר ,תוינוכמ תציחרל ןקתמ לש הפצר
.הלק היזורוק לש םינמיס בור יפ לע ואצמנ תורחא

ללחל ןוטב תרידחו חפה ןפוד תוויע תא הארמה זגראה ללח ךותמ םוליצ :4 הנומת�

 'גניא תויודעמ תאש רתיבו ,סרה-לא תוקידב לש הז םוחתב םיקסועה יפמ ונינפב ואבש תויודעה לש ןיטישה ןיבמ �����3.26
 ןיבו תויצנימלד לע ועיבצהש תוקידבה יאצממ ןיב האלמ המאתה לש המויקל רשאב תוקפס ולעוה ,ןור ילאו ץרווש ןפטס
 ןוטבה תובכש ןיב רוביחה וקב היצנימלדכ תוקידבה יכרוע ידי-לע שרופמש המש ןור ילא ןעוט ,לשמל ךכ .תואיצמה
 תוקיצי יתשב רבודמש ךכמ עבונה ןווג יוניש םא יכ ,היצנימלד רבד לש ותימאל ונניא ,םינושה הקיציה יבלשב וקצונש
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 תויצנימלד ואצמנ ובש ,ןיעידומב באלק ירטנאקה הנבמ יבגל ףאוש ךרעש תוקידבה יאצממל ןור סחייתה ותנעטב .תונוש
 .בחרנ ףקיהב

 תרגסמבו ןור ילא תשקבלו ,ךכ םשל .תורחא תודוקנבו וז הדוקנב ןור ילא תסרג תא רשאל ןתינ םא ןחבנש יוארש ונרבס

 ידיב הלע אל .ןיעידומב באלק ירטנאקה לש היינבה רתאב הדעווה םעטמ רוקיב 31.5.02 םויב ךרענ ,הדעוב ותריקח

 היצנימלד ןכא איה ,היצנימלד תויהל הקידבב הזחנש המ םא הלאשב תויעמשמ-דח תונקסמל עיגהל רוקיב ותואב םיחכונה

 ןפטס 'גניא ,היינבה רקחל ימואלה ןוכמה שיא ידי-לע ןחבנ הרקתה תועלצמ תחאמ אצוהש לילגש ןייצנ ,תאז םע .תואיצמב

 לבקל הטונ טלחהב ינא יכ םא ,היצנימלדב רבודמ ןכא ןודנה הרקמב םאה תואדווב עובקל יתלוכיב ןיא" וירבדלו ,ץרווש

 .היצנימלד האצמנ רומאכ קדבנש לילגה אצוה ונממש םוקמב תיפוקסורוב הקידבב ."וז הנעט

 'גניא .ףאוש ידי-לע תוקידב וכרענ וכלהמבש ,ןויצל ןושארב הנבמב םג רוקיב ךרענ ,הז אשונב ףסונ עדימ ףוסאל ידכ

:הלאה םיאצממה תא בתכה לע הלעה ,רוקיבב ףתתשהש ,ץרווש

 םיקזנ לש םינמיס ל"נה הפצרה תיתחתב וא ינפב ונחבוא אל תינושאר תילאוזיו הקידבב..."

 לש םיבר םינמיס ףאוש רמ ירבדל ורתוא הנודנה הפצרב...)רתי ףפכ וא הקידס( םיינבמ

 רויסה יפתתשמל גצוה רויסה ךלהמב .היתועלצל הפצרה לש ןותחתה םורקה ןיב היצנימלד

 הנחבוא וב םוקמב ,הנודנה הפצרה לש תועלצה תחא תיתחתמ ןוטב לילג אצוה וב םוקמ

 ןיעלגה חודיק תונפד .רטוק ןטק חדק ךותב יפוקסורוב םוליצ תועצמאב ,היצנימלד ןכל םדוק

 יקפוא קדסב ופקיה לכב רוריבב ןחבאל היה ןתינו ל"נה רויסה ךלהמב תויולג ויה ל"נה

 הרקמבש ךכב קפס לכ ןיא .הנודנה עלצל הפצרה לש ןותחתה םורקה ןיב ,מ"מ 2-כ בחורב

 יצמאמ לש האצותכ ןודנה ךתחב חתפתהש ,)הייחד( תיקפוא הריזג רבשב רבודמ ןודנה

 ןוטבה ןיב ,הפצרה לש הז רוזאב םייקה רשקימה קשימ לש הריזגה תלובסתמ םיהובגה ,הריזג

.הנודנה עלצב ןוטבל ןותחתה םורקב

 םג ל"נה הפצרה תועלצמ תחאב ונחבוא ,ליעל טרופמכ תיקפוא הריזג יקדס רותיאל ףסונב

 םוליצ תועצמאב ,תינשלופ הקידב תטישב ונחבוא הלא םיקדס .םיינוסכלא הריזג יקדס

".דבלב ימגדמ אוה יכ םא ,ןימא אוה הז אצממ .וז הפצרב תועלצ רפסמ לש ימגדמ יפרגוידר

:ץרווש 'גניא בתוכ םירבדה םוכיסלו

 "לק-לפ" תפצרב ועצובש תוקידבה יאצממש ,העיבקב ןודנה ןיינבל יתוסחייתה םכסל ןתינ"

 תוטטומתה ןוסא תא הרקח רשא ,תיסדנהה הריקחה תדעו לש תועיבקה תא םיתמאמ הנודנה

 דחוימבו ,תונושה היתונוכתמ לע ,"לק-לפ" היינב תטיש תויהל רשקב ,"יאסרו" הנבמ

 ,ןכ ומכ .תנכוסמו היואר אל היינב תטיש ,םילדב םידומע לע תנעשנה תינוויכ-ודה תנוכתמב

 תורקת/תופצרב תוינשלופהו תוסרוה-אלה תוקידבה לש ןתובישח תא ןודנה הרקמה חיכומ

".הלאכ תוקידב אלל ןבצמ לש ןימא ןוחביאל תורשפא לכ רדעיהו ,ןבצמ ןוחביא ךרוצל ,הלא

 סרה-לאה תוקידבב םילגתמה םיאצממה ןיב המאתהל ההובג תורבתסה שיש אוה רמאל רשפאש טעמהש ,אופיא ,רבתסמ

 אצממ לש תיעמשמ-דח העיבקב ישוקה .היצנימלדל עגונה לכב תואיצמה ןיבל ,תוילמינימה תוינשלופה תוקידבבו

 המויק טלחומ ןפואב לולשל וא רשאל השקש ךכמ ורקיעב עבונ אוה אלא ,הקידבה לש התוכיא לשב קר ונניא היצנימלד

 תאטבתמ םיתיעלש ,היצנימלד לש ןימא יוהיז יכ הארנ .הרקתב ךתח לש הליגר תילאוזיו הניחבב םג היצנימלד לש

 שומיש בייחמ ,)ךכמ תוחפ ףאו רטמילימה תוירישע לש לדוג רדסב תויהל היושעש( ןוטב תובכש ןיב תירעזמ תודרפיהב

 .רתוי בר קויד ילעב םירחא םיעצמאב

 רשאב םיטלחומ תונקסמו םיאצממ עובקל ידכ תוקיפסמ ןניא ונידי לע ופסאנש תודבועהש רמאל לכונ םוכיסל �����3.27

 םיכרדבו תוטישב ךרוצ היהי ,תירעזמ היצנימלדב רקיעב ,םיטלחומ םיאצממ תעיבקל .סרה-לאה תוקידב לש קוידה תדימל

 תוריבסב ,ששאמה �ףסונ ךבדנכ ןובשחב ואבוי םהש ידכ םיקיפסמ ליעל וטרופש תונקסמהו םיאצממה ,תאז םע .תורחא
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 השעמל הכלה םימייקתמ ןכא ,תינויעה הניחבב ונעבצה םהילעש םינושה םיילוחהש הדבועה תא ,תעדה לע תלבקתמ

.תינוציח היצקידניא לכ םהל ןיא םא םג ,תונודנה תורקתה םינפב

 חכונ התשענ וז הקידב .םילשוריב לארשי קנב הנבמב התשענש הקידב איה ,הז אשונל הרושקה תפסונ הקידב �����3.28

 היצקורטסנוקה ןנכתמ יפמ ,הז הנבמב תורקתה ונבנ הבש הטישה רבדב תודגונ תואסרג ולעוה הדעווה ינפבש הדבועה

 .ןור ילא יפמו ,הדעווה תאילמ ינפב דיעהש ,רעס-'ץיבוקריס רקסוא סדנהמה ,ולש

 ותטישל .יביטקורטסנוק טנמלאכ אלו דבלב יולימ רמוחכ לק-לפ יחפב שמתשה אוהש דיעה רעס-'ץיבוקריס סדנהמה

 יכ רמוחה יפסוא ינפב ןור ילא דיעה ותמועל .ןותחתה יקפואה ןויזב שרדנכ ןגועש הריזגל ןויז לארשי קנב תורקתב םשוה

 ,ןותחתה יקפואה ןויזב םינגועמ םיקושיח אלל ונייה ,"האלמה" לק-לפ תטישב הנבנ )תונוילעה ויתומוקב תוחפל( ןינבה

 .ןוילעה ןוטבה םורקב ןויז אללו

 יולימ רמוחכ חפה תואספוקב תשמתשמ התויה איה לק-לפל הדיחיה התקיזש הרקת ןיב "םינוכיסה רעפ"ש ונרמא רבכ

 ,היצקורטסנוקהמ קלח םיווהמ לק-לפ יחפ הבש הטישה ונייהד ,האולמב לק-לפה תטיש תבככמ הבש הרקת ןיבל ,דבלב

 .הנורחאה תערל דואמ לודג רעפ אוה ,הריזגל ףסונ ןויז אלל

 ,הרבס הדעווהש אוה ךכל םעטה .תואסרגה יתש םויק רבד תא לארשי קנב דיגנ תעידיל איבהל המצעל הבוח התאר הדעווה

 שיש ןוכיס לע םינינועמה יניע תא ריאהל לוכיה עדימ הידיב רומשל הלוכי איה ןיאש ,םירחא םירקמב םגו הז הרקמב

 הז יטרקנוק הרקמב .הב טוקנל ןוכנל ואצמי םהש הלועפ לכל םהילא רבעוי עדימהש יוארה ןמ יכו ,םדי-לע קזחומה הנבמב

 דצמ הז רעפל ויהיש לוכיש תורומח תוכלשהו ,דחא דצמ ךכ-לכ ינוציק תויתדבוע תואסרג רעפ חכונלו ,לארשי קנב לש

 .תיסדנהה תואיצמה תא קודבל קנבה דצמ ןובנ הז היהי אל םא הדעווה התהת ,ינש

 יבג תרבח ידי-לע סרה-לא תקידב 8.7.2002 םויב קנבה הנבמב הכרענ תאז תובקעבו ,תושעל לארשי קנב טילחה ךכ ןכא

 ידי-לע ורכשנ ויתורישש ,היצקורטסנוקה יסדנהמ יריכבמ רימש רזעילא 'גניא ידי-לע הנכוה תוקידבל המרגורפה .ףאוש

 ןיוצי .רעס-'ץיבוקריס סדנהמה םע אוה קדצה יכ התארה הקידבה .)הדעוול ץעוי( ןתיול יתיא ר"ד תעידיבו ,לארשי קנב

 וזכ הקידבש ותודע ךלהמב ול רסמנ .הלוכ הדעווה ינפב ןור ילא דיעה ,לארשי קנבב הקידבה העצובש ינפל םידחא םימיש

 ףידעה אוהו ,רמוחה יפסוא ינפב הלעהש הסרגה לע ןור ילא רזח אל ונינפב .לארשי קנב ידי-לע תעצובמ תויהל הרומא

 .ואל םא ��������םיקושיחב ושמתשה לארשי קנבב םא רכוז ונניאש רמאל

 םויב רגיש אוהש בתכמב בתכה לע רימש 'גניא הלעה ,היתונקסמ תאו לארשי קנבב הכרענש הקידבה יאצממ תא

:ראשה ןיב ,בתכנ הז בתכמב .ונילא רבעוה ונממ קתעהש ,לארשי קנבל 18.7.2002

 תוטומו םיקושיח ללוכ הז הריזג ןויז ...תוינכתב בוקנכ הריזגל ןויז אצמנ וקדבנש תועלצה לכב..."

 .םיקושיחב קובחו תועלצה ךותב זכורמ החיתמה ןויז .דחי םג )תורוגיפ( םיפפוכמ

 ...יארקאב ורחבנש ,דחא לכ ר"מ 25 :כ חטשב הקידב יחטש 4 ינפ לע ושענ תוקידבהו רחאמ..."

 תומיגדה 4 יכ קיסהל יתעדל ןתינ ...עוציבה תוינכת ןיבל םיאצממה ןיב היצלרוק תאצמנו רחאמו

 .תקפסמ תונימא יתכרעהל וז ...הרקתה תא הנמאנ תוגציימ ועצובש

 קודבלו ךישמהל ךרוצ ןיא יכ יל הארנ ,ליעל ראותש יפכ םה הנוילעה הרקתב םיאצממהו רחאמ

 םייונישל רתוי הובגה יוכיסה ]ןור ילא לש[ תודעה יפ-לע ןכש ,רתוי םיכומנ םיסלפמב תורקת

 ואצמנ אל רתויב הנוילעה הרקתב יכ ררבתמו ,תונוילעה תורקתב תויהל ךירצ היה םיילמיסקמה

 ."...םיינורקע םייוניש

 הנפמ איהש ךות ,לק-לפה תטיש תוחיטבבו תוכיאב הרבחה "תראפתמ" םהבש ,לק-לפ תרבח לש םימוסרפה לכב

 התייה וז הינפהש תואורה וניניע .התלוכרמ לע הדיעמה "לגדה תניפס"כ טעמכ ,לארשי קנבל התנפה איה ,הברה התצופתל
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 וניא לארשי קנבו ,םיקושיחה רדעה תטיש תונורתיב םינכרצה תא ענכשל ושקיב םימוסרפה ןכש ,תקיודמ תויהלמ הקוחר

.ךכל אמגוד

 ורתוא לק-לפה תטיש לש םירחא םיילוח םגש ריענ אל םא ,לארשי קנבב הקידבה יאצממב ןוידה םויס תבוח ידי אצנ אל

 ןיבש םיללחל ןוטב תרידחו דיחא יתלב תועלצ בחור ,תועלצה תירטמואיגב םימגפ ,םיחפה לש היזורוק םהבו ,לארשי קנבב

 .ל"נה ובתכמב רימש 'גניא ןד ולא םימגפ לש םהיתוכלשה לע םג .תועלצה

 קוידלו סרה-לא תוקידב �לש תורשפאל ,לק-לפה תורקת תלשכמב לופיטה ךשמה ךרוצל םג ,תובישח וננתונב �����3.29

 אבומה בתכמב זכרמל 4.6.2002 םויב ונינפ ,קרוש לחנב יניערג רקחמל זכרמל םג וזכ הקידב יעצמא שיש ונעדויבו ,ןהבש

 זכרמב היפרגוידר רודמ שאר ,ןמטיירב ינב רמ םע השיגפ 26.6.2002 םויב המיוק הז בתכמ תובקעב .הז חודל ה חפסנכ

 יככותב םישורדה םינותנה תפישחל םורתיש לוכיש עדיו דויצ זכרמה ידיב שיש ררבתה השיגפ התואב .יניערג רקחמל

 זכרמה לוכי הדימ וזיאבו םא תויפוס תונקסמל עיגהל ןתינ אל הרקתב וא תורקתב הקידב יוסינ תכירעל דע םלואו ,תורקתה

 .וז היעבל םורתל

 ונמזה .סרה-לא תוקידבב תקסוע )סקרומ – ןלהל( מ"עב 71 סקרומ תרבח םגש ונדמל ןמטיירב רמ םע השיגפב �����3.30

 .ןוטבבו הדלפב סרה-לא תוקידב לש םינוש םיגוסב תקסוע סקרומש ונממ ונעמשו ,יחימע חספ רמ ,הרבחה גיצנ תא דימ

 הקידב .םילודג םיחטשמ לש הקירסל היונב הנניאש ,)אמג ינרקב( תיפרגוידרה הטישה איה הב תשמתשמ סקרומש הטישה

 הבש תפסונ הטיש .ההובג הניא וז הקידב לש התונימאש אלא ,םינבמב ןויז ילזרב תרתאמה תירטמופורפ הקידב איה תרחא

 לע תססובמה פוקסואדיו תקידבב תשמתשמ איה דועו ,ינוסרטלוא ןורקע לע תתתשומה הטיש איה וז הרבח תשמתשמ

 .םלוצמה ללחל הרידח

 לוצינ ךות וזכ הקידבל ןגראתהל לכות יכ הכירעמ איה םלואו ,לק-לפל הרושקה יהשלכ הקידב סקרומ העציב אל םויה דע

 .היתוטיש לכ בולישו

םםםםייייייייננננייייבבבב    תתתתננננקקקקססססממממ
.הכ דע ורמאנש םירבדה לש םייניב םוכיס ךורעל הרטמב ,תשרדנ ךא ,הלק אתחנתא השענ ,םולה דע ונעגהשמ �����3.31

 הטיש איה ,)דבלב יולימ ךרוצל השענ םיחפב שומישה ןהבש תואסרגה איצוהל( היתורודהמו הינווג לכ לע ,לק-לפה תטיש

 לש תיטרואית הניחבב היה ידשו ,466 י"ת ילארשי ןקתמ םיגרוחה םיביכרמ הב שיש ,חכומ ןויסינ היבגל היה אלש ,השדח

 הלעמל "תינויעה הניחבב" היהש יאדו ,ךכ אל וליפא .היינב ילשכ בינהל םילולעה םייוקיל הב שיש חיכוהל ידכ היביכרמ

 רשפאש םומינימה ,תורחא םילימב .קיפסמ יסדנה יעוצקמ סוסיב תרדענ הטישהש ךכ לע תואדווב עיבצהל ידכ שורדהמ

 תיתשת רדעהב תאז ,ותיתל היה לוכי אל וז הטישב שומישל רושיא ןתיל ךירצ היהש יניצר עוצקמ שיא ףאש אוה רמאל

 .תנכוסמ הנניא איהש חיכותש תקפסמ

 ותומלשב םיכורכה םירחא םיבר םינינעב ומכו ,השדח הפורת לש קושל הרדחה לש הרקמב ומכ :הז רשקהב רוכזל תאז

 ןהש חכוה אלש תואצות לע םירמהמ ןיא ,רוביצה לש ופוג לע תונויסינ םישוע ןיאש אוה ללכה ,רוביצה לש תינפוגה

 העיגפ ששחמ יקנ אוהש חכוה אלש ,רחא רבד לכ וא ,תוריש וא הטיש ,ךרצמ ,הפורת שומישל םיסינכמ ןיאו ,ןוכיס תורדענ

 .ךפיהה חכוה אל דוע לכ ,רוביצב העיגפב םידושח הלאכ תורישו ךרצמ ,הטיש לכש איה אצומה תדוקנ הז ןינעב .רוביצב

 :ולא םיטנמלאמ קר "הבכרוה" איהש םושמ ,דבלב םייניב תנקסמ יהוז �����3.32

 הייפצ תבוח הב שמתשהל שקבמה לכ לע ליטהל ידכ םהב ידש ,לק-לפה תטיש ינותנ לש "תינויעה הניחבה" ��3.32.1
 .וז הטישב שומישמ תורבתסמה תואצותה לש �שארמ
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 ומדקש םילשכ בקע ןהיככות תא ופשחו ורעפנ ןהש לככ ,וז הטיש יפל ונבנש תורקתה לש יסיפה בצמה תניחב ��3.32.2
 .)הז חודל 3.13 דע 3.11 םיפיעס( יאסרו ןוסאל

 ולא תא ןה ,וסרקש תורקתה תא ןה תללוכ וז הניחב .יאסרו םלוא הנבמב סרהה בקע ופשחנש תורקתה בצמ תניחב ��3.32.3
3.22 דע 3.14 םיפיעס( התוצרפתהל הניתממה הריאממ הלחמכ םהב םיטשופמ הטישה יעגפ לכש וליגש ,וסרק םרטש
 .)הז חודל

3.26 דע 3.24 םיפיעס( לק-לפ תטישב ונבנש תורקת לש תוילמינימ תוינשלופ תוטישו "סרה-לא" תוטישב הניחב ��3.32.4
 .)הז חודל

 תא החיכוה ,ליעל 3.32.4 דע 3.32.2 תואקספב �רומאכ התלגתהש תואיצמהש אוה םייניבה תנקסמב לפוקמה הבשחמה וק

 .הב תרבדמ ליעל 3.32.1 הקספש "תינויעה הניחבה" תונוכנ
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ייייעעעעייייבבבברררר    קקקקררררפפפפ
ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ללללעעעע    """"ררררווווגגגגננננייייסססס""""

חחחחייייתתתתפפפפ

-לפה תטישש הנקסמל ליבוהל ידכ )"םיינויעה םימגפה" – ןלהל( "תינויעה הניחבב" ולעש םימגפב יד ,יכ וניאר �������4.1

 ,ךכל עייסמד אינת ךירצ םא .תינקת יתלבו הלוספ הטיש תוחפלו ,תנכוסמ הטיש איה ,היתורודהמ לכלו הינווג לכ לע לק

 ףיעסב רומאכ לכה ,סרה-לאה תוקידבב ןהו ,יאסרו ןוסא יאצממב ןה ,לק-לפ ינבמב ועריאש םילשכב ןה אצמנ הזש ירה

 .ליעל 3.32

 שי המ עומשל שי ןכ ינפל .תיפוס הנקסמל עיגהל ידכ דבלב םהב יד ןיא ,ולא לכ לש ידמל ענכשמה רבטצמה חוכה ףרח

 המזי ךכ םשל .רמאל )ןור ילא רמ – הטישה הגוה םג ומכ ,וז הטיש יפל םינבמ וננכתש םיסדנהמ( היישעב םיברועמל

 "תיעוצקמה הגעב" םתוא וניניכ ןכלו ,הטישה לע "ורגנסי" ולא לכש תופצל היה ןתינ .ולאכ םיסדנהמ לש תויודע הדעווה

 וכרענש םייוסינה תא ונחב ןכ .ולאכ ןנשי םא ,תורחא היאר תודוקנ םג ןוחבל ךרוצ התאר הדעווה ."םירוגינסה" הדעווה לש

 .וללה םייוסינה ךרוע ,ןירוק ירוא ר"ד רמוא המ םג עומשל ונשקיב .ןור ילא רמ הלתנ םהיתואצותבשו ןוינכטב וז הטישב

 וללה "רוגניסה" ירבד לכ תא .תיפוס הנקסמל ונעגה תאז לכ רחאל קרו ,שאר דבוכב ולקשנ םהירבד ,תויודע ורסמ ולא לכ

 .התע איבנ

ההההטטטטייייששששבבבב    ששששווווממממיייישששש    ווווששששעעעעשששש    םםםםייייססססדדדדננננההההממממ    תתתתווווננננעעעעטטטט

 עגונ רבדהש לככ שממ לש תואצות הבינה אל עדימ וא תודע רוסמל תשקבב רוביצל הדעווה לש תיללכה היינפה �������4.2

 ,ונלש ונתמזוימ ,תודעל ןימזנ םא השענ בוטש ונרבס �ךכיפל .הילע ןגהל םינכומ ויהשו לק-לפה תטישב וננכתש םיסדנהמל

 ,ךכ ונישע ןכא .לק-לפ תטיש לש תורודהמהמ תחאב שומיש השענ ובש דלש ןונכתב םיברועמ ויהש םיסדנהמ רפסמ

 בושחהש םושמ ,םהיתומשב הז חודב םתוא ריכזנש ךרוצ ןיא .הלאכ םיסדנהמ 17 לש םהיתויודע תא ונעמש וז תרגסמבו

 ןונכתב םיברועמ ויהש םיסדנהמ לש רתוי לודג רפסמ ךותמ תיארקא טעמכ הריחבב רבודמש דוע המ( םתוהז וניא ונניינעל

 ןכומה דחא םג םהב ןיאש רבתסמ .וז הטישב לועפל םתוא עינה המ ןיבהל ידכ תאזו ,םתשיג אלא )לק-לפה תטיש יפל

 .םמצע תא קידצהל םלוכ תונוכנמ לידבהל ,לולכמכ הטישה תא קידצהל וא רישכהל

 :הלא ויה לק-לפה תטישב ושמתשהש םיסדנהמה לש תויזכרמה תונעטה

 וניכ םהש המ ,רבעשל צ"עמ לש ישאר סדנהמכ ןיטינומ ול היהש ,ןור ילא רמ ,הטישה הגוה ידי-לע םהינפב גצוה ����4.2.1
.הטישל "ןוינכטה רושיא"

.הב שומישה תא תוענומ וא תוחומ ךכ לע תודקפומה תויושרהמ ימש ילב לודג ףקיהב תלעפומו תלעופ הטישה ����4.2.2

 לש ותטילשבו ותולעבבש לק-לפ תרבח םירקמה ןמ םיברבש ןיוצי .יואר ןונכתב רבודמש םתוא ענכש ןור ילא רמ ��4.2.3
.ןתיינב לע חוקיפבו תורקתה ןונכתב הקסעש איה ןור ילא

Page 1 of 19יעיבר קרפ

28/02/2015http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/versay/perek_D.htm



 סיסב תרסח הטישב רבודמ ןיאש ךכמ קיסהל ןתינו ,וסרק אל וז הטישב ונבנש תורקתה בורש רבתסמ דבעידב ����4.2.4
 .ןיטולחל

 ןיא ,הז ןועיטב שממ שי וליפא .הטישב שומישל קדצה תויהל הלוכי הנניא וז דבעידב היארש ןורחאה קומינה לע דימ ריענ

 תניחבב רבודמשכ ליעומ אוה ןיאש המכו המכ תחא לעו ,העצוב םרטש השדח היינבל סחייתמ רבדהש לככ ליעומ אוה

 תטישב תורקת םיננכתמ ויה םויה םא שרופמב ונידי-לע ולאשנשו ודיעהש םיסדנהמ םתוא ,וז ףא וז אל .תמא ןמזב םירבדה

 .ןכ םישוע ויה אלש ובישה ,לק-לפה

 שיגדנ ןאכ .הכ דע וטטומתה אל לק-לפה תורקת בורש הדבועהמ קיסהל יוארש תוכלשהלו תונקסמל סחייתנ ךשמהב

 קידצהל ןכומ היהש ,)ןור ילא סדנהמה ,הטישה איצממ טעמל( דחא םג אצמנ אל ,םתודע תא ורסמש םיסדנהמה לכ ןיבמש

 .אופיא ונאצמ אל הז רזגממ "רוגינס" .לק-לפה תטישב שומישה תא

    ןןןןייייררררווווקקקק    רררר""""דדדד    תתתתדדדדממממעעעעוווו    ןןןןווווייייננננככככטטטטהההה    תתתתקקקקדדדדבבבבממממ    ייייייייווווססססייייננננ

 הבסוה ,)וזכ העד לכ ץימחנ לבל( לק-לפה תטישל רשוי יצילמ רחא ונישופיח תרגסמב ונתעד תא שבגנ םרטב �������4.3

 ךרע אוה 1985 דע 1978 םינשבש רבתסמ .)תואלמגל םייתניב אציש( רבעשל ןוינכטה שיא ,ןירוק ירוא ר"דל ונבל תמושת

 ויתוצלמהו םהיתואצות ,םייוסינה רבדב ןירוק ר"ד לש תוחודה .וז הטישל םיעגונה םייוסינ תרדס תונוש תויונמדזה עבראב

.הדעוול שגוה םקתעה .םיברב )ןור ילא ידי-לע הארנכ( וצפוה ,ולש

 רושיאכ ואר םהש המ לע םיכמתסמ םהש ךות ,םהישעמ תא וקידצה לק-לפה תטישב שומיש ושעש םיסדנהמש ונייצ רבכ

 ומשרנש יפכ ולא םייוסינמ ויתונקסמלו ,ןירוק ר"ד השעש םייוסינ םתואל איה הנווכה .וז הטישב שומישל ןתנ ןוינכטהש

 י"תל 1.3 ףיעס יפל רושיא ,ושענש םייוסינה לע ןירוק ר"ד תעד תווחב האר אוהש ןעטו השע לידגה ןור ילא רמ .ויתוחודב

 .)הז חודל 2.20 דע 2.18 םיפיעס הז ןינעל ואר( 466

 )היינבל ישאר סדנהמ 1982 דע היה הבש( צ"עמ – תוירוביצ תודובע תקלחמ םשב הנפש ,ןור רמ תנמזה יפל ושענ םייוסינה

 .)םדוקה ומשב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה אוה – היינבה רקחל הנחתל אלו( ןוינכטה תקדבמל �,ןוכישו יוניבה דרשמב

 .בחרה רוביצהמ תונמזה יפל היינב ירמוח לש תוקידב תכירעב הקסע וז הקדבמ

 הז יוסינ תואצות( עודי יתלב דעומב ,24.8.80-ב ,7.12.78-ב ושענ לק-לפה תטיש יבגל םייוסינה תכירעל תונמזהה �������4.4

 ,םרדסכ ,םיאשונ )"תוריקח" םג תוחודב םייורקה( ולא םייוסינל םיעגונה תוחודה .5.6.82-בו )1982 ראונימ �חודב ומסרופ

 קלח ריכזנ .ןויעל םיחותפו הדעוה ידיב םיוצמ ולא תוחוד �.22.2.85-ו 1982 ראוני ,1980 רבמצד ,1979 ינוי םיכיראתה תא

:םהבש םירבדה ןמ

 :תונקסמה קרפב ,ראשה ןיב םשרנ 1979 ינוימ ןירוק ר"ד לש חודב ��4.4.1

 יקדס תעינמ ךרוצל הנוילע ןויז תשרב ךרוצ ןיא םילולח ילג חפ יזגרא יולימ םע תורקתב �� 8.1"

 .תועלצה ןיב םיזגראה לעמ יוסיכה תבכש תלובסת ךרוצל וא ןוטבב תוצווכתה

 )ר"מסל ג"ק 33( םילולח ילג חפ יזגרא םע תורקתב תועלצה לש הריזגה תלובסתב בשחתהב � 8.2

300-ב גוסמ ןוטב רובע ,ןכתה ץמאמ ,ןקתה י"ע ץלמומה 1.5 רמוחה לש תוחיטב םדקמבו

 עוצבה תמר יבגל םירתאב תויופצ תויטסב בשחתהב .ר"מסל ג"ק 21 אוה ל"נה תורקתב

 ןוטבל ,הריזגל ןכתה ץמאמ תא דימעהלו בורקב 15%-ב הז ךרע ןיטקהל ץלמומ הדבעמב

 סמוע יאנתבש ןייצל שי .ר"מסל ג"ק 18-ל ילג חפ יזגרא יולמ םע תועלצ תורקתב 300-ב
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 רתומה ץמאמהמ ןטק ,ילובג בצמל הרקתה עיגהב ,תועלצב ןוטבב הריזגה ץמאמ ,קלוחמ

 .תועלצב הריזגה יצמאמ תלבקל םיקושיח תפסותב חרכה ןיא ךכיפל

 יזגרא לעמ הנוילע ןויז תשר ילב ,םילולח ילג חפ יזגרא יולמ םע תועלצ תורקת תלובסת � 8.3

 תועלצ תורקת לש היופצה תודגנתהה תא תמאות םיפופכ תוטומ וא םיקושיח ילבו יולימה

 ."1975 רבמטפס ךיראתמ שדחה 466 י"ת ןקתה יפ-לע

 ילג חפ יזגרא תוללוכה םורק תורקת" ןוחבל התייה ךרענש יוסינה תרטמש רמאנ �1980 רבמצדמ ןירוק חודב � ��4.4.2
 תועלצב הריזגה תוחוכ ...ןוטבה תקיצי תמלשה קר תשרדנו ינבמה ןויזה לכ תא תוללוכ תורקתה ...תוקוצי ןוטב תועלצו

 הריזגה תוחוכ תלבקב הלועפ םיפתשמ ילגה חפה יזגרא םגש חינהל ןתינ .הדלפ יקושיח ידי-לעו ןוטבה ידי-לע םילבקתמ
 תלבקל דחוימ ןויז םע ,הקיציה תמלשה רחאל םורק תורקת לש הריזגה תלובסת תא קודבל איה הריקחה תרטמ .תועלצב
 ךרענ יוסינה .")הריזגה תוחוכ תלבקל םה םג ומרתי םיחפהש החנהב( הריזג תוחוכ תלבקל דחוימ ןויז אללו הריזג תוחוכ
 .הריזג ןויז אלל םייתשו הריזג ןויז םע ויה ןהמ םייתשש ,תוימורט םורק תורקת עברא לע

 :הלא וללכנ הז יוסינ תונקסמ ןיב �����������

 לשכה ןמזבו ןושארה קדסה תעפוה תעב עצוממה הריזגה ץמאמ תלדגהל הריזגה ןויז תמורת �� 9.7"

 לש קוידה םוחתמ ךומנה ץמאמ אוהש ,המאתהב ר"מסל ג"ק 6.3 -ו ,ר"מסל ג"ק 6.5 אוה

.הדידמה

�...

 הריזג ןויז תפסותב ךרוצ השעמל ןיא המילשמה הקיציהו םורקה לש םייחכונה תודימה יסחיב �� 9.9

 ןויזב שומשמ ענמהל ןתינ .דחאכ הריזגבו הפיפכב ךתחה לש השורדה תלובסתה תחטבהל

 האצותכ ,ןויזה רודסל תושורדה הדובע תועשבו ןויז תדלפב בר ילכלכ ןוכסח ךות הריזג

 .הריזגה תוחוכ תלבקב םיפפוכמה םיחפה ףותשמ

�...

 - המילשמה הרקתה לא קוציה םורקה רוביחל םירזיבאב ךרוצ ןיאש התארה הריקחה � 9.13

 ידי-לע תגשומ הרקתה לש תשרדנה תלובסתה .םירחא םיעצמא וא םיכבסמ ,םיקושיח

 .הריזגל ומצע ןוטבה תודגנתה

 יטנמלא לש תינבמה תוחיטבהו ,תילכלכה תוליעיה תא עובקלו םכסל ןתינ םיאצממה רואל � 9.14

 תאישנל םיחתפמ יורקל ינבמ יעצמאכ ,המילשמ הקיצי תפסותב ילג חפ יזגרא םיללוכה םורק

 .הישעת ינבמבו רוביצ ינבמב םילבוקמה םיסמוע

 ראדה ןינבב תוקידבה תמלשה רחאל דימ ומשוי וז הריקח תואצותש ןייצל םוקמה ןאכ � 9.15

 איבהו הדובע תועשו םירמחב ןוכסחל איבה ,הריקחה לש םיאצממה לוצנ .הפיח ,הנומקשב

 ."הנבמה לש המקהה תויולעב יתועמשמ ילכלכ ןוכסחל

 יזגרא יולימ םע םורק תורקת לש תויכשמהה תונוכת" תא ןוחבל ידכ ךרענ יוסינהש רמאנ 1982 ראונימ ןירוק חודב ����4.4.3
 .חפ יזגרא יולימ םע הריזג ןויז אלל ,תוימורט תורקת עבראב ושמתשה יוסינב ."ילג חפ

 :הלא תולולכ ,ומסרופש יפכ ,חודבש תונקסמה ןיב

 ינש לע 466 ילארשיה ןקתה יפל תוכשמומ תורקתב שרדנל םאתהב תוגהנתמ ל"נה תורקתה ����.א"

.ויקלח

�...

 םיקדסה .תכשמנ הרקת לע הקידס תכרעמל המיאתה תורקתב החתפתהש הקידסה תכרעמ ����.ד �

 .יעצמאה ךמסה רוזאב םיילמיסקמה םיילילשה םיטנמומהמ האצותכ ועיפוה םינושארה

 .םינושה הרקתה ירוזאב םיטנמומה לודיג תא םאת םיקדסה ךשמה
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 יצמאמ חותינ .הריזג לשכ לש הרוצ הרואכל התיה ותרוצו יעצמאה ךמסה רוזאב עיפוה לשכה ����.ה �

 השעמלש הארה ,ילילשה טנמומה רוזאב ןוטבב ץחלה יצמאמו הכושמה הדלפב החיתמה

 ."ילובג םיצמאמ בצמל ולוכ ןותנ ךתחה היה

 :רמאנ ויתונקסמ ןיבו ,22.2.85 �םוימ אוה ףסונ יוסינ לע חוד ��4.4.4

 חפ יזגרא יולימ םע תועלצ תרקתש ,איה תיחכונה םייוסינה תרדסמ קיסהל ןתינש הנקסמה"

 ןתינ ולא תורקתב .תקלחמ עלצב שומיש אלל וליפא ,יבחור הלועפ ףותישב תונייטצמ ילג

 לש יבחורה הרבעהה רשוכ לע ךמתסהלו ,תועלצ תרקתב תלבוקמה תקלחמה עלצה תא לטבל

 ."תודדוב תועלצ יבג לע םיזכורמ םיסמוע לש האישנל ,הרקתה

 חותפו רקחמל ןוינכטה דסומ" לש םשה תא ללכ תוחודהמ דחא לכ לש חתופה ףדהש רמאנ הנומתה תמלשהל �������4.5

( ג"ישת ,םינקתה קוח יפל תכמסומ" םש ןיוצמ ןכ ."תוקידבה תקלחמ – היינבה רקחל הנחתה" םשה תא ןכו ,"מ"עב

1953(".

 ךרוצ םיאור ונא .םויהד היינבה רקחל ימואלה ןוכמה לש םדוקה םשה אוה "היינבה רקחל הנחתה" יכ תפסונ םעפ שיגדנ

 ןתיל ךמסומש ימכ ,ישעמ ןפואב ,םיברב רכוה הז דסומ ,ליעל 2.19 ףיעסב רמאנש יפכש הדבועה חכונ תאז שיגדהל

 ףקיהה תבר ,הכורבה ותוליעפ לע תובר םג ונעמש .ץראב ןויסינ היבגל ןיאש השדח היינב תטיש לש הצומיאל םירושיא

 םימוחתב ןה רקחמה םוחתב ןה ,)םדוקה ומשב םג ומכ יחכונה ומשב( היינבה רקחל ימואלה ןוכמה לש ןיטינומה תברו

 ,וב תולולכה תונקסמה לע םייוסינה תוחוד תא קר האורה ,הרושה ןמ סדנהמש ירשפא יתלב הז ןיא ,ולא לכ חכונ .םירחא

 רקחל ימואלה ןוכמהש םשרתי ,ויתודסומו ןוינכטה תויוליעפ לש ימינפה הנבמבו "םיידסומה םייטנריבלב" איקב ונניאשו

 .םהב תולולכה תוצלמההו תונקסמה לע ,םירומאה תוחודה תא איצוהש הז אוה )םויכ ויוניכב( היינבה

 ,תושדח תוטישב שומישבש תוימיטיגלל רושקה לכב רבד קשיי ויפ לעש ימכ ,הז ןוכמ שכרש הרקויהו ןיטינומה ,דמעמה

 ללככש ,דואמ תצרחנ הרוצב וחסונש תונקסמב רבודמ .םהב רומאל ןתי תוחודב ןייעמ לכש לקשמה לע ךילשהל ולכי

 ,הריזגל יכנא ןויז בוליש תבייחמ הנניאש ,466 י"ת ילארשי ןקת תושירד תא תאלממה הטישכ לק-לפה תטישב תוריכמ

 .תינוויכ דח תועלצ תרקתל בצינב תקצונה תקלחמ עלצ בוליש לע רותיו ףא הב שישו ,ןוילע יקפוא ןויז םג תבייחמ הניאש

 לק-לפה תטיש תא וריאיש םירבד הב ויהי אמש ,ןירוק ר"ד לש ותודע תא עמשנש בוטש ונרבס ,וללה תוביסנה לכ חכונ

 .ונינפב ףשחנ םרטש רואב

 .ןינב ירמוחל הקדבמב דבע אוה ןוינכטב ויקוסיע ראש ןיב יכ רפיס ,18.4.2002 םויב ונינפב דיעהש ,ןירוק ר"ד �������4.6

 לש הקוסיע .)'היינבה רקחל הנחתה' ויוניכב ןכל םדוק עודי היהש( היינבה רקחל ימואלה ןוכמהמ דרפנב תלעופ וז הקדבמ

 סחייתה ןימזמל הקדבמה לש חודה .בחרה רוביצהמ ימ תנמזה יפל היינב ירמוח לש תוקידב תיישעב היה הקדבמה

 רושיא ןתממ לידבהל תאז ,ןימזמה ידי-לע ורדגוה הירקיעש ,התיישע לש םימחותמהו םיקיודמה םיאנתב הקידבה תואצותל

 שקבמו הקדבמל אב היהש ימ ,וז ףא וז אל .הקדבמה תוכמסב היה אל ללכש רבד ,השדח הטישב וא שדח רמוחב שומישל

 םירושיא ןתמ .היינבה רקחל ימואלה ןוכמל הנפומ היה ,)יטרקנוקו יפיצפס יוסינ תכירעמ לידבהל( היינב תטישל רושיא

 ונעמש הקדבמה לשו ימואלה ןוכמה לש תויוכמסהו הנבמה לע .הקדבמה לש היישעהו תוכמסה םוחתב ויה אל הז גוסמ

 .הדעווה ינפב ודיעהש םירחא ןוינכט ישנאמ םג חור התואב םירבד

 הצור אוהש" הטיש ודיב שיש ,ןירוק ר"ד לש ונושלב ,ול רמאו ןור ילא רמ וילא הנפ םימיה דחאבש ונינפב דיעה ןירוק ר"ד

 ול יתרשיא אל םלועמ ,ןור ילא םע הדובע לש םיבלשה לכב םינפ םושב ,הז תא רמאלו אובל לוכי ינא ...רשאל אל ,קודבל

 יתרמא אל םינפ םושב ...רעטצמ ינא םהמ קלח לע ילואש תוצלמה לביק אוה ,הקידב תואצות לביק אוה ,היינבה תטיש תא

 ךכ לע תויאר ונינפב שיש רמאנו ףיסונ ."...רושיא לע וליפא רביד אל אוה ...היינבה תטיש לש רושיא ול שיש ןור ילאל

 .הטישכ לק-לפל רושיא םיווהמ םניא ךרעש םייוסינהש ןירוק ר"ד ריהבה 1983-ב רבכש
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 יולימ םע תועלצ תורקת לש תוגהנתה ,תועלצ תורקתב דימת" תוקידב לש הרושב רבודמ היהש ןירוק ר"ד ריהבה ךשמהב

 היה אל םלועמ ."תועלצה ךותב םיאצמנ ןויזה תוטומ וא ןויזה" תוקידבה לכבש רמאו ףיסוה ןירוק ר"ד ."רוכסיא יזגרא לש

 םיימורט םיטנמלאב ושענ תוקידבה םירקמה בורב .ןמצע תועלצב ןויזל ףילחת התוויהש השורפ תשר לע רבודמ

 ."בוט רתוי אוה םהילע חוקיפה ,בוט רתוי םייושע ...םירורב רתוי ןוחטיב ימדקמ םהל שי ,תינדפק רתוי הרוצב םירצוימ"ה

 הצלמה וז" .הצלמה ןירוק ר"ד הניכש הממ רתוי היה אל ,םירושיאכ ןירוק ר"ד איצוהש םייוסינה תוחודב הזחנש המ

 ."...ילש

 אוהש ןפואב ,ארוקה תא תועטהל לוכי היה תוחודב תוצלמהה תגצה ןפואש ךכ לע ותריקח ךלהמב דמעוה ןירוק ר"ד

 ."ףרוג חוסינ היה הז ...תועטל ילוא לוכי והשימש רמוא יתייה"ש הדוה אוהו ,ןתינש רושיאב רבודמש בושחי

 היה הזכ בצמבש םיכסה אוה .תאז עדיש רשיאו ,םירושיאבכ "תוצלמה"ב שומיש השוע ןור ילאש עדי םא לאשנ ןירוק ר"ד

 ןור ילא לש ובל תמושת תיינפהל רבעמ ברעתה אל אוה םלואו ,ויתוצלמהב הז יואר אל שומיש קספיי ןעמל ברעתהל וילע

 .םירושיא ןתיל הלוכי אל ללכ הקדבמה יכו ,רושיאב רבודמ אלש עדי ןור ילא .ךכל

 ריהבה אוה וירבדלש רמאנו ףיסונ .לק-לפה תטישב דובעל רושיא םויה ןתונ היה אל אוהש ותודעב ןירוק ר"ד ריהבה דוע

 .םייוסינה תואצות םוסרפ רחאלש םינושארה םיבלשב רבכ היינב תטיש רושיאב רבודמ ןיאש

 .ןירוק ר"ד לש ותודעל םיבר םייתדבוע םיטרפב תדגונמ ןור ילא לש ותסרגש שיגדנ הנומתה תמלשהל

 ונניינעל בושחה .הזה םייניבה חודל רושקה לכב ןכ השענש ךרוצ םג ןיאו ,תמא רבוד םיינשהמ ימ עובקל ונדיקפתמ הז ןיא

 ףתוש ונניא ,לק-לפה תטישל תיסדנהה תיתשתל עגונה לכב ובהי תא הבר הדימב ןור ילא הלות וילעש ,ןירוק ר"ד םגש אוה

 וירבדל ןתיל רשפא יא ,םויה וז הטישב שמתשמ היה אל אוהש רמא ןירוק ר"ד םגש שיגדנ הז רשקהב .ןור ילא לש ותעדל

 .לק-לפה תטיש לש "רוגינס" ונניא אוהש הטושפה תועמשמהמ תרחא תועמשמ הלא

ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ררררווווששששייייאאאא    םםםםננננייייאאאא    ןןןןווווייייננננככככטטטטהההה    תתתתקקקקדדדדבבבבממממ    ייייייייווווססססייייננננ

םיינורקע םילוקיש

 הממ קתונמב ,םמצע םה ,ךרע אוהש םייוסינה םא ןוחבל היהי יוארש ונרבס ,ןירוק ר"ד לש הרורבה ותדמע ףרח �������4.7

 רבכש טעמהמ ירהש ,וז הלאש לע בויחב בישהל היה ןתינ הרואכל .לק-לפה תטיש לע "םירגנסמ" ,ןירוק ר"ד םויה רמואש

 ועיבצה םייוסינה תואצות םירקמה לש יתועמשמ קלחבש ,הלוע םמצע םייוסינה לע תוחודב ןויעמו םתודוא ונידי לע רמאנ

 איבמ םתוא בבוסבו םייוסינב קימעמ ןויעו ,הרואכל קר בצמה והזש אקע אד .וסונש תורקתה לש המישרמ תודימע תמר לע

.תרחא הנקסמל

 לש וא רצומ לש ןיקתה דוקפתהו תוליעיה לע הנקסמל םיעיגמ ןיאש איה הנילפיצסיד לכב תרכומהו העודיה אצומה תדוקנ

 ןוכיסהש לככ ,וז ףא וז אל .םייוסינ השולש וא םיינש דוע הז יוסינל וולנ וליפא תאז ,דחא יתדבעמ יוסינ סיסב לע הטיש

 םייוסינ יכרוע לע רתוי הדבכ הבוח ליטמו ,רתוי הז ללכ ףקת ךכ ,רתוי לודג הטישב וא רצומב ךורכ תויהל וא עובנל לוכיש

 תוטוידה םג .השדח הפורת שומישל רידחהל ןוצרה לש ,ונידי-לע הנתינ רבכש אמגוד איה ךכל הפי אמגוד .םהינימל

 םייוסינ ,םייח ילעבב םייוסינו םירקחמ ,תוינויע תוקידב :הפורת תרשואמש דע רובעל שי תושק תוכושמ וליא םיעדוי

 עגפיהל לוכי םדא לש ופוגש אוה ךכל םעטה ."ירחאש תואצותה" לע בקעמו ךורא תולכתסה ךשמ ,םדא ינבב םירקובמ

 ןויסינה .הנכס הנממ תעבונ ןיאש יעמשמ-דח ןפואב היבגל חכוה אלשו ונחבנ אל התוניקתו התוליעיש הפורת תליטנ בקע

 דימודילתה .הז ךילהתב ולגתנ אלש םינוכיס הב םינומטו ןכתי ,וללה תוכושמה לכ תא הרבע הפורתש ירחא םגש הארמ

 .ךכל תחא אמגוד קר אוה םיבר םידליו םירוה לע ןוסא טימהש
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 חוטב תויהלו שוחל םדא לכ לש ותייפצב םג אלא ,ילגנאה ורוקמב הז יוטיב תועמשמב קר אל ורצבמ אוה םדא לש ותיב

 לכה ,תיב ותואב לודג םירקבמ להק לע וא ,תומלש תוחפשמ וא החפשמ לע דבכ ןוסא טימהל לוכי טטומתמש תיב .ותיבב

 תיב לש ותוביציב רבודמשכ ןובשחב םאיבהל בייחמ ןידהש תוחיטבה ימדקמ תא רבכ ונרכזה .תיבה לש ועבטו וביט יפל

 איבהל בייחמו ,המדא תודיער ןוגכ םוריח יבצמ הפוצ ןידה .)רתיהל השקב תונקתל הינשה תפסותל 5.02 ףיעס לשמל ואר(

 ירדענ םיכרצמהמ דחא אוה םדא לש ותיבש תיסיסבה העידיב אוה וז תיביטמרונ השיג לש הרוקמ .ןובשחב םתוא םג

 לש הרקמב תילטפ איה םינבמב םישמתשמב העיגפהשו ,דואמ הלודג איה םדא לכל םתולעש ,םהל קקזנ םדאהש ףילחתה

 .תוטטומתהו תוביצי רוערע

 הנטק תויהל הכירצ ןינבה תוביציל תעגונה היינב תטיש רידחהל שקובמשכ תטקננה תוריהזה תדימש םירובס ונניא

 .קושל רידחהל םישקבמש השדח הפורת יבגל תטקננה הדימהמ

 לשכשכ( הריזג יקושיח לש הרסה :הלא םיביכרמ תללוכה ,היינבה יכילהתב הכפהמ תושעל האב לק-לפה תטיש �������4.8

 אל שיאש ,חפ תואספוק תונפדב שומיש ידי-לע )ונרבסה רבכש יפכ ,ןינבב ויהיש לוכיש םישקהמ ךירפ לשכ אוה הריזגב

 לוטיב ;הריזגל אשונ ינבמ טנמלאכ ןינבה םויק תונש תורשע ךרואל םינוש םיבצמב ןתוגהנתהו ןהייח ךרוא ,ןביט תא בשיח

 םורקה חטש לכב רזופמה ןויזל תועלצב זכורמה ןויזמ ןותחתה יקפואה ןויזה תרמה ;ןוילעה ןוטבה םורקב יקפוא ןויז

 ,םינתשמ לקשמו בחור תולעב ,תודיחא יתלב ויהיש הריבס תורשפא שיש תועלצ תריציו ;תועלצל הרישי הקיז ילב ןותחתה

 .םיעובק םניא ןהיניב םיחוורמהשו

 ,ירשפא יתלב רבד אוה ,הקדבמב ושענש םייוסינה ירוזחמ תעבראמ דחא לכב םייוסינ 4–3 לש סיסב לע וזכ הכפהמ עוציב

 םיצמאמ תעיבק" :רמאו ונינפב דיעהש םיסדנהמה דחא לש וירבדמ איבהל יואר הז ןינעב .ותלבוס תעדה ןיאו ןוכנ יתלב

 סיסב לע ןכת ץמאמ עובקל .םייוסינ תואמ םע םימעפל יתורבתסה סיסב לע ךורא ךילהת לש האצות איה ,ןיוזמ ןוטבב

 םע דחא םדא-ןב לש חוד לע ךמתסהל לוכי אל סדנהמ ףא ...תונורקעה לכל דוגינב הז ,השולש וא םיינש וא דחא ןויסינ

 אצממה לע ךמתסהל רוסאש תוחודה תאירקמ ןיבהל ךירצ היה ,המר הזיאב יולת אל ,יארחא סדנהמ לכ .הזכ םצמוצמ יוסינ

 .םיפרטצמ ונא םתועמשמ אולמב ולא םירבדל ."חודבש

 םימייקה ולא ןיבל םייוסינב וררשש םיאנתהו םירמוחה ןיב המאתה ןיאש הדבועה חכונ םייתעבש םינוכנו םישק םירבדה

 קויד לע הדפקה ךותו תונידעב ,תחנב ,הבושב השענ ,הב השענש לכ ,"תילירטס" איה הדבעמה .היינבה הדשב תואיצמב

 םקלחב ,םיבר םילעופ ידי-לע לעפומו הסג הדובעב ןייפואמ ,דואמ ימניד הדש אוה היינבה הדש ,תאז תמועל .דעצ לכב

 תורקתב םייוסינהמ יתועמשמ קלחב שומישה תא ךכל ףסוה .הסדנהה עוצקמ יזרב םיאיקב םניאש םיטושפ םילעופ לודגה

 תוקספה ,הרקתב לק-לפה יזגרא תוזוזתל תמרוגה ,תרדוסמ יתלבה ןוטבה תכיפש תמועל תאז ,ןיוזמ ןוטבמ תוימורט

 םילדגב םיחתפמ ךכל ףסוהו ,הקיצי םרטב ןויזה תורידס לע הז ללכבו ,השענה לע הטילש רסוח ,ןוטבה תושקתה ,הדובעב

 תררושה וזמ ןיטולחל הנושה הריז ךינפל ירהו ,ונינמ םלוכ תא אלש םירחא םינותנו םינוש םיננכותמ םיסמוע ,םינוש

 .הדבעמב

 דגנכו היזורוק דגנכ םינש תורשע ךרואל היביכרמ תודימע תאו הרקתה תודימע תא אדוול ךרוצה תא ףיסוהל שי ולא לכל

.םירחא םיבר םיחתפתמ םיבצמ

 בצמל ךכ תובקעב איבהלו ,היינבה םלועב השדח "אלפ תפורת"ל רושיא םייוסינ טעמ יתמ םתואמ קיסהל ,ולא לכ ירחא

 .יארחא השעמ וניאו יניצר השעמ וניא ,הב שומישהמ םיואמ יתלב ומצע שח עוצקמ ישנא לש דואמ לודג רוביצש

 וכמסש םויה םינעוטה ,לק-לפ תטישב ושמתשהש םיננכתמ םיסדנהמ םתוא לכ םא טילחהל םיכירצ ונא ןיא �������4.9

 תוחודבש תוצלמהה תותתשומ וילעש סיסבה חכונ תאז ןכ תושעל ולכי ,ןוינכטה לש לוכיבכ "םירושיא"ה לע ןכ ושעשכ

 תא םה ףא וארש ,עוצקמה לש הנושארה הרושהמ םכותב ,דואמ םיבר םיסדנהמ ויה ולא דגנכש איה הדבוע .םייוסינה

 .היינבל אתכמסא םהב תוארל ןויסינה דגנ ץצוח אצי םהמ יתועמשמ קלחו ,שממ םהב ןיאש וניבה םלואו ,"םירושיא"ה
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 הטישה תא ל"הצב ץמאל הברס ,ל"הצב ישאר רוטקורטסנוק לש דיקפת תאלממה ,ןרוהנייר הידואלק תסדנהמה ,לשמל ךכ

 הריתי ."ל"הצב שומישל הטישה תא ונסנכה אל ןכלו ,תובושת ונלביק אלו לק-לפה אשונ תא ונקדב ונא" ,הירבדל .וזה

 ךכל יתמכסה אל ינא .םיקושיחל ףילחת םיווהמ םיחפהש םושמ םיקושיחב ךרוצ ןיא"ש רמא ןור ילאש הרפיס איה ,וזמ

 ."ל"הצל הסנכנ אל הטישה ןכלו

 ןויד םייק 1983 תנשבש ונל בתכ ,1983–ב צ"עמ לש ישאר סדנהמכ ןור ילא לש ודיקפת תא שריש ,ץברוג .א 'גניא םג

 ןוידב .ץברוג 'גניאו לבנש השמ 'גניא ,ןירוק ר"ד ,ןור ילא 'גניא ופתתשה ןוידב .לק-לפ תורקת תטיש אשונב קימעמ

 ולעוה ןוידה ךלהמב" .םיעודי ויה אל הטישה תונורקעש רחאמ ,לק-לפ תטיש לש תונורקעה תא גיצהל ןור ילא שקבתה

 עוציבו ןונכת תרסואה הייחנה יתאצוה ל"נה ןוידה תובקעב .לק-לפ תורקת תמקהו ןונכת יבלש לכ יבגל תובקונ תולאש

 ףגא קוריפל דעו 1983 זאמ תאזה היחנהה תובקעב"ש רמאנ בתכמה ךשמהב ."הלשממה יניינבב לק-לפ תטישב תורקת

 ."לק-לפ תטישב דחא עובר רטמ ףא הנבינ אל – 1995 תנשב צ"עמב הלשממה תודסומ תיינב

 :ולא ינשב אופיא םכסנ

 .הטישה לע "רגנסל" םילוכי םניא ןוינכטה תקדבמ ייוסינ םג ��������.א

 הנקסמל ועיגהו אשונה תא ונחבש ,םילודג תודסומו םיבר םיסדנהמ ויה ,םייוסינה תוחוד לש "עונכשה חוכ" ףרח ��������.ב

 .החוטב אל הטישב רבודמש

םיקסיה – ןוינכטהו לק-לפה תטיש

 ךירעמ ,)עמשמ יתרת( "חפב" לפנ אוהש שח רשאו ,ןמיהמ םשור התשע ונינפב ותודעש ,ומצע ןירוק ר"ד �����4.10

 .ןיטולחל רחא רבד עיבהל ולש ותנווכמ םיגרוח ,הלוכ הטישל "תוצלמה" תויהל םיזחנהו ודי תחתמ ואציש םיבתכהש

 תושעל התייה אל ותנווכ .ראתש תואצותל ואיבה ,וכרענ םהבש ןפואבו םיאנתב ,םייוסינהש רמאל אלא התייה אל ותנווכ

 .ולאכ םירושיא ןתיל ,רוכזכ ,תיאשר התייה אל םג דבע הבש הקדבמה .היינבה קשמ ללכל דחא ריעז יוסינמ היצלופרטסקא

 .ןירוק ר"ד םג ריכמ ךכב .העטמ דוסי הב היהו ,ידמ תפרוג התייה ודי-לע הטקננש ןושלה ,רעצה תיברמל

5.03 ףיעס יפל םירושיאו ,ללכב םירושיא םה םייוסינה לע תוחודהש םימתבו תמאב ןימאה ומצע ןור ילאש חינהל השק

 .טרפב הינשה תפסותל

 לבקל ידכ ,יסדנה ןונכתל ץועי דרשמ לעב ,ןמזלג ימע ר"ד לא ןור ילא הנפ ,םייוסינה םויס רחאל ךומס ,1985–ב יכ ןייצנ

 תולבגמה תא שיגדמ אוה .הלא םייוסינ תונקסמל ןמזלג ר"ד סחייתמ 14.5.85–מ ותעד תווחב .תיעוצקמה ותעד תווח תא

 :ןלהלכ התייה םהיבגל ותצלמה .תועלצב םיקושיחה רדעה אשונ ללוכ ,466 י"תב תיקוחה םתזיחא יאב םהלש

 ,הנודנה הטישב םישמתשמה לש תעד תווחבו ,היינבה רקחל הנחתה תוצלמהו םייוסנה תואצותב ,ליעל רומאה לכב בשחתהב"
 לעפמה לע ,תונורתיה לכ תא לצנל ידכ ,תאז םע דחי ,םלוא ,תורקתב יולמכ "לקלפ" יחפב שומשה לע ץילמהל םוקמ שיש הארנ
".תאז הטישב שומשמ תושקבתמה תולקהל ינקת רשכה לבקל ידכ תיזכרמה הניקתה תדעול וא ,466 ןקתה תדעול תונפל

 תא תדגונ ותטיש יכ ,הנפ וילאש ץעוימ ןור ילא עדי םייוסינה תכירע רחאלש םימדקומ םיבלשב רבכש ,אופיא ,הלוע

.ותטיש הרשוא תוחודה תלבקו םייוסינה תכירע םצעבש חוטב היה וליאכ םמתיהל לוכי אוה ןיא .466 י"ת תוארוה

 היינבה רקחל ימואלה ןוכמהמ םירושיא תגשה םשל םייוסינה עוציב רחאלש םינשב תובר לעפ ןור ילאש םג רבתסמ

 םינש ךרואל ,וז ףא וז אל .ודי-לע ןעטנכ רושיא ודיב שיש רבס וליא תאז השוע היהש ןכתי אל .)הקדבמה תוחודמ לידבהל(

 םירבדו ולא םיעגמ .ןור ילא לש ושפנ תאשמ ,5.03 ףיעס יפל רושיאל רשקב �ימואלה ןוכמה ןיבל וניב םיבר םיעגמ ויה

 תעב ןור ילא לש ורבסה .רושיא ודיב ןיאש עדי אלש תורשפא לכ םיללוש ,ןוינכטה יריכב ידי-לע ןור ילאל ורמאנש םירורב
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 וליא .ןויגהה ןחבמב דמוע וניא ,ןוינכטה לש ףסונ רושיא לבקל םיירחסמ םימעטמ "ץוליא" שח וליאכ ,ונינפב ותודע

 יכ םכל המ :ירחסמה "ץוליאה" יליעפמ דגנכ סירתמ היה ,ןוינכטה רושיא אוה ודיב שיש "רושיאה"ש ןור ילא ךירעה

.ןוינכטה םעטמ רושיא רבכ ידיב שי ,ואר ,ץחל ילע וליעפת

 היהי אל הנומתה תומלש ןעמל .הז חודל ד חפסנכ ףרוצמה ,רקב לחר 'פורפ לש הבתכמב ןתינ הלא םיעגמ לש אלמ טורפ�

 :רומאה בתכמב הז אשונב רמאנ ךכו .ונניינעל םיעגונה םירבדה תא ןאכ םג איבהל רתוימ הז

:1988 דע 1987 �םינשב ןוכמב "לק-לפ" תטיש תקידבב לופיטה ����.3"

.1987 ץרמב שדוחב הנושארה םעפב הילע תעד-תווח ךרוצל לק-לפ היינבה תטיש תקידבל ןוכמל הנפ ןור ילא 'גניא

 בטימל( 8.4.87-ב ןוכמב המייקתהש ,הנושאר הבישי הנמוז ,ליעל טרופמכ ךילהתה יבגל תורהבהו תינופלטה ותיינפ תובקעב
 .25.3.87 םוימ בתכמ םע דחי ,הטישה קית ונידיל רבעוה הבישיב .)ןמרגי .ח 'פורפו ןידע .מ 'פורפ םג וז הבישיב ופתתשה ינורכז
 תונוש הדבעמ תוקידב לש תוח"וד ,םינינבב לעופב תעצובמ איהש יפכ הטישה רואיתל ןור 'גניא לש םיכמסמ :ללכ קיתה
 הסדנה ןיצק תדקפמב םירוציב ףנע י"ע עצובש יוסינ ח"וד ,)1985–86 םינש( םינקתה ןוכמב ןור 'גניא לש ותנמזה יפל ועצובש
 תריקח רבדב הקדבמה לש תוח"וד העברא ,)1982 תנש( תיריפסומטא היזורוק אשונב יטרפ ץעוי לש ח"וד ,)1984 תנש( ישאר
 לק-לפ תרקת לש תויטסוקא תוקידב לע הקדבמה לש ח"וד ,)1985 דע 1979 םינש( לק-לפ תרקת לש תויביטקורטסנוק תונוכת
 ןור ילא 'גניא י"ע ובתכנ רשא ,םינוש םירמאמו ,)1981–1979 םינש( לק-לפ תורקת לע צ"עמ לש םיימינפ תוחוד ,)1981 תנש(
 רואל" :ןור 'גניא ןייצמ קיתה תא הוולמה בתכמה םוכיסב ...הטישה לש היחבשב רבדל ודעונו ,)טעל םיפתוש םע םיתיעלו(
 לק-לפ תוכיא תורקתב שומישה תא לידגהל לכונש תנמ לע ]השדח היינב תטיש רושיא[ המרגא לבקל םישקבמ ונא לייעל רמאנה
 ותרכה לעו ,ל"וחב תושדח היינב תוטיש תוקידבל תוכרעמ םע םזיה לש ותורכה לע יתעדל דיעמ הז טפשמ ."ל"וחבו ץראב
 הטישה לש בחר םושיי תחטבהל רישכמכ תלבוקמ ,השדח הטיש לש הקידב תובקעב ןוכמה ןיכמש ,תעד תווחש הדבועב
 תאז םוקמבו ,1970-ה תונש ףוסב ותטיש חותיפ םותב רבכ ןוכמל הנפ אל ,צ"עמב ישאר סדנהמכ ,עודמ ונל רורב אל .לארשיב
 םייעוצקמ םימרוג םע תוצעייתה אללו ומצע תעד לע ,)צ"עמ תנמזהב( הקדבמבו םינקתה ןוכמב תונוש תוקידב עצבל זא רחב
 .םיכמסומ

:םיירקיע םיאשונ ינש יבגל תוקפס ןור ילא 'גניא ינפב וגצוה וז הבישיב רבכ

 תוחוכה תרבעה יבגל ןור ילא 'גניא י"ע ועצוהש םירבסהל סחיב קפס לטוה - הרקתה לש תיביטקורטסנוקה תוגהנתהה ������.א
 יוחיאל יוכיסה יבגל אוה הבישיב עבוהש ירקיעה קפסה .םינושה הרקתה יקלח ןיב הלועפה ףותישב םיחפה דיקפתו םיימינפה
 רפתה יכ שגדוה דחוימ ןפואב .םיחפה תחנה רחאל תורצה תועלצב קצונה ןוטבה ןיבל ,הנושאר תקצונה הנותחתה הבכשה ןיב
 תוחוכ ריבעיש ימ ןיא םיקושיח רדעהבו ,הייחד תוחוכ ריבעהל לגוסמ תויהל אלו דואמ שלח תויהל לולע םוקמב רצונה רקה
0.5 לש קמועל הנותחתה הבכשה ןוטב ךותל םהילגר תציענ יכו ,םיקושיחה תא םיפילחמ םיחפה יכ בישה אוה וז הנעטל .הלא
 ךילהת ידכ ךות תועלצה ןוטבל חפה ןיב תיבחרמ תוחוכ תרבעהו םיחפה תוילג לע ונעשנ וירבסה .םש םנגעל ידכ תקפסמ מ"ס
 עבקנו ,תוחוכה תרבעה תכרעממ קלחכ םדוקפתו םיחפה לש הלועפה ףותיש יבגל וינועיטל סחיב קפס לטומ יכ ול רהבוה .ףפכה
 .תויצקורטסנוקה םוחתמ ןוכמה יחמומ י"ע בטיה קדביי הז אשונ ,הטישה לש תינללוכ הקידבב ךישמהל היהי ןתינש ינפל יכ
 חכוה אל דוע לכ ןכלו ,466 י"ת ילארשיה ןקתה תושירדב תדמוע הניא ותרקת תועלצב םיקושיח אלל יכ רהבוה ךכל ףסונב
 .לארשיב בייחמ ןקת אוהש ,ןקתה יפל תונבל וילע ,הנוכנ ותסריגש

 דועב ,והשלכ ןגמ עבצ וא ןווליג אלל םתויהב היזורוק ינפב םיחפה תודימעב קפס לטוה – םיחפה לש היזורוקל ןוכיסה ������.ב
 םישמשמ םניא םיחפה םא יכ רהבוה .רחאה םדיצמ הרקתה ללחבש ריוואל םיפושח םהו ,דבלב דחא דצמ םהל קובד ןוטבהש
 תלובסתל םורתל םירומא םיחפה םא ךא ,תובישח ךכל ןיא - הקיציה תעב תינבתו יולימ יפוגכ קרו ךא אלא ,תוחוכ תרבעהל
 שי יכ ןור 'גניא בישה וז הנעטל .היזורוק רובעל ילבמ ,הנבמה ייח ךרואכ ,ךורא םייח ךרוא ילעב תויהל םיבייח םה – הרקתה
 תויה ,היזורוק ינפב הנגה םיכירצ םניא דבלב דחא דצמ ןוטבל םידומצה םיחפ יכ דיעמה ב"הראמ יעוצקמ רמוח וידיב
 תא חיכוהל רומאש רמוחה תא ריבעהל שקבתה אוה .היזורוקה תוחתפתה תענומה ,תיביספ הנגה הנקמ ןוטבל הקבדההש
 םיחפהש )יביטקורטסנוקה אשונב לפטיש תווצה-תת י"ע השעיתש הקידבב( רבתסי םא יכ דיימ ול רהבוה תאז םע דחי .וינועיט
 ינפב םינגומ םיחפב שמתשהל חרכה היהי ,וינועיט תקדצב ענכשי אל יאקירמאה רמאמה םאו ,תוחוכה תא ריבעהל םילוכי ןכא
 .תיסחי רצק ןמז קרפ ךות תורחא תונקסמ תקסהל קיפסמ תונימא תוצאומ תוקידב עצבל תורשפא לכ ןיאש םושמ תאזו ,היזורוק

 קר הליחת סחייתנ תינושארה הקידבה ךלהמב יכ תידיימ רהבוה ,הטישה לש רתויב םייתוהמ םיאשונב הלא תוקפס תובקעב
 הטישה לש רתוי תידוסי הקידבל רובעל היהי ןתינ ,םנורתפ לע ואובי םיאשונהו ודבתי תוקפסהש רבתסיו היהו ,םהילא
 .)תוביטר תויעב תעינמ ,יטסוקא דודיב ,שא תוחיטב( התוניקת תא חיטבהל ודעונש םירחאה םיטביהה לכב ללוכ ,התוללכב

 תא ריבעיש שקבמו ,ותולע תא עבוק ,ותטיש תקידבב ול קקדזנש ךילהתה תויבלש תא ריהבמ 26.4.87 םוימ ןור 'גניאל ונבתכמ
.ונידיב ריאשהש קיתב יוצמ היה םקלח קר רשאו ,הבישיה ךלהמבו ובתכמב טריפש םיכמסמה רתי לכ

 .שרדנש ףסונה רמוחה תא ריבעהו הקידבה תא ןימזה ןור 'גניא

:תונקסמל עיגה תווצה .הקידבה תווצ ירבח י"ע דמלנ קיתבש רמוחה לכ
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 תנגהל סחיב ןור 'גניא לש וינועיטל והשלכ קוזיח וא סוסיב לכ ןיא ב"הראמ רמאמבו היזורוקה ץעוי ח"ודב•
 תלובסתב םיפתתשמ םיחפה םא :תווצה תעדל .דבלב דחא דצמ םהילא קובדש ןוטב י"ע היזורוק ינפב םיחפה
 .היזורוק ינפב הנגה םיבייחמ םה - הרקתה

 תוינכות יפל( 1980-ה תישארו 1970-ה תונש ףוסב ועצוב רשא ,םינקתה ןוכמבו הקדבמב ושענש ,תוקידבה•
 תויטנוולר ויה אל ,)תויצקורטסנוקה םוחתב אכמס-ירב עוצקמ ישנא םע תוצעייתה אלל עבק ןור 'גניאש תוקידב
 םיביכר לע ועצוב תוקידבה לכ( חטשב תעצובמ איהש יפכ לק-לפה תרקת תלובסתב םיחפה תופתתשה תקידבל
 הליחת קצונ ,םורטה קלחב קצונש ,ןוטבה .םימורט םימורקמ יושע ,חפה יזגרא תא ללוכה ,ןותחתה םקלחש
 הבוגל דע ךכל ףסונב התלע רשא ,מ"ס 2.5 לש תפסונ הבכש הקצונו ,םיחפהו ןויזה וחנוה ,מ"ס 2.5 לש יבועב
 .)ףוצר הקיצי ךלהמב תועלצה ךותב מ"ס 10-כ לש

 תלובסתב םיחפה תופתתשה רבדב ןור 'גינא לש וינועיטל סוסיב לכ הקדבמב ושענש תוקידבה יאצממב ןיא•
 .לק-לפ תורקתל םיינייפואה םיטרפה יפ לע תעצובמ איה רשאכ הרקתה

 םיכמסמהמ קלחכ םהיתונקסמלו ל"נה תוחודב תוראותמש תוקידבל סחייתהל לוכי וניא תווצה ,תאזל יא•
 .הקידבל הסנכוהש הטישה לע ותעד תווח תעיבקל םייטנוולרה

 תובישיב .דרפנב םיאשונה ינשב ומייקתהש הדובע תובישיב ןור 'גניאל ורסמנ רבעוהש רמוחה לע םהיתוגשהו םיתווצה תובוגת
 ,םיתווצה תונקסמ םע םיכסמ וניאש ןעוט ןורחאה רשאכ ,ןור 'גניא ןיבל םיתווצה ירבח ןיב םייתוהמ תועד יקוליח ועלגתה הלא
 .וינועיטל תומיאתמ תוחכוה איבמ וניא ךא

 'גניא לש ותסריגלש םושמ יכ ריהבמו רזוח הז בתכמ .12.6.87 :םוימ ונבתכמב ונתדמע המכוס היזורוקה אשונב םינוידה םותב
 ,וז תורשפא תחכוהל תויביטקורטסנוק תוקידב עוציבב ןיינועמו ,הרקתה תלובסת תעיבקב םיחפב בשחתהל ןיינועמ אוה ןור
 דצמ ןוטבה תוקבדיה י"ע ונתעידי בטימל תינקומ הניאש הנגה ,היזורוק ינפב םהילע ןגהלו םיחפה לש םייקה תא חיטבהל וילע
 רוזיאל לעמ דיימ יוצמש חפה קלחב דחוימב הלודג היזורוק תוחתפתהל תושיגרה" יכ בתכמב שגדומ ןכ ומכ .דבלב דחא
 סחיב ותסריג תקידבל ריבס ןמזב תוצאומ תוקידב עצבל תישעמ תורשפא ןיא יכ רהבומ ."הנותחתה ןוטבה תלבטב ןגועמה
 ךשמהב יביטקורטסנוק יוסינ לכ עצבלו ,היזורוק ינפב םינגומ םיחפב שמתשהל שי ןכלו ,םינגומ יתלבה םיחפה לש םייקל
 ןור 'גניא ,תשרופמה ונתשקב ףא לע .םייקה תושירד תניחבמ םיאתמ אצמייו ,ןימזמה י"ע עצויש ןפואב םינגומ םיחפ תועצמאב
 .םיחפה לע הנגהל העצה לכ ונל ריבעה אל

 .ותסריג תא ריבסהו רזח ןור 'גניא םהב םינויד רפסמ ומייקתהו ,רתוי םיכשוממ ויה תיביטקורטסנוקה תוגהנתהה אשונב םינוידה
 תרבעה ךרוצל יכ דגנמ ונעט םה[ םתקדצב וענכתשה אל ךא ,וינועיטל ובישקה יביטקורטסנוקה אשונב ולפיטש תווצה ירבח
 ,ןוטבה ךותב םירופס מ"מ לש קמועב םיחפה לש הנמטה רשאמ רתוי יתועמשמ ןוגיע שורד ןוטבה ןיבל םיחפה ןיב תוחוכה
 רתוי הקומע הנמטהש םידדצה ינשל רורב היה( םזיה י"ע גצומה טפסנוקל המיאתמ הניא ישעמה העוציב ןפוא לע הטישה ןכלו
 תא תצרוח רתוי הקומע הנמטהש םושמ ןהו ,ןויז תשר תללוכו דבלב מ"ס 5 יבועב איה ןוטבה תבכשש םושמ ןה תירשפא הניא
 ךירפ לשכל ליבוהל לולע תובכשה ןיב הלועפ ףותיש רדעה יכ ונעטו ורזח תווצה ירבח .])הנותחתה הלבטה תא השילחמו ןוטבה
 ןכומ היה אל ןור 'גניאש ןוויכמ .ןקתה יפל תורקתה תא עצבל וילע ןימזמה תסריג החכוה אל דוע לכ ןכלו ,הרקתב ןכוסמו
 יכ ול רבסוה .התניחבל םיאתמ םייוסינ ךרעמ חתפל תורשפאה תא ררבל טלחוה ,התקדצל ןועטל ךשמהו ותסריג תשלוחב ריכהל
 תבייחמ ,יתימא ןיינבב המושיי ןפוא לע ותטיש יבגל תורורב תונקסמ הנממ קיסהל היהי ןתינש ,תיתדבעמ םייוסינ תינכות תנכה
 ןניא הקדבמב ונמזב עציבש תויתדבעמה תוקידבה עודמ ןור 'גניאל רהבוה תובישיה ךלהמב( דחוימב קימעמ רקחמ המצע ינפב
 .)לעופב הב הנוב אוהש יפכ הטישה תוכיא לע ללכ תודיעמ ןניא ןהיתואצות עודמו ,אשונה רוריבל ללכ תומיאתמ

-דח הרוצב ריהבמו רזוח הז בתכמ .5.7.87 :םוימ ונבתכמב ונתדמע המכוס תיביטקורטסנוקה תוגהנתהה אשונב םינוידה םותב
 לכ טוריפ ךות( 466 י"ת בייחמה ןקתה תושירדב תדמוע הניא ,לק-לפ תטישב תעצובמ איהש ןפואב ,הרקתה יכ תיעמשמ
 תדובע שורדת ןקתה תושירדמ תוגירחה לכ לש תייוסינ הניחב"ש עבוק בתכמה .)ןקתה תושירדמ תגרוח איה םהב םיפיעסה
 רחאל קר ןימזמל שגותו ,תידיימ הניא תיטנוולר םייוסינ תינכות תנכה יכו ,ןוכמב תויצקורטסנוקה תקלחמ לש "תרכינ רקחמ
 ונתעדל רשכה ןיא" הליבק ןור 'גניא לש ותסריגש חכוה אל דוע לכש עבוק בתכמה ךכל םאתהב .הקלחמב ידוסי ןוידו ןוביל
23.2 ףיעס לש םיללכה לכ הלאה תועלצה תורקת לע םג םילח" וזכ החכוהל דע ןכלו "ןקתה תושירדמ הגירחב םינבמ עוציבל
 םג הרקתה תלובסתב ביכרמכ םהב בשחתהל ןיא" םינגומ םניאש םיחפב םישמתשמ דוע לכ יכ בתכמב רמאנ ףסונב ."466 י"תב
 .םייביטקורטסנוק םייוסינב "תיבויח האצות לבקתת םא

 ערא יהשלכ הנקסמל םתעגה םרט ךא ,םייוסינה יפוא יבגל םיימינפ םינויד ומייק תויצקורטסנוק תקלחמב הקידבה תווצ ירבח
 ,תורקתב הארש םירבדהו ןידע השמ 'פורפ לש םוקמב רויס תובקעב .לק-לפ תרקת המשוי וב ןג תמרב ןיינבב תוטטומתה הרקמ
 .הטישה לע תיבויח העד תווחל לכוי אל אוה "רתויב תולועמה תואצותה תא וקיפי הדבעמ ייוסינ םא ףא" יכ קיסה אוה

 חיכוהל תורשפא ןיא" יכ םיעבוק ונא 19.10.87 םוימ ונבתכמבו ,תיפוסה ונתדמע המכוס הלא םישדח םיאצממ תובקעב
 םושמ ."הטישה יטרפ תא תונשל שי ןכלו ,סרה לש ילובג בצמל תושירדב תודימע החיטבמ הטישה יכ הדבעמ ייוסינ תועצמאב
 ,יטסוקא דודיב ,שא תוחיטב( םירחאה םיטביהה לכב הטישה לש תינללוכ הקידבב ךישמהל םעט היה אל הז םירבד בצמבש
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 עבקנש םוכסהמ קלח קר םלשל שרדנ ןימזמהו הטישה תקידב לש ןושארה בלשה םייתסה הזבש ונעדוה ,)תוביטר תויעב תעינמ
 .הקידבה לש אלמה ךילהתה רובע ךרעומה ביצקתכ הליחתב

 יפוגמ םיתוחנ םניא לק-לפמ יולימה יפוג ותעדל יכ ,ןור 'גניא לש ותשקב יפל ,ןידע 'פורפ רשאמ 12.2.1988-מ ףסונ בתכמב
 י"ת תושירד לכ יפל תינקתו תילנויצנבנוק תועלצ תרקתב םהב םישמתשמש יאנתב ,לארשיב שומישב םיאצמנה םירחא יולימ

 ןיא .הקיציה תעב םהילע לועפל םייושעה ,םיסמועה תא ולבקיש ידכ דע ,םיביצי ויהי יולימה יפוג" :השגדהל טטצמ אוהו ,466
 ."הרקתה תלובסת תעיבקב םהב םיבשחתמ

 םיללכה לכ לע הדפקה ךות תורקתה תא עצבי ךליאו התעמ יכו ,ותועטב ריכה ןור 'גניא יכ התייה הז בלשב ונתווקתו ונתחנה
 ךישממ ןור 'גניא יכ ונתעידיל עיגה רשאכ ,התדבתה וז הווקת .דבלב יולימ יפוגכ לק-לפה יזגראב שמתשי אוהשכ ,466 י"תב
 י"ע הקדבנ הטישהש ןעוט ףא אוה יכו ,466 י"תמ תוגירחה ךשמה לע םידיעמ רשא ,הטישה לש םיימוסרפ םיכמסמ ץיפהל
 .היינבה רקחל ימואלה ןוכמב הקידבב החלצהב הדמע הגירחה הטישהש בושחל רוביצה תא העטמ ךכ י"עו ,ןוינכטה

 ירה ,תירוטוטטס הניחבמ בייחמ יתלב ןוכמה םייקמש הקידבה ךילהת תויהבש ונוניבה םייטפשמ םימרוג םע תוצעייתהב
 הקידבה יאצממ תא טרפלו םסרפל ונתיאמ תענומ ,וניניבל וניב אלמ ןומאבו ותשקב יפל ,םזיה רובע םיעצבמ ונאש הקידבה
 ףגא שאר ןגסל בתכמ ןוכמה שאר חלש 19.4.88ב ,ןכלו .וז הטישב תועצובמה תורקת לש ןתוחיטבל ונדרח ,תאז םע דחי .םיברב
 ךא ,ןור 'גניא לש ותשקב יפ לע ונלצא הקדבנ םנמוא לק-לפ תטיש" יכ ריהבמ אוה וב ,ןוכישהו יוניבה דרשמב הסדנהו ןונכת
 המכ דע בוש חיכומ" הקידבב וז הטיש לש ןולשיכה יכ םג ןייצמ בתכמה ."םייחכונה היטרפב שומישל המיאתמ אל האצמנ
 תודחאתהב תיחרזא הסדנה תדוגא ר"ויל הנפוה בתכמה קתעה ."היינבב הבוליש ינפל השדח הטיש לכ לש הבוח תקידב הצוחנ
 .הפוקת התואב והשלכ שומיש וב ושע בתכמה ילבקמ םאה ונל עודי אל .םיסדנהמה

 האיבהל תנמ לע הטישב עיצמ אוהש םירופישו םינוקית קודבנש השקבב םעפהו ,תינש ןור 'גניא ונילא הנפ 1988 ילוי שדוחב
 םיחפה ןוגיע תללוכה ,הטישה לש השדח הסריג ןידע השמ 'פורפ ינפב גיצהש רחאל .תויתוהמה ןקתה תושירד לע הנעתש בצמל
 ןוגיע טרפ ונינפב גצוה וז הבישיב .ןוכמה תווצמ םיפסונ םירבח םע הבישי 7.7.88-ב המייקתה ,הנותחתה הלבטה לש ןוטבב
 ךכ י"ע רשפאלו ,ליגרה םיקושיחה ךרעמל ףילחת תווהל רומא רשא ,חותפ קושיח תרוצל הפופכו תכתורמ הדלפ תשרמ שעותמ
 ,בתכב תרדוסמ הרוצב רבעוי רמוחה יכ םכוס .םיחפה לע תוכמתסהב ךרוצ אלל םינושה הרקתה יקלח ןיב תוחוכה תרבעה תא
 אל ןור 'גניאש םושמ תיפוס הספדוה אל ןינעב יתוניכהש בתכמה תטויט .עצומה ןורתיפה תקידבל ביצקת תעצה ןכות וסיסב לעו

 ול חלשנ אלש שקבמו היינפה תא לטבמ אוהש םימי רפסמ רובעכ יל עידוה תאז םוקמבו ,ריבעהל רומא היהש רמוחה תא חלש
 תקידבל ותיינפש תויה ,תדחוימ תובישח הז עוריאל שי יתעדל .)ונלצא םייוצמ בתכמה תטויטו החישה ימושיר( אשונב העצה לכ
 ותטרח יניעב ההומת .םלוה ןורתיפ ךכל אוצמל ךרוצלו ,הטישה לש תויתייעבל ןור 'גניא לש ותועדומ לע הדיעמ רופיש תעצה
 .ותלחתה םרט ךילהתה לוטיבו וז היינפ לע

 ראורבפב הניכהש ,ח"ודב .םינבמ לשכ תוקידבל הדעוו םיסדנהמה תודחאתה המייק ,וז תוליעפל ליבקמבו ,ךרעל ןמז ותואב
 "םירקחמהו תוחוד"ה תא שקיבו ,לארוג 'גניא ,הדעווה ר"וי ונילא הנפ 12.9.89-ב .לק-לפ תטישל םג היאצממב הסחייתה ,1988

 ללגב .)םייחכונה היטרפב שומישל הטישה תמאתה יא רבדב 19.4.88 םוימ ונבתכמ קתעה תובקעב הארינכ( הטישה לע ונלש
 ןיא יכ ,21.9.89 םוימ בתכמב ,לארוג 'גניאל ונבשה ,הקידבה ןימזמל ודעונש םיבתכמ םירחאל ץיפהלמ ונילע תולחש תולבגמה
 שקבלו ןור 'גניא לא תונפל ול ונעציהו ,ןימזמה לש ותכמסה אלל ןור 'גניאל ונחלשש םיבתכמה תא ול ריבעהל ונתורשפאב
 ינפב וניוויח יכ בתכמב ונרהבהו ונרזח ,קפס רסה ןעמל ,תאז םע דחי .רמוחה לכ תא וילא ריבעהל לכונש תנמ לע ךכל המכסה
 ."466 י"ת תושירדב ודמעיש ידכ ןעוציבו ןבושיחל םיאנתה" לע ול ונעדוה יכו תורקתה לע ונתעד תא ןור 'גניא

 .1996 תנשב וילא ןור 'גניא לש תרזוח היינפל דע ,לק-לפ תטישל רשק לכ היינבה רקחל ימואלה ןוכמל היה אל ךליאו ןאכמ

:1997-1996 םינשב ןוכמב "לק-לפ" תטיש תקידבב לופיטה ������.4

 .)466 י"ת( ןוטבה תקוח תרגסמב ותטישב ריכהל השקבב םינקתה ןוכמ לש 101 תינכטה הדעוול ןור 'גניא הנפ 1995 רבמטפסב
 תקוחל 101.01 םיחמומה תדעוו םשב ,ןידע השמ 'פורפ םכיס 15.1.96-ב .101.01 םיחמומ תדעוול אשונה תא הריבעה הדעווה
 ןמ תומדוקה תויוגייתסהה לכ תא אטבמו רזוח הז בתכמב .לק-לפ תורקתל סחיב ל"נה הדעווה לש היתונקסמ תא ,ןוטבה
 ירבח" :םכסמו ,םיסדנהמה תודחאתה לש תוח"ודבו היינבה רקחל ימואלה ןוכמה יבתכמב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,הטישה
 ."ודי לע רהצומכ 'לק-לפ' תטיש יפל תורקתה דוקפתלו תלובסתל סחיב ןור .א 'גניא תוכרעה תא םילבקמ םניא הדעווה

 החיכוה וירבדל רשא ,ותטיש תקידבב לופיטב שדחמ ליחתהל השקבב היינבה רקחל ימואלה ןוכמל ןור 'גניא הנפ 1996 לירפאב
 בתכמב .אשונב ועגנש םירחאה םימרוגה לכ י"עו 1987 תנשמ הקידבה תווצ י"ע ולעוהש תוקפסהו תוגשהה ףא לע המצע
 ."היינבה רקחל ימואלה ןוכמה תרגסמב לק-לפ תורקתב םייוסינ תכירעל הבורמ תובישח שי" �ןייצמ אוה היינפה

 לסופו ,ותטיש תנבהב ךרדה ךרוא לכל העוט ןוכמה יכ ןור 'גניא ןעט ןוכמה שאר לש ורדחב המייקתהש םיפתתשמ תבר הבישיב
 ךילהתה לש ופוסב לבקלו ותסריג תקדצב ןוכמה לש תווצה תא ענכשל ןיינועמ אוהש ריהבה אוה .קדצב אלש התוא
 ןוכמהש שרדו ,הרקתה תלובסתב םיחפה תופתתשה יבגל ותסיפת תא שדחמ גיצה אוה .הטישה לע )תעד-תווח ח"וד( "טנמרגא"
 תינכותה תנכה לש תואצוהה לכב תאשל בייחתמ אוה רשאכ ,תקולחמבש היגוסה רוריב הדועייש םייוסינ תינכות ורובע ןיכי
 יכו ,ןוכמה ירקוח לע תלבוקמ הניא הלש תוחיטבה תמרו הרקתה תוגהנתה יבגל ותסריג יכ שדחמ ול רהבוה .תוקידבה עוציבו
 ימרוג ללגב ,יכ יוסינב רבתסי םא וליפאש רבסוה דחוימ ןפואב .דואמ תבכרומ אשונה רוריבל םייתדבעמ םייוסינ תינכות תנכה
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 לשכה יפואש רהבוה .ןיינבב לעופב תוגהנתהה לע דיעהל ידכ ךכב ןיא ,תיסחי לודג סמועב שחרתמ לשכה ,םייארקא קוזיח
 .שחרתי וב סמועה חרכהב אלו ,יוסינב עבוקה םרוגה תויהל ךירצ )ךישמ וא ךירפ(

 .םייוסינה רובע ביצקתה תעצה ןור 'גניאל ןוכמה שאר חלש 20.5.96-ב

 העטמ העומש ץיפמ ןור 'גניאש ךכ לע עירתמה בתכמ ,תיחרזא הסדנהל הדוגאה ר"וי ,הנרס .י ר"דל ןוכמה שאר חלש 3.6.96-ב
 .הרשואו ןוינכטב הקדבנ ותטיש וליאכ

 .םייוסינה תליחת תארקל המדקמ לע הנושאר תינובשח ללוכ ,ןוכמה לש תונגראתה תעדוה החלשנ 8.7.96-ב

 ןידע .מ 'פורפ תא םייתניב ףילחה רשא ,רואנה .א ר"ד םע תורכיה ךרוצל ןור 'גניא םע תרזוח הבישי ןוכמב המייקתה 11.9.96-ב
 ,וילא החלשנש תינובשחה י"פע המדקמה תא םליש אל ןור 'גניא הז דעומ דעש רוכזל שי .םייוסינה תכרעמ לוהינל דמעומכ
 ,םהמ תונקסמה תקסה תויתייעב ,םייוסינה תכרעמ לש תובכרומה שדחמ הרהבוה הבישיב .םייוסינה ךרעמ תיינבב לחוה אל ןכלו
 ןוידה רואל" :וז הבישי לש םוכיסה בתכמל םאתהב .םזיה ינועיט לש הכרפהל וא שושיאל ושמשי םהיתואצותש ךכל םיאנתהו
 אשונל ןורתפ תתל היושעה תרפושמ הטישב אלא ,תירוקמה הטישב אל הטישה תקידב תא דקמל תורשפאה תא ןור 'גניא הלעה
 ."הללכב הקידבה תטישב תשדוחמ הבשחמל תורשפא ןכ ומכו ,ןותחתה םורקה תדרפה

 לק-לפ תטיש לש הקידבב ןודלו רוזחל הדעונש תפסונ הבישי 30.9.96-ב המייקתה ,ןור 'גניא לש ותשקב יפל ,תאז תורמל
 עוציב לע םכוס ןכ ומכ .םיסדנהמה תכשל םעטמ הוולמ ףרוצי ןוכמה לש הקידבה תווצ לאש םכוס וז הבישיב .תירוקמה
 .םיבלש ינשב תוקידבה

 המלוש אל ןיידעש ךכ לע הערתה ןכו ,תוקידבה תויבלשל םאתהב םולשתה ירדס תא טרפמה ןוכמהמ בתכמ חלשנ 17.10.96-ב
12.11.96-ה דע .תידיימ הבוגתל השקבו ,)תוקידבה עוציבל תוכרעיהה תלחתה בכעמה רבד( ילוי שדוחב החלשנש תינובשחה
 .לק-לפ תטיש תקידבב לופיטה ךשמה לש תיעמשמ-דח הקספה לע הז בלשב טילחה ןוכמה .םולשת וא הבוגת לכ העיגה אל
 תינובשחה לוטיב ללוכ ,םייוסינה עוציבל תוכרעיהה לוטיבו ,ותטישב לופיטה תקספה לע העדוה הז םויב החלשנ ןור 'גניאל
 .זא דע השענש לופיטה תא קרו ךא הסכיש תחפומ םולשתל השירדו תירוקמה

 הדעוו - הקיתאה תדעו דגנ ןור 'גניא :ביבא-לתב יזוחמה ש"מהיבב ,םייטפשמ םינויד תע התואב ומייקתה וז תוליעפל ליבקמב
 ןוכמה"ש הנעטב ,1996 רבוטקואל ןוידה לש הייחדל הכזו שקיב ןור 'גניא .םיסדנהמה תודחאתה לש םינבמ לשכ תקידבל
 ןוידה רתייתי ,יוסינה חילצי ול .₪ 650,000-כ לש תולעב תורקתב שומישה רושיאל יוסינ עוציבב לחה היינבה רקחל ימואלה
 רובע םליש ןכא ןור 'גניא םאה הלאשב 4.10.96-ב ונילא הנפ ,הקיתאה תדעוו תא גצייש ,רטלציג ד"וע ."...הקיתאה תדעוו ינפב
 ונל עודי אל .ומצע טפשמה תיבל קר תונעל לכונ ךכ לע יכ ול ונבשה ןוינכטה לש יטפשמה םרוגה םע תוצעייתה רחאל .הקידבה
 .אשונב ונילא הנפ אל ללכ רשא ,טפשמה תיבב אשונב לופיטה םייתסה דציכ

 ןקתה תושירד לכ לע הנעת רשא תועלצ תרקת לע תעד תווח תנכהל השקבב םעפהו ,בוש ןור 'גניא ונילא הנפ 25.12.96-ב
 .ינבמ דיקפת לכ םהל ןיאו ,דבלב יולימ יפוגכ םישמשמ לק-לפ יזגרא הב רשאו ,466 י"ת ילארשיה

 ח"ודה ."תינקתה לקלפ" תטיש :וב הטישה םשו ,331 - םושיי 027-4.3 )002( :ורפסמש טרופמ ח"וד הרובע ןכוה 2.6.97-ב
 םיפיעס 10 תללוכה ,תעד תווח - 'ב קרפבו ,הז גוסמ תינקת תועלצ תרקת לש עוציבה יטרפ יבגל טרופמ רבסה 'א קרפב ללוכ
 תיינבל םיאתת ןכא הטישהש תנמ לע עוציבהו ןונכתה ןמזב הדפקה םיבייחמה תושירדהו םיאנתה תא םיריהבמה ,םיטרופמ
 .תינקת תועלצ תרקת

 ןור 'גניא י"ע העצוהש יפכ ,תירוקמה לק-לפ תטישל רקיעו ללכ המוד הניא הז ח"ודב תראותמה הטישה יכ שיגדהל יוארה ןמ
 .הז ח"ודבש םיטרפה יפל הארינכ התשענ אל לק-לפ יזגרא םע היינב 1997 עצמא דע תוחפלו ,תומדוקה ויתוינפב

 ןונגנמ ןיאו ,תעד-תווח תואשונ היינב תוטיש לש עוציבה ירחא בקעמ לארשיב םייק אל ,ליעל 1 ףיעסב רמאנ רבכש יפכ
 ,ירוטוטטס דמעמ ןוכמל ןיא דוע לכ ,יכ שיגדהל שי דחוימ ןפואב .םימיוקמ ןכא תעדה תווחב םיעיפומה םיטרפהש החטבהל
 תורקת יבגל םג ,ךכמ האצותכ .וילא הרזח זקנתמ וניא ,והשלכ םוקמב םימייק םא וליפא ,הז רשקהב םהשלכ םיאצממ לע עדימ
 תורקת תונבל וכישמה לעופבש וא ,לייעל רכזומה ח"ודבש םיטרפה ומשוי 1997 עצמא ירחא םא עדימ לכ ןוכמל ןיא ,לק-לפ
 ."םינכוסמו םיינקת יתלב ,םייוקל םיטרפ יפ לע לק-לפ יזגרא םע

 וראותש יפכ ןור ילא לש ותוליעפו תוערואמה תולשלתשה ,תודבועה .הדעוול רקב לחר 'פורפ לש הבתכממ טוטיצ ןאכ דע

 קר אל ,ןוינכטה ירושיאכ גיצה םתואש םייוסינה לע תוחודהש חטבל עדי ןור ילאש תיעמשמ-דח םיריהבמ ,הז בתכמב

 .םייוסינה לש םייטרקנוקה םינותנב םייטרקנוקה םירמוחה תובוגת לע אלא םידיעמ םה ןיאש אלא ,ולאכ םניאש

 השמ 'פורפ לא הנפוהש 11.8.96 םוימ ובתכמבש ןייצל ףא ונילע ,רקב לחר 'פורפ לש הבתכמב רמאנה תמלשהל �����4.12

 תורקת ,ךתעדלש תנמ לע הנורחאה ונתשיגפב ונדש תא בתכב הלעמ ינא" יכ ןור ילא עידוה ,היינבה רקחל ןוכמהמ ןידע

 ןקתה תושירד יולימ תא תחאל תחא ןור ילא טרפמ בתכמ ותואב ."...ןפוס דעו ןתישארמ תוינקת הנייהת תושדחה לק-לפ
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 יולימ יפוג ,הנותחתו הנוילע תולבט ,תוקלחמ תועלצ לש ןמויק ,תועלצה תרקת הנבמ ,הרקתה יבוע ,יטטסה בושיחה יבגל

 .ןותחתה ןויזה תא ופיקיש םיקושיח לש םתסנכה םיללוכה ,ןויזה יטרפו

 םא םלואו .הטישה לע הירוגינס דמלמה רמוח םייוסינה תואצותב תוארל לכונ אלש ידכ ךכב היה ידש ונל הארנ �����4.13

 :הז ןינעב ,ראשה ןיב ,םש רמאנ ךכו .ימואלה ןוכמה חודב ומשרנש םירבד טטצנ ,ךכל עייסמד אינת ךירצ

הטישה לש ינויסנ/ייוסינה עקרה תכרעה 2.3.4.ב"

:םיאבה םיטביהה ןמ תאזו ,"יאסרו" ןיינבב המשויש יפכ הטישה תנוכתמ תא םאות וניא םייוסינה ןמ דחא ףא

 ינשב תועלצ ללוכה יוסינ ןיא .ילג חפמ יולימ יפוג םע דחא ןווכב תועלצ םע םימגדמ לע ועצוב םייוסינה לכ•
 .חוטש חפמ תונפד םע תועלצ ללוכה יוסינ וא םינווכ

 םיחפה םע המורט הדיחיכ קצונ ןותחתה םורקה )2-4 םייוסינ( ןותחת םורק וללכ םימגדמה םהב םייוסינב•
 הקיציו םיחפה תחנה ,ןמז שרפהב ,ןכמ רחאלו דבל ןותחתה םורקה קצונ אל יוסינ ףאב .עלצה הבוג תיצחמכו

 .לעופב השענ רבדהש יפכ ,המילשמ

 קודבל וא לעופב עוציבה תוכיאו ןפוא תא תומדל ןויסינ השענ אל יוסינ םושב .הדבעמ יאנתב ועצוב םייוסינה•
 .הז בושח רטמרפ לש ותעפשה תא

 קודבל הרטמב תאזו ,חפמ יולימ יפוג אלל ךא יוסינה ימגדל םימודה הרקב ימגד םע ,רקובמ יוסינ םוש עצוב אל•
 ןוטב ;ילילשו יבויח טנמומ ןוגכ םירטמרפ תעפשהב ,הריזגה תוחוכ תלבקב חפה תופתתשה תא תורישי
 – םיקושיח םע תועלצ קדבש דדובה יוסינל סחייב תוינטרפ תורעה ואר( םתומכו םיקושיח ;ובחורו תועלצב
.)2 יוסינ

 תא המדמ וניא הז יוסינ .ןותחת םורק םעו )ילילש טנמומ םע( תכשמומ הנעשהב םימגדמ םע דחא יוסינ קר םייק•
 לש ינטרפ חותינ ואר( ןולשיככ בשחיהל לוכי אוה ,הדבעמ יאנתב עצובש תורמלו ,"יאסרו" םושיי תנוכתמ
 .)ןלהל 3 .סמ יוסינ

 ."יאסרו" תנוכתמב "לק-לפ" תטיש יבגל ותועמשמל רשאב ןהו ופוגל יוסינל ןה ,דרפנב יוסינ לכל תינטרפ תוסחייתה ןלהל

1979 ,1 .סמ יוסינ 2.3.4.1.ב

 םלוא ,הריזגה תאישנב חפה לש הלועפה ףותיש לע דומעל איה יוסינה תורטממ תחא .ןותחת םורק אלל תועלצ לש אוה יוסינה
:םיאבה םיקומינב תאזו ,תונכוסמו תויוגש תונקסמו תורהצה תוללוכ תונקסמהש אלא ,ןיטולחל האטחוה וז הרטמש דבלב וז אל

 תלובסת לש האצותה .דבלב ןוטבה עלצ תלועפמ חפה תעפשה תא דירפהל תורשפא לכ ןיא ,ךרענש יפכ יוסינב•
 .)יכרואה ןויזה םע ךא( ללכב חפ אלל ןוטבה תועלצ ידי לע םג לבקתהל הלוכי התייה ר"מס/ג"ק 33.1 לש רבש

 רמוחל תוחיטב םדקמ םיללוכו ןכת קזוח לש םה )הריזג ןויז אלל( τd1-ב 466 י"תב םיאבומה קזוחה יכרע
 רובע .2-2.5 לש םוחתב אוה הז תוחיטב םדקמש הלוע םייוסינמ .ךירפה לשכה יפוא תא ןובשחב חקולה
kg/cm212=-14 ,)2 .סמ םגדב ןויזה המ רורב אל( 1%-1.5% לש יכרוא ןויז זוחא םע ,וקדבנש םימגדמה

τd1, לפונ דדמנש ץמאמהו ,ר"מס/ג"ק 24-35 םוחתב ענ םיחפ אלל ןוטבל יופצה הריזגב לשכה ץמאמ ,רמולכ 
 לכב המודה הרקב םגדמ קודבל ךרוצ היה יוסינה לש תרהצומה הרטמה תגשהל םומינימ תשירדכ .הז םוחתב
 .השענ אל רבדה .חפמ יולימ יפוג אלל ךא ,קדבנש םגדל וינייפאמ

 ילוא( 1.5 לש םדקמה חקלנ ןיינמ רורב אל .םינכוסמו םייוגש רמוחל תוחיטב ימדקמ תוליעפמ תוצלמהה•
1987 חסונב הציחלב תוחיטבה םדקמ .הריזגב רמוחל תוחיטב םדקמ ןקתב ללכ םייק אל .)ןקתה לש ןשי חסונמ
 רמולכ ,)4.2.3.1.3 ףיעס( ךירפ לשכ רובע 1.2 לש תוגהנתה םדקמ ליעפהל שי ףסונב .1.85 אוה ןקתה לש
!הריזגב אל ,הציחלב ךירפ לשכ רובע תאזו ,2.22 לש םדקמ
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 תיללכ הנקסמל עיגהל ללכב ןתינ םימיוסמ דואמ םיאנתב ,דבלב םימגדמ ינש תקידב ךמס לע דציכ רורב אל•
 םייוקל עוציב יאנתל תוחיטב םדקמ לולכל תרמייתמה ,ר"מס/ג"ק 18 לש הצלמהה .הריזגב ןכתה קזוח יבגל

 אלש יאדוב .חפה ןמ םלעתהלו 466 י"ת יפל�τd1יכרע תא ץמאל שי ליעל רומאה רואל .תנכוסמו היוגש איה
 .וקדבנש םימגדמל ללכ םימוד םניאש םימושייב הלא םיכרעב שמתשהל ןתינ

 ךכל ,הארנה לככ ,תסחייתמ וז הנקסמ .העטמו הרורב הניא 466 י"תל תלובסתה תמאתה יבגל הנקסמה•
 ןכש ,תילאיווירט איה וז הנקסמ .466 י"ת יפל תבשוחמה תלובסתה תא תמאות ,הדדמנש הפיפכב תלובסתהש
 שרפל ןתינ ,ךדיאמ .וקדבנש םימגדמה לש הפיפכב תלובסתה לע עיפשהל לוכיש הטישה לש ןייפאמ םוש ןיא
 תלובסתה לע העפשה הל ןיאו הקידס תרקב הדיקפתש( הנוילע ןויז תשרמ ענמיהל האשרהכ טפשמה תא
 .םישורד םהש הארמ 466 י"ת יפל בושיחהו הדימב תועלצב םיקושיחמ ענמיהלו )הפיפכב

1980 ,2 .סמ יוסינ 2.3.4.2.ב

60-כ לש רועישב לשכ קזוח ריבסהל רשפא יא תרחא .הריזגב תלובסתל המורת חפל שי הז יוסינבש קפס ןיא•
 הזכ קזוח .ר"מס/ג"ק 20 לעמ לש ןכת לבקתמ 2.5-3 לש רמוחל תוחיטב םדקמ תלעפהב וליפא .ר"מס/ג"ק
 טנמלאה םע המילשמה הקיציה קשימ תדרפה-יא םג .60-ב גוסמ ןוטבל קר ,466 �י"ת יפל ,הריזג ןויז אלל םייק
.הזכ הלועפ ףותיש לע דיעמ םורטה

 לש קחרמב הלעפה םע תולבקתמ ויה תונוש תואצותו ךמסל ידמ בורק לעפוה סמועהש ןייצל שי ,תאז םע•
 ועיגה יולימה יפוג )מ"ס 10 בחורב( הרצה הצקה תרוגח בקע ןכ ומכ .הרקתה יבוע םימעפ שולש-םיימעפ
 .ןוטבה תועצמאב הרבעה אלל ,רישי ןפואב הריזגה תא תאשל ולכי ןכלו ךמסל דע השעמל

 בלשב רמולכ ,ןוטבב היה רבד לש ופוסב לשכהש םשורה לבקתמ ,םיחפל קזנ וא לשכ לע חווד אלש רחאמ•
 .םיאנת הלאבו בלש הזיאב רורב אלו םיחפל ןוטבה ןיב הקלחה התייה והשלכ

 הקיציהו םורקה לש םייחכונה תודימה יסחיב" הלבגהה .תנכוסמו תפרוג איה הריזג ןויזב ךרוצ ןיאש הצלמהה•
 לש תולחה םוחת תא עבוקה רטמרפה הזש הנקסמה ןיינמ רורב אל םג .)?תודימ הזיא( הרורב הניא "המילשמה
.)'וכו 'וכו חתפמ/הבוג יסחי ,הנעשה ןפוא םע לשמל המ( יוסינה תואצות

 סחיב עדימ תתל תודעוימ תוקידבה ןכש ,תועמשמ תרסח ינייפוא סמועל תוחיטבה ימדקמל סחיב הנקסמה•
 .םינותנ םיסמוע םע יפיצפס טקייורפל אל ,םייללכ םיאנתל

 ןודנש יפכ ,הרקיעב הנוכנ איה הריזגב תלובסתה לע ןותחתה םורקב םיחפה תציענ תעפשהל סחיב הרעהה•
 םורקה ,יחכונה יוסינה יאנתב היהש יפכ ,יבויח טנמומ לש םירוזאב ,םש ןיוצש יפכ .ינויעה סיסבה רשקהב
 .)הקיציה קשימ תדרפה תעינמל םג ומכ( וז הלועפל עייסמה רבד ,תועלצה לא ץחלנ ןותחתה

1982 ,3 .סמ יוסינ 2.3.4.3.ב

 ןמו ץורח ןולשכ השעמל איה האצותה .תכשמומ הלבט לש היצרוגיפנוקב ןותחת םורק ללוכה דיחיה אוה 3 .סמ יוסינ ,רומאכ
 תכרעמ הדבעמ יאנתב וליפא .ילילש טנמומ לש רוזאב הנודנה הרקתה תכרעמ תוגהנתהל רשאב המודא הרונ קילדתש היה ןידה
 תורמל תאזו ,םורטה טנמלאה ןמ המילשמה הקיציה תדרפה ךות ,הריזגב ךירפ ןפואב הלשכ הפיפכב ךישמ לשכל הננכותש
 וז הרומח העפותל סחייתמ וניא ללכ ח"ודה .גישהל ןתינש ןוטבל חפה לש רתויב בוטה ןוגיעה תא חיטבה םורטה טנמלאהש
 תוקידבב וליפא ,הריזגה תאישנב תיתועמשמ ופתתשה אל םיחפהש רורב תואצותה ןמ .)ח"ודה ןמ חוקלה( 3 םישרתב תטלובה
 .הריזג ןויז אלל תועלצ רובע תופצל ןתינש םוחתב ןה הריזב לשכה קזוח יבגל תואצותה .דבלב יבויח טנמומ םע דדוב חתפמב
:תינטרפ תוסחייתה ןלהל ,תועטמ וא תויוגש ןה תוטטוצמה תונקסמה לכ

 ךות ,ךישמ ןפואב ולשכיי הפיפכב לשכל ונכותש תורקתש שרוד ,ונושלכ אל םא ,תוחפל ,וחורב 466 ןקתה•
 .יוסינב בצמה היה אל הז .תודשבו םיימינפ םיכמסב םייטסלפ םיקרפ תריצי

 ךא ךתחה ותוא - 2 יוסינ לש תואצותה תא תורתוס שוריפב תיקרפ-וד הנעשהב הקידבב םייוסינה תואצות•
36 תמועל( ר"מס/ג"ק 60 היה לשכב הריזגה קזוחו ךישמ היה לשכה םש .םידדוב תודש לש הנעשהב
 םדקומה יוסינה תעב םיחפה לש תוקבדיהה רוערע ,הארנה יפכ ,איה לידבהל הביסה .)3 יוסינב ר"מס/ג"ק
 .תכשמומה תכרעמב
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 תלובסתה .תועמשמ תרסח םידידבה םיחתפמל תכשמומה הלבטה לש הריזגבו הפיפכב תלובסתה ןיב האוושהה•
 לש וזמ ההובג תויהל הכירצ םידידבה םיחתפמה לש הריזגב תלובסתה דועב ןויזה תומכב היולת הפיפכב
 םע בולישב טנמומ רדעה בקע ןהו ,ליעל הניוצש ןותחתה םורקה תוגהנתה בקע ןה תאזו ,תכשמומה הלבטה
 .הריזג

 תננכותמ תכשמומ הלבט לש היופצ תוגהנתה תמאות אל שוריפב ילילשה טנמומה רוזאב הקידסה תכרעמ•
 .תובכשה תדרפה יקדס אלש יאדוובו הריזג יקדס חתפתהל םיכירצ אל .יוארכ

 ליחתה לשכהש םנמא ןוכנ .תימצע האנוהל המגוד איה הריזגב "הרואכל" אוהש לשכל תסחייתמה הרעהה•
 םיקדסה תרוצל ףסונב תוכישמה רדעה םלוא ,םהלש ןכתה קזוח לובגל ןוטבהו הדלפה ועיגה ןכלו ,הפיפכב
 �.הפיפכב לשכ לע אלו ,הריזג ידי לע טלשנה לשכ לע םידיעמ

 םשורה תא רצוי אוה .העטמו יטנוולר וניא ןנכותמה סמועל תוחיטבה םדקמ ,2 יוסינל סחייתהב ,רכזומכ•
 ןיב יעבטה לדבהה ןמ טושפ תעבונ האצותהש ןמזב ,ההובג תוחיטב תמר תנתונ ,ללככ ,הנודנה תכרעמהש
 .םינבומה תוחיטבה ימדקמב בשחתהב לעופב םיביכרו םירמוח קזוחל ןכתה קזוח

1985 ,4 .סמ יוסינ 2.3.4.4.ב

 סמועה לש תיבחור הקולח .הרקתה בחורל סמועה תקולח לע תקלחמ עלצ רדעה תעפשה תא קודבל דעונ הז יוסינ ,רומאכ
 יוסינמ ךילשהל השקש תורמל ,תואצותה תא לבקל ןתינ ןכלו תלבוקמ ,לדנריפ תלועפב ,ןוכנ היונבה תימורק-וד תיאת הלבטב
".'מ 10-מ הלעמל לש לדוג רדסב םיחתפמל 'מ 5.7 לש חתפמב

 הדעווה ינפב ועמשוה תומוד תועד .ןוינכטה תקדבמב ןירוק ר"ד ךרעש םייוסינה ןינעב ימואלה ןוכמה חודמ טוטיצ ןאכ דע

 .רימש רזעילא 'גניאו ןידע השמ 'פורפ םהבו ,אכמס ירב םישנא ידי-לע

 :הז אשונב וב רמאנ ךכו ,ולא םייוסינל םג סחייתה ימואלה ןוכמה חוד .םיפסונ םייוסינ השע ומצע אוהש ןעט ןור ילא

םיפסונ םייוסינ �2.3.4.5.ב"

 הטישה לעב איבמש םינותנה יפל םלוא ,ןוטבל חפ ןיב תוקבדיהה יוסינל דועית אצמנ אל ,ליעל רומאכ•

 .יהשלכ תוקבדיה ןכתב חינזהל שי ,)ר"מס/ג"ק 5-ל 1 ןיב תוקבדיה קזוח( ומצע

 םיללוכ םגו םילבגומ דואמ הטישה לעב ידי לע ורסמנש '0' בחורב תועלצ םע םימגדמ ייוסינ לש םינותנה•

 םורקה ןיב רק רפת ,םיחפה תזזה :עוציב יאנת לש םיאשונה ןכלו דואמ םינטק םה םימגדמה .תוריתס

 .םימייק םניא 'וכו םיחפ תרידח יא ,תועלצל ןותחתה

 לעב איבמש הנקסמהו האצותה תא לבקל שיש ירה ,ותסיע לע םותחנה דיעמש םינותנה תא לבקנ םא•

 רבסוהש יפכ .ןודנה יוסינב הריזגה תלבקב ןוטבה ימורקל יולימה יפוג ןיב הלועפ ףותיש שי ןכאש הטישה

 םורקה ןוטבב םיחפה תציענ תחטבומ רשאכ רקיעב ,םימיוסמ םיאנתב ירשפא הזכ הלועפ ףותיש ,ליעל

 .ןוטבל חפה ןיב תיתועמשמ תוקבדיהו ןותחתה

 ךכו יולימה יפוג לא ץחלנ ןותחתה םורקה הלא םיאנתבש רבסוה רבכ תיקרפ-וד הנעשהב יוסינה יבגל•

 .םהיניב הלועפה ףותיש תא רפשמ

 אולמ לא אלא יולימה יפוג תוצק לא רבוחמ וניא ץוחלה ןותחתה םורקה ןאכ .העטמ זיזכ םגדמה יוסינ•

 םורקה תדרפה לש תיטירקה היעבה ןכלו ,)מ"ס 5-כ( םיוסמ בחורב ןוטב תועלצ ללוכ ,םהלש םינפה חטש

 ןאכ םג – הטושפ הנעשהב יוסינה לע הרזח יהוז השעמל .תררועתמ אל ,ילילש טנמומ רוזאב ןותחתה

 אוה סמוע תדיחיל יברמה טנמומה .יולימה יפוג לא ץחלנ ןכלו חותמ יולימה יפוג תוצק לא רבוחמה םורקה

 יברמה הריזגה חוכש אוה דיחיה לדבהה .הרוצה התואב םימורקה ןיב קלחתמו םירקמה ינשב ההז טעמכ
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 דיל יברמה הריזגה חוכ םש( הטושפ הנעשהב םייק וניאש רבד ,יברמה טנמומה םייק וב ךתח ותואב אוה

 .)ןטק הפיפכה טנמומש םוקמב ,ךמסה

לק-לפ תורקת םע ןויסינ 2.3.4.6.ב

 ךכב בשחתהב תאזו ,תועמשמ שי ,התוא ומשייו הטישה תא וצמאש םיסדנהמה רפסמלו ומשויש תורקתה תומכלש קפס ןיא
 הניא ,המצעלשכ ,ןדוקפתו תורקתה םויק תדבוע .דלשה סדנהמ לש רבד לש ופוסב איה ותוחיטבו הנבמה תוניקת לע תוירחאהש
 תולאשה תלאש .םימיוסמ םיאנתב הדוקפת לש תורשפאל החכוה הווהמ איה םלוא ,התוחיטבו הטישה תוינקתל החכוה הווהמ
 .ואל םא הלאה םיאנתה תא תאלממ תמייק הרקת םא אדוול ןתינ דציכ )ב ;תכרעמה דוקפתל םיאנתה םהמ )א :איה

 תקדוב ןויסינ תסמעה .רבודמ הבש הטישה תוחיטבו דוקפתל החכוה הווהמ הנניא ןויסינ תסמעה יכ ןייצל שי הז רשקהב
 םירדגומ יוסינה תחלצהל ןקתב םימושרה םיאנתה .יוסינב לעפוהש סמועה תא תאשל התלוכי תאו תכרעמה תוחישק תא השעמל
 לעופב תוחיטבה םדקמ לע רבד תרמוא הקידבה ןיא .)יטסלפ ףפכ( סמועה תרסה רחאל ירוישה ףפכהו יטסלאה ףפכה תועצמאב
 תסמעה ,ללכב .הנודנה הטישב יזכרמה אשונה אוהש ,הריזגב קזוח תקידבל ללכ המיאתמ איה ןיאו ןודנה סמועה אשינ ובש
 וא ,הנבמה לש ילטוט לשכל םורגתש וא ןויסינ תסמעה ,ךירפ לשכה ןפוא רשאכ .םיכישמ לשכ ינפואל קרו ךא תיטנוולר ןויסינ

 המודב ,תינשמ תועמשמ ,ילוא ,שי ,ןויסינ תסמעה תעב הטטומתה אל "לק-לפ" תרקת ףאש הדבועל .רבד הארת אלש
 תוחיטב תדימ תא וא הטישה תוניקת תא חיכוהל ידכ הב ןיא םלוא ,םויה דע תודקפתמשו ונבנש תורקתה תומכ לש תועמשמל
 לשכל ליבוהל לולעש קזנ ,ןיעל הארנ יתלב ינבמ קזנ םורגל הלולע הקידבה םצע ,תאזמ הרתי .הריזגב לשכל וקדבנש תורקתה
 ."ידיתע

תרוקיב

 רקחל ימואלה ןוכמה ול שכרש דמעמהו הרקויה חכונש ריענ אל םא ןוינכטה ייוסינ תשרפ םויס תבוח ידי אצנ אל �����4.14

 תעידיל הליעומו הליעי ךרדב איבהל ותבוח וז התייה ,ודי לע םיאצומה םירושיאל ךרע ןתונ רוביצהש ותעידי חכונו ,היינבה

 וליפא תשקבתמ התייה וז ךרדב הטיקנ .הזכ ונניא ,ימואלה ןוכמה רושיאכ ןור ילא ידי-לע גצומש המש ,םינינועמה רוביצ

 הזחתמב רבודמ ןיאשכ תבייחתמ איה המכו המכ תחא לע .סיסב ול ןיאש רושיא גיצהל רמייתמה הזחתמ לש הרקמב

 לע םיחוויד תאצוה הרשפיא ,1988-ב קר הנקותש ,וז הלקת .ןוינכטה דסומב תינלשר הלקתב אלא ,ףיוזמ ךמסמ קיפהש

 .רושיא אוהש ןועטל ןתינש המ םדיצב שיש םייוסינ

ןןןןוווורררר    ייייללללאאאא    ללללשששש    ייייממממצצצצעעעע    ררררווווגגגגננננייייסססס

 ,לק-לפה תטיש לע אלמ ןפואב רגניסש )רמוחה יפסוא ינפבו הדעווה תאילמב( ודיעהו ובצייתהש ולא ןיבמ דיחיה �����4.15

 לע ורגנסיש םישנא רתאל הדעווה יצמאמ עקר לע תטלוב התויה חכונ וז הדבוע םישיגדמ ונא .ןור ילא הטישה הגוה אוה

 תמאה" תא תוצמל התנווכו התבוחמ ןוזינ "םירוגינס" לש תועד ןוחבל הדעווה ןוצרל םעטה .ולאכ שי םא ,הטישה

 ,רוביצל הדעווה תוינפל ונענש ולא לכ ןיבמ .תודגונ תודמע קמועל ןוחבלמ ,ןכ תושעל הבוט ךרד ךל ןיאו ,"תיסדנהה

 ,הלוכ הטישה לע רגנסיש דחא םג ,ונישעש הקידבהו הקירסה בטימל ,אצמנ אל ,תודסומו םיפוגל תורישיה היתוינפלו

 לכה ,הטישה לע ורגנסיש חינהל םוקמ היהש םידע רפסמ ונתמזוימ ונמיז "םיבדנתמ םירוגינס" רדעהב .ןור ילא רמ יתלוז

 .ןכ השעש שיא אצמנ אל םהיניב םגו ,ליעל טרופמכ

 ינוילימ ,ןעטנה יפל ,ונבנש רחאל םייקה בצמב ליעפהל שיש םילוקישה ןיב ןיחבהל שיש שיגדהלו קיידל םישקבמ ונא

 וב ,םייקה בצמב .היינבה תטישב שומישל רושיא ןתמ ךרוצל םיחנמה םילוקישה ןיבו ,לק-לפה תטישב םיעבורמ םירטמ

 תעקשה יהמ - איה רוביצה ינפב תבצינה הלאשה ,וז הטישב ונבנש םיעבורמ םירטמ ינוילימ לש םמויקל ןעטנ רומאכ

 .ןוחטיב לש תעדה לע לבקתמ םומינימ חיטבהל רשפאתש תילמינימה םיבאשמה
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 התע הבצינ וליאש ןעטש שיא ונאצמ אלש ונתנווכ ,האולמב הטישה לע רגניס אל ןור ילא יתלוז שיאש םירמוא ונאשכ

 ןיא עדמבש םינינעבש ךכל םירע ונא .ןכ תושעל רחוב היה ,לק-לפ תטיש יפל השדח היינב תונבל םא הלאשה וינפב

 ונא ,תאז תורמל .וז העד רתסש "יטרקומדה בורה" ףרח ,הנוכנכ תחכומ דיחי תעדש שיו ,חרכהב לח יטרקומדה ךילהתה

 .הטישב ךמתו ונינפב בצייתהש דחא םג הסדנהה יחמומ ןיב אצמנ אלש הדבועל לקשמ ןתיל אלש רשפא יאש םירובס

 המב ול קינעהל רמוחה יפסואל ונירוה ,אשונב "ןינע לעב" ותויהב ,ךכמ תוחפ אלו ,הטישה לש דיחי רוגינס ןור ילא תויהב

 ,הדעוול ץעוי סדנהמ ,ןתיול יתיא ר"ד תוחכונב ,םהינפב דיעה אוה .ותדמע לש הקמנהו ,הרבסה ,הגצהל דואמ תבחרנ

תועש 40-ב וידחי ומכתסהש תובישי �שמח ךשמב ,םי הניר ותריכזמ תוחכונב םגו ,ותוא גצייש הלוגרק ימר ד"וע תוחכונבו

 ינפב םג דיעהו בצייתה אוהו ,ותשקב תא ונרשיא ,רמאל ול שיש לכ תא הצימ אוהש הארנש הדבועה ףרחו ,ןכמ רחאל .)!(

 תיתשתה תא טטומל וזה "הירוגינסה" ידיב הלע אל ולא לכ רחאל םגש ונא םיששוח .4.7.2002 םויב הדעווה תאילמ

.סרה-לא תוקידב ידי-לעו ויהש םילשכ ידי-לע תששואמה ,"תינויעה הניחבה"מ תעבונה

 ןוידה תא דקמנו רוזחנ ,תאז ףרח .ןור ילא הלעהש תונעטה לכל האלמ הבושת ח"ודב ונאבה רבכש ונל הארנ �����4.16

:ןאכ םג תוירקיעה ויתונעטב

 ןיאש התייה ,רמוחה יפסוא ינפב ןור ילא לש )ויתודמעמ תחא קויד רתיב ילואו( ותדמע� :בכורמה ךתחה תנעט4.16.1
 םהיניב ךוותבשכ ,)ןותחתו ןוילע( ןוטב ימורק ינשמ תבכרומה ,תבכורמ הרקתב אלא ,תועלצ תרקתב רקיעו ללכ רבודמ
 ןורתיה םג ומכ ,וז הדמע תגצהב ןור ילא לש ןויגהה .ולא םימורקל םיקתינ יתלב "תותובע"כ םירושקה הדלפ יפוג םיבצינ

2.18 ףיעסב ןודנש ,רתיהל השקב תונקתל הינשה תפסותל 5.03 ףיעס ותואב ץוענ ,ןידה רושימב ,גישהל שקבמ אוהש
 אטישפ ,466 י"תל הפופכ וז הטיש ןיא םא .ןוטבמ דלש םינובו םיננכתמש תמיא לכ 466 י"ת �םויק תא בייחמ �רשא ,ליעל
 ךתחה לדומ ,ןור ילאד אבילא ,הרואכלש ךכמ עבונ וז הדמע תגצהבש ןורתיה יסדנהה רושימב .ותוא הרפמ איה ןיאש
 תוטומ וא םיקושיח תועצמאב יכנא ןויזב ךרוצה תא לטבמו ,תועלצ בחור לע הדפקהבש תובישחה תא לטבמ בכורמה
 .ונעבצה םהילעש םימגפבש םירומחהמ םהש ,םיינוסכלא

 הנושה ,ולש השדח הדמעב רבודמש ירה ,ןור ילא לש הדמעה התע תגצומ םהבש םיינוציקה ןפואבו הרוצב �����������
 ינש םה היביכרמש תבכורמ הרקתב רבודמ םא :לאושה לאשי יעבט ןפואב .הז חודב טרופמכ ,רבעב גיצהש הדמעהמ
 גישהל ...דעונ ןוטבהש איה ךכ לע ןור רמ תבושת .ןוטב תועלצ הב תקצל שי המ םוש לע ,םהיניב חפ תואספוקו םימורק
 יא" שוחי )יעוצקמה םיסדנהמה רוביצ וליפא ילואו( רוביצהש איה ותנווכש ירה ,ותעד ףוסל ונדרי םא .יגולוכיספ טקפא
 יתלב תיפסכ העקשה םג ומכ ,ץוחנ יתלב ןוטב רצויש רתיה סמוע .ןוטב תשקמ וא תועלצ תרדענ הרקת חכונ "תוחונ
 .לכה תעד תא סיפהל ידכו וז תישפנ "תוחונ יא" ריסהל ידכ ןור רמד אבילא םיקדצומ ,הצוחנ

-לפ תרקתש שיגדהש וקה היה ,לק-לפ תטיש ןעמל וקבאמ לש םירושעה ינשב ןור ילא לש ותשיגב יטננימודה וקה �����������
 ןור ילא ידי-לע םירבדה ורמאנ םהבש תומוקמה ,תואמ ילואו ,תורשע רוכזיאמ העיריה רצקת .תועלצ תרקת איה לק
 רקחל הנחתה :םדוקה ומשב םג( היינבה רקחל ימואלה ןוכמל תוברה ויתוינפ תא ריכזהל יד .עמתשמב וא שרופמב
 ןירוק ר"ד יוסינ םג .הז ןקתמ הטוסה תועלצ תרקת תיינבל 466 י"תל 1.3 ףיעס יפל רושיא תלבקל ןלוכ ודעונש ,)היינבה
 ילא השעש תומוסרפה תא ריכזהל ךירצ דוע .המוד הרטמל ןור ילא ירבדל ודעונ )הז חודל 4.4 ףיעס ואר( ןוינכטה תקדבמב
.466 י"ת יפל תועלצ תרקתב רבודמש גצמה עמתשמב וא שרופמב לפוקמ םהבש ,בתכ אוהש םירמאמה תאו ןור

 הבש תבכורמ הרקתב רבודמש ,עמתשמב וא שרופמב ,ידמל םירידנ םירשקהב ,ןור ילא ןעט הז דצלש תמא �����������
 רבעוהש רמאמ תטויט ונל הרסמ ןוינכטהמ רקב לחר 'פורפ .לק-לפה יזגרא תונפד חפ די-לע הריזגה תוחוכ םילבקתמ
 .וז הדמע ,יקלח ןפואב תוחפל ,גיצה אוה הבש ,1987 תנשב דוע ןור ילא ידי-לע היינבה רקחל ימואלה ןוכמל

 תגצהבש תונורסחהו תונורתיהמ תכרדומ ןור ילא לש תינתשמה ותדמעש ריהבהל ידכ קר ונרמא ולא לכ תא �����������
 .תועלצ תרקתב רבודמש "ויתואדוה"ל ףופכ תויהל ןור ילא תא בייחל ןינע ונל ןיא ,אשונה םצעל .ןותנ ןמז לכב ויתודמע
 ידכ הננוכתנ אל הריקחה תדעוש אוה םעטה .ויתודמע תגצהב תועינמ לש הלבגמ וילע ליטהל םישקבמ ונא ןיא ,הזב אצויכ
 ויתודמע ונל המ ,ךכ ךרוצל .רוביצה תא םישמשמה םינבמ לש םתוחיטב תא ןוחבל ידכ אלא ,ןור ילא לש וישעמ תא ןוחבל
 תעיבק אוה ונל בושחה .התע תורמאנ ןהש יפכ וא ורמאנש יפכ ויתודמע ונל המ ,דחא דעומב ורמאנש יפכ ןור ילא לש
 ןוחבל הבוחהמ ונתוא ררחשל ידכ ךכב היה אל ,תועלצ תרקתכ ותלוכרמ תא גיצהשכ ןור ילא העט וליפא .תיסדנהה תמאה
.לאוג ןויצל אבו ,לק-לפה תורקתב ןוכיס ןיא תקדוצ איה םא ירהש ,תקדוצ תיחכונה ותנעט םא

 ,הייחדל וניד ,תועלצ תורקת לק-לפה תורקת תויה לע תתשומה הז ומכ ,יחכונה ונועיט םגש לבא ונא םיששוח �����������
 .ולש "תועלצה תרות תדמע" תיחדנ םלשב םימעטל םיהז םקלחבו ,םיבר םה םימעטהו
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 ינשמ תבכרומ וזכ הרקתש םיחמומ יפמ ונעמש םלואו ,תבכורמ הרקת לש הרדגה ילארשיה ןקתב וא קוחב ןיא �����������
 הלוכ הרקתה הזכ הרקמב .םימורקה תא םירבחמה הדלפ יביכר םייוצמ םהיניב ךוותבשכ )ןותחתו ןוילע( ןוטב ימורק
 .םתוא ףטועה ןוטבה ןיבל הדלפמ םייושעה יולימה יחפ ןיב הלועפה ףותיש לע אוה רבודמה ונניינעב .תחא השקמכ גהנתת

 תונפד לש תקפסמ יתלבה הציענה םושמ ןה ,ונניינעב אלמתמ וניא תחא השקמכ הרקתה תוגהנתהל יסיסבה יאנתה �����������
 וא ןגועמ וניא חפהש ךכ לשב ןהו ,ןוילעה ןוטבה םורקב חפה לש יוקלה ןוגיעה לשב ןה ,ןותחתה ןוטבה םורקב חפה
 ,ןותחתה ןוטבה םורקש ,איה הלא םירבד לש םתועמשמ .ליעל רבסומכ לכה ,ךתחה ןפודב ןוטבל יהשלכ הרוצב רבוחמ
 "בכורמה לדומה" חינמש יפכ דחא ךתחכ אלו ,דרפנב םידבוע ,אסיג ךדיאמ יולימה יחפו ,אסיג דחמ ןוילעה םורקהו עלצה
 שרדנה ףצרה תא תורצוי ןניאו וזל וז תודומצ ןניא ןמצע חפה תואספוקש הדבועה תא ףיסוהל ןתינ ךכל .לק-לפה תטיש לש
 שי תואספוק יתש ןיב עגמה תדוקנבשכ ,היינשה ירוחאמ תחא תוילוח תוילוח "יכרוא רוטב" תוחנומ ןה .תבכורמ הלועפל
 .)רוביחה תדוקנב "יחפ יתלב" הדרפה וק תעינמל( חפ לע חפ לש תרבוחמ יתלב הפיפח

 תא םיכירפמו םיפיסומ "חטשה ינותנ" ןאכ ףא ,םלואו .הרקתה לש "תובכורמה" תנעט תא לולשל ידכ ךכב היה יד �����������
 לש התייה הלא תורקת ולשכנ הבש הרוצהש וניאר רבכ ,לק-לפ תורקת וטטומתה םהבש םילשכה תניחב ךותמ .לדומה
 החיכומו ,הריזגה חוכ תאישנב ופתתשה אל םהש ךכ לע העיבצמ וערקנש םיחפ חטשב וארנ אלש הדבועה .הריזגב לשכ
 ךתחה תנעט תא תוחדל ידכ הכ דע רמאנש המב יד .םיחפה ידי לע אלו דבלב ןוטבה תועלצ ידי-לע הלבקתה הריזגהש
 .ןור ילא לש בכורמה

 הדעווה השקיבש תעד תווחב םייוצמ ,ולא םינועיט םיחדנ םלשב םיקומינ לשו ןור ילא ינועיט לש בחרנ טורפ �����������
 .הב ןייעל םישקבמה תושרל )ונידיבש םירמוחה ראש ומכ( תדמועו הדעווה תקזחב הרומשהו ,גיטסורפ עשוהי 'פורפמ
 שומישל רושיא לבקל וילע היה ,בכורמ ךתחכ תלעופ לק-לפ תרקתש ןור ילא לש ותנעטב שממ היה םא םגש ןאכ ריענ
 .רתיהל השקב תונקתל הינשה תפסותל 5.03 ףיעס יפל וז השדח היינב תטישב

 ,לק-לפה תטישד אבילא ,הווהמ לק-לפה �יזגרא לש חפהש רחאמ �:םיחפה לש היזורוק ינפמ ןוטבה תנגהל הנעטה4.16.2
 ןוטבה ,ןור ילא תנעטל .םינשה ינפ לע ותודימעל הנוילע תובישח תמייק ,הרקתה תיינבב יזכרמ יביטקורטסנוק טנמלא
 רמאמ לע ,רתיה ןיב ,ןור ילא ךמתסמ הז ונועיטב .היזורוק ינפמ תקפסמ הנגה חפל קפסמ ינוציחה ודיצמ חפה תא ףפואה
 הירבדל .הל םיסחוימה םירבדה תא החסינ אל איהש הריהבהו הז אשונב הדעוב הרקחנ ליתש 'בג .ליתש הנילצ הבתכש
 םהל גיצהל היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ירקוחל ונמזב חיטבה ןור ילאש רבתסמ ,תרחא ןיב ךכ ןיב .ןכ השע ןור ילא
 היזורוקו שיש החיכוה תואיצמה ,וז ףא וז אל .השע אל תאזכו ,היזורוק ינפמ ןגומ חפהש הלוע ןהמש תויעדמ תואתכמסא
 אל היזורוק םהבש םיטעמ אל םירקמ שיש לבקל םינכומ ונא .םהלש תטלחומ תוררופתה ידכ דע לק-לפה יחפ תא תפקות
 ינפמ הנגהה רדעה םצע לע ,תרחא ןיב ךכ ןיב םלואו ,םימ תרדענ הביבסמ הארנכ עבנ רבדהו ,לק-לפה יחפ תא הפקת
 הרות לע רקיעב אלא ,לק-לפה תטישב ונבנש תורקת תקידב לע קר אל רומאכ תססובמ וז הנקסמ .קולחל ןתינ אל היזורוק
 .הב םיכמות ונעמשש םיחמומה לכש תשרשומו תססובמ תיעדמ

 םייוסינמ קיסהל ןתינ אל המכ דע .ןירוק ייוסינ לע תוססובמ ןור ילא תונעטב דבכנ קלח :ןירוק ייוסינ לע תוכמתסה4.16.3
 ואר( ולא תומוקמל תונפהל אלא ונל ןיאו ,הז ח"ודב םינוש םירשקהב רבסוהו רהבוה ,קיסהל ןור ילא שקבמש תא ולא
 .)4.13 ףיעס רקיעב

 םייוסינה ףרח ,לק-לפה תטיש תא ץמאל העצהה תא וחד ןור ילא לש ויתימעמ דואמ םיברש רמאנו רוזחנו ףיסונ �����������
 לע תישארה תיארחאה תא הנמנו רוזחנ ולא ןיב .םייוסינה תואצותב רזענ אוהש ךות ,םתוא ענכשל ןור ילא תונויסינ ףרחו
 יפל תונבל ןיאש תשרופמ היחנה ואיצוה ולא ינש .צ"עמ לש ישאר סדנהמכ ןור ילא לש ושרוי תאו ,ל"הצב היצקורטסנוקה
 .וז הטיש

 הדבועל .טעמ אל הז חודב םיסחייתמ ונא וז הדוקנל םג� :תובר םינש ךשמב תודמוע לק-לפה תורקת יכ הדבועה4.16.4
 יעישתה םיקרפב סחייתנ ונא ,אשונב לופיטה ךשמה יבגל ךכמ עבונש לכלו ,וסרק אל ונבנש לק-לפה תורקת בורש
:ולא תא קר רמאנו רוזחנ ןאכ .ירישעהו

 רשפא �����הז ןויסינ חכונש ןעטש החמומ סדנהמ ףא ונינפב בצייתה אל ,שכרנש ןויסינה ףרחו ,םויה םג ��������.א
 .לק-לפ תטישב תונבלו ךישמהל

 וליפאו ,אליממ .םיננכתמה ינפב היה אל םויה רבטצנש ןויסינהשכ ושענ לק-לפ תיינב לש םירכינ םיקלח ��������.ב
 .תמא ןמזב ירשפא היה אל ןועיטה ,השדח היינבב רבודמש לככ הז ןועיטב שממ היה

 דעו םא םינחובש תעב וטטומתה אל לק-לפה תורקת בורש הדבועה תא ןובשחב תחקל ץילמנ ךשמהב ��������.ג
 הריקח אוה ךכל םדקומ יאנת .תומייק תורקת לש םינוקיתו םיקוזיח ,תוסירה עצבל ךירצ הדימ וזיאל
.התודימעל םיינקת אל םיטנמלא לש המורתה תא דומאל רשפאתש )תינויסינ ולו( השירדו
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 םייטטס םיבושיח םהבש םיבצמ שיש ונרהבה הז חוד לש 2.14 ףיעסב רבכ� :יאקירמאה ןקתהו לק-לפה תטיש4.16.5
 ןקתה .הבחר עלצב שומיש ןכו ,םינטק םיחתפמ םע היינב םרקיעב םה וללה םיבצמה .הריזגב לשכמ ששח ןיאש םירומ
 .ולאכ םירקמב הנעשהה ירוזאב הריזגל יכנא ןויז בייחמ ונניא )ילארשיה ןקתל דוגינב( יאקירמאה

 יכ סרוג )ACI 318 )1989 'סמ יאקירמאה ןקתה .הבחר עלצה וב הרקמ רומאכ אוה הז ללכ לש יטרפ הרקמ �����������
 הלוכי )ןוטב וא היולק תיסרח ןיוצמ ןקתב( ושמתשה ובש ןוטבהמ קזחה רמוחב הדילש ללחה יולימ ידי-לע עלצה תבחרה
 ,הז יפל הריזגה יצמאמ תא םיבשחמ ,הבחרכ וזכ עלצ םיאורש איה תועמשמה .הריזגה יצמאמ בושיחב תאבומ תויהל
 .הריזג ינוכיסל ששח ןיאש םוקמ הריזגל יכנא ןויז תבוחמ םיררחשמו

 .קחרמה בר ,תנכוסמ הנניא לק-לפה תטיש ןכלו ,לק-לפה תטישל המוד הז ןקתש הנקסמל דעו ןאכמ �����������

 זכרמב תועיקשל רושקה לכב הרקתה תוחישק יבגל היצקידניא ןתונ הסמעה יוסינ� :הסמעה ייוסינ לע תוכמתסה4.16.6
 תודוקנ ןהש ,הנעשהה תודוקנל ךומסב הריזגל ןויז רדעהב הרושקה היעב רתאל ידכ וב ןיא .הפיפכהמ האצותכ חתפמה
3.7.7 ףיעסב םתועמשמכ( םירבטצמ םיקזנל םורגל םילוכי לק-לפ תרקת יבג לע הסמעה ייוסינ ,דועו תאז .לק-לפב הפרותה
 ונניאש הזכ ועבטמ אוה רבטצמה קזנה .הרקתה תושלחיהל םימרוג םלוא תידיימ תוטטומתהל םימרוג םניא םנמואש ,)ליעל
 לע עיפשיש סמועב אטבתהל לוכי "היהיש המ"ש אוה םעטה .היהיש המ אוה היהש המ לש ללכה תא וילע ליחהל רשפאמ
 .םיקזנה תריבצ םרטב סמוע ותואל התייהש העפשההמ הנוש ןפואב םיקזנ םייתניב הרבצש הרקת

 לק-לפ ינבמש הדבועה תורמלש אוה ןור ילא לש הנשנו רזוח ןועיט� :ויהש םילשכל הביסה הניא לק-לפה תטיש4.16.7
 תורצוויהל תוביסה ,ןור ילא ןעוט ךכ ,םירקמה לכב .לק-לפה לשב םרגנ םהמ דחא אל ףא ירה ,םילשכ רפסמב םיברועמ ויה
 .לק-לפה תטיש לש והשלכ יוקילמ ועבנ אל לשכה

 ינויגה םגפב הקול ןועיטה .ילמרופ ורקיעב אוהש לולסמל יניינעה ולולסממ ןוידה תא ןור ילא טיסמ הז ןועיטב �����������
 .יטפשמ-יתביסה רשקה לע אלו ,)"רגירט"כ ותונכל גוהנש( לשכל ידיימה םרוגה לע קר שגדה תא םש אוהש ךכב

 ןוכמה םהבו ,םירחא םיחמומו הדובעה לע חוקיפה ףגא יחמומ ןיבל ןור ילא ןיב חוכיו שי םילשכהמ קלח יבגל �����������
 ףיעס ואר( ןולקשאב הנבמה לשכ יבגל ןור ילא ןעוט לשמל ךכ .ולא םילשכל ידיימה םרוגה היה המ ,היינבה רקחל ימואלה

 םינעוט ליעל ונינמש םירחאה .הרקתה תוטטומתהל תוספטה תסירק המדק לשכה לש םינמזה רדסבש ,)הז חודל 3.11.3
 עירכהל ךרוצ וניאר אל ,ליעל רומאהמ הלועש יפכ .תוספטה תסירקל האיבהש איה )לק-לפ( הרקתה תוטטומתהש
 וליפאש ,ליעל ונרבסהש יפכ ,אוה םעטה .קדוצ ןור ילאש ,)ךכל ונמכסה אל יכ םא( חוכיוה ךרוצל ונחנהו ,וז תקולחמב
 ויה תורקתה םא קפס ,ולא םייוקיל אלמלא .לק-לפה תטיש ייוקיל ןיבל עראש קזנה ןיב יתביס רשק שי ןיידע וז החנהב
.סרהה שחרתה הבש תינוציקה הרוצב אלש יאדובו ,תוטטומתמ

 וליפא םייקתהל לוכי יטפשמה יתביסה רשקה .יתביסה רשקה והמ ביתכמה אוה רגירטה יוהיז אלש התעמ רומא �����������
 .לשכה וא הנואתה עוריאל ידיימה םרוגה הנניא ,הנואתל וא לשכל תוביסה תחא וא ,הביסה

 )1(וכ י"דפ( 'חאו יריאמה דוד .נ הירבגא היראכז 704/71 א"עב ןמסוז טפושה 'בכ רמא יטפשמה יתביסה רשקה לע �����������
 :הלא םירבד �)744 'מעב 743

 רשק ...ןושארה םדאה לש ותבוחל םלועבש םיאטחה לכ תא ףקוז היהש יפוסוליפ יתביס רשקכ וניא יטפשמה יתביסה רשקה"
 םתוא ןכותמ תולגל ידכ ןוימ תוכירצ ולא .causa sine qua non -ה ךותמ הריחב לש ךילהת ידי-לע עבקנ יטפשמ יתביס
 ,םיעוריא ריבסהל םידעוימ םניא יטפשמה יתביסה רשקה יללכ ןכש ,תובח תלטהל דוסי םישמשמ םתנוכת תאפמ רשא םימרוגה
 ...הנואתל ומרגש םימרוג ינש ולעפ תיפוסוליפ הניחבמ .תוירחא וירחא ררוגה )לדחמה וא( השעמה והזיא עובקל םא יכ
 ינשמ דחא לכ ןיב יתביס רשק םג ךכ בקע רצונ םאה� causa sine qua non תניחבב אוה םיינשה ןמ דחא לכ לש םהישעמ
"?הנואתה ןיבל םימרוגה

 תשחרתמ הפוסבש תיתביסנה תרשרשה תלחתהל םימרוגה דחא וא ,םרוג תויהל הזחנש המ ןיב תוהז חרכהב ןיאש ןאכמ
 םרוגה ןיב תיחרכה תוהז םג ןיא .הנואתל המרגש הביסב )ףתתשמ תוחפל וא( םרוגכ ותוא האור ןידהש המ ןיבל ,הנואת
 .הנואתל )תוביסה תחא וא( הביסו רוקמכ ותוא האור ןידהש הז ןיבל הנואתל רגירט היהש

 ףרוגה ןועיטב ןיאו ,ונודנש םילשכה לכב םייטפשמה בבוסמלו הביסל התעד תנתונ ,ונידי לע התשענש יפכ ,םילשכה תניחב
 .וז העיבקמ תונשל ידכ ןור ילא הלעהש יללכהו

 הז ןועיט .הבוט אל הטישהש חכוה אלש קומינה אוה ןור ילא יקומינ ראש ןיב רוזשה ףסונ קומינ �:"החכוהה לטנ"4.16.8
 ,ןקתהמ תגרוחה היינב וא ,השדח היינב תטישב שומישש הז חודב םעפ אל םירמוא ונא .השאר לע הדימריפה תא דימעמ
 תוטסל שקבמה לע לטומ תאז חיכוהל לטנה .םדא ייח תנכסמ הניא הייטסהש אלמ ןוחטיב ןיא םא רוסיאה תילכתב םירוסא
 תכרפומ םלוע הסיפת איה ,הבוט איה - הער ותטישש חכוי אל דוע לכש ןור ילא לש םלועה תשיפת .רתומהמו רכומהמ
.תנכוסמו
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 .םיווש םיאנתב הליגר הרקת ןיבל לק-לפ תרקת ןיב האוושה רשפאיש יוסינ תכירע לע הרונש ונל עיצה ןור ילא �����4.17

.תוליגר תורקתמ ןהיעוציבב תולפונ ןניא לק-לפ תורקתש חיכוי הזכ יוסינ ותעדל

 םג .הזכ ינויע סיסב ידי לע רדגומ וניאש "רוויע" ןפואב יוסינ ךורעל םעט ןיא לק-לפה תטישל ינויע סוסיב רדעהב ,ונתעדל

 היינבה ךשמה תא ףקותב לולשל ידכ ,םייריפמא םיאצממ תוברל ,םיאצממ יד ונידיב שי .הזכ סיסב ונינפב גיצה אל ןור ילא

 תניחבל םייוסינ תכירעל םעט תויהל יושע יכ םירובס ונא ,וז הטישב םיבר םינבמ רבכ ונבנו רחאמ םלוא .וזה הטישב

 דעו םא ןחביי יכ ץילמנ ךשמהב .םהב שומישה ךשמהב תוחיטבה תדימ תא עובקל הרטמב ,םימייקה םינבמה לש םתודימע

 איה ,התושעל ךרוצ היהי אליממש ,וזכ הניחב .)ךשמהב הז יוטיב תועמשמכ( "תרעושמ המורת" לק-לפה תורקתב שי המכ

.לק-לפה תורקת לש ןתודימע תחכוהל יוסינ תכירעל ןור ילא לש ותלאשמל תואנ הנעמ

לק .4.18 - לפה ןכ יכ , תטישב עובטה ןוכיסה רבדב וניתונקסמ תא רערעיש רבד ןור ילא לש ונועיטב ןיא  הנה
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ייייששששייייממממחחחח    קקקקררררפפפפ
ללללקקקק----ללללפפפפהההה    תתתתטטטטיייישששש    ייייבבבבגגגגלללל    תתתתווווננננקקקקססססממממהההה

ייייללללללללככככ

 םתואב ןודנש םירבדה רשקהמ ,שקבתה וא שרדנ רבדהש לככ ,ונשלג ,םימדוקה חודה יקרפב וננויד ךלהמב �������5.1

-לפה תטישב םיעובטה םימגפה לע "תירואכל" העד תעבה ןהב התייהש םייניב תונקסמ וא תויקלח תונקסמ רבעל ,תומוקמ

 תא ןחבנ םרטב תויפוס תונקסמל עיגהלו םידקהל אל ידכ ןוידה לש םיבלש םתואב תונקסמה ןיד תא ץורחלמ ונענמנ .לק

 .הטישה לע ירשפאה "רוגניסה"

 ,הטישל עגונה לכב תויפוסה תונקסמל עיגהל לכונ ,ולקשמבו ופקיהב דואמ םצמוצמה ,"רוגניסה" תא ונחבשמ ,התע

.הייוקיללו היתוערגמל

 הטישכ לק-לפה תטישב שמתשהל היה רתומו ןתינ םאה הלאשה תניחבל קרו ךא תוסחייתמ הז רשקהב תונקסמה יכ שיגדנ

 .יסדנהה טביהה ןמו יטפשמה טביהה ןמ וגצוי וז הלאש יבגל וניתונקסמ .תורקת ןכתל

 םינינבב )םוטקפ טסופ( השעמ רחאל גוהנל ךיא הלאשהמ ,ןיטולחל תדרפנו ,ןיטולחל הנוש וז הלאש יכ רהבוי ����5.2

 םינבמ סורהל וא ןקתל םא טילחהל ךירצש ימ ינפב �בצינה םילוקישה ךרעמש אוה ךכל םעטה .וז הטישב ונבנ רבכש

 וסלכואש םינבמב ללכ ךרדב רבודמש אלא ,םינבמה תמקהב ועקשוה רבכ םימוצע םיבאשמש קר אל ןכש ,הנוש םימייק

 גוהנל דציכ לקושש ימ לע המוש ולא תוביסנב .רחא דועי לכל וא היישעתל וא רודמל םהירייד תא םישמשמ םהו ודיוצו

 הז ןינעב .הרצונש תואיצמב תוכורכה תויסדנההו �תויתרבחה ,תוילכלכה תולאשה תא םג ןובשחב איבהל ,ולאכ םינבמב

 .ירישעהו יעישתה םיקרפב ןודנ

ייייטטטטפפפפששששממממהההה    טטטטבבבבייייהההההההה

 םושמ תאז ,ןיד תרפה איהש ,ןקת תרפה לק-לפה תטישב שומישב התייה םא ההותה טביהה אוה ,יטפשמה טביהה �������5.3

 י"ת ילארשי ןקתב שומיש בייחמ )הז חודל 2.17 ףיעסב טטוצש( רתיהל השקב תונקתל הינשה תפסותל )ד(5.02 ףיעסש

 ןיב דחא דצמ תובצומה חפ תואספוק תללוכ לק-לפה תטישש הדבועה חכונ .הז ףיעסב תויונמה תורקתב רבודמשכ 466

 .ףיעסה לח ןהילעש תורקתה רדגב תדכלנ הנניא הרקתהש הרבס התלעוה ,םימורקה ןיב ינש דצמ תויוצמהו ,תועלצה

 ,וז הנורחא הנעטל .תועלצ תרקתב אלו תבכורמ הרקתב אוה רבודמה וז הדבוע לשבש תסרוג וז הנעט התוינוציקב

 .)ליעל 4.16.1 ףיעס ואר( ונסחייתה רבכ ,ןור ילא ידי-לע התלעוהש

 דוקפתה ןחבמ אוה ,וז הלאשב עירכיש ןחבמכ וב םיעצומה םינחבמה דחאו ,הז טביהל תוסחייתה שי ימואלה ןוכמה חודב

 דיקפת םיחפה םילבקמ תאז תמועל םא .ףיעסב תדכלנ הרקתה - דבלב יולימל םישמשמ םה םא .לק-לפה יחפ לש

 .םש ושרופש םימעטהמ לכהו ,לח ףיעסה ןיא זא יכ – יביטקורטסנוק

 ןיב תועלצ תטישב רבודמ ןיבש םושמ ,וז הדוקנב תינשרפ הערכהב ךרוצ ןיא ,הז חודב םישרדנ ונא ןהלש תונקסמה ןינעל

 ונאש רמאנ תאז ףרח .ןתינ אל הזכ רושיאו ,ןקתהמ הייטסל וא/ו הטישל רושיא תלבקב ךרוצ שי ,תבכורמ הרקתב רבודמ
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 יונבה ןינב דלש לע לח 466 י"תש החנהה ךותמ תאז ,לק-לפ תורקת לע לח הינשה תפסותל )ד( 5.02 ףיעסש העדל םיטונ

 ���.םורט ןוטבו ךורד ןוטב ,ןיוזמ ןוטב ,ןיוזמ אל ןוטבמ

 לובג ירקמ .הלק אל ,ואל םא ןוטב תרקתב רבודמ םא הלאשב הערכהה היהת םהבש לובג ירקמ ונכתייש חינהל םינכומ ונא

 תורדגהה תא שרפל שי הבש תינשרפה ךרדה לע ךילשהל ידכ םהב ןיא םלוא ,תובר תויטפשמ תורדגה תלחנ םה ולאכ

 .ונניינעב הרקמה והז אל ,םוקמ לכמ .וללה

 תרקתב רבודמ ןיב ,הילע לח 5.02 ףיעסש ןוטב תרקתב רבודמ םא ןיב ןכש ,תינשרפה תקולחמב עירכנש ךרוצ ןיאש ונרמא

-לע שרופ רבכש יפכ לכה ,האלהו ןהמ איה תוחיטבהו ,ןקתה ןמ הגירחל וא הטישל ןתינ אל רושיאש ירה ,תבכורמ ןוטב

 .ונידי

ייייססססדדדדננננהההההההה    טטטטבבבבייייהההההההה

 םיעבונה םינוכיסהו לק-לפה תטישב םימגפה םה ולאש סוסיה אלל רמאל לכונש ונל הארנ ,הכ דע בתכנש לכמ �������5.4

:םהמ

 תורומא ותואש הריזגל ןויזב לבוקמש יפכ ,וכותבש ןויזלו ןותחתה ןוטבה םורקל חפה תונפד ןיב קפסמ ןוגיע ןיא ����5.4.1
.רימהל חפה תונפד

 :ךכמ האצותכ �����������

 .הריזג יצמאמ ינפב הדימע תלוכי ,יקלח וא אלמ ןפואב ,תורדענ ולאכ תורקתש ששח שי ����.א

 הרהזא אללו ���ימואתפ ךירפ רבשל ןכו ,הנעשהה תודוקנל םיבורקה םירוזאב םיקדס תוחתפתהל ששח שי ��� .ב
 .תמדקומ

 .ךכמ האצותכ םירחא הנבמ יקלחו תופסונ תורקת לש תרשרשב לשכלו הרקתה תוטטומתהל ששח שי ��� .ג

 )םימורקה ןיב הדרפה( תויצנימלדל ,ןוטבה ימורק וא םורק ןיבל תועלצה ןיב יוקל רוביחל ששח שי ����.ד
 .ךכמ האצותכ הרקתה לש תוטטומתהלו

 ןוטבה תנוכתמ עבונ ששחה .הזמ הז ןמז יחוורמב וקצונש םימורקב ןוטבה תובכש ןיב יוקל רוביחל ששח שי ����5.4.2
 .תושקתה לש ךילהת ןהב לחהש וא ,ושקתהש תורחא תוקוצי תובכש םע תחא השקמ תריצי ידכ דע "קבדיהל" אלש ירטה
 תבכש תקצונ הבש הרקת תקיצי לש תרכומ הטישל ,ההז אל יכ םא ,המוד וזמ וז ןמז חוורמב תובכש תקיצי לש הז בצמ
 .ובש 4 קלח אוה ,466 י"ת לש דרפנ קלחב תרדסומ )רשקמ תרקת היורקה( וז הטיש .היושקו הקוצי הבכש לע הנוילע הרקת
 םיקושיחה תרבגה בייחמ אוה ךכ לע רבגתהל ידכו ,)הייחד( תיקפוא הריזגל הכומנ "תלובסת" חינמ ןקתה לש הז קלח
 .דחא בלשב תקצונה הרקת תמועל

 .םהיניב תקפסמ תוקבדיה ירדענ םימורק ינשמ תובכרומה תורקתב רתוי םיאטבתמ ליעל וראותש "תיקפואה הריזגה" תוחוכ
 האצותה .הלאכ תורקתב דואמ ישממ ןוכיס אוה ,ןותחתה םורקה תוטטומתה ךות ,הזמ הז םימורקה תוקתניהבש ןוכיסה
 .ליעל רבוד רבכ היצנימלדה תואצות לעו ,היצנימלד תויהל הלוכי הזכ יוקל רוביחמ

 קוידה יאמ ,חרכהב טעמכ םיתיעל ,תעבונ וז העפות .ןתרוצב "תוינבלמ" ןניאו ,ןבחורב תוהז ןניא ןוטבה תועלצ ����5.4.3
 "תוילירטסה"מ םיקוחרה היינב יכילהתב השעמל הכלה םימשיימ הטישה תאש הדבועה חכונ תאז ,הדובעה תטישב עובטה
 םניאש תובר םימעפ( םיבר םילעופ לש תוברועמב ןהו היישעה תוסגב ןה תונייפאתמ היינבה תודובע .הדבעמ תנייפאמה
 ךרוצה תא ,לק-לפה תטישב רבודמש לככ ,ףיסוהל ךירצ ולא סיסב ימרוג ךותל .םייעוצקמ יתלב םקלח ,)תחא הפש ירבוד
 ידכ םילימ ריבכהל ךירצ ןיא .ןוטבה השקתי םרטב הבר תוריהמב היירטה ןוטבה תבכש לע חפה יזגרא רודיס תא עצבל
 לש תושקתהה ךילהת לחי םרטב תאז ,המילשהל ידכ הכאלמב םיקסועה תושרל דמועה ןמזה רצוק תשוחת תא ראתל
 לשב םא ,ךפשנש ןוטבה לשב םא ,םמוקממ םיזזומ םיזגראהש ךכל םרוג וללה םימרוגה לכ לש רבטצמה חוכה .ןוטבה
 ןוטבב איה םיחפה תציענש הדבועה תמחמ םא ,הנושארה הבכשה ןוטבב תקפסמ אל הציענ תמחמ םא ,םיריהז אל םיעגמ
 .תורחא תוביסמ םאו ,םינוש םינוויכל םהלש תוזוזת עונמלו םיחפה תא בצייל ,הז ובצמב ,לוכי וניאש "ילזונ"
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 קלחש ךכל םימרוג תועלצה ןיבש םיווש אלה םיחוורמהו ,התרוצב הדיחא הנניא םיקצוי התואש הרקתה ,ךכמ האצותכ
 ."0" בחורב תועלצ ידכ דע ,תורצ ןקלחו תובחר ןה �תועלצהמ

 וא "םיקסופה" םיחפה בוציי יאמ תעבונ וז העפות .חפה תואספוק ךותבש "קירה יללח"ל ןוטב תרידחל ששח שי ����5.4.4
 .םהלש םינפה יללחל ןוטב תמירז םירשפאמ ףאו ,םהיתונפד תא "םידימצמה"

 םתקולחו ,הרקתה ןכת יבושיחב ןובשחב וחקלנש םיסמועל רבעמ תרקובמ יתלב םיסמוע תרבגה איה האצותה �����������
 .םינוש הרקת יקלח ןיב הווש יתלבה

 דוסי חפב שי וליפאש ךכ ,חפה לש היזורוק תמירגלו ,תואספוקה יללחל ,חל ריואו םימ תרידחל ששח שי ����5.4.5
 הוושה( היזורוק בקע חפה לש םייפוסה תוררופתהה יבלשב לילכ םלעיהל ףא לוכיו ,שלחנ הז דוסי ,יביטקורטסנוק
 .)הז חודל 3.22.7 ףיעס ,וז הדוקנב יאסרו ןינב יאצממל

 הקיציה ,הציענה קמוע ,לק-לפה יחפ תציענ תטישמ האצותכ .הבוט הניא ןוטבב לק-לפה יחפ לש הזיחאה ����5.4.6
 .תוגורע תרקתב דחוימב רומח הז םגפ .ןותחתה םורקב ןוטבל הכלהכ םינגועמ םניא לק-לפה יחפ ,היזורוקהו םיבלשב
 תילו ,)הז חודל 3.5 ףיעס ואר( תוגורעה לש "ברעב" וא "יתשב" רשי חפ חרכהב תללוכ לק-לפ תטישב היונבה וזכ הרקת
 ונניאש "תוקבדיהה" םרוגש איה האצותה .ןובשחב האיבהל ןיאו תיספא איה ןוטבל הזכ חפ לש תודמציההש גילפד ןאמ
 .ילג וניאש רשי חפב רבודמשכ ןיטולחל טעמכ ללשנ )הז חודל 3.7.1 �ףיעס( ילג חפב רבודמשכ וליפא קיפסמ

 ןינעל ןה ךכמ עבונה לכ לע ,ןותחתה םורקב תיקלחה ותציענמ חפה תפילש תויהל הלוכי תוקבדיהה יא תאצות �����������
 .רבסוה רבכש יפכ לכה ,וזמ וז הרקתה תובכש לש יקלח וא אלמ קותינב ןה ,הריזגב ירשפא לשכ

 הלועפב םוגפל םילוכי ולא םיקדס .תוקמטצה יקדס רצוויהל םילוכי ךכמ האצותכ .ןקתב שרדנכ ןוילע ןויז ןיא ����5.4.7
 .ליעל טרופמכ לכה ,היזורוק תוחתפתהל םורגל םילוכיה םימל רידחל ותוא םיכפוה ןכו ,ןוילעה םורקה לש תינכמה

 וליפא ,הריזגל ןויזה תוכיא לע הכלשה הז רבדלו ,תלבוקמה ןויזה תדלפ תמועל התוחנ םיחפה לש הדלפה תוכיא ����5.4.8
 .הז ןויזל יהשלכ המורת חפה תונפדב שיש החנהב

 םורגל לולע ודצמש רבד ,תורחא תועלצל םיסמוע רוזיפ לע השקמ הז רבד .תינוויכ-דח הרקתב תקלחמ עלצ ןיא ����5.4.9
 .ךכב םיכורכה םינוכיסה לכ לע ,דחא םוקמב םיסמוע תורבטצהל

 .וב םיחפה תציענ ידי-לע ותצירח בקע ,הייחדה תוחוכב דומעל ותלוכיו ןותחתה םורקה תושלחיה � 5.4.10

 לש תיתגרדה תודרפיה םהבו ,םינוש םיגוסמ םיקזנ רובצל היושע לק-לפ תרקת .הרקתב םיקזנ תורבטצהל ששח5.4.11
 בקע ,רתיה ןיב ,םרגיהל םילולע הלא םיקזנ .לק-לפה יחפ לש היזורוקו תועלצב הריזג יקדס ,תועלצהמ ןוטבה ימורק
 תאשונ הרקת לע םיגירח םיסמוע תלעפה ןמזב וא ,הגירח תולהקתה ןמזב ןוגכ ,הלש יטסלאה לובגל רבעמ הרקתה תסמעה
 .השדח הרקת תקיצי תעב

 ילוא ןתינש המב םג אלא ,ליעל וראותש םיילוחב קר אטבתמ ונניא לק-לפה תטישב ונבנש תורקתב םייקה ןוכיסה �����������
 ןה ןכותבש תורמל ,בבר אללו תויפלתל תויונבכ תוזחיהל תויושע ןה .תושוע הלאכ תורקתש "בזוכ אווש גצמ"כ תונכל
 תורקתב העובטה הבושחו תיסיסב הנוכת תרדענ לק-לפ תרקתש ךכמ עבונ רומאה "אוושה גצמ"בש רתיה ןוכיס .תויוקל
 ףושחת אל ,לק-לפה תטישב ונבנש תורקת לש תילאוזיו הריקס ,הז םעטמ .תמדקומה הארתהה תנוכת איה ,ןיוזמ ןוטב
.הרקתה יככותב םישחרתמה ,לשכ יכילהת תוחתפתה םיבר םירקמב

תתתתווווקקקקיייידדדדבבבב    ייייבבבבגגגגלללל    ההההררררההההזזזזאאאא    תתתתווווררררעעעעהההה

 .ןהב םיקזנה רותיאלו לק-לפ תורקת לש ןבצמ ןויפאל תוליעי דימת ןניא תוינקת תורקתל תולבוקמה תוקידבה �������5.5

:םכותבו םינוש םירשקהב ןובשחב אבומ תויהל ךירצ הז םרוג

 םושמ ,לק-לפ תרקתב רבודמשכ תועטהל הלוכי ,תוליגר תורקתב תלבוקמ הקידב איהש ,תילאוזיו הקידב ���5.5.1
 םיקזנ םירתתסמ וירוחאמש "אווש גצמ" אלא היהי אל הז הארמש לוכי ,םיעקש וא םיקדס אללו הניקת הארית איה םא םגש
 .םירבטצמ
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 םירתתסמש רשפא .היהיש אוה היהש המש קיסהל ןתינ חרכהב אל ,הרקתה הטטומתה אל הכ דעש הדבועה ןמ ����5.5.2
.ינוציח יוליג ךכל ןיאו ,אלמ לשכ ידכל "ולישבה" םרטש ,םירבטצמ םיקזנ הרקתב

 החכוה חרכהב הנניא ,לשכל ומרג אל ,רבעב ושענש תויוליעפ וא ,וסמעוהש םיסמועש הדבועה םג ,וז ףא וז אל �����������
 .היהיש אוה היהש המ הז רשקהב םגש ךכל

 וא ,םייובח םיקזנ ליעפיש קדהה היהי הז עוזעזש לוכיו ,הרקתב םייקה םיוסמ לקשמ יוויש עזעזתש לוכי הקידב ����5.5.3
 לשב הרקתה ערכות לבל( לק-לפ תורקת לש ןוקיתה וא �הקידבה תוטיש תריחבב םיריהז תויהל ןכל ךירצ .םירבטצמ םיקזנ
 .)םירבטצמ םיקזנ תריתע התויה

םםםםווווככככייייסססס

 םיירשפאה וא םיעבונה םינוכיסה לכ ושמומי יטרקנוק הרקמ לכבש תואדווב עובקל תורשפא ןיאו ךרוצ ןיא �������5.6

 ,וללה םינוכיסהש לק-לפה תטישב עובטה יתימא ששח שיש עבקנש – םישוע ונא ךכו – ךכב יד .ולא תונקסמב םילולכה

 םינוכיסש ןוחטיב ןיאש ,אופיא ,אוה רמאל ןתינש טעמה .תונוש תורקת לש םינוש םירשקהב ושממתי ,םתצקמ וא םלוכ

 ןוכיסה .שממתי אוה יתמו םא תעדל ןיאו דמועו יולת ןוכיסהש אוה ךכמ אצוי לעופו ,ושממתי אל ,םקלח וא םלוכ ,ולא

 תורקתה יככות ךא ,םלית לע םנמא ודמעש םירחאב ןהו ,וטטומתהש םיקלחב ןה ,יאסרו םלוא הנבמב אלמ ןפואב שממתה

 .וללה םינוכיסה לכ לש םמויק תא ופשח ,ןותחתה םורקה ףוליק םע ופשחנש

 יד .םימורקה ןיב תואנ רשק רדעהו ,הריזגל םיאתמ ןויז רדעה אוה לק-לפה תטישב יסיסבה םגפהש ןייצל בושח ,םוכיסל

 וא הטישל םיוולנה וא םיעובטה םיפסונה םימגפה לכ .הז חודב תוראותמה תוינסרהה תואצותל איבהל ידכ הז םגפב

.םימייק ויה אל םירחאה םימגפה לכ םא וליפא דאמ רומח אוה בצמה םלואו ,בצמה תא םירימחמ העוציבל

 קוזיח תונורתפ לע בושחל ילוא ןתינ ,ךכ-לכ דקוממ יסיסבה םגפה תויה לשב אקוודש רמאנו רחואמה תא הפ רבכ םידקנ

 "םימגפה יפסות" ראש לכ תא דאמ ןתמתש לוכי הזכ םגפ תרסה .ןגועמ הריזגל ןויז רדעה לש יסיסבה םגפה תא ונקתיש

.ךשמהב – תאז לכ םלואו .ליעל וטרופש
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ייייששששיייישששש    קקקקררררפפפפ
    """"תתתתממממאאאא    ןןןןממממזזזז""""בבבב    ההההטטטטייייששששהההה    ייייממממגגגגפפפפ    תתתתננננבבבבהההה

תתתתייייררררוווובבבבייייצצצצהההה    ההההדדדדווווההההתתתתההההוווו

 רבכ דומעל היה ךירצו היה ןתינ לק-לפה תטיש ימגפ לע יכ ונתנקסמבו ,םימדוקה םיקרפב רמאנש לכב היה יד �������6.1

 קרפב וטרופי רשא( ןיד יפ לע היישע תבוח הלטוה םהילעש םימרוגה לכש ךכל איבהל ידכ ,הטישה לש ןושארה המוימ

 .זא דע הב ונבנש םינבמה תקידב םשלו הטישב שומישה תקספה םשל שרדנה לכ תא ושעיו ךכב וריכי ,)ןלהל יעיבשה

 תרשואמ יתלב התויהו לק-לפה תטישבש םייוקילה לע תוארתה יכ הדבועה חכונ םייתעבש תקזחתמ היישעל וז הייפיצ

 שומישה ינפמ תוארתההו הטישה ימגפב הרכהה ,הז קרפב הארנש יפכ �.תירשפא המב לכ לעמ טעמכ ומסרופ ,שומישל

 עקר לע .בחרה רוביצל ףאו ,תוירוביצ תויושר ,םייעוצקמ םידוגיא – םייטנוולרה םימרוגה ללכל תונוש םיכרדב וצפוה ,הב

 תא םהילע ליטה קוחהש םיפוג םתוא לכ לש םלדחמ םצעתמ ,לק-לפה תטיש לש הימגפ רבדב הלא תוארתהו םוסרפ

 שומישה ךשמה תא ורשפיא הלא םימרוג לש םילדחמ ,ינימשה קרפב הארנש יפכ .הלא ןיעמ תונכס לורטנ לש הבוחה

 .ןיד יפ לע הרושיא יאו הימגפ תורמל םיבחרנ םיפקיהב הטישב

 םימרוג לש םתוליעפב דבכנ םוקמ ספת ,הב שומישה תא עונמל ןויסינבו לק-לפה תטיש תניחבב קוסיעה �������6.2

 ברקב הדוהתל וכז םירבדהו ,םיסדנהמה בטימו םינקתה ןוכמ ,םהיגיצנו םיסדנהמה ינוגרא ,ןוינכטה םהבו םייעוצקמ

 תירוביצה הדוהתה ןמו תיעוצקמה הליהקה לש תוליעפה ןמ קלח רוקסנ הז קרפב .בחרה רוביצה ברקבו יעוצקמה רוביצה

.יאסרו ןוסא ינפל דוע תאזו ,לק-לפה תטישל רשקב התייהש

םיסדנהמה תכשל המיקה , תועוצקמב םיאמדקאהו םילכירדאה םייגולונכטה6.3 היינב ילשכ רפסמ ועראש ,  רחאל

 ירבח .)םינבמ לשכל הדעווה - ןלהל( םינבמ לשכ תקידבל הדעו 30.8.87–ב ,)םיסדנהמה תכשל – ןלהל( ר"ע לארשיב

ינועמש . חודב יו הנרס . י . ץנימ , ק . רלימ , א . ןתיול , א . הצט , פורפ ' קי , ' זרב נ . "ר ,) וי ) נ םיסדנהמה . לארוג  ויה וז הדעו

הדעווה ינפב ואבוהש לשכה , תורקת תוברועמ ויה ש" ירקמ בורב ראשה ןיב , רמאנ הדעווה ידי , - לע 16.12.87– ב אצוהש

" םלואו לק ." ידיב םנמא ויה אל הדעווה וזה הטישה בקע ומרגנ םילשכה םא עובקל ידכ םיקיפסמ םינותנ - לפ תטישב

- וא םיילארשי םינקתב תנגועמ הניא לק םינקתב םיעודי לפ תטיש יכ ךכ לע עירתהל התבוחמ יכ  הדעווה התעדב הנתיא

לק ." הז חפסנב תטישש ךכ לע חודה ירבחמ ודמע - לפ תטיש יפל תורקת " םירחא ."... וניינעש חפסנ ףרוצ רומאה חודל

תוגירח היינב תוטיש רשאל ךמסוהש ימ ידיב הרשוא אל . 466 , םג איהו " י ת תושירדמ קלח רחא תאלממ הניא לק - לפה

 :הלא תונמנ ואלומ אלש ןקתה תושירד ןיב ,םינבמ לשכל הדעווה חוד יפ לע

.תוקלחמ תועלצ עצבל אל ,"לק-לפ" תטיש יפל םיצילממ ,ןקתב שרדנל דוגינב 1.3 ��� ..."

.הנוילעה הלבטב ןויז תשר תתל אל ,"לק-לפ" תטיש יפל םיצילממ ,ןקתב שרדנל דוגינב 1.4

 תלובסת בושיחב םיחפה יזגרא תא וז הטיש יפל ןובשחב םיאיבמ ,ןקתב שרדנל דוגינב 1.5

.הרקתה

 לע םיאנת םירדגומ ןקתב .תועלצב םיקושיחב ךרוצ ןיא ללכ ךרדב ,"לק-לפ" תטיש יפל 1.6

.תועלצב םיקושיח ןיקתהל שי םהיפ

 וגישהל השקש עוציבה ביטב הבר הדימב יולת "לק-לפ" תטיש יפל תורקתה לש יפוסה ביטה ������.2

.רתאה יאנתב
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 חיטבהל השק - תיברימ תוריהמב ירטה ןוטבב םתרדחהל ךרוצהו םיחפה תחנה ןפוא בקע 2.1

 םג הרקבל ןתינ אל עלצה בחור .)ספאל בורק עלצ בחור לש םירקמ ולגתנ( שרדנכ עלצ בחור

.תוספטה קוריפ רחאל

 תבכשל םתוקבדהלו םתרידח תדימ תא אדוולו קודבל השק םיחפה יזגרא לש םתחנה תעב 2.2

 הרידחה קמועש - הנותחתה ןוטבה תבכש הדרפנש רחאל - םירקמ ולגתנ( הנותחתה ןוטבה

.)ירעזמ היה

3.������ ....

 הליכמה הנותחתה ןוטבה תבכש ןיב ,)ללכ רוביח ןיא םימעפל( חטבומו בוט רוביח ןיא 3.1

.תועלצה לש ןוטבה ןיבל ,הרקתה לש ירקיעה ןויזה תא

.הקיציה ינפל התומלשב הרקתה הנבמ תא קודבל תורשפא ןיא 3.2

 ןוטבה תבכש לש האלמ תופלקתה לש תועפות ולגתנ ,םהב הנד הדעווהש םירקמב 3.3

".םיימניד םיסמועב הרקתה תודימע יבגל תוששח תררועמ וז הדבוע .הנותחתה

 רש ,ןוכישהו יוניבה רש - םהיניבו םינוש תויושרלו םיפוגל םיסדנהמה תכשל ידי-לע וצפוה םינבמ לשכל הדעווה תונקסמ

 הדוגא ,םירעה יסדנהמ ןוגרא ,םינקתה ןוכמ ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי ,צ"עמ ,םינלבקה םשר ,םינפה רש ,הדובעה

 תונותיעב 1988 ראורבפב ומסרופ ףאו ,םינובהו םינלבקה ינוגרא זכרמ ,תולכירדאהו הסדנהה תצעומ ,תיחרזא הסדנהל

 .תיעוצקמה

 דרשמב הסדנהו ןונכתל ףגאה שאר ןגסל בתכמ ,יקסבשרו .א 'פורפ ,היינבה רקחל הנחתה שאר חלש 19.4.88 םויב �������6.4

 המיאתמ אל" האצמנו ,היינבה רקחל הנחתה ידי-לע הקדבנ לק-לפה תטישש ,ראשה ןיב ,רמאנ ובש ןוכישהו יוניבה

 ךות 1987 ילויב ןור .א רמל הרסמנ ךכ לע תקמונמה העדוהה"ש רמאנ בתכמה ךשמהב ."םייחכונה היטרפב שומישל

 ."…וז העדוהל ןור רמ סחייתה אל ונרעצל …םייונישו םינוקיתב ךרוצה תשגדה

 םירבדב אובל החרטו ,תיעוצקמה תונותיעב לק-לפ תטישל תמוסרפהו םימוסרפה ירחא הבקע םיסדנהמה תכשל �������6.5

 לשכל הדעווה ר"וי בתכ ,לשמל ךכ .םתייווהכ םירבדה תא רוביצה תעידיל איבהל םעינהל ידכ וללה םינותיעה יכרוע םע

 שקבתה היינבה זכרמש הדבועה ףרחש ,27.11.88 םוימ בתכמב ,ילארשיה היינבה זכרמ ל"כנמל ,לארוג .נ 'גניא ,םינבמ

 לש םימוסרפ עיפוהל וכישמה" ,תאז תחת .ןכ השע אל אוה ,"לק-לפ תטיש יבגל תודוקנ רפסמ" ולש ןיטלובב םסרפל

 ."רוביצה תא תועטהל ונתעדל םילולעה לק-לפ תטיש

 ירוביצה ןינעהש םתעדב םישוחנ" םהש היינבה זכרמ תעידיל איבהל םינבמ לשכל הדעווה ירבח ושקיב וז הדבוע חכונ

 ."...יבתכמב ךילא יתרבעהש עדימה תא םסרפי ,ודיקפת ירקיעמ אוה עדימ תצפהש ףוגכ ,היינבה זכרמש בייחמ

 םע המכוסש העדוה םהינותיעב םסרפל םייעוצקמ םינותיע יכרוע רפסממ 1989 תליחתב השקיב םיסדנהמה תכשל �������6.6

 שומישמ תויוגייתסה ותעשב העיבה םינבמ לשכל הדעווהש תנייצמ העדוהה .התעד לע התייהו ,)ןור ילא( לק-לפ תרבח

 אל םגו ,466 י"ת ןוטבה תקוח תוארוה תא תדגונ התויהב ,היציפמ ידי-לע הגצוה איהש יפכ ...תנוכתמב" לק-לפ תורקתב

 יזגראב שומישמ העינמ ןיאש לק-לפ תרבח םע ...המיכסמ" איה התעו ,"...תוגירח רשאל ךמסומה םרוג ידי-לע הרשוא

 ןויזה רודיסו תועלצה ןיב קחרמו תודימ" לע דפקויש יאנתב ,"תועלצ תרקתב דבלב יולימ יפוגכ לק-לפ גוסמ םיחפ

 תאישנב ףתתשהל םידעוימ םניא םיחפה יזגרא"ש ןכו ,"22.2 ףיעס 2 קלח 466 י"תב שרדנכ לכה ,םהבש םיקושיחהו

 תבר איה עוצקמה יגוח ברקב וזכ העידי תצפהש רמאל ךירצ ןיא ."...הלאכ תורקת לש תלובסתה תעיבקב וא/ו םיסמועה

 .ךרע תברו תועמשמ

 םהב ויהש ,לק-לפ תורקתב ועריאש לשכה ירקממ העברא רקח החוורהו הדובעה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגא ������6.7

 הריקחה ח"ודב רבכ יכ ,ףיסונ הז רשקהב .)ליעל 3.11 ףיעס ואר( הז חודב ונדמע רבכ ןיכהש תוחודב רמאנה לע .םיעגפנ

 םהיניבו ,הז ח"ודב ונדמע םהילע םימגפהמ קלח לע םירקוחה םיעיבצמ ,ןג-תמרב לשכל סחייתמה ,30.9.87 םוימ ןושארה

 ךרוצהו ,םיחפה לש היזורוקל ששח ,הרקתה תובכש ןיב קפסמ רשק רדעיה ,תועלצה בחורב תודיחא יא לש היעבה
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 איה לק-לפה תטיש יכ אצמנ הוקת-חתפב לשכל סחייתמה 2.11.92 םוימ הריקחה חוד תונקסמב .הריזגל ןויזב שומישב

.ןוינכטה ןוגכ ,ךמסומ דסומ ידי לע הקידבל הריקחה חוד תא ריבעהל ץלמוה ןכ .תוטטומתהל האיבהש

 םהיתורקתש םינבמב ודכלנש ימ תא ליצהלו תוסנל ףרועה דוקיפ לש ץוליחה תדיחי הקעזוה לשכה ירקממ קלחב �����6.8

 ימואלה ןוכמה ,םינפה דרשמ ל"כנמ לא ףרועה דוקיפב היסולכוא תוננוגתה תקלחמ שאר הנפ תאז תובקעב .וטטומתה

.תקפסמ יתלב תוחיטב תמר בקע התוא לוספל ףאו לק-לפה תטיש תא ןוחבל השקבב ,םיסדנהמה תכשלו היינבה רקחל

 ר"ויכ ,ןידע השמ 'פורפ עידוה 15.1.96 םוימו 28.12.95 םוימ םינקתה ןוכמב תינכטה הדעווה ר"וי לא ויבתכמב �������6.9

 םיטביהה לכ לע ותטיש אשונב ןור ילא לש ויתונעט תא הנחב הדעווהש רחאל יכ ,ןוטבה תקוחל םיחמומה תדעו

 תושירדל תומיאתמכ הלא תורקתב ריכהל תורשפא לכ האור םיחמומה תדעו ןיא" יכ הנקסמל העיגה איה ,םייעוצקמה

 לכב וא ,ןקתה לש 2 קלח יפל תועלצ תרקתכ אל יאדוובו – םייטנבלרה ויקלח לכ לע 466 י"ת ילארשיה ןקתה ,ןוטבה תקוח

."ןור ילא 'גניא הל ןתונש היצטרפרטניא יפל ,תרחא הרוצ

 הסדנהל הדוגאה ר"וי ,הנרס באוי ר"דל ,ןמנייש 'פורפ ,היינבה רקחל ימואלה ןוכמה שאר חלש 3.6.96 םויב� ��6.10

 םויב רבעוה הז בתכמ .הרשואו ןוינכטב הקדבנ ותטיש וליאכ העטמ העומש ץיפמ ןור ילאש ךכ לע עירתמה בתכמ ,תיחרזא

."םינלבקה רוביצ תא ריהזהל תנמ לע" םינלבקה תודחאתהל הנרס באוי ר"ד ידי לע 8.7.96

 יבתכממ םיקתעה וילא ריבעהו ,םינפה דרשמל )הנרס באוי ר"ד ידי-לע( םיסדנהמה דוגיא הנפ 27.6.96 םויב �����6.11

 םיבתכמש רמאנ בתכמב .)למרה ירוא ר"דו ןידע השמ 'פורפ( םינקתה ןוכמו )ןמנייש 'פורפ( היינבה רקחל ימואלה ןוכמה

 תוחיטבל הנכס תווהמ ולא תורקת"שו "466 י"תל םאתהב אלש וניה לקלפ גוסמ הרקתב שומישה"ש ךכ לע םיעיבצמ ולא

 לקלפ תורקתב שומישה תא עונמל תנמ לע ךדיב תונתינה תויוכמסה סיסב לע לועפל" הז בתכמב שקבתה ןעמנה ."רוביצה

 ."...יוסינ םלשוי ובש דעומל דע

" העדוה ובו תוימוקמה תויושרה לכל ןעוממה םינפה דרשמ ל רבדב היינב תטיש6.12 כנמ רזוח ץפוה 4.8.96  םויב

466 היינב רתיה תאצוהל יאנתש רחאמו " י תל עבקנ הז רזוחב , ןוטבמ דלש תונבלו ןנכתל הבוחה חכונ יכ םאתהב תנכוסמ .

466 , ירה " י ת תושירדל הנוע הנניא לק - לפה תטישש עבקנש רחאמו הינבהו , 4 תונקתב הדימע ונה ןונכתה  ספוט תלבקלו

הרומאה הטישב הנבנש ןינבל . 4  תתל ןיאש רתיה ספוט תתל ןיאו

.הז חודל ו חפסנכ ףרוצמ 4.8.96 םוימ ל"כנמה רזוח

 ,זאד ןוכמה שאר הנפ ,תובוחרב הנבמ תרקתב ימואלה ןוכמה םעטמ הכרענש הקידבה רחאל ,1998 תנש עצמאב �����6.13

 תודמוע ןניא לק-לפה תטישב תויונבה תורקת יכ םיחיכומה םיאצממה תא וינפב איבהו םינפה דרשמ לא ,טסב ןב ר"ד

 .רוביצל הנכס םיווהמו םייסיסב םייסדנה םינוירטירקב

 ובו ,תוימוקמה תויושרה ללכל אוה ףא ץפוהש ,םינפה דרשמ ל"כנמ לש ףסונ ל"כנמ רזוח אצוה 5.8.98 םויב �����6.14

:רמאנ

 היה רבודמ .תנכוסמ היינב תטישכ "לק-לפ" תטיש הזרכוה וב 1996 טסוגואב 4 םוימ 11/96 'סמ ל"כנמ רזוחב רמאנל רזוח ינא"
 םש לע "לק-לפ" תטיש הארקנ הטישה .חפ תוינבתו הנותחת הלבט םע תועלצ תורקת לש ץראב החתפתהש היינב תטישב
 הנבנש ןינבל 4 ספוט תתל ןיאו רתיה תתל ןיאו 466 י"ת תושירדל הנוע הניא הטישה יכ ןייצ רזוחה .התוא החתיפש הרבחה
.הטיש התואב

 תויהל םילולע םה ףאש םייתנש ינפלמ ל"כנמה רזוחב העדוהה ינפל ,וז הטישב ונבינש ץראב םינוש םינינב םימייקש ןיוצי
...םינכוסמ

 םילעבה תא בייחלו תויעב לש ינושאר יוליגל תילאוזיו הקידבל תידימ גואדל שי ,וז הטישב הנבנש הנבמ לש הרקמ לכב
."םיאצממל םאתהב לועפל ןבומכו םיאתמ יסדנה ץועי לבקל ןינבה לש םיקיזחמהו

Page 3 of 4ישיש קרפ

28/02/2015http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/versay/perek_F.htm



 .הז חודל ז חפסנכ ףרוצמ 5.8.98 םוימ ל"כנמה רזוח

 ועיפוהש תועידיה תא ףא ףיסוהל שי ,םייטנוולרה הלשממה ידרשמ ברקבו ,תיעוצקמה הליהקה ברקב הדוהתל �����6.15

 תובתכ יתש ריכזהל רשפא הלא םימוסרפ ןיב .לק-לפ תורקת ונבנ םהבש םינינבב ועראש םילשכ רבדב תיללכה תונותיעב

 תיעיברה תוטטומתהה יהוז יכ השיגדהש ,)4.9.95 םוימ( "תונורחא תועידי" ןותיעב הבתכ :דודשאב לשכה רחאל ומסרופש

 תדעו יכ הנרס באוי לש וירבד �ואבוה הבש )7.9.95 םוימ( "ץראה" ןותיעב הבתכו ,לק-לפה תטישב הנבנש הנבמ לש

 הבתכ .ילארשיה ןקתב תדמוע הניאו ,תנכוסמ הטיש וז יכ הנקסמל העיגהו ,םינבמ לשכ הקדב הכשלה םעטמ םיחמומ

 ,וטטומתה וז הטישב ונבנש תורקת תרוש יכ תנייצמ ,31.3.00 �םוימ ףסומב "תונורחא תועידי"ב המסרופש ,ריכזנש תפסונ

 ועירתה רחסמהו הישעתה דרשממו ןוכישה דרשממ ,םינפה דרשממ ,םינקתה ןוכממ ,ןוינכטהמ היינב יחמומ תרמצ יכו

.תונבל ךישממ ןור ילא ךא ,שומישל הרוסאו תנכוסמ הטישהש

 הנניא רשאו ,ךמסומ רושיא הלביק אלש היינב תטיש התויהו לק-לפה תטישב םינומטה םינוכיסהש ,התעמ רומא �����6.16

 .ותוללכב רוביצה �תעידיל ןהו ,םייתלשממהו םייעוצקמה םימרוגה תעדותל ןה ועיגה ,תינקת
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    ייייעעעעייייבבבבשששש    קקקקררררפפפפ
ההההייייייייננננבבבבלללל    תתתתוווועעעעגגגגווווננננהההה    תתתתוווובבבבווווחחחחוווו    תתתתווווייייווווככככממממסססס

 ,תחאה .תועורז יתשל הרקיעב תקלחתמ ,םינוכיס תרדענ היינבה היהת ובש בצמל תרתוחה תיביטמרונה תכרעמה �������7.1

 ,םיעצבמ ,םיננכתמ ןוגכ היינבב םיברועמה םינושה עוצקמה ילעב ,הנבמה לעב ,םזיה( היינבב תוקסועה תויצקנופב תלפטמ

 )ילפיצינומה ןוטלשה תויושר ןהו יזכרמה ןוטלשה תויושר ןה( תונוש ןוטלש תויושרב תקסוע הינשה וליאו ,)םיחקפמו

 .הפיכאו הרקב ,חוקיפ ,הרדסה ,הנווכה איה תירקיעה ןתרטמש

 תוסחייתמה תוירקיעה תוארוהה תאבהב קפתסנ .אשונל תויטנוולרה ןידה תוארוה לכ לע אלמ רקחמ ךורעל םוקמה הז ןיא

 קר ובצינ אל הלא לכ ינפבש שיגדהל ידכ לכהו ,הז חוד קסוע ובש םוחתל םירושקה םינושה םיפוגלו םידיקפתה ילעבל

 קרפב הטרופש תירוביצה הדוהתה קר אלו ,הנוכנה ךרדב םתוחנהל ידכ ןהב היה ידש ,תויעוצקמה תויסדנהה תומרונה

.םהילע הפכ ןידהש תולטמו תויוכמס ,תובוח םג אלא ,םדוקה

    ))))ייייטטטטררררפפפפהההה    ררררזזזזגגגגממממהההה((((    םםםםייייננננבבבבממממהההה    ייייללללעעעעבבבבוווו    עעעעווווצצצצקקקקממממהההה    ייייללללעעעעבבבב

םיננכתמ

.ןינבה דלש ןנכתמ אוה ונניינעל עגונה )דיחיה אל םא םג( ירקיעה עוצקמה לעב ,םינושה עוצקמה ילעב ךותמ �������7.2

 תעבוק ,)רתיהל השקב תונקת – ןלהלו ליעל( 1970-ל"שתה ,)תורגאו ויאנת ,רתיהל השקב( הינבהו ןונכתה תונקתל 1 הנקת

 לע םתחשו ,םיסדנהמה תונקת יפ-לע תכמסומ תושרל םייטטס םיבושיח שיגהל השרוהש ימ" אוה "ןינבה דלש ןנכתמ" יכ

 הרקת יכ ריכזנ ."ותמקה לע ןוילע חוקיפ עוציבלו השקבה אשונ ןינבה דלש ןונכתל יארחאכ היחפסנ לעו רתיהל השקבה

 .ןינבה דלשמ קלח איה

 שיש םייסדנה םיבושיח" םהש ,םייטטס םיבושיח לש תכמסומ תושרל השגהו הנכה םיללוכ ןינבה דלש ןנכתמ לש וידיקפת

 .)רתיהל השקב תונקתל 1 הנקת( "וסוסיב תוביציו ןינב לש ותוביצי תא חיכוהל םהב

 הז ןוילע חוקיפ .ןתמלשהל דעו היינבה תודובע תליחתמ ,דלשה לש ותמקה לע ןוילע חוקיפ עוציבל םג יארחא ןנכתמה

 תקיציל רושיא ןתמו המוק לכב דלשה לש םיישארה םיטנמלאה עוציב ןפוא לע תרוקיב םייקל הבוח םג ,רתיה ןיב ,ללוכ

 ןיכמ ,ףסונב �.1992-ב"נשתה ,)היינבה לע ןוילע חוקיפ( הינבהו ןונכתה תונקת( דרפנב המוק לכב ןתבכרה וא תורקתה

 .לעופב היינבה תעצובמ ןהיפ לעש ,תוטרופמה עוציבה תוינכות תא ןינבה דלש ןנכתמ
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 ,םייקה יעוצקמה עדיה בטימ יפ לע דלשה תא ןנכתל איה ןינבה דלש ןנכתמ לע הלחה תיסיסבהו תיללכה הבוחה �������7.3

 רתומה תא שרופמ ןפואב תועבוקה תונוש תובוח ןידב תויוצמ ,וז תיסיסב הבוח לע ףסונ .היואר תיעוצקמ המרבו תונמוימב

:םהב תועובקה תוירקיעה תובוחה לע ךא ןאכ דומענ .ןינבה דלש ןונכתב רוסאהו

 לש ןיקתה ובצמב יהשלכ העיגפ ענמיתש ךכ תושעיהל ךירצ ןינבה דלש ןונכת �:ןינבה לש ןיקתה ובצמ תחטבה7.3.1
 לולעה בצמל ואיבי הנבמה לע לועפל םייופצה םיסמוע ובש בצמ םרגיי אלש ,ונייהד .ילובג בצמ תווהתה תוברל ,ןינבה
 חיטבהל ןנכתמה לע .תילובג היצמרופדל וא רבשל ,ותוביצי ןדבאל ,ראשה ןיב ,םורגל וא דלשה לש ןיקתה ובצמב עוגפל
 תיעוצקמ הרשכה לעב לש תעד תווחב - ןקת ןיאבו ,ןקתב עבקנש ןוחטבה םדקמ לש ןובשחב האבה תועצמאב תאז

 – ןלהלו ליעל ,רתיהל השקב תונקתל הינשה תפסותל 5.02 ףיעס( םינפה רש םעטמ ךכל ךמסוהש ןודינה ןינעב המיאתמ
 �.)הינשה תפסותה

 םייטטס םיבושיח לע תססובמ אהתש ךירצ ןינבה דלש לש היינבה תטיש �:ןיד לכל תונועה היינב תוטישב שומיש7.3.2
 לש רורב חותינ םהב השענ יכ וחיכוי םייטטסה םיבושיחה ,דחאה :םירבטצמ םיאנת ינש היבגל ומייקתיו םייסדנה םינחבמו
 .היינבה ירמח תונוכת לע תעדה ןתמ ךות ,וילע םייופצה םיסמועה תלועפמ האצותכ דלשב םיווהתמה תוחוכה תלועפ
 רשש ןודנה ןינעב תיעוצקמ הרשכה לעב לש תעד תווח תמייק ,הזכ ןויסינ ןיאבו ,יסדנה ןויסינ הטישה יבגל םייק יכ ,ינשה
 ותונבלו וננכתל שי ,)ויגוס לע( ןוטבמ יונב ןינבה דלש םא .שומישל היואר הטישה יכ תרשאמה ,ךכל וכימסה םינפה
 .)הינשה תפסותל )ד(5.02-ו 5.03 םיפיעס( 466 י"ת ילארשי ןקתל םאתהב

5.05 ףיעס( דבלב םיינקת םירמוחמ הנביי ,וב קלח וא ביכר לכו ,ןינבה דלש �:דבלב םיינקת היינב ירמוחב שומיש7.3.3
 תאלממ הניאש היינב תטיש יפ-לע וא ןקתל םאתהב םניאש םירמוחמ דלשהמ והשלכ קלח הנבנ םא .)הינשה תפסותל )א(
.ונוקית לע וא קלח ותוא לש ותסירה לע הבוח תונקתה תוליטמ ,םייטנוולרה םינידה תוארוה רחא

 המרהו םיללכה יפל םייטטסה םיבושיחה תא ךורעל דלשה ןנכתמ לע :ןיד לכל םאתהב םייטטס םיבושיח תכירע7.3.4
 וילע .)הינשה תפסותל )3(15.02 ףיעס( יטנוולר ןיד לכ לש ויתוארוהל םאתהבו ןונכתה תנכה ןמזב םיגוהנה תיעוצקמה
 וילעו ,םייתוהמ אל םייוניש ולח םא םינקותמ םייטטס םיבושיחו ,םייתוהמ םייוניש ולחש הרקמב םישדח םיבושיח שיגהל
 ףיעס( לעופב עצובש יפכ הנבמה לש היצקורטסנוק תוינכות ,ןכ תושעל שרדיי םא גיצהל ףאו ,ותושרב שי יכ עידוהל

 .)רתיהל השקב תונקתל 21 הנקתו ,הינשה תפסותל )4(15.03

 תנמ לע ,דלשה עוציב לע ןוילע חוקיפ עצבל דלשה ןנכתמ לע :תונקתלו השקבל דלשה עוציב תמאתה תחטבה7.3.5
 ספוט ,ןינבה דלש ןנכתמ תרהצה( רתיהל השקב תונקת תאו ,ורשואש טרפימהו השקבה תא םאתי דלשה עוציב יכ חיטבהל
.)ןינבל רמג תדועת ןתמל יאנת הווהמ וז הרהצה ןתמ .רתיהל השקב תונקתל הנושארה תפסותל 4

 תפסותב תוטרופמה תוארוהה םויקל יארחא )ונרכזה אל םהיתובוח תא רשא ,םירחא םע דחי( דלשה ןנכתמ ,רומאכ �������7.4

 .)רתיהל השקב תונקתל )ג(17 הנקת( הלא תוארוה לש ןמויק יאמ האצותכ ומרגיש םיקזנל תוירחאב אשי אוהו ,הינשה

 .)םיילילפהו םייחרזאה( םייללכה תונשייתהה ינידל םאתהב הנה ,ונונכתמ םיעבונה םינוכיסל ןנכתמה לש ותוירחא תפוקת

 אשמ דבוכ לע עיבצהל ידכ ולאב יד םלואו ,ןינבה דלש יננכתמ לע תולטומה תובוחהו תולטמה ירקיע תא אלא ונטרפ אל

 .דלשה יננכתמ םיאסדנההו םיסדנהמה לע תלטומה תוירחאה

הנבמב םיקיזחמהו םילעבה

 םרגיהל םילולעה םיקזנו םינוכיס עונמל םיקיזחמהו םילעבה לע הבוח הליטמ םהב הקזחההו ןיעקרקמב תולעבה �������7.5

 תיב תימוקמה הצעומה 'נ ןינקעו 145/80 א"ע לשמל ואר ;]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפל 36-ו 35 םיפיעס( רחאל םהמ

 תא חיטבמה בצמב וקיזחהל ןינב לש וילעב בייח ,םינכוסמ םינבמ ןינעל אמגודל רזעה יקוח יפ לע .)113 )1(זל ד"פ ,שמש

 תושרה שארל דימ עידוהל וב קיזחמ וא ןינב לעב הלא םיקוקיח םיבייחמ ןכ .רוביצה םולש תאו וב םיקיזחמה םולש

 םינבמ תסירה( תויריעל המגודל רזע-קוח( רוביצל וא וב םיקיזחמל הנכס הווהמ ןינבה יכ ששוח אוה םא תימוקמה

 ולא רזע-יקוח �.)1972-ב"לשתה ,)םינכוסמ םינבמ תסירה( תוימוקמ תוצעומל המגודל רזע-קוח ;1972-ב"לשתה ,)םינכוסמ

.םייוניש רפסמ םהב וכרע תורחאו ,תוימוקמ תויושר רפסמ ידי לע םנושלכ וצמוא
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י �ל ל כ

 תוארוה םויקל לועפל תויוכמסו תוחוכ תוירוביצה תויושרל תוקינעמה תוארוה לש ידמל ףופצ גראמ ליכמ ןידה �������7.6

 המויס רחאל ןהו ,הכלהמב ןה ,היינב םרטב ןה - םינבמה לש תוחיטבה יטביהל םג ךכ ךותבו ,ללכב היינבל תועגונה ןידה

 ,ואר( הכמסהה תרטמ תא גישהל ידכ תוכמסה תא ליעפהל הבוח םג וזכ הכמסה ךותל אורקל ןוכנ �.הנבמה ייח ךרואלו

 .)29 )3(זל ד"פ ,םינפה רש 'נ רגרב ארזע 297/82 ץ"גב ,לשמל

 ןונכתל תוימוקמ תודעו( םיימוקמ תוכמס ילעבו תודסומ ןיב ,תוקלחתמ היינבה םוחתב תויוכמסה ,ןלהל הארנש יפכ

 םיינטרפ הפיכאו חוקיפל םיארחאה ןיב ,)תימוקמ תושר ישאר ,תוימוקמ תודעוו יסדנהמו תימוקמ תושר יסדנהמ ,היינבלו

 ןלהל( 1965-ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח לש ועוציבל יארחאה םינפה דרשמ ןיבו ,םמוחתב םייונבהו םינבנה םינבמה לע

.ויתורטמ לע )הינבהו ןונכתה קוח –

היינבלו ןונכתל תוימוקמ תודעו

:עבוק �הינבהו ןונכתה קוחל )א(27 ףיעס �������7.7

 רתוי לש םוחת ללוכה ןונכת בחרמב תימוקמ תושר לכ לשו תימוקמה הדעווה לש הדיקפתמ"

 ."ויפ לע הנקת לכו הז קוח תוארוה לש ןמויק תא חיטבהל תחא תימוקמ תושרמ

 ןונכת לע תולחה תונקתהו קוחה תוארוה לכ לש ןתפיכאב ,רתיה ןיב תימוקמה הדעווה תבייח הז ףיעס חוכמש ,אטישפ

.ןינבה דלש

 תא תללוכה( תימוקמה יושירה תושר תאמ היינב רתיה לבקל אלב ,היינבב ליחתהל ןיאו ,ונממ קלח וא הנבמ תונבל ןיא

 הנה רתיהל השקבה םא קרו ךא ,ןתניהל לוכי היינב רתיה .תימוקמה הדעווה וא ,)הדעווה סדנהמו תימוקמה הדעווה ר"וי

 תפסותה תוארוהל םאתהב עצובת הדובעה יכ יאנתב הנתומ היינב רתיה לכ .הינשה תופסותב תוטרופמה תוארוהל םאתהב

 .)רתיהל השקב תונקתל 17 הנקת( הינשה

 ,רומאכ .)הינבהו ןונכתה קוחל 204 ףיעס( �הריבע תווהמ ,רתיהמ היטסב שומיש וא היינבו ,רתיה אלל היינב �������7.8

 וא רתיה אלל היינב ןיגב ילילפה ךילהה תרגסמב .ויפ לע תונקתהו קוחה לש ותפיכא לע תונומאה ןה תוימוקמה תודעוה

 ,הריגס וצ ,הנבמה יונישל וצ ,הסירה וצ :ןוגכ ןינבל רשאב םינוש םייביטרפוא םיווצ ןתיל טפשמה תיב יאשר ,ונממ היטסב

 ןונכתה קוחל 205 ףיעס( טפשמה תיבל הארייש רחא וצ לכ וא רתיהל שומישה וא היינבה תמאתהל וצ ,שומיש רוסיא וצ

.)הינבהו

 היינב תודובע תקספה לע הרומה ילהנימ הקספה וצ איצוהל ריעה סדנהמ לשו תימוקמה הדעווה שאר בשוי לש םתוכמסב

 וצ איצוהל ךמסומ תימוקמה הדעווה שאר בשוי .)הינבהו ןונכתה קוחל 224 ףיעס( רתיהמ היטסב וא רתיה אלל תושענה

 ףיעס( ונממ הייטסב וא רתיה אלל ותמקהב לחוהש וא םקוהש ,ונממ קלח וא ןינב לש ותסירה לע הרומה ילהנימ הסירה

.המויסל ךומס וא היינבה ךלהמב הלעפהל תונתינ הלא תוילהנימ תויצקנס .)הינבהו ןונכתה קוחל א238

תימוקמה הדעווה סדנהמו תימוקמה תושרה סדנהמ

 ןכות תניחבמ .םיקסעומ םה םהבש םיפוגב הרשמ יאשונ םה תימוקמה הדעווה סדנהמו תימוקמה תושרה סדנהמ �������7.9

 ,תאז ףרח .תויטנוולרה תוירוביצה תויושרה לש תוליבקמ וא תופסונ תויוכמסכ םהיתויוכמס תא תוארל ךירצ םירבדה
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 םהבש םיפוגה לע תולחה תומרונהמ דרפנב ולא םיסדנהמ תויוכמסב ןודל ןוכנל וניאר ,ןידב תויוכמסה תדרפה תובקעבו

.דיקפת יאשונ םה

 תושרה רשאכ .העוציבו הנונכת לע חוקיפהו היינבה רושיא םוחתב חתפמ ידיקפת אלממ תימוקמה תושרה סדנהמ

 ,תחא תימוקמ תושר קר ללוכ ןונכתה בחרמש םושמ ,)הינבהו ןונכתה קוחל 18 ףיעס יפל( תימוקמ הדעו םג איה תימוקמה

 סדנהמכ ודיקפת אוה ינשה וליאו תימוקמה תושרה סדנהמכ ודיקפת אוה ,דחאה :םיירקיע "םיעבוכ" ינשב אשונ אוה

 .היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה

 לכל" יכ ,ול 2 ףיעסב עבוק )תושרה סדנהמ קוח – ןלהל( 1991-ב"נשתה ,)תימוקמ תושר סדנהמ( תוימוקמה תויושרה קוח

."סדנהמ היהי תימוקמ תושר

 ןכו תירוביצה היינבה ,יושירהו חוקיפה ,ריעה ןונכת תא ללוכ תימוקמה תושרה סדנהמ לש ויתויוכמסו וידיקפת םוחת

 חנומה לש ותרדגה .)תושרה סדנהמ קוחל 5 ףיעס( המעטמ וא תימוקמה תושרה ידי-לע תועצובמה תוירוביצה תודובעה

 םג ,המוחת ןונכת יכרצל תימוקמה תושרל תושורדה תוינכותה רתי ןכו ,ראתמ תוינכות תנכה דבלמ ,תללוכ "ריעה ןונכת"

.)תושרה סדנהמ קוחל 1 ףיעס( הינבהו ןונכתה קוח יפל ןונכת תודסומל םירחא םימזי ידי-לע תושגומה תוינכות תרקב

 תויוכמס עפש םיקינעמ הינבהו ןונכתה םוחתב תורחא תונקת ןכו רתיהל השקב תונקת ,הינבהו ןונכתה קוח �����7.10

 :ונניינעל תוכיישה ויתויוכמסמ תצקמ הנמנ ןלהל .תימוקמה הדעווה סדנהמל

 סדנהמה לע ,תופסונ תושירדו רתיהל השקב תונקת תוארוה תא תמאות רתיהל השקבה םא �:רתיהל השקבה תקידב ��7.10.1
.)רתיהל השקב תונקתל )א(15 הנקת( בתכב תאז רשאל

 רתיהל השקבה ךרועמ שורדל יאשר תימוקמה הדעווה סדנהמ� :השקבה תרהבהל םיפסונ םיכמסמ שורדל תוכמס ��7.10.2
 תרדגה ,עקרק רקס לש ויתואצות שורדל הדעווה סדנהמ יאשר ,רתיה ןיב .התקידב םשל וא השקבה לש התרהבהל םיחפסנ

 היינב תוינכות שורדל אוה יאשר ןכ .םהיטרפמו ןקתל םתמאתהו ילמינימה םקזוח ,היינבה ירמוח לש םגוסו םביט
 .)רתיהל השקב תונקתל 11 הנקת( הדעוול ושגוה רבכש ולא לע םיפסונ םיבושיחו

 סדנהמ לע תלטומה תיזכרמ הבוח �:רמג תדועת ןתמ ךרוצל תונקתלו רתיהל םאתהב העצוב היינבה יכ הקידב ��7.10.3
 ומיוק ותעדל םא .רתיהל השקב תונקתו רתיהה תוארוהל התשענש היינבה תמאתה תא קודבל איה תימוקמה הדעווה
 העדוה ןינבה דלש ןנכתמ רסמ םרטב רמג תדועת ןתיל ןיא .ודיב המותח רמג תדועת רתיהה לעבל ןתיל וילע ,הלא תוארוה
 ,שורדל סדנהמה יאשר ןכ .העדוהב טרפיש םוקמב ותרומשמב תאצמנ איהשו תנכדועמ היצקורטסנוק תינכת תמייקש בתכב
 .)רתיהל השקב תונקתל 21 הנקת( רמגה תדועת ןתמ ינפל וינפל גצות היצקורטסנוקה תינכות יכ

 רתיהל השקבה תמאתה תא ןה אדוולו קודבל תוירחא ,ראשה ןיב ,תלטומ תימוקמה הדעווה סדנהמ לע יכ דומלל ןתינ ןאכמ

 ,היינבה רתיהל - לעופב העצובש היינבה תמאתה תא ןהו ,רחא יטנוולר ןיד לכלו םינקתל ,תונקתל ,תוינכתל -

.תונקתלו

תימוקמה תושרה שאר

 תוכמסה ףא תינמנ תימוקמ הצעומ וא הייריע לש היתויוכמס ןיב �:הנכס תווהל םילולעה םינבמב לופיטה תבוח �����7.11

 תוצעומה וצל )8(146 ףיעס ;]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפל )13(249 ףיעס( םינכוסמ םינינב לש םתסירה לע תווצל

 תוצעומה וצל )8()א(63 ףיעס ;1953-ג"ישתה ,)ב( תוימוקמה תוצעומה וצל א140 ףיעס ;1950-א"ישתה ,)א( תוימוקמה

 יקוח – ןלהל( הז ןינעל ונקתוהש רזעה יקוח תא ונרכזה ליעל 7.5 ףיעסב .)1958-ח"ישתה ,)תוירוזא תוצעומ( תוימוקמה

 םילולעה םינינב לע רקס ,ןמזל ןמזמ ךורעל הז ןינעל הנומש סדנהמל הרוי תושרה שאר יכ םיעבוק רזעה יקוח .)רזעה

 הקידבה תא עצבל סדנהמל תורוהל וילע ,רומאכ הנבמ לע העדוה הלבקתהש הרקמב .רוביצל וא וב םיקיזחמל הנכס תווהל
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 ןינבה לעבמ שורדל תושרה שאר יאשר ,רומאכ הנכס הווהמ ןינב יכ ,סדנהמה שיגהש ןובשחו ןידב אצמנש הרקמב .תידיימ

 .העדוהב ועבקנש הפוקתה ךותבו ןפואב ,סדנהמה לש ותעד תווחב תוטרופמה תושורד תודובע עצבל

 תואצוה תא ןינבה לעבמ תובגלו תודובעה תא עצבל תימוקמה תושרה תיאשר ,וז הארוה רחא אלימ אל ןינב לעבש הרקמב

 םיקיזחמל הפוכת הנכס םושמ וב שיש בצמב ןותנ ןינב יכ ,הקידב רחאל ,רשיא סדנהמה םא .)רזעה יקוחל 3 ףיעס( עוציבה

 ןינבה תסירה םשל תושורדה תודובעה תא עצבל ,זוחמה לע הנוממה לש ורושיאב ,תושרה שאר יאשר ,רוביצל וא וב

 לכב ,סנכיהל תושרה הנותנ סדנהמלו הצעומה שארל .)רזעה יקוחל 4 ףיעס( ןינבה לעב תאמ עוציבה תואצוה תא תובגלו

.)רזעה יקוחל 6 ףיעס( תודובע עצבל ידכ וא ןינבה בצמ תא ררבל ידכ ןינב לכל ,הריבס תע

 ןוישר ןתיל תוכמסה לעב ונה ,ךכל וכימסה אוהש ימ וא תימוקמה תושרה שאר �:םיקסע לע חוקיפו יושיר תוכמס �����7.12

 חיטבהל אב הז קוח .)םיקסע יושיר קוח – ןלהל( 1968-ח"כשתה ,םיקסע יושיר קוח יפל קסע ןוישר םינועטה םיקסעל קסע

 ףיעס( היינבלו ןונכתל םיעגונה םינידה םויקו ,ותביבסב וא קסעה םוקמב םיאצמנה תוחיטב תחטבה ןהיניבו ,תורטמ רפסמ

 .הפוקת ידמ קסע ןוישר שודיח םינועט ,קוחה לח םהילעש םיקסעהמ קלח .)םיקסע יושיר קוחל 1

 ןועט קסעב שומיש השע יכ ויבגל חינהל ריבס דוסי ול שי רשא ,קסע יבגל ילהנימ הקספה וצ איצוהל ךמסומ תושרה שאר

 יושיר קוחל 20 ףיעס( תויטנוולר תונקת תוארוה וא ןוישרה יאנתמ יאנת םייק אלש וא ינמז רתיה וא ןוישר אלל יושיר

.וצה תא ךיראהל ךמסומ טפשמה תיבו ,םושיא בתכ שיגהל שי ,ופקות ךשמה ךרוצל .םוי 30 ופקותב דומעי וצה .)םיקסע

 תויוכמס תונקומ ,םיימוקמה ןונכתה תודסומלו תוימוקמה תויושרב םינושה םידיקפתה ילעבל יכ ,ןכ םא וניאר �����7.13

.תמייקהו השדחה היינבה לש התוחיטב תחטבה ןתרטמש ,הפיכאו חוקיפ לש תובר

ודרשמו םינפה רש

:עבוק הינבהו ןונכתה קוחל 265 ףיעס �����7.14

:הלא םינינעב ראשה ןיבו ,הז קוח עוציבל עגונה לכב ...תונקת ןיקתהל יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ םינפה רש"

...םירתיה ןתמבו םירתיהל תושקבב להונה �����)1(

;הז קוח לש ליעי עוציב חיטבהל םיאבה םירתיהל םיאנת תעיבק ���� )2(

 תימוקמה הדעוול םישורדה תרחא העידי לכ ןתמו םייטטס םיבושיחו...םיטירשת תדקפה �����)3(

...רתיה םינועטה שומישל וא הדובעל רשקב

...םינינב לש םתיינב יכרד �����)6(

...םתוביצי ,םינינב לש ינוציחה םארמ �����)7(

;םהילא םינמדזמה וא ,םהב םישמתשמה...לש תוחיטב �� )12(

;רתיהל םאתהב אלש וא רתיה אלל ,ןיעקרקמב שומיש וא הדובע לש עוציבה תעינמ ���)23(

 אלש ןיבו ימשר ןקת םהל עבקנש ןיב ,ןינבל שמשל ודעונש וא םישמשמה םירמח תקידב ���)24(

...עבקנ

."הדובע עוציב לע חווידו היינב םוקמב תרוקיבו חוקיפ רבדב םיללכ ���)32(

 ,)קוחל 7 ףיעס( הלש שארה בשוי אוה םינפה רש לש וגיצנש ,תיזוחמ הדעו תיאשר הינבהו ןונכתה קוחל 28 ףיעס יפל

 .היתויוכמס תא המצעל לוטיל – ןכ התשע אל םאו ,קוחה ידי-לע שרדנש לככ לועפל תימוקמ הדעוול תורוהל

 ןפקיה לע ,םינבמ לש היינבלו ןונכתל עגונה לכב םינפה רש לש ותויזכרמ לע עיבצהל ידכ ל"נה 265 ףיעסב רומאב יד

 הדעוול ןתינה חוכה .הזב אצויכ לכו חוקיפה לש עוציבה יכרדל עגונה לכבו ,הז םוחת בבוסה לכב ויתויוכמס לש בחרנה

 .הינבהו ןונכתה ףנעב תוברועמ לש ףסונ ךבדנ םינפה דרשמל ףיסומ ,תימוקמה הדעווה םוקמב לועפל תיזוחמ
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 רש םג ,ןכא .היינבלו ןונכתל רושקה לכב םינפה רש לש ותויזכרמ תלאשב םייתימא תועד יקוליח ונכתי אלש ונל הארנ

 םיסדנהמה תכשל ר"וי ,זר .יל )יערד הירא( זאד םינפה רש 17.4.88 םויב בתכ לשמל ךכ .םינוש םירשקהב ךכב ריכה םינפה

 ."ץראב הדובעה ביטל הינבהו ןונכתה קוח יפ לע יארחא םינפה רש"ש ,לארשיב םילכירדאהו
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ייייננננייייממממשששש    קקקקררררפפפפ
    תתתתווווחחחחווווככככהההה    תתתתללללעעעעפפפפההההבבבב    םםםםייייללללדדדדחחחחממממ

    תתתתווווייייווווככככממממססססההההוווו

חחחחייייתתתתפפפפ

 םיכומסה םימרוגה ללכל ןה ,יעוצקמה רוביצל ןה ,םירורבו םייולג ויה לק-לפה תטיש ייוקיל יכ ,הכ דע וניאר �������8.1

 תא ליעפהל תושרופמ תובוח םהילע ולטוה ףאו ,תויוכמסה ויה םינוש םימרוג ידיב יכ ,םג וניאר .תיעוצקמה היישעל

 הייפיצה המק – הבוחו העידי לש – הז בוליש חכונ .תנכוסמו היוקל היינב עונמל ידכ ,ראשה ןיב ,םהיתוחוכו םהיתויוכמס

 חכונ םייתעבש םינוכנ ולא םירבד .ןיד יפ לע תובוח ולטוה םהילע םינושה םימרוגה ידי לע םישרדנה םידעצה לכ תטיקנל

.)ישישה קרפב וניארהש יפכ( ללכה תלחנל היה הימגפו לק-לפה תטישב שומישה לע עדימהש הדבועה

 רסוח �לע םידמלמ לעופב ושענש םישעמה תקידב .דוחל תואיצמו דוחל הייפיצ יכ ,ונרעצל ררבתנ ,ןלהל הארנש יפכ

 חרכה שי יכ ,הנקסמל ונתוא הליבוהש איה ,וז תואיצמ .וירחאל ףא אלא יאסרו ןוסא ינפל קר אל ,טלחומ טעמכ היישע

.לק-לפה תטישב שומישל רשקב םינושה םימרוגה לש םילדחמהו םישעמה תניחבל התע הנפנ .הז םייניב חוד לש ותאצוהב

םםםםייייננננננננככככתתתתממממהההה

 ,ןהב הכורכה תוירחאה םג ומכ ,)ליעל 7.3 ףיעסב וטרופש( ןינבה דלש יננכתמ לע ולטוהש תולטמה ויה וליא �������8.2

 הטישה ,שומיש הב ושעיש םיננכתמ רדעהב .לק-לפה תטישב שומיש השוע היה אל אוה זא יכ ,ןנכתמ לכ ידי-לע תומנפומ

 ויה .םיבייוחמ םה ןהבש תולטמה תוהמ תאו תוירחאה דבוכ תא ומינפה דלשה יננכתמ לכ אלש רבתסמ .תעווג התייה הלוכ

 לככ ,ינושארה םשאב �םיאשונ ולא לכ .לק-לפה תטיש תא םנונכתב וצמיאו ,םהיתובוח יולימ לע ודיפקה אלש ולאכ

 .לק-לפה תטישב היינבל עגונ רבדהש

 יפסוא ינפב תודע רסמו בצייתה רחא קלח ,הדעווה ינפב םהיתויודע ןתמ תעב וללה םיסדנהמהמ קלח וניאר �������8.3

 דחא סדנהמ ףאמ ונעמש אל ,ונרמא רבכש יפכ .רקחנ אלש ,)לודגה קלחה הארנה לככ אוהו( ףסונ קלח ןבומכ שיו ,רמוחה

 םנחבמ םלואו .)הז חודל 4.2 ףיעס ואר( םויכ םג הטישב ךומתלו ךישמהל ןכומ אוהש )ןור ילא רמ ,הטישה הגוה איצוהל(

 .השעמ תעשב המכחב אלא ,השעמ רחאלש המכחב וניא םיננכתמ לש

 לש םמשאמ ערוג וניא ולא לש ןלדחמ םלואו ,קוחה תופכואו תוחקפמה תויושרה לש ןלדחמב ךשמהב ןודנ דוע �������8.4

 תויושרה לש ןדי תלזואו ןתונלשרש ,איהו ,תיסיסבה תמאהמ הז ןינעב םלעתהל רשפא יא .ואטחש םיאסדנהו םיסדנהמ

 אל םהש ךכב אטבתמ םיננכתמה לש םמשא וליאו ,הלוספ תיעוצקמ ךרדב םילעופה תדיכל יאב איה תוחקפמהו תופכואה

 וניאש רטושה ."םיבנגו םירטוש"מ אמגוד איבהל ןתינ ,ןזואה תא רבסל ידכ .לוספ השעמ ועציב םה ךכבו ,הכלהכ וננכת

 ןנכתמה תא תוושהל הלילח וננוצרב ןיא .בנגה לש וחתפל ץבור ןיידע ירקיעה םשאה םלואו ,ןלשר ילוא אוה בנג דכול

 .ותדיכל יאב לשרתהש ימ ןיבל קוחה תא םייק אלש ימ ןיב "תוירחאה רעפ" תא טילבהל קר האב אמגודהו ,בנגל

 ועציב םהש ורשיא םהבש ,אווש ירושיא לע תומיתחב םירקמהמ קלחב וול דלשה יננכתמ לש םילוספה םינונכתה �������8.5

 .הרקתה תא לק-לפ תרבח סדנהמ ןנכת לעופב דועב ,היערכ לעו הברק לע היצקורטסנוקה ןונכת תא
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 םירבדהו ,הלספל ידכ "תינויעה הניחבב" היה ידש הטישב שמתשהלמ ענמיהל ,ומשל יואר דלש ןנכתמ לע היה המוש

 ,וז ףא וז אל .)הז חודל 3.13 דע 3.7 םיפיעס ואר( םירחא םיקצומ םיכבדנ ידי-לע הששוא וז הניחבשכ םייתעבש םינוכנ

20.12.87 םויב רבכש ירה ,םיסדנהמב רבודמש לככו ,הטישבש לוספל האלמ תועדומ תיעוצקמה תוירוביצב התייה

 םיעודי םינקת וא םיילארשי םינקתב תנגועמ הנניא לק-לפה תטיש יכ ,םיסדנהמ תכשל לש םינבמ לשכל הדעווה העירתה

 .םירחא

 לש עונכשה תונויסינ ףרח הטישב שמתשהלמ וענמנש םיננכתמ הברה ויהש )הז חודל 4.9 ףיעס ואר( ונרכזה רבכ �������8.6

 םתואמ תיבויחה ונתומשרתה תא יוטיב ידיל איבנ ובש םוקמה הז .ןוינכטה תקדבמ ייוסינ תואצות ףרחו ,ןור ילא רמ

 רוא ןרקכ ,םג ונרכזה .וז הטישב שמתשהלמ וענמנו ,תמא ןמזב יעוצקמה םתעד לוקיש תא הנוכנ וליעפהש םיסדנהמ

 קלח .יאמדקא – אלה יטרפה רזגמהמ םיסדנהמ תצובקו ןוינכטהמ עוצקמ ישנא תצובק לש םתוליעפ תא ,הישעה ןוממשב

.ישישה קרפב זכור הקלחו ,הז חוד ךרואל הרוזפ לק-לפה תטישב היינבה תא רוצעל הדעונש םתוליעפמ

ןןןןההההייייססססדדדדננננההההממממוווו    ההההייייייייננננבבבבוווו    ןןןןווווננננככככתתתתלללל    תתתתווווייייממממווווקקקקממממ    תתתתוווודדדדעעעעוווו    ,,,,תתתתווווייייממממווווקקקקממממ    תתתתווווייייווווששששרררר

 רפסמ ימוחתב ןיב ,תחא תימוקמ תושר ימוחתב תולעופה ןיב( תוימוקמ תודעו לש תובר תורשע תומייק לארשיב �������8.7

 םלוכ תא ןימזהל ןבומכ ונלוכי אל .תוימוקמ תויושרו תוימוקמ תודעו יסדנהמ לש תובר תורשע םג ןכו ,)תוימוקמ תויושר

 .תונטקהו תוינוניבה ,תולודגה תויושרה ןמ םיגיצנ ונמזה תאז תחת .ונינפב דיעהל

 תויוכמסהו תוחוכהמ קלחש הארמ ,ליעל יעיבשה קרפב טרופמכ ,וללה תודעוול ןידב ונתינש תויוכמסהו תוחוכה תניחב

 תוימוקמה תודעווה לש תוליעפה תניחב ךרוצל דחאכ םיינשה תא תוארל שי ונניינעל ,תאז ףרח .הדעווה סדנהמל וקנעוה

 תודעוולו םהל רשפאל ידכ )תוימוקמה תויושרהו( תודעווה יסדנהמל ונתינ תויוכמסהש אוה ךכל םעטה .לק-לפה אשונב

 עוציבבו ןונכתב רדסו רטשמ תגהנה לש תילכתה איה ,תודעווה לש ןתמקה דוסיב תדמועה תיתקיקחה תילכתה תא גישהל

 .הדעו לכ לש ןונכתה ימוחתב היינבה לש

 םיעגונה םיאשונ דואמ הברהב םג ומכ( לק-לפה אשונב ולשכ תודעווהש לקנב קיסהל ןתינ ונידיב אצמנה רמוחהמ �������8.8

 דעומב רחואמה לכל וז הטיש ינוכיס לע עדימ ןהידיב היהש קר אל .)יפוסה חודב תעדה תא ןתינ םהילעש ,היינבלו ןונכתל

-לפה אשונל תירוביצ הדוהת התייהו ,1998-ב ינש רזוח היהש אלא ,)1996 תנשב( םינפה דרשמ לש ןושארה רזוחה תאצוה

 ןיב ,היינבב ברועמה והשלכ םרוג היהש רובסל דואמ השק .םהילע ונמנ תודעווה יסדנהמש ,םייעוצקמ םיגוח ברקב לק

 תיללכה הנומתה ,תאז ףרח .לק-לפה אשונב היעב שיש ךכל תוחפל עדומ היה אלש ,םיסדנהמה ברקמ ןיב ,תויושרה ברקמ

 תודעווה דצמ ןה שעמ רסוח לש הנומת איה )תחא די ףכ תועבצא לע םתונמל ןתינש םיגירח קר הל שיש( ונינפב הפשחנש

.ןהיסדנהמ דצמ ןהו תוימוקמה

 םע דחי רתיהל השקב תונקתל �)א(2 הנקת יפל .לק-לפה תטישב ונבנ םהיתורקתש םינבמה לש קיודמ םושיר ןיאש רבתסמ

 ,םינוש םיטירשתו םיכמסמ ,םינותנ ףרצל ,היינב רתיה תלבקל השקב לש �שיגמ לכ לע היה ,הינשה תפסותל 15.00 ףיעס

 הריתי .)וסוסיב תוביציו ןנכותמה ןינבה תוביצי תא םיחיכומה םייסדנהה םיבושיחה( ןינבה דלשל םייטטס םיבושיח םהבו

 .םיפסונ םינותנ וא םיחוויד ךכל ףסונב עובתל תימוקמ הדעווה סדנהמ היה לוכי תורומאה תונקתל )ב(11 הנקת יפל ,ךכמ

 אל שיא טעמכ ךכמ אצוי לעופכו ,ולא תויוכמסו תוחוכ הלצינ אל תושר ףא טעמכ יכ הלוע ונינפב ואבוהש תויארהמ

 .םתשגה םצע לע וליפא הרקב התייה אל םירקמהמ קלחבו ,היצקורטסנוקה יבושיח לש הניחבו הקידב לע דיפקה

 םירקמב - ואל ןיב םיאלמ םה םא ןיבו ,םיאלמ םה חרכהב אל םישגומ םה םאו ,םישגומ דימת אל םייטטסה םיבושיחה

 יבגל םג אלא ,םייטטסה םיבושיחה יבגל קר תמייק הנניא וז המוגע תואיצמ .םתוא תמאות אל לעופב התנבנש היינבה םיבר

 תללכה ,וחווד אלש םייוניש ןהבו ,תונושמו תונוש תויהל תולוכי ךכל תוביסהש ונעמש .תורחא תוינכותו היינבה תוינכת
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 תעד לע ןיבו םיננכתמה םע תחא הצעב ןיב ,םיעצבמהש תורשואמ תוינכתמ הייטס ,השגהה תינכתב םייתימא אל םינותנ

 .תורחא תוביסו ,היינבה תדובע ךלהמב ושע ,םמצע

 תטישכ לק-לפה תטיש לע 1998-בו 1996-ב וזירכהש( םינפה דרשמ ל"כנמ ירזוח ירחא םג ,ונתקידבב ונילעהש לככ ����8.9

 יהמ םכותמ תולדל ןתינ היהש ןכתישו( םשיגהל ךירצ היהש םייטטסה םיבושיחה תא קדב אל שיאו טעמכ ,)תנכוסמ היינב

 היינבה רתיהב הנתיה אל ;לק-לפה תטישב הנביי אל ןינבהש הרהצה שקיב אל ;)שמתשהל םידמוע הבש היינבה תטיש

 היינבה רמג תדועת ונתינ םרטב ררבל חרט אל ;תלעפומ הנניא הטישהש חטשב חקיפ אל ;לק-לפה תטישב שמתשהל ןיאש

 ההומת וזכ תוגהנתה .ולא לכב םיכורכה םירחא םיאשונב ןינעתה אל םג ;וז הטישב הנבנ תיבה םא סולכאה ירושיאו

 לק-לפ תנכס :קודו .רבד השענ אל םינפה דרשמ ירזוח ירחא םגשכ והשלכ רבסהל תנתינ הנניא איה םלואו ,הרקיעמ

 ירזוח תפוקתב" תוחפל ועדי םיסדנהמהו תודעוה .רבעב המלשוהש היינבל םג אלא ,תידיתע היינבל קר אל תסחייתמ

 תונקסמה תקסהלו ,םתקידבל ,םרותיאל יהשלכ הלועפ ושע אל םה ךא ,םינכוסמ ויהיש לוכיש םינינבב רבודמש "ל"כנמה

 לוטיל ,םתבוח ףא אלא ,םתוכמס קר אל וז התייהש הארי ליעל וטרופש יפכ םהיתויוכמסב ןויע .ולא לכמ תובייחתמ ויהש

 .םמצע לע וז המישמ

 םה ,וללה םילדחמה רשפ המו ,ךכ וגהנ עודמ דיעהל ובצייתהש תויושרה יגיצנ וא םיסדנהמ םתוא ולאשנשמ �����8.10

 אל ,תושורדה תוקידבה תכירעל אל םיביצקתו םדא חוכ םהל ןיאשו ,תויחנהל וכיח םהש ,לועפל דציכ ועדי אל םהש ובישה

 .קיפסמו יעוצקמ םדא חוכ תקסעהל אלו ,היינבה תוטיש לע חוקיפ םויקל

 עודמ הלאשל הבושתבש ,הלאכ ויהש ןייצנ ,הז אשונב ונרמאש לכ תא שיחמהל ידכ לכמ רתוי ילוא וב שיש ,םרוצ דרוקאב

 אל םהש ונע )לק-לפב שומיש לע ורסאש( 1998-ו 1996-מ ל"כנמה ירזוח תא ולביק םהש ירחא םג וגהנש יפכ וגהנ

 הדובע תרגש ןהל וצמיאש ,תויושרה לש שעמה רסוח תא ילוא הריבסמ וזכ השיג .םירזוחב רומאל תוניצרב וסחייתה

 .דחוימב ונפוה םהילאש ןוכיס יבצממ תמלעתמה

 ולא לכב .תוימוקמ תודעוו תוימוקמ תויושר לש ןתוליעפ לע תורוקיבו תוחוד טעמ אל ללוכ ונינפב יוצמה רמוחה �����8.11

 .יפוסה חודב הארנה לככ ,לפטל ךרוצ היהי ולא לכב .קוחה תפיכא ילדחמו חוקיפ ילדחמ ,היישע ילדחמ לש העפות תטלוב

 חודב םילשורי תייריע תרקבמ ובתכש םירבד דבלב אמגודכ איבנ .הז םייניב חודב םג רשפא יא םולכ אלב רוטפ ,תאז לכבו

 ולא םירבד .2002 ינוימ ימוקמה ןוטלשה לע תרוקיבה חודב הנידמה רקבמו ,1998-1999 םינשל סחייתמהו הדי-לע שגוהש

 .לק-לפה אשונב םילדחמהמ קלח תוחפל ריבסהל ידכ םהב שי םלוא ,לק-לפה אשונל תורישי םנמא םיעגונ םניא

 םיינייפוא וב םירמאנה םירבדה םלוא ,םילשורי תייריעל םנמוא סחייתמ םילשורי תייריע תרקבמ לש תרוקיבה חוד �����8.12

:הז חודב ,ראשה ןיב ,רמאנ ךכו .תוימוקמה תויושרה בור לש תוליעפל

 תועפותה רקיעב ןויצל תויואר ,ל"נה תוח"ודב ינשה טוחכ םירבועה םייוקילהו םילדחמה ןיב ��� .2"

 :תואבה

 התדובעל םיעגונה םימוחתב ויתונקתו הינבהו ןונכתה קוח תעידי יאו תויעוצקמה רדעה ����2.1

 תעינמל תלעופ הניא הקלחמה .היינבה לע חוקיפל הקלחמה לש תפטושהו תימוימויה

 תיזוחמה הדעווה לש הטלחהב יד ב"ד רמ תטישל .היינב רתיה ןתמ םרט היינב תולחתה

 תולחתה ריתהל ידכ ,רתיה רתמ ןינעל תימוקמה הדעווה לש הטלחהב וא ,ע"בת רושיא ןינעל

 בייחתמה ךילהל ב"ד רמ סחייתה ,תרוקיבה תורעהל ותבוגתב .רתיה ןיידע ןתינש ילבמ היינב

 .דבלב "ינכט ךילה" לאכ ,םזיל רתיהה ןתמ ךרוצל ,תודעווב ןוידה ירחא

 םהב םירתאבו ,ללכב היינב ירתאב רוקיבל רוקיב ןיב ,הנש דע םיתיעל ,םיכוראה ןמזה יקרפ ����2.2

 םיתיעל םילצונמ הלא ןמז יקרפ .טרפב הדובע תקספה וצ אצוהש וא/ו היינב תוריבע ורתוא

 םיחקפה לש םיפוכת םירוקיב.תוגירח עוציבל וא היינב תקספהל םיילהנימ םיווצ תרפהל

 לש ומויקב עייסל ךכבו היינב תוריבע לש ןעוציב ךשמה וא ןעוציב רוצעל וא עונמל םייושע

 .קוחה ןוטלש
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 רתיה תלבק םרט םיווצ םוצמצל טפשמה תיבל תונפומה תושקבל תיבויח תונעהל הצלמה ����2.3

 ."טפשמה תיב תוסחב" רתיה אלל היינב עוציבל איבמה רבד ,היינב

 תוארוהל דוגינב תאז ,סכנב היינב תוריבע ועצוב םהב םירקמב םג רמג תדועת וא 4 ספוט ןתמ ����2.4

 .ויתונקתו הינבהו ןונכתה קוח

 .היינב תוריבע לש ןמויק ךשמה תעינמל חוקיפה תושרל םידמועה הפיכא יעצמא תטיקנ יא ����2.5

 חטשב אדוול ילבמ ,הפיכא ידעצ תטיקנ יאל וא/ו היילתהל םימזי לש תונוש תושקבל תונעה ����2.6

 .העיבתה תויושר תא לישכהל ךכבו ,םהיתונעט תותימא תא

 .חוקיפה יכילה לע האלמ הרקב ענומה ןפואב ,םכותמ םיכמסמ וא/ו חוקיפ יקית תומלעה ����2.7

 ךלהמ ,םהב לופיטה ךשמה עונמל ךכבו ,היינב תוריבע םאשונש םיקית תזינגל תוארוה ןתמ ����2.8

 .היינב תוריבעל "רשכה" ןתונה

 לופיטל השרומהו הייריעה תרקבמ דרשמב תולבקתמה תונולתה יוביר ,תרוקיבה תעדל ������.3

 רואל דחוימב ,תמלתשמ היינב תוניירבע יכ רוביצה ברקב תחוורה היטנהו רוביצה תונולתב

 תוירקיעה היתומישמ ןיב ביצהל הייריעה תא םיבייחמ ,הפיכאה ימרוג לש םדי תלזא

 וז המישמ יכ קפס לכ ןיא .היינבה לע חוקיפה ימרוגב רוביצה ןומא תרבגה תא תוידיימהו

 עיקשהל הייריעה לע .תחופו ךלוה הפיכאה ימרוגב רוביצה ןומא רשאב ,עוציבל השק

 ידכ ,דחאכ םייתכרעמו םיישיא םייוניש ובלשיש תוצימא תוטלחה לבקלו םיבר םיצמאמ

 ןוטלש םושייל תואיל אלל לעפיש ,יעוצקמו ןימא הפיכא ןונגנמ תונבלו תכרעמה תא אירבהל

 .קוחה

 וניאו םיניירבעה םע ביטימ ,היינבה תוניירבע תא ריבגמ קר אל יחכונה בצמה ,תרוקיבה תעדל ���������

 לווע אל לע ,םינימאו םיבוט םידבועב תדמתמ העיגפל םרוג ףא אלא ,ןידה תא םמע הצממ

 ."היינבה לע חוקיפל הקלחמל םתוכייתשה לשב קר ,םפכב

 :רמאנ 2002 ינוימ ימוקמה ןוטלשה לע הנידמה רקבמ לש תרוקיבה חודב �����8.13

 ,תוימוקמה תודעווה ודיפקה אל היינב םורטו יושיר םורט יבלשב יכ ,התלעה תרוקיבה"

 יכ ,אצמנ .תונקתבו קוחב עבקנש דועיתה לכ תא ןהל ואיצמי םינובהש ,ךכ לע ,םיבר םירקמב

 חור סמועל ,םידומעל ,תודוסיל םיבושיח ורסח תודעוול ושגוהש םייטטסה םיבושיחב

 לש םיבושיח ןכ ומכו ,סוסיבל םירתומ םיצמאמו עקרק תוקידב לע םינותנ ,המדא תודיערלו

 םיכמסמ ורסח היינבה יקיתב .היינב תופסות לש םירקמב םידומעבו תודוסיב םיקוזיח

 תורשואמ תודבעמ םע םימכסה ,עוציבה תרוקיבל יארחא לש יונימ יבתכ :םהיניבו ,םייתוהמ

 םינובה םעטמ תועדוה ןכו היינבל םישמשמה םירצומהו םירמוחה לש תוקידב עוציב רבדב

 .היינבה תלחתה דעומ לע תודעוול

 דועיתה תלבק לע ודיפקה אל תודעווה יכ ,תרוקיבה התלעה היינבה ךלהמב חוקיפה יבגל

 לע םיארחאה יחוויד ;רתיהב עובקל ןיינבה םוקימ תמאתה רבדב םידדומ ירושיא :אבה

 תוקידב לש ןעוציב רחא בקעמ ;היינבה ךלהמב םיבלש השימחמ דחא לכ רמגב תרוקיבה

 לש םירצומו םירמוח לש ןכו דלשה לש היינב ירצומו היינב ירמוח לש תרשואמ הדבעמ

 .םתנקתה ןפואו האורבת ינקתמ

 םירוזאבוהיינבה ירתאב יביטקפאו יתטיש ףיקמ יזיפ חוקיפ וליעפה אל תוימוקמה תודעווה

 תובקעב וא ירקמ ןפואב עצוב היינבה ךלהמב חוקיפה .םיימוקמה ןונכתה יבחרמ לש םינושה

 ואצמנ .רתיהמ הייטסב וא רתיה אלב היינב תודעווה ורתיא אל ,רומאכ חוקיפ רדעהב .תונולת

 םיבר םירקמב וטקנ אל תודעווה .דבעידב היינב ירתיה תודעווה ונתנ םהב ,םיטעמ אל םירקמ

 .היינב יניירבע דגנ םידעצ

 רחאל ,היינבה רמגל היינבה לע חוקיפה רקיע תא תוימוקמה תודעווה וריתוה ללכ ךרדב

 םינינבה רוביח רבדב םימה קפסלו למשחה תרבחל םירושיא ןתמל תושקב ןהל ושגוהש

 ללכ תוימוקמ תודעו יתשב.רמג תדועתל תושקב תשגה רחאל וא/ו ,םימהו למשחה תותשרל
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 יבגל רמג תודועת ונתינו תושקב ושגוה תישילש הדעוובו רמג תודועת ונתינ אלו ושקבתנ אל

".דבלב םינינב לש ןטק רפסמ

וווודדדדררררששששממממוווו    םםםםייייננננפפפפהההה    ררררשששש

 ןקלחש ,ןידה תוארוהמ בייחתמכ ולעפי ,םינפה רשו וללה תודעוה יסדנהמ ,תוימוקמה תודעוהש תופצל היה ןתינ �����8.14

 םוחתב םיאצמנה םינינעל עגונה לכב "קפודה לע די" םע ויהי ודרשמו םינפה רשש תופצל היה ןתינ ךכ ךותב .ליעל אבוה

 לוכי ללכב ךיא ראתל השק .הז ףנעב ,תושעיהל שרדנה לכבו ,השענה לכב םינכדועמ ויהי םהשו ,םהל וקנעוהש תויוכמסה

 םיללכו תונקת ןיקתהל ךכ-לכ תובחר תויוכמס לעבכו היינבהו ןונכתה קוח עוציב לע הנוממכ ויתובוח תא םייקל םינפה רש

 םינובה לש תוקוצמהו םיכרצה תא תעדלו שוחל ול רשפאיש ןפואב ודרשמ תא ןגראל גאדי אוהש ילב ,הז םוחתב

 ,תויוחתפתהל ,םילדחמל ,תוגירחל ,תומירצל עדומ תויהל ךירצ אוה רתיה ןיב .היינבהו ןונכתה הדשב םירחאה םינינועמהו

 ךרוצה ,ראשה ןיב ,דמליי הלא לכמ ירהש ,היינבו ןונכתל עגונה לכב הזב אצויכ לכלו םיישקלו םישודיחל ,תוגיסנל

 .םיללכ תעיבקבו םייונישב

 ,היישעה תריזל חלש אוה "םישושמ" הזיאו ,ודרשמ תא םינפה רש ןגרא םהב ךרדהו ןפואה לע דומעל ונשקיב �����8.15

 אוהו ,תודעל ,יכדרמ יכדרמ רמ ,םינפה דרשמ ל"כנמ תא ונמיז ךכ םשל .תושעל ךירצש תאו השענה תא שוחל ידכ לכהו

 חכונ םאה תונוש תויצאיראווב ונידי-לע לאשנ אוה וז הבישיב .15.5.2002 םויב ונמייקש הבישיל ונינפב בצייתה ןכא

 האור םינפה דרשמ ךיא" ,אשונה תא זכרמש ףוג אוה םינפה דרשמ ,הינבהו ןונכתה קוח םשארבו ,םינוש םיקוחבש הדבועה

 ךכ לע ."הזה אשונה תא זכרל ידכ ןגראתמ אוה ךיא ןכ םאו ,וב לפטל ךירצו אשונ זכרמ אוהש ןיבמ אוה םאה ,ומצע תא

 ."חקפמ םרוגכ אלו עצבמ םרוגכ אל ,תוינידמ עבוקש םרוגכ ,החנמ םרוגכ" ומצע תא האור םינפה דרשמש יכדרמ רמ בישה

 .תוימוקמה תודעוה לע ותעדל ולטוה חוקיפהו עוציבה יניינע

 הדובע תושעיהל םתסה ןמ הכירצ תונקת ןיקתהל ידכ ירהש ,תוינידמה תעבקנ ךיא ונידי-לע לאשנ אוה וז הבושת חכונ

 םירמוח לע עדימה ןוכדע ,תויעבהו םילשכה ,תולקתה ,םיכרצה רותיא ,חטשב השענה םע רשק םויק הז ללכבו ,תידוסי

 םא לאשנ יכדרמ רמו ,ולא תומישמ עוציב רשפאתש תונגראתה םיבייחמ ולא לכ .הזב אצויכ לכו תושדח תוטישו םישדח

 תא ססבל ונממ ונשקיב תאז תמועל ונא .תודבוע לע אלו תוחנה לע ססבל יכדרמ רמ שקיב ותבושת תא .וזכ תונגראתה שי

 ךלוה ףגאה ...הז תא השוע ימ ,הז תא םישוע ךיא" :ונתלאש ןושלב .תויטתופיה תוחנה לע אלו תודבוע לע ותבושת

 תוטיש ?רבדב ךרוצ שיש עדוי ימ ,םידלונ הלאה םירבדה ךיא ,איבמ ימ ,לק-לפ עדוי התא ,ררבתמ םואתפ ...?בוחרב

 לכ לע "?הזכ רבד היהיש ךירצש ךכל ותעד ןתנ והשימ ...םישנא תצובק ,םדא ,ףוג וא ףגא שי ללכב םא עדוי התא ?תושדח

 .תודבוע ראתל אלו ,יתדבועה בצמה המ חינהל קר לוכי אוהש יכדרמ רמ בישה ולא

 אלש םירבד שי ,תונוסא שי ,םיעראתמש היינב ילשכ שי" םא בצמה היהי המ ,ןזואה תא רבסל ידכ ולו ,ונלאשו ונפסוה

 והשימ ...תויעב שיש תולעהל לוכי היה הלאכ םיאשונ זוכיר .םינכוסמ םינבמ שי ...יסדנה לשכב קר אלא ,ןוסאב ומייתסה

 תא ןנכתל לכוי אוהש ידכ ,קפודה לע די םע תויהל ידכ לעופו ךורע דרשמה תילאוטפצנוק םאה ,הז תא זכרל ךירצ

 םינפה דרשמ ל"כנמ .)!("אל איה הבושתה" :תיעמשמ דח הבושת הנתינ ךכ לע ."?הזב אצויכ לכו תויחנה לש םיכלהמה

 םינפה דרשמ תויה ףרחש רמאו ךישמה אוה .הזכ ןיא לעופב םלואו ,ךכב קוסעיש דרשמ תויהל היה ךירצש םנמא םיכסה

 תודעוה אלא ,ולא םיאשונב לפטל ךירצ היהש דרשמה אוה םינפה דרשמ אל ,הינבהו ןונכתה ןינעב ליבומה דרשמה

 לאשנ אוהו ,וללה םיאשונה תא זכריש לע דרשמ היהיש ךירצש ותמכסה תא תמיוסמ הדימב הרתס וז הבושת .תוימוקמה

 ,הזל יארחאש היישעתהו רחסמה דרשמ תויהל לוכי הז" היינב תוטישב רבודמ םאש התייה ותבושת .הז דרשמ ותעדל והימ
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 דרשמ יכ ...אל" :בישהו ,"?םינפה דרשמ אל קר" לאשנ אוה ךכ לע ."ןוכישה דרשמ וא ...הלאה םירבדה לש הניקתה לע

 ."םינפה דרשמ ידי-לע תושעיהל ךירצ הז ,היינבה תוטיש לע ,היינבה לע חוקיפבש בשוח ינניא ...םינוויכה תא ןתונ םינפה

 תולובגמ ןינב לש ותגירח לע חקפל םינפה דרשמ לש ודיקפתמ הז ןיאש ל"כנמה לש ותעדל םיפתוש ונא םג �����8.16

 ,הקיקח לש תוינורקע תומרל וסחייתה וילא ונינפהש תולאשה םלואו .ל"כנמה לאשנ וזכ חוקיפ תמר לע אלו ,ולש ע"בתה

 הליג םינפה דרשמ םיוסמ בלשב"ש ךכל ל"כנמה בל תמושת התנפוה לשמל ךכ .היינבה קשמ לש הרדסהו חוקיפ ,הפיכא

 ,םיבתכמ חלש אוה ,םינפה דרשמ לש וניינע אל הזש ,וישכע תגצה התאש הדמעל דוגינב ...םואתפו ,לק-לפה ןינע תא

 רושיאב ...םיקסועהו םיננכתמה םיפוגה לכל ...םייתנש לש רעפב ,תונוש תויונמדזה יתשב ,הזל םיארוק ל"כנמ ירזוח

 לע הנעת וא ביגתש תוליעפל ונממ םיפצמ ןכש םינפה דרשמ לש הנבהל היצקידניא הז .הזב ועגת לא ,ףרה .... :תוינכת

 הפ שי..." םינפה דרשמ ל"כנמ בישה ךכ לע ."היינבה ףנעב תררתשמש תואיצמ חכונ םעפ ידמ תווהתמש יפכ תושירד

 תא תמאות אל וזו וז הטישש ,םכל ועדת :...עדיימ ינא לכ םדוק ,וילע עדוי ינא ,רוביצל ןכוסמ תויהל לולעש והשמ

 אל" לש ללכה וז העידי לע לחוה זאו ירקמ ןפואב דרשמל העדונ וז הדבועש ל"כנמה רשיא הלאשל הבושתב ."םינקתה

 ןיאש איה הביסהו ,"ןכ ,ןכ" :בישהו ,"?דיקפתה םייתסנ" וזכ העדוה חולשמב םאה לאשנ ל"כנמה ."ךער םד לע דומעת

 ...תויושר 276 שי ,תנכוסמ הטיש איה לק-לפ תטיש תויושרל ונרמא ...םיבאשמ ןיא דרשמל" .תרחא גוהנל דרשמל תולוכי

 וחקפת ...םהל רמאו ...םיילקולה םימרוגל ...עירתה אוה ןכלו ...הלאכ םירבד לע חקפל תיעוציב תלוכי )דרשמל( ול ןיא

 רשיא ךשמהב ."הזה חוקיפה תא תושעל ךירצ אל אוהש התייה ...דרשמה לש הסיפתה ..ונתניחבמ םכתוירחא הזו ,ןיע

 ךירצ רחסמהו היישעתה דרשמ יתעדל ,היינב תטיש הז םא" יכו ,הנוכנ איה םינפה דרשמ תשיפתש בשוח אוהש ל"כנמה

 ."םינפה דרשמ אלו תויושרל רזוחה תא איצוהל

 ותוא ורידגה םינפה דרשמ ירזוחש אשונב לפטל ומצע לע לטנ אל שיאש ךכל ל"כנמה בל תמושת תא ונינפה �����8.17

 םישנא ןיאש םוקמב" לש ללכה תא ליעפי םינפה דרשמש יוארה ןמ היה אל ולאכ תוביסנב םא וניהתו ,ןכוסמ בצמכ

 .רחא יביטקפא והשמ וא ,ילהנימ ,ינוגרא ,יתקיקח ךילהת ,הלשממ תטלחה םוזי לש ךרדב תאז ,"שיא תויהל לדתשה

 .השענ אל ךכ םלואו ,תנקותמ הנידמב תושעיהל ךירצ היה ךכ ןכאש ל"כנמה בישה וז תירוטר טעמכ הלאשל

 טורפל סנכינש ךרוצ ןיא .הנד תירש ד"וע ,םינפה דרשמ לש תיטפשמה תצעויה םג ונינפב הדיעה שממ םינינע םתואב

 התסינ איה .יכדרמ רמ ל"כנמה תדמע תא יללכ ןפואב התודע המאת הז םייניב חודל םיעגונה םינינעבש רמאנש יד .התדמע

 םא תמאל אטחנ אלש ונל הארנ םלואו ,תויואר ןוגרא יכרד לשו תילאוטפצנוק השיפת לש םייואר תונליאב תולתיהל םנמא

 .יוגש היה לופיטהש ןכתיש הרשיא איה םג ,לק-לפה "תשרפ"ב םינפה דרשמ לופיטל עגונה לכבש רמאנ

 חילצנ אל ,ןכ השענ אל םאש ונששחש אוה םעטה .ל"כנמה ירבדמ תואבומ תאבהב תצקמב ונכראה ידכב אל ����.8.18

 הנהכ דוע איבהלו ךישמהל ונלוכי .םינפה דרשמ ל"כנמ ידי-לע הגצוהש השיגה דוסיב םידמועה םירבדה חור תא ריבעהל

 ידכ ונאבהש המב יד הז םייניב חוד ךרוצלש ונל הארנ םלואו ,יפוסה חודב ןכ תושעל ץלאנש ןכתיו ,ל"כנמה תודעמ הנהכו

 אוה .ועוציב לע הנוממכ םינפה רש תא עבק הנידמה לש יזכרמה הינבהו ןונכתה קוח ,ךשפנב עגה .הבג תמרהל םורגל

 ,לופיטל ,היישעל עגונה לכב ףקיה תובר תויוכמס םהל ותונקהב "םייניש" תוימוקמהו תויזוחמה תודעוולו רשל קינעה

 עוציב לע יארחאה רשה הנהו .היינב לש העוציבו היינב ןונכת ,היינב ירתיהל רושקה לכב הרקבלו חוקיפל ,חווידל ,בקעמל

 בתכממ הלועכ ,ודרשמב לקשנ אשונה .הנכס הב שיש הטישב היינב תעצבתמ יכ עדוי ולא ףקיה תובר תויוכמס לעבו קוחה

 הז בתכמב .)הז חודל ח חפסנ( דרשמה לש יטפשמה ץעויה לא ןונכת תויחנהל ףגאה להנמ ידי-לע חלשנש 7.6.96 םוימ

 :ראשה ןיב ,רמאנ

 י"ת תושירדב תדמוע לק-לפ תטיש םא תוריהב יא תדימ התיהש ןכתי רבעב ...לק-לפ )תארקנה( היינב תטיש ץראב החתפתה"
 םיסדנהמה תכשל לש תיחרזא הסדנהל הדוגאבו ,ןוינכטה לש היינבה רקחל ימואלה ןוכמב ,םינקתה ןוכמב ןודנ אשונה ...466

 הסדנהל הדוגאהמ היינפ ילא העיגה ,....466 י"ת תושירדל הנוע הניא הטישהש העידב יל םירכומה םיחמומה לכ .םילכירדאהו
 ."...יוסינה תמלשה רחאל �דע לק-לפ תורקתב שומישה תא עונמל ידכ לועפל תיחרזא
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 ויה םויה רבכ רשאכ הלועפ טוקנל ונלש תוביוחמה המ" הז בתכמ ףוסב םינפה דרשמ לש יטפשמה ץעויה תא לאוש בתוכה

 אל תושגדהה( "?...ונלש תוכמסה המ .רוביצה תוחיטבל הנכס הווהמ הטישהש איה תחוורה העדהו לשכ ירקמ רפסמ

 .)רוקמב

 תוירוזאהו תוימוקמה תוצעומהו תויריעה ישארל םינפה דרשמ ל"כנמ םעטמ רזוח אצי )4.8.96–ב( ןכמ רחאל רצק ןמז

 הטישב הנבנש ןינבל 4 ספוט ןתמ רסואהו 466 י"תב תדמוע הנניא לק-לפ תטישש םבל תמושתל איבמה )הז חודל ו חפסנ(

 חודל 6.14 – ו 6.12 םיפיעסב ונדמע רבכ הלא םירזוח ןכות לע .)הז חודל ז חפסנ( 5.8.98–ב חלשנ ףסונ ל"כנמ רזוח .וז

 .הז

 שממתהל לוכי ןוכיסהש ששח תוחפל שיש עדי יאדוב אוה ,תנכוסמ היינבב רבודמש ,אופיא ,עדונ םינפה דרשמל �����8.19

 םירזוחה ינש תא חולשל אוה יאסרו ןוסא ינפל השע אוהש לכ ,ולא לכ חכונ .ולא םינבמב םישמתשמלו םירדל קזנל םורגלו

 ךרוצ שי םא ןחב אל ,םירוריב השע אל ,בקע אל םינפה דרשמש קיסהל אלא ןתינ אל ל"כנמה תודעמ .ליעל ורכזוהש

 לע תונקסמ תקסהו הקידב ,הרקב לש בייחמ רטשמ רוציל ידכ ויתויוכמסמ קלח לש םוריח תלעפה לקש אל ,תפסונ הלועפב

 דיעת ולא םירבד םינוכנ המכ דע !רבד השע אל אוה ,םירזוחה ינש חולשמל טרפ ,רבד לש וללכ .םינבמ לש םתונכוסמ

 לע רבדל אלש ,םהינעמנ לצא ולבקתה �ל"כנמה ירזוחש אדוול ידכ וליפא םינפה דרשמ ידי-לע בקעמ השענ אלש הדבועה

 .םמושיי

ייייאאאאססססררררוווו    ןןןןווווססססאאאא    ררררחחחחאאאאלללל    תתתתווווללללייייעעעעפפפפהההה

י ל ל כ

 לש םידירחמה תוארמל המוקמ תא התניפ ,"ריקה לע תבותכ"ה .באוכו רורב ,דח םימ תשרפ וק היה יאסרו ןוסא �����8.20

 .םשפנבו םפוגב ועגפנ םיבר רתוי דועו ,םיבר ופסנ ךכמ האצותכשכ ,הסרקש הפצר יקמעמב עלבנש םיגגוח רוביצ

 אלו ושממתהש םינוכיס לש תוהלבה תאצות תא הארש ימ לש ותגשהו ודי רצוק לע ,חולסל אל יאדובו ,ןיבהל ןתינ אל

 .אובל דיתעל תונקסמ ךכמ קיסה

 דרשמ יגיצנ לשמל( היישע תבוח ושוחי םהש תופצל היה ךירצש ,םייטרפ םישנא םג ומכ ,םיפוגו תויושר יגיצנ ונלאששכ

 טעמכ ,יאסרו ןוסא רחאל םדי-לע השענ המ ,)לק-לפ תטישב וננכיתש םיסדנהמו תוימוקמ תודעו ,תוימוקמ תויושר ,םינפה

 תיינפה בוטה הרקמב הב שיש תובתכתה לש תריינ תריצי היה תויושרה ושעש םומיסקמה .תקפסמ הבושת לבקל וניכז אלו

 רשפא יא .םיעצמאב הטיקנב "םימויא" םג ילואו ,תושעל םיכירצ )תויושרה אל( "םירחאה" המ תוארוה ןתמ ,בל תמושת

 ינפמ וללה תויושרה תא תוקנלו תובגל ןויסינ התרטמש תריינ זוכיר לש השיג התייה תיללכה השיגהש םשרתהל אלש

 .תיתילכת היישע רשאמ רתוי ,םהילע תלטומה תוירחאה

 השעמ תושעלו םוקל שיא העינה אל יאסרו ןוסא לש ןפודה תאצוי המצועה וליפא ובש בצמב תופצל דואמ בוצע �����8.21

 לע הטילשבו רותיאב ישוקל ןהו ,דואמ םיבר םינבמב יובחה ןוכיסל ןה תסחייתמ היעבהש רורב היה לכל .היעבה ןורתפל

 וליא .םישנא לש לודג להק ידיב תרזופמ אלא תזכורמ הנניא םהילע תולעבהשכ ץראה יקלח לכ לע םירוזפה הלא םינבמ

 היעבה ןורתפב לופיטה תא ריאשהל אלש הביס התייה אל ,םידדוב םינבמ רפסמב וא הנבמב ,תדקוממ הלקתב רבודמ היה

 היעב הרוזיפבו הפקיהב איהש היעב תבצינ םויה בצמבש ךכב הנוש ונניינע .היעבה לש התורצוויהל יארחאש ימ ידיב

 םיניינע לכבו ,םישורדה תונורתפה תאיצמבו ,םישורדה םירקחמה תכירעב ,עדיה זוכירב( הב תודדומתהה תלוכיש ,תיצרא

 לע חקפתו תושעיהל ךירצש תא רוקחתש הגהנה תחת םיצמאמה זוכיר ידי לע רתוי תישעמו רתוי הליעי היהת )הזב אצויכ

 ,םייתעבש םינוכנ םירבדה .היעבה לש התורצוויהל םרגש ימ לכ לע תלטומה תוירחאב עוגפל ילבמ תאז לכ ,היישעה

 םיתב ילעב וא "םינטק" םיסדנהמ ידיב םיעצמאו םיביצקת רדעיהש ששח שישכו ,די גשיהב וניא ידיימ עוציב רב ןורתפשכ
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 לש תידיתעה תוגהנתהה תא םג ןייפאי ,הכ דע אשונב לופיטה תא ןייפאש שעמה רדעיה ובש בצמל איבהל לוכי ,םירטוז

 .רבדל םיארחאה

 קרש יזכרמ ףוג ידי-לע )תנמוממ חרכהב אל( תנגרואמו תלבומ תויהל הכירצש תיצרא המישמב ,אופיא ,אוה רבודמה

 םירחא ידי-לע אל ףאו ,הדי-לע אל ,השענ אל תאזכ םלואו .ומייקלו ומיקהל הלוכי ,הידרשממ ימ תועצמאב ,הלשממה

.תוירחא םג תובוח םג תולטומ םהילע םגש

 רשא תוירחאה אהת ,םתוירחאמ תוירחאב םיאשונהמ ימ ררחשל דעונ אל הפ רומאה יכ ריהבהל םישקבמ ונא קפס תרסהל

 .אהת

.יאסרו ןוסא רחאל םינושה םימרוגה לש םילדחמלו םישעמל סחייתנ ןלהל

םיננכתמה

 ,היינבה רחאל וטקנ םה םא ,ונינפב דיעהל ובצייתהש ,לק-לפה תטישב םינינב וננכתש םיסדנהמה תא ונלאש �����8.22

 םקלח .תוקפסמ תובושתל וניכזש רמאל השק .הלא םינינבב בצמה ןוקיתלו הקידבל םידעצב ,יאסרו ןוסא רחאל תוחפלו

 תמזויב םא םתמזוימ םא ,לק-לפה תטישב ונבנש םינבמה לש םבצמ תא וקדב םהש ורפיס םקלחו ,ךכב ךרוצ ואר אלש ונע

 םייעוצקמה םיפוגה ואיצוהש לק-לפ תורקת תקידבל תוינושארה תוצלמהל ללכ וסחייתה אל םלוככ םבור .םינבמה ילעב

 לש ןתוחיטב תקידבל תוקיפסמ ןניאש רהבוה רבכ רשא ,תוילאוזיו תוקידבב וקפתסהו ,)ןלהל 8.30 ףיעס ואר( םיליבומה

 קלחב .ךכב ךורכה ןוכיסה לשב תוצלמה ןתואב הרסאנ איה ףאש ,הסמעה תקידב התשענ םינבמהמ קלחב .לק-לפה תורקת

 .םינבמה קוזיח תולועפ וטקננש ונעמש םירקמה לש ןטק

 תוביצי רדעהב הקול ןנכת אוהש ןינב קלחש ששח שיש חכונש יממ תוליעפ רתיל תופצל היה ןתינש הארנ ונל �����8.23

 ולאכ םיננכתמ עינהל ךירצ היהש ירסומה טביהה לע ףסונ .םייתעבש םינוכנ םירבדה יאסרו ןוסא רחאל .ןונכת ותוא לשב

 .םימיה ןמ םויב ולא םיסדנהמל ץעורל אהיש לוכיש יטפשמ טביה םג הז םוחתב לדחמל שיש ירה ,תוליעפ רתי תולגל

ןהיסדנהמו תוימוקמה תודעווה ,תוימוקמה תויושרה

 דע 8.8 םיפיעס( ליעל ונידי-לע וטרופש יפכ ,יאסרו ןוסא ינפל םירעה יסדנהמו תוימוקמה תודעווה ילדחמ בור �����8.24

 תווח שקבל םגו ,לק-לפ ינבמ רתאל תונויסינ ושעש תוימוקמ תויושר םנמא ויה .ןוסאה רחאל םג םייקתהל םיכישממ ,)8.13

 לככ קוזיחו ןוקיתל ןורתפ ןיב ,ןורתפ ןהב שיש תויוליעפ ושענש ,תיללכ הנומתכ ,רמאל השק םלואו ,םתוביצי לע תעד

.םינכוסמ םתויה בקע םינבמב שומישב רוסיא לש תוליעפ ןיב ,בייחמ בצמהש

 תירוביצ היעבל שרדנה לופיטה תא ילוא שיחנ ןיפיקעבש ונרבס ,רותיאה תכאלמב ךורכה ישוקה תא ונכירעהב �����8.25

 לכל ןכל ונרגיש .ונבנש לק-לפה ינבמ לע אלמ חוויד ,הריקח תודעו קוחב ונתוכמס חוכמ ,עבתנש ידי-לע ,וז ףקיה תבחר

 םילגלגה תא הז בתכמ עינה םירקמה בורב .ץוחנה עדימה תא ונל רוסמל השירד יבתכמ ,)תויושר 265( תוימוקמה תויושרה

 וכרע םיבתכמה ילבקממ קלח .תויושר 200 -מ הלעמלמ )תרוכזת רחאל קר ןקלח( תובושת ונלביק ,הכ דע .םישורדה

 קלחב .הבושת ונל ובישה רבד לש ופוסו ,םינויכראב ורבנ םג ילוא ,םירחא עדימ תורוקמלו םילכירדאל ונפ ,תוקידב

 לע חוויד םג ללכש טוריפ ןתינ תורחא תובושתב ,לק-לפ ינבמ ונבנ אל הב רבודמש תושרה םוחתבש רמאנ תובושתהמ

.וטקננש םידעצ

 ויה תויושרה ידי-לע וטקננש םיישעמה םידעצה יכ ןייצנ ,תונושה תויושרה ןמ ונלביקש תובושתה רבדב הנומתה תמלשהל

 וקפתסה יזאו ,הנבמה בצמ לע םייסדנה םירושיא םינבמה ילעבמ ועבת תויושרהמ קלח .ללכב םא ,םיילמינימ ללכ ךרדב
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 אל הקידבה תונקסמש הדבועה ףרח תאז ,וירחא רהרהל ילב ןנכתמה סדנהמה ןתנש תוביצי רושיאב �םיבר םירקמב

 .תילאוזיו הקידבב תויושרה וקפתסה םירקמהמ קלחב .קיפסמ יעוצקמ רמוח לע וססבתה

 הבושתהש ונשח םהבש םירקמב .ידמל םילודג רוזיפו ןווגמ ילעב תודבועו םינותנ וללכש תובושת תואמב רבודמה

 ןוכיסל בלה תמושת תא ונינפהו ונרזח ,םיחוודמה םינבמה וא הנבמה ןותנ ובש ןוכיסה תא בתוכה תנבה יא לע העיבצמ

 תושרה לעש בטיה רהבה ונרהבה ,תאז םע .ןוכיסה תנטקהל רושקה לכב םורתל ונידיב ןיאש םישיגדמ ונאש ךות ,רבדבש

 לעו הריגס וצ םהיבגל אצוהש תומוקמ טעמ יתמ לע ונעמש .הנבמה בצממ םיבייחתמה םידעצב טוקנל הבוח תלטומ

 .יללכה בצמה ןוקיתל תונגראתה לע ונעמש אל םלואו ,עצוב הזכ וצש רתוי דוע םיטעמ םירקמ

 בצמב גוהנל דציכ העידי רסוחמ םינוזינה ,עשי רסוחו הצע ןדבא לש איה הז םוחתב ונלקתנ הבש ידמל תיללכ הבוגת

 ,הנכסה תדימ תא עובקל םילכ וא עדי םהב רבודמש םיפוגל ןיאש ךכמו ,דחא דצמ ,שומישב םיאצמנ םינבמ ובש השקה

 .ינש דצמ ,בצמה ןוקיתל םיכרדה תאו

 תויעבל עגונה לכב תויחנהו הרזע תלבקל תוימוקמה תויושרב םיילוהינו םייעוצקמ םימרוג תוניחתמ תצקמ איבנ �����8.26

:ולקתנ םה ןהבש

 רמאנ וב םינפה רשל בתכמ ,לאימרכ תייריע שארו ימוקמה ןוטלשה זכרמ ר"וי ,רדלא ידע רמ בתכ 16.1.2002-ב ��8.26.1
 אקע אד ,"לק-לפ תטישב ונבנש ...םינבמה תודימע לש תוינטרפ תוקידבב ףוחדה ךרוצה ררועתה" יאסרו ןוסא רחאלש
 הנבמ הזיאו ביצי הנבמ הזיא אדוול" ןתינ אלש ךכל םרוגה רבד ,"חטשב תישעמ הקידבל תורורב תויחנה ןיא םויה דע"ש
 המ הרקיש ינפל תאזו הקידבל תוקיודמ תויחנה הנאצותש שקבמו ,הז בצמ לע עירתהל שקבא .הסירהל וא ,קוזיחל קוקז

 .)רוקמב אל תושגדהה( "הרקיש

.ונילא םג רבעוה הז בתכמ קתעה �����������

 אוה ובש ,םינפה דרשמ ל"כנמ ,יכדרמ יכדרמ רמל בתכמ ,םילשורי ריעה סדנהמ ,תירטש לכירדא בתכ 3.3.2002-ב ��8.26.2
 ל"כנמ ירזוח תא רכזאמ אוה ךשמהב ."המיאתמ תוסחייתהל םיניתממ ונא םויה דע" חלשש םימדוק םיבתכמ ףרחש ןייצמ
 ןתמ יאבו ,לק-לפ תטישב היינב תעינמל עגונה לכב האור אוהש םייטפשמ םיישק טרפמו 1998–ו 1996–מ םינפה דרשמ
 םורגל ידכ םינפה דרשמ ידי-לע וטקננש םהשלכ םידעצ לע יל עודי אל" רמוא אוה ךשמהב .לק-לפ יניינבל 4 ספוט
 ,תרחא וא וזכ היינב תטיש תפיכא יתעד תוינעל ...ולא ל"כנמ ירזוח חולשמל רבעמ לק-לפ תטישב היינבה תקספהל
 ...היינבה לע חוקיפה ךרעמ לש יטמרד יונישבו הקיקח יונישב הכורכ ,םייביטקורטסנוקה םיטביהה תפיכא הרקיעש
 ."...לזרבה ביט תקידבל ...ןויז לזרב תחנה לכל ...ןוטב תקיצי לכל ןינב סדנהמ תדמצה הניה וז ןיעמ הפיכא תועמשמ

 תייריע הכרע ,תאז םע .גוהנל דציכ תויחנה תוימוקמה תויושרל ועיגה אל בתכמה תביתכ דעומ דעש ןייצמ בתוכה �����������
 .המוחתב לק-לפ תיינב לע יטנוולר רמוח הזכיר םג איהו ,לק-לפ יניינבב תוילאוזיו תוקידב םילשורי

 אלל ורתונש תולאשב "תורורב תויחנה" לבקל םילשורי ריעה סדנהמ שקבמ ,הלפאב שושיג לש ולא תוביסנב �����������
 ,םינכוסמכ םירדגומ" )4.8.96( םינפה דרשמ ל"כנמ לש ןושארה רזוחה תאצוה ינפל ונבנש לק-לפ ינבמ םאה ןהבו ,הנעמ
 ןבצמ תא ררבל ידכב" תושעל ןתינ תוקידב וליא ,ןכמ רחאל ונבנש םינינבב גוהנל שי ךיא ,"םהב הנכסה תגרד המ ןכ םאו
 תייריע" :ולא םילימב םייתסמ בתכמה .ולא םינינבל תוביציה תא ריזחהל ידכ תושעל ךירצ םיקוזיח וליא ,"יסדנהה
 ךמסמב תולעומה תולאשל ,רורבו דח ,ידיימ הנעמל השקבה - יאסרו ןוסא זאמ םישדוח העשת ףולחב יכ הרובס םילשורי
 ."הריבס הניה ,הז

 ךותמ" בתכנ 3.3.2002-מ בתכמה יכ ןיוצ םינפה דרשמ ל"כנמל תירטש לכירדא חלשש 29.4.2002 םוימ תרוכזתב �����������
."הנחמה ינפל שאה דומע שמשל ךירצ ךדרשמש הבשחמ ךותמו הקוצמו הכובמ

 .םינפה דרשמ לש תיטפשמה תצעוילו �םינפה רשל םג וחלשנ הלא םיבתכמ יקתעה �����������

 ונתוא תוחנהל" ,ראשה ןיב ,שקיבו 14.3.2002 םויב ונילא בתכ ,ילתפנ הלעמ ,היינבו ןונכתל הדעווה סדנהמ ��8.26.3
 ."וז היעבב לופיטל תונפל םיפוג הזיאלו לועפל דציכ היינבו ןונכתל תימוקמ הדעוכ

ןוכישהו יוניבה דרשמ ,רחסמהו הישעתה דרשמ ,םינפה דרשמ :הלשממה ידרשמ
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 עינהל ודעונש םישעמהמ קלח הליחת ראתנש ילבמ םיברועמה םיפוגה לש םילדחמה לדוגב שוחל היהי רשפא יא �����8.27

 :לועפל ,םתצקמ וא םלוכ ,םיירוביצה םיפוגה תא

 'גניא תאמ בתכמ ,םינפה דרשמ ל"כנמ ,יכדרמ יכדרמ רמל חלשנ )19.6.2001-ב( יאסרו ןוסא רחאל שדוחמ תוחפ ��8.27.1
.הדובעה דרשמב ישאר הדובע חקפמ ,סונגמ רטפ

 הנכס תמייק"ש איה ותנקסמ .יאסרו ןוסא תריקח לש םינושארה םיבלשב קלח לטנ אוהש סונגמ רמ ןייצמ הז בתכמב
 ףיסומ אוה ."המדא תדיערב ןהו יאסרו ןוסאב ועריאש הלאל תומוד תוביסנמ ןה ,הסירק לש תפסונ תושחרתהל תישחומ
 תטישב ונבנש םינבמה תא תוימוקמה תויושרל השגהה תוינכת ךותמ רתאל ןתינ אל יתנבה יפ-לעש" ישוקה חכונש בתוכו
 ."...אשונה םע תודדומתהל תינכת ךורעי ,הינבהו ןונכתה קוח לע דקפומ ותויהב ,םינפה דרשמש עיצמ ינירה ...לק-לפ
 ,רפס-יתב ,היישעת ,החמש תומלוא( שומישה יפל םנוימ ,לק-לפב ושמתשה םהב םינינבה רותיא :תעצומה תינכתב
 רמ םייסמ ובתכמ תא .ךכב ךרוצ שיש םוקמ םיקוזיח עוציבו ,תרחא וא תילאוזיו הקידב תכירע ,)'וכו םירוגמ יתב ,םידרשמ
 הנואתה תא עונמל )איה( דסממה לש תירסומהו תיעוצקמה ותוירחא ,עראש ןוסאה רואלש יל הארנ"ש ורמואב סונגמ
 .)רוקמב אל תושגדהה( "ללוכ ןורתפל ליבוהל םילוכי יתיוותהש םיווקב הלשממה םעטמ הלועפ קרש יל הארנו ,האבה

 ןויע .סונגמ רמ תיינפ אלל םג ךכ לועפל תויושרה תא םיבייחמ ויה תירוביצה תוירחאהו רשיה לכשהש רבדה הארנ �����������
 .הז בתכמ בתוכ תא ךירדהש רשיה לכשל תובורק ןה יכ הארמ )הז חודל ירישעו יעישת םיקרפ ואר( וניתוצלמהב

3/01 רפסמ( ל"כנמ רזוח תאצוהב האטבתה ,תרחא ןיבו הז בתכמב הרוקמש ןיב ,םינפה דרשמ לש "תוליעפה" ��8.27.2
 תא תולעמ ,ועריאש םירחא תונוסא לש םג ומכ ,יאסרו ןוסא לש תויגרטה תואצותה"ש ,ראשה ןיב ,רמאנ וב )2001 ילוימ
 .)רוקמב השגדהה( "האוב םרט הערה תא םדקל ילוא היושעש המיאתמ תמדקומ תונגראתהב תובישחה

 הז רזוחב רומאה ךשמה יפל תאטבתמ ,תואיצמה חרוכ ,רמאנ דועש יפכו ונרמא רבכש יפכ ,איהש ,תונגראתהה �����������
 ."םאתהב לועפלו ,הלאכ םנשי םא ,תוחיטב ייוקיל רתאל תנמ לע הז גוסמ תומלוא קודבל" תוימוקמה תויושרל השקבב
 ."םאתהב לועפל" לש ,התעדל םישקבמ םלוכש היצזיטרקנוקה יהמ ,םירקיעה רקיע תא שריפ אלו בותכה םתס

 תא קודבל תוימוקמה תויושרה תא תוחנהל ,םינפה רש לע ליטהל" הטילחה הלשממהש םג רמאנ רזוח ותואב �����������
 ,שרדנה םושייל םינפה דרשמ דצמ תוליעפ לע ונעמש אל ."םהלש תוחיטבה טביהל עגונה לכו ,רוביצל םישמשמה םינבמה
.ךשמהב טרופמכ ,רחא ףוגל לטנה תרבעה לש ןויסינל טרפ

 רחסמהו היישעתה תרשל םינפה רש רפיס ,רחסמהו הישעתה תרשל םינפה רש בתכש 24.6.2001 םוימ בתכמב ��8.27.3
 תקידבל עגונב תויעוצקמ תויחנה לבקל הפוחד השקבב םירחא םימרוגו תוימוקמ תויושר"מ )?המ אלא( תוינפ וילא שיש
 לש םתוביצי תא קודבל שיש ךרדל רשאב תוריהב יא תמייק..." רמאנ ךשמהב ."םקוזיחו לק-לפ תטישב ונבנש םינבמ
 תיעוצקמה תוכמסה" יכ םינפה רש לש ותעד תעבומ ךשמהב ."םקוזיח תויורשפאל עגונבו לק-לפ תטישב ונבנש םינבמ
 .ךל הרוסמ ימשר ןקתכ ןקת עובקל תוכמסהו םינקתה ןוכמ ידיב הרוסמ הדובע ךילהת לש םיינכט םיללכו םיטרפמ עובקל
 תופיחדב לעפתש םיחמומ תדעו םיקהל ילארשיה םינקתה ןוכמלו ךדרשמב הניקתה לע הנוממל ירותש שקבמ יננה ךכיפל
 ."םקוזיחל םיכרדהו לק-לפ תטישב ונבנש םינבמ לש םתודימע תקידבל תויחנה ןיכהל תשקבתמה

 תויחנה ץיפהל" המורתה איה ,ודרשמ ידי-לע תעצומה הדבכנה המורתה תא ובתכמ ףוסב ןייצל חכוש וניא רשה �����������
 תא עצבל היהי ןכומ םינפה דרשמ ,תורחא םילימב ."הינבלו ןונכתל תוימוקמה תודעוהו תוימוקמה תויושרה ללכל ולא
 .רוודה תוליעפ

 לביק ומדוקש רבד ,ותוללכב היינבה אשונ תרדסהל תוכמסה לעבו יארחאה אוהש םינפה רשמ חכתשנש ונא םיששוח
 אלש רשפא יא הזכש רותב .)ליעל 7.14 ףיעס ואר( הינבהו ןונכתה קוח תוארוהמ שרופמ ןפואב הלועהו ,וילאמ ןבומכ
 תנכוסמ הטישב רבודמש הרורבה ותעידי ףרח הטישה לש התוטשפתה תא ענמ אלש �לדחמב יזכרמ םרוגכ ותוא תוארל
.1996 תנשב ןושארה ל"כנמה רזוח תא איצוהש העשמ תוחפל

 קוחל א2 ףיעסב .תובייחמ יתלב וא תובייחמ תויוכיא תייוותהב דואמ בושח דסומ ןבומכ אוה םינקתה ןוכמ �����������
:רמאנ �,1953-ג"ישת ,םינקתה

 םאו םינקת תעיבקב םא ,םיכרצמה ביט לש התואנ המר תחטבהו הניקת איה ןוכמה תרטמ"
 םירצומ ,םירמח לש תוקידבו םירקס ,םירקחמ ךורעל ,ראשה ןיב ,אוה יאשרו ,תרחא ךרדב
 לע החגשה םייקלו ,םהב שומישה תא דדועלו םיינכט םיללכו םיטרפימ רשאל ,םינקתימו
 ."ותצפהו ונוימ ,עדימ ףוסיאב קוסעל ןכו עבקש םיללכל םאתהב םיכרצמ רוציי
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 ןוכמל ןינע איה לק-לפ תטישב היינבל הרושקה ףקיהה תבר תויטמלבורפה לש יעוציבהו ינוגריאה ןורתפהש הרימא
 םינקתה ןוכמ ידי-לע ןכויש רמוחה תא רוודל אוה היינבה לע יארחאה דרשמכ םינפה דרשמל רתונש לכשכ ,םינקתה
 וא ,ודרשמ דיקפת תא רשה תנבה יא לע הדיעמ ,)םינפה דרשמ לש המזויכ אל ,םינפ לכ לעו( רחא לש וא ולש ותמזוימ
 ."רחא שרגמל רודכה תא ריבעהל" ןויסינ

 לק-לפ תטישב ונבנש םינבמ לש םתודימע תקידבל הדעו" רחסמהו הישעתה תרש ןגס םיקה 30.7.2001 םויב ��8.27.4
 – שטייד השירג ה"המ תינושארה התנוכתמב הבכרוה הדעווה .)הקידבה תדעו – ןלהל( "םקוזיחל םיכרדה תניחבלו
 'רדאו ,םינפה דרשמב היינב תויחנהו תונקת ףגא להנמ – רזליפ דוד רמ ,רחסמהו הישעתה דרשמב הניקתה לע הנוממה
.ןוכישהו יוניבה דרשמב יסדנה רקחו םואיתל ףגאה להנמ – ןושש ףסוי

 �ךכ ךותבו ,"...לק-לפ אשונב לעפיש החמומ ףוג םע "ףוחד ןפואב רשקתהל" הקידבה תדעו ושרדנ יונימה בתכב �����������
 םימייקה םינבמב לפטל דציכ תוטרופמ תויחנה הדעוול עיצי" ןכו ,לק-לפ ינבמ לש "ןוכיסה תדימ תקידבל הטיש דבעי"
 ןפואב הקידבה תוטיש תניחב בלש םויס חיטבהלו" וללה תולטמה עוציב לע חקפל ןה תורחא תולטמ ."ןוכיס םיווהמה
 תוברל ,תומייק תורקת לש קוזיחו ןוקית תונורקע תניחב םויס .30.11.01 םויל דע תוצלמומ לופיט יכרד עובקלו ישעמ
 .15.4.02 םוי דע "תוללוכ תונקסמ" שיגהל לטוה הדעווה לע ."31.3.02 םויל דע םימגד לש תייוסינ הקידב

 איהש הרבס וז הדעוש ,ךכל היאר אה .הילע תולטומה תולטמה תא םאות הקידבה תדעו בכרה םא בר קפס ונל שי �����������
 ,הלש יונימה בתכב הדעווה לע ולטוהש תולטמה – וז ףא וז אל .הל ץעייתש ,תיעוצקמ "הדעו-תת" לש התמקהל תשרדנ
 ןמודיקל לעפו ,יארחא ומצע הארש רחא םרוג ףא ונאצמ אל ,תאז תורמל .תשרדנה היישעה ללכ ךותמ דבלב דחא קלח ןנה
 היחנה ;םינבמ רותיא לע הרקב ףאו הרזע ,היחנה ,ןהיניבו( ידיימ ןפואב ןעצבל חרכה שיש תופסונ תולועפ ןתוא לכ לש
 הקידב תולועפ הז ללכבו ,לק-לפה תטישב ונבנ םיוסמ הנבמ תורקת יכ 'יוליג' רחאל דימ טוקנל שיש תולועפה רבדב
 תדעו לע ולטוהש תולטמה ולו ,תועצובמ ויה וליא ,רומאה ףא לע .)דועו תרחא העינמ וא קוזיח תולועפ ,תוינושאר
 יא םוהתמ יטנוולרה אשונה ץוליחל "הלואגד אתלחתא" וז התייה ,ינושארה יונימה בתכב ועבקנש םינמזב ,הקידבה
 .היישעה

 רחאל ,לבק םינפה דרשמ ל"כנמ .ףוס אל יאדו ךשמה אל הל ןיאש הלחתהמ רתויב רבודמ ןיאש הארה הכ דע ןויסינה
 .הדעוב ריעה יסדנהמו תוימוקמה תודעוה יגיצנ רדעה לע ,רחסמהו הישעתה רש ןגס הנימש הדעווה בכרה לע ול עדונש
 ירבח תלדגהב ךרוצל רשאב ותוגייתסה .םהל דעויש דיקפתל הקידבה תדעו ירבחמ קלח תמאתהב רהרה אוה םגש ןיוצי

 בכרהב הז יוניש .הדעוב ריעה יסדנהמו ימוקמה ןוטלשה זכרמ יגיצנ תללכה ידי-לע הבחרוה הדעווהו ,הלבקתנ הדעווה
 ךומסו ,הלש הנושארה הלטמה תא םייסל הרומא התייה איה ובש דעומה רחאל 21.1.2002 םויב קר השענ הקידבה תדעו
 .הינשה הלטמה םויסל עבקנש דעומל

 רשא ,הדעווה ר"ויל 22.4.02 םויב ונינפ ךכ ךרוצלו ,הקידבה תדעו לש תוליעפה יבלש לע דומעל ונשקיב �����8.28
 תועצה ,תוכרעה ועמשוה ןהבש ,הדעווה לש תובישי שמחמ םילוקוטורפ השימח 5.5.2002 םויב ונילא ריבעהל תואנ
 ,םייעוצקמ םייסדנה םיפוג יגיצנ סנכל" הטלחה ,ראשה ןיב ,הלבקתנ )1.5.2002-ב המייקתנש( הנורחאה הבישיב .תועדו
 .1 :ללוכ לק-לפ תורקתב לופיטל תושרדנה ...תולועפה עוציבל םינויפא טרפמ ןיכהל )שדוחכ( בוצק ןמז ךות םהילע ליטהל
 .4 .קוזיח תוטיש תרדגה .3 .)ןחתפל ןתינש הלאכ וא תומייקה( סרה אלל הקידב תוטיש .2 .לשכה לש תויסדנה תורדגה
 ןיבל ,ולבקתנ ובש דעומב ולא תוטלחה תלבק ןיב תוירקמ תוארל השק .ליעלש תולועפה תשולש לש ןעוציב לע חוקיפ
 .הכ דע הקידבה תדעוב השענ המ תעדל ונתשירד

 לכ םויסל עבקנש דעומה ףולח רחאל( 28.4.2002-ב "ןכדע" ,הקידבה תדעו תא הנימש ,רחסמהו הישעתה תרש ןגס
 ."15.11.02 םויל דע הדעווה לש היתונקסמ תשגה דעומ תא" )התוליעפ

 ר"וי ,שטייד רמ הוולתנ ל"כנמל .קייח רימא רמ ,רחסמהו היישעתה דרשמ ל"כנמ לש ותודע תא ונעמש 4.7.2002 םויב
 הנשמ תדעומ עדימל הניתממ הקידבה תדעוש ונל ררבתנו ,הדעוב השענב ןכדעתהל ידכ וז תונמדזה ונלצינ .הקידבה תדעו

.םיבורקה םימיב עיגהל רומא עדימה שטייד רמ ירבדל .התנימ איהש

 גרדל גרדמ היישעה תיכרריה תדרוי ךיא ,רתויב הפוחד תויהל הרומא התייהש תוליעפ הגומנ טא טא ךיא תואורה וניניע
 םוזי רחאל הנשל בורק ךיאו ,םישדוח ךרואל תורוזפ תובישי לע תערתשמ הקידבה תדעו תוליעפ ךיא ,הדעוול הדעומו
 .ישממ רבד השענ אל התמקה

 ןוכמה – ןלהלו ליעל( ןוינכטב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ישנא ןויצל םייואר ,תיללכה היישעה יא תמועל �����8.29

 עינהל ןויסינב ונפ אל וילאש יטנוולר םרוג טעמכ היה אל .ןוסאה רחאל ,תאש רתיבו ,םתוברועמב וכישמה ולא .)ימואלה

 .אוושל לכה ,בצמה ןוקיתל תושרדנה תומזויב טוקנל תוירוביצה תוכרעמה תא

 ןוסאש ורמואב יקסבלקני 'פורפ חתפ ובתכמ תא .םינפה רשל ,ימואלה ןוכמה שאר ,יקסבלקני 'פורפ בתכ 27.6.2001 םויב

 הנשחרתת אלש אדוול תנמ לע תומייקה תורקתה תא ןוחבל ךרוצה תא הלעהו" לק-לפ תטיש ייוקיל תא ףשח יאסרו
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 .ןוסאל םורגל המצע איה הלוכי )הסמעה ייוסינ תיישע ןוגכ( תוקידבב תואיקב יאש רמאנ ךשמהב ."תופסונ תויוטטומתה

 םדקל השקבב ...ךילא הנופ ינא ...תונוכנ תוטלחה תלבקל ושמשיש םיטרופמ םיללכ שוביגב ךרוצ שי" ,ךכש ןוויכ

 ."םיפסונ םילשכו םיקזנ ןמז דועבמ עונמל חילצנש תנמ לע אשונב לופיטה תא תופיחדב

 םינפה רש חלשש 5.7.2001 םוימ הנעמב תפסונ םעפ השחמוה ,הראות רבכש ,םינפה דרשמ לש היישעמ תוענמיהה תשיג

 תקידבל תויחנה לבקל "הפוחד השקבב" םירחא םימרוגו תויושר ונפ "ונילא םג"ש ותבושתב ןייצמ רשה .הז בתכמל

 עובקל תיעוצקמה תוכמסה .תמייקה היינבה תוחיטבו היינבה תוטיש לש םוחתב ברועמ וניא ונדרשמ" םלואו .םינבמ

 היישעתה רשל היינפ התשענ ,ךשמהב רמאנ ךכ ,ןכל ."ילארשיה םינקתה ןוכמ ידיב הרוסמ ...םיינכט םיללכו םיטרפמ

 �ותחמש תא רשה עיבמ ותבושת ףוסב .םיחמומ תדעו םיקהל םינקתה ןוכמלו הניקתה לע הנוממל תורוהל השקבב רחסמהו

 ולא תויחנה .הז אשונב םיסדנהמ רוביצל תוינושאר תויחנה תנכה" לע םידקוש םיריכב םיסדנהמ םע דחיב ןוכמהש לע

 ."םיחמומה תדעול הבושח הבושת תויהל תויושע

7.14 ףיעס ואר( קוחה עוציבל הנוממכ ותוא עבוקה ,הינבהו ןונכתה קוחל 265 ףיעס םינפה רשמ חכתשנש ונא םיששוח

 ,תשרדנה היישעל רחא וא הז בלשב םורתל הלוכי םינקתה ןוכמ תוליעפ םא םגש ךכל רע היה אל םג םינפה רש .)הז חודל

 יתלב הקלחב ,תיעוצקמ תוליעפ איה םינקתה ןוכמ לש ותוליעפש אוה ךכל םעטה .יזכרמה םרוגה אוה םינקתה ןוכמ אל

466 י"ת ילארשי ןקת ךפה )הינשה תפסותל 5.03 ףיעס( םינפה רש ןיקתהש הנקת חוכמ קר לשמל ךכ .רקיעו ללכ תבייחמ

-לע ורשואש םינקתל לבגומ םינפה רש ןיא תמיוסמ ךרדב תונבל הבוח וליטהבש רוכזל ךירצו ,ןוטב תורקת תיינבב בייחמל

 .םינקתה ןוכמ ידי

 ןוגראב םינבמה יסדנהמ דוגיא ,תויתשתו היינבל םיסדנהמה דוגיא ,ימואלה ןוכמה ואיצוה 9.7.2001 םויב �����8.30

 הניחבל תוינושאר תוצלמה" ותרתוכש םידומע השולש ןב רזוח ,םיסדנהמה תכשלב תיחרזא הסדנהל הדוגאהו םייאמצעה

 לש תוינושאר תויחנה וב שי .אוה ןכ - רזוחה לש ומשכ ."רוביצ ינבמבו תומלואב תומייק )תופצר וא( תורקת לש תיסדנה

.)הז חודל ט חפסנכ ףרוצמ הז ךמסמ( לק-לפ תורקת תקידבל "הנושאר הרזע"

 ןוכנ לא םשרתי ,יאסרו ןוסא רחאל ךכ-לכ ךומס וז "הנושאר הרזע" ואיצוהו ולמעו וחרטש םיפוגה תמישרב ןייעמה

 .וז המישרמ ,היינבה לע תודקפומה לשממה תויושר לש תמעורה תורדעיההמ

 הישעתה תרש ,יקסנרש ןתנ רמ – ןוכישהו יוניבה רש ,םירש השולשל בתכמ ימואלה ןוכמה חלש 12.7.2001-ב �����8.31

 םקוי ,לק-לפה תורקת תייעבל ןורתפ םדקל ידכש עצומ בתכמב .ישי ילא רמ – םינפה רשו ,קיציא הילד 'בג – רחסמהו

 תוטיש תניחב"ש רמאנ ךשמהב ."...םכלש הלשממה ידרשמ ןומימבו תוסחב לעפי רשא ,היינבה רקחל ןוכמב ידועי תווצ"

400,000-כ לש תינושאר תולע תכרעהב( םישדוח 4 ךשמיהל היושע ...לופיט יכרד תעיבקו ישעמ ןפואב סרה אלל הקידב

 .")ח"ש 600,000-כ לש תרעושמ תולע תכרעהב( םישדוח הנומשכ ךראת ... קוזיחו ןוקית תונורקע תניחב )ח"ש

 לכ לש התליחתש ןיבמ בר-יב-רב לכ .לק-לפה יקזנ ןוקיתל ןכומה ןמ "ףדמ ןורתפ" ןיא ,הז חודב וניתוצלמהמ ררבתיש יפכ

 .דימ ןהב ליחתהל ךירצ היהו דואמ תופוחד ולא תולועפ .הקידבבו הריקחב ,רמוח ףוסיאב תויהל הכירצ תנקתמ תוליעפ

 .וז הרטמל דבלב ח"ש ןוילמב ךרוצ היה ןוכמה תעצה יפל

 ליעל הרכזוהש תידרשמ-ןיבה הקידבה תדעו תמקהב ואר םהש םושמ ,ימואלה ןוכמה תעצה תא השעמל וחד םירשה

 תומדקתה הלח אל ,הנשכ ץקמ ,םויה דע ,רוכזכ .םירחא םעו ןוכמה םע והשלכ בלשב רשקתת הדעווהש וחינה םה .ןורתפ

 וביצקיש ביצקתה תאיצמ ,הסוניכ ,הירבח יונימ תמלשה ,הקידבה תדעו תמקהבש בוכיעה לכ ,דועו תאז .הז אשונב יהשלכ

 היינב ןוירטסינימכ םינפה דרשמ לעפ וליא ,תענמנ התייה ,היתועפות לכ לע היטרקוריבה לכ – רוציקבו ,םינוש םידרשמ

 הזכ ןוירטסינימל .הכלהכ לעופ היהש ,היינבה לע דקפומה רחא ןוירטסינימ םק היה וליא וא ,הקיקחה יפ לע ונממ הפוצמכ

 .הז גוסמ תומישמל םג "ףדמה ןמ" וב שמתשהל היה ןתינש ,םיאתמ ירקחמו ילוהינ ןונגנמו ביצקת ןוכנ לא היה

Page 12 of 18ינימש קרפ

28/02/2015http://elyon1.court.gov.il/heb/veadot/versay/perek_H.htm



 .תסנכה לש םינפה תדעו ר"וי ,ינפג השמ כ"חל םעפה ,ימואלה ןוכמה שאר ,יקסבלקני 'פורפ בתכ 4.1.2002 םויב �����8.32

 בתכ הז .יקסבלקני 'פורפ םג ףתתשהל ןמזוה ובש ,םינפה תדעוב 20.11.01-ב םייקתהש ןוידל תוסחייתה התייה הז בתכמב

 דיה תלזואב לופיטל תמתרנ םינפה תדעו יכו ,תובושק םיינזוא לע ולפנ םירבדהש השוחתב" ןוידהמ אצי אוהש ובתכמב

 תונופצ תא ךשמהב הלגמ יקסבלקני 'פורפ ."...השענ אל רבדו הליל םיעבראו םוי םיעברא ופלח זאמ" םלואו ,"...הגיאדמה

 תכרעמה הלגמש תוירחאה רסוחו דיה תלזוא חכונל הגאדמ תולילב תדדונ יתנש יכ ךממ ריתסא אל" :ורמואב ובל

 תורקת לש ר"מ ןוילימ השולשב לופיטבו הניחבב ךרוצבו תוירחאב ריכמה והשלכ יתכלממ ףוג ןיא ןיידע .תינוטלשה

 היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ועירתה זאמ םינש ךרואל םיכשמתמ תוירחא רסוחו די תלזוא םה הלא .לק-לפ גוסמ תומייק

 םידעצ תטיקנל ירעצל ואיבה אל הלא תוערתה םלוא ,לק-לפ תטישב םירומח םייוקיל לע םיפסונ םייעוצקמ םיפוגו

 . "...תאז תושעל רומא היהש ימ ידי-לע םימיאתמ

 ראשה ןיב הבו �,20.11.2001 םויב םינפה תדעוב ןוידב יקסבלקני 'פורפ עימשהש םירבדה ןמ תיצמת הפרוצ הז בתכמל

:הלא םירבד

 ...םייוקילה תא תוהזל תנמ לע ,תומייק תורקתל )תוינסרה אל( תומיאתמ הקידב תוטיש שוביגב ידיימ ךרוצ שיש יתרבס..."
 ,הינבהו ןונכתה קוח לע דקפומה - םינפה רשל 2001 ילוי-ינוי םישדוחב יתינפ ךכיפל ...לק-לפ תורקתל תומיאתמ קוזיח תוטישו
 םינפה רש ...םינקתה ןוכמ לע הנוממ הדרשמש ס"מתה תרשלו ...היינבה ןוירטסינימ שאר יניעב אוהש - ןוכישהו יוניבה רשל
 תוטיש םאה ?םנמאה .הבושתה ארקמל יתמהדנ .תמייקה היינבה תוחיטבלו היינב תוטישל יארחא וניא םינפה דרשמ יכ ינבישה
 תוחיטבלו היינבה תוטישל יארחא וניא יתלשממ דרשמ ףא יכ ןכתיה ?הינבהו ןונכתה קוחמ קלח םניא היינבה תוחיטבו היינב
 לשכ עוריא יכ ריבסו תקתקתמ ןמזה תצצפ ...השענ אל המואמו םיבתכמה זאמ רתויו הנשה תיצחמכ םויה ...?תמייקה היינבה
 .)רוקמב אל תושגדהה לכ( "...הנובתה ןחבמב דמוע וניא שעמה רסוחו תעדה לע לבקתמ יתלב ןולדיחה םלוא ,שחרתי ףסונ

 �.וללה םירבדה לכל ונתמכסה תא ףיסוהל אלא ונל ןיא

ררררוווובבבבייייצצצצהההה    תתתתאאאא    םםםםייייששששממממששששממממהההה    םםםםייייננננבבבבממממ    ייייגגגגווווססססלללל    ססססחחחחייייבבבב    תתתתווווייייווווששששררררהההה    תתתתווווללללייייעעעעפפפפ

י ל ל כ

 ,תימיו תיריווא ,תיתשבי הרובעתל םילנימרט םיללוכ םהו ץראה יבחר לכב םישורפ בר להק םישמשמה םינבמ �����8.33

 חוד ךרוצל ןוחבל ,תלוכי אל םג ,םוקמ וניאר אל .הזב אצויכ לכו םיקטוקסיד ,תוארטאיתו עונלוק יתב ,םינוידטצא ,םינוינק

 ,םינינב לש לודג ףקיהב אוה רבודמה ןכש ,םינבמ לש הזכ גוס לכב לק-לפה תטישל סחיב יתדבועה בצמה תא הז םייניב

 ןמ תונשל ידכ ךכב היה אל ,הזכ עדימ ףוסיאל ןמז םישידקמ ונייה םא םגש אוה רקיעה םלואו .בר ןמז ךירצמ היה רבדהו

.םלוכ םינבמה לע הלח הז חודב תטרופמה תיללכה הנומתה .חודה ףוסב ואבויש תוצלמההו תונקסמה

 יבגל ,לק-לפה תטישל רשקב םילדחמ וא םישעמ ושענ הדימ וזיאל דעו םא ןחבנש יוארש ונרבס ,וז תינורקע השיג ףרח

 יתב ןכו ,םידלי ינגו רפס יתב ,רוביצ תודסומו הלשממ ידרשמ םישמשמה םינינב ,דחוימבו רוביצה תא םישמשמה םינבמ

 גואדל תלוכיב םילבגומ םהו תדחוימ הנגהל םיקוקזש ימ םהב םיהושש ךכב דוחי שי םהבש ,תואירב תודסומו םילוח

.םמצעל

הלשממה ידרשמ תא םישמשמה םינבמ

 םינבמל ישאר סדנהמכ שמיש ןור ילא רמ הבש הפוקתב התייה לק-לפה תטיש לש "החותיפ" תליחת יכ ,ונייצ רבכ �����8.34

 םהבש ,םירחא םיירוביצ םימרוגו הלשממ ידרשמ תולעבבש םיבר רוביצ ינבמ תיינבל איבה אוה ,הז ודיקפתב .צ"עמב

 .)הז חודל 4.4–ו �4.3 םיפיעס ואר( ןוינכטה תקדבממ ןירוק ירוא ר"ד ךרעש םייוסינה תא ןימזה ףאו ,םיחפב שומיש השענ
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 הידיב ןיא יכ ,התייה הדעווה תינפל צ"עמ תבושת .לק-לפה תטישב ונבנ םה יכ תובר םימעפ םסרופ ,םקלח וא ,הלא םינבמ�

 היה .לק-לפה תטישב ונבנ התנב איהש םינבמהמ ולא רמול התורשפאב ןיאש ןאכמו ,התנבש םינבמ יבגל עדימו תוינכות

 יארחא היהש ףוגה ,יאסרו ןוסא רחאל המכו המכ תחא לעו ,הטישה ימגפ םיברב ועדונו וררבתהש רחאל יכ ,שקבתמ ךא הז

 תנמ לעו ,לק-לפ יחפב ושמתשה םהבש הלא תא רתאל תנמ לע ,ודי לע ונבנש םינבמה לכ לש הקידבו רותיא םוזי וז היינבל

 ונינפו ונבש ,ךכיפל .יביטקורטסנוק טנמלאכ אלא ,דבלב יולימ רמוחכ היה אל שומישה םהבש ,הלא תא םכותמ רתאל

 תא הנבש םרוגה לע תלטומה תינושאר הבוחב רבודמ יכ ,וילאמ רורבה תא ,וביל תמושתל ונאבהש ךות ,צ"עמ ל"כנמל

 לש הפוס .הלא תורקת לש ןרותיא ךרוצל ,תינרוחא בקעמ תוברל ,ץמאמ לכ תיישעב הז םרוג ביוחמ ונתעדל יכו ,םינינבה

 הפוקתב הדי לע ונבנש םינבמה לכ תניחבל ,םיבורקה םימיב םייתסהל דיתעה ,זכורמ ץמאמ םויכ תעצבמ צ"עמש ,וז הינפ

 ךרוצ היהי ,םינבמה לכמ םיטנבלרה םינבמה ופונישמ .לק-לפה תטישב ונבנש םהיניבמ ולא תא רתאל תנמ לע ,תיטנבלרה

 �����������.ךשמהב םיצילממ ונא וילעש יללכה ןוקיתהו הקידבה ךלהמב םבלשל

 רוידה יסכנ תדיחיל הלא םינבמב לופיטל תוירחאה הרבעוה ,1993 תנשב צ"עמב םינבמה תדיחי קוריפ םע �����8.35

 וז הדיחי יכ ונדמל ונממו ,ונינפב דיעה ,טחוש יבג רמ ,וז הדיחי להנמ .רצואה דרשמב יללכה בשחה ףגאב יתלשממה

 אוה .םינבמ תמקה לש ךרד לע ןיב ,תוריכש לש ךרד לע ןיב ,םינושה הלשממה ידרשמל םידרשמ ינבמ תאצקהב תלפטמ

 םוחתל השק ונל ונתינש תובושתהמ .םידרשמה ינבמב ףטוש לופיטבו הקזחאב ותדיחי תקסוע הדימ וזיאל דעו םא לאשנ

 קפס ןיא ,אהי רשא רבדה אהי םלואו .םינושה םידרשמה םישועש המ ןיבל ,הז םוחתב הדיחיה השועש המ ןיב רורב וק

 .לק-לפה אשונל תעדומ התייה הדיחיהש

 רבתסה הרהמ דע םלואו ,לק-לפ תטישב ונבנש הלשממ ידרשמ ןיאש חינה אוהש הז אשונב ותודע תישארב רמא טחוש רמ

 לאשנ טחוש רמ .לק-לפה תטישב ונבנש םינינב הקיזחמ הדיחיהש רשיא טחוש רמ ןכאו ,ידמ תרהמנ הרימא וז התייהש

 .וז הטישב ונבנ םהיתורקתש םידרשמב תורחא תולועפ תושעל וא קזחל – ךרוצ שי םאו ,רתאל ידכ התשענ תוליעפ וזיא

 היגולודותמהש בישהו ,וז היגולודותמ יהמ טרפל שקבתנ אוה ."תשגל ךיא היגולודותמ ונשביג ונחנא"ש התייה ותבושת

 ואצמנ אלש םושמ ראשה ןיב ,לעופה לא חוכהמ רבדה אצי אל לעופב םלואו ,"...םינבמ קודבל םיכלוה ונחנא"ש איה

 תוסנל ןיידע" אוה הדיחיה תאצמנ ובש בלשהו ,"םולכ ונישע אל ןיידע"ש דעה רשיא רבד לש ופוס .וללה םינבמה תוינכת

 םידרשמל היינפ לש ךרד לע ולו ,התסינ אל הדיחיהש םידמל ונאצמנ דעה לש םיפסונ םירבדמ ."רתאל ךיא תינכת שבגל

 ידכ יחרכה יאנת איה היגולודותמה שוביג..." רמאו רזח טחוש רמו ,םינבמב םיקיזחמה םידרשמהמ עדימ לבקל ,םינושה

 ןינעל םיביצקת רושיא הז ללכבו ,רבדב םיעגונה םימרוגה ידי-לע היגולודותמה רושיא לש ךילהת הפ שיו ןינעה תא עצבל

 ."טושפ רבד אל אוה הזה

 ץמאמ יכו ,םידרשמה יניינבמ םיבר לש תוינכת ודיב ןיאש ,ולש הדיחיה דצמ שעמה רסוחל הקדצהכ ,טחוש רמ רמא דוע

 ,צ"עמ ידי-לע ונבנש םידרשמה ללכ תא רתאל הלע ונלש ונידיבש ול ונרעה .הפי הלע אל תוינכתו עדימ גישהל השע אוהש

 תיינב ללכ ןיבמ לק-לפה ינבמ "ץוליח" םשל ,רבעשל צ"עמ לש ישארה סדנהמה ידי-לע ,הלועפ התע תישענ יכו

 .םידרשמה

 םיהוש םהבש ,לק-לפ ינבמ לע םינותנ ףוסאל הכירצ התייהש הדיחי .וללה םירבדה לכמ ןמצעמ תולוע תונקסמה �����8.36

 ונידיל לגלגתנש עדימ דעה תעידיל ונאבה ."היגולודותמ שוביג"ב ןיידע תקסוע ,םירחא םיבר םג ילואו הנידמ ידבוע

 .לק-לפ תטיש יפל ונבנ םהיתורקתש הידרשמ תא התניפש םירטוש תריקחל הקלחמה תודוא ,הדעוול םיינוציח תורוקממ

 .בצמ ותואב םירחא םיבר םינבמ שיש ןכתי םינותנו הקידב רדעהבש רמאל ךירצ ןיא

 לכל .ןוקית םג ךרוצה תדימבו םינבמה תקידב אוה בושחה בלשה .ןושארה בלשה קר אוה לק-לפ ינבמ רותיאש רוכזל שי

 .היגולודותמ שבגל ןויסינ וליפא הז בלשב ןיא ולא

!םעור לדחמ
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םידלי ינגו רפס-יתב

 ינג 12,000-כו רפס-יתב 4,000-כל םירושיא קינעמ אוה וז תרגסמבו ,לארשיב ךוניחה לע דקפומ ךוניחה דרשמ �����8.37

 הרורב הנניא ,ולא לכ לע חוקיפהו הטילשה םג ומכ ,"תיניינקה" הקולחה .םהילע חקפמו ,תוימוקמ תויושר 246-כב םידלי

 ןומימה םלואו ,תוימוקמה תוצעומהו תויריעה ידיב היוצמ םינושה רפסה יתבב "תיניינקה תוכזה"ש רבתסמ .רקיעו ללכ

 הקזחאה .ךוניחה דרשמ ידי-לע םיקנעומ ,תויכוניחה םהיתורטמל םהב שומישל םירתיהה ןכו םינושה םינבמה תמקהל

 תויושרה ןיבל ךוניחה דרשמ ןיב הכלהכ ררבוה אלו רדגוה אלש רפת וקב םש יא הארנכ םילפונ םיעגפמה ינוקיתו

:ךוניחה דרשמב חותיפה להנימ להנמו ל"כנמס ,רואינש החמש רמ הז ןינעב רמוא .תוימוקמה

 רידגמ ל"כנמ רזוח ,ולש דצב זחאנ דחא לכש תורמל .תלפרועמ איה ,הרדגהה םכל רמוא ינא ...תוירחאה אולמב םכל רמוא ינא"
 ,ךוניחה להנימ להנמ תוירחא המ ,ריעה סדנהמ תוירחא המ רורב וק ןיא תכרעמה ןיטישה ןיב יתכרעהל ,ךכו ךכ תוירחא ךכו ךכ
 ויהי אלש ךיאו םירבד ורקי אלש תושעל ךיא ,הנידמב רוביצה ינבמ לכ לע תעדה תא תתל הכירצ הדעווה ...תלהנמה תוירחא המ
 אל ךוניחה דרשמו ,רענתהל לוכי אל ימוקמ ןוטלשו ,תורורב תורדגהו תוירחאש עיצמ ינא ...תואסיכה ןיב ולפיש תויוירחא
 םושמ ,תאזה תדבוכמה הדעווה לש הבוט יכה הקופתה הז ,תוהמ הז יתעד יפל לכה .רענתהל לוכי אל ןוכישה דרשמו ,רענתי

 ףקותמ ,תאזה תדבוכמה הדעווה ילוא ,אצמנ לופרעה ןיידע ףוסב ...הז תא תושעל לוכיש הובג יכהlevel ב הדעווה הזש
 ."...תירוטוטטס רתוי הרוצב הז תא רידגהל הלוכי ,הלש סוטטסה

 :ךוניחה דרשמב םוריח תעשו תוחיטב ןוחטב ףגא להנמ ,הקדצ רמ ךכ לע רמואו ףיסומו

 תויהל ךירצ לכהש ,תפחוסה ,תילבולגה ,תילאירטסינימה תוירחאה תא ךוניחה תרשל שיש יתלשממ ףוג רותב השוע ינאש המ"
"...'ד 'ג 'ב 'א תויהל ךירצ רפס תיבש ,ל"כנמ ירזוח תועצמאב החנמ ינא לכ םדוק זא .ותכלהכ

 ךוניח תקלחמ להנמ ,תושר ל"כנמ ,תושר שאר ,תושר סדנהמ לכל ,םינעמנל יתרבעהש ,הז תא האור ינאש ומכ ,הרישי תוירחא"
 דוסיה תחנה .םידליה לש םתוחיטב לע רומשל ךירצ הככ הלא ,יתלשממ דרשמ לש יעוצקמ החנמ רותב ,השע תוארוה ,תושרב
".םיעצבמ לכ םדוק ,הנמאנ םדיקפת םיאלממ ,םיטנגיליטניא דואמ םישנאש איה

 ,רתוי לודג וא רתוי ןטק ,ביצקת ותואב ברימה תאו בטימה תא השועו ,יתושרל הדימעמ הנידמהש ביצקתה יפ לע עייסמ ינא זא"
 ."לעופב תשרדנה תולעהמ תירעזמ תולע הז ןיידע .תוחיטבה יעגפמ ןוקיתל תויושרל עייסל

 יביצקת ףיעס עבקיי ,ךליאו 2002 תנשל ךוניחה דרשמ ביצקתב היפל הלשממ תטלחהל הקדצ רמ בל תמושת תא ונינפה

 השענ רבדה םא הלאשל .תפטושה הקזחאה תרגסמב םניאש ,םייתוחיטב םיעגפמ תרסהלו תוחיטב ייוקיל ןוקיתל ידועיי

 אל רפסה יתב ידימלתש ךכל גאוד תאז לכב ימ ונלאש ."יוטיב ידיל האב אל" וז הטלחהש הקדצ רמ בישה ,דרשמה ידי-לע

 לע םילעבה איהש ,תימוקמה תושרהש דעה בישה ךכ לע .רפסה יתב ינבמב םימייק ויהיש לוכיש תוחיטב יעגפמ וקזניי

 .ךכב תלפטמ ,ךוניחה תודסומ

 לשמל ךכ .תושיג לש םינווג תללוכ וללה ךוניחה תודסומ ילעבכ תוימוקמה תויושרהו תויריעה לש הייארה תיווז ����8.38

:ש תוירוזאה תוצעומה תחא סדנהמ רמא

 ללכ ךרדב ,תוחיטבה ייוקיל לש תוחוד םיניכמ םה ,ךוניחה דרשמ םעטמ תוחיטבה יצעוי לש הרקבה עוציב רחאל – ךוניח ינבמ"
 םיאב םה .תושרל םיינוציח םה תוחיטבה יצעוי .ונקות םייוקילהש אדוול םיכירצ ונחנאו ,היינבו ןונכת לש םייוקילב רבודמ אל
 ."הנש לכ

:רמוא רחא סדנהמו

 שי הז םע דחי .הנבמה ילעבכ םיארחא ונחנא היינבה רחאלו ,המרגורפ רשאמ אוה ,ףסכה תא הצקמ אוהש רמוא ךוניחה דרשמ"
 בתוכמ אל ריעה סדנהמש תורמל ,םירבד ריעה סדנהמל עבוק אוהש םושמ ,רורב אל ודמעמ .תוחיטבה אשונל ל"כנמ רזוח םהל
 .ול

 ."ריעה סדנהמל תוארוה עובקל לוכי ךוניחה דרשמ תיקוח תוכמס הזיא יפל עדוי אל ינא
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 .ךשמהב טרופיש ,רקיעל דבלב עקר רמוחכ אלא ,םייפוס םיאצממכ הז םייניב חודב םירמאנ אל וללה םירבדה לכ �����.8.39

 .יפוסה חודב דרפנב ןודיי ךכב ךורכה לכו ךוניח תודסומ תוחיטב לש אשונה

 ןה )תעדל םיכירצ ויה םהל רתויב חונה הרקמבו( ועדי ,תויושרה םג ,ךוניחה דרשמ םגש אוה הז םייניב חוד ןינעל בושחה

 השענש םוסרפ יפל( תנכוסמ תויהל הלולע וז הטישש ןהו ,לק-לפה תטישב ונבנש םיבר ךוניח תודסומ שיש ךכ לע

 תטישב ונבנש םיסנתמו טרופס תומלוא ,תוירוביצ תוירפס ,ךוניח תודסומ לש םינבמ יפלא שי 15.11.2001–ב "בירעמ"ב

 םינפה דרשמ ל"כנמ ירזוח רואל .יאסרו ןוסא ינפל דוע ,םקלחב תוחפל ,םיעודי תויהל םיבייח ויה ולא םירבד .)לק-לפה

 ואר( תיעוצקמ המב לכ לעמ אשינש יעוצקמה ירוביצה חישה רואלו ,1998–בו 1996–ב תוימוקמה תויושרה לכל וחלשנש

 תודעווהו ריעה יסדנהמ לש םתעידיבו םדי גשיהב היה לק-לפ תיינבמ עבונה ןוכיסהש קפס ןיא ,)הז חודל ישיש קרפ

 ,םיקסע יושיר קוח יפל תונוישר תונתונ ,קוחה תופכוא תויושרה ,היינבה רתיה תוקינעמ תויושרה ןהש ,תורחאהו תוימוקמה

 אל םא ,םיפלא תואמ ןיבמ םיוסמ זוחאש ועדי ולא לכ ,ינש דצמ .םיבר םייטנוולר םירשקהב ןידה תא תופכואו תוחקפמו

 .לק-לפ תרקתו תרוק לצב דמולו בשוי ןבר תיב לש תוקונית לש ,רתוי

 ךיא ןוחבל ידכ .ןכמ רחאל םג יתוהמ יוניש וב לח אל רעצה תיברמלש רבתסמו ,יאסרו ןוסא ינפל בצמה היה הזכ �����8.40

 םישמשמה לק-לפה ינבמ לש ירפסמה ףקיהה והמ ררבל ידכ תוימוקמ תויושר רפסמל ונינפ ,ןוסאה רחאל תויושרה ולעפ

 וטקננ תולועפ וליאו ,הז ףקיה לע תויושרה לש העידיה רוקמ והמ ,ןטופיש ימוחתב םיאצמנה ךוניח תודסומו רפס יתב

 .ולא םינבמב שומישמ עבונה ןוכיסה תא לרטנל ידכ הלא תודסומ רותיא רחאל

 לע ןימאו יאמצע עדימ ,הז בלשב וליפא ,תויושרהמ תחא ףא ידיב היה אלש היה תובושתה לכ לש ףתושמה הנכמה

 תויושרהו דרשמה ןיאו ,וז הטישב םייונבה ךוניח תודסומ שיו לוכיש איה האצותה .לק-לפה תטישב םייונבה ךוניח תודסומ

.הזה םויה םצע דע רבד םהילע םיעדוי

 ןיינק תויוכזמ לחה ,םילבגומ יתלב טעמכ םה תוימוקמה תויושרהו ךוניחה דרשמ ידיב ויהש תויוכמסהו תוחוכה ���8.41

 רקיעב ,ביתכמ ךוניחה דרשמ ,וז ףא וז אל .ירוביצה טפשמה הדשב דואמ תובחר תויוכמסב הלכו ,יטרפה טפשמה רושימב

 רבד קשיי ויפ לעו ,היינבל םיפסכ ביצקמה דרשמה אוה .םינבמל םג תוסחייתמה תוחיטב תומרונ ,ל"כנמה ירזוח תועצמאב

 .ךוניח תודסומכ םדועייל ונבנש םינבמה תמאתה תקידבלו ,היינבה תוינכת רושיאל עגונה לכב תוחפל הז ןינעב

 השקבתהש תוליעפה .תינללוכ תוליעפ זכרל ולכיש םידיחיה םה םצעבו ,םיפנע םיילהנימ םינונגנמ שי וללה םיפוגה לכל

 ונבנ רבכש ךוניחה תודסומ ינבמ לכ רבדב עדימ זכרלו לבקל ,לק-לפמ השדח היינב היהת אלש אדוול רעצמל התייה

 המב שומישה תא עונמלו ,ןוקית ןועטה תא דיימ ןקתל ,םהב שיש ןוכיסה לע תידיימ תיעוצקמ הקידב ךורעל ,וז הטישב

 .ןוקיתל ןתינ אלש וא ןקות םרטש

 יתב ידימלתל הלקת אצת אלש ךכל תויארחא ןתויהמ תעבונו הרורב ,וללה םינבמה תולעב ,תוימוקמה תויושרה לש ןתבוח

.ירוביצה ןדיקפתמ תועבונ ןהלש תורחא תובוח .ןהלש ןשוכרמ רפסה

 .הז ןינעב םהיתובוח תא ואלימ אל תוימוקמה תויושרה לש עירכמה בורהו ךוניחה דרשמ

תואירב תודסומו םילוח-יתב

 ףאש ,םירחא תואירב תודסומו םילוח יתבל ונתעד ןתינש יואר ןכ ,םידלי ינגלו רפס יתבל ונתעד ונתנש יפכ �����8.42

 ,העש התואב עשי ירסח הבר הדימב םה ,תישפוחה םתריחבמ אלש ללכ ךרדב םהב םיהוש םילוחה :דוחיי םתייסולכואל

 לש םבור בור .םינתינ םה םהבש םינבמה תוניקת הז ללכבו ,הייסולכואל םיתואנ תואירב יתוריש ןתמל תיארחא הנידמהו

 .םילוחה תופוק לשו הנידמה לש םתטילשב וא םתולעבב םיאצמנ ,םירחאה תואירבה תודסומו םילוחה יתב
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 דעו םא עדימ לבקל ידכ )תיללכ תואירב יתוריש לש גיצנ ,םילוחה תופוק ךותמ( ולא םיפוג ינשמ םיגיצנ הריקחל ונמזה

.תוועמה תא ןקתל ידכ השענ המ - ןכ םאו ,םירומאה םינבמל לק-לפה עגנ השפ הדימ וזיאל

תואירבה דרשמ .א

 דרשמב םילוח-יתב לש היינבו ןונכת יניינעב םיקסועה יריכבמ םהינש ,ןוא-רב ינד 'גניאו ןור הדוהי רמ יפמ �� �����8.43

 ללכ ךרדב אוה רבודמהו( וא ,תואירבה דרשמ ידי-לע תורישי םינבנ ץראב םייתלשממה םילוחה יתב יכ ונוניבה ,תואירבה

 יתב וז הנורחא היינבב .הז ךרוצל רקחמ תונרקב וא תומורתב םירזענה ,םמצע םילוחה יתב ידי-לע )תומלשהו תובחרהב

 ולש עדיה תמר ןכו ,השענה לע תואירבה דרשמ תלהנה לש הטילשה תדימו ,ךכל בורק וא ירמגל םיימונוטוא םה םילוחה

 םלואו ,תורישי תואירבה דרשמ ידי-לע תישענה היינבב רבודמשכ םירבדה עבטמ םינוש םירבדה .תויספא ןה ,השענה לע

 םילוחה יתב םה )הזב אצויכו תוינכת( םילוחה יתב ינבמל םירושקה םייטנוולרה םיכמסמה רקיע תא ודיב קיזחמש ימ זא םג

 .תואלמ תוינכת הכאלמב םיקסועה ידיב שי דימת אל ,הנשי היינבב רבודמשכ .םמצע

 ןור רמ .לק-לפה תטישב היעב שיש ללכ ועדי אל םה םילוחה יתב תיינב ןמזבש ונינפב ודיעה ןוא-רב רמ ןהו ןור רמ ןה

 הרקתה תא תונבל םא ומע ץעייתה ןנכתמהשכ ,םיוסמ םילוח-תיב ןינבב המוק תפסוהל רשקהב הנושארל הילע עמש

 .הליגר הרקת רבד לש ופוסב התנבנ הרקמ ותואב .ואל םא לק-לפה תטישב

 .ןוכיסה רבד לע ,תואירבה דרשמ הז ללכבו ,לכה ודמל ,יאסרו ןוסא רחאל ,לק-לפבש ןוכיסה תעדות תוירוביצל הצרפשכ

 יתבל .םירחאה םילוחה יתב ןיבל םייתלשממה םילוחה יתב ןיב לוציפ לח תואירבה דרשמ לש לופיטה ךרדב �����8.44

 לש םיטקייורפה יזכר םע םואתב"ש שקיב םהבו םיבתכמ 3.6.2001 םויב רבכ ןוא-רב 'גניא ץיפה םייתלשממה םילוחה

 תנמ לע םיירשפא םינוכיס לע עיבצהלו רתאל ,םכדסומב ולעפ רשא ,םילכירדא/ןינבה יסדנהמ םע ףותישבו ןונכתה להנימ

 ."...םאתהב ךרעיהל לכונש

 קיפסמ השענ אלש איה ונתומשרתהו ,ונילא רבעוה ןקתעהש תובושת ןתואב ונייע .םילוח יתבמ תונוש תובושת ולבקתנ

 םילוח יתב ולביקש תעדה תווח .םירחא םייטנוולר םיטביהבו םייסדנהה םיטביהב שורדה עדימה תא ףוסאל ידכ ץמאמ

 תודבוע ויה אלש םושמ םא ,םיסדנהמ םתוא ושעש תוקיפסמ אל תוקידב לשב םא ,תואלמ ויה אל ונפ םהילאש םיסדנהממ

 םילוחה יתבמ עבת אל תואירבה דרשמ .ןהב רבודמש תורקתב ,שי םא ,שיש ןוכיסה תגרד יהמ קיסהל ןתינ ןהמש תוקצומ

 יתבמ אלמ עדימ תרבעהב לודגה רסחה חכונ ונממ שקבתהש ץמאמה תא השע אל ומצע אוה םגו ,םיפסונ םירוריב תושעל

 ןוקיתל םידעצב טקנ אל אוה :רקיעהו ,רסחה עדימה תמלשה ןעמל ותוכמס תא ליעפה אל אוה ראשה ןיב .וילא םילוחה

 .תוועמה

 ונניא רומאכו( םילוחה יתבב לק-לפה תורקת לכ תא ללוכ אוהש ךכב תוחפל אלמ אוה הכ דע ףסאנש עדימהש החנהב

 לש ר"מ 13,000-מ הלעמל לק-לפה תטישב ונבנ ובש ,הירהנב םילוחה תיבב איה תירקיעה היעבה זא יכ ,)ךכב םיחוטב

 .יאופר לופיט ןתינ םהבש םירוזאל גג תשמשמה הרקת

 וז הרקת ןוקית םשל דחוימ ביצקת תאצקהל רצואה דרשמל תואירבה דרשממ היינפ התייהש ונל רמא ןור הדוהי רמ

 הצקה אל ומצע תואירבה דרשמ .הצקוה אל הזכ ביצקת םלואו ,)ח"ש ןוילימ 10 לש םוכס ביבס תוענ לביקש תוכרעה(

 .לופיט אלל וניעב ןוכיסה רתונ ךכו ,הרקתה קוזיח םשל םיפסכ אוה ויתורוקממ

 םיכורכ ויהיש לוכיש היעבל וזכ "השידא" השיגש רבדה הארנש ,ןאכ םג תאז םירמואו םירזוח ונאו ,ןוידה ךלהמב ונרמא

 ןוכיסה תדימ לש ידוסיו אלמ רורב אוה וזכ "השידא" השיג טקנית םרטב שרדנ היהש םומינימה .תנבומ הנניא ,םדא ייח הב

 םא .ונוקית לשו הנבמה יוניפ לש הפוחד הלועפב ךרוצ היהי ,ידיימ אוה ןוכיסהש הארת וזכ הקידב םא .הרקתב שיש

 ךרע הווש אוה רבד תיישע יאש אוה רורבש המ .רחא יאוות וביתכי תויופידע ירדסש לוכי ,רתוי ןותמ ןוכיסה תאז תמועל

 .ותמצועלו ןוכיסל עגונה לכב םייניע תמיצעל
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 .הלש אלמ טורפ ןאכ איבנש ךרוצ ןיא .לק-לפב התשענש תפסונ היינב ףסאנש עדימה ללוכ ,הירהנב םילוחה תיבל ףסונב

 קידצמ רבדהש רמאל רשפא יא ,תאז םע .רתוי םינטק הרקת יחטשב רבודמ בורל ,אלמו ןוכנ אוה עדימהש החנהב

 .הבורמ העיגפל םורגל הלוכי ןטק חטש לש תוטטומתה םג ןכש ,ירשפא ןוכיסמ תומלעתה

 יפל .םייתלשממה םילוחה יתבל חלשנש חסונב בתכמ תואירבה דרשמ חלש אל םייתלשממ םניאש םילוחה יתבל �����8.45

 לש םבל תמושת תיינפה שי ,םייתלשממ אלה םילוחה יתבל תואירבה דרשמ ל"כנמ חלשש בתכמב ןור הדוהי רמ תודע

 ריבעהל ושקבתנ אל הלא םילוח יתב .תמייק איהש לככ הלשכמה תא ריסהל ךירצש ךכלו ,לק-לפה תייעבל ולא םילוח-יתב

 ןמ .רומאה בתכמה חולשמל רבעמ רבד השע אל ודצמ תואירבה דרשמ .םתוליעפ לע חוודל אל םג ,תואירבה דרשמל עדימ

 השירדל איבת ודצמ רתי תוברעתה אמש וששח איה תואירבה דרשמ לש וז תוינידמל הביסה יכ ןיבהל היה ןתינ תודעה

 ������.ןוקית ביצקתל םייתלשממ אלה םילוחה יתב דצמ

 ןוירטסינימכ ינשהו ,םייתלשממה םילוחה יתב לש "תיב לעבכ" דחאה ,םירושימ ינשב לעופ תואירבה דרשמ �����8.46

 שי הז םייניב ח"וד ןינעלש רבדה הארנ .הנידמה יבשות תואירב תחטבהל תללוכה תיתכלממה תוירחאב אשונה ,תואירב

 אוהשכ ,תואירבה תכרעממ תולשכמ ריסהל תואירבה דרשמ לש ותבוחל ונתנווכו ,םירושימה ינש ןיב ףתושמ הנכמ תוחפל

 .תואירבה דרשממ רתוי הריהמו תיטסרד הלועפ תשרדנ ךכ ,רתוי לודג קזנל םורגל הלולע הלשכמהש לככ .ןמויק לע עדוי

 וא "םייניע תמיצע"ב גוהנל תואירבה דרשמל רשפאל ידכמ תישחומ התייה הנכסה יאסרו ןוסא רחאלש רבדה הארנ

 לש יאוותו ,ןוכיסה �לש אלמ יתדבוע רוריב וב שיש יאוות לש הפיכאו הגהנה תללוכ הנניאש תמצמוצמ תוליעפב קפתסהל

 .ןובשחב םאיבהל שיש םירחא תויופידע ירדסמו ןוכיסה לש ותמצועמ בייחתמכ לכה ,ןוכיסה תרסה

םילוחה תופוק .ב

 לש יוניבו תויתשת להנמ ,םורמ קחצי רמ רמוחה יפסוא ינפב דיעה )הפוקה – ןלהל( תיללכ תואירב יתוריש םעטמ �����8.47

 םילוח יתב לש םתמקהל עגונה לכב הפוקה תוליעפל תואירבה דרשמ תוליעפ ןיב םימיוסמ ןוימד יווק שיש רבתסמ .הפוקה

 םילוחה יתב םיקסועשכ .םילוחה יתבל תמיוסמ הימונוטוא םיריתומ םהינש ,הרישי היינבב םיקסוע םהינש .םהמ םיקלח וא

 .הפוקה זכרמ דצמ תיתועמשמ תוברעתה ןיא ,היינבב הפוקה לש

 .יאסרו ןוסא רחאל קר הלחה הז אשונב התוליעפ ונוניבהש יפכו ,לק-לפה תטישב תמייקה היעב לע רבד העדי אל הפוקה

 יהמ הפוקה הרריב הליחת .ידמל תידוסי התייה איה הפוקה תוליעפ הלחהשמ יכ הלוע םורמ רמ ידי-לע ןתינש רואיתהמ

 הפוקתה תא תוארל הפידעה איה ,תונוש תועד הז אשונב שיש ררבתהשכו ,לק-לפה תיינבל תיטנוולרה ןמזה תפוקת

 תא םות דע קודבל םתוא הבייחו םילוחה יתב לכל התנפ הפוקה .)1975 תנש( רתויב רימחמה דעומב הליחתמכ תיטנוולרה

 ידכ םילוחה יתב ירחא אלמ בקעמ היה .הרמוחל שרופ קפס לכש ךותו םיסדנהמב םירזענ םהש ךות ,םהיינבמב לק-לפ םויק

 .הפוקה תולאשל תובושת םיבישמ םהש אדוול

 ףפכוה םהב שומישהו וקדבנ ולא .לק-לפה תטישב ונבנש םינבמ לש ןטק רפסמ רתוא ,הז דע ירבד תא ןוכנ ונוניבה םא

 .תויעוצקמ תעד תווח תאצותל

 תטישב היינב המלבש תקפסמ תיעוצקמ תננסמ התייה אל םירקמה ינשבש אוה הפוקלו תואירבה דרשמל ףתושמה �����8.48

.תצרמנ הרוצב הפוקה הלעפ ,ןוכיסה רווחתהש העשמ תאז םע .היינבה ךילהת לש תמאה ןמזב לק-לפה

 לע םידקפומה ולאש תופצל םוקמ היהו ,ךכל רבעמ ףא ןמזה ךשמהבו םייעוצקמ םיגוחב העודי התייה לק-לפה תייעב

 .ינוציחו ימינפ יעוצקמ ץועיי דמוע ולאמ דחא לכלשכ םייתעבש םינוכנ םירבדה .הל םיעדומ ויהי היינבה
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ייייעעעעייייששששתתתת    קקקקררררפפפפ
תתתתששששררררדדדדננננהההה    תתתתווווללללייייעעעעפפפפהההה    ––––    תתתתווווששששעעעעלללל    תתתתעעעע

חחחחייייתתתתפפפפ

 ןיאש ,ומצע דעב רבדמ רבדה תניחבב טעמכ ,רורבב הלוע ,ויתונקסממ םג ומכ ,הז חודבש הריקסה ןמש הארנ �������9.1

 תואיצמה ןמ תעבונ איהו ,ןיטולחל הנוש איה התע ונינפל תדמועה הלאשה .לק-לפה תטישב השדח היינב לכ ריתהל

 ךרד לע וז תואיצממ תומלעתה .םייטרפו םיירוביצ ,םינוש םישומישלו םירזגמב לק-לפב דואמ תבחרנ היינב לש ,הרצונש

 ןוימטל דירות םג אלא ,םישנא יפלא לש ןיקתה םייחה ךלהמ תא שבשתו לבס םורגתש קר אל ,הסירה וא שומיש רוסיא לש

 ,תויטסוקא תורקת לש תונקתה( היינבה המלשוהש רחאל ושענש תועקשה לע ףסונ תאז ,וז היינבב עקשוהש קתע ןוה

 ידכ רשפאה לכ תא תושעל אופא בייחמ ירוביצה סרטניאה .)הזב אצויכ לכו בושחמו תרושקת ,למשח תוכרעמ ,םינקתמ

 ךרדב ןיב ,ןוקיתו קוזיח לש ךרדב �ןיב ,שומיש ךשמה תרשפאמה תוחיטב תמרל תמייקה היינבה ךותמ ברימה תא איבהל

 .הלאב ךרוצ ןיאש עבקיי םהבש םירקממ דבל תאז ,דועי �יוניש לש

 ,הווקת אשונ ןגוע הל שי .תואיצמב הווקת תרדענ תיתרבח-תילכלכ בל תלאשמ הנניא תמייקה היינבה תרשכהל הריתחה

 ינפל הנבנ םקלחש תורמל ,וסרק אל לק-לפה ינבמ לש םבור בורש ךכל איה הנווכה .הז חודב תחא אל ונדמע וילע םגש

 .םילטובמ יתלב םיסמוע תלעפהב ךורכה שומיש השענ םקלחבש תורמלו ,הנש םירשעכ

 םימוחתה לכ תא תפפואה תואדוו יא לש דואמ ךימס לפרעב ןותנ אוה םלואו ,יתדבוע ןגוע םנמא אוה הז הווקת אשונ ןגוע

 םיעדוי ונא ןיא םירקמה בורב ,לק-לפ תטישב ושמתשה םהיתורקתבש םיניינבה לכ םה המ םיעדוי ונא ןיא �.םייטנוולרה

 היזורוקה בצמ הז ללכבו ,"הרקתה ךות" בצמ המ ,ורתואי וא ורתואש םינבמב ושמתשה לק-לפ תרודהמ הזיאב

 םירבטצמ םיקזנב םינבמה םיקול הדימ וזיאל דעו םאה ןכו ,)םגוסו םרוזיפ ,םביט ,םמויק( םיקושיחהו תועלצה תירטמואיגו

 םא ןוחבל רשפאיש יטרואית בושיח ךורעל םירשפאמה םינותנ ונל ןיא ןכ ומכ .)הז חודל 3.7.7 ףיעסב ןודנה גוסהמ(

 אוהשכ ,הנבמ לכ לש תויטנוולרה תוינכתה סיסב לע השענ הזכ יטרואית בושיח .הריזגה יצמאמב דומעל הרומא הרקתה

 .)הריזגה בושיח �– ןלהל( תוכשמנ תורקתו םיחתפמ לדוג ,םיסמוע ןוגכ םייטנוולרה םינותנה לכ תא ןובשחב איבמ

 ןקתל ידכ שמתשהל יואר תוטיש וליאבו םא תואדווב םיעדוי ונניא ,וללה םימרוגה לכ לש העידיה דעי לא עיגנש החנהב םג

 תויהל ךירצ הזכ ןורתפ .םיילוחל "ףדמ ןורתפ" ןיא ,ןודנה אשונה לש םידחוימה םינייפאמה חכונ .ופשחייש םייוקילה תא

 .הנבמ לכב ושמתשה ןהבש לק-לפה תורודהמל םג ומכ ,תויטרקנוקה תורקתה יבצממ דחא לכל םאתומ תויהלו דבועמ

 העידיה יאב ץוענ לק-לפ תורקת שי םהבש םינבמ לש רשפאה לככ הבר הרשכה לש הרטמה תגשהב ינושארה ישוקה

 שוביגל ותלב ןיא יאנתש התעמ רומא .תוטלחה לבקלו תוינידמ שבגל תלוכיה לע הדיבכמהו ,ולוכ אשונה תא תפפואה

 אוה ,)םהידעלב ןיבו קוזיחו םינוקית תפסותב ןיב( תמייק היינב תרשכה איה תיפוסה ןתרטמש ,תוטלחה תלבקלו תוינידמ

 .ליעל ראותש לפרעה לש רשפאה לככ בר רוזיפ
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 םינותנהמ תונקסמ תקסה ךות ,ורזפל הלוכי הריקח תדעוש גוסהמ היה לפרעה בכרומ ונממש ספיספה וליא בוט הז היה

 תואיצמה חכונלו ושענש םילדחמה חכונל ,הז בלשב תושעל הריקח תדעו הכירצו הלוכיש לכ .הזכ ונניא בצמה .הינפבש

 שי ךרד וזיאבו ,תוטלחה תלבק רשפאמה תואדוול רשפאה לככ בורק בצמל עיגהל יוכיס שי םא עובקל אוה ,הפשחנש

 .תושעל ונתעדב ךכ .לבקל שיש תוטלחהה ביטו יפוא תא עובקל ןכו ,ךליאו ןאכמ ךכ םשל טוקנל

 ,בשוחמ ןוכיס לש תורשפא לוקשל אוה ,תואדוו רסוח לש הז בצמב תושעל ןתינ אלש םיבושחה םירבדה דחא �������9.2

 ,רוידב רבודמשכ .וריסהל ידכ הדבכ תילכלכ תולעב תאשל רשאמ ומע תויחל ףידעש טילחהל הלוכי הרבחש ןוכיס ונייה

 תאשל ןתינ אל ,ינלטק תויהל לוכיה ןוכיסב רבודמשכו ,םדא לכ קקזנ םהלש םייטננימודהו םיידוסיה םירצומהמ דחא אוהש

 .יטנוולרה רוביצה לש ותחוורו וייח לע רומיה לש בצמ םצעב אוהש ,תואדוו יא לש בצמ

 ימדקמ םע וליפא וא ,תוחיטב ימדקמ אלל וא םיחוטב םניאש םינבמב שומיש לובסל הלוכי הניא תיארחאו תיתוברת הרבח

 לשכל ליבוהל הלולע םיננכותמה םיסמועהמ הייטס לכ ,המילב לע היולת ותוביציש הנבמב .ידמ םירצ תוחיטב

 ,התשענ רבכש ףקיה תבר היינב ינפב תבצינ הרבח רשאכש אוה ענמנה ןמ אל ,תאז םע .ירשפאו יופצ לכהו ,תוטטומתהלו

 היינבו הסירה וליפא ילואו ,םיקוזיח ,םינוקיתב קנע תועקשה ינפ לע םילבוקמה תוחיטבה ימדקמ תמרמ הדירי ףידעת איה

 ןתינ ,ןזואה תא רבסל ידכ .תעדה לע תלבקתמ תוחיטב תמר הנבמב הרתונ ןיידע םא קר ןכתית וזכ הפדעהש רורב .שדחמ

 תורידתש םירוגמ תוריד תוביציב העיגפ לש ןוכיס ןובשחב האיבמ תילמיטפואה תוחיטבה תמר ובש בצממ אמגוד איבהל

 .םינש 80–ל תחא לע התוא הדימעמו םינשה תסכמב "תסגונ" תיחכונה המרה וליאו ,םינש 100–ל תחא איה ותעפוה

 קנע תועקשה אוה ינוציקה ופילחש ,ריבס ןורתפכ רתוי םינטק תוחיטב ימדקמב קפתסהל םיכסת הרבחש לוכי הזכ הרקמב

 .ןוקיתו קוזיח תולועפ עוציבב ףקיה תובר תועקשה אוה ינוציק תוחפהו ,שדחמ היינבבו הסירהב

 לק-לפה תורקת יגוסמ דחא לכ לש תוחיטבה תמרל רתוי וא תוחפ םיקיודמ םיכרע ןתמ רשפאיש עדימש התעמ רומא

 האצותה .היוארה תוגהנתהה ךרד תעיבק לע לקי ךכ תובקעבו ,םינוכיסה לש לולקש ךורעל רשפאי ,)ךשמהב ןודנ םהבש(

 הסירה לש ךרדב ןיב( ןוקיתב תועקשהב ןוכסח דגנכ ,תוחיטבה תפטעמב תמיוסמ הדרוה םג תויהל הלוכי הזכ הרקמב

 הסיגנב חרכהב הוולמ �הנניא התואנ תוחיטב תמר תגשהש רוכזל ךירצ .)קוזיחו רופיש לש ךרדב ןיב ,שדחמ היינבו

 .הנבמ לש תודימעה רשוכל ףיסוהל םילוכיש םירחא םימרוג םג שיו ןכתי ירהש ,תוחיטבה ימדקמב

 לש תורחא תובר תוכרעמ שי ,תוחיטבה תמרל ךרע ןתמב ולקשייש םילוקישה רקיע םהש ,םייסדנהה םילוקישה דצל

 םילוקיש ןיב .רוחבל תויופידע רדס הזיאבו רובל ךרד וזיא לש יללכה לוקישב לוקשל שי םתוא םגש ,םייטנוולר םילוקיש

 ןסחמ שמשמה הנבמכ ,םידלי ןג וא רפס-תיב שמשמה הנבמ ןיא ירהש ,הנבמב השענ שומיש הזיא לוקישה םג ולא

 תעשבו ,דבלב יקלח שומישב אצמנה ס"נתמל המוד וניא עשי ירסח םישנא עבק ךרד םיאצמנ ובש םילוח תיבו ,םירמוחל

 .וב שומישה תא המ תפוקתל עונמל וליפא וא םצמצל ןתינ קחד

 לעמ תואדווה יא לפרע רזופיש רחאל קר ןורתפ תגשהל רותחת תילנויצר השיגש אוה ליעל רומאה לכמ אצוי לעופ

 .םירחא ןיב ,םיילכלכ ןיב ,םיילאיצוס ןיב ,םייעוצקמ םייסדנה םירטמרפ ןיב ,ןובשחב םאיבהל ךירצש םימרוגהו םירטמרפה

.התע ןודנ ךכב

תתתתווווייייררררקקקקייייעעעעהההה    תתתתווווממממייייששששממממהההה

 יכילה תא םדקל תנמ לעו תואדווה-יא תא םצמצל תנמ לע עצבל שי רשא תוירקיעה תומישמה תא הנמנ ןלהל ���9.3

 תוחפ ,תומישמה תא איבהל ונלדתשה .לק-לפה תטישב תמייקה היינבה תייגוסב לופיט רשפאל ידכ לכהו ,ןוקיתהו הקידבה

 הפ רומאה .ןהילאמ תונבומו תוולנ תויוליעפ ללוכ אוהו לודג אוה תומישמה ףקיה .ןעוציבל יגולונורכה רדסה יפל ,רתוי וא
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 ,אבה קרפב .ןהבש תוירקיעה תא אלא ,עצבל ןגראמה ףוגה שרדיי ןתואש תומישמה לכ תא לולכל אופיא רמייתמ ונניא

 .ולא תומישמ עצבל ךירצ )יתמו( ימ הלאשב ןודנ ,ירישעה קרפה

לק-לפה ינבמ רותיא9.3.1

 וארקייש( לק-לפה תטישב ונבנ םהיתורקתש םינבמה לכ לע ןימאו אלמ עדימ תגשה אוה לופיט לכל ןושארו שארש הארנ

 ןוגראהש ידכ םג אלא ,הקידב ןועטה הנבמ ףא לע חוספל אלש ידכ קר אל יחרכה הזכ עדימ .)לק-לפ ינבמ – רוציקב ןלהל

 ןמזה ,היישעה ףקיה תניחבמ ,בצינ אוה המ ינפב ןוכנ לא עדי ,)ךשמהב ץילמנ וילעש ןוגרא( היישעה תמישמ לטות וילעש

 .תורחא תובר תוניחבמו ,לופיטה תויופידע ירדס תעיבק ,םישרדנה םירעושמה ביצקתהו

 םהבו( �םירפסמ םנמא וקרזנ .ררבתנ אל לק-לפה תטיש לש תויתייעבה תורודהמב תורקת תינב לש קיודמה ףקיהה

 אהיש ונרעה רבכ .םיילאיר םירפסמב רבודמה םא קדב אל שיא םלואו ,)םיעבורמ םירטמ ןוילימ השולש רתויב "םסרופמה"

 הארנ .תונכוסמ אלה תורודהמה ןהש ,םיינקת הריזג יקושיח ובלוש ןהבש לק-לפה תואסרג תא ללוכ אוה ,אהי רשא רפסמה

 הטישב הנבנש יללכה חטשה לש קיודמה רפסמה אהי .רקיעו ללכ לטובמ ונניא לק-לפ הנוכמש המ תיינב ללכמ הז חתנש

.לודג היינב ףקיהב רבודמש רורב ,אהי רשא וז

 ןמזב הכאלמה לע םידקפומה וליא תויהל הכירצ התייה איהש יפכ הלק הנניא לק-לפה ינבמ לכ לש אלמה רותיאה תכאלמ

 .הנומאבו אלמ ןפואב וקלח תא דחא לכ םיאלממ ויה ,תמא

 םינותנ וא םיחוויד ןתמ תויושרה ועבת וליא וא ,היינב רתיהל תושקבה םע דחי םאולמב םייטטסה םיבושיחה ושגוה וליא

 אל זא יכ ,)השעיי ךכ ,לק-לפ תיינבבש ןוכיסה לע עודי היהש העשמ תוחפלש תופצל םזגומ הז היה אלו( היינבה תוטיש לע

 לחהש תא ףושחי שיגנש יפוסה חודהש םיחינמ ונא .לק-לפה ינבמ תא תימוקמ הדעו לכ ירתיה ךותמ רתאל ישוק היה

 .הז םוחתב םג םוריע ךלמהש אוהו ,הכאלמה המלשוה םרטב דוע ונינפב ףשחיהל

 תא תוימוקמה תודעווה ינותנ ךותמ רתאל ןתינ ,ללכב םא ,דואמ םירידנ םירקמב קרש איה הדבוע ,ויהי רשא תוביסה ויהי

 לכב ושמתשה הבש לק-לפה תרודהמ רותיאל עגונה לכב ,תאש רתיבו ,םינוכנ םירבדהש רמאל ךירצ ןיא .לק-לפה ינבמ

 .לק-לפ הנבמכ רתואש הנבמ

 ותריקחב ןור ילא רסמ וז היינב לע םייקלח םינותנ .לק-לפה תיינב לכ לש אלמו ןימא זוכירב ךרוצ רומאכ שי ,ולא תוביסנב

 תפרוצמה המישרב ונזכירו ,ונגוויס ,וניימ הלא לכ תא .)הז חודל 8.25 ףיעס ואר( ונדי לע ופסאנ םיפסונ םינותנ .הרטשמב

 תכאלמ לע יאדוב לקת ,םינוכנ הבש םינותנה לכ יכ תואדו ןיאו ,האלמ הניאש םגה ,וז םינבמ תמישר .הז חודל י חפסנכ

 .תילמיסקמ תואדוו תדימ תגשהל דע ,המישרה תמלשהל םיפסונ םידעצבו תולועפב ךרוצ היהיש רורב םלוא .רותיאה

לק-לפה תרודהמ יוהיז9.3.2

 חודב רבסוהש יפכ .רתואיש וא רתואש הנבמב הרקת לכ התנבנ הבש לק-לפה תרודהמ תעיבק אלל אלמ היהי אל עדימה

 םג הוולמ תויהל אופא הכירצ רותיאה תכאלמ .ןוקיתה ךרד תא םג ומכ ,ןוכיסה תמר תא ביתכהל הלוכי הרודהמה ,הז

 ."תורודהמה" יוהיזב

יטרואית הריזג בושיח9.3.3

 .)ליעל 9.1 ףיעסב ותועמשמכ( "הריזגה בושיח" תכירעו היינבה תוינכת תקידב אוה ,תואדווה יא לפרע רוזיפב בושח ךבדנ

 בושיחה םאש ןיבהל לקנ .הנבמ לכ אצמנ ובש ןוכיסה תודוא ךרע בר יתלחתה ןותנ הכאלמב םיקסועה ידיב ןתי הז בושיח
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 תומידקב וב לפטלו תונפיהל ךרוצ היהי ,תוביצי ינוכיסב ןותנ םיוסמ הנבמ יכ דבלב אוה וחוכמ עיבצי הזה יטרואיתה

 .המיאתמ

 לש יסדנהה ץעויה ,ןתיול יתיא ר"דמ ונשקיב ,וז ךרדב ףסאיש עדימל תובישח שי הדימ וזיאל דעו םא םשרתהל ידכ

 יארקא תקידבבש רבתסהו ,ךכ השע ןכא אוה .ונידיב ויה םהינותנש לק-לפ ינבמ יבגל הריזג יבושיח רפסמ ךורעל ,הדעוה

 .דואמ םייתועמשמ תוביצי ינוכיס לע םיבושיחה ועיבצה םהבש )!( םינבמ השיש ואצמנ םינבמ השולשו םירשע ברקב וזכ

 םיעגונה תעידיל ולא םינותנ ןבומכ ונאבה .יאסרו ימלוא ינותנל םיבורק ויה ,ולא םירקמב הריזגה יצמאמ לש םיכרעה

.הז חודל ג חפסנכ הפרוצ הריזגה יבושיח תא תמכסמה הלבטה .רבדב

 הריזגה בושיח תכירע לע .לק-לפה ינבמ תודוא הריזגה בושיח ינותנ תא גישהל בושח המכ דע תושיחממ ולא תואמגוד

 תוינכת יטרפ תודוא אלמ עדימ לבקל ,םינותנה ףוסיא תרגסמב ,ךרוצ אופא היהי .הנבמ לכ לש תנכדועמ תינכת דואמ לקת

 תגשה ךרוצל הז ללכבו ,תננכותמה היישעה לש תורחא תורטמל םג תובישח ולא םיטרפל .לק-לפ הנבמ לכ לש היינבה

 .רוחבל שי קוזיח וא ןוקית תרוצו ךרד הזיאב םילוקישה ךרוצל ןכו ,הרקת לכ לע יטרקנוק עדימ

"תרעושמה המורתה" תרות חותיפ9.3.4

 תא ורישכיש תונורתפ אוצמל ןתינש תורשפא לע העיבצמ וטטומתה אל לק-לפה תורקת לש ןבור בורש הדבועה ,רומאכ

 םירתומה םיישומישה םיסמועה תנטקהל הנבמה דועי יוניש ידי-לע וא ,םינוקית תיישע וא םיקוזיח תפסות ידי-לע היינבה

 ואשנ �םהש הדבועה ףרח ,עגפ אלל תובר םינש ופלח םינבמ לש בר רפסמ לעש הדבועה חכונ תקזחתמ וז תורשפא .וב

 .דואמ םייתועמשמ םיסמועב

 וא וז הדימב תישענה הסיגנב ץוענ לק-לפה תורקת בור לש )הכ דע תוחפל( תודימעה תעפותל יקלח רבסהש רעשל ןתינ

 ןוכמה חוד םגש ,רחא רבסה .ןינב דלש לכב ןובשחב םאיבהל םיבייחמ םינקתהש םילודגה תוחיטבה ימדקמב תרחא

 .תורקתה תוביציל יהשלכ המורת םהל שיש ןכתיש ,לק-לפה תטישב םינוש םיטנמלאב ץוענ ,תורשפאכ ותוא הלעה ימואלה

 לע תוצפלו וידחי רובחל תיטסיטטס םילוכי ,םירחא םימרוג םג ילואו ,םקלח וא הלא םימרוג .םירחא םירבסה םג ונכתי

 .)"תרעושמה המורתה" – ןלהל( לק-לפה תורקת בור לש )הכ דע( ןתודימע תא ריבסהלו ,היוקלה הטישב םרוקמש םירסחה

 לע רמאנש לכ .תרעושמה המורתה דוסיבש םה םה ,ליעל ונמנש םימרוגהש ונלש העיבקכ שרפתהל ךירצ ונניא הפ רומאה

 ,ולא םימרוג םיוצמ וליפא ,םלוא .וקדבנ אלו ונחבנ אלש ,תורשפא תאלעה וא הרעשה תאלעהמ רתוי ונניא הז רשקהב ונדי

 תא הז ללכבו )עמשמ יתרת( הריזגה עור תא ריסהל ידכ ולא לכב חרכהב ןיא ,תרעושמה המורתה דוסיב םתצקמ וא םלוכ

 ונל ןיאש קר אלש אוה ךכל םעטה .םייקו רירש ראשנ הריזגב ךירפ לשכ לש ןוכיסה ,הריזגל ןויז רדעה בקעש תורשפאה

 םושמ םג אלא ,התוביצי תרבגהל תיטרקנוק הרקת לכב םלוכ םילעופ וללה םימרוגהו תוחוכה לכש ןוחטיב ונל ןיאו העידי

 לע ישממ ןפואב הכילשמ הנניא תירעזמ הסיגנ םנמא .םינכוסמ םיניינב םה תוחיטבה ימדקמב הסיגנ התייה םהבש םינבמש

 תורבטצהה" תא םיעדוי ונניאש יאדובו ,הרקמו הרקמ לכב הסיגנה לדוג תא םיעדוי ונניאש ןוויכ םלוא ,תוחיטבה

-לפה תטיש ייוקיל חכונו ,הזכ בצמב .רתאו רתא לכב ןוכיסה תדימ תא םג םיעדוי ונניא ,םימרוגה ראש לש "תיטסיטטסה

 .תילוש הסיגנב רבודמ ןיאש ,תרחא ררבתי אלש דע ,חינהל ךירצ ,לק

 .ןמזה ףולחיש לככ רבגת םתעפשהש ,םירבטצמ םיקזנ ןמזה ךשמב וחתפתי הטישה ייוקיל לשבש ןכתיש ףיסוהל שי ךכל

 ועיפשי אל ,רבעב םהב ודמע תורקתהש םיסמועו תוחוכשו ,היהיש אוה היהש המש קיסהל ןתינ אלש אוה ךכמ אצוי לעופ

 .)הז חודל 3.7.7 ףיעס ואר( דיתעב תורקתה לע ינסרה ןפואב

 ,וז תוריהב יא םומינימל םצמצלו תוסנל אוה שקבתמה רבדה ,תואדווה יא לפרע רוזיפל םיצמאמה תרגסמבו ולאכ תוביסנב

 דחאש ,םיירשפאה ןורתפה יכרדב ילנויצר לוקיש רשפאת הז םוחתב תואדווה תרבגה .הז םוחתב ,רקיעב ילואו ,םג

 המורתל ךרע תתל ןויסינ ,הפוצמה יפל ,לולכת וז הרטמ תגשהל ךרדה .םיוסמ בשוחמ ןוכיס תליטנ תויהל לוכי םהיביכרממ
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 דעו ,םא קודבל תיסחי טושפ הז היהי ,םימוד םינויפא תולעב תורקת תצובק לכל הזכ ךרע ןתיל ךרד אצמית םא .תרעושמה

 .תרעושמה המורתה לע ךומסל ןתינ ,הדימ וזיאל

 םאיבהל שיש ,םיטעמ אל םינתשמ לשו םימלענ לש הלודגה תומכב ץוענ תרעושמה המורתה לע עדימה תגשהב ישוקה

 לדוג תא ,לק-לפה תרודהמ תא םיללוכ ולא .וללה "םינתשמה" לש םבכרה תניחבמ םיידוחיי םה הרקתו הנבמ לכ .ןובשחב

 ,תועלצה לש תירטמואיגה ןתרוצ תא ,היזורוקה בצמ תא ,םילעופה םיסמועה תמועל םיננכותמה םיסמועה תא ,םיחתפמה

 יקפואה ןויזה ךרדו תרוצ תא ,הבכשל הבכש ןיב ןוטבה לש תוקבדיהה תוכיא תא ,תועלצה ןיבש םיחוורמב תורידסה יא תא

 םינתשמה ןמ קלח אלא ונינמ אלו ,העיקשה תדימו הקידסה תדימ תא ,םביטו םירבטצמה םיקזנה תא ,)הריזג ןויז( יכנאהו

 הז ללכבו ,לק-לפה תורודהמ לכל תדחוימה תרעושמה המורתל ךרע ןתילו תוסנל ךירצ ולא דצל .ןובשחב םאיבהל שיש

 תעדה לע לבקתמ .הזב אצויכ לכו ,ןוילע ןויז ,הינמוא יקושיח הנוכמש המ ,תומלוס ,תונותחת תותשר תוללוכה תורודהמל

 תומיכב ךרוצ שי אסיג דחמ .תמיוסמ תימינפ הריתס תללוכ איהש םושמ ,השק הכאלמ איה וז �תרעושמ המורתל ךרע ןתמש

 ,תופצל ןתינש לככש תויואדו יא לש לודג רפסמב רומאכ רבודמ אסיג ךדיאמו ,קוידו תואדו לש הדימ וב שיש ךרע ןתמבו

 תמכל םתעדל היהי ןתינ םא ונינפב ובצייתהש םידעהמ המכ ןכל ונלאש .תופסונ תוקידב רחאל םג תואדו יא תקזחב וראשיי

 דואמ םיימיספ ויהש ולאכ ויה .םימוד וא ,םיהז םינויפא ילעב םינבמ תצובק לכ יבגל תרעושמה המורתה תא השעמל הכלה

 ולאכ תאז תמועל ויה .וז תרעושמ המורת לש ,"רבתסמ תומיכ" וא "יטקרפ תומיכ" ולו ,תומיכל עיגהל תורשפאה יבגל

 .ירשפא רבדהש ורבסש

 ןוחטיבה ילושש םג ןכתי ,םינתשמה רפסמ ןטקי הצובק לכבשכ ,תובר םינבמ תוצובק תריצי בייחי ןמתסיש ןורתפהש ןכתי

 ,)תואדווה רסוח לע תופחל ידכ( דואמ םיבחר ויהי ,םינבמ תצובקל ןתנייש יתומכ ךרע לכב ןובשחב תחקל ךרוצ היהיש

 םימרוגה לשב תאז( הנבמ לכל דרפנב �תרעושמה המורתה תא ךירעהל םינבמהמ קלח יבגל ךרוצ היהיש וליפא ןכתי

 תואצותל עיגהל ידכ ץמאמה ברימ תא תושעל ךירצ ,םיישקה לכ ףרחו ,ולא לכל ףופכב םלוא .)ובש םידחוימה םינתשמה

 ףסונב ,ךרוצ היהי ,תוישעמ תואצותל עיגהל ידכש אוה רורבש המ .םהב רבודמש םיכרצל שומיש ןהב תושעל היהי ןתינש

 .םייוסינ תכירעב ,רקיעב ילואו ,םג ,ינויע רקחמ תכירעל

 אצוי לעופו ,תילנידרק איה הז םוחתב תואדווה יא תנטקה .לק-לפ תורקת תרשכה ילוקישב םייטירק םה הז םוחתב םיאצממ

 ימ לע להנתמה יטרואית רקחמב רבודמ ןיאש רוכזל ךירצ .יאליע ץמאמ אוה הז ןוויכב תושעיהל ךירצ ץמאמהש אוה ךכמ

 תמושתו ,הנוילע תומידק לעב אוה וז הדוקנב בצמה תרהבהב ךרוצה .הכורא הפוקת ינפ לע ותוא סורפל ןתינש ,תוחונמ

 ,םייוסינב וא רקחמב םיבלש תעיבקב ךרוצ היהיש ןכתיש אוה ךכמ אצוי לעופ .ךכל תבסומ הכאלמב וקסעיש ולא לש םבל

 תופיחדו הבושתה תוכיא יפל לכה ,רתוי רצק ןמזב תקיודמ תוחפ ,תישעמ םייניב תבושת ולו הבושת שרדית םתרגסמבש

 .אשונה

ינושאר ןוימ יפ לע לופיטה רדס תעיבק9.3.5

 רדס תעיבקב ,הכאלמב םיקסועה תא וכירדיש "תופידעה ימרוג" אולמו לכ תא הז חודב טרפנש ,ךרוצ םג ןיאו ,תורשפא ןיא

 תונתשהל הלוכיה ,םימרוג לש דואמ הלודג המישרב אוה רבודמה םירבדה עבטמ .לק-לפה תורקתב לופיטב תויופידעה

 לשבו יסדנהה ובצמ לשב הפוחד ןוקית תוליעפ בייחי ינולפ םוקמב םילוח תיב הנבמש לוכי ,לשמל ךכ .םוקמל םוקממ

 רפסמ שי ובש רוזאב ךא ,יסדנה בצמ ותואב אצמנש רחא םילוח תיבש דועב ,לודג יפרגואיג רוזאב דיחי םילוח תיב ותויה

.תויופידעה רדסב רתוי "תוחנ" םוקמב גווסי �,םילוח יתב לש לודג

 דועיי ייוניש ,תוילאוזיוה תוקידבה תואצות תא ןוכנ לא וללכי םה .דואמ םיבר תויהל םילוכי "תופידעה ימרוג"ש ונרמא

 עקרק יאנת ,םיעגפ לש הדיבכמ "הירוטסיה" ,הנבמב ושענש תופסותו םייוניש ,םיננכותמ םיסמוע לע תוכלשה םהל שיש

 ונינמ אלו ,)לק-לפמ תויונבה תורקתל ןוכיס תפסות םירצויה םימרוג הזב אצויכו ,המדא תודיער ,תונופטש ירוזא( םידיבכמ

 .םינוש םינבמ יבגל המישי היהתש לוכיש רתוי הפינע םימרוג תכרעממ ריעזמ טעמ אלא
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 תא םהילע ףיסוי ,הכ דע וטרופש "תומישמ"ב םיללכנה םייללכה םינותנב רזעיי רבדב לפטיש ןוגראהש ,אוה בושחה

.םינבמב לופיטה לש תויופידעה רדס תא עבקי ולא לכ רואלו ,ליעל ונינמ םקלח תא קרש ,םיפסונה םיברה םימרוגה

 תלוכימ לודג היהי תושעל ךרוצ היהי התואש הכאלמה ףקיה יופצה יפלש םושמ ,הנוגי-לב חרכה איה תויופידע רדס תעיבק

 ןתיל חרכהה ןמ הזכ בצמב .)ולוכ קושב הכאלמב םיקסועה םימרוגה לש ןה ,ןגראמה ףוגה לש ןה( תידיימה עוציבה

 םייסדנהה םיטביהל ותעד ןתונ אוהש ךות ,ןגראמה ףוגה ידי לע עבקת וז תומידקו ,םינושה םינבמב לופיטל תומידק

.ליעל וניוצ םקלחש םירחאהו םייתרבחה םיטביהלו

 תא ובייחי םינבמה רתי לכ .םיקוזיח וא םינוקית םהב תושעל ךרוצ ןיאש םינבמ םירבדה עבטמ הצוח טולפי ינושארה ןוימה

.סרה-לא תוטיש תועצמאב הקידב ,םויה הארנ בצמהש יפכ ,בייחי רבדהו ,הנבמ לכל ינטרפ ןפואב הניחבה ךשמה

הקידבה תרות חותיפ9.3.6

 תנמוט רשא תא תעדל ןיאו רתסנ אוה הרקתה םינפש םושמ ,הלק הניא הרקת לכ לש יטרקנוקה בצמה יבגל תואדוו תריצי

 לש קר אל ,יקלח תוחפל ,סרה הב לפוקמש םושמ תישעמ הנניא שממ לש השילפ .הילא "השילפ" אלל הכותב הרקתה

 .הזב אצויכ לכו ,תרושקתו למשח תוכרעמ ,ףוציר ,תויטסוקא תורקת ןוגכ ,הילא ךמסנש המ לש םג אלא ,הרקתה

 תגרד רקחל עיגהל םיבר םירקמב ןתינ אל םהידעלבש םושמ ,תינויח הניה תורקתה בצמ רבדב םינותנ תלבק ,תאז םע

 תוברעתה הקיקזמ הנניאש הפולחה תניחבל םג ומכ ,םעוציב ןפואלו תשרדנה קוזיחהו ןוקיתה תדימל רקיעבו ,ןוכיסה

 .יהשלכ

 רשפא יא ןהידעלב ירהש ,לק-לפה תורקת קוזיחו ןוקית טקיורפ תרגסמב תויחרכה תוקידב הארנכ ויהי סרה-לאה תוקידב

 ,הלא תוקידבש ונרמא רבכ .יופירה יעצמא תא אל םג ,הרקתה לש "ילוחה" בצמ תא :ירק "הזונגאידה" תא אל עובקל היהי

 ואר( סרה-לאה תטישבש תונורסחלו תונורתיל ונסחייתה הז דצל םלואו ,ןהיתואצות תונימא תניחבמ תומלשה לילכ ןניא

 חכונ םייתעבש םינוכנ םירבדה .היתונורסח לע םילוע וז ךרד לש היתונורתי יללכה ןזאמבש הארנ .)הז חודל 3.26 ףיעס

 הנמאנ הנומת ןתיל ידכ לכהו ,םיעצמא בוליש רשפאמה רבד ,ןינועמה ינפב וז הטיש יפל םידמועה םיעצמאו םיכרד ןווגמ

.בצמה לש ידמל

 הארנ ,תורקתה לש יטרקנוקה ןבצמ תעיבק בלשב ןה ,לק-לפה תורקת רותיא בלשב ןה ,ולא תוקידבבש תובישחה חכונ

 ואבוה .הב לולכש לכ תאו וזה הטישה תא ליזוהלו רפשל ידכ םירחאו םיירקחמ םיצמאמ טעמ אל עיקשהל ךרוצ היהיש

 םיקסועה לעו תוקידבה יגוס לע טורפ .לק-לפ תורקת תקידבב ןויסינ שי ןקלחל .ךכב תוקסועה תורבח רפסמ ונבל תמושתל

 .הז חודל 3.30 – ו 3.29 ,3.24 םיפיעסב ןתינ ונל םיעודיה הכאלמב

הרקת לכ לש יטרקנוקה בצמה יפל ןוקיתה ךרד תעיבק9.3.7

 רוחבל ורשפאי )סרה-לא תוקידבו לעופב הנבמה לש בצמה יפ לע הריזג בושיח הז ללכבו( ליעל רומאה יפ-לע םיאצממה

 "ףדמ ןורתפ" ונאצמ אלש ןוויכ .הרקתה לש יטרקנוקה בצמל ןוקיתה ךרד תמאתה ךות הרקת לכ לש ןוקיתה ךרד תא

 םייוקילה תא ולרטניש קוזיחו ןוקית תוטיש םהל םיאתהל ידכ םייוקילה תניחבב ךרוצ היהיש ןוויכו ,לק-לפה תורקת יילוחל

 וא ןוקיתה עוציב ךלהמב תולקתמ ששח ריסהל ךירצ ,ןוכיסב םייוצמה םינבמ לע תולעפומ ולא תוטישש ןוויכו ,םירומאה

 ימ ידי לע וא ןגראמה ףוגה ידי לע רתיה הל ןתניי םרטב םשוית אל ןוקית תטישש היהי יוארש ונל הארנ הזכ בצמב .וירחא

.הרוי אוהש

 רבכ םהבש םינבמ יבגל הב טוקנל שיש תוינידמה םג תאצמנ ,ותעד תא םהילע תתל ךרטצי ןגראמה ףוגהש םיניינע ראש ןיב

.לק-לפ תורקתל םיקוזיח וא םינוקית ושענ
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ןוקיתה תרות חותיפ9.3.8

 היהיש לככ ,חתפלו ,וינפב ואוביש ןוקיתה תועצה תא ןוחבל ,תונושה ןוקיתה תוטיש תא זכרל היהי ןגראמה ףוגה דיקפת

 לכ לש יטרקנוק בצמ םג ומכ ,לק-לפה תורודהמש ןייצל רתומל .תושדח תוטיש �םגו תומייקה תוטישל םירופיש ,ךכב ךרוצ

 ןוקית תוטיש וא הטיש ביתכהל םילוכי ,הזב אצויכ לכו םייופצ םיסמוע ,םיחתפמ לדוג ,תכשמנ הרקת הז ללכבו ,הרקת

 .ןותנ יטרקנוק בצמ לכל תומאתומה

 ותושעל היהי ןתינ אל יכ עצומ ךכיפל ,ןינבה לש "יביטקורטסנוקה גראמ"ב תוברעתה אוה קוזיח וא ןוקיתש שיגדהל בושח

.עבקיתש ךרדב רתיה תלבק אלל

 היהי ןוכנש ונרבס הלא תוביסנב .לק-לפ תורקת ןוקיתב המ ןויסנ םייק תאז תמועל .הז בלשב רומאכ םייק אל "ףדמ ןורתפ"

 יכרד וליא ונינפב ובצייתהש םיחמומהמ םיבר ונלאש ךכ ךרוצל .התע תועודיה ןוקיתה יכרד תא רוביצה ינפב איבהלו זכרל

 :ןלהל טרפנ ונלביקש תובושתה ירקיע תא .םתעדב תולוע וא םהל תועודי ןוקית

 יעצמא רדעהל ףסונב( הריזגל ןויז רדעה לש םגפה אוה ,לק-לפה תטישב ירקיעה םגפה לש ודוקימו ותויזכרמ חכונ ��������.א

 .היעבה רקיע תא םג רותפי ,וז היעב יקלח וא אלמ ןפואב רותפיש ןורתפ ,)היצנימלד תעינמל

 הלעה םיחמומהמ לודג קלח ןכאו ,רסחה יכנאה ןויזל "ףילחת" לש ןורתפה ךכ ךרוצל תעדה לע הלוע יעבט ןפואב �����������

 .םירוח הב וחדקנש רחאל הרקתה יבוע לכל תולחשומה לזרב תודתי םה קושיחל "ףילחת"ה וז הטישב .וז ךרד

 יפל - תועלצה ךרד תורבוע ןהו ,)קוזיח יכרד לש ןווגמב( הרקתה לש הידיצ ינשמ תובצוימו תוקזוחמ ולא תודתי

 שי .תועלצה ןיבל ןניבו ןמצע ןיבל ןניב תובכשה תודרפיה תוענומ םג ןה .תרחא הסרג יפל - ןדיצב וא ,תחא הסרג

 .הכותב תורבעומ ןה רשאכ עלצל תודתיה לש רוביחה ךרוצל )יסקופא גוסמ( דחוימ קבדב תשמתשמה הסרג

 .תיטסוקא הרקת הדמצוה וילאש חטשב וא ףצורש חטשב רבודמשכ ההובגה התולע איה וז הטישב תערגמה �����������

 ,סרהב םג אלא תיסחי ההובג תולעב קר אל הכורכ )ףוציר לש דחוימבו( ולא לכ לש שדחמ הנקתההו קוריפה

 .)הרקמה יפל( תונוכמ וא דויצ ,טוהירמ הנבמה יוניפבו

 ומשוה הבש הרקת לש הקזוחכ היהי הרקתה קזוח וזכ הלועפ רחאלש ורבס ונינפב ודיעהש םיחמומה תצקמ �����������

 הריזג יקושיח תלעב הניקת הרקתל םלועל המדת אל איהש ורבס םירחא וליאו ,םיינקת הריזג יקושיח הליחתכלמ

 .תוביציל הנכס וכותב אשונ הז גוסמ ןוקיתש ןעטש ימ םג היה .םיירוקמ םיינקת

 תורשע לע תדמוע ,הבכרהו קורפ אלל ,הרישיה התולע ונינפב האבוהש הכרעה יפ לעו ,התסונ רבכ וז הטיש �����������

.ר"מל םירלוד לש תודדוב

 הנעשהה תודוקנב תוצעננ ולא תורוק .הרקתל תחתמ הדלפ תוטומ לש תויקפוא תורוק תפסוה איה תרחא הטיש ��������.ב

 תרקת תכמנה בקע תאז ,הב עובטה יטתסאה םגפב אוה וז הטיש לש ןורסחה .המוגפה הרקתל הכימת תושמשמו

 .תכמתנה הרקתל תחתמ םיאצמנה םירדחה

 .ר"מל םירלוד לש תודדוב תורשע איה התולע ונעמשש תויודעה יפלו ,שומיש השענ רבכ וז הטישב םג �����������

 .םתחיתמו הדלפ ילבכ תרבעה ידי-לע הרקתה לש הכירד לש הטיש איה תפסונ הטיש ���������.ג

 ןתלוכיו תועלצה לש ןקזוחש ךכל תמרוג וז הלועפ .תועלצה ךרוא לכל הדלפ תוחול תדמצה תסרוג הטיש דוע ������� .ד

 .הריזגב לשכ לש הנכסה תעינמ ידכ דע – ךורע ןיאל םילדג הריזגה יצמאמב דומעל
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 דעוהש יפל ,התולע .ירשפא דימת אלש רבד ,הרקתה םינפ תא ףושחל ךרוצהמ עבונ וז הטיש לש עוציבה ישוק �����������

 .ר"מל רלוד 300 ןיבל ר"מל רלוד 150 ןיב הענ ,ונינפב

 לשמל( ההובג תוחישק ילעב םיבכורמ םירמוחמ תועוצר תועצמאב קוזיח איה ,המוד ןויגה תלעב ,תרחא הטיש ��������.ה

 ירוזאב ,תועלצה ידיצלו הרקתל תחתמ תוקבדומ וא תודמצומ ולא תועוצר .)יסקופא תצירטמב ןמחפ יביס

.הנעשהה

 תא תובר םימעפ תרתיימ ןכלו ,הריזג ששחב תוחפ הקול ,)ןוטב ףוצר הרקת חול תקיצימ היושעה( תישקמ הרקת �������� .ו

 תועלצ רוציל הרטמב תועלצה ןיבש םיחוורמל ןוטב תקרזה לע בושחל ילוא ןתינ ,ךכש ןוויכ .הריזג ןויזב ךרוצה

 רבד ,השקתנש ןוטבל ירטה ןוטבה לש הכלהכ תוקבדיהה יא תנוכתב אוה ישוקה .תישקמ תרקת וליפא וא תובחר

 .ןוטבה תפסות בקע ףסוותיש �סמועהמ עבונ רחא ישוק .הנשיל השדחה הקיציה ןיב רוביחל דחוימ לופיט בייחמה

 שיש ךרדכ תוחפלו ,תירשפאכ וז ךרד וארש םג ויה םלואו ,לכ לכמ לכב התוא וללשש ויהו ,התסונ אל וז הטיש

 .החותיפ לע בושחל

 ומכ( הל תפסותכ ןיב )םייתעבגב ןוינחב השענש ומכ( התמדוק תסירה ךות ןיב ,תרחא הרקת תיינב לש היצפואה ���������.ז

 .תיאדכ וליפאו תיחרכה איה םיתעל .דימת טעמכ תמייק ,)תובוחרב ןוינקב השענש

 תריציב ששחה איה וז הטישב תערגמה .תורוק וא םידומע תפסוה ידי-לע םיחתפמ תנטקה איה העצוהש תרחא ךרד ��������.ח

 יפל וז הטיש לש תולעה .תושדחה הנעשהה תודוקנ דיל הריזגל םישיגר םירוזא תריצי לש ןוכיס אוה ,רחא ןוכיס

 .ר"מל רלוד 30-ל �15 ןיב איה ,תויודעה

 ןהמש תעד תווח ונינפב ואב אל ינש דצמו ,הז אשונב םיחמומ ונניא .תורומאה תוטישהמ וזיא לע ץילמהלמ םיענמנ ונא

 תפורת ןיאש הארנש ףיסוהל שי ולא לכ לע .לק-לפ תורקת קוזיחל וא ןוקיתל החוטבו הלולס ךרד םויה שיש קיסהל ןתינ

 לכ בצמ ידי-לע ,ראשה ןיב ,בתכות קוזיחה וא ןוקיתה תטישש יאדול בורק .םיבצמה לכב תורקתה לכל םיאתתש אלפ

 �.הרקת

 וא ,תופסונ םיכרד ואצמייש ןכתי .ןתלב ןיאו תוירשפאה םיכרדה לכ ןה ליעל וטרופש םיכרדהש עובקלמ םיקוחר ףא ונא

 .וזכ תורשפא םג םדקל היהי )אבה קרפב ותועמשמכ( היישעה הטמ תולטממ קלח .ורפושי תומייק םיכרדש

הכמסהו הכרדה9.3.9

 הקידבל םישגינש ינפל תדחוימ תוחמתהב ךרוצ שי ,תורקת תיינבל תולבוקמה תוטישהו לק-לפ תטיש ןיב ברה ינושה בקע

 ילעבל עדיה תצפהל גואדל היישעה הטמ לע היהי ליעל ורכזנש ןוקיתהו הקידבה תורות סיסב לע .ולאכ תורקת ןוקיתלו

 לופיטל םיצוחנה םילכה תא ונקיש תודחוימ תויומלתשהו רזע תורפס תועצמאב ללוכ ,ךכב קוסעל םתכמסהלו ,עוצקמה

 .לק-לפ תורקתב

זזזזווווככככייייררררוווו    םםםםווווככככייייסססס

 ולו ,ןאכ הטרפנש הביס ןיא רשא ,תנווגמו הבר תוליעפב ךורכ היהיו תויוכמס ךירצי וללה תומישמה לכ עוציב �������9.4

 התואשו ,התע רבכ ונינפב תיארנ איהש יפכ תוליעפה ירקיע תא ןאכ זכרל ןוכנל וניאר ,תאז םע .דואמ בחרה הפקיה לשב

:"היישעה הטמ" ןאכ רבכ ארקיי רשאו ,אבה קרפב אבות ויתויוכמסו ובכרה יבגל ונתצלמהש ,ןגראמה ףוגה גיהנהל שרדיי
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 לק-לפה תטישב ונבנש תורקתה לכ לש המישר תנכהו לק-לפ תורקת גוויסלו רותיאל ךרדה תייוותהו הרות חותיפ ����9.4.1

 :הלא םידעצב טוקנל לכוי היישעה הטמ ,ךכ ךרוצל .היתורודהמל

 .הז חודל י חפסנבש לק-לפה ינבמ תמישרב תורזעיה ������� .א

 יפכ .ואל םא לק-לפ תרקת איה הנותנ הרקת םא העיבק ךרוצל סרה-לא תוטיש לש ןתומישי תניחב ��������.ב

 לע םינותנ תלבק וזכ הקידבב בלשל ןתינש םג ןכתי .יסחי ןפואב תורקי ןניא הלא תוקידב ונעמשש

.לק-לפה תרודהמ

 .ושרדייש םיחווידה ףוסיאו ,)ןלהל 10.7 ףיעס ואר( ךשמהב דומענ היטרפ לעש חוויד תבוח תלטה ���������.ג

 םיטביהמ ןה ,)תונושה תורקתב ןוכיסה ףקיה( יעוצקמה טביההמ ןה םינבמב לופיטב תויופידע רדס תעיבק ����9.4.2

.םירחאו םייתרבח

 יסדנה ןויגה לע ססובמה ךרע ןתיל הרטמב תורקתה לש לעופב תוביציה תא עובקל רשפאתש הרות חותיפ ����9.4.3

 תירטמואיג ,היזורוק :לעופב ןבצמ תניחבמ( תורקת לש תונושה תויצאירוה גוויס ךות ,"תרעושמה המורת"ל

 לע תונמנה תורקתה לש ילאירה בצמה תא םאותה ךרע ןתניי היצאירו לכל .םיגוס רפסמל )'וכו םיקושיח ,תועלצ

 .גוס ותוא

 רדסב תומידק ןהל ןתיל ךירצו תובושח ונל תוארנ הז רשקהב ןתושעל שיש תוקידבהש םירמואו םירזוח ונא �����������

 .םייללכה היישעה יכרדמ רכינ קלח וביתכי ןהיתואצותש לוכיש םושמ ,תולועפה

 יכרדו תוקידבה יאצממ לש תונשרפה יכרד ,שומישב תורתומה סרה-לא תוקידב לש םיעצמאהו םיכרדה תעיבק ����9.4.4

 �,סרה-לא תוקידב עוציב םשל םיפסונ םיעצמא אוצמל הרטמב רקחמו הקידב ,הניחב .תוקידבה לש ןעוציב

 .םייקה תא םיאתהלו רפשל הרטמבו

 ,הרקת לכ בצמל ןוקיתה יכרד תמאתה תאו ,לק-לפה תורקת ןוקית יכרד תא עובקל הרטמב רקחמו הקידב ,הניחב ����9.4.5

 �.םויה תועודיה ןוקיתה יכרד לע הפסוהו רופיש ללוכ

9.3.6 ףיעס( הקידבה תרות סיסב לע ,םימיאתמ םיסרוק תכירעו עוצקמה ישנאל הכרדה תורפסו םיטרפמ תנכה ����9.4.6

 תורקתב םינוקיתו תוקידב תכירעל הכמסהה תייגוסל ותעד ןתי היישעה הטמ .)9.3.8 ףיעס( ןוקיתה תרותו )ליעל

 .לק-לפ

 ךמסוהש ימ ידי-לע קר השעיי ןוקיתה יכ ץלמומ .תורקתה תא קזחל וא ןקתל ידכ טוקנל שי םהבש םידעצה תעיבק ����9.4.7

 יפל לעופהו �ךכל ךימסה אוהש ימ לש ורושיא תא וא היישעה הטמ רושיא תא הלביקש �הטישב קרו ,ךכל

 הנחבנ וז היישעש ילבמ ,ןהב תישפוחה היישעהו ,יוקיל ןהב שיש תורקתב רבודמש אוה ךכל םעטה .ויתויחנה

.תנכוסמו תינסרה תויהל הלוכי ,תיעוצקמ

.תוימגדמ תוקידב לע תססבתמה ,ךילהתה לש תוכיאה תחטבהל היגולודותמ חותיפ ����9.4.8
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ייייררררייייששששעעעע    קקקקררררפפפפ
ההההייייייייששששעעעעהההה    ההההטטטטממממ    ––––    תתתתווווששששעעעעלללל    תתתתעעעע

    ללללקקקק----ללללפפפפהההה    ייייננננבבבבממממבבבב    ללללוווופפפפייייטטטטלללל    ייייצצצצרררראאאא    טטטטקקקקייייווווררררפפפפ    ההההטטטטממממ    תתתתממממקקקקהההה

 התגצהב תינתומ תשרדנה היישעה לע תוטלחהה תלבקש ונעבקו ,םתושעל שיש םירבדה רקיעב ונד יעישתה קרפב �����10.1

 המ הלאשב קסע קרפה .תוילנויצר תוטלחה תלבק רשפאת איה קרש הנימא תיטנוולר-תיתדבוע תכסמ לש םיטילחמה ינפב

 .םימייקה לק-לפה ינבמב לפטלו הז לפרע רזפל רשפאי ןעוציבש תומישמה ןהמו תואדווה יא לפרע לש םיביכרמה םה

 רחאלו ,ופשחיישו ופשחנש תודבועהמ תובייחתמה תוטלחהה תא לבקי ,תומישמ ראשבו לפרעה תרסהב לפטי ימ תולאשה

 .הז קרפב ונודיי ,תשרדנה היישעה לכ תא ןווכיו טווני ןכמ

 האצוהה לדוג חכונ ,יסדנההו יעוצקמה םוחתב ןהו ילהנימה םוחתב ןה ,היופצה היישעה לש לודגה ףקיהה חכונ �����10.2

 םא וא םינוכיסהמ קלח קר וליפא ושממתי םא ,לק-לפה תורקת ייוקיל תאצות היהתש לוכיש תוילטפה חכונו ,תירשפאה

 טקיורפ לש ותמקה לע הלשממה ינפב םיצילממ ונא ,בצמה ןוקיתל תשרדנה היישעה ךלהמב תויוגש תוטלחה ולבקתי

 .)היישעה הטמ - ןלהל ארקייש( הז טקיורפ טווניו גיהניש דחוימ הטמ ידי-לע לעפויש יצרא ףקיהב

 תוחוכה בטימ תא לולכל ךירצ אוה ןכלו יעוצקמה טביהה אוה היישעה הטמ תלועפ לש יטננימודה טביהה �����10.3

 ףקיהל םג ונתעד תא וננתונבו ,ולא תוחוכ לע בורקמ ונדמע וניתוריקחו וניתוקידב ךלהמב .ץראב םימייקה םייעוצקמה

 םה וידוקדקש הטמ תמקה אוה הגשהל ןתינה רתויב בוטהש ונל הארנ ,תשרדנה המרל םגו תויעוצקמה תולטמה לש בחרה

 דוקיפ גיצנו םיסדנהמה ינוגרא גיצנ ,םינקתה ןוכמ גיצנ ,ר"ויה היהיש ןוינכטב היינבה רקחל ימואלה ןוכמה גיצנ :הלא

 יהוז ןכא םאו ,םינקתה ןוכמ ןיבל היינבה רקחל ימואלה ןוכמה ןיב הלועפ ףותישל םיעגמ ורצונ יכ ונעמש .ל"הצב ףרועה

 .ילהנימה טביהה תא םג היישעה הטמ ןגראי תיעוצקמה תוליעפה דצב .ראשה תא םהילא ףרצל אלא רתונ אל ,תואיצמה

 םיצחל תושיגמ ררחושמו לרטונמ ,תויעוצקמה תרהט לע תויהל ךירצ הזכ ףוגש הרכהה לע תוססובמ ולא וניתוצלמה

.הכ דע םילפטמה םימרוגה תא הנייפאש "השעת לאו בש"ה תנוכתמ םג ומכ ,תורחאו תויטילופ תועפשהו

 הדובעה תא זכרתש תילהנימ הינשהו ,תיסדנה תיעוצקמ תחאה ,תוקלחמ יתש לולכי היישעה הטמש אוה ךכמ אצוי לעופ

 לכו הלהנימ ,םדא חוכ ,ביצקת אלל לועפל לכוי אל היישעה הטמ .תיעוצקמה הדובעה תא תבבוסה ,ףקיהה תבר תילהנימה

 תונקהל שיש רורב ,תאז תמועל .היישעה הטמל הייהת תילהנמ הקיז וזיא הלאשב הדמע תטקונ הניא הדעווה .הזב אצויכ

 לועפל ול ורשפאיש תרגסמ התוא תמקה ךותו תויוכמס ןתוא תקנעה ךות ,ירוטוטטס דמעמ ולוכ טקייורפלו היישעה הטמל

 תא טילחת הלשממהש םיחינמ ונא .ליעל רומאה עוציב לע יארחא היהי דרשמ הזיא עובקל היהי הלשממה לע .תוליעיב

 .הכ דע וז השרפב םידרשמה לש םילדחמהו םישעמה תניחב לע ססבתהב םג טילחת רשא

 !דימו וישכע תושעל - איה הנווכה "תושעל תע" םירמוא ונאשכש ,אוה רורבש המ

 ןפקיה .הז חודב רומאהמ עבונכ לכה ,וינפב ובצוהש תורטמה תגשה םשל ךרוצ היהיש לככ לעפי היישעה הטמ �����10.4

 ליכשי היישעה הטמש םיחוטב ונאו ,הז חודב רומאהמ תולועו תורורב ,וזה תעב תושעיהל תושרדנה תויוליעפה לש ןביטו

 ךשמה וא תויוליעפ ביתכת היישעה םצעש םיחינמ םג ונא .הרטמה תגשהל ותוא דיעצתש ךרדב ולא לכ תא ליעפהל
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 ירקיע לע יעישתה קרפב ונדמע ,תשרדנה היישעה יטירפו יטרפ לכל שרדיהל ונאצמ אלש םגה .תושדח וא תוררגנ תויוליעפ

 .התע רבכ םיעודיה םירבדה

 יפלש ףוגה תא וניניכ ידכב אל .התושעל שיש הדובעה לכ תא ומצעב השעי היישעה הטמש םיצילממ ונניא �����10.5

 לעפי אוה אלא ,עוציב לש דיקפת ,ונתצלמה יפל ,דעונ אל היישעה הטמל .הטמ םשב ,היישעה תא גיהניו זכרי ונתצלמה

 לע השעית עצומה יפלש תוליעפה לכ .ןעוציב לע חקפמו רשאמ ,בצקתמ ,תומישמ ליטמה םרוגכ םירקמה לש יראה קלחב

 היישעב םיכורכה םיקוסיעה ןווגמ לע יטרפה קושה ןמ םימרוג .היישעה תא גיהנהלו טוונל ,ןווכל ידכ קר הדעונ ,ודי

 תא ררחשל אב אל ןאכ רומאה .םישרדנהו םיצוחנה קוזיחהו ןונכתה ,ןוקיתה ,הקידבה תכאלמ תא ועצביש םה ,תשרדנה

 הטמ לע שרופמב ולטוהש תולטמה ןמ עורגל וא היישעה הטמ לש הגהנההו הנווכהה יפ לע לועפלמ יטרפה קושה ימרוג

 .היישעה

 וכמסוהש םיפוג וא םדא ינב תועצמאב עצבל יאשר היהי אוה הז חודב היישעה הטמ לע ולטוהש תויוכמסה תא �����10.6

 .הינבו ןונכתל תודעוו ןהיסדנהמ ,תוימוקמה תויושרה הז ללכבו ,דיתעב ומוקיש ןיב ,םימייק םיפוג ןיב ,ודי-לע ךכל

 םיפוגהו ליאוה .)תורחא תואטיסרבינואו ןוינכטה לשמל( רקחמ ימרוג םע רשקתהל הטמה לכוי םייעוצקמ םיניינעב

 יוארו ישעמ הז היהי אל ,ץראב שיש םיבוטהמ ןויסנו עדי ,ןיטינומ ילעב םיפוג םה היישעה הטמ ירבח ונומי םברקמש

 הטמהש תמיא לכ תאז ,םירומאה םיפוגה ידי לע ושעייש הזב אצויכו םירקחמ ,תעד תווחל קקזיהל היישעה הטממ עונמל

.ליעומ וא םרות ,ץוחנ רבדהש רובס היהי

עעעעווווצצצצייייבבבבלללל    םםםםייייללללככככוווו    תתתתווווייייווווככככממממסססס

 :ןלהל וטרופיש עוציבה ילכ תאו תויוכמסה תא היישעה הטמל קינעהל ךרוצ היהיש הארנ ,ליעל רומאה לכ חכונ �����10.7

 ןעשיהל הלוכי )הז חודב תוטרופמה תורחא תובוח םג ומכ( וז הבוח .חוויד תבוח תלטה לע רומאכ םיצילממ ונא ��10.7.1
 תא .תדחוימ הקיקח ךירצתש םג לוכיו ,הינבהו ןונכתה קוחל 265 ףיעס יפל ותוכמס חוכמ םינפה רש ןיקתיש תונקת לע
 ,לק-לפ תרקת לש עוציבל וא ןונכתל ףתוש היהש וא ןנכתש סדנהמ לכ לעו םימזיה ,םילעבה לע ליטהל שי חווידה תבוח
 םא אלא ,וזכ הרקת לע עדימ ול שיש ימ לכ םג חווידב בייח היהי דוע .וזכ הדובע עציבש הנשמ ןלבק וא ןלבק לכ לע ןכו
.ליעל ונמנש םימרוגהמ ימ ידי-לע השענ רבכ הזכ חווידש ול עודי

 ,התע דעו ונבנ זאמ םינבמב ושענש םישומישה ,היינבה דעומ הז ללכבו ,םייטנוולרה םיטרפה לכ תא לולכי חווידה �����������
 .םהיתוביבסב וא תורקתב םיפצנה םירחא םימגפו םיקדסו ,הנבנ זאמ הנבמב ושענש םייונישה

 יקושיח םויק לשמל( הב יוניש לכל םג ומכ ,שומיש השענ הב לק-לפה "תרודהמ"ל תובישח שיש הדבועה חכונ �����������
"Λ" םיחתפמ ,ןויז יטרפ ,הרקתה ךתח :הלא םינותנ םג לולכל חווידה ךירצ ,)םיקושיח הנוכמש המ לש רחא גוס וא, 
 .היישעה הטמ �עבקיש רחא ןותנ לכו �,עוציבה תוינכותמ קתוע תגצה ,עוציבה לש קיודמה ןפואה ,םיסמוע

 תתלו תורקתה תא עבקייש רצק ןמז ךותב קודבל קוחב וביוחי לק-לפה תורקת ןונכתב םיברועמ ויהש םיסדנהמה ��10.7.2
 עדיה לע תססובמ היהת וז תעד תווח .ולא תורקת בצמ םהל הארנש המ לע תיעוצקמ תעד תווחל ףורצב ,ןבצמ לע חוויד
 ןיא .הקידבה תרוצו ןפואל עגונה לכב תושירדו תויחנה ףיסוהל יאשר היהי היישעה הטמ םלוא ,סדנהמ לכ לש יעוצקמה
 .וז תעד תווח ןתמב םמצע לע םילטונ םהש תוירחאל בסות ולא םיסדנהמ בל תמושתש רמאל ךירצ

 ועידוי ,הזכ חוויד ןתיל רישכ אל וא ,רטפנ וא ,הגשהל ןתינ אל סדנהמהש םושמ הזכ חוויד ןתיל סדנהממ רצבנ �����������
 הטמ ידי לע ךכל ךמסויש רחא סדנהמ תועצמאב הקידבה תא ועצבי םהו ,וז הדבוע לע היישעה הטמל דימ םילעבה
 .היישעה

 תא וא היישעה הטמ רושיא תא הלביק אלש הקידב וא קוזיח וא ןוקית תולועפ תיישע לע ןידב רוסיא ליטהל שי ��10.7.3
 היישעהו ,יוקיל ןהב שיש תורקתב רבודמש אוה ךכל םעטה .ויתויחנה יפל לעופהו הטמה ידי-לע ךמסוהש ימ לש ורושיא
 .תנכוסמו תינסרה תויהל הלוכי ,תיעוצקמ הנחבנ היישעהש ילבמ ,ןהב תישפוחה
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 םשל יחרכה רבדהשכ ,םייטרפ םירצחב תוקידב ךורעל תוכזו הסינכ תוכז הרוי היישעה הטמש ימל תונקהל שי ��10.7.4
 .המיאתמ ןיד תארוהב ןבומכ חטבות םינינועמה תויוכז תא חיטבהל ךרדה .הטמה לע ולטוהש תולטמה לש לעופל םתאצוה

 היישעה הטמ יאצממ לש םחוכב היהי םיאנת הזיאבו הדימ וזיאל דעו םא תוארוה ןידב עובקל ךרוצ היהי � 10.7.5
.םהיפל לועפל םירחא םינינועמו תויוכז ילעב בייחל ידכ ויתויחנהו

 ןיב ,חוויד תבוח ןיב ,םהילע הנלטותש תובוח יוליממ קומחל ,תונוש תוביסמ ,וסניש ולאכ ויהיש תורשפא חכונ ��10.7.6
.םיעיתרמ השינעו היפכ תוחוכ לולכי יביטמרונה רדסההש ךירצ ,תורחא תובוח

 תוכמסומ תויושרו הינבהו ןונכתה תויושר דצל לועפל היישעה הטמל ורשפאיש תומאתה הקיקחב ךורעל שי �10.7.7
.םהיניב תערפומ יתלב היצזינורכניס �היהתש ךכ ,תורחא

 היישעה לכ לש ןומימה תא ליטהל ימ לע הלאשב ,הצלמה לש ךרד לע ולו ,ברעתנ ונאש היהי יוארש םירובס ונניא ����10.8

 םירחאה .ואולמב אל יאדוב ,ולוכ רוביצה לע לטומ תויהל ךירצ הז לועש חינהלמ םיקוחר ונאש קר ריענ .וזה

 תורחא תונילפיצסיד ילואו םילעבה ,םימזיה ,היפל וננכתש םיננכתמה ,הטישה יגוה םה ןחביהל הכירצ "םתודמעומ"ש

.היישעב תוברועמ ויהש

ההההררררההההבבבבהההה

 דסומ וא ףוג ,םדא תוירחאמ וא הבוחמ ררחשמכ שרפתי אל הז חודב רומאה רבד םושש שגדומ קפס תרסהל �����10.9

 וא תובחב אשונהש אוה ליעל רומאהמ אצוי לעופ .לק-לפה אשונב יהשלכ תוירחא וא הבוח וילע שיש יטרפ וא ירוביצ

.אצוה אלמלא הב אשונ היה אוהש יפכ ,הז חוד תאצוה רחאל םג הב תאשל ךישמי וזכ תוירחאב

 תויושרו םיקיזחמ ,םינבמ ילעב ,םיסדנהמ םללכבו( רבדב םיעגונה לכ לש םבל תמושת תבסומ ןאכ רומאל רשקהב

 ינבמ אצמיהל םייושעש ךכל תעדה תא תתל שי הז ללכב .לק-לפ ינבמב םייקה ןוכיסה לע הז חודב רמאנה לכל )ןהינימל

 ,)ליעל 9.3.3 ףיעס ואר( םיטושפ הריזג יבושיח ידי לע ףשחיהל םילוכי הלא םיבצמ .המילב לע היולת םתוביציש לק-לפ

 וטקני םא ,ליעל רומאכ תוירחאב םיאשונה לכ ושעי בוט .תוילאוזיו תוקידבב ףא םימיוסמ םירקמבו ,סרה-לא תוקידבב

 ,שומיש תעינמ ידי לע םא ,םיסמוע תנטקה ידי לע םא ,ןוכיסה תעינמל ןהו בצמה תפישחל ןה םיבייחתמה םידעצב תידיימ

.הרקת לכ לש יפיצפסה בצמהמ בייחתמכ תרחא ךרד לכב םא

ההההייייייייששששעעעעבבבב    תתתתוווופפפפייייחחחחדדדדהההה

 )הנשמ תקיקח ןיבו תישאר הקיקח ןיב( םישרדנה הקיקחה ינוקית ,ונייהד "תיביטמרונה תונגראתהה" ���10.10

 םירחא עוציב ילכו םדא חכ תדמעהו הטמה תלועפל שרדנה םוכסה בוצקת ,ונייהד – "תילהנימהו תיביצקתה תונגראתהה"ו

 תוצצפ" לש ירשפאה ןמויק לשב תאז ,היישעה תופיחדו ןמזה קחוד תא ונשגדה רבכ ,הז דגנכ .ןמז וכירצי ,ותושרל

 ןמזל תתל ןיא ,ולא תוביסנב .הכ דע היישעה יא עקר לעו ,לק-לפ תטישב ונבנש תורקת לש ר"מ ינוילימ תומדב "תוקתקתמ

 לש הז ללכבו ,הפ רומאה לכ לש ריהמ םושייל ןוילע ץמאמ השעיש ,איה ונתצלמה .תונגראתהה תפוקתב שעמ אלל ףולחל

 המכב רבודמש רורב םלואו ,שרדנה ביצקתה הבוג תא ונחב אל .הטמה תונגראתהל ולו ,םיאתמ ביצקת לש תידיימ האצקה

.שורדה םומינימה אוה ח"ש ןוילימ השימחש םירובס ,הז גוסמ תוכרעהב רתוי םיאיקבה וניניבמ ולא .ח"ש ינוילימ
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