
ילרטסוא רלוד    ידנק 2.7081 ₪  רלוד    ןי 3.2280 ₪    וריא 4.0821 ₪    "ט 4.7803 ₪  שיל   רלוד 3.604 ₪  

! תוחרזא ואיצות  הפוריאב ? הרשמ  תועד >  ישאר > 

! תוחרזא ואיצות  הפוריאב ? הרשמ 
ןוכרד שי  לארשי  יחרזא  ףלא  ןללגבש ל-700  תוביסה  הלא  תוחרזא •  איצוהל  םכל  יאדכ  הפוריאב ? עיקשהל  וא  דובעל  םיבשוח 

לופכ

דידי םדא  "ד  וע

07.03.2019

וא תויכוניח  תורגסמב  דובעל  לארשי  יחרזא  םישרדנש  וא  לארשי , ץראמ  םידוהי  םיאלממ  הפוריאב  תוידוהיה  תוליהקב  תורשמ  הברה 

םילוכיו םיאכזש  םיבר  שי  וז , היעב  לע  רבגתהל  ידכ  .טושפ  דימת  וניא  הדובעה  תרשא  תלבק  ךילההו  הפוריאב , תורשכה  םוחתב 

.תיפוריא תוחרזא  איצוהל  טושפ 

? יפוריא ןוכרד  קינעמש  תויוכזה  ןהמ 

תוחרזא הניה  תיפוריא  תונידממ  תחאב  תוחרזא  יכ  רוכזל  בושח  .רז  ןוכרד  ילעב  םילארשי  הלעמל מ-700,000  םויכ  םנשי  םניחל  אל 

: ןהבו יאפוריאה , דוחיאה  תונידמ  יחרזא 27  לש  תויוכזה  לכ  תא  הקינעמ  ירק –  תיפוריא ,

(. תונידמהמ קלחל  קר  אוה  היהשה  רושיא  יאטילה  לשמל  םינוכרדהמ , קלח   ) דוחיאה תונידמ  לכב  היהש  רושיא  .א 

.דוחיאה תונידמ  לכב  הדובע  רושיא  .ב 

.הנידמל הנידמ  ןיב  םינוש  ולא  םיאנתש  ןייצל  בושח  .דוחיאה  תונידמ  לכב  םיבטומ  םיילאיצוס  םיאנת  .ג 

.ב " הראל יטמוטואו  טעמכ  ןפואב  הזיו  רשפאמה  יפוריא , ןוכרד  תלבקל  תורשפא  .ד 

.םיאפוריא םיקנבמ  ןומימ  תלבקל  תולקה  .ה  

.תרוכשמ ךושמל  תורשפא  תוברל  "ן , לדנו םיקסע  תשיכר  תועקשהב , תונורתי  .ו 

איצוהל םתורשפאב  שי  יפוריא , אצוממ  םניאש  םילארשי  םידוהי  םגש  בצמ  רצונ  הקיקח , ייוניש  תובקעבו  תונורחאה  םינשב 

.יאפוריא ןוכרד 

םיאכז הפוריא  יאצוי  קר  אלש  הז  םויה  תעדל  בושחש  המ  ךא  תוחרזא , לבקל  תונוש  תויורשפא  שי  הפוריא  תונידמ  יאצוי  םידוהיל 

.ןילופ יאצוי  רשאמ  תיפוריא  תוחרזא  לבקל  רתוי  לק  םהל  היהי  ןקלבהו  הקירפא  ןופצ  יאצוי  אקוודש  דאמ  ןכתי  וזמ , הריתי  .תוחרזאל 

.יחרזמה אצומה  תוכזב  אקווד  תיפוריא  תוחרזא  לבקל  לק  רתוי  ול  היהיש  דאמ  ןכתי  יזנכשא , יצחו  יחרזמ  יצח  אוהש  ימ  לשמל , ךכ 

יגוליד  " תורשפאמ אל  הלא  תונידמ  רמולכ , .םירוהה  לש  תיביטקא  תוברועמ  שרוד  לשמל , ןילופ , וא  הינמורב  תוחרזא  תאצוה  ךילה 

איצוהל ינויגה  אל  ירהש  יתועמשמ , םסחב  רבודמ  םעפ , אל  .תוחרזאל  םיאכז  אל  םהיאצאצ  םג  זא  תוחרזא –  ןיא  םירוהל  םאו  תורוד ,"

.ךכל שרדנ  החפשמה  ינבמ  דחא  קר  רשאכ  םלוכל  תוחרזא 





שאלפ 90 רטסלא , םירמ  םוליצ : ןילופ |  השרוו , .תוחרזא  ואיצות 

ילגוטרופה ךילהה 

שוריג ותואמ  לגוטרופו , דרפס  ישרוגמ  יאצאצ  םיאכז  ול  תוחרזא , תלבקל  ילגוטרופה  ךילהה  לע  אקווד  םיבר  םירקמב  איה  הצלמהה 

( םירצמ םגו  רי  ' גלא וקורמ , סינוט ,  ) הקירפא ןופצ  תוצרא  יאצוי  ידכנו  ינבל  רקיעב  יטנוולר  ךילהה  .םינש  לעמ 500  ינפל  ירוטסיה 

בושח .תיקלח  המישר  וזו  הילטיאו ,) הינמור  ןילופב , םימיוסמ  םיקלח  הינודקמ , הירגלוב , היקרוט , ןווי ,  ) ןוכיתה םיהו  ןקלבה  תוצראו 

לוועה תא  ןקתל  ותרטמש  לגוטרופב , םינש  שולשכ  ינפל  רבעש  קוח  תובקעב  .םישרוגמה  ועיגה  םהילא  תומוקמ  דוע  שיש  ןייצל 

, לגוטרופו דרפס  ישרוגמ  יאצאצ  םה  םג  םיזנכשא  טעמ  אל  יכ  רוכזל  בושח  .םישרוגמה  יאצאצל  תוחרזא  ןתמ  רשפאלו  ירוטסיהה 

.הז קיפאל  תונפל  םילוכיו 

תושעל ןתינ  תאזו  דרפס , ישרוגמל  יתחפשמ  רשק  חיכוהל  ךירצ  תילגוטרופ , תוחרזא  איצוהל  ידכ  תיסחי , טושפ  אוה  לגוטרופב  ךילהה 

ןתינ ולוכ  ךילהה  תא  .לגוטרופל  עיגהל  הבוח  ןיאו  הפש , ןחבמ  רובעל  ךרוצ  ןיא  .םירחא  םיירוטסיה  םירגאמו  תוליהק  ימושיר  תועצמאב 

.םייתנשכ ךרוא  אוה  עצוממבו  ץראב , רובעל 

.םישרוגמל הרורב  הקיז  תולעבכ  תועודיה  תוליהקל  רשק  תועצמאב  חיכוהל  ןתינ  דרפס  ישרוגמ  םתואל  תיתחפשמה  הקיזה  תא 

, ןווי היקרוט , ידוהי  םהירחאו  לגוטרופל  דע  תורישי  םיעיגמה  ןיסחוי  תונליא  וא  םישרוש  םע  תוחפשמ  םה  החכוהל  רתוי  םילקה 

תוידרפס תוליהקו  דנלוה  ידוהי  םג  ןכו , .םירצמו  בול  רי , ' גלא סינות , וקורמ , ברגמה –  ידוהי  םהירחא , .רבעשל  היבלסוגויו  הירגלוב 



.החכוה תורב  ויהי  ןילופבש  שומזו  הינמרגבש  גרובמהב  וליפאו  הירגנוה  הינמורב , תופסונ 

: תוירוטסיה תודועתו  תיתחפשמ  ןויכרא  ןיא  םא  םג  רשפאו 

.אצומה רחא  תוקחתהלו  םישרוש , תדובע  תושעל  ןתינ  תוחפשמה  בור  לצאש  אוה  רפסה , םע  וניה  ידוהיה  םעהש  ךכב  תונורתיה  דחא 

םינויכראמ םיימשר  םיכמסמ  וא  תעייסמ  תיעוצקמ  תורפס  אצומה , תוצראב  תוליהק  ימושיר  שפחל : שי  םהב  םינוש  עדימ  ירגאמ  םנשי 

.םיחמומ עוצקמ  ישנאב  רזעיהל  ךרוצ  שי  זאו  תבכרומ , תיגולאינג  הדובעב  רבודמ  םימעפל  .םינוש 

: העקשה תועצמאב  םג  רשפא 

םינש רחאל  תובר , תונידמב  בהז ." תזיו   " הנוכמה תועקשה , עוציב  חוכמ  םינשל , תובשות  תלבק  לש  תורשפא  הניה  תפסונ , ךרד 

, אמגודל .הנידמה  יפל  םינתשמה  םיניחבתב , הדימע  ךות  תוחרזא , תלבקל  השקב  שיגהל  ןתינ  בהז , תזיו  םע  בשות  לש  דמעמב 

רשע ךשמל  םיעיקשמ  תזיו  הנקת  ינוויה , קוחב  םירומאה  םיאנתה  רתי  לכ  תומייקתה  ךות  םימייוסמ  םיסכנב  ורוי  לש 250,000  העקשה 

.ינוויה קוחב  םיעובקש  םינחבמב  הדימע  ךות  תוחרזא , תלבקל  וז  הפוקת  רחאל  תורשפאו  הנידמב , םינש 

 

תויפוריא תויוחרזא  תאצוהב  קסוע  ןוירטונו ,' ןיד  יכרוע  דידי  דוד   ' דרשמ דידי –  םדא  "ד  וע

ןילופ ןווי , היבלסוגוי , היקרוט , ילגוטרופ , ךילה  לופכ , ןוכרד  הילטיא , תיפוריא , תוחרזא  תויגת :
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ךרובע ץלמומ 


