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טפשמה יתב

50/272200 קתםילשורי תונטק תועיבתל טפשמ תיב

5002/01/90:ךיראתלארד ןונרא טפושה דובכ:ינפל

הכלמ תימע:ןיינעב

עבותה

ד  ג  נ

מ"עב דלפסבוא תרבח

תעבתנה

ןיד קספ

:אובמ

 'המורא' הפקה תיבב ןוזמ תנמזה תריסמ ךלהמב עבותה יפלכ 'םמורתמ' יוניכה עמשוה םאה.1

 תא תוכזל ידכ ומש ארקנ ובש רחא ןפואב וא ךכב שי םאהו םילשוריב תינמרגה הבשומב

 תרגסמב תוררועתמה תולאשה ולא– יפסכ יוציפב ,לאוסקסומוה ,וירבדל ,וניהש ,עבותה

.וז העיבת

 םילשוריב תינמרגה הבשומב 'המורא' הפקה תיבב םירבח םע רקיב ,הכלמ תימע ,עבותה.2

 רחאל .תותשלו דועסל ובשיו הנמזה וכרע וירבחו עבותה .50.2.3 םויב )"הפקה תיב" :ןלהל(

 רחאלו ומש תא רסומ ןימזמה יכ אוה הפקה תיבב גהונה .המילשמ הנמזה עבותה עציב ןכמ

 ןורחאהש ידכב חוקלה לש ומשב קפלדה דיל דמועה הפקה תיב דבוע זירכמ ,ןכומ ןוזמהש

.ותנמזה תא לוטיו אובי

 רחאל דימו 'תימע' םשב הפקה תיב דבוע ול ארק ומוקמל בשו ןימזהש רחאל עבותה תנעטל.3

 הלימה תא רצוי רשא 'םמור-תימע' ףוריצה רצונ ובש ןפואב 'םמור' הלימה תא ףיסוה ןכמ

 ןה תוינימה ויתויטנש ימל ליפשמו בילעמ יוניכ- עבותה תנעטל אוהש– 'םמורתמ'

 תחאמ םג ויתויטנ תא ריתסה עוריא ותואל דע יכףסונב ןעוט עבותה .תוילאוסקסומוה

 רחאל יכ ןעוטו ףיסומ אוה .ףשחנ ןכמ רחאלו וירוהמ םגו הפקה תיבב ומע ויהש ויתודידימ

.הרטשמב ותדובעמ רטפתה ףאו השק ישפנ רבשמב היה עוריאה
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 לש הנמזהו תימע– עבותה לש ותנמזה:ףצרב תונמזה יתשל ארק דבועה יכ תנעוט תעבתנה.4

 .ןנור םשב ףסונ חוקל

עבותה יפלכ העמשוהש האירקה ןכות

 תא לבקלו אובל עבותה ארקנש תעב רמאנ קוידב המ איה ררבל שי התוא תיתדבועה הלאשה.5

 להנמו הפקה תיבב ומע דחי ויהש םירבח ינש ,עבותה הליחת ינפב ודיעה הז ןיינעב .הנמזהה

 תודעל אבוה אל ,חאלצ יסוי ,עבותל ארקש דבועה ,יזכרמה דעה  .הפקה תיב לש תרמשמה

.הכורא הפוקת ךשמל ל"וחב ההוש אוה תעבתנה תנעטלש םושמ

 ןנור ותוא תא םג תודעל איבהל תעבתנה השקיב תויארה תעימש בלש םייתסנש רחאל.6

 שגוה דוע .תודעל אבוה ןהכ ןנור םשב םדאו עבותה לש ומש םע דחיב ארקנ ומש התנעטלש

.םוי ותואב הפקהתיבב םיעוריאה תא דעתמה טרס

 ףיסוהו 'תימע' ומשב אורקל לחה ובש ןפואב 'םמורתמ' יוניכב ול ארק דבועה יכ ןעט עבותה.7

:ותריקחב ותדמע לע רזח אוה  .'םמור' הביתה תא

 התא האירקה תא תעמשש ןמזב .ךל ארק יסוי ותואש בתוכ התא .ש"
?םמורתמ הלימה תא תעמש
 םג אוה הנושארה םעפב יתשגינשכ םג .ךכ רחא לצנתהו אב םג אוה .ןכ .ת
31 'ש ,1 'מע( ".קוחצב הזש רמאו לצנתה -  אלא ,ךליאו ןאכמ השגדהה–51
".).ד.א– רוקמב הניא ,תרחא ןיוצ םא

:התודעב איה םג הנעט ,ףוסנוי בניע ,עבותה לש ותרבח.8

 וארק הנכומ התיה הנמזההשכ ,הנמזהה תא השע תימע הינשה םעפב ..."
 הזירכה תכרעמב ותוא וניכו תלבוקמ אל הרוצב הנמזהה תא תחקל תימעל
 םגו קושב יתייה ינאש ירחא הנמזהה תא תחקל שגינ תימע .םמור-תימע
 ובשיש םישנאה ברקב קוחצו ךוחיג הלעה רבדהו דחוימב תימע .ירבח ראש
 ".ךכ ותוא תונכל טילחהש דבועה תא םגו םתוא קיחצה הזש הארנכ .םש
31 'ש ,2 'מע( - 71(.

:הפקה תיב דבוע לש ותבוגת תא תראתמ איה םירבדה ךשמהב

 הז תא האר דבועהש ךיא ,הרקש המ לע רביד ,ןחלושל ונילא שגינ להנמה"
 אוהש ,קוחצב היה הזש רמאו הרקש המב הדוה אוהו ןכ םג שגינ אוה
81 'ש ,םש( ".החידב התיה תאזשו , קיחצי הזש בשח אוה ,לצנתמ - 02(.
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 'מע( 'םמור' הביתה תפסוהל 'תימע' םשה תזרכה ןיב הינש לש ןמז קרפ היה יכ הנייצ איה דוע

.)8 'ש ,3

 ינש לש םהיתונמזה הזירכב וארקנ היפל תעבתנה תנעטל שרופמב סחייתהל השקבתנ הדעה.9

:התיה התבושת .ןנורו תימע םינוש םישנא

 יוטיב הז םמורתמהו תיעטומ אל ךרעל שיא42 לש םתעימשש תבשוח ינא"
 בור יכ הדבוע הז ,יוטיבה תא ןוויכ אוה הילאש הליהקהמ םישנאל
 ינש ויהש חיננ םא םגש אוה ינשה רבדה .הזמ וקחצו הז תא וניבה םישנאה
 הז ךכ ,ליפשהלו עוגפל ידכ ףצרב הז תא רמא אוה ןנורו תימע םישנא
–91 'ש ,3 'מע( ".דבועה תא קיחצה םג הז .םמורתמה עמשי הזש עמתשה
12(

 הזירכה תכרעמב עבותל דבועה ארק םהיפל םירבדה לע רזח  ,איבל ןורי ,עבותה לש ףסונ רבח.01

 רמא םירבדה תא רמאש דבועהש ראתמ אוה דוע .קוחצל וליחתה םישנאה יכו 'םמור-תימע'

 תא עמש יכ רמא אוה הלאשל הבושתב .)4 'מע( 'רעטצמ אוהשו קוחצב היה הז' יכ וירבחו ול

.)21 'ש ,5 'מע( ףצרב 'םמור'ו 'תימע' םילמה

 יבגל ותסריג תא  טריפ ,יולרג לאירבג רמ ,הליל ותואב הפקה תיב לש תרמשמה להנמ.11

:ועריאש םירבדה

 עבותה לש הנמזהה ,תונמזהה תא איצוהל םידבועה דחאל יתרמא..."
 תושעל חבטמל יתשגינ .תמדוק הנמזהל תפסות התייה הז .הנכוה וירבחו

 תימע לש תחא ,תונמזה יתש ויה קפלדה לע רשאכ יאלמה תמישר תא
-תימע עמשנ הז ינשה ירחא דחאו רדסב ארק אוהשכ .ןנור לש הינשהו
 הזיא רצונ ."םמורתמ" רמא והשימש ומכ יל עמשנ הז יכ יתאצי ינא.ןנור
 הריוואב יל רמא אוה זאו רמא קוידב המ יסוי תא יתלאש .םיוסמ ךוחיג

 ".עוראה רמגנ הפו הנמזהה תא תחקל שגינ תימע עגר ותואב ,ךוחיג לש
31 'ש ,6 'מע( - 81(.

.)51 'ש ,7 'מע( 'ןעוט עבותהש המ ומכ ןזואל עמשנ הז' יכ  ויתובושתב ,ותוניגהב ,הדוה דעה.21

.תודעל אבוה אל ,חאלצ יסוי ,הפקה תיב דבוע ,ליעל רומאכ.31

 ,1 'מע(שדוח– םייעובשב םעפ התייה הפקה תיבב וירוקיב תורידת יכ ותריקחב בישה עבותה.41

81 'ש - .)1-2 'ש ,2 'מע( ישיא ןפואב הפקה תיב ישנא תא ריכה אל יכ דיעה אוה דוע .)91
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 הל ריתהל תעבתנה ידי לע יתשקבתנ תויארה תעימש המלשנש רחאל ,רתוי רחואמ בלשב.51

 .הפקה תיבב ויהש תומלצמב םלוצש טרסה תא ינפב גיצהל ןכו תופסונ תויודע איבהל

 תעימשל תפסונ הבישי יתעבקו ולעוהש תושקבל יקלח ןפואב יתרתענ50.8.41 םוימ יתטלחהב

 .םידדצה דמעמב טרסה תגצהלו םיפסונ םידע ינש

 אל ןהכ ןנור רמ .ןמז ותואב הפקה תיבב היה התנעטלש ןנור ותוא תא רתאל החילצה תעבתנה.61

 עבותה היה וב ןמזה ותואב םוקמב היהש רכז ךא הפקה תיבב םיעוריאה יבגל םיטרפ רכז

 ולש םירבדה תא תחקל ול וארקש רכוז' אוה יכ ןייצו )ואידיוה טרסב םג תוארל ןתינש יפכ(

 תומשה וארקנ ךיא רכז אל אוה .)7 'ש ,50.8.52 םוימ הבישיה לוקוטורפל3 'מע( 'הפוקהמ

 .ןכמ רחאל שחרתה קוידב המו

 התנפו עבותה םע תמדוק תורכיה תלעב ,הירבדל ,איהש ,ונדלוט סדה 'בג תודעל האבוה דוע.71

 תוינימה ויתויטנ ,הירבדל .העיבתה תשגה לע תונותיעב ויהש םימוסרפה תובקעב תעבתנה לא

 ,עבותה לש וירוה יכ הרשא איה .וירבחמ ןתוא ריתסה אל עבותהו לכל תועודי ויה עבותה לש

 לש הליהקל םינפומה םירתאב םסרופמ עבותה לש ומש יכ הנייצ איה דוע .ךכ לע ועדי אל

.)01 'ש ,4 'מע( םיילאוסקסומוהה

 תיבב ויהש םיעוריאה םידעותמ וב טרס ללוכה רוטילקתב יתיפצ תויארה תעימש רחאל.81

 ךכב שי ןכלו עוריאה ןמזב הפקה תיבב היה ןהכ ןנור ןכא יכ הלוע רוטילקתב היפצהמ .הפקה

 םאה רוטילקתהמ רורב אל ,דגנמ .דחא ףצרב וארקנ תומשה ינש יכ תעבתנה תנעטל הכימת

 ןנור בלש ותואב יכ הלוע טרסהמ .ןנור םג ןכ השע ,ותנמזה תא לוטיל עבותה ארקנ וב בלשב

 אוה םיתורישהמ אציש תעב .ול הניתממ ותרבחש ןמזב הפקה תיבב ויהש םיתורישל שגינ

 טרסהו רחאמ ,תאז םע דחי .הנמזה לטונ אוהשכ הארנ וניאו תוקיר וידישכ הפקה תיבמ אצי

.ריואה ללחב עמשנ המ תעדל ןיא ,'םליא' אוה

 תורחאה תויודעה ינפ לע יורלג לאירבג לש ותודע תא ףידעמ ינא ,ופצנו ועמשנש תויודעה ןיבמ.91

 ןתנש רואיתה .רתוי תינויגהו תרבתסמ ותסרגו ןמיהמ םשור השע יורלג רמ .רמאנש המ יבגל

 .רתוי ןימא הארנ םיעוריאל

 רמולכ 'םמור-תימע' יוטיבה תא שארמ רמא הפקה תיב דבוע יכ ןימאהל השקתמ ינא.02

 לבקל רתוי יניעב ריבס  .עבותב עוגפל ידכ ךשמהה תא ףיסוה זאו תימע רמול ןווכתה שארמש

 זאו דחא ףצרב ןנורו תימע םינימזמה ינשל ארק  הפקה תיב דבוע יכ יורלג רמ דיעהש תא

 האצותכ רצונש יוטיבה לשב ךחיג וא קחצ אוה תומשה ינש לש ףוריצה רשפ המ ןיבה רשאכ

.תומשה ינש ףוריצמ
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 ותוא תוארל ןתינש ןמז ותואב ןנור םשב הפקה תיבב חוקל היה ןכאש ךכב תכמתנ וז תודע.12

.הפקה תיבמ תאצל דמע רבכש תעב ,ןמז ותואב ומש ארקנ עודמ רורב אל םא םג ,טרסב

 היאר לכ ינפב ןיא ,תיסחי הכומנ התייה םוקמב עבותה לש וירוקיב תורידתש ךכב בשחתהב.22

 .םירחאה םיחרואל וא הפקה תיב ידבועמ ימל תועודי ויה עבותה לש תוינימה ויתויטנש ךכל

 םקלחש החנהב םג .)02 'ש ,5 'מע( םויב םידעוס002,1 םירקבמ ובש הפק תיבב רבודמ

 ריכי אוהש יוכיסה ןכלו םייעובשב םדא ינב יפלא םידבועהמ דחא לכ האור ,םמצע לע םירזוח

.דואמ ךומנ הארנ םוקמב עבותה לש וירוקיב תורידת רואל ותוא רוכזי וא עבותה תא

 תיבל וילא התוולנש הדידיה אל םגו ויתויטנ לע ועדי אל וירוה וליפא יכ ףסונב ןעוט עבותה.32

82 'ש ,3 'מע( ןכ ינפל םיישדוח ותוא הריכהש ,ףוסנוי בניע ,הפקה -  סחייל השקש ,ןאכמ .)92

 ויתויטנ תא תעדל תלוכיה תא שולש וא םיימעפ ,םעפ עבותה תא הארש הפקה תיב דבועל

.וירוה אל םגו ןתוא תעדוי אל עבותה לש ותרבח רשאכ ,תוינימה

 וחינה ךכו ףצרב תומשה ינש תא ועמש םה יכ וירבחו עבותה תנעט תא לולשל ידכ ךכב ןיא.42

-ו 'תימע' :תוחוקל ינשל ארק לעופבש תורמל 'םמורתמ'ה םשב עבותל ארק הפקה תיב דבועש

 לבא קחצ אוה תומשה ינשמ רצונש יוטיבה תא עמש דבועהש רחאלש םג ןימאמ ינא .'ןנור'

 לש תינימה ותייטנ תא עדיש ןימאהל השקתמ ינא ןכש עבותהמ קחצש עובקל ידכ ךכב ןיא

.עבותה

 תנכה םויס תעב ארק הפקה תיב דבוע יכ יתענכוש ינפבש תויארה לע ךמתסהב ,םוכיסל.52

 וירבח ,עבותה ינזאב עמשנ הז ףצר .'ןנור'ו 'תימע':םינוש תוחוקל ינשל דחא ףצרב תונמזהה

 ויתויטנש ימל יאנג םש עבותה תנעטל אוהש 'םמורתמ'ה יוניככ הפקה תיבב וחכנש םירחאו

.ךוחיגו קוחצ ררוע ןיינעהו תוילאוסקסומוה ןה תוינימה

 עוגפל הנווכב וא הרטמב ושענ ינשה רחא דחא םתאירקו תומשה ףוריצ יכ םג יתאצמ אל.62

.בל םותב ורמאנ םירבדה יכ אלא עבותב

ורמאנש םירבדה לש תיטפשמה תועמשמה
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– ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח :םיניד העברא חכמ ויפלכ תעבתנה תובחל ןעוט עבותה.72

8891– ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה ;1891– א"משת ,תויטרפה תנגה קוח ;5691

 םיקוקיחהמ דחא לכב ןוחבל שי העיבתב הערכה ךרוצל .)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפו

 יתעבק ותוא יתדבועה אצממל בל םישב ,עבותל אוהש לכ דעס הנקמ אוה םאה םירכזנה

 .ליעל

 תוביסנב יוארה יוציפה םוכס והמ ,דעס עבותל הנקמ םינידה דחאש החנהב ,ןוחבל שי ףסונב.82

 תליע אמש וא עבותה יפלכ הבחש וזאיה ,הפקה תיב תלעב ,תעבתנה םאה ןכו הרקמה

.דבלב דבועה יפלכ תינפומ תויהל הכירצ ולש העיבתה

ערה ןושל רוסיא קוח יפל העיבתה תליע

 ינש לש םתומייקתה תשרוד5691– ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוחב העובקה ערה ןושל תלווע.92

 .ערה ןושלו םוסרפ :םיאנת

 הרקמב .עבותל רבעמ ףסונ םדאל עגופה רסמה תרבעה בייחמ ,2 ףיעסב עובקה ,םוסרפה.03

 .הז דוסי רחא האלימ הפקה תיב יבחר לכב האירקה תעמשה ונינפלש

:כ5691– ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוחב רדגומ  ,ערה ןושל ,ףסונה דוסיה.13

— לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל"
 געלל וא זובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל)1(

;םדצמ
;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל)2(
 ,וקסעב ,תרחא הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל)3(

;ועוצקמב וא ודי חלשמב
 ותייטנ וא ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל)4(

 ";תינימה

 םיווהמ ,'םמורתמ' האירקה ומכ ועמשנש ,'ןנור'-ו 'תימע' ףוריצה תעמשה םאה איה הלאשה.23

.ערה ןושל םה םג

 ןושל םאהו עבותה לא סחייתה םוסרפה םאה אוה הז רשקהב ןוחבל שי ותוא ןושארה ןיינעה.33

 יפכ ןכש עבותה יפלכ ודעוי אל 'םמורתמ' יוניכהו תומשה ףוריצ ,הרואכל .ודגנ הנווכ ערה

 .עבותה לש תוינימה ויתויטנ לע העדי אל יכ תעבתנה תדמע תא לבקמ ינא ליעל יתנייצש
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 לולע םוסרפה אוה םאה אוה עבותל סחייתמ םוסרפה םאה הקידבל ןחבמה ,תאז םע.43

:םילשוריב יזוחמה טפשמה תיב סחייתה הז ןיינעל .ךכ שרפתהל

"לולע" םוסרפה םא יד ,קוחה יפ-לע הליע םיקהל ידכ יכ ,םעטוי דוע"
 היהי ריבסה םדאהש חיכוהל ךרוצ ןיא ךכיפל ,עבותל סחייתמכ שרפתהל
 "וילא אקווד סחייתמ םוסרפהש חוטב
.)11451 )2(1002 חמ-קת ,רודישה תושר 'נ ןוטיס99/7346 )ם"י( א"ע(

 הלולעש וזככ ,עבותה לש ומש תא םג תללוכה ,האירקה תעמשה תא תוארל ןתינש ,ןאכמ.53

.עבותל תסחייתמכ שרפתהל

:תעמתשמ םג תויהל הלוכי ערה ןושל יכ ןייצמ ורפסב רהנש 'א.63

 תועמשמ תויהל היושע המימת תילולימ תועמשמ לעב םוסרפלש םשכ"
 היהת תעגופ תילולימ תועמשמ לעב םוסרפלש ןכתיי ךכ ,תעגופ תעמתשמ
 לש תילולימה םתועמשממ– תוחפ הרומח תוחפל וא– המימת תועמשמ
".םירבדה
1 ,ובנ ,ערה ןושל יניד ,רהנש 'א( 61(

 םהמ תעמתשמ םא ערה ןושל תויהל םילוכי ,המימת תועמשמ ילעב ויהש םירבדהש ,ןאכמ.73

 אוה ןחבנש המ ןכש ,עבותב עוגפל ןווכתה אל דבועהש ךכל תובישח םג ןיא .תעגופ תועמשמ

:)תיביטקייבוא הניחבמ( עבותב עוגפל ידכ םוסרפב היה םאה הלאשה

 חיכוהל ךרוצ לכ ןיאש ,אוה ערה ןושל ןיגב תויחרזא תועיבתב בושח ןורקיע"
 :ונייה ,יתדבועה דוסיה תא קר חיכוהל עבותה לעשו והשלכ ישפנ דוסי

 םוסרפל תוירחאב אשונ אוהש וא עבותב תעגופה ערה ןושל םסרפ עבתנהש
 וא םסרפמה יעינמל תויטנבלר ןיא הלוועה תחכוה ךרוצל :דועו תאז .הזכ
 הלוועכ ערה ןושל םוסרפ לש הלוועה תגלטוקמ הלא םיללכ עקר לע .ויתונווכל
".הרומח תוירחא לש
 )695 ,395 ה ד"פ ,קיטוק 'נ 'חאו בוטנב94/09 א"ע םג 'ר ,341  'מע ,רהנש(

:ףרש ד"וע תשרפב ןוילעה טפשמה תיב ידי לע םג ועבקנ הלא םירבד.83

 הבוחב לולכל ידכ היד הבחר קוחה ןושל םא ,איה ונינפל תבצינה הלאשה"
 ךותמ ,)ילאירה( עגפנה םויק לע תעדל אלב השענה ,ערה ןושלםוסרפ קר אל
 םוסרפ םג אלא ,תיביטקיפ תומד הווהמ ,םסרפמה ןווכתנ הילא ,תומדהש
 עגפנה לש ומשש םושמ ,עגפנה םויק לע תעדל אלב השענה ערה ןושל
 קוחה ןושל יכ ,הנקסמ ידיל יתעגה .ביתכ וא ןושל שוביש לשב םסרפתמ
 לוכי םסרפמה יכ ,אצמנ .דחי םג םיבצמה ינש לע ערתשהל ידכ היד הפיקמ
 ומש שוביש ךות ,םסרפתנ ומשש שיאהש םושמ ,עגפנה םויק לע עדי אלש
 תשקבתמ איהש קר אל וז האצות.ול עודי וניאש םדא אוה ,שיאה לש
 הנגה הקינעמ איהש ךכב ,הדצב הנויגהש ןכתיי ףא אלא ,קוחה ןושלמ
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 ביתכ תויועטו ןושל ישובישמ תעבונהערה ןושל ןיגב ,םהינימל םימסרפמל
" .בל-םותב ולעפ הלאש דבלבו ,ןהינימל
 רוערעו 'חאו ילכלכ ץועיי יתורש 'נ ףרש ןובזע915 ,77/005 ,67/453 א"ע(

.)371 ,961 )4(הל ד"פ ,דגנכש

 אוה ריוואה ללחב עמשנש המ ובש ןפואב 'ןנור'-ו 'תימע' האירקה תעמשהב תוארל ןתינ.93

 תליהקל סחייתמה עגופ יוטיב אוה 'םמורתמ' יוטיבה  .ערה ןושל  ,'םמורתמה' יוטיבה

 ופי ביבא לתב םולשה טפשמ תיב לש וניד קספל הוושה( הבילעמ הרוצב םיילאוסקסומוהה

 ןיילק 'נ םלסמא49/47102 )ביבא לת( .א.ת( 'ומוה' יוניכה ןודנ םש ןילק 'נ םלסמא ןיינעב

.))'חאו

:קוחל )1(51 ףיעסב ערה ןושל ןיגב הבויח ינפמ הנגה  תדמוע תעבתנל ,תאז םע.04

 וא םשאנה םא הבוט הנגה תאז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"
:ולאה תוביסנה תחאב בל םותב םוסרפה תא השע עבתנה
 תוביסנה לע וא ,עגפנה םויק לע תעדל בייח היה אלו עדי אל אוה)1(

."3 ףיעסב רומאכעגפנלהתוסחייתה וא ערה ןושל תעמתשמ ןהמש

:םירבטצמ םיאנת ינש תניחב תבייחמ וז הנגה לש התונשרפ.14

 :םירבטצמ םיאנת ינש םייקתהב הזכ הרקמב לוחת )1(51 ףיעסבש הנגהה"
 לע לעופב עדי אל םסרפמהש ךכב הנגהה תלוחת תא הנתמ ןושארה יאנתה
 ןחבמ ליחמ ינשה יאנתהו ,שומיש השע ומשבש םדאה לש ומויק
 לע תעדל בייח היה אל םסרפמה םא קר לוחת הנגהה ויפלש ,יביטקייבוא
 ,הלאשה תא השעמל ביצמ הז ןחבמ.שומיש השע ובש םשה לעב לש ומויק
 תוביסנב בשחתהב ,היה ךירצ םסרפמה לש ומוקמב ריבס םדא" םאה
"?"עגפנה םויק לע תעדל ,ןיינעה
 )823 'מעב םש ,רהנש 'א(

 ןיינעב .וננינעל םג םיפי ,תיביטקיפ תומדב שומיש לש רשקהב םנמא ובתכנש ,הלא םירבד.24

 ינש ףוריצ לשבו תועט ךותמ בל םותב עבותל העמשוה האירקה ,ליעל יתעבקש יפכ  ,ונינפלש

 ךכ ונבוה אלא עבותה לש תינימה ותיטנ ללגב ןווכמב ורמאנ םירבדהש לבקמ ינניא .תומש

 עדי אל דבועה ,ךכיפל .ארקש םילמה ףצר תועמשמ המ דבועל ררבתהש רחאלוורמאנש רחאל

תעב עבותל התוסחייתה וא ערה ןושל תעמתשמ ןהמש תוביסנה לע וא עגפנה םויק לע

.)קוחל )'א(61 ףיעס םג 'ר( םירבדה ורמאנש

.ערה ןושל תלוועב תעבתנה תא בייחל ןיא ,הנגהה חכונ.34
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תויטרפה תנגה קוח יפל העיבתה תליע

:כ1891– א"משת ,תויטרפה תנגה קוחב רתיהןיב תרדגומ תויטרפב העיגפ.44

 ,ותואירב בצמל וא ,םדא לש םיישיאה וייח תענצל עגונה ןינע לש ומוסרפ"
".דיחיה תושרב ותוגהנתהל וא

 ןכש עבותה לשםיישיאה וייחל עגונה ןיינע םוסרפב היה רבודמ םאה יניעב קפס ,ןאכ םג.54

 רבודמ היה םא םג ךא ,תוילאוסקסומוה תויטנ לעב אוה עבותהש ךכ לע עדי אל ללכ םסרפמה

 ןושל רוסיא קוחב ונתינש תונגהל תומודה תונגה הנקמ קוחה ,עבותה לש ותויטרפב העיגפב

:ערה

 םא הבוט הנגה וז אהת תויטרפב העיגפ לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב"
:הלאמ תחא המייקתנ
 רוסיא קוחל31 ףיעס יפל ןגומ אוהש םוסרפ לש ךרדב התשענ העיגפה )1(
;5691-ה"כשתה ,ערה ןושל
הלאה תוביסנה תחאב בל םותב העיגפה תא השע םשאנה וא עבתנה )2(
";תויטרפב העיגפה תורשפא לע תעדל וילע היה אלו עדי אל אוה )א(

 לע תעדל וילע היה אלו עדי אל עגופה רשאכ בל םותב התשענ עבותה לש ותויטרפב העיגפה.64

.עבותה לש ותויטרפב העיגפ לשב תעבתנה לע תובח ןיא ,ךכיפלו תויטרפב העיגפה תורשפא

תינימ הדרטה תעינמל קוח יפל העיבתה תליע

:היהת תינימ הדרטה יכ רתיה ןיב עבוק8991– ח"נשת ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה.74

 ,ותוינימל וא ונימל סחיב םדאל תינפומה הליפשמ וא הזבמ תוסחייתה"
.)קוחל )5( )א(3ףיעס(  ";תינימה ותייטנ תוברל

 )א(6 ףיעס( ןיקיזנה תדוקפ תוארוה הילע תולחו הלווע איה תינימ הדרטה יכ ,קוחה עבוק דוע.84

.)ב(6 ףיעסב טרופמכ קזנ תחכוה אלל יוציפל עגפנה יאכז רתיה ןיב .קוחל

 הדרטה תויהל הלוכי תילאוסקסומוה היטנ לעב םדא יפלכ 'םמורתמ' האירקה תעמשה.94

 ןפואה וא דירטמה לש תיביטקייבוסה ותנווכ וניא תינימ הדרטה לש המויקל ןחבמה .תינימ

:יביטקייבוא ןחבמ אלא וילא ונפוהש םירבדה תא דרטומה לביק ובש יביטקייבוסה
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 ריבסה םדאה .ריבסה םדאה לע ,ליגרכ ,ססבתמ יביטקייבואה ןחבמה"
 היונשה תוגהנתהה םא ,תישאר .תולאש יתש לע בישהל ,לוכיבכ ,שקבתמ
 איה אמש וא ,תישממ העיגפ הב שיש ,תינימ הדרטה ידכ העיגה תקולחמב
 תלבוקמ תוגהנתהמ תגרוח הניא ,הלק העיגפ הב התייה םא םגש ,תוגהנתה
 תוגהנתהל ,המכסה התייה אמש וא ,תודגנתה התייה םא ,תינש .הליבקו
 " .תאז

)586 ,056 ,)1(בנ ד"פ ,רשא ןב 'נ לארשי תנידמ69/3176 ם"שע(

גגושב ורמאנ דבועה לש וירבדש ךכל תובישח ןיא יכ המוד ,יביטקייבואה ןחבמה תא יליעפהב.05

 להנמ דיעהש יפכ .ריבסה םדאה ידי לע םירבדה ונבוהו ועמשנ ובש ןפואל תובישח שי אלא

 םק עבותה רשאכ 'םמורתמה' יוטיבה תא ועמש הפקה תיב יעמוש ,יורלג לאירבג ,תרמשמה

 התייה אל תיביטקייבוס םא םג ,האירקה תעמשהב תוארל ןתינ ,הז בצמב .ןוזמה תא תחקל

 עקר לע היה אלא עבותה יפלכ ןווכ אל םא ףא ,היתובקעב אבש קוחצב רקיעבו ,ךכל הנווכ לכ

 .העיגפ רוציל הלוכיה וזככ ,תומשה ינש לש ףוריצה

:תישממ העיגפ לש המויק שרוד תינימ הדרטה לש המויקל ןחבמה םלואו.15

 הב שי וליפא ,ינימ יפוא תלעב תואטבתה וא תוגהנתה לכ אל ,תאז םע"
 הדרטה בשחית ,חור תרומ תררועמ וא הכובמ תמרוג איהו ,תוסג לש הדימ
 תריבע ידכ עיגת אל ךא ,יאנגל היואר היהת תוגהנתהש רשפא .תינימ
 דחוימב ,הלק העיגפ .הנולתל אל ךא ,הבוגתל היוארש העיגפ שי .תעמשמ
 לש הדימ לכ אל .הדרטה חרכהב הניא ,תדדוב תירקת רדגב איה םא
 ובשחיי ,תילוש העיגפ איה וליפא ,דובכב העיגפ לכ אל ףאו ,הדרטה
 ךירצ תינימ הדרטה ובשחיי תואטבתה וא תוגהנתהש ידכ .הדרטה
 גוסמ הדרטהב ... ?תישממ העיגפ עמשמ המ.תישממ העיגפ ןהב היהתש
 ,תוגהנתהב ,יוטיבב היולת תישממ הניה העיגפה םא הלאשה ,רחא
 ידכ הב שי רשאכ תישממ בשחית העיגפה .ןיינעה תוביסנ רתיבו תורידתב
 ידכ הב שי רשאכ וא ,הלפשה םורגל ןוגכ ,דובכב ישממ ןפואב עוגפל
 ליגר ןפואב דקפתל תלוכיב תישממ העיגפ ידכ דע הריוואה תא ריכעהל
 םא תועבוקש ןה ןיינעה תוביסנ .הלאב אצויכו דימלתכ וא דבועכ ןיקתו

".תינימ הדרטה ידכ העיגמ איהש דע תישממ העיגפה

)586 ,056 ,)1(בנ ד"פ ,רשא ןב 'נ לארשי תנידמ69/3176 ם"שע(

 ותואבש ,םדא יפלכ 'םמורתמ'יוטיבה תעמשהב יוטיב ידיל האבש העיגפב תוארל ןתינ אל.25

 תיבבימעפ דח ןפואב ,תוילאוסקסומוה תויטנ לעב אוהש ךכל רע חרכהב וניא דחא ףא בלש

 ,תוינימה ויתויטנ יבגל גשומ םהל ןיאשםידעוס לש םצמוצמ רפסמ וב םיחכונ רשא ,הפקה

  .ויתושגרבתישממ העיגפ תרצויכ

א

http://www.nevo.co.il/serve/home/it/UserFrm.asp?type=1&system=1&cp=9&Spl=True&Prog=DisplayUrl&DocID=http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/96067130.doc
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 לע עבותל הבילעמ תוסחייתה ,תומשה ינשתאירק תובקעב היהש ,קוחצב תוארל ןתינ םא םג.35

.עבותה תושגרב תישממ העיגפ םושמ ךכב תוארל יל השק ,תינימה ותייטנ עקר

 תוגהנתה לכ התפצנ אל עוריאה רחאל יכ ,הארמ םיעוריאה תא דעתמה ואדיוה טרסב היפצה.45

 תיבב םייחהו ןחלושל בשו הנמזהה תא לטנ עבותה .הפקה תיב יבשוי ברקב הגירח וא הנוש

 .םלולסמל ובש הפקה

.תינימ הדרטה םירבדב תוארל ןתינ אל ,הז םעטמ.55

תונלשר

 אלו ותנעט תא טריפ אל ךא ויפלכ הלשרתה תעבתנה היפל ,הנעט וימוכיסב ףיסוה עבותה.65

 םימוכיסה בלשב הנעטה תאלעה ,ךכמ הריתי .ויפלכ תעבתנה הלשרתה ותנעטל עודמ ריבסה

.היבגל היתויאר תא איבהלו הנעטה םע דדומתהל תורשפא תעבתנהמ הענמ

 הנעטל םג סחייתהל ןוכנל יתאצמ ,הנטק העיבת לש ךילה אוה ינפבש ךילההו רחאמ ,תאז םע.75

 ,תומשה ינש תא ארק הפקה תיב דבועש ךכ לשב ,תעבתנה תא תוארל ןתינ אל .הרצקב וז

.עבותה יפלכ הילע תלטומה תוריהזה תבוח תא הרפהש ימכ ףצרב

 ינש לש רחא וא הזכ יארקא ףוריצ יכ ,תופצל הכירצ התייה אלו הלוכי התייה אל תעבתנה.85

 .הפקה תיבב םיחכונה דחאב עוגפל לוכיש יוטיב רוציל לולע ףצרב םיארקנש תומש

 לע ליטהל םיקידצמ םניא םהו םיבר םה ףצרב תומשה תארקהמ םיירשפאה םירקמה יפוריצ.95

 לש תומש ףוריצ לכ לש ותועמשמ תא שארמ ןוחבל הבוחה תא וקיסעמ לע וא הפק תיב דבוע

 יפלכ תעגופ הרוצב לבקתת דחיב תומש ינש תעימשש תורשפאה תאו םייארקא םינימזמ ינש

 .הפקה תיבב םיחכונה דחא

עבותל םרגנש קזנה

 ןעט עבותה .ול ומרגנש םיקזנה יבגל עבותה תנעטל םג סחייתהל ןוכנל יתאצמ םירבדה ילושב.06

 ךשמו עוריאה דמעמב שיובמו לפשומ ,םומה שח' יכ ויתונעטימוכיסבו העיבתה בתכב

 חכונ .ןואכדו םדרהל ישוק ,זוכיר יישקו הדרח ,לוכסת ,רתיה ןיב שח ,וירחא הכורא הפוקת
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 רטושכ ותדובעמ עוריאה רחאל םירופס םימי רטפתהל טילחה ,יורש היה וב דבכה ןואכדה

.'שחש השובה חכונ ליגרכ דקפתל השקתהש םושמ תאזו

 תיבב עמשוה וז העיבת אושנ יוטיבה .עבותה ידי לע ןתינש םירבדה רואית תא לבקל השק.16

  .ותוא וריכה אל ללכש םישנאו עבותה לש וירבח דמעמבו דואמ םצמוצמ םורופ תוחכונב הפק

 .םויה רדסל וילע ורבע הפקה תיבב םיבשויה יכו םידהל הכז אל עוריאה יכ הארמ טרסב ןויע

 תיב אלא טרסהמ םיארנ םניא קוחצב וצרפ הפקה תיבב םיחכונה וליאכ עבותה לש וירואית

 .עוריאה ינפל הארנ וב ןפואל המוד הארנ הפקה

 אל דחא ףאו ותנעטל ויפלכ העמשוהש הבילעמה האירקל עמשהלמ ענמיהל היה לוכי עבותה.26

 תאריאשהל היה לוכי עבותה .'םמור-תימע' האירקה העמשוה םא םג ,וב רבודמ יכ עדוי היה

 רוביצה תא ךכב ףתשל אלו הפקה תיבב ויהש םיטעמה םיחכונה תלחנ ויתודוא ישיאה עדימה

 ךרדהו תונרקס תררועמ ,םירבדה עבטמש ,טפשמה תיבל העיבת תשגה לש ךרדב ולוכ

 שחרתהש יתדוקנ עוריא ךפה ,ךכ .הכורא הניא תרושקתה ילכב המוסרפל דעו התשגהמ

 ,תוינימה ויתויטנ תא וא עבותה תא ללכ וריכהש חינהל השקש ,םידדוב םישנא לש םהיניעל

.הברהב לודג ומויקל םיעדומה רפסמש יבמופ עוריאל

 לארשי תרטשמב ותדובע תא בזע עודמ רבסה לכ ןתנ אלו ךכל היאר לכ איבה אל םג עבותה.36

 הדועת וא תעד תווח לש ךרדב תיאופר הכימת לכ האבוה אל .הזה דעצה תא טקנ המ עקר לעו

.רבשמה לש ויתוכלשה תאו ותוא דקפש ישפנה רבשמה תנעט תא תתמאמה יהשלכתיאופר

םוכיס

46.

56.1739215

 .העיבתה תא החוד ינא ,ךכיפל .הפקה תיבב עוריאה חכמ העיבת תליע החמצ אל עבותל66.31387645

.תואצוהל וצ ןיא– ןיינעה תוביסנב

.ראודב םידדצל ןידה קספ תא ריבעת תוריכזמה
םידדצה רדעיהב )5002 רבוטקואב9( ו"סשת ,ירשתב 'ו םויה ןתינ
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