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ןוילעה טפשמה תיבב

70/7645ץ"גב

ןילביר 'א האישנל הנשמה דובכ:ינפב
הי'צקורפ 'א תטפושה דובכ
ןייטשניבור 'א טפושה דובכ

גרבנרטש בקעי .1:םירתועה
ריבג ןב רמתיא .2

דגנ

םילשורי זוחמ דקפמ-וקנרפ ןליא .1:םיבישמה
יצראה הטמה- לארשי תרטשמ .2
חותפה תיבה .3

םייניב וצו יאנת לע וצ ןתמל הריתע

ןיד קספ

:ןייטשניבור 'א טפושה

 םעטמ רושיא ןתינ אל הואגה דעצמל יכ ,הנעטה הניינע םויה השגוהש וז הריתע.א

 דעצמה תא םייקל םוקמ ןיא ןכ לעו ,םיאבכה ימוציע חכונל ,םילשוריב יוביכה תויושר

 .תובורקה תועשב םייקתהל רומא דעצמה .רוביצל תיתוחיטב הנכס לשב

 םעטמ העידוה הנידמה תוטילקרפ .םיבישמה לש הפוחד הבוגת השקבתנ.ב

 ,הבישמכ הפרוצ אלש ,םילשורי תייריע אוה הז אשונל ךמסומה םרוגה יכ2-1 םיבישמ

ןוישיר ונתנ– הרטשמה– םיבישמה .םירתועה חוכ אב לש ודרשמל ךכ לע ורסמ יכו

 הניא הרטשמה ;הייריעה ,ירק ,יושירה תושר םעטמ יושיר ןועט עוריאכ עוריאה םויקל

 תייריעל יטפשמה ץועייה םע רוריבב יכ רסמנ .שאה יוביכ אשונ לע ןומאה םרוגה

 ןורתפ שבוג םרט ךא ,היעבה ןורתפל תונויסנ םישענש2-1 םיבישמל רמאנ םילשורי

 צ"גבב לומתאמ ןידה קספב רומאה חכונ םג ,םירובס2-1 םיבישמה .התיבשה לשב

 תויורשפאה תרגסמב ,םדי לאלש לכ תא תושעל הייריעה ימרוג לע יכ ,70/7725

 איבהל ידכ ךכב ןיא ךא ,עוריאה לש ומויק תא רשפאל ,קסע ןוישירל השקבה תקידבב

.רעצמל ,דעצמה לש ומויקל ןוישירה לוטיבל
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 םתריתעש הלאמ אוה2 רתועה יכ בישה ,םילשוריב חותפה תיבה ,3 בישמה.ג

 תאזו ,דעצמל תיטנבלר הניא שא יוביכ תיגוס יכו ,לומתא הפוגל התחדנ דעצמה ןיינעל

 לפכב םיפטמ3 בישמה ידי-לע ודמעוה םש םג ךא ;ןומעפה ןגב עוריאה ןמ הנושב

 תרנצו םימ לכימ תולעב תויאשמ– "תויבויב" יתש ןכו ,)5 םוקמב01( שרדנש רפסמה

 ףילחת ןה "תויבויב" יכ ןעטנו ,שרדנכ "תויאבכ" יתש רוכשל תורשפא רדעיהב–

 ."תויאבכ"ל

 םירתועה לש םתגאד הניא ,עוגפל ילבמ ,הריתעה תילכת יכ לקנ ןובנל תעד.ד

 תא עונמל ךרד אוצמל ,אהיש לככ ימיטיגל ,םנויסינ אלא תוחיטבהו שאה יוביכ ןיינעל

 הפרוצ אל הייריעה ,םלואו .תומדוק תוריתע וחדנש רחאל הואגה דעצמ יעוריא

 תונכה ונכוהו םירטוש יפלא ואבוהשמ( הרצונש תוחונה יאב ,2-1 םיבישמהו ,הבישמכ

 םגו ,ומוקמ םש יטפשמה ןבומב ןכאו ;היריעה לש החתפל אשונה תא םיליטמ )תובר

 תעשב םנמא .2-1 םיבישמ םינייצמש יפכ ,םירתועה חוכ אב לש ודרשמל ךכ לע רסמנ

 ןיא יכ ראשה ןיב רמאנ הבו ,םירתועה םעטמ העדוה העיגה הז ןיד קספ לש ותביתכ

 תלאשב אלא ןניקסע הינורטב אל ,הנוש ונתעד ;היתויושרו היריעה יפלכ הינורט םהל

.הפרצל םוקמ היה יכ ונא םירובסו ,תוכמס

 רומאל רבעמ רשפאמ וניא ןמזהו ,םימוחתה ןיב ברעל ונידיב ןיא תוביסנב.ה

 אוה ןומעפה ןגב גנינפהה" יכ וב רמאנ ,1 בישמ םעטמ ןוישירב רבודמהש לככ :ןלהל

 תא תינורקע תרשאמ הרטשמהו ,)הייריעה( "יושירה תושר םעטמ יושיר ןועט עוריא

 ."יושירה תושירד לכב הדימעל ףופכב תאזו ,התוירחאבש םיטביהב" גנינפהה םויק

 ,הנוכנ ונוניבה םא .ויאנת יולימל ףופכב ונכ לע ןוישירהו ,םדעב םירבדמ םירבדה

 לע .ןומעפה ןגב עוריאה לע אלא דעצמה לע הלח יוביכה תשירד ןיא םיבישמה תעדל

 םאה ,אופיא טילחהל היריעה םע םואיתו רוריב רחאלו ותוירחא ירדגב1 בישמה

 ,ותעד תא חינמה ריבס ןפואב תוחיטבה םוחתב וידי-לע ובצוהש תושירדה ומייקתנ

 לכוי הז ןיינעל .םקלח וא םלוכ םיעוריאה תא םייקל ןתינ םא עובקל ךכל םאתהבו

 ןגב עוריאהאלב דעצמה םיוקי םא– רומאכ הבושתב ומצע אוה ןייצש יפכ– לוקשל

 .ןומעפה ןגב עוריאה םג םיוקי וא ,ןומעפה

 םהל עדימ תורוקמ תאז לכב הארנכש ,םירתועה םעטמ ונועיגה המיתח םרטב.ו

 םהב ,הלצההו תואבכה דקפמ ןכו היריעב חוקיפו יושירל ףגאה להנמ יבתכמ ,היריעב

 יכו ןומעפה ןגב עוריאל תואבכה יתוריש רושיא ןתניי אל םימוציעה לשב יכ רמאנ
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 ורבעוה םיבתכמהש ,1 בישמה יכ תנתונ תעדה .יוביכ יבכרל ףילחת ןניא "תויבויב"

.ותטלחהב תאז םג לוקשי ,הארנה לככ וילא

 .הריתעל םירתענ ונא ןיא רומאה ירדגב.ז

.)70.6.12( ז"סשת זומתב 'ה ,םויה ןתינ
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