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[6.1.99]

שינייב 'ד ,רימז 'י ,ןישח 'מ םיטפושה ינפל

7505/98 ץ"גבב רתועה םשב - רבוד בקעי ד"וע
7572/98 ץ"גבב םירתועה םשב - ובנ ליג ד"וע
7860/98 ץ"גבב םירתועה םשב - ןונד תנסא ד"וע
םיבישמה םשב - שאילע השמ ר"ד ד"וע

ן י ד - ק ס פ

רימז 'י טפושה

P

ןידה יכרוע תכשל קוח יפל תוחמתהה תפוקת תא ומייסש ,םירתועה .1

העידוה תנחובה הדעווה .1998 רבוטקוא דעומ אוה ,ןורחאה הניחבה דעומב תוחמתהה תניחבל ושגינ ,1961-א" כשתה ,
הדעווה .תנחובה הדעווה ינפב ,דרפנב דחא לכ ,הניחבה תואצות לע ורערע םה .הניחבב לשכנ יכ םירתועה ןמ דחא לכל
תיבל ,תודרפנ תוריתע עבראב ,ורתע םה ,הטלחהה לע רערעל תרחא ךרד רדעהב ,ךכיפל .םירוערעה תא תוחדל הטילחה
תולעומה תוירקיעה תונעטה שולש ןה הלאו .וידחי ןתוא רבחל ונטלחה ןכלו ,תונעט ןתוא תולעמ תוריתעה .הז טפשמ
:הלא תוריתעב

הנתינ אל וליאכ ,הלטבו הלוספ רוערעב הדעווה תטלחהש ךכ ידכ דע ,םוגפ וניה תנחובה הדעווה לש בכרהה )א(
.םירוערעב תפסונ םעפ טילחתו ןודתש ידכ שדח בכרהב תנחוב הדעו םיקהל שי ןכלו ,םלועמ

הדעווה לש תוטלחהה תא לטבל ידכ ,הזל הז םיפרטצמ םהשכ ,םהב שיש םידחא םימגפב וקל רוערעב םיכילהה )ב(
.םירוערעב שדח ןויד קידצהלו תנחובה

תא לבקל תבייח התיה ,םירשכ ויה רוערעב םיכילהה ףאו רשכ וניה הלש בכרההש החנהב ,תנחובה הדעווה )ג(
.ןיינע לש ופוגל םירוערעה

.ןרדסכ הלא תונעטב ןודנ

תנחובה הדעווה בכרהב םגפ

:הז ףיעס עבוק ךכו .תוחמתהה תוניחב לע תדקפומה הדעווה לש בכרהה תא 40 ףיעסב עבוק ןידה יכרוע תכשל קוח  .2

םהמ ,ןיד-יכרוע ינשו ,שאר-בשוי אהי אוהו ,טפוש םהש השולש לש תנחוב הדעו ינפב ויהי 38 ףיעס יפל תוניחבה"
."םיטפשמה רש ידי לע עבקיתש םינחוב-תמישר ךותמ בכרות תנחוב הדעו ;יטפשמה תורישה רבח דחא
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ךכו .2) 373(אמ ד"פ ,םיטפשמה רש 'נ יולב 110/87 ץ"גבב טפשמה תיב דמע תנחובה הדעווה לש דיקפתהו בכרהה לע
378, 380): ,376 'מעב( והינתנ תטפושה יפמ טפשמה תיב רמא

םינמנ וירבח םעש ,יביטקייבוא ףוג ידיב הערכהה תא תתל קקוחמה שקיב תנחובה הדעווה לש הבכרה תעיבקב"
תולאשה תא תעבוקה איה תנחובה הדעווה ...הכשלה תודסוממ דסומ ידיב אלו ,ירוביצה תורישהמ ד"ועו טפוש
עיגמ ךכב .הלאש לכל הנוכנה הבושתה המ ,שארמ ,תעבוקה וז םג איה תנחובה הדעווה ...ןולאשה תא תוביכרמה
ןהילע ןתנ ןחבנה םא העיבקהו ןחבנל הנגצותש הניחבה תולאש תריחב - ןחוב לש אלמה ודיקפת יוצימלו יוטיבל
,הטישה לש היאנת תא ןה הנמאתתש ןפואב תולאשה לש ןתריחב ,הטישה לש המושיי ...ואל םא תונוכנ תובושת
.םינחובה תדעו לש הידיב םה - תילאמינימה המרה תא ןוחבל הרטמה תא ןהו ,ליעל ןהילע ונדמעש היתולבגמ לע
םיריבס ,םייניינע םילוקישמ םינחובה תדעו לעפת דוע לכ ,ברעתהל הז טפשמ-תיב לע לבוקמ הז ןיא הלאכב
." םירוהטו

לש דיקפתב ןהו בכרהב ןה ,קוחה חוכמ אלש ,םייוניש ולח םינשה ךשמב .קוחל רבעמ םייח םג שי םלוא .קוחה הז .3
תנחובה הדעווהש ,טלחוה יתמו טילחה ימ רורב אלו ,הטילחה ןידה יכרוע תכשל ,דיקפתל רשא .תנחובה הדעווה
,ןורחאה הניחבה דעומב םינחבנל רסמנש ,ןחבנל תויחנה ףדב .הניחבב ולשכנש םיחמתמ לש םירוערעב םג ןודת
:ךכ רתיה ןיב רמאנ

הדעווה י"ע קדביי רשא בתכב רוערע שיגי ,ןויצה בושיחב הללכנ אל בישהש הנוכנ הבושת יכ אצמש החמתמ .7"
.תנחובה

."...םוימ רחואי אל םילשוריב הכשלל שגוי רוערעה .8

ןידה יכרוע תכשל קוח ?רוערעל יטפשמה סיסבה המו

וא תוכז תועבוקה קוחה יפל תונקת ןיא םג .הניחבה תאצות לע רוערע שיגהל ,תורשפא עבוק וניא ףא ,תוכז הנקמ וניא
תושרה לש הטלחה לע רוערעב ןודל והשלכ ףוגל תוכמס ןיא ,תונקתב וא קוחב הארוה רדעהב ,ןכא .תאזכ תורשפא
הדעווה דעב עונמל ידכ ךכב ןיא םלוא .הטלחהה תא תונשל וא לטבלו ,תנחובה הדעווה איה אלה ,קוחה יפ לע תכמסומה
,ללכ ךרדב ,תיאשר תכמסומ תושר .הגשה תאז .רוערע הז ןיא תינויע הניחבמ .התטלחהב ןודלו בושל ,המצע איה ,תנחובה
.הטלחהה תא תונשל ,םיגייסל ףופכ ,תיאשר ףא איה ללכ ךרדבו ,הלביקש הטלחה לע הגשהב ןודל

םג ,םיתעל .הטלחהה תא הלביקש תכמסומה תושרה לא הגשה שיגהל תוכז תשרופמ הארוהב הנקמ קוחה םיתעל
תוכמסה ,רימז 'י ,תילהנימ הגשה לע ואר .הגשה שיגהל תרשפאמ המצע תושרה ,קוחב תאזכ הארוה רדעהב
.651 'מעב ,םש ,קוח חוכמ אלש הגשה לעו ,644 'מעב ,)1996( תילהנימה

החמתמ לש )רוערע הל םיארוק תועטבש תונשל ידכ ךכב ןיאו( הגשהב ןודל תיאשר התיה תנחובה הדעווהש ןאכמ
.הניחבב לשכנ ,תאז הדעו לש הטלחה יפ לע ,רשא

םירתועהש אטישפ .ושיגהש תוגשהב ןודל תכמסומ התיה אל תנחובה הדעווה יכ םינעוט םניא םירתועה ,םוקמ לכמ
אלא תרחא תורשפא ןיא ,הגשה תוכז תעבוקה תונקתב וא קוחב הארוה רדעהבו ,הגשה לש תורשפאב םיניינועמ
.הגשהב ןודת ,המצע איה ,תנחובה הדעווהש

.תנחובה הדעווה לש בכרהב םג ,קוחה חוכמ אלש ,םייוניש ולח םינשה ךשמב .4

P

והינתנ תטפושה הרמא ךכו .)2 הקסיפ ,ליעל( יולב טפשמב ,םינש רשעמ רתוי ינפל ,יוטיב ידיל אב ןושארה יונישה
:)380 'מעב(

הטילחה ,תוריהז ףדועמו ,השדח ןחבמ תטיש ץומיאבש שודיחה לשב תשרדנה תוירחאה תדימ לש הכרעה ךותמ"
רפסמב ךא ,קוחה לש 40 ףיעסבש ירוטוטטסה בכרהה לע הרימש ךות ,תבחרומ םינחוב תדעו ביכרהל הכשלה
םירערעמה ופקת וז הטלחה םג .יטפשמה תורישב םיינש םהמ ,ןיד-יכרוע העבראו םיטפוש ינש :השיש לש ,לופכ
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."ושע האנו ,םב ורזח ןוידה םויסב ךא ,יקוח וניא הז בכרהש הנעטב

ביחרהל הכשלה הטילחה ,רתוי לודג השענ םינחבנה רפסמו רתוי תבכרומ התשענ תוחמתהה תניחבשכ ,ןמז רחאל
:)7505/98 ץ"גבב( טפשמה תיבל הכשלה השיגהש הבושתב הז ןינעל רמאנ ךכו .תנחובה הדעווה תא רתוי דוע

תדעו ר"וי תא הילא ףרצל ןכו ,ףסונ טפוש ,םירבחה השש תב ,תבחרומה תנחובה הדעול ףיסוהל טלחוה..."
טפשמה תיב לש םיטפוש 3-מ תנחובה הדעווה תבכרומ םויכ יכ איה האצותה .ןידה יכרוע תכשל לש תוחמתהה
ירבח לכ ...יטפשמה תורישב םירבח םניאש ןיד יכרוע השלשמו ,יטפשמה תורישה ירבח ןיד יכרוע ינשמ ,יזוחמה
."קוחל 40 ףיעס תווצמכ םיטפשמה רש ידי לע העבקנש םינחובה תמישרב םילולכ תנחובה הדעווה

.ןתוא תוחדל הטילחהו םירתועה לש תוגשהב הנדש איה הז בכרהב תנחובה הדעווה

םה .בחרומ בכרה ענומ קוחה יכ םינעוט םה ןיא .יקוח-יתלב וניה תנחובה הדעווה לש הז בכרה יכ םינעוט םירתועה .5
השש לש בכרה ,רמולכ ,תנחובה הדעווה לש לופכ בכרה רשיא טפשמה תיב ) 4 הקסיפ ליעל( יולב טפשמב יכ םיעדוי
.םירבח

העשת לש בכרה ,רמולכ ,תנחובה הדעווה לש שלושמ בכרהב םגפ םיאצומ ויה אל יכ םירמוא םה ךכל םאתהב
ךות" )ליעל ,יולב טפשמב והינתנ תטפושה לש הנושלב( עבקיי בכרההש אוה יאנת ,םיפיסומ םה ,םלוא .םירבח
הנקמה ,הדעווה בכרהב יואר ןוזיא לע דיפקה קוחה ,םתנעטל ."קוחה לש 40 ףיעסבש ירוטוטטסה בכרהה לע הרימש
סרטניאה תא חיטבמה אוה הז בכרהו ,םירחא ןיד יכרועו יטפשמה תורישה ןמ ןיד יכרוע ,םיטפושל "הווש תוגיצנ"
,םירתועה םינעוט ,והז .ןוזיאה תא רפמ םירבח הנומש ןב בכרהש ןאכמ ."תוניקתו תויואר תוניחב" םויקב ירוביצה
."יקוח יתלבו רסח בכרה"

התיה אל ,הז בכרהב ,תנחובה הדעווה ,םירתועה תנעטל ?תנחובה הדעווה בכרהב לפנש םגפה לש תוקפנה המו
תולטב ןה תוגשהה תא תוחודה תנחובה הדעווה תוטלחה ןכל .םירתועה לש תוגשהב ןודל רקיעו ללכ תכמסומ
רסח בכרה וניה תנחובה הדעווה לש בכרהה יכ ריהצהל טפשמה תיב לעש ,תישאר ,אוה אצויה לעופה .תולטובמו
תוגשהב שדחמ טילחתו ןודתש ידכ ,יקוח בכרהב ,השדח תנחוב הדעו תונמל הרוי טפשמה תיבש ,תינשו ;יקוח-יתלבו
.םירתועה לש

ןידה יכרוע תכשל קוחל 40 ףיעסש הדבועה םצע יכ ,התבושתב הכשלה תקדוצ .6

שי ,ןכא .הדעווה לש רתוי בחר בכרה עונמל ידכ ,המצעלשכ ,הב ןיא םירבח השולש תב היהת תנחובה הדעווה יכ עבוק
ףוגב וליפא ,שי ךא .ונממ עורגל ןיאו וילע ףיסוהל ןיא ,בייחמה רפסמה אוה ,קוחב עבקנש יפכ ,ףוג לש םירבחה רפסמש
א"שב ,המגודל ,ואר .ףוגה תוכמס תא לולשל ילב וילע ףיסוהל ןתינו ,קוחב עבקנש םגה ,בייחמ וניא רפסמהש ,יטופיש

.קוחה לש תילכתבו ןושלב רקיעבו ,רשקהב יולת רבדה .5) 598(טמ ד"פ ,ינמחנ ' נ ינמחנ )2401/95 א"נד( 1481/96

טפשמה תיב םג רבס ךכ .בכרהה תא ביחרהל ,תילכתה וא ןושלה תניחבמ ,העינמ ןיא תנחובה הדעווה לש רשקהב
.)4 הקסיפ ,ליעל( יולב טפשמב

הדעווה לש בחרומה בכרהב םג ,רומשל היה יוארה ןמ יכ םירתועה תנעטל הבוט הבושת הכשלה יפב ןיא םלוא
ןיד יכרועו יטפשמה תורישה ברקמ ןיד יכרוע ,םיטפוש לש הווש רפסמ :קוחב ועבקנש תוחוכה יסחי לע ,תנחובה
יטפשמה תורישה ברקמ ןיד ךרוע אלל וא ,טפוש אלל השולש לש תנחוב הדעו ,ןכל .קוחבש העיבקל םעט שי .םירחא
היה יוארה ןמ .קוחב עבקנש יפכ בכרהה לע דיפקהל יוארה ןמ .םוגפ בכרהב הדעו איה ,רחא ןיד ךרוע אלל וא
.הדעווה תא הביחרמ איהשכ םג קוחב עבקנש יפכ בכרהה לע דיפקת הכשלהש

ברקמ ןיד ךרוע וב רסח היהש םושמ ,םוגפ היה תנחובה הדעווה בכרהש )ךכב עירכהל ךרוצ ןיאש ףא( חיננ ךכיפל .7
.םירתועה ידי לע שקובמה דעסה תא ,הרקמה תוביסנב ,קידצהל ידכ ךכב ןיא ןיידע ,ךכ םג .יטפשמה תורישה

תפסונ םעפ תשגלו ןיתמהל וכרטציש ילב ,הפ-לעב הניחבל םדקהב תשגל ,איה םירתועה לש תירקיעה הרטמה
תועוצקמבו לארשי תנידמ ינידב תוניחב ירדס( ןידה יכרוע תכשל תונקתל א18 הנקת יפל ,םלוא .בתכב הניחבל
םה ןכל .בתכב הניחבה תא החלצהב ורבע םא אלא ,הפ-לעב הניחבל תשגל םיאשר םה ןיא ,1962-ג" כשתה ,)םיישעמ
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בכרהב לפנש םגפה לשב בתכב הניחבה תאצות לע הגשהב הלביק תנחובה הדעווהש הטלחהה תא לוספל םישקבמ
ןכש ,לבקתת הגשההש ,ףסונ ןוידב ,יוכיס םהל שיש םינימאמ םה .תאז הגשהב ףסונ ןויד םייקתיש תנמ לע ,הדעווה
םה יכ ףא ,םלוא .בתכב הניחבה תא החלצהב רובעל ידכ תודוקנ יתש וא תחא הדוקנ אלא םהמ דחא לכל הרסח אל
הדעווה ידי לע הנכוהש הניחבה תליספב םיניינועמ םה ןיא ,הגשהב תנחובה הדעווה לש הטלחהה תליספב םיניינועמ
ןיכתש ,יקוח בכרהב השדח תנחוב הדעו הנומתש דע ןיתמהל ,הליחת ,םתוא בייחת הניחבה תליספ ירהש .תנחובה
תיבמ םישקבמ םהש דעסה תא םיליבגמ םירתועה ןכל .בתכב הניחבל תפסונ םעפ תשגל ןכמ רחאלו ,השדח הניחב
לשב ,לוספי אלא ,תנחובה הדעווה בכרהב םגפה ףא לע ,הניחבה תא לוספי אלש טפשמה תיבמ םישקבמ םה .טפשמה
.הגשהב הדעווה תטלחה תא קר ,הז םגפ

םהילע ,הדעווה בכרהב םגפ לשב ,הגשהב הדעווה תטלחה תא קר לוספי טפשמה תיבש םישקבמ םירתועה םא
הארוה לכ תונקתב וא קוחב ןיאש ןוויכ ,םלוא .םוגפ היה ,תוגשה תדעווכ הדיקפתב ,הדעווה לש בכרהה יכ תוארהל
יכ רמול דוסי ןיא ןכלו ,הגשהב ןדה ףוגה לש בכרהה רבדב הארוה לכ םג ןיא ,הניחבה תאצות לע הגשה רבדב
תטלחה ןכש ,ןידה יכרוע תכשל לש הטלחה דגונ בכרהה יכ רמול דוסי ןיא ףא .הנקת וא קוח דגונ ,היהש יפכ ,בכרהה
הדעו התוא איה תאז הטלחה יפל תנחובה הדעווה יכ רורב .תנחובה הדעווה ידי לע קדבית הגשהה יכ העבק הכשלה
.םירבח הנומש לש בכרהב הדעווה ,רמולכ ,תוניחבה תא הקדבו הניחבה ןולאש תא הניכהש

הכירצ הגשהה יכ רמול שי אליממ ,הגשה אלא וניא הניחבב לשכנש החמתמ לש רוערע יכ ,רמול שיש יפכ ,רמאנ םאו
ןיא ןכל .םירבח הנומש לש בכרהב תנחובה הדעווה אוה הז ףוגו ,תירוקמה הטלחהה תא לביקש ףוג ותוא ינפב אובל
תכשל קוחל 40 ףיעס לע ךמתסהל אלא ,םוגפ וניה תנחובה הדעווה בכרהש ןועטל םישקבמ םה םא ,םירתועל הרירב
ןידה יכרוע

לע ,רמול שי ,תולטבו תולוספ ןניה הז בכרהב הדעווה תוטלחה ןכלו ,הז ףיעס דגונ הדעווה בכרה יכ םינעוט םה םא םלוא .
הניחבה םג ,ךכ םא .תולטבו תולוספ ןניה ,הדעווה תוטלחה לכ אלא ,הגשהב הדעווה תוטלחה קר אל יכ ,ןויגה ותוא יפ
לע םירתועה לש תוגשהב שדחמ ןודל םוקמ ןיאש הנקסמ תשקבתמ ןאכמ .הלטבו הלוספ הניה ,הניכה הדעווהש ,בתכב
דע ןיתמהל ,ןכ םא ,םיכירצ םירתועה .ספאו ןיאכ הומכ המצע הניחבה ירהש ,םישקבמ םירתועהש יפכ ,תוניחבה תואצות
ידכ אלא תוריתעה תא ושיגה אל םירתועה םלואו .שדחמ הניחבל תשגל זאו ,השדח הניחב ןיכתש ,השדח הדעו הנומתש
דעסל סיסבה איהש ,תנחובה הדעווה בכרהב םגפ רבדב םירתועה תנעט ,ןכא .הניחבל תפסונ םעפ תשגל ךרוצה ןמ ענמיהל
.ץעורל םהל דמועה ינויגה לשכ לע הייונב ,םישקבמ םהש

תוטלחהה תולטבל םרוגה םגפ לפנ תנחובה הדעווה בכרהבש הנעטה לע יונב םישקבמ םירתועהש דעסה .תאזמ הריתי .8
הדעווה תוטלחהש חרכהב ךכמ עבונ אל ןיידע ,הדעווה בכרהב םגפ לפנ םא םג .תקפקופמ הנעט יהוז ךא .הדעווה לש
.תולטב

תורדתסהה לש תיעדמה הצעומה 'נ ואימור 3081/95 ץ"גבב יתרמא ךכו .הרקמה תוביסנב הייולת םגפה תאצות
:2) 177, 195-194(נ ד"פ ,לארשיב תיאופרה

תרפהמ תעבונה האצותה ןיבל ,תמיוסמ ךרדב גוהנל תילהנימ תושר בייחמה ללכה ןיב הניחבמ הקיספה םויכ"
האצותכ םרגנש קזנה ;רפוהש ללכה תוהמ :הרקמה תוביסנב היולת ללכה תרפהמ תעבונה האצותה .ללכה
,תילהנימה הטלחהה תא ףקות ימ הלאשה ;תילהנימה הטלחהה לוטיבמ האצותכ םרגייש קזנהו ללכה תרפהמ
.תיסחיה תולטבה תרות ,תחא לגר לע ,יהוז .דועו ;ךרד וזיאבו דעומ הזיאב

.הלא םימרוג לש יואר ןוזיא הב שיש האצותל עיגהל ידכ ,ןיינעל םיעגונה םימרוגה תא ללקשל תשקבמ תאז הרות
,םיוסמ םדא יפלכ קר הלטב אהת הטלחהה םיתעל ;הרקיעמ הלטב תילהנימה הטלחההש איה האצותה םיתעל
;םיוסמ דעוממ לוטיבל תנתינ אהת הטלחהה םיתעל ;םירחא םישנא יפלכ הלטב אהת אלו ,םימייוסמ םיכילהב
אל ללכ לש הרפה ,המגודל ,ךכ ...ןיינעה תוביסנ יפל ,דועו ;הב לפנש םגפה ףא לע הפקותב דומעת איה םיתעל
המרג אל הרפהה םא וא ,תילאמרופ וא תינכט הרפה אלא איה ןיא םא ,תילהנימ הטלחה לוטיבל ללכ ךרדב ליבות
."חרזאל לווע

.תטלחומ תולטבל חרכהב ליבוי אל תוכמסמ הגירח לש םגפ וליפא ,ךכל םאתהב

ץ"גבב קספנ ,המגודל ,ךכ .בכרהב םגפ םג ךכל המודב .1) 793, 816(נ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ןסוס 866/95 פ"ע ואר
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5655 ,5483/95

661, 677: )5(טמ ד" פ ,תותדה רש 'נ ידניג

ךכב ןיא ךא .םיבישמה תעברא לש יונימב לפנש םגפה אוה ,םגפב הקול ]תיתדה[ הצעומה לש יוושכעה בכרהה"
אל ,עודיכ .הז בכרהב דקפתל תיאשר הניא הצעומה יכו ,לטובמו לטב ולוכ הצעומה יונימ יכ ,עובקל ידכ חרכהב
ףוגש עובקל טפשמה תיב לוכי תוביסנל םאתהב .הרקמה תוביסנב היולת םגפה תוקפנ .תולטב ררוג םגפ לכ
וא ףוגה קוריפמ םרגיהל לולעש בר קזנ עונמל ידכ ,בוצק ןמז קרפל ולו ,דקפתל ךישמי ,םוגפ ובכרה יכ ףא ,םיוסמ
."ודוקפית תאפקהמ

הבושתה ,הרקמה תוביסנב .תנחובה הדעווה בכרהב םגפ לפנש החנהב ,ונינפלש הרקמב היוארה האצותה ,ןכ םא ,יהמ .9
קזנה המ איה הלאשה ,ינש דצמ ;םירתועל לווע םרג םגפה םא איה הלאשה ,דחא דצמ :תולאש יתשב רקיעב הייולת
הייולת האצותה .הז םגפ לשב ולטובי תנחובה הדעווה תוטלחה םא ,ירוביצה סרטניאל וא ישילש דצל ,םרגייש
.הלא תולאשל תובושתה ןיב ןוזיאב

התיה האצותה יכ חינהל דוסי שי םא תיבויח היהת הבושתה ?םירתועל לווע םרג תנחובה הדעווה בכרהב םגפה םאה
לש תוגשהה ,יטפשמה תורישה ברקמ ,יעישת רבח תנחובה הדעווב ףתתשה וליאש ,רמולכ ,הז םגפ אלול הנוש
.תאזכ הנעט ולעה אל ףא םירתועה .תאז החנהל דוסי ןיא םלוא .תולבקתמ ויה ,םהמ ימ לש הגשהה וא ,םירתועה
,תוגשהה תא ונחבש העש םילוספ םילוקיש ולקש ,הירבחמ רבח וא ,תנחובה הדעווה יכ םירתועה יפב הנעט ןיא ,ןכא
.םירתועה תבוטל ףכה תא תוטהל הייושע התיה הדעווב ףסונ רבח תופתתשהש ךכ ,הירבח ןיב תועד יקוליח ויה יכ וא
.תילאמרופ תישענ םגפה תנעט הז בצמב .םירתועל לווע םרג תנחובה הדעווה בכרהב םגפה יכ רמול דוסי ןיא ךכיפל
לקשמה םלואו ,ונושלכו ובתככ קוחה תא םייקתש תושר לכ םע דיפקהל שי ירהש ,לקשמ שי תאזכ הנעטל םג םנמא
.בר קזנ םורגת הזכ םגפ לשב הטלחהה לוטיב יכ הנעט תדמוע ,ינשה דצה ןמ ,םא לודג וניא תאזכ הנעט לש

:טפשמה תיבל התבושתב הכשלה תנעוט ךכו .הז הרקמב ינשה דצה ןמ תדמועה הנעטה וז ,ןכא

תוניחבה ןולאש תא לילכו ארקיעמ לוספל שיש ירה ,תוכמס תרסחו הלוספ הניה תנחובה הדעווה יכ עבקיי םא"
יכרוע תונוישר תא לטבל ךכמ האצותכו ,)97 רבוטקוא דעומבו 98 יאמ דעומב ןכו( 1998 רבוטקוא דעומב וכרענש
."ןיד ךרוע ןוישר ולביקו םירומאה םידעומב תוניחבה תא ורבע רשא םינחבנ 2,500-מ הלעמלל ונתינש ןידה

הז דעומב םינחבנה ןמ 60%כ .םינחבנ לש תובר תואמב רבודמ ןיידע ,ןורחאה תוניחבה דעומל לבגות האצותה םא םג
דע םהב עוגפל הקדצה שי םאה .ןיד ךרוע ןוישר ולביק רבכ םבורו ,החלצהב הניחבה תא ורבע )םינחבנ תואמ םהש(
הניחבה תא ורבעש םינחבנל חיננ וליפאו ?םתוא עומשל ילב ףא תאזו ,בכרהב םגפה לשב ,ןוישרה תלילש ידכ
דעומב ולשכנש םינחבנה לש תוגשהב ,שדח בכרהב תנחוב הדעו ינפב ,שדחמ ןויד בייחל הקדצה שי םאה ,החלצהב
,ילאמרופ םגפ ורקיעב וניה הרקמה תוביסנבש ,תנחובה הדעווה בכרהב םגפה ?ץורח ןולשכ ולשכנש הלאכ םהב ,הז
.תאז האצות קידצמ וניא

.תנחובה הדעווה בכרהב םגפה תנעט לע תוססבתמ ןהש לככ תוריתעה תא תוחדל שי יכ איה הנקסמה

הגשהה ךילהב םימגפ

הדעווה לש תוטלחהה תא לטבל ידכ ,הזל הז םיפרטצמ םהשכ ,םהב ידש םימגפ הגשהה ךילהב ולפנ םירתועה תנעטל .10
.תוגשהב שדח ןויד קידצהלו תוגשהב תנחובה

ןייעל ושרוה הניחבב ולשכנש םינחבנה ,תישאר .הגשהה ךילהב םינומ םירתועהש םיירקיעה םימגפה םה הלאו
.תובושתהו תולאשה תא םלצל וא קיתעהל ושרוה אלו ,דבלב םייתעש ךשמב )הגשהה תשגה ךרוצל( הניחבה ןוילגב
םהלש החפשמה םשש הלא( הניחבב ולשכנש םינחבנה ןמ קלח ,תינש .יוארכ הגשהה תא ןיכהל ידכ ךכב יד ןיא
םירחאה וליאו ,הגשהה תשגהל עבקנש דעומה ינפל םימי העברא הניחבה ןולאשב ןייעל ושרוה )כ-א תויתואב ליחתמ
תשגהל עבקנש דעומה ינפל דחא םוי קר הניחבה ןולאשב ןייעל ושרוה )ת-ל תויתואב ליחתמ םהלש החפשמה םשש(
.תוריבס רסוח ןכו הילפה םושמ ,םירתועה תנעטל ,ךכב שי .הגשהה
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תא ןיכהל תורשפאה העגפנ ,םינעוט םה ,האצותכ .תוגשהב היתוטלחה תא הקמינ אל תנחובה הדעווה ,תישילש
.ןהילע בישהל ךרוצ ןיא ןכלו ,שממ ןהב ןיאש ,תופסונ תונעט ולעה םירתועה ןיבמ םידחא .ליעי ןפואב הגשהה

רשואו רבסוה הז גוסמ הניחב ןוילג לש םוליצו הקתעה לע רוסיאה ,תישאר .תחאל תחא הלא תונעטל הבישמ הכשלה .11
,םיאפור לש תוחמתהה תוניחבל רשקב ,)םסרופ אל( תואירבה רש 'נ ןרוא ר"ד 7321/95 ץ"גבב הז טפשמ תיב ידי לע
ןמזל עגונב ,תינש .ןיד יכרוע לש תוחמתה תוניחבל רשקב ,)םסרופ אל( ןידה יכרוע תכשל 'נ הזבוכוב 2346/96 ץ"גבבו
תוגשהב ןודל ךרוצהמ עבונ תוגשהה תשגה דעומל רשאב ןמזה ץחל" ,הגשהה תא ןיכהל ידכ םינחבנל ןתינש רצקה
םיבייחמ הלא םיצוליא ...המכסהה דעומ ינפל הפ-לעב תוניחבב ןחביהל הלבקתה ותגשהש ןחבנל רשפאיש דעומב
."םירוערעה תשגהו הניחבה תואצות תקידב לש ףופצ םינמז רדס

וניא ,1958-ט"ישתה )תוקמנהו תוטלחה( להנימה ירדס ןוקיתל קוחה ,תוגשהב תוטלחהה תקמנהל רשקב ,תישילש
,בתכה לע היתוטלחה תא התלעה הדעווהש ךכב יד ,קוחה לח וליא םג .תוגשהב הנד איהשכ תנחובה הדעווה לע לח
,םילשורי ןידה יכרוע תכשל לש יזוחמה דעווה 'נ אריפש 142/70 ץ"גב :ותדמע תא קמני הדעו רבח לכש שורדל ןיאו
.הטלחהה תא לסופ וניא הקמנה רדעה קוחל 6 ףיעס יפל ,םוקמ לכמ ,יכ ףיסוהל רשפא .1) 325, 329(הכ ד"פ

םימרוג םניא ,ךילהב םימגפ ולפנ יכ םיכסנ םא םג ,הגשהה ךילהב םימגפ יכ רמול שי ,הכשלה לש תובושתל רבעמ .12
ןידה והז .רחא ןפואב לווע םורגל וא הטלחהה תא תוועל ידכ םימגפב היה םא אלא ,הגשהב הטלחהה לוטיבל חרכהב
622, 635(חמ ד"פ ,הילצרה ,היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעווה 'נ .א.ס טדיירט 465/93 ץ"גב ,המגודל ,ואר .ללכ ךרדב
םיגולוכיספה קוח יפ-לע תונולתה תדעו 'נ תינולפ 5760/93 ץ"גב ;2)

,הנעטה יפל ,ולפנש םימגפה יבגל םג ךכ .ךליאו 679 'מע ,)1996( ,תילהנימה תוכמסה ,רימז 'י םג ואר .4) 194, 201(נ ד"פ
ידכ םהב ןיא ךכיפל .םירתועל לווע וא תוגשהב תוטלחהה תוויעל ומרג הלא םימגפ יכ רמול דוסי ןיא .הגשהה ךילהב
.תוטלחהה לוטיבל םורגל

תנחובה הדעווה לש תוטלחהב תויועט

םירתועה ןמ דחא לכל .ולש הגשהה תא התחד רשאכ תנחובה הדעווה התעט ,םירתועה ןמ דחא לכ ןעוט ,ןיינעה ףוגל .13
תודוקנ 60 לש ןויצ וא תודוקנ 65 לש ללוכ ןויצל ,רמולכ ,רבוע ןויצל עיגהל ידכ תודוקנ יתש וא תחא הדוקנ קר ורסח
ויה הניחבב תומייוסמ תולאשל ןתנש תובושתה יכ ותעד עיבמ םירתועה ןמ דחא לכ .הניחבה יקרפמ דחא לכב
.החלצהב הניחבה תא רובעיש ידכ ןהב היה ידש ,תופסונ תודוקנב ותוא תוכזל תוכירצ ויה ךכיפלו ,תונוכנ תובושת
ידכ ,םינוש םיחמומ לש תעד תווחב םג םיכמתנה שיו ,תובושתהו תולאשה לש חותינב םתעד תא םיכמות םירתועה
רשאכ תנחובה הדעווה התעט ,םירתועה תנעטל .רתוי תונוכנ וליפא וא תוירשפא ונתנש תובושתה םגש חיכוהל
טילחיו קודבי טפשמה תיבש םישקבמ םירתועה .תועטומ ויה תולאש ןתואל םירתועה ונתנש תובושתה יכ הטילחה
.תונוכנ תובושת ןה תורחאו הלא תולאשל ונתנ םירתועהש תובושתה םא ומצעב

ןכומ וניאו ,תויעוצקמ תוניחבב ןודל קוח יפ לע ךמסוהש ףוגה לע םירוערע תדעווכ בשוי וניא הז טפשמ תיב םלוא .14
םוחתבו האופרה םוחתב ךכ .הניחבב חילצה ןחבנה םאו תונוכנה תובושתה המ ,ךמסומה ףוגה לש ומוקמב ,טילחהל
תעדה לוקישב ברעתהל הטונ וניא טפשמה תיבש אוה ללכה .יעוצקמ עדי טפשמה תיב ידיב ןיא םהב םירחא תועוצקמ
וא םירז םילוקיש לש םגפב הקול תעדה לוקיש יכ ול חכוה םא אלא ,תיעוצקמה תורישכה תא ןוחבל ךמסוהש ימ לש
יפל להנמה 'נ ינדיס 808/94 ץ"גב ,המגודל ,ואר .ילהנימ תעד לוקיש לוספל ידכ םהב שיש םימגפה ןמ רחא םגפב
ללכה הז .785 ,4) 778(חמ ד"פ ,תואירבה רש 'נ יוואמז'ג 3930/94 ץ"גב ;3) 542, 551(חמ ד"פ ,םיינישה יאפור תדוקפ
רשאכ דחוימב ךכ ,יעוצקמ עדי טפשמה תיב ידיב יוצמ הז םוחתבש תונשל ידכ ךכב ןיאו ,םיטפשמה םוחתב םג
,הניחבב דמע ימ טילחהלו ,הלא תולאשל תונוכנה תובושתה המ עובקל ,הניחבב תולאשה תא רוחבל תוכמסה
והינתנ תטפושה הרמא ,ןכא ,ךכו .תנחובה הדעווה ומכ ,ההובג תיעוצקמ תורישכ לעב ףוג ידיב קוחה ידי לע הדקפוה
:)380 'מעב ,2 הקסיפ ליעל( יולב טפשמב

םיריבס ,םייניינע םילוקישמ םינחובה תדעו לעפת דוע לכ ,ברעתהל הז טפשמ תיב לע לבוקמ הז ןיא הלאכב"
."םירוהטו

:ךכ ןישח טפושה רמא )םסרופ אל( ןידה יכרוע תכשל 'נ הזבוכוב 2346/96 ץ"גבבו
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התע ןוידל תודמועה תולאשה יתש לע הייוגש ךרדב בישה ןהיפל רשאו ,רתועה לש וניינעב ולפנש תוערכהל רשא"
לע ,טפשמה-תיב יכ ,איהו ,תלבוקמהו העודיה הכלהה ונניינע לע לוחת יכ ,תאז אלא רמול ונל רתונ אל :ונינפל
וא תוכמסמ הגירח לש םירקמב אלא רבדל םיחמומה לש םתעד לוקיש תחת ותעד לוקיש תא ןתי אל ,ללכה ךרד
."ןיעל טלוב ןיד תוויע

תושרה לש תעדה לוקיש םוקמב ולש תעדה לוקיש תא דימעהל אלש ,טפשמה תיב לש היטנה יכ רמואו ףיסוא
תוניחב תכירע לע קוחה יפ-לע תדקפומה תיעוצקמ תושר לש תעד לוקישב רבודמ רשאכ דחוימב הקזח ,תכמסומה
קלח( םיזוחה קוחל 33 ףיעסב ינוציק יוטיב ידיל האב הזכ תעד לוקישב תיטופיש תוברעתהמ תוגייתסהה .תויעוצקמ
:הז ףיעס עבוק ךכו .1973-ג"לשתה ,)יללכ

,ישילש םדא לש וא םידדצה דחא לש הכרעה וא הערכה יפ לע הלאב אצויכו סרפ ,ראות ,ןויצ ןתניי ויפלש הזוח"
."טפשמ תיבב ןוידל אשונ הזוחה יפל הכרעהה וא הערכהה ןיא

,ןויצ תתל קוח יפ לע הכמסוהש תושר לש תוטלחה לע הז טפשמ תיב ידי לע תיטופיש תרוקיב ענומ וניא הז ףיעס ,ןכא
םוחתל תלבגומ הניאש ,טפשמה תיבל יוארה דיקפתה רבדב הסיפתל יוטיב ןתונ הז ףיעס םלוא .הלאב אצויכו ראות
תרוקיבה םוצמצל הליבומ תאז הסיפת .ירוביצה להנימה יניד לש םוחתב םג םוקמ הל שי אלא ,םיזוחה יניד לש
.תוחמתהה תניחבב לשכנ ימו חילצה ימ תנחובה הדעווה לש תוטלחה לע תיטופישה

,קודבל ונמצע לע לבקנ אל ,יטפשמ םגפב הקול תנחובה הדעווה לש תעדה לוקיש יכ רמול דוסי רדעהב ,ךכל םאתהב
יכ העבק רשאכ תנחובה הדעווה הקדצ םא ,תוריתעב םינייצמ םירתועהש תולאשה ןמ הלאשו הלאש לכ יבגל
.תויוגש םירתועה ידי לע ונתינש תובושתה

םויסל הרעה

תוגשהב שדחמ ןודל התוא בייחלו ,תנחובה הדעווה לש תוטלחהה תא לטבל הליע תוריתעה עברא לכב ונאצמ אל יכ ףא .15
תוניחבל רשקב הלא תוריתעב טפשמה תיב ינפב ופשחנש תויעבל בלה תמושת תא תונפהל ךרוצ וניאר ,םירתועה לש
.םיטפשמב תוחמתהה

.תוטעמ םינש ינפל תוחמתהה תניחבמ םויכ תונוש םיטפשמב תוחמתהה תוניחב

תוטעמ םינש ךשמב לדג םיטפשמ ידימלת לש רפסמה .םינחבנה רפסמב םוצעה יובירה ןמ ,לכ םדוק ,עבונ ינושה
לודג רפסמ .תוחמתהה תוניחבב םינחבנ לש רפסמהו םיטפשמב םיחמתמ לש רפסמה לדג ליבקמב .השימח יפ טעמכ
תא ריבגמ םינחבנ לש לודגה רפסמה ,המגודל ,ךכ .הניחבה ירדס לע עיפשהל יושע תוחמתהה תוניחבב םינחבנ לש
,הגשה תשגה ךרוצל ,הניחבה ןוילגב ןייעל הניחבב ולשכנש םינחבנה ןמ קלח וצלאנ ךכ םושמו ,םינמזה חול לע ץחלה
,םיטפשמ םידמלמה תודסומה יובירמ םג ,הארנכ ,עבונ ינושה .הגשהה תשגהל יפוסה דעומה ינפל דחא םוי קר
יכרוע תכשל לש תיצראה הצעומה 'נ יאנב 2832/96 ץ"גבב .תונוש תומרבו תונוש תוטישב ,לארשיל ץוחמו לארשיב
תוחמתהה תניחבב רבעמה ןויצ תא תולעהל הכשלה לש הטלחה דגנ םיטפשמב םיחמתמ ורתע ,2) 582(נ ד"פ ,ןידה
תא הריבסה הכשלה .יטפשמ ךמסמ חסנל ,זא דע תלבוקמ התיהש יפכ הניחבל ףסונ ,םינחבנה תא בייחלו 70-ל 60-מ
:הכשלה תדמע תא )589 'מעב( ןידה קספ גיצמ ךכו .עוצקמה לש התואנ המר לע רומשל ךרוצב הטלחהה

,תוחמתהה תוניחב תכרעמ לש התמאתהבו התוליעיב הקיחש ינמיס הנורחאל ורכינ' ,הבושתב רמאנש יפכ"
םידומילה תפוקת רוציק יכ רמאנ דוע .'תוחמתהה תניחבב םינחבנה לש םינויצה עצוממב הדירי הרכינו
ושכרש םיחמתמ לש ךלוהו לדגה רפסמה םג ומכ ,תישעמה תוחמתהה תפוקת רוציקו םיטפשמל תוטלוקפב
ךכ םושמ .םינחבנה לש עדיה תמרב הדיריל םקלח תא ומרת ,לארשיל ץוחמ תומייוסמ תונידמב תיטפשמ הלכשה
."דימו ,םינחבנה לש עדיה תמר תא תולעהל ידכ לועפל תבייח ףאו תיאשר הכשלה התיה

.םיחמתמ דצמ ,הז טפשמ תיבל תוריתע תשגהל וליבוה ףאו ,תרוקיב וררוע תוחמתהה תוניחבב ולחש םייונישה .16
ידיל האב איה .הניחבב םילשכנה יוביר דגנ ,אצוי לעופכ ,ןכו הניחבה לש ישוקה תגרד דגנ רקיעב הנווכ תרוקיבה
יכו ,םינחבנ לש בר רפסמ לישכהל הנווכ הניחבב תרכינ יכ שרופמב ונעט ףאש םירתוע ויה .הלא תוריתעב םג יוטיב
לש תוברעתה תשרוד התיה ,החכוה ול ,תאז הנווכ יכ רמול ךרוצ ןיא .תולאשה חוסינב יוטיב ידיל האב תאז הנווכ
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.2) 236(דמ ד"פ ,םיאמשה תצעומ 'נ ץיבוקסומ 571/89 ץ"גב וושה .טפשמה תיב

תוברל ,הניחבה תנוכתמש םושמ םג אלא ,הב ךומתל היאר לכ האבוה אלש םושמ קר אל ,תאז הנעט וניחד םלוא
.תויביטקייבואו תואמצע חיטבהל דעונ הבכרהש ,תנחובה הדעווה ידיב קוחה יפ לע הדקפוה ,הלש ישוקה תגרד

תינקירמא הטישב הייונב הניחבהש ןוויכ ,תישאר .הניחבה תנוכתמל עגונב תויהת תוררועמ תוריתעה ,תאז םע
,2 הקסיפ ,ליעל( ,יולב טפשמב והינתנ תטפושה לש הנושלב ,בכרות איהש ךירצ ,)הרירב-בר םשב םג הל םיארוקש(
הדחו הרורב הבושת ןהילע בישהל ןתינו הקיטמלבורפל חותפ וניא ןהיבגל יטפשמה בצמהש תולאש"מ ,)379 'מעב
תולאש טעמ אל הב וללכנ הניחבה לש ןורחאה דעומב יכ רבתסמ ,הנהו ."ןולאשב תועצומה תויורשפאה תחא יפ-לע
.הז ןחבמב ודמע אלש

תואצות לע תוגשה הל ושגוהש ינפל רבכ ,הטילחה תנחובה הדעווה יכ רמאנ )7505/98 ץ"גבב( הכשלה תובושתב
;תונוכנ תובושת ןה ףא הדי לע ועבקנש תובושתה ןמ תונוש תובושת יכ הניחבה תולאשמ שולש יבגל ריכהל ,הניחבה
ןמ תונוש תובושת יכ תופסונ תולאש עבש יבגל ריכהל הטילחה איה ,תוגשה תנחובה הדעוול ושגוהש רחאלו
תולאשה ללכמ תירישע יבגל ,הטילחה תנחובה הדעווה ,עמשמ .תונוכנ תובושת ןה ףא הדי לע ועבקנש תובושתה
לעו תוחיתפה לע תנחובה הדעווה תא חבשל שי ,דחא דצמ .הלאשל תחא הנוכנ הבושתמ רתוי ןכתית יכ ,הניחבב
הניחבה תעב םינחבנה לע דיבכהלו לבלבל ידכ ךכב היה ,םירתועה םינעוט ךכ ,ינש דצמ ךא .תועטב תודוהל תונוכנה
.תופסונ תולאשל תונוכנה תובושתה יבגל םינחבנה דצמ תונעט ררועל ידכו

.הניחבה תילכת המ הלאשה תא תוררועמ הניחבה תולאש לש חסונהו תוהמה ,תינש

ןידה יכרוע תכשל קוח ?תאז תילכת יבגל ,יואר רוריב רחאל העבקנש ,הרורבו תימשר תוינידמ תמייק םאה

ןהירדסו תוניחבה תינכת יכו ,)38 ףיעס( "םיישעמ תועוצקמב" היהת תוחמתהה תניחב יכ אלא הז ןיינעל רמוא וניא
,)םיישעמ תועוצקמבו לארשי תנידמ ינידב תוניחב ירדס( ןידה יכרוע תכשל תונקת .)39 ףיעס( "תונקתב ועבקיי"
הניחבה לש תילכתה המ רמול ידכ הלאב ןיא ןיידע םלוא .הניחבה יאשונ לש המישר )18 הנקתב( תועבוק ,1962-ג"כשתה
,איה הלאש ?הניחבה תילכת תא תרשל ידכ תולאשה תא חסנל יואר דציכ :תאז תילכת תרשל ידכ הייוארה תנוכתמה המו
לש תנוכתמהו תילכתה יבגל תויחנה םילבקמ םה םאהו ,תנחובה הדעווה ינפב תואבומה תולאשה תא םיחסנמה םה ימ
.הניחבה

רחאלו ,48%ל הליחת עיגה תוחמתהה תניחב לש ןורחאה דעומב םילשכנה זוחא יכ םינייצמ םירתועה ,תישילש
לש דאמ הובג רועש והז .%39.5ל םילשכנה זוחא דרי תולאשה ןמ קלחל תופסונ תובושתב הריכה תנחובה הדעווהש
יכ התבושתב תנייצמ הכשלה .תוחמתהה תוניחב לש םימדוקה םידעומה בורב םילשכנה רועשל האוושהב םילשכנ
םינחבנה בכרהמ תמייוסמ הדימבו ,)65-ל 60-מ( הניחבב רבעמה ןויצ לש האלעהמ תמייוסמ הדימב עבונ הז רועש
.לארשיל ץוחמ םיטפשמ ודמלש םיבר םינחבנ ןכו ,ןכל םדוק הניחבב ולשכנ רבכש םיבר םינחבנ ללכש ,הז דעומב

.הכשלה תוניחבב םילשכנה רועשל תעדה תא תתל יאדכ ,תאז םע

תואצות לע הגשהל רשקב הכשלה ידי לע ועבקנש ,םידעומה תוברל ,םירדסה לע םימערתמ םירתועה ,תיעיבר
?םיגוהנה םירדסה תא רפשל ,הנותנ הכשלה םהב םיצוליאה ףא לע ,רשפא-יא םאה .הניחבה

הניחבב ןה ,לעופב םייק אוהש יפכו קוחב עבקנש יפכ ,תוניחבה תדעו לש בכרהל םג תעדה תא תתל יאדכ ,תישימחו
,הניחבה תנוכתמב הליחת ,םינשה ךשמב ולחש םייתוהמה םייונישה חכונ רקיעב תאזו ,הפ-לעב הניחבב ןהו בתכב
.םינחבנה רפסמב ןכמ רחאלו

תא תונקתב עובקל ךמסומה אוה רתיה ןיבו ,ןידה יכרוע תכשל קוח לש עוציבה לע הנוממה אוה םיטפשמה רש
המקה לוקשי םיטפשמה רש יכ ,הלא תוריתעב ופשחנש תויעבה רואל ,יואר ונתעדל .תוחמתהה תוניחב לש תינכתה
.םייוניש וב גיהנהל יואר םא ררבתו תוחמתהה תוניחבל עגונב םייקה בצמה תא ןחבתש הדעו

,םירתועה ידי לע ושגוהש תוגשהב תנחובה הדעווה לש תוטלחהה תא לטבל הליע ונאצמ אלש ןוויכ ,ןיינע לש ומוכיס .17
.תוריתעה תא תוחדל ונטלחה

P

http://www.takdin.co.il/search/NetisUtils/srvrutil_getdoc.aspx?pa...

10 of 11 02‐Apr‐09 21:33



ןישח 'מ טפושה

.םיכסמ ינא

:שיניב 'ד תטפושה

.המיכסמ ינא

.רימז 'י טפושה לש ןידה קספב רומאכ טלחוה ךכיפל

.)6.1.99( ט"נשת תבטב ח"י ,םויה ןתינ
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