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ןמקוב רחש  םוליצ : קפסמ |  בחור  לעו  יגולוקאה  םדוקפת  לע  רומשל  שי  ךא  יעבט  יגולוקא  ןורדסמ  םה  םהיתודגו  םילחנ  .ןושיקה  לחנ 

אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

תונורדסמה תא  להניש  ףוגה  תוהז  תלאשב  קוסיעה 
ןכוסמ אוה  םייגולוקאה 

תלעותה ביבס  הבחר  המכסה  תריצי  םה  םהלש  תחלצומ  העמטהל  סיסבהו  םייגולוקאה  תונורדסמה  לש  חוכה  רוקמ 
הסיפתהש ירקיעה  ביתנה  םויה  דעו  תונבה , תריציב  הפוצר  תונורדסמה  תסיפת  דוסימ  ךילהת  לש  הרצקה  הירוטסיהה  םהלש .

"א 35. מתל ןוקיתב 1  ירוטוטטס  ןוגיע  הרשפאש  וז  איהש  המכסהה , ךרד  לע  אוה  וב  תמדוקמ 

תא ףידעהל  תיעבטה  הייטנה  ףא  לע  .הלועפ  יכרד  יתש  ןיב  הריחב  םיבייחמה  םיתמצל  םיעיגמ  תובר  םימעפ  תוטלחה  תלבקב 
הריהמה איה  הכורא  תיארנש  וז  וליאו  רתוי , תיטיאה  השעמל  איה  הרצק  תימדנש  ךרדהש  םירקמ  שי  הכוראה , וז  לע  הרצקה  ךרדה 
לע תוהתל  ןויסינה  םצע  .םייגולוקאה  תונורדסמה  תא  להנל  ךירצש  ףוגה  תוהזב  קוסיעה  לש  הרקמב  בצמה  והז  .םייתשה  ןיבמ 

ךרד לש  התליחת  וז  היהת  לעופב  ךא  םדוקפת , רופישל  הרצקה  ךרדה  ומכ  עמשיהל  יושע  תונורדסמה  תא  להנל  ךירצש  ףוגה  תוהז 
וז ךרד  .היוצרה  האצותל  הפוסב  ליבותש  הכוראה , ךרדב  הריחבה  הפידע  הז  הרקמב  .תינסרה  האצותל  ליבותש  דואמ  הכורא 
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תואלקחה דרשמ  תוירוזאה , תוצעומה  "ל , קק םינגהו , עבטה  תושר   ) םיחטש םילהנמה  םיפוגה  ללכ  םע  תומכסהל  העגה  תללוכ 
תוצעומהש םיחותפ , םיחטשל  בא  תוינכותל  םסינכהל  רשפאש  םיחנמ , םיווק  לולכל  תוכירצ  תומכסהה  םמצע .) םיאלקחהו 

ראתמ תינכות  תנכהב  ךרוצ  שישכ  ךא  ירוטוטטס , דמעמ  תורסח  םנמוא  הלא  תוינכות  .ןתמזויבו  ןנוצרמ  םויכ  תוניכמ  תוירוזאה 
עובקל ןתינ  םירבדה  לכ  תא  אל  ךא  בושח , ילכ  אוה  ןונכת  .ןהב  ועבקנש  םיטנמלא  םיעימטמו  ןובשחב , ןתוא  םיאיבמ  תימוקמ 

אל יאלקח  חטשל  ביבסמ  רדג  תיינב  ךא  תונורדסמב , תוירושיקה  ביט  לע  דואמ  עיפשמ  רודיג  לשמל , .תירוטוטטסה  תרגסמב 
, םייגולוקאה תונורדסמה  תסיפת  תא  וריכי  םיחותפה  םיחטשב  ןיינעה  ילעב  לכש  ךכל  ףואשל  שי  .ןונכת  תודעו  ךרד  תישענ 

איבי אוה  ךכמ –  בושח  לבא  .תונוש  תומרב  ראתמ  תוינכותב  הסיפתה  תא  עימטהל  םג  רשפאי  הזכ  בצמ  .הרואל  לועפל  ומיכסיו 
.תוירוטוטטס תוינכותב  ןגועמ  אל  בורלש  קשממ  םיחותפה , םיחטשה  קשממב  תופיצרה  תונורקע  תמנפהל 

םא םג  םויכ  יכ   ) ילמינימ בחור  תרדגה  תועצמאב : לשמל  תונורדסמה , תא  קזחל  לכ  םדוק  אוה  םויכ  תושעל  שיש  המ 
ךירצש המ  לע  ינונכת  ןויד  םודיק  ןיקתה ;) םדוקפת  לע  םייאמ  םבחור  םוסרכ  ירה  תונורדסמה , ךרואל  תופיצר  לע  רומשל  םיחילצמ 

- ורגא םיגהנ  דודיעל  תואלקחה  דרשמ  ידי  - לע תוידיסבוס  ןתמ  םתוא ; תוצוחה  תויתשתל  תוסחייתהה  ןפוא  לעו  תונורדסמב  תויהל 
תועצמאב םהילא  עיגהל  ךירצש  םירבדל  תואמגוד  הלא  לכ  רודיגה .) תלבגה  לשמל   ) תונורדסמה דוקפת  םע  םיביטימה  םייגולוקא 

ילהנמ תוהז  לע  ינחוכ  קבאמ  לש  ךרדב  אלו  ןיינעה  ילעב  םיפוגה  ןיב  המכסה  לש  ךרדבו  תולקמ ,' אלו ב' םירזג ' שומיש ב'
לש םינוויכל  הנפנ  םא  ינסרה  הז  היהי  .םכסומ  רבד  ושענ  םהש  םושמ  תרשפאתמ  תונורדסמה  תסיפת  תעמטה  .תונורדסמה 

, גהונה חישל  תונורדסמה  תובישח  תמנפהו  תומכסה  תועצמאב  הכורא  ךרד  תרבכ  ונרבע  .םהב  העיגפו  םימייקה  םיפוגה  ףופיכ 
.תאז דבאנ  לב  .לבוקמה  חישה 
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