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.םינלבק רובע ,ןינבל תורגנ תודובע עוציבב תקסוע תררועה    .1

 תונובשחה ירפס יכ עבק הבו )"הדוקפה"(הסנכה סמ תדוקפל )ג(130 ףיעס יפל העדוה תררועל חלש בישמה    .2

 םייוקילהו תויטסה רואל ,התסנכה תעיבק יכרצל םיליבק יתלב םה19831987 סמה תונשל תררועה הלהינש

 תודועת ןיב רשק רדעה;19851986 סמה תונש ףוסל יאלמב רסוח רואל ,תאז .םתקידבמ ולגתהש םייתוהמה

 אל תררועה יכ בישמה עבק ןכ ומכ .תררועה האיצוהש תוינובשחה בורב בויחה טורפ רדעהו;תוינובשחל חולשמ
.בייחתמכ ,תונמזה רפס הלהינ

:ןמקלדכ ,הדעוול שגוהש ררעה בתכב םג ונעטנש ,תונעט רפסמ ונינפב ןעט תררועה חכ אב    .3

 ןיאש ינכט םגפ והז ךא ,בייחתמכ ,ךורכ רפסב םנמא ומשרנ אל תונמזהה .תונמזה לש םושיר הלהינ תררועה    )א(

 תעדל .ךורכ היהי תונמזה רפסש םיבייחמ תונובשח יסקנפ לוהינ תוארוה .םירפסה תליספ תא קידצהל ידכ וב

 ןתינ אל ןכש ,תיתוהמ השירדב אלא ,דבלב ילאמרופינכט יפוא תלעב השירדב ןאכ רבודמה ןיא הדעווה

 רפס .דרפנב םיקזחומה םידדוב םיפדמ ,הז הרקמב היהש יפכ ,בכרומ הלה םא ,תונמזהה "רפס" תא קודבל

."תונמזה רפס" הרדגהה לע תונעל אופיא לוכי וניא ךורכ וניאש
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 תומדקמ ןיגב םיינמז תונובשח איצוהל הגהנ תררועה ןכש ,חולשמה תודועת רפסמ ןייוצ אל תוינובשחב    )ב(

 לולכל בייחמ א9 ףיעס.ןהירוחאמ בצינה ןויגהלו ,םירפס לוהינ תוארוהל רוזחל םיווצמ ונא ןאכ םג .תוחוקלמ

 לכ .ןיבוטה גוס יוהיז רשפאמה ןיבוטה לש רואית ןכו הכיראתו חולשמה תדועת רפסמ תא סמ תינובשחב

 אשונ ולא םיטרפ רדעהב םיאור ונא ןיא ,בוש .םידדצה ינש םימיכסמ ךכ לעו ,ונינפלש הרקמב ורדענ ,ולא

.םירפסה לוהינ תבוח לש השרושל דרויה יתוהמ םגפ אלא ,ויפואב ינכט וא ילוש

 הטישהו ,ףדוע סמב הבייחתנ איה ,תררועה הגהנ הב םירפסה לוהינ תטיש לשבש ןעוט תררועה חכ אב

 הניאש הנעט וז ,םוקמ לכמו ,וז הנעט לש הקמועל תדרל התשקתה הדעווה .התערל הלעפ הל הצמיאש

 ןודל תכמסומ איה ןיאו ,םירפסה תוליבק תלאשל ןוידה תא םצמצל הדעוה הווצמ הב ,הז בלשב תיטנבלר

.המושה תלאשב

 ,תררועה לש הבל םות רבדב )בישמה ידילע ושחכוה אלש( תונעטב ןודל םג ןוכנל האצמ אל הדעווה

.ןודז לש הלועפב ןאכ רבודמה ןיאשו ,םישישק םישנא םה הירבחש הדבועה

 ,)ג(130 ףיעס יפלע המושה דיקפ לש ותטלחה תא רשאלו ררעה תא תוחדל הדעווה הטילחה ,ליעל רומאה רואל    .4

.הדוקפל )1()ד(146 ףיעסב הל הנותנה תוכמסל םאתהב

.ויתואצוהב אשי דצ לכ    .5

.21.6.89 םויה ןתינ

) -(                           ) -(                                 ) -(

ח"ור ,רירפצבדח"ור ,שמש ארזעד"וע ,ןרע דדוע

רבחרבחר"וי
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