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? םהוזמ ןיידע  ריוואה  המל 

' יקנ ריווא  קוח   ' םאה ירחא –  םינש  רשע   : חיש - ברל הבוגת 
? ונלש ריוואה  לע  רומשל  חילצמ 

ליג ריאי  םוליצ : ראוניב 2014 |   24 םילודגה , םילעפמהמ  תוטילפ  םע  הפיח , ץרפמב  יתרגש  רקוב 
קוחה .  ' יקנ ריווא  קוח   ' לש םושייה  ביט  רבדב  םינוידה  ןחלוש  רודמ  תרגסמב  ןויד  םסרופ  הביבסו  היגולוקא  לש  םדוקה  ןויליגב 

ריווא םוהיזמ  לארשיב  הנש  לכ  םיתמה  ךא 2,500  ריוואה –  םוחתב  הרדסא  לש  התוציחנל  הלשממה  תועדומב  ןושאר  דעצ  אוה 
.םיפסונ םייביטקא  םידעצ  םישרדנש  ךכל  תודע  םה 

חתפתהל ותורשפאב  ןיאש  הרדסא  ךרעמ  תאזב  רמשמו  תונשי , רוטינ  תויגולונכטל  םימאתומה  הביבס  יכרע  רידגמ  קוחה 
.הפיכא יכרע  ןרובע  םימייק  אלש  תויטפוא , תוכרעמ  לשמל  תוינשדח , השיח  תוכרעמ  לולכלו 

הביבס יכרע  רסח  קוחה  הייסולכואה ; תא  םינכסמו  ירוביצה  בחרמב  םיטלפנש  םירמוחה  דענמל  הנעמ  ןתונ  אל  קוחה 
ןליתא ןוגכ   ) דודשאבו הפיחב  םירוגמ  תונוכשל  םיעיגמו  תוימיכורטפה  תוישעתהמ  םיטלפנה  הלאכ  ללוכ  םינטרסמ , םירמוח  רובע 

יכרע ללוכ  קוחה  דיהדלמרופו ;) ןזנב  ןוגכ   ) קוחהמ תינורכ  םיגרוחה  םינטרסמ  םירמוח  רובע  הארתה  יכרע  רדענו  םיניסקואידו ,)
, םיחרזאב תכשמתמ  העיגפ  תרשפאתמ  ךכו  הביבסה , יכרעמ  םיזוחא  תואמב  םיהובגה  המישנ , ימהזמל  םייתיירורעש  הארתה 

.תויושרה םעטמ  רוביצל  העדוה  תבוח  אלל 

הפיחב רוביצה  לשמל , .םינכוסמ  םימהזמל  הפישחב  הנומטה  תיתואירבה  הנכסל  תקפסמ  הרדגהו  יוטיב  ןתונ  אל  קוחה 
רחאמ .הפישח  לש  החוטב  המר  אלל  םדא  ינבל  יאדו  ןטרסמכ  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  ידי  - לע רדגומה  ןזנבל , םוי  ידמ  ףשחנ 

תפשוחו רוביצה , םע  לווע  השוע  יתממי  ךרעל  המיכסַה  םיכומנ , םיכרעה  תורחא  תועשבו  םיהובג  םיכרעה  תומיוסמ  תועשבש 
.תנטרסמ הנכסל  ותוא 
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קוחה ףס  תא  רבועה  ךרע  רוטינה  תונחתב  הלגתמ  רשאכ  : ' יקנ ריווא  קוח   ' תא םהב  ףוכאל  ןתינ  אלש  םירקמ  םנשי  ףוסבל ,
, יטנוולר הטילפ  רוקמל  םאתמ  אצמנ  אלו  תוידקומ  - אל תוטילפ  לשב  תומרגנ  ריוואה  םוהיזב  תוילעה  םא  הפיכאל ,) הביבסה  ךרע  )

תחא דיב  קוח  םע  דמוע  רדסאמהו  םיהובג , םוהיז  יכרעמ  עגפיהל  ךישממ  רוביצה  .קוחה  תא  ףוכאל  ךיאו  םישאהל  ימ  תא  ןיא 
.היינשה דיב  םינוא  רסוחו 

לש תורדגהה  תא  תונשל  ןכו  תושידח , תויגולונכטב  רוטינ  רשפאל  ידכ  ויכרע  תא  ןכדעלו  יקנ ' ריווא  קוח   ' תא תונשל  רדסאמה  לע 
, םינטרסמכ םידושחה  םירמוח  רובע  ףאו  םייאדו  םינטרסמ  םירמוח  רובע  םִייִתעש  םיכרעל  הארתהו ) דעי  הביבס ,  ) קוחה יכרע 
, ילנויצקנופו ליעי  תויהל  קוחל  ורשפאי  הלא  םייוניש  .םויכ  שיש  יפכ  יתנשו ) ישדוח  יתממי , ךרע   ) חווט תוכורא  תורדגה  םוקמב 

.תדקוממ הרוצב  םהב  לפטלו  הביבסה  ימוהיז  ידקומ  תא  ןייפאל  ורשפאיו 

תורוקמ
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