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3
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4
ןיד קספ 5

6
.התרתוכ יפ לע ךכ .תויטרפב העיגפו ,ערה ןושלו הביד תאצוה ןיגב הנעבות.1 7

8
9 זכרמב בושיב תיטרפ הקינילק להנמ ,ועוצקמב דפוטרוא אפורו החמומ חתנמ ,עבותה.2

10 .69.01.2 םוימ עוריא ןיגב ,ותשא ,תעבתנה דגנכ וז הנעבות שיגה , ץראה
11

נ:עוריאה תא עבותה ראתמ ת"הכל5 'סב.3 12
13

14 האפרמב להק תלבק תועשב ,עבותה לש הקינילקל תעבתנה הצרפתה69.01.2 םויב"
15 יתש תוחכונבו  )'וכו "יבכמ" םילוחה תפוק ירבח תא תתרשמ(  הרקיעב תירוביצ הניהש
16 הלעמלו ,................... 'בגה עבותה לש ותריכזמ ,...................... עבותה לש ויתונב
17 וניא ריינהש םילמב השמתשהב  ,עבותה תא תפדגמו תללקמ הלחה ,םיטנייצפ51-מ
."'ןימ הטוס', 'ומוה'ב:עבותה תא התניכ רתיה ןיב רשאו ,ןלבוס 18

19
20 תחא הרטמב עוושמ בל םות רסוחבו ןודזב השענ רשא עוראב רבודמ עבותה תנעטל
21  .ודי חלשמב עוגפלו םירז ינפב וליפשהל ותוא תוזבל- הדיחיו

22
23 ,הרומח ערה ןושל תאצוה םושמ תעבתנה לש הירבד םיווהמ עבותהד אבילא.א          .4

24 ,ערה ןושל רוסיא קוחל2-ו1 'סב הז חנומ תועמשמכ בל םותב אלשו ןודזב
25 םותב אלשו ןודזב הרפה םושמו  )"ערה ןושל רוסיא קוח"ו:ןלהל(5691-ה"כשת
.הז קוחל2-ו1 'ס תוברל1891-א"משת ,תויטרפה תנגה קוח לש בל 26

27
28  םוימ הטלחהב ידי לע התחדנ תויטרפה תנגה קוח לע תססובמה העיבתה תליע.ב

29 א"שבב בישמה(  עבותה כ"ב לש ותמכסה חוכמ ןהו םייניינע םימעטמ ןה00.3.92
.וז הליע לש התייחדל )99/736 30

31
32 תדוקנמ עוראה רואיתל ףופכב ת"הכל5 'סב ןעטנה תא תעבתנה השיחכה התנגה בתכב.5

נ:הלש התואר 33
34

.עבותה לש ותנמזהב הקינילקל העיגה תעבתנה.א 35
36

37 ויה רשא םינוש םיכמסמ הידיל רוסמל התיה עבותה ידי לע תעבתנה תנמזה.ב
38 'חיטבה עבותהש'ו 'ותושרב' ל"צ(  .הידיל רוסמל חיטבה עבתנהשו התושרב
39 רשקתה עבותה יכ ,תידגנה התריקח תליחתב תעבתנה הפיסוה הז ןינעל  .).ש.ש
91 'מע 'ר .הקינילקל עיגהל התוא ןימזהו ,התהש איה םש ,התב תרידל הילא 40
41 .הטמל 'טורפל

42
43 ,תאז םע דחי  .עבותה לש ותנמזהב ןה ףא ועיגה ............................ ,תונבה.ג

44 ירוחאמ עבותה ןיבו הניב להנתהש חוכיוה יבלשמ דחא ףאב וחכנ אל תונבה
.תע התוא תונבה לש ןאצמיה םוקממ קחרהו תורוגס םייתלד 45

46
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1 ,הל םידעוימ ויהש םיכמסמה תא לבקל תנמ לע ,הקינילקל תעבתנה העיגהשכ.ד
2 רחאל .םוקמב ויה רשא םילוחה תא חולשל ,ותריכזמל עבותה דימ עידוה
3 .ודי לע הנמזוה ומשלש ןינעל תעבתנל עבותה הנפתה האפרמה הנקורתנש

4
5 תחנומ רבכ עבותה לש ודי התיה עבותה לש ורדחל תעבתנה לש התסינכ םע דימ.ה

6 חוכ יופי( ולבקל האב איהש ךמסמ ותואש הל עידוה אוה .ןופלטהרישכמ לע
7 יא עקר לע התוא טינקהל לחה ,ול קר השעמל ןתינ  )תיב תריכמל תבה תאמ
8 .המע הנרבדת אל ב"הראב תונבהש רדיס יכ ףיסוה ףאו םיכמסמה תריסמ

9
תא עבותה לליק חוכיוה ךלהמב  .םיינשה ןיב חוכיו ץרפ ליעל רומאה עקר לע.ו 10

11 השיחכמ דגנמ .םיפודיג ראשו "תיבסל"  ,"תשבוימ הנוז" הל ארק ףאו תעבתנה
12 תרשאמ ךא עוריאה ותוא ךלהמב 'ומוה' עבותל הארק יכ ,לוכו לכמ תעבתנה
13 וז תעמתשמ האדוה .'הטוס' יוניכב ותוא התניכ יכ תושרופמ אל יכ םא ,השעמל
14 בתכל31 'סמו דבלב 'ומוה' יוניכה תא שיחכמה הנגהה בתכל11.21 'סמ תדמלנ

15 התואב  איה השיחכמ ,תאז םע דחי .'יתרביד תמא' תנעטל השעמל ןווכמה הנגהה
16 .'ןימ הטוס' יוניכב ותוא התניכ יכ )הנגהה בתכל א31 'סב( המישנ

17
18 יתתמיע ,םהלש תישאר תודעה יריהצת תאו םידדצה לש תונעטה יבתכ תא ןויעב יתארק.6

19 עריא ןכא69.01.2 םוימ עוריאה יכ הנקסמ ללכל יתאבו ינפב וחנוהש תויארה םע םתוא
ב:עבותה תסריגל יעמשמ דח ןפואב תוטונ ויתוביסנו 20

21
22 הפוקתב .ותנמזה יפ לע ולש הקינילקל העיגה אל תעבתנה יכ ,עבותל ינא ןימאמ.א

23 התיה היורש םיינשה ןיב םיסחיה תכרעמ  ,הנעבותה אושנ עוריאל תיטנבלרה
24 ויה אלו טעמכ םהו דחיב גוזה ינב וררוגתה אל רבכ הפוקת התואב .קומע רבשמב
81 'ש02 'מעב תעבתנה ירבדל ךכ .םיארתמ - 25 ינפל ,69 'טפסו 'גוא ךלהמב .91
26 לש תוריבע ןיגב עבותה דגנכ הרטשמב תונולת תעבתנה השיגה, עוריאה תורק
27 ודגנכ שגוה ףאו וללה  תונולתה תובקעב  תיבהמ קחרוה עבותה .הפיקתו םימויא
11 גצומל היינפהו ןורכז ןונער רחאל( הז ןינעב תעבתנה תאדוה 'ר .םושיא בתכ 28
42 'ש02 'מעב  )עבותה יגצומל - 29 דשח תחת עבותה ןותנ ןהב הלאכש תוביסנב  .92
30 הקינילקל השאה תא  'ןימזי' אוהש ריבס הז ןיא ותשא לש הפיקתו םימויא לש
31 לע הלעה אל ללכ אוה יכ ,עבתנל ינא ןימאמ  .להק תלבק תועשב ולש תיטרפה
32 תניחבב )8-9 'ש5 'מע .נ.ח( ןופלטב המע רבדל  אל וליפאו התוא ןימזהל ותעד
33 ידכ ומע תירקת םייבל תשקבמ תעבתנהש זא ןימאה עבותה .'קחרי ושפנ רמוש'
34  המשא לכמ ותוא התכיז רשא ןידה תערכהב ןיכומית הלביקש הנומא  ,ולילפהל
35 היתונולת ןיגב ודגנכ חתפנש ילילפה קיתב  ןיד תערכה,11 גצומל51 'מע 'ר(

36 םע עגמ וא/ו רשק לכמ ענמהל שקבי עבותהש אוה ריבס ךא ,ךכשמ .)הלא
37 לש התודע .להק תלבק תעשב ולש הקינילקל התוא ןימזי אל יאדוובו תעבתנה
38 ךוסכס םהיניב היה אל הנעבותה אושנ עוראה תעל יכ,91 'ש02  'מעב תעבתנה
39    .תמאה ןחבמב תדמוע הניא טושפ )השק אל םג(
40 הז היה ןכא םא  .תימינפ הריתסב הקול הז ןינעל תעבתנה תסריג דועו תאז
41 עבותה  ךירצ היה עודמ להק תלבק תעשב הקינילקל התוא ןימזה רשא עבותה
42 הקינילקהש רחאל קר הילא תונפתהלו העיגה םע דימ םילוחה תא שרגל
43 ןכא םא .4.21 'ס הנגהה בתכב המצע תעבתנה הדיעמ הילע הלועפ- הנקורתה
44 ךכל גואדל ךירצ היה אוה היצקובורפ רוציל התיה עבותה ידי לע התנמזה תרטמ
45 שקיבש עוראל םידע ול ויהיש תנמ לע םקלסל גאוד היה אלו וראשי םילוחהש
46 'ר( עבותה ומכ ןיטינומ לעבו קיתו אפור יכ יל הארנ אל ,דובכה לכ םע  .םייבל
47 חחושל' ידכ קר םילוח שרגל ומצעל תושרהל לוכי )8-9 ש91 'מעב תעבתנה תודע
48 קר תושעל המ עבותל ול ןיא  יכו  !ותויחונל עורא םייבל ידכ וא  'ותשא םע
49 הרחב הבש ןויגהה רסוחו וז תימינפ הריתס  לע ?ומחל הטמ תא ךכ רובשל
50 ךכ"תודבוע יתנייצ ינא ,ותוא קר לאשת" תקמחתמ הבושתב תונעל תעבתנה
51 .ןויגהה תרוש םע בשייתהל תוכירצ תודבוע םג דובכה לכ םע  .1-3 'ש12 'מעב

52
53 ולש תיטרפה הקינילקהמ ןופלטב תעבתנה לא רשקתה רשא  עבותה היה אל הז.ב

54 הפשח הז אשונב תידגנה התריקח .הז ןינעב הלשכ תעבתנה  .הנימזהל ידכ
19 'מע 'ר .התנגה בתכב יוטיב ידיל האבש יפכ תיעמשמ דחה התסריגב תוריתס 55
-1  'ש02 'מע- הטמל 56 אל ינא לבא וילא יתרשקתה ינאש תויהל לוכי ...."ו:21
."הבושתה וז .וילא יתרשקתה אל השעמל ינאש איה יתבושת  .וילא יתרשקתה 57
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1 לש )הנושלכ ךכ( תלבלובמה התבושתב  השח רשא ,תעבתנה כ"ב .5-6 'שב ךכ
2 ךכו .התבושת תא ריהבהל תעבתנהמ השקיב ,ןופלטה תחיש ןינעב תעבתנה
3 ןופלטב ונרביד עובשה םג לבא .הדבוע טושפ וז ,ילא רשקתה אוה"נ:התנע
4 הזו ןופלט המירמ תא זא  והשמ דוע דיגהל ךירצו תרמגנ אל החישה םימעפלו
21 'ש42 'מע 'ר."היהש תויהל לוכיש המ לוכי - 5 תא תושרופמ שיחכה עבותה .51
6 תוחיש יסיפדת תנמזהל ותמכסה ןתנ ףאו תעבתנל רשקתה אוה יכ ,הנעטה
-1 'ש 'טורפל5 'מע 'ר  .עוראה םויל "קזב"מ 7  'בחמ חלשנו ןמזוהש סיפדתה  .21
8 ךיראתב יכ  ,ונתוא דמלמ )עבותה ימוכיסל 'ח חפסנכ בוש ףרוצ(   מ"עב "קזב"
9  'סמ( עבותה  לש ןופלטל תוחיש יתש ועצבתה תויטנבלרה ברעה תועשבו ןודנה
10 'ר .).......................  'סמ( תעבתנה התהש םש תבה לש ןופלטהמ ) ....................
7 'ש 'טורפל02 'מעו הקינילקב ןופלטה רפסמל רשאב  'טורפל01 'מע הז ןינעל 11
12 איה יכ ,הבישה תעבתנה תיטנבלרה העשל רשא  .תבה לש ןופלטה רפסמל רשאב
05.71 תועשב ועצבתה תויטנבלרה תוחישה  .םייברע ןיב תועשב הקינילקל העיגה 13
14 יכ ,הנעטו הינפב םיסיפדתה וגצוהשכ הלא תוחישל השחכתה תעבתנה .20.81-ו
15 )הנתחו התב תמכסהב( דגנמ ןימזהל החרט אל איהש אלא רשקתה הנתחש ןכתי

16 תוחיש וא החיש וילא ולבקתנ םא קודבל ידכ תבה לש ןופלטה תוחיש סיפדת תא
17 ,תנעוט םג תעבתנה   .עוראל תויטנבלרה תועשב הקינילקב עבותה לש ןופלטהמ
18 ירחא וז הדבוע רוכזל איה הלוכי דציכ  !רזומ .םש התיה אל איה20.81 העשב יכ
19 תעש לשמל( תועש תרכוז הניא םירחא תומוקמב המצע איהשכ םינש שש טעמכ
20 לע ושגוהש תונולתה יכיראת( םיכיראתו  )02 'ש91 'מע  הקינילקל הלש העגה
02'ש02 'מע .הדי - 21 האבש יפכ  ,הז ןינעל ,עבותה לש ותסריג דובכה לכ םע .)12
92 'ש 'טורפל4 'מעב יוטיב ידיל - 22 .יניעב רתוי הברה הנימא13

23
24 התניכ אל יכ ,התנגה בתכב תעבתנה לש תפרוגה התשחכה- ומצע עוראל רשא.ג

25 .ןחבמב הדמע אל 'ןימ הטוס'  וא/ו  'ומוה' םילמב עבותה תא
26

27 יכ ,תעבתנה הדומ )ת"הכל 'ה  חפסנ(69.01.3 םוימ הרטשמב התעדוהב-
28 אב אל התא ול יתרמא ינא"ב:אבה טפשמה תא עבותל הרמא איה
29 הז תא דיגת ומוה התא םא, ךלש רבחה םע בבותסמ התאו התיבה
30   ."....ךתשאל
31 הטוס' ורבעל הקעצ איה יכ ,עבותה תנעט תא הרטשמב הינפב וגיצהשכ
32 התודע תא םג הל וגיצה רשאכש אלא תוצרמנ תאז השיחכה איה 'ןימ
33 גהנתמ אוהש ול יתרמא ינא" יכ ,הרשיא איה הז ןינעב הריכזמה לש
."המוריע איה רשאכ היטבמאל סנכנ אוהשו תבה יפלכ הטוסכ 34
35 יכ םא 'הטוס'ו 'ומוה' םיחונימב שומיש התשע תעבתנה  ,ךדמלל
36 התסריגל- ליעל טרופש חסונב םלש טפשמ לש רתוי הבחר תרגסמב
37 הלימב שומישה יכ ,התסריגל םג ,תקולחמ ןיא ,תאז םע דחי .הרטשמב
38 .'המוריע ותבשכ היטבמאל סנכנ'- ינימ רשקהב השענ הטוס

39
40 'שה 'בכ ינפב החפשמ יניינעל טפשמה תיבב הז עורא לע הרקחנ תעבתנה-

41 .וימוכיסל 'ד חפסנ עבותה יגצומל 'א2 גצומ 'ר .89.11.8 םויב יקסבוקוב
42 הבישמ איה 'ומוה' עבותל הארק איה םא הלאשל םש התבושתב
43 המרמ אוהש וילע הקעצ קר איה יכ תנייצמ ללכבו תטלחומ הלילשב
44 ביט רבדב ,וז הסריגל .התוא קשוע אוהשו םיפסכ הנממ חקול ,התוא
45 רכז לכ ןיא ,עוריא ותואב עבתנה יפלכ תעבתנה לש היתונעטו היתוקעצ
46 .הנגהה בתכב

47
48 ולש תוגהנתההש ול יתרמא" תעבתנה התדוה ינפבתידגנה התריקחב-

49 תורמל 'ומוה' ול הרמא איהש ךכל תשחכתמו )8-9 'ש32 'מע("...הטוס
50 לש רשקהב יכ םא וז הלימב שומיש התשע יכ ,התדוה איה הרטשמבש
אל, האפרמב הז תא יתרמא אל" הנוע איה2 'ש22 'מעב .םלש טפשמ 51
52 דיגתש הצר םאו ומוה אוה הלעב םא הלאשל"ללכב הזכ רבד יתרמא
53 שקיב רשא טפשמה תיב לש תשרופמ  הלאשל קר  .האפרמב הז תא
54 תעבתנה הבישמ עוראה ךלהמב התלע 'ומוה' הלימה םא תעדל
55 ךלהמבש הרמא איה רשקה הזיאב הלאשנשכ."טלחהב ןכ"  תויטלחהב
56 םילמ דועו  'תשבוימ הנוז'ו  'תיבסל' הל ארק אוהש רחאל חוכיוה
57 ,רבח םע רוגל תרבע התא"ו רעוכמה אוהש ול הרמא איה תורעוכמ
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1 יל דיגתש יל עיגמ ומוה התאש בשוח התא םאו הנושמ הרוצב גהנתמ
."רופיס הזמ השע אוהו ומוה הלימה התלעש רשקהה הז .הז תא 2
3 תא הניכש אוה עבותהש ונייהד  'ליחתה אוה' היפל הסריגהש אקע אד
4 אל םגו הרטשמב תעבתנה תריקחב התלע אל ללכ יאנג ייוניכב תעבתנה
-ו9.21 'סב קר התלע וז הסריג .יקסבוקוב טפושה 'בכ ינפב התריקחב 5
.וז העיבתב הנגהה בתכל3.41 6

7
8 םינושה םיכילהה תרגסמב הז ןינעב היתונעטב תיבקע הנניא תעבתנה-

9 יכ ,תעבוק איה ינברה ד"היב ינפב םיכילהב .עבותה ןיבו הניב ולהנתהש
10 לש האצמה וז יכו 'ומוה' וא 'ןימ הטוס' ול הרמא אל איה םוקמ םושב
11 יגצומל5 גצומ לודגה ינברה ד"היבל רוערעה תעדוהב ךכ  .עבותה חוכ אב
12 ותוא התניכ יכ ,הפ יצחב איה הדומ הנגהה בתכב תאז תמועל  .עבותה
13 הלימל רשאב הלש יתבשחמה רשקההש תורמל 'ןימ הטוס' אל ךא הטוס
14 יפכ עבותה לש תינימה תוגהנתהל קתני לב רשק רושק 'הטוס'

15 רבכ  ,דועו תאז .התנגה בתכל41-ו31 'ס הז ןינעל 'ר .היניעב הרייטצהש
16 רשקהב עוריא ותואב שומיש תעבתנה התשע 'ומוה' יוניכב םג יכ ונדמל
.התודעב העיבצה וילע 17

18
19 ותודע הל תדמוע תעבתנה לש תיבקע אלהו תלתפתמה התודע תמועל-

20 חוכ אב תלאשל תוצרחנב בישמ עבותה .הז ןינעב עבותה לש הרורבה
21 ,ומוה ךיפלכ הקעצ איה האפרמל הסנכנ .....שכ רמוא התא"ו:תעבתנה
22 הז תא חכשא אל ינא .ןוכנ הזיא דועו"  "הבושתה"?ןוכנ הז .ןימ הטוס
23 תא ראתמ אוה ,תפסונ הלאשל הבושתב ,ןכמ רחאל דימו."םייחה לכ
24 עבותה לש וז תצרחנ העיבק םע התמעתה אל תעבתנה כ"ב  .היצאוטיסה
25 המ לע- תנווכמ איהש ךות הלילשה ךרד לע התוא רותסלו תוסנל הרחבו
26 תולאש לאש  ש"מהיב םג .טפשמב ודיעיש ולש תוחוקל ואבוה אל המלו
27 ןהב היה( שממ תוקפסמ ויה אל עבותה לש ויתובושתש םגהו הז ןינעב
28 ינענכשל ידכ ינפב וגצוהש תורחאה תויארב היה יד  )והשלכ רבסה
29 .ורמאנ םירבדהש

30
31  .תידגנ הריקחב ללכ הרתסנ אלו הרורב התיה הז ןינעב הריכזמה תודע-

32 .00.01.42 םוימ תישארה התודע ריהצתל5 'סב איה תראתמ עוראה תא
33 איהש הדבועה .יניעב הנימא העמשנו תידגנ הריקחב הרתסנ אל התודע
34 עבותה לש ותינוכמש הדבועהו ולש תלפוטמו עבותה לש ותריכזמ התיה
35 תא לבקמ ינניא  .התודעב םוגפל ידכ הב ןיא  הלעב לש ךסומב תלפוטמ
36 קלח  תנמזומ הדע התיה הריכזמה יכ ,הימוכיסב תעבתנה כ"ב תונעט
37 תלעות קיפהל כ"חא אוה לכוי ונממ עורא םייבל עבותה לש הינונקהמ
38 םויב דובכה לכ םע  .תעבתנה דגנכ להנמ אוהש םייטפשמה םיכילהב
39 הז ןינעל הארו תעבתנה לש הקלח תנמ אקווד ויה םיעוראו תוירקת
40 ושגוה רשאו עבותה דגנכ הדי לע ושגוהש תונולתה יתשב ןידה תוערכה
41  .הז קיתב תויארכ

42
43 התריקחב .תוחוקל עבותה לש הקינילקב והש תעבתנה לש התעגה תעל-

אל ינא"  יכ ,הדיעמ איה יקסבוקוב טפושה 'בכ ינפב89.11.2 םוי תבישיב 44
45 תרזוח ינפבש וז העיבתב התנגה בתכב רבכ םלואו"טנייצפ םוש יתיאר
46 ירהש תוחוקל לש םמויק תא,4.21 'סב ,תרשאמו וז התנעטמ תעבתנה
47 איה התנגה בתכל1.12 'סב תאז תמועל  .חלשל ימ תא ןיא תוחוקל ןיאב
48 ויה אלו רחאמ" עבותה לש ותסנרפב העיגפ התיה אל יכ תנעוטו תרזוח
49 לכ םע ."המואמ עומשל ולכי אל ויהש םילוחה וא/ו םוקמב םילוח ללכ
50 ולכי אלש םילוח ויהש וא םילוח ויה אל' טילחהל תעבתנה לע דובכה
51 העיגה םע יכ ,התסריגל הריתסב תדמוע םג וז הלופכ הסריג '!עומשל
52 עבותה הנפתנ הנקורתה וזש רחאל קרו הריכזמה ידי לע םילוחה וקלוס
53 .ומצע4.21 'סב ךכ- התוא ןימזהומשלש ןינעב תעבתנל

54
55 לוקב ,תוקעצב אל םא םג עבותל תעבתנה הרמא הירבד תאש ינא ןימאמ-

56 יקסבוקוב טפושה 'בכ ינפב הלש התסריגל ךכ- קזח לוק ,אשינו םר
57 והש רשא תוחוקלהש ידכ הז לוקב היה יד .89.11.8 םוי תבישיב
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1 בגא  .הרוגס תלד ירוחאמ וליפא  ,הירבד תא ועמשי תע ותוא הקינילקב
11-ו7-8 'ש12 'מעב ינפב התודעב - 2 הלוקל אקווד תעבתנה תנווכמ21
3  .הנושלכ 'קזח יד לוק' אוהש ליגרה

4
5 ןיב וא/ו עבותה לש ותודעב ולגתהש תוריתסל תעבתנה כ"ב תנווכמ הימוכיסב.ד

6 יא( תעבתנה כ"ב לש הלא היתונעט יתנחב ,דובכה לכ םע .ותריכזמ תודעל ותודע
7 תעל הקינילקב הריכזמה לש התוהש רבדב תקולחמ שי יכו- רכש ישולת תאצמה
8 ליעל תויודעה חותינ רחאל תקולחמ שי יכו- תוחוקלה לש הקידבה  ןמז ;עוראה
9 רזוחה הנויסנ תורמל ויהש קפס יל ןיא .עוריאה תעב הקינילקב תוחוקל ויהש
10 רשקתה וב דעומה;וז הדבוע ךירפהל  ,הימוכיסב םג ,תעבתנה כ"ב לש הנשנו

11 העיגה הרטשמהשו הרטשמל רשקתהש תקולחמ שי יכו- הרטשמל עבותה
12 תויתימאה תודבועה תא רותסל ידכ םהב ןיאו )............  דועו הלא לכ ,םוקמל
13 .ינפב וחנוהש תויארה חותינמ ולעו ופצש יפכ

14
15 אלשהקינילקל העיגה תעבתנה יכ ,יתעד החנ ליעל תוטרופמה תודבועה חותינמ.ה

16 עבותה יפלכ הקעצו המוהמ הררוע ,להק תלבק תועשב ,עבותה לש ותנמזה יפ לע
17 הקינילקב תוחוקל והש העש התוא יכ יתעד החנ .'ןימ הטוס'ו  'ומוה' םילמה תא
18 יפלכ תעבתנה ידי לע ורמאנש םילמלו רומאה עוראל םידע ויה םה יכו עבותה לש
19 השענש שומישה יכ ,תעבתנה תסריג תא לבקא םא םגש רמואו ףיסוא  .עבותה
20 ןיבו הניב חוכיו לש בחר רשקהב השענ  )'ןימ הטוס' אל( 'הטוס'ו 'ומוה' םילמב
21 הלש התסריג םוכיס 'ר( .ערה ןושל תאצוה םושמ ךכב תוארל שי ןיידע עבותה
22 .)הימוכיסל05 'סב

23
נ:1 ףיעס ערה ןושל רוסיא קוחב תרדגומ ערה ןושל.א.7 24

25
- לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל" 26

27 ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל)1
28 ;םדיצמ געלל וא זובל

29 תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל)2
30 ;ול םיסחוימה

31 הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל)3
;ועוצקמב וא ודי חלשמב  ,וקסעב ,תרחא 32

33 וא ונימ ,וירוגמ םוקמ ,ותד ,ואצומ ,ועזג לשב םדא תוזבל)4
34 ."תינימה ותייטנ

35
- עבקנ הז קוחל )א(2 'סב 36

." ....בתכב ןיבו הפ לעב ןיב- ערה ןושל ןינעל ,םוסרפ" 37
38

- עבקנ3 'סב 39
40 וא ,תומלשבו ןירשימב העבוה ערה ןושל םא אנימ אקפנ ןיא"
41 ןמ תועמתשמ הב עגפנש ןעוטה םדאל התוסחייתהו איה םא
42 ."הזמ ןתצקמו הזמ ןתצקמ וא ,תוינוציח תוביסנמ וא םוסרפה

43
44 הבר תועמשמ םיסחיימ ערה ןושל ןיגב תועיבתב יכ ,תעבתנה כ"ב םע ינא םיכסמ.ב

45   ,ןוכנה םרשקהב םירבדה תועמשמ רואל קרו םירבדה ורמאנ וב רשקהל רתויב
46 ,89/3565  א"ע( ואל םא םירבדב ערה ןושל םושמ שי םאה טפשמה תיב עבוק
47 ןוכנה רשקהה והמו  .)ןידה קספל01 ףיעס ,993  )3(1002  לע-קתץולח 'נ סולפ
48 הלימה תא ול הרמא איה יכ ,תרמוא המצעב תעבתנה  ?ןאכ םירבדה ורמאנ וב
49 לש )ינימה( רשקהב הטוס הלימה תאו רבח םע ותורבחתה לש רשקהב 'ומוה'

50 תקולחמ ןיאש- הז רשקהבו .המוריע םש תחלקתמ ותבשכ היטבמאל ולש הצצה
51 לכ םע ?ערה ןושל םושמ םירבדב ןיא- תעבתנה ירבדל םג םירבדה ורמאנ וב
52 תינימ היטס אל וניה עבותה לש ותייטס יכ עובקל  תעבתנה לש ןויסנה דובכה
53 שיש היטסב רבודמ ךכ וא ךכ ןכש ונניינעל המוקמב הניא תיתוגהנתה היטס אלא
54 הלימה ןיב תוושהל םוקמ ןיא ,דועו תאז   .ערה ןושלו יפוד תלטה םושמ הב
55 אלו ןכתיש 'עדרפצ' וא 'ןמולגמ' םילמל ורמאנ םהב םירשקהב 'הטוס'ו 'ומוה'
'נ ירל,89/7942  .א.ת 'ר(  ורמאנ םהב רשקהה  םושמ ערה ןושל םושמ םהב אהי 56

57  .)266  ,)1(2002 חמ-קת ,זר ירש
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1
2 ,התסריגל וליפא ורמאנ םהב רשקהב, תעבתנה ידי לע םירבדה ורמאנשמ.ג

3 דחא ישילש םדאמ רתויב ךרוצ ןיא ךכ םשלו( ישילש םדא ינזואל וא/ו תוחכונב
4 תעל תוחוקל הקינילקב ויה יכ ,יתעד החנש םג המ ונניינעב הריכזמה וליפא
5 םדאה .'ריבסה םדאה' ונעדוימ לש ויניעב םג ערה ןושל תאצוה ךל ירה  )עוראה
6 יאדוובו היטס םושמ 'ומוה' הלימב האור ןיידע ונימיב רוביצה ברקב ריבסה
7 ןמזוה אל ונינפלש הרקמב ריבסה םדאה .ולש ינימה רשקהב 'הטוס' יוניכב
8 םהב רשקהב םג הדבועכ ורמאנ םה. העד תעבהכ ורמאנש םירבדה תא טופשל
9 ורמאנ אל ורמאנ םהב רשקהבו שומיש תעבתנה התשע םהב םייוטיבה  .ורמאנ
.תקולחמ לכ תויהל הלוכי אל ךכ לעו םיילילש םייוטיבכ אלא םייבויח םייוטיבכ 10

11
12 לש ויוניכ םאה  ,תיכרעה הלאשה ינפב התלעוה אלש םגהו ,שורדה ןמ הלעמל
13 לש וזכ הדימל ונעגה םרטש המוד  ,יוציפ קידצמה ןובלע הניה 'ומוה'כ םדא
14 קלח יניעב תוחפל  .וז הלאש לע הלילשב בישהל ידכ הב שיש תונלבוסו תוחיתפ
'נ ןיילק ,59/5411  א"עב .יאנג תלימ וז הלימ הווהמ ןיידע רוביצה ןמ דבכנ 15

16 לש וניד קספ לע רוערעב ,יזוחמה ש"מהיב שרדנ8813 ,)1(79  חמ-קת ,םלסמא
17 תינימ הייטנ הסחי רשא ןותיעב הבתכל רשקהב וז תיכרע הלאשל, םולשה ש"מיב
18 קבאמ להנל ןותיעה לש ונויסנ לע תרוקיב חתמ ש"מהיב .עודי לסרודכ ןקחשל וז
19 לש ותדמע תא רשיאו ןקחשה לש ובג לע םיכרע יונישלו ,תוחיתפל תונלבוסל
20 .ערה ןושל תאצוה םושמ וז הלימב האר רשא הז ןינעב םולשה ש"מיב

21
22 בתכל2.8  'סב .תעבתנה לש הנגהה תונעט תא ןוחבל שי ןניקסע ערה ןושלב יכ יתעבקשמ.8

23 איה 'רוטפ' וא 'הנגה' הזיאל טרפל ילבמ 'רוטפ' וא 'ןגומ' םוסרפל איה הנעט הנגהה
24 איה הז ףיעס תפיסבש םגה, רוטפה וא הנגהה סיסבבש תודבועה תא טרפל ילבמו תנווכמ
25 ,ונתוא דמלמ5691-ה"כשת, ערה ןושל רוסיא  קוחל31 'סב ןויע  .תאז תושעל החיטבמ
26 ךרוצ ןיאו וב תוטרופמה תונגהה ןמ תחא ףאב ןגומ תויהל לוכי וניא ןניקסע  םוסרפה יכ
27 וז הנגה ןיאש המוד  'םוסרפב תמא' תנגהל איה הנווכש לככ .הז ןינעב םילמ ריבכהל
28 התריקחב .עבותה יפלכ תורומחה היתונעטב ץמש ןיאש הדומ המצעב תעבתנה .הל תדמוע
ןיא תבל ץיצמ אל אוה"  תרשאמ איה89.11.8   םוי תבישיב יקסבוקוב טפושה  'בכינפב 29
הצור אוה םואתפ המ"  הנוע איה,"ומוה ךלעב םאה" הלאשל הבושתבו"תינימ היטס ול 30

82 'ש12 'מע("ול ךלה אל הז לבא ומוה אוהש דיגא ינאש - 20.1.9 םוי תבישי 'טורפל92 31
32 ךכ ויתויטסו ויתויטנ לע עבותה תא הלאש אל תעבתנה כ"בש ןייצל רתומל . )הז קיתב
.'םוסרפב תמאה' תנעט תא עבותה תועצמאב חיכוהל הדיצמ ץמאמ םוש השענ אלש 33

34
35 ןהב שיש עבותה יפלכ תורומח תומשאה וכותב ללוכ הנגהה בתכ- רמואו ףיסוא הז ןינעל
36 הנגהה בתכל02 'סב לשמל ךכ . )הנושלכ( ולשתויתוגהנתה תויטסל עגונב הזימרמ רתוי

37 קופיס' לע איה תרבדמ92 'סבו'ויתואנהל ולש תוהבאה לוצינ' לע תעבתנה תרבדמ
38 אלש קר אל תעבתנהו אמלעב תונעטכ ורתונ הלא תונעט .'תונסורמ יתלבה ויתוואת
39 וז התיה תעבתנה  ,דועו תאז  .התודע ךלהמב ןהמ הרזח ףא אלא  ןתחכוהל התשע
40 תיב םולשל התעיבת4 גצומ( ךוסכסה ץורפל דע'ילאידיא לעב'כ עבותה תא הראיתש
41 אלא תאז ןיא.  )ינברה ד"היבל הדי לע שגוהש רוערעה5 גצומ 'ז חפסנ  ;)ינברה ד"היבב
42 תא המיאתמו היכרצל עבותה םע היניינע  םיררבתמ וב ךילהה גוס תא תמתור תעבתנהש
43 הנעט- בל םות תנגה תנעטל רשא .ךילה ותואב גישהל איה הצור התוא הרטמל היתונעט
.תעבתנה ידי לע הנעטנ אל וז 44

45
46 לע האיצוהש ערה ןושל דגנכ היואר הנגה תנעט לכ ןיא תעבתנל- תשקבתמה הנקסמה.9

47 ,בייחל שיש יוציפהו קזנה תלאש תא ןוחבל אוה רתונש לכו, ליעל וטרופש תוביסנב עבותה
48 .עבתנה תא ,ללכב םא

49 ,הנפמ אוה ןהילא ןיקיזנה 'קפ תוארוהו ערה ןושל רוסיא קוחל7 ףיעס חוכמ.א         .01
50 ערה ןושל ןיגב יוציפה יכ ,ונא םידמל ,הדוקפל  )2(2 ףיעסב קזנ תרדגה תוברל
51 , ינוממ אל קזנ ןיגב םג אלא ערה ןושל לשב םרגנש ןוממ קזנ ןיגב קר אל ןתינ
וא ןדבא לכו םהמ רוסיח וא ,בוט םש וא ,ינפוג חוור ,תוחונ ...ןדבא"  ונושלכו 52

53 .)161 'ס ,ןוילע םיניד,ףסוי 'נ רמא ,00/0474 א"ער("הלאמ םיאצויכ רוסיח
54 ךרוצ שי םייוציפ םולשת ךרוצל ,דבלב וז הארוהו וז הארוה יפ לע ,תאז םע דחי
55 תחכוה יכ םא ןוממ קזנ וניאש קזנ ןיבו ןוממ קזנ ןיב- קזנ לש ומויק תחכוהב
56 ומשש חינמ ןידה ןכש  ,בר ישוקב הכורכ הניא,ןוממ קזנ וניאש ,הז קזנ לש ומויק
57 )1(ה ד"פ ,ןיטוק 'נ בוטנב,94/09  א"ע(  ערה ןושל בקע קוזינ  עגפנה לש בוטה
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1 יפמ471 ,961  )4(הל ,ילכלכ ץועי יתוריש 'נ ףרש לדנמ  ,67/453  א"ע ןכו395
83  ;763 'מעב7991-ז"נשת ערה ןושל יניד ,רהנש ירוא ןכו קרב אישנה 6- 783 2
3 תחכוהל הייאר לכ איבה אל םא םג םייוציפל יאכז עבותהש עבוקו ביחרמ רשא
4 ומשב עוגפל לולעה םוסרפ יכ ,תעבוקה הקזחה לע ךמתסהל לוכי אוה ןכש ויקזנ

5 ,ערה ןושל םוסרפ לש הלוועה תודוסי  !קודו .  )והשלכ קזנ םרוג םדא לש בוטה
6 אוה לולעו םוסרפה השענ  .המצע הלוועהמ קלחכ 'קזנ'ה דוסי תא םיללוכ םניא
1 'ס(  'וכו םדא לש ותלפשה ידיל איבהל 7 ידכ ךכב יד ,)ערה ןושל רוסיא קוחל+2
8  .ערה ןושל םוסרפ תלווע תא םיקהל

9
.ןדמואה ךרד לע טפשמה תיב ידי לע השענ יוציפה הבוג 10

11
תלווע ןיגב יוציפ קוספל תעכ ןתינ ערה ןושל רוסיא קוחל 'א7 'ס לש ותקיקח םע.ב 12

13  .לעופב קזנ םרגנ אל םא םג ערה ןושל םוסרפ
14 ערה ןושל תאצוה לע הלח הניא  ,ט"נשת ןוקיתמ ,וז ףיעס תארוה ,תאז םע דחי

15 יתעדל רבודמ ךא רבעמ תארוה םנמא ןיא ןקתמה קוחב .ןוקיתה םרט התשענש
16 א"ער(  .ערפמל הלוחת ןוקיתל ןתיל םוקמ ןיא ןכ לעו תיתוהמ תוכז לש יונישב
17 .)םשףסוי 'נ רמא,00/0474

18
19 ןידה יפ לע ןחבהל הכירצ ,םייוציפ לש ךרד לע ,ןאכ עבותה לש ותפורת  ,ךכשמ
20 וניאש קזנ םאו ןוממ קזנ םא לעופב קזנ םרגנש החכוה-  רומאה ןוקיתל םדקש
.ןוממ קזנ 21

22
23 האצותכ עבותל םרגנש ינוממ קזנ ינפב חכוה אל- תקולחמ תויהל הלוכי אל.ג

24 תא ןווכמ וניא עבותה כ"ב םגש ינמודו  ,תעבתנה ידי לע הער ותביד תאצוהמ
25 םרגנ ןניקסע הרקמה תוביסנב יכ, יתעד החנ  ,תאז םע דחי .הזכש קזנל ותעיבת
26 ומשב העיגפ ןיגב הבורמ שפנ תמגועו ישפנ קזנ, ןוממ קזנ וניאש קזנ עבותל ול
02 'ש6 'מעב דיעמ עבותה  .בוטה - 27 יתייה ינא יל הרקש הזה רבדה ירחא"ב:32
28 .השק םד ץחל השק תרכוס הלוח ינא .בל ףקתה ףס לע ,םילוח תיב ףס לע
29 אלש הביס יתאצמ אל."...תושעל המ יתעדי אלו אסיכב רוויחכ יתבשייתה
30 רמוא םוסרפה לשב םרגנש ישפנה לבסהו שפנה תמגוע לע .עבותל ול ןימאהל

ו:ורפסל583 'מעברהנש 31
32

33 םג אלא ישוכר טביה קר אל שי בוטה םשבש סרטניאל ..."
34 לש תוימינפה ויתושוחתב אטבתמ הז ישיא טביה .ישיא טביה
35 ומשב עגופה םוסרפ .הרבחב ספתנ אוה הבש ךרדל עגונב םדאה
36 לשב ןה  ,עגפנב תיביטקייבוס העיגפל םרוג םדא לש בוטה
37 ותוא םיבבוסהמו הרבחהמ הנהנ אוה הנממש הכרעהב יונישה
38 ישעמ ישוק םייק .ץימשמה םוסרפבש ןובלעה םצע לשב ןהו
39 ינוממ יוטיב ןתמו עגפנב תיביטקייבוסה העיגפה  ףקיה רוריבב
40 טפשמה יתב תא םיענומ םניא הלא םיישק םלוא ,וז העיגפל
41 העיגפה רובע יפסכ יוציפ ערה ןושל םוסרפמ םיעגפנל קינעהמ
42 ."םהל המרגנש תיביטקייבוסה

43
44 ןוילעה ש"מהיב לש וניד קספל  תונפהל אלא יל ןיא )יוציפהו( קזנה הבוגל רשא
45 לע תרוקיב טפשמה תיב חתומ וז השרפב . )םש(  ל"נהףסוי 'נ רמא תשרפב
46 אלה  קזנה תומיכל םיללכ וב ןיאש ךכ לעו ותולד לע   ,רומאה יתקיקחה רדסהה
47 םידעיה  ,ערה ןושל ןיגב יתפורתה יוציפה תרטמ תא  עבוק ש"מהיב  .ינוממ
48 קורימ  ;בוטה ומשל קזנה ןוקית  ;קוזינה לשוחור דודיע(  גישהל דעונ אוהש
49 םירומא רשא םילוקישה לע דמועו )ערה ןושל ןיגב העגפנ רשא בוט םשל ותוכז
50 יכ ,איה ש"מהיב תנקסמ .קספנה יוציפה הבוגל רשאב טפשמה תיב תא תוחנהל
51 ינוממ אלהו ינוממה- קזנה אולמ תא ףקשמה אלמ יוציפ קוספל טפשמה תיב לע
52 םוקמ ,םוסרפה ףקיה( העיגפה ףקיהנ:םירטמרפ רפסמ סיסב לע קוזינל םרגנש-
53 ;הליהקב עבתנה לש ודמעמ ; )ב"צויכו דעיה להק ,םוסרפה תרוצ ,םוסרפה
54 הלא לכמ תויופצה תואצותהו וקלח תנמ ויהש לבסהו באכה ;לבסש הלפשהה
55 ןושלכ 'םיפירעת' עובקל ןיאו תילאודיבידניא ןבומכ איה הניחבה .דיתעב
583 'מעב )םש(רהנש םג הז ןינעל 'ר( ףסוי 'נ רמא תשרפב ש"מהיב - 683(. 56
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1
2 .000,051₪ לש ך"סב םייוציפ םולשתב תעבתנה בויחל עבותה רתע ותעיבת בתכב.ד

3 אוה ןווכמ ןיפולחלו רומאה םוכסב תעבתנה בויחל רתועו עבותה רזוח וימוכיסב
4 'ס( ערה ןושל רוסיאקוחל )ג(א7 'ס חוכמ 000,001₪ לש םומינימ םוכסב הבייחל
.)וימוכיסל79 5
6 דחי .ליעל ונדמע רבכ ונינפבש הרקמה לע הלח הניא ללככ 'א7 'ס תארוהש ךכ לע
7 דעו 000,05₪ דע( וז הארוהב ועבקנש םימוכסב ןיא םא איה הלאש תאז םע
- הצלמה לש ךרד לע- דמלל ידכ )עוגפל הנווכב המסרופ ערה ןושל םא 000,001₪ 8
9 !?התקיקחל םדקש ןידה יפ לע םג ותוא קוספל יוארה ןמש יוציפה הבוג לע
10  )ם-י(  א"עב  לשמל ךכ .ןיד יקספ רפסמב םיאצומ ונא וז הלאשל תיבויח הבושת
11 םימוכסב תוארל שי יכ ,עבקנ85092 , )3(99 חמ-קת,ןירוחןב 'נ יול ןר ,99/9616
?םנמאה.יוציפה הבוג תכרעהל  היצקידניא תשמשמה הצלמה 'א7 'סב ועבקנש 12

13
14 ןוממ קזנ ןיגב יוציפל ערה ןושלמ עגפנה היה יאכז ט"נשתמ ןוקיתל םדוק םא
15 ,םתס קזנ( ןוממ קזנ וניאש קזנ ןיגב יוציפל וא/ו םוסרפהמ האצותכ ול םרגנש
הבוג תא חיכוהל אלב םג , בוטה ומשב העיגפ לשב םרגנש  ,)וצרת םא "יללכ קזנ" 16
17 ,ןוקיתה רחאל ,םויכש ירה  )ןדמאהךרד לע קספנ היה יוציפה הבוגשכ( קזנה
18 יוציפ ןיעמ ,ללכ עגפנ אל םא םג  ,ודגנכ םוסרפה םצע ןיגב יוציפל םג אוה יאכז
19 תוכז עגפנה ידיב דימעה ט"נשתמ ןוקיתהש דמלו אצ  .והבוגב לבגומ יכ םא ישנוע
20 אלב םוסרפה םצעמ בוקנה יוציפל יאכז אוה- ול םדוק ודיב הדמע אלש יוציפל
.ללכ קזנ תמירג חיכוהל ךרוצ לכ 21

22
23 הפורת םוקמב האב אל איה .תפסונ הפורת הניה ט"נשתמ ןוקיתב הפורתה ךכשמ
24 לע יתעדל דמלל ידכ הב ןיא ןכלו התקיקחל םדוק עגפנה ידיב תמייק התיהש
25 םוקמ  קוספל שיש יוציפה לש ילמיסקמה הבוגה רבדב ש"מהיב לש ותעד לוקיש
26 ןידה  יפ לע ,יוציפה ןותנ  ,קזנ לש ומויק חכוהו םוקמ .קזנ לש ומויק חכוהו

27 לע יהשלכ תיקוח הלבגימ הלטוהש אלב טפשמה תיב לש ותעד לוקישל ,םדוקה
28 חוכמ( יוציפל עגפנה יאכז קזנ לש ומויק לע תויאר ואבוה אל םא םג םויכ  .והבוג
29 םוכסכ ערה ןושל רוסיא קוחל 'א7 'סב בקננש םוכסה הבוגל דע )ןוקיתה
30 אלש יוציפ ..."  ףיעסה ןושלמ דומלל שי תאז תא  .הפציר אלו הרקת- םומיסקמ
31 וירבד תא ןיבהל שי םג ךכ דובכה לכ םע ."קזנ תחכוה אלל ,000,05₪ לע הלעי

32 בגא  'א7 'ס תארוהל אוה סחייתה הב  )םש(ףסוי 'נ רמא תשרפב קרב אישנה לש
ב:ורמואב אחרוא 33

34
35 וז הארוה. םהינועיטב וז הארוה לע וכמתסה םידדצה ינש"
36 .םהילע הלח איה ןיאו הז רוערע אושנ םיעוריאה רחאל הקקוח
37 איה .הז רוערע לש וירדגמ ,אופיא ,תגרוח וז הארוה לש התניחב
38 ,רמאנ םא יד .ףקותו שוריפ לש תוטושפ אל תובשחמ תררועמ
39 עבקנ היפל ,םיבישמה תדמע תא לבקל ןיא יכ  ,הז רוערע יכרצל
40 לש התרטמ  .קזנ תחכוה אלל םייוציפל ןוילע ףר וז הארוהב
חיכוהל ךרוצהמ קוזינה תא ררחשמה ,ןותחת ףר עובקל וז הארוה 41
.).ש.ש ילש תושגדה( "וקזנ תא 42

43
44 ןותחת ףר רדגב וניה 'א7 'סב בוקנה םוכסה- םירבדה תפיסל ןתיל שי שגדה תא
45 חכויש דבלבו תולעל ןתינ ונממ קזנ לש ומויק םצע תחכוה אלל םייוציפ תלבקל
46 .קזנ לש ומויק
םרגנו םוקמ יכ ,דמלל ידכ וב שי ט"נשתמ ןוקיתה יכ ,עובקל טלחהב ןתינ ךכשמ 47
48 ףרכ,תוחפל דומעל הז הרקמב יוציפל ול יואר ,םוסרפה לשבןוממ קזנ וניאש קזנ

49 ןודנב םוסרפ לש תוביסנב 000,001₪-ו 000,05₪  לש ךסה לע  ,ןותחת
50 .רתוי הובג םוכס קוספל ןדמואה ךרד לע יאשר ש"מהיבו

51
52 תארוה 'ר( הליהקב רכומ שיא ,בר ןיטינומ לעב ,החמומ אפור וניה עבותה.ה

-7 'ש91 'מעב תעבתנה 53 רכשומה וירוגמ ריעב יזכרמ תחקרמ תיב לש םילעבו ,)21
54 ויפוא תא םיתכהל ידכ  היה ,ליעל וטרופש תוביסנב ,הער ותביד תאצוהב .ותבל
55 םוחתל הסחייתה ערה ןושל .תחלקמב המוריעה ותבל ץיצמה 'הטוס'כ ירסומה
56 תוחכונב עבותה לש ותדובע םוקמב הרמאנ איהו טרפה תעניצלו ימיטניאה
57 הנגה בתכ תשגהב הרחבו הירבד לע לצנתהל ןוכנל התאר אל תעבתנה ;ויתוחוקל
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- תונסורמ יתלב תוואתו םינכוסמ םירצי לעב לפא םדאכ עבותה תא גיצמה 1
2 .אמלעב םירבדכ ורתונש תונוכת

3
4  .'םימד ךפוש וליאכ םיברב ורבח ינפ ןיבלמה לכ'  יכ ,וניתורוקמב רמאנרבכ
5 תיב לש ותבוחמ .תיתקוח הנגהל הכז םדאה דובכמ קלחכ םדא לש בוטה ומש
6 ילואו ותגוז לש ערה ןושל ינפמ םג הרבחב םדאה לש בוטה ומש לע ןגהל טפשמה
7 תא ורשקש ימכ םיינשה ןיב רורשל םירומאש ןומאה יסחי לשב ,תאש רתיב
8  .םינש ךשמב וזב הז םלרוג
9 לש הבויח ידכ ,היואר הרמוחב םירבדה תא דימעהל ידכ םהב שי הלא לכ
10  .000,57₪  לש ך"סב עבותל םייוציפ םולשתב תעבתנה

11
12 רבד ףוס.01

13
14 ודגנכ ערה ןושל תאצוה ןיגב 000,57₪ לש ךסה תא עבותל םלשל תעבתנה תא בייחמ ינא
.יניד קספב טרופמכ 15
.לעופב םולשתה דע םויהמ תיבירו הדמצה ישרפה אשי יוציפה םוכס 16

17
18 ללוכ םוכסב ןיד ךרוע ט"כשו טפשמה תואצוה תא עבותל םלשל תעבתנה תא בייחמ ינא
19 .לעופב םולשתה דעו םויהמ קוחכ תיביר םיאשונו  םידומצ מ"עמ + 000,51₪ לש

20
םידדצה רדעהב)2002 רבמבונב4( ג"סשת ,ןושחב ט"כ םויה ןתינ 21

םידדצה כ"בל םיקתעה איצמת תוריכזמה 22
יזוחמה טפשמה תיבל םוי54 ךות רוערע 23
.םידדצה תומש אלל20.11.4 םוימ םוסרפל רתומ 24

25

 ,טחוש לואש1739215
טפוש

26
27

םורמ יקית026שמת69/728413 28
חוסינו הכירע ייונישל ףופכ הז חסונ 29


