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*2003-ג"סשתה ,)העש תארוה( לארשיל הסינכהו תוחרזאה קוח

- הז קוחב.1תורדגה
;הזע לבחו ןורמושהו הדוהי :הלאמ דחא לכ- "רוזא"

;)1(1952-ב"ישתה ,תוחרזאה קוח- "תוחרזאה קוח"

;)2(1952-ב"ישתה ,לארשיל הסינכה קוח- "לארשיל הסינכה קוח"
;רוזאב לארשיל הנגה אבצ תוחוכ חקפמ- "רוזאה דקפמ"
- "רוזא בשות"

.רוזאב ילארשי בושיי בשות טעמלו ,רוזאה לש ןיסולכואה םשרמב םושר וניאש ףא רוזאב ררוגתמש ימ תוברל

תוחרזא תלבגה
לארשיב הבישיו

 קוח יפל תוחרזא רוזא בשותל קינעי אל םינפה רש ,תוחרזאה קוחל7 ףיעס תוברל ןיד לכב רומאה ףא לע ,הז קוח לש ופקות תפוקתב.2
 יפל לארשיב הייהשל רתיה רומאכ בשותל ןתיי אל רוזאה דקפמו ,לארשיל הסינכה קוח יפל לארשיב הבישיל ןוישיר ול ןתיי אלו תוחרזאה
.רוזאב ןוחטיבה תקיחת

-2 ףיעס תוארוה ףא לע.3םיגייס

 תרטמל ,לארשיב הייהשל רתיה וא לארשיב הבישיל ןוישיר רוזא בשותל תתל ,ןינעה יפל ,רוזאה דקפמ וא םינפה רש יאשר )1(
 ןכו ,םישדוח השיש לע הלעת אלש תרבטצמ הפוקתל- תרחא תינמז הרטמל ןכו ,הבוצק הפוקתל ,יאופר לופיט םשל וא הדובע
;ןידכ לארשיב ההושה והרוהמ12 ליג דע דלי תדרפה תעינמ םשל לארשיב הייהשל רתיה וא לארשיב הבישיל ןוישיר
 תנידמ םע ההדזמ אוה יכ ענכוש םא ,רוזא בשותל ,לארשיב הבישיל ןוישיר תתל וא תוחרזא קינעהל םינפה רש יאשר )2(
 וא ,הנידמה לש רחא בושח ןינע וא הלכלכה ,ןוחטיבה םודיקל שממ לש הלועפ ולעפ ותחפשמ ןב וא אוה יכו הידעיו לארשי

 ,הרוה ,גוז ןב- "החפשמ ןב" ,וז הקספב ;הנידמה לש דחוימה הנינעמ םה לארשיב הבישיל ןוישירה ןתמ וא תוחרזאה תקנעהש

.דלי

- הז קוח תוארוה ףא לע.4רבעמ תוארוה

 ןויסב 'ד םוימ ,31- הלשממה קוח תועצהב ומסרופ רבסה ירבדו קוחה תעצה ;)2003 ילויב31( ג"סשתה באב 'ב םויב תסנכב לבקתה *
.482 'מע ,)2003 ינויב4( ג"סשתה
.146 'מע ,ב"ישתה ח"ס)1(
.354 'מע ,ב"ישתה ח"ס)2(

 ,לארשיב הייהשל רתיה לש וא לארשיב הבישיל ןוישיר לש ופקות תא ךיראהל ,ןינעה יפל ,רוזאה דקפמ וא םינפה רש יאשר )1(
;הז קוח לש ותליחת ברע רוזא בשות ידיב ויהש
 וא תוחרזאה קוח יפל תוחרזאתהל השקב שיגהש רוזא בשותל לארשיב תינמז הייהשל רתיה תתל רוזאה דקפמ יאשר )2(
 ותליחת םויב רשאו )2002 יאמב12( ב"סשתה ןויסב 'א םוי ינפל ,לארשיל הסינכה קוח יפל לארשיב הבישיל ןוישירל השקב
 תוחרזאה קוח יפל תוחרזא ,וז הקספ תוארוה יפל ,רומאכ בשותל קנעות אלש דבלבו ,ונינעב הטלחה הנתינ םרט הז קוח לש
.לארשיל הסינכה קוח יפל ,עבק תבישיל וא יערא תבישיל ןוישיר ול ןתניי אלו
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 רפסמ יפל שופיח
 תרבוחמתרבוח
:רפסמ

:רפסמ תרבוח דע

הלימ יפל שופיח

הקנחלש

הקיקחה רתא

רבסה יפד

רתאב יללכ שופיח

 ןורכיזו דעומ הירוטסה עדימו רקחמ לשממו תוריחב בושקת הקיקח תועיס תודעו האילמה תסנכה ירבח תסנכה תדובע ןכשמה שופיח רתאה לע
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