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 אובמ
 .veredleon@walla.com, 0547679464 :ירוגז ןמפייר דרו -תלגרתמ

 .הקיקח םירועישל איבהל ,חותפ רמוחב ןחבמ 100%

  ?ילילפה ןידה רדס לש םייסיסבה םיקוחה םהמ

 עוגפל ידכש םושמ תונקתב רקיעב ןייפואמש יחרזא ןיד רדס תמועל ,תישאר הקיקחב ןגועמ אוהש ךכב ןייפואמ פ"דס
  .תישאר הקיקח ךירצ ,תוכזב
 תישאר הקיקחב קר תויהל הלוכי אל תוכזב העיגפ יכ עבקנ דוסיה יקוח רחאלש םושמ ,השדח הקיקח דואמ הברה שי
 .90ה תונשמ םישדח םיקוח ינש םנשי ,ןכ לע .הלבגהה תקספ יאנתב םידמוע אלא

 .פ"דסחה -1982 ,)בלושמ חסונ( ילילפה ןידה רדס קוח .1
 ,הריקח תחיתפב קסוע( ילילפה ךילהה לש םיבלשה לכל םיעגונש םירדסה הפ שיו םייסיסבה םיקוחה דחא הז
 .)'וכו רוערע םישיגמ ךיא ,טפשמה ךילה ,םושיא יבתכ תשגה
 רבכ פ"דסחה ךכיפלו םירצעמ קוח ונל שי 96 תנשמ ךא ,טפשמה תפוקתב רצעמ תוארוה םג ללכ קוחה רבעב
 .םירצעמל תועגונש תוארוה ללוכ אל

 .פ"דספה -1969 ,)שופיחו רצעמ( ילילפה ןידה רדס תדוקפ .2
 טפושמ שקבל תוכמס ,ץוליח תויוכמס ,םוקמב שופיח( הריקחה תפוקתב הרטשמל שיש תויוכמסב תקסוע
  .)םיכמסמ איבהל
 רבעב היה )הריקחה תפוקתב( םושיא בתכ ינפל םירצעמה לש אשונה לכש םושמ ולטובש םיפיעס ןומה שי
  .םירצעמה קוחל םיסנכנ םירצעמה לכ םויה ךא ,פ"דספב
 .הריקחה תפוקתב םיבר םירושימב קוחה יפל תלעופ הרטשמה ,בושח דואמ קוח אוה פ"דספה ןיידע

 .םירצעמה קוח -1996 ,)םירצעמו הפיכא -תויוכמס( ילילפה ןידה רדס קוח .3
  .טפשמה טסופל דעו הריקחה בלשמ לחה םירצעמה לש םיגוסה לכ לע רבדמ קוחה
 -תודיחא .תויתדימו תויואר רצעמ תוליע -תילכת לע שגד ןתונ קוחה .םירחא םיקוחמ רצעמ יפיעס ולטוב ,ךכ בגא
  .םירצעמה קוח לוחי תדגונ תרחא הארוה ןיאש לככ

  .ףוגב שופיחה קוח -1996 ,)יוהיז יעצמא תליטנו ףוגב שופיח( ילילפה ןידה רדס קוח .4
 בשחנ ,)המודכו םד תקידב ,תויגולוקינג תוקידב( ףוגב הריקח לש אשונה לכש הנבה שי ,ה"ובכ י"וח תובקעב
 .הלבגהה תקספ יאנתב דומעל העיגפה לעו םדאה דובכב העיגפל
  .ןוימדל םוקמ ריאשמ אל ,תטרופמ דואמ הרוצב ראתמ קוחה
 .םידושחב קר אל קסועש לש קרפ ול שי .יוהיז יעצמא תליטנב קסוע קוחה
 רבד לכו פ"דספה קוחל סנכנ )םידגבה לעמ -ףוגה לע שופיח( רצעמ בגא ,יחטש ןפואב השענש ףוגב שופיח
 .ףוגב שופיחה קוחל סנכנ ,הזל רבעמ

 :ופוס דעו ותליחתמ ילילפה ןידה רדס לש הריקס

 םאתומ רצעמ  יארחא םרוג  ילילפה ךילהה יבלש
 :הריקח .1

 
 תחתפנ הריקח -פ"דסחל 59 'ס
 .הריבע לע הרטשמל עדונ רשאכ
 אל איה ,הבוח ןושלב חסונמ ףיעסה
 אלא ,הריקחב חותפל תיאשר
 .)תיבכוכב גירח( .תבייח
 וא הנולת ידי לע -הרטשמל עדונ
 .תרחא ךרדב
 הרוגס אל המישר הניה תרחא ךרד
 עדונ הבש ךרד לכ ,תויורשפא לש
  .הריבעה לע הרטשמל
 יאשר םדא לכ -פ"דסחל 58 'ס
 עגפנל לבגומ אל הז ,הנולת שיגהל
 .הריבעה

 תושעיהל לוכי רטוש ידי לע ינושאר רצעמ הרטשמ
  .וצב אלש וא וצב
 המצע הריזל עיגמ רטוש רשאכ -וצב אל
 הריזל עלקנ אוהש וא ותוא וקיעזהש ירחא
ß רוצעל תוכמס ול שי.  
 הרגסמב הריקח תלהנמ הרטשמה -וצב
 הרטשמה רשאכ .םישנא רוצעל הצור איה
 תלבק עגרמ .רצעמ וצ טפושהמ תשקבמ
  .רוצעל םוי 180 הרטשמל שי וצה
 תכראה שקבל ךירצ זאו תועש 24 דע וצה
  .רצעמ
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 .רסאמ ישדוח 3 דע הריבע -אטח
 .רסאמ תונש 3 דע הריבע -ןווע
 .רסאמ תונש 3 לעמ הריבע -עשפ
 ןניאש תוריבעב -פ"דסחל 59 'ס *
 לוכי הלעמו דקפ תגרדמ ןיצק ,עשפ
 :תוביס יתשמ רוקחל אלש טילחהל

 תרחא תושר שי רשאכ .1
  .רוקחל תכמסומש
 תנתינ תוכמסה ,לשמל
 .ךרע תוריינ תושרל

 ןניא ןתוללכב ןיינעה תוביסנ .2
 החיתפל תומיאתמ
 היה הז רבעב -הריקחב
 ןיינע ילוקיש" ארקנ
  ."רוביצל

 תודבוע רוריב אוה הריקחה דיקפת
 השוע הרטשמה -תויאר ףוסיאו
 :םיכרד המכב תאז
 וא דושח תולאש לואשל -לואשת
 .)הרהזאב רקחנ אוה דושח( .דע
 /ףוגב םישופיח ,תויפצת
 תונזאה ,תומוקמב /םיבשחמב
 ,םינכוס תלעפה תוריקח ,רתס
 .'וכו םיבקעמ
 וא וצב -רטוש ידי לע ינושאר רצעמ
 אל םדאה ,ךכ וא ךכ .וצב אלש
  .טפוש האור
 תועש 24 לש אוה רצעמה לודגב
 ינפב איבהל הבוח תועש 24 רחאלו
  .טפוש
 רצעמה םותב יכ טילחהל ןתינ
 םא לבא ,ותוא ררחשל רשפא
 ךשמהב ךרוצ שיש םיטילחמ
 בתכ תשגה ינפל רצעמ" שי ,רצעמ
 "רצעמ תכראה" = "םושיא
 םינוש םיחנומ ß "םימי רצעמ"=
  .הריקחה תפוקתב רצעמל

 -ןידל הדמעה .2
 
 הרטשמהמ רבוע דבוכה זכרמ
  .העיבתל
 םא טילחהל אוה עבותה דיקפת
 עשפ תוריבעב רשאכ ,ןידל דימעהל
 ינפל עומיש תתל ךרוצ םויכ שי
  .הטלחהה
 אל םישנא רשאכ ,עשפ תוריבעב
 שיש םתוא ןכדעל ךירצ ,םירוצע
 שיגהל םיצורו םהילע רמוח ונידיב
 םהל תתל שי ß םושיא בתכ
  .עומיש
 ןכלו עומישל ןנוכתהל ךירצ םדא
 תא אל( רמוחה תביל תא ול םינתונ

  העיבת
 העיבת הז םירקמה בורב(
  .)תיתרטשמ

 שיגי אוהש ריהצמ עבותה -עבות תרהצה
 םושיא בתכ שיגי אוה רשאכ .םושיא בתכ
 .םיכילהה םות דע רצעמ שקבי אוה
 ךרוצל ןימי 5 דע תתל ךמסומ ש"מהיב
  .םושיאה בתכ תביתכ
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 רשפאתש המרב )רמוחה לכ
   .עומישל ןנוכתהל
 דימעהל אלש טילחהל לוכי עבות
 המכמ ,קיתה תא רוגסלו ןידל
 :תוביס

 אלש הריגס -המשא רסוח .1
 .ילילפ םושיר םוש הריאשמ

 העיבתה -תויאר רסוח .2
 תויהל הלוכי םימעפל
 לש ותמשאב החוטב
 הלוכי איה ןיידעו םדאה
 ךותמ קיתה תא רוגסל
 תויאר הל ןיאש החנה
 קפס לכל רבעמ לש המרב
 .ריבס

 הז םויכ -רוביצל ןיינע רסוח .3
 תומיאתמ ןניא" ארקנ
 ."ןידל הדמעהל

 
 יללכ ןפואב ןידל הדמעהו הריקח
 ןמזה תלבגמ .ןמזב םילבגומ םניא
 םיסנכנ םישנא רשאכ תסנכנ
 .רצעמל
 תויכשמהל תובישח שי רשאכ(
 ריהצהל הלוכי העיבתה )רצעמה
 שיגהל תדמוע איהש ש"מהיב ינפב
 שיגת איה רשאכשו םושיא בתכ
 דע רצעמ שקבת איה םושיא בתכ
 תתל לוכי ש"מהיבו םיכילהה םות
 תרהצה יפל רצעמ -רצעמ ימי 5 דע
 ,םושיאה בתכ תביתכל עבות
 .תוחפ םינתונ לעופב
 רבעמ טרפמ םושיאה בתכ
 לכ תא ,םשאנה לש םיטרפל
 תא ,השעמה לש רופיסה
 םהב םשאומ םשאנהש םימושיאה
 תמישר .העיבתה ידע לכ תא ללוכו
 בתכב רבכ תאצמנ העיבתה ידע
 .םושיאה

 -טפשמה .3
 
 רקיעה .ש"מהיב אוה ןאכ יארחאה
 תא הנשמ דושחהש אוה ןאכ
 דושחמ ולש יטפשמה דמעמה
 רותבש ןוויכ יטירק הז .םשאנל
 לוכי אל ,רמוח האור אל אוה דושח
 םימייקתמ םיכילה הזיא תעדל
 רבכ אוה ,םשאנ אוה רשאכ .ולומ
 לכ תא לבקמ םשאנה .ךילהל דצ
 .הריקחה רמוח
 :םה טפשמב םיבלשה

 רחאל רצעמ /םיכילהה םות דע רצעמ יזוחמ /םולש ש"מיב
 .םושיא בתכ תשגה
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 הארקהה -טפשמה תחיתפ .1
ß טפושה הז דמעמב 
 בתכ תא םשאנל אירקמ
 םא ותוא לאושו םושיאה
 ,םויכ .ותוא ןיבמ אוה
 זא םיגצוימ םימשאנה
 בלשה לע םירתוומ כ"דב
  .הזה

 רחאל -תוימדקמ תונעט .2
 לוכי םשאנה הארקהה
 ß תוימדקמ תונעט תולעל
 לוהינל תורושק רשא תונעט
 .המצע המשא אלו ךילהה
 ,הנינח ,תוניסח :ומכ
 תוכמס רסוח ,תונשייתה
 .רבעב טפשנ רבכ ,תימוקמ
 'ס .תוימדקמ תונעט 10 שי
 ןמ הנגה ארקנ 10 ןטק
 קדצ אלו ןגוה אל -קדצה
 בתכ תא שיגהל היה
 לשב ,לשמל .םושיאה
  .המודכו ,תיביטקלס הפיכא
 תולעל ןתינש תפסונ הנעט
 תונעטה 10ב תללכנ אלש
 .טפוש תולספ תנעט איה
 ךכ לע םיעדויש החנהב
 התוא תולעל ךירצ ,שארמ
  .הזה בלשב

 םשאנה -המשאל הבשה .3
 ß המשאל בישהל ךירצ
 ,תודבועב הריפכ וא הידוה
 תודוהל ןתינ .םימושיאב אל
 רופכלו תחא הדבועב
 .תרחא הדבועב
 רדסהב רגסיי קיתהש ןכתיי
 םיקיתה בור ומכ( ןועיט
  .)הנידמב
 םשאנה ןועיט רדסה שי םא
 ןקותמ םושיא בתכ לע הדוי
  .שנועל םינועיטל רובענ זאו
 בתכ ןיא ילילפ טפשמב
 ךירצ אל םשאנהו הנגה
  .ולש הנגהה תא תולגל
 לכ תא לבקמ םשאנה
 ןיא לבא הריקחה רמוח
 בייח אל אוה ß תוידדה
 העיבתה ידע תא תולגל
 םאש אוה הזל גירחה .ולש
 תנעט ןועטל ןווכתמ אוה
 םוקמב היה אוהש( יבילא
 רבכ תאז רמול וילע )רחא
 אל אוה םא .הזה בלשב
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 אוה ,הז בלשב הז תא דיגי
 יבילא תנעט ןועטל לכוי אל
  .רתוי רחואמ בלשב

 רחאל -תוחכוהה בלש .4
 םושיאל םשאנה תבושת
 םא .תוחכוהה בלש ליחתמ
 םימושיאה לכב הידוה ןיא
 .תוחכוה בלש להנל ךירצ
 לכהב הידוה שי םא(
 ,רמולכ .)שנועל םירבוע
 תא האיבמ העיבתה
 רקחנ דע לכ .הלש תויארה
 ידי לע תישאר הריקחב
 ידי לע תידגנו עבותה
 הריקח םיתיעל ,רוגנסה
 זאו .עבותה ידי לע תרזוח
  .העיבתה תשרפ תמייסמ
 -העיבתה תשרפ םויסב
 דומעל הכירצ העיבתה
 .תויארה תאבה לטנב
 תא חיכוהל ,רמולכ
 ידכ הרואכל המשאה
 לטנה תא םשאנל ריבעהל
  .הנגה להנל
 אוהש ןועטל לוכי םשאנה
 ןיא" הנגה להנל ךירצ אל
 םושמ "המשא בישהל
 החיכוה אל העיבתהש
 ןיינע הז ß .הרואכל וליפא
 לטנהש םושמ .רידנ דואמ
 לטנה ,לודג דואמ אל ןאכ
 בתכ תשגהב אוה ירקיעה
  .םושיאה

 םשאנה םא -הנגהה בלש .5
 אלו דיעהל רחוב ומצע
 דעה אוה זא קתוש
 רקחנ דע לכ .ןושארה
 ידי לע תישאר הריקח
 לע תידגנ הריקחו רוגנסה
 הריקח םיתיעלו עבותה ידי
  .הנגהה ידי לע תרזוח
 שקבתת םיתיעל העיבתה
 -המזה תויודע איבהל
 ךירפהל ןתרטמש תויודע
  .הנגהה לש תויודעה תא
 םירחוב םיתיעל םימשאנ
 אל ידכ עומישמ ענמיהל
 םהלש תונעטה תא תולגל
 העיבתה ךכבו עומישב
  .םהיתונעטל ןנוכתהל לכות

 ימ -תירסרבדא הטיש .6
 הז תויארה תא איבמש
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 ,ךא .ש"מהיב אלו םידדצה
 תוארל שקבל לוכי ש"מהיב
 .המודכו בוש םיוסמ דע

 ימוכיס -םימוכיסה בלש .7
  .הנגהה ימוכיסו העיבתה

 ,הז לכ רחאל -ןידה תערכה .8
 .ןיד תערכה ןתונ ש"מהיב
 קלח קר הז ןידה תערכה
  .ד"ספמ
 לכמ הכוז אל םשאנה םא
 ןיידע ןיא ודגנ םימושיאה
 ךירצו ןיד רזג קר שי ד"ספ
 םינועיטה בלש תא ליחתהל
 ונל היהי ופוסב קרש שנועל
   .ד"ספ
 לכמ הכוז םשאנה םא
 תערכה זא ודגנ םימושיאה
 .ד"הספ םג איה ןידה
 אל הזו םידירפמ המל
 ?ליבקמב השענ
 ,שנועל םינועיטה בלשב
 אל רמוחל ףשחנ ש"מהיב
 ילילפ רבע ומכ ,ליבק
  .המודכו
 ךירצ ןידה רזג בלשב
 םאה הלאשב קר עירכהל
 הריבעה תא השע םשאנה
 רבעב בשחתהל ןיא ,אל וא
 בלשב .המודכו ילילפ
 ש"מהיב שנועל םינועיטה
 םיבוט םירבדל ףשחנ
 ול רוסאו םשאנה לע םיערו
 בלשב ךכמ עפשומ תויהל
 השע םשאנה םא הערכהה
 ןכלו ,אל וא הריבעה תא
 .םיבלשה ןיב םידירפמ

 תויאר -שנועל םינועיט .9
 תועשרה -העיבתה
 הריבע עגפנ ,תומדוק
 תויאר .המודכו דיעיש
 לוכי -שנועה ןיינעל הנגהה
 .המודכו הנגה ידע איבהל
 ןחבמ ןיצק שקבל לוכי אוה
 חקל םשאנה םאה דיעיש
 ךיא ,השעמה לע תוירחא
  .'וכו וילע עיפשי שנועה
 העיבת ימוכיס שי ףוסבל
 .שנועה ןתמל הנגהו

 ןידה תערכה -ד"הספ ןתמ .10
  .ןידה רזגו
 -פ"דסחב תאצמנש תוכמס
 ש"מעויהמ שקבל ןתינ
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 העיבתה -םיכילה בוכיע
 םא בוכיע שקבל הלוכי
 ןנשי .דע חרב לשמל
 ןתינ יתמ תורורב תוארוה
  .ךילהה תא שדחל
 בוכיע שקבל לוכי םשאנ
 אוה לשמל םא םיכילה
 אלו תינפוס הלחמב הלוח
 וישדוח תא זבזבל הצור
  .טפשמב םינורחאה

 -טפשמ טסופ .4
 רוערע •
 ךילה -רזוח טפשמ •

 טפשמל ידוחיי
 טפשמ -ילילפה
 ךילה ;רזוח
 דעונ ותוהמבש
 םייתדבוע םיכילהל
 םיינוציק םירקמב
 קוחב םייונמש
 ומכ -ש"מהיתב
 יוליג ,ןיד תוויע
 ,השדח היאר
 לע השדח העשרה
 זאו -הריבע התוא
 טפשמ שקבל ןתינ
 גירח והז .רזוח
 תויפוס ןורקעל
 ידוחיי אוה ךא ןוידה
 ,ילילפה טפשמל
 ד"ספהש תורמל
 .טולח

 והשמ -ףסונ ןויד •
 קר ינייפוא אלש
 אוה ,פ"דסל
 תויהל לוכי השעמל
 וא יחרזאב םג
 ףסונ ןויד .צ"גבב
 פ"נד ארקנ ילילפ
 הזש אוה ןייפאמהו
 םיניינעב קר
 רשפא ,םייטפשמ
 הערכהב אל שקבל
 לש תיתדבוע
 אלא ,אל וא יתישע
 ,ינורקע ןיינע
 הכלה ,יטפשמ
 :לשמל .'וכו השדח
 םאה -סבש פ"נד
 םינומא תרפה
 םג לולכל הלוכי

 וא יזוחמ( םירוערעל ש"מיב
 )ןוילע

 .רוערע תפוקתל רצעמ
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 ?םיניינע דוגינ
 תרפהו המרמ
 תריבע איה םינומא
 אל ןכל ,תרגסמ
 איה םאה רורב
 םיניינע דוגינ תלוכ
 הלאש יהוזו
 אלו תיטפשמ
 הז ןכלו תיתדבוע
 ףסונ ןוידל הלע
 עירכה ש"מהיבו
 םירקמ ,ןכש
 דוגינ לש םיינוציק
 םילוכי םיניינע
 לש הריבע תווהל
 .םינומא תרפה
 שיגה בצק ונמזב
 ותשקבו נ"ד
 הלאשה יכ ,התחדנ
 אל וא סנא םאה
 הלאש אל איה
 .ףסונ ןוידל

 ילילפ טפשמב ,א"דסל דוגינב
 רזג לע -דחי לכה לע םירערעמ
 היאר ולביק םא ,ד"הספ ,ןידה
  .המודכו הליבק אל איהש
 ינשהו תוכזב ןושארה רוערעה
 הלוכי רוערע תושר תשקב .תושרב
 .םולשב ליחתה קיתשכ קר תויהל
  .ףסונ ןוידל בשחנ הז תרחא
 טפשמב םייניב ירוערע ןיאש ללכל
 ךלהמב הטלחה לע רוערע( ילילפ
  ,)טפשמה
 :םיגירח ינש םנשי

 תולספ -פ"דסחל א147 'ס .1
  םימי השימח ךות -טפוש

 רמוח -האלהו פ"דסחל )ה( 74 'ס
 ןתינש איה הרודצורפה -הריקח
 ותואל אל( האכרע התואל תונפל
 ןתינו ךילהב םושיאב הנדש )טפוש
 הריקח רמוחל עגונב ררע שיגהל
 .םיוסמ
 להני ש"מהיבש תויהל לוכי אל
 רמוח לע ססבתהב םלש טפשמ
 ןכלו ןכמ רחאל לספייש הריקח
 ררע שיגהל ןתינ היהיש ינויגה
 ףוסל קר תוכחל אלו עגר ותואב
 .טפשמה

 

 

 



 

 

 

פ"שת | ילילפ ןיד רדס לט גשיבא   

9 

 ?םיינויד םיללכ ןייפאמ המ

 ינויד ללכ יתוהמ ללכ 
 םיללכה תא םישמממ ךיאב קסוע תובוחו תויוכז ,רתומו רוסא רידגמ תוקפנה תלאש

 םייתוהמה
 תא תונשל לכונ אל -תוטסל ןתינ אל ללכהמ היטס

 .רחא םדא תבוטל הלוועה תודוסי
 עונמל ידכ וא קדצה ןעמל -תוטסל ןתינ
 .)ש"מהיבמ היחד תשקב -'גוד( ןיד תוויע

 .דמועו יולת טפשמב לח -'ורטר לח אל תיביטקאורטר הלוחת
 .התמהה תוריבעב המרופרה -'גוד

 'ורטר לח

 :תוביס רפסממ ז"כב םיבושח םיינוידה םיללכה

 םתוא ועדי םלוכו ולעפי םהי"פעש םייסיסב םיללכ -תויתורירש תעינמ •
 םהמ םיעדוי םלוכ ךכ .יתייעב היה רבדה ,םיללכה יבגל ןוידל חתפ םיחתופ ונייה םעפ לכב וליא -תוניידתהה תולע •
 םה םיללכהש םיעדוי ויה ןידה ילעבו יניצר היה אל םיללכל סחיה םא -םיללכל תוסחייתה יאו תונלשר תעינמ •

 .םהמ תוטסל רשפאש העידי שי ךא םיקזח םה םיינוידה םיללכה ןכל .םירמשנ ויה אל םה -הצלמה רדגב

 .ןיד תוויע עונמל ידכ תוטסל ןתינ -רינק ד"ספ
 .ןיד תוויע עונמל ידכ תוטסל ןתינ אל -קוינאמד ד"ספ

 תיטפשמ לומ תיתדבוע תמא

 תיטפשמ תמא תיתדבוע תמא
 וליא .דצהמ ןנובתמ לש טבמ י"פע תושחרתה תפקשמ
 .ץוחבמ תיביטקייבוא תולכתסה לש תלוכי התייה

 תא יעוצקמ טפוש רוזחש ךרד תושחרתהה תא תפקשמ
 םיללכל ףופכבו וינפב וגצוהש תויארה סיסב לע תואיצמה
 .הרודצורפו

 תמאה תא ףקשת תיטפשמה תמאהש אוה טפשמה לש הפיאשה .תיטפשמ תמאל תיתדבוע תמא ןיב רעפ ןכתיי
 .תיטפשמ תמא היהתש ידכ ריבס קפס לכל לעמ החכוה איה תיתדבועה תמאה ילילפה טפשמב ךא ,תיתדבועה
 וכוז םימיוסמ םימשאנ וב ,בורוזולרא חצר יבגל הריקח תדעוו תמקהל הלשממה תטלחה דגנ ץ"גב -םילדבהל 'גוד
 תויאר ףוסיא לש תיתדבוע תמא תקדוב הריקחה תדעווש ןעטנ ;וכוז רבכ םהש ןוויכ הריתעל הליבוה שדחמ החיתפהו
 תמא קודבל העינמ ןיא הכוז םדא םא םגש עבקנש ךכ -תיטפשמ תמא עבק תאז תמועל ש"מהיב .תיטפשמ תמא אלו
  .הריקח תדעוו י"ע תיתדבוע
 .תויוכז לע תנגה תבוטל תיתדבועה תמאה תברקה התועמשמ -בורכששיי תכלה

 יעוצקמ טפוש לומ םיעבשומ

 תיתדבוע תועיבק יעוצקמ טפוש -תיטפשמ תועיבק
 תוליבק תא עבוקו םיעבשומל עיגמש רמוח ןנסמ .1

 תויאירה
 רמוחה תא םהל ןנסמ ,םיעבשומה תא החנמ .2

 אל וא ליבק המ םהל עבוקו

 תועיבקבש החנהה סיסב לע םיעבשומה תא החנמ
 .ןורתי טפושל ןיאש החנהה סיסב לע תויתדבוע

 .יעוצקמ טפוש איה הטישה לארשיב

 ירוטיזיווקניא ךילה לומ ירסרבדא ךילה

 ירוטזיווקניא ךילה ירסרבדא ךילה
 םיתמעתמ םידדצ ינש -תומיע לע ססובמ •

 טפושה רשאכ )םשאנה לומ הנידמה -ילילפב(
  .ילרטינ ררוב

 תויאיר תאבה לע םייארחא םידדצה •
 לע םייארחא םידדצהש ללגב -תויתיאיר תולבגמ •

 תויאירה תאבה
 

 הריקח לע ססובמ •
 רוקחל לוכי טפוש •
 תויתייאר תולבגמ תוחפ •
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 :םיירוטזיווקניא םיגירח תלעב איה ךא התוהמב תירסרבדא םנמא לארשיב הטישה .הרוהט הניא תוטישהמ תחא ףא

 םידע ןמזל לוכי ש"מהיב •
 ןועיט ירדסה לבקל אלש לוכי ש"מהיב •

 איה לארשיב הטישה התוהמב ךא ,תוליעי ילוקישמ הינשה לש תחא תושיג תוצמאמ תוטישה רבד לש ופוסב
  .סובליסב אצמנ ,אשונב הוושמה רצינמרק הטומ -רמאמ .תירסרבדא

 :Herbert Packer לש הירואיתה

• The crime control model- העישפה רוגימל שגד רתוי ןתונ. 
• The due process model- יוארה ךילהל שגד רתוי ןתונ.  

 לש ןוויכב התייה איה החתפתה תילארשיה הטישהשכ ךא ,הלא תווצק ינש ןיב ןוזיאה תא תאצומ טפשמ תטיש לכ
 .הנושארה השיגה

 תרטמשו ,ןיד תוויע הווהמ איה יכ םושיאה בתכ ףקות יבגל ןעט רוגינסה -רטסבליס ד"ספ -תמדקומה השיגה .1
 .םשאנל אלו עבותל אל םייטקט תונורתפ קינעהל הניא איה ךילהה

  ,םיללכמ תוטסל תורשפא שי ,ןיד תוויע םרגנ אל רשאכ  -תיתקוחה הכיפהמה רחאל השיגה .2
 יואר אל ןכא יכ עבקנ פ"דסחל 167'ס יפל ?םימוכיסה בלשב דע ןמזל לוכי ש"מהיב םאה –רינק ד"ספב ומכ
 הרקמב ללכהמ תוטסל ש"מהיב ד"וקישב ריכהל שי ךא ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קר אלא הרודצורפהמ תוטסל
 .םימוכיסה בלשב דע ןמזל רשפא יכ עבקנו ,ןוכנל תאז אצמי ובש
 בתכב הרכזנ אלש הריבעב םג םדא עישרהל ש"מהיבל רשפאמ הז ףיעס ;פ"דסחל 184'ס -קוינאימד ד"ספ
 :םיגייס ינש םנשי ךא ,וחכוה תודבועהש דבלבו םושיאה

o ןנוגתהל תונמדזה ול הנתינש 
o ירוקמה םושיאהמ לודג רתוי שנוע וילע תשוי אלש 

 קוח יפל םימויא םיעשפ עוציבבו הקנילנברט הדמשהה הנחממ םויאה ןוויא ותויהב םשאוה קוינאימד ,הז ד"ספב
 ותוא עישרהל הסנמ העיבתה ,םויאה ןוויא היה חיכוהל החילצמ אל העיבתהשמ .םהירזועו םיצאנב ןיד תיישע
 ךילההש ךכ וז היצפוא דגנ ןנוגתהל תורשפא התייה אל שםאנלש ןעוטו ברסמ ש"מהיב -רחא יצאנ חצור ותויהב
  .הכוז אוה לארשיב ßךכ דגנ ןנוגתהל תוכזה ול הנתינ אלו הקנילברט תשרפל ןווכ ךוראה

 הימוטוכיד .לערומה ץעה ירפ תנירטקוד תא לבקל בוריס -תיתקוחה הכיפהמה רחאל השיגה לש ןייפאמ •
 הדימב .קוחב עובק הז םא קר תוליבק רסוח תררוג ןידה תרפה .תורפה תואצות ןיבל ןידה תרפה ןיב
 .הליבק אל האצותהש רמוא אל רבדה ßרפוה ןידהו

 :םיקוקיח השולש •
o םיגירח םנשי ,היארכ הלוספ היהת ןידכ אלש הגשוהש -רתס תונזאה קוח. 
o הלוספ איה תויטרפב העיגפ ךות הגשוהש היאר -תויטרפה תנגה קוח 
o לע ןגמ הז ףיעס .היארכ הליבק הניא ןוצרמו תישפוח הניאש האדוה -תויאירה תדוקפל 12'ס 

  .תואדוהה תותימא

 תא לבקל טלחומה בוריסה תא ,וזה הכלהה תא רגתאל וליחתה םירוגנס תיתקוחה הכיפהמה רחאל ןכל
 םצעב היה ,הלחתהב .היארה תא לוספל ךירצ רהזוה אל םדא לשמל רשאכש ונעטו לערומה ץעה ירפ תנירטקוד
 אל רבד םוש רתוי וא תוחפש רמאו הז תא ףנפנ שממ ימדק טפושה וב הרקמ היה .הז תא לבקל טלחומ בוריס
 .ןיינעל םיקדס תויהל ולחהו ,הנתשה
 תחאכ ןהיתש תיתדבועה תמאה תפישח לש תילכתהו םשאנה תויוכז לע הנגהה תילכת -בורכששי ד"ספ
 לש תילכתהו שי .בחרה םנבומב ןיד תוויע תעינמו קדצןיד תיישע הניינעש טפשמה לש לעה תרטמ תא תותרשמ
 תאיצמב ךרוצ ררועתמ ,הלא םירקמב .תמאה הפישח לש תילכתב תיתיזח תשגנתמ םשאנה תויוכז לע הנגה
 .ןסיסבב םיחנומה םינושה םיכרעה לש יסחיה םלקשמ י"פע תודגונה תוילכתה ןיב יוארה ןוזיאה
 רשאכ ילילפה ךילהל תוילכת 2 היפלו ,תפסונ תילכתכ םימשאנהו םידושחה תיוכז לע הנגהה תא הביצמ שינייב
  -ןהיניב הנוכנה ןוזיאה תדוקנ תא אוצמל ךירצ יטשמ ללכ לכ
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ß לע רותיו םיתעל -ותועמשמ .)הקיספהמ אלא םיקוקיחהמ קלח וניא( יסחיו יתקיספ תולספ ללכ איה האצותה 
 .תויוכז לע הנגה תבוטל תיתדבועה תמאה
 תועצמאב תאטבתמה ,םינוזיא לש הטיש איה תילארשיה דועב םיגירחו םיללכ לש איה תיאקירמאה הטישה
 :םילוקיש תוצובק 3 םיקדוב .לשמל תיסחי תולטב

 תויקוח יא •
 תניתנ יא 'גודל ,ןידה תרפהמ עפשומ הלש ןכותהש( תעפשומ היאר לשמל .היארב םירושקה -היארה גוס •

 .)ןידכ אלש הגשוהש א"נד ומכ לשמל תיזנרופ היאר( תיאמצע היאר לומ )הקיתשה תוכז
 ךילהה תא םהזתש היארה תא לבקל ףידע םאה -היארה תליספב םיכורכה םייתרבח תלעות לומ קזנ •

 רחאל אקועלא תשרפב .אטבתמ הז קבאמ בורכששיב ?ילילפה ךילהב עוגפלו התוא לוספל וא ילילפה
 .ןזאמה ןמ תאצוי הריבעה תרמוח תלאש ןכמ

 תלבקמ קזנהש עבקנ -ןודזב השענ רבדה ,תולספה ללכו םיקוקיחה 3 לש החיקלב -בורכששיי ד"ספ םושיי
 לביק אל ש"מהיב יכ ןייצל בושח .תיתקיספה תולספה ללכ סיסב לע הכוז אוהו תלעותה לע הלוע היארה
 .ימצע ןוצר לש הימונוטוא ןיא ובש 12'ס סיסב לע הכזמה ירוגטק ללכ

 

 ילילפה ןידה רדסב הכפהמה

 ןוויכמ רתויב תיעבטהו תיתועמשמה איה ילילפה ןידה רדס לע העפשהה .טפשמה ימוחת לכ לע העיפשה ,1992
 שי ולש( ינוטלשה חוכה ינפמ טרפה לע ןגהל תואב ןהו ,םימשאנו םידושח תויוכזב יעבט ןפואב תוקסוע םלועב תוקוחש
  .)ילילפה טפשמב דחוימב בר חוכ
 יונישמ לחה לארשיב פ"דסה לע תיתועמשמ העפשה ßטרפה לע םירמושה םינוקית שי לשמל תיאקירמאה הקוחב
 םיניינע סיסב לע ולבקתה ילארשיה יתקוחה טפשמב יוניש ורציש הלאכ( תונוש תוכלה ,הקיספ ייוניש ללוכ ,הקיקח
 .)פ"הדסב םירושקה
 אלא ,תישאר הקיקחב קר ןהב עוגפל רשפאש ךכב אלו לארשיב א"ז ןוניכב התייה אל תיתקוחה הכפהמה תועמשמ
 היואר תילכת יאנתב דומעיש אלא ,ישאר קוחב עגפי קקוחמהש קיפסמ אל( קקוחמה תלבגהב איה התועמשמ
 .)הלא םיאנתב תדמוע אלש הקיקח לוספל לוכי ש"מהיב -יחרזמה ד"ספב ומכ ,תויתדימו
 םיריכזמ אל םהש ןוויכ םימשאנו םידושח תויוכז לע םינגמ ללכב םה םאה :הלאשה הלאשנ ßדוסיה יקוח קוקיח עגרמ
 .תוינויד קר אלא תויתוהמ תויוכז תורכזומ אל ףסונב ?ללכ ןתוא
 תויוכזכ ורכוה הלא תויוכזש ךכ הקיספה י"ע הצמוא וז הדמע ßתוריחל תוכזב תולולכ םימשאנו םידושח תויוכזש עבקנ
 .תויתקוח

 םשאנ וא דושחל תיפיצפס תוכז ןתמב רבודמ אל לארשיבש איה תורחא תוקוח ןיבל וניניב לדבההמ תעבונה היעב
 ןוזיאה תחסונ רשאכ הנידמה לש םיסרטניא לומ הנזאל שיו טרפ ותואל תנתינ איה םיוסמ םדאל תנתינ תוכז רשאכ(
 רבד -םשאנל וא דושחל אקווד תנתינ אלו םדא אוה רשאב םדאל תנתינ תוכזה ךא ,הלבגהה תקספב הקוחב העובק
 .)םלומ תויוכזה תא ןזאל ךרוצה הלוע ןכלו ,תויוכז ילעב םישנא םה םג ?הריבעה יעגפנ םע המ -הלאשה תא ררועמה
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 הריבע יעגפנ תויוכז

 .םושיא בתכ ודגנ שגוהו םיבכר ינש בנגש ןורבח תפנ בשות .םיטביה רפסמב פ"דסב בושח -תאמינג ד"ספ
 ?םיכילהה םות דע רצעמל הליע הווהמ הנידמ תכמ התייה םיבכר תבינגש הדבועה םאה :הלאשה

 :םינותנה

 םושיא בתכ תשגה רחאל רצעמ = םיכילהה םות דע רצעמ •
 רצעמה יניד רמולכ( שדחה םירצעמה קוח ףקותל סנכנש ינפל ךא ה"ובכ :י"וח רחאלש הפוקתב שחרתה ד"ספה •

 .ה"ובכ :י"הוחל םדוקש בלושמ חסונ :א"דס חוכמ היה ל"הות דע

  :תודוקנ יתש

 םיקוחב םיעגופ אל ויפל ,ה"ובכ :י"וחב 10'ס( םינידה תרימש ףיעס וילע לחש ןיירושמ קוח יפיעס םג :הכלהה •
 .הלאשה לע הנעמ םשל ה"ובכ :י"וח יפל שרופת תנגומ הקיקח םג רמולכ ,)י"הוח קקחנש ינפל וקקחנש
 ףיעסה תא שרפנש הדבועה םצע .ה"ובכ י"וח חורב איהש ףיעס ותוא תונשרפ רואל רזגיהל הכירצ הבושתה
 .ןגומ אוה םא םג ,י"הוח יפל שרופי )א"דס קוחב םירצעמה ףיעס( ןיירושמה

 ויפל -ינאיטנק ןויער( רצעמ תליע תווהל הלוכי אל הנידמ תכמ איה תמיוסמ הריבעש הדבועה :ש"מהיב תבושת •
 .)תמיוסמ הרטמ תגשהל יעצמא תויהל לוכי אל םדא
 םה ןכלו הלא םישנא לע ןיידע הלח תופחה תקזחש ןוויכ יתעינמ יעצמא אלא שנוע אל אוה רצעמ ש"מהיב יפל
 אל ךא חורבל לולע וא ןכוסמ אוה םא םדא רוצעל ןתינ ןכל ßתמיוסמ הרטמ תגשהל יעצמאכ שמשל םילוכי אל
 םדאב ךא ;עשרוה רבכש םדא לע רבודמ םשש ןוויכמ תימיטיגל ןכ איה השינעב העתרה .יתעתרה ןונגנמ םשל
 תמיוסמ הריבעש הדבועה ,תאז םע .םירחא עיתרהל ידכ שמתשהל רשפא יא תופחה תקזח וילע הלח ןיידעש
 .רחא רבדל וא תונכוסמל היצקידניאכ שמשל הלוכי הנידמ תכמ איה
 שמתשה ש"מהיב .םירחא עיתרהל ידכ התייה תרומשמב םתמשהש איה םיננתסמ יבגל תונעטה תחא -'גוד
 םיקוח לש היוארה תילכתה אל וזו ,םירחא עיתרהל ידכ םדאב םישמתשמ אלש ןעטו תאמינג לש ןויער ותואב
 .הלא

 :םיטפושה תועד

 .םימשאנהו םידושחה תויוכזל קר אלו )םיילאיצנטופה תונברוקה( הריבעה יעגפנ תויוכזל בל םישל שי ,רגמש יפל •
 ןברוק לש תוכזל סרטניא ךפה רגמשש תנעוטו ,הנידמה לש סרטניא לומ תוכז לע הנגמ א"ז תרות ,רנרוד יפל •

 הגרדל ןברוקה לש תוכזה תאלעהו ,םשאנה לש איה תוכזה רוקמבש ןוויכ ןוזיאה תא הנשמה רבד ,יאליטרע
 .ןוזיאה לש הרפה הווהמ רוביצה םולש סרטניא לעמ תיתקוח

 אל( תונכוסמ ןיאש ןוויכמ הז הרקמב תויטנוולר אל הריבעה יעגפנ תויוכזש ןעוט ךא רגמש םע םיכסמ קרב •
 .)לשמל סנאיהל אל סנוא ןברוק לש התוכזש הדימ התואב םשאנ ותואמ הנכס תפקשנ

ß דמעמל התלע הריבע יעגפנ תויוכז םאה -הריבע יעגפנ תויוכז תייגוסל תסחייתמ הקיקחה דציכ :הלאשה תלאשנ 
 ?יתקוח
 תבוטל הינשב םוסרכ שי תויוכזה ןוזיאב יכ םיתעל דושח/םשאנ תוכזב העיגפ היהת ,ןכו הדימבש ךכ י"ע תאז קודבנ
 .רחאה סרטניאה
 םדא לש ודובכ לע ןגהלו הריבע עגפנ לש ויתויוכז תא עובקל ותרטמש 1'סב רהצומ )2000( הריבע יעגפנ תויוכז קוחב
 םינודינו )א"תכ ודגנ שגוה( םימשאנ ,)הרהזאב רקחנ ךא א"תכ ודגנ שגוה דגנש ימ( םידושח לש םהיתויוכזב עוגפל ילבמ
 21'סש ןעטנ .תופיכא כ"כ אל וב תורבודמה תויוכזה רשאכ הריבעה יעגפנמ קלח לע קר רבדמו יקלח הז קוח .)עשרוה(
 תטלחומ הניא איה תוניסח .קוחה בקע תיקיזנ העיבת ינפמ תטלחומ תוניסח שי ,רפומ קוחהו הדימבש ןוויכמ יתקוח וניא
 .הריבע יעגפנל תויחרכה תויואכז קינעמ אוה ןיידע ךא ,הז ןבומב יתייעב קוחה .הז הרקמב הומת רבדה ןכלו

 .ןודינב העיגפ שי רשאכ איה הריבע עגפנ תבוטל תוכזב העיגפל תונוכנ תוארל ןתינ ובש ידיחיה םוקמה
 ןימ ןיירבע לע ליטהל ש"מהיבל רשפאל ותרטמ -)2004( הריבעה עגפנ תביבסל ןימ ןיירבע לש ותרזח לע תולבגמ קוחב
 לקתיהל ךרטצי אלש יטרקנוקה עגפנה לע ןגהל מ"ע ,ושנוע תא תוצרל םייסמ אוה רשאכ םג םירוגמ לע תולבגמ וצב
 ידכ תועגפנש ,'וכו תוריחל דוסי תוכז לעבו ושנוע תא הצירש ןיירבע לש ותוגהנתה ןיב יקפוא ןוזיא ןיעמ הווהמ .עגופב
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  .ויתובקעב עגפיהל אל ותוכזש עגפנה לש םיסרטניאה ןיב ןזאל
 תויוכזב העיגפ לאיצנטופ שי הז קוחל .בקעמו חוקיפו תוכרעה תועצמאב -)2006( ןימ יניירבע ינפמ רוביצה לע הנגה קוח
 לע חוקיפו בקעמ יעצמא ליטהל ש"מהיבל רשפאמ .יטרקנוק עגפנ חרכהב אלו רוביצה םולש  לע הרימש ךרוצל ןכ םג
 .ס"בשב רוצ תדיחי איה הז קוח םיפכואה .םיניירבעה

 :הנפמה תדוקנ .הריבע עגפנ ןברוק לוטנ הריבע סיסב לע הנתינ איה .הריבע יעגפנ לש טביה ןיא -בורכששי תכלהב
 :הכלהל םיקלח 2 התניש שינייב

  .בורכששיי תכלה תא לסופ אוה ,וז הנקסמל עיגמ ש"מהיב רשאכ -יסחיה תיתקיספה הליספה ללכ •
 דיגהל ןתינ אל ינש דצמו היארה תוליבק רסוחל איבהל לוכי אל םגפה ;תיסחי תולטב ןיעמ איה בורכששיי תכלה
 תכלל שיש םינעוט םידגנתמה רשאכ ,תקולחמב יונשה םיטפושל ד"וקיש שי רמולכ ,הליבק היארהש חרכהב
 .תיאקירמאה לערומה ץעה ירפ תנירטקוד יפל
 עיתרהל ידכ אל הז ללכ עבוק אוה = יטופישה ךילהה רהוט לע הנגה + תויוכזה לע הנגהב רקיעב רחוב ש"מהיב
  .התדובע לעו הרטשמה לע עיפשהל ידכ תאז השוע לעופב אלא הרטשמה תא
 תאצומ איה ,םימשאנו םידושח תויוכז לע הנגה םג אלא תמאה שופיח קר אל איה ילילפה ךילהה תורטמש ןוויכמ
 לוספל תודחוימ תוביסנב ש"מהיבל רשפאמה ללכ( יסחי ןוזיא ללכ תאצומו תויאיר תליספל תרחא ןוזיא תדוקנ
 תוצובק 3 ןובשחב תחקל וילע ,הלא םילוקיש לקוש ש"מהיב רשאכ .)לערומה ץעה ירפ תנירטקוד אל ,תויאיר
 :םילוקיש

 יפואה המ ןחוב ש"מהיב -היארה תגשהב הורכ התייהש תויקוחה יא לש התרמוחו היפוא -תויקוחה יא )1
 תביסנ שי םאה ,ל"ותב וא ןודזב ולעפ הפיכאה תויושר םאה ,הלש הרמוחה תדימ ,תויקוחה רסוח לש
  ,'וכו ,םירשכ אלה יעצמאה אלל םג הלגתמ התייה היארה םאה ,תולקמ

 יעצמא לש העפשהה תדימ -)האדוה ומכ( תעפשומ וא )א"נד ומכ ,תיזנרופ( תיאמצע םאה -היארה יפוא )2
 ?היארה לע עיפשהל הלכי תויקוחה יא םאה .היארה לע אוה שגדה -הגשוהש היארה לע לוספה הריקחה
 איה תיזנרופ היאר ,תאז תמועל .)קתוש היה הקיתשה תוכז לע עדוי היה םדא םא -'גוד ,תעפשומ היאר(
 .הנתשי אל הנכות ,תיקוח אל הרוצב הגשוה םא םגש תיאמצע

 לע היארה תליספ לש העפשהה המ ;ןזאמ לס ףיעס -ילילפה טפשמה תוניגה לע קדצה תלבק תעפשה )3
 הסנכנ הריבעה תרמוח .ילילפה ךילהה תא םהזת היארה תלבק המכ דע לומ קדצה תיישע תכאלמ
 רושע .)ןידה תא ףוכאל תוצרל רתוי הטינ ךכ רתוי הרומח הריבעהש לככ( ל"נה הכלהב וז הירוגטקל
 הריבעהש לככ דחא דצמ( תויפיפ ברח איהש ןוויכמ האוושמהמ האצוה הריבעה תרמוח ,הכלהה רחאל
 תויוכזל גואדל שי ,לודג אוה םשאנה לומ ןוכיסה רשאכ ינש דצמ ךא ןידה תא ףוכאל םיצור רתוי הרומח
  .)םהיתויוכז לע דיפקהלו םימשאנהו םידושחה

 
 סיסב לע הליספה רבעב .ןוצרמו תישפוח הניאש האדוה לע רבדמ -תויאירה תדוקפל 12'ס תונשרפ תבחרה •

 הרטמה השעמל ןאכ .)רקחנב העיגפב( האדוהה תותימאל ששח היה םהבש םיבצמב רקיעב התיה וזכ האדוה
 ויה םא -שינייב יפל ,רמולכ .)םדאה לש תישפוחה הריחבה( ישפוחה ןוצרה לש הימונוטואה לע הנגהה איה
 .הז 'ס יפל האדוה לוספל רשפא זא םג תודוהל םדאה תא וחירכהש םיעצמא
 הצור אוה םא רוחבל היצפואה ול התייהש ןעוטו ףיעסה יפל האדוהה תא לסופ אל ש"מהיב -בורכששיב םושייה
 ץעוויהל תוכזה תא םינתונ אל רשאכ היפל הזתה תא לביק אלו( 12'ס חוכמ אל התשענ הליספה .אל וא תודוהל
 .)ישפוח ןוצר ןיא ד"ועב

 רבדה .)ומצע עגפנה אוה םימסב שומישהמ הז הרקמב עגפנה( םיעגפנ תולוטנ תוריבע יבגל ןתינ -הכלהב תויתייעבה ***
 י"ע םשאנה תויוכז לש העינמהו ,הריבעה יעגפנמ ילילפה ךילהה תא העיקפמ הנידמה ךכו ,הריבע יעגפנ יבגל יטנוולר אל
 םיעגפנה ßתיתדבועה תמאה ינפ לע םשאנה תויוכז תא ףידעהל לוכי ש"מהיב ןכלו ßלדחמ הווהמה רבד אוה הנידמה
 .האוושמל םיסנכנ אל
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 :חצר יניינעב םייוכיז

 אוה .רצעמה אתל וסנכוהש םיבבודמל רסמש תואדוה סיסב לע חצרב תוברועמב יזוחמב עשרוה םזלא -םזלא תשרפ
 .םייחה ןיב היה אל ןודינה רשאכ ןתינ ד"ספה .ומש יוקינ םשל רוערעה לע הכישמה ותחפשמו אלכב חצרנ
 םיבבודמה היפל הנקסמל עיגה ןוילעה .וליערהל וחילצה ןיידע ךא דודיבב היה ןכלו ןוכיסב היהו חצרל ןותנ היה םזלא
 ß')וכו ותוא חנז ורוגנסש ,הקיתשה תוכז לע רתוול ול וצעיי ,םדאה לש ןגומה םחתמל וסנכנ( לובג וגיסה
 :תואדוהה תא לוספל שיש בורכששיי תכלה לש םיקלחה 2 סיסב לע ועבק רגיצנדו תויח םיטפושה עבקנ

 12'ס סיסב לע הליספ ןכל ,ישפוחה ןוצרה תיימונוטואב העיגפל ול המרג םתוגהנתה •
 אקוודש ןוויכ ,)האוושמהמ הריבעה תרמוח תאצוהל הלחתהה( תיתקיספה הליספה ללכ סיסב לע הליספ •

  .תויוכזה לע דיפקהל ךירצ היה חצרב רבודמש

 .הריבעה תרמוח יבגל שגדה תא תנתונ תוחפו )םיבבודמה תלועפב( תויקוחה יאל בחר שגד תנתונ תויח תטפושה
 לש ויתויוכז לע הרימש ןיבל הרומח הריבע איהש חצרב םשאומה םדא רורחש ןיב טקילפנוק תמגמ הריבעה תרמוח
  .םשאנ וא דושח

 ןיגב רסאמ תונש 5-ל טפשנ ךא ןיירבע היה .רסאמב םינש 12 בשיש רחאל עיגה ורוערעו חצרב עשרוה -בוטביח תשרפ
 אל ,ותחפשמל העדוה אלל רהוסה תיבמ רצעמ תיבל רבעוה אוה םיוסמ בלשב .ילילפ רבע לעב היה+וירוגמ תיב תתצה
 .עשרוהו חצרב הדוה בוטביח ßד"וע ול גישיש חיטבהש ואתל בבודמ סנכוהו ד"ועל תוצעוויהה תוכז ול הנתינ
 .)תיתקיספה הליספה ללכ יפל וא תויאירה תדוקפל 12'ס יפל הליספ( םיניינע ינש ונודינ
 לש הנקסמל עיגמ אוה ךא ,רערעמה לש ישפוחה ונוצר תא וללשש תולת יסחי םהיניב ורצונ אלש םהש טפושה יפל עבקנ
 םע דחי בבודמה תסנכהו ,ותחפשמל העדוה אלל רוצעל ריסאמ ודמעמ הנתשה( תיתקיספה הליספה ללכ  יפל הליספ
 לש םינוירטירקה 3-ב ודמעש ןוויכמ הלספנ היארה ß .)ויתויוכזב תיתועמשמ העיגפ הווהמ -תוצעוויהה תוכזל העינמ
 .הכוז ß בורכששיב שינייב
 .םהש לש וירבד תליחתב תויאירה תדוקפל 12'ס יפל הליספ םג התייה +
 תודוסיב העיגפ התייהו םימודא םיללכ ביצהל שי יפל איה הליספה זרא קרב הנפד תטפושה יפל -בורכששייל המודב ***
 ןיאב רוערעה תלבקמ אצומ ןיאש ךכ ,םשאנל וסחויש תוריבעב תודמועו תויולת תולאש ןנשיו ,ילילפה ךילהה לש תוניגהה
 .)רוערעה תא לבקל אלא הרירב ןיא םישקה םילדחמה ללגב( הרירב

 יוכיזל ליבוה אל םנמא ןאכ ,יוחיד אלל תבחרה +םירוצע םניאש םירקחנל םג תוצעוויהה תוכז תבחרה -יש ףסא ד"ספ
 םיכרד תפמב ןייע ותאדוהבו תיאשמ גהנ היה .שיבכב הגירה תריבעב יזוחמב עשרוה םדא .הנוש הריבעב העשרהל ךא
 .םייקתה תוזיזפ אוהש הגירה לש ישפנה דוסיהש עבקנ ,גהנש ןמזב
 :תולאשה ולאשנ .ול ורשפא אל שקיבשכו ד"ועב ץעוויהל ותוכזש ול ועידוה אל

 ךירצב ריאשמ ש"מהיב ?רוצע וניאש רקחנ לע םילח תוצעוויהה תוכזב םיקסועה םירצעמה קוחב םיפיעסה םאה •
 לפנש דיחיה םגפה היה הז וליא תוצעוויהה תוכז ןיינעב העדוה( רוצע וניאש רקחנ לע 32'ס תבחרה תא ןויע
 .)רוצע וניאש רקחנ לע םג תוצעוויה רשפאל בייחמ( 34'ס תא רורב ןפואב ביחרמ ךא )תלספנ התייה אל האדוהה

 רשקתהל ול רשפאל שי ד"וע שקבמ רקחנשכש התייה הגוהנה הכלהה יש ףסאל דע ?"יוחיד אלל" תועמשמ המ •
 םדקהב היה לוטיבה ובש פ"דסחה סיסב לע( הריקחה תא ךישמהל רשפא עיגמ וניא אוה דוע לכו ד"ועל
 םתנעט הליחתב ךא הריקחה תא קיספהל שיש ונעט ד"וע םירצעמה קוח קקחנ רשאכ .)יוחיד אלל אלו ירשפאה
 ןמז ךות אל עיגמ ד"ועה םא םג הפוחד אל הריקחה םא ריבס ןמז ךות עיגמ ד"וע םא יש ףסאב .הלבקתה אל
 ךירצ היה ןכלו )עוריאה רחאל םיישדוח( הפוחד התייה אל הריקחה יש ףסאב .הריקחה תא קיספהל שי ריבס
 .ד"וע םע ץעוויהל ותשקב עגרמ הריקחה תא קיספהל

 אלו העשרהה 'סב יונישל האיבה ß .הלספנ האדוהה ßהמצע תוצעוויהה תוכזב השקב העיגפ התייהש עבוק ש"מהיב
 ישפנה דוסיה תא ססבל רשפ היה אל הליספה רחאלש ןוויכמ ,הגירהב אלו תונלשרב תוומ תמירגב עשרוה( התליספל
  .תוזיזפ לש

 חצרו הנממ להבנ ,דודשל הרטמב התיבל עיגה םדא ובש ד"וע חצר תריקח .בורכששיי תכלה לש הבחרה -יחרפ תשרפ
 םניאש ,הרטשמב ולעש םיבדנתמ רפסממ שקבל הטילחה הרטשמהו בר ןמז םותס יובמב הנותנ התייה הריקחה .התוא
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 וניאש םדאמ א"נד חקלנש םירקמב .חצרה תריקח םשל אלא שמשי אלש הרורב החטבה ךות -א"נד תתל םידושח
 .םידושח םע םישועש ומכ ,)ףוגב שופיחה קוחל 14'ס יפל( יתרטשמה רגאמה םע ובילצהל ןיא דושח
 ברסמ ,רצענ יחרפ ßשקובמ יתרדס סנא לש הזל ןיטולחל ההז יחרפ לש א"נדהש הניחבה הרטשמ תניצק הז הרקמב
 םהבש תומוקמל םאותו ןכוא ולש ןופלטה + ןיטולחל ההזש א"נדה חקלנ הנממש ןשעל הירגיס ול תנתינו הלועפ ףתשל
 .סנואה השענ
 לוספל תבייחמ אל הכלההש ןעט ךא הכלהה תא םשיי יזוחמה ßבורכששי יפל א"נדה תא לוספל שקבתה יזוחמב
 הליספה לל יפל קר תכלל ןתינ תוליבק 'ס ןיאש ןוויכמ רמולכ .דבלב הליספ רשפאמ אלא תוליבק 'ס וניא יתבר 14'ס(
 היארה+תויושרה לש ל"ות היהש ןוויכמ ןכל .)םילוקיש תצובק קר ןתונ אלא לוספל בייחמ אל אוה םגש תיתקיספה
 .רסאמ תונש 25ל ןודינו עשרומ יחרפ = ןידה יוצימב בושח ירוביצה סרטניאה + ןיטולחל תיאמצע
 .הרמוחב תיארנ תויטרפלו ןגוה ךילהל תוכזב העיגפה ןוילעל רוערעב
ß תמייקתמ התייה אל תחא היאר התייה אל םא , יתדבועה יתביסה רשקה ןחבמ( ?תורזגנה תויאירה יבגל המ :הלאשה 
 .)תרחאה
ß ליבות תורזגנה תויאירה לש ןתלבק הלספנש תישארה היארל המודבש חיכוהל שי -יטפשמה ס"שקה ןחבמ ףסונ ןכל 
 תחקל שיו תישארה היארה לש הלא ויהי ךכל הדימה תומא רשאכ ,ןגוה ךילהל תוכזב תיתדימ הניאש תיתוהמ העיגפל
 :םינחבמ 2 םיליעפמ יול טפושה יפל .יטפשמה ס"שקה ןחבמ יפל תויאירה ןיב הקיזה תא

 ?)הדימ התואב תישארהו תרזגנה( תויוכזב העיגפ היהת המכ דע •
 ךא ,ותוא םג לוספל שיש הקודה הקיזהו ןושארה ומכ טעמכ ינשה א"נדה -הנושארה היארל הקיזה ןחבמ •

 .ןלבקל ידכ קיפסמ תוקוחר )הרטשמה םע פ"תש רסוחו ןופלטה ןוכיא( תורחאה תורזגנה תויאירה

 תויאירה תלבק ,התעדל -?ךילהה תוניגהב עגפת תויאירה תלבק םאה :תויאירה לכ יבגל לואשל שי -תויח תטפושה יפל
 .ןהמ תחא ףא תלסופ אלו ,עגפת אל תורזגנה

 תויושיגר תא ןובשחב תחקל וילעש םדאה דובכל בר לקשמ סחייל הכירצ טפשמה תטישש ןעוט ש"מהיב -סלו ד"ספ
 .ל"ותב התייה הריקחהש ןוויכ האדוהה תליספל הביס ךכב האור אל ךא ,םירקחנה
 בקע הנש ול תיחפהל שיש ןעט ןכלו ד"ועב ץעוויהל היצפואה ול הנתינ אלש ךכל שגד ןתנ .טועימ תעד -רצלמ טפושה
  .קדצה ןמ הנגהה תנירטקוד

 ונכתייש ןוויכ ,תיביטקפא תויהל הכירצ תוצעוויהה לע העדוהה ןייטשניבור יפל ךא הלספנ אל האדוהה םנמא -ןיל ד"ספ
 רביד .ותרבח לש התפוג רותיבו חצרב עשרוהש יניס רז דבוע .עירכמ לקשמ תלעב תויהל הלולע האדוהה ןכותש םירקמ
 .ירוביצ רוגנס לבקל ותוכזש ול ועידוה אל ךא תוצעוויהה תוכז לע ול ועידוה םנמאש ןעטו תיניסב דחוימ בינ
  .תוצעוויהה תוכז לע העדוהה תויביטקפא תניחבמ בורכששיי תכלה לש הבחרה וז השעמל

 .םיפסונ םיעוגיפ עצבל הננכתש םילבחמה תיילוחמ דחא ספתנ .עוגיפ בקע הינתנב קראפ ןולמב חצר -דיסלא ד"ספ
 .חצרב עשרוה דיסלא .תקתקתמ הצצפל םידחוימ הריקח ילהונ ולעפוה ךא םיללכה לש הרפה התייה אל ותריקחב
 תכלהו ,)םידחוימ הריקח יעצמא יפל ןידכ ולעפ( דוחל כ"בשה ירקוחל תדמועש הנגההש התייה ולש ד"הוע תנעט
 .)םידחוימה םיעצמאה תלעפה בקע ותאדוה תא לוספלו הליעפהל ןתינ ,הדוה םדאהו הדימב( דוחל בורכששי
 העשרהה ךרוצל תבייוחמ התייה אל ותאדוה ,ורכששיי תכלה ינפל התייה יזוחמב ותעשרה( הכוז אל דיסלא יכ עבקנ
 ,םיידיתע םיעוגיפ עונמל ידכ דוחל כ"בשה תנגהו דוחל בורכששי תכלהש הדבועה תא לביק ש"מהיב -תינורקע .)חצרב
 .בורכששי ינחבמב קדבית ותאדוה זא קר םידחוימ הריקח יעצמא סיסב לע הדוה םדאה םאו
  .עשרוה אוהו הלספנ אל ותאדוה דיסלאב תיפיצפס

 החתפ הרטשמה ןכמ רחאלו םידבוע ועיפוה הינפבש הריקח תדעוו המייק לארשי תבכר .תבכר תנואת -שמש ד"ספ
 תא תתל תבכרל וצ ןתמל ימדקמ ךילהב םולשל ונפ ßהבריסש תבכרהמ םירמוחה תא השקיב ,תילילפ הריקחב
 םידיוצמ אל ,םירהזומ אל םהשכ ועיפוה םידבועהש התייה תבכרה לש הלועה הנעטה .פ"דסחל 43'ס חוכמ םירמוחה
 :הכלהב םיעיפומה םילוקישה תוצובק 3 יפל ,םהיתויוכזב העיגפ עונמל שי בורכששיי תכלה חוכמו ד"ועב

 היארה תלבקב הכורכ התייהש תויקוחה יא תדימ )1
 היארה יפוא )2
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 ךילהה תוניגה לע היארה תלבק תעפשה תא ןחובה לס ףיעס )3

  :תואכרע יתשב הנענ ?יטפשמה ךילהה ינפל דוע בורכששיי תכלה חוכמ תונעט תולעהל רשפא םאה :הלאשה

 :םילוקיש רפסממ ימדקמה בלשב אקווד הלא תולאשב עירכהל יוצרש עבוק רגיצנד -851/09 פ"ער .1
 א"תכ שגוי אלש ןוויכ יטפשמ ךילה ךוסחל לוכי רבדה •
 תוידיתע תוקולחמ עונמלו תקולחמה תעירי תא םצמצל לוכי •
 תניחבב ריכמ ומצע קקוחמה( א"תכה תא שיגהל קדוצו ןגוה אל ;קדצה ןמ הנגה -)10( 149'ס תא סייגמ •

 .)יטפשמ םורטה ,ילילפה ךילהל םימדוקה םיבלשב תוניגההו קדצה
 ששח ךותמ תומידקמ תוריקחב הלועפ ופתשי אל תבכרה ידבוע -ןנצמ טקפא •

 :עבקנ

 א"התכ ינפל םג בורכששיי חסונב תונעט רשפאל יואר •
 הרטשמל ןתשגה תא רשפאל אלו םילוקישה לולכמ תחיקלב תויאירה תא לוספל יואר •

 
 לעב אוה ךילהב בשויה ש"מהיב קרו ,יטפשמה ךילהל קר הדעונ בורכששיי תכלהש תעבוק שינייב -ףסונ ןויד .2

 העפשהה היהת המ תנחובו רבעל אלו דיתעל הנופ ,ל"נה םילוקישה תוצובק 3 לוקישל הבחרה הביטקפסקרפה
 .יטפשמה ךילהה תוניגה לע היארה תלבק לש
 .ימדקמה ךילהל בורכששיי תכלה תא ביחרהל ובריס :עבקנ

 תואדוה לש הליספ לע ועיפשהש םייקוח אל םירבד ועריא .תויוסח תויאיר :בורכששיי תכלה לש הבחרה -םייח ןב ד"ספ
 .םייקוח אל םישופיחמ האצותכ תויצפח תויאיר ולספנ וז השרפב .)םירקוח/בבודמ ינפב( םימשאנ לש
 :תינורקע הלאש התוא תא ולעהש ףתושמב ןהב ןדו דחיא ןוילעהש תושרפ 3

 ?ל"סיה תא ףילחהל הלוכי איה םאה ,שופיחל המכסה שי רשאכ :הלאשה
  .)ותערל לעפי אל בוריסה ,ברסי םאו ברסל ותוכזש םדאל רמאנ( ל"סי ףילחהל הלוכי תעדמ המכסה קר :הבושת

 :שופיח תויאיר תוליבקל םיכרד יתש

 שופיח וצ .1
 לע שופיח -פ"דספל 36ו 29'ס( וצ אלל םג שופיח עצבל םירטושל םירשפאמ )דשחל ריבס דוסי( ל"סי שי רשאכ .2

  .)לשמל ףוג

 :תושרפה 3

 לע א"תכ ודגנ שגוהו ,ותוא ובכיע ,ןיכס ואצמ ,סיכב ול שיש המ תא איצוהל םדאמ ושרדש רויסב םירטוש •
 .ןיכסה תקזחה
 .ברסל ותלוכיב היה אל יכ הלוספ ןיכסה :עבקנ

 וצ אלל םימס ואצמו המכסהב שפחל םהל הרשפאש ומא תיבל ועיגה םירטוש יכ םס תקזחהב םשאוה םדא •
 .שופיח
 .ברסל הלוכי איהש םאל רמאנ אלש ןוויכ םילוספ םימסה :עבקנ

 .םימס ואצמו שופיח וצ אלל ועיגה םירטוש ,ותיבב םימס יבגל יניעידומ עדימ היהש םדא •
 .ריבסה דשחה תא ףילחהל לוכי יניעידומה עדימה ,שופיח וצ תאצוהב ךרוצ היה אל ןכלו ריבס דשח היה :עבקנ

 ןיא םהבש םירקמב אלא המכסהב םישופיח עצבל אל םירטושל העידוהש הרטשמה תדובע לע דואמ עיפשה הז ד"ספ
 .תאז הרתפ הקיקחה ןכמ רחאל .המכסה שקבלמ סונמ
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 םייביצקת םילוקיש

 תויוכז לע הנגהל ףסכ לכ עיקשהל ךירצ דימת םאה :הלאשה תלאשנ -הריבע יעגפנ + םימשאנו םידושח תויוכזב :הלאש
 )?ףסכ תולוע א"זש עודי רשאכ( הלא
 .ימיטיגל אל ילכלכ לוקיש םיתעל .םיילכלכ םילוקישב תובשחתהמ סונמ ןיא םיתעל :הבושת
 :םיכרד יתשב תאז קודבנ

 רוסחמ םאה( ?הז הרקמב ימיטיגלו היואר תילכת אוה ילכלכה לוקישה םאה -הלבגהה תקספ תרגסמב •
 )?ימיטיגל לוקיש אוה םיבאשמב

 ?תיתדימ הרוצב התייה תובשחתהה םאה •

 י"ע ינושארה רצעמה תפוקת תא רציקש ,יאבצה טופישה קוחל )תויוכזה םע ביטימ( ביטימ ןוקית לע רבודמ -חמצ ד"ספ
 :תויגוסה ולע .ש"מהיבב ףקתנ רצעמה תועש רוציק .יאבצ רטוש

 תרימש וילע הלחש ןוויכמ ה"ובכ :י"וחל םדוק יאבצה טופישה קוח ?ביטימ ןוקית ףוקתל רשפא ללכב םאה •
 ךכב יחרזמה קנב תא שדחמ חמצ .)ןוקיתה תפיקת( י"הוח רחאל ןקותש ןוויכמ קר ותוא ףוקתל ןתינ .םיניד
 .תויוכז לידגמה ביטימ ןוקית לע רבודמש
 .)ותוא קודבל ןתינו ןסוחמ וניא ביטימ ןוקית( הלבגהה תקספ י"פע הקידבל ףופכ ביטימ ןוקית םג -הכלהה

 תעגפנה תוריחל תוכזה( רתויב תיסיסבה איה העגפנש תוכזה -הנידמה תונעט לומ תוכזה תא ביצמ ש"מהיב •
  .תוחרזאב םימייק אלש םיידוחיי םילוקישו םיבאשמב רוסחמל הנעט הנידמה -דגנמו ,)רצעמב

 ךא וב בשחתהל םיבייחש רבד אוה ביצקתש ךכ ,ףסכ = הירטמיגב יוצרו יוצמ ןיב רעפהש ןעוט -רימז טפושה
 .תיתדימ אל התייה ויפל תובשחתהה
  .תועש 48ל רצעמה תא רצקל קקוחמל ורוהו תולטבה ףיעס העבקנ
 

 הנעטה .העיגפ לש הנעטב ץ"גבב ףקתנ ותוא רציש קוחהו יטרפ רהוס תיב לש טולייפ -רהוסה יתב תטרפה אשונב ד"ספ
 .)הנידמה י"ע תויהל הכירצ האילכהש( תידסומ התייה
 .)הנידמה י"ע שנעיהל םילובמיסה םתוכז( דובכל םיריסאה תוכזב העיגפ התייהש עבקנ

ß תוילכת 2 ןנשי הנידמה יפל .היואר תילכת עובקל שי ,העיגפ שי רשאכ: 

 תיביצקת תילכת •
 םיאנת רופיש •

 תילכת םע הבלתשהש ןוויכמ קר ךא ,הדבל תדמוע התייה אל איה ,יביצקת ןוכסיח קר התייה תילכתה וליא ,ש"מהיב יפל
 תא הלספ בורה תעדו קוחב תלעותה לע הלוע ריסאב העיגפהש עבקנ רבד לש ופוסב .דומעל החילצה םיאנתה רופיש
 .קוחה

 םיקוח תולטב

 התייה הכלהה ,תיתקוחה הכיפהמה ינפל עשרוה םדאו הדימב .רוערעב הטלחה לע שנוע עוציב בוכיע -ץרווש ד"ספ
 .עשרוהש ןוויכ תמייק אלו טעמכ תופחה תקזחש ןוויכמ רערעמ אוהו הדימב עוציב בוכיע תתל הרידנ
 :הכפהתה לדחמה תרירב ץרווש תכלהב
 ןכלו ,תוריחל ותוכזב בשחתהל ךירצ ןיידע ןכלו ßתמייק ןיידע ךא הטעמ עשרוהש םדא לש תופחה תקזח םנמאש עבקנ
 .ןוזיאה תדוקנ תא םינשמ

o גירח אוה עוציב בוכיע :ינפל ןוזיאה תדוקנ. 
o ד"וקישל ןותנ רבדהו שנועה עוציב תא תבכעמ אל רוערעה תשגה םצע :האלהו ץרווש ד"ספמ ןוזיאה תדוקנ 

 ןיבל תידיימ הפיכאב ירוביצה סרטניאה ןיב ןזאל ץלאיי ש"מהיב .ןפוד אצוי גירח אל רבכ אוה בוכיע ךא ,ש"מהיב
 לע ףידעו רבוג בוכיעב ולש סרטניאהש תוארהל טרפה לע לטנה רשאכ בוכיעה שקבמ טרפה לש סרטניאה
 .תידיימ עצובי שנועהש ירוביצה סרטניאה
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 :ןובשחב וחקלייש םילוקיש רפסמ ןתונ ש"מהיב

 העוציב תוביסנו הריבעה תרמוח •
 הפוקתבו בוכיע תתל היהת היטנה ,הרצק הפוקתב( ינוידה ש"מהיב ד"ספב הלבקתהש -רסאמה תפוקת ךרוא •

 )בכעל אלש היהת היטנה ךכו החירבל ששח לע דיעתו הריבעה תרמוח לע דיעת איה הכורא
 בכעל רתוי היטנה ךכ ,םילדגש לככ -ותחלצה ייוכיסו רוערעה ביט •
 אלש הטינ ,ילילפ רבע לעב אוהש וא רצעמב רבעב בשי םדאה םא -תופסונ תוביסנו ילילפ רבעב רושקה לכ •

 .בוכיע ול תתל
  .ותעשרה לע רערעמ אל םדאה יכ תופח תקזח ןיא ,ןכו הדימב -?שנועה תרמוח לע קר אוה רוערעה םאה •

 רגיצנד טפושה ßןוילעל רוערעב עוציב בוכיע שקיב ßרסאמ תונש 7-ל טפשנו סנואב יזוחמב עשרוה בצק אישנה -'גוד
 אל/שוביש/תונכוסמל הנעט התייה אל ,ינש דצמ .ךורא שנועהו הרומח הריבעה :םילוקישה תניחבמ .עוציב בוכיע ןתנ
 היה אלש הנעטמ ;רוערעב ולש הנגהה וקו ותסרג תא הניש בצק( שממתה אלש רוערעל יוכיס האר רגיצנד .רצעמב בשי
 .ול רוזעל ש"מהיב דיקפת -וז העורג הנגה להינש ןוויכמש בשח ןכלו ,)המכסהב ןמור תנעטל ß רבד
 תרמוח .רסאמ תונש 5-ל ןודינו דחושב ןזור טפושה י"ע יזוחמב עשרוה טרמלוא -תפסונ 'גוד .ןיטולחל החדנ ורוערע
 העשרההש ןוויכמ וקלחב שממתהש רוערעל יוכיס היה ךא ,תיסחי ךורא ךרואהו )השק הריבע( דחוש התייה הריבעה
  .)ןוילעל רוערעב הנשל רצוק רסאמהו קלחב קר עשרוה( תויתביסנ תויאר סיסב לע התייה

 קוחל 5'ס לע רבוד .תוחכונ אלל רסאמ תכראה ריתהש פ"דסב קוח לוטיב -לארשי תנידמ 'נ ינולפ 8823/07 פ"שב
 םה םבורב( .םיינוחטב םירוצע יבגל תויפיצפסו תודחוימ תוארוה עבוק הז קוח .)ןוחטב תריבעב דושחה רוצע( פ"הדס
 הצצפ בקע ףוצר ןפואב עצבתהל תוכירצ תוריקחהמ קלח ,פ"תש תלוכי ןיטקמה יגולואידיא עקר ילעבו ץראה יבשות אל
 .)'וכו תקתקתמ
 .ףקתנ ףיעסהו ,ותוחכונ אלל דושחה לש ורצעמ תא ךיראהל רשפא 5'ס
 ßתוריחל תוכזהמ קלחכ תיתקוח תוכז איהו טפשמב חכונ תויהל תוכזה תא תללוכ יואר ךילהל תוכזה יכ עבק ש"מהיב
 .תיתקוח העיגפ הנשי
 וז )ד"וע םע השיגפ תעינמ( םירצעמה קוחל 30'סב םג םישמתשמ םא .תויתדימה + היוארה תילכתה תלאש :הלאשה
 .דחוימב הרומח העיגפ
 'סב םישמתשמש ןוויכמ -שינייב .יואר אל רבדהש עבק ש"מהיב ךא ,ןוחטב תוריבע בקע היואר םנמא תילכתה :הקידב
 .לטוב ףיעסה ß .יתדימ אל כ"כ תויהל ךירצ אל רבדהש ךכ לע עיבצמ רבדה ,תורידנ םיתעל הז
 .רתוי תיתדימ הרוצב 'סה תקיקח התייה קקוחמה תבוגת

 תושענ תועשרה תילארשיה תיטפשמה הטישב ;בור תעדב עישרהל רשפא יא -דוסיה קוח תובקעב הנעט -ינוויס ד"ספ
 ןיידעש ןוויכמ הלטוב וז הנעט .קפס שי ןיידע טועימ שי םא םגש ןוויכמ בורב ויהי תועשרהש יואר אלש ןעטנ .בור תעדב
 .ש"מהיב אלו תאז תונשל לוכי קקוחמה קר ,ןכל .)ןיירושמ קוח( העשרה עבוקה ש"מהיתב קוח לע םינידה תרימש הלח
 טועימ תעד בותכל םילוכי םיטפוש םויכש ןוויכמ םימשאנל קיזהל הלולע לארשיב דחא הפ העשרה -תפסונ הנעט
 הקיקחב ךרוצ שי ןכל .בחר לוקיש שרוד רבדה ןכלו ,טועימה יטפוש לע ץחל וליעפי בורה יטפוש -אלו הדימב ;תוישפוחב
 .אשונב תישאר
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 הריקח

 .)הרטשמב דקמתנ( לארשיב הריקח יפוג רפסמ

 רצה ןבומב הריקח ןה הריקחה תולועפמ קלח .תודבועה תקידבו תויאיר ףוסיא איה ןתרטמש תולועפה לכ -הריקח
 ,םיבוכיע ,םירצעמ( תוירשפאה הריקחה תולועפ לכ תא תללוכ בחרה ןבומב הריקח .)םידושחו םידע לש לואשת(
  .)'וכו םיבשחמ/ףוג/םוקמ ישופיח ,ןיעידומ ,תויפצת ,רתס תונזאה ,םיבקעמ

 :)תרחא ךרד לכב םאו הנולת י"ע םא( הריבע עוציב לע הרטשמל עדונ םא תחתפנ הריקח -58'ס

 בייח אל ןנולתמה ,שיגהל לוכי 'ג םג ךא ,הנולת שיגמ 'בו 'בב עגפ 'א( הנולת שיגהל יאשר םדא לכ -הנולת י"ע •
 .)עגפנה תויהל

 וא עוריא תריזל ארקנש רטוש ,יניעידומ עדימ ,יאנותיע ריקחת .םיכרד לש תיפוסניא המישר -תרחא ךרד לכב •
 .דועו ,הילא עלקנ

  .)*קודצ ד"ספמ ץוח( עשפ תוריבעב הריקחב חותפל הבוח ,הלאמ דחא םימייקתמו הדימב

 תוביסנש רובס אוה םא רוקחל אלש תורוהל הלעמו דקפ תגרדב הרטשמ ןיצק יאשר עשפ הניאש הריבעב -גייס •
 :הריקחל תומיאתמ ןניא ןתוללכב ןיינעה

o לשמל תוליעי ילוקיש וא תויאירב רסוח ומכ ,םירחא םילוקיש בקע 
o התוא רוקחל הלוכי ע"ינ תושרש ןווע תריבע 'גוד( רוקחל תכמסומ תרחא תושרו הדימב(.  

 םישנ תינימ דירטמ היהש הקוסעת תכשל שאר יבגל קטובלכב ריקחת בקע תניג יפר תא רוקחל הריתע -קודצ ד"ספ*
 עשפ ןהש תוריבעל ןעטש ןוויכ םינריקחתהו יפר דגנ הנולת שיגה ßא"תכ ודגנ שגוה ךכמ האצותכ ßהקוסעת תושקבמ
 תונולת שיש ןעט :ץ"גב שיגה ßהחדנ ßהריגסה לע ררע שיגה ßקיתה תא הרגס הרטשמה ß)'וכו המרמב רבד תלבק(
 .הזכ הרקמ לכב הריקחב חותפל תבייח אל הרטשמהו תובר קרס
 ןוויכ עשפ תריבעב רבודמ םא םג רוקחל אלש הלוכי הרטשמה ,סיסב לכ הל ןיאש קרס תנולתב רבודמ םאש עבקנ
  .עשפ תוריבע רוקחל הבוחה תא גירחמ הז םידקת ךא ,רוקחל הבוח תוכמסו עשפ תריבעל גייס ןיאש םידמל 39'סמש

 .ןנולתמל עידוהל הילע ןידל דימעהל וא רוקחל אלש הטילחמ הרטשמה םא -63'ס
  .רוגסל הטלחהה יבגל רורעל םדא לש ותוכז -64'ס
 ß)תוטילקרפב -'גוד( החדנ ררעהו תילהנמה תושרב הנורחאה האכרעב ררעה תוכמס תמייתסמשכ -תילהנמ היגוס
 .ץ"גב שיגהל קר ןתינ זאו תרוקיב תוכמס קר תרתונ

 טפשמב קוינימד תא גציי לטפש .הצידויבוסה תריבע תא רבעש יאנותיע דגנ ררע שיגה לטפש -ש"מעויה 'נ לטפש ץ"גב
 אוה קוינימדש חיכוהל הסינ ןהיפל תובתכ בתכש האוש לוצינ יאנותיע היה ,ליבקמב .ןיד תיישע קוח יפל ודגנ להנתהש
 .)דמועו יולת ילילפ ךילה לע העפשה -רוסאה רבד( םשאנה "םויאה ןוויא"
 ןוויכ רוקחל הרטשמל תורוהל ש"מעויל הרוהש ךכ הריתעה תא לביק ßץ"גב שיגה ßהחדנ ררעה ßהנולת שיגה לטפש
  .)האוש לוצינב רבודמש היה הריקחה תריגסל יזכרמה לוקישה( ןיינעה ןממ אל היה לוקישהש
  .האושה לוצינב תובשחתהה ןיגב ןיינעה ןממ היה אל לוקישהש ןוויכ רוקחל הארוהב ץ"גב תוברעתהל הרידנ המגוד וז
 .הניגב ןידל םידימעמ אלו התמ תוא איה וז הריבע םויכ

 :יקוח ןוגיע ןהל ןיא ךא ש"מהיב לש הקנפשוג ולביקו לעופב וחתפתהש תובר הריקח תוקיטקרפ ןנשי הריקחה םוחתב

 תניחב זאו ßהעיבתל רמוחה תרבעה ßהריקח הארמ השביה קוחה ןושל -הריקחב העיבתה תוברועמ .1
 .ןידל הדמעהה
 לק רבדה ןכלו ףוג ותואב רבודמ תיתרטשמ העיבתב ;הריקחה בלשב רבכ העיבתה לש תוברועמ הנשי לעופב
 טילקרפ ןגעמה ףיעס ןיא -"הוולמ טילקרפ" תנירטקוד החתפתה תיתוטילקרפ העיבתב רבודמ רשאכ םג .רתוי

 :תוביס רפסממ תברועמ היהת העיבתהש ינויגה .תוליעי ילוקישמ חתפתה רבדה ךא ,הריקח תוולל לוכיש
 ברועמ היהי אל רחא ףוג לעמ אצמנש ףוגש הביס ןיא ,דיתעב ררע היהיו הדימב .ררע -פ"דסחל 64'ס •

 .)תוטילקרפל עיגי הרטשמהמ ררע לשמל( הליחתכלמ הריקחב
 הריקחה תא רקבל רתוי השק הל היהי המצעב תברועמ התייה תוטילקרפב העיבתה םא :תרוקיב
 .התדובעמ קלח התייהש
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 הרטשמה רשאכ םג ,הריקח תומלשה שקבל הלוכי תוטילקרפה .הריקח תמלשה -פ"דסחל 61'ס •
 .הריקחב תברועמ תויהל םג הלוכי איה ןכלו -רמוח הל הריבעמ

 תוארוה תתל לוכי םשארכו ,הפיכאה ימרוג לכ לעמ יוצמה קזח דמעמ -לארשיב ש"מעויה דמעמ •
 .הרטשמל

 הקידב תכירע לע הרומ ש"מעויה :הקיטקרפב חתפתהו קוחב םייק אלש רבד -תיתוטילקרפ/תיתרטשמ הקידב .2
 .המצע הריקחה ינפל דוע הריקחב חותפל וא רוגסל םא טילחהל ידכ הריקחב החיתפה ינפל
 'גוד( רוביצה ישיא אשונב רכומו ,קוחב ןגועמ אל הז ךילה .)דושח אל דחא ףא( קית חתפנ אל המצע הקידבב
 היה אל דחא ףא דועשכ הריקחב וחתפש ינפל דוע םימושיאהמ דחא לכ יבגל וקדב -והינתנ יביב לש םימושיאה
  .)דושח
 העציבש הנעטב ע"ינ שאר דגנ הנולת השיגה העונתה -ש"מעויה 'נ ןוטלשה תוכיאל העונתה 3993/01 ץ"גב
 הרתע העונתה .הריקחב חותפל אל טילחה הפוסבש הפיקמ הקידב תכירע לע הרוה ש"מעויהו תילילפ הריבע
 .הריקחב החיתפ לע טילחהלו הריקחב הרטשמה תויוכמס תא תחקל תוכמס ןיא ש"מעוילש הנעטו
 .תחתפנ איהו הדימב הפקיה תלאשבו הקידב תחיתפ לע הטלחהב הבחר תוכמס שי ש"מעוילש עבק ש"מהיב
 הריבעהש לככ -תודשחה לש יטפשמ/יתדבועה סיסבהו הריבעה תרמוח יפל אלא ןולינה יפל אל איה העיבקה
 .ולדגי הפיקמ הקידבל םייוכיסה ךכ -יתדבוע תואדוו רסוח שי ינש דצמו רתוי הרומח

 .)דושח וא דע אוה םא ןיב( תולאש םדא לואשל רטוש לש תוכמסה המ חוכמ ;רצה ןבומב הריקח -לואשת
 וא הלעמו חקפמ תגרדב ןיצק ויפל תירוטדנמה הדוקפה לע ססובמ– )תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפל 2.1'ס יפל
 תא בותכלו תולאש םדא לואשל םילוכי )ןיצק וניאש רטוש -'גוד( בתכב ךימסה םיטפשמה רשש רחא רוביצ דבוע לכ
 .בתכב ןתונ אוהש האדוהה

 :ןעט דעוה .וסיסבב דמוע 2.1 ףיעס -םייוניע דגנ דעוה ץ"גב

  הריקח תוכמס ןיא כ"בשה ירקוחל •
 )"םידחוימ הריקח יעצמא" ונוכש( םייוניעב שמתשהל תוכמס ןיא •

 :עבקנ

 חוכמ השענ רבדהש לבקל ןכומ היה אל ש"מהיב ,יקוח ןוגיע תבייח ןכלו תויוכזב תעגופ הטושפ הריקח םג •
 .הנידמה תנעטל הלשממה לש תירוישה תוכמסה

 דימת לכו לכמ םירוסאה )יסיסבה םדאה דובכב םיעגופ( םדאה ףוג/שפנב םיעגופה םיעצמא ןיב ןיחבה ש"מהיב •
 ש"מהיבש תודגנתה ישילחמ -)'וכו הניש תעינמ ,םייניע תרישק ומכ( "תוחונ רסוחל םימרוגה הריקח יעצמא" ןיבל
 .)תקתקתמ הצצפ( םייטנרהניא הריקח יכרוצל םהב שמתשהל ריתה

 קוח תועצמאב רתפנ ןיינעה םויכ .תודעה תדוקפ חוכמ םיטפשמה רשמ הכמסה םילבקמ כ"בשה ירקוח :ןורתפה
 .רוקחל ותוא ךימסמה כ"בשה

 )םידושח תריקח( ילילפה ןידה רדס קוח

 :הריקחה תפש

 דושחה תפשב הריקח -2'ס •
 תינושארה ותריקחב היפל ןיל לש ותנעטב דקמתה -ד"ספב רגיצנד .ליעל רכזוה .יביטקפא םוגרת -ןיל ד"ספ •

 .יביטקפא היה אל םוגרתהש ונעטו קיודמה יניסה בינה תא רביד אל םגרתמה

 :הריקחה םוקימ

  .הרטשמה תריקחב תושעיהל הכירצ הריקח -3'ס •
  .הנחתב אלש הריקח םירשפאמ בוכיעה יניד •

 :הריקחה דועית

 )'וכו הגירה ,חצר( ילוק וא יתוזח דועית תובייחמ תוריקחהמ קלח -4'ס •
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 :םוסרפ רוסיא

 תוארהל אוה שקבמה לע לטנה -םוסרפל רוסא רבד םא ;היארה לטנ ימ לע םיעבוק םוסרפב קוחה יפיעס -13'ס •
 וילע עודמ ש"מהיבל תוארהל שקבמה לע לטנה ßםוסרפל רתומ רבד שי םא .םסרפל רתומ רוסיאה תורמלש
 .םסרופמ אל תויהל
 איבהל וילע -םוסרפ שקבל הצור יאנותיעו הדימבו ,תוריקחב םידועיתה לכ םוסרפ לש ףרוג רוסיא אוה 'סב ללכה
 .שקבמ אוה ויפל קוחה חסונ תא
 .ןמז תלבגמ ןיא =הנש רסאמ וניד -ש"מהיב תושר אלל )ולוכ וא וקלח( הריקח דועית םסרפמה

 דועית תא םסרפל השקיב םשאנה תכימתב תושדחה תרבח -ןמ'גרות 'נ לארשי תנידמ 10994/08 פ"רע •
 בלשב עשרוהש רחאל ןוילעל עיגה ßהחדנ .הריקחב םילוספ םיעצמא ודגנכ ולעפוהש ויתונעט ללגב ותריקח
 .וז השקבב תכמתנ םסרפל םיאנותיעה לש םתשקב -שנועל םינועיטה
 לכ ,הריקחה יגוס לכ לע ערתשמ ילוק/יתוזח דועית םסרפל םידושח תריקח קוח חוכמ רוסיאהש שיגדמ ש"מהיב
 ןמזב לבגומ וניא רוסיאה+)דע םג תויהל לוכי רמולכ( דבלב םימשאנו םידושח תוריקחל לבגומ אלו םירקחנה יגוס
 רגסנ ילילפה קיתהשכ םגו/םייתסהשכ/וכלהמב/טפשמה ינפל בייחמו לח -ילילפ טפשמ םויקב הנתומ וניאו
 .ללכ טפשמ להנתהש ילבמ
 :לוקשל ש"מהיב לע

o םיסרטניאהו ירוביצה ןיינעה תדימ 
o עירכמ אל( רקחנה תמכסה( 
o םיישילש םימרוג תויטרפ 
o הפישחה תדימ( םייתדימ םיעצמא( 
o תומיוסמ תוביסנב הלבגה 
o תאדוה ינפל טפשמב קלחה( אטוז טפשמב -'גוד ?ךילהה תוניקתב העיגפל הנכס שי םאה -ךילהה בלש 

 העשרהה רחאל השקבה הז ד"ספב .הז בלשב תיחדנ השקבה )האדוהה תולספ תלאשב ןדה םשאנה
 םלוכ( םידע לע עיפשי םוסרפהש ששח ןיא יכ עבקנ םילוקישה ןוזיא רחאלו ,םילוקישה תניחבמ הנתשמ
 )ודיעה רבכ

ß םיניטק ודיעה השרפב( םייוסח ויהי 'ג דצ יטרפש יאנתב רשוא םוסרפה(.  

 םירקחנ תויוכז

 :קוח יפיעס 3ב תאצמנ -תימצע הללפה יאל תוכזה .1
 קר אלו םידע לע םג הלח .תימצע הללפה יאל תוכזה ,)amendment ththe 5( -תודעה תדוקפל )2(2'ס •

 .םידושח
 ןיצק ותוא הריקחה תעשב ול גיציש תולאשה לכ לע )רקשל אל( הנוכנ בישהל בייח היהי רקחנה םדא
 תנכסב ודימעהל ידכ ןהב היהי ןהילע תובושתהש תולאשמ ץוח ,ל"נכ רחא השרומ ןיצק וא הרטשמ
  .תילילפ המשא

 ,ודגנ היאר שמשל יושע רמאיש רבד לכש וריהזהל שי םדוק רוצע אבומשכ -םירצעמה קוחל )א(28'ס •
  .ודגנ תונעטה תא קזחל היושע תולאש לע הבשהמ ותוענמיהשו

 .תויצפח תויארל וא םיכמסמל תעגונ תוכזהש לככ -תויארה תדוקפל 47'ס •
 הב םשאומ אוהש הריבע לש היתודוסימ דוסי איהש הדבועב הידוה הב שיש היאר רוסמל בייח אל םדא
 תא החד ש"מהיבו ולילפהל היושע איהש תמחמ היאר תריסממ ענמיהל םדא שקיב+תויהל יושע וא
 הריבעה לשב םשאומ אוה ובש טפשמב םדא ותוא דגנ היארה שגות אל ,הרסמנ היארהו השקבה
 היאר ןתנ ז"כב םדא םא( ךכל םיכסה םא אלא ,היתודוסימ דוסי איה היארה ןמ תילגתמה הדבועהש
 לוחי אל ,הירוגנסה דעכ וטפשמב דיעהל רחבש םשאנ+)היארה לע שומיש ןויסיח שי ,ותוא הלילפמה
 .טפשמ ותואב הב םשאומ אוהש הריבעה יבגל הז ףיעס וילע
 

 .םידעל םג תנתינש ןוויכ תימצע הללפה יאל תוכזהמ רתוי הבחר .םידושחל תנתינ -הקיתשה תוכז .2
 ללכ תונעל אלו ןיטולחל קותשל םדא לש ותוכז .רתוי הבחר ותוכז -)הרהזאב רקחנ( דושחב רקחנ םדא רשאכ
 .)ךלמה רבדל 46'ס( תיטירבה הקיקחב הרוקמ .תולאש לע
 :ןורש דעלג ד"ספ ב ואבוהש םילנויצר רפסמ
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 .השע אלש םירבדב תודוהל לולע דושח ץחל בצמבו םירקוחה םע דבל יוצמ םדאה -דושחל הגאד •
 טפשמה לע םג םינגמ ששח ותוא ךותמ -םידושח לש אווש תואדוה ינפמ טפשמה תטיש לע הנגה •
 לע יארחאש ימ =תילארשיה תירסרבדאה הטישל רושק -דושחה לע השע תובוח תלטהמ תוענמיה •

  .ןתאבהל השע תובוח תולטומ אל ומצע וילעו ,הנידמה איה םשאנה/דושחה 'נ תויארה תאבה
 ,םדא לש ותיבב תויאר אוצמל ידכ שופיח וצ האיצומ הרטשמה כ"רדבש ךכב תאטבתמ הז ד"ספב תוידוחייה
 .שופיח וצ איצוהל הלכי אל הרטשמה ßתוניסח וילע הלחש מ"הר תיבב רגש דושח היה ןורש דעלג ךא
 וצ האיצוה הרטשמה )שמש ד"ספב ומכ ,םדא דגנכ וצ טפושמ שקבל הרטשמל רשפאמ( פ"דספל 43'ס חוכמ
 תימצע הללפה יאל תוכז קינעמ תויארה תדוקפל 47'סש ןעט ßםיכמסמה תא איבהל ןורש דעלג תא בייחמש
 .ךמסמ ףא תתל אלש לוכי אוה ןכלו הקיתשה תוכז איהש רתוי הבחר תוכז ול שי דושח אוהש ןוויכמו תויאר לע
 ?םיכמסמ לע םג םילח הלא םילנויצר םאה :הלאשה
 םהב שיש םיכמסמ איבהל ביוחמ םדא ובש בצמ רצונ םא .םיכמסמה לע םג תערתשמ אל הקיתשה תוכז :עבקנ
 :יכ םילח אל םילנויצרה .ןויסיחב היהי אוהו ודגנ ךמסמב שמתשהל רשפא יאש הרוי ש"מהיב -ולילפהל ידכ

 .)םירטושה לומ דבל היצאוטיסב יוצמ אל אוה יכ( םיכמסמ לע הלח אל -דושחל הגאד •
 אווש תאדוהל ששח ןיאו םימייק םיכמסמב רבודמ יכ תמייקתמ אל -טפשמה תטיש לע הנגה •
 םנמא .םימייק הלאכ איבהל אלא םיכמסמ רוציל דושחל םירמוא אל -השע תובוח תלטהמ תוענמיה •

 וצמ םלעתמ דושח הבש היצאוטיס עונמל הצר ש"מהיב ד"ספה דוסיב ךא תענכשמ אל וז הנחבה
 .הקיתשה תוכז בקע םיכמסמ תאבהל ש"מיב

 .הקיתשה תוכז ןיבל תימצע הללפה יאל תוכזה ןיב הנחבהה תא שיחממ -חילמלא ד"ספ
 ותיא ופתישש םישנא תומשב בוקנל ךירצ היהשכ ךא תולאש לע הנעו םיכמסמ ףויז אשונב דושחכ רקחנ םדאה
 יכילה שוביש לעו )תודעה תדוקפל 2'ס( תיקוח הבוח תרפה לע ןידל דמעוה .תומשה תא תתל בריס -הלועפ
 .הריקח
 קיפסמ הנידמל ןיאש םיכירעמ םא .)הקיתש תוכז ול שיש( דושחכ רקחנ אלא דעכ רקחנ אלש ןוויכ ןוילעב הכוז
  .הקיתשה תוכז תא שממל ןתינ ,קוזיחל ושמשי ודיגי םשאנה וא דושחהש רבד לכש ךכ

 .ותומדקל בצמ תרזחה ללוכ אל -לאיזגל ד"ספ
 רמוח לכ תא הנתנ העיבתה .הריקחה רמוח לכ תא לבקמ םשאנ הבש הנושארה הדוקנה וז -א"תכ שגומשכ
 ßרמוחה תא הרזח םלצל רוגנסהמ השקיב העיבתה ßרמוחה תא הדביא העיבתהו ,רוגינסה םוליצל הריקחה
 בצמ תרזחה לע רבודמש ןוויכ ןאכ לח אל תימצע הללפה לש לנויצרה .תימצע הללפה יאל תוכזל ןעט רוגינסה
  .הליחתכלמ העיבתה לצא היה רמוחהו ,ותומדקל

 .םימשאנל םידושחל קר תנתינ ç תימצע הללפה יאל תוכזה
 .םידעלו םימשאנל ,םידושחל תנתינ ç הקיתשה תוכז

 :הרהזאה דמעמ

 .)הפקת היהת ןיידע האדוההו רהזוה אל םדאש בצמ זא ןכתיי( יתקוח דמעמ הל היה אל ,דוסיה יקוח ינפל
 :הקיספב הרהזאה דמעמ תוחתפתה .הרהזא רדעיהב תואדוה תליספל ונעט -ה"ובכ :י"וח רחאל

 קוחל 28'ס .הליגר תוכז אלא תיתקוח דוסי תוכזב רבודמ אלש ןעוטו וז הנעט החוד ש"מהיב -סינחלב ד"ספ
 רהזוה אל םדא םא( ש"מהיב לש לוקיש ראשנ רבדה -ימדק יפל .תאז הנשמ אל התוא ןגעמה םירצעמה
 האדוה תליבק לע העיפשמ אל הרפה ß .)התוא לוספל אל ךא רתוי תוחפ לקשמ ותאדוהל תתל לוכי ש"מהיב
 .הלקשמ לע קר אלא

 הללאבזחל עייס ,םלסאתהש ינמרג .תיתקוח תוכזב רבודמ דוסיה קוח רחאל םא הדבכנ הלאש -קרימס ד"ספ
 העיגמ האדוהה תלבקש הנעטו הכלהה יוניש תא הליחתה שינייב .תדחוימ כ"בש תריקח בקע ת"הדשב רצענו
 ןיב ןוזיאה ןיב תשדוחמ הניחב תבייחמ י"הוחמ תעבונה תינשרפה המגמה ßהתעדלו ,י"הוחב העיגפ ידכ דע
 .ןתנש האדוהה תליספל איבהל ןתינ םיתעלו ,רוביצב העיגפל םשאנה תויוכז

 תא םג הלעי ßתיתקוח הגרדל תוצעוויהה תוכז תא הלעה םאש רמוחו לק .תיתקוח דוסי תוכז -בורכששי ד"ספ
 רומא ד"הוע( תיסיסבה איהש הקיתשה תוכז תא המישגמכ תספתנ תוצעוויהה תוכזש ןוויכ הקיתשה תוכז
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 יללכ יפל( האדוה תולטבל ליבוהל הלוכי הרפה ß .)הקיתשה תוכז לש התועמשמ תא םשאנל ריבסהל
  .)ש"מהיב ד"וקישו בורכששי

 :ץרפ פ"שב יפל התובישחל םילנויצרה -תוצעוויהה תוכז .3
 .הקיתשה תוכז תמשגהל ילכ -הריקחה ךלהמב ויתויוכז תא רקחנה תנבה •
 הריקחה תוניקתל םורתי אוה ,ךכל תעדומ הרטשמהו ד"וע שי דושחלשכ -הריקחה תוניקתל המורת •

 ןיקת אל רבד שיו הדימב ש"מהיבל עירתיו
 שישכו ,תמאל עיגהל אלא ריחמ לכב םישנא עישרהל םיצור אל -םשאנה תופחל תויאר תגשהל המורת •

  .ותופח תא וחיכויש תויאר גישהל ותלוכיב ,ד"וע דושחל
ß ליבקמ בלשה -א"תכ שגוה רשאכו ,יטפשמ םורט ךילה( רצעמה בלשב םג תוקפנ תוכזב העיגפל -האצות 
 .)טפשמל
 םג וא טפשמה ךלהמב קר בורכששי תכלה חסונב תוצעוויהה תוכזב העיגפל תונעט תולעהל ןתינ םאה :הלאשה
 ?רצעמה ךילהב
 תולתכ ,רצעמה לש ירסומה סיסבה תא טומשל הלוכי תוצעוויהה תוכזב השק העיגפ -ןכש לברא יפל עבקנ
 .ד"הוקישבו הדימב
 
 הליספ -'גוד( םיילהנמ םיכילהל םג הילע עידוהל ךרוצה תאו תוצעוויהה תוכז תא ביחרהל ןויסינ -רייאלטוק ד"ספ
 תוחדל וא תוצעוויהה תוכז לע עידוהל הבוח ןיא ובש -ילהנמל ילילפ ךילה ןיב הנחבה .)הגיהנ ןוישיר לש תילהנמ
  .תוצעוויהב ךרוצה לשב עומיש
 .ךכ םשל עומישה תא תוחדל -ךרוצ שי םאו ,תוצעוויהה תוכז לע ילהנמ עומישל עיגמש םדאל עידוהל שי :הנעטה
 םדא ןכלו ןיד י"פע תלעופה תושר לכ ינפל םדא לכ גצייל יאכז ד"הוע תכשל קוחל 25'ס םנמא .בריס :ש"מהיב
 עבוק ןכלו )רתוי ליעיו ריהמ תויהל רומאש( ילהנמל ילילפ ךילה ןיב ןיחבמ ךא ßד"הוע םע עומיש לכל עיגהל לוכי

 .תוחדל תושרה תא םיבייחמ אלו תוצעוויהה תוכז לע םיעידומ אלש
 
 הניא הריקחה רשאכו ,ריבס ןמז ךות עיגמ ד"הוע םא הריקחה יכילה תא קיספהל ךרוצ שי -יש ףסא ד"ספ
 .ריבס ןמזב רבודמ אל םא םג הפוחד
 תוכז לע ול ועידוה אלש ןעטו ןוילעל רערע ßיזוחמב הגירהב עשרוה .שיבכב תוומל םרג ,תיאשמ לע גהנ םדא
 .ד"ועב ץעוויהל ול רשפאל ידכ הריקחה תא וקיספה אלו תוצעוויהה
 לע םג םיפיעסה תא םיביחרמ םאה -הרקמה ירחא םיישדוח הריקחל עיגהו ,רוצע היה אל יש ףסא :הלאשה
  ?םירוצע םניאש םירקחנ
 :םיפיעסה

 ויה אל .רוצע וניאש רקחנ לע םג לח םא ןויע ךירצב הז 'ס ריאשמ ש"מהיב -םירצעמה קוחל 32'ס •
 .הז ףיעס לשב קר האדוהה תא םילסופ
 ,רשפאה לככ תנבומה ןושלב רצעמה תביס תא ריהבהל דושחה תא רוצעל טילחהש הנוממה ןיצקה לע"
 ."ד"ועב ץעוויהל ותוכז לע ול עידוהלו ובורקל ורצעמ תא רוסמל

 ץעוויהל ותוכזב העיגפ התייה ןכלו .רוצע וניאש רקחנ לע םג הז 'ס ליחמ ש"מהיב -םירצעמה קוחל 34'ס •
 .ד"הוע םע
 ךירצ הריקחה לע יארחאה -שגפיהל םישקבמ םהו הדימב ,וב ץעוויהלו ד"וע םע שגפיהל יאכז רוצע"
 רשפא היה ד"הוע תעגה דעו( "ירשפאה םדקהב" וב יוטיבהש ףיעס ךכל םדק ="יוחיד אלל תאז רשפאל
 .תוכלהה תא ורגתא ה"ובכ י"וח רחאל .)הריקחה תא ךישמהל
 עבוקו הכלהה לע רזוח ש"מהיב .םייניבה ןמזב הריקחה יכילה תא קיספהל ךרוצ ןיא -ןוסח ד"ספ -'גוד
 ד"הוע תעגהל עדימה תרבעה ןיבש םייניבה ןמזבו ,"ירשפאה םדקהב" ןיבל "יוחיד אלל" ןיב ינוש ןיאש
 .ויתויוכז לע םדאל ועידוה דוע לכ היחד אלל הריקחב ךישמהל ןתינ
 ,ריבס ןמז ךות עיגמ ד"הוע םא הריקחה יכילה תא קיספהל שיש ןעוט ש"מהיב -יש ףסאב יונישה
 הריקחהש ןוויכ .הריקחה תא קיספהל ךרוצ שי ריבס ןמזב רבודמ אל םא םג -הפוחד אל הריקחהשכו
 .ד"וע םע ץעוויהל ול רשפאלו הקיספהל רשפא היה עוריאה רחאל םיישדוח התשענ

ß יכ תוומ םרגל הגירהמ האשרהה ףיעס יונישו האדוהה תליספל הליבוה תוכזב העיגפ :יש ףסאב האצותה 
 .תוזיזפ לש ישפנה דוסיה תא חיכוהל רשפא יאש התייה הליספה תועמשמ
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 םידושח תומש םוסרפ

 .תושדחהו תויתרבחה תותשרה בקע בושח אשונה םויכ :םימוסרפ רוסיא -ש"מהיתב קוחל 70'ס
 .לדחמ תרירבכ אוה ימ לע עבוקו ,לטנב קסוע םוסרפב רוסיאה דימת .הז ףיעסל ןוקיתב הנורחאל רדסוה אשונה
 דעומהמ תועש 48 םות דע :ןיבמ םדקומה דע א"תכ ודגנ שגוה םרטש דושח לש ומש תא םסרפי אל םדא -1)ד(70'ס
 אל( .וניינעב טפוש ינפל םייקתהש ןושארה ןידה םויס דע/הריקחל בצייתהל וילע היהש/הריקחל דושחה בצייתה ובש
 .הז בלשב םוסרפ רתיה שקבלו ש"מהיבל תונפל יאנותיעה לע לטנה .)תועשה ןיינמב םידעומו תותבש םיבישחמ
  .יוסח ומש תא רומשלו ךישמהל שקבמ דושח רשאכ לוקשי ש"מהיבש םיאנתה המ עבוק -1)ה(70'ס
 לולע רבדהש האר םא הריקחה יטרפמ רחא טרפ וא א"תכ ודגנ שגוה םרטש דושח לש ומש םוסרפ רוסאל יאשר ש"מיב
 םוסרפבש ירוביצה ןיינעה ינפ לע קזנה תעינמ תא ףידעהל שיש רבס ש"מהיבו )ליגר קר אל( רומח קזנ דושחל םורגל
 םוסרפ רוסיא לע הרוה ש"מהיב םא .)ירוביצה סרטניאל קזנהמ רתוי לודג תויהל ךירצ םדאל קזנה לע תוחונה ןזאמב(
 .תרחא עבק ש"מהיב ןכ םא םא אלא ,דושחה דגנ ותשגה םע עקפי רוסיאה -א"תכ ודגנ שגוה םרטש דושח לש ומש

 תא תוסחל ךישמהל השקיב הרבחה ,תלפוטמב תוינימ תוריבע עציב םיסוח תיבב לפטמ -תינולפ 'נ תינולפ הרבח ד"ספ
 .המש
 ןוזיאה ,א"תכ שגוי אלו תויאר קיפסמ ןיאש ןוויכמו+רומח םושיאהש ןוויכמ 1'ה'סב םילוקישה תא ענמ :עבק ש"מהיב
 ויה אלש ןוויכ( לפטמה םש תא םסרפל אל ינש דצמו )ירוביצה ןיינעה תא תרשל ךכו( השרפה תא םסרפל אוה ןוכנה
 לודג היהי לפוטמל םרגייש קזנהו קיפסמ רורב היה אל יתדבועה סיסבה ,תוטילקרפה יפל ןידל הדמעהל תויאר קיפסמ
  .)ידמ

 םוסרפ רוסיא וצ ןתינ ךא דושחכ השרפב ומצעב רקחנ רשאכ ,וילע ןגהו ןייארתה .ןלוג לייא לש ונגרמא -ץרפ ינב ד"ספ
 ךלהמב( .רגסנ הריקחה קיתו יוסיח ול ןתינ 70'ס יפל .)דושח היה ומצעבש עדי אל רוביצהו( ומש ןויסיח לע הרוהש
 תא םסרפל ושקיב םיאנותיע .)רגסנ וניינעב הריקחה קיתו ומש ןויסיח לע הרוהש םוסרפ רוסיא וצ ןתינ דושח דגנ הריקח
 .רגסנ קיתהש תורמל דושח ותויה תדבוע
 ?וצה ןיד המ :הלאשה
 .הקיספב וא ןידב ש"מדח הבושת ןיא ןיידע וז הלאשל
 :תויורשפא 3 עבוק ןוילעה

 ךרוצ ילבמ וילאמ רוסיאה וצ לש ופקות עקופ ,דושח וניא רבכ רבדב עגונה םדאה רשאכ ,קיתה תריגס םע •
 .תיטופיש הטלחהב

 תוכמס ןיא ש"מהיבלו ןמז תלבגה אלל ףקותב רוסיאה וצ רתונ ,דושחב דוע רבודמ ןיאש רחאמ ,קיתה תריגס םע •
 .רתוי םסרפל ןתינ אלו הרגסנ הריקחה יכ וריסהל

 .ש"מהיתב קוחל 'ג70'ס יפל וריסהל ש"מהיבל תונפל תורשפא לבא וניעב דמוע רוסיאה וצ -םייניב תורשפא •

 .דושח היה ץרפש םסרופו רוסיאה תא ריסה ש"מהיב תיפיצפס הז הרקמב .םייניב תורשפא :האצות
 .תירוביצ תומד ותויה לשבו ןימ תוריבעל תודשח םוסרפב ירוביצה סרטניאה לשב לטוב רוסיאה וצ
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 בוכיע

 .םירצעמה קוחל 'ג קרפ
 ןיינעכ תרדסומ התייה אל ךא ה"ובכ :י"וח ינפל דוע תמייק התייהש ,רצעממ התוחפה תוריחה לע הלבגמ איה בוכיע
 ß)בוכיע תללוכה( תרחא ךרדב וא רצעמ י"ע איה םדא לש ותוכזב העיגפש עבקנ ßה"ובכ :י"וח תקיקח רחאל .רורב
 .'וכו ,ויגוס ,וילע תולבגמ ,בוכיעה תא הרידגמ .תיתדימו קוחב העובק תויהל הכירצ וז הלבגהש טלחוה

 רשאכ הריבע עוציב עונמל ידכ וא הריבע העצובש דשח לשב ,ישפוח ןפואב עונל םדא לש ותוריח תלבגה :הרדגה
 .קרפב רומאכ לכה ,תילכתבו ןמזב שארמ תגיוסמ תוריחה תלבגה

 תולבגמה

 .תועש 3 לע תולעל לוכי אל הרקמ לכבש ,ריבס ןמז קרפל .בוכיעה ךשמ ,קוחל 73'ס -ןמזה תלבגמ .1
 לוכי הנוממה ןיצקה ,םלוכ תא לאשתל ןמז ןיא ובש )הנגפה -'גוד( םיברועמ לש בר רפסמ לעב הרקמ ,ב'ס -גירח
 .ומשרייש םיקומינמ )תועש 6 דע( תועש 3 דועל בוכיעה תא ךיראהל
 תריקח קוח יפל הרטשמה תנחתל לבומ םדאש עגרב השעמל ßםידעו םידושח בוכיעו תוריקח לע רבודמשכ[
 םא ß)הרטשמב ויהי םידושח תוריקחש עבוקה( )1996( םירצעמה קוח רחאל קקחנש )2000( םידושח
 יניד רקחנ םדאש עגרב הרטשמה תודוקפ יפל ßםוקמב רצק לואשתמ רתויל יופצ לואשתהו בכועמ דע/דושח
 רתוי רקחיהל םילוכי םירוצע םניאש םישנא ךכו תועשה 3 תלבגמ תא ןיא :תועמשמה ßוילע םילח אל בוכיעה
 .תועש 3מ
ß קוח אלא בוכיעה יניד רתוי םילח אל הריקחה הלחהש עגרמ ךא בוכיעה יניד חוכמ רקחיהל ועיגה רמולכ 
  .]הרסוה הריקחל תועשה 3 תלבגמו םידושח תריקח
 

 םיבושח םיאנת 2 םנשי ובש רצעמ להונ לע רבדמה -םירצעמה קוחל 24'ס יפל ,קוחל 72'ס -בוכיעב להונה .2
 :רצעמל ףקות םיווהמה

  רטושה תוהדזה תא בייחמ -)א(ס •
 בוכיעה תביס/רצעמה תביס לע עידוהל בייחמ -)ב(ס •

 .רצעמה עוציבל יאנת אוה ב+א םיפיעסב רומאה :רצעמ עוציב -24'ס
 

 :םיבוכיע יגוס
 

  .)אטח םג תויהל הלוכי( הריבעה גוס לע הלבגה ןיא .דושח בוכיע .קוחל 67'ס -דושח בוכיע .1
 :)א('ס

 אלו אטח םג תויהל הלוכי בוכיע תב הריבע ךא ,אטח אלו עשפ/ןווע קר תויהל הלוכי רצעמ תב הריבע •
 .עשפ/ןווע קר

 .דיתעב תנכוסמ הריבעל דשח ללגב וא רבעב הריבעל דשח ללגב תויהל לוכי בוכיעה •
 יפל יוטיבה תא וב שריפ ש"מהיב ךא רתוי הנשי הקיקחב קסוע םנמא -ינגד ד"ספ -דשחל ריבס דוסי •

 ,)ןולחה ךרד ותיבל סנכנש רייד -'גוד( יקוח אלל רבדה תא תכפוה אל תיתדבוע תועט -יביטקייבוא ןחבמ
 .)אטח תריבע לע רצעמ -גוד( יקוח אלל רבד ךופהל הלוכי ןכ תיטפשמ תועט ךא

  :בוכיעה תוילכת •
o ונעמו בכועמה תוהז רוריב 
o ואצמיה םוקמב םיכמסמ ול רוסמל וא ורקוחל.  

 :)ב('ס
 ינש ומייקתי םא רחא דעומל הנחתל ונמזל וא הרטשמה תנחתל ומע תוולתהל םדאמ שורדל יאשר רטוש •

 :םירבטצמה םיאנתה
o דיתע וא רבע( הרבועל דמועש ההובג תורבתסה וא הריבע רבעש ל"סי שי( 
o ואצמיה םוקמב ורקוחל ןתינ אל/קיפסמ יתלב היה )א('סב יוהיזה 

 :איה לדחמה תרירב השעמל -הרטשמה תדוקפ + םידושח תריקח קוח עקר לע 67'ס תא אורקל שי
 קיפסמ יתלב יוהיזהש קר אל איה המרונה( הרטשמה תנחתב תאז תושעל שי רצק וניא לואשתה םא
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  .)הליחתכלמ הרטשמה תנחתב תושעיהל תורומא תוריקחש יואר אלא ,הנחתל םיאיבמ ויתובקעבש
 .הרטשמה תודוקפו םידושח תריקח קוחל 3'סל ףופכב אורקל שי :םירצעמה קוחל 73'ס
 ישי רטח .ליבקמב םרקוחל וצר םירקוחה ,ףסונ דושח םע הרטשמה תנחתל ןמזוה -ישי רטח ד"ספ
 ש"מיבמ ושקיב אלא בוכיעל תודגנתה לע ותוא ורצע אל םירטושה תוריהז ימעטמו עיגהל בריס
 בכועמה תא רוקחל איה תילכתה 67'ס יפל בוכיע וצ אצומ רשאכש עבק רימז .רקחיהל וצ םולש
 .הרטשמב הריקחל הקנפשוג ןתנ ךכו םוקמב רשפאתמ אל םא הרטשמה ידרשמב

 תועש 3 דע בכעל ןתינ .דושח אלו דע לע רבודמש ןוויכ תכל תקיחרמ תוכמס .דע בוכיע .קוחל 68'ס -דע בוכיע .2
 .ל"סי רטושל םא רחא דעומב עיגהל/הרטשמה תנחתל תוולתהל שקבלו

 קוקיחב התנקוה .)דע/דושח חרכהב אל( תיללכ בוכיע תוכמס .קוחל 69'ס -םיכמסמ תקידבו שופיח םשל בוכיע .3
 םדא בכעל יאשר תוכמסה לעב( םיכמסמ תגצה םדאמ שורדל וא )םדאה ףוגב/וילכב( םוקמב שפחל תוכמסה
 .ונעמו ומש תא רוסמל םדאהמ שורדל יאשרו )םיכמסמב ןויעה וא שופיחה תא רשפאל ידכ בכר ילכ וא
 עצבתהל תדמועש ההובג תורבתסהל ל"סי ול תויהל ךירצ וב שפחל ידכ ךא ,בכר ילכ רוצעל תוכמס רטושל
  .)אטח גוסמ אל( תינוחטב הריבע/רצעמ תריבע

 תב הריבע התשענ בכרבש ל"סי רטושל שי רשאכ בכרל תיללכ בוכיע תוכמס .קוחל 71'ס -בכר ילכ בוכיע .4
  .רומאכ וב שפחלו ,רצעמ תונב תוידיתע תוריבע ושעיש וא רצעמ

 .םייח ןב ד"ספמ הנוקל אלממ הז גוס .דע וא דושח בוכיע .קוחל 72'ס -בכועש םדא לש ופוג לע לבגומ שופיח .5
 הרצונ רצעמ ינפ לע בוכיע םיפידעמש ןוויכמ .בוכיע בגא אל ךא םדאה ףוג לע שפחל תוכמס רטושל רצעמ בגא
 חוכב שמתשהל לוכי רטושה שופיחל דגנתמ דושח םא .הז גירח רצונ ןכל ß .בכועמה לע שפחל ןתינ אל -היעב
 .שופיחה םשל ריבס
 םיסוכמ ףוג ירביא תפשוחה דגב תרסה ללוכ אלש םדא לש ופוג ינפ לע יחטש שופיח -"ףוגה לע לבגומ שופיח"
 .)שקבל ןתינ( םיילענ/שארה/םינפה לעמ יוסיכ תרסה טעמל

 .בוכיע תוכמס םויכ .הלטובו התייה יטרפ םדא י"ע רצעמ תוכמס .דושח בוכיע .קוחל 75'ס -יטרפ םדא י"ע בוכיע .6
 ,עשפ ,תומילא תריבע עוציבל דשח( הלאמ דחא םייקתה םא רטוש אובל דע רחא םדא בכעל יאשר םדא לכ
 יאשר בכעמה .תועש 3 דע בוכיע .)טלמייש ששחש דושח ינפמ הרזעל ארוקה רחא םדא ,שוכרל קזנ וא הבינג
  .הלבח דושחל םרגית אלש דבלבו דגנתמ דושחה םא ריבס חוכב שמתשהל
 זא רשיש ןוויכ בוכיע בגא חוכב שומישל תוכמס םיכירצ אל םירטושה :חוכב שומיש תוכמס שי רצעמ תליעב קר
 *.חוכב שומיש תוכמס תררוגה ß רצעמ תוכמס המק ß בוכיעל תודגנתהה םצעמ
 תמייק התייהש יטרפ םדא י"ע רצעמ תוכמס הפילחמה ,יטרפ םדא י"ע בוכיע גוס םג ונשי קוחב -יאסק ד"ספ
 .הז גוסמ היה בוכיעה ןכלו ,יטרפ םדא=היריע יחקפ .םירצעמה קוח ינפל
 ?)דושח בוכיע -ליעל 1'סב( ינגד ד"ספב םיאנתה תא בייחמ יטרפ םדא י"ע בוכיע םג םאה :הלאשה
  :עבקנ

 הפיכאה תלועפ תא עצבמה רטושה לש תעדה לוקיש תוריבס תניחב -יביטקייבוא ריבסה דשחה ןחבמ •
 לק ישילש דצ תונעט לע ססבתהל רשפא דשח שוביג םשל םירצעמב םא .רמוחו לק -רבעומ דשח •

 ינפב וזחנש תודבועמ רצווי דשחהש חרכה ןיא( בוכיעב רבודמ רשאכ וז הרוצב דשח שבגל ןתינש רמוחו
 .)רטושה

 .יטרפ םדא ידיב בוכיע -75'ס לח ןכלו היריע חקפ אוה בכעמה םרוגה ד"ספב •
 .םירצעמה קוחל 24'ס יפל ולעפ אלש ןוויכ בוכיע להונ ועציב אל םיחקפה -רצלמ יפל •
 היהי רוביצש ינויגה אל( םירצעמה קוחל 24'סל הלוחת ןיא יטרפ םדא י"ע בוכיעב -ןמלגופ+זרא קרב יפל •

 ;)ןהב םירועמ םניאש תוארוה םהילע ליחהל ינויגה אלו ,בוטה ינורמושה יקוח יפל לעפיו "לודג שאר"
 .ינוטלש דיקפת אלממ לע תלטומה תיללכה תוניגהה תבוח תא ורפה םה םיחקפב רבודמש רחאמ ךא

 ןיכסה הלספנ ןכלו יקוח יתלב היה בוכיעה •
 ריבס דשח ללגב ויה ßושענש םישופיחה תאז תמועל •

 תודובע שנוע תא ולטיב םיטפושה ךא -תועשרהה ראש תראשה+ןיכס תקזחה לש הריבעב יוכיז -האצותה
  .ןחבמה ןיצק חוקיפ םגו+ראשוה יאנת לע רסאמה .תורישה

 .וצ אלל רצעמ תליע םירטושל המק ßבוכיעל תודגנתה/בוריס שי רשאכ*
 : רתוי הלקה תוכמסהמ ליחתהל וילע ,רצעמל רשי ץופקל אלו בוכיעב ליחתהל וילע -דבלב בכעל תוכמס רטושל רשאכ
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 תריבעב התוא רוצעל ידכ תינוכמהמ תאצל הנממ שקיב רטושהו תינוכמב הצורפ םע הליב ישמש -ישמש תשרפ
 .ודיקפת יולימב רטוש תלשכה תריבעב םשאוה אוהו הנממ ענמ ישמש .תוטטוש
 תב התייה אל תוטטושה תריבע זאש ןוויכ -הכוז אוהו הלבקתה ותנעט .רוצעל ךמסומ היה אל רטושהש ןעט ישמש
 לעופ אוהש ןוויכ ודיקפת יולימב רטוש תלשכה הניא תודגנתהה ןכל .רוצעל שקיב רטושה דועב בוכיע תב אלא רצעמ
 .ורצועל ןתינ היה -בוכיעל עירפמ היה ישמשו בוכיעב ליחתמ היה רטושה וליא .תוכמס רסוחב
 אל ךא ותוא בכעל התייה תוכמסהש רבתסה .חרבו הנחתב רוצע היה .הכוזו תיקוח תרומשממ חרב -לי'גרבא תשרפ
 ןיקת היה אל רבדה -רצענ רשי אלא בכוע אלש ןוויכמ ךא .ןיקת היה -רצענ היהו בוכיעמ חורבל הסנמ היה םא .ורצועל
  .תיקוח תרומשממ החירב תבשחנ אל ותחירבו תוכמסב אלו
 

ß בוכיעל תודגנתה התייהש ךכב דבעידב רצעמ תוכמס תונבהל ןתינ אל :רמולכ. 
 .אטח הניאש הריבע לכ=רצעמ תב הריבע

 רצעמ

 םירצעמל אובמ

 :םירצעמה קוחל 1'ס -םירצעמה יניד תונורקע

 יפל אלא בוכיע/רסאמ רסואו יפיצפס הז קוח .קוחב אלא תוריח תלבגה ןיא ה"ובכ :י"וח יפל -תויקוחה ןורקע .1
 .קוח
 .תינוידה האכרעב שדחמ הלחתהל טפשמה תא ריזחהו עישרמה ד"הספ תא לטיב יזוחמה -הבוזורומ ד"ספ
 ß)םיכילהה םות דע רצעמ( םישדוח 9 דע איה רוצעל ינויד ש"מיב לש תוכמסה -םירצעמה קוחל 61'ס יפל
 .ןוילעל הכראה תושקב שיגהל שי ןכמ רחאלו
 םישדוחה 9 תא ונממ םיליחתמו שדחמ ליחתמה טפשמ לאכ טפשמל םיסחייתמ וז היצאוטיסב םאה :הלאשה
 ?ןוילעהמ רצעמ תכראה שקבל שיש וא
 ßרצעמ תוכמסל הקיקחב אצמנ אלש בצמ הפצנש םעפ לכבש תדמלמ תיתקיקחה הירוטסיההש עבקנ
 .)קוח ילב רסאמ ןיא יכ( קוחה תא םינקתמ
 9 רחאל תוכמסה לעב ,קוחב וז היצאוטיסל תוסחייתה רדעיהב -תינוידה האכרעל ןוידה תרזחה רחאל ןכל
 .ןוילעל הכראה תשקב שיגהל שי ןכל ß .םהמ םלעתהל ןתינ אלו ןוילעה אוה םישדוחה
 .קוחב תשרופמ הכמסה אלל רצעמ ןיא :ללכה

 תוליעה יפל היואר תילכתל רצעמ( תילכת לע הדימע הנשי קוחה ךרוא לכל השעמל ךא ,יתרהצה -םדאה דובכ .2
  .תויתדימ+)קוחה תועובקה

 :תוביס יתש .םירצעמה קוח לוחי ,רבוגש יפיצפס קוח ןיאש לככ -תיללכה הלוחתה ןורקע .3
 תודיחא •
  .)תיללכ הלוחת( ה"ובכ :י"וח תא םאותו םדקתמה אוה םירצעמה קוח •

 :םירצעמה קוחל 2'ס -תוכמס

 םולש ש"מיב תוכמס -א"תכ תשגה דע .1
 )להנתמ ןכיה יולת ,יזוחמ/םולש( א"תכה שגוה וילא ש"מיבל תוכמס -א"תכ תשגה ירחא .2
 )ןוילע/יזוחמ( שגוה רוערעה וילא ש"מיב תוכמס -רוערעב .3

 :םירצעמ דומילל תונורקע

 :םילולסמ ינשב חתננ

 :ישאר לולסמ •
o תחכוה ךרוצל שרוד קוחה תיתייאר תיתשת הזיא -הריבעל רשקה תחכוהל )תיתייאר( תיתדבוע תיתשת 

 ?)יתדבועה סיסבה( הריבעל םדאה ןיב רשקה
o יכילה שוביש ,תויאיר תדמשה ,החירבה תוריבע לכ( שובישו )ןוכיסה תוריבע לכ( תונכוסמ -רצעמ תוליע 

 ?תושורדה רצעמה תוליע ןהמ רמולכ .)'וכו םידע תדרטה ,טפשמ
o תופולח לוקשי ש"מהיב דציכ חתננ רצעמ גוס לכב -רצעמ תפולח. 
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 :ינשמ לולסמ •
o בוכיעל תודגנתה -'גוד( תמדוק תיקוח הארוה תרפהß רצעמ תוכמס דימ תרצוי(.  

 םירצעמ יגוס

 .)תונכוסמ/שוביש( רצעמ תליע + תיתדבוע תיתשת :ךירצ ןכל .יתעינמ יעצמא אלא ,שנוע וניא רצעמ
 .ךילהל םאתהב יגולונורכ רדסב םירצעמה

 .םיגירחל ףופכב תועש 24 דע .ילילפה ךילהה לש ינושארה ךילהב -רטוש י"ע ינושאר רצעמ .1
 .)19'ס חוכמ( טפוש י"ע וצה עוציב+ )13'ס חוכמ( טפושמ וצ :תיבלש וד היצאוטיס -וצב רצעמ •

o תויוכמסב םיקסוע הלא םיפיעס ינש .דחא דצ דמעמב טפושמ רצעמ וצ תאצוה -ןושאר בלש 
 :א״תכ תשגה ינפל םיווצ איצוהל םיטפושה

 .טפוש תוכמס -12׳ס §
 .וצ תתל לוכי טפושה ןניגב תוליעה -13׳ס §

o ינפב םדאה תא איבהל שי -רצעמה עצובש עגרמ .רצעמה עוציב .טפוש י״ע וצה עוציב -ינש בלש 
  .תועש 24 ךות טפוש

 .ןתינש עגרמ םוי 180ל ףקות לעב .רצעמ וצ עוציב -19׳ס §
 הלוכי הרטשמ .טפוש ינפב דושחה תא איבהל תועש 24 שי רטושל ,וצה עוציב תעב -ג17׳ס §

  20ß׳ס יפל תועשה 24 ךלהמב ררחשל
 24ה ךלהמבש ךכ ;וצה ןתמ דמעמב רבכ רוצעה רורחשל תובורע עובקל לוכי טפושה -20׳ס §

 עבק טפושה םהבש םירקממ ץוח -תובורעה יפל םדאה תא ררחשל הלוכי הרטשמה תועש
 .וינפב אבויש ילבמ ררחושי אלש

  .23'ס -וצב אלש רצעמ •
o ול שי םא םדא רוצעל ךמסומ רטוש :וצ אלל רוצעל לכוי רטושש ידכ תשרדנה תיתדבועה תיתשתה 

 -ינגד ד״ספב ל״סי .)ןווע/עשפ =אטח טעמל הריבע לכ( רצעמ תב הריבע רבע םדא ותואש ל״סי
 היה ליגר תעד רב םדא הב הנומת רטושה יניעב תרייטצמ םא ,ריבסה רטושה לש יביטקייבוא ןחבמ
 תועט .הז דעצ תטיקנ תובייחמ תוביסנה םא דושחה תא רוצעל לוכי אוהו ל״סי רצונ ,דשח שבגמ
 תויקוח תא תללוש תיטפשמ תועט -ישמש ד״ספ ßךא ,רצעמה תויקוח תא תללוש אל תיתדבוע
 .רצעמה

o רצעמה תוליע 
 .שוביש ןיגב רצעמ תוליע -2+3+6א23׳ס §

 .ןמזב הבורעה תא איבה אלו הבורעב ררחושש םדא -א47׳ס
 :תונכוסמל םיגוס 2 .תונכוסמ ןיגב רצעמ תוליע -1+4+5א23׳ס §

à ומצע םדאהמ תדמלנש תונכוסמ 
à ל״סי( תנכוסמ הריבעל תיתדבוע תיתשת לש המויק םצעמ תדמלנש תונכוסמ 

 )תנכוסמ הריבע לש המויקל
 גהנ -ר״צתה ׳נ ןהכ פ״רע .הקיספה יפל םימיב אלו תועשב דדמנ =בורקמ הז -)1(א
 רצענ זאו ,הרטשמה תנחתב בצייתהל דקפמה י״ע הווטצהו העונת תריבע רבע יאבצ
 לומ עצבתת הריבעהש ךרוצ ןיא =רטושה לש וינפב .)רצעמ וצ( רצעמ תדוקפ אלל
 .וישוחב טלקש קיפסמ אלא ויניע
 ןכסמה בצמ ,שקובמ/טלמנ ןיירבעכ עודיש והשימ האורו רבועש רטוש -׳גוד -)4(א
 .תיתדבוע תיתשת שי היבגלש הריבעה יפואמ תדמלנ וז תונכוסמ .רוביצה תא
  .םינכוסמ םימס ,ןוחטב ,חצר תוריבעב דושחה םדא -)5(א

o תמדוק תיקוח הארוה תרפה -רצעמ תופולח. 
 .טלמיהל וא יאנת רפהל דמועש ל״סי שיו הבורעב ררחושמ םדא .ינשמ לולסמ -)6(א23 §
 םדא ךא ,רצעמ ינפ לע בוכיע ףידע דימת -׳ג23׳ס יפל םנמא .רצעמל ינשמ לולסמ -ב23׳ס §

 .וצ אלל רצעמ תליע םיקמ ßרחא םדא בוכיעל עירפמ/רצעמל דגנתמה
 יפל םיאנתה לכ ומייקתהש אדוול ךירצ הנוממה ןיצקה ,וצ אלל רצענ םדאו הדימב -27׳ס §

 רוצעי טפוש ותעדלו הדימב ררחשל םיבייח אל ßאלו הדימב .ןידכ עצבתה רצעמהו 23׳ס
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 לוקשל ךמסומ הנוממה ןיצקה ß)דבעידב רצעמ תרשכה( וינפב אבויו הדימב םדאה תא
 .הבורעב ררחשל ןתינ אל ובש ׳ה27׳סמ ץוח ,)42׳ס( הבורעב ררחשל/רצעמ תפולח

 .תועש 24ה ךלהמב טפוש ינפב אבוי ,תועש 24 דע ינושאר רצעמ הנוממ ןיצק י״ע רצענש ימ -29׳ס

 וצ אלל רצעמ וצב רצעמ
 טפוש ינפב רוצעה תא איבהל הבוח -ג17׳ס יפל
 רצעמה עגרמ תועש 24 ךות

 טפוש ינפב רוצעה תא איבהל הבוח -ג17׳ס יפל
 רצעמה עגרמ תועש 24 ךות

 קוחה םהבש םיבצמ םנשי ךא ,וצב רצעמ ףידענ דימת .וצב רצעמ איה לדחמה תרירב -םירצעמה קוחל 4׳ס
 .תויתדימה ןורקע תא םלגמ .)עוריא תריזל עלקנ רטוש םהבש ,םיצוליא שי רשאכ -׳גוד( וצ אלל רצעמ רשפאמ
 .הפוחד הריקח תוליעפ שי רשאכ הכראה -גירח -30׳ס
 ןושלב תושעיהל הכירצ רצעמ לע האדוהה .םישודק תכלה -םישודק ׳נ ש״מעויה 40/56 פ״רע תא ףקשמ -ב24׳ס
 םדוק םהבש ץחל ירקמב טעמל( .רוצע אוה הניגבש הביסה המ תעדל יאכז היהיש ידכ ,תינכט אלו םדאל הרורב
 :רצעמ םויק תעב םייסיסב םירבד ינש .)וריבסי זאו רצעמה תא ועצבי

o הרטשמה תדוקפל יתבר א5׳ס יפל -רטושה יוהיז. 
o רצעמה תביס לע העדוה 

 יפל רוצע אוהש םדאל ריהבהל ידכ תיזיפ הלועפב ךרוצ ןיא .רצעמה תויקוחל יאנת םה ליעל םיאנתה -ג24׳ס
 ידכ ללכ תיזיפ הלועפ ךירצ אלו 24׳ס יאנתב דמוע ,רוצעה תברקב אצמנ רטושש קיפסמ -שונק 360/77 פ״רע
 .רצעמה תויקוח תא לולשל
 .27׳ס י״פע רצעמ רישכהל לוכי הנוממה ןיצקה ßןידכ אלש התשענ תמיוסמ הלועפש ןעטנו הדימב -
 י״ע ועצבתהש םייקוח אל םירבד -רמולכ .ש״מהיב תוכמס תא ללוש אל רבד ßרוצעל תוכמס ש״מהיבל רשאכ -
  .אל וא רוצעל םאה ש״מהיב ד״וקיש לע ועיפשי ןכ ךא ,ש״מהיב תוכמס תא םיללוש אל םירטוש
 אל היה בוכיעהו רחאמש ןעטו ןוילעל עיגה .רצענ זאו תועש 3מ הלעמל בכוע םדא -חאנ׳ג ׳נ לארשי תנידמ ד״ספ
 .ורצעמ תא ךיראהל לוכי אל ש״מהיב ןכל ß יקוח היה אל רצעמה ßיקוח
 שי םא ןוחבל וילע ש״מהיב ינפב אבוה םדאהש עגרב ,םוגפ היה בוכיעה םיוסמ בלשב םא םג :עבק ש״מהיב
  .ןכל םדוק ושענש םיכילהה תויקוחל רשק אלל דושחה תא רוצעל ותוכמסב שמתשהל םוקמ

 :יקוח אל רצעמ לש תוירשפא תוכלשה 

o יחרפ תכלה יפל תורזגנ תויאיר ל״נכ ,ד״וקיש םיליעפמ ,בורכששי תכלה יפל -תויאיר תליספ. 
o לעפש רטוש הז ׳ס יפל  -ןידכ אלש רצעש רטוש דגנ םייתעמשמ םיעצמא תטיקנ -פ״דספל 44׳ס 

  .תילילפ וא )תיקיזנ( תיחרזא תוירחא וילע תשות אל רוביצה םולש ןעמלו ל״ותב
o עבקיש םוכסב ותנגה תואצוהו ורצעמ לע רוצעל םלושמה יוציפ -הנידמהמ םייוציפ תלבק -38׳ס 

  .ש״מהיב

ß לשמל ןכלו .תוכמסב לעפ אלש רטוש =יקוח אל רצעמ: 

o ודיקפת יולימב רטושל הערפהß היה אל רצעמהש ןוויכמ .ליעל בתכנ -ישמש ד״ספ ׳גוד :וזכ היהת אל 
 .ודיקפת יולימב רטושל עירפה אל ישמש ßתוכמסב לעפ אל רטושה ßיקוח

o תיקוח תרומשממ החירבß ךא בכועמ קר תויהל היה לוכיש ןוויכמ -לי׳גרבא ד״ספ ׳גוד :וזכ היהת אל 
 .תיקוח תרומשממ חרב אל ßתוכמסב היה אל רצעמה ßםוקמב רצענ

o רטוש תפיקתß םדא לש הפיקת קר אלא הפיקת היהת אל.  

 :רצעמל םירטוש לש תוולנ תויוכמס

o ריבס חוכב שומיש-  
o פ״דסחל 26׳ס -וצב רצעמ.  
o פ״דספל 19׳ס -וצב אלש רצעמ 

 אל .גידל ץפנ ירמוח תקזחא בקע גייד ורצע םירטוש -ש״מעויה ׳נ הידבוע ד״ספ .רשקה תיולת -תוריבס
 ותוא הכיז ש״מהיב .רטושה תא ףקת ,קוזיאל דגנתהו םיקיזאב ולבוכל ושקיב םירטושה .רצעמל דגנתה
  .)ריבס חוכב שומיש אל( קוזיאב ךרוצ היה אלש םושמ רטוש תפיקת תריבעמ
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 ?ריבס חוכב שומיש בשחנ )ינלטק קזנ( תוומל םרוגה חוכב שומיש םאה :הלאשה
 .הקיספב תולבגמה תחת ךא -הרירב ןיא םיתעל .ןכ :הבושת
ß רטושה( דלוגב טעב .רוצע היהו הרטשמה תנחתל קוחכ אלש תוננתסהב דשחנ םדא -דלוג תכלה( 
 .ותוא גרה ךא ולגר רבעל הרי זאו ריוואב הרהזא תיירי הרי ,תילולימ ותוא ריהזה רטושה .טלמיהל הסינו
 :םיאנת 3 םייקתהב רתומ ינלטק חוכב שומישש עבק ש״מהיב .הכוז רטושה

o יקוח היה רצעמה 
o עשפ גוסמ הריבעב דושח רוצעה; 

 ידכ םסחנ םיוסמ רוזיא הבש עוגיפ רחאל הריזב םוסחמב היה רטוש -הנינוקנא תכלה
 שקבתה .םוסחמהמ רוחאל בוסל הסינ בכרו קקפ רצונ .עגפמה בכרה תא שפחל
 יאנתבש שיגדמ ךא דלוג יפל ךלוה ש״מהיב .תמ םדאה ,םילגלגה רבעל הרי ,רוצעל
 .דבלב ינכט אלו םייח ןכסמ תויהל ךירצ עשפה -ינשה

o הרהזא תיירי זא ,תילולימ הרהזא םדוק ;)הרירב ןיא( ליעיה ןורחאה יעצמאה אוה יריה, 
 לעב ךא באוכו ינעגופ יעצמא( רזייט חדקאב שומיש אוה ךכ םע דדומתהל ךרד .ירי זאו
 .)תוומ תמירג אלל לרטנל היצפואה

o םוקמל סנכיהל לוכי רטוש םאה ,וצה עוציב ךרוצל -תומוקמל הסינכ? 
o וצה עוציב םשל םוקמ לכל סנכיהל לוכי רטוש ,רצעמ וצ שי םא -פ״דסחל 26׳ס -וצב רצעמ 
o היונש ףיעסה תונשרפ .חוכב הסינכ עצבל יאשר סנכיהל יאכזה -פ״דספל 45׳ס-וצב אלש רצעמ 

 םירטוש לש תיבל תיאמצע הסינכ רשפאמ ףיעסה םאה :הלאשה -ןמריב תשרפב תקולחמב
 ?וצ חוכמ תמדוק תוכמס תשרדנש וא רוצעל תוכמס ילעב ךא רצעמ וצ אלל
 ךא השעמה תויקוחל ומיכסה םיטפושה .רצעמ וצ אלל חוכב תיבל וסנכנ םירטושה השרפב
 25 ׳ס תא ׳סה ךותל וארק ךא ,תיבל סנכיהל תיאמצע תוכמס הנקמ אל 45׳סש ובשח ןיידע
 דחוימב -)4( ןטק ׳ס .םוקמ/תיב לכב שפחלו סנכיהל שופיח וצ אלל רטושל ריתמה פ״דסחל
 .יקוח היה רצעמה :הנקסמ ß .תיקוח תרומשממ/רצעממ טלמנה םדא ירחא
 תושר חוכמ סנכיהל רתומש הנקסמה תעמתשמ ףיעסהמש ןעוטו ,קפס ליטמ אל -ןוליא טפושה
 :תוביס יתשמ םג המיכסמ הצרמה .שפחל וא רוצעל

 וא ,הרזעל האירק ,ל״סי שי םא( פ״דספל 25׳ס תא סינכהל ןתינ היהי דימת טעמכ §
 .)הפידר

 םיחינמ .הילאמ תנבומכ םירטוש לש הסינכה תוכמסל סחייתמ םירצעמה קוח §
 ןתוא תונתינ רוביצ ידבועלש ןוויכמ רצעמ וצ אלל םיתבל סנכיהל תוכמס שי םירטושלש
 .םהלש הרקמב םירוגמ תיבל הסינכ לש הגרחה ךות תויוכמסה

 
 הריקחה תפוקתב רצעמ .12+13 םיפיעס -א"תכ תשגה ינפל רצעמ/םימי רצעמ/טפוש י"ע רצעמ תכראה .2

 .רצעמה תכראה ךרוצל טפוש ינפל האבה ,הריקחה יכרוצל ינשה בלשב
 .הז ׳סב אוה תוכמסה רוקמ .דושחה תוחכונב רצעמ וצ -12׳ס
  .םושיא בתכ תשגה ינפל רצעמה תוליע -13׳ס

 -ישאר לולסמ •
o עשפ/ןווע( אטח הניאש הריבע המייקתהש ריבס דשח -תיתדבוע תיתשת(. 

 ךשמהל רצעמ ימי ןתמ ךרוצל ריבס דשח תוארהל הרטשמה לע דחא דצמ :תילגעמ היצאוטיס
 .תויתייעב הנשי ןכלו םהב הריקח ךרוצל ושמשי רצעמה ימיש ינושאר אוה הז בלש דועב ,הריקחה
 םיטפוש הז בלשב .תלכשומה תיטופישה היציאוטניאה ןמ הברה שי הערכהב -ןייטשנזור פ״שב
 .םתעד לוקיש תא ליעפהל םהילעו )יוסח/ליבק אל רמוח( לכהל סחייתהל םילוכי
 תויארל םג קקזיהל לוכי טפושש עבוק )ו( ןטק ׳ס ;טפוש לומ םירצעמה אשונב ןידה ירדס -15׳ס
  .יוסח רמוח ש״מהיבל תתל ןתינ -)ז( .טפשמב תוליבק ןניאש
 םצעש ןעטו לקה ןוילעה וז היצאוטיסב .)םיבר םישנא תורצבתה( םיינומה םיעוריא -׳גוד =ריבס דשח
 .ריבסה דשחה תא המיקמ ßינושארה בלשב המ השע ימ ןיבהל לע השקמ םוקמב תואצמיהה

o רצעמ תוליע-  
 .הז רצעמב תונושארה תוליעה 2 יפל רצעמל )םיליגרה םינמזה( םיללכה תא רידגמ הז ׳ס -׳א 17׳ס
 -׳סקמה .םעפ לכב ךיראהל ןתינו ,םימי 15 לעמ רוסא ותוחכונב דושח לש ורצעמ לע הוויצ טפוש םא
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 :חוכמ םא אלא םימי 30
 .םימי 75 דע תרשפאתמ הכראההו ש״מעויה רושיאב תשגומ רצעמל השקבה -59׳ס
 :יפל .םוי 90 דע ךיראהל ןוילעל רשפאמ 62׳ס
  .שובישה תליע -)1( ׳א 13 ׳ס )1
  .תונכוסמה תליע -)2( ׳א 13׳ס )2
 ןיא יכ תכל תקיחרמ .רצעמב אלא םמייקל ןתינ אלש הריקח יכילה ןיגב רצעמ תליע -)3(א13׳ס )3

 רצעמב קר תרשפאתמש הריקח תלובחת םשל רוצעל םישקבמ אלא שובישל ששח/תונכוסמ
 .)בבודמ -׳גוד(
 לשב ורצועל השקיב הנידמהו תותיחשב דשחנ קנב ףינס להנמ -לארשי תנידמ ׳נ ןוסנורב פ״שב
 :הלאשל שרדנ ןישח -ןוילעב רצעמה לע ררעב .רצעמב אלא םמייקל ןתינ אלש הריקח יכילה
 ?הלא הריקח יכילה םהמ
 הכירצ אל הרטשמה ינש דצמ דועב ,הרטשמה לע הדבכה היהת רצעמ היהי אלו הדימב :עבקנ
 השקו הרומח העיגפש עבוק ןכל .רצעמ היהי אלו הדימב לכו לכמ לכוסת הריקחהש חיכוהל
 .הליעה לש הירדגב אובי -הריקחה לש ריבסה הלוהינ תלוכיב
 םתודחוימ תא קחמת אל דחא דצמש הטשפה תמרב תויהל םהילע -םידחוימ םיקומינ שרוד
  .םמצע הריקחה יכילה תא לכסל ילבמ תעב הב ךא םתוניצרו
 רשפאמה רבדה ךא -תוארל לוכי אל ןיידע רוגינסהש ,יוסח רמוחל הנפמ טפושה :ןורתפה
 .)ררע שי הריקח יכרוצל רצעמ לע( תרוקיב
ß םוי 15 לע הלעי אל תוכראהה לכ ךסו ,וז הליע יפל םימי 5 לע הלועה הפוקתל רוצעל ןתינ אל. 

o רורחשל תובורעמ הנושב .)תוביסנב יולת -׳וכו תיב רצעמ ,הבורע( טפוש י״ע תעבקנ -רצעמ תפולח 
  .המישר -48׳ס יפל טפוש ליטמש תובורע ,הנוממ ןיצק ליטמש
 14( םומיסקמ ןמזל וצ איצוה ש״מהיב .הינמורב רצענ -לארשי תנידמ ׳נ בומיסקמ 5379/02 פ״שב
 .הינמורב בשי רבכש ןוויכ םוי 30ה תא רבע ש״מהיבש ןעטו ררע שיגה בומיסקמ .)םוי
 וריאשהל ןתינ םהבש הפוקתה ןיינמב םיללכנ םניא ותרגסה יכרוצל ל״וחב םדא לש ורצעמ ימי :עבקנ
 .רצעמב
 לש םפקות ךיראהל םולשה ש״מהיב תוכמס תנגועמ ןכיה -ינולפ ׳נ לארשי תנידמ 5536/13 פ״שב
 ?םימי רצעמ יכילה תרגסמב דושח לש הבורעב רורחש יאנת
 םולש טפושלש ןוויכמ =ויקלחב םג לועפל ךמסומ םלשב לועפל ךמסומה -תימע טפושה :עבקנ
 .רצעמ תופולח ךיראהל םג רתוי התוחפ תוכמס ול שיש רמוחו לק ,רצעמ ךיראהל תוכמס
ß אוה טפשמ ינפלש תובורע ףקות -קוחל 58׳ס יפל םידבוע -םוי 30-מ רתוי ךיראהל םיצור רשאכ 

 אלו רצעמ תפולחל תומיאתמה תובורע שיש בל םישל שי תימע יפל .ךיראהל ןתינ ךכל רבעמ ,םוי 80
 .)תובצייתה ךרוצל אל ךא רצעמ תפולחכ םיאתמה ,תיב רצעמ ומכ( טפשמל תובצייתה תחטבהל
  .םישמתשמ הבורע וזיאב בל םישל שי ןכל

o ינשמ לולסמ- 
 הרהצהב קיפסמ יכ ,תוליעהו תיתדבועה תיתשתה לכ לע רובעל ךירצ אל טפושה .14׳ס §

 .תרומשמל ותרזחה םשל תיקוח תרומשממ טלמנ םדאש דיעמש רטוש לש בתכב
 .הבורע לש דעומב האצמה יא ןיגב רוצעל םילוכי םיטפוש -47׳ס §

 
 רחאל .טפשמה ןיבל הריקחה ןיב רושיג רצעמ .םולשה ש״מהיבב קר ןודינ .)ד(17'ס -עבות תרהצה יפל רצעמ .3

 עבות הז קירב .)א״תכ שגוה אל דוע ךא ,ררחשל ךירצ רצעמה רחאל( קיר שי טפשמה ינפלו הריקחה תפוקת
 ש"מהיבל תוכמס שי הז הרקמב .םיכילהה םות דע רצעמ שקבי וירחאלש א"תכ שיגהל ותנווכב יכ ריהצהל לוכי
 .עבותה תרהצה יפל םימי 5 דע רצעמל
 .טפשמל הריקחה ןיב רושיג והזו -קיתה תא הוולמ טילקרפהש ןוויכ רהמ שגומ א״תכה
 הז קיתב שיגהל הרואכל םוקמ שי יל שגוהש תויאירה רמוחב ןויע רחאל יכ ת/רשאמ ינא״ :עבות תרהצה חסונ -
 .״ודגנ םייטפשמה םיכילהה םותל דע םשאנה לש ורצעמ שקבלו א״תכ
 תאז תובקעב םיכילהה םות דע רצעמל השקב שגות ןכלו ßא״תכ שגוי הרואכלש הריהצמ העיבתה :רמולכ
 .)םושיאה יפיעס תא טרפל וא בייחתהל ילבמ ,תויכשמה(

 

 קר תויטנוולר רצעמה תופולח ףסונב .59+62+א17׳ס יללכ יפל תויטנוולר רצעמ תוליע
.הלא תוליע 2ל  
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 :תונעט בקע ושרפל שרדנ ש״מהיב וניגבש ינוקל ףיעס
 בייח אל :עבקנ .א״תכ שיגהל בייחתהל וילע עבות תרהצה שיגמ עבותהשכש ןועטל ןויסינ -יוואדב תשרפ
 .תעגפנ ד״וקישל עבותה תוכמסש ןוויכ ,בייחתהל
 שיגי םניגבש םיפיעסה המ שארמ ןייצל וילע עבות תרהצה שיגמ עבותהשכש ןועטל ןויסינ -ליוואטא תשרפ
 אל עבותה ןכלו א״תכה תשגהל הריקחה םויס ןיב רפתה וקב םיאצמנש ןוויכ ,שארמ ןייצל בייח אל :עבקנ .א״תכ
 .םושיאה יפיעס לע לוענ תויהל בייח
 הפוקתל רצעמה תכראה תוכמס םאה( ?םימי 5-ל תלבגומ היהת רצעמה תפולח םאה :הלאש -בייאטמ תשרפ
 לע םג הלח א״תכה תשגהל הריקחה םות ןיב רושיג ךרוצל םירצעמה קוחל ד17׳ס יפל םימי 5 לע הלעת אלש
  .)רצעמ תפולח( ?תיב רצעמל הבורעב רורחש
 לע תורוהל ןתינ אל ,ינש דצמ .הילא תורוהל לוכי טפוש ,רצעמ תפולח לע רסוא אל קוחה ובש םוקמ לכב :עבקנ
 ךרוצ שי ןכל ßםוי 180ל הקוקז אלו א״תכ שיגהל םימי 5 ךות הנכומ העיבתה יכ ,58׳סב ומכ םוי 180 לש ףקות
 .הז חווטב ריבס ןמזל רצעמה תפולח תא ליבגהל
 א״תכ השיגמ אל ßעבות תרהצה השיגמ העיבתהו הדימב :הלאש - 8868/07 פ״שב לארשי תנידמ ׳נ לומיש
 רדגב םיאצמנ ןיידעו ,)רוקחל ךישמהל םיצורו תושדח תויאיר ולגתהו הדימב( הריקח יכרוצל רצעמ תשקבמ אלא
 ?הריקח יכרוצל רצעמ לע תווצלו בושל לוכי ש״מהיב םאה ßהריקח ינפל רצעמב םירתומה םימי 30ה
 הנידמה ךא א״תכה תביתכ ךרוצל רצעמ ימי 3 ןתנ ש״מהיב ßעבות תרהצה השיגה תוטילקרפה הז הרקמב
 ש״מהיב ßהריקחב תויתועמשמ תויוחתפתה ולחש ןוויכ םירצעמה קוחל 13׳ס יפל םימי 7 לש רצעמ השקיב
 הלחש תוארהל ךרטצת העיבתה ךא ßעבות תרהצה רבכ הנתינש תורמל ירשפא רבדה תינורקעש עבוק
 ןתינ אלש תוארהל הכירצ העיבתה+םושיאה בתכ לש ןכותה לע ךילשתו תאז הקידצמה תיתועמשמ תוחתפתה
 ןתינ ובש םירופיש הצקמ אל והזש שיגדמ ש״מהיב( הריקחה תולועפ תא םדוק עצבל הריבס הדיקשב היה
 .)ןכל םדוק תוזחל היה ןתינ אלש םירבד בצמ תויהל ךירצ ,הריקחל רוזחל זאו םדוק לשרתהל
 ֿ .ש״מעויה רושיאב רבעמו ,הריקח יכרוצל רצעמה ימי 30 תלבגמל ףופכב רמולכ -)ב( ןטק ׳סל ףופכ ׳ד 17׳ס
 ותריקח ,וב ההשש ןועמב םיכינחו םיכירדמ תפיקתב דושח היהש רענ -4829/14 פ״שב לארשי תנידמ ׳נ ינולפ
 .)עבות תרהצה התייה אלו המייתסה הריקחהש הנעט הרטשמהש ןוויכ( ןועמל וריזחהל הרוה םולשהו המייתסה
 שגות זא דעש ךכל ףופכב רקובב תרחמל דע רצעיי אוהש עבק יזוחמה ßיזוחמל רערעו תונכוסמל ןעט ןועמה
 השקבה תא החוד תימע טפושה ,רקובב תרחמל דע ראשנ ורצעמ ßןוילעל ע״רב שיגמ ןיטקה ßעבות תרהצה
 :םימעט ינשמ

 לודג אל רצעמ לש דחא הליל דועמ םרגייש קזנהו צ״החא ןוילעל עיגה ןיינעה -ישעמ םעט §
 תליע תמייק ןאכו שובישהו תונכוסמה תוליע תונומט וכותב ךא ,ינוקל ד17׳ס םנמא -ירקיע יטפשמ םעט §

 .תונכוסמה

 .21׳ס ןיבל 13׳ס ןיב רשגמ רצעמה

 
 :תוביס 3ב םימדוקה םירצעמהמ הנוש .א"תכה תשגה םע דחי שגומ .21'ס -םיכילהה םות דע רצעמ .4

o ךא םולשה ש״מהיבל איה תוכמסה ,א״תכ שגוה אל דוע לכ םירצעמה קוחל 2׳ס יפל -תוכמסב ינוש 
  .ךמסומה ש״מהיבל איה ןוידל תוכמסה -א״תכה תשגה רחאל

o הז רצעמב רתוי םיכורא -ןמז יקרפ. 
o תשגה םע הז בלשב .םשאנל דושחמ ךפוה אוה ןאכש ןוויכ ,תרחא איה הז רצעמב -םשאנה תודדומתה 

 .תלכשומ איה ןאכ תודדומתהה ןכלו הריקחה רמוח לכ תא םילבקמ ורוגנסו םשאנה א״תכה

 :)םיאנת( םילולסמה

  -תיתדבוע תיתשת •
o רתומש תויאירה יגוס .המשאה תחכוהל הרואכל תויאיר ,)ב(21׳ס -תויאירה תוליבק 

  :תוליבקה יבגל קפס ררועתמ םיתעל ךא ,דבלב תוליבק ןה ןהב שמתשהל
 הדימב וא טפשמב הליבק היהת אל היארש רורב םא - 2781/94 פ״שב ץרפ תכלה
 תלאשב קפס שי םא .ל״הות דע רצעמ תרגסמב הב בשחתהל ןיא ,תוריבס לש הבר
 .היארב בשחתהל ןתינ רצעמה ךרוצלו טפשמה ךלהמב ררבתת איה ,תוליבקה
 ,תיתדבועה תיתשתה לש סוסיבה ךרוצל תויאירה =תוליבק תויהל ןהילעש תויאירה
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 .עשרוי אוה ןסיסב לעו ול סחוימש השעמל םדאה תא תורשוקה
 רצענ ,חצר עוציב ול סחייש א״תכ ודגנ שגוה -2857/01 פ״שב לארשי תנידמ ׳נ יברגומ
 שקיבו רזוח ןויעב יזוחמל הנפ םשאנה לש ורוגנס .תמ השרפב יזכרמה דעה .ל״הות דע
 .יזכרמה דעה לש ותומ םצעב תמייק אל תיתדבועה תיתשתהש ןוויכ רצעמהמ וררחשל
 הריקח תולועפ עוציב לע הארמה יוסח רמוח ןתתש הנעטו רורחשל הדגנתה הרטשמה
 תודע -תינורקע .תויאירה תדוקפל יתבר א10׳ס יפל ףתושה תודע תא רישכהל ידכ
 יעבט תוומ תמ אלש דשח שיו תמ דע -םהמ דחא( םיגירח םנשי ךא ,הליבק הניא העימש
 רוגנסה ß .)רשכות ותודע -חכוי רבדהו הדימב ןכלו ,דיעי אלש ידכ ״ותומל וגאד״ אלא
 יוסח רמוח ןיב ןיחבמ ש״מהיב ßיוסח רמוח תתל רשפא יא ל״הות דע רצעמבש ןעט
 ךרוצל שיגהל ןתינש יוסח רמוח ןיבל )יטנוולר וניאש( השעמה תחכוה ךרוצל תתל ךירצש
 תוסחוימה תוריבעל ןירשימב רושק וניאש יאנתב -)הז הרקמל יטנוולרה( רצעמה תכראה
 .תיתדבועה תיתשתל רושק וניאש רמוח ,םשאנל
 הדימב ומצע לאוש ש״מהיב( הערהל ריבסה יוכיסה תנירטקוד התייה -תירוטסיה
 ואיביש ריבס יוכיס ןהב שי םאה ,תמיוסמ הביסמ ולספיי אלו תוליבק תויאירהו
 ףרה תא התלעה רנרוד תטלחה -לאחר .דיחי ןד תוטלחהב תאבומ היעבה )?העשרהל
 בלשב רבכ תויאירב קפס שי םא ןוחבל ךירצ ש״מהיב( ריבסה קפסה ןחבמ י״ע יתייארה
 ךרוצל תיתדבועה תיתשתה ßהרואכל תויאיר ןיא ßרצעמב רבכ קפס שי םא .)רצעמה
 .תללשנ רצעמה
 ןדב השק התייהש ,הרואכל תויאירה תלאשב הטלחה ךרוצל 9 לש בתומ -הדאז תשרפ
 .דיחי

ß תויאירה רצעמה בלשב :ךותיהה רוכ/העשרהל ריבסה יוכיסה ןחבמ :עבקנש ןחבמה 
 לש ךותיהה רוכ תא ורבעיו הדימב .טפשמה תא ורבעי דציכ עודי אלו תוימלוגכ תופצנ
 .העשרהל ריבס יוכיס ןהב היהי םאה םינחוב -)תונמיהמ ,תוליבק וראשיי( טפשמה
 תנעט -פ״דסחל 158׳סב םג אלא םירצעמה קוחב קר אל יוצמה גשומ -הרואכל תויאיר
 לעמ עונכשה לטנב דומעלו היארה לטנ תא םירהל העיבתה רשאכ( המשאל בישהל ןיא
 .)ריבס קפס לכל
 ,158׳ס ןיינעל הרואכל תויאירמ רתוי ןה -ל״הות דע רצעמ ךרוצל הרואכל תויאירש עבקנ
 תלילש לע רבודמ םירצעמה קוחל 21׳סב יכ ßרתוי חיכוהל העיבתהמ שרדנ ןכלו
 .פ״דסחב תופחה תחכוה תועמשמ רשאמ רתוי דבכ לטנ ,תוריח

o הנידמ דע תודע ומכ )עויס/קוזיח( ףסונ המ רבד תושרודה תויאר ןנשי -תויאירה תויד. 
 בלשב רבכ םאה ,תיתייאר תפסות תשרודה היאר שי רשאכ םאה :הקיספב הלאש
 ?תפסותה תמייק םא ןוחבל ךירצ ל״הות דע רצעמ ךרוצל הרואכל תויאירה תניחב
 הז בלשב רבכ רוחבל ךירצ ש״מהיב תירואכלה המרב -לארשי תנידמ ׳נ לי׳גרבא פ״שב
 .)תירואכלה המרב תאז ןוחבל שי ,עויס שרדנ םא -׳גוד( .תיתייאר תפסות תמייק םא

o רשאכו דיחי ןדב ןה םירצעמ תוטלחה -דיסח פ״שבב הכלהה רוקמ -תושלחומ תויאיר 
 רשאב הלאש שיש תויאר תכסמ יכ עבק ןייטשניבור .הכלהל תוכפוה ןה ןהילע םירזוח
 איה הרואכל תויאיר יבגל קוחה ןושל( .רצעמ תפולח קידצהל היושע התמצועל
 תומייקתמ ßרצעמ תליעו הרואכל תויאיר( םיאנתה ינש םימייקתמו הדימבו תימוטוכיד
 רשאכ יתדימ יעצמא איהש המיאתמ רצעמ תפולח ןוחבל שי  ß)רצעמה תוליע
  .)רצעמה יאנת םימייקתמ

 -רצעמ תליע •
o שובישה תליע -א1)א(21׳ס. 
o תקיקח רחאל .ומצע םדאהמ תדמלנש ,תילאודיבידניא .תונכוסמה תליע -ב)1(א21׳ס 

 ןיינעה .תונכוסמ לעב וניא המרמ/שוכר תוריבעב םשאנש ונעט םירוגנס םירצעמה קוח
 :התחדנ הנעטה םהבש םיד״ספ 2ב ןודינ
 ףקיהב וא יתטיש חרואב תועצובמה שוכר תוריבעש עבוק ש״מהיב -לקנרפ פ״שב
 ,םימכחותמו םידחוימ םיעצמאב שומיש/םיניירבע רפסמ לש תונגראתה ךות/רכינ
 .רוביצהו םדאה ןוחטב תא ןכסל ןתוהמו ןעוציב תוביסנב תולולע
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 תריבע ,ןוכרד ףויזל רשק תרישקל עגונב םדא דגנ הרואכל תויאיר -יחרזמ תטלחה
 הנושאר םעפ אל וזש חיכומ םדא לש ילילפ םושיר םאש יאדווב יכ עבק ש״מהיב .המרמ
 ןפואב עוגפל לולע -תונכוסמ הנשי ,םינוכרד לש יתטיש ףויזב קסועה םדאל עגונב
 .ינוחטב/ילילפ
ß תובסנב ןיידע -רוביצה/םדאה ןוחטב לע רבדמ םירצעמה קוח םויכש תורמל רמולכ 
 .תונכוסמ תושבגמכ םיוסמ ףקיהב ובשחיי המרמ וא שוכר תוריבע םג תומיוסמ

o הריבעל תיתדבוע תיתשת שיש הדבועה םצעמ תדמלנה תונכוסמ תליע -ג)1(א21׳ס 
 ןכותמש חצר עוציב ךרוצל תויתדבוע תויאיר שיש קיפסמ .תילאודיבידניא אל-תנכוסמ
  .םדאה תונכוסמ לע דומלל ןתינ

o ל״הות דע רצעמב תוליעה תייגולונורכ תוחתפתה תראותמ הצרמה לש הרמאמב: 
ß שובישה תליע תא רצי ש״מהיב זאו ,פ״דסחב תורדגומ ויה אל תוליע 1988 דע 
 ןיגב קר םדא רוצעל ןתינ םאה -הריבעה תרמוח תליע יבגל תקולחמ התייה .תונכוסמהו
 .תופחה תקזחב העיגפ הווהמ רבדה ?הרומח הריבע יבגל ודגנ תויאיר
ß תוריבע ופיסוה+תוליעה תא ורידגהש ל״נה םיפיעסה ופסונ יתבר א21׳סב -1988ב 
 תוריבע וא הלא םיפיעס רדגב קר היפל םייניב תשיג רצי ףיעסה ßרצעמ תליע תורצויה
 ל״הות דע רצעמ עבק -יתבר ב21׳ס+רצעמ תליע םג איה הריבעה תרמוח ,הלא תורומח
 .חצר תוריבעב הבוח
ß םישמתשמ אלו ,םיילאודיבידניא תויהל םירצעמ לע -תאמינג ד״ספ -י״הוח תקיקח םע 
 .העתרהל יעצמאכ םדאב
ß 1996- תליעכ הריבעה תרמוח םגו הבוחה רצעמ לטוב םויכ .םירצעמה קוח תקיקח 
 איהש איה תונכוסמה תקזח תכרפה לש התועמשמ .)תונכוסמ תקזח קר תרצוי( רצעמ
  :רצעמ תופולחב רתוי לודג שומישל האיבמ

 תא קדבש רחאל הווצמ טפושה ,םירחאב ומכ ל״הות דע רצעמב םג .)1(ב21׳ס -רצעמ תפולח תניחב •
 ךרדב הרטמה תא גישהל ןתינ םאה( הפולחה אשונ תא ןוחבל רצעמה תליע תאו תיתדבועה תיתשתה
 .)תוחפ תעגופ
 ןחבמה תורישמ שקבל טפושל רשפאמ .םירצעמה קוח לש ףסונ שודיח .רצעמ ריקסת -יתבר א21׳ס
 ריקסתהש וייחו םדאה לע םינותנ תעדל טפושה לע רצעמ תפולחל םדא ררחשל ידכ ,רצעמ ריקסת
 .םהל שמשמ
 תקירז לע חוויד לביק זכרה .דלי תגירהב םשאוה בושיי לש ןוחטבה זכר .8638/96 פ״שב -ןמרוק תכלה
 רוגינסה .תונכוסמ תקזח תרצויה הריבע איה הגירה .ותומל םרגו ותוא הכה ,דליה ירחא ףדר ,םינבא
 ןוויכמ ,החד רימז טפושה .)הרקמה תוביסנב תיב רצעמל םדאה תא חולשל ןתינ( רצעמ תפולח שקיב
 .תונכוסמה תקזח תא ךירפהל ונויסינב .עורל ול תדמוע ותקיתש ןכלו ;הקיתשה תוכז לע רמש םשאנהש
 הריבעב רבודמ רשאכ -רבסהה .)תיתדבועה תיתשתה תא תקזחמ( ודגנ תויאירה תא תקזחמ הקיתש
 תונכוסמה תקזחש ןוויכמ( רתוי הקזח הקזחה םג ßרתוי הקזח תיתשתהש לככ ,תונכוסמ תקזח לש
 רזוע אל אוה ,הקיתשה תוכז לע רמוש םשאנשכ ןכל .)רתוי הקזח תיתייאיר תיתשת שיש ךכמ תעבונ
 ,קוחה יפל םידבוע םירבד דימת אלש ךכ לע הדיעמ רימז טפושה תקיספ .תונכוסמה תקזח תא ךירפהל
 הכומנ רתוי הליעב קפתסהל ןתינ ßהקזח רתוי תיתשתהש לככ( הליעל תיתשת ןיב ףוא דיירט שיו
 .)ךפיהלו
 בורק י״ע הסנאנ הרבעבש תיאודב .תיב רצעמל חלשנ חצרב םשאוהש םדא הנושארל -הדוא ןיינע
 עבקנ ןוילעב .ןויריהב התייה .)ךכב המשאוהו ךכל הפתוש התייה איה( ותוא וחצר היבאו הלעבו החפשמ
 .הנממ תפקשנה תיתימא תונכוסמ ןיא ךא הרומח הדגנ המשאהש
  .רצעמ תפולח אלו רצעמ לש רחא גוס אוהש -ינורטקלא קוזיא ןיבל רצעמ תפולח ןיב ןיחבהל שי

 -רוגינס הצור אל אוהש עידוה/רוגינס ןיא םשאנל םא -ג)2(ב21׳ס -רוגנס י״ע גוציי תבוח -יעיבר יאנת •
 :רוגינס תגשהב ישוק שיש הרקמל םייניב רצעמ .רוגינס ול תונמל בייח ש״מהיב
 30מ רתוי ויהי אלו םעפ לכב םימי 7 לע ולעי אלש תופוקתל רצעמ לע תווצל לוכי ש״מהיב -רוגינס אלל
 קר .םייניב ירצעמל גאוד קקוחמה ,קוח אלל רצעמ ןיאש ללגב  .םייניב רצעמ לש ףסונ גוס -ד21׳ס .םוי
 םימי 30מ רתוי שקבמ רוגינסה םא ,הנושארל הרואכל תויאירה לכ תא לבקמ םשאנה א״תכה תשגה םע
 .ומצע תויאירה רמוחב ״יתייאר ץוצינ״ ,הרואכל תויאיר ןוחבל חרכומ ש״מהיב -תוננוגתה ךרוצל
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 :םיפיעס רפסמל ףיפכהל שי ךא ,ד״ספ ןתינש דע אוה ל״הות דע רצעמ הרואכל -ה21׳ס
  -םירצעמה קוחל 60׳סב הלבגמ §

o תארקה( טפשמה ליחתהל בייח םימי 30 ךות -ל״הות דע רצעמב אצמנ םשאנ םא 
 .)א״התכ

o וררחשל שי -תרחא .םוי 60 ךות -ינורטקלא חוקיפב רצעמב. 
o ורוגינס/םשאנה תשקבל םיפסונ םימי 30 -גירח. 

 :תתל תכמסומ תינוידה האכרעה -םירצעמה קוחל 61׳סב הלבגמ §
o וא חירבו גרוס ירוחאמ רצעמ ישדוח 9 דע: 
o ינורטקלא חוקיפב רצעמב םישדוח 18 דע. 
o םוי 90ל רצעמה תא ךיראהל לוכי ןוילעה -62׳סב רדגומ( ןוילעל תונפל שי -ךכל רבעמ 

 ןנשי -םיבר םימשאנו םימושיא ,םידע ילעב םיכורא םיטפשמ םנשיש ןוויכמ .)םעפ לכב
 תורשפא שי ב62׳סב ßןכלו היצקיפ םה םוי 90ש ןיבה קקוחמה ß תובר תוכראה
 ,ימוג תמתוח הניא רצעמה תשקבש ןייצל בושח( .םעפ לכב םוי 150ב ךיראהל ןוילעל
  .)בושו בוש תובר תויהל תולוכי תוכראהה -קדצומו הדימב ךא ,רשואת דימת אלו
 קוזיאל רצעמ ןיב בוליש שישכ הרוק המ :הלאש -4206/16 פ״שב רמייחט ד״ספ
 םישקבמ יתמ-)קוזיאל רבעומו ,חירבו גרוס ירוחאמ רצעממ רבעוה םדאשכ( ?ינורטקלא
 ,םישדוח 3 דע השקב חירבו גרוסב( ?םירצעמה יגוס ןיב רבעמה תעב ןוילעהמ הכראה
 הבושת ןיאשכ( טפשמה תודוסי קוחב שקיה תושעל שי יכ עבקנ .)םישדוח 18 -קוזיאב
 .)הז קוח יפל םיכלוה -קוחב/הקוספה הכלהב
 שי ןכל ß .)9/18 ,30/60( ליגר רצעממ יצח לאכ ינורטקלא קוזיאל סחייתמ קקוחמה
 רבעוה זאו חירבו גרוס ירוחאמ רצעמב םישדוח 6 היה םדאו הדימב :הרמה תושעל
 ןוילעהמ שקבל ןתינ היהי ינורטקלא קוזיא לש םישדוח 6 דוע קר -ינורטקלא קוזיאל
 .)3 ירחא םישקבמ ויה ליגר ןפואב ,2-יפ ליגרה רצעמה לש ןמזה תא -3 םיליפכמ(

 
 :רוערעב רצעמ/רוערע תשגה ךרוצל רצעמ .5

 :רוערע תפוקתב םדא רוצעל הצרת הנידמה םהבש םיבצמ ינש
o תונכוסמ ןיגב ל״הות דע רצעמב תויהל וילעש תבשוח הנידמהו -הכוזש םדא. 
o חירבו גרוס ירוחאמ תויהל וילעש תבשוח הנידמהו רסאמ שנוע לביק אל ךא -עשרוהש םדא. 

 
 רסאמ לביק אל/הכוז םדא םא ,עבות תרהצהל המודב .63'ס ,)א(22'ס -רוערע תשגה ךרוצל רצעמ •

 קוספל ש"מהיבל םירשפאמ הלא םיפיעס ßרוערעה תביתכל ןמזל הקוקז איה רערעל הצור העיבתהו
 .רוערעה תביתכל ןמז ןתמ ךרוצל רסאמ תועש 72 דע
 ידכ תועש 72 דע לש רצעמ לע תווצל תוכמס ש״מהיבל .רסאמ לביק אלו עשרוהש םדא -22׳ס
 .רוערעה תא בותכל לכות העיבתהש
 72 דע תתל לוכי ש״מהיב ,העיבתה תא ךופהל ידכ רערעל הצור העיבתה רשאכ .הכוזש םדא -63׳ס
 ?רוערעב הרוק המ :הלאשה .רוערעה תא שיגהל לכות העיבתה ןכלהמבש רצעמ תועש

  .)3(2'ס+63'ס ,)ב(22'ס -רוערעב רצעמ •
 .םירצעמה ןיינעל ינוידה ש״מהיב תויוכמס תא לבקמ םירוערעל ש״מהיב -ב22׳ס
 ,רוערע תשגה ךרוצל רצעמ תועש 72 ש״מהיבל רשפאמ 63׳ס םא .63׳ס+)3(2׳ס תא בלשמ -ףיפע ד״ספ
 חוכמ היהת תוכמסה ןכלו ßרוערעה תפוקתב רצעמה תא ךיראהל רשפא יא םא תועמשמ ןהל ןיא
 .םירוערעל ש״מהיבל איה תוכמסהו ,)3(2׳ס
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 טפוש לש וטבמ תדוקנמ םירצעמ
 ןישנועה יניד לש ןוימה רדח -תויוכזבו תויוריחב תינמז העיגפ לש םידעסל הנידמה תושקב

 :ותרבחלו ורבחל םדא ןיב חוכ תלעפהל דיחי קיפא -יטפשמה ךילהה

 .הקיקחב רדסומ אל אוה דוע לכ חוכ ליעפהל ןתינ אל -תועיבקו תוידסומ •
 םיקוקחו םירורב תויהל םהילע -םימומע םניאש הערכה יללכ •
 םהל הצוחמ אלו םיללכל הפופכ תויהל הכירצ חוכ תלעפה לכ -הרבחב חוכה תלעפה לע לופונומ •
 םהיניב הכמסה ירשקו ßםיטפוש ßקקוחמ -הכמסה תרשרש •
 ;יעבטה קדצה יללכ לע דיפקהל שי -יעבט קדצ •

 :םיביכרה לש תוחוכה לוקיש איה תיטופיש הערכה לכ

 קדצ/תמא •
 רדס •
 םולש •

 :תויוכזב תינמז העיגפ

 לש תולבגמב שגנתמ -חוכ תלעפהל יאנתכ יולת יתלבו ןגוה יטפשמ ךילה לש ומויק דוסיה ךרע -יזכרמה לוקישה •
 ידע תא רוקחל תונמדזה ול הנתינש ,םידעה לכ ועמשנש ינפל םדא עישרהל ןיא .)מ״מז( םיבאשמו בחרמ ,ןמז
 הנשי רשאכ ,הלא תויוכז ול תתל ןמז ןיא םיתעל .׳וכו וידע ,ויתויאר תא אטבל תונמדזה ול הנתינש ינפלו העיבתה
 .חתפב תדמועה הנכס

 תינמז העיגפ ריחמב ירקיעה ךילהה תורטמ תא חיטבהל ותרטמ רשא םייניב ךילה לש ןוזיא תרצוי מ״מזה תייעב •
 .קדצה ןיבל ירקיעה ךילהה תורטמ ןיב ןזאל לכונש ידכ תוצרחנ תועיבק עבקנ אל .ןידל דמועה טרפה תויוכזב

 תעיבק אלא ,ןידה תא הקיספמ הניא םירצעמב הקיספ( ןויד תויפוס אלל ןמזב רצקו שימג ךילה איה האצותה •
 .רוביצב ןהו טרפב ןה תירעזמ העיגפ לש ינמז ןוזיאל עיגהל ותילכת לכש )םייניב

 :םיאנתב רורחשו א״תכ רחאל רצעמ :א״תכ )רדעיהב( ינפל -תויוכזב תינמז העיגפל תושקב
 -תוריחל תויוכזב תינמז העיגפל תושקב •

o שפוחב העיגפל םיליבגמ םיאנת וא רצעמ 
 העונתה

o וא ילהנמ רצעמ לע תיטופיש תרוקיב 
 םיילהנמ םיליבגמ םיאנת

 ןיינק תויוכזב תינמז העיגפל תושקב •
o תינמז שוכר תסיפת 
o תויוכז לש ינמז לוקיע 
o םיכמסמו תויצפח תויאיר תסיפת 

 -םדאה דובכב תינמז העיגפל תושקב •
o לש וחיש דוסב ינורטקלא בקעמל תושקב 

 ויתומושרו ויבתכ ,םדא
o שוכרב וא ףוגב םירצחב שופיח 

 :תויוכזב העיגפל חוכ תלעפה :דוסי יאנת
 קוח י״פע •
 קוחב ועבקנש ןיד ירדסו רדסומ ךילהב •
 ,קוחכ תוכז םיליעפמ םא םג -היואר תילכתל •

 היואר תילכתל תלעפומ תויהל הילע
 ןתינש םוקמב -שרדנה לע הלוע הניאש הדימב •

 אל -לשמל תיב רצעמ/תיפסכ הבורעב קפתסהל
 רוצענ

 :הרואכל תויאירה בלש
 המישאמה ״ע בורל( ופסאנ רשא תוימלוג תויאיר •

 רמוחב -׳גוד .הריקח ךילהב )הנגהה י״ע םג ךא
 וירבד תותימאב קפס ליטמה רבד םייק הריקחה
  .)תודע תרתוסה תיצפח היאר ומכ( דע לש

 תונמיהמ תולאשל סנכנ וניא רצעמלש ש״מהיב •
 קפס תורצויו תוטוב ,תויולג ןה תוריתסה םא אלא
 .תוקולח תועדה -זא םגו הנבומ
 רבעמ -יוכיזה ייוכיס לומ העשרהה ייוכיס תכרעה
 תיליבקמ״ הפיצר הטישל תיראניב הטישמ
 .״תוחוכה
 תיביטקלס הפיכא ,קדצה ןמ הנגה תונגה ,ש״נח
 .תוימדקמ תונעטו

 :רצעמה תוליע
 תונכוסמ תקזח .הצופנה הליעה -תונכוסמ תליע •

 תומילא ,םימס ,ןוחטב( תומיוסמ תוריבעב קוחב
 םשאנה חיכוה ןכ םא אלא ,)ב״מלא ,הרומח
 תרחא

  :ומכ תויתרגש אל תוליע -תפסונ רצעמ תליע •
o טפשמ יכילה שוביש 
o שוכר תמלעה 

 )רורחש יאנת תרפה( הרפהה תליע •
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 תנידמ לש דוסיה יכרע תא תמלוהה הרוצב •
 לארשי

 :תויושרה י״ע שקובמה ינמזה דעסה ןתמל םיאנת
 .תיתשתה קמוע -דעסה קמועכ :תיתייאר תיתשת •
 ,םיכילה שוביש :דעסה תרטמ( ןידב העובק הליע •

 תמשגה -)׳וכו ןידה ןמ תוטלמיה ששח ,תונכוסמ
 היוארה תילכתה

 -תוכזב תירעזמ העיגפ תעגופה הפולחב שומיש •
 דשחנ םדא םא -׳גוד .תויתדימה תמשגה
 תא םישגי ירעזמ לוקיע ,הלודג םיסימ תמלעהב
 .יתדימ היהי אל ךא ךילהה תורטמ

 ךמסומ ש״מיבב קוחב עובק ךילה לש ומויק •
 ״םימי קית/י״מ קית( א״תכ םרט רצעמ תכראהל השקבב
 :הארנ

 :ינש דצמ .ןעוט רקוח+הריקח קית :דחא דצמ •
 .רוגנס+בישמ

 )״תויודע״ וא ״תועדוה״כ תועודי( תורמא •
 ,תוטלקה ,םיקסיד ,םימוליצ :םיצפחו םיכמסמ •

 הלועפ תוח״ודו םירבד תונורכז ,תויצפח תויאר
 םית״קחמ ,םימוליצ ,םירטוש לש

 הריקח תולועפ תמישרו רצעמ תכראהל השקב •
 :תיתייאר תיתשת י״מ

 ב״ויכו ששחל ריבס דוסי/ריבס דשח :השירדה •
 תחא הריבעל רתויה לכל דחא םדא ןיב המאתהל
 .תוחפל

 ותוא להנמ טפושה -,inquisitum ,ירוקיח -ןוידה •
 קר םייק( ללככ רמוחל הפושח הניא הנגההו
 הריקחה תינכת תפישחש ןוויכ ,ילילפה טפשמב
 .)הריקחה תא לכסל הלולע

 ברועמ ימ יוהיז( מ״עמו יוהיז המכוח :תישאר •
 .)יוהיזב תויועט תעינמ ,אל ימו ערואמב

 לדבהה .רקוחל טפושהו רוגינסה תולאש :תינש •
 לאוש טפושהש אוה רוגינסל טפושה תולאש ןיב
 -אל רוגנסה דועב ,הריקחה רמוח לש היאר ךות
 רמוח ףוסיא לע רתוי תונעשנ ויתולאש ןכלו
 .עדיה לע תוחפו ,דושחה םע תוחיש/ולשמ

 הדימב .הרצקב םימוכיסו דושחה ירבד :תישילש •
 .רבדל ושרמל תתל ידכ חוטב שיגרמ רוגינסהו

 :ל תוששח -רצעמ תוליע י״מ
 -ותלוז לש/ולש( טפשמ/הריקח יכילה שובישל •

 )תקולחמ
 יוצירמ וא הטיפש יכילהמ הריקחמ תוקמחתהל •

 רסאמ שנוע
 שוכר תמלעהל איבי וא •
 םידע לע העפשהל וא •
 תרחא ךרדב תויארב העיגפל וא •
 ונוחטב תא ןכסי דושחהש ששחל ריבס דוסי םייק •

 ןוחטב תא וא רוביצה ןוחטב תא ,םדא לש
 הנידמה

 :םילכ זגרא תוריח תוליבגמ תופולח
 תיב רצעמ+ףיצר חוקיפ •
 ״םדא רצעמ״ הנוכמה ףיצר חוקיפ •
 ןמוזמב תובורע •
 הדקפה ילבמ -׳ג דצ תויוברע •
 םסמו לוהוכלא תייתשמ תוענמיה •

 :ירקיעה קיתב וא רצעמה קיתב תוילופיט תופולח
 תילופיט תלעות ןחבמה תוריש לש רצעמ ריקסת •

 ךילהה בוכיע לומ תיעוצקמ תונכוסמ תכרעהו
 תוריחל תוכזב העיגפו

 בישמה לש ותליהקב הלימג •
 תוילופיט תוליהק •
 תומילא ,לוהוכלא ,םימסל םירוכמל לופיט •

 םירומיהו
 ויתופולחו רעונ •
 רמוחל תורכמתה+שפנ תלחמ -הלופכ האולחת •

 והשלכ
 הלימגל םדא םיחלוש עודמו יתמ .הסיווס תכלה -תקולחמ
 העדוה רחאל תאז םישוע אל עודמו ורצעמ ךלהמב
 תוביס 9ו תוירקיע תוביס 3 תויונמ ?ירקיעה ךילהב
 .םירצעמ ןיינעב החנמ ד״ספ .תוינשמ
 :ינורטקלא חוקיפב רצעמ

 תפולחכו רצעמ תפולחכ ינורטקלא חוקיפ :דיתעה •
 האילכ

 ינורטקלא חוקיפל הדיחיה הנבמ •
 ינורטקלאה חוקיפה דגנכ וגלו רבלמ תועד •

 
 :א״פב רצעמל םיאנת

 ה״תעמל םיאנתה ואלמתה יכ אצמ ש״מהיב •
 ס״בשב

 םיאנתב קפתסהל ןתינ אל יכ אצמ ש״מהיב •
 התוחפ תוריחב םתעיגפש

 תא םישגי ינורטקלא חוקיפ יכ אצמ ש״מהיב •
 רצעמה תילכת

 )םלואב םתחוי( ינורטקלא חוקיפל םיכסה םשאנה •
 .רצעמ ריקסת+ינורטקלאה חוקיפה להנמ ״וד לע

 :םינותנה ףוסיא רחאל הטלחהה תלבק
 ד״ווחו רצעמ ריקסת ש״מהיב ינפב אבוהש רחאל •

 שי םדוק ל״אקפב תורפה לע עבות חוויד+להנמ
 חוקיפב ,ס״בשב רצעמ( הלועפה יכרד ןיב רוחבל
 לכ -תרחא וא ,ילופיט ביכרמ תפולח ,ינורטקלא
 .)רצעמה תורטמ תא םישגת דוע

 :ןוידה תויפוס רדעיה
 רבודמש ןוויכמ -העימש תבוחו תוליע ,רזוח ןויע •

 ובש ןוזפיחה תא תוהקהל ידכ ,םייניב ךילהב
 .רזוח ןויעב ךכ לע םיצפמ

 :םירזוחה םינויעה יגוס •
 .םירצעמה קוחל 52-54׳סב םירדסומ

o לשמל םא -קיתה תוכשמתהו ןמזה ףולח 
 םדאהו םישדוח 7 דע איה השינעה תמר
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 ,ומשרייש םידחוימ םיקומינמ ,ענכוש ש״מהיב •
 םמייקל ןתינ אלש הריקח יכילה טוקנל ךרוצ שיש
 תומילא -׳גוד( רצעמב ןותנ דושחהשכ אלא
 .)הריקחב

 :םידחוימ םירקמו תופולח :י״מ
 -גוד( םיליבגמ םיאנתו םיברע תעימש תובורע •

 םדא ךא ,עיפשי אל דבכ ילילפ רבע לעב םדא
 -רצעמ םוקמב הלא םילכב שמתשהל ןתינש
 .)תאז השענ

 רעונ •
 יאנת םייקל םילגוסמ םניא שפנ ילוח( ש״נחל דשח •

 )םימיוסמ רצעמ
 שונא ידעסו יאופר לופיט •
 הינפ לע תטלובו הטוב תויקוח יא •
 בישמה דובכו האילכו רצעמ יאנת •
 תוינויח תויאר ףוסיא םשל הריקחב תוברעתה •

 קחמיהל תולולעש תויאיר -הבוחלו הבוטל
 :ומויסו יכשמה י״מ ךילה

 הריקח תולועפ תמישר תאפקהו ןומיס •
 תכשמתמ הריקחב ןוזיאה יוניש •
 ״םינש תבשל רשאמ םימי תבשל בטומ״ •
 ריצעהש לככ .ןוכיסל ןוכיס ןיב ןוזיא -רצעמה יקזנ •

 רתוי השקי טפושה ךכ ,םימי רצעמב רתוי בשוי
 .ורצעמ תא ךיראהל תוחפ רשפאיו הרטשמה םע

 רצעמ ןיבל א״תכ תשגה ןיב -ד17׳ס יפל תושקב •
 תושקבמ תוטילקרפה/הרטשמה .תוריקח יכרוצל
 םשל םימי 5 דע םדא לש ורצעמ תא ךיראהל
 .ודגנ א״תכ תשגה

 קלח -תורעה רפסמ רדעיהב תושקבו םיווצ •
 אל םהש ןוויכ ךישמהל אלש ופידעי םירוגינסהמ
  .עדימה לכ תא םיעדוי

 תמדוק המגמ -2013 יתרטשמ ימשר םוסרפ ךותמ
 :םימייק הינמיס ךא הנקותש
 הבר הדימב הווהמ ל״הות רצעמ תלטה לע הטלחה
 קיתב הרטשמה לש התדובע תוכיאל היצקידניא
 לש ותמשא רבדב תויתועמשמ תויאר שבגל התחלצהלו
 םיקית כ״דב םינייפאמ ל״הות ירצעמש ןוויכמ .דושחה
 הלא םירצעמ תומכב הילע ,תורומח תוריבעב םיקסועה
 דדומתהל הרטשמה לש התלוכיב רופיש לע הדיעמ
 .הז גוסמ העישפ םע יביטקפא ןפואב

 רורחש תליע וז ,םישדוח 7 ךשמל רוצע
 .המצע ינפב

o ינפב העמשה -תויארב תוביסנ יוניש 
 רחא טפוש

o היה םדאהו הדימב -הליעב תוביסנ יוניש 
 תעכ ,ֹל״וחל רבעש והשימל יביססבוא
 ןכוסמ םדא וא ,תיב רצעמל וריבעהל ןתינ
 .הנייאתה ותונכוסמש ךכ וילגרב עגפנש

o החפשמ בורק ׳גוד -הפולחב תוביסנ יוניש 
 רוצעה לע חיגשהל לוכיו עיפוהש

o שדוחמ רצעמל האיבמ -םיאנת תרפה. 
 :פ״ערו ררע

 דימת םימייקתמ םימי רצעמ יכילה .ןושאר ררע •
 ש״מהיבב -א״תכ רחאל דועב ,םולש ש״מיבב
 .ךמסומה

 ןוילעה ש״מהיבב -פ״ער •
 ולוכש ךילהב תבייחמ הכלה לומ -החנמ הקיספ •

 השעמהו השועה תוביסנ לש תינדי הריפת
 תבייחמ הכלה לומ םילעופ .ןיא -החנמ הקיספ •

 .דיתע ינפ הפוצ ולוכש ךילהב
 :םיפסונ ״ןוימ רדח״ יכילה

 רקוח טפוש הנמתמ -)מ״סח( תוומ תוביס תריקח •
 הנימאמ אל החפשמה רשאכ םדא לש ותומל
 םדא לש תוומה תוביס תריקחל

 םיצפח םיספות םיתעל ,.ת.ה -סופת תרזחה •
 הרזחב שקבמ ׳ג דצש הריקחב

 םייתלד יניינעב+האווש רצעמ ייוציפל תושקב •
 םסורפ רוסיאו תורוגס

 תירטאיכיספ ד״ווח •
 :הפולחו הליע -הנורוקה תפיגמב םוריחה בצמ תעפשה
 ורצעי אל .םידחוימה םיאנתה תא ןזאל םיטפושה לע
 תעיבק לש ךרדב רצעמה תרטמ תא גישהל ןתינו הדימב
 ןיינעב ןוידה תא ריבעהל ופידעה ,הבורע יאנתו הבורע
 .ויתויוכזב העיגפ -סנרפנוק ואדיול םשאנה
 תויהל וחנוה םיטפושהו )2(ב׳סב הכפהתה הקזחה
 יתואירב ןוכיס ללגב תבכעתמה הריקחל רתוי םיינלבס
 .דודיבב יוצמה םדא/הלוח תריקחב ךורכה
 :ןיד ירדס -םוריחה בצמ תעפשה

 ,םשאנה תוחכונב ןוידה תא םימייקמ ויה רבעב •
 ותוחכונב אלש תאז תושעל םיפידעמ םויכ ךא
  .vcב ותופתתשהב אלא

 :גוציי -םוריחה בצמ תעפשה
 ,דבלב יטפשמ ץועיי םשל היוסח החיש רשפאתת •

 .תויארל תכפוה אל החישה דוע לכ
 דועב ,ץוח תואפרמ ןיעמ םיווהמ -םייתליהק טפשמ יתב
 טפשמה לש ןוימה רדח םיווהמ םיליגרה טפשמה יתב
 .ילילפה
 

 .םייונישה תא תוארלו ובנב תוחתפתהה תא תולעהל םג ןתינ .הנורוקה יווצ לכ תאלעהל ןצחל -ובנ
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 רזוח ןויע

 :תוליע יתש .׳וכו תוביסנ יוניש לשב ותטלחה תא ןוחבל רצעמה תא ןתנש ש״מהיבמ השקב .םירצעמה קוחל 52׳ס

 תא תרערעמה הביס וא רבשנש דע ,הליבק יתלבכ הררבתהש השדח היאר ומכ -תוביסנ יוניש/תושדח תודבוע .1
 ותואל תונפל ןתינ הניגבש הדבוע לכ .תושדח תודבועל ןועטל הלוכי העיבתה םג -ינש דצמ .תיתדבועה תיתשתה
  .רזוח ןויע ונממ שקבלו רצעמה תטלחה תא ןתנש ש״מהיב

 בשויש םדא -׳גוד .הב שדחמ ןויע קידצמש ,הטלחהה זאמ( ןמזה ףולח .השולש םיישדוח תוחפל -רכינ ןמז רבע .2
 .)׳וכו ינורטקלא קוזיאל וריבעהל/בוש הטלחהב ןייעל םישקבמו ,השולש םיישדוח רצעמב
 תלבגמ תא ןיא ,וילע הלטוהש הבורע איצמהל לוכי אל אוהש איה רצעמב אצמנ םדאש הביסה םא -ב52׳ס
 .ןמזה ףולח
 ןויע שקיב .ררחוש אל ןכלו דיקפהל חילצה אלש הבורע ללוכ םיאנתב רצעממ ררחוש םדא -הדאזיבר ד״ספ
 ןיינעלש עבקנ ßןוילעל ררע שיגה ß .ןמז קיפסמ רבע אלש ןעטש ןוויכ ףסה לע השקבה תא קחמ יזוחמהו רזוח
 .ףיעסה יפל ןמזה ףולחל תובישח ןיא ,הבורע איצמהל תלוכי ןיא יכ רזוח ןויע
  .חקפל וילע לטוה םא רזוח ןויע שקבל לוכי ןחבמ ןיצק םג -ג52׳ס
 

 ררע

 .רתוי ההובגה האכרעב יוצמה ש״מהיבל הנתינש הטלחה לע רוערע .םירצעמה קוחל 53׳ס
 ימ/הנידמה/רוצעה :רערעל םילוכי .הילעמש האכרעל ררע שיגהל ןתינ ,תמיוסמ האכרעב הטלחה הנתינו הדימב -א53׳ס
 .)ברע( ׳ג דצכ תוברעה וילע הלטוהש
 ינפב רורעל תושר ןתמל השקבב תונפל ןתינ -ןכל .תושרב ינש רוערע ßתוכזב ןושאר רוערע לע תססובמ טפשמה תטיש
 .)ןוילעל תושר שקבל שי -ןוילעל שיגהל םיצורו תוכזב יזוחמל ררע שגוה םא ךא ,ןוילעל םולשהמ ץופקל ןתינ אל( .ןוילעה
 ?רוערעה תושר תא ןתיי ש״מהיב יתמ :הלאש
 ןתנית רוערע תושר היפל -הפיח ינוינח תכלה( ע״רב יבגל יחרזאה ןידב הכלהמ השיקה לברא תטפושה -סיר׳ג ןיינע
 היעב שי םהב םירקמ/תוכומנ תואכרע לש תורתוס תוטלחה שי םהב םיאשונ/תיתקוח תובישח תולעב תולאש שי רשאכ
 תויפוס סרטניאש סיר׳גב העבק לברא ןכל .)תינורקע תיטפשמ היעב ומכ ,ומצע טפשמהמ תוגרוחה תויגוס( תיטפשמ
 שיש רובס ש״מהיבש םוקמב :חתפ הריאשמ .)רוערע תושר ןתינ -תירוביצ תובישח לעב רבד ונשיו הדימב ךא ,רבוג ןוידה
 .הפיח ינוינח ןיינעמ גורחל ןתינ ,תודחוימ תוביסנ
 תוויע( תויוכזב הרומח העיגפ הנשי ,תושפנ יניד אוה רצעמש רחאמש עבוק ךא סיר׳ג תכלה לע רזוח רגיצנד -רלטרב ןיינע
 תורידנ אל הפיח ינוינח תכלהמ תוטסל ןתינ ןהבש תוגירחה תוביסנה ןכל .)ןכוסמ םדא לש רורחש וא לשמל רצעמ י״ע ןיד
 .)ידמ הבושח תיטפשמ הלאש ןיא םא םג ררע תושר ןתמל ד״וקיש רבד לש ופוסב ש״מהיבלו(
 .)ןוילעל ע״רב :גירח ,יזוחמ ßםולש( ןוידה תויפוס אוה ללכה םוכיסל
 תויאיר םג לבקל לוכי טפוש רצעמב ררעב ,םישדח םילוקיש םנשיו חתפתמ ןמזה לכ םירצעמה אשונש ןוויכמ -ב53׳ס
 .תושדח
 .ומשרייש םימעטמ ךיראהל לוכי ש״מהיבו ,ש״מהיתב תטלחהמ םוי 30 ךותב ושגוי רורעל תושר ןתמל השקב -ג53׳ס
 .רמגנ רבדה ע״רבלו ררעל םידעומ העבקש וז הלבגה עגרמו גניפוש םורופ היה רבעב

 .רזוח ןויעב הטלחה לע םג ררע שיגהל ןתינ

 הבורעב רורחש

 ,אוהש גוס לכמ תוברע ףוריצב/םדבל ןיב םשאנ/דושח לש תימצע תוברע/יפסכ ןובריע .םירצעמה קוחל 41׳ס =הבורע
 .ןיינעה יפל הנוממה ןיצקה וא ש״מהיב תארוה יפל
 :ןיב ןיחבהל שי .ביצהל ש״מהיב יאשרש םיאנתה -48׳ס

 יפל אוה ףקותה ךא תיב רצעמ ,םימי רצעמ םוקמב .םימי רצעמב ׳גוד .א״תכ תשגה ינפל -רצעמ תפולחכ תובורע •
 ךות ןכיראהל שקבמ עבותה םא קר ןכיראהל ןתינו םימי 180 דע אוה טפשמ ינפל תובורע לש ןפקות .תוכראה
 .םימיה 180 ידכ
 תוברעב ררחושו רצענ הבש תפעוסמ הריקחב יזכרמ דושח היה ררועה .962/01 פ״שב -׳ץיבוניבר ד״ספ
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 ףקות תכראהל השקב השיגה הנידמהו הבורעה יאנת תא לטבל שקיב םוי 180 רחאל .םיליבגמ םיאנתב
 םיאנת תכראה( התפוקת ךותב קר הבורעה תא ךיראהל תוכמס ש״מהיבל 58׳ס יפלש עבק ש״מהיב .תויוברעה
 .ךלהמב שקבל היה העיבתה לע .)םשודיח אלו

  .א״תכ תשגה ירחא -טפשמל/הריקחל תובצייתה איה ןתרטמ לכש תובורע •
 הניחבמ אל הקיקחהש ןוויכמ .טפשמל ותובצייתה תא תונתהל ידכ קר םדא לע הבורע יאנת ליטהל ןתינ -ב44׳ס
 תולק תויהל ןהילע טפשמל בצייתיש ידכ קר תובורע םדא לע םיליטמ רשאכש -תעבוק הקיספה ,םיאנתה ןיב
 .רתוי תומצמוצמו
 ץראהמ האיצי רוסיא וצ ליטהל ןתינ א״תכ שגומש םעפ לכ אלש עבוק ש״מהיב -2094/97 פ״שב -ץיבורוה ד״ספ
 .ששח שי םעפ לכ אל ,תיטמוטוא
 דע רצעמ ויבגל ןיאש םדאב רבודמש ןוויכ ב44׳סל םיאתמ אל תיב רצעמש עבוק ש״מהיב -יליוושאיזדא ד״ספ
 .טפשמל ותובצייתה תא חיטבהל ידכ תיב רצעמב םדא םישל רשפא יאו ,ל״הות
 י״פע אוה םדאה תא בייחמה .תוברע בתכ םיארוק ךיא ריבסמ ש״מהיב -1760/01 פ״שב לארשי תנידמ ׳נ ינולפ
 תויוברע וילע ולטוה ,ֹל״הות דע רצעמ םוקמב הבורעב רורחש לביק םדא הז ןיינעב .וילע םתחש תוברעה בתכ
 עגרב :ינוידה טפשמה לש איה טפשמה לש תונשרפה יכ עבקנ .ןידכ עבקייש דעומ לכב טפשמל בצייתיש יאנתב
  .הבורעה תא ריזחהל שי ,טפשמה םייתסיש

 תוימדקמ תונעט

  .פ״דסחל 151-149׳ס

 :תוימדקמ תונעט 10 לש החותפ המישר הנשי .פ״דסחל 149׳סב תועובק .א״התכ רחאלש בלשה

  -תימוקמ תוכמס רסוח .1
o א״התכ ןודיי טופיש זוחמ הזיאב הלאשב הנד תימוקמ תוכמס. 
o ךכ .םולש ש״מיתב רפסמ זוחמ לכב .םורדו ןופצ ,הפיח ,זכרמ ,א״ת ,םיילשורי :תוזוחמ 6 םימייק כ״הסב 

 -׳גוד .שמש תיבו םילשורי לש -םילשורי זוחמו ,הילצרהו א״ת לש ש״מהיתב תא ללוכ א״ת זוחמ לשמל
 .הילצרה םולש/א״ת םולשב קר א״התכ שיגהל היהי ןתינ ,א״תב םולש תוכמסב העצובש הריבע ןיגב
 ןוויכ תימוקמ תוכמס רסוח תנעטל סיסב ןיא -הינתנב שגוה א״התכו הווקת חתפב העצוב הריבעו הדימב
 .יפרגואיג אלו יזוחמ ןיינע אוה תימוקמ תוכמס רסוח .ת״פ תא םגו הינתנ תא םג ללוכ זכרמ זוחמש

o זוחמ ותואב םייוצמ םא םג ,אצמנ אוה ובש זוחמה לכ תא ללוכ םיוסמ םולש ש״מיב לש טופישה רוזיא 
  .זוחמ ותואב םולש ש״מיב לכב א״התכ תא שיגהל ןתינ ,ךכיפל .םיפסונ םולש ש״מיתב

o תובישח רדס יפל ,םיינשהמ דחא םייקתמ ולש טופישה רוזיאבש הז אוה ךמסומה ש״מהיב: 
i. םשאנה ירוגמ םוקמ ינפ לע ותוא הפידעמ העיבתה .הריבעה עוציב םוקמ -הריבעה הרבענ 
ii. םשאנה ירוגמ םוקמ אצמנ 

o עוציבב לחוה ובש םוקמב ןה ,המוקמ היהי העוציבב לחוה ובש הזמ רחא םוקמב הריבעה המלשוה םא, 
 עוציב םוקמ םהבש םירקמב קרו ךא יטנוולר םשאנה לש ותסיפת םוקמ .םייתסה עוציבה ובש הזב ןה
 שגוי המישאמל םיעודי םניא םהינש םא קר ßהמישאמל םיעודי םניא םשאנה ירוגמ םוקמו הריבעה
 .)תישילש היצפוא וניא וז( ספתנ אוה וב םוקמל א״התכ

o יערא וא ינמז םוקמ אלו ,עובקה וירוגמ םוקמ אוה םשאנה ירוגמ םוקמ. 
o ש״מיבב םשאנה ןודיי ,ל״וחב הרבענ הריבעהש וא םיעודי םניא םשאנה ירוגמ/הריבעה םוקמ םא 

 ספתנ וטופיש רוזיאבש
o יזוחמ/םולש( תוכמסה יפל םילשוריב ש״מהיב ינפב א״התכ ןודיי -והשלכ ש״מיבל תימוקמ תוכמס ןיאב( 
o ןודל תוכמס ולש ש״מיב לכל הנותנ תוכמסה -דחא םושיא בתכל םימשאנ/םימושיא רפסמ ףוריצ תעב 

 .)פ״דסחל 7׳ס( םימשאנה דחאב וא תוריבעה תחאב
o תליחתב תימוקמ תוכמס רסוחל הנעט הלעה אלש םשאנ ,תורחא תוימדקמ תונעטמ הנושב ,רומאכ 

 .ש״מהיב תושרב קר רתוי רחואמ התוא ןועטל לכוי ,טפשמה
 
 :היבגל הטלחההו הנעטה תאלעה

o תימוקמ תוכמס רדענ ש״מיב ינפב שגוה םושיאה בתכש איה תימוקמ תוכמס רסוחל הנעט תועמשמ 
 .)הסיפתה םוקמ/םירוגמ םוקמ( םיללכל םאתהב וב ןודל
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o ותוכמסב יוצמ וניא וינפבש ןיינעה יכ -ןיד לעב לש הנעט תובקעב וא ותמזוימ םא -אצמש ש״מהיב 
 :הלאמ דחא לע תורוהל יאשר ,תימוקמה

i. וא )שדח א״תכ שיגהל העינמ ןיא זאו( םושיאה בתכ תא לטבל:  
ii. קוח יפל ךמסומה ש״מהיבל ןוידה תא ריבעהל. 

o לע תורוהל איה היטנה ,ןיד תוויעב ךורכה םגפל בשחנ וניא תימוקמ תוכמס רדעיהש תויה הקיטקרפב 
 א״התכ לוטיב לע אלו ןוידה תרבעה

o בלשהמ ןוידב ךישמהלו הליחתכלמ וינפב א״התכ אבוה וליאכ וב ןודל יאשר ןוידה רבעוה וילאש ש״מהיב 
 .ןתישארמ תויארה תא שדחמ עומשל וא ,ול םדקש ש״מהיב עיגה וילאש

o םג ,תינשב וריבעהל ךמסומ וניא תימוקמ תוכמס רסוח לשב ןיינע רבעוה וילאש ש״מהיב -דוע ונריבעי אל 
 .וילא ןוידה תא ריבעהש ש״מהיב הגש אל םא

  -תיניינע תוכמס רסוח .2
o םולשה ש״מיבל -לשמל ;ןודל ש״מהיב ךמסומ תוריבע הזיאב תעבוק ש״מהיב לש תיניינעה תוכמסה 

 הניא רסאמ תונש 7 לעמ השנועש הריבע .רסאמ תונש 7 דע ןשנועש תוריבעב ןודל תיניינע תוכמס
 רסוח -׳גוד( םיוסמ בתומב בשויה םיטפושה ׳סמל עגונ תיניינע תוכמס לש רחא טביה .תיניינעה ותוכמסב
 רתוי ועבקנ דועב דחא טפוש בשוי חצרב לשמל םא ,םיטפושה ׳סמ ןיינעל םג תנעטנ תיניינע תוכמס
 .)תיניינע תוכמס רסוחל ןעטנ -ךכמ םיטפוש

o ש״מהיב לש תיניינעה ותוכמסב תויוצמ ןניא ןקלח וא א״התכבש תוריבעה -הנעטה תועמשמ. 
 תדרויה ,תיתוהמ הנעט איה תיניינע תוכמס רסוחל הנעט ,תימוקמ תוכמס רסוח לש הנעטמ לידבהל
 יפל הטלחה .וב עירכהלו א״התכב ןודל ש״מהיב לש יטופישה וחוכ תא .רוח הב ןוידה ןכש ,ןיינעה שרושל
  .הרקיעמ הלטב וז הנעט

o הרטמב ,ןידה ילעב דצמ הנעט התלעוהש ילב ףא וינפבש ןיינעב ןודל ותוכמס תא ןוחבל ךמסומ ש״מהיב 
 ותוכמסב יוצמ וינפל שגומה ןיינעה םא ררבלו רמשמה לע דומעל ול רשפאל

o תוברל ,ןוידה יבלשמ בלש לכב התולעהל ןתינ תיניינע תוכמס רסוחל הנעטה לש יתוהמה היפוא חכונ 
 .רוערעה בלשב

 :תיניינע תוכמס רסוח תנעט לש התלבקמ תועבונה תואצותה

o שדחמ ושיגהל היהי ןתינ הז בצמב .)תיסחי תולטב לש הנירטקודל ףופכב( א״התכ לוטיב 
o םשאנל ןיד תוויע בסי אל ןוקיתהו תויארה תעימשב לחוה םרט םא א״התכ ןוקית. 
o ןיגב יזוחמל שגוה א״התכ -׳גוד .ש״מהיתב קוחל 79׳ס י״פע וב ןודל ךמסומה ש״מהיבל ןוידה תרבעה 

 ןודי אוה הבינגה קיתב ןודי יזוחמ םא ןכלו רמוחו לק יפל םיכלוה אל ßןטק ליכמ וניא לודג ךא ,הבינג
 ץוח( ןודית אל איה הדבל הריבעה .הלטב היהת לבקתתש הטלחה לכו )!( תיניינע תוכמס רסוחב
 .)דוע ונריבעי אל/םימשאנ/םימושיא ףוריצ ומכ םיגירחבמ

o היטנה טפשמה תליחתב התלעוה הנעטה םא -ןוידה בלשב בורל היולת רוחבל היצפוא וזיאב הטלחהה 
 שדחמ שגויש ידכ ולטבל וא תיניינעה ותוכמס דגב םושיאה תא איבהל ידכ םושיאה תא ןקתל איה
 רחאל ,ןוידה תא ריבעהל היהת הייטנה ןידה ערכוה םרטבו רתוי רחואמ התלעוה םא ;ךמסומה ש״מהיבל
 םושיאה תא לטבל איה הייטנה ןידה תערכה

o םיינשמ דחא תושעל לוכי יזוחמ .דוע ונריבעי אל ,תיניינע תוכמס רסוח לשב ןיינע רבעוה וילאש ש״מהיב: 
i. א״התכ תא לטבל 
ii. דוע ונריבעי אל חוכמ תינקומש תוכמס שי הז הרקמב( ןיינעב ןודל(. 

 וכרטציו לטובי א״התכ ß)םולש( רתוי הכומנ האכרעל יזוחמ תוכמסב ןיינע עיגי םא ,ךופה רבדהו הדימב
 .םולשב ןודיהל הלוכיש רתוי הכומנ הגרדב הריבעל ןקתל וא/יזוחמל שדחמ שיגהל

 
 :)ש״מהיתב קוחל 51׳ס( םולשה ש״מהיב לש תיניינעה ותוכמס
 

o טעמל ,םינש 7 לע הלוע וניאש רסאמ/דבלב סנק השנועש הריבע לכ: 
 קוח יפל תוריבע ,ךרע תוריינ תוריבע לשמל( ״ילכלכ ןיינע״כ תרדגומה הריבע ללוכה םושיא §

 ש״מהיב לש תילכלכה הקלחמב ונודיי איה לדחמה תרירב -)׳וכו תועקשה .ועייב קוסיעה תרדסה
 .םולש ש״מיב ינפל ןידל דימעהל זוחמה טילקרפ וא הנידמה טילקרפ טילחה םא אלא יזוחמה
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 בזוכ םושיר ,המרמב רבד תלבק ,להנמ ידיב הבינג -׳גוד( ״ןבל ןוראווצ״ תוריבעו דחוש תוריבע §
 זוחמה טילקרפ ךא םולשל איה לדחמה תרירב ,רתוי וא םינש 5 ןשנועש )׳וכו דיגאת יכמסמב
 .יזוחמל ןשיגהל טילחהל לוכי

 הנשמ אל ןכל ,לדחמ תרירבכ ם-יב יזוחמל תושגומ -םייקסעה םילבגהה קוח יפל תוריבע §
 .זוחמה/היצקנסה

 :םירבטצמ םיאנת 2-ב -העישפ ינוגראב קבאמ קוח יפל העישפ ןוגראב תוליעפ תרגסמב תוריבע §
à העישפ ןוגראב תוליעפה תרגסמב+ 
à העישפ ינוגראב קבאמ קוח חוכמ שגוי א״התכש 

 א״תכ שגומ םא ,םוטמיטלואו םויא ךות ףסכ סובה ליבשב הבוג העישפ ןוגרא לש לייחו הדימב
 קבאמ אלו ןישנועה קוח יפל ךא העישפ ןוגראב תוליעפה תרגסמב םימויא ןיגב לייחה דגנ
 .יזוחמב אלו םולשב ןודיי ßהעישפ ינוגראב

 םשאנה תא דימעהל טילחה הנידמה וא זוחמה טילקרפ םא םינכוסמה םימסה תדוקפ יפל תוריבע §
 רסאמ ןניגב לטוי אלש דבלבו ,םינש 7 לע הלוע ןהיבגל רסאמה שנוע םא םג ,םולשה ינפל ןידל
  .)ןכוסמה רמוחה יפל( םינש 7 לע הלועה

 אוה יאשר ,ותוכמס תחת היוצמ ןהמ תחא לכש תוריבע רפסמב םשאנ עישרמ םולשה ש״מיבשכ §
 ןכו ,םינש 7 לע הלוע רסאמה תופוקת ףוריצ םא ףא ,ןהמ תחא לכ ןיגב יברימה שנועה תא ליטהל
 .הריבע לכ ןיגב קספנש קיודמה שנועה תא טרפל ילבמ ,רסאמ תונש 7 לעמ לש ללוכ רסאמ שנוע

 ,יזוחמה לש תיניינעה תוכמסל סחיב תידוחיי תוכמס איה םולשה ש״מהיב לש תיניינעה ותוכמס -שגד §
 לקש בושחל גוהנ .תוכמסמ הגירח ךכב היהת -םולשה תוכמסבש א״תכ יזוחמל שגויש םוקמ עמשמ
 .םולשל םידעוימש רתוי ״םיתוחנ״ םושיא יבתכב ןודל לוכי אל יזוחמה ןיידע ךא ,רמוחו

 וטילחה םולשה ש״מיב אישנ וא ןידב בשויה טפושה םא אלא דחא טפושב ןד םולש ש״מיב -בתומה §
 בורל הרקת וז בתומ תבחרה -)ש״מהיתב קוחל 47׳ס( םיטפוש 3 לש בכרה ינפב םייקתי ןוידה יכ
  .דחוימ ירוביצ ןיינע וא תירוביצ תוישיא תמייק םהבש םירקמב
 

 :)ש״מהיתב קוחל 40.1׳ס( יזוחמה ש״מהיב לש תיניינעה ותוכמס
 

 .ותוכמסב יוצמ ,םולשה תוכמסב וניאש המ לכ -תירויש תוכמס יזוחמל §
 תופרוצמ ןהשכ ,םולשה ש״מיב לש ווכמס םוחתבש תוריבעב ןודל יזוחמה ש״מהיב ךמסומ הז דצב §

 .ןהב ןודל ךמסומ יזוחמה ש״מהיב קרש תוריבעל דחא א״תכב
 ש״מיתב לש תורחא תוטלחהו םיד״ספ לע רוערע תאכרע יזוחמה ש״מהיב שמשמ ךכל ליבקמב §

 .תימוקמה ותוכמס םוחתבש םולשה
 שגוהש א״תכ :לשמל ,םייפיצפס הקיקח ירבדב תועובקה תוריבע רפסמ םג תולולכ ותוכמס םוחתב §

 תוכמס םג עבוק -)םיילשוריב יזוחמה ש״מהיבב ררבתיש( מ״הר דגנ שגוהש א״תכ וא טפוש דגנ
 .העצבמב אלא הריבעה תוהמב תולת אלל ,בתומה+תינויד+תימוקמ

 :םיאבה םירקמב םיטפוש 3 לש בכרהב ןד יזוחמה ש״מהיב :בכרה -בתומה §
o ףא לע דחא טפושב ןודי ןהבש תוריבע טעמל ,רתויו םינש רשע רסאמ וא תוומ ןנידש תוריבע 

 ;רסאמ תונש רשע לע הלוע ןשנועש
o םולשה לש םיד״ספ לע םירוערע; 
o רזוח טפשמב ןויד; 
o מ״הר לשו טפוש לש תילילפ הטיפש; 
o טילחמ אישנה קר םולשב ;)בתומ תבחרה( ךכ הרוה אישנה ןגס וא םשאנהש ןיינע לכ, 

 .ונגס םג יזוחמב
 :הלאב דיחי ןד לש בתומב ןד יזוחמה ש״מהיב :דיחי ןד -בתומה §

o ל״נה המישרהמ אל( בכרהב ןד אל אוהש ןיינע לכב(; 
o תוביסנב הלבח ,הגירה( ש״מהיתב קוחל הנושארה תפסותה לש ׳א קלחב תויונמה תוריבעב 

 תויוצמה תוריבעה .)תונזב קוסיעל םדא ינבב רחס ,דוש ,רוביצ דבוע ידיב הבינג ,תורימחמ
 .דחא טפוש םהב ןודיש העבק תפסותה ךא ,םיטפוש 3 םהב תוארל הפוצמש גירח ןה םש
 תקתוש התייה הגירהה תריבע רבעב .תעד תולקב התמה -ןישנועה קוחל יתבר 301׳ס :׳גוד
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 התמה דגנ היצקנסה הרואכל ןכל ßהגירהה ףיעס תא ףילחמ .תעד תולק תחכוהב יד הבש
 התייה אל םא ךא ßםיטפוש 3 תוארל הפצנ ןכל ßרסאמ תונש 12 איה תעד תולקב
 .)הנושארה תפסותב עיפומ רבדהש ןוויכמ( דחא טפוש היהי ןידכ בתומ תבחרה
 םיטפוש 3 הב שי ןיידעש תפסותב היונמה הריבעב ןוידב לשמל ,ןידכ בתומ תבחרה ןיא םא
 .תימוקמ תוכמס רסוחל ןעטנ -דיחי ןד הב תויהל רומאש תורמל

o קוחו ןוה תנבלה רוסיא קוח ,העישפ ינוגראב קבאמ קוח ,םימסה תדוקפ יפל תוריבע 
  .תסנכל תוריחבה

o םולש ש״מיב תמרב אוה הרובעתל ש״מיב .עשפ ןניאש תומיוסמ הרובעת תוריבע לע רוערע, 
 .יזוחמב דיחי ןדב ונודיי ךא ,םיטפוש 3 תמרב תויהל רומא ןויד הרואכל ןכלו

 
 .םהינשל ןועטל אלו לוספ/םגפב רבודמ םאה עובקלו םיינשה ןיב ןיחבהל שי.)3(149׳ס -א״התכב לוספ וא םגפ .3

o דוסי לש הטמשה -׳גודל ,םושיאה בתכמ יניינע טרפ לש הטמשהב כ״דב אטבתמ א״התכב -״םגפ״ 
 הטמשה וא היתוביסנו םשאנה תוגהנתה לש תמלוה הגצהל ינויח טרפ לש הטמשה ,הריבעה תודוסימ
 .קוקיח תארוה לש
 אלו הדימב .הארקהה רחאל רשי הלא תונעט תולעהל שי ,תוחכוהה בלשב תויארה תא םישיגמש ןוויכמ
 רוחבה םע רופיסה -׳גוד( םיינויח םיטרפ לש הטמשהב איה תויתייעבה ןכלו תושפנ ינידב רבודמ ,ולעוה
 .)היתועדוה וטמשוהש ,וב הדגבש ותשאל חלשש תועדוההו םוי תשק החפשממ
  .ל״נה הרדגהב המישרהמ םייק אלו תויהל ךירצ היהש רבד ,הטמשה=םגפ ,רמולכ

o ׳גודל ,א״התכ ףקות וא תורשכל עגונב קוחה תושירדב הדימע יא ותועמשמ כ״דב א״התכב -״לוספ״- 
 ורבעל עגונב םיטרפ לש הללכה וא ךמסומ םרוג לש רושיא אלל וא ךמסומ וניאש םרוג י״ע א״תכ תשגה
  האיבמ קוחה תשירדב הדימע יא וא עומישה תוכז חופיק .םשאנה לש ילילפה

o םגפה ןיב הנחבה ךורעל שי תיסחיה תולטבה תנירטקוד יפל ?א״התכב לוספ/םגפ לש ומויק תאצות יהמ 
 :ותרפה תואצות ןיבל
ß איבי אל ,ןיד תוויעל םרג וא םשאנה תנגה תא חפיק אלש הזכ( ילאמרופ/ינכט םגפב רבודמש לככ 
 .)וינפל םיוקש ןוידה תליספל וא א״התכ לוטביבל בורל
ß ש״מהיב הטיי ,יוקילה תא ןקתל ןתינ דוע ובש ןוידה לש םדקומ בלשב הלגתנ לוספה/םגפה םא 
 טפוש ףילחהל ופידעי לשמל( ןוקיתל ותנגה תא םיאתהל םשאנל רשפאיו ,א״התכ ןוקית לע תורוהל
 .)לטבל םוקמב
ß םגפל הנעטש רוכזל שי .הנעטה תא תוחדל כ״דב ש״מהיב תא עיני -א״התכב םגפ הערל לצנל ןויסינ 
 .םשאנל התואנ הנגה חיטבהל התרטמ אלא ,העשרה ינפב הנגה תנעט הניא א״התכב לוספל וא
ß םייושע -ותנגהב םשאנה תא םיחפקמה הלאכ וא ,ןיינעה שרושל םידרויה ,םייתוהמ לוספ וא םגפ קר 
 .שדחמ ותשגה תא ענומ וניא א״התכ לוטיבש רוכזל שי .א״התכ לוטיב תא םימיוסמ םירקמב קידצהל
 ,ש״מעויה רושיא אלל א״תכ תשגהב אטבתהש םגפ יכ עבק סינורג טפושה -ינולפ 10189/02 פ״עב
 רושיאה םא ףא ,א״התכ לש לוטיב קידצהל יושע ,תונשייתה לשב הזכש רושיא שרדנ הבש הפוקתב
 .רושיאה תלבקל דעו א״התכמ בר ןמז ףלחשכ ,תאז .דבעידב לבקתנ
 דימת אל .בר ןמז ףלוח םא עבוק ש״מהיבו -בר ןמז ףלוחשכ קר דבעידב רושיא לבקל רשפא ,רמולכ
 .הרקי רבדה
  .ש״מעוי רושיא תועצמאב תאז רותפל ןתינ תונשייתהה תפוקת תפלוחשכ דימת אל

 הריבע תווהמ ןניא א״התכב תוראותמה תודבועה .4
 א״התכ אשונ השעמה לשב תמדוק העשרה וא םדוק יוכיז .5
 א״התכ אשונ השעמה לשב םשאנה דגנ דמועו יולת רחא ילילפ טפשמ .6
 תוניסח .7
 תונשייתה .8
 הנינח .9

 תוניגהו קדצ לש תונורקעל תיתוהמ הריתסב םידמוע ילילפה ךילהה לוהינ וא א״התכ תשגה( קדצה ןמ הנגה .10
  .)תיטפשמ
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 .הארקה הנשי רשאכ קר ליחתמ טפשמה -
 .םירבוחמ הנעמה בלש+הארקהה בלש הקיטקרפב -הנעמה בלשל הארקהה בלש ןיב )הנחבה( הדרפה הנשי
 העיבתה המ ןיבמ אוהש ש״מהיבל רשאל קר ךירצ םשאנה ,)א״התכ( ול סחוימה תא םשאנל אירקמ ש״מהיב =הארקה
 .ד״הוע םע ותשיגפב א״התכב ול סחוימה ול רבסוה רבכ הינפלש ןוויכ תילמרופ הארקהה .ול תסחיימ
ß ל״נה תוימדקמה תונעטה תא ןועטל יאשר םשאנה :הנעמה ינפלו הארקהה רחאל.  
 .הנעמה ינפלו הארקהה רחאל תולעהל ןתינ תונשייתה תנעט -׳גוד

 ינפל ררבתהל ןמוקמש תפסונ תונעט הנכתית .ל״נה ׳סב תוטרופמה רשעל תולבגומ ןניא תוימדקמה תונעטה •
 רחא ש״מיבל ןוידה תרבעהב וא ולוטיבב ,א״התכ ןוקיתב הכורכ ןתלבק ןביט יפל ןכש ומצע םושיאה רוריב
 .ןתינה לככ םדקומ ולעויש יוארה ןמ ךכשמו
 .דבלב הז ףיעסב תועיפומה הלא תונעטל קר סחייתנ ןחבמב

 ןביט םצעמ -המשאה תלאשמ קתונמ ןפואב ומצע ךילהה לוהינ דגנכ תונעטנה תונעטב רבודמ -הנגה תונעט ןניא •
 .םשאנל תסחוימה המשאב אלו ךילהה לוהינל םירושקה םיטביהב הלא תונעט תודקמתמ ,תוימדקמ תונעטכ
 .אל וא המשא הנשי םא הנשמ אלו ,הפוגל ןחבית תונשייתה תנעט -׳גוד

 בלש לכב וא טפשמה תליחת רחאל הלעות תימדקמ הנעטש איה לדחמה תרירב -תונעטה תאלעה דעומ •
 :רוערעה בלשב תוברל ,טפשמה ךלהמב

o ךא ,טפשמה תליחת רחאל דימ ןועטל שי תונעטה 10 לכ:  
o 8 3-ו1מ ץוח ןלוכ( .רוערעב ףאו ש״מהיב תושר אלל רחא בלש לכב םג תולעהל ןתינ ןכותמ(. 

 .רחא בלש לכב רשאמ הנעמה ינפלו הארקהה רחאל תולעהל םדוק םיפידעמ ןחבמב
o 2 ןתולעהל ידכ רושיאל קקדזנ ןכמ רחאלו הנעמה ינפלו טפשמה תליחת רחאל תולעהל םיבייח ןכותמ 

  :)3-ו1 הנעט(
 )1 הנעט( תימוקמ תוכמס רסוח תנעט §
 )3 הנעט( א״התכב לוספ וא םגפל הנעט §

 ונעטנ אל םא ךכשמ .ןיד תוויע םרגב כ״דב תינתומ ןתלבקש ,ןייפואב תויטסילמרופ ןה הלא תונעט יתש
 .ש״מהיב חוקיפל הנותנ היהת רתוי רחואמ בלשב ןתגצהש יואר ,ןוידב החיתפה ינפל

  :)פ״דסחל 150׳ס( תימדקמ הנעטב ןוידה

 תאלעה םע הל ביגהל עבותל רשפאל ש״מהיב בייח ,תימדקמ הנעט הנעטנו הדימב -עבותל הבוגת תוכז •
 תוכזה תא םג תללוכ הנעטל בישהל תוכזה .הבושת אלל ףא הנעטה תא תוחדל יאשר ש״מהיב םלוא ,הנעטה
  .תויאיר איבהל תוכזה תא םג תללוכ ביגהל תוכזה .תויאר איבהל

 תונמדזה םידדצה ינשל קינעהל שרדנ ,הזכש הרקמב -ותמזוימ ףא תימדקמ הנעט תולעהל יאשר ש״מהיב •
  .הילא סחייתהל

 ךא ,הלאש תררועתמ אל דוע לכ ״םודר״ לטנב רבודמ .העיבתה לע לטומ ,תוימדקמ תונעט יבגל -החכוהה לטנ •
  .׳וכו םדוק יוכיז רדעיה ,תוכמס לש המויק ,הנינח רדעיה רתיה ןיב לטנב תאשונ העיבתה -הררועתה וזשמ

 תא תוהשהל שיש רובס אוה -םא אלא ,רתלאל טילחי ש״מהיב איה לדחמה תרירב -הטלחהה ןתמל דעומה •
 אלש בשוח ש״מהיב הבש קדצה ןמ הנגה תונעט -׳גוד .)ובכעל אלש ידכ בורל( טפשמב רחא בלשל הטלחהה
 ךישמי םייתניבו רתוי רחואמ הטלחהה תא ןתיי ש״מהיב ובש א״התכב לוספ/םגפ וא ,א״התכ תא לטבל ךירצ
  .והשוי אל ןהו ךישמהל המל ןיא -הלטב החוכמ הטלחהש תיניינע תוכמס רסוח/תוניסח שי םא -ךא .טפשמב

 :לע תורוהל יאשר תימדקמ הנעט לביקש ש״מיב -הטלחהה •
o א״התכ ןוקית 
o םושיאה לוטיב 
o קוחל 79׳ס י״פע ךמסומה ש״מהיבל ןוידה תא ריבעהל -תיניינע/תימוקמ תוכמס רסוח יבגל -הרבעה 

 הדימב םדקתמ בלשב א״התכ תא לטבל םג לוכי ש״מהיבש ןוויכמ ,חרכהב רבעוי דימת אל .ש״מהיתב
 .םשאנל ןיד תוויע םרגנש רובס אוהו

o ןמ הנגה -׳גוד( ושנוע תא קיתמהלו ןידה רזג תעב םשאנה תארקל אובל לוכי ש״מהיב -שנועה תקתמה 
 )יוהיש תובקעב קדצה
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 :תילעומה הנעטה גוסב היולת תימדקמ הנעט תלבק ןיגב דעסה גוסב הריחבה

 ךרד אצמנב ןיאש תויה ,תונשייתהל הנעט תמגודכ )יוכיזל אל ךא( א״התכ לוטיבל חרכהב הנאבתש תונעט ןנשי •
 א״התכ ןוקית תועצמאב םגפה תא אפרל

 א״התכב לוספל הנעט המגודל ,א״התכ ןוקיתל איבהל תויושעש תונעט ןנשי •
 ךמסומ ש״מיב ינפב ןוידל א״התכ תרבעהל איבהל הז דצב היושע תיניינע/תימוקמ תוכמס רסוחל הנעט •

 :תימדקמ הנעטל עגונב הטלחה לע רוערע

 ßהצורמ אל עבותה ßהנעטה תא לביק ש״מהיב וא ,הצורמ אל עבתנה ßהנעטה תא לביק אל ש״מהיבו הדימב •
 .רוערע

 74׳ס -׳גוד .קוחב עובק רבדה ןכ םא אלא -)יחרזאמ הנושב( םייניב תוטלחה לע רוערע ןיא ומצע ילילפה ךילהב •
 ׳גוד .עצבתי רוערעה הבש ךרדה תא עבוקו הריקחה ירמוח יבגל רערעל םג רשפאמו הריקח ירמוחב ןוידב קסוע
 .רגסנ אוהש רחאל רוערע שיגהל ןתינ ,תונשייתה תמחמ רגסנש קיתב -תפסונ
 :םינויד תרגסמב פ״ת ותוא תרגסמב שגפיהל םיכישממ םאה :רערעל ןתינ םא הנחבא ךרוצל תלאשנה הלאשה
 ßפ״ת ותוא תחת ש״מהיב םלואב רתויב םישגפנ אל םא .ךילהה םויסב םישיגמו תונלבסב םירזאתמ ßןכ םא
 .רוערעה תא שיגהל ןתינ

 :הניחבל תודוקנ

  .םדוק לכה אורקל ןכל .יגולונורכ רדסב היונב היהת הבושתהש ףידע ,הנושאר האירקב בותכל ליחתהל אל •
  )...הנידש הריבע( סייקב תונתינש םינש ׳סמ יפל -עשפ/ןווע/אטח תריבעב רבודמ םאה םירזוג •

 :עשפ/ןווע/אטח תוריבעל ןישנועה קוחב םינוירטירקה
o סנק/רסאמ ישדוח 3 דע -אטח 
o סנק/ללוכ רסאמ םינש 3 דע  -ןווע 
o רסאמ םינש 3 לעמ -עשפ. 

• ß עיקשהל .ופוס דעו ותליחתמ רופיסה תא םיעדויש ירחא קר ,הנעמ תתל םיליחתמ הבש ,הינש האירק זא 
 .םייטנוולר םיניינעב קרו ךא ןודלו ןורתפה ךרדב הבשחמ

 .דוקינ תדרוה וררגי םייטנוולר אל םירבד .תפכאנ םוקמה תלבגמ ןכלו -םוקמ תסכמ+חותפ רמוחב הניחבה •
 עצמאב תיבכוכ ףיסוהל -ףוסב תויבכוכ תושעל יאדכ ,יגולונורכ אל רדסב רבד דוע ףיסוהל םיצורו הדימב •

  .הקידבל ףוצרו יגולונורכ רדס היהיש ידכ ףדה ירוחאמ בותכלו הבושתה
 הכלהה תא ןייצל שי ךא תויטנוולר אל ד״הספ תודבוע .הרקמב יטנוולר המ בותכלו ד״הספ םש תא ןייצל שי •

 .ארוקל יטנוולר עודמ דמללו יטנוולר עודמ ריבסהל שי .ונלש הרקמה לע םושייו הקספנש
 ןייצל ןכ ףידע .חרכהב ףיעסה רפסמ תא ןייצל אלו לשמל 24׳סב ןודל קיפסמ ,םיפיעס ירפסמ בותכל בייח אל •

 .םיפיעס ירפסמ רדעיה לע דוקינ םידירומ אל .דוקינ דרוהש רמאנ חרכהב אל ,ןייצת תלגרתמה םא ךא
 .)ןוניש קר אל ,רבעמ הבישח( םושייו עדי תושרוד ךא רתוי תודקוממ תולאש :הבשחמהו םושייה תולאשב •
 זא םייתש םאו תחא הבשחמ תלאשל העש יצח ,סייקל עברו העש ןכלו ,שולש אלו םייתעש ןחבמה :ןמז תקולח •

 .הקידבל תוקד המכ+תחא לכל עבר

 


