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תורדגה 1.  – הז קוחב

 – "תושדקהה םשר" ,"רוביצה תלעותל הרבח" ,"ץוח תרבח"

;1999–ט"נשתה ,תורבחה קוחב םתרדגהכ

  ;1980–ם"שתה ,תותומעה קוח – "תותומעה קוח"

 )א(א36 ףיעסב ןתרדגהכ – "המורת"-ו "הרז תינידמ תושי"

;תותומעה קוחל

 תלבקמה רוביצה תלעותל הרבח וא התומע – "ךמתנ"

 ;הרז תינידמ תושימ המורת

 וא תותומעה קוחב ותועמשמכ תותומעה םשר – "םשרה"

;ןיינעה יפל ,תושדקהה םשר

 חוויד תבוח

ינועבר

2.  ךותב ,םשרל שיגי ,הרז תינידמ תושימ המורת לביקש ךמתנ

 ספוטב חוד ,המורתה הלבקתה ובש ןועבר ותוא םותמ עובש

 וטרופי ובו ,)ינועבר חוד – ןלהל( םיטפשמה רש עבקיש ןווקמ

–

 ;המורתה ןתונ תוהז)1(

 ;המורתה םוכס)2(

 ;הדועיי וא המורתה תורטמ)3(

 ךמתנה ןתנש תויובייחתהה תוברל ,המורתל םיאנתה)4(

 ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל עגונב הרזה תינידמה תושיל

.הלאכ שי םא ,ןיפיקעב וא ןירשימב

םיניד תרימש 3.  לע תולחה חוויד תובוחמ עורגל ידכ ינועבר חוד תשגהב ןיא

.רחא ןיד לכ יפל ךמתנ



 ידי לע םוסרפ

םשרה

4.  תא םיטפשמה דרשמ לש טנרטניאה רתאב םסרפי םשרה

 םשרה םסרפי ןכ ;ינועבר חוד ושיגהש םיכמתנה תמישר

 תרחא ךרד לכבו םיטפשמה דרשמ לש טנרטניאה רתאב

 .2 ףיעסב רומאכ עדימה תא ,ןוכנל אצמיש

 ידי לע םוסרפ

ךמתנה

5.  םסרפי ,טנרטניא רתא ומעטמ לעופש ימל וא ךמתנל היה)א(

.שיגהש ינועבר חודב טרופמה עדימה תא טלוב ןפואב וב

 ןומימל תדעוימה הרז תינידמ תושימ המורת ךמתנ לביק)ב(

 תא ,הז םוסרפ תרגסמב ,ךמתנה םסרפי ,דחוימ םוסרפ עסמ

  .הרומאה המורתה תלבק

 תורוקמ רוריב

המורת

6.  המורת תלבקמה רוביצה תלעותל הרבח וא התומע לע

 איה הלביקש המורת םא ררבל ידכ התלוכיבש לכ תושעל

.הרז תינידמ תושימ המורת

 תודסומה ןיד

םיימואלה

7.  ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לע ולוחי אל הז קוח תוארוה

 תיבגמה – דוסיה ןרק ,לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה

 םידיגאת ןכו ,לארשיל תמייק ןרקו לארשיל תדחואמה

.ןתטילשבש

תונקתו עוציב  ןיקתהל יאשר אוהו ,הז קוח עוציב לע הנוממ םיטפשמה רש .8

.ועוציבל תונקת

 קוח ןוקית

תותומעה

]13 'סמ[

  – 1980–ם"שתה ,תותומעה קוחב .9

– א36 ףיעסב )1(

 ,"הרז תינידמ תושי" הרדגהב ,)א( ןטק ףיעסב )א(

 :אובי הבש )3( הקספ ירחא

 םיפסכה תנשב הרוזחמש ץוח תרבח )4(

 ,יפסכ חוד שיגהל הילע היה היבגלש הנורחאה

 דע )1( תואקספב םייונמה םיפוגמ ובורב היה

)3(;";



 ",המורתל םיאנתה" ירחא ,)ד()2()ב( ןטק ףיעסב )ב(

 עגונב התומעה הנתנש תויובייחתהה תוברל" אובי

;",ןיפיקעב וא ןירשימב ,בתכב וא הפ לעב ,המורתל

 יפ לע וא" אובי "הז קוח יפ לע" ירחא ,)1()א(64 ףיעסב )2(

 ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח קוח

;",2011–א"עשתה

:אובי )7( הקספ ירחא ,)א(א64 ףיעסב )3(

 קוחל 2 ףיעסב רומאכ םיינועבר תוחוד תשגה)8("

 ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל יוליג תבוח

".2011–א"עשתה

 קוח ןוקית

תורבחה

]15 'סמ[

10. – )1ב(354 ףיעסב ,1999–ט"נשתה ,תורבחה קוחב

:אובי )ד( הנשמ תקספ ירחא ,)1( הקספב)1(

 יוליג תבוח קוחל 2 ףיעסב רומאכ הבוח הרפה)ה("

–א"עשתה ,הרז תינידמ תושי ידי לע ךמתנש ימ יבגל

2011 4.";

 אובי ")א()1( תואקספב רומאכ" ירחא ,השירב ,)5( הקספב)2(

.")ה( וא"

והינתנ ןימינב

הלשממה שאר

ןמאנ בקעי

םיטפשמה רש



סרפ ןועמש

הנידמה אישנ

ןילביר ןבואר

תסנכה שאר בשוי


