
 הדנק לש תויוריחהו תויוכזה בתכ

 :קוחה ןוטלשבו לאה לש וותנוילעב םיריכמה תונורקע לע תדסוימ הדנקש תויה —

 :תויוריחו תויוכז תחטבה
 הרבחב ןתקדצה חיכוהל ןתינש יפכ קוח יפ לע ועבקנש תוריבס תולבגמל קרו ךא ףופכב וב תובוקנה תויוריחהו תויוכזה תא חיטבמ הדנק לש תויוריחהו תויוכזה בתכ .1 —
 .תיטרקומדו תישפוח

 דוסי תויוריח
 שפוח (ג) .םירחא תרושקת יעצמאו תונותיעה שפוח ללוכ ,יוטיבהו העדה ,הנומאה ,הבשחמה שפוח (ב) ;תדהו ןופצמה שפוח (א) :תואבה דוסיה תויוריח תא שי םדא לכל .2 —
 .תודגאהתה שפוח (ד) ;הטקשה ותנסכהתה

 תיוטרקומד תויוכז
 לכ וא םירחבנה תיב (1).4 .םהב תורבחל דמעומ תויהל תוכזהו ,תקקוחמ הצעומל וא םירחבנה תיבל תוריחבב םידמעומ רובע עיבצהל תוכזה תדמוע הדנק לש חרזא לכל  .3 —
 ,המחלמל ששח וא המחלמ ןמזב (2) .ורחבנ וירבח ןהבש תויללכה תוריחבה תעב תויוכמסה תלצאהל עבקנש דעומהמ םינש שמחמ הלעמל לש הפוקתל ונהכי אל תקקוחמ הצעומ
 תודגנתה ןיאש יאנתב , תקקוחמה תושרה תטלחהב תקקוחמה הצעומה תנוהכו ,טנמלרפ תטלחהב םירחבנה תיב תנוהכ תא םינש שמחל רבעמ ךיראהל ןתינ ,הדירממ וא השילפמ
 םעפ תוחפל בשומל וסנכתי תוקקוחמה ותיושרהמ תחא לכו טנמלרפה .5 .ןיינעל םאתהב ,תקקוחמה הצעומה וא םירחבנה תיב ירבחמ שילשמ הלעמל לש העבצהב וז הכראהל
 .םישדוח רשע םינש ידמ תחא

 תודיינ תויוכז
 (א) תוכזה תא שי הדנקב עבק בשות לש דמעמ לעב םדא לכלו הדנק לש חרזא לכל (2) .התוא בוזעלו הב ראשיהל ,הדנקל סנכיהל תוכזה תא שי הדנק לש חרזא לכל (1).6 —

 םירבדל תופופכ (2) ףיעס-תתב תוראותמה תויוכזה (3) .תויצניבורפהמ תחא לכב ותסנרפ תא אוצמל (ב) ןכו ;ןהב וירוגמ םוקמ תא עובקלו תויצניבורפהמ תחא לכ לא רובעל
 ;הווהב וא רבעב יהשלכ היצניבורפב םהירוגמ תמחמ רקיעב םדא ינב ןיב םילפמה ולא טעמל ,היצניבורפב ףקותב םיאצמנה םילבוקמה םילחה םיגהונה וא םיקוחה לכ (א) :םיאבה
 וא תינכת ,קוח לכ לש ומוקמב םיאב (3)-ו (2) םיפיעס תת ןיא (4) .םיירוביצ םיילאיצוס םיתוריש תלבקל תואכזל יאנתכ םירוגמ תפוקתל תוריבס תושירד עבוקה קוח לכ (ב) ןכו

 תחתמ איה וזה היצניבורפב הקוסעתה תמר םא ,תיתרבח םיחפוקמ וא תלוכי יטועמ םהש היצניבורפב םיבשות רובע היצניבורפה יאנתב רופישל איבהל איה םתרטמש תוליעפ
 .הדנקב הקוסעתה תמרל

 תיוקוח תויוכז
 וא שופיח דגנ הנגהל תוכזה םדא לכל .8 .יסיסבה קדצה תונורקעל םאתהב דבלמ הלא ותיוכז םדא לכמ עונמל ןיאו ישיא ןוחטיבלו תוריחל ,םייחל תוכזה תדמוע םדא לכל .7 —
 (ב) ;ךכל תוביסה תודוא רתלאל עדימ לבקל (א) תוכזה תדמוע םדא לכל ,רסאמ וא רצעמ תעב .10 .יתורירש ןפואב רסאיהל וא רצעיהל אל תוכזה םדא לכל .9 .םיריבס אל לוקיע
 לכל .11 .יקוח וניא רצעמה םא ררחתשהלו סופרוק סאיבה וצ ידי לע טלחוי רצעמה ףקותש (ג) ןכו ;וז תוכז תודוא עדוימ תויהלו ,בוכיע אלל ןיד ךרועל עדימ רוסמלו ןיד ךרוע רוכשל
 דגנ םיכילהב דע תויהל ץלואמ תויהל אל (ג) ;ריבס ןמז ךות טפשיהל (ב) ;תמיוסמה הריבעה תודוא ריבס יתלב בוכיע אלל עדוימ תויהל (א) תוכזה תדמוע הריבעב םשאומה םדא
 רורחש ברוסמ תויהל אל (ה) ;תוינפ לוטנו יולת יתלב ןיד תיב ידי לע חותפו ןגוה עומישב קוח יפ לע ותמשא חכותש דע עשפמ ףח תקזחב תויהל (ד) ;הריבעל סחיב הז םדא
 אוה הריבעה ןיגב יברמה שנועה רשאכ םיעבשומ רבח ידי לע טפשיהל ,יאבצ ןיד תיב ידי לע תטפשנה יאבצ קוח לע הריבע לש הרקמ טעמל (ו) ;תקדצומ הביס אלל הריבס תוברעב
 יפ לע הריבע רדגב רבדה היה ,הלועפה עוציבמ תוענמיה וא עוציב תעב ,םא אלא הלועפמ תוענמיה וא הלועפ לכ ןיגב םשא אצמיהל אל (ז) .רותי רומח שנוע וא רסאמ תונש שמח
 הילע טפשיהל אל ,הריבעב המשאמ הכוז אוה רבד לש ופוסב םא (ח) ;םלועה תומוא לש םילבוקמה םייללכ קוח תונורקע ךמס לע עשפל בשחנ רבדה וא ימואלניבה וא ידנקה קוחה
 עוציב דעומ ןיב הנתשה וז הריבע לע שנועהו הריבעב םשא אצמנ אוה םא (ט) ןכו ;תינש הניגב שנעיהלו טפשיהל אל ,הילע שנענו הריבעב עשרוה רבד לש ופוסב םאו ,תינש
 לכש תוכזה שי םהשלכ םיכילהב דיעמה דעל .13 .גירחו ירזכא שנוע וא סחי לכ  לובסל תויהל אל תוכזה תדמוע םדא לכל .12 .רתוי לקה שנועב שנעיהל ,ןידה רזג דעומו הריבעה
 ןיבמ וניא רשא דע וא דצ לכל ,ךילה לכב .14 .תרתוס תודע ןתמ וא רקש תודע ןיגב העיבת טעמל ,רחא יטפשמ ךילה לכב דעה לש ותללפהל שמשת אל דיעמ אוהש הלילפמ תודע
 .ןמגרותמ לש ועויסל תוכזה שי ,שרח אוה רשא וא םילהנתמ םיכילהה הב הפשה תא רבדמ וא

 ןויווש תויוכז
 עבצ ,ינתא וא ימואל אצומ ,עזג לע תססובמה הילפא אלל טרפבו ,הילפא אלל קוחה יפ לע תווש תובטהלו הווש הנגהל יאכזו קוחה יפ לעו ינפב הווש דמעמ םדא לכל (1).15 —
 תוצובק וא םישנא לש םבצמ תא רפשל איה התרטמ רשא תוליעפ וא תינכת ,קוח םושל הריסתב דומעי אל )1( ףיעס תת )2( .תילכש וא תינפוג תולבגומ וא ליג ,ןימ ,תד ,רוע
 .תילכש וא תינפוג תולבגומ וא ליג ,ןימ ,תד ,רוע עבצ ,ינתא וא ימואל אצומ ,עזג לש תוביסמ תוחנ םבצמש הלא ללוכ ,תוחנ םבצמש

 הדנק לש תוימשרה תופשה
 לש הלשממהו טנמלרפה תודסומ לכב ןהב השעייש שומישל רשאב תווש תויגליבירפו תויוכז ןהיתשלו דמעמ תווש ןהו הדנק לש תוימשרה ותפשה ןה תיתפרצו תילגנא (1).16 —

 הלשממהו תקקוחמה הצעומה תודסומ לכב ןהב השעייש שומישל רשאב תווש תויוכז ןהיתשלו דמעמ תווש ןהו קיווסנרב-וינ לש תוימשרה תופשה ןה תיתפרצו תילגנא (2) .הדנק
 .תיתפרצו תילגנא תופשה לש שומישה וא דמעמה ןויווש תא םדקל תקקוחמ תושר לש וא טנמלרפה לש ותוכמס תא ליבגמה רבד ללוכ וניא הז תויוכז בתכ (3) .קיווסנורב-וינ לש

 םידרפנ םייכוניח תודסומל תוכזה ללוכ ,תויגליבירפו ותיוכז ןויוושו דמעמ ןויווש שי קיווסנורב-וינב תיתפרצ תרבודה תינושלה הליהקלו תילגנא תרבודה תינושלה הליהקל (1)16.1
 לש םדיקפתמ רהצומ קלח םנה (1) ףיעס תתב וניוצש תויוכזהו דמעמה םודיקו רומיש (2) .הלא תוליהק לש ןמודיקלו ןרומישל ץוחנל אצמנש יפכ םידרפנ םייותברת תודסומלו

 תדמועם דאל כל (2)ט.נמלרפבר חאך ילהו אן וידל כב תיתפרצהו את ילנגאהה פשבש מתשהלת וכזהת דמועם דאל כל (1).17 .הלתשממ לשו קיוונסורב-וינ לש קתקוחמה ותשרה
 ואצויו וספדוי טנמלרפה לש םילוקוטורפהו תומושרה ,םיקוחה (1).18 .קיווסנורב-וינ לש תקקוחמה תושרב רחא ךילה וא ןויד לכב תיתפרצה וא תילגנאה הפשב שמתשהל תוכזה
 רואל
 תילגנאב רואל ואצויו וספדוי קיווסנורב-וינ לש תקקוחמה תושרה לש םילוקוטורפבו תומושרה ,םיקוחה (2) .הווש יתוכמס ףקות היהי תופשה יתש תוסרגלו תיתפרצבו תילגנאב
 לא הינפ לכב ,טנמלרפה ידי לע םקוהש טפשמ תיב לכב תיתפרצה וא תילגנאה הפשב שמתשהל יאשר םדא לכ (1).19 .הווש יתוכמס ףקות היהי תופשה יתש תוסרגלו תיתפרצבו

 ואט פשמה תיב לא הינפל כב ,קיווסנורב-וינ לש טפשמ תיב לכב תיתפרצה וא תילגנאה הפשב שמתשהל יאשר םדא לכ (2) .רומאכ טפשמ תיבמ עבונה ךילה לכב וא טפשמה תיב
 הדנק תלשממ לש וא טנמלרפה לש דסומ לש יזכרמ וא ישאר דרשמ לכ םע רשקב דומעל ותכזה תדמוע הדנקב רוביצה לש םדא לכל (1).20 .רומאכ טפשמ תיבמ עבונה ךילה לכב
 תרושקתל תרכינ השירד תמייק (א) רשאכ הלא תודסומ לש רחא דרשמ לכל סחיב תוכזה התוא ול תדמוע ןכו ,םינימזה םיתורישה תא םהמ לבקלו תיתפרצ וא תילגנא תופשב
 ,תופשה יתשב םימייק ויהי דרשמה ידי לע םיקנעומה םיתורישהו תרושקתהש אוה ריבסה ןמ ,דרשמה לש ועבט תמחמ (ב) וא ;וללה תופשה תחאב קינעמ דרשמ ותואש םיתורישלו



 לבקלו ,התלשממ לש וא קיווסנורב -ןינ לש תקקוחמה תושרה לש דסומ לכ לש דרשמ לכ םע רשקב דומעל ותכזה תדמוע קיווסנורב-וינב רוביצה לש םדא לכל (2) .תיתפרצו תילגנא
 וא ,תיתפרצו תילגנא תופשל סחיב תוביוחמ וא היגליבירפ ,תוכז םושמ עורגל וא רפהל ידכ 20 דע 16 םיפיעסב ןיא .21 .תיתפרצ וא תילגנא תופשב  םינימזה םיתורישה תא םהמ
 וא הגשוהש הגוהנ וא תיקוח ותכז םושמ עורגל וא רפהל ידכ 20 דע 16 םיפיעסב ןיא .22 .הדנק לש הקוחב תרחא הארוה לכ ףקותמ םייקתהל הכישממ וא תמייקה ,ןהמ תחא
 .תיתפרצ וא תילגנא הנניאש הפש לכל סחיב הז תויוכז בתכ לש ףקותל ותסינכ ירחא וא ינפל תמייק התייהש

 טועימ תפשל ךנויח תויוכז
 היצניבורפב ילגנאה וא יתפרצה ינושלה טועימה ידי לע תרבודמה הפשה איה םיניבמ ןיידע םה התואשו ודמל התוא הנושארה הפשה רשא (א) הדנק לש םיחרזאל (1).23 —
 איה הז ךוניח ולביק הבש הפשה הבש היצניבורפב םיררוגתמ םהו תיתפרצה וא תילגנאה הפשב הדנקב רפס תיבב םהלש ידוסיה ךוניחה תא ולביקש (ב) וא ,םיררוגתמ םה הבש
 הפש התואב רפס תיבב ינוכיתו ידוסי ךוניח לבקל ולכוי םהידליש תוכזה תדמוע ,היצניבורפב םיררוגתמה םיבשותה לש יתפרצה וא ילגנאה ינושלה טועימה ידי לע תרבודמה הפשה
 םהידלי לכש תוכזה תדמוע ,הדנקב תיתפרצה וא תילגנאה הפשב ינוכית וא ידוסי רפס תיבב ךוניח לבקמ וא לביק םהידלימ דחא רשא הדנק לש םיחרזאל (2) .היצניבורפ התואב
 טועימה לש ותפשב ינוכיתו ידוסי רפס תיבב ךוניח םהידלי רובע לבקל (2)-ו (1) םיפיעס תת יפ לע הדנק יחרזא לש םתוכז (3) .הפשה התואב רפס תיבב ינוכיתו ידוסי ךוניח ולבקי

 םולשת קידצהל ידכב ויד לודג אוה וז תוכז םהל שיש םיחרזא לש םידליה רפסמ ובש היצניבורפב םוקמ לכב ףקת רבדה (א) היצניבורפה תייסולכואב יתפרצה וא ילגנאה ינושלה
 םינמוממה ינושלה טועימה תפשב ךוניח תודסומב הז ךוניח לבקל תוכזה ,תאז קידצמ הלא םידלי לש םרפסמ רשאכ ,הז ללכב (ב) ןכו ;טועימה תפשב ךוניח רובע רוביצה תפוקמ
 .רוביצה תפוק ידי לע

 הפיכא
 טפשמה תיבש יפכ יוציפ לבקלו תיטופיש תוכמס לעב ןיד תיבל תונפל יאשר ,וברוס וא ורפוה ,הז ותיוכז בתכ ידי לע וחטבוהש יפכ ,ויתויוריח וא ויתויוכז רשא םדא לכ (1).24 —

 ידי לע תחטבומה ןהשלכ תויוריח וא ותיוכז ללש וא עגפש ןפואב וגשוה תויארש עבקי טפשמ תיב ,(1) ףיעס תת יפ לע םיכילהב ,רשאכ (2) .תוביסנל םאתהב קדוצו םלוהכ עבקי
 .קדצה תלחה ןויזיבל םורגת םייטפשמה םיכילהב ןתללכהש ררבתי ,תוביסנה לכל ותסחייתה ךות ,םא ורכוי אל תויאר ןתוא ,הז תויוכז בתכ

 יללכ
 תרחא תוריח וא תוכז לכ וא הנמא לע תססובמ וא תינומדק איהש תוריח וא תוכז לכמ העירג וא הרפהכ הז תויוכז בתכ יפ לע תומיוסמ תויוריחו תויוכז תחטבה שרפל ןיא .25 --
 ךמס לע תעכ תמייקה תוריח וא תוכז לכ (ב) ןכו ;1763 רבוטקואב 7 ךיראתמ תיתוכלמה הזרכהה ידי לע הרכוהש תוריח וא תוכז לכ (א) תוברל הדנק לש םיינומדקה םיבשותה לש
 םוש לש ןמויק לש הלילשכ הז תויוכז בתכ יפ לע תומיוסמ תויוריחו תויוכז לש החטבהה תא שרפל ןיא .26 .הלאכ םימכסה ךמס לע דיתעב גשות רשא וא עקרק תועיבת לע םימכסה
 לכ תורמל .28 .הדנק יבשות לש תיתוברת ברה תשרומה לש התמצעהו הרומיש תא םאותה ןפואב השעית הז ותיוכז בתכ לש תונשרפ .27 .הדנקב תורחא תויוריח וא ותיוכז
 היגליבירפ וא ותכז וםשמ עורגל וא רפהל ידכב ותיוכז בתכב ןיא .29 .םישנלו םירבגל הווש ןפואב ותחטבומ סחייתמ אוה ןהילאש תויוריחהו תויוכזה ,הז תויוכז בתכב רומאה
 וא םיקקוחמה תצעומל וא היצניבורפל הז תויוכז בתכב תוסחייתה לכ .30 .םידגנתמ לש וא םילדבנ לש ,יתד גלפ לש רפס יבתל סחיב הדנק לש הקוחה ףקותמ וא ידי לע תחטבומה
 ותיוכז בתכב ןיא .31 .ןיינעלם אתהב ,הלא םירוזא לש תקקוחמה תושרל וא ,יברעמ ןופצה רוזאלו ןוקויה רוזאל ותסחייתה תללוכ איה וליאכ בשחת היצניבורפ לש תקקוחמה ותשרה
 .ותשר וא ףוג םוש לש הקיקחה תויוכמס תא ביחרהל ידכ

 תויוכזה בתכ תלחה
 ןופצה רוזאלו ןוקויה רוזאל סחייתמה ןיינע לכ ללוכ טנמלרפה תוכמס תרגסמב אצמנה אשונ לכל סחיב הדנק לש הלשממהו טנמלרפה (א) לע לח הז תויוכז בתכ (1).32 —
 תתב רומאה תורמל (2) .היצניבורפ לכ לש תקקוחמה תושרה תוכמס תרגסמב אצמנה אשונ לכל סחיב תויצניבורפהמ תחא לכ לש הלשממהו תקקוחמה תושרה (ב) ןכו ;יברמע

 ,שרופמב ריהצהל םיאשר היצניבורפ לש תקקוחמה תושרה וא טנמלרפה (1).33 .ופקותל סנכיי הז ףיעס וב ךיראתהמ םינש שולש ףולח דע ףקותל סנכיי אל 15 ףיעס ,(1) ףיעס
 בתכ לש 15 דע 7 םיפיעסב וא 2 ףיעסב הלולכה הארוהב רומאה תורמל ולוחי קוחה תארוה וא קוחהש ,ןיינעל םאתהב ,תקקוחמה תושרה לש וא טנמלרפה לש קוח ותעצמאב
 וילאש הז תויוכז בתכ תארוה תורמל תויהל הרומא התייהש יפכ היהת ותלועפ ,הפקת הז ףיעס תרגסמב הרהצוהש הרהצה םהילא סחיב קוח תארוה וא קוח (2) .הז תויוכז
 (4) .הרהצהב ןיוציש יפכ רתוי םדקומ ךיראתב וא ,ףקותל הנסכנ וב םויהמ םינש שמח םותב הפקות תא דבאת (1) ףיעס תת יפ לע השעיתש הרהצה (3) .הרהצהה תסחייתמ
 ףיעס תת ךמס לע העבקנש ףקות תבשה לע לוחי (3) ףיעס תת (5) .(1) ףיעס תת יפ לע התשענש הרהצה ףקותל ריזחהל םיאשר היצניבורפ לש תקקוחמה תושרה וא טנמלרפה

(4). 

 האבומ
 .הדנק לש תויוריחהו תויוכזה בתככ טטוצי הז קלח .34 —

 רשא םיכרע תכרעמו םייח חרוא םייק ונלש תוירוזאה תויונמאנל רבעמש ךכ םידנקכ ונתוא םידחאמ רשא תונומאהו םייסיסבה םיכרעה ,םייסיסבה תונורקעה תא עובקל תעכ ונילע"
 ."לובג אלל רשואו תוריח וזכ ונל הקינעהש ונלש הנידמב םיאג תויהל ונל םימרוג

1981 ודורט טוילא רייפ

 בתכ לש םושיי וא ותנשרפ תורטמל .'הדנק לש תויוריחהו תויוכזה בתכ' לש תימשר הסרג הז חסונב ותארל ןיא .םמא תפש הניא תיתפרצ וא תילגנאש הדנק יבשותל דעוימ הז חסונ
 .תיתפרצה וא תילגנאה הפשב תוירוקמה תואסרגב קרו ךא שמתשהל שי תויוכזה
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