
רנזור  רמות 
תנגהו םינפה  תדעוול  יטפשמה  ץעויה 

תסנכה הביבסה ,

חווט תכורא  הפישח  לש  העפשהל  סחיב  םייעדמה  תועדה  יקוליח  .תודסומו  םירוגמ  דיל  תוירלולס  תונטנא  תמקה  דגנכ  םיבר  םיירוביצ  םיקבאמ  ומייקתה  לארשיב 
: םוליצ דגנתהל |  רוביצל  תורשפא  ןתמ  אללו  תופיקש  אלל  רוביצה , םולשל  הגאד  אלל  תולעופ  רלולסה  תורבח  יכ  השוחתל  ורבח  תונטנאהמ  תטלפנה  הנירקל 
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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

םידגונ תונורקע  ןיב  ןוזיאה  תכאלמ  הקיקח – 

םיקוח רפסמ  לש  דוסיה  תונורקעבו  תורטמה  יפיעסב  תילארשיה  תיתביבסה  הקיקחב  שרופמ  יוטיב  ידיל  אב  תורהזיהה  ןורֶקע 
קוחה וא  "ב-2012  עשתה םשרמו ,) חוויד  תובוח  הביבסל –  תורבעהו  תוטילפ   ) הביבסה תנגה  קוח  ןוגכ  תונורחאה , םינשהמ 

שרפל םאובב  וב  םירזענ  טפשמ  יתבש  ינשרפ  ילכ  שמשמ  אוה  ןכ , ומכ  "א-2011 . עשתה קיזמ , קבאו  טסבסא  יעגפמ  תעינמל 
טסבסא יעגפמ  יוניפ  תולעב  תאשל  תינתיא  תרבח  תא  הבייח  תנשמ 2013  "ץ  גב תקיספ  המגודל : .םהיתורטמל  םאתהב  םיקוח 

ירשפא קזנ  עונמל  ידכ  גירח  ריווא  םוהיז  לע  העינמ  יווצ  איצוהל  תואירבה  דרשמל  רשפאמ  יקנ  ריווא  קוח  "ץ 6971/11 ;] גב ]
ודעונש תויעוצקמ  תובוח  םיריבדמ  לע  ולטוה  "ו-2016  עשתה תיאורבת , הרבדהב  קוסיעה  תרדסהל  קוחב  תושלח ; תויסולכואל 

.תורהזיהה ןורקע  חוכמ  הנכס  עונמל 

.רדוסמו יָלנויצר  תויהל  ףאושה  הבישח  ךילהת  ךות  םישגנתמ , םילוקיש  ןיב  ןזאל  תשרדנ  הרדסאבו , הקיקחב  קסועה  ףוגכ  תסנכה ,
ןוויכמ .םירחא  םיכרע  םע  ןוזיא  ךותו  הרקמל , םאתהב  הדימב , תושעיהל  ךירצ  תורהזיהה  ןורקעב  שומישה  םג  רחא , ןורקיע  לכ  ומכ 

.יזיפו יגולונכט  חותיפ  לש  קותישלו  ןנצמ  טקפאל  םורגל  לולע  ןורקיעה  לש  ינרהטו  ינדפק  םושיי  ןוכיסל , ששח  שי  הלועפ  לכבש 
.תורהזיהה ןורקעב  תוריהזב  שמתשהל  ךירצ  ןכלו  םהלש , תטלחומ  העינמב  אלו  םינוכיס  לוהינב  קוסעל  הלוכי  הקיקח 

ןורקע תא  הובג  גרדמ  אל  ללכ  ךרדב  ילאיצנטופה , ילכלכה  חותיפה  ןיבל  ילאיצנטופה  ןוכיסה  ןיב  ןזאל  שרדנה  קקוחמה ,
, לשמל ךכ , .םירחאה  םילוקישה  ינפמ  גוסנ  ןורקיעה  תובר  םימעפ  ןכ  לעו  םירחאו , םיילכלכ  םילוקיש  תמצוע  ללגב  תורהזיהה ,

, םיחודיקהמ תילאיצנטופ  תיתביבס  הנכס  תמייקש  יפ  לע  ףא  .ןוכיתה  םיב  זגה  יחודיקל  עגונה  יביטמרונה  הוותמה  שוביגב  הרק 
הינומאה לכמ  תשרפ  אוה  ךופה  הרקמ  .תולקב  םהילע  ורבג  םירחא  םילוקישו  דבלב , חישה  ילושב  ויה  םייתביבסה  םילוקישה 

ורזח הביבסה  ינוגראו  רוזאה  יבשות  הפיח , תייריע  טפשמה , תיב  .הב  קסועה  חישה  בלב  אצמנ  תורהזיהה  ןורקעש  הפיח , ץרפמב 
םא םג  .שממתי  אל  הנכסה  לאיצנטופש  ידכ  הינומא , הליבומה  הניפסה  תניגע  תא  עונמלו  הינומאה  לכמ  תא  ןקורל  שיש  ורמאו ,

תקספה לע  טפשמה  תיב  תטלחהב  שומימ  ידיל  אב  טלחהב  אוה  ירה  תורהזיהה ,' ןורקע   ' חנומה תא  אשונב  חישה  ללכ  דימת  אל 
.לכמב הינומא  ןוסכא 

היהי תוברת ה" ףא  לעו  תאז , םע  .תשבוגמו  תיטנרהוק  הרוצ  תורהזיהה  ןורקע  לביק  הרקיעב , תינרדומ  איהש  תיתביבסה , הבישחב 
םתרמשנו  " יוויצב לשמל , ונלש , תשרומב  םג  םייתוברת  םישרוש  םנשי  תורהזיהה  ןורקעלש  רוכזל  בושח  ךכ , לכ  תילארשיה  רדסב "

הזה יוויצה  לע  םייח ) ץפחה   ) ןהכה ריאמ  לארשי  ברה  ססבתה  תנשמ 1928  הכלה  קספב  ט"ו .) םירבד ד , " ) םכיתושפנל דואמ 
ןושלה עבטמ  חוור  ונימי  לש  תיאבצה  תוברתב  לידבהלו , ןכ , ומכ  .תע  התואב  חכוה  םרט  הז  ששחש  יפ  לע  ףא  ןושיע , לע  ורסאב 

תורהזיהה ןורקע  לש  דמעמה  תאז , לכ  ףא  לעו  .קפס  הבוחב  תנמוטה  הלועפ  עוציבמ  לודחל  בייחמה  קפס ," ןיא  קפס , שי  םא   " לש
הגאדה תילארשיה  הרבחב  םיבחר  םיקלח  ברקבש  ןוויכמ  תויברעמ , תוצראבש  הזל  המוד  וניא  תילארשיה  תיתביבסה  הסיפתב 

.תויופידעה םלוס  הלעמב  תאצמנ  אל  הביבסה  תוכיאל 

המב ןוצר  לשבו  םיילכלכ  םיסרטניא  ללגב  תושדח , תויגולונכט  ץומיאב  ךורכה  ילאיצנטופ  ןוכיס  תחקל  םינכומ  ונחנא  תובר  םימעפ 
קפסמ וניא  עדמהש  תומוקמב  רתוי  יתועמשמ  יוטיב  ידיל  אובל  ךירצ  תורהזיהה  ןורקע  תאז , םע  .תוחונו  תוליעי  המדקכ , ספתנש 

םיישקב לקתיהל  לולעו  טושפ , וניא  וז  הפיאש  םושיי  .םייתואירבו  םייתביבס  םיקזנמ  ששחה  דגנכ  תקפסמ  תואדו  םויכ 
.ונלש תיתביבסה  הקיקחב  תאש  רתיב  ותעמטהל  הפיאשה  לע  רתוול  ונילעש  רמוא  הז  ןיא  ךא  םיקזח , םידגונ  םיסרטניאבו 
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