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 לארשי תנידמב העיגפ תעינמל קוחה יפל הליע רדעהב ,ףסה לע העיבת קוליסל השקב
 .)םרחה קוח - ןלהל( 2011-א"עשת ,םרח תועצמאב
  

 עקר
  

 ;סקי'גרנא – ןלהל( 1 הבישמה ,מ"עב תושדחתמ תויגרנא - סקי'גרנא            .1
 טקיורפ לש תימזיהו ,הקוריה היגרנאה םוחתב תקסועש תירוביצ הרבח איה )תעבותה
 ןלהל( ןלוגה תמרב חור תוניברוט תועצמאב למשח רוצייל ,תשדחתמה היגרנאה םוחתב
 הדעווב הרשוא )47 תימואל תיתשת תינכת( 47 ל"תת ,טקיורפה תינכת .)טקיורפה -

 ןכמ רחאל ךומסבו ,2019 רבמטפסב תוימואל תויתשת לש הינבו ןונכתל תיצראה
 .הלשממה רושיא תא הלביק
  

 םיקהל תדעוימש ,הייקנ חור תייגרנא 'בח ,2 הבישמה תוינמ לכב הקיזחמ סקי'גרנא
 .טקיורפה תא
  

– ןלהל( ר"ע ןלוגה תמרב םדא תויוכזל יברעה זכרמה – דסרמלא תתומע ,תשקבמה
 תויוכז בצמ דועית" ןה תומושרה היתורטמש התומע איה ,)תשקבמה ;דסרמלא 

 תוח"ודו םירקחמ תכירע .ימואלניבה טפשמל םאתהב ןלוגה תמרב םירוסה םיברעה
 תויוכזל תועדומה תצפה ןעמל תוליעפו יטפשמ עויס ,ןלוגב םדאה תויוכז בצמל עגונב
 ."םיבשותה ןיב
  

- ה תעונתמ קלחכ דסרמלא יכ ,תובישמה תונעוט העיבתה בתכב            .2
 BDS תמרב םיימוקמ םיליעפ לש תינויצ-יטנא הצובק םע דחיב החתפ ,תימלועה 

 איה תאז .ןלוגה תמרב טקיורפה לש ותמקה תא לכסלו בכעל ותרטמש ןייפמקב ,ןלוגה
 םיעיפומה םימוסרפב רתיה ןיב ,תובישמהו טקיורפה תמרחהל האירק ךות השוע



 ןלוגב חור תייגרנא לוצינ :ותרתוכש 2019 ראוניב הכרעש ח"ודב
 רתא תועצמאב דסרמלא הציפמ ח"ודה תא .)ח"ודה – ןלהל( שובכה ירוסה
 ח"ודה יכ ,תונעוט תובישמה .םינוש םימורופו תורגסמב ולש הקולחבו ,הלש טנרטניאה
 ללוכש ,תוצמשהו התסה ייוור ךמסמ השעמל אוה ךא ,יעדמו יעוצקמ תויהל רמייתמ
 תנעטלש ,ןלוגה תמרב ותמקה לשב קר תאזו ,טקיורפה דגנכו ןדגנכ םרחל האירק
  .שובכ ירוס חטש איה דסרמלא
  

 קוח - ןלהל( 1965 - ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח יפל הליעב השגוה העיבתה            .3
 ,₪ 900,000 לש ךסב םייוציפל תובישמה ורתע התרגסמבו ,םרחה קוח יפלו )ערה ןושל
 ,טנרטניאה ןמ םתוא ריסהל ;םימוסרפה ךשמהמ לודחל דסרמלאל ורויש השע יווצלו
  .תולצנתה םסרפלו
  

 )קוליסל השקבה - ןלהל( ףסה לע העיבתה קוליסל השקבה השיגה דסרמלא            .4
 הקתשה תעיבת הווהמ ערה ןושל קוח יפל העיבתה יכ הנעטב
 הליע רדעהל הנעט ןכו ;ערה ןושל םיווהמ םניאש םימוסרפ ןיגב(SLAPP)  תיגטרטסא
 הב תרזוח איה יכ דסרמלא העידוה ,קוליסל השקבב םייקתהש ןוידב .םרחה קוח יפל
 תא המצמצו ,הרדסכ להנתהל ךישמתש ,ערה ןושל קוח יפל העיבתה קוליסל התשקבמ
 .הליע רדעהב ,םרחה קוח יפל העיבתה קוליסל היתונעט
  

  .ןלהל הנודיתש םהיתונעט םידדצה ומכיס ,רומאל םאתהב            .5
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 םידדצה תונעט תיצמת
  

 ,ףסה לע םרחה קוח יפל העיבתה קוליס לע תורוהל שי ,דסרמלא תנעטל            .6
 .םיירקיע םימעט רפסממ
  

 םניאו ,םרחל האירק םיווהמ םניא ,םנושל יפ לכ םימוסרפהש ,אוה דחאה
 התפקשה יפ לע ,התנעטל .םרחה קוח יפ לע "לארשי תנידמ לע םרח" תרדגהב םידמוע
 תעסונ הניא טקיורפל התודגנתה םלוא ,שובכ ירוס חטש איה ןלוגה תמר ,תיטילופה
 יפלכ סקי'גרנא לש היוקלה התולהנתה לע הל שיש תרוקיבמ םג אלא ,דבלב הז םעטמ
 ךותו  ,טקיורפה לש ןונכתה יכילה תרגסמב רתיה ןיב ,ןלוגה תמרב םירפכה יבשות
 לע טקיורפה לש תוינעגופה ויתוכלשה בקע ןכו ;תידיגאתה תוירחאה יללכ לש הרפה
 התנעטל .םהייח לש םינושה םירושימב םיזורדה םירפכה יבשות לש םהיתויוכז
 לע םרחל האירק לע לחש ,םרחה קוח ירדגל םיסנכנ םניא ,הל םיסחוימה םימוסרפה



 תחת םייוצמה םירוזאלו היתודסומל ,לארשי תנידמל ותקיזל רשקהב קר ,םרחומה
 .ונניינעבכ ,םרחומה תולהנתה לע תיניינע תרוקיב תללוכ איהשכ אלו ,התטילש
  

 יניינעש םרחה קוחל )ג(2 ףיעס יפל השגוה העיבתהש ,ךכב ץוענ ינשה םעטה
 קוליס לע תורוהל שי ,ץ"גב ידי לע לטוב הז ףיעסו תויה .קזנ תחכוה אלל םייוציפב
 קוחל )א(2 ףיעס יפל םייוציפל תובישמה לש תיפולחה ןתנעטל שרדיהל ילבמ העיבתה
 .]שדח חסונ[ ןיקיזנה תדוקפו םרחה
  

 אוה ,םרחה קוח יפל םייוציפל הליע לש המויקל ףס יאנתש ,אוה ישילשה םעטה
 םרגנ יכ ונעט אל תובישמה .םרחה ןמ האצותכ םרחומל םרגנש קזנ לש ומויק ,התנעטל
 עונמל ידכ השגוה העיבתה יכ ןעטנ ףא העיבתה בתכבו ,ורועישב ובקנ אלו ,קזנ ןהל
 .ףסה לע העיבתה קלסל ידכ ךכב ידו ,ידיתע קזנ תושחרתה
  

 הכלהל םאתהב תוחדיהל קוליסל השקבה לש הניד יכ ,תונעוט תובישמה            .7
 םוש ןיא יכ רורב םהב םירקמב קר השעי ףסה לע העיבת קוליס יכ ,הרומש הקוספה
 הקיספה  יפ-לע ,ןתנעטל .שקובמה דעסה תא ויתונעט דוסי לע לבקי עבותהש תורשפא
 השקבה .הב תוטרופמה תודבועל םאתהב הייוכיסו העיבתה תליע תא ןוחבל שי יכ
 הערכההשו ,םידדצה ןיב תקולחמב תויונשש ,תובר תויתדבוע תונעט תללוכ קוליסל
 ,ףסה לע קוליסל השקב תרגסמב ותוא םייקל ןתינ אלש ,יתדבוע רוריב הכירצמ ןהב
 .ירקיעה ךילהב ומוקמשו
  

 התוליעפ יכ ,דסרמלא תנעט תא תוחדל שי יכ ,תונעוט ןה םירבד לש םפוגל            .8
 הרידגה ,המצע דסרמלא .ןתולהנתה לע תיניינע תרוקיבמ תעבונ םרחל התאירקו ןדגנ

 ונניינע יכ ,ריכזנ הז ןיינעל" :יטילופ ךמסמכ )קוליסל השקבל 91 ףיעסב( ח"ודה תא
 תיתלשממה תוינידמל סחיב תשקבמה לש תיטילופה התדמע תא גיצמה ח"ודב
 יבשות ללכ יניעבו ,תשקבמה יניעבש ,ןלוגה תמרב תועבותה לש תיקסעה ןתוליעפלו

 םימוסרפה תרטמ ,ןתנעטל ."שובכ חטש וניה ,ילארשיה רוביצב םיקלחו םירפכה
 רפהל ,םימכסהב המע ורשקתהש םימרוג לע םילעפומה םימויאהו םיצחלהו ,ח"ודב
 תובישמה .ןלוגה תמרב ותמקה בקע קר טקיורפבו תובישמב עוגפל איה ,םימכסהה
 תא תושיחכמ
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 יבשות לומ-לא היוקלה ןתולהנתה לע תיניינע תרוקיבב רבודמ יכ דסרמלא תונעט
 תונעט .תידיגאתה תוירחאה יללכ תא התרפה בקע וא ןונכתה יכילה תרגסמב םירפכה
 הכרעש ח"ודה יכ דסרמלא תונעט תא תולבקמ ןניא םג ןה .לכו לכמ השיחכמ איה ןתוא
 םעטמ תוברל ,םיברועמ םימרוג םע תונויארו ,םיקימעמ רוריבו הקידב רחאל בתכנ

 ,םרחה קוח ירדגב תסנכנה םרחל האירק הווהמ ,דסרמלא תוליעפ ,ןתנעטל .סקי'גרנא
 דועב ,יעוצקמ ךפונ התוליעפל תוושל ןתרטמש ,ח"ודל עגונב היתונעט תא לבקל ןיאו



 תנידמל ןתקיז תמחמ קר ,םיילכלכ םיקזנל ןהל םורגל איהש תיתמאה התרטמש
 הרואכלו טקיורפב ןתכימתמ ןהב ורזחיש ידכ ,התטילשבש ןלוגה תמרלו לארשי
 .יקוח-יתלבה שוביכב
  

 חוסינ יכ ,ןעטנ ,ץ"גב ידי לע לטובש םרחה קוחל )ג(2 ףיעס יפל העיבתה ןיינעל            .9
 העיבתה תליע תא םצמצל ידכ ךכב ןיא םלואו ,יוגש היה הז ףיעס רוכזא ךות העיבתה
 יפכ ,ןתנעטל .םרחה קוח יפל תויטפשמה ןהיתונעט תא תוצמל ידכ וא ,הז ףיעסל
 לע אלא ,הז ףיעס יפ לע דעס שקבתה אל ,הרתע םהל םידעסב העיבתה בתכמ הלועש
 .ותוללכב םרחה קוחל 2 ףיעס יפ
  

 דע םנמא ,ןרבסה יפ לע .סיסב הל ןיא יכ ונעט ,ןהל םרגנ אל יכ הנעטה ןיינעל         .10
 טקיורפה דגנ ,המעטמ וא היתובקעב םיפסונ םימרוג לשו דסרמלא לש םתאירק ,הכ
 התע רבכ םלוא ,דסרמלא תלחיימ הל טקיורפה תלשכה לש האצותל ואיבה םרט ,ןדגנו
 .קוליסל השקבל ןתבוגתל ופרצש ריהצתבו העיבתה בתכב וראותש ,םיקזנל ןהל ומרג
 םימרוג לעו וילע ולעפוהש םידבכה םיצחלה תא ןמעטמ ריהצמה ראתמ ריהצתב
 רוזחל םישקבמ םה יכ ,םקלח ועידוה םהיתובקעב ,סקי'גרנא םע ורשקתהש םיפסונ
 ךס לע הדמעוה העיבתה יכ ,ןעטנ קזנה םוכס ןיינעל .המע ומתחש םימכסהמ םהב
 םימוסרפה ןיגב ירוטוטטסה יוציפה תתחפה רחאל רתונש םוכסהו ,₪ 900,000  לש
 .םרחה קוח יפל תעבות איהש ינממ-אלהו ינוממה קזנה הבוג אוה ,ערה ןושל קוח יפל
  

 הערכהו ןויד
  

 קוליס ,היפל בטיה תשרשומה הקוספה הכלהה איה ונניינעב אצומה תדוקנ         .11
 שולק יוכיס עבותל ןיא םהב ,םיקהבומו ןפוד יאצוי םירקמב השעי ףסה לע העיבת
 א"ער ;)1983( 724 ,721 )4(זל ד"פ ,ןמדלפ 'נ ןיסח 35/83 א"ע( .ותעיבתב תוכזל

 א"ער ;]ובנב םסרופ[ )םסרופ אל( 'גרפ ןאמלס ד"וע 'נ ןיעומ ירוח 'ד ד"וע 359/06
 מ"עב תילארשיה טישה תרבח "םיצ" 'נ מ"עב םחפ תקפסאל תימואלה הרבחה  751/05

 חצ הכימ 'נ מ"עב םיטקיורפ למרכה תיקוצ 5634/05 א"ע ;]ובנב םסרופ[ )םסרופ אל(
 .)ד"י-ב"י תואקספב ,)4.6.2007( ]ובנב םסרופ[ מ"עב תיללכ תונלבקל הרבח
  

 ןה העיבתב תונעטנה תודבועהש חינהל שי השקבב עירכהל ידכש ,עבקנ דוע         .12
 תוקולחמב הערכהל שרדיהל ןיאו ,תקולחמב ןמצעלשכ תונותנ ןניאו תוחכומ תודבוע
 הדעוה 'נ הווקנלא 9413/03 א"ע( ופוג טפשמב ררבתהל רומא ןניינעש תויתדבוע
 ןהכ 2266/10 א"ע ;)2008( 548-549 ,525 )4(בס ד"פ ,םילשורי ,הינבלו ןונכתל תימוקמה
 .))9.12.2010( ]ובנב םסרופ[ מ"עב קישה .ז.נ 'נ
  



 ןוידב הפ – לעבו ,םמעטמ תונעטה יבתכב םידדצה תונעט יתנחבש רחאל         .13
 לע וללה םיללכה םושיי יכ ינרובס ,םייטנוולרה םילוקישה לולכמ יתלקשו ,םייקתהש
 ,הנקסמל ליבומ ,ונניינע
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 רתעיהל ןתינ םהבש םיקהבומו םירידנ םירקמ םתוא לע הנמנ וניא הז הרקמ יכ
 .ןפוגל םידדצה תונעט ועמשנ םרטב דוע ,ףסה לע העיבתה קוליסל השקבל
  

 האירק איה ח"ודה תרגסמב דסרמלא לש האירקה םא םידדצה ןיב תקולחמה         .14
 ןיב תמייקה הבחר תיתדבוע תקולחמב הערכה הכירצמ ,םרחה קוחל םאתהב םרחל
 .ולעהש תופסונ תויטפשמ תונעט סיסבב םג ומכ ,וז הנעט סיסבב תחנומו ,םידדצה
 ץ"גב – ןלהל( ]ובנב םסרופ[ )םירגאמב םסרופ( )2015( תסנכה 'נ ירנבא 5239/11 ץ"גבב
 קוחל 1 ףיעסב "לארשי תנידמ לע םרח" תרדגהל תתל שי יכ עבקנ )ירנבא
     .םרחומה תולהנתהל םג תסחייתמה םרחל האירק תללוכ הניאש ,תמצמצמ תונשרפ
  

 ףותישב תישענו ,2018 תנשב הלחה ,טקיורפה דגנ התוליעפ יכ ,תנעוט דסרמלא         .15
 םיליבומ םדא תויוכז ינוגרא ,םהיניב ,טקיורפל םידגנתמה םיבר םימרוג םע הלועפ
 םיבשות ,)לארשי יעקרקמ תושר ,ןוחטיבה דרשמ ומכ( םייתלשממ םיפוג ,לארשיב
 םירפכה יבשותב עגופ טקיורפה ,התנעטל .דועו ,ןלוגה תמרב םיידוהי םיבושיימ
 םירושימב ,"שוביכ תחת םייוצמה םינגומ" םהב האור איהש ,ןלוגה תמרב םיזורדה
 םתואירבב ,תואלקחה יחטש ,םניינק ,םהלש ידוחייה יתליהקה םקרמה ,םהבו ,םיבר
 םירפכה יבשות גוצייב התוברועמ תא הבחרהב הסרפ המעטמ תונעטה יבתכב .דועו
 תישענש ,טקיורפה דגנ תירוביצ תוליעפבו ,ןונכתה תודסומ ינפב ןונכתה יכילהב
 תימיטיגל תיניינע תודגנתהב התנעטל רבודמ .םירחא םידגנתמו ,םיבשותה ףותישב
 .ןלוגה תמר דמעמ רבדב היולגה תיטילופה התפקשהל קר תעגונ הניאש
  

 דסרמלא תולהנתה יכ תונעוטו ,הלא תונעט תושיחכמ תובישמה ,רומאכ         .16
 ,ןהיפלכ םרחל התאירקב תוימיטיגלה לובג תא הצוחו ,תומושרה היתורטממ תגרוח
 תוירחאה יללכ לש תורפה ןהל תסחיימו תובזוכ תונעט ןדגנכ הלעמ איהש ךות
 לש העיגפהו ,סקי'גרנא תולהנתה ןיינעב דסרמלא תונעט ,הירבדל .ויה אלש ,תידיגאתה
 השיגהש תודגנתהב הבחרהב ונעטנ ,ןלוגה תמרב םירפכה יבשות תויוכזב טקיורפה
 הנד הדעוהש רחאל .47 ל"תתב ןונכתה יכילה תרגסמב תוימואל תויתשתל הדעוול
 הקורי היגרנא לש םדקתמ טקיורפב רבודמ .הרשוא תינכתהו ןתוא התחד תונעטב
 ,רוביצל ,הנידמל הבר תלעות וב שיש ,ימואל טקיורפכ לארשי תלשממ ידי לע רדגוהש
 יכ דסרמלא לש היתונעט תא תוחדל שי  .םירפכה יבשות םללכבו ןלוגה תמר יבשותל
 תדגנתמש תיטילופה התפקשהל הווסמ השעמל הווהמש ,יניינע יעוצקמ ח"ודב רבודמ
 אלש ,יתדבוע רוריב תוכירצמ הלא תונעט םג .ןלוגה תמרב ותמקה םצעמ קר טקיורפל
        .םהיתויאר תא םידדצה ושיגה םרטב םייקל ןתינ



  
 תובישמה תמרחהל המעטמ םימרוג וא דסרמלא תאירק רבדב תופסונ תונעט         .17

-סדנהמ ,די'גמ חאלס-ובא רמ ריהצתבו השקבל תובישמה תבוגתב ונעטנ טקיורפהו
 רחאל םג יכ ,הלוע ריהצתה ןמ .טקיורפל הדידמ יתוריש ןהל קפיס ותנעטלש דדומ
 וא ,המעטמ םימרוג וא ,דסרמלא וכישמה ,ןונכתה תודסומב תינכתה הרשואש
 םע ורשקתהש )םיבשותה - ןלהל( םירפכה יבשות לע םידבכ םיצחל ליעפהל ,היתובקעב
 .טקיורפה לש ותמקהל תושרדנש ,םתולעבבש תועקרקל רשקב םיזוחב סקי'גרנא
 ישנא לע וטלתשה םיינוציק םיליעפ ,דסרמלא לש התוליעפ תובקעב ,ריהצמה תנעטל
 םהיתומדאמ םתוא שרגל טקיורפה תרטמ ,ויפל ףלוסמ עדימ םהל ורסמו ,תד
 --- 6  דומע ףוס ---
  
 ,וללה םירבדה תובקעב .ןלוגה תמר לש תשבוכ הנידמכ לארשי תנידמל ןתוא קינעהלו

 וא ,סקי'גרנא םע םימכסה לע ומתחש םיבשות לע יתד םרח ליטהל תדה ישנא וענכוש
 םה םהב םיבתכמ לע םותחל וצלאנ םהו ,טקיורפב וכמתש וא ,המע רשק םהל שיש
 םימויאל ענכנ אל ומצע אוהש ,ףיסוה םג אוה .המע תורשקתהה לוטיב לע םיעידומ
 םהל ומרגו ,ותחפשמבו וב ועגפש ,יתדו יתרבח םרח וילע ולטוה ךכ תובקעבו ,וללה
 אל ותודע ,וזה תעלו וריהצת לע רקחנ אל ריהצמה .םיילכלכו םייתרבח ,םידבכ םיקזנל
    .הללשנ
  

 ,דואמ דע הבחר םידדצה ןיב תיתדבועה תקולחמה יכ ,הלוע םירבדה ןמ         .18
 לע םרח" הווהמ ,המעטמ ימ תועצמאב וא ,המצעב דסרמלא לש התוליעפ םא הערכההו

 תודגונמ תויתדבוע תונעט לע תנעשנ ,ואל םא ,םרחה קוח ירדגב תסנכנו "לארשי תנידמ
 חנותש תיתדבועה תיתשתב הערכה רחאל קרו ,החכוהו רוריב תובייחמש ,םידדצה לש
 .ןהילע תוכמסנה תויטפשמה תונעטב עירכהל היהי ןתינ ,טפשמה תיב ינפל
  

 ףיעס יפל השגוהש רחאמ ףסה לע העיבתה קלסל שי יכ הנעטה תא םג         .19
 יניא .לבקל ידיב ןיא ,ירנבא ץ"גב תרגסמב לטוב יכ קלוח ןיאש ,םרחה קוחל )ג(2
 םוקמ ןיא .ףסה לע העיבתה לש הקוליס קידצמ ,ומצעלשכ הז ףיעס רוכזא יכ תאצומ
 ןוידה ךלהמב ןתשקבמו ,הגגשב השענ ףיעסה רוכזא יכ תובישמה תנעטמ םלעתהל
 החדי אל טפשמה תיב" עבקנ רבכ הז ןיינעל .העיבתה ןמ ותקיחמ לע תורוהל ,השקבב
 תושעל םוקמ היה םהש תומכ תונעטה יבתכ יפ-לעש םירקמב וליפא ,ףסה לע העיבת
 א"ע( "ןוקית לש ךרדב םיטרפ תפסוה ידי לע תונעטה יבתכ תא אפרל ןתינ םא ,ןכ

 בתכב ןויעמ יכ ,ףיסוהל שי הז ןיינעל .)253 )2(ל מ"פ רוא-רב דוד 'נ רוא-רב לג 716/75
 ותוללכב 2 ףיעסל םאתהב םייוציפל דעס שקבתה יכ )36 ,27 :םיפיעס( הלוע העיבתה
 םרגנ יכ חיכוהל לטנה לטומ תובישמה לע יכ ,ןייצל רתומל .אקוד )ג(2 ףיעס יפל אלו
 ,ןכ אל םאש ,ורועיש המו )התייהש עבקיש לככ( םרחל האירקה ןמ האצותכ קזנ ןהל
 .םרחה קוח יפל םייוציפב תוכזל ולכוי אל
  



 םייקתמ אלש רחאמ םג ףסה לע העיבתה קלסל שי יכ דסרמלא תנעטל רשאב         .20
 יכ תובישמה ידי לע ןעטנשמ ,םרחה תובקעב םרחומל קזנ לש ומויק לש ףסה יאנת
 לש ןרבסה ילע לבוקמ .לבקל ידיב ןיא התוא םג ,ידיתע קזנ עונמל העיבתה תרטמ
 תסחייתמ ,ידיתע קזנ עונמל תנמ לע השגוה  איה היפל ,העיבתב ןתנעט יכ ,תובישמה
 ,הז בלשב רבכ םלוא ,טקיורפה לוטיבל איבהל דסרמלא ידיב הלעי םא ןהל םרגיש קזנל
 העיבתב וראותש םיקזנ ,המעטמ םירחא וא דסרמלא תוליעפ ןהל הבסה ,תונעוט ןה
 ורשקתהש םיבשותה ןמ קלח יכ ,תובישמה תנעט ןיינעל .ל"נה ריהצמה לש ריהצתבו
 ,המע םימכסה ןמ םתרזח לע ,תומרחב םימויאה תובקעב הל ועידוה סקי'גרנא םע
 -  טקיורפב םתכימת רבעב ועיבהש םיבשותה ברקמ םידדוב קר יכ ,דסרמלא הבישה
 ויבגלש ,הז ןיינעב םג םידדצה תונעט .וב םתכימתמ םהב ורזח - הילא םירושק םניאשו

 ךילה תרגסמב םמייקל םוקמ ןיאש החכוהו רוריב תוכירצמ ,תיתדבוע תוקולח ןה
 .ירקיעה ךילהב םמוקמו ,הז ימדקמ
  

 ידיב ןיא ,העיבתה בתכב תוטרופמה תודבועה יפ-לע ;םירבד לש םמוכיס         .21
 ןהל רשפאל ןכל שיו ,ןתעיבת תא חיכוהל שולק יוכיס ולו תובישמל ןיא יכ עובקל
 םידדצה .העיבתה חיכוהל
 --- 7  דומע ףוס ---
  

 תויתדבוע תונעטב תובולשש תובר תויטפשמ תונעט ,םמעטמ תונעטה יבתכב ולעה
 םאתהב ,ופוג ךילהה תרגסמב ןבלל שי ןהיניב תיתדבועה תקולחמה תא .תודגונמ
 תונעטל שרדיהל היהי ןתינ ,הב הערכהה רחאל קרו ,םמעטמ ואבויש תויארל
 .הילע תוכמסנה תויטפשמה
  

 שקבלו ךילהב ןתוא תולעהלמ העונמ הניא איהו הל תורומש תשקבמה תונעט
 .ףס תונעטכ ןתוא לבקל ןתינ אל ,רומאכ םלוא ,ןחוכמ העיבתה תייחד

  
 .תואצוהל וצ תושעל יתיאר אל ,ןיינעה תוביסנב         .22

  
 .ןוידל עובקה דעומל דע םיימדקמה םיכילהה ומילשי םידדצה         .23
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