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תרניכה ןגאב  םימה  קשמ  תא  ןנכתל  ןמזה  הז 

תורוקמ תובידאב  ירדה , ןתמ  םוליצ : תרניכה |  ןגאל  םימה  תלבוהל  תכרעמ  תיינב 
םילחנה .דואמ  הלודג  תומכב  ףא  רבודמש  רמול  ןתינ  תומדוק  םינשל  האוושהב  .הלודג  םימשג  תומכב  ונכרבתה  ןורחאה  ףרוחב 

אקוודש םיעדוי  ונחנאו  ןויסינ , ידומל  ונחנא  תאז , םע  בוט ." לוכה   " הרואכלו ואלמתה , םירגאמה  הלע , תרניכה  סלפמ  םיפצוש ,
תיינבב תופיחד  ןיאש  ותעשב  טלחוה  םיעקשמ  ךורב  ףרוח  רחאל  לשמל , .ךוראהו  ינוניבה  חווטל  בושחל  ךירצ  וזכ  הכורב  הנשב 

.תיטרפה הכירצל  םימה  תקפסאל  הנכס  ידכ  דע  םימ , ילב  ונראשנ  טעמכש  התייה  האצותהו  לארשיב , הלפתה  ינקתמ 

קשמ לש  לועפתהו  לוהינה  ןפוא  תא  תונשל  ןוכנל  םימה  תושר  האצמ  םיפסונ , םיננכותמו  םיבר  הלפתה  ילעפמ  ומקוהש  רחאל 
.תרניכה לא  ףוחה  רוזאמ  םילפתומ  םימ  תרבעהל  לעפמ  םקומ  המורדו , הברעמ  םריבעהלו  תרניכהמ  םימ  בואשל  םוקמב  םימה :

, ליבקמ לולסמב  תנשב 2022 ) לחה  הנשל  ןוילימ מ"ק  כ-100   ) תולודג תויומכב  םימ  תרבעהו  רוניצ  תמקה  תננכתמ  םימה  תושר 
תמרזה .ןומלצ  לחנ  הארנכ  םגאל , םימרוזה  םילחנה  דחא  ךרד  תרניכה  םגא  לא  ומרזוי  םימהו  יצראה , םימה  ליבומל  רתוי , וא  תוחפ 

םיבייח ונחנא  ןדרי  תכלממ  םע  םולשה  םכסה  תרגסמבש  רחאמ  םגו  רתוי  חולמ  השענ  םגאהש  ןוויכמ  םג  הצוחנ  תרניכל  םימ 
תויגולורדיהה תויודעהש  הרכהה  איה  ןונכתב  ךרוצל  תיזכרמה   הביסה  יתנבהל , .הנשב  ןוילימ מ"ק  הכלממל 100  ריבעהל 

רוסחמה תלדגהל  יגולורדיהה  תורישה  לש  תויזחתה  חכונל  ןכ , לע  רתי  תרניכה . ןגאב  םימה  עפשב  תיתוהמ  הדירי  לע  תודיעמ 
לש םיכרצה  תא  אלמל  ידכ  ףוחה ,) רוזאמ  םילפתומ  םימ  וא  תרניכהמ   ) הלוחה קמעל  םימ  תמרזהב  םג  יתעדל , ךרוצ  היהי 

.הז רוזאב  עבטהו  תורייתה  תואלקחה ,

םימה תוסיפת  לכ  תא  ןיטולחל  ררחשל "  " שיש איה  עבטב  םימל  רושקה  לכב  םינגהו  עבטה  תושר  לש  תינורקעה  תוינידמה 
תיצראה ונתדמעמ  תרזגנ  תרניכה  ןגאב  ונתדמע  .םילחנה  דרומב  םדאה  יכרוצל  םימה  תא  סופתל " ו" םילחנבו ) תונייעמב   ) תורוקמב

תירוזאה הדיריה  תאז , םע  .םשמ  ירוזאה  םימה  קשמ  תא  להנלו  הלוחה  קמעב  םימה  תא  םוגאל  םיצילממ  ונחנא  ןכלו  – 
.םינכרצל םימה  תוסכמב  ץוציק  ןיפוליחל  וא  םיפסונ  םימב  רובגת  תובייחמ  םימה  תכירצב  היילעהו  םיעקשמב 
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ןגא לכב  תורייתהש  םושמ  םה , דח  תורייתהו  עבטה   ) עבטלו היישעתל  תואלקחל , תיתיבה , הכירצל  תויוכז  הנקמ  םימה  קוח 
דחא דצמ  תואלקחה  םה  הזב , הז  םירחתמ  הבר  הדימבש  םייזכרמה , םימרוגה  ינש  םימ .) לע  לודגה  הקלחב  תתתשומ  תרניכה 

םימה תורוקממ  םיקשומ  בורלש  םיבחרנ , םייאלקח  םיחטשב  ןייפואמ  תרניכה  ןגא  .ינש  דצמ  וילע –  תתתשומש  תורייתהו  עבטהו 
, הזכש םויק  - וד םייקתה  אל  תונורחאה  םינשב  ךא  םייקתהל , לוכי  דובכב  םויק  - וד הנשה , .עבטב  םימה  ןובשח  לע  רמולכ  םייעבטה ,

עבטל תופידע  תתלו  תונוחש , םינשל  ןנוכתהל  םיבייח  ונחנא  .רהנל  ומד  אלש  יאדוובו  םימ  ףיזרזל  ומד  ןדריה  רהנב  םימה  לשמלו ,
דוקפתל םיכיפה  יתלב  םיקזנ  םרוג  עבטל  םימב  ץוציקו  רוקמה , ותויה  בקע  תוחנה  לבקמ  אל  האילפה , הברמל  עבטה , .תורייתלו 

.תויגולוקאה תוכרעמה 

ןיא .םיאשונ  לש  בחר  חווט  לע  רתויב  תובחר  תוכלשה  שי  תרניכה  ןגאב  םימה  עפשב  הדיריל  ונינפב ? תודמועש  תויורשפאה  ןהמ 
תסנרפל תויגולוקאה , תוכרעמה  דוקפתל  תודבכ  תויועמשמ  שי  רחא  רזגמ  ינפ  לע  דחא  רזגמ  תפדעהלש  םושמ  תוטושפ , תוטלחה 

, תיתלשממ המרב  לבקתהל  תוכירצ  הז  אשונב  תוטלחהה  .לארשי  יחרזא  לכל  עבטה  קיחב  שפונלו  םינריית  תסנרפל  םיאלקח ,
םימ לש  המרזהלו  םוגיאל  שורד  ביצקתה  .תובר  םינשל  ביצקת  תחטבהו  ביצקת  םישרודו  םירקי  תונורתפהש  הטושפה  הביסהמ 

קמע לא  םורדהמ  םימ  לש  רובגת  אלל  יתנבה , בטימל  .םינכרצל  םימה  יפירעת  תרדסאל  םגו  הלוחה , קמעל  ללוכ  תרניכה  ןגאל 
.הב ונכרבתהש  םיעקשמה  תבורמ  הנשהמ  הדימה  לע  רתי  םסבתהל  ונל  לאו  יתועמשמ , ןפואב  ועגפיי  תורייתהו  עבטה  הלוחה ,

! תוטלחה לבקל  ןמזה  הז 

ןדריהמ הביצי  המירז  חיטבת  םירגאמ  תמקה  הבוגת :
תרניכל

םחש םרויג 

םימה תושר  "ל  כנמ

ידכ תטקונ  םימה  תושרש  םיכלהמהו  תולועפה  תא  ןוכנ  ראיתו  תרניכה , ןגאב  םימה  בצמ  לש  רצקה  ןוחבאב  קיידמ  ידקש  ד"ר 
.םילקאה יוניש  תובקעב  תרניכה  ןגאב  םימה  תויומכב  תיתגרדה  תוטעמתהל  ךרעיהל 

לע תוינכות  קר  ןניא  תרניכה  לא  תיצראה  תכרעמהמ  םימ  לש  הכלוהה  תכרעמ  תמקהו  יצראה  ליבומב  םימה  תמרזה  ןוויכ  תכיפה 
.שולש – םייתנש ךותב  םייתסהל  היופצו  הלא  םימיב  תשממתמ  רבכש  תואיצמ  אלא  ריינה ,

לכש ידכ  הלוחה , קמע  ידיצ  ינשמ  ןפודה  תונייעמ  ימ  תסיפת  תא  ןיטולחל  קיספהל  ידקש  לש ד"ר  ותפיאש  תא  ץמאמו  לבקמ  ינא 
ושמשיש ידכ  ףרוחב  םימ  םוגאל  תשרדנ  םימה  תושר  הז  ןוזח  שממל  ידכ  .תרניכל  םשמו  ןדריה  תלעתל  ומרזי  תונייעמה  ימ 

תיברמב ןדריה  דרומב  היינשל  לש 2 מ"ק  העובק  תיציֵק  המרזה  רשפאת  ןוילימ מ"ק  לש 20  חפנב  םירגאמ  תמקה  .ץיקב  היקשהל 
םירגאמל רתויב  םיבוטה  תומוקמה  תא  רתאל  תושיחנב  םילעופ  ונא  ךכיפל , דחוימב .) תוינוציק  תונוחש  םינשב  טעמל   ) םינשה

.דואמ תורקיו  תובכרומ  תולועפב  רבודמש  יפ  לע  ףא  תורופס , םינש  ךותב  םמיקהלו 

, עבטל ידקש : ריכזהש ד"ר  םימה  יכרוצ  ללכל  ןתינש  לככ  עונצו  יבטימ  הנעמ  תתל  ףאשנ  רוגס  יפירעת  םימה  קשמ  לש  ןדיעב 
תוכרעמל םתמדאמ , סנרפתהל  לילגה  יבשייתמל  רשפאמו  קוריב  הלוחה  קמע  תא  עבוצ  הנעמה  .תואלקחל  םגו  תורייתל 

עפשמ הז  הפי  ץרא  לבחב  תונהילו  אובל  הב  םירייתלו  הנידמה  יחרזא  ללכלו  ןתינש , לכ  תיברמ  תוביציב  דקפתל  תויגולוקאה 
תעיפשו  ) םימשגה תוטעמתה  בצק  ירחא  תוירחאבו  תונדפקב  בוקעל  ךישמהל  הכאלמה  תא  ריאשנ  ונירחא  םיאבל  .םילחנב  םימה 

.רוזאל  ץוחמ  םרוקמש  םיפסונ , םימ  ילעפמ  תועצמאב  תואלקחל  םימה  תקפסא  תא  ריבגהל  שרדיי –  םאו  תונייעמה )

ןונכתב ידיימה  ךרוצהו  תרניכה  ןגאב  םימה  קשמ  הבוגת :
תיצראה תכרעמל  םיקתונמ  םירוזא  רוביח 

"ק סז ןולא 

הביבסה תנגהל  דרשמה  עבט , יבאשמ  ריכב  "ל  כנמס

םימה תושר  תצעומ  רבח 

םימה תרזחה  ןיינעל  תללוכ  תיתביבס  הסיפתו  חווט  תכורא  תיתכרעמ  הייאר  לש  בוליש  בייחמ  תרניכה  ןגאב  םימה  קשמ  ןונכת 
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ךרוצה תעב  םתסיפתו  םימה  תורוקמ  רורחשב  םינש  הזמ  לגוד  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .ןופצה  ילחנל  העיפשה  תרזחהו  עבטל 
.המירזה דרומב  תואלקחל 

יונישב ראשה  ןיב  ובשחתיו  תואבה  םינשב  תרניכה  ןגאב  םימה  קשמ  יכרוצב  וכמתיש  ידכ  תונושה  תוכרעמה  תא  ןנכתל  שי 
.רוזאה לש  םיברה  םיכרצבו  םילקאה 

שי .תונוחש  םינשב  םילחנב  העיפשה  תדרוהל  איבהל  לולעש  םירגאמ  תמקה  לש  םצמוצמ  ירוזא  ןורתפב  קפתסהל  ןיא  התע  רבכ 
םע רוזאה  רוביחל  םויכ  רבכ  גואדל  שי  ךכיפלו  ןותנ , ןמז  לכב  היינשל  תחפת מ-2.5 מ"ק  אל  ןדריה  דרומב  המירזש  ךכ  ןנכתל 

.ךרוצה יפל  רוזאל  םימ  ףיסוהלו  םירזהל  היהי  רשפאש  ידכ  תיצראה  תכרעמה 

הלוחה ןומגא  לוהינ  ירגתא  הבוגת :

לקרמ ןורוד  ד"ר 

"ל קק ישאר , ןעדמ 

לש תוירקיעה  תורטמה  עברא  תגשה  תא  רשפאמה  ןפואב  הלוחה , ןומגא  תא  םימה , תושר  םע  ףותישב  םינש , הזמ  תלהנמ  "ל  קק
חותיפ תואלקחה , רומיש  תויעבט , תויגולוקא  תוכרעמ  רומיש  יגטרטסא , םימ  רוקמכ  תרניכה  רומיש   ) תרניכה ןגאב  ינגאה  לוהינה 

התיחפ לש  הרורב  תיתנש  - בר המגמב  אטבתמ  םילקאה  יוניש  וניווחש , המושגה  הנשה  תורמל  תיגולוקא .) תורייתו  םימ  תוריית 
לכ לע  תכרבמ  "ל  קק ךכיפל , .הלוחה  ןומגא  לש  ובצמ  לעו  םימה  יסלפמ  לע  םג  העיפשמה  לארשי , ןופצב  םייעבטה  םיעקשמב 

תווקיה ןגאב  ללוכה  ןזאמל  םימ  תפסוה  .יבטימ  ןפואב  ליעלש  תורטמה  עברא  תגשה  תא  רשפאתש  תרניכה  ןגאב  םימ  תפסות 
.הנתשמה םילקאה  ידסחב  תולתה  תא  ןיטקתו  ןגאה , לש  אמייק  - רב לוהינ  רשפאת  תרניכה 
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