רב תטיסרבי וא-ןליא
םיטפשמל הטלוקפה
טפשמה לש הי וטסיה )א רטס ס' ,עשת"ה(
ד"ן עמש ר-זרא םולב
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השגהל הדובע
הנעט:
לארשי תנידמ ש המוי ל ושארה רושעב עה ת ונת לש ה נו גהה ה לבבותי ארשיה הד .וז הינו גה
התשע ,ראש ןיב ,יטפשמ םזילמר פ יפל להנתהש טפשמ יתבב םכחותמ ומי ו הקיקחב שומיש
הדמע וסיב רוצל שקונ ,רשא הנייפאתה בקיע ת דוסי ה ולשםייר :א .תיטסי טניירוא הפקשה-
תינאכד הרורב תפרוגו םייח זמו ם ברע יפלכ .ב .אכד ו הל מ סחי םישנ יפלכ ןה ר אב ,תחצ ה ךות
יתדה ןילופ נומה-ןישור גו ןיאושינ לע ינברה .ג .טנישת םהבש ם יטסינמוהה םיי סילאיצוסה ם כרעה
הקבד הדובע תעונת רבעב רוג דמעמ א יטבה ידכהרב ב םיקזחה םיילכל ה םימ.
הלטמה :יבג ת מונמה םכתעד ת ווח תופקת קוידו םינושה יביכרמ הנ טה לש ,לע וססבתה ות
ןלהל םי יוצמה תו וקמה.
ההדובעל תורוקמ:
א .תואצ הה רמוח סרוקב םו דע .4.1.2015
ב .רנטו מ םחנמ תחאו םירשעה האמה ח פב ל רשיב תוברתו טפשמ .(2008) 149-160
ג .סיר ןור "לטוב אל עודמ םיבי חה רסאמ" הירו סיהו טפשמ ) 423-432 ,423ןייוו וג לאינד
םיכרו רנטוא םחנמו.(1999 ,
ד .רדי רינ "ןב-תיבל י רפס אצ ממ טפו יונ מל קב מהו ן ירוג-ןוילע טפשמה" טפשמ רקחמ
טי) 515 ,סשת"ג(.
ה .השי ה תוי כז יוו ש קוח ,ישתה"א 1951 -ס"ח .82
ו .םיי בר ןי ית טו יש קוח )ןישוריג ןיאושינ( ,שתה"ג  1953 -ס"ח .134
ז .תסנכ ירבד  ,14מע' ) 1464-1469ישת"ג(.
ח .ע"פ  175/54ודילוט נ' לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה ,פ"ט ד .(1955) 41
]יכ ב ו יש עס'  184ילילפה קוחה תדוקפל הז ן ד ק פב ליבקמ לףיעס  361לועה קוחןישנ[.
ט .ע"פ  142/54לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה נ' רמיהנייר ,פ"ט ד' .(1955) 571
]יכ ב ו יש עס'  336 ,334ו 340-ילילפה קוחה תדוקפל הז ן ד ק פב םיליבקמ בוריקב
לעס'  418ןישנ עה קוחל[.
י .ע"פ  36/55יקוסד נ' לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה ,פ"ט ד' .(1955) 1313
עס'  218 , 212עסו' ) 219ה( ילילפה קוחה תדוקפל םיליבקמ המאתהב עסל' 304 ,298
ו (5)309-ןישנ עה קוחל[.
תויחנה תויללכ:
א .קיהה פה לש בר מהדובע אוה  160תורוש ספדומתו חוורב  1.5טנופב Times New Roman
וא  Davidוא  Arielלדוג  ,12אל םייל ש תור ה ללוכ .וב ה תא יג ל שיתכ ושמ א השכ הד
ןוילע ינמי הדיצב .יברימ ףקיהה הגירח )גוסו דוג תניחב רחא נופ שומיש לשב וברל
תור מאה תו רוהב ןי צמה הזמ( קד ית אל.
תינדי י א ה השגהה .ךכמ הלעמל תוגוז שיגהל ןיא.
ב .לע דיפקהל שי םיילו תורעה םינו ה ןיכ מיסה ואב י ןהבש )םוקמ יארמ ללוכ םיטרפ
לש םיקי דמ ו רוק הםיקיו מ םידו ע ירפסמ םינפמ םכנה םהילא( םכתעד תווחל.
ג .ןורח השג דעומ :ןוש ר םוי  18.1.15התיכב ועישה ליחתב.
ד .תושקב תוקמונמ השגהל עומ כראהל ,שי רוסמל רחו מה לכל דע  14.1.15העשב 22:00
ה תועצמ ביאליימshimonbl1925@gmail.com :
אל תינא ל רוח ב דובעה א שיג ל ן רושי תלבק רומא ליימ אה תועצ אב בתכב שארמ.
בהחלצה!

