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 תובוחל רשאב2 עבתנה יפלכ עצבל תועבותה תושקבמש "ךסמ תמרה" אוה וז העיבת אשונ
.תועבתנה

םיכילההו םידדצה

2 תעבותהו ל"וחל ןופלט תוחיש- תרושקת יתוריש ןתמב תקסוע )"תעבותה" :ןלהל( 1 תעבותה .1
 תרושקתה םוחתב ליעפ וניה2 עבתנ .דיינ ןופלט-וידר יתוריש ןתמב תקסוע )"רנטרפ" :ןלהל(
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 גולא" :ןלהל( 5 תעבתנו )"ראבינ" :ןלהל( 1 תעבתנ .)"עבתנה" :ןלהל( תימואלניבה תינופלטה
 ,תורבחה םשר ח"וד יפ לעו תימואלניבה תרושקתה םוחתב תוליעפה תורבח ןניה )"םינותנ
 תעבותה םשב קר ושגוה םימוכיסה יכ ןייצל שי .םינותנ גולאבו ראבינב תוינמ לעב וניה עבתנה
 עבתנה םשב קר ושגוה םיעבתנה ימוכיס .תעבותל קר היהת ןידה קספב תוסחייתהה ןכלו
 .םינותנ גולא םשבו

 .א.תב )יקז( קחצי גולא דגנכ ןכו םינותנ גולא ,ראבינ ,עבתנה דגנכ העיבת בתכ השיגה תעבותה .2
26470/04 יחרזא קיתב ןכ ומכ .ןיד קספ ןתינ ראבינ דגנכו )יקז( קחצי גולא דגנכ .27596/04

 .קחצי גולא דגנכ ןכ םג ןיד קספ ןתינ ,רנטרפ ידי לע השגוה העיבתה בתכ ובש

 תרושקת יתוריש תריכמ לש קסע ןיגב םירכינ םימוכס הל םיבייח םיעבתנה יכ תנעוט תעבותה .3
 לש ופקיהו ומויק .תעבותהמ תרושקת יתוריש ולביק ותרגסמב קחצי גולאו עבתנה ומיקהש
 בתכל 'ג דע 'א םיחפסנכ ופרוצו תעבותה ידי לע וקפוהש תוינובשחו תוסטרכב םיאבומ בוחה
 .558,000₪ לש ךס לע דמעוה העיבתה םוכס .העיבתה

 ,תובוחל עבתנה לע תישיא תוירחא ליטהל שי םאה איה ינפב תדמועה תירקיעה היגוסה .4
 תנעטל .םינותנ גולא תרבחמ ןהו ראבינ תרבחמ ןה תעבותל םיעיגמה ,ליעל םינייוצמה
 תובייחה תורבחה יתש לש תוינמ לעב ותויה חכמ בוחל תוירחאב אשונ עבתנה ,תעבותה
 הקידצמה םישונ לע המרעה הוויהש ןפואבו תימרתב ולהונ תורבחהש םושמו םהלש להנמו
 .תוינמ לעב יפלכ ךסמ תמרה

 ילכלכה יקסעה רבשמל ןושארה םויה ןמל תעדומ התיה תעבותה יכ תאז תמועל ןעוט עבתנה .5
 תאזו םיתורישה תא תורבחל קפסל הכישמה תאז תורמלו םינותנ גלואו ראבינ ועלקנ וילא
 ךס לע דמע תורבחה בוח רשאכ תאזו ידיימ ןפואב םמיע הירשק תא קתנל התייה הלוכי רשאכ
 ינשרד תרמוא השענ אל רבדהש הדבועה .וז העיבת תרגסמב עבתנה בוחה ןמ תיצחמכ לש
 .עבתנה תעדל

 יתדבועה עקרה

 ןה ,ל"וחל ןופלט תוחיש םיללוכה ,תרושקת יתוריש ןתמב תקסועה הרבח הניה תעבותה .6
 הקוסיע רשא הרבח הניה ראבינ .םינופלט םיזכרמ תועצמאב ןהו גויח יסיטרכ תועצמאב
 גויח יסיטרכ תריכמב רקיעב הקסע םינותנ גולא .ל"וחל ןופלט תוחיש תריכמ היה ירקיעה
 םיפקיהב ל"וחל גויח יסיטרכ תריכמב הנייפוא תעבותה לומ תיקסעה תוליעפה רקיע .ל"וחל
יארשא תרגסמ )"תורבחה" :דחיב ןלהל( תורבחה יתשל הקינעה תעבותה רשאכ ,םירכינ
 ןוילמ3 דע1 לש ךס לע ןדמואה יפ לע דמע תעבותה לומ תורבחה לש יתנשה רוזחמה .הבחר
 תעבותה יניעב ובשחנ תורבחה יכ תקולחמ ןיא .)לוקוטורפל12 הרוש3 דומע ואר( עצוממב ₪
7 הרוש5 דומע ואר( תפתושמ תוליעפ לש םינש שולשכ לש הירוטסה סיסב לע תונימאל
 .)לוקוטורפל

 .תורבחב תוינמה ילעבמ דחאכ העיבתל םיטנוולרה םינמזב שמיש עבתנה יכ תקולחמ ןיא .7
 .םינש שולשמ הלעמל ינפל ןתוליעפ תא וקיספה תורבחה

 ל"וחל גויח יתורישו גויח יסיטרכ תשיכר וניינעש רכמ הזוחב ורשקתה תורבחהו תעבותה .8
 .יפוסה ןכרצל םתריכמו

 :ןלהל( 600,000₪ ךס לע תיאקנב תוברע תעבותה ידיב הדיקפה םינותנ גולא יכ תקולחמ ןיא .9
 ףאו םיאנת אלל תוברעה בתכ תא הרבחל תעבותה הבישה םימיל יכ תקולחמ ןיא .)"תוברעה"
 .)24-18 תורוש3 דומע ואר( תרחא החוטב תדמעה השרד אל

P

P תריקח לש התחיתפמ האצותכ השונא הרוצב העגפנ תורבחה לש ןתוליעפ ,עבתנה תנעטל .10
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 תנעטל .תוליעפה תא רמשל עבתנה לש ויצמאמ ףרח תאזו )"הריקחה" :ןלהל( 19.6.03 םויב מ"עמ
 אל אוהו ,םיטלחומ המהדתבו העתפהב הלבקתהו ןיטולחל היופצ יתלב התיה הריקחה ,עבתנה
 םימי ,22.6.03 םויב .תוינסרהה היתואצות תאו הריקחה תא תופצל היה לוכי אל ףאו הפצ
 יוושב הרוחס תורבחה ינסחממ תוריקחה תקלחמ הלקיע ,הריקחה תחיתפ רחאל םירופס
 םסרפתה הריקחה רבד .תורבחה לש יקסע יאלמכ השמישש ,₪ ןוילמ יצחמ הלעמלב ךרעומה
 םינש עבראמ הלעמל ףולחבו ריהצתה תמיתח ךיראתל ןוכנ יכ ןייצמ עבתנה .תונותיעב
 .עבתנה דגנכ וא/ו תורבחה דגנכ םהש םיכילה לכ וטקננ אל ,הריקחה תחיתפמ

 התיה וז עבתנה תנעטל .תורבחה לש קנבה תונובשח םג ולקוע היתובקעבו ,הריקחה רחאל .11
 תבוטל עבק תארוהב םולשתה רדסה תא דבכלו ךישמהל תרושקת גולאמ ענמנ הניגב הביסה
 .רנטרפ

 תעבותהמ גויח יסיטרכ תשיכר- גולא לש תוליעפה הקספוה22.5.03 םוימ לחה יכ תקולחמ ןיא .12
 תריכמב הקסע רשא ,ראבינ תרבח לש תוליעפה תאז תמועל .)16-14 תורוש3 דומע ואר(
 .הכשמנ ל"וחל תוחיש

 השיגפ התוא סיסב לעו תעבותה יגיצנ ןיבל עבתנה ןיב השיגפ הכרענ2003 ילוי ךלהמב .13
 ריבעת ראבינש היה םוכיסה .2003 רבוטקוא שדוחל דע ראבינ תרבח לש תוליעפה הכשמנ
 .םיוסמ בלשל דע וב הדמע ראבינש רבד 15,000₪ לש ךסב יעובש םוכס תעבותל

 תעבותה תונעט

 ,םיטעמ תורבח ויה תורבחהש םה עבתנה דגנכ ךסמה תמרהל םיקומינה תעבותה ימוכיס יפ לע .14
 דביכ אלו תדרפנה תיטפשמה תוישיאה לש הדרפהה לע רמש אל הטילש לעבכ עבתנה רשא
 .התוא

 םהיקסע תא ליעפה יכ ,תונוש תורבח תחת קסע ותוא להינ עבתנה יכ תנעוט תעבותה .15
 ןתילכת לכו תוסכ תווהמ ןהש ךות תורבחה ןיב דירפהל ילבמ טלחומ בוריע ךות םיפתושמה
 קית הז ןינעב ןיד יקספ ינשל הנפמ תעבותה .ופתושו עבתנה לש תישיאה ןתבוט תא תרשל
713904/02 ביבא-לת( יחרזא קיתו ירהצי רזעילא 'נ טרופמיא לט2173/00 )ביבא-לת( יחרזא
 .יליושאיקק 'נ תרושקת רנטרפ

 תואמ לש םילודג תובוח םיטעומ םישדוח ךשמב הרבצ ראבינ תרבח יכ דוע תנעוט תעבותה .16
 ףוריצב תולע ריחמ יפל תוחיש רכומה קסע ,התנעטל .הלש דיחיה קפסל םישדח םילקש יפלא
 דגנכ ןמוזמב ול םלשמ דחא לכ רשא ,םינטק תוחוקל הברה ול שיש קסע אוה םיוסמ חוור זוחא
 לבקמ אוה ויתוסנכה אולמ תאו רחאמ ,םיפסכ ול םיבייחה תוחוקל ול ןיא ןכלו ול ןתינש ,תורשה
 ראבינ יפסכ יכ תנעוט תעבותה ,ךכיפל .תוכומנ תופטוש תואצוה ול שי ןכו ,ןמוזמבו דיימ
 דע יאמ םישדוחה ךלהמב ,התנעטל ."רוחש רוח" הנכמ איהש המב "ומלענ" היתוסנכהו
 .440,980₪ לש ללוכ םוכסב תוחיש תעבותהמ ראבינ תרבח ידי לע ושכרנ2003 רבמבונ
 תוסנכה ראבינל תויהל ויה תוכירצ ,ןכל .חוור תפסותב הז םוכסב תוחוקלל ורכמנ ןהש ןאכמ
 לש םסיכל ומלענ הלא םימוכסש ןאכמ .תעבותל םלשל הל תורשפאמ ויהש םירכינ םימוכסב
 .ופתושו עבתנה

 יפד ,מ"עמ תוח"וד ,תונובשחה תלהנה יכמסמ תא גיצה אל עבתנה יכ תעבותה תנעוט דוע .17
 תנעטל .ומלענש םימוכסה תייגוס לע רוא ךופשל ויה םילוכי רשא תוינובשחוקנב תונובשח
 רחאל הנוכנ אלכ התלגתה ,םיכמסמב םיקיזחמה םה מ"עמ ירקוח יכ הנעטה םג ,תעבותה
 וליאו מ"עמ תוח"ודו םיקיש יקתעה קר ויה מ"עמ ירקוח ידיב יכ ררבתהו ורזחוה םיכמסמהש
 .םהידיב ויה אל םיפסונה םיכמסמה

P לככ מ"עמ תריקח ןיבל בוחה ןיב רשק תויהל לוכי אלו ןכתי אל יכ דוע תנעוט תעבותה .18
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 הלוכי אל מ"עמ תריקח .464,000₪ מ הלעמל לש ךסב בוחלו ראבינ תרבחל םיסחייתמ םירבדהש
 אל ללכ םתסה ןמו וז הריקחמ םיעפשומ םניא הלש תוחוקלהש םושמ ראבינ לע עיפשהל התיה
 רורב אל ןכלו הל לקעל המ היה אל ךכיפלו יקסע יאלמ היה אל םג ראבינל .הל םיעדומ ויה
 .םימוכסה ומלענ ןאל תעבותה תנעטל

 עבתנה תונעט

 הרחב תעבותה יכ ריכזמ עבתנה .תישיא בייח וב תוארל ןתינ ןיטעב תוביסנ ןיא יכ ןעוט עבתנה .19
 .מ"עמה תריקחל האלמ תועדומ ךות ,תורבחה םע םייקסע םירשקב רשקיהלו ךישמהל
 התייה םיקסעה ךלהמב הטילשהש םעטה ןמ ,תורשקתהה תא םייסל עגר לכב הלכי תעבותה
 תישיא ברעכ עבתנה תא לבקלו םינוכיסה ןזאמ תא תונשל הסנמ איה תעכו דבלב הל הרוסמ
.םדוק בלשב תאז השקיב אלש תורמל ,תורבחה תובוחל

 יכ תעבותה ןיבל תורבחה ןיב רדסהב עבקנ הריקחה רחאלש איה עבתנה לש תפסונ הנעט .20
 השולשכ ךשמב ךשמנ הז רדסה .15,000₪ לש יעובש םוכס תעבותל ומלשי תורבחה
.בוחה תא ןיטקהו םישדוח

הערכהו ןויד

 .תוחדיהל העיבתה ןיד יכ תאצומ ינא םהימוכיס תא יתארקו םידדצה ידע תא יתעמשש רחאל .21
.יקומינ תא טרפא ןלהל

 םע תורבחה ינפב ודמעש םיישקה לע תמא ןמזב הנכדוע תעבותה יכ םידדצה ןיב תקולחמ ןיא .22
 תורשקתההו םולשתה יאנת ורדסוה הב השיגפל ןמזוה ףא עבתנהו מ"עמ תריקח תליחת
 תישיא תוברע עבתנהמ שורדל תעבותה ןמ ,תונמדזה התואב ,ענמ אל רבד .הריקחה תובקעב
 תעכו הז בלשב םג ךכמ הענמנ םימדוק םיבלשב תאז תושעלמ הענמנש תעבותה ךא ,יהשלכ
.הקסעל וסנכנ רשאכ םידדצה םהילע וחקלש םינוכיסה ןזאמ תא תונשל הסנמ

 ןוכיס החקל הרבחהש ךכל המיכסה ירטמ תרבגה ,תעבותה םעטמ הדעה ףאש ףיסוהל שי ךכל .23
 ןתולהנתהבש ,תורבחה םע לועפלו ךישמהל הווההו רבעה ךמס לע הטילחה ותרגסמבש יקסע
 דומע ואר( םיישקב תורבחהש הל רמא עבתנה רשאכ םג ,תונימא ןתוא האצמ איה םינשה לכ
.)לוקוטורפל4-9 תורוש8

 יכ חיכוהל תעבותה תשקבמ התרזעבש "רוחשה רוחה" תירואית יכ ותנעטב עבתנה דוע קדוצ .24
 לש יטרפה םסיכל םתוא ולשלשו םילקש יפלא תואמ לש יוושב תוסנכה ומילעה תורבחה
 דציכ תבשחמו תנעוט תעבותה .דבלב "הירואית" רדגב הרתונו ללכ החכוה אל ופתושו עבתנה
 הנקסמה ןכלו םימוכס הדיספה חוור תפסותב םיוסמ םוכסב תוחיש הרכמש הרבחש ןכתי אל
 לכ ןיא .איה אלו .ופתושו עבתנה לש יטרפה םסיכל ולשלוש םימוכסהש ,התנעטל ,איה תחא
 איה הז גוסמ הנעט .םיפתושה יסיכל וסנכנו הרבחה ןובשחב ורתונ הלאכש םימוכס יכ החכוה
 תיחרזא העיבת לש הזמ הובג התחכוהל לטנה יכ םירבוסה שי רשא ,תימרת גוסמ הנעט
 החכוה לכ םהל התייה אלש םושמ ,ךכל ונעט אל תעבותה םעטמ םידעה אליממו הליגר
 ונובשחל לשלש עבתנה יכ ךרד םושב םיארמ םניא תעבותה הגיצהש תויארה םגו ,תימרתל
.תיקוח הניאש ךרדב םיפסכ יטרפה

תודגאתהה ךסמ תמרהל תוליעה

 תיאמצע הרבחה לש תיטפשמה התוישיא יכ איה ךסמ תמרה ןינעל אצומה תדוקנ ,עודיכ .25
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 "קדהה לע הלק" תויהל הכירצ הניא ש"מהיב לש ודי .היתוינמ ילעבו הילהנמ תוישיאמ תדרפנו
קנב 'נ ןהכ1759/93 א"ער ואר( הסרקש הרבח לש תודגאתהה ךסמ תא םירהל ואובב
 .)143 )2(חמ ד"פ םילעופה

 הראותש ,הרבחה לש תיטפשמה תוישיאל גירח ןפואב ךסמה תמרהל תוארוה ועבקנ6 ףיעסב .26
 תמרהל ש"מהיבל בחר תעד לוקיש ןתינ תורבחה קוחל )ב( 6 ףיעסב .תורבחה קוחל4 ףיעסב
 הרימשו הדפקה תויהל הכירצ אצומה תדוקנ ."ןכ תושעל ןוכנו קדוצ ןיינעה תוביסנב םא"ךסמה
 ךסמה תמרה .תוינמה לעב לש ויתולועפ ןיבל הרבחה לש תיטפשמה תוישיאה ןיב הנחבאה לע
 דיגאתה לש תדרפנה תיטפשמה תוישיאה תרות תא לצנל שקיבש ,תוינמ לעב דגנכ תנווכמ
 תובוט קיפהל ידכ ,הרבחה ןיבל ןניב ץצוחה ךסמה ירוחאמ ורתתסהב ,הרשכ אל הרטמל
 לע )693 )4(חנ ד"פ( ךפהמה תרבח 'נ ןייטשגינפ9183/99 א"ע יפ לע יכ דוע ריכזנ .האנה
 "יטרקנוקו ישממ ששח" תעבתנה בלב ןניק םייטנאוולרה םידעומב יכ חיכוהל תעבותה
 לע רתי .הז לטנב הדמע אל תעבותהו )9 ףיעסב ,םש(ןועריפ תלדחל הרבחה לש התכיפהל
 הרבח לש השקה הבצמ לע יוליגה תבוח תדימ רבדב ןוילעה טפשמה תיב ררועמש הלאשה ,ןכ
 הלחה יכ תעבותה ישנאל רפיס עבתנה רשאכ ,ינפבש הרקמב עצוב אקווד ,הילהנמ י"ע הישונל
.500,000₪ לש םוכס-ב הרוחס ולקיע םג רשא ,מ"עמ תונוטלש לש הריקח ודגנכ

 וירבד :האר( גירחכו תוינוציק תוביסנב קר השעית תודגאתהה ךסמ תמרה יכ העבק הקיספה .27
 'מעב ,661 )5(ח"מ י"דפ יטירויקס ראק 'נ רוא קוצ407/89 א"ע ןיינעב רגמש אישנה 'בכ לש

 ףאו )132 ,116)5( זנ ד"פ ,מ"עב )1198( הקינורטקלא .ח 'נ יפסירק2223/99 א"ע ןכו ;700
 ,תוקזחה איש 'נ וקננבור לאומש13857/01 )ופי-ביבא-לת( א"שבב ךישלא הדרו תטפושה 'בכ
 :הפיסוה5985 'מע, 5984 ,)2(2001 חמ-קת

 תוישיאה לש "ץיחה וק" לוטיב הניה "יסאלק"ה הנבומב "ךסמ תמרה" לש התוהמ"
 ילעב לש יטרפה רשועה סיכמ ערפיהל הרבח לש השונל תוכז ןתמו ,תדרפנה תיטפשמה
- ט"נשתה ,תורבחה קוחל6 ףיעס לע םויכ ךמסנה ,הז דעצ יכ ,קלוח ןיא .הרבחב תוינמה

 טלוב שומיש השענ םהב ,דבלב םיינוציק םירקמב קרו ךא טקננה ,גירח דעצ וניה ,1999
 ותוא ומש םמצע תוינמה ילעב תולועפש וא ,תדרפנה תיטפשמה תוישיאה ןורקעב הערל
".רתסלפל

 ;תיטרפה תוליעפל הרבחה תוליעפ ןיב הדרפה יא ,םיסכנ בוריע :ןה ךסמ תמרהל תוליעה .28
 שומיש ;וערפי אל םיקישהו םלושת אל הרומתה יכ עודיש תעב םיקיש ןתמו תורוחס תשיכר
 ןפואבו תוירחסמ תורטמל אלש םיקוח תפיקעו התואנ יתלב תוגהנתה ,תימרת ישעמל הרבחב
 םג האר( היתובוח תא עורפל הרבחה לש התלוכיל רשאב ריבס יתלב ןוכיס תליטנ ;ןגוה יתלב
 ,סורג ףסוי 'פורפ ,258 'מע " 'א שדחה תורבחה קוח רחאל תורבח יניד" ,לגס ביבח תיריא ר"ד
 .)47-46 'מע ,"שדחה תורבחה קוח"

P

 תלטה אל ףאו ,ךסמ תמרה קידצת רשא ,תדחוימ הביסנ לכ תמייקתמ אל ונניינע תוביסנב .29
 תותלד 'נ ובא ןב10582/02 א"ע ,בלה םות ןיינעל 'ר (בלה םות תבוח תרפה בקע תוירחא
 ,םינש שולש ךשמב יחוורו ןימא ,חלצומ ןפואב ולהנתה תורבחה .)ובנב םסרופ ,מ"עב הידמח
 םהש םירבד ₪ ןוילמ יצח יוושב לוקיעה לעו ,מ"עמב הריקחה לע תעבותה ישנאל רפיס עבתנה
 ךישמהל הריקחהמ האיציה רחאל ותלוכי לככ תושעלו ךישמהל חיטבמ אוהש ךות ,םירומח
 ,ודפנ אלש ,900,000₪ לש יוושב םיקישה לע רפיס אל אוה םנמא .תורבחה תא ליעפהלו
 ילכלכ רבסה היה .ותוא ףושחל הצר אל אוהו קושב חוקלב היה רבודמ יכ ריבסה אוה םלוא
 עבתנה יכ ,יל חכוה אל .תונלשר אל םגו הייואר הניאש הרטמ אלו תורבחה תליפנל ילנויצר
 ילעב לש םיילנוסרפ םייוניש ושענ יכ וא תובוחמ קמחתהל ידכ תורבחה תא ליעפהל הסינ
 .תוירחאמ קמחתהל ידכ ,הרבחב םידיקפתה

 םייוסמ בלשב ףאו ,עבתנהמ תישיא תוברע השקיב אל תעבותה רשאכ יכ ,יואר אל ,ימעטל .30
 תירוקמה הקולחה תא הנשתex-post תיטופיש תוברעתה ,תיאקנב תוברע ול הריזחה
 'ר( הישונל הרבחה ילעב ןיבex-ante התשענש יפכ ןוערפה תולדח ינוכיס לש תמכסומהו
 אל ,ףסונב .)183 )ן"שת( וט טפשמ ינויע ,המרופר ןומימב םידובעשה יניד ,לגס-ביבח תיריא

P
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 ליעפהל וכישמה יכ יתאצמ אל .םישונב תנווכמ העיגפ ךות שוכר תחרבהל תולועפ ושענ יכ יל חכוה
 ,ראבינ הלעפוה2003 ילוי שדוחמ ,ךפהל ,תובוח חפנל וא שוכר חירבהל תנמ לע הרבחה תא
 תמכסהב עובשב 15,000₪ לש רועישב םימולשתב בוחה תא ריזחהל תוסנל תנמ לע
 .2003 רבוטקוא דע הארנה לככ ךשמנ רבדהו תעבותה

 המ לע תעבותה תכמתסמ התוא חיכוהל תנמ לעש הנעט ,םיסכנ בוריע איה תפסונ הנעט .31
 ונייהד ,מ"עמ לש הריקחה ינפל םיישדוחכ יכ דומלל ןתינ ונממו תידגנ הריקחב עבתנה רמאש
 תורבחה תא הקיזחהש הרבחה התייהש ,תרושקת גולא תרבח ,2003 לירפא תוביבסב
 900,000₪ לש םוכסב םייוסמ חוקל לש ודבוכ אלש םיקיש םע הכבתסה ,ףסכ ןהל התוולהו
 ,םיסכנ בוריע יבגל רבד חכוה אל ךכל רבעמ ךא .יאנוטיס ןפואב ורכמנש ןופלט ירישכמ רובע
 .תוימיטיגל ןניאש תורחא תולועפ וא תורבחה ןיב םיסכנ תחרבה

 הז הרקמב .ורבחמ איצומה התויהב תעבותה לע לטומ ךסמה תמרה תליע תחכוהל היארה לטנ .32
 עבתנה יכ החיכוה אל תעבותה .עבתנה יפלכ ךסמ תמרה עצבל הקדצה תמייק יכ יתאצמ אל
 גהנתה וא םיסכנ חירבה וא םיסכנ בריע יכ יתאצמ אלו הערל תודגאתהה ךסמב שמתשה
 שיו תתל היה ןתינש יאנובשחה רמוחה תא הלביק תעבותה .ךסמ תמרה קידצמה רחא ןפואב
 השיגה אל תעבותה ,ןכ לע רתי .הריקחב תרגסמב מ"עמ ידי לע חקלנ רמוחהש ךכב בשחתהל
 ,ןכ לע רתי .ךסמ םירהל יוארה ןמ ןניגבש תולועפ חיכוהו הריקח ךרעש ןובשח האורתעד תווח
 .מ"עמב רקחנ ףאש ,ח"ור יוביגב ויה הרבחה תולועפ לכ יכ דיעה עבתנה

 יניא ,בל םות רסוחב וא תונלשר ,תימרתב גהנתה עבתנה יכ יתאצמ אל יכ ,יתנקסמ רואל .33
 תנעטל רשא .תעבותה כ"ב ןעוטש יפכ ,"םיטעמ תרבח" הרבחה לש התויהל תועמשמ תסחיימ
 השיגבו תוחיתפ רתיב השעת הנטק הרבחב תודגאתה ךסמ תמרה יכ ,הימוכיסב ,תעבותה
 ילעב ינשב אלא ,תיתחפשמ הרבחב רבודמ אל .הז הרקמב ךכל םוקמ ןיאש ירה ,תילרביל
 הניאש הרוצב ולעפיש ששח ןיאו יקסע אוה םהיניב סיסבהש ,החפשמ ינב םניאש תוינמ
 .תילמרופ

רבד ףוס

.העיבתה תא החוד ינא .34

 ךסב ןיד ךרוע תחרט רכש ןכו 500₪ לש ללוכ ךסב תואצוה5-ו2 םיעבתנל םלשת תעבותה .35
.מ"עמ תפסותב 25,000₪ לש ללוכ

.םידדצל ןידה קספ איצמת תוריכזמה .36

.םידדצה רדעהב )2008 טסוגואב17( ח"סשת ,באב ז"ט םויה ןתינ
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