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 אלש םולח :םיפיקע םיסמ תבשהל יאנתכ סמה לוגלג-יא תחכוה
 ?םשגתי

ןורתפל תועצהו ,םיפיקע םיסמ קוחב תויתייעבה

תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;  לדנ ליג ד"וע

 ןה תוחיכש תויצאוטיס .רתיב ומלושש םיסמ תבשהל םיסמה תושר דגנ תועיבת םישיגמ םיבר םימושינ
 סמה םוכס לכ םא ןיב ,הז סמ םלשל ךירצ היה אלש עדוי וניאשכ ,תועטב סמ םלשמ םושינה רשאכ
.רתיב םלושמ סמה םוכסמ קלח קר םא ןיבו תועטב םלושמ

 הטלחהמ האצותכ ןיבו הלומ םילהנתמה הגשה יכילהב ןיב ,תועטב הבגנ סמהש הדומ הנידמה רשאכ
.קוחכ הדמצהו תיביר תפסותב ,הבגנש סמה תא םושינל הנידמה הבישמ ,ללכ ךרדב ,תיטופיש

 יוצמה "לוגלג"ה גירח אוה ,ירחסמ אוביב םיקסועה רוביצל בטיה רכומ רשא ,וז הבשה תבוחל גירח

.םיפיקע םיסמ קוחב
[1]

 תושר תא עבות ןאובי רשאכ יכ ,עבוק ,םיימעפ אלו תחא םעפ אל תרוקיב החתמנ וילע ,הז גירח
 תא "לגלג" אל יכ חיכוהל וילע ,רתיב םלושש )ףסומ ךרע סמ ,הינק סמ ,סכמ( ףיקע סמ תבשהל םיסמה
:קוחב עובקה אבה יאנתה יפ לע ,הריכמה תעב תוחוקלה לע רתיב םלושש ףיקעה סמה

 רתי יבגלו ,תעבוקה הפוקתה ךות רזחהה תא שקיב אוה םא ,ומלישש ימל רזחוי רתי"
 תחנהל חיכוהש יאנתב םג-םילוב סמ ןינעל טעמל ,"רתי" תרדגהל )1( הקספב ותועמשמכ
:הלאמ תחא להנמה לש ותעד

;ןיבוטה תא רכמ אל אוהש)1(

."םליש הנוקהש ריחמב ללכנ אל רתיה םלוא ןיבוטה תא רכמ אוהש)2(
[2]

 סמה ביכר יכ ,טפשמה תיבל חיכוהל וילע ,וז המישר אשונ אוהש ,קוחל )2(6 ףיעס יפ לע ,רמולכ
.ןיבוטה תריכמ תעב םינוקה יפתכ לע סמעוה אל ,םלושמ תויהל ךירצ היהש המל רבעמ םלושש

72727272    ''''ממממעעעע

 רתיה תולע תא ויתוחוקל לע "לגלג" ךא רתיב סמ םלישש ,םושינש ךכב אוה וז הארוה לש ןויגיהה
 רזחהה תא לבקל ול רשפאל קדצומ אל ןכלו ,רתיה םולשת לשב קזנ ,םירבדה ינפ לע ,גפס אל ,םלישש

 קקוחמה ךא ,תובגל הכירצ התייה אלש סממ תרשעתמ הרואכל הנידמה הז בצמבש ,ןוכנ[3].םיימעפ

[4].םיימעפ רשעתי םושינה וב בצמ ינפ לע הזכ בצמ ףידעה

 לע םילגלוגמ םעבט םצעמש םיסימ םה םיפיקע םיסימ יכ ,םידמולמ ידי לע העדה העמשוה רבעב

[5].ןכרצה

 לע סמה לוגלג-יא תא חיכוהל תנמ לע איבהל םושינה ךירצ תויאר ולא ,הלאשב וקסע םיבר ןיד-יקספ
 שורדה תויורבתסהה ןזאמב דומעיש ידכב וז החכוהב םושינה תכלל ךירצ קוחר המכ דעו ,תוחוקלה
 .תיחרזא העיבת תחכוה ךרוצל

רתי רזחה

 )1 'סמ ןוקית(
1979-ט"לשת

 )4 'סמ ןוקית(

1986-ו"משת
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 םימושינ לע דאמ השקי ונתעדל רשא ,דחוימב רימחמ ןיד-קספ ןתינ ,2012 ראורבפ שדוחב ,הנורחאל
 .סמה לוגלג-יא תחכוה יאנתב דומעל

 ח"ש ןוילימ ח"ש1.6-כ לש ללוכ ךסב סכמ ומליש לילגה ירפ הטיו תצובקב תורבח יתש ,הרקמה ותואב
 לטוהש סכמה יכ ,דבעידב ,תורבחל הלגתהש רחאל .2000-2003 םינשה ןיב סריתו הטספ אובי ןיגב
 טפשמה תיבל ונפ ןה ,קוחה יפ לע שרדנכ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ידי לע רשוא אל הלא םירצומ לע
 .רתיב םלושש סכמה תבשהל העיבתב

 אלש הבגנש סכמב רבודמ וב בצמב ,היפל ,תורבחה לש תימדקמה הנעטה תא החד טפשמה תיב
 לש החכוהה ןפואב הדקמתה טפשמה תיבב תקולחמה ,ןכל .סמה לוגלג-יא תחכוהמ תורוטפ ןה ,קוחכ
 .סמה לוגלג-יא

 היה אל יתורחת הכ קושב יכ ,ונעטו ילועפת דספה לע םיעיבצמה םייפסכ תוח"וד וגיצה תורבחה
 .סכמ ומליש אלש ,םיימוקמה םינרציה ידי לע טלשנ קושה ריחמש םושמ ,סכמה תא לגלגל ןתורשפאב

 תולוכי ךכלש םושמ ,סמה לוגלג-יא לע םידמלמ אל םיילועפת םידספה יכ ונעט סכמה תויושר ,דגנמ
 חוורב ורכמנ םירצומה יכ ,סכמה להנמ ןעט דוע .הרבחה לוהינ ןפואב תורושקה תונוש תוביס תויהל
 .לגלוג סמה יכ חיכומה רבד ,תופסונה סכמה תויולע תסמעה רחאל םג ,ימלוג

73737373    ''''ממממעעעע

 .םידדצה ןיב תקולחמב היונשה הלאשה תא ןחביש ,ומעטמ החמומ טפשמה תיב הנימ ,תאז רואל

 ידי לע םיבתכומ םיריחמה ,ההז רצומ םירכומה ימוקמ ןרציו םינאובי םימייק וב קושב יכ ,עבק החמומה
 תא ולגלג םינאוביהש ריבס-ןכלו ,סכמ ימולשת ללוכ ,םהיתואצוה לכ תא תוסכל םישקבמה ,םינאוביה
 .תויולעה תא תוסכל תנמ לע סכמה

 ונכתיי יכ עבקו ,סמה תגיפס לע םידמלמ םיילועפת םידספה יכ ,תורבחה תנעט תא החד החמומה
 .סכמה םולשת דבלמ ,םיילועפת םידספהל תורחא תוביס טלחהב

 ףאו ,ינויווש ןפואב הלא םירצומ לע סכמה תא ומליש קושב םינאוביה לכש רחאמ יכ ,דוע ןייצ החמומה
 ימולשתמ םג עפשוה יאדווב קושה ריחמ ,רתיב םלושש סכמב רבודמ יכ תמא ןמזב עדי אל םהמ דחא
 .לגלוג סכמה יכ הנקסמה תא קזחמ הז רבד ,ןכלו ,וללה סכמה

.העיבתה תא החדו החמומה תעד-תווח תא ץמיא טפשמה תיב
[6]

 :טפשמה תיב תועיבק רקיע ויה הלאו

 העיגפ וא םידספה תחכוה הקיפסמ אל םינכרצה יפתכ לא לגלוג אל סמהש חיכוהל ידכ"
 אלא ,הרבחה לש תויולעה הנבמו םירצומה לש הריכמה יריחמ ךמס לע הרבחה לש תויחוורב
 הנבמ לש םידחוימה םינייפאמב םייטנוולרה םיקוושה דוקפת לש תילכלכ הנבה םג השורד
...יפיצפסה קושה

 הניא םתביסש ,םידספה גופסל לולע ,ויתוחוקל לע האלה ותוא לגלגמו סכמ םלשמה ןאובי םג

."סכמה םולשתב הצוענ
[7]

 לע סמה לש אלמ לוגלג םייקתהש ךכל ותנקסמ תא החמומה תיתשה ונינפלש הרקמב
 לע לטוה סכמה ,םייד םייתורחת ויה סכמה לטוה םהבש םיקוושה :םיאבה םייתדבועה םינותנה

."סכמה לש ותויקוח-יא לע תמא ןמזב העידי התייה אל תועבותלו הווש רועישב םינאוביה לכ
[8]

 םהילעש ,דבעידב החכוה יישק לשב םיישקב לקתיהל הלולע לוגלג-יא תחכוהש ךכל ינא רע"
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 תעיבת תחכוה ךרוצל יכ ונחכונ הז קיתב .טפשמה תיב םעטמ החמומה רתיה ןיב עיבצה
 תיקסע הרבח לש תיפסכה התולהנתה תחכוהל םיפיקעה םיסמה קוחל6 ףיעס חוכמ תבשה

."ללכב םא ,טעומ יתייאר ךרע ירקמה בורב היהי הלש תונובשחה ירפס ךותמ
[9]

 :ןה ,םימושינה לש םטבמ תדוקנמ טפשמה תיב לש רתויב תושקה תועיבקה יכ ,רמולו םכסל ןתינ

74747474    ''''ממממעעעע

;סמה לוגלג-יא תא חיכומ אל ילועפת דספה.1

 ;סמה לוגלג-יא תחכוה ךרוצל םושינה ירפס לע ךמתסהל ןתינ םא קפס.2

.ןכרצה לע ותוא "לגלגמ" ללכ ךרדב ,רתיב הבגנ סמהש תמא ןמזב עדוי וניאש םושינ.3

 םושינה ירפס לע תוכמתסה ,ילועפת דספה תחכוה ןיינעל

 םלושש סמ תבשהל העיבת יכ ,רוכזל בושח .םימושינה רוביצ רובע דאמ תויתייעב ןה הלא תועיבק
 עבקנ דציכ ,דבעידב ,חיכוהל שרדנ םושינהו ,ורכמנ רבכ םירצומה רשאכ טפשמה תיבל העיגמ רתיב
 .ףסונה סמה ביכר ןובשחב חקלנ םאהו תמא ןמזב םהלש רוחמתה

 רצומל סחיב ,דבעידב סמה לוגלג-יא תא חיכוהל רתויב החונהו הבוטה ךרדה ,ללכ ךרדב ,םושינל
 חוורה יזוחאלו הריכמב יריחמל ,תויולעל סחיב ולש תונובשחה ירפס לע תוכמתסה הניה ,רכמנ רבכש
 .ילועפתהו ימלוגה

 יפיצפסה רצומה לע ימלוגה חוורה ןיב האוושה איה ,סמה לוגלג-יא תא חיכוהלו תוסנל תחא ךרד ,ךכ
 יללכה ימלוגה חוורה ןיב וא ,הרבחב םירחא םירצוממ עבונה ימלוג חוור ןיבו )רתיב סמה לטוה וילעש(
 ךומנ ,רתיב םלושש ףסונה סמה ללוכ ,יפיצפסה רצומה לע ימלוגה חוורה יכ רבתסמ םא .הרבחב גוהנה
 ךכב שי ונתעדל ,הרבחה תוליעפ ללכ לע וא םירחא םירצומ לע ימלוגה חוורה ןמ תיתועמשמ הרוצב
 יכ הארתש ךרדב ,ילועפת חוור לש המרב םג ךורעל ןתינ וזכ האוושה .לגלוג אל סמה יכ הבוט היאר
.ילועפת דספה םרגנ ,רתיב סמ םלוש ויבגלש יפיצפסה רצומה ןיגב

 טפשמ תיבב קוחר אלה רבעב העבקנש השיג תמאות לילג ירפ הטיו קיתב טפשמה תיב תעיבק
-יא תדבוע תא ילועפת דספה ינותנמ קיסהל ןתינ אליכ קספנ םש ,טאס-יב קיתב ,ביבא-לתב םולשה
 רוחמת ןפוא לע הרישי תודעב אלו הנקסמב וא הרבסב רבודמ רתויה לכלש םושמ ,סמה לוגלג
 ,וללה םירצומה לע ימלוג חוור היה הרבחלשו רחאמ יכ ,הרקמה ותואב טפשמה תיב ןייצ דוע .םירצומה
 ומרגו תוזרפומ ויה ולא תואצוהש ןכתיי- םידספהל ליבוהש רבד ,תויללכו הלהנה תואצוה הזזיק ונממ

.הרבחה הנעטש יפכ ,סמה לוגלג-יא אלו ,םידספהל
[10]

:טאס-יב קיתב רמאנ ךכו

 ללכ אל יכ חרכהב דמלמ ,קסעה לעבל םידספה בסמש ןפואב קסע לוהינ יכ רובס ינניא"
 .רחא וא הזכ סמ הריכמה ריחמב

75757575    ''''ממממעעעע

 ןוצרה ללגב וא ,יידמ תוהובג תויללכו הלהנה תואצוה ללגב םרגהל לולע דספהה ,לשמל ךכ
."ןנד הרקמב ומכ יתורחת קושב ידמ םיכומנ חוור ילושב קפתסהל
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 לע ;תירשפא יתלב המישמ םושינה ינפב ביצמ ,לילג ירפ הטיו קיתב ןידה-קספל המודב ,הז ןיד-קספ
 םירצומה תא רכמ יכ ,רתיב ומלושש םיסמה תבשהל יאנתכ ,חיכוהל וילע ,טאס-יב קיתב העיבקה יפ
 העש ,תקפסמ היהת אל וז החכוה םגש ןכתיי ,לילג ירפ הטיו קיתב העיבקה יפ לעו ,ימלוג דספהב
 .רתויב ןטק אוה םושינה ירפסל ןתינש לקשמהש

 תנשמ ןיד-קספב ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיבמ העיגה ,ונתעדל ,רתוי תננערמ השיג ,תאז םע דחי
 תיב טקנ ,הרקמ ותואב .לילג ירפ הטיו ןיד-קספ םע דחא הנקב הלוע וניא ונתעדלש ,פאר קיתב2008

 ללוכ ,םושינה לש תונובשחה ירפס לע תוכמתסה רשפיאו םושינה יפלכ רתוי הליקמ השיגב טפשמה
 .סמה לוגלג-יא תחכוה ךרוצל ,םירחא םירצומל סחיב יפיצפסה רצומה לע חוורה תאוושה

 היינק סמ םהילע המלישו ,הרידל םיסנכנה יוהיזל ואדיו-ןופלט תוכרעמ האביי הרבח ,הרקמ ותואב ,ךכ
 םירצומה גוויסב התעט יכ ,הרבחל עדונ2000 תנשב .1995-1999 םינשה ןיב ,85% לש רועישב
 .15% וניה ןוכנה היינקה סמ רועיש יכו סכמה יכרוצל

 תחכוהב ןתינש לככ ומיע לקהל שיו םושינה לע תושקהל ןיא יכ ,עבק ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב
 םירצומה תא הרכמ הרבחה יכ ,יזוחמה טפשמה תיב ןייצ ,הרקמה תוביסנב .סמה לוגלג רדעיה
 תעד-תווח יכו ,םירחא םירצומ לע חוורל האוושהב םג ,רוכמל הנווכתהשמ ןטק ימלוג חוורב םייפיצפסה
 םלושש סמה תבשהל תיאכז הרבחה יכ ,עבקנ ןכלו ,סכמה ידי לע הרתסנ אל האבוהש ןובשחה האור

[11].רתיב

 לש םייאנובשח םינותנ לע תוכמתסה רשפיא רשאו םימושינה רוביצ תא דדועל ךירצ רשא ףסונ ןיד-קספ
 דויצו ילוק-רוא דויצ האביי הרבחה ,הרקמ ותואב .םינוויכ קיתב2011 תליחתב ןתינ ,ומצע םושינה
 .ותבשה תא העבתו ,םיסמה תושר תדמעל םאתהב ,45% רועישב היינק סמ המלישו םיבשחמל הוולנ
 ךמס לע אלו םייאנובשח םינותנ ךמס לע ערכותש הלאש איה סמה לוגלג תלאש יכ ,עבק טפשמה תיב
 התלעה אל הרבחהש ךכל תובישח סחיי טפשמה תיב .רוחמתה ןפוא רבדב הרבחה ילהנמ לש תויודע
 הווהמ רבדה יכ התנעט תא לביקו ,הילע הפכנ רתיב סמהש רחאל הריכמה ריחמ תא הרקמ ותואב

.סמה לוגלג-יאל תקפסמ החכוה
[12]

 ,תרושקת ירוחש קיתב היהש יפכ ,וירכועב דומעל םיתיעל היושע םושינה ירפס לע תוכמתסהש ןבומכ
 ,םושינה לצא תוללוס תריכממ ימלוגה חוורהש רחאמ יכ ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב עבק םש
.לגלוג סמהש החכוה ךכב שי ,םירחא םירצוממ עצוממה ימלוגה חוורה ןמ הובג ,סמב תובשחתה רחאל

[13]

76767676    ''''ממממעעעע

 ךמתסהל תורשפאה רסוח ןיינעב לילג ירפ הטיו קיתב טפשמה תיב תעיבק ,ונתעדל ,רבד לש ופוסב
-יא תזית תא קזחמ וניא ילועפת דספה יכ העיבקהו ,סמה לוגלג-יא תחכוה ךרוצל םושינה ירפס לע
 .תוקפסמ תויקנ ןניא ,סמה לוגלג

רתיב םלושש סמה לע העידיה תובישח

 ןמזב עדומ וניאש םושינש ,איה לילג ירפ הטיו אשונב טפשמה תיב לש תפסונ השק העיבק ,רומאכ
 ןמזב לגלגמ יאדווב ,ותבשה תא עובתל תיקוח תורשפא ול תמייקשו ,רתיב סמ םלשמ אוהש ךכל תמא
 .תוחוקלה לע סמה תא תמא

[14]:רמאנ םש ,טאס-יב קיתב רבעב העבוה ךכל המוד הדמע
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 יכ תועבותה ורבס ,2002 תנשב יטפשמה ץועייה תלבקל דעו םינשה לכ ךשמב יכ רוכזל שי"
 חינהל דואמ השק ,הלא תוביסנב .םיריממה ןיגב12% לש רועישב סכמ םלשל ןהילע
 תא תוחוקלה יפתכ לע "לגלגל" וסינ אלו ,גהונ היה ריבס קסוע לכש יפכ וגהנ אל תועבותהש
."ומלישש סמה

 תיתדבוע הלאש איה סמה לוגלג-יא תלאשש רחאמ יכ ,העדה העמשוה םירחא ןיד יקספב ,דגנמ

[15].םושינה לש תועדומה תלאשל תועמשמ ןיא ,םיילכלכ םינותנ חותינמ תעבונה

 םג ןכש ,םושינה תועדומ ןיינעב שרדנל רבעמ דקמתה לילג ירפ הטיו קיתב טפשמה תיב ,ונתעדל
 םע קושב השק תורחת לשב םא ,סמה תא לגלגל לוכי דימת אל ,סמה תויקוח-יאל עדומ וניאש םושינ
 תיב השוע היה בוט ,ונתעדל ,ןכל .תורחא תוביסמ םאו ,םילוז םיריחמב םירכומה םירחא םימרוג
 .הז ןיינעב תורמסמ עבוק היה אל םא טפשמה

 ןורתפל תועצה

 תא הנתמה ,םיפיקע םיסמ קוחל )2(6 ףיעסל סחיב טפשמה יתב ידי לע העמשוה הבר תרוקיב ,רומאכ

.םיקוחה רפסמ ףיעסה לש ולוטיבל וארק ףא םידמולמו ,לוגלג רדעיה תחכוהב סמה תבשה
[16].

 ,הז רמאמ תישארב ןיוצש יפכ ,סמה תא "לגלגמ" םושינהש הרקמב ,םושינל סמה תבשה-יאל לנויצרה
 .םיימעפ רשעתהל םושינל רשפאל אל איה

77777777    ''''ממממעעעע

 רוזחמ עגפנ חרכהב ,סמה תא "לגלגמ" םושינ רשאכ יכ ,םידמולמ י"ע רבכ בתכנ ,וז הנעטל הנעמב
 ותוא רישעת אל רתיב הבגנש סמה תבשה ןכלו ,סמה הבוגב הריכמה ריחמ תיילע לשב ,ולש תוריכמה

[17].תוריכמה רוזחמב הווחש קזנה ןיגב ותוא תוצפל היושע קר איה אלא

 םניא עודיכ טפשמה יתב ,תישאר הקיקח ףיעסב רבודמש רחאמו ,העמשוהש תרוקיבה ףרח ךא
 .הז ןיינעל תיתריצי תונשרפ אוצמל וסינ םה ןכלו ,ףיעסה ןמ םלעתהל םיאשר

 הבגנש סמה תא "לגלג" םושינ םהב םירקמב יכ ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב עיצה רבעב ,לשמל

[18]:רוביצה תחוורל תויפיצפס תורטמ ןממתש ,הנידמה ידי לע םקותש תדחוימ ןרקל ףסכה רבעוי ,רתיב

 אלו רתיב סמ םליש םושינה וב הרקמב תרשעתמ הנידמהש ךכב םגפל םעט שי יכ רובס ינא"
 רבודמ םא םג .הנידמה ידיב תרתונ ןידכ אלש התבגנש סמה תורשעתהש ךכ ,לוגלג יא חיכוה
 תלעופה הנידמה תורשעתה הפידעו קוחה לש רורבה חסונל םאתהב ,"לדחמ תרירבב"
 תבשה תא םג לבקי םא רשעתיו תוחוקלה לש סמ לגלגש עבותה תורשעתה ןמ רוביצה תבוטל
 תבוט תא יטרקנוק רתוי ןפואב חיטבתש ךרד אוצמל ימעטל םוקמ שי ,ןיידע ,הנידמהמ סמה
 הנידמהש םיפסכ םתוא תועצמאב ..ריחמה תא םלישש רוביצל םיפסכה תבשהו רוביצה
 אלו ומלושש רתי ימולשת לש ולא םיפסכ וסנכיי הילא ןרק תמקה תמגודכ ,םהמ הרשעתה
 תויפיצפס תורטמל וז ןרק יפסכב שומישו ,קוחל6 ףיעס תחכוה לטנב הדימע יא בקע ורזחוה
."םינכרצה רוביצ תחוורל

 ,םושינה תוחוקלל ורזחוי םיסמה יפסכ יכ ,היה םולשה טפשמ תיב ידי לע עצוהש רחא יתריצי ןורתפ
 ,תונמאנב תעבותה לש הניד-ךרוע לא ורבעוי םיסמה יפסכ יכ ,עבקנ הרקמ ותואב .סמה "לגלוג" םהילע
 ,םהילע לגלוגש סמה תבשה תא לבקל םתוא ןימזיו תעבותה תוחוקל לא המוזי היינפ עצבי ןידה ךרועו
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.הדיב ראשיי ,הרבחה תוחוקל לא רבעוי אלש סמה לכ רשאכ
[19]

 ,םילוב סמב רבודמ היה הרקמ ותואב
 .םיפיקע םיסמ קוחל6 ףיעס לח וילע "ףיקע סמ"כ בשחנ וניא ,מ"עמ וא היינק סמ ,סכממ הנושב רשא
 תחכוה תבייחמ הניא םילוב סמ תבשהש םושמ ,הרקמ ותואב שרדנה ןמ הלעמל היה הז ןורתפ ,ןכל
 .סמ לוגלג-יא

 תחכוהב םיסמה תבשה תא הנתמה ףיעסה תא םיקוחה רפסמ לטבי םא קקוחמה השעי בוט ,ונתעדל
.רוביצה לע םיסמה לוגלג-יא

78787878    ''''ממממעעעע

 תא בישהל הנידמה תא בייחמ היה ,םימיאתמה םירקמב ,םא טפשמה תיב השוע היה בוט ,ןיפוליחל
 םתוא בישי םושינהש יאנתבו ,ולגלוג םיסמהש חכוהש תורמל ,םושינל רתיב ומלושש םיפיקעה םיסמה
 .סמה לגלוג םהילע ,תוחוקלל

 ,איה תלבוקמה תונשרפה רשאכ ,"ומלישש ימ"ל רזחוי "רתי"ה יכ ,עבוק םיפיקע םיסמ קוחל )2(6 ףיעס
 תיבש יוארש ןכתיי ,ונתעדל ךא ,)הרוחסה תא ול רכמ םושינהש ימב אלו( ומצע םושינב רבודמש
 םולשתב ,םוי לש ופוסב ,אשנש ןכרצה תא םג לולכל יושע "ומלישש ימ" יכ ,תונשרפ עבקי טפשמה
 .סמה

[1]
.)"םיפיקע םיסמ קוח":ןלהל( 1968-ח"כשתה ,)רסחב וא רתיב םלושש סמ( םיפיקע םיסמ קוח.

[2]
.םיפיקע םיסמ קוחל6ףיעס.

[3]
.)ןידה-קספל13 ףיעס( 58-ה )2003 ינוי( 3/זי "םיסימ" ,637 ,625 )3(זנ ד"פ ,מ"עב הריב תוישעת ופמט 'נ הינק סמ להנמ180/99 א"ע.

[4]
 לע- םיפיקע םיסמ קוח" לדנ ליג ד"וע ,רנגו רמוע ד"וע :ואר ,הז ןיינעב הבחרהל.

 "םינורחאה םישדוחב ונתינש הקיספ ישודיח תובקעב- סממ רוטפ וא רזחה שקבמה תואלת

.50-א )2011 ינוי( 3/הכ "םיסימ"

[5]
 תליא ד"ועו יביב יבא ח"ור ,"ןכרצה יפתכל םילגלוגמו דרפנב הקסעו הקסע לכ לע םילחה םיסימ םניה ,הרדגהב ...םיפיקע םיסימ".

.106-א )2008 ראורבפ( 1/בכ "םיסימ" ,"קָּפַסה רהזיי- הנוקה לע מ"עמה לוגלג" יקחצי
[6]

.וז תרבוחב הקיספ רודמ ואר ,5.2.12 םוימ ,)מ"עמהו סכמה ףגא( לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב לילגה ירפ07-2379 )םילשורי םולש( א"ת.

[7]
.ןידה-קספל27 ףיעס ,6 הרעה ןלהל.

[8]
.ןידה-קספל29 ףיעס ,6 הרעה ןהל.

[9]
.ןידה-קספל35 ףיעס ,6 הרעה ןלהל.

 רוערע ;1.7.07 םוימ ןיד-קספ ,81 )3(2007 לש-קת,םיסמה תושר- לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב טאס-יב15119/03 )א"ת םולש( א"ת.[10]
(2009 חמ-קת מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב טאס-יב3507/07 )א"ת יזוחמ( א"ע תרגסמב החדנ ןידה-קספ לע שגוהש
 .9.9.09 םוימ ןיד-קספ ,14631 )3

[11]
.)ובנב םסרופ( 12.5.08 םוימ,דודשא סכמה תיב-לארשי תנידמ 'נ מ"עב פאר1723/06 )א"ת יזוחמ( א"ע.

[12]
."ןייל-ןוא םיסימ" ,3.1.11 םוימ ,מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ מ"עב תויגולונכטו תוכרעמ םינוויכ3694/07 )א"ת יזוחמ( א"ע.

[13]
.13.4.08 םוימ ןיד-קספ ,1436 ,)2(2008 חמ-קת ,סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ מ"עב תרושקת ירוחש1512/05 )א"ת יזוחמ( א"ע.

[14]
.10 הרעה ליעל.

[15]
.13211 ,)4(2007 חמ-קת ,'חאו מ"עב ילארשיה החטבאה זכרמ סקטפוא 'נ מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ1761/062238/06 א"ע.

[16]
.69 ,)2008 ח"סשת( 43 חל םיטפשמ "םיסמ ינידב לוגלגה תנגה לש ילכלכ חותינ" םיסונ בקעי.

 .16 הרעה ליעל.[17]

[18]
 .10 הרעה ליעל ,טאס-יב קיתב רוערעב ןידה-קספ.

[19]
 רוערע ;21.7.09 םוימ ןיד-קספ ,5865 )3(2009 לש-קת ,מ"עמו סכמה ףגא 'נ מ"עב בכרל הרבח .ש.מ סדה8274/06 )הפיח םולש( א"ת.

 סכמה ףגא- לארשי תנידמ 'נ מ''עב בכרל הרבח .ש.מ סדה09-10-9156 )הפיח יזוחמ( א"ע תרגסמב לבקתה ןידה-קספ לע שגוהש
 היהתש ילבמ סמה תבשהל תיאכז הרבחה יכ ,רוערעה תרגסמב עבקנו ,9.8.10םוימ ןיד-קספ ,963 )132( 2010 יזוחמ םיניד ,מ"עמהו

.הבשה םהל עיצהלו תוחוקלל תונפל תבייח
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