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 הטלחה

 

 
 ,םירחא םע דחיב ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבב םישקבמה תעברא ועשרוה 2.11.79 םויב .1

 יוצירל ,םינש רשעו שלש ןיבש רסאמ תופוקתל ונודנו "ץ"עמ תשרפ"כ רדגוהש המב םינוש הריבע ישעמב

 'סמ שקבמה לש ורוערע .םניד רזגו םתעשרה לע ורערע -3ו 1 םישקבמה םללכבו ,םיעשרומהמ השלש .לעופב

 רסאמ לע דמעוה ושנעו וקלחב לבקתנ 3 'סמ שקבמה לש ורוערעו החדנ ,םינש רשע לש רסאמל ןודנש ,1

 םניינעב רזוח טפשמל השקב ינפל .םשנוע תא תוצרל ומייס םישקבמה .לעופב יוצירל םינש הנומש לש הפוקתל

 הרקמב תומייקתמ תיטפשמ הניחבמ יכ עבקנ הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווחב .םישקבמה לש

 ךכיפלו -1984ד"משתה ,]בלושמ חסונ[ טפשמה יתב קוחל )4(-ו )2()א(31 ףיעסב תורומאה תוביסנה ונינפלש

 .םישקבמה לש םניינעב רזוח טפשמ םויקל הקדצה ותעדל תמייק
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 ילארשיה יטפשמה רגאמה   nevo.co.il  מ"עב רואל האצוה ובנ
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 םהיתואדוה דוסי לע םלוכ םישקבמה ועשרוה הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותעד תווחב ןייוצש יפכ .2

 ושענש םילפא םישעמ לע הרטשמב וחטוהש תושק תונעט החד הז .טפשמה תיב ידי לע ולבקתנש הרטשמב

 ןומא יללכ ןפואב ןתנ טפשמה תיב .תוכשוממ תוריקחו םייוניע לעו םפוג יקלח לכב תולבחו תוכמ לע ,םימשאנב

 הרטשמה יניצקמ דחא היהש ,)יחמש -ןלהל( יחמש .ש )סומידב( דקפ יכ ררבתנ הנהו .הרטשמה ישנא תסריגב

 םהיתואדוהו וכוה ,םידושחה ולפשוה ,הריקחה ךלהמב יכ תרושקתב תונויאר לש הרדסב רסמ ,השרפב ורקחש

 תובקעב .יזוחמה טפשמה תיבב רקש ודיעה ומצע אוה תוברל ,םיניצקו הרטשמ ירקוח יכו ובתכושו ובתכוה

 ,םירקוחה ורקחנו ץ"עמ תשרפל םירושקה הרטשמה יקית ורתוא אל היתובקעבש הריקח הכרענ הלאה םירבדה

 לש ותודעש הדבועה תא ןובשחב איבה הלשממל יטפשמה ץעויה .םישקבמהו ידוקיפה גרדהמ הרטשמה יניצק

 תואכרעה ינפל דמעש יטפשמה רמוחה תרגסמב ךא השעית יחמש לש ותודע תניחבשו השובכ תודע איה יחמש

 םישקבמה תסריגב ךומתל םהב שיש םיביטקייבוא םינותנל ותעד תא ןתנ אוה .קיתב ולפיטש תויטופישה

 ינמיסו יחמש תודע לש התונמיהמ תלאשל ומכ ,תויארה לולכמב השדחה הייארה לש התובלתשה תדימלו

 אוה ,הריקחה תליחת זאמ - הנש םירשעכ - ברה ןמזה ףולח תא ןובשחב איבה םג אוה ;הילא םיוולנה הלאשה

 תיפוסה ותנקסמ תאז םע ;תמאה רקחל איבהל רזוח טפשמ לש וחוכב היהי ןינעה תוביסנב םא קפס עיבה ףא

 .ליעל רומאכ התיה

 

 הרומ ינאו רזוח טפשמ לע תורוהל שיש הנקסמל יתוא האיבה הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמע .3

 )ב(-ו )א( תואקספ 9 הנקת תוארוהו ופי-ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב ינפל םייקתי רזוחה טפשמה .ומויק לע

 .וילע הנלוחת -1957ז"ישת ,)רזוח טפשמב ןיד ירדס( טפשמ  יתב תונקתל

 

 .)5.4.98( ח"נשת ןסינב 'ט ,םויה הנתינ 
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