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 ט"עשת ,ןוושחב ו"ט 

  24.10.2018 

  גרבנירג ןמייפ הניר 

 תרתועה  'חאו שולש ירשוא ד"וע כ"ב י"ע 

 
 דגנ

 

 יקסנינוק השמ .1 

 

 לילגה ךלמ ןותיע להנמ ,סאיטא םולש .2
 ומצעב    

 

 בישמה    
 
 

 הטלחה
 

 ךילהה .א
 

 - ןלהל( 1959 – ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל 'ב17 ףיעס יפל ,העינמ וצ ןתמל הריתע .1

 .)"הלומעת יכרד קוח"
 

 

 ךילהל םידדצה .ב

 
 ךיראתב םייקתהל תויופצה ,תוימוקמה תויושרל תוריחבב םידדומתמ 1 'סמ בישמהו תרתועה .2

  .לאימרכ תייריע שאר תנוהכל ,30.10.2018

 
 )515182764 פ"ח( מ"עב תונותיעו םוסרפ ל"ומ .א .ש תרבחב הטילשה לעב אוה 2 'סמ בישמה 

 ריעב ץפומה ,)"ןועובשה" – ןלהל( "לילגה ךלמ" םשב ןועובש רואל האיצומה ,)"הרבחה" – ןלהל(

 .התביבסו לאימרכ
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 הלומעת יכרד קוחל )ב(10 ףיעס .ג
 

 םיבישמה התנעטל רשאב ,םיבישמה דגנ העינמ יווצ ונתנייש ךכל תרתועה תרתוע התריתעב .3

 הרומ ,הלומעת יכרד קוחל )ב(10 ףיעס .הלומעת יכרד קוחל )ב(10 ףיעס תוארוה תא םירפמ
 :ןמקלדכ

 

 םינותעב תומסרפתמה תוספדומ תועדומ תועצמאב תוריחב תלומעת אהת אל )ב("
 :הלא תולבגהב אלא ,םינוחריב וא םינועובשב ,םיימוי

 ;'ץניא 40-מ הלודג אהת אל העדומ  )1(

 ;)הלטוב(  )2(

 ;דחא ןותעב הגלפמ לכ םעטמ םויב תחא העדוממ רתוי םסרופת אל  )3(
 ינפלש םישדחה תשולש ךשמב לכה ךסב 'ץניא 10,000-מ רתוי הגלפמ םסרפת אל  )4(

 ;תוימוקמה תויושרה ללכל תוריחבב לוחת אל וז הארוה .תוריחבה םוי

 ותוא לעפ םאו ,התנמזהל יארחאה םדאה לש ונעמו ומש תא אשית העדומה  )5(
 ףוג וא )3()א( ןטק ףיעסב רומאכ דמעומ ,םידמעומ תמישר ,העיס םעטמ םדא

 ףוגה וא דמעומה ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית ,רחא

 ".םידמעומה תמישר לש וא העיסה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ

 
 'נ תימואלה העונתה תורח 212/03 צ"גבב ןוילעה טפשמה תיב דמע הלומעת יכרד קוח תרטמ לע 

  איה ותרטמ יכ ,עבקו ,)2003( 762 'מעב 750 )1(ז"נ ד"פ ,הרשע ששה תסנכל תוריחבה תדעו ר"וי

 לש היעטה תעינמ ,ןתוניקתו תוריחבה רהוט ,תוריחבה תוניגה ,תוריחבב ןויוושה לע הרימשה"
 יכרד קוחל )ב(10 ףיעסש ,ןבומ וילאמ ."ויתואצותו תוריחבה ךילהב םיתוויע תעינמו םירחובה

 ,תוספדומ תועדומב תוריחב תלומעתל עגונה לכב ,הלא תורטמ םישגהל דעונ ,הלומעתה

 .)"םינוחריו םינועובש ,םיימוי םינותיע"( םיבותכה תרושקתה יעצמאב תומסרפתמה

 
 

 םידדצה תונעט תיצמת .ד

 
 תובתכ לש הווסמב ,הלומעת תועדומ תומסרפתמ ןועובשב יכ ,תרתועה תנעוט התריתעב .4

 :תואבה תורפהה תועצבתמ ךכ בגאו ,1 'סמ בישמה לש ונומימבו ותנמזהב ,תויאנותיע

 

 ,תוריחבה אשונב תובתכ תויהל תוזחנה ,תועדומ יתש ומסרופ ןועובשה תונויליגמ דחאב )א(
 םעטמ םויב תחא העדוממ רתוי םוסרפ רסואה ,הלומעת יכרד קוחל )3()ב(10 ףיעסל דוגינב

 .םידמעומ תמישר לכ

 
 תולודג ,ןועובשב 1 'סמ בישמה םעטמ תומסרפתמה ,תובתכל תוזחנה ,תוריחבה תועדומ )ב(

 .הלומעת יכרד קוחל )1()ב(10 ףיעס יפל תרתומה 'ץניא 40 -ה תדיממ
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 ויטרפו ומש ןויצ אלל תומסרפתמ ,1 'סמ בישמה לש ומעטמ תומסרפתמה תוריחבה תועדומ )ג(
 .הלומעת יכרד קוחל )5()ב(10 ףיעסל דוגינב תאזו ,1 'סמ בישמה לש

 

 םושמ העינמ וצ ןתמל תרתוע איהו ,תורפמה תועדומה לש תונומת תרתועה הפרצ הריתעה בתכל
 תא תורפמה 1 'סמ בישמה םעטמ תופסונ תועדומ הנמסרפתת בורקה עובשה ףוסבש ששחה

 .קוחה תוארוה

 
 

 ,יטרפ ףסכמ ןמוממו ,תיטרפ תולעבב יוצמ ןועובשה יכ ,הריתעל ותבושתב בישה 2 'סמ בישמה .5

 תרגסמב האלמה התוכז" יתלשממ ןומימב וא רוביצ יפסכב תעייתסמ הניא הרבחהש ןוויכמו

 ןותיע אוה ןועובשה יכ ,ףיסומ 2 'סמ בישמה ."היניע תוארכ ןותיעב גוהנל הקיתאה יללכו קוחה
 ךכל היארהו ,אלמ ריחמב םיאקיטילופ לש םיכרצו תודסומ ,םיקסע םדקמה ,יקווישו ימוסרפ

 2 'סמ בישמה ףיסומ ,תאז םע ."םולשתב צ"חי תובתכו םוסרפ םיליכמ ןותיעה ידומע לכ"ש ,איה

 לש ןכותה תובתכב תומסרפתמ ,לאימרכ רוזאב םייחל יטנוולר רמוח תוללוכה תועידי יכ ,ןעוטו
 .לאימרכ רוזאל יטנוולרה יתושדחה ןכרע יפ לע קר אלא ,םולשת אלל ןותיעה

 

 שוכרל לכות יכ הל רהבוה ןכש ,בל םות רסוחב השגוה תרתועה תריתע ,2 'סמ בישמה תעדל 

 ,םירחא םידדומתמ דגנכ ערה ןושל רוסיא קוח תולבגמל ףופכ ,ןותיעב תונצ"חי תובתכ וא םוסרפ
 יפ לע ,םולשתב םוסרפ תועדומו צ"חי תובתכ ומסרופ תרתועה לש ןייפמקה ךלהמב ,ןכאו

 .תרתועה לא חלשנש ןוריחמה

 
 ,תרתועהמ תמדקומ הינפ הלביק אל )הרבחל ותנווכו( הבישמה יכ ,ןעטו 2 'סמ בישמה ףיסוה דוע 

 יכ ןיבהל ןתינ תרתועה הגיצהש הנומתבו ,וירוגמ תריד תלד לע הקבדוה תמדקומה הינפה ןכש

 2 'סמ בישמה ןילמ דוע .הרבחה לש תימשרה התבותכב אלו ןועובשה לש הקיפרגה דרשמב רבודמ

 םימסרפמ םה םג רשא ,לאימרכב םינותיעה ראש דגנכ םג התריתעב התנפ אל תרתועהש ךכ לע
 .1 'סמ בישמה לש ומעטמ תועדומ

 

 תועדומ ןיב ןיחבהל שי יכ ,2 'סמ בישמה ןעוט ,תועדומה לדוגל עגונב תרתועה תונעטל סחייתהב 
 תועדומה ימוסרפ ,ןכ לע .ללמ אוה הבורש ,צ"חי תבתכ ןיבו ,יפרג ןפואב תובצועמה ,םוסרפ

 התריתעב הגיצמ תרתועהש העשב הב ,'ץניאה 40 לדוגמ םיגרוח אל 1 'סמ בישמה לש ומעטמ

 איה ןכש "]הרבחה[ םע חותפ ןובשח ונשי תרתועלש המדנ" יכ ,ףיסומ 2 'סמ בישמה .צ"חי תובתכ

 וב ,"לאימרכ תושדח" םשה תא אשונה ןותיע לש ותצפהו ותספדהב םילקש יפלא העיקשה
 תושדח" ,תרתועה הקיפהש ןותיעב ,בישמה תנעטל .הער התביד האיצוהו הרבחה תא השיפכה

 .'ץניאה 400 לובג תא ורבע הלש צ"חיה תובתכ "לאימרכ

 
 .תרתועה לש התריתע תא תוחדל שי יכ ןעוט 2 'סמ בישמה ,ןכ לע 
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 ביגהל ול ןתינ וב רצקה ןמזה לע ןילמ אוהו ,23.10.2018 ךיראתב קר הריתעל ףרוצ 1 'סמ בישמה .6
 םסרפתמה ןותעב רבודמש ךכמ עבונ ,ותבוגת שיגהל בישמל יתרוה וב רצקה ןמזה יכ ,ריעא .הילע

 .ותצפה לחתו ספדוי ןותיעהש ינפל הטלחהה ןתיל ךרוצ שיו ,עובשה ףוסב

 
 המידקה ףאו ,תמדקומה העדוהה תבוח תא המייק אל תרתועה יכ ,ןעוטו ףיסומ בישמה חוכ אב 

 תונורתיו תואצוהב בויח גישהל ידכו םייטילופ םיעינמ ךותמ הריתעה בתכ תא ול החלשו

 ,הארתה חולשמ לש לנויצרה םייקתה אל ,החלשנש תמדקומה העדוהב ,ותנעטל .םייטילופ
 .הארתהל ביגהל תונמדזה 1 'סמ בישמל הנתנ אל ןווכתמב ,תרתועהו

 

 ,השקב 2 'סמ בישמה לא חלש 23.10.2018 ךיראתב יכ ,ןעטו 1 'סמ בישמה חוכ אב ףיסוה דוע 

 ."השדח העדוה תלבקל דע רמוח רתוי סיפדהל אלש"
 

 ןיבו תועדומ םוסרפ ןיב דירפהל שי יכ ,1 'סמ בישמה חוכ אב ןעט םירבד לש םפוגל סחייתהב 

 תרושקתה יצעוימ וא םידמעומהמ לבקתמש עדימ תוללוכה "ללמ תובתכ" ןה תונורחאה .תובתכ
 היחנה אלל ,םינותיעה לש רואל םיאיצומה לש תעדה לוקישל םאתהב םסרפתמ אוהו ,םהלש

 טקונו יטרפ ןותיע וניה 2 'סמ בישמה" ,1 'סמ בישמה חוכ אב תנעטל .םולשת וא תיפיצפס

 אלש 2 'סמ בישמה תא החנה 1 'סמ בישמה ,ותנעטל ."ותעד לוקישל םאתהב םוסרפ תוינידמב

 רבדה ,תחא םוסרפ תעדוממ רתוי המסרופש לככו ,ןותיע לכל תחא םוסרפ תעדוממ רתוי םסרפל
 לדוג ןיינעב ףא יכ ,ןעטו 1 'סמ בישמה חוכ  אב ףיסוה דוע .2 'סמ בישמה לש ותעד לע השענ

 .'ץניא 40 לע הלוע ןלדוגש תועדומ םסרפל אלש 2 בישמה תא החנה 1 בישמה תועדומה

 
 ,םירוסא םימוסרפ תעצבמ המצע תרתועה יכ ,ןעטו בישמה חוכ אב ףיסוה הלא תונעטל ףסונב 

 .ןווכתמ אוה םהילא םימוסרפה 1 'סמ בישמה חוכ אב טרפ ותבושתבו

 

 ושענו תורופס תורפה ןה תורפה ועצובש לככ יכ ,1 'סמ בישמה חוכ אב ןעט ,ויתונעט םוכיסל 
 תריתע תא תוחדל שי בישמה חוכ אב תנעטל .רתוי תורומח תורפה העציב תרתועה רשאכ ,הגגשב

 .המגודל תואצוהב הבייחלו ,תועינמ וא קתשה ,בל םות רסוח לש םימעטמ תרתועה

 
 

 ןויד .ה

 

 הארנו ,1 'סמ בישמה לא תמדקומה העדוהה תבוח תא ןידכ המייק תרתועה םא קפס שי ןכא .7
 ןקתל תונמדזה 1 'סמ בישמל תתל ידכ אלו ,הבוח ידי תאצל ידכ קר וז הבוח המייקש הרואכל

 תונעט לש ןפוגל ןויד םייקלמ ענמיהל לכוא אל ,תאז םע .הלאכ ולפנש לככ ,והנחמב ולפנש תוגגש

 .2 'סמ בישמה יפלכ תמדקומה העדוהה תבוח המייוק יתעדל ןכש ,הריתעה
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 תועידי אוה דחאה גוסה .ןכות יגוס ינש םימסרפתמ ןועובשב ,2 'סמ בישמה לש ותבושתמ הלועכ .8

  ,2 'סמ בישמה לש ותבושת ןושלכ ,הלא תועידי .רוזאהו לאימרכ יבשותל יתושדח ךרע תולעב
 גוסה ."רוזאב תויוליעפו םיעוריא רוקיסו הביבסהו לאימרכ רוזאב םייחל יטנוולר רמוח תוללוכ"

 ןועובשב םסרפתמה ,"ינ"צחי וא ימוסרפ רמוח" - 2 'סמ בישמה ןושלבו ,ןמוממ ןכות אוה רחאה

 אופא איבמ ,ןועובשב םסרפתמה ןמוממה ןכותה ."שארמ עובק ןוריחמ י"פע םולשת תרומת"
 .םגיצהל הצור אוהש יפכו ,רוביצל איבהל שקבמ ןממה םרוגהש םירבדה תא רוביצל

 

 ינשל אוה קלחמ ,ןועובשב םסרפתמה ןמוממה ןכותה תא ףאש ,2 'סמ בישמה תבושתמ הלוע דוע 
 תונגומ תוריציל תובשחנהו יפרג ןפואב תובצועמה ,"םוסרפ תועדומ" אוה דחאה גוסה .םיגוס

 ותדימו ולדוגש ללמ" ןה אלמה ןבורבש ,רוביצ יסחי תובתכ אוה ינשה גוסהו ,םירצוי תויוכזב

 ."ןותיעב תובתכה ראש לש לדוגכ

 
 ,אוה ךכל םעטה ."צ"חי תובתכ" אוהש ןמוממה ןכותה םע ישוק םייקש הארנ הלא םירבדמ רבכ 

 ,יתושדח ךרע תולעב תובתכ ןה צ"חיה תובתכש ,חינהלו ,תועטל הלקנ לע לוכי ריבסה ארוקהש

 תובתכה ראש לש לדוגכ ותדימו ולדוגש ללמ" ןה יכ ,ותבושתב הדומ 2 'סמ בישמה רשאכ דחוימב
 צ"חיה תובתכ דצל םא רותפל ןתינ ,רוביצה תייעטהל םורגל לולעה ,הז ישוק ."ןותיעב

 ונעמו ומש תא ןייציו ,הלומעת יכרד קוחל )5()ב(10 ףיעס תארוה תא ןועובשה םייקי ,תונמוממה

 ףוג וא דמעומ ,םידמעומ תמישר ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ,ותנמזהל יארחאה םדאה לש

 תמישר וא העיסה לש יוניכה וא ,דמעומה וא םידמעומה תמישר ,העיסה לש המש םשריי ,רחא
 .םידמעומה

 

 
 םישנאל תועגונה ,ןועובשב תומסרפתמה רוביצה יסחי תובתכ לכ ,ינפלש תונעטה יבתכ יפ לע .9

 לכ"ש ,רשאמ הריתעל ותבושתב בישמה ,תישאר .תונמוממ תובתכ ןלוכ ןה ,תוריחבב םידדומתמה

 חלש 2 'סמ בישמהש ןורסמב ,דועו תאז ."םולשתב צ"חי תובתכו םוסרפ םיליכמ ןותיעה ידומע

 ידדומתמל םניחב תובתכ םסרפמ אל ינא" :בתכנ ,הריתעה בתכל ףרוצ וקתעה רשאו ,תרתועל
  ."תוריחב

 

 
 תובתכ ןיבו תועדומ ןיב ,ןמוממה ןכותה םוחתב ,השוע בישמהש הנחבהל םוקמ ןיאש רובס יננה .10

  ."תוריחב תלומעת" ןה ,רוביצה יסחי תבתכ םגו ,יפרג ןפואב תבצועמה ,העדומה םג .רוביצ יסחי

 

 תיב עבק ,))1992( 704 ,692 )2(ו"מ ד"פ ,תיזכרמה תוריחבה תדעוו ר"וי 'נ יליוז 869/92 ץ"גבב 
 'בכ יפמ( עבק ךכו ,אל המו תוריחב תלומעתל בשחי המ עבקיי ויפל ןחבמה תא ןוילעה טפשמה

 :)קרב 'א )זא וראותכ( טפושה

 
 לע ותעפשהב אוה ולש יטנאנימודה טקפאהש יוטיב ותוא קר הניה תוריחב תלומעת"

 ול שיש רודיש ,ןכ לע .יתונמא טקפא ןוגכ ,רחא יטנאנימוד טקפא ול ןיאשו רחובה
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 העפשהב וניא יטנאנימודה וכרע ןכש ,תוריחב תלומעת וב תוארל ןיא ,יתושדח ךרע

 ".לוכל יתושדח עדימ תריסמב אלא ,רחובה לע
 

 ןחבמ ץמוא ,תוריחב תלומעתל בשחיי המ הלאשב הנד רשאו ,ןכמ רחאל האבש ,הפנע הקיספב 

 תובתכ םג ומכ תומסרפתמה הלומעתה תועדומ ,ינפלש ןיינעב .םויה דע ונתוא שמשמ אוהו ,הז
 ןהל ןיאו ,רחובה לע עיפשהל דעונ ןהלש יטננימודה טקפאהש ,םייוטיב ןלוכ ןה ,רוביצה יסחי

 ויה אלמלא ןכש ,והשלכ יתושדח ךרע תורדענ ףא רוביצה יסחי תובתכ .רחא יטננימוד טקפא

 .תומסרפתמ ויה אל ןה ,ןמוסרפב ןיינועמה םרוגה ידי לע תונמוממ
 

 

 יסחי תובתכ לע ליחהל שי ירה ,תועדומה ןידכ רוביצה יסחי תובתכ ןידש ,הנקסמל יתעגהש ןוויכ .11

 :ןמקלדכ ,הלומעתה יכרד קוחל )ב(10 ףיעסב עובקה ןידה תא רוביצה
 

 .'ץניא 40 -מ הלודג היהת אל ,"צ"חי תבתכ" וא העדומ )א(

 .םויב תחא צ"חי תבתכ וא תחא העדוממ רתוי םסרופת אל )ב(
 לעפ םאו ,התנמזהל יארחאה םדאה לש ונעמו ומש תא אשית צ"חיה תבתכ וא העדומה )ג(

 ,רחא ףוג וא )3()א(10 ןטק ףיעסב רומאכ דמעומ ,םידמעומ תמישר ,העיס םעטמ םדא ותוא

 תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה ,םידמעומה תמישר ,העיסה םש תא העדומה אשית

 .םידמעומה תמישר לש וא העיסה לש יוניכה וא
 

 

 ,הלומעתה יכרד קוח תוארוה תרפה םושמ ןהב שיש ,תועדומ םוסרפל תוירחאה יכ ,שגדויו רהבוי .12
 'נ ןהכ םימחר 7/19 כ"בת :וארו( ןתוא םסרפמה תרושקתה יעצמא לע הנושארבו שארב הלח

  .))25.12.2012( םויה לארשי ןותיע

 

 יפסכב תעייתסמ הניא ןועובשה תא רואל האיצומה הרבחהש ןוויכמ יכ ,ןעט 2 'סמ בישמה ,רוכזכ 
 התוארכ ןותיעב גוהנל הקיתאה יללכו קוחה תרגסמב האלמה התוכז" ,יתלשממ ןומימב וא רוביצ

 םהילע לח רתיה ןיבו ,םינוש םיקוח םילח הבותכה תונותיעב םישענה םימוסרפ לע ,עודיכ ."היניע

 בייח ,ותוליעפ לע םילחה םיקוחה לכ תא םייקל ןועובשה תבוח דבלמ ,ןכ לע .הלומעת יכרד קוח
 האצותכ םא םג תאזו ,הלומעת יכרד קוח לש ויתוארוה תא םג תוריחבה תפוקתב םייקל אוה

 לש ויתוסנכה ףא ךכמ אצוי לעופכו ,ןועובשב 1 'סמ בישמה עצבמש םוסרפה חפנ ןטקיי ךכמ

 .הנטקת ןועובשה

 
 

 תרושקת יעצמא לכב ,םירחא םימוסרפ םסרפלמ ענמיהל םיבישמה לע תווצל הרתע תרתועה .13

 תיללכ השקבל רתעיהל םוקמ יתאצמ אל .הלומעתה יכרד קוחב םיעובקב םיללכל דוגינב ,רחא
 קובסייפה ףד וא טנרטניאה רתאב םימוסרפל איה םירבדה ירוחאמ תדמועה הנווכהש לככ .תאז

 ףיעסב םיעובקה םיללכה תא הלא םימוסרפ לע ליחהל םוקמ יתאצמ אל זא יכ ,ןועובשה לש
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 .םינוחריו םינועובש ,םיימוי םינותיעל שרופמ ןפואב םיסחייתמה ,הלומעתה יכרד קוחל )ב(10

 דיחיה יאנתה ,הלומעתה יכרד קוחל )ב(10 ףיעסב םיעובקה םיאנתה ךותמ ,השעמל יכ ,ריעא
 .קוחל )5()ב(10 ףיעסב עובקה יאנתה אוה ,םיילטיגיד םימוסרפ לע ליחהל ןתינש

 

 
 תרתועה לש הדצמ הלומעתה יכרד קוחל )ב(10 ףיעס תורפה לע 1 'סמ בישמה ןילה ותבושתב .14

 שיגהל וילע ,ןניגב דעס בישמל קינעהל ךרוצ שיש לככו ,הלא תורפהל סחייתהל לכוא אל .המצע

  .המיאתמ הריתע
 

 

 :ןמקלדכ הרומ יננהו ,הריתעה תא לבקל טילחמ יננה ,ןכ לע .15

 
 ענמיהל ,מ"עב תונותיעו םוסרפ ל"ומ .א .ש תרבח לעו 2 'סמ בישמה לע הווצמ יננה )א(

 תוריחבה דעומל דע ומסרפתיש ,"לילגה ךלמ" ןועובש לש םיבורקה תונויליגב םסרפלמ

 ,תונמוממ רוביצ יסחי תובתכ וא תועדומ ,30.10.2018 ךיראתב תוימוקמה תויושרל
 תא תומייקמ אלש ,השארב דמוע אוהש םידמעומה תמישרל וא 1 'סמ בישמל תוסחייתמה

 :םהו ,1959 - ט"ישת ,)הלומעת יכרד( תוריחבה קוחל )ב(10 ףיעסב ועבקנש םיאנתה

 

 םידמעומה תמישר וא 1 'סמ בישמה םעטמ תנמוממ רוביצ יסחי תבתכ וא העדומ )1(
 .'ץניא 40 -מ הלודג היהת אל ,ותושארבש

 .םויל תחא תנמוממ רוביצ יסחי תבתכ וא תחא העדוממ רתוי םסרופת אל )2(

 םדאה לש ונעמו ומש תא הנאשית ,הנמסרופתש תנמוממה צ"חיה תבתכ וא העדומה )3(
 דמעומ ,םידמעומ תמישר ,העיס םעטמ םדא ותוא לעפ םאו ,התנמזהל יארחאה

 תמישר ,העיסה םש תא הנאשית ,רחא ףוג וא )3()א(10 ןטק ףיעסב רומאכ

 וא העיסה ,דמעומה לש יוניכה וא תואה תא וא ,רומאכ ףוגה וא דמעומה ,םידמעומה

 .םידמעומה תמישר לש
 

 אשי דצ לכ ןכ לעו ,תואצוה םולשתב םיבישמה תא בייחל םוקמ יתאצמ אל ןיינעה תוביסנב )ב(

 .ויתואצוהב
 

 .םידדצה רדעהב ,24.10.2018 ,ט"עשת ,ןוושחב ו"ט ,םויה ןתינ

                                                                                   
 

 טפוש ,ןהכ קחצי
 תוריחבה תדעו שאר בשוי

 הפיח תירוזאה


