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  ףוחד ןויד םויקל השקבו יאנת לע וצ ןתמל הריתע

 אל עודמ םעט ןתילו אובל םיבישמל הרומה יאנת לע וצ וינפלמ איצוהל תאזב שקבתמ דבכנה טפשמה תיב

  .לטב – 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח יכ עבקיי

 

 הריתעה יקומינ םה הלאו

 :ףוחד ןוידל השקבו אובמ .א

 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תויתקוח הניינע וז הריתע .1

 םויב תישילשו היינש האירקב תסנכב לבקתנ רשא )תודחוימה תויוכמסה קוח :ןלהל( 2020-ף״שתה

  .23.7.2020 םויב תומושרב םסרופו 22.7.2020

 .1/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 22.7.2020 םוימ תודחוימה תויוכמסה קוחמ קתעה ==
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 .תימלוע הימדנפכ שדחה הנורוקה ףיגנ תוצרפתה לע ימלועה תואירבה ןוגרא זירכה 11.3.2020 םויב .2

 )1(20 ףיעס יפ לע "תנכוסמ תקבדימ הלחמ"כ הלחמה לע תואירבה רש זירכה ,וז הזרכה רחאל ךומסב

  .1940 ,םעה תואירב תדוקפל

 םוריח תנוכתמב לועפל והינתנ ןימינב רמ תושארב זאד רבעמה תלשממ הלחה ,ךכמ האצותכ .3

 ,ח״שקת 38 ונקתוה 15.3.2020 םוימ לחה ;)ח״שקת :ןלהל( םוריח תעש תונקת ונקתוה התרגסמבש

 תרגסמל ,השעמלו הכלהל ,וכפהו םיקוחהמ רכינ קלח ועשה הלא ח״שקת .םינוקית 59 ןהב ונקתוהו

 לע תובחר תולבגמ וליטה ןה .הנידמה יבשותו יחרזא ללכ ייח תא תלהנמ רשא תירקיעה תיביטמרונה

 שפוח ,תויטרפל תוכזה ,ןחלופה שפוח ,יוטיבה שפוח ,העונתה שפוח תוברל ,תויתקוח דוסי תויוכז

 ןהו ,תוילכלכו תויתרבח תויוכז לש הרושו ,תואכרעל השיגה תוכז ,םיריסאהו םירוצעה תויוכז ,קוסיעה

 ,םיפסכה לוהינ ,הלכלכה תוברל ,הנידמב םיבשותהו םיחרזאה לש םייחה ימוחתו יטביה ללכב וקסע

 םיקיסעמה דוקפת ,הנידמה תויושרו תודסומ דוקפת ,םיתורישה תקפסאו ןתמ ,תואירבה ,הרבחה ייח

  .האלה ןכו סמה יכילה ,היינבהו ןונכתה יכילהו תודסומ ,הדובעה תומוקמו

 הלשממה שאר ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 20/2399 ץ״גבב הריתעב .4

 רחאמ ח"שקת ןיקתהלו ךישמהל הלשממל תוכמס ןיא יכ רקיעב ןעטנ ,)16.8.2020 ,םסרופ םרט(

 ןוידהו םיבישמה תמכסהב יאנת לע וצ אצוה הריתעה תובקעב .23.3.2020 םויב דקפתל הלחה תסנכהש

 וחתמ וכלהמבש הריתעב ןויד םייקתה 7.5.2020 םויב .םיטפוש השימח לש בחרומ בכרה ינפב עבקנ הב

 םתבוגתב ןכאו .תוכמסה תא הרידסמש הקיקח רדעהב הלשממה תולהנתה לע הפירח תרוקיב םיטפושה

 תא רידסהל קקוחמל תונפל הלשממה לע ,דקפתל הלחה תסנכהש רחאמ יכ תינורקע ומיכסה םיבישמה

 טלחוה ותרגסמבש טפשמה תיב לש וניד קספ ןתינ 16.8.2020 םויב .תישאר הקיקח תרגסמב התוכמס

 וניד קספב .הריתעה אשומ ח״שקתה ףקות תעיקפ םע התצומ איהש רחאל תאזו ,הריתעה תא קוחמל

 הידעי םודיקל ׳ךלמה ךרד׳ יכ םיעד ימימת ,דחאכ ,םיבישמהו םירתועה״ יכ טפשמה תיב ןייצ

 אלו ,ןתינ רבדהש לככ ,תסנכה לש תישאר הקיקחב איה ,םוריח בצמב ףא ,הלשממה לש םייתקיחתה

 תעש תונקת תנקתה לש הז יעצמאב שומישהש םושמ ,תאז .]...[ םוריח תעש תונקת תנקתה תועצמאב

 לש הניד קספל 3 ׳ספ( ״יתוהמה קוחה ןוטלש ןורקיעבו תויושרה תדרפה ןורקעב העיגפ וב שי םוריח

 םוריח תזרכה איצוהל היה תסנכה לע יכ םירתועה תנעטל טפשמה תיב סחייתה דוע .)תויח האישנה

 ,הנידמב יללכה םוריחה בצמ רבדב תשדחתמה םוריחה תזרכה לע ךמתסהל אלו הנורוקה ףיגנ לשב דרפנ

 :יכ עבקו

 תייגוסל םלש קרפ דחיימה תודחוימ תויוכמס קוח 23.7.2020 םויב קקחנ םייתניב״
 .)תודחוימ תויוכמס קוחל 'ב קרפ( הנורוקה ףיגנ לשב דחוימ םוריח בצמ לע הזרכהה
 ךלהמב ,וב טרופמכ ,םימיוסמ םימוחתב תונקת ןיקתהל הלשממה תא ךימסמ ףא קוחה
 ופוגל הדמע עיבהל ילבמ .הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקת
 ןיבש סחיל רשאב וא ,תודחוימ תויוכמס קוחב עובקה ירוטוטטסה רדסהה לש
 יכ הארנ ,הלשממה :דוסי קוחל 39 ףיעסב תועובקה תויוכמסל וב תועובקה תויוכמסה
 לכב ,הריתעב שקבתהש יביטרפואה דעסה רתייתה תודחוימ תויוכמס קוח קקחנשמ
 םוריח תעש תונקת ןיקתהל תורשפאהו יללכה םוריחה בצמ לש ותושרפתה ףקיהל עגונה
 האישנה לש הניד קספל 6 ׳ספ( ״וילע הזרכהה חוכמ הנורוקה תפגמ םע תודדומתהל
  .)תויח

 תא 28.5.2020 םויב םיטפשמה דרשמ םסרפ ,ןידה קספ ןתמל רבועו הרומאה הריתעב ןוידה תובקעב .5

 :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח ריכזת

 תעיקפ דעומ ברקתהשמו ,הרומאה הפוקתה ךלהמב .רוביצה תורעהל )תודחוימה תויוכמסה תעצה
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 הווצמכ ןתכראהל םיקוח לש הרוש ריבעהל תסנכה הלחה ,הלשממה הניקתהש ח״שקתה לש ןפקות

 ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחה תוברל ,הלשממה :דוסי קוחל )ו(39 ףיעסב

 ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה – שדחה הנורוקה

 ,)הפיכא – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחה ;2020-ף״שתה

 רוזא( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחה ;2020-ף״שתה

  .האלה ןכו 2020-ף"שתה ,)לבגומ

 – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחה קקחנ 23.6.2020 םויב .6

 ךימסה הז קוחל 2 ףיעס .)תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוח :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)תוליעפ תלבגה

 תולבגההמ )ףיעסב םייונמה( םימיוסמ םיניינעב םיגרוח וא םינשמש םיווצ ןיקתהל הלשממה תא

 העבקנש תסנכה לש הדעו לש םדקומ רושיאב תאז הנתה םלואו ,תפסותב תויונמה תונקתב תועובקה

 ח״שקת תכראהל קוחל ןוקית תסנכב רבע ,ריהמו זרוזמ ךילהבו רקוב תונפל 7.7.2020 םויב ,םלואו .ךכל

 םהיבגלש םיניינעה תמישר תא ביחרהש שדח ףיעסב ל״נה 2 ףיעס ףלחוה ותרגסמבש ,תוליעפ תלבגה

 םיווצ לע ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ תא הנישו ,))א(2 ףיעס( םיגרוח םיווצ ןיקתהל הלשממה תיאשר

 ןיבש הפוקתב ידיימ ףקותל וסנכיי םיגרוחה םיווצהש ךכ ,דבעידב רושיאל שארמ רושיאמ הלא

 קוחל )ב(2 ףיעס תלוחת תא העשה קוחה ,הז ללכב .תסנכה לש הדעו ידי לע םרושיאל דעו םתנקתה

 הדעו רושיאל אבות םישנוע תעבוקש הנקת לכ יכ בייחמה )ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז״לשתה ,ןישנועה

 .תסנכה תודעוומ

 .2/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 7.7.2020 םוימ תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתהמ קתעה ==

 הלאדע 4819/20 ץ״גב( דבכנה טפשמה תיבל הריתע 13.7.2020 םויב 1 רתועה שיגה רומאה ןוקיתה דגנ .7

 חוקיפה ןונגנמ יכ ןעטנ הבש ,)תסנכה 'נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה –

 תומאב דמוע וניא ןוקיתה יכ ,ןעטנ רתיה ןיב .םימעט רפסממ יתקוח וניא ןוקיתב ץמואש ירטנמלרפה

 רחאמ תאז ,תקקוחמה תושרה ידי לע םיינושאר םירדסה תעיבק תובייחמה תויתקוחה הדימה

 .ותלעפהל םינחבמ וא םינוירטירק לכ רדענ אוהו ,לבגומ יתלב תעד לוקיש הלשממל קינעה ןוקיתהש

 טפשמב תואדווה ןורקיע ,קוחה ןוטלש ןורקיע ,תויושרה תדרפה ןורקיע תא רפמ קוחה יכ ,ןעטנ דוע

 .הקיקחה יכילהב תופתתשהה ןורקיעו

 תיבל תונכדעמ תועדוה םיבישמה ושיגה ,22.7.2020 םויב תודחוימה תויוכמסה קוח תקיקח םע םלואו .8

 רתיימש ןפואב תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה תא ,רתיה ןיב ,ףילחמ אוה יכ ונעט הבו טפשמה

 :ןמקלדכ 4.8.2020 םויב טפשמה תיב טילחה ,הלא תועדוה דוסי לע ,ןכאו .וניינעב הריתעה תא

 קוח תסנכב לבקתה 23.7.2020 םויב יכ ןיוצ הנידמה םעטמ תנכדעמה העדוהב״
 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס
 םהב קוחה יפיעס םוקמב ואוביש םירדסה עבוק רשא ,)הנורוקה תויוכמס קוח :ןלהל(
 לככ .המצע התצימ תיחכונה התנוכתמב הריתעה ,הלא תוביסנב .ןנד הריתעה תקסוע
 רחאלו השדח הריתעב ןמוקמ ,הנורוקה תויוכמס קוחל תועגונה תונעט רתועל שיש
 .םיכילה יוצימ
 4819/20 ץ״גב( ״םהיתונעט םידדצל תורומשש ךות ,תאזב תקחמנ הריתעה ,ךכשמ
 .))4.8.2020 ( תסנכה ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע

 עוגפלו ליבגהל הלשממל רתויב תופיקמ תויוכמס קינעה וז הריתע אשומ תודחוימה תויוכמסה קוח .9

 ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל תוכמסה תא ללוכ ,רתויב בחרהו ףיקמה ןפואב חרזאה תויוכזב
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 תנקתה לש הנושארה הפוקתבו ותקיקח ברע היהש בצמל יאר תנומת השעמל אוה קוחה .הנורוקה

 יפ לע לעפות הלשממה לש התוכמס תעכש אוה תופוקתה יתש ןיב ירקיעה לדבההו ,םוריח תעש תונקת

 :דוסי קוחל )א(39 ףיעס יפל ח״שקת דוסי לע אלו תסנכה ידי לע לבקתהש ליגר קוחב הל הנתינש הכמסה

 תדרפהב ,חרזא תויוכזב תעגופה דבלב תילמרופ תוכמסב רבודמ ,ןלהל ןעטייש יפכ ,םלואו .הלשממה

 .םייטרקומד םיכרע לש הרושבו קוחה ןוטלשב ,תויושר

 םסרופ( לארשי תסנכ ׳נ יקסניטנווק 10042/16 ץ״גבב העבקנש הכלהה ךמס לע תאזו ,ונעטי םירתועה .10

 אוהו יעבדכ וב ןודל תועיסה לכמ תסנכה ירבחל רשפא אל קוחה לש ותקיקח ךילה יכ ,)6.8.2017 ,ובנב

 תובכרומב ןודל האילמל תנגוה תונמדזה ןתמ תבייחמה הקוספה הכלהל דוגינב תאז .קזב ךילהב רבע

 ידי לעשארמ לבגוה תסנכה תאילמב תישילשהו היינשה תואירקב קוחה תקיקח ךילה ןכש ,תאז .קוחה

 תורמלו הלעמ אוהש םיאשונה תובכרומ ףא לע תועש שולש ךות םייתסהו ,קדצל אלש ,תסנכה תדעו

 .רתוי טרופמ ןפואב וב ןודל ושקיבש תסנכ ירבח לש םתודגנתה

 יכ עבוק אוהש ךכ ידי לע הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעס תא רפמ ןודנה קוחב ץמואש רדסהה ,תינש .11

 םוריחה ירדסה ,ךשמהב ןעטייש יפכ .תסנכה אלו הלשממה אוה םוריח בצמ לע זירכהל ךמסומה םרוגה

 ךכיפלו ,םוריחה יניד לש תיתקוח-תיביטמרונה תרגסמה תא םיווהמ הלשממה :דוסי קוחב םיעובקה

 התבוח תא ״ליצאה״-ל תיאשר הניאש ,תסנכה אוה םוריח בצמ לע זירכהל תיתקוח ךמסומה םרוגה

  .תעצבמה תושרל הרומאה תיתקוחה

 הלשממל בחר תעד לוקיש קינעמ אוהש ךכב םיינושארה םירדסהה יאנתב דמוע וניא קוחה ,תישילש .12

 םג איהש םושמ תינוציק הניה העיגפה .התעד לוקיש תא תומחותה ןהשלכ הדימ תומא תעיבק אלל

 תונקת תסינכ רשפאמ אוהש רחאמ תויביטקפא רסחל ותוא תכפוהו ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמב תעגופ

 תוללכתשהו תוערכהה תלבק רחאל עצבתתש תסנכה לש הדעו ידי לע ןרושיאל רבוע ףקותל הלשממה

  .טרפה תויוריחבו תויוכזב העיגפה

 דמעמל הכז רשאו םילילפב תויקוחה ןורקיע לש הרפה ידכ דע העיגמ העיגפה ;דבלב וז אל .13

 קוחה הז רשקהב .תסנכה ידי לע הרושיאל רבוע הנשמ תקיקחב שנוע םיליטמ ןיא ויפלש ינויצוטיטסנוק

 אלא הנשמ תקיקחב )תוילהנימ תוריבע ללוכ( תוילילפ תוריבע םיעבוק ןיא ןהיפל הקיקח תוארוה העשמ

 תוריהב לע הרומ רשא תויקוחה ןורקיע לש ןוילעה ךרעב עגופ קוחה ,ןכ ומכ .תסנכה לש הדעו רושיאב

 לש הדעו ידי לע רחואמ רושיא ןונגנמ .רתומה והמו קוחה יפל רוסאה אוה המל רושקה לכב תואדוו

 הלשממהש םושמ םיוסמ ןמזב רוסא היהי השעמה ויפל ןכש ,תואדוו רסוחו לובלב תריציל איבי תסנכה

 תסנכה לש הדעו םא רתוי רחואמ דעומב רתומו רישכ תויהל יושע אוהש הרבסה םע דחיב ותוא הרסא

 הנורוקה תדעו ינוידמ תואמגוד איבנ וז הריתע לש יתדבועה קלחב .םימי רפסמ רחאל תרחא עבקת

  .רחואמה רושיאה ןונגנמ ץומיא לש תוכלשהה תא ושיחמיש תסנכב

 םלוה וניא אוה .הלבגהה תקסיפ יאנתב דמוע וניא קוחה ,תויתקוח תויוכזב העיגפה רושימבו ,תיעיבר .14

 ןורקע תמשגה ןעמל טקונ אוהש םיינוציקה םיעצמאה לשב היואר תילכתל וניא ,םייטרקומד םיכרע

 םיכרעבו תויוכזב העיגפה תופרוג חכונל ,םייתורירש םיעצמאב ותטיקנ חכונל יתדימ וניא אוהו ,תוליעיה

  .ותלעות לע הלוע רציימ אוהש קזנהש ךכ חכונלו םייתקוח
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 םיפוחדו םיימניד םיבצמ לע ביגהל תעצבמה תושרל תויוכמס קינעהל רתומ םוריח בצמבש קפס ןיא .15

 תושרה תויוכמס תא תישאר הקיקחב עובקל בושח יכ םירובס ןכא םירתועהו ,יוחיד םילבוס םניאש

 ןיא םלוא .רוביצה תואירב לע הנגהה ןעמלו הנורוקה ףיגנ תטשפתה דגנ קבאיהלו לועפל ידכ תעצבמה

 תא םיעבוקש דוסיה יקוח תוארוהמ הייטסה תאו קוחה ןוטלש ןורקיע תלילש תא קידצהל ידכ ךכב

 הקיקח תייוותהב ךרוצהו ,דחוימ םוריח בצמ ללוכה ,םוריח בצמ לע הזרכהה ןיינעב קקוחמה תונוילע

 ןורקע תא םישגהל ןתרטמש תוירוטוטטס תוארוה לע הרימשה תוברל ,םיישאר םירדסה לע הנועש

 שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גבב ,לשמל ,היה ךכ .הנשמה תקיקח לע ירטנמלרפה חוקיפהו תויקוחה

 הנתומ םייניב וצ איצוה דבכנה טפשמה תיב םש ;)כ״בשה ינוכיא ץ״גב :ןלהל( )26.4.2020( הלשממה

 תאזו ,ןיינעל תיטנבלרה תסנכה תדעו רושיא אלל הלשממה ידי לע כ"בשה תלעפה דגנ 19.3.2020 םויב

  .הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ קבאמה לש ומוציעב רבודמ היה רשאכ

 קוחה .הנידמה לש יתקוחה ףונב גירח הווהמ תודחוימה תויוכמסה קוח יכ ךכ לע דומעל יואר הז רשקהב .16

 תוכמס תעצבמה תושרל הנקמ אוהש ךכ ידי לע תורצויה וכפהנ ותרגסמבש םוריח רטשמ רציימ ותוללכב

 אלל תאזו ,תונקת תנקתהו םוריח בצמ לע הזרכהה תוברל ,תוינורקע תולאשב עירכהל רתויב הבחר

 ,ףסונב .דוסי תויוכזב הרומח העיגפ םושמ וב שיש תעדה לוקיש תלעפהל תורורב הדימ תומא תעיבק

 תושרהו םיינושארה םירדסהה תא תעבוק תקקוחמה תושרה ובש ,יוארה יתקוחה םירבדה רדס ףלח

 תושרה ידיב הנותנ הערכהה תוכמס ובש ,רחא םירבד רדס עבוקו אב קוחה ,םתוא תמשיימ תעצבמה

 תא תורדענש ,דבעידב בורל ,חוקיפ תויוכמס םע םרוגכ עקרב רתונ קקוחמה וליאו ,תעצבמה

 הלשממה ;לטבל תוכמסה תסנכלו םוריח בצמ לע זירכת הלשממה ,לשמל ,ךכ .תשרדנה תויביטקפאה

 תוילילפה תוריבעה תא עבקת הלשממה ;לטבל תוכמסה תסנכלו רוביצ לע תורזג ליטתו תונקת ןיקתת

 תסנכלו וב ולוחיש תולבגמה תא עבקתו לבגומ רוזא לע זירכת םירשה תדעו ;לטבל תוכמסה תסנכלו

 תעצבמה תושרה ידי לע הנלבקתתש תוערכהה םירקמה תיברמב רשאכ ,תאז לכ .לטבל תוכמסה

 .דבעידבו תרחואמ תוברעתהב אוה תסנכה דיקפתו ,רוביצה תא הנבייחתו ףקותל הנסנכית

 חכונל ןהו םייתקוח םיסרטניאבו חרזא תויוכזב העיגפה תניחבמ ןה אשונה תובישחו תופיחד רואל .17

 תיב ינפב יכ ןיוצי .אשונב ףוחד ןויד דעומ עובקל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ,תירוביצה ותובישח

 תוירחא 5469/20 ץ"גב( ןודנה קוחה תויתקוח תא תפקותה תרחא הריתע תדמועו היולת דבכנה טפשמה

  .)לארשי תלשממ 'נ מ"עב ילש תיבה לארשי - תימואל

 תדעו ינפב ןה ,םיבישמל םירתועה ןיב םייקתהש הצממה םיכילהה יוצימ ןתניהבו ,ןכ לע ףסונב .18

 לשו תסנכה לש יטפשמה ץועייה לומ ןה ,קוחה תקיקח ךלהמב תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה

 ;ןיינעב טפשמה תיב תכלהל םאתהב תאזו ,וז הריתע תשגהל רבועו קוחה תלבק רחאל הלשממה

 קלחב תוארל ןתינש יפכ לוכה ,ןאכ םילעומה םינועיטל םיבישמה לש תוטרופמה תובושתה ןתניהבו

 יאנת לע וצ איצוהל דבכנה טפשמה תיב שקבתמ ,)יתדבועה קלחל ׳ג קרפ( ןלהל םיכילהה יוצימ לש

 אשומ קוחה לטובי אל עודמ תוארהלו אובל םיבישמל רבעוי החכוהה לטנ ובש ןויד עובקלו ידיימ ןפואב

  .הריתעה

 :םירתועה .ב

 ןעמל לעופה יטפשמ זכרמ אוהו ,1996 תנשמ תלעופה לארשיב המושר התומע וניה ,הלאדע ,1 רתועה .19

  .טרפב םיברעה הנידמה יחרזא תויוכזו ללכב םדא תויוכז םודיקו הנגהה
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 .לארשיב קיתווה םדאה תויוכז ןוגרא איהו התומע הניה ,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה ,2 תרתועה .20

 .היטרקומדה יכרע לעו םדאה תויוכז לע הנגהל 1972 תנש זאמ תלעופ איה

 

 יתדבועה קלחה

 :ותקיקח יכילהו תודחוימה תויוכמסה קוח .א

 תאילמב תישילשהו היינשה תואירקב קזב ךילהב תודחוימה תויוכמסה קוח רבע 22.7.2020 םויב .21

 קוח ,הקוחה תדעו ינפב ןה ולש תיתקיקחה הירוטסיהה תוברל ,קוחה ירקיע תא גיצנ ןלהל .תסנכה

 יארב תאזו ,תסנכב הנורוקה תדעווב רבטצהש ןויסינה תא גיצנ ףסונב .תסנכ תאילמ ינפב ןהו טפשמו

 תיתשת סיסב לע תעד לוקיש תלעפהו ןויד םיכירצמש תודחוימה תויוכמסה קוח ןד םהב םיאשונה ביט

 בושחו יזכרמ ךילה ותויהב ,הז הרקמב םג ירטנמלרפה חוקיפה לש ותובישח לע דמלמה ןפואב ,תיתדבוע

  .תויתלשממה תוערכהה תרשכהל

 :תודחוימה תויוכמסה קוח ירקיע .1.א

 בצמ לע הזרכהה .1 :ןמקלדכ ,םייזכרמ םיקלח העבראל תודחוימה תויוכמסה קוח תא קלחל ןתינ .22

 ;הלא תונקת לע ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמו קוחה חוכמ תונקת ןיקתהל הלשממה תכמסה .2 ;םוריח

  .םילילפו הפיכא .4 ;לבגומ רוזא לע הזרכהל תיביטמרונה תרגסמה תעיבק .3

 :םוריח בצמ לע הזרכהה .א.1.א

 ףיעסל תדגונמ הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תכמסה עודמ טרפנ יטפשמה קלחב .23

 תויוכמסה קוחב וז היגוסל יטנבלרה רדסהה תא גיצהל שקבנ הז קרפב .הלשממה :דוסי קוחל 38

  .תודחוימה

 םירדסה עבוקו םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תא ךימסמ ,קוחל ׳ב קרפב ןגועמה ,ןושארה קלחה .24

 םיאנתב קסוע 3 ףיעסו ,הל םיאנתבו רומאכ הזרכהב קסוע קוחל 2 ףיעס .רומאכ הזרכהב םירושקה

 :םנושל וזו ,הזרכהה לטבתת ןייטעבש

 ףיגנ לש הבחר תוטשפתהל ישממ ןוכיס שי יכ הלשממה הענכוש )א(  .2
 תולועפ טוקנל בייחתמ ךכ לשבו רוביצה תואירבב תיתועמשמ העיגפלו הנורוקה
 לשב םוריח בצמ לע זירכהל איה תיאשר ,הז קוחב תועובקה תויוכמסה חוכמ
 רש תדמע הינפב ואבוהש רחאל אלא רומאכ הלשמה זירכת אל ;הנורוקה ףיגנ

 .ןיינעב תואירבה דרשמ םעטמ תיעוצקמ תעד תווחו תואירבה
 שגותו תסנכה ןחלוש לע חנות הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה  )ב(
 סיסבב הדמעש תיתדבועה תיתשתהו םיקומינ ףוריצב תסנכה לש הדעוול
  .הילע הטילחה הלשממהש רחאל רשפאה לככ ךומס ,הטלחהה
 סנכיתו תומושרב םסרופת הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה  )ג(
  .המוסרפ םע ףקותל
 הפקותב דומעת הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה  )1( )ד(

 הנורוקה ףיגנ לש היופצה תוטשפתהב בשחתהב הב עבקיתש הפוקתל
  .םימי 45 לע הלעת אלשו ,לארשיב
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 לש הדעווה רושיא תא הלביקש רחאל ,תיאשר הלשממה  )2(
 לע ולעי אלש תופסונ תופוקתל הזרכהה לש הפקות תא ךיראהל ,תסנכה

 .תחא לכ םימי 60
 לש הדעווה ינפב אבות םוריחה בצמ לע הזרכה תכראהל השקב  )3(

  .הזרכהה תפוקת םות ינפל םימי השימח תוחפל תסנכה
 ,הזרכהה תפוקת םות דע הטלחה תסנכה לש הדעווה הלביק אל  )4(
 םדקהב תסנכב העבצהל הרומאה השקבה תא תסנכה שאר בשוי איבי

 ,הזרכהה תפוקת םותמ םימי העבש םות דע רחואמה לכלו ,ירשפאה
 העבצהה דעומל דע וא הרומאה הפוקתה םות דע ךראות הזרכההו
  .םדקומה יפל ,תסנכב

 לשב םוריח בצמ לע הזרכהה תא תוקידצמה תוביסנה םייקתהל ולדח )א( .3
 .הזרכהה תא הלשממה לטבת ,הנורוקה ףיגנ

  .הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכהה תא לטבל תיאשר תסנכה )ב( 
 םע ףקותל סנכייו תומושרב םסרופי הז ףיעס יפל הזרכהה לוטיב )ג( 

  .ומוסרפ

 הזרכה הנתינ וליאכ וארי הז קוח לש ותליחת םויב״ היפל רבעמ תארוה עבוק 51 ףיעס ,ליעל רומאה דצל .25

  .״םימי 45 הפקותש ,)א(2 ףיעס יפל הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע

 :ירטנמלרפ חוקיפו הנשמ תקיקח .ב.1.א

 קבאמה ךרוצל וב םירדגומה םיניינעב תונקת ןיקתהל הלשממה לש היתויוכמסב קסוע קוחב ׳ג קרפ .26

 הלשממה לש התוכמס לש תינורקעה תרגסמה תנגועמ ׳ג קרפל ׳א ןמיסב .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב

 4 ףיעס .תסנכה לש הדעו ידי לע הלא תונקת ורשואי ובש ןפואה רדסומ ןכו ,קוחה יפ לע תונקת ןיקתהל

 :יכ עבוק קוחל

 ,הלשממה תיאשר הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקתב  )א(
 הענכוש םא ,12 דע 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיקתהל ,)ד( ןטק ףיעסב רומאכ רושיאב
 ,ותוטשפתה םוצמצו רוביצה ברקב הנורוקה ףיגנב הקבדה תעינמ םשל שורד רבדה יכ
 הדימבו הפוקתל קר לוכהו ,ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה וא האולחתה ףקיה םוצמצ
 העיגפה ,ןתגשהל תופולח ולקשנש רחאל ,תורומאה תורטמה תגשה ךרוצל תושורדה
 וא הלוכ הנידמב ולוחיש לוכי הז ןטק ףיעס יפל תונקת ;קשמה לע תועפשההו תויוכזב
 .הנממ םיוסמ חטשב
...  
 אלשו ןהב עבקיתש הפוקתל ןפקותב ודמעי )א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש תונקת  )ג(

 ,םימי 14 לע הלעת אלש – 7-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיינעלו ,םימי 28 לע הלעת
 ךרדב תברל ,הז ףיעסב הרומאה ךרדב רומאכ תונקת ןיקתהלו בושל הלשממה תיאשרו

 םימי 28 לע הלעת אל ןהמ תחא לכש תופסונ תופוקתל ,ןהב עובקה ףקותה תכראה לש
 הז ןטק ףיעס יפל תונקת לש ןפקות תפוקתש דבלבו לוכהו ןיינעה יפל ,םימי 14 וא
 .הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקת םותמ רחואי אל םייתסת
 לש הדעוול ושגוי )א( ןטק ףיעס יפל ןיקתהל הלשממה הטילחהש תונקת  )1(  )ד(

 העצהה סיסבב הדמעש תיתדבועה תיתשתהו רבסה ירבד יווילב תסנכה
 אל ,ןקלח וא ןלוכ ,תונקתה תא רשאל תיאשר תסנכה לש הדעווהו ,ןניקתהל
 םאו ,הל ושגוהש דעומהמ תועש 24 ךותב ,ןפקות תפוקת תא תונשל וא ,ןרשאל
 העשה דע – קוקיחב עבקנש ןותבש וא החונמ םויב הרומאה הפוקתה המייתסה

 תסנכה לש הדעווה הטילחה ;רומאכ ןותבשה וא החונמה םוי רחאלש ןויב 14:00
 דעומב ףקותל וסנכייו ןכמ רחאל ךומס תומושרב ומסרופי – תונקתה תא רשאל
  .רתוי רחואמ דעוממ ןהב עבקנ םא אלא ,ןמוסרפ
 דעומה ךותב )1( הקספב רומאכ הטלחה תסנכה לש הדעווה הלביק אל  )2(

 :הלא תוארוה ולוחי ,הקספ התואב עובקה
 לוכהו ,ןמוסרפ םע ףקותל וסנכייו תומושרב ומסרופי תונקתה  )א(

 אל ףקותל הסינכה דעומש דבלבו ,תרחא הלשממה הטילחה ןכ םא אלא
  ;תומושרב םוסרפה דעוממ םדקומ היהי
 וא ןלוכ ,ןרשאל םא טילחתו ןויד םייקת תסנכה לש הדעווה  )ב(

 דעומהמ םימי 14 ךותב ,ןפקות תופקת תא תונשל וא ןרשאל אל ,ןקלח
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 םימי העבש ךותב – 7-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיינעלו ,הל ושגוהש
 תורומאה תופוקתה ךלהמב תיאשר תסנכה תדעו ;רומאה דעומהמ
  ;םימי השולש לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסמ ןויד ןיינעל ,ןכיראהל
 דע )ב( הנשמ תקספ יפל הטלחה תסנכה לש הדעווה הלביק אל  )ג(

 לע טלחוה םאו ,ןיינעה יפל ,הקספ התואב תורומאה תופוקתה םות
 ןורחאה דעומה – הז ןטק ףיעסב( הכראהה תפוקת םות דע – ןתכראה
 תסנכב העבצה תונקתה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי ,)הטלחהל
 ןורחאה דעומהמ םימי העבש םות דע רחואמה לכלו ,ירשפאה םדקהב
 םימי השולש םות דע – 7-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיינעלו ,הטלחהל
  ;דעומ ותואמ
 םאו ,תונקתה תא רשאל אלש תסנכה לש הדעווה הטילחה  )ד(

 הלביק אל וא רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה רושיאל תונקתה ואבוה
  ;תונקתה ש ןפקות עקפי ,ןיינעב הטלחה
 .תומושרב םסרופת תונקתה ףקות תעיקפ לע העדוה  )ה(

 תונקת יכ תבייחמה תופיחד םייקתהב ,)1( הקספב רומאה ףא לע  )3(
 ילב ןניקתהל תיאשר הלשממה ,רתוי םדקומ דעומב ףקותל וסנכיי תומיוסמ
 לש הדעוול ושגוי תונקתה ;)1( הקספב רומאכ תסנכה לש הדעווה לש רושיא
 תיתשתהו רבסה ירבד יווילב תומושרב ןמוסרפ רחאל רשפאה לככ ךומס תסנכה
 תוארוה ןרושיא ןיינעל ולוחיו ,ןניקתהל הטלחהה סיסבב הדמעש תיתדבועה
 .)ה( דע )ב(2 תואקספ

 ףיעס יפל ונקתוהש תונקתב םיעובקה םירדסהב ךרוצ דוע ןיא יכ הלשממה התאר )ה(
 תא ןקתת וא לטבת ,ףיעס ותואב רומאכ תורטמה תגשה םשל ,םקלח וא םלוכ ,)א( ןטק
  .םאתהב תונקתה

 תועצמאב תוליעפ תולבגמ ליטהל הלשממה תיאשר םניינעבש םיניינע לש המישר הנומ ׳ג קרפל ׳ב ןמיס .27

 :םיאבה םיניינעה תא תללוכ המישרה .ליעלש 4 ףיעס יפ םע ןיקתהל איה תיאשר ןתואש ,תונקתה

 יתבב תוליעפ תלבגה ;)7 ףיעס( ירוביצה בחרמב תוליעפ תלבגה ;)6 ףיעס( יטרפה בחרמב תוליעפ תלבגה

 תלבגה ;)8 ףיעס( םיתוריש ןתמ לש תוליעפו רוביצל םיחותפה תומוקמבו הדובע תומוקמב ,קסע

 תוליעפ תלבגה ;)10 ףיעס( ךוניח תוליעפ םימייקמה תודסומ לש תוליעפ תלבגה ;)9 ףיעס( םיעוריא

  .)12 ףיעס( הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגה ;)11 ףיעס( החוור תורגסמ

 תיאשר ןתוא תולבגהה ללכ יבגל לח אוהו דיחא אוה תונקתה תנקתהל ןחבמה יכ הלעמ םיפיעסב ןויע .28

 יבגלו רתוי תורימחמ תולבגה יבגל לח הז ןחבמ .12-6 םיפיעסב תוטרופמהו רוביצה לע ליטהל הלשממה

 תעצבמה תושרה ידיב ולוכ לכ ןותנ הלבגהה גוס תריחבל סחיב תעדה לוקישו ,תוחפ תורימחמ תולבגה

 .םירחאו הלאכ םילכב שומיש קידצתש יהשלכ תיתדבוע תיתשתל השירד וא הרמוח ןוירטירק לכ אלל

 תולהקתה וא רחא לש םירוגמ םוקמל םדא לש הסינכ״ לע תולבגמ ליטהל תיאשר הלשממה ,אמגודל ,ךכ

 רפסמ ןיינעל תוברל״ בכרב שומיש לע תולבגה עובקלו ״וב םיררוגתמ םניאש ימ לש םירוגמ םוקמב

 עובקל הלוכי איה ויפלש ןחבמ ותוא יפ לע ,)6 ףיעסב טרופמכ( ״םהיניב הבישיה קחרמו וב םיעסונה

 קחרמה ןיינעל הלבגה תוברל ,ירוביצה בחרמב הייהש לע וא םירוגמה םוקממ האיצי לע״ תולבגה

 סקט וא הליפת ,הנגפה םויק ןפוא ןיינעל םיאנת״ תעיבק ןכו ))1(7 ףיעס( ״םדא לש םירוגמה םוקממ

 ,תוניג ,טרופס ינקתמ לש רוביצל החיתפ לע הלבגה״ ךרוצל הקדצה שמשי ןחבמ ותוא .))2(7 ףיעס( ״יתד

 ןיינעלו םהילא השיגה ןיינעל תולבגה ןכו ,ירוביצה בחרמב הלאב אצויכו םיקראפ ,םיפוח ,םיעושעש ינג

 לע תולבגמ תלטה תקדצהל שמשי ןחבמ ותואו .))3(7 ףיעס( ״םהב שומיש וא הייהש ,תוליעפ םויק

 ךוניח תודסומ לש םתוליעפ תלבגה ,)9 ףיעס( םיעוריא תלבגה ,)8 ףיעס( הדובע תומוקמו םיקסע תוליעפ

 ןוירטירק לכ תעיבק אלל ,לוכה .)12 ףיעס( הרובחת תוליעפו ,)11 ףיעס( החוור תודסומ לשו )10 ףיעס(

 םייטסרד םיעצמאב שומישה תא קידציש ףיגנה תוטשפתה בצמ וא האולחתה ףר תא רידגהל ןויסינ וא

  .הלאכש



 9 

 ןיאו הנשמה קקוחמ לש ותעד לוקיש תא םינבמה םירורב םינוירטירק רדענ ףיעסה ,תוארל ןתינש יפכ .29

 תלעפהב הכורכה םדאה תויוכזב העיגפה תא קידצהל היהי ןתינ ויפל ,והשלכ הרמוח גרדמ עבוק אוה

 ,קוחה יפ לע ירהש ,תעצבמה תושרה ידיב תורתונ תינורקעה תוערכהה תיברמ .קוחה יפ לע תויוכמסה

 וקידציש הלאכ םה ףיגנה תוטשפתה בצמ וא האולחתה בצמ םא עירכהל הרומאש וז איה הלשממה

  .רוביצה לע ולטוי תולבגמ וליא ,רומאכ העירכהש רחאל ,עבקתש וז איהו ,תרחא וא וזכ הלבגמ

 לע .הלשממה ןינקתתש תונקתה ורשואי ויפלש ירטנמלרפה חוקיפה רבדב רדסהה תא ןגעמ )ד(4 ףיעס .30

 תונקתה ,)1()ד(4 ףיעסב אבומה ,ןושארה יפל :םייפולח ירטנמלרפ רושיא ילולסמ ינש םנשי ,ףיעסה יפ

 ןפואב( ןלטבל וא ןרשאל תועש 24 התושרל ודמעיו ,ףקותל ןתסינכל רבוע תסנכה לש הדעו ינפב ואבוי

 הנסנכית ,תומושרב הנמסרופת תונקתה ,ל״נה תועשה 24 ךותב הערכה לבקת אלש לככ .)יקלח וא אלמ

 עצוביש ,רומאה רושיאה ךילה יפל .)2()ד(4 ףיעסב ןגועמה ,יפולחה רושיאה ךילה יפ לע ולעפיו ,ףקותל

 ךות תאזו ,תונקתה רושיא תלאשב תסנכב תיטנבלרה הדעווה עירכת ,ףקותל תונקתה תסינכ רחאל

 םימי 14 ךות וא ,תודחוימה תויוכמסה קוחל 7-ו 6 םיפיעס יפ לע ונקתויש תונקת ןיינעל םימי העבש

 השולשב וללה תופוקתה תא ךיראהל תיאשר הדעווה .קוחל 12 דע 8 םיפיעס יפ לע ונקתויש תונקת ןיינעל

 ריבעהל תסנכה ר״וי ךמסומ ,ןיינעב הערכה לכ לבקת אל הדעווהש לככ .םיוסמ ןויד ןיינעל םיפסונ םימי

 ןיינעל םימי השולש ךות הלאשב עירכהל תיאשר היהתש ,האילמה ינפב רושיא ךילהל תונקתה תא

 12 דע 8 םיפיעס יפל ונקתויש תונקת ןיינעל םימי העבש ךותו ,קוחל 7-ו 6 םיפיעס יפל ונקתויש תונקת

  .תונקתה לש ןפקות עקפי ,ןיינעב הטלחה לבקת אל תסנכה תאילמש לככ .קוחל

 הנותנה תילמיסקמה ןמזה תפוקת ,קוחל 7-ו 6 םיפיעס יפל ונקתויש תונקתה ןיינעל יכ הלוע רומאהמ .31

 ,12 דע 8 םיפיעס יפל ונקתויש תונקתה ןיינעלו ,םימי 13 לע ודמעת תונקתה תא לטבל וא רשאל תסנכל

 ,הלשממה ןיקתת ןתוא תונקתה לש יברמה ןפקות ,יכ ןיוצי .םימי 24 לע דומעת הרומאה ןמזה תפוקת

 תונקת ןיינעל םימי 28 לעו 7-ו 6 םיפיעס יפל ונקתויש תונקת ןיינעל םימי 14 לע דומעי ,)ג(4 ףיעס יפ לע

 הנותנה הפוקתה תיברמ ךשמל ףקותב תויהל תולוכי תונקתה ,השעמלש ךכ .8-12 םיפיעס יפ לע ונקתויש

 .ןלטבל וא ןרשאל תסנכה ידיב

 :לבגומ רוזא .ג.1.א

 רוזאב םיעגונה םיניינע לש הרוש ועבקנ ותרגסמבש ׳ג קרפל ׳ג ןמיסב ןגועמ קוחה לש ישילשה קלחה .32

 תולבגמו תוארוה ויבגל ולוחיש לבגומ רוזא לע זירכהל םירשה תדעו תא ךימסמ 13 ףיעס .לבגומ

 לע הזרכהה לוטיבל סחיב תוכמסה תא רידסמ 14 ףיעסו ,19-15 םיפיעסל םאתהב ועבקייש תודחוימ

 :םנושל וזו ,לבגומ רוזא

 תדעו תיאשר ,הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקתב )א( .13
 :הלא םיאנת ומייקתה םא לבגומ רוזאכ רוזא לע זירכהל םירשה

 תמרו לארשיב םיוסמ רוזאב הנורוקה ףיגנ לש תבחרנ תוטשפתה שי  )1(
  ;לארשיב תיללכה האולחתה תמרל סחיב ההובג רוזא ותואב האולחתה
 עונמל ידכ יכ ,תויפולח הלועפ יכרד הנחבש רחאל ,הענכוש םירשה תדעו  )2(

 תא ליבגהל חרכה שי ,ול הצוחמ וא רוזאה ךותב ףיגנה תוטשפתה ךשמה תא
 לש םירוגמה םוקממ האיציה תא ליבגהל ,ונממ האיציה תא וא וילא הסינכה
 ;רוזא ותוא ךותב תולהקתה וא תוליעפ ליבגהל וא רומאכ רוזאב םיררוגתמה
 .עבק ךרד םוקמב ההושש ימ תוברל – ״ררוגתמ״ ,הז ןמיסב

 רחאל םירשה תדעוול אבות לבגומ רוזאכ רוזא לע זירכהל הטלחה תעצה  )ב(
 היה ןתינ אל ןכ םא אלא ,רוזא ותואב תוימוקמה תויושרה יאשר םע תוצעייתה המיוקש
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 תלבק םרטב ;הלבקל ריבס ץמאמ השענש רחאל בתכב וא הפ לעב םתדמע תא לבקל
 ;הלבקתהש לככ ,לבגומה רוזאה םוחתבש תוימוקמה תויושרה תדמע ןחבית הטלחהה
 תוסחייתה הטלחהה תעצהל רבסהה ירבדב םיקומינה וללכי ,רומאכ הדמע הלבקתה
  .הטלחהה תעצהל ףרוצת איה – בתכב הדמעה השגוה םאו ,הדמעל
 תולבגהה ךותמ תולבגהה תא םירשה תדעו עבקת לבגומ רוזא לע הזרכהב  )ג(

 לבגומ רוזא ןיינעל הלשממה העבקש תולבגהה ךותמ וא 19 דע 15 םיפיעסב תויונמה
 ןתואל תולקה עובקל איה תיאשרו ,לבגומה רוזאב ולוחיש ,20 ףיעסב רומאכ תונקתב
 ,שרדנה לע םילוע םניא תולבגהה ףקיהו רוזאה לדוג יכ הענכוש םא לוכהו ,תולבגה
 ינייפאמבו םילוחה רוזיפב הז ללכבו ,םייתואירב םילוקישב ,ראשה ןיב ,בשחתהב
 לש םיידוחייה םינייפאמבו הייסולכואה ינייפאמב ,הפיכאה תלוכיב ,רוזאב האולחתה
  .תויוכזב העיגפב ןכו רוזאה
 התעד החנ ןכ םא אלא ,15 ףיעסבש תולבגהה ולוחי אל לבגומ רוזא לע הזרכהב  )ד(

 םירצומ לש התואנ הקפסא ומייקתי הזרכהה לש הפקות תפוקתב יכ םירשה תדעו לש
  .רוזאה ךותב םיינויח םיתוריש ןתמו
 ,תסנכה לש הדעוול דימ ךכ לע עידות ,לבגומ רוזאכ רוזא לע םירשה תדעו הזירכה  )ה(
 תולבגהה טוריפ ,הזרכהה ;לבגומה רוזאבש תוימוקמה תויושרה ישארלו הלשממל
 ושגוי ,הטלחהה תססובמ הילעש תיתדבועה תיתשתהו ,ןהל םיקומינהו הב ולטוהש
 .הזרכהה רחאל רשפאה לככ ךומסב תסנכה לש הדעוול
 וא המוסרפ םע ףקותל סנכיתו תומושרב םסרופת לבגומ רוזאכ רוזא לע הזרכה  )ו(

 דרשמ לש טנרטניאה רתאב םג םסרופת הזרכהה ;הזרכהב עבקייש רתוי רחואמ דעומב
  .הלשממה שאר
 הלעת אלשו הב עבקיתש הפוקתל הפקותב דומעת לבגומ רוזאכ רוזא לע הזרכה  )ז(
 – םירשה תדעו תיאשרו ,םימי העבש לע

 לכ םימי השימח לע ולעי אלש תופסונ תופוקתל הפקות תא ךיראהל  )1(
  ;םימי 21 לע הלעת אל תללוכה הזרכהה תפוקתש דבלבו ,תחא
 אלש תופסונ תופוקתל הפקות תא ךיראהל – תסנכה לש הדעווה רושיאב  )2(
 ;תחא לכ םימי 14 לע ולעי
 רחואי אל םייתסת הז ןטק ףיעס יפל הזרכה לש הפקות תפוקתש דבלבו לכהו

 הזרה לע תולחה תוארוהה ;הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכהה לש הפקות םותמ
  .הז ןטק ףיעסב רומאכ הזרכה תכראה לע םג ולוחי לבגומ רוזא לע
 להונ עבקת הלשממה ,לבגומ רוזא לע זירכהל םירשה תדעו תוכמסמ עורגל ילב  )ח(
 הזרכהל ליבוהל הלולע םהב האולחתה תמרש םירוזאל עויס ןתמו תודדומתה ןיינעל
 עויס ןתמו תודדומתהה ןיינעל הלועפה ךרד עבקית רומאכ להונב ;לבגומ רוזאכ םהילע
 תוימוקמה תויושרה ישאר םע רשפאה לככ הלועפ ףותישב ךרוצל בל םישב ,רומאכ
 .רבדב תועגונה

 לע הזרכהה תא לטבל תויאשר ,תסנכה לש הדעווה וא םירשה תדעו ,הלשממה )א( .14
  .לבגומ רוזא
 תדעו לטבת ,לבגומ רוזא לע הזרכהה תא תוקידצמה תוביסנה םייקתהל ולדח  )ב(

  .הזרכהה תא םירשה
 רחאל רשפאה לככ ךומסב תומושרב םסרופי לבגומ רוזא לע הזרכהה לוטיב  )ג(

 ;הטלחהב עבקייש רתוי םדקומ דעומב וא ומוסרפ םע ףקותל סנכייו הטלחהה תלבק
 .״הלשממה שאר דרשמ לש טנרטניאה רתאב םג םסרופת הטלחהה

 ימ וא תסנכה לש רושיא הנועט הניא ומוחתב ולטויש תולבגה לולכתש לבגומ רוזא לע הזרכהה יכ ,ןיוצי .33

 דע לש הפוקתל ףקותב תויהל הלוכי לבגומ רוזא לע הזרכה ,ליעל )ז(13 ףיעסמ הלועש יפכ .היתודעוומ

 תא תסנכה לש הדעוול ןתונ ףיעסה .תסנכה לש הדעו לש תיביטקא תוברועמ שרדית םרטב םימי 21

 .)קוחל )א(14 ףיעס ואר( ףקותל הסנכנ רבכ וזש רחאל תאזו ,דבלב הזרכהה תא לטבל תוכמסה

 לבגומ רוזאל הסינכ ןיינעל תולבגה .א :תורומאה תולבגמה תא ליטהל תיאשר םירשה תדעו ,קוחה יפ לע .34

 תלבגה .ג ;)16 ףיעס( לבגומ רוזאב ירוביצה בחרמל האיצי ןיינעל תולבגה .ב ;)15 ףיעס( ונממ האיציו

 תודסומ תוליעפ תלבגה .ד ;)17 ףיעס( לבגומ רוזאב תירוביצ הרובחת לשו יאנפ וא יוליב ,רחסמ תוליעפ
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 רוזאב חותפ חטשב וא הנבמב תולהקתה תלבגה .ה ;)18 ףיעס( לבגומ רוזאב ךוניח תוליעפ םימייקמה

  .)19 ףיעס( לבגומ

 ינש לש תוכימסב הייהש״ רותב תולהקתה רידגמ 19 ףיעס ,לבגומ רוזאב תולהקתהה תלבגה ןיינעל .35

 ןפוא ןיינעל םיאנת תעיבק עונמל ידכ רומאב ןיא ;םוקמ ותואב םירגה םישנא טעמל ,רתוי וא םישנא

  .״הנורוקה ףיגנ תוטשפתה תעינמל םיינויחה ,לבגומ רוזאב יתד סקט וא הליפת ,הנגפה םויק

 ףקותמ לבגומ רוזא לע ולוחיש תולבגה עובקל הלשממה ידיב תירויש תוכמס עבוקו ךישממ 20 ףיעס .36

  .קוחל 4 ףיעסב העובקה תונקת ןיקתהל תיללכה התוכמס

 תיינבהל םירורב םינוירטירק ןה ףא תורדענ לבגומ רוזא ןיינעל םירשה תדעוול תונותנה תויוכמסה .37

 .התושרל םינותנה םיעצמאה לש הבחרה תשקב הטיקנ וקידציש םהשלכ הרמוח ינחבמ וא התעד לוקיש

 תולבגה ןיבל תומיוסמ תויוליעפ לע םיפרוג םירוסיא םיללוכה םיעצמא ןיב הריחבל סחיב קתוש קוחה

 לע הנומאה איה םירשה תדעו ,לשמל ,ךכ .םירשה תדעו ידיב הלוכ לכ הנותנ רבדב הערכההו ,תויקלח

 וז איהו ,לבגומ רוזא לע הזרכה הקידצמש האולחת ידכ הלוע והשלכ רוזאב האולחת תמר וזיא העיבקה

 קוחהש םיינעגופה םיעצמאה תמישר ןיבמ רוחבל םיעצמא וליאב ,והשלכ ןוירטירק רדעיהב ,טילחתש

 השירד לכל הפופכ הניא ףא ,התרגסמב וצמואיש תולבגמה תוברל ,םירשה תדעו לש הזרכהה .רשפאמ

  .םימי 21 ךשמל ירטנמלרפ רושיא לש

 הדעו לש )דבעידב ףא וא( שארמ רושיא תשירד לש הרדעיה בולישב הז הכמסה ףיעס לש בחרה ופקיה .38

 .רתויב תיללכו תפרוגל הרומאה תוכמסה תא םיכפוה םירשה תדעו לש תוטלחהה לע תסנכה לש

 :םילילפו הפיכא .ד.1.א

 ףיעס .םילילפבו הפיכאב עגונה לכב הלשממה תויוכמס תא עבוק קוחל ׳ד קרפב יוצמה יעיברה קלחה .39

 קוחל )1()א(61 ףיעס יפל סנק תוריבע ןיקתתש תונקתב עובקל תיאשר הלשממה יכ עבוק קוחל 23

 לש םדקומ רושיאל וכזי תוישנוע תונקת יכ בייחמה ,ןישנועה קוחל 2 ףיעס תלוחת תגרחה ךות ,ןישנועה

 ףיעס יפ לע .תודחוימה תויוכמסה קוחל )ד(4 ףיעסב עובקה רושיאה ןונגנמל ןתפפכהו ,תסנכה לש הדעו

 תילילפה תוירחאה לטבתת״ ,)ד(4 ףיעסבש רושיאה לולסמ יפ לע תונקתה ורשואי אל םא ,)2( ןטק

 יכ תסנכה לש הדעווה הטילחה ןכ םא אלא ,םלושש סנק רזחויו ...תורומאה תונקתב תוריבעה תיישעל

 יכ עובקל הלשממה תא ךימסמ קוחל 24 ףיעס .״...ןישנועה קוחל 6 ףיעס יפל ,ןפקותב ודמעי תוריבעה

 תוריבעה קוחל 1 ףיעס תלוחתמ הלא תונקת גירחמו ,תילהנימ הריבע היהת תונקתב העבקנש הריבע

 תדעו לש רושיא תונועט ויהי תוילהנימ תוריבע תוללוכה תונקת יכ ,רתיה ןיב ,עבוקש ,תוילהנימה

 תויוכמסה קוחל )ד(4 ףיעסב עובקה רושיאה ןונגנמל ןתוא ףיפכמו ,תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה

  .תודחוימה

 הלאש יפכ( תונקתה תא ףוכאל םיכמסומה םימרוגה ידיב תונותנה תויוכמס לש הרוש רידגמ ףא קוחה .40

 :ןמקלדכ הנייהת ,קוחל 26 ףיעס יפ לע ,הלשממה עבקתש םימרוגה תויוכמס .)קוחל 25 ףיעסב ורדגוה

 ההזמה תרחא תימשר הדועת וא תוהז תדועת וינפל גיצהלו ונעמו ומש תא ול רוסמל םדא לכמ שורדל )1(

 לקהל וא חיטבהל ידכ םהב שיש ךמסמ וא העידי לכ ול רוסמל רבדב עגונה םדא לכמ שורדל )2( ;ותוא

 ילכל תוברל ,םוקמל סנכיהל )3( ;ךמסומה םרוגה לש ותוכמס םוחתבש תוארוהה לש ןעוציב תא

 ,ןכ ומכ .טפשמ תיב לש וצ יפ לע אלא םירוגמל שמשמה םוקמל סנכיי אלש דבלבו ,חיינ אוהש הרובחת
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 טעמל ,12-ו 9-6 םיפיעס יפ לע ונקתויש תונקתב ,רטוש ךימסהל הלשממה תיאשר ,קוחל 27 ףיעס יפלו

 )1( :תואבה תויוכמסה תא ליעפהל ,רוביצל חותפה םוקמ וא קסע תיב םניאש הדובע תומוקמ ןיינעל

 םוקמל םדא תסינכ עונמל )2( ;ןהל דוגינב תוליעפ קיספהל וא תונקתל םאתהב לועפל םדא לכל תורוהל

 ,9 ףיעסב רומאכ עוריא לש וא תולהקתה לש תורזפתה לע תורוהל )3( ;תונקתה לש הרפה ךכב שי םא

 תושעל רטושה יאשר ,רומאכ תורזפתה לע רטוש תארוהל םדא בריס ;תונקתב רומאל דוגינב םישענה

 לש הרוש קינעהל הלשממל רשפאמ 28 ףיעס .עוריאה וא תולהקתהה רוזיפ םשל ריבס חוכב שומיש

 עונמל )1( :תוללוכ הלאו ,קוחל 7-ו 6 םיפיעס יפ לע תונקתה תפיכא ךרוצל רטושל תופסונ תויוכמס

 ;תונקתל דוגינב איה םהב ותייהש םא תונקתב עבקייש רדגומ םוקמל הרובחת ילכ וא םדא לש הסינכ

 דוגינב וב אצמנה ,םוקמ ותואב הייהשל שמשמה ץפח וא הרובחת ילכ ,םדא רדגומ םוקממ איצוהל )2(

 וינפל תוהדזהל םדא לכמ שורדל )4( ;רדגומ םוקממ הרובחת ילכ וא םדא לש האיצי עונמל )3( ;תונקתל

 הלועפ עצבל םדאל תורוהל )5( ;ךכ םשל הרובחת ילכ וא םדא בכעל ןכו ךמסמ וא העידי לכ ול רוסמל

 הארוה וא השירד יולימ םשל ריבס חוכב שמתשהל )6( ;תונקתה תוארוהב הדימע ךרוצל תשרדנה תרחא

 תושרל תורוהל )7( ;הארוה וא השירד התואל םדא בריס םא ,)5( דע )1( תואקספ יפל רטושה ןתנש

 לביקש דבלבו ,תימוקמה תושרב העונת ירדסה ןיינעל היתויוכמסו הידיקפת תרגסמב לועפל תימוקמ

 .הז ןיינעל הרטשמ ןיצק רושיא

 רומאכ סנק לש שנוע עבוק 29 ףיעס .לבגומ רוזאל סחיב תיתשינעה תרגסמה תא עבוק ׳ד קרפל ׳ב ןמיס .41

 האיצי )1( :תוילהנימ תוריבעל ויהי )ב(30 ףיעס יפ לעש ,הלא תוריבע ןיגב ,ןישנועה קוחל )1()א(61 ףיעסב

 היהי הז ףיעס יפל סנקה הבוג .קוחל 16 ףיעסב תועובקה תולבגהל דוגינב לבגומ רוזאב םירוגמ םוקממ

 םוקמ לש החיתפ )2( ;))1()א(31 ףיעס( רטוש היהי וליטהל ךמסומה םרוגהו ,))1()ב(30 ףיעס( ח״ש 500 דע

 5000 דע היהי הז ףיעס יפל סנקה הבוג .קוחל 17 ףיעסב תועובקה תולבגהל דוגינב לבגומ רוזאב רוביצל

 ףיעס קוחל )א(25 ףיעסב םייונמה םימרוגה דחא היהי וליטהל ךמסומה םרוגהו ,))2()ב(30 ףיעס( ח״ש

 היהי סנקה הבוג .קוחל )3(27 ףיעס יפל הנתינש תולהקתהה רוזיפל רטוש תארוהל בוריס )3( ;))2()א(31

 ,לפכוי סנקה הבוג .))3()א(31 ףיעס( רטוש היהי וליטהל ךמסומה םרוגהו ,))3()ב(30 ףיעס( ח״ש 1000 דע

 תישימח היהי אוה תוכשמנ תוריבע ןיגבו ,))ג(30 ףיעס( תורזוח תוריבע עוציב ןיגב )ג(30 ףיעס יפ לע

 תפיכאל רטושה תויוכמס תא עבוק )1(32 ףיעס .))ד(30 ףיעס( הריבעה תכשמנ ובש םוי לכל סנקה הבוגמ

 וא ,לבגומה רוזאל בכר וא םדא לש הסינכ עונמל )א( :ןמקלדכ ,קוחל 15 ףיעס חוכמ ונקתוהש תונקת

 ילכ וא םדא בכעל ןכו ,ךמסמ וא העידי לכ ול רוסמלו וינפל תוהדזהל םדא לכמ שורדל )ב( ;ונממ האיצי

 העונת ירדסה ןיינעל היתויוכמסו הידיקפת תרגסמב לועפל תימוקמ תושרל תורוהל )ג( ;ךכ םשל בכר

 יולימ םשל ריבס חוכב שמתשהל )ד( ;הז ןיינעל הרטשמ ןיצק רושיא לביקש דבלבו ,תימוקמה תושרב

 תונקת תפיכא םשלו .השירד התואל םדא בריס םא ,)ב( וא )א( הנשמ תואקספ יפל רטושה ןתנש השירד

 27 ףיעסב תונותנה תויוכמסה תא ליעפהל רטוש יאשר ,20-19 םיפיעס יפל תוארוהה יפ לע ונקתוהש

 .קוחל

 ןה יכ ןעטיי ,תישאר .םילילפב תויקוחה ןורקעב תועגופ ליעל תוארוהה יכ ריבסנו ןעטנ יטפשמה קלחב .42

 רושיאל דע הפוקתב ,תינש .תוריהנו תורורב תויהל תובייח תוישנוע תוארוה ויפל ןורקיעה תא תורפמ

 שיש הקיקח תוארוה תורפמ ןתויהב קוח יפ לע הנייהת אל הלא תוריבע ,הלשממה ןיקתתש תוריבעה

 ןתסינכ םרטב ,היתודעוומ ימ וא ,תסנכה רושיא תלבק תובייחמ רשאו ינויצוטיטסנוק דמעמ ןהל

 תולועפ םהיפל תואדוו רסוח לש םיבצמ ורצוויי ,דבעידבש רושיאה ךילה רואל ,תישילש .ףקותל

 הלאש ןמיס ןהילעמ ףחרי תינמז ובו תוריבעכ הלשממה ידי לע םיוסמ בלשב ורדגוי רוביצה לש תומיוסמ
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 ידי לע הנרשואת אלש לככ הנלטבתת ןה ,םימי רפסמ לש הפוקת רחאלו ,דבעידבש תוריבסה חכונל

  .הקדצה לכ ןהל ןיא יכ ,היתודעוומ ימ ידי לע ,עבקת וזש רחאל תסנכה

 :תיתקיקח הירוטסיה .2.א

 23.6.2020 םויב תודחוימה תויוכמסה קוח תעצהב הינויד תא הלחה תסנכב טפשמו קוח ,הקוחה תדעו .43

 ןיינעב תוברל ,הדעווה ירבח ןיב תוקולחמ ועלגתנ םיאשונ רפסמל סחיב .22.7.2020 םויל דע וכשמנ םהו

 תויושחרתהל היינפה ךות תרוקיב חתמ ׳ץיבולגס באוי כ״ח ,לשמל ,ךכ .ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ

 רושיאה ןונגנמ ץמוא ובש תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל ןוקיתה רושיא רחאל הנורוקה תדעווב

 :אבה ןפואב ,הלשממה יווצל רחואמה

 תא ונקיתשכ ,הזה ךילהתל ףתוש יתייהו ,הרקש המ ךילהתב וארת ,הפ הרוקש המ״
 ינא ,םייפכ ואחמ םלוכ דבעידב ןוקיתה תא תושעל ןוטיב אשאש תעפיל רשפאש קוחה
 רהמ הכירצ הלשממה יכ ?רדסב היהי המל .רדסב היהי ורמא .הליחתכלמ הזל יתדגנתה
 וסינכה ןורחאה ןמזב ויהש תוטלחהה לכ .טאל טאל היהנ ?רהמ רהמהמ הרק המ .רהמ
 םייתלשממה םידרשמב ,תסנכב אל ,ןלוכ תוכרעמב ירוביצ ןומא לש היעב ,תואדו רסוח
 םויב והשמ םיעידומ .תואדו רסוח ורצי יכ ?המל ,םלוכ תוטלחהה ילבקמב ,םילפטמש
 ישילש םויב הרק אל דוע ישילש םויב ורמאש המ .יעיבר םויב רבד םוש הרוק אל ,ישילש
  .תואדו רסוח הז הרקש המ .עובש ירחא םויה
 הזה עטקב ,בגא ךרד ,םירבד שי .ךופהה לדומה תא הז ,רבעב םג ונעצהו ,עיצמ ינאש המ
 לבא .םוריחב לועפל ולכות ,םוריחל ךירצש םירבד לש רדג היהיש ]...[ חכוותמ אל ינא
 .םינויד לש ,תעד לוקיש לש םירבד םה ,םוריח לש םירבד אל םה הפ םירבדה בור
 דיל תויחל הכירצ תסנכה .הז םע םיכסמ ינא ,הנורוקה דצל םייחש הפ םירמוא
 ,רוג ,רמוא ינאו – יל רמואש ימ לכ .רקבל ונלש דיקפתה .הדיקפתו דחא לכ ,הלשממה
 ,םויאו ארונל עורג ןיב ?רתוי בוט הז המ לבא ,רתוי בוט הז ילוא – ךילע קלוח ינא הפ
 דצב םיש ,תסנכל םיסחייתמ הבש ךרדב אל – הבש ךרדב םויאו ארונ הזש ךל רמוא ינא
 סחי – תסנכל סחי יל תפכא המ ,תסנכל סחי הפ םיבתוכ ,יתוא ןיינעמ אל סחיה ,הז תא
 לובגב הזש ןבומכ .יניינע אל ,יתדימ אל ,םיחרזאל ןוכנ אל סחי הפ שי .םיחרזאל
 אוה רופיסה לבא ,לוכה קקוחל הל רתומ ,תקקוחמ תסנכה יכ תושעל רתומ ,תויקוחה
 .רופיס
 הלשממב םישנאל ודיגת ,ובישקת – הלשממל ורשפאי תועש 72 וא םימי השולש ]...[

 ךירצ ,ןכ .םיחרזאל בוט הזו הלשממל בוט הז – םיבישקמ אל םה יל ,םכתיא םירבדמש
 ,תודעסמ לע םיעבוקש תונקתה תא ךירצ המל לבא .]...[ םיידיימ םירבדל תורשפא תתל
 הז לע םייקל רשפא-יא המל ?הז לע ךירצ המל ,םירבדה לכ לע ,םיעוריא תומלוא לע
 תסנכה תודעוול רובעי הז ,הרקיש המ ךל רמוא ינאו ,ןויד םייקתמ ,הרוק המ ירה ?ןויד
 הפ ]...[ .הרקש המ הרקיו ,תוטלחה הנינתשתו תודעוול ועיגיו ,תונקת ויהיו תונושה
 תמאב .הלילב הרשע-םייתשב הלשממב תושעל רשפא-יאש םירבד תושעל רשפא
 ונחנא .םירבדו םיעוריא דחאו ףלאו ביצקתו הלכלכ לש ץחלב ,הלילב הרשע-םייתשב
 ונלש הדובעה .ונלש הדובעה תאז ,ונלש דיקפתה הז ,תורחא תודעווב וא הפ ערלו בוטל
 .הלשממה דגנ אל ,םיחרזאה תבוטל הלשממה לע הרקבו חוקיפ ילכ תויהל
 רושיאב אל הז ?הדעווה רושיאב המ ,"הדעווה רושיאב" ןאכ בותכש ומכ בותכל ]...[

 .הז תא ןקתל רשפא יכ ,לבח הזו ,בוט אל לוכהו ,דבעידב לוכה הז .הדעווה
 בלשב תוחפל םיעד תודיחא הפ התייה ,לבלבתנ אל ,ואוב ,םיעד תודיחא הפ התייה ]...[

-הש ,הפ הרוקש המ ןוכנ אל הזש ,ולש םיסנאוינב דחא לכ ,הפ םירבחה לכ ןיב םיוסמ
 בשוח אל ינא .תועש 48 ילוא ורמאש תולוק ינימ לכ ויהו .ןוכנ אל הז ולאה תועש 24
 הז תא התשע אל איה הלביק הלשממהש הטלחה ףא ,הטושפ הביסמ תועש 48 ךירצש
 השגדהה( ״םיחרזאל בוט ,הלשממל בוט השעי הז ,םיאתמה ןמזה תא ונת .תועש 48-ב
-246 ,23-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 59 ׳סמ הבישיה לוקוטורפ( )הפסוה

245 )21.07.2020((. 

 ףרוצמ )21.7.2020( 23-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 59 ׳סמ הבישיה לוקוטורפמ קתעה ==

 .3/ע חפסנכ ןמוסמו
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 ךרדמ גרוח קוחה תעצהב ץמואש רושיאה ןונגנמ יכ ריהבה ,יילב רוג ד״וע ,הדעווה לש יטפשמה ץעויה .44

 ףפכות ףקותל תונקתה תסינכש ןפואב ותונשל שיש איה תסנכה לש יטפשמה ץועייה תדמע יכו ךלמה

 :תסנכה לש הדעו רושיא תלבקל

 ןהש הז ,םדא תויוכזב תועגופש תונקתב יאדווב ,בצמ לכב תונקת רושיאל ךלמה ךרד״
 אל תסנכב הדעווה םאש רמוא הזו .תסנכב הדעו לש שארמ רושיא לבקל תוכירצ
 .ךלמה ךרד תאז .ףקותל תוסנכנ אל ןה תונקתב העירכמ אל וא תונקתה תא תרשאמ
 אוה תיתלשממה קוחה תעצהב הליחתכלמ הזה רדסהה .הזה רבדהמ הטוס הפ רדסהה
 ללכהמ םיגרוחש ללגב םיישק הזה רשקהב ררועמש רדסהו גירח רדסה הזה ןבומב
 יאנתכ הדעו רושיא םיבייחו ,תויתועמשמ תויוכזב העיגפ שיש יאדווב ובש ,יסיסבה
 .ףקותל הסינכל
 ,הלאה תועשה 24 תורמגנש דע הטלחה תלבקמ אל הדעווה םאש ?הפ ינושה המ ]...[

 ,דבעידב רושיא לש הפ רבודש ירוקמ ןונגנמ ותואל םירזוח זאו ףקותל תוסנכנ תונקתה
 .'וכו האילמל ךלוה הז החוד וא תרשאמ אל איה םאו ,תוחדל ,רשאל הלוכי הדעווהש
 ךיראהל יוארש םירובס ונחנא ןכלו ,רצק דואמ ןמז הז תועש 24-ה .רופיש אוה ינושה
 .השק הז תועש 24-ב יכ ,תיתועמשמ הרוצב ותוא
 םושמ שי הפ ושענש םינוקיתב לבא ,טושפ אל רדסהב ,גירח רדסהב תמאב רבודמ ]...[

 תועש 24-ש בשוח ינא ,ונלש הדמעה תאז ,דוע רפשל רשפא היהש םיבשוח ונחנא .רופיש
 קוח ,הקוחה תדעו לש 59 ׳סמ הבישיה לוקוטורפ( ״ רצק דואמ דואמ םינמז דס הז
 .))21.07.2020( 237 ,234 ,231 ,23-ה תסנכה ,טפשמו

 קוח תעצה לע הנכהה תדובע תא טפשמו קוח ,הקוחה תדעו המייס 17:44 העשב 22.7.2020 םויב .45

 רתוי םדקומ .הרשאל )דחא ענמנו( השש לומ םירבח הנומש לש בורב העיבצהו תודחוימה תויוכמסה

 ףיעס יפ לע החנהה תבוחמ רוטפל תסנכה תדעוול השקב ,רשא בקעי כ״ח ,הדעווה ר״וי שיגה םוי ותואב

 .״...תסנכה ןחלוש לע החנהה תרחמל םדקומה לכל לחת היינשה האירקה״ היפלש ,תסנכה ןונקתל )ב(88

 תויוכמסה קוח תעצהב ןוידהש ךכ ,םיינש דגנ העברא לש בורב תסנכה תדעווב הלבקתנ הרומאה השקבה

  .םדקוה תודחוימה

 ףרוצמ 22.7.2020 םוימ תודחוימה תויוכמסה קוח תעצהב ןוידה תמדקהל תסנכה תדעו תטלחהמ קתעה ==

 .4/ע חפסנכ ןמוסמו

 19:20 העשב םוי ותואב תסנכה תדעו הסנכתה ,גרובזניג ןתיא כ״ח ,הדעווה שארה בשוי תשקבלו ,ןכ ומכ .46

 היינשה תואירקב תודחוימה תויוכמסה קוח תעצה לע העבצהל םידחוימ ןויד ירדס תעיבק ךרוצל

 ביצקת קוח תעצהב ןוידב״ :ויפלש תסנכה ןונקתל 98 ףיעסב תנתינה תוכמסה יפ לע תאזו ,תישילשהו

 תוברל ,םידחוימ ןויד ירדס עובקל תסנכה תדעו תיאשר ,ללכה ןמ םיאצוי םירחא םירקמבו הנידמה

  :יכ תסנכה תדעו ר״וי ריבסה ןוידה חתפב .״רובידה ינמזו ןוידה תרגסמ תעיבק

 ןויד ירדס עבקנ אלו ,ןונקתה יפ לע דובענ םא ,ושגוהש תויוגייתסהה רפסמל סחיב״
 לע לבקתמ וניאש רבד – םיפוצר ןויד ימי 28-מ הלעמל לע םידמוע ונחנא ,םידחוימ
 ...תומלש תועיס ידי לע תויוגייתסה 600-מ הלעמל ושגוהש הדבועה רואל ...תעדה
 תועש שולש לש ןמז תרגסמ עובקל עיצמ ינא .תועש 600-ו תויוגייתסה 480 ,החילס
 ירבח לש תויוגייתסה 100-מ רתוי אל לע העבצה ,תויוגייתסהה ללכ תקמנהל
 רתוי אל הנמייקתתש עובקל ,היצילאוק ירבחל תויוגייתסה יתש םייקל ,היציזופואה
 3-2 ׳מעב( ״היציזופואל תוימש תועבצה שולשו היצילאוקל תוימש תועבצה שולשמ
 .)תסנכה תדעו לוקוטורפל

 ןמוסמו ףרוצמ 22.7.2020 םוימ םידחוימ ןויד ירדס תעיבקל ןוידב תסנכה תדעו לוקוטורפמ קתעה ==
 .5/ע חפסנכ
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 ירבחמ קלח ונעט ,ןונקתל 98 ףיעס יפל םידחוימ ןויד ירדס תעיבקל עגונב תסנכה תדעווב ןוידה ךלהמב .47

 ןמזה קרפש ךכ לע ידעס המאסוא כ״ח ןילה ,לשמל ,ךכ .היופצה הטלחהה דגנ ןוידב וחכנש תסנכה

  :תבכרומה קוחה תעצהב הצממ ןויד ךרוצל קיפסמ וניא עצומה

 קוחב רבודמו האילמל םיאב ונחנאש עגרב לבא ,תועש 28 ,םימי 28 שקבמ אל דחא ףא״
 לש יטפשמה ץועייה תעדל וליפאש תויוכמס הברה םע ,םיפיעס הברה םע ,בכרומ ךכ לכ
 היצילאוקהמ קלחש רוכזל ךירצ התא ,היצילאוקה ירבח לשו הדעווה לשו הלשממה
 ירבח רשאמ רתוי םיפיקת ויה ףאו ונומכ תויוגייתסה ושיגה .הזה קוחה דגנ ועיבצה
 ,הדעווב היהש ימש אוה לדבהה ,ונתוכז ,האילמל םיעיגמ ונחנא וישכע זא .היציזופואה
 רתוי שי :רמוא ינא .והז ?ןתיא ןוכנ ,עיבצהל ואבש הלאמ קלח וליפא ,םירבח רפסמ ויה
  .)תסנכה תדעו לוקוטורפל 10-9 ׳מעב( ״98 ףיעסב םישמתשמ ידמ

 ןוידה ירדס תא ליחהל העברא לש תקלוחה םתעד דגנכ הדעו ירבח הרשע לש בורב טלחוה רבד לש ופוסב .48

 ,הדעווה לש תיטפשמה תצעויה לש המוכיס יפל ,ןוידהש ךכ תסנכה ןונקתל 98 ףיעס יפל םידחוימה

 :אבה ןפואב להנתי

 החנה תבוחמ רוטפ רבכ הלביק קוחה תעצהו ,םויה לחי היינשה האירקב ןוידה .1״
 .ןונקתל 88 ףיעס יפל
 ןוידה לחי ןכמ רחאלו ,קוחה תעצה תא גיצי טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר בשוי
 תרגסמ ןתנית תויוגייתסה ושיגהש היציזופואה תועיסל .תויוגייתסהה תקמנהב
 היצילאוקה תועיסמ תסנכ ירבחל .תויוגייתסהה תקמנהל תועש 3 לש ןמז

 תוקד שולש ונתניי ,)םיכ"ח ינש( רוביד תושר תושקב וא תויוגייתסה ושיגהש
 .םירבודה רדסו ןמזה תקולח תא ועבקי היציזופואה תועיס .דחא לכל רוביד
 יפל ,תועיסה ןיב ןמזה תא תסנכה תוריכזמ קלחת המכסה רדעיה לש הרקמב
  .ןלדוג

 :רבעב ועבקנש תוארוהל ההז איהש תועבצהה תרדס יבגל הארוה שי  
 שאר-בשוי עבקו ,תויוגייתסה קוחה תועצהב ףיעסל ושגוה :תועבצה תרדס  .2

 ,ףיעסבש םיוסמ ביכרמ וא טרפ ןוקיתל תונוש תועצה ןתוהמב ןהש הבישיה
 ריבחתו ןושל ינוקית ,תומש ,םיכיראת ,םיזוחא ,תויומכ ,םירועיש הז ללכבו
 :הלא תוארוה ,היינשה האירקה תעב ,ולוחי ,הלאב אצויכו
 .תחא הביטחב ,תויוגייתסה תרדס לכ העבצהל דימעהל יאשר שאר בשויה )א(
 בשויה דימעי ,העבצהב םיעיבצמה לש בור תויוגייתסה תרדס הלביק )1( )ב(

 ,תויוגייתסה תרדס התואב תולולכה תויוגייתסהה תא העבצהל שאר
 .תחא-תחא
 התחד וליאכ וארי ,םיעיבצמה לש בור תויוגייתסה תרדס הלביק אל )2(

 .הרדס התואב תולולכה תויוגייתסהה לכ תא תסנכה
 תרדסב תולולכה תויוגייתסההמ תחא לכ לע תסנכה העיבצה )ג(

 תחא ףא הלביק אלו ,ליעל )1()ב( ףיעסב רומאכ ,תויוגייתסה
 תא העבצהל שאר-בשויה דימעי ,םיעיבצמה לש בור תויוגייתסההמ
 .תורחא תויוגייתסה ללוכה חסונב וא ,הדעווה תעצהכ ףיעסה
 .תועבצה תרדס ןיינעל הז

 .היציזופואהמ םירבח לש תויוגייתסה 100-מ רתוי אל לע העבצה םייקתת )א(  .3
 תרדס לע העבצה םלואו ,תויפולח ללוכ ,תויוגייתסהה לכ תא ללוכ הז רפסמ
 ןיינמ ןיינעל תחא העבצה בשחית ,)2( וא )1( תואקספ ,ליעל )ב(2 ףיעס יפל תועבצה
 .תויוגייתסהה
 .תחאכ בשחי הז ןיידע ,תחא-תחא םיעיבצמו תועבצה תרדס החתפנ םא ,רמולכ
 יתש לע העבצה םייקתת ,תויוגייתסה רפסמ לע המכסה היהת אל םא
 ושגוה םהלש קוחה תעצהב םיפיעסהמ דחא לכל תונושארה תויוגייתסהה
 .)םיפיעס 51 העצהב( תויוגייתסה 80-ל ועיגיש דע ,תויוגייתסה
 רבח ידי לע ושגוהש תויוגייתסה יתשמ רתוי אל לע העבצה םייקתת ,ףסונב )ב(

 .היצילאוקהמ
 ידי לע ושקבתהש תועבצה שולשמ רתוי אל ומייקתי – תימש העבצהל השקב ןיינעל .4
 תועבצה שולשמ רתוי אלו )היצילאוקהמ םבור וא( היצילאוקהמ תסנכ ירבח וא הלשממה
 רפסמ רשאל יאשר תסנכה שאר-בשוי .היציזופואהמ תסנכ ירבח ידי לע ושקבתהש
 ׳מעב( ״היצילאוקלו היציזופואל ההז רפסמב ,תוימש תועבצה לש רתוי לודג ילמיסקמ

 .)תסנכה תדעו לוקוטורפל 12-11
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 תויוכמסה קוח תעצה האבוה ,)19:55 העשב( םידחוימה ןוידה ירדס רבדב הטלחהה הלבקתהש רחאל .49

 ירבחל .תסנכה תאילמב תישילשהו היינשה תואירקב העבצהל ,20:11 העשב ,םוי ותואב תודחוימה

 ןוידה ךלהמב .םידומע 28 ינפ לע תערתשמה קוחה תעצהב ןוידל דבלב תועש שולש ובצקוה תסנכה

 ךופיה חכונל רקיעב ,קוחה תעצהמ חור תרומ היציזופואה לע םינמנה תסנכה ירבחמ םיבר ועיבה רומאה

 שימ ׳ץיבולגס באוי כ״ח ,לשמל ,ךכ .הלשממה תויוכמסל תסנכה תויוכמס ןיב ,םקלח ירבדכ ,תורצויה

 ןתוא וחקל ,הלשממה התשע וישכע דעש ,תויורשפאה תולקתה לכ תא וחקל״ יכ ןעט ם״לת-דיתע

 סחיב .))22.7.2020( 229 ,23-ה תסנכה לש 58 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״םתוא ונגיע םיחקל קיפהל םוקמבו

 ףא לע תאזו ,תסנכה ןונקתל 98 ףיעסב ןותנה גירחה םושיי ךות םיליגרה ןוידה ירדסמ תוטסל הטלחהל

 תא ׳ץיבולגס כ״ח רמא ,10.8.2020 םויל דע ףקותב ראשיהל ויה םידיתע םימייקה םירדסהה יכ הדבועה

 :םיאבה םירבדה

 תסנכה תדעו תועצמאב ,תסנכה שאר-בשוי םג םויהש עדוי אלש ימל ריכזא קר ינא״
 ןוידה תלבגה איה ולש תועמשמהש – 98 ףיעס תא םיליעפמ יתמ .98 ףיעס תא םג ליעפה
 .תיתימא הביס ןיא ?המל .תועש שולש ויהי ונלש םימואנהו קוחב הזה ןוידה ?קוחה לע
 לכ לע ועיפשיש ,תאזה הפוקתב תיטרקומדה הרבחב םייתועמשמ יכה םיקוחה דחא הז

 תסנכה ובש גירח עוריא הז .גירחה בצמל הז תא וחקל םה לבא ,לארשי תנידמב חרזא
 תויהל ךירצ הז םויה המל .רהמ רהמ הז תא ושעל םיצור יכ .הככ ?המל .ןודל לכות אל
 תאזה הלשממהש ,עובשה ףוסב תורקל רומאש רבד םוש ןיא ?בקעי ,אבה עובשב אלו
 – ףקותל סנכיהל רומא הזה קוחה יכ ?המל .ןאכ דע הל שיש תוכמסב ליעפהל הלוכי אל
 .)םש( ״טסוגוא :ךיראת ול שי – רחמ אל ,וישכע אל

 תעצה לוקוטורפ :ןלהל( )22.7.2020( 229 ,23-ה תסנכה לש 58 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==
 .6/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ ))תודחוימה תויוכמסה

 ירבדכ .תסנכה דיקפתב העיגפל תעגונ האילמב קוחה תעצה דגנ העמשוהש תרוקיבה תיברמ ,רומאכ .50

 לש ןולשיכה ינמיסמ ןמיס דוע ,ןבומכ ,אוה עצומה קוחה״ :תפתושמה המישרהמ הלקאסע רבא׳ג כ״ח

 ןכשמה תא ,ירמגל ונתוא רתיימ הז השעמלו ,םהידיל תויוכמסה תא תחקל םיצור םה .רבשמה לוהינ

 תא תפתושמה המישרהמ חלאס סודנוס כ״ח רמא המוד המינבו .)246 ׳מעב ,םש( ״וב םירבחה תא ,הזה

 לוטיב קוח תא ריבעהל הלשממה תשקבמ ,הכשחה תוסחב ,םיבנג ומכ בוש ,הלילה״ :םיאבה םירבדה

 תסנכל תוינידמ תעצבמה הלשממה ןיב תוחוכה ןזאמ תא תונשל .תסנכה לוטיב קוח שממ .תסנכה

 אוה תרושקתל והינתנ םשאנה תורהצהמ תחאב ,עובשמ תוחפ ינפל .םיפלקה ולבלבתה .הילע תחקפמש

 דוע אל – ןורתפה אצמנ ,ירחא םימי המכ ,הניהו ...להנתהל ול םיעירפמ הקיקחה יכילהתש רוריבב רמא

 בלש ,ףסונ דעצ והז .ימוג תמתוח שממ .ימוג תמתוח אלא ,הלשממה לוהינ לע תרוקיבו הקיקח יכילהת

 חילצמ הז תודחאה תלשממ תוסח תחת לבא ,ןושארה ןויסינה אל הזו – ןכותמ תסנכה ןוקיר ךילהתב

 יכ תפתושמה המישרהמ הדאחש ובא ימאס כ״ח ריהבה ,ךשמהבו .)248-247 ׳מעב ,םש( ״לודגבו ,םעפה

 ךילהת לש ךשמה ותוא הז .םימעפ המכ ונממ ונרהזהש ,רבכ הרוקש ךילהתה ךשמה הז הפ רורבש המ״

  .)250-249 ׳מעב ,םש( ״תדקפתמ הלשממ ןיאש קר ,הלשממל תויוכמסה לכ תרבעה

 היטרקומדה לע םויאה אוה יתימאה םוריחה בצמ״ יכ צרממ ןלוג ריאי כ״ח ריהבה המוד ןפואבו .51

 יניא – רטשמ ירדסל הפ השענש המ םע ;דדומתהל עדנ הנורוקה םע .הנורוקה בצמ אלו ,תילארשיה

 לע ןירשימב הדמע ,תפתושמה המישרהמ קבזי הביה כ״ח .)264 ׳מעב ,םש( ״תיתימאה הנכסה וז .עדוי

 :תויושרה תדרפה ןורקיעב העיגפה

 קוח לע םיעיבצמ ,תסנכה ירבח ,האילמב ןאכ ונחנא .הז דרוסבא הזיא וארת״
 םיימיטיגלה רוביצה ירחבנ – ונחנא ,ונתוא ףוקעל הלוכי םצעב הלשממה ותועצמאבש
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 קוח דעב עיבצנש תוחורה לכל המל .הלש תוליעפה תא רקבל וניתולוכי תא ליבגהל –
 גצייל ידכ ,ונב רחבש םלש רוביצ ידי לע ונל ונתינש תויוכמס ונתיאמ ללושש קוח ?הזכ
 ףא .הרוטטקיד קידצמ אל םוריח בצמ ףא .ולש תויוכזה תא רמשלו רומשל ,ןאכ ותוא
 םא םג ,תחא תבב תיטילופה תכרעמה לכ תא הנשמה הקיקח קידצמ אל םוריח בצמ
 .תינמז איה הרואכלש הקיקחב רבודמ
... 

 תדרפה לש תונורקעהו םייסיסבה םייתקוחה תודוסיל תדגונמ תאזה קוחה תעצה
 לש תוירחאה וז .םהילע ןגהל ,רתיה ןיב ,םינומא ,הזה ןכשמב ,ןאכ םתאש ,תויושרה
 תויוריחבו דוסי תויוכזב תיתדימ יתלב העיגפ ,קוחב ,ןאכ םירשפאמ םתא .ןאכ םלוכ
 תא תכרפומ רתוי דוע הרוצב ליבגהל םיצור םתא .םירורב םינוירטירק אלל ,טרפה
 .)254 ׳מעב ,םש( ״.ירטנמלרפ חוקיפל ונלש תלוכיה

 ריבגהל ידכ וב שישו העצהב ץמואש חוקיפה ןונגנמ לע תרוקיב ריבעה תסנכה ירבחמ קלח ,המוד חורב .52

 כ״ח ריעה ,לשמל ,ךכ .רוביצה ןומאב ועגפיש ידמל םיפוכת םייוניש רוצילו רוביצה ברקב לובלבה תא

 :׳ץיבולגס

 .קקוחת הלשממהש – תכשמתמה הלקתה תא חיצנמ אוהו – רמוא הזה קוחה םויה ...״
 וא רשאל הלוכי תרחא וא וזכ הדעו תועש 24 ךות ;תונקת קקוחל תכלוה הלשממה
 ךות סנכתנ אל ירה ונחנא לבא .ףקותל סנכנ קוחה ,הרקמ לכב ,תועש 24 ךות לבא ,לטבל

 תושעל ליבשב ,תסנכב תונושה תודעווב ונלש תוסנכתהה תא השענו ,הארנכ תועש 24
 ,ונגראתי םיבשותה .העברא ,השולש ,םיימוי ,םוי ירחא ירטנמלרפה חוקיפה תא
 הרק הז ,ןוימד אל הז ,בגא ךרד .ונתשי םגש תויהל לוכיו – ורבע םיקוחה ,ואצי תונקתה
  .הנורוקה תדעווב םייעובש ינפלו רבעש עובשב
]...[ 

 אל רקיעבו הלשממל בוט קוח ונניא הזה קוחה :ןאכ םג רמוא ינאו הדעווב יתרמא ינא
 רוזחל וכרטציש תושפוטמ תוטלחה תתל הלשממל םורגי הזה קוחה .םיחרזאל בוט
 רכיכ איהו ,חקפלו קודבל ךישמת איהו ,חקפמו קדובש םוקמה איה תסנכה יכ ,ןהמ
 םילאושו תולאש םילאוש אלא 01:00-ו 24:00-ב אל םינויד םימייקמ הבש ריעה
  .)230-229 ׳מעב ,םש( ״םינותנ

 :םירבדה חור תא םה ףא םיפקשמ ,תפתושמה המישרהמ ידעס המאסוא כ״ח לש םיריהנה וירבד .53

 ןבומכ ךירצו ,םינוליחל םייתד ןיב אלו םיברע ןיבל םידוהי ןיב לידבמ אל הזה ףיגנה״
 איה הזה קוחב היעבה לבא .הזה ףיגנב קבאיהל הלשממל םיעצמא תתלו קבאיהל
 תוכמסה תא המצעל תחקולו תסנכהמ תויוכמסה תא תללושו תלטונ הלשממהש
 תחקול ,תונקת ןיקתהל המצעל תחקול ,שאר-תבשויה יתרבג ,םוריח בצמ לע זירכהל
 המ זא .םישנוע עובקל תוכמסה תא המצעל תחקול ,תוילילפ תוריבע רידגהל המצעל
 .לוכה תא השעת הלשממהשו תסנכה תא רוגסל רשפא ילוא ?ונל ראשנ
... 

 ,ןוכנ .תועש 24-ב הזה קוחה תא םייסל םינכומ ונייה ונחנא :ןאכ םירמוא ונחנאו ונרמא
 לבא ,הלשממל תויוכמסה תא םכל ןתינו הזה קוחה תא ואיבת .העצה ונתנ ?ילא ?באוי
 לא .תסנכה רושיאב :הזה טפשמה תא קר ףיסוהל – ונשקיבש המ הז .תסנכה רושיאב
 .תועש 24 וסינכה לוכיבכש הגצהה לכ תא ושע .דבעידב הזה קחשמה תא ונתיא וקחשת
 תא רשאתו סנכתת אל הדעו םוש .םייניעב הדובע תאז ,הדובעהמ קוחצ הז :םהל ונרמא
 ,טילחנו ןודנו סנכינ תועש 48 ךות ונחנאו תועש 48 וחקית :םהל ונרמא .תועש 24-ב הז
 יבצמ שי םאש ונרמא – ועדי םיחרזאה לכש ידכ ,שאר-תבשויה יתרבג ,תכל ונקחרה םגו

 ,יידימ ןפואב ףקותל וסנכייש תונקת ןיקתהל תבייח הלשממהש ,םיפוחד םיבצמו ןוציק
 המב ער המ .תועש 48 ךותב רושיאל הדעוול הז תא ואיבת לבא ,וסנכייש ,היעב ןיא
  .)234-233 ׳מעב ,םש( ״?היציזופואכ ונעצהש

 :תפתושמה המישרהמ ןיראב׳ג ףסוי כ״ח ףיסוה ךכו .54

 יכ ,דואמ ןכוסמ קוח אוה ,הלילה ררשאל תכלוה תסנכה ירעצלו םויה קקחנש קוחה״
 רומאש ,טנמלרפכ תסנכה לש תלוכיב – השונא :רמוא יתייהו – השק העיגפ הווהמ אוה
 ידי לע ,וזה תלוכיב השונא העיגפ .הלשממה תא ,תעצבמה תושרה תא רקבלו חקפל
 עגופש קוח .וזה הלשממב רוטטקידה לש וידיב ,ידעלב ןפואב טעמכ ,תויוכמס תעיבק
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 רושקש המ לכב דיחי טלושכ הלשממה שאר לש ודמעמ תא םצעב קזחל ידכ ,תסנכב
 .)256 ׳מעב ,םש( ״הנורוקה רבשמל

 תולועפל תמיוסמ תושימג תשרדנ יכ ןכתייש דועב יכ ,שיגדה ם״לת-דיתע שימ ונצרה בהל יארוי כ״ח .55

 :תסנכה לש ירקיעה דיקפתה תא תלטבמ השעמל קוחה תעצהש ירה ,הלשממה

 הלשממהש ירקיעה רסמה תא ספספל אלש השק תאזה קוחה תעצה תא םינחובשכ״
 םיעירפמ םעה ירחבנש ,הלשממל העירפמ תסנכהש :רוביצלו ונל ריבעהל הצור
 ,שאר-בשויה ינודא ,תאזה קוחה תעצה .הלשממל םיעירפמ ונחנאש ,הלשממל
 ןיבהל השק ,תרחא .ונתוא ,ותוא ריסהל ךירצש םויא לאכ ,דרטמ לאכ תסנכל תסחייתמ
 ירבחב תלזלזמ ךכ לכ ,תלטבמ ךכ לכ ,תינוקרד ךכ לכ קוח תעצה ,םלועל העיגה איה המל
 .לארשי תסנכ לש דמעמב ,תסנכה תודעו לש תוליעפב ,תסנכה
]...[ 

 ,ייניעב לבוקמ .םיידיימ םידעצ טוקנל שישו םוריח תפוקתב םיאצמנ ונחנאש ןיבמ ינא
 רושיא ילב לועפל לכות הלשממה ותרגסמבש הלועפ בחרמ עובקל ,תסנכה ירבח יירבח
 תא םילטבמ םתא הפ ;הזה ןיינעב רבודמ אל הפ לבא .רבד יצחו רבד לכ לע תסנכה
 ונלש ירטנמלרפה חוקיפה תא םילטונ םתא ,תודעווה תדובע תא םירתיימ םתא ,תסנכה
 ׳מעב ,םש( ״םעה לש ןוצרה תא עיבהל םעה יגיצנמ םיענומ םתא ,הלשממה תדובע לע

265(. 

 תוטשפתהב קבאמב הלשממל םילכ ןתמב תשרדנה תוריהמב הלעפ תסנכהש ךכ לע ודמע רפסמ םיכ״ח .56

 :צרממ ץיבורוה ןצינ כ״ח ריהבה ךכ .ףיגנה

 לש גוסב אליממ ונחנא .הנורוק תרגשב ונחנאש םושמ ?הזה קוחה תא ךירצ אל המל״
 ,תלפונש הצצפ הזיא ,תאזכ הבמוב ,ימואתפ רבד םוש הפ ןיאו ,ךשמתמ םוריח בצמ
 תונקת הלאכ ןיקתהל תוכמסה תא הלשממל תתל תבייחמש תימואתפ השילפ הזיא
 ?הרקי המ .ףקותל תוסנכנ ןהשכ דיימו ידיימ – שממ ידיימ ןפואב תוינוקרד םוריח
 ךותב יצחו םישדוח העברא רבכ ונחנא ?רקובב רחמ דע םויהמ הרוצ הנשי ףיגנה םואתפ
 תא שי ,ינש לגה ךותב ונחנא וישכע ,ןושאר לג ונרבע ונחנא .הנורוקה לש הזה תפיזה
 ענמ הלאה יצחו םישדוח העבראב המ .ונינפל חנומ לוכה ,םיקבדנב תאזה היילעה
 ?המ ?ילכלכה רבשמה םעו יתואירבה רבשמה םע היואר הרוצב דדומתהל הלשממהמ
 .םינורחאה םיישדוח-שדוחב הנה ועיגהש םיקוחה תא וארת קר ?תבחס יהשוזיא התייה
 קוח תא הליל ותואב דוע ריבעהל ,ריבעהל :ונתוא הרטרט היצילאוקה ,תוליל הפ ונבשי

 .ןטקה הנורוקה
 בוט רתוי ,בגא ,תוליעיבו רהמ הדבע – לצנתמ ינאש הלילח אל הזו – לוכה ךסב תסנכה
 ןוכנ ןפואב תודבוע תסנכב תודעווה .רמוא ינאש החילס .רמוא ינאש החילס ,הלשממהמ
 .תודבוע לבא ,יחורל אל הז םימעפל םא םג ,יניינעו
... 
 המל .הזב ןודת תסנכה זאו ,ףקותל סנכיי הז ,זירכת הלשממה םדוק :וכפהו וכלה הפ
 הניחבמ אוהש רבד הז ?ץוחנ הז המ ליבשב ?הזה ןמזה קרפ המל ?וכפה המל ?וכפה
  .)236-235 ׳מעב ,םש( ״לבסנ יתלב אוה .לבסנ יתלב אוה ,תינוטלש הניחבמ ,תיטרקומד

 :םירבדה תא רגסמ תפתושמה המישרהמ ףיסכ רפוע כ״ח םג ךכ .57

 לע זירכהל והינתנ הלשממה שאר תא ךימסמש קוחה אוה ילארשיה הכמסהה קוח״
 ,וחור לע הלועה לככ םישנוע עובקלו תולבגמ ליטהל ,תורזג רוזגל ,קקוחל ,םוריח בצמ
 ...ירטנמלרפ חוקיפ לכ אלל
 הארנ םרטש ינוציק ירטשמ יוניש אוה ,םויה ןאכ רשואמ תויהל יופצש ,הזה קוחה
 ,תקקוחמה תושרה ןיב ,תויושר תדרפה ןיעמ התייה הכ דע םא .הנידמה םוקמ ותומכ
 ךילהתב ףדוע חרס רשאמ רתוי אל היהת תקקוחמה תושרה ףכית ,תטפושהו תעצבמה
 לוהינ לע ותעפשהש ,תואכרימב ,׳בוטה הרקמב׳ ,דבלב ףיקשמ ףוג ;תוטלחהה תלבק
 המכסה קוח והז .הלשממה תוטלחהמ קלחב ןוידל המוחתו דואמ תלבגומ הנידמה
 38 ףיעסב םדוק רמאנש יפכ – רקיעבו ,הלשממה תא הכימסמ תסנכה ובש קוח ,קהבומ
 ...תסנכה תא ףילחהל לוכי לכ תויהל הלשממה שאר תא –
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 תינלשר התייהש הלשממה תדובע וז ;הלשממה תדובע תא הבכיעש תסנכה התייה אל וז
 בוש הז .ערה הרקמב ,םיכושח םיסרטניאמ תענומו – בוש תואכרימב – ׳בוטה הרקמב׳
 .םייק אל וא יקלח עדימ ךמס לע תוטלחה תלבקמ ,התלקלקב תספתנש הלשממה בושו
... 

 וסנכיי אל הלשממה הניקתמש תונקתה לוכיבכש ךכ ,קוחב יוניש סנכוה הקוחה תדעווב
 הזה ףיעסה .ןתוא החדת וא רשאתו סנכתת הדעווה ןהבש ,תועש 24 רחאל אלא ףקותל
 שאר רמולכ ,הלשממה יכ עבוק וירחא ףיעסה .הטובו טלחומ רקש ,זוינ קייפ אוה
 ,םש( ״יוהיש תפוקת אלל םג ,תואכרימב ,"תופוחד" תונקת ןיקתהל הלוכי ,הלשממה
  .)253-252 ׳מעב

 תעצהבש רושיאה רדסהמ תעבונה תויתייעבה לע ם״לת-דיתע שימ קרב ןב םר כ״ח דמע המוד ןפואבו .58

 :קוחה

 ריכזמ ,הלשממה ידי לע הטלחה תלבק רחאלו ,דבעידב רשאת תסנכהש יוזהה ןויערה״
 .םינד הז ירחא ,םישוע םדוק – ׳עמשנו השענ׳ :הרימאה תאו יניס רה דמעמ תא ונל
 םיזירכמ םדוק :םינורחאה תועובשב הלשממה תדובע תא דואמ ןייפאמ םג הזש תמאה
 – תוכירב םירגוס לוכ םדוק .םיחתופ הז ירחאו םינחוב הז ירחא ,תודעסמ תריגס לע
 .םיחתופ הז ירחא קרו

 .הפגמב םחליהל ידכ תסנכה תא תלרטנמש הדיחיה תיטרקומדה הנידמה ונחנא
 םינויד םייקל תולוכי ןהש םושמ תודעווה תא קזחל םירחוב םיילמרונ תומוקמב
  .דחא םוקמב אצמנ לכשה לכ אל .הפגמב המחלמל םירזוע תמאבש םייניצר
 רוזעל םימתבו תמאב ואבש ,דחא קוח וא תחא הנקת ולו ,ונלשכה אל היציזופואב ונחנא
 יפואה סרהל ונידי תא ןתינ אל לבא .ךישמנ םג ךכו ,רבשמה תא רובעל לארשי תנידמל
 .)272-271 ׳מעב ,םש( ״לארשי תנידמ לש תודסומהו יטרקומדה

 :םימוד םירבד הרמא ם״לת-דיתע שימ יאביברב הנרוא כ״ח ףאו .59

 לש םילשכה לע תסנכה לש חוקיפה תא לטבל איה ותוהמ לכו ,ודוסיב לוספ הזה קוחה״
 גצייל ,הנידמה יחרזא לע ןגהל לוכ םדוק ודעונ ונלש תויוכמסה .תאזה הערה הלשממה
 אל אוה םוריח בצמ .םדאה דובכו םייח תוכיא חיטבהלו םהלש םינושה םיכרצה תא
 םידע ונחנא .םרובע לעפת תסנכהש דימתמ רתוי וישכע םיפצמש ימב עוגפל ץורית
 םיעגופה םייטרקומד-יטנא םיקוח םודיק ידכ ךות ,הזה תיבה לש תצאומ הקיחשל
 .)274 ׳מעב ,םש( ״השק ךכ לכ יתואירבו ילכלכ רבשמ לש ומוציעב הנידמה יחרזאב

 48 לש בורב תישילשהו היינשה תואירקה תא הרבע תודחוימה תויוכמסה קוח תעצה ,תרוקיבה ףא לע .60

  .23.7.2020 םויב תומושרב המסרופו 35 דגנכ תסנכ ירבח

 :םייניב םוכיס .3.א

 לש ופקות לע ךילשמש םגפל םעט הלעמ תודחוימה תויוכמסה קוח תעצה המדוק ובש זופחה ןפואה .61

 ותואב העבצהל העצהה תאבהו תסנכה ןונקתל )ב(88 ףיעס לש גירחה תלעפה ,הז רשקהב .ולוכ קוחה

 תסנכה ירבח לש םתלוכי תא הלכיס ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב הנכהה תדובע המייתסנ ובש םוי

 ,קוחה תקיקח ךילה .היתוכלשהבו הב קימעמ ןויד םויק רשפאיש ןפואב תבכרומה העצהה תא דומלל

 ךרוצל תשרדנה תוהשה תא םיבר תסנכ ירבחמ ענמש ןפואב בצועש יניצר םגפב הקל ,ןלהל טרופיש יפכ

  .ולוטיב תא קידצמש ןפואב ,קוחה תדימל

 הקיקחה יכילהב תסנכה ירבחמ קלח ידי לע האטוב וזש יפכ ,״הנורוקה תרגש״-ב םיניינע ונכתייש דועב .62

 ביגהל הלשממל תוכמסה ןתמב בר ןויגיה ונשיו ,תידיימ הבוגת םישרודה ,תודחוימה תויוכמסה קוח לש

 םיבושח םיניינעב תועגונ קוחה יפ לע לבקל הלשממה תיאשר ןתוא תוטלחההמ תובר ,יוחיד אלב םהל

  .תקקוחמה תושרה ידי לע תמלוה הערכהל םהיבגל ןיתמהל תוהש ןיאש הלאכ אל ךא טלחהב
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 :ירטנמלרפה חוקיפה תובישח לע דיעמה תודחוימה תויוכמסה קוחל רבוע ןויסינה .ב

 היווצל רחואמה ירטנמלרפה רושיאה ןונגנמ לש חטשב תוכלשהה תא תוארהל איה ןלהל רומאה תרטמ .63

 קלח יכ תוארהל שקבנ ןכ ומכ .תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחב ץמואש הלשממה לש םיגרוחה

 םיכירצמש רתויב םיפוחד םיניינע רדגב תולפונ ןניא ןודנה קוחב הלשממל וקנעוהש תויוכמסהמ רכינ

 תודעו תוברועמ ידי לע תעד לוקיש תלעפהו םינויד םיבייחמה םיניינע םה אקווד אלא הריהמ הבוגת

 קוח תקיקחל רבוע תסנכב הנורוקה תדעו לש הנויסינ תא גיצנ .תוכרעהו םיחמומ תועמושש תסנכה

 תעד לוקיש תלעפה אלל תוזיזפ תוטלחה הלביק הלשממה יכ ךכ לע עיבצמ רשאו תודחוימה תויוכמסה

 .הדעווה התשעש יפכ םיחמומ תעימש אללו

 ןוקיתל וצה תא הלשממה הניקתה תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל ןוקיתה לבקתנ וב םוי ותואב .64

 )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו

 תדחוימה הדעווה ינפב רושיאל ותוא האיבהו ,)2 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)2 ׳סמ(

 תדעו :ןלהל( תסנכה לש המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל

 ,וצה תרגסמב .תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל )ב(2 ףיעסב רומאה יפ לע תאזו ,)תסנכב הנורוקה

 ,קסע יתב לש הרושב תויוליעפ לע רתוי תורימחמו תופסונ תולבגה עובקל ,רתיה ןיב ,הלשממה השקיב

 ,תוברת תודסומ ,תוארטאית ,עונלוק יתב ,םידיריו םיעפומ תכירעל תומוקמ ,םיעוריא תומלוא תוברל

 .םיבאפו םירבו רשוכ ינוכמ ,תוירוביצ הייחש תוכירב

 .7/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 7.7.2020 םוימ 2 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצהמ קתעה ==

 דמעש םינותנה דסמל סחיב תוברל ,תובר תולאש ולע ןוידה בגאו ,וצב ןודל הדעווה הסנכתה םויב וב .65

 סיסבב דמועה ןויגיהה יבגל םגו ,תוירוביצ הייחש תוכירבו רשוכ ינוכמ תריגס לע הטלחהה סיסבב

 יכ ררבתהשמ תאזו ,העבצה אלב המייתסנ 7.7.2020 םוי לש הבישיה .וצה עבוק ןתוא תורחא תולבגמ

 ןימז 7.7.2020 םוימ הדעווה ןויד( וכלהמב םישקובמה םינותנה תא קפסל היה לוכי אל תואירבה דרשמ

  :אבה רושיקב תסנכה לש טנרטניאה רתאב ואולמב
Pages/CommitteeTVarchive.aspx?https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/CoronaVirus/

TopicID=20398(. 

 ,תואירבה דרשמ הינפב איבה םעפהו ,12.7.2020 םויב וצב ןוידה ךשמהל הדעווה הסנכתה ןכ לע .66

 ףיגנה תוטשפתהל סחיב םיינכדע םינותנ ,סינא הילימא ר״ד ,היגולוימדיפאל ףגאה תלהנמ תועצמאב

 ,רשוכ ינוכמ ,תונותח ומכ ,םינוש תוטשפתה ידקומל סחיב םינותנ תוברל ,ןורחאה שדוחה ךלהמב

 ,םיקבדנה ללכ ךותמ ,10.7.2020 םויל 04.6.2020 םוי ןיב ,םינותנה יפ לע ,לשמל ,ךכ .םירבו תודעסמ

 םישנא השישו הדעסמב וקבדנ רשא 21 ,רשוכ רדחב וקבדנ שיא 35 ,תונותחב וקבדנ שיא 170 יכ עודי

  .הייחש תוכירבב תויוקבדיהה ףקיהל סחיב ןותנ לכ איבה אל תואירבה דרשמ .רבב וקבדנ

 הייחש תכירב ןיב ,לשמל ,ךרוע וצהש תונחבהה סיסבבש ןויגיהה לע ולאש תסנכה ירבח הבישיה ךלהמב .67

 )רגסייש( ירחסמ רשוכ רדח ןיב וא ,)רגסיתש( תירוביצ הייחש תכירב ןיבל )החותפ ראשיתש( ןולמ יתבב

 םלועמ םיחמומ תודמע העמש הדעווה .)םיחותפ וראשייש( ןומיאל וידוטס וא ןולמ יתבב רשוכ רדח ןיבל

 ןויד( םירחא םירבוד לש הרושו ,רשוכה ינוכמו הייחשה תוכירב ידוגיא יגיצנ ,תסנכה ירבח ,האופרה

 :אבה רושיקב תסנכה לש טנרטניאה רתאב ואולמב ןימז 12.7.2020 םוימ הדעווה
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https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/CoronaVirus/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?

TopicID=20424(. יכ הריהבה ,ןוטיב אשאש תעפי כ״ח ,הדעווה ר״וי:  

 .תוכירבהו רשוכה ירדח ףנע לכ תריגס םיקידצמ םניא תואירבה דרשמ גיצהש םינותנה"
 הרצונ ליבקמב ךא ,םירטפנהו ,השק-םילוחה ,םילוחה יבגל ןה ,םילוע האולחתה ינותנ
 רוביצה תואירב תרימש ןיב ןידעה ןוזיאה לע רומשל ונילע הבוח .תילכלכ השק העש םג
 ,וז הרהבה אלל יכ ,תוטלחהה לש ןויגיהה תא ריהבהל הבוח .ילכלכה ובצמ ןיבל –
 הדעווה לש תונותיעל העדוההמ חוקל( ״תולבגההו תויחנהה תרימשל סייגתי אל רוביצה
 .)12.07.2020 םוימ

 .8/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 12.7.2020 םוימ הדעווה לש תונותיעל העדוההמ קתעה ==

 לש םהיתודמע ועמשנ הז ןויד ךלהמב .וצ לע עיבצהל תנמ לע תישילשב הדעווה הסנכתנ 13.7.2020 םויב .68

 םא יכ הדעווה ר״ויל וריהבהש ,רהוז יקימ כ״ח ,היצילאוקה ר״ויו ,שיק באוי כ״ח ,תואירבה רש ןגס

 לש םיווצה תא דיתעב איבהל וא הפילחהל ולעפי םה וצהמ רשוכה ינוכמו הייחשה תוכירב וגרחוי

 :הבישיה ךלהמב רהוז יקימ כ״ח רמא לשמל ךכ .תסנכב תרחא הדעוו ינפב הלשממה

 .היצילאוקה תדמעו תואירבה דרשמ ,עוצקמה ימרוג תדמעל דוגינב איה ןאכ העבצהה״
 .קזנ םימרוגו הנידמה תא םיקיבדמ ונחנא וז העבצהב .תאז לובסת אל היצילאוקה
 השקב שיגת הלשממה ,הדעווה ר"וי תא ףילחהל ץלאינ .העבצה לש קומאב הפ םישנאה
 םכלש הפ לוקישה .תרחאב וא וזה הדעווב תשדוחמ העבצהל עיגת איהו ,וצל תשדוחמ
 םוימ הדעווה לש תונותיעל העדוההמ חוקל( ״.תוירחא רסחו יטסילופופ אוה

13.7.2020(. 

  .9/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 13.7.2020 םויב הדעווה רתאב המסרופש תונותיעל העדוההמ קתעה ==

 .ותלוחתמ הייחשה תוכירבו רשוכה ינוכמ תגרחה ךות ,וצה רושיא לע הדעווה העיבצה הבישיה םויסב .69

 הדעווה ןויד( וצב רומאהמ גרוחה הדעווב םינוידה תובקעב םכסה גשוה תודעסמל סחיב יכ שיגדהל שי

 :אבה רושיקב תסנכה לש טנרטניאה רתאב ואולמב ןימז 13.7.2020 םוימ
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/CoronaVirus/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?

TopicID=20448(. 

 13.7.2020 םוימ שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 29 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .10/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ

 םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצה – ףסונ וצ הלשממה הניקתהו הבש 17.7.2020 םויב .70

 תלבגהל וצה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)3 ׳סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ(

 .תומיוסמ תויוליעפ לע תופסונ תולבגמ ףיסוהל הלשממה השקיב רומאה וצה תרגסמב .)3 ׳סמ תוליעפ

 ,תויונח לש םתוליעפ תלבגה ;עובשה יפוס ךלהמב םיה יפוחב הייהש רוסיא עובקל שקיב וצה ,רתיה ןיב

 םיקסעו תורפסמ ,הייחש תוכירב ,םיקווש ,םינוינק ,תויונח תוברל ,עובשה ףוס ךלהמב םיקסעו תומוקמ

 רומאהמ .לבכרו םינואיזומ ,יח תניפו יראפס ,תויח ינג ,תויתוריית תויצקרטא ,תוירפס ,יפוי ילופיטל

 רקיעש תונחו תחקרמ יתב ,ןוזמ תריכמל תומוקמ תוברל ,םיינויח םיתוריש תוקפסמה תויונח וגרחוה

 ,םיחולשמ תוליעפ ,תרושקת ירצומ ןוקיתל הדבעמו הקיטפוא תויונח ,הנייגה ירצומ תריכמ הקוסיע

 תוליעפ ךרוצל םישמשמה וידוטסו רשוכ ינוכמ תריגס ;)דבלב ןולמה יחרואל( ןולמ תיבב הייחש תוכירב

 םיהושה רפסמ תלבגה ךות( ןולמ יתבב לכוא יתב טעמל ,לכוא יתב לש םתוליעפ תלבגה ;לוחמ וא טרופס

 תחא לש הרפה יכ וצב עבקנ ןכ .ימצע ףוסיאו םיחולשמ טעמלו ,)תרתומה תיברמה הסופתהמ 35%-ל
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 טעמל ,17:00 העשב םוי ותואמ לחה ףקותל ובורב סנכיי אוה יכו ,תילילפ הריבע הווהמ וב תולבגמה

 .24.7.2020 םוימ לחה ףקותל סנכיתש – עובשה ףוס ךלהמב םיה יפוחב הייהש לע רוסיא רבדב הארוהה

 הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות ןוקיתל וצה תא הלשממה המסרפ םוי ותואב ,תאז םע

 וצל ןוקיתה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)ןוקית( )3 ׳סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה

 לועפל ולכויש ךכ לכוא יתב לש תוליעפה רבדב תולבגמה יכ עבקנ ותרגסמבו ,)3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל

  .05:00 העשב 21.7.2020 םויב ףקותל וסנכיי ימצע ףוסיאו םיחולשמ לש תרגסמב קר

 .11/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ .202017.7 םוימ 3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצהמ קתעה ==

 .12/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 17.7.2020 םוימ 3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצל ןוקיתהמ קתעה ==

 םויב( םינויד רפסמ ויבגל המייק הדעווהו ,ורושיא ךרוצל תסנכב הנורוקה תדעו ינפב אבוה רומאה וצה .71

 בצמל סחיב םינותנ ואבוה םכלהמבש ,)22.7.2020 םויבו 21.7.2020 םויב ,20.7.2020 םויב ,19.7.2020

 יתב לש םיגיצנ םעטמו תואירבה דרשמ םעטמ תוברל ,םייאופר םיחמומ תודמע ועמשנו ,האולחתה

 תודחאתה ,םירבהו תודעסמה דוגיא ,םינושה הלשממה ידרשמ םעטמ םיגיצנ ועמשנ ,ןכ ומכ .םילוחה

 ,היישעתהו הכאלמה ילעב תודחאתה ,רחסמה תוכשל דוגיא ,תוכירבה ,רשוכה ירדח ,לארשיב תונולמה

 ילעב ,ןג תמר תייריע ,תליא תייריע ,םייאמצעה ינוגרא ,יקסעה רזגמה תואישנ ,םיניישעתה תודחאתה

 ,ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,לארשיב תורייתה יצעויו תועיסנה ידרשמ תודחאתה ,םיעוריאה ינגו תומלואה

 להנתהשו ,19.7.2020 םויב םייקתהש רומאה וצב ןושארה ןוידה ףוס תארקל .דועו רחסמה תוכשל דוגיא

 תוצרפתהו האולחתה בצמל סחיב תיטנבלרה תיתדבועה תיתשתה סוסיב רחאלו ,תועש שמח ךשמב

 :ןמקלדכ םירבדה תא ,ןוטיב-אשאש תעפי כ״ח ,הדעווה ר״וי המכיס ,םינושה םיבחרמב ףיגנה

 יפרגואג רוזיפ רשפאל ידכ וצהמ איצוהל עובש ףוסב םיה ףוח תא םישקבמ ונחנא
 ינאש תואיצמהמש תורמל ,הפיכא לש תואיצמ רצייל ,םש רימחהל רשפא .םישנאל
 .םש דואמ הפי םמצע לע רומשל םיעדוי םה ,םישנאה תא סייגנ םא ,האור
 אליממ םישנאה ,םח ,ץיק .ןתוא איצוהל ,עובש יפוסב ללכב תוכירבה יבגל רבד ותוא
 םגו .תוכירבו םי ףוח זא .םירחא תומוקמב ויהי םה הכירבב ויהי אל םה םא .םיאצוי
 םתאש המ לכ ,תויאופרה תוסיפתה ,עדימה ,ןאכ היהש חישה לכ ,ןאכ ויהש םינותנה לכ
 םג ,הלאה םירבד ינש זא .היעב םיאור אל ונחנא תוכירבב :תיעמשמ דח רמא ,םיצור
 .עובש יפוסב םג וצהמ םתוא איצוהל תשקבמ ינא ,םהב ךמת ןאכ היהש רשה ןגס
]...[ 
 אלו ,רשעל דחאל סחיה תא תונשל רשוכה ירדח לש העצה הפ שי – רשוכה ירדח יבגל
 ללוכ ,ףנעכ םתוא גירחהל ךרד אוצמל םישקבמ ונחנאו .וישכע דע היהש ומכ עבשל דחא
 .וידוטסה
 םיכסת הלשממה ץוחבש םישקבמ ונחנא לוכ םדוק זא – תודעסמל הכישממ ינא ]...[
 ןוידל שדח לוגס ות איבהל הצרת איה םא וא ,הלחתהב רדגוה אוהש יפכ ,לוגס ותל
 ,ילכלכ לוקישה םשש ומכש ,תונולמל םצעב המודב ,םינפב 35%-ו .חמשנ ונחנא הדעווה
 ונחנאו ,הזה רבדהמ תולכואש תוחפשמ 150,000 לע הפ ורביד .ילכלכ לוקישה ןאכ םג
 םילעפמ – םירדח ןיאש הדובע תומוקמב םג ,המישנ התואבו .ןהילע רומשל םיצור
 תא םהל רשפאל לכונ תמאבש ידכ ,ןולמל המודב ,35% לכואה ירדחב היהיש – הלאכו

 .הלכאהה
 שש ףוסב .וידוטס יבגל ללוכ ,םיחותפ םהלש הראשהה תא לוקשל םישקבמ ונחנא ]...[

 ךירצ .תוציר םש ןיאו העזה םש ןיאו ,םיקחרמ םע רדח ךותב סיטאליפ תושועש תונב
 םישקבמ ונחנא .םישנאה לש תרחאה תיזיפה תואירבה לע םג םירמוש ונחנא ךיא תוארל
 .הז תא לוקשל הלשממהמ
 ,תוחפשמ לש לקשמ ותוא לע ,ןג תמרב יראפסה תוחפל ,תויחה ינג – תויצקרטאה יבגל
 הנשמ אל הז ,בכרב תעסונ אליממ החפשמ .חותפ ותוא ריאשהל בוכרה לולסמה תוחפל
 .ול הצוחמ וא יראפסה ךותב תעסונ איה םא
 לש אשונה לכו .]םילשוריב תויחה ןגל[ תוסחייתה תתל ןאכ םג םישקבמ ונחנא ]...[

 ויהי אל םישנא םא .תונולמ דואמ הברה םש שי ףוסב .תליאב תויתוריית תויצקרטא
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 תומוקמב וא םירוגס תומוקמב םיצווכמ םלוכ תא אצמנ ,בחרמה לע ורזפתי אלו ץוחב
 זא .ןאכ רבוד וילעש תולהקתהה ןיינעל תטלחומ הזתיטנא הזו .םירדגומ דואמ דואמ
 .םתוא םיחתופ ונחנא ךיא תוארל ךירצ ,תולהקתה עונמל םיצור תמאב ונחנא םא
 תויצקרטא לש אשונל ידוחייה ןורתפה תא אוצמל תשקבמ םג ינא ,תליא לש רשקהב
 היעב שיש םיעדוי ונחנא יכ ,עובשה לכ ךלהמב ללכב םיעושעש ינקתמ אלו תויתוריית
 שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 31 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״הזב םג
 112-111 ,23-ה תסנכה ,המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו
)19.07.2020((. 

 ףרוצמ )19.7.2020( שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 31 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .13/ע חפסנכ ןמוסמו

 המל םאתהבש״ הדעווה ר״וי הריהבה 20.7.2020 םויב המייקתהש הדעווה לש היינשה הבישיה חתפב .72

 ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 32 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״םירבדה ןמ קלחב תומכסה שי הלשממל ונשגהש

 הבו וצה יבגל תפסונ הבישי המייקתה םוי ותואב .))11:00 העש( )20.7.2020( 1 ,שדחה הנורוקה ףיגנ

 ,םתוא חיטבהל לכונש ידכ ,םיפוחהו תוכירבה״ יבגל קר עיבצהל ,הדעווה ר״וי הריבסהש יפכ ,םכסוה

 ,הדעווב ןאכ העבצהל ,םינדעסמה םע היהיש םכסהה יפל ,שדח וצב םויה איבנ תודעסמה לש אשונהו

 דע ובייחתהש יפכ ,וצה תא ונל ואיבי אל םאש הלשממל ןאכמ םירמוא ונחנאו .האילמ ןמזב וליפא

 ״רקובב רחמ ליגרכ חותפל ולכוי םהש ידכ ,תודעסמה תא םג גירחנ טושפו רקובב רחמ סנכתנ ,ברעה

 .))15:45 העש( )20.7.2020( 7 שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 33 ׳סמ הבישי לוקוטורפ(

 וצהמ םיה יפוחו תוכירבה תגרחה לע הדעווה ירבח ועיבצה םידגנתמ אללו םיכ"ח העשת לש בורב ,ךכ

  .הלשממה לש

 העש( )20.7.2020( שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 32 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .14/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ )00:11

 העש( )20.7.2020( שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 33 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .15/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ )45:15

 הדעווה ר״וי הנכדע החתפבש ,וצה רושיאב רפסמב תישילש הבישי המייקתה ,21.7.2020 ,תרחמל םוי .73

 :תודעסמל סחיב תויוחתפתהה תודוא לע

 .תודעסמה תחיתפ יבגל םכסומ הוותמל עיגהל ונחלצה אלש לודג באכב תרמוא ינא ]...[״
 יפ לע ץוחב תודעסמה תא חותפל םינכומ םהש ונבה ונחנא ,םכריכזהל ,ןוידב לומתא
 ונשקיב ונחנאו הדעווה ןויד תרגסמב ןאכ םימעפ המכו המכ רמאנ הז .לוגסה ותה
 םג רשפתהל לכונש ונרמא ,35% לש הוותמ ונעצה .הדעסמה םינפב םג החיתפ ורשפאיש
 תאז לכבו ,הב םיאצמנ ונחנאש הפוקתהו ריוואה גזמ לש ןיינעה תא ונרבסה ,25% לע
 םינפ לש אשונה לע רתוול יתמכסה ,הלילב רחואמ דואמ דואמ ,בלש אוהש הזיאב
 .ץוחב הבישיה יבגל תלכשומ הטלחה לבקנש דבלבו עובשב ותוא תוחדלו הדעסמה
 לוגסה ותה יפ לע היהת ץוחב הבישיהש רמואש הוותמל ףקות לכב בריס תואירבה דרשמ
 ,ינאו ,םישנא 50-ל ולע םה ךכ רחא ,םישנא 30 היה הז הלחתהב ,רפסמ ועבק םה .ולש
 יתתנ .ןויגיה היהיש ,היחנהב לכש היהיש יתשקיב ,הדעווב םירמוא ןמזה לכ ונחנאש יפכ
 תחא תוכומס תודעסמ שולש לש תואיצמב היהנ ונחנא םא ,הטושפ דואמ דואמ המגוד
 תחא לכב ,היינשל תחא תודומצ תודעסמ םהב שיש תומוקמ דואמ הברה שיו ,היינשל
 .לוגסה ותה יפ לע םישנא 50 דע ,ץוחב בישוהל ןיינעה ךרוצל וא ,סינכהל רשפא היהי ןהמ
 רתומ היהי ,דחא םילעב םע תחא הדעסמל ןתוא ךופהנ ,תודעסמ שולש ןתוא תא חקינ
 .רוביצל הז תא ריבסהל תעדוי אל ינא .לוגסה ותה יפל םישנא 50 דע בישוהל חטש ותואב
 סנרפתהל םיכירצ רקובב רחמש םינדעסמה יפלא תורשעל הז תא ריבסהל תעדוי אל ינא
 תויחנה ןתינ ואוב הז הלשממהמ יתשקיבש המ לכ .הז תא ריבסהל הלוכי אל ,הזמ
  .ןתוא ןיבהל לגוסמ רוביצהש
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 תא תוחדל ךרטצנ הארנכ ונחנא ,באכב תרמוא ינאו ,ילש תוימיטפואה תורמל }...[
 תוחותפ ראשיהל הנלכות ןהש ידכ וצב תודעסמה תא רשאל אל תרמוא תאז ,תודעסמה
 ורמשת :םש םלוכל תמאב האירק םע םושלשו לומתא דע םהל ויהש תויחנהל םאתהב
 ינא .םכלשו םכלש םידעוסה לש תוחיטבה תאו תואירבה תא וחיטבת ,תויחנהה לע
 תא םג רידסהל רשפא היהיש הוותמ איבת הלשממה בורקה עובשה ךלהמבש הווקמ
 ךכבו םלוכל רורב רדסמ ןורקיע אוהש הזיא יפ לע ,םינפב הבישיה תא םג ,ץוחב הבישיה
 ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 34 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״וזה הגאסה םג רתפית
 1 ,23-ה תסנכה ,המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה
)21.07.2020((. 

 ףרוצמ )21.7.2020( שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 34 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .16/ע חפסנכ ןמוסמו

  .וצהמ תודעסמה תגרחה דעב הירבח בורב הדעווה העיבצה ,רעוס ןויד רחאל .74

 ירדח תוליעפ לע תולבגהב הירבח ודקמתה ותרגסמבש הדעווב וצב ףסונ ןויד םייקתה 23.7.2020 םויב .75

 וכלהמבש ,ןוידה רחאל .עובשה יפוס ךלהמב תויצקרטאה לע תולבגהבו טרופסה תוליעפ ףנעו רשוכה

 :ןלהל רומאכ ,וצהמ םיקלח רושיא דגנ הדעווה העיבצה ,וללה םיפנעה יגיצנ ועמשנ

 )10( ןטק ףיעס ,לבכר )11( ןטק ףיעס לש הגרחה ךות וצה לע עיבצהל תשקבמ ינא״
 םיגצומו םינקתמ טעמל ,הגוצת יללחו ןואיזומ )8( ןטק ףיעס ,תיתוריית היצקרטא
 ,תויח ןג )6( ןטק ףיעס ,םירוסא וראשיי הלא ,םידליל םידעוימו םהב תעגל ןתינש
 תוברל רשוכ ירדח לע ףרוג הלעפה רוסיא )ג( ףיעס תא םיגירחמ ונחנאו ,יח תניפ ,יראפס
 יאטרופס תגרחה ךות וידוטס הז ללכבו לוחמ וא טרופס תוליעפל שמשמה םוקמ
 ךות וצה לע םיעיבצמ םצעב ונחנא .)2()ב(1 ףיעס ,)א()3(1 ףיעס םיירגוסב הז ,יתורחת
 םהלש החיתפה וא םהלש הגרחהה ,רשוכה ירדחשכ יתרמאש המ לכ לש הגרחה
 תדחוימה הדעווה לש 37 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״ןושאר םויב רקובב ששב רשפאתת
 תסנכה ,המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל
 .))23.07.2020( 42 ,23-ה

 ןמוסמו ףרוצמ )23.7.2020( שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה לש 37 ׳סמ הבישי לוקוטורפ ==

 .17/ע חפסנכ

 הטילחהו הדעווה הגירחהש םיניינעה טעמל תאזו ,3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצה רשוא ,הלא םינויד רחאל .76

 תדעו ,3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצב םג ךכ ,2 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצ יבגל היהש ומכ .םרשאל אלש

 תכמותה תיטנבלר תיתדבוע תיתשת לכ םהיבגל הגצוה אלש םיקלחה תא רשאל אלש הטילחה הנורוקה

 ידי לע ןלוטיבל רבוע ףקותל וסנכנ וללה תולבגמהמ קלח ,ןכ יפ לע ףא .הלשממה העבק ןתוא תולבגמב

 חוקיפה לש תננסמב רבע וצהש רחאלו ,דבעידב ררבתנש ףא לע םיחרזאה תא ובייח השעמל ןהו ,הדעווה

  .הליחתכלמ ןליטהל םוקמ היה אל יכ ,ירטנמלרפה

 לש הנשמה תקיקח לע ירטנמלרפה חוקיפה לש ותובישח תא השיחממ הרומאה םירבדה תולשלתשה .77

 סנכיהל וז הנשמ תקיקחל רשפאמש רחואמה רושיאה ןונגנמ רציימש סואכה תא םג ךא ,הלשממה

 תואדווה ןורקיעב העיגפה .תסנכה תודעווב ינויחה ןוידה תא הרבע םרטבו ידיימ ןפואב ףקותל

 דצל ,הדעווה ינויד ךלהמב םהיגיצנ ירבדב ולע ולאש יפכ םיקסעל םרגנש ינוממה קזנה הילא ףרטצמש

 דעונש ןמזב ןוכסיח יחנומב תלעותה לע רועיש ןיאל הלוע ,רוביצה תויוריחב תורתוימה תועיגפה

  .םישגהל רומאה רדסהה
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 קוחה םנמא .תודחוימה תויוכמסה קוחב ודמלנ אל ל״נה תויושחרתההמ םיחקלה יכ הארנ םלואו .78

 ,תועש 24 לש הפוקתל לבגומה שארמ רושיא לש קיפא ללוכה ,בלושמ ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ ץמאמ

 קיפאה יפ לע ולעפי ,רומאה ןמזה חווטב הטלחה לבקת אל תסנכב תיטנבלרה הדעווהש לככ םלואו

 רושיאה קיפא תפסוהבש רומאה יונישה ,ןלהל הארנש יפכ .רחואמ רושיא ןונגנמ עבוקה ,ינשה

 רושיאה ןונגנממ ולעש םיישעמהו םייתקוחה םימגפה תא אפרל ידכ וב ןיא תועש 24-ל םדקומה

 .םימדוקה םירדסהב ץמואש רחואמה

 :םיכילה יוצימ .ג

 תעצה ןיינעב הקוחה תדעוול 1 רתועה הנפ ,2.7.2020 םויל הננכותש התבישי תארקל ,30.6.2020 םויב .79

 2 תרתועה ,ןכ ומכ .הנממ תולועה תויעבה ףקיה חכונל תאזו ,םייקה החסונב התזינג תא שקיבו ,קוחה

 םויבו ,תודחוימה תויוכמסה קוח ריכזתל סחיב היתורעהב 4.6.2020 םויב הלשממה שאר דרשמל התנפ

 ונייצ הלא תוינפב .תסנכב טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול קוחה תעצהל היתורעה תא החלש 22.6.2020

 תדרפה ןורקעב תעגופ ,הלשממה :דוסי קוחל 38-39 םיפיעס תא הרפמ קוחה תעצה יכ םירתועה

 הדימ תומא עובקל ילבמו ףוחד וניא םייפואש םיניינעב הלשממל תפרוג תוכמס הקינעמ ,תויושרה

 .תיתדימ הניא וז העצה יפ לע חרזא תויוכזב העיגפה יכו ,תעדה לוקיש תלעפהל תורורב

 .18/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 30.6.2020 םוימ 1 רתועה םעטמ הדמעה ריינמ קתעה ==

 .19/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 4.6.2020 םוימ הלשממה שאר דרשמל 2 תרתועה תיינפמ קתעה ==

 .20/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 22.6.2020 םוימ טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול 2 תרתועה תיינפמ קתעה ==

 תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתה דגנ ץ"גבל הריתע 1 תרתועה השיגה ,וז הריתע תליחתב ןיוצש יפכ .80

 הריתעה תשגה ינפל .תודחוימה תויוכמסה קוחה תקיקח רואל 4.8.2020 םויב הקחמנ רשאו תוליעפ

 יא חכונל רומאה ןוקיתה םודיקמ ענמיהל השירדב 6.7.2020 םויב םיבישמה לא 1 רתועה הנפ ,הרומאה

 .וז היינפל םיבישמה םעטמ הבושת לכ לביק אל 1 רתועה ,םלואו .ותויתקוח

 .21/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 6.7.2020 םוימ 1 רתועה לש היינפהמ קתעה ==

 הלשממה שארל ,ש״מעויל 24.8.2020 םויב םירתועה ונפ ,תוריהזה ןעמלו ,וז הריתע תשגהל רבוע ,ןכ ומכ .81

 ולוטיבל לועפלו תודחוימה תויוכמסה קוח יפ לע הלועפ לכמ ענמיהל השקבב תסנכל ש״מעויה מ״מלו

  .הריתעב ואבויש קוחה דגנ תונעטה טוריפ ךות וב ולעש םייתקוחה םימגפה חכונל תאזו ,ידיימה

 .22/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ קוחה לוטיבל השקבב 24.8.2020 םוימ םיבישמל היינפהמ קתעה ==

 ״תונעטל דוסי ןיא״ היפלש התדמע האבוה הבו תסנכה ש״מעוי מ״מ תבושת הלבקתנ 30.8.2020 םויב .82

  .היינפב וטרופש תונעטה ללכ תייחד ךות קוחה דגנ תולעומה

 .23/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 30.8.2020 םוימ תסנכה ש״מעוי מ״מ תבושתמ קתעה ==

 ריכה התרגסמבש )יתקוח-ירוביצ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה תבוגת הלבקתנ 4.9.2020 םויבו .83

 דוסי תויוכזב עוגפל״ הלשממל קנעומה תויוכמסה ףקיהב ןומטה לאיצנטופבו ״קוחה לש תוימידקתב״
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 רהבוה ,ותבושת טוריפ רחאלו ,םלואו .)הבוגתל 5 ׳ספ( ״הנידמה תייסולכוא לש יסיסבה םייחה םקרמבו

  .ותיינפב 1 רתועה הלעהש תונעטה תא לבקל םוקמ האור וניא אוה יכ

 ןמוסמו ףרוצמ 4.9.2020 םוימ )יתקוח-ירוביצ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה תבושתמ קתעה ==

 .24/ע חפסנכ

 
 

 יטפשמה ןועיטה

 קלחה :ןלהלדכ םיקלח השולשל קלוחי ןושארה ןועיטה שאר :םייזכרמ ןועיט ישאר ינש לולכי הז קרפ .84

 תואירקב קוחה לבקתנ ובש זופחה ןפואה יכ ןעטיי ותרגסמבו קוחה תקיקח ךילהב קוסעי ןושארה

 תליספ תא יאמצע ןפואב קידצמש ןפואב הקיקחה ךילה שרושל תדרויה הרפה הווהמ תישילשהו היינשה

 הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעס תא רתוס אוהש םושמ קוחה תויתקוח-יאל ןעטיי ינשה קלחב ;קוחה

 ףקיה דגנ ןעטיי ישילשה קלחב ;הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכהה רדסהל רושקה לכב

 ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע לש הרפה ידכ הלועה ,תעצבמה תושרה ידיל קוחב ורבעוהש תויוכמסה

 תונקת ונקתוי אל״ יכ עבוקה ,הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעסב רומאה לש הרפה ידכ ןכו ,קוחה ןוטלש

 ,״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו םוריח תעש

 תא רפמ קוחה יכ ןאכ ןעטיי ,ןכ ומכ .ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ול הנתינש תונשרפה חכונל דחוימב

  .םילילפב תויקוחה ןורקיעו טפשמב תואדווה ןורקיע

 ושקבי הליחת :ןמקלדכ קלוחי אוהו ,הלבגהה תקספ יאנת יפ לע קוחה חותינב קוסעי ינשה ןועיטה שאר .85

 יכ ונעטיו ,תודחוימה תויוכמסה קוחב תומרגנה תויתקוחה תויוכזב תועיגפה תא גיצהל םירתועה

 דוסי תונורקע רפמ אוהשמ ,תיטרקומד הנידמ יכרע תא םלוה וניאש קוחב תמרגנ תויוכזב הלא תועיגפ

 ,תינש ;)ןושארה ןועיטה שאר תחת וטרופ ולאש יפכ( הנידמב תיטפשמה הטישה לשו יתקוחה רדסהה לש

 דמוע וניא קוחה יכ ןעטנ תישילש ;היואר תילכתל אלש הלא םיכרעבו תויוכזב עגופ קוחה יכ ןעטיי

  .תויתדימה ןורקיע תושירדב

 :תוידסומ תומרונ רפמ קוחה .א

 :הקיקחה ךילה – םייטרקומד םיכילהב העיגפה .1.א

 םיליגרה הקיקחה יכילהמ הייטס ךות תישילשו היינש האירקל אבוה תודחוימה תויוכמסה קוח .86

 תעצה תדימל ךרוצל תקפסמ תוהש תסנכה ירבחמ ענמש ןפואב ,ליעל טרופמכ ,תסנכה תאילמב םיגוהנה

 האבוה קוחה תעצהש קר אל .האילמב העבצהל התאבהל רבוע הב קימעמ ןויד םויקו תבכרומה קוח

 יבגל ליחהל טלחוהש אלא ,תסנכה ןונקתל 88 ףיעסב העובקה החנהה תבוחמ התריטפ ךות העבצהל

 ףקיה םוצמצ ךות תועש שולשל האילמב םיכילהה תלבגה ךות ןונקתל 98 ףיעסב רומאה תא הב ןוידה

  .הניינעב ושגוהש תויוגייתסהב ןוידל ןמזה

 דעונ אוהו םישודיח לש הבחר הרוש ללוכה ,בכרומ קוח תועדה לכל אוה תודחוימה תויוכמסה קוח .87

 ףקיה ,וב תולולכה תויגוסה ףקיה .תובר תויתקוחו תוישעמ תוכלשה םע רתויב תיטוקא היעב רידסהל

 ותוא םיכפוה ,וב םיעובקה םידוחייה םייתקוחה םירדסההו הלשממל ותרגסמב תוקנעומה תויוכמסה
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 האילמב ןוידל אבוה קוחה ,ןכ יפ לע ףא .ןוידל ותאבהל רבוע תיניצרו הקימעמ הדימל שרודה קוחל

  .דבלב תועש שולשל לבגוה ףא וב ןוידהש אלא ,וז קר אל .הנחלוש לע חנוה אוה ובש םוי ותואב

 הלעפ ןהיפ לעש תויוכמסה ירהש ,םוי ותואב אקווד קוחה תא ריבעהל תופיחד לכ התייה אל יכ ןייצל שי .88

 ףא םפקותשו ,טסוגוא שדוחל דע ףקותב ויהש ח״שקת תכראה יקוח לע ונעשנ בלש ותואל דע הלשממה

 תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה לש ופקות ,לשמל ,ךכ .תודחוימה תויוכמסה קוח תרגסמב דוע ךראוה

 .10.8.2020 םויל דע תודחוימה תויוכמסה קוח תרגסמב ךראוה אוהו ,6.8.2020 םויל דע עבקנ תוליעפ

 .ףילחהל היה רומא תודחוימה תויוכמסה קוחש הכראהה יקוח רתיל סחיב םג םייקתה בצמ ותוא

 דרויה םגפב הקול תישילשהו היינשה תואירקב תודחוימה תויוכמסה קוח רבעוה ובש זרוזמה ךילהה .89

 יתוהמה הנבומב תסנכה ירבח לש תופתתשהה תוכזב תיניצר העיגפ ותרגסמב המרגנשמ ךילהה שרושל

 לארשי תסנכ ׳נ יקסניטנווק 10042/16 ץ״גבב .דבכנה טפשמה תיב לש ויתוקיספב החתופ וזש יפכו

 ןורקיע לש ותועמשמ לע גרבלוס טפושה דמע )יקסניטנווק ץ״גב :ןלהל( )6.8.2017 ,ובנב םסרופ(

 :ןושלה וזב תופתתשהה

 ינוידב תיזיפ חוכנל תסנכה ירבחל תורשפא ןתמב הצמתמ ונניא תופתתשהה ןורקע״
 תיניצר ,תיתימא תורשפא ןתמ ֹועמשמ תופתתשהה ןורקע .הדעווה וא תסנכה תאילמ
 היהיש תנמ לע לכה – לוקשלו לואשל ,ריאהלו ריעהל ,ןודלו ןייעל תסנכה ירבחל תנגוהו

 קספל 52 ׳ספ ,יקסניטנווק ץ״גב( ״.קרפה לעש היגוסב תלּכׂשּומ הדמע שבגל םדיב קּפיס
  .)גרבלוס טפושה לש וניד

 גרבלוס טפושה ריהבה ,תסנכב הקיקחה יכילה לע תיטופיש תרוקיב תלעפה ןיינעל יוארה ןחבמל רשאב .90

 :יכ

 המ לע תעדל' תורשפאה תסנכה ירבחל ןתניתש ךכ בצועי הקיקחה ךילהש ךכב יד ןיא״
 תא יחטש ןפואב ןיבהלו היתודוא לע עומשל ,קוחה תעצה תא אורקל – 'םיעיבצמ םה
 ,תיתוהמ הדמע שבגל תסנכה ירבחל רשפאל ךירצ הקיקחה ךילה ;העבצהל דמועה קוחה
 ונניא הדמע שוביג .םהינפל תחנומה קוחה תעצהל עגונב ,רתויב םצמוצמה ןפואב ּולו

 רסמנה עדימה לש יאמצע דוביע ,םיוסמ יתבשחמ ךלהמ שרוד אלא ,אדירג 'יביספ' טקא
 ירבחל ןתנית רשאכ קר .קוחה תעצה דגנ וא דעב תלּכׂשּומ הטלחה תלבקו ,תסנכה רבחל
 ליעפ ןפואב ,ףתתשהל תונמדזה םהל התיה יכ רמול היהי ןתינ ,וז ןיעמ תורשפא תסנכה
  .)גרבלוס טפושה לש וניד קספל 59 ׳ספ ,םש( ״הקיקחה ךילהב ,יתימאו

 ;יתוהמה ונבומב ,ןויד לש ומויק אופא בייחמ ןיקת הקיקח ךילה״ יכ ריהבהו גרבלוס טפושה ךישמה .91

 רבח לש יוטיבה תוכז לש התובישח תא שיגדהו ,)גרבלוס טפושה לש וניד קספל 60 ׳ספב ,םש( ״חישו גיש

 :ןושלה וזב ,תויגוצייה ןורקיע לש המשגהכ תסנכה

 םה – םעה גיצנ אוה – תויגוצייה ןורקע תא תסנכה רבח םישגמ ,ויתודמע תעבהב״
 שבגל תסנכה ירבח ולכוי אל ,ילמינימ ןויד ידעלבמ ,דועו תאז .הפל םהל אוהו ,ויחלוש
 תושעל ,קוח תעצהב ךומתל םא טילחהלו םתעדב ךוכחל ,תלּכׂשּומ ,תיתוהמ הדמע
 תסנכה ירבח לש םתופתתשה – ןויד םייקל תורשפא אלל .הל דגנתהל וא ,ּהנוקיתל
 קוחה תעצה לש 'תיביספ'ו תיסיסב הרכהל ךא םצמטצתו ,ןכותמ ןקורת הקיקחה ךילהב
 לש 'ימוג תמתוח'ל ךופהת תסנכה יכ לטובמ אל ששח ונשי הז ןיעמ בצמב .םהינפלש
 בורמ תינהנ ,רומאכ רשא ,תעצבמה תושרה לש ,תובר םימעפ – קוחה תועצה ימזוי
 הלשממה ליפאת לבל ,רמשמה לע דומעל אופא ונבייחמ תויושרה תדרפה ןורקע .תסנכב
 .תסנכה לע
 ,םיקקוחמה תיבב הנעמשת םינוש םירזגמו םירוביצ לש תודמע יכ חיטבמ ןוידה ]...[
 םג הברקב תרצוא ןויד להנל תלוכיה .םזילרולפה ךרע תא השעמל הכלה םישגמ ךכבו

 תוסיפת לש תוימיטיגלב ריכהל ,דובכב חחושל ,תוקיעמ תודמעל ןיזאהל תלוכיה תא
 עיגהל תוסנל ,רשפתהל ,םיכסהל תלוכיה םג אוה ןוידה .םירחא םישנא לשו תונוש בוט
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 קספל 66 ׳ספו 63 ׳ספ ,םש( ״היטרקומדה לש הבל בלב םיעוטנ הלא לכ – הוושה קמעל
  .)גרבלוס טפושה לש וניד

 ירבחל הנתינ םא הלאשה תניחבב עייסל ידכ הב שיש תויצקידניא לש המישר גרבלוס טפושה ןייצ ,ףסונב .92

 ,קוחה תעצה לש הכרואל סחיב יתדימ היה םאהו ,ןוידה ךשמ״ :שרדנכ ןויד םייקל תורשפאה תסנכה

 ןוידל היואר ,תבכרומו תידוחי קוח תעצה ;)53 הקספב ,דידי ןיינע( היתוכלשה ףקיהלו ,התובכרומל

 התליקש תא רשפאיש ןפואב ,תסנכה תודעו ברקמ תיטנבלר הדעווב םיתיעל ,םירחא םיאשונמ דרפנב

 הדעווב ןוידה תעפשה ;)לברא 'ע תטפושה לש ןידה קספל 21 הקספב ,הלאדע ןיינע( םלוהה שארה דבוכב

 ,דידי ןיינע ;46 הקספב ,לארשי רורד תעונת ןיינע( הנכות לע ,ּהחסונ לע ,קוחה תעצה לע האילמב וא

 21 הקספב ,הלאדע ןיינע ;13 הקספב ,תסנכה 'נ לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ןיינע ;53 הקספב

 ,לארשי רורד תעונת ןיינע( קוחה תעצהל הפרוצש תיתדבוע תיתשת ;)לברא 'ע תטפושה לש ןידה קספל

 ,הנידמו ןייטשניבור :םג ואר ;לברא 'ע תטפושה לש ןידה קספל 21 הקספב ,הלאדע ןיינע ;46 הקספב

 ןויעל ,םתיברמ וא הירדסה ירקיע רעצמלו ,קוחה תעצה תרבעה תעמ ןמזה קרפ ;)730-729 םידומעב

 )גרבלוס טפושה לש וניד קספל 80 ׳ספ ,םש( ״םילוקיש ולאב אצויכו ;ןוידה דעומל דע ,תסנכה ירבח

  .)ופסוה תושגדהה(

 תחטבה רבדב יתקוחה ןורקיעב ,הלעמב תונושאר תוירטנמלרפ תויוכזב העיגפב רבודמ הז הרקמב ןכא .93

 םירדסהה לש בוציעבו העיבקב ,היציזופואה םעטמ תסנכה ירבח תוברל ,םלוכ תסנכה ירבח תופתתשה

 תא ,םביט םצעמ ,םיברעמ םניא הנשמה תקיקח יכילה יכ ריכזהל רתומל אל הז רשקהב .םיינושארה

 תדמוע הניאש הביטקפסרפ איבהל םילוכיו תונוש םיחרזא תוצובק תוגציימש ,היציזופואה תועיס

  .היצילאוקה לע תונמנה תועיסה לש טבמה תודוקנ תא ורקיעב גציימה ,הנשמה קקוחמ תושרל

 םיעבוקה םינוידב תסנכה תועיס לכ תופתתשה תובישח לע תויח האישנה הדמע ,כ״בשה ינוכיא ץ״גבב .94

 הקיקחל וסחייתהש האישנה לש הירבד .חרזא תויוכזל שיגר ועבטמ אוהש ,םוריח ןיינעב ינושאר רדסה

 הלשממה לע״ :ןאכ ונניינעל ףא םימיאתמ הנורוקה ףיגנ לשב םוריח תעשב כ"בשה תויוכמס ןיינעב

 תסנכה ירבח לש םתופתתשה תא רשפאל תנמ לע ,תישאר הקיקחב וזכ תוברועמל סיסבה ןוגיעל לועפל

 לש התעד תווחל 33 ׳ספ ,כ״בשה ינוכיא ץ״גב( וז הבושח היגוסל תועגונה תוערכהב תיבה תועיס ללכמ

 .)תויח האישנה

 לש רשקהב תופתתשהה ןורקיע לש ותועמשמ לע הבחרהב טפשמה תיב דמע תופועה ילדגמ ןוגרא ץ״גבב .95

 ׳נ מ״עב תיפותיש תיאלקח הדוגא לארשיב תופועה ילדגמ ןוגרא 4885/03 ץ״גב :ואר( הליגר הקיקח

 תיב ריהבה ,רתיה ןיב .))תופועה ילדגמ ןוגרא ץ״גב :ןלהל( )2004( 52-47 ,14 )2(טנ ד״פ ,לארשי תלשממ

 לכל רשפאל שי יטרקומדה גוצייה ןורקע חוכמ הידיקפת תא אלמל לכות תסנכהש תנמ-לע״ יכ טפשמה

 .)47 ׳מעב ,םש( ״הלא םידיקפת יולימ םשל םישרדנה םיירטנמלרפה םיכילהב ףתתשהל תסנכה-ירבח

 ירבח ידימ תלטינ ,םיינושאר םירדסה ,ןנד הרקמבכ ,עובקל תוכמסה הנשמה קקוחמל תקנעומ רשאכ

 ועיפשיש תוינורקעה תוערכהה שוביגב ףתתשהל ,םדיקפת לש תויזכרמה תויצקנופהמ תחא תסנכה

  .טרפב םהירחוב רוביצו ללכב רוביצה תויוכז לע הבחר הרוצב

 קוחה תעצה תא דומלל םימי המכ לש תוהש תסנכה ירבחל רשפאל העינמ לכ התייה אל יכ ירב ,ונניינעל .96

 ,ףיגנה תוטשפתהב קבאמל עגונה לכב הלשממה לש הלועפה בחרמ תא םצמצל ידכב ךכב היהיש ילבמ

 רפסמ ךשמל ףקותב ראשיהל אליממ םידעוימ ויהש הכראהה יקוחב ונגועש םילכ התושרל ויהשמ תאזו

 ובש םוי ותואב קוחה תרבעה לע תושקעתהה ,דגנמ .תודחוימה תויוכמסה קוח תלבק רחאל תועובש
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 ליכהלו ותוא דומלל םיבר תסנכ ירבח לש םתלוכיב העגפ הינויד תא טפשמו קוח ,הקוחה תדעו המייס

 תא קידצמש ןפואב הקיקחה ךילה שרושל דרויה םגפ לע דמלל ידכ ונדידל ךכב שיו ,ובש תובכרומה תא

  .דבלב הז םעטמ תודחוימה תויוכמסה קוח תולטב

 :םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תכמסה תויתקוח-יא .2.א

 הנותנ הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע הזרכהה תוכמס יכ עבוקה ,תודחוימה תויוכמסה קוחל 2 ףיעס .97

 תסנכה יכ עבוקה 3 ףיעסו ,תסנכה לש הדעו רושיאבו הלשממה ידיב ןתנית התכראה יכו הלשממה ידיב

 התאר״ יכ עבוקה הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעס תא םירתוס ,הזרכהה תא לטבל תכמסומ ךא

 בצמ לע זירכהל ,הלשממה תעצה יפ לע וא התמזויב ,איה תיאשר םוריח לש בצמ הנידמב םייקש תסנכה

  ."םוריח

 תמקה זאמ ץמיאש 1948-ח"שתה ,טפשמו ןוטלש ירדס תדוקפל 9 ףיעס תא ףילחה הז )א(38 ףיעס :וקודו .98

 דובכ :דוסי קוחל 12 ףיעס ףא .םוריח בצמ לע זירכהל תכמסומ תסנכה קר ויפל ןורקיעה תא הנידמה

 ןיקתהל תיאשר הלשממה היהת םוריח בצמ לע הזירכה תסנכהש רחאל קר יכ הרומ ותוריחו םדאה

 ,אקווד תקקוחמה תושרל תוכמסה ןתמ סיסבבש ןויגיהה .םדא תויוכזב תועגופה םוריח תעש תונקת

 תושרהש ןכיה הינמרג לש ירוטסיהה ןויסינה לע ןעשנ םוריח בצמ לע זירכהל ,תעצבמה תושרל אלו

 רשקהבו הז ןיינעל( הלוכ הקוחה תא התעשה ףא איה ףוסבלו םוריח בצמ לע הזירכהש וז איה תעצבמה

 םיצרמה גולב 'ילנויצנבנוק-אל קשנב קחשל' ןבס ןליאו הנידמ קרב ואר הנורוק ןינעב םוריחה בצמל

 :)2020 ץרמ( תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל

post/2020/03/26-www.hujilawblog.com/single/יכדרמ ואר ןכו ;ילנויצנבנוק-אל-קשנב-קחשל 

 :2020 ץרמ ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה( 'יתקוח רדסו םוריח בצמ ,םוריח תעש' יכדרמ בידנו רצינמרק

idi.org.il/articles/31139(; הנורוקה רבשמב תירטנמלרפ הרקבו םוריח תויוכמס" תילגרמ הליל: 

 .)/articles/31524idi.org.il :2020 יאמ ,יטרקומדל ילארשיה ןוכמה( "הוושמ הריקס

 ףיעס תא םירתוס םהש ךכ לשב ןה תשקבתמ תודחוימה תויוכמסה קוחל 3-ו 2 םיפיעסה תולטב ןכל .99

 םג ךא ,ליגר קוח תועצמאב יונישל תנתינ הניאש ,תיקוח-לע תיתקוח הארוהכ ודמעממ ןהו ל"נה )א(38

  .ןלהל התוא גיצנש יפכ הלשממה :דוסי קוח לש תיתקיקחה הירוטסיההמ

 קוחל 39-ו 38 םיפיעס םויכ( 1992 תנשמ הלשממה :דוסי קוחל 50-ו 49 םיפיעס תפסוהל עקרה .100

 317 )3(דמ ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ זרופ 2994/90 ץ״גבב ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספ היה )דוסיה

 ןוטלשה ירדס תדוקפל 9 ףיעס חוכמ ןוכישה רש ןיקתהש ח״שקת ולטוב ובש )זרופ ץ״גב :ןלהל( )1990(

 תאזו ,תע התואל דע םוריח בצמב ןוטלשה תויושר תויוכמס תא רידסה רשאו ,1948-ח״שתה ,טפשמהו

 לולסמ לש ומויק חכונל תונקתה תא לטיב טפשמה תיב .״םיאוגה היילעה ילג״-ל הנעמ ןתמ ךרוצל

 קקזיהל שי ינורקע חרואב״ יכ עבק אוהו ,לוחל תונקתה ושקיב וילעש ןיינע ותואב תסנכב הקיקח

 לש הקיקחה יכילהת לש םמויקל דע ןיתמהל תורשפא ןיא רשאכ קר םוריח תעשל הקיקח לש תוכמסל

  .)327-326 ׳מעב ,םש( ״תסנכה

 בשוי ריהבה ,1.1.1991 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב דוסיה קוח תעצהב ןוידה ךלהמב ,ןכאו .101

 ,)ד( ןטק ףיעס תא ונעבק םוריחה בצמ לש הערל לוצינ עונמל ידכ״-ש ,ןיל לאירוא כ"ח ,הדעווה שאר
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 תרוקיבה תא קזחל םיאב ונחנאו ,ןתוא לספ אוהו ,םוריח תעש תונקת ויה .ןוילעה טפשמה תיב תארשהב

  .))1.1.1991( 14 ,12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 209 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״תיטופישה

 ףרוצמ )1.1.1991( 12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 209 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .25/ע חפסנכ ןמוסמו

 םא הלאשה ביבס בסנש ונמזב רע ןויד הדעווב ררועתה ,םוריח בצמ לע זירכהל תוכמסה ןיינעל .102

 ,ןודיצ ׳י ,הדעווה רבח ריהבה וירבדבו ,הלשממה לש המזויב וא הלש התמזויב היהת תסנכה לש הזרכהה

 זירכהל הלשממה תויוכז לע תסנכה לש הרקב לש טנמלא סינכהל התיה ןאכ הרטמה רבד לש ודוסיב״ יכ

 .))4.6.1991( 11 ,12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 264 ׳סמ הבישי לוקוטורפ( ״םוריח בצמ לע

 :םדקל דוסיה קוח שקיב ותוא יוארה ןוזיאה תא םיריהבמ ,ןיל ׳א ,הדעווה ר״וי ידי לע ואבוהש םירבדהו

 רשפא יאשכ קר תאז השוע הלשממה .גירחה אלא ,ללכה אל איה הלשממה ידי לע םוריח בצמ תזרכה״

 ןאכ בותכ .המוד תוכמס אל איה לבא ,הליבקמ תוכמס איה הלשממה תוכמס .]...[ תסנכה תא סנכל

 ,דועו תאז .)הפסוה השגדהה ;7 ׳מעב ,םש( ״תסנכה תא סנכל רשפא יא םא ןכ תושעל תיאשר איהש

 .הירבחמ 61 לש בורב םוריח בצמ לע זירכהל תינרבוס – הלשממה אל – תסנכהש איה המרונה ...״

 ,םוריח בצמ לע זירכהל הלשממל םירשפאמ ונחנא תסנכה תא סנכל רשפא יא ןהב תודחוימ תויצאוטיסב

 םוריחה רדסה יכ אוה רורב הלא םירבדמ .)12 ׳מעב ,םש( ״...םימי העבש לש הרצק הפוקתל תאזו

 לע םוריח בצמ לע הזרכהה לש תינורקעה תוירחאה תא ליטהל שקיב הלשממה :דוסי קוחב עבקנש

  .תקקוחמה תושרה

 ףרוצמ )4.6.1991( 11 ,12-ה תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו לש 264 ׳סמ הבישי לוקוטורפמ קתעה ==

 .26/ע חפסנכ ןמוסמו

 וקידציש םוריחה יבצמ טוריפב ךרוצ שי םאהו םוריחה בצמ גוס ןיינעל סחייתה םג םש ןוידה .103

 ושרדיש םוריח יבצמ רפסמ ררועתהל םילוכי יכ רורב היה ךא ,וחדנ טוריפל תועצה .ואל םא ,הזרכה

 יבצמ םגש הנקסמה תא עימשמש ןפואב ,ןניקסע וב יטרקנוקה םוריחה בצמל םיאתתש תיפיצפס הזרכה

 .הלא םיפיעסב עובקה רדסהל םיפפכומ רצה ונבומב ינוחטיב םוריח בצמל םימצמטצמ םניאש םוריח

 םוריחה יבצמ לש תיללכ המישר לולכל עיצהש ,ןמרבוג המלש ,םיטפשמה דרשמ גיצנ ,לשמל ,ךכ

 :םיאבה םירבדה תא הדעווב ןוידה ךלהמב רמא ,תסנכה זירכהל הלוכי םהילעש

 לעפת תסנכה םא .ףקות תרסח תאזה הזרכההש ןועטל ץ״גבל תונפל היהי רשפא יאדווב״
  .תסנכה תא ליבגהל האב איהש הקוח לש התוהמ וזש בשוח ינא ,תיזירפק הרוצב
 לש םיבצמ ,המגוד םשל קרו ,תויללכ דואמ םילימב ,ןבומכ ,תוביסנה תא רידגהל ןתינ

 תויאבצ הביא תולועפ לש וא ,לארשי תפתתשמ הבש המחלמ לש בצמ :תויהל םילוכי םוריח
 ,רומאכ תויאבצ הביא תולועפ ינפמ וא המחלמ ינפמ ישחומ ששח לש בצמ וא ,לארשי דגנ

 הקפסאה םויקב הרומח העיגפ וב הכורכש רוביצה ןוחטבבו רוביצה םולשב רומח שוביש
 ,רומח יתביבס עגפמ וא הפיגמ ,עבט ןוסא :הלאמ דחא לש האצותכ םיינויחה םיתורישהו

 ירחסמ ףנעב הדובע ךוסכס .תומוהמ וא יחרזא ירמ ,תנייוזמ תוממוקתה ,םיחרזא תמחלמ
 וב הכורכש ימואל-ןיב רבשמ ,םימוציעב תותיבשב הוולמה ,קשמה לש ינויח רזגימב וא
 .קשמה לש תילכלכה תוליעפב וא םיינויח םלג ירמוח לש אובייב הרומח העיגפ
 םירבדה עבטמ ,רומח יתביבס עגפמ וא הפיגמ ,עבט ןוסא לש הרקמל םיסחייתמ רשאכ ]...[

 קותיש לש הפיגמ תצירפ ינפמ ששחה םע ,הרדחב היהש הרקמה תא יניע דגנל האור ינא
 ,ןכל .םיוסמ רוזאב םוריח בצמ לע זירכהל תעדה לע לבקתמ טלחהב הזכ הרקמב .םידלי
 בצמ לע זירכהל היהי רשפאש הזב דדצמ ינאו ,םוריח בצמ תוביסנ רידסהל ךירצש יל המדנ

 .)9 ׳מעב ,םש( ״.הנידמה לש רוזאב םג םוריח
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 :יול קחצי הדעווה רבח ידי לע המכוס הז ןיינעל הדעווה תדמע .104

 הלא ילוא .יתייעב אוה טוריפהש ורמאב קדצ שאר בשויהש בשוח ינא ןושארה ףיעסה יבגל״
 ,םיפסונ םוריח יבצמ ינימ לכ ררועתהל םילוכי לבא ,םוריח בצמב רתוי םייוצמה םירבדה
 ,היסורמ שדוחב שיא 300,000-200,000 לש הילע היהת ,לשמל ,םא .חוכיו ליחתי זאו
 בצמ לע זירכהל ךירצ םא חוכיו ליחתי ,יבויח אשונ ללגב םג םוריח בצמ לע זירכהל ךרטצנו

 בצמ לש תוביסנה תא טרפל עיצמ יתייה אל ןכל .המודכו הינב יקוח עיקפהל ידכ םוריח
 .)12 ׳מעב ,םש( ״םוריח

 תניחבב ,םיירשפאה םוריחה יבצממ קלח לע לוחל דעוי אל רומאה רדסהה ,םירבד לש םמוכיס .105

 תיביטמרונה תיתשתב רבודמ ,אוה ךופהנ .תסנכה לש תרתוס הקיקח ינפמ גוסייש ,ירויש וא יקלח רדסה

 רשא וביט אהי ,הנידמב םוריח בצמ ץורפ םע תויושרה תולהנתה תא רידסהל הדעונש הדיחיה תיתקוחה

 ,עבוקו ,לבקתהל הכירצ םוריח בצמ לע הזרכה ובש ןפואה תא רידסמ )א(38 ףיעס ,הז רשקהב .אהי

 הנממ רצבנ רשאכ קר .דחוימ םוריח בצמ לע זירכהל תיאשרש תינוטלשה תושרה איה תסנכה יכ ,ללככ

 ,םימי העבש לש הפוקתל הפקותב דומעת התזרכהו ,םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תיאשר ,ןכ תושעל

 תותעב םג ,ןזאל שקבמ רומאה רדסהה .תסנכה תא סנכל תורשפאמ אל תוביסנהש לככ הכראהל תנתינה

 ןתמ ידי לע םיימניד םיבצמל ביגהל ךרוצה ןיבל תויושרה תדרפה ןורקיע לע הרימשה ןיב ,םוריח לש

  .תאז תושעל תלוכיה תא תסנכה ידיב ןיא רשאכ לועפל הלשממל תורשפאה

 ףיעסב רומאכ הנורוקה ףיגנ לשב םוריחה בצמ לע הזרכהה תא לטבל תסנכל תוכמסה ןתמב ןיא ןכל .106

 תא אפרל )2()ד(2 ףיעסב רומאכ התכראה תא שארמ רשאל תסנכה לש הדעוול תוכמסה ןתמב וא )ב(3

 הטלחהה תלבק ןיד ןיא .הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעסב רומאה תרפה בקע רצונש יתקוחה םגפה

 הטלחה רשאל הטלחהה ןידכ וא הלטבל הטלחהה ןידכ םוריח בצמ לע הזרכהה רבדב תינושארה

 ינוכיא ץ״גבב תויח האישנה לש הירבד ונניינעל םיפי ,םיביוחמה םייונישבו ,הז רשקהב .הכיראהל

 תסנכ ירבח 120-ל ףילחת הווהמ הניא םידדוב תסנכ ירבח הנומה תינמזה תורישה תדעו״ םהיפל כ״בשה

  .)תויח האישנה לש הניד קספל 32 ׳ספ ,םש( ״םירחבנ

 לע ,םיחרזאה ללכ לש םירחבנה םיגיצנה ללכ יכ אוה עבקנש יתקוחה רדסהה סיסבב דמועה ןויערה .107

 רבדב תינורקעה הטלחהה תא לבקל םירומאש הלא םה ,תויטילופהו תויתגלפמה םהיתויוכייתשה ללכ

 ינוכיא ץ״גבב תויח האישנה הריהבהש יפכו .םוריח תעש לש םירבד בצמל ליגרה םירבדה בצממ רבעמה

 ייחל תויתוהמהו תוינורקעה תוערכהה׳ םעה אוה ןובירה הב רשא ,תיגוציי היטרקומדב״ כ״בשה

 הז יסיסב ןורקיעל .]...[ ׳הלא תוערכה לבקל םעה ידי־לע רחבנש ףוגה ידי־לע לבקתהל תוכירצ םיחרזאה

 ןובשח לע תעצבמה תושרה תוקזחתה לש ךשמתמ ךילהת לח הבש ,לארשיב טרפב הלודג תובישח תעדונ

 ״))2012( 43-42 הנתשמ הנידמב ןוטלשו טפשמ :ןכרצ ,ןיתנ ,חרזא זרא-קרב הנפד( תקקוחמה תושרה

  .)31 ׳ספב ,םש(

 לש יטפשמה ץועייה ריהבה תודחוימה תויוכמסה קוחב טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ינויד ךלהמב .108

 .רדסהה לש ותוגירח חכונל ןויד ןועט תסנכה רושיא אלל הלשממל הזרכהה תוכמס ןתמ יכ הדעווה

 עובקל םוקמ ןיא םאה״ הלאשה התלעוה ,הדעווב קוחה תעצהב החיתפה ןויד תארקל הנכהה ךמסמב

 תולבגהל תיטרקומד היצמיטיגל ןתנית ךכבו הזרכהה תא רשאת ,היתודעוומ הדעו וא ,תסנכהש

 ןוידל הנכה ךמסמל 5 ׳מעב – רוקמב השגדהה( ״?הזרכהה חוכמ ליטהל שקבת תעצבמה תושרהש

 הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה ןיינעב 23.6.2020 םויב הקוחה תדעווב
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 לשב םוריח בצמ לע הזרכה :העצהל ׳ב קרפו החיתפ ןויד – )1320/מ( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה

  .))23.6.2020 ,תסנכל יטפשמה ץועייה לש הנכהה ךמסמ :ןלהל( הנורוקה ףיגנ

 .72/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 23.6.2020 ,תסנכל יטפשמה ץועייה לש הנכהה ךמסמ קתעה ==

 קוח תעצהב םדוקש רדסהב תויתייעבה לע עיבצה תסנכה לש יטפשמה ץועייהש ףא לע ,םלואו .109

 הזרכה לע תסנכה לש רושיא ללוכ וניא קוחהש ךכב הצוענכ ,הזרכהה ןיינעל תודחוימה תויוכמסה

 םוריחה בצמ לע הזרכהה תוכמסש ךכב אקווד הנומט תויתייעבה ונדידל ,הלשממה ידי לע ןתניתש

 הלשממה :דוסי קוחל 39-38 םיפיעסב האורש הסיפת לע ןעשנש ןפואב ,הלשממל הליחתכלמ הקנעוה

 תושרה תוהז ןיינעל ןה ,תסנכה לש ליגר קוח ידי לע ונממ תוטסל ןתינש ,ילאנויצפוא וא ירויש רדסה

 םוריחה בצמל הבוגתה ןפוא תרדסה ןיינעל ,ןלהל הארנש יפכ ,ןהו םוריחה בצמ לע הזרכהה לע הנומאה

  .תונושה תויושרה ןיב תויוכמסה תקולחו

 אל איהש ךכ לע הדפקהה לעו םוריח יבצמב לועפל תסנכה תבוח לש תוישעמה תויועמשמה לע .110

 םיינושאר םירדסה ןיב הנחבהה לע רומשל הבוחב קוסעיש קלחב ןלהל דומענ הידיקפתמ קרפתת

 הניא תסנכה וב םוקמ םיינושאר םירדסה עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ יכ רעוי הז רשקהב .םיינשמל

 הלוע המצעב םתוא רידסהל הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע םרגנש םוריחה בצמ לש ויתוביסנ לשב העונמ

 ,םלואו .ויתוארוה לש הפיקע השעמל הווהמו ,הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעסב רומאה לש הרפה ידכ

 היגוסב לשכנ אוהש ללגב רקיעב יתקוח יתלב וניה תודחוימה תויוכמסה קוח יכ ןעטיי הז קלח םוכיסל

 .דחוימ םוריח בצמ לע זירכהל ךמסומ רשא ינוטלשה ףוגה תוהז :רתויב הבושחה תיתקוחה

 :תיטפשמה תואדוובו קוחה ןוטלשב ,תויושרה תדרפה – תוידסומ תומרונב העיגפה .3.א

 :הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס – םוריח תעב קוחה ןוטלשו תויושרה תדרפה ןורקיעב העיגפה .א.3.א

 ידי לע ,םיינשמל םיינושאר םירדסה ןיב הנחבהה ןורקיע תא רפמ תודחוימה תויוכמסה קוח .111

 התכמסה ךות ,הבחר הרוצב םדא תויוכז תוליבגמה תונקת ןיקתהל קוחל )א(4 ףיעסב הלשממה תכמסה

 םילכה תמישר יפ לע תויוכזה תלבגה תא קידצתש ,ןותנ ןמז לכב ,האולחתה תמר רבדב ןה עירכהל

 ,ההז ןפואב .ץמואיש ןמצע תולבגמה גוס רבדב עירכהל ןהו ,קוחל 12 דע 6 םיפיעסב היונמה הבחרה

 תאזו ,וב ולוחיש תולבגמה תא עובקל ןהו לבגומ רוזא לע זירכהל ןה םירשה תדעו תא ךימסמ קוחה

 תולבגמה תאו הזרכהה תא קידצתש האולחתה תדימל רשאב עירכת המצעב םירשה תדעווש רחאל

  .ולוחיש

 :דוסי קוחל )ה(39 ףיעסב תנגועמה הארוהה לש הרפה ידכל הלוע רומאכ בחר הכמסה רדסה .112

 ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו םוריח תעש תונקת ונקתוי אל״ יכ עבוקה הלשממה

  .״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא

 יכ ,עבונ הצממ רדסה םיווהמ הלשממה :דוסי קוחב םינגועמה םוריחה ירדסה יכ השיפתה דוסי לע .113

 יטמוטוא ןפואב עצובת םוריחה בצמ לש הרדסהה יכ התועמשמ ןיא תסנכה ידי לע רומאכ הזרכה ןתמ

 סחיב ועבקנ תויתוהמ תולבגמ יתשש רחאמ תאז .)א(39 ףיעסב רומאה יפל ח״שקת תנקתה ידי לע

 הנושארה הלבגמה .)ה(-ו )ד(39 םיפיעסב ונגועו ח״שקת ןיקתהל )א(39 ףיעס יפל הלשממה לש התוכמסל

 עובקל ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא״ יכ תעבוק איהו ,תיתוהמ/תינכות איה
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 תועיפומה תולבגמה יכ ןיוצי הז רשקהב .))ד(39 ףיעס( ״םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל השינע

 תוכישממ ןה ףא קוסיעה שפוח :דוסי קוחו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוח תוברל ,םירחא דוסי יקוחב

 תונקת ונקתוי אל״ יכ תעבוק איהו ,תילארודצורפ/תידסומ איה היינשה הלבגמה .םוריח יבצמב לוחל

 ״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו םוריח תעש

  .))ה(39 ףיעס(

 )1(גנ ד״פ ,לארשי תלשממ ׳נ יקצירפ 6971/98 ץ״גבב ונודינ ןהו ונניינעל תויטנבלר הלא תולבגמ יתש .114

 םוריח-תעש-תונקת ןיקתהל תוכמסה״ יכ עבק ןישח טפושה ,םש .)יקצירפ ץ״גב :ןלהל( )1999( 763

 אלא ,דוע אל ;]...[ םוריח תותעכ ןהילע הזירכה תסנכהש תותעלו ,]...[ דבלב תומיוסמ תורטמל הלבגוה

-תעש-תונקת לש ןתנקתהב ךרוצה ןיבל םוריחה בצמ ןיב ,יעצמא יתלב רשק ,רישי רשק אהיש בייחש

 הקיקח יכרדש ,םוריח-תעש-תונקת לש ןתנקתהל אוה םדקומ יאנת״ יכ דועו .)805 ׳מעב ,םש( ״םוריח

 קיזהל לולע םוריח-תעש-תונקת לש הז דח ילכב שומיש-יא יכו – הכלהל אל םא השעמל – ומסחנ תורחא

 ׳מעב ,םש( ״לארשיב הרבחה לש דוסי-ירקיעב עוגפל לולע וב שומיש רשאמ רתוי ,יתוהמו ישממ חרואב

 :םיאבה םירבדה ועבוה וב ,הנידמו ןייטשניבור לש םרפסל ןישח טפושה הנפה ,וז הנקסמ קוזיחל .)808

 ןמ ,םוריח תעש תונקת ןיקתהל תינוציקה תוכמסב שומישה יכ ,איה החנמה השיגה"
 ןיאש םוקמב קר וז תוכמסל קקזיהל שי ינורקע חרואב .תוריהזב השעייש ןידה
 ,ךדיאמ .תסנכה לש הקיקחה יכילה םויקל דע ןיתמהל ,םוריח תוביסנ לשב ,תורשפא
 "םולכ אלו םוריח תעש לש המויק ןיבל ןניב ןיאש תורטמל וז תוכמסב שמתשהל ןיא
 .)םש ,םש(

 בקע םרגית קוח תקיקחל תורשפאה לש התמיסח יכ ,שרדנ״ יכ רנרוד תטפושה הפיסוה הז רשקהבו .115

 םוריחה בצממ האצותכ רשאכ קר םוריח תעש תונקת ןיקתהל ןתינ ,רמולכ .הנידמב םייקה םוריחה בצמ

 רושימב עיגה קרב אישנה .)832 ׳מעב ,םש( ״הקיקח יכילה םייקל התלוכיב ןיאו ,תקתושמ תסנכה

 לע אשונה תרדסה לש הפולחה םאב ,ויפלש תויתדימה ןחבמב שומישה ידי לע המוד הנקסמל ינורקעה

  .ישארה קקוחמה לא היינפ תבייחמ תויושרה תדרפה ןורקע לע הרימשה זא ,הנימז תסנכה ידי

 האירק םלואו ,ח״שקת ןיקתהל תוכמסה תא םירידסמ 39 ףיעס לש הנשמה יפיעס תיברמ םנמא .116

 הריהבמ ,יקצירפ ץ״גבבו זרופ ץ״גבב תוכלהה עקר לע ןהו )ה( ןטק ףיעס עקר לע ןה ,ףיעסה לש הריהז

 יפכו ,)ה(39 ףיעס לש ותועמשמ .ללכה אלו גירחה תניחבב איה ח״שקת תנקתה לש לולסמל היינפה יכ

 םירדסהה תעיבק לע תדקפומה איה תקקוחמה תושרה ללככש איה ,ל״נה תוכלהב שרופ אוהש

 הנחבהה ןורקיעה םג ומכ ,קוחה ןוטלש ,תויושרה תדרפה ןורקע םירמשנ ךכ .םוריח בצמב םיירקיעה

 איה תקקוחמה תושרה ,םיחנמה םייתקוחה תונורקעה יפ לע ,ןכא .םיינשמל םיינושאר םירדסה ןיב

 רשאכ קר תודחוימ תויוכמס המצעל תלטונ תעצבמה תושרהו ,םוריח יבצמב לועפל ךמסומה ףוגה

 לטומה יתקוחה דיקפתה תא עצבל תקקוחמה תושרה לש התלוכי תא תונייאמ םוריחה בצמ תוביסנ

 ןיינעל ןהו ,םוריח בצמ לש ומויק לע תינושארה הזרכהה ןיינעל ןה ,םה םיפקת הלא תונורקע .הילע

 םירגתאה םע תודדומתהה םשל םהב טוקנל שיש םיעצמאה ףקיהו גוסל סחיב תינורקעה הטלחהה

  .םוריחה בצמ דימעמ םתוא

 תושעל הבוח ,םוריחה בצמ תא רידסהל תשקבמ תקקוחמה תושרהש לככ יכ אוה רומאהמ הלועה .117

 םינוירטירק ועבקייו תויושרה רתי לש תויוכמסה ורדגוי התרגסמבש תישאר הקיקח תועצמאב תאז
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 תנמ לע תאז לכו ,ןהירצות לע יביטקפא חוקיפ ןונגנמ ןוגיע ךות ,ןתלעפהל שארמ םירדגומו םירורב

  .ןיינעה תוביסנב שרדנה לע הלועה הדימב הנעגפית אל טרפה תויוכזש דיפקהל

 תסנכה ובש בצמל ,גירחה תניחבב אוהש ,הלשממה ידי לע ח״שקת תנקתה לש בצממ רבעמה :וקודו .118

 תדוקנ ןמסל בייח ,ללכה אוהו ,))ה(39 ףיעס יפ לע שרדנכ( םוריח בצמב םיינושארה םירדסהה תא תעבוק

 הלוכי הניא םייתקוחה הידיקפתמ קרפתת אל תסנכהש ךכ לע הדימעה .תינרוצ אלו תינתוכיא רבעמ

 םירחא וא הלאכ םיעצמא ליעפהל ,תילאמרופ הכמסהב ,הלשממה תא ךימסת תסנכהש ךכב קפתסהל

 תעיבקב יזכרמ דיקפת קחשלו ךישמהל תביוחמ תסנכה .והשלכ םוריח בצמ םע תודדומתהה םשל

 תעצבמה תושרה תיאשר ןתוא תויוכמסה לש קדקודמו טרופמ בוציע ידי לע םוריחה תעש לש םירדסהה

 ןיבל ,דוסיה תויוכזב הלש העיגפה ףקיה ןתניהב ,תוכמסה גוס ןיב המאתה לש גרדמ תעיבק ךות ליעפהל

 .םוריחה בצמ תרמוח

 הרבעה ידי לע הז הדיקפתמ תקרפתמ השעמל תסנכה תודחוימה תויוכמסה קוחב ,ךכל דוגינב .119

 תחת ולעפוהש תויוכמסל הנכותבו הפקיהב ההזה ,תעצבמה תושרל הקיקח תויוכמס לש תיאנוטיס

 בצמה תא ףילחהל היה רומאש ,הריתעה אשומ קוחה תלבקל דע הלשממה הגיהנהש ח״שקתה רטשמ

 ןזואמ ינושאר רדסה עובקלו םוריחה בצמ לש הרדסהה יכילהמ תסנכה הרדוה ובש םוגפהו םדוקה

 םירדסהה תא עובקל םוקמבש םושמ ,הרואכל קר תאז םלואו .תויושרה תדרפה ןורקיע תא םישגמש

 תרגסמ השעמל תסנכה העבק ,הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס יפ לע שרדנש יפכ המצעב םיינושארה

 תשקל סחיב תוינורקעה תוערכהה תא לבקתש וז איה הלשממה היפלש תיללכו תילאמרופ הכמסה

 תולבגמה ףקיהל דעו קוחבש תויוכמסה תלעפה תא קידצתש האולחתה תמרמ לחה ,םיניינע לש הבחר

  .רוביצה לע ולטויש

 ץומיא ידי לע עובקל תננוכמה תושרה השקיבש הבורעה תא רפמ תודחוימה תויוכמסה קוח ,ןכל .120

 תעב םג תויושרה תדרפהו קוחה ןוטלש ןורקע לע הרימשה ותרטמש הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס

 תיללכ הכמסה תרגסמ לש קוחב תילאמרופ העיבק ידי לע תמשגומ הניא הרומאה הבורעה .םוריח

 תוערכה תוברל ,םוריח בצמב לבקתהל תודיתעש תוינורקעה תוערכהה לש דבוכה זכרמ תא החינמש

 תושרה ידיב ,רומאכ תועיגפ וקידציש םייטרקנוקה םינוירטירקהו תויוכזב תועיגפה ףקיה יבגל

 םייניש רסח ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ עבוקו קוחה ףיסומ ,ךשמהב טרופיש יפכו ,ךכל רבעמ .תעצבמה

 .תסנכה רושיא ינפל דוע לעופל תונקתה לש ןתסינכ תא רשפאמש

 ןמזה דמימל יכו ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתהו תוצרפתה רחאל םיבר םישדוח םייוצמ ונא יכ ,רוכזל שי .121

 .םוריחה בצמל התבוגתב הלשממה תא םישמשמה םיעצמאה לש תוימיטיגלהו תויקוחה לע םג הכלשה

 :יכ הרמואב ,ןמזה דמימל ןתיל שיש תוקפנה לע תויח האישנה הדמע כ״בשה ינוכיא ץ״גבב

 ידיקפת תא ביחרהל תורשפאה תרגסמב יתועמשמ ביכר רומאכ הווהמה ןמזה דמימ לשב״
 הכמסהה תטלחהב עובקה רדסהה לש ותויה לשבו ,ל"נה )6()ב(7 ףיעס תועצמאב כ"בשה
 כ"בשה תוברועמ ךשמה שרדייש לככ יכ הנקסמה ןמ סונמ ןיא ,ותוהמב ינושאר רדסה
 ,30.4.2020 םויב הכמסהה תטלחה לש הפקות תפוקת םותל רבעמ םג הפגמה תמילב ךרוצל
 תא רשפאל תנמ לע ,תישאר הקיקחב וזכ תוברועמל סיסבה ןוגיעל לועפל הלשממה לע
 .וז הבושח היגוסל תועגונה תוערכהב תיבה תועיס ללכמ תסנכה ירבח לש םתופתתשה
 ינוכיא ץ״גב( ״העש תארוהכ קקחיתו התוהמב תינמז היהת יכ יוארה ןמ ,וזכ הקיקח
 )תויח האישנה לש התעד תווחל 33 ׳ספ ,כ״בשה
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 תסנכה תוברועמ לע הדפקהל סחיב תוקפנ ןמזה דמימל ,תודחוימה תויוכמסה קוח לש רשקהב .122

 ,הנורוקה תרגשב םייחה .ותוגהנתה תא וחניו רוביצה תא ובייחיש םיירקיעה םירדסהה תעיבק יכילהב

 בייחו תויושרה תא עיתפהש גירח עוריא תניחבב התייה ףיגנה תוטשפתה ובש םדוקה בצמה תמועל

 םניאש םייטרקומד תוטלחה תלבק ינונגנמ לע םינעשנה םירדסה תעיבק םיבייחמ ,תידיימ הבוגת

  .וז הריתע אשומ קוחה בצעמ םתוא םירדסהב םייוצמ

 תא תעצבמה תושרה ידיב תנתונש דבלב תילאמרופ הכמסה תרגסמ הווהמ קוחהש ,אופא ,אצוי .123

 םיעצמא ולאב טילחהלו קוחב תויונמה תויוכמסה ולעפוי ןייטעבש הדימה תומא יבגל טילחהל תוכמסה

 םירבדה בצמב שי ,ןכ ומכ .קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע תא רפמה ןפואב שמתשהל

 לש ויתוכלהב שרופש יפכ ,עבוקש ,הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס תוארוה לש הפיקע םושמ רומאה

  .הדוקפתל העינמ ןיאש לככ םוריחה ירדסה תא עובקל הרומאש וז איה תסנכה יכ ,דבכנה טפשמה תיב

 הקיקחב םיעבקנ םיחנמה היתונורקעו תיללכ תוינידמש ,אוה יטפשמ ןורקיע״ יכ תומסרופמה ןמ .124

 ןרהא( ״היטרקומדה תונורקעו קוחה ןוטלש ,תויושרה תדרפה ןורקיע חוכמ שקבתמ הז ללכ .תישאר

 לצואה קוח״ ,ךכיפל .))2010( 148-147 היתולבגהו תיתקוחה תוכזב העיגפה – טפשמב תויתדימ קרב

 ןיינעלו – תיתקוח םדא תוכז ליבגהל תעד לוקיש וא תוכמס להנימ תוארוה עצבמל וא הנשמה קקוחמל

 תא עובקל אלב – הב העיגפה תדימלו התובישחל ,תוכזה לש התוהמל תובישח תויהל הכירצ אל הז

-149 ׳מעב ,םש( ״הלבגהה תקספ תושירד תא םייקמ וניא ,הלבגהה ןכותל רשאב םיינושארה םירדסהה

 םירדסה יכו ,םיינשמל םיינושאר םירדסה ןיב ןיחבמה ןורקיעה לש ותובישח לע דמע קרב ׳א ׳פורפ .)148

 קרב ןרהא :ואר( תקקוחמה תושרה לש הדמעמ לע הרימש ךות ,תסנכה לש קוחב ועבקיי םיינושאר

 קוחה ןוטלש ןורקיע ,תויושרה תדרפה ןורקיע ,קרב ׳פורפ יפל .))2004( 318 תיטרקומד הרבחב טפוש

 תויוכמס תורבגתה םע יכ ריהבהו ,הרומאה הנחבהה סיסבב םידמוע המצע היטרקומדה לש התסיפתו

 :תקקוחמה תושרה לש יחוקיפה הדיקפת ףא ליבקמב רבגתמ ,תעצבמה תושרה לש הקיקחה

 .להנימה לש הקיקחה תוכמס לע תרסוא התייה תויושר תדרפה לש תינקוודה השיגה ,ןכא״
 הבייח – דעסה תנידמ לש וז רקיעב – תינרדומה תואיצמה׳ .ללכ תלבוקמ הניא וז השיג

 תוכמס תליצא דצב תאז םע .׳הקיקח תולועפ עוציבל תעצבמה תושרה לש תבחרנ הכמסה
 תרגסמב׳ .וז הנשמ תקיקח לע תקקוחמה תושרה לש חוקיפה תרבגה האב להנימל הקיקח
 דבלבו ,איה תרתומ תעצבמה תושרל הקיקח תויוכמס תקנעה היפלש ,השיגה החתפתה וז

 תושרה תכמסומ םתרגסמבש םיינורקעה םירטמרפה תא תעבוק תקקוחמה תושרהש
 .)םש ,םש( ״קקוחל תעצבמה

 ץ״גבב ןוילעה טפשמה תיב עבק קוחה ןוטלשל תעגונה היגוסכ םיינושאר םירדסה תעיבק ןינעל .125

 םיליבומה קוחה ןוטלש ןורקעו תויושרה תדרפה ןורקעב עוגפל רוסיאה תודוא ,הנוילעה בקעמה תדעוו

 תלשממ שאר דגנ הנוילעה בקעמה תדעוו 11163/03 ץ"גב( םיטרקומדה םיכרעב העיגפל דוחלו דחיב

 ואר ;)לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו ץ״גב :ןלהל( )2006( 53-45 ,1 )1(אס ד״פ ,לארשי

 דמע .))1995( 421 ,221 )4(טמ ד"פ ,יפותיש רפכ לדגמ 'נ מ"עב דחואמה יחרזמה קנב 6821/93 א"ע :דוע

 יכ ועבוקב לארשיב םיברעה יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו ץ״גבב ןישח )זא וראתכ( טפושה ךכ לע

 קקוחמה .תישאר הקיקחב ךא ועבקיי םיינושאר םירדסה יכ בייחמ קוחה ןוטלש לש ינקדקדה ומושיי״

 יניינעל הנוילעה בקעמה תדעו ץ״גב( ״להנימהו תעצבמה תושרה תבוטל תויוכמס לע רותיווב אוה רוסא

 תומרונהו תוערכהה ]...[״ יכ הז ןיינעל עבקנ דוע .)ןישח טפושה לש ותעד תווחל 51 ׳ספ ,לארשיב םיברעה

 לע תיתוהמ הניחבמ ןהו תילאמרופ הניחבמ ןה לבקתהל תוכירצ םיחרזאה תא תובייחמה תוינורקעה

 .)17 ׳מעב ,תופועה ילדגמ ןוגרא ץ״גב( ״םיקקוחמה תיב ידי
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 הכמסהה ףקיה לע תולבגמ םיביצמכ קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע לש םתועמשמ .126

 ׳י ׳פורפ ידי לע רבכמ הז ועבוה ,םיינושארה םירדסהה ןורקיע ףקותמ הנשמה קקוחמל קינעהל ןתינש

 :אבה ןפואב רפוהגנילק ׳ה

 עובקל ותוכמס לע להנימה תבוטל רתוול קקוחמל השרמ וניא ףא קוחה ןוטלש יכ אצוי...״
 הרומאה תוכמסה לש הריסמ לכ .וז תוכמס וילא ריבעהל ,ונייהד ,םיינושאר םירדסה
 ישפח קקוחמה ןיא ,קוחה ןוטלש ררוש וב םוקמ .קוחה ןוטלשל תדגונמ תילהנימ תושרל
 ,םיינושאר םירדסה תקיקח י"ע להנימה תא ומצעב לובכל ונייהד ,םיכרדה יתש ןיב רוחבל
 עובקל וילע המוש אלא ;וז תיתקיחת הכאלמ ויתחת תושעל להנימה תא ךימסהל וא
 אהת תילהנימ הלועפ לכ יכ שרוד קוחה ןוטלש ןורקע .ומצעבו ודובכב הלא םירדסה
 קוחב ועבקנש םיינושאר םירדסהב ,תובושחהו תוירקיעה היתונוכתל רשא לכב ,תשרשומ
 לא רבעות אלו קקוחמה לש תידוחיה ותוכמסב אהת םירדסה םתוא תעיבק יכו ,ילמרופ
 לש תיתקיחת הטיש םע בשייתמ וניא קוחה ןוטלש :תרחא ןושל .םיילהנימ תונוטלש
 אל להנימה לש היצגלדש תנמ לע .אדירג 'תוילמרופ' תויצגלד לש ךרדב להנימה תכמסה
 ,םיינשמ םירדסהל תלבגומ ,רמולכ ,'תילאירטמ' היהת איהש ךירצ ,קוחה ןוטלשב עגפת
 ןוטלש״ רפוהגנילק ׳ה ׳י( ״ןינעל םיעגונה םיינושארה םירדסהה תא עבק קקוחמהש רחאמ
 ,ךרוע רימז קחצי( 108 ,105 ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס ״הנשמ תקיקחו קוחה

  .))רוקמב הניא השגדהה( )1993

 הניקתהש ח״שקתל יאר תנומת הווהמ תודחוימה תויוכמסה קוח יכ ןעטיי הז קלח םוכיסל .127

 תועמשמ ןיא יכ דמלמש ןפואב ,ןהיתוארוה חורב בצועמ אוהו ,ותקיקחל המדקש הפוקתב הלשממה

 .תודחוימה תויוכמסה קוח תוסחב םוריחה רטשמל ח״שקתה תוסחב םוריחה רטשממ רבעמל תיניצר

 ךות תעצבמה תושרה לש החוכ תא ,יתוהמ ןפואב ,ליבגהל איה )ה(39 ףיעס לש ותילכת לכ רשאכ

 ולוכ לכש רדסה עבוקו תודחוימה תויוכמסה קוח עיגמ ,תקקוחמה תושרה לש היתויוכמס לע תושקעתה

 הליעפהש תויוכמסל ןפקיהב תומודה הנשמ תקיקח תויוכמס הלשממל קינעמו ,ךופה ןויגיה לע ןעשנ

 גירחה תויהל רומאש ,הלשממה :דוסי קוחל )א(39 ףיעסב העיפומה ח״שקתה תנקתה תוכמס תחת

  .ללכל

 קוחל )ה(39 ףיעסב רומאה לשו תויושרה תדרפה ןורקיע לש הטובה הרפהה חכונלו ,רומאה דוסי לע .128

  .תולטב ונידו יתקוח וניא קוחה יכ עובקל שי ,הלשממה :דוסי

 :תיטפשמה תואדווב העיגפה .ב.3.א

 תיטפשמה תואדווה ןורקיע :רתויב םיבושחהמ דוסי יכרע ינשב עגופ תודחוימה תויוכמסה קוח .129

 תונקת לש ףקותל ןתסינכ רשפאמש קוחב רדסהה בקע תומרגנ הלא תועיגפ .םילילפב תויקוחה ןורקיעו

 רוביצה לע תונקתה תלחה תא רשפאמ קוחה השעמלש ךכ ,תסנכה ידי לע ןרושיאל רבוע הלשממה

 יוטיבכ ירטנמלרפה חוקיפה לש ותובישח לע .תיטרקומד היצמיטיגלל תוכוז ןהש ינפל תוכורא תופוקתל

 יקסניטנווק ץ״גבב גרבלוס טפושה דובכ דמע ,תעצבמה תושרה תולועפ לע חקפל תסנכה לש הדיקפת לש

 :יכ ורמואב

 ךילה לע תיטופיש תרוקיבב ךרוצה רזגנ ונממו – תסנכה לש התדובעב יתוהמ ךבדנ״
 לש םיירקיעה הידיקפתמ דחא׳ :הלשממה תוליעפ לע חוקיפב הדיקפת אוה – הקיקחה
 ןיינע( ׳תעצבמה תושרה השעמ לע הרקבבו חוקיפב אוה – הקיקחה השעמ דצב – תסנכה
 :תסנכה תודעו לש ןלעופב קהבומ יוטיב ידיל אב הז דיקפת .)164 דומעב ,ך"כ תעיס
 ,תסנכה :דוסי קוחל 21 ףיעסב םינגועמ ןתוליעפו ןתמקהש תונושה תסנכה תודעו"
 תושרה לש יזכרמ חוקיפ ילכ תווהמו הקיקחה ךילהב בושחו יזכרמ דיקפת תואלממ
 הז ללכבו ןהירבחל תנתינ הלא תודעו תרגסמב ]...[ תעצבמה תושרה לע תקקוחמה
 םייטנוולרה םימרוגה ןמ תורהבה לבקלו רוקחל ,שורדל תורשפאה היציזופואה ירבחל
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 וניד קספל 39 ׳ספ ,יקסניטנווק ץ״גב( ״...׳קרפה לע דמועה הקיקחה רבד יבגל הלשממב
 .)גרבלוס טפושה לש

 לע ףיסומ תודחוימה תויוכמסה קוחב ץמואש הלשממה תונקת לע ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ .130

 ףקותל ןתסינכ תא רשפאמ אוהש ךכ ידי לע קוחה ןוטלש ןורקיעבו תויושרה תדרפה ןורקיעב העיגפה

 תויוכמסה קוחל )ד(4 ףיעס יפ לע .תסנכה לש הדעו ידי לע ןרושיא ינפל דוע הלשממה תונקת לש

 הפוקתה ךלהמבשכ םימי לש בר רפסמ ינפ לע שרפתהל לוכי תונקתה לש רושיאה ךילה ,תודחוימה

 איה ןפקות תפוקתש 7-6 םיפיעס יפל תונקת ןיינעל .רוביצה תא הנבייחתו ףקותב הנייהת ןה הרומאה

 םימי הרשע דע( ףקותל ןתסינכ םוימ םימי 13 לש הפוקתל עיגהל לוכי רושיאה ךילה ,םימי 14-ל דע

 תפוקתש ,12-8 םיפיעס יפלש תונקתה ןיינעלו ,)האילמב םיפסונ םימי השולש דעו תסנכה לש הדעווב

 תסנכה לש הדעווב םימי 17 דע( םימי 24 לש הפוקתל עיגהל לוכי רושיאה ךילה ,םימי 28-ל דע איה ןפקות

  .)האילמב םיפסונ םימי העבש דעו

 התועמשמש – תונקתל סחיב הטלחה לכ תלבקמ הניא תסנכה ובש שיחרתה תחת ,ונייהד .131

 ובש בצמ רצונ לעופב – תוישנוע תונקתב ונניינעש לככ ןהיתואצות לע ,תונקתה לוטיב איה תיביטמרונה

 תא הליבגהו רוביצה תא הבייח ,חטשב רבכ המשוי תודחוימה תויוכמסה קוח יפל הנשמה תקיקח

 היצמיטיגלל וכז אל ןה רשאכ לכהו ,תוכיפה-יתלב הפיכא תויוכמס החוכמ ולעפוה ,ויתויוריח

  .הל קינעהל דעוימ רושיאה ןונגנמש תיטרקומדה

 םיקלחה .ףקותל ןתסינכ רחאל ןקלחב תורשואמ תונקתה וב בצמל סחיב ףא םה םינוכנ הלא םירבד .132

 תא ובייחיו חטשב ומשויי ,הרשע וא דחא םוי רחאל םא ןיב ,ףקותל תונקתה תסינכ רחאל ורשואי אלש

 יכ דבעידב ררבתי רשאכ – ולש תויתקוחה תויוכזלו םיסרטניאל ךכב םיכורכה םיקזנה לכ לע – רוביצה

  .ךרוצל אלשו שרדנל רבעמ התייה הלא תויוכזבו םיסרטניאב העיגפה

 ,הקוחה תדעו ינויד ךלהמב קוחה תעצהל סנכוה ,תועשה 24 בלש ,םדקומה רושיאה בלש יכ רעוי .133

 ץועייה ידי לע רתיה ןיב ,דבעידב רושיאה לש ןונגנמה לע העמשוהש תרוקיבה תובקעב טפשמו קוח

 תעצהב ןגועש ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ לש ותשלוח חכונל ותוגייתסה תא הלעהש הדעווה לש יטפשמה

 תויוכמס קוח תעצה ןיינעב 7.7.2020 םויב הקוחה תדעווב ןוידל הנכהה ךמסמ :ואר( תירוקמה קוחה

 7 דע 2 םיפיעס – 1320/מ( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ

  .))6.7.2020 םוימ הדעוול יטפשמה ץועייה לש הנכהה ךמסמ :ןלהל(

 .82/ע חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 6.7.2020 םוימ הדעוול יטפשמה ץועייה לש הנכהה ךמסמ לש קתעה ==

 הנסנכית תונקתהש ךכל דימת טעמכ ליבות דבלב תועש 24-ל םדקומה רושיאה תפוקת תלבגה .134

 דועב :וקודו .התמ תואל התוא ךופהיש ןפואב ,תסנכב תיטנבלרה הדעווה ידי לע ןרושיא םרטב ףקותל

 ,תיסחי רצק ןמז קרפ ךותב תורשואמ תויהל ,תיטרואית ,תולוכי היעב לכ תוררועמ ןניאש תונקתש

 ינויד תרגסמב רוריב הנועט היהת ןדוסיבש תיתדבועה תיתשתהש וא ישוק וררועיש תונקתש ירה

 הנסנכית וללה תונקתה אקווד ובש בצמל דימת ליבות ,םירבוד תעימשו םיחמומ תאבה ידי לע הדעווה

 .רחואמה רושיאה ךילה ונייהד – ינשה בלשה לש רושיאה ךילהל הנפפכות ןהו ,ןרושיאל רבוע ףקותל

 תוליעפה תלבגהל הניקתהש יווצב הלשממה תטלחה ןיינעב םינוידה תא יתדבועה קלחב וניאר ןכא .135

 תיתדבוע תיתשת לכ אלל ואצוה הלא םיווצ .דועו תויח ינג ,רשוכ ירדח ,הייחש תוכירב ,תודעסמ לש
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 תיתדבוע תיתשת לכ רעצמלו ,הלשממה הצמיאש תכלה יקיחרמ םיעצמאה תא קידצהל הב היהש

 האולחתה תוטשפתה בצמ לע דומעלו םיחמומ עומשל הינויד ךלהמב השקעתה הנורוקה תדעו .תקפסמ

 ולא םיפנעל םיילכלכה םיקזנה לע עומשל ףאו ,תויוליעפ ליבגהל הלשממה השקיב םהב ,ולא םיבחרמב

 ויה רבכ םיווצה םירקמהמ קלחבש רחאלו ,דבעידב ררבתה ,ןכאו .םיווצה רושיא יבגל עירכת םרטב

 תופיחד התייה אל יכ ,רוביצה תויוכז ועגפנו םיקסע םתוא לש םתוליעפ םחוכמ הלבגוהו ףקותב

 ךשמבו םרגנ רבכ קזנה ,םלואו .םיווצב הלאה םיקלחה תא הלטיב הדעווהו תולבגהה תא הקידצמה

 ףיסוהש ןפואב ,ואל םא לועפלו רוזחל ולכוי םא ועדי אל ותוללכב רוביצהו םיקסע םתוא םיכורא םימי

 הרציש ,ילכלכהו יתואירבה רבשמה חכונל ומייקתה הליחתכלמש םינואה רסוחו לובלבה תשוחת לע

 ךשמל רוביצה תויוריחבו תויוכזב הרומח העיגפ ךות ,ךכב בושח תוחפ אלו ,ףיגנה לש ותוטשפתה

 אלש תאזו ,הדעווה ידי לע לוטיבה תטלחה תלבק דעומל תולבגהה ועבקנ ובש דעומה ןיבש הפוקתה

  .ךרוצל

 רבדב םיסרטניאה רתוי בוט ןפואב ומשגוי ובש ןונגנמ רוציל תוסנלו רומאה ןויסינהמ דומלל םוקמב .136

 ךרוצ ונשישכ תופוחד תולועפל קיפא ןתמ ךות ,טרפה תויוכזב תועיגפה הנמצמוצתו ,תוריהבהו תואדווה

 תויעבה תחצנה ךות ורקיעב ההזה חוקיפ ןונגנמ לעופב תודחוימה תויוכמסה קוח ןגיע ,לועפל ידיימ

  .תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוחה תרגסמב ותלעפהמ ועבנש

 הלשממל תוכמס קינעמו ףיסומ תודחוימה תויוכמסה קוח יכ ריכזהלו רוזחל רתומל אל הז רשקהב .137

 ןפואב ףקותל וסנכייו תומושרב ומסרופי תונקתה יכ ,תאז תבייחמה תופיחד האור איה םא ,עובקל

 תיטמוטוא ורבעי ןהו ,תועש 24 ךות ןרושיא ךרוצל תסנכה לש הדעו ןחלוש לע תונקתה תחנה אלל ,ידיימ

 קפסל ידכ רומאה גירחב ןיא עודמ רורב הז ןיא ,ךכשמ .))3()ד(4 ףיעס ואר( רחואמה לולסמב רושיאל

 תבייחמ הניא רומאכ תופיחדשכו ,ללככש דועב ,תדחוימ תופיחד תמייקשכ תשרדנה תושימגה תא

 .ףקותל ןתסינכ םרטב תונקתה לש םדקומ רושיאל יואר ןמז חווט ןתניי ,רומאה לולסמל תושרדיה

 יוטיב הווהמה ,טפשמב תואדווה ןורקיעב השונא העיגפ עגופ רומאכ ירטנמלרפ חוקיפ רדסה ץומיא .138

 תכרעמ ,אשד :ןלהל( )2019( 291 לארשיב טפשמה תכרעמ אשד דרו :ואר( קוחה ןוטלש ןורקיעל

 לש תוימיטיגל תויפיצל רושקה לכב תוכמתסהה״ ןורקיעל יוטיב ןתונ הז ןורקיע .))לארשיב טפשמה

 תואדווה ןורקיע םנמא .)295 ׳מעב ,םש( ״תויפיצ םואית ןונגנמל המודש יתרבח דיקפת״ ול שיו ״טרפה

 ,לארשיב טרופסל תודחאתהה ׳נ ןטרוט 674/89 א״ע :ואר( ןישנועה ינידל קרו ךא רומש וניא טפשמב

 יביטיאוטניאה ןבומה .תדחוימ תועמשמ ול תעדונ הז םוחתב אקווד םלואו ,))1991( 745 ,718 )2(המ ד״פ

 .)םש ,םש :ואר( תיביטקאורטר הקיקח לע רסואה ללכה תומדב עבקתה תואדווה ןורקיע לש רתויב

 הלולע להנימה םעטמ תוינעגופ תוטלחה לש תידיימ הלוחת תעיבק ףא ,עבקנ ךכ ,םימיוסמ םירשקהב

 תכשל לש תיצראה הצעומה ׳נ יאנב 2832/96 ץ״גב :ואר( טפשמב תואדווה ןורקיע לש הרפה ידכל תולעל

  .))1996( 594 ,582 )2(נ ד״פ ,ןידה יכרוע

 Lon :ואר( וב םיכרענה םייונישה תופיכתלו קוחה תוביציל עגונ תואדווה ןורקיע לש ףסונ דמימ .139

Fuller, THE MORALITY OF LAW – REVISED EDITION, 79-81 (1969)(. דמוע רלופ יטפשמה ףוסוליפה 

-יא םירציימ )the evil of frequent change( וב םיפוכת םייוניש יכ שיגדמו ,קוחה תוביצי תובישח לע

 םיתיעל הנתשמה קוח״ ,ןכא .תיביטקאורטר הקיקחמ תמרגנה תואדווה-יאל התוהמב המודה תואדו

 טפשמה תכרעמ ,אשד( ״ול תייצל ישוק ןכל רצויו ויפ לע ומצע תא ךירדהל חרזאה לע השקמ תופוכת

  .)294 ׳מעב ,לארשיב
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 לש טלחומה בורב ,הלשממה תונקתל רשפאמ תודחוימה תויוכמסה קוחש ךכב תאטבתמ וז העיגפ .140

 ליעל ואבוהש תואמגודהמ הלעש יפכ .תסנכה לש הדעו ידי לע ןרושיאל רבוע ףקותל סנכיהל ,םירקמה

 םייונישל ליבוי הלשממה תונקת לש ףקותל תידיימה ןתסינכל תורשפאה ןתמ ,הנורוקה תדעו ינוידמ

 תסנכה לש הדעווה תוכמס יכ שיגדהל יואר הז רשקהב .בייחמה יביטמרונה בצמב שרדנהמ םיפוכת

 המצעב עובקל תכמסומ הניא הדעווה .תונקתה לש )יקלח וא אלמ( לוטיבלו רושיאלו קרו ךא תמצמוצמ

 ,ךכשמ .הינויד ךלהמב ראובתש תיתדבועה בצמה תנומתל םאתהב םהב תונשלו תונקתה ךותב םירדסה

 תויורשפאה תא ןוחבלו רוזחל שרדית הלשממהש איה ותועמשמ ןאולמב תונקתל תסנכה רושיא ןתמ יא

 ךילהל ףפכויש ןוקית – העשה יכרצ תא התשיפתל םאתהב המצעב תונקתה תא ןקתלו הינפב תוחנומה

 בצמה לש םידדוב םימי לש שרפהב ףוכת יוניש רשפאמ קוחהש אצוי ךכ .קוחל )ד(4 ףיעסבש רושיאה

  .תויושרה ןיב םייקתיש ״גולאידה״ ךלהמב רוביצה תא בייחמה יטפשמה

 לע תולבגה לש הרוש עבקת הלשממהש חיננ :הזכ אוה רשפאמ קוחהש רתויב ינוציקה שיחרתה .141

 ןודל קיפסת אל תיטנבלרה הדעווהש ההובגה תוריבסה ןתניהב .ןיקתתש תונקתב רוביצה תויוכז

 ישוק תוררועמ תורומאה תונקתה םא דחוימב ,הנחלוש לע ןתחנה רחאלש תועשה 24 ךותב תונקתב

 יוניש( רחואמה רושיאה ךילהל הנפפכות ןהו ףקותל הנסנכית תונקתה ,רוריב ךשמה בייחיש והשלכ

 הנקסמ ידכל עיגת איה הדעווה ינוידב רומאה רוריבה ךלהמב םא .)יביטמרונה בצמה לש ןושאר

 איהו ,)הנורוקה תדעוו ינפב שחרתה השעמלש יפכ( םינותנב תוכמתנ ןניא ,ןקלח וא ןלוכ ,תולבגמהש

 לע היהיו ,)יביטמרונה בצמב ינש יוניש( השעת איה ךכש ירה ,יקלח וא אלמ ןפואב ,ןלטבל טילחת

 תטלחה תא ריתוהל איה תחא תורשפא .הדעווה תטלחה רואל גוהנל הילע דציכ טילחהל הלשממה

 רוזחל ,תודחוימה תויוכמסה קוחב תרתוס הארוה רדעיהב ,תכמסומ ףא איה םלואו ,הנק לע הדעווה

 2 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצהמ םיקלח לוטיבל הבוגתב התשע איהש יפכ ,שדחמ אשונה תא רידסהלו

 וצה תועצמאב שדחמ תולבגמה תלטהב רשוכה ירדחו הייחשה תוכירב תוליעפ לע תולבגהל םיעגונה

 ינפב שדחמ תונקתה ואבוי ,זא וא .)יביטמרונה בצמב ישילש יוניש( )ליעל ואר( 3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל

 הערכהל דע ףקותל בוש הנסנכית ןהו ,ןהב הערכהל תועשה 24-מ רתוי שורדל תולולע ןה ףאש ,הדעווה

 אצוי ךכ .הלילח רזוחו .)יביטמרונה בצמב יעיבר יוניש( ןלוטיב וא ןרושיא תלאשב הדעווה לש תשדוחמ

 ,םימי המכ לכ ךות םימעפ שמח וא עברא ,שולש ול הנתשמ בייחמה יטפשמה בצמה יכ השעמל

 בצמ יכ ירב .וידעצ תא ןנכתל וילע דציכו לועפל וילע דציכ ןיבהל תלוכי אלב דגנמ דמוע ולוכ רוביצהשכ

 רוביצה ןומאב עוגפל ידכ וב שיו ליעי וניא ,טפשמב תואדווה ןורקיעב העיגפה תא ריבגמ הז םירבד

 .הפגמב קבאמל ותמיתר לע השקיש ןפואב ,תועבוק ןה םתוא םירדסהבו ןוטלשה תויושרב

 ךרוצל ןוטלשה תויושרב רוביצה ןומא לע הרימש לש תובישחב זירפהל ןיא יכ ףיסוהל שי הז רשקהב .142

 יפלכ תונפומה תוארוהה לש םיפוכתה םייונישה .ףיגנה תוטשפתהב קבאמה יצמאמל אלמה וסויג

 קוחב הלשממה לש םיגרוחה היווצל רחואמ רושיא ןונגנמ ץומיאמ האצותכ ושחרתה הלאש יפכ ,רוביצה

 תויוכמסה קוחב וצמואש םירדסהה תחת שחרתי יכ חינהל ןתינש יפכו ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל

 השוחת םירציימ ףא אלא ,תויושרה םע הלועפ ףתשל רוביצה תא דדועל םהב ןיאש קר אל ,תודחוימה

 םיבשותהו םיחרזאה לש םלבסל הגאד רסוחב תועוגנ םהיתוטלחה יכו םינימא םניא תוטלחהה ילבקמש

  .ףיגנה תוטשפתהמ האצותכ וכפהתה םהייחש

 רושיאה ןונגנמ ץומיא רחאל עובשכ ,15.7.2020 םוימ היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש רקסב .143

 םימרוגב רוביצה ןומאב תיטמרד הדירי לע חווד ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתב רחואמה
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 אשונב םתולהנתה יבגל ןומאה תדימב דואמ הדח הדירי הלח יכ עבוק רקסה .רבשמה תא םילהנמה

 םיילכלכהו םייאופרה םייעוצקמה םימרוגה יבגל ןה תואירבה רשו הלשממה שאר יבגל ןה הנורוקה

 רואו ןמרה רמת( ילוי עצמאב 40.5%-ל ינוי עצמאב 59%-מ חנצ םייעוצקמה םימרוגב ןומאה .הלשממב

 :אבה רושיקב ןימז ,)15.7.2020( הלשממב ןומאה רבשמ :דחוימ רקס יבנע

https://www.idi.org.il/articles/32008(.  

 העבק הלשממה ,תלטובמ אל הפוקת ךשמב .רקיעו ללכ העיתפמ הניא רוביצה ןומאב וז הדירי .144

 תוקדצומ ןניא ,ליעל וניארהש יפכ ,ולא תולבגהמ קלח יכ התאר הנורוקה תדעוו רוביצה לע תולבגמ

 העבקו הלשממה בוש הרזח זא וא .ןיינעל תיטנבלרה תיתדבועה תיתשתה סוסיב רחאל ,ןתוא הלטיבו

 ,תויושרה ןיב רומאה גולאידה .הדעווה ידי לע ולטוב בושש ,תולבגמה ןתוא תא רתוי םירחואמ םיווצב

 ,תובייחמל וכפה תולבגמהש רחאל ולוכ לכ ךרענ ,םיאירב םייטרקומד םיכילה ןייפאמ ללכ ךרדבש

 לכ התנתשהש ,השדח תיביטמרונ תואיצמל שדחמ םעפ לכ ומצע תא םיאתהל הפוצמ רוביצה רשאכ

  .םימי המכ

 תא בייחמש ןפואב ,טפשמב תואדוול יתקוחה ןורקיעב השונא העיגפל ליבומו ןיקת וניא םירבד בצמ .145

  .טפשמה תיב תוברעתה

 :םילילפב תויקוחה ןורקעב העיגפה .ב.3.א

 ןפואב ,ילילפה ןידה רשקהב טפשמב תואדווה ןורקיעב עגופו ףיסומ תודחוימה תויוכמסה קוח .146

 תוילילפ תוריבע עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ :וקודו .םילילפב תויקוחה ןורקיעב העיגפ ידכל הלועש

 ליבומ תסנכה לש הדעו ידי לע שארמ רושיאה תבוחמ תוגרחומ הנייהתש קוחה יפ לע ןיקתתש תונקתב

  .תיתקוח תועמשמ לביקש םילילפב תויקוחה ןורקיעב העיגפל יאמצע ןפואב

 ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס ,עודיכ .יתקוח דמעמ תלעב תוירוטוטטס תובוח לש הרפהב רבודמ ןאכ .147

 תוריבעה קוחל 1 ףיעס .״תסנכה לש הדעו רושיא תונועט םישנועו תוריבע ועבקנ ןהבש תונקת״ יכ עבוק

 ויפלש קוחה לש ועוציב לע הנוממה רשה תמכסה תונועט )א( ןטק ףיעס יפל תונקת" יכ עבוק תוילהנימה

 יכ עבוקו ךישממ קוח ותואל 4 ףיעסו ״תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיאו ,הריבעה העבקנ

 לע הנוממה רשה תמכסהב ,הנושארה תפסותה ןמ קוח עורגל וא ףיסוהל יאשר םיטפשמה רש )א("

  .״הדעוה רושיאבו קוח ותוא לש ועוציב

 וללכיש תונקתה תא םיגירחמ ,המאתהב ,תודחוימה תויוכמסה קוחל 24-ו 23 םיפיעס ,ןכ יפ לע ףא .148

 קוחל 1 ףיעסו ןישנועה קוחל 2 ףיעס לש םתלוחתמ הלשממה ןיקתתש תוילהנימו תוילילפ תוריבע

 :יכ אישומ פ״ערב זרא-קרב תטפושה העבק ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס יבגל .תוילהנימה תוריבעה

 הז ללכבו ,תומיוסמ תונקת לש ןחסונל תסנכה תודעוומ הדעו לש רושיאל השירדה"
 ןייצש יפכ .תונקתה לש הנקתהה ךילהמ דרפנ יתלב קלח איה ,תוריבע תועבוקה תונקת
 ,ירק ,ימדקמ בור-יפ-לע וניה ףותישה" :תובר םינש ינפל דוע ל"ז הכרב ךורב דמולמה
 .))1987( 232 ןושאר ךרכ ילהנימ טפשמ הכרב ךורב( "ףקותל תונקתה תסינכ ינפל
 רשאכ .תונקתה תנקתה ךילה לע תחקפמ תסנכה רושיאה תשירד לש התועצמאב
 ,הינפב אבומש תונקתה חסונ תא רשאל הנוכנ הניא תיטנוולרה תירטנמלרפה הדעווה
 לוקשל יושע רשה ונייהד ,תקקוחמה תושרל תעצבמה תושרה ןיב גולאידל חתפ חתפנ

 'נ אישומ 8182/18 פ"ער( ".תשרדנה המכסהה תגשומ רשא דע עצומה חסונה לש יוניש
 )18.2.2020 ,ובנב םסרופ( זרא-קרב תטפושה לש הניד קספל 106 ׳ספ ,לארשי תנידמ
  .))אישומ פ״ער :ןלהל(
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 ונקתוהש תונקת לע ןישנועה קוחל 2 ףיעס לש ותלוחתל סחיב אישומ פ״ערב וקלחנ תועדה םנמא .149

 .ותקיקח רחאל ונקתוהש תונקת לע ותלוחת יבגל םיעד תומימת התייה ךא ,ןישנועה קוחל 39 ןוקית ינפל

 :ונושלבו ,"יתקוח ךפונ" אשונ ןישנועה קוחל 2 ףיעסב ןגועמה ןורקיעה יכ עבק ןורלא טפושה

 ןילמוגה יסחי תא רידגהל תשקבמ איה ירהש ,יתקוח ךפונ המיע תאשונ ףא וז השירד"
 קקוחמ לש ולעופ לע חוקיפב תסנכה תוכמס תא ןגעלו ,תסנכל הנשמה קקוחמ ןיב
  .ןיקתהל ותנווכבש תונקתה תרגסמב הנשמה
 גוסל רשאב תויתוהמ תולבגמ תועבוק ןישנועה קוחל )א(2 ףיעס תוארוה ,רבד לש ומוכיס
 ףיעס תוארוה וליאו ;עובקל יאשר הנשמה קקוחמ רשא םישנועהו תוריבעה תרמוחלו
 תעיבק ןפואל רשאב יתקוח ןיעמ יפוא תלעב תינויד הלבגמ תועבוק ןישנועה קוחל )ב(2
 תודעו ידי לע תרוקיבל ותוכמס תפפכה ךות ,הנשמה קקוחמ ידי לע ולא םישנועו תוריבע
  .תסנכה
 תויתוהמה תולבגמהמ תוגרוחה םישנועו תוריבע תועבוקה תונקתה םהבש םירקמב
 ןה ןכ לעו תוכמס רסוחב ונקתוה תונקתהש ירה ,ןישנועה קוחל )א(2 ףיעסב תועובקה
 ,תסנכה תודעוומ הדעו רושיאב וכז אל הז גוסמ תונקת םהבש םירקמב וליאו...תולטב
 דע יקוח ףקות לכ תורדענ תונקת ןתואש ירה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס תשירדל דוגינב
 קספל 11-10 ׳ספ ,םש( ")271 'מעב ,יולה םג ואר( קוחה תוארוהל םאתהב הנרשואתש
 .)ןורלא טפושה לש וניד

 היצמיטיגלב הניכזת תוישנוע תויטפשמ תומרונ יכ השירדה תא עימשמ תויקוחה ןורקיע .150

 1 ףיעסו ןישנועה קוחל 2 ףיעסב שרדנכ ,רוביצה ירחבנ ידי לע ןרושיא תועצמאב רעצמל ,תיטרקומד

 קוחש הלעמב ןושאר יתקוח ןורקיעל יוטיב םיווהמ הלא םיפיעס ,ןכא .תוילהנימה תוריבעה קוחל

  .ומיע ןיכסהל ןתינ אלש ןפואב לטבמ תודחוימה תויוכמסה

 יתמ ןיינעל תואדוו-יאו לובלב רציימ םג אוהש ךכב םילילפב תויקוחה ןורקעב עגופ ןודנה קוחה .151

 טביהל עגונה לכב תואדווה ןורקיעב העיגפה .רתומ השעמ אוה יתמו תילילפ הריבע רדגב לפונ השעמ

 ןיינעב ליעל הראותש תולהנתההמ תוארל ונחכונש יפכ ,שממ דרוסבא ידכל העיגמ קוחה לש ישנועה

 תדעווב ונודינש תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל קוח יפ לע התוכמס חוכמ הלשממה הניקתהש םיווצה

  .הנורוקה

 חכונל רוביצה שחש לובלבה תשוחתל ףיסומה ןונגנמ עבוק תודחוימה תויוכמסה קוחל )ד(4 ףיעס .152

 רוביצהש תונקת לש ףקותל הסינכ .ותוא םיבייחמה תיביטמרונה תואיצמה לש םיפוכתה םייונישה

 םימי רפסמ ךות תונתשהל תולולעשו תואדו-יא תננע ןהילעמ תפחרמ רשאכ ןהיפ לע גוהנל הפוצמ

  .תכרעמב ונומאב תעגופו ףיגנה תוטשפתהב קבאמל רוביצה תא סייגל תלוכיה תא תרערעמ

 רומאה לוטיבה תאצות ,הלשממה הניקתהש תמיוסמ הנקת תלטבמ תסנכה לש הדעו םא ,לשמל ,ךכ .153

 ,אצוי ךכ .)קוחל )2(23 ףיעס( ״תורומאה תונקתב תוריבעה תיישעל תילילפה תוירחאה״ לוטיב איה

 הרושיא תא ענמש םגפ הב לפנש ףא לע תמיוסמ הפוקתל תילילפ המרונל תייצל שרדנ רוביצה יכ ,אופא

 ףקותל תונקתה תסינכ ןיבש םייניבה תפוקתבש אלא ,תאז קר אל .תסנכה וא תכמסומה הדעווה ידי לע

 ןידב הל תונותנה תויוכמסה לכ הרטשמל ידיב ונתניי ,תסנכה ידי לע ןרושיא יא תאפמ ןלוטיבל דעו

 לעופבשכ ,חוכב שומישו רצעמ ,בוכיע תויוכמס תוברל ,הלשממה העבק ןתוא תוריבעה תא ףוכאל

 םיניינעב רוחאל לגלגה תא ריזחהל ןתינש דועבו .יביטקאורטר תוירחא רדעיה איה רושיאה יא תועמשמ

 םדא רבעש היווחה תא קוחמל תורשפא ןיא ;ואל םא ןיבו ומלוש םא ןיב תוסנק לטבלו ,םימיוסמ

 .ךכב תוכורכה תויוכזב העיגפהו שפנה תמגוע תא לטבלו הדימ לכב חוכ ודגנ לעפוה וא רצענ ,בכועש

 :רלפ ז"ש רוספורפ יפל .תובישח הנשמ לבקמ תויקוחה ןורקיע ,ילילפה רשקהב .154
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 .תקקוחמה עורזה לש – תישאר הקיקח רבדב הלולכה המרונ יפ-לע ושוריפ 'קוח יפ לע'"
 יפ-לע תושעיהל רבדה ךירצ ,הנשמ תקיקח רבדב הילע שנועהו הריבעה ועבקנ וליפא
 יבגלו תוריבעה םוחת יבגל :הלופכ הלבגה ךותו ישארה קקוחמה לש תשרופמה ותכמסה
 .םייברימה ויתולובגו שנועה יגוס
 תדחוימה תיתרבח-יטנאה ותועמשממ ,ילילפה רוסיאה תרמוחמ אצוי לעופ איה וז השיג
 היהי ישארה קקוחמה קרש םיבייחמ הלא לכ .תילילפ תוירחא תלטה לש היתוכלשהמו

 )1984( 4 א ןישנועה ינידב תודוסי רלפ ז"ש( "תילילפ הריבע הווהמ המ טילחהל ךמסומ
 .))רלפ :ןלהל(

 הארוהה ;תרסואה הארוהה תושיגנ :תויקוחה ןורקע לש ושומימל תושירדה שולש תא טריפ רלפ .155

 רורב ןפואב ןיחבהל לכוי םדא לכש ךכ הינייפאמ לכ לע טרופמ ןפואב תחסונמ תויהל הכירצ תרסואה

 תנתינ איה רשאכ תרסואה הארוהה לש תינקווד תונשרפו ;םילילפב השינעל ליבות ותרפהש רוסיאה תא

 םע בשייתמ וניא קיפסמ רדגומ וניאש ילילפ רוסיא יכ ףיסוה אוהו ,)14 ׳מעב ,םש( תויונשרפ רפסמל

 .)16 ׳מעב ,םש( טרפה לש יטפשמ ןוחטב רסוחל םרוג אוהו תויקוחה ןורקע

 הקדצה םוש ןיא .ןאכ םג םיפי הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס לש ותוקפנ ןינעל ליעל םינועיטה .156

 תושקבמש תוירוטוטטס תוארוה לש הפיקע .הנשמ תקיקחב תוריבע עובקל ידכ תסנכה תודעו תא ףוקעל

 )ה(39 ףיעס לש לנויצרל תדגונמ טפשמב תואדווהו קוחה ןוטלש ןורקיע תאו תויקוחה ןורקע תא חיטבהל

 תייגוסב דחוימה םוריחה ןיינע ןכש תאזו ,יקצירפ ןינעב ועבקנש תונורקעלו הלשממה :דוסי קוחל

 לש היצמיטיגלב עירכהל ידכ תסנכה תודעווב ןויד תכירע ומצעלשכ ענומ וניא הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 .תויתקוח-לע קוח תוארוה רתוס ןודנה קוחה ךכב .תוריבעה תעיבק

 תדרפה ןורקיע תרפה ןיינעל ןה ,םייתקוח דוסי תונורקעב תורומחה תועיגפה חכונלו ,רומאה עקר לע .157

 ןהו הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס לש לנויצרה תא רפמש ןפואב קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה

 וניא קוחה יכ הנקסמה תלבקתמ ,םילילפב תויקוחה ןורקיעו טפשמב תואדווה ןורקיע תרפה ןיינעל

  .תולטב ונידו יתקוח

 :הלבגהה תקסיפ יפל הניחב .ד

 קוחב תישענ הרומא העיגפה .תויתקוח דוסי תויוכזב השק העיגפל םרוג תודחוימה תויוכמסה קוח .158

 דוסיה תומרונל בסמ אוה התוא העיגפה חכונל תאזו ,תיטרקומד הנידמ לש היכרע תא םלוה וניאש

 תשירד ינחבמב תדמוע הניא איהו היואר תילכתל הניא תויוכזב העיגפה ,ןכ ומכ .ליעל ואבוהש

  .ןלהל ראוביש יפכ לוכה ,תויתדימה

 :תויתקוח דוסי תויוכזב עגופ קוחה .1.ד

 תיניצרו תישממ העיגפל תומרוגה תונקת ןיקתהל הלשממה תא ךימסמ תודחוימה תויוכמסה קוח .159

 שפוח :דוסי קוחבו ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תיתקוח הנגהל וכזש תובר טרפ תויוריחבו תויוכזב

  .ןלהל טרופמכ לוכה ,קוסיעה

 רשפאמ 6 ףיעס .םיבר םירושימב טרפה תוריחב עגופ תודחוימה תויוכמסה קוח :תוריחב העיגפה .160

 םיררוגתמ םניאש ימ לש םירוגמ םוקמב תולהקתה וא רחא לש םירוגמ םוקמל םדא לש הסינכ תלבגה״

 7 ףיעס ;״...םהיניב הבישיה קחרמו וב םיעסונה רפסמ ןיינעל תוברל ...בכרב שומישל םיאנת״-ו ״וב

 קסע יתבב תוליעפ תלבגה רשפאמ 8 ףיעס ;ירוביצה בחרמב טרפה תוריח לע תולבגמ לש הרוש עבוק
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 תוברל ,סקט ,סנכ ,הביסמ״ םויק לע תולבגה תעיבק רשפאמ 10 ףיעס ;הלאב אצויכו הדובע תומוקמבו

 רשא םירחא םיעוריא וא תונמוא עפומ וא רודיב עפומ ,טרופס עוריא ,ןגרואמ לויט ,לביטספ ,יתד סקט

 הלשממל תוכמסה ןתמ ,ןכ ומכ .״םדא ינב ןיב הברקב וא םיפתתשמ יובירב םינייפאתמ םביט לשב

 ליבוהל םה םילולע םביט םצעמש הפיכא יעצמא לש הרושב הטיקנ רשפאמ תוילילפ תוריבע עובקל

 ידכ הז קרפ יפל תוארוהב ןיא״ יכ עבוקה קוחל 35 ףיעס חכונל דחוימב תאז .תוריחל תוכזב העיגפל

 .״ןיד לכ יפ לע ול ונתינש רטוש וניאש ךמסומ םרוגל וא רטושל תונותנה תורחא תויוכמסמ עורגל

 לככ רצעמ ףאו חוכב שומיש ,בוכיע ,תוהדזה תשירד תומדב תויוכמס לולכל תולוכי הלא תויוכמס

 .הלשממה תונקתב הריבעכ רדגוהש רוסיא לע רבע םיוסמ םדא יכ דשח הלועש

 עובקל הלשממה תכמסה ידי לע העונתה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :העונתה שפוחב העיגפ .161

 תוליעפ םויקו ירוביצה בחרמב הייהש לע ;)6 ףיעס( רחא לש ותיבל םדא תסינכ לע תולבגהו םירוסיא

 העונתה שפוח שומימל תינויחה תירוביצה הרובחתה תוליעפ לע ;)9 ףיעס ;7 ףיעס( םיירוביצ םיחטשב

  .)12 ףיעס( םיחרזאה לש

 הלשממה תכמסה ידי לע ןחלופהו תדה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :ןחלופהו תדה שפוחב העיגפ .162

  .)9 ףיעס ;7 ףיעס( םינבמב הליפת ןיינעל םיאנת עובקלו םייתד םיסקט םויק לע רוסאל

 תופתתשהה ןיינעל םיליבגמ םיאנת תעיבק רשפאמ )2(7 ףיעס :הנגפההו יוטיבה שפוחב העיגפ .163

 .הנגפהב

 ,םידבועה לש ןהו םיקיסעמה לש ןה ,קוסיעה שפוחב העיגפ רשפאמ קוחה :קוסיעה שפוחב העיגפ .164

 לע תולבגמ עובקלו םיוסמ קסע תלעפה ןיינעל םיליבגמ םיאנת עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ ידי לע

  .)8 ףיעס( וב דובעל םילוכיש םידבועה רפסמ לעו וירעשב סנכיהל ולכויש תוחוקלה רפסמ

 תא םצמצל ידכ וב שיש ןפואב ךוניחה תודסומ תוליעפ תלבגה רשפאמ קוחה :ךוניחל תוכזב העיגפ .165

  .)10 ףיעס( ךוניח יתורישל תושיגנה

 תוריבע עובקל הלשממל תוכמסה ןתמ ידי לע ןיינקה תוכזב עגופ קוחה :ןיינקה תוכזב העיגפה .166

 אל הז ןיינעל .)קוחל 24-ו 23 םיפיעס( קוחה יפ לע תונקתב תעבוק איהש םירוסיאה תרפה ןיגב תוסנק

 תעבוקה הנקת יכ קלוח ןיא״ יכ ורמואב ,אישומ פ״ערב ןורלא טפושה לש וירבד תא איבהל רתומל

 ידכ ולא תוריבעב שי ,תרחא הריבע לככ ,ירהש .טרפה לש דוסי תויוכזב עוגפל הלולע םישנועו תוריבע

 תויתרבח תוכלשה ןהב ותעשרהלו ,ןעוציבב םשאנה םדא לש שוכרלו בוט םשל ,תוריחל תוכזב עוגפל

 .)הפסוה השגדהה( )ןורלא טפושה לש וניד קספל 7 ׳ספ ,אישומ פ״ער( ״תויתועמשמ

 רומח רתוי דוע ןפואב הלא תויוכזב עוגפל םירשה תדעו תא ךימסמ ףא תודחוימה תויוכמסה קוח .167

 ליטהל איה תיאשר ןתואש תודחוימה תויוכמסה קוחל 19 דע 15 םיפיעסב העיפומה תולבגהה תמישרב

  .לבגומכ םיוסמ רוזא לע הזרכהה תרגסמב
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 :תיטרקומד הנידמ לש היכרע םלוה וניא קוחה .2.ד

 דוסיה יכרע לש הרפה ךות תויתקוח םדא תויוכזב השק העיגפ עגופ תודחוימה תויוכמסה קוח .168

 תא הקידצמ איה יכ דע הטוב הכ איה הלא תונורקע לש הרפהה .הנידמב רטשמה תטיש לש םייתקוחה

  .תיטרקומד הנידמכ הנידמה יכרע תא םולהי קוחה יכ השירדב ותדימע יא דוסי לע קוחה תולטב

 אוהש העיגפה לע תוידסומה תומרונל קוחה םרוג ןתוא תורפהל שדקוהש ןוידב טוריפב ליעל ונדמע .169

 םיינושאר םירדסה ןיב הנחבהה ןורקיע תרפה בקע ,קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיעב םרוג

 ,םש ורמאנש םירבדה .םילילפב תויקוחה ןורקיעו טפשמב תואדווה ןורקיעב ותעיגפ לע ןכו ,םיינשמל

  .ותויתקוחב ןוידה לש הז קלחל תאש רתיב םיפי ,קוחה תולטבל איבהל ידכ םהב יד ונדידלש

 ,טפשמה תיב תקיספב ויד חתופ םרט – המילהה ביכרמ – הלבגהה תקספ לש הז ביכרמ םנמא .170

 ץ"גבב .תיטרקומד הנידמכ הנידמה לש היכרע לע ,רתיה ןיב ,שלוח הז יאנת יכ רבכמ הז רהבוה םלואו

 )2009( 545 )2(גס ד״פ ,רצואה רש 'נ םדאה תויוכז תביטח ,םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה 2605/05

 :יכ רהבוה

 תדרפה ןורקע תא םג םיללוכ תיטרקומד הנידמכ לארשי תנידמ לש היכרע ,ןכא״
-יא רבדב העיבק קידצת ינולפ קוחב הז ןורקעב דחוימב השק העיגפש ןכתייו תויושרה
 לארשי תנידמ לש היכרע םע דחא הנקב הלוע וניאש ןוויכ ,קוח ותוא לש ותויתקוח
 .)597 ׳מעב ,םש( ״תיטרקומד הנידמכ

 ב״אב קרב אישנה ידי לע תיטרקומדה הנידמה לש םיילמינימה םייניערגה הינייפאמל סחיב רמאנ ךכו

 :)2003( 1 )4(זנ ד״פ ,יביט ׳נ הרשע-ששה תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעו 11280/02

 תוריחבב תאטבתמה םעה תונובירב הרכה לע ונתעדל םיססובמ הלא םינייפאמ״
 ,תויושר תדרפה םויק ,ןויוושו דובכ ןהבו ,םדא תויוכז לש ןיערגב הרכה ;תוושו תוישפוח
 הצעומה 1661/05 ץ"גב :םג ואר ;22 ׳מעב ,םש( ״תיאמצע תטפוש תושרו קוחה ןוטלש
 .))2005( 547 ,481 )2(טנ ד״פ ,לארשי תסנכ 'נ הזע ףוח תירוזאה

 תטפושה הדמע היטרקומדה יכרעל םיינשמל םיישאר םירדסה ןיב הנחבהה ןורקיע ןיב רשקה לע .171

 :יכ הריהבהב תופועה ילדגמ ןוגרא ץ״גבב שיניב )זא הראותכ(

 תוכירצ םיחרזאה תא תובייחמה תוינורקעה תומרונהו תוערכהה היפלש השיגה״
 ידי-לע אלו םיקקוחמה תיב ידי-לע תיתוהמ הניחבמ ןה תילאמרופ הניחבמ ןה לבקתהל
 איה תעבונ םא יכ תויושרה תדרפה ןורקעב תנגועמ קר אל וז השיג ,תעצבמה תושרה
 ״לארשיב רטשמה לש יגוציי-יטרקומדה ויפואמו המצע היטרקומדה לש התסיפתמ
  .)הפסוה השגדהה( )37 ׳מעב ,םש(

 הנשמה קקוחמל ליצאת אלו םיינורקעהו םיישארה םירדסהה תא עבקתש איה תסנכה יכ השירדה .172

 יוטיב הווהמ ,תודחוימה תויוכמסה קוחב הל ולצאוהש הלא תמגודכ ,תובחר הכ הקיקח תויוכמס

 ינפמ תגסל לוכי וניא ומצע ינפבש ,תויושרה תדרפה ןורקיע דצל ,תיגוצייה היטרקומדה יכרעל קהבומ

 )1998( 481 )5(בנ ד״פ ,ןוחטיבה רש ׳נ ןייטשניבור 3267/97 ץ״גבב קרב אישנה ירבדכ .תוליעי ילוקיש

  :)ןייטשניבור ץ״גב :ןלהל(

 היטרקומדה לש הינדא ינשמ ותויח קנוי םיינושארה םירדסהה רבדב יסיסבה ללכה״
 ,תיגוציי היטרקומדב .םעה ןוטלש התועמשמ היטרקומד ,ןושארה ןדאה יפ-לע .דחי םג

 רשאב תויתוהמה תוערכהה .]...[ טנמלרפה לש וירדגב םילעופה ,ויגיצנ תא רחוב םעה
 לש םירחבנה ויגיצנ ידי-לע לבקתהל תוכירצ הרבח לש היכרצו הנידמ לש התוינידמל
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 תיתרבח תוימיטיגלמ אופא הנהנ אוהו ,ויקוח תא קקוחל םעה ידי-לע רחבנ הז ףוג .םעה
 תוערכהה יכ ,הסיפתה וניה היטרקומדה לש היטביהמ דחא ,ןכא .]...[ וז ותלועפב
 ידי-לע רחבנש ףוגה ידי-לע לבקתהל תוכירצ םיחרזאה ייחל תויתוהמהו תוינורקעה
 .קקוחמה ףוגב שבגתהל הכירצ הרבחה לש תוינידמה .הלא תוערכה לבקל םעה
 םהבו ,םיכרע לש םנוטלש אוה )תיתוהמה( היטרקומדה תנעשנ וילעש ינשה ןדאה ]...[

 ךרע ףיסוהל שי הלא לע .יתדמע םהילעש קוחה ןוטלשו תויושר תדרפה לש םיכרעה
 תדרפה .םיקודה םירשק םימייק הלא לכ ןיב .םדאה תויוכז אוה אלה ,יזכרמו ישילש
 תדרפה לש התרטמ .תוליעי חיטבהל הדעונ אל איה .המצע ינפב ךרע הניא תויושרה
 יושעה ןפואב דחא ינוטלש םרוג ידיב חוכ זוכיר תעינמו תוריחה תרבגה איה תויושרה
 .)הפסוה השגדהה( )513 ,509 ׳מעב ,םש( ״טרפה תוריחב עוגפל

 חתפ תיריע 266/68 ץ״גבב ןוקתיוו ןמסוז םיטפושה ירבד תא ןייטשניבור ץ״גבב טטצמ קרב אישנה .173

 :םהיפל )1968( 824 )2(בכ ד״פ ,תואלקחה רש ׳נ הווקת

 ונילע איבהל הלולע ,הכמסה קוח חוכמ ,תובישח ברו ינורקע ןינעב הנשמ-תקיקח"
 הקיקחש בייחמ יתימא ירטנמלרפ-יטרקומד רטשמ .אדירג ילמרופ-יטרקומד רטשמ
 ץ״גבב טטוצ ;)831 ׳מעב ,הווקת חתפ תיריע ץ״גב( ״םיקקוחמה-תיבב השעית
 .)509 ׳מעב ,ןייטשניבור

 תושרל תושקהו תוילרוגה תוערכהה תא ריבעהל קקוחמל ול לא״ יכ קרב אישנה ריהבה דוע .174

 ׳מעב ,ןייטשניבור ץ״גב( ״עוציבה – הילע דיעמ המשש יפכ – אוה הדיקפת ]...[ .התוחנהל אלב תעצבמה

511(. 

 העיגפה יכ השירדה לש הרפה ידכ הלוע ליעל ונבחרה ןהילע תוידסומה תומרונה תרפה ,ןכ יכ הנה .175

 .םייטרקומדה םיכרעה תא םלוהה קוחב השעית םדא תויוכזב

 :היואר תילכתל וניא קוחה .3.ד

 תילכת איה הנורוק תוטשפתהב קבאיהל ידכ תעצבמה תושרל תויעוציב תויוכמס תקנעה םנמא .176

 .ץמאמ אוה םתוא םיעצמאה לשב היואר הניא תודחוימה תויוכמסה קוח תילכת םלוא היואר תירוביצ

 ותעד תווחב וטרופ ולאש יפכ םינחבמ השולש ללוכ הלבגהה תקספב היוארה תילכתה ביכרמ ,הז רשקהב

 :)2012( 44 )2(הס ד״פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה ׳נ ןואלג 466/07 ץ״גבב יול ׳א טפושה לש

 :היואר בשחית תיטרקנוקה ותרטמש ידכ חולצל קוח שרדנ ,וז רחא וזב ,תוכושמ שולש״
 .ישממ ירוביצ סרטניא תרשל ,ונייה ,םייתרבח םידעי לש םתגשהל ןווכמ תויהל וילע ]א[
 ידכ ויד בושח תויהל ךירצ הז סרטניא ]ב[ ;סרטניאה ןחבמ םשב וז השירד תונכל ןתינ

 העיגפה קמועבו תוכזה לש התוהמב בשחתהב תאזו ,תנגומ דוסי תוכזב העיגפ קידציש
 תוטישמ תודחאבכ אלשו ונתטישב חתפתהש יפכ ,הז ןחבמ .תוציחנה ןחבמ והז .]...[ הב
 לע ]ג[ ;]...[ תויכרע תוערכה ברעמו תיסחי חותפ םקרמ לעב אוה ,]...[ תורזה טפשמה
 ״תוכזל תושיגרה ןחבמב ונא םירבדמ .םדא תויוכז לע ןגמה יתקוח רטשמ םולהל קוחה
 .)יול טפושה לש וניד קספל 22 ׳ספ ,םש(

 :ותילכת תדימלל סחיב קוח ץמאמ םתוא םיעצמאה לש תוקפנה לע יול טפושה דמע דוע 

 התותואנ לע דמלל יושע אוהש ךותמ לקשמ שי יעצמאל ,תילכתה לש התקידב בלשב״
 תייגוס תנחבנ וב[ רחאה רושימה׳ יכ םבתוכב ןבסו הנידמ ונוויכ ךכל .קוחה תרטמ לש
 קוחה לש ותונשרפ ךותמ היואר איה קוחה תילכת םא הניחב אוה ]היוארה תילכתה
 םיעצמאה םע .]...[ ״ויתוילכת וא ותילכת תא תרשל קוחה םהב רחבש םיעצמאה ךותמו

 םיינעגופה םירדסהה לש םתופרוג תדימ תא ,רתיה ןיב ,ןובשחב איבהל שי םינחבנה
 .)יול טפושה לש וניד קספל 23 ׳ספ ,םש( ״העיגפה לש התלוחת ךשמ תאו קוחבש



 46 

 ךרוצל השורדה תוריהמב לועפל הלשממל רשפאל הרואכל איה קוחה לש תרהצומה תילכתה .177

 קבאמה לש ירוביצה סרטניאה תובישחב זירפהל ןיא ,ןכאו .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה

 דעבמ הל תצבצבמ היומס תילכת .לכה תוזח הניא וז תרהצומ תילכת ,םלואו .ףיגנה תוטשפתהב

 רהגסרג 2293/17 ץ״גבב תימע טפושה ירבדכ ,ןכאו .קוחב וצמואש םיעצמאה ןמ תדמלנ איהו ,תורושל

 תילכתה רשאכ יכ ןועטל ןעוטה לוכי״ )רהגסרג ץ״גב :ןלהל( )23.4.2020 ,ובנב םסרופ( תסנכ ׳נ

 ,תויתדימה ביכר תרגסמב התמשגהל וטקננש םיעצמאה תא ןוחבלו רובעל שי ,היואר איה תרהצומה

 וב טקנש יתדימ יתלבה יעצמאה ךותמ ,ידידל .ךכ רובס יניא .הניד קספב האישנה ידי לע השענש יפכ

 .)תימע טפושה לש ותעד תווחל 6 ׳ספב ,םש( ״היואר יתלבה תילכתה תא תוהזל םיתיעל ןתינ קקוחמה

 תעיבק ידי לע הלשממה :דוסי קוחב תננוכמה תושרה העבק ןתוא תובורעה תא ףוקעל איה וז תילכת

 רוא תקנעהו הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע תודדומתהל סחיב תוטלחהה תלבקב יזכרמה םרוגכ הלשממה

 דוסיב תחנומה השיגה .היתולועפ לע םייביטקפא חוקיפ וא תוברועמ אלל םיעצמא ץמאל הלשממל קורי

  .ףיגנה תוטשפתהב קבאמב תוילהנימה תויושרה ינפב לושכמכ תסנכה תדובע תסיפת לע תנעשנ קוחה

 ,ליעל יתדבועה קלחב וראות ולאש יפכ ,הנורוקה תדעווב ומייקתהש רושיאה יכילה ,תאז םע .178

 יכילה לש םתובישח תאו םוריחה בצמב םירדסהה תעיבקב תסנכה תוברועמ לש התוינויח תא םישיגדמ

 םילוקישה לולכמ תא ןובשחב םיחקולה םינזואמ םירדסה שוביג ךרוצל ירטנמלרפה חוקיפה

 םיכילהב תוארל םוקמב .ולוק תא עימשהל תורשפא רוביצל שי ותרגסמבש ףוקש ךילהב םייטנבלרה

 אקווד םה יכ חכוה ,ףיגנה תוטשפתהב קבאמב תוליעיה סרטניא תמשגה ינפב לושכמ םושמ ולא

 ומאתוי הרומאה תילכתה תמשגה ךרוצל וצמואיש םיעצמאהש ךכ לע הדפקה ךות ותוא םיחיטבמ

 .תמייקה תיתדבועה תיתשתל תקדוהמ הרוצב

 לש ןמז חווטב תישאר הקיקח ריבעהלו קוח תועצהב ןודל התלוכיב יכ תחא אל החיכוה תסנכה .179

 ץ״גבב ןישח )זא וראותכ( טפושה לש ותעד תווחב ואבוה ןקלחו ,ךכל תואמגודה תובר .תורופס תועש

 םהש לככ ,םיבוכיעש ירה ,תוביסנהמ תבייחתמה תוריהמב לועפל תסנכה לש התלוכי ןתניהב .יקצירפ

 .הדעווה רושיאל תאבומה תרחא וז הנקתמ םיררועתמה םיישקה לש הדלות תויהל םילוכי ,ושחרתי

 היצקידניא םושמ ךכב שיש ירה ,רתוי קדקודמו ךורא ןויד םיכירצמה םיטביה תללוכ הנקתהש לככ

  .יוחיד לכ אלל רשואת רומאכ םירגתא הלעת אלש הנקת יכ חינהל ןתינו ,הב ולפנש םימגפל

 תחנומה ףגנ ןבא ,תונקתה רושיא ךילה תוברל ,תסנכב םיכילהב האורה קוחה סיסבבש הסיפתה .180

 ףוקעל ןויסינהו ,היואר הניא ףיגנה תוטשפתהב קבאמה ךרוצל תוינידמ עובקל האובב הלשממה ינפב

 דוסיה תונורקעבו תויוכזב העיגפה תא קידצהל הלוכי הניאש הלוספ תילכת עימשמ יוארה לולסמה תא

 תילכתש הרטמה לש הנכות תניחבב יד ןיא" ,רהגסרג ץ״גבב תימע טפושה ירבדכו .ליעל ונדמע םהילע

 תיתקוח תוכזב העיגפ לש ךרדב ]...[ הרטמה לש המודיק םא ןוחבל שי אלא ,םישגהל תשקבמ תמיוסמ

 אופא תנחבנ הניא קוחה לש תילכתה״ ןכו ,)7 ׳ספב ,םש( ״תיתועמשמ תוינויחו תוציחנ תלעב איה ]...[

 תשרדנ ךכ תעגפנה תוכזה קמועכ .העיגפה תמצועמו תיתקוחה תוכזב העיגפהמ קתונמב ,התודידבב

 .)9 ׳ספב ,םש( ״התקדצהל רתוי תינויחו הבושח תיתרבח תילכת

 :תוליעיה רבדב תילכתה תמשגה ךרוצל הרואכל םישמשמה םייזכרמ םיעצמא ינש םנשי קוחב .181

 םיללוכה םיינושאר םירדסה עובקל םירשה תדעוולו הלשממל תובחר תויוכמס תקנעה אוה ןושארה

 תונקת לע ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמב אטבתמ ינשה ;תוילילפ תוריבעו םדא תויוכזב תועגופה תולבגה

 .תסנכב תיטנלברה הדעווה ידי לע ןרושיאל םייפולח םילולסמ ינש ,ליעל רומאכ ,ללוכה ,הלשממה
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 הסינכ רשפאמה - קוחל )2()ד(4 ףיעס יפ לע דבעידב רושיאה לולסמ – ינשה לולסמב רקיעב ןאכ ונניינע

 יפ לע הערכה לבקתת אל םא ,תסנכה לש הדעו ידי לע ןרושיא םרטב דוע ,תונקתה לש ידיימ ףקותל

 .תוילהנימ תוריבע תוללוכה תונקתו תוישנוע תונקת לע לחוה ףא רושיא לולסמ ותוא .תועשה 24 לולסמ

 הנלטותש תולבגהה תא תללוכה( לבגומ רוזא לע םירשה תדעו תזרכה יכ הדבועה םג ןאכ תיטנבלר

 )ז(13 ףיעס( םימי 21 רחאל קר תסנכה לש תיביטקא תוברועמ הנועט היהתו ידיימ ןפואב לוחת )ומוחתב

  .)קוחל

 העיגפה היפל השיפתה לע םינעשנ תויושרה תדרפה ןורקיע לש הרפה ידכ םילועה ,הלא םיעצמא ינש .182

 רבדב תילכתה תמשגה ךרוצל תינויח קוחה ןוטלשו תויושרה תדרפהמ הייטס ךות םדאה תויוכזב

 ונאצמנש יפכ ,תוליעיה תא ריבגהל ידכ םירומאה םירדסהב ןיאש הדבועל רבעמ ,םלואו .תוליעיה

 ןייטשניבור ץ״גבב קרב אישנה ירבד תא ריכזהל יוארה ןמ ,הנורוקה תדעווב רבטצהש ןויסינהמ םידמל

 תדרפה לש התרטמ .תוליעי חיטבהל הדעונ אל איה .המצע ינפב ךרע הניא תויושרה תדרפה״ םהיפלש
 תוריחב עוגפל יושעה ןפואב דחא ינוטלש םרוג ידיב חוכ זוכיר תעינמו תוריחה תרבגה איה תויושרה
  )הפסוה השגדהה( .)513 ׳מעב ,ןייטשניבור ץ״גב( ״טרפה

 ,םידחוימ םוריח ירדסה ץומיא ידי לע אליממ תמרגנה ,תויוכזב העיגפה ,ליעל וניארש יפכ ,ןכאו .183

 .תסנכה לש הדעו ידי לע ןרושיאל רבוע הלשממה תונקת לש ףקותל ןתסינכ תרשפאתמ רשאכ תמצעתמ

 תולטב איה רושיאה יא תועמשמו תונקתה ףקותל סחיב תוקפנ תסנכה רושיאל רשאכ דחוימב תאז

 רוביצה לע הנלחות תומיוסמ תולבגהש תורשפאה .תוקדצומ ןניא תולבגהה יכ העיבקה דוסי לע תונקתה

 תורשפאה איה התועמשמ ,הקדצה ןהל התייה אל יכ דבעידב ררבתי רשאכ ,םירופס םימי ךשמל םא םג

  .ךרוצל אלש ,תסנכה לש הדעווה תערכהל תונקתה םוסרפ ןיבש םייניבה תפוקתב ,םדא תויוכזב עוגפל

 רחאל ,תונקתה לש דבעידב לוטיבש ירה ,תוילהנימו תוילילפ תוריבעב ןניקסע רשאכ ;דועו תאז .184

 ןידה ילכב שומישה םצעמ תועגפנה טרפה תויוכזל תטלחומ תושידא הלגמ ,חטשב ופכאנ רבכ הלאש

 קוחל )2(23 ףיעס תארוהכ ערפמל תונקתה לוטיב םע םג ןוקית תונב ןניא תועיגפהמ קלח רשאכ ,ילילפה

  .תודחוימה תויוכמסה

 תונורקע תרפה ךות תויוכזה ללכב העיגפ לש ךרדב ידיימ ףקותל הנסנכית תונקתה יכ העיבקה ,ןכל .185

 דחוימב תאזו .תיתועמשמ תוינויחו תוציחנ תלעב הניא ,תוליעי לש ןויגיה לע תנעשנש ,םייתקוח דוסי

 תועצמאב גשומש לכ .שארמ רושיא ןונגנמ ץומיאב םג המשגהל תנתינ וז הרטמ יכ הדבועה חכונל

 הנלטובתש וא ךראתמ ןרושיאש תונקת דוסי לע םימי רפסמל לועפל תורשפאה ןתמ אוה ץמואש ןונגנמה

 םימי רפסמל ולו ,תסנכה לש וז הפיקע .תורהבהו רוריב םיכירצמשו ןהב ולפנש תויעבו םימגפ חכונל

 יכ הנקסמל הליבומ איה ליעל ונמנש תונורקעבו תויוכזב תועיגפה ףקיהל התופרטצהב .היואר הניא

  .םייתקוח םניא קוחב וצמואש םירומאה םירדסהה

 ןיינע ,הלשממה :דוסי קוחל )ה(39 ףיעס תובקעב ונתינש יקצירפ תכלהו זרופ תכלה יפל םג :וקודו .186

 אלמל הלוכי תסנכה רשאכ דחוימב לושכמכ םיירטנמלרפה םינוידה תייאר תא קידצמ וניא תופיחדה

 ןונגנמ ןיינעל .התואנ תיתדבוע תיתשת סיסב לע תעד לוקיש תלעפהב רבודמ רשאכ םגו הדיקפת תא

 תארקל זרופ ץ״גבב ןיול המלש טפושה לש ותייהת ,תודחוימה תויוכמסה קוחבש ירטנמלרפה חוקיפה

 תסנכה התייה םא״ יכ ךכ רמוא ןיול טפושה .וניינעל ףא ,םיביוחמה םייונישב ,הפי ותעד תווח ףוס

 עמשמ ,תרתענ התייה אל םאו ,תרתוימל תכפוה תונקתה תקיקח התייה ,]רשה לש[ ותשקבל תרתענ



 48 

 .)327 ׳מעב ,זרופ ץ״גב( ״ןניקתהל םוקמ היה אל בושו ןתנקתה דגנ איה תקקוחמה תושרה תדמעש

 ,םידחוימ םיבוכיעל תופצל ןתינ אלש ירה ,הלשממה תונקת תא תרשאמ תסנכה םא ,ונניינעל המאתהבו

 םוקמ היה אל בושו ןתנקתה דגנ איה תקקוחמה תושרה תדמעש עמשמ ,תורשואמ ןניא ןה םאו

 תא ףוקעל תודעוימ ויה תונקתהש ,רשה ירבדמ עמתשה וליא״ יכ ןיול טפושה ריהבמ דוע .ןניקתהל

 .)325 ׳מעב ,םש( ״רז לוקישב תועוגנ ןתויה תמחמ ןלסופל םוקמ היה זא יכ ,תסנכה לש הקיקחה יכילה

 הטלחה יבגל ךכ .יואר וניא ,םוריח לש בצמב םג ,קקוחמה ינפב םיכילהה תא ףוקעל ןויסינ יכ ךדמלל

 קוחבכ ,רומאכ תילכת םישגהל דעוימש קוח יבגל ךכ ךא ,לוספ לוקישכ וספתיי םירבדה הב ,תילהנימ

 .הלוספ תילכתל קקחנש קוח ונינפל זאש ,הריתעה אשומ

 לע םינעשנש םירדסה ץמאמ אוהשמ תאזו ,היואר תילכתל וניא קוחה יכ אוה ןיינע לש ומוכיס .187

 דוסי תויוכזב העיגפ םהב הכורכש ,םיינורקעה םירדסהה בוציעב תסנכה תוברועמ היפלש השיפת

 תפסונה העיגפל תשרדנה תושיגרה תא הלגמ הניא וז השיפת .תוליעיה סרטניאב תעגופ ,תויתקוח

 ןחבמ תא רבוע וניא קוחה יכ העיבקה תא בייחמש ןפואב ,וללה םירדסהה תוסחב תמרגנה תויוכזב

  .היוארה תילכתה

 :תיתדימ הניא םייתקוחה דוסיה תונורקעבו תויוכזב העיגפה .4.ד

 העיגפ רשפאמ קוחה יכ ריהבהל בושח הז ןיינעל .תויתדימה ינחבמב תדמוע הניא תויוכזב העיגפה .188

 תוערכהה .תקקוחמה תושרה ידי לע הרושיא םרטב דוע הנשמ תקיקח תועצמאב םדא תויוכזב השק

 תקיקחב אלו תישאר הקיקחב ללככ ןמוקמ תונקתה תועצמאב לבקל הלשממל רשפאמ קוחה ןתואש

 םייטרקומד סיסב תונורקעל תמרגנה העיגפה וילא תפסוותמש יניצר םגפב םילקתנ ונא ןאכ רבכ .הנשמ

 תושרה תוברועמ אלל תויוכז תלבגה רשפאמש רתויב שלח ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ ץומיאמ תעבונה

  .תקקוחמה

 תא הז לומ הז דימעהל שי תויתדימה ןורקיע יאנתב תודחוימה תויוכמסה קוח תדימע תניחב ןיינעל .189

 תונורקעל ןהו תויתקוח דוסי תויוכזל ןה בסמ קוחהש תועיגפה תאו םישגהל דעוימ קוחהש הרטמה

 תניחבל םיעגונה ,םש וירבדו ,יקצירפ ץ״גבב קרב )זא וראותכ( אישנה ׳בכ ךכ לע דמע .דוסיה יכרעלו

  :וז הריתע אשומ קוחה לש ותויתדימ תניחבל ,םיביוחמה םייונישב ,ףא םיפי ,ח״שקת

 – םוריח תעש תונקת ןיקתהל התוכמס תא םימיקמהו – תטקונ הלשממהש םיעצמאה״
 ןחבמ( יעצמאל הרטמה ןיב המאתה לש רשק םייקתהל בייח .םייתדימ תויהל םיכירצ
 וא דוסי תונורקעב ,דוסיה יכרעב עוגפל ךירצ רחבנה יעצמאה .)םיאתמה יעצמאה
 – יתוהמ קוח ןוטלש לש ןורקיעבו תויושרה תדרפה ןורקעב ונניינעב – דוסי תויוכזב
 הטקנ הלשממהש יעצמאה ;)התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ( רתויב התוחפה הדימב
 תמשגהב איבמ אוהש תלעותל יואר סחי ךותמ תויוכזבו תונורקעב ,םיכרעב עוגפל ךירצ
 .)779 ׳מעב ,יקצירפ ץ״גב( ״)רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ( תילכתה

 ןורמושו הדוהיב ל"הצ תוחוכ דקפמ 'נ רארומ 9593/04 ץ"גבב עבקנש יפכ :ילנויצרה יעצמאה ןחבמ .190

 תועמשמ .ילנויצר רשקה לש ותויה לע אוה ילנויצרה רשקה ןחבמב שגדה״ )26.6.2006 ,ובנב םסרופ(

 קספל 25 הקספ( ״ןויגיה רסוחמ וא ןגוה יתלב ,יתורירש יעצמאב טוקנל ןיאש ,ראשה ןיב ,איה רבדה

 תויושרה תבוגת תא לעייל ,קוחה לש תרהצומה ותילכתש חיננ םא םג ןכל .)שיניב האישנה לש הניד

 תונקתל רחואמ רושיא לש יעצמאה ץומיאש ירה ,תיטננימודה איה ,ףיגנה תוטשפתה דגנ קבאמב

 תריצי לש הכופהה תילכתה תא םישגמ ףא אלא ,התוא םישגמ וניאש קר אל תסנכה ידי לע הלשממה

 .רוביצה לע ןתלחה רחאל םירופס םימי תסנכה ידי לע תולטובמ תונקתה םהב םיבצמב סואכו לובלב
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 תונקתה ןהבש תוביסנב .תוילילפ תוריבע תורידגמה תונקתל סחיב ,תאש רתיב ,םה םינוכנ הלא םירבד

 יפכ ,לוטיבל תונותנ ןניא ןביט םצעמש הלא טעמל ,הנלטבתת וטקננש תולועפה לכ ,תורשואמ ןניא

 תוריהמב לועפל תלגוסמ תסנכה יכ חכוה רשאכ תאז .תואדווה ןורקיעל סחיב ליעל ןוידב רהבוהש

  .תאז תובייחמ תוביסנהשכ תשרדנה

 רתויב תובחר תויוכמס הלשממל קינעמה קוחל )א(4 ףיעס ןה :התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ .191

 םיכילהב וניארש יפכ .הז ןחבמב םידמוע םניא דבעידב רושיאה ןונגנמ ןהו ,תונקתב תולבגמ עובקל

 תורתוימ תועיגפל םרוג הנשמה תקיקח לש רחואמה רושיאה ןונגנמ ,הנורוקה תדעווב ומייקתהש

 הביטנרטלא תניחבב אוה תסנכב רושיאה יכילה זוריז .ןמצמצל ידכ שארמ רושיאב שיש ,תויוכזב

 רושיא לש ןונגנמל שארמ רושיא לש ןונגנממ רבעמהמ תמרגנה העיגפה תפסותב הכורכ הניאש תילאיר

 הביס המצע ינפב וזש ירה ,תונקתה ןכותמ םילועש םיישק חכונל בכעתמ רושיאה ךילהש לככ .דבעידב

 תוארל ןיא הלאכ תוביסנב .תויוכזב תרתוימ העיגפ םושמ ןהב שיש וא יואר וניא ןנכות אמש ששחל

 םידעצש ךכל הבורע אקווד אלא ,תוליעיב םידעצ תטיקנ ינפב לושכמ תסנכב רושיאה יכילה תוכשמתהב

  .וטקניי אל םיצוחנ יתלב וא םייתייעב

 תיב ,הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ ירוביצה קבאמה לש ותליחתב םג יכ שיגדנו רוזחנ הזה רשקהב .192

 ינוכיא ןיינעל רושקה לכב ירטנמלרפ חוקיפ בייחמה םייניב וצ 19.3.2020 םויב איצוה הז דבכנ טפשמ

 הסנכתה ךכמ האצותכ .)כ״בשה ינוכיא ץ״גבב 19.3.2020 םוימ הטלחה :ואר( הרטשמה ינוכיאו כ"בשה

 םג ירטנמלרפה חוקיפה תובישח לע הדיעמה תפלאמ המגוד יהוז .אשונב הנדו ידיימ ןפואב תסנכה

 איהה הפוקתב םירושימה לכב המצע תא הקתיש תסנכה יכ ןייצל רתומל .דחוימ םוריח בצמ לש ואישב

 תסנכה תודחוימה תויוכמסה קוחב .הלועפל התוא ריזחהל יתועמשמ זרז התיה םייניבה וצ תאצוהו

 תעב רתויב תובושחה תוערכההמ התוא םירידמש םירדסה הצמיא איהו המוד ךלהמ תעצבמ השעמל

  .םוריח

 ופוסבש דחא שיחרת .םישיחרת ינש ןיימדל שי הז ןחבמ ןיינעל :רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ .193

 ןתינ אל ובש ינש שיחרתו ,תודעווה תחא לש הנחלוש לע הלשממה החינהש תונקתה תא תסנכה תרשאמ

 ואבוהש תונקתב היעב לכ אצמ אל רשאמה םרוגה יכ איה החנהה ,ןושארה שיחרתה תחת .רומאכ רושיא

 יכ חינהל ןתינ ,ינשה שיחרתה תחת .םיבוכיע אלל עצבתי רושיאה ךילהש חינהל ןתינ ןכ לעו ורושיאל

 לעש תיתדבועה תיתשתב עדימ רסח יכ וא ,ידיימ ןפואב תונקתה רושיא תא ענומש והשלכ םגפ לפנ

 םירבדה בצמ יבגל קר .)הנורוקה תדעווב לעופב שחרתהש יפכ( ןתוציחנב קפס ליטמש ונקתוה ןה הדוסי

 ,דבעידב רושיאה ןונגנממ קפותש תלעות לע ללכב רבדל ןתינ )ורשוא תונקתה( ןושארה שיחרתה תחת

 ןפקות םא ףקותל תוסנכנ ויה ןה ובש דעומהמ רתוי םדקומ דעומב תומשוימ תונקתהש ךכב תאטבתמש

 ובש םירבדה בצמ תחת יהשלכ תלעות לע רבדל םוקמ ןיא תאז םע דחי .שארמ רושיאב הנתומ היה

 .הליחתכלמ ןלבקל םוקמ היה אל יכ איה ותועמשמ תונקת לוטיבש רחאמ תאז .תולטובמ תונקתה

 תאז – ןניקתהל םוקמ היה אל יכ דבעידב ררבתמשמ ,תמייק הניא השעמל הז שיחרת תחת ״תלעותה״

 יכו ,.היואר המרונ הניא יכ עבקנ רחואמ בלשבש המרונמ חמצתש תלעות לע רבדל םוקמ ןיאשמ

  .ןה ףא תולטבתמ ,תוישנוע תונקתב ןניקסעש לככ ,חטשב היתואצות

 .םישיחרתה ינש תחת ישחומ וניה ירוביצה סרטניאלו ויתויוכזל ,רוביצל םרגנש קזנה ,תאז תמועל .194

 חכונל רערועמ תואדווה ןורקיע ןרושיאל דעש ירה ,תורשואמ תונקתה ובש ,ןושארה שיחרתה תחת

 דע תונקתה לעמ ףחריש הלאשה ןמיס .ןתניי רומאכ רושיא ןכא םא תעדל רוביצה ידיב ןיאש הדבועה
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 .רוביצה ברקב הלא תושוחת ררועמ הליחתכלמש םירבד בצמב תוריהב יאו לובלב דוע ערזי ןרושיאל

 לוטיבו תינשב בייחמה יטפשמה בצמה יוניש ותועמשמש ,תונקתה לוטיב לש ,ינשה שיחרתה תחתו

 אלא תאז קר אל .תומצעומ תוריהבה יאו לובלבה תושוחת ,תונקתה לש תוישעמה ןהיתואצות

 סחיב הפיכא יעצמאב הטיקנמ קזנה ,ישנוע ביכרמ תוללוכה תונקת ןיינעל דחוימבו ,םימיוסמ םירקמבש

 תויוכז לש הרוש .תולטב ןמצע תוריבעה יכ העיבקה ידי לע ןוקיתל ןתינ וניא דבעידב ולטוביש תונקתל

 ררבתישכ ,תסנכב הדעווה ידי לע ןלוטיבל תונקתה תנקתה ןיבש םייניבה תפוקתב עגפיהל תולוכי

  .ךרוצל וניאשו ןיד וניאש ןיד רבד ידי לע ועגפנ הלא תויוכזש דבעידב

 קבאמה תא תולהנמה תויושרב רוביצה ןומא דוביאב ךורכה ירוביצה סרטניאל קזנה ,דועו .195

 ירטנמלרפ רושיא לש ןונגנמ ץומיאמ חומצל הלוכיש תלעות לכ לע הלוע הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב

 ולש החלצהה תלחות ,ףיגנב קבאמה יצמאמל ותומתריהו ולוכ רוביצה תוסייגתה אלב ןכש ,רחואמ

  .היהת רשא םהלש תיטרואיתה תויביטקפאה היהתו ,ויהי רשא וצמואיש םיעצמאה ויהי ,ספאל ףאשת

 תדרפה לעו קוחה ןוטלש לע הרימשבש ירוביצה סרטניאל םרגנש קזנה ףקיהב זירפהל ןיא ןכ ומכ .196

 הלשממה ןיקתתש הנשמ תקיקחב הנושארל םינגועמה םיינושאר םירדסה יכ הדבועהמ תויושרה

 ,םוריח יבצמב דחוימבו ,רומאכש ,היציזופואה לע םינמנה תסנכה ירבח לש םתעד עמשיתש אלב םיעבקנ

  .םיגציימ םה םתוא םירוביצל עגונה םירבדה בצמ לע רוא ךילשהל םילוכי

 תעיבקמ האצותכ םייטרקומד דוסי יכרעל םרגנש קזנה תא םג רומאה ןזאמב ללקשל שי ,ףסונב .197

 לש התלחנ ןה םייקה יתקוחה רדסה יפ לעש תויוכמס תעצבמה תושרל תולצאומ םייטעבש םירדסה

 םוריחה בצמ לע הזרכהה תוכמס תרבעהל עגונ ןושארה :םירושימ השולשב תאזו ,תקקוחמה תושרה

 הערכהה תוברל ,םיישאר םוריח ירדסה תונקתב עובקל הלשממה תוכמסל עגונ ינשה ;הלשממה ידיל

 תדעו לש תובחרנה תויוכמסל עגונ ישילשהו ;םירחאו הלאכ םיעצמא ץומיא וקידציש םינחבמל סחיב

 תעיבקו הלאככ םהילע הזרכהה תוברל ,םילבגומ םירוזאל סחיב תוינורקע תוערכה לבקל םירשה

 .םימי 21 לש הפוקתל תקקוחמה תושרה לש תוברועמ לכ אלל תאזו ,םמוחתב ולעפויש תולבגמה

  .וב טיעמהל ןיאש יאמצע קזנ תניחבב איה יוארה יטרקומדה םירבדה רדסמ תכלה תקיחרמ הייטסה

 ,ירוביצה סרטניאלו דוסי תויוכזל םרגייש קזנל קוחהמ היופצה תלעותה ןיב ןזאמה ,ןכ יכ הנה .198

 יכ הנקסמל ליבומ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה תחלצה רבדב סרטניאל םרגייש קזנה תוברל

  .רצה ונבומב תויתדימה ןחבמ תא םייקמ וניא קוחה

 תיתימאה תילכתה .הלבגהה תקספ לש היאנת תא םייקמ וניא תודחוימה תויוכמסה קוח ,םוכיסל .199

 תדמוע הדוסיב .ולש תרהצומה תילכתה םודיקל הרואכל וצמואש םיעצמאהמ תדמלנ קוחה לש

 םירדסהה ןורקיע תא םיחיטבמה קוחה ןוטלשו תויושרה תדרפה רבדב תונורקעה יכ השיפתה

 השיפת – ףיגנה תוטשפתהב ליעי קבאמ ינפב ףגנ ןבא תניחבב םניה תוביציהו תואדווה ,םיינושארה

 םירקמב יכ ןכתייש דועבו .טרפה תויוכזב העיגפה תא רעזמל שקבמה יתקוח רדסב דומעל הלוכי הניאש

 תוריהמ תוערכה לבקל תויוכמס הלשממה ידיל ריבעהל הקדצה היהת ,םוריחה בצמ ןתניהבו ,םימיוסמ

 תויושרהש רחאלו ,״הנורוקה תרגשב״ש ירה ,תמא עגרבו שארמ תופצל ןתינ אלש םיבצמל ביגהל ידכ

 ןמוקמב לבקתהלו ןבלתהל תובייח תושרדנה תוערכהה ןמ תובר ,ינושארה םלהה בלש תא ורבע רבכ

 םינייפאמה ללכ תליקש ךות םייחרכהה םירדסהה לש הקימעמ הניחב רחאל תאזו – תסנכה – יוארה
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 תוטלחהה תרגסמב דוסיה תויוכז ןיבל ןניבו םהיניב ןוזיאהו ,תילכלכ ןהו תיתואירב ןה ,הפיגמה לש

  .וצמואיש תוינורקעה

 קוחב וצמואש םיעצמאה .תויתדימה ןורקיע ןיינעל הלבגהה תקספ יאנתב דמוע וניא קוחה ןכ ומכ .200

 םירציימ םהו ,הילא דוגינב םילעופ םה ירהש ,םיילאנויצר םניא ולש תרהצומה תילכתה תמשגהל

 םיצמואמה םירדסההמ םימרגנה םיקזנה ,ןכ לע רתי .שרדנל רבעמ דוסי תונורקעבו תויוכזב תועיגפ

 תוטשפתהב קבאמה לועייל חומצל הלוכיש תלעותה לע רועיש ןיאל םילוע תודחוימה תויוכמסה קוחב

  .ותולטב תא קידצמש ןפואב ,ףיגנה
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 םירתועה כ״ב
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רשומות

ספרהחוקים
23ביולי2020 2832 ב'באבהתש"ף

עמוד

חוקסמכויותמיוחדותלהתמודדותעםנגיףהקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020        266

תיקוניםעקיפים:

חוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-1984-מס'99

חוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-2000-מס'124

חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-1985-מס'27

חוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתפעילות(,התש"ף-2020
-מס'2

חוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתמספרהעובדיםבמקום
עבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקרונההחדש(

חוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,התש"ף-2020
-מס'3

ביטולחוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(
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 חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש 
)הוראת שעה(, התש"ף-2020*

פרק א': הגדרות
בחוקזה-1רהגדרות

"אזורמוגבל"-אזורשוועדתהשריםהכריזהעליולפיסעיף13;

"אחראיעלהקטין"-הורה,אפוטרופוס,אומןכהגדרתובחוקאומנהלילדים,התשע"ו-
12016,אומישהקטיןנמצאבמשמורתואובהשגחתו;

"בדיקתתסמינים"-מדידתחוםאובדיקתתסמיניםאחריםלהידבקותבנגיףהקורונה,
באמצעישאינופולשני;

"גוףהצלה"-כהגדרתובסעיף90אלפקודתהמשטרה]נוסחחדש[,התשל"א-21971;

"הגורםהאחראיעלהמקום"-מעסיק,מנהל,מחזיק,מפעיל,אוגורםאחרשישלויכולת
שליטהעלהפעלתהמקום,כפישייקבעבתקנותשיותקנולפיסעיף4,לפיהעניין;

"הגבלה"-לרבותאיסור;

"הכרזהעלאזורמוגבל"-הכרזהלפיסעיף13;

"הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה"-הכרזהלפיסעיף2;

"הצהרתבריאות"-הצהרהבכתבבענייניםהמקטיניםאתהסיכוןלהידבקותבנגיף
הקורונה,ובכללזההעדרתסמיניםלהידבקותכאמור,העדרקרבהלאדםשנדבק

בנגיףאוקיוםהוראותמחייבותשמטרתןלמנועאתהתפשטותהנגיף;

"התקהלות"-שהייתבניאדםבסמיכות,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח;

"ועדהשלהכנסת"-כלאחתמהוועדותשלהלן,לפיהעניין,ואםלאהוקמהועדה
אואםהנושאהואבתחוםענייניהןשלשתיועדותאויותר-ועדהשלהכנסת

שוועדתהכנסתקבעהלענייןזה:

בכפוףלאמורבפסקאות)2(עד)4(-ועדתהחוקה,חוקומשפטשלהכנסת; )1(

לענייןתקנותלפיסעיף10-ועדתהחינוך,התרבותוהספורטשלהכנסת; )2(

לענייןתקנותלפיסעיף11-ועדתהעבודה,הרווחהוהבריאותשלהכנסת; )3(

לענייןתקנותלפיסעיף12-ועדתהכלכלהשלהכנסת; )4(

"ועדתהשרים"-ועדתהשריםשמינתההממשלהלענייןסימןג'לפרקג';

"חוקחינוךמיוחד"-חוקחינוךמיוחד,התשמ"ח-31988;

"חוקהעבירותהמינהליות"-חוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-41985;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-51977;

התקבלבכנסתביוםב'באבהתש"ף)23ביולי2020(]בישיבהשהחלהביוםא'באבהתש"ף)22ביולי2020([; *
,)2020 ביוני 9( התש"ף בסיוון י"ז 1320,מיום - הממשלה חוק בהצעות פורסמו ודבריהסבר החוק הצעת

עמ'226ר
ס"חהתשע"ו,עמ'586ר 1

דינימדינתישראל,נוסחחדש17,עמ'390ר 2

ס"חהתשמ"ח,עמ'114ר 3

ס"חהתשמ"ו,עמ'31ר 4

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 5
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"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )1(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל־יסודי,חינוךעל־תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורני,לרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )3(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-71990;

פנימייה; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

תכניתחינוכיתהמיועדתלבגירים; )7(

גורםהמקייםבחינותלצורךעיסוקהטעוןרישיון,היתר,הסמכהאואישור )8(
הניתניםעלפידין;

גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה להשכלה מוסד )9(
התשי"ח-81958,שהוכרלפיסעיף9לחוקהאמוראושקיבלתעודתהיתראו

אישורלפיסעיף21אלאותוחוק;

או קורסים מעשית, הכשרה לרבות מקצועית, הכשרה המבצע גוף )10(
השתלמויותלבגירים;

"מזון"-לרבותשתייה;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-כלאחדמאלה:

מקוםשמועסקיםבועובדיםעלידימעסיק; )1(

מקוםשנעשיתבועבודהלצורכיעסקאומשלחיד; )2(

מקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתולרבותבמרחבהציבורי; )3(

"מקוםפתוחלציבור"-מקוםתחום,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח,שניתןלמנועכניסה
אליו,המנוהלעלידימחזיקוהפתוחלציבור,ובכללזהמקוםשהכניסהאליו

בתשלום;

"מרחבפרטי"-מקוםמגוריםאורכבשאינותחבורהיבשתית;

"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים11,10,8
או12;

;)NovelCoronavirus2019-nCoV(2019נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש"

"עובד"-לרבותמתנדב,מישמועסקומישנותןשירותבמקוםעבודה,ביןשמתקיימים
עםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים;

"טיפולרפואי"-כהגדרתובחוקזכויותהחולה,התשנ"ו-61996;

"מוסדהמקייםפעילותחינוך"-כלאחדמאלה:

ביתספראוגןילדיםשבולומדיםאומתחנכיםבאופןשיטתייותרמעשרה )1(
תלמידים,שניתןבוחינוךגןילדים,חינוךיסודי,חינוךעל־יסודי,חינוךעל־תיכוני,

חינוךאמנותיאוחינוךמיוחד;

מוסדתורני,לרבותפנימייהשלמוסדתורני; )2(

מקוםהמשמשאונועדלשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטות; )3(

מסגרתלחינוךבלתיפורמלי,לרבותצהרון,חוגאוקייטנהכהגדרתהבחוק )4(
הקייטנות)רישויופיקוח(,התש"ן-71990;

פנימייה; )5(

מרכזהשכלהלנוערנושרובסיכון; )6(

תכניתחינוכיתהמיועדתלבגירים; )7(

גורםהמקייםבחינותלצורךעיסוקהטעוןרישיון,היתר,הסמכהאואישור )8(
הניתניםעלפידין;

גבוהה, להשכלה המועצה בחוק כמשמעותו גבוהה להשכלה מוסד )9(
התשי"ח-81958,שהוכרלפיסעיף9לחוקהאמוראושקיבלתעודתהיתראו

אישורלפיסעיף21אלאותוחוק;

או קורסים מעשית, הכשרה לרבות מקצועית, הכשרה המבצע גוף )10(
השתלמויותלבגירים;

"מזון"-לרבותשתייה;

"מקוםמגורים"-לרבותמקוםשהייהקבוע;

"מקוםעבודה"-כלאחדמאלה:

מקוםשמועסקיםבועובדיםעלידימעסיק; )1(

מקוםשנעשיתבועבודהלצורכיעסקאומשלחיד; )2(

מקוםשעובדמגיעאליובמסגרתעבודתולרבותבמרחבהציבורי; )3(

"מקוםפתוחלציבור"-מקוםתחום,ביןבמבנהוביןבשטחפתוח,שניתןלמנועכניסה
אליו,המנוהלעלידימחזיקוהפתוחלציבור,ובכללזהמקוםשהכניסהאליו

בתשלום;

"מרחבפרטי"-מקוםמגוריםאורכבשאינותחבורהיבשתית;

"מרחבציבורי"-כלמקוםשאינומרחבפרטיואינומקוםשחליםלגביוסעיפים11,10,8
או12;

;)NovelCoronavirus2019-nCoV(2019נגיףהקורונה"-נגיףהקורונההחדש"

"עובד"-לרבותמתנדב,מישמועסקומישנותןשירותבמקוםעבודה,ביןשמתקיימים
עםהמעסיקיחסיעבודהוביןשלאמתקיימים;

ס"חהתשנ"ו,עמ'327ר 6

ס"חהתש"ן,עמ'155ר 7

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר 8
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"עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת"-עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורתהנושא
תעודהשללשכתהעיתונותהממשלתית,אושלאיגודעיתונאיםהפועלבישראל

שחבריועיתונאיםועובדימקצועותהתקשורת;

"פקודתבריאותהעם"-פקודתבריאותהעם,91940;

"רכושמשותף"-כהגדרתובסעיף52לחוקהמקרקעין,התשכ"ט-101969;

"תחבורהיבשתית"-תחבורהציבוריתוהסעהמיוחדת;בהגדרהזו,"הסעהמיוחדת"
-הסעהשבהעומדיםאוטובוסאוטיוליתלרשותמזמיןתמורתתשלוםסכום

כוללבעדהשימושבו;

"תחבורהציבורית"-כלאלה:

אוטובוסציבוריהפועלבקושירות,כהגדרתםבפקודתהתעבורה11; )1(

מוניתכהגדרתהבפקודתהתעבורה; )2(

רכבתארציתורכבתמקומיתכהגדרתןבסעיפים1ו־46לפקודתמסילות )3(
הברזל]נוסחחדש[,התשל"ב-121972,בהתאמה;

רכבל;בהגדרהזו,"רכבל"-רכבבעליחידהאחתאויותרהנמשךעלידי )4(
כבלאואמצעיאחרבכוחמכניאואחר,ומסילתועוברתבמנהרה,עלפניהקרקע
אומעלפניהקרקע,אורכבתהנמשכתבכלאמצעישהואבמנהרה,אועלפני

הקרקע,לרבותרחפת-המיועדיםלהסעהאולהובלהבתחוםרשותמקומית;

"תשאול"-תשאולבעלפהבענייניםהמקטיניםאתהסיכוןלהידבקותבנגיףהקורונה,
ובכללזההעדרתסמיניםלהידבקותכאמור,העדרקרבהלאדםשנדבקבנגיףאו

קיוםהוראותמחייבותשמטרתןלמנועאתהתפשטותהנגיףר

פרק ב': הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
הכרזהעלמצב

חירוםבשלנגיף
הקורונה

הקורונה2ר נגיף של רחבה להתפשטות ממשי סיכון יש כי הממשלה שוכנעה )א(
ולפגיעהמשמעותיתבבריאותהציבורובשלכךמתחייבלנקוטפעולותמכוחהסמכויות
הקבועותבחוקזה,רשאיתהיאלהכריזעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;לאתכריז
הממשלהכאמוראלאלאחרשהובאובפניהעמדתשרהבריאותוחוותדעתמקצועית

מטעםמשרדהבריאותבענייןר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתונחעלשולחןהכנסתותוגשלוועדה )ב(
שלהכנסתבצירוףנימוקיםוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההחלטה,סמוךככל

האפשרלאחרשהממשלההחליטהעליהר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעם )ג(
פרסומהר

הכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבע)ד( )1(
בהבהתחשבבהתפשטותהצפויהשלנגיףהקורונהבישראל,ושלאתעלהעל

45ימיםר

הממשלהרשאית,לאחרשקיבלהאתאישורהוועדהשלהכנסת,להאריך )2(
אתתוקפהשלההכרזהלתקופותנוספותשלאיעלועל60ימיםכלאחתר

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 9

ס"חהתשכ"ט,עמ'259ר 10

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ר 11

דינימדינתישראל,נוסחחדש23,עמ'485ר 12
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בקשהלהארכתהכרזהעלמצבהחירוםתובאבפניהוועדהשלהכנסת )3(
לפחותחמישהימיםלפניתוםתקופתההכרזהר

ההכרזה,יביא תוםתקופת עד החלטה הכנסת של לאקיבלההוועדה )4(
יושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,ולכל
המאוחרעדתוםשבעהימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום

התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

נגיף3ר בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהר

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומור )ג(

פרק ג': קביעת הגבלות בעת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה,4ר )א(
באישורכאמורבסעיףקטן)ד(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד12,אםשוכנעה
כיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,
צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידה
הדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלוחלופותלהשגתן,הפגיעה
בזכויותוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכולשיחולובמדינהכולהאו

בשטחמסויםממנהר

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאזרחיםותיקים, )ב(
שלקטיניםושלאנשיםעםצרכיםמיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראות

לפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-131998ר

תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהןושלא )ג(
תעלהעל28ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-שלאתעלהעל14ימים,
ורשאיתהממשלהלשובולהתקיןתקנותכאמורבדרךהאמורהבסעיףזה,לרבותבדרך
שלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל28ימים
או14ימים,לפיהעניין,והכולובלבדשתקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

תקנותשהחליטההממשלהלהתקיןלפיסעיףקטן)א(יוגשולוועדהשל)ד( )1(
הכנסתבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההצעהלהתקינן,
והוועדהשלהכנסתרשאיתלאשראתהתקנות,כולןאוחלקן,לאלאשרן,או
לשנותאתתקופתתוקפן,בתוך24שעותמהמועדשהוגשולה,ואםהסתיימה
התקופההאמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביום
שלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמור;החליטההוועדהשלהכנסתלאשראת
התקנות-יפורסמוברשומותסמוךלאחרמכןוייכנסולתוקףבמועדפרסומן,

אלאאםכןנקבעבהןמועדמאוחריותרר

)1(בתוךהמועד לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהכאמורבפסקה )2(
הקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה-

בקשהלהארכתהכרזהעלמצבהחירוםתובאבפניהוועדהשלהכנסת )3(
לפחותחמישהימיםלפניתוםתקופתההכרזהר

ההכרזה,יביא תוםתקופת עד החלטה לאקיבלההוועדהשלהכנסת )4(
יושבראשהכנסתאתהבקשההאמורהלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,ולכל
המאוחרעדתוםשבעהימיםמתוםתקופתההכרזה,וההכרזהתוארךעדתום

התקופההאמורהאועדלמועדההצבעהבכנסת,לפיהמוקדםר

נגיף3ר בשל חירום מצב על ההכרזה את המצדיקות הנסיבות להתקיים חדלו )א(
הקורונה,תבטלהממשלהאתההכרזהר

ביטולהכרזהעל
מצבחירוםבשל

נגיףהקורונה

הכנסתרשאיתלבטלאתההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר )ב(

ביטולההכרזהלפיסעיףזהיפורסםברשומותוייכנסלתוקףעםפרסומור )ג(

פרק ג': קביעת הגבלות בעת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה

סימן א': סמכות הממשלה להתקנת תקנות

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהרשאיתהממשלה,4ר )א(
באישורכאמורבסעיףקטן)ד(,להתקיןתקנותכאמורבסעיפים6עד12,אםשוכנעה
כיהדברדרושלשםמניעתהדבקהבנגיףהקורונהבקרבהציבורוצמצוםהתפשטותו,
צמצוםהיקףהתחלואהאוהגנהעלאוכלוסיותבסיכון,והכולרקלתקופהובמידה
הדרושותלצורךהשגתהמטרותהאמורות,לאחרשנשקלוחלופותלהשגתן,הפגיעה
בזכויותוההשפעותעלהמשק;תקנותלפיסעיףקטןזהיכולשיחולובמדינהכולהאו

בשטחמסויםממנהר

סמכותלהתקין
תקנותבתקופת

תוקפהשלהכרזה
עלמצבחירום

בשלנגיףהקורונה

תקנותלפיסעיףקטן)א(יותקנובשיםלבלזכויותולצרכיםשלאזרחיםותיקים, )ב(
שלקטיניםושלאנשיםעםצרכיםמיוחדים,ובכללזהאנשיםעםמוגבלות,ולהוראות

לפיחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,התשנ"ח-131998ר

תקנותשהותקנולפיסעיףקטן)א(יעמדובתוקפןלתקופהשתיקבעבהןושלא )ג(
תעלהעל28ימים,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-שלאתעלהעל14ימים,
ורשאיתהממשלהלשובולהתקיןתקנותכאמורבדרךהאמורהבסעיףזה,לרבותבדרך
שלהארכתהתוקףהקבועבהן,לתקופותנוספותשכלאחתמהןלאתעלהעל28ימים
או14ימים,לפיהעניין,והכולובלבדשתקופתתוקפןשלתקנותלפיסעיףקטןזה
תסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונהר

תקנותשהחליטההממשלהלהתקיןלפיסעיףקטן)א(יוגשולוועדהשל)ד( )1(
הכנסתבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתיתשעמדהבבסיסההצעהלהתקינן,
והוועדהשלהכנסתרשאיתלאשראתהתקנות,כולןאוחלקן,לאלאשרן,או
לשנותאתתקופתתוקפן,בתוך24שעותמהמועדשהוגשולה,ואםהסתיימה
התקופההאמורהביוםמנוחהאושבתוןשנקבעבחיקוק-עדהשעה14:00ביום
שלאחריוםהמנוחהאוהשבתוןכאמור;החליטההוועדהשלהכנסתלאשראת
התקנות-יפורסמוברשומותסמוךלאחרמכןוייכנסולתוקףבמועדפרסומן,

אלאאםכןנקבעבהןמועדמאוחריותרר

)1(בתוךהמועד לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהכאמורבפסקה )2(
הקבועבאותהפסקה,יחולוהוראותאלה:

ס"חהתשנ"ח,עמ'152ר 13
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התקנותיפורסמוברשומותוייכנסולתוקףעםפרסומן,והכולאלא )א(
אםכןהחליטההממשלהאחרת,ובלבדשמועדהכניסהלתוקףלאיהיה

מוקדםממועדהפרסוםברשומות;

הוועדהשלהכנסתתקייםדיוןבתקנותותחליטאםלאשרן,כולן )ב(
אוחלקן,לאלאשרןאולשנותאתתקופתתוקפן,בתוך14ימיםמהמועד
שהוגשולה,ולענייןתקנותכאמורבסעיפים6ו־7-בתוךשבעהימים
האמורות, התקופות במהלך רשאית הכנסת ועדת האמור; מהמועד

להאריכן,לענייןדיוןמסוים,לפרקזמןשלאיעלהעלשלושהימים;

לאקיבלההוועדהשלהכנסתהחלטהלפיפסקתמשנה)ב(עדתום )ג(
התקופותהאמורותבאותהפסקה,לפיהעניין,ואםהוחלטעלהארכתן-
עדתוםתקופתההארכה)בסעיףקטןזה-המועדהאחרוןלהחלטה(,יביא
יושבראשהכנסתאתאישורהתקנותלהצבעהבכנסתבהקדםהאפשרי,
ולכלהמאוחרעדתוםשבעהימיםמהמועדהאחרוןלהחלטה,ולעניין

תקנותכאמורבסעיפים6ו־7-עדתוםשלושהימיםמאותומועד;

החליטההוועדהשלהכנסתשלאלאשראתהתקנות,ואםהובאו )ד(
התקנותלאישורהכנסת-החליטההכנסתכאמוראולאקיבלההחלטה

בעניין,יפקעתוקפןשלהתקנות;

הודעהעלפקיעתתוקףהתקנותתפורסםברשומותר )ה(

עלאףהאמורבפסקה)1(,בהתקייםדחיפותהמחייבתכיתקנותמסוימות )3(
ייכנסולתוקףבמועדמוקדםיותר,הממשלהרשאיתלהתקינןבליאישורשל
הוועדהשלהכנסתכאמורבפסקה)1(;התקנותיוגשולוועדהשלהכנסתסמוך
ככלהאפשרלאחרפרסומןברשומותבליווידבריהסברוהתשתיתהעובדתית
שעמדהבבסיסההחלטהלהתקינן,ויחולולענייןאישורןהוראותפסקאות)2()ב(

עד)ה(ר

ראתההממשלהכיאיןעודצורךבהסדריםהקבועיםבתקנותשהותקנולפיסעיף )ה(
קטן)א(,כולםאוחלקם,לשםהשגתהמטרותכאמורבאותוסעיף,תבטלאותתקןאת

התקנותבהתאםר

הבאתהתקנות
והעבירותשבתוקף

לידיעתהציבור

4,תפרסםאתעיקרןלציבורבאופןבהיר5ר התקינההממשלהתקנותלפיסעיף )א(
ונגישהמותאםלקבוצותהשונותבאוכלוסייה,לרבותבשפההערבית,ובכללזהתציג
אתעיקריההגבלותשעומדותבתוקףבאותההעתבאופןמרוכז;פרסוםכאמוריכול
שיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסותעלשלטיחוצותאו

בכלדרךיעילהאחרתשתמצאהממשלהלנכוןבנסיבותהענייןר

נקבעובתקנותכאמורבסעיףקטן)א(עבירותלפיסעיף23אועבירותמינהליות )ב(
לפיסעיף24אוהוקנוסמכויותפיקוחואכיפהלפיסעיפים26עד28,יכלולהפרסום
כאמוראתעיקריהעבירותשעומדותבתוקףבאותהעת,באופןמרוכז,ואםנקבעלהן
קנסמינהלי-אתסכוםהקנסשניתןלהטילבשלכלעבירהואתהגורםהמוסמךלהטיל

אתהקנסהמינהליר

סימן ב': תקנות להגבלת פעילות 

הגבלתפעילות
במרחבהפרטי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב6ר
הפרטיבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםמגוריםשל )1(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשלאיימנעואספקהשלמוצרחיוניאושירותחיוני,
קבלתטיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותואוקבלתסיועחיוני,
טיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריםאו
לבעלחיים;בלילגרועמהאמור,הגבלתכניסהשלאדםנוסףמלבדהאנשיםהמתגוררים
נגיף התפשטות לצמצום חיוני בתקנותרקאםהדבר תיקבע מגורים מקום באותו

הקורונה;

תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו )2(
ומרחקהישיבהביניהם,והכולבהתחשבבחיוניותהנסיעהומטרתהר

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7ר
לב ובשים בהן, המפורטים ובתנאים שלהלן בפסקאות כמפורט בעניינים הציבורי

למאפייניםשלמרחבציבוריהמהווהחלקמרכושמשותף:

הגבלהעליציאהממקוםהמגוריםאועלשהייהבמרחבהציבורי,לרבותהגבלה )1(
לענייןהמרחקממקוםהמגוריםשלאדם;להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחו
הצטיידותבמוצריםחיוניים,קבלתשירותיםחיוניים,סיועלאדםשישלוקושיאו
מצוקההדורשיםסיוע,קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,טבילתאישה
במקווהטהרה,העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד,העברהשלקטיןשההורה
האחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואיןבמקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיר
אתהקטיןבהשגחתו,טיפולחיוניבבעלחיים,יציאהלמקוםעבודהחיוני,לרבותשל
עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,הגעהלמשכןהכנסת,השתתפותבהפגנהאו
הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבואושנדרש

להשתתףבו;

שמירתמרחקבמרחבהציבורי,ככלהאפשר,ביןבניאדםשאינםמתגורריםבאותו )2(
מקוםמגורים,והגבלהעלהתקהלותבמרחבהציבורי,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיום
הפגנה,תפילהאוטקסדתישהםרקאלוהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
ובלבדשלאיהיהבהםכדילמנועקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי,והכולבלילגרוע

מהוראותפסקה)1(;

הגבלהעלפתיחהלציבורשלמיתקניספורט,גינות,גנישעשועים,חופים,פארקים )3(
וכיוצאבאלהבמרחבהציבורי,וכןהגבלותלענייןהגישהאליהםולענייןקיוםפעילות,

שהייהאושימושבהם;

חובתיידועהציבורבנוגעלהוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות )4(
נגיףהקורונההנוגעותלשהייתהציבורבמקוםכאמורבפסקה)3(,שתחולעלהגורם

האחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבעבתקנות )5(
עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעלהמקוםלעניין

מקוםכאמורבפסקה)3(ר

הגבלתפעילות
בבתיעסק,

במקומותעבודה
ובמקומות

הפתוחיםלציבור
ופעילותשלמתן

שירותים

הממשלה,מכוחסמכותהלפיסעיף4,רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות8ר )א(
בבתיעסק,במקומותעבודה,במקומותהפתוחיםלציבורובמתןשירותיםאףשלא
במסגרתבתיעסק)בסעיףזה-עסקים(,בשיםלבלחיוניותהעסקים,בענייניםכמפורט
בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן,ובלבדשייקבעוסייגיםשיבטיחוייצור,
הובלהואספקהשלמוצריםחיונייםאוהצטיידותבהםוכןמתןשירותיםחיונייםאו

קבלתם:

הגבלתכניסהשלאדםלמקוםמגוריםשלאחראוהתקהלותבמקוםמגוריםשל )1(
מישאינםמתגורריםבו,ובלבדשלאיימנעואספקהשלמוצרחיוניאושירותחיוני,
קבלתטיפולאוסיועהדרושיםלאדםעםמוגבלותבשלמוגבלותואוקבלתסיועחיוני,
טיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,והכוללאדםהזקוקלכךבמקוםמגוריםאו
לבעלחיים;בלילגרועמהאמור,הגבלתכניסהשלאדםנוסףמלבדהאנשיםהמתגוררים
נגיף התפשטות לצמצום חיוני בתקנותרקאםהדבר תיקבע מגורים מקום באותו

הקורונה;



תנאיםלשימושברכבשאינותחבורהיבשתית,לרבותלענייןמספרהנוסעיםבו )2(
ומרחקהישיבהביניהם,והכולבהתחשבבחיוניותהנסיעהומטרתהר

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילותבמרחב7ר
לב ובשים בהן, המפורטים ובתנאים שלהלן בפסקאות כמפורט בעניינים הציבורי

למאפייניםשלמרחבציבוריהמהווהחלקמרכושמשותף:

הגבלתפעילות
במרחבהציבורי

הגבלהעליציאהממקוםהמגוריםאועלשהייהבמרחבהציבורי,לרבותהגבלה )1(
לענייןהמרחקממקוםהמגוריםשלאדם;להגבלהכאמורייקבעוסייגיםשיבטיחו
הצטיידותבמוצריםחיוניים,קבלתשירותיםחיוניים,סיועלאדםשישלוקושיאו
מצוקההדורשיםסיוע,קבלתטיפולרפואיחיוניאוטיפולסוציאליחיוני,טבילתאישה
במקווהטהרה,העברהשלקטיןביןהוריוהחייםבנפרד,העברהשלקטיןשההורה
האחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוניואיןבמקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיר
אתהקטיןבהשגחתו,טיפולחיוניבבעלחיים,יציאהלמקוםעבודהחיוני,לרבותשל
עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,הגעהלמשכןהכנסת,השתתפותבהפגנהאו
הגעהלהליךמשפטישהיוצאלמרחבהציבוריהואצדלו,בעלמעמדבואושנדרש

להשתתףבו;

שמירתמרחקבמרחבהציבורי,ככלהאפשר,ביןבניאדםשאינםמתגורריםבאותו )2(
מקוםמגורים,והגבלהעלהתקהלותבמרחבהציבורי,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיום
הפגנה,תפילהאוטקסדתישהםרקאלוהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה,
ובלבדשלאיהיהבהםכדילמנועקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתי,והכולבלילגרוע

מהוראותפסקה)1(;

הגבלהעלפתיחהלציבורשלמיתקניספורט,גינות,גנישעשועים,חופים,פארקים )3(
וכיוצאבאלהבמרחבהציבורי,וכןהגבלותלענייןהגישהאליהםולענייןקיוםפעילות,

שהייהאושימושבהם;

חובתיידועהציבורבנוגעלהוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות )4(
נגיףהקורונההנוגעותלשהייתהציבורבמקוםכאמורבפסקה)3(,שתחולעלהגורם

האחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבעבתקנות )5(
עלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעלהמקוםלעניין

מקוםכאמורבפסקה)3(ר

הממשלה,מכוחסמכותהלפיסעיף4,רשאיתלהתקיןתקנותלהגבלתהפעילות8ר )א(
בבתיעסק,במקומותעבודה,במקומותהפתוחיםלציבורובמתןשירותיםאףשלא
במסגרתבתיעסק)בסעיףזה-עסקים(,בשיםלבלחיוניותהעסקים,בענייניםכמפורט
בפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן,ובלבדשייקבעוסייגיםשיבטיחוייצור,
הובלהואספקהשלמוצריםחיונייםאוהצטיידותבהםוכןמתןשירותיםחיונייםאו

קבלתם:

הגבלתפעילות
בבתיעסק,

במקומותעבודה
ובמקומות

הפתוחיםלציבור
ופעילותשלמתן

שירותים

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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איסורפתיחהשלעסקיםלקהל,בנסיבותשבהןההגבלותלפיפסקאות)2( )1(
עד)13(אינןמספיקות;

סגירתעסק,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותועסקאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתולשםעריכתחקירהכאמורלא
תעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותהנוגעותלמשךהפתיחהשלעסקיםאולמועדפתיחתם; )3(

הגבלותעלמספרהשוהיםבעסקים,לרבותעובדיםולקוחות,וכןהגבלות )4(
עלהתקהלותבהם,ובכללזהתנאיםלענייןאופןקיוםהפגנה,תפילהאוטקס

דתיהחיונייםלמניעתהתפשטותנגיףהקורונה;

תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבעסקים,לרבותעובדיםולקוחות,ובכלל )5(
זהלפריסתהעובדיםבעסקולחלוקהלמשמרותאולקבוצותנפרדות;

הגבלהעלסוגיפעילותועלאופןמתןשירותללקוחותהנעשהבקרבה )6(
פיזית,לרבותהגבלהעלקבלתקהל;

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלעסק,ובכללזהלעובדיםוללקוחות,או )7(
חובתתשאול,ולענייןקטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכן
לענייןהנכנסיםלעסקשהכניסהאליואוקבלתשירותממנונעשיתברישום

מראשאובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהם;

הגבלהעלכניסהשלאדםלעסק,לרבותעובדאולקוח,בשלהחשששהוא )8(
עלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת
הצהרתבריאותלפיפסקה)7(אובשלכךשאינומקייםאתההוראותשניתנו

לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשרלשהותובעסק;

לרבות הקורונה, בנגיף מפניהידבקות והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )9(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןוצריכתמזוןבעסקים;

מינויממונהבעסקשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )10(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,לקוחות,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבעסק, )11(
בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונהבקשר

לשהותםבעסק,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )12(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

תנאיםלענייןאופןקיוםישיבותמועצתרשותמקומיתלפיפסקאות)4(,)5( )13(
ו–)7(עד)12(ר

הגבלותהנוגעותלעובדיםלפיסעיףזהייקבעובהתחשב,ככלהאפשר,ברווחת )ב(
העובדיםובקיומםשלתנאיעבודההולמיםר

ההוראותלפיסעיףזהלאיחולולענייןמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךולעניין )ג(
העובדיםוהשוהיםבהםר

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,9רהגבלתאירועים
טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,מופעבידוראומופעאמנות
אואירועיםאחריםאשרבשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדם,ובלבדששוכנעהכימתקיימותנסיבותשבהןההגבלותלפיחוקזהאודיןאחר

עלהתקהלותושמירתמרחקביןבניאדםאוהסמכויותלאכיפתןאינןמספיקותר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך


בסעיףזה,"מקוםהפעילות"-חצריםשלמוסדהמקייםפעילותחינוךאומקום10ר )א(
אחרשבומתבצעתפעילותשלמוסדכאמורר

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות )ב(
שלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאים

המפורטיםבהן:

המוסד( - זה )בסעיף חינוך פעילות המקיים מוסד של פתיחה איסור )1(
ללומדים,למטופליםאולעובדיםבואולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלות
לפיפסקאות)2(עד)11(אינןמספיקות,בשיםלבלחשיבותהמשךפעילותםשל

מוסדותלילדיםבגיליםהמחייביםהשגחה;

סגירתהמוסד,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותומוסדאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתהמוסדלצורךעריכתחקירהכאמור
לאתעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )3(
מטעמו;

הצוותשלהמוסדוהמשתתפיםבפעילותבולקבוצותפעילות, חלוקת )4(
הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבמקוםהפעילות,
הגבלתכניסהלמקוםהפעילות,התקהלותאושהייהבו,לרבותשלעובדים,

והגבלהעלמועדהפעילותאומשכה;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )5(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )6(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראי

עלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )7(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)6(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )8(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )9(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

השוהיםבמוסד,וכןשל וכל ספקים עובדים,מבקרים, של יידוע חובת )10(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתמסיבה,כנס,9ר
טקס,לרבותטקסדתי,פסטיבל,טיולמאורגן,אירועספורט,מופעבידוראומופעאמנות
אואירועיםאחריםאשרבשלטיבםמתאפייניםבריבוימשתתפיםאובקרבהביןבני
אדם,ובלבדששוכנעהכימתקיימותנסיבותשבהןההגבלותלפיחוקזהאודיןאחר

עלהתקהלותושמירתמרחקביןבניאדםאוהסמכויותלאכיפתןאינןמספיקותר

הגבלתאירועים

בסעיףזה,"מקוםהפעילות"-חצריםשלמוסדהמקייםפעילותחינוךאומקום10ר )א(
אחרשבומתבצעתפעילותשלמוסדכאמורר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך
 הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות )ב(

שלמוסדותהמקיימיםפעילותחינוךבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאים
המפורטיםבהן:

המוסד( - זה )בסעיף חינוך פעילות המקיים מוסד של פתיחה איסור )1(
ללומדים,למטופליםאולעובדיםבואולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלות
לפיפסקאות)2(עד)11(אינןמספיקות,בשיםלבלחשיבותהמשךפעילותםשל

מוסדותלילדיםבגיליםהמחייביםהשגחה;

סגירתהמוסד,כולואוחלקו,אםשההבואדםהנושאאתנגיףהקורונה )2(
לתקופההדרושהלשםמניעתהדבקהבנגיףבשלשהייהבאותומוסדאולשם
עריכתחקירהאפידמיולוגית,ובלבדשסגירתהמוסדלצורךעריכתחקירהכאמור
לאתעלהעל72שעות,ובמקריםמיוחדיםולפיהוראהשלראששירותיבריאות

הציבורבמשרדהבריאותאוסגנו-על120שעות;

הגבלותעלקיוםלימודים,בחינותאוכלפעילותאחרתשלהמוסדאו )3(
מטעמו;

הצוותשלהמוסדוהמשתתפיםבפעילותבולקבוצותפעילות, חלוקת )4(
הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבמקוםהפעילות,
הגבלתכניסהלמקוםהפעילות,התקהלותאושהייהבו,לרבותשלעובדים,

והגבלהעלמועדהפעילותאומשכה;

הוראותבדברהסעותלתלמידיםולעובדים; )5(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמקוםהפעילות,ובכללזהלעובדים,או )6(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהם,ולענייןקטין-לרבותמהאחראי

עלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמקוםפעילות,ובכללזהעובד,בשלהחשש )7(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונהעלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)6(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )8(
הוראותבדברהגבלהעלהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמקוםהפעילות;

מינויממונהבמוסדשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנולפידין )9(
לשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

השוהיםבמוסד,וכןשל וכל ספקים עובדים,מבקרים, של יידוע חובת )10(
הלומדיםאוהמטופליםבו,ולענייןקטין-לרבותשלהאחראיעלהקטין,בדבר
בקשר הקורונה נגיף התפשטות מפני הגנה לשם דין לפי שניתנו ההוראות

לשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )11(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיסעיףזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלהשלגופיםאומוסדותאוקיום )ג(
פעילויותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבורובריאותהשוהיםבמקום,

וכןשיקוליםשבטובתהמשתתפיםבפעילות:

מסגרותלחינוךבלתיפורמלילילדיעובדיםחיונייםעדגיל12וכןמקומות )1(
המשמשיםאושנועדולשמשמקוםשהייהיומילחינוךולטיפולבפעוטותשהם

ילדיעובדיםחיוניים;

מרכזיחירוםלילדיםונוערבסיכון; )2(

מרכזינועריישובילנוערבסיכון; )3(

פעילותבתיספרשניתןבהםחינוךעל־יסודילנוערנושרובסיכון; )4(

פנימיותלתלמידיםבלאעורףמשפחתי,לרבותתלמידיםשהופנועלידי )5(
המחלקותלשירותיםחברתייםברשויותהמקומיותאובצוויביתמשפט;

פעילויותלתלמידעםצרכיםמיוחדיםכהגדרתובחוקחינוךמיוחד,ובכלל )6(
זההסעות;

חולים, לילדים חינם חינוך חוק לפי חולים בבתי חינוכיות מסגרות )7(
התשס"א-142001;

פעילותמתנדביםשבאהלהבטיחמתןמענהחינוכיאורווחתילתלמידים; )8(

שירותיםפסיכולוגייםחינוכיים; )9(

פעילותשלועדותזכאותואפיון,ועדותהשגהוצוותיםרב־מקצועייםלפי )10(
חוקחינוךמיוחד;

שירותיםשלמתי"אכהגדרתובחוקחינוךמיוחד; )11(

פעולותשלקציןביקורסדירכהגדרתובסעיף4)ב()3(לחוקלימודחובה, )12(
התש"ט-151949;

פעולותשליחידותהנוערברשויותהמקומיותלפיחוקהרשויותהמקומיות )13(
)מנהליחידתנוערומועצתתלמידיםונוער(,התשע"א-162011,לרבותהפעלת

מתנדבים;

הרשויות בחוק כהגדרתה החינוך במחלקת קידום יחידת של פעולות )14(
המקומיות)מנהלמחלקתחינוך(,התשס"א-172001,ובכללזהפעילותבמרכז

השכלהלנוערנושרובסיכון;

מבני באמצעות לרבות ומרחוק, מהבית למידה קידום לצורך פעולות )15(
מוסדותומיתקנירשויותמקומיותר

הגבלתפעילות
מסגרותרווחה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות11ר )א(
שלמסגרותרווחה,בענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

ס"חהתשס"א,עמ'128ר 14

ס"חהתש"ט,עמ'287ר 15

ס"חהתשע"א,עמ'799ר 16

ס"חהתשס"א,עמ'203ר 17
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איסורפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )1(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלותלפי

פסקאות)2(עד)9(אינןמספיקות;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
מועדהפעילותאומשכהוקביעתהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשים
למסגרת,ובלבדשהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשיםיהיומצומצמותככל
הניתןותוךשקילתשיקוליםשלטובתמקבלהשירותוחיוניותמסגרתהרווחה

עבורו;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )3(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-

לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף מפניהידבקות והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )6(
הוראותבדברהגבלהעלאופןהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמסגרתהרווחה;

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבמסגרתהרווחה, )8(
וכןשלמקבלישירות,לרבותהאפוטרופוסיםעליהם,ולענייןקטין-לרבותשל
האחראיעלהקטין,בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות
נגיףהקורונהבקשרלשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעל

המקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )9(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיחוקזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלתםשלגופיםאומסגרותרווחהאו )ב(
קיוםפעילויות,שירותיםותכניותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבור

ובריאותהשוהיםבמקום,וכןשיקוליםשלטובתהמשתתפיםבהם:

מסגרותחוץ־ביתיות; )1(

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבגיריםולמזדקניםעםמוגבלות; )2(

במצוקה ולמשפחות מיוחדים צרכים עם לאוכלוסיות תמיכה שירותי )3(
ושירותיתמיכהלילדיםונוערבסיכון;

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמותילדיםבמשפחותאומנהובליוויןלפי )6(
חוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016;

איסורפתיחהשלמסגרתרווחהלמקבליהשירותבה)בסעיףקטןזה- )1(
מקבלישירות(,לעובדיםבהאולכלאדםאחרבנסיבותשבהןההגבלותלפי

פסקאות)2(עד)9(אינןמספיקות;

חלוקתהצוותשלמסגרתהרווחהוהמשתתפיםבפעילותבהלקבוצות )2(
פעילות,הגבלתגודלןשלהקבוצות,תנאיםלשמירתמרחקביןהשוהיםבה,
הגבלתכניסהאליה,התקהלותאושהייהבה,לרבותשלעובדים,הגבלהעל
מועדהפעילותאומשכהוקביעתהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשים
למסגרת,ובלבדשהגבלותעלקליטתמקבלישירותחדשיםיהיומצומצמותככל
הניתןותוךשקילתשיקוליםשלטובתמקבלהשירותוחיוניותמסגרתהרווחה

עבורו;

הוראותבדברהסעותלמקבלישירותולעובדים; )3(

חובתבדיקתתסמיניםלנכנסיםלמסגרתרווחה,ובכללזהלעובדים,או )4(
חובתתשאולאוקבלתהצהרתבריאותמהםאומאפוטרופסם,ולענייןקטין-

לרבותמהאחראיעלהקטין;

הגבלהעלכניסהשלאדםלמסגרתרווחה,ובכללזהעובד,בשלהחשש )5(
שהואעלוללהדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלת

הצהרתבריאותלפיפסקה)4(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )6(
הוראותבדברהגבלהעלאופןהגשתמזוןותנאיםלצריכתמזוןבמסגרתהרווחה;

מינויממונהבמסגרתהרווחהשיהיהאחראיעלשמירתההוראותשניתנו )7(
לפידיןלשםהגנהמפניהתפשטותנגיףהקורונה;

חובתיידועשלעובדים,מבקרים,ספקיםוכלהשוהיםבמסגרתהרווחה, )8(
וכןשלמקבלישירות,לרבותהאפוטרופוסיםעליהם,ולענייןקטין-לרבותשל
האחראיעלהקטין,בדברההוראותשניתנולפידיןלשםהגנהמפניהתפשטות
נגיףהקורונהבקשרלשהותםבמקוםהפעילות,שתחולעלהגורםהאחראיעל

המקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )9(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקוםר

תקנותלפיחוקזהיאפשרו,ככלהניתן,הפעלתםשלגופיםאומסגרותרווחהאו )ב(
קיוםפעילויות,שירותיםותכניותכמפורטלהלן,מתוךשקילתשיקוליבריאותהציבור

ובריאותהשוהיםבמקום,וכןשיקוליםשלטובתהמשתתפיםבהם:

מסגרותחוץ־ביתיות; )1(

מרכזייוםטיפולייםוסיעודייםלבגיריםולמזדקניםעםמוגבלות; )2(

במצוקה ולמשפחות מיוחדים צרכים עם לאוכלוסיות תמיכה שירותי )3(
ושירותיתמיכהלילדיםונוערבסיכון;

מועדוניותופנימיותיוםלילדיםבסיכון; )4(

מרכזייוםומועדוניםלאזרחיםותיקים; )5(

גופיםמפעיליםהמטפליםבהשמותילדיםבמשפחותאומנהובליוויןלפי )6(
חוקאומנהלילדים,התשע"ו-2016;

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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מוקדיםטלפונייםשמפעילמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים )7(
אושירותהתעסוקהאומימטעמם;

מרכזייוםלשיקוםמונעלעבריינימין; )8(

מרכזייוםלטיפולבגבריםאלימים; )9(

מרכזיהגנהומרכזיטיפולבנפגעיתקיפהמינית; )10(

מרכזיםלטיפולולמניעהשלאלימותבמשפחה; )11(

דיורמוגןלאזרחיםותיקים; )12(

בתיאבות; )13(

גופיםהמספקיםשירותיהסעהלאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )14(

מרכזיהכווןתעסוקתיוהשמה; )15(

ארגוניםותאגידיםהפועליםלמעןאוכלוסיותהזקוקותלסיוע; )16(

שהם התפקידים את בעבורם המבצע אדם וכל אפוטרופסות תאגידי )17(
המשפטית הכשרות חוק לפי לאפוטרופוסים מינוים מכוח בהם מחויבים

והאפוטרופסות,התשכ"ב-181962;

מסגרותהמספקותקורתגגזמניתאוממושכתאומספקותהגנה,הזנה, )18(
טיפולוסיועבעבוראנשיםחסריקורתגג,אנשיםחסריעורףמשפחתי,אנשים

המתמודדיםעםהתמכרויותאואוכלוסיותבזנות;

מרכזיםשיקומייםהמופעליםבידיהרשותלשיקוםהאסיראומימטעמה; )19(

מסגרותיומיותכוללניותלנעריםונערותעלקצהרצףהסיכוןוהניתוק; )20(

מעונותיוםשיקומיים; )21(

מעונותיוםרב־תכליתיים; )22(

מסגרותשיקומיותהמופעלותבמסגרתסלהשירותיםהפסיכו־סוציאליים )23(
לנכהלפיחוקהנכים)תגמוליםושיקום(,התשי"ט-1959]נוסחמשולב[19,עלידי

משרדהביטחון,בפיקוחושלהמשרד,מטעמואובמימונור

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ג(

העבודה, ידימשרד לאדםעל שירותרווחהאוטיפול מקוםשניתןבו )1(
הרווחהוהשירותיםהחברתיים,המשרדלחיזוקולקידוםקהילתי,משרדהחינוך,
משרדהביטחוןאומימטעמםאומקוםהמצויבפיקוחםשלהמשרדיםכאמור;

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )2(
אומימטעמן;

מקוםשניתןבושירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )3(
אומימטעמהר

הגבלתפעילות
בתחוםהתחבורה

הממשלהרשאית,מכוחסמכותהלפיסעיף4,להתקיןתקנותלהגבלתהפעילות12ר )א(
בתחוםהתחבורהבענייניםכמפורטבפסקאותשלהלןובתנאיםהמפורטיםבהן:

ס"חהתשכ"ב,עמ'120ר 18

ס"חהתשי"ט,עמ'276ר 19
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הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )1(
מועדיהפעלתןומספרהשוהיםבהן,ובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

תנאיםלענייןשמירתמרחקוהפרדהביןהשוהיםבתחבורהיבשתיתאו )2(
כרטיסים מכירת אופן ולעניין התקהלות, לרבות יבשתית, תחבורה בתחנות

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )3(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולם,ולעניין
קטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכןלענייןהנכנסיםלתחבורה
יבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתיתשהכניסהאליהןנעשיתברישוםמראש
אובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהםבמועדכניסתםאו

במועדמוקדםיותר;

הגבלהעלכניסהשלאדםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתית )4(
הנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזהעובד,בשלהחשששהואעלול
להדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלתהצהרת

בריאותלפיפסקה)3(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )5(
וצריכתמזון,למעטשתייה,בתחבורה הגשתמזון הוראותבדברהגבלהעל
יבשתיתובתחנותתחבורהיבשתית,ובלבדשלאתוגבלצריכהשלמזוןאושתייה

בתחנותתחבורהיבשתיתבשטחפתוח;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפידין )6(
לשםהגנהמפנינגיףהקורונההנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאובתחנת

תחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )7(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לענייןהשוהים)8( )א(
טיס כלי כניסת לעניין וכן צוות, ואנשי מלווים נוסעים, לרבות בהם,
זריםלשטחישראל,לרבותלגביהענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,

בשינוייםהמחויבים,וכןבענייניםכמפורטלהלן:

לא מוצרים של או מזון של מכירה או חלוקה על הגבלה )1(
חיונייםבכליטיס;

חובתנוסעלמסורפרטיםמזהיםומידעשיאפשרויצירת)2( )א(
קשרעמואםהתעוררחששלהדבקהבנגיףהקורונהר

מידעשהתקבללפיפסקהזויישמרבנפרדמכלמידע )ב(
אחרבידיגוףממשלתישייקבעלענייןזהבתקנותלפיסעיףזה
ויועברלמשרדהבריאותלצורךעריכתחקירהאפידמיולוגית

ולמטרהזובלבדר

תקופה לאחר יימחק זו פסקה לפי שהתקבל מידע )ג(
שתקבעהממשלהבתקנותלפיסעיףזהר

הגבלותעלהפעלהשלתחבורהיבשתיתותחנותתחבורהיבשתית,לרבות )1(
מועדיהפעלתןומספרהשוהיםבהן,ובכללזההנוסעים,ובלבדשהגבלותכאמור
ייקבעובשיםלבלפריסההגאוגרפיתשבהניתןשירותהתחבורההיבשתית,
לצורכיהאוכלוסייהולנגישותלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאושירותים

חיוניים;

תנאיםלענייןשמירתמרחקוהפרדהביןהשוהיםבתחבורהיבשתיתאו )2(
כרטיסים מכירת אופן ולעניין התקהלות, לרבות יבשתית, תחבורה בתחנות

והתשלוםבעדהנסיעהבתחבורהיבשתית;

חובתבדיקתתסמיניםשלהנכנסיםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורה )3(
יבשתיתהנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזההעובדים,ותשאולם,ולעניין
קטין-לרבותמהאחראיעלהקטין;לענייןעובדים,וכןלענייןהנכנסיםלתחבורה
יבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתיתשהכניסהאליהןנעשיתברישוםמראש
אובהזמנהמראש-גםחובהלקבלתהצהרתבריאותמהםבמועדכניסתםאו

במועדמוקדםיותר;

הגבלהעלכניסהשלאדםלתחבורהיבשתיתאולתחנתתחבורהיבשתית )4(
הנמצאתבמבנהאובמתחםסגור,ובכללזהעובד,בשלהחשששהואעלול
להדביקבנגיףהקורונה,עלסמךבדיקתתסמיניםאותשאולאוקבלתהצהרת

בריאותלפיפסקה)3(;

לרבות הקורונה, בנגיף הידבקות מפני והגנה תנאיםלהבטחתהיגיינה )5(
וצריכתמזון,למעטשתייה,בתחבורה הגשתמזון הוראותבדברהגבלהעל
יבשתיתובתחנותתחבורהיבשתית,ובלבדשלאתוגבלצריכהשלמזוןאושתייה

בתחנותתחבורהיבשתיתבשטחפתוח;

חובתיידועשלהנוסעיםבתחבורהיבשתיתבדברההוראותשניתנולפידין )6(
לשםהגנהמפנינגיףהקורונההנוגעותלשהותםבתחבורההיבשתיתאובתחנת

תחבורהיבשתית,שתחולעלהגורםהאחראיעלהמקום;

מסירתדיווחאוהצהרהמאתהגורםהאחראיעלהמקוםלגורםשייקבע )7(
בתקנותעלביצועהוראותשנקבעולפיסעיףזהשהוטלועלהגורםהאחראיעל

המקום;

הגבלותעלהפעלתכליטיס,שדותתעופהומנחתים,לענייןהשוהים)8( )א(
טיס כלי כניסת לעניין וכן צוות, ואנשי מלווים נוסעים, לרבות בהם,
זריםלשטחישראל,לרבותלגביהענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,

בשינוייםהמחויבים,וכןבענייניםכמפורטלהלן:

לא מוצרים של או מזון של מכירה או חלוקה על הגבלה )1(
חיונייםבכליטיס;

חובתנוסעלמסורפרטיםמזהיםומידעשיאפשרויצירת)2( )א(
קשרעמואםהתעוררחששלהדבקהבנגיףהקורונהר

מידעשהתקבללפיפסקהזויישמרבנפרדמכלמידע )ב(
אחרבידיגוףממשלתישייקבעלענייןזהבתקנותלפיסעיףזה
ויועברלמשרדהבריאותלצורךעריכתחקירהאפידמיולוגית

ולמטרהזובלבדר

תקופה לאחר יימחק זו פסקה לפי שהתקבל מידע )ג(
שתקבעהממשלהבתקנותלפיסעיףזהר
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בסוד, ישמרנו זו פסקה לפי מידע אליו שהגיע אדם )ד(
לאיגלהאותולאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכלית

האמורהבפסקתמשנה)א(או)ב(;
חובתיידועשלהנוסעיםבטיסהבין־לאומיתבדבראמצעים )3(
להבטחתבריאותהציבורהחליםבמדינתהיעדומסירתמידעהנוגע
לפעולותהנדרשותמנוסעאוהמומלצותלולשםצמצוםהסיכון

להידבקותבנגיףהקורונה;
זר","מנחת","שדה זו,"אישצוות","כליטיס","כליטיס בפסקה )ב(

תעופה"ו"שטחישראל"-כהגדרתםבחוקהטיס,התשע"א-202011;
הגבלותלענייןהפעלתכלישיט,נמליםומעגנותלענייןהשוהיםבהם, )9(
לרבותנוסעיםואנשיצוות,וכןלענייןכניסתכלישיטלשטחישראל,לרבותלגבי

הענייניםהאמוריםבפסקאות)2(עד)7(,בשינוייםהמחויבים;לענייןזה-
"כלישיט"-כהגדרתובחוקהספנות)כלישיט(,התש"ך-211960;

"נמל"ו"מעגנה"-כהגדרתםלפיפקודתהנמלים]נוסחחדש[,התשל"א-221971;

"צוות"-כהגדרתובחוקהספנות)ימאים(,התשל"ג-231973ר

תקנותלפיסעיףקטן)א()8(ו–)9(ייקבעובהתחשבבזכותושלאזרחישראלילהיכנס )ב(
לישראלר

סימן ג': אזור מוגבל

הכרזהעלאזור
מוגבל

בתקופתתוקפהשלהכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה,רשאיתועדת13ר )א(
השריםלהכריזעלאזורכאזורמוגבלאםהתקיימותנאיםאלה:

ורמת בישראל מסוים באזור הקורונה נגיף של נרחבת התפשטות יש  )1(
התחלואהבאותואזורגבוההביחסלרמתהתחלואההכלליתבישראל;

ועדתהשריםשוכנעה,לאחרשבחנהדרכיפעולהחלופיות,כיכדילמנוע )2(
אתהמשךהתפשטותהנגיףבתוךהאזוראומחוצהלו,ישהכרחלהגבילאת
הכניסהאליואואתהיציאהממנו,להגבילאתהיציאהממקוםהמגוריםשל
המתגורריםבאזורכאמוראולהגבילפעילותאוהתקהלותבתוךאותואזור;

בסימןזה,"מתגורר"-לרבותמיששוההבמקוםדרךקבער

הצעתהחלטהלהכריזעלאזורכאזורמוגבלתובאלוועדתהשריםלאחרשקוימה )ב(
התייעצותעםראשיהרשויותהמקומיותבאותואזור,אלאאםכןלאניתןהיהלקבל
אתעמדתםבעלפהאובכתבלאחרשנעשהמאמץסבירלקבלה;בטרםקבלתההחלטה
תיבחןעמדתהרשויותהמקומיותשבתחוםהאזורהמוגבל,ככלשהתקבלה;התקבלה
עמדהכאמור,יכללוהנימוקיםבדבריההסברלהצעתההחלטההתייחסותלעמדה,

ואםהוגשההעמדהבכתב-היאתצורףלהצעתההחלטהר

ההגבלות מתוך ההגבלות את השרים ועדת תקבע מוגבל אזור על בהכרזה )ג(
המנויותבסעיפים15עד19אומתוךההגבלותשקבעההממשלהלענייןאזורמוגבל
בתקנותכאמורבסעיף20,שיחולובאזורהמוגבל,ורשאיתהיאלקבועהקלותלאותן
הגבלות,והכולאםשוכנעהכיגודלהאזורוהיקףההגבלותאינםעוליםעלהנדרש,
ובמאפייני החולים בפיזור זה ובכלל בריאותיים, בשיקולים השאר, בין בהתחשב,
התחלואהבאזור,ביכולתהאכיפה,במאפייניהאוכלוסייהובמאפייניםהייחודייםשל

האזורוכןבפגיעהבזכויותר

ס"חהתשע"א,עמ'830ר 20

ס"חהתש"ך,עמ'70ר 21

דינימדינתישראל,נוסחחדש20,עמ'443ר 22

ס"חהתשל"ג,עמ'329ר 23
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בהכרזהעלאזורמוגבללאיוחלוההגבלותשבסעיף15,אלאאםכןנחהדעתה )ד(
שלועדתהשריםכיבתקופתתוקפהשלההכרזהיתקיימואספקהנאותהשלמוצרים

ומתןשירותיםחיונייםבתוךהאזורר

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תודיעעלכךמידלוועדהשלהכנסת, )ה(
ההכרזה,פירוטההגבלות הרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל; ולראשי לממשלה
שהוטלובהוהנימוקיםלהן,והתשתיתהעובדתיתשעליהמבוססתההחלטה,יוגשו

לוועדהשלהכנסתבסמוךככלהאפשרלאחרההכרזהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאו )ו(
במועדמאוחריותרשייקבעבהכרזה;ההכרזהתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרד

ראשהממשלהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלה )ז(
עלשבעהימים,ורשאיתועדתהשרים-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמישהימיםכלאחת, )1(
ובלבדשתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל21ימים;

באישורהוועדהשלהכנסת-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלא )2(
יעלועל14ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעל

הכרזהעלאזורמוגבליחולוגםעלהארכתהכרזהכאמורבסעיףקטןזהר

בלילגרועמסמכותועדתהשריםלהכריזעלאזורמוגבל,הממשלהתקבענוהל )ח(
לענייןהתמודדותומתןסיועלאזוריםשרמתהתחלואהבהםעלולהלהוביללהכרזה
עליהםכאזורמוגבל;בנוהלכאמורתיקבעדרךהפעולהלענייןההתמודדותומתןסיוע
כאמור,בשיםלבלצורךבשיתוףפעולהככלהאפשרעםראשיהרשויותהמקומיות

הנוגעותבדברר

ביטולהכרזהעל
אזורמוגבל

הממשלה,ועדתהשריםאוהוועדהשלהכנסת,רשאיותלבטלאתההכרזהעל14ר )א(
אזורמוגבלר

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלאזורמוגבל,תבטלועדת )ב(
השריםאתההכרזהר

ביטולההכרזהעלאזורמוגבליפורסםברשומותבסמוךככלהאפשרלאחרקבלת )ג(
ההחלטהוייכנסלתוקףעםפרסומואובמועדמוקדםיותרשייקבעבהחלטה;ההחלטה

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

הגבלותלעניין
כניסהלאזור

מוגבלויציאה
ממנו

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר15ר )א(
באזורמוגבללאיצאמהאזורהמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרות

אלה:

קבלתטיפולרפואיחיונישאותואדםאינויכוללקבלובאזורהמוגבל; )1(

הליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואוחייבלהיותנוכח )2(
בו;

יציאהבמסגרתתפקידשלשוטר,חייל,סוהר,עובדהרשותהארציתלכבאות )3(
והצלהאואישצוותרפואי;לענייןזה,"אישצוותרפואי"-רופא,סטז'ר,אח,כוח

עזררפואי,פלבוטומיסט,פרמדיקאוחובש;

בהכרזהעלאזורמוגבללאיוחלוההגבלותשבסעיף15,אלאאםכןנחהדעתה )ד(
שלועדתהשריםכיבתקופתתוקפהשלההכרזהיתקיימואספקהנאותהשלמוצרים

ומתןשירותיםחיונייםבתוךהאזורר

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תודיעעלכךמידלוועדהשלהכנסת, )ה(
ההכרזה,פירוטההגבלות הרשויותהמקומיותשבאזורהמוגבל; לממשלהולראשי
שהוטלובהוהנימוקיםלהן,והתשתיתהעובדתיתשעליהמבוססתההחלטה,יוגשו

לוועדהשלהכנסתבסמוךככלהאפשרלאחרההכרזהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתפורסםברשומותותיכנסלתוקףעםפרסומהאו )ו(
במועדמאוחריותרשייקבעבהכרזה;ההכרזהתפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרד

ראשהממשלהר

הכרזהעלאזורכאזורמוגבלתעמודבתוקפהלתקופהשתיקבעבהושלאתעלה )ז(
עלשבעהימים,ורשאיתועדתהשרים-

להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלאיעלועלחמישהימיםכלאחת, )1(
ובלבדשתקופתההכרזההכוללתלאתעלהעל21ימים;

באישורהוועדהשלהכנסת-להאריךאתתוקפהלתקופותנוספותשלא )2(
יעלועל14ימיםכלאחת;

והכולובלבדשתקופתתוקפהשלהכרזהלפיסעיףקטןזהתסתייםלאיאוחרמתום
תקופתתוקפהשלההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה;ההוראותהחלותעל

הכרזהעלאזורמוגבליחולוגםעלהארכתהכרזהכאמורבסעיףקטןזהר

בלילגרועמסמכותועדתהשריםלהכריזעלאזורמוגבל,הממשלהתקבענוהל )ח(
לענייןהתמודדותומתןסיועלאזוריםשרמתהתחלואהבהםעלולהלהוביללהכרזה
עליהםכאזורמוגבל;בנוהלכאמורתיקבעדרךהפעולהלענייןההתמודדותומתןסיוע
כאמור,בשיםלבלצורךבשיתוףפעולהככלהאפשרעםראשיהרשויותהמקומיות

הנוגעותבדברר

הממשלה,ועדתהשריםאוהוועדהשלהכנסת,רשאיותלבטלאתההכרזהעל14ר )א(
אזורמוגבלר

ביטולהכרזהעל
אזורמוגבל

חדלולהתקייםהנסיבותהמצדיקותאתההכרזהעלאזורמוגבל,תבטלועדת )ב(
השריםאתההכרזהר

ביטולההכרזהעלאזורמוגבליפורסםברשומותבסמוךככלהאפשרלאחרקבלת )ג(
ההחלטהוייכנסלתוקףעםפרסומואובמועדמוקדםיותרשייקבעבהחלטה;ההחלטה

תפורסםגםבאתרהאינטרנטשלמשרדראשהממשלהר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר15ר )א(
באזורמוגבללאיצאמהאזורהמוגבל,ובלבדשלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרות

אלה:

הגבלותלעניין
כניסהלאזור

מוגבלויציאה
ממנו

קבלתטיפולרפואיחיונישאותואדםאינויכוללקבלובאזורהמוגבל; )1(

הליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואוחייבלהיותנוכח )2(
בו;

יציאהבמסגרתתפקידשלשוטר,חייל,סוהר,עובדהרשותהארציתלכבאות )3(
והצלהאואישצוותרפואי;לענייןזה,"אישצוותרפואי"-רופא,סטז'ר,אח,כוח

עזררפואי,פלבוטומיסט,פרמדיקאוחובש;
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הלוויהשלקרובמשפחהמדרגהראשונה; )4(

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדאלההורההמתגוררמחוץלאזור )5(
המוגבל;

יציאהשלאחדמאלהלשםמילויתפקידו: )6(

עובדבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותמקומיתאומימטעמה )א(
העבודה, משרד לכךאישור וניתן כחיוני, הגדירה שהרשותהמקומית

הרווחהוהשירותיםהחברתיים,שיינתןבהקדםהאפשרי;

עובדבמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמו )ב(
שקיבלאישורממשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים;

צורךחיוניאחר,לרבותיציאהשלעובדחיונילצורכיעבודתווכןסיוע )7(
לקרובמשפחהחולהאוקשיש,והכולבאישוררשותהחירוםהלאומיתאוגורם
ממשלתיאחרשהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

פעולהאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )8(

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםלאייכנסלאזור )ב(
מוגבל,ובלבדשלאתוגבלהכניסהשלמימהמפורטיםלהלןאולמטרותכמפורטלהלן:

אדםהמתגוררבאזורהמוגבל; )1(

גוףהצלההפועלבמסגרתתפקידיווסמכויותיולפיכלדין,וכןמשטרת )2(
ישראל,שירותבתיהסוהר,צבאההגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחית,
ובלבדשכניסתצבאההגנהלישראלושירותההתגוננותהאזרחיתתהיהרק
לצורךמתןסיועאזרחי,פעילותמבצעיתאוהתגוננותאזרחיתבשעתהתקפה

ובעתמצבמיוחדבעורףלפיחוקההתגוננותהאזרחית,התשי"א-241951;

אישצוותרפואיכהגדרתובסעיף15)א()3(וכןוטרינר,לשםמילויתפקידם; )3(

עובדסוציאלי,לשםמילויתפקידו; )4(

עובדכמפורטלהלןלשםמילויתפקידו: )5(

עובדבמחלקהלשירותיםחברתייםברשותהמקומיתהנוגעתלעניין )א(
אומימטעמהשהרשותהמקומיתהגדירהכחיוני;

עובדבמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםאומימטעמו )ב(
שקיבלאישורממשרדהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים;

עיתונאיאועובדמקצועותהתקשורת,לשםמילויתפקידם; )6(

אספקהותחזוקהשוטפותשלמוצריםושירותיםחיוניים,לרבותשירותי )7(
חשמל,מים,תקשורתואיסוףפסולתוכןתיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפת

שלשירותיםכאמור;

העברהשלקטיןשהוריוחייםבנפרדעלידיאחדמהוריולביתושלההורה )8(
השני;

צורךחיוניאחר,לרבותכניסהשלעובדחיונילצורכיעבודתווכןסיוע )9(
לקרובמשפחהחולהאוקשיש,והכולבאישוררשותהחירוםהלאומיתאוגורם
ממשלתיאחרשהממשלההסמיכהלענייןזה,שיינתןלפינוהלשפורסםלציבור;

גורםאומטרהאחריםשקבעההממשלהבתקנותר )10(

ס"חהתשי"א,עמ'78ר 24
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הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר16ר )א(
באזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבללמקוםאחרבאזורהמוגבל,ובלבד

שלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,וכןהסעהשלעובדלמקום )1(
עבודהכאמור,ובלבדשאיןמניעהלעובדלעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים,וכן )2(
תיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפתשלשירותיםכאמור;

קבלתטיפולרפואי; )3(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואושהואנדרש )6(
להשתתףבו;

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )10(
לזמןקצרולמרחקשלעד100מטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )11(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה,בתפילהאובטקסחתונהשלקרוב )12(
משפחהמדרגהראשונה;

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )13(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )14(
האחר;

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוני,ואין )15(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

יציאהממקוםהמגוריםלצורךיציאהמהאזורהמוגבלהמותרתלפיסעיף )16(
15)א(;

פעילותאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )17(

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ב(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדממשלתיאומי )1(
מטעמו;

מקוםהמצויבפיקוחמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים; )2(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )3(
אומימטעמן;

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )4(
אומימטעמהר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםהמתגורר16ר )א(
באזורמוגבללאיצאממקוםמגוריובאזורהמוגבללמקוםאחרבאזורהמוגבל,ובלבד

שלאתוגבלהיציאהלפעולותאולמטרותהמפורטותלהלן:

הגבלותלעניין
יציאהלמרחב

הציבוריבאזור
מוגבל

הגעהשלעובדלמקוםעבודתווחזרהממנו,וכןהסעהשלעובדלמקום )1(
עבודהכאמור,ובלבדשאיןמניעהלעובדלעבודבאותומקוםעבודהלפיכלדין;

הצטיידותבמזון,בתרופותובמוצריםחיונייםוקבלתשירותיםחיוניים,וכן )2(
תיקוניםהנדרשיםלשםאספקהשוטפתשלשירותיםכאמור;

קבלתטיפולרפואי; )3(

תרומתדם; )4(

השתתפותבהפגנה; )5(

הגעהלהליךמשפטישאותואדםהואצדלו,בעלמעמדבואושהואנדרש )6(
להשתתףבו;

הגעהלמשכןהכנסת; )7(

טיפולבמסגרתרווחה; )8(

פעילותספורטשליחידאועםאנשיםהגריםעמובאותומקוםמגורים, )9(
למרחקשלעד500מטריםממקוםהמגורים;

יציאהממקוםמגורים,שליחידאושלאנשיםהגריםבאותומקוםמגורים, )10(
לזמןקצרולמרחקשלעד100מטריםממקוםהמגורים;

טבילתאישהבמקווהטהרה; )11(

השתתפותבהלוויהאובבריתמילה,בתפילהאובטקסחתונהשלקרוב )12(
משפחהמדרגהראשונה;

סיוערפואילאדםאחראוסיועלאדםשישלוקושיאומצוקההדורשים )13(
סיוע;

העברהשלקטין,שהוריוחייםבנפרד,עלידיאחדמהוריו,לביתושלההורה )14(
האחר;

העברהשלקטיןשההורההאחראיעליונדרשלצאתלצורךחיוני,ואין )15(
במקוםהמגוריםאחראישניתןלהשאיראתהקטיןבהשגחתו;

יציאהממקוםהמגוריםלצורךיציאהמהאזורהמוגבלהמותרתלפיסעיף )16(
15)א(;

פעילותאומטרהאחרתשקבעההממשלהבתקנותר )17(

בסעיףזה,"מסגרתרווחה"-כלאחדמאלה: )ב(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידימשרדממשלתיאומי )1(
מטעמו;

מקוםהמצויבפיקוחמשרדהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתיים; )2(

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשויותהמקומיות )3(
אומימטעמן;

מקוםשבוניתןשירותרווחהאוטיפוללאדםעלידיהרשותלשיקוםהאסיר )4(
אומימטעמהר
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הגבלתפעילותשל
מסחר,בילויאו

פנאיושלתחבורה
ציבורית

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,כיאדםלאיפתח17ר )א(
לציבורבאזורהמוגבלמקוםמתוךהמקומותהמפורטיםבתוספת,לרבותבביתמגורים,
ורשאיתהיאלקבועתנאיםלפתיחתמקוםכאמורלציבור;איןבהוראותסעיףזהכדי
לאסורשירותמשלוחים,ובלבדשבשירותמשלוחיםלמקוםמגוריםאולמבנהאחר

המשלוחיונחסמוךלפתחביתהמגוריםאובסמוךלפתחהמבנה,מחוצהלור

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,הגבלותעלהפעלת )ב(
תחבורהציבוריתבאזורהמוגבל,אליואוממנו,בשיםלבלצורכיהאוכלוסייהבאזור

המוגבלולנגישותשלמקומותשבהםמסופקיםמוצריםאוניתניםשירותיםחיונייםר

הגבלתפעילותשל
מוסדותהמקיימים

פעילותחינוך

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,ולאחרשמיעתעמדתשר18ר
החינוךאוהשרלהשכלהגבוהה,לפיהעניין,כילאתתקייםבאזורמוגבלפעילותשל
מוסדותהמקיימיםפעילותחינוך,ורשאיתהיאלקבועתנאיםלקיוםפעילותשלמוסד
כאמור;בבואהלקבועהגבלותלפיסעיףזהתשקולועדתהשרים,במידתהאפשר
ובהתחשבבכךשמדוברבאזורמוגבל,המשךהפעלהשלגופים,מוסדותופעילויות

מביןאלההמנוייםבסעיף10)ג(ר

ועדתהשריםרשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,הגבלותעלהתקהלות19רהגבלתהתקהלות
במבנהאובשטחפתוחשבאזורמוגבל;לענייןזה,"התקהלות"-שהייהבסמיכותשל
שניאנשיםאויותר,למעטאנשיםהגריםבאותומקום;איןבאמורכדילמנועקביעת
תנאיםלענייןאופןקיוםהפגנה,תפילהאוטקסדתיבאזורהמוגבל,החיונייםלמניעת

התפשטותנגיףהקורונהר

קביעתהגבלות
בידיהממשלה

שיחולועלאזור
מוגבל

איןבהוראותסימןזהכדילגרועמסמכותהממשלהלפיסעיף4להתקיןבתקנותכאמור20ר
בסעיפים6עד12הוראותייחודיותלאזורמוגבלבכפוףלהוראותסימןזה;ועדתהשרים
רשאיתלקבוע,מכוחסמכותהלפיסעיף13)ג(,אילומההגבלותשנקבעוכאמוריחולו

באזורהמוגבלשעליוהכריזהר

הבאתההכרזה
וההגבלותלידיעת

הציבור

הכריזהועדתהשריםעלאזורכאזורמוגבל,תפרסםאתעיקריההכרזהוההגבלות21ר
שיחולולגביהאזורהמוגבללידיעתהשוהיםבאותואזורולידיעתהנוגעיםבדבר,
באופןבהיר,נגישומותאםלקבוצותהשונותבאוכלוסייההמתגוררותבאותואזור;
פרסוםכאמוריכולשיהיהבעיתונים,בערוציתקשורת,באינטרנט,במודעותמודפסות
עלשלטיחוצותאובכלדרךיעילהאחרתשתבטיחאתיידועהציבורבהיקףהרחב

ביותרהאפשריבנסיבותהענייןר

עלהחלטהפרטניתלפיסימןזהניתןלהגישהשגהלראשרשותחירוםלאומית22רהשגה )א(
אולסגנו;הסמיכההממשלהגורםממשלתיאחרלענייןסעיף15)א()7(ו–)ב()9(,תוגש

ההשגהלגורםהממונהעלמישנתןאתההחלטהר

החלטהבהשגהתהיהמנומקתותינתןבהקדםהאפשריולאיאוחרמ־12שעות )ב(
מעתהגשתההשגהר

החלטהפרטניתכאמורתעמודבתוקפהאלאאםכןהתקבלההחלטהאחרת )ג(
בהשגהר

עלהחלטהבהשגהניתןלהגישעתירהמינהליתלביתהמשפטלענייניםמינהלייםר )ד(

פרק ד': עונשין וסמכויות פיקוח ואכיפה

סימן א': עונשין, פיקוח ואכיפה על תקנות הממשלה

עלאףהאמורבסעיף2לחוקהעונשין-23רעונשין

עלעבירותשקובעתהממשלהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהיא )1(
לקבועעונשקנסלפיסעיף61)א()1(לחוקהעונשין,בלבד;
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עבירות בהן שנקבעו ,12 עד 6 סעיפים לפי הממשלה שקבעה תקנות אישור )2(
ועונשים,יינתןבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף4)ד(;לא
אושרוהתקנותבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,ויוחזרקנס
ששולם,אלאאםכןהחליטההוועדהשלהכנסתכיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6
לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנותעדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעת

תוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהר

עלאףהאמורבסעיף1לחוקהעבירותהמינהליות-24רעבירותמינהליות )א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12היא )1(
מינהלית עבירה היא העבירה כי באותןתקנות לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)1(יינתןבידיהוועדהשל )2(
הכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(ר

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל5,000 )1(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6

ו־7-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף35לחוקהעבירותהמינהליות,הודעה )2(
עלהטלתקנסמינהליבשלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיףקטן)א(,לגבי
עבירהשנקבעהבתקנותכאמורבסעיף8,תימסרלמישאחראיבאותההעתעל
הפעילותבמקוםמטעמושלהאדםשעליומוטלתהאחריותלעבירה,ובלבד
שהודעהכאמורתומצאלמבצעהעבירהבדואררשוםשמועדמסירתויהווה

אתתאריךההמצאהלפיחוקהעבירותהמינהליותר

עבירהמינהליתלפיחוקזהלאתהווהפרטרישוםפליליר )ג(

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

ומינהלתאכיפה
ארצית

בתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהממשלהלקבוע,עלאףהוראותסעיף255ר )א(
לחוקהעבירותהמינהליות,כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלישנקבעבאותןתקנות
ולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה

)בפרקזה-הגורםהמוסמך(:

שוטר; )1(

מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכןפקח )2(
שמינהמנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגניםלאומיים,

שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-251998;

עובדרשותמקומיתשהוסמךעדיוםט"ובסיווןהתש"ף)7ביוני2020(לפי )3(
סעיף5)ב(לחוקהעבירותהמינהליות;

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמךלפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-262011;

רישוי לחוק )ב()1( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-271968;

עבירות בהן שנקבעו ,12 עד 6 סעיפים לפי הממשלה שקבעה תקנות אישור )2(
ועונשים,יינתןבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסתבהתאםלהוראותסעיף4)ד(;לא
אושרוהתקנותבידיהוועדהשלהכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,תתבטלהאחריות
הפליליתלעשייתהעבירותבתקנותהאמורות,לפיסעיף4לחוקהעונשין,ויוחזרקנס
ששולם,אלאאםכןהחליטההוועדהשלהכנסתכיהעבירותיעמדובתוקפן,לפיסעיף6
לחוקהעונשין,בתקופהשמיוםפרסוםהתקנותעדלפרסוםהודעהברשומותעלפקיעת

תוקפןלפיסעיף4)ד(,כולהאוחלקהר

עלאףהאמורבסעיף1לחוקהעבירותהמינהליות-24ר עבירותמינהליות)א(

קבעההממשלהכיהפרתהוראהבתקנותכאמורבסעיפים6עד12היא )1(
מינהלית עבירה היא העבירה כי באותןתקנות לקבוע היא רשאית עבירה,

כמשמעותהבחוקהעבירותהמינהליות;

אישורלקביעתעבירהמינהליתכאמורבפסקה)1(יינתןבידיהוועדהשל )2(
הכנסתאובידיהכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיף4)ד(ר

הוראותחוקהעבירותהמינהליותיחולועלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיף )ב(
קטן)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

לעבירהמינהליתכאמורייקבעקנסמינהליקצובשלאיעלהעל5,000 )1(
שקליםחדשים,ולענייןעבירהמינהליתהקבועהבתקנותכאמורבסעיפים6

ו־7-קנסמינהליקצובשלאיעלהעל500שקליםחדשים;

עלאףהאמורבהוראותלפיסעיף35לחוקהעבירותהמינהליות,הודעה )2(
עלהטלתקנסמינהליבשלעבירהמינהליתשנקבעהלפיסעיףקטן)א(,לגבי
עבירהשנקבעהבתקנותכאמורבסעיף8,תימסרלמישאחראיבאותההעתעל
הפעילותבמקוםמטעמושלהאדםשעליומוטלתהאחריותלעבירה,ובלבד
שהודעהכאמורתומצאלמבצעהעבירהבדואררשוםשמועדמסירתויהווה

אתתאריךההמצאהלפיחוקהעבירותהמינהליותר

עבירהמינהליתלפיחוקזהלאתהווהפרטרישוםפליליר )ג(

בתקנותכאמורבסעיפים6עד12,רשאיתהממשלהלקבוע,עלאףהוראותסעיף255ר )א(
לחוקהעבירותהמינהליות,כיהגורםהמוסמךלהטילקנסמינהלישנקבעבאותןתקנות
ולפקחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור,יהיהאחדאויותרמאלה

)בפרקזה-הגורםהמוסמך(:

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

ומינהלתאכיפה
ארצית

שוטר; )1(

מפקחשהואעובדהמדינהשנתונותלוסמכויותפיקוחלפיכלדין,וכןפקח )2(
שמינהמנהלרשותהטבעוהגניםהלאומייםלפיסעיף58לחוקגניםלאומיים,

שמורותטבע,אתריםלאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-251998;

עובדרשותמקומיתשהוסמךעדיוםט"ובסיווןהתש"ף)7ביוני2020(לפי )3(
סעיף5)ב(לחוקהעבירותהמינהליות;

פקחעירוני,לרבותפקחמסייע,שהוסמךלפיחוקלייעולהאכיפהוהפיקוח )4(
העירונייםברשויותהמקומיות)הוראתשעה(,התשע"א-262011;

רישוי לחוק )ב()1( או 28)א()2( סעיף לפי שהוסמך מקומית רשות עובד )5(
עסקים,התשכ"ח-271968;

ס"חהתשנ"ח,עמ'202ר 25

ס"חהתשע"א,עמ'1057ר 26

ס"חהתשכ"ח,עמ'204ר 27
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3)א(לחוקהרשויותהמקומיות עובדרשותמקומיתשהוסמךלפיסעיף )6(
)אכיפהסביבתית-סמכויותפקחים(,התשס"ח-282008ר

הממשלהלאתקבעגורםמוסמךכאמורבפסקאות)2(עד)6(שלסעיףקטן)א( )ב(
אלאלאחרשבדקהושקלה,לגביכלגורםשתקבעכאמור,כיישצורךבהסמכתולשם
מניעתהתפשטותנגיףהקורונה,בשיםלבלמאפייניהעבירותהמינהליותשאותוגורם
יהיהמוסמךלאכוףולמאפייניהגורםהמוסמך;קבעההממשלהכמהגורמיםמוסמכים,

תקבעגםאתגורםהפיקוחהעיקריר

גורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(יפעילאתסמכותובכפוףלמדיניותפיקוח )ג(
ואכיפהשתקבעמינהלתאכיפהארציתבמשטרתישראל)להלן-מינהלתאכיפה(;
המדיניותתיקבעבהתייעצותעםמשרדהבריאותובהתחשב,ביןהשאר,בצורךבאכיפה
כלל־ארציתלפיאמותמידהשוויוניות,בשיםלבלצורךבקביעתתנאיםלאכיפהכלפי
אוכלוסיותמיוחדות,ובכללזהאנשיםעםמוגבלותוקטינים,וכןבאפשרותלהימנע

מהטלתקנסבהתאםלנסיבותהענייןר

מינהלתהאכיפהתהיהאחראית,ביןהיתר,עלהנושאיםהמפורטיםלהלן: )ד(

הנחייתהגורמיםהמוסמכים; )1(

ההכשרה תוכני וקביעת ייעודית בהכשרה עניין, בכל הצורך, שקילת )2(
הנדרשיםבמקריםהמתאימים;

ביצועהכשרותבמקריםהמתאימיםלגורמיםמוסמכיםהמנוייםבסעיף )3(
קטן)א()1(ו–)2(ר

גוףממשלתיאותאגידסטטוטוריהמפעילגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א()2( )ה(
ורשותמקומיתהמפעילהבשטחהגורמיםמוסמכיםכאמורבסעיףקטן)א()3(עד)6(
יטפלובפניותמהציבורבנוגעלאופןהפעלתהסמכויותהאמורותבסעיףקטן)א(ובסעיף
26,בידיהגורמיםהמוסמכים;גוףממשלתי,תאגידסטטוטוריורשותמקומיתכאמור
יפרסמובאתרהאינטרנטשלהםהוראותבדבראופןהגשתהפנייה,לוחותהזמנים

לטיפולבהוכןפרטיםבדבראופןיצירתהקשרלשםקבלתפניותמהציבורר

סמכויותהגורם
המוסמך

קבעההממשלהגורםמוסמךלפיסעיף25,יהיונתונותלוהסמכויותכמפורטלהלן,26ר
לצורךהטלתקנסמינהליופיקוחעלביצועההוראותשבשלהןניתןלהטילקנסכאמור

בלבד:

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהותאותעודה )1(
רשמיתאחרתהמזההאותו;

לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיח )2(
אתביצועןשלההוראותשבתחוםסמכותושלהגורםהמוסמך;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהשחלותעליוהוראותסעיף12,כשהואנייח, )3(
ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושלביתמשפטר

סמכויותשוטר
ואיסורעלסירוב

להוראתפיזור
התקהלות

בתקנותכאמורבסעיפים6עד9ו־12,למעטלענייןמקוםעבודהשאינומקום27ר )א(
הפתוחלציבור,רשאיתהממשלהלקבועכייהיונתונותלשוטרסמכויותאלה:

להורותלכלאדםלפעולבהתאםלתקנותאולהפסיקפעילותבניגודלהן; )1(

למנועכניסתאדםלמקוםאםישבכךהפרהשלהתקנות; )2(

ס"חהתשס"ח,עמ'534ר 28
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להורותעלפיזורשלהתקהלותשנעשיתבניגודלאמורבתקנותאושל )3(
אירועכאמורבסעיף9שנעשהבניגודלאמורבתקנות;סירבאדםלהוראתשוטר
עלפיזורכאמור,רשאישוטרלעשותשימושבכוחסבירבנסיבותהענייןלשם

פיזורההתקהלותאוהאירוער

סירבאדםלהוראתשוטרלפיזורהתקהלותבניגודלתקנותלפיסעיפים6עד)ב( )1(
9או12,בהתאםלסמכותהאמורהבסעיףקטן)א()3(,דינו-קנסכאמורבסעיף

61)א()1(לחוקהעונשיןר

עבירהכאמורבפסקה)1(היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירות )2(
המינהליותוהוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

1,000 )2(יהיה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבפסקה )3(
שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףקטןזהשהיאעבירהמינהלית )4(
חוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהלי

האמורבפסקה)3(,לפיהענייןר

לו נתונות ויהיו שוטר יהיה כאמור מינהלי קנס לתת המוסמך הגורם )5(
הסמכויותלפיסעיף26ר

סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

בסמכויות28ר די אין שלגביהן הגבלות 7 או 6 סעיפים לפי בתקנות הממשלה קבעה
בהקניית חיוני צורך ויש ,4 בסעיף הקבועות המטרות להשגת זה בסימן הקבועות
סמכויותנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכייהיונתונותלשוטר
גםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרקלתקופהובמידה

הדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועות
בסעיף4:

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )1(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובוהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )3(

אומסמך;סירבאדם לוכלידיעה להזדהותלפניוולמסור לדרושמכלאדם )4(
לדרישהכאמור,רשאישוטרלהורותכאמורבפסקאות)1(עד)3(;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתשתיקבעבתקנות,שבלעדיהלאניתןלהשיג )5(
אתתכליתןשלהתקנות;

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןשוטר )6(
לפיפסקאות)1(עד)3(ו-)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועהברשות )7(
המקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהר

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

מישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:29רעונשין

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף16כפישהוחלו )1(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;

להורותעלפיזורשלהתקהלותשנעשיתבניגודלאמורבתקנותאושל )3(
אירועכאמורבסעיף9שנעשהבניגודלאמורבתקנות;סירבאדםלהוראתשוטר
עלפיזורכאמור,רשאישוטרלעשותשימושבכוחסבירבנסיבותהענייןלשם

פיזורההתקהלותאוהאירוער

סירבאדםלהוראתשוטרלפיזורהתקהלותבניגודלתקנותלפיסעיפים6)ב( )1(
12,בהתאםלסמכותהאמורהבסעיףקטן)א()3(,דינו-קנסכאמור 9או עד

בסעיף61)א()1(לחוקהעונשיןר

עבירהכאמורבפסקה)1(היאעבירהמינהליתכמשמעותהבחוקהעבירות )2(
המינהליותוהוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםר

1,000 )2(יהיה הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבפסקה )3(
שקליםחדשיםר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהכאמורבסעיףקטןזהשהיאעבירהמינהלית )4(
חוזרתכהגדרתהבסעיף2)ג(לחוקהעבירותהמינהליות,יהיהכפלהקנסהמינהלי

האמורבפסקה)3(,לפיהענייןר

לו נתונות ויהיו שוטר יהיה כאמור מינהלי קנס לתת המוסמך הגורם )5(
הסמכויותלפיסעיף26ר

בסמכויות28ר די אין שלגביהן הגבלות 7 או 6 סעיפים לפי בתקנות הממשלה קבעה
בהקניית חיוני צורך ויש ,4 בסעיף הקבועות המטרות להשגת זה בסימן הקבועות
סמכויותנוספותכמפורטלהלן,רשאיתהיאלקבועבאותןתקנותכייהיונתונותלשוטר
גםהסמכויותכמפורטלהלן,כולןאוחלקן,כפישתקבע,והכולרקלתקופהובמידה

הדרושותלצורךהשגתהמטרותהקבועותבסעיף4:

סמכויותנוספות
לשוטרבנסיבות

מיוחדות

למנועכניסהשלאדםאוכליתחבורהלמקוםמסויםשייקבעבתקנות)בסעיף )1(
זה-מקוםמוגדר(,אםשהייתובוהיאבניגודלתקנות;

להוציאממקוםמוגדראדם,כליתחבורהאוחפץהמשמשלשהייהבאותומקום )2(
הנמצאבובניגודלתקנות;

למנועיציאהשלאדםאוכליתחבורהממקוםמוגדר; )3(

אומסמך;סירבאדם לוכלידיעה להזדהותלפניוולמסור לדרושמכלאדם )4(
לדרישהכאמור,רשאישוטרלהורותכאמורבפסקאות)1(עד)3(;

להורותלאדםלבצעפעולהאחרתשתיקבעבתקנות,שבלעדיהלאניתןלהשיג )5(
אתתכליתןשלהתקנות;

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםמילוידרישהאוהוראהשנתןשוטר )6(
לפיפסקאות)1(עד)3(ו–)5(,אםסירבאדםלאותהדרישהאוהוראה;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועהברשות )7(
המקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזהר

סימן ב': עונשין, פיקוח ואכיפה באזור המוגבל

עונשיןמישעשהאחדמאלה,דינו-קנסכאמורבסעיף61)א()1(לחוקהעונשין:29ר

יצאממקוםמגוריובאזורמוגבלבניגודלהגבלותהקבועותבסעיף16כפישהוחלו )1(
בהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;
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פתחמקוםלציבורבאזורמוגבלבניגודלאיסורעלפתיחתוהקבועבסעיף17)א( )2(
כפישהוחלבהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(;

סירבלהוראתשוטרלפיזורההתקהלותבניגודלהגבלותעלהתקהלותבאזור )3(
המוגבלכפישהוחלובהכרזהעלהאזורהמוגבללפיסעיף13)ג(שניתנהלפיהוראות

סעיפים27)א()3(ו־32)2(ר

העבירות30רעבירותמינהליות בחוק כמשמעותה מינהלית עבירה היא 29 בסעיף כאמור עבירה )א(
המינהליות,והוראותהחוקהאמוריחולועליהבשינוייםהמחויביםובשינויהאמור

בסעיף24)ב()2(שיחוללענייןעבירהלפיסעיף29)2(ר

לעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)א(יהיהקנסמינהליקצובכמפורטלהלן, )ב(
לפיהעניין:

לעבירהלפיסעיף29)1(-500שקליםחדשים; )1(

לעבירהלפיסעיף29)2(- )2(

אםמועסקיםבמקוםעדחמישהעובדים-2,000שקליםחדשים; )א(

אםמועסקיםבמקוםביןשישהלחמישיםעובדים-4,000שקלים )ב(
חדשים;

אםמועסקיםבמקוםיותרמחמישיםעובדים-6,000שקליםחדשים; )ג(

לעבירהלפיסעיף29)3(-1,000שקליםחדשיםר )3(

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)ב(שהיאעבירה )ג(
2)ג(לחוקהעבירותהמינהליותיהיהכפלהקנס מינהליתחוזרתכהגדרתהבסעיף

המינהליהאמורבסעיףקטן)ב(,לפיהענייןר

הקנסהמינהליהקצובלעבירהמינהליתכאמורבסעיףקטן)ב(שהיאעבירה )ד(
מינהליתנמשכתיהיהבשיעורחמישיתמהקנסהקבועבסעיףקטן)ב(,לפיהעניין,לכל
יוםשבונמשכתהעבירהלאחרהמועדשנקבעבהתראהכאמורבסעיף8)ב1(לחוק

העבירותהמינהליותר

הגורםהמוסמך
לענייןקנסמינהלי

וסמכויותיו

הגורםהמוסמךלהטילקנסמינהליעלעבירותמינהליותלפיסעיף30הואכמפורט31ר )א(
להלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיף29)1(או)3(-שוטר; )1(

לענייןעבירהלפיסעיף29)2(-גורםמוסמךכאמורבסעיף25)א(ר )2(

לגורםמוסמךכאמורבסעיףקטן)א(יהיונתונותהסמכויותשבסעיף26ר )ב(

הכריזהועדתהשריםעלאזורמוגבלכאמורבסעיף13,רשאישוטר-32רסמכויותשוטר

לשםאכיפתההוראותכאמורבסעיף15באזורהמוגבלובסביבתוהקרובה,אם )1(
הוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-

למנועכניסהשלאדםאורכבלאזורהמוגבלאויציאהממנו,ולאחרשסירב )א(
האדםלדרישה-אףלהשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםכך;

לדרושמכלאדםלהזדהותלפניוולמסורלוכלידיעהאומסמך,ולאחר )ב(
שסירבלדרישה-למנועאתכניסתולאזורהמוגבלאואתיציאתוממנוואף

להשתמשבכוחסבירבנסיבותהענייןלשםכך;

להורותלרשותמקומיתלפעולבמסגרתסמכויותיהלענייןהסדריתנועה )ג(
ברשותהמקומית,ובלבדשקיבלאישורקציןמשטרהלענייןזה;
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לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים16עד19וכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)א(ר

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי33רחובתהזדהות
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטר-הואלובש )1(
מדימשטרה;

ישבידותעודתשוטראותעודהאחרתהמעידהעלתפקידובהתאםלתקנות )2(
שבהןהואנקבעכגורםמוסמך,שאותהיציגעלפידרישהר

סייגלהפעלת
הסמכותבמערכת

הביטחון

)6(לאיפעילסמכויותשהוענקולו34ר הגורםהמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(עד )א(
לפיסעיפים26ו־31)ב(במיתקןהמוחזקעלידימערכתהביטחון;בסעיףזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחוןשאינןמנויותבסעיף44)ג(; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינהשאינןמנויותבסעיף44)ג(;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )3(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-291998,שאינםיחידותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(;

הרשותלהגנהעלעדיםר )4(

ראשגוףהמנויבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיףקטן)א(,ימנהעובדמטעמו, )ב(
אחדאויותר,לשםפיקוחעלההוראותלפיחוקזהבמיתקניהגוףהאמורר

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמסמכויותאחרותהנתונותלשוטראולגורםמוסמך35רשמירתסמכויות
שאינושוטרשניתנולולפיכלדיןר

פרק ה': תיקונים עקיפים
תיקוןחוקבתי

המשפט-מס'99
בחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-301984,בתוספתהשלישית,בסופהיבוא:36ר

שעה(, )הוראת הקורונההחדש נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק "46ר
התש"ף-312020ר"

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

124-הוראתשעה

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-37ר
322000,כךשבתוספתהראשונה,אחריפרט61יבוא:

נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק 22 סעיף לפי בהשגה החלטה "62ר
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-מס'
27-הוראתשעה

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-331985,כך38ר
שבתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:

שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק
התש"ף-2020ר"

לשםאכיפתההוראותלפיסעיפים16עד19וכןתקנותהקובעותהוראותייחודיות )2(
לאזורהמוגבלכאמורבסעיף20,אםהוחלובהכרזהלפיסעיף13)ג(-להפעילאת

הסמכויותהמנויותבסעיף27)א(ר

סימן ג': הוראות כלליות

הגורםהמוסמךלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיפרקזהאלאבעתמילוי33ר
תפקידוובהתקייםשנייםאלה:

חובתהזדהות

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו,ואםהואשוטר-הואלובש )1(
מדימשטרה;

ישבידותעודתשוטראותעודהאחרתהמעידהעלתפקידובהתאםלתקנות )2(
שבהןהואנקבעכגורםמוסמך,שאותהיציגעלפידרישהר

)6(לאיפעילסמכויותשהוענקולו34ר הגורםהמוסמךכאמורבסעיף25)א()2(עד )א(
לפיסעיפים26ו־31)ב(במיתקןהמוחזקעלידימערכתהביטחון;בסעיףזה,"מערכת

הביטחון"-כלאחדמאלה:

סייגלהפעלת
הסמכותבמערכת

הביטחון

משרדהביטחוןויחידותהסמךשלמשרדהביטחוןשאינןמנויותבסעיף44)ג(; )1(

יחידותויחידותסמךשלמשרדראשהממשלה,שעיקרפעילותןבתחום )2(
ביטחוןהמדינהשאינןמנויותבסעיף44)ג(;

20לחוקלהסדרתהביטחון מפעלימערכתהביטחוןכמשמעותםבסעיף )3(
בגופיםציבוריים,התשנ"ח-291998,שאינםיחידותכאמורבפסקאות)1(ו–)2(;

הרשותלהגנהעלעדיםר )4(

ראשגוףהמנויבהגדרה"מערכתהביטחון"שבסעיףקטן)א(,ימנהעובדמטעמו, )ב(
אחדאויותר,לשםפיקוחעלההוראותלפיחוקזהבמיתקניהגוףהאמורר

איןבהוראותלפיפרקזהכדילגרועמסמכויותאחרותהנתונותלשוטראולגורםמוסמך35ר
שאינושוטרשניתנולולפיכלדיןר

שמירתסמכויות

פרק ה': תיקונים עקיפים

תיקוןחוקבתיבחוקבתיהמשפט]נוסחמשולב[,התשמ"ד-301984,בתוספתהשלישית,בסופהיבוא:36ר
המשפט-מס'99

שעה(, )הוראת הקורונההחדש נגיף עם מיוחדותלהתמודדות סמכויות חוק "46ר
התש"ף-312020ר"

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-37ר
322000,כךשבתוספתהראשונה,אחריפרט61יבוא:

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים
מינהליים-מס'

124-הוראתשעה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות לחוק 22 סעיף לפי בהשגה החלטה "62ר
הקורונההחדש)הוראתשעה(,התש"ף-2020ר"

בתקופתתוקפושלחוקזהיקראואתחוקהעבירותהמינהליות,התשמ"ו-331985,כך38ר
שבתוספתהראשונה,בטורא',בסופויבוא:

תיקוןחוק
העבירות

המינהליות-מס'
27-הוראתשעה שעה(, )הוראת החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות "חוק

התש"ף-2020ר"

ס"חהתשנ"ח,עמ'348ר 29

ס"חהתשמ"ד,עמ'198;התשע"ט,עמ'250ר 30

ס"חהתש"ף,עמ'266ר 31

ס"חהתש"ס,עמ'190;התש"ף,עמ'86ר 32

ס"חהתשמ"ו,עמ'31;התש"ף,עמ'12ר 33
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תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-הגבלת
פעילות(-מס'2

)נגיףהקורונההחדש-הגבלת39ר בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום
פעילות(,התש"ף-342020,בסעיף1-

2020("יבוא )6באוגוסט האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"ט"זבאבהתש"ף )1(
"כ'באבהתש"ף)10באוגוסט2020()להלן-תקופתההארכה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכהלתקופהאחתנוספתשלא

תעלהעל14ימיםאולקצראותה;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-הגבלת
מספרהעובדים

במקוםעבודה
לשםצמצום

התפשטותנגיף
הקורונההחדש(

בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-הגבלתמספר40ר
העובדיםבמקוםעבודהלשםצמצוםהתפשטותנגיףהקורונההחדש(,התש"ף-352020,

בסעיף1-

2020("יבוא )6באוגוסט האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"ט"זבאבהתש"ף )1(
"כ'באבהתש"ף)10באוגוסט2020()להלן-תקופתההארכה(";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכהלתקופהאחתנוספתשלא

תעלהעל14ימיםאולקצראותה;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

תיקוןחוקלתיקון
ולקיוםתוקפןשל

תקנותשעתחירום
)נגיףהקורונה

החדש-אכיפה(
-מס'3

בחוקלתיקוןולקיוםתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש-אכיפה(,41ר
התש״ף-362020,בסעיף1-

בסעיףקטן)א(,במקום"ט'באבהתש"ף)30ביולי2020("יבוא"כ'באבהתש"ף)10 )1(
באוגוסט2020(";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הכנסתרשאיתבהחלטה,לבקשתהממשלהועלפיהמלצתועדתהחוקה, ")ב(
חוקומשפטשלהכנסת,להאריךאתתקופתההארכה,לענייןהחוקכולואוחלק
ממנו,לתקופהאחתנוספתשלאתעלהעל21ימיםאולקצראתתקופתההארכה,

לענייןהחוקכולואוחלקו;בקשתהממשלהתוגשלוועדההאמורהר"

ביטולחוקלתיקון
ולהארכתתוקפן
שלתקנותשעת

חירום)נגיף
הקורונההחדש(

)אזורמוגבל(

חוקלתיקוןולהארכתתוקפןשלתקנותשעתחירום)נגיףהקורונההחדש()אזורמוגבל(,42ר
התש"ף-372020-בטלר

פרק ו': הוראות שונות

חוקזהיחולעלהמדינהר43רתחולהעלהמדינה

חוקזהלאיחולעלנשיאהמדינהר44רסייגיםלתחולה )א(

חוקזהלאיחולעלמשכןהכנסת,לשכתנשיאהמדינהומשרדמבקרהמדינה,ועל )ב(
בתיהמשפט,בתיהדיןלעבודהובתיהדיןהדתיים)בסעיףזה-ערכאותשיפוטיות(;

ואולם-

ס"חהתש"ף,עמ'128ועמ'206ר 34

ס"חהתש"ף,עמ'108ר 35

ס"חהתש"ף,עמ'94ועמ'218ר 36

ס"חהתש"ף,עמ'190ר 37

ספרהחוקים2832,ב'באבהתש"ף,2020ר7ר23
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המנהלהכללישלכלגוףכאמורייתןהנחיותלגביעובדיאותוגוףשמטרתן )1(
למנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבהתאם
להוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושלהגוף

ומפעילותו;

מנהלערכאהשיפוטיתרשאילהתקיןתקנותלענייןהגבלותהמנויותבסעיף )2(
8)א()4(עד)11(שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהבמסגרת

פעילותהערכאההשיפוטיתר

חוקזהלאיחולעלפעילותצבאההגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,הממונהעל
הביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ״ב(,יחידותהסמךשלמשרדהביטחוןלמעטרשות
המעבריםהיבשתיים)רמי״ם(,הוועדהלאנרגיהאטומית,המכוןלמחקרביולוגיבישראל
והרשותהארציתלכבאותוהצלהאובמיתקניהם;ואולם,העומדבראשכלגוףכאמור
היקף ואת הקורונה נגיף התפשטות את לצמצם או למנוע שמטרתן הנחיות ייתן
בשינויים ,4 סעיף לפי בתקנות שייקבעו להוראות גוף,בהתאם באותו התחלואה

המתחייביםמאופיושלהגוףומפעילותור

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיפים6או7אולפיסעיפים15או16)ד( )1(
לאיחולועלחבריהכנסת,עלשריםאוסגנישרים,עלשופטיםורשמיםבבתי
המשפטובבתיהדיןלעבודה,עלדיינים,קאדים,וקאדיםמד'הבבבתיהדין
הדתיים,עלמבקרהמדינהועובדימשרדמבקרהמדינהונציבתלונותהציבור,על
יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיהועלראשירשויותמקומיותבקשר
למילויתפקידיהם,ועלחברימועצתרשותמקומיתלענייןהשתתפותבישיבות

המועצהר

בתקנותלפיסעיפים6ו־7ייקבעוסייגיםלענייןהעובדיםשלחבריהכנסת, )2(
שלעובדיהערכאותהשיפוטיותושלעובדילשכתנשיאהמדינה,כךשתימנע
פגיעהבעבודתםככלשהדברנדרשלשםמילויתפקידםשלנושאיהמשרה,לפי

העניין;עובדיםאלהייחשבועובדיםחיונייםלענייןסעיפים15)ב(ו־16ר

שמירתדינים
וסמכויות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפיכלדיןלעובדשלגוףציבורי45ר )א(
להיכנסלמקוםר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותסעיף9לחוקחסינותחבריהכנסת, )ב(
זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-381951ר

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמההוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות )ג(
העם,ובלבדשההוראותלפיהפקודההאמורהלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהר

פעולהבאמצעות
ועדתשריםואיסור

אצילה

איןבהוראותפרקיםג'ו־ד'כדילמנועמהממשלהמלפעולבאמצעותועדתשרים46ר )א(
לענייןהתקנתתקנותלפיאותםפרקים,למעטתקנותלפיסעיף7)1(,ובלבדשבוועדת
השריםשתמנההממשלהיהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שר
הביטחון,שרהמשפטים,שרהאוצר,השרלביטחוןפנים,שרהבריאותושרהכלכלה

והתעשייהר

הממשלהרשאיתלמנותלוועדתהשריםחבריםנוספים,ובלבדשמספרחבריה )ב(
לאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהר

הממשלהאינהרשאיתלאצולסמכותהתקנתתקנותלפיפרקיםג'ו־ד'לשרר )ג(

המנהלהכללישלכלגוףכאמורייתןהנחיותלגביעובדיאותוגוףשמטרתן )1(
למנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונהואתהיקףהתחלואהבהתאם
להוראותשייקבעובתקנותלפיסעיף4,בשינוייםהמתחייביםמאופיושלהגוף

ומפעילותו;

המנויות הגבלות לעניין תקנות להתקין רשאי שיפוטית ערכאה מנהל )2(
בסעיף8)א()4(עד)11(שמטרתןלמנועאולצמצםאתהתפשטותנגיףהקורונה

במסגרתפעילותהערכאההשיפוטיתר

חוקזהלאיחולעלפעילותצבאההגנהלישראל,משטרתישראל,שירותבתי )ג(
הסוהר,שירותהביטחוןהכללי,המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדים,הממונהעל
הביטחוןבמערכתהביטחון)מלמ״ב(,יחידותהסמךשלמשרדהביטחוןלמעטרשות
המעבריםהיבשתיים)רמי״ם(,הוועדהלאנרגיהאטומית,המכוןלמחקרביולוגיבישראל
והרשותהארציתלכבאותוהצלהאובמיתקניהם;ואולם,העומדבראשכלגוףכאמור
היקף ואת הקורונה נגיף התפשטות את לצמצם או למנוע שמטרתן הנחיות ייתן
בשינויים ,4 סעיף לפי בתקנות שייקבעו להוראות גוף,בהתאם באותו התחלואה

המתחייביםמאופיושלהגוףומפעילותור

הגבלותשנקבעובתקנותכאמורבסעיפים6או7אולפיסעיפים15או16)ד( )1(
לאיחולועלחבריהכנסת,עלשריםאוסגנישרים,עלשופטיםורשמיםבבתי
המשפטובבתיהדיןלעבודה,עלדיינים,קאדים,וקאדיםמד'הבבבתיהדין
הדתיים,עלמבקרהמדינהועובדימשרדמבקרהמדינהונציבתלונותהציבור,על
יושבראשועדתהבחירותהמרכזיתועובדיהועלראשירשויותמקומיותבקשר
למילויתפקידיהם,ועלחברימועצתרשותמקומיתלענייןהשתתפותבישיבות

המועצהר

בתקנותלפיסעיפים6ו־7ייקבעוסייגיםלענייןהעובדיםשלחבריהכנסת, )2(
שלעובדיהערכאותהשיפוטיותושלעובדילשכתנשיאהמדינה,כךשתימנע
פגיעהבעבודתםככלשהדברנדרשלשםמילויתפקידםשלנושאיהמשרה,לפי

העניין;עובדיםאלהייחשבועובדיםחיונייםלענייןסעיפים15)ב(ו־16ר

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמסמכותהנתונהלפיכלדיןלעובדשלגוףציבורי45ר )א(
להיכנסלמקוםר

שמירתדינים
וסמכויות

איןבהוראותחוקזהכדילגרועמהוראותסעיף9לחוקחסינותחבריהכנסת, )ב(
זכויותיהםוחובותיהם,התשי"א-381951ר

איןבהוראותלפיחוקזהכדילגרועמההוראותלפיסעיף20לפקודתבריאות )ג(
העם,ובלבדשההוראותלפיהפקודההאמורהלאיסתרואתההוראותלפיחוקזהר

איןבהוראותפרקיםג'ו־ד'כדילמנועמהממשלהמלפעולבאמצעותועדתשרים46ר )א(
לענייןהתקנתתקנותלפיאותםפרקים,למעטתקנותלפיסעיף7)1(,ובלבדשבוועדת
השריםשתמנההממשלהיהיוחבריםראשהממשלה,ראשהממשלההחלופי,שר
הביטחון,שרהמשפטים,שרהאוצר,השרלביטחוןפנים,שרהבריאותושרהכלכלה

והתעשייהר

פעולהבאמצעות
ועדתשריםואיסור

אצילה

הממשלהרשאיתלמנותלוועדתהשריםחבריםנוספים,ובלבדשמספרחבריה )ב(
לאיעלהעלמחציתממספרחבריהממשלהר

הממשלהאינהרשאיתלאצולסמכותהתקנתתקנותלפיפרקיםג'ו־ד'לשרר )ג(

ס"חהתשי"א,עמ'228ר 38
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פעילותועדות
הכנסתבתקופת

הפגרה

הגבלהלפיתקנוןהכנסתעלקיוםישיבהשלועדהשלהכנסתבתקופתפגרתהכנסת47ר
לאתחולעלדיוןבהכרזהלפיסעיף2,תקנותלפיסעיף4והכרזהעלאזורמוגבללפי

סעיף13ר

עלמידעשהתקבללפיסעיפים)8()א()7(,10)ב()6(,11)א()4(ו־12)א()3(יחולוהוראותאלה:48רשמירהעלמידע

המפורטים למקומות כניסה המגבילות ההוראות קיום לשם ישמש המידע )1(
בסעיפיםהאמורים,ולתכליתזובלבד;

אםהמידעהתקבלבתשאול,הואלאיועלהעלהכתבולאיישמר; )2(

אםהמידעהתקבלבהצהרתבריאות,הואיימחקבסמוךלאחרהכניסהלמקוםאו )3(
לקבלתהשירות,ולאיאוחרמ־24שעותמאותומועד;עדלמחיקתהמידעתוגבלהגישה
אליוותינתןרקלבעליתפקידיםשהואדרושלהםלשםהגשמתהתכליתהאמורה

בפסקה)1(;

אדםשהגיעאליומידעלפיהסעיפיםהאמוריםישמוראותובסוד,לאיגלהאותו )4(
לאחרולאיעשהבוכלשימושפרטלתכליתהאמורהבפסקה)1(ר

ראשהממשלהממונהעלביצועחוקזהוהוארשאילהתקיןתקנותלביצועו;ואולם,49רביצועותקנות
ג'יותקנובידיהממשלה;תקנותלפיסעיףזהטעונות תקנותלביצועסימןג'לפרק

אישורהוועדהשלהכנסתר

חוקזה,למעטסעיף36,יעמודבתוקפועדיוםכ'בתמוזהתשפ״א)30ביוני2021(ר50רתוקף

ביוםתחילתושלחוקזהיראוכאילוניתנההכרזהעלמצבחירוםבשלנגיףהקורונה51רהוראתמעבר
לפיסעיף2)א(,שתוקפה45ימיםר

תוספת
)סעיף17)א((

חנותאודוכן,לרבותביתאוכל,ובכללזהביתאוכלבביתמלון)בתוספתזו-בית )1(
אוכל(,אומעבדתתיקונים,שאינםביתעסקנדרש;בתוספתזו,"ביתעסקנדרש"-חנות
למכירתמזוןשאינהביתאוכל,ביתמרקחת,חנותאופטיקה,חנותשעיקרעיסוקה

מכירתמוצריהיגיינהומעבדהלתיקוןמוצריתקשורתאומחשבים;

קניון,למעטבתיעסקאלההנמצאיםבקניון:חנותלמכירתמזוןשאינהביתאוכל, )2(
ביתמרקחת,חנותאופטיקהוחנותשעיקרעיסוקהמכירתמוצריהיגיינה;

דיסקוטק,בר,פאב,אולםאירועים,מכוןכושר,בריכתשחייה,פארקמים,גןחיות, )3(
ספארי,פינתחי,ביתמרחץ,ביתקולנוע,תיאטרון,ספרייה,מוזאוןומוסדתרבותאחר,
פארקשעשועים,לונהפארק,גנישעשועיםומיתקנישעשועים,עסקלטיפוללא־רפואי
בגוףהאדם,לרבותטיפולירפואהאלטרנטיבית,מקוםלעריכתמופעיםוירידים,כלישיט
ציבורי,רכבל,שמורתטבע,גןלאומי,אתרמורשתומקוםשישבואטרקציהתיירותית;

שוקקמעונאיהפתוחלציבורהרחב,וכןדוכןבשוקכאמור,ובכללזהדוכןלמכירת )4(
מזון,למעטשוקסיטונאיולמעטביתעסקנדרשר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת
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חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש - 
הגבלת פעילות( )תיקון(, התש"ף-2020*

החדש-הגבלת פהחלפתסעיף2 )נגיףקורונה שעתחירום תקנות של תוקפן ולקיום בחוקלתיקון
פעילות(,התש"ף-2020 ,במקוםסעיף2יבוא:

"סמכותהממשלה
לתיקוןהתוספת

עלאףהאמורבסעיף ,רשאיתהממשלה,בצו,לשנותאת2פ )א(
התקנותשבתוספת)בסעיףזה-התקנות(,בענייניםאלהבלבד:

לקבועכימקוםאועסקשהפעילותבואסורה ) (
לפיתקנה5)א(לתקנות,ניתןלהפעלהבכפוףלתנאים
להוראות ובהתאם לתקנות 3א  בתקנה האמורים
רשאית הממשלה ואולם בתקנות, כהגדרתו המנהל
לקבועבדרךהאמורהברישההוראותשונותלעניין

מספרהשוהיםבאותומקוםאועסק;

לקבועתנאיםלהפעלתעסקאומקוםשפעילותו )2(
מוסדרתלפיהתקנות,וכןלקבועכיאיןלהפעילמקום
אועסקשהפעילותבומותרתלפיתקנה5)ב(לתקנות,
למעטמקוםאועסקכאמורבפסקה)2(לתקנההאמורה;

שעשועים, בגני בגינות, שהייה איסור לקבוע )3(
שבמרחב בפארקים, או בחופים ספורט, במיתקני
אליהם הגישה לעניין הגבלות לקבוע וכן הציבורי,

ולענייןקיוםפעילות,שהייהאושימושבהם;

לקבועהגבלותלענייןתפילהבמבנה,ובכללזה )4(
לאסורתפילהבמבנה,ובלבדשאיןבאמורכדילהגביל

תפילהשלאדםבמקוםמגוריו;

בהתאם לתקנות, 6 בתקנה עבירות לקבוע )5(
לאיסוריםולהגבלותשנקבעוכאמורבפסקאות) (עד)4(פ

לאישור)ב( יובא )א( קטן סעיף לפי שהותקן צו ) (
הוועדהמידעםפרסומוברשומותבליווידבריהסברפ

) ( בפסקה האמור בצו דיון תקיים הוועדה )2(
ותחליטאםלאשרו,כולואוחלקו,בתוךשבעהימים
מהמועדשהובאלאישורה;החלההוועדהבדיוניה,
תהיהרשאיתלהאריךאתהתקופההאמורהלפרקזמן

שלאיעלהעלשלושהימיםפ

התקופה תום עד החלטה הוועדה קיבלה לא )3(
)2(,ואםהוחלטעלהארכתה-עד האמורהבפסקה
האחרון המועד - זו ההארכה)בפסקה תוםתקופת
להחלטתהוועדה(,יביאיושבראשהכנסתאתאישור
הצולהצבעהבכנסת,בהקדםהאפשרי,ולכלהמאוחר
להחלטת האחרון מהמועד ימים שלושה תום עד

הוועדהפ

התקבלבכנסתביוםט"ובתמוזהתש"ף)7ביולי2020(]בישיבהשהחלהביוםי"דבתמוזהתש"ף)6ביולי2020([; *
הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-פ33 ,מיוםי"דבתמוזהתש"ף)6ביולי2020(,

עמ'פ 4פ
ס"חהתש"ף,עמ'פ2 פ  
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החליטההוועדהלפיפסקה)2(שלאלאשראת )4(
הצו,ואםהובאהצולאישורהכנסת-החליטההכנסת
תוקף יפקע - בעניין החלטה קיבלה לא או כאמור
הצובאותומועד;הודעהעלפקיעתתוקףהצוכאמור

תפורסםברשומותפ

עלאףהוראותסעיף2)ב(לחוקהעונשין,אישורלעבירות )ג(
יינתןבידיהוועדה )א()5( כאמורבסעיףקטן בצו שנקבעו
בהתאםלאמורבסעיףקטן)ב(;לאאושרהצובידיהוועדהאו
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,תתבטל
האחריותהפליליתלעשייתהעבירותשנקבעובצו,לפיסעיף

4לחוקהעונשיןפ

בסעיףזה- )ד(

הקורונה נגיף המיוחדתלעניין הכנסת ועדת - "הוועדה"
החדשולבחינתהיערכותהמדינהלמגפותולרעידות

אדמה;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-977 2פ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

החליטההוועדהלפיפסקה)2(שלאלאשראת )4(
הצו,ואםהובאהצולאישורהכנסת-החליטההכנסת
תוקף יפקע - בעניין החלטה קיבלה לא או כאמור
הצובאותומועד;הודעהעלפקיעתתוקףהצוכאמור

תפורסםברשומותפ

עלאףהוראותסעיף2)ב(לחוקהעונשין,אישורלעבירות )ג(
יינתןבידיהוועדה )א()5( כאמורבסעיףקטן בצו שנקבעו
בהתאםלאמורבסעיףקטן)ב(;לאאושרהצובידיהוועדהאו
הכנסת,לפיהעניין,בהתאםלהוראותסעיףקטן)ב(,תתבטל
האחריותהפליליתלעשייתהעבירותשנקבעובצו,לפיסעיף

4לחוקהעונשיןפ

בסעיףזה- )ד(

הקורונה נגיף המיוחדתלעניין הכנסת ועדת - "הוועדה"
החדשולבחינתהיערכותהמדינהלמגפותולרעידות

אדמה;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-977 2פ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י ו ל  יב ר י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשל"ז,עמ'226פ 2
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 59 'סמ לוקוטורפ
 טפשמו קוח ,הקוחה תדעו תבישימ

 13:30 העש ,)2020 ילויב 21( ף"שתה זומתב ט"כ ,ישילש םוי
 
 

 :םויה רדס
    2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – רשא בקעי

 ר"ויה מ"מ – גרובזניג ןתיא
 ר"ויה מ"מ – ץיבורוה ןצינ

 ר"ויה מ"מ – ידעס המאסוא
 ר"ויה מ"מ – ןמדירפ הליהת
 רדיבא ילא
 ררהלא ןיראק
 ןלוג ריאי

 שנוו לכימ
  ונצרה בהל יארוי
 רעס ןועדג

 ןמדירפ הליהת
 הלבאק בניע
 דקש תליא
 
 

 :תסנכה ירבח
 לברא השמ
 ץיבומייח יקימ
 ףיסכ רפוע
 ץיבולגס באוי
 
 

  :םינמזומ
 םיטפשמה דרשמ ,הרומח העישפו ןישנוע לוכשא שאר – רנגו ךליל
 םיטפשמה דרשמ ,ירוביצ טפשמ םוחת שאר – גרבדנז ליא
 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועי תקלחמ – לאירזא לאג

 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועיי תקלחמ – ךמוס יש
 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועייב תיטנרפר – וזינק-בהל תירינ

 תואירבה דרשמ ,רוביצה תואירב יתוריש שאר ןגס – רנילק ידוא
 םינפה ןוחטיבל דרשמה – ןייטשנייו הלייא
 תואירבה דרשמ ,תואירבה דרשמ ש"מעויל הנשמ – גרבדלוג לכימ
 הלשממה שאר דרשמ ,תיטפשמה תצעויל הריכב תינגס – ןהכ לעי
 ךוניחה דרשמ ,ה''מאר יטפשמ ץועיי הנוממ – לגיפש ןריל
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ,רוביצה תואירב יאפור דוגיא ר"וי – ןיול יגח
 ןידה יכרוע תכשל ,ד"וע – יקסל יבג

 ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,תסנכו טפשמ להנימ שאר – ןומולס הרימ
 לארשיב ןוטלשה תוכיא ןעמל העונתה ,יטפשמה ץעויה – רואנ רמות
 תמאונ – קרומש ןורש
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 "ןובירה תאחמ" – קנרטספ ןרוא
 "םירוחשה םילגדה תאחמ" – רלסרב ןמצרווש המקיש
   גטנטוג והילדג
 
 

 :םינווקמ םיעצמאב םיפתתשמ
 םינפ ןוחטיבל דרשמה ,הרטשמה תורבוד ש"מעוי – יטרביל רמת
 הלכלכה דרשמ ,םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה להנמל הריכב תינגס – שייר ןיימיה ימענ

 הלכלכה דרשמ ,ש"מעוי – ןידלז תלייא
 םייתרבחה םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,ש"מעוי – ןגרפיא הידוה
 םיתורישהו החוורה ,הדובעה דרשמ ,תיטפשמה הכשלה ,תישאר תרזוע – קיספומ ילטנ

 םייתרבחה
 דליה םולשל הצעומה ,תיל"כנמ ,ד"וע – ןמדניו דרו
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,רקוח – סקופ רימע ר"ד
 
 
  :יטפשמ ץועיי

 ןחרטסא לברא
 יילב רוג
 יול-יקצדורב העונ

 קאקח תרפא
 עלס ימת
 גרבנזור ןצינ
 

 :הדעווה להנמ
 ןמדירפ ףסא
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 ;טריונצ סדה
 ;ןויקיק האל
 קחצי תינור
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .ינא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .ל"למה 
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 תא וטפשת ןכמ רחאל ,קוחב רורב היהי הזשו ,רבסומ היה אל רקובבש המ תא ריבסהל יתשקיב
 .עצמאב אל ,הז

 
  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .רבכ ונארק לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .תנבה אל
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?טופשל םיכירצ ונחנאש טופשל רתונ דוע המ ?דוע רתונ המ ?ךכ רחא ךל שי המ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .טופשל אל ,קותשל וישכע ,והז
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הז תא ונל דיגת לא ,בקעי 
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .שקבמ ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .םיאתמ אל ,ונ ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ךל עירפי אל דחא ףאו ,רוג ,השקבב .יתנבה ,ןיבמ ינא ,ה'רבח
 

  :יילב רוג
  

 לש םיכרצלו תויוכזל בל םישב ונקתוי )א( ןטק ףיעס יפל תונקת )ב("  

 הז ללכבו ,םידחוימ םיכרצ םע םישנא לשו ,םיניטק לש ,םיקיתו םיחרזא

 םע םישנאל תויוכז ןויווש קוח יפל תוארוהלו ,תולבגומ םע םישנא

 .1998–ח"נשתה ,תולבגומ
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 הפוקתל ןפקותב ודמעי )א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש תונקת )ג(  

-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיינעלו ,םימי 28 לע הלעת אלשו ןהב עבקיתש

 תונקת ןיקתהלו בושל הלשממה תיאשרו ,םימי 14 לע הלעת אלש – 7

 עובקה ףקותה תכראה לש ךרדב תוברלו ,הז ףיעסב הרומאה ךרדב ,רומאכ

 ,םימי 14 וא םימי 28 לע הלעת אל ןהמ תחא לכש תופסונ תופוקתל ,ןהב

 הז ןטק ףיעס יפל תונקת לש ןפקות תפוקתש דבלבו לוכהו ,ןיינעה יפל

 לשב םוריח בצמ לע הזרכה לש הפקות תפוקת םותמ רחואי אל םייתסת

 .הנורוקה ףיגנ

 )א( ןטק ףיעס יפל ןיקתהל הלשממה הטילחהש תונקת )1( )ד(  

 הדמעש תיתדבועה תיתשתהו רבסה ירבד יווילב הדעוול ושגוי

 ןלוכ ,תונקתה תא רשאל תיאשר הדעווהו ,ןניקתהל העצהה סיסבב

 תועש 24 ךותב ,ןפקות תפוקת תא תונשל וא ,ןרשאל אל ,ןקלח וא

 םויב הרומאה הפוקתה המייתסה םאו ,הל ושגוהש דעומהמ

 רחאלש םויב 14:00 העשה דע – קוקיחב עבקנש ןותבש וא החונמ

 תא רשאל הדעווה הטילחה ;רומאכ ןותבשה וא החונמה םוי

 ףקותל וסנכייו ןכמ רחאל ךומסב תומושרב ומסרופי – תונקתה

 .רתוי רחואמ דעומ ןהב עבקנ םא אלא ןמוסרפ דעומב

 דעומה ךותב )1( הקספב רומאכ הטלחה הדעווה הלביק אל )2(   

 – הלא תוארוה ולוחי ,הקספ התואב עובקה

 םע ףקותל וסנכייו תומושרב ומסרופי תונקתה )א(    

 דבלבו ,תרחא הלשממה הטילחה םא אלא לכהו ,ןמוסרפ

 םוסרפה דעוממ םדקומ היהי אל ףקותל הסינכה דעומש

 .תומושרב

 ,ןרשאל םא טילחתו תונקתב ןויד םייקת הדעווה )ב(    

 ,ןפקות תפוקת תא תונשל וא ,ןרשאל אל וא ,ןקלח וא ןלוכ

 רומאכ תונקת ןיינעלו ,הל ושגוהש דעומהמ םימי 14 ךותב

 תדעו ;רומאה דעומהמ םימי 7 ךותב – 7-ו 6 םיפיעסב

 - - - "תסנכה

 .הדעווה ינפב הז תא ףיצהל םיצור ונחנאו ,הז לע רבדל ךרטצנ ףכת – הדעווה וא
 

 ןויד ןיינעל ,ןכיראהל ,תורומאה תופוקתה ךלהמב תיאשר"    

 .םימי 3 לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסמ
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 םות דע )ב()2( הקספ יפל הטלחה הדעווה הלביק אל )ג(    

 טלחוה םאו ,ןיינעה יפל ,הקספ התואב תורומאה תופוקתה

 – הז ןטק ףיעסב( הכראהה תפוקת םות דע – ןתכראה לע

 תסנכה שאר בשוי איבי ,)הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומה

 לכלו ,ירשפאה םדקהב תסנכב העבצהל תונקתה רושיא תא

 תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 7 םות דע רחואמה

 3 םות דע – 7-ו 6 םיפיעסב רומאכ תונקת ןיינעלו ,הדעווה

 .דעומ ותואמ םימי

 םאו ,תונקתה תא רשאל אלש הדעווה הטילחה )ד(    

 רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה רושיאל תונקתה ואבוה

 .תונקתה לש ןפקות עקפי – ןיינעב הטלחה הלביק אל וא

 .תומושרב םסרופת תונקתה ףקות תעיקפ לע העדוה )ה(    

 יכ תבייחמה תופיחד םייקתהב ,)1( הקספב רומאה ףא לע )3(   

 הלשממה ,רתוי םדקומ דעומב ףקותל וסנכיי תומיוסמ תונקת

 הדעווה לש רושיא ילב )א( ןטק ףיעסב רומאכ ןניקתהל תיאשר

 ןמוסרפ רחאל רשפאה לככ ךומסב הדעוול ושגוי תונקתה ;שארמ

 סיסבב הדמעש תיתדבועה תיתשתהו רבסה ירבד יווילב תומושרב

 )ב()2( תואקספ תוארוה ןרושיא ןיינעל ולוחיו ,ןניקתהל הטלחהה

 .)ה( דע

 תונקתב םיעובקה םירדסהב ךרוצ דוע ןיא יכ הלשממה התאר )ה(  

 רומאכ תורטמה תגשה םשל ,םקלח וא םלוכ ,)א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש

 ".םאתהב תונקתה תא ןקתת וא לטבת ,ףיעס ותואב

 המ םצעב .הדעווה הרביד רבכ )ג( לע השעמלו )ב(-ו )א(4 לע ,לוכ םדוק .םילימ המכ דיגא ינא
 הלשממה רבכ יכ ,םירצק םיטפשמ המכב שממ רוזחא קר זא .רושיאה לש ןונגנמה לכ הז רקיעב הנתשהש
 בחרמב הלבגה :םהילע ונרבידש תונקתה לש תונקתהה לכ וחוכמ םצעבש ףיעסה הז .הזה רבדה תא הגיצה
 .4 ףיעס חוכמ םיאצומ הלאה םירבדה לכ ,ךוניח תודסומ ,החוור תודסומ ,ירוביצה בחרמב ,יטרפה

 
 רוביצה ברקב הנורוקה ףיגנב" ,הקבדה תעינמ םשל ?דעוימ הז המל .תרגסמה תא עבוק )א(4

 .תויתדימ תארוה עבוק אוה ."ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה וא האולחתה ףקיה םוצמצ ,ותוטשפתה םוצמצו
 ,ןתגשהל תופולח ולקשנש רחאל ,תורומאה תורטמה תגשה ךרוצל תושורדה הדימבו הפוקתל" קר הז לוכה
 תאז .השרד הדעווהש םירבדה תובקעב םה הלאה םייונישהמ קלח ."קשמה לע תועפשההו תויוכזב העיגפה
 והשמ ,רוביצה ברקב אלא הקבדה םתס אל איה הנורוקה ףיגנב הקבדה תעינמש השירד היהתש םג ,תרמוא
 תונקתה תא םיניקתמ םמשלש םיכרצה תא קר אל לוקשל ךירצש ףסונ הדעווב ןויד תובקעב םגו ,רתוי בחר
- - 

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .םדאה תויוכז םג ,םיילכלכה םג
 

  :יילב רוג
 

 רבדהו .קשמה לע תועפשההו ,תונקתב המולגש תויוכזב העיגפה תא םג ,תופולחה תא םג אלא - -
 תויוכזב העיגפה תליקשו תופולחהו תויתדימה לש תאזה הארוהה .תונקתה לכ לע םצעב לח הזה
 .12 דע 6 םיפיעס ,קוחה חוכמ תונקת לש הנקתה לכל הנוכנ קשמה לע תועפשההו
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 ".הנממ םיוסמ חטשב וא הלוכ הנידמב" וא לוחל תולוכי תונקתהש )א(4-ב הרימא הפ שי הזמ ץוח

 תונקת ליחמ התאש הדבועהש לוקוטורפל ריהבהל םג םיצור ונחנא יכ ,םינוידב תצק הלע ןכש רבד הז הפ
 ,ונל ךבוסמ הז לבגומ רוזא :םירמואש אל הז .לבגומה רוזאה תא ףוקעל יעצמא אל הז םיוסמ חטש לע
 תנקתה לש הזה אשונה ךרד הז תא םיפקוע ונחנא זא ,הלאה םירבדה לכ ,תויושר ישאר םע רבדל ךירצ
 .הזה רבדה תא הרשיא םג הלשממהו ,תונוש תוביסנ ,םינוש םיכרצ ולא .אל .תונקת

 
  :לאירזע לאג
 

 .ןכא
 

  :יילב רוג
 

 םיכרצ םע םישנא ,םיניטק ,םיקיתו םיחרזא לש םיכרצל המאתהב קסוע )ב( ןטק ףיעס .הפי .ןכא
  .הדעווב סנכנ הז םג ,תולבגומ םע םישנאו םידחוימ

 
 תושיגר יכה תונקתה .תומר יתש הפ שי ,תונקתה לש ףקותה .תונקתה לש הפוקתב קסוע )ג(

 םינכמש המ לכ ,ירוביצה בחרמה לע וא ,םדא ןבה לש םירוגמה תיב ,יטרפה בחרמה לע תולבגהב תוקסועש
 14 לכ ךירצ .םעפ לכ םימי 14-ל קר םה ,תויולהקתה לש אשונהו תיבהמ קחרתהל רשפא המכ קחרמה ,רגס
 28-ל םה ,הרובחת ,החוור תודסומ ,ךוניח תודסומ ,לוגסה ותה ,תורחאה תונקתה .שדחמ ןיקתהל םימי
  .םעפ לכ םימי

 
  :לאירזע לאג
 

 .28 דע
 

  :יילב רוג
 

 יגיצנ .םהילע הרביד הדעווה רבכש םירבד תצמתמ םצעב ינא ןאכ דע .14 דעו 28 דע ,החילס
 ?והשמ דוע שי ,עדוי אל ינא ,הלשממה

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .םדוק היה הז ,והשמ ןיא ,אל
 

  :גרבדנז ליא
 

 הניחבמ םג תויתדימה תולבגמה לכ תא אטבמ ,ותוא הגיצה הלשממהש ומכ ,הזה רדסהה .אל
  .תיתלשממה העצהב לולכ הז ,תיתוהמ הניחבמ םגו תיכילה

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ןמזה לש רופיסל דוע רשק ילב הדעווב בר למעב הפ הנבנ לודג קלחו
 

  :יילב רוג
 

  - - - הדעווה םצעבש יזכרמה רבדה ילוא הזש ,)ד(-ל רושיאה תלאשל םיעיגמ ונחנא וישכע
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .לוכה הז .וישכע שי המו תאזה העצהה ינפל ןוכנ היה המ גיצתש שקבמ ינא הפו
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

  .ךוכירה תא
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .תודבועה תא ,ךוכיר אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .ךוכיר םוש הפ ןיא
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 .תודבועה תא ,בוט
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 לע יכ ,בוט אל וא בוט המ ןויצ ןתיתש יתשקיב אל .שקבמ ינא ,דחא ףא ,יל ורזעת לא ,ה'רבח
 .רבדל םיעדוי ונחנא םינויצה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .הרוקש המ ןיבל םירבדה תגצה ןיב רעפ שי יכ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 גיצמ התאשכ לבא .תסנכה ירבח ורבדי ךכ רחאו ,לוכה תא םייסתש שקבמ ינא .םייסל ול ינת ,עגר
  .לוכה הז ,הרוהט תיטפשמ םדוק היהש המ תמועל גיצת ,הז תא קר גיצת לא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .םדוק היה המ םירכוז ונחנא ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?ךל תפכא ,ונממ יתשקיב ינא לבא
 

  :יילב רוג
 

 לבקל תוכירצ ןהש הז ,םדא תויוכזב תועגופש תונקתב יאדווב ,בצמ לכב תונקת רושיאל ךלמה ךרד
 העירכמ אל וא תונקתה תא תרשאמ אל תסנכב הדעווה םאש רמוא הזו .תסנכב הדעו לש שארמ רושיא
 הליחתכלמ הזה רדסהה .הזה רבדהמ הטוס הפ רדסהה .ךלמה ךרד תאז .ףקותל תוסנכנ אל ןה תונקתב
 םיגרוחש ללגב םיישק הזה רשקהב ררועמש רדסהו גירח רדסה הזה ןבומב אוה תיתלשממה קוחה תעצהב
  .ףקותל הסינכל יאנתכ הדעו רושיא םיבייחו ,תויתועמשמ תויוכזב העיגפ שיש יאדווב ובש ,יסיסבה ללכהמ

 
 ועיגה תונקתהש תרמוא תאז .דבעידב רושיא דימת היה ,תיתלשממה קוחה תעצה ,ירוקמה רדסהב

  .הלשממה ידי לע םצעב ונכדוע ןהש ירחא קר הדעוול
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הזרכהב םג ,תונקתה קר אל
 

  :יילב רוג
 

 .תונקתה לע קר רבדמ ינא עגרכ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הז לע םגו הזרכה לע םג רבדמ ינא
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  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .בקעי ,תונקתה לע םירבדמ ונחנא לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .םגו םג
 

  :יילב רוג
 

 רדסה םצעב הז – םימי העבש דע שי הדעוול תיתלשממה קוחה תעצהב ,עצומה רדסהה יפ לע
 - - ןתוא רשאל ,ןמזב תוכוראה תונקתה לע םימי 14 וא ןמזב תורצקה תונקתה לע – ךבוסמ

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .םייק .דבעידבה הזש
 

  :יילב רוג
 

 םא .תסנכה תאילמל רבוע הז םיוסמ דעומ דע העירכמ אל הדעווה םאו .דבעידב ןתוא תוחדל וא - -
 אל האילמה םג םא ,העיקפה דעומ לבא .עקופ הז ףוסב םיוסמ דעומ דע העירכמ אל תסנכה תאילמ
 קוחה תעצהב ןונגנמה היה הז .תועקופ ויה ןמצע תונקתה אליממש דעומל בורק דעומ אוה ,העירכמ
  .דבעידב הזה רשקהב השענ לוכהש תרמוא תאז .תיתלשממה

 
 הדעווה תינורקע לבא ,םימי 14 דע וא םימי העבש דע שי םנמואש תוניגהה ןעמל דדחל הצור ינא

 .בגא ,ןתוא רשאל וא ןתוא תוחדל זא רבכו תונקתה תא תלבקמ איהש ירחא הקד סנכתהל הלוכי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .ףקותל סנכנ הז ,דבעידב הז לבא
 
  :יילב רוג
 

 .הז תא יתרמא .דבעידב יתרמא ,יאדווב
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .םייסל ול תתל יתשקב תא ידבכת .דבעידב הזש םיעדוי ,שקבמ ינא ,ןיראק
 

  :יילב רוג
 

  .הזה רבדה לש ישוקה יבגל הרורבה ונתדמע תא הזה ןבומב יתנבה ,ררהלא תסנכה תרבח 
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ןוכנ
 

  :יילב רוג
 

  .יטפשמ ץועייכ םיפתוש ונחנא םג העיבמ תאש הזה רשקהב הגאדל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 והשימ ,בגא יכ .אל וא רופיש היה םא ,רופישב תצק עיבתש םג ףוסב שקבמ ינא ,הז תא תעבה םא
 אבחתמ אוהש בשוח ינאו ,ךופה היהש אלא רופיש היה אלש קר אלש תינופלט יל רמאו רקובב הפ היהש
 לבא ,הז דגנ תירוגטק אוה ןיידע .רופיש הזש ןוכנ הזש בשוח אוה הזה חסונה תא האר אוהש ירחאו ,הזמ
  .רופיש טלחהב הז
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  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 ,תוישעמ ירופיס ונעמש .ונעמש אל הז תא ,הזל הקדצהה המ ,הזה ןוידה לכב ונעמש אלש המ
 .ונעמש אל הקדצה

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .הקד ,ףכת
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .עדוי התא ,הקדצה םג תאז ,שקיב ל"למהש דיגהל רשפא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .רוג ,השקבב .ןויער הז
 

  :יילב רוג
 

 - - - הז לע רבוד תיתלשממה קוחה תעצהב רבכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?השקיב הלשממה יכ קר הז ?הזה רבדהמ תוגייתסה םיעיבמ םתא םא לואשל הלוכי ינא ,רוג
 

  :יילב רוג
 

 .יתנבה אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 הרודצורפהמ תוגייתסה םיעיבמ הדעווב םיאצמנש תסנכה ירבחו תסנכה לש יטפשמה ץועייה
 זא .ןויד תמייקמ הדעווה ךכ רחא קרו ,ףקותל הז תא הסינכמ ,הטלחה תלבקמ הלשממה םדוקש תאזה
 ?הלשממה ןוצר קר הז ,המ וליאכ

 
  :יילב רוג
 

  .הז תא תמדקמ הלשממה ,יאדו ,תיתלשממ קוח תעצה תאז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .התוא תונשל הלוכי הדעווהו העצה העיבמ הלשממה ףוסב ,םיימוי תסנכב אל התא ,רוג
 

  :יילב רוג
 

 - - תינרבוס הדעווה ,ונלש תויוגייתסהה תא עיבמו רדסהה תא ריבסמ ינא .םכחתפל הז ,רורב ,הא
 .ןבומכ -

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ךל ןתא ינא ךכ רחא .תובשחתהה לע הדותו .שקבמ שממ ינא ,עירפהל אל ןיידע שקבמ ינא ,ןיראק
 .רבדל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 - - - קוח אוה הזה קוחה ,יל ןימאת ,בקעי
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ינא .הז תא ילצנת לא .רדסב אל הז ,ךתוא דבכמ ינאש הז תא לצנל הלוכי אל תא ,ןיראק ,לבא
 .קיפסמ .םיצור םתאש המ ישפוח ורית ךכ רחא ,םייסל ול ונת ,ךממ שקבמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 - - - הצור קר ינא
 

  :יילב רוג
 

 ומכ .ןקלח וא ןלוכ תונקתה תא רשאל תיאשר התייה הדעווה רבכ תיתלשממה קוחה תעצה יפל 
 אלו רשוכ ירדחל םירשאמש דיגנ רמוא הז ןקלח ,וישכע הנורוקה תדעווב ומכ ,ןקלח הז המ ,םיאור ונחנאש
 איהש הפ םינוידב םג הפיסוה הדעווה .תונקתהמ םיקלח רשאל רשפאש תרמוא תאז .תוכירב םירשאמ
 הדעווהו ,םייעובשל השקיב הלשממהש תרמוא תאז .תונקתה לש ףקותה תפוקת תא םג תונשל לכות
 .ןאכ דע .עובשל קר לבא ,תונקתה תא םירשאמ ונחנא ,אל תרמוא
 

  :גרבדנז ליא
 

 .בושח הז ,תיקלח רשאל אל קר ,רחא רבד םוש תונשל ןתינ אלו
 

  :יילב רוג
 

 .םיוסמ ףיעס רשאל אל תרמוא תאז ,תיקלח רשאל אל
 

  :גרבדנז ליא
 

  .ףקותה הז תונשל רשפאש דיחיה ביכרה
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .תופוקת רצקל וא תופוקת ךיראהל לש ןיינעה תא הדעווב םדוקמ דוע ונסנכה הז תרומת לבא .ןוכנ
 

  :יילב רוג
 

 רופיש אוה ,םהילע יתרביד רבכש םינוקיתל ףסונב ,הפ השענש ןוקיתה .ןוקיתל עיגמ ינא וישכע
 רופישה .רופיש אוה לבא ,הברהב דוע ותוא רפשל רשפאש בשוח ינא .ירוקמה יתלשממה רדסהל תיסחי

 ינפל תועש 24 םצעב הדעוול שיו הדעוול תונקתה תא איבהל הכירצ ליגרה בצמב הלשממהש ,ךכ רמוא הזה
 אל הזש תרמוא תאז .ןתוא תוחדל וא ןתוא רשאל טילחהל הלוכי איהש ,תומושרב תומסרופמ ןהש
 לבקל םיצור ונחנא ,תרמוא הלשממהש אלא ,ףקותל תוסנכנו תומושרב תומסרופמ דיימ םצעב תונקתהש
 קלח ,לוכה תא ,ונרמאש ומכ ,תוחדל וא רשאל הלוכי איה ןכלהמב תועש 24 הדעוול םינתונו ,םכרושיא תא
 .הפוקתה תא תונשל וא

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .דבעידב אלו הליחתכל
 

  :יילב רוג
 

 ,תבש תסינכ ירחא רבכ הזש ברעב ישיש דיגנ םג הזו ,החונמ וא ןותבש םויב תורמגנ תועשה 24 םא
 הלילב הרשע-תחאב תורמגנ תועש 24-ה םאש תרמוא תאז .תרחומלש םויה לש םיירהוצב םייתשל החדנ הז
 תונקתהו ,תוחדל וא רשאל הדעוול שי הזה ןמזה דע .ןושאר םויב םיירהוצב םייתשל החדנ הז ישיש םויב
  .תוליגר תונקתל המוד הז ןאכ דע הזה טביהב .ףקותב אל הזה ןמזב

 
 תוסנכנ תונקתה ,הלאה תועשה 24 תורמגנש דע הטלחה תלבקמ אל הדעווה םאש ?הפ ינושה המ

 םאו ,תוחדל ,רשאל הלוכי הדעווהש ,דבעידב רושיא לש הפ רבודש ירוקמ ןונגנמ ותואל םירזוח זאו ףקותל
 ןכלו ,רצק דואמ ןמז הז תועש 24-ה .רופיש אוה ינושה .'וכו האילמל ךלוה הז החוד וא תרשאמ אל איה
 .השק הז תועש 24-ב יכ ,תיתועמשמ הרוצב ותוא ךיראהל יוארש םירובס ונחנא
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  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .תועש 72
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .המ יתנבה אל ,רופיש שממ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .יתעד תא אל ,ותעד תא רמוא אוה .וישכע אל ,החילס
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .הבושח ותעד םג לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ול עירפת לא רמוא ינא ןכל .ןוכנ
 

  :יילב רוג
 

 תאו ,ןתונ ןכ תועש 24 לבא .ףקותל סנכנ הז הלאה תועש 24-ה ירחא יכ גירח םג הז ,יתרמאש ומכ
 ,תיתועמשמ רתוי הפוקת וא תועש 72 ויהיש יואר היהש בשוח ינאש תורמל ,תוניגהה ןעמל דיגהל ךירצ הז

 לע ונרבידו – ינעגופ דואמ וא יתייעב דואמ אוהש תבשוח ,תבהוא אל דואמ הדעווהש והשמ שי םאש
 הלוכי הדעווה – תומיוסמ תויצאוטיסב םיחרזא ליעפהל רשפאש םירבד וא ,תויוכזב הפ שיש העיגפה
 .ןתוא לטבלו ףקותל וסנכנ ללכב תונקתהש ינפל תועש 24-ה ךותב סנכתהל טלחהב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 ?תסנכב הזכ קוח ריכמ התא
 

  :יילב רוג
 

 .םידקת רסחו גירח הזש יתרמא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 - - - רוג ,והשמ ךל דיגהל בייח ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הקד ,וישכע אל ,באוי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 - - - וישכע אל ,וישכע אל יל רמוא התא ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?יל ןימאמ אל התא ,המ .ףכת
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 היגולואידיא םישוע םתא .תוחפ םיעורג םיקוח אל ,םיבוט םיקוח איצוהל ונלש דיקפתה לבא
 ?םתעגתשה ?םכל הרק המ .הלקתמ
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .התא יל דיגת ?בוט רתוי ,םדוקה חסונל רוזחל הצור התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

  .הזה עוריאה תא להנמ התאו ,הפ תמייק אל איה .הקיקח לש תויפשל הצור ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .בורקה הלילה לכ ךשמב דיגהל תורשפא ךל היהת הז תא ,והז זא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הצור ינאש המ הז ,םייעובש ינפל לש רשא בקעיל רוזחל הצור ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .רשא בקעי ותוא הז
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .יוניש רבעש רשא בקעי הז ,רשא בקעי ותוא אל הז
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .רשא בקעי ותוא הז
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .ינודא ,אל
 

  :יילב רוג
 

 וסנכיו תומושרב ומסרופי עצומה חסונה יפל תונקתה לוכ םדוק .םילשהל ךירצ ינאש םירבד ינש
 הלוכי הלשממה .תרחא הטילחה אל הלשממה םא קר ,תועש 24 ךותב הטילחה אל הדעווה םא ףקותל
 אל ונחנא ,שדחמ הבישח םישוע ונחנא ,סופ דיגהל ,הדעווב תודגנתה שי הלאה תועש 24-ב םא לשמל תוארל
 םג ,הדעווב ןוידה ,רמולכ .שיגדהל בושחש דחא רבד הז .חסונה יפל ירשפא הז ,תומושרב ןתוא םימסרפמ
 - - - םיעיבצמ אלו ןוידה תא המילשמ אל הדעווה םא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?הזה עוריאב םיחרזאה לע םג םתבשח ,ודיגת
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הקד דוע ,םייסמ רבכ אוה ,שקבמ ינא ,ןיראק
 

  :יילב רוג
 

 שיש הז ,םדוק ררהלא תסנכה תרבח הסחייתה הזלו ,דיגהל ךירצ הז תא םגו ,הפ ןורחאה רבדהו
 תונקתהש תבייחמש תופיחד שיש הרובס הלשממה םאש ,השדחה העצהה יפל םג הלשממל תושימג םג הפ
 - - - תומיוסמ תונקתב תועש 24-ה ינפל ףקותל וסנכי

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .םימיוסמ םירבדב
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  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?תופיחדה הז המ
  

  :יילב רוג
 

 תויצאוטיסב .תועש 24 תוכחל םיכירצ אל םה זא .הז תא וריבסי ילוא הלשממה יגיצנש בשוח ינא
 - - - תופיחד שיש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?תופיחד הז המ עבוק ימ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הלשממה
 

  :יילב רוג
 

 .תועש 24-ה תא הכחת אל איהו ףוחד הזש עבקת הלשממה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

- - - 
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ךל תעבוק םייתניב איה .תושעל המ ,םירבד דוע םג תעבוק איה ,הילע תכמוס אל תאש הלשממ
 .בצמה הז .תושעל המ ,הלשממ התוא לוכה

 
  :יילב רוג
 

 .דבעידב היהי רושיאה לכ זאו
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .יל ןימאת ,וישכע תרמאש המ לע םינוטרס ואיצויש - - -
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ןוטרסה תא אצמתש יאדכ םג זא ,תנבה אל התא םא .ישפוח
 

  :יילב רוג
 

 ,הזה גירחה רדסהל לנויצרה תא ריבסת חינמ ינא הלשממהו ,הנותחתה הרושב .םייסמ ינא תאזבו
 םיבשוח ונחנא .רופיש םושמ שי הפ ושענש םינוקיתב לבא ,טושפ אל רדסהב ,גירח רדסהב תמאב רבודמ
 .רצק דואמ דואמ םינמז דס הז תועש 24-ש בשוח ינא ,ונלש הדמעה תאז ,דוע רפשל רשפא היהש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .היזה אוה הזה )3( ןטק ףיעס םגו
 

  :יילב רוג
 

  - - - תמאב םיבצמב תופיחד לש תמיוסמ תושימג ריתוהלש דיגהל בייח ינא אקווד
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  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?רוג ,תופיחד לש הרדגהה המ לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .תושעל המ ,ףוחד לש הרדגה ,ונ .הרדגה ןיא
 

  :יילב רוג
 

 בשוח ינא לבא ,תופיחדל חתפ והשזיא ריאשהל ,ותוא ןיבהל לוכי ינאש והשמ הז .םיכסמ ינא
  .םימי המכל תובחרתמ ויה תועש 24-הש יוצר היהש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 העומש יילא העיגה ,בקעי ,עמשת :ול דיגאו וילא רשקתא ינא .םינופלטל הנוע בקעיש בוטש המ
 .ןורתיה הז .יל הנעי רשי אוהו ,הדעווה תא סנכנ אוב ,העיגהש הנקת יהשוזיא שיש

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

  ?יתינע אלו תרשקתהש םעפ התייה ,יל דיגת ?ךל הנוע אל ינא
 
  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
  

  .לודגה ןורתיה הז ,םעפ דוע רמוא ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .דיימ הדעווה תא סנכא ינאש הפ עידומ ינאו ,לודגה ןורתיה הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .םינופלטל הנוע התאש ,ןורתיה הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .בקעי ,םלוצמ התא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .באוי ,תבשב תנווכתה אל לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .הלילחו סח
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .ךילא לגרב עיגנ תבשב
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 יתש דחא לכ שקבמ ינא לבא ,ןיראק .השקבב ,הנושארה ררהלא ןיראק .welcome ,זוחא האמ
  .תוחוכ ורמשת ,הלילה לכ תויוגייתסה יקומינ םכל שי יכ ,תוקד
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  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 דושחל הצור אל ינא ,וארת .תמאב שיש הממ תצצופמ רתוי תרתוכהש השיגרמ ינא .הבר הדות
 תעדל ירה ?"תופיחד םייקתהב" הנווכה המ ,הזה )3( ןטק ףיעס תא יל ושרפיש הצור ינא לבא ,םירשכב
 תעדל ;ישיש םויב תופיחדב םיפוחה תא רוגסל םיכירצ ויה הלשממה תעדל ;ףוחד עוריאה לכ הלשממה
 .הלשממל ףוחד האריי אל המ תוארל השקתמ ינא .ישיש םויב תודעסמה תא רוגסל םיכירצ ויה הלשממה
 ימ ןיבהל הצור ינא זא .המוקעה תא חטשל םיצור םה יכ ףוחד םהל הארנ לוכהו האולחת ינותנ םיאור םה
  .ףוחד הפ לוכה תרחא יכ ,אל הז יתמו ףוחד הז יתמ לש הרורב הרהבה יהשוזיא ידיב ןתיי

 
 עוריא איה הלאה םיח"שקתה תקיקח לש הזה עוריאה לכ ,וארת .והשמ דוע דיגהל הצור ינא םגו

 ידכ הקיקחל םיכלוהש ,הנווכה וזש תענכושמ אל ירמגל ינא .ןוילעה טפשמה תיב תקיספ ללגב םייקתמש
  .הלשממל תויוכמסה לכ תא שארמ תתל

 
 הזיא לבקל ידכ הלשממה םע םיבר ונחנא וליאכ הארנ הז ,וארת .רמול הצור ינאש ןורחאה רבדהו

 םיחכוותמ ונחנא .תואדו היהת םיחרזאלש איה הרטמה .הדוקנה וז אלו ,הזה ןיינעב עירכהל הלודג תוכז
 הרוק המ תעדל םיכירצ םישנאש איה הדוקנה .הדוקנה אל וז ,72 לע ,תועש 48-ה לע ,תועש 24-ה לע וישכע
 .סנרפתהל םיכירצ םה ,םהל השק הככ םג .רקובב םתיא

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .האלה ןתא ינאש ינפל עגר שקבא ינא .ןיראק ,הדות
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הצור איה םא ךישמהל הלוכי איה ,ילש תוקדה יתש תא הל תתל הצור ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 הזה אשונה תא ריבסהל םג הלשממה יגיצנמ שקבמ ינא .הז תא הל רומשא ,ךכ רחא הל ןתא ינא
 תולאשה לע תונעלו ,ינשה חסונה תא ריבסהל םגו ,ןושארה חסונב תוחפל היהש המ ,דבעידב רושיאה לש
 .הלשממה לש לנויצרה תא ריבסהל לבא .םילאושש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי

  
 ?תופיחדה תא ריבסת ךיא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .לוכי אל ול דיגת ?ריבסת ךיא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .לנויצר םהל ןיא ?לנויצר שי ?לנויצר הזיא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?ונממ הצור התא המ
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תמאב ,ונ ,הלשממה הצורש המ הז
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ול ורזעת לא ,םירבח
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  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .הז לש םג ,הז לש םג יטפשמה ישוקה תא ונעמש לבא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .ריבסהל רשפא-יאש המ תא ריבסהל תוסנל םיבייח אל םתא ,ה'רבח
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .סלאח ?םתוא ךיבמ התא המל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .היהי אל הז ,ימוקמב הבישיה תא ולהנת אל ,הבוט יל ושעת ,םירבח
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .םיבשוח ונחנאש המ םהל דיגהל םיאשר ונחנא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .היעב ןיא ,קיפסמ ,ה'רבח ,ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 לע קוידב ץוחב שיש הלודגה האחמה תא תוארלו תסנכהמ עגר תאצל םלוכל העיצמ ינא ,בגא
 .הזה ןיינעה

 
  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .ותוא ןיינעמ אל הז ,ןיראק
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .יפוי
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
  

 .הזל עיגנ ,היהתו ,תיליע ר"תיבב האחמ היהת םא קר ותוא ןיינעמ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 המ .הדוקנ ,הזה ןיינעה תא וריבסי תואירבה דרשמ וא םיטפשמה דרשמ וא הלשממה גיצנ
  .רופיסה
 

  )21:25 ,גרובזניג ןתיא ר"ויה(
 

  :גרבדנז ליא
 

 הזה קוחב ןהילע רבודמש תולבגהה לכו תוכמסה לכו הלאה תונקתה לכש אוה יסיסבה ןויערה
 ןיינע אל איהש תיתואירב העפות תאז .תונתשמ תוביסנמ םינתשמ םיבצמ םע דדומתהל ידכ תושרדנ

  .תוריהמב הז תא תושעל םימעפלו ,וילא ךרעיהל ,ביגהל םיכירצ ונחנאש ןיינע איה ,ותוא םילהנמש
 

 תוביסנה סיסב לע ההזמ הלשממהש עגרב ונקתוי תונקתהש קידצמ םצעבש ביכרה אוה ןמזה ביכר
 ,םדא תויוכזב עוגפל ודעונ אל ירה תולבגהה .הלבגהה תא רוציל ךרוצה תא תויעוצקמה תעדה תווחו

 םע תבשייתמ אל הריהמ הלועפ .רהמ לועפל ךרוצ שיו ,האלה טשפתי אל ףיגנהש חיטבהל ודעונ תולבגהה
 .שארמ רושיא
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 םיאשונ םה הפ םהב םיקסוע ונחנאש תונקתהו םיאשונהש הנבהו תסנכל דובכ ךותמ ,תאז םע דחי

 שי ,םדוק רמאנש רבד ,תסנכה רושיאל תועיגמ תונקתה לכ אלש תורמל ,םיירגוסב – םישיגרו םיבכרומ
 ךותמ זא – עיגהל תוכירצש יאדווב הזה גוסהמ תונקת לבא ,תסנכה תודעו רושיאל תועיגמ אלש תונקת
 ךרד האצמנ ,יתועמשמו בושח אוה ןאכ ךרענש ירוביצה ןוידהו ירטנמלרפה חוקיפהש הנבה ,תסנכל דובכ
 תא עובקלו ףיגנב המחלמל הנעמ תתל ,יעוציבה ,יעצבמה ,ול ארקנ ,ךרוצה תא רשפאנ :תרמואש םייניב
 ןוידה םייקתי ןיידע ,השענ הזה רבדהש רחאל ,ינש דצמו .תונקתבש תולבגהל ידיימ ףקות תתל וא םיללכה
  .םיכרצ ינש ןיב ןוזיא הז .הלשממה התשעש המ תא לטבל תסנכה ידיב תוכמסה הנתינו ,ירוביצה

 
 שי יכ ,םיגדהל לוכי תואירבה דרשמ וצרת םאש תויהל לוכי ,ךכל תואמגוד וא ףוחדה ךרוצה יבגלו

 בצמ ותואב םיאצמנ אל ונחנא םא םגש איה החנהה .תואמגוד הברה ,ונרעצל ,םישדוח המכ לש ןויסינ ונל
 וישכעו ,המו ימ רורב היה אלו תולילב ונדבע תמאב ונלוכו םינושארה םימיב הלחתהב היהש עודי אל רתוי

  .תוריהמב לועפל םייק הזה ךרוצהו תונתשמ תוביסנה ןיידע ,םירדוסמ רתוי תצק םירבדה
 

  :ךמוס יש
 

 םיצורש הנקסמל ועיגהו תולקהב ונחנאש חיננ .תויהל הלוכיש תופיחדל המגוד תתל לוכי קר ינא
 .וישכע םיצור אלא ,םימי 24 תוכחל לבחו םיוסמ גוסמ קסע יתב חותפל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .תמאב ,וא
 

  :ךמוס יש
 

 .תמאב אל הז ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .תורמחהל המגוד יל ןת ,הזל אל המגוד יל ןת
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תמאב ,קוחצ ונתיאמ ושעת לא ,יד .יד .םוי 14 לש ןויד שקבנו דגנתנ
 

  :ךמוס יש
 

 .םימעפל תולקמ םג ןה תונקתה
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .יד ,הז תא ושעת לא
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .השקבב ,תואירבה דרשמ גיצנ
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ל"למה דיגהל םכל רתומ .ריבסהל רשפא-יאש המ תא ריבסהל תוסנל אל םכל עיצמ תמאב ינא
 .ןיינעה תא םיניבמ ונחנא ,רדסב לוכה ,רמא

 
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .תואירבה דרשמ גיצנ .םירבח
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  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תמאב ,ונ ,הדובעהמ קוחצ םישוע םתא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .המגוד הצור ינא ,ןתיא
 

  :יילב רוג
 

 .הדעווה ילב וליפא הז תא תושעל )ה( יפל םילוכי םתא לקהל םיצור םתא םא ,יש ,בגא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .דיימ
 

  :יילב רוג
 

 תא ןקתת וא לטבת ...םקלח וא םלוכ ...םיעובקה םירדסהב ךרוצ דוע ןיא יכ הלשממה התאר"
 ".םאתהב תונקתה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .קוידב
 

  :ךמוס יש
 

 הז אלא ,לוטיב אל הז .םוקמה תלעפהל םיאנתבש םיעצמאב הוולמ הלקה ללכ ךרדב לבא ,ןכ
  .הנקת תאז ןכלו ,יוניש

 
  :יילב רוג
 

 .הז תא תושעל םילוכי םתא הרואכל ,"ןקתת" בותכ לבא
 

  :גרבדנז ליא
 

 - - - ילב רשפא-יא ןקתל
 

  :יילב רוג
 

 .םילוכי םתא לטבל טושפ םיצור םתא םא לבא
 

  :ךמוס יש
 

  .לוטיב היה אל הז ,יוניש היה הז ללכ ךרדב לבא .לוטיב אל הז ,יוניש הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ןטק ףיעס םע היעבה המ זא ,רשאל אל וא רשאל וא ,100 וא ספא וא הז תסנכה יכה ואלב לבא ,רוג
 ?קיפסמ אל הז המל ?)ה(

 
  :יילב רוג
 

  .דיגהל ליחתה אוה יכ הנעי ילוא יש ,בוש – םיכירצ םהש םירמוא םה יכ
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  :ךמוס יש
 

 יאנתב קסע לש החיתפ ורשפא זא ,םיקסע לש החיתפ ורשפאשכ דיגנ ,הלקה התייהשכ ללכ ךרדב
 .לוטיב קר אל הז ןכלו ,רחא וא הזכ ותב וא לוגסה ותב ודמעי םהש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .עגר בישקת .ךתיא תמרוז ינא ?יש ,היעבה המ
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .יד ,אל ,ןיראק ,החילס ,עגר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .היעב ןיא ,לקהל םיצור םתא ,הזה ןויערה םע תמרוז ינא
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 תא ול ינת .ביגהל איצומ אוהש הלימ לכ לעו גולאיד להנל רשפא-יא ,היינש יל ינת ,ןיראק ,אל
 זא ,המגוד ,הלאש תשקיבו תצרפתה .היינש ,ןיראק ,רבדל םיצורש םישנא דוע הפ שי ,ףוסה דע טפשמה
 .השקבב .הז תא ךושמל רשפא-יא לבא ,הבושת ןתונ אוה וישכע ,הנה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .וישכע דע המגוד יתלביק אל לבא
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .האלה ךישמנו טפשמה תא םילשת ,השקבב
 

  :ךמוס יש
 

 לש תוליעפל םיאנת תעיבקב התוול החיתפה זא םימיוסמ םיקסע לש החיתפ ורשפאשכ ללכ ךרדב
 זא ,תאזה הפוקתל בורקב עיגנש הווקמ ינא .'וכו ,רשוכ ינוכמב היה הז ךכ ,תודעסמב היה הז ךכ ,םיקסעה
  .םיקסע םתוא תא חותפל רשפא וישכעש הנקסמל העיגמ הלשממה םא תועש 24 תוכחל הקדצה ןיא

 
 הרסאש תמיוסמ הארוה לש הפלחה תאז ,לוטיב אל הז יכ ,לוטיבב םג שומיש תושעל רשפא-יאו

 .םיאנתב קסעה תא ליעפהל רשפאש תרמואש הארוהב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ילב הז תא תושעל רשפא תולקה םייקל םיצור םאש בותכ היהי )3( ןטק ףיעסבש הנכומ ינא זא
  ?היעבה המ .דבעידב היהי רושיאה זאו ,תסנכל עיגהל ךרוצ
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .תואירבה דרשמ גיצנ וישכע .הדמעה לע הבר הדות .היעב ןיא
 

  :רנילק ידוא
 

 לכ ונחנא .תירשפא יתלב הרוצב ימניד תמאב אוה ,ךרעב הנש יצח רבכ אוה ונלצא הזה עוריאה
 .קזח הז תא ופטחו םירבד ינימ לכל ןמזב וביגה אלש תונידמ םיאור ונחנאו ,םירבד דוע הפ םידמול ןמזה
 רבד לכב אל ,ןוכנ הז וישכע .ביכרמ אוה הפ ןמזה ,קרוי וינ לש ,הילטיא לש תואמגודה תא איבהל רשפא
 היה הז .רהמ לועפל בייח התאו םיוסמ ןוכיס הזיא ההזמ התא םואתפ ןהבש תודוקנ שי לבא ,יטירק אוה
 לגב ןכמ רחאל ,תונידמ ינימ לכמ הפועתה תא ונרגסש ,רכוזש ימ ,הפועתה לש אשונה םע ךרדה תליחתב
 וניאר םואתפ ךוניחה תא ונחתפש רחאל וא ,תוקבדה לש דקומכ תונותח דיגנ ומכ םירבד וניהיזשכ ינשה
  - - - בלש הזיא ירחא
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  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .תועש 24 לש חווטב הרק אל הלאה םירבדהמ רבד םוש לבא ,ךל עירפמ ינאש החילס
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .ןוכנ
  

  :רנילק ידוא
 

 .ידיימב התייה הפועתה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 - - - עובש ךשמב ךשמנ הז הפועתה ,ךל רפסא ינא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .דובכה לכ םע ,הקידב ילב ןילקורבמ םיסוטמ סינכהל םתרשיא הפועתב םג לבא ,ןכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 ?רבדמ התא המ לע ,םיחוכיו םע ךשמנ הז םימי עובש .הטלחה ולביקש דע ךשמנ הז םימי עובש
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .םירבח
  

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הדוקנ ,דודיבל וסנכנ אל ןילקורבמ םימלש םיסוטמ תאזה הריצעה לכ םעו
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .ול ונת זא ,רבדל ול עירפהל רשפא-יא לבא ,ירשפא הז רדסל האירק ,וארת
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .אלש וא תובוט תואמגוד םינתונש וא לבא ,ןתיא
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .ןיבמ ינא ,ןיראק ,ונ ,רדסב ,בוט
 

  :רנילק ידוא
 

 .תודבוע לש ןיינע הז ,המכסה לש ןיינע אל הז.רדסב הז ,םיכסהל אל םג רשפא ,םיכסהל רשפא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
  

 .םיכסהל םיסנמ ,ךל עבשנ .םיכסהל םיסנמ ונחנא
  

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .טפשמ םילשהל ול ונת ,ןגוה אל הז ,םירבח
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  :רנילק ידוא
 

 ךירצ ,רמא רוגש ומכ ,ןכלו ,תופצל םיעדוי אל ונחנאש םירבד הברה שי ,תחא .תודוקנ יתש דוע
 ומכ ,הדוקנ דועו .שארמ תופצל עדנ אלש םיבצמ ויהי יכ ,הזה ילכה תא ונל היהיש תורשפאה תא ןיידע
 םילוכי םתא םג ילואש רמול בייח ינאו ,תועט התייה תאזש וניאר דבעידבו ,ונישעש תולקה םג שיש וניארש
 ,העוט ינאש םיבשוח םתאו לקהל אב ינא םא .תורמחה לע קר אל ,תולקה לע םג ונתוא רוצעל תמא ןמזב
 קר ררחשמ יתייה אל ןכל .יניעב ךופה דבוע םג הז ,םימעפל העוט ינאש רמול םיעדוי םתא הרמחה לעש ומכ
 לע ןבומכ םכלש תרוקיבה תאו ,רהמ לועפל בייח התאשכ םוריחל היצפואה תא ריאשהל ךירצ .תולקה לע
 .ןאכ דע .דעצ לכ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .אל תורמחהה תא לבא ,תולקהה תא םכל תתל הנכומ ינא ןיבל ןיב הרירבב
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .השקבב ,'ץיבולגס באוי תסנכה רבח .הדות ,ןיראק
 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 .הזה ףיעסה עיגה יכ בושח הז לבא ימצע לע רזוח ילוא ינא ,םירבד המכ דיגהל הצור ינא ,וארת
 תויוגייתסה ליחתנ יתמ ץוחב ונרביד םויה ,הדעווב יירבחל הפ הז תא רמוא ינא ,ךילהתה יבגל לוכ םדוק
 – םינורחאה םייעובשבש ,בושח יכה ,יתועמשמ יכה ףיעסב םינוקית וישכע הפ םיסינכמ ,וארת .םייסנ יתמו
 יירבחו הזה רבדה תא הלעמ ינאש םעפ לכ .יזכרמה אשונה הז – תוחפ ילוא רתוי ילוא ,םייעובש קיודמ אל
  .םכיתוגשהו םכיתורעה תא םימשור ,םילפטמ רבכ ונחנא ,וכח ,הזה רבדה תא םילעמ

 
 ,תסנכה ירבח יירבחלו הפ ירבחלו םיטפשמה דרשמב יירבחל הפ רמוא ינאו ,ןמזב הרוחא םירזוח

 עורג קוח םיאיבמ ונחנאש היצאוטיסל ונעגה ךיא ,תסנכה לאו ימצע לא הינורט ,םכילא הינורט ךותמ אל
 דחא ףאלש בשוח ינאו ,הלאש ןיא יל תוחפל ,עגרכ הלאש ןיא ירה ,רתוי בוט קוח ותוא תושעל רשפאש
 הזה ףיעסה הפש ךרדה .רשפאש הבוט יכה הרוצב ףיגנב םחליהל םיצור ונלוכש ,הלאש ןיא םירבחהמ
 – יירבחל םג הז תא רמואו םיטפשמה דרשמל םג הז תא רמואו ,תואירבה דרשמל םג רמוא ינא – חסונמ
 ילב רוביצה תואירב ןיא ,םיעדוי םתאו ,ףיגנב קבאיהל ךירצ ,הטושפ הביסמ קבאיהל הבוט אל ךרד איה
  .רוביצה

 
 רשפאש קוחה תא ונקיתשכ ,הזה ךילהתל ףתוש יתייהו ,הרקש המ ךילהתב וארת ,הפ הרוקש המ

 ורמא .הליחתכלמ הזל יתדגנתה ינא ,םייפכ ואחמ םלוכ דבעידב ןוקיתה תא תושעל ןוחטיב אשאש תעפיל
 לכ .טאל טאל היהנ ?רהמ רהמהמ הרק המ .רהמ רהמ הכירצ הלשממה יכ ?רדסב היהי המל .רדסב היהי

 ,תסנכב אל ,ןלוכ תוכרעמב ירוביצ ןומא לש היעב ,תואדו רסוח וסינכה ןורחאה ןמזב ויהש תוטלחהה
 והשמ םיעידומ .תואדו רסוח ורצי יכ ?המל ,םלוכ תוטלחהה ילבקמב ,םילפטמש םייתלשממה םידרשמב
 ירחא םויה ישילש םויב הרק אל דוע ישילש םויב ורמאש המ .יעיבר םויב רבד םוש הרוק אל ,ישילש םויב
 .תואדו רסוח הז הרקש המ .עובש

 
 אל ינא הזה עטקב ,בגא ךרד ,םירבד שי .ךופהה לדומה תא הז ,רבעב םג ונעצהו ,עיצמ ינאש המ

 ולכות ,םוריחל ךירצש םירבד לש רדג היהיש ,םיטפשמה דרשמ ישנא וגיצהשכ יתחכוותה אל םג ,חכוותמ
 .םינויד לש ,תעד לוקיש לש םירבד םה ,םוריח לש םירבד אל םה הפ םירבדה בור לבא .םוריחב לועפל
 דחא לכ ,הלשממה דיל תויחל הכירצ תסנכה .הז םע םיכסמ ינא ,הנורוקה דצל םייחש הפ םירמוא
 ,רתוי בוט הז ילוא – ךילע קלוח ינא הפ ,רוג ,רמוא ינאו – יל רמואש ימ לכ .רקבל ונלש דיקפתה .הדיקפתו

 הבש ךרדב אל – הבש ךרדב םויאו ארונ הזש ךל רמוא ינא ,םויאו ארונל עורג ןיב ?רתוי בוט הז המ לבא
 סחי יל תפכא המ ,תסנכל סחי הפ םיבתוכ ,יתוא ןיינעמ אל סחיה ,הז תא דצב םיש ,תסנכל םיסחייתמ
 ,תויקוחה לובגב הזש ןבומכ .יניינע אל ,יתדימ אל ,םיחרזאל ןוכנ אל סחי הפ שי .םיחרזאל סחי – תסנכל
  .רופיס אוה רופיסה לבא ,לוכה קקוחל הל רתומ ,תקקוחמ תסנכה יכ תושעל רתומ

 
 ותוא ריאשנש ונרביד וילעש בושח יכה רבדה לע .הרק המ ולכתסת ,ךילהתה תמרב ךל רמוא ינא

 הלשממה שאר ,עיגפמב םירמואו םיצורשכ ,יצחו עשתב ,ןויד לש גוס ,חוכיו לש גוס םילהנמ וישכע ףוסב
 ,בגא ךרד .םויה-רדסב אצמנ רבכ הז ,הלוע הז רחמש היצילאוקל רמוא ,הקוחה תדעו שאר-בשויל רמוא
 והשימש ללגב ?תושקעתה ללגב ?בוט אל קוח סינכהלו םלועה ךפהתיש המל .םלועה ךפהתי ,הלוע הז רחמ
 הפ ןיא ,תיניינע הטלחה אל ,תיטילופ הטלחה תאז ףוסב ?לביק אוהש הטלחהה תאזש םושמ אקווד הצור
  .יטילופ אל אוה רמוא ינאש המו .הקיטילופ קר הפ שי .לכש אל ,קדצ אל ,טפשמ אל
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 ,םכתיא םירבדמש הלשממב םישנאל ודיגת ,ובישקת – הלשממל ורשפאי תועש 72 וא םימי השולש

 ינא ,םיידיימ םירבדל תורשפא תתל ךירצ ,ןכ .םיחרזאל בוט הזו הלשממל בוט הז – םיבישקמ אל םה יל
 תומלוא לע ,תודעסמ לע םיעבוקש תונקתה תא ךירצ המל לבא .םינפב הז ,ואוב ,היעב יל ןיא ,ירמגל ךתיא
 ,ןויד םייקתמ ,הרוק המ ירה ?ןויד הז לע םייקל רשפא-יא המל ?הז לע ךירצ המל ,םירבדה לכ לע ,םיעוריא
 הנינתשתו תודעוול ועיגיו ,תונקת ויהיו תונושה תסנכה תודעוול רובעי הז ,הרקיש המ ךל רמוא ינאו

 תסנכ ןיב קבאמ אל הז ,יטנוולר אל הז ,הדעווב הרק המ יתוא ןיינעמ אל הזו .הרקש המ הרקיו ,תוטלחה
-יאש םירבד תושעל רשפא הפ .רחא אוה הלשממה לש דיקפתה ,דחא אוה תסנכה לש דיקפתה .הלשממל
 ביצקתו הלכלכ לש ץחלב ,הלילב הרשע-םייתשב תמאב .הלילב הרשע-םייתשב הלשממב תושעל רשפא
 הדובעה תאז ,ונלש דיקפתה הז ,תורחא תודעווב וא הפ ערלו בוטל ונחנא .םירבדו םיעוריא דחאו ףלאו

  .הלשממה דגנ אל ,םיחרזאה תבוטל הלשממה לע הרקבו חוקיפ ילכ תויהל ונלש הדובעה .ונלש
 
 ער היה הז .רתוי ער היהנ הז .רתוי בוט היהנ הזש יל םירמואו הזה ןיינעל הפל םיעיגמ ונחנא וישכע

 ודיגת ?םיצור םתאש המ הז ,ודיגת .ףויזה הז לוכהמ עורג יכהו ,'זאלפומק הזו ,עורג רתוי היהנ הזו
 ןאכ בותכש ומכ בותכל .םייונישה תא ושעת לא .םייניעב תסנכה תא םיאור אל ,טילחהל הצור הלשממהש
 ,לבח הזו ,בוט אל לוכהו ,דבעידב לוכה הז .הדעווה רושיאב אל הז ?הדעווה רושיאב המ ,"הדעווה רושיאב"
 דרשמ לש ה'רבחה לכ ,הפ ויה םלוכו ,הפ היהש ימ לכו – ךרדה תליחתמש ףיעס הז .הז תא ןקתל רשפא יכ
 ונחנא ישילש םויב הלילב רשעב ,וארת ,םירבדמ ונחנא הלחתההמ – תסנכה ירבח ןבומכו ,םיטפשמה
  .היציזופואלו היצילאוקל אל ,םיחרזאל יתועמשמ יכה רבדב הלועש קוחב לפטל םיכירצ

 
 לכ ןיב םיוסמ בלשב תוחפל םיעד תודיחא הפ התייה ,לבלבתנ אל ,ואוב ,םיעד תודיחא הפ התייה

 לכ ויהו .ןוכנ אל הז ולאה תועש 24-הש ,הפ הרוקש המ ןוכנ אל הזש ,ולש םיסנאוינב דחא לכ ,הפ םירבחה
 הלשממהש הטלחה ףא ,הטושפ הביסמ תועש 48 ךירצש בשוח אל ינא .תועש 48 ילוא ורמאש תולוק ינימ
 .םיחרזאל בוט ,הלשממל בוט השעי הז ,םיאתמה ןמזה תא ונת .תועש 48-ב הז תא התשע אל איה הלביק
  .יתוא לכסתמ ,לבח טושפ ,לבח .ינויצילאוק םכסה שי ,השענ ונחנא ,טילחה יביב ,אל ,הז םוקמב

 
 התא המ לע ףוסב יכ ,הפ בשוי ינאש ןמזה לע לבח ,יתוא עמוש אל אוהש לבח ,בקעיל יתרמא

 לע םייניינע םייעוצקמ םיקומינב עיפשהל חילצמ אל ינא םא ?99 ץורעב יתוא עמשיש ימ לע ?עיפשמ
 קלחו ,הככ םימיכסמ קלחו ,םימיכסמ םלוכו ,הגלפמ התואב אל ונחנא םא םג ,ילש םירבחש םישנאה
 ובתכת לאו ,ומשב דליל ארקנו ,וטילחהש שארמ ודיגת זא .וטילחה :םירמוא ונחנא ףוסבו ,תרחא םיבשוח
  .רתוי יתוא בילעמ הז יכ ,הדעווה רושיאב הפ
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  
 .םינוידה ךרד תורעה טעמ אל הפ תסנכהש בשוח ינאש ,'ץיבולגס באוי ,תורמל .ידעס המאסוא

 תסנכהש בשוח ינאו ,תובישי טעמ אלב ,תודעו טעמ אלב יתייה ,תוחיגב קר הפ יתייהש בשוח התאש תורמל
 - - - תצק יל הארנ הז סנכנ אל תרמאש הממ רבד םושש דיגהל לבא ,אל םקלח ,ולבקתה םקלח ,םיטופניא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .רבדה בל ,ןתיא ,בלה ,בלה לבא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .בל דבכ אל ינאו בלה תא ןיבמ ינא ,ןיראק ,ךירצ אל
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 הז תא ריאשנ אוב .םיירקיעה םירבדה תא ריאשהל אל אוהו ,הזה ןוידהמ חקל יתדמל ינא תוחפל
 קוחה לש בלה תא .םייטירק אלה םיפיעסב ,םיניינעב םינד ונחנא זאו ,ףוסה דע ,ףוסה דע ,ףוסה דע
 .4 דע 2 םיפיעס ,קוחה הז .קוחה הז ,ףיעסה הז – ןמז לש ץוליאב ,ןמז לש קחודב זאו .ףוסה דע םיריאשמ
 .חסונ העש עבר לכ םילבקמ ונחנאו ,הלאה םיפיעסה לע ךירצש ומכ ןויד םימייקמ אל ונחנא םא
 

  )21:39 ,רשא בקעי ר"ויה(
  

 םיינורקעה םיפיעסה תא ריאשהל אלש הזה ןוידה ירחא הנקסמל יתעגה ,יתרמא ,בקעי ,בשוח ינא
 .הללאי ,רדסב איה תאזה הטישה .ףוסה דע
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  :רשא בקעי ר"ויה
  

 .ךתוא רוצעל בייח ינא ,העטמו העוט התא ,אל
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .ףוסל ריאשנ 4 ףיעס תא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .העטמו העוט התא ,הקד ,המאסוא ,עגר
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ?המל .אל ,אל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .רבכ ונד הלאה םיפיעסב יכ ,המל ךל דיגא ינא ,העטמו העוט התא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .ונד אל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?ונד אל המ לע ?ונד אל ימ
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .ףוסה דע הז תא ריאשנ אוב ונרמא הזל ונעגהשכ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ינודא ,ךל ריכזא ינא ,בישקת .אל
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .השקבב
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הקד ,םירבח ,עגר .ךורא ןויד היה ,דבעידב לע תונעטה תא םתנעטו ,הלא םיפיעסב ונד ונחנא
  .םירבדה לכב ונד .הזב ונדו ,לוכה תא ונארקה ,ונמדקתהו ןויד היהו ,המאסוא

 
  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .ונראשהש הדבוע לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ונראשה אל ,בישקת
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 היעטה הפ שי לבא ,ינכט ,הרודצורפ הזש רמוא ינא .הזל רוזחנש ונרמא ןמזה לכ .ונראשה םג
 .האווסהו
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?לוחכה חסונל רוזחל הצור התא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .היינש
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .בוהצה חסונל ריזחת זא ,ונ ,ןמזה לכ םייאמ התא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .םייאמ אל ינא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .היעב יל ןיא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 - - - שיגרהל רבכ ליחתמ ינא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?שיגרמ התא המ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .שיגרמ ינאש המ תא
  

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ורמא םלוכ ,היציזופוא היצילאוקל רשק ילב ,הזה ןוידב ףתתשהש ימ לכש ןתיאל רמוא ינא
 ,דוכילהמ אוהש רהס ןועדג וליפא .הלשממל ןתוא ריבעמו תסנכהמ תויוכמסה לכ תא איצומ הז השעמלש
 ,הפ םגו ,ונתיאמ ףירח רתוי היהו רמא ,ותוא תעמשו ,הלאה םינוידה לכב דוכילהמ ףתתשהש דיחיה ,דיחיה
 הזש איה ךלמה ךרד .ךלמה ךרד אל השעמל תאזש םירמוא הדעוול יטפשמה ץועייה םג ,םיטפשמה דרשמ
 םימיב הרק המ םכרשב לע םתיאר ,ןתיא ,ןבל לוחכ ,םתא .דבעידב רושיא המ וניארו ,שארמ רושיא
  .ןיבמ אל ינא ,םתא ,הפ ונחנא ,לודגה קוחל הזמ דמלנש םוקמב זא .םינורחאה

 
 רושיא דעב םתא ?דבעידב רושיא דעב םתא ?םכלש הדמעה המ ,םירמוא םתא המ יתעמש אל דוע

 ,תוריבע תעיבק ,תוסנק ,םירוזא תלבגה ,רגס ,םיחרזאב העיגפ לע רבדמ ינא ?םירמוא םתא המ ?שארמ
 הצורש הלשממ שאר המל .רוביצל ודיגת ,םכלש הדמעה המ ונל ודיגת ?םירמוא םתא המ ,םישנוע תעיבק
 ואוב ?הז תא ול םינתונ םתא המל ?הז תא ול םינתונ םתא המל ,דבעידב רושיאו תויוכמס הצור ,הזכ רבד
  .הזב םינד ,תסנכל הז תא םיאיבמ הפ ונחנא :ודיגת

 
 ינא ,ןיראק ומכ אל ינא .םכליבשב התחנהל םירמ ינא ,השקבב ,בקעי ,עדוי התא ,העצה יתעצה

 תונקת ןיקתהל הלשממל תתל ךירצש ,םיפוחד םירקמ ,םיינוציק םירקמ ,םיגירח םירקמ שיש םורזל ןכומ
 לבא .השקבב ,תועש 48 ךות לטבנ וא ררשאנ וא ונחנאשו ,הדעוול הז תא איבהל זאו ידיימ ןפואב וסנכיש
 הדעווהש .ליא ,הז תא חרמת אל הדעווהש ,הז תא חרמנ אלש ןמז ונל ונתו ,הלאה תונקתה תא ואיבת
 הז םא ?תועש 48-ב הרקי המ .תועש 48 ךות תוחדל וא ררשאל וא טילחתו הכודמה לע בשתו דיימ סנכתת
 רושיאב ובתכת ,הדובעהמ קוחצ ושעת לא לבא .תוכמס הלשממל שי 3 ףיעס יפל זא ףוחדו ינוציק ךכ לכ
 הז ?הז תא תווסהל םיצור םתא .תונקת הניקתמ הלשממה ,"הלשממה תוכמס" הפ םיקחומ םתאו הדעווה
 ירחאו ,םישנועה תא תעבוק איה ,תוריבע תעבוק איה ,תונקת הניקתמ איה ,הלשממה הז יכ .םכל רוזעי אל
 תופוקתה הז המ .הרקי המ עדוי אל ינא םוי 14-ב ,המ עדוי התא ,םוי 14 ךות ,הלאוו ,ונילא םיאב םתא הז
 שיש ודיגתו ואובת ,םיטפשמה דרשמ לע תמאב אלפתמ ינא ?ןתוא תוחדל וא תונקת רשאל םוי 14 ?הלאה
  .רשפא-יא ,הז לע ןגהל רשפא-יא ,יטפשמ ישוק
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 יטפשמ ץועייכ ,םיטפשמ דרשמכ םתא לבא ,הטלחה לבקיש ,הטלחה לבקל הצור הלשממה שאר

 המ לכש ?עיגנש םיצור םתא ןאל ?וקה תא םיחתומ ןאל .ןיבמ אל ינא ?הזכ רבד םיררשאמ םתא
 סנכנ רקוב תונפל שמח העשב ,תודעסמה םויה קר ,תודעסמב ,םיפוחב ,וניאר ,תושעל הצרת הלשממהש
 םירשקתמש םינדעסמה הז המ עדוי התא ,םינדעסמה ?ןתונ הז המ לבא ?הז המ .לטוב רשע העשב ,רוסיאה
 רשפא ךיא ?הזכ קסע להנל רשפא ךיא :םירמוא ,ןתיא ,ךילא םגו ,ךיילא םירשקתמ םג ,םיקעוצ ,ונילא
 ?הז המ .תונמזה שיש ?קסע יל רגוס התא רחמל םויהמ

 
  :לאירזע לאג
 

 םויב םוסרפ היה ,ףקותל וסנכנ תונקתה ,היוחד הליחת התייה ,תודעסמה יבגל קיידל קר ,בגא
  .ישילש םויב םויה ףקותל סנכנ הזו ישיש

 
  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .שמחב ישילש םויב
 

  :לאירזע לאג
 

 .ישילש םוי דע ישיש םוימ
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .הדעו העיגה רשעבו רוסיאה סנכנ שמחב .רקוב תונפל שמחב
  

  :תואירק
 

- - -  
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .ישיש םויב עיגמ היה הז
  

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 .ישישב הז תא קיספהל ירמה ללגב ןורחאה עגרב וטילחה זאו ,ישימח םויב היה הז יכ
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ונחנא המ .רוביצה לש הקעזה תא ועמשת ,ונמע ךותב םייח ונחנא ,ןתיא ,רמוא ינא ןכל .ןוכנ
 .ףוחד היה והשמ הזיא ונל ודיגת ,םכתא רגתאמ ינא ,ןתיא ,עדוי התאו ?םישקבמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .רבד םוש
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ,דגנתהל זא יתלוכי ,רדסב תוחפל ,באוי ,הא ,ףוחד והשמ םתאבהש םירצעמב םג ,הפ הדעווב םג
 לכש םירקמ ויה םימעפל .הז םע םתאב .רבד םוש ונישע אלו ןמז ךושמל אלו רטסביליפ אל ונישע אל לבא
 לבא ,דבכ ריחמ המליש ,תעפי האב הנורוק תדעוובש וישכע אלפתמ ינא ,בקעי ,לבא .םכתיא המרז הדעווה
 - - - ףוסבו .הלש לע הדמע .הלש לע הדמע

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .זוחא האמ
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  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 םה זאו ףסכ ונממ םיבוג םה ,ןיבמ התא .ףסכ יביבמ םיבוג םה הפ ,המאסוא ,תרחא תצק הז הפ
 .הצור אוהש המ תא םיריבעמ

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .וישכע תרמאש המ דואמ רומח הז ,וא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?עדוי ינאש םירבד המכ לע ךל דיגא ינאש הצור התא ?דואמ רומח הז המ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 לש רופיסה אקוודש בשוח ינאו ,הבר הדות לוכ םדוק ,המאסוא .דיגת קר עדוי התאש המ ,לוכה
 לבא ,ותוא ונבהא אל יאדווש ,םדוקה ןונגנמב םגש הארמ קר הז ,המגודכ ותוא איבמ התאש ,ןוטיב השאש
- - - 

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?םיחרזאל םרג הז קזנ הזיא עדוי התא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 לוכיש ןונגנמ ןיידע אוה הזה ןונגנמה םגו .יל יעירפת לא ,ךל עירפמ אל ינא ,רבדמ ינא וישכע
 לבא ,תלהנתמ איהש הרוצב תולהנתהה דגנ ינאו ,תולהנתהה ךיא עגרכ הנשמ אלו רבד לש ופוסב עיפשהל
  - - - יאדו

 
  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - - - םיקסעל םרגנ קזנ ,םיקזנ הזיא לבא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 אלו ,הדעווה תא רבע הזה חסונה ,חסונ היה ,ועטית אלו ועטת אלש ,רמול הצור ינא דחא רבד לבא 
 ןורחאה עגרבו ,ואב ןורחאה עגרבש רמוא התאש םינוקיתה לכו ,ןוכנ הז ,המכסהב אל שממ ,המכסהב
 200 הז תא ודיגת – םולכ רוזעי אלו םירבד ינשב ונרפיש .םיפסונ םימרוג םעו ,הדעווה םע רפשל יתיסינ
 םג ונרפישו ,הזרכהה אשונב םג ונרפיש – הז לע חכוותמ אל ינא ,קיפסמ ןכ וא קיפסמ אל רופישהש םימעפ
 לבא .עגרכ םתיא םיאצמנ ונחנאש םירבדה ולא ,םיבוט רתוי תויהל םילוכי םירופישה .תונקתה אשונב
 – לבוג וליפא הז ,היעטה אל תאז תסנכה לש הדמעמ תא ערהש ףטחמ םע ןורחאה עגרב אב והשימש דיגהל
 תרפשמ איה .תרפשמ תאזה החסונהו .רפשל םיאב ןורחאה עגרב .םיאב ןורחאה עגרבש ראתמ התא וליאכ

  .80% אל וליפא ילואו ,100% תרפשמ אל איה ,10% תרפשמ איה ,5%
 

 המכ דע עיגהלו תוסנל שאר-בשויכ ילש דיקפתב האור ינא ,ילש והשמ םג הז ףוסב ,ה'רבח ,לבא
 דע הז לע תרמא אל המל םירמוא םתא .ןאכ דע דיגא םהבש םירבד שי םג םימעפל .ןוכנה רבדל רשפאש
 ןתונ ינא ,ךירצש המ רבדל םכל ןתונ ינא ,םכתא הסהמ אל ינא .םכל רתומ ,יירבח .םכל רתומ ,ןאכ
 התא .םיקלוח ונחנא לבא ,לוכה ,ןכדעמ ,רבדמ ,םולכ איבחמ אל ,תורישי תוחישב לוכה ,ץק ןיא תונלבסב
 אל הזה רופישה רמוא התא קר ,רופיש הזש עדוי םג התאו .רופיש הזש רמוא ינא ,רופיש אל הזש רמוא
 םג עיגנו ,םיקולח היהנו ,םיקולח ונחנא .תאזה היצרופורפב הז תא ריאשנ ,ןכלו .ראשנ הז ןיידע יכ ,יל רזוע
 עיגהל ילש םיצמאמה תא יתישעש ,דחא רבד ךל דיגהל לוכי ינא לבא .ןוכנ הז ,םיקולח היהנו תועבצהל
  .בייטל םומיסקמל

 
-ב ךרדה לע ונחנא ,דבלב תאזה הדוקנה תא םיחקול םתא יכ ,דחא רבד םג חכשנ אלש הצור ינאו

 ןומה ונרפיש .רתוי ימ תורחת השע אל דחא ףא ,דחיב ונלוכ ,םירבד ןומה ונרפיש הפ שיש םידומע והשמו 40
 תועשה ודיעיו ,הנמאנ ונתדובע תא ונישע .ולש שפוחה תבוטל ,רוביצה תבוטל םהש םירבד ונישע ,םירבד
 לש הקיקחב שדוח ינפל קר ונקקוחש םירבד םגו .ךרדה לכ ךרואל הזה ןיינעב םינויד לש ךכ לכ תוברה
 ונאבה םתוא םג .םתוא ונרדיסו ,םתוא ונכפהו הפל ונאבו ,ונמזב הלשממה ירדחב ושענש ,ויהש םיח"שקת
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 ,םלשומ ךילהת הפ שיו ךילהת הפ היה .םעפ דועו םעפ דועו םעפ דוע םתוא ונחתינו ,ןחלושה לע םעפ דוע
  .ךילהתה

 
 ילב ,םירבח ,ימיטיגל הז .ירמגל לשכנ ודיגיש הלאכ שי ,תמלשומ אל ודיגיש הלאכ שי ,האצותה

 .םש תויהל הצור אל ינא .םש תויהל הצור אל ינאו ,הדעווב םהב ונייה אל םעפ ףאש םיספל ונרבע רבכ .סעכ
 תכלה ,ןמז תזבזב ,עמשת ,דיגהל לבא .תישיאה םגו תירוביצה םג ,םש תויהל הצור אל תישיאה המרב
 ,דיגהל לוכי התא .בילעמ תצק וליפא הז ,המ עדוי התא .תאבה אל םולכ ,הלאו ,לוכהו םירבד תאבה ,תוחוכ
 - - - הז תאבהש המ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .בלעיהל ךירצ אל התא לבא ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .בילעמ הזש יתרמא .יתבלענ אל
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .יגאדת לא ,בלענ אל אוה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?בלענ התא המ לבא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?בלעיי הפיא .יגאדת לא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .הפ הטמל ילש גולוכיספה תא שי ,הנה
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .םיימש םשל לוכה ?בלעיי הזיא .בלעיי אל אוה םימעפ עבש תומנ
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ויהי העבצהב ,תועד יקוליחל עיגהל םיכלוה ונחנאש םיעדוי ונחנא ,ומשב דליל ארקנ אוב ,םירבח
 .תויוגייתסה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?קוחה תא רפשל הצור אל התא ,כ"ח םג התא לבא ,בקעי ,אל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 תא רפשל הצור אל ינא שממ ,הצור אל ינא ,אל .השק יכה רבדה הז ,עצמאב העירפמ תא לבא ,עגר
 בילעהל לולע הז המל תעדוי תא .בלענ יתייה םא יתוא בילעהל לולע רבד לש הזכ גוס ,המ תעדוי תא .קוחה
 אל תא לבא ,יתוא רגתאמ אוהש עדוי ינא ,הז תא רמוא היה ילא םא .הז תא תרמוא תא יכ ?יתוא
 ?ןוכנ ,תרגתאמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .בקעי ,ונ
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 אובנ אל ,םויה הזה עוריאהמ אצי אל הנותחש םיעדוי ונחנא ,תוגצה השענ אל ואוב ,ובישקת ,והז
  .דגנ ועיבצי הלא ,דעב ועיבצי הלא ,עיבצנ ,אובנ .עוריאה ףוסב םלטצהל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .בקעי ,תאזכ היצפוא שי יכ ,לבח
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 םכלש טבמהמ םג רשפא םוי לש ופוסב ,רמוא ינא קר .רבד לכל םשה תרזעב תויצפוא הברה שי
 .ףוחד ןתיאל ארקת ?ןתיא הפיא .םירבד ונישע דיגהלו הרוחא לכתסהל היציזופוא ירבחכ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .היציזופוא ןיאו היצילאוק ןיא הזה ןיינעבש ךל הריבסמ ינא לבא ,בקעי
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 אל התאו ,יתרפיש ונל דיגהל ךישמת .םולכ םיאור אלו םילכתסמ ונחנאו ונל רמוא ןמזה לכ התא
 .תרפיש
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?ןוכנ ,םימכח יניע רוועי דחושה תרמא םדוקמ ?םירמוא ךיא ,רדסב
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .יתרמא אל ,אל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .תרמא הזכ והשמ הז
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .יתרמא המ ךל דיגא ,יתרמא המ עומשל הצור התא םא ,יתרמא .הז תא יתרמא אל .יתרמא אל
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .היינש ,ילא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .תשקעתה יכ ,אל
  

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 יהשוזיא ול שי היציזופוא לש הדמעב אצמנ םדאשכ םגש רמוא ינא .תרחא הפשל הז תא יתמגרת
 םצעמ העיגמש טבמ תדוקנ תאז ,םכלש הפקשה תדוקנ תאז ,רוועמ אל אוה .וימכח יניע תא רוועמש והשמ
 איהש המ זא ,הבוט אלו ,הער הלשממ איהש םיבשוח םתאו ,תאזה הלשממה םצעל םידגנתמ םתאש הז

 - - - היילעב אל ,עגר ,םירבח ,רמוא ינא ,ןכלו .בוט היהי אל השעת
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

  .הלשממה ללגב אל הז לבא ,בקעי
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .היילעב ינאשכ אל
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .ךל עדתש ,רקובה הרותה ירבד תא דיגהל יל תתל בייח תייה
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .הדיריב היהא ינאשכ ךל ןתא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .יל ןימאת ,הרותה ירבד תא דיגהל יל תתל בייח תייה
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 תא רובענ ,ךילהתה לכ תא השענ ,םידידיו םירבח ראשינ ואוב ,םירבח ,רמוא ינא ןכל
 ,תאזה ךרדה לכ ךרואל ןומה םג םכב יתעייתסה ,יל ונימאת .םכתא יתנבה ,לוכה תא רובענ ,תויוגייתסהה
 .הדובע אלמ דוע ונל שי ,האלה םג עייתסא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .בקעי ,םירבדה לש הנוכנ אל הייאר וז
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 םייפקשמה תא רבכ ףילחהל החפשמהמ תיבב ץחל יל שי ,ךל חיטבמ ינא .הנוכנ אל הייאר זא
 םג רפשא ינא ילואו ,םייפקשמ ףילחהל ,ןכ םג ץחלל הז תא ףרצמ ינא זא .םתוא ףילחא ינא ,תמאב הלאה
  .הייארה תא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?ישיא אוה רבד לכ המל ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ינא ,לומתא הז תא ונילעהו ,הזה אשונב ,הלשממה יגיצנ .םואתפ המ ,ישיא אל .ןאכ דע ,ןיראק
 יל ריבסה הזה דצהמ והשימו ,תסנכ ירבח םניאש םירש ינגסו םירש לש אשונה יבגל יתלביקש הבושת רכוז

 .לולכ לוכה םע תונולמה תא שי ?םירמוא ךיא ,לולכ לוכהש
 

  :יילב רוג
 

 שאר-בשויהש המ .4 ףיעסמ םיצפוק תצק ונחנא יכ ,ןוידה תא םקמל ליבשב קר םירבדמ ונחנא
 - - - ןיינעל הז סחייתמ

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .וישכע וילע עיבצמ אל ינא ,ותוא ריבסהל תמייס ,ונמייס 4 ףיעס תא
 

  :יילב רוג
 

  .רבודמ המ לע ריבסמ קר ינא ,)ד(37 ןיינעל ,אל
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 תא ונלביקו הז לע ונרבידו ,םירש ינגסו םירש שי ,םירבח ,רמוא קר ינא .יתוא ףילחת ,ןתיא
 .תובושתה

 
  )21:54 ,גרובזניג ןתיא ר"ויה(

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הפ ונחנא ,ךורא ,רצק אוה הלילהש ןתיאל דיגת ,בקעי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .היינש ?ךלוה התא ןאל ,בקעי
 

  :גרבדנז ליא
 

 .תועט היהתש הצור אל ינא תאזה הבושתה תא ונל םיסחיימ םא לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?הרוק המ ריבסהל ןכומ והשימ 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .רוג ,ןכ
 

  :יילב רוג
 

 םיגייסב קסועש )ד(37 ףיעסבש הדוקנל רזוח אוה לבא ,הנודנ רבכש הלאשה תא הלעה שאר-בשויה
 לבגומ רוזאמ הסינכהו ,ירוביצ בחרמ ,יטרפ בחרמ לע תולבגהה לש םיפיעסהמ גירחמו ,קוחה תלוחתל
 ןכו ,םהלש םיצעויה לש הדובעב העיגפל םיגירח עבוק םגו ,םיטפוש ,תסנכ ירבח ,לבגומ רוזאמ האיציהו

 ינגס וא םירש הפל סינכהל ,גירחהל ךירצ םאה הלאשה תא שאר-בשויה הלעמ הזה אשונה לכלו .האלה
 .םירש

 
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ?הלאשה תא הלעמ אוה ,הלאשה תא הלעמ התא
 

  :יילב רוג
 

 .תאזה הלאשה תא הלעה שאר-בשויה
 

  :)ןבל לוחכ( שנוו לכימ
  

 .הז לע ונרביד
  

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .תסנכה ירבח תוניסח קוח יפל תוניסחהמ םינהנ םירש ינגסו םירשש ליא הפ רמא לבא ,ונרביד 
 

  :גרבדנז ליא
 

 .יטפשמה דצהמ ליחתנ .בוש םילוע םהש ןוויכ םירבדה תא קיידל שקבמ ינא
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ?הז תא תרמא אל
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  :גרבדנז ליא
 

 .יתנבוה אל תויהל לוכי תוחפל וא הזה רבדה תא קוידב יתרמא אל
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 תוניסחהמ םינהנ םהש איה חורה לבא ,רמוא התאש המ תא קוידב דיגהל עדא אל םעפ ףא ינא
  - - - םה ןכלו

 
  :יילב רוג
 

 קוחב רכזנ ומצע אוהש ,תוניסחה קוחל 9 ףיעס יפל העונתה שפוחב רבודמש לככ .קיידל הצור ינא
 9 ףיעס יפל תוניסחהמ ןכאש ירה ,דמוע ופקותב 9 ףיעסש םירמואו ןידה תא םירמשמכ ,םיחיטבמכ הזה
 .ותוא הארא ינא .תוניסחה קוחל 15 ףיעסמ עבונ הז ,בותכ הז .תסנכ ירבח םניאש םירש םג םינהנ

 
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .סינכהל אל וא סינכהל ,ךתעד .ךתושרב ?רדסב ,טושפ הז תא השענ ,ליא
 

  :גרבדנז ליא
 

 ןתית הלשממהש ךרוצ שיש ונבשח אלש ,העיפומ איהש יפכ ,הלשממה תדמע .דיגהל השקתמ ינא
  .הניקתמ הלשממהש תונקת לומ לא רשל רתי תוכז

 
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ?הצור והשימ .יתנבה
 

  :גרבדנז ליא
  

 הלשממה לש תונקתהש חיטבהל וניצרו ,תרחא תושרב םהש תסנכ ירבחל ,םיטפושל התייה הנגהה
 תולבגה לבא ,תוניסחה קוח יפל הסוכמ תיצמתב העונתה שפוח .הלאה םישנאה לש תוריחה תא וליבגי אל
 תסנכ רבח ןידכ וניא תסנכ רבח וניאש רש ןיד ,תסנכ רבח ןיד הז זא תוניסחה קוח יפל אל ןהש לככ תורחא
 ירבח תוניסח קוחמ עבונש המל קר איה תסנכ רבחל תסנכ רבח וניאש רש ןיב האוושהה .ןיינעו רבד לכל
 .תסנכה
 

  )21:57 ,רשא בקעי ר"ויה(
  

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .השקבב .הדות .הדוקנ ,הז תא סינכהל שקבמ ינא 
 

  :)ןבל לוחכ( שנוו לכימ
  

 .סינכהל ךירצ הז יפל
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - - - לש הלבגה שיש דיגנ ,ןתיא 
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 .הפ דחיב ונחנא ,ידעב התא .ונרגס ,המאסוא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .הלאש ותוא לואשל הצור ינא .היינש
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  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .ןידעב
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .המאלז אי ,ןידעב
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .יחא אי ,ינביא אי
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ?ןוכנ ,תסנכ ירבח לע לח אל הז ,רטמ 100 לש הלבגה שיש דיגנ
 

  :גרבדנז ליא
 

  .תסנכ רבח וניאש רש לע םג לוחי הז ןכלו ,עונל ול רשפאמ העונתה שפוח ,יתנבהל
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

  .הז תא סינכהל דעב ינא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 - - - ארקנש המ ,רוביצה ישיא תמישר ךותב ,שקבמ ינא
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ?המ רותב - - -
  

  :גרבדנז ליא
 

 .תסנכה ירבח תוניסח קוח - - -
  

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תסנכ רבח אוה לבא
 

  :גרבדנז ליא
 

 ןגס וא רש ןידכ ,תסנכה רבח וניאש רש ןגס וא רש ןיד ,הז קוח ןינעל" :רמוא תוניסחה קוח לבא
 - - - תוניסחה קוחב רדסומ אלש והשמ שי םא ."תסנכה רבח אוהש רש

 
  :יילב רוג
 

 .םירחא םישנא התיבה וילא איבהל ,סינכהל לשמל הז יטרפה בחרמב תולבגה ,רמולכ
 

  :גרבדנז ליא
 

  .תוניסחה קוחב וסנכי אלש םירחא םירבד שי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ינא ,דובכה לכ םע ,יילא ובישקת .הלאה םירבדל סנכינ אל ואוב ,הבוט יל ושעת ,ה'רבח ,החילס
 ינא לוכה ,םייטפשמ םירבד יל וריבסתו ,לוכה לעו תסנכ ירבח לע םג תולאש הברה דוע לואשל דוע לוכי

 .ןיבמ
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  :יילב רוג
 

 .תולאש דוע שי 4 ףיעס לע
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 יבגל םירבחה םע תוצעייתה הצור םג ינאו ,תוצעייתהל הקספה תוקד יתש דוע השענ ,שקבמ ינא
 ךותל םתוא סינכהל ,םינפב הז תא עימטהל שקבמ ינא זא .ברעה ךשמה יבגל ןוכנ רתוי וא םינמזה תוחול
 .הדעווה תטלחה ומכ המישרה
  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא

  
 ?םירשה ינגס תא םג
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .רדיבא ,םלוכ ,אוב ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?םהל שי רבכ דיקפת הזיא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .רחא םואנב הז ,רדסב ,רדיבא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?רטמ 100-מ רתוי קחרתהל רתומ
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 ?בבותסי אל תואירבה רש ןגסש ?הצור התא המ
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .םלוכ .רטמ 100-ב ראשייש ףידע ,יל בישקת
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?ןוכנ ,בשוח ינא ,םירבח םהש תורמל – רתוי והשמ ול איבהל תלוכי אל ,ןתיא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .םיבוט םירבח
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .השוע אוה המ עדוי התא זא
 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .םיתימע ןיידע
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .4 ףיעס יבגל והשמ הצור התאש תרמא ,םייתש .דחא הז ,ובישקת .השוע אוה המ עדוי ןתיא
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  :יילב רוג
 

 אל הדעווה םא )ב()2()ד( ףיעסב ,לוכ םדוק .אבה ףיעסהמ םילשהל ךירצ דועש םירבד השולש הפ שי
 ,םימי השולשב ךיראהל תסנכה תדעוול תוכמס שי האילמל ךלוה הזש ינפלו םימי המכ ירחא העירכמ
  .הזה רבדב הנדש הדעו התוא וא תסנכה תדעו תאז םא ונלאש

 
  :גרבדנז ליא
 

 deadlock תונבל אב הז םאש חיטבמ הזש ,הדעו התואל ינוציח אוהש םרוג ,תסנכה תדעו התייה
 .ינוציח םרוג ךירצ זא

 
  :יילב רוג
 

 המ ,תומיוסמ תונקת תרשאמ אל הדעווה הבש היצאוטיס יבגל המ ,ינש רבד .דחא רבד הז .לבוקמ
 ישממ תוביסנ יוניש שיש בצמב קרש איה החנהה ?תונקת ןתוא תא ןיקתהלו בושל הלשממהמ םצעב ענמי
 תאז .תונקת ןתוא תא בוש האיבמ ינאו הלאה תונקתה תא התחד הדעווה םנמוא ,דיגהל הלשממה הלוכי

 ?ןוכנ ,שממ לש תוביסנ יוניש שי םא קר וא תורחא תונקת וא ולאש תרמוא
 

  :גרבדנז ליא
 

 .תרוקיבה תא ףוקעל ותרטמ לכש ןפואב לעפת אל הלשממהש תנתונ תעדה .קוחב שרופמ אל הז
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .רעטצמ ינא ,היינש ?אשונה המ
 

  :יילב רוג
 

 ענומ המו תומיוסמ תונקת התחד םצעב הדעווה הבש היצאוטיס יבגל יתלאש .תוביסנה יוניש יבגל
 אל הדעווה טושפ תונקת ןתוא םע םעפ דוע אובת איה םא ,שארמ רושיא שישכ ליגר בצמב – הלשממהמ
 דוע ןתוא םיאיבמ ונחנא :תרמוא הלשממהו תונקת הרשיא אל הדעווה םא הזה הרקמב לבא .םהל רשאת
 .םעפ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .קוחב שרופמ תויהל ךירצ הז
 

  :יילב רוג
 

 .בוש תונקתה תא ןיקתהל הלשממהמ ענמי המ איה הזה רשקהב הלאשה זא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .ךלש ןוידה תא ךרטצנ ,םעפ דוע
 

  :יילב רוג
 

 המ הלאשה .בוש תונקתה תא ןיקתהל םייתניב ,הנד הדעווהש דע תוחפל ,הלשממהמ ענמי המ לבא
  .הז תא תושעל הנממ ענומ

 
  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 .הרק רבכ הז
 

  :גרבדנז ליא
 

 לבא ,תמייק תוכמסהו הנחבהה תא וישכע השענ אלש הזה ןבומב תמייק תוכמסה ילמרופה דצב
 הנותנו תירוביצ תרוקיבל הנותנ םג איהו ,םירבדה תא תנחובו היוארו הריבס הרוצב תלעופ הלשממה
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 הטילחה הדעווה םיוסמ אשונב םאש תנתונ תעדה ,ןכלו .תסנכה לש חוקיפל הנותנו תיטופיש תרוקיבל
 חוקיפה ינונגנמ לכ תא ףוקעל ידכ קר רקובב תרחומל הלשממה לעפת אל ,רשאל אל תיביטיזופ הרוצב
 .ףוקעל ידכ רבד ותוא קקוחתו ,קוחב וללכתש ,הפ ונללכש ירטנמלרפה

 
  :יילב רוג
 

 תדעו ,רשוכ ירדח לע ,הנורחאל הרקמ וישכע ונל היה ,תונקת ואיבה םא ,םייטרקנוק היהנ םא
 .רשוכ ירדח לש אשונה תא ואיבה בוש זאו ,הרשיא אל הנורוקה

 
  :גרבדנז ליא
 

 הרקמל סחייתהל הצור אל יאדו ינאו ,יטרקנוק הרקמה םא עדוי אל ינא .הבושת יתתנש בשוח ינא
 תא ףוקעת אל הלשממהש תרמוא איה ,תקפסמ ילש הבושתהש בשוח ינא .רחא וא הזכ ,שחרתהש יטרקנוק
 לוכי ןמזה ףולח םע .בוש אובל קידצמ יאדווב הז ,תוביסנ יוניש שי םא .תיתמגמ הרוצב קוחה לש תולבגמה
 תוכמסה .תוביסנב יולת הז ,םיאתהל לוכי הז ,תשקבמ איהש תוארוהב םיוסמ יוניש היה םאש תויהל
 תוריבסב םתוא השעת איה ,תושעל הלוכי הלשממהש םירבד דואמ הברה ומכ לבא ,תמייק תילמרופה
  .יתראיתש םיחוקיפל הנותנ איה םוקמ לכבו ,היואר הרוצבו

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 ?והזו ,ףסונה רבדהו
 

  :יילב רוג
 

 םאש הדבועב ישוקה יבגל הדעווה ינוידב םימעפ הברה הלע הז ,הזה רשקהב ישילשה רבדה .אל
 ירבחמ הלע םג ,םימעפ המכ רבוד .האילמל הלוע אשונה העירכמ אל 4 ףיעס לש הזה רדסהב הדעווה
 - - - עומשל םיאתמ םורופ אל אוה האילמהש הדעווה

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 העברא דועו םימי השולש דועו עובש רבע םאש רמוא טירסתה .טירסתה תא עגר ןתינ אוב לבא ,ןכ
 לבא ,הז תא םיבהוא אל ונחנא .האילמל הלוע הז זא ,הערכהל העיגה אלש וא הסנכתה אל הדעווהו םימי
 ,תאזה הדעוול היעב שי זא הז תא תושעל תעדוי אלו הז תא תושעל החילצה אל הדעו םא ,אוב .שי המ הז
  .לוכה הז

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .הניבמ אל ינא ,שי המ הז הז ץוליא ןימ הזיא
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

 הצור ינא .הקספה העש עבר השענש שקבמ ינא ,ךכ םא ?הלאה םיאשונב והשמ דוע שי ,םירבח
  .רתיה ןיב םג םירבחה םע חחושל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .יילא רשקתת ,בקעי
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .םירבחה םע חחושל רמוא ינאשכ הז ,חטב
 

  :)ןבל לוחכ( גרובזניג ןתיא
 

 ?העש עבר דוע שי המ
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  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?רהוז יקימל ארקנש
 

  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .הבר הדות .הקספה העש עבר
 
  ).23:10 העשב השדחתנו 22:00 העשב הקספנ הבישיה(

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

  .הלש תויוכמסה יבגלו םירש תדעו לש אשונה יבגל דחא ןוקית שי .ןוידה תא םישדחמ ונחנא
 

  :יילב רוג
 

 .דיגהל הצור ינא שיגר אוהש ללגב לבא ,יחסונ ןיינע הז ,תורעה תובקעב תחא הדוקנ קר הז ינפל
 יכ ,םדוק הזל סחייתה םג ידעס תסנכה רבח ,"הדעווה רושיאב" םילימה תא דירונש הארנכ )ׂ◌א(4 ףיעסב
 .יחסונ רחא והשמ וא )ד( ןטק ףיעסב רומאכ רושיאב הפ בותכנ .האילמה רושיאב םג הזש תויצאוטיס שי
 ."הדעווה רושיאב" בותכנ אל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 ?המ ?המ ?המ
 

  :יילב רוג
 

 ןיינעה לש תושיגרה ללגב לבא ,תראשנ תוהמה ,הזה רבדה לש תוהמה תא הפ םינשמ אל ונחנא
 רשאמש ימש תויצאוטיס שי יכ ,תיטפשמ הארנכ ןוכנ אל םג הז יכ ."הדעווה רושיאב" הפ בותכנ אל הזה
 .חסונב הזה אשונה תא ןקתנ .דבעידב וא הליחתכלמ לע קר רבדמ אל ינא .האילמה תאז הז תא

 
  :רשא בקעי ר"ויה
 

 .יחסונ והשמ הז ,תיתוהמ הנשמ אל הז
 

  :יילב רוג
 

 הארנכ "הדעווה רושיאב" םילימה תאש רמוא קר ינא ,ויתונורסחו ויתונורתי לע ראשנ רדסהה
 ידי לע עצומש חסונה .סוקופ לביק הזה רבדהש ללגב הז תא ןייצמ ינא לבא .יחסונ והשמ ,םיאתנש
 ,40 ףיעסל תחתמ ,הזה ןיינעב היהש םייניבה חסונ ,38 ףיעסב אצמנש המ תא םצעב ףילחמש – הלשממה
 ידכ 'ד-ו 'ג קרפ תוארוהב ןיא :בותכל העיצמ הלשממה – םירש תודעו תועצמאב הלועפה ןיינעל ,38 'מעב
 .לועפלמ הלשממהמ עונמל
 

  :האירק
  

 .הלשממה שאר לש הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( ררהלא ןיראק
 

 .רחא חסונל יתוא םיאיבמ םתא םעפ לכ ,תוארל ונל ןת ,עגר
 

  :יילב רוג
 

 דרוי הזה ףיעסה ,'ד-ו 'ג קרפ תוארוהב ןיא :םילימב ליחתמ ,40 ףיעסל תחתמ שממ 38 'מעב
 .ףלחומו
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 38 'סמ לוקוטורפ
 תסנכה תדעו תבישימ

 10:00 העש ,)2020 ילויב 22( ף"שתה באב 'א ,יעיבר םוי
 

 :םויה רדס
 תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהב ןוידה תמדקהל טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשוי תשקב .1
    .תישילשהו היינשה האירקה ינפל ,)1320/מ( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע
 תירוביצה הרובחתב םיעסונ תולפשה" אשונב םויה רדסל העצה תרבעהל הלכלכה תדעו שאר-בשוי תשקב .2
 ןוידל הביבסה תנגהו םינפה תדעוומ ,"הרובחתה דרשמ עבקש םולשתה ןפואב םייונישל תועדומה רסוח לשב
 .הלכלכה תדעווב
  – 2020-ף"שתה ,)הגיהנ ןוישיר תלבגה לוטיב – ןוקית( לעופל האצוהה קוח תעצהב ןוידל הדעו תעיבק .3
 ;תסנכ ירבח תצובקו יערק המלש כ"הח לש – )32/23/פ(
 ;לכשה ןרש םירמ כ"הח לש – )399/23/פ(
 ;תסנכ ירבח תצובקו ראמע דמח כ"הח לש – )983/23/פ(
 ;תסנכ ירבח תצובקו הלקאסע רבא'ג כ"הח לש – )1089/23/פ(
  .תסנכ ירבח תצובקו ידעס המאסוא כ"הח לש – )1099/23/פ(
    .הרותה תודהי תעיס םעטמ ,תודעווב םיעובק םוקמ יאלממ תפסוה .4
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – גרובזניג ןתיא
 ןייד יזוע
 ןאזו הליה
 יקסבורופוט זעוב
 קראמ הליה תנסוא
 ןמדירפ הלהת
 הלבאק בניע
 

 :תסנכה ירבח
 רדיבא ילא
 רשא בקעי
 קרב ןב םר
 שנוו לכימ
 'ץיבולגס באוי

 ידעס המאסוא
 הלקאסע רבא'ג

 ריש לכימ
 

  :םינמזומ
 ץיבורוה-רלמ הנדרי תסנכה תריכזמ
   
  :יטפשמ ץועיי

 ןחרטסא לברא
 עלס ימת
 

 :הדעווה תלהנמ
 ןודד – ןריב העונ
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 ןוחמש-ןב יתא
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 תודחוימ תויוכמס קוח תעצהב ןוידה תמדקהל טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשוי תשקב .1
 היינשה האירקה ינפל ,)1320/מ( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל

 .תישילשהו
 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 שאר ,באב 'א ,יעיבר םוי םויה .תסנכה תדעו לש התבישי תא חותפל דבכתמ ינא ,םלוכל בוט רקוב 
 ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשוי לש ,השקב שי .םויה-רדסב ליחתנ .2020 ילויב 22 ,ף"שתה ,שדוח
 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהב ןוידה תמדקה :אשונב
  .תישילשהו היינשה האירק ינפל

 
 תא האיבה הלשממהש ,רמול ינממ שקיבש ,הדעווה שאר-בשוי לש ומעטמ העצהה תא קמנא ינא

 םצעב רשפאמש קוח .דחא קוחב הנורוקב לופיט תויוכמס לכ תא תדגאמש תויוכמסב םצעב קסועש קוחה
 ךכ לע – םיאצמנ ונחנא ובש בצמה םע תודדומתהו ,הנורוקה ףיגנ דגנכ הלשממה לש תיביטקפא הלועפ
  .תופיחדה

 
   .ודי תא םירי ?רוטפה דעב ימ
 
 
 

 העבצה

 

 4 – דעב

 2 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 הרשוא

 

 
  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .הרשוא ןוידה תמדקה .םיענמנ ןיא .2 – דגנ .4 – דעב
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 הרובחתב םיעסונ תולפשה" אשונב םויה רדסל העצה תרבעהל הלכלכה תדעו שאר-בשוי תשקב .2

 תנגהו םינפה תדעוומ ,"הרובחתה דרשמ עבקש םולשתה ןפואב םייונישל תועדומה רסוח לשב תירוביצה
 .הלכלכה תדעווב ןוידל הביבסה

 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 תדעוול ,םינפה תדעוומ  :אשונב םויה-רדסל העצה תרבעהל הלכלכה תדעו שאר-בשוי תשקב
   .םש םייקתהש הזה ןוידה לש יעבטה םוקמה םג הז .שארה-יבשוי לש המכסה שי .הלכלכה

 
 
 
 

 העבצה

 

 5 – דעב

 ןיא – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 הרשוא

 

 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

   
  .הרשוא השקבה .ןיא םיענמנ .ןיא דגנ ,5 דעב
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 כ"ח תעצה ,32/23/פ ,2020-ף"שתה ,)הגיהנ ןוישיר תלבגה לוטיב - ןוקית( לעופל האצוהה קוח תעצה
  יערק המלש

 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ,2020-ף"שתה ,)הגיהנ ןוישיר תלבגה לוטיב - ןוקית( לעופל האצוהה קוח תעצהב ןוידל הדעו תעיבק
 המאסוא ;הלקאסע רבא'ג ;ראמע דמח ;לכשה ןרש לש ;תסנכ ירבח תצובקו ,יערק המלש תסנכה ירבח לש
 גוהנש יפכ ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעווב ןויד – תיטפשמה הכשלה תצלמה .תסנכ ירבח תוצובק םלוכ – ידעס
  .הנורוקה תדעוול ריבעהל תועצה האילמב ועמשנ .קוחה לש יעבטה םוקמה – לעופל האצוהה קוחב
 

    :ןחרטסא לברא
 

  .הקוח תדעו לש קוח הז ,לעופל האצוהה קוח
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .יתרמא .רדסב הז .ןכ
 

 ונחנא .הקוח תדעווב דימת ,לעופל האצוהה קוח תעצה .הנורוקל רובעיש קעצ האילמב והשימ
  .ודי תא םירי ?הקוח תדעוול ריבעהל דעב ימ .עירכהל םיכירצ

  
 
 

 העבצה

 

 5 – דעב

 ןיא – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 הרשוא

 

 
 

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .טפשמו קוח ,הקוח תדעוול רובעי .םיענמנ ןיא .םידגנתמ ןיא .5 דעב
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    .הרותה תודהי תעיס םעטמ ,תודעווב םיעובק םוקמ יאלממ תפסוה
 

 
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 יפל .הרותה תודהי תעיס םעטמ ,תודעווב םיעובק םוקמ יאלממכ תסנכ ירבח ףיסוהל ,םישקבמ
 תסנכה רבח – ןוחטיבהו ץוחה תדעווב .סורדניפ קחצי תסנכה רבח ןהכי – םיפסכה תדעווב :אבה טוריפה
  .דיסח והילא – ךוניח תדעווב .רלסט בקעי – םינפה תדעוובו ,תואירבהו החוורה ,הדובעה תדעווב .רשא בקעי

 
 ?ודי תא םירי – םוקמ יאלממכ תסנכה ירבח תפסוה דעב ימ

 
    :)דוכילה( ןייד יזוע
 

  .יתנבה אל ינא
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 םהלש םירבחל םיעובק םוקמ יאלממ ףיסוהל תשקבמ ,הרותה תודהי תעיס ירבח ,הזה ףיעסה
  .תודעו ןתואב

 
 ?ודי תא םירי – המישרה דעב ימ
 
 
 

 העבצה

 

 הרשוא

 
 
 
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

   .הרשוא םירבחה תפסוה
 
 תדעווב תועבצהה ומייתסה רשאכ ,הזה ףיעסה םע הכחנ ונחנא .'א ףיעס םצעב הזש ,שדח אשונ רתונ

 .שודיח לע עידונו ,הקספהל אצנ ,ןכ לע .תויזיברב םג ןודנ זאו ,טפשמו קוח ,הקוחה
 

  .הלוענ הבישיה .הבר הדות
  
 

    .10:15 העשב הלעננ הבישיה
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 5/ע חפסנ

 ןוידב תסנכה תדעו לוקוטורפ
 םוימ םידחוימ ןויד ירדס תעיבקל

22.7.2020 
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 תסנכה

 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 42 'סמ לוקוטורפ
 תסנכה תדעו תבישימ

 19:20 העש ,)2020 ילויב 22( ף"שתה באב 'א ,יעיבר םוי

 :םויה רדס
 תויוכמס קוח תעצהב תישילשהו היינשה האירקב תסנכה ןונקתל 98 ףיעס יפל ,םידחוימ ןויד ירדס תעיבק
    )1320/מ( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ

 :וחכנ
  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – גרובזניג ןתיא
 ןייד יזוע
 רהוז יקימ ףולכמ
 יקסבורופוט זעוב
 ץכ ריפוא
 ילאיכלמ לאכימ
 ררופ דדוע
 סורדניפ קחצי

 בוקסולפ ילט
 ןמדירפ הלהת
 הלבאק בניע

 :תסנכה ירבח
 קרב ןב םר
 ץיבומייח יקימ
 ןהכ ריאמ
 ידעס המאסוא
 היטע יתא הוח
 רינשוק סכלא
 עפש םר

  :םינמזומ
 ץיבורוה רלמ הנדרי תסנכה תריכזמ

  :יטפשמ ץועיי
 ןחרטסא לברא

 :הדעווה תלהנמ
 ןודד - ןריב העונ

 :ירטנמלרפ םושיר
 ץרפ ריאמ
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 קוח תעצהב תישילשהו היינשה האירקב תסנכה ןונקתל 98 ףיעס יפל ,םידחוימ ןויד ירדס תעיבק
 )1320/מ( 2020–ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

 ןונקתל 98 ףיעס יפל ,םידחוימ ןויד ירדס תעיבק ךרוצל הדעווה תבישי תא חתופ ינא .םלוכל םולש
  .שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהב תישילשהו היינשה האירקב ,תסנכה

,שחרתהל ךירצ אלש ןויד אוה 98 ףיעס לע ןויד .ןוידה םויק לע חמש יניאש רמוא םירבדה חתפב
 היצילאוקה ןיב תורבדיה תונויסינ ושענש עדוי ינא .ןונקתה עבוקש יפכ ןפוד יאצויו םידחוימ םירקמב אלא
 ,גייתסהל הצורש תסנכ רבח לכל םלוה  הנעמ ונתיש ןויד ירדס עובקל ןתינ םאה תוארל תנמ לע היציזופואל
 תויוגייתסהה רפסמל סחיב לבא .עצומה קוחל סחיב ותדמעו וירבד תא עימשהל דחא לכל ורשפאיש
 ןויד ימי 28-מ הלעמל לע םידמוע ונחנא ,םידחוימ ןויד ירדס עבקנ אלו ,ןונקתה יפ לע דובענ םא ,ושגוהש
  .תעדה לע לבקתמ וניאש רבד – םיפוצר

-- - ןכ לע

  :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע

  .הנורוק היהת אל ילוא זא דע

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .והשמ היהי אל ,תסנכ היהת אל ,הנורוק היהת אל ילוא זא דע

   :)דוכילה( בוקסולפ ילט

 .יאוולה

    :)דיתע שי( ןהכ ריאמ

  .הנורוקה תא ריבעי הז םא םימי 28 הפ תויהל ןכומ ינא

   :)דוכילה( בוקסולפ ילט

  .םינכומ ונחנא זא הזה ריחמה תא םלשל םיכירצ ונחנא םא

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

 ןוידה ירדס תא יתחקל .םידחוימ ןויד ירדס לע הזה ןוידה תא םייקל םיצלאנ ונחנא ,עיצמ ינא
 הפיט קוחו בושח תוחפ קוח ,דוסי יקוח ינש לש ןוקיתב םג ,םימדוק םיקוחב עובקל ונצלאנש םימדוקה
 רואל :תאזכ איה ,הב ןודל ןתינו תיללכה תרגסמה תא ןתא ,עיצהל שקבמ ינאש העצהה .יתועמשמ רתוי

- - - תומלש תועיס ידי לע תויוגייתסה 600-מ הלעמל ושגוהש הדבועה

    :ןחרטסא לברא

  .תויוגייתסה 480

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

 ?ךיא

   :ןחרטסא לברא

- - - שי
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    :)דיתע שי( ןהכ ריאמ
 

 .ןוכנ
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  ?תויוגייתסה 480
 

    :ןחרטסא לברא
 

 .תויוגייתסה 480 ,תועש 600
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 תקמנהל תועש שולש לש ןמז תרגסמ עובקל עיצמ ינא .תועש 600-ו תויוגייתסה 480 ,החילס ,ןוכנ
 תויוגייתסה יתש םייקל ,היציזופואה ירבח לש תויוגייתסה 100-מ רתוי אל לע העבצה ,תויוגייתסהה ללכ
 תוימש תועבצה שולשו היצילאוקל תוימש תועבצה שולשמ רתוי אל הנמייקתתש עובקל ,היצילאוק ירבחל
  .היציזופואל

 
 .השקבב ,ןהכ ריאמ .ןמזה הז ,ותדמע תא עיבהל הצורש ימ

 
    :)דיתע שי( ןהכ ריאמ
 

 ךילע קולחא ינא ,הז תא דיגהל בושח ,ילומ ושענ םירבדהש תויה ,דיגהל הצור תוניגהה ליבשב
  .חלצ אל הז ירעצל .תומכסהל עיגהל ילומ תונויסינ ושענש רשאמ ינא לבא ,ךתיא חכוותאו

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .השקבב ,ילאיכלמ תסנכה רבח .ירעצל םג ,ןכ
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

 - - המכ הפ שי ףוסב .בוט אל ןויד אוה 98 ףיעס לע ןוידהש קפס ןיא .שאר בשויה ינודא ,הבר הדות
 ףתתשהש דחאכ :תיבה ירבח לכל רמול הצור ינא ,לבא .הזה אשונל רע ינא ,םירחא לש תויפ םימתוסש -
 ונחנא :ונלוכ םיעד ימימת היהנ ואוב ,תועש יבג לע לועש ,היצילאוקה לש דצהמ ,םירטסביליפ הברהב
 ,ויהי אל םג היציזופואב תועיסה ישאר ,ויהי אל היצילאוקהמ םירשה ,ןויד תועש 20–18 לע ןאכ םירבדמ
  .זזקתהל םיעדוי אלש ינומכ םיטושפה םיכ"חה ?ףוסב ראשנ ימ .זזקתהל םיעדוי םה
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

  .טושפ אל התא
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

 ,םיזוזיק ילב הפ ראשית היציזופואה לכ לבא ,98 םוש השעת אל היצילאוקה :הקסע השענ  ואוב
 - - - ךכ

 
    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

  .םיזוזיק ןיא ונלצא
 
    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

  - - - הפ טוויאו ריאי תא תוארל הצור ינא
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

  .היעב ןיא
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 :תואירק
    

- - -  
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 .וישכע םימתוח ונחנא
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

 - - - ייתובר ,ףוסב
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .רבדל ילאיכלמ תסנכה רבחל ונת
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - םא
 

    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

  .עוגר תויהל לוכי התא .םג עיבצי אוהו ,הפ אוה
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

 ליבשב לוכהו ,רמשמה תא שי ,הייתשה תא תושיגמש תודבועה שי .תסנכ ידבוע ןאכ שי ,ייתובר
 םעו הלשממה שאר םע םיקסעתמ .קוחל רושק אל םג םימואנה לש ןמזהמ 90% ףוסבש רתוימ רטסביליפ
 - - - ייתובר .םירחא םירבד

 
    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

  .הלשממה שארל רושק  הזה קוחה לכ
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - אל הז
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 - - - חטב ,ןכ
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

- - - 
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 - - - ל רושק הנורוק ,הלשממה שארל רושק
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .עירפהל אל ,סורדניפ תסנכה רבח ,סורדניפ תסנכה רבח
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   :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ

 המכ הז תא תוצמל םג לכונו ,יתוכיא ,ןטק ,םצמוצמ ןויד תושעל ,תסנכ ידבוע םתואב בשחתהל שי
 .הדות ,רהמ רתויש

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

 .השקבב ,ןהכ ריאמ תסנכה רבח .הדות

    :)דיתע שי( ןהכ ריאמ

 ,יל ןמאה .וניניע דגנל – ךיניע דגנלש המ .תומכסהל םיעיגמ םימעפה בורב ונחנאש דיגהל הצור ינא
 24:00-ב ןוידה תא ונקספה ונחנא ,םלש הליל רבדל ,שאר-בשויה הז לע דיעיו ,תורשפא ונלביקשכ םג
 .ךתיא חוכיו יל ןיא ,תסנכה ירבח תא ןאכ קיזחנ אלש ידכב 06:00-ב ותוא ונשדיחו

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .השקבב ,יקסבורופוט תסנכה רבח

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

 ינא ,הברה ךכ-לכ ןאכ ונייה ירה .יטויס רתויו רתוי םעפ לכ היהנש הזכ לבא וו-ה'ז-הד שיגרמ ינא
 רמאנ םימעפ הברה ךכ-לכו , 98 ףיעס תא ונלעפהש םימעפ הברה ךכ-לכ .םוקמ ותואב יתבשי וליפאש בשוח
 םעפ-יא רבודמה ףיעסה תא הליעפהש תסנכ תדעו התייהש בשוח אל ינא .רתוי השעיי אל הזשו ,גירח הזש
המ םע היצנדקה לש ףוסה תליחת ילוא ,עדוי אל ינא ,תליחתב קר ונחנא .הזה ןיינבה לש הירוטסיהב
  .היצנדקהו הנוהכה תליחתב קר ונחנא עגרכ לבא ,םויה הרוקש

 אוהש ,הריהמ ךכ-לכ הרוצב ותוא םיריבעמש קוח לע ?98ףיעס תא םיליעפמ ונחנא המ לע ,וישכע
 תויוכז תא רצהל לארשי תלשממל רשפאמ אוה ,הז תא וניבי םלוכש בושח הזו ,לארשי תלשממל רשפאמ
- - - .הזה תיבה לש רושיאה תא לבקל ילב םיחרזא דגנ תומילאו חוכ ליעפהל םירטושל םורגל ,םיחרזאה

  :האירק

  .זעוב ,הניבמ אל ינא ,וישכע---

   :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ

  ?הז תא ענמת ךיא לבא ,קדוצ התא

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

- - - קוחה תא ארקת---

   :)דוכילה( ץכ ריפוא

  .םיחרזאל ץיברהל םישפחמ אלו ,םימילא אל םירטושה ,זעוב

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

  .ךירצש ומכ ןויד היהיש

   :)דוכילה( ץכ ריפוא

  .הנמאנו הרוסמ הדובע םישוע םירטושה

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

-- - הירוטסיהב - - -

80



 תסנכה תדעו
22/07/2020 

 

6 

-  
    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

 - - - ןאכ םידמוע םה
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 - - - יקסבורופוט תסנכה רבח ,יקסבורופוט תסנכה רבח
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 .דחא ףאל יתערפה אל ינא
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .הקימעמ הרוצב תועובש המכ ךרואל הנודנ תרבודמה קוחה תעצה .ךתוא ןקתל הצור קר ינא ,ןכ
 אל ינא ,םיכורא תועובש ךשמב הז קוחב ונד .םינויד דואמ הברהב וחכנש ךירבח תא לואשל לוכי התא
 ורבעוהש ,ירעצל ,םירחא םיקוח יתיאר ."ריהמ ןוידב המייקתהש העצה" וזה העצהל אורקל רשפאש בשוח
  .הזה קוחה אל ,ריהמ ןוידב

 
    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - תויוכמסל תיסחי ,ירטסיה ןוידב רבודמ
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 
  .תועובש השולשל הז תא וחד היציזופואה םע המכסהב 
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ?רובידה תושר לע רתוומ התא ,סורדניפ תסנכה רבח
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 םצע ,םירדסה תוהמל סנכנ אל ינאו ,םידחוימ ןויד ירדס רמוא הזש 98 ףיעס תלעפה לע רבדמ ינא
 קזב קוח קקוחת תסנכה תועש המכ דועבש ךכל וליבוי וללה םירדסה רבד לש ופוסב .הז ףיעס לש הלעפהה
 לע והשמ קוחב בותכש תורמל ,הלשממל הלילה רבכ רשפאיש ,הלשממל קינעמ קוחהש תויוכמסל תיסחי

 תא ושעי אל" :ודיגת וישכע .םיחרזא דגנ תומילאב לועפל לארשי ירטושל תורוהלו תונגפה קיספהל ,תונגפה
 ורמא ,םוריח ביבס דגנ הז תא וליעפהשכ דימתש תרמואש הירוטסיהה תא יח ןיידע ינא לבא ,רדסב ,"הז

 הזב שמתשה תובוט אל תונווכ ול ויהש ןוטלש זאו ,יפיצפס והשמ לע היהי הזש ועיבצה ,הז תא ושעי אלש
 ,העוט ינאש יאוולהו ןאכ רמוא ינאש המ הז ,לארשי תנידמב היטרקומדה הסרהנ הככו םירחא םירבדל
 - - - ופקות גופי הזה קוחהשכ ןמז המכ דוע שגפינו יאוולה
 

    :)ס"ש( ילאיכלמ לאכימ
 

  .היעבה תא ורתפי אל ןויד תועש תורשע לבא
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 ,הנתשה םלועה ,ןאכמ הרוחא הנש היה המ ובשחת .2021 ינוי ףוס דע אוה הזה קוחה לש ףקותה
  .המידק הנש טעמכ ףקת היהי הזה קוחה .הרוחא הנש היה הז לכ .התנתשה היצילאוקה ,התנתשה הנידמה

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .תויוגייתסהה תומכל רושק הז ךיא ,ןוידה ירדסל רושק הז ךיא
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    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - ךירצש ומכ ןויד תושעל - - -
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 - - - תויוגייתסהה תומכל ,וישכע תרמאש המל רשק םוש הזל ןיא
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - ךירצש ומכ ןויד תושעל ןתינ אל
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

  .98 ףיעס וישכעו ,םשמ רוטפה ,הזהמ רוטפה ,החנהמ רוטפה לכ
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .השקבב ,סורדניפ תסנכה רבח .הדות
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 עגרכ ןוידה .חוכיו םהילע להנל רשפאש םייטילופ םינויד שי .ונמצעל םיאטוח ונחנאש בשוח ינא
 היציזופואה הזכ ןוידבש הפצמ יתייה ינא .תונורחאה תועשה 24-ב םינחבואמ םישדח םילוח 2,134 אוה
  .קוחב םיישארה םיכמותהמ קלח היהת

 
    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - והשימ
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 - - - היצילאוקה ,הזה רבדה ללגב
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - קוחה לכ היה
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 קוח ונד .הקוחה תדעווב תועובש השולש ךשמב הזה קוחב ןודל הרשפיאו השעמ התשע היצילאוקה
 תוכזה תשודקל דובכה לכ םע .קימעמו יניצר ןויד ומייק .ןוידה ךותל היציזופואה לש תורעה וסנכנו הזה
 לאמש תויהל םירמייתמש הלאש ,םייחה תשודק עגרכ שי ,לארשי תנידמב תושודק הברה שי ,ןיגפהל
 תשודק לע עגרכ םירבדמ ונחנא .הזב ןימאהלו ,םיעובצ תויהל אל תוחפל ,תצק ,תצק תויהל םירומא
 - - - תוקבדיהמ םיתמ םישנא .םייחה

 
    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 ?קוחל רושק הז המ
 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 - - - אב ירה קוחה הז לע
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 - - - .קוחה אל הז ,אל
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   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

 - - - וישכע אב התא

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

 .קוח םוש - - - אל םישנא ,רגס םישועש הרמא תוגיהנמהשכ

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

 שאר לש םיקיתה תיגוס לע עגרכ םירבדמ ונחנא םאה ,יתפרצה קוחה לע עגרכ םירבדמ ונחנא םאה
  ?הלשממה

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

- - -

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .סורדניפ תסנכה רבח ,הדות

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

 .םייח תלצה לע םירבדמ ונחנא

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב

 .הילע ךומסלו - - -תוגיהנמ לע םירבדמ ונחנא

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

 - - רבוע אל הזה קוחהש העש לכ יכ ,העש רמוא יתייה - - - ךל רמוא ינא ,ןכל

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .םיזגהל ךירצ אל

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

   .םישנא םיגרוה םתא- -

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .העשב אלו תאזה ךלש הרימאב אל ,םיזגהל ךירצ אל

   :תואירק

- - -

  :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .ונעמש ,הדות

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

  .הזמ םיתמ םישנא
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    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

 .השקבב ,ררופ תסנכה רבח .םיזגהל ךירצ אל .הדות

  :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע

 ויה 2020 ילויל יאמ ןיב ,םיתמ םישנא העש לכ :סורדניפ תסנכה רבח לש וירבדל ביגהל בייח ינא
 ימש םיארמ םינותנה .השולש קר ויה 2019 ילויל יאמ ןיב .ילכלכה בצמה ללגב תודבאתה תונויסינ 70
 היצילאוקהו הלשממה תולהנתה אלא ,רחא וא הזכ הנורוק קוח ןיאש הז אל הז הזה בצמל יארחאש
 ,וזה הקיקחב םכלש תולהנתהב ,םתא םויהו םוהתל רדרדיהלמ עספכ םיאצמנ ונחנאש םיאור ונחנאש
 טושפ ונחנא םויה ,תיתואירב םגו תילכלכ םג ,הלשממה תולהנתהב םג ,היצילאוקה לש תולהנתהה תרוצב
 .המידק דחא דעצ דוע םישוע

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה

  .השקבב ,ידעס תסנכה רבח .הדות

   :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא

 דחא ףאש בשוח ינא .סורדניפ קחצי ירבח ירבד דגנ ףקותב החומ ינא ,שאר-בשויה ינודא ,הדות
 םוש ונישע אל היציזופואכ ונחנא .לארשי תנידמב דחא חרזא וליפא עגפייש הצור אל ןאכ םיחכונה לכמ
 תועצההמ קלח .תועצה ונעצה ,ןיינע לש ופוגל תונעט ונעט .הזה קוחה ביבס ויהש םינוידה לכב רטסביליפ
 זא .יוניש רבע אלש דחא ףיעס וליפא היה אלש רמוא ומצעבש הדעווה שאר-בשוי תא לאשת .ולבקתנ וללה
  .תונעטב ונילא אובת לא

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

  ?םימי 26 לש רטסביליפ וישכע ךירצ התא המל זא

   :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא

 .תויוגייתסה ונשגה

   :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי

- - - רובעי הזש שקבמ התא

  :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע

 .טושפ רובעי אל - - -

   :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא

- - - דגנתמש התא םג ,תויוגייתסה ונשגה ,תויוגייתסה ונשגה

    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע

 םוש הפ להנל םילוכי אל םתא קוח ילב וא קוח םע .הזה קוחה אלל קבאמה תא להנל םילכ ויה
  .רבד

   :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא

 התאש עגרב ,תויוגייתסה תורשע שיגמ התאש וליפא ,שיגמ תייה קוחל דגנתמ תייה םא התא םג
 ונחנאש עגרב לבא ,תועש 28 ,םימי 28 שקבמ אל דחא ףא .םימי המכ רבכ הז תורחא תויוגייתסהל ףרטצמ
 ץועייה תעדל וליפאש תויוכמס הברה םע ,םיפיעס הברה םע ,בכרומ ךכ לכ קוחב רבודמו האילמל םיאב
 ועיבצה היצילאוקהמ קלחש רוכזל ךירצ התא ,היצילאוקה ירבח לשו הדעווה לשו הלשממה לש יטפשמה
 ונחנא וישכע זא .היציזופואה ירבח רשאמ רתוי םיפיקת ויה ףאו ונומכ תויוגייתסה ושיגה .הזה קוחה דגנ
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 ואבש הלאמ קלח וליפא ,םירבח רפסמ ויה ,הדעווב היהש ימש אוה לדבהה ,ונתוכז ,האילמל םיעיגמ
 .98 ףיעסב םישמתשמ ידמ רתוי שי :רמוא ינא .והז ?ןתיא ןוכנ ,עיבצהל

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .םיכסמ ,ןוכנ
 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  םתא .ונלש דיקפתה הז .םיינעגופו םישק ,םיבכרומ םיקוח ידמ רתוי םיעיבמ םתא .ונללגב אל הז
  .ונלש דיקפתה תא םישוע ונחנאו םכלש דיקפתה תא םישוע

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .תונולת ןיא
 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .תועש שולש ?תועש שולש םתעבק
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 ףיעס ליעפהל יתיצר אל יכ תומכסה ןיא תמאבש אדוול יתרשקתהש ןהכ ריאמ תסנכה רבח דיעי
  .הז

 
    :)דיתע שי( ןהכ ריאמ
 

 .תאז יתרמא
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .השקבב ,ץכ תסנכה רבח
 

    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

 זעוב תסנכה רבח רמאש המ יבגל .תאז תושעל רשפאש רבעב ונחכוה יכ תומכסהל ונעגה אלש לבח
 וזש בשוח ינא .הזכ ףיעס םייק אל .תומילאב לועפל םירטושל רמואש ףיעס םוש ריכמ אל ינא :יקסבורופוט
 .שדוק תדובע םישוע ונלש םירטושה .המוקמב הניאש הרימא

 
    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 .םיכסמ
 

    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

 .ונלש ישיאה ןוחטיבה לעו רדסה לע םירמוש םה
 

    :)ם"לת-דיתע שי( ןהכ ריאמ
 

  . תיעמשמ-דח
 

    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

  .האלמ המכסה שי הזה ןיינעב
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

  .הלילח הרטשמב עוגפל אב אל דחא ףא
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    :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

  .תוכסמ אלל םיניגפמ לומ םידמוע םהשכ םמצע תא םינכסמ םג םה
 

    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

 ריקוהל ךירצו הטושפ אל םהלש הדובעה .תוקירי ,לפלפ זג ,תוקובא ,תוטיעב םילבקמ םירטושה
  .םישוע םהש המ תא

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

  .השקבב ,ריבסתו ארקת תיטפשמה תצעויה .העבצהל ףיעסה תא תולעהל הצור ינא .םירבח
 

    :ןחרטסא לברא
 

  :ונלש העצה אל איהש תורמל התוא אירקא ינא
 

 
 .ןונקתל 88 ףיעס יפל החנה תבוחמ רוטפ רבכ הלביק קוחה תעצהו ,םויה לחי היינשה האירקב ןוידה  .1

 תקמנהב ןוידה לחי ןכמ רחאלו ,קוחה תעצה תא גיצי טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר בשוי
 תקמנהל תועש 3 לש ןמז תרגסמ ןתנית תויוגייתסה ושיגהש היציזופואה תועיסל .תויוגייתסהה
 ינש( רוביד תושר תושקב וא תויוגייתסה ושיגהש היצילאוקה תועיסמ תסנכ ירבחל .תויוגייתסהה
 רדסו ןמזה תקולח תא ועבקי היציזופואה תועיס .דחא לכל רוביד תוקד שולש ונתניי ,)םיכ"ח
  .ןלדוג יפל ,תועיסה ןיב ןמזה תא תסנכה תוריכזמ קלחת המכסה רדעיה לש הרקמב .םירבודה

 
 :רבעב ועבקנש תוארוהל ההז איהש תועבצהה תרדס יבגל הארוה שי
 

 ןתוהמב ןהש הבישיה שאר-בשוי עבקו ,תויוגייתסה קוחה תועצהב ףיעסל ושגוה :תועבצה תרדס  .2
 ,םיכיראת ,םיזוחא ,תויומכ ,םירועיש הז ללכבו ,ףיעסבש םיוסמ ביכרמ וא טרפ ןוקיתל תונוש תועצה
 :הלא תוארוה ,היינשה האירקה תעב ,ולוחי ,הלאב אצויכו ריבחתו ןושל ינוקית ,תומש

 .תחא הביטחב ,תויוגייתסה תרדס לכ העבצהל דימעהל יאשר שאר בשויה )א( 

 תא העבצהל שאר בשויה דימעי ,העבצהב םיעיבצמה לש בור תויוגייתסה תרדס הלביק )1( )ב( 
 .תחא-תחא ,תויוגייתסה תרדס התואב תולולכה תויוגייתסהה

 לכ תא תסנכה התחד וליאכ וארי ,םיעיבצמה לש בור תויוגייתסה תרדס הלביק אל )2(
 .הרדס התואב תולולכה תויוגייתסהה

 ףיעסב רומאכ ,תויוגייתסה תרדסב תולולכה תויוגייתסההמ תחא לכ לע תסנכה העיבצה )ג( 
 שאר-בשויה דימעי ,םיעיבצמה לש בור תויוגייתסההמ תחא ףא הלביק אלו ,ליעל )1()ב(
  .תורחא תויוגייתסה ללוכה חסונב וא ,הדעווה תעצהכ ףיעסה תא העבצהל

 .תועבצה תרדס ןיינעל הז

 תא ללוכ הז רפסמ .היציזופואהמ םירבח לש תויוגייתסה 100-מ רתוי אל לע העבצה םייקתת )א(  .3
 ,ליעל )ב(2 ףיעס יפל תועבצה תרדס לע העבצה םלואו ,תויפולח ללוכ ,תויוגייתסהה לכ
 .תויוגייתסהה ןיינמ ןיינעל תחא העבצה בשחית ,)2( וא )1( תואקספ

 .תחאכ בשחי הז ןיידע ,תחא-תחא םיעיבצמו תועבצה תרדס החתפנ םא ,רמולכ

 תויוגייתסהה יתש לע העבצה םייקתת ,תויוגייתסה רפסמ לע המכסה היהת אל םא
 80-ל ועיגיש דע ,תויוגייתסה ושגוה םהלש קוחה תעצהב םיפיעסהמ דחא לכל תונושארה
 .)םיפיעס 51 העצהב( תויוגייתסה
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  .היצילאוקהמ רבח ידי לע ושגוהש תויוגייתסה יתשמ רתוי אל לע העבצה םייקתת ,ףסונב )ב( 

 וא הלשממה ידי לע ושקבתהש תועבצה שולשמ רתוי אל ומייקתי – תימש העבצהל השקב ןיינעל  .4
 ירבח ידי לע ושקבתהש תועבצה שולשמ רתוי אלו )היצילאוקהמ םבור וא( היצילאוקהמ תסנכ ירבח
 ,תוימש תועבצה לש רתוי לודג ילמיסקמ רפסמ רשאל יאשר תסנכה שאר-בשוי .היציזופואהמ תסנכ
 .היצילאוקלו היציזופואל ההז רפסמב

 

 
    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .ודי תא םירי ,העצהה דעב ימ .העצהה תא העבצהל הלענ
 

 העבצה

 

 10 – דעב

 4 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 .הלבקתנ העצהה
 

    :גרובזניג ןתיא ר"ויה
 

 .הדות .הלוענ הבישיה .הלבקתנ ,98 ףיעס יפ לע םידחוימ ןויד ירדס םויקל העצהה
 
 

    .19:55 העשב הלעננ הבישיה
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 6/ע חפסנ

 לש 58 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
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 )םייטנבלר םידומע(
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 .תועדוה םע תסנכה תריכזמ ,השקבב .תועדוה ךל שי ,הא – תעכ אצת תסנכה תאילמ

  תסנכה ןחלוש לע וחנוהש םיכמסמ

:'ץיבומייח יקימ ר"ויה

 .תועדוה םע תסנכה תריכזמ ,השקבב .תועדוה ךל שי ,הא – תעכ אצת תסנכה תאילמ

  :ץיבורוה-רלמ הנדרי תסנכה תריכזמ

 תסנכה ןחלוש לע םויה וחנוה יכ ,םכעידוהל תדבכתמ ינניה ,הבישיה שאר-תבשוי תושרב

 סכלא תסנכה ירבח לש םתעצהב ריהמ ןויד תובקעב תואירבהו החוורה הדובעה תדעו תונקסמ

 הכימת םילבקמ אל םיבייחה ,לעופל האצוהב םישדח םיבייח 300,000 :אשונב קבזי הביהו רינשוק

 .הדות .םתוא טטומל תויושעש תואוולה תחקל םישרדנו םוקישו

:'ץיבומייח יקימ ר"ויה

 .הדות .תעכ הקספהל אצת תסנכה תאילמ .הבר הדות

 ).20:11 העשב השדחתנו 18:27 העשב הקספנ הבישיה(

  תסנכה ןחלוש לע וחנוהש םיכמסמ

  :יאביברב הנרוא ר"ויה

  .השקבב ,תסנכה תריכזמ .הבישיה תא תשדחמ ינא ,תסנכה ירבח

  :ץיבורוה-רלמ הנדרי תסנכה תריכזמ

 האירקל ,תסנכה ןחלוש לע םויה החנוה יכ ,םכעידוהל דבכתמ ינניה ,שאר-תבשויה תושרב

 תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה ,תישילש האירקלו היינש

  .טפשמו קוח ,הקוחה תדעו הריזחהש ,2020–ף"שתה ,)העש

   :יאביברב הנרוא ר"ויה
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  .ךל הדות

 

 

 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה
  2020–ף"שתה

 ].תוחפסנ ;41 הבישי ,ד"י 'בוח ,תסנכה ירבד ;1320/מ 'סמ[

 )תישילש האירקו היינש האירק(
 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה  

 לע החנהל ףופכב ,החנה תבוחמ רוטפ הלביק ,תישילש האירקו היינש האירקל ,2020–ף"שתה

 ,רשא בקעי תסנכה רבח טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשוי קוחה תעצה תא גיצי .תסנכה ןחלוש

  .אוביו הלעי .השקבב

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 דבכתמ ינא ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו םשב ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-תבשויה יתרבג

 ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה תא םכינפב איבהל

  .2020–ף"שתה

 

 תרגסמה תא עובקל עצומ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע דדומתהל הלשממה לש ךרוצה לשב

 קוחה .הבורקה הפוקתה ,הבורקה הנשה ךלהמב הלשממל ונקויש תויוכמסה תא רידגתש תיקוחה

 ינוי ףוס דע ףקותב דומעיו הלשממה לש םוריח תעש תונקתב ועבקנש םירדסה לש הרוש ףילחי

2021.  

 

   :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

  .הבר הדות .ייתובר ,החילס

 

   :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 ,םיח"שקתה תעיקפ דעומ ןיבל הז קוח תקיקח ןיב ,םייניבה תפוקתל ןונגנמ עבוק ףא אוה

 קוח חוכמ תוליבקמה תונקתהש עגרב הליעיו הריהמ הרוצב םוריחה תעש תונקת תא לטבל רשפאיש

  .ורשואי הז
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 ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממל ורשפאיש תויוכמס לש הרוש ללוכ קוחה

 וליבגיש תונקת ןיקתהל תובחרנ תויוכמס הלשממל תתל עצומ הזרכהה לש הפקות תפוקתב .הנורוקה

 בחרמב תוליעפ תלבגה לשמל ,קוחב ועבקייש םיבר םימוחתב תיקשמהו תירוביצה תוליעפה תא

 ,םיעוריא תלבגה ,קסע יתבבו הדובע תומוקמב תוליעפ תלבגה ,ירוביצה בחרמב הלבגה ,יטרפה

 .תירוביצה הרובחתה םוחתב תולבגהו החוור תורגסמ תוליעפ תלבגה ,ךוניח תודסומ תוליעפ תלבגה

  .הכראה תורשפא םע ,רוביצה לע תולבגהה גוס יפל ,םימי 28-ל 14 ןיב תונקתה לש ןפקות

 

 תסנכה תפיקע רשפאמו ירטנמלרפ חוקיפ ענומ עצומה קוחהש הנעטהש וישכע רבכ רמוא

 הנעמ תתל ,תינמז וב ,םג לבא ירטנמלרפ חוקיפ רשפאל דעונש ידוחיי רדסהב רבודמ .הנוכנ הניא

 ,ינפל זא ינפלשכ – תירטנמלרפ הרקב ,דימת ,הרקמ לכב .וב םיאצמנ ונאש םוריח בצמב ריהמ

 הדעווה אשונב קוחה תעצהב הקוחה תדעו ינויד תרגסמב .ידכ ךותו ירחא דיימ םגו ,ועבקנש םידעומב

 לע רומשת תסנכהש אדוול ידכ ,תיתלשממה קוחה תעצהב דואמ םייתועמשמ םייוניש הכרע

 ןתמב ךרוצה ןיב תירשפאה רתויב הבוטה הרוצב ןזאלו הלשממה תדובע לע חקפתו הלש תויוכמסה

  .לארשי תנידמ יחרזא לש תויוכז לע ןגהל ךרוצה ןיבו הנורוקה תפגמל הנעמ

 

 ןתונש קוח אוה הזה קוחה םצעבו ,המחלמ לש ןמז הז .המחלמ תעב םצעב םיאצמנ ונחנא

 לש ימניד-רתויה קלחה תא ןגעמ אוה וכותבו ,ול ארקנ ,הנורוקה לש דוסיה-קוח אוה ,תרגסמה תא

  .ונרבידש םיכרדב ושעיישו הלשממה ךרד עיגהל תורומאש תוטלחה

 

 תעצהב היהש הממ םייתועמשמ םייוניש ינש התשע ,הדעווה ירטנמלרפה חוקיפל עגונה לכב

 השימח אבות םוריח בצמ לש הכראה לכ .םוריח בצמ לע הזרכהל עגונה לכב – דחאה :הלשממה

 ינשה .תסנכה תאילמל רושיאה רבוע ןיינעב עירכת אל הדעווה םאו ,הקוחה תדעו רושיאל שארמ םימי

 דימת ןתינ הלשממה לש תונקתל רושיא היפלש ,קוחה תעצהל דוגינב .תונקתה רושיאל עגונה לכב –

 תועש 24 הדעוול ויהי ליגר בצמב יכ עבקנ הדעווה ינויד תובקעב ,דבעידב הלשממה תעצה יפ לע

 הלבקתה אל םא קרו ,תונקתה תא רשאל אל וא רשאל ףקותל ןתסינכו תומושרב תונקתה םוסרפ ינפל

 תלבקמ אל הדעווה םא קר .דבעידב ןהב ןודל לכות הדעווהו ףקותל תונקתה וסנכיי ןיינעב הטלחה

 םיבצמב קר .תסנכה תאילמל רבוע תונקתה לש רושיאה ,םימי 14 דע העבש ךותב ןיינעב הטלחה

  .תועש 24 לש הנתמהב ךרוצה תא ףוכאל הלשממה לכות םיפוחד

 

 האולחת תמר םהב שיש םירוזאל עויסל ןתמו תודדומתהל להונ רוציל הלשממה תא ונבייח

 הדעווב ונקזיחו ונשגדה .הזה בצמל עיגהל םהמ עונמל ידכ ,םילבגומ םירוזאל ךופהל םילולעשו ההובג

 םהל עובקל ןתינ םא םגש רורב היהיש ךכ ,םייתד םיסקטו תונגפה ,תוליפתל תנתינה הנגהה תא

  .םתוא עונמל ןתינ אל ,םיאנת
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 ,הנורוקה טניבק ,םירש תודעו תועצמאב תונקתה תא ןיקתהל תורשפא העבקנ הדעווב

 לכוי אל דחא רש הרקמ לכבשו הז גוסמ הדעוול ילמינימ בכרה היהיש ךכ לע ונדמע לבא ,לשמל

  .תונקת ןיקתהל

 

 יפלכ תופיקשב ולבקתי הנורוקה יאשונב תוטלחההש ךכל הסחיי הדעווהש תובישחה לשב

 תיתשתה תא תסנכה ינפל חינהל הלשממה תא ונבייח ,םיקודב םייעוצקמ םינותנ סיסב לעו רוביצה

 תעד תווח לע םוריח בצמ לע הזרכהה תא ססבל ןכו ,התטלחהל סיסב השמישש תיתדבועה

 הז ךרדה לכ ךרואל ןהב םילקתנ ונחנאש תויעבה תחא יכ ,השק דואמ היגוס התייה הפ .תיעוצקמ

 .ברה ונרעצל ,םימייק אל תמאב םהש תויהל לוכי ;םיקיודמ םינותנ ןיא ,םירדוסמ םינותנ ןיא – םינותנ

 אל ללכבש םיאור םהב םיקמעתמ תצק ונחנאשכ ,םינותנ שי םא םגו ,דואמ ער וליפא הזו בוט אל הז

 איבהל הלשממה תא ונבייחו ונשקיב ונחנא ,ןכל .הרוקש המ תא םיפקשמ הלאה םינותנהש רורב

 תווח אל – תיעוצקמ תעד תווח ןכו ,התטלחה סיסב לע הלשממה תא השמישש תיתדבוע תיתשת

  .ןיינע ותוא ךרוצל ,שממ תיעוצקמ אלא תינידמ

 

 לע תולטומש תולבגהה לכ תא הרורבו תזכורמ הרוצב שיגנהל הלשממה תא הבייח הדעווה

  .וילע םילטומש תוסנקה הז ללכבו ,רוביצה

 

 םע תובישי םג ,תובישי דואמ הברהו תועש יבג לע תועש ,םיבר ויהש ,הדעווה ינויד ךלהמב

 ינויד ךלהמב – תובישי דואמ הברהו ,ארקנש המ ,הדעווה לש םיעלקה ירוחאמ םייעוצקמה םיתווצה

 םיפכואש םיחקפהו םירטושה תא החנתו ןווכתש הפיכאל תלהנימ םיקמש טרופמ רדסה ףסונ הדעווה

 םיצור ונחנא – תלהנימה אשונ .תינויוושו הדיחא היהת הפיכאהש ךכ קוחה חוכמ תוסנק םינתונו

 – שארב תבשויה יתרבג ,יתנייצ אלש רבד הז – הז תא השענ ונחנאו ,רתוי רבדה תא ביחרהל

 ידי לע ןורחאה שדוחב תסנכה ןאכ הקקוחש םיקוח ינש דוע ףיסוהל דואמ םיבורקה תועובשב ונתנווכב

 .דודיבו תוינולמה אשונו םירגסה אשונ לע ורבידש ,םיח"שקתה תא ופילחהש ,הקוחה תדעו ,הדעווה

 ונחנא ,תרגסמה קוח ךותל וסנכיי םהשכ ,תאזה תונמדזהבו .תרגסמה קוח ךותל סנכיהל םירומא םה

 ידכ ךות חקל םהמ קיפהל לכונש םירבדו – ךרטצנש םינוקית המכ דוע ךורעל ידכ ןמזה תא לצננ

 .ופקותל קוחה סנכייש זאמ ,םיבורקה תועובשה

 

 ,ןויווש היהיש אוה הלש דוסיהש ,הפיכאל תלהנימ היה םהילע ונרבידש םירבדה דחא

 וניצר .תוימוקמה תויושרה לש םיחקפה תא ךירדת איהש ,לארשי תרטשמ לש היהת הכרדההש

 יפכ ,התוא ביחרנ ונחנאו ,תלהנימה לש ז"ולה םצע תא ונעבק רבד לש ופוסב לבא ,ןיינעב ביחרהל

 .םיבורקה תועובשב עיגיש קוחל ןוקיתב ,יתרמאש

 

 הלשממהש ,ךוניחו החוור תודסומ לש המישרה תיתועמשמ בחרתתש ךכ לע הדמע הדעווה

 סנק לע ילילפ םושיר לכ היהי אלש הדעווה ינוידב עבקנ .םיחותפ םתוא ריאשהל לוקשל תבייח היהת
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 ,לבגומ רוזאב תוסנקה ןיינעל גרדמ תריצי לע םכוס הדעווה ינוידב .הנורוקה תונקת חוכמ לטוהש

 .םיפסונ םיבר םייוניש ןכו ,םינטק םיקסעל םילודג םיקסע ןיב ןיחביש

 

 אובי הזה קוחה לש ןחבמה .רבד לש ופוסב תרגסמ קוח רקיעב אוה הז קוח יכ ריכזא ,ףוסב

 קימעהל תויטנוולרה תסנכה תודעו לע הבוח ,םינויד םתואב .תסנכה רושיאל תונקתה ועיגי רשאכ

  .הלשממב רוביצה ןומא לעו רוביצה לע העפשה םהל היהתשו ,תונקתב וללכייש םינטקה םיטרפב

 

 – המחלמ לש ימניד בצמב םיאצמנ ונחנאש רחאמ ,תפסונ הבוח םג היהת תסנכה תודעו לע

 המחלמב ונחנא לבא תוקעזאה תא םיחתופ אל ,םיסוטמה תא םיאור אל ,םיליט ילב הז .המחלמ וז

 תושעל לבא ,םיקימעמ םינויד תושעל היהת תונקת ןתואב ולפטיש תודעווב ונלש הבוחה – הטקש

 ,דואמ השקתמ איהו הל לק אל הככ םגש – תכרעמה תא ועקתי אלש ידכ ,רשפאה לככ םיריהמ םתוא

 היהיש ליבשב םילוכי ונחנאש המ השענ ונחנאו ,רופיש היהי הזב םגש הווקמ ינא .ברה ונרעצל

 .רופישה

 

 האירקב קוחה תועצה תא רשאל תסנכה ירבחמ שקבמ ינא .תויוגייתסה ושגוה קוחה תעצהל

 - - - רתוי ביחרא ינא ילש םוכיסה ירבדב .הדעווה הניכהש חסונב ,תישילשה האירקבו היינשה

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .תויוגייתסהה תא תוחדלו

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 ,הבר הדות .רתוי תובר תודוקנ ביחרא ינא ילש םוכיסה ירבדב .תויוגייתסהה תא תוחדלו

 .יתרבג

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .ינודא ,םולש .השקבב ,'ץיבולגס באוי תסנכה רבח .קוחל תוסחייתהל םירבודל םירבוע ונחנא

 .ךתושרל תוקד רשע

 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 ,לודגה הנורוקה קוח ,תויוכמסה קוח ,תסנכה ירבח יירבח .שאר-תבשויה יתרבג ,םולש

 ללגב אלא היציזופואה ללגב אל ,םייערכ לע תבשוי םג םויהש – הנורוקה תלשממ השיגהש

  .השק סוריו הליחתכלמ הב שיש ללגב ,היצילאוקה
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 םויה קר .ינשל דחא םירמוא הירבח ,הינפב תאזה הלשממל רמוא רוביצהש ןומאה רסוח תא

 ןיבל וניב רשק ןיאש תסנכל הלשממה ןיב רשקמה רשה לש תובהל בצוח םואנ ,האילמב ,הפ

 םילימ המכ יל םג קרוז אוה ,ןוכנ הז ?ןאכ השוע אוה המ .רש לש ותוגהנתה תויהל הכירצש תוגהנתה

 ותוא יתטסהו םלואב יתייהש בוט .ןבל לוחכ םע קסעתה אוה ,הזמ ץוח לבא ,ליגר אוה יכ ,ךרדה לע

  .רבדל הצר אוהש הממ תצק

 

 קוח ,קמקו'צמ קוח ,עורג קוח .לודגה הנורוקה קוח תא השיגמ תאזה הלשממה ,םויה לבא

 .ךיוחמ תצק וליפא והשמ שי ?הקוחה תדעו שאר-בשוי ,ינודא ,המ עדוי התא .ךכ לכ וילע ובשח אלש

 ררהלא ןיראק לש התוכזב הברה קקחנש בשוח ינאש ,ףיעס םכל אירקא ינא .ךיוחמ תצק לבא ,בוצע

 ןונקת יפל תסנכה לש הבישי םויק לע הלבגמ – תסנכה לש הרגפה תפוקתב" :47 ףיעס ,יתוכזבו

 הזרכהו 4 יפל תונקת ,2 ףיעס יפל הזרכהב ןויד לע לוחת אל ,הרגפה תפוקת ןיינע לע לחש תסנכה

 ."13 ףיעס יפל לבגומ רוזא לע

 

 לע םתבשח :הלשממה תא ,קוחה ישיגמ תא הלאשה תא ונלאש ,ברעב ,הלילב לומתא

 תמאבו ,הזה יתקוחהו יטפשמה בצמב הרוק המ ןיינעתהל ונלחתה .ובשח אל ,הללאו ?תאזכ היצפוא

 זא .םיילענ ןיאו תסנכ ןיא – תסנכה שאר-בשוי ,הלשממה קר וז תסנכה תא סנכל לוכיש ימ .היעב שי

 לומתא .בקעי ,ברעב לומתא הרק – 'וכו תוטבלתה ,הקומע הבישח לע הפ םירפסמש םירופיסה לכ

 .ברעב

 

 ?יטסירומוה רמוא ינא עודמ  – הרק הז ,וישכע

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

- - - 

 

  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 המ יפל .בקעי ,הזה ףיעסה תא שיש לזמ יכ ?יטסירומוה רמוא ינא עודמ ךל דיגא ינא ,עגר

 .וב שמתשהל וכרטצי ירעצל ילוא ,וישכע הפ הרוקש

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

- - - 
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  :)ם"לת-דיתע שי( 'ץיבולגס באוי
 

 הז עודמ ךל דיגא ינאו .הזה קוחה לש ופוצרפו הלשממה לש הפוצרפ הז .דיעמ הז לבא

 ,רמולכ .הפגמב קבאמה להנתי דציכ תמאב אוה הזה קוחה לש וביל-בל יכ :הזה קוחה לש ופוצרפ

 םיחקל קיפהל םוקמבו ןתוא וחקל ,הלשממה התשע וישכע דעש ,תויורשפאה תולקתה לכ תא וחקל

 הככ יכ ?המל .ומצע לע רזוח הז הככ יכ ?המל .ןמזה לכ הז הככ יכ ?המל .הככ ?המל .םתוא ונגיע

 .הצור ינא הככ :רמאו ךופה רקובב םק אוה – הלשממה שאר הצור

 

 ,תסנכה שאר-בשוי םג םויהש עדוי אלש ימל ריכזא קר ינא ,בגא ךרד – הלילה ,ונחנאו

 איה ולש תועמשמהש – 98 ףיעס תא םיליעפמ יתמ .98 ףיעס תא םג ליעפה תסנכה תדעו תועצמאב

 .תיתימא הביס ןיא ?המל .תועש שולש ויהי ונלש םימואנהו קוחב הזה ןוידה ?קוחה לע ןוידה תלבגה

 חרזא לכ לע ועיפשיש ,תאזה הפוקתב תיטרקומדה הרבחב םייתועמשמ יכה םיקוחה דחא הז

 ?המל .ןודל לכות אל תסנכה ובש גירח עוריא הז .גירחה בצמל הז תא וחקל םה לבא ,לארשי תנידמב

 םוש ןיא ?בקעי ,אבה עובשב אלו תויהל ךירצ הז םויה המל .רהמ רהמ הז תא ושעל םיצור יכ .הככ

 .ןאכ דע הל שיש תוכמסב ליעפהל הלוכי אל תאזה הלשממהש ,עובשה ףוסב תורקל רומאש רבד

  .טסוגוא :ךיראת ול שי – רחמ אל ,וישכע אל – ףקותל סנכיהל רומא הזה קוחה יכ ?המל

 

 .היהי ךכו הצור ינא ךכ .הצור ינא ךכ :תרמואש םלועה תסיפת אוה הרקש המ ?הרק המ זא

 רשיאש ,תסנכה שאר-בשוי לש ,ןיול בירי לש םלועה תסיפת וז ;הפל ונתוא האיבהש םלועה תסיפת וז

 יכ ,םיצור ונחנא הככ יכ ,הככ תלשממ .הככ תלשממ .הככ .רופיסה הז .98 ףיעס תא הפ ליעפהל

 .ינשל דחא ןגרפמ אל התאשכ ,םינפבמ ררופמ התאשכ קזח תמאב אל התא לבא .םיקזח ונחנא

 ;הלשממ שאר היהת אל התא :ןבל לוחכ שאר-בשויל םיקעוצו הפ םידמוע ,בקעי ,ךתעיסמ םישנאשכ

  .תרחא רמוא ישילשהו ;שחכב יתוא ךילומ התא :ול רמוא ינשהו

 

 ירבח יירבח םע דחי יצחו עובש ךשמב בשוי ינא יכ יתיא הז םכל שיש תותוחפ יכה תויעבה

 הפ םיאצמנ םג םה ,בגא ךרד .ןמזה בור – היציזופואה ירבח הז םש אצמנ רקיעבש ימו ,תסנכה

 םגו םישנא םעפ ידמ םיפרטצמ ,ןבומכ .רדיבא ילא ,ידעס המאסוא ,ררהלא ןיראק :האילמב ,וישכע

 לבח .דירוהלו םירהל ,דירוהלו םירהל .םיידיה תא םירהל היחנהה תא םילבקמש ה'רבחה םיפרטצמ

 ,אל להנל .היצילאוקב רותחל םיעדוי .םיטושמב הריתחב םלועה תופילאב םיטושמב םירתוח אל םהש

 .דירוהל םירהל ,דירוהל םירהל ,דירוהל םירהל .היואר תילכתל אל ,עגמל אל .םיעדוי רותחל

 

 הלקתה תא חיצנמ אוהו – רמוא הזה קוחה םויה יכ ,הלשממה ינפכ הזה קוחה ינפ

 תרחא וא וזכ הדעו תועש 24 ךות ;תונקת קקוחל תכלוה הלשממה .קקוחת הלשממהש – תכשמתמה

 סנכתנ אל ירה ונחנא לבא .ףקותל סנכנ קוחה ,הרקמ לכב ,תועש 24 ךות לבא ,לטבל וא רשאל הלוכי

 תא תושעל ליבשב ,תסנכב תונושה תודעווב ונלש תוסנכתהה תא השענו ,הארנכ תועש 24 ךות

 םיקוחה ,ואצי תונקתה ,ונגראתי םיבשותה .העברא ,השולש ,םיימוי ,םוי ירחא ירטנמלרפה חוקיפה
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 תדעווב םייעובש ינפלו רבעש עובשב הרק הז ,ןוימד אל הז ,בגא ךרד .ונתשי םגש תויהל לוכיו – ורבע

  .הנורוקה

 

 יתבש בשוח ינא – ךלצא הדעווב זכורמ םויה יתייה טושפ – העוט אל ינא םא ,בגא ךרד

 םיה יפוחבו םירעב בבותסהל רשפא ,לוכאל ןתינ תודעסמב ,םיחותפ ןיידע לודגה שפוחה לש רפסה

 הרמא הלשממה לבא לוגסה ותה יפ לע םש תושעל לוכה רשפא .תוקטמ קחשל םגו ףזתשהל רשפא

 הזה לדומב ,הזה קומקי'צה לדומב ,תויחל םיכלוה ונחנא הזה לדומב .הז תא תושעל תכלוה איהש

 .לטבמ והשימו ,הטילחמ הלשממהש

 

 אוה .והינתנ ןימינב השוע דימתש המ – השעי אוה המ םכל דיגא ינא ?ךכ רחא ושעי המו

 שי וישכע ,תמיוסמ הפוקת טקש שי ןוילעה טפשמה תיבל וישכע .המשא תסנכה ,ינא אל הז :דיגי

 הז הזה רבשמה תא להנל עירפמש ימ .רבשמה תא להנל העירפמ תסנכה .תסנכה – שדח םשא

 לש ילטוט ןומא רסוח םע ,ןמזה לכ םהיניב םיברש ,םילבלובמ ,םירתוימ םירש 36 לש הלשממ

  .הריציה ראפ :םירמואו הזה קוחה תא םיאיבמ ונחנאו ,םיחרזאה

 

 בוט אל רקיעבו הלשממל בוט קוח ונניא הזה קוחה :ןאכ םג רמוא ינאו הדעווב יתרמא ינא

 איה תסנכה יכ ,ןהמ רוזחל וכרטציש תושפוטמ תוטלחה תתל הלשממל םורגי הזה קוחה .םיחרזאל

-ב אל םינויד םימייקמ הבש ריעה רכיכ איהו ,חקפלו קודבל ךישמת איהו ,חקפמו קדובש םוקמה

 ועיגהש ומכ בצמל העיגמ היה אל תסנכה .םינותנ םילאושו תולאש םילאוש אלא 01:00-ו 24:00

 תונולח םעו ריווא גוזימ ילב םיוסמ ךיראתמ םיסובוטואב םיעסונש לארשי םעל ועידוהש ,הלשממב

 ,ןכ ,ןכ ,ןכ :הטלחה ולביקו םהיניב וצעייתהו םירשה ובשי לארשי תלשממב – ןימאהל אל .םיחותפ

-יא :ןטק רבד וקדב אל קר .םיחותפ תונולח םע לבא ,זוזעבו המצועב םיסובוטואב עוסנל ךישמנ ונחנא

 – םישנא 36 ובשי .הפוצרפ הזו היתוטלחה ביט הז .הטילחהש הלשממה תאז .תונולח חותפל רשפא

 הילע ורבידו תאזה תשפוטמה הבשחמה תא ולעהו – רתוי הז םיצעויה םע דחי ;רתוי ילוא ,תוחפ ילוא

 תא דירוהל רשפא-יאש זא רבתסה לבא ,הילע ונייארתהו תורבוד תועדוה ואיצוהו התוא וררבדו

  .הזה קוחה םע ,ןאכ היהי רבד ותוא .ןולחה

 

 .הפיכאה תויוכמס תא םג וטירפה :לודג רתוי הברה רופיס שי ,רופיסה הזש קר אל ,וישכע

 תדועת םהמ שקבל ,םישנאל תוסנק םג תתל תויוכמס ולביק םירחאו הלאכ םידבועו םיינוריע םיחקפ

 תא ושעי םהו ונתיי םהו ,הז ינפל םהל היה אלש רבד – הנה אוב ,הנה אוב ,הנה אוב ,ינודא :תוהז

 הלשממהש תונקתה םג ?המ םיעדוי םתאו .הפיכאה תויוכמס תא םג םתטרפה יכ הלאה םירבדה

 ,רקובב רחמ ןתוא םינקתמ חיננ ,ןדיצב ילהנימ סנקו תוילילפ תוריבע הז ןהלש תויועמשמהש ,ןקתת

 המ ?ונמרגש תולוועהו ויהש תוסנקה םע השענ המ – לטבל הטילחמ ,רבדב תעגונה הדעווה ,תסנכהו

 ,ודיגת .ףסכה תא ריזחנ :הליגר יתלב הרוצב םכח קוח ,קוחב בותכ – השענ המ ךל דיגא ינא ?השענ

  ?ירמגל םתעגתשה
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 ובשי ,תמאב .וילע ובשי םימכח םישנא הברה ךכ לכש ךכ לכ שפוטמ קוח יתיאר אל םלועמ

 קוח אציש תויהל לוכי ךיא .םלוכו תסנכ ירבחו תואירבה דרשמו םיטפשמה דרשמ :םימכח םישנא וילע

 הככ :התייה היחנהה .היחנה ולביק יכ – המל ךל דיגא ינא ?םיבוט ךכ לכ םישנא םע עורג ךכ לכ

  .יתטלחה ינא יכ ?המל .היהי ךכ .הצור ינא ךכ .ושעת

 

 .היציזופוא שיא רותב רמוא אל ינא וישכע םכל רמוא ינאש המ לכ תאו ,לומתא הדעווב ונבשי

 ועיבצה םה .םדי םע התייה איה ,םשאר םע התייה אל היעבה .םשארב ונהנהו היצילאוק ירבח ובשי

 אל עגופש קוח אוה .יתדימ אל קוח אוה .לארשי תנידמל רידא קזנ םרוגש ,הזה עורגה קוחה דעב

 קר ,תחקפמ עורז תויהל ךישמנ ונחנאו .תחקפמ עורז תויהל תסנכה לש דיקפתב – תסנכה דמעמב

 תסנכהו ,הככ דובעל רשפא-יאש דיגת הלשממהו ,רדסב אל םג ונחנאש ודיגת םתא חקפנ ונחנאשכש

 תוביסמב םיאור ונחנאש םיליגרה םירופיסה תא רפסתו ,הככ דובעל רשפא-יאו ,הל העירפמ

  .םיאנותיעה

 

 ,לארשי תנידמ תודלותב היהש עורגה הלשממה שאר ידי לע תלבומ תאזה הערה הלשממה

 ,הזה ףוריטהמ דרנ ,היציזופואו היצילאוק ,הנורוקה ףיגנב לפטנ .התיבה ךליש טושפ ןמזה עיגהו

   .יד טושפ .הזה לודגה ףוריטה תא קיספנ

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .בוט ברע .השקבב ,ידעס המאסוא תסנכה רבח .'ץיבולגס באוי תסנכה רבח ,ךל הבר הדות

  .השקבב ,תוקד רשע

 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - הדעווה שאר-בשוי דובכ ,תסנכה ירבח יירבח ,ןלהסו ןלהא ,רשה דובכ ,שאר-תבשויה דובכ

- 

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .ןלהסו ןלהא

 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 תורייתה רש דובכש הדבועה תא לצנל הצור ינא הזה קוחה לע רבדא ינאש ינפל ,וארת - -

 - - םעפ ידמ הככ אוה זא ,תסנכ רבח אל אוה זא ,יגברונב רטפתה אוה ירה .ןאכ אצמנ
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    :רימז ףסא תורייתה רש
 

  .ונעגעגתה

 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ונחנא .תאזה תונמדזהה תא לצננ .חינמ ינא ,םויה ןרות אוה יכ – עיגמ אוה - - .ונחנא םג

 היה הז ירחא .תפתושמה המישרה לכ םע ךלש דרשמב תניוצמ הדובע תשיגפ התייה – ותיא ונשגפנ

 ילש םירבח םעו םאלס ילע הייריעה שאר םע שגפנ אוהו ,הרצאנ-אב ,תרצנ ריעב ולש רוקיב

 ונרמא .הלש יפסכה בצמה לעו תרצנ תייריע לע םינפה תדעווב רבעש עובשב ןויד היה .תפתושמהמ

 ,היעב םוש ונל ןיאו – הירבט ריעה תרזעל הצלחנ הז ירחאו תליא ריעה תרזעל הצלחנ הלשממהש

 ,הללמוא הרימא התוא םע דיקפ ותוא רמאש ךיא ,תרצנ לש ןיינעה עיגהשכ אקווד לבא – רוזעל ךירצ

 סחיה לעו תוינידמה לע דיעמ הז לבא ,תאזה תואטבתהה לע ונפצקו ופצק אצי .רמגנ ףסכה ,תינעזג

 תיתוריית ריע איהש ,תרצנ ריעל עויס ןיא םויה דעש ,תאזה הלשממהמ השיגרמ תיברעה הרבחהש

 ינא הרזע לבקנ אל ונחנא םייעובש ךותב םא :רמא וליפא ריעה שאר .דואמ השק ילכלכ בצמב איהו

  .ריעה תא רגוס

 

 ונחנאש וישכע םיניבמ ונחנאו ,עייסלו ברעתהל תחטבה התא ,רשה דובכ – הווקמ ינא

 ילוא זא ,תוריחבל םיכלוהו ביצקת ןיאש טילחה הלשממה שארש םסרופ וישכע לבא ,ביצקת תארקל

  ?המ ,ילא .הרוק המ ונל דיגת ,רשא בקעי .הזה קוחל רושק הז

    :רימז ףסא תורייתה רש
 

  .ביצקתל רשק ילב הזש דיגהל הצור ינא ,המאסוא

 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .קוידב

 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .לוכאל המ ןיאו לוח ומכ שי םירוביד

 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  ):תיברעב רמוא( :םירמוא דימת לבא
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    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ):תיברעב רמוא(

 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .שא ילב ןשע ןיא

 

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ):תיברעב רמוא(

 

    :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 םיכחמ ונחנאו ,תרצנל עויס תליבח איבהל הצור הרקמ לכב התאש ,רשה ינודא ,ךתוא ונעמש

  .הז תא השעתש ךילע םיכמוסו

 

 ,םיברעו םידוהי ,ונתוא םיעמושש לארשי תנידמ יחרזא ,וארת .ונלש קוחה ןיינעל לבא

 דוע לעו םירפסמ דוע לע םיעמוש ונחנאו ,ףיגנ לש תוטשפתה שי ירה ?חוכיווה המ לע :םירמוא

 ןיב אלו םיברע ןיבל םידוהי ןיב לידבמ אל הזה ףיגנה .ונרעצל ,םירטפנ דוע לעו םילוח דוע לעו םיקבדנ

 היעבה לבא .הזה ףיגנב קבאיהל הלשממל םיעצמא תתלו קבאיהל ןבומכ ךירצו ,םינוליחל םייתד

 תוכמסה תא המצעל תחקולו תסנכהמ תויוכמסה תא תללושו תלטונ הלשממהש איה הזה קוחב

 רידגהל המצעל תחקול ,תונקת ןיקתהל המצעל תחקול ,שאר-תבשויה יתרבג ,םוריח בצמ לע זירכהל

 רוגסל רשפא ילוא ?ונל ראשנ המ זא .םישנוע עובקל תוכמסה תא המצעל תחקול ,תוילילפ תוריבע

  .לוכה תא השעת הלשממהשו תסנכה תא

 

 םיאבש הלא לכמ םיארחא רתוי ונחנאו ונל תפכאש ונרמא היציזופואב יירבחו ינא ןכל

 ונללגבש תסנכה תדעווב םויה אטבתה םהמ דחא וליפא .םילכ םיצור םהש םירמואו םיפייפייתמו

 םינכומ ונייה ונחנא :ןאכ םירמוא ונחנאו ונרמא .םישנא םיגרהנ ונללגב .םיימש ומוש .םישנא םיגרהנ

 תא םכל ןתינו הזה קוחה תא ואיבת .העצה ונתנ ?ילא ?באוי ,ןוכנ .תועש 24-ב הזה קוחה תא םייסל

 רושיאב :הזה טפשמה תא קר ףיסוהל – ונשקיבש המ הז .תסנכה רושיאב לבא ,הלשממל תויוכמסה

 .תועש 24 וסינכה לוכיבכש הגצהה לכ תא ושע .דבעידב הזה קחשמה תא ונתיא וקחשת לא .תסנכה

 24-ב הז תא רשאתו סנכתת אל הדעו םוש .םייניעב הדובע תאז ,הדובעהמ קוחצ הז :םהל ונרמא

 ,תכל ונקחרה םגו ,טילחנו ןודנו סנכינ תועש 48 ךות ונחנאו תועש 48 וחקית :םהל ונרמא .תועש

 ,םיפוחד םיבצמו ןוציק יבצמ שי םאש ונרמא – ועדי םיחרזאה לכש ידכ ,שאר-תבשויה יתרבג
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 הז תא ואיבת לבא ,וסנכייש ,היעב ןיא ,יידימ ןפואב ףקותל וסנכייש תונקת ןיקתהל תבייח הלשממהש

  ?היציזופואכ ונעצהש המב ער המ .תועש 48 ךותב רושיאל הדעוול

 

 ,ונתיאמ רתוי ףצק-ףצשב הזה קוחה תא ופקת דוכילהמ קלחו היצילאוקהמ קלח םג

 ,אוהש יפכ הזה קוחה תא הצורש דחא שיא שי לבא ,הזה קוחה דגנ ועיבצהו ,ונתיאמ רתוי תופיקתב

  .רבד קשיי ויפ לעו ,תונקתה תא ןיקתהל הצורו תויוכמסה תא הצור אוה יכ

 

 לכ .סנכיי הזה ףסכהש ורמא .דראילימ 6 לש תילכלכ תינכות התייה :םכתא לאוש ינאו

 :ונתוא םילאוש .ןברוקה גח ונל שי טעמ דוע ?ףסכה סנכנ יתמ ?ףסכה הפיא :יתוא םילאוש םישנאה

 וליפא הז תא םיאיבמ אל ?בושח אל הז ?םואתפ בושח אל הז ?הז םע הרק המ ?ףסכה הפיא

 יכה אוה ,הלשממה שארל תויוכמס ןתמ ,הזה קוחה .הזמ וחכש ,הזה קוחה תא ועיצה אל ,תסנכל

 עובשב ולש תוטלחהה לכש וניארו ,תויוכמס הצור אוה .הלשממה שארל תפכאש המ הז ,וישכע בושח

  .הזה קוחה דגנ עיבצנ ונחנא ןכלו ,ולש תעדה לוקיש לע ךומסל ןיאש תכתוחה היארה ןה ןורחאה

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 ,תוקד רשע .השקבב ,ץיבורוה ןצינ תסנכה רבח .ידעס המאסוא תסנכה רבח ,ךל הבר הדות

  .השקבב

 

  :)צרמ( ץיבורוה ןצינ
 

 ,בוט עגר ,האילמב חמש עגר םויה היה ,תסנכה ירבח יירבח .שאר-תבשויה יתרבג ,הדות

 ץוחנ אל םצעב הזה קוחה יכ ער עגר הז .ער עגר הז וישכע ,ירעצל .דואמ וילע חמש תישיא ינאו

 תא ינשה דצה ןמו ,םייק אל טעמכש ,קוחב ךרוצה תא םיינזאמה ףכ לע דחא דצב םש התאשכו ,ללכב

  .ןאכ שי םוצע רעפ הזיא האור התא ,ולש העיגפה

 

 בצמ לש גוסב אליממ ונחנא .הנורוק תרגשב ונחנאש םושמ ?הזה קוחה תא ךירצ אל המל

 השילפ הזיא ,תלפונש הצצפ הזיא ,תאזכ הבמוב ,ימואתפ רבד םוש הפ ןיאו ,ךשמתמ םוריח

 ידיימ ןפואב תוינוקרד םוריח תונקת הלאכ ןיקתהל תוכמסה תא הלשממל תתל תבייחמש תימואתפ

 רחמ דע םויהמ הרוצ הנשי ףיגנה םואתפ ?הרקי המ .ףקותל תוסנכנ ןהשכ דיימו ידיימ – שממ

 ,ןושאר לג ונרבע ונחנא .הנורוקה לש הזה תפיזה ךותב יצחו םישדוח העברא רבכ ונחנא ?רקובב

 םישדוח העבראב המ .ונינפל חנומ לוכה ,םיקבדנב תאזה היילעה תא שי ,ינש לגה ךותב ונחנא וישכע

 ?ילכלכה רבשמה םעו יתואירבה רבשמה םע היואר הרוצב דדומתהל הלשממהמ ענמ הלאה יצחו

 ונבשי .םינורחאה םיישדוח-שדוחב הנה ועיגהש םיקוחה תא וארת קר ?תבחס יהשוזיא התייה ?המ

  .ןטקה הנורוקה קוח תא הליל ותואב דוע ריבעהל ,ריבעהל :ונתוא הרטרט היצילאוקה ,תוליל הפ
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 בוט רתוי ,בגא ,תוליעיבו רהמ הדבע – לצנתמ ינאש הלילח אל הזו – לוכה ךסב תסנכה

 םג ,יניינעו ןוכנ ןפואב תודבוע תסנכב תודעווה .רמוא ינאש החילס .רמוא ינאש החילס ,הלשממהמ

 רקיעב קוסע הלשממה שאר רקיעבו הלשממה תאז תמועל .תודבוע לבא ,יחורל אל הז םימעפל םא

 לש הזה לילבה תא ,רופלבמ אציש המ תא ןורחאה עובשב יתיאר ינאשכו ,ולש םיישיאה םיסרטניאב

 תוירואית ינימ לכ ,םירופיס הזיא – םתוא דהדה ומצע הלשממה שארש םירבדה תא ,םיצויצה

 לכו רנסקו ,םילגד יכ ,והשמ יכ ,ןייטשפא יכ ,קרב לש תיבה לומ הנגפה ןגרא ,ךלה ;תויוזה היצריפסנוק

 לע תובוב ומכש ,הלאכ תסנכ ירבח המכ םג הפ שיו .םהב םיקוסע ותוא םיבבוסהו אוהש תויוטש ינימ

 םיזז רשיו הרשע םיצפוק דיימ הפו ,ןיטולחל ערפומ ץויצ הזיא םע תוא ןתונ רופלבב םש והשימ – טוח

 יביססבוא ןפואב הזב קוסע אוה .קוסע הלשממה שאר הזב .הלאכ תויוטש ינימ לכו םינויד םישועו ןאכ

 'גדירטרפ ?םש ארקנ הז ךיאו ,טילבלדנמב ,םידעה תא ול ונממיש ,סמ תובטהב – םיכורא םישדוח

 ,הז לע התסהב ?קסעתמ אוה המב .הזה רבדהמ ץצופתהל רשפא ,תמאב .הלאה תויוטשה לכו

  .הזב קר .ולש טפשמב ןבומכו

 

 אוה םא ?המ ליבשב :םכתא לאוש ינא ?המ ליבשב וישכע הלאה תויוכמסה תא ךירצ אוהו

 רצע והשימ ,יונימ לע ,והשמ לע ,תוינידמ לע ,םיביצקת לע הנורוקב הטלחה יהשוזיא לבקל הצר

 יכ ,יל רצו – הצור אוהש המ .בור ול שי תסנכב ירה ?ונממ הענמ תסנכה ?ונממ ענמ והשימ ?ותוא

 ,בגאש – תויזהה לש הזה גוסהמ אל ינא ,היצריפסנוק תוירואית ןהשזיא דהדהל הפ הצור אל ינא

 קוקז אוהש הנקסמה ןמ ענמיהל רשפא-יא לבא – הגאד תררועמ הרוצב הלשממה שאר תא תופיקמ

  .הערל הב שמתשהל ידכ ,םידקת תרסח תמאב תוכמס ולש דיב זכרמש ,הזה קוחל

 

 םהל רבשנש םישנא לש ,הזה תונגפהה לג .תונגפה לש לג וישכע שי :המגוד ןתא ינא

 לע רגס לשמל ליטהל רשפא הזה קוחה יפל .וישנא תאו הלשממה שאר תא דואמ ץיחלמ ,בצמהמ

 םירבד רמוא ינאש יל דיגהל לוכי והשימ ,המ .הנגפהה תא עונמל ,הזכ ןפואב ,ךכ זאו ,םילשורי זכרמ

 ?הלאה תוידיימה תויוכמסה תא ךירצ המל ירה ?תואיצמה ןמ םיקתונמ

 

 80 רבכ ונחנא – לארשי תנידמ לש םיקוחה לכ ךכ רחאו ,םעה תואירב תדוקפ ,םיעדוי םתא

 הנידמה תויושרל תרשפאמש יטירבה ביצנה ימימ דוע ןוטלשו הקיקח תכרעמ םע ,הנש 80 ,הנש

 ונחנא .השדח אל איה הפגמהש ןמז תדוקנב וישכע ונחנא .הפגמ לש הרקמב הליעי הלועפ טוקנל

 םוב לע אל םירבדמ םג ונחנא ןכל ,התיא םייחו הנממ םילבוסו התיא םידדומתמו התוא םיריכמ רבכ

 ,תודחוימה תויוכמסה קוח תא ךירצ המל לאוש ינא הנורוק תרגשב ,ןכל .הנורוק תרגש לע אלא חארט

 אל ונחנא .לארשי תנידמב דיחיה רחבנה ףוגכ ,הלש הבושח יכה תוכמסה תא תסנכהמ איצומש

 .תוימוקמה תוצעומהו תויושרה ישארמ ץוח ,דיחיה רחבנה ףוגה איה תסנכה .הפ יתואישנ רטשמב

  ?הלשממל ותוא קינעהלו רבדה תא הידימ איצוהל המל

 

 ,'48 זאמ לבא ,היטרקומד התייה אל זא – הנידמה םוק ינפל דוע ,הנש 80 דבעש המ

 שי הלשממל ירה .תרשאמ תסנכהו האיבמ – םוריח בצמ איבהל הצור ,תונקת איבהל הצור הלשממה
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 תסנכה זאו ,ףקותל סנכיי הז ,זירכת הלשממה םדוק :וכפהו וכלה הפ .הלשממ שי ללגב .תסנכב בור

 אוהש רבד הז ?ץוחנ הז המ ליבשב ?הזה ןמזה קרפ המל ?וכפה המל ?וכפה המל .הזב ןודת

  .לבסנ יתלב אוה .לבסנ יתלב אוה ,תינוטלש הניחבמ ,תיטרקומד הניחבמ

 

 הלשממ שארלו לארשיב הלשממלו ,תסנכה חוכמ המק הלשממה .רחבנה ףוגה איה תסנכה

 דואמ הברה ושע ,יחכונה דעו ןוירוג-ןבמ ,לארשיב הלשממ ישאר .תויוכמסו חוכ ןומה שי לארשיב

 תסנכה תע התוא לכ .האלה תדעוצו תחתפתמו המק ונלש הנידמה ךכ .ושע .םיכבוסמ ,םישק םירבד

 .םתוחה תא המש איה ,הקנפשוגה תא תנתונש איהש ,תיסיסבה ,תאזה תוכמסה תא הידיב הרמש

 ,דבעידב לש הזכ גוס הזיא תסנכל וריאשהו הלשממה ידיב חתפמה תא ונתנ :הז תא וכפה וישכע

  .השעמ רחאל ,ןכמ רחאל

 

 ,הקוחה תדעו רבח ינא – הדעווה ינוידב םג .הזב ךרוצה תא ןיבמ אל ינא .הרוק הזש יל רצ

 הלשממה שאר לש היססבוא וזיא הפ שי .הזה ןיינעה תא םישוע המל יתנבה אל .יתבשקה ,יתבשי

 הלשממה שארש עדוי ינא .ףרוטמ םינמז חול ןימב ונחנא הז ללגב .הזה קוחה תרבעהל ,בגא ,םג

 רהמ רהמ רהמ אל המל :םהב ףזנ ,הקוחה תדעוול הנפ ,הפ היצילאוקה ישארל הנפ והינתנ ןימינב

 הלילה לכ הפ םיבשוי וישכעו ,ישימח םויבו ןושאר םויב ובשי הז ליבשב ?הרק המ .תויוכמסה תא

 ,הזה חוכה תא ודיב קיזחהל הלשממה שאר לש היססבוא ללגב – לוהב ,ינתחדק הזכ ןויד םימייקמו

 .ילילשו ער ןפואב וב שמתשהל לולע אוהש – הז לע םיעיבצמ םירבדה לכו – ששוח ינא :רמול יל רצו

 היהי תסנכל ,קיזמו ערו ינעגופ ןפואב הלאה תויוכמסב שמתשי הלשממה שאר םאש – היעבה תאזו

  .חוכ תוחפ .ותוא רוצעל חוכ תוחפ

 

 האור ינא .הלשממה שאר לש וירבח םהימ האור ינא .םלועהמ קתונמ אל ינא ,וארת וישכע

 םורדב ,הפוריא חרזמב תומיוסמ תונידמב הרוק המ האור ינא .הלאה תואמגודה תא דמול אוה יממ

 ותוא תא קוידב םישוע הלשממה שאר לש רתויב םיבוטה וידידי .היסאב תונידמ ינימ לכב ,הקירמא

 הזה חוכה םע םישוע םה המ ,ךכ רחאו .טנמלרפהמ חוכה תא םהילא םיריבעמש הלאכ םיקוח :רבד

  .תיחשהל חוכ והז –

 

 הככ היהי הז םא לבא ,ןכ :םירמוא ונחנא םויה – םיליחתמ םהש ,הלאכ םירבדש םיעדוי םתא

 אוה רבד לכ אלו ,רוחאל לגלגה תא ריזחהל ךכ רחא השק דואמ ליחתמ אוהשכו ,ךילהת הז .הנשנ זא

 - - םויהש בשוח ינאו .ךיפה

 

   :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,םוכיס
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   :)צרמ( ץיבורוה ןצינ
 

 תמוצ והשזיא ,םימ תשרפ וק והשזיא לע הפ םידמוע ונחנא ,2020 ילוי ,הזה ךיראתב - - .ןכ

 ,יטרקומד יתלב בצמל םירדרדימ ונחנא – םירדרדימ ונחנא האלהו ןאכמש ששוח ינא .דואמ יטמרד

 – הזה םויב תווקל לוכי קר ינא .יטרקומד יתלב אוה הזכ קוח יכ ,ריינה לע ,ארקנש המ ,שממ וליפא

 תא רוצעל חוכ קיפסמ היהי הזה םעלו חוכ קיפסמ היהי תאזה תסנכלש – בצעב הז תא רמוא ינאו

 תא ללוכ ,רטממ דחא ףא האור אלש ,םירוצעמה רסח ,חוכה באת ,הזה יביססבואה הלשממה שאר

 .ריחמ לכב ולש תישיאה תודרשיהה לע בשוח קרו ,םודאב רצוע אלש ,ולש וישנא

 

 ךישמנ ונחנא .םידגנתמש תסנכה ירבחל דובכה לכ .בוחרב םידמועש םיניגפמל דובכה לכ

 .הדות .םיבורקה םימיב םגו רחמ םג הזה קבאמב

 

   :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 רשע .תוחנה ןיא .השקבב ,רדיבא ילא תסנכה רבח .ץיבורוה ןצינ תסנכה רבח ,ךל הבר הדות

 .השקבב .קוידב תוקד

 

   :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 תיב תא הנב ,םולשה וילע ,ךלמה המלש ,הדבכנ תסנכ ,רשה ינודא ,שאר-תבשויה יתרבג

 .ךתוא ךרבמ ינא ,הדעווה שאר-בשוי ינודא – ידומע ינש וחתפב דימעהו ןושארה שדקמה

 

   :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 .הדעווב היהש ימ לכ דבכמ ינא

 

   :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ,הדבכנ תסנכ ,הדעווה שאר-בשוי ינודא ,רשה ינודא ,שאר-תבשויה יתרבג .ליחתמ ינא ,הניה

 ןיכי :תשוחנ ידומע ינש וחתפב דימעהו ןושארה שדקמה תיב תא הנב ,םולשה וילע ,ךלמה המלש

 דימעה אוה וחתפבו ,יפוס-ןיא ןוטלשל ,ולש שדקמה תיב תא םיקה אוה םג לארשי ךלמ יביב .זעובו

  .העבצהל םויה עיגמש ,תויוכמסה קוחו כ"בשה תכמסה קוח :ולשמ תשוחנ ידומע ינש

 

   :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 .לידבהל ,לידבהל
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   :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 םיניזמ ונחנאש םיעדוי ונחנאו ,הב םישמתשמ ונלוכ ,Waze-ה תנכות תא םיריכמ םלוכ

 ןיזה יביב המ איה הלאשה .לולסמל ונתוא הריזחמ איהו תועט םישועו םינופ ונחנא ,םיעסונו תבותכ

 התייה אל ולש הרטמהש הארנ הז ןושארה םויהמ .הזה רבשמה ץורפמ הרטמכ ולש טווינה תנכותב

 הגאד ןיא ,רבשמל ןורתפ ןיא יביב לש Waze-ה תנכותב .ךפהל לוכה השע אוה .הנורוקה תא רותפל

  תיבמ החירבו ונוטלש ךשמה ,והינתנל תולבגומ יתלב תויוכמס קרו ךא שי .הלכלכל הגאד ןיא ,רוביצל

 ונרמא .הנורוקה תא רותפל הנווכ ול ןיאש רורב היה כ"בשה קוח תלעפהל ןושארה םויהמ .טפשמה

 לבא .תקיודמ אל היגולונכטה :ול ונרמא ,םלוע לש ונוביר ,היגולונכטה תא םיריכמ וליפא ונחנא :ול

 ונלוכש ,ותניחבמ .קיודמ אל הזש ותוא ןיינע אל הז .תונגפה עונמל ידכ היגולונכטה תא הצר יביב

  .יפוס ןפואב הנידמה לע טלתשהל ול עירפנ אלו ,דודיבל סנכינ

 

 לש היגולונכטב שמתשהל תוירחא רסוח הז יכ ?המלו .תוירחא רסוח הזש יתבשח ינא

 לבא .לבקתהש רוערע ושיגה כ"בשה ינוכיאמ דודיבל םיסנכנהמ 60% ?האור התא המ – זאו ,כ"בשה

 לבא .ודגנ ןיגפהל וקיספיש רקיעה – דודיבל םיניגפמה לכ תא סינכהל הצר אוה .ותוא ןיינעמ אל הז

 רתוי הבוט ךרד ןיא .השונא הרוצב הנידמה ןוחטיבב עגפ אוה יכ ?ףסונ תוירחא רסוח םג הז המל

 שי המ קוידב ןיבמ דומיל תונש עברא לש הלכשה תמר םע עצוממ לבחמ לכ םויה .הז תא דיגהל

 הנידמה ןוחטיבב עגפ ,לארשי תלשממ שאר ,והינתנ ןימינב .הנממ קמחתהל ךיאו תאזה היגולונכטב

 .םירופיס ונל רפסי אל דחא ףאש .כ"בשה שאר תצלמהל דוגינב תאזה היגולונכטה תא איבה אוהשכ

 

 ;דבעידב תסנכל תסנכה תא ךפה אוה .תויוכמסה קוח אוה והינתנ לש שדקמב ינשה דומעהו

 תסנכה .תסנכה רושיאל הקוקז אל רבכ הלשממה .דבעידב רשאת תסנכהו הנקת ןיקתת הלשממה

 הזה קתונמה לבא .רבדל רוביצ יגיצנ האיבמ איה ,רוביצה תא תעמוש איה ,תלאוש איה – ול העירפמ

 .עוציב תלוכי ול ןיא .עוציב תלוכי ול התייהש יאוולהו ,עצבל הצור אוה .תולאש הצור אל רופלבמ

 תויוכמסה תחיקלב קר םייתסה אל הזו .עדוי אל אוה עצבל – םלועב תויוכמסה לכ תא חקייש

 הלשממה שאר :רמוא קוחב 38 ףיעס .םירשה לש תויוכמסה תא חקל אוה הלשממב םג .תסנכהמ

 .עוציבל תונקת ןיקתהל יאשר אוהו הז קוח עוציב לע הנוממ

 

 הזה ךילהתה לע לכתסמ ינא .והינתנל םירדתסמ אל םיבכוכה ,תסנכה ירבח יירבחו ייתורבח

 ;םיישדוח ירחא קסרתמ – ןוחצינ לע זירכמ אוה .שארה לע ול לפונ השוע אוהש המ לכ .ךייחמו

 תונכומ אלש תונידמ שי םויהו – ונתיאמ םידמול ,םלועב םיבוטה ונחנא :'ג התיכב דלי ומכ ברברתמ

 ,הדרח לש קווישב לבא ,קווישב תוחבושמה ויתולוכי לכ תא עיקשה אוה .ןמוחתל ונתוא סינכהל ללכב

 אל םה .ןיגפהל םידחפמ אל םה ;תאצל םידחפמ אל םה – םידחפמ אל רבכ םיחרזאהו ,דחפ לש

 להינ אל אוה רלוד 100,000-ב הרבח .עטמשלד ןואג שממ .ילכלכ ןואג ומצעל ארוק אוה .םידחפמ

 .ולש םייחב
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 תא עוצפ תביחסב תבחוסש הלכלכה לע תובובנ תואמסיס לע רזח אוהש םינש

 המ ,הריפוא תרמואש ומכ – תושעל עדוי אוה הלוק הקוקל תמוסרפ תושעל ,יל ונימאת .היטרקורויבה

– התיא דחיו ,ונלש תראופמ הלכלכ סרה אוה .עדי אל אוה יבנלאב ןטק קסויק להנל לבא – ולש ולשש

 .ןובשחה תא םלשל ךרטצי אוהש ,תאזה הנידמב ריעצה רודה לש דיתעה תא

 

 אוה .טקשב בשי ונלש ריעצה רודהש בשוח אוה םא הז תא דביא אוה .הז תא דביא והינתנ

 םייניעב תוומה תא וארש תומחולו םימחול .ןיגפהל דחפי ריעצה רודהש בשוח אוה םא עגתשה

 ,30 ,26 ינב םיריעצ ?ןיגפהל תאצל ודחפי םה ?ולש םישיוואשהמ ודחפי םה – םהלש יאבצה תורישב

 םירוהה םע רוגל רוזחל םיכירצ םה ;שדוחה תא רומגל ידכ אבאו אמיאמ ףסכ שקבל םיכירצ םויהש

 ?המ ליבשב ?ימ ליבשב ?המל – םינש רשעו הנומש ינפלמ םירוענה תוטימ לע ןושיל רוזחל ,םהלש

 ?יזנכשא ליבשב ?ץנג ליבשב ?יביב ליבשב

 

 םהל וחקלש םיריעצ יתיאר ;םימעוז םיריעצ יתיאר .תסנכב ,ץוחב ןאכ הנגפהב לומתא יתייה

 םויה םלסמא ידוד רשה ."םיטסיכרנא" םהל םיארוקו .קותשל םהל סאמנש םיריעצ יתיאר ;דיתעה תא

 .תירבעה הטיסרבינואב ינאש יתבשח .הנידמה עדמ ימיל יתרזח ,הז המ ,םזיכרנאב האצרה ונל ןתנ

 

 םיריעצה תא תוארל רשואמ יתייה המכ .ץראה חלמ יתיאר ינא .הנגפהב לומתא יתייה ינא

 הלאה םיריעצה לע ורביד םה שדחה ידוהיה לע ורביד יקסניטוב'זו לצרהשכ .םייניעב שאה םע הלאה

 םהל ואיבי םא םג ורתווי אלש הלא ,הווקתה תא ודביא אלש הלא ,שארה תא םידירומ אלש הלא –

 ,ריעצ ידוהי דוחייב ,ידוהישכ" :יקסניטוב'ז בתכ הלאה םיריעצה לע .םיפסונ םיקוח 1,000 תסנכב ןאכ

 םלועה ךפהיי ,והלבקא אל םאו ,ירובעב קדצו טפשמ עבות ינא :םלועה ינפב זירכמו םק אוה ,ונילא אב

 הלואג ןיא .תומדקתה הרירשו תמייק םש – םירחא םיכלמ ןיב ךלמ ינאש םוקמב .הממש רבדמל

 – בשוח אוה הככ – והינתנל קר תכייש הארנכ לארשי תנידמב הלואגה ."הב יקלח ןיא םא םלועל

  .םינורחאה תועובשב םוי לכ תובוחרה תא םיפטושש הלאה םיריעצל תכייש איה .החילס ,ותחפשמלו

 

 20-ב תבש יאצומב האחמ התייה םיישדוח ינפל .רתוי הברה הלודג האחמ ךירצ וישכע

 מ"ק 20-מ רתוי ץראה ישיבכב עוסנל רשפא-יא .םירשג 400-ב רבכ ויה ןורחאה תבש יאצומב .םירשג

 דירונ ונחנא .תוחפ אל ,םירשג 600-ל הלענ ונחנא בורקה תבש יאצומב .האחמ םע רשג תוארל אלו

 םיגהנה לכלו .האחמ תוארל ילב מ"ק 15-מ רתוי עוסנל רשפא היהי אל – םירטמוליקה רפסמ תא

 וכמתת תוחפל – ןיגפהל םיאצוי אל םתא .םתוא םיאור םתאש וארת ,םהל ורפצת :הטמלמ םירבועש

 .תושעל םילוכי םתאש םומינימה הז .םהב

 

 לכו םינוגרא תורשע :לומתא היהש ומכ קוידב – תנגרואמ תויהל הלוכי אל תאזה האחמהו

 האחמהו דחא לכ .םירסמ יפד ילב ,תואמסיס ילב ,םיגיהנמ ילב ,בלהמ האחמ ,ולש האחמהו דחא

105



 22/07/2020 58 'סמ הבישי תסנכה ירבד

  

 

240 

 תוארל הצור איה ,תוכמ תוארל הצור איה ,תומילא תוארל הצור תרושקתה .רוביצ יסחי ילב ,ולש

  .םכירחא ףודרת רבכ איה ,התיא ורבדת לא .התוא ןיינעמ אל רסמה .םירצעמ

 

 םיעיבצמ םהש ,והינתנל ורסמתה ןבל לוחכש וניארש םויב ?תאזה האחמל ונעגה ללכב המלו

 דעב ,ונלש ילכלכה דיתעה סרה דעב ,היטרקומדה סרה דעב םיעיבצמ םהש ,היעב לכ ילב קוח לכל

 ןויד לכב םד םהל זיקהלו ,ינאו ייתימע ,תסנכב םחליהל ונכשמה ,ונלש ריעצה רודה לש דיתעה סרה

 ,האחמל תאצל םיבייח – סונמ ןיא לבא .םירתוומ אל ,םיפייעתמ אל ,תולילבו םירקבב ,העבצה לכבו

 .היעבה תא רותפנ אל תסנכב יכ

 

 םידרשמ ,םירש ןתמ ךרד היטרקומדה תא בונגל ול ןתינ אל יכ ,האחמב ךישמנ ונחנאו

 תא וקרזש םיריכב םידיקפ תרזעב ונלש דיתעה תא בונגל ול ןתינ אל יכ ,האחמה תא ליפכנ .םייונימו

 .תועתפה הברה דוע ול םיניכמ ונחנא יכ ,האחמב חצננ .דובכה תא ודביא ,ךרדה תא ודביא ,ןפצמה

 .יתרבג ,הבר הדות .רטפתיש דע האחמב ךישמנו ,םיידי םירנ אל ונחנא יכ ,חצני אל אוהו

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .תוקד רשע ,השקבב .השקבב ,ררופ דדוע תסנכה רבח .ינודא ,הבר הדות

   

  :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

 ,רשל ,היצילאוקה ישנאל רמול בייח ינא ,רשה ינודא ,תסנכה ירבח יירבח .יתרבג ,הדות

 םישקבמו ,תסנכל ,הפל םיאב םתא םעפ לכב :ןוידל תפרטצמ הרשה הניה – רשא בקעי תסנכה רבחל

 דועו קוח םיאיבמ טושפ םתא .שדח רופיס שי םעפ לכב .הנורוקב םחליהל םכל רוזעיש רחא והשמ

  .םיקוחב וחצנת הנורוקה לש עוריאה תאש הבשחמ ךותמ ,קוח

 

 ,ולהנת – להנל םיצור םתא םא .הקיקח תועצמאב להנל רשפא-יא .םיקוחב םיחצנמ אל

 לקהל ידכ זא .רחא רבד םוש אל ,לוהינ איה ןאכ תיזכרמה היעבה ,םכל רמוא ינאו .תוטלחה ולבקת

 םתוא ושעת .הזה קוחה ילב רקובב רחממ תושעל םילוכי םתאש תורבידה תרשע הניה םכילע

 .רחא םוקמב תויהל ליחתת לארשי תנידמ ,יל ונימאתו

 

 ונחנא עוריא הזיאב ונבהשכ וא ,הנורוקה יעוריא וליחתהשכ שקבתמ היהש ןושארה רבדה

 תא ונמקה הז ליבשב – תיגולויב המחולל ותוא תוושהל רשפאש ,יתמחלמ-ימס עוריא אוהש ,םיאצמנ

 םג ,ףרועה דוקיפ .הזה גוסהמ םיעוריאל םש וכרענ .ותוא ונבצקת תוכורא םינש .ףרועה דוקיפ

 ,תרדוסמ הרוצב :עוריא םילהנמ ךיא הארה ,עוריאה לש לוהינהמ םינטק םיקלח וידיל לביקשכ

 קוח דועו קוח דועב הפ םיסנמ םתא םעפ לכבשכ ,היטרקורויבה תא םיפקוע ;תולקב ,הרורב ,תיתטיש

 םתאש ןושארה רבדה .ףרועה דוקיפ רצונ הז ליבשב .םכל העירפמ היטרקורויבה וליאכ – רצייל
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 אל אוה תואירבה דרשמ .ףרועה דוקיפלו ל"הצל יביטרפואה לוהינה לכ תא ריבעהל הז תושעל םיכירצ

 .היצרפוא השוע אל אוה ,היצלוגר השוע אוה .ירוטלוגר דרשמ אוה ,יביטרפוא דרשמ

 

 רפסמ תא וציאת .הלשממב ,םכל םג רורבש רבד – תוקידבה רפסמ תצאה הז ינשה רבדה

 יפ םויה רבכ םיליפכמ םתא תוקידב םוגיאב ובש בצמ רצייל רשפא .תוקידבה תא ומגאתו תוקידבה

 ןגב וא םיוסמ רפס תיבב עוריא שישכש םיעדוי ונחנא םא יכ ,םוי לכב תוקידבה רפסמ תא 12 יפו 10

 הנחבמל 20 וא 10 סינכמ התא ,הקידב-הקידב סינכהל םוקמב .דחיב תוקידב תושעל רשפא םיוסמ

– לצפל ליחתמ התא אצי אל םא .םתוא תלספו 20-ה לכ תא תקדב ,םיילילש םהמ ךל ואצי םא .תחא

 אל הזה ןיינבב דחא ףא .רקובב רחמ התוא תושעל םילוכי םתא .םלועב גיהנהל וליחתהש הטיש ,בגא

 עוגנ אלש רוזאל עוגנ רוזא ןיב תויחנהה תא ונשת ;םימודא םירוזאו םיקורי םירוזא ונמסת .םכל עירפמ

 תוחפ שי ,רתוי םידיפקמש הפיא ,תויחנהה לע רתוי בוט םירמושש הפיאש ןיבי רוביצה םג .ללכב

 .םוקמל םוקמ ןיב היצאיצנרפיד תושעל וליחתת .הנידמהמ תולבגה תוחפ ,תולבגה

 

 הלשממה שאר עיפומש םעפ לכב .תורורב תויחנה :רתויב בושחה ילואו ,יעיברה רבדהו

 .ןויאיר ותואב תונתשמ םימעפל ןה ,בגא .תונתשמ תויחנהה תרושקתל אצוי וירשמ דחא וא היזיוולטב

 אלו םיקחרמ ןכו ,תודעסמ תריגסו תודעסמ תחיתפ לע םיעמוש ונחנא :תורתוס תויחנה םיעמוש ונחנא

 תננולתמ ךכ לכש ,לארשי תלשממ .רשוכ ירדח אלו רשוכ ירדח ןכו ,לוגס ות אלו לוגס ות ןכו ,םיקחרמ

 להנל ךיא םיעדוי ,םיעוריא םלוא להנל ךיא םיעדוי הלשממה ירש לכש הטילחה ,היטרקורויבה לע

 .להנל םיכירצ םהש המ תא להנלמ ץוח םיעדוי םה לוכה – םידגב תונח להנל ךיא םיעדוי ,הדעסמ

 ידכ ,עובר רטמל םישנא רפסמ ,תוכסמ ,הנייגיה ,םיקחרמ :םילהנתמ ךיא תורורב תויחנה ונתית ,ןכלו

 אל הלאה תויחנהב דומעל עדוי אלש קסעה יתבמ ימ .לאוג ןויצל אבו ,םיקחרמה תא םיפכואש תעדל

 .ותוא ורגסי – תויחנהה לע רובעי םאו ,חתפי – עדויש ימו ,חותפל לכוי

 

 ידכ קשמל עויס לש םידעצ השולשל ,םייתואירבה םידעצה תעברא ירחא ,רבוע ינא ןאכמו

 םיקסעה הנידמה תא שדחמ חותפל לכונשכש ידכ ,ותומי אל םיקסעה ילעבש ידכ ,יח ותוא רומשל

 חותפלו ,הרזחב ותוא תויחהל רשפא היהי אל ,תמש קסע ,רגסנש קסע יכ ,תוליעפל ורזחי דיימ הלאה

 תתל וליחתת ,ןכל .ןמז דואמ הברהו ףסכ דואמ הברה הלעי ותוא םתגרהש ירחא קשמ שדחמ

 אל םתא הז ליבשב םג ;הקיקחב םייק הז םג .םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחל םאתהב עויס תוליבח

 יפל יוציפ לש תואחסונ ינימ לכ לע וישכע םיפסכה תדעו תא בישוהל םיכירצ אל .קוח ריבעהל םיכירצ

 קוצב םתתנש יפכ ,םלוה יוציפ ונתיתו רקובב רחמ ותוא וליעפת .קוחב הז תא םכל שי .רוזחמ תדירי

 אל יקסעה רזגמה רובע הלאה םיעוריאה .יוציפ ותוא .היינשה ןונבל תמחלמב םתתנש יפכ ,ןתיא

 לש סרטניאה אל הז ,יקסעה רזגמה לש סרטניאה אל הזו .זא היהש הממ רתוי וליפאו םירומח תוחפ

 תא םכל םלשיש ימ היהיש ידכ ,הלשממב םכלש סרטניא הז ,ונלש סרטניא הז – םיקסעה ילעב

  .הנידמה ידבוע לכל תרוכשמה תא םלשיש ימ היהיש ידכ ,תורוכשמה
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 הדיריל םאתהב הנונראמ רוטפ הז םיקסעה ילעבל תושעל םיכירצ םתאש ינשה דעצה

 תויחנה ללגבש קסע םג לבא ,הנונרא םלשל ךירצ אל רגסנש קסעש ןיטולחל רורב .םירוזחמב

 הנונרא םלשל ךירצ אוה המל – ולש הקופתהמ 40%-ב וא ולש הקופתהמ 60%-ב לעופ הלשממה

 בישחתה יפ לעו ,םיוסמ ףסכ םוכס ול רציימש עדויש רטמ 1,000 לש םחתמ חקל אוה ירה ?האלמ

 םיצור םתא וישכע ,הלאה רטמ 1,000-ה תאש תושעל המ לבא ,ןוכנ ,םינפב התייה הנונראה – הזה

 .טושפ דואמ .הנונרא 30% וא 20% קר םלשיש זא ?םהמ 300-ב קר וא םהמ 200-ב קר שמתשיש

  .וישכע הפ ונתוא םיקיסעמ םתאש המב אל ,תסנכה תא וקיסעת הזב

 

 קיסעהל ךישמהל םיקסעל ורשפאת .שימג ת"לח אוה תושעל םיבייח םתאש ישילשה דעצה

 הנידמהש המל .שרפהה תא – הצפת הנידמהו ,הרשמ יזוחא תוחפ לש הדובעב םג םידבועה תא

 לש קסע אוה קסעה ?20%-ב םתוא קיסעהל לוכי קסעה ילואשכ םיאלמ הלטבא ימד םלוכל םלשת

 ולש םידבועה תא איבהל ול ונת .עובש יפוסב קר דבוע אוהו – תורייתה רש םדוק הפ בשי – תוריית

 .הלשממה לש תוינידמה ללגב הסנרפ ןיאשכ עובשה רתיל תרוכשמה תא םתא ומילשת ,עובש יפוסל

  .תויחל ךישמהל קסעל רשפאי הזו קסעל םירושק םידבועה תא רומשי הז ,תוחפ םכל הלעי הז

 

 הווקת ונתייש ,החימצ לש תורביד השולש ,םינורחאה תורבידה תשולש הניהו – ופיסותו

 ,ןכ :םהל ודיגיו ,לארשי תנידמב קסע לע םימלוחש םישנאה לכ תא ,םימזיה לכ תא וחקייש ,קשמל

 םע וליחתת .םיקסעה תא וב םירגוסש םוקמ אל ,וב םיקסע תושעל יאדכש םוקמ הז לארשי תנידמ

 עסמ ליחתמ קסע ןוישיר שקבמש םדא ןבש תאזה הסראפה לכ תא ודירות .ריהצת יפל קסע ןוישיר

 שיגת .םיאנתה הלא :ול ודיגת .ותוא םייסי אל אוה היסנפל אצי אוהש דע הארנכש ,םימלש םייח

 ;םיטק'גיר ךל ןתינו םעפ ידמ אובנ ונחנא .קסע ןוישיר ךל שי עגר ותואמ – םיאנתב תדמעש ריהצת

  .םתוא ןקתת

 

 לכב ,תורגאב ,יוסימב ,הנונראב ,בוש ,המרופר הז תושעל םיכירצ םתאש ינשה דעצה

 תרגא תמלשמ החתפש הדעסמ .םינשה ךרואל םיקסעה לע םתלטהש םינושמהו םינושה םילטיהה

 ,םינושה הלשממה ידרשמל תורגאו ,המ-עדוי-אל-ינא תרגאו ,תונחלוש תרגאו ,תואסיכ תרגאו ,טוליש

 המל ,הנינפ ,תעדוי תא .הנונראה הלעת הנשה םג .הנש לכב הלועש ,הנונרא ןבומכו ,תורבחה םשרו

 הלועשכ .ירוביצה רזגמב עצוממה רכשל הדומצ יקסעה רזגמל הנונרא יכ ?הנשה הנונראה הלעת

 זא .םלשיש ימ היהי יכ ,הלעת הנונראה םג זא ,הלשממה ידרשמ ידבוע לכ לש ,ונלש ,םכלש רכשה

 ושעת .הזה יוסימב המרופר ושעת .םלשיש ימ היהי אל רבכ םישדוח המכ דועב :דוס םכל הלגא ינא

  .םכל םלשל ךירצ אל אוה חיוורמ אל קסעהשכ .םיקסעה לש םירוזחמל דומצ םג הזה יוסימה תא

 

 לודג ילכלכ רבשמב םיאצמנ ונחנא .םיימואל םיטקיורפ – רתויב בושחה ילואו ,ןורחאה דעצהו

-וינל םיקוקז ונחנא .תימואל-ןיבה המרב ,רתוי אל םא ,1929 לש לודגה ילכלכה רבשמה ומכ תוחפל

 ףא םגש תונובשחל םיפסכ קלחלב אל ,תויתשתב עיקשהל הליחתמש הנידמל םיקוקז ונחנא .ליד

 תא וחק .החידב .קשמה תא וחימצי חרזאל לקש 750 וא 500-ש םיבשוחו ,ועיגי םה ךיא עדוי אל דחא
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 ;תליאל תבכר :החימצ וארת זא – םיימואל םיטקיורפב םתוא ועיקשתו הלאה םילקשה דראילימ 6-ה

 המכ-עדוי-אל-ינא וילע םירבדמו רבכ עוקתש ,םימיה תלעת טקיורפ ;הירבטל תבכר ;דרעל תבכר

 המרופר ?םירכוז – למשחה תרבחב המרופר .תומרופרל הזה ןמזה תא ולצנתו .םינש תורשע

 ?םויה הפ דגנתי ימ .ןמזה הז – םיקזחה םידעווה לכ םע דדומתהל םתדחפש םימעפה לכ .םילמנב

 םיבשוח םתאש קוח דועו קוח םעפ לכ ,הפ םיאיבמ םתאש תויוטשה לע אל ,הז לע םינויד להננ ואוב

  .להנל וליחתת הלאה םיקוחה םעש

 

 אוצמל םוקמבו הקיקח הפל איבהל םוקמבש ןמזה עיגה .להנל וליחתת אל הלאה םיקוחה םע

 המ תא ושעת טושפו לעייתהל וליחתתש ,להנל םיעדוי אל םתאש הזל קוח תועצמאב תונורתפה תא

 .הדות .ךירצש

 

    :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,תוקד עברא .השקבב ,הבוס ינגבי תסנכה רבח .ררופ תסנכה רבח ,הבר הדות

 

    :)ונתיב לארשי( הבוס ינגבי
 

 םעפב ונסנכנ םישדוח העבראו הנש ינפל ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-תבשויה יתרבג

 ידידי ,רדיבא ילא ידידי – ןויע םוי ,םישדחה םיכ"חל ,ונל ושע .תסנכה ירבחכ הזה םלואל הנושארה

 :חכשא אל םלועל ינאש טפשמ ונל ורמאו הזה םלואל ונסנכנ .ןויסינ םע היה רבכ דדוע ;רינשוק סכלא

 זאו .וב תויהל וכז םישנא 945 קר ,תסנכה לש הנש 71 לש הירוטסיהבש ןודעומל םתסנכנ םתא

 םלואב ,הפ תויהל םייואר טלחהבש םישנא ונל שי ;שיא ןוילימ העשת לש הייסולכוא ונל שי יתרמא

 להנל ,הפ תבשל וכז םישנא 945 קר לארשי לש הירוטסיהבש ןכתיי הז ךיא .םישנאה תא גציילו ,הזה

 ?הירוטסיהל סנכיהל ךכבו םיקוח קקוחל ,הנידמה ייח תא להנל ,ונלש םייחה תא

 

 הזיא .רבעשל םיכ"חה םע תונומתה תא שיש עדוי תסנכה לש תונורדסמה תא ריכמש ימ לכ

 ;ינשה תא דחא דבכל ועדיש םישנא ;הזה םלואב חכוותהל ועדיש םישנא ;המואה ילודג – םש תומש

 ;היציזופוא ישאר ;הלשממ ישאר ;הלאה תורושב ,הפ ,הזה םלואב םימוכיסל ועיגה םגש םישנא

 יכ ?הז תא רפסמ ינא המל .םויה םיאצמנ ונחנא ובש םוקמל לארשי תנידמ תא וליבוהש םישנא

 היצילאוקה עגרכש םיקוחהו הלאה םינוידהו ,רתויב םיבושח םינויד הפ םימייקתמ םינורחאה תועובשב

 .הנורוקה רבשמ אל ,תואבה םינשבו םישדוחב לארשי תנידמ לש הינפ תא ובצעי םה – םדקל הסנמ

 

 ימ תסנכל הסינכבש הזה חולה לע ולכתסת .לארשי תסנכב אצמנ אל וליפא הלשממה שארו

 היצילאוקהשכ ,הזה קוחה תא םג .אצמנ אל טעמכ הלשממ שארו ,ןכשמב עגרכ אצמנ ימו עיגמ

 שאר ללכב םא עדוי אל ינא .םיריבעמ הז תא םג – רתויב גירחו רידנ רבד הזש ,98 ףיעס תא הליעפמ

 .םלואהמ אציו תוינש המכל עיבצהל עיגי הלשממה
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 סנכיהל םיצור הנידמה ישאר םאו היצילאוקה םא – ונחנא םאש םושמ ,השוב וז לוכ םדוק

 היהשכ ,םישדוח המכ ינפל ,והינתנ ןימינב הלשממה שאר .הירוטסיה םילהנמ אל הככ ,הירוטסיהל

 לש רפס ארק אוה ?השע אוה המו ,הפ בשי ,דוסי-קוח יונישו הלשממה תמקה לע ,הלשממה לע ןויד

 אוהש ,םלוכל הז תא תוארהל גאד םג אוה .לי'צר'צ לש רפסה תא הלעמלמ םש וניאר ונלוכ .לי'צר'צ

 – תימלועה הירוטסיהה ילודג יכ ,לי'צר'צ תא םיטטצמ ותביבסב םישנא הברה .לי'צר'צ לש רפס ארוק

 :טפשמ םעפ רמא אוה זא .לי'צר'צ לש םיטוטיצ בהוא ינא םג – טפשמ םעפ רמא לי'צר'צ זא

 ,ייתובר זא .לי'צר'צ רמא ךכ .התוא בותכל דמוע אוה ינאש ןוויכמ ,ייפלכ הבידא היהת הירוטסיהה

 ונחנאו םיקוחה תא טופשת הירוטסיהה ,םיקוח בתוכ םויה והינתנ ;הירוטסיה םוש בתוכ אל והינתנ

  .הבר הדות .הלאה םיקוחב שייבתנ

 

   :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 ,תוקד שמח .השקבב ,רינשוק סכלא תסנכ רבח .הבוס ינגבי תסנכה רבח ,הבר הדות

 .השקבב

 

   :)ונתיב לארשי( רינשוק סכלא
 

 שי יכ ,רדס תצק תושעל הצור ינא ,הרשה יתרבג ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-תבשויה יתרבג

 ינפל זא .םילבלבתמ םישנאו םלועה ריוואל ונל תודלונ הככש הנורחאל תוילכלכ תוינכות דואמ הברה

 .הנורוקה ינפמ תילכלכ ןוחטיב תשר לע ורביד םהו רצואה רש םע דחי הלשממה שאר דמע םייעובש

 6 הלעש ךחוגמ קנעמ ותוא אל הז ,ולבלבתת אלשו .2021 ינוי דע םילקש דראילימ 80 :ורמא

 .םילבלבתמ םישנא .םלענו גומנ םייתניב ,בגאש ,םילקש דראילימ

 

 תאזה תשרה יכ ?המל .םירוח רקיעב שי תאזה תשרב .תאזה תשרה לע רבדל הצור ינא זא

 20% הלטבא םילבקמ םה יכ תאזה תשרב םילפונ 28 ליג דע םיריעצ .םימלש םירוביצ תחכוש טושפ

 לבקי דחא דלי ול שיש ימש רצואה רש ףלש ,םיפסכה תדעווב הז לע ונדשכ זאו .ראשה לכמ תוחפ

 וקיפסה אל דוע ,דומלל וכלה ,אבצב ותרישש הלא םע המ ?ראשה לכ םע המ – 20% לש תפסות

 ףסכה תא םיכירצ םהש םירבד םהל ןיא ?תויובייחתה םהל ןיא ?םהלש אטחה הז ?ןתחתהל

 ?םליבשב

 

   :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

 .הבצק םג םהל ןיא
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   :)ונתיב לארשי( רינשוק סכלא
 

 .יאנתה הז דליש טילחה אוהו רצוא רש לע וצחל תוידרחה תוגלפמה .אל לבא .ןיא הבצק םגו

 םילפונ םה םג – םהלש םידומילה ךלהמב תויקלח תורשמב ודבעש םיטנדוטס םתוא ,םיטנדוטסה

 םילייחו םיררחושמ םילייח .ספא .םולכ .הלטבא םושל םיאכז אל םה יכ ?המל .תשרה לש רוחב

 ,םהלש ףסכה תועצמאב םהל םירזוע – םהל םירזוע אלש ובזע ,ירה יכ ,באוכ אשונ תמאב הז םידדוב

 תא ןממל הרומאש "םידומילל םידממ" תינכות לטבמ ןוחטיבה דרשמ ,ליבקמב ,וישכע .ןודקיפ ותוא

 תא ןממל םהל התייהש הדיחיה ךרדה םגו ,םידומילה תא םהל םינמממ אל םג זא .םידומילה

 וכשמי חוטב םה זא ,והשמ לוכאל םיכירצ םה יכ ,םיגרוה הז תא םג – ןודקיפה תועצמאב םידומילה

 .ףסכה תא

 

 המ ,ל"וחב ויה םה ;הרשכה תפוקת רובצל יוכיס םהל היה אל ,הללאו – םישדחה םילועה

 ,םיפסכה תדעווב רבח ינא .הזה קוחה ךותב םילקש ןוילימ 80 לע תוחטבה יתעמש ינאו ?תושעל

 ולבקי 67 ליג לעמ םישישק .םייק אל ,ןיא .קוחב "הלוע" הלימה תא יתיאר אל – קוחה לע יתרבע

 בצמבש בשוח הפ והשימש וא ?הנקז תבצקל תויאכז תויהל רבכ 62 ליגמש םישנ םע המ .קנעמ

 תא םיניינעמ אל הלאה םישנאה לכ ?הדובע אוצמל הלוכי ,67 ,65 ,64 ,63 תב השיא יחכונה קשמה

 .רצואה רש אלו הלשממה שאר תא םיניינעמ אל ,הלשממה

 

 שי ;םימדקמ לע םהל םירפסמ – תוריית תויונכוס ,םיעוריא תומלוא ,םינדעסמ ,רשוכ ירדח

 – םדקמה תא הלענ אל ,םדקמה תא הלענ – םימדקמ לע םירבדמ .תכבוסמ דואמ החסונ הזה קוחב

 .סנרפתהל ךיא דחא ףאל ןיא .םיקנחנ םישנאה םייתניב

 

 רזגמ ותוא .ישילשה רזגמה תא גורהל ןמזה הזש הטילחה הנידמה .תותומעה ,ףסונ רבדו

 אל תותומעה .םישנאל רוזעלו התוא ףילחהל ידכ הלשממה לש םיילענב סנכנ םימעפ הברהש ישילש

 .תותומעל םוקמ אצמנ אל ןוחטיבה תשר התואב .עויס םוש תולבקמ

 

 םכתא שיתנ ונחנא ;תויוגייתסה תואמ שיגנ ונחנא םיפסכה תדעוובש םכל דיגהל הצור ינא זא

 המ תא ולבקי הלאה םישנאהש דע חונמ םכל ןתינ אל ונחנא .תועבצהב םכתא שיתנ ונחנא ,םינוידב

 הלא םה הלאה םישנאהו תאזה הלכלכה תא םיקיזחמש הלא םה הלאה םישנאה יכ ,םהל עיגמש

 .רכשה תא םכל םימלשמש

 

 תא לבקי הזה קוחהש דע ,עובשה לכ ,תועש 24 הפ תבשל םיכלוה םתא אבה עובשב ,ןכל

 ילעבו תותומעו תושישקהו םישישקה ,םיטנדוטסהו םילייחה ,םיריעצהו .לבקל ךירצ אוהש הרוצה

 םכל חיטבמ ינא .הנעמ ולבקי הלאה םישנאה לכ – םיעוריא תומלואו רשוכה ירדחו םינדעסמו םיעוריא

 .היהי הז הככש
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   :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 ,תוקד שמח .השקבב ,הלקאסע רבא'ג תסנכה רבח .רינשוק סכלא תסנכה רבח ,הבר הדות

 .השקבב

 

   :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 קוחה .עצומה קוחה לע םילימב הברא אל ינא ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-תבשויה יתרבג

 תויוכמסה תא תחקל םיצור םה .רבשמה לוהינ לש ןולשיכה ינמיסמ ןמיס דוע ,ןבומכ ,אוה עצומה

 .וב םירבחה תא ,הזה ןכשמה תא ,ירמגל ונתוא רתיימ הז השעמלו ,םהידיל

 תואירבה רש ןגס םע םימי המכ ינפל יתרביד .חטשב הרוקש המ לע רבדל הצור ינא לבא

 ,םייברעה םיבושייה לע םג םיבשוח םתא םאה ,תושעל המ םיבשוחו םיבשוי םתאשכ :ותוא יתלאשו

 םאה ?םייברעה םיבושיה לע םתבשח עובשה ףוסב רגס לע םתטלחהשכ םאה ?תיברעה הרבחה לע

 וא םילשורי תריגס ומכ קוידב איה וכע תריגס םאה ?לשמל ,קרב ינב לש הניד ומכ אוה תרצנ לש הניד

 .הז לע ונבשח אל .הז לע ונבשח אל .אל ,תמאה :רמא אוהו ?ביבא לת

 

 יכה גחה הז ;ןברוקה גח תא םיגגוח ונלוכ אבה עובשב – ונלש הרבחה ,םכל רמוא ינא

–ישיש םירגוסשכ .םירבד ינימ לכבו ןוזמב םג ,םידגבב םג דייטצהל םירומא םישנאו .הנשב יתועמשמ

 תולהקתההו קחודהש םוקמבו ,דייטצהל םישנא ואובי ישימח-יעיבר םויב ?תורקל לוכי המ ,תבש

 .רקובב ישישב םג ילוא ,יעיבר םויבו ישימח םויב ויהי םה זא ,תבש-ישישב ויהי תויונחב

 

 .דחא ףא ?תולהקתה היהת אל תמאבש ךכ לע דיפקמ וליאכ – בושחל דיפקמ ללכב והשימ

 אוה בצמה ,ןכלו .םיקוח ףוכאל וא ,חקפל ולכויש ידכ םיבאשמ ונתנ אל תוימוקמה תויושרל םג ירה

 .הטילש ןיא לש בצמ ,הפורטסטק לש בצמ

 

 ?לעופב חטשב הרוק המ – ורגס זא ,םיעוריאה ינגו תומלואה תא םירגוסש ובשחשכ םג

 – קובסייפב ינא םוי לכ .תומייק תולפחה .תונותח לש "רופא קוש" ארקנש המ לש קוש חתפתה

 רדוסמ םלואב הרקי הזש םוקמב .תונותחה תאו תוביסמה תא האור ינא ,ץראה יבחר לכמ ילש םירבח

 הרוק הז ,שיבכב הרוק הז ,םיתבה תורצחב הרוק הז – םוקמה לעב לש תוירחא םע ,חוקיפ םע

 .םיחותפה תודשב

 

 ףוכאל רשפא-יאש םיעדוי אל םהו ,תוטלחה תאזה הלשממב םילבקמ וליאכ ונחנא ,השעמל

 ,ןכלו .ןהב דומעל לוכי אלו ןהב דמוע אל רוביצהש תורזג םירזוג וא םילבקמ םה ,רמולכ .חטשב ןתוא

 היהת .תינכות היהתש ,הקינאפו דחפ ךותמ תוטלחה לבקל םוקמבש תמאב ןמזה עיגהש בשוח ינא

 ,תמאהו .הזה ףיגנה תוטשפתה םע תדדומתמ איה ךיא ,תננכתמ הלשממה המ הארנ ואוב .תינכות

 ונלביק וישכע :תושדח תופילש םוי לכ םילבקמ ונחנאו הנורוקה תדעווב בשוי ינא .עדוי אל דחא ףא
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 ,תושדח תופילש ולא םישדחה םיווצהו .םישדחה םיווצב ןודל הנורוק תדעו תסנכתמ רחמש העדוה

  .םתוא הנשנ הנורוקה תדעווב םג .םתוא ונשי הנגפה תצק ,ץחל תצק .הבשחמ ילב ,ןונכת ילב

 

 ןיא הלשממלש ןימאמ ינא תמאבש וידרב רקובה יתרמא ינאו – לובלבה ?הזה רבדה המ זא

 המצעב איה .תלבלובמ המצעב איה .ונתוא לבלבל תנווכתמ אל איה ,תמאב .רוביצה תא לבלבל הנווכ

  .תושעל אל המו תושעל ןכ המ תעדוי אלו תלבלובמ

 

 תדעווכ ונלש תוכמסה חוכב תודעסמה תא ונחתפ םנמוא .תודעסמה לע ובשחת ואובו

 .וטילחה םה .הדעווה לש םיילגרה תחתמ חיטשה תא םיכשומ ןבומכ הזה קוחה םע וישכעש ,הנורוק

 ילעבל לבא ,תויחנהה לכ םעו תולבגהה לכ םע וחתפנ תודעסמה .תודעסמה תא חותפל וטילחה

 םתוא רוגסל הככב הלוכי הלשממהש רורב .םייתרחומ הרקי המ ,רחמ הרקי המ רורב אל תודעסמה

 ףסונב ,םיאמצעה לכ תא ,םיקסעה ילעב לכ תא השעמל הריקפמ הלשממהש בשוח ינאו .בוש

  .הלטבאל ואצי וא םית"לחל ואצוהש םידבוע יפלא תואמ לש הרקפהל

 

 דואמ דואמ הנגפה .הפיחב תודעסמה ידבועו תודעסמה ילעב לש הנגפהב יתפתתשה לומתא

 םיעוושמ םה .העיגמ אל הכימתה .הכימתל – ה'רבח – םיעוושמ םישנאה .הפיו תרדוסמו תנגרואמ

 תונמדזהה תא יתלצינ ;הדעסמ ול שיש רבח יל שי ,םכל רמוא ינא .םיעיגמ אל םייוציפה .םייוציפל

 ברח יתיב .יילע ברח יתיב ,)יתב בר'ח :תיברעב( יל רמא אוה .וילא יתכלהו ,חתפשכ ,רבעש עובשב

 הז לקש 7,500 .לקש 7,500 יתלביק ,ןכ :יל רמוא אוה ?אל ,םייוציפ תלביק ,עגר :ול רמוא ינא .יילע

  .ילש תורחאה תואצוהה לכ לע בושחת .הדעסמל םלשמ ינאש הרידה רכש ישוקב

 

 תינכות הל היהתשו ,םהל רוזעתו םישנאה תא הצפת ,תוירחא חקית הלשממהש ןמזה עיגהו

  .הבר הדות .הנורוקה רבשמ םע דדומתהל

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 ,תוקד שמח .השקבב ,חלאס סודנוס תסנכה תרבח .הלקאסע תסנכה רבח ,הבר הדות

 .השקבב

 

  :)תפתושמה המישרה( חלאס סודנוס
 

 םיארוקש ,תודחוימ תויוכמס קוח ,תסנכה תורבחו ירבח ,שאר-תבשויה דובכ .ךל הבר הדות

 חלש רוביצהש םוקמה ,םיקקוחמה לש תיבה ,תסנכ התוא – תסנכה לוטיבל קוח :תרבודמ תירבעב ול

 רבשמה לצב דחוימב ,םוי-םויב םהב יח אוהש םירגתאה תא גצייל ;הנמאנ ותוא גצייל ידכ וילא ונתוא

 ,תעדוי אלו התיבב תבשויש השישקה תא גצייל ונתוא חלש ;השקה יתרבחה ,ילכלכה ,יתואירבה

 םיאנתה תחת וסרק טעמכש תוילאיצוסה תודבועה תא גצייל ;תופורת תונקל ףסכ הל ןיאו ,תששוחו
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 תויסולכואה תא גצייל ;םיברעה תא גצייל ;תויחאהו םיחאה תא גצייל ;הדובעה תרגסמב םישקה

  .תושלחומה

 

 יתרבחה ,ילכלכה ,יתואירבה רבשמה תא תלהנמ אל ןושארה עגרהמש ,תאזה הלשממה

 שממ .וזה הנידמה לש םיחרזאה הז הזה הרקמב .ביוא דגנ המחלמ תלהנמ איה וליאכ – הזה השקה

 יניתנכ האור איהש ימ לע הטילשו חוכ רתוי הלש םיידיב זכרל בצמה תא תלצנמו .ביוא לאכ תוסחייתה

 תואירבל ,םייחל תוירחאו ,םהיפלכ תובוח ,הלשממל ,הל שיש תויוכז יווש םיחרזא אלו ,רטשמה

  .יתואירבהו יתרבחה ,ילכלכה – םהלש םויקלו

 

 .תסנכה לוטיב קוח תא ריבעהל הלשממה תשקבמ ,הכשחה תוסחב ,םיבנג ומכ בוש ,הלילה

 תחקפמש תסנכל תוינידמ תעצבמה הלשממה ןיב תוחוכה ןזאמ תא תונשל .תסנכה לוטיב קוח שממ

 רמא אוה תרושקתל והינתנ םשאנה תורהצהמ תחאב ,עובשמ תוחפ ינפל .םיפלקה ולבלבתה .הילע

 תא תותרשמש תוטלחה לבקל רוטטקידל םיעירפמ – להנתהל ול םיעירפמ הקיקחה יכילהתש רוריבב

 ,ותוא תוממעשמ הפ םיחרזאהו תויחרזאהש ומכ טעמכ .ולש םירצה םיישיאה םייטילופה םיסרטניאה

  .ויניעב םירתוימ םינותנ לע תוטלחה ססבל וילע השקמ הקיקחה .בוטה הרקמב

 

 ,הלשממה לוהינ לע תרוקיבו הקיקח יכילהת דוע אל – ןורתפה אצמנ ,ירחא םימי המכ ,הניהו

 אל הזו – ןכותמ תסנכה ןוקיר ךילהתב בלש ,ףסונ דעצ והז .ימוג תמתוח שממ .ימוג תמתוח אלא

 איבהל היה ךירצ םויה .לודגבו ,םעפה חילצמ הז תודחאה תלשממ תוסח תחת לבא ,ןושארה ןויסינה

 טילשה ובש ,הרוטטקידו רתי תויזוכירל ריהמ ביתנ – תסנכ ףקוע לולסמ תלילס תא ןייצלו םודא טרס

  .והינתנ ,ודבלמ רחא ןיאו דיחיו דחא אוה לעופב להנמהו דיחיה

 

 ושביש ,ורצענ ,שיבכה לע ובכשנ ,ןכשמל תוסינכה תא םפוגב םיליעפו תוליעפ ומסח רקובה

 תויתריציו תונוש ,תויפולח םיכרד שפחל םיכירצו תוכירצ ונייהשכ .ונלוכ לש הליגרה הלחתהה תא

 םתוא ,ןאכל ונתוא וחלשש םישנא םתוא – התוא תושעל ונרחבנש הדובעה תא תושעלו ,ןאכל סנכיהל

 .םיקוחלו ירשפאל ירשפא-אלה תא תושעל – הזה ןיינבל ץוחמ תובר תוקוצמב םה וישכעש םישנא

  .םנעמלו םתוכזב ,םליבשב הפ ,רוביצה ירחבנו תורחבנ ,ונחנאש םיניגפמה יל וריכזה רקובה

 

 ,יפילחה םגו עובקה הז ,ותושארב הלשממהו ,הלשממה שאר ונל ריכזמ ,ברעה ,וישכע

 הפ תסנכה ירבחו תורבחו ,תויחרזאו םיחרזא ,תובשות ,םיבשות הפ ונלוכ םתניחבמש ,הרואכל

 לש תיטילופה ותודרשיהו ותנוהכ ךשמה תא םיתרשמו ,םייובש ונלוכ .וליבשב טרפבו ,םליבשב

 ,תסנכה ,ורובע .ויניע לומ לא רוביצה תבוט תא האור אלו רוועתה ןמזמש ימ – םילילפב םשאנה

 תא קר םצעב .הלשממה תורהצהו תוטלחה תא תורשאמ קר תסנכה תורבחו ,תונושה תודעווה

 ,תולאש ילב ,תויתדימ ילב ,שארמ חוקיפ ילב – והינתנ הזה הרקמב ,דחא םדא ןב לש תורהצהה

 .הככ טושפ
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 דומעל ,הז תא תוחפל רשפא דוע לכ ,לוכה תורמל ,ןאכמ דגנתהל ,הפ ינא הלילה םג ,וישכעו

 ךיא םהל ןיאש ,וזה תוירחאה רסוח תא ,וזה תולהנתהה רסוח לש תוכלשהה תא םייחש םישנאה דצל

 - - שדוחה ףוסב תונובשח םלשל

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .סודנוס תסנכה תרבח

 

  :)תפתושמה המישרה( חלאס סודנוס
 

 תלבקמ םילבוס םהו .תואירבבו ןוחטיבב תויחל ,דובעל ךיא ,ררקמה תא אלמל ךיא - -

  .הבר הדות .םייחה תונכסמו תויתורירשה ,תוטלחהה

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 המ ,ךל םולש .השקבב ,הדאחש ובא ימס תסנכה רבח .סודנוס תסנכה תרבח ,הבר הדות

 ?ךמולש

 

  :)תפתושמה המישרה( הדאחש ובא ימס
 

 .םשה ךורב ,ןיוצמ

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .תוקד שמח

 

  :)תפתושמה המישרה( הדאחש ובא ימס
 

 םע לבא ,יתייעב קוח דוע .בוט ברע ,תסנכה ירבחו תורבח ,שאר-תבשויה יתרבג .תוקד שמח

 ,היישעה לע דובכה לכ :דיגהל תמאב רשפא ןהבש תוחלצה הברה ןיא תאזה הלשממב .םיהדמ םש

 שאר ,לודגה הנורוקה קוח ,יגוורונה קוחה .ופאש עיגמ תאזה הלשממה לש רטייריפוקל קפס אלל לבא

 .ץרשה תא רישכהל ידכ תומש ינימ לכ – יפילח הלשממ

 

 לוטיב קוח – םצעב ודיקפתש וא ,תסנכה לוטיב קוח ארקנש ,שדח קוח ונל שי ,הפ ונחנאו

 הז הפ רורבש המ לבא .רחא םש ול תתל וסני ,רוביצה תא ענכשל ידכ הפי םשב ול וארקי ,תסנכה

 לכ תרבעה ךילהת לש ךשמה ותוא הז .םימעפ המכ ונממ ונרהזהש ,רבכ הרוקש ךילהתה ךשמה
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 ךותב םיסחיהו ,הלשממה לש בצמה תא םויה וניאר .תדקפתמ הלשממ ןיאש קר ,הלשממל תויוכמסה

 ולש סחיה לכ .הלשממ הצור אל םגו ןכתסהל הצור אל הלשממה שאר זא .תועדה יקוליחו הלשממה

  .הרואפת הז הלשממלו תסנכל

 

 תמאב היה אוה םא תויוכמסה לכ תא ול םינתונ ונייה .תויוכמסה לכ תא הצור אוה וישכע

 םיאור ויה םישנאה םא ,חילצמ תצק היה אוה םא ,הריבס תוחפל הרוצב הנורוקב קבאמה תא להנמ

 םיילילפ םיקיתו ,תחשומ אוהש הז תא בוזע .םוריח בצמ הזש ,רבשמ הזש םירמוא ונייה .הווקת תצק

 וא ,ידמ רתוי ול רזע אל MIT-ב סרוקהש הארנכ לבא .להנל יואר אוה תאזה הפוקתב ילוא ,'וכו

 ,תונדעסמה םוחת :םוחת לכב תיתייעב תולהנתה םיאור ונחנאו .קיפסה אל MIT-ב סרוקה הארנכש

 םיחאה םע היה המ ;םיילאיצוסה םידבועה םע היה המ וניאר ;תורייתו תואנולמב קסועש ימ לכו

 .הייסולכואה לכ לצא ןוצר תועיבש רסוח שי .תויחאהו

 

 ,םיטסיכרנא ,ינוציק לאמש – םיניגפמה תא עובצל וסינ ולש םירטייריפוקה הלחתהב ,וישכע

 אל ,םתוא עובצל וסינ לבא – ןיטסלפ לגד םש שיש הז ,םלוכ תא דבכל ךירצ ,ללכבו .ןיטסלפ לגד

 לש הזה לוהינהמ םהל בוט אל ,םישנאה .תובוחרב םש אצמנש ימ םעה לכ הזש רורב יכ ,חילצה

 יילא םיבורקהמ רחא והשימל ןתא ינא ,יתיעט ,בוט :דיגי ,ררועתיש םוקמב ,רטפתיש םוקמב .רבשמה

 ךימסמ אוהש דיגי תוחפל לבא .תושעל המ ןיא ,ונממ תופצל רשפא-יא הז ,רטפתי אל ,ייקוא – להנל

 .רבשמה תא להנל תרחא ךרד ,תורחא תובשחמ ,רחא טביה איבי ילואש רחא והשימ

 

 םיכסהל םילוכי ונחנא ךיא .לוכה תא סורהל יל ונת ,יתסרה ינא ,ובזע ,אל ,אל :רמוא אוה

 וחלשנ אל תסנכב הפ םישנא ,המ ?תסנכה תא לטבמש קוח לבקל הלוכי תסנכה ךיא ?הזכ והשמל

 םנודא תא קר תרשל םהלש דיקפתה ?היצילאוקב םישנאה אל םג ?רוביצה תא הפ תרשל ידכ

 םיכישממ ונחנא םאש תמאה ?ףוסב וילא רוזחל ךירצש רוביצ םהל שיש םיבשוח אל םה ?והינתנ

 ךרוצ היהי אל האבה םעפבו טנמלרפב אל – ךרוצ היהי אל םגש הארנכ ,ךרד התואב ,בצק ותואב

 .תרחא טילחי םיהולאש דע וא תרחא טילחי אוהש דע הפ ראשיי הזה ךלמה .ךלמ היהי .תוריחבב

 

 ,לארשיב רטשמהו ,הנידמהו הרבחה לש תורדרדיהה ךשמה אוה הזה קוחהש בשוח ינא

 ימ לכש הווקמ ינא .הזה קוחה דגנ עיבצנ ונחנא ןכלו .הרוטטקיד רתויו תיטרקוטוא רתוי הרבח תויהל

 אל ינא ,הטעמה ןושלב ,תפומל תיטרקומד הנידמ איה לארשיש בשוח אל ינא – טעמהמ ול תפכאש

 ,הזכ והשמ ,יטרקומד-ימסה רטשמהמ שיש טעמהמ תוחפל לבא – ללכב תיטרקומד איהש בשוח

 תא הארנו ,דגנ ועיבצי םה םגש יאדכ ,תכרעמ יהשוזיא להנל ידכ ונממ קלח ליצהל ילוא רשפאש

 .הדות .תואצותה

 

    :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,ןיסאי ביט'ח ןאמיא תסנכה תרבח .הדאחש ובא ימס תסנכה רבח ,הבר הדות
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    :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 תויוכמסה קוח לע תבשוחו ןאכ תדמוע ינא .בלה באוכ ,םירבחו תורבח ,הדבכנ תיר"וי

 ונחנאש דחוימה וליאכ המו קוידב םירבדמ ונחנא תויוכמס הזיא לע בושחל הסנמ ינאו ,תודחוימה

 םע ביטיהל ידכ תודחוימה תויוכמסה תא לצנל ךיא בושחי הלשממה שארש םוקמב .ותארקל םיכלוה

 ונרעצל לבא .תיביטמרונה הבשחמה תאז – לק רתוי םהל היהיש טעמב ולו רשפאל ידכ ,םיחרזאה

 .הרוק אל הז ,ברה

 

 תוניגפמהו םיניגפמה ,םישערה ,תומדקומה רקובה תועשל דע טעמכ ,הלילה לכ לומתא

 שאר לש ונזואל אל הארנכ לבא ,קוחרל דע העיגה םתקעז .וקעזו וקעז ,ורצע אל םילשורי תובוחרב

 ונחנא ,תאזה תולהנתהב ךישמנ ונחנא םאש בר באכב תרמוא ינא .ותיב די לע וניגפהש ,הלשממה

 דוע איבנו ,תובוחרל םהינומהב ואצי םישנאו ,תיללכ התיבשב ונחנאשכ ונמצע תא אצמנ טעמ דוע

 וליאכ הייפיצ יל שי ןיידע לבא ,יוזה הז המכ תעדוי אל .דבועו לעופו ,םייק ןיידעש ,טעמל ,תצקל ןברוח

 רתויו רתוי ינא ,הקירה תסנכה לע םג תלכתסמ ינאשכ לבא .חצניש אוה ןויגיהה לש הזה לוקהש

 תא לבקל לוכי השארב דמועש ימו הלשממ שי דוע לכ .הזה ןוויכב אל ללכב ונחנאש החוטב

 .םירחא םירבדל תופצל ונל לא ,ונוצרכ תושעלו ,ומצע תעד לעו אוה קר ,תוטלחהה

 

 רשאכ ,םילוע קר הלטבאה יזוחא רשאכ ,םירבוע ונחנאש הלאה םימיה ומכ םישק םינמזב

 לטבומ תוחפל םהב שי תיבה יקשממ 30%-מ רתוי רשאכ ,לטנה תחת םיסרוק םהירוהו םיטנדוטסה

 םע תודדומתהה לש תולהנתהה יבגל תונוכנ תוטלחה לבקל ליכשה אלש םג ,לוכמ עורגה דועו .דחא

 .רעוס ,םייתסמ הפיא ,ליחתמ הפיא םיעדוי אלש סונייקוא ךותב ונחנא םעפ בוש .יתואירבה רבשמה

 לש וזכ הפוקתב ונחנאו .אבו ברקתמש גחה םגו תוחמשה םג ;קתשומו שבתשמ ,בוטש המ לכו

 ןויערה םעו הרטמה םע דחייתהל םג םיסנמו םיכחמ ,גחה לש החמשל םיכחמו םוצב ונקלח ,הנשה

 ,רחאה תא שיגרהל לש גח אוהש ,הברקה לש גח אוהש ,ןברוקה גח .יפיצפס ןפואב הזה גחה לש

 ללכ לע םיישק םימירעמו םישקמו םישקמו םישקמ קר ונחנא הפ לבא ,בוט תושעל לש גח אוהש

 .תיברעה הרבחב םישנאה לע דחוימבו ,תאזה הנידמב םיחרזאה

 

 ,רגסיי לכהו ורגסיי תודעסמהו ורגסיי תויונחה עובש יפוסב וזכ הפוקתב םגש תויהל לוכי אל

 בשנש הנכומ יתייה ,תישיא ?המ םיעדוי םתא .םיתבב רגסינ ונחנא םג גחה תארקל םגש ינא החוטבו

 חקיי תודחוימה תויוכמסה לעבש ,המ לבא .הזה והובו והותה לכמ אצנש קר ,תיבב םימלש םייעובש

 .הדות .הנוכנה ךרדל ךכ רחא אצנו ,הנוכנ הטלחה לבקי ,םיידיל םירבדה תא

 

    :יאביברב הנרוא ר"ויה
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 .תוקד שמח ,השקבב .השקבב ,ףיסכ רפוע תסנכה רבח .ךל הבר הדות

 

  :)תפתושמה המישרה( ףיסכ רפוע
 

 קר אל ,גוליפא םשב םויה הקיקחה תא תונכל רשפא ,תסנכה ירבח ,שאר-תבשויה יתרבג

 תינוויה המרדבש םושמ םג אלא – תעבוקכו תינובירכ תסנכה לש הפוס – רבד ףוסב רבודמש םושמ

 תוכובסתה לכ תא רתופ לוכיבכש ,לא םלגמש ןקחש המיבה לע הלוע היה הזחמה ףוסבש גוהנ היה

 .הגצהה ךלהמב וחתפתהש

 

 בצמ לע זירכהל והינתנ הלשממה שאר תא ךימסמש קוחה אוה ילארשיה הכמסהה קוח

 חוקיפ לכ אלל ,וחור לע הלועה לככ םישנוע עובקלו תולבגמ ליטהל ,תורזג רוזגל ,קקוחל ,םוריח

 .עצבת תילטורבה הרטשמה – ןתייש הארוה לכ ;היהי – תחשומה רוטטקידה הצריש לכ .ירטנמלרפ

 יפכ – סיזואיתופאה ,והינתנ לאה הלוע תסנכה לש גוליפאב תילארשיה הקיטילופה תמיב לע ,הניה

 .הנוילעה החגשהה םעטמ חלשנש שיאה – ינילוסומ תא וניכש

 

 ותומכ הארנ םרטש ינוציק ירטשמ יוניש אוה ,םויה ןאכ רשואמ תויהל יופצש ,הזה קוחה

 ,תטפושהו תעצבמה ,תקקוחמה תושרה ןיב ,תויושר תדרפה ןיעמ התייה הכ דע םא .הנידמה םוקמ

 ףיקשמ ףוג ;תוטלחהה תלבק ךילהתב ףדוע חרס רשאמ רתוי אל היהת תקקוחמה תושרה ףכית

 קלחב ןוידל המוחתו דואמ תלבגומ הנידמה לוהינ לע ותעפשהש ,תואכרימב ,"בוטה הרקמב" ,דבלב

 – רקיעבו ,הלשממה תא הכימסמ תסנכה ובש קוח ,קהבומ המכסה קוח והז .הלשממה תוטלחהמ

 .תסנכה תא ףילחהל לוכי לכ תויהל הלשממה שאר תא – 38 ףיעסב םדוק רמאנש יפכ

 

 קוחהש וליאכ איה םינפה תדמעה .הנורוק לש תשופחתב הרוטטקיד קוח אוה הזה קוחה

 קר הכבתסה אל הלשממה הכ דע לבא ,הנורוקב לפטלו תוריהמ תוטלחה םשייל הלשממל עייסל דעונ

 תדובע תא הבכיעש תסנכה התייה אל וז .תוטלחהה תלבקב רקיעב אלא ,תוטלחהה םושייב

 תענומו – בוש תואכרימב – "בוטה הרקמב" תינלשר התייהש הלשממה תדובע וז ;הלשממה

 לע תוטלחה תלבקמ ,התלקלקב תספתנש הלשממה בושו בוש הז .ערה הרקמב ,םיכושח םיסרטניאמ

 םירקוח יפלא דוע סייגל ידכ תדחוימ תוכמס םושל הקוקז אל הלשממה .םייק אל וא יקלח עדימ ךמס

 וללה םידעצה תשולש לע .תוקידבה ךשמ תא רצקל ידכ וא תוקידבל םירות רצקל ידכ ,םיגולוימדיפא

 .התוא ןיינעמ אל הז .םתוא םדקל תלקוש אל ללכב הלשממהו ,םישדוח הזמ םימיכסמ םיחמומה לכ

 

 ןיירבעה השעמל לבא ,הלשממה .יתרמאש יפכ ,גוליפא .והז – רובעי הזה קוחהשכ ,וישכעו

 לע זירכי אוה .וחור לע הלועה לככ קוחה תפיכא תכרעמבו הנידמב תושעל לכויש אוה ,השארב דמועה

 קר לכות תסנכהו – ופכאיי דציכ טילחי ;ןתרפה לע תויצקנסה תאו תוילילפ תוריבע עבקי ;םוריח בצמ

 .םיירקש םה קוחב ירטנמלרפ חוקיפ סנכוה וליאכ םיחווידה לכ .רבד תושעל אלו דצהמ ןנובתהל
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 וסנכיי אל הלשממה הניקתמש תונקתה לוכיבכש ךכ ,קוחב יוניש סנכוה הקוחה תדעווב

 קייפ אוה הזה ףיעסה .ןתוא החדת וא רשאתו סנכתת הדעווה ןהבש ,תועש 24 רחאל אלא ףקותל

 ןיקתהל הלוכי ,הלשממה שאר רמולכ ,הלשממה יכ עבוק וירחא ףיעסה .הטובו טלחומ רקש ,זוינ

 .יוהיש תפוקת אלל םג ,תואכרימב ,"תופוחד" תונקת

 

 דחא רבד וריבעי אל םה .תופוחדכ ורדגוה הנורוקה תפוקתב הלשממה תוטלחה לכ הכ דע

 םינויד עונמל ידכ ,בושו בוש 98 ףיעסב םישמתשמ םהש ומכ הז .תועש 24 לש חוקיפה לולסמב

 .רטשמל ועידצה .רתוימ הז ןויד .םוריח לוכה .םהלש ליגרה הז – "ףוחד"ה .תסנכב

 

 עגרל תנווכתמ אל תאזה תירטירוטואה הלשממה .תסנכה ירבח ,ןאכ רמוא ינא המ ורכזת

 אלש םיידוס םינוידב תוטלחה ולבקי םה ,לוכ םדוק .הדעווה ךרד והשמ ריבעהל ,תחא היינשל ,דחא

 םירהל זעת יהשלכ הדעו םא .םהילע תחקפמ תסנכה וליאכ ושעי זאו ,ןתוא ומשיי זאו ,רוביצל םיפושח

 .הדעווה שאר תא ורטפי ילואו ,הקדה התואב בוש התוא וניקתי זא ,דבעידב הנקת לטבלו ,שארה תא

 .ןיירבע רוטטקיד הלשממ שאר קר ,ןייד ןיאו ןיד ןיא

 

 תורבחל המבה תא תתל עגרה עיגה .לוכה רבכ יתרמא תאזה המבה לעש בשוח ינא

 יליעפ לע לשמל רבדמ ינא .חטשב תומישרמה תוליעפה תוצובקב םיאצמנש םיאלפנה םירבחלו

 ומכ תחשומה תא םיפדורש רטסינימ-םיירק לש םירוסמה םיליעפהו ,ץראה יבחרב ש"דח תעונת

 תוימוקמה תוצעומה ישנאו ;לילו םוי רופלב לע םירצה םיליעפה לכו ;םיתחשומ ףודרל ךירצש

 - - םיאמצעהו תויחאהו םיילאיצוסה םידבועה לש םידבועה ינוגראו ,תויברעה

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .ףיסכ תסנכה רבח

 

  :)תפתושמה המישרה( ףיסכ רפוע
 

 םינמאה ,רשוכה ירדחו םיעוריאה תומלואו תודעסמה ילעב ,ךרדה ירומו - - .דיימ םייסמ ינא

 ,םיפלאה ינפב עבוכ לכ דירומו עידצמ ינא .םיכנה ינוגרא ,רעונה תועונת ,תוברתה תיישעת ידבועו

 רתיב ךישמהל םהל ארוק ינא .היטרקומדלו קדצל .הלוכ הרבחה ןעמלו ונלוכ ןעמל תובוחרל םיאצויש

 קדצ ןעמל קבאמה תא ךישמהל ונל םג רשפאי הז .רתוול אלו ,םהינומהב תוחמלו תאצל תאש

 .הדות .תובוחרל ואצ .ץוחב םיחומה םיניגפמה ,םכתא םיכירצ ונחנא .היטרקומדו

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,קבזי הביה תרבח .הבר הדות
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 .הזילע

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
 

 .ןיינעמ דואמ - - -

 

  :)תפתושמה המישרה( קבזי הביה
 

 ?המ לע

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,תוקד שמח

 

  :)תפתושמה המישרה( קבזי הביה
 

 לע עיבצהל ידכ םויה ןאכ םידמוע ונחנא ,תסנכה ירבחו תורבח ,שאר-תבשויה דובכ .הדות

 .עיתפמ אל הז יתוא ?תמאה .הנידמ לכ ,הנידמ לכ שייבמש ריפחמ קוח .ברה ירעצל ,רובעיש – קוח

 תא לצנל תונויסינ דועו דועו דוע הז הלשממה דצמ םיאור ונחנאש המ לכ ,הזה רבשמה לכ ךרואל

 ןאכ רוביצה ירחבנ לכ תא ףיפכהלו ,טרפ תויוכזו חרזא תויוכז ,םדא תויוכז סומרל ידכ הנורוקה

 .םהלש תונוצרל

 

 ותועצמאבש קוח לע םיעיבצמ ,תסנכה ירבח ,האילמב ןאכ ונחנא .הז דרוסבא הזיא וארת

 וניתולוכי תא ליבגהל – םיימיטיגלה רוביצה ירחבנ – ונחנא ,ונתוא ףוקעל הלוכי םצעב הלשממה

 תויוכמס ונתיאמ ללושש קוח ?הזכ קוח דעב עיבצנש תוחורה לכל המל .הלש תוליעפה תא רקבל

 ףא .ולש תויוכזה תא רמשלו רומשל ,ןאכ ותוא גצייל ידכ ,ונב רחבש םלש רוביצ ידי לע ונל ונתינש

 תכרעמה לכ תא הנשמה הקיקח קידצמ אל םוריח בצמ ףא .הרוטטקיד קידצמ אל םוריח בצמ

 .תינמז איה הרואכלש הקיקחב רבודמ םא םג ,תחא תבב תיטילופה

 

 םהל שיש ימ לש היובש ;הזה רבדה לש היובש איהש המלש היצילאוק ןאכ שיש םמוקמ הז

 םייסיסבה םייתקוחה תודוסיל תדגונמ תאזה קוחה תעצה .םהידיב חוכה לכ תא רמשל סרטניא

 וז .םהילע ןגהל ,רתיה ןיב ,םינומא ,הזה ןכשמב ,ןאכ םתאש ,תויושרה תדרפה לש תונורקעהו

 תויוריחבו דוסי תויוכזב תיתדימ יתלב העיגפ ,קוחב ,ןאכ םירשפאמ םתא .ןאכ םלוכ לש תוירחאה

 ונלש תלוכיה תא תכרפומ רתוי דוע הרוצב ליבגהל םיצור םתא .םירורב םינוירטירק אלל ,טרפה

 .ירטנמלרפ חוקיפל
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 ,הזה ןכשמב ,ןאכ ונקלח דועב ךא ,ץרמ שדוח זאמ ךשמתמ םוריח בצמב םיאצמנ ונחנא ,ןכא

 רסוחב תלעופש הלשממ שי – הנידמה ךותב םיחרזאה ללכ ןעמל ,ןכ – םיחרזאה ןעמל לועפל םיסנמ

 ;םישנא לש תויטרפב תעגופ ;הצור איהש המ השוע ;לאמש לעו ןימי לע תולבגמ הליטמ ;תוכמס

 תונגפה אכדל תלעופ ;ןגוה ךילהל םיריסא לשו םירוצע לש םתוכז תא תללוש ;םדא תויוכזב תעגופ

 .השק ינועלו ילכלכ הקוצמל רתוי קומע קר ונתוא הסינכמו ,תואחמו

 

 תחתמ םיברעהמ 50%-כ ויה הנורוקה ינפל דוע .ינוע הז המ םיעדוי תיברעה הרבחב ונחנא

 אל םתא .כ"בשה יבקעמ םה המו ,האחמ לש םילא יוכיד הז המ דואמ בוט םיעדוי םג ונחנא .ינועה וקל

 ירחבנכ ונל שיש יטילופה חוכה ,ןאכ ונל שיש הזה םומינימה תא םג וישכע לבא ,םולכ ונל םישדחמ

 זאו םיטילחמ םתא ובש ,שדח רדס עובקל םיצור םתא .עיקפהל םישקבמ םתא הז תא םג ,רוביצ

  .ונילע לבוקמ אל הזכ רדס .בושו בושו בוש לטבל םיכירצ ונחנא

 

 םשב ןאכ שחרתמש ןויזיבל דגנתהל ושפנב תויפש תפיט הראשנש ימ לכל תארוק ינא

  .הדות .הנורוקה

 

  :יאביברב הנרוא ר"ויה
 

 .השקבב ,ןיראב'ג ףסוי תסנכה רבח .הבר הדות

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוקד שמח ,ןיראב'ג ףסוי תסנכה רבח ,השקבב

 

  :)תפתושמה המישרה( ןיראב'ג ףסוי
 

  .םוכילע םאלס

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .םאלס-לא םוכילע

 

  :)תפתושמה המישרה( ןיראב'ג ףסוי
 

 תא חותפל הצור ינא ,תסנכה ירבח יירבח ,)תיברעה הפשב םילימ רמוא( ,שאר-בשויה דובכ

 קבאמה תובקעב ,םהל היהש בושחה גשיהה לע םיילאיצוסה םידבועהו תודבועה תא ךרבלב יירבד
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 םישרמ אוה .םישרמ ,דבוכמ טלחהב גשיהב המייתסהש התיבשהו ,םינורחאה םייעובשב וב וחתפש

 .תובוחרב תונגפה ירחא ;יממע ירוביצ קבאמ ירחא עיגמ אוהשכ דחוימב

 

 םהל רמוא ינאו ,וזה הבושחה הכאלמב םישועה לכ תאו דוגיאה תא ךרבמ ינא ,ןכל

 לכ לש החלצה אלא ,םיילאיצוסה םידבועהו תודבועה לש החלצה קר אל איה םהלש החלצההש

 ללכ ןעמל ,וללה םיתורישה תא םדקל הצורו םייתרבחה םיתורישה לש םלרוגל דרחש ,רוביצה

  .תושלחומה תויסולכואה ןעמל דחוימב לבא ,רוביצה

 

 אוה יכ ,דואמ ןכוסמ קוח אוה ,הלילה ררשאל תכלוה תסנכה ירעצלו םויה קקחנש קוחה

 תא רקבלו חקפל רומאש ,טנמלרפכ תסנכה לש תלוכיב – השונא :רמוא יתייהו – השק העיגפ הווהמ

 ןפואב טעמכ ,תויוכמס תעיבק ידי לע ,וזה תלוכיב השונא העיגפ .הלשממה תא ,תעצבמה תושרה

 שאר לש ודמעמ תא םצעב קזחל ידכ ,תסנכב עגופש קוח .וזה הלשממב רוטטקידה לש וידיב ,ידעלב

 .הנורוקה רבשמל רושקש המ לכב דיחי טלושכ הלשממה

 

 שאר דרשמ לומ ןאכ ,םינורחאה תועובשב םיניגפמה יפלא תורשעו יפלאש בשוח ינא

 דגנו הלשממה לש תולהנתהה דגנ שרופמ יכה לוקה םה ,לילגבו בגנבו ביבא לתבו ,הלשממה

 םיבשותו םיחרזא .רבשמה םע תודדומתהב שיגרמ רוביצהש סואכה דגנו הלשממה לש תוינידמה

 ןיאש םיבשותו םיחרזא – תילכלכ העיגפ לש תכשוממ הפוקת ירחא – תיבב לוכאל המ םהל ןיאש

  .השארב דמועש ימ לשו הלשממה לש םירקשה תא וישכע ולכאי אל ,תיבב לוכאל המ םהל

 

 הנורוקה קוח ,רשא בקעי תסנכה רבח ,ארקנש המ לש קוחה – הזה קוחה ,הזה ןבומבו

 תושרב העיגפב ,יזבנ ךכ לכו ןטק ךכ לכ אוה ,לודגה הנורוקה קוח – ךסמה לע ול םיארוק ,לודגה

  .תסנכהו טנמלרפה הזש ,תיזכרמה תויהל הרומא התייהש ןוטלשה

 

 לש דיחי ןוטלש ותואב ,תוירוטטקידה תוטלחהב ןומא רסוח עיבמ אוה ,ןיגפהל אצויש רוביצה

 סרסל הזה ןויסינה ,תסנכה לש הדיקפת תא רתייל הזה ןויסינהש םכל רמוא ינא ןכל .הלשממה שאר

 תא קימעי קרש ןויסינ אוה ;םיבשותבו םיחרזאב העיגפה תא רימחי קרש ןויסינ אוה ,תסנכה תא

  .רבשמה

 

 רשפאל תמאב ידכ ,הזה קוחה תא וחדייו ותשעתי היצילאוקהמ תסנכ ירבחש הווקמ ינא ,ןכל

 רשאל ,רקבלו חקפל – הלש דיקפתה תויהל רומא היהש המ תא – הלש דיקפתה תא אלמל תסנכל

 םיסנכנ םהש ירחא דבעידב םירושיא אלו ,הלשממה שאר לש תוטלחהו תיתלשממ תוליעפ שארמ

  .ףקותל

 

 .הבר הדות .םדוק תחא העש הבוטו ,תשעתהל היצילאוקב יירבחל ארוק ינא
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  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 אל – השקבב ,ימורחלא דיעס תסנכה רבח אוביו הלעי .ןיראב'ג ףסוי תסנכה רבח ,הדות

 .תוקד שמח ,השקבב ,ןאמילס אמות הדיאע תסנכה תרבח .אצמנ

 

  :)תפתושמה המישרה( ןאמילס אמות הדיאע
 

 בוש וחיכוה תוילאיצוסה תודבועהו םידבועה םויה יכ בוט ברע .בוט ברע ןכא הזו ,בוט ברע

 תא ואיביש הלא םה ,תויוכזה לע תושקעתהו קדוצ ךכ לכ אוהש קבאמל האיצי קר ,שקיע קבאמ קרש

  .תונורתפה

 

 תא תלצנמ ינאש – ינומרח לבנע דוגיאה תיר"וי לש התגהנהב ,תוילאיצוסה תודבועה

 ,ןתוא אכדל םיסנמש ,ןתוא שילחהל םיסנמש תוצובקה לכל המגוד תתנ :הל דיגהל וזה תונמדזהה

 .הבוקר םינפבמ הלוכש תכרעמ חצנל רשפאש בלב הנומא םע ,ףוקז בג םע ,הכרעמ םילהנמ ךיא

 .ןובקיר בורמ רבכ החירסמ

 

 ךומתל ידכ וזה הלשממה לש תינכותה התייה המ .תוילאיצוסה תודבועה ותבש םימי 16

 ינפל ולבסש הלא קר אל ונממ םילבוסש ,יתרבח-ילכלכ רבשמ לש תוצרפתה ינפב תודמועש הלאב

  ?דועו דוע ופסוותה אלא ,הנורוקה רבשמ

 

 ןכ םג הז .הז תא התשע איהש בוטו – תויחאה לש התיבשל הענכנ רבכ הלשממה דחא םויב

 לע םסרפתהל תולולעש תונומתה הז וזה הלשממה תא ליהבהש המ הארנכ לבא ,קדוצ קבאמ היה

  .םהב לפטיש ימ ןיאו הפגמ ןמזב םילוח לע ,תוטימב םישנא

 

 םתוא אצומ אל דחא ףא ,םיילאיצוסה םידבועה ידי לע םילפוטמ תויהל םיכירצש הלא לבא

 ןיא יכ ,םייניע םוצעל היה רשפאו תוילאיצוסה תודבועהמ םלעתהל רשפא היה זא ,םתוא םלצמו

  .וזה הלשממל תינכות

 

 .לודגב העוט ,ותוא להנל ךיא תינכות הלשממל שי ,הזה רבשמבש ונתוא תועטהל הצורש ימ

 תא םיאור רשאכ ,הזה תיבה דע תועיגמ תונגפההש םיניבמ רשאכ ,העינכ שי ;תופילש שי ;תינכות ןיא

 שיש האג ינאו – םינלאמש םהיניב שי .םינלאמש אל הלאו – םישנאה לש תוצרפתהה תאו סעכה

 הלא ;תיבה ךותמ םחלה תא םהל םתחקלש ,םיטושפה םיחרזאה קוידב םה לבא – םינלאמש םהיניב

 ומכ םיכלוה קר םתא .גיהנהל םיעדוי אל םתא יכ ,םהלש םלועה תא םתטטומש םישנאה קוידב

  .גיהנמה ירחא םירוויע
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 וזה הנידמה תא ךופהל הז – והינתנ ןימינב – והינתנ יביב רמל שיש הדיחיה תינכותה

 הנידמל הנידמה תא ךופהל קוח וקקוחש םיאג ויהו וחמשש ימ וררועתישו – תיטרקונתא הנידממ

 .תיטרקוטוא הנידמל התוא ךפוהו ,םתבהאש תיטרקונתאה הנידמה תא םכל חקול – תיטרקונתא

 ראשנש המ תא תסרודש ;חרזאה תויוכזו םדאה תויוכז תא תסרודש הנידמה ;גיהנמה לש הנידמה

  .גיהנמה לע ןגהל ידכ ,היטרקומדה ילושמ

 

 לע ורבגתהש תונידמה לע םילכתסמ רשאכ החכוה אוצמל רשפא ,הזה לשוכה לוהינל

 םילכתסמ ונחנא רשאכ .ותוא חולצלו רבגתהל םיחילצמ תוחפל וא – הנורוקה רבשמ – רבשמה

 םיחרזאב ולפיט ,םהלש םיחרזאב וכמת ,םיביצקת ומירזה ,ךפהל .םדא תויוכז וסרד אל םהש םיאורו

  .םהלש

 

 תונבל הצור אוהש םלועה .והינתנ לש תוינידמהו היגולואידיאה לש המשגה אוה הזה ךלהמה

 קר שי ,הלשממ םג ןיא ,תסנכ הב ןיא ,טפשמ יתב תכרעמ הב ןיאש איה ,תונבל הצור אוהש הנידמה

 ,אצוי הככ ,גיהנמה ;גיהנמה איה תטלשה הגלפמה ;תטלשה הגלפמה איה הנידמה .גיהנמה תא

  .היתוערגמ לכ םע וא ,הבטימב תיטסישפ הרוטטקיד תמקהל האוושמה יהוז .הנידמה אוהש

 

 ידכ ,רתסב ,הלילב םיאבומש םיקוחה ללכ םעו הזה קוחה םע םיעיבצמ םתא רשאכ ,םתא

 םכמצעב םתא ,הלאה םיקוחה לע םיעיבצמו די םימירמ רשאכ ,םירבדמ המ לע עדיי אל דחא ףאש

 .תיסטישפה הרוטטקידה תא םינוב .הלאה םיקוחב םיכמותש ולא

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 שמח .הדאחש סנאטנא תסנכה רבח אוביו הלעי .ןאמילס אמות הדיאע תסנכה תרבח ,הדות

  .הדאחש סנאטנא תסנכה רבח ,תוקד

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

   .בייט ?שמח ,הא .תמאה ןעמל ,תוקד רשעל יתננוכתה

 

 אשונב ןודל םיאב ונחנא ,וזכ תרחואמ הליל תעשב ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-בשויה ינודא

 ןויסינ ידומל ,תיברעה הייסולכואכ ,ונחנא .םצעב ונלוכ לש תיטילופה תואיצמה תא תונשל לולעש

 יתימא יונישל יטילופ קבאמ םילהנמ ונחנא ,הנידמה םוק זאמ טעמכ .שדח אל הז .םייטילופ םיקבאמב

 הלא לכל ץילממ ינא – טעמ דוע תואמגוד המכ ןתא ינאו – ונלש ןויסינה ךותמו .יתימא יטילופ יונישל –

 שורדל ,יוניש ,הרואכל ,םיצורו ,הלאה םימיב תובוחרל םיאצויש ,תיטילופה תואיצמהמ םיצורמ םניאש

 ,דואמ תובושח ןה תויתרבח ,תוילכלכ תושירד .יתימאה יונישה  לע רתוול אל .יתימאה יונישה תא
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 ,תורטמה תא גישי אל הז .יוניש ללוחי אל הז – םירחאה לש ,ןכ םג םכלשו – ונלש ןויסינה ךותמ לבא

 .הנוכנ הרוצב היעבה תא רידגנ אל דוע לכ

 

 ,ירוטטקיד רטשמ תארקל םיכלוה ונחנאש םיאורו ,םילאושו םיאלפתמ וישכע ,ונלוכ ,ונחנא

 והשמ תארקל ונחנא .ילכלכהו יתואירבה םוריחה בצמ – בצמה ץוליא תחת ,הנורוקה ץוליא תחת

 ,המדאה םוימ הז תא םיריכמ ונחנא ;דואמ בוט הז תא םיריכמ ונחנא .םתעדי אל םתאש ,רחא ,שדח

  תימואל ,תיטילופ האחמב האצי תיברעה הייסולכואה ,המדאה םויב .םיחרזאהו תסנכה ירבח יירבח

 היגוסכ ונלצא תספתנ עקרקה תייגוס יכ – עקרקל ,תומדאל הרושק התייהש ,הנושארבו שארב

 .תיחרזא תוכז קר אלו תימואל תוכז .תימואל

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .האילמל רש רוזחיש דע תצק ןיתמהל לוכי התא ,הדחש סנאטנא תסנכה רבח

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

 .ייקוא .התייה איה

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 ?איה הפיא

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

 .התוא יתיאר ינא .הארנכ האצי איה ,ןכ ,ןכ

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .האילמב רש היהיש הבוח

 

    :)תפתושמה המישרה( ןאמילס אמות הדיאע
 

  .ןושיל וכלה
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    :האירק
 

 .םיתורישל היינש הכלה

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .ייקוא

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

 .שאר-בשויה ינודא ,יל ריזחת הזה ןמזה תא .ךישמהל יל תפכא אל .ךישמהל יל תפכא אל

 ,באוכו בואכ אשונ היה הז יכ – התיבשה לע וזירכה םייברעה םיבושייה רשאכ ,המדאה לע קבאמה

 קבאמה תא תוועל התסינ ,גניק חודב ,המדאה םוי ירחא הלשממה – יחרזא קר אלו ימואל אשונו

 תא – ופחד וא – ואיצוהש ןה ,םוי-םויה ,הייחמה ,הלכלכה תויעב וליאכש ןועטלו ,תואיצמהו

 תבינגו לזג תא קיספהל ונחלצה לבא ,םיעוצפו םיגורה הרובע ונמלישש ,האחמל תיברעה הייסולכואה

  .םיעבשה תונשב ,זאד תועקרקה

 

 חצר לע ,ונלש םעה ינב לש יוכידה לע תוחמל ונאצי רשאכ ,םייפלאה תונשב םעפ דוע

 םג לבא .הנושאר הגרדממ תימואל-תיטילופ הדמע התייה תאז ,2000 תנשב תיניטסלפה הייסולכואה

 – תילכלכ האחמ התייה וליאכ הז תא ראתל םעפ דוע התסינ הלשממה ,האחמה ירחאו תומיעה ירחא

 התייה אל תאז .רגירטה אל הז לבא ,ןוכנ הזו םייק הז ,בושח הז .הילפא ,םיביצקת ,םוי-םוי תויעב

  .תוחמל םישנאה תא האיצוהש הלאשה

 

 וא ןיטקהלו ,תושירדה תא ףוקעלו תיטילופה תוגיהנמה תא ףוקעל התסינ הלשממה םעפ לכ

 ןונמא – העוט אל ינא םא – חוד םג .תוילכלכ תועיבתל ונלש תושירדה תא ,רעזמל ,םצמצל ,עינצהל

 ךיא הלשממה תא ךירדה ,דחוימ חוד בתכו ןוחטיבו ץוח תדעו רבחו רש היהש ,םינומשה תונשמ ,ןיל

 תא אכדל ידכ – ילכלכ רופיש וליאכ – ילכלכה דצב לועפל ךיא ;תיברעה הייסולכואל גהנתהל

 .תיברעה הייסולכואה לש תויטילופהו תוימואלה תועיבתה

 

 רשאכ ,תויחרזא תועיבת ונל שי רשאכ ,תוילכלכ תועיבת ונל שי רשאכ :ךופה רבד הרוק םויה

 ,ןכל .םיימואל םיצוריתב הז תא םיצרתמש שי ,רתויב ינסרוד ןפואב הריקפמ הלשממהש תויוכז ונל שי

 דירפהל רשפא-יא .תויחרזא ,תויתרבח ,תוילכלכ ,תוימואל ונלש תושירדה .םיקדוצ ונחנאש הנקסמה

 .ןתוא
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    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

- - - 

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

 וישכע םיאצויש הלא לכל רמוא ינא ןכל .ינודא ,יל בייח התא .תוקד יתש יל שי – הלאל ןכלו

 לע ,תיתרבחה תואיצמה לע ,תילכלכה תואיצמה לע ,תיטילופה תואיצמה לע ,םיחומ וא ,םיהותו

 תיתימא היטרקומד .יתימא יוניש שורדלו תוילכלכ תושירדב קפתסהל אל ,תמייקש תילטוטה הסירקה

 םויה רביד הדוע ןמייא ירבחו – יתימא ןויוושו היטרקומד .תוילכלכ תושירדב וא רובידב קר םיגישמ אל

 .תוילכלכ תויעב שיש ללגב אל ,יתוהמ יוניש לע ,יתימא קבאמ היהי לבא קבאמ היהיש ,הזה אשונב

 - - - רתוי תויגוס ונל שי לבא הבושח היגוס תאז םנמוא

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .הדות ,ייקוא

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

  .תוציחנ תניחבמ

 

 קבאמ ,יזכרמ קבאמ ונל שי ,תיברע הייסולכואכ ונחנא ,שאר-בשויה ינודא ,ןורחא רבדו

 - - ונתוא טיסי אל דחא ףאשו ,תיתימא היטרקומדל רטשמה יונישל ,ינורקע

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .הדות

 

    :)תפתושמה המישרה( הדאחש סנאטנא
 

 .הבר הדות .םירחא םיידדצ םיקבאמל - -

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .תוקד שמח ,יביט דמחא תסנכה רבח .הדאחש סנאטנא תסנכה רבח ,הדות
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    :)תפתושמה המישרה( יביט דמחא
 

 ,השק הפוקת ,הנורוק תפוקתב רבודמש תורמל ,תסנכה ירבח ייתימע ,שאר-בשויה ידבוכמ

 ,םהלש הדובעה תומוקמ תא םידבאמ םישנא הייטעבש ,השק הפוקתב רבודמש הדבועה לשבו

 לש הדובעל הטילק יצירמת לע רבדל םוקמ דימת שי ,תיתחפשמ ,תילכלכ ,תישיא הקוצמל םיסנכנו

 .תושלחומ תוצובק

 

 ללכ תקוסעתב ,םיברע תקוסעתו םיברע תטילק אשונב הלכלכה תדעווב ונד םויה

-כ אוה ירוביצה תורישב םיברעה רועיש םויכו ,20%-כ אוה הייסולכואב םיברעה רועיש .תויסולכואה

-ב ונמייס ,5%–4% היה רועישה ונלחתהשכ ;תירטנמלרפ הריקח תדעו שארב יתדמע ונמזב .12%

 הלשממ תטלחה ןיא ןיידע לבא גשוה דעיה .10% לש דעי לע הרביד הלשממה תטלחה ונמזב .8%

 ,םינש המכל 15% לש דעי לע בשוח הנידמה תוריש ביצנ .השדח הלשממ תטלחה בייחמ הז .השדח

 רועישה תא תולעהלו לידגהל ךירצ ,ןכלו .ידמ קוחרו ידמ עונצ דעי הזש בשוח ינא .םינש שולש דועל

 השיאהו ,םישנ תקוסעת לע רבדל בושח רקיעב .םיבאשמ תאצקה ךות ,ןמזה תא םצמצלו דעיכ

 םיגרדה תשולש ,ללכבו .השיא איהש ללגב םגו הייברע איהש ללגב םג :םיימעפ תילפומ הייברעה

 תסנכה רבח ,םידרח םג ךכ .םיברע םימייק אלו טעמכ – םיברע ירדענ םה ירוביצה תורישב םיריכבה

 ברע ונחנא רשאכ הנידמה ביצקתב וא הלשממה תוינידמב יוטיב לבקל ךירצ רחאה ,ןכלו .רשא בקעי

 .הנידמה ביצקת תשגה

 

 שי :הרורב הרוצב םירבדה תא רמול ךרוצ שי ,תילכלכ הסירקו ת"לחל האיציה דבלמ

 תוארוהה לע הרימשל רושקש המ לכב ,םינורחאה תועובשב קר אל ,םינורחאה םישדוחב תופפורתה

 לש תוצרפתה םוקמל וכפה ןהו ,םיברע לצאו םידוהי לצא ,תונותחב דחוימב .תואירבה דרשמ לש

  .תולהקתהב רבודמש הדבועה לשב ףיגנה

 

 קוח .תויוריחב עוגפל ,םוריח יקוח ריבעהל ידכ רבשמה תא לצנל הסנמ הלשממה ךכ ידכ ךות

 םתוכז לע םיניגמש ,םוקמ לכב םיניגפמל לודג ופאש ,תוכרב חולשל הצור ינא ןאכמ .ינוקרד הכמסה

 ,הלשממה שארב דמועש ימ לש תומיטאהו הלשממה לש תינסרהה תוינידמה דגנ ,דובכב תויחל

 הלאה םיריעצה דגנ – םדגנכ םירבדמ הבש הרוצהו הלשממה שארב דמועש ימ לש תומיטאה

 שאר .םדגנ יאנג תולימ וא יאנג יראותב שומישהו ,הנידמה תגהנהו דוכילה יריכב – ןיגפהל םיאצויש

 הזיא .לוגיע תושעלו ץייצל ידכ ןיטסלפ לגד אצמנ הפיא שפחמ הנגפה לכבו תיבב בשוי הלשממה

  .םהלש תושירדל תונעיהלו םיניגפמל בישקהל םוקמב ,לארשי תלשממ שאר לש יוזה קוסיע

 

 דובכה לכ .המייתסה תוילאיצוסה תודבועהו םידבועה תתיבש רשאכ םויה הרק בושח רבד

 הממיה ידכ ךות ,התיבש תזרכה לש הממי ירחאש ,תויחאהו םיחאל םג ךכ .תכרובמ היישעה לע םהל

 םגו הלאל םג קוקז קשמה יכ ,תוריהמב התוא םייסש רצואה דרשמ השע בוט .המייתסה איה –

 .הבר הדות ,םיחאהו ,םיילאיצוסה תודבועלו םידבועל םגו תויחאל םג ,הלאל
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    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .תוקד שמח ,השקבב ,ןלוג ריאי תסנכה רבח .יביט דמחא תסנכה רבח ,הדות

 

    :)צרמ( ןלוג ריאי
 

 לוכי ינא םא עדוי יניא .םירבודהמ קלחל בשק בור יתנזאה ,הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא

 קוח אוה הזה קוחהש רמול ןפוא לכב הצור ינא לבא ,תילארשיה היטרקומדל הנכסה תדימב שדחל

 קוח םביל לא םיצמאמ – רבעשל םיל"כטמר – יזנכשא יבג ,ץנג ינב ךיא אלפתמ ינאו .ערו ןכוסמ

 תפקתה ,רומח יכה בצמב ,לארשי תנידמ לע הפקתה תעשבש ,יבגו ינב ,םיעדוי םתא ירה .הזכש

 48 ירחא ןוחטיבהו ץוחה תדעוול הזה בצמה תא איבהל שרדנ ףרועב דחוימ בצמ זירכהל ידכ ,עתפ

 הרשיא אל תסנכה תדעו תוממי שמח ירחא םאו ,דבלב תוממי שמח דע הז תא חותמל ןתינו ,תועש

 הלטב ףרועב םוריחה הזרכה ,לטובמו לטב הזה קוחה ,קוחה תא רשיא אל הזה תיבה ,קוחה תא

 .יתימא םוריח ,רתויב רומחה שיחרתה חכונ הז .תלטובמו

 

 תונקתהו םיקוחהמ הזיא .םוריח תרגש ילוא הפ ונל שי .םוריח הפ ונל ןיא ?ןאכ ונל שי המ

 לע רומשלו ,רחא להונב וא הזכ להונב הזה ןכשמל איבהל רשפא-יא םהל תשרדנ לארשי תלשממש

 םשאנ הלשממ שארל ותוא םינתונשכ ,הזה קוחה ?הלשממה תולועפ לע חקפת לארשי תסנכש ךכ

 המ ,ןיטולחל תורתוימ תוריחב תוכרעמ יתשל לארשי תא רורגל ססיה אלש הלשממ שארל ,םילילפב

 28–12 ןיב ,הלשממל גילפמ הלועפ שפוח רשפאמ הזה קוחה ?ותיא השעי אוהש םיבשוח םתא

 ךיא .םמוקתהל ךירצ הזה תיבה .םעפ לכב םוי 60 דע לש ןפוד יאצוי הכראה ינמז ןתונ הז ירחאו ,םימי

 ,תנכוסמ הלשממל תויוכמסה לכ תא רוסמלו ,ברק אלל ענכיהל ,החוכמ קרפתהל הנכומ לארשי תסנכ

 ?תנכוסמ טושפ

 

 םוריח להנל הצורש ימ .יעוצקמ אל קוח אוה ?ער קוח אוה המל .ער קוח םג אוה הזה קוחה

 תא רידגהל ךירצ לוכ םדוק הזה קוחה .הפיכאב ןמזה לכ קוסעל אלו םיחרזאה םע דובעל ךירצ ףרועב

  .קוחב הז תא ןיא .םוריח תעשב םיניקת להנימ ירדס הזו ,םוריח בצמ לש תיב-ףלאה

 

 – בורקב תונמל םיכלוה ונחנא :אבה רבדל בל םישת ,קוחה תא ארקת ,שאר-בשויה ינודא

 אוה םא ?קוחב תורדגומ אל ויתויוכמס עודמ .הנורוקה רש ,הנורוקה בצמל דחוימ להנמ  – רמאנ הככ

  .ויתויוכמסבו הזה שיאב קוסעי קוחהש ןידה ןמ ,בושח ךכ לכ הזו שרדנ ךכ לכ

 

 תמקה לע הטילחהשכ ,2007 תנשב לארשי תלשממ הטילחה המ םכל אירקהל הצור ינא

 תושר שמשל ,תימואלה םוריחה תושר לש הדועיי" :ךכ בותכ .תימואלה םוריחה תושר ,ל"חר

 "יחרזאה בחרמב םוריחה יבצמ ללכל תללוכה ותוירחא שומימל ,ןוחטיבה רש דיל ,םוריחל תיתכלממ
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 דרשמ םע ליגרת יתישע ףרועה דוקיפ ףולאכ .הפגמ ללוכ הז ,יחרזאה בחרמב םוריחה יבצמ ללכל –

 ללכ לש הרקבו הנווכה ,היחנה ,םואית ,ןונכת תועצמאב תאז"  – הפגמ לש שיחרת לע תואירבה

 תוימוקמה תויושרהו תוימואלה תוכרעמה ,םיידועייה םיפוגה" ןכו ?םויה הז תא השוע ימ ,"םידרשמה

 לש יברמ יוצימל איבהל" ל"חר לש הדיקפת ,ןכ ומכ ."יחרזאה בחרמה תנכהו תונכומב תוקסועה

  ."םינוש םוריחו רבשמ יבצמב תידוקפתה תופיצרהו ןסוחה תחטבהל םיימואלה םיבאשמה

 

 איהש קר אלו .קוח יפל אל ךשמתמ םוריח בצמ תלהנמ ,קוח יפל אל תלעופ לארשי תלשממ

 סרה לש קוח אוה ,תעדה לע לבקתמ יתלב אוהש קוח ונינפב האיבמ איה ,קוח יפל תלהנתמ אל

  .םילילפב דושחה הלשממ שארל עשפנ הלועפ שפוח לש קוח אוה ,היטרקומדה

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תסנכה רבח ,הדות

 

  :)צרמ( ןלוג ריאי
 

 תיבה םא .םעה ןומאו רוביצה בל תשיכר אוה םוריח בצמ לוהינב דוסיה ללכ .םייסמ דיימ ינא

 תשיכרב הנושארו שארב קוסעת לארשי תלשממש ךכל גואדל ךירצ אוה ,ומצע יניעב יארחא הזה

 םיקוח – םתוא ראתל ךיא וליפא עדוי אל ינא – יקוח תתשהב אל ,םעל דובכב השענ הזו .םעה ןומא

  .רתוימו סג ןפואב חרזא תויוכז לכ םיללושש

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .ןלוג תסנכה רבח ,הדות

 

  :)צרמ( ןלוג ריאי
 

 םע .הנורוקה בצמ אלו ,תילארשיה היטרקומדה לע םויאה אוה יתימאה םוריחה בצמ

 הדות .תיתימאה הנכסה וז .עדוי יניא – רטשמ ירדסל הפ השענש המ םע ;דדומתהל עדנ הנורוקה

  .הבר

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוקד שמח ,ונצרה בהל יארוי תסנכה רבח אוביו הלעי .ןלוג ריאי תסנכה רבח ,הבר הדות

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
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 ירקיעה רסמה תא ספספל אלש השק תאזה קוחה תעצה תא םינחובשכ ,שאר-בשויה ינודא

 םיעירפמ םעה ירחבנש ,הלשממל העירפמ תסנכהש :רוביצלו ונל ריבעהל הצור הלשממהש

 לאכ תסנכל תסחייתמ ,שאר-בשויה ינודא ,תאזה קוחה תעצה .הלשממל םיעירפמ ונחנאש ,הלשממל

 קוח תעצה ,םלועל העיגה איה המל ןיבהל השק ,תרחא .ונתוא ,ותוא ריסהל ךירצש םויא לאכ ,דרטמ

 דמעמב ,תסנכה תודעו לש תוליעפב ,תסנכה ירבחב תלזלזמ ךכ לכ ,תלטבמ ךכ לכ ,תינוקרד ךכ לכ

  .לארשי תסנכ לש

 

 קוקח .ילש שארב םיירט ןיידע תוחרזאה ידומילו תסנכה ירבח ריעצ ינא ,שאר-בשויה ינודא

 תסנכהש ,ךפהה אלו ,תסנכהמ הנומא תא תקנוי הלשממהש ,רפסה תיבב ונתוא ודמילש המ ישארב

 אלו ,םעה תא ,ןובירה תא םיגציימ ונחנא .םעה ידי לע רישי ןפואב ורחבנש םיגיצנה תפוסא איה איה

 תא ,םעה לש םיכרצה תא םיגציימ ונחנא .םעה אלו ,הלשממה תא םירחוב ונחנא .הלשממה תא

  .םעה יקלח לכ לש ,םעה לש תווקתה תאו תוקוצמה תא םיגציימ ונחנא .םעה יקלח לכ לש םיכרצה

 

 יירבח ,ייניעב לבוקמ .םיידיימ םידעצ טוקנל שישו םוריח תפוקתב םיאצמנ ונחנאש ןיבמ ינא

 רבד לכ לע תסנכה רושיא ילב לועפל לכות הלשממה ותרגסמבש הלועפ בחרמ עובקל ,תסנכה ירבח

 תדובע תא םירתיימ םתא ,תסנכה תא םילטבמ םתא הפ ;הזה ןיינעב רבודמ אל הפ לבא .רבד יצחו

 םעה יגיצנמ םיענומ םתא ,הלשממה תדובע לע ונלש ירטנמלרפה חוקיפה תא םילטונ םתא ,תודעווה

  .םעה לש ןוצרה תא עיבהל

 

 ,היצילאוקהמ םיגיצנ ינש דבלמ – תסנכה ירבח יירבח ,םכתא לאוש זאו ימצע תא לאוש ינא

 םיבושח קיפסמ אל תסנכב םינוידהש הארנכ ,בושח קיפסמ אל הזה ןוידהש הארנכ ,דחא ףא הפ ןיא

  - - - הנסוח ןחבנ יתמ ,ןאכ שיש םידדובה היצילאוקה ירבח ,םכתא לאוש ינא .האלהו הזה בלשהמ

 

  :ונמת הנינפ הטילקהו היילעה תרש
 

  .םידדוב אל ונחנא

 

   :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
 

 בוש ימישאת אלו הלשממה לש םילדחמה לע תוירחא יחקיתש הווש ילוא ,הטש ונמת הרשה

  .םעה ןוצר תא םיעיבמו םימאונו ינשה ירחא דחא הפ םידמועש ,היציזופואה ירבח תא

 

   :ונמת הנינפ הטילקהו היילעה תרש
 

  - - - תנווכתה
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  :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
 

 ,תגשגשמ הלכלכהשכ – היטרקומדה לש הנסוח ןחבנ יתמ ,הרשה יתרבג ,ךתוא לאוש ינא

 .רבשמ תותיעב אקווד םידדמנ ונחנא .אל ?ונילע ירבשמ םויא םוש ןיאשכו ריוואב םיחרופ םינולבהשכ

 - - - ולש תלוכיבו ולש ןסוחב ,לארשי םעב אלמ ןומא שי יל .וישכע אקווד ןחבנ ונלש ןסוחה

 

  :)ס"ש( יגרמ בקעי
 

- - -  

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
 

 ינאש המ לע .הזה רבשמבש יאדו ,רבשמ לכב דומעל ונלש תלוכיב ,יגרמ תסנכה רבח

 ינא תרחא ,תסנכב ןאכ ויגיצנב וא לארשי םעב ןומא הלשממל ןיאש אוה יגרמ תסנכה רבח ,רעטצמ

 ונלש תלוכיה תא םצמצלו ונתוא םצמצל – ונתוא לטבל קר אל םישקבמ םתא המל ןיבהל חילצמ אל

 הלשממהש ,תסנכה ירבח יירבח ,ןיבהל רעטצמ דואמ ינא .ונילע ליטמ קוחהש תוטלחהב קלח תחקל

 הצור ינא .תסנכב הפ ולש םיגיצנה לש ןסוחבו לארשי םע לש ונסוחב ןומא הב ןיאו ינומכ השיגרמ אל

 תא להנלו תוטלחה לבקל ךלש תיסיסב יכה תלוכיה רדעיה וא ,ךל םיעירפמ ונחנא :יביב תא לואשל

  ?הנורוקה רבשמ לוהינב ךלש דהדהמה ןולשיכב םימשא ,תסנכה ירבח ,ונחנא ?הזה רבשמה

 

 ינש ולעו ,יקסניטוב'ז תשרומ םוי תא ,ןאכ שממ ,תסנכה הנייצ לומתא יכ ,ינוריא ךכ לכ הז

 לודג שיא ,קדצבו ,גיהנמהו שיאה לש ותשרומ לע חבש ירבד רבדל דוכילה תעונת לש םיטלוב םיגיצנ

 ןיב תידוסיה הנחבהה תא תועבוקש תועירכמה תודוקנה יתשמ תחאש עבק יקסניטוב'ז .קנע גיהנמו

 התרטמ .ןובירל טרפה בשחנ הנודנה הנידמב םאה איה תוצירע ןיבו היטרקומד םיארוק ונחנאש המ

  .הנידמה לש םיניינעה ךלהמ לע העפשה טועימל חיטבהל ,יקסניטוב'ז לש ודידל ,היטרקומדה לש

 

 ןכודה לע הפ שממ ורבידש ,רעס ןועדג תסנכה רבח תאו סינוקא רשה תא לואשל הצור ינא

 ,הזה שיבמה ,הזה לודגה הנורוקה קוח לע רמוא היה ,ינחורה םכרומ ,יקסניטוב'ז המ :לומתא הזה

 לע רמוא היה אוה המ ?תסנכה תסימר לע רמוא היה אוה המ ?תסנכה ינפב הפל םיאיבמ םתאש

 תאו תוקוצמה תא ,םיכרצה תא ,שרדנ ,יכרע ,יניינע ןוידל ףיצהל םעה ירחבנ לש תלוכיה לוטיב

 ןומאבו ויגיהנמב רוביצה ןומאב השונאה העיגפה לע רמוא היה אוה המ ?לארשי יחרזא לש תונוצרה

  ?הצירע התויהל ףאו ןובירל תאזה הלשממה תכיפה לע ,תסנכב רוביצה

 

 .לארשי תנידמב םיריעצה לש דיתעה תא ,תאזה תקתונמה הלשממה ירבח ,םיבנוג םתא

  .תויתלשממה עויסה תוינכות לכמ ןווכמ חרואב ונתוא םירידמ םתא .ונלש דיתעה תא םינכשממ םתא
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  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .הדות ,הדות

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ונצרה בהל יארוי
 

 ירבח לש תונטלרשו תונלשר ,תונבבוח לש ןכוסמ ליהמתב הפ רבודמ .ןורחא טפשמ דוע

 קוחל דגנתנ ,תסנכה ירבח יירבח ,ונחנא ןכלו .תוצירעה םוהתל ונתוא רדרדמש ,תאזה הלשממה

  .הבר הדות .הזה ריפחמה

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .תוקד שמח .ותוא עוטקל השק היה .יארוי תסנכה רבח ,הדות .לור ןדיע תסנכה רבח

 

  :)ם"לת-דיתע שי( לור ןדיע
 

 תחצנהל קוחב הפ זכרתא אלש יל וחלסת םתא ,הדבכנ תסנכ .שאר-בשויה ינודא ,הדות

 בשוח ינא .הנורוקה לוהינב םתלשכנש ונססיב רבכ ונלוכש בשוח ינא .הנורוקב הלשממה ןולשיכ

 תא םיעדוי םה ,הסנרפ םהל ןיא יכ טושפ הז תא םיעדוי םה .הז תא םיעדוי םכלש םיכמותה וליפאש

 םא םג ,דוכיל ועיבצה םא םג ,10:00-ב םתוא םיחתופו 05:00-ב םיקסעה תא םהל םירגוס יכ הז

 םיליחתמש ללגב ,םידחפמ םתא .םידחפמ םתא הזמו .םילשפמ םתאש םיעדוי םה ,דיתע שי ועיבצה

 ,תונורתפ ואצמ רבכ הפוריאבש םיעדוי םלוכ ,גשומ םכל ןיאש םיעדוי םלוכ .םכלש ףולבה תא תוארל

 רבכ ונחנא יכ הרוצ םושב ספות אל "היה אל ותומכש לגלגתמ רבשמ הז" ץוריתהש םיעדוי םלוכ

  .ץובה ךותל קומע רתוי דוע שארה תא ונל םיסינכמ קר םתאו ,הזה ץובב םישדוח השימח

 

 תא ,ראופמ תמאב אוהש ,םכלש ןולשיכב הפיש המ .הז תא םיאור ונלוכ .הז תא םיאור ונלוכ

 אלש ןולשיכ אוה ,הלשממכ םכלש תוינידמל דוגינב ,םכלש ןולשיכהש ,ףוסה דע םישוע םתא הז

 םתא ,רישעל ינע ןיב םיליפמ אל םתא ,ריעצל ןקז ןיב םילפמ אל םתא .םלוכ תא םיקפוד םתא .הלפמ

-אלה ,םכלש החלצהל דוגינבו .םתקפד םלוכ תא .לאמש עיבצמש ימו ןימי עיבצמש ימ ןיב םילפמ אל

 קשמ לש םינש ,ןמז םולכב קשמה תא םתקפד – רהמ תיסחי םתישע הז תא ,הלשממכ ,תמייק

 םינש ךשמב ודביכש ,ןאכ םיגהונהו םילהנהו םיקוחה לכ תא םתסמר .םתסמר תראופמ תונויצו ראופמ

 .רבד םושמ הברה םתראשה אל .םתסמר – הזה ןכשמב ,הזה תיבב ,ןאכ םכמ םילודג םישנא

 

 לדב עגרל טלפנ ,םירקשה לכ ןיבמ ,םימעפלו םכל ןימאמ אל רוביצה .םכל ןימאמ אל רוביצה

 ונחנא ,םינותנ ןיאשכ :רמא אוהשכ הלשממה שארל הרק הז רבעש עובשב .םכל הרק הזו ,תמא לש
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 ,םישוע ונחנא המ גשומ ונל ןיא :םילימ תסבכמ ,רמוא ןבומכ הזש .רשי לכש יפ לע תוטלחה םילבקמ

 ןהל שי ,תויתורירש תוטלחהש םתמנפה אלש אוה ןיינעה .תויתורירש תוטלחה םילבקמ ונחנא זא

 ריחמ ,הסנרפב ריחמ ,תונדבואה ירקמב היילע שיש םיעדוי ונחנא יכ ,םדא ייחב ריחמ :יתימא ריחמ

 .הזב ריכמ רוביצהו ,רבד םוש להנל םיעדוי אל םתא .םישנא לש שפוחב ריחמ ,םישנא לש דובכב

 

 ,תאצלמ םכלש ח"תסכהו םירקשה לכ תא עונמל הז עונמל ןורחא אצומכ םיסנמ םתאש המ

 םילוקוטורפה לכ תא חולשל ,םייעובשכ ינפל הטלחה הלביק תאזה הלשממה – הטלחה םתלביק ןכלו

 היוזבה הטלחהה תא דצב היינש םש ינא .הנש 30-ל הנידמה ןויכראל הנורוקל םיעגונש הלשממה לש

 תונידמ לכ ירה ,רדהתהל בהוא ירה והינתנ – ןכ ,םינעוט םתא .םירקשה לע םכתיא םרוז ינאו תאזה

 לגב הבוט ךכ לכ הדובע תישע םא .םיהדמ הז תא השע אוה ,ןוכנ ,ןושארה לגה לע תורשקתמ םלועה

 םיכמסמ הזיא ,תוטלחה תלביק ךיא וארקיש דחפמ ךכ לכ התא המל ?ריתסהל ךל ףוחד המ ,ןושארה

 ?רחובהמ םידחפמ ?זירמיירפהמ םידחפמ ,הרק המ ?ךיא עיבצה ימ ,םכל ויה םינותנ הזיא ,םתיאר

 ?םכלש סיכל עיגמ הזשכמ ץוח םישוע םתא המ גשומ םכל ןיאש וארי םישנאש םידחפמ

 

 לכ תא רוביצל ףושחל ,הלשממה ,םכתא בייחתש קוח תעצה רבעש עובשב יתשגה ינא

 םירש ,ןכ ,ןכ .תוטלחהה תא םתלביקשכ םכינפב וחנוהש םיכמסמהו םכלש םילוקוטורפהו תוטלחהה

 םכלש תופלדהב קר היהי אל הז וישכעמ .הלשממב םכלש תורימאה תאו תוטלחהה תא םג ,םירקי

 .תוטלחה םילבקמ אל – םכלש הרקמב וא ,תוטלחה םילבקמ םתא ךיא עדי רוביצה לכש ידכ תונותיעל

 םישאהל קיפסמ .ןתייצ אל אוהש רוביצה תא םישאהל קיפסמ .ןישה תעש העיגה ,ןיבהל םיכירצ םתא

 ירחבנכ ,םיגיהנמכ םכמצע לע לכתסהל וליחתת .ינשה לגב םשא אוהש ,יניצר אל אוהש רוביצה תא

 .םינותנו תובושת קפסל םכלש תוירחא וזש ,הזה ןומאה תא תונבל םכלש תוירחא וזש ןיבהלו ,רוביצ

 ירוחאמ אבחתהלו ןייכבתהל םילוכי אל םתא .ןוטלשה םתא יכ ,תובושת קפסל םיכירצש הלא םתא

 התואל ריבסהל םכתא תבייחמ תאזה תוירחאהו ,תוירחא םג םכל שי םתלביקש חוכה םע .םיצורית

 לע לכוא חינהל ךיא הל היהי אלש תויהל לוכי המלו ,קסעה תא הל םירגוס םתא המל הדעסמ תלעב

 ,םתא שממ ,םתא .חילצמ קסע הלהינ איה םינש יבג לע םינשש תורמל הלש םידליה ליבשב ןחלושה

 ותוא לש םילעבל ריבסהל םיכירצ םתא ,םכלש תובטההו םיקוניפה לכמו תוכשלה לכמ םינהנש הלא

 תחא תיתורירש הטלחה יחמב המל ול ריבסהל םיכירצ םתא .הרמגנ ולש הסנרפה המל רשוכ ןודעומ

 לכתסמש םיריעצ לש דובא רודל ריבסהל םיכירצ םתא .הזמ םוקי אל רבכ אוהש תויהל לוכי םכלש

 ,םתאו ,םידומילה לע םלשל ךיא ול ןיא ,ףואשל המל ול ןיא ,הדובע ול ןיא :ןימי ,לאמש ,הדיצה

 ןיא .םילטבומ םהלש םירוהה – וניבתש ןמזה עיגה ילוא ,םהלש םירוהה לע וכמתסי םהש םיפצמש

  .רוביצה תבוטל הטלחה ףא םילבקמ אל םתא יכ ףסכ םהל ןיא .םכללגב ףסכ םהל ןיאו ,ףסכ םהל

 

 ,םינדחפ תויהל :תושעל םיעדוי םתאש ידיחיה רבדה תא תושעל הז םישוע םתאש המו

 םירקשה תא הנוק אל רוביצה .רוביצל תומשאה ירוחאמ אבחתהלו םכלש תוטלחהה לכ תא ריתסהל

 .םהלש הסנרפל עיגמ הזשכ םיניבמ םישנא .בוחרב הרוק המ ולכתסת ,קפס םכל שי םא .רתוי םכלש

 ףסכ חיוורהל םיעדוי םהשכ רמוא הז המ םיניבמ םה .םהלש הסנרפל םילכנתמ םתאש םיניבמ םה
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 אל בוט להנמ .רשי לכשב םישמתשמ םתאו םינותנ םוש םכל ןיאש ללגב ,םהל םירשפאמ אל םתאו

 וליפא ךיא ,םינותנה הפיא ,big data-ה הפיא ?ןוכנ ,ןשיינ פאטרטס ונחנא .רשי לכשב שמתשמ

 עיגהלו הצע סכטל חילציש ידכ דחוימ תווצ םיקמ הלשממה שאר ?םיעדוי אל םתא םילטבומ רפסמ

 דצל דצמ זיזהל םיכלוה םתא ,בושחמ תוכרעמ רתוי ןיא ?הנידמב םילטבומה רפסמ המ הנקסמל

 ?היינובשחב

 

 טלוק רבכ רוביצה לבא רובעל ןמז הל חקיי ילוא – תאזה קוחה תעצה :םכל רמוא ינא זא

 תא ףושחל םכמ שורדי רוביצהו ,הנורוקה לש םילוקוטורפה תא ףושחל םיביוחמ םתא .התוא

 .יפלקב הז תא ףושחל םכתא ץלאיי אוה ,םכנוצרמ הז תא ופשחת אל םא .הנורוקה לש םילוקוטורפה

 .הבר הדות

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 תוקד שמח .השקבב ,ןמורפ ילרוא תסנכה תרבח .לור ןדיע תסנכה רבח ,הדות .הדות

 .ךתושרל

 

    :)ם"לת-דיתע שי( ןמורפ ילרוא
 

 ןאל דע וארת .שיבכה לע ובכש רבכ םה םויה ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-בשויה ינודא

 ךא םיסעוכ הפ םתוא יתיאר הליחת .המוק תופיקזב האחמה תא וליחתהש םיחרזאה תא םתדרוה

 םיחילצמ אלש םינוא ירסח םירבג ,םיעמוד םתוא יתיאר ךכ רחא םימי המכ .םיפוקז ,םיימיטפואו םיאג

 .םילוכי םהש ךומנ יכה ,שואיי רבכ הז .שיבכה לע ובכש רבכ םה םויה .םיכוב – לכוא תונקלו דובעל

  .תממוקמ ,תבאוכ הנומת

 

 ךותמ תוארוה תתל ,רותפל ,חימצהל ,רוציל ןמצע לע וחקלש תולשממ ןאכ ויה רבעב

 םיחרזאהש םימי ויה לבא םלשומ ןאכ היה אל םעפ ףא .םינותנ לע תוססבתהו תעד לוקיש ,הבשחמ

 םיחרזאה תא םילבלבמ םויה .הדובעה תא עדוי הלעמל והשימש ,ךומסל ימ לע שיש ושיגרה וא וחינה

 הלשממה שאר רמא התמגודכ ןיאש תוריהיב .תוכופה תוטלחהו תוטלחה םע ,תוגצמו םיפרג םע

 .ונפוצרפ לע החפטו הרזח תאזה תוריהיהו .תוצע ונתיאמ לבקל םירשקתמ םלועה לכמ ,ואר :ונלש

 ריחמ הז .םויה םיססובתמ ונלוכ הזה ץימב ,והינתנ ."ץימ אצוי ץיוושה ןמ" ,םידליה םירמואש ומכ

  .רטפתת ,תלשכנ ,והינתנ .תומיטאה ריחמ הז ,קותינה

 

 ,תורייתה ,תוברתה םלוע ידבוע ,םישישקה ,םיאמצעה ,םילטבומה תא שוגפו אצ

 ועיגהש תוחפשמ ,םישאוימו םיבזכואמ םיחרזא דועו דועו ,ךרדה ירומ ,רעונה תועונת ,םיטנדוטסה

 ןמוזמש ןיבת ילוא .רטפתתו תלשכנש ןיבת ,םירבוע םה לבס הזיא ןיבתש ירחא ילוא .םחל תפל

 םיקוקז םה לבא ,ףסכ םיכירצ םה ,ףסכ םיחרזאל רסח ,ןוכנ .דבכמ אלו דבוכמ ןורתפ אל אוה םינומהל
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 היהי ילואו ,השק ,ןכא :םהל דיגיש והשימל ,תורודסו חווט תוכורא תוינכותל ,תישיא המגודל ,גיהנמל

 ךושח יכה דימת :םהל דיגיש והשימ ;הזה בצמהמ ונלוכ תא איצוהל תינכות יל שי לבא ,רתוי השק

 .עיצפמ רחשה תא האור ינא לבא ,רחשה תולע ינפל

 

 דראילימ 6 שי :הנידמה דיתע לע הבשחמל ,הלשממה שאר ינודא ,המגוד ךל ןתא ינא

 חקופמו דסוממ םידלי ןגב םניח ךוניחל וכזיש ,םייתנשה ינב תוטועפב דראילימ 2.25-כ עיקשת ?הנקב

 הדיחי – ךוניחה דרשמב ,שולש דע הדילמ ,ךרה ליגל הדיחי חתפת ;יארחאו יעוצקמ תווצ םע

 תוגוזבו דיתעה רודב תיתועמשמ םיעיקשמש עדנ ,תוחפל ,ךכ .תחקפמ ,תבצקותמ ,תיעוצקמ

  .םינמוזמ תקולח ידי לע םתוא םיקיתשמ אלו ,ונלש םיריעצה

 

 ונלוכ לש ,ונלש איה ,היחרזא לכ לש איה תאזה הרקיה הנידמה .תמזגה ,תלבלבתה ,והינתנ

 תא ברעה חירכמ התאש הזה קוחה .ךביל ץפחש לכ ונבו הב תושעל לוכי ךניא התא .ךלש אל איה –

 ירבח תא תענכה ,םתוא תענכה .לארשי תנידמ יחרזאל ער קוח אוה ודעב ועיבציש ךלש תסנכה ירבח

 תרפהו המרמ ,דחושב םשאומש ימ גהנתמ ךכ ,הקינפב רוטטקיד גהנתמ ךכ ,ןכ .ךלש הלשממה

  .השוב .תישיאה ותודרשיה לע קר בשוחה ,םינומא

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 ,יוניש םשל .יקסבורופוט זעוב תסנכה רבח אוביו הלעי .ןמורפ ילרוא תסנכה תרבח ,הדות

  .תוקד שולש

 

   :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

- - - 

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוכיאה .ןמזה אל אוה דדמה .ןכ

 

  :)ם"לת-דיתע שי( יקסבורופוט זעוב
 

 הקבדה עונמל תחלצה אל ,הנורוקב םחליהל תחלצה אל .רטפתת – תלשכנ ,והינתנ  

 ,םיאלמגל תרזע אל ,םיריכשל תרזע אל ,םיאמצעל תרזע אל ,קשמה תא ליצהל תחלצה אל ,תינומה

 חילצת אל ,םיחרזאה לש תוריחבו שפוחב עוגפל חילצת אל .םיכנל תרזע אל ,םיטנדוטסל תרזע אל

  .רטפתת – תלשכנ ,והינתנ .תילארשיה היטרקומדה תא סורהל
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  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 יתרמא .תוקד שולש אוה םג ,קרב ןב םר תסנכה רבח .יקסבורופוט זעוב תסנכה רבח ,הדות

 .תוקד שולש .תחא הקדב רסמה תא ריבעהל לוכי אוה .ןמזה אל אוה ןיינעה – רבכ

 

  :)ם"לת-דיתע שי( קרב ןב םר
 

  .וניניב םוכיסה היה הז .תוקד יתש זעובמ יתלביק ינא ?שולש המ

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .רשפא-יא

 

   :)ם"לת-דיתע שי( קרב ןב םר
 

 ידי לע הטלחה תלבק רחאלו ,דבעידב רשאת תסנכהש יוזהה ןויערה ,תסנכה ירבח ייתובר

 .םינד הז ירחא ,םישוע םדוק – "עמשנו השענ" :הרימאה תאו יניס רה דמעמ תא ונל ריכזמ ,הלשממה

 תריגס לע םיזירכמ םדוק :םינורחאה תועובשב הלשממה תדובע תא דואמ ןייפאמ םג הזש תמאה

  .םיחתופ הז ירחא קרו – תוכירב םירגוס לוכ םדוק .םיחתופ הז ירחאו םינחוב הז ירחא ,תודעסמ

 

 םיאנותיע תוביסמב םהל חטבוהש ףסכה תא םילבקמ אלש םישנא .קנע ילכלכ רבשמ ןאכ שי

  .םוי-םוי הלאכ תוינפב תפצומ ילש הכשלה יכ הז תא עדוי ינאו .תכבוסמ היטרקורויב ללגב תויזופמופ

 

 התא .הברהו ,הלאכ רציימ ךמצעב התא ?היטרקורויב לע רבדמ התא ,הלשממה שאר ינודא

 טשפל םוקמב .היטרקורויבה יסיכ תא ץצקל תחלצה אל ןיידעו הלשממ שאר הנש 11-מ הלעמל רבכ

 אלל םילתופמ ,םיכבוסמ םילדומ חתפמ התא ,ןתיא קוצ לדומ תא ליעפהלו ,ונעצהש ומכ ,םיכילהת

 תודיקפה תא םישאמ םג ףוסבו ,תובטהה לגעמל ץוחמ םימלש םירזגמ םיריאשמש ,ףוסה דע הבישח

  .ךלש תונולשיכב

 

 בושחמה תוכרעמ תא ןיא תיתוכאלמה הניבהו רבייסה תמצעמלש תויהל לוכי הז ךיא

 ךירצ ימ םיעדוי אל ונחנא ,המ – םימולשתל םיקקזנש הלא ןיב תילאיצנרפיד הקולח עוציבל תושרדנה

 ימל םיעדוי אל םתא םואתפ זא ,תחקל יממ יפוי םיעדוי םתא ,הסנכה סמ תובגל ידכ ירה ?ףסכה תא

  ?תתל

 

 וקקוח ,הירגנוהב טעמל ,תונידמ דוע הזיאב – םלועב לכתסת .רטפתת – תלשכנ ,והינתנ

 תדובע תא ולטיב םלועב תונידמ דוע הזיאב ?הירוטסיהב תולפא תופוקת םיריכזמש םיקוח
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 בצמב ויהש תונידמב וליפא ?החור לע הלועה לככ טילחהל הלוכיש הלשממ לש התבוטל םיטנמלרפה

 תמאב םא ?הלשממה שאר ינודא ,ךלש הנווכה המ .הלאכ םישעמ תושעל וזעה אל ונתיאמ השק רתוי

 שקבתמש רבד – הנורוק דקפמ תונמל םישדוח השימח ךל חקול היה אל הז הפגמב לפטל הצור תייה

  .רטפתת – תלשכנ ,והינתנ .ןמזמ ותוא תושעל היה

 

 םתסנכנ הז ליבשב םאה ?הזה קוחב ךומתל םיצור תמאב םתא :ןבל לוחכב יירבחל הנופ ינא

 לע םירמוש םתא לעופבו ,היטרקומדה לע רומשל םתאבש םתרבסה ?תישימחה והינתנ תלשממל

 הפגמב םחליהל ליבשב ונל רסחש המש םיבשוח תמאב םתא .םושיא יבתכ השולש םע םשאנ

 ,השארב דמועלו הלשממל תויוכמס קינעמש בחרומ הנורוק קוח ותוא הז תילכלכהו תואירבה

 הביסהש םכתעדב הלע אל םאה ?ירטנמלרפ חוקיפ אלל הצור אוה המ טילחהל ,םילילפב םשאומש

 ונוצרמ אלא ,ףיגנב םחליהל ונוצרמ תעבונ אל ילוא קוחה תא ריבעהל ץחול ךכ לכ והינתנש תירקיעה

  ?יטילופהו יטפשמה ובצמ םעו ותיא וביטייש םיכלהמה תא עצבל

 

 םיניבמ םתא םג .ינומכ קוידב םיקעזנ םתייה וישכע היציזופואב םתייה ול ,םכל רמוא ינא

 תלבקו תובוט לוהינ תולוכי ,תוגיהנמ אלא םיקוח אל הז הנורוקב םחליהל ליבשב ךירצש המש

 אלו יתואירבה אל – ונבצמ תא רפשי אל קוח םוש .םייטילופ םילוקישל תורושק ןניאש תוטלחה

 םעהו רוביצה תבוטש ,תיכרע ,הרשי היהת ונלש תוגיהנמהש הז ונבצמ תא רפשי ןכש המ .ילכלכה

  .םירחא םירבד אלו היניע דגנל תדמוע

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .הדות

 

   :)ם"לת-דיתע שי( קרב ןב םר
 

 תעצה דעב ודי תא םירהש ימ לכ תא הרמוחב טופשת הירוטסיהה ,תסנכה ירבח יירבח

 .הפגמב םחליהל ידכ תסנכה תא תלרטנמש הדיחיה תיטרקומדה הנידמה ונחנא .תאזה קוחה

 תמאבש םייניצר םינויד םייקל תולוכי ןהש םושמ תודעווה תא קזחל םירחוב םיילמרונ תומוקמב

  .דחא םוקמב אצמנ לכשה לכ אל .הפגמב המחלמל םירזוע

 

 רוזעל םימתבו תמאב ואבש ,דחא קוח וא תחא הנקת ולו ,ונלשכה אל היציזופואב ונחנא

 יטרקומדה יפואה סרהל ונידי תא ןתינ אל לבא .ךישמנ םג ךכו ,רבשמה תא רובעל לארשי תנידמל

 ןהכל יואר אל תורחאה תוגלפמהמו ןבל לוחכמ ,דוכילהמ ךכ השעיש ימ .לארשי תנידמ לש תודסומהו

  .הזה תיבב רוביצ רחבנכ

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
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  .הדות

 

   :)ם"לת-דיתע שי( קרב ןב םר
 

 קר התוא רוצעל ןתינ היהי .םיקוחב רוצעל היהי ןתינ אל תובוחרב םיאור ונחנאש האחמה תא

  .הבר הדות .לארשי תנידמ יחרזאל הנכו תיתימא הגאד ךות ,הנוכנ תולהנתהב

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוקד שמח ,השקבב ,יאביברב הנרוא תסנכה תרבח .קרב ןב םר תסנכה רבח ,הדות

 

  :)ם"לת-דיתע שי( יאביברב הנרוא
 

 הז – תסנכה תא תסרוד תאזה הלשממה ,תסנכה ירבח .שאר-בשויה דובכ ,הבר הדות

 ברעה אבומש הזה קוחהש םיניבמ ונחנא לבא ,םיפי תומש ינימ לכב הזל אורקל רשפא .רופיסה

 ץורית קר איה ,םיעדוי ונלוכ ,הנורוקה .תסנכה תא סורדל שוריפב אוה – רובעי םג ירעצלש – ונחתפל

 .ונדיקפת רקיע הזש ,םעה תא גצייל תסנכה ירבח לש תלוכיה תאו הזה תיבה תא הסג לגרב סורדל

 לכב תישיא עגונ הז – אל וא רובעי הז םא קוחה תועמשמלו םירשלו תסנכה ירבחל קר אל עגונ הז

 לכוי אל דחא ףא ,קוחה רובעישכ ,םויהמו .ולש םיכרצה תא גציינ ,ותוא גציינש ידכ ונב רחבש חרזא

 םושמ .הנמאנ ונתדובע תא תושעל לכונו ,גציינ רוביצ יחילשכ ונחנאש ,חרזא ותואל הז תא חיטבהל

 ?המ ליבשב ?ללכב תסנכ ירבח ךירצ ימ ,הצור איהש המ תושעל הלשממל רשפאמ קוחה םאש

 

 .ךפהל אלו םרובע תדבוע הלשממהש חיטבהל רוביצ יחילשכ ונתיאמ םיפצמ םיחרזאה

 וסנרפו םייחה לכ ודבעש םיחרזא .הכופה הלועפ קוידב םיאור ונחנא – םינורחאה םישדוחב ,ולכתסת

 םיפצמ םה ,רבשמב ,תאזה תואיצמב ,םויה – תיחרזאמו ןוגה חרזאמ שרדנש המ לכ תא ושעו ומלישו

 ,ונלש תויוכמסה תא םירסומ ,ןוצרמ ,ונחנאו .םרובע דובעת תסנכה ,םרובע דובעת הלשממהש

  .הלש תויוכמסהמ תסנכה תא ןקורל איה ולש תילכתה לכש הזכ םוקע קוח םיריבעמו
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 קוחה .ונחנא אלו תיטרקומד הנידמב ןובירה םה הנידמב םיחרזאהש םלוכל הריכזמ ינא

 ירה .תורואמ יוקיל רמול אלש ,טלחומ לובלב לע דמלמ םויה העבצהל םיאיבמ םתאש הזה םוקעה

 ,הצור איהש םיקוח הזיא ריבעהל תאזה תקתונמה הלשממל רשפאנש ידכ ונל ןתינש תוכמסה רוקמ

  .ללכב התוא רוצעל לכוי והשימש ילבמ הצור איהש םיקוח הזיא ריבעהל הל רשפאל ידכ אל ונל ןתינ

 

 חתפמה תא וידי ומב ןתנ דציכ ריבסהל ךרטצי תסנכה לש הלוסיחל די םויה ןתייש ימ

 תפקוע איה זא .חוכה תולבגמ תא לבקל הנכומ הניאש ,םירוצעמ תרסחו תנכוסמ ,תנכוסמ הלשממל

  .םיללרוטמ הלאכ םיקוחב חוכה תולבגמ תא

 

 הדי לע סמריהלו ענכיהל אלו ,הלשממה תדובע לע חקפל אוה םירחבנה תיבכ ונלש דיקפתה

 ילש תויוכמסה תא רסומ ינא :רמוא אוה יכ ,ודיקפתב לעומ תסנכ רבחכ םויה עיבציש ימ לכו .ןוצרמ

  .הנידמב םיחרזאה דגנכ הערל שומיש השעת הלשממהש ידכ ,ןוצרמ

 

 לש םילשכה לע תסנכה לש חוקיפה תא לטבל איה ותוהמ לכו ,ודוסיב לוספ הזה קוחה

 םיכרצה תא גצייל ,הנידמה יחרזא לע ןגהל לוכ םדוק ודעונ ונלש תויוכמסה .תאזה הערה הלשממה

 םיפצמש ימב עוגפל ץורית אל אוה םוריח בצמ .םדאה דובכו םייח תוכיא חיטבהלו םהלש םינושה

 ידכ ךות ,הזה תיבה לש תצאומ הקיחשל םידע ונחנא .םרובע לעפת תסנכהש דימתמ רתוי וישכע

 ךכ לכ יתואירבו ילכלכ רבשמ לש ומוציעב הנידמה יחרזאב םיעגופה םייטרקומד-יטנא םיקוח םודיק

 אוה וליאכ היטרקורויבה תא םישאמ אוה ?היטרקורויבב המחלמ לע רבדמ הלשממה שאר זא .השק

 היטרקורויב רתוי דוע רצוי אוה ?היטרקורויבב לפטמ אוה ךיאו .תונורחאה םינשה 10-ב הפ היה אל

 היטרקורויבב רוביצה לש ןומא רסוח רתוי דועו תודחפה רתוי דועו תוסנק רתוי דועו םיקוח רתוי דועו

  .היטרקורויבב םחליהל הצור אוה התועצמאבש תפסונ

 

 חוכה לכ זוכיר הצור היה אוה ,ונלש הלשממה שארב יולת היה הז םאש םיעדוי ונלוכ ונחנא

-בשוי לש הרודסה הנשמב ךכל תודע וארת ?החכוה םיצור םתא .וידיב קרו ךא ,וידיב קר תויוכמסהו

 דובכ ,חוכ – תופאכה תרמוא ינא ?םיפ"כ ?רמא אוה ךיא – ה תשולש לע רבידש ,היצילאוקה שאר

 המכו ,תקקוחמה ,תעצבמה תושרה לש תויוכמסה לכ תאו חוכה לכ תא ןבומכ הצור היה והינתנ .ףסכו

 ךכ .ויניינעב וישכע הנד ,הרקמב ירמגל ,הרקמבש ,תטפושה תושרה לש תויוכמסה תא םג ,עיתפמ

 ,הדחפהב אלא ,ןוחטיב תריציב אל ,ןומא תריציב אל .םיחרזאה תוריחב עגופה ץירע הנבנ קוידב

 תא רבשמה יעגרב הלש םיחרזאה רובע רציית תאזה הנידמהש םוקמבש השוחתבו תוסנקב ,הפידרב

 ,דיגהל עדוי דלי לכש המ ךל דיגא ינא ,והינתנ זא .םהלש הפידרב – ול םיקוקז ךכ לכ םהש ןוחטיבה

  .רטפתת ,תלשכנ .הנידמה יחרזא תא בירקהל יד .םוריע ךלמה

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

   .תוקד שמח .ןולעי השמ תסנכה רבח אוביו הלעי .יאביברב הנרוא תסנכה תרבח ,הדות
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  :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

 לשכנש להנמל ?המוד רבדה המל – לודגה הנורוקה קוח ,תסנכה ירבח ,שאר-בשויה דובכ

 ידמ רתוי קוסע אוהו ,ותוא ןיינעמ אל לוהינהש ללגבו ולש לוהינה תלוכי רסוח ללגב לשכנ בושו לשכנו

 םע תוצעייתה אלל תוטלחה תלבק תלוכיו תויוכמס דוע הרבחה ןוירוטקרידמ שרודו אב אוה .ומצע םע

   .ילוהינה טביהב ברעה ונינפב אבומה קוחה תועמשמ וז .חוקיפ אלל ,םיחמומ

 

 אוה הז ותוא ןיינעמש המ יכ לוכ םדוק ,הנורוקה רבשמ לוהינב לשכנ והינתנש רורב רבכ

 ךיא רקיעבו יטרפה ותיב תואצוהל ןומימ לבקל ךיא ,רבשמ ידכ ךות םיסימ רזחה לבקל ךיא .ומצע

 בורש רבכ ןיבמ והינתנ .ןורחאה עובשה ףוסב התרק תטלובה המגודה .םימשאנה לספסמ טלמיהל

 ןיב ,לאמשל ןימי ןיב חוכיוומ עבונ וניא ןומאה רסוח .ולוהינ רשוכבו וב ןומאה תא דביא רוביצה

 ,ןקורתמה ררקמהמ עבונ ןומאה רסוח .םיברעל םידוהי ןיבו םייתד אלל םייתד ןיב ,םייחרזמל םיזנכשא

 ,םיסרוק םהיקסעש םיאמצע ,םילטבומה רפסמב תיטסרדה היילעהמ ,קנבה ןובשחב ןועריגהמ

 םיררחושמ םילייח ,הלטבא ימד םילבקמ םניאו םידבוע םניא ,הסנכה תמלשהל םיקוקזש םיאלמג

 תוברתמ עבונ והינתנב םיחרזאה לש ןומאה רסוח .הלטבא ימדל םיאכז םניאו הדובע םיאצומ םניאש

 .םישדוח השולש ינפל רמא ,תוקידב 30,000-ל עיגנ עובש ךות .הפ םיליחנמ ויסירסו אוהש רקשה

 :רמא רבכ והשימ ?עיגה .קנבה ןובשחל רשי קנעמ ולבקת ףכת ?םתלביק .יוציפ ולבקת ףכת ?ונעגה

 רתוי לבא .ןמזהמ קלח םישנאהמ קלח תא תומרל רשפא ,ןמזה לכ םישנאה לכ תא תומרל רשפא-יא

 רקשה םע קיפסמ ,םיטסיכרנא אל םה ללככ םיניגפמהו םיחומה הלא .םימורמ םישיגרמ םיחרזא רתויו

 םילוכי םניא יכ םיקעוז םקלח .תורחא תואצמה ינימ לכו רנסקו ןרק אל ,םיילקידר םינלאמש אל .הזה

 םה .דובכב ,םויקה תלוכיב ,הסנרפב םהל העגפ הלשממהש םישח םה .שדוחה תא ליחתהל

 ,םירש ינגס ,םירש ידיקפתב תקסוע ,תינזבזב ,תחפונמ וזה הלשממהש םיניבמ םה יכ םיממוקתמ

 ח"ש ןוילימ ךסב סמ ירזחהב םיפסכה תדעו תא קיסעמ ףא והינתנ .םידוביכ ,דרש תוינוכמ ,תוכשל

 ךיא ןיא םהלו .תאז שרד אל וינפל הלשממ שאר ףאשכ ,יטרפה ותיבל תואצוה רזחה שורדל ןווכתמו

 אלש .ןוימטל דרוי ,םהייח לעפמ ,יאמצעה קסעה תא םיאור םהמ םיבר .שדוחה תא ליחתהל

  .םיינדבוא םישעמל םג ליבומ הזה שואייה ונרעצל ?ןיגפהל ואצי אלש ?ונפרחתי

 

 המגוד רסח ,םירומח םושיא יבתכ השולש םע הלשממ שאר לבקל םינכומ םניא םירחא

 ,םיטילקרפ ,הלשממל יטפשמ ץעוי ,םיטפוש ףקות ךרדבו ןידה תמיאמ טלמיהל הסנמש ,תישיא

 .היטרקומדה תברחה תועמשמ תא םיניבמ םה .היטרקומדה לע ןגהל םיאצוי םה .םיאנותיעו ל"כפמ

 ואצי אלש ?ונפרחתי אלש .תיטרקומדו תידוהיכ לארשי תנידמ לש המויק ןעמל ומחל םהמ םיבר

 והינתנ זא .דעור ולש תיבה ,דעור ולש אסיכה .ותחפשמו והינתנ תא הדיחפמ וזה האחמהו ?תוחמל

 תורבוגו תוכלוהה תואחמהו תונגפהה תא עונמל ידכ הנידמה תא רוגסל ןורחאה עובשה ףוסב הסינ

 עבצאמ םינוש תומוקמ 200 .םירשגה לע ,םיתמצב ,הפיחב ,רולק סלר'צ ןגבו ןיבר רכיכב ,רופלבב

 ךוניחה תכרעמ תא רוגסל ,תוצעייתה אלל הנידמה תא רוגסל טילחה והינתנ ןכל .תליא דעו לילגה
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 רוגסל ,תואירבה דרשמ ישנא םע ץעייתהל ילבמ םיב הצחרה תא רוגסל ,ךוניחה רש תא לואשל ילבמ

-מ רתוי אל לש תולהקתה עונמלו ,םיחמומה תא עומשל ילבמ ,תוכירבה ,רשוכה ירדח ,תודעסמה תא

 ךירצ אל םג זא ,שארמ תנמוסמ הרטמה רשאכ .תונגפה עונמל ידכ ?המל םתנבה .ץוחב שיא 20

 האחמה שפוחו תוכז תא עונמל ןתינ אלש ריהבהו הלשממל יטפשמה ץעויה ברעתה זאו .ץעייתהל

 תא ,רשוכה ירדח יליעפמ תא ,םינדעסמה תא םיעגשמ זאו .תרתוימ הריגסה לכש רבתסהו ,הנגפההו

 יבתכ םע םשאנל רוסא המל םתנבה .םיחתופ בושו ,םירגוס בושו ,םיחתופ ,םירגוס – םיחרזאה ללכ

 אלו ולש ישיאה סרטניאל םאתהב תוטלחה לבקמ אוה ירה ?הלשממ שאר תויהל םירומח םושיא

 ?רטפתהל ונממ שרודו טרמלואל תאז רמוא והינתנ תא םירכוז .ימואלה סרטניאה

 

 העבראמ רתוי ךשמבש רחאל ,רבשמה לוהינב לשוכ להנמכ ומצע חיכוהש רחאלו ,הלילה

 ,ןוחטיבה דרשמל רבשמה לוהינל תוירחאה תא ריבעה אל םייטילופ םילוקיש ללגבש חיכוה םישדוח

 שקבמ אוה ,םייטילופה וילוקיש ללגב םיתמ םישנאש ונחכונ רבכש רחאל ,ףרועה דוקיפ ,ל"הצ ,ל"חר

 ,רבשמה לוהינב תלשכנ ,והינתנ .ינויח ירטנמלרפ חוקיפ אלל ,הצור אוהש המ תושעל קוחב הכמסה

  - - לשכיהל ךישממ התא

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

  - - - רבע רבכ ,שאר-בשויה ינודא

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

 – םינטפשמה ללגב אל ,עוצקמה ישנא םידיקפה ללגב אל ,ירטנמלרפה חוקיפה ללגב אל - -

 תורמלש ללגבו ,תיטילופה תישיאה ךתודרשיהב קוסע התאש ללגב אלא – םירחא םישאהל קספה

 ךיתחת סנכיהל וטילחה יזנכשאו ץנג ,ךללגב ונרבעש שולשה ךותמ תוריחב תכרעמ םושב תחצינ אלש

 .ךנוטלש תא רצבלו

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .הדות

 

    :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

 ,קוחל הלילה םינתונ םהש יוביגה .םלוע ןוארידל רכזיי ,םהירחובב םתדיגב ,םהלש השעמה

  - - רוחש לגד וילע ססונתמש

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
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  .רבע ןמזה זא רבע ןמזה םא ?ןאכ ךלוה המ ,החילס

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .ןכ

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

  - - ענמיהל וצרש ורמא .ונ ,היצזינגרואמ ענמיהל וצרש ורמא .םלוע ןוארידל רכזיי - -

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?דחא לכל רחא ןמז הפ שי ,שאר-בשויה

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

 ךימסהל ןכוסמ המכ דע חיכוה והינתנש רחאלו ,הזה בצמב אקווד .ונ ,תויעיבר תוריחבמ - -

  - - הזה תיבהמ האירק תאצל הכירצ ,הרקבו חוקיפ אלל ותוא

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תסנכה רבח ,הדות

 

  :)ם"לת-דיתע שי( ןולעי השמ
 

 םיכירצ ונחנא רצונש בצמב .תוירחא שי הזה תיבה ירבחל .רטפתת ,תלשכנ ,והינתנ - -

 ,והינתנ .ונוטלש תא םירצבמש םיקוח קקוחל אלו תוריחב ילב םג והינתנ תא ףילחהל ךרד אוצמל

  .רטפתת ,תלשכנ

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תסנכה ירבח ,ןמזה לע דיפקהל אנא .ךל הדות .ייקוא

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא

143



 22/07/2020 58 'סמ הבישי תסנכה ירבד

  

 

278 

 

  .שאר-בשויה לש דיקפת הז .תסנכה ירבח אל ,ןמזה לע דיפקהל ךירצ שאר-בשויה הז ,אל

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  - - - לבא ,דיפקמ ינא

 

    :סינוקא ריפוא ירוזא הלועפ ףותישל רשה
 

  - - - שאר-בשויה ינודא ,התא

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .רוהט בהז ,שאר-בשויה ינודא ,התא

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?הז תא דיגי ימ ,הז תא דיגת אל התא םא

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 יול יקימ תסנכה רבח ,יוניש םשל .ותוא ונלביק אל ונחנא .יול יקימ תסנכה רבח אוביו הלעי

  .תוקד שולש קר רבדי

 

    :סינוקא ריפוא ירוזא הלועפ ףותישל רשה
 

  .בצמ ןיא ,ןמאיי אל

 

    :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .השקבב

 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
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 10 דוע םג קינעהל לוכי שאר-בשויה .תסנכב ינממ קיתו התא ,רשה ינודא ,שאר-בשויה ינודא

 ,העוט ינאש תסנכה תריכזמ יל תרמוא .ונתוא אלו םכתא אל לאוש אל אוה ,ותוכז יהוז .םאונל תוקד

  .יב יתרזח

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .אוהש ומכ ןונקתה תא םייקנש ידכ יל ורזע ,םכמ אנא ,תסנכה ירבח .יל ורזע זא

         

    :האירק
 

 .שדחמ ול ספאת

                 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ינא םא ,וישכע .יוזה ,ךופה קוח תמאב אוה ונינפל אצמנש הזה קוחה ,שאר-בשויה ינודא

 ,ןכ .היטרקומדב םסרכמ אוה ,ןכ .ףאה תא הפ ומקעי זא ,היטרקומדב םסרכמ דיגהל ליחתא

 הזיא עיפומ אל רבכ הלשממה שאר ,ןכ .תסנכה תא תסרודו תויוכמס הל תחקול וזה הערה הלשממה

 השיש ןתונ אוהש עידוה ,עובשכ ינפל היזיוולטב עיפוה .ונל רוכמל המ ול ןיא יכ ,היזיוולטב יצחו עובש

 המל .הלכלכ רמ ,רפסמב תיעיברה תילכלכה תינכותה .לארשי תנידמ יחרזא לכל םילקש דראילימ

 ,םילוחה יתבב םידבועש הלאו .הזה ףסכה תא םיכירצ אל םה ?תסנכ ירבח 120-ל תתל ךירצ התא

 ול שיש ןוסירא ירש לש ןבהו ,םתדובע םוקמ תא ודביא אלש הלאו ,םיסימה תושרב םידבועש הלאו

 ךירצ אל ,טושפ לסקאב דירות ךל ,הזה ףסכה לכ תא חק .לקש 3,000 ךממ ךירצ אל םידלי השולש

 ררקמהו ,םדובכ תא ודביא ,םתדובע םוקמ תא ודביאש םיחרזאה 850,000 לכ תא ,לודג םכח תויהל

 ,ונחנא .םהל רוזעיש רבגומ םוכס םהל ןת .םלוכל תתל תיצרש המ תא ןתית םהלו ,קיר םהלש תיבב

 קנבה ןובשחל תורישי ףסכ ונל ןתיתש םיכירצ אל ,תסנכה ידבוע ,המגודה םשל ,תסנכה ירבח 120

 תא עיגרהל ?םינומהל םחל ,תאזכ היוזה תינכות לע דיגהל רשפא המ .ןויגיה רסוח ,ןונכת רסוח .ונלש

 םה .םידלי השולש םהל שיש ,ןבל לוחכמ הזה בוביסב וסנכנ ,םיריעצ םירש שי ?םירשל ?חטשה

 התא ,ץיחל התא .ןמזמ ךתוא בזע ןויגיהה ,ןויגיה ןיא ,ןוכנ ?לקש 3,000 םהלש רכשה םע םיכירצ

   .העוט

 

 – ל"ז ןורש הלשממה שאר ,ןורש לש דמחנ ןוטרס הזיאב ,ןכודל יתילעש ינפל ,הככ ,יתיפצ

  - - - םכל דיגהל לוכי קר ינא .יתלחתה אל דוע ,ןימאמ אל ?ןמזה תא יתרמג ,המ

 

    :)ם"לת-דיתע שי( חלש רפע
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  .יקימ ,ךל קיפסי ןמזהש בשח אל דחא ףא

 

    :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .הבר הדות .הזה ןוטרסב תופצל ץלמומ .דרוי ינא .ייקוא

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוקד שמח .חלש רפע תסנכה רבח אוביו הלעי .יול יקימ תסנכה רבח ,הדות

 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  ?תוקד שולש ינאו תוקד שמח םכלוכ ךיא

 

    :סינוקא ריפוא ירוזא הלועפ ףותישל רשה
 

   .רבעש עובשב תגרחש תועשה שולש ןובשח לע הז

 

    :)תפתושמה המישרה( ןאמילס אמות הדיאע
 

  .תנקתמ הפדעה

 

    :סינוקא ריפוא ירוזא הלועפ ףותישל רשה
 

  .םייעובש ינפל וא רבעש עובשב

 

    :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .תועש רשע האבה םעפ .םהל בייח ינא .תויהל לוכי

 

    :סינוקא ריפוא ירוזא הלועפ ףותישל רשה
 

  .קפס ןיא

 

    :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
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 ?הרק המ ,תחא םעפ החנה ךל ושע

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .תוקד שמח

 

  :)ם"לת-דיתע שי( חלש רפע
 

 הנורוקה קוח הנוכמ הזה קוחה ,ץוחב רובידבו תסנכה ץורעב עיפומש פירטסב .ינודא ,הדות

 רצ – תמאב אל אוה הזה קוחה יכ .ןטקה ןדחפה קוח הז ול האנ-רתויה יוניכהש בשוח ינא לבא .לודגה

 ולו ,תרמוא תאש המ לכ םע םיכסמ ללכ ךרדב ינא ,יאביברב הנרוא יתרבח ,ךיילע קלוח ינאש יל

 תוירחאה תא ריבעהל בולע ןויסינ טושפ אוה .היטרקומדה לע לודג םויא הזכ אל אוה לבא – ששחמ

 ,לועפל עירפמש ימש לארשי יחרזאל רפסלו ,רחא םוקמל הזה הלשממה שארמו תאזה הלשממהמ

 תא לרטנל ךירצ ןכלו ,תסנכה הז ,םיאצמנ ונחנא ובש הזה לודגה רבשמב קבאיהל עירפמש ימ

 ,הנורוקה תדעווב ךמות ינאו – הנורוקה רוטקיורפ יונימ לש לאונה השעמל הז תא ףרצמ ינא .תסנכה

 ןושארה םויהמ יתכמתו ,בתכה לע וליפא תחא םעפמ רתוי הזה רבדה תא החינה איה יתושארב

 לכב תויוכמס ול שיש רוטקיורפ לבא .רוטקיורפ תמאב השארבש ,תיתימא הנורוק תלהנימ תמקהב

 רשק םש שיו ילמרונ הרבסה קסד םש שיו ,םידרשמה לכ יגיצנ םש ןחלושה די לע םיבשויו םימוחתה

 ההדזת התאש ,ןולעי יגוב ירבח ,בשוח ינא – הלאה םיאנתב .תויעוציב תועורזלו תוימוקמ תויושרל

 םירקסה תא םירכוז םתא – וישכע רמוא ינאש המ םע והדזת םתא ,הנרוא םג ,רמוא ינאש המ םע

 ילארשיה רוביצה ןיבה ובש םויהש ,הלע הלאה םירקסב ?היינשה ןונבל תמחלמ ךלהמב ל"הצ השעש

  .ןופצה דוקיפ ףולא לעמ תויהל ל"כטמרה ןגס חנצוה ובש םויה היה המחלמב ןולשיכה תא

 

    :)ם"לת-דיתע שי( יאביברב הנרוא
 

  .ןוכנ

 

  :)ם"לת-דיתע שי( חלש רפע
 

 תכרעמב םג – ונב אל יכ .םישוע ונחנא המ םיעדוי אל ונחנאש ןיבה רוביצה הזה עגרב יכ

 ,םדא ןב םיחקול .ןושארה עגרהמ םוקל הכירצ התייהש תיביטרפואה תכרעמה תא ונב אל ,וזה

 םייתש תואירבה דרשמ ל"כנמ היהת התא ,רדתסת :ול םירמואו תמייק תכרעמ ךותל ותוא םיחינצמ

 עדוי ונניאש ימ השועש המ הז .ויסנכמ תא דביאש ימ השועש המ הז .תחא תואירבה דרשמ ל"כנמ וא

  .דדומתהל ךיא
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 בוש החילסו ,הזה קוחה השועש המ הזו – בצמ רצייל הסנמ אוה ,השוע אוהש ינשה רבדהו

 הז הזה רבשמב םיכירצ ונחנאש המ וליאכ .תורדגה לע םירוסה וליאכ – תינוחטיבה היגולנאה לע

 .השולש וא םיימוי ןהב ןודת תסנכהש ידכ תסנכל ןתוא איבהל רשפא-יאש ,רהמ ךכ לכ תוטלחה לבקל

 ,רבוע ףיעסה ,תועש 24 ךות הביגמ אל תסנכה םאש ,הזה ךבוסמה ףיעסב בצמ רוציל םיכירצ ונחנא

  .הזמ וליפא הלשממה תא רטופש ףיעס הזיא תושעל דועו

 

 לע תוטלחה לבקל ךירצ הזה רבשמב .וישכעל וישכעמ תוטלחה לבקל ךירצ אל הזה רבשמב

 22:00-ב ישימחב תודעסמה תא םירגוסש הטלחה לבקל ךירצ אל .םתוא קודבל ךירצ ,םינותנ יפ

 אל יכ ,םתיא תצעייתה אל יכ ,הז תא ושעי אל טושפ םינדעסמהש ךל ררבתמ ישישב זא יכ ,הלילב

 ךרד הז תא ריבעמ תייה ולו .השוע ילמרונ להנמ לכש המ – הז תא קודבל ליבשב ןמזה תא תחקל

 הבש ,תסנכה לש המזירפה ךרד םגו תוטלחה תלבק לש תוכרעמ ךרד םג ,תומייקה תוכרעמה

 לכש והשזיא םייקתמ הבש ,םלוכ תא םיעמוש הבש ,רוביצ יגיצנ םיאב הבש ,חותפ ןויד םייקתמ

 ,להובמ הזה הלשממה שאר לבא .תובוט רתוי תוטלחה לבקמ תייה זא ,תאזה הלהבה אלו יביטקלוק

 המ עדוי אל אוהש םיעדוי ,םילארשי ןוילימ העשת ,םלוכש ןיבמו וביבס לכתסמ הזה הלשממה שאר

 ,תוטלחהה תלבק תוכרעמ לכ תא ןוונל ול המרגש ,ןושארה עגרהמ לעפ אוה הבש הקינפהש ;תושעל

 םיאנותיע תוביסמב םינפ תושעל הככו ,ןכ ול ודיגיש םידיקפ ינש ודי לע םישל ,עוציבה תוכרעמ לכ תא

 םייניעה לומ ול ץצופתמ אוהו .םייניעה לומ ול ץצופתמ הזה רבדה – רבשמה תא להנמ אוה וליאכ

 אל .לארשי תנידמ תודלותב רתויב ןכוסמה היכרנאה בצמל ,ילארשיה רוביצה תא ,ונתוא איבמו

 גהונ לארשי תנידמב חרזא לכש ינפמ היכרנא .קוחר אל הפ לספה לעמ הזח הפשח יהשימ יכ היכרנא

 םא טילחמו ןתמו אשמ ומצע םע להנמ אוה – ולש הדעסמה תא רוגסל ול םירמוא .ויניעב רשיכ וישכע

 ינא ,אובת הרטשמהש דע הכחא ינא :רמוא אוה ,רשוכה רדח תא רוגסל ול םירמוא .התוא רוגסי אוה

 בוחרב רשא ונועממ ,ןטקה ןדחפה ,הז לכ לע לכתסמ אוה .ןוטלשב ןומא םוש ול ןיא יכ .רוגסא אל

 השעמ וב םישועו הזה ןועמה לע םילוע טעמ דועש םירופיס ומצעל רפסמו ושפנ תא עדוי ונניאו ,רופלב

 :טושפ ארונ רבד אוה תאזה הנידמב תורקל ךירצש המ .תאזה הנידמב הרקי אל הז זא  .וקסשוא'צ

   .הבר הדות .התיבה תכלל ךירצ ןטקה ןדחפה

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 שמח .השקבב ,גרבדנז רמת תסנכה תרבח אובתו הלעת .חלש רפוע תסנכה רבח ,הדות

  .יתרבגל תוקד

 

  :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 יורקש המ ,בוש ,שממ הלא םיעגרב ,םירבחו תורבח .שאר-בשויה ינודא ,הבר הדות

 ןאכ םיניגפמל םירטוש ןיב – םיידיה םע תואכרימ השוע ינא ,לוקוטורפל – םימילא םיתומיע תרושקתב

 אל הז ,םימילא םיתומיע אל הז .רבעש עובשב ומכ ,תבש יאצומב ומכ ,לומתא ומכ .רופלבב ,ץוחב
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 ,ותוכז אוהש קר אלש רבדה תא םישועש םיניגפמ דגנ תינפומש תיתרטשמ תומילא תאז ,םידדצ ינש

 ךשמב רבכש ירחא ,וזה האחמה לומ לאו .הלאכ םינמזב הנידמב חרזא לכ לש ותבוח אוהש אלא

 אל ינאו םילגד יפינמו רורט יכמותו םינלאמש יאנגה תומשב לוכיבכ םיארוק הלאה םיניגפמל םינש

 הלאה םיטסיכרנאה תא .היהיש ,רדסב ,בוט ,ונ .םיטסיכרנא :שדח םש םהל שי וישכע ,המ תעדוי

 ילכלכ ןיגפמ התא ?יטילופ אל ןיגפמ התאש וא יטילופ ןיגפמ התא ,עגר :תרושקתב ברע לכ םילאוש

 ,ןכבו ?ןבל לגד וא רוחש לגד ףינמ התאש וא תותיחשה דגנ ןיגפמ התא ?יתרבח ןיגפמ התאש וא

 תחא תורושק הלאה תואחמה ,םיניבמ אלש המכ ןאכ שיש המדנו ,ןיבמ אלש ימל ,םירבחו תורבח

 שאר אסיכ לעש אוה ןומדקה אטחהו ,ןומדק אטח ןאכ שי יכ .ורבגתי קר ןה ,וקיספי אל ןהו ,היינשל

 עגר הזל ןתינ םא לבא .ונלגרתה רבכ ,הז תא םיחכוש ונא םימעפל .דחושב םשאנ בשוי הלשממה

 םילאושו דצב םינופורקימב םידמוע ןאכ ונייהשכ ,הרוחא שולשו םייתנש ונתוא הריזחמ ינא – לחלחל

 הארנ היה הז ?רטפתהל ךתנווכב םאה ,םושיא בתכ ךדגנ שגוי םא ,הלשממה שאר ינודא :תותליאש

 לוכי אל אוהש אלפ ?ונעגה ןאל .טפשמ להנמש םדא בשי אל הלשממה שאר אסיכ לעש וילאמ ןבומ

 היה םא תעדוי אל ינאש לדוג רדסב יטמרד ירוטסיה רבשמ הז ,הנורוקה אל הז ?הנורוקב לפטל

 חרזא ןיאש הלשממ שאר שיש בצמב ונתוא ספות הזה רבשמה אקוודו .לארשי תנידמ תודלותב והומכ

 תא תרשל ידכ אלו ימואלה סרטניאה תבוטל תוטלחה לבקמ אוהש וילע ךומסל לוכיש הנידמב דחא

 תא ,לזאזעל םיריעשה תא םישפחמ זאו ,רתויו רתוי ללרוטמ היהנ בצמה זאו .ולש יטרפה סרטניאה

 תא ,יטפשמה ץעויה תא ,הכיפהה תא ,תוטילקרפה תא ,םיטסיכרנאה תא ,םינלאמשה תא ,םיטפושה

 לכש אלפ ?םיאמצעל םיקנעמ ןיאש אלפ ?קשמה תבוטל תוטלחה םילבקמ אלש אלפ זאו .אל ימ

 תעקומ תויהלו ,דחא דצמ כ"בש ינוכיאל תדעומו רטשמ תדגנתמ תויהל תכפוה תילאיצוס תדבוע

 היונרפהשכ .הלילב דוקרל םיליחתמ םידשהשכ הרוקש המ הז ?ינש דצמ תיטסיכרנא תינלאמשכ

 ןיב ,הנניאש תוינידמה ןיב לידבהל רשפא-יאו דירפהל רשפא-יא רבכ זא םיפיקמו םיברקתמ דחפהו

 אל ןיידע ונחנא – םינש ,םינש דוע ונתוא הוולתשו ןאכ היהתש הארונה תילכלכ תיתרבחה הסירקה

 וא תאזכ העבצה לע םויה הפ ויהש הלאה םיבירה ןיבל – רבשמה לדוג תא ללכב ןיבהל םיליחתמ

 ובש ןומדקה אטחהמ םיעבונ הלאה םירבדה לכ .תינויצילאוקה תעמשמה תא רפה ימו ,תרחא העבצה

 אל יאדוובו יאדוובו הרגש ןמזב אל ,לפטל תלוכי םוש הל ןיאו ,דחושב םשאנ תושארב הלשממ שי

  .רבשמ ןמזב

 

 ןכמ רחאל וארקיי דוע הלאה םירבדהש החוטב ינא יכ ,לוקוטורפל קר ,שאר-בשויה ינודא ,ןכל

 רבכ טסוגוא שדוחב .יאמ שדוחב המק הלשממה ,2020 ילוי שדוחב ונחנא .הירוטסיהה ירפסב

 :הלשממה שאר לש ותשא םעפ הטטוצש ומכ ,הנידמה ףרשיתשו םידספה ךותחל הפ םינווכתמ

 לזאזעל ,םוריחה בצמ לזאזעל ,הנורוקה תלשממ לזאזעל .תוריחבל םיכלוה ונחנא ,הנידמה ףרשיתש

 תמאב ילוא יכ ,תונמדזה הזב שי ילוא .תונמדזה הזב שי ילוא ,המ םיעדוי םתאו .םילטבומ ןוילימ

 םויה הפ הרקש ןטקה סנהמ דמלנ ונלוכ ילוא – תיבה לש הזה ףגאל רקיעב תנווכמ ינאו – ונלוכ ונחנא

 םה זא ,םינופצמ וצ יפל םיעיבצמו םידגאתמ ,הזה תיבבש רואה יכמות ,םילרבילה יכמותשכש דמלנו

 תא חקינ ונחנא זא ,תוריחבל תכלל ונילע רזגיי םא לבא ,ונל תרכומ ךכ לכ אל השוחת וז .םיחצנמ

  .הדות .חצננ התיאו ,התוא ץמאנ ,התוא קבחנ ,וזה השוחתה
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  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .תוקד שמח .הדוע ןמייא תסנכה רבח אוביו הלעי .גרבדנז רמת תסנכה תרבח ,הדות

 

  :)תפתושמה המישרה( הדוע ןמייא
 

 ירבח ייתימע ,)סאבע רוסנמ רוטקוד-א באאנ-א :תיברעב םירבד רמוא( ,שאר-בשויה דובכ

 רמא ומצעב אוה וליפאו ,רורב יד הז .יטרקומדה בחרמב םסרכמ והינתנש םימיכסמ ונלוכ ,תסנכה

 היהתש ליבשב deep state-ה תא חצנל ךירצו ,deep state שי ,היטרקומד ןיא לארשי תנידמבש

 ,טפשמה תיב דגנ ולש השיגה וז .ןימיהמ וליפא ,לאמשהמ קר אל ,םימיכסמ םלוכ .הרישי היטרקומד

 יכה הרוצב אטבתמ אוה .יטרקומדה בחרמה דגנ ,היציזופואה דגנ ,תותומעה דגנ ,הימדקאה דגנ

 750 לש םיקנעמה ,לשמל ,ומכ ,םהב עקשומ אוה םידמולמ ךכ לכ אל םיארנש םירבד וליפא .הרורב

 הנידמהו הדימב :ומצעל בשוח אוה םגש בשוח ינא .לקש 3,000 דע ,ףסכ רתוי דוע וא ,םילקש

 הצור אוה ,בוט אוהש םתוא םישאהל לוכי אוה ילוא ,אל ודיגי טפשמה תיב וא ,לשמל רצואב ,הקומעה

 ינא .םישנא םתוא ,הקומעה הנידמה וזש ,היעב שי לבא ,תושלחומה תובכשל דחוימב ףסכ ריבעהל

 התוא תא השע רבכ 20-ה האמב רוטטקיד לכש ומכ ,השוע אוה המ עדוי אוהו יבקע אוהש בשוח

  .ךרד

 

 בשוח ינא .ריאי ,ךתיא ,זכרמה םע רבדל יל בושח לבא .חכוותהל הצור אל ינא ןימיה םע

 ,בשוח ינא ."יתדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא" ,ןייטשנייא קירא לש רישה תא בהוא התאש

 הזש ללגב ?הז תא ךל רמוא ינא המל .והינתנ ינפל םג תיתימא היטרקומד התייה אלש ,ךממ לידבהל

 תרמוא תאז ?יאבצ לשממ הז המ עדוי התא .יאבצה לשממה תפוקתב יחש ,ילש אבא שיגרהש המ

 רושיא ילב םוקמל םוקממ רובעל לוכי אל אוהש תרמוא תאז .םיברעל ןיד תיב וא םידוהיל טפשמ תיב

 רפכב חבטה תרמוא תאז ;ןימי לעו לאמש לע תומדא תועקפה תרמוא תאז .יאבצה לשומהמ דחוימ

 15 םע ,ינאש תירוטסיה תונמדזהב םיאצמנ ונחנאש בשוח ינא .תונעזג ,תונוילע תרמוא תאז ;םסאק

 הז ונידעלבש בטיה ןיבהל םיכירצ םתאש בשוח ינא .םילוכי אל דבל ונחנאש בטיה ןיבמ ,םיטדנמה

 לע בושחל בושח זא ,ןימיה ןוטלש תא ףילחהל ליבשב םג דחיב דובעל םיצור ונחנא םא .ירשפא יתלב

 בשוח ינא .ילש אבאל חמש היה אל הז ,יתדלונש ינפל חמש היה אל הז יתניחבמש וזה הסיפתה

 והז .הנידמב םידוהי ןיבו םיברעה ןיב יתימא ןויווש הז ,תיתימא היטרקומד הז וזה תופתושל ריחמהש

 סרטניא םיווהמש םירבד ,יתרבח קדצו היטרקומד ,ןויווש ,תמא םולש וב שיש םוקמב תויחל :ריחמה

  .םיחרזאה לכל שממ שממ ,םיחרזאה לכל יגטרטסאו יתימא

 

 ורבידש םישנאה םע יתדעצ .תסנכל דע הלשממה שאר תיבמ הנגפהב יתפתתשה לומתא

 ינא .תונגפהה לכ תא דחאל ארוק ינא .הנגפהב םש התייהש המסיס לכ םע ההדזמ ינאש ,םביל םדמ

  .םילשוריב תונגפה ,ביבא לתב תונגפה ,תרצנב תונגפה ויהיש ןוכנ אל הזש בשוח ינא ;יברע חרזא
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 ינא .וזה הלשממה דגנ דחיב םיחרזא ןוילימ לש תויקנע תונגפהל תונגפהה לכ תא דחאל

 ליפהל חילצנ דוע ונחנאש בשוח ינא ,וזה הלשממה דגנ הרורב דואמ הרטמ םע ,ונלש תודחאב ,חוטב

  .הדות .םיחרזאה לכל ןוכנ רתויו בוט רתוי ןוויכל איבהלו התוא

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .דיפל ריאי תסנכה רבח אוביו הלעי .הדוע ןמייא תסנכה רבח ,הדות

 

   :)ם"לת-דיתע שי( דיפל ריאי
 

 .ודובכ ,םולש

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .השקבב תוקד שמח .ךל םולש

 

  :)ם"לת-דיתע שי( דיפל ריאי
 

 לש הרדעיה תאו תרחואמה העשה תא לצנא ינא ,הדבכנ תסנכ ,שאר-בשויה ינודא

 הלוכי וזה היצילאוקה םג םעפ ידמ :יניינעה רבדה תא דיגהלו ,םכלוכ תא םמעשל ידכ תרושקתה

 הל ויהש םעפ לכב ,התמקה םוימ ,החילצה איה והשכיא .ןוכנה רבדה תא תושעל המצעל תושרהל

-אלה תורשפאב רוחבל דיימ – ןוכנ-אלה רבדה תא וא ןוכנה רבדה תא תושעל – תויורשפא יתש

 .ןוכנה רבדה תא תושעל םעפה תונמדזה הל שי .הנוכנ

 

 אל לארשי תסנכ ,רבד לש ופוסב .הנורוקה לומ םג ריבס ךילה היהיש אוה ןוכנה רבדהו

 אשונ לכ .רוביצה תלכלכל דעונש וא ,רוביצה תואירבל דעונש ךלהמ םושל ,עירפת אלו ,העירפה

 היצילאוקה לש הלועפ ףותיש ושקבי םא .רהמ השענ ,רהמ תושעל ונתיאמ ושקבי םא – אבויש

 הצור ינא .תסנכ ילב רשפא-יא לבא .היציזופואהו היצילאוקה לש הלועפ ףותיש היהי ,היציזופואהו

 .ורבד תא רמולו אובל ומצע רוביצה לוכי תסנכב קר :בטיה םיעדוי םהש המ תא תסנכה ירבחל ריכזהל

 תדעו שאר-בשוי הפ בשוי – הקוחה תדעווב להנתה ,ןוכנ אלו םוקע קוח אוהש ,הזה קוחה ביבס

 ,אובל םילוכי םלוכ ,קוח ישנא ,הלכלכ ישנא ,תואירב ישנא ,לארשי יחרזא ובש ךילהת – הקוחה

  .םהלש יעוצקמה עדיה תא איבהל ,םתעד תא עיבהל

 

 ,אפור סנכיהל לוכי אל הלשממ תבישיל ,תילאיצוס תדבוע סנכיהל הלוכי אל הלשממ תבישיל

 םישנאה לכ .הפגמ לש תופוקת לע ילכלכ רקחמ לע דבעש םדא סנכיהל לוכי אל הלשממ תבישילו
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 ,ךוניחה תדעוול סנכיהל םילוכי .הזה קוחה ומכ קוח לע ןוידל הקוחה תדעוול סנכיהל םילוכי הלאה

 ,םהלש הדמעה תא ,םהלש לכשה תא ,םהלש עדימה תא איבהלו ,הנורוקה תדעוול סנכיהל םילוכי

 .םהלש הקוצמה תא ,דואמ םיבר םירקמבו

 

 יכירדמ .הלשממה תבישיל סנכיהל םילוכי אל ,םינורחאה םימיב םהב וללעתהש ,םינדעסמה

 לכ – ץוחה תוריית ישנא ,ךרדה ירומ ,םיעוריאה תומלוא ישנא ,תוכירבה יליעפמ ,רשוכה ירדח

 םה תסנכל .הז תא רשפאמ אל להונה יכ ,הלשממה ינפב םתעד תא עיבהל םילוכי אל הלאה םישנאה

 ךילה רשפאמ אל אוהש ינפמ ,ךכ לכ םוקע הזה קוחה הז ללגב .םתקוצמ תא איבהלו אובל םילוכי

 לש ןמזב .םוריחה בצמ ללגב הזש ונל ורכמי אלשו .הלאכ תופוקתב אקווד יחרכה אוהש ,ןיקת

 תסנכה – היצלפניא-רפיהה ןמזב ,םיילכלכ םירבשמ ןמזב ;הדבע תסנכה – םדמ תובוקע תומחלמ

 .הזה קוחה תא ךירצ אוהש בשח אל שיא .הדקפת

 

 הפוקתב ודקפת אל ,קוח ילבו קוח םע ,יחכונה הלשממה שארו תיחכונה לארשי תלשממ

 ,ונלשכנ :ורמא םה .ולשכ םהש ךכ לע סרפ ונתיאמ םישקבמ הז וישכע םישוע םהש המ .הנורחאה

 רתוי דועש ידכ תויוכמס רתוי ונל רשאת תסנכהש םיצור ונחנא זא ,הפגמב לפטל םיחילצמ אל ונחנא

 ךתוא ליבגהל םיסנמ אל ונחנא :לארשי תלשממל םויה םירמוא ונחנאש המ .הפגמב לפטל חילצנ אל

 תנידמ יחרזא ןעמל ןיקת ךילהב ןוכנה רבדה תא תושעל ךל םיעיצמ ונחנא .הרזע ךל םיעיצמ ונחנא –

 להנתהל תוכירצ תונידמש הנבה ךותמ אלא ,הלהבתו הלהב ךותמ אל ,הירטסיה ךותמ אל .לארשי

  .תוניקת ןניאש תופוקתב רקיעב ,ןיקת

 

 רבשמבש הזל םורגיש ,הזה קוחה תא תוחדלו ןוכנה רבדה תא תושעל תסנכל ארוק ינא

 .הבר הדות .רתוי בוט אלו ,תוחפ הברה בוט ולפוטי לארשי יחרזא הנורוקה

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 בקעי תסנכה רבח תא םינימזמ ונחנאש ינפל ,תסנכה ירבח .דיפל ריאי תסנכה רבח ,הדות

 ?םואנלו תולעל םיצורש םירבח היצילאוקה ירבחמ שי םאה ,םכסל רשא

 

   :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ןכ

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 .היציזופוא אלו היצילאוק
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   :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .הדובעה תעיסב הרבח ינא

 

   :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .והשמ דיגיו הלעיש דחא קידצ תאצמ אל .םהל ןיא .שאר-בשויה ינודא ,דיגהל המ םהל ןיא

 

   :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 - - - תרבח תא ןימזנ זא

 

   :האירק
 

 .אל ,ירוס .אל שממ ,אל ,אל ,ברמ

 

   :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .רוביד תושר יל שי

 

   :)ם"לת-דיתע שי( דיפל ריאי
 

 .תסנכ תרבח אל תא ,הזילע ,הזילע ,החילס .הזילע ,עגר

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 ,הקוח תדעו שאר-בשוי ,רשא בקעי תסנכה רבחל רובענ ונחנא זא ,היצילאוקה לש ןמזה הז

 .םכסל טפשמו קוח

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 םצעב אוהש ,תרגסמה קוח תא םירשאמ ונחנא םויה ,תסנכה ירבח יירבח ,שאר-בשויה ינודא

 וז .רחא גוסמ םוריח תעש וז לבא ,םוריח תעש לש הפוקתב ונחנאש ןוכנ הז .הנורוקה לש דוסיה-קוח

 .הברהב ,תובאוכ רתוי םימעפל ,תורצק רתוי ןהש תופוקת אל הז ,םילפונש םיליט אל הז ,המחלמ אל

 לש הזה קוחה וא םוריח תעש ןיבל הלימה לש ליגרה חנומב םוריח תעש ןיב לדבה שי ,תאז לכב לבא

 .הנורוקה
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 םעו הדעווב םינויד לש – תועש תואמ – תועש תואמ השידקה הדעווהש רמול הצור ינא

 תיתלשממה קוחה תעצהב עיגהש ףיעס םוש ןיא :הרורב הרוצב ןאכ רמוא ינאו .םייעוצקמה םיתווצה

 ףיעס ןיא .הנוש אלש דחא ףיעס ןיא – םיאירקמ ונחנאש ,הלוחכה תרבוחה ול םיארוק ונחנאש המ –

 םע ,היציזופואה ירבח םע – םירבחה לכ םע םינויד וב ונמייק אלש דחא ףיעס ןיא .ביוט אלש דחא

  .תוירחאב הז תא רמוא ינא .ץוחבמ םיחמומ ,דיפל ריאי םדוק רמאש ומכ ,םיחמומ

 

 .ונלוכ תא תבייחמ תוירחאהו ,ףיגנ לומ המחלמ בצמב ונחנא .ליגר קוח אל הז ,ייתובר ,לבא

 תויהל םיכירצ םלוכש העש וז המחלמ תעש .היציזופוא ןיאו היצילאוק ןיאש דימת ונעדי המחלמב

  .םידחואמ

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

 ידיצ ינשמ .טקש תצק .םילשהל רשא בקעי תסנכה רבחל ונת ,םכמ אנא ,תסנכה ירבח

 .טקש םכמ שקבמ ינא ,םלואה

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 םימיוסמ םיקרפ דוע ףרצנ םיבורקה תועובשב ונחנאש ,תרגסמה קוח לש לדומ ונינב ונחנא

 םירופיש ךירצ םא הארנו ונמצע תא קודבנ העונת ידכ ךות ונחנא זאו ,תרגסמה קוחל סנכיהל םיכירצש

 המחלמ ילכ תתל – הלאה תודוקנה יתש תא ןזאל ןמזה לכ םיכירצ ונחנא .םתוא רפשנו ,םיפסונ

 לש ,המילב ךרוצל אלו היילע ךרוצל םהש םימלב לבא ,םימלב סינכהל ינש דצמו הלשממל םייביטקפא

  .הרקבו חוקיפ

 

 לע ונרמש ונחנא ,ורמאנש םירבדה לכ תורמלו ,ויהש םימוסרפה לכ תורמל ,רמול הצור ינא

 לש תוכז לע ,תדה ןחלופ תוכז לע ונרמש .תיטרקומדהו תידוהיה הנידמה לע ונרמש :םירבד ינש

 תונגפהבש בשוח ינאש תורמל ,הב ונעגפ אל ,הנגפהה תוכזה לע םג ונרמשו ,תותדה לכ לש הליפת

 תורתוכ הזיא ,ידרחה רוביצב ויה םא תונגפה הלאכ ימצעל ראתמ ינא .םיקחרמה לע רומשל םיבייח

 .םינותיעב םילבקמ ונייה

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .ינודא ,םיניגפמה תטלחה וז
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    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 - - - ןוכנ הז

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ,הנורוקל הנכס שי םא םג ,היטרקומדה לע רומשל םיצור םה .ינודא ,םיניגפמה תטלחה וז

 .ינודא

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 - - - ןיגפהל רשפא ,דבכנה ינודא

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הרות דומלל וכלי םישנאש הצור התא םג

 

  :סאבע רוסנמ ר"ויה
 

  .רדיבא ילא תסנכה רבח

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 .רטמ ינש .רטמ ינשב םג ןיגפהל רשפא

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .הנורוק לש הנכס שי םא םג הרות דומלל וכליש רמוא התא םג

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 ,תדה תוכז לע ונרמש .הנגפהה תוכז לע ונרמש ?הרק המ ,רטמ ינש .רטמ ינש .רטמ ינש

 .תאזה השודקה לע םג ונרמשו
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    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 - - - סורדניפ םג ,לוכי אל ינא

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .וב לפט ,סורדניפ .ךילא ותוא יתחלש

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?םתנבה אל המ ,דעב ונחנא

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 .וב לפט

 

    :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
 

 - - - םייחמ רתוי לארשי ץרא :םיינמיה ודיגי .םייחמ רתוי איה היטרקומדהש ודיגת םתא

 

  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 היציזופואה תאו הקיטילופה תא ,םזילופופה תא בוזענ עגר ואוב ,תסנכה ירבח יירבח

 םייפתכה לע תאזה הכרעמה לע תוירחאה תא תחקל םיכירצ ונחנא ,תמאב ,רבדנ ואובו ,היצילאוקהו

 לע םדוקמ תרביד .דיפל תסנכה רבח םדוקמ רביד .תושעיהל הכירצ איהו הכרעמ ןאכ שיו .ונלוכ לש

 ינא .לוכיבכ תויוברעתה הברה ךכ לכ ויה אל םלועמש ,םירבדהו תונקתהו ,םוריח תעש לש אשונה

 םתוא ונבנ ךכ ךרוצל .ללכ ךרדב .הרצק רתוי ללכ ךרדב איה המחלמ לש םוריח תעשש ךל רמול הצור

 הנש יצח לש הכרעמל סנכינ ונחנאש הפיצ אלו עדי אל דחא ףא .םוריח תעשל תונקתה ,םיח"שקת

 - - - לדוג רדסב המחלמ דוע התייה אל .רבכ

 

    :)ם"לת-דיתע שי( דיפל ריאי
 

 .הכורא רתוי התייה השתהה .השתהה התייה
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  :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 תושתה שי לבא .התא םגש בשוח ינאו ,ריעצ יד דוע יתייה ,עדוי אל ינא השתהב היה המ

 ,יתימא דחא רבד רמוא ינא לבא .םלוכ תא עומשל ןמז יל שי .אל הדעווב םג ,יתוא תודיחפמ אלש

 עדוי התא ,םיליט יכ .רחא ןוויכמ עגר לכ ונתוא עיתפמש ךשמתמו ךורא והשמל ילכ תונבל השק

 םיידועיי דואמ םידרשמ םג ,הפ .םירבד הברה .םיאב םה הפיאמ םיעדוי םג ,םיקנט .םיאב םה הפיאמ

 .דואמ חמשא ינא ?תדרל – אב הז הפיאמ םיעדוי אל

 

 ינא .םיאשונה תא ונשטיל .הבושח ,הבוט ,תניוצמ הקיקח ונקקוח ונחנא :דחא רבד רמוא ינא

 עויס ןתמו תודדומתהל להונ רוציל הלשממה תא ונבייח :ונישעש םירבד רפסמ םכל רמול הצור

 עיגהל םהמ עונמל ידכ ,םילבגומ םירוזאל ךופהל םילולעשו ההובג האולחת תמר םהב שיש םירוזאל

 רורב היהיש ךכ ,םייתד םיסקטו תונגפה ,תוליפתל תנתינה הנגהה תא הדעווב ונקזיחו ונשגדה .הזל

 .םתוא עונמל ןתינ אל ,םיאנת םהל עובקל ןתינ םא םגש

 

 ךכ לע ונדמע לבא ,םירש תודעו תועצמאב תונקתה תא ןיקתהל תורשפא העבקנ הדעווב

 הנורוקה אשונ לע תוטלחהש ךכל הסחיי הדעווהש תובישחה לשב .הדעוול ילמינימ בכרה היהיש

 ינפב חינהל הלשממה תא ונבייח ,םיקודב םייעוצקמ םינותנ סיסב לעו ,רוביצה יפלכ תופיקשב ולבקתי

 םוריח בצמ לע הזרכהה תא ססבל ןכו ,התטלחהל סיסב השמישש תיתדבועה תיתשתה תא תסנכה

  .תיעוצקמ תעד תווח לע

 

 לע תולטומש תולבגהה לכ תא הרורבו תזכורמ הרוצב שיגנהל הלשממה תא הבייח הדעווה

 תלהנימ םיקמש טרופמ רדסה ףסונ הדעווה ינויד ךלהמב .וילע םילטומש תוסנקה הז ללכבו ,רוביצה

 היהת הפיכאהש ךכ ,קוחה חוכמ תוסנק םיפכואש ,םיחקפה ,םירטושה תא החנתו ןווכתש הפיכאל

  .תינויוושו הדיחא

 

 תדעווב תונקתה בור .קוח יפל תונקתב ןודתש תסנכב תודעו לש תיאשונ הקולח העבקנ

 הניא תודעווה תחאשכ וא ,קפס לש בצמב .תויטנוולרה תודעוול ועיגי תוידועיי תורחא תונקתו ,הקוח

 לש המישרה תיתועמשמ בחרתתש ךכ לע הדמע הדעווה .תסנכה תדעווב ערכוי רבדה ,תמייק

 הדעווה ינוידב עבקנ .םיחותפ םתוא ריאשהל לוקשל תביוחמ היהת הלשממהש ךוניחו החוור תודסומ

 תריצי לע םג םכוס הדעווה ינוידב .הנורוקה תונקת חוכמ לטוהש סנק לע ילילפ םושיר לכ היהי אלש

 תוארוה ופסונ .םינטק םיקסעל םילודג םיקסע ןיב ןיחביש ,לבגומה רוזאב תוסנקה ןיינעב גרדמ

 אדוול ידכ החוור תודסומו ךוניח תודסומ ,קסע יתבל הסינכב תונתינש תואירב תרהצה ןיינעל תויטרפ

  .םישנא לע עדימ ףוסאל ידכ הלא תורהצהב הערל שומיש השענ אלש

 

 .רגס הנוכמש המ ,ירוביצה בחרמל האיצי לע תולבגה תוליטמש תונקתל םיגירחה ובחרוה

 ובחרוה .תיגולוימדיפא הריקח ךרוצל ךוניח דסומ וא קסע לש הריגסה ךשמ יבגל ןמז תלבגה העבקנ
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 תונקתהל םיגירח ועבקנ .םילבגומ םירוזאמ תאצל םיינויחה החוורה ידבוע לש תורשפאהו תויורשפאה

 סוניכ תאו תימוקמה תושרה תא ונכפה .תוימוקמ תויושר לש תוצעומ סוניכ רשפאל ידכ קוחה חוכמ

 דרשמ לש םיאנתב הנורוקה ןמזב םג הצעומ תובישי םייקל היהי רשפאש ידכ טנמלרפ-ינימל הצעומה

 .תואירבה

 

 .תונקתה ועיגישכ אובי הזה קוחה לש ןחבמה – תרגסמה קוח :ריכזהל הצור ינא ,ףוסבל

 הבוח םינויד םתואב .תסנכה רושיאל תונקתה ועיגי רשאכ אובי הזה קוחה לש ןחבמה ,רבד לש ופוסב

 העפשה ןהל היהתש ,תונקתב וללכייש םינטקה םיטרפב קימעהל תויטנוולרה תסנכה תודעו לע

 .ונב רוביצה ןומא לעו רוביצה לע הרידא

 

 היה אל ,םויה ירהוצב וניווחש המ ירחא ,םויה – עיגמ אל ,תסנכה ירבח ,םכל רמול הצור ינא

 היה אל .םייסמ ינא .היה אל .היצילאוקה שאר-בשוי ינודא – קוחה תא םויה ריבענש הלשממל עיגמ

 .היצילאוקה ךותב םויה הפ התייהש הגאסה לכ רחאל ,םויה קוחה תא ריבענש ,תאזה הלשממל עיגמ

 קוחה תא םיריבעמ ונחנא לבא .הז תא םיריבעמ ונייה יירבח אלו ינא אל – הז תא םישוע ונייה אל

 ונלש תוירחאה ;דחא םדא הלחי הלילחש םיצור אל ונחנאש ללגב ;שפנ חוקיפ הזש ללגב ,םויה

 .הבר הדות .רוביצל עיגמ הז לבא ,הלשממל עיגמ אל הז .הז תא איבהל תבייחמ

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

 עיצמ ינא .רשא בקעי תסנכה רבח ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשויל הבר הדות

 לכ ףיסוהל ךרטצנ אלש הלעמל הלעת ,עגר ךל הכחנ ונחנא .תועבצה דואמ הברה שי יכ ,הלעתש

 .העבצהל רובענ זאו ,ךמוקמל עיגתש דע עגר ןיתמנ .ךל רשפאנ זא .ךילהתה תא לברסי הז ,םעפ

  ?רמוחה תא םכל שיש רדיבא תסנכה רבח ,אדוול הצור ינא תישאר ,םייתניב

 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

- - - 

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

 .יפוי ?רמוח שי .הלעמל םיאצמנ אל םירמוחהש ולכתסת ?חוטב

 

  :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 .הגאדה לע הדות .הדות
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 תעצה לע העבצהל רובענ ונחנא ,תסנכה ירבחו תורבח ,'ב בלש .ונירוחאמ 'א בלש ,לוכ םדוק

 ליחתנ .2020–ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח

  .היינשה האירקב

 

 – תפתושמה המישרה תצובק :תוגייתסה ושיגהש תוצובקה יפל תסנכה ירבח תומש ןלהל

 ,ןיראב'ג ,ידעס ,קבזי ,ףיסכ ,אהאט ,ןאמילס אמות ,סאבע ,יביט ,הדאחש ,הדוע תסנכה ירבח

 .ןיסאי ביט'חו חלאס ,הדאחש ובא ,הלקאסע ,ימורחלא

 

 יקימ תסנכה רבח .יול תסנכה רבח .יול יקימ תסנכה רבח .םיעמוש אל םתא .אנא ,יידבוכמ

  .אנא ,יול

 

 הנרוא ,חלש רפע ,ןהכ ריאמ ,ןולעי השמ ,דיפל ריאי תסנכה ירבח – ם"לת-דיתע שי תצובק

 באוי ,קרב ןב םר ,חירמ לאמכ ריד'ע ,יול יקימ ,ןרטש רזעלא ,בוזובזר לאוי ,ררהלא ןיראק ,יאביברב

 לארשי תצובק .ונצרה בהל יארויו לור ןדיע ,בוני'זוק ירדנא ,ןמורפ ילרוא ,יקסבורופוט זעוב ,'ץיבולגס

 דמח ,יקסבונילמ הילוי ,רדיבא ילא ,הבוס ינגבי ,ררופ דדוע ,ןמרביל רודגיבא תסנכה ירבח – ונתיב

 זא ,םניא – רעס ןועדגו רפוס ,אנהכ ,'ץירטומס ,דקש ,טנב תסנכה ירבח .רינשוק סכלאו ראמע

 תצובק .העבצהה ךלהמב ןאכ היהיו עיפוי םהמ ימ םא אלא ,תודרוי ןלוכ ושיגה םהש תויוגייתסהה

  .ןלוג ריאיו גרבדנז רמת ,ץיבורוה ןצינ תסנכה ירבח – צרמ

 

 רובעל םילוכי ונחנא ,רשא תסנכה רבח .ומוקמל עיגהל רשא תסנכה רבחל רשפאנ ונחנא

 .יתוא ןקת ,העוט ינאש הדימב ,ןהכ תסנכה רבח .ןהכ ריאמ תסנכה רבח – ייתובר ,ךכ םא ?העבצהל

  .יתוא ןקת אנא ,תועט שי םא .תרדוסמ הרוצב םירבדה תא תנמיס

 

 המישרה תצובק לש תוגייתסה .קוחה םשל 1 'סמ תוגייתסהב םיליחתמ ונחנא ,ןכ םא

  .תוגייתסהה לע העבצה .תפתושמה

 

 16 'סמ העבצה
 

 27 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל קוחה םשל תפתושמה המישרה תעיס תצובק לש )1( תוגייתסהה
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  .הלבקתה אל 1 'סמ תוגייתסה ךכיפל .םיענמנ ןיא .דגנ 50 ,דעב 27

 

 ףיעס לעו קוחה םש לע – 1 ףיעס לע עיבצהל םירבוע ונחנא ןכלו ,ודרי 8–2 'סמ תויוגייתסה

 .העבצה .הדעווה חסונכ 1

 

 17 'סמ העבצה
 

 51 – הדעווה תעצהכ ,1 ףיעסו קוחה םש דעב

 34 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 .ולבקתנ ,הדעווה תעצהכ ,1 ףיעסו קוחה םש

 

 :ןיול בירי ר"ויה
 

 1 ףיעסו קוחה םש ,ךכיפל .םיענמנ ןיא ,34 – דגנ ,51 – דעב .לוקוטורפל הז תא רמוא זא

 תורמל ,דעב תועטב עיבצה ונצרה בהל תסנכה רבחש רמאנ לוקוטורפל .הדעווה חסונכ ולבקתה

  .העבצהה תואצות תא הנשמ אל הזש ןבומכ לבא ,דגנ עיבצהל ןווכתהש

 

-דיתע שי תצובקו ונתיב לארשי תצובק לש תויוגייתסה ,2 ףיעסל תויוגייתסהל םירבוע ונחנא

 .העבצה .9 'סמ תוגייתסה ,ם"לת

 

 18 'סמ העבצה
 

 33 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )9( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 33

 

  .העבצה – 10 'סמ תוגייתסה
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 19 'סמ העבצה
 

 33 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )10( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

 .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 33

 

 .העבצה .11 'סמ תוגייתסהל םירבוע ונחנא

 

 20 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )11( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 

 .העבצה .12 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא

 

 21 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )12( תוגייתסהה

  .הלבקתנ
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  .טקשה לע רומשל אנ ,תסנכה ירבח .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 

 .תוגייתסה לע העבצה .13 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא

 

 22 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )13( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

  

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 

 .העבצה .14 'סמ תוגייתסהל םירבוע ונחנא

 

 23 'סמ העבצה
 

 33 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 2 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )14( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .ודרי 17–15 תויוגייתסה .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 33

 

 .העבצה .צרמ תצובק לש ,18 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא

 

 24 'סמ העבצה
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 33 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל 2 ףיעסל צרמ תעיס תצובק לש )18( תוגייתסהה

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 33

 

  .העבצה .צרמ תצובק לש ,19 'סמ תוגייתסה

 

 25 'סמ העבצה
 

 30 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 .הלבקתנ אל 2 ףיעסל צרמ תעיס תצובק לש )19( תוגייתסהה

 

  :ןיול בירי ר"ויה
 

  .ורסוה 21-ו 20 'סמ תוגייתסה .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 30

 

 .העבצה .תפתושמה המישרה תצובק לש ,22 תוגייתסהל םירבוע ונחנא

 

 26 'סמ העבצה
 

 27 – תוגייתסהה דעב

 49 – דגנ

  ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל 2 ףיעסל תפתושמה המישרה תעיס תצובק לש )22( תוגייתסהה

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 49 ,דעב 27

 

  .העבצה .תפתושמה המישרה תצובק לש ,23 תוגייתסהל םירבוע ונחנא
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 27 'סמ העבצה
 

 28 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל 2 ףיעסל תפתושמה המישרה תעיס תצובק לש )23( תוגייתסהה

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הרסוה 24 תוגייתסה .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 28

 

  .העבצה .תפתושמה המישרה לש ,25 תוגייתסה

 

 28 'סמ העבצה
 

 27 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

  ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל 2 ףיעסל תפתושמה המישרה תעיס תצובק לש )25( תוגייתסהה

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 ,ןיפולחל ללוכ ,27 ,26 תויוגייתסה .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 27

  .ורסוה – 28-ו

 

  .העבצה .29 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא

 

 29 'סמ העבצה
 

 28 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .הלבקתנ אל 2 ףיעסל תפתושמה המישרה תעיס תצובק לש )29( תוגייתסהה
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 ,ללוכ ,86 דע 30 'סמ תויוגייתסה .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 28

 .ןנשיש ןיפולחלה ללוכ ,ורסוה

 

 .םיפיעסה לע העבצה .הדעווה חסונכ 3-ו 2 םיפיעס לע העבצהל רובעל םילוכי ונחנא ךכיפלו

  .ןיינעה לע לקי הז .תבשל ,רשפא םא ,ררופ תסנכה רבח

 

 30 'סמ העבצה
 

 49 – הדעווה תעצהכ ,3–2 םיפיעס דעב

 35 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .ולבקתנ ,הדעווה תעצהכ ,3–2 םיפיעס

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הדעווה חסונכ ולבקתה 3-ו 2 םיפיעס ךכיפל .םיענמנ ןיא ,35 – דגנ ,49 ועיבצה דעב

 

-דיתע שי תצובקו ונתיב לארשי תצובק לש תויוגייתסה ,4 ףיעסל תויוגייתסהל םירבוע ונחנא

  .העבצה ,87 'סמ תוגייתסה .ם"לת

 

 31 'סמ העבצה
 

 32 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )87( תוגייתסהה

  .הלבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 32

 

   .העבצה ,88 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא
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 32 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )88( תוגייתסהה

 .הלבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 

    .העבצה .89 'סמ תוגייתסה לע העבצהל םירבוע ונחנא

 

 33 'סמ העבצה
 

 33 – תוגייתסהה דעב

 49 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )89( תוגייתסהה

   .הלבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 49 ,דעב 33

 

  .העבצה .90 'סמ תוגייתסהל םירבוע ונחנא

 

 34 'סמ העבצה
 

 33 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )90( תוגייתסהה

   .הלבקתנ
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  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 33

 

   .העבצה ,91 'סמ תוגייתסה

 

 35 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

  50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )91( תוגייתסהה

   .הלבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 

  .העבצה ,92 'סמ תוגייתסה

 

 

 36 'סמ העבצה
 

 34 – תוגייתסהה דעב

 50 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 אל 4 ףיעסל ם"לת-דיתע שי תעיס תצובקו ונתיב לארשי תעיס תצובק לש )92( תוגייתסהה

   .הלבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 לכ ,תסנכה ירבחו תורבח .הלבקתה אל תוגייתסהה .םיענמנ ןיא ,דגנ 50 ,דעב 34

 ,ןיפולחלה ללוכו ללוכ 480 'סמ תוגייתסהל דעו 93 'סמ תוגייתסהמ לחה ,קוחל ורתונש תויוגייתסהה

  .ורסוה ןלוכ
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 .הדעווה חסונכ ,ללוכ ,קוחל 51 דע 4 םיפיעס לע העבצהל רובעל םילוכי ונחנא ךכשמ

  .העבצה

 

 37 'סמ העבצה
 

 49 – הדעווה תעצהכ ,51–4 םיפיעס דעב

 36 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .ולבקתנ ,הדעווה תעצהכ ,51–4 םיפיעס

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 ולבקתה ,ללוכ ,51 דע 4 םיפיעסש עבוק ינא ךכיפל .םיענמנ ןיא ,36 – דגנ ,49 – דעב

  .הדעווה חסונכ לבקתה קוחהש ןאכמו ,הדעווה חסונכ היינשה האירקב

 

 לע – היינשה האירקב לבקתה קוחהש רחאל – תישילשה האירקב העבצהל םירבוע ונחנא

 ,2020–ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה

  .תישילשה האירקב העבצה

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .םכל םיכחמ ונחנא ,תויוכמסה קוח תא ליעפמ וישכע ךתוא הארנ אוב

 

    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

 - - - שיגהל ונת ,עירפהל וקיספת

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 - - - ונחנא

 

    :)דוכילה( ץכ ריפוא
 

  .עירפהל וקיספת

 

168



 22/07/2020 58 'סמ הבישי תסנכה ירבד

  

 

303 

 38 'סמ העבצה
 

 48 – קוחה דעב

 35 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 ,2020–ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח

  .לבקתנ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצהש עבוק ינא ךכיפל .םיענמנ ןיא ,דגנ 35 ,דעב 48

 רפסל הסנכנו תישילשה האירקב הלבקתה ,2020–ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע

 .םיקוחה

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 - - - חרבש ,ץנג ינבל ורסמת

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 ירבד רמול רשא בקעי תסנכה רבח טפשמו קוח ,הקוחה תדעו שאר-בשוי תא ןימזמ ינא

  .הדות

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 - - - חרבש ,םולש תשירד ץנג ינבל ורסמת

 

    :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 - - - הלשממה שאר

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 ירבח לש ,ךלש תצמואמו השק הדובע לע הדות ירבד ךל רמוא ינא ,הדות ירבד רמאת םרטב

  .הדעווה תווצ לכ לש ,הדעווה

 

169



 22/07/2020 58 'סמ הבישי תסנכה ירבד

  

 

304 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .הבר הדות

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .השקבב .הלודג הכרעהלו הכרבל םייואר םתא

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

 – הדעווה תלהנהל תודוהל הצור ינא .קוחה רושיא לע תסנכה ירבחל הדומ ,לוכ םדוק ,ינא

 - - - הדעווה תרבודל .הקסג רז הנירמ ,ןשוש ןב תירמש ,ןהכ תיפוח ,ןמדירפ ףסאל

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .הפ דמעמה - - -

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .םידבועל הדות רמוא ינא ,עגר

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 .רדיבאו יול תסנכה ירבח .תסנכה ירבחו תורבח

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .הדות רמוא ינא ,ילא ,ילא

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .היציזופואב רדס תושעל םיבייח

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .ץוחב ,ץוחב ,ץוחב זא
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    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .םישנאל הדות רמוא ינא ,הדות

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

 ?העדוהה המ

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .ודבעש םישנאל הדות רמוא ינא

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

  .ול ועירפת לא ,הדות ירבד רמוא אוה

 

    :)ונתיב לארשי( רדיבא ילא
 

  .ונתוא גרוה התא ?הדות רמוא התא המ

 

    :)טפשמו קוח ,הקוחה תדעו ר"וי( רשא בקעי
 

  .םידבועל רמוא ינא וישכע ,רבכ יתרמא ךל .ךל אל

 

 ר"ד תושארב יטפשמה תווצל ,לג תינור הדעווה תרבודל ,הקסג רז הנירמ ,ןשוש ןב תירמשל

 רשיי .םואברבוא הימ החמתמהו גרבנזור ןצינ ,יול-יקסדורב העונ ,קאקח תרפא ,עלס ימת – יילב רוג

   .הבר הדות .לארשי תנידמ יחרזא םשבו תסנכה םשב ,ימשב לודג חוכ

 

    :ןיול בירי ר"ויה
 

 הדובעה תא זכירש ,ןהכ ריאמ תסנכה רבחל םג הדות .רשא בקעי תסנכה רבחל הבר הדות

  .תועבצהה לע היציזופואה םעטמ ןאכ

 

 27 ,ף"שתה באב 'ו ,ינש םויב םייקתת האבה הבישיה .םויה-רדס םת ,תסנכה ירבחו תורבח

  .הלוענ וז הבישי .16:00 העשב ,2020 ילויב
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 .00:08 העשב הלעננ הבישיה
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 7/ע חפסנ

 םוימ 2 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצ
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 8/ע חפסנ

 תדעו לש תונותיעל העדוהה
12.7.2020 םוימ הנורוקה
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ישיבת ועדת הקורונה הסתיימה ללא הצבעה

יו"ר הוועדה יפעת שאשא-ביטון: הנתונים שהציג משרד הבריאות אינם מצדיקים
סגירת כל ענף חדרי הכושר והבריכות. חובה לשמור על האיזון העדין בין שמירת

בריאות הציבור – לבין בריאותו הכלכלית

ביולי 2020, כ' בתמוז תש"פ, בשעה 18:00 12

ועדת הקורונה, דנה הערב (ראשון) את צו ההגבלות שקבעה הממשלה לפני מספר ימים,
..אך דקות לפני ביטול סגירתם של בריכות השחייה וחדרי הכושר – התפוצץ הדיון

יו"ר הוועדה, יפעת שאשא-ביטון (כולנו בליכוד) הבהירה כי "הנתונים שהציג משרד
הבריאות אינם מצדיקים סגירת כל ענף חדרי הכושר והבריכות. נתוני התחלואה עולים, הן
לגבי החולים, החולים-קשה, והנפטרים, אך במקביל נוצרה גם שעה קשה כלכלית. חובה

עלינו לשמור על האיזון העדין בין שמירת בריאות הציבור – לבין מצבו הכלכלי. חובה
להבהיר את ההיגיון של ההחלטות, כי ללא הבהרה זו, הציבור לא יתגייס לשמירת ההנחיות

."וההגבלות

מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם) דרש להצביע על כל סעיף בנפרד, ולא על כל הצו – למרות
שביטול סגירתם של חדרי הכושר והבריכות היה מוסכם על כל הצדדים. בעקבות הסערה –

.נדחתה ההצבעה למחר

לדברי ד"ר אמיליה אניס, מנהלת האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות, מגמת העלייה
במספר החולים עדיין נמשכת, וכיום יש כ-19 אלף חולים-פעילים, מחציתם אמנם

ללא-תסמינים – אך עדיין יכולים להדביק אחרים. היא הזהירה כי אם מגמת העלייה
במספר החולים הקשים תימשך, הרי שמספרם של אלו יעלה על מספרם בגל הראשון. לפני

יומיים התווספו 35 חולים קשים ביום, שזה יותר מאשר יום-השיא בגל הראשון- 29
חולי-קשים ביום. בנוסף, ברוב מקרי ההדבקה, קשה לזהות את מקור ההדבקה. בר או

מסעדה הם מקומות שבהם קשה להכיר את הסובבים – ולחשוף את מקור ההדבקה. כדי
לחשוף את מקורות ההדבקה פועלים לפי כללים אפידמיולוגיים.  התנאים בחדרי כושר
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מאופיינים בצפיפות, בחללים קטנים, חום ולחות, מערבולות אוויר, התנשפות, משטחים
וציוד. התנאים בבריכות מאופיינים באי עטיית מסכה, צפיפות, התקהלות וקושי בהקפדה

.על כללי הריחוק וההיגיינה

לדבריה, בחודש האחרון בחתונות נדבקו 170 איש, בחדרי כושר 35, במסעדות 21 ובברים
6 אנשים. כל אלו, רק הנדבקים במעגל הראשון. היא הדגישה כי איננה רוצה לתת נתונים
לגבי הנדבקים בבריכות, עד שלא תהיה הוכחה חד משמעית שההדבקה הייתה בבריכה,

.אך הבריכות נסגרו במדינות רבות

היא הדגישה כי "תפקידנו לסגור מוקדי הדבקה לפני ההתפרצות. אחרי התפרצות, כבר
יהיה קשה מאוד לעצור את ההתפשטות. ככל שההנחיות יתירו פעילות רבה יותר, עלול

להיווצר רושם מוטעה בציבור שהקפדה על ההנחיות אינה תמיד הכרחית. בכל התקהלות
."קיים פוטנציאל הדבקה

פרופ' חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, הזהיר מ"סכנה חמורה ופיקוח נפש אמיתי
שאנו ניצבים בפניו, - אך במקביל לחיות עם הנגיף, ולמצוא את האיזון הנכון לפתיחת

המשק. חלל סגור מסוכן יותר מפתוח. אין סיכון בבריכה עצמה, אם-כי הנגיף יכול להפתיע
אותנו, אך הסכנה היא בהתקהלות בבריכה. להערכתנו, החולים המאומתים הם רק 10%

."מאלו שנדבקו. הם רק קצה הקרחון

לפי מרב מיכאלי (העבודה) "המחיר צריך להיות מידתי והגיוני, והפעולות צריכות לתאום
את המטרה", לדברי הילה שי-וזאן (כחול לבן) "אם נמצא שנפל פגם בנתונים – לא נהסס
לבטל את הצו", ג'אבר עסאקלה (הרשימה המשותפת) טען כי "הנתונים לא מצדיקים את

הסגירה הטוטאלית של החתונות, המסעדות, הברים וחדרי הכושר", מיקי לוי (יש
עתיד-תל"ם) הדגיש כי "קורונה כלכלית קשה פי-כמה ותביא לתחלואה גבוהה יותר. מתוך

1.4 מיליון מנויים בחדרי כושר - רק 35 נדבקו!", לדברי יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
"ההנחיות סותרות את עצמן, לא-ברורות וחסרות הבחנה בין מקומות סגורים לפתוחים",

אנדריי קוז'ינוב (יש עתיד-תל"ם) הזהיר כי "חוסר-האמון של הציבור יביא לפתיחה פיראטית
של מקומות", וקרא למתווה של מרחק ולא של כמות האנשים, לדברי יוליה מלינובסקי
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(ישראל ביתנו) "הדיון מכנסת מאפשר שקיפות כלפי הציבור, לשאול שאלות ולדרוש
תשובות", אליהו ברוכי (יהדות התורה) הזהיר מ"שבר אמון שיעלה לנו בחיי-אדם". הח"כים

.קראו לקבוע נהלים, לסגור מי שאינו עומד בהם, אך לא לבצע סגירה כוללת של ענף

לדברי קרן שתווי, יו"ר פורום חדרי הכושר ומנכ"לית "הולמס פלייס", "בענף שומרים על
כללי התו הסגול, הושקעו מאות-אלפי ₪ בהתאמה לכללים, ואם יימצא איש-צוות אחד ללא

מסיכה – הוא ילך הביתה באותו היום. הענף מפרנס 130 אלף משפחות". ניר עוז, איגוד
מנהלי בריכות-השחייה, הבהיר כי "בשונה מבתי מלון, בבריכות שחיה וקאנטרי-קלאב, אין

."התקהלות על שפת הבריכה

183



 9/ע חפסנ

 תדעו לש תונותיעל העדוהה
13.7.2020 םוימ הנורוקה
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ועדת הקורונה אישרה את צו ההגבלות בהחרגת בריכות
השחייה וחדרי הכושר

ח"כ מיקי זוהר: הממשלה תגיש צו חדש, ותביא אותו להצבעה חוזרת בוועדה זו או
אחרת

ביולי 2020, כ"א בתמוז תש"פ, בשעה 18:00 13

ועדת הקורונה דחתה לפני דקות אחדות (שני) את ההצבעה החוזרת,
ואישרה את צו ההגבלות, בהחרגת בריכות השחייה וחדרי הכושר. לפי
יו"ר הוועדה, יפעת שאשא-ביטון (כולנו בליכוד) "ההחלטה היא שקולה
ונעשתה לאחר דיונים מעמיקים והתייעצויות רבות, בהן שמענו את
אנשי המקצוע. שתי משימות מונחות לפנינו: השמירה על בריאות

הציבור, לצד שמירה על פעילות רציפה של המשק ככל שניתן".
סגן שר הבריאות, יואב קיש (הליכוד) שהתנגד להחלטה, הדגיש כי

"מטרת הצו מניעת פעולות המסכנות את בריאות הציבור – כדי למנוע
סגר. אין לנו נתונים מלאים, ברורים, חד משמעיים מי נדבק ממי ואיפה.

רק 5% מהנדבקים מקור ההדבקה שלהם ברור- אך בבריכות, מאות
אנשים מתקהלים במקום אחד". לדבריו, משרד הבריאות ביקש לסגור
את הבריכות גם בבתי המלון, אך משרד האוצר טען שזה יהיה סופו של
הענף. "שיהיה ברור, הצו נועד כדי שלא נגיע בעוד שבועיים לסגר. למרות
שסקטורים מסוימים משלמים מחיר, ההחלטה היא קריטית, וזו טעות

קשה, כי אם תהיה התפרצות, וממילא גם סגר – האחריות היא שלכם,
חברי הועדה".

יו"ר הקואליציה מיקי זוהר (הליכוד) הוסיף כי "ההצבעה כאן היא בניגוד
לעמדת גורמי המקצוע, משרד הבריאות ועמדת הקואליציה. הקואליציה

לא תסבול זאת. בהצבעה זו אנחנו מדביקים את המדינה וגורמים נזק.
האנשים פה באמוק של הצבעה. ניאלץ להחליף את יו"ר הוועדה,

הממשלה תגיש בקשה מחודשת לצו, והיא תגיע להצבעה מחודשת
בוועדה הזו או באחרת. השיקול פה שלכם הוא פופוליסטי וחסר

אחריות".
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 10/ע חפסנ

 לש 29 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
 ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
 )13.7.2020( שדחה הנורוקה
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
 29 'סמ לוקוטורפ

 תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 .המדא תודיערלו תופיגמל הנידמה

 13:00 העש ,)2020 ילויב 13( ף"שתה זומתב א"כ ,ינש םוי
 
 
 

 :םויה רדס
 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
    2020-ף"שתה ,)2 'סמ( )קוחל
 
 
 :וחכנ
  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

 לובטובא השמ
 יכורב והילא
 ןאזו הליה
 ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 יול יקימ
 קראמ הליה תנסוא
 ילאכימ ברמ
 ןינוק יקסבונילמ הילוי
 הלקאסע רבא'ג

 בוקסולפ ילט
 הלבאק בניע
 בוזובזר לאוי
 
 

 :תסנכה ירבח
 דקש תלייא
 בוניזוק ירדנא
 רינשוק סכלא
 
 

  :םינמזומ
 שיק באוי תואירבה רש ןגס
 ימואל ןוחטיבל הטמה ,תיטפשמה הכשלב ד"וע – ןוספלוו םדא
 םינפ ןוחטיבל דרשמה ,ש"מעוי 'ע – ןייטשניו הלייא
 םינפ ןוחטיבל דרשמה ,הנורוק תלהנמ מ"גא 'ק – יחילמ יש
 םינפ ןוחטיבל דרשמה ,הרטשמ תורבוד ש"מעוי – יקסמצוב ירוא
 תורייתה דרשמ ,רייתה תייווח להנימ ל"כנמס – יניפ ינש
 טרופסהו תוברתה דרשמ ,רשה תצעוי – רנדנול הליא
 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועיי – לאירזא לאג

 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועיי תקלחמ – ךמוס יש
 םיטפשמה דרשמ ,ירוביצ טפשמ םוחת שאר – גרבדנז ליא
 םיטפשמה דרשמ ,ילילפ הקיקחו ץועי – רנגו ךליל
 רחסמה תוכשל דוגיא ,תוביטח ל"כנמס – זוע םייח
 רחסמה תוכשל דוגיא ,ןוזמה ףנע תלהנה תרבח – בבוח הפי
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 רחסמה תוכשל דוגיא ,תיטפשמה הקלחמה תלהנמ – רפוס ןח ןרק
 תואירבה דרשמ ,היגולוימדיפאל ףגאה תלהנמ – סינא הילימא
 תואירבה דרשמ ,תיטפשמ תצעוי – ןרק ןהכ אנינ

 היישעתהו הלכלכה דרשמ ,הנידמה תוברעב ןרק דבוע – ינומדא לט
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ,תירוביצ תוינידמ םוחת שאר – רגנידוג דעלא
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ,רוביצה תואירב יאפור דוגיא ר"וי – ןיול יגח
 לארשיב תונולמה תודחאתה ,תילכלכה הקלחמה תלהנמ – דוד ןב הנינפ
 לארשיב תונולמה תודחאתה ,היצלוגר להנמ – ןלפק רינ

 לארשיב תונולמה תודחאתה אישנ – קייח רימא
 לארשיב תונולמה תודחאתה ל"כנמ – ילאינד לעי

 טרופסה ידוגיא ,ירטנאק להנמ – הדש ףסא
 טרופסה ידוגיא ,ןודעומ להנמ – גייוצנזור הליה
 טרופסה ידוגיא ,םילעב – גבס רוג
 טרופסה ידוגיא ,רוזא להנמ – ויז םענ
 טרופסה ידוגיא ,הייחש תכירב תלהנמ – רינ-וסנפ ינל
 טרופסה ידוגיא ,ןודעומ תלהנמ – סולוג סדה
 רשוכ ירדח ,תיפותיש הדוגא ל"כנמ – קרוש רמתיא
 רשוכ ירדח ,ירטנאק להנמ – רנזור יעור
 רשוכ ירדח ,םייח חרוא םוחת להנמ – קשי דעלג
 רשוכ ירדח ,ןודעומ תינגס/תירחסמ תלהנמ – המחנ הנד
 רשוכ ירדח ,ןודעומ להנמ – גרבנזייר קירא
 רשוכ ירדח ,ןודעומ תלהנמ – ץיבולוקוס יהיל
 רשוכ ירדח ,ירטנאק להנמ – ןדנ דעלא
 רשוכ ירדח ,ןודעומ להנמ – רב ביבא
 רשוכ ירדח ,ןודעומ תלהנמ – זגירדור ילטנ
 רשוכ ירדח ,אשמ תיל"כנמס – ךילקילג םרק תינד
 רשוכ ירדח ,רשוכ ןודעומ תלהנמ – ףוהשיפ לבניע
 רשוכ ירדח ,רשוכ רדח תלהנמ – רצנ סט
 רשוכ ירדח ,טמרופ להנמ – ץיבוקני לכימ
 רשוכ ירדח ,ןודעומ להנמ – יביר׳ג לאכימ
 רשוכ ירדח ,ןודעומ תלהנמ – גייסא ןייעמ
 רשוכ ירדח ,ןודעומ להנמ – ןרוא איג

 רשוכ ירדח ,להנמ – רפלה ןונמא
 רשוכ ירדח ,ןודעומ תלהנמ – ץרפ רומ
 רשוכ ירדח ,ל"כנמס – ודרומ יבג

 רשוכ ירדח ,ןודעומ להנמ – ןהכ ריאת
 םייאמצע ינוגריא ,לכנמ – גלפ דוד
 ןמלוש ינא – ינבואר רדמס
 וליב רפכ ירטנאק ל"כנמ – ןהכ םייח
 סיילפ סמלוה תיל"כנמ – יותש ןרק
 רשוכהו טרופסה יקסע ילעב ןוגרא גיצנ – עלס ןורי
 רשוכהו טרופסה יקסע ילעב ןוגרא גיצנ – גנילבול לבוי
 רשוכהו טרופסה יקסע ילעב ןוגרא גיצנ – ןהכ ןורוד
 םירטנאק תשר תלהנמ – יאני לטרוא
 תוריית קילקו תועיסנ תנכוסו היצרפוא תלהנמ – יוסרוג ילח
 ףונו טרופס יזכרמ היחש תוכירב ילהנמ ןוגרא ר"וי – זוע רינ

 הייחשה תוכירב ילהנמ ןוגרא ןמציו ןוכמ ירטנאק ל"כנמ – ןודעס םייח
 הייחשה תוכירב ןוגרא ל"כנמ – רטדנוג לכימ
 הייחשה תוכירבו טרופסה ינודעומ ילהנמ ןוגרא הלהנה רבח – םייח ןב ףסא
 תוכירבה ילהנמ ןוגרא ל"כנמ – ףולחמ ןרילא
 הייחש תכירב להנמ – וניש ינוי
 חרזא – יתפרצ ןור
 תוכירבה ןוגרא הלהנה רבח – קוצ יפס
 םייתעבג ירטנאק תיל"כנמ – ןמענ ןידרו
 סיילפ סמלוה ןודעומ תלהנמ – השנמ ינג
 הייחשה תוכירב ןוגרא לכנמ – ריפכ רפוע
 םילעב – ריפכ לכימ
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Mirit Dyachenko – הייחש תכירב תלהנמ 
 הייחש יגוח לכנמ – ךילרא יתיא
 סיילפ סמלוה רשוכ ןודעומ תלהנמ – הנחוא ןרומ
 א"עת טרופב זכר – שריה יסוי

 סיילפ סמלוה ןודעומ להנמ – ןינקו לט
 סיילפ סמלוה רוזא תלהנמ – שודק תירינ
 םייתעבג ירטנאק תיל"כנמ – ןמענ ןידרו

 םיבאלק ירטנאק ילהנמ  ל"כנמ – רימש רידא
 ןקרב תכירב להנמ – רטכש ירוא
 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 יקסב'צניל היא
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 העבצה – 2020-ף"שתה ,)2 'סמ( )קוחל

 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ לע העבצה אשונב הדעווה ןויד תא םכתושרב תחתופ ינא ,םלוכל םולש
-ף"שתה ,)2 'סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש

 ,רמאיהל ךירצ היהש המ לכ ,ןוידל בוש הז תא חתפנ אל לבא יל וחלסת ,לומתאמ ךשמה ןוידב ונחנא .2020
 .השקבב ,העבצהל דימ רובענו ותשקבל םירבד רפסמ רמול תואירבה רש ןגסל קר רשפאנ .רמאנ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןיינעב הלשממה תדמע תא ריבעהל יל בושח ,םירבדב ךיראא אל .שאר-תבשויה יתרבג הדות
 ותרטמ ,וישכע וב םינד םתאש וצה ךלהמ .תודחפהב הפ אל ינא ,יללכה בצמה תא םיריכמ םתא ,תישאר
  .הרטמה וז .רגסמ ענמיהל ידכ רוביצה תואירבל הנכס םהב שיש תויוליעפ רוצעל

 
 ,םינותנ הפ הגיצה דרשמה תגיצנ .םינותנ איבהל קדצבו השקב הדעווה שאר-תבשויו הלאש התייה

 לע בצמ תנומת ןיא םויהל ןוכנ תואירבה דרשמל .דבלב םייקלח הלאה םינותנה ,רשויב רמול בייח ינא
 לגה .הז תא וחתינ וב שדוח לש לדוג רדסב קר ונחנא ,ינשה לגב ויהש םירקמ 16,000 שי .הקבדהה תומוקמ
 .יטנוולר היה אל הז ,ל"וחמ ועיגהש םישנאב קסעתה ןושארה

 
 400,500-כ שי .יממו םיקבדנ הפיא ןיבהל תוסנל תיפיזיסו השק הדובעב רבודמ ןורחאה שדוחב

 םתיאר אל ,לומתא םתיארש הלאה םירפסמה ךמס לעש 5%-מ תוחפ לע םירבדמ ,םיהוזמ םירקמ
  .הטלחה תחקל םיסנמ םתא ,םיזוחאב

 
 רבדה הז .יתרבח קוחירב ,תויולהקתה תעינמב םילפטמ ונחנא ,דחא רבד דוע רמול הצור ינא ןכל

 םיברקתמ הלאה םירבדהש איה ףוסב תיזכרמה היעבה ,תוכירבה אשונב םג .םישוע ונחנאש יזכרמה
 שי םילארשיל .רוצעל םיצור ונחנא הז תאו םיששוח ונחנא הזה רבדהמו דחא םוקמב םישנא תואמל
 לע ליעפנ ,תוכירבה תא םיחתופו ןולמה תא םירגוס ,ךופה םידבועש תונולמ וניאר ,םינווגה לכמ תויתריצי
  .היהי אל הז ,השק הפיכא הז

 
 תואירבה דרשמ ,הטושפה הביסהמ ,תלאשנש השק הלאש וז םג .תונולמב תוכירבה תא ונתנ עודמ

 ילכלכה ףנעה לש ופוס היהי הזש ורמא תורייתה דרשמו רצואה דרשמ ,ןולמה יתב תוכירב תא רוגסל שקיב
  .ונרשפאו הרשפ ונישע ןכלו תונולמ ארקנש
  :יותש ןרק
 

 .רשוכה ירדח ףנע לש ופוס היהי הזו
 

  :האירק
 

 ?רבג םילעב לכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

        .וירבד תא רמול רשה ןגסל רשפאנ ,םיצרפתמ אל ונחנא
     

 .ןויד היהי אלש תרמא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 יונישל ,ןיבמ ינא המכסהב ,הלשממה לש ךלהמ שי הדעווה לש הדמעה רואל .םייסמ רבכ ינא
 .רוביצל הזה רסמה תא ריבעהל בושח דואמ הזש הרורב יכה הרוצב םכל רמוא ינא לבא .תוכירבה אשונב
 ונרגס אל המל ונמצעל דיגנו םייעובש דוע הפ היהנש הצור אל ינא .יתרבח קוחיר לע דיפקהל םיבייח ונחנא
  .רגסל םיכלוה ונחנאו זא
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 אל ונחנא ,םיפתושמ הלאה םיכלהמהש וניבתו םכלש תוירחאה תא וליעפת ,שקבמ ינאש המ הז
 תויולהקתה תעינמל תכלל םיבייח ונחנא לבא ריחמ םימלשמש םימיוסמ םירוטקס הפ שי .ינשה דגנ דחא
 רסמה הזש ,תיתואירבה המרב לבא .הרקי הז ,יוציפ לש ינשה דצה תא םג שי הזה ןיינעב .יתרבח קוחירלו

 המגמ יוניש הארנ אלש דעש ,וישכע ותוא םימלשמש ינורקע ריחמ שי ,תושעל המ ןיא ,ריבעהל אב ינאש
  .ונממ זוזל לכונ אל םישקה םילוחבו תוקבדהב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רמול יול יקימ תסנכה רבחל ןתא ךכ רחאו םירבד המכ רמוא ינא ,ןוידל ץרפתהל אל תשקבמ ינא
 ,תחאה :ןחלושה לע תויתועמשמ תומישמ יתש ונל שי .ךממ השקב םג יל שיו ולש השירדה ללגב םירבד
 תודדומתהה דצל רשפאש המכ דע קשמהו הלכלכה לע רומשל איה היינשהו רוביצה תואירב תא חיטבהל
  .םיעד ימימת םלוכ תוחפל הז לע .הקבדה ןיאש תוכירבה יבגל תואדווב םיעדוי ונחנא .ףיגנה םע

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תואדווב ידיגת לא .ןוכנ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשוכה ירדחבש םיעדוי ונחנא .תוכירבב הקבדהל תויודע םוש ןיאש תואדווב םיעדוי ונחנא
 רתוי טעמ ויהי םא םג ,תורורב תויחנהב הז תא רותפל םילוכי ונחנא לבא .תבכרומ רתוי טעמ תואיצמה
 תא תושעל רשפא .רשוכה ירדח יליעפמ לע תוירחא ןומה םע ,םילמעתמה ןיב חוור לע הרימשב .תורימחמ
  .הז

 
 ןכ ינפל .תוכירבהו רשוכה ירדח לש הגרחהב וצה לכ לע עיבצהל לומתא ילש העצהל תרזוח ינא ןכל

 לע העבצהל ךלש השקבה תא ךושמל ךממ תשקבמ ינא .םילימ רפסמ רמול ,יול יקימ תסנכה רבחל ןתא
 .לוציפ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .יעיבצת וישכע  .יתכשמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .עיבצהל תשקבמ ינא זא .ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ,םליבשב עברא לע דראש ךירצ םא .המ לע ןיבמ ינא וישכע ,ךתוא איצוה הלשממה שאר לומתא
 .עברא לע דרא ינא

 
  :האירק
 

 .ונילע ןגהל ,תושעל ונלש רוביצה ירחבנ ,םכמ םיפצמ ונחנאש המ השוע התא ,עברא לע דרת לא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םתא .תוניצרה אישב הז תא רמוא ינא ,םירבח .הדעווה ירבחלו הדעווה שאר-תבשויל השקב יל שי
 וזש ,תואירבה דרשמב יאופרה גרדה לכ ידי לע ךמתנ הזו ךכ בשוח ינא .תיטירק דאמ הטלחה הפ םיחקול
 הז תא םיאיבמו םיעיבצמ אלו הטלחהה תא םיריאשמ םתא םא ,םכילא תחא השקב יל שי  .השק תועט
  - - תוכמסה תא וישכע םיחקול םתא ,הטושפה הביסהמ ,עיבצהל האילמל ונת תוחפל ,האילמל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םינכומ ונחנא
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

               .םכלש שארה לע היהת תוירחאהו םכילע תוכמסה תא םיחקול םתא - -
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ונלש תוירחאה וז ,הפ ונחנא הז ליבשב ,ונילע תוירחאה תא תחקל םינכומ ונחנא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

    .תוירחאה תא וחק ,תוכמסה תא םיחקול םתא
       

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ץוחב הרוקש המ תא םג םיווח ונחנא ,חתמהו ץחלה תא הניחבמ ינא .עגריהל תשקבמ ינא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .האילמל הלעי הזש שקבמ ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תחקול ישיא ןפואב ינא םג .םייפתכה לע הדבכ דואמ תוירחא םיחקול ונחנאש םיעדוי ונחנא
 לע םירבדמ דימת ונחנא לבא ,יל הבושח תוחפ אל רוביצה תואירב .םייפתכה לע הדבכ דואמ תוירחא
 ,ןכמ רחאלש שדוחה ךלהמבו רשוכה ירדח תחיתפ עגרמ :ןחלושה לע היהי דחא ןותנש יל בושח .םינוזיאה
 .ללכב םיקבדנה רפסמב היילע התייה אל

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןוכנ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשפא ,יול יקימ תסנכה רבח .םילוחה רפסמ הלע אל .רשוכ ירדחמ אל ,ללכב םיקבדנה רפסמ
 ?העבצהל תכלל

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - הז ירחא םייעובש ,תוכירבה וחתפנ ינויל 27-ב .םינותנ ךל תתל לוכי ינא
 

  :האירק
 

 םכתא םירתוס םהו םינותנ שי ונל םג .םינותנ םתאבהו םינותנה תא גיצהל ןמז םכל היה ,רשה ןגס
  .ירמגל

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

                  .םכמ שקבמ ינא ,האילמל הז תא וחקית
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 עיבצמ ינאו היצילאוקה לש םיידיב תרבוע ,הלימ לש שיא ינאו יתבייחתהש ומכ ,תאזה העבצהה
 תורוקמ תא רוגסל אל ידכב .הלאה םישנאה ללגב דעב עיבצמ ינא ,ימצע םע םלש אל ינאש תורמל .דעב
  .קשמה תא חותפל תוסנלו םהלש הסנרפה
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ?תוירחאה תא חקול םג התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

      .היעב ןיא ,תוירחאה תא חקול ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תוירחא תחקול ינאש ךל יתרמא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - -  
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 םה .הלש תוירחאה תא תעדוי וזה הדעווה ,הדעו רבח ינא ,השקבב רבדל יל ןתית ,רשה ןגס ינודא
 .ךדרשמ לש תוארוהה תא ועצבי

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הזה עגרה תא רוכזת םייעובש דוע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לע העבצהל תרבוע ינא .העבצההמ ונב רוזחנ ,ךרוצ היהי םאו תוירחא םיחקול ונחנא ,תסנכה ירבח
 ?דעב עיבצמ ימ .הייחשה תוכירבו רשוכה ירדח לש הגרחהב וצה

 
 העבצה           

 

 8 – דעב

  טועימ – דגנ

 1 – םיענמנ

 .הייחשה תוכירבו רשוכה ירדח לש הגרחהב רשוא וצה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הגרחהה םע רשוא וצה
 

  :האירק
 

      .היזיבר שקבמ ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .15:45 העשב היזיבר לע העבצה
 
 
  ).15:45 העשב השדחתנו 14:30 העשב הקספנ הבישיה(
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ אשונב ןוידה תא בוש תחתופ ינא
 ?היזיברה דעב ימ .היזיבר לע העבצה ,2020-ף"שתה ,)2 'סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .היזיברה תא קמנל ךירצ ינא לכ םדוק ,החילס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?םדוק התוא חותפל ךירצ אל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  ?קמנל תורשפא יל ןיא זא ?הלבקתה אל איה םא .היזיברל קומינ ארקנש הזכ רבד שי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 החיטבמ ינא רהוז יקימ תסנכה רבח .ןונקתל ףיעסה תא אירקהל תיטפשמה תצעויהמ תשקבמ ינא
           .רפסה יפל השענ ךירצש המ לכש ךל

       
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 התייה אל .ריבסהל ידכ רבדל תורשפא םהל םינתונו תסנכ הירבח תא םיאיבמ היזיבר שיש םעפ לכ
  - - -  הזה ןיינבה לכב תחא היזיבר הפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רחאל עיבצנו םירבדה תא גייסת ,קמנת השקבב ,ןאכ בותכ אלש תורמל ,רהוז יקימ תסנכה רבח
 .ןכמ

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .תסנכה ירבחל דובכ תצק ,תיטפשמה תצעויל דובכה לכ םע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .האילמה ינפל עיבצהל םיכירצ ,ןמזה לע לבח ,השקבב רהוז יקימ תסנכה רבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 איה םויה הפ תלבקתמש הטלחהה ,דחא רבד ריבעהל הצור קר ינא .תוקד המכמ רתוי ךירצ אל ינא
 .לילעב ריבס אל הזה רבדה .הלשממה שארו תואירבה רש תדמעל דוגינבו עוצקמה ימרוג תדמעל דוגינב
 היצילאוקה לבא ,היטרקומדב הפ םייח ונחנא ,ךתוכז וז ,רדסב הז ,הצור תאש המ תא ושעל הטלחה תלבק
  - - - םלוכל ריכזהל הצור ינא .היצילאוקה שאר-בשויכ הפ רבדמ ינאו הז תא לובסת אל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?קומינל רושק הז המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ותוכז וז ,ול עירפנש ילב רבדל רהוז יקימ תסנכה רבחל ןתינ אוב ,יול יקימ תסנכה רבח
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ינא יכ תיחדנ היזיברהש הטלחה הפ לבקתת וישכעש תויהל דואמ לוכי ,םלוכל ריבסהל הצור ינא
 ונחנאש תויהל לוכי .לארשי תנידמ תא עגרכ םיליצמ ונחנא וליאכ הזה ןיינעה לע ףוריטב םלוכ תא האור
 הטלחהב רידא קזנ ונישעש תויהל לוכיו הנורוק סוריו דואמ הברהב לארשי תנידמ תא םיקיבדמ
 ירדח יבגלו ,ראשיהל ךירצש רבד הז תוכירב תחיתפש יתרבסו יתבשח ינאש םכל ריכזמ ינא .הלבקתהש
 ,הטלחה ריבעהל קומאב טושפ םהש םישנא הפ שי לבא .קמועל רתוי אשונה תא וקדביש יתשקיב רשוכ
  .ךשמהב וזה הטלחהה לע ןידה תא תתל וכרטצי הפ םלוכש תויהל לוכיו תוירחא תרסח איה תויהל לוכיש

 
 .הדעווה שאר-תבשויכ ןוטיב אשאש תעפי תא ףילחהל לודג בצעב ץלאנ ,רמוא ינא דחא רבד לבא

 תונקתל השדח השקב שיגת הלשממה .תוירחאב לועפל וכרטצי םוי לש ופוסבש הדעו ירבח הפ ויהי
 הזה ןויזופמיסה לכש תויהל לוכי .תרחא הדעווב וא הנורוקה תדעווב הפ העבצהל בוש רובעי הזו תושדוחמ
 הווקמ ינאש ,הלשממ הפ שי דוע לכ ,דחא רבד ורכזת ףוסב .תוינמז דואמ תוגיגח ןה הלאה תוגיגחה לכו הפ
 תאו ,תסנכה ירבח ,ורשפאת אל םתא םא .םיכילהת ליבוהל הכירצ איה ,ןמז דואמ הברהל ךשמיתש
 רבשממ לודג רבשמ הפ שי ,הנוממה רשה םע ,עוצקמה ימרוג םע תכלל הלשממל ,הדעווה שאר-תבשוי
                     .יטילופ רבשמ םג וישכעו ילכלכ רבשמ ,יתואירב רבשמ תויהל ךפוה הז .יטילופ

 
 ידכ רדסה תא תושעל תועדוי ,לדבהה תא תושעל תועדוי םלועה יבחר לכב תונקותמ תונידמ ,ןוכנ

 ,תסנכה ירבח םכל רמוא ינא .היכרנא עונמל ידכ ,היטרקומד לכבו הנידמ לכב רדס וב שיש בצמ לע רומשל
 תנידמב היכרנא הפ רצייל הלוכי ,הז תא ןיבהל הכירצ הדעווה שאר-תבשוי תאו ,הזה גוסהמ תולהנתה
 דגנ ,עוצקמ ימרוג דגנ תכלל הז .היכרנא רצייל הלוכיש תוירחא תרסח תוגהנתה וז ,םכל רמוא ינא .לארשי

 תנידמ יחרזא לש םייניעב ולכתסת ,םזילופופה לש ןיינעה תא ובזע .תואירבה דרשמ דגנ ,תואירבה רש
   ?םינותנה תא עדוי הפ והשימ .םזילופופמ יקנ לוקיש אוה הפ לוקישהש םהל ורמאתו לארשי

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיעדוי ונחנא ,ןכ ,ןכ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 םייתימאה םינותנה תא עדוי ,ללותשמה סוריווה ךיא עדוי הפ והשימ  ?ךמסומ אפור הפ והשימ
 .?תוירחא תורסח תוטלחה הפ םילבקמ םתאשכ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .עדוי אל דחא ףא רהוז יקיממ ץוח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םייסל תשקבמ ינא
   

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 הטלחה איה םויה ךלש תאזה הטלחהה ,םירבח םכל רמוא ינא .16:00 דע עיבצהל ןמז ךל היהי
 המכש תויהל לוכי .תאזה הטלחהה תא ךירעמ ךכ לכ אל רוביצהש יניבת דואמ רהמ דחא דצמ יכ .העורג
 וראשיי תוכירבה םגש םכסה ךתא תושעל וניצרש תורמל .םיפכ ךל ואחמי רשוכ ירדחו תוכירב ילעב
 תא ונרשיאו הז תא ונעצה .רשוכה ירדחל לדגומ יפסכ יוציפ ידכ ךות רשוכה ירדח תא קר ונרמא .תוחותפ
  - - ארקנש המ  תאש תוארהל ידכ תאזה העבצהל תכלוה תאז לכבו הלשממה שאר םע הז

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תיבב תבשל םיצור אל םה ,דובעל םיצור םישנא
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 לוכי תאזה הטלחההש ,ןיבהל ךירצ ילארשיה רוביצה םג .רשוכה ירדח םע ףוסה דע תכלוה - -   
 ונחנאש םושמ ךרוצל םאתהב התוא ןקתנו ףקות םוש הל ןיאש תוירחא תרסח הטלחה איהש תויהל
  .לארשי יחרזא לש תואירבל גואדל םיכירצ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .םכל ורהזת .רוביצב תוכז תודוקנ לבקת קר איה ןוטיב אשאש תסנכה תרבח תא רטפל וזעת םא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,האלמ תוירחאב תרמואו רוביצל טבמ הרישימ ןכ ינאש רמוא קר ינא .תסנכה ירבחל הבר הדות
 ךותמ הז תא םישוע ונחנא .הדעווה ירבח יפתכ לע םגו יפתכ לע םג תחנומש תוירחאה לדוג תא תעדוי ינא
 ונחנאו ילכלכה םגו יתואירבה םג םירבשמה ינשל תוסחייתהה תא ןושחב םיחקול ונחנאשכ תעד לוקיש
 תומגמלו תויוחתפתהל םאתהב םעפ לכב םירבדה תא ןחבנו ךישמנ ןבומכ ונחנא .שאר םילקמ אל עגרל
  .האולחתה לש תונתשמה

 
 תיתימאה ותעד התייה המ רמוא אל ,לוכה תורמל ,רהוז יקימ תסנכה רבח לש ודובכ תאפמ

 ?היזיברה תא חותפל דעב ימ .העבצהל שגינ םכתושרב ןכל .תורוגסה תוחישב
 

 העבצה

 

  טועימ – דעב

 בור – דגנ

  ןיא – םיענמנ

 

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?היזיברה דגנ ימ
 

 העבצה

 

  טועימ – דעב

 9 – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 .הלבקתנ אל היזיברה  

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב תיטפשמה תצעויה .הלבקתה אל היזיברה
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ,רבוע לומתא ורבסוהש םירבדה רואלו תמדוקה הבישיב רשואש חסונב ,וצהש רמול הצור קר ינא
 הנשמ תנקתב התרדגהכ הייחש תכירב טעמל "הייחש תכירב" םילימה תודרוי קוחל )א()1(1 ףיעסב רשאכ
  .)7()ב( הנשמ תנקתב רומאכ ,יאטרופס לש ןומיא ךרוצל רשוכ ןוכמ טעמל רשוכ ןוכמ )ב()9()ב(

 
 )2()1()ב(1 םיפיעס ,רמולכ .ףקותב אל רבכ אוהש הזה ןוקיתל םירושקש םיפיעסה םידרוי המאתהב

 .יטנוולר אל אוה ,חסונב םכל קוחמ הליחתה ףיעסש ריהבהל הצור ינא ןכ ומכ .)ב(-ו )א()3()ב(1-ו
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ידיימ הזש רמוא הז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .וישכעמ לחה עקופ רשוכ ירדחו הייחש תוכירבל עגונה לכב ,וצה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תודעסמ םג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבעש עובש היהש םכסהה יפל הז .םש רבכ תודעסמ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ןכ ומכ .עקופ ,תאזה העשב ילויב 13 םויה ,הייחש תוכירבו רשוכ ידחל עדונב ,וצה ,הז עגרמ לחה
 וישכע דעו ףקותל סנכנ וצהשכ 14:00 העשב ילויל 7-ה זאמ הלאה םימיבש ימ לכש ריהבהל יתוא ושקיב
 םילטב הלאה תוסנקה םישנועה קוחל 4 ףיעס יפל ,סנק וא ח"וד ולבקו קוחה לע ורבע הביס איהש וזיאמ
  .תישנועה הארוהה תא םג ונלטיבש ןוויכמ .םילטב הלאה םישנאה דגנ םיכילהו

 
 חסונב דרוי הז .ינכט הז תדרל םיכירצש םיפסונ םיפיעס חסונב אצמנ םא םגש דיגהל הצור ינא

              .יתוהמה ףיעסה םע דחי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וסחייתהו םיכוראה םינוידה לכל םיפתוש ויה הדעווה ירבחש ללגב ,לוקוטורפל הלימ םכתושרב
 ימלוא תריגס ומכ תושק תוטלחה הפ ונלבק ,םייפכ ונל אחמי ץוחב רוביצהש ידכ םישוע אל ונחנא .הלימל
 םג תוגיהנמ לע םירבדמו איהה תעב תוגיהנמ לע ונרבד ,תושק תוטלחה הלא .םירבהו םיבאפהו םיעוריא
 תעד לוקיש ךותמ תלבקתמ הדעווב ןאכ תלבקתמש הטלחה לכש עדיי רוביצה שיל בושח ןכל .וזה תעב
  .עוצקמ ישנא םע ללוכ ,חוכ דואמ הברה רחאלו

 
  :)ונתיב לארשי( ררופ דדוע
 

 .חוכ רשיי
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 רשוכ רדח יבגל תופקת ,14:00 העשב ילויב 7-ל דע ףקותב ויהש תולבגהה לכ ,ףסונ יטפשמ אשונ
 .הייחש תוכירב יבגלו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הלוענ הבישיה םלוכל הבר הדות .םש קדקדל ךירצ .רורב הז ,לוגסה ותה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

    .תואירב הברה ךל םילחאמ ונחנא
 
 

  .15:55 העשב הלעננ הבישיה
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 11/ע חפסנ

 םוימ 3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצה
17.7.2020 
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 12/ע חפסנ

 3 ׳סמ תוליעפ תלבגהל וצל ןוקיתה
 19.7.2020 םוימ
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 31/ע חפסנ

 לש 31 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
 ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
 )19.7.2020( שדחה הנורוקה
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
 31 'סמ לוקוטורפ

  שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו

 :1512 העש ,)2020 ילויב 19( ף"שתה זומתב ז"כ ,ןושאר םוי
 
 
 

 :םויה-רדס
 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
  2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

 יכורב והילא
 ןאזו יש הליה
 יול יקימ
 קראמ הליה תנסוא
 ילאכימ ברמ
 ןינוק יקסבונילמ הילוי
 הלקאסע רבא'ג
 הלבאק בניע
 בוזובזר לאוי
 
 

 :תסנכה ירבח
 דיסח והילא
  ידעס המאסוא
 בוני'זוק ירדנא
 
 

  :םינמזומ
 שיק באוי תואירבה רש ןגס
 תואירבה דרשמ ,ל"כנמל הנשמ – וטורג רמתיא
 תואירבה דרשמ ,היגולוימדיפאל ףגאה תלהנמ – סינא הילימא ר"ד
 תואירבה דרשמ ,ש"מעוי – ןרק ןהכ אנינ
 םיטפשמה דרשמ ,ילילפ הקיקחו ץועיי – רנגו ךליל
 םיטפשמה דרשמ ,ד"וע – דגמ הנאיל
 םייתקוח-םיירוביצ םיניינעל הלשממל ש"מעויל הנשמה – ירזנ זר
 סיילפ סמלוה תיל"כנמ – יותש ןרק

 
 

 :םינווקמ םיעצמאב םיפתתשמ
 רצואה דרשמ ,ישארה ןלכלכל ריכב ןגס – רקורד בל
 טרופסהו תוברתה דרשמ ,תיטפשמ הכשל – רטסוא השמ ר"ד
 תליא תייריע שאר – יולה קחצי ריאמ
 ןג תמר תייריע שאר – ןהכה-המאש למרכ
 "בוליכיא" לש יגרוריכ ףגא תלהנמו ,באכו ץרמנ לופיט ,המדרה ךרעמ תלהנמ – תוטמ תידיע 'פורפ
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 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ,רוביצה תואירב יאפור דוגיא ר"וי – ןיול יגח 'פורפ
 "אביש" ,הדיחי להנמ – ןמדירפ ןתיא 'פורפ
 רחסמה תוכשל דוגיא ,תויתורייתה תויצקרטאה תודחאתה ר"וי – רלימ ריפוא ר"ד
 םירבהו תודעסמה דוגיא ל"כנמ – ןמרב יש
 דודשא ,רשוכ ירדח תשר תלהנמ – ןייטשניו הלטס
 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 ;קחצי תינור
 קוטשנווק ןורי
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל

 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ :אשונב הדעווה ןויד תא םיחתופ ונחנא .םלוכל םיבוט םיירהוצ 
  .2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת

 
 ףיגנ ןאכ שי .ריהבהל בושחש םירבדו תויושחרתהה לכ חכונל החיתפ ירבד המכ ,םכתושרב

 קבאיהל םיכירצ ונחנאו ,הזל שחכתמ אל דחא ףא ,הזב רפוכ אל דחא ףא .הפגמב םיאצמנ ונחנא ,הנורוק
 ונחנא ,ףיגנב םחליהל תובוט תונווכ שי הזה אשונב קסועש ימ לכלו הלשממל םגש החוטב ינא .דחיב הזב
 תויווזהמ םירבדה תא ןוחבל ונל רתומו ,םיכסהל אל ונל רתומו ,חכוותהל ונל רתומ םג לבא .דצ ותואב
  .הפגמה לש תונושה

 
 תוכלשה הפ שי ,הנורוקה קר אל רבכ הז ,תידממ-בר איהש הפגמב םיאצמנ ונחנאש רוכזל ךירצ

 הכרעמ םילהנמ תמאב ונחנא .תויתרבח תוכלשה ,תוישפנ תוכלשה ,תוילכלכ תוכלשה ,תופסונ תויתואירב
 םיטקפסאה לכ תא ןוחבל הבוחה תא ונילע שי םימייקמ ונחנאש םינוידב וזה הדעווב ןכלו ,תיתדממ-בר
 ונחנאש דבכה ריחמה ןיבל הפגמב קבאמה ןיבש ןידעה ןוזיאה תא םיאיבמ ונחנא ךיא תוארלו ,וללה
 המ לאשנ דימת הדעווב ןאכ הלעיש אשונ לכבו הלבגה לכב וא הלאש לכבו .םיפסונה םימוחתב םימלשמ
 םאתהבו ,תיתואירבה תלעותה לומ לא יתרבחהו ישפנה קזנה המ ,תיאופרה תלעותה לומ לא ילכלכה קזנה
 .תוטלחהה תא לבקנ ךכל

 
 לש תוטשפתהה תא עונמלו הקבדהה תוארשרש תא עוטקל םג םיצור םלוכ םע דחי ןבומכ ונחנא

 ונחנא הבש תואיצמ םירצויו םימה םע קוניתה תא םיכפוש אל ונחנאש תוארל םיכירצ ונחנא לבא ,ףיגנה
 תאזה תואיצמה חכונ תוקוצמב םיאצמנ םישנא .םוצע ישפנ קזנ ,םוצע יתרבח קזנ ,םוצע ילכלכ קזנ םירצוי

 הנש יצח תוחפל ונל שיש םיעדוי ונחנא .םיבורקה םישדוחב םלעית אל הארנכ איהו ,תכשמתמו תכלוהש
  .רתוי םגש םירמואש הלאכ שיו ,הנש אל םא ,וזכ

 
 ךיא אלא ,אל וא קשמה תא םיחתופ ונחנא םא אל הז ןחלושה לע ןאכ תויהל הכירצש הלאשהו

 תושעל םיכירצ תכרעמכ ונחנאש םידעצה המו ,םייח תרגש םילהנמ ונחנא ךיא ,קשמה תא םיחתופ ונחנא
 תכרעמ תוכרעיה לש טביהב הז םאו ;יגולוימדיפאה טביהב הז םא ,הנורוקה לצב תויחל לכונש ידכ
 ונל שיש תומישמ דואמ הברהב הז םאו ;הרבסה לש טביהב הז םאו ;הפיכא לש טביהב הז םאו ;תואירבה
 ןורתפה ןה תולבגמהש חוטב אל םגו .ונלש םיחרזאה לע רגס םירזוג ונחנאש ינפל ןהב לפטל תכרעמכ הבוח
  .םיאצמנ ונחנא הבש וזה העשב אלמהו ןוכנה

 
 .הטאד יהשוזיא לע ססבתהל םיכירצ ונחנאש עדנ םג ףוסבש ידכ םינותנ תצק תתל הצור ינא

 ;םיתמ 0.8% ונל שי םיזוחאב םויהל ןוכנ זא .םירפסמב הריתס תצק שיש םג האור ינא ,ברה ירעצלו
 תניחבמ ;0.2%-ב םיאצמנ ונחנא םימשנומ תניחבמ ;0.8%-ב םיאצמנ ונחנא ןאכ םג םישק םילוח תניחבמ
 ךסמ םיתמואמ 9.9% םע ונייה רגס לש םייעובש ירחא ץרמב 31-ב ןושארה לגה אישב םיתמואמ םילוח
 תא םילהנמ םצעב ונחנא ובש ןורחאה עובשל ,ילויל תצפוק ינא םאו .8% םע ונייה לירפאב 1-ב ,םיקדבנה
 עיפומש ומכ 6.9% אלו ,6.1% ילויב 15-ב ;5% ילויב 14-ב ;5.9% ילויב 13-ב םיאור ונחנא זא ,הזה חישה לכ
 תואירבה דרשמש הממ םתוא יתחקל ,תואירבה דרשמ לש ,בגא ,םינותנ ולא .המל תעדוי אל ינא .תואלבטב
 דרשמש חמשא זא ,רבסהה ירבדב עיפומש המ ןיבל ןאכ עיפומש המ ןיב המילה ןיא .םוי ידמ ץיפמ
  .תוטלחה םילבקמ םצעב ונחנא המ ךמס לע תעדל לכונש ידכ ,וללה םינותנל סחייתי תואירבה

 
 ןופלט תוחיש דואמ הברה יתלביק עובשה ףוס לכבו יחכונה וצב םג תולבגה 'סמ שי

 המ הניבה אלש ,לארשי תנידמב תואירבה תכרעמ לש הריכבה הרדשהמ תמאב ,םיבר םיגולוימדיפאמ
 תיניערגה החפשמה םע םיאב ללכ ךרדב םישנא ,חותפ םיה .םיה לש אשונה ומכ ,םהירוחאמ ןויגיהה
 אצמנ םיב ויהי אל םה םאש ןובשחב תחקל ךירצ .קורפל תצק םידליל רשפאמ הז ,ץחל ררחשמ הז ,םהלש
 דואמ םיאצמנ םלוכ יכ ,םיתבה ךותב הקבדהה ףקיה המ םג קוידב םיעדוי ונחנאשכ ,םיתבה ךותב םתוא
 הז יכ ,ןולמ תיבל תכלל לוכי ףסכ ול שיש ימש ,יתרבחה טביהה לע תרבדמ אל רבכ ינא .םיפופצ דואמ
 תוכירבה תא אל ול םירשפאמ אל ונחנא .תיבב ראשיהל ךירצ ףסכ ול ןיאש ימו ,חותפ היהיש בושחו ,חותפ
 ,המשנה ליבשב והשמ םג תושעלו תאצל תמאב ולכוי םה םשש ,םיחותפה םיבחרמה תא אלו םיה תא אלו
  .םירחאה םיפסונה םיטביהה לכ דצל

 
 ןיבהל הסננ ,הלבגה הלבגה חקינ םויה ןוידבש יל בושח לבא .הנטק המגודכ קר הז תא יתתנ ןכלו

 לש ופוסב ונחנא ךכ ךותמו ,תבשוי איה םינותנ הזיא סיסב לע ,עדימ הזיא לע ,תבשוי איה ןויגיה הזיא לע
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 .תיתרבח םג ,תישפנ םג ,תילכלכ םג ,תיתואירב םג ,רוביצה רובע תובוטה תוטלחהה תא לבקנ םג רבד
  .רוביצה רובע הבוטה הטלחהה תא לבקנו לוכה תא ללקשנ
 
 תאו םינותנה תא עמשנו תואירבה דרשמל הנפנ ךכ רחאו ;םכלש תוסחייתה םע ,תסנכה ירבח םע חתפנ

 יפל ליחתנ זא .םיריכב םיאפור ללוכ ,סחייתהל םיצור םה םגש םיפסונ םיחרוא ונל שי ךכ רחאו ;םירבדה
 .השקבב ,יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח ,רדסה
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רבכ הז יכ ,םינותנה לכ םע הנכומ הזה ןוידל תאבש םישרמ דואמ ,שארה-תבשוי יתרבג ,הבר הדות
 רמאנש המ לכ לע רוזחא אל ינא .ןטב תושוחתב וא יל המדנב להנתמ קסעהש םיליגר ונחנא ללכ ךרדב .רידנ

 ךשמהב לבקל חמשאש תולאש יתש שקבא קר ינא .ילש תושוחת ןתואו תולאש ןתוא קוידב ולא יכ ,םדוק
  .וטורג 'פורפמ ןהילע תובושת

 
 יוניש היה םאה תואירבה דרשמ לש םיגיצנ יתלאש רבעש עובשב ןוידב ,הנושאר הלאש

 הז תא קודבל רשפאו ,אלמ הפב הרמאו תדבוכמ דואמ ר"ד הפ הבשי .םישק םילוחל םינוירטירקב
 ויהש םישנא המכ ,ןוירטירקב יונישה בקע ,תאזכ איה ילש הלאשה .הרק הזש ונעדיו ,אל :לוקוטורפב
 םע םישק םילוח 208 ונל שי םויה יידיב שיש עדימ יפל ?םישק םילוח לש 'סמל ופסאתה םיינוניב םילוח
 םילוחה לעופב – רחא עדימ ןתייו הנשי וטורג 'פורפש תויהל לוכיו ,יל עודיש המ יפלו – שדחה ןוירטירקה
 'סמל םישקה םילוחה 'סמ תא ץיפקה םצעב ןוירטירקה יוניש לבא ,תלזלזמ ינאש אל .120 קר הז םישקה
  .הובג רתוי

 
  :וטורג רמתיא
 

 .םישק 244 שי םויה
  

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םישק םילוח לש הירוגטקל וסנכנ ולאה 244 ךותמ המכ ,הטושפ דואמ הלאש תלאוש ינא זא .244
 ינא לבא ,תועט תאזש תויהל לוכי .םישק םילוח 120 ויה 204 'סמבש עדימ שי יידיב ?ןוירטירק יוניש בקע
  .תואירבה דרשמ לש תורוקמ לע ןכ םג תכמתסמ

 
 ןכ םג םיתמ ויה םישנא םעפ לבא ,הנורוקב לזלזמ אל דחא ףא .ךתושרב ,תפסונ הלאשו

 םויב םסרופ 12 ץורעב ישיש ןפלואב .תורחא תולחמ אלממו תבצחמ וא ןוסיח היה אלש דע חור תועובעבאמ
 דעב םירבדמ םירפסמה ,בישקת .תיחכונה הנשלו המידק םינשל האוושהב ץראב התומתה ירועיש ישיש
 תרמוא תאז .הפוקת התואב תומדוקה םינשל האוושהב םיכומנ רתוי םירפסמה םויה ,םשה ךורב .םמצע
 ,תושעל המ ןיאו ,ץראב שיש תיעבטה התומתה לע ולאה םישדוחה לכ ךלהמב העיפשה אל הנורוקהש
 .םיתמ םישנא ,תושעל המ ןיא ןיידע לבא ,ואולמו םלוע הז םדא ןב לכש רורב .הז תא ןיבהל ךירצ ,םירבח
 .םש היהנ ףוסב ונלוכ

 
 .ולאכ תושגר ילוטנ תויהל ןוידב םיבייח ונחנא לבא ,לזלזל ילב ,םעפ בוש .ךתושרב ,הנורחא הלאשו

 - - תורחא תולחממ ורטפנ טושפ םהש וא הנורוקמ ורטפנ לוכיבכש םישנא םתוא לש עצוממה ליגה המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הנורוק םע
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תפסותל םהל המרג הנורוקה .הנורוק םע דחי - -
 
 הדות ?תעפש יכוביס בקע תעפשמ תמדוקה הנועב ורטפנ םישנא המכ .תמאב הנורחאה הלאשהו

 .הבר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,יול יקימ תסנכה רבח .יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח ,הבר הדות
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 דרשמ לא םינפומ םירבדה רקיעב ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ינודא .בוט רקוב .הבר הדות
 ילוא ,הנימי ,הלאמש – םימשנומ 56 ,עדוי ינאש המ יפל ,םכותמ ,םישק םילוח 244 שיש תרמא ,תואירבה
 יתב לש הקיפסה עגרכ םאה ?קשמה תא חותפל ןוירטירקה הז םאה .השולש-םיינש דוע יל ףיסות ףכת
  ?הזה ןיינעב םידמוע םילוחה יתב ,תילמרונ איה הקיפסה ,םירבח ,יתלאשש המ יפ לע ,םילוחה

 
 ידכש רמואש רטמרפ הזיא שי לבא ,ותוא ןיבמ ינניאו אפור אל ינא ,רטמרפ והשזיא שי וישכע

 םיאפורש תורמל ,םתא לבא .יביטקיפה הקבדהה םדקמ תא ןיבהל ךירצ האולחתב יונישה תמגמ תא ןיבהל
  .הזה ןיינעה תא םימסרפמ םכניא ,הז תא חתנל ידכ םכמ הז תא םישקבמ

 
 תודדומתהל ורדגוהש תורטמה המ .הנורוקה תוטשפתה לש אשונל תועגונש תולאש המכו המכ שי

 םייחכונה םידעצהש הדימב םיאבה םידעצל תינכותה המ ,םייתש ?תורטמה המ ?הנורוקה תוטשפתה םע
 ןיינעה לש תויביטקפאה המ ?םיתבב ונתוא ורגסיש הזל םייופצ ונחנא םאה ?היילעה בצק תא ונתמי אל
 לש הקיפס יאמ םיקוחר ןיידע ונחנאש חינמ ינא לבא ,ךלש ןיינע אל הז – םידדמ לש תועמשמה המ ?הזה
  .ךכש בוטו ,תואירבה תכרעמ

 
 לכונש ידכ םינותנ ונל וקפסתש םישקבמ ,שארה-תבשוי םג ,רבעש עובשמ ונחנא ,דובכה לכ םע

 הז תא התחנהש הדעווה שאר-תבשוי םע ,ימלוע תסיפתל ,וזה הדעווהו .תוטלחה לבקלו םאתהב עיבצהל
 ונחנא זא ,תוכירבב םיקבדנ ספאו רשוכ ירדחב םיקבדנ 35 וננחלוש לע םיחינמ םתאשכ ,בר ץמואב
 םיבייח ,םיבייח ונחנא ,ונלש עוצקמה קוידב אל הזו ,רוביצ ירחבנ ונחנאש ןוויכמ .החיתפה דעב םיעיבצמ
 .םינותנ

 
 ?חלמה םיל סנכיהל רוסא ?םייניצר םתא ?חלמה םי יפוח .םיה יפוח תא רוגסל השירד האב וישכע

 ורסא הינרופילקב .םימוצע םה ינשל דחאה ןיב םיקחרמה לוכה ךסב .חותפ םוקמ לוכה ?תליאב םיה יפוח
 עצמאב תורשפא ןתונ הז ,קרפתהל תורשפא ןתונ הז .םיל אובל םהל ונתנ לבא ,םיב ןושיעה תא לוכה ךסב
 .ץוחב הכילה םתענמ אל ירה ?ףוחה לע וכלי םישנא םאו ?םיה ףוח תא םתרגס המ .לובטלו אובל ץיקה
 םירגוס םתא המל ?םיה תא םירגוס םתא המל ?השענ המ זא ,ףוחה דיל תכלל רשפא ,ףוחה לע תכלל רשפא
 .קרפתהל םישנאל ונתית ?םיה תא

 
 ?רשוכה ירדחב םימושרש שיא ןוילימ ,ןאכ עמשנ ףכת ,עדוי אל ךותמ שיא 35 .רשוכ ירדח ,וישכע

 .0.2% .0.2% אוה לארשיל םיקבדנה 'סמ ,הייסולכואה ברימ תא חקול התא םא .שיא ןוילימ ךותמ שיא 35
 םינינהש םוצע ילכלכ רבשמ ,הרמא שאר-תבשויהש ומכ ,רבשמ ןאכ היהי קשמה לכ תא רוגסנ םא ,ןכלו

 רבד לכ לש החיתפ לע םחלנ ינא ,ןכו .ונלש םידליה אל ,ונלש םינינה ,הלא םיריחמה תא ומלשי ונלש
  .קשמל רושקש אשונ לש החיתפו

 
 .םירוגסה תומוקמל םיחרזאה תא םיפחוד ונחנא םיחותפה תומוקמה תא םירגוס ונחנאש לככו

 ,האולחתו הקבדהל רוקמ םה םירוגסה תומוקמהש ,תיעוצקמ הניחבמ םירמוא םתאש המ תא לבקמ ינא
 אל הז ,םיה יפוח תריגסל ידי תא ןתא אל תוחפל ינא .םיחותפה תומוקמה לע ובשחת ,ה'רבח ,קאבר ,זא
 יוכיס לבא ,רדסב ,םיה יפוחב ונשעת לא ,הדירולפב ומכ ,ודיגת ,ואובת .ינויגה אל הז ,לכש יל השוע
 הלאה תומוקמה יכ ,ספא טושפ םה ,םינותנה יפלו ,ילש םלועה תסיפתל ,אוה םיה יפוחב הקבדהה
  .ןיטולחל םיררוואמ

 
  :וטורג רמתיא
 

 - - - .םיה יפוח תא רוגסל הטלחה ונל ןיא ,םילימ ריבכהל לבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  - - היופש אל הטלחה הלביק הלשממה םא זא
 

  :וטורג רמתיא
 

  - - - התא המל זא ,הטלחהה תא הלביק הלשממה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
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 .הקד יצח ,יתוא תצחול תאש עדוי ינא .היופש הניא איה וזה הטלחההש עיבצהלו אובל יתבוחמ - -
  .הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הכסמה ללגב בוט תעמוש אל ינא יכ ,רמוא וטורג 'פורפ המ ןיבהל יתיסינ םג
 

  :וטורג רמתיא
 

 .התוא דירוא ינא רבדמ ינאשכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רדסב לוכה
 

  :וטורג רמתיא
 

 ףוסב טעמל תוכירבה תאו םיה יפוח תא רוגסל עגרכ הצלמהב ונל ןיא .סחייתהל הצור ינא טושפ
 .לנויצר שי .לנויצר וירוחאמ שי רבד לכ .לנויצרה תא ריבסא ינאו דרפנב רבדנ עובשה ףוס לע .עובש

  
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 םיל תכלל םהל ונת ,תונגפה םע םיקסעתמ םקלח ,םישאוימ םקלח ,םידבוע םישנאהמ קלח ,וארת 
 המל ,חלמה םיב הצור התא ךיא ךכ רחא םג יל ריבסת זא ,ייקוא – עובש ףוס ןיב לדבהה המ .עובש יפוסב
  .המגודל םתס ?חלמה םיב לובטל לוכי אל ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

  ?המל ?לובטל לוכי אל התאש ךל רמא ימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .המ ,דיגת זא םיפוחה לכ תא רגוס התא םא יכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םיפוחה לכ תא רגוס אל ינא לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 זא ,תורייתה ףנע לע תובר םחלנ ינא .הזה ןיינעה תא לבקמ אל ינאו ,עובש יפוסב םתרמאש המ הז
 לכו רשוכה ירדח ללוכו תוכירבה ללוכ ,תרמאש המ תא טטצמ ינאו ,ןולמה יתב תא וחתפש דואמ חמש ינא
 רדח .רשוכה ירדחב המכ ודיגת .הזה ןיינעה לע םחלנ ינא ,ךל רמוא ינא ,הנה ,דעב עיבצא ינא .ךירצש המ
 ,'ג תרמשמ ,'ב תרמשמ ,'א תרמשמ ואובי ,תוצובקב ושעי םה ,40 ודיגת ,30 ודיגת ,שיא 250 ליכמש רשוכ
 םייח אוביו ןרק אובת ,םדא ףילחהל וצריש םעפ לכ .אל הציר לולסמ ,ןכ הציר לולסמ ודיגתו .ודיגת קר
 השוע אל הז ,0.2% ,תאזכ תללוכ ,תאזכ תפרוטמ הטלחה לבקל רשפא-יא .ודיגת לבא ,ואטחיו לוכה וקניו
 .לכש יל

 
 שיו ,םיפלא תואמ ,תורשע קיסעמש ףנע אוהש תורייתה ףנע לע םחלנ ינאש יתרמא ,ןורחא רבדו

 לע קר דמעמ וקיזחי אל ץראב ןולמה יתבש ךל רמוא ינאו .םימשה תא וחתפ .םימשה תא וחתפש תונידמ
 שיא 44 םיתמ לארשיב ,המגוד ךל ןתא ינא .הזה ףיגנה םע תויחל דומלל םיכירצ ונחנא .םינפ תוריית
 לכ ,432 – תירבה תוצרא ,65 – היכרות ,608 – דרפס ,ןוילימל םיתמ 109 – הינמרג .םירוגס םיימש ,ןוילימל
 שי .םירחאמ דמלנ ואוב ,הסינכב קודבל המכ ודיגת ,ךיא ודיגת .םיימשה תא וחתפ .םיימשה תא וחתפ הלא
 .תויונכוסה לכ תא ,ץראב תורייתה ףנע לכ תא טטומנ ונחנא .םימשה תא וחתפש תונידמ 120 לעמ
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  :וטורג רמתיא
 

 .הפל אובל תוצור אל תורבחו .םימשה תא וחתפש דיגהל רשפא-יא ,עיגמש ימ לכ תא - - - הינמרגו
 - - - דחא לכ ,אובל רשפא הפל םג

  
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,אוב .דרפנ ןויד הז לע םייקל רשפא ,וצה ןיינעמ אל אוה לבא ,יול יקימ תסנכה רבח ,בושח אשונ הז
  .םירבד קיפסמ ונל שי

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .ונמצע לשמ תורצ קיפסמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזה וצה לש תורצ קיפסמ ,ןכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .םירחא םירבחל ריבעא ינא לבא ,רבדל המ דוע יל שי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא .ךיאה לומ לא המה לש ןיינעה תא ךירבדב םג דדחא קר .יול יקימ תסנכה רבח ,הבר הדות
 תוירחא ךותמ ינא ,עובש ףוסמ תואמגודו .םיחתופ ךיא לע רבדל םיכירצ ונחנא ,חותפל המ לע םירבדמ אל
 .גונעת טושפ הזו ,רשוכ ירדחל יתסנכנ ,תוכירבל םג יתסנכנ ,תודעסמב םג יתבבותסה ,חטשל יתאצי תישיא
  .חוורמ דואמ םואתפ לוכה ,הרגשב הככ אל הזש לבחש יביל ירתסב יתרמא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הדעסמב יתחפשמ םע יתלכא לומתא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,הלאה םיפנעה לכ לש החיתפה תא םירשפאמ ונחנא ךיא לע בושחל םיכירצ ונחנאש תויהל לוכי
 םיריכמ ונחנאש יפ לע ףא ,הלוע ןאכ אצמנש ימ תעדל האולחתה בצקש לככ ,רימחמ לוגס ותב וליפא
 קתשל אלו הז םע תויחל דומלל הסננ ואוב לבא .ונתיא םיאצמנש םיאפור עמשנ ךכ רחא .םירחא םינותנ

 .קשמה תא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?המל .ןכ ןחלוש ,אל ןחלוש ,ןכ ןחלוש ,הדעסמב יתחפשמ םע יתלכא לומתא ,םג לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .חוורמ דואמ ,ןוכנ ,ןוכנ 
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .סנרפתהל םהל ונתית ?המל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבא'ג תסנכה רבח ,השקבב
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  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ריכזנ אוב לבא ,תוריזג לע ,םיווצ לע םירבדמ ונחנאש ונלוכל ריכזהל הצור ינא .םלוכל םיבוט םיירהוצ
 רשאל הרומא תסנכהו תוריזג תרזוג הלשממהש הז .לארשיב לשמימה תטישב יוניש םג הזש ונמצעל
 םש ןכ ינא .לארשיב לשמימה תטיש תניחבמ םודא וק לש רבעמ הזש רוכזל םיכירצ ונלוכש רבד הז דבעידב
 .תוריזגה לש םיטרפה יטרפב קר קוסענו חכשנ אלש ידכ ןחלושה לע הז תא

 
 םתא ,םירבח .םיעוריאה ינגו תומלוא תא וליפא םינוידה ןחלושל ריזחהל הצור ינא ,ינשה רבדה

 ,תוגוזה ,םישנאה ,לעופב הרוקש המ ,תומלואה תא רוגסל הריזגה תא שיש ירחא הרוק המ םיעדוי
 ,הרקב לכ אלל םיחותפה תודשב וא םיתבה תורצחב הז תא םישוע םה םלוא םוקמב ,ןתחתהל םיכישממ
 םע הטילשב רדוסמ ןפואב תומלואב הלאה תונותחה תא תושעל היה ףידע אל .'וכו ,'וכו הנייגיה לכ אלל
 רוביצהש תוריזג םירזוג םתא .חטשב הרוקש המ הזו ?גוגחל הזה ןגלבל תתל אלו םלואה ילעב לש תוירחא
  .ןהב דומעל לוכי אל

 
 .ונתוא וענכשיש םינותנל םיעוושמ ןיידע ונחנא ,םירבח .תוכירבה ןיינעו רשוכה ירדח ןיינע ,ןבומכ

 דע ויהש תוקבדה 18,000 ךותמ 35 לע םירבדמ ונחנא םא .תוקבדה שי רשוכ ירדחב תמאבש ונתוא וענכשת
 תוקבדה ספא ,ספא ןבומכ .רשוכה ירדח לש הריגס םוש קידצמ אלו רבד םוש ריבסמ אל הז ,עובש ינפל
 .ןהב דומעל לוכי אל רוביצהש תוריזג ןה הלאה תוריזגה .תוכירבה לש הריגס קידצמ אל תוכירבב

 
 המ ,רוגסל םתטלחה ישימח םויבו תונכוסמ ךכ לכ תודעסמה םא .תודעסמה לע היינש רבדנ ואובו

 הזה רוביצה לכ .דרמל ופצת זא ,יטילופ ץחל לש ןיינע הז ?םימי המכ דוע הז תא םתכשמ םואתפש הרק
 .הלאה תוארוהב דורמי

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינדעסמה תבוטל הנוכנ הטלחה התייה תאז
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 לכוי אוה תמאבש תוריזגו םיקוח לבקי ,תוינידמ לבקי רוביצהש ובשחת ,ןכל .ןהב דומעל לוכי אל
 םיגוזגזה .רוביצה ןובשח לע אל לבא ,תאזה הפגמל ץק םישל תמאב הצרנ תסנכ ירבחכ ונחנאו ,םהב דומעל
 ונחנא ,תאזה הפגמב לופיטל הרורב תינכות היהתש םוקמבו ,ןגלב םישוע ,םלוכ תא םילבלבמ הלשממה לש
  .םישדחמו םירזוחו םילטבמ ,תופילש ירחא תופילש םילבקמ ןמזה לכ

 
 ,בחרמ יפל תולבגה םע ךירצ ,הלאה תומוקמה תא תילטוט תיטמרה רוגסל יאדכ אלש בשוח ינא

 .תושעל ךירצש המ הז זא .'וכו ,'וכו ,םוקמה בחור יפל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םג קיפסנש ידכ תודקוממ תויוסחייתה תסנכה ירבחמ תשקבמ ינא .רבא'ג תסנכה רבח ,הבר הדות
 זא .תויעוצקמה םהיתודמע תא םג עמשנש בושח דואמש םישנא דוע ונל שיו ,תואירבה דרשמ תא עומשל
 רבח ,השקבב .םירחא לש םירבד לע רוזחל אל ולדתשת לבא ,תסנכה ירבח לש בבסה תא רשפאל הנכומ ינא
 .בוזובזר לאוי תסנכה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ונחנא ,ףיגנ ונשי ,הנורוקב םילזלזמ אל ונחנא ,דחא רבד ןייצל הצור ינא ,שאר-תבשויה דובכ ,הדות
 יכ ,םזילופופב קסעתהל אל תיניינע הדעווכ הדעווה לש הרטמהו .לזלזל םיאב אל דחא עגרל וליפא תמאב
 תוטלחה לבקל םינותנה ךמס לעו םינותנ עומשל םיצור ונחנא .םזילופופב ונתוא םימישאמש רבכ יתעמש
 תוטלחה םילבקמ די ףניהב הלשממבש םיאור ונחנא רבד לש ופוסב יכ .לקשמ תודבכ תוטלחה ,תויתימא
 הלכלכ םג .תילכלכה המרב םגו תיתואירבה המרב םג רוביצה לע ןגהל איה ונלש הרטמהו .עגפנ רוביצהו
 רשוכ ירדח לבא ,ורמא יירבח תמאבו ,םיה יפוח לע רוזחל הצור אל ינא .תואירבל תמגרותמ רבד לש ופוסב
 לכ לע םירמוש םה תמאבו ,םש םילהנתמ תמאב ךיא יתיארו םירויס יתישע ינא םגש ןבומכ – תוכירבו

  .אל ןקתמ ,ןכ ןקתמ ,תואירבה דרשמ לש תויחנהה
 
 10-המ ריקחתה ,תואירבה דרשמב וניכהש ריקחת ךמסמ לע הפ יתלכתסה ,םינותנה תניחבמו

 ;9.5% – ךוניח תודסומב ;67% םיקבדנ תיבב : םייתימא םינותנ ןאכ םיאור ונחנאו ,ילויב 16 דע ילויב
 זוחא ,1.1% – טרופס ינקתמב ;5%-ל בורק – הווקמ ,תובישי ,תסנכ יתב ,תד תודסומ ;5% – םיעוריאב
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 ףניהבו העיגמ הלשממהו ,םיאב ונחנאו ,תואירבה דרשמ לש םינותנה ולא .0.2% ללכב הז תוכירבב ;דחא
  .רשפא-יא .הנממ תוסנרפתמש תוחפשמ יפלא תואמ תללוכש ,תאזה היישעתה לכ תא תרגוס די

 
 תוכירצ ןהש ומכ ,תוטלחה טילחתש תיניינע הדעו היהתש תמאב םיצור ונחנא ,יתרמאש ומכ זא

 דוכילב םא ימוג תמתוחל ונתוא וכפיש היפאמ תטיש תאזש תויהל לוכי אלו .תוטלחהה תא לבקת לבקתהל
 .תיניינע תמאב איהש ,שארה-תבשוי תא םיבהוא אל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .בוזובזר תסנכה רבח ,ךתושרב ,הזל סנכינ אל אוב ,אל
 

  :תואירק
 

- - - 
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .סנכנ אל ינא ,הנשמ אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא בוזע
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 לע חקפמה ףוגה ונחנא הז ליבשב ,ימוג תמתוח תויהל םילוכי אל הדעווה ירבחש רמוא ינא לבא
 ונחנא המ תא אל טילחהל םיכירצ תמאב ונחנאו ,הנורוק תרגש הפ שי ,תנייצש ומכו .הלשממה תולועפ
 ,ונלש תואיצמה וז ,רשפא-יא ,רשפא-יאו .יתדוקנ תויהל ךירצ תמאב הז .םירגוס ונחנא ךיא אלא םירגוס
 ,תויתימאה תוטלחהה תא לבקת תאזה הדעווה רבד לש ופוסבש דואמ הווקמ ינאו .רחא והשמ ונל היהי אל
 הדעווה ירבח לכ תאו שארה-תבשוי תא ךרבמ ינא תמאבו ,הלביק איה וישכע דעש ומכ ,תויניינעה
 .תונוכנה תוטלחהה תא םילבקמש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םאתהב תוטלחה לבקנו ,לוכה תא הצפח שפנב עמשנש הדעווה לכ םשב תבייחתמ קר ינאו .הדות
  .השקבב ,ןאזו הליה תסנכה תרבח .ןאכ הלעיש המ לכל

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 שי רבד לש ופוסבש תבשוח ינא לבא ,ורמאנש םירבד לע רוזחא אל ינא .שאר-תבשויה יתרבג ,הדות
 .הגיאדמ ןכא איהש ,האולחתב יונישה תמגמ לע לכתסהל תמאב איה תחא היצפוא .ונינפב תויצפוא יתש
 ןיידעו ,םימשנומה 'סמב םגו םישקה םילוחה 'סמב םג תרכינ היילע תמשרנ ןכא יינפב ואבוהש םינותנב
 םויה ילואו – איבה תואירבה דרשמש םינותנהש ןוויכמ .תויצפוא יתש שי םינותנה לע םילכתסמ ונחנאשכ
 יללכ ןותנ ןתינ ,תודעסמ ,תוכירב ,רשוכ ירדח יבגל םייפיצפס םינותנ ונל ונתינ אל ןיידע לבא ,ונל שדחי אוה
 ךירצש בשוח ינאו היילעה תא האור ינא :דיגיו תואירבה דרשמ אובי זא – האולחתב היילעה יבגל רתוי
  .ילש ךרדה תאזו המגמה תאזש ללגב אלא ,ףנעו ףנע לכ ריבסהל עדוי ינאש ללגב אל רוגסל

 
 טילחנ ,םירבח הפ ורמאו ,הדעו ירבחכ ונחנא ,הייפיצה תאז םאו .הייפיצה המ ודיגתש בושח לבא

 ,ראשיהל ידכ ,םיחמומה לכ יפ לע ,הפ ףיגנהש וא ,הבושתה איה יללכ ןפואב הגיאדמה היילעה ןכא םא
 תויחל דומלל םיכירצ ונחנא זא ,ותיא תויחל דומלל םיכירצ ונחנא םאו .ותיא תויחל דומלל םיכירצ ונחנאו

 רימחמה ,רתוי רימחמה לוגסה ותה לע הרימש ךות ,רחא ףנע לכב םגו תוכירבב םגו תודעסמב םג ותיא
  .ועבקתש יפכ ,תוחפ

 
 תא ונל ודיגת ,טבמ ונילא ורישיתש תשקבמ קר ינא .תויצפוא יתש הפ ונל שי רבד לש ופוסב

 רתויב הליכשמה הטלחהה תא לבקנ ונחנאו ,ןיא זא ןיא םא ,םתוא וגיצת שי םא .םתייווהכ םירבדה
 .רוביצה תבוטל
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,יכורב תסנכה רבח .ןאזו הליה תסנכה תרבח ,הבר הדות
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

 הפל ועיגהש םימדוקה םיווצב ונרבידש איה הנושאר הדוקנ .תודוקנ יתש ,שאר-תבשויה יתרבג
 םצעבש וצ עיגמ בושו .םיקוזינש םיקסעה ילעבל םייוציפ חסונ םע דחיב ועיגיש םיעיגמש םיאבה םיווצבש
  .הלשממה לא הנפמ ינא הז תאו .םיקוזינש םיקסע ילעב םתוא תא םיצפמ ךיא רבד םוש ,החסונ ונל ןיא

 
 הדעווה ,תוכירבה תא ונגרחהו וצ הפ היהש םדוקה ןוידב ,איה לואשל הצור ינאש היינשה הלאשה

 םיללחבש הלא םג ,םיחותפה םיללחבש הלא םג ,ולעפ תוכירבה זא ,תוכירבה תא גירחהל הטילחה
 םיללחב תואצמנש תוכירבב תומיוסמ תולבגה לע תורבדמ ןכ ונינפב תונומש תעדה תווחש תורמל ,םירוגסה
 םיטילחמ םאש תרמוא תאז .ךיא אלא םא אל ,ןמזה לכ תרמוא תאש המל רבחתהל הצור ינא ןאכו .םירוגס
 .תרדוסמ החסונ היהתש דחא והשמ גירחהל

 
  :האירק
 

 .שי
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

  ?שי הז המ
 

  :האירק
 
  .תולבגה ול שי ,לוגסה ותה ,החסונ שי
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

 תעדה תווחב .םירוגס םיללחב תוכירב לש הגרחה יתיאר אל ,ותוא ריכמ ינאש לככ ,לוגסה ותב
 םיללחב תוכירבב םגו םירוגס םיללחב תוכירב לש הריגס לע םירבדמ ונינפב הפ תוחנומש תויעוצקמה
  .ךיאב האור אל ינא הז תאו ,םיוולנה םירבדה תאו תואשדמה תא רוגסל םיחותפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תוכירבהש ,תואירבה דרשממ הניבמ ינא ,עובשה ךלהמבש הארנכ .עובש יפוסב םתוא רוגסל םיצור
 תעדוי אל רבכ ינא ,םהיתבב םינופס םלוכ תא ונל ריאשמ הז ,בוש .עובש יפוסב קר .ללח לכב לועפל ולכוי

 .םיטרפל סנכינשכ הז לע רבדנ לבא ,בוט רתוי המ
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

  ?דבלב עובש יפוסב תוכירב לש הגרחה לע רבדמ וצה עגרכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוחותפ ויהי םוקמ לכב תוכירבה עובשה לכ ךלהמב .ורגסיי תוכירבה עובש יפוסב
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

 ?םיחותפ םיללחבש הלא םגו םירוגס םיללחבש הלא םג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לוכה ,לוכה
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  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

 .בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ולעיש םיפיעסה יפל סחייתהל לכות זאו וצל המינפ לולצנ ?רדסב
 

  :)הרותה תודהי( יכורב והילא
 

 .ייקוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,בניע תסנכה תרבח .יכורב תסנכה רבח ,הבר הדות
 

  :)ןבל לוחכ( הלבאק בניע
 

 לבא ,םינותנלו בצמל תושידא היהתש רוסאש רורב ,דחא .םירצק םירבד המכ .הבר הדות ,םולש
 תוליעפ תא רמשל רתויש המכ ךירצש םג רורבו .תולבגמה תובקעב הקוצמל תושידא היהתש םג רוסא
 תוירשפאה תולבגמה יבגל םויה םתוא עומשל חמשא ,עוצקמה ישנאל הלאש תונפהל הצור ינא .קשמה
 .יירבח הזב ועגנו ,הריגס החיתפ לש םיחנומב קר רבדל אל ידכ ,חותפה ריוואב תוליעפ יבגל םשייל ןתינש
  .ץראל ץוחב הרוקש הממ םידמול ונחנאש ךות םגו

 
 ףוסב עיגנו תולבגמ לע רבדנש החינמ ינאו ,תולבגמ לע םירבדמ םא ,ריכזה הפ ירבחש ףסונ רבדו

 .הדות .וצה יפ לע תקספנ ולש תוליעפהש ימל יתימאו יוארו םלוה יוציפל גואדל ךירצ ,תונקסמ ןהשזיאל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,בוני'זוק תסנכה רבח .ךל הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוני'זוק ירדנא
 

 ינא .םעט ירבד הפ ורמאנו ,ןאכ רמאנש המ לע רוזחא אל ןכ םג .שארה-תבשוי יתרבג ,הבר הדות
 לש ןיינעה לכ יבגל תואירבה דרשממ הבושת יתלביק אל .רבעש עובשמ ילש הלאשה לע רוזחל הצור
 רשוכ ירדחבש םתבתכ רבסהה ירבדב יכ ?עגמב הקבדה שיש םיארמש םינותנ םכל שי םאה .עגמב הקבדהה
 בור הלאה םינותנב םיאור ונחנאש המ יפל ,וישכע .עגמב הקבדה לש הנכס שי םירוגס םירחא םיבחרמב וא
 ,העזה לש הנעטה תא םיססבמ ונחנא המ ךמס לע ,ןכל .רשוכ ירדחב אקווד ואלו תיבב איה הקבדהה
 ךלוה אל דחא ףאו ,עגמה תא שי תירוביצה הרובחתב םג זא ,רבכ םאו ?הלאה םירבדה לכו ,עגמב הקבדה
  ?הטלחהה תא םילבקמ ונחנא המ ךמס לע ,תרמוא תאז .הז לע הבושתה תא לבקל חמשא .םש אטחמו

 
 הז ךיא .הלאה םירבדה לכ ,יח תניפ םג ,יראפס םג הפ ןיוצמ ,חותפ חטשב תוליעפ יבגל ,ינש רבד

 רוגסל לבא ,תאצל אל רשפא ,תינוכמב םיעסונ רקיעב ,קנע חטש הז ,היהש ימ יראפסב ?םיה ףוחמ הנוש
 ?תיטמרה הז תא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוכנ
 

  :וטורג רמתיא
  

 .הז תא םירגוס אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רוגס יראפסה
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוני'זוק ירדנא
 

 םיעסונשכ תיטמרה הז תא רוגסל יללכ ןפואב לבא .ןונזמלו םיפוחה םחתמל םש סנכינ אל וישכע
 תרסח איהש תינכות תמאב ןימ הפ שיש תרמוא תאז ?תונולח חותפל רוסא םגשכ בכרב הרוגס החפשמה לכ
 ךוניחה תכרעמ יבגל אבה עובש הזל עיגנ םגש חינמ ינא .חתפנ ילוא זאו ,לוכה תא רוגסנה ןבומב תואדו
 .הבר הדות .םינגהו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ילאכימ תסנכה תרבח .בוני'זוק תסנכה רבח ,ךל הבר הדות 
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 תילאיגלוקהו תיעוצקמהו תישיאה המרב ךיידי תא קזחל הצור ינא לוכ םדוק .יתרבג ,הבר הדות
 הכירצ איהש בצמב המצע תא תאצומ הדעווהש יללכ ןפואב לוכ םדוק דיגהל הצור ינא .איהש ךרד לכבו
  .ללכב תסנכה לש ,תסנכ רבח לש ,תסנכ תרבח לש ,תסנכה לש ירוקמה דיקפתה לע ןגהל וליאכ

 
 וא יירבחמ דחא ףא אלו ינא אל .דחא םוקמב תאצמנ אל םלועל המכוחה ,תושעל המ ןיא ,וישכע

 .הלשממב תאצמנ המכוחה לכ אל ,תושעל המ ,הלשממב םגו .רבד םוש לע לוכה תעדל תולוכי ייתורבח
 םייחה תייווח תא תתלו אובל םילוכי תחאו דחא לכו םייבמופ םהש איה תסנכב םינוידה לש תונואגה
 קוידב םהש ונתעדב הלע אלו ונמצעמ םהל אורקל ונבשח אל ילואש םישנא ,םהלש תויחמומה תא ,םהלש
 תמאב תוכירצ תונקסמהו ,םיבושח ךכ לכ םה הלאה םינוידה ןכלו .םתוא וא ןתוא עומשל ךירצש הלא
 רוגימ תבוטל תויניינע תויהל תוכירצ ןה – ךרדה לכ ךרואל התשע הדעווהש ומכ ,ויהש ומכ – תויהל
 הדבועהו .לארשי תנידמ לשו חרזאו תיחרזא לכ לש תילכלכה תוביציהו הסנרפה תרימש תבוטל ,הלחמה
 תויחרזאה תערל איה ,ןיינעה תערל איה ,לטבי ימ ,טילחי ימ םיידי יפופיכ לש הריזל ךפה הזה רבדה לכש
 דואמ ,םייניינע דואמ םינויד ,לוכה תורמל ,תלהנמ הדעווהש החמש ינא .הככ הזש דואמ לבחו ,םיחרזאהו

  .הזה בוביסב םג הככ השעת איהש קפס יל ןיא .םייניצר דואמו םייעוצקמ
 

 לכ ךרד וטואה םע רובעל היה רשפא-יא ,לגרב יתכלהש םושמ יתרחיא .תחא תיבכוכ ,ךתושרב
 תומלוא ,תוניגפמש תוילאיצוסה תודבועה ךרד יתרבעו .תסנכל ץוחמ םויה םג תומייקתמש תונגפהה
 םלוה ילכלכ יוציפ הוותמ לע םתיא רביד אל ןיידע דחא ףא לבא ,םתוא רוגסל ךירצש ונמכסהש םיעוריאה
 .יוארו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוגוזל םגו םהל םג
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 םהל קפיס אל שיא ,ןיידע ,בושו ,תבשומ אוהש וילאמ ןבומו רורבש ,תורייתה ףנע לכ ,תורייתה
 לש תונויער ינימ לכ ,תרקובמ ,תיקלח הלעפהל םיוותמ םיעיצמ ,בגא ,םה .היוארו תמלוה תילכלכ הבושת
 ,םיפוצהו תופוצה ,חוניקל ףוסב ,ןבומכו .הז לע ןתמו אשמ םתיא להנמ אל שיא ,ליעפהל רשפא ןכש םירבד
 טושפ ,היהי אל הזש המו םימ ,הימדקא יניינעל שדחה דרשמל ךוניחה דרשמ ןיב וגא יקבאמ ,בוש ללגבש
  .ביצקתהמ שילש םהל םיחקול יכ םהלש תוליעפה תא םייקל םילוכי אל

 
 תוסנל הלוכי איהש ללכב תסנכלו הדעוול תודוהל דואמ הכירצ הלשממהש תבשוח ינא ,רוציקב

 .ןיינעה תבוטל הלש םייארונה םילשכהמ קלח םולבל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,דיסח תסנכה רבח .ילאכימ תסנכה תרבח ,הבר הדות
 

  :)הרותה תודהי( דיסח והילא
 

 רבד .הפ ךכ לכ רורב םהילע ורביד אלש בשוח ינאש תודוקנ המכ .שארב תבשויה דובכ ,הבר הדות
 ויה ,תוטלחה לבקל תעדויו הליעיו הבושח הדעווכ המצע תא החיכוהשכ תאזה הדעווהש בשוח ינא ,ןושאר
 םע דחיב ובשיש םינותנ ,ילוח המכ םוקמ לכ לש םינותנ תואירבה דרשממ וזה הדעוול עיגהל םירומא
 םיכירצ .הככ םירגוס 10% שי םא ,הככ םירגוס זא ,רשוכ ינוכמב דיגנ אוב 5% שי םאש טילחהל הפ הדעווה
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 הלאכו תונותח ומכ םיקבחתמש תומוקמ שי ,קלחתמ הזש ןבומכ .םוקמ לכל םירורב םינוירטירק תויהל
 דיל דומעל בייח אל דחאש ,ץוחב הליפת וא תונגפה שיו ,תוחפ הזש תודעסמ ומכ תומוקמ שיו ,תומוקמ
 תא ,רבדה לש הרמוחה תא םוקמ לכ ,תומוקמל קלחל םירורב םינוירטירק תויהל םיכירצ לבא .ינשה
 ,הככ םירגוס ונחנא זא ,3% לש האולחת שי הזה םוקמב םאש עובקלו ,ינשל דחא ןיב רשקה לש הרמוחה
  .הככ םירגוס זא 7% לש האולחת שי הזה םוקמב םאו

 
 זאו ,לוכה תא םירגוסו םעפ דוע םיבשייתמ םואתפ הרמחה לכב וא עוריא לכבש תויהל לוכי אל

 ?תונותח םירגוס יתמ ,ארקנ הז המ ,םירורב םיווק שיש הארי ץוחב םג רוביצהש ךירצ .ןודל םיבשייתמ
 שיא 20 תושעל םיטילחמ 5% םא .הטלחה יפל םעפ לכ אל .םירגוס המו ,7% וא םיעוריאב 5% םיזחואשכ
 םולשו סח שישכ הרוק המ הטלחה וישכע לבקל .התיא םיצרש הטלחה היהת תאזש ךירצ זא ,הנותחב

 .3% שישכ הרוק המ ,15%
 
 אל ונחנא .ןתחל הרזחב ליחתמ רוביצה בור םשה תרזעב םימי הרשע דוע .תונותחה אשונב ,וישכע

 העדוה וישכע םהל היהתש ךירצ ,תוקיפסב הלכה תאו ןתחה תא ,םיריעצה תוגוזה תא ריאשהל םילוכי
 םלוכ ,לארשי תנידמב ןתחתהל קיספהל רשפאש בשוח אל הפ דחא ףאש ןבומכ .ןתחל רשפא ךיא הרורב
 תוינפ לבקמ ימצע ינא .העדוהה תא םהל תתל וישכע םיכירצ ונחנא זא .ןתחתהל ךישמהל ולכויש םיצור
 .םיישדוח דוע ,םוי 14 – שדוח יצח דוע ,שדוח דוע ,עובש דוע תויהל ךלוה המ ,יל דיגת :םישנא הברהמ
 .תונותחל תורורב תוטלחה לבקל ךירצ רוביצה

 
 עונמהמ לודג קלח הזש םיעדוי ונחנאש ,םיסובוטוא יבגל .הילע רבדל יתיצרש תחא הדוקנ דוע

 יוטיח שי םלועב תונידמ הברהב .םייקתהל םילוכי אל ונחנא תירוביצ הרובחת ילב .הנידמב ןכ םג ילכלכה
 תובכרב .םייעובשל יקנ סובוטואה תא קיזחמ הז ,םייעובשל קיפסמ הזו םייעובשב םעפ ותוא םישועש
 ןיא םהלש הקידב יפל .תובכרב היעב םוש ןיאו ,תואלמ תובכרהו יוטיח םירבוע םה םייעובשב םעפ ןודנולב
 אלש יוטיח םויב םעפ תושעל הרובחתה דרשמל הארוה יהשוזיא שי לארשי תנידמב .תובכרב האולחת
 לכות תירוביצה הרובחתהש יוטיח והשזיא שוכרל רשפאו .יתכרעש הקידבמ ,ותוא םישוע אל ,םייקתמ
 .הבר הדות .ךירצש ומכ םייקתהל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,קראמ תנסוא תסנכה תרבח .דיסח והילא תסנכה רבח ,ךל הבר הדות 
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 רמוא ינא יירבד חתפבש רמול תישאר השקבב הצור ינא ,הדעווה שאר-תבשוי יתרבג ,ךתושרב
 ףנעב אצמנ ילש ןבהש רחאמ םיעוריאה ףנעב עגא אל ינא .הזה רבשמהמ םיעגפנש םישנאה לכ םע יבילש
 אשונב העד תווחל האב ינא רשאכ ,רמוא קר לבא .ןיינעב יתעד תא עיבא אלו הזב עגא אל ינא זא ,הזה
 .תואירבה דרשמ םה עוצקמה ישנא ונתניחבמ .עוצקמ שיאמ תעד תווח תלבקמ דימת ינא תמיוסמ היגוסבו
 וקבדנ אל וא רשוכה ירדחב וקבדנ םישנא המכ תעדל תלוכי ונל ןיאו םינותנ קיפסמ וב ןיאש םוקמב םג
 הביטקפסרפ לבקל םיכירצ ונחנא ,גהנתמ תמאב הזה ףיגנה ךיא םיעדוי אל םג ונחנאש תויה ,רשוכה ירדחב
  .ונלש אירבה ןויגיהב שמתשהל םגו ,םלועב הרוק המ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי

 
 .םינותנ ונלביק ,םינותנ ונל שי לבא
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .יל עירפמ אל התא ,ךל יתערפה אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .אוב ,בוזובזר תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םינותנ ונלביק לבא
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  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

  .יל עירפמ אל התא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .עירפהל ילב רבדל הל רשפאנ ,אוב ,בוזובזר תסנכה רבח
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 הכסמ הטוע אלש ימש לכל רורב .תוכסמ תוטעל תואירבה דרשמ לש הטלחה שי םוי לש ופוסב ירה
  .ודיל םיבבותסמש הלא תא ןכסמו ומצע תא ןכסמ

 
 החפשמה ירה .החפשמב איה הקבדהה בור :םירמואש םישנא ינימ לכ הפ תעמוש ינא ,וישכע

 םה זאו ,הנותחל תכלוה ,רשוכה רדחל תכלוה ,תירוביצה הרובחתב הלוע ,רפוסב תבבותסמ ףוסב תיניערגה
 םינתונש םינותנ ונל ןיא םא םגש תרמוא ןיידע ינא םוי לש ופוסב .ינשה תא קיבדמ דחאו התיבה םירזוח
 ירדח לע ,ארקנש המ ,םוז םימש וישכע ונחנא יכ ,רשוכה ירדח ךותב םיקבדנ םישנא המכ הביטקפסרפ ונל
  .רשוכה ירדח קר אל הז לבא ,רשוכה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  
 .ןוכנ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ךכ רחא דיגא ינא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .לוכה לע םירבדמ
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 איבהל ידכו ,קשמה ילגלג תא עינהל ידכ חותפל םיצור ונחנאש םירחא םירבד דוע הז םוי לש ופוסב
 ונל ןיא ובש םוקמבש תבשוח ינא ,יתרבג ,תרמוא ינא ןכלו .הזה ףיגנה םע תויחל דמלנש בצמל הז תא
 רדח ךותבש לכל רורב .אירבה ןויגיהב שמתשהל ןכ לבא ,רטלשה תא תובכל תרמוא אל ינא ,םינותנ קיפסמ
 .הלודג דואמ דואמ תויהל הלוכי הקבדההו ,רבע לכל רזפתמ ונלש קורהו הכסמ תוטעל רשפא-יא רשוכה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?רשוכ רדחב תייה הנורחא םעפ יתמ
 

  :האירק
 

- - - 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבדל הל ורשפאת ,תשקבמ ינא ,ועירפת לא ,םירבח
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .רדסב הז לבא ,תרמוא ינאש המ יטסילופופ אל הזש תעדוי ינא
  

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - ירלופופ אל הז ,אל ,אל
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יקסבונילמ תסנכה תרבח .ששש ,ה'רבח ,אל
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 תחקלו םייניעב רוביצל לכתסהל םיכירצ ףוסב ונחנא ,םירבחהמ הפמ תשקבמ ינא םוי לש ופוסב
 םע םש םיללפתמ ונחנאש ,תסנכה יתבב םויה וצ שיו ,ומצמצש יפכ .תושפנ ינידב הפ רבודמ ,תוירחאה תא
 .תושעל המ ןיא ,19 לש ןיינמ

 
  :האירק

 
 .11-ל הז תא ודירוה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .10-ל דרי רבכ הז .10 הז
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .רתוי דוע זא ,דוע הז תא ודירוה םג וישכע זא .11
  :האירק
 

 .ודירוה 11-ל ,11
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 תא תרמוא ינא יכ – קצקצל אל ,אשאש תעפי 'בג ,יקצקצת לא – םוי לש ופוסב תרמוא ינא ןכל 
 .קצקצל אל לבא ,רדסב הז ,ךל םיאתמ אל הז .יתעד

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יאוב ,הזל סנכינ אל לבא ,ךיילא ןווכמ היה אל הז
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 לכש םושב ילכלכה רופיסה םעו הזה ףיגנה םע הפ דובעל ךירצש תרמוא ינא םוי לש ופוסב .רדסב
  .הדות .חותפ ןויגיהבו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשוכה ירדח .רשוכה ירדח לש ןיינעה יבגל רמוא קר ינא .קראמ תנסוא תסנכה תרבחל הבר הדות
 יבגל םג קימעמו יבחור ןויד ונמייק .רשוכה ירדח ליבשב קר ןאכ אל ןיטולחל ונחנא לבא ,חישב חפנ וספת
 לש אשונה לע ונרביד .םירחא םיפנע יבגל ונלביקש הממ הנוש הטלחה בגא ונלביקו ,םיעוריאה תומלוא
 םייתועמשמ דואמ םיפנעב רבודמ רבד לש ופוסב .רשוכה ירדח לע םג ונרביד ,תודעסמה לע ונרביד ,תוכירב
 םייאופר-ארפ םילופיט םש שי ,שפונ קר אל הז תוכירבש הז לע יתרביד .יוליב קר אל םה ,בגאש ,קשמב
 תא םג ורגסי םה םא הז יטמרד המכ רמאו ונילא הנפ ל"הצ יכנ ןוגרא .ל"הצ יכנ ,םיכנל םג םימייקתמש
 ןוכנ הז .ףטושב םהלש לופיטהמ קלח הזש ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי .רשוכה ירדח תא םגו תוכירבה
 תא םישוע ,םצעב םישמתשמ םקלח ,תוילופיט תוכירב שי םלוכל אל לבא ,וגרחוה תוילופיט תוכירבש
 .תוליגר תוכירבב לופיטה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי

 
 .ןוכנ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תאז ?ימלו וחתפי רשוכ ירדח הזיא .רשוכ ירדחל סנכיהל םישרומ ןכ םיאטרופסש םיעדוי ונחנא
 ונילא הנופ רוביצהשכ םגש םירבד דואמ הברה הפ שי ?עיגיש דחא ןקחש ליבשב חתפי רשוכ רדח ,תרמוא
 אל םירבדהש רמוא הז תובושת ונל ןיא םאו .תובושת ונל ןיאש םילגמ ונחנא רוסא המו רתומ המ ררבמו
  .ןאכ ונחנא ןכלו ,הנוכנה הרוצב רסמה תא ריבעהל םצעב ונחלצה אלשו ,ףוסה דע םירורב

 
 ףנע לש הריגסב הרוק המ םינותנ ונל ונתיש ידכ ןאכ היהיש רצואה דרשמ גיצנמ םג יתשקיב ,בגאו

 תועמשמה המ .םהלש הסנרפהו םחלה הז ,םהלש םחלה הזש ,התיבה םיכלוהש םישנא יפלא תואמ םע
 םולבל וא עוטקל תלוכיה יבגל תואירבה דרשמב ןאכ ונל ונתיש םינותנה לומ לא קשמל םג הז לש תילכלכה
 רמול תיצר ,ירזנ ןיד ךרוע .תלעותהמ בר קזנה םאה רבד לש ופוסב ללקשנ הז ךותמו ,ףיגנה תוטשפתה תא
  .השקבב זא ,תואירבה דרשמל םירבוע ונחנאש ינפל םירבד המכ

 
  :ירזנ זר
 

 טביהב תודוקנ יתשל הרצקב םכתושרב סחייתא ,תסנכה ירבח יירבח ,םיבוט םיירהוצ ,םולש
 וטורג 'פורפ .ןאכ ולעש תודוקנה תיברמ לע בישהל ךירצ אלו לוכי אלו יתואירב החמומ אל ינא .יטפשמה
 םא הלאשה יבגל תסנכה ירבח לש םירבדהמ קלחב ולעש תודוקנ יתשל סחייתהל הצור קר ינא .ךכל שרדיי
 תסנכה ינפל תרשאמ הלשממהש הז יבגל רמא םיכ"חהמ דחא ,"תינוטלש הכיפה" – רדסה תא ךפוה הז
  .רשוכ ירדח לש אשונה תא םג ללוכש שדחמ וצ םיאיבמש הז יבגל יפיצפס ןפואבו – הדעווה דיקפת יבגל

 
 ויהו ,הזה קוחה תא ונגצהשכ םכינפל ןאכ יתייה םייעובשכ ינפל .הנושארה הלאשה יבגל לוכ םדוק

 ,הרשיא תאזה הדעווהש ,קוחה עבקש ןוזיאהש ,וישכע בשוח ינאו זא יתבשח ,יתרמאו ,םיחוכיו טעמ אל
 רושיאב היולת אלו ,תידיימ הטלחה לבקל הלשממה ידיב תושימגה תא הנתנ איהש הזה ןבומב ןוכנ אוה
  .תסנכה לש שארמ

 
 םיעבוק רבד לש ופוסב .תסנכ שי ,הצור איהש המ תושעל הלוכי אל הלשממהש עבקנ ןכ ,ינש דצמ

 רבדה תא תושעל הרומא ללככש תאז איהש ,תסנכ ןאכ שי ,תוילילפ תוריבע םג הפ םיעבוק ,תומרונ הפ
 רכוז ינאו .ךכ לע חוכיו ונל היה וליפא ,וקלח וא ולוכ תא רשאל רמולכ ,לטבל תיאשר תסנכהו ,הזה
 אל אוה םא קר תויהל לוכי יניצר ןוידש ,ותעשב יול תסנכה רבח םע החיש התואב םג ,םכל יתרמאש
 ,תסנכהש רבעש עובשב ןוידב ומכ – חכוה הז רבד לש ופוסב םגש בשוח ינאו .לעמ טושהשכ םייקתמ
 יאדו הלשממ יגיצנכ ונחנא .ןוכנה רבדה םצעב הזש חכוה זא – הלשממה לש וצה לכ תא הלביק אל הדעווה
 הלשממ הפ שי .ןוכנה ןוזיאה םצעב הז לבא ,ותומלשב וצה תא לבקל ךירצ ןכ עודמ ריבסהל הסננו ,םיגיצמ
 רשאל אל טילחהל תוכמסה תא שי תסנכל םג רבד לש ופוסב .קבאיהל ךרוצה ללגב תידיימ לח הז ,תעבוקש
 .םתישעש המ הזו ,םירבדהמ קלח תא

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .דבעידב לוכה לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םוריח ןמזב ונחנא יכ הקרה לע חדקא םע אלו הפ קימעמ ןויד ונל רשפאמ הז לבא ,הנשמ אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הז תא חתפנ אלו ,םימיוסמ םיאשונ יבגל קר הז
 

  :ירזנ זר
 

 ,רדסה תא ךפוה וליאכ הזש תרמא ,הלקאסע תסנכה רבח ,ךתיא םיכסמ אל ינא .דבעידב יתרמא
 אל םא .לועפל הלוכי אל הלשממה תרחא יכ ,ןוכנ אל הזש רמוא ינא .ןוטלש תכיפה ,היטרקומד תכיפהו

 ויה זא הז תא ונרבעהשכ .הזה רבדה תא תושעל תלוכיה תא הל ןיא תידיימ לועפל תושימגה תא הל התייה
 יטפשמה ץועייב ונחנא .תסנכה דיקפת תא ןיטולחל לטבמ הזו ,תסנכ רתוי ןיא זא ,ונרמג הרואכלש תוקעז
 תרגסמב םג ,תסנכל דיקפת היהיש בושח עודמ ונרבסהו ןאכ םגו הלשממה לומ םג ךכ לע ונדמע הלשממל
 הככש היארהו ,וקלח וא ולוכ וצה תא רשאל םכתוכמסש םכל יתרמאו זא ונחכוותהו ,דבעידב רושיאה
 דחא לכ .דיקפתה הז ףוסב לבא ,הלשממה יגיצנכ הז תא בוהאל אל םילוכי ונחנאש תרמוא תאז .םתישע
 .ודיקפת תא השוע
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  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 תלוחת ירה .תועש 12 ךות הדעווב ןוידל ואובי הלשממה לש םיווצהש רשפא תסנכה תניחבמ לבא
  .םוריח בצמב לעפנ ונחנא םג ,םוריח בצמב ונחנא םא .תועש 12 ךות אלא ,תידיימ אל ללכ ךרדב קוחה

 
  :ירזנ זר
 

 היינפ תידיימ רובעל ךירצ אוה תומושרב םסרופמו רשואמ וצהש עגרבש עבק קוחה .ךל הנעא
 .הדעווה תוריכזמל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תמדוקה םעפב םג היהש המ הזו
 

  :ירזנ זר
 

 .תמדוקה םעפב םג השענש המ הזו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןויד ונמייק רבכ םייתעש ךות
 

  :ירזנ זר
 

 הבישי :םהל ונרמא הלשממל יטפשמה ץועייה תרגסמבש ללגב הז תידיימ אל הלוחת לש אשונה
 םילוכי אל םתא ,רקוב תונפל יצחו םייתשב התוא ונמייסו ברעב יצחו הנומשב ישימח םויב הליחתמש
 םא עומשלו רקובב םוקל םירומא אל םישנא ,רקובב ששמ וא רקובב שמחמ רחמ וליחתיש תונקת עובקל
 ונעבק ןכל .תילילפ הריבע תאז ,אל םאו ,קסעה תא חותפל םהל רוסאש וא קסעה תא חותפל םהל רתומ
 יכ ,הלשממה לומ ונלש דיקפתה תרגסמב הז .ישיש םויב םיירהוצה רחא שמחב עבקנ הז ,תרחואמ הלוחת
  .םינוזיאהו תויוכזה לע רומשל םיסנמו יטפשמה ץועייב ונדיקפת תא םישוע ונחנא םג

 
 תועצמאב תרשאמ תסנכה ,הדיקפת תא השוע הלשממהש ,יניעב ןוכנ ןכ אוה הזה ןוזיאה ,ןכלו

 אל הזו ,ןאכ וקעז קלחש יפכ תסנכה תא לטבמ אל הזו ,תידיימ הטלחה לבקל הלשממל תושימגה תא קוחה
 םתרשיא קלח ,ןויד םתמייק רבעש עובש ןכאו ,ךכל השרדנ תסנכה ןכאש היארהו .היטרקומדה תא רמוג
 תוכמסה תא םכל ןתונ קוחה רבד לש ופוסב .הזה רשקהב רשואש ףסונה וצב ונודת וישכע ןכאו .אל קלחו
 לע הנוע וטורג 'פורפו ,וצה תא רשאל ךירצ ןכ עודמ וריבסי הלשממה יגיצנ .וקלח תא וא ולוכ תא רשאל
 תא השוע םיפוגהמ דחא לכש ןוכנ ןוזיא הז הזה רשקהבו .הנושארה הדוקנה תאז .תויתואירבה תולאשה
 .תסנכה םגו הלשממה ,ודיקפת

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ

 
  .הז לע ןודלו תבשב סנכתהל םילוכי אל ונחנא .דיימ ןודל םילוכי אל ונחנא עובש ףוסב לח הזשכ קר
 

  :ירזנ זר
 

 .הביסה קוידב תאז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .שמחב ישישב לוחל ליחתה וצה לבא
 

  :ירזנ זר
 

 עובש ףוסבש דיגהל רשפא-יא ,תבש רמוש אל ףיגנהו ,הלשממה ,רמולכ ,הביסה קוידב וז לבא
 ,םעפ אל הלאה םירבדה ךותב שרדינ ,תבש רמוש רותב ינא םג ,ןיינעה ךרוצל ,ונחנא .דיימ סנכתהל רשפא
 אל המל הנעטב םיאב אל ונחנא .תידיימ לח וצה זא .ןוזיאה קוידב הז זא .תבש ךותב תוחישל ,לומתא ללוכ
 יכ .שארמ רושיאב הז תא תולתהל רשפא-יא עודמ הלאשל הנעמה קוידב הז לבא ,םושלש ,לומתא םתנד
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 םיבשוח תואירבה יחמומו הלשממה יחמומ םא – םיכחמ וישכע ונייה זא ?הרוק היה המ זא ,שארמ רושיא
 סוניכ םג ?סנכתת תסנכהש דע הכחנ זא ,תידיימ הז תא ליחתהל ךירצו בושח םוי לכו הפ עבוק םוי לכש
 ומכ ,ישישב וא תבשב ןודל םילוכי אל םתאש הז .רומג רדסב ,הז תא םישוע םתאו ,גירח אוה ןושארב
 ןיב ןוכנה ןוזיאה הזש בשוח ינא ןכלו .תבשישב דבוע ףיגנה םגו תבשישב תדבוע ןכ הלשממה ,יתרמאש
 םילוכי ,עובש דע הז ,בגא .ןודל הלוכי עובש ךות תסנכה ,תידיימ טילחהל הלשממל תושימג שי ,םירבדה
  .הנושארה הדוקנה תאז .הזל ןויד וישכע םתעבקש ומכ דיימ ןודל

 
 אשונה תא התחד תאזה הדעווה םצעבש ,הזה רשקהב התלעש הלאש יפיצפס ןפואב .היינש הדוקנ

 לח הז ,רבכ העבקו ,שדחמ האיבמ הרואכלו האב הלשממה וישכע םצעבו ,תוירוביצ תוכירבו רשוכ ירדח לש
  ?השוע הדעווהש המ לש הקיחמ םצעב הז םאה ,עובש ףוסמ רבכ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .בגא ,תוביסנה ונתשהש ילב
 

  :ירזנ זר
 

 םירע ויה ,םיימינפה םינוידב ונלצא הלע םג הזה אשונהש רמול הצור ינא תאזה הדוקנב ,והז זא 
 ,הלשממה תצלמה תא םתיחד רבעש ינש םויב םתאש התייה היצאוטיסה ול ,םכל רמוא ינא ,ןכאו .ךכל
 םצעבש המ ,רשוכ ירדח לע שדח וצ השענ :םירמואו ונילא םיאב ויה יעיבר וא ישילש םויב הז ירחאו

 וצה םייתניב ,םינויד תושעל וליחתת םתא וישכע ,הלחתהמ ףדרמ ליחתנ וישכעשו .ונל הנתנ אל הדעווה
 וז אל לבא .תושעל םירשפאמ ונייה אלש רבד היה הזו ,וצה לש רשקהב הערל שומיש וניניעב היה הז ,לוחי

 םינותנה םג ,ןאכ וגצוהש םינותנה ,ינש םויב הנד תאזה הדעווהש םכל ריכזמ ינא .היצאוטיסה התייה
 הזה רשקהבו .הזה רשקהב וגצוי םינכדועמ םינותנ ,הזה עובשב וגצוה ,םייפיצפסה םינותנה םגו םייללכה
 ץוח ,םלש לולכמב עגרכ קסוע םכינפב חנומש וצה ירה ,ישימח םויב ,רשוכ ירדח לע קר ואב אלש רמול ךירצ
  .םינותנה תא וטורג 'פורפ גיצי הזה טביהבו ,םיפסונ םירבדב רשוכ ירדחמ

 
 לש םינותנ 'סמ ותואש יטרואית ןפואב דיגנ – הנחבה ןיא םא םג תיטפשמש ןיבהל בושח לבא

 סיסב לע התא םא לדבה שי ,רבד ותוא אוה רשוכ ירדח לע ,עודי אל בורהש רוכזל ךירצ ,תועודיש תוקבדה
 ,הממיב םיקבדנ 1,000-כ רבעש עובשב ויהשכ ,םוהתה יפמ x קחרמב התאשכ והשמ רשאמ אל םיוסמ ןותנ

 עובש ףוסב הלשממב אבוהש המ עובש ותוא ףולחב וישכעו ,x-ה הנתשה אלש ,x ותואש ןיבל ,הזכ והשמ
 2,000-ל בורק שי ,םייתועמשמ רתוי הברה םינותנ – ידוס אל הז ,רוביצב םסרופ םג הז – םינותנ ולא
 הזה ןבומב תוביסנ יוניש ןכ הז תיטפשמ הניחבמ .םכלש הטלחהה תיטפשמ הניחבמ ןכל .הממיב םיקבדנ

 – וטורג 'פורפ הז ירחא הזל שרדייו – תיפיצפס רשוכ ירדחב ונתשה אל תוקבדהה לש םינותנה םא םגש
 קיפסה אל ןותנ ותואש תויהל לוכי זא ,רימחה יללכה בצמהש ,רמולכ ,ונתשה םייללכה םינותנהש הז םצע
 ונרשיא ןכלו .הז תא רשאל םכיניעב קיפסי ןכ ילוא ןותנ ותוא לבא ,רבעש עובשב הז תא רשאל םכיניעב
 תא ולבקת םתאו םכינפב אבוי הז ןיידע .הרשיא הלשממה ךכו ,הזה טביהב הזה וצה תא תיטפשמ
 - - - תדעוול תכלל בייח ינא .וללה םירשקהב תסנכה לש איה הנורחאה הלימה ףוסב יכ ,הטלחהה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי

 
 - - - יבגל דחא טפשמ ,עגר ,שארה-תבשוי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .החילס ,הלאש ךתוא לואשל הצור ינא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב .סחייתהל ךל ןתאו ותוא לאשת איה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הלאשה .הטלחהה תא התניש תועש המכ ירחאו תודעסמ רוגסל הטלחה הלביק הלשממה
 ?התטלחה תא התניש הלשממה המ ךמס לע ?הטלחהה תא הלביק הלשממה המ ךמס לע ,תשקבתמה
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .אקווד ךרובמ היה יונישה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םאה ,תרמוא תאז ?הרק הז ךיא ,הנורחא הלאשו .המגוד טושפ תאז לבא ,ךרובמ היה יונישה
 ?יונישה תא תונשל ידכ הלשממה לש תוסנכתה התייה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?הרוק היה המ ?הרוק היה המ ,הז תא םינשמ ונייה הדעווב הפ ונחנאש ךשפנב ירעש
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םירטופמ ונלוכ ונייה ,יוא
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .ליט לע ונלוכ תא םילעמ ויה
 

  :ירזנ זר
 

 תיניערג הקיזיפב םיקסוע אל ונחנא לוכ םדוק .יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח ,הלאשה לע הנעא
 ןיבל תואירב ןיב ןוזיא הז הלחתהב ,הרמא שאר-תבשויהש ומכ ,הזה אשונה לכ ,תישומיש הקיטמתמבו
 .הלכלכ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תיטפשמ יתלאש
 

  :ירזנ זר
 

 .הנוע ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הטלחה םתלביק .תיטפשמ .הזמ הטסת לא אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיטפשמ ךל הנעי אוה ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :ירזנ זר
 

 .םיבישקמ םג זא הבושת םיצור םא ,תונעל יל תארק ,ךתושרב ,הנעא ינא ,יתבשקה ,יתעמש
 םויב .הלכלכ ילוקישל תואירב ילוקיש ןיב ןידע ןוזיא הז הדעווב םכלצא םג .ןידע ןוזיא הז הפ לוכה ,רמולכ
 ונרמא יכ ,תידיימ הריגסל ונמכסה אל ,יתרמאש ומכ ,תודעסמה תא רוגסל הלשממב טלחוה ישימח
 שיש הלשממה ימרוג ינפב תונעט ואבוה םויה ותוא ךלהמב .םיירהוצה רחא שמחב – קסע םיחתופ םישנאש
  - - - רשפאש תודעסמ לש הקפסאו םיאלמ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הקבדהה רועישל רושק היה אל הזש תרמוא תאז
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תודעסמה לש אשונל וטנ רושק היה הז ,אל ,אל
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  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .היהש המ הז ,תודעסמ דרמ .תודעסמ דרמל רושק היה הז
 

  :תואירק
 

- - - 
  

  :ירזנ זר
 

 הלשממה שאר לצא תוצעייתה התייה ,ונלש אל היחנהה ?השענ הז ךיא .הז תא תונשל טלחוה ןכלו
 ,ילכלכה ןוזיאבש טלחוה הזה ןידעה ןוזיאה תרגסמב ,תואירבה דרשמ ימרוג םע יפילחה הלשממה שארו

 ,וטורג 'פורפב קר יולת היה םא ?םירוגסה םירדחהמ והשמ ךל תולגל .ןוכיס חקול התא דימת ירה ,בוש
 םינוזיא הפ םישוע .תועובש העברא-השולש ינפל רגסב ונייה ונלוכ זא ,תואירבה דרשמב וא ,רמתיא ,החילס
  .םירחא םירבדו

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?העבצה התייה ,תיטקרפ תויהל הצור ינא ,עגר
 

  :ירזנ זר
 

 .ישיש םויב ינופלט לאשמב הרבע העצהה .ינופלט לאשמ היהו השדח הטלחה תעצה התייה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?םירשה לכ לש
 

  :ירזנ זר
 

  .תבש ינפל הלשממה לש םינופלט לאשמ ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ךמס לע אלו הריגסה תא תוחדל םיילכלכ םינותנ ךמס לע הלבקתה הטלחההש תרמוא תאז
 .לוקישה היה הז .תואירבה דרשמ לש הצלמה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןיב ןוזיאה תא התשע הלשממהש הז לע ךרבל קר הלוכי ינא ןאכ אקווד ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 .םירבדה

 
  :ירזנ זר
 

 .הפ תידגנ הריקחב אל ינא
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?המ זא ,בוט אל הז םיקסעה תבוטל והשמ םישוע רשאכ םג
 

  :ירזנ זר
 

 .ןוזיא הז לוכה .הזה לוקישה תא הל היהו ןוזיאה תא התשע הלשממה
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ןיינעה הז ,תלפקתמ הלשממה תוטלחהב םידרומ ןיינעה ילעבש עגרבש אוה חקלה ןאכ אקווד
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .יתלביק ,ןיוצמ
 

  :תואירק
 

- - - 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 המ לע הברה ונל שיש יל ונימאת ,יעוצקמ ,יניינע ןויד לע רומשנ ואוב ,תשקבמ דואמ ינא ,םירבח
 ונחנאש ינפל טפשמ ףיסוהל תיצר ,בוזובזר תסנכה רבח .םלוכ תבוטל הזה level-ב ראשינ ואוב ,ןאכ ןודל
 .תואירבה דרשמל םירבוע

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ימניד הזש ללגב םינותנב רוסחמ בקע ןידע ןוזיא לע םירבדמ ונחנא ירה .הרצקב טפשמ שממ ,ןכ
 לש ףרג אקווד םה תואירבה דרשממ ונל וגיצהש םינותנה .םינותנ ינש תוחפל ןאכ יל םירסח לבא .הנתשמ
 ונחנאש ידכ הז תא תעדל הצור ןכ ינא ,הרבעש הנשל סחיב תויודבאתהה זוחא תא .םיעדוי ונחנאש םינותנ
 .תוטלחה לבקל לכונ הלשממהו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז לע ידועיי ןויד ונל שי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םג לבא ,תרושקתב אצמנ הז ,ןכ ,םילטבומה זוחא ,הרבעש הנשל סחיב ורגסנש םיקסעה זוחא
 ומכ ,ונחנא םאש ףידע .הלשממה םגו ,תוטלחה לבקל םהיפ לעו הלאה םינותנה תא לבקל םיצור ונחנא
 .הדות .תוטלחהה תלבק לע עיפשי דואמ דואמ ולש ףרגהש ןותנ הז זא ,םינידע םינוזיאב ,ונרמאש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב .םמדמ קשמה ךיא םג תוארל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 םה םג ,עגרכ םהילא סחייתה בוזובזר תסנכה רבחש הלאה םירפסמה םגש ,ירזנ רמ ,דיגהל קר
 .ןובשחב חקליהל תוכירצש תוביסנ םג ןה ,רמול ךיא ,תוביסנ יוניש
 

  :ירזנ זר
  

 ,יטפשמה יווילה תא םינתונ ונחנא ,השענש יעוצקמ ןוזיא הז ,ילאכימ תסנכה תרבח ,ןוכנ לוכה
  .םיחנמש םינוזיאה תא תיטפשמ יתרבסה .הזב םידבועש עוצקמה ימרוג אל ונחנא

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .תוביסנ ןיינעל תרמוא קר ינא .ןיטולחל רורב ,יל רורב ,ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תואירבה דרשמל רובענו ,השקבב ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ירדח יגיצנ םע ?םיפנעה יגיצנ םע םתשגפנ םתא םאה .רשפא םא ,וטורג 'פורפל תפסונ הנטק הלאש
 אל ללכבש םירמואש םיברמ םינוכדע םילבקמ הדעו ירבחכ ונחנא יכ ?'וכו ,תודעסמה ,תואירבה ,רשוכה
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 הרמחה ןכ לש תורשפא קודבל ללכב ילבמ םתעבקש המ םתעבקש תרמוא תאז .םתיא חישו גיש םכל היה
  .הדות .ךתבוגתל חמשא זא .םלומ תוניידיה םושו ,לוגסה ותה לש הרמחה אל וא

 
  :וטורג רמתיא
 

 .ךל הנעא ףכת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינותנ ץבוק הפ תחתופ טושפ ינא ,רובעל הצור ינא ,םכתושרב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוני'זוק ירדנא
 
 ?הלאש דוע םייתניב רשפא ,יתרבג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב .תוהמל עיגנ אל ףוסב יכ ,הרצקב לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוני'זוק ירדנא
 

 רזגמ לע ,ידוהי רזגמ לע םירבדמ עובש יפוסב םיקוושו םינוינק תריגס לע םירבדמ םתאשכ .הרצקב
 ישיש םוימ םידבוע םינוינק המכו ברעב שמחב ישיש םוימ םידבוע רבכ םיקווש המכ ידוהיה רזגמב .יברע
 ?םינוינק לעו םיקווש לע ?תאזה הריגסב םירבדמ םתא תיפיצפס המ לע ,רמולכ ?ברעב שמחב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דמוע המ ונל ריבסי אוה ,רגסה לש אשונה תא גיצמ םצעב אוה ,ןאכל עיגהל רומא יש רהזי רשה
 רצואה יגיצנ ךכ רחא ;תואירבה לש םיניינעב תואירבה דרשמ םע דקמתנ ואוב לבא .וזה העצהה ירוחאמ
  .םינושה םיפנעה יבגל תורחאה תוילכלכה תולאשה לע םג תונעל ולכוי

 
 אל םירפסמב והשמ ,גיצת ףכתש תגצמב םג יתלכתסה ןויד ידכ ךות ,וטורג 'פורפ ,תשקבמ קר ינא

 םויה איצוה תואירבה דרשמ ,בגא .ןאכ בותכש המ לומ לא םילבקמ ונחנאש םיימויה םינותנב יל רדתסמ
 םויה ,217-ב ונייה לומתאש האור ינא הפ תלכתסמ ינאשכ .םיפסונ םישק םילוח 21 לש ןותנ והשזיא םג

 - - - םושלששכ םייתניב 217-ב ונחנא
 

  :וטורג רמתיא
 

 224. 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תשקבמ ינא .םירפסמב רדס תצק ונל השעת זא ,םיימוי ינפל ונייה 213 – עיפומ הפ ילצא זא
 םירפוס ונחנא ,םירפסמל םירכמתמ ונחנא .ןוידה תישארב והשמ הפ רמול תבייח ינא .םיזוחאל סחייתהל
 ךותמ היה הז ,הנידמב הלודג הרעס השע הזו ,םילוח 1,900 ונל םירמואשכ ףוסב .ולע המכ ,םילוח המכ

 לגה לש םישקה םימיבש םיעדוי ונחנא .םיקדבנה ךסמ 6.4% לע זא ונדמעש תרמוא תאז .תוקידב 30,000
  .9.9% לע ונדמע רגסב םייעובש ונייה רבכשכ ץרמ ףוס לע ונרביד ,יתרכזהש ומכ ,ןושארה

 
 ונליבשב ונחנא םג ,תעדל לכונש ידכ תיתימא הנומת ונל ונת ,םיזוחאב ונתיא ורבד ,תרמוא תאז

 ועגפי ונלש החפשמה ינבש אל הצור אל ונתציאמ דחא ףא ירה .הנוכנה הטלחהה תא םילבקמ ונחנאש
 תוטלחהה תא לבקל םיצור ונחנא .ללכב רוביצה אלו ונלש םירבחה אלו ונלש םינכשה אלו הנורוקמ
  .םינותנה לכ תא ונל ןת .רשפאש תופיקשב יכהו חותפ יכה ,השקבב ,השקבב .תונוכנה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .0.2% .םיקבדנה ולא הייסולכואה ללכמ 0.2%
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשפאנ .תמשור ינא םג ,םושריש הלאש ול שיש ימו .ול םיעירפמ אל ונחנאו ,וטורג 'פורפ וישכע
 .השקבב .םלוכל תולאשה תא ךכ רחא
 

  :וטורג רמתיא
 

 ינא .בצמהמ גאדומ ינא ,תגצמה ינפל םילימ המכב ליחתא .תגצמה תא תולעהל םייתניב רשפא
 הז ,עגרכ רבכ .העיגפ םומינימב תונורתפה תא אוצמל הסנמ ינא ןמזה לכו יעבטמ ימיטפוא םדא ללכ ךרדב
 ילהנמ םע רבדמ ינאו ,עגרכ םילוחה יתב לבא ,ןבומכ הנשמ הזש תרמוא תאז ,230 וא ,224 הז םא הנשמ אל
 תוקלחמב .תווצהמ לופיט שרודש הלוח הז ינוניב הלוח םג לוכה ךסב .הנורוק ילוחב םיסומע ,םילוח יתב
 םילוחה יתב ןכלו ,םינוש םיבצמב םילוחה יתבב וישכע םיזפשואמש הנורוק ילוח 550 לעמ ונל שי הנורוק
 םגו ,הצקה לע םיאצמנש םילוחה יתבו לארשיב תואירבה תכרעמ לש בצמה תא םיעדוי ונחנא .םיסומע
  .הקוצמל םהל םרוג הזה סמועה

 
 השק בצמל רדרדמ אוהש דעו קבדנ םדא ןבש עגרהמש רוכזל ךירצ ,עגרכ םיאור ונחנא ,הזמ רתוי

 האולחתה לש הנומתה תא םילוחה יתבב םיאור םויה ונחנאש תרמוא תאז .םייעובשכ לש ןמז קרפ חקול
 ,יתרמאש ומכ ,גאדומ טבמב ,ירעצל ,המידק לכתסהל םילוכי טלחהב ונחנא ןכלו ,םייעובש ינפל התייהש
 לכ תא רוגסנ םויה םא םג .הלעיו ךלי ,בוכיע דימת שיש םיאור ונחנאו ,םישקה םילוחה 'סמש תוארלו

 ךשמה תא םג ךכ רחאו ,הקבדהה ךשמה תא הארנ ןיידע ששממ הז עגרב ,ותיבמ אצי אל דחא ףאו קשמה
  .םישקה םירקמה 'סמב היילע הארנ ןכלו ,תולחל וקיפסהו קבדיהל וקיפסהש םישנא לש האולחתה

 
 עיגהל םיצור ונחנא .הנורוק תרגש ול אורקל םילוכי ונחנאש עגרכ בצמב םיאצמנ אל ונחנא ןכל

 דיעהל הפ םילוכי ,םירזגמה םע רשקה לע הלאש הפ הלאשנו – יתייה ימצעב ינא ,ונחתיפו ,הנורוק תרגשל
 רזגמ לכ םע רשקב ונייהש דיעהל םג םילוכי רצואה דרשמ יגיצנ זא ,אל םאו ,םירזגמ לש םינוש םיגיצנ
  .םוקמ לכל לוגסה ותה תא ונינב ילש תווצה םע דחי ימצעב ינאו – רזגמו

 
 שיגרמ ינא לבא – הבוט הלימ אל תאז הדיגב ,אל – וליפא הדיגב לש גוס והשזיא שיגרמ ינא לבא

 םייח םע דחי ןהכ םייח לש הדעסמב יתייה ,תודעסמה םע ונבשיש הזה עטקב המיענ אל השוחת יהשוזיא
 לבא .לוגסה ותה תא ונחתיפו םיאנתה תא ונתנו ,חותפל םיצור ונחנא ,וארת :םהל ונרמאו ,ןמרב ישו ןהכ
 הרוקש ומכ .רוגסל ץלאנ רימחי האולחתה בצמ םאו ,וזה תעב האולחתה בצמל ןוכנ הז לכ ,ועמשת :ונרמא
 אל ונחנא ,הזה בצמל םיאתמ אל הז .רוגסל ךירצ זא הלוע האולחתה בצמשכ םלועב תומוקמ הברהב
  .הנורוק לש םוריח תרגשב ונחנא ,הנורוק תרגשב
 

 וישכעש ןיינע אל הזש תרמוא תאז .הרזחב חותפל לכונ זא םיקבדנה תא הרזח דירוהל חילצנ
 לוכיש הלוח וא הנורוק לש אשנ אוהש םדא הדעסמל םויה סנכיש וישכע יוכיסה .ותה תא רפשל רשפא
 ,םילוח 100-מ תוחפ וא םילוח 100 ויהש הפוקתב ונייהש הממ םינומ תורשעב לודג םירחאה תא קיבדהל
 אל לבא ,עגר :תודעסמה ילעב םירמוא םואתפ וישכעו .תודעסמה תא חותפל תמאב םיאתה הז זאו

 תא .רוגסלו חותפל םלועה לכב ךלוה הז הככו ,הככ היהי ךילהתה ,ךילהתה הזש ונרבסה שוריפב .םתרמא
  .תולאשל קר סחייתא ינא .יללכ ןפואב דיגהל הצור ינא הז

 
 םינוירטירק ויה אל ןכ ינפל ,תיתימאה הבושתה תא ךל דיגא .םישקה םילוחה לש םינוירטירקה

 ומסרפ םיאקירמאה ,CDC-הו ימלועה תואירבה ןוגרא ,ומצעל עבק םילוח תיב לכ ,םישק םילוח לש
 תא ןומטל רשפא-יאו ,תיתועמשמ הרוצב עיפשה הזש בשוח אל ינא .םינוירטירק ונמסרפו ,םינוירטירק
 אצמנש דחא ףאל לחאמ אל ינא ,ולש היצרוטסה תמרש הלוח .םישק םילוח ןיאש דיגהלו לוחב שארה
  .האולחת לש בצמל דואמ רהמ רדרדיהל לוכיש בצמ הז יכ ,94%-ל תחתמ דרת היצרוטסה תמרש רדחב
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 40% היה הזש תנעוט איה ,דבוכמ קיפסמ ןכ םג אוה הזה םשהש תבשוח ינא ,תוטמ 'פורפ יפל
  .תפסות

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .התוא עמשנ
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  :וטורג רמתיא
 

 - - - םגו ,תרחא םינעוט ונחנא ,תרחא ןעוט ינא ,תנעוט איה ,רדסב
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - 'סמה לע עיפשה הזש רמא תואירבה רש לומתא םגו
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,התוא עמשנ 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הבוג לש םיאנתמ םג תעפשומ היצרוטס
 

  :וטורג רמתיא
 

 תכרעמ יכ ,ונתחמשל ,םיכומנ לארשיב התומתה ירועישש תוביסה תחאש רוכזל ךירצ לוכ ךסב
 ךירצ .ךירצש ומכ לופיט לבקמ אוה ,הלוח עיגמש תרמוא תאז .בוט לופיט תתל תעדוי לארשיב תואירבה
 רתוי םייאופרה םיתווצה לע סמועה יכ ,בוט לופיט ותוא תא תתל לכונ אל םילוחה 'סמ ולעי םאש רוכזל
  .הובג

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?התומת ירועיש
 

  :וטורג רמתיא
 
 לוכ םדוק לבא ,התומתה תניחבמ ותוא םכסל השקש שדוח ןיידע ינוי .האולחתה לש אשונה יבגלו

  .הנורוקמ ורטפנש םילוח 400 םייניעה לומ ונל שי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ויהש תולחממ ורטפנ הלאה םישנאה .רוביצה תא העטמ התא .תועט תאז ,הנורוקמ ורטפנ אל םה
 .םיכוביסל המרג ילוא הנורוקהו ,םהל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 גאדי תואירבה דרשמ תמאבש ילוא ,תוחצנתהב ויהי אל םירבדהש ליבשב ,תמאב שקבנ ילוא זא
  - - - ונל
  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
  

 .תויחל ילוא ךישמהל ולכי םה לבא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ינש לע לשמל תעדוי ינא .םירטפנה לש ליפורפ ונל ןתיי תואירבה דרשמש תמאב ילוא .החילס
  .הנורוק םע ורטפנ םה ,90 ליג לעמ םייגולוקנוא םילוח ויהש רבעש עובשב םירטפנ

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה

 
 .הנורוק וליאכ
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 אל הז זא ,םירחא םימוהיז ינימ לכ ללגב םיתמ ,ןטרסהמ םיתמ אל םייגולוקנוא םילוח ןומה
 .רושק
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  :וטורג רמתיא
 

  .הככ םג הזל סחייתהל רשפא ,יארת
 

  :תואירק
 

- - - 
  :האירק
  

 .ודדוביש
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיאצמנ ונחנא הפיא תמאב ןיבהל לכונש ידכ ,ליגה עצוממ ללוכ ,םירטפנה לש ליפורפ לבקל חמשנ
 תא תרמוא ינא .םיפסונ םימוחת לע תוכלשהה יבגל ךכ רחא םג תעדה לוקישב תמאבו ,םירבדה לש יופימב
  .תוריהזב ארונ הז
 

  :וטורג רמתיא
 

 םימעפל תואירבה לסב םיעיקשמ ונחנא ,ןוטיב אשאש תסנכה תרבח ,ריהבהל הצור ינא לבא
 שדוחב םייחה תא והשימל רציק הזה ףיגנה םא זא .שדוחב םייחה תא הכיראמש הפורתב םינוילימ תורשע
  - - - אל הז ,רדסב ,תויהל לוכי הז זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  - - - אוה םדא לכו םוי לכ
  

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 .ךלש הבושתה ללכב ןיינעל אל הז .םזילופופ שממ הז ,לוז םזילופופ הז ,אל
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .םיישדוח דוע ,שדוח דוע תויחל ךישמהל לוכי םדא ןב םא ,המ ,ידיגת ?הזב םזילופופ המ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?םישנא לש םייחב םילזלזמ ונחנא ?המל
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?המ זא ףיגנה תא ול היה אל םא לבא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 רטפנש ימש יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח הפ תרמוא .םישנא לש םייחב הפ םילזלזמ אל ונחנא
  - - - אל

  
  :וטורג רמתיא

  
  .ארונ אל ,תומל םיכירצ ויה םה אליממש תרמוא איה
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .הרמא איהש המ אל הז ,אל
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  :וטורג רמתיא
 

 .הרמא איהש המ םצעב הז
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - אל הזו ,הרמא איהש המ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לבא ,ואולמו םלוע תמאב אוהו הזכ דחא לכ לע םילכתסמ ונחנא ירה – תוארל םיכירצ ונחנא ףוסב
 - - - תחת םיסרוקש םירחא תובבר הפ שי

 
  :וטורג רמתיא
 

  - - - תרמוא תאז המ ?הנורוק םע תמ הלוח הז המ ,הרימאה תא ןיבמ אל ינא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  ?יתיא םיכסמ התא ,ותומל הדיחיה הביסה אל תאז הנורוקש רמוא הז
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .הליה ,שארמ הז תא םירמוא לבא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?יתיא םיכסמ התא
 

  :וטורג רמתיא
  

 - - - לכ יבגל ןוכנ הז לבא
  

  :תואירק
 

- - - 
 

  :האירק
  

 ?הביס אל תאז תוומה תא ברקמ הז םאו
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .וטורג 'פורפל ריבסהל הצור ינא ,החילס
  

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?קיפסמ אל הז תוומה תא ברקמ הז םא לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ץרפתהל אל תשקבמ ינא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - רמוא אל הז ,הז תא ןיבהל םיכירצ ונחנאש רמוא קר הז ,אל
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - םילוח תיבל עיגמ םדא ןב
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 לוכי היה אוה ,תמ אוה הנורוקה ללגבו הנורוק םג ףטח ןוכיס תצובקב אצמנש יגולוקנוא הלוח םא
 ?אל הז ?המ זא ,םירחא םילופיטו הלאכ םילופיט םע םינש המכ דוע תויחל ךישמהל
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .יבזע ,םשנומו םדרומ יטנמד היה אוהשכ - -
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - םיכירצ ונחנאש רמוא קר הז ,הפיו בוט לוכה
 

  :תואירק
 

- - - 
 

  :האירק
  

 ?םיקסעה ילעב םע המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזל סחייתהל וטורג 'פורפל רשפאנ ,ורצעת ,םירבח
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םשנומ אוהשכ 90 ליגב היגולוקנוא םע םילוח תיבל עיגמ םדא ןב .קיידל הצור קר ינא ,ינודא
 ,םילוחה יתבב אלמ םתוא שיש ,םיסוריו םש ףטח אוה ףוסב ,ולש םייחה לע םימחלנ םיאפורה ,םדרומו
 ?םילוח תיבב ףטח אוהש סוריווהמ וא ולש הלחמהמ ?תמ אוה הממ .תמ אוהו
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 ?רושק הז המ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .רבד ותוא קוידב
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

  .ןוכנ אל שממ הז ,רבד ותוא אל הז לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םייסל יל ינת ,השקבב ךממ תשקבמ ינא וישכעו ,תיבב תינלבס קיפסמ יתייה ,יתרבג ,בוט יבישקת
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .ןוכנ אל שממ הז לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  - - הקיזחמ תאש םירקחמ לע םישדח םירבד הברה םש ונל תיליג תא ,תודעווב םויה ךתוא יתעמש
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  
 .ונתוא יבזעת ,ךממ אנא זא - -
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ול רשפאנ ואוב זא ,ןויערה תא ןיבה אוה ,וטורג 'פורפל רשפאנ ואוב .יקסבונילמ תסנכה תרבח
  .םינותנה תא תוארל הצור רבכ ינא .םינותנה תא גיצהלו בישהל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 יבגל יתלאש .תמדוקה הנשה תמועל וזה הנשב התומת ירועיש יבגל ,ךתושרב ,ךתוא יתלאש םג
 דחוימב .עקר תולחממ קוידב ותמ םה ,תעפשמ ותמ אל םה .ףוסב ותמ םישנא המכו תמדוקה הנשב תעפש
 םהל םרוג הז ףוסבו תעפש םיפטוחש םירגובמ םישנא הברה דחוימב שיש ,תוימינפב הז תא םיאור ונחנא
  .םיכוביסמ תומל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תולאשה תא ףוסאנ ואובו רשפאנ ואוב
 

  :וטורג רמתיא
 

 .הלאה תולאשל סחייתהל אל ףידעמ ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תובושת תתל הצור אל התאש וא תובושת ךל ןיא טושפ יכ
 

  :האירק
  

 .תונעל ול ונת ,תונעל ול ינת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .תונוכנה תוטלחהה תא לבקל ונל רוזעל אוהו םעה ביוא אל אוה וטורג 'פורפ ,םירבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ןתוא םילאוש םלוכש תולאש ולא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תולאשה תא ומשרת .וטורג 'פורפ ,השקבב
 

  :וטורג רמתיא
 

 םישדוחב ,התומתה לש םינותנה יבגל ,בגא ךרד .התומתה לע העפשה שי הנורוקלש רמוא ינא
 םירקמ 400-ל םיאתמ ךרעב הז ,םירקמ 200-כ לש יתנש-ברה עצוממה לעמ תפסות התייה יאמו לירפא
 אלש םייקלח םינותנ וחקל זא ,םימכוסמ אל התומתה ינותנ ןיידע ינוי שדוחב .תפסותה תאז ,ורטפנש
  - - - ןיידעו ,םייפוס
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - םגו ,סחייתמ אל התא תעפשל זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב .תורחא תולחמ םע תואוושה השענ אל ואוב
 

  :וטורג רמתיא
 

  .האוושה תאז עגרכ תעפשש בשוח אל ינא יכ 
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבר הדות
 

  :וטורג רמתיא
 

  .תעפשל ללכב האוושה-רב הזש בשוח אל ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םתוא ונדמל זא םיכמסמ תמדוקה הנשב םתמסרפ םכמצעב םתא יכ סחייתא ינא זא
 

  :וטורג רמתיא
 

 ואוב זא השיגה תאז םא ,לוחב שארה תא ןומטלו הנורוקה תא שיחכהל ךישמהל רשפא ,רדסב
 ?הפל אובא ינא המ ליבשב זא .קסעה לכ תא רזפנ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 .הפל אובא ינא המ ליבשב .ךירצ התא יכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .וטורג 'פורפ ,המידק .םינותנב חתפנ ואוב ,תגצמה תא וגיצת ,השקבב ,וטורג 'פורפ
 

  :וטורג רמתיא
 

 קלחב איהש תויהל לוכי ,סינא הילימא ר"ד םג הפ תאצמנ .םינותנה תא תתל לוכ םדוק הצור ינא
 םירקמ 1,930-ל ישימח םויב ונעגה ,םיאור םתאש ומכ .בטיה ריכמ ינא לוכה ךס לבא ,יל רוזעת םינותנהמ
 םיאור ונחנא ןכלו ,תוקידבל םיעיגמ תוחפ םישנא ,תבשו ישיש ,עובשה ףוס ךלהמב םצעב רשאכ ,םישדח
  .תבשו ישישל הנוכנש תמיוסמה הדיריה תא הפ

 
 תוארל רשפאו ,תוארל ךישמנ ןיידע ונחנא זא ורזעי אל םישוע ונחנאש םידעצהש לככש חינמ ינא

 ןושארה בלשבו .םיוסמ וק לע המילב יהשוזיאל ונעגה אל עגרכו ,םילוחה 'סמב תדמתמה היילעה תא
 קיספהל לוכ םדוק לבא .הדירי לע רבדל ליחתנ ךכ רחאו ,המילבל עיגהל היהת ונלש תיגטרטסאה הרטמה
 .האלה .הכישממו הכישממ ןמזה לכש תאזה היילעה תא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןאכ הלע תוקידבה 'סמ םגש רוכזל ךירצ
 

  :האירק
  

 .ןכ ,קוידב
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םילוח 6,000-ל םג עיגנ זא תוקידב 100,000 רחמ השענ םאו .העטמ הז יכ ,רמואו רוזחא ינא
 

  :תואירק
 

- - - 
 

  :סינא הילימא
  
 .הלועו ךלוה םייבויחה זוחאש םושמ קיודמ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הזל וסחייתתש הצור ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .הז תא הארנ ףכת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז תא וארתש יל בושח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רשפא םא ,השקבב ,םיאליגו
 

  :וטורג רמתיא
 

 תוחפ וראשנש םילוחה טושפ הז ,םיליעפה םילוחה 'סמ תא תוארל רשפא .אבה ףקשל רובענ
 ףקשל רובענ ואוב .הנומת התוא תא ףקשמ םצעב הז ,הפ םג תוארל רשפא .ורטפנ וא ומילחהש םילוחה
 אלש תויהל לוכי ,תלאשש הלאשה קוידב תאז ,םיתמואמה זוחא לש אשונ תא ןאכ תוארל רשפא .אבה
 - - - םיאור ונחנא לבא ,קוחרמ תצק הז ,הזה ףקשב בוט םיאור

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .בוט רתוי םיאור ונייה ןטק רתוי רשפא היה םא
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - דיגהל לוכי ינא לבא ,יאמ שדוח תליחתמ םינותנה תא הפ סינכהל םילדתשמ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .7.8% אלו 7% שי לומתא םינותנב ילצא ,בגא
 

  :וטורג רמתיא
 

 ,תוקידב 18,000 ועצוב תבש ךלהמב – תבש םוי לש םינותנה .םושלש לש םינותנה תא ךל שי זא
 ןיב םלועה תניחבמ םיאצמנ ונחנא .םייבויחה רועישב ,'סמב היילע שיש תרמוא תאז .םייבויח 7.9% םכותמ
 םג תירבה תוצראב .םייבויח רועישב םג ,האולחתה 'סמב קר אלש תרמוא תאז .םייבויחה רועישב םיהובגה
  .ךומנ רתוי הברה םייבויחה רועישש ,הפוריא תונידמ תמועל יללכה עצוממב המוד םייבויחה רועיש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םתמסרפש המ אל הז
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  :וטורג רמתיא
 

 אל תאז .תיתימא היילעב רבודמש ונל רורבו ,יתימאה 'סמה תא םג ףקשמ םצעב םייבויחה רועיש
 רשפא-יא ,האולחתב תיתימא היילע תאז לבא ,תוקידבה 'סמ ולעש ןוכנ .תוקידבה 'סמל קר הרושקש היילע
  .הזל שחכתהל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 שממ ינא ,רקובב 06:45-ב םויהל ןוכנ ,לוקוטורפב היהי םג הזש תשקבמ ינאו ,תשקבמ ינא זא
 אוה שדוחב 16-ה יבגל ;6.4% אוה שדוחב 17-ה יבגל ;7% אוה שדוחב 18-ה יבגל ילש ןותנה ,תשקבמ

 .5.9% ןכ ינפל ;5% הז ילויב 14-ב ;6.1% הז ,6.9% םתבתכ םתא ,םתבתכש המ םג הזש ,ילויב 15-ב ;6.2%
 

  :וטורג רמתיא
 

 .ךלש םינותנה הפיאמ עדוי אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הפיאמ םיעדוי תוטלחהה ילבקמ םג םסיסב לעש םכלש םינותנ .יילע ךומסת ,וטורג ,םכלש םינותנ
 .םינותנה
 

  :וטורג רמתיא
 

 םירפוס ונחנא םוי לכשכ , - - - דואמ הטישב םינותנה תא םיגיצמ ונחנא .םינוכנה םינותנה הלא
 .תוצח דעו תוצחמ םילוחה 'סמ תא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תעדוי ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .תורחא תוטישב אלו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוצח דע תוצחמ הז ,תעדוי ינא ,תעדוי ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םיאור םתאש יפכ ,האלמ הרוצב תוטלחהה ילבקמ ינפב םיעיפומ הלאה םינותנהו
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןוכנ אל המו ןוכנ המ ןיבנ אוב ,וישכע יטמרד הז לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םתוא ןוחבל תשקבמ ינא
  

  :סינא הילימא
 

 םילוכי םג לומתא יבגל םינותנה לבא .תוצחל ןוכנ הז וישכע םכל םיארמ ונחנאש םינותנה
  .םאתהב םתוא םינכדעמ ונחנא זא ,ןכדעתהל

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?תוטלחהה תא ולביק אוהשכ הלשממל םתגצה המ לבא
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  :וטורג רמתיא
 

 .הלאה םינותנה תא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןוכנ אל הז לבא
 

  :סינא הילימא
 

 לש םינותנה תא םיגיצמ ונחנא רקובב ,ונל שיש םינכדועמ יכה םינותנה תא םינתונ ונחנא ,יארת
  .תוצח

 
  :וטורג רמתיא
 

 .עגרל עגרמו העשל העשמ םינכדעתמ ונלש םינותנה
 

  :סינא הילימא
 

 תועשב ,הלילה תועשב דוע תווצב ונלצא םידבוע דועש הלאכ שי .הלילב םיקיפסמ ונחנאש המ
 שאר-תבשוי .ש"פוסב םג דבע ונלש תווצה .שיש םינכדועמ יכה םינותנה ולבקתיש ידכ תורחואמה רקובה
 .שיש ןכדועמ יכה הז זא ,םינותנה םע ונייה ונחנא ,חטשב התייה הדעווה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?ךלש םינותנה הפיאמ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?וטורג 'פורפ גיצהש המ וא הדעווה שאר-תבשוי לצא שיש המ הז םינוכנה םינותנה
 

  :וטורג רמתיא
 

 הז זאמש תויהל לוכי .תגצמה תנכה תעשל תואירבה דרשמל שיש םינכדועמ יכה םינותנה ולא
 .ןכדעתה

 
  :סינא הילימא
 

  .שיש םינכדועמ יכה םינותנה ולא וטורג 'פורפ גיצהש המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינתונ םתא םינותנ הזיא קודבל םכמ תשקבמ לוכה ךסב ינא לבא ,חוכיוול סנכיהל הצור אל ינא
 ללוכ ,םירפסמה לכ תא םכל תתל הלוכי ינאו ,תואירבה דרשמ םעטמ םסרופמש המ ,םירבח ,12:20-ל ןוכנ

 .םיירהוצב 12:20-ל ןוכנ ,244-ל םיעיגמ רבכש םישקה םילוחה 'סמב הפ האור ינאש היילעה ללוכ ,התומת
  .לומתאל ןוכנ 7%-ב ונחנא

  
  :וטורג רמתיא
 

- - - 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םייטמרד םה הלאה םינותנה ףוסב יכ ,תרמוא קר ינא ,הנשמ אל
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םילוח יבגל תויחנהב יוניש ןיאש תרמא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רוביצה לש תואירבה יבגל םייפתכה לע תוירחא שי יל םג ,עגפי דחא ףאש םיצור אל ירה ונחנא 
  .ונללגב ועגפי םישנאו הצוחה אצא ינאו הטלחה הפ לבקא ינאש סנא'צה תא תחקל הנכומ אל ינא

 
  :סינא הילימא
 

 .תויחנהה תא הניש אל ןוכדעהש הז ירוחאמ תדמוע ונלש האופרה תביטח ,ןכא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיקיודמ ויהי םינותנהש יל בושח דואמ דואמ הז ללגבו
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .רבד הזכ ןיאש יל תינעש תרכוז תא לבא ,ךכ רחא רבדנ .שיש הדבוע לבא
 

  :סינא הילימא
 

  .האופרה תביטחמ לבקתהש המ הז ,יתינע ךכ ןכא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,100,000-ל האולחתה רועיש .ךישמנ ואוב
 

  :וטורג רמתיא
 

 הז ,םינוירטירק שי וישכעו ,ןכ ינפל םינוירטירק ויה אל טושפ ,םינוירטירקה תא וניש אל ,בגא ךרד
 .עדוי אל ינא ,הבוטל וא הערל והשמ הניש הזש רמוא הז .לוכה
 

 ,הייסולכוא 100,000-ל רועיש הזש ,תוצובקה תא הפ תוארל םילוכי ונחנא .ליג יפל תוצובקה רועיש
 תרמוא תאז ,האולחתה רועיש הבש הצובקהש הפ תוארל רשפא .םיבשות 100,000-ל סחיבש תרמוא תאז

 תיסחי ןנקותמ הז .הרופאה הצובקה תאזש ,29 דע 20 ליגב םישנא ולא רתויב ההובגה האולחתה ירפסמש
 הצובקה הז ירחאו ;םודאה עבצה הז ,19 דע 10-ה לש הצובקה תא ונל שי ךכ רחאו ;םהלש לדוגל
 .עיתפמ אל הז ,39 דע 30 ,תישילשה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 יכ ,םישק םילוח תוחפ אקווד ונל ויהיש ךכ לע דיעהל לוכי םצעב הזש רמוא אל הז וטורג 'פורפ
 תרמוא תאז .םיקבדנ תוחפ שי ןוכיסבש הצובקב אקווד .השק תוחפ הלחמה םיריעצה לצאש םיעדוי ונחנא
 .האולחתה לש תועפשהה תניחבמ תידיתע המגמ לע הפמ דומלל רשפא טלחהבש

 
  :וטורג רמתיא
 

 רתוי םה יכ ,תרגובמ הייסולכוא לש הקבדה תוחפ םיאור ונחנא תמאבש רמול בייח ינא ,ןוכנ
 יתש לבא ,םיאור תוחפ ןכא ,תובאה יתב לע םינגמש ,"תוהמיאו תובא ןגמ" עצבמב םגו .םמצע לע םירמוש
 ףסונ ןותנו .סולפ 65 ינב םה ,הז תא גיצא ףכת ,םילוחהמ 6%-ש תאז לכב םיאור ןיידע .תובושח תודוקנ

 ונחנאש תרמוא תאז .65 ליגמ רתוי םיריעצ םילוח ברקב םג התומתו השק האולחת לש םינותנ םג שיש אוה
 .ולאה ליגה תוצובקב התומתב היילע םג םיאור

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי

  
 ?זוחאה המ ,30-ל 20 ןיבש הלא םיריעצהו
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  :וטורג רמתיא
 

 .םיאור אלו טעמכ
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי

 
 .רתויב הלודגה הצובקה םהו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל ונחנא םש םג ,19 דע 10 יאליגב םידלי ,ולכתסת – הייסולכואה ברקב אל םגו ,אלו טעמכ
 - - - הפ תרמוא תאז .התומת תניחבמ אלו םישק םילוח תניחבמ אל ,םיאור

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה

 
 ?םיאירב םירדגומש םישנא ברקבו
 

  :סינא הילימא
 

 .םימיאתמה םיפקשל עיגנ ףכת
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?םיאירב ורדגוהש םישנא ברקב ?וזכ הרדגה ונל שי
 

  :וטורג רמתיא
 

 .דחא ןוכיס םרוג תוחפל שי דחא לכל טעמכ סולפ 40 ליגמש אוה ןיינעה ,יארת
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .ארונ הז ,ואוו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 וידוטס םירגוס םג ,םיאוידוטסבו רשוכה ירדחב ןודנשכ ,רמתיא רמואש המ תובקעב ,תעפי
 .ןתוא גירחהל שקבא ,תוקבדנ אל ןהש רמוא אוה .14-ו 16 תונב תודימלתל

 
  :וטורג רמתיא
 

 .תוקבדנ אל ןהש יתרמא אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תינלטק אל ןלצא הלחמה לבא תוקבדנ ןה
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .השק תולוח תיירוגטקל ןתוא סינכמ אל הז
  

  :תואירק
 

- - - 
 

  :וטורג רמתיא
 

  .םישק םילוח אל םה
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .םישק םילוח אל םה ,הא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השק אל איהו ,תינלטק אל איה ןהילע ףיגנה לש העפשהה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .רדהנ ,הלחא
 

  :וטורג רמתיא
 

 םישנאל עיגמ הז ףוסבו ,םיקבדנה םה םיריעצ םישנאש ?תאזה הלחמב ללכב ונלש היעבה המ
  .םיקבדנש ןוכיסה תוצובקב םישנאל וא םירגובמה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םלוכ תא סינכהל םוקמב םישישקה לע ןגנ אוב ,תועבט רציינ אוב זא
 

  :וטורג רמתיא
 

 קר םסרפתהש הז לע רמאמ אורקל רשפא םג ,חילצה אל הז הז תא תושעל וסינש םוקמ לכב
 .רקובה
 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תוחפ םיאור ונחנא הז ללגב ,םמצע לע םירמוש םירגובמהש רמוא התא .חילצה ןכ הז ונלצא לבא
  .םיעוריא

 
  :וטורג רמתיא
 

 .םהילא רזוח ףוסב הז לבא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,תוכירבב םישישק יתשגפ ,שגרמ הזחמ היה הז ,ובישקת .לשמל ,תוידועיי תועש תושעל רשפא
 ואצי םהו .הלאה םיפוצמה םע ישילש ליגה ינב ויה םה ,ביבסמ תולהקתה םוש התייה אל ,בגא ,םישנא
 לכ לע םירמוש ונחנא ,תאצל םידחפמ ארונ ונחנא יכ תיבב םינופס ונחנא ,ונל שיש המ הז ,יבישקת :ורמאו

  .ונלש תואירבה ליבשב הזו ,אובל םילוכי ונחנאש ידיחיה םוקמה הז ,לוכהו תויחנהה
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .רורב ,ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תועשבש תואיצמ רצייל רשפא תמאב ילואש תרמוא ינא זא .םירגובמ דואמ דואמ תמאב םישנא
  .עיגהל םילוכי םה קר תומיוסמ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?רשוכה ירדחב םירגובמ לש תולוספק תושעל היעבה המ ,רשוכה ירדחב רבד ותוא
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םיירהוצב אובל םילוכי םה ,היסנפב םה ,םידבוע אל םג םה
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  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 וא העשל רקובה תועשב םתוא וחתפש ,םיירוביצ םינגב רבד ותוא תא ושעש תוימוקמ תויושר שי
  .םירגובמ םישנאל תועשכ הז תא ורידגהש ,ברעה תועשב ,םייתעש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .רבד ותוא תודעסמב םגו
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הככ שממ ,רבד ותוא תושעל וכרטצי תוברת תודסומ ,בגא םג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םהילע רומשל רשפא ,ןכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .הקבדהה תורוקמ לע קימעמ רתויה ןוידב ךכ רחא הזל עיגנ ילוא ,םעפ דוע ריבסהל הסנמ ינא
 הקבדה תרשרש רוציל לוכי םיוסמ םוקמב קבדנש םדא לכ ,ןיינעה ךרוצל ,הקבדהה תורוקמש ןיבהל ךירצ
 ךיא ובשחת ירה .דחא םדא ןבמ וליחתהש ,וליפא רתוי וא ,שיא 100-ו 50 ,30-ל עיגהל הלוכיש המלש
 רואב םוקמ הזיאל עיגה ,םילוח םיינש וא הלוח דחא םדא ןב עיגה .לארשיל העיגה איהשכ הליחתה הלחמה
 ריעה לכ הקבדנש ,הננערב ומכ ,תומלש םירע ונל שי .םילוח תורשע וניאר דואמ רצק ןמז ךותב ,הדוהי
 קיפסמ אלש רוכזל ךירצש תרמוא תאז .ריע יצח הקיבדהש הנותח הנומידב וניאר .תחא םויס תביסמב
 םיקיבדמ וישכע .תאזה הקבדההמ האצותכ הרוק המ אלא ,םוקמ ותואב וקבדנ םישנא המכ לכתסהל
  - - - עיגמ הז ףוסב זאו ץיפהל ליחתמו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הנשמ אל הז ,םילוח תפוקב ,הדעסמב ,קראפב ,הכירבב ,רשוכ רדחב הז םא הנשמ אל הז זא לבא
 - - - סחייתמ התאשכ .הז תא איבמ אוה הפיאמ

 
  :וטורג רמתיא
 

 - - - רוזעא ינא םא יכ ,דואמ הנשמ הז 
 

  :)דוכילה( קראמ הליה תנסוא
 

 .וטורג 'פורפ ,לוכה תא חתפנ אוב .היעבה המ ,םלוכ תא קיבדנ ,לוכה תא חתפנ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 םיעדוי שממ אל ונחנא :רמוא התא םצעב ,םדוקמ יתלאשש הלאשל תרזוח ינא ,וטורג 'פורפ
 - - - המגמ שיש ןוויכמ לבא ,עיגמ הז הפיאמ

 
  :וטורג רמתיא
 

  - - - םישנא הברה לבא ,הז הפיא םיעדוי ונחנא זא ,קוידב וקבדנ הפיאמ םיעדוי ונחנאש הלא
  

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - האור ינאש ןוויכמ זאו ,עדוי אל ינא בורה תא :רמוא התא זא
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - הזה יצחהו ,עדוי אל ינא יצח ,בורה תא אל

246



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
19/07/2020 

 

37 

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .רוגסל יתניחבמ זא היילע לש תיללכ המגמ האור ינאש ןוויכמו ,עדוי אל ינא יצח
 

  :וטורג רמתיא
 

 .הז ירחא ריבסא 
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .ןוכנ יתנבה םא תעדל ,תלאוש תמאב ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

 תורוק םש יכ ,תויולהקתה שיש תומוקמ םצמצל איה הנווכה ,תקיודמ הרוצב לנויצרה תא ריבסא
 .תוקבדהה

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?תולהקתהה הפיא החותפ הכירבב לבא
 

  :האירק
  

 .תולהקתה ןיא רשוכ רדחב םג
 

  :וטורג רמתיא
 

 .רוגסל יתרמא אל החותפ הכירב
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .עובש ףוסב
  

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .עובש יפוסב םג תרגס התא
 

  :וטורג רמתיא
  

 .דרפנב עובש יפוס לע רבדא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?תולהקתהה הפיא ,קחרמבו לוגסה ותב םידמוע םהו םיבחרמ הל שיש החותפ הדעסמו
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םישנא לש האיציו הסינכ שי ףוסב החותפ הדעסמב םג
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 החפשמה םע תבשוי ינא .ותוא הריכמ אל ינא ,ידיל ןחלושבש הז םע תבשוי אל ינא לבא ,ןכ
  .ילש תיניערגה

 
  :וטורג רמתיא
 

 .לבח ,לוכה תא םיגדא ףכת – היעב תאזו ,הדעסמב ,יארת
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב .םירבדל הז תא חותפל לכונ זאו ,תגצמה לע רובענ
 

  :וטורג רמתיא
 

 תוריהמב אבה ףקשה לע רובענ .רבד לכ לע רבדאו לנויצרה תא ןתא ינא זאו ,תגצמה לע ץורנ ואוב
 קפס ונל ןיא .18 דע ספא ינב לש היילע שי ךוניחה תודסומ תחיתפ זאמש תוארל רשפא הפ .בכעל אל ידכ
 ליגה תוצובק לכב הז תא תוארל רשפאו ,םיריעצה ברקב הקבדהל האיבה ךוניחה תודסומ לש החיתפהש
  .תונושה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיחקול םלוכש םינוכיס ולא .עודי היה הז ,רדסב הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל ינא ךוניחהמ האבש ימכ לבא ,ןאכ ןוידה לע אל הזש תורמל ,רגסומ רמאמב םכל רמוא קר
 לכל היצרופורפב הז תא םישוע ונחנא םא םג ,טעמ אל הזש ,םיקבדנ 8,000 הפ שי ,הזמ םלעתהל הלוכי

 ובשיש הלאה םידליה .לוכה תא רוצעל םיכירצ וישכע ונחנאש והשמ והשזיא אל םג הז .ךוניחה תכרעמ
 הז ,םינרקס םעבטמ םידליו ,שעמ ירסח ,טנרטניאב טוטישו םיכסמה לומ תיבב דבל תועש יבג לע תועש
 םש םיאצמנ םהש סרטסה לע רבדל אלש .ועיגי םה תוזוחמ הזיאל בושחל הצור אל ינא ,םהלש דיקפתה
  .וזה היצאוטיסה ךותב םלוכו ץחלו תוילכלכ תוקוצמ שי הככ םגש תיב ךותב

 
 הפגמה ירחא ,ץחל ריסב םידלי לבקל אלו הלאה םידליה לע ןגהל םיצור ונחנא םאש תרמוא ינאו

 תריגס לש תוכלשהה לע תיתימא הבישח היהתש יאדכ ,םיבורקה םישדוחה לע תרבדמ אל ינא ,וליפא
 ונחנא תכרעמה ךותב ןאכש הז לע רבדל אלש .ךוניחה תכרעמל םהלש העגהה תקספהו הלאה םידליה
 ויהי םה ,הצוחה ואצי םה יכ וקבדנ םה הפיא עדנ אל תכרעמב ויהי אל םהשכ .םיקבדנ םה הפיא םיעדוי
 .םכלש םינוידב תיבכוככ הז תא המש ינא .םה הפיא קוידב עדנ אל ,םינכש םע וקחשי םה ,קראפב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רקחמ שי ,םידלי ינשל אמיאכ םג תרמוא תאש המל םיירגוסב הרעה ,שארה-תבשוי יתרבג
 רפס תיב יאליגב םידלי 30 .םידליה לע םדוקה רגסה לש תוכלשהה ויה המ ,ושע רבכ םהש ךוניחה תכרעמב
 .םישק דואמ םירבדו ץחלו תונדבוא לע תובשחמ םהל ויהש וחוויד ידוסי
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .דרפנ ןויד תמאב הז לבא 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל הז תיגולוימדיפאו ,תכל תוקיחרמ תוכלשה הזל שי ,םש םינוידל םכתיא וחקיתש תיבכוכ יתמש
 םג ונחנא זאו ,תכרעמה ךותב אל םהשכ םיבבותסמ םה הפיא םיעדוי אל ונחנא יכ ,השקמ קר הז .ונל םרות
  .האלה םיכישממ ,תרעטצמ ,תיבכוכב יתמש הז תא לבא .הקבדהה תרשרש תא עוטקל ךיא םיעדוי אל

  
  :וטורג רמתיא
 

 תאז הפ בושחש המ .םיאליגה תוגלפתה תא תוארל רשפא הפ זא .קוחה תעצהב הז תא םישנ
 6% ןב והשמל םיעיגמ ונחנא עצוממב .הזה יפיצפסה םויב םילוחהמ 6% םה סולפ 65 ינבש תאזה הדבועה
  .הנתשמה הז ,םילוחהמ 10%-ל

 
 .םישדחה םישקה םירקמה לוכ ךס לע םילכתסמ ונחנא ובש ,בושח דואמ ףקש אוה אבה ףקשה

 םילוחה 'סמ הז שי םישק םילוח המכ לע םירבדמ ונחנאשכ םוי לש ופוסב ירה .םישדח םישק םירקמ ולא
 ,ןיפוליחל וא ומילחהש ולא תוחפ וסנכנש םישדחה םילוחה 'סמ תא רמואש ,ןותנ עגר ותואב םישקה
 רתוי תצק הז ,ילויב 18-ל ונעגה לוכה ךסב ,וישכע דע ילוי שדוחבש םיאור ונחנא לבא .ורטפנ ,ונרעצל
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 אישה שדוח היה אוהש ,לירפא שדוחב ונל ויה רשאמ ,386 ,םישק םילוח רתוי ונל שי רבכ ,שדוחה עצמאמ
  .םדוקה
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?השק הלוח לש הרדגהה המ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .80 וישכעו 222 ויה םימשנומה לבא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .ןוכנ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?82 םש בותכ המל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיפסונש 82 הז
 

  :וטורג רמתיא
 

  .םישדח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,םיסנכנ םישנא .תמ ,םשנומ ,השק הלוח אל הז ,יראניל אל הזש תרמוא תאז .םיאצוי ליבקמב לבא
 .םיאצוי םישנא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .השק הלוח לש הרדגה םעפ דוע דיגת ?רמתיא ,השק הלוח הז המ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .ןצמח ,היצרוטסה תמרב הדירי ול שיש הלוחש איה תיזכרמה הרדגהה לבא ,תורדגה המכ שי
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?היצרוטס המכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םייח ןכסל הלוכיש המרב הזש 
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?זוחאה המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - הבוגב אצמנש ימ ,בגא .93%
 

249



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
19/07/2020 

 

40 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .השק הזכ אל הז 93% ,הז תא ריכמ ינא ,הבוג רדח השוע יתייה ינא .השק אל הז 93%
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .93%-ל ול דרוי םג הבוגב אצמנש ימ ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םינוירטירק ונישש ,הפ תנעוט ןמזה לכ ינאש המ הז ,ןוכנ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .ליד גיב אוהש והשמ אל הז ,השק אל הז 93% לבא ,הנכס ןכ רבכ תויהל לוכי הז 89%
 

  :וטורג רמתיא
 

 .האופרב קוסעל םתלחתהש ןיבמ ינא 
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיאפור היהנ ונלוכ ףוסב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הרירב ןיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - הז 93%-ש עדוי ינא זא ,ירבעב יתקסעתה טושפ הזב אקווד לבא ,ןיבמ אל ינא
 

  :וטורג רמתיא
 

 ,93% םע ליחתמ אוה םא ,ללכב םא לוקשל ךירצ 92% ,93%-ל תחתמש םדא ןבש דיגנ אוב ,הארת
  .סוטמ לע תולעל ול רוסא ללכב זא ,ןצמחב הלע אוהש ללגב אל הז ,92%

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  - - - ךירצ אוהש השק אל הז לבא ,רשוכ רדחל ותוא חולשל ךירצש רמוא אל ינא ,רדסב
 

  :האירק
  

  .הז תא םכל רפסל ךירצ אל ,םירוגס םיימשה םג
 

  :תואירק
 

- - - 
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 התא וישכעו ,ןוירטירקה יוניש ללגב םישק ויה אל םהש םישדח םישנא ופסאתה העונת ידכ ךות
  .הלאה םירפסמה תא האור
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיעדוי רבכ ונחנא םינוירטירק וניש ימלועה תואירבה ןוגראש הז
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .'פורפ ,עודי הז לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?הזה ןותנה ךותב 93%-ל תחתמ היצרוטס ,דיגנ ?הז תא חלפל רשפא המכ לבא ,רמתיא
  

  :וטורג רמתיא
 

 םדא ןב הז ,ילופיט תווצ ךירצמ אוה ,השק הלוחכ םתוא רידגהש םילוח תיב לש הרדגה תאז
 רשפא-יא לבא ,תושעל המ ןיא ,בצמה הז .המשנהו ץרמנ לופיטל רדרדיהל רקובב רחמ לוכי ובצמש
 .הזמ םלעתהל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םדוק תרמא התא - - - רמואש המ תא זא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  ?ימלועה תואירבה דרשמ לש הרדגהל תמאות השק הלוח לש הרדגהה לבא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .יתרמאש המ הז ,םאתומ וישכע ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הרקש המ הז וישכעו ןוירטירק וניש םה
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?רבד ותוא הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז תא הניש ימלועה תואירבה ןוגרא ,ןכ
 

  :האירק
 

 .םדוקמ היה אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 רבדמ ינא .םישק םילוח םה םישק םילוחש בשוח ינא ,בוש לבא ,ןוירטירקה יונישב זחאיהל רשפא
  .הלאה םילוחה תא םיאורו ,חטשב אצמנ ינא ,םילוח יתב ילהנמ םע
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םירמוא םה ,םישק אל םהש םירמוא םה .עומשל אלפתת ,םתיא םירבדמ ונחנא םג ,עדוי התא 
  .חטשהמ םיעמוש ונחנאש המ הז .םישק תיירוגטקל םתוא וסינכה תורדגהה ללגבו ,בוט בצמב םהש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןאכ םיאצמנש םיאפור םע הלק אתחנתא השענ ,תואירבה דרשמ םע םייסנ .םתוא עמשנ ףכת
 .רוזחנו
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  :וטורג רמתיא
 

 ?רדסב ,םישק אל םה ולצא םילוחהש דיגיו אוביש דחא םילוח תיב להנמ הפ עומשל הצור ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןתינ יאוב .םתוא עמשנש הצור ינאו ,םהלש תוקלחמל רוזחל םיכירצ ףכתש םיאפור יל שי ,הילוי
 .ול

 
  :וטורג רמתיא
 

 .הז תא ול שיש אפור הזיא אל ,דחא םילוח תיב לש להנמ הצור ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .רדסב
  

  :וטורג רמתיא
 

 לוכי אוה הארנכש םישק םילוח המכ דוע ול םיחלוש ונחנא רחמ ,הזה אפורה תא תוארל הצור ינא
 .םירחא תומוקמב םהש ,םתוא לבקל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - אל התאש יתבשח ,הא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םדקתנ ואוב ,רדסב לבא ,םייונפ ןיידע םהש םילוח יתב המכ שי ,שי
  

  :וטורג רמתיא
 

 ,םדוק יתרכזהש ,וילע ונרבידש יונישה תא הפ תוארל רשפא .םיאליגה תוגלפתה לש אשונל רובענ 
 רמולכ ,60-ל תחתמש ליגה תצובקב ונל שי ילוי שדוחבש תוארל רשפא .םישדוח יפל םישקה םילוחה אלא
 רשפא .סולפ 60 לש ליגה תצובקל תחתמש םילוח םהש םילוחהמ 31.7% ונל שי ,59 דע ,50 דע תוארל רשפא
 םירקמ תאז לכב םיאור םג ונחנאש תרמוא תאז .הלאה תוצובקה לש םוכיסה תא תינמיה הדומעב תוארל
 שולש ,קוריו םודא ,לוחכ םיעבצה ולא םיריעצה .רבעב היהש המ תמועל יוניש הזו ,םיריעצב םג םישק
  .הטמל הלאה תודומעה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הריעצ דוע ינא ,ףיכ הזיא
 

  :וטורג רמתיא
 

 לכ ,הז תא להנל הצור תא ךיא הלאשה .םיאשונהמ דחא לכ לע ןודל ליחתהל םילוכי ונחנא ןאכמ
 .תילנויצרה םלועה תסיפת תא גיצא ילוא ?דרפנב אשונ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 האופרה םלועמ םישנאל רשפאלו אתחנתא תושעל הצור ינא זאו ,םלועה תסיפת תא גיצת התא זא 
 .השקבב .םיאשונהמ דחא לכל המינפ לולצנ זאו ,םירבד המכ רמולו רבדל םוזב ונתיא םיאצמנש

 
  :וטורג רמתיא
 

 המ תאו הזה לנויצרה תא ונינמ ,הלשממה תוטלחהל םצעב סיסבה ,םלועה תסיפת ,לשמל ,דיגא
  .םיירקיע םיביכרמ השולש לע םצעב רבדמ אוה .וירוחאמ דמועש
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 ,הכסמ םישל ,תישיאה תוגהנתהה תרמוא תאז ,ומצעב תושעל ךירצ םדאש המ אוה ןושארה
  .הפיכאבו הרבסהב קסעתהל ךירצ םצעב הפ .הנייגיה לעו קחרמ רומשל

 
 םצעבש תאזכ תויהל הכירצ תויולהקתהה תעינמ .תולהקתהה תעינמ לש קלחה אוה ינשה קלחה

 םדא ןיב םישגפמב תרבוע הלחמה ,תושעל המ ןיא ףוסב יכ ,םישגפמה תא רתויש המכ םצמצל הסנמ
 ,םירוגס תומוקמב לוכ םדוק תויולהקתהה תא םצמצל רתויש המכ תוסנל ןאכ הרטמה רשאכ .ורבחל
 ונחנאשכ םג םיוסמ הנעמ והשזיא תנתונ םצעב הכסמה יכ ,הכסמ םישל רשפא-יאש תומוקמב דחוימבו
 קלח ,הדעסמב לשמל יכ ,הכסמ םישל רשפא-יא םהבש תומוקמל לשמל ונכלה ןכלו .רוגס םוקמב םיאצמנ

 יבגל ל"נכו ,הכסמ םע לוכאל רשפא-יא ,תושעל המ ןיא ,הכסמ םימש אל םילכוא ונחנאש ןמזב תוליעפהמ
 .תאזה הסיפתה לש אשונה יבגל הז זא .רשוכ ירדח

 
 ,תיקשמה תוליעפה לע תיסחי העפשהה םהבש תומוקמ םתוא תא םג םישפחמ ונחנא ינשה דצהמ 

 תא םישפחמ .הנטק תיסחי העפשהה ,ליעפ קשמה לע רומשל םיצור ונחנא רבד לש ופוסבש םואיתב הז
 דצמו ,הבוט הרוצב האולחתה תמר תא דירוי הזש תרמוא תאז ,תואירבה לע הלודג העפשה שיש תומוקמה
  .קשמה דוקפתבו הלכלכב עגפי תוחפ ינש

 
 םיללחב םישנא הרשע דע תויולהקתה םוצמצ לע םירבדמ ונחנא ?םירבדמ ונחנא המ לע םצעב זא

 דחא לכ םישגפנ םהו רוגס רדחב םיבבותסמש םישנא 20 שישכ .הקבדהה תומכ תא םצמצמ הזש ,םירוגס
 םידירומ ונחנא הרשעל הז תא םידירומש עגרב .יתישעש בושיח יפל ,בגא ךרד ,םישגפמ 200 םירוק ינשה םע
 םישועשכ ,םישגפמה בורלש תרמוא תאז ,הפולח הזל שי ינש דצמ םגו .םישגפמה 'סמ תא יטמרד ןפואב
  .םירחא תונורתפו ,םינווקמ םתוא תושעל רשפא םינויד

 
 אלל םיאצמנ ונחנא הדעסמב םיאצמנ ונחנאש ןמזב ,יתרמאש ומכ .תודעסמה לש אשונה יבגל

 לש ןוזמה תא קיבדהל םג ,קיבדהל תורשפאו הטילפ שיש קר אלש בצמ טלחהב הזו ,הליכאה ןמזב הכסמ
 .עוריאה ךרוא לכל תודעסמה לע תולבגמ ולטוה םלועה לכב .רחאה םדאה ןבה תא קיבדהל םגו ,רחאה
 םישיגרמ ונחנאו ,לוגסה ותה לע םינדעסמה םע ונבשיו םתוא חותפל דעב דואמ ונייה הפ םג ,יתרמאש ומכו

 וישכע םגש תוארל רשפא .האולחתה המרב תאזכ היילע התייה אל דוע לכ בוט ותיא ונשגרהו ,בוט ותיא
 תומוקמבו הנולצרבב וישכע הרוק ,לשמל הז .תודעסמה תא הרזחב םירגוס האולחתה הלועש תומוקמב
  .םיפסונ

 
  :האירק

  
 .ירטנולוו הז
 

  :וטורג רמתיא
 

  .תודעסמ לש אשונ יבגל םוקמ דוע
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיקסעה ילעב לש םתעד לוקישל הז ,ירטנולוו הז
 

  :האירק
  

  .ללכב ורגס אל רשוכ ירדח תאו
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דצהמ תויוסחייתה ילב ,תשקבמ ינא ,םירבח ,ששש
 

  :וטורג רמתיא
 

 וליחתהש תויוצרפתה לע םלועהמ תויודע טעמ אל שיו ,םישנא לש ההובג הפולחת תאזש םוקמ דוע
  .םידדוב לש אל ,םישנא תורשע לש תודעסמב
  

 םישנא ףוסבש דיגא לבא ,םיפקשב הז תא הארנ ףכת ,רשוכה ירדח תריגס לש אשונה יבגל
 הדבועה םג ,חלה ריוואה םג ,תוטשפתהל םיניוצמ םיאנת וב שיש רוגס ללח הז .הכסמ ילב םילמעתמ
 :םיכרד שולשב רובעל לוכי אוה – הז לע הלאש ןאכ התייהו – רבוע הזה ףיגנה ,ריוואה גוזימ תכרעמש
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 .םיקבדנ םה זאו ,רטמ ינשמ תוחפ לש קחרמב ינשה םע שגפנ םדאשכ .תיתפיט הקבדה איה תירקיעה ךרדה
 םגו ,רשוכ ירדחב לשמל תורקל לוכי הזו ,םיצפח תועצמאב הרבעה לש היצפואה םג תמייק ,תאז םע דחי
 .ריוואה ךרד הקבדה םג ,תשרופמ הרוצב הז תא רמאו ימלועה תואירבה ןוגרא םג םסרפ הנורחאלש ומכ
 םש ויהי ףוסב ,רשוכה רדח תא םויה לכ הקננו אטחנ םא םג ובש ללחב םיאצמנ ונחנאשכש תרמוא תאז
 .ללחב םיפיגנ

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?הז לע םתיא םתרביד ?םתיא םתשגפנ לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .רוגס םוקמ לכ יבגל ןוכנ הז לבא 
 

  :וטורג רמתיא
 

 תא םהל רשיאש ימו ,רשוכה ירדח ילהנמ םע םינויד יתישע .תוריהמב הלבקתה תאזה הטלחהה
 .האולחתה תמרב תינתומ תאזה החיתפה לכש שארמ ונרמא םג .דחיב ילש תווצהו ינא הז לוגסה ותה
 וליפאש תומוקמ םג רוצעל םיבייח ונחנאש וזכ האולחתה תמר ובש בצמל ונעגה ,םצעב תלאשש ומכ ,וישכע
  .לוגסה ותב םידמוע

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי

  
  .םכלש םינותנה םע רדתסמ אל הז לבא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיפסונ םישנא עומשל יל בושח דואמ ,םלוע תסיפת רמא אוה .המינפ לולצנ ךכ רחא ,עגר
 

  :וטורג רמתיא
 

 בורב .םלועל םגו ונל םג ,תיתועמשמ הקבדהל תודע ןיאש םיכסמ ינא הייחשה תוכירב לש אשונב
 .וירוחאמ דמוע המ דרפנב רבדנ עובש ףוס תסיפת לש אשונה לע .הגרדהב וחתפנ תוכירבה םלועב תומוקמה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ךלש ףקשה תא םש יתיאר ?רשוכ ירדחל תסחייתה לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזל םיסנכנ אל דוע ונחנא לבא ,שי ,ןכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 יפוח ,םעפ בוש ,הצחר יפוח יבגל .הסיפתה תא ןתונ קר ינא ,ןויד רשפאנ .ןויד הז לע היהי ףכת
  .תויודע ןיא הצחר

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תויודע ןיא םג
 

  :וטורג רמתיא
 

 אל הז ךוניח תודסומ .דרפנב הז לע רבדנ ,עובשה יפוס יבגל קר .םתוא רוגסל הנווכ ונל ןיא םצעב
 .סחייתא אל זא םויה ןוידל
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?סחייתהל לוכי התא תאז לכב ילוא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .הז תא וחתפת לא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ונלש וצב דקמתנש בושח .תיבכוכב הז תא ונמשר ,אל
  

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תישיאה המרב
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .הז לע םג ןויד ונל היהי
 

  :וטורג רמתיא
 

 ןודל רשפאש בשוח ינא ,ןאכלו ןאכל תועד שי ,להנל ךירצש םלש ןויד הז ,בכרומ ןוידל אשונ הז 
  .הזב
 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ךוניחה תכרעמ תא וחתפת אל םא תסנכב התיבש הפ השענ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .תיבהמ תאצל םילוכי אל םישנאש חספ לש תנוכתמב רגס אל הז ,ארקנש המ ,עובשה ףוס רגס
-ה יבגל תלאשש יל המדנ ,יקימ התא ,לאש ימ רכוז אל ,R-ה לכ םדוק ונרביד ירה ףוסב ,וארת :ונרמא לבא
R ליבוהל םיצור ונחנאו ,'סמה הז .1.6% ,1.4% רוזאב לש לדוג רדס לע םויה דמוע אוה ,הקבדהה םדקמ 
 .ןמזה לכ ראשיי אוהש רמוא הז 1%-ב בצייתי אוה םא .1%-ל תחתמל ירה ותוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ןושארה לגה אישב היה הז המכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 ונישע ללכבש ינפל הלחתהב הלחתהב לבא ,1.6% לע היה ןושארה לגה בור – היה אישב אישב
  .3.5% ,3% רוזאב היה הז והשמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש אל ונחנא
 

  :וטורג רמתיא
 
 .ףרג ותואב רתוי וא תוחפ ונחנא .1.6%-ל ךכ רחא דרי רהמ יד הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .1.6%-ב חותפ םע ונחנא וישכעו ,1.6%-ל ונדרי רגס ירחא ,הנה זא
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .דדועמ הז ,הנה ,זא
 

  :וטורג רמתיא
 

  .0.7% היה הז רגסל תחתמ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 - - - אל ןיידע הז ?המ הזא ,רדסב
 

  :וטורג רמתיא
 

 20% הז זא ,20% תרמוא תאז ,םישגפמהמ 20% דירונ םא .תיטמתמ הניחבמ םידירומ ונחנא ףוסב
 ,רגס שממ םימי העבש ךותמ םיינש השענ ,רוגסנ םא ,םימי העבש ךותמ םיינש זא .הקבדהה יוכיסמ
 רדס ומכ והשמ ונחנאש רמוא הז ,תויעיבש יתשב םישנאה לש העונתה תאו םישגפמה תא תוחפל םצמצל
  .הקבדהה םדקמ תא דירוהל לכונ הככו ,הקבדהה יוכיס תא םצמצל 20%-מ הלעמל לש לדוג

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?ןוכנ ,תבשישב רוגס אליממ הז םירעהמ קלחב ?אל ,רוגס תבש ישיש הז תוידוהי םירעב אליממ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רגסה לע רבדנ
 

  :וטורג רמתיא
 

  .רקובב ןושאר םוי דעו ישיש םויב ברעב שמח העש לע ,בגא ךרד ,רבודמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיבוט םידוהי ונחנא ,עדוי התא ,רגסה לש ןיינעה לע ךכ רחא רבדנ
 

  :וטורג רמתיא
 

 םצמצל ,תויולהקתה רתויש המ תמאב סופתל תוסנל הנווכהש ,רמול הצור ינאש המ לוכה ךס לבא
 .דקפתל םישנאה לש תלוכיב תילמינימה העיגפה םע הקבדה תומוקמ

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?ךכ רחא הז םע תויחל דמלת ךיא זא ,האולחתה היילעה ידקומ תא דקמל עדוי אל התא םא לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הברה םינתונ אל הלאה םיימויה ,ןושאר םויב אליממ הדובעה תומוקמל ךכ רחא םירזוח םה
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?ךכ רחא הז םע תויחל דמלת ךיא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תבשל ישימח וא יעיבר םוי תא וכפהי םלוכו
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  :וטורג רמתיא
 

 יעדמה ןויסינה סיסב לע םג ,םלועב םג ,ץראב םג הקבדה ידקומכ ונל םיעודיש תומוקמ םתוא םה
  .םלועב םגו ץראב םג שיש םינותנה סיסב לע םגו ,ונלש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 שגדה תא םישל הפיאו הריגסל שגדה תא םישל הפיא תוחתפמ ונל ןתונ רמא רמתיאש הממ אקווד
 אל .ןיבמ אל ,כלאוו ,םיה יפוחו תוכירב ,המגודל םתס .ריהב דואמ דואמ היה אוה הזה ןיינעב .החיתפל
  .תודעסמה תאו רשוכה ירדח תא עמשנ םג ךכ רחאו .ןיבמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הבר הדות
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?וישכע םירזוח ונחנא תוכירבה לע
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .החתפ אל דוע איה םיאשונה תא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .עוצקמ ישנא המכ עמשנ ואוב .השקבב ,ןיול יגח 'פורפ
 

  :סינא הילימא
 

  .תומלשהה תא יל שי טושפ ,םתשקיבש םינותנה יבגל עגר הלוכי ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןכ
 

  :סינא הילימא
 

 ינא ,המאתה-יא םוש ןיא .םינותנ לש המאתה-יא שיש םתרמא .ריהבהל הצור ינא לוכ םדוק זא
 ולאש .םינכדעתמ ןמזה לכ םינותנה .רקובב םויה 06:46-ל םינוכנ תעכ םכל ונגצהש םינותנה .ריהבהל הצור
 םא .עגר ותואל םימייקש םינכדועמ יכה םינותנה םיאבומ דימת הלשממל .הלשממה ינפב אבוה המ יתוא
 .דחא רבד הז זא .םינכדועמ הלאה םינותנה יתמל םיבתוכ ונחנא .םינכדעתמ םה זא םינכדעתמ םה ךשמהב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז ירחא רבכ ונחנא לבא ,12:20-מ ךכ רחאו ,06:45-מ יתארקה ינא םג .םג הזל יתסחייתה
 

  :סינא הילימא
 

 ורטפנש הנורוק םע םילוחה 'סמ תא אטבמ םירטפנה 'סמ .םירטפנה יבגל .06:46-ל ונסחייתה
 םהלש ליגה ,םירגובמ רקיעב םילוחב רבודמש ןוכנ הז זא .עקרה תלחמ לש הרמחה ללוכ ,ףיגנה יכוביסמ
  .םיריעצ םג שיש בל ומיש לבא ,100 ליג דעו םינש 19-מ אוה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םיריעצ המכ
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  :סינא הילימא
 

 .קודבא ינא לבא ,חוליפה תא עגרכ יל ןיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הייסולכואה לכ תא תחקל ,100 דע 19-מ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הלחתהה תדוקנל ונרזח זא
  

  :האירק
  

 .19 תב תחא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םילשוריב היהש הזה הרקמה תא הריכמ ינא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .הדות .םילשהל ךכ רחא רשפא םא .בושח דואמ טושפ הז ,רבדל הל ןתינ אוב ,עגר
  

  :סינא הילימא
 

  .408 רבכ שיש יתוא ונכדע םייתניב ,םירטפנ 401 ויה רקובב םאש תרמוא תאז ,ונרבידש דעו
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?ורטפנש םישנאה לש עצוממה ליגה תא ךתושרב השקבב רשפא
 

  :סינא הילימא
 

  .83 ןויצחו 80 עצוממ ליג
  

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .83 עצוממה ליגה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?80 אוה עצוממה םא 83 ןויצח תויהל לוכי ךיא
 

  :תואירק
 

- - -  
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םינוש םה עצוממו ןויצחש תעדוי ינא
 

  :סינא הילימא
 

 - - - 50% הז ןויצחו לוכה תא חקול עצוממה יכ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הפל יתעגהש ינפל םיבוטה םימיב הז תא יתדמיל ,ןויצח הז המ תעדוי ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םירקמ םיחקולשכ ,הקיטסיטטסה תאז .83 אוה ןויצחה הז ללגב ,90-ה רוזאב םה םירטפנה בור
 .80 לעמ איה הייסולכואה בור לבא ,םיריעצ ה'רבח ,19-מ דיגנ ,םירקמ המכ שי ,19-מ םידדוב

 
  :תואירק
 

- - -  
 

  :וטורג רמתיא
 

 ?הילימא ,ןוכנ ,םויה תליחתמ הז
 

  :סינא הילימא
 

 .םויה תליחתמ הז ,ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תויצלוקפסב קוסענש םוקמב ?רדסב ,טושפ דואמ ,םיאליג לש חוליפ השקבב תעדל םיצור ונחנא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םיאליג חוליפ יתגצה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םירטפנ לש
 

  :וטורג רמתיא
 

 .אל םירטפנ לש 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירטפנה לע םירבדמ ונחנא .תרבדמ ינא הז לע
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?עובשה ףוסב תוריגסה ןיינעל ךכ רחא רוזחנ םאה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ןיול יגח 'פורפ
 

  :ןיול יגח
 

 לכו סינא ר"דו וטורג 'פורפ תא קזחל הצור לוכ םדוק ינא .הדעווה שאר-תבשוי ,ךל הבר הדות
 ישנאל לוכ םדוק בישקנש בושחו ,םיקזח םהל םיקוקז ונחנא ,תואירבה דרשמב הכאלמב םיקסועה
 וישכע היהש ןוידל ךשמהב תודוקנ המכ דדחל הצור ינאו ,הדעווה ינפב ריינ ונחנה םג ונחנא .עוצקמה
  .הדעווב

 
 הרבסה לש אשונה תא ריכזהו ,גהנתמ רוביצה ךיא הז ןושארה קלחהש וטורג 'פורפ רביד זא

 תוגהנתהל םישנא אינהל רתויב הליעיהו הנוכנה ךרדהש יתיא םיכסי וטורג 'פורפש חוטב ינא .הפיכאו

259



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
19/07/2020 

 

50 

 םידעצהמ קלחש דואמ ששוח ינא .הפיכאו הרבסה ינפל ,תואירב םודיק לש ךרדב לוכ םדוק איה תיתואירב
 םדקל ץמאמב תעגופ םינורחאה םימיב וניארש הפוקש יתלבהו הרורב יתלבהו תגזגזמה תולהנתההמ קלחו

  .רוכזל ךירצ הז תא םג זא .רוביצה תוגהנתה תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוכנ
 

  :ןיול יגח
 

 לבא ,הבושחו היואר הרטמ טלחהב תאז ,תיקשמה תוליעפה תא רמשל הרטמ שיש ןאכ רמאנ
 תכפוה איה ,םדא ינבב לוכ םדוק תעגופ הפגמה .תישונאה תוליעפה תא רמשל הז הנממ היואר ףא הרטמ
 דיגהל םג ךירצ ,םיליבגמ המ דיגהל קיפסמ אל ןכל .םיליעפ םילארשיה תא םיבייח ונחנא .םיליבסל םתוא
 תואירבב תוחפ אל עגופ תוליעפה רסוח יכ ,םיליעפ ויהי םישנאש דדועלו ,רשפא ןכ ךיאו רשפא ןכ הפיא
  .םיקסע יבגל םג ןוכנ הז ,םישנא יבגל ןוכנ הז .הנורוקה רשאמ רוביצה

 
 םיכוכיחהו הלאה תובירמה ,ונב עגופ הז .סוזנצנוקל רותחל ךירצ ,יזכרמ רבד אוה רוביצה ןומא

 ,ןוכנ ךילהת ידי לע סוזנצנוקל םיעיגמ .סוזנצנוקל רותחל ךירצ ףוסב לבא ,תונוש תועד שיש בוט הז .הלאה
 ירדחב ,הליל ןושיאב תוטלחה םילבקמש הז ידי לע אלו ,דיגהל יל השרוי םא ,הדעווב ןאכ הרוקש יפכ
  .תמא ןמזב רוביצל םתוא וגיציש ,השקבב זא ,הלאכ שי םאו .תודבועו םינותנ שיש ילב ,םירדח

 
 תוריקח לש םצמוצמ 'סמ להנל ךירצ .םיעגמ ריקחת אל הז תיגולוימדיפא הריקח ,דיגהל בייח ינא

 הז ,םיקבדנ הפיאו םיקבדנ םישנא ךיא ןיבי רוביצהש ידכ רוביצל ןתוא םסרפל ,תוקימעמ תויגולוימדיפא
 קלח הז ,קיפסמ הז תא םישוע אל ונחנא .תוטלחהה תא קיידל רוזעי םג הז ,תואירב םודיקל רוזעי םג

 ידכ וב שמתשנ םג ואוב זא ,וב םישמתשמ רבכ םאו ילכ הזכ שי םא .כ"בשה לש ילכה לע ונלש תרוקיבהמ
 ,רבד םוש הנממ םידמול אלש הרוגס תכרעמב םה כ"בשה לש םינותנה םויה .ונממ דומללו םינותנ קיפהל
  .תויגולוימדיפאה תוריקחה ינותנל ללכב תרבחתמ אל איהו

 
 םא ,וניבת ,םיקסעה ילעבל םג רמוא ןכ ינא ןכל ,ןוחרקה הצק הז םיאור ונחנאש המ ,רוכזל ךירצ

 רוכזל ךירצ .תומוקמ םתואב תוקבדה רתוי הברה שי לעופבש רורב תוקבדה ירקמ לש םצמוצמ 'סמ והיז
 ךירצ הז ליבשב .םיחותפ תומוקמ חותפל הז יגולוימדיפא ןויגה יפל ףודעתהו ,ןוכנ ףדעתל ךירצ ןכ .הז תא
 וראשיי ןכש ידכ ךירצש המ לכו ,הללצהו יוריק ידי לע ךירצ םא ,דדועל רשפא ןכ ךיא םיקסעל רוזעל
 .ץוחב לבא ,םיחותפ ,תודעסמה לשמל ,םיקסעה

 
 לכב ךירצ רוביצה תואירבב תוטלחה םילבקמשכ םג .קיזת לא םדוק הז האופרב ןושארה ללכה

 חילצמ אל ינא .לנויצרה תא םגו ,תרדוסמ הכרעה תושעל ,קזנה תא םג לבא ,תלעותה תא לוקשל הטלחה
 תאזש ,עובשה ףוסב רוגסל לנויצרה המ גיציו אובי רחא םרוג לכ וא תואירבה דרשמש חמשא ינאו ,ןיבהל
 לע לכתסהל ,םינותנ לע קר לכתסהל אל .םיבושח םישנא םג ,הלכלכל קר אל ,םישנאל תינויח תוליעפ
 תומוקמה ,עובשה עצמאב רתוי ולהקתי םישנא עובש ףוסב םירגוס ונחנא םאש םיששוח ונחנא .םישנא
  .תוקבדה רתוי הארנ ,םיפופצ רתוי ויהי

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

 .לשמל ,םילשורי ןיד אל אוה תרצנ ןיד םג .הלאש וזיא
  

  :ןיול יגח
 

 אל ,תויסולכוא יפל ,םירוזא יפל תילאיצנרפיד תוינידמל בל םישל ךירצ .הנוכנ דואמ תאזה הרעהה
 םא .ןתוא קיידל זאו תוטלחהה ךילהתב ןיינעה ילעב תא ףתשל ,ךפהל אלא ,תופרוג תוטלחה טילחהל
 ילבקמ ךכ תויחנהה לע ודיפקיש לככ ,רוביצלו םיקסעה ילעבל רמוא םג ינא הפו ,םלוכ תא םותרל חילצנ

 ןוכיס םוש תחקל ןתינ אל תמאב זא תויחנהה לע םידיפקמ אל םא .םינוכיס רתוי תחקל ולכוי תוטלחהה
 רוביצב ןימאמ ןכ ינא .םהילע לכתסהל ךירצש םיינזאמ הפ שי תאז לכב זא .לוכה תא רוגסל ךירצו

  .ןושארה לגב וניאר םגש יפכ ,הלועפ ףתשי אוה ותוא ופתשיו יטנוולרה עדימה תא ול ונתיי םאש ,ילארשיה
 

 ,םהל םירזוע ןכ הפיא ,רוביצל םג אוה ,בגא ךרד ,םיקסעל קר אל אוה יוציפה .בושח אוה יוציפה
 .םיללכה תא םשייל תרשפאמש ןוחטיבה תשר תא ןתונ ,ןומאה תא רציימש המ הז יכ
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 הבושח דואמ ,ןכ ,הדעווה ירבח ,םכלש איה הטלחהה ףוסבש דיגהל בייח ןכ ינא .רשוכה ירדח יבגל
 תוליעפב םירוגס םיללחב הקבדהל תאז לכב ןוכיס םייקש ןיבהל ךירצ ןכ .תיטירק איה ,תינפוגה תוליעפה
 תא םש יתייה אל .הלאה םילדבהל ,םיסנאוינל לבל ומישת טושפש רמוא יתייה קר זא .תצמואמ תינפוג

  .הנוש רופיס הז יכ ,רשוכה ירדח םע דחי םיה ףוחו תוכירבה
 

 םיאנתב ץוחב תודעסמ רשפאלו דדועל הבישח לש ןוויכ עיצמ ינא ןוחטיב רצייל ידכ ,תודעסמב
 לע דיפקנ םא םג ,ןוכיס רתוי שי ןכא ,וטורג 'פורפ רמאש יפכ ,םינפב תודעסמ ,תאז תמועל .םירדגומ
 לש םיבר םיפלא ונתכרעהל לארשיב וישכע שי ,ןוחרקה הצק רמוא ינאו ,שישכ .לוגסה ותה לש םיללכה
 ךדיל בשויש םדא ןב לכו ,קבדמ אשנ תויהל לוכי אוהש בושחל ךירצ םדא ןב לכ זא ,םוי לכ םיקבדנ
 לכ אוה ןוכיסה ץוחב ,תאז תמועל .ןובשחב תחקל ךירצ ,קבדמ אשנ תויהל לולע ךמצעב התא וא הדעסמב
  .הבר הדות .היעב םוש ונשח אלו הדעסמב לוכאל יתחפשמ םע ברעב ישיש םויב יתאצי ינאש ,שולק ךכ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןיול יגח 'פורפ ,ךל הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 יפל לבא ,היצריפסנוק הזיאב יתוא ומישאי אלש ותוא דיגהל תדחפמ ינאו ,שארב והשמ יל לגלגתמ
  .ןוויכ לכמ רוגס הפ לוכה ,ונל ןיא ריווא יחתפ וליפא יכ ,ןכוסמ יכה םוקמה איה תסנכה הזה רואיתה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןוכנ
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .הנורוקל רשק ילב , - - - תונולח תתל יאדכ ףטושב ,בגא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?ונתיא תאצמנ תוטמ תידיע 'פורפ .רמשיהל ליחתהל תשקבמ ינא
  

  :תוטמ תידיע
 

  .ןכ ,םכתיא תאצמנ איה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ךתוסחייתהל ,השקבב ,חמשנ 
 

  :תוטמ תידיע
 

 םא ,לוכ םדוק .םינותנ תוארהל בושחש תבשוח ינא יכ ,sharing screen תושעל חמשא ינא
 הנמזהה לע הדומ ינא .'א .םינותנה תא דיגא טושפ ינא ,אל םא ,screen sharing השעא זא ,יל ורשפאת
  .םירבודה לכל בר ןיינעב יתנזאהו ,הזה דבוכמה םויב תויהל

 
 יכ ,םינותנה לש הגצהב היעב וזיא שי .הנטק תויתייעב יהשוזיאב אקווד ליחתהל קר הצור ינא

 היהי רשפאש ידכ העש התואב ךרעב קובדל םיכירצ לבא ,םינותנה תא תונוש תועשב םילבקמ ונלוכ
 זא ,"תימוי בצמ תנומת" ארקנ הזש ,תואירבה דרשממ עשת העשב םינותנ םילבקמ ונחנא .םינותנ תוושהל
 ןיב לודג ךכ לכ לדבה ןיאו ,ימואלה עדיהו עדימה זכרממ םג םילבקמ ונחנא .עשת העשב ונלביק םויה
 .םינושה םינותנה ןיב תוושהל תורשפא רתוי שי זאו ,העש התואב עיגמ הזו ,םהינש
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 תא םיאור םלוכ – השעמל הפ םירבדמ ונחנא .וילע רבדל לכונש ידכ דחא screen םכל הארא ינא
 ?הז

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - אל רבד םוש לבא ,screen sharing שיש םיאור
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .והשמ םיאור
  

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םירפסמ הברה םיאור
 
  :תוטמ תידיע
 

 םיכירצש תבשוח ינא יכ ,ןורחאה עובשה לע תרבדמ טושפ ינא – 11 ןיב .רבדא ינא זא ,ייקוא
 ,תיללכ הנומת יהשוזיא תתל קר לבא ,תועובשה לכל סחייתהל חמשא טלחהבו ,עובש והשזיאל סחייתהל
 09:00-ל 09:00 ןיב תוושהל םיכירצ ,בוש תרמוא ינא ,240 לע עגרכ םירבדמשכ ,םישק 217 לש הנומתהו
 .ךשמהב דיגא ינאש המ תא ןיבהל ידכ ,'וכו

 
 לש הרדגהה ,בושו ,"םישק"ב ונייהשכ ,אבה עובש תליחתמ םילכתסמ ונחנאשכ ,טלחהב זא

 טלחהבש היילע וז – 217 ,220 ,209 ,204 ,182 ,175 ,147 ,136-מ הז ,הב םתנד ,יתנבה רבכש ומכ ,"םישק"
 תיפוקשב הדיריה לש בצקה תא טעמ דוע הארנו ,תרכינ הדיריב אצמנ םישדחה םירבטצמה לש בצקה לכ
  .תדרפנ

 
 הז ,תבשוח ינא ,רתויב בושחהו .דרויש בצק אוה ,היילעה בצק ,םיזפשואמה םילוחה רפסמ ללככ

 ליפכת םילוחה תצובקש םיפצמ ונחנא ןמז המכ ךות ?הלפכהה רמוא הז המ .הלפכהה רפסמ לע לכתסהל
 ,םימי 17-16 לש הפוקתב ונייה ,הבוטה הפוקתב ,םינושארה םימיב זא ,םילכתסמ ונחנא םא .המצע תא
 ,רמול תרהזנ ינא ,העורג רתוי אל איה המגמה טלחהב ,רמולכ .םימי 31-ו 25 ,16-ב עגרכ םיאצמנ ונחנא
 לש בצמב ןורחאה עובשה ,ןורחאה עובשה לש ולוכ ךילהתה לכ לע םילכתסמ ונחנאשכ .תרפתשמ וליפא
 .לק רופיש םע תוביצי

 
 תוגצמ ידי לע תימוי הלאה תויפצתה תא םישוע ונחנא יכ ,תפסונ הנומתל סנכיהל בוש הצור ינאו

 לע הפ םילכתסמ ונחנא .םילבקמ ונחנאש - - - ללוכ ,םינותנה תא ונינפב איבמש ,רכרפש 'פורפ לש תוניוצמ
 םישקה םילוחה לש תורבטצהה תא םיאור םתא זא ,המגמה תא תוחפל וארת ןכ ילוא ,םישקה םילוחה
 םיפסוותמש םישקה םילוחה תומכב ,אתלדב הדירי שיש םיאור ונחנא .ר"במה תרדגה לש יונישה היה יתמו

 םילכתסמ ונחנאשכו .עצוממ לע לכתסהל ןכ רשפא לבא ,דחא םוי לע לכתסהל רשפא-יא ,בוששכ .םוי ידמ
 יתרמא ינא ןכל ,תונתשהל לוכיו ימוי סיסב לע הז בושש ,דדועמ יוניש והשזיא תוחפל שי זא ,הזה רבדה לע
  .תיחרכה הלימ איה agility הלימהש

 
 דואמ ףקש הז .תרכינ תובישח שי R-ל יכ ,R-ה לש הזה אשונה הז תוארהל הצור יתייהש ףסונ רבד

 רתוי השעמל ונייה ,2 לעמ לירפא-ץרמ תוביבסב R-ב ונייה ונחנא .ותוא םיאור םלוכש הווקמ ינא ,בושח
 לע הז תא םישוע ונחנא ,1.6-ה הפיאמ תעדוי אל ינאו ,R-ה לע וישכע םילכתסמ ונחנאשכו .3-ל םיבורק
  .1.16 לע םויהל ןוכנ םיאצמנ ונחנא ,בושח דואמ אוהש רוטקפ הזש ,R-ב תיתגרדה הדירי שי ,ימוי סיסב

 
 תוביבסב תמיוסמ הפוקת רבכ םיאצמנ ונחנא לבא ,1.2 היהי הזו הנתשי הז רחמש ןכתיי ,וישכע

 .ינוי תליחתב 2-ל םיבורק רתוי ונייהש הממ רתוי בוט טלחהב הזש ,ןורחאה עובשב תוחפל 1.16 ,1.2
 תודונת לע לכתסהל תצק השק .ךישמי אוהש םיווקמ דואמ ונחנאש יתגרדה רופיש והשזיא שי ,רמולכ
 הפגמב דדועמ רבד םוש ןיא .השק אל וליפא ,ילפורטסטק אל אוה וישכעל ןוכנ רופיסה טלחהב לבא ,תוימוי

 םירבדל עיגא ינאו ,םייטסרד םידעצ הזיא בייחמש והשמ אל טלחהב לבא ,םוי-םוי התוא היח ינא ,תאזה
 .םיפסונ

 
 לע םיאצמנש םיינש ,םימשנומ םילוח ינש םיזפשואמ המגודל ונלצאש ,דיגהל הצור קר ינא

Vapotherm, םיכרד תנואתמ עיגהש הלוח אוהש ,םימשנומהמ דחא הלוח ונל שי ןכ .הובג ץחלב ןצמח הזש 
 אוהש וניליגו הנורוקל תוקידבה תא ונחקל ךכ ידכ ךות ,רכינ יחומ םומידל ותוא ונחתינ ונחנא .רתויב השק
 אוה .טניקרוקהמ תומי אוה – הנורוקמ תומי הזה הלוחהש דיגהל רשפא-יא טלחהב זא .הנורוק הלוח
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 בצמב אוה לבא ,הרקי המ םיעדוי אל דוע ונחנא ,טניקרוקהמ האצותכ בוט דואמ חומ םע היחי אל תוחפל
 .שונא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הזה הלוחה ,תרמוא תאז .היצאוטיסה קוידב וז ,וניבת .הנורוקל סנכיי אוה הקיטסיטטסב לבא
 .הנורוק הלוחכ ךלצא רדגומ

 
  :תוטמ תידיע
 

 םילוח ינש ונל שיו ,הנורוק םע םירטפנש םייגולוקנוא םילוח תמאב ונל שי .םילוחהמ קלח ,ןכ
 ונחנא לבא ,לודג דחא רעצ הז דחא לכו ,םירטפנש םילוח שי ,ןכ ,רמולכ .הלילה ורטפנש ,סולפ 88 ,םירגובמ
 תעדל םיכירצ לבא ,ףיסוא ינאש הביס ןיא ,ףיסוהל הכירצ אל ינא ,הזב םינד םתו ,הז לומ דמוע המ םיעדוי

 .םירבדה תא
 

 ,תואלמ אל ןהש ,הנורוק תקולחמ יתש םע םיאצמנ ונחנא .הקוצמב אל ונחנאש דיגהל םג הצור ינא
 ןיבהל ליבשב םוי-םוי הזה רוקיבה תא תושעל םיכירצ םירקבמש םישנא .םיכורע ונחנא ,דוע ונינב ונחנא
 לש םירפסמ םה ,'וכו בלה תמושת תא םהל םישידקמ ונחנאש ,םישקה םילוחה רפסמב .םידבוע ונחנא ךיא
 .ותיא דדומתהל םילגוסמ ונחנאש והשמ טלחהב לבא ,תוחפ דוע וליפא דיגהל הצור אל ינא – הרשעמ תוחפ

 
 םיכירצ םינוימה :תואירבה דרשמ ינזואל תרבדמ ינא .םינוימה הז רכינ דואמ קוזיח ךירצש ימ

 םילוחה לכ םע רכינ רובגתל תוקוקז םילוחה תופוק םגש החוטב ינא .םיידועיס םיתווצבו םיאפורב קוזיח
 .'וכו םיעיגמש םייטמוטפמיסאה וא

 
 הנורוקה תוקלחמ ךותב טלחהב ונחנא .בצמה אל הז – הקיפס יאב ונחנאש דיגהלש תבשוח ינא זא

 םיכירצש הככ ,םילוחה יתב לכב ילש תוגלוקה םע תרבדמ ינאו .הקיפס יאב םיאצמנ אל ץרמנה ילופיטו
 ןיב םוי לכ םיכפשנש תורמלו .בצמה לש תוביצי יד םיאור השעמל עגרכ ונחנא .היצרופורפב הז תא תחקל

 .לירפא-ץרמב בבסב 40%–20% תמועל ,םייטמוטפמיסא םה םהמ 70%–50% ,םיתמואמ 1,900-ל 1,500
  

 ינא .תרגובמה הייסולכואב םה םהמ 10%-כ ,וטורג 'פורפ ידי לע יינפל רבכ רמאנש ומכ ,םילוחה
 םהש םיריעצה םג ,ןכו .שארב יל ולעש תונויער המכ לע רבדא ינאשכ טעמ דוע סחייתהל הצרא
 הרמוחב הזל םיסחייתמ ונחנאו ,םישק תויהלו ךופהל םילוכי טלחהב ,ונלצא םיזפשואמו םייטמוטפמיס
  .היוארה

 
 הז ,םיריעצל ריבסהל םיריעצש תבשוח ינאו ,רוביצל הרבסהל םג עיגא ינאשכ ,רבד לש ופוסבש ךכ

 :םהל דיגהלו ,החוכנ םהילא רבדלו אובל םהלש םייניעה הבוגב והשימ םיכירצ אלא ,םיכירצש םירשה אל
 והשימ וא ינא אל בא .ומילחתש רחאל השק דואמ דואמ םינמיסמ לובסלו השק תולחל םילוכי םתא םג ,ןכ
 רתוי הפיט גהנתהל םיכירצ .םהלש ליגהמ תמאב והשימ אלא – טעמ דוע 60 תב ינא – ישילשה ליגהמ
 .הרבסהה לע םירבדמשכ לנויצרב

 
 לע ,שרודש הנתשהש רבד םוש ןיא .הביצי דואמ איה עגרכ בצמה תנומתש ,דיגהל הצור קר ינא זא

 הז שיגדהל בושח דואמש םירבדה דחאש תבשוח ינא .םיגירח םהש םידעצ םהשזיא ,יתעד תוינע יפ
 ומכו .תרחא הילא סחייתהל םיכירצ – ךכ הזל אורקל הפידעמ ינא – תרגובה וא תרגובמה הייסולכואהש
 םה ,יעובש סיסב לע םתיא תרבדמ ינאש ,הילטיאב םג ומכ דרפסב םירבח יל שיו ,דרפס תא הפ וריכזהש
 לש תודעסמה זא ,תודעסמ שי םא ,רמולכ .תועשב ,הפ םג הז תא ושעו ,תאזה הייסולכואה תא םיגירחמ
 רתויה ,יתחפשמה אתל רבעמ ןבומכ ,םירגוב רתויה ה'רבחה לשו ,רחואמ רתוי םיליחתמ םיריעצה ה'רבחה
 רשוכה ירדח לע וליפא .תופסונ תועש הז זא ,רפוסה לע םירבדמ םא .תומדקומ רתוי תועשב םה םירגוב
 סולפ 65-ה וא סולפ 60-ה לש הייסולכואה תא רדמל םיסנמ טלחהב ,רמולכ .תורחא תועש לע םירבדמ
 .הייסולכואה ראשמ

 
 ,ונכלה – whatever ,ירמאק ,ןיסל תיב ,תינומרהליפה :בוש הז תא רפסא ינאו הז תא תרפסמ ינא

 םג הבוט השגרה ןתיי הז .ונינהנ דואמו ,תואסיכ המכ לש שרפה םע ,גוז-גוז ונתוא ובצימ תמאבו
 ageism ארקנ הז ,בוט אל עמשנ הזש המכו .תוסחייתה יהשוזיא שי ןכש ,'וכו 'וכו םירמזל םגו תוארטאיתל
 רתויה ליגהמ ןווכמו דרפנ רתוי הפיט תויהל ךירצ הזה ליגה הזה בצמב לבא ,ליגה דגנכ racism הזיא וא
 .ריעצ

 
 תבשוח ינא :תרמוא בוש ינא .ןמזהמ ידמ רתוי תחקל הצור אל ינא ,תונורחא תודוקנ יתש

 .םינוימבו תוימינפב ,ידועיסה תווצב ,יתרמאש ומכ ,ןבומכ תויהל תוכירצ הכימתהו תוכרעיההש
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 אל ,רמולכ .הז לש תועמשמה תא ,ןוויכ לכמ הז תא הווח ינא – יגולוימדיפאה תווצב ,ףסונה רבדהו

 הכירצ הבושתה ,התוא עצבל ךירצש םוי ותואב חקליהל הכירצ הקידב .רחמ חקלית הקידבש תויהל לוכי
 תויהל םיכירצ םיבבוסש םישנאה לכ לש הרהזאהו ,םוי ותואב תויהל ךירצ ריקחתה ,םוי ותואב תויהל
 וא םיאפור םיאלמיג 1,000 וחק ,המ תעדוי אל .קתקותמ דואמ אוהש והשמ תויהל ךירצ הז .םוי ותואב
 רקיעב םייטמוטפמיסאה הז יכ ,תוקידבה לש ךרעמה תא דואמ רבגתלו ,הדובעל םיעוושמש םירחא םישנא
  .םיקיבדמש

 
 היהת ,םימי השולש דוע ,םיימוי דוע ואובת :םהל דיגהל אלו ,הלאה תוקידבה תא תושעל םיכירצ

 ;תועש עבש ,תועש שש – םוי ותואב תויהל הכירצ הבושתה ;דימ תויהל הכירצ הקידבה .הקידב םכל
 סנכנ ימ עידוהל םיינשו רקחתל םיינש ךרטצי םהמ דחא לכו ,םירקחתמ 1,000 וחקיי םא – ריקחתה
  .דודיבל

 
 לע ונילע הככ .תוקידבה תא עובש ידמ םישוע ונחנא ,ילש הקלחמב םילוחה תיב ךותב ונלצא

 הברה ךכ לכ קיבדהל הלכי איה לבא ,at all times םינגוממ ונלוכ םנמואש ,תחא תיטמוטפמיסא האפור
 .םיבושח ךכ לכ הלאה םייטמוטפמיסאה .םירהזנ םנמוא ונחנא זא .ונלוכ תא קיבדהל הלכי איה ,םילפוטמ

 
 ברימ תא הזב עיקשהל שממ היה רשפא םא ,רוקחתה םגו תובושתה םג ,תוקידבה םג ןכל

 .'וכו 'וכו ףסכה ,םיבאשמה
 

 הז ,םילשורי תא יתבזעש זאמ ,םייתנש רבכ תיביבא לת ינא ,ביבא לתב האור ינאש ףסונ רבד
 ןיא ,ןאכ תכלל אל ,ןאכ תבשל אל :םישנאל םירמואש םישנא תמאב םיבבותסמ .תויוכמסה לש הזה ןיינעה
 ירדח לע םג ,תודעסמה לע םג ,תיתקוח תוכמס הזיא תויהל הכירצ ,רמולכ .תוכמס יהשוזיא לבא םהל
 ןכו ,הלאה םירבדה תא חותפל םיכירצ ןכ לבא .תויונחה לע םג ,ךירצש ומכ םירבדה תא םישוע אלש רשוכה
 םג אלא ריהזהל קר אל ולכוי םהש ,ונחלצה אל םא ,םירבסהה לכ םע ,השינעו הפיכאל תורשפא תתל
 .הזמ תונהיל ךישמהל ולכוי קוחכ םיגהונש הלאש ידכ ,יוטיב ידיל הז תא איבהל

 
 םיכירצ ,הרקמ לכבו .יתעד וז .קשמה לש הריגס אלל הקבדהה תא תיחפהל ןתינש תבשוח ינא זא

agility, עגרכ םיאצמנ ונחנאש דיגהל אל טלחהבו ,'וכו ימוי-וד ,ימוי סיסב לע הז ירחא בוקעל םיכירצ 
 .רבדל תורשפאה לע הבר הדות .הקיפס יא לש בצמב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?הלאש לואשל תיצר ,יקסבונילמ תסנכה תרבח .תידיע ,ךל הבר הדות
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הז ,היצרופורפה תאו תאזה המוקעה תאו ,תגצה תאש םינותנה :יתרבג ,תחא הלאש קר ,ןכ
 ?תואירבה דרשממ תלבקמ תאש םינותנ םתוא לע ססובמ

 
  :תוטמ תידיע
 

 .ימוי סיסב לע םיגצומ םילוחה תיב ךותב ונלש הנורוק תדעווב הלאה םינותנה .ןכ איה הבושתה
 חתנמ ,םינותנה תא ונל הארמ רכרפש 'פורפ ,םינותנה לע םילכתסמ ,םוי לכ םייתעש ןאכ םיבשוי ונחנא
 .םינותנ םתוא הז ,ןכ .הז תא םיחתנמו דחיב םיבשוי ונחנא ,םינותנה תא ונרובע

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 סיסב לע הז םא ,תרמוא תאז .הנוש הפיט הז וטורג 'פורפ גיצמש הנומתהו הגיצמ תאש הנומתה יכ
 - - - זא ,םינותנ םתוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רפסמ שי ,םוי לכ םיפסוותמה תא תחקול איה :העוט ינא םא יתוא ינקתתו ,המ ךל דיגא ינא
 .ןותנ עגר ותואב שי המכ דימת םיאור ונחנא הז ללגב ,םיאצויש הלאכ םג שי ,םיפסוותמש םישק םילוח
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  :האירק
 

 .תזזקמ איה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אצמנ וא דרויו ךלוה הזש םיאור ונחנא םוי ידמו ,םיפסוותמש הלא לכ תא םיאור םצעב םה זא
 ?ןוכנ הז .הביצי המגמ יהשוזיאב

 
  :תוטמ תידיע
 

 סיסב לע הנתשמ הז ,תעדוי תא .םישקה םיפסוותמה הז ,ןכדעל הצור םג ינא .הנוכנ איה הבושתה
 םהילע ונלכתסהש םירבד ,רמולכ .םיפקותמ דואמ דואמ םייתניבש ,םירחא םילדומ םינוב ונחנא ,ןכ .ימוי
 .ליגר יתלב ףוקית הזש ,םילוח 30–20 לש סונימ סולפב םיאצמנ טלחהב ונחנא ,השולש ינפלו םייעובש ינפל
 ונחנא ,הרירב ןיא ,םילוחה תיב ךותב םיכרענ הז יפל ונחנא ,שדוחה ףוסב הרקיש המ לע םירבדמ עגרכ
 םייקנע םיבאשמב הרושק םגש ,תיקנע תוכרעיהב רבודמ .ךרעיהל ךיא תעדל ידכ הרוק המ תעדל םיבייח
 םתא ,'וכו םישפוחל םיאצוי אל םישנאש הז תניחבמו ,הזב םיברועמש םיתווצה תניחבמו תיפסכ הניחבמ
 .הז תא ןיבהל םילוכי

 
 ,המ לומ דמוע המ ,םירמוא ונחנאש ומכו .הנידמה אוה דקומה .דקומה אל הז ,ונחנא הז לבא

 ונחנא םישנא המכלו ;'וכו הנש רגסב ויהת ,הנש ודבעת לא :וישכע םישנאל דיגהל םילגוסמ ונחנא םאהו
  .תיבל ץוחמ תומילאלו החפשמה ךותב תומילאל םרוג הז המו ,דיגהל םילגוסמ

 
 תמאב הז ,יל ורשפאי םא ,הז תא קלחל דימת חמשא ינאו ,עגרכ יתיארהש המו םכל יתפקישש המ

 לכלו ,רבדמ דחא לכו ,הזירז אל הרוצב םתוא םיסקסדמו ,ימוי סיסב לע םתוא םיאור ונחנאש יפכ םינותנה
 .םינותנה הלא .לואשל המ שי דחא לכלו רמול המ שי דחא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .ונל תרזע ,הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,תאזכ הטלחה לכ קית תכיתח הז םשש ,תליאמ יולה קחצי ריאמ .תוטמ תידיע 'פורפ ,הבר הדות
 - - - המלש ריע הז

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .תליאב קר ןוידל הפוחד השקב ךל יתשגה ?קית הז המ
 

  :האירק
 

 .אצי אוה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ר"ד ,השקבב ?ונתיא אצמנ ,ןג תמר תייריע שאר ,המאש למרכ .תולעל ונממ ישקבת ?אצי אוה
 .רלימ ריפוא

 
  :רלימ ריפוא
 

 תויצקרטאה תודחאתה תא גציימ ינא .תאזה הדעווב בושחה ןוידה לע םכל הדומ ינא ,םלוכל םולש
 וצהמ קלח .ןופצב ןומרחה דע תליאב ימי-תתה הפצמהמ ,תויצקרטאה לכ תא םיזכרמ ונחנא .תויתורייתה
 .עובשה יפוסב תויצקרטאה תא רוגסל שקבמ אוה ,ונילא םג סחייתמ

 
 ונחנא םא ,תרמוא תאז .ותולטב יבגל וצב םידעומ םוש ןיא ,ןושאר רבד :תיללכ הרעה ,וישכע

 .בושח רבד הז תואדווש רובס ינא ,םיקסעה ילעב לצא םגו םיחרזאה לצא םג ,רדס והשזיא רוציל םיצור
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיעמשמ דח
 

  :רלימ ריפוא
 

 אל דע וישכעמ – רשוכ רדח וא הדעסמ – רחא קסע לכ וא ,תויצקרטאה תא ורגסת :ונל םירמואשכ
 ,שדוחל רוגסל םישקבמ ,ןויסינ תושעל םישקבמ ונחנא :ודיגת .םיקסע שיא לכל היעב רצוי הז ,יתמ םיעדוי

 אלשכ ,ונלש םידבועל דיגהל המ םיעדוי אל ונחנא רשאכ .לכש ונל השעי הז ,םייעובשל רוגסל םישקבמ
 םא זא ?להנתהל םילוכי ונחנא ךיא ,ונלש קנבל דיגהל המ םיעדוי אלשכ ,ונלש תוחוקלל דיגהל המ םיעדוי
 אוה םאה ןוחבל תנמ לע ,לבגוי וצהש שקבמ דואמ דואמ ינא ,הזה וצה תא רשאל וטילחת םוי לש ופוסב
 .הנושארה המרב הז .ליעי אל וא ליעי

 
 תוחותפש תויצקרטא ןיב לשמל הנחבה תושעל שי ,ללכב תויצקרטאל תוסחייתהב ,היינשה המרב

 תויצקרטא וא םיקאיקה וא ןופצב ןומרחה וא תליאב ימי-תתה הפצמה לשמל ,עבטה יבחרב תומייקו
 ,םירוגס תומוקמב תמאב תואצמנש תויצקרטא ילוא תמועל ,ןוקריה קראפב חותפה ריוואב תואצמנש
 עבטה תושר לש םירתאל רשפאמש וצה תא לשמל הוושנ םא .היעב תמייק – חוטב אל ינא ,ילוא – המשו
 ?המגודל תוחותפ תויהל תולוכי אל תויצקרטאו תאזכ הילפא תמייק המל ,םיחותפ תויהל םינגהו

 
 ששח םוש ןיאש וניאר .הדובע ונתיא השע וטורג 'פורפש עדוי ינא ,םישקבמ תמאב ונחנא זא

 .'מ העבש לש קחרמ לע םירמושש דחוימב ,לוגס ות לע םירמוש ונחנאש דחוימב ,תויצקרטאב תוקבדיהל
 בשוח ינא – םייטירק – םיקסעל םייטירק םהש ,עובשה יפוסב ונתוא רוגסל תאזה הטלחההש בשוח ינא
 .עבטה קיחב תואצמנש תויצקרטאב דחוימב ,הזה טירפב ןודל הוושש בשוח ינאו ,ידמ תפרוג הטלחה תאזש
 .היינשה המרב הז

 
 .ללככ תויתוריית תויצקרטא לע רבדמ וצה ,ולכתסתו וצה ןושל תא וחקית םא ,ןורחא רבד

 רורב ,תויצקרטא חותפל ןתינ דחא דצמש בצמ רצונו .םיעושעש ינקתמכ תונייפואמ ללכ ךרדב תויצקרטא
 יכ ?המל .תויצקרטאהמ קלח תרגוסו הרטשמה לבא ,עובשה ףוס יבגל תקולחמ שי עגרכ ,עובש עצמאבש
 תויהל םיכירצ תוניגב םיעושעש ינקתמש בותכ ינושארה וצבו .םיעושעש ןקתמ הז ןהלש יושירה טירפ
 שיש תויצקרטאל הניא םיעושעש ינקתמב הנווכהש ,םכדובכמ תאזה הרהבהה תא שקבמ ינא זא .םירוגס
 לע םכל הדומ ינא .הטילש םש ןיאש תוירוביצ תוניגב םיעושעש ינקתמכ אלא ,םיעושעש ןקתמכ יושיר ןהל
 .הנוכנה הטלחהל ועיגתש הווקמ ינאו תונמדזהה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םש שיש ,תליא לש רשקהב םג הבושח דואמ דואמ היגוס תאז ,בגא .רלימ ריפוא ר"ד ,הבר הדות
 ,ןקתמל ןקתמ ןיב חוורמ םש שי ,םיעושעש ינקתמ אל הז .ריעב השונא העיגפ ועגפנש תויתוריית תויצקרטא
 .ונוויכ ונחנא םשל אלש תורמל ,תילכלכ תועגופ ונלש תורדגההש אצויו .וליפא קראפ הנול אל הז

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .זא הז תא םכל ונרמא ,תרדגומ אל םג תיתורייתה היצקרטאה ,רדגומ אל םג הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .קוידב
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .םיינוריא הלאכ םירקמ רוצית אלש ,הרדגה יהשוזיא תתל ןמזה עיגה ילוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ןמדירפ ןתיא 'פורפ .הבר הדות .ייקוא
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  :ןמדירפ ןתיא
 

 המב יל םינתונ םתאש ,הדבכנ רתוי דועה שאר-תבשוילו הדבכנה הדעווה לע הבר הדות ,לוכ םדוק
 עוריאה לכ לע לכתסהל ללכב אלא הייחש בהואו טרופס בהואש והשימ רותב אל ,יביל לע רשא תא רבדל
 יאמב התנושש ,WHO-ה יפל ,םישק םילוח לש הרדגה .םירבד המכ ןקתל הצור ינא ,לוכ םדוק זא .הזה

 תחכומ תואיר תקלד ,93%-ל תחתמ ןצמחה ןויוורב הדירי 'א :םיירקיע םירבד השולש תללוכ ,2020
 םירבדה לכש חוטב אל ינא .הקדל תומישנ 30-מ רתוי םשונו ןצמחל קקזנ הלוחהש הדבועהו ,תינגנטר
 .םישק םילוח לש תיחכונה הרדגהב םיללכותמ ןכא הלאה

 
 םישנאה רפסממ םישקה םילוחה רועיש לש יפיצפסה רשקהב ןיבהל יל השק תצקש רבד דוע

 ןורחאה שדוחה תא חקינ ,ןורחאה שדוחה ךלהמב .םלועהמ םינותנה לע לכתסמ ינאש אוה םיקבדנש
 דואמ היילע טלחהב .םוי לכב םלועה לכב וקבדנש םישדח םילוח ףלא 220–200 תוביבסב שי ,המגודכ
 .תומדוקה םימעפה תמועל תיביסמ

 
 ,ינוי תליחתמ השעמל וא ןורחאה שדוחב םישקה םילוחה רועיש לע םילכתסמשכ ,תאז תמועל

 ובש םלועבו .םלועה לכב םישק םילוח לש ךרדה לכ ךרואל עובק .59,000-ל 57,000 ןיב עובק הזה רפסמה
 וילעש – תואירבה דרשמ לש דדמה ,רמולכ .הנתשמ אל אוה הזה רפסמה ,שיא 160,000-כ םוי לכב םיתמ
 .םימ קיזחמ אל הזה דדמה ,השק הלוח היהי קבדנש ימ לכמ 2%-ש – םוקמ םושב ותוא יתיאר אל ,יתעמש

 
  :וטורג רמתיא
 

 .הז תא ונעט אל םלועמ ,ןמדירפ 'פורפ
 

  :ןמדירפ ןתיא
 

 אוה תואירבה דרשמ לש רתאה יפל םימילחמה רועישש הדבועה הז ןיבהל יל השק תצקש רבד דוע
 םיקבדנה םישנאה רועיש םוקמ לכב .םלועב םירחא תומוקמל תיסחי ,לארשי תנידמב רקיעב ,דואמ בכעתמ
 המ םושמ לארשיב םימילחמה רועיש .םימילחמש םישנאל בצק ותואבו המוד היילעב הוולמ םישדחה
 .בכעתמ דואמ דואמ ןורחאה שדוחב

 
 לש הרדגההש איה הביסהש תויהל לוכי – הזתופיהכ תויהל לוכי לבא ,עדוי אל ינא – תויהל לוכיו

 ןוגרא ינויב 17-ב ,ריכזהל הצור ינאו .ימלועה תואירבה ןוגרא לש תורדגהל המיאתמ אל ומילחהש םישנא
 ,םוטפמיס םוש ול ןיא םימי הרשע ךרואלו הדבעמ תקידבב אשנכ אצמנש ימ לכש טילחה ימלועה תואירבה
 תא םימשיימ ויה ול .אירב אוה :דיגהלו ותוא ררחשל רשפא ,תופסונה תוקידבה לע רוזחל ךירצ אל
 .הלוע היה לארשיב םימילחמה רפסמש חוטב ינא ,הזה ןוירטירקה

 
 ,תילוסוריא הרוצב הרבעה שיש ריוואל קרזנ ,תיעדמה הניחבהמ ,בוש ,שיגדהל יל בושחש רבד דוע

 שרופמב בתוכ אוהו ,ימלועה תואירבה ןוגרא ידי לע שדחמ קדבנ ,קדבנ הזה רבדה .ריוואב איהש הרבעה
 ללוכ ,JAMA-ב ילויב 13-המ בוט דואמ רמאמ וליפא שיו .חכומ וניא לבא קדבנ הזה רבדה :ולש רתאב

editorial תויועמשמ הל שיש ,ריוואה ךרדב הרבעהש יאדוול בורק :רמואש ,ןותיע ותואב םוי ותואמ 
 real life-ב לבא הדבעמ יאנתב ותוא עצבל ןתינ הזה רבדה ,הקבדהו רוביצה תואירב תניחבמ תוריבכ

situation הרוק אל אוה. 
 

 םישנא שי :רשוכה ירדח לש עובש יפוסב תילאיצנרפידה הריגסה יבגל רבד דיגהל קר הצור ינא
 תוליעפהמ ,דרפנ יתלב רשק ,ידרוג רשק םירושק םהלש תילטנמה תואירבהו תינפוגה תואירבהש
 רשוכה ירדחב וא תונושה תוכירבב וא ןוקריה ךרואל בבותסהל ידו .םישוע םה התואש תיביטרופסה
-םוי תינפוג תוליעפ לש תחכומה תוליעיה לע רבדמ אל ינא .השוע תינפוג תוליעפ רשוא המכ תוארל ,םינושה
  .ימלועה תואירבה ןוגרא לש םיללכה יפל תימוי

 
 םישנאה רפסמ לש שודיקו תובהאתה יהשוזיא שיש ,העוט ינא םא יתוא ונקתו ,םשורה יל שיו

 תואירבה הבושח אל ,תילטנמה תואירבה הבושח אל – רחא רבד לכ ןובשח לע רפסמכ הממיב םיקבדנה
 רבד הז תואירב ,ירקיעה רבדה הז אל .X-מ ךומנ היהי תועש 24-ל םיקבדנה רפסמש קר בושח ,תינפוגה
 ,םיגולוכיספ תועצמאב ,םינפב ללכתל ךירצ ,םידעצ לע םיטילחמ רשאכו רגס לע םיטילחמ רשאכו .ללוכ
 תועצמאב ,עגפיהל םידיתעש םירזגמה םע רוביד תועצמאב ,םירטאיכיספ תועצמאב ,םיגולויצוס תועצמאב
 רבדה לש תועפשהה לכ תא ללכתל ךירצ ,םהלש פ"מה ידי לע םינוריטל תותחנהכ אל ,םייניעה הבוגב רוביד
 .םיחרזאכ ונתוא תאזה הירטמה תחת סינכהל לכויש ,םייניעה הבוגבו חיש-בר להנלו ,הזה
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 ?guidelines-ה המ :םייוושכעה םידעצה לש תורדגהב דחא רבד יל רסחו .דיגהל הצור ינאש המ הז
 .דואמ רסח הז ?הרקי המ ,Y הרקי םא ,X ךיראתל עיגנ םא ,םינמז חול תניחבמ ,תרמוא תאז ?posts-ה המ
 הלאה םידעצה לש objective-ה המ תתל םיכירצ ונחנא ,םייעדמ קנעמל קנעמ תושקב םיבתוכ ונחנאשכו

 רפסמ ונל היהיש ידכ םיקבדנש םישנאה רפסמ תא דירוהל אוה objective-ה םאה ?הזה רקחמה לש וא
 אל ןיידע הז תא יל ?תואירבה תכרעמ לש הסירק עונמל אוה objective-ה םאה וא ,דגבה לע ותוא םישל
  .רורב

 
 תלכשומו הנובנ הטלחה ולבקתש הווקמ טלחהב ינאו ,םכלש תכרובמה תוליעפה לע הבר הדות

 .ונלוכ תבוטל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ןמדירפ 'פורפ תא לואשל הצור תא .םיבושחה םירבדה לע ,ןמדירפ ןתיא 'פורפ ,הבר הדות
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 ינא ,רבדה ,םיעמושו תועמוש ונחנאש המ לכמ ,רבודמש המ לכמ .רדסל העצה עגר הצור ינא ,אל
 ןפואה .דוסיהמ תונתשהל םיכירצ םיווצה םיבתכנ םהיפלש םינוירטירקהש הז הלועש קהבומ יכה ,תבשוח
 רבד הז – הלאכ םירבד ינימ לכ – תומלוא ,תויצקרטא ,רשוכ ירדח :םירמוא םתאש ,םידבוע םתא ובש
 םילוכי ונחנא ,םוקמ ונל שי ,חותפ ונל שי לבא :רמואו אב רוטקס לכ ,רזגמ לכ םעפ לכ זאו .ריבס אל אוהש
 .עיקשהל םילוכי ונחנא ,דירפהל

 
 הזכו הזכ ,בחרמ ךכו ךכב םייקתהל הלוכיש תוליעפ לכ :םירמואש םינוירטירק רצייל אל המל

 םהש םינוירטירק תתל ,תרמוא תאז ?רוגס וטואב ןיפולחל וא ,'וכו בקעמ וא הסינכ וא םוח תקידב לש להונ
 םצעבש ,תדחוימ הדעו ושעת םא ,ףתושמ םא ,תואירבה דרשמ לש םא ,םרוג והשזיא היהי זאו ,בחורל
 תויוליעפה תא םיליבגמ םתא םהיפלש תושירדב םידמוע םה ךיא תוארהל ולכוי תומוקמ וא םיקסע
  .תונושה

 
 ונחנא .הרטמל אטוח טושפ הז ,םייפיצפסה םירוטקסל סנכיהל לש תאזה הניפהש תבשוח ינא

 רבדל םוקמב ,אל וא ןכ – תוכירב ,אל וא ןכ – רשוכ ירדח לע םיחוכיווב ןמז ןומה ןומה םיזבזבמ
 .תולהנתהל םיילסרבינוא םהש םינוירטירקב

 
  :וטורג רמתיא
 

 .הזה ןורקיעה לע קוידב םיססובמ םילוגסה םיוותה ,בגא ךרד .ונישעש המ הז לבא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ףרוג ןפואב םירגוס ונחנא הז תאו הז תאו הז לכ תא :םירמוא םתא זא לבא ,ןכ
 

  :וטורג רמתיא
 

 ריאשהל ,תיפיצפס ומצע ינפב קסע םוקמ לכל ןתינ אל ירה .ךרד יהשוזיא תושעל ךירצ ףוסב לבא
 ?ימל תעד לוקיש

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?ירטנולוו הז ל"וחב ,רשוכה ירדח םוחתב לבא ?המל
 

  :וטורג רמתיא
 

- - - 
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 םתא זא לבא ,לוגסה ותה :קדצב רמוא התא .ךרד יצח וליאכ הז לבא .ךתיא המיכסמ ינא
 .ףרוג ןפואב םירגוס ונחנא :םירמוא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .לוגסה ותה תורמל ,ןכ
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ריבס אל הז זא .קוידב
 

  :וטורג רמתיא
 

 תומוקמ שיו .תחא הדוקנ וזו ,רפסה יתבב לשמל ,ומצע תא חיכוה אל לוגסה ותהש תומוקמ שי יכ
 םילכוא םישנא :םירמוא .םיוסמ ןוכיס שי לוגסה ותב ירה .םיוסמ ןוכיס ונחקל לוגסה ותה תורמל תמאבש
 .םיוסמ ןוכיס שי ,הכסמ ילב

 
  :האירק
 

 .ותוא ורימחת זא
 

  :וטורג רמתיא
 

 .לבסנ יתלב תויהל ךפה אוה וישכע ,לבסנ םדוק היה ןוכיסה :םירמוא ונחנא זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הלאשל סחייתהל ,רשפא םא ,הצור ינא םגו ,םכלש תולאשה תא אקווד דדחל הצור ינא ,היינש
 לכ ךותב גישהל םיצור םתא המ ?םכלש הרטמה המ :הבושח הלאש איהש ,ןמדירפ ןתיא 'פורפ לאשש
 בשוח התא ,הדעסמב ולכאי אל םה זא :םירבחה לש תולאשה תא הפ דדחל ,ןכ ינפל דוע לבא ?הזה ךילהתה
 הז םא ןיבו םירבח הז םא ןיב ,החוראל םיתבב ושגפיי אל םה ,תרמוא תאז ?םיתבב ולכאי אל םהש
 תויהל ךופהי ישימח םוי ?הרקי המ םיעדוי םתא ,עובשה ףוס תא רוגסנ םאש םיבשוח םתא ?החפשמ
 .השדחה תבשה תויהל ךופהי ישילש םוי וא השדחה תבשה תויהל ךופהי יעיבר וא השדחה תבשה

 
  :האירק
 

 .ןושאר וא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וזה הממיה תא םינתונ ונחנאש וזכ הרוצב הז תא חצנל תמאב םיבשוח ונחנא ךיא .ןושאר וא
 ירה ,ץיקב ונחנא ,אל ונחנאש המ – ףרוחב ונייה וישכעש חיננו – הלאה םישנאה ףוסב םגו ,םירגוס ונחנאש
 םלוכל אלו ,חוורמ קיפסמו רדח שי דחא לכלש םילודג םיתב שי םלוכל אלו ,םיתבה ךותב וראשיי אל םה
 ,ולהקתי ןכו הצוחה ואצי םישנא .םיריכמ ןיינעה ךרוצל ונחנאש תואיצמב םיאצמנ אל ונחנאו ,םינגזמ שי

 תא ןיבהל טושפ הסנמ ינא ,תרמוא תאז .םעפ דוע עובש תליחתב ושגפייו ,רחא םוקמב זא םיב אל זא
 תא םצמצל םילוכי ונחנא הזה דעצב ,הלאוו :דיגהל לכונש ידכ ,וזה הטלחהה ירוחאמ דמועש ןויגיהה
 .ותוא םצמצל לבא ,והמ וליפא תעדוי אל ינאש ,X-ב האולחתה

 
  :וטורג רמתיא
 

 תלבגמב ,םיקראפל תכלל ,עבטב תכלל ,םהלש םיבכרב לייטל תאצל ולכוי ,תיבהמ תאצל ולכוי
 .שיא 20 לש תולהקתהה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיה לש ןוצרה תא גציימ אל רוביצהמ ץוח דחא ףאו ,ילכלכ אל הזו ?באוכ םיה ימל ?םיב אל המל
 .ימ תא גציימ ימ לש תורימא ינימ לכ יתעמש יכ ,אל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיטסיבול ןיא ?םיל םיטסיבול שי
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  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 - - - ללכב ,חלמ ימ ,םי קר אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 תלכלכב 80% לש העיגפ – תבש-ישישב תרצנ ומכ ריע רגוס התאשכ .ילכלכה לוקישה תא םג שי
 .ריעה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תליא תא םג עמשנ ונחנא ףכית זא
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 םתאו .תידוהי ריע וא קרב ינב ומכ רבד ותוא אל הז ,ופי תא רגוס התאשכ ,וכע תא רגוס התאשכ
 .ללכב ןובשחב הז תא תחקל אל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?הרטמה המ ,עגרו .הבושח דואמ הדוקנ וזש ,תליא לש ריעה שאר תא עמשנ ונחנא ףכית ,ןכ .ייקוא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?הנוכשב ונלצא ויה תוביסמ הזיא עדוי התא ,רגסה - - - והשמ ךתוא לואשל הצור ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רוביצל דיגהל ךירצ םג הפ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .בוט אל הז זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - רצחב הז תא השוע ינא זא ,תוריהב ןיא :דיגהל רשפא-יא .תוירחא שי רוביצל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .הרוקש המ הז .הרוקש המ הז לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רדסב אל הז זא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תרחא ךרד אצמי ףוסב םדא-ןבה
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .שי תונותח רתוי ,תומלואה תא ורגסש זאמ
 

  :וטורג רמתיא
 

 .הנותח הזמ ושעו םירוה ינש וחקלו ,רפס יתבב תוביסמ ושע
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םימכח היהנ ואוב הז ללגב .ייקוא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 – רוסא הזו רוסא הזו רוסא הז :ונל ורמא םירוהה ,םידלי ונייה ונחנאשכ .ךל ריבסהל הצור ינא
 הזל שיש ילב ,תוינוקרד דואמ תולבגמ םש התאש הז ,תרמוא תאז .תיסינ תאז לכב התא .ןרקסמ ארונ היה
 .ןיבהל ךירצ הז תא ,הז תא ושעי םישנא ,רדסמ ןויגיה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?הרטמה המ .ייקוא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .תיב דודיב וצב רחא םוקמב רדסומ הזש ללגב תולהקתהה לש תולבגהב םיקסוע אל ונחנא - - -
 - - - תולהקתהה לע ונרמחהש תולבגה םע םג דיב די תואב םיקסעה לע הלאה תולבגהה לכ לבא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

- - -  
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 לוכי התאש ,קסעה לעב ,יארחא רגובמ םצעב ךל שי םיקסעב :טפשמ רמול הצור ינא לבא ,עגר
 .תולבגהב דמוע אל אוה םא ודגנ לועפל לוכי התא ,ותוא סונקל

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .תבותכ שי
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ,הכירבל תאצל ולכוי ,חותפה בחרמל הצוחה תאצל ולכוי םהש ףידע אל .ךל ןיא תיבב םישנאשכ
 התא ,םהמ שורדל לוכי התאש ,םיקסע ילעב ךל שי ,םיינוריע םיחקפ ךל שי תוחפל םש ?םיל תאצל ולכוי
 תלוכי ילב ,םינטק םידלי םע ,תיבב םישנאשכ .םלומ והשמ תושעל לוכי התא ,לוגסה ותה תא רימחהל לוכי
 .תונעטב אובל ימ לומ ךל ןיא יכ ,הז תא רימחמ התא ,ךפיהה ,חותפה בחרמל תאצל

 
  :וטורג רמתיא
 

 .לוכה הז ,הכירבלו םיל אל קר ,חותפה בחרמל תאצל לוכי ןכ אוה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םיחולמה םימה תא ןיא ,בגא ,םג םשו ,קראפב ויהי םהש ףידע ?םיה םע היעבה המ ?המל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .תמאב ,םיה םע רופיסה תא ונל ריבסת ,אל
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .תויחה ןגל אל ,םינוינקל אל ,םיל אל זא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םיה וא קראפה הנשמ הז המ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .יל ריבסת ?חלמה םי אל המלו
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .םיעטמל םיכלוה ,תרניכה יפוח תא םירגוס
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הבושת ןיאש הניבמ ינא יכ ,הז תא ול השעת לא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?תכלל ןאל
 

  :וטורג רמתיא
 

 רתוי עיגהל םילוכי תותבשבש םיעדוי ונחנאו .ץוחב שיא 20 לש תולהקתה לש הלבגמ שי ירה
 .תבשב חטב ,ינשה לע דחא םיבשוי םלוכ םיב לבא .20 לש תוצובקב לויטל תכלל םילוכי םה זא .םישנא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םיב יתייה ,הנורחא םעפ תבשב ךל יתמליצ אלש לבח זא .אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .תוחפשמ ,תוחפשמ ,תוחפשמ ,תוחפשמ םיבשוי ,ןמזמ םיב תייה אלש הארנכ ,אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - ןמז יל ןיא ,םיב תמאב יתייה אל ינא .תונומת יל וחלשו םיב ויה ילש םידליה
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .אתבסה לצא ויהי םה םיב ויהי אל םה םא לבא ,אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 .אתבסה לצא תויהל םהילע ונרסא אל ,אתבסה לצא םג תויהל םילוכי םה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וכלי םה ,םיל וכלי אל םה םא ירה .קוידב רבד ותוא .בגא ,קראפב אוצמל לכונ רבד ותוא תא
 .והשנאל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - תופיפצ שי םיסובוטואב ?סובוטואב הרוק המ ,עגר
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - היהי אל זא ?םיסובוטואה תא רוגסל הצור תא זא
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - רדסמ ןויער הז םא יכ ,אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 .ןוזיאה תא אוצמל םיסנמ ונחנא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .לוכב םגו םיב םג ,תודעסמ אשונב םג ,רשוכ ירדח אשונב םג ,ןויגיהל תונפל שקבמ ינא תמאב
 ,ןכ ןחלוש הדעסמבש ונל ודיגת ?תסנכה תא האור התא .ןכ ךיא ונל ודיגת ואוב ,אל ךיא םיעדוי ונחנא
 לולסמ :רשוכ ירדחב ונל ודיגת .תויניערגה תוחפשמה ןיב דירפהל ידכ הלאה םירבדה תא וביציו ,אל ןחלוש
  .אל הציר לולסמ ,ןכ הציר

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - הרוקש המ הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ונחנא .םתיא ובשת .הז םויב ,הז םויב הז תא וקלחת ,םירגובמ 20:00 העשב ,םיריעצ 16:00 העשב
  .תושעל ךיא ונל ודיגת ,תושעל אל ךיא םיעדוי

 
  :וטורג רמתיא
 

 .לוגסה ותב - - - המ הז לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - םתא וישכע לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - המל .הלאה תומוקמב םייתניב ומצע תא חיכוה הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .קשמה תא חותפל ונל ונתית ,ונלש םינינל דע עיגיש ילכלכ רבשמ ןאכ היהי .םייסל הצור ינא ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הנורוקבמ ץוח ,לוכב הלוח תויהל רתומ ףוסב .תואירבב לבא ,הנורוקב אל .תואירבב עגפיו
 

  :וטורג רמתיא
 

 תא רופסל ליחתנש תוכחלו ,השולש דועו םייעובש דועו עובש דוע תוכחלו הפ תבשל םילוכי ונחנא
 לוכה ךסב - - - םידעצ תושעל םיצור ונחנא זא .התומתה תאו םילוחה יתב לע סמועה תאו םישקה םילוחה
 הסנמש לולכמ אוה ורחבנש םידעצה לש ףוסב לולכמהש בשוח ינא .תענומ האופרב םיקסעתמ ונחנא
 וחתפ בגא ךרד םלועה לכבש ,הובג יכה ןוכיס ירב םהש תומוקמשו ,קשמהו הקוסעתה לע רומשל ךישמהל
 תא .הלאה תומוקמה תאו רשוכה ירדח תא ,ןיידע םתוא וחתפ אל םקלחש וא ונירחא הברה םתוא
 .הז תא וחתפ ינויב 8-ב ,ונתיאמ םילוח תוחפ הברה הב ויהש הנידמ הזש ,קרמנדב הייחש תוכירבה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .רחא ריווא גזמ .רדסב הז ,םש רק יכ
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  :וטורג רמתיא
 

  ?תושעל המ .םירגוס זא ,האולחתה הלוע תומוקמה לכב זא .םלועה לכב תוגהנתהה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הרטמה ?ףוסב הרטמה המ :ןמדירפ 'פורפ לש הלאשה לע הנע אל אוה ,היינש ?הרטמה המ ,עגר
 ?תכרעמה תא סירקהל אלש איה הרטמה ?םיתמואמ םיקבדנ תוחפ תוארל ףוסב

 
  :וטורג רמתיא
 

 קר אל .רורב הז .הלחמה לש םירחא םיכוביסו התומת תוחפש המ לוכ םדוק :תורטמ יתש שי
 ,םייתשו .דחא הז .תועפות ינימ לכ םע םיראשנ הז ירחאש םישנא לש חווט יכורא םיכוביס שי יכ ,התומת
 .תורטמה הלא .תואירבה תכרעמ לש הסירק עונמל הז

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 56 לע םירבדמ ונחנא ,הקיפס יאמ םיקוחר ונחנא ,תכרעמהמ םיעמוש ונחנאש המ יפל לבא
 .לוכה ךסב םימשנומ

 
  :וטורג רמתיא
 

 םאו ,244 ונל שי םויה םא ,יבשחת זא ,םימי העבש וא השימח דועב ונמצע תא םיליפכמ ונחנא םא
 - - - ומצע תא ליפכמ הז עובש לכ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הככ היה אל הזש הדבוע לבא
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - 400 היהי זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש אל ונחנאש הדבוע לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ,טפשמ תרמא התא .תגאדומ תיחרזאכ תונכב ךתוא לואשל הצור תמאב ינא ,רוספורפ ,לבא
 .ץחל שי םילוח יתבב רבכו ,רומח אוה בצמה וישכעש

 
  :וטורג רמתיא
 

 .ןוכנ ,ץחל שי םילוחה יתבמ קלחב
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 – יתוא ומיכסי תסנכה ירבח לכש תבשוח ינאו ,יתימא וישכע הז – הז לע בושחל הדרח ינא ,בישקת
 ונחנאו ,הלאה םיבצמבו הלאה םירפסמב רידגמ התא וישכע םא .ףרוחב היהי המ בושחל הצור אל ינא
 ?ףרוחב ונל הפצמ המ זא ,םוריחה בצמ הזש םיאפורה תא םיעמוש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ישילש םוי לש ןוידל הז תא ריאשנ יאוב לבא
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םא זא ,םימלש םיפנע תריגס לש םייתעינמ םייטסרד הלאכ םידעצב ונחנא וישכע םאו .עגר ,אל
 ?הזה בצמל םיכרענ תכרעמכ םתא ךיא ,תרמוא תאז ?ףרוחב ונל הפצי המ ,היצרופורפ לע רבדמ התא

 
  :וטורג רמתיא
 

 .ונלש תוכרעיהה וז .תוטימ 2,000 לש תפסותל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 ?םדא חוכ המכו
 

  :וטורג רמתיא
 

 .םדא חוכב הוולמ
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?הנורוקל וסנכיי תעפש ילוח המכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,ףרוחל תואירבה תכרעמ תוכרעיה ולוכ לכש ישילש םויב ןויד ונל שי ,תשקבמ דואמ ינא ,םירבח
 .םשל הז תא וריאשת .הנורוקה דצל תופסונ תולחמ םע תודדומתהל

 
  :)ןבל לוחכ( הלבאק בניע
 

 ,חותפה ריוואב תויוליעפל תולבגמ תלטהל םכלש תיעוצקמה הדמעה יבגל הלאש הפ הלאשנ
 תוסחייתה יהשוזיא וישכע דע יתעמש אל ינא .חותפל וא רוגסל לש הרוצב ירמגל תורסאנ וצב הפ ןקלחש
 .רשפא םא ,דחא וא ספא לע רבדל םוקמב תולבגמ רצייל תורשפאל תואירבה דרשמכ םכלש תיעוצקמ

 
  :וטורג רמתיא
 

 םע ,ונבשי םינדעסמה םע – םיפוגהמ דחא לכ םע ךורא דואמ חיש ירחא תולבגמה תא ונרצי ונחנא
 - - - קסעל םג רשפאל התייה םהלש הרטמהש הלאכ ויה םג תולבגמה .'וכו תויצקרטא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 לש ,רתויב םילודגה דחא לש תיל"כנמ ןאכ תבשוי .ובשי אל .המגוד םתס .ובשי אל רשוכ ירדח
 .התיא ורביד אלו ,"סיילפ סמלוה"

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .התוא עמשנ ףכית
 

  :וטורג רמתיא
 

 ,הלכלכה דרשמו רצואה דרשמ םע דחי ונלש העובק הדובע תצובק התייה .דחא לכ םע יתבשי ינא
 ובשי אלש הזכ ריכמ אל ינא זא .םינוגראה לש תוגיצנ םע ,רשוכה ירדחב םילוגסה םיוותה תא ונינב ךכו

 .לוגסה ותה הנבנ הז ליבשב :רמוא ינא הרקמ לכב .םתיא
 
 אל הז ,אל :ורמא זא ,תואירבל בוט יכה המ דיגהל וניסינשכ ,הלאה תומוקמהמ דחא לכב ,וישכע

 רוכזל ךירצ זא ,תרמוא תאז .תאזה תומכה ליבשב הדעסמה תא חתפא אל ינא ,דומעי אל הז ,תויהל לוכי
 תא חותפל ולכויש ףוסב ,ןוזיאה תא רשפאל ידכ םתארקל הפ ונכלה ,ליטהל וניסינש תולבגמהש םג

 .תומוקמה
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  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .ירטנולוו השעת זא
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - תומוקמה לכב ונרשפתה זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תדרל ךירצ אוהו וקה לע אצמנ המאש למרכ ריעה שאר ,עגר ,םירבח
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ?ירטנולוו םע היעבה המ ,אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 ?ירטנולוו תרמוא תאז המ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ,תיתואירב הניחבמ רדסב ךתניחבמ הז םא .אלש תודעסמ שיו תילכלכ םהל יאדכ הזש תודעסמ שי
 - - - ותוא רימחמ ינא ,לוגסה ותה תא עבוק ינא :דיגת ?ספא וא דחא דיגהל המל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רתוי ךל דיגא ינא .היעבה וז .םיגרחומ אל וליאכ םה יכ ,יוציפה תא לבקל ולכוי אל םה זא לבא
 תא ?הזה עובשה תא םלשמ ימ ,עובש טעמכ ירחא ונחתפו םתוא ורגסש ,וישכע לש תואיצמב םג ,הזמ
 - - - דואמ הברה הפ שי ?הניבמ

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 םהיתועדב םידחואמ אל םה :תרמוא קר ינא לבא .ןוידל הפ הז תא יתאבהש וז ינא ,תעדוי ינא
 .הזה עטקב

 
  :וטורג רמתיא
 

 .80% רתומ וא 35% רתומ ,רטמ ינש ,יצחו רטמ לש קחרמה לע תורשפ ןמזה לכ ויה הלחתהב
 תיתואירבה הניחבהמ תכלל הצרנ םאש ,הרימא התייה ףוסב יכ ,היה ןתינש םיבצמה לכב םתארקל ונכלה
  .יקסע היה אל הז ,ןגומ יכה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירבד רמול ךל בושח היה ,השקבב ,ןג תמר תייריע שאר ,המאש למרכ
 

  :ןהכה-המאש למרכ
 

 .שאר-תבשויה ,ךל ןבומכו ,םיפתתשמהו תסנכה ירבחו תסנכה תורבח לכל םולשו םיבוט םיירהוצ
 ימכ ,רבעשל הליבקמ הדעו שאר-בשויכו ,דואמ המישרמ הרוצב הדעווה תא תלהנמ תאש בשוח ינא ,תישאר
 דע הכורא ךרד דוע שי .ךדיקפתמ ךתוא זיזהל השק תועט היהת תאזש בשוח ינא ,תסנכה תדובע תא ריכמש
 הרוצב הכאלמה תא השוע תאשכ ,םוקמהמ ךלש הזזה .תאזה תינוקרד ךכ-לוכה היצקנסה תא םישמממש
 אל םגו דוכילל אל םג וליפאו ,לארשי תנידמל אל ,תילארשיה היטרקומדל אל בוט השעת אל ,הבוט ךכ לכ
 .דוכילה ךותב רחא דחא ףאל

 
 ,ןבומכ םהילע םירבדמ םתאש םיאשונה לכב םיעגונ ונחנא ןג תמר תייריע שארכ ,ןיינעה םצעלו

 ,יראפסה הזו ,ןג תמרל ידוחיי אוהו ונבילל בורקש יפיצפס אשונ שי .הזה ןיינעב החמומ תוחפ ינא לבא
 םגו רוגס תויח ןגמ םג בכרומ ,הנידמב יתעדל רתויב לודגה תויחה ןג אוה יראפסה .תולעל יתשקיב הז ללגבו
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 ,םיימשרה םימושירה יפל ,יתעדל רתא אוה .םימנוד 1,000-ל בורק ,םימנוד תואמ .הנאווסמ ,חותפ בחרממ
 הככ דימתו .הנש ידמ קחשמ הז ,ינשב םומיסקמ וא ןושארב םוקמב .הנשב םירקבמ הברה יכה טלוקש
  .הריגסה לש תועמשמה המו תוידוחייה המ בושחל ילב ותוא םירגוס

 
 עגרבש ,רחא קסע לכמ הנושבו ,קסע אוה יראפסה .יראפסה תניחבמ תויועמשמה ,לוכ םדוק זא

 תולחמה תא אל ,תויחה לש םייחה תא איפקהל רשפא-יא יכ ,תוקספנ אל ולש תואצוהה ותוא רגוס התאש
 ימוי-םויה סחיה תאו לופיטה תא אל ,לבקל תוכירצ ןהש לכואה תא אל ,לבקל תוכירצ םהש םילופיטה תאו

 ,םומיח – היגרנאה יתוריש תא אל ,לבקל םיכירצ םהלש םיאתהש ןויקינה יתוריש תא אל ,םילפטמהמ
  .הזב רושקש המ לכ ,רוריק

 
 – יכוניח ףוג םג ,יתוריית ףוג םג ,לארשיב ידוחיי ףוג אוהש ףוג לע ,םינוילימ לש תואצוהב רבודמ

 םידליל דואמ ידוחיי םוקמ – םירחאו הלאכ םייתביבס םילולסממ םידימלתו רפס יתב וילא םיעיגמ
– עדוי םג ינא ,ןיבמ ינא – תולבקתמ תוטלחהה הפש םישיגרמ ונחנאו .םידחוימ םיכרצ םע תוחפשממ
 הזו .טרפו טרפ לכ לע בושחל רשפא דימת אלו ,הלילה עצמאב םימעפל תולבקתמ הלאה תוטלחההש
  .תואסיכה ןיב םירבד ולפנ הפיא ,תוטלחהה ילבקמל רזוח בושמ תתל ונדיקפת

 
 םכתיאש וטורג 'פורפ רבעבו .האיגש וז יתעדל ,תטלחומ הרוצב םג יראפסה תא רוגסלש בשוח ינא

 םע קר רקבל רשפא ובש חותפה חטשה תא ריאשהל תוחפל ,תינויגה דואמ התייהש הלקה יהשוזיא ונל ןתנ
 - - - ןולייאב וא 4 שיבכב בכר םע עגרכ עוסנל דחא ףא םיליבגמ אלש ומכ קוידב הז .בכר

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .יראפסה תא רוגסנ אל ונחנא ,גאדת לא .םינוירטירקה לע הנעי הז ,למרכ
 

  :ןהכה-המאש למרכ
 

 קר סיטרכ לש היינק םע ,הצוחה תאצלו בוכרה יבכרה רוקיבה תא םייקל ,בכרה םע סנכיהל
 ?וזה תילאטוטה הריגסה המל .תחא המגוד וז .ישונא עגמ םוש ילב ,טנרטניאב

 
 ,תיביטלופינמ הרוצב ארקנש המ להנתהל םיכירצ ונחנא םג ?תאצמנ הלשממה הפיא ,הזל רבעמ

 תא ןממל םירומא אל םה ,ןג תמר יבשות לש םיסרטניאב עגפא ינא ינש דצמ יכ ,תרחא ןיא ילוא לבא
 םע תויח ואריישכ קרו ,תויחה לש לכואב ץצקל ליחתנ זא .םיבר םינוילימ הז ,ףוס-ןיא דע הזה יראפסה
 דומעי אל דחא ףא ,הלאה תוארמב דומעי אל דחא ףא ירה יכ ?ררועתי והשימ זא תוטלוב ןהלש תומצעה
 אל בוט השעי אל הז .דחא ףא .םיבערו םיזר םיליפ תוארלו תופרי'ג תוארל ,הלשממב הלאה תוארמב
  .לארשי תנידמב הדליו דלי םושל אל ,לארשי תנידמל

 
 ןיבמ ינא ,ךרדב טעמ אל םע רבכ יתרביד ?ןורתפ אוצמל ידכ הזכ םוקמל עיגהל ךירצ המל לבא

 ןיבמ .רידא ילכלכ רבשמ שיש ןיבמ ינא ,וזה הפגמל שפנב םיריחמ שיש ןיבמ ינא ,רתוי םירעוב םירבד שיש
 תדוקנמ קחרתהש והשמ הפ שיש יל הארנ לבא .ינשה דצב םג יתייה .לוכה תא ןיבמ תמאב ,לוכה תא
 התוא םיבאוכו יראפסה םע הילע םירבדמ ונחנאש היעבהש חינמ ינא ,יראפס קר אל םג הז ףוסבו .ןוזיאה
  .הנידמב םירחא תויח ינג לש היעב םג איה םוי-םוי

 
 תא תילאטוט הריגס רוגסל ןוכנ םאה :םידדצה ינשמ הבושתה תא הזל תתל ךירצ והשימו

 ,םכילע םיכמוסו .הבהאבו הנבהב הז תא םילבקמ ונחנאו ,ריעב םירבד הברה ונל םירגוס םתאו ?יראפסה
 שיש םישיגרמ ונחנאש הפיא ,חותפל – חותפל םיטילחמ םתאש המ ,רוגסל – רוגסל םיטילחמ םתאש המ
 דרשמ לומ הז תא ונישעו ,לועפל םיעדוי םג ונחנא ,הטלחהה תא תונשל תוסנל וא הרעה תתואל ךרוצ ונל
 תא ונלביק ,רבסהו הנעמ ןתנ לבא ,אלמ הנעמ ונל ןתנ אל אוהשכ םג ,דימתו .וטורג 'פורפ לומו תואירבה
 .ותעד

 
-תת ומיקתש וא ,םהב םיקסוע םתאש םייללכה םירבדל רבעמ ,םיידוחייה הלאה םירבדב לבא

 דרוי םימעפלש םוקמה הז תסנכה ,הלאה םירבדב העוקש הלשממה .הרבד תא רמול הכירצ תסנכה – תווצ
 ירבחו תורבח לש ,םכלש הדובעה וז .יתדוקנ הרקמל הנעמ ןתונ ,טושפה חרזאל הנעמ ןתונ ,תויצולוזרל
  .תסנכה

 
 ,ריחמ הזל היהיו ער תואריהל וליחתי וב םייחהו יראפסה םהבש תומוקמל תמאב עיגנש ךירצ אלו

 תרשמש ,יראפסל הסינכה ריחמ תא תולעהל םג הצור אל ינא ,ןג תמר יבשותמ שורדל רשפא-יא תמאב יכ
 אוה ,ריעה ידי לע ךמתנש ףוג אוה ,יחוור ףוג אל ונחנא ,םידנדיביד ונל קלחמ אל אוה .לארשי ידלי לכ תא
 דחא בטוקמ :תיבטוק וד איה הרצה יתרמאו .ונלוכ לש הרצה וז רצונש בצמב לבא ,ריעה םילמסהמ קלח
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 ילעב לע תויועמשמ הברה הזל שי ,םדא חוכ לע תויועמשמ הברה הזל שי םג ,האלמ הריגס םיצור לא ונחנא
  .הזה ףוגה תא תילמינימ הרוצב וליפא קיזחהל ונלש תלוכיה לע תויועמשמ הזל שיו .יראפסה ךותב םיקסע

 
 םיכרצ םע הדלי וא דלי םע ,החפשמ םע רבדיש ,םכמ ימ לכ םא ,םכל רמוא ינא ,בושח יכהו

 ודי תא םירהל רתוי זעי אל ,הלאה תוצוחלה תופוקתב חטב ,יראפסב רוקיבה םהל בושח המכ ,םידחוימ
 ונל הלוע הז ,םידחוימ םיכרצ םע םידליל יראפסה תחיתפש ,םכל ועדתו .טלחומ ןפואב יראפסה תריגסל
 םע םידליל קר חותפ וא ירמגל רוגס דיגהל םא ,רמולכ .ונלש תיתרבחה תוביוחמה וז לבא ,סונימ הז ,ףסכ
 בושחלו בל םע םדא ןב תויהל תמאב רשפא-יא לבא .תילכלכ ירמגל רוגסש רורב זא ,םידחוימ םיכרצ
 תושעל וקיפסה אלש וא ,רוקיבה תא ושעש הלאכ םע ורבדת .הלאה םידליה ינפב םג הז תא רגוס התאש
 .הזה ןיינעה יבגל הז .ןושארה לגה ךלהמב רוקיבה תא

 
 ףוחו תוכירבהו רשוכ ינוכמ לע חוכיווה יבגל .יירבד תא םייסאו ,שאר-תבשויה ,ךתושרב הקד דוע

 יתעדל הלבטה תא יתיארו ,תסנכה ךותב רעוב דואמ דואמ אוה חוכיווהש ןיבמ ינא – תודעסמהו םיה
 תורוקמ יבגל ,יתעידיל הז תא ואיבהו םויה םסרופ רחא םוקמב וא ,ןוידה תליחתב גיצה תואירבה דרשמש
 יתעדל .תיבל ץוחמ הקבדהה ןיבל תיתיבה הקבדהה ןיב הרורב דואמ הלדבה לידבמ יתייה ינא .הקבדהה
 ףוסבש רורב יכ .תיבל ץוחמ ,םהלש חוליפה לש ,תוקבדהה לש זוחא האמ םג לוכ םדוק תושעל ךירצ
 תדוכלמ הז תיבבו תיבה ךותל הז תא דחא החפשמ ןב איבמ םש יכ ,הלודג יכה איה תיתיבה הקבדהה
 .תואיצמבו לעופב דבוע תמאב אל הז ,דדובתמ והשימ םא םג ,תיבב תמאב חורבל לוכי אל התא .הנורוק
  .םירפסמב השימח יפ ,העברא יפ ,השולש יפ לש תולפכמה תא םיאור ונחנא זאו

 
 .תיבל ץוחמ איה הקבדהה ,ןיינעה שרושל תדרל םיצור םא ,תיתימאה ,תישרושה הקבדהה לבא

 תוטלחה לבקלו תוארל ךירצ הלאה תומוקמבו .שרושהמ ותוא שרשלו שרושה תא ףודרל ךירצ םשו
 ינא יכ ,ןושארה לגה לש תוטלחההמ בורצ דוע הלשממהמ קלחש םשור יל שי .םיילגר רורגל אלו ,תוצימא
 .ןג תמר ריעה ךותב םג םירפסמה תא האור ינא ,ונביבס הרוק המ האור

 
 בצקו ,םילוח 50-ה תא הרבעש ונלש הנוכש לע תיזוחמה האפורל לומתא ונתמזוימ ונינפ ונחנא

 ,תויושר ישאר לש םזילופופה תא ןיבמ אל ינא .רגס ןוחבל ונשקיב ונחנאו ,רבוגו ךלוה קר םש הקבדהה
 ,הנורוקל הפורת ןיידע ןיא .הפורת הז רגס .םהלש ריעה יניגמ םה וליאכ ,ריחמ לכב רגסב םימחלנש
 .הפורת הז רגס םימיוסמ םיבצמבו

 
 יל שי יכ ,הלשממה תלועפ לע תרוקיב ריבעהלו קמעתהל הכירצ הדעווה יתעדל ,הזה ןיינעב םג זא

 ןושארה לגבש ,העטמ איה השוחתהש תויהל לוכיו ברוקמ רתוי הז תא םיאור םתא ,קוחרמ ,וזכ השוחת
 שי םויהו ,חטשב םירבדה תססובמו רתוי תיתטישו רתוי תיבקע הרוצבו רתוי לודג ץמואב תוטלחה ולביק
  .הקיטילופ רתוי תצק תסנכנו םיששוח רתוי תצקש םישנא

 
 400 לעמ רבכ ונחנא ,ןיבהל ךירצו – ןד שוגב הלודג תושר שארכ ילש רסמהש יתעדל םירבד הלא

 הז תא רידגי דחא לכ ,םיתמואמ םיאשנו םילוח םע ,ןושארה לגב ונלש אישהמ םיינש יפ טעמכ הז ,םילוח
 םיאשנ 400 לעמ ןורחאה עובשה ףוסב קר ,קרב ינב ,ונלש הנכשה ריעהש ןיבהל ךירצ .הצור אוהש ךיא
 .רבד ותוא רתוי וא תוחפ להנתמ לוכה ןיידעו ,דחא עובש ףוסב קר ,םישדח םילוחו

 
 לת תנוכשב ללוכ ,ונלצא הרוק המ וקדבת .וררועתת ונלש אשונב ,תואירבה דרשמ :רמוא ינא

 המ םגו .םייעובשמ תוחפ לש הלפכה לש בצק םע ,המודא תויהל הכפהו םילוח 50-ה תא התצחש ,הדוהי
 ינויגה אל .ינשה לגה תליחת זאמ תרפסנש םג תומכהו ,עובש-ףוסה לש ףרוטמה בצקה םע ,קרב ינבב הרוק
 לומתא ונינפשכ .הנעמ לבקנש תויהל לוכיו .רזומ תצק הארנ הז יל .הנעמ םוש ילב הככ להנתהל ךישמי הזש
 .יתעד תא חינמש הנעמ יתלביק אל דוע ,הזה אשונב תואירבה דרשמל

 
  .הלשממב םגו תסנכב םג ,וזכ הפוקתב הדובעה לע תמאב חוכ רשיי ,הזל רבעמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הדות
 

  :ןהכה-המאש למרכ
 

 ,יסיסב יכה רבדה לבא .םירבדה עבטמ הז ,תוטלחה תונשל אל רשפא-יא ,תועטל אל רשפא-יא
 ,רוביצל תופיקשה ,רוביצה ןומא הז ,םייעוצקמו םייאופר םירבדל רבעמ הזה רופיסה תא רובעל ונל בושחש
 העיגפ וז .שאר-בשוי לש החדה ומכ םייטילופ םיכלהמ תושעל אל חטבו ,םילוקישבו םינותנב רוביצה ףותיש
 .השק
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .הבר הדות ,למרכ
 

  :ןהכה-המאש למרכ
 

 .םכינפב םירבדה תא רמול תוכזה לע הבר הדות .הזה רשקהב רמול יל שיש םירבדה הלא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הרזגל ךייש רגסה לש אשונה .םיבושחה םירבדה לע ,ןג תמר תייריע שאר ,המאש למרכ ,הבר הדות
 ,תוצרפתהה ידקומב דקוממ דואמ לופיט תמאבו ,םייתדוקנ םירגס לש ןיינעה םע המיכסמ ןכ ינאו ,תרחא
 םירבחה יכ ,הרצק הקספהל אצנש ינפל רצואה דרשמ תא עומשל הצרנ ונחנא .וננחלוש לעש המ אל הז לבא
  .עיגי דוע אוהש הווקמ ינא ,יש רהזי רשל םיכחמ ונחנא םגו ,הרצק הקספה םיצור הפ

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 המאש למרכ ריכזה ,םיטקפסא הברה לע ונרביד ,תויחה ינג ןיינעל תחא .תונטק שממ תודוקנ יתש
 ונחנא .הנוזת-תת לש בצמל עיגהל הלילחו סח תולולעש ,תויחה לש יזיפה ןבצמ תא ןג תמר תייריע שאר
 ךירצ לבא ,םינושה םינפואב םינושה םיחרזאהו תויחרזאה לש תועיגפה לע הברה ךכ לכ םירבדמו תורבדמ
 לכ םדא ינב שוגפל תוליגר ןה יבשב ןהלש םייחב לבא ,יתייעב רבד שארמ הז ,יבשב תויח תויחהש דיגהל
 ומש תא ירעצל עגרכ תרכוז אל ינא ,תוארל היה רשפא .הזה רוניצה תא ןיטולחל ןהל וכתח םואתפו ,ןמזה
 שי ףוסב לבא ,הז לע ונתעד תא תונתונ אל ונחנא וליאכ הז ,הקוצמה תא יראפסב קוידב םליצש םלצה לש
 'פורפ ומכ ימ ,בושח תוחפ רבד אל הז .ןהלש תישגרה תימויקה החוורה תמרב םג הלאה תויחל תוירחא ונל
 .תואירבה לע הז לש הכלשהה תא ריכמ וטורג

 
 וא תואירבה דרשמ לש םינוטרס לש ןייפמק ןיא םצעב המל ,ינודא ,ןיבהל הצור ינא ,ןורחאה רבדה

  .לוגסה ותה לש תושרדנה תולבגמה ,יתרבחה קוחירה ,תוכסמה ןיינעל לארשי תלשממ לש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא ושעיש םיריעצ םג וחק
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .הלאכ םימיב וחמשיש החוטב ינאש ,תוברת תורוביגו ירוביג לש םיגוס ינימ לכ ,ימ הנשמ אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 .ןמזה לכ ןייפמק שי
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ןכ ,הא ?םירידשת .םתוא םיאור אל ונחנא
 

  :וטורג רמתיא
 

 - - - םיפשחנ אל ונחנא - - - הז ירחא ךל הארא ינא ,יל שי .ונילא םיעיגמ אל םה
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 הזיא ,יובאו יואו ,םילוח ויהת יכ ,הכסמ ומיש ,ורהזית לש הלאכ יתיאר ,רמוא התאשכ וישכע ,אל
 .הז ףיכ אל

 
  :וטורג רמתיא
 

 .םג םירחא םירבד ינימ לכ שי ,אל
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  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 םהל רוזעל הבוט דואמ ךרד וז ,השק דואמ הקוצממ לבוסש תומלועה דחא םג ,תוברתה םלוע ,בגא
 .הלא םימיב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוכנ .ייקוא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 םיבאשמב הנשמתשתש תורחא תולועפו םירידשת רתוי הברה הברה תושעל םוקמ שיש תבשוח ינא
 .הלאה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 התאש ינפל עגר ,רמוא קר ינא .ונילא רבחתה ,בושח דואמ דואמ הזש ,תליא תייריע שאר .ייקוא
 רבכ ונחנאו ,ןאכ ןוידב םימדקתמ ונחנאש לככו ,ןומרחה רתאמ לשמל תוינפ ונלביק םגש ,רבדל ליחתמ
 תויהלו ברקתהל םהל רתומו תאצל םישנאל רתומ םא לבא :הלאשה יל תדדחתמ ,ןוידב תועש המכ
 דואמ דואמ ,חותפ םוקמ הזש ,לשמל ןומרחה רתאמ יילא ונפו ?תויצקרטאב תויהל אל המל זא ,םיקראפב
 קובקב ראווצ והשזיא םירציימ ונחנא ףוסבש אצוי .םשל םג הייסולכואה תא חוורל תמאב רשפאו ,לודג
 תייריע שאר ,השקבב ,ריאמ .ררושמה ןווכתה ילואש הממ ירמגל ךופה הזו ,םימיוסמ דואמ תומוקמל
 .תליא

 
  :יולה קחצי ריאמ
 

 ריעה תא ןוחבל שקבמ םצעב ינא .שאר-תבשויה יתרבג ,ןוידל יתוא םתסנכהש הדות ,לוכ םדוק זא
 60-ל 50 ןיב עובש לכ וזה תעב תטלוקש לארשי תנידמב הדיחיה ריעה וזש בשוח ינא .הגירח הניחבמ תליא
 הנשב ונלביקש תוכמה רואל םהל םיקוקז ךכ לכ ונחנאש םיילכלכ םייח ונל רציימ םצעב הזו ,שיא ףלא
 תולטלטב ונתוא לטלטש ןושארה רגסה ןבומכ ןבומכו ,ימאנוצה הז םא ,בד הדש הז םא ,הנורחאה
  .תופרוטמ

 
 המ לכב תליא תא גירחהל תוסנל דחאה ,םינוידה ךותב םכתוסחייתה תא שקבל הצור ינאש המ

 רשפאל ידכ ,םיחלפ 15-ל ףוחה תועוצר לכ תא ונחליפו םויה ונכרענ ונחנא .םיפוחה תריגסל רושקש
 סדנהמ לש הדובעב שממו .תושרדנה תויולהקתהה תא ןתינ קרש המכ דע ומצמציש ,ןונקתה יפ לע םיחוורמ
 יעטקב וניאר ונחנאש םנוד 200-ל בורק ,בוט ובישקת ,ונל שי .םיחלפ 15-ל םיה יפוח לכ תא ונחליפ ,ריעה
 .היואר הרוצב חוורל ןתינש ךכ ,ףוחה תועוצר לש קמועה תא םגו ךרואה תא םג םינחוב ונחנא םא ,ףוחה
 םא ,הרגדמל ןולמה תא וכפהיו ,ןולמה תיבב ובשי רשאמ םיב ובשי םיחרואהש ןוכנ רתוי הברה ,יתעדלו

  .ןוכנ אל אוהש רבד הזו ,וצרת
 

 םיחותפה םיבחרמל תאצל ,ילצא תודעסמה לכל םיישדוחמ הלעמל רבכ יתרשפא ינא ,ינשה רבדה
 תואצמנש יאדוובו יאדווב תודעסמ ,תומוקמ דואמ הברה ונל שי .תובוחר רומישל השירד ילב ,םולשת אלל
 לכואה תא תחקל ,םיצור םא ,םישנאל תתל לכונש ךכ ,םייפוס-ןיא טעמכ םה םיבחרמהש ,תורייתה רוזאב
 לכ םילבקמ ונחנא ,יתרמאש יפכ יכ ,םירייתל בוטו בושח ימעטל םג הזו .היעב תמייקש ילבמ ץוחב תבשלו

 .וזה ריעל המוד ריע ןיא .םישנא ןוילימ עברל לעמ שדוחב ,שיא 50,000-ל לעמ עובש
 
 ,רויסל ןאכל עיגהש וטורג רמתיא 'פורפ ינפב יתילעה רבכש םיאשונ םתוא הז ,ןורחאה רבדהו

 דיגא ינאו .לוגסה ותה תוארוה יפ לע לוכה ,ןקתב יולת לוכה ,ןבומכ .םינקתמה אשונ תא םג גירחהל ןוכנש
 הטמ ונמקה – תפרוטמ העקשה ונעקשה יכ ,ןיינעה תא םיגירחמ ונחנא ךיאב םג יולת לוכה :הזמ רתוי

 םיחתפמ ונחנא ,םישנא 25 םע וישכע תדבועש הנורוק תרייס ונל שי ,הנורוק ל"מח ונמקה ,הנורוק
 תא ןתינ קרש המכ דע םצמצל ידכ תולועפה לכ תא םישוע .רייתו ריית לכל תוכרע םינתונ ,היצקילפא
 .בוט בצמב ןיידע ונחנא הזה בלשב ונתחמשלו ,תליא ריעב תויוקבדיהה

 
 ריעל המוד ןיא ,בוש יכ ,תליא תא גירחהל םיבייח ,תילכלכ ריעה תא לסחל םיצור אל םא ןכל

 יבשותל ליטנווכ שמשל רקיעב רקיעבו ,םישנא הברה ךכ לכ חראל וזה ןמזה תדוקנב תעדויש ריע ןיא ,תליא
 ,הירבטל םג ילואו חלמה םיל םג ןוכנ הז רמוא ינאש המ ,בגא ךרד .תליאל עיגהל םתוצרב ,לארשי תנידמ
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 אל .תויחל ךישמהל ונל תתלו ,תליא ריעה תא גירחהל טלחהב ךירצש בשוח ינא ןכל .םמשב רבדמ אל ינא
 .התוא ליכהל לכונ אלש הלטלט וז .הז תא רמוא ינא ,ףסונ רגס םע תויחל לכונ

 
 ,ריעה תא בטיה םיריכמש תסנכה ירבח יירבחמ ,שאר-תבשויה יתרבג ,ךממ שקבל הצור ינא ןכלו

 בשוח ינא לבא ,תופרוג תוטלחה לש לוקישה דימ אב זא יכ ,ולאכ תוטלחה לבקל טושפ אלש עדוי ינא
 .ןאכ דע .ונלש ריעל תושיגר וליפא וצרת םאו ,לכש ,קדצ ,ןויגיהמ רתוי שי הזה הרקמבש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דרשמ יגיצנ תא תליא לש רשקהב לואשל עגר הצור ינא .םיבושחה םירבדה לע ,ריאמ ,הבר הדות
 לש הרדגהב יושיר לש ירמגל ינכט ןיינע ללגב םש םיבשוי םה ,תויתורייתה תויצקרטאה יבגל :םיטפשמה
 .הזכ והשמ וא םיעושעש ינקתמ

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .קוחה יפל רוסא הזש ,םיעושעש קראפ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 יכ ,הפ חישל עגר רשק ילב ,םתוא םיגירחמ ונחנא ךיא .ןיינעו רבד לכל תויתוריית תויצקרטא םהו
 ?לודגה וצהמ קלח הז םג

 
  :רנגו ךליל
 

 תאז .םיקסע יושיר קוח יפל תורדגה אל ןה ותוא םינקתמש םיווצב הז ירחאו קוחב תורדגהה
 רבסוהש ומכ ,םיעושעש ינקתמב ןויערה .תרחא הקיקחב תומייקש תורדגהל םילובכ אל ונחנא ,תרמוא
 רשא ,םינטק םידלי םיפושח םהילאש םינקתמה היה ,הדעווב ולעש תורעה תובקעב הנוש םגו ,ןאכ
 אוהש ירובמי'גל םגו ,םיעושעש ינגב םיעושעש ינקתמל התייה הנווכהו ,וב םיעגונו ןקתמה לע םיטטושמ
 יבגל םייטרקנוק דואמ םירואית הפ ויה ,םילזונ םתוא םע םינטק םידלי םתוא לש םינייפאמ םתוא לעב
 .רצונש ןוכיסה

 
 - - - ינקתמ לש הרדגהל םינוע םניא ,הזה רואיתה לע םינוע םניאש םינקתמש החינמ ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םיעושעש ינקתמכ םיעיפומ םה יושירבש וליפא
 

  :רנגו ךליל
 

  .ןקתמה תוהמ המ בוש איה הלאשה .יושירה אשונל םילובכ אל ונחנא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םיקסע יושיר קוח ןיב תטלחומ הפיפח חרכהב ןיאש ,הרמא ךלילש המ ןוכנ הז :דדחל הצור קר ינא
 ,לועפל ולכי םירבש הפוקתב ,רב ומכ קוידב לעופ אוה םא ,ןודעומש רבעב לשמל ונרמאו ,ונלש תונקתה ןיבל
 לע תלכתסמ ינא םא םג ,הפיפח שי ןכ בורל הזה הרקמב .'וכו םידוקיר ילב ,לועפל ךישמהל לוכי אוה זא
 ינקתמ ןוישירה יפל םהש ,םיעושעש ינקתמ .םייקש ןוישירה גוס לע םגו קסעב תיתוהמה תוליעפה ןחבמ
 :םירחא םירבד ינימ לכ תויהל לוכי הז תיתוריית היצקרטא .םיעושעש ינקתמ תמאב לעופב םה ,םיעושעש
 היצקרטא ןכ םהש םירחא םירבד ינימ לכ תויהל לוכי ,םיקאיק תויהל לוכי הז ,םיפי'ג לויט תויהל לוכי הז

 .םיעושעש ינקתמ אל םה ,תיתוריית
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הצור יתייה אל ילש םידליה םגו וילע הלוע יתייה אלש ,הזה ןקתמה תא לשמל יחקית לבא ,אל
 - - - רודכהו הלאה םיירפסמה לש לבא ,ישיא רבד םוש תגציימ אל ינא זא ,וילע ולעיש
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  :וטורג רמתיא
 

 .תונקתה תא תונשל ךירצ לבא ,הוותמ הזל ונינב זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .סנלסקא רפ תיתוריית היצקרטא וז ,ה'רבח
 

  :וטורג רמתיא
 

 .תונקתה תא תונשל טושפ ךירצ לבא ,ןקתמ ןקתמ ונרשיאו תליאב יתייה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?הפ הז תא תונשל םילוכי ונחנא זא
 

  :רנגו ךליל
 

  .תויחנהה תא אלא תונקתה תא תונשל ךירצ אל ייניעב
 

  :וטורג רמתיא
 

 .תומייק תויחנהה
 

  :רנגו ךליל
 

 .םיקסע יושירל הלובכ אל ינא ,תוילילפה תוריבעה תניחבמ ,בוש ,יתניחבמ ,תויחנה שי םא זא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .יפיצפס תמאב והשמ הז םא ,םש ףוכאל אל תורשפא תיפיצפס תתל םילוכי םתא לבא
 

  :רנגו ךליל
 

 .הרדגהל סנכנ אל הז םא ףוכאל אל היחנה תתל ךירצ אל
 

  :וטורג רמתיא
 

 .תואירבה דרשמ ידי לע - - -
 

  :רנגו ךליל
 

 יפל םיעושעש ןקתמ לש הרדגהל סנכנ אל הז םא .הפיכא יא תויחנהל רושק אל הז ,םואתפ המ ,אל
 .תואירבה דרשמ לש תויחנה לש ןיינע הז ,םיעושעש ןקתמ אל הז זא ,תואירבה דרשמ לש תויחנהה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא - - - םהלש הטושפה ךרדה תאז יכ ,יושירה לע םימעפ הברה תובשוי תויחנהה לבא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .תוריהב יא הברה רציימ הז .הזה ןוויכב בושחל וניסינ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוריהב יא שי הככ םג
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  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - לשמל שיש ומכ ,םינקתמ םתוא תא םהב שי םג ףוסב ,םיעושעש יקראפ
 

  :יולה קחצי ריאמ
 

 ?יתרבג ,עגר ברעתהל לוכי ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןכ
 

  :יולה קחצי ריאמ
 

 תאו ןונקתה תאו םיפיעסה תא עגר בוזענ ואוב :םכתושרב ,דחא טפשמ דיגהל קר הצור ינא
 ,םתוא רזפנ ,ןקתה ות יפ לע תויהל םיבייח םינקתמהש ןבומכ ,םינקתמב םישנא רתוי רזפנש לככ ,םיקוחה
 ,תרדוסמ הרוצב דובענו ,רתוי םתוא רזפנש לככ .ונתניחבמ היצקרטא וז 90 שיבכל תיחרזמ אצמנש המ לכו

 םיריבגמ אלו תוקבדיהה אשונ תא ךכב םימצמצמ ונחנאש חינהל לוכי ינא ,וטורג 'פורפל הז תא וניארה
 רזפל וא םתוא זכרל ,םיצור ונחנא המ .רשיה לכשהו ןויגיהה הז ףוסב ףוסב ףוסבש בשוח ינאו .ותוא
 – אלש המ ,םויה-רדסמ ותוא ריסנ ,םידליל הקבדה לאיצנטופ םעש המ .םינקתמ תורשע ונל שי ?םתוא
 העיגמש הברה הייסולכואה תא רתויש המכ רזפנ ךכבו .דיגהל הצור ינאש המ הז ,תוליעפה תא רשפאנ

 .דואמ טושפ ןויגיה ןאכ שי .ונתחמשל ,ונילא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיבייח לבא ,הלאה תולבגהל רבעמ דוע הז ,ןורתפ הפ אוצמל ךירצ ,ירמגל המיכסמ ינא .ייקוא
 לככו ,לוכה הפ עומשל הצפח שפנב יתאבש ידע םיהולא ,םכל רמול החרכומ ינא ,ףוסב יכ .ןורתפ אוצמל
 ילוא ,בוט :יתרמאש הרימאה םג .יגול לשכ הפ שי .יגול לשכ הפ שיש הלגמ ינא ןוידב םימדקתמ ונחנאש
 םלוכ תא םיקרוז לבא ,דחא םוקממ םתוא םירזפמ ונחנאש אצוי זא ,תויולהקתה עונמל לש ,תאז לכב
 םהבש םייפרגואגה םיבחרמה תא חוורל תמאב םוקמב תויולהקתה םהשזיא םירצוי ונחנא .רחא םוקמל
 .םישנא תויהל םילוכי

 
  :וטורג רמתיא
 

 ?תנווכתמ תא עובש יפוס יבגל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיעושעש ינקתמ יכ ,עובשה לכ היעבב ןה תויצקרטאה ,ןיינעה ךרוצל לבא .עובש יפוס יבגל רקיעב
 .עובשה לכ םיגרחומ

 
  :וטורג רמתיא
 

 - - - יטפשמ ןיינע קר הז ,רותפנ הז ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 :םכל תרמוא ינא .יגול לשכ הפ שיש תאצומ ינא ,תרפוח אל ינאש ךיא ,רוציקב .ונל שי םש םג זא
 .הז םע יל השק

 
  :וטורג רמתיא
 

 .תושעל המ ,לודג דחא יגול לשכ אוה סוריווה םצע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנאש םינושה םיפנעל תוסחייתה עומשל השקבב חמשא ינא .ךתיא ונחנא ,בל ,רצואה גיצנ
 לע הז לש תוכלשהה תניחבמ ,דרפנב עובש יפוסב רגסל תוסחייתה ללוכ ,םהלש תולבגמה לע ןאכ םירבדמ
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 ונחנא .םינותנ השקבב ונל ןת .תיטמרד הרוצב םהלש הסנרפה תעגפנ םצעבש תוחפשמה ףקיה ,קשמה
 .ןוידה לש םצעב הרטמה תאז ,תיאופרה תלעותה לומ ילכלכה קזנה תא ןיבהל ףוסב םיצור

 
  :רקורד בל
 

 םינותנ רפסמ םכל תתל הצור ינאו .רצואה דרשמב תישארה תינלכלכה ןגס ינא ,םלוכל םולש
 הלאה םיקסעומהש םיפנעהו .םיקסעומ לע לוכ םדוק רבודש הזמ ליחתהל יל בושח זא .השקבל ךשמהב
 יתבו תודעסמה ףנעב ,המגוד םכל ןתא ינא .ןושארה לגב תיתועמשמ דואמ הרוצב ועגפנ םהב םיאצמנ

 .םיריכשכ הקוסעת םהל ןיאש םיאמצע 11,000 םג שי הזה ףנעבו ,שיא 156,000-ל בורק םיקסעומ הפקה
 ואצי הלאה םידבועה ךותמ 51,000 ןושארה לגבו .הזה םוחתב קר םהש םיאמצע 11,000 הז ,תרמוא תאז
 5,000-ל בורק שי ,םיריכשכ שיא 6,000 םיקסעומ רשוכה ירדח לש ףנעב .שילשל בורק ,תרמוא תאז .ת"לחל
 .תקיודמ תאזכ הרוצב חלפל שממ רשפא-יא ,םיפסונ םיפנעב םג םהש ,םיאמצע

 
  :האירק
 

  .ןוכנ אל ןותנ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - "סיילפ סמלוה" לש הגיצנ הפ ונל שי םא ,שיא 6,000 תויהל לוכי ךיא ,בל ,החילס
 

  :יותש ןרק
 

 .םיקסעומ םידבוע 3,200 – "סיילפ סמלוה"ב ילצא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דבל הלצא קר
 

  :יותש ןרק
 

 .תעדוי אל ינא ?הלאה םינותנה הפיאמ .םישנא 100,000 לעמ קיסעמ ףנעה
  :רקורד בל
 

 - - - חוליפ לש םינותנה הלא
 

  :האירק
 

 .800 םע C וידוטס ,יל השרוי םא
 

  :רקורד בל
 

 - - - תולודגה תורבחה זא ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - שי רשוכ רדחבש ,ריכזהל הצור קר ינא ,םג ןובשחב וחק .ןוכנ עמשנ אל הז תינויגה םג
 

  :יותש ןרק
 

 .רבתסמ ,ונתוא רוגסל םיצורש אלפ אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיגוח םיליעפמש םישנא םש שי ,םינמאמ םש שי .החילס
  :האירק
 

 .םיכירדמ שי ,םיטסיפרתויזיפ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוריכזמ ,ןויקינ ידבוע .םלש ףנע הז ,תרמוא תאז
 

  :יותש ןרק
 

 .BDI חוד יל שי
 

  :רקורד בל
 

 דואמ דואמ םירפסמ הז ,םיסימה תושר ינותנב םג תמייק איהש יפכ ,תמייקה הקולחב רבודמ ,בוש
 .םימייקש םינדמואה הזו .ס"מלה ינותנב םגו ,םיחלופמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?3,000 שי דחא ןוגראבש ךל םירמואש ירחא ,הזה רפסמה תא שפנ ןויוושב לבקמ התא ,בל ,ןכ
 

  :רקורד בל
 

 ,ת"לחל דואמ הברה םשמ ואצי .םידבוע 156,000 שי הפק יתבו תודעסמ לש ףנעב ,רומאכ זא
51,000. 

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיאתמ הז ,םיאתמ הז
  :האירק
 

 .ונל אירקמ אוה .אירקת לא
 

  :רקורד בל
 

 ,ת"לחל 2,800 ואצי דבלב םיריכשה ךותמ .םיאמצע 5,000-ו םיריכש 6,000 הז רשוכ ירדח לש ףנעב
 ונלש תויזחתה יפלש ,ןיבהל ךירצ .רצותה תניחבמ יתועמשמ קזנ רזוג הזו .לודג דואמ התבשה רועיש הז
  .תימואל-ןיב האוושהב םידקת רסח ןותנ ,5.9%-ב ץווכתת הנשה לארשי תלכלכ

 
 םיחמוצ ןכ ונחנא ונלש ימיטפוא רתויה שיחרתב האבה הנש יכ ,האבה הנש לע םג עיפשמ דואמ הז

 ירועיש םיפוצ ונחנא זא ,תילילש תויהל ךישמת תילכלכה תוליעפה לע העפשהה תנומתש לככ לבא .5.7%-ב
 .2.2%-ה רוזאב ,םיכומנ רתוי הברה החימצ

 
 55% .קשמה לש יזכרמ דואמ עונמ הז תיטרפ הכירצש ןיבהל ךירצ ,עובש-יפוסה יבגל ,וישכע

 ישיש ןיב דירפהל ךירצ ןבומכ זא ,עובש יפוס לע םילכתסמ ונחנאשכו .תיטרפה הכירצה לע הז רצותהמ
 .רתוי התוחפ הכירצה ןכלו תבש םירמוש הייסולכואהמ קלח יכ ,תבשל

 
 – תויוליעפה לכ לע ללוכ רגס היהי םא ,תיטרפה הכירצהש הז לע רבדמ ונלש ןדמואה לכ ךס זא

 לקש ןוילימ 300 לש לדוג רדס הז דבל תבשה םוי זא – תונושה תויוליעפה ןיב דירפהל דואמ השק ,בוש
 .םויל לקש ןוילימ 550 לש תפסות הז זא ישיש םוי תא םג טילחנ םאו ,םויב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .בל ,השקבב רוזחת
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .לקש דראילימ
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  :רקורד בל
  
 םישבגמ ונחנאשו םכל יתתנש החימצה ןדמוא תאש ןיבהל ךירצ .םייתועמשמ דואמ םינדמוא הז

 .תיתועמשמ רתוי היהת הקוסעתבו רצותב העיגפה זא תולבגמ שיש לככו ,תולבגמה ינפל דוע הז ותוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הלאש הפ ונל שי ,בל ,עגר
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 – תבש ,ישיש םוי היהי רגסה םא .טולקל ונקפסה אל ונחנאש רפסמ תרמא התא ,השקבב רוזחת
  .תרמא וישכעש המ ,הלאה םינותנה לע רוזחת

 
  :רקורד בל
 

 יסיטרכ תשיכר לש םינותנ לע תמיוסמ הדימב םגו תוחנה לע םע ססובמ הזו ,רמוא ינאש המ
 םא לבא ,תיטרפ הכירצ לש םיפנעל הקולח קיפסמ ןיא יכ ,תוליעפה לכ לבא ,תוליעפה רגסית םא :יארשא
 םוי לע רצותהמ לקש ןוילימ 300 דיספי קשמה ,תבשה םויב רגסית ,תפטוש הכירצ לע שגדב ,תוליעפה לכ
 לדוג רדסש ךכ .550 םג ףיסוהל ךירצ 300-ל זא ,תבשוי עובשה לכו ישיש םוי םג הזל ףסוותיש לככ .התבשה
 ףוסל לקש דראילימל 850 ןיב לדוג רדס לע תדמוע ,תללוכ התבשה רומאכ ,התבשהה לש תללוכה תולעה
 .ולוכ עובשה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - תולעל לוכי הזה רגסה ,תרמוא תאז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיירהוצה רחא 17:00-ב ליחתמ רגסה לבא ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?רקובהמ ישיש םוי לע רבדמ התא ,עגר
 

  :רקורד בל
 

 איה תועשל דירפהל תלוכיה ,השק איה םימיל דירפהל תלוכיה .ורקמ ןלכלכ ינא ,תונכב ,וארת
 .תירשפא יתלב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ונבה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוילימ 300 הז תבש לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - תודעסמ הזש ישיש םויב ברעה תא יחק לבא
 

  :יותש ןרק
 

 םיגיצנה תשולש הפ םיבשויו .רשוכה רדח ידבוע לע ןותנה תא ןקתל ייניעב בושח דואמ הז ,תעפי
 .850 דוע שי םייח ,תוחפ תצק הל שיש הלטסו ,תולודג יכה תורבחה לש
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  :תואירק
 

- - - 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ןרק .םירבח ,םלוכ תא הככ עומשל רשפא-יא
 

  :יותש ןרק
 

 ,תותשרה שולש קר הזו .850 םייחלו 3,200 שי יל ,םידבוע 1,000 שי ינימיל טיפורפמ הפ לבויל
 - - - םהמ דחא לכשכ ,םינודעומ 1,700 לעמ שי לארשי תנידמב לוכה ךס .םינודעומ 100-כ שי ונכותב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .2,000 הז וידוטסה ללוכ
 

  :יותש ןרק
 

 רשוכה ירדח ,םילודגה םירטנאקה ,ילש םילודגהשכ ,120-ל 20 ןיב קיסעמ םהמ דחא לכשו .ןוכנ
 :הלאשה הפ הלועש ןוויכמ ,סיעכמ אוה .ןויגיה םוש וב ןיא הזה רפסמה ,תרמוא תאז – םיקיסעמ םילודגה
 םרות אלש ףנע הז ,הללאי :ורמא ,הנאת הלע הזיא תושעל וצרו ,רוגסל וטילחהשכ הניגבש הביסה וז םאה
 ונחנאש ןוויכמ ,ייניעב ינויגה אל הזו .םלוכ תא קיתשנו ותוא רוגסנ אוב ,םיקסעומ קיפסמ וב ןיא ,הלכלכל
 6,000 שי ולוכ ףנעבש ,יל םירפסמו הלכלכה דרשממ םיעיגמ זאו .לוגסה ותב דומעל השק דואמ ונלעפ
 .הקיחצמ אל טושפ ,הקיחצמ אל החידב תאז .םידבוע

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?ךתכרעה יפל המכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תאצל השקב םירבחהמ תלבקמ ינא לבא ,םירבוד דוע הפ ונל שי ,םירבח ,וארת .הבר הדות .ייקוא
 ןמרב יש תא םג ונל שי ,העש יצח לש הקספהל אצנ ונחנא .ןויד תועש שולשמ רתוי ירחא ונחנא יכ ,הקספהל
 .םיפסונ םיגיצנ עומשל הצרנ ונחנאו ,רבדל הצורש תודעסמהמ

 
  :רנגו ךליל
 

 .הקוחה תדעווב ןוידה תא 17:00-ב ונל שיש ונלש היעבה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא םייסנ ונחנא 17:00 דע .15:35-ב הפל רוזחנ ונחנא
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?םויה עיבצנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םדקתנ ואוב .תעדוי אל
 

 .15:35 דע הקספהל םיאצוי ונחנא ,ייקוא
  
  ).15:54 העשב השדחתנו 15:09 העשב הקספנ הבישיה(
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצב ןוידה ךשמה תא םיחתופ ונחנא
 ,ןמרב יש תא עמשנ ףכית ונחנא .2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה
 שי םא ,השקבב .שיק באוי רשה ןגס ונתיא אצמנ ןכ ינפל לבא ,ןוידה לש ןושארה וקלחב דוע רבדל שקיבש
 .תולאש רפסמ ונל שי ךכ רחאו ,רמול םירבד ךל

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס

 
 וזש בשוח ינאו ,קימעמו ךורא ןויד הפ היהש עדוי ינא ,תסנכה ירבחו תורבח .שאר-תבשויל הדות

 תדובע לע יואר חוקיפ היהיש בושחש בשוח טלחהב ינאו ,תסנכה תדובעל םג ןבומכ תוכז תדוקנ םג
 םג הזו ,הלשממה תדמעמ וא ינממ ךופה םיבשוחש תסנכ ירבחו תורבח שיש רמול לוכי םג ינא .הלשממה
 םירבדה אשונב רמאו וטורג הנשמה הפ היה םגו .גצות ונלש הנומתהש יל בושח ןכ טושפ .ימיטיגל
 םדוק הז ןוידל הפ ולעש תודוקנהש עדוי ינא .תואירבה דרשמ תדמע תא עגר איבהל יל בושח ,םייתואירבה
  .םיה תא רוגסל עודמ הלאשהו םיה אשונ לוכ

 
 לש עוריאש ,רגס לש עוריא ןיב הדרפה תושעלו ליחתמ ינאש ינפל תחא הלימ דיגהל הצור קר ינא

 אל הז ,ירוביצה בחרמב תולבגמ לש עוריא לע םירבדמ ונחנא .הפ וילע םירבדמ ונחנאש הרקמה אל הז רגס
 םיל סחייתמ תואירבה דרשמ :הרורב יכה הרוצב רמוא ינא ?םיה תא רוגסל עודמ :הלאשה התלע זאו .רגס
 .תוכירבה םג ,בגא ךרד .םיה םע רוגסל סרטניא ול ןיאו ,ךומנ דואמ ןוכיס םע םוקמכ

 
 .תינומה תולהקתה תויהל ךפוה םיה םהבש תומוקמב קר הז ?תוכירבבו םיב ונלש היעבה הפיא

 עיגמש ןומהה ,חותפ אוהש תורמל ,ובש םוקמל הבוט אל המגוד הזה ןיינעב ,ירעצל ,תרניכ יֵּפֻח ,בגא ךרד
 .הקבדה יעוריא רציימ םימיוסמ םיִּפֻח ףפוצמו םשל

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .םיִּפֻחה םע התא ,החילס – לחנל םיעוגעג םימעפל םה םיפוח
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תוניצרב רבדמ תמאב ינא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .םיִּפֻח אלו םיפוח קר ,תוניצרב תרבדמ םג ינא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ץילמא םג ינא הפו ,ןכ ונחנאש בשוח ינא ,הזה אשונבש ןיבמ ינא ,תיתוהמ הדוקנל .רדסב
 וענמייש ךכל ףופכב רשפאיו ,םיחותפ םיה יפוח תא ריאשהל רשפאי ןכש הוותמ שפחל ,הלשממל
 םי תבבש הפוקתבש ,ןוכנה רבדה הזש חוטב אל ינא ,המגוד םכל תתל ,םכל דיגהל לוכי ינאו .תויולהקתהה
 םירבדה תא לוקשל רשפאו ,םיל הסינכה לע ומצעב תולבגמ ליטה ריעה שארו תוצרפתה לש היעב התייה
 ןיינעל סנכתהל רשפא םא תוארל הלשממהמ שקבא םג ינאש והשמ הז ,הז תא לבקמ ינא .וזה המרב הלאה
 .הזה

 
 הנבההש בשוח ינא .תודעסמה הז ינשהו רשוכה ירדח הז דחא ,ןוידל הפ ולעש םיפסונ םירבד ינש

 לע ילוא קר רבודו ,הובג ןוכיס םע םוקמ הז הדעסמה לש ללחה ךותבש ,יתנבה ךכ תוחפל ,תודעסמב םכלש
 רורב :תואירבה דרשמ תדמע תא הפ םג רמול בייח ינא הז יבגל .ץוחב לוכאל הבישיל האיצי לש תורשפא
 תוכסמ םע תוליעפ תוושהל רשפא-יא לבא .ןוכיסה תא ןיטקמ התא ,ץוחב םגו קוחיר לע םידיפקמש לככש
 .ןוכיסב ןיידע התא .הליכאו תוכסמ אלל תוליעפל ץוחב

 
 .םצעב הנשמ אל הז םש תיניערגה החפשמב ינא םא לבא ,עגר :דיגהל לוכי התא דחא דצמ ,וישכע

 ונחנא – םידרשמהמ םיירהוצבש ?ץוחב תודעסמב הליכא םיריאשמ ונחנא םא תועמשמה המ לבא .ןוכנ הזו
 ולהקתי םידבוע םתוא .לוכאל הטמל ודרי םה – לכוא ירדחב םידרשמה ךותב לוכאל םויה םהילע םירסוא
 .תירצלמ םג העיגמ ,וישכע .הקבדה ורצייו ולכאיו לכואה ביבס
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דחיב םידבוע םה הדובעה םוקמ ךותב םג אליממ ?הלוספק אליממ םה לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 :םהל ונרמא ונחנא םיירהוצבו ,הזה רדחהמ דרפומ ,הזה רדחב אוההש תויהל לוכי יכ ,ןוכנ אל ,אל
 "סיב ןת"הו הטמל הדעסמה םא לבא ,לכואה ירדח תא ונרגסו ,םירדחב ולכאת ,דחיב ולכאת לא דרשמב
 םירבדמ ונחנא המ לע ,ןוכיסהו ללכה תמרב ,םעפ דוע ,רבדמ ינא .ולכאיו הטמל ודרי םלוכ םה זא ,חותפ
  .תויתואירבה הפישחה תומרב

 
 הדעסמב תיניערג החפשמ קר :דיגהל ןתינ אלו ףיכא אל הז ירה .םיברעה לש אשונב םג רבד ותוא

 .ץוחב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיבב שגפיהל םילוכי םה זאו .םירבח םג לבא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רתוי דוע וישכעו ,םיחולשמב תודבוע ללכ ךרדב תודעסמה לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 "םיסיב ןת" הברה םע ,קטייהה לש םירוזאה לכו לייחה תמר לש םירוזאה לכ תא ךל שי ,ןוכנ אל
 דחיב ולכאת לא :םהל םירמוא ונחנא םא לבא .ןיוצמ הזו ,תונעטב אב אל ינא ,קסע לש יפוי הזש ,הילצרהב
 .דחיב ולכאיו הטמל ודרי םהש הז ,תוחותפ תודעסמה םא ,הרקיש אבה רבדה ,םכלש דרשמב

 
 הצור התאש עוריאב התא .אל תחא םעפ ,הכסמה לע הדיפקמ איה תחא םעפ ,תירצלמה םג ,וישכע

 .ריחמ הזל שיו ,תושעל המ ,הקבדה רוצעל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?תודעסמ רגוס תא ןמז המכל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ךל הנעא ףכית ינא ,היינש
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .המייתסה אל הנורוקהש ןיבמ התא יכ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,תרמוא תאז .רימחהל קר ,יתוא תלאוש רבכ תא םא ,בייח ינא ,הדירי תמגמ האור אל ינא דוע לכ
 אל דוע ינא יכ ,תודעסמה תא חתופ התא יתמ אל ,רגס היהי םאה הז ,הלאשה המ יתוא תלאוש תא םא
 .הז לע רוזחא אל ינא ,וטורג ןיוצמ הפ םכל הארה הז תא .האולחתב הדירי לש המגמ האור

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - הפ םינותנה ,אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - לע ירמגל םיקולח ינאו תאש עדוי ינא לבא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תוריינ ללוכ ,םיחמומה לכ םג ,בגא .תולבגמה לש ךלהמה תא וקידצה אל הפ םינותנה לבא ,אל
 םינותנב תוקדצומ אל רגס לש תולבגמש ורמא ,לוכהו םוחתב םירקוחו תואפורו םיאפורמ ונלביקש הדמע
 .םהב םיאצמנ ונחנאש

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 :רמוא ינא הזמ רתויו .רגסב היהנ אלש הווקמ ינאש יתרמא .עגרכ רגסב אל דוע ונחנא ,רדסב
 - - - הז תא םיסנמ ונחנא וישכע .רגס עונמל םתרטמ ,ריבעהל םיצור ןכ ונחנאש הלאה םיכלהמה

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?לשמל ישילש םוי דע תודעסמה תא םתחתפ המל זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יאלמ םע ועקתנ םישנא יכ ,ןויגיה שי ,רבא'ג תסנכ רבח .ןוכנ אוהש ךלהמ הז ,הז לע ונרביד ,אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .הז ירחא םג רתומש הארנכ זא ,ישילש םויל ישיש ןיב חותפל רתומ םא .ןויגיה שי
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .בוזע .לוכה תא חתפנ אוב זא ,רבא'ג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוזיאה הז
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,תודעסמה לע ,ונרביד םיה לע .םתשקיב םתאש תודוקנב עגונ ינאו ,ריבסהל הסנמ ינא ,םעפ דוע
 .ןכוסמ אל עוריא הז ץוחב הליכאבש ונענכתשה אל ,עוצקמה ישנא םע םגו ,םכל רמוא ינא עודמ יתרבסה
 ליבגהל ,תודעסמ לבא ,יתוירחא תחת אל םנמוא הז .ילכלכה ןוויכב תרוקיב םג לבקל רשפאו ,בגא ךרד
 .תאזה ןמזה תדוקנב ןוכנה הוותמה הזש בשוח ינא ,תוצפלו take away-ו םיחולשמל ןתוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תרוקיבה תא םג םיאור ירה ונחנא ,רשה ןגס ,עגר ?םהל םינתונ יוציפ הזיא לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 אשונב .םייסא ינא הזבו ,הנורחא הדוקנ ,עגר .יתוא תלאוש תא .סנכיהל הצור אל ינא הזל לבא
 םג רמול בייח ינאו .הרבעש םעפמ םג ותוא םיררוג ונחנאש והשמ והשזיא הזש ןיבמ םג ינא :רשוכה ירדח
 ינא .בצמה אל הז .ןכ תושעל םיאב וישכע זא אל ונל םתרמאש ללגבש אל הז ,ירזנ זר הפ בשיו ,תסנכל
 תסנכה ,הרירב ןיא זא ,האולחתב היילע םיאור ונייה אל ,ןיינעה ךרוצל ,םאש אוה בצמה .תונכב רמוא
 םיאור םתאש היצאוטיסב ונחנא :רמוא קר ינא .חכוותמ אל ינא .ריאשנ זא ריאשהל םיצורש הטילחה
  .הרמחהל ונכלה אלש אל הז .הרמחהל םיכלוה ונחנאש

 
 ילוא ,ונתסיפתל תוחפל .םירבד הפ ונתשי זא הרמחהל םיכלוה םאש ,ןיבהל ךירצ תיגולה המרב זא

 קחשמ הזיא הפ םישוע הלילחו סח ונחנאש הזמ עבונ אל הזש ריהבהל יל בושח לבא .ירמגל םיעוט ונחנא
 .אל שממ .הדעוול override לש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש אל ינא ,אל
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 יפלכ הטעומ אל תרוקיב יל שי םגו .ונלש תיסיסבה הסיפתה תא ריבסהל הצור קר ינא ןכלו
 םיבייח םתאש יסיסבה רבדה תא םעפ דוע רמוא ינא .םינותנה אשונב תואירבה דרשמב ונלשו ילש הדובעה
 אוה זא ,ולש אמאש וא הלוח התייה ותוחא יכ קבדנ אוה םא .וקבדנ םה הפיא םיעדוי אל םישנא :ןיבהל
 הרק הז םאה ,בושחל ךירצ וישכע אוה ,הלוח רצונ םא לבא .ןוכנ הזש חוטב אל ,בגא ךרד .םשמ אוהש חינמ
 קבדנ יטמוטפמיסא היה ללכבש ולש ןבהש וא ,הדובעב וא הדעסמב היה אוהשכ וא םיב היה אוהשכ
  .תמאה וז ,עדוי אל אוה .ותוא קיבדהו

 
 תכרעמ ןיאש םיבשוח םלוכ – בשחמה תכרעמב תיגולוימדיפאה הריקחבש לזמ ונל שי םימעפל

 :רמוא ,קבדנ םג רחא דחא ,הזכ רשוכ רדחב יתייה רמוא אוהה ,הבלצה םישוע בשחמה תכרעמב – בשחמ
 ינאש המל ?ןוכנ ,םש הזש רמוא אל םג הז ,בגא ךרד – תמיוסמ תוריבס ,ןמז ותואב הזכ רשוכ רדחב יתייה
 .עוריא םש היהש תויהל לוכי ,רשוכ רדח ותואב דחיב ויהש םילוח המכ ונאצמ םאש תוריבס לבא ?טילחא

 
 – םישקבמ םתאש ומכ םינותנ .םלועה לכב ,לארשיב קר אל – עדימ ןיא :תונכב רמוא ינא ,וישכע

 .בצמ תנומת ןיא .יזכרמה עדימה אל הז ,םיילושב םייק הז – םירפסמה תא יל איבת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשוכ ירדח לש םינותנה תא עגר בוזע ,םייללכה םינותנה תא חקינ אוב ,רשה ןגס ,לבא ,אל
 ונחנא .תויגולוימדיפאה תוריקחה לש רחא חיש הז ,םייפיצפס םינותנ ןיאש ןויערה תא ונבה .תוכירבו
 ,הלאה םירבדה לכו שפנה תואירבמ ץוח ,ףסונ יתואירב טנמלא הפ שי .תואירב םג הז רשוכ ירדחש םיעדוי
 יצחה לכב םיתמ 400 לש םוקמב וליאכ םיאצמנ ונחנא .הנורוקל רושק אלש יזיפ יתואירב טנמלא הפ שי

 וא ותומיש םינכומ ונחנא לבא ,תרחא עמשיי אל הלילחש ,ואולמו םלוע הז םהמ דחא לכ בושש ,תאזה הנש
 ,הזכ סרטס והשזיאב ונחנאש ןמזה לכ איה השוחתה .הנורוקב אל רקיעה ,רחא רבד לכב םילוח ויהיש
 תיזיפה תואירבה לבא ,הנורוקמ ותומיש ,הנורוקב וקבדייש ,הנורוקב םילוח ויהיש םינכומ אל ונחנאש
 - - - אל איה תרחאה

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ינאש ךיא בצמה תא ךל ראתל בייח ינא .בצמה אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תואירבל סיסב הזש םיעדוי ונחנאשכ ,רשוכ ושעת לא :םישנאל םירמוא ונחנא ףוסב יכ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 הצור אל ינא ,םעפ דוע .הדוקנ ,הנורוקמ ותומי םישנא םג הלילחו סחו ,הנורוקב וקבדיי םישנא
 עדוי ינא ,יתעד תא רמוא ינא ,הילוי ,זא .יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח םע חוכיוול ,הלילחו סח ,סנכיהל
 - - - קר יל ינת ,המיכסמ אל תאש

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .בל םש התא ,תקתוש ינא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םילוחה תופרטצהבו ,םיפרגבו הצאהה בצקבו ונלש חותינב .תויהל ךלוה המ עדוי ינא יכ ,אל
 - - - םישדחה םישקה םילוחה תא הפ םתיאר םא עדוי אל ,םישקה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיתמ ,םימשנומ ,םישק םילוח םהש אל הז .תויראיניל הפ ןיא ,םיאצוי םירחאה לבא ,ןכ
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םיאירבמ קלחו םיתמ קלח ,יתרמא אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןטק קלח
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ונל היהשמ םישדח םישק םילוח רתוי םע ילוי שדוחב וישכע דע ונחנא לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןוירטירקב יונישה ללגב ,אל
 

  :האירק
 

 .באוי ,םירטמרפה תא וניש
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .10%-ל 5% ןיב הז עיפשה הזש רפסמה ,הז יבגל םג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא ונל ןיא הריבצב לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

40%. 
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .40% רמא וטורג ידיגת לא ?40% רמא וטורג ?המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא רמא אל וטורג ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .200 אלא 240 אל :רמא וטורג ,אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םישדח םילוח 386-ב ונחנא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .40%-ב עיפשה םינוירטירקה יונישש תוטמ 'פורפ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 לע רבדמ אל ינא – ףסל ועיגהש םילוח 178-ב ונייהשכ :יתקדב המו עדוי ינא המ ךל רמוא ינא זא
 תואירבה ןוגרא תטלחה תובקעב ,ןקתה תא תונשל ונשקיב ובש םויב קוידב היה הז ,178 ויה – םישדח
 .170 :התייה הבושתה ?ןשיב םיראשנ ונייה םא ונל ויה םילוח המכ :יתלאש ,לארשיב םג לבקתהש ,ימלועה
 .170 לע 8 היה הז זא
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םישדח םיפסוותמ םוי לכ לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .10%-ל 5% ןיב הז :יתרמא זא ,ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םג םהש תרמוא תאז ,םיערגנ םירחאש תורמל ,םישדחה םיפסוותמה לש םינותנב םג ,עגר
 - - - הזש אל הז ,םיאירבמ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םיאירבמ םקלח ,םיתמ םקלח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םירפסמב תרבדמ ינאש החילסו ,הלאה םירבדה תא םיזוחאב םיקדוב ונחנא ףוסב .ןטקה םקלח
 ,תרמוא תאז .ןטקו ךלוה םיפסוותמה רפסמש ,ףרג הפ ונל וגיצה םג לבא .םהלש םייחה לעו םישנא לע
 .םש םג הטאה םיאור ונחנא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ?הפיא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םוי ידמ םיפסוותמש םישקה םילוחה רפסמב
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ?םואתפ המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא םיאור ונחנא םתגצה םתאש םיפרגב םג .הז תא גיצת
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תוארל חמשא ינא ,השקבב
 

  :האירק
 

 .הז תא הגיצה תוטמ
 

  :האירק
 

 .תואירבה דרשמ אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 וניעטש תויהל לוכי .םילוחה יתב ןיב םג םילוח תוסיו לש אשונ שיש ,םכל רמול בייח ינא
 - - - םילוח יתב םע ורבד ,הסדהל ןופלט ימירת .לק בצמה בוליכיאבו
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הסופת-תתב םהש ץראב םג םילוח יתב דוע שי לבא ,ןכ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םירפסמ הזיא לע עדוי אל ינא .253 – םישק םילוחה רפסמ וישכעל ןוכנ .ךל תונעל הצור ינא ,עגר
 לע לכתסמ בוליכיא :םכל רמוא ינאו .םילוע םירפסמה העשל העשמ .וישכע רפסמה הז ,םירבדמ םתא
 םילוחה תכרעממ 10% םע תויהל ךירצ אוה יכ ?המל .25 ול ויהי רחמ ,17 ול שיש הז .ולש טבמה תנומת
 וז ,הזה זופשאב םילפטמ ונחנא .וישכע רבכ תוערוכש תוקלחמ שי .םיתוסיו שי .לארשי תנידמב םישקה
 .התוא השענש בושחו תיתועמשמ דואמ המישמ

 
 םאש ,עוריא הגמב ונחנאש ,ונלש הנבהה הארנכ ,םכל רמול בייח ינא הפו ,תיזכרמה המישמה לבא

 - - - עוריאב ונחנא ,רגסב ותוא רוצענ אל םאו .רגס תואדווב הז םייעובש-עובש דוע ,וישכע ותוא רוצענ אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תאזה המרדב אל ונחנאו ,םייעובש ינפל םג הז תא ורמא לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םילוע םירפסמה ,האור תא .אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבד ותוא תא קוידב ורמא םייעובש ינפל ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןולשיכ הגמ ךל שי ,עוריא הגמ ךל ןיא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תמרב םיקנטהש ,ונלש השגרהה .הז תא םכל רמוא תמאב .העוט ינאש הווקמ דואמ ינא ,בוט
 .ונל םינתונ אל – תרובגתה תא איבהל םיצור ונחנאשכו ,םיטעוש ןלוגה

 
  :האירק
 

 ?רשוכ ירדחמ הז לכ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םיו רשוכ ירדח .יאדווב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הלאה תויועטה לע ,הלכלכה תא ,םימלש םיפנע הפ םיסרוה ונחנא ףוסב ,ונלש תויועטה לבא ,באוי
 אל ונחנא .תויודבאתה לע ףרג םג היהיש יתשקיב ,יתרמאש ומכ לבא ,תוטבלתהה תא ןיבמ ינא ,תמאב
 .םדא ייח םג הז לבא ,הז לע םירבדמ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - דבכ רפוס אוה ילכלכה ריחמהש ךתיא םיכסמ ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רצואה דרשמ ידי לע הפ גצוה המ ךל רמוא ינא
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - דוע יתמייס אל לבא ,עגר
 

  :האירק
 

- - -  
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הפ לפטל תשקבמ ינא .םכתא איצוהל ץלאא ינא יכ ,םידדצב ץרפתהל אל תשקבמ ינא ,החילס
 

  :ןייטשניו הלטס
 

- - -  
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םישנא 150,000 הז תודעסמב קרש ךכ לע רצואה דרשמ גיצנ רביד .ךממ תשקבמ ינא ,הלטס
 לע רביד אוה םשש ,בגא ,רשוכה ירדחל יתסנכנ אל דועו .הזמ םילכואש בא יתב 150,000 הז ,הזמ םילכואש

 בשויש ימ קר ?המל .110,000 לש םירפסמ לע םיעמוש ונחנא הפשכ ,םייאמצע 5,000 דועו םיריכש 6,000
 .ןובשחה תא השעת ,800 דוע הפ היהו 1,000 דועו 3,000 הז ,םיזכרמ השולש םיגציימ םהו ,רדחב ןאכ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ילכלכ ריחמ שיש יל רורב הז ?ילכלכ ריחמ ןיאש יל דיגהל הסנמ תא ,ןיבמ אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לש התבשהמ וישכע גישנ ונחנאש תיתואירבה תיאופרה תלעותה םא ,ךתוא לואשל הסנמ ינא ,אל
 םיסנכנ םישנאש הקוצמהו ,םוצעה יתרבחהו ישפנהו ילכלכה קזנה תא הווש תמאב איה ,הזה רבדה לכ
 .הילא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - תיגולוימדיפאה המרב קבדמש םוקמ הז רשוכ ירדחש הז :םעפ דוע רמוא ינא זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דיגהל עדוי אל דחא ףא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .קבדמ הזש רעשמ התא .באוי ,הז תא עובקל לוכי אל התא .םינותנ ךל ןיא לבא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ללוכ ,חותינ ,הפ גיצה וטורג םגש בשוח ינאו ,איבהל לוכי ינא .רעשמ אל ינא .רעשמ אל ינא ,אל
 .םייפיצפס םירקמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ץוחב רשוכ תושעלו םירישכמה תא איצוהל םהל רתומ ?ץוחב רשוכ תושעל רתומ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .וילע בושחל רשפאש ןורתפ הז ילוא ,עדוי אל .ירמגל תרחא הז ץוחב התאשכ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ץוחב - - - הז תא השוע ינא :םירמוא םה ,םהינימל גניניפסה לכ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 אל ינא לבא .רחא עוריאב ינא ,תוכסמ םע ץוחב רשוכ תושעל לוכי יתייה םאש קפס ןיא ,תעפי
  .לוכי

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .החילס ,עגר
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .טפשמ םילשהל יל םתתנ אל םתא ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .לוכה ונעמש רבכ ונחנא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רשה ןגסל רשפאנ יאוב
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הנורחא הלימ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - רתומ לכוא רדחב ןולמ תיבב המל יל ריבסת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תודעסמל ונעגה אל דוע לבא ,עגר
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 וקדבו ,טניקרוקמ לפנ אוהש ללגב ,בוליכיאל םיכרד תנואתמ עיגהש ןכסמ רוחב המל יל ריבסת
 ומשרת ,בוט אל ףוס היהי םש הארנכ ברה ירעצלש הרמא תוטמ 'פורפו ,ףוסב ףיגנ םג ול שיש וליגו ותוא
 ?ונתוא םיעטמ םתאש ןיבמ התא .הנורוקמ תמכ ותוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םילשתש דע ,ךל עירפא אל ינא םג ,תשקבמ שממ ינא .רבדל רשה ןגסל רשפאנ עגר יאוב זא .ייקוא
 .השקבב .םירבדה תא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ינא .רשוכה ירדח אשונב יסיסב ןפואב וניתודמעב םיקולח טושפ ונחנא :םעפ דוע רמוא ינא .הדות
 אל ינא םא הלאוצנווב םג יתעדל ,הינרופילקב םג ,דרפסב םג .הדיחי הזה ןיינעב לארשי תנידמש בשוח אל
 .תוקבדהב םרוג הווהמש םרוגכ רשוכה ירדח תא רוגסל וטילחה ,העוט

 
 לוכי אל ינאש רעטצמ ינא םייפיצפס םינותנ :םעפ דוע רמוא ינאש ,יגולוימדיפא חותינ הז ,וישכע

 ילב םישנא םע ,הרוגס רורווא תכרעמ םע רוגס רדחב התאשכ .רבד לש ופוסב תואיצמה וז לבא ,קפסל
 הלאכ mega spreader לש םג םירקמ הברה שיו .קבדמ רתוי הז ,םיצמאתמו םיקרויו םיעיזמ םהו ,תוכסמ
 .הז תא גיצה וטורגש יתבשח יכ ,הז תא ריבעהל שקבא ינא םכל גצוה אל םאו ,רשוכ ירדחב
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  :האירק
 

 .האירוק םורדב הרקמה תא ונל וגיצה
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םכל וגיציש שקבא ינא .םירחא תומוקמ הברהב שי ,האירוק םורד אל ,רדסב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןיכומיס םוש ונאצמ אל
 

  :תואירק
 

- - -  
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הזל תודגנתה יל התייה אל ,תוכסמ םע ץוחב רשוכ רשפאל םילוכי ונייה םא ,םתרמאש ומכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ללכבש הז לע ונרביד םגו .תוכסמ ילב ץוחב רשוכ תושעל רתומ םויה ירה ?תוכסמ םע ךירצ המל
 .הכסמ ילב ץוחב תכלל רשפא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .וכליש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הכסמ הכירצ אל ינא ,ילעב םע דבל תכלוה ינא .ןויגיהה תא םיכירצ ונחנא ףוסב
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 התא ,רוגס רדח ךותב התאשכ .תולבגמה לע םילכתסמ ונחנא ךיא ,ןויגיהה תא ךל דיגא ינא זא
 םיסנכנ רשוכ ירדח םג ןכלו .ירשפאה םומינימב ,הרקי אלש ,ותוא לטבל םישקבמ ונחנא עגרכש עוריאב
 םוקמה תא .תולהקתה ןיא דוע לכ .היצלטסנוק לכב ץוחב היהתש היעב יל ןיא ידיצמ ,ץוחב התאשכ .הזל
 .תואירבה דרשמ לש הקיגולה לודגב הז .לטבל םישקבמ ונחנא תויולהקתה לש

 
 חותפ היהי םיהש הז תא ןקתלו ,םירמוא םתאש םירבדל סנכתהל לוכי הז םאש בשוח ינא

 המרב ?ןולמה יתבב הרק המ יתוא תלאוש תא .תוכירב םג .ןיוצמ – להקתהל אל רשפאש תומוקמב
 .תילכלכ הרשפ הפ התייהו ,רוגסל וניצר ונחנא .הדוקנ ,תילכלכ הרשפ הפ התייה ,תיתואירבה

 
  :יותש ןרק
 

 .הוא ,הוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינוזיאה תא תושעל ףוסב ךירצ יכ ,ןיוצמ הז ,רדסב
 

  :יותש ןרק
 

  - - - לפונו םק הזה עוריאה לכ ףוסב לבא .ןיוצמ הז
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תמאב ףוסב .םירבדה תא ונרמא ונחנא .תלצנתמ ינא ,ץרפתהל הלוכי אל תא ,ןרק ,החילס לבא
 תא ריכזהל םעפ דוע ךירצ ,ילכלכה ןוזיאה תא ונאצמ םש םאש החמש ינאו ,ילכלכ ןוזיא אוה רופיסה

 .'וכו תוקבדהב םיאור ונחנאש םירפסמה לומ הלאה םיפנעהמ םילכואש בא יתב 270,000
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 הנורוק הלוח הלעבש ןופלט לבקמ ינא םאש ,ךל דיגהל לוכי ינא .תוטמ 'פורפ לע יתיא תרביד תא
 שי יכ בוליכיאל ותוא םיסינכמ אל תועש שולשו ,סנלובמאב הנופו רימחה ובצמ וישכעו ,תיבב עובש היהו
 תא וסינכיש ידכ םילוחה תיב להנמל רשקתהל ךירצ ינא םא ,רופיסה המ ןיבמ ךכ לכ אל ינא זא ,היעב םהל
 .לוכה הז ,הלש רופיסה לכ םע תוטמ 'פורפ תא ןיבמ אל ינא זא .סנלובמאהמ םדא-ןבה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?רבדמ התא המ לע
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הנורוק תוקלחמב ץחל לע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דואמ םיקוחר ונחנאש ,תואירבה תכרעמ ישאר לכ לש תפרוג הדמע שי .םילוח יתב לש הקיפס-יאה
 .םילוחה יתב ךותב הקיפס יא לש בצממ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הקיפס יאמ תולפכה יתש םיקוחר ונחנא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?ףרוחב רוגסת המ ?ףרוחב השעת התא המ ?ףרוחב השעת התא המ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .השקבב ,תיטסילופופ תויהל הצור תא םא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ישילש םויב לאשנ הז תא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םג םילוכי ונחנא .םישק םילוח 250-ה ביבס םויה ונחנא :הטושפ יכה הרוצב ךל דיגא ינא
 1,000-ל עיגנ םא לבא .דדומתנ ,1,000-ל םייעובש-עובש דוע ומצע תא ליפכי הז םא םגו ,500 םע דדומתהל
 - - - םע וכישמתו .םלועב שיש טושפ יכה .סורקנ ונחנא זא ,הלפכה לש ,וישכע לש ומכ בצקב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא ררחשנ ונחנא ,הלפכה לש הזכ בצקב םיאצמנ אל םייעובש דועב ונחנא םא :לואשל הצור ינא
 ?קשמה

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - הלפכהה בצק תאו הקבדהה בצק תא רוצענ ונחנא םאש יאדווב
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש היהנ אל ונחנאש םיווקמ ונלוכש ,וזה םעזה תאובנ היהת אל םא ,אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 לבא .לכונ אל ונחנא ,הילעב ןיידע ונחנא םא .יתוא תלאש ?רדסב ,הדירי הארנשכ ררחשנ ונחנא
 - - - הדירי הארנש עגרב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םיילנימונ םירפסמ םירפוס םתא ?םירפוס םתא המ
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םיזוחאב היילע קר האור ינא םייתניב .םיתמואמה םיזוחאב ?הדיריה תא הארנ הפיא תעדוי תא
 .םיתמואמה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןוכנ אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הדירי התייהש דחא םוי היה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל ללכב םהש תרמוא תאז .םייטמוטפמיסא םיתמואמ ללכב םה 70% דע 50% – הז לע ורביד לבא
 .תואירבה תכרעמ תא םיכירצ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םיקבדמ םה ?רושק הז המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש הקיפס לש היעב ונל ןיא זא ,תואירבה תכרעמ ךותב םיאצמנ אל םה לבא ,אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ידירפת לבא ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תויבויחה תוקידבה זוחא לע רבדמ אוה
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבדמ אוה המ לע תעדוי ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?םינותנה ויה המכ
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  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .אישה הז .לומתאמ 7%
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .7.8 אל .השקבב .7%
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןכדעתמ הז ,רכוז אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .7% הזש ,קדוצ התא ,ךל תרמוא ינא ,אל
 

  :יותש ןרק
 

 תויהל ךפוה הז זאו םינוכנ אל םינותנ הפ םיקרוז יכ ,תוצרפתה אל וז ,השקבב ,ןטק ןוקית ,תעפי
 .ירטנולוו ןפואב הנתנ ,דרפסמ 8% הווהמש ,הינולטק .רשוכה ירדח תא ורגס אל דרפסב ,תמא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הינולטקב ,ןוכנ
 

  :יותש ןרק
 

 .םתס םינותנ הפ םיקרוזש זיגרמ טושפ הז לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םש ןיאש םירע שי ,ןיינעה ךרוצל ?תוקורי תועבט יפל םישועו םיכלוה אל המל ,הבושח הדוקנ
 .ללכב ןיא טעמכ .האולחת ללכב טעמכ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .האולחת םיבושיי 200 לעמב ונל שי .טעמכ ןיא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ללכב ןיאש םג םיבושיי לבא ,רדסב
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ?ןושארה לגב האולחת התייה םירע המכב םיעדוי םתא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?בושייה לכ תא רוגסל ךירצ המל ,םיינש וא דחא שי םא םג
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ינאש אלו .וישכע 200 לעמ ונחנא – 78 ?ןושארה לגב האולחת התייה םירע המכב םיעדוי םתא ,עגר
 ינא .םישק םילוח 250 היה ?ונלש םימודאה םיווקב ןורחאה רפסמה היה המ םיעדוי םתא .הזב האג

 םיעיגמ ונחנא ,םויב םיקבדנ 100 לע ונרביד .וניצח הז תא םג ,253 ,םכל יתרמא ,תכרעמה לע וישכע לכתסמ
 .םויב 2,000 לש בצקל
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .לוכה רוגסנ אוב זא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ךירצש תויהל לוכי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םכתטישל ונל ויהי ,שיא 100,000 םוגדנו תוקידב לש עצבמ רחמ השענ ונחנא םא ,רשה ןגס ,לבא
 .וישכע םילוח 7,000

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תואדווב תוחפ ויהי ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיצור ונחנאשכ ,םיילנימונה םירפסמהמ םילהבנ ונחנא ףוסב לבא .יתוא קזחמ התא רתוי דוע זא
 ינא וישכע שיא 2,000 לע ?ילנימונה רפסמה יתוא ליהבמ .ןיבהל הסנמ ינאש המ הז ,תומגמ הפ קודבל
 .רקובב רחמ הסנרפ היהת אל םכל :םהל תרמואו בא יתב 270,000 תחקול

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןכ איה הבושתה ,לוכ םדוק
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?המל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 הלפכהה בצק .תועמשמה לכ הז .םירפסמ םיינש יפב תא עובש דועש ,הזה רבדה לש תועמשמה יכ
 – םיינש יפמ ונדריש הארנ ונחנאש עגרב אל ררחשנש םכל רמוא ינא .ררחשנ יתמ םתלאש .יטירק רפוס הז
 .בלשה הז .הדירי תוארל ליחתנש עגרב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ףיגנה תא גורהנ ואוב וישכעו ,תיבב םירוגס תויהל הנש םיכלוה ונחנאש רמוא הז
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הנש אל ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םיקידצ ויהת םתא זאו .םירחא םירבדמ ,הנורוקמ אל לבא ,ותומיש
 

  :סינא הילימא
 

 וז הירטסואו .םש םירוגס רשוכה ירדח םויה דע ,הינטירבו הירטסוא ומכ תונידמ וחקית ,החילס
 .םירוגס םלצא רשוכה ירדח ןיידעו ,הילע םילכתסמ ןכ ונחנאש הנידמ

 
  :יותש ןרק
 

 .ןוכנ אל הז ,הילימא .25-ב וחתפנ הילגנאב .הינמרגב ,הירטסואב .םיחותפ רשוכה ירדח הירטסואב
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  :סינא הילימא
 

 תומוקמ םתואב קר םיחתופ םהו ורגס םה ,הדנקו תירבה תוצרא ,הילרטסוא ומכ תונידמב וחקית
 ,דנליז וינ לש םינותנ םתואל עיגנ ונחנאשכ .דנליז וינב ?היעב ילב חותפ הז הפיא םיעדוי םתא .הדירי שיש
 .הפ םג םיחותפ ויהי רשוכה ירדח לכש קפס יל ןיא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיעדוי ונחנאש המ ןיבל םיגיצמ םתאש המ לש םינותנה ןיב םירעפ ןמזה לכ שי המל ,הילימא ר"ד
 ?רחא םוקמב תואיצמהמ

 
  :סינא הילימא
 

 - - - העש הזיאל םיבתוכ ונחנא םיגיצמ ונחנאש םינותנהש ,םכל יתרבסה ינא זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,רוגס הז דחא םוקמבש םירמוא םתאש הז לע תרבדמ ינא .תאזה העשה לע וישכע תרבדמ אל ,אל
 .רוגס הז תמיוסמ ריעב קרש םילגמ ונחנא םואתפו

 
  :סינא הילימא
 

 םעפ דוע שי םאו ,םיחתופ – האולחתב הדירי שיש עגרב .הקימניד שי יכ :המל ךל ריבסא ינא
 .האולחתב םילדבה שי יכ ,םינושה תוזוחמה ןיב םילדבה שי הנידמ התואב .םירגוס םעפ דוע יזא ,היילע

 
  :יותש ןרק
 

 .ביגהל יל ינת השקבב ,תעפי .הזה םלועהמ האבש ימכ ,ביגהל תבייח ינא
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הקוחה תדעוול דרוי ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רשה ןגס תא לואשל הצור ינא יכ ,תוזירזב .הלאש ךתוא לואשל עגר הצור ינא זא
 

  :יותש ןרק
 

 ;חותפ לוכה – ונינפל עובש וחתפ ץייווש ,בל ומיש .תמא חרכהב אל הז ,םינותנ םירמוא םא
 טעמל ,חותפ לוכה – דרפסו לגוטרופ ;חותפ לוכה – הינמרג ;חותפ לוכה – ינויב 1-ב וחתפ ,הירטסוא
 .הכישממ ינא ,עגר .אל וא חותפל ירטנולוו הז םשש ,הינולטקמ 8% ,הנולצרב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - הדעוול םרוזש עדימב רעפ ןמזה לכ הפ שי ?רשה ןגס ,ןיבמ התא .הרורב הדוקנה ,אל
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ינש לגמ םיששוח םהש בלשב הינמרגש עדוי ינא
 

  :יותש ןרק
 

 .רשוכה ירדח תא קר אל .רשוכה ירדח תא ורגס אל םה לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הרורב הדוקנה ,ןרק
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םיחותפ םה ,לגוג יתישע – הירטסוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דוע ינאו ,תואיצמב הרוקש המ ןיבל הדעווה ןחלושל םרוזש עדימה ןיב רעפ הפ שי ףוסב ,ובישקת
 ,ייקוא :יתרמאו ,יתענכתשה רבכ טעמכ ,רשויב הדומ ינא ,תוקד שמח ינפל םא .המלידב תדמוע םעפ
 םוקמב אצמנ םלועהו ,דחא םוקמב אצמנ תואירבה דרשמש הלגמ ינא םואתפו ,עוריאב ונחנאש הארנכ
 .הז םע השק ,השק הזו .עדימה לש תותימאה תניחבמ רחא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תונורחאה תוקד שמחב הפ הנוש תיליג המ עדוי אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םהש םילגמ ונחנא םואתפו ,ורגס הלא ,ורגס הלא ,ורגס הלא :ונל ורמא עגר ינפלש ,ךל דיגא ינא
 .םיחותפ םה ,םיחותפ םה ,םיחותפ

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הרגס הינרופילק ,הרגס הינולטק
 

  :סינא הילימא
 

 .וקדב רבכ הילרטסואב םג .האולחתה בצמב תולתכ םירגוסו םיחתופ םה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ויבגל םיעד ימימת ונחנאש המ לע םויה םיעיבצמ ונחנא םא :רשה ןגס ,תאזכ איה הלאשה ,בוט
 ונלש תושקבה לכ תא שיגנ ונחנאש וא ,הלשממהמ השקב םישקבמ ראשה יבגלו ,ותוא לטבל ךירצש
 ?אל הפיאו הדעווה תוצלמה תא םילבקמ םתא הפיא וטילחת םתאו ןויד םייקנ ונחנא רחמו ,הלשממל
 ?םיה יפוח תאו תוכירבה תא רבכ גירחהל רשפא

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 יתרמא ,יתעד תא דיגהל לוכי ינא .םיצור םתאש םירבדה תא ודיגתש עיצמ ינא .לוכי אל ינא ,אל
 בשוח ינא .תואירבה רשל ,הלשממל בשוח ינאש המ לש תוצלמהה םע הז תא איבמ ינא ,הפ יתעד הז תא
 .ןוכנה חישה הזש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 תודעסמ לע םירבדמ ונחנא .תודעסמ לע םג טלחהב םירבדמ ונחנא ,ךתושרב ,רשה ןגס ,ינודא זא
 יפלא תורשע שי .םימוצע םיחוורמ הזש ,םינפב 20% דע הדעסמה תלוכתמ 15% לע םירבדמ ונחנא ,ץוחב
 ןחלוש ןיב הלאכ שי .Triple B-ב יתחפשמ םע יתלכא לומתא .בושחל ךירצ ,הזה ףנעהמ תויחש תוחפשמ
 תא תושעל ךיא ונל ודיגת .ךרדה תא אוצמל רשפא .םילכוא אל דחא ןחלוש ,םילכוא דחא ןחלוש .ןחלושל
  .קשמה תא חותפל םיצור ונחנא .הז

 
 אל לארשי תנידמ .הזה ילכלכה לועב ואשיי ונלש םינינה :רשה ןגס ינודא ,תפסונ םעפ רמוא ינא

  .םינש תורשע ונממ םקתשהל חילצת
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םירבדה לכ תא יזכרתש שקבמ ינא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 המ םג ןיבנש ידכ ,וצה תא אירקנ ונחנא :וישכע השענ ונחנא המ םכל רמוא ינא .זכרנ ונחנא ,ייקוא
 אל תאזו ,עובש ףוסב טלחומ רגס שיש הסיפת הפ התייה יכ ,בוט הז תא תדדיח התאו ,אל המו םינפב סנכנ

 .םיינויח אל תומוקמ לש הריגס לע קר םירבדמ ונחנא ,תואיצמה
 

  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תרחא תואיצמ תאז ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רחמ םייקנ .הלשממל ונלש תועצהה תא שיגנ ונחנא זאו ,וב שי המ ןיבנ ,וצה תא אירקנ ונחנא זא
 .םדקתהל לכונ ונחנא הזל םאתהבו ,אל הפיא ,תלבקמ איה הפיא ונל רמול ךרטצת הלשממה ,ןויד

 
  :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ףיעס ףיעס ואירקי םה .השקבב ,תואירבה דרשמ ?וצה תא אירקמ ימ ,השקבב זא .ךל הבר הדות
 .םירורב ויהי םירבדהש ידכ םגו םג השענ ונחנא .וריבסת ךכ רחאו תיטפשמה הפשב ואירקת .ותוא וריבסיו
 .השקבב

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 .)3 'סמ( )קוחל תפסותה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םייקא םג ינא תוחפלש זא ,יתחטבה לבא ,תלצנתמ ינא .תודעסמה דוגיאמ ןמרב יש ,החילס
 .הליחמ .יש ,השקבב

 
  :ןמרב יש
 

 ?ךלה רבכ רשה ןגס .שאר-תבשויה יתרבג ,הבר הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הדעווה תוצלמהב לוכה תא ריבענ ונחנא לבא ,ןכ
 

  :ןמרב יש
 

 עוריא ,הזה עוריאה ךותב םישדוח העברא ונחנא .חטשב תואיצמה תא רייצל הצור ינא זא .ייקוא
 דואמ תויחנהב ונדמע לבא ,דבכ דואמ ילכלכ ריחמ ונמליש ,תכרעמב ונלש לודג דואמ ןומא םע ליחתהש
 קרש המרד איה תואירבה דרשמ רציימש המרדה עגרכ .ונלש םיקסעה לע טלחומ רגס השעמל ,תורימחמ
 תא םיניבמ אלו הזה רופיסה תא םינוק אל לארשי תלשמממ ץוחו ונממ ץוח דחא ףא .התוא הנוק אוה
 אל םא ,םייעובש וא עובש ינפלש והשמ םיניבמ רבכ ונחנא םויהשכ ,תודעסמה תא רוגסל תאזה הטלחהה
 םינותנה ,רמולכ .חטשב םינותנ םושב הבוגמ אל הזש ,םיניבמ ונייה אל הז תא םג ךלש תושקעתהה
 הניהש ,רוביצל םינתונש םייתפש סמ והשזיא ,הנחבה ילב והשמ והשזיא הפ םירויו .ךפיהה ירמגל םיעיבצמ
 .תודעסמה תא רוגסנ

 
 לארשי תלשממ תוטלחהב ןיטולחל ןומאה תא ודביא םינדעסמהש הז חטשב הרוקש המ ,וישכע

 ,ישיש םויב םש ונייה טעמכ ונחנא .דואמ קלקלח אוה היכרנאל ןורדמה םשמו .תואירבה דרשמ תוטלחהו
 הז תא רמוא ינא ,םייאל ידכ אל הז תא רמוא ינא .בוט בוט הז תא וניבת .ישילש םויב בוש םש היהנ ונחנא
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 אל ןווכתמ ,םוי-םויב תאזה הלכלכה תא םיעינמש קוח ירמוש םישנא לש לודג דואמ רוביצש עדוי ינא יכ
  .רומג ןוחטיבב הז תא םכל רמוא ינא .לארשי תלשממ תוטלחה תא םייקל

 
 ינפל הזה עוריאב לפטל םג םילוכי םתא לבא ,קוח יערופו םיטסיכרנא םהל אורקל םילוכי םתאו

 ,תודעסמב תויוקבדיה הרשע שיש עגרבש םישנאל דיגהל רשפא-יא יכ ,ינויגה ןורתפ אוצמלו ,הרוק אוהש
 ןגס הפ רמואשכ ,הזה ףנעה לכ תא רוגסל םיכלוה םתא ,תודעסמב וישכע םידבועש שיא 150,000 לש ףנע
 ?ןדעסמ ותואל םירמוא םתא המ ,וישכע .ילכלכ לוקיש הז יכ 35% םינתונ ונחנא תונולמב :תואירבה רש
 .הזכ רבד תויהל לוכי אל ?התא המ ?התא המ זא ?ילכלכ אל התאש

 
 ןכתיי אל .טושפ הככ .היכרנאב הפ היהנש ינפל היעבה תא ורתפת :הזכ רבד םירמוא ונחנא זא

 לארשי תלשממל ןווכתמ ינא ,הדעווה שאר-תבשוי ,ךיילא ןווכתמ אל ינא םתאב – ןולמל ונתית םתאש
 ץוחב םיבשוי .35% הדעסמל ונת ?35% ןולמל םתתנ .תויוזהה .הלש תויוזההו תויתורירשה תוטלחהלו
 בישקי והשימ הז ירחאש םיבשוחו .םולכ ילב ,םינותנ ילב .אל הפ ,ץוחב ובשיש םיצור קר ,םלועה לכב םלוכ
 .םכל רמוא ינא ,הרקי אל הז ,ה'רבח ?הלאה תוטלחהל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?יש ,םיעיצמ םתא המ
 

  :ןמרב יש
 

 םישנאל יתארק אל םעפ ףא הלילח ינא .תאזה הטלחהה תא ומייקי אל םישנא .תונגפה תוננכותמ
 ןיא .התוא דיגהל בייח ינא ,תואיצמה וז .עוריאב עגרכ םיטלוש אל ונחנא .ונתטילשב אל הז לבא ,קוח רפהל
  .ונלש םישנאה לע הטילש ונדביא ,ירמגל הטילש עגרכ ונל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הקימנידהו תויוחתפתהה חכונל להנתמש חיש הפ שי .והשמ ךתוא לואשל הצור ינא ,יש .ייקוא
 תיאופרה תלעותה לומ ןאכ ילכלכה טביהה לע םילכתסמ ןכ רבד לש ופוסב ונחנא .חטשב תשחרתמש
 וא לוגסה ותל םאתהב ץוחבו םינפב 35% םא הלאשהו .חיש םכתיא םימייקמ ונחנאו ,גישהל רשפאש
 םיעמוש םג ונחנא יכ ?ףנעה תא קיזחהל לוכיש והשמ הז םאה ,תמדוקה םעפב ונגצהש הוותמל םאתהב
 לש ופוסב םתא ירה .םיאצמנ םתא הפיא הלאשה .יוציפ לבקנו ירמגל ורגסתש םיפידעמ ונחנא לש תולוק
 םוקמב ,דומעל םכל יאדכ הפיאו ?ילאיר אוה יוציפה םאה ?םתלביק םתא יוציפ המכ .חטשב םיריכמ רבד
 ?םייוציפו תטלחומ הריגס לש םוקמב וא שדח הוותמ לש

 
  :ןמרב יש
 

 לבא .הלשממה שאר לצא ברעב םויה ונחנאו .דואמ יתייעב אשונ אוה עגרכ יוציפה אשונ ,לוכ םדוק
 .ץוחבה לש אשונה יבגל ,הדוקנ הפ הלעמ תאו ,הפ תרמוא תאש המ .דצב הזה ןיינעה תא םישנ עגר ואוב
 ונתיא בשיש ,רמא םדוק וטורג 'פורפש לוגסה ותה ,ינושארה לוגסה ותה יפל תבשל ,ץוחב לע םירבדמ ונחנא
 ות ועבקו יניצרו יעוצקמ ןויד היהו םינויד ויהו .תרדוסמ הרוצבו תופיקשב השע תמאבו ,ןהכ םייח םעו

 .ראשיהל ךירצ הזה לוגסה ותה .ץוחבל לוגס
 
-ו 50% םג םישל םילוכי אל ונחנאש ללגב אל ,ןולמב הז תא םתישעש ללגב 35% – םינפב חטשהו

 םילוכי םלוכ אל .םיקסע דואמ הברה ,םהיבגל יטנוולר אל אוה ץוחבהש םיקסע שיש ןיבהל ךירצו .70%
 .ץוחב בישוהל

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?ךל םיאתמ הז םינפב 35% ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןכש רמוא אוה
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  :ןמרב יש
 

 יפל ץוחב הבשוהו – םיגרוח םידלי אל ונחנא ,ןולמה יתבב ומכ – םינפב 35% לש הזכ הוותמ ןכל זא
 בכשינ ונחנא לבא ,ותוא ריבעהל השק דואמ ונל היהיש והשמ אוה ,תודעסמל עבקנש ינושארה לוגסה ותה
 ,ושארבו ויניעבש המ תא השעי דחא לכ הבש היצאוטיס הפ היהתו היכרנא הפ היהת אלש ידכ רדגה לע
 .םש תויהל םיצור אל ונחנא .קוחה תא רפיו הז לע ךליו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םישגפנ םג םויה םתא .השקבכ הלשממל הז תא ריבענ ונחנא .םדוק םג ונעצהש המ הז ,יש .ייקוא
 .המכסה יהשוזיאל ןכ םג עיגהל וחילצתו ,םש םג ולעי םירבדהש חמשנ ונחנא ,ברעב הלשממה שאר םע
 .הזה ןיינעב ונתיא תכלוה איה םאו ,לבקל הנכומ הלשממה המ עמשנ רחמ ןבומכ ונחנא

 
  :האירק
 

 ?תעפי ,עצומ הוותמ תתל ונחנא םג רשפא םאה
 

  :יותש ןרק
 

 ?םכלש הוותמה המ
 

  :)ןבל לוחכ( הלבאק בניע
 

 - - - אובל ןיידע ךירצ הדעווכש תבשוח ינא ,השעי ויניעב רשיה שיא :הרעה קר ,תעפי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רורב הז ,הז דגנ ונחנא ,אל
 

  :)ןבל לוחכ( הלבאק בניע
 

 .הלאה םייוטיבב טוקנל אלו ,טלחויש המ ,תרגסמה תא דבכל ךירצ .קוידב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םגו םימדוקה םינוידב םג הז תא יתרמא ינא .דודיחה לע ,בניע תסנכה תרבח ,הבר הדות .רורב הז
 סייגתמ רוביצה תמאב הבש תואיצמ רצייל םיצור ונחנא .םיטסיכרנא אל ונחנא :םויה ןוידה תליחתב
 ילב .תויחנהה םויק תמאב הז רוביצה לש םיידיב אצמנש ילכהו .הזה קבאמב ונלוכ ונחנא .קבאמל םתרנו
 הצור תא ,ןרק .הרהבהה לעו דודיחה לע הבר הדות .ףיגנה תא חצנל חילצנ אל ,השענ המ הנשמ אל ,הז
 ?הרצקב עיצהל

 
  :יותש ןרק
 

 דואמ ינא זא ,הטלחה לבקל הכירצ הלשממהש ןמתסמ ובש ךילהתל םיסנכנ ונחנאש ןוויכמ ,ןכ
 ,םירבח :דיגהלו ,ועיצה רבכ הדעווה ירבחמ קלחש יפכ ,לוגסה ותב יוניש תושעל היהי רשפא םא חמשא
 םג תולעל םינכומ היהנ ונחנא .וידוטסב םגו רשוכה רדחב םג עבשל דחא לש סחי יפל םידבוע ונחנא םויה
 ,הז בלשב ףסכ חיוורמ אל אוה םא םג ותוא ריאשהלו ,לעופ קסעה תא ריאשהל רקיעה ,רשעל דחא לש סחי
 .ורסוי תולבגמהשכ ונב ןומאה תא ריזחהל טאל-טאלו ,ונלצא םייונמה תא ריאשהל

 
 וחמשי רשוכה ירדחו וידוטסה ישנא לכש תבשוח ינא ,רשעל דחאל סחיה תא דירוהל םג רשפא ןכל

 ונתוא ריאשמ הז םא לבא ,ןודעומב םישנאה תומכ תא תיתועמשמ ןיטקמ םנמוא הז .הזה הוותמב תכלל
 - - - םיחותפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םישדח ךל שי העש לכב לבא .ןותנ ןמז לכב
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  :יותש ןרק
 

 .ונל בוט הז ןיידעו ,הדירי 50% טעמכ הז רשעל דחא – עבשל דחא הז םויה .ןבומכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .לכש השוע הז .fair enough הז
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה 
 

 דרשמ תגיצנל םירבוע ונחנא ,םכתושרב ,וישכע זא ,ייקוא .ונבתכ ונחנא ,הבר הדות .זוחא האמ
 .וצה תא אירקנ יאוב ,השקבב ,תיטפשמה תצעויה ,תואירבה

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחל )3(-ו )2()א(2 ףיעס יפל התוכמס ףקותב 
 :רומאל הלשממה הווצמ ,)קוחה – ןלהל( ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה

 
 – הב תואבומה םוריח תעש תונקתב ,קוחל תפסותב .1 קוחל תפסותה יוניש

 
 :אובי "הדובע םוקמ" ירחא ,1 הנקתב )1(  

 ;";05:00 העשב ןושאר םוי דעו 17:00 העשמ ישיש םוי – "עובש ףוס""
 

 – א2 הנקתב )2(  
 

 )א(   
 

 ;")ג( וא" אובי הפוסב ,)2( הקספב

 )ב(   
 

 :אובי )2( הקספ ירחא

 ;"עובשה ףוס ךלהמב םי ףוח )3("    
 
 ?ףיעס לכ ירחא ריבסהל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  ?ףיעס לכ וישכע עיבצנ
 

  :האירק
 

 .וצה תא םדוק הריבסמ איה ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .העיבצמ יתעמש .הריבסמ ,הא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 שי )2( הקספב .םיירוביצ תומוקמ םתואב הייהש רוסיא שיש תומוקמל תסחייתמ )א(2 הנקת
 םיקסעה תא םג הפ םיסינכמ ונחנא זא .םירוגס תויהל םירומאש םיקסעלו םיעושעש ינגל תוסחייתה
 .םוקמ ותואב ההושש ימ לע םג היהי רוסיאהש ,תרמוא תאז .עובשה יפוסב םירוגס תויהל םירומאש
 ליעפהל רוסיאה תא תעבוק )ג(5 הנקת זא ,עובשה ףוסב רוגס תויהל רומא ,ןיינעה ךרוצל ,ןוינק םא ,לשמל
 .עובשה ףוסב חותפש ןוינקב תוהשל רוסיא שי םג לבא ,ןוינקה תא

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ?ןוינקל הסינכב םראפ-רפוס שי םא המו
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  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .ןוינק ךותב אוה םא םג ,גרחומ הז ,חסונב עיפומ םג הזש תבשוח ינא ,םראפ-רפוס זא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ונלש עובש ףוסמ הנוש םהלש עובש ףוסה ?יברעה רזגמה םע השוע תא המו
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 לש תועשל ףפוח קוידב אל הז .רקובב ןושאר דעו םיירהוצ ירחא ישישמ איה הרדגהה – עובשה ףוס
 תומוקמ שיש ןוכנ הז .םיחותפ תידוהי איה םש הייסולכואה בורש םיבושייב םגש תועש םג ללוכ הז ,תבש
 - - - םה החיתפה תועש םהבש

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .םהלש םירעב ץוחבמ םישנא לש םירוקיב לע רקיעב תכמתסמ ןהלש הלכלכהש תומלש םירע שי
 הייסולכואהמ 20% לע םירבדמ ונחנא – ליחהל רשפא-יא תמאבש תומוקמ שי .ופי ,וכע ,דחוימב תרצנ

 .הלאה תונקתה תא וקקוחשכ הילע ובשח אל ,הב ובשחתה אל וליאכש
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ינג ,םינואיזומ לשמל ,תומוקמ יגוס שיש דיגא ןכ ינא לבא .םיבושיי יפל הנחבה ןיא תמאב זא
 .םיחותפ םה בורל םיידוהי םיבושייב םגש ,עובשה ףוסב םירוגס תויהל םירומא ןכ םגש ,תוכירב ,תויח

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא גירחהל םג םישקבמ ונחנא ?תויח ינג םג זא ,עגר
 

  :האירק
 

 .ונעגה אל דוע ,עגר
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .חרכהב אל םגש תורמל ,םירוגס בורל םינוינקו תויונח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיצור ונחנא המ דיגנו רבד רבדל סחייתנ ונחנא טוריפה לש ףיעסל עיגנשכ זא ,ייקוא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ףוסב םיה ףוחב הייהש רוסיא ,תרמוא תאז – "עובשה ףוס ךלהמב םי ףוח" :אובי )2( הקספ ירחא
 .ןאכ רדגומש יפכ ,עובשה

  
 – 5 הנקתב )3(  

 
 שמשמה םוקמ וא רשוכ ןוכמ ןכו" אובי הפוסב ,)2( הקספב ,)א( הנשמ תנקתב )א(   

 יאטרופס לש שומישל טעמל ,וידוטס הז ללכבו ,לוחמ וא טרופס תוליעפל
–ח"משתה ,טרופסה קוחב םתועמשמכ ,תודחאתה וא דוגיא לש רושיאב קיזחמה

 :םיאבה םיאנתב דמוע יאטרופסה יכ רשאמה ,)טרופסה קוח – ןלהל( 1988
 ף"שתה זומתב ד"כ םויב ,רומאכ תודחאתהב וא דוגיאב םושר היה יאטרופסה
 יפל חטובו ,טרופסה קוחל 5 ףיעס יפל רישכ אצמנ יאטרופסה ,)2020 ילויב 16(

 :הלאמ דחא וב ומייקתהש דבלבו ,טרופסה קוחל 7 ףיעס
 

 תוחפל תויורחת 4-ב קלח חקל יאטרופסה – ישיא טרופס ףנע ןיינעל )1(   
 ;2020-ו 2019 םינשה ךלהמב
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 לש קחשמה ספוטב םושר היה יאטרופסה – יתצובק טרופס ףנע ןיינעל )2(   

 ;";2020-ו 2019 םינשה ךלהמב תוחפל תויורחת 6-ב הצובקה
 

 שיש ,םירוגס תויהל םירומאש םיקסעהו תומוקמה תמישר תא הנומש הנקתה וז )א(5 הנקת
 ,וידוטסו רשוכ ןוכמ ןכ םג הקספ התואל ףסוותה .עובשה יפוסב קר אל ,העובק תלבגה וז .תוליעפ תלבגה
 אלש ידכ ,םייתורחת םיאטרופס לש הרדגהה תא קיידל וניסינשכ ,םייתורחת םיאטרופסל םיוסמ גירח םע
 .םיליעפ ,םימושר םיאטרופסל תמאב הנווכהשכ ,הז תא ףוקעל ןויסינ היהי

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םיאטרופס וישכע דוצל וליחתי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םא ונמאתי םה הפיא .םושר ילואש יאטרופסל וכחיו ,וחתפיי רשוכה ירדח :תלאוש ינא וישכע
 ?םירוגס רשוכה ירדח

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - רשוכ ינוכמ םהל שיש טרופס ידוגיא שיש תבשוח ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ול ןיאש ימו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .טייגניווב
 

  :יותש ןרק
 

 - - - לייחה תמרב ומכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 הזה ףיעסה תא וסינכה המל .טייגניווב רשוכה רדחב ןמאתהל לכותש ,ודו'גה תניחבמ טייגניו דיגנ
 .הכירבב תוחשל ליבשב המגודל הייחשה דוגיאל ומשריי אל םישנאש ידכ ?הנשב תויורחת עברא םע

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ףוקעל ,ןכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - הייחשה דוגיאל תתלו דדועל םוקמב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .םיחרזאה תא םיפדור םתא ?םיניבמ םתא .בוט אל חיר השוע הז
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 שי םא תעדוי אל ינא ,טרופסהו תוברתה דרשמ לש יטפשמה ץועייב ונרזענ ,תואירבה דרשמ ,ונחנא
 .רתוי ביחרהל ולכוי םהש תויהל לוכי זא .וזה הרדגהה לש חסונה תא קיידל ידכ ,ןאכ תוגיצנ ונל
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 יאנפ לש ףיעס ותוא ,תאזה תפסותה םע וישכע הארנ אוה ךיא ,ףיעסה תא אירקת איה ילוא
 ?רחסמו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיצור םה םג יכ ,הזה ףיעסל סחייתהל בושח הזש ,תוברתה דרשמ גיצנ הצור ןכ ינפל ,עגר לבא
 .סחייתהל םתשקיב ,רטסוא השמ ,השקבב .םינוקית שקבל

 
  :רטסוא השמ
 

 ירדחב שומיש עונמל איה ףיעסה לש הנווכה ,דחא רבד .םינטק םירבד ינש קר .הבר הדות ,ןכ
 הלאשב ונילא ונפ רבכו .ידמ הבחר תצק איה ,"טרופס תוליעפל שמשמה םוקמ לכ" ,ולש ןושלה לבא .רשוכ
 קר הנווכהש ריהבמש חוסינ לע בושחל הסננ ונחנא זא .האלה ןכו טרופסה ישרגמ יבגל ,תוימוקמ תויושרמ
 .רחא רבד לכל אלו וידוטסו רשוכ ינוכמל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .בושח .ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

- - -  
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?םג סנכנ לסרודכ םלוא ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השמ ,השקבב .םייסל השקבב ול ונת ,היינש
 

  :רטסוא השמ
 

 הז רושיאה לש הרטמה .הדוגא םג קיפנהל לכות רושיאה תאש םישקבמ ונחנא ,רצקו ףסונ רבד
 חסונב .רשוכה ירדחב שמתשהל םייעוצקמ םיאטרופסל קר רשפאלו ,תואכרימב ,םיטסיפמרט עונמל
 וזש ,הדוגאל םג תורשפא היהתש םישקבמ ונחנאו .תודחאתה וא דוגיא וקיפני רושיאה תאש בותכ יחכונה
  .יאטרופסה לש תורבחה יאנת תא תונשל ילב ,רושיאה תא קיפנהל ,תימוקמה טרופסה תצובק

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הז םע - - - הלוכי אל ללכב ינא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רדסב הז ,םיליקמ םה הזב ,הא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ליבשב טרופס תושעל ךירצש ימש ,יתוא דירטמש המ .םיקיודמ םירבדהש אדוול םיצור םה ,רדסב
 - - - ונחנאש דע אירב תוחפ תצק היהי אוהש ,ארונ אל זא ,תואירבה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .רחא והשממ תומיש זא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .טלחהב תלבקתמ ךלש הרעהה ,השמ ,הדות
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 הזש יעוצקמ יאטרופס לע םירבדמ ונחנאשכ .יאנפו יוליב תויוליעפ ליבגהל תמאב הפ ןוצרה
 םישנאש דעב ונחנא ,םילזלזמ אל ונחנא .הזה גירחה תא ונרצי ןכלו ,יאנפ תוליעפ אל וז זא ,ולש קוסיעה
 .ץוחב רשוכ ושעי

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יאנפ אוה רשוכ לכ אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הז תא םיבייחש םישנא שי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תוליעפ תושעל םיכירצ םהש םהל םירמואש ,םירבד דואמ הברה דוע שיו ,בל תויעב םע םישנא שי
 .תינפוג

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

  .רורב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רשוכ תושעל השק ארונ ,לארשי תנידמ לש השקה ץיקה ,תושעל המש ,םישקה םוחה ימיב ,בגא
 .ילוא הנש דועב הנורוקהמ דרפינ ונחנאש דע םיאירב תוחפ תויהל וכרטצי טושפ םהש אצוי זאו .ץוחב

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ,ץוחב ,תיבב – םירחא תומוקמב תיביטרופס תוליעפ תושעל םישנאמ םיענומ אל ןיידע ונחנא
 .םיאתמ הזש תועשב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הזל סנכיהל אל ךל ףידע ,יבזע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ךישמנ ואוב ,בוט
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 םאה – "טרופס תוליעפל שמשמה םוקמ" הרדגהל הבושח הלאש ןאכ התייה ,סחייתהל יאדכ ילוא
 - - - םתסל םג איה הנווכה תמאב

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ,וידוטסל הלימל הז תא םצמצל םיצור אל טושפ .וידוטסל אלא טרופס ישרגמל אל הנווכה
 .רחא םשב םמצעל וארקי אל םישנאש

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?רוגס וא חותפ אוה טרופס םלוא
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ?לשמל רפס תיב לש טרופס םלוא ,והז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?םיכבסמ םתא המל .השמ ,רמא אוה לבא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .חסונה הז לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אוה .וידוטסו רשוכ ירדחל קר םיסחייתמ םתאש רורב היהיש ,חסונה תא תונשל שקיב אוה לבא
  .היעב ןיא – ץוחב טרופס ישרגמ .הז תא רמא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ןיבמ אל ינא ,םיהולא םשב ,תמאב ?ןהילע הלח הלבגהה םאה .12 תונב תונב רשע לש וידוטס שי
  ?םיכלוה םתא ןאל ?םיכלוה םתא ןאל .םכתא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וידוטס בשחנ אל הז זא ,תיבב הז תא ושעי םה םאו .ןכ איה הבושתה ,יקימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 וידוטסה תא דירוהל שקבמ ינא .ןויגיה היהיש הצור ינא ,תיבב הז תא תושעל הצור אל ינא זא ,אל
 ?המכ ?תודקור הלאה תונבהש וידוטסב םיעיזמ המכ .ירשפא יתלב הז .שיא 15 דע וידוטסב סינכהל וא
 .דגנ עיבצא ינא ,םיכסמ אל ינא .תונומת םכל הארא ינא ,תונומת תוארל םיצור םתא ?תובחר ןה המכ

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ונלוכ ,ונלוכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - וישכע המל ,ןכ ינפל וידוטסל לוגס ות םתאבה ירה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רדוסמב םתוא חלשנ ,ףוסב רמאנ ונחנא .ונלש תויוגייתסהה לכ תא אירקהל ךישמנ ואוב ,ייקוא
 .וכישמת ,השקבב .רחמ תובושת לבקנו הלשממל

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 
 – )ב( הנשמ תנקתב )ב(   

 
 .םיאנתב םתוא חותפל רתומש םיקסע תעבוקש הנקתה םצעב וז
 

 – )1( הקספב )1(    
 
 .לכוא יתב לע תרבדמש הקספה וז
 

 ,"ןולמ תיבב לכוא תיב הז ללכבו ,לכוא תיב" םוקמב הבו ,")ב(" ןמוסי הב רומאה )א(    
 חטש ךותב 20 לע" םוקמב ,הב תאבומה )ב( הנשמ תקספבו "ןולמ תיבב לכוא תיב" אובי
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 ;"תרתומה תיברמה הסופתהמ 35% לע" אובי "חותפ חטשב תוחוקל 30-ו רוגס
 
 ?ןולמ יתב לש הלבגהה תמאב וז
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?רמוא הז המ תירבעב וישכעו
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םאש העיצמ ינא ,הזה ןיינעל םג .הסופת 35% דע לועפל ולכוי ןולמ יתבב לכוא ירדחש רמוא הז
 .ןאכ תויהל רומא םגש תורייתה דרשמ גיצנ םתוא גיצי זא ,םירבסה הצור הדעווה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .םידבוע לש .35% םג תשורח יתבב לכואה ירדח ,תוגייתסה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ךתיא המיכסמ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .ןולמ יתבל םאתהב ,תשורח יתב ,םינוגראב לכוא ירדח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םירדח םהל ןיא .לעפמ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - םישנא םתוא ,תורמשמ םתוא הלא .בגא ,תולוספקב םידבוע םה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הנשמ רוציי םלוא ותואב ,הנוכמ התוא דיל אצמנ אוה ירה .ןחלוש התואב תבשוי ,הלוספקה האב
 .םילעפמב תשורחה יתבב םידבועה לש לכואה ירדחב תולוספקב 35% ןכ םג זא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .לוכאל םיכירצ םה .םהל תתל אל הביס םוש ןיא זא ,תועובק תורמשמ ,םידבוע םתוא הלא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .לוכה תא זכרנ ונחנא ףוסב ,הז תא תפסוא ינא .הבר הדות
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 
 :אובי )ב( הנשמ תקספ ינפל )ב(    

 
 :הלא תוארוה ולוחי לכוא יתב לע )1("     

  
 .ןולמ תיבב לכוא ירדחל סחייתמש ףיעסל ותוא ונכפה ונחנא ,עובק רבכ היהש ףיעס הז םצעב

 .ןולמ ירדח דבלמ לכואה יתב ראש לש תושדחה תולבגהה לע תרבדמש השדח הקספ ונפסוהו
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 ףוסיאב וא םיחולשמ תורישב ,הדובע םוקמב לכוא תיב הז ללכבו ,לכוא תיב )א("      

 הנקתל ףופכב לעפי םוקמה לש ליעפמה וא קיזחמהש יאנתבו ,דבלב לכואה תיבמ
 ;";להנמה תוארוהלו 1א3

 
 חותפה םוקמ לש תוארוה םע תלעופ תונחש ומכו .תונח ןיעמ תויהל ךפוה אוה ,תרמוא תאז

 .להנמה תוארוהבו הלאה םיאנתב דומעל הבוח שי םש םג ,רוביצל
 

 ;קחמית – )7( הקספ )2(     
 
 הז המאתהב ןכל ,רשוכ ןוכמ לע ונרסא וישכע ,רשוכ ןוכמ לש םיאנתה לע הרבידש הקספה וז 

 .)ב(5 הנקתמ קחמנ
 

 :אובי )ב( הנשמ תנקת ירחא )ג(    
 
 .עובשה ףוסב םיקסע לש תולבגה לע תרבדמש הקספה םצעב וז
 

  - - ,)ב( הנשמ תנקתב רומאה ףא לע )ג("     
 

 .םיאנתב הב םייונמש םיקסעהו תומוקמה תא ליעפהל תרשפאמש
 

 טעמל – )9( ,)8( דע )א2( הנשמ תואקספב טרופמכ קסע וא םוקמ םדא ליעפי אל - -      
 ךלהמב הרומאה הנשמה תנקתל )11(-ו )10( ,ןולמ תיבב ןולמה תיב יחרוא ןיינעל
 ;";םיחולשמ תוריש לע רוסאל ידכ רומאב ןיא םלואו ;עובשה ףוס

 
 תרשפאמו םהילא תסחייתמ )ב(5 הנקתש םיקסעהו תומוקמה לכ תא ונחקל ונחנא םצעב זא

 תא ליעפהל רוסא עובשה ףוס ךלהמב ,םש רומאה תורמלש םירמוא ונחנאו ,םיאנתב םתוא ליעפהל
 תמאב תורבדמש תואקספה הלא עובשה ףוסב הלעפה לע רוסיאב ונללכ אלש תואקספה .הלאה תומוקמה
 take-ב קר םילעופש לכוא יתב וא ןוזמ תויונח ,ןוזמ יקסע – הככ הזל ארקנ – םיינויח םהש םיקסע לע

away רדחל המודב ,ונגרחה ןכ םג – הכירבה יבגלו .'וכו הקיטפוא תויונח ,תחקרמ יתב ,םיחולשמב וא 
 .ןולמ תיבב הכירב םג ,לכוא

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 הז .רורב היהי הזש ידכ עובש יפוסב םילעופ אלש םיקסעה לש המישרה תא דיגא קר ינא ילוא
 ,ןואיזומ ,רב תוניפו יראפס ,תויח ןג ,תוירפס ,םייאנועמק םיקווש ,םינוינק ,תויונח הז .ןקותש ףיעסהמ
 םילוכי אל הלאה םירבדה לכ .תיתוריית היצקרטאו לבכר ,ןולמה יחרואל ןולמ תיבב טעמל הייחש תכירב
 .עובש יפוסב עגרכ לועפל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןושארה ףיעסב הזש .םיפוחהו
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .ןכ
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 
 – 6 הנקתב )4(   

  
 .םייונישה רואל התוא םיאתהל םיכירצ ונייהש ,ןישנועה תנקת תאז 
  

 םוקמ תלעפה ןיינעל – )ג( וא" אובי ")א(5 הנקתל דוגינב" ירחא ,)1( הקספב )א(   
 ,)2()ב(5 הנקת ןיינעל טעמל – )9( ,)8( ,)7( תואקספ ולוחי אלו ,עובש ףוסב קסע וא
 ;")15(-ו ןולמה תיב יחרואל ןולמ תיבב טעמל – )14(

  
 .לברוסמ חסונ תצק הז 
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  :רנגו ךליל
 

 .םירגסנ וישכעש תומוקמ שי ,םתיאר םתאש ומכש אוה יסיסבה ןויערה לבא ,בכרומ תצק הז ,ןכ
 ,הריגסל דוגינב םתוא ליעפי והשימ םא זא .עובש ףוס ךלהמב םירגסנ םהש וא ןמזה לכ םירגסנ םהש וא
 ןב הדימ התואב לבא ,ןישנוע ףיעסב הז תא םיאור אל ,םדוק הריכזה אנינש ומכ .לקש 5,000 סנק וילע לטוי

 .לקש 500 סנק וילע ליטהל רטוש וא חקפ לוכי ,םירוגס תויהל םירומאש ,הלאה תומוקמב ההושש םדא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וכרדב היהי אוה לבא ,םראפ-רפוסל ןוינקל סנכיי םדא םא יכ ,הז תא דדחלו הז תא רידסהל ךירצ
 .םירופא םיחטש םירצוי םעפ דוע ונחנא זא ,םשמ וכרדב וא םשל

 
  :רנגו ךליל
 

 הזש ,ןוינקב םיחותפש תומוקמל ןוינקל סנכיהל רתומ .רתומ הז ,רופא אל הז ונתניחבמ
 הריבע אל טלחהב הזו ,תכלל ןיטולחל ימיטיגל הז הלא לכ – ןוזמה תויונח ,תחקרמה יתב ,הקיטפואה
 .רוסאש תומוקמב קר .םהב תוהשל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םיחותפ םיראשנ םה ,תרמוא תאז ?תבשב רתומ ןוזמ םירכומש תומוקמ ,עגר
 
  :רנגו ךליל
 

 .תבשב םיחותפ הלאה תומוקמה םא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוזמ תריכמ הז הדעסמ םג יכ ?ןוזמ תריכמ לש הרדגהה המ
 

  :רנגו ךליל
 

-ב לועפל ןהל רתומ ,בל םישל ךירצ ,תודעסמה יבגל ,בגא .תיטרקנוק הארוה שי הדעסמל לבא ,אל
take away.  

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?תבשב
 

  :רנגו ךליל
 

 הדעסמ םא ,תרמוא תאז .take away-ב םג לבא .ןבומכ םיחולשמבו .הפוקתה לכ ךלהמב .ןכ
 הריבע הל שי .עובשה ךלהמב הלעפ איהש ומכtake away -ב תבשב לועפל הלוכי איה ,תבשב תלעופ
 .לקש 2,000 לש אלא לקש 5,000 לש אל אוה הילע סנקה ,הילא עיגנ ףכיתש תידוחיי

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ייקוא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 
 תיבב תוחוקל תבישי לש ךרדב לכוא תיב ליעפמה" םוקמב ,)6( הקספב )ב(   

 תועצמאב אלש ,ןולמ תיבב לכוא תיב טעמל ,לכוא תיב ליעפמה" אובי "קסעה
 ליעפמה וא ,)א()1()ב(5 הנקתב רומאכ דבלב לכואה תיבמ ףוסיא וא םיחולשמ
 ;"לכוא תיב

  
 .םוקמב הבישי לש ךרדב ,לכוא תיב ,הדעסמ לש הלעפהל הללפה םג ונפסוה
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?המל ?הללפה םישוע םתא המל
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .הז תא ףוכאל היהי רשפאש ידכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םהמ תחקל רשפא דוע המ ,יד .רבכ םינכסמ הלאה םישנאה
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .םייניש ילב קוח היהי קוחה תרחא לבא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ילהנימ סנק ?םייניש ילב המל
 

  :רנגו ךליל
 

 .היינש ריבסא ינא זא .רבד ותוא הז ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ילילפ םושיר ול היהי
 

  :רנגו ךליל
 

 - - - םויקלו ןוקיתל קוחה יפל םיילהנמ תוסנק ןהש תוריבע ןה הלאה תוריבעה לכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ינא .ילהנמ תויהל ךופהי אוהש ידכ ילילפ תויהל ךירצ והשמש יתנבה רבכ ,תעדוי ינא הז ,ייקוא
 .ילילפ םושיר ול היהי םא תעדל הצור

 
  :רנגו ךליל
 

 רחוב והשימ םא ,הז תמועל .ילילפ םושיר ןיא ,תוילהנמה תוריבעה קוח יפל סנקה תא םלשמש ימ
 לכב ילילפה םושירה תא לטבל הדעווה ידי לע עצומ תרגסמה קוח תעצהב .ילילפ םושיר שי עגרכ ,טפשיהל
 הזה רבדל םימיכסמ ונחנאו .הנורוקה לש תוילהנמה תוריבעה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןיוצמ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?םיכמות םתאו עצומ ,עגר
 

  :רנגו ךליל
 

 .יתרמאש ומכ ,םיכמות ונחנא
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הדות
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 יפוסב הלעפהל םירוסאש ,םכינפל יתארקהש המישרב םיללכנ יפוי ילופיטל םיקסעו תורפסמ םג
  .עובש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .דבוע אל ובור יכ ,ןמז רוביצל שי ישיש םויב ,עובשה לכ רפתסא ינא .ןכומ אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיירהוצה רחא 17:00-מ יכ ,המרד תוחפ הז .17:00 דע
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?17:00-מ ישיש םויב תורפסמ
 

  :רנגו ךליל
 

 .17:00-מ
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .תבשב םירפתסמ םיברע
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .רשפא-יא .ישימח םויב ורפתסיש ,בוזע
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .והז ,רעיש לדגנ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 םיירהוצ ירחא 17:00-ב הליחתמ עובש ףוסב ןהילע הלבגמה ,םיקסע לש יתארקהש המישרה לכ
 .ןושאר םויב רקובב 05:00-ב תמייתסמ ,ישיש םוי לש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תומרד ןיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הרהבהה לע הבר הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דיגהל םג ךירצ זא ,תמאה תא דיגהל ךירצש הפיא ?רדסב
 .קחמית – )13( הקספ )ג(   

 
 ,רחא ףיעסל רבע םצעב הז וישכע .םיאנתל דוגינב רשוכ ןוכמ לש הלעפה לע הרבידש הקספה וז

 ,הזה ףיעסה תא ןקית ישיש םוימ ןקתמה וצבש ,הליחתה ףיעס הז 2 ףיעס .רחא ףיעס ךרד ללפומ הז ןכלו
  .תודעסמל עגונב תולבגהה לש הייחד רשפאל ידכ
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 ,)2020 ילויב 17( ף"שתה זומתב ה"כ םויב ,)ב( ןטק ףיעס טעמל ,הז וצ לש ותליחת )א( .2 הליחת

 .17.00 העשב
 

 םויב הז וצל )2(1 ףיעסב החסונכ ,קוחל תפסותב תאבומה )3(א2 הנקת לש התליחת )ב(  
 .)2020 ילויב 24( ף"שתה באב 'ג

 .אבה ישיש םויב ליחתמש םיה ףוח יבגל הז
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .הזה עובשה ףוסב היה אלש .ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םיעדוי אל דוע ונחנא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 - - - וצהמ )ג( תא ךל שיו
 

  :רנגו ךליל
 

 .לוכה תא רבכ אירקנ .ינשה וצהמ ,ןכ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .םדוקה וצב שיש ,)ג( תא ןאכ יפיסות זא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .לכוא יתבל עגונב הליחתה דעומל )ג( ןטק ףיעס ונפסוה זא
 

 ףיעסב ןנוקיתכ ,קוחל תפסותב תואבומה )6(6 הנקתו )א()1()ב(5 הנקת לש ןתליחת )ג(  
 ילויב 21( ף"שתה זומתב ט"כ םויב ,המאתהב ,הז וצל )ב()4(1 ףיעסבו )ב()1()ב()3(1

 ".5.00 העשב ,)2020
  
 .הליחתה דעומ הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?הלשממל הדעווה תושירד לש הזה אשונה תא םג תזכרמ הדעווה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ףיסוהלו סחייתהל ולכות םתא .סנכנ לוכהש אדוונש ידכ ,לוכה תא זכרנ ,וישכע דחיב השענ ונחנא
 ?םירבדה תא תזכרמ ינאש ינפל והשמ לואשל תיצר ,יקסבונילמ תסנכה תרבח ?רדסב .והשמ ספספנ םא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הרוצב טושפ ,הדעווה ירבחלו ךל יתגצהש המו ונרבידש המ ,שאר-תבשויה יתרבג ,ךתושרב
 .םהלשמ םינוקית ויהי הדעווה ירבחלו ךלש תויהל לוכי ,יתניחבמ תרדוסמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רדוסמ הז תא םכסנ ונחנא
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הצור יתייה ינא המ ,יתניחבמ הצור טושפ ינא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ייקוא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תרדוסמ הרוצב הז תא השענ ונחנא זא ,ףיסוהל המ שי תסנכה ירבחל ילואש תבשוח ינאו
 

 הדעווב ונחכוה ונחנא .ןיינעה תבוט יפל קרו ךא םילעופ תמאב ונחנא .לוכה וניאר ,לוכה ונעמש
 קופדל םיצור ונייה םאש תבשוח ינאו .היציזופואה םגו היצילאוקה םג ,דחיב דובעל םיעדוי ונחנאש תאזה
 הוותמל עיגהל םיסנמ תמאב ונחנא ,בצמה אל הזו .לוכה םיקרוז ,לוכה תא םימירמ ונייה ,הלשממה תא הפ
 .ותיא תויחל לכונ ונלוכש

 
 - - - םיחותפה םיבחרמה ,םיה יפוח :יתעצה ,יתצלמה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הילוי ,עגר זא ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .יתעצה וז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םכתא יתעמש ינא לבא ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - יתרביד אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הז ,לוקוטורפל םג הז תא תרמוא ינאו ,הפ האיבמ ינאש המ ,וארת ,יקסבונילמ תסנכה תרבח ,אל
 לע הז ןאכ האיבמ ינאש המ לכ .ןוידה ירחא דימ ונאצישכ ,ץוחב ונייה .תסנכה ירבח לכ םע החיש רחאל
 ,ואירקה םהש םיפיעסה יפל ,רדוסמ הז תא תושעל הצור ינא זא .דחיב םלוכ לש הז ,תסנכה ירבח לכ תעד
 .תרדוסמ הרוצב ועיגי םג םירבדהש ידכ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ךתושרב ,דחא רבד
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .החמשב ףיסוהל ולכות זא ,יתספספ ילואש והשמ םכל היהי םאו
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 המ לכ :הרורבו תרדוסמ הרוצב היהי הזש יל בושח טושפו ,תרמואו תרזוח ינא .תספספ אל ,אל
 ישישב םג םיחותפ תויהל םיכירצ םיחותפה םיבחרמה – תויצקרטא ,םי ללוכ ,םיחותפה םיבחרמב חותפש
 .רומשל םיכירצ םיחרזאכ ונלוכ ןבומכש םיללכהו תולבגהה לכל סחייתהלו ,תבשב םגו

 
 הזש יפכ ,הז תא ולבקי הלשממב םג תמאבש דואמ הווקמ ינאו ,הדעווה ירבחל יתעצהש המ

  .הוותמ ותוא היהי קוידב הזש ,35% ןולמ יתבב לכואה ירדחל םיאתמ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יתמשר ,ןכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 יוציפ לבקיו רוגסי – םיאתי אלש ימ .הככ דובעי – ול םיאתיש ימ ,תודעסמה םגש תבשוח ינא
 ןכ םג תוכירב .םתוא הצפת הלשממה ,ורגסי – ולכוי אל ;ודבעי – ולכוי :רשוכה ירדח לע רבד ותוא .ילכלכ
 .םישנא לש שפנה תואירב לע םג בושחל םיכירצ תמאב ונחנא .עובש יפוסב םג תוחותפ תויהל תוכירצ
 .הדות

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,הבר הדות ,בוט
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .לואשל ,יתרבג ,הצור ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - סחייתהל ולכותש ידכ ,לוכה תא זכרל יל ונת ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .עיגנשכ תויצקרטאה יבגל לואשל הצור ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םג תתל ךירצ םשש ,תליא תייריע שאר םע החישל םג ךשמהב ,םתוא גירחהל שקבנ ונחנא .ייקוא
 .הרוק הזש םג אדוונ ונחנאו ,יתדוקנ ןורתפ

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 תיברעה הייסולכואב עובש ףוס ןיב היצאיצנרפידה לש ןיינעל םג םוכיסב סחייתהל שקבמ םג ינאו
  .תידוהיה הייסולכואב עובש ףוסל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנאש םידדובה םירבדה דחא תבשוח ינא הז .הנידמ התואב םייח ונלוכ ףוסב ונחנא לבא ,אל
 .הנידמ התואב םייח ונלוכ :אלמ ןפואב וילע םיכסהל םילוכי

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .ייקוא ,הנידמ התואב םייח ונחנאש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הז זא .םייפשו ,םילודג דואמ דואמ תוינק יזכרמו BIG יזכרמ םהב שיש ,םידוהי םיבושיי םג שיו
 .ידוהיה רזגמב תומוקמ הברהל םג ןוכנ הז ,יברעה רזגמב םירעל ןוכנ

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .תויברע םירעלו תוברועמ םירעל ןוכנ הז
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םינמזומ םתא ,ףוסב ספספא ינא ,בוש ,םאו .הלחתהמ הליחתמ ינאו .רבד רבד רובענ עגר ואוב זא
 .רמול

 
 רשפא .םישנאל יפרגואג רוזיפ רשפאל ידכ וצהמ איצוהל עובש ףוסב םיה ףוח תא םישקבמ ונחנא

 םה ,םישנאה תא סייגנ םא ,האור ינאש תואיצמהמש תורמל ,הפיכא לש תואיצמ רצייל ,םש רימחהל
 .םש דואמ הפי םמצע לע רומשל םיעדוי

 
 םא .םיאצוי אליממ םישנאה ,םח ,ץיק .ןתוא איצוהל ,עובש יפוסב ללכב תוכירבה יבגל רבד ותוא

 חישה לכ ,ןאכ ויהש םינותנה לכ םגו .תוכירבו םי ףוח זא .םירחא תומוקמב ויהי םה הכירבב ויהי אל םה
 אל ונחנא תוכירבב :תיעמשמ דח רמא ,םיצור םתאש המ לכ ,תויאופרה תוסיפתה ,עדימה ,ןאכ היהש
 םג וצהמ םתוא איצוהל תשקבמ ינא ,םהב ךמת ןאכ היהש רשה ןגס םג ,הלאה םירבד ינש זא .היעב םיאור
 .עובש יפוסב

 
 יפכ ,לוגס ותל םיכסת הלשממה ץוחבש םישקבמ ונחנא לוכ םדוק זא – תודעסמל הכישממ ינא

 ,םינפב 35%-ו .חמשנ ונחנא הדעווה ןוידל שדח לוגס ות איבהל הצרת איה םא וא ,הלחתהב רדגוה אוהש
 תוחפשמ 150,000 לע הפ ורביד .ילכלכ לוקישה ןאכ םג ,ילכלכ לוקישה םשש ומכש ,תונולמל םצעב המודב
 – םירדח ןיאש הדובע תומוקמב םג ,המישנ התואבו .ןהילע רומשל םיצור ונחנאו ,הזה רבדהמ תולכואש
 .הלכאהה תא םהל רשפאל לכונ תמאבש ידכ ,ןולמל המודב ,35% לכואה ירדחב היהיש – הלאכו םילעפמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?ןכ ינפל היהש המ ץוחבו םינפב 35% הז תודעסמב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .לוגסה ותה יפל ץוחב
 
 עבשל דחא אלו ,רשעל דחאל סחיה תא תונשל רשוכה ירדח לש העצה הפ שי – רשוכה ירדח יבגל

 .וידוטסה ללוכ ,ףנעכ םתוא גירחהל ךרד אוצמל םישקבמ ונחנאו .וישכע דע היהש ומכ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?רשעל דחא רמוא הז המ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .'מ עבש היה .'מ הרשעל ןמאתמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןאכ הריבסה איה
 

  :יותש ןרק
 

 .'מ הרשעל דחאל הלענ ונחנא ,'מ העבשל דחא לש ות יפל םידבוע ונחנא םויה .תאצי קוידב תא
 

  :האירק
 

 - - - הרוצב דובעל הסננ אוב לבא ,הז תא רימחהל ךירצ חרכהב אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןאכ ונווכתה המל םיעדוי ונחנא .לברסנ םתס ונחנא יכ ,שדחמ ןוידל הז תא תחתופ אל ינא
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 תושועש תונב שש ףוסב .וידוטס יבגל ללוכ ,םיחותפ םהלש הראשהה תא לוקשל םישקבמ ונחנא
 לע םג םירמוש ונחנא ךיא תוארל ךירצ .תוציר םש ןיאו העזה םש ןיאו ,םיקחרמ םע רדח ךותב סיטאליפ
 .הז תא לוקשל הלשממהמ םישקבמ ונחנא .םישנאה לש תרחאה תיזיפה תואירבה

 
 תוחפל ,תוחפשמ לש לקשמ ותוא לע ,ןג תמרב יראפסה תוחפל ,תויחה ינג – תויצקרטאה יבגל

 ךותב תעסונ איה םא הנשמ אל הז ,בכרב תעסונ אליממ החפשמ .חותפ ותוא ריאשהל בוכרה לולסמה
 .ול הצוחמ וא יראפסה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?המגודל םילשוריב תויחה ןגו 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 שי ףוסב .תליאב תויתוריית תויצקרטא לש אשונה לכו .תוסחייתה תתל ןאכ םג םישקבמ ונחנא
 םיצווכמ םלוכ תא אצמנ ,בחרמה לע ורזפתי אלו ץוחב ויהי אל םישנא םא .תונולמ דואמ הברה םש
 וילעש תולהקתהה ןיינעל תטלחומ הזתיטנא הזו .םירדגומ דואמ דואמ תומוקמב וא םירוגס תומוקמב
 .םתוא םיחתופ ונחנא ךיא תוארל ךירצ ,תולהקתה עונמל םיצור תמאב ונחנא םא זא .ןאכ רבוד

 
 תויתוריית תויצקרטא לש אשונל ידוחייה ןורתפה תא אוצמל תשקבמ םג ינא ,תליא לש רשקהב

 .הזב םג היעב שיש םיעדוי ונחנא יכ ,עובשה לכ ךלהמב ללכב םיעושעש ינקתמ אלו
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ?הזה ןיינעב והשמ עיצהל הלוכי ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 הרוסאש עובקל רשפא-יא םאה .םידליה ללגב ונתוא םיגיאדמ םיעושעשה ינקתמש ןאכ רמאנ
 ?םיוסמ ליג דע םידלי וא ,םינווכתמ םתא הזל יכ ,תוטועפ שומישב םיאצמנש םיעושעש ינקתמ לע הייהשה

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 ןקתמ שי דוע לכ ,םיעושעש ןקתמ לש הרדגההש אוה ןיינעה .להנמה תוארוהב תינורקע הז
 לע תיתורירש דיגהל יתייעב תיטפשמ הארנ היה הז ונל ,ומצע קוחב ליעפהל רוסאש תומוקמכ םיעושעש
 .היצקרטא הז ,םיעושעש ןקתמ הז :דחא והשמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןג לש םיעושעש ינקתמ אל ןה ,תויצקרטא ןה תליאב תואצמנש תויצקרטאה .תיתורירש אל הז
 .םידלי לש םיעושעש

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .םידליל אל םג ןה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .תויצקרטא ןה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  - - - אל הז
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  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .תיטפשמ הז תא קודבנ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,תרמוא תאז .ונווכתהש ילב ףרוטמ לווע הפ םירצוי ונחנא יכ ,הז תא קודבל דואמ תשקבמ ינא זא
 רזגמ לע הרומח דואמ הלבגמ ונרצי ונווכתהש ילב אלא ,תורקל ךירצ הזש העידיב ונאב ונחנאש אל הז

 .םלש
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 םוקמה תא חקול ינא אקוודו .ויד רורב וניא םיעושעש ינגו תויצקרטא לש אשונה ,שקבמ ינא
 אוה ןומרחב לבכרה םאה ?היצקרטא אוה הרנמב לבכרה םאה .שאר-תבשויה יתרבג ,האב תא ונממש
 ?היצקרטא

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .הרקנה שאר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?םש הז ץוביק הזיא – םיקייקה םאה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירשוגה ,םולב רפכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 םע קשמה ילגלג תא עינהל וחילצת אל םתא ,םייקתהל הזל ונתית .היעב ןיא .היעב םוש םש ןיא
  .הלאה תולבגהה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הפ םיאור ונחנאש המ קשמה לש הריגס הז ,םירבח
 

  :האירק
 

  .םיצור םהש המ הז
  

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 םילוע .םילוע ,קאיק םיינש םיחקול ,םיאב .קראפ הנול אל הז .תויצקרטא אל הז םיעושעש ינג
 .ןומרחל לבכרה לע םיינש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ללכ ךרדב ,םיינש-םיינש הז תמאב אלא םילודג םהש םילבכר אל הז יכ ,קהבומ הז ,בגא ,ןומרחב
 .רורב לוגס ות שי ,תוחפשמ תואב

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - היצקרטא אל הז זא .קוחב שרופמב םושר לבכר .רחא ףיעסב הז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .הרורב קיפסמ אל המצעלשכ תיתוריית היצקרטא לבא ,ןכ תיפיצפס לבכר ,ןוכנ
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .םיקאיק
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנאש וזה הניחבהמ ,תואירבה דרשמב םכתיא ינא ףוסב יכ ,הז תא ונחבתש תשקבמ ינא זא
 וסנכתת לא :םהל ודיגת לאו םייפרגואגה םיבחרמה ינפ לע ןתוא ורזפת זא .תויולהקתהה תא רזפל םיצור
  .תכלל ןאל םכל ןיא יכ ,םיוסמ דואמ דואמ םוקמב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .ילכלכ עינמ הז ,בושח דואמ הז .תויצקרטאה תא קרפל השקבב וסנת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?הזב ןודל לכות הלשממהש ידכ ,חישה תא הפ םתנבה םתא ?הז תא ובתכת םתא ,רדסב
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םירוגס ויהי ,הז המ רידגנש ירחא ,תויצקרטאש הז לע םירבדמ ונחנא קר .חישה תא יתנבה ינא
 .תליא יבגל הלאשה תא יתנבה ךכ לכ אל ?עובש ףוסב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 - - - עובש ףוסב ךלוה ימ לבא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

  .התוא הניבמ ינא ,תויצקרטאל םיעושעש ינקתמ ןיב הנחבה לש הלאשה תא עובש עצמאב שי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םג
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - תויצקרטא עובשה ףוסבש וזה הדוקנה תא םג שי ,וישכע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הרנמ קוצבו הנומש תיירקבו תליאבו ןומרחב םתוא הצור ינא .עובש ףוסב םג
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תומוקמ רתויש המכ לע םתוא רזפל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיבה דיל רעי ותואב ויהי םלוכ םה ףוסב .תויולהקתה הצור אל ינא ,םתוא רזפל הצור ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .רבד ותוא םורדב םיפי'ג ילויטו
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנאו תולהקתה רזפל םיצור ונחנאש ללגב אקווד תמאב םהש םירבד הפ שי ,תרמוא תאז ?ייקוא
 גצייל יעדת תא ?ןוכנ ,הרורב םירבדה חור .תיפרגואג הז תא וסרפת זא ,הלאכ םידקוממ ץחל ררחשל םיצור
 .תולהקתהה אשונ לש הסיפתב אקווד רוזעל לש םוקממ תמאב ונחנאש וניבי םהש ,הלשממל הז תא

 
 .תסנכה רבח ,ןוידה תא ונמייס ונחנא ?וישכע ,המ ?ףסונ והשמ ,ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .אל תויצקרטא :דיגהל היעב הז .םילדפה לע םיינש ,םגאב ןג תמרב םילדפ תוריס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ירחא רבכ ונחנא ,הרצקב הממ ,ידעס המאסוא תסנכה רבח ,השקבב ,ייקוא .הניבה איה ,רדסב
 .ןויד תועש שמח

 
  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .ןוידה לע דובכה לכ םכל דיגהל תמאב ינא ,יירבח .שאר-תבשויה יתרבג ,ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םכל דובכה לכ ,תועש שמח םתבשי
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 הז תא איבהל וצר זא ,עובשה ףוס לש יקלחה הזה קוחה תא יכ .ליחתמ וישכע ינא ,םימייסמ םתא
 לא 17:00-ב םיליחתמ ונחנא וישכע .לודגה הנורוקה קוח םע יללכה רגסה תא ונל םיאיבמ וישכע ,םכילא
 .םיליחתמ ונחנא םימייסמ םתאש ךכ זא ,הלילה ךות

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .ישימח םוי ינפל הז תא ורמגת לא ,ידעס
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 בשוח ינאו ,םינותנה ירחאו ןוידה ירחא ,ייתורבח ,יירבח ,שאר-תבשויה דובכ ,יתבקע ינא לבא
 רשקב םגו ,יתבקע םגו יתיאר םגו יתנכדוע ינאו ,תועיסה לכמ תסנכה ירבח לכ לע תלבוקמש םירבדה חורש
 רשאכ .םימויאה לכ םע ,הדובע השוע תא תמאב ,שאר-תבשויה דובכ םגו ,רבא'ג ירבח הדעווה רבח םע
 ,בושח הז תמאבו ,תואירבה הז דחא דצמ ךתוא החנמש המו ךל תפכאש המ תמאבש ,הזה ןיינעל םיעיגמ
 בושח הז ןכלו ,הז תא השוע תא זא ,תרוקיב תתל ךירצו םיינויגה אל םירבד םיאור ונחנאשכ ינש דצמ לבא
 .דואמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הבר הדות
 

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 69% ,םינורחאה םילוחה 8,000 לש םינותנהמ יתיאר ינאו ,הז תא זכרל םוקמבש ךתיא םיכסמ ינא
 רזפל ךירצ ,אוה ךופהנ זא ,םירוגס תומוקמ ךותל וא תיבה ךותל םישנאה תא םיסחוד ונחנאש עגרב .תיבב
 .רתויש המכ הז תא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ררחשל ךירצ
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  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .תוכירב לעו םיה ףוח לע ,םיה תפש לע הזה רוסיאה לכ תא ןיבמ אל ינא ןכלו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םתוא ונגייס .ייקוא
  

  :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 תא לבקתו חותפ שאר םע היהת תוחפל םעפה הלשממהש הווקמ ינאו .דואמ בושח תמאב הז זא
 .םכל דובכה לכו ,םכלש הזה הוותמה לכ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונתוא וגצייתש חמשנ ונחנא ,הלשממה יגיצנל הבר הדות .ידעס המאסוא תסנכה רבח ,הבר הדות
 .רחמ ןוידה תעש תא הצובקב םכל עידונ ונחנא .הנמאנ

 
 .םלוכל הדות .לוענ ןוידה
 
 

  .17:05 העשב הלעננ הבישיה
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
 32 'סמ לוקוטורפ

  שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו

 11:00 העש ,)2020 ילויב 20( ף"שתה זומתב ח"כ ,ינש םוי
 
 
 

 :םויה רדס
 )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 2020-ף"שתה ,)3 'סמ(
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

  לובטובא השמ
  ןאזו יש הליה
  ןיסאי ביט'ח ןאמיא
  יול יקימ
  ילאכימ ברמ
  יקסבונילמ הילוי
  הלקאסע רבא'ג

  בוקסולפ ילט
  הלבאק בניע
  בוזובזר לאוי
 
 
 :תסנכה ירבח
 רלכייא לארשי

 רהוז יקימ ףולכמ
 גרבדנז רמת
 ידעס המאסוא
 דקש תלייא
 
 

  :םינמזומ
 שיק באוי תואירבה רש ןגס

 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמ – וטורג רמתיא 'פורפ
 תואירבה דרשמ ,תיתביבס היגולוימדיפאל הקלחמה תלהנמ – סיקרק הלבזיא ר"ד
 תואירבה דרשמ ,יטפשמ ץועיי – הליש רניו לט
 טרופסהו תוברתה דרשמ ,תיטפשמ הכשל – רטסוא השמ
 םיטפשמה דרשמ ,ילילפ הקיקחו ץועיי – רנגו ךליל
 םיטפשמה דרשמ – רלדייס הריש
 תורייתה דרשמ ,רייתה תייווח להנימ ל"כנמס – ינש יניפ
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה-י"רה ,תירוביצ תוינידמ םוחת שאר – רגנידוג דעלא
 תויתורייתה תויצקרטאה תודחאתה ר"וי – רלימ ריפוא ר"ד
 עדמל ןמצייו ןוכמ – לגס ןרע 'פורפ
 רשוכהו טרופסה יקסע ילעב ןוגרא גיצנ – גנילבול לבוי
 C וידוטס לש םילעבה – ןהכ ןורוד
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 ץראה זכרמב וידוטס תלעב – וינינ יתא
 לוחמל וידוטס תלעב – יאקרב יבינ

 סיילפ סמלוה לש םילעבה – יותש ןרק
 לארשיב הייחשה תוכירב ילהנמ ןוגרא – זוע רינ
 רטנס טרופס זעוב לש םילעב – יקסנדר זעוב
 ןורשה דוה יבכמ לסרודכה ןודעומ – קוצ יפס
 סיטליפ תכירדמ – יקסליפופ ילריש
 אבס רפכב באלק ירטנאקה ל"כנמ  – רימש רידא
   ןבר דדוע
   רינ ינל

 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 םימוגרת רבח ,.ל.ס
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 2020-ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל

 
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ אשונב הדעווה ןויד תא חותפל תדבכתמ ינא .םלוכל בוט רקוב
 .2020-ף"שתה ,)3 רפסמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש

 
 ונעמש ,תועש יצחו שמחכ לש ןויד ונמייק לומתא .לומתא ונמייקש ןוידה לש ךשמהב השעמל ונחנא

 ונשגהש המל םאתהבש רמול הצור ינא .םויה םג ןוידב קימעהלו םינווכתמ ונחנאו םינותנ דואמ הברה
 רפסמ רמול היצילאוקה ר"ויל םגו תואירבה רש ןגסל רשפאנ ונחנאו םירבדה ןמ קלחב תומכסה שי הלשממל
  ?ליחתהל הצור םכמ ימ זא .ןוידה תא םיחתופ ונחנאש ינפל ,הלשממה תדמע תא גיצהל ילוא ,םילימ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םע םוי היה לומתא ,הדעווה תא םג עדייא ינא לכ םדוק .הרצקב .םולש .יקימ הז ירחאו ליחתא ינא
 ןבומכ ינא ,דחא םוי ירחא המגמ יוניש הפ שי םא דיגהל עדוי אל ינא ,םידדועמ ,םיבוט רתוי תצק םינותנ
 הז םא ,יתדוקנ הז םא םיעדוי אל ונחנא .סולפ 7%-מ 5.5%-ל םיתמואמה זוחאב לומתא ונדרי ,הזמ רהזנ
 תורבטצה לש השולש ,םיימוי ,םוי דועל תוכחלו ידמ רהמ גוגחלמ רהזיהל םלוכל עיצמ ינא ,תבשה תובקעב
 זוחא לע לכתסמ ינא דימת ןכלו תוקידב תוחפ הברה ויה ,םיתמואמ 1,000-מ תוחפ תצק ויה .םינותנה
 .רפסמה הז 5.5% ,םיקדבנה ךסמ םיתמואמה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ושיגה 4.9%
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,1,000-ל בורק ןכותמ ,תוקידב והשמו 19,000 שי ךל שיש רפסמב ,ןיבהל בושח ,המל ךל דיגא ינא
 םה םא תוארל ידכ םיקדוב ונחנאש םישנא לש ,םימילחמה לש תוקידב הז תוקידב 2,000 19,000-ה ךותמ
 םימילחמה לש תואצותהו תוקידבה תא םיכנמ ,רוביצה תואירב לש הזש ,םישיגמ ונחנאש םינותנב .םימילחמ
 תוקידב תא סחייל ךירצ ןבומכ זא ושענ תוקידב המכ םילאוששכש ןוכנ הז .עוריאל םייטנוולר אל םה יכ
 ,יריכתש ,ןוטיב אשאש תעפי תסנכה תרבח ,הפ הז תא רמוא ינאו ,אוה רפסמה .ושענש תוקידבכ םימילחמה
  ?היה הז המכ ?7.7% ,הז תא קודבת ,רמתיא .7%-ה ביבס ,ןוכנ רכוז ינא םא ,7% לעממ ונדרי

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תומאתה ןיא רוציקב .7.8 עיפומ םכלצא ,7 ונייה
 

    :וטורג רמתיא 'פורפ
 

  .םימילחמה תא דירוהל הכירצ תא יכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 דואמ ינא .וזה העפותהמ רכתשהל אל םלוכל רמוא ינא ,דצב הז תא םש ינא ,תחא הדוקנ וז זא
  .תויועמשמ הזל ויהיש ןבומכ זאו עובשה לכל ונתיא ךישמת איהש הווקמ

 
 רחאל תואירבה דרשמ לש תיתואירבה הסיפתה תא איבהל יל בושח ,הסיפתה תמאב הז ,ינש אשונ

 ,םירוגס תומוקמ ,רורב דואמ טפסנוק םיליבומ ונחנא .ןייטשלדא ילוי רשה םע הז לע יתצעייתה ןבומכ םגש
 תולשממ תוטלחהב םג ,םישקבמו םישרוד ונחנא םתייווהב םירוגסה תומוקמה לכ ,םירדח ,תומלוא הזש
 ונחנא ןכל .ליעפהל רשפא לוגסה ותהו תולבגמה תחת ,םיחותפ תומוקמ .םירוגס וראשייש ,תסנכ תוטלחהו
 רשו הלשממה שאר לש תיפיצפס תוסחייתה ריבעי רהוז יקימ ירבח ,םיטרפל סנכא אל ינא ,הזה רשקהב
 אל איהש תוליעפב רוגס םוקמב התא םאש הז תואירבה דרשמ ליבומש יזכרמה טפסנוקה לבא ,תואירבה
 .קבדיהל לוכי התא ץוחב םג יכ ,תולבגמ תחת ,ץוחב ,םיענומו םירגוס םויה ונחנאש תומוקמה הלא תינויח
  .הז תא ןיבהל ךירצ
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 םא לבא ,ןכוסמ םוקמ אל אוה םיכ םיה .תויולהקתה ויהי אלש דיפקהל ךירצ ,םיה אשונב לשמל
 ינשה לע דחא םישנא לש תרנכהמ תונומת םע ,לומתא יתרמאש המ לע רזוח ינאו ,ונמצע תא םיאצומ ונחנא
 הפ גיציו םדקתהל תמאב םינכומ ונחנא ותיא ,טפסנוקה הז .הבוט אל העפות וז ,םימצמוצמ תיסחי םיפוחב
  .הדות .השקבב ,הלשממה שאר תדמע תא יקימ

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ,דירטמ יתוא רקיעבש רבדהש הדעווה שאר תבשוילו הדעווה ירבחל רמול הצור ינא לכ תישאר זא
 חוכיווה םג עבונ םשמו דואמ לודג רוביצ ןכסל הלולע הפ תלבקתמש הטלחההש הז ,הלשממה שאר תא םגו
 דגנ ישיא והשמ ונל שי יכ הלילח אל הז .םהל םידע ונחנאש םינורחאה םייטילופה םיעוריאה ארקנש המ םגו
 .רוביצה תואירבל יתימא ששח ךותמ טושפ הז ,הלילח ,הדעווה ירבח דגנ ישיא והשמ וא ,הדעווה שאר תבשוי
 םיניבמ ונחנא ,םיקבדנ 2,000 טעמכ ידכל דע םויל םוימ לדגו ךלוה םיקדבנה רפסמ תא םיאור ונחנאשכ
 םושמ לארשי יחרזא תניחבמ תיטמרד תונתשהל לוכי יתואירבה עוריאה םישק םילוח 1,000-ל עיגנש עגרבש
 ונחנאש עגרמו ,ותיא דדומתהל הלוכי איהש יטיספק אוהש הזיא הל שי ,לארשי תנידמב תואירבה תכרעמש
 - - - המיאתמה הלימה וז םא עדוי אל ,הככ םג ול אורקל רשפאש ,ריבסה ףרה תא הצחנ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .סומע דואמ אוה
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 רבדהו לארשי תנידמב םייח ליצהל לכונ אלש תויהל דואמ לוכי הזה ףרה תא רובענ ונחנאש עגרב
 - - - הזה

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .המשנה תונוכמ 3,000 שי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,החילס
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?השק הז ךליבשב 1,000-ה םא םתוא תינק המ ליבשב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ףצרב רבדל ול רשפאנ ואוב ,ךכ רחא וילא סחייתהל ילכות
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ויהיש ךלש םולח אלו ילש םולח אל הז ,בשוח אל ינא לבא ,תרמוא תאש המ תא עמוש ינא ,הילוי
 בצמב היהנש תויהל לוכי לארשי תנידמב םימשנומ 3,000 ונל ויהי םא .לארשי תנידמב םימשנומ 3,000 ונל
 .סומע דואמ דואמ

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הנש יצח .3,000 םע םימייאמ הנש יצח םתא לבא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - םיניבמ ונחנאו
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 תכרעמש המ הזש תרמאו תונוכמ 3,000 ךירצ תרמא התאו עוריאה תא תננכת התאשכ התא לבא ,אל
 - - - לכות תואירבה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ולש םירבדה תא עמשנ ואוב .חוכיווה לע לבח ,ךכ רחא סחייתהל ילכות ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
  .ולש םירבדה תא רמול לכוי דחא לכ ךכ רחאו ףצרב

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 בוזובזר לאוי לש הרעה םדוק יתעמשו ךלש השיגה תא עמוש ינאשכ ,הילוי ,הבר תונכב ךל רמוא ינא
 תואירבל הנכס טושפ הז הזה תוירחאה רסוחש ןיבמ ינא זאו ,לור ןדיע תסנכה רבח לש הרימא יתעמשו

 הזש םכל רמוא ינאו ןיוצמ בצמב הפ םלוכשו הנורוק ףיגנ ןיא םג ילואש ,רדסב לוכהש םירובס םתא .רוביצה
 .בצמה אל

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תוירחאב םיגהונ אל םתא ,תוירחאב םיגהונ ונחנא וזה הדעווב ןאכ אקווד .תוירחא שי הדעווב ןאכ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ךכ רחא ביגנ ונחנא ,בוזובזר תסנכה רבח
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - לארשי תנידמב בצמב
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םיקסע םירגוס םג ,םיצפמ אל םג
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 םישוע ונחנא ,תויעבה תא רותפל םילדתשמ ונחנא ,תיאופר הניחבמ טושפ אל לארשי תנידמב בצמה
 דיקפתש ןבומכ .רוביצה תואירב לע רומשל ונל רוזעל םג הז רבד לש ופוסב הדעווה דיקפתו תויטמרד תוטלחה
 ,דחא ףתושמ הנכמ שי ףוסב לבא ,תסנכה ירבח תונוצר ןיבל הלשממה תונוצר ןיב ןזאלו תוסנל הדעווה
 וז ,הזה ןיינעב ןכל .לוכה לעמ איהש ,רוביצה תואירב הזש ,הדעווה שאר תבשוי חוטב הז לע יתיא םיכסתו

  .םייטילופה תועדה יקוליחו תומיעהו תונבהה יא לכל הביסה
 
 םויה לבקת הדעווהש ןוכנה רבדהש רובס ינא ןיינע לש ופוגל .ןיינע לש ופוגל רובעל הצור ינא וישכע

 תולבגמה לע הדפקה ידכ ךות ,םירוגס םיחטשב אל ,םיחותפ םיחטשב תודעסמה תא חותפל תורשפא הז
 - - - ו תוכירב תחיתפ ,תושרדנה

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?לוגסה ותב היהש ומכ וראשיי םירוגסה םיחטשה זא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  ?החילס ?המ
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םינפב הדעסמב
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םינפב תודעסמה ךותב ובשיי אל .רוגס רוגסש המ
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הדעסמל ץוחמ ובשייו הדעסמה ךותב ובשיי אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .רשפא ןולמ תיבב לכוא רדחבו
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .חוורמ םהל ןיא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 םידבוע םישנא ,םוקמ לכבו ןיד יכרוע דרשמ לכב ,קטייה תרבח לכבש שי ןויגיה הזיא ,באוי
 - - - ל רשפאו הלודג איה םא ,הדעסמבו םירוגס תומוקמב

 
 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  ?לועפל לכואה רדחל רתומ ןולמ תיב לכבש שי ןויגיה הזיא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רוביד תוכז יל היהתשכ תונעל חמשא ינא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ונרביד 35% ,הדעסמ - - -
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תונעל ול ונת ,ונבוה תולאשה ,ייקוא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ,ונלש הדמעה תא ןכדעל ליבשב אב הפ ינא ,עוצקמה ימרוגלו הדעווה שאר תבשויל ונפוי תולאשה
 רבדה .וזה הדמעה תא וצמאי םג היצילאוקה ירבח ראשש הווקמ ינא ,יתניחבמ תוחפל ,היצילאוקה לש
 ינא םגש ,לומתא הבישי התייהש רמול הצור ינא םיחותפ םיחטשב תוחותפ תודעסמל רבעמ ,אוה ףסונה
 ,תאזה הטלחהה םע תויחל םילוכי םה םוי לש ופוסב יתעדלו תודעסמה ינוגרא ישאר םג הב ויהש ,הב יתחכנ
 - - - םרובע םג השק איהש המכ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - ותומי םה ,ןכ
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 לועפל תולוכי ןכ ,לומתא ונלביק ונחנאש םינותנהמ תוחפל ,לארשי תנידמב תודעסמהמ 80% יכ
  .חותפ חטשב

 
 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  ?המכ
 

333



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

7 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ינאש הממ תוחפל ,הלשממה הז תא םג זא ,םיהו תוכירבה ןיינעב ,ינש רבד .ןושאר רבד הז .80%-כ
 תוטלחההש תויהל לוכי זא רימחי בצמה םא .טעמב רפתשי בצמה דוע לכ הזה בלשב רוגסל תנווכתמ אל ,ןיבמ
 - - - רשוכה ירדח ןיינע יבגל .ונתשי

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תויצקרטאל ,השקבב ,סחייתת
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לע ןודנו ןויד חתפנ ונחנאו רמוא אוהש המ לכב ךכ רחא רדס השעא ינא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
  .םירבדה

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 רשוכה ירדחש תולגל חמש תמאב יתייה ינא יכ ,בר רעצב הז תא רמוא ינא ,רשוכה ירדח ןיינע יבגל
  .רשוכה ירדחב הקבדהה תומכ יבגל םיגיאדמ דואמ םינותנ יינפב ואבוה לבא ,הקבדהל םוקמ אל םה

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תוארל חמשנ ונחנא ,הז תא ונל איבת זא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?םינותנה תא םיגיצמ אל הדעוול המל ?הז תא וניאר אל ונחנא ךיא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ,םירחא עוצקמ ימרוג וא תואירבה דרשמ דיגנ ידיב שיש םינותנהש בשוחש ימ ,והשמ םכל דיגא ינא
 ןותנ חרכהב אל הז ,תונותחב וא םיעוריאב תועצבתמ וא םיתבה ךותב תועצבתמ ןבור דיגנ תוקבדההש
  - - - חרכהב אל התאש םושמ תקיודמ הרוצב ותוא איבהל רשפאש

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .הז תא ונל הארת ,תיאר התאש ,רשוכ ירדח יבגל םינותנ שיש תרמא התא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .דחא רבד הז .תקבדנ קוידב הפיא עדוי חרכהב אל התאש םושמ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .רשוכ ירדח יבגל םינותנ ךל שיש תרמא התא ,ןוידה תא טיסת לא ,יקימ
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .םתוא םיעדוי אל ונחנאש רשוכ ירדח יבגל םינותנ ךל שי םא הלאשה
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ךתיא םיכסנ ונחנאש תויהל לוכי ,םתוא הארת .גיאדמ דואמ הז
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .הנעא ינא ,עגר היינש
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?גווסמ והשמ הזש וא ,השקבב ,ונל הארת ?תרמא אל וא הז תא תרמא התא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - רשוכה ירדחב תוליעפה .הנעא ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תקרז םתס ,םינותנ הלאכ ןיא ,ונבה ,בוט
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - תוירחאהש םושמ לק ארונ הז לבא ,רשוכ ירדח תחיתפב ךומתל ךישמהל הלוכי תא ,הילוי
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - םירומח םינותנ ךינפב ודמעש תרמא התא .יקימ ,תכמות אל ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ךשמהב תגצמ גיצא ינא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - וארת לבא ,םתוא רוגסנ ונחנא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .הארת ,הז תא תיארש תרמא התא .ךב ךומתנ דחא הפב ונחנא ,ונל הארת
  

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .קיבדמ הז ,דחאל דחא םירפסמ ןיא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .יירבד תא םייסל הצור ינא ,עגר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לוק הפ םק הזה סיסבה לע .םיגיאדמ דואמ םינותנ יתיאר ינא :רמא היצילאוקה שאר בשוי ,אל
 .חישה הז .האר אוהש םינותנה תא תוארל םיצור ונחנא ,הקעז

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .הלאה םינותנה תא םיעדוי אל ונחנאו
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 תניוצמ הרוצב התוא םישוע םהש ומכ ,חוטב ינא ,םהלש הדובעה תא ושעי עוצקמה ימרוג ףכית
  .םינורחאה םישדוחב

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - יקימ ,תועש שמח ונבשי ונחנא
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ה לע לבח ,בוזובזר תסנכה רבח ,היינש ,היינש
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .הזה בושחה ןוידה ןמז תא םכל תחקל אל ידכ חמשא ינא םייסל רשפא םא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןכ
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ךישמהל ךירצש איה הלשממה תדמעש רמואו םכסמ ינא רשוכה ירדח יבגל ,ךכ רמול הצור ינא
 ילוא רתוי תצק תולבגהב םתוא חותפל ירשפא היהיש ידכ תושדח תוטיש ילוא םיאבה םימיב ןוחבלו

 אוהש הזיא ואצמי אלש דע םויה םיחתפנ םהש רמוא אל םג הז לבא ,וחתפיי אל םהש רמוא אל הז .תורימחמ
 .הלשממה תדמע וז .ןמאתהל םיעיגמש םינמאתמה לע ןגהל לוכיש ריבס יתואירב הנבמ

 
 שאר ולקת לא ,עוריא הגמב הפ ונחנא ,םירבח ,וארת .ןורחא טפשמ םויסל רמול הצור ינא וישכע

 טשפתהל ךכ רחא םילוכיש םיתב יפלא תורשעל עיגה אוה םצעב ,טעמכ םויה עיגמ ףיגנה ,הנורוקה ףיגנב
 תנידמ לע ןוסא איבהל לוכי הז םילוח םישנאב לפטל לכונ אל וב בלשל עיגנ ונחנאשכ .םישנא יפלא תואמל
 ירבחמ שקבמ ינא ןכל .תורחא תונידמו הילטיאב ומכ ,םלועב תורחא תונידמב הרקש ןוסאה תמגודכ לארשי

 םיכירצ םהו רידא ילכלכ ץחלב םהש םיקסע ילעב דואמ הברה שי ,ןוכנ ,םיצחל הפ םילעפומ ,ןוכנ ,הדעווה
 הפ ונל ןיא םא ףוסב יכ רוביצה תואירב תא םכלש תויופידעה רדס שארב ומישת לבא ,םכלש ןורתפה תא
  .הבשקהה לע םכל הדומ ינאו רמול יתיצרש המ הז .הלכלכ אל םג ,םולכ הפ היהי אל םייח

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לכ םדוק זא .ךירבד תישארל רקיעב סחייתהל ,םכתושרב ,הצור ינא .היצילאוקה ר"ויל הבר הדות
 םינויד לש תועש דואמ הברה תמייקמ וזה הדעווה ,תוירחא רסוחב תגהונ הדעווהש הרימאב תרפוכ ינא
 - - - הקימעמ דואמ דואמ הרוצב

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .הנשמ אל לבא ,הז תא יתרמא אל ינא ,בגא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - תוירחא םילגמ אל ונחנאש רמאנ הז
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .יתרמא אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנאש תנוכתמב אל וליפא הז ,םישנא הפ םיבשוי .ורמאיי םירבדהש יל בושח ,הנשמ אל לבא - -
 דואמ הברה ןאכ םיבשוי ,ןוידה תליחתב םישנא ןאכל םיעיגמ ,םיאצויו םיסנכנ םישנאש ,תסנכב םיריכמ
 רורב .םישרדנה םינוזיאה םע רוביצה רובע רתויב הנוכנה הטלחהה תא לבקל ידכ םייתסמ ןוידהש דע תועש
 הז רוביצה תואירב יכ ,הנורוק קר הז רוביצה תואירב םא הלאשה לבא ,לוכה לעמ רוביצה תואירבש ונלוכל
 תוליעפל םיקוקז םישנאש ,תופסונ תולחמ שיש םיעדוי ונחנא ,םירחא םייתואירב םיטביה דואמ הברה דוע
 םישנא ךיא םיאור ונחנא .םישנאה לש תישפנה תואירבה ,הצוחה תאצל ,שפנל ,רשוכל ,תוכירבל ,תינפוג

 תא הארנ ונחנא .ךשמהב םייתעבש הז תא הארנ ונחנאו יוטיב ידיל אב ץחלה תא םיאור ונחנא ,ץוחב םיביגמ
 ונחנא ,םהלש םירוהה לש תילכלכה הקוצמה תא םיווחש םידליה ,תיבב םירוגסש םידליה לש הקוצמה לכ
  .רוביצה תואירב הז םג ,תעדה תא תתל םיכירצ ונחנא הזל םג .ךוניחה תכרעמב ץחל ריס ךותב םתוא שוגפנ
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 םידעצהמ דחא לכב תלעותה המ קודבל םיסנמ ונחנא הז הדעווב ןאכ םישוע ונחנאש המ הז ליבשבו
 לומ לא ןאכ םיחיוורמ ונחנא המ ,הפגמה תוטשפתה תא םולבל ולש תלוכיה תניחבמ םייקל םישקבמ ונחנאש
 - - - ילכלכה קזנה המ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םג תיללכ הנומת שי .תיללכ הנומת ךירצ ,דחא דחא דירפהל הלוכי אל תא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - יתרבחה ,ילכלכה קזנה המ לומ .ךל רמוא ינא זא .הלוכי ינא
 

 :האירק
 

 .באוי ,תיתדוקנה השיגה קוידב הז לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ךותחל ךירצ התא ,ורקמב רבדמ התא ,אל
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - בשוח תמאב ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יל ועירפי אלש תשקבמ ינא ,ךל ועירפי אלש יתשקיב ינא ,עגר
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .תרמוא תאש המ תא תפקשמ דואמ איה הפל ונאבהש הרשפהש בשוח ינאש רמול ךירצ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ךל ועירפיש יתתנ אל םגו ךל יתערפה אל ינא ,רהוז יקימ תסנכה רבח ,היינש
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .ךיירבד תא קזחמ ינא ,אל
 

 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .רבדל הל ןת ,הירבד תא קזחת לא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - םויה הפ ונאבה ונחנאש הרשפהש בשוח ינא
 

 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .רבדל הל ןתית טושפ ,הירבד תא קזחת לא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לומ לא רמול יתלחתה ,הרורב הרוצב ורמאיי םירבדהש יל בושח ,םירבדל תסחייתמ אל ינא ,רדסב
 ינא םא ףוסב יכ ,הז תא דודמל רשפא ןכו .רוביצה לש רחאה ,יתואירבה ,ישפנה ,ילכלכה ,יתרבחה קזנה
 עוטקל החילצמו ?ייקוא ,םכתטישל תכלוהו זוחא האמב תרגוס ,תודעסמה לכ תא תרגוס ינאש תעדוי
 - - - תרשרשב
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ייווא קייטו םיחולשמ - - -
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ףוסה דע ךתיא תכלוה ינא ,היינש ,היינש
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םתוא רגוס התאש הז - - - קוידב הז ,עגר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יל עירפהל אל תשקבמ ינא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םיחולשמ רשפאמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,שיא 40 ילוא לש האולחת םולבל םילוכי ונחנאש םילגמ ונחנא ףוסבו לוכה תא םירגוס ונחנא םא םג
 - - - םלש םלוע הז דחא לכש

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - הפיאמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םינותנהמ לוכה תא תחקול ינא ,רפסמב בוקנת ,80 וא 40
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רפסמ ןיא לבא .רפסמ ןיא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םירפסמ ןיא ,באוי ,קוידב זא ?תוטלחה םילבקמ םתא ךיא זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ךיא תכלל םג הנכומ ינא ?המ עדוי התא ,חיננ זא .םכמ תשקבמ שממ ינא ,בוזובזר תסנכה רבח .עגר
 - - - תיתואירבה תלעותה המ םיעדוי ונחנאש ילב ,דיגתש

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז תא יתרמא אל ,ןוכנ אל ,אל ,אל ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - עגר ,תאז תמועל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .יתרמא אלש הפב םירבד יל ימישת לא ,תעפי ,הז תא יתרמא אל
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רפסמ ןיאש רמוא התאו אל יל רמוא התא ,80 ךל תרמוא ינא ,אל יל רמוא התא ,40 תרמוא ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 לכ םע ,תואדווב שיו שי תיתואירב תלעות .םעפ ףא היהי אלו ןיא ,קיודמ רפסמש ךל יתרמא ,אל
  .חכוותא אל הז לע ינא ,ךתוכז וז םלועה לכב םיגולוימדיפאה םיאפורה לכב תלזלזמ תא םא ,םירקחמה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םולכב תלזלזמ אל ינא ,שיק רשה ןגס
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .רוביצה תבוטל םירבדה תא רדסל ונאב ,חכוותהל ונאב אל .חכוותהל ונאב אל ונחנא ,בוט
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,התא חקית ףוסב .רבסוי ןכ ןחלושל ןאכל םיאיבמ ונחנאש רדסמה ןויערהש הצור ןכ ינא לבא ,ןיוצמ
 ,רמוא התאש המב רופכא אל וליפא ינא ,ףוסה דע ,ךתיא ינא ,רשה ןגס ,הז תא רידגהל הצרת התאש ךיא
 שיש םיעדוי ונחנאש הז לומ לא ,הקבדה שיש םיעדוי ונחנאו רפסמה תא קוידב םיעדוי אל םג ונחנא םא לבא

 דומאל ינשה דצהמ םיעדוי אל ונחנאו ילכלכה קזנה תא םיעדוי ונחנא הפ ,םהלש םחלה הזש בא יתב 170,000
  .הז לע בושחל םיכירצ ונחנא ,יתואירבה קזנה תא

 
 תמאב אל איה תיתואירבה תלעותה וא יתואירבה טביההש םיעדוי ונחנא .םיה לש טביהב רבד ותוא

 ינפ לע הייסולכואה תא רזפל ,םישנאה תא ררחשל םיכירצ ונחנאש הז ,ישפנה טביהה לומ לא תיטמרד
  .םירטמרפה לכ ןיב םינוזיאה תא אוצמל ,הדעווה תא החנמש המ הז ,תרמוא ינאש המ ןכל .םיבחרמה

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .םכסמ ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא הז תאש עובש יפוסב םיהו תוכירבה יבגל תונבהה לע החמש ינא ,םכל רמול הצור ינא וישכע
  .םיגירחמ

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .תודעסמו
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ורשיאש המל המודב 35% ונעצה לומתא ונחנא ,עיצהל הצור ינא ,ץוחב תודעסמה לש ןיינעה תא
 ונחנאש ילכלכ ןיינע הפ שיש םתרמא ,ןוכנה ןוזיאה תא םתאצמ ןכ ןולמ יתבבש םיעדוי ונחנא .ןולמ יתבב
 לבא ,25% םג רשפא ,35% בייח אל ,בגא .תודעסמב םג ןוזיא ותוא תא רצייל רשפא ,תעדה תא ול תתל םיצור
  .חוורמ דואמ הברה םע תמאב תובשויש תולודג תודעסמ שיש םיעדוי ונחנא

 
 הזיאב ותוא וארה וא רזוח רודיש היה לומתא ,םכל רמול תבייח ינא ,לומתא ןדעסמה תא יתיאר

 ברעו םיירהצ ,רקובה תחורא תא לוכאל יתעגהש ןמזה היה הז ,הלילה רחואמ דואמ דואמ תינכות איהש
 סינכהל יתלוכי אל ,םכל תרמוא ינא ,תמאב .גלזמה תא יתקרז טושפו רבשנ ותוא יתיאר ,וילע יתלכתסה ,ילש
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 לכ תא תחקל אלו דגנמ ןאכ דומעל םילוכי אל ונחנאש הקוצמ תאזכב םישנא םיאור םתא ףוסב .הפל
 .םליבשב תונוכנה תוטלחהה תא לבקלו םלועבש הייקנ יכה הרוצב םילוקישה

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .תונעל הצור ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םכסה יבגל עיגהל םילוכי ונחנא םא וארתו ואצת ,תודעסמב םגש תשקבמ דואמ ינא זא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - בושח ןויד םיפסכה תדעווב שי ,תכלל בייח ינא ,טפשמ רמול הצור קר ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?תויחה ןג תא רוגסל המל ,תויצקרטאה יבגל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םוכיסה תא רוגסנ ,עגר
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - - ו יוציפ לבקל םיכירצש תומלואה ילעב ןיינעב בושח ןויד םג םיפסכה תדעווב שי
 

 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .יעמשמ דח
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיריעצה תוגוזה ללוכ
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 לצנתמ ינא ןכלו םיחרזאל ותיא עייסל םיצור ונחנאש ףסכה ןיינעב םג ןודלו ךכ רחא תכלל ךירצ
  .םיפסכה תדעוול תשגל בייח ינאו ןוידה לכ ךרואל הפ ראשיהל לכוא אל ינאש

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .רדסב הז ,הז תא לובסנ ונחנא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .הילוי ,הז תא ילבסת תאש חינמ ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבהאב ,הבהאב
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ,דחא רבד רמול הצור קר ינא .אל וא יידעלב ןוידהמ תינהנ םא ,ןוידהמ םימשר ךכ רחא יל ימשרת
 שי לבא ,ןיידע תיאדו אל איהש ,היצקידניא שיש םושמ םירוגסה תומוקמהמ רקיעב הז לודגה ששחה
  .הקבדה רצייל לוכי ןכ אוה ,גזוממ דחוימב ,רוגס םוקמש היצקידניא
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?החילס ,םוקמ הזיא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .גזוממו רוגס םוקמ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .תיאדו היצקידניא שי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ץוחבמ ןכוסמ רתוי הז ,יאדו הז ,יאדו הז
 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .ןולמ תיבב לכוא רדח וא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 לשמל םוקמ הז םא .הקבדהה תניחבמ השק היעב ותיא שי גזוממו רוגס םוקמ .ריבסהל הצור ינא
 ארונ הז ,םויה לש םוחב תויחל ירשפא יתלב הארנכש המ ,ריווא גוזימ אלל חיננו םיחותפ תונולח םע רוגס
  .הקבדהל ןכוסמ תוחפ אוהש םוקמ הז ,השק

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןוכיסב ונלוכ הפ ונחנא ,בגא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .תיעמשמ דח ,ןוכנ
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  - - - םירוגס תומוקמ ונלש הנידמה בור לבא
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 - - דחא רבד וניבתש הצור ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .סקפסרפה םע םג תוכסמ םע ונחנא הז ללגב
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 ידכ קבאיהל םיכירצ ןכ ונחנא לבא ,םלוכ לש רוביצה תואירב תא חיטבהל םיעדוי אל ונחנא - -
 ןכל .תוחפ חילצמ הז םימעפל ,רתוי חילצמ הז םימעפל .רשפאה תדימב רוביצה לכ לש ןוכיסה תא תיחפהל
 וא רשוכה ירדח הלילח דגנ והשמ ונל ןיא ,רחא וא הזכ קסע לעב דגנ והשמ ונל ןיא ,ריהבהל הצור ינא
 הקבדהל רתוי ןכוסמ םוקמ אוה גזוממו רוגס םוקמש איה היעבה ,םתבוטב םיצור ונחנא ,ךפיהה ,תודעסמה
  .הזה ןיינעה תא ונילעהש הביסה וזו

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .קזנ תוחפ הלשממה שאר - - - שי
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 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .תונוכנ תוטלחהל ועיגתש הווקמ ינאו תיניצר הרוצב ןוידה תא ושעת ,םכל הדומ ינא
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 .ודובכ ,אצוי התאש ינפל הלאש יל שי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,ןאכ םילועש םינותנל עגר בושק היהתש ,רחא ןוידב התא םא םג ,חמשא ינא ,רהוז תסנכה רבח ,קר
 ונחנאו הפגמ הפ שיש םירפוכ אל ונחנא ,בושו ,עגרכ םיארמש תואירבה דרשמ לש םינותנ ןאכ וגצוה יכ
 הז ,סרטניא ותוא תא שי ילו ךלש החוטב ינא ,דצ ותואב ונחנא ,לומתא יתרמא םג ינאו ,הב םחליהל םיכירצ
  .רחא רופיס הז ךרדה לע חוכיו ונל שיש

 
 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .ןוכנ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - האולחתב הדירי לש המגמ לע ,ןורחאה םויב אל ,המגמ לע םינותנ הפ שי
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

 .ןיוצמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הלפכהה בצקב הטאה םגו - -
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .תעפי ,הז לע רומשנ ואוב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םינותנ אל ,תואירבה דרשמ לש םינותנה
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .הז לע רומשנ ואוב ,םירמוא ונחנאש המ לכ ,תעפי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ל לכונש ידכ ,השקבב ,בושק היהת
 

 :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
 

  .הדות .הז לע רומשנ ואוב לבא ,קוחרמ בושק היהא ינא ,ןוידל בושק היהא ינא
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 .תומלואל רשקב הלאש יל שי תומלואל אצוי התאש ינפל ,יקימ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תויצקרטאה יבגל יתנבה אל
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 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .המשנ ,ןוידה רמגנש רמוא אל הז ךלה אוהש הז ,עגר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,דקש תסנכה תרבח ךכ רחאו בוזובזר תסנכה רבח .םירבח ,ןוידה תא םיליחתמ וישכע ונחנא
  .השקבב

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 הפגמב תמאב ונחנאש רמאש ,שיק באוי תא ,תואירבה רש ןגס תא יתעמש ינא .שאר תבשויה ,הדות
 תוטלחה םילבקמ ונחנא םינותנ קיפסמ ןיאש ללגב ,םינותנ ,םישקבמ ונחנאש המ הזו םינותנ קיפסמ ונל ןיאו

  .יבחור םישוע ונחנא זא ,תוטלחהה תא לבקל םיעדוי ונחנאש ךיא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ונלשמ םינותנ רתוי ןיא םלועב םג
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  - - - םיעבוק ונחנא זא .השדח העפות ,ןיבמ ינא ,ןיבמ ינא
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - םינותנ שיש הנידמ יל איבת
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 הדעווב ונל .תויבחור תוטלחה םילבקמ ונחנא :רמוא רשה ןגסש המ .והשמ ןאכ עיצמ ינא זא ,עגר זא
- - -  

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .יפב םירבד ומישת לא ,תחא השקב קר
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .יבחור ,תרמא התא לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ןיא ילארשיה קשמה לכ לע םילכתסמ ונחנאשכש יתרמא ?יתרמא המ ריבסא ינאש הצור התא
 הרוצב תויולהקתהה תא דירויש יתועמשמ רוטקס תחקל בייח התא ,הטצניפב קר לוכי אל התא ,הרירב
 ,םסקמל הסנמ התאו הלכלכב העיגפה תניחבב ,ןוכיסה תומוקמ תניחבב הז תא השוע התא ,תיתועמשמ
  .תיתכרעמה הייארה וז .הלכלכב העיגפ םומינימב ןוכיסה תא ברמב ןיטקהל

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תיתדוקנ לכתסהל ןאכ תונמדזה ונל שי תמאב ,הדעווב ונל לבא ,הפי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הנומתה לכ לע לכתסהל םג בייח התא לבא
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 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ,םיעגפנש םישנאה םתוא םיאב ןאכל ,תוטלחה םילבקמו םיאב תורוגס הלשממ תובישיב םתא ,עגר
 .תיתדוקנ סחייתהל םילוכי ונחנא ,הפ םישנא 20 ,הפ 30% ,יתדוקנ תמאב ונחנאו םתוא םיעמוש ונחנא
  .ונל םיבישקמ תוחפ םתא ,ונל ובישקת

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רגוס התאש רחא םוקמב יל דיגת והשמ דירוהל הצור התא םא ,ךילא תחא העצה יל שי זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?המל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ריבסהל רשפא .ריהבא ינא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - ל איה הרטמה ,רוגסל אל איה הרטמה ?המל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .באוי ,ךל דיגא ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,היעב ןיא ,חתופ ינא הפ הז ,חתופ ינא יתייעב הפ הז ,דיגהל לק יכה הז ,הארת .ריבסהל הצור ינא
 ,הייסולכואב םיעגמה תורשפא תא ןיטקהל הצור ינא תואירבה דרשמכ ,וזה הירואיתב וליפא ךתיא םרוז ינא
 - - - תוקבדיהה תא ןיטקהל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תוינולמל םישנאה תא איצוהל ,תושעל המ ךל דיגא ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הז תא השוע ינא .הז תא השוע ינא .עגר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םלוכ תא ואיצות
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תאצל ןכומ אלש ימ איצוהל לוכי אל ינא – םהלש םירוהה םא םידלי איצומ אל ינא ,הז תא השוע ינא
 לא ,ץימשהל וקיספת ,ראשנש הזכ דחא ןיא .הדוקנ ,אצוי תיבהמ תאצל הלוח הצורש ימ לכ .ולש תיבהמ
  .ותוא איצומ ינא תאצל הצורש ימ ,םהל חונ יכ ,הככ ,תיבב ראשיהל םיצור םישנא .עדימ רסוחב ורבדת

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .אל וא האולחתה לש לודגה רוקמה םע תמאב דדומתמ התא םא הלאשה לבא ,רדסב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ירדח תא ריאשהל הצור התא ,תיטרואית םירבדמ ונחנא ,תיטרואית ?הצור התא ,היעב יל ןיא
 - - - בייח ינא .רחא םוקמב ךתוח התא הפיא יל דיגת .הפישחו ןוכיס לידגמ התא ?םיחותפ רשוכה
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ישפוח תכתוח ינא הלשממה שאר תכשלב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 קזנב רשפאה לככ טעמל איה ונלש ךרדהו ,הרוק המ םג לכתסהל םיכירצ ונחנאש ךל רמוא ינא
 אלו יילא םיאב אלש יל דיגי אלש דחא ףא ,םכלוכמ רתוי יל באוכ ,יל ןימאת ,םישועש קסע לכו ילכלכה
 רוצעל רשפא יא הז ילבש תושעל המו .הפגמה תא םירצוע ונחנא ךיא םילכתסמ םג ונחנא לבא ,יתיא םירבדמ
  .התוא

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - תיתדוקנ ונחנא לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ךירצש בשוח התאש דחא םוקמ יל ןת ,םש התא הפיא יל דיגת .דירוהלו דירוהלו דירוהל רשפא יאו
  .יתישע אל ינאש םישל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .השקבב ,דקש תלייא תסנכה תרבח .הבר הדות
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 םישנא הרשעל תולהקתה תדרוה ,תויולהקתה רוסיא לע םכלש תונושארה תוטלחהה ,שיק רשה ןגס
 הקבדהה ידקומ .הקבדהה ידקומ תמאב הלא יכ ,תונוכנ תוטלחה ויה ןה תומלואה תריגסו ץוחב 20-ו

 שוגפל אל רוביצל הרבסה הז םישוע אל םתאש המו תבחרומה החפשמהו החפשמה ךותב םה רתויב םילודגה
 ,הלש החפשמה םע השגפנ םייעובש ינפל איה ,רמות ,ילש תרבודה לע עגר ולכתסת .תבחרומה החפשמה תא
 ,הקבדנ החפשמה לכ ,הלוח התייה החפשמה תונבמ תחא .םינייחאו הלש אמא ,הלש אבא ,הלש הדוד םע
 .הדיחיה הלוצינה איה ,םינייחאהו תוחאה ,חאה ,אבאה ,אמאה ,אתבסה ,אבסה

 
 םיסיגה ,שגפיהל הנגראתה ילש החפשמה ,שוגפל יתיצר ינאו ,רוביצה לומ םידמוע אל םתא ,ובישקת

 םישגפמ רוסאל ,השק הזש המכ ,רוביצל הרבסה םישוע אל םתא .אל םהל ונרמאו ,תבשב םינייחאהו
 םילכוא ,די םינתונ ,םייכרבה לע םימש ,םיקבחמ ףוסב ,םיישפוח יכה ונחנא החפשמב ףוסב יכ ,םייתחפשמ
 םשו ,תובחרומה תוחפשמה לע תרבדמ ינא ,תויניערגה תוחפשמה לע קר תרבדמ אל ינא ,תחלצ התואמ
 יכה המגודה וז ,םלוכ ,הקבדנ הלש החפשמה לכו תיתחפשמה החוראב התייה איהשכ .הקבדהה תעצבתמ
  .םכלש םינותנב םג הז תא םיאור ונחנאו שיש הבוט

 
 :וטורג רמתיא
 

 .הז תא סינכמ והשימ ,עטוק ינאש החילס .החפשמה ךותל הז תא סינכמ והשימ לבא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 הקבדהה םדקמש םיאור ונחנא .הרשע יפ אוה החפשמה ךותב הקבדהה םדקמ ףוסב לבא ,רדסב
 יתוא לאוש התאשכ ,הנטק תומכהש םיאור ונחנא ,םינטק םיזוחאהש םיאור ונחנא ,םינורחאה םימיב ןטק
 - - - תושעל םיכירצ םתא המ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .דחא םוי ,לומתא קר
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 - - - םישוע אלו תושעל ךירצ המ יתוא םילאוש םתאשכ .םינורחאה םימיב הקבדהה םדקמ ,אל
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - םדקמ לש םינותנה תא תוארל ךירצ ,עדוי אל ינא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 םישוע ישיש ימיב .תבחרומה החפשמה תא שוגפל אל רוביצל הרבסה םישוע אל םתא ,באוי ,היינש
 םיכירצ םינוטרס ינימ לכב טנבו ינא הז ,אתבסו אבס תא שוגפל אל הרבסה םישוע אל םתא ,ישיש תוחורא
 ךירצ ,םייתנש לש םג תויהל לוכי ,הכורא הפוקתל וישכע םיכלוה ונחנאש רוביצל וריבסת .הז תא תושעל
 - - - ךירצו הככ םייתנש לש הפוקתל םיכלוה ונחנאש תויהל לוכי ,תמאה תא דיגהל

 
 :וטורג רמתיא
 

 - - - חתפמה תא קורזלו חתפמ לע אתבסו אבס תא רוגסל ךירצ
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .םייתחפשמ םישגפמ םצמצל באוכ הזש המכ ,םצמצל יתרמא ,חתפמב רוגסל יתרמא אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .סחייתא ינא ,תלייא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 םימעפל החפשמה תא תשגופ ינאשכ ,תושעל המ .תקבחתמ אל ינא החפשמה םע אל תשגפנ ינאשכ
  .הז תא םישוע אל םתא יכ הזכ הרבסה עסמב ואצתו תמאה תא שיגהל ךירצ .םיקבחתמ

 
 ךורב דבוע קשמה הדובעה תומוקמ לכב .רחא הדובע םוקמ ומכ טעמכ הז הדעסמ ,תודעסמה ןיינעבו

 קשמה םוקמ לכב ,ןובשח יאור ידרשמב ,ןיד יכרוע ידרשמב ,קטייהה תורבחב ,בגא ךרד םירוגס תומוקמב ,'ה
 ןחלוש ףוסב יכ ,תונחלושה ןיב םיחוורמ םע 50%-ל םצמצל דיגהל הדעסמב ןויגיה שי .םירוגס תומוקמב דבוע
 ןחלוש ותואב לבא ,קבדיהל רשפא ןחלוש ותואבש ןוכנ הז .םיקיבדמ אל םה ,הפ בשויש ןחלושו םש בשויש
 ומצמצת ,םצמצל הפיא םישפחמ םתא יכ םתס תודעסמה ףנע תא וסירקת לא זא .םיבורק םישנא הככ םג הז

 .ינויגה הז .הקופת 50%-ב לועפל תודעסמל ונתיתו הרבסהב םייתחפשמה םישגפמה תא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 לע הרעהה תא .ךלש תורעהה יתש ןיב דירפמ ינא ,דקש תסנכה תרבח .סחייתהל עגר שקבמ ינא
 םגש םלוכל ריבסהלב הבוט קיפסמ הדובע םישוע אל ונחנא םאש בשוח ינא ,לבקמ טלחהב ינא הרבסהה
 דואמש עוריא הז ,תיב ותואב הרגש תיניערג החפשמ לע רבדמ אל ינא ,םיקשנתמ אלו םיקבחתמ אל החפשמב
- - -  

 
 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .תבחרומ החפשמ ,ןוכנ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - בגא ךרד לבא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .הזמ תיביסרגא רתוי ינא .שגפיהל אל החפשמל וריבסת ,תרמוא ינאש המ ,באוי
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 החפשמ .תיניערג החפשמ ספתיהל לוכי םישנאל ,החפשמ תרמא יכ ,עגר דירפנ ואוב זא ,תלייא
 - - - תיב ותואב הרג תיניערג

 
 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .רורב הז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .קיידנ יאוב זא ,החפשמל תרמא עגרה ,רורב אל הז זא ,אל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .תבחרומה החפשמל תנווכתמ ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?בושח הרבסה המכ האור תא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .תבחרומה החפשמה
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,תיניערגה החפשמה לש לגעמה תא לידגהל הביס םוש ןיא .הרעהה תא לבקמ ינא ,רמוא ינא זא
 .הזב לפטנ ונחנא םירסמב קיפסמ רבע אל הז םאו ןיטולחל לבקמ ינא הז תא .הדוקנ

 
 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .ריכמ אל רוביצה ,רבע אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,החפשמה ךותב תוקבדה לע םירבדמ ונחנאש בשוח ינא ,קפס ןיא .לפטא ינא הזבו לבקמ ינא ,רדסב
 בשוח ינא ,תיב ינב םתוא ,תיניערגה החפשמה הז םאה ,הלאה םינותנה תא ונל שי םא ,וטורג ,עדוי אל ינא
 םישגפנ םאו תושיגפמ ענמיהל חטב םג ,ךרוצ ןיאש קפס ןיא .ינשה לגעמב החפשמה וא ,תוקבדהה בור הזש
  .דצב הז תא םש ,הדוקנה תא לבקמ .הדוקנ ,קחרמב ,תוכסמ ,הנייגיה ,םיללכה לע םירמוש

 
 ,הדובע םוקמל הז תא הוושמ התא םאש בושחל תועט וז ייניעב תודעסמה אשונבש ךל רמוא ינאו

 דחא םדא לש ,תפלחתמ העונת הזש ,הדעסמ תמועל ,הלוספק יצח הז ,םוקמ ותואב םישנא םתוא הזש
 המ ןיא .רבד ותוא אל הז .םלוכב שגפנ אוה הלוח אוה םאו לכואה תא שיגמ וא לכואה תא ןיכמ םש אצמנש
  .תושעל

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ןולמב לכוא רדחל םג ןוכנ הז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םירדחב לוכאל ונרמא ,םידרשמב לכואה ירדח תא ונרגס ,ןוכנ
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?ןולמ יתבבו
 

347



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

21 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ונישע .ףנעה תא גורהל אל ליבשב ילכלכה לוקישה תא ונחקל ןולמ יתבב ?הפיא יתוא לאוש התאו
 ?הצור התא המ .הרשפ

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?גורהל רתומ תודעסמו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רחא והשמ עיצת
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .תודעסמה ףנע תא גרוה התא ,באוי .גרוה התא תודעסמה ףנע תא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ה תא דירוהל רשפאש רחא והשמ יל ונת – ו הז המל יתיא רבדל ,םכל רמוא ינא
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 המ ?תודעסמה ףנע תא גרוה התא המל לבא ,רדסב הז ,תונולמה ףנע תא גורהל הצור אל התא
  ?ןורקיעה

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - לק יכה ,השקבב
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?ויצרה המ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םגש ונרמא ,רחא םוקמ םוש םהל ןיאש םילעפמב לכוא ירדח יבגל לומתא ונרביד ונחנא ,רשה ןגס
 - - - 30-ה תא רשאנ םש

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 שיש הדעווהמ עדא ינאש םויב .ןיבמ ינאש ומכ ,הדעווה םע תונבה םוש ןיא עגרכ ,דוע עדוי אל ינא
 המ אשונב ,רהוז יקימ םג הז תא הביגש יתיארו ,תואירבה דרשמכ ונלש רסמה עגרכ .דחיב בשנ זא תונבה
 ,רוגס ,רוגס םלוא ,רוגס רדח ,רוגס םחתמ ,טושפ דואמ אוה ונלש רסמה ,הלשממה שאר עיצהש רמא אוהש
  .אל שממ ,תוביסמ ,לוכה תושעל רשפא ץוחבש וניבי אלש ,רזוח ינאו .תולבגמה תחת ,ץוחב .רשפאנ אל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לוגסה ותה ךרד
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תחת ץוחב תודעסמ רשפאנ םגו םיב םג רשפאנו רשפא תויולהקתהו לוגס ות תולבגמ תחת ץוחב
  .תולבגמ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?אל םיחותפה תומלואה המל זא
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 :)הנימי( דקש תלייא
 

 ?באוי ,הדעסמה ךותב םג 50% אל המל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .קבדמ הז יכ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - רדסמ ןויער לע ונרביד ונמייקש החישב ,לומתא ,וארת .35% םג
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .יתוהמ אל הז ,יתניפ אשונ הז לבא ,הז תא ןחבא ינאש יתרמא ינא ,והשמ תעצה תא
  

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 היהי הזש המכ ףוסב .טושפ ול היהי הזש ונתוא עמושש ימ םגש ידכ ,ריבסהל הצור ינא ,עגר לבא ,אל
  .תויחנהה תא םייקל םג םהל לק רתוי היהי םישנאל טושפ רתוי

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .דואמ טושפ הז ,תולבגמב ץוחב ,רוגס םינפבש בשוח ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא םתעבק םתא ,םכתטישל ,35% םימיוסמ תומוקמב םירשאמ ונחנא םאש הז לע תרבדמ ינא ,אל
 .יבחור ןפואב 35% רשאנ ונחנא זא ,עגרכ ותיא תחכוותמ אל וליפא דוע ינא ,הזה רפסמה

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ונישע ונחנא .הז תא םיצור אל ונחנא ,תעפי ,לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ןכ ןולמב המל לבא ?המל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 דרשמ לש הדמעה וז ,ןולמב לכואה ירדח תא רוגסל ךירצ תואירבה דרשמ תא תלאוש תא םא
  .תואירבה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םינותנ עמשנ ףכית ונחנא זא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .תונולמה תא ליצהל ידכ תילכלכ הרשפ ושע םהש םירמוא םה ,תעפי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .קוידב
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תניוצמ איה לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?םיצור םתא המ זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םלוכ לע הז תא תישנ ואוב לבא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .ינויגה הז םינפב 35% לש תילכלכ הרשפ תושעל הדעסמב ,תרמוא ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תולבגמ תחת ץוחב הבישיב הז ןוכיסה תמרב הרשפה זא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .תודעסמב אל איה הקבדהה ,באוי .ןוכיסה אל הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אוה הצור וטורג 'פורפ םא ,תונתשמה תומגמה תא וארתש הצור ינא .םינותנה תא עגר עמשנ ואוב
  .םיפקשה תא הארא ינא ךכ רחאו ליחתהל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םכלש םע יליחתת ,אל .הלש םיפקשל ביגת ,הארנ אוב ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תולאש הברה שי ,בגא .השקבב ,ףקשה תא ומיש
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םיעיצמ םתאש המ םע תויחל םילוכי אל םינדעסמ ,בגא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רדסב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - 35%-ה םע
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תורשפאה תא שי םלוכל אל ץוחב קר םא ,םתוא םירגוס םינפב ,ץוחב םע קר
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .יוציפ לבקי רוגס ראשייש ימ ,ןכ
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םכלש ימשרה רתאהמ ,םכלש הז .תואירבה דרשמ לש ףקש הז ,קפס רסה ןעמל ,םירבח ,לכ םדוק
 דחא ףאש ,ךסמ םוליצ הז ,אוהש ומכ הז ףקשה לע בותכש המ לכ .הכיעדל םג םש םיסחייתמ םכמצעב םתאו
 ויהי םירבדהש ןומאה תמרב םג יל בושח ?רדסב ,קיספ אוהש הזיא וא הדוקנ איהש הזיא הפ הזזש בושחי אל
  .םירורב דואמ דואמ

 
 ךילהת אוהש הזיא םיאור ונחנא ללכב אלא ,םויהמ לומתאמ אל הנתשמה המגמה תא םיאור ונחנא

 םיכלוה האולחתה בצק םגו הלפכהה בצק םג ,האולחתה בצקש םיעדוי ונחנא .םינורחאה םימיב הרוקש
-א תוחפ םיקדובש רבתסמ יכ ,תויבויח םויה תואצויש תוקידבה יבגל תולאש דואמ הברה תולוע ,םינטקו

 - - - םייטמוטפמיס
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .4 סונימ םכל שי המל עדוי אל ינא ,3 סונימ עיפומ יל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .לומתא יתרבסהש המ קוידב הז .םתא הז
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .יתעדל ,ישיש םויב היה הז .םימעפ שולש תלכתסמ םוי לכ ינא ,באוי ,םכלש רתאהמ הז ,םתא הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וישכעמ הז ,אל ,אל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .תבש וא ישישב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .וישכע הז ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ןכדעתה הז .3 סונימ הז וישכע
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ןמזה לכ יכ ,3 סונימל וישכע ןכדעתמ הז .ןכדועמ 3 סונימ הז וישכע
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - ןמזה לכ םינותנה
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הנשמ אל ,רדסב .לומתא םויל םיעיגמ ןיידע םינותנה ,לומתא םוי לש הז לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הז ,לומתא וקדבנש הלא לכ אל הז םילבקמ ונחנאש המש תחא םעפ םיעדוי ונחנא .שדוחב 19-ה הז
 רבד .השימח ,העברא ,השולש ,םיימוי ינפל וקדבנש םישנא הלאש תויהל לוכי .לומתא ולבקתהש תובושתה
 ךכ לע הדיעמ תכרעמה לבא ,רחא והשמ רמול וא ןקתל לכות ,תכרעמה ךותמ תוחפל ,םיניבמ ונחנא ,ינש
 םייטמוטפמיס-א תוחפ םיקדוב תרמוא תאז ,םייטמוטפמיס-א רשאמ םימוטפמיס םע רתוי םיקדוב םויהש
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 false positive-ה לע תרבדמ אל ינא .םייבויח לש הובג זוחא ונל שי םתסה ןמ זאו רבעב היהש המל סחיב
  .ויה תמאב המכ ,םינותנה תא תתל םיעדוי םתא םא תעדוי אל ינאש

 
 אוהש תואירבה דרשממ הניבמ םג ינא ,ונלביק אל ,םירטפנה לש חוליפ לומתא ונשקיב ,ףסונ רבד

  .םתאבהו יתוא ועיתפת םא חמשא ינא ,הזה ןותנה תא תתל הצור אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ?ןותנ תתל םיצור אלש תנבה יממ ?המל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - דרשמהמ לומתא ונשקיב ונחנא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?יתמו תשקיב יממ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .יתשקיב ינא .הפ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תסנכה לש מ"ממהמ םג שי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז תא קודבא ינא ,הביס םוש ןיא
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - יתקפסה אל ,הלילב הז תא יל ועידוה לומתא ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םינכומ אלש ידיגת לא ,ןיכהל וקיפסה אל ילוא
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - תויגוס המכ שי יכ ,לפטל יתקפסה אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ש ןותנ לכ ,הדעווה שאר ,ךל רמוא ינא .םינכומ אל הזכ רבד ןיא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לבקל חמשא ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םלוכל רורב יכה הז תא רמוא ינאו ,הדוקנ ,ולבקת םיצור םתאש ןותנ לכ ,ןכומ אל ינא הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לוכהש םיצור ונחנא ,םיאצמנש םימשנומה ימ ןיבהל םיצור םג ונחנאו הז תא םיצור ונחנא זא ,ייקוא
 - - - אובי
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןיכהל וקיפסה אל םויהל הלילב לומתאמש תויהל לוכי
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ימשר ןפואב ןוירטירק יוניש ללגב םישקל וכפה םישנא המכ קיודמ ןותנ תוארל חמשא ןכ םג ינאו
 

 :וטורג רמתיא
 

  .עדוי אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?עדוי אל התא המ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .השק המכ רידגמ אוה ,םילוחה תיב תרדגה הז – םישנא המכ עדוי אל ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םילוחה יתבל התליאש איצוהל ,קודבל קודבא ,וישכע עדוי אל התאש רמוא התא .קודבל רשפא
 תא ופדעתתש שקבמ ינא .ףוחד הז םא ,תוקלחמה ילהנמ לכ תא רוצעל ,הנורוק ילוחב לפטלב םיקוסעש
 - - - ילהנמ לכל הנפא ינאש םיצור םתא םא ,םיצור םתאש עדימה

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ןוירטירקה תא םיעבוק םתא לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - הרוק המ עדוי אל ינא .ךל הנוע ינא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .שי וישכע ,ןוירטירק היה אל םדוק לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - איבהל ןכומ אוה .הנוע אוה ,תשקיב ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תסנכה תרבח ,הנבה קר ךל תתל הצור ינא .םכלש עדימה תושקבל ףודעת ונת ,הדעווה שאר תבשוי
 - - - ןיבהל הצור יקסבונילמ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .לומתאמ הז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םינופ וישכע ונחנאש רמוא הז ,רמוא הז המ ןיבהל ךירצ .יונישה השע המ ןיבהל הצור איה ,רדסב
 רואל ימ וארת ,םכלצא םיאצמנש םישקה םילוחה לכ לע ורבעת :םהל םירמוא ,הנורוקה תוקלחמ ילהנמ לכל
 הז םא ,היעב ןיא .םהלש הדובעב םהל עירפי ,םהל קיצי ,ןמז םהל חקיי הז .הבושת ונתו הזל סנכנ םייונישה
  .םיצור םתאש המ תא ופדעתתש יתרמא קר ,השענש המ הז םיצור םתאש המ
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - תואירבה דרשמבו םולכ הרק אלו םיצור ןכ ונחנא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הדעווה שאר תבשוי טילחתש המ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - רובע עדימה תא ףוסאל םירומא ויה - -
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .היהיש המ הז הדעווה שאר תבשוי ףדעתתש המ ,עדימ םיצור םלוכש תסנכ ירבח הברה הפ שי
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ודבאתה םישנא המכ .תונדבואה לש ףרגה תא םג ונשקיב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - הפ היהי אלש ,תעפי ,רדוסמ הז תא וניכת זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .היעב ןיא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ןואכיד דגנ םילופיטל םימשרמ ולביק םישנא המכ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םינותנה תא ונל םיפסואו הז לע דרפנב ןויד ונל היהי
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םיעיפשמש םינותנ הלא ,דואמ בושח
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הדובע שי רבכש תעדוי ינא הזב
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הלועמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םירבד םכל שי םא ,ללכבו ,ולעש תולאשל םגו יתגצהש המל םג סחייתהל הצור התא םא ,וטורג 'פורפ
  .השקבב ,החמשב זא הדעוול גיצהל םיצור םתאש םיפסונ

 

354



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

28 

 :וטורג רמתיא
 

 תוצחב םושלשמ םישקה םילוחה רפסמ הז ,םויה ףרטצהש בושח שדח ןותנל עגר סחייתהל הצור ינא
 רפסמה תא רובענ ונחנאש הארנ ונחנא לבא ,הפ הז תא םיאור אל ןיידע .םישק םילוח 50 ,תוצחב םויה דעו

  .רקובה לש בצמה תכרעהמ םינותנ הלא .ןותנ עגרב םישק םילוח 300-ה לש
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 - - - ולע דחא םויב ?דחא םויב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םיימוי אל ,תועש 24-מ רתוי הז .לומתא ללוכ ,לומתאמ רקובה דע רמוא התא .יצחו םויב
 

 :וטורג רמתיא
 

  .הלילה ללוכ הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ששב םויהל ןוכנו 255 ויה הלילב 12-ב לומתאל ןוכנ ,ןיבהל הצור ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ששב אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .תאזה תכרעמה ךותב ,הזה ןותנה ,ןכדועמ אל ןיידע הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - 6:55-ב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ויה רקובהו הלילב קר המכ ,רקובל הלילהמ
 

 :וטורג רמתיא
 

 .הנורחאה הממיב ולבקתהש םישדח םילוח 50 ףרגב שיש וארה רקובב םויה בצמה תכרעהב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?ואצי המכו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - לע רבדמ אוה ,םישדח אל ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םישדח םישק םילוח
 

 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  ?וישכע שי המכ
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 :וטורג רמתיא
 

 - - - ררבנ ףכית ?ואצי המכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םישקה םילוחב תיתועמשמ היילע שיש הז לש ,תעפי ,רסמה
 

 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  ?שי המכ הזמ ץוח לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?םושלש ופסוותה םישק םילוח המכ
 

 :וטורג רמתיא
 

 .ואציי אלש ףידע זא ,םירטפנכ םיאצוי ללכ ךרדב םישק םילוח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ןוכנ אל ?רמוא התא המ ,ויויוא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םוי לכ םיסנכנש תורשע שי םינותנה יפל .אל שממ ,םירבח .אל ?רמוא התא המל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םירטפנכ םיאצוי םהמ קלח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - אל לבא ,קלח ,אל
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  ?םינותנ איבנו שחנל קיספנ אוב
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - המכ ,ןותנה תא ונל ןת ,וטורג 'פורפ .ןותנה תא ונל תתל עדוי אוה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לע ונרביד רבכו ,םיתמ ויה םיסנכנ ויהש םישקה םילוחה לכ םא .הטושפ הקיטמתמ הפ שי ,ובישקת
  .םימשנומ תורשע לע רבדל אלש ,םוי לכ םיתמ תורשעב הפ ונייה זא ,יראיניל אל הזש לומתא הז

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - תאזה הרימאה זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 העונתה תרמוא תאז ?רדסב ,םימילחמ םה יכ םיאצויש הלאכו םיסנכנש הלאכ שי .םש אל ונחנא
  .תמ ,םשנומ ,השק הלוחש הז תא רייצל וסנת לא ,םינוויכה ינשל תיטטס איה
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - עוריאב ונחנא לבא ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לאל הדות ,םש אל ונחנא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םכל ןתא ינאו רקובהמ םירפסמה תא חתופ וישכע ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - מ ואצי המכ זא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .היינש ,םכל ןתונ וישכע ינא
  

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תמ אוה השק הלוחש ימ לכ אל לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .היינש יל ינת
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ךתעד תא תיניש
 

 :וטורג רמתיא
 

 וישכע ,תרחא היה ,ןושארה לגב תרמוא תאז ,םדוקה עוריאב ןיידע תאז םע דחי לבא – הז ,רדסב ,אל
  .רעפ םיאור תמאב ונחנא ,בוט רתוי לופיטה

 
 רתוי ינא םויה ,גאדומ ינאש יתרמא לומתא ,דדועמ ןותנ אוה םויה לש ןותנה ,תצק לכתסנ וישכע

 - - - הז םא םיעדוי אל ונחנא ,הדירי איהש הזיא םיאור ונחנא רבכ ,דדועמ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .בוט רתוי שיגרת התא רתוי ונילא אובת
 

 :וטורג רמתיא
 

 .תוארלו ןמז ךרואל לכתסהל ךירצש בשוח ינא לוכה ךסב לבא .תרמוא תא ,םוי לכ אובא ינא זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?םוי ידמ תדרויו תכלוה המגמהש ףרגה לע דיגהל ךל שי המו
 

 :וטורג רמתיא
 

 ןמזה לכ םילוחה ללכמ םיזוחאהש רורב זא םילוחה ללכמ םיזוחאה לע םירבדמ ונחנא ףוסב ,יארת
 ונחנא תרמוא תאז ,ונתוא דירטמ ןיידע עגרכ לודיגה בצק לוכה ךסב לבא ,לדגו ךלוה הנכמה יכ ןטקיו ךליי
 המילב הארנ ונחנא םא .םלבנ אל לודיגה בצק ןיידעו רבעש עובש תמועל וניארש םירפסמ לש הציפק ןיידע
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 המגמה לע םילכתסמ ונחנא עגרכ .םאתהב לועפל םגו הז לע עידוהל חמשנש ןבומכ םינושארה היהנ ונחנא
 - - - ףקש תוארהל לכוא ינא וצרת םאו ,תימואלניבה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הנידמב ילצא הרוק המ תעדל הצור ינא ,תימואלניב המגמ הצור אל ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - לארשיב ,םכל דיגא ינא ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - איבהל ול ינת ,הככ דבוע אל הז לבא ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  - - - םישנאה תרגוס ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םימכח םירחא שי ,םלועב םימכחה םידיחיה אל ונחנא
 

 :וטורג רמתיא
 

 תא תושעל םיצור ונחנא ?ןוכנ ,רשוכה ירדחו תודעסמה םע הרוק המ םלועב בצמל םיוושמ ונחנא
 תוארהל לוכי ינא ,לארשיב .םש האולחתה בצמ המ תוארל ךירצ האוושהה תא םישוע ונחנאשכ .האוושהה
  .םלועב םיעורג יכה ןיב בצמה ,תוארל םיצור םתא םא םכל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תגצמה תא הארי אוהש .בשחמל רבחת
 

 :וטורג רמתיא
 

  .בוט יכה הז ,תמאב תגצמה תא הארא ינא ילוא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?םלועב עורג יכה ונלצא בצמה הפיא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םילוחה תיילע בצקב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .רדסב לוכה םש ,תוילאיצוסה תודבועה לצא ,תויחאה לצא יתבשח ,הא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .היציזופואב
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - ונלש תואירבה תכרעמש דיגנ אוב
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - וטורג 'פורפ ,הלאשה
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תויחאה לש התיבש םויה שי
 

 :וטורג רמתיא
 

 ונחנא ,םיבוט ונחנא תוינלטק רועישב ,יתרמא ,לוכה ךסבש בשוח ינא תכרעמב שיש תורצה לכ םע
 - - - םיכומנ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ךומנ רועישה
 

 :וטורג רמתיא
 

  .הבוט תואירבה תכרעמ ,בוט ץראב לופיטה יכ
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 המ םיעדוי אל זא םיקדוב אל טושפ םה ,תפרצ ומכ תונידמ ,רתוי םיקדוב םג ונחנא ,וטורג 'פורפ
  .תוקידב רתוי םישוע ונחנא .םש הרוק

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םהש הלא תא רקיעב םיקדוב ,תופרוגה תוקידבה רקיעב ,תוקידבה םע וקיספה הברה
  .םייטמוטפמיס

 
 :וטורג רמתיא
 

  - - תורימאה תא ריכמ ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיקיודמ םינותנ הז ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

 .תוקידבה תא לידגהל קר ןמזה לכ רמואש ךתימע לש - -
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .תוקידבה תא לידגהל דעב ינא ,ןוכנ ,ןוכנ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .רדסב ,ייקוא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .לוכה הז ,וטילחת רמוא קר אוה
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .תוחפ םיקדוב תורחא תונידמבש תרמוא קר ינא ,תוקידבה תא לידגהל דעב ינא
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ש םיעדוי ונחנא .רתוי אצמנ ונחנאש רורב רתוי קודבנש לככ ,וארת .דגנ אקווד ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .רומג רדסב הז לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?קודבנ אלו לוחב שארה תא םישנ אוב ,המ זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ללכב םייטמוטפמיס-א םה - - - שי ,אל ,אל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .לוחב שארה תא תונמוט תורחא תונידמש הרמא איה ,קודבל דעב איה ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םישקה ךותב ,םישק םגו םישקל קר סחייתהל ךירצ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 רמוא ינא וישכע ,המחלמה תא דיספמ התא םישקל קר סחייתת התא םא .רוגיפב םיעיגמ םישק לבא
 אל ונחנאו ,טלשנ אלש םישק לש בצמ תוארל הכחת התא םא .תואירבה תכרעמ תסירקל םורגת התא ,ךל
  .רופיסה רמגנ זא ,םשמ םיקוחר

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םיסינכמ םתא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תולפכה הז
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תא םיסרוה םתא ,םיקסעה תא םיסרוה םתא .הנש יצח רבכ םימשנומ 3,000 לע םיזירכמ םתא
  .הלאה תודחפהה םע הלכלכה

 
 :האירק
 

  .הקינפ ארקנש המ הז .הקינפ הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ץראב םילוח יתב 20 לע םישק םילוח 250-ב ונחנא ,באוי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .לומתא היה הז ,250-ב אל ונחנא ,אל
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא ,השק טפשמ הפ דיגא ינא ,םירמוש תמאב ונחנא ךיא תוארל םיכירצ ונחנא ואוב ףוסב .255 זא
 תיסחי ונחנאשכ רגסב תויהל םויה םיבייח תמאב ונחנא םא ןיבהל םיצור ונחנא ףוסב יכ ,ןידה םוי קשנ
 - - - קשמב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רגס אל הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תמאב םאה .יוניש תמגמ םיאור ונחנאש וזה תואיצמב םיאצמנ ונחנא חותפ קשמב תיסחי יכ ,עגר
 ?תולבגמל תכלל ןוכנ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,הצור ינא לכ םדוק ,העוט ינא םא יל דיגת ,וטורגו ,הזה ףקשב האור תאש המ ,יארת ,רמול בייח ינא
 ינאו המגמ הנישש םוי היה םינותנב לומתאש יתרמאו החיתפב הפ היה אלש ימל ,יירבד תא יתלחתה ינא
 יוניש תמאב ילוא הזש וא תימוי דח העפות הז םא דיגהל עדוי אל ינאש דחא םוי הז ,ךישמיש הווקמ דואמ
 ךל תתל לוכי ינא .הזמ רהזיה ל דואמ ךירצ ,דחא םוי הזש יתרמא ינא .יתרמאש הרימאה התייה וז .המגמ
 - - - תוביס ףלא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?וניארש ףרגה םע המ לבא ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ןורחאה םויה תא יבזעת ,ףרגה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - לכתסת ,בוזע ,ןורחאה םויה אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - תחתמ םג וקלחו םימי העבש ךרעב לש הלפכה בצקב ונייהש הז הזה ףרגב האור תאש המ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הרשעל ונקחרתהו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .תויצרופורפל סנכינ ואוב זא ,רבעמ הברה אל ,הזה ףרגב תיארש המ הז ,הרשעל ונקחרתהו
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תויצרופורפל סנכיהל ,תשקבמ ינאש המ הז קוידב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - רבכ הז עובשה ךרוא לכל וכישמי לומתא ינותנ םא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - ל םיבייח ,תודעסמה יבגל לבא ,אל
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 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?וטורג 'פורפ תא לואשל רשפא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - עיבצהל םיצור אל ונחנא .ילכלכ אל הז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .וטורג תא הארנ ואוב ,עגר
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .לבח ,תודעסמה תא םירגוס םתא לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םכתא עומשל הצור ינאו הככ עומשל רשפא יא ,םירבח
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םיבשות ןוילימל האולחתה תא הפ שי
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

- - - 
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .לומתא הז תא ושקיב םה
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ילכלכ אל הז ?ץוחב ול ןיאש ימו ,ילכלכ אל הז ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ץוחב םהל ןיא 20%
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ץוחב תונחלושה ןיב םיחוורמה םגו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - רחובש ימ זא .ןוכנ
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תוסנכהמ תואצוה רתוי שי ?דורשת הדעסמה ךיא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ייווא קייטו םיחולשמ םישוע םה ךיאו ,עגר
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םימיכסמ ונחנא ,לוגסה ותה יפל הז ץוחב
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ץוחבו לוגס ות יפל םינפב ,חטב ,םיבייח
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןורתפ אוצמל ךירצ ,םינפב לבא
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ןיבמ ינא ,תוחותפ תודעסמהש תורמל התייה םינותנב הדיריהו
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןכ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?רבכ תרבחתה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ךכ רחאו וטורג 'פורפ תא עמשנ ואוב ,ייקוא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ףקשה הז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רהזית ,הזמ םשבתנ אל ואוב ,יתרמא ,דחא םוי הז
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .דחא םוי אל ,המגמ קודבל ךירצ ,ןוכנ הז ,הז לע לכתסמ אל ינא ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .רבדל וטורג 'פורפל ורשפאת ,תשקבמ ינא ,םירבח
 

 :וטורג רמתיא
 

 לדוגה יכ ,הייסולכואה לדוגל קלוחמ הז ,םיבשות ןוילימל האולחתה ירועיש תא ןאכ םכל שי זא
 זוחא םג רמואש ,םותכה עבצב ,לארשי תנידמ תא הלעמל ינמיה הצקה דצב תוארל םילוכי םתא .הנשמ
 - - - ה וקהו הקירפא םורד ונתיא דחי ,וארת .הז לע וישכע םיאצמנ ונחנא ,הרשעל השולש ןיב םייבויח

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - היילעה זאו ,לארשי הז ?הלודגה ןטבה תא םיאור םתא ,לבלבמ תצק ףקשה ,תחא הלימ קר
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .הלכלכה לכ תא הפ םתחקל .הז תא בוזע ,ןטב ילב ןמזמ רבכ ונחנא
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 :וטורג רמתיא
 

 .הרשע יפ הז תרמוא תאז ,תימתירגול הלקס וזש ורכזתו דרפס תא שי וניתחתמ וארת
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 ?עבצ הזיא ?לארשי הפיא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ה זוחא ללגב הנתשמ עבצה .הצקב םותכ תויהל ךפוהו הזכ לוחכ ליחתמ אוה
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .ייקוא
 

 :וטורג רמתיא
 

 הז תודעסמ לכ םדוק ?תודעסמ םע ונל שיש היעבה המ .תודעסמה לע רבדל הצור ינא .אבה ףקשה
 תאז ,םישנא לש ההובג הפולחת םג שיו הכסמ אלל םיאצמנש םוקמ הז ,תוסנכתה וב שיש םוקמ קר אל
 תויוצרפתה לע םלועהמ םגו ץראהמ םג תויודע ונל שי .םיעובק םישנא םיאבש הדובע םוקמ אל הז תרמוא
 וכשמנו תודעסמב וליחתהש תויוצרפתה שי ונלצא םג .תודעסמב וליחתהש תויוצרפתה ,תודעסמב תורושקש
 םיעוריא המכו המכ וניהיז ונחנאו הקבדה תוארשרש לש חותינ שי ,רמאנש המל דוגינב ,בגא ,ונל שיו

 עגרכ הז .םיקבדנ תוארשרש לש יעיברהו ישילשה רודה דע וקיבדהו ךכ רחא וכשמנו הדעסמב וליחתהש
  .תודעסמב ונל שיש היעבה

 
 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  ?תודעסמב םינותנה המ
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - אבה ףקשב תוארהל הצור קר ינא ,עגר
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  ?וטורג 'פורפ ,ןותנה המ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 הבישיב תייה אל יכ הזה רבדה תא ךל ריבסא ינא ,ידעס המאסוא תסנכה רבח .םירפסמ ןיא
 .תמדוקה

 
 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 .4% םתרמא םתא .4% תרמא התא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ןהכ השמ ,ןהכ השמ ,ידוהי אצוממ םשב שמתשא ינא ,תא ריכמ התא ,הלאש ךתוא לאשא ינא אוב
 ולש חא הרקמב םא ,אוה ,תקבדנ הפיא ותוא םילאושו תיגולוימדיפא הריקח ול םישועו םיאב וישכע ,קבדנ
 חוטב אל ,בגא ךרד .טושפ הז ?ןוכנ ,תיב ותואב ונחנא ,יתוא קיבדה ילש חא הארנכ :דיגהל לוכי אוה זא קבדנ

 זא ,תומוקמה לע ותיא םירבוע וישכע זא ,עדוי אל אוהו בצמה אל הז םא .דיגי אוהש המ הז לבא ,ןוכנ הזש
 יתקחיש ינא ,איהה הדעסמב לוכאל יתכלה ,הז םויב יתייה ,םידומילב יתייה :דימלת אוהש וא ,הדובעב היה
  .יתקבדנ לבא ,עדוי אל ינא ,םויב יתייה ינאו ,הזב ,הניגב םירבחה םע

 
 םדא ןב שי ינשה דצבו הלאה תומוקמה לכ תא תמשור איה ?השוע איה המ ,הריקחהש ןיבמ התא זא

 הזש םיבשוח םתא ?רדסב ,תבשחוממ תכרעמ ונל שי ,עדי אלש ימ ,ןכ – תבשחוממה תכרעמהו קבדנש רחא
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 ,דבלב םידדוב םירקמב ,םעפ ידמ תאצומו הבלצה השוע תבשחוממה תכרעמה זא ,טנב תא ינכדעת ,תוריינ
 הז ,וניבת לבא ,ותוא םכל גיצנ ונחנא ,הזה ילכה תא םהל שי תונידמ המכל עדוי אל ינא – הנידמל קר הזו

 הז םג ,הקבדה םש התייהש הארנכו ןמז ותואב םוקמ ותואב ויה תמאל ונחלצהש םילוח ינשש ףוסב ונאצמש
 וא רפוסב תוינקל יתכלהשכ וא הדעסממ יתקבדנ ינא :ךל דיגהל עדיי אל םדא ןב ותוא יאדווב זא ,חוטב אל
 .ילש םירבחה לצא יתבשישכ

 
 ונדספה םיקיודמ םייתימא םינותנל הכחנ ונחנא םא ,ןמזה לכ הפ דיגהל הסנמ ינאש המ הז ,ןכלו

  .המחלמה תא
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .הנידמה לכ תא רוגסת זא
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .םיחותפ לכואה ירדחו םיחותפ ןולמה יתב םינותנ ןיאש תורמל
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - - - רמוא התאש המ יפל .הנידמה לכ תא רוגסת
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - רמול הצור ינא
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 ,הקבדהה האב הפיאמ עדוי אל אוה יכ ,והזו הנידמה לכ תא רוגסל רשפא רשה ןגס רמואש המ יפל
 - - - הייחשה תוכירבמ אל ,תודעסמהמ אל

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 שיא 20-ו ןולמה יתבב ומכ קוידב תודעסמל 35% שקבמ ינא .ילש העצהל בישקת ,ידעס ,היינש קר
 ?היעבה המ ,תונחלושה תא וקניו ואובי םעפ לכו .ץוחב

 
 :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .ונשקיבש המ הז
 

 :האירק
 

 .תומלואו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 שי לבא ,עדוי אל ינא ,תושעל המ יכ ?עדוי ינא הפיאמ .עדוי ינא הפיאמ ךל דיגא ינא ,המאסוא
 אל הנורוקה לע םג .תיתפיט הרבעה הז המ םיעדויו תופגמ םע ודדומתהש ,םיאפור ,םייגולוימדיפא םירקוח
 - - - םינעשנ ונחנא לבא ,תוחותפ תולאש ןומה דוע שי ,לוכה םיעדוי םלוכ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ונעדיש הממ רתוי םיעדוי ונחנא לבא ,ןכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ונחנא ,הלאה םירבדה תא רקוחש ,ןויסינ לש םינש תורשע םע וטורג רמתיא ומכ םישנא שיו ,םינעשנ
 .םלועב הרוקש המ לע ,ימלועה תואירבה ןוגראב םיריבעמש םירבדה לע ,םיעדוי םהש םירבדה לע םינעשנ
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 השק הדובעב וא הדעסמב ,הכירבב ולש רוקיבהמ ,גשומ ול ןיאו ,קבדנ ןהכ השמ םאה ,ךלש הלאשל לבא
  .תמאה וז .הבושת תתל

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ןולמ תיב לש לכוא רדחב היה אל הרקמב אוהו
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תתל םיברסמ םה ,הלילב לומתאמ הזש ללגב אל הז ,םירטפנה לש םינותנה יבגלש רמול הצור ינא
 - - עדימה תא

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ברסמ הז ימ .הז תא קודבא ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .עקר תולחמו ליג תוצובק יפ לע םינורחאה םירטפנה לע עדימה תא - -
 

 :וטורג רמתיא
 

 יל ועידוה הלילב 11-ב .הז תא רותפל יתקפסה אלו הלילב יילא עיגה הז לומתא .יתרריב ינא ,באוי
 -- - היעב שיש הז לע

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - מ ונאציש ךיא רשקב םתיא ונייה ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

 דואמ תונטק תוצובקב םימעפל שיש ,יוהיז םע היעב שיש הלילב 11-ב עיגה הז יילא לבא ,עדוי ינא
 - - - ונחנא ןכלו םדא ןבה לש םיטרפ תוהזל רשפאש םישנא לש דואמ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,עדימל תושקבה לכ ,תרדוסמ השקבה תא ונל וריבעת ,ןוטיב אשאש תעפי תסנכה תרבח .רוצע ,רוצע
 .אדוול טקטנוקה היהא ינא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ךכרד ריבענ ונחנא ,זוחא האמ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םילגוסמ אל ונחנאש בותכנ ונחנא לגוסמ אל אוהש הביס שי תואירבה דרשמל םא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 - - - אל המל ,ףד לע תועצבתמ תויגולוימדיפאה תוריקחה ,באוי .והשמ דוע
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רקש הז .ןוכנ אל הז ,אל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .ןכ
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 :וטורג רמתיא
 

 .תודלקומ ןה הז ירחא ,ףד לע תועצבתמ ןה
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ךירצ אל התא - - - לא ,רמתיא ,עגר
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .לסקאל הז תא םידילקמ זאו ףד לע הז תא םישוע םה ,דימתלו תחא םעפ הז תא ריהבנ אוב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?הרוק המ תעדל םיצור םתא ,ה'רבח .לסקאל אל םג .קוידב ךל דיגא ינא זא ,אל
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

 .ןכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ךיאל השענש הכרדהה ןוטרס תא בשחמב הפ וליפא יל שיש בשוח ינא .הרוק המ םכל דיגא ינא זא
 ,היה אל הז ינפל ,ראורבפב המקוה וזה תכרעמה .תויגולוימדיפאה תוריקחה תכרעמל בשחמה לע םידבוע
 תכרעמ אלל ,תויחא ,םירקוח 27 ,תופגמ הפ ויה אלשכ ,תבצחה ינפל ,ךרעב הנש ינפל לארשי תנידמב בצמה
 .רבגות הזה ךרעמה רבכו ,הנורוקה העיגהש ינפל ,וחכש רבכ םישנא ,תבצח היה .היהש בצמה היה הז .בשחמ
 ףכית ריבסא ינא ,בשחמב דבוע הז םויהש ,בשחמ תכרעמ ונפסוה ונחנא הנורוקה הליחתהש ירחא ,ראורבפב
  .27 אל הז ,םירקוח 930-ל ואישב וישכע עיגמש םדא חוכ ונפסוה ,תוריינה הז המ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?חוטב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רתוי ,780-ב ילוא ונחנא .םיסויגב
 

 :וטורג רמתיא
 

  .הרשכהב םקלח לבא ,930 ונל שי וישכע
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - וישכע המכ ,אל ,אל ,אל ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הרשכהב ךל רמוא ינא ?אל אל אל תא המ .םולכ ךממ ריתסמ אל ינא ,יקחשת לא .ךל הנוע ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - וישכע אל הז םא זא .תומרד הפ ןיא ,עובש תחקול הרשכהה ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - הרשכהב עגרכ המכ .וילע םותחל עדוי ינאש רפסמ ,930 הרשכהה םע
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?םתוא ךל בצקת רצואהו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ןכ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?רדסב לוכה
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .ןכ ,ןכ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ינימ לכ ,הז קלח ,םילייח קלח ,ןכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - ץימשהל ךישמהל הצורש ימ ,הנה זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ונחנא םייגולוימדיפא םירקוח הלא םא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תושועש תויחא וא םירקוח 27 קר שיש דיגהלו תואירבה דרשמ תא ץימשהל ךישמהל הצורש ימ ,עגר
  .טלחומ רקש ,המבה לעמ הפ רמוא ינא ,השקבב ,הז תא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא רמא אל דחא ףא יכ ,ןרקש אל דחא ףא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?האלה םימדקתמ ךיא .בוט דעצ .הז לע םיכרבמ ,הפי .חוכ רשיי
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .930 שי זא ,באוי ,היינש
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 יכ יתוא דירטה הז יכ ,יתלאשו קודבל יתכלה םג ?תובתוכ תויחאה המל .ראורבפמ ,רמוא ינא זא
 .ידעס המאסוא תסנכה רבחל עגר ינפל יתרבסהש המ תא השוע ןכוממה יכ ,ןכוממה לע םיכמסנ ונחנא
 דחא ?םיקרפה ינש הז המ ,םינותנ ןומה בותכל ךירצ התא םהבש םיקרפ ינש שי .םירשקה תא אצומ ןכוממה
 ינא םתס .שגפ אוהש םישנאה הז ינשהו ,ןופלטב החישב ותיא ןמזה לכ התא ,היה םדא ןבהש תומוקמה הז

 םינפה דרשמ םע קשממ ונל היהיש הז לע דבוע ינא ,עימטהל םיסנמ ונחנא ,ונל ןיא ןיידע ,המגוד ךל ןתא
 ומיקה יכ ,ןיא דוע הז עגרכ .דילקהל וכרטצי אלו תכרעמה ךותל וסנכיי החפשמה ינב לכ יטמוטוא ןפואבש
  .ןמז הברה חקול ,הלאה םירבדה ינש לבא .הז תא םג השענ ,ןמז חקיי ,תכרעמה תא

 
 .דימ לוכה תא בשחמב םירמוגו הז תא םישוע ,בשחמב דובעל םיליגרש םירקוח שי ?הרוק המ זאו

 ותיא רומגא ינא ,הלוחה םע ןופלט תחיש השוע ינאשכ בשחמב דילקהל ליחתא ינא םא :תורמואש תויחא שיו
  .םיאור םתאש םיפדה הלא – לע הז תא תושוע ןה זא .תועש שמח דועב
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 :)הנימי( דקש תלייא
 

  ?תודילקמ ןה זאו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תינדלקל הז תא םיריבעמו ןהלש ןמזה תא םיכסוח ונחנא ,בגא ךרד ,ןה אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םהש ללגב ,םימי המכ דועב זא ,םויה אל םא םג ,היהנ ונחנאש הז לע תכרבמ ינאש רמול הצור ינא
  .םייגולוימדיפא םירקוח 930 םע ,הרשכהב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .יאדווב םויה 700 לעמ ונחנא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רופיסה תא חצנל םילוכי ונחנא םידרויש םינותנה םע וישכעו םייגולוימדיפא םירקוח 1,000 םע ,בגא
  .הזה

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .דואמ רהזיהל ךירצ ,תעפי ,םידרוי םינותנה םא עדוי אל ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא םייגולוימדיפא םירקוח 1,000 םע הפיט ולעי םה םא םגו םהש ומכ וראשיי םה םא םג ,ייקוא
 - - - תא םיחצנמ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז יבגל םג בייח ינא .והשמ דוע ךל דיגהל הצור ינא ,עגר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םייטמרד םידעצל םיכלוה ונחנאש ילב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ךל דיגהל בייח ינא ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .200-ל דירוהל ךירצ ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תתל ונלש תלוכיבו ונלש תידיימה הבוגתב איה הקבדהה תרשרש תעיטק ףוסב יכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תעפיל והשמ דוע דיגהל בייח ינא ,עגר
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיתמואמ םילוח םהש םישנאה תא לרטנלו
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,הדעוול אל ,הלשממל הז תא רמוא ינאו יזכרמ רפוס חקל ךל דיגהל בייח ינא ,הדעווה שאר תבשוי
 שיש םשא ינא ילוא .הטמל ןטבה לש עטקב עוריאל ונסנכנ ונחנא .עוריאל תואירבה רש לשו ילש יזכרמ רפוס
 השגרה התייה ?רוביצב םג הרק המו לארשי תנידמב הרק המ ,וזכ איה הדוקנה לבא ,עדוי אל ינא ,הנורוק
 ,תואירבה דרשמ ללוכ ,ביבסמ תוכרעמה םגו תמיוסמ הרוצב גהנתהל ליחתה רוביצה זא רמגנ עוריאהש
 ילוי רשל התייהש תיזכרמ דואמ המישמש םכל רמוא ינא .ןושארה לגב לפטל ונבש רירשה תא וקריפ
 הזו ,יאדוובו יאדווב ,רמוא ינא זא .הרזחב ותוא תונבל הז ,הפ ונחנאש תצקו שדוחה ךלהמב ילו ןייטשלדא
 שיגרהל אל ,רוביצל םג ,וזה היצאוטיסב ונל רוסא ,הרזח תדרל לוכה השענו םחלינ ונחנא ,רצואל רקיעב
 הזה רירשה תא ,םידרשמל ונל םגו ,םיבושחה םירבדה לכ לעו תוכסמה לע דיפקהל ךירצ ,רדסב לוכהש
 .וילע רתוול רוסא .ותוא ריאשהל ,תכרעמה לכבו תואירבה דרשמב וישכע םינוב ונחנאש

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .וישכע וצה לע םינד ונחנא לבא ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רבא'ג תסנכה רבח ךכ רחאו ?הגצהה תא םילשהל הצור התא ,וטורג 'פורפ
 

 :וטורג רמתיא
 

 .ןכ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ידכ ךות תולאש ונל שי
 

 :וטורג רמתיא
 

 לכתסהל הצור ינא .תויוצרפתה ויהש תומוקמ ינימ לכב םלועב תודעסמה לש בצמה לע הנומת וז
 אל ינא ,תיפיצפס םכל רמול לוכי ינא ,תכרעמ ונל שי לבא ,התוא גיצא עגרכ אל ינא ,תבשחוממה תכרעמב
 ,תרחא וא וזכ הדעסמל גנימייש תושעל הצור אל ינא יכ תומוקמ דיגא קר ינא ,תודעסמ לש תומש תתל הצור
 םע ינויב 10-ב עבש ראבב הדעסמב עוריא ונל שי זא ?רדסב ,תודעסמה תא הרזחב וחתפש הפוקתה זאמ
 תירקב הז ,שיא 30-כ לש הקבדה תרשרש םע עוריא ונל שי ךכ רחא .םישנא 15 ךרעב לש הקבדה תרשרש
  .הנומש

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םש היה המו תומשה לש המרב ,בטיה הריכמ ינא .םיעוריא תומלואב הז הנומש תירקב
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - ףסונ עוריא .ייקוא
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .הדעסמ אל הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םא ,דיגהל הלוכי ינא זא םשמ ינא ,הנומש תירקב יל וחלסיו ,הנומש תירקב םיפכוא ויה םא ,בגא
 םיכירצ ונייה המש ,יתחפשמ עוריאל תאצוי הלוח איהש תעדויש תתמואמ הלוחשכ םש הז תא םיפכוא ונייה
 .לפטל
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 :וטורג רמתיא
 

  ?רקובהמ הרקמ ךל הארא ינאש הצור תא .הרוקש המ הז לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םירבח ,הז תא תושעל ודחפי םישנאש ידכ
 

 :וטורג רמתיא
 

 ,דחא ףאל הרפיס אל ,רשוכ רדחל תתמואמ הלוח העיגהש תלפוטמ לש רקובהמ הרקמ יל שי
 - - - וישכעו הריתסה

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?אל ,רוגס רשוכה רדח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תיעמשמ דח ,ילילפ שנוע הז
 

 :וטורג רמתיא
 

  ?הלאה םירקמה לכ תא אוצמל םילוכי ונחנא לבא ,רדסב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הלאכ םירקמ ינש לע םיעדוי ונחנא רבכ .עדוי התא ,הנה ,ןכ
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 אוהו עדוי םדא ןב םא ,הלאה םירקמה לע אקוודש ריקל ריקמ המכסה ךל היהת הפ ?המ עדוי התא
  .רומח ,ילילפ שנוע הז השוע

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םלש םיעוריא םלוא הקיבדה איה ,תיעמשמ דח
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םילשוריב הדעסמ .המגוד דועל ךישמנ ואוב
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םירקמב םתוא שינעהל גואדל םג ךירצ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?ןיבמ התא ,הלאה םירקמה לכ לע עדוי אל התא לבא ,םכתיא םיכסמ ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םינכומ ונחנא םיספות רבכש המ לבא
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 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 וששחי םירחאה ,ילילפ שנוע ,הובג סנק לביק ,שנוע לביק אוהש תרושקתב ורפסיש דחא קיפסמ
  .האבה םעפב הז תא תושעל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לפטל ךירצו רסאמ תריבע הז ,יעמשמ דח
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רסאמב הזכ והשימ םישל ךירצ ,רסאמ תריבע
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םיעדוי אל םהו םיעיגמ םהש הלאכ הברה שי לבא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - התא לבא ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תמואמ הלוח ,אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רדחל ךלה אוה הז ירחא םא .עדוי אוה יבויח אוהש תוקידב לביק אוהש ירחא עוריאל עיגה םדא ןב
  .השק דיב טוקנל םיכירצ ונחנא הפ זא ,עוריאל וא רשוכ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םירבדמ םלוכש עומשל רשפא יא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םיעדוי אלש הלאכ שי לבא ,העדיש יהשימ לש המגוד יתתנ
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - - - וא ןולמ תיבב הדעסמ ןיבל ,וטורג 'פורפ ,הליגר הדעסמ ןיב לדבהה המ לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םימעפ רשע ךל ונרמא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?ןוידה תא יל רזחמל הצור התא ,ידעס המאסוא תסנכה רבח .םש ונייה רבכ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ןולמ יתבב תויוצרפתה ויה אל םג
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ונרשפתה ,ךתלאשל ,תואירבה דרשמכ ונחנא ,תולבגמ המכ שיש ךל רמוא ינא .רוצע ,וטורג ,אל
  .ןולמ יתבב תודעסמה תא רוגסת ?יתוא לאוש התא .תונולמב ילכלכ קזנמ ששחה ללגב ונרתיוו
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .קשמה תא סירקהל םיצור אל ונחנא ,אל שממ
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

 - - - חתפת זא תונולמב ילכלכ ששח הצור התא ,הפ רוגסל םוקמב .הפ חתפת
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - התאש דחא םוקמ יל ןת
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 ירדח תא קר רגוס אל התא ,ןולמה יתב תא רגוס התא ןולמה ירדחב לכואה ירדח תא רגוס התא םא
 .לכואה

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז לע ונרתיו הז ללגבו
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - ל בייח התא לבא ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  - - - םילשוריב הדעסמב .תויגולוימדיפא תוריקח ,הנה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הככ רשפא יא .דחא דחא ורבד ,רשפא יא ,םירבח
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 אל ,הדעו ירבחכ ונחנא ,םילגוסמ אל ונחנאשכ ,הלאה םירעפהמ קוידב עבונ ירוביצה ןומאה רסוח
 - - - םילגוסמ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - בייח ינא זא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 םא .רוגס רחא רוגס ללחבו רתומ דחא רוגס ללחב המל רוביצל ריבסהל םילגוסמ אל .באוי ,היינש
 ונחנאו ונבילש יאדו ,ילכלכה ןועיטל רשאב .ןומאה רסוח עבונ םש ,רוביצל הז תא ריבסהל םילגוסמ אל ונחנא
 דימעהל לוכי אל התא ,םינדעסמה לש הקוצמה תא םג שי תאז םע ,ןולמה יתב לש הריגסל איבהל אל םיצור
  .ינשה לומ דחא

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םע זוחא האמב םיכסמ ינא ,דיגהל בייח ינא ,לבקמ לכ םדוק ינא ?ךל תונעל לוכי ינא .זוחא האמ
 הז ,ןגלב הרצי םג ייניעבש המגוד דוע ךל תתל לוכי ינא ,הזה ןיינעה ללגב הנבנש ןומאה רסוח לש אשונה
 .ןולמה יתבב תוכירבה
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 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .ןוכנ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 דואמ הפ הז תא יתרמא ,טפסנוקל ונכלה ונחנא .ונלש ןוויכה תא ךל דיגא ינאו .הז תא ןיבמ ינאו
 תוליעפ וב עצבל אל ,רוגס תויהל ךירצ רוגס ללח וא רדח ,םירוגס תויהל םיכירצ םירוגס תומוקמ ,רורבו טושפ
 וליחתיו םיחותפ תומוקמ רמוא ינא ,דואמ דחפמ ינא ,םעפ דוע ,עמתשי אלש .תולבגמ תחת םיחותפ תומוקמו
 .רשפאנ ונחנא לבא ,תויתועמשמ דואמ תולבגמ םש םג שי ,אל – תושעל םלוכ

 
 הז תא ליחהל הזה טפסנוקבו הזה טפסנוקה םע ראשיהל םילוכי ונחנא ףוסב ,ךלש הלאשל וישכע

 תאש ומכ ,רוביצה תא לבלבל םיצור אל ונחנא ,טפסנוקה הזש דיגהל ,ולש תוילכלכה תויועמשמל דירפהל ילב
 לאושו הלשממה לש תוטבלתהה תא ךל רפסמ ינא – ורמאו רצואה דרשממ ועיגה זאו ,ונרמא ךכ ,תרמוא
 תא ןולמה יתבל ןתונ אל התא םא ,בישקת :ורמאו רצואה דרשממ ואב זאו ?רדסב ,השוע תייה תא המ ךתוא
 םאה ,ךלצא הטלחהה .ןולמה יתב תא תרגס לכואה רדחב הלכאה לש תורשפא איהש הזיא רצייל תורשפאה
 תרמוא תאש וא ,ילכלכ קזנ הפיסומ ,ןולמה יתב תיישעת לכ תא תרגוס תאו רשיה וקה לע רומשל הצור תא
  .תילכלכ הרשפ השוע ינא לבא ,יתואירב רותיו השוע ינא הזה םוקמבש

 
 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?תודעסמ לע לעפ אל ןויגיה ותוא המל
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - 35% לש ,םירחאו תלייא הפ העיצהש היצפואה תא תלספש החנה תדוקנמ תאצי התא ,באוי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - וישכע יכ ,לוכי אל ינא יכ
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .טילחהל תחא היצפוא תרציו הז תא תלספ התא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,םימעפ ףלא הז תא דיגא ינאו ,תודעסמב .רשפאל לוכי ינאש המכל לובג םג שי .המל ךל ריבסא ינא
 ונחנא .תוקבדה םש שי ,חבט שיו תירצלמ שיו םילגעמ םיאבו ,רוגסה ללחה ךותב יאדווב םילכואו םיבשוישכ
  .הז תא םיעדוי ונחנא ,םירקחממ הז תא םיעדוי

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תוכסמ םע תויהל םירומא םה לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - אל לארשי תנידמב םויה האולחתה בצמב הז
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .יתנבה אל .םירצלמו חבט ךל שי ןיידע ץוחב תויהל םהל ןתונ התאש עגרב לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - - ב םידבוע םה ,אל
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונל םיקרויש רדסב הז הרגשבש הפ תפרוגה הסיפתה ,המ ךל דיגא ינא .והשמ הפ דיגהל תבייח ינא
  .תעזעזמ טושפ איה ,תחלצב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תחלצב ךל םיקרויש המב סוריו ןיא ?תושעל המ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תחלצב יל וקריש הצור אל ינא לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הדעסמב לוכאל יכלת לא .הדעסמב ילכאת לא זא ,רדסב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תוכסמ םימש םה םא .תיתייעב טושפ החנה תדוקנמ םיאצוי םתא ,םירבח ,לבא ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הדעסמ לדוג שי םג
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - רוגס רדחב בשוי התאשכ .רושק אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - ב ונחנא תסנכ תיבב םגו רוגס רדחב ונחנא הפ םג לבא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הזה רדחב םיקבדמ ונחנא יכ ,הכסמ םישל ,רבדמ אלש ימ לכל ץילממ ינאו ,רבדמ אל ינאשכ ,ןוכנ
 - - - םייוכיסה תא ןיטקמ הז ,הקבדה ענומ אל הזה סקפסרפה ,ולבלבתת לא

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - הז תא ודירות זא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - תויורבתסה לש ןיינע הז הפ לוכה .םצמצמ ינא ,בישקת ,אל
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .רבדל ןנוכתמ ינא יכ הככ הכסמה םע ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םינחוב ונחנא ףוסב ירה ,תיקשמה המרב םג .תורבתסהה תנטקה לש ןיינע הז לוכה .טושיק הז ,אל
 ,תמיוסמ הרוצב דירומ ינא םא .קשמב הקבדהה לש תוחתפתהה תא םיקדוב ונחנא ,קשמב הקבדהה תא
 ינא .קשמב הקבדהה תא דירויש רחא והשמ יל ונת ,השקבב ,והשמ חותפל הצורש ימ לכ ,יתרמא הז ללגבו

 - - - דירוהל בייח
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תומוקמב םירחסמתמ םתא וליאכ הז ,תיארונ הרימא וז
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - בצמל עיגמ ינא ,אל םא ,תיקשמה הקבדהה תא דירוהל בייח ינא ,ןכ
 

 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .תובחרומה תוחפשמל הרבסה ושעת ,ךל יתתנ
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .תוסחייתה הצור ינא ,ךתושרב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .גרבדנז רמת תסנכה תרבחל ןתינ ךכ רחאו רבא'ג תסנכה רבחל ןתינ ונחנא זא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .תסנכה ירבחל רובענ הז ירחא ,תודעסמה יבגל הצור ינא תחא הדוקנ דוע קר
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וכרדל ךישמהל ךירצ טעמ דועו ונתיא אצמנש לגס 'פורפ תא עמשנ ונחנאש הצור ינא ךכ רחאו ,ייקוא
 .וטורג 'פורפ ,השקבב .ןאמיא תסנכה תרבח ,ךיילא רוזחא ינא ךכ רחאו

 
 :וטורג רמתיא
 

 זא ,ונלצא ומכ ,האולחתב היילע התייהש וארשו וחתפנ תודעסמ םהבש תומוקמב .תחא הדוקנ קר
 וניסינ םינדעסמה םע ונבשישכ ףוסב ,לומתא ןוידב םג יתרמאש ומכ הז .ךילהתהמ קלח הז .הרזחב ורגס
 םהש ידכ ,תונחלושה ןיב יצחו דחאל ונמצמצ ,םירטמ ינש וניצר ונחנא ,םצמצל םג ,םתארקל תכלל דואמ
 לוקשנ ןבומכ ונחנא האולחתב תיתועמשמ היילע היהת םאש ונרמא םג םוי לש ופוסבו ,קסעכ םייקתהל ולכוי
  .לבוקמ היה הזו ונידעצ תא םעפ דוע

 
 תיתועמשמ הדירי היהתש עגרבש דיגהל םג םילוכי ונחנאו הדירי הארנש חמשא דואמ ינא ,בגא ךרד

  .הרזחב חותפל םג לכונ ,םירקמ ספאל תדרל ךירצ אל וליפא ,תובצייתהו
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הדעסמב תויעב הברה ךכ לכ שי ,ינפל ןוזמה תא תונקל םיכירצ םה ,הדעסמ ,םיניבמ םתא לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םתוא סירקמ םייתניב התאו - - -
 

 :וטורג רמתיא
 

 .הככ דבוע הז םלועה לכב לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תכרעמה תא עגשמ הז ,רוגסל חותפל ,רוגסל חותפל רשפא יא
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 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תמאבו ,םתוא עמוש ינא ,םינדעסמהש ןיבהל םיכירצ םתא ,םירבח .ורגסי אל םהש םירמוא םה
 - - - הז יכ רוגסנ אל ונחנא :םירמוא םה לבא ,תויחנהה יפל לועפל םיכירצ םלוכש םירמוא ונחנא

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .דרמל ארק אוה זא ,ךלש העיסה רבח תא לאוש התא םא ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .ןוכנ ותוא םתנבה אלש רמוא ינא זא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .דרמל ארוקש העיס רבח ךל שי
 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ןוכנ ותוא םתנבה אלש רמוא ינא זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םייניינע םילוקישמ םישוע ונחנא ,הזה לוקישהמ הז תא םישוע אל ונחנא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םייחה הז :םירמואו םיאב םינדעסמ לבא ,תויחנהה יפל לועפל םיכירצ םלוכש הז רמוא ינאש המ
 ינא ,תונורתפ שי ,ןורתפ םהל תתל ךירצ .ותוא םהל םיסמורו םיכלוה ונחנאו םהלש םייחה טקיורפ הז .ונלש
  .אוצמל רשפאש חוטב

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רשה ןגס םע םג רבדנו תוצעייתהל וליפא אצנ ונחנא ,םיעיצמ ונחנא המ ךכ רחא דיגנ ונחנא ,ייקוא
  ?תמייס ,וטורג 'פורפ
 

 :וטורג רמתיא
 

 - - - הז ירחא ,תודעסמה יבגל הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,רבא'ג תסנכה רבח .ייקוא
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ןמיס הז זא האולחתב הדירי ונל שי םא .ימיטפוא תויהל יתטלחה ינא ,םויה עוגר המ םושמ ינא ,בוט
 תא ורגסי אלש םיעדוי ונחנא ונלש תושירדה לכמ םא .וישכע האלמה סוכה עבר יצח לע לכתסמ ינא ,בוט
 םייעובש רבכ הלאה םינוידה לכב םישל ונחנא ןיידע לבא ,בוט הז ,תוכירבה תא ורגסי אלו ,בוט הז ,םיפוחה
  .םיאשונ םתואו םינועיט םתוא לע םירזוח ,רתויו

 
 לש העצהה .ידיימ לופיט בייחש רופיס אוה תודעסמהו רשוכה ירדח לש רופיסהש בשוח ינא ,םירבח

 םיקסוע וא תודעסמ םהל שיש םיקסעה ישנא תא קפסמ אלו קיפסמ אל הז ,ץוחב קר ,יתעדל ,תודעסמה
 רקחמ יתישע אל ינא ,ץוחב תומוקמ שי תודעסמהמ 80%-לש הזה רפסמה הפיאמ עדוי אל ינא .תודעסמב
 ,רוזחל םיכירצ ונחנא ןכל .הדעסמל ץוחמ םיבחרמ םהל שיש 80% ןיאש ילש תיללכ תומשרתה לבא ,רקס אלו
 תונדעסמל תתל אלו ץוחב םג תולבגמה לכ םע 35% םהל רשפאל ,35% ,ןולמה יתבב לכוא ירדחב שיש ומכ
  .תודעסמה לע םג תוירחא תחקל ךירצ ןולמה יתב יניינע לע תילכלכ תוירחא םתחקלש ומכ .סרהיהל
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 תובושתל םיכחמ ונחנא – םג ךירצש בשוח ינא ,ןהילא םתסחייתה אלש ,תופסונ תויצקרטא יבגל
 - - - לומתא ונעמש .תוחותפ תויהל תוכירצש תויתוריית תויצקרטא יבגל

 
 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .הלשממב הז תא קודבל וכלה םה ,הז לע ותיא ונרביד
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םושר הז ,ןכ
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 לע םגו םיקסעה ילעב לע םג ונלש תוירחאה ,םירבח .'וכו 'וכו יראפסה לע לומתא ונעמש ,ייקוא
 .הבר הדות .תואירבה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיצור ונחנאש םיעד ימימת ונחנא ,תודעסמה לש אשונה יבגל ,רדס השענש הצור קר ינא .הבר הדות
 םה םוקמ הזיאב הנשמ אל ,ץוחב ,ללכב םישנאה לש םג 35%-ו 35% םיחותפ םיללח ,וק רושיי שקבל
 תוכירבו םי .עיצנ ונחנאש המ הז ,יתמשר ,הז לע רוזחנ אל ואוב זא .רדסמה ןויערה הזש וניבי םה ,םיאצמנ

  .םיפסונה םיטביהב םג הרוק המ ןיבהל הסננ ואוב .רוגס רבכ הז יכ ביחרהל המ ןיא
 

  .השקבב ,לגס 'פורפ ךכ רחאו גרבדנז רמת תסנכה תרבח
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 תמאב ינא ,וירחא יתבקע לבא ,ןוידה תליחתמ יתייה אלש החילס .שאר תבשויה יתרבג ,הבר הדות
 הפתוש ינאו ,תנכוסמ הלחמב תמאב רבודמש הדבועה דצבש תבשוח ינא .ורמאנש םירבד לע רוזחל הצור אל
 תרמואש תאז תויהלמ הקוחר ,הנורוק תשיחכמ תויהלמ הקוחר ,הנממ רהזיהל ךירצש םיבשוחש הלאל
 .ןמז ךרואל התיא תויחל ךירצו הנממ רהזיהל ךירצש הפגמ וז ,הלכלכה ללגב קר לוכה לוכה לוכה וחתפתש

 
 םימיב תסנכל הלשממה ןיב גנופ גניפב םג הז תא וארו ,םויה תולכתסההש השוחתה תא יל שי לבא

 רחא ןוירטירק שי ,םיעוריא תומלוא ,תודעסמ ,םיפנעב םיכלוהש הזבו ידמ תירוגטק איה תצק ,םינורחאה
 קר אל ,ןוידל ןמזמ רבכ ןאכ סנכוהש תולוספקה לש אשונה המגודל ,הנעי אוה זאו ותוא ביצהל רשפאש
 הז תודעסמ ןיבל םיעוריא םלוא ןיב ,וטורג 'פורפ ,לדבהה המגודל .תוחפשמב םג אלא ,רפסה יתבבו תותיכב
 ,םיה ףוחב רבד ותוא .תולוספקב םיבשוי תודעסמב ,ללח ותואב דחיב םיאצמנ םיגגוחה לכ םיעוריא םלואבש
 ,יוליבה לש עבטה הז יכ םתס ינשל דחא ןיב יעבט קחרמ לע םירמוש םה ,תולוספקב םיבשוי םישנא םיה ףוחב
 .עוריאה לש עבטה הז

 
 הרבסהה לש טביהב םגו רוגסל המו חותפל המ הבשחמה לש טביהב םג הז תא תרמוא ינא ןכל

 קיבדמו ךלוה תמואמ הלוחש בצמ הרוק םג זאו ,םינוירטירקה המ ,המל םיניבמ אל תמאב םישנא ,רוביצל
 אל ינא – הלאכ םיבצמב תילילפ השינע דעב ינא ,תרמוא אל ינאו ,ילדב םיטעוב םישנא בלש אוהש הזיאב יכ
 - - - םירערעמהמ 60% םיחלוש ?הזב םישמתשמ אל המל ,כ"בש ינוכיא וריבעה ,הניבמ

 
 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .הקבדהה תרשרש תא אוצמל קר הז כ"בשה ינוכיא ,םילוחו םידדובמ לע כ"בש ינוכיא ןיא ,רמת ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הרוחא תרשרשה תא אוצמל
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

  .םוקימ לע ססובמ הז לבא
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 :)הנימי( דקש תלייא
 

  .הז תא ונלטיב .ןמזה לכ ןכואמ אל הלוח לבא ,אל
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 - - - תרמוא ינאש המ לבא .הככ ראשייש ,יתרמאש המ וחכשת ,ןכואמ אל תויהל ךישמיש .יתנבה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .דעב תאש ןנערמ תויהל לוכי הז ?המל
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 גולאידב םג ,אל המו רוגסל המ הטלחה לש טביהב םגש הז תרמוא קר ינאש המ .דעב אל ינא ,אל
 ןהב שי ,תולבקתמש תוטלחההש עדיי רוביצהש תנמ לע ,רוביצל הרבסהב םגו הלשממה ןיבל תסנכה ןיב
 בצמל עיגנ תמאב ונחנא תרחא ,ןמז ךרואל תויהל ךלוה הזש הדבועה רואל דחוימבו ,ןתוא ןיבמ אוהו ןויגיה
  .דרמה ירחא תררגנ הלשממה זאו ,ישיש םויב וניארש ומכ ,דרמ תמאב לש

 
 ,וצה ותוא תא דבעידב רשאל הכירצ ,קוחה יפל ,וזה הדעווה .הבושח איהש תבשוח ינאש הדוקנ דוע

 תוריקחה ךרעמ לש ,הז לש ינשה דצה ,תואירבה דרשמ יגיצנלו רשה ןגסל ,הלשממה יגיצנל ןכ לבא ,אל וא ןכ
 ,תויחנהה המ ,תוקבדה שי הפיא תעדלו עדימה ףוסיא לש ,הקבדהה תוארשרש תעיטק לש ,תויגולוימדיפאה
 הז לע בכעתהל עגר תבייח ינא ,תוכסמ תייטע תבוח לש אשונה ,רצוקמ תויהל ךלוהש יתעמשש דודיבה ןמז
 איה ייניעב ,ירוביצה בחרמב תוכסמ תייטע לש הבוחה ,םימח דואמ םישדוחל םיסנכנ ונחנא ,הקד

counterproductive, עיזמ ,םוחמ תמ ,ץוחב הכסמ םש התא ,ישיא ןויסינמ שממ ךל תרמוא ינאו ?המל, 
 בחרמב ץוחבש ןמזב תאז ,הז תא רומשל ידמ רתוי רשפא יא ,םוקמל וא ןגזמ םע תונחל עיגמ התאשכ
 ,רוביצה .היעבה םש תומוקמל הסינכב אקוודו ,תיספא איה ץוחב הקבדההש םיעדוי ונחנאו ,ירוביצה
 תא םש התא ,םוקמל אצוי התא ,ירוביצה בחרמב םיקלוחמ תוחודה .הב דומעל רשפא יא הרזג וז םימעפל
 .םוקמל םיסנכנ םהשכ אקווד התוא ודירוי םישנאה יעבט ןפואב ,תושעל המ ןיא ,בלש אוהש הזיאבו הכסמה
 דואמ לוכי הזש תבשוח ינא ,ץוחב אלו םוקמל הסינכב הכסמה תייטע תבוח תא שיגדהל ,ךופה תושעל םוקמב
  .רוביצה תוגהנתהל רוזעל דואמ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןכ
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 תעמשמב ליחתה רוביצה לירפא ץרמ םישדוחבש וניבת ,הלשממכ םכל ןכ לבא ,הדעוול ונל אל הז
  .הדות .המל ןיביו עדיי אוה םא קר ,וישכע םג היהי אל הזש הביס ןיאו קלח תויהל ןוצרבו תוסיוגמבו ההובג

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?ונתיא אצמנ לגס 'פורפ .גרבדנז רמת תסנכה תרבח ,הבר הדות
 

 :לגס ןרע
 

  .ןכ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .השקבב
 

 :לגס ןרע
 

 ינא ,הקבדה תומוקמ לש אשונ יבגל לכ םדוק .תולעהל יתיצר ינאש תודוקנ רפסמ .םלוכל םולש
 המ לש הבוט קיפסמ הנבה ןיא םג רבד ותואו ,הקבדהה תומוקמ לש הבוט הנבה ןיאש סוזנצנוק שיש בשוח
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 הרוצב רפשל רשפא הלאה םירבדה ינש תאש בשוח ינא .הנורוקה לש םינימסת םהש םינימסתה םה
 .הטושפ רתוי הברהו תויגולוימדיפאה תוריקחל ,המילשמ ,הטושפ הלועפ םע תיתועמשמ

 
 םדא ןב לכ ,קדבנ לכש ןמזב םאש בשוח ינא ,תוקידבה תא תולהנמ םצעב ןהש ,םויה םילוחה תופוק

 םא ,תמואמ הלוח םע עגמ הז הקידבל חלשנ אוהש הביסהו הדימב ותוא םילאשתמ ויה םא ,הקידבל חלשנש
 הלוחה היה ימ עדוי ינא תמואמ הלוח םע עגמ ללגב הקידבל וישכע חלשנ ינא םא ירה .עגמה והמ םימשור ויה
 ךכ רחאו הזה עדימה תא םיפסוא ונייה םא ,עגמה םוקמ היה המ עדוי ינאו עגמב יתאב ותיאש תמואמה
 ופוסב תסנכ תיבב היה עגמה ובש םירקמהמ זוחא הזיאב םיעדוי ונייה זא הקידבה תאצותל ותוא םידמצמ
 ופוסב זוחא הזיאב ,'וכו הכירבב ,רשוכ רדחב היה עגמהש םירקמהמ זוחא הזיאב ,הקבדה התייה רבד לש
 .יטירקה ןותנה הז יכ ,הקבדהב םייתסה הז רבד לש

 
 עגמה היה המ רבד לש ופוסבש תויגולוימדיפאה תוריקחה לכמ ,לומתא בשוח ינא ,וגצוהש םינותנה

 ץמאמ ותואב םא זא .הלאכ םיעגמ המכ ךותמ ונל רמוא אל הזש ללגב בוט אל הז ,םיתמואמה םילוחה לש קר
 םינימסת הזיא ןיבהל םילוכי ונייה םג זא םדא ותוא לש םינימסתה םה המ תקיודמ הרוצב םיבתוכ םג ונייה
 .רתוי הובג היהי אוה הקידבב םייבויח ואציי םהש יוכיסה רבד לש ופוסב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 אוה ףוסב םא םג ,הקידבל ךלוהש ימ לכ תא ,רמוא התא .רמוא התאש המ תא ןיבהל הסנמ ינא ,ןרע
 תעדל ךרע שי ,ןיינעה ךרוצל דודיבל ךלה אוהש עגרב ,ךרע שי ןיידע ,ילילש אוהש רמוא התא ,ילילש אצוי

  .היצאוטיס התואב קבדנ אל אוה םא םג תמואמ הלוח םע עגמ ול היה הפיא
 

 :לגס ןרע
 

 לע ןיבהל הצור התאש המ ,ןיבהל הצור התא םא .לודג יכה ,רמוא יתייה ,ךרעה וליפא הז ,באוי
 הלאה םיעגמהמ זוחא הזיא ,םיוסמ תוליעפ גוסב םישחרתמש םיעגמהמ זוחא הזיאב הז הקבדהה תומוקמ
 .הזה עדימה תא ךל ןיא םיבויחה לע קר לכתסמ התאשכ .ןוכיסה תמר תאז .הקבדהב םייתסמ רבד לש ופוסב
 - - - טושפ דואמ והשמ הז

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 אל ינא ,עגמ היה רמוא התא תרמוא תאז ,לעופב הקבדהה עוציב לש רוטקפה תא לרטנמ התא
  .הקבדה התייה םא לכתסמ

 
 :לגס ןרע
 

 הז תא תושוע םויהו ,הקידבל םויה חלשנש םדא ןב לכ ,טושפ דואמ והשמ רמוא ינא ,דדחנ ואוב
 - - - םיירקיע םירבד ינש םע ןולאש אלמי חלושש ימ וא אפורהש ,םילוחה תופוק

 
 :וטורג רמתיא
 

 ,תרחא ךרד לע בושחל ךירצ לבא ,ןיוצמ ךלש ןויערה ,הקידבל םיחלשנ אל םידדובמה בור ,ןרע ,לבא
  .תוקידבה ךרד אל

 
 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .םדוק עמשנ ואוב ,עגר
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ךכ רחא הז לע ךתיא רבדא ינא ,ןרע .ךכ רחא ותיא הז תא קודבנ ,רדסב
 

 :לגס ןרע
 

 דואמ רפשל הלוכי איה ,הז לע רבדל רשפא ,הטושפ הלועפ וזש בשוח ינא ,תאזה הרעהה ,ייניעב .בוט
 ןיחבמ ןימסת אל אוה לשמל םוח יכ ,הנורוקל םיניחבמ רתוי רבד לש ופוסבש םינימסתה לש הנבהה תא םג

 תומוקמ לש הנבהה יבגל ל"נכו ,ןיחבמ דואמ דואמ ןימסת אוה חירו םעט שוח ןדבוא תאז תמועלו ,דואמ
  .דיגהל יתיצרש הנושארה הדוקנה תאז .הקבדהה
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 בשוח ינא ,ןורחאה םויהמ קר אל הזו ,םינורחאה םימיה לש םינותנב םילכתסמ םא ,היינש הדוקנ

 המגמ וניאר םא םשו ,םישדחה םישקה םילוחה תמאב הז סחייתהל רשפא וילאש רתויב חישקה ןותנהש
 הזו ,םינורחאה םימיב ,םימי השימח לכ הלפכה וליפא לש בצמל עיגהו ךלה םישקה םילוחב הלפכהה בצקש
 הרשע וא העשת לכ לש הלפכהל וישכע עיגמ הז ,הטאה םיאור ונחנא ,עובש לש המגמ רבכ וז ,דחא םוי אל
  .דדועמ ןותנ הזו םישקה םילוחב םימי

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?םישדחה םישקה םילוחה לע רבדמ התא
 

 :לגס ןרע
 

 .הפגמה יפואל םישועש תולועפה תא םיאתהל ךירצש איהו הדוקנ דדחל הצור ינא .ןכ ,םישדחה
 היה םאה םיאורו םילכתסמ םיימוי ירחאו תומיוסמ תולבגהו תולועפ תרדס לע םיטילחמש ןכתיי אל רמולכ
 ינא ,עגרכ ןכל .םייעובש-עובש לש היהשה שי הב םיטקונש הלועפ לכש ללגב ,תופסונ תולועפ םילקושו יוניש
 ךלהמב םינותנב לכתסמ יתייה עגרכ ינא לבא ,םוי לכ הנתשמו ימניד הזה רבדה יכ ,תוריהזב תמאב רמוא
 הטאהה ,בוש ,ללגב תואירבה תכרעמל הסירק תנכס שי בורקה עובשה ךלהמבש בשוח אל ינא ,בורקה עובשה
 - - - ןכלו ,םישקה םילוחה בצקב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הסירק תנכס שי בורקה עובשבש בשוח אל דחא ףא
 

 :לגס ןרע
 

 יתרמאו ,םירחא םירטמרפ ינש לע תולכתסה לע ריהזהל םג הצור ינא .הז תא ןחוב ןמזה לכו לכתסמ
 ,היעב ונל שיש בשוח ינא ,םישדחה םיקבדנה ינותנ לע םילכתסמ םא ,דחאה .םינורחאה תועובשב רבכ הז תא
 הז ,םסח אוהש הזיא ונל שיש איה הנווכה .םיקבדנה תא רתאל ידכ תוקידב קיפסמ ונל ןיאש איה היעבה
 ימ תא תעדלב םיבוט קיפסמ אל ונחנא .יבויח אצייש תוקידבה זוחא לש םסח ונל שי ,תמדוקה הדוקנל רזוח
 םעפ ףא ונרבע אל ןכלו יבויח אציי אוהש ידכ הקידבל ,םינימסת ללגב וא עגמ ללגב וא ,םיחלוש ונחנא
 תוקידב 20,000 םע זא 10%-ל עיגנ םא םג .עובש ינפ לע תויבויח תואצות םע םילוח 8%-ה תא הפגמה תליחתמ
 בצקב הדח דואמ דואמ הטאה םיאור אקווד םינורחאה םימיבש תרמוא תאז .2,000 לע רצענ התאש רמוא הז

 ינאש ללגב ול ןימאמ אל ינאש ןותנ אקווד הז לבא ,םימי 20 לכ ומצע תא ליפכמ אוה וישכע ,םיקבדנה לש
 היהת ובש עוריא תויהל לוכי תמאב ובש םסח ינפמ ריהזהל הצור ינאו םסחל םיעיגמ ונחנאש בשוח
 ןותנה ןכל .תוקידבה םסח הז יכ ,2,000 ,2,000 ,2,000 הארנ ןמזה לכ ונחנא לבא ,ץוחב הפגמה לש תוללותשה
 .בושח רתוי אוה םישקה םילוחה לש

 
 אוה ,םדוק ותוא ריכזה באויש ,וילע םילכתסמ םלוכש םייבויחה זוחא יבגל םג רמול הצור ינאו

-עובש ינפל תוקידב תוינידמ התייה םא .ןמזה לכ םינשמ םתאש תוקידבה תוינידמב יולת דואמ דואמ
 זוחא לע עיפשמ הז ןכלו ךומנ אוה יבויח אציי והשימש יוכיסה ,םיעגמ ללגב םישנא וקדב הבש םייעובש
 םג ינא ןכלו זוחאה תא הלעמ ינכט ןפואב דבל הז ,םינימסת םע םישנא רקיעב םיקדוב םויה םאו ,םייבויחה
  .הזה רטמרפה לע לכתסהלמ רהזנ יתייה

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רורב
 

 :לגס ןרע
 

 - - ש הדימב םהב טוקנל שיש םיאבה םידעצל ילוא תעגונ איהו תולעהל הצור ינאש הנורחא הדוקנו
- 

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז תא םיריכמ ונחנא ,ישילשה ליגה לש דודיבה
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 :לגס ןרע
 

  ?המ תא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .וילע רבדמ התאש ןוכיס תייסולכוא אלש דודיבה
 

 :לגס ןרע
 

 לגה תמועל ינשה לגב תוגהנתהב יתועמשמ דואמ יוניש םיאור ונחנא הפש דיגהל הצור ינא .ןכ
 םיאור ונחנא ,רהזנ ןוכיסה תצובקב אוהש רוביצה םינותנב יריפמא ןפואבש םיאור ונחנא ינשה לגב .ןושארה
 הדבועה תא הנישש המ הז .15% אוה הייסולכואב םהלש קלחהש דועב 10% אוה םיקבדנב םהלש קלחהש
 תא קזחל חילצנ םאש בשוח ינא .2% הז עגרכו םישק םילוחל וכפה םיקבדנהמ 3%-ש וניאר ןושארה לגבש
 ןבומכש ,ןוכיסה תצובקב איהש הייסולכואה לע םירמוש ונחנא ובש ןפואה תא קזחל רמולכ ,תאזה המגמה
 תוצובק תא תוהזל םג םיעדוי ונחנא ,ןוכיס תצובקב אל םהו ליגה תא ורבעש םישנא הברה שי ,ליג קר אל הז
 ידיימ ןפואב ריסהל לוכי םצעב הזש בשוח ינא זא הלאה תויסולכואה לע רומשל עדנ ונחנא םא לבא ,ןוכיסה
 ונחנאו םישק תויהל םיכפוהש םילוחה רבד לש ופוסב הלא יכ תואירבה תכרעמ לש הסירק לע םויאה תא
 .םתוא תוהזל םיעדוי

 
 הזיאל תכלל היה רשפאש בשוח ינא לבא ,הבשחמו הבישח דואמ הברה שרוד הז ,בושחל היה רשפא

 ןוכיסה תוצובק לש הזה רוביצה םא ,הרוקש המ םויה רמולכ ,םייבויח םיצירמת לע הבישח לש ןוויכ אוהש
 ,םיטביהה לכמ עויס לש הליבח םע אובל היה רשפא םא .עויס םוש לבקמ אל אוהו רהזנ אוה םויה ,רהזנ םויה
 בשוח ינאו ,טרופמ דואמ ,הזכ ךלהמ ושע הילגנאב ,טייס-בווב רתא שיו ,ךמסמ חולשל רשפא ,הז תא ושעו

 תויועט הברה םע ,םהל היהש לודג דואמה לגה לע רבגתהל וישכע םהל רזעש םיביכרמה דחא היה הזש
 לש הקפסאב עויס ,םיכרצמ תיינקב הרזע ,ילכלכ עויס לשמל ,םייבויח םיצירמת תתל רשפא .הלחתהב
 הזש ,הזכ דודיב לש גוס אוהש הזיא םמצע לע םירזוג רבכ םויהש םיחרזא ויהיו הזה ךרעמה לכ ,תופורת
 תצובקב םהש םיחרזא לש ,יתעד יפל ,הצובק שי .עויס םילבקמ אל םה םויה לבא ,םירפסמל רזועש המ תמאב
 תא םע םינכסמו םיאצויו דודיבב ראשיהל םצעב תילכלכ הניחבמ םמצעל רשפאל םילוכי אל םהו ןוכיס
 ,ילוא ,םהמ לטובמ אל קלחש בשוח ינא .תואירבה תכרעמ לש הסירק ןוכיסב המש תאזכ הצובק םגו םמצע
 תויהל לוכי םג הז ומצע לע רמוש רתוי אוהש הז םע דחי עויס אוהש הזיא לבקל תורשפא ול םיעיצמ ויה םא
  .תואירבה תכרעמ לש הסירקל ןוכיסה תא ידיימ ןפואב ריסהל לוכיש ךלהמ

 
 בשוח ינא ,אל ,ןיטולחל קשמה תא םיחתופ ונחנא ראשה לכש אל הזש דיגהל הצור ינא הז דצל

 םה םויב םיקבדנ 2,000 לש םירפסמה ,תויואר דואמ ןה ייניעב ,ףקותל וסנכנש תונורחאה תולבגההש
 ונחנא םא לבא ,ףקותב תויהל תוכירצ תולבגהה ,הלאה םירפסמה תא דירוהל םיבייח ,ידמ םיהובג םירפסמ
 רואלש תויהל לוכיש בשוח ינא ,וישכע אוה יפכ חותפ קשמה תא םיריאשמ ,תחא ,תולועפה יתש תא םישוע
 םדקמש הזל םיברקתמ וא םש רבכ ונחנאש ןכתיי םינורחאה םירפסמב םיאור ונחנאש תוימיטפואה
 המ ןהש ,ןוכיסה תצובקב ןהש תויסולכואה לע םירמוש ונחנא דצמ םא זאו 1-ל תחתמ רתוי הקבדהה
 לבא ,תולבגה תחת חותפ קשמה תא םיריאשמ ונחנא ינש דצמו ,תואירבה תכרעמ תסירקל ןוכיס תווהמש
 לע ונתוא איבהל לוכיש הוותמ אוה הזה גוסהמ הוותמש תויהל לוכי ,ןוכנה ןוויכב ונחנאש םיאורו םיקדוב
 תא דירוהל לוכי הזכ הוותמש בשוח ינא ,יללכ רגס ץלאל ילבמ לבא יללכ רגס רשאמ ןבומכ ןמז רתוי ינפ
 תוריקח ךרעמ םע רשפאש םויב םיקבדנ 200-100 לש םירפסמל דע תיללכה הייסולכואב האולחתה
 הז ידכ ךות הז תא תושעל ינש דצמו הנורוק תרגש לע רומשלו וב לפטל ,'וכו תוקידב רתוי ,תויגולוימדיפא
  .יללכ רגסל םיקקזנ אל ונחנאש

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הבר הדות ,ןרע
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 המ ךל דיגא ינאו הרוק אוה בגא ךרד ,ןוכנ דואמ אוה לוכה ךס ךלש חותינה .הלימ דיגהל הצור ינא
 םג ,הדעווב הפ םיאצמנש םירבדה לכ לע רבוד הבש הנורחאה הלשממה תטלחה .הרוק אוהש ילש הנווכה
 לש רזגמב לפטל קוידב תינכות ונביו ולפטי ,ןהכ ברימ הרשה םע דחי יל המדנ ,ילומש קיציא רשהש העבק
 ,ןושארה לגהמ חקל םג הזש ,'תובא ןגמ'ש ,הזמ רתוי ךל דיגהל לוכי ינא .ןוכיס תויסולכואו ישילשה רודה
 רורב .םיירטאירגהו םיידועיסה תובאה יתבב םילפוטמ םתואב תואירבה דרשמב ונלש תרגסמב הז תא השוע
 לכב לפטל ךירצו ,רוביצב ,ץוחב םגו ןגומ רוידב םג ,ונלש תובאה יתבב םג תאצמנ וזה הייסולכואהש ונלוכל
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 תופורתל ,םיחולשמל גואדל ,רמאנ םג ,הטלחה ללוכ ,םהמ דחא ולו ףא חינזהל אלו הלאה תומוקמה תשולש
  .תיבהמ ואציי אלש ,ןוזמלו

 
 – האולחתה םא ףוסב ,יתעדל ףתוש היהת התאש חינמ ינא ,רמול בייח ינאש דחא רבד שי לבא

 ןכומ אל ינא הז תא .רדסב היהנ ונחנא זאו ,הזה רזגמל וגאדת קרו ךישמהל האולחתל תתל הרימא םג התייה
  - - - ןפואו םינפ םושב לבקל

 
 :לגס ןרע
 

 - - - עגרכ הרטמה ,םיזוחאה תאמב ךתיא םיכסמ ינא הז םע ,קוידב .דדחל דואמ יל בושח
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תוקבדהב ,האולחתב לודיגה תא רוצעל הז
 

 :לגס ןרע
 

 טוקנל רשפאש ,תויגטרטסא יתש ,םיכרד יתש שיש רמוא קר ינא ,האולחתה תא דירוהל איה הרטמה
 - - - םהב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 םיסנמ דחא דצמ ,הזה רבדה תא קוידב םישוע ונחנא .הרוקש המ קוידב הז ,ןרע ,ךל רמוא ינא זא
 המ לכב ןוכיסה תויסולכואב םידקמתמ ,הלכלכה לע תועיפשמ ןהש תולבגממ ענמיהל ידכ לוכה תושעל
 תא םיענומ ונחנאש בושחלו םתוא דדובל הזכ בצמ ןיא ףוסבש תיסיסב החנהמ םיאצוי לבא ,רשפאש
 תא דירוהל םיבייח ףוסב ,םהלש תוחפשמה ,םהלש םירקבמה ,םהלש םילפטמה .הלאה תויוקבדיהה
 .רתוונ אל הז לעו האולחתה

 
 :לגס ןרע
 

 התאש היגטרטסאה ,יללכ רגס לש היגטרטסא םוקמבש םצעב איה ילש תיזכרמה הדוקנה ,באוי
 - - - עויס תמאב ךות לבא ,ןוכיסה תוצובק לע הנגהה תא קזחל רתוי דוע בייח התאש איה הב טוקנל לוכי

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םומיסקמה תא םש םישוע ונחנא
 

 :לגס ןרע
 

 יקנעמ ךות לבא ,'וכו ןוצרו הריחב ךותמ לוכה ,הייפכב אל רבד םוש ,תיטרקומד הנידמ ונחנא ןבומכו
 התא .תונעיה םג לבקת התא קיפסמ אוהש עויס םע הז תא השוע התא םאש בשוח ינא .'וכו הכימתו עויס
  .דרי תיתועמשמ אוה םיקבדנב םהלש קלחהש ,עויס םויה לבקל ילבמ םג ,רוביצהש םינותנב הז תא האור

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .רמשנ ישילשה ליגהש
 

 :לגס ןרע
 

 בייח התאש תיעמשמ דח אוה ינשה דצה ,םידדצה ינש תא שי תאזה היגטרטסאבש בשוח ינאו
  .הקבדהה תא דירוהל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .ןרע ,ךכ רחא רבדנ ונחנא
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הסיפתה לש הבחרה הסירפה לעו םירבדה לע הבר הדות לכ םדוק .לגס ןרע 'פורפ ,הבר הדות
 ןחלושה לע ןאכ םיבשוי וישכעש תולבגמב אקווד זא ישילשה ליגה לע הנגהבש רמוא קר ינא .תיעוצקמה
 ךרעמ רצייל רשפאש ונרמא ןוידב םג לומתא .םישישקה לע רשאמ םיריעצה לע תולבגמ םישגופ רקיעב ונחנא
 תואירבהו םהלש שפנהו םהלש תואירבה .םישישקל קר תומיוסמ תועשב תוליעפ םירשפאמ ונחנא ובש
 תוהש ידי לעו תוכילהל תכלל םתוא םידדועמ ונחנאש תיביטרופס תוליעפ ידי לע תכמתנש םהלש תיזיפה
 םגש ,ןאפה לש המרב קר תרבדמ אל ינא ,םינמאמ םע ,תילופיט הרוצב םיחושו םיכלוה םהמ הברה ,הכירבב
 ידכ ךות הזב תויהל םהל םירשפאמ ןכ ונחנאש ןונגנמ אוהש הזיא רציילו ,םש אל וליפא ינא לבא ,בושח הז

  .םהילע םינגמ ונחנאש
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבושח תוחפ אל שפנה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןאכ הלועש המל הזתיטנא תצק הז הריעצה הייסולכואה לע אקווד תולבגמ רציילו וישכע תכלל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תרגובמה הייסולכואה תמאב םא .תרגובמה הייסולכואה לע ןגהל איה הרטמהש ונעמש דימתו
 עיגנ אל ונחנא הזבו םיריעצב רתוי ררחשל תצק םיכירצ ןכ ונחנא זא ,בוט רתוי המצע לע רומשל תעדוי
 .רשה ןגס ,םירפסמל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הלאה םירפסמב תויהל ךל רוסא ,ןוידה תא תעמש התא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 לבקל םיכירצ ונחנאו ,ילכלכה ןיינעהו יתואירבה ןיינעה ,םיינזאמ הפ שי ,םעפ דוע לבא ,דעב אל ינא
  .ןתוא לבקל םיבייח ונחנא לבא ,לקשמ תודבכ ,תושק תוטלחה .תוטלחה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .השקבב .רובידה תושר תא הל יתחטבה ,ביט'ח ןאמיא תסנכה תרבח .הבר הדות .ןכ
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 הרוצב םילהנתמ אל ונחנא ןיידעש םיאור ונחנא ברה ירעצל ,םויה םגו לומתא םג ,םינוידה לכמ
 .תונוש תועד םיאורו ונלוכ לש המכסה הילע שיש םינותנ לע שממ תססובמש תדקוממ הל אורקל רשפאש
 - - - דחא והשמ גיצמ תואירבה דרשמ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הפ ונחנא הז ליבשב ,תונוש תועד ויהיש ינויגה
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 חותפל רשפאש םיוסמ םוקמ םיעבוק ךיא ,עקר ותוא לע תלאושו ההות תמאה ינא .רדסב ,ייקוא
 חותפל רשפא יא המל זא רשוכ ירדח חותפל רשפאש םירמוא ונחנא םא לשמל .חותפל רשפא יא רחא םוקמו

 ?וידוטס
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הז אלו הז אל ,רשפא יא
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז אלו הז אל עגרכ
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  .תוכירב ,ייקוא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןוידה לע רוזחנ אל ,ה'רבח .ונמכיס םיו תוכירב
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .להקתהל רוסא ,תולהקתה תלבגמ תחת לבא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .לוגסה ותה תחת ,רורב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לוגס ות יפל לוכהו תולהקתה תלבגמ תחת לוכה ,רורב הז ,ןכ
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .ותה תא ונכדעת זא ,באוי ,םיכירצ םתא םא
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 םינתונ אל םג ?ראשה םע המ ,חותפ םוקמל תורשפא םהל שיש וליאכ ,תודעסמ קר ונרמא ,תודעסמו
 ,הז לע רתוונ אל ונחנא ,רבד דועו .תודעסמה ךותב ךירצש ומכ ותה לע רומשל תורשפא שיש תורמל ,הנעמ
 - - - לדבהה המ זא .םיחותפ תומלואב הדועס םישועש תונותח שיו תונותחה תנועב ונחנא

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 רוסא ,קבדיי ,ירעצל ,רזגמה ךכ ,הדועסב םישנא תורשע תושעל .הרומח הלקת וז ,ןפואו םינפ םושב
  .ןיבמ אל ינא ?רזגמב ותומי םישנאש םיצור םתא .הז תא תושעל םכל

 
 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 - - - ש םיצור אל ונחנא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תא םישוע אלו ,םישנא תואמ לש תונותח ןיא .תוירחא םכל שי ,רוביצ יגיהנמ םתא .הז תא ורצעת
 תא וגרהת םתא .םישנא תואמ לש הדועס םישוע אלו הנוכשב אלו בוחרב הז תא םישוע אלו יטרפ תיבב הז
  .תוגיהנמ וחיכות ,םכלש רוביצה

 
 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 - - - םיצור ונחנאש הזב ונתוא םישאת לא ,'א
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םיאצמנ םתא הפיא םיניבמ אל םתא זא דחיב םלוכ ולכאי םהש םישקבמ םתא םא
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 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 - - - דחיב וב לפטל ךירצש בצמ ךל תפקשמ איה ?םעה תא ףילחהל ,הצור התא ,המ לבא
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 - - - תומלואה ילעב לש םג בצמ קוידב תפקשמ ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .הלאה םינכוסמה םיעוריאה תא וענמתו וגיהנתו וליבות
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  .םיסרוק םה יכ ךירצש ומכ יפסכ יוציפ תומלוא ילעב םתואל ,'א ,ןתית זא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .לבקמ דרשמה וזה תרוקיבה תא ,רדסב
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 .וסרק רבכ םה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וישכע ןויד שי הז לע
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  .תומלואה ךותב םידבועה לש תוחפשמה ,תוחפשמה םג הז ,תומלואה לש םילעבה קר אל הז
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תיעמשמ דח
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רדסב
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 ,חקופמ תויהל לוכי אוהש םוקמ ,תומלואה תא ונרגסש ,הרוקש המ ?הרוק המ עדוי התאו .רשפא יא
  .םיתבב םישוע םישנאו ,ךירצש ומכ וילע חקפל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .רוצעל ךירצ הז תא ,קוידב
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  ?רוצעל רשפא ךיא דיגת ?רוצעל ךיא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .הז תא ושעי אל םישנאש ,ןכוסמ הזש וריבסתו וליבות םתאש הז םע לכ םדוק
 

386



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

60 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

 ךירצש ומכ תויחל ולכוי םישנאש ,ןיקת ,רדוסמ להונ תושעל ךירצ ,קיפסמ אל הרבסהה לש ןיינעה
 - - - םיביטימה םיאנתב ךירצש ומכ עוריאה תא תושעלו

 
 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 תוביסמב ,םיעוריא לש תורפהב ופתתשה היצילאוקהמ תסנכ ירבח המכ ךל הריכזמ ינא ,רשה ןגס
  .ינימ לכבו

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וישכע הזה ןוידב אל ונחנא ,גרבדנז רמת תסנכה תרבח ,ייקוא
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

  .ויגיצנב אלו רוביצב אל ,חלתשהל ךירצ אל לבא ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יטנוולר אל הז
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

  .הריס התואב ונלוכ ונחנא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .והשמ הפ רמול הצור ינא ,יטנוולר אל הז
 

 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  .תויורשפא שיו ,רבד ותוא ,יל ינימאת ,רבד ותוא הז תודועסל תודעסמ ןיב האוושהה ,תעפי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונלוכ וניאר ונחנאו םינויד לש תועש יבג לע תועש הפ ונלהינ ףוסב ונחנא .אל ,םירבח ,עגר ,אל
 םידדובה תומוקמה דחא הזש תבשוח ינא ,הזה םוקמב .באוכ רופיס אוה םייתחפשמ םיעוריא לש רופיסהש
 - - - םייתימא םינותנ שי וליפאש

 
 :)תפתושמה המישרה( ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 

  .ןורתפ ונתיש לבא ,היעב ןיא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תרחא הדעווב וישכע ןויד שיש תעדוי ינאו םיכסמ אוהש רמא רשה ןגס םגו ךתיא המיכסמ ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .דחיב ץוחב לוכאל ונל ונת :תורעה לבקל אל לבא ,הלאכ תורעה לבקל לוכי ינאש יתרמא ,יתרמא ,אל
  ?הז המ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אוה ,יטירק אוה םיריעצה תוגוזל םגו תומלואה ילעבל םג תויהל ךירצש יוציפהו ילכלכה רופיסה
 תמאב שיש ונבה ונחנא תולבגמה תניחבמ לבא ,הז תא השענ ונחנאו וילע םחליהל םיכירצ ונחנא ,יטמרד
 ינא .םהלש הריגסה תא ונרשפא רבכו םייעובש ינפל רבכ הז תא ונעדי .םייתחפשמ םיעוריא לש רופיסב ישוק
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 תפקוע ךרד םהל םיאצומש הלאכ שפנ ןויוושב לבקנ אלו ץוח יפלכ םג וזה הדמעה תא גציינ ונחנאש הפצמ ןכ
 ךירצ זאו םינותנה תא םיאור ונחנא ףוסב יכ ,ונלוכ ,ריחמ הז לע םימלשמ ונלוכ .הלאה םיעוריאה תא תושעל
 - - - רוגסל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 תויטאריפ תונותח תושעל אל ,רוביצה לכל רמוא ינא ,רחא וא הזכ רזגמל רשק לכ אלל ,בגא ךרד
 ימ .הפוקתה וז ,קיספהל םיבייחש םירבדה הלא ,תורשע לש תוחורא תושעל אל ,םישנא תורשע םע םיתבב
 הז ,םיבבותסמו םיכלוהש הנורוק ילוח לש םיינוציק םירקמ לע םג ונעמש יאדווב ,הז תא תושעל ךישממש
 - - הז תא השועש ימ לבא ,עשפ ללכב

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תויצקנס וליעפת
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רוצעל ךירצש םיינומה הקבדה יעוריא הלאו םילוח םהש םיעדוי אלש םילוח םש שי - -
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 עגרכ הז ,םויה יתילעה ינא .םיריעצה תוגוזה יבגל הפ רמאנש המ יבגל טפשמ רמול הצור ינא ,תעפי
  .םיריעצה תוגוזל עגונב ףוחד ןוידל השקב ,תואישנב

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - לש טביהב הז ,רדסב
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .הזה ןיינעל סחייתהל בושחש ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 היהנ ונחנא ,הדעווכ םיצור ונחנאש המ תא ןתינ ונחנאש הצור ןכ ינאו תאצל ךירצ םג רשה ןגס
 ףיסוהל והשמ ךל שי ,יול יקימ תסנכה רבח .תומכסהל עיגהל םילוכי ונחנא הפיא תוארל ,תצק תוכחל םינכומ
  ?ןאכ היהש המ לכ לע

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .הנורוקה ןיבל םיפסכה ןיב םויה קלוחמ יתייה יכ לצנתמ ינא .םיאשונ השולש תולעהל הצור ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ונרגס םיו תוכירבש ךל רמוא קר ינא .המידק
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ונחתפ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תומכסהל ונעגה ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .ומייתסה םיקבאמהש המב עגונ אל ינא
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?תויצקרטאה םע המ
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ימצעל השרמ ינא ,רמא רמתיאש המ תורמל ,וטורג 'פורפ רמאש המ תורמל ,םעפה דוע שקבמ ינא
 ונרשיא ונחנא .ץוחב בישוהל רשפאש תודעסמ שי ,תולודג תודעסמ שי .תודעסמ לע ןכ בושחל ,רמתיא דיגהל
 ןיינעב הלשממה דגנ עיבצהל יירבחל םג עיצמ ינאו ,שרוד ,שקבמ ינאו לכואה ירדחב הסופת 35% ןולמה יתבל
 חטשל םאתהב ץוחב שיא 20-ל 10 ןיבו הסופת םינפב 35% םע תודעסמה תא חותפל םיכירצ ונחנא ,הזה
  .חותפה ריוואב עצומה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ליבגהל הצור אל ינא ,לוגסה ותה יפל ץוחב ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .יתרבג ,יל םיאתמ ,לוגסה ותה יפל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .המכסה שי ,ונלוכ הז לע
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ךיא עדוי אל ינאו דעב ונעבצה רבעש עובשב .רשוכה ירדח אשונ לע לודג חוכיו ןאכ שי ,שקבמ ינא
 ינוכמ תא דירפהל תפסונ םעפ שקבמ ינא ךבתסי אל ןוידהש ידכ לבא ,יתעד המ עדוי ינא ,ןוידה חתפתה
 םיקרוז ונחנא .תוכלוהו תודקור ,16 ,14 תונב תודלי םשל תועיגמש קנע חטש לע 18 ,12 ,הרשע םהש ,סיטליפה
  .תובוחרל םידליה תא

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?וידוטסל הנווכה
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 הלשממהמ לבקלו ומצע תא רוגסל הצורש ימ ,והנימל C וידוטס ,וידוטסה לש הריגסה דגנ ינא .ןכ
 .תויפשל קשמה תא ריזחהל הצור ינא ,ולש םילגלגל קשמה תא ריזחהל הצור ינא ,יל תפכא אל הז ,רוגסיש
 .וידוטסה תא דירפהל ,יתרבג ,שקבמ ינא ןכל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הלאה םיגוחה תא םישוע - - -
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?תוקבדה ןיא םשש םידלי יגוח
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .שקבמ ינא םימעפ המכ .דירפהל דירפהל דירפהל ,סיטליפה ינוכמ ,וידוטסה
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?רשוכה ירדח םע המ ,יקימ
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 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 לבא ,דעב ינא .ותוא להננש רשוכה ירדח םע לודג חוכיו ןאכ שי יכ דירפהל הצור לכ םדוק ינא ,עגר
  .וליפא תחא הפיפכב אל הז ,רשוכה ירדח םע דחי הלאה וידוטסהו סיטליפה תא סינכהל לבא ,לודג חוכיו שי

 
 - - - םינואיזומה .םינואיזומ חותפל לוגסה ותל םאתהב שקבמ ינא .רהמ ,זירז ,ןורחא אשונ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז תא אירקא דימ ינא ,תוברתה דרשמ לש הדמע הפ שי
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 לבא ,הלשממהמ הכימת םילבקמ םה ,הזה ןיינעה לע יתיא ורביד .הסירק ינפב ,יתרבג ,םינואיזומה
  .ץוחהמ אוה ףסכה לכ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .רמוא התאש המב תכמותש תוברתה דרשמ תדמע תא אירקא ינא ,ךתושרב ,זא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הדות ,ןיוצמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םג ךרטצנ םאש ידכ ונממ שקבל םיצור ונחנאש המ תאו רשה ןגס תא חיוורהל הצור ינא יכ טושפ
  .היהי הזש הלשממה םע חישה תא םייקי אוהשכ םייתניב הקספהל תאצל

 
 ידכ ןועשה ביבס םידבוע ונחנא :יל וחלש םהש המ האירקמ ינא ,טרופסהו תוברתה דרשמ תדמע זא

 .םרובע ידמ רתוי תחא הכמ העמשמ עובש יפוסב םינואיזומה תריגס .םיחותפ וראשיי םינואיזומהש גואדל
 אדוול ידכ הלשממה שארו ל"למה ,תואירבה דרשמ םע םשארבו הלשממב םימרוגה ללכ לומ םינוידב ונחנא
 םג חתפיהל םינואיזומה לש םניד תרחא וא וזכ תנוכתמב עובש יפוסב החיתפ יבגל הטלחה לבקתתש לככש
 לוגסה ותה תולבגמל ףופכבש םילודג םיללחב רבודמ ,רתויב הריהז תנוכתמב םויכ םילעופ םינואיזומה .ןכ
 איהו ,תולהקתה שיש אל הז ,תושעל המ ,ןואיזומב תוברתהש םיעדוי םג ונחנא .הקבדה דקומ םיווהמ אל
 - - - תימיטניא דואמ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - םש עיגמ אל התא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .ךירעמ ,ךל הבר הדות ,ןיוצמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םוזב תולעל וחילצה אל טושפ םה ,הדעוול וחלש םהש יפכ תוברתה דרשמ לש השקב וז זא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבושח דואמ הלאש יל שי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזב לפטל ןמז ול היהיש הצור ינא יכ רשה ליבשב םכסל הצור ינא זאו ,השקבב
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רשה ןגס
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 - - - םידעוימו םהב תעגל ןתינש םיגצומ וא םינקתמ יבגל הנחבה קוחב ונל שי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל עגרכ םירחאה ,םיחותפ םה םויהש םינואיזומה לע םירבדמ ונחנא ,עגמ ילב םירבדמ ונחנא ,אל
  .ומצע ינפב ןויד הז ,םיחותפ

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הינפה לבקמ םדא ןבש עגרמ חקול םויה ןמז המכ ,הבושת לבקל הצור ינאש הבושח דואמ הלאש
  ?וישכע ןמזה המ ,האצות לבקמ אוהש דע הנורוק תקידבל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .וצל הרושק אל ,תניוצמ הלאש ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הרושק ןכ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?המל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םהש דעו הינפה םילבקמ םהש דע םימי השימח-העברא םישנאל חקולש תונעט הברה תלבקמ ינא יכ
 עוטקל םיצור ונחנאו הזב םיקסעתמ תמאב ונחנאו הפגמה םע םיקסעתמ תמאב ונחנא םא .האצות םילבקמ
  .םימי השימח חקול הז םא םלועל הז תא תושעל ילכות אל תא הקבדהה תורשרש תא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תויגולוימדיפא תוריקח ךירצ ,ונרמא ונחנא .רורב הז ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .רפתשה דואמ הז
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רבדה לכ םע םחליהל לכונ אל ונחנאו הווש אל הזה ןוידה לכ .ןמז הברה הזל יתיכיח ינא ,יתרבג
  ?וישכע הרוק המ .םומינימל דע ןמזה תא רצקנ אל םא ,ףרוחב דחוימב ,הזה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ותוא יחתפת תאש ךל החיטבמ ,הז לע םלש ןויד רחמ ונל שי ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הלשממה םויה םא .הבושת לבקל יל רוזעי הזש תויהל לוכי יכ ,הבושת לבקל וישכע הצור ינא ,אל
 - - - השימח תכרעמל חקול ינש דצמו רוגסלו רוגסלו רוגסלו לוכה רוגסל הצור
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .חותפלו הז תא - - - ל םילוכי םייתניב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הרורב דואמ הבושת לבקל הצור ינא ?רדסב ,הפ רוביד תוכז שי יל םג ,החילס ,יתרבג
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וישכע ךל שי רוביד תושר ,םלוכל שי דימת הז
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הלחתהמ חקול ןמז המכ תעדל הצור ינא .תחקול ינא זא ,םיחקול ,םישקבמ אל רוביד תושר .הדות
  .תאזה היעבב לפטל אל ינש דצמו תולבגה םישלו רוגסל דחא דצמ רשפא יא יכ ,ףוסה דעו

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תכרעמב ךירצש המ תא םייקל אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ןיבהל החילצמ אל ינא ,ינש רבד .יטירק רבד אוה הפ ןמזה םש תמאב ונחנא םא יכ .ןושאר רבד הז
 םידמוע םה ,תילמודנר םיעיגמ םישנא םש םג ,םיקנבה לכ תא רוגסנ ואוב ,הלחא ,קנב ףינס ,רוגס םוקמ
 ינא ,םש םוי לכ ילש אמא ,ןמזמ ןמזמ ןמזמש חינהל ריבס ?הנורחאה םעפב תעסנ יתמ ,םיסובוטואב .רותב
  .רוגסל רשפא הז םג רבכ םא .םירבד םתואב םיעגונ םלוכ ,עגמ ,תופיפצ לכ םדוק .תויווח תלבקמ

 
 :וטורג רמתיא
 

  .הז תא ונעצה אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םוקמ ,ןמזה לע ךל לבח .סנכיהל קר ידכ רותב העש םעפ םש יתדמע ?ראודב םעפ תייה .ראוד ףינס
 .סנלסקא-רפ הקבדה

 
 :וטורג רמתיא
 

 - - - תוכסמ םע לבא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הנידמ יצח וישכע ירגסת
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הצור אוהש קסעה לעב תא םש שיו הדעסמל אב רבכש םדא ןב ,וטורג 'פורפ ,ךל דיגא ינא וישכע
 םיאנתה לכב ודמעי םהש ,קסעה לעב לע היהת תוירחאהש הצור ינא ,דורשי ולש קסעהש הצור אוה ,דובעל
 - - - תמאב ונחנא זאו

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םלש וצ הזל שי ,ןגועמ רבכ הז
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 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - תשקבמ ינא הז ללגב .ןיוצמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לומ ןתוא רותפל הצור ינאש ןחלושה לע תויטמרד תויגוס הפ ונל שי ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
  .םהלש החיתפו הריגס יבגל הלשממה

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ומכ ,רשוכ רדח ומכ ,הדעסמ ומכ אמאו אבא ךל שיש עגרבש תבשוח ינא המל הריבסמ קר ינא ,יפוי
 תואיבל ומכ ויהי םיקסע ילעב םתוא יכ םיללכה לע רומשלו חקפל לק רתוי הברה ,דובעל םיצורש ,וידוטס
 .םיללכה לע רומשל ידכ םש

 
 יתוא עזעז הז ,הלימ אל וליפא הז רדסב אל – ךכ לכ תמאב הזו ,הפ יתעמשש המ ,ןורחא רבדו

 הפ .רשוכ רדחל וא הנותחל םיכלוהו האצות ולביק ,ףיגנ םהל שי ,םילוח אל ,םילוח םהש םיעדוי םישנאש
 - - - רשה ןגסמ תשקבמו הנופ תמאב ינא

 
 :וטורג רמתיא
 

 לכב :הל רמא אב קסעה לעבו קסעה לעבל העידוה איה ,יתקדב .הזה יפיצפסה הרקמב לפטנ ונחנא
  - - - ונחנא – אוה קסעה לעב םג תרמוא תאז .דובעל יכישמת תאז

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .שינעהל הז לבא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - הפ תשקבמ ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 .םיטרפה תא ריבענ ונחנא ,הרטשמ שי ,הפיכא שי ,פ"טבה דרשמ אל הז תואירבה דרשמש רוכזנש קר
  .םש אל ונחנא הז ,הפיכא יקוח ,טפשמ יתב יקוחב ונתוא ומישאת לא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ןאכ םשאנ ומכ תשגרה התא ,רורב ,םכתא םימישאמ אל ונחנא לכ םדוק ,רשה ןגס
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  - - לבא ,תרוקיב לבקל הנהנ ינא ,אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  - - - תשקבמ ינא .ךדצל אקווד הפ ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .עדימה תא ריבעא ינא .םירצעמל גואדל ךלוה אל ינא - -
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ץרפתהל בהוא התאש תעדוי ינא .םייסל יל ןת ,ינודא
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 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .טושפ יל תערפה אל םעפ ףא תא ,לצנתמ ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הרימחמ השינע ,םיצור םתאש הדעו לכל ,הפל וליפא ואיבת ,םכמ תשקבמ ינא .םעפ ףא ,אל ,אל
 - - דחא דצמ תרמוא תאז .ךומתנ ונחנא הזב .עשפ לש רדגב ,תרמאש יפכ ,והשמ רבכ הז יכ רתויב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רדסב לבא ,םייק הז יתעדל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 תויח ןגל עובש ףוסב תכלל הלוכי אל ינא המל יתנבה אלו חותפל רשפאש המ חותפל םיצור ונחנא - -
  .ןיבהל יתחלצה אל ,חותפה ריוואב ,חותפ תויח ןג הז םא ?המל ,תבשב םידליה םע

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןחלושה לע הז תא םישנ ואוב זא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .םילעפמב לכוא ירדחו
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םירבדה לע דוע חיש להנל ךל רשפאנ ונחנא ,וישכע עיבצנ אל ונחנא ,סנכתהל הצור ינא .לוכה יתבתכ
 הלביק םג הלשממה ,םכסה ונל שי תוכירבו םי ,הזכ אוה ןאכ שיש המ ,ץוחב הז לע רבדנ ךרטצנ םא ,הלאה
 םהל רשפאנ ונחנאש ידכ ךירצש ימ םע רבדת התאש םיצור ןכ ונחנא ,תודעסמה יבגל .רדסב הז ,הוותמה תא
 תבשוח ינא .םירחא םיאנתב וליפא ,םינפב דובעל היצפואה תא םהל ריאשהל ךירצ ,25% ,35% אל םא ,םג

 רדסמה ןורקיעה היהי הזו יתמו הפיא הנשמ אל תרמוא תאז ,יבחור היהי הזו םינפב 35% דיגנ ונחנא םאש
  .הז תא םשיילו הז תא ןיבהל לק רתוי היהי רוביצל םג

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .טושפ דואמ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,הפירח דואמ הרוצב הז תא םישגופ ונחנא תליאבש דחוימב ,תויתורייתה תויצקרטאה לש אשונה .ןכ
  .הנעמה תא הזל םינתונ ונחנא ךיא תוארל זא ,םהלש הסנרפה רוקמ הז תרמוא תאז ,הזמ תלכוא ריעה

 
 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

  .םיעושעש ינקתמ לש הרדגהה תא ילוא תונשל רשפאש תויהל לוכי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םג
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 - - - םיעושעש ינקתמ ןוישירב םירדגומ םה יכ
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .לבא ,םג
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?תיטפשמה תצעויה ,תנווכתה המ יל יריבסת
  

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 וליאכ םה יכ עובשה לכ דובעל םילוכי אל םה תויתורייתה תויצקרטאה םע תליאב .ריבסא ינא
  .תיטפשמ ורתפיש ורמא הז תא זא ,םיעושעש ינקתמ

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 היצקרטא ןיב לדבהה המ תיטפשמ ןיבהל הסנמ ינא ,אל וא טילחנ המ וישכע רבדמ אל ינא ,אל
  .רחא םוקמב היצקרטאל תליאב

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יתרמא ינא הז ללגב ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .םוקמ לכב ,תליאב קר אל הז ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,תיטפשמ רותפל ךירצ הזש תליאב תויצקרטאו םיעושעש ינקתמ לש היגוסה תא התלעה הרינ .עגר
 .וישכע רושק אל

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .טילחהל ךירצ תיתואירב לכ םדוק ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .עובשה יפוסב םתוא רוגסל םיצור ,עובשה ךשמב תולעופ תויתורייתה תויצקרטאה יכ ,רושק אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םיעושעש ןקתמ בותכ קסע ןוישירב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תולעופ תויתוריית תויצקרטא .חישב םירורב ויהי םירבדהש בושח .חישב רדס השענ ואוב ,ה'רבח
  .םתוא רוגסל םיצור עובשה יפוסב ,עובשה לכ ךשמב

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .קוחב םיעושעש ןקתמ ארקנ הז לבא
 

 :)תפתושמה המישרה( ידעס המאסוא
 

  .היעבה קוידב וז
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 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 - - - תויצקרטאל אל איה הנווכה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא םאש םיסנאוינ דואמ הברה הפ שי יכ ,תרמוא ינא תמאב ,םוקמ םושל הככ עיגנ אל ,ובישקת
 תויתוריית תויצקרטא .רדס השוע ינא .בברעתנ םעפ דוע ונחנא הרורב הרוצב תחא םעפ םתוא ריבסנ אל
 עובש יפוסב םגש םישקבמ ונחנא .וצה יפל רגסיהל תורומא ןה עובשה ףוסב ,עובשה לכ לועפל תולוכי

 םוקמב קר דימת ויהי אל םישנאש ,בחרמב רוזיפ תמאב רשפאל ידכ ןקתה יפ לע ולעפי וללה תויצקרטאה
 םגש םיעדוי ונחנא .ץראב ללכב הז תא רשפאל ךירצ ,החמש דואמ דואמ ינאו וחתפ ןופצבש תעדוי ינא .דחא
 - - - תויחה ןג

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  ?וחתפ ןופצבש תעדוי הז המ ?המ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הז תא ךל יתרמא ינא ,הז תא קודבת
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .וצל דוגינב לעפ עובשה ףוסב חתפש ימ .הזכ רבד ןיא ,תיטפשמ הז תא יתקדב ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - אל אוה וצה ,אל
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ןיידע רוגס היה אל הז עובשה ףוסב ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .רדסב ?אל ןיידע הזה עובשה ףוסב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םישקבמ ונחנא זא ,ןכ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .חותפ היה הז םגו םיה םג הזה עובשה ףוסב
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הלאה תויצקרטאהש םיצור ונחנא .םתבוטל האב ינא ,ךפיהל ,רדסהל לומתא ועיגהש יתנבה ,ה'רבח
  - - תוחותפ ויהי

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .עובשה ףוסב םג
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םימיוסמ תומוקמב קר םיצווכמ תויהל אלו םהילא תכלל תומוקמ רתוי םישנאל רשפאל ידכ - -
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 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .המישרה לע רוזחנ ,יתרבג ,ילוא זא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תונורתפ שי תרמוא תאז .בוכר לולסמ תושעל רשפאש ,לומתא ורבידש תויחה ןג ללוכ .עגר ,עגר
 הז תליא לש ידוחייה רופיסה .תויצקרטאה יבגל הז .םתוא םינכסמ ונחנאש ילב עיגהל םישנאל ורשפאיש
 ,הרמא הרינש ומכ ,םירדגומ םה יכ םהלש תויתורייתה תויצקרטאה תא ללכב חותפל םילוכי אל םויכ םהש
 - - - ב לפטל ךירצ הפ .םיעושעש ינקתמ

 
 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 שאר בשוי םע םדוקמ הז לע יתרביד .רמול יתיסינש המ הז ,ץוחב יקימ םע הז לע יתרביד ינא ,תעפי
 - - - ללכב יבגל םגו תליא יבגל םג ,היצילאוקה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וישכע הז תא ול תזכרמ ינא לבא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .רמול יתיצר ינאש המ הז ,הבושתל הכחמ אוה ,הלשממה שאר םע הז לע רביד רבכ אוה ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ידכ ןחלושה לע הז תא המש ינא ,ייקוא
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 תויהל לוכי ,רמול בושח הזו ,תיתוריית היצקרטא יהמ רידגמ אל ונלש קוחה .והשמ דיגהל תבייח ינא
 - - - תומוקמ שיש

 
 :וטורג רמתיא
 

 - - - יתקסע ינא יכ ריבסהל לוכי ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הרקי הזש ןיינעמ יתוא .הז תא םישוע םתא ךיא ןיינעמ אל יתוא ,תיטפשמ הזב ולפט ,םירבח
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .חותפה ריוואב איהשכ תיתוריית היצקרטא איה הדצמ
 

 :וטורג רמתיא
 

  .רדסב לוכה ,הזל םינוירטירק ונעבק ונחנא – ה תא ריכמ ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - יתוא ןיינעמ ,יתוא ןיינעמ אל םזינכמה ,ה'רבח
 

 :וטורג רמתיא
 

 ,םיפי'גב העיסנ ומכ ,לבכר ומכ תויצקרטא שיש הז הרוקש המ םצעב ,םינוירטירק ונעבק ונחנא
 תולפונ םצעב ןהש תליאב תויצקרטאה לש ןיינעה עיגה וישכע .לוגס ות יפל ונרשיא ,היעב התייה אל הזבש
 ונחנאש ןורתפ שי הלאלו ,רחא ןויד הז ,םיעושעש ןקתמ אל הז פי'גב העיסנ יכ ,םיעושעש ינקתמ לש הירוגטקב
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 הלא ,הלאה םינקתמב םישמתשמ אל םידלי אליממש ,םינטק םידליל היהי אל הזש יאנתב םימיכסמ
  ?היינשה הלבגמה יהמ ,היינשה הלבגמהו ,םידלי ליבשב ידמ םידיחפמ םינקתמ

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?5 ליג ,3 ליג ,םירבדמ ונחנא ליג הזיא לע ?םינטק םידלי הז המ
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,ןויד השענ ונחנא .בוזע ,יד .הז תא בברעת לא ,תועט השוע התא ?וישכע הזל סנכנ התא המל ,רמתיא
 - - - תעפי

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיקיבדמ תוחפ םה הטמל אקווד םידלי לבא ?המל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 השע רמתיא ,תליא יבגל .ךל ריבסא ינא .רדוסמ אובנו ןויד השענ ונחנא ,לשובמ אל דוע הז ,תעפי
  .תרדוסמ הרוצב דובענו הז תא גיצנו הז תא איבנ ונחנאו תונקסמ םע אובי אוה ,תליאב רויס

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,היצילאוקה שאר בשוי םע םג רבודש ,ןאזו הליה תסנכה תרבח הרבידש המ ,תויצקרטאה יבגל זא
 - - - סנכתנש דע ןמז ןתינ ונחנאו הז תא וקדבת םתא

 
 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .וצה לע ןויד הז וישכע
 

 :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 תויהל לוכי ,םינפבש הלאכ ןיבל חותפה ריוואב ץוחב תויתורייתה תויצקרטאה ןיב הדרפה שי
  .הזה ןיינעב ןוזיא ואצמתש

 
 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .יאדו
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - והש מ אוהש הזיא לע תרבדמ ינא ,תויח ןג לע תרבדמ ינא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .הרנמבו ןומרחב לבכרה ,םיקייקה
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .וקדביש יתשקיבש המ הזו לומתא ונרביד הז לע
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .יתילעהש המ הז
 

398



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

72 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אצי רבכ היצילאוקה שאר בשוי םגש ןאזו הליה תסנכה תרבח תרמואו ,ונשקיבש המ הז ,ןוכנ ,ןוכנ
 .לבלבנ קר ונחנא הזה רבדה לכמ ףוסב .רדוסמ םירבדה תא המש קר ינאו הז תא קודבל

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .הז תא תננכתמ תא םא הבר הדות
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,בגא .35% לש לקשמ ותוא לע ןכ םג ,לוכאל םירדח ןיא םהבש םילעפמב לכואה ירדח לש אשונה
  .תולוספקב ולכאי םהש עובקל םג םילוכי םתא

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ןמזה לכ תרמשמ התואב םישנא םתוא ,תרמשמב לעפמב םה ,תולוספקב רבכ םה לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תמכסמו תפסוא קר ינא ,םתרמא םתא הז הפ שיש המ לכ ,בגא .תדדיח קר .הפי
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 - - - ינוציח קלח ןהל ןיאש תודעסמ ילוא .העצה יל שי
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  - - - לא ,אל
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .םייטמגרפ תויהל םיכירצ ?המ ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?ןכ ,35% םיצור ונחנא ,ףרה תא תולעהל םיכירצ ונחנא ,ןתמו אשמ הככ להנל אל לבא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .35% ויהי םה םינפבש םיצור ונחנא
 

 :וטורג רמתיא
 

  .ןתמו אשמב אל ונחנא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .הז תא ךל דיגא ינאש ךירצ אל התא ,ןכ וא אל לבקת התא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ללגב ,ה'רבחה תא ונעמש רבכ ונחנא .רשוכה ירדח יבגל והשמ םכל רמול הצור ינא .ןורחאה רבדה
 תוינפ דואמ הברה יתלביק ינא םגו בוזובזר תסנכה רבח םג ברעב לומתאמ לבא ,בוש םילעמ אל ונחנא הז

 עגופ הריגס החיתפ לש הזה גזגיזה םגש הנעטב ,רוגסל אל וא רוגסל ןכ יבגל םיעד ימימת אל םמצעב םהש
 ןיינעה .םהלש הסנרפה תא םייקלו םייקתהל םצעב םהל םירשפאמ אל םישדחה םיוותמה םגו תילכלכ םהב
 ןכ ונחנא םא הארנ ונחנאש הז ,באוי ,תשקבמ ינאש המ .םש היהי יוציפ הזיא םיעדוי אל ונחנא ,דגנמש
 .הז תא םייקל ולכוי ןכ םהש ,םצמוצמ םישנא רפסמ םע םיגוח ,םיגוח םישועש הלא לכ םג תוחפל ,םילוכי
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 ונחנא :םירמואש םישנא דואמ הברה שי ,ונל בושח םג ,ץוחב םיגוחה תא םייקל םג םילוכי םה םא ,ינש רבד
- - - 

 
 :יותש ןרק
 

  .תוינש 20 רבדל יל ונת .הזה רבדל ביגהל תבייח ינא ,תעפי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .עגר ,עגר ,עגר ,עמשת ,באוי .עמשנ ונחנא זא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 ,לוכי אל ינא .יתוא םיכשומו יתוא םיכשומ םתאו תכלל ךירצ ינאש העש עבר ינפל ךל יתרמא ינא
  .תכלל ךירצ ינא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רדס ךל תושעל הצור ינא
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

 - - - הככ שקבמ ינא .הדעו םוכיס ושעת זא
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רשוכ ירדח לע םג
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םויה עיבצהל םיצור ונחנא ,אל
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .תכלל בייח ינא .והזו םיאשונה םע הדעו םוכיס יל יאיבת
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .אל וא ןכ םא הז ירחא טילחנ ונחנאו םיצור םה המ ודיגיש ,תעפי
 

 :שיק באוי תואירבה רש ןגס
 

  .םוכיס יל יאיבת
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוקד המכ דועב ןופלטב ךתיא תרבדמ ינא זא
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?רקובב רחמ תודעסמה םע הרוק המ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 היהת וזשו טילחהל ולכוי םהש ידכ ועמשי הדעווה ירבחש הצור ינא ,ןורי תאו ןרק תא עמשנ ונחנא
 .ןרק ,השקבב .םלוכ לש הטלחה
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 :יותש ןרק
 

 םירוגס ראשיהל ךירצש םיבשוחש םימרוג שיו תועד יקוליח שיש תעדוי ינא .דחא רבד דיגא קר ינא
 הוותמבש והשימ שי םא .ףנעהמ תירישע וליפא הווהמ אל הזש ךל תרמוא ינא ,יוציפ לש הוותממ תונהילו

 לכונ ונחנא ,המכו המכ תחא לע .יוציפהמ הנהייו רוגס ראשיי תודעסמל המודב ,רוגס ראשיהל הצור הזה
 לש הרידא תומכ תגציימ ינאש ךל תרמוא ינא .רשוכ ירדחב םישנאה תומכ תא ןיטקהל ילוא וזה ךרדב וליפא
 .תכרעמב םורזל םיבייח םימה יכ םיחותפ ראשיהל םיצורש רשוכ ירדחו םיאוידוטס ,םינודעומ

 
 אלו גיצה תואירבה דרשמש אל ,םינותנב רבעש עובשמ הנתשה אל רבד םוש ,הזמ רתוי דיגא ינא

 תוכזב םיחותפ ונייה הלאה םייעובשה בור םג ונחנא ,הזמ רתוי דיגא ינא .וגיצה םיחמומה םיאפורהש
 ריאשהל אל הדעווה ירבחמ תשקבמ ינא .םירוגס ונייהש הדבועל רושק אל האולחתב ןוטיקה םג ךכ ,הדעווה
 תא רוגסיש רוגסל הצורש רשוכה ירדחמ והשימ שי םא .חתפיהל ונל תתל םכמ תשקבמ ינא ,ריווא ילב ונתוא
 ןפואב ונל ונת תוחפל לבא ,שקבמ אוהש יוציפה תא ול תתל םינכומ ויהיש החוטב ינא ,רדסב הז ,וירעש
 לש הנטק דואמ תומכ גציימש דחא םדא ללגבש ןכתיי אל .רשוכה ירדח תא חותפל תורשפאה תא ירטנולוו

 הדעווהש הביס האור אל ינא הנתשה אל םולכש הדבועה ןתניהב .הדעווב הרימא םואתפ שי רשוכ ירדח
 .לוכה הז .תרחא עיבצת

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תוטלחהה תא לבקנ ונחנא ,םלוכ תא עמשת הדעווהש בושח ,ןורי תא עמשנ ונחנא .ןרק ,הבר הדות
 .בוזובזר תסנכה רבח ,השקבב .םאתהב ךכ רחא

 
 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ןורי תא עמשנ
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .וילא תרבוע ינאש ינפל רמול הצור התאש יתבשח זא ,יל תנמיס התא יכ ,אל
 

 :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .תרמוא איהש המב הברה שי
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .הלאה תוינפה לכ תא יתלביק לומתאמ ןכ םג ינא .יתימא חוכיו שי
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .עלס ןורי ,השקבב .ייקוא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 וחתפת םתא וישכע ,דורשל לוכי אל קסעה םירהה תבכרב ,םידרוש אל ונחנא ,םירמוא רבכ םישנא יכ
  .םתוא ורגסי בוש םה רחמו

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .עלס ןורי .הדעווה ןחלושל הז תא םתאבה םתא יכ הפ הז תא הלעמ ינא הז ללגב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 שיש המ הזש ודיגתו 35%-ל ונתוא וחתפת םתא םא :םיבתוכ וישכע םה ,םירמוא םה תאזמ הרתי
 ורגסי םעפ בוש םיימוי דועבש בצמ היהי אלש לבא ,הז םע דדומתנ ונחנא
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 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירגוסו םיחתופו םירגוסו םיחתופש
 

 :האירק
 

  .דובעל םיניינועמ רשוכה ירדח בור
  

 :ןהכ ןורוד
 

 תואמו תורשע המכ םג גציימ ינאו C וידוטס תשר לש םילעבה ינא ,רבדל יל השרוי םא ,ייתובר
  .חמשא ינא רובידה תושר תא לבקא ינא םא ,םיאוידוטס

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?ינודא ימ
 

 :ןהכ ןורוד
 

 תואמ ,םייונמ יפלא תורשע ,םיפינס C, 35 וידוטס תארקנש תשר לש םילעבה ינא ,ןהכ ןורוד ינא
 תלעופש הדיחיה התומעה יתעדל ,התומע אוהש דעו ,ףנעב םיקסעה לש דעווה תא הפ גציימ םג ינאו םידבוע
  .ףנעב רידא בור םהש םיאוידוטסה תא רקיעב גצייל הצור עגרכ השעמל ינאו הזה םוחתב

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ייקוא
 

 :ןהכ ןורוד
 

 םלועב תושעל םיאב ונחנאש המ קוידב הזו החמשבו דובעל םיצור ונחנא םג םלוכ ומכ ןבומכ זא
 ,םיאוידוטס תואמ ,הברה ךכ לכ שי עגרכ םילהנתמ םירבדהש ומכ .םינוכיס םיחקול ,םיפסכ םיעיקשמ ,הזה
 סמלוה ומכ וא ינומכ םילודג םיקסע הז םלוכ אל .םתוא קסרת טושפ תאזה םירהה תבכר ךותב החיתפש
 ,לדימב םהש םיקסע תואמ שי .דורשל ילוא םילוכיש םילודג םהש םירחא םיקסע וא ,תגציימ ןרקש ,סיילפ
 ,סנרפתהל תורשפאמ אל ןה םגש ,וישכע דע ונילע וליטה רבכש תולבגהל רבעמ הלבגה לכש ,עצמא םהש
 ,תויחל םישנאל רשפאי אל הז זא ,שדח ןיינעו שדח רופיס םג שי םוי לכ יכ רחמל םויהמ םייח השעמל ונחנאו
  .בצמה היהי הז ,טושפ

 
 םיאוידוטס הפ שי ,דחא ףנע הזיא לאכ הזה ףנעל סחייתהל רשפא יא ,ןובשחב תחקל ךירצ םג הז תא

 .תחא תוסחייתה וז ,סיטליפ ירדח ,םישנא השיש ,השימח ,םדוק הדעווה שאר תבשוי הרמאש ומכ ,םינטק
 םילוכי לבא ,דואמ השק םג אוהש ,וישכע ונתנש עבשל דחאה לע תויחל םיכירצש עצמאב םיקסע ןומה שי
 דובעל םג וא ץוחב תושעל םג םתניחבמש םירטמ יפלא לש םיבחרמ םהל שיש םילודג םיקסע שיו ,רדתסהל
  .ימיטיגל תויהל לוכי 20-ל דחא לש סחיב

 
 ,תוושהל ומכ הז .ונתוא וקלחת ואוב זא םינד רבכ םא .תפרוג היהת הטלחההש תויהל לוכי אל זא

  .רבד ותוא הז ,תודעסמל ןולמ יתב ,ןיינעה ךרוצל
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  ?עיצמ התא המ ,ןורוד
 

 :ןהכ ןורוד
 

  .תאזה םירהה תבכר תא ורצעת ,חותפ ראשנ הזש ובייחתת זא חותפ םיריאשמ םתא םא ,עיצמ ינא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

 .היהי המ םיעדוי אל ונחנא ,בייחתהל ןיא
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 :ןהכ ןורוד
 

 לכ יכ םולכ ונישע אל זא רוגסת הלשממה ינש םויב וא ןושאר םויבו וישכע םיחתופ םתא םא זא
 םישנא ירה ,הפ תואירבה דרשמ תא עמוש ינא ,תרושקתב םג ,םישנאה לש תודחפההו תאזכ הריגסו החיתפ
 ,םידיחפמ םלוכש םעפ דוע תרושקתב הארנ ברעב םויה ירה .חוכב םתוא םיענכשמ ונחנא ,הזב םינימאמ אל
  .הזה ןיינעה לכ תא םילסחמ טושפ םתא זא .ונלש םינמאתמהמ םיזוחא תורשע דוע דבאנ ונחנאו םיקבדנ

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 - - - וזה הדעווה .םינוזיא תושעלו חותפל םיצור ונחנא דובכה לכ םע ,ברעתמ ינאש החילס
 

 :ןהכ ןורוד
 

 הצור ינאש םישנא יפלא תורשעו םתוא סנרפל הצור ינאש םידבוע 800 יל שי ,דובכה לכ םע ,יקימ
 - - - םהש

 
 :יאקרב יבינ
 

  .ונמשב רבדמ אל C וידוטס ,םיאוידוטסה םשב רבדל הצור ינא יל השרוי םא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .וניתמת ,השקבב ,זא ,הז תא קיספהל ץלאינ ונחנא זא יצרפתת תא םאו ירבדת םג תא ,יבינ ,החילס
 

 :ןהכ ןורוד
 

 ונל שיו הזה ןיינעב םישדוח המכ ינפל ונחתפש ןוגראה םשב רבדמ ינא ,הצור תאש ימ םשב ירבד
 - - - םיאוידוטס דואמ

 
 :יותש ןרק
 

 - - - ה תא םיסרוה םתא ,ימיטיגל אל ןוגרא הז ,ןורוד
 

 :ןהכ ןורוד
 

 ,הלודג תא .סיילפ סמלוהל קר אלו בורל גואדל הצור ינא לבא ,ךומכ קוידב חותפל הצור ינא ,ןרק
 - - - הלאמ אל תא ,הקזח תא

 
 :האירק
 

  ?רוגס ראשיהל הצור התא ,הנותחת הרוש ,ןורוד
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .חותפ תויהל הצור אוה ,אל
 

 :ןהכ ןורוד
 

 .חותפל הצור ינא
 

 :יותש ןרק
 

  .בישקת ,רוגס תויהל הצור אוה
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .ותוא לאוש אל ינא ול דובכה לכ םע
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 :ןהכ ןורוד
 

 .חותפ ראשיהל הצור ינא ,םולכ יתוא לאשת לא ,יקימ
 

 :יותש ןרק
 

  .ותוא לואשל רוסא ,ותוא לואשל אל ,יקימ ,קדוצ התא
 

 :ןהכ ןורוד
 

 - - - סרטניא שי ןרקל יכ ,ןרק תא לואשל רוסא םג ,קוידב
 

 :יאקרב יבינ
 

 םיירהצה רחא םיגוח לש תוליעפ םהל שיש םידימלת ןוילימ עבר הפ שי ?םידימלתה לכ םע המ
 םייוציפ לבקל ליבשב םהלש םיקסעה תא רוגסל םיסרטניא םהל שיש םישנא הפ שיש ללגב םירצוע םתאש
  .הנידמהמ

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .יבזע ,יבזע
 

 :יאקרב יבינ
 

  .דובעל םיצור ונחנא
 

 :ןהכ ןורוד
 

 .דובעל םיצור ונחנא םג ,יוציפ ןיא
 

 :יאקרב יבינ
 

 .םירוגס תויהל םיצור אל ונחנא
 

 :ןהכ ןורוד
 

 תורשפא תתל םילוכי אל ונחנא לבא ,ךומכ קוידב דיספהל ונל שיו ךממ רתוי דובעל םיצור ונחנא םג
 - - - ל

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הבר הדות ,ןורוד
 

 :ןהכ ןורוד
 

  - - - רשפא יא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םע ןויד להנל רשפא יא ,ונקתשה יכ םכתא םיעמוש אל ונחנא ,םוזב יתוא םיעמוש םתא ,בל ומיש
 .ןאכ םירבחה תא אל םגו גציימ אוה המו רבדמ ימ עדוי אל םג ינא ,עומשל יתחלצה אל ינא ,וזה תוצרפתהה
 לש הגיצנ ןאכ התייה .הזל סחייתנ ונחנאו הדמעה תאו תובכרומה תא ונבה ,ונעמש ,ןורוד ,תשקבמ ינא זא
 ,התוא הלעת זא ,םירבדהמ עומשל היה רשפא יאש קר רבדל הליחתה םג איה ,רבדל השקיבש םיאוידוטסה
  .השקבב

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םייתניב תפרוג העצה יל שי
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 :יאקרב יבינ
 

  .שארה תבשוילו םידבוכמה לכל םולש ,םלוכל םולש
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ינפל העבצהל רוזחל םיכירצ ונחנאו תאצל םיכירצ דוע ונחנא יכ םירבדה תא ידקמת קר ,יבינ
  .העיס תובישי תוליחתמש

 
 :יאקרב יבינ
 

 ,רשוכ ירדח אל ונחנא .רשוכ ירדח לש תאזה הרדגהה לכ ךותל תועטב ונבברוש ונחנא .דקמא ינא
 לוחמל םיאוידוטס 2,000 ונחנא ,םירומ 20,000 ,לוחמ ידימלת ןוילימ עבר לעמ ,לוחמ ידימלת ונלצא םידמול
 ,רבמטפסב םיליחתמ ונחנא ,יתנוע קסע אוה ונלש קסעה .לוחמל םיאוידוטסה תא תגציימ עגרכ ינא .ץראב
 ונחתפ רשאכ יאמ שדוחב .ונילא ועיגהש םידליהמ 50% ונדביא ונחנא ץרמ שדוחמ ,ילויב ,ינויב םימייסמ
 יפל ,לוגסה ותה יפל םידבוע ונחנא ,תועובק תולוספק הז .םעפ דוע ונתוא םירגוס םתא וישכעו 50% ורזח
 רשפא ךיא ,רחא גוח לכ ומכ קוידב ונחנא .תומלואה תא םיאטחמ ונחנא ,ונל רשפאמ לוגסה ותהש עובר רטמ
 םתא רחא רוגס םוקמ לכ לבא ,חוכיו שי הז לע ,תודעסמ ,תונולמ ,קנב ומכ םירוגס תומוקמש דיגהל
 .ונלצא ויהי אל םה םא תובוחרב ובבותסי םה ,םידליל םיגוח ונחנא .םירגוס םתא ונתואו חותפ םיריאשמ
 ונחנא המל .תועטב םשל ונתוא םתבברשו ,םוי םוי םידבוע ,וידוטסב םיאצמנ םירגוב דעו 3 ליגמ ונחנא
 ,תועובק תולוספק םה ונלצא ,רחא והשימל רושק אלש םדא ןב עיגמ רשוכ רדחב ?רשוכ ירדח תחת םיאצמנ

  ?תועטב םשל ונתוא םתבברש המל ,תומאתומו תונטק תוצובק ,םיעובק םירומ
 

 ,צ"גבל רותעלו ןיד ךרוע תחקל ףסכ ונל ןיא ,םינטק ונחנא ,הנידמהמ יוציפ םושל םיאכז אל ונחנא
 ונת .דובעל םיצור ונחנא .דובעל ונל ונת ,לגר םיטשופ ונחנא .םיגרוה םתא ונתואו רבד םוש לבקנ אל ונחנא
 לבא ,ולש םלואה יאנתו דחא לכ ,הזב םידמוע ונחנא ,עובר רטמ העבשל דחא ,הוותמ אוהש הזיא ,הוותמ ונל
 .הנשה תליחתב לגר יטשופ םירוגס םיקסע יפלא הפ םכל ויהי ,רבמטפסב ונילא ועיגי אל םה ,ונתוא ורצעת לא
 ונחנא ,םינטק ונחנא ,C וידוטס אל ונחנא ,סיילפ סמלוה אל ונחנא ,םידיגאת אל ונחנא ,םינטק םיקסע ונחנא
 .הדות .דובעל ונל ורשפאת השקבב .םינטקו םיטושפ םישנא

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םירבדה לע הבר הדות .הבר הדות
 

 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .רורב וידוטסה ןיינע
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .טפשמ יל ירשפאת ,השקבב .היהש המ תובקעב הרעה דיגהל הצור ינא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הרעה הצור ינא םג
 

 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 תולבגהה םע רשפאה תדימב קשמה תא ריזחהל אוה ,םינוזיא עובקל אוה וזה הדעווה לש דיקפתה
 הנוכנ השיג אל וז תילכלכ .הז תא לבקל ןכומ אל ינא ,רוגס יתוא וריאשת :רמואו עיגמש ימ .הרגשל הרזח
 רוגס ראשיהל שקבמ םדא ןבה .הבג יתמרה תמאבש הבוגת איהש הזיא ןאכ ונעמש ,יירבחל הנופ ינאו
  .חתפיהל םיצור םירחאהשכ

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לכב ,היעב ןיא זא םיחתפנ ונחנאש םיעדוי ונחנא םא ,לומתא םג ותוא יתעמש ,רמא םדא ןבה ,אל
 ויה םה ,ורגסנ םהש הז ,הזמ םלעתהל רשפא יא ,םינורחאה יצחו עובשב הפ הרקש המ לבא ,ודיגתש הוותמ
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 הלאה םימיה לע לכ םדוקש בצמ רצונ זאו ,םתוא ורגס םעפ דוע םיימוי ירחא זאו ,ונחתפ זאו םירוגס עובש
 ונרמא ונחנא וישכע .תיתימא העיגפ הפ םירצוי ונחנא ,ת"לחב אל םה ,יוציפ םילבקמ אל םה ןיבל ןיבש
 - - - ל תמאבו לולכמה תא תוארל תמאב םיצור ונחנאו תוירחא םיחקול ונחנאש

 
 :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .תיעמשמ דח
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - הזכ רבד אוה העיצמ ינאש המ .לוכל סחייתהל ךירצ זא
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  ?טפשמ ףיסוהל רשפא
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ךכ רחא ימכסת תאו סחייתא ינא
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ץעייתהל אצנ ונחנאש הצור ינא ,אל
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 בוט דבועש המ ,הככ תבשוח טושפ ינא .ילש העצהה תא תתל הצור ינא .ילש העצהה תא ןתא ינא זא
 םג רבד ותוא תשקבמ ינא ,תעד לוקישבו עדומב ,35%-ל ועיגה ,יתואירבו ילכלכ ןוכיס הפ וחקלו ,ןולמ יתבב
 ,ותוא ריבסהל לקש חתפמ הז ,רורב חתפמ הז ,בוט חתפמ הז .וידוטס לע םג ,רשוכ ירדח לע םג ,תודעסמ לע
 וא ףרב היהת האולחתה םאש דיגהל רשפא .אברדאו אברדא זא ןולמ יתבב הז תא ליחהל םילוכי םתא
 הזיא ןתיי םגו תואדו ןתיי םג הז .הלשממלו הדעווה ןחלושל רזוח ןוידה זא ,הזה ףרה תא ,והשמ וא התומתה
 ינא ,חותפל ילש הרטמה .רוגסיש ,ול בוט אל הז תילכלכו הזב דומעל לגוסמ אלש ימ .קשמל תוביצי איהש
 תעד לוקיש ,רומג רדסב הז ,רוגסיש ,ול בוט אל ,תילכלכ 35% לע דומעל לוכי אלש ימ ,יקימ םע הפ המיכסמ
 .בושח הזו םיללכה לכב תודיחא םירצוי םג ונחנאש והשמ יד הזש תבשוח ינא לבא ,קסעה לעב ותוא לש
  .הדות

 
 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 לש תוגיצנ ןאכ ונל רסח ,ץוחה לש אשונה לע ,רבא'ג ,ךתיא םג ןויד ןאכ היה .תודעסמה לע הלימ
  .הצוחה ואיצוה ץוח םהל היה אלש תומוקמ םגש הז ושעש המ ,םלועב וניאר ,ימוקמה ןוטלשה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ימוקמה ןוטלשה םע ונרביד ונחנא ,רשפא ,ןוכנ
 

 :)צרמ( גרבדנז רמת
 

 בוט םג הז ,םירעה יזכרמב םג ,רתוי הברה הברה הז תא תושעל רשפא ,תצק הז תא ושע ביבא לתב
 ימוקמה ןוטלשה לש גיצנ ןוידל ףיסוהל רשפא םא זא ,תוריית תודעסמ שיש הפיאו ירפכה בחרמב םגו ,ריעל
 - - - ש

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז תא םידדועמו םש ירמגל םהו המגמה וז ,םתוא ונרביד רבכ
 

 :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
 

  .הדעווה תוצלמהמ תחאכ הז תא איצוהל לכונ זא וישכע רובעי הז םא םג ,הזמ רתוי
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 :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ,םינטקו םיינוניב םהש רשוכ ירדח תואמ דוע שי וישכע ונל שיש תווצקה ינש ןיב ,רשוכ ירדח יבגל
 תבוט הזו םינוכמה תבוט הז יכ לועפל לבא ,תורומח יכה תולבגמה םע לועפל ךישמהל םתוכזש בשוח ינא
 .םג רוביצה

 
 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,םירבדב רדס תושעלו ץעייתהל ידכ הצוחה אצנ ונחנא ,הקספה םייקנ ונחנא ,תשקבמ ינא .הבר הדות
 תומכסהה תא רוגסל םילוכי ונחנא ךיא תוארל ידכ הלשממה יגיצנ םע רבדנ ,וטורג 'פורפ םע רבדנ ונחנא
  .העש יצחכ דועב סנכתנ ונחנאו וניניב

 
 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .העיס תבישי םייתשב ונל שי ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םהשו םינכומ אל ונחנאש שיגרנ םא .העבצהל סנכתנ םייתשל עברב
 

 :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .העיסה תובישי ירחא השענ יאוב ,אל
 

 :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 עבראל עברב סנכתהל לכונ ןמז דוע םיכירצ ונחנאש שיגרנו תובושת לבקנ אל ונחנא םא ,הריקי ,עגר
  .ןובשחב הז תא תחקל ךירצ ,העבצהל קר העש עבר שממ ונל היהי זאו רבעש עובשל המודב

 
  .הדות .הקספהל םיאצוי ונחנא
 

 
 .13:15 העשב הלעננ הבישיה
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 לש 33 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
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 העש( )20.7.2020( שדחה הנורוקה
15:45( 
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
 33 'סמ לוקוטורפ

  הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 המדא תודיערלו תופגמל

 15:45 העש ,)2020 ילויב 20( ף"שתה זומתב ח"כ ,ינש םוי
 
 
 

 :םויה רדס
 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
    העבצה – 2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

 ןאזו הליה
 ןיסאי ביט'ח ןאמיא
 יול יקימ
 ןינוק יקסבונילמ הילוי
 הלקאסע רבא'ג
 הלבאק בניע
 בוזובזר לאוי
 
 

 :תסנכה ירבח
 ילאכימ ברמ
 
 

  :םינמזומ
 יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 ןומימ רתסא
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
  העבצה – 2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל

 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ :אשונב ןוידה תא שדחמ תחתופ ינא
 חיש םמייקמ ונחנא .2020–ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה
 הוותמ הזיאל עיגהל םיצור ונחנא רבד לש ופוסב יכ ,תואירבה דרשמ םע םדוקה ןוידה ףוסמ רבכ השעמל
 .ןוידב ןאכ ונד םהבש םיקלחב תוחפל ,םכסומ אוהש

 
 לש אשונה יבגל .םתוא גירחנו םהילע עיבצנ ,םיהו תוכירבה :הזכ רבד הז עגרכ הרוקש המ

 ידכ וינפ לע .ץוחב קר םישקעתמ םה .ץוחבו םינפב םא הלאשה יבגל המכסה ןיא ןיידע ,תודעסמה
 היהיש שדחה םכסהל םאתהב ןתוא גירחהלו עיבצהל ךרטצנ הרקמ לכב ,רחמ תוחותפ ויהי תודעסמהש
 .הלשממה םע םהל

 
    :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .רקובב 05:00-ב רחמ - - -
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ךות .עיבצהל לכונ זאו ,ןקותמ וצה תא ואיבי םה ברעה ךלהמבש רשה ןגס ידי לע יל רמאנש המ
 םג ועיגי םהש תויהל לוכי .היהיש שדחה הוותמה יפ לע עיבצהל ידכ דחוימ רושיא לבקנ האילמה ידכ
 .םינדעסמה םע רחא םכסהל

 
    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?תודעסמה תא וישכע םיגירחמ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 המ .המכסהל ונעגה אל דוע םירחאה םירבדה לכו תויצקרטאה יבגל םגו ,םינדעסמה לע עיבצנ אל
 ונחנא םא טילחהל יעיבר םוי דע ונל שי ,רקובב רחמל אל הז ,עובשה ףוסב אליממ ןה תויצקרטאה ?הרוק
 תואיצמב רבד םוש הנשמ אל הז ,תרמוא תאז .דרשמה לומ ןויד הז לע םייקל ךישמהלו ,םידירומ ,םילבקמ
 .ץוחב םש

 
    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?עובש לש ןמז תלבגמ ונל ןיא
 

    :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .ןושאר םויב קר רמגנ ןמזה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא ריבסהל הסנמ טושפ ינא ,רובידה תושר תא ךל ןתא ינא דיימ .יש רהזי רשה עיגה ,הניה
 .וישכע הב םיאצמנ ונחנאש היצאוטיסה

 
 רשפאנש ,עובש ןתינש ונבשח ,עוצקמ ישנא ונעמשו םלוכ תא ונעמשש ירחא ,רשוכה ירדח יבגל

 וצה תא לבקנש ונרמא הלחתהב םא .וישכע עיבצנ אל הז לע םג ונחנא ,תיטפשמה הקולחה תא תושעל
 םויל דע םירחאה םירבדה לכ םע דחי הז תא ריאשנ .הז לע עיבצנ אל עגרכ ונחנא ,עובש לש הדובע רשפאנו
 םינושה םיפנעה ןיב הדרפה תושעל תוסנל םייטפשמה םיצעויה םע ץוחב ונרבידש המל םאתהב ,יעיבר
 רתוי ןויד ונל רשפאי הז .המינפ לוכה תא ךופשל אלו יניינע ןויד םייקל לכונש ידכ ,רשוכה םלועב םיאצמנש
 .םירחאה םירבדה לכ םע עירכנ רבכ זאו ,תאזה היגוסה יבגל וישכע דע ונלהינש הממ יניצר

 

410



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
20/07/2020 

 

3 

 לשו םיפוחה לש הגרחהה לע עיבצהל יל בושח ןכ לבא ,תומרד הפ םירצוי אל ונחנא השעמל
 .השקבב ,יש רהזי רשה .רוגסנ ונחנא הזה רבדה תא תוחפלש ידכ ,תוכירבה

 
    :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 ?םויה ומכ רחמ תוחותפ תודעסמה םאה ,ןיבנש ידכ ,תעפי
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא ,אל םאו ,םהיניב ןתמו-אשמב םכסוי אוהש יפכ ,שדחה הוותמה לע ברעב עיבצנ ונחנא ,אל
 .ןתוא חתפנו רקובב רחמ סנכתנ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 לומתאמ ונחנא .ךלש םירובידב תצרחנ דואמ דואמ תייה ?הלאה תועשה המכב הנתשה המ ,תעפי
 - - - העיגמ התייה רבכ איה ,הצור התייה הלשממה םא .הז לע

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,ונתיא דחי יירבח הפ ויה .ויה םהש ומכ םתוא דיגא ינא זא ,לוקוטורפל םירבד תרמא רבכ םא
 הגרחהה לע ונרביד ,םיחותפה תומוקמב דחוימב ,תויצקרטאה לש ןיינעה יבגל םיצרחנ דואמ דואמ ונייה
 ינפלש םכל הריכזמ ינא ,בגא .תואירבה דרשמ םע רבדל םיכלוה ונחנאש ונעדיו יטפשמה חוסינה תניחבמ
 ןתינש וא אבה עובשל דע םהלש הריגסה תא רשפאנ ןכ ילוא ונחנאש ונרמא רשוכה ירדח יבגל םג םייתעש
 ארקנש הזה לודגה ףנעה ךותב םיפנעל הקולחה יפל יטפשמה חוליפה תא ונל ושעיש ידכ םימי המכ
 אל ונחנא ,םהש ומכ וראשנ םירבדה .ןאכל העיגמ ינא ותיאו ,וניניב םוכיסה היה הז ."טרופס תויוליעפ"
 רחמל יטנוולר אל לודגה םקלח .םהב ןודל ךישמנ ונחנא .המכסה םהילע ןיאש םיקלחה לכ לע עיבצנ
 לע רבודמו עובשה לכ ךשמב תוחותפ תויצקרטאה יכ ,עובשה ףוס לע םירבדמ אליממ םה יכ ,רקובב
 ,םויה עיבצנ אל ונחנא רשוכה ירדח לע םג ,הז לע םיעיבצמ אל ונחנא םא .עובשה ףוסב קר ןהלש הריגסה
 םויב םאתהב תוטלחהה תא לבקנו תיטפשמ הדובע תושעל תורשפאה תא ןתינ אלא ,לבקנ אלו ליפנ אל
 .יעיבר

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .ןיטולחל רחא היה םירבדה בצמ ,הזה וצה לע ונד ונחנאש תמדוקה םעפב
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?וישכע יתנייצש המל םאתהב היה אלש והשמ שי
 

    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םש ושעי אלש ,שקיב וטורגש המ יפל וידוטסה .וידוטסה תאו רשוכה ירדח תא קלחנש ונרמא
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .המישרה תא תתל ךירצ אוה רחמ דע .אל
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םייתרחומ וא רחמ דע םינתונ ונחנאש ונמכיס ןוכנ .יול יקימ תסנכה רבח ,הדות .קוידב
 

    :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .עיבצנש ידכ המישרה תא איבהל ךירצ אוה רחמ דע
 

    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - וידוטסה לבא ,רשוכ ירדח לע עיבצנש ידכ
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    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הליחתכלמ םכוס הז
 

    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ?םתוא חתפנו רשוכה ירדח תא גירחנ ילוא זא ,םינפב אל רשוכ ירדח רבכ םא .וידוטסה יבגל הז
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא םיצור םתאו ,לבקל םיצור אל םתא רשוכה ירדח תא ילואש םכמצעב םתרמא םתא .רשפא-יא
 .הנתשה אל רבד םוש .הפל יתאבה הלוכ תא ,ץוחב םש ונלהינש החישה לכ ,םירבח .וידוטסה

 
    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תילכלכ םגו תיתואירב הניחבמ םג קשמל רוזעל ןכ איה ונלש הדנ'גאה ףוסבש בצמל ונעגה
 .ךכמ םיסנרפתמש םישנא 200,000 הז רשוכ ירדח .תולבגמב

 
    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיליפמ אל ונחנא ,םדוק ונרבידש המל דוגינב .הז תא םיליפמ אל ונחנא ,עגרכ םיעיבצמ אל ונחנא
 .הז תא

 
    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ולאה םייתעשב הפ הנתשה המ הניבמ אל ינא ?והשמ ונל שדחי רשהש תויהל לוכי
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רמואש בוזובזר לאוי תסנכה רבחל םג הבר הדותו – ץוחב ונרבידש המ לכ .הנתשה אל רבד םוש
 .םייניע תזיחא ייניעב אוה ןאכ הנתשה והשמש רמול ןויסינ לכ .ןחלושל ןאכל עיגה ץוחב ונרבידש המ לכש
 דרשמל םג ,ונל קר אל בגא םיבושחש ,הלאה םירבדה לכו םינואיזומה ,תויצקרטאה יבגל רמוא םג ינא
 ןיאש םושמ .הז לע שקעתהל םיצור ונחנאש ונרמא ,תעד-תווח ונל ונתנ םמצעב םהו ,טרופסהו תוברתה
 אליממ .בצמה לש עגר האפקה השוע ינא ,תרגוס אלו תחתופ אל ינא ,ללכב הז לע העיבצמ אל ינא תומכסה
 .רקובב רחמל יטמרד יוניש הזיא םירצוי אל ונחנאש הככ ,עובשה ףוס לע תורבדמ תויצקרטאה לכ בגא
 .ןוכנ הז תא השענ ואוב

 
    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .םירוגס וידוטסו רשוכ ירדח - - -
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיירהוצב ונמכיסש המ יפל ,הרקמ לכב ויה םה
 

    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .שדחה יתלשממה וצה יפ לע ?ןוכנ .םירוגס וישכע םה
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוכנ
 

    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?וישכע ףסכ הז לע םילבקמ םה
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    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הוותמ תא םג ונל ואיביש ,הז לע םיעיבצמ אל ונחנאשכ ,וישכע שורדנ ונחנאו ,רחא רופיס הז
 םירשאמ אל ונחנא אליממש םיירהוצב ונמכיסש המ ,רשויב דיגנ יאוב ,יקסבונילמ תסנכה תרבח .יוציפה
 .ונראשהש המ הז ,וישכע הז תא

 
    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 תאש יתיפיצו ,תויוחתפתהה לע ונתוא ינכדעת תאש ונמכיס ונחנא .ונמכיס המ ךל ריבסא ינא
 .ונמכיסש המ הז .ןויד ידכ ךות אלו ןוידה ינפל תויוחתפתהה לע ונתוא ינכדעת

 
    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוחיש דואמ הברה ירחא תובושתה תא ונלביק ןאכל ךרדב קוידב
 

    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - יתבשח ,ןוידה ינפל רבד םוש תנכדע אלש עגרמ .ונמכיסש המ הז
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 בוזובזר לאוי תסנכה רבחו יול יקימ תסנכה רבח ודיגי ,ןוידה ינפל רבד םוש יתנכדע אל םא םג
 רחמ דע התוא לבקנ ונחנאו ,תויטפשמ תורדגה םע המישר ונל ושעיש ונשקיב וידוטסהו רשוכה ירדח יבגלש
 ואוב ,ינשה םע דחא רשויב םילהנתמ ונחנא ,ואוב .ןאכ היהש המ תא ותוועת לא ,םירבח .םייתרחומ וא
 .הז לע רומשנ

 
    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הז לע ןויד השענ רחמ – וידוטסו רשוכ ירדחו ברעב הז םינדעסמ
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,טרופסה םלועב םיימינפה םיפנעה לכ לש המישר ונל ונתיי םה יעיבר םוי וא רחמ דעש ונשקיב
 ךותב ,תלצנתמ שממ ינא .השקבב ,יש רהזי רשה .םילוכי ונחנאש המכל רוזעל ידכ הטלחה לבקנ ונחנאו

 .עיבצהל םיכירצ ונחנא תוקד שמח
 

  :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

 ללכב ,תיביסנטניא הרוצב םתדבעש הדעווה תורבחו ירבח לכל הדות ,שאר-תבשויה יתרבג ,הדות
 תנמ לע ,העיצה הלשממהש הוותמה לע רובעל ידכ ,תונורחאה תועשה 48-ב חטבו םינורחאה תועובשב
 .הלועה הקבדהה בצק ךשמהל הנכסה תא תיחפהל

 
    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .וישכע הדיריב ונחנא ,קיידת .הדיריב ונחנא
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינותנה תא םויה וניאר
 

    :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

-םויב חטב ,םיטילחמ םתאש אשונ לכב םיעיבצמ םתאשכ ורכזתש הצור ינאש םירפסמ השולש שי 
 תילארשיה תואירבה תכרעמ ובש םוקמה הז הנורוקב םישק םילוח 750-ש אוה דחאה .םיבורקה םיימוי
 ,םודאה וקה תא םש םישל ,לארשי תלשמממ ,ונתיאמ תשקבמ איהו ,ונממ ךישמהל הלוכי אל איהש תסרוג
 העברא-השולש דועב הרוק המ לע לכתסהל הכירצ םכלש הטלחה לכ ,רמולכ .םכילא םג השקבה תאזו

 .תועובש
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - רמא וטורגו רש ןגס הפ בשי םויה
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןוידה תא להנל ןמז ונל ןיא ,לבח
 

    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 תא םילבלבמ טושפ םתא ,1,000 רמאו תואירבה רש ןגס בשי םייתעש ינפל .םייניעב הדובע וז
  .םלוכ

 
    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 יל רוסא יכ ,ורבדת זאו רחמ עיבצנ תוכירבה לע םגש טילחהל רשפא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 .האילמ ןמז לע עיבצהל

 
  :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

 ,הנורוקב השק םילוח 750-ב ליחתמ םודאה חווטה .הזל סחייתא ינא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 תכרעמ תא תבצקתמו 1,000-ל 750 ןיב הזה םודאה חווטב המצעל תחקול איהש הרמא הלשממהש ןוכנ הזו

 ןיב ודמעיש ידכ ,םירחא תומוקמ ינימ לכמ םישנא תחקל הז ,םינקת סויג הזש ,הלא םימיב שממ תואירבה
-ל 750 ןיב ןכל .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,דחא םוי אוה לדבהה המל ךל ריבסא ינא ףכית .1,000-ל 750

 בל ומישתש הצור ינאש ינשה רפסמה הניה ןכלו ,דחא םוי לש לדבה הז לבא ,הברה עמשנ ילוא הז 1,000
 םימעפ שולש המצע תא הליפכה ,בושח דדמ הז יכ ,תכרעמל םיסנכנש םישדחה םישקה םילוחה תומכ .וילא
 בורקה שדוחב ךלנ ונחנא םא ,האלה יתיא וכלת .םישדח םישק םילוח 30 לע םושלש ונדמע .ןורחאה שדוחב
 - - - 240 ,120 ,60-ל עיגנ ,םימעפ שולש םעפ דוע

 
    :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תומנ ונלוכ ףוסב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םירחא םינותנ םילבקמ ונחנא םעפ לכבש היעבה
 

    :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .הלאה םירבדה לכ תא ונעמש ,החילס ,יש רהזי רשה
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םש אל ונחנא .יטרואית ןפואב אל םג ,הככ תדבוע אל הקיטמתמה ,הז לכ תא ונל וריהבה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?הפ שדחל תאב המ
 

  :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

 תולבגמ םהש ,הלאה םינותנה ךמס לע תוטלחהה תא םילבקמ ונחנאש םכל שדחל אב ינאש המ
 תאזה תכרעמל ועיגיש םישקה םילוחה תומכ תא תיחפהל ודעונ תוטלחהה .תילארשיה תואירבה תכרעמ
 אלו ץראב אל ,םיחמומהמ דחא ףאשכ ,תויורשפא לש לס יבגל םיחמומ לש תוצלמה ונלביק .םויהמ שדוח
 םיסנכנה תומכ תא םישק םילוח הרשעב תיחפי אוה םהמ דחא חקינ םאש תואדווב דיעהל לוכי םלועב
 תא רמוא ינא .םלועב הזכ עדמ ןיא .סנכיהל 70-מ ענמי רחא יעצמאו 50 סינכי רחא יעצמא ,תכרעמל םויב
 תא יאדו ןפואב דירוי ןכא אלמ רגסש הז תואדווב תועדוי םלועה תונידמ לכש דיחיה רבדה .תוירחאב הז
 .ללכב םיקבדנ ויהי אל ףוסה דע ךלנ םא יכ ,הצרנש םוקמ הזיאל םיקבדנה תומכ
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 םילוחה תומכ לש םימעפ שולש הלפכה הזש ,םויה םיאצמנ ונחנאש הפיא ןיב רשגל םיסנמ ונחנא

 םירמוא םיחמומהש אלמ רגסל דע ונלש הטלחהה חווטשכ ,אלמ רגסל הלילח דעו ,תכרעמל וסנכנש םישקה
 .תועובש השולש ילוא לש לדוג רדס הז ידמ רחואמ היהיש ונל

 
 הטלחה איהו תדבוכמ איה ןבומכ ,םיחקול םתאש םכלש הטלחה לכ ,םכמ שקבמ ינא ןכל

 ,הז תא דבכמ ינאו ,קדצב ,קוחב עבקנש ומכ ,הלאה תוטלחהה לע ןובירה םתאו תסנכה םתא ,תימיטיגל
 ,ןובשחב וחק לבא ,קוחב עבקנש ומכ ,הלשממה לש הטלחה לכ לטבל םילוכי םתא .הפ םיאצמנ ונחנא הניה
 וא רתוי םשל הסינכמ םכלש הטלחה לכ .תואירבה תכרעמב םישק םילוח 750-ל עיגהל אל איה תוירחאה
 .םישנא םשמ האיצומ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הז לע בושחת ,יש .ףרוחב היהי המ בושחל הצור אל ינא ,םילגוסמ ונחנאש המ הז םא
 

    :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

 םכלש תוטלחהב םתא .הז איה םייעובש רבכ ןשי אל ינאש הביסה ,הילוי .הז לע בשוח ינא
 .ןובשחב הז תא תחקל םיכירצ םכלש תועבצהבו

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 - - - קיפסנש הצור ינא .הבר הדות ,יש רשה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םיפוחהו תוכירבה לע עיבצהל תוחפל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .עיבצהל קיפסנש הצור ינא תומכסומה תוגרחהה לע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םהילע דיגהל המ יל שי ,םינותנה תא ונעמש ,רמול החרכומ ינא ,יש רשה
 

    :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .וישכע הז תא השענ אל לבא ,ןכ
 

    :יש רהזי היגולונכטהו עדמה רש
 

 .ךל הדות .החלצהב
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ךל הבר הדות
 

 אשונהו ,םתוא חיטבהל לכונש ידכ ,םיפוחהו תוכירבה תא קרו ךא העבצהל עגרכ םידימעמ ונחנא
 ןמזב וליפא ,הדעווב ןאכ העבצהל ,םינדעסמה םע היהיש םכסהה יפל ,שדח וצב םויה איבנ תודעסמה לש
 רחמ סנכתנ ,ברעה דע ובייחתהש יפכ ,וצה תא ונל ואיבי אל םאש הלשממל ןאכמ םירמוא ונחנאו .האילמ
 .רקובב רחמ ליגרכ חותפל ולכוי םהש ידכ ,תודעסמה תא םג גירחנ טושפו רקובב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?תויצקרטא יבגל
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דגנ אלו דעב אל ,םהילע םיעיבצמ אל ונחנא עגרכו ,חיש םייקל ךישמנ לוכהו תויצקרטא יבגל
 .עוגרב הז תא תושעל םילוכי ונחנא .הז לע דובעל םיימוי דוע ונל שי .עובש ףוסל הז אליממ

 
    :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .רורב לוכה ,המידק
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ?וידוטסהו סיטליפה לש רופיסה תא ימכסת םג ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .דגנ אלו דעב אל ,הז לע םיעיבצמ אל ונחנא ןכל ,ונרמא
 

    :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 הדימב ןקותיש המ עגרכ הזו ,וצב )ג(1 ףיעסב אצמנ םי יפוחו תוכירב יבגל ןוקיתהש רמוא קר ינא
 .םהילע קר םיעיבצמ םתאש ,הלאה םיאשונה ינש תא וגירחתו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?יטפשמה חוסינב רדסב הז ?הגרחהה דעב ימ .םיעיבצמ ונחנא
 

    :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .אשונה תגרחה וא אשונה תליספ
 

    :האירק
 

 .ףיעסה תא רשאל אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םילשכ הפ שי ?רשאל אל דעב ימ .עובש יפוסב םי יפוחו תוכירב לש ףיעסה תא םירשאמ אל ונחנא
  ?םירבח ,הגרחהה דעב ימ .ןמזה לע לבח ,םייגול

 
 העבצה

 

 9 – דעב

  ןיא – דגנ

 ןיא – םיענמנ

  .הרשוא

 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הליה תסנכה תרבח ,הלבאק בניע תסנכה תרבח ,ביט'ח ןאמיא תסנכה תרבח ,יול יקימ תסנכה רבח
 רבח ,יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח ,הלקאסע רבא'ג תסנכה רבח ,ילאכימ ברמ תסנכה תרבח ,ןאזו

 .ןיא םיענמנ .ןיא םידגנתמ .הגרחהה דעב ונלוכ – ןוטיב אשאש תעפי תסנכה תרבח ,בוזובזר לאוי תסנכה
 .לוענ ןוידה ,הדות .תודעסמה לע העבצהב ברעה ןאכ שגפינ

 
 .16:03 העשב הלעננ הבישיה
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
 34 'סמ לוקוטורפ

 שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו 

 9:45 העש ,)2020 ילויב 21( ף"שתה זומתב ט"כ ,ישילש םוי
 
 
 

 :םויה רדס
 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 2020-ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

  יכורב והילא
  ןאזוו יש הליה
 ןיסאי ביט'ח ןאמיא
  יול יקימ
  ילאכימ ברמ
  יקסבונילמ הילוי
  הלקאסע רבא'ג

  בוקסולפ ילט
  בוזובזר לאוי
 
 
 :תסנכה ירבח
 רהוז יקימ ףולכמ
 דיסח והילא
 יביט דמחא
 סורדניפ קחצי

 בוני'זוק ירדנא
 יערק המלש
 
 

  :םינמזומ
 םיטפשמה דרשמ ,הקיקחו ץועיי 'חמ – רנגו ךליל
 תואירבה דרשמ ,היגולוימדיפאל ףגאה תלהנמ – סינא הילימא ר"ד
 תואירבה דרשמ ,תיטפשמ תצעוי – ןרק ןהכ אנינ
 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ

 
 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 םימוגרת רבח ,.ל.ס
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
  2020-ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל

  
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ אשונב הדעווה ןויד תא ,םכתושרב ,תחתופ ינא .םלוכל בוט רקוב
  .2020-ף"שתה ,)3 רפסמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש

 
 לש תונטקה תועשה דע לומתא להנתהש ןתמו אשמה לע תצק םכל רפסל ,םכתושרב ,הצור ינא

 ידמ רחואמ היה רבכ ךכ רחא לבא ,ברעה ךלהמב ןכדעל יתחלצה דוע םכקלח תא .תודעסמה אשונב הלילה
 .תודעסמה תחיתפ יבגל םכסומ הוותמל עיגהל ונחלצה אלש לודג באכב תרמוא ינא .םכתא ןכדעל ידכמ

 
 .לוגסה ותה יפ לע ץוחב תודעסמה תא חותפל םינכומ םהש ונבה ונחנא ,םכריכזהל ,ןוידב לומתא

 .הדעסמה םינפב םג החיתפ ורשפאיש ונשקיב ונחנאו הדעווה ןויד תרגסמב ןאכ םימעפ המכו המכ רמאנ הז
 הפוקתהו ריוואה גזמ לש ןיינעה תא ונרבסה ,25% לע םג רשפתהל לכונש ונרמא ,35% לש הוותמ ונעצה
 אשונה לע רתוול יתמכסה ,הלילב רחואמ דואמ דואמ ,בלש אוהש הזיאב תאז לכבו ,הב םיאצמנ ונחנאש
 .ץוחב הבישיה יבגל תלכשומ הטלחה לבקנש דבלבו עובשב ותוא תוחדלו הדעסמה םינפ לש

 
 םה .ולש לוגסה ותה יפ לע היהת ץוחב הבישיהש רמואש הוותמל ףקות לכב בריס תואירבה דרשמ

 םירמוא ןמזה לכ ונחנאש יפכ ,ינאו ,םישנא 50-ל ולע םה ךכ רחא ,םישנא 30 היה הז הלחתהב ,רפסמ ועבק
 היהנ ונחנא םא ,הטושפ דואמ דואמ המגוד יתתנ .ןויגיה היהיש ,היחנהב לכש היהיש יתשקיב ,הדעווב
 תודומצ תודעסמ םהב שיש תומוקמ דואמ הברה שיו ,היינשל תחא תוכומס תודעסמ שולש לש תואיצמב
 ותה יפ לע םישנא 50 דע ,ץוחב בישוהל ןיינעה ךרוצל וא ,סינכהל רשפא היהי ןהמ תחא לכב ,היינשל תחא
 חטש ותואב רתומ היהי ,דחא םילעב םע תחא הדעסמל ןתוא ךופהנ ,תודעסמ שולש ןתוא תא חקינ .לוגסה
 הז תא ריבסהל תעדוי אל ינא .רוביצל הז תא ריבסהל תעדוי אל ינא .לוגסה ותה יפל םישנא 50 דע בישוהל
 יתשקיבש המ לכ .הז תא ריבסהל הלוכי אל ,הזמ סנרפתהל םיכירצ רקובב רחמש םינדעסמה יפלא תורשעל
  .ןתוא ןיבהל לגוסמ רוביצהש תויחנה ןתינ ואוב הז הלשממהמ

 
 דואמ הברה םע יתמק רבכ יצחו עבשב ,רקובב ששב ןושיל יתכלה םנמא ,םכל רקשא אל ינא

 .ךשמהב םינפבה לע רבדנ ,ץוחב לוגסה ותל ךלנ ,ייקואש המכסה איהש הזיא ןופלטב אצמא ינאש הווקת
 ךרטצנ הארנכ ונחנא ,באכב תרמוא ינאו ,ילש תוימיטפואה תורמל ,וזכ העדוה םוש ילב ןאכ ינא ברה ירעצל
 םאתהב תוחותפ ראשיהל הנלכות ןהש ידכ וצב תודעסמה תא רשאל אל תרמוא תאז ,תודעסמה תא תוחדל
 תא וחיטבת ,תויחנהה לע ורמשת :םש םלוכל תמאב האירק םע םושלשו לומתא דע םהל ויהש תויחנהל
 איבת הלשממה בורקה עובשה ךלהמבש הווקמ ינא .םכלשו םכלש םידעוסה לש תוחיטבה תאו תואירבה
 רדסמ ןורקיע אוהש הזיא יפ לע ,םינפב הבישיה תא םג ,ץוחב הבישיה תא םג רידסהל רשפא היהיש הוותמ
 .וזה הגאסה םג רתפית ךכבו םלוכל רורב

 
 ברמ תסנכה תרבחו בוזובזר תסנכה רבח ךכ רחא ,רבדל תשקיב התא ,יול יקימ תסנכה רבח

  .ילאכימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?העבצהל תודעסמה תא םיאיבמ אל ונחנא ,ןיבהל הצור ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 שגינ ונחנאו ןאכ םיחכונהמ םיינשל ילוא רשפאנ ונחנא ,ןוידה לכ תא םיחתופ אל ונחנא .עגר
  .הזל רבעמ הז תא רורגל םעט ןיא יכ העבצהל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .יקימ ,תודעסמה תא םיגירחמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יול יקימ תסנכה רבח ,השקבב
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?המו םיגירחמ ונחנא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 וצה יקלח רתיש רמוא הז .תודעסמה ףיעס תא קר ,הניבמ ינאש המ יפל עגרכ ,העבצהל םידימעמ
  .ןיידע העבצהל ודמעוה אל ,הטלחה אלל עגרכ םיראשנ ןחלושה לע םכל םיטרופמש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םג ונחנאו ,ונחטבה ונחנא .תודעסמה ןיינעב הפ ונסנכתה ונחנא .תודעסמה תא םיגירחמ ונחנא
 םיפנעהמ דחא לכב דימענ ונחנא ,רבדו רבד לכ ןחבנ ונחנא ,םייעוצקמ ,םייניינע םינויד להננ ונחנאש ,םייקנ

 תחא לכבש שורדל קיספנ אל ונחנא ,בושח יכהו .םוצעה ילכלכה קזנה לומ לא תיתואירבה תלעותה תא
  .רוביצה תא םותרל לכונ ונחנאש ידכ ,רדסמ ןויער היהי ,ןויגיה היהי הלשממהמ אצתש תויחנההמ

 
 ,ףיגנ שיש הזל םישחכתמ אל ונחנא .ףיגנב המחלמל ונלש לודג יכה ףתושה אוה רוביצה ,ובישקת

 ליבשב .ותוא חצנל חילצנ ונחנאש יוכיס םוש ןיא רוביצה ילבו רומח יתואירב רבשמב ונחנא ,ךפיהל
  .ותיא םירורב תויהל םיבייח ונחנא ונתיא היהי רוביצהש

 
  .השקבב ,בוזובזר לאוי תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .יתרביד אל ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  - - - תרמא התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - ו םינפב 35% העבצהל םיאיבמ ונחנא ,ריהבהל יתיצר קר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 זא .תוחדל וא רשאל וא םילוכי ונחנא .הוותמה תא תונשל םילוכי אל ונחנא ירעצל .רשפא יא
 םיללח לש ,לכש וב שיש ,ונרשיא ונחנאש םדוקה וצה לש תנוכתמב םיחותפ וראשיי םה ,החדנ ונחנא
  .םיחותפ םיללח לומ םירוגס

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 ,דרוסבא הזיא םש שי לבא ,תוכירבה לע ונעבצה ונחנא ,רדסב .יל תרהבה וישכע .ןיטולחל רורב
 - - - תוהמיאה לבא ,הככ ?המל ,הרוגס תוטועפה תכירב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תוחותפ תוכירבה לכ ?המל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .וצב הלבגה םש שי ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ץוחב תוטועפ םדוקה וצב םהל היה
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 תא ,םידליה תא תוחקול תוהמיאה לכ ,ןויגיה ןיא .הז תא ןקתל םיכירצ ונחנאו וניניעמ רתסנש
 ,ודיגת ,המ עדוי אל ,הרשע ,תוטועפ השימח תוטועפב ודיגת .תופיפצ רתוי היהנ ,ץוחב תובשויו ,תוטועפה
 דרשמו ךוניחה דרשמ לע רבדמ ינא ,היעבה תא םירתופ ונחנא ,ךיילא תונעטב אב אל ינא .חטש יפל
  ?המל .הזה ןיינעל יתפשחנ לומתא קר ,לפא רדח הזיא םש ונל ומשש םיטפשמה

 
  :סינא הילימא
  

 ינא .הייחשמ לידבהל ,תולהקתהל םוקמ הז יכ ,ךושכש תוכירב הנייהת אלש ,הנווכה התייה תאז
 רות ןימזמ אוהש הזל רבעמ ,החושש דחא לכ לבא ,הייחשה תוכירב תא וחתפ הילטיאב .המגוד ךל ןתא
 םירבד תושעל רשפא יא .תולהקתה היהת אלש ידכ ,ולש אוה הזה לולסמה לכ ,םלש לולסמ ול שי שארמ
 זא .התוא עונמל םיצור הרקמ לכב ונחנאש תולהקתה רוציי הז ,ךושכש תוכירבב ,תוטועפב רבודמשכ הלאכ
  .םתס אל הז ,יעוצקמ ןויגיה הזל שי

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 אל אוה לבא ,בושח אוה הזב ןוידה ,יול יקימ תסנכה רבח ,רמוא קר ינא .הילימא ר"ד ,הבר הדות
  .וצה ןיינעל יטנוולר

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .לוכה הז ,רוטק'זורפ ךל יתמש קר ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .וצב עיפומ אל הז ,המל ךל רמוא קר ינא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .םדוקה וצהמ קוחב ןגועמ רבכש חסונ הז ,וצה חסונ םע דרוי אל הז ,וצהמ קלח היה אל הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 םיקאיק ,תבכר ומכ ,תורייתה תודוקנו תויצקרטאה יבגל יתנבה אל ינא ,יתרבג .תויהת הלעמ ינא
  ?הזב ןודנ ונחנא יתמ ,תליא ,רופיסה לכו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 עגרכ .וצה ךשמה יבגל שבגתנו ךכ רחא בשנ דוע ונחנא ,רחמ ןודנ ונחנאש לומתא ונרמא ונחנא
  .םיירהצה רחא לומתא םג ונרמאש יפכ ,תודעסמה אשונ ללגב קרו ךא ןאכ ונחנא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .עיבצהל הצור ינא - - - ךישמהל הצור אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,בוזובזר תסנכה רבח .ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 לא םייניע אשונ רוביצהש בשוח ינא ,בושח דואמ דואמ ןויד תמאב .שאר תבשויה יתרבג ,הדות
 ,תילארשיה היטרקומדה לש ןורחאה זועמה ,ןורחאה ףוגה טלחהב איה תאזה הדעווהש ,תאזה הדעווה
 ונחנא ,האלמ תוירחאב םילהנתמ ונחנא .הלשממה לש תינויזיבה התולהנתה לע חקפמש ןורחאה ףוגה
 .רוביצב ונתיאמ םיפצמש יפכ תוטלחה םילבקמ ונחנאו רוביצה תא םיעמוש ונחנא ,םינותנה תא םילבקמ
 ונחנא .םילעופ ונחנא ךכו תילכלכה המרב םגו תיתואירבה המרב םג ,רוביצה לע רומשל איה ונלש הרטמה
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 ול םירמואש םינמ-סי ,םיעונכ םישנא בהוא הלשממה שאר םיאור ונחנאש ומכ יכ ,לוחה ןועש דגנ םילעופ
 - - - ןכ קר

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םירבח ,םייטילופה תומוקמל וסנכית לא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 ןועשה דגנ םילעופ ונחנא .תאזה הדעווה תא לסחל הצור אוה זא .הזה םוקמל סנכיהל הצור אל ינא
 וישכע ונחנא זא .תויצקרטאה לע םג ,וידוטסה לע םג ,רשוכ ירדח לע םג בושחל םויה םיכירצ ונחנאו

 םיכחמו םיבשוי םוחתב םידבועש םישנאה לכ ,םינדעסמ ,הזה דעצה לע ךרבמ ינאו תודעסמה תא םיגירחמ
  .תאזה הרושבל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .עיבצנ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .הדות ,רבדנ תוחפו עיבצנש ףידע ,יתוא םירצוע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .בוזובזר תסנכה רבח ,הבר הדות
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 הלעפהה רוסיא ןבומכ הז םהמ דחא .םיניינע המכ שי תודעסמל רושקש אשונבש ריהבהל ךירצ
 הז ,הדובע תומוקמב לכוא יתב לע רוסיא ותוא ,ימצע ףוסיא וא םיחולשמ תורישב אלש תודעסמ לע ףרוגה
 הז דגנ םג םיצור ונחנא םא ,הלאשה תאזו ,ןולמ יתב יבגל הגרחהה תא םג שי לבא .רסוא וצהש המ עגרכ
 םיצור אל ונחנא הז תא זא .35% סינכהל תבשב םילוכי םהש ךכ וצב םיגרחומ ןולמה יתב עגרכ .עיבצהל
  .הניבמ ינא ,לוספל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ךפיהל .הז תא םיריאשמ ונחנא ,אל
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .הזה אשונהמ קלח הז יכ דיגהל בושח זא ,ייקוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .העבצהה ינפל הרהבהה תא השענ ונחנא זא
 

 .השקבב ,ילאכימ ברמ תסנכה תרבח
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

 קלח תויהל גונעתש דיגהל הצור ינאו ךתוא קזחל הצור בוש ינא לכ םדוק .יתרבג ,הבר הדות
 הדובע לש הריווא איה ןאכ הריוואה םג תמאבו דובעל הכירצ תסנכב הדעווש ומכ תדבועש תאזה הדעווהמ
 איה ונלש הבוחהש קדצב תרמוא תאש ,רוביצהש יל רורב .תואצות איבמ הזו תיעוצקמ הדובעו תיניינע
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 רוביצה לש תובוגתה תא םיאורו תואור ונחנא ,רורב ,םינוכנה םירבדה תא תושעל רוביצה תא םותרל
  .רוביצה ןיבל יתכלממ דסומ ןיב רחא ירמגל גולאיד םואתפ הז תמאבש הדעווה לש הדובעל

 
 .הברה יכה ףטושב לבוסש םייקסעה םירזגמה דחא םה םינדעסמהו תוינדעסמהש דיגהל הצור ינא

 ןיאשכ םג םהלש תוקוצמה תא רותפל םיסנמ ,תסנכב ןאכ םתוא םישגופו תושגופ עובק ןפואב ונחנא
 שממ התייה םהיפלכ תאזה תללעתמהו תיתורירשה תולהנתהה וישכע המכו המכ תחא לע ןכלו ,הנורוק
 האירקל תפרטצמ ינא ,'א .וישכע םתוא גירחהל םידמוע ונחנאש החמש דואמ דואמ ינאו ,םוקמב אל שממ
 ךרטצנ םא םגש ,'ב-ו ,םיללכה לע הדיפקב שממ שממ הנרומשת תודעסמה לכש בושח דואמ דואמש ךלש
 ומכ ,ילכלכ קר אל הזשו םלוכל הבוטה תלעותה תא האור תמאבש ןפואב היהי הזש ,ךשמהב הז תא תונשל
 הרימש ,הנורוקל הרושק אלש תואירב שי ,דחא םרוג איה הנורוקה ,הפ םירמואו םירזוחו תורזוח ונחנאש
  .הליחתנ הבה זא .תוחפ אל הבושח ,הליגר ,תפטוש ,תיתרבח דוקפת תלוכי לע הרימש ,הרגשה לע

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ןאזו הליה תסנכה תרבח ךכ רחא ,הלימ הצר רבא'ג תסנכה רבח .הבר הדות
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

 ונישע ונחנאש בשוח ינא .הדעווה ירבח לכ לשו ךלש םיידיה קוזיחל תוכרבל ףרטצמ ינא .בוט רקוב
 בשוח ינא .תושעל םיכירצ ונחנאש המ הזו ונלש דיקפתה הז ,תירטנמלרפ הדעוומ הפוצמכ הדובע
 לש םיילגרל תחתמ חיטשה תא ךושמל הז השעמלו תרגסמה קוח אבוי וישכע ,תינכות וישכע תמקרתמש
 ינא ,תויגוסה לכב לפטל קיפסנ אל ונחנא ,יפיצפס והשמ לע םיכלוה ונחנא םא ,עיצהל הצור ינא .הדעווה
 ,רשוכה ירדח ונל םיכחמ יכ עגרכ תודעסמב קפתסהל אלו וצה לכ תא רשאל אל ,וצה לכ לע עיבצהל עיצמ
 תוחפל תיברעה הרבחב ונחנא .תומוקמ הברהב הריגס ,עובש יפוסב .תוחותפ ןיידע תויגוסה לכו םירפס
 טושפ עיצמ ינא .'וכו 'וכו םידגב ,גחה תארקל דייטצהל םישנאל רשפאל םיכירצ ונחנא ןברוקה גח תארקל
 .ולוכ וצה תא רשאל אל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תרבח ךכ רחאו ןאזו הליה תסנכה תרבח .העבצהל םדקתהל םג םיצור ונחנא .הבר הדות ,ייקוא
  .ביט'ח ןאמיא תסנכה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 ?הז תא תוחדל הלוכי תא ,תעפי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 .השקבב ,דחא טפשמ
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 ,תרחא םירמואו ךכ םירמואש םינדעסממ םינופלט דואמ הברה תלבקמ רקובה םגו לומתאמ ינא
 םויהש ,תואדווה רסוח םע ונתוא םיעגשמ םתא :םירמוא םקלח .םיחותפ ראשיהל ונל ונת :םירמוא םקלח
 הז אוביש המו ,אובי המ םיעדוי רבכ ונחנא לבא ,רשעב ונתוא וחתפת ,רקובב שמחב ונתוא הרגס הלשממה
 ונל םירשפאמ אל םתאשכו תואדו ונל םירשפאמ אל םתא .רחמ וא ,ברעב םויה וא ,שדח וצ םע הריגס
 .יתימאה ןומאה רסוח דלונ םש .ירמגל ונתוא םיעגשמ םתא תואדו

 
 םתוא ונראשהו רשוכה ירדחל ונרזעו ריאשהל ונטלחה ,ונבשי ,לודג רבד תמאב ונישע רבעש עובשב

 הבזכאה ,רתוי הברה לודג סעכה וישכעו בוש םתוא ורגסש הז שדחה הלשממה וצב הרקש המו ,םיחותפ
  .םעפה םג הרקיש המ הזו רתוי הברה הלודג

 
 הוותמ אוצמל ,םינוידה לכב הפ הז תא יתרמאו ,ןבומכ ךירצ ןכש תבשוח ינא ,רורב ןפואב היהיש

 דואמ ךרד ונישעש ,הפ יירבח םגש תבשוח ינאו ,םויה הניבמ ינא לבא ,תודעסמה לש החיתפ רשפאיש
 םע ףותישבו הלשממה םע ףותישב הז תא השענ אל ונחנא םאש םיניבמ ,הדעווב תוכוראה תועשב הכורא
 ךישמנ ונחנא ,רובעי אל הז םיגיצנה םע ףותישב הז תא השענ אל ונחנא םא ,תואירבה רשו תואירבה דרשמ
 ,םויה םגו ,םירחא םירבד ורמא רבכש רשוכה ירדח יגיצנ םג ,הדעווב םג לומתא וניאר ,בגא .םתוא עגשנו
 ועגשת לא :םירמואש ,לארשיב םיריכבהמ ,םינדעסמה לש תומשה תא ול תתל הלוכי ינא הצורש ימו
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 םתא .ונלש םייוציפה הוותמב םיעגופ םתא ,םתוא ורגסי הז ירחאו ונתוא םיחתופ וישכע םתאשכ .ונתוא
 תא שיו ,םירחאו תוריית ומכ ,ירמגל םירוגס םהש םיפנעה תא שי רצואה לומ רבד לש ופוסבש םיעדוי

  .ירמגל רחא אוה םייוציפה הוותמב רצואה לומ םהלש החיתפה תדמעש קפס ןיאו יצח יצח ויהש םיפנעה
 
 רש לומו תואירבה דרשמ לומ לודג ץמאמ תמאב תישעש ,תעפי ,תעדוי ינא ,תשקבמ ינא ןכל

 תעדוי תא ,תרחא דובעי אל הזש ינומכ תעדוי תא ,ךרד אוצמל תוסנל הלילה לכ ךרואל לומתא תואירבה
 הדעווה ,ונחנאש הלאה םינדעסמהש תעדוי תא .בוש םתוא רוגסיש שדח וצ אובי רחמ וא ברעב םויהש
 .בוש םתוא רוגסי וצה יכ חפל םהל ךלתש הרוחס ונקיו וכליי ,תידיימ וישכע וא העש דוע חתפת ,תאזה
 - - - םיניבמו םיעדוי ונלוכ ונחנא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?אקווד השוע הלשממהש תרמוא תא
  

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ףוסה דע רבדל הל רשפאנ יאוב ,יקסבונילמ תסנכה תרבח ,החילס
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 רוזעל ,םהל רוזעל םיצור תמאב ונחנא םא ,הרצונש היצלטסנוקבש םיניבמו םיעדוי ונלוכ ונחנא
 אל ונחנא ,תואירבה רש םעו תואירבה דרשמ םע הלועפ ףותישב הז תא תושעל םיבייח ונחנא ,םינדעסמל
 םיעגופ ונחנא רקיעבו תואדו רסוח םהל םימרוג ונחנא ,םתוא םיעגשמ ונחנא .דבל הז תא תושעל םילוכי
 הדעווכ הפ תושעל םיכירצ ונחנאש המש תבשוח ינא ,בוש תרמוא ינא ןכל .םייוציפה הוותמב ךכ רחא םהל
 שקעתהל קר אלו הז תא םישוע ךיאל תואירבה רש םעו תואירבה דרשמ םע המכסהל עיגהל תוסנל ןכ הז
 דוע םתוא ונבזכאו תוחילש לש השגרהבו הלודג החמשב רבעש עובשב ונישעש ומכ םיטושיק ןודה תויהל
  .עובשה םעפ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םינויד לש תועש הנומש
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 - - - םיטילחמ אל ונחנא יכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ונרביד תועש הנומש
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 .דבל ונל דובעי אל הז ,לאוי ,האצותה ןחבמ לע תלכתסמ ינא לבא ,רמוא התא המ הניבמ ינא ,ןוכנ
 ךירצ םא ,הז תא ושעת לא :ונל ורמא רקובב םויה ,םינדעסמה ,םה םגו שדח וצ אוביש ינומכ עדוי התא
  – ש דע םירוגס ונתוא וריאשת ,םירוגס תויהל

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

  .םירחא תולוק םיעמוש ונחנא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .םגו םג יתרמא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םהילא סחייתא ינא ,םירבדה תא םייסל הל ורשפאת ,תסנכה ירבח
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  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 הפ ולע םג םקלחו ,רתויב םיריכבהמ ,התא םג םתיא רבדת ,תומשה תא ךל תתל הלוכי ינא ,בגא
 דע םירוגס ונתוא וריאשת םירוגס ראשיהל ךירצ םא :יל ורמא םמצעב םה .תובישיה ךרואל םימוזב
 הטלחה ולבקת םתאש דע ,רבד ותוא הז םתניחבמ ,םילידבמ אל םה ,תסנככ ,הלשממכ ,םתא ולבקתש
 םתוא חתפי וישכעש הזה וצה תא תוחדל אל לוקשל הדעווב הריצפמ ינא .תראשנש תיטנטסיסנוקו העובק
 תא רשפאיש רחא הלועפ ףותישל םיעיגמ ונחנא ךיא בושחל אלא ,תועש המכ דועב בוש ורגסייו רשעב בוש
 םייוציפה םכסה לע המחלמו הריגס לש תואדו וא ,ךשוממ ןמזל החיתפ לש תואדו וא .לוכה לעמ תואדווה
  .הזה ביצי אלה בצמה אל לבא ,הז וא הז וא .םהלש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ךירצ תמאבש תודוקנה לעו םיבושחה םירבדה לע הבר הדות לכ םדוק ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 .םירבדמ ונחנאש הז עגרב וישכע תמייקש תואיצמה תא וא הוותמה תא ריכמ אלש ימ תבוטל קר זא .דדחל
 הברה םע יתלהינ ינאש חישה הז .םתוא ונרגס אלש רמוא הז ,יווא קייטלו םיחולשמל תוחותפ תודעסמה
 םילוכי םתא יכ םכתא הצפנ אל ונחנא ,םיחותפ וראשית :םהל דיגהל וליאכ הז .לומתא םג םינדעסמ דואמ
  .םירוגס השעמל םה לבא ,חותפל

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .רבד ותוא אל הז ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 הלוכי םג תא זא ילומ תבשוי תא ,עומשלו תוארל הלוכי תא ,יל ינימאת ץוחב םישנא 50-ב םג
 יתיצר ינאש דיחיה רבדה .הזה רבדה תא םירתופ ונחנא ךיא תוארל ןויסינב הרע יתייה הלילה לכ ,תוארל
 ןכש הלגא ינאו רקובב םוקא ינא ילואש תימיטפוא דואמ דואמ ןושיל יתכלה ,יתרמאו ,רקובב םויה איבהל
 יבגלו תוכירבה יבגל הטלחהל הלשממה םע דחי עיגהל ונחלצהש לומתא יתחמש .ףתושמ הוותמל םיכלוה
  .תודעסמה יבגל היה ךכ אל ברה ירעצל .םיה יפוח

 
 לומתא םירוגס ויהו םויה םירוגס םהש ,םירחאה םירבדה לכלו רשוכה ירדחל דוגינבש רוכזל ךירצ

 הז ,לומתאמ תוליעפ ףצר לע םירמוש םה וישכע םתוא םיחתופ ונחנא םא ,תודעסמה ,םושלש םירוגס ויהו
  .םתוא ונחתפו םתוא ונרגסש אל

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 םתא ,םירוגס ונתוא וריאשת :ךל רמוא אוהש יארתו ןהכ םייחל ירשקתת .םתיא ירבדת ,תעפי
  .הזה גנופ גניפב ונב םיעגופ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םירחא םירבד רמא אוה ,עדוי אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  - - - ןאזו הליה תסנכה תרבח
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .םירמוא םה המ יארת ,םינדעסמה םע ירבדת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רקובה ותיא יתחחוש הרקמב ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .םידספהל םהל םרוג הז ,והשמ תרמוא הלשממה ,והשמ םירמוא ונחנא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 קר אל .יתרביד ותיא םג ,תומש תולעהל יתיצר אל ינא ,םש הפ תילעה ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 - - - רקובב םויה םג אלא ,הלילב לומתא

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .תוקד שמח ינפל ,ינא םג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םירמוא .םיניבמ אל םישנאש המ הז ,םירוגס םתוא םיריאשמ תמאב אלש אוה לודגה רופיסה
 הליה תסנכה תרבח ,יארת וישכע .טאל םתוא שבייל וליאכ הז ,םיחולשמו ייווא קייטל םיחותפ םהש םהל
 ורמאו ואב וישכע םגש הביסה וזו לנויצרה תניחבמ ירמגל ךתיא ינאו תרמוא תאש המ תא הניבמ ינא ,ןאזו

 - - - 'וכו 'וכו רשוכה ירדח תא חתפנו וצה לכ לע עיבצנ רבכ ואוב זא
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .חילצנ אל דבל ,דבל רשפא יא ,תואירבה דרשמ םע ,הלשממה םע הז תא השענ ואוב ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 יתבשקה ינאו תרמא תאש המל וישכע ךל הנוע ינא .ךל יתערפה אל ינא ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 החיתפה תא רשפאנ ,וצה לכ תא דירונ ואוב תולהנתהה תאז םאש ורמאו םירבחה ןאכל ועיגה .בר בשקב
 םיארחא תויהל הבוחה תא ונילע שי ןיידע ,תורומהמה לכ םע ,וזה תעב םג יכ ,אל יתרמא ינאו לוכה לש
 אוה ,אליממ רוגס אוהש ףנע חתפא ינאש וישכע ךלהמל ךלא אל ינא .ונבייחתה ונחנאש ומכ םייעוצקמו
 - - - רוגס רבכ

 
  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  .םעפ דוע םתוא רוגסיש ,ברעב םויה שדח וצ שי יכ ,השוע תאש המ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .אל שממ ,אל שממ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םיחותפ םה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .אל שממ הז ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

  ?שדח וצ היהי אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ותואמ קוידב ינאו םימי רפסמ רבכ םירוגס םירחאה םיפנעה לכו רשוכה ירדח .עגר יתיא ייהת
 עגשנ ונחנאו םתוא ורגסי םעפ דוע ברעב ךכ רחאש ךלהמ אוהש הזיא השעא אל ינאש יתרמא ךלש לוקיש
 הנוכנה הטלחהה תא לבקת הלשממהש ןימאהל הצור ןכ ינא ,רחא רופיס הז תודעסמה .תכרעמה תא
 םיקבחמו הממי ךשמב רבכ וישכע םירבדמ םלוכש ,קרוי וינ לש לדומה תא שי .םרובע ןוכנ הוותמ רצייתו

 :םהל רמאו תויושרה ישאר לכל בתכמ חלשש ימוקמה ןוטלשה .תרחא םג רשפאש םיניבמ יכ ,ותוא
 - - - םיחותפה םיחטשב תויהל תודעסמל ורשפאת

 

426



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
21/07/2020 

 

10 

  :)ןבל לוחכ( ןאזו יש הליה
  

 תואירבה דרשמ דגנ תאצלב דובעי אל הז .םדגנ אצנ אל ,תואירבה דרשמ תא הזב ענכשנ יאוב זא
  .דבוע אל הז .הלשממהו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .םכתא בייחנ אל םג ונחנא ,םיירוביצה םיחטשל הז תא וחתפת :ורמא ,ןאזו הליה תסנכה תרבח
 - - - רבד לש ופוסב יתבר תוסייגתה הפ שי

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 תבוטל אל ,םיקסעה תבוטל הפ ונחנא .היעבה תא רותפנ ילוא ,רמול יל שיש המ ועמשתש בושח
  .הלשממה חוגינ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .לומתא ךתוא ונעמש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 וישכע הלוכי אל ינאו תוכרעה לבקל םיכירצ ונחנא ,םש אל ונחנא רבד לש ופוסב .עגר החילס
 הכירצ ,הפ ןיא יוציפ לש הוותמ .םיחותפ וליאכ םהש תולהנתהה תא םהל תתלו םתוא רוגסל םואתפ
  - - - היהתש

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

  .שדחמ ןוידה תא םיחתופ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 בושח לבא ,םיעיגמ םה ןכיהמ תעדוי ינאש םירבד ןאכ םירמאנ יכ ורמאיי םירבדהש יל בושח ,אל
  .ןחלושה לע היהתו היצפוא היהת תמאה םגש

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  ?תויעבה תא רותפנ ילוא ?עגר רשפא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,היצילאוקה שאר בשוי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .רוביד תוכזל יתיכיח ינא לבא ,אל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .םמחל ידכ אל ,ךכרל ידכ יתאב ינא ,הילוי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .רבד תורושב םע תאב םא ?תורושב םע תאב התא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 שיש לודגה קזנה תא ענמיש ןורתפ אוצמל םיצור תמאב ונחנא .שארה תבשוי יתרבג ,ךל הדומ ינא
 תטלחה .שיגדמ ינא ,הלשממה תטלחה וז ,דובעל ךישמהל םיבייח םינדעסמהש קפס ןיא .םינדעסמל עגרכ
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 םה םאה ,םינדעסמה לש הדובעה תוטיש ןה המ לע חוכיו שי עגרכ .דובעל םיכישממ םינדעסמהש הלשממה
 - - - םצעב הז ,םיוסמ זוחאב םינפב םג היהי קלח םאה ,ץוחב קר חותפל וכרטצי

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .םירגוסש ינפל םדוק רבדל םיכירצ םתייה הז לע לבא ,יקימ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םירבח ,הככ העבצהל עיגנ אל ונחנא ,םילשהל ול ונת .הז לע ונרביד
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?ןיבמ התא .ךופה אל ,םירגוס ךכ רחא ,םינד םדוק
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,רהוז יקימ תסנכה רבח .ייקוא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  - - - רדסב לוכה וליאכ םילהנתמ הפ ונחנאו םיקבדנ 1,800 לש רקובה םינותנ םילבקמ ונחנאשכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ורמאיי הלאה םירבדהש השרמ אל ינא .רדסב לוכה וליאכ להנתמ אל דחא ףא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 .תודבוע שי םג יכ קדוצ ינאש בשוח ינא םא רמול לוכי ינא לבא ,רמול יל תושרהל תבייח אל תא
 - - - שאר תבשויה יתרבג

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

 תוניצרב רתוי תצק הלאה םירבדב םיקסעתמ ונחנא ,רדסב לוכה וליאכ ןאכ סחייתמ אל דחא ףא
  .םהב קסעתמ הלשממה שאר רשאמ

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 יכ הדעווה שאר תבשויל הז תא הנפמ אל ינאו הבר תונכב םירבדה תא רמוא ינא ,גלדנ אוב ,םירבח
 - - היציזופואהש בשוח ינא לבא ,תיעוצקמ הדובע תושעל תלדתשמ הדעווה שאר תבשויש בשוח תמאב ינא
- 

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .תיעוצקמ הדובע השוע איה ,תלדתשמ אל איה
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ףאב התוא תכשומ היציזופואהש בשוח ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .טידרק תצק יל ןת .רהוז יקימ תסנכה רבח ,טידרק תצק יל ןת ,תמאב ונ יוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תיניינע תלעופש הדיחיה איה תאזה הדעווה ,יקימ
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - רבד לש ופוסבש תומוקמל הדעווה שאר תבשוי תא תררוג היציזופואהש בשוח ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .רדסב אל היציזופואה ,הא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,עגר ,עגר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .רדסב אל םינדעסמה
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?ךל עירפמ דוע המ .בוט אל רוביצה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .בוט לוכה ,רדסב אל ינאש הז רמוא אוהש המ לכ ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 ןדקרל עדוי התא .הלשממה שארל העירפמ תודיקפה .תמאב ,ונתוא תררוג היציזופואה וישכע זא
  .המוקע הפצרה זא ער

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ינאו ,תוירחא םילגמ אל היציזופואב םתאו הבוט הדובע תושעל תלדתשמ הלשממהו רדהנ רוביצה
  .ןוטלשה תוביצי תא רערעל ידכ רוביצה תואירב תא ןכסל םינכומ םתא .הרורב הרוצב הז תא רמוא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .תויוטש
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .םישוע םתאש המ הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תועש הנומש .םינוידב תועש הנומש ונחנא .תיניינע תלעופ תאזה הדעווה
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 השוע הדעווה שאר תבשוי ,רמוא בוש ינאו ,דחיב השימח הפ םיבשויש םתא ,אל םתא ,אל ,אל
  .ילארשיה רוביצל רידא קזנ הפ םישוע םתא ,הילא תונעט יל ןיא ,תיביטקייבוא הדובע

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 םימישאמ םתאו להנתהל םיעדוי אל םתא .יקימ ,המשאה תא ונילע ליפת ,םימשא ונחנא זא
  ?ונתוא
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - בוט קר השוע התא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .בשוח ינאש המ הז .רוביצה תואירבמ תמאב םכל תפכא אל יכ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 - - - תואירבה לע םירמושש הפ םידיחיה ונחנא ,יקימ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ברה ירעצל
 

  :האירק
  

  .תפכא ךל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - הדעווה שאר תבשוי יתרבג ,ךל רמוא ינאו
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  - - - קסרתהש ירחא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,םייסל ול ונת
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - הדעווה שאר תבשוי יתרבג ,ךל רמוא ינא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .הפקתמל שדח ןברוק ונאצמ זא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 רוזעל הצור תאש עדוי ינאו תובוט ךייתונווכ ,הדעווה שאר תבשוי יתרבג ,ךל תרמוא ינא
 הלשממה ,רשוכה ירדח ילעבל רוזעל הצור הלשממה םג ,םינדעסמל רוזעל הצור הלשממה םג ,םינדעסמל
 הרשפה תעצה הזה הרקמב ,ותיא ביטיהל הצור תא םגו ,םעב עוגפל הצור אל איה ,םעה םע ביטיהל הצור
  .םישנא 50 םע ,הדעסמה ךותב אל ,הדעסמל ץוחמ וחתפי תודעסמה הב הלשממה ידי לע האבוהש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ינויגה אל הז .ינויגה אל הז ,יקימ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רבדל ול ונת ,היינש ,היינש
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ינויגה אל הז םיקבדנ 1,800 םג
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ונתיאמ םיפצמש המ הז .ןוזיאה תא אוצמל םיכירצ ונחנאו ,ןוכנ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .םדא ינב גרוה הז ,ןכוסמ הז ,דיחפמ הז ,ץיחלמ הז
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - לכוא ירדח שי םש ,ןולמ יתבב המלו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  - - - תודעסמ תריגס םג
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .יקימ ,ןולמ יתבב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 אל םתא תויודבאתה לע .םירבדמ אל םתא הז לע ,םיתמל םרוג םג הז ,תודעסמ תריגס םג
  .םירבדמ אל םתא ןואכידל תופורת לע ,םירבדמ

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - גיצהל הפ הסנמ התאש וישכע םזילופופהש בשוח תמאב התא ,היעב ןיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תיניינע הדעו ונחנא ,םזילופופב םיקסעתמ םתא ,םזילופופב קסעתמ התא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 לופא אל ינא ,רוביצה לש תואירבה ןובשח לע ןוטלשה תא תחקל דיפל ריאי לשו ךלש ןויסינה םשב
 - - - וזה תדוכלמה ךותל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םישוע םתאש המ הז .םירחא םימישאמ םתאו םילשכנ םתא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .םהלש היעב וז תאזה תדוכלמל לופיל םיצור םירחא םא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .הפוצמש ומכ הנידמה תא ולהנת ,הנידמה תא ולהנת ,ולפית לא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 ?לדבהה המ ?35%-ל םתמכסה לכואה רדחב ןולמ יתבב המל ,הלאש ,היצילאוקה שאר בשוי ינודא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,םירבדה תא םייסל ול ינת ,ךתוא איצוהל הצור אל ינא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ליחתהל תודעסמל רשפאנ יאוב ,הלשממה םע עיבצנ יאוב ,הדעווה שאר תבשוי ,ךיילא הנופ ינא
 אלש ,רשוכה ירדחל הוותמ הנבנו דחיב בשנ ואוב .דובעל וכישמיש ,תודעסמב עוגפל אלו וישכעמ רבכ דובעל
 רשפאל ןוצר ךותמ ,םיה יפוחו תוכירבה תחיתפב וב ונלחתהש וקה תא ךישמנ יאוב .רוביצב תיתואירב עגפי
 תניחבמ תוחפל ,תיתואירב הניחבמ השק ארונ ארונ הזש תורמל הנורוקה רבשמ ךותב תויחל םישנאל
 ,תולכשומ תוטלחה ןה רבד לש ופוסבש תוטלחה לבקנ יאוב .רוביצה תואירב לע ןגהל הנידמהו הלשממה
 ןוצרה תא דבכמ ינאו ,דואמ בושח הזש ,םיקסע ילעב תארקלו רוביצה תארקל תואב ןכ ןה תחא םעפש
  .רוביצה תואירב יפלכ תויארחא דואמ דואמ םג ןה היינש םעפ לבא ,הזה
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םכילע םיכמוס אל .יקימ ,םכילע םיכמוס אל ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הזה חישל וחינת ,ואוב ,בוזובזר תסנכה רבח ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 ,וצ םתאצוה םתא ?םדוק הז תא םתישע אל המל ,וישכע רמוא התאש המל ןמואי אל טושפ הז
 לבא ,המידק .רבדל ליחתנ ואוב רמוא התא וישכע הדעווב םינוידב םימי השולש רבכ ונחנא ,לוכה םתרגס
  .םדוק רתוי הברה הז תא תושעל םיכירצ םתייה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הזה ןוידהמ דחא ףא הפ איצוהל הצור אל ינא ,םירבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .ךופה אל ,םירגוס ךכ רחא ,הוותמ םיאיבמ ,םירבדמ םדוק ,יקימ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .יחונת .עגר יחונת .הנושאר םעפ רדסל ךתוא תארוק ינא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - טושפ הז לבא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תבייח תא לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .ןמואי אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,רבדל ול ירשפאת
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .'א התיכב הז תא םידמול ,ןמואי אל הז
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .היינש םעפ ,יקסבונילמ תסנכה תרבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .םירבדב הקיגולה המ וליאכ ,רוביח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רהוז יקימ תסנכה רבח ,השקבב
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 אלו ןכותב תיטננימודש וז איה תוגיהנמהש תוטלחה לבקל ,עקרה ישערמ םלעתהל היהי ןוכנ
  .םזילופופה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  ?עקר ישער ארוק התא רוביצל .רוביצה הז עקר ישער
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םג לדתשת ,חוכיווה תא עונמל ידכ הזה חישהמ תאצל םהמ יתשקיב ינא ,רהוז יקימ תסנכה רבח
  .התא

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ,הדעו שאר תבשויכ ,הגיהנמ לש הטלחה .םיגיהנמ לש תוטלחה לבקלו םייניעב רוביצל לכתסהלו
 ןעמלו םיקסע ילעב ןעמל ,הלשממה םע ןיידתהלו ךישמהל ןכמ רחאלו הלשממה תטלחה תא לבקל היהת
  .לארשי יחרזא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - ךכ רחא ,הז תא םישוע םדוק
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 הכלה עגרכ ונחנא ,אל םאו ,הנוכנה הטלחהה היהת תאזש קפס יל ןיא םויה ישעתש המ הז םא
 סנרפתהל םיאכזו סנרפתהל םיצורש םיבר םיקסע ילעבב םיעגופ ,םיצור אל וא םיצור ונחנא םא ,השעמל
  .הנורוקה רבשמ ידכ ךות םג

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 אל םה זא תומכסהל ועיגה אל םה יכ ,הלשממ תטלחה ןיא םדוק – ךיא יל ריבסתש חמשא ינא
  .התוא וריבעה

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תוטלחהל םויה עיגנ אל םא רחמ התוא איבהל ךרטצת איה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 חותפל ,תחא םעפ ,םהל תרשפאמ ינא םא םיבר םיקסעב םיעגופ ונחנא ךיא ,ינש רבד .היינש ,היינש
 םתתנ םתא ,ישילש םוי דע יתרשיא אל ינא .םהל הרשיא הלשממהש ומכ ,לומתא םיחותפ ויה םהש ומכ
 ,לוגסה ותה םע ,םיחותפ וראשיי םה הוותמ ותואב תרמוא ינאו ,ראשיהל ישילש םוי דע ישיש םוימ םהל
  .םהב תעגופ אל םג ינאו ,הלילחו סח ,רוביצה תואירבב תעגופ אל .לוכהו תולבגהה לכ םע
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

-םייעובש דועב םואתפש תויהל לוכי ,ןכ ונחנאש תויהל דואמ לוכי יכ ,תעפי ,הז תא תעדוי אל תא
 תתל ךרטצי והשימ ךכ רחאו דואמ הבר תוקבדיהל האיבה הפ הטלחהה תלבקש הלגנ ונחנא השולש
  .הטלחהה לע םירבסה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - רהוז יקימ תסנכה רבח ,םיאצמנ ונחנא לבא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .הלוכ הלשממהו הלשממה שאר הז לטנב אשונש ימש תעדוי תא ףוסב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םג ,וילע םימיכסמ ונחנאש דחא רבד שיש הז הבוטה הרושבה לכ םדוק ,םירבד המכ ךל רמוא ינא
  .רוביצה תואירב ונל הבושח ,ונחנא םגו הלשממה

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תיעמשמ דח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תמאב ונל הבושח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תוטלחה לבקנ ואוב זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 הכורא הפוקת ךשמב הפ םיאצמנ ונחנא ,וישכע .ךרדה לע תועד יקוליח ונל שי .וניניע דגנל הזו ,עגר
 דואמ תולאש יל שי ,בגא ,םידרויו םילועש םירפסמה תא ןיינעה ךרוצל םיאור ונחנאו חותפ קשמהש
 ןוידל הז תא ריאשנ לבא ,תוקידבה לומ לא םיתמואמה רפסמ יבגל אבה ןוידב ןהילע רבדנ ונחנא ,תובקונ

 רתוי ,החמשמ רתוי יתייה ינא .תונזואמה תוטלחהה תא לבקל םיכירצ ונחנא רבד לש ופוסבו ,רחא
 ,ףנעה תניחבמו םינדעסמה תניחבמ יכ ,לכש השועש הלשממה םע ףותישב אוהש הוותמל עיגהל ,החמשמ
 םישנא 50 םתניחבמש ,םינדעסמה םע ,וקה לע הלילה לכ יתיא היה אוה יכ עדוי תואירבה דרשמ ,בגאו
 םינפב הבישיה לע רתוול הדעווה ירבח תעדל דוגינב הנכומ יתייה ינא ,בגאש ,םינפב תורשפא םוש ילב ,ץוחב
 םישנא 50-ו ,ץוחב הבישיה לש אשונה לכ תא רידסהל תוחפל לבא ,רדסהל עיגנש דע בורקה עובשה ךשמל
  .הככ דבוע אל הז ,ילב שיגרהלו םע תכלל וליאכ םילוכי אל ונחנא זא .תודעסמה תריגס ןידכ םניד ץוחב

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .והשמ דיגהל הצור יתייה ינא ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 דחא ףאש .תיטמרד הטלחה איהש הזיא ןאכ םילבקמ אל ונחנא ,רהוז יקימ תסנכה רבח ,ןכלו
 המודב תודעסמה תדובע תא הכישממ הדעווה ,תיטמרד הטלחה תלבקמ הדעווה וישכעש בושחי אל ץוחב
  .הלשממה תטלחה יפ לע םושלשו לומתא ודבע םהש המל

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 איה לבא ,ריבעהל הצור תאש תאזה הטלחהל םויה בור יסייגת תאש תויהל לוכי .חוטב אל ינא
 - - - היצילאוקה ירבחל הנפא ינא .היציזופואה תולוקב היהת
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .תויניינע ןה תוטלחההשו הנורוקב היציזופוא-היצילאוק ןיאש תרמא התא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 הפ תויהל הכירצ אל הנורוקה יניינעב ,תקדוצ תא .הז תא רמוא ינא המל ךל דיגא ינא יכ ,אל
 - - - הפ האור אל ינא היציזופואה לש תולהנתהה תא האור ינאשכ ברה ירעצל לבא ,היצילאוקו היציזופוא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 ןימאמ אל רוביצהו םישייבתמ ונחנא היצילאוקה לש תולהנתהה תא םיאור ונחנאשכ ברה ירעצל
  .רתוי םכל םינימאמ אל .רתוי םכל

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ינא ,שיגדמ ינא ,היציזופואה לש םילוקיש הפ האור אל ינא ,תעפי ,ךל רמוא ינא – הפ האור אל ינא
  .םייטסילופופ םילוקיש הפ האור ינא ,םייעוצקמו םייניינע םילוקיש הפ האור אל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םייניינעו םייעוצקמ םתא ,אל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 אלו תיעוצקמה המרב תוטלחהה תא לבקל ,רבעשל הרשכ ,הדעו שאר תבשויכ ,ךממ הפצמ ינא
  .תיטסילופופה המרב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השעיי ךכש ךל החיטבמ ינא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ירבחל אורקל ןווכתמ וישכע ינא יכ – בצמב תויהל הצור אל ינא תאזה הטלחהה תא לבקל ידכו
 דוגינב איהש העצהל דגנתהל ,הלשממה תדמע תאו יתדמע תא ולבקי םג םהש הווקמ ינא ,היצילאוקה
 לוקה הארנכ ,לוק לש ודוח לע הדעווב הפ הז תא ריבעהל יחילצתש דואמ תויהל לוכי .הלשממה תטלחהל
 - - - םתסה ןמ היציזופואהו תא תאזה הטלחהה תא ישעת םא ,היציזופואה םע דחי ,ךלש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םכילע םיכמוס אל םה יכ ,םישייבתמ םה יכ וכלה םה ,הפ אל היצילאוקה ירבח בור
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הזה חישל עגר חינת ,בוזובזר לאוי תסנכה רבח ,עגר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  ?הפמ וכלה םה המל ,הפמ וכלה םה ?היצילאוקה ירבח הפיא .וכלה םה ,םכילע םיכמוס אל םה
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - ה תא האור ינאש לככ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תיניצר הדובע םישוע ןאכ ונחנאש םיניבמ םה ,םכילע םיכמוס אל םה יכ
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - האור ינאש לככ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הנושאר םעפ רדסל ךתוא תארוק ינא ,בוזובזר תסנכה רבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .רתוי קדוצ ינאש ןיבמ ינא ךכ הילוי לשו ךלש תובוגתה תא האור ינאש לככ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םעל דרת ,יקימ .םעל דרת .רוביצה לש תובוגתה תא הארת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .היינש םעפ רדסל ךתוא תארוק ינא ,בוזובזר תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .שיגרתו םעל דרת ,יקימ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - הז םייתניב ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תצק ,םכמצעב וטלשת ,םכמ דחא ףא איצוהל הצור אל ינא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 תבוטל ישעמ ןפואב ,יטסילופופ ןפואב אל ,םכמ הנושב ,ברע דעו רקובמ לעופש הז םייתניב ינא
  .םיקיסעמהו םיקסעה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .העבצהל הז תא תולעהל ,עיבצהל עיצמ ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - ונעמש .ונבה ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תוכחל הנכומ ינא ?היצילאוקה תא סייגל הצור התא .הבר הדות ,ייקוא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 .דחא ףא סייגמ אל ינא ,אל
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .וחרב םה יכ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תלכשומ הטלחה איה הלשממה תטלחהש היצילאוקה ירבחל רמול יתאב ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 - - - ש תרמא וישכע התא לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םירבח ,החילס
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .הלשממה תולועפ לע תחקפמ תסנכהש ,רהוז תסנכה רבח ,ךל ריכזהל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - תלכשומ הטלחה איה הלשממה תטלחה
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

  .עיבצנו םייסנ ואוב
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 םיכרצה לע שגד תמיש ידכ ךות ,הבר הבשחמ םע ,הבר העקשהב התשענש ,תלכשומ הטלחה איה
 - - - היציזופואה תולוקב וישכע תאזה הטלחהה תא יריבעת תא םא .רוביצה תואירבו םיקסעה ילעב לש

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .תסנכה ירבח ונחנא ?הנשמ הז המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הצוחה יאצת תאו תישילש םעפ רדסל ךתוא ארקא ינא ,יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  ?טקשב רבדל לוכי ינא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .םייאל אב קוידב אוה ,הילוי ,םייסל ול ינת
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .תוקד רשע ךתוא םיעמוש ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .עיבצהל ילכות אל ,לבח .הצוחה התוא איצוהל תשקבמ ינא .יקסבונילמ הילוי תסנכה תרבח
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .דחא ףא לע םייאמ אל ינא לבא ,ךתוא בזכאל רעטצמ ינא ,ברמ
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .עומשל החמש ינא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - וקדבת םא םג ,השעמל הכלה ,בגא ךרד
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?אצא ינאש הצור תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 לכל ץרפתהל ךירצ אל .יצרפתת לא ,יחונת עגרו יראשיתש חמשא ינא לבא ,הרירב היהת אל םא ,ןכ
  .ןאכ תרמאנש הלימ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .רוביד תושר יתשקיב ינא – אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םא ןמזמ םייסל היה לוכי אוה .םייסל ול ינת ,רוביד תושר ילבקת זא .העבצהל עיגהל םיצור ונחנא
  .ולש םירבדב םיסנכנ ויה אל

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 םלוכ זא תוטלחה לבקמ ינאשכ ללכ ךרדב ,דחא ףא לע םייאמ אל ינא ,ןושאר רבדש רמוא ינא זא
 ןוטיב אשאש תעפי תא חידנ ונחנאש ורמא םלוכ השעמל הכלה .דחא ףא לע םייאמ אל ינאו ןה המ םיעדוי

 התוא חידה אל דחא ףאו הדעווה שאר תבשוי איהו אסיכה לע תבשוי איה ,האור ינאש ומכ ,הדיקפתמ
  .הדיקפתמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .וישכע ונל שיש השקה ןוידל יטנוולר תוחפ הז
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ןפואב םילעופ אל ונחנאש םושמ ?הדיקפתמ התוא ונחדה אל המל .ורמא םישנאש המ הז יכ ,אל
  .לעפנש ילוא םיצור ויה וא םיבשוח םישנאש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ךיפמ הז תא ונעמש ונחנא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  - - תוטלחהה תא תלבקמ איה ,הדעווה שאר תבשוי איה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .ץמואב
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ונתעדלש הטלחה ונאבה הלשממכ ונחנא ףוסב יכ תוירחאב תאשונ איהש תעדוי םג איה לבא - -
 ,ךל רמוא ינא הזה ןיינעב .קדצ אל ימו קדצ ימ ודיגי םימי ,תרחא הרבס איה .הנוכנ רתוי הברה התייה
 הזה הרקמב ,רמואו רזוח ינא לבא ,היציזופואה תולוקב הטלחהה תא ריבעהל יחילצתש תויהל לוכי ,תעפי
 ירשפאה םדקהב התוא ןקתל לעפנ ונחנאו לארשי יחרזא יפלכ הנוכנ אל איה ,תיארחא אל איהש הטלחה וז
  .תסנכב רחמ רובעי תרגסמה קוחש עגרב לארשי יחרזא תבוטל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .לוגס ות יפל תכלל הנוכנה הטלחהה תא ולבקתש הווקמ ינא ,ייקוא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 עבקנ ונחנאש תודעוול ורבעי הלאה םייטירק ארונ ארונה םיאשונה לש ,םוי לש ופוסב תויוכמסה
  .תסנכה תדעווב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רדסב לוכה ,ץרפתהל אל ,ץרפתהל אל תשקבמ ינא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 לש תואירבה תבוטל יניינע ןפואב קרו ךא היהת תוטלחהה תלבקו תסנכה תדעווב עבקנ ונחנאש
 - - - ךתעד תא ינשת ילואש הווקמ ינא ,תעפי ,ןכל .רחא לוקיש םושמ אלו לארשי יחרזא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ינדור ןפואב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .עיבצנ .וישכע העבצה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רהוז יקימ תסנכה רבח ,הבר הדות .ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ונילע םתא אל ,הלשממה לע םיחקפמ ונחנא ,ונילע םייאת אל התא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .החילס
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  ?ךילע םייא ימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .תמייא וישכע התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .עיבצנ ואוב
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .יול יקימ תסנכה רבח – רבחל הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 .עיבצנ ואוב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ןחלושהמ דירוהל םירבד המכ קר יל ונת ,עגר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .השענ ונחנא ,עבקנ ונחנא ,תורחא תודעוול ריבענ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .רוביצה תואירבל םיגאוד ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יל עירפמ התא ,יול יקימ תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .החילס
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 .רוביצה תואירבל גואדל ,ונדיקפת הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .תומוקעה הלשממה תולועפ לע חקפל ונדיקפת
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  - - רוביצה תואירבב עוגפלו המחלמ רחרחל ,םישוע םתאש המ הז ,המחלמ רחרחל קר םכדיקפת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יקימ תא יקימ תסנכה ירבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ןוטלשה תא הרזח תחקל םכלש ןוצרה םשב - -
 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 - - - לבח ,ףיטת לא ,יקימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .קותשא ינא שאר תבשויה לש הדובכ תאפמ
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .יל בוצע הזו ,םהלש תורטמב היציזופואה םע ,הלועפ םתיא םיפתשמ טושפו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - ונלוכש ןמיס ,רדהנ הזיא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תוירחאה דבוכ תא וליפא השיגרמו הריכמ הדעווהש לוקוטורפל השקבב םשרייש לכ םדוק זא
 היהי הזש םיצור ונייה םא יכ ןיטולחל תויניינע ןה ןאכ תולבקתמש תוטלחהה .היפתכ לע תלטומש
 - - - ףרוגו יניינע אל אוהש והשמ אוהש הזיא וא ,םזילופופ

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .יניינע הז םא עדנ העבצהה יפל - - - ימ הארנ ףכית
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יל עירפת לא התא תוחפל אוב זא ,ךל ועירפיש יתתנ אל ינא ,רהוז יקימ תסנכה רבח ,החילס
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ינא .הלשממה םע הלאה םיקחשמה תא קחשלו לוכה תא חותפלו וצה לכ תא לטבל םילוכי ונייה
 לש ופוסב לבא ,תומכסהל עיגהל םיכירצ ונחנאו יתימא חיש םייקתהל ךירצש הנימאמ תמאב ינא ,םש אל
 ינאו ,ונשקיב ונחנאש המ .תירוביצ ותוא ריבסהל עדנ אל ונחנאש והשמ לע עיבצהל הלוכי אל הדעווה רבד
 ,ותוא ושעת תרגסמ הזיאב הנשמ אל הזו ,אבה וצב ךכ גהנת הלשממהש הווקמ ינאו ,בוש הז תא תרמוא
 לכש ידכ ,עבק תואירבה דרשמ ,העבק הדעווה אל ,עבק תואירבה דרשמש לוגסה ותה יפ לע ויהי םירבדהש
 הפו 35% הז תונולמב ,עגר ,רכזיהל תוסנל ליחתנ אלו להנתהל ךירצ אוה ךיא קוידב עדיי קסע חתופש דחא
 אבומש המב רדסמ ןויגיה אוהש הזיא היהיש ,יתשקיבש המ הז .הלאה תוקולחה לכו ,10 הז םינפבו 20 הז
  .תויחנהה תא םייקל לכוי אוהו ותוא םותרל לכונ ונחנאש ידכ רוביצה ינפב

 
 דגנ ,לודג באכב ,יתניחבמ תוחפל ,באכב ,עיבצהל םיכלוה ונחנאש ,לוקב ןאכ הז תא תרמוא ינא

 לומתא םג םינוכנ ויהש םינוירטירקה יפ לע תוחותפ ראשיהל ןהל רשפאל ,הזה וצב תודעסמה לש ףיעסה
 היהי אוה שדח והשמ ואיבת םתא םאש הווקמ תמאב ינא .רוביצה תואירב לע הרימש ךות םושלש םגו

  .ןבומו ינויגה
 
 םתאש יפכ ,וזה הדעוול ,םירבח ,והשמ םכל רמול הצור ינא הדעווה תויוכמס לש ןיינעה יבגל

 תבילב םהש םירבדב םיעגונ ונחנא .הקיקחה ילב םגו הלאה םיווצה ילב םג הדובע דואמ הברה שי ,םיעדוי
 לומ לועפל ךישמנ ונחנא ,הז תא תושעל ךישמנ ונחנאו רבשמה לש וזה הפוקתב םישנאה לש םייחה
 .תולועפהמ תחאו תחא לכ יבגל הלשממה ידרשמ דצמ רוביצל ןובשחו ןיד ןאכ שיש אדוונ ונחנאו םידרשמה
 .העבצהל תרבוע םכתושרב ינא .ךכ רחא םגו וישכע תויעוצקמו תויניינע לע רומשנ ונחנאו

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 .חסונמ וצהש ךיא תניחבמ 35%-ה תא רשאל תיחוסינ היעב הארנכ היהת ,תעפי .היעב שי ,עגר ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  - - - ולכוי םה זא ,הז תא הדירומ ינא םא
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  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 - - - בשוח ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .החילס ,עגר
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 חסונמ וצה ,יביל תמושת תא ונפה וישכע םיטפשמה דרשממ ,חסונמ וצהש ךיא תניחבמ היעב שי
 – םילוכי אל ונחנא ,30-20-ה ראשנ זא תודעסמה לע הארוהה תא םיקחומ וישכע ונחנא םאש תאזכ הרוצב
  .35%-ה ןולמ יתבל - - - היהת אל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ליגר חותפל ולכוי םה זא ,אל
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  ?םתאצמש תויתייעבל תונפהל הצור תא ,ךליל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .יטפשמ ןיינע אוהש הזיא הפ שי ,עגר
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 םייוניש תושעל םילוכי אל ונחנא ,םילבגומ ונחנא .עגרכ חסונמ וצהש ךיא תניחבמ היעב שיש ןכתיי
 .הליחתמ היעבה הפיאמ דיגנ אוב .וצב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .הל ןתינ יאוב זא ,ריבסהל הנממ תשקיב .ךלילל ינת יאוב
 

  :רנגו ךליל
  

 אל לע םירבדמ םתא עגרכ .ולוכ תא וא וצהמ קלח רשאל אל וא וצה תא רשאל םצעב איה תוכמסה
 איה תועמשמה תודעסמל עגונש וצהמ קלח םירשאמ אל םתא םא ,חסונבש איה היעבה ,וצהמ קלח רשאל
 יתב תא ריתוהלו תודעסמה ללכ יבגל ותומדקל בצמה תא בישהל הדעווה תטלחה תא םשייל השק היהיש
  .35%-ב ןולמה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - ינפל ןולמה יתב היה המ
 

  :רנגו ךליל
  

  .תודעסמה ומכ ויה ןולמה יתב הז ינפל
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .30-20 םג
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .ללכב היעב ןיא .היעב ןיא .תודעסמב םג 35% ,היעב ןיא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .רשפא יא ,אל
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  - - - םילוכי אל ונחנא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .תרמוא איהש המ קוידב הז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .אל ,אל ,אל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .תרמוא איהש המ אל הז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 לבקל וא ףיעס לוספל םילוכי ונחנא ,םייוניש תושעל םילוכי אל ונחנא ,ןולמה יתבל הגרחה רצי וצה
  .ותוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .ןולמה יתב יבגל תמדוקה םעפב היה המ תעדל הצור ינא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  ?ךליל ,הזה ףיעסה תא םיגירחמ ןכא ונחנא םא ןולמה יתב תוליעפ לש תועמשמה המ
 

  :רנגו ךליל
  

  .ץוחב 20 םינפב 30 םע לועפל וכרטצי םה
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .ץוחב 30 ,םינפב 20
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ימינפ ללח לכב 20
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 - - - ש הביסה קוידב וזו ,בוט תרמא
 

  :רנגו ךליל
  

  .םייק בצמ םכל תפקשמ ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?הז תא רשאמ ינא ךיא ,יטפשמ ץועיי הצור ינא
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .רצי קוחהש בצמה הז רעצה הברמל לבא ,הקיטסילמרופ עמשנ הז ,בוש – תניחבמ היעב היהת
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ןורתפ יל ונת
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 ףיסוהל הלוכי אל ינא ,יוניש תושעל םילוכי אל ונחנאש עגרב ,רצי קוחהש בצמה הז רעצה הברמל
 תאז ,הלוכי אל ינא – המ עגרכ ןולמה יתב תא גירחתש הלימ ףיסוהל תבייח ינאו ,קוחל ,וליפא תוא ,הלימ
  .היעבה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ,ןולמה ילב .ןולמה יתבל אלו תודעסמל סחייתנ ונחנא ,ףיעס יפל אל ,םיקלח יפל רשפאנ ונחנא
 םתא .ימינפ ללח לכב 20-ו ינוציח ללח לכב 30 לש תנוכתמב םג ,םירמוא םתאש המ יפל ,ןכ ינפל ולעפ ,בגא
  ?וזה הנחבהה תא ונרצי ונחנאש םירכוז

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ונחנא המ הנטקה ךתב לחרב סנכינ ונחנא ,שממ ,דחא לכ לע עיבצהל שקעתנ ןכ ונחנא ןכלו
 עגפנ אלו תיטפשמ הניחבמ םג רורב היהי הזש ידכ ,םירשאמ ונחנא המו םיחוד ונחנא המ ,םידגנתמ
  .תונולמב

 
  :רנגו ךליל
  

 - - - אירקנ ילוא קר ,רדסב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - תסנכה רבח ,עגר
 

  :רנגו ךליל
  

 ?וצהמ םיקלח לע טילחהל ירמגל איה הדעווה תוכמס
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  - - - הזש בותכל העדוהב הנכומ ינא .העדוהה תניחבמ הז תא דירוהל לכונ אלש תרמוא תא ,אל
 

  :רנגו ךליל
  

 ירחא תפסותב היהי רבד לש ופוסבש חסונה תא םכל אירקנ תיטפשמ הניחבמ ,תרמוא קר ינא לבא
  .יטפשמ ,והשלכ ןויגיה וב היהיש חסונ היהי אלש וארת םתאו ודירותש המ לכ תא ודירותש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ןויגיה ואצמתש םכילע תכמוס ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תעדה תא תתל םג ,ונלש הנווכה המ קוידב םיעדוי ונחנא .הז ךותב קקוחמה תנווכ םג שי לבא
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  :רנגו ךליל
  

  .תונשל אלו םיקלח לטבל איה הדעווה לש הכמסהה ,בוש לבא ,ןוכנ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השקבב ,בוט
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 - - - הז תושעל הלוכי ינאש המ עגרכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 לכונו םשמ ררחתשנש ידכש קר ,החילס ,ךתושרב ,הרינ ,סורדניפ תסנכה רבח תא עומשל הצור ינא
 םירבדה תא דיגנ ונחנא .יעוצקמה הוותמה תא ואצמת םתאש םכילע תכמוס ינא .יטפשמה אשונב לפטל
 .סורדניפ תסנכה רבח ,השקבב .ידיתע יטפשמ ןחבמ לכב דומעי הזש ךכ לוקוטורפל תשרופמ דואמ הרוצב

 
  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 ינא לבא ,רשואמ תויהל ךלוה אל וצהש הדעווב חורה ךלה תא ןיבמ ינא ,לוקוטורפל רמול הצור ינא
 - - - רמול הצור

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תודעסמה לע קר םירבדמ ונחנא ,וצה לכ אל
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 הלשממהש המ לכ לע הפ דניילב םתוח אל ינא .הזה ןיינעב יתעד תא רמול הצור קוידב ינא
 תרוקיבה תא ריתסמ אל ינא ,הז תא םיעדוי םלוכו האילמב הז תא רמוא ינא ,הז תא רמוא ינאו הטילחמ
 תיתואירב הניחבמ עגרכ ,רוביצה תואירבל םידרח ונלוכ ,הז תא תרמא תא םגש בשוח ינא לבא ,יל שישכ
 תומוקמ ךותב םישנא 20 ירק ,םישנא הרשעמ רתוי ,םינטק תומוקמ ךותב םישנא הרשעמ רתוי סנכל
 הפל אב היה תואירבה דרשמ םאש תויהל לוכיש ,םדוקמ תרמאש המ םע םיכסמ ינא .יתייעב אוה ,םירוגס
 הפגמהש עגרכ איה תואיצמה לבא ,לכש רתוי השוע היה הז םינפב ספאו ץוחב םישנא 50 רמואו וצ םע
 ןויגיה ןיא ,התיא םיכסמ םג ינאש ,תועטה ללגב ,םויה אובל .רתויו רתוי םוי לכ םיקבדנ םישנאו תללותשמ
 לוכאל םוקמב םישנא םתוא םא לבא ,ץוחב לוכאל םילוכי םישנא 30-ו ץוחב ללפתהל םילוכי םישנא 20-ש
  - - - ינויגה אל הז .רדתסהלו הרשעל תדרל םיכירצ םה זא ,אל םה זא םיללפתמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ולש םישנאה םע בשוי דחא לכ ,30-ה לכ דחיב םיבשוי אל םה תודעסמבש םכל הריכזמ ינא
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 - - - ןכ םגו עגר ותואב םישנא 30 םיללפתמ אל לתוכה תבחרב םג ,םיכסמ ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?וישכע 20 קר רתומ םש ,הא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 - - - יכ הזל סנכינש יאדכ אלש בשוח ינא
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ומוקמב לתוכה תא בוזע
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .לבח ,הזל סנכינ אל ואוב ,תד תודסומל סנכית לא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הזל וחינת
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 תודעסמב רשפאל אל תוחפל עגרכ ונדצמ יארחא רתוי תצק היהי הזש בשוח ינאש רמוא קר ינא
 .רבדבש באכה לכ םע ,שיא 20 םינפב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ךנופצמ יפל עיבצת ,היעב ןיא
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

  .עידומ םג ינא אלשכו ,דימת - - - יקימ ,השעא ינאש המ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 יתרמא ינא ,ןוידה תליחתב ןאכ תייה אל יכ ,וק ירשוימ היהנ ונחנאש ידכ קר ,סורדניפ תסנכה רבח
 הליל תעש איהש הזיאב יתמכסה ינא רקובב לומתא הדעווה תשקבל דוגינבו הדעווה תעדל דוגינבש
 הבישיה יבגל השירדב ןויגיה היהיש לבא ,םינפב הבישיה לע רתוול ,העשה ללגב םג תויהל לוכי ,תרחואמ
 יל בושח ,םינפב הבישיה לע לפנ אל הז .לפנ הז ןאכו תומכסהל עיגהל ונחלצה אל םש ברה ירעצל .ץוחב
 הלוכי ינא .רשפאל ךירצ המל תוינויגהה תוביסה לכ תא יל שיו םחו ץיקב ונחנאש תורמל ,הז תא רמול
 רחא םתיא יתרביד םגו הדעווב לומתא םג ,םתיא ונרבידש םוזב םג םיאצמנש םיגולוימדיפא שיש ךל רמול
  .ץוחב ויהיש ,הצוחה ואציי םישנאש ,ץוחב ליבגהל הביס םוש ,ךפיהל ורמאש ,םיפסונ םישנא םגו םיירהצה

 
  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

 .תד לע רבדל בהוא אל דחא ףא - - - תושעל - - -
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 לוקוטורפל ורמאיי הלאה םירבדהש יל בושח .םישנא 50-ל הז תא גירחהל השקיב הלשממה .עגר
 תשקבמ ינא .הלאה םיסנאוינה ילב םג בכרומ אוה יכ הזה רופיסב סנאוינ םוש ספספי אל דחא ףאש ידכ
  .העבצהל תאצל

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 .תיתעיס תוצעייתה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 ?העיס הפ ןיא
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

  ?העיס הזיא
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .יקימ ,ושטנ םלוכ
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

  ?העיס הזיא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .העיס הפ ךל ןיא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תוקד שמח םכל שי ,השקבב .תיתעיס תוצעייתה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .םכלש העיסה ,הככ
 

  :)הרותה תודהי( סורדניפ קחצי
  

  .יקימו תעפי ,דוכילהמ תוחפל םיינש הפ שי ,ירמגל םתלבלבתה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .החלצ אל תוצעייתהה זא .היעב ןיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?רבדמ התא המ לע ,ומצע םע ץעייתמ יקימ ,אל לבא
 
 
  ).10:54 העשב השדחתנו 10:41 העשב הקספנ הבישיה(

  
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 הלאה תוקדב םגו האלנ יתלב ימיטפוא םדא ןב ינא םנמא .תיתעיסה תוצעייתההמ םירזוח ונחנא
 .והשמל עיגהל חילצנש יתיוויק

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ריבסא ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ריבסת ,רהוז יקימ תסנכה רבח ,השקבב .הדוקנ התואב ונראשנ ברה ירעצל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ונחנא םאש תורשפא שי םאה ןיבהל יתיסינ ,תואירבה רש םע םג ,הלשממה םע יתקדב זא ,בוט
 ,הלשממה לש הנעטה .שיא 50-מ רתויב הז תא תושעל רשפא םאה הדעסמל ץוחמ ונמכיסש ומכ חתפנ

 ךסב םישנא דואמ הברה םיליבגמ ונחנא דחא דצמש הז ,תקדצומ דואמ הנעט איהש תויהל לוכיש
 םושמ תולודג תויולהקתה םש םירשפאמ אל ונחנאש ,םינוש תומוקמו תסנכ יתב ללוכ ,תויולהקתהה
 דואמ לוכיש םיעדוי םג ונחנא ,היינש םעפו ,הקבדהל תואיבמ ףוסב תולודג תויולהקתהש םיניבמ ונחנאש
 וחתפי ,הז תא ןיבהל םילוכי ונחנאו ,סנרפתהלו חיוורהל םיצורש תומוקמש היצאוטיסל עלקינש תויהל
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 דואמ דואמ תויהל לוכי הזה רבדה .דועסל ידכ םוקמ ותואל םישנא תואמ ועיגיו ידמ םזגומ תצק ןפואב
 .הקבדהה םדקמ תניחבמ ןכוסמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הפיכא שי הז ליבשב
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 תדמע תא לבקל ןכ םירבחל ארוק ןיידע ינא .תונבהל עיגהל ונחלצה אל םוי לש ופוסב ןכל
 אל דוע הז .ונלחתה הב ךרדב ךישמהלו הדעסמל ץוחמ שיא 50 דע חותפל תודעסמל רשפאל ,הלשממה
 וליפא ,ביטיתש םגו לארשי יחרזא לש תואירבה תבוטל הנוכנה הטלחהה היהת וזש בשוח ינא .רחואמ
 חמשת היצילאוקה הטלחהה וז םא .תויעבה תא םהל רתופ הזש רמוא אל ינא .םיקסעה ילעב םע ,טעמב
 רשפאת איהו העבצהב ףתתשת אל הלשממה תטלחהל םאתהב היצילאוקה ,אלש הדימב .הזמ קלח תויהל
  .התוא דבכנ ךתטלחה וז םא .דבלב היציזופואה לש תולוקה םע העבצהה תא ריבעהל הדעווה שאר תבשויל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םג ןאכ הרבסוהש יפכ הדעווה תדמע תא ליבקמב רמוא קר ינא .רהוז יקימ תסנכה רבח ,הבר הדות
 ונחנאשכ לבא ,םירפסמה לש הצירפ איהש הזיא רצייל םיצור אלש ןיינעה תא הניבמ ינא ,תישאר .םדוק
 .ןאכ םג וריאשת ונרמא זא ,35%ורמאו תונולמב רשואש המב םג ,בגא ,לקשמ ותוא לע ,לומתא הז תא ונעט
 אל לבא ,ןכ ורמא םה ,הלשממה לש תויחנהה הלא ,םינפב להקתהל םילוכיש םישנא הרשע לע ורביד
  .תודעסמב

 
 וליפא ונאב אל ונחנאו ידוחיי ןורתפ אוהש הזיאל עיגהל םיכירצ ונייהש םיניבמ ונחנא תרמוא תאז

 ןויגיה אוהש הזיא ורציית ונרמא ,20 אל םגו 300 אל ,200 ונרמא אל ,100 ונרמא אל ,םירפסמ ונשקיבו
 תחא תוכומס תודעסמ שולש ,םעפ דוע ,ונל שי םא ,רהוז יקימ תסנכה רבח ,המגודה תא ךל יתתנו רדסמ
 תחא הדעסמ ויה הלאה שולשה לכ םא לבא ,לוגסה ותל םאתהב שיא 50 דע רשפא ןהמ תחא לכב ,היינשל
 - - - רשפא הזה חטשה לכב דחא םילעב םע

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  ?אל ,תונשרפ לש ןיינע הזש בשוח ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .שיא 50 דע הז .הקיטמתמ הז ,אל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תונשרפ לש ןיינע לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תודרפנ ויה ןה םא חטש ותואב רתוי ליכהל רשפא היה המישנ התואב םא זא .שיא 50 דע הז ,עגר
  .רשפאתי אל הז תחא הדעסמ וז םאש הביס םוש ןיא

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .תיפיצפס הז תא רידגהל רשפא ,היעב ןיא .הז תא רידגנ ואוב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .לוגסה ותה לש הרדגהה יפל ובשיי םהש ,לוגסה ותה לש הרדגהה וז ,קוידב
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - הבישי רידגנ ואוב ,רמוא ינא זא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .fix price אוהש הזיאל אלו חטשל סחייתהל זאו
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 ולכוי אלש תודעסמ ויהיש תויהל לוכיש רוכזל הכירצ תא לוגסה ות יפל הבישי השוע תא םא ,אל
  .שיא 50 סלכאל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .לוגסה ותל םאתהב שיא 50 דע םה ,םילוכי םלוכ אל םה וישכע םג
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - תחא תובשוי ןה םא םג .הדעסמ רפ .הדעסמל לוגסה ותל םאתהב ןבומכ שיא 50 דע עבקנ ואוב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 אל התאש דיגהל רשפא יא לבא ,םירבד הברה ךילע דיגהל רשפא ,רהוז יקימ תסנכה רבח
  .וישכע יתרבסהש המ תא תספספ התאש הלאש ןיא ,טנגילטניא

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  ?תרבסהש המ הז ,היינשה דיל תחא תודעסמ שולש שיש בצמל תורשפא שיש תרמא תא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תחא לכב רתומש חיננ ,שיא 50 דע ןהמ תחא לכב רתומ ,תודומצ תודעסמ שולש שי ,תרמוא ינא
  ?60 םהל רתומ דחיב ,לוגסה ותה יפל קר ,שיא 20 קר ןהמ

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ףסכה תא יל ןיא קפס רסה ןעמל ,האב ינא וישכע ,דחא םילעב םע תחא הדעסמ התייה וז םא
 תעפי תדעסמ ,תחא הדעסמ לש םילעבה יתייהו ןתשולש תא הנוק יתייה לבא ,תחא הדעסמ אל םג תונקל
 ,םחתמ ותוא לע ,חטש ותוא לע .םישנא 50 דע קר אלא םישנא 60 םש ליכהל הלוכי יתייה אל ,ןוטיב אשאש
 - - - ונעצה ונחנא ןכלו

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .הדעסמ רפ הקולח היהת וזש יתעצה ןכלו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 הלודג וזכ תחא הדעסמ שי םא םגש ידכ לוגסה ותה יפל היהי הזש ונעצה ונחנא הז ליבשב לבא ,אל
  .םישנא 60 הב ליכהל רשפא היהי זא

 
  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - םישנא תואמ סוחדל ילוא תוסנל תולוכיש םויה תודעסמ שי לבא ,אל
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .םירורב דואמ םה םיללכה ,וילע דיפקהל ךירצו לוגס ות שי ?םואתפ המ ,אל ,אל
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - העצהה תא יתעצה ינא ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םיעיבצמ ונחנא המ לע ריבסת תיטפשמה תצעויה .העצהל םישגינ ונחנא זא ,בוט
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .וזה העבצהב ףתתשהל אל ,היצילאוקה ירבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ףתתשהל אל ,ףתתשהל םילוכי םתא
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .והשמ רמול הצור ינא ,שארה תבשוי יתרבג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - עברו העש רבכ ונחנא הכראהה אל םא ,תמאב ,יערק תסנכה רבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - היהת הלוכ תוירחאהש ידכ ,היציזופואה תולוקב רובעי הז .העבצהב ףתתשהל אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .בור ךל ןיא אליממ ,אל
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

 וכפהי תודעסמש הז תאזה הריחבב ןובשחב תחקול אל תאש המש בשוח ינא ,תחא הלימב קר
  .םיעוריא תומלואל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .אל שממ ,הלילחו סח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ןוכנ אל הז ,ונילע םייאת לא ,יערק ,אל ,אל ,אל
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .הרקיש המ קוידב הז ,ךל רמוא ינא .ןכ שממ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .םיעוריא תומלואל וכפהי אל תודעסמ .ןוכנ אל הז
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  :)דוכילה( יערק המלש
  

 יתיביג רבעש עובשב .םייעוצקמה םימרוגה לכמ םימכח רתוי אל ונחנא ,םדא ייח ןוכיס ןאכ שי
 הלועפ תפתשמ היציזופואהש הז .ידמ קוחר הז תא תחקל וישכעש בשוח ינא ,שארה תבשוי יתרבג ,ךתוא
 - - - דמחנו בוט לוכה הזו ךתיא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .וחרב ןבל לוחכ ,ןבל לוחכ םע וליפא םכל ןיא לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  -- - יערק תסנכה רבח
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .םדא ייח ןוכיס ןאכ שי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ריכמ אל אוה ,םינוידב היה אל אוה יכ תויחנהה תא ול ריבסנ עגר אוב ,יול יקימ תסנכה רבח ,עגר
  .הירטאמה לכ תא

 
  :)דוכילה( יערק המלש
  

 הדעסמל רשפאל .קוחרמ בקוע ינא לבא ,הדעו רבח אל ינא ,רדסב הז ,קוחרמ יתבקע ינא ,אל
  .םיעוריא רמוא הז לוגסה ותה יפל שיא 150 סינכהל הלודג

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .הז תא ונרמא אל ?האור התא .הז תא ונרמא אל
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

 - - - קוידב הז .יקימ ,יתנבה ךממ לידבהל ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .הז תא ונרמא אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םיעוריא םייקל רוסא ,ךל רמול עגר הצור ינא ,ךילא הכרעהה אולמ םע ,יערק המלש תסנכה רבח
 ידי לע הרדגוהש הלבגהל רבעמ חטש אוהש הזיאב ץוחב הז םא הנשמ אל הזו םחתמ הזיאב הנשמ אל הזו

 הפיכאו הפיכא היהתש הדעווב הפ ונשרד ,הפ ונשרד ונחנאו .היגוגמדל םג לובג שי .רשפא יא זא .הלשממה
 לכב שנעייש תויחנהה תא רפי אוהו וישכע וילע םימחלנ ונחנאש ימו תיביטקלס הפיכא אלו תרבגומ
 םתאש המ .יאכז אוהש קנעמה תא ונממ וללשיש ,תוסנק וילע ותישיש ,ותוא ורגסיש ,תירשפאה הרמוחה
 - - - ףוסב .םיצור

 
  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .הזכ רבד ףוכאל הלוכי אל תא קסע םושב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םילוכי ונחנא
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  :)דוכילה( יערק המלש
  

 לכ םע ונלוכ בשנו שיא 80 םע הדעסמל אובנ ונלש תוחפשמה םא ,תויחאו םיחא 17 ונחנא
  .תוחפשמה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  - - - לכב תבשל םירומא םתא יכ שיא 80 םש תבשל םילוכי אל םתא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .םילוכי אל םתא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - ךיא ןיבהל בייח התא לבא ,בישקת
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

 המ הז ,םיקשנתמ ,םיקבחתמ ,םישגפנ .דחיב הרוק הזה שגפמה ,םישגפנ ונחנא םא לבא ,היעב ןיא
 - - - הרוקש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .אל איהש תואיצמ איצמת לא .אל אוהש והשמ איצמת לא ,יערק תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  - - - לש הדמעה לע ןגהל הפל תאב התא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 םישרומש םישנאה רפסממ 35% הז המכ תושעל עדוי התא ,ןובשח האור התא ,יערק תסנכה רבח
  .סנכיהל

 
  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .ינשה תא דחא םיריכמש םישנא לש הלודג הצובק לש תולעה לע רבדמ ינא ,הנשמ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - יערק תסנכה רבח ,רשפא יא .ןחלושל ןחלוש ןיב קחרמ שי
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .המצע הבישיב אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .לוכי אל התא ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 .השקבב העבצהל ,שאר תבשויה יתרבג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .העבצהל םישגינ ונחנא ,ייקוא
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  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  - - - עיבצת היצילאוקה ,עגר
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .רוביצה תואירב תא ןאכ םינכסמ םתא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .35% הז
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .אל תודעסמב ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - שי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .עיבצנ ואוב ,בוזע ,יקימ .עיבצנ ואוב ,יקימ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .דגנ עיבצת היצילאוקה
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - דגנ עיבצת היצילאוקה ,היעב ןיא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תדבכמו הניבמ ינא וטילחתש המ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 הדרפה שי יכ ונעצהש לוגסה ותה םע תירשפאש תואיצמה אל וז ,לוקוטורפל רמול הצור ינא קר
 הרקמל ,ךל םג בגא ,רורב היהי הזש בושח .תרמאש םישנאה תומכ לכ ,להקתהל רשפא יא .תונחלושה ןיב
  .רשפא יא ,דחיב תבשל וצרתו הדעסמל וכלתש

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  - - - בגא הז – אל םג ,קוידב
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

 - - - םידרפנ תונחלושב ,דחיב אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .העבצהל םישגינ ונחנא ,ייקוא
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .הטלחהה תא אירקהל הכירצ תא לבא ,אל
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .ריהבהל הכירצ ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  - - - תיטפשמה תצעויה ,עגר טקש ,ה'רבח
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .תויתליהק שי ,םירשאמ אל תסנכ תיבב דחא םוקמב תולהקתה
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

 רומשל ועדת החפשמה לש תיבב ושגפיתש הרקמב ךל רורב היהיש בושח םג הז ,יערק תסנכה רבח
  .םתיא קשנתהלו קבחתהל אלו םירגובמהו תורגובמה לע

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ןמזה לע לבח .תיטפשמה תצעויה תא עמשנ ואוב ,הילוי ,ברמ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .הז תא תושעל רשפא יא םתעדלש יל םינמסמ םה
 

  :רנגו ךליל
  

 בצמה תרזחה הזו לכוא יתבל םירושקש הלאה םיקלחה תא רשאל אל איה היצפואה ונתניחבמ
 .םלוכ יבגל .ץוחב 30 ,םינפב 20 לש ,ותומדקל םדוקה

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .ןולמ יתב יבגל םג
 

  :רנגו ךליל
  

  .ילש תיטפשמה הדמעה וז
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 - - - ותדמע תאזש םיטפשמה דרשמ םכל רמוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 רמוא קר ינא .םירמוא עוצקמה ישנאש המ תא השענ ונחנא לבא ,רוהט אל הזש ונל רורב ,ייקוא
 - - - הדעווה ירבחל םג ןאכ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .ונתנווכ התייה אל וז
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ידיימ ןפואב סנכתהל הזכ בצמב הלשממל תורשפא שיש הדעווה ירבחל ןאכ רמוא קר ינא ,םירבח
 תא ועגשי אל םה תודעסמה יבגלש הווקמ ינא .ןולמה יתב יבגל םהלש הטלחהה תא םצעב ריזחהלו

 איהש הטלחה ולבקיו ןאכ םילבקמ ונחנאש המ תא םינשמ םה םרטב ובשחיו ובשיי ןכ םהו תכרעמה
 לוגסה ותה יפל היהי הזש ומיכסי םה וליפא ילוא ,עדוי ימו ,םיחרזאה רובעו םינדעסמה רובע תלכשומ
  .הזש ומכ םיעיבצמ ונחנא עגרכ .לאוג ןויצל אוביו

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 חיפס שי זאו ,30-20 ,ותומדקל בצמה תא ריזחהל איה תודעסמה ףיעס תא לוספל עגרכ ךלמה ךרד
 תונהנ עגרכש ןולמ יתבב תודעסמה תא םג הז ךותל רורגי הזה קוחה לש םייטסילמרופ םימעטמ ירעצלש
  .היעבה תאז תיטסילמרופ .30-20-ל וררגיי םה ,35%-מ וצב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .הז תא ןקתת הלשממה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תא תונשל הלשממל רשפאנו הז לע עיבצנ ונחנא לבא ,וזה תיטפשמה תושקונה תא תלבקמ אל ינא
  .הלש וצב הז

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  - - - ןעוט םיטפשמה דרשמ לבא ,עדימ התואב תיטסילמרופ ,תרחא ךרד עיצהל וניסינ ונחנא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  ?הרינ לש ןורתפה תא לבקל רשפא יא המל .השקבב ,ךלילמ ןיבהל הצור ינא ,עגר
 

  :רנגו ךליל
  

  .ותוא תונשל אל ,וצהמ םיקלח רשאל אל וא רשאל אוה הכמסהה לש ןויערה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ןולמה יתב לש אל ,תודעסמה לש קלחה תא תרשאמ ינא זא
 

  :רנגו ךליל
  

 לכואה יתבו תודעסמהש ללגב ,ןאכ לבא ,קלחל קלח לכ ןיב םיקלחה תא לצפל היעב ןיא ,אל
 הז .ינשה קלחה תא רשאל אלו קלח קר רשאלו םהיניב קתנל תורשפאה תא ונל ןיא ינשב דחא םירושק
 - - - בצמה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .35% םה
 

  :רנגו ךליל
  

 יכ וצה תא תונשל הז םלוכל 35% היהיש ןפואב קלח רשאל אלו קלח רשאל לש תועמשמה ,35%
 תושעל המו ,יוניש הז ,הלשממה העיצהש וצהמ םיקלח לש לוטיב אל הז םצעבו םדוק הזכ בצמ היה אל
 - - - תניחבמש

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

 - - - וצה תא רשאנ אל ונחנא זא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - תכלל ונלוכי ,ךליל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 - - - הרינ ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 תא ףוסב שי ירה ,קוידב רידגהלו וצה לש םיקלח םירשאמ ונחנאש ללגב ,תכלל ונלוכי ,היינש ,עגר
 תודעסמה תא םיגירחמ ,ןולמה יתב תא םיגירחמ אל .םיגירחמ ונחנא המ קוידב רידגהל ,קקוחמה תנווכ
  .רופיסה תא רוגסל הזבו

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
  

  .םאות וצ ואיבתו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .וזה העצהה יפל תודעסמה תא גירחהל הצור ינא ,יעמשמ דח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 לע ונרבידשכ לומתא ,המגוד דוע םג םכל ןתא ינאו .םתעדי םג םתאו הז תא תושעל רשפאו
 .םינושה םיקלחה ןיב דירפהל םילוכי ונחנא ,ייקוא ונרמא לוחמה לעו טרופסה תויוליעפ לעו וידוטסה
 םייחה תא תושעל ,םכתיא תכלל הלוכי ינא ,וזה תורשפאה תניחבמ םיצחל םכילע שיש הניבמ ינא ,וישכע
 - - - העש יצח ךות הלוכי הלשממהו הז תא לטבנ טושפ ונחנא ,םיטושפ דואמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .וזה הדמעב ןולמה יתבב םג ועגפת םתא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ןפואב ףקותל סנכנ אוה יכ וצה תא הרזח ריזחהלו סנכתהל העש יצח ךות הלוכי הלשממה .עגר
 - - - םכלש הכימתה תא תשקבמ ינא ,יירבחו ,לוקוטורפל ןאכ תרמוא ינא הנה .ןולמה יתב יבגל ידיימ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .דעב עיבצנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םילוכי םתא ,תונורתפ שי זא .םויה דוע הדעווה תא סנכא ינא ,עגר ותואב וליפא דעב עיבצנ ונחנא
  .תודעסמה תא קר גירחמש וישכע יטפשמ ןורתפל תכללו הזה פולה תא ךוסחל

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 הדעווה יכ תאזכ הרוצב חסונה תא םתאבהש ךכב הדעווה תא םתלדנס םתאש רמול םג הצור ינא
 .ומצע ינפב אשונ םה ןולמה יתבו אשונ אשונ עיבצהל תיתוהמ הניחבמ תיאשר

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .לוכי אל ינאש יל םתרמאו הלחתהב יתשקיב ינאש המ הז
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .וזכ הרוצב חסונמ הזש ללגב הדעווה תא לישכת הקיטסילמרופהש ןכתיי אל
 

  :רנגו ךליל
  

 - - - ה םע המיכסמ ינא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .ןכתיי אל הז ,אבהלו ןאכמ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 אשונ םיעיבצמ ונייה ונחנא םא .אל יל םתרמאו אשונ אשונ עיבצהל יתשקיבש ךל ריכזהל הצור ינא
  .היעבב םויה םילקתנ ונייה אל אשונ

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 לבא ,אשונ אשונ םכינפב איבה םגו עבק תסנכה לש יטפשמה ץועייה ,אשונ אשונ םילוכי ונחנא ,אל
  .וצה תא וחסינ הבש הרוצה ללגב ,םייונישה גוס ללגב םילדנוסמ ונחנא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .וישכע הלש הדובעה תא השעת הלשממהש זא ,רדסב ,תונולמה
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 - - - םיווצהש םישקבמ ונחנא ןכלו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .הבר הדות .הדרפה ונל ושעת ,הגרחה ונל ואיבת
 

  :רנגו ךליל
  

 - - - תרוקיבה תא תלבקמ ינא
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
  

 - - - רשאל םיחיטבמ ונחנא
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .תסנכה תא לדנסתש תאזכ הרוצב רתוי וחסוני אל םיווצהש
 

  :רנגו ךליל
  

  .דיתעב בצמה תא רפשנ ונחנאו תרוקיבה תא תלבקמ ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - םידומ ונחנא ,הבר הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םכל הבר הדות
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .ןולמה יתב יבגל וצ איבהל וישכע םיכירצ םתא ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

 אל םיכלוה וישכע ונחנא ,השקבב ,םירורב היהנש ,שאר תבשויה יתרבג .םירורב היהנ ונחנאש ,עגר
 התייה ונלש הנווכה ,תאזכ התייה אל ונלש הנווכה .לכוא ירדחו ןולמ יתב ,תודעסמל סחייתמש ףיעס רשאל
 - - - וישכע ךרטצנ ונחנא חוסינה ללגב לבא ,תודעסמה תא גירחהל

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 ןולמ יתבב 35%-ה תא לוספל םיצור אל םתא תיתוהמ םכתניחבמש דיגהל םילוכי םתא ,אל
  .הז לע עיבצהלו

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .ןוכנ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - םינכומ אל ונחנאש עיבצהל הלוכי תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .תועבצה יתש השענ ונחנא זא ,ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .קוידב ,תועבצה יתש
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .םכתוכז תאז .םכתוכז וז יכ יטפשמ ןורתפ אוצמל וכרטציו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .םינווכתמ ונחנא הזל ,קקוחמה תנווכ שי
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  .םילעפמב לכוא ירדח שי .הלאש דוע ,הרעה דוע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .הז לע ונרביד
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .30-20 לש הלעפהל ךלוה הז .תודעסמה םע ךלוה הז ,רדסב הז ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?ןולמ יתבב 35%-ב עוגפל םיצור אל ונחנאש הז לע עיבצהל הלוכי תא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 עיבצהלו ןולמ יתב לש הגרחהה דעב ךכ רחאו תודעסמה לש הגרחהה דעב עיבצהל הלוכי ינא .בוט
  - - - דחא לע

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 - - - ש ומכ הז תא חסנת איה ךכ רחא ,ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - ינאש דיגהל זאו לוכה תא גירחהל הכירצ ינא .לספיי הז תיטפשמ ךכ רחאש הצור אל ינאו
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 רחאמ ןורתפ אוצמל ךרטצת הלשממה ,תיתוהמ עיבצהל רתומש המ יפל תיתוהמ םיעיבצמ םתא
  .םכתוכז תא שממל םכל רשפא אלש תאזכ הרוצב חסונה תא האיבה איהש הזב הריכמ הלשממהש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .ןיוצמ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .הזל ןורתפ אוצמל ךרטצת איה ןכל זא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .תיטפשמ םינגומ ונחנא .רומג רדסב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .לספיי הזש הצור אל ינא ,יל בושחש המ הז ?רבוע הז תיטפשמ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .היעב היהת זא וישכע וצ ואיבי אל םה םא ,םעפ דוע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  ?רבוע הז הגרחהב העיבצמ ינא םא ,םיעיבצמ ונחנאש המ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ןכ ,תעפי .ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 - - - טושפ ףידעש וא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 תתל ידכ 35%-ב ןולמה יתב תא גירחהל הנכומ הדעווה םאה דיגהלו אובל וליפא הלוכי תא
 - - - היצפואה תא הלשממל
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 ןולמה יתב יבגל ןידה לכ תא םיריאשמו תודעסמה תא םיגירחמ ונחנא .תרחא םיעיבצמ ונחנא ,אל
 .דגנ ימו דעב ימ .אוהש יפכ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .יילע לבוקמ חוסינה ,זוחא האמ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

 .םיעיבצמ םתא הז לע ,ןוכנ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ןיוצמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 יתב יבגל וצה תראשהו וצהמ תודעסמה תגרחה דעב ימ ,העבצהל ,םכתושרב ,תרבוע ינא זא ,בוט
  .השקבב ,ירפסת ?ונושלכ ןולמה

 
  :)דוכילה( יערק המלש
  

  .ךשמהב רגסל ונתוא םיכילומ טושפ םתא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .ונבה ,זוחא האמ
 

  :)דוכילה( יערק המלש
  

 - - - הארנו שדוח דועב שגפינ אוב ,יקימ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

  .עיבצנ ואוב ,עגר
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  ?דגנ ימ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .דגנ היצילאוקה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .ייקוא ?דוכילהמ יל שי המכ ,עגר
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .יעיבצת ?דגנ תא ,ילט
 

  :)דוכילה( בוקסולפ ילט
  

  .דגנ ינא ,ןכ
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 .ךתוא הארנש ,הובג יעיבצת
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
  

  ?הדעווב םיגיצנ הפ שי דוכילל המכ ,החילס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .השולש הז יתיא דחי ,םיינש שי ,םירבח .רדסב הז ,םיינש שי ,אל
 

  :)דוכילה( בוקסולפ ילט
  

  - - - םיכירצ םלוכ אל ,ךלשמ הנוש העדל םוקמ שי ,יקימ ירבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .הז תא לבקמ ינא לבא
 

  :)דוכילה( בוקסולפ ילט
  

 .הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ךתעד תא דבכמ ינא ,ילט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .עיבצמ ימ וטילחת ,התא וא םהינש וא ,לוכי אל התא ,יקימ ?דגנ ימ ,םירבח
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .השולש ךותמ םיינש
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 יכורב והילא תסנכה רבחו בוקסולפ ילט תסנכה תרבח ,יערק המלש תסנכה רבח תא שי ,ייקוא
 - - - ה הפיאמו

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .וחרב ןבל לוחכ ,והז
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .וחרב אל םה ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?םה הפיא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 .עומשל םכל בוצע הזש המכ ,ןיטולחל ונתיא םימאותמ םה
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .העברא אל ,םצעב השולש ונל שי זא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
  

 םישוע ונחנאש םיעדוי םה יכ ונתיא םימיכסמ םהש ןמיס ןאכ םיאצמנ אל היצילאוק ירבחש הז
  .ןוכנה רבדה תא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  ?דגנ התא םג ,דיסח תסנכה רבח
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  .ךייחב ,םישייבתמ םה ,יקימ
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

  .ןיטולחל ונתיא םימאותמ םה .םישייבתמ אל שממ םה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  ?ענמנ ימ .דגנ השולש ונל שי זא
 

  :)דוכילה( רהוז יקימ ףולכמ
  

 - - - הטלחהב ונתיא םימאותמ ןבל לוחכ םגש רורב לוקוטורפל היהישו
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

  ?ןבל לוחכ הפיא זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .םיענמנ ןיא
 

 העבצה

 רשוא

 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 .הלשממה םע הרשפל ונעגה אלו תודעסמה תא ונגרחה ונחנא לודג באכב ,םירבח
 

  :)תפתושמה המישרה( יביט דמחא
  

  .היזיבר
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  ?שקיב ימ
 

  :)תפתושמה המישרה( יביט דמחא
  

 - - - עדוי םזירטנמלרפב ןיבמש ימ
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
  

 - - - םג יתיצר ,ןכ ,ןכ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
  

  .העש יצח דוע זא ,היזיבר תשקיב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

  .בוש םיסנכתמ העש יצח דוע
 
 

  .11:12 העשב הלעננ הבישיה
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 71/ע חפסנ

 לש 37 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
 ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
 )23.7.2020( שדחה הנורוקה
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 תסנכה

 
 שולשו-םירשעה תסנכה
 ןושאר בשומ

 
 

 
  37 'סמ לוקוטורפ

  הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה תבישימ
 המדא תודיערלו תופגמל

 10:30 העש ,)2020 ילויב 23( ף"שתה באב 'ב ,ישימח םוי
 
 
 

 :םויה רדס
 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
  2020-ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל
 
 
 :וחכנ

  :הדעווה ירבח
 ר"ויה – ןוטיב אשאש תעפי

 יול יקימ
 ילאכימ ברמ
 יקסבונילמ הילוי
 הלקאסע רבא'ג
 בוזובזר לאוי
 
 

  :םינמזומ
 תואירבה דרשמ ,היגולוימדיפאל ףגאה תלהנמ – סינא הילימא ר"ד
 תואירבה דרשמ ,תיטפשמ תצעוי – ןרק ןהכ אנינ

 םיטפשמה דרשמ – רלדייס הריש
 לארשיב תיאופרה תורדתסהה ,רוביצה תואירב יאפור דוגיא ר"וי – ןיול יגח 'פורפ
 אביש םילוח תיב ,הקיטנגוקנואל הדיחיה להנמ – ןמדירפ ןתיא 'פורפ
 רשוכהו טרופסה ילעב ןוגרא ר"וי – עלס ןורי

 ןודעומ תלהנמ – סולוג סדה
 תויתורייתה תויצקרטאה תודחאתה ר"וי – רלימ ריפוא ר"ד
 לארשיב תונמאו תוברת תודסומ םורופ ,עבטה ןואיזומ ל"כנמ – ןפס ןולא
 סיילפ סמלוה תיל"כנמ – יותש ןרק
  לארשיב םינואיזומה דוגיא ר"וי – רלסק הואנ

  רשוכ ירדח תשר תלהנמ – ןייטשנייו הלטס
 ן"ליא ר"וי – יבאצר דוהא
 
 
 
  :יטפשמ ץועיי
 יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 :הדעווה תלהנמ
 רפוג האל
 

 :ירטנמלרפ םושיר
 םימוגרת רבח ,.ל.ס
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 תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה - שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ
 2020-ף"שתה ,)3 'סמ( )קוחל

 
 

    :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
  

 םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ אשונב הדעווה ןויד תא ,םכתושרב ,תחתופ ינא
  .2020-ף"שתה ,)3 רפסמ( )קוחל תפסותה יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ(

 
 טרופסה תוליעפ לש הזה ףנעה לכ ללכבו רשוכה ירדח אשונב ןוידב םויה םידקמתמ השעמל ונחנא

 רופיסה לע עיבצהל וישכע םיצור םתא ,ןוידה תא חתפנש ינפל .עובשה ףוס לש תויצקרטאה תלבגה אשונו
  ?תודעסמה לש

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 תא םג םירשאמ ונחנאש ונרמא תודעסמה אשונ לע ונעבצהשכ .ילמרופ והשמ ונל ראשנ .ריבסא ינא
 תא ונארקה אל לבא ,אשונכ הז תא ונרמא .רקובב שמחב 21.7 ישילש םוי דע דובעל םהל היהש רושיאה
 - - - עונמל תנמ לעו ןוחטיב רתיל ןכל ,תילמרופ וצה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אשונב ונלפיט עגרמ ,םינוידה תא דחאל האבה םעפב תשקבמ קר ינא .ןיטולחל תינכט העבצה
  .וזה היגוסה תא רוגסל םג ךירצ היה ,םהלש החיתפה לע ונעבצה ,תודעסמה

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 ישילש דע התייהש הלבגהה ,אשונכ הז תא יתגצה ינא .הזה אשונה לע השעמל ונעבצה ונחנא ,ןכ
 הז .קפס היהי אלש ,ותוא האירקמ ינא לוקוטורפל בלש הזיאב ארקוה אל וצהש רחאמ לבא ,רקובב שמחב
 .היה המל ףקות תתל ידכ לבא ,רקובב שמחב ישילש םויב ופקות גפ רבכש וצ

 
 יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצ

  .2020-ף"שתה ןוקית ,)3 רפסמ( )קוחל תפסותה

 ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחל )2()א(2 ףיעס יפל התוכמס ףקותב

  :רומאל הלשממה הווצמ ,2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה

  .1 .2 ףיעס ןוקית

 יוניש( )תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל וצב

  – 2 ףיעסב 2020-ף"שתה ,)3 רפסמ( )קוחל תפסותה

–ו )ב( םינטק םיפיעסב טרופמכ טעמל" אובי ")ב( ןטק ףיעס טעמל" םוקמב )א( ןטק ףיעסב )1(

  ;")ג(

 קוחל תפסותב תואבומה )6(6 הנקתו )א()1()ב(5 הנקת לש התליחת" אובי )ב( ןטק ףיעס ירחא )2(

 21-ף"שתה זומתב ט"כ םויב המאתהב הז וצל )ב()4(1 ףיעסבו )ב()1()ב()3(1 ףיעסב ןנוקיתב

 ."5:00 העשב 2020 ילויב

 
 זא .שמחב ןורחאה ישילש םויב קר ליחתי תודעסמה לע רוסיאהש עבק ונמזבש וצה רומאכ הז

  .יתארקהש ירחא וילע םיעיבצמ ונחנא תילמרופ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיענמנ ןיא .ספא ?דגנ ימ .השימח ?דעב עיבצמ ימ .הז תא םג םירשאמ ונחנא זא
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  העבצה

 5 – דעב

 ןיא – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 רשוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,רובידה תושקב תמישר םע ליחתנ ונחנא .הבר הדות ,ןוידל םדקתנ ואוב וישכעו הז תא ונרשיא 
 ידכ תנווגמ תוגיצנ עמשנ ןכ ונחנא לבא ,םירבדב ונרביד רבכ יכ ןוידה תא ךיראנ אל ונחנאש רמוא קר ינא
 רקסל שקבא ינאש תוסחייתהה תא םג שי .םיאצמנ ונחנא תואיצמ הזיאב םשרתהל לכונ תמאב ונחנאש
 שי ךכל םג ,ולש תויועמשמל ,ולש תואצותל ,תוקידב 70,000 לש רקס ותוא ,הלילב לומתא םסרופש
  .ןאכ לבקנ ונחנאש תוטלחהה תניחבמ תועמשמ

 
 לע רוזחל ךירצ אל תומדוקה םימעפב רבידש ימ .השקבב ,רלסק הואנ .םירבודה תמישר םע ליחתנ

 .ףיסוהל והשמ שי םא קר אלא םירבדה
 

  
    :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .ןמזב םג יליבגת
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תסנכב ומכ ,דחא לכל תוקד שולש ןתינ ונחנא
 

  :רלסק הואנ
 

 חותפל הצור ינא .לארשיב םינואיזומה תא גצייל תושרהו רובידה תוכז לע הבר הדותו םלוכל םולש
 ובתכ םה ,רוביצה תואירב יאפור דוגיאו לארשיב םיאפורה תורדתסה 19.7-ב ובתכש בתכמ ךותמ טוטיצב
 עובש יפוסב תוליעפה תלבגה' :תטטצמ ינאו ,ןוטיב אשאש תעפי תסנכה תרבח ,הדעווה ר"ויל בתכמה תא
 הצחר תמגודכ תינויח יאנפו טרופס תוליעפל דיחיה ןמזה והז םיבר רובע ,ילארשיה רוביצב תושק תעגופ
 .טוטיצ ףוס .'דימתמ תינויח וז תוליעפ וז השק הפוקתב אקווד .ןואיזומב וא תויח ןגב רוקיב ,הכירבב

 
 תוליהקל הנעמ םינתונ םהו ץראה לכב םירוזפ םה ,שפנה תואירבל קפס אלל םימרות םינואיזומה

 ןמזה לכ השעמל .ללכב תנכוסמ אל איה וזה תוליעפהו ,םורד דעו ןופצמ ,תומוקמה לכב תובחר
 םינואיזומה דוגיא .ןואיזומב דחא הקבדה הרקמ היה אל ,הצחמו שדוחכ הזש ,םיחותפ םינואיזומהש
 ,חותפל םישרומה םיפוגה םה ימ ,םלועב הרוק המ דואמ בוט םיעדוי ונחנא םלועה לכ לומ לעופש דוגיאכ
 ירקמ ןיאו תויחנהה תחת םיחותפ םהו וחתפש םינושארה םה םינואיזומה םלועה לכבש םיעדוי ונחנאו

 דחוימב ,המישנל ,המשנל תורשפאה תא רוביצל תתל ךירצש תבשוח ינא .םלועב םג ,ץראב קר אל ,הקבדה
  .הזל םיקוקז דואמ דואמו שפוחב םיאצמנ םישנא ,ץיקה תשפוחב וישכע

 
 ךיא ראתיש ידכ עבטה ןואיזומ ל"כנמ ,ןפס ןולאל רובידה תושר תא ונתיי םא דואמ חמשא ינא

  .תיתואירב הניחבמ םילהנתמ םה ךיא קוידב םיטרפה תא לבקל ,הנורוקה תפוקתב וישכע םילעופ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םכתריחבל ,םכל וצקוהש תוקדה שולש תרגסמב היהי הז ,ייקוא
 

  :רלסק הואנ
 

 דואמ דואמ הז המל ,םויכ לארשיב םינואיזומה בצמ לע דיגהל הצור ינא םילימ יתש דוע ילוא
 תא חותפל וחילצה אל חותפל תורשפאה הנתינש תורמל ,לארשיב םינואיזומ הברה .םתוא חותפל בושח
 דומעל וחילצי אל םהו םינואיזומ לש הסירק היהתש דואמ םיששוח ונחנא .הסירקל ששחמ םהלש םירעשה
 תומורתה תא ונפה םימרותה ,תומורת ןיאו תיסחי םירקבמ טועימ שי .הזה רבשמה תא רובעל וחילצי אלו
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 אל תואדווב םלועב םינואיזומהמ 13%-ש רמוא םלועב השענש ו"קסנוא לש רקס .םירחא םיאשונל םהלש
  .הנורוקה רבשמ תא ודרשי

 
 אלו םהילע רומשל לארשיב הרבחל םינואיזומה לש הלודגה המורתב הרכה ךותמ ,םיכירצ ונחנא

 ,ת"לחב םיאצמנ םיבר םידבוע ,םהלש םויקה לע תמייאמ דואמ הדבל הנורוקה תכמ .תופסונ תוכמ ףיסוהל
 תנידמ .ןקותי הזש הווקמ דואמ ינאו ןיידע חתפיהל ושרוה אל ,םלועה לכל דוגינב ,לארשיב עדמה ינואיזומ
 ,ונלש ןסוחהמ קלח הז ,הלאה תומוקמה לע רומשל הכירצו הלאה םידבועה לע רומשל הכירצ לארשי

  .ונלש יתרבחהו יתוברתה ןסוחהמ
 

 םיאנתה לע םגו םייתואירבה םיאנתה לע דומעתו הבושק היהת הדעווהש הווקמ דואמ ינא זא
  .יתואירבה דצה תא גיצי ןפס ןולאש שקבא ינא .לארשיב םינואיזומה לש םייכרעה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תוקד יתשב שממ ,ןולא .הואנ ,הדות
 

  :ןפס ןולא
 

 תישענ .תעמשמבו תוירחאב םילהנתמו לוגסה ותה יפ לע םילעופ םינואיזומה .בוט רקוב
 ולש לדוגל םאתהב ןואיזומב ןותנ עגר לכב םיאצמנה םישנאה רפסמ לע תדחוימ הרקב םינואיזומב
 תוצבשמבו תשרב שארמ הנמזהב קרו ךא תרשפאתמ םיסיטרכה תנמזה .לוגסה ותה תוארוהל המאתהבו
 שי ךכ בקע .ןואיזומב םיאצמנ םיישיאה ויטרפ לכו תואירב תרהצה לע רקבמה םתוח הנמזהה תעב .ןמז
 ונחנאש הדימב תאזו ןואיזומב הנותנ תע לכב םיחכונה יטרפ לכ תא תוליעיבו תוריהמב רתאל ונתורשפאב
  .ךכל שרדינ

 
 לש םתסינכ תענמנו ,םידלי ללוכ ,םירקבמה לכ לש םמוח דדמנ ןואיזומל הסינכב ,ךכל רבעמ

 ןואיזומה ידבועו ןואיזומה יללחב תוהשה תעב תוכסמ תשיבח לע הדפקה שי .ןואיזומל םוח םע םירקבמ
 טרופמ טוליש שי ןכ ומכ ,םירזופמ םיידיל יוטיח יעצמא .האולמב וז הארוה עוציב לע תונמאנב םיחקפמ
 הדעווה ירבחל ריכזהל הצור ינא .םירבגותמ ןויקינ יתווצ שי ,ףסונב ,ןכ ומכו לוגסה ותה לש טלובו

 וז איה םידבועה תבוטו רוביצה תבוטו חוור תורטמ אלל םיירוביצ תודסומ םה םינואיזומש םידבוכמה
  .ונלש תויופידעה רדס שארב תדמועש

 
 לכבש הדבועה תא ריכזהל הצור ינא וז תונמדזהב ,תפסונ םעפ םג ריכזמ ינא לבא ,הואנ םג הריכזה

 ישנא לכ לש םירושיא ונלביק .םינואיזומה לכ םע דחי םידלי ינואיזומו עדמה ינואיזומ וחתפנ הפוריא
 ןיידע לבקתה אל תאז תורמלו ,יול יזח 'פורפ ,שדחה ל"כנמהו וטורג 'פורפ ללוכ תואירבה דרשמב עוצקמה
 הואנש ומכ ,תמאבש הווקמ ינא זא .יתואירב ןוכיס הפ ןיאש תורמל עדמה ינואיזומ תחיתפל רושיאה
 תבש םויב םתריגס רשא םינואיזומה ייח לע ולקיו ולאה תודבועה לכב ובשחתי הדעווה ירבח ,הרמא
 .ת"לחמ ורזח הרצק הפוקת ינפל קרש ,םידבועה דיתע לעו םדיתע לעו םהלש לועפתה ךשמה לע תמייאמ
  .הבר הדות

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לבא ,ןרק תא םגו עלס ןורי תא םג ,רשוכה ירדח לש םיגיצנה תא עמשנ ונחנא .ןולא ,ךל הבר הדות
 ,ןורי ,ךתיא ליחתנ .דדחל והשמ םכל שי םא ,תוסיפתהו תודמעה תא םיריכמ רבכ ונחנא יכ ,הרצקב שממ
 .השקבב ,ןרק זא ,ונתיא אל ןורי .השקבב

 
  :יותש ןרק
 

 דיספה הזה ףנעה ,דיגהל תבייח ינאו העבצהה ןפוא יבגל תוטבלתה תצק שיש הניבמ ינא .הדות
 םויק םגו ףנעה לע תיפיצפס הלא םימיב תשחרתמש הדחפהה תוינידמ לכ ,ףסכ לש תורידא תויומכ רבכ
 אל םא םיכורא םישדוח חקיי .םהילגר תא םירידמ רבכ םישנא לבא ,ןבומכ ןדעב ונחנאש ,הלאה תודעווה
 םייאמצעה םישנאה לש ךוראה לבושה רקיעבו ףסכ םהל שיש תולודג תורבח םג ,ףנעה תא םקשל םינש
 ונתוא וחתפת םיננחתמה לובג לע םישקבמ ונחנא .עגר לכ ותוא םידבאמ רבכו םהידי ומב קסע וחתפש
  .תאזה תכרעמה ךותב ריווא םירזהל ליחתנ ,העש דועב ,םויה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םייתעשל היהי הז םא םג
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  :יותש ןרק
 

 ןפואב וילא עיגנש החנהב ,תואירבה דרשמ לומ חישל עיגנ ונחנא יכ ,םייתעשל היהי הז םא םג ,ןכ
 רבכ ונמצע תעד לע םינכומ ונחנא .ינדפק רתוי ות ןתונש ריינ ,רבכ ותוא ונרבעה ,ריינ ונכה .םיחותפ ונחנאש
 .תודרחה תאו תואירבה דרשמ תא תצק עיגרהלו תוסנל ידכ םיסחיה תא ןיטקהל ,הזה ותה יפ לע דובעל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םינטקב עגופ הז ,ןיטקהל רשפא יא
 

  :יותש ןרק
 

 אל ינא – כ תספתנ ינאש תרעטצמ ינא .תמאב םינטקב עגופ אל הז .ה'רבח ,םינטקב עגופ אל הז
 - - - םלוכ תא תגציימ ינא ,ןוקייט

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ךכ רחא רמוא ינא ,םיעמוש ונחנא ,רדסב .םלוכ תא ןובשחב תחקל םיכירצ ונחנא לבא ,אל ,אל ,אל
 .וסחייתת ךכ רחא וצרת םאו םילוקישה לולכמ לכ תא

 
  :יותש ןרק
 

  .םירבסה תלוטנ הריגס איה ףנעה לש הריגסה ,םירבח ,תרמוא ינא
 

  :ןייטשנייו הלטס
 

 ינאו הנטק ינא ,םינטקה תא תגציימ ינא .הזה הוותמה יפל דובעל הנכומ ינאו הנטק ינא ,תעפי
 .הזה הוותמה יפל דובעל הנכומ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ייקוא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבושת ונלביק
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םהלש באכהמ םירבדמ םישנא ,ןכ
 

  :יותש ןרק
 

 לבקנ םגש דואמ םיווקמ ונחנאו יוציפל הכחנ ונחנא ,תעדוי ינא .ריווא ונל ןיא ,ריווא םיבייח ונחנא
 רמואש ימ ןכלו הסנכהב הדירי יפל יוציפ היהי ,יפנע יוציפ היהי אל ירה ,חותפל הצור אלש ימ שי םאו יוציפ
 ,וידוטסה תא םירגוס םהש יל ועידוה רבכש םישנא הנגפהב ויה לומתא .יוציפ לבקי חותפל לוכי אל אוהש
 םאש ,80 ,75 ,70 ינב םישנא ,ונחנא קר אל הז .םיננחתמ תוחוקל ,תוחוקל םע ורבד .רתוי ריווא םהל ןיא
 המ לודג לווע הז ,יד .תינפוג תוליעפ רסוחמ קר ותומי אל םה ,ןואכידמ ותומי םה תיבב םתוא םיריאשמ
 םויה תשקבמ ינא ,והז .רדסב אל טושפ הזו בלב באוכ שממ הז ,בלב יל באוכ הזו ילש היישעתל םישועש
  .םויה ,חותפל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תועש הברה ךכ לכ םיעיקשמ ונחנא ידכב אל ,ונל םג באוכ הזש רמול החרכומ ינא .ןרק ,הבר הדות
 ינא םינורחאה םיימויבש םכל דיגהל הצור ינא לבא ,תויוסחייתהה ףוסל הז תא רומשל יתיצר .םיצמאמו
 עיגהל ןכ ןויסינב תועש אל תועשל סנכנ םג הז םעפה לבא ,ןכ ינפל היה אל הזש אל ,רתויב יביסנטניא ןפואב
 .רשוכה ירדח יבגל הוותמ אוהש הזיאל
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .וידוטסו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .דחיב לוכה תא המש ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רשוכה ףנע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא םג יכ םייתעשל הז םא יתלאש םתס אל ינא .you name it ,טרופסה תויוליעפ ,רשוכה ףנע
 אל אוה ,םתוא םירגוס ,םתוא םיחתופ לש הזה גנופ גניפה ,הלאה םישנאב רבד לש ופוסב בשחתהל םיכירצ
 הז יכ ותוא חתפא ינאש הבורע ןבכ םלש ףנע תחקל הלוכי אל ינא ,תישיא םכל תרמוא ינא .בוט םהל השוע
 תא םיעגשמ ונחנאו הז תא ךופהל ךרד םוש היהת אלו ותוא ורגסי םייתעש ירחאו תושעל ןוכנש המ ילוא
  .םישנאה

 
 ינא ,הטלחהה היהת המ תעדוי אל דוע ינא .ןחלושה לע ןאכ היהי הזה רבדה םגש יל בושח זא

 ונחנא .ורמאיי םירבדהש בושח לבא .טבלתנו הצוחה אצנ ,לוכה תא עמשנש ירחא ,ףוסב ונחנאש יתחטבה
 ונחנא ןכלו ,הדעו הזיא עגרכ הנשמ אל הזו יהשלכ הדעו סנכל רשפא היהיש אל הז ,תבשל םיסנכנ םג
 ןכו ורמאיי הלאה םירבדהש יל בושח .חונ אלשכ םג תוירחא תולגלו םיריהז דואמ דואמ תויהל םיכירצ
 חותפל ולכות תמאב םתאש ידכ םכסומ הוותמ םע רשוכה ירדח לש החיתפל חתפ ריאשהל יל בושח
 .אל םעפו ןכ םעפ לש וזכ תלטוטמב אלו ביצי ןפואב ראשיהלו

 
  :יותש ןרק
 

 .רורב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיכירצ ונחנא ןכלו ןויסינ ידומל ונחנא ,רבעש עובשב היהש םזינכמה סיסב לע הז תא תרמוא ינא
 .תשרדנה תוירחאבו תשרדנה תושיגרב םג לבא ,תושיחנב םנמא ,תעד לוקישב הז תא תושעל תמאב

 
  :יותש ןרק
 

 הלשממהש תבשוח ינא ,ךל תרמוא ינאו .תוחותפ וריאשה תודעסמה תאו וחתפ םיה תא ינש דצמ
 - - - תתל ךרטצת הפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םישנא דוע םע יל שי ,הלטס םע יל שי ,ךתיא יל שי ,דוס אל הז ,החיש תועש הברה ונל שי ,ןרק
 תא םיריכמ ונחנא ,םירחא םיפנעמ םגו םכלש ףנעהמ םג ,םלוכ לש תומשה תא תרכוז דימת אל םג ינאש
 ,םיה .תוחותפ ןתוא ונראשה םצעב ונחנא ,תוחותפ ויה תודעסמה ,בוש דיגא ינא זא ,תודעסמל ורזחת .לוכה
  .הלשממה םע המכסהל ונעגהו עובש יפוסב היה הז

 
  :יותש ןרק
 

 - - - תעדוי תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - לכתסמש ימש הצור קר ינא ,ךתוא ענכשל הסנמ אל ינא .ןרק ,היינש
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  :יותש ןרק
 

 .וחתפ רבכ המכ יעדת ,תרמוא ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 המ ,םירבדה ירוחאמ דמוע המ וניבי םג םישנאהש טושפ יל בושח .יל העירפמ אל תא ,ןרק ,אל
 .תוחותפ ןתוא ונראשה טושפ ונחנאו תוחותפ ויה תודעסמה זא .םיעלקה ירוחאמ םישחרתמש םירבדה
 רורב היה זא ,הלשממה םע המכסהל ונעגה ,עובש יפוס לע רבוד ,תוכירבהו םיה .תוליעפ ףצר ונראשה
 םתא םכלש השוחתבש ןוכנ .ךרעיהל ידכ םימי קיפסמ ויה םגו םתוא ורגסי אלו םתוא םיחתופ ונחנאש
 לע םיאצמנ אל ללכבש םיפנע דואמ הברה דוע ךל תתל הלוכי ינא לבא ,ריחמ םימלשמש לוכיבכ םינורחאה
 ,תורייתהו הפועתה ףנע אשונ לכ .םהיבגל חיש ללכב ןיא יכ ,הדעווה ןחלוש לש אלו וצה לש אל ,םויה רדס
 .תוחפ אל םתיא ונלש בלהו םיסרוק תמאבש םישנא

 
 ,יתימא ןפואב םכתבוטל היהת הדעווה ןאכ לבקתש הטלחה לכש הז רבד לש ופוסב הצור ינאש המ

 הצור ינא יכ אלא ,ורגסית םייתעש דועבו םיחתופש ונרמאו םילודג םירוביג ונייה ונחנא וישכע יכ אל
 חילצנ אל םאו ,חיוורנ ונלוכ זא םויה הזל עיגהל חילצא ינא םאו ,תוביצי םכל היהת וחתפית םתאשכש
 ץורחנ אלו ןוידה ףוסל הכחנ ואוב לבא .ןוכנ הז תא םישוע ונחנא ךיא בושחנ ונחנא זא םויה הזל עיגהל
 .וישכע םיניד

 
  :יותש ןרק
 

 םינודעומה בורב ,החותפ ינא .הזמ חיוורהל םילוכי סיילפ סמלוהש תעמוש ינא .ךל תונעל קר לבא
 - - - 300 לש פאסטוו תצובק ךותב םישנא תגציימ ינאו ףנעה ליבשב הפ ינא ,ה'רבח ,תוכירב שי ילש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ףנעה ליבשב הפ ונלוכ
 

  :יותש ןרק
 

 הלשממהש תבשוח ינאו – ל ידכ םייתעש וכחי םה םא םגו .חתפיהל םיצור םה ,םכל תרמוא ינאו
 םעפב ךיא ,תואירבה רש םגו הלשממה שאר םגו ץנג ינב ןודא ללוכ ,םילארשי יצחו ןוילימל ריבסהל ךרטצת
 לע ןידה תא תתל םיכירצ םה ייניעבו ירשפא יתלב הז .םיבשוי םה וילעש ףנעה תא םירקוע םה תיעיברה
 .הז

 
  :יותש ןרק
 

 .ןרק ,הבר הדות
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 דימת ,ינורטפ רבד דימת הז הקיקח ,תעדוי תא .יזכרמ דואמ והשמ הפ שי ,שארה תבשוי יתרבג
 ,תוטלחהב רוביצה תא לילכהל רתויש המכ ידצמ ץמאמ הָשענ דימת .תוטלחה םילבקמו תולבקמ ונחנא
 ,רמואו ףנעה אבש הדבועל תובישח ןכ שי ,רוביצה ליבשב תוטלחה םילבקמו תולבקמ ףוסב ונחנא לבא
 לכ .הלודג דואמ תובישח הזל שי .ףוצר רוגס ינפ לע ,רוגס חותפ ,רוגס חותפה תא םיפידעמ ונחנא ,ונל ףידע
 םילוכי החוורו תואירב ולצא רציימש הממ קלח הזש ,רוביצ םגו דובעל םילוכי םישנא םג הבש העש
 להנתהל םלשומ םלועב תוצור ונייהש תורמל ,ןובשחב הפ תחקל ךירצש רבד הז ,רשוכה ירדחב שמתשהל
  .דמעמ קיזחתש הטלחה לבקל ,תנקותמ רתוי ,הריבס רתוי הרוצב תמאב

 
 ונתיא תרבדמ אל ,תושעל המש הלשממ לומ תודדומתמ ונחנאש ,ןה תוביסנה ,איה תואיצמה

 ונחנאו וב םינימאמו תונימאמ ונחנאש סרטניאה יפל םומיסקמה תא תושעל הז ונלש הבוחה .הפש התואב
 :םירמואו רשוכה ירדח םיאב םא חטבו חטבו ,רשוכה ירדחל ןוכנ הוותמ תושעל םוקמ שיש םינימאמ
 .םירוגס ראשיהל רשאמ תאזה תלטוטמה תא םיפידעמ ונחנא

 
  :האירק
 

 .יתימדת ןיינע הז תלטוטמה ,הלימב ריבסהל הסנא ינא
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הפ תבשל הנווכ ונל ןיאו םוקמ םושל עיגהל לכונ אל רדוסמ אל להנתי הז םא .תמאב ,רשפא יא
 .לאוי ,השקבב .הנוכנ הערכהלו הערכהל עיגהל םיצור ונחנא ,לבח יכ תועש

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םיעמוש ונחנא ,תוירחאב םינד ונחנא ,םג ןכ ינפל יתרמאש ומכ ,הדעווב ןאכ ונחנאש תמאב .הדות
 םישנאה ללוכ ,הדעווה ירבח םג ,ונלוכ ,הלילה לש תונטקה תועשה דע םינופלטב ונחנא ,םידדצה לכ תא
 תמאב ונחנא .ןמאתהל רוזחל םיצור טושפ ,רשוכה תא םיצורש םישנאה םגו םיקסע ילעב םג ,ועגפנש
 ונחנא ,דוס אל הז ,םג ונחנא ,וילא םיעיגמ ונחנאש בצמה .םלוכל רוזעלו םיבושק תויהל םיסנמ
 לבא ,תוירחאה םגו ילכלכה ןפה תא שיו יתואירבה ןפה תא ןאכ שי יכ תויוטבלתהב ונחנא ,תוטבלתהב
 רבדל הצור אל ינא ,יירבח תא ,יתוא וענכשיש הלשממהמ םינותנ ןאכ לבקל חילצמ אל ינא רבד לש ופוסב
  .סורקל ול תתל ,םלש ףנע רוגסל ,םלוכ םשב

 
 הגויהו לוחמה םג הזש ,ףנעה יגיצנ תא ןאכ עמוש ןכ ינאו ,םינותנה תא םילבקמ אל ונחנאש ללגב

 תיקסע הניחבמ ןוכנ אל הז ,גנופ גניפה תא בהוא אל ינאש תורמל ,גנופ גניפל וליפא םינכומ םהש ,סיטליפהו
 טילחת הלשממהו םתוא חתפנ ונחנא םא ,ףוסב זא הז תא םיצורו הז תא םיפידעמ םה םא לבא ,תילכלכו
 .ךשוחב םילעופ ונחנא רבד לש ופוסב יכ ,תופיקש היהתש ,תובושת םהל ןתית הלשממהש ,םתוא רוגסל
 - - - ךמס לע לבקל םיכירצ ונחנאו םינותנ םילבקמ אל ונחנא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ואוב יתרמא םתס אל ינא .םינותנה לש ןיינעל עיגהל ,בוזובזר תסנכה רבח ,םיצור ונחנא .ףכית
 .תויצקרטאה לש היגוסה תא םג הפ שי יכ סחייתהל תסנכה ירבח לכל ןתא ינא ךכ רחאו רבדל םהל רשפאנ

 ,תויצקרטאה לש היגוסה תא שי ,דיגהל הצרת התא ךכ רחא םגש החוטב ינא לבא ,ךתוא יתקספהש החילס
 לש ונשקיבש תיטפשמה הקולחה לש ןיינעה תא שי ,תואירבה דרשממ שקבל הצור ינאש םינותנה תא שי

 תויהל לוכיש לומתא םסרופש רקסל תוסחייתהה תא שי .ףנעה ךותב תונושה תורזגנה לש ,םינושה םיפנעה
 ,ותיא ליחתהל הכירצ יתייה ילואו ,בושח דואמ דואמ דואמ ןותנ דוע םג שיו ,רחא םוקמב ונתוא םש אוהש
  .וזמג ינור 'פורפ ,הדעווה םשב םג ותוא ךרבל תונמדזה תאזו ,הנורוקה אשונ לכל שדח רוטקיורפ ונל שי

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .החלצהב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 השדח תינכות תונבל הלשממה םע דחי ול רשפאלו לוכה תא רוצעל עגר ילוא לש ,לוקיש הז םגו
  .לוקיש הז םג .וטילחי םהש לככ

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .תושדח תוינכות ואיבי םהש דע דובעל םהל רשפאל םיכירצ ונחנא םייתניב זא ,הבבס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םג זא םינותנה לכ ונל ויהיש ירחאו ןחלושה לע םירבדה לכ תא םישנ ואובש תרמוא ינא הז ללגב
 .יקנ הז תא עמשנ ואוב לבא ?רדסב .הטלחה לבקל םג לכונ זאו סחייתהל ולכוי תסנכה ירבח

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - הצור ינא ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?הטלחה לבקל ךכ רחאו םה ךכ רחאו וישכע רבדל םיצור םתא
 

472



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
23/07/2020 

 

9 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 ?תעפי ,תרבדמ תא רקס הזיא לע
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יגולורסה רקסה
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 90% ,הלוכ תיברעה הרבחה ,ונחנא ,הזה עובשה ףוסב תויונחה תריגס לש ןיינעה .דחא טפשמ
 תולהקתההש רמוא הז תבש-ישישב תויונחה תריגס השעמל .ישיש םויב אבה עובשב גחל תכלוה ,הנממ
 - - - הרבחל רשפאל ךירצ יתעדל ,עובשה עצמאב הרקת תויונחב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תא עמשנ ואוב יתרמא ,ךופה יתלחתהש םתיאר .סחייתנ ונחנא ךכ רחאו םתוא עמשנ ואוב זא
 .סחייתהל ךכ רחא לכונש ידכ םישנאה

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .תויונחה לש אשונה תא ףיסוהל הצור ינא ,םיאשונה תמישר תא תרכזה תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,ןאכ ולעיש תויגוסה לכל וסחייתתו םלוכ תא עמשנש ירחא וסחייתת םכלוכש םכל החיטבמ ינא
  ?רדסב

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .זוחא האמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תויצקרטאה תודחאתה ר"וי ,רלימ ריפוא ר"ד ךכ רחאו םוזל רזח עלס ןוריש יל םירמוא
 .השקבב .תויתורייתה

 
  :עלס ןורי
 

 .ןימז יתייה אל םדוקמש רעטצמ ינא .הדעווה שאר תבשוי ,תסנכה תרבח ,בוט רקוב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .רדסב לוכה
 

  :עלס ןורי
 

 םיקזנה לש ,תלטוטמה לש ,ונבצמ תא עיבהל ,תוחישה לכמ ,ליגרכ ,דואמ תבטיה תישאר
 היישעתה תא חותפל ונל רוזעלו עיבצהל אלא הרירב ךל ןיא ,הרירב םויה ןיאש בשוח ינא לבא ,םיילכלכה
 תסנכה הלעפ הבש תויתייעבה תא ןיבמ ,תוניצרב ונתוא חקולש ףוג שיש תוארל ונל הבר תובישח שי .תאזה
 קוח יפ לע סנכתנ ןושאר םויבו ךישמת תלטוטמהש ןובשחב חקול ינא .ונתוא חותפל הטלחה לבקמו

 ,לאוי תסנכה רבחל עידוהל יל רצ .ףנעה תא לישכהל תפסונ ךרד ואצמיו היהי אלש המ וא הלודגה הנורוקה
 ונדגנ תואירבה דרשמ להינו להנמש היצזינומדה עסמ .ונתוא םתגרה רבכ ,ונתוא וסרהי ילואש ןעוט אוהש
 תועש שולש קוידב םהל חקל ונתוא םתחתפ ,תדבכנ הדעו ,םתאש ירחא הנורחא םעפ .ןויזיב טושפ הז
 וכלת לא :דיגהלו םיאפורכ ,תוכשל ישארכ אל ,םירשכ אל ,םיאפורכ רבדלו היזיוולטה יכסמל תולעל
 ולצינ םה ,ונתוא חותפל הטילחהו התארו הקדב םכתומכ הדעווש ירחא ,ןויזיב ןימ הזיא .רשוכ ינודעומל
 .תילכלכ הניחבמ ונב עוגפל תוסנל םחוכ תא
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 םא אלא ,םכינפב גיצה תואירבה דרשמש םינותנה רואלו היטרקומדה לע רומשל םיצור ונחנא םא
 םיצור םאו ,ךרד שי ןוצר שי םאש תרמואש הרמאב לגוד דימת ינא ,גיציו דבכתיש ,םירחא םינותנ ול שי ןכ
 לוכה תא בוזענ ונחנא ןותנ עגר לכב ,םוי ,העש ודיגיש ,שדח לוגס ות דחיב ונתיא אוצמלו ונתוא חותפל
 .הבר הדות .ונתוא חותפל אלא הרירב םכידיב וריאשהש בשוח אל ינא תיחכונה הרוצב לבא .עיגנו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תויתורייתה תויצקרטאה ,השקבב ,רלימ ריפוא ר"ד .ןורי ,ךל הבר הדות
 

  :רלימ ריפוא
 

 תויצקרטאהש הדבועה םצעש בשוח ינא לכ םדוק .רובידה תוכז לע םכל הדומ ינא ,םלוכל בר םולש
 הבלתשהש רפוס תועט וז ילוא ,קודבל ךירצ .תועט רדגב הז עובש יפוס לש הריגסל קרפה לע תודמוע ללכב
 ,תליאב םיניפלודה ףיר לע ,תליאב ימי תתה הפצמ לע םירבדמ ?הפ םירבדמ ונחנא המ לע ,ריכזמ ינא .וצב
 ךכ לכ תומרותו הירפירפב תואצמנש תויצקרטאה .הדנק זכרמ ,רדג תמח ,לארשי ינימ ,ןומרחה רתא לע
  ?םש ושעי םה המ ?ןולמה יתבב וראשיי ?ושעי םה המ .םישנאל הברה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .קוידב
 

  :רלימ ריפוא
 

 רבודמ .וזה הפוקתב ונישעש המ לכו לוגסה ותה לע רבדנ ףכיתו – תוחותפ ויהי תויצקרטאהש ילב
  .םלש דרוסבאב םצעב הפ

 
 .ףרוג ןפואב ורגסנ תויצקרטאה לכ ,ונרגס ,םדוקה וצה ןתינש עגרב ,ץרמב 15-המ ונחנא ,בל ומיש

 ידועיי לוגס ות לש הוותמ ונשביג וטורג 'פורפ םעו תואירבה דרשמ םע תרדוסמ תמאב הדובעב ,יאמ ףוסב
 אל ללכב וטילחה לוגס ות ותוא תובקעב תויצקרטאהמ קלח ,וניבתש .תוליעפל ונרזחו תויצקרטאה םוחתב
 םירקבמה תומכב םוצמצ הפ שי ,םדא חוכ לש הסמעה הפ שי .םהל םלתשמ אל הז יכ תוליעפל רוזחל
 ללכב תויצקרטאהמ קלחו ,םדאל םדא ןיב קחרמ רטמ העבש הז םא ,חטש את לכל סנכיהל םילוכיש
 .חותפל אל וטילחה

 
 הז םא ,םימה יקראפ לכ ומכ ,ביבא לתב קראפ הנולה ומכ ,דואמ תולודג תויצקרטא שי ,הזמ רתוי

 םיכחמ ונחנאו םירוגס ןיידע םה ,הנומתל ץוחמ ורתונ קוחה יפ לע ללכבש 2000 תימיו ןוידממהו םייפש
 םע הבושח דואמ דואמ תמאב ,החישל םאתהבש תויצקרטא ןתוא לבא .הזה אשונב הטלחה איהש הזיאל
  .תוליעפל תאצלו תצק ןנערתהל לארשי יבשותל ונרשפאו ונחתפ ,ןתוא חותפל וטילחה ,תואירבה דרשמ

 
 היצקידניא םוש ילב ,קדצה םוש ילב תמאב הטלחהב הלשממה הטילחה ?וישכע הרק המ

 ינא .עובש יפוסב ונתוא רוגסלו תיפוסה תוומה תכמ תא תתל ,תויצקידניא לע ורבדת ףכית ,םג תיתואירב
 םיווהמ עובשה יפוס .תבשו ישיש הז ,עובשה ףוס הז לארשי יחרזא לש ישפוחה םויה ,םירבח ,םכל ריכזמ
 ידעו ,םינגרואמה םילויטה ,תנגרואמה תוליעפה לכ רשאכ .תויצקרטאה לש הסנכההמ 40%-ל 30% ןיב
 תונהיל ונל ראשנ ,תנגרואמ תוריית רתוי ןיא יכ ,וזה הסנכהה תא םויה ןיא יכ םצעב ורמגנ ,םידבועה
 .ףנעל תוומ תכמ וז הז תא םג םירגוסש העשבו עובשה יפוסמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 התאש והשמ שי .תורחא םילימב םעפ לכ ותוא רמוא התא ,ןויערה תא ונבה ונחנא .ריפוא ,הדות
 םיאצמנ ונחנא ,הזמ רתוי ךל דיגא ינא .קדוצ התא ,עובשה ףוס לש ןיינעה ?הלאה םירבדה לע ףיסוהל הצור
 םג שפוחה תא םהל שיש ת"לחבש םישנא וא וישכע םיאצמנש םילטבומה תומכ לע רבדל אלש ,ץיקב
 ,םימיכסמ םג ונחנאו ,יתועמשמ ןפואב םצמצמ תמאב הזש אל הז ,םיעיגמ אליממ םה זא ,עובשה ךלהמב
 ץלאל אלו הייסולכואה לש יפרגואיג רוזיפב אקווד ךרוצה יבגל ,הדעווה ירבח לכ ,הפ םיעד ימימת ונחנא
  .םירתומ םה קרש םימצמוצמ דואמ תומוקמב תויהל םלוכ תא

 
  :רלימ ריפוא
 

 ,ריכזמ ינא ,תונטייק ןיא לבא ,ץיקב ונחנאש ןוכנ הז ,תחא .םילימ יתשב שממ סחייתהל הצור ינא
 סחייתהל הצור ינאו .תחא המרב הז .תנגרואמ תוריית ןיאש הזמ העגפנ תויצקרטאה לש הסנכההמ 40%
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 תרטשמ לש תנבומ אלה הפיכאה לש אשונה ,תוסחייתה תבייחו תמדוקה הדעווב םתילעהש הדוקנ דועל
 ,תליאב תוחותפ תויצקרטא ןיא ,תליאב הרוקש המ תא םכל ריכזמ ינא .םיעושעש ינקתמ אשונב לארשי
  - - רביד וצהש רחאמש הטילחהו לארשי תרטשמ האב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזב םילפטמ ונחנא
 

  :רלימ ריפוא
 

 םיעושעש ןקתמ הז ,תויצקרטאהמ קלח ,תויצקרטאה לש יושירה טירפו םיעושעש ןקתמ לע - -
 שיש ללגב ,אל םירמוא היינשה דיב ,לועפל םילוכי ונחנאש םירמוא דחא דצמ זא .םלוכ תא רוגסל וטילחה
 - - - םיקסע יושיר קוח אוהש הזיא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הפ יל התייה םג ןוידה תא יתחתפש ינפל דוע .לפוטמ תליא לש אשונה ,ריפוא .הבר הדות ,ריפוא
 - - - תליא לש אשונה ,םיטפשמה דרשמ לש םגו תואירבה דרשמ לש םג ,תוגיצנה םע החיש

 
  :רלימ ריפוא
 

 .תליא קר אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יושירה לש תורדגהה ללגב תויצקרטא לומ לא םיעושעש ינקתמ לש רופיסה ,לפוטמ אשונה ,רדסב
  .םהלש הסנרפבו םישנאב ועגפי אל םיינכט םיטביהש יתשקיב

 
  :רלימ ריפוא
 

 .ןיוצמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 יבגל םיעד ימימת הדעווב ונחנא ,םכל תכסוח ינא ,תויצקרטאה לש אשונה יבגל .דצב המש ינא הז
 ןויגיההש ידכ םכלוק תא ועימשתש בושח םג היה לבא ,עובש ףוסמ וזה הלבגמה תא ריסהל ךירצש הז

  .םש ירמגל ונחנאו חטשב הז תא םייחש םישנאהמ םג אובי אלא ,ונתיאמ קר אובי אל רבדבש
 

  :רלימ ריפוא
 

 ,היתוטלחה תרגסמב ,םג ץילמהל לכות הדעווה םאש ,לועיי תעצה תתלו םייסל הצור קר ינא
 בושח דואמ דואמ ביכרמ הז תואדו ,רשוכה ירדח םג ,םינדעסמה םג ,םלוכ ,םיקסע ישנא ונחנא .תואדו
 אוהש הזיא לע ךשמהב טלחוי םא .רחא רבד לכ לומו ונלש םיקנבה לומ ,ונלש םידבועה לומ ונלש תוליעפב
 תמרב תויהל תבייח תואדווה טלחוי םא לבא ,אלש הווקמ ינא ,רבד לכ וא ,שדחה רוטקיורפה םע רגס
 ,םוי 14 רגס שי :ודיגיש ,יוציפ הוותמל סנכינש ודיגיו ואובי אלש .תילכלכה תואדווה תמרבו םינמזה תוחול
 ידי לע הלוקש הרוצב תוטלחהה םויקל םג םורתי הז .רבעב היהש ומכ תוסנכה םוי 14-ל םיאכז ויהת םתא
 .הדות .תונגפהב ונתוא ואצמת אלו רוביצה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ךתיא םימיכסמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םוכיסב וילא סחייתנ ונחנאו םשרנ וליפא םג הזה בושחה רבדה .הבר הדות
 

  ?והשמ רמול הצור ןיידע התא ,ונלש הרהצהה תורמל ,ןג תמר תייריע שאר ,המאש למרכ
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - ל סחייתהל הצור חטב אוה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל אוה .עובשה ףוס לש הלבגהה לכ תא םיריסמ ונחנא ונתניחבמ לבא ,תויחה ןגל רשקב למרכ
 .ייקוא ,ונתיא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .תויח ינג לע ,םינואיזומ לע םירבדמ םצעב ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .לוכה תא דיגנ ךכ רחא ונחנא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .עובשה ףוסל בושחש המ ,תויצקרטאו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ןמדירפ ןתיא 'פורפ
 

  :ןמדירפ ןתיא
 

 רותב םג ןאכ רבדמ ינאו לוק יל תנתונ תאש הז לע ,ןוטיב אשאש תעפי ר"ד ,ךל הדות לכ םדוק
 ןיא םא .םינותנה לע לכתסהל הצור ינא ,אפור ינא ,ןעדמ ינא .גאדומ חרזא רותב רקיעבו םג לבא ,ןייחש
 רבודמ .רשוכה ירדח לע תיפיצפס היגברונב עצובש רקחמ םהל ןתונ ינא הנה םינותנה תא תואירבה דרשמל
 ,הנשה יאמ שדוח ףוסב ,היגברונב רגסה עצמאב עצוב רקחמה ,םיגברונ 3,700-מ הלעמל ללכש רקחמב
 הלאכ ,תוצובק יתשל םתוא וקליח .רשוכה ירדחב םיקבדנש םישנאה רועיש המ הלאשה לע תונעל הסינו

 תא םגו םינמאתמה תא םג וקדב .עובשב םימעפ שש ונמאתהש הלאכו עובשב תחא םעפ קר ונמאתהש
 קבדנ אל אוהו קבדנ םינמאתמה 3,000 ןיבמ דחא ,םינמאתמ 3,000-מ הלעמל לע רבדמ ינא .תווצה ישנא
  .וקבדנ םהמ ספא ,תווצ ישנא םתוא ,םינמאתמב ולפיטש םישנאה ןיבמ ספא ,רשוכה רדחב

 
 טלחהב לבא ,preview רבע אל ןיידע ,יעדמ ןותיעב ומסרופש םייתימא םינותנ הלא ,םינותנ הלא

 לע רבדמ אל ינא ,טקפמיא הל שיש הטלחה םילבקמשכ .לארשימ םינותנה תא תוארל הצור ינא .םינותנ
 ,תילטנמ תואירב תניחבמ טקפמיא ,םישנא תניחבמ טקפמיא ,םינודעומה ילעב לע רבדמ אל ,הלכלכה
 תרגשב םייחה לש תוילמרונה לע רומשל ,ילמרונ הווסמ תחת ונלש םייחה תא רומשל ,תינפוג תואירב
 איה ,תיתודלי איה תמא ינותנ לבקל השירדהש ,אמלעב טפשמ דיגהל רשפא יא .תובישח הזל שי ,הנורוקה
 תלכתסמו תללכתמש השיג איהו תירייפ השיג איה ,תנגוה השיג איה ,תילנויצר השיג איה ,תיתודלי אל
 .םייניעה הבוגב רוביצל

 
 תליחתו יאמ שדוח ףוסמ רבכ .ידנלוהה טרופסה דוגיא לש תויחנה שי ,דיגהל יל בושחש רבד דוע

 לע ,דנלוהב םותכ עבצ ילוא ,עבצ הזיא עדוי אל ינא ,םילוגס םיוותו םיוותמ לע םירבדמש הנשה ינוי שדוח
 תרמוא תאז ,הזה שדוחב 25-ב ,םכל ריכזהל קר ,הילגנאב .רשוכה ירדח תא לעפתל םירשפאמה םיוותמ
 .םינפב הלא םגו ץוחב הלא םג ,רשוכה ירדח לכ וחתפיי םיימוי דועב

 
 קדבש ,חבושמ יעדמ ןותיע ,בוש ,טסנלב דואמ לודג רקחמ םסרופ ,דיגהל יל שיש ןורחא רבד דועו

 םילוחה רפסמ היה ןהבש תונידמה 50-ב תוומ וא השק האולחת ,הלק האולחת םיאבנמה םימרוגה םה המ
 התייה תוומלו השק האולחתל ,הלק האולחתל םיירקיעה םימרוגה דחא .לארשי תנידמ ללוכ ,רתויב הובגה
 ונל ונת .השק האולחת תניחבמ טקפמיא היהי הזה רבדל טרופסב קוסעל ונל ונתיי אל םא .הנמשה
 םישנא רפסמ לע טולשל רשפאש ומכו ,םילוגס םיוות תחת דובעל ונל ונת ,רשוכה ירדחב שמתשהל
 הדות .ןיינועמש ימ לכל רשוכה ירדח תא חותפלו טולשל ןתינש קפס ןיא םירוגסה םיבחרמבו תודעסמב
 .הבר
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןמדירפ 'פורפ ,ךל הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ונל בוט חוטב יגברונ רקחמ זא ונל בוט יגברונה קוחה םא ,שארה תבשוי
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןוכנ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הפי ,הפי
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .ונל םיאתמ אל יגברונה קוחהש םימיכסמ ונחנא לבא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?ןוכנ ,וידוטסל םג סחייתמ ןמדירפ 'פורפש דואמ הווקמ ינא
 

  :ןמדירפ ןתיא
 

 .רשוכ ירדח קר אל ,טלחהב ,טלחהב
 

  :יותש ןרק
 

  - - - הדעוול רפסל הצור קר ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,ןיול יגח 'פורפ .לקלקל לבח ,ךירצ אל ,ןרק ,עגר ,אל
 

  :ןיול יגח
 

 לכב הצור ינאו ונלש הדמעל בר בשק םיבישקמ םתאש עדוי ינא .הדעווה שאר תבשוי ,ךל הדות
 רבדה תא םינפנ ונלוכש הצור ינא ,יתימא םוריח בצמב ונחנא ,וארת .םירבדה תא תרחא ןזאל הפיט תאז
 רקסה תא חקינ םא ובש בצמב םיאצמנ ונחנא .םויה םינוכנ אל םה שדוח ינפל םינוכנ ויהש םירבדה ,הזה
 ונחנאש המ לבא ,תרושקתב לומתא םסרופ ,וב םינותנה לכ לש יעדמ םוסרפ תוארל הכחנו יגולורסה
 םיעדוי אל ונחנאש םישדח םיקבדנ 10,000 תוחפל לארשיב שי םוי לכש אוה לדוגה רדס ,ןמזה לכ םירמוא
  .םיבבותסמ םהש ,םהילע

 
 .הזה בצמה תא םילהנמ ונחנא ךיא ,תוירחא םגו ץמוא םג ,תונלבס םג ,ןויגיה אוהש הזיא ךירצ

 ,ןיבהל הצור רוביצה .גנופ גניפ הצור רוביצהש בשוח אל ינא ,עדוי אל ינא ,גנופ גניפ םיפידעמ םיקסעה םא
 ןוכיסהש דיגהל רשפא םייתניב לבא ,תאזה השירדל םיפרטצמ ונחנא טלחהב ,םינותנו ןויגיה תשקבמ תאו
 ,ןוכיס שי םירוגס תומוקמב .חותפה ריוואב תוליעפ דדועל ךירצ ,ךומנ רתוי הברה אוה חותפה ריוואב
 .תוכסמ אלל םיאצמנ םא דחוימב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?טסוגוא-ילוי לש םוחב ?יתמ
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  :ןיול יגח
 

 םינותנה ,םילבקמ ונחנאש המ .ןוכיס שי םש ,תוכסמ אלל םירוגס תומוקמב םהש תומוקמ ןכל
 תושעל םהמ שורדל ינש דצמו םהלש םייתימאה םיישקה תא ןיבהל םג רשפא ,תואירבה דרשממ ולבקתהש
 .רשוכה ירדחב תוקבדה םג שי ,תוירחאב רמוא ינאו ,תוקבדה שי .ןוחרקה הצק םה ,רתוי בוט

 
 ןהש הזיאל עיגנו סוזנצנוקל רותחנש בושח רתויש רמוא ינא .תטלחומ תובושת םיצור ,עדוי ינא

 לבא ,םיקיודמה םיוותמה תא אצמנש ןבומב תורימחמ רתוי תומכסה ןה הזה בלשבש ןכתייש תומכסה
 םג הז ,ןוכנ אוה הזה רבדה .תוליעפה תא םהב םצמצל ךירצ עגרכ ,הקבדהל ןוכיס םהב שיש תומוקמ עגרכ
 ונלש הרימאה דצב ,תומיוסמ תויוליעפל ןמזה אל הז עגרכ ,ןיבהל ךירצ רוביצה םג ,רוביצל ןוכנ רסמ רדשמ
 םגו תואירבל תינויח איה תינפוג תוליעפש ןיבהל ,םישנאה תא רופסל ,םדאה ינב תא רופסל ךירצש ןמזה לכ
 הדוקנב תאז לכב םיאצמנ ונחנאש דדחל הצור ינא לבא ,ונלוכ לש תואירבל תינויח איה תילכלכה תוליעפה
 רימחהל הפ םילולע ,ונתעדל הרומג תועטב ,תרחא הקבדהה בצק תא דוע דירוהל וישכע םיכירצ ונחנאש
  .אלמ רגסל עיגהלו םידעצ

 
 50-ב הנורוקמ התומת ןיבל אלמ רגס ןיב רשק אצמ אל םג ןמדירפ 'פורפ ריכזהש רמאמ ותוא

 טוקנל םיכירצ ןכ ונחנא הז תא השענש ידכ לבא ,וילא עיגהל ךרוצ ןיאו רוסא הזה רבדה ןכל ,תונידמ
 ,םית"יחה תעברא תא םיעיצמ ונחנא ,ונילגרל רנ דמועש המ .םויה דע ונטקנש הממ םירימחמ רתוי םידעצב
  .םהיפל תכלל רשפאש םירבדה הלא ,המכוח ,ןסוח ,הרבח ,םייח

 
 ףוסב ןויגיה םיאור אל ונחנא ,תומלידל תיתדוקנ סחייתהל לכוא ינא ,שאר תבשויה ,יצרת םא

 וא םיל תכלל אל תבש םויב לוכי אל התא ,גנופ גניפ םג הזו ןויגיה םיאור אל .הנתשה אל הזה רבדה .עובשה
 םא .תוכסמ םע ,ילש םידליה םע ןואיזומל יתכלה ינא ?ןואיזומל תכלל לוכי ןכ התא ןושאר םויבו ןואיזומל
 .תויוליעפ שי .המגודל תאזה תוליעפב ןוכיס האור אל ,תוכסמ םיטוע םא ,תולהקתה םיענומ

 
 הלגנ אל ,םילארשיה ,ונלוכ ונחנא םא .בושח םג הז ,תוליעפב םישוע המ הלאשה ,הנורחא הדוקנו

 ,אל ,דחיב תויהלו ה'רבחה לכ הגיגח תושעל רשפאש רמוא הז הדעסמל םיכלוה ונחנא םאש בושחנו תוירחא
 שרוד םג הז ,תוליעפה המ הלאשה קר אל הז זא .ידמ לודג אוה ןוכיסה ,הז תא תושעל וישכע רשפא יא
 יכ ,הקבדהב תנכסמ איהש תוליעפב טוקנל ךירצש רמוא אל הז רתומ והשמ םא םגש ןיבהל ונלוכמ תוירחא
  .תוימואתפב םידעצה תא דואמ רימחהל ץלאינ ונחנא תוקבדהה תא וישכע םצמצנ אל םא

 
 .שארמ ןנכתל ,הזה םויב םישוע קוידב המ בושחל םג יאדכ ,ברקתמ באב העשת ,דיגא קר ינאו

  .יתוסחייתה תא דוע וצרת םא ןימז ינא ,הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ותוא סינכהל הצור התא ,הרגשב בכרומ הככ םג אוה .ולש תובכרומה םע ריאשת באב העשת תא
  .הנורוקל םג

 
 תרמא התא ,רקסה לש אשונה ,לואשל הצור קר ינא ,םירבדה לע הדות לכ םדוק ,ןיול יגח 'פורפ

 ינושאר חותינ תמאב יפלו רקסה יפל ,הנורוקב םיקבדנ ילואש םוי לכ תוחפל שיא 10,000 דוע וניניב שיש
 300,000-ל 200,000 ןיב שיש ונל רורב ,תואירבה דרשמ לש תוסחייתהה תא שקבנ ךכ רחא ונחנא ,ולש
 ,םתוא םילגמ אל ,הדבוע ,ונחנא יכ םייטמוטפמיס-א םהו וניניב םיבבותסמ םהש ןיינעה ךרוצל םיתמואמ
 הזה ןותנהש תויהל לוכי לבא ,הפקשה לש ןיינע לוכה ףוסב ירה ,הזה ןותנה .תכרעמל םיעיגמ אל םה יכ
 דואמ אוה םיתמה זוחאו ךומנ דואמ דואמ דואמ אוה םישקה םילוחה זוחא ףוסבש ךכ לע דיעמ אקווד
 ןתונ הזש תויהל לוכי תרמוא תאז .ונבשח ונחנאש הממ ךומנ רתוי דוע אוה םימשנומה זוחאו ךומנ דואמ
 םידעצ קידצמ הז םאה ,הזה לגב תוחפל הנורוקה לש תועמשמה יבגל תרחא היצרופורפ איהש הזיא םג

 לע רומשל םהלש תלוכיה תניחבמ ,םהלש הסנרפה תניחבמ םישנא יפלא תואמב ועגפיש םיינוציק דואמ
 ?הנורוקל הרושק אלש תיזיפה תואירבה

 
 םיעיגמ םה ,םמצע לשמ רשוכ ירדח ל"הצ יכנל ןיא ירה ,ל"הצ יכנ לש םינוגראמ םיבתכמ הפ יל שי

 שי ,םידחוימ םיכרצ םע םידלי שי .םהלש םוקישה ךילהת תא םירבוע אל םהו םייתליהקה רשוכה ירדחל
 ,ףוגה חותיפב קוסעל וא םירירשה תסמ תא לידגהל ליבשב אל רשוכה רדחל םיעיגמש םישנא דואמ הברה
 יתלביקש םירגובמ םישנא לש תוינפ המכ ןמאיי אל הז ,םירגובמ ללוכ ,םישנא דואמ הברה םג שי אלא
 ונחנא הפיא .לוכהו הכילהה תא םיכירצ םה ,תואירבה לע רומשל םיכירצ םה יכ רשוכה ירדחל םיעיגמש
  ?וזה היצרופורפה ךותב הפ
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  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 תוליעפ הז תרכסה םע דדומתהל םיכרדה תחא ,תרכס םע םישנא ,ישיא ןויסינמ ,לשמל ,יתרבג
  .םיטטומתמ תיזיפ שממ טושפ םה ,הז ילב תויחל םילוכי אל םה .םדב רכוסה תמר תא דירומ הז יכ תיזיפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל העזהש םיעדוי ונחנא לכ םדוק ?תודע םוש ונל ןיאשכ היצרופורפב ונחנא הפיא ,רוציקב
 - - - ש ימ לכל רורב רבכ הז ,תקבדמ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןכש הרמא קראמ תסנכה תרבח ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 העיגפה תא רעזמנ וא ,הפישח היהת תוחפ ,עדוי התא ,הבש ךרדה תא אוצמל םילוכי ונחנאו .רדסב
 חיש הזיא הפ רצונ .ןחלושה לע ןאכ בשויש המ תא תצק עגר רובשא ינא ,םכל דיגא םג ינא .רשוכ ירדחב
 יחא תא תלאוש יתייהשכ ,ונלצא ,החפשמהמ והשמ םכל רפסא ינא .הפהמ םיזיתמ םלוכו םיקרוי םלוכש
 תומלל ונכפה ונלוכש ילש השוחתה .קרוי אוהו יראפסב שי המל :יל רמוא היה אוה זא ,והשמ לע המל
 תורושה תא חוורנ תמאב ונחנאש ךרד אוצמל וא הזמ ררחתשהל ךירצ ילוא .ןמזה לכ םיקרוי םלוכו
 אובל לבא ,םויה שיש הממ רימחמ רתוי לוגס ותב וליפא ילואו וזה תוליעפה תא םייקל ןכ םישנאל רשפאנו
 - - - רוגסלו

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ןמזה לכ םירמוא ונחנאש המ הז לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,הזה ףנעב םייחש םיפלא תואמ המכ הז ,הזה ףנעהמ םילכואש םישנא 100,000-ה קר אל הז ,בוזע
 .םירבד דואמ הברה ,בל יעוריאמ םוקיש הזש ,םיחותינמ םוקיש הזש ,םהלש תואירבה וזש ,וב םילמעתמש
  ?םיינזאמה ףכ לע הז תא םימש ונחנא הפיא

 
  :ןיול יגח
 

 םירוזא ונל שי םא ,לכתסהל םיכירצ ונחנא .תוילאיצנרפיד איה חתפמה תלימ לכ םדוק זא ,בוט
 םירוזאו םימודא םירוזא םיאורו םילכתסמ ונחנא םאו ,ונל היהתש יאדכו ,הבוט רוטינ תכרעמ ונל שי םאו

 ,תוליעפה תא רתוי ליבגהל םימודא םירוזאב ,תוילאיצנרפיד איהש הזיאב גוהנל רשפא זא ,םימודא םניאש
 - - - המגודל רשוכה ירדח ללוכ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןיוצמ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .ןיוצמ הז
 

  :ןיול יגח
 

 ןכל ,םלוכ לש הלועפ ףותיש ךירצ הפ .ןיינעהמ קלח םג הז .רתוי רשפאל םימודא םניאש םירוזאבו
 ךירצ ,רמוא ינא לבא ,תרמא תא אל .הנוכנ אל הרימא תאז ,ןוכיס ספא דיגהל ומכ הלאכ תורימא ,יל בושח
 - - - רתוי בוט בצמב היהנ םייעובש דועש תוחפל ,עדוי ינאו ,רשפאה לככ .םיוסמ ןוכיס שי ,התוא ןיבהל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ןוכיס שי םירפּוסב םג לבא
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  :ןיול יגח
 

 חתפנ ואוב ,םייתריצי היהנ ואוב ,הצוחה ריבעהל תוליעפהמ קלח ,רשפא יתכרעהלו ,רשפא םא
 עגפנש ימ תא הצפנ םג ואוב .םיבאשמ הזב עיקשת הנידמהש ,עיקשנ ,ץוחב רתוי טרופסו תוברת תויוליעפ
 היהי םישנאל םגו ,תוצפל הכירצ איה םא ,תוליעפ רשפאל קזח רתוי סרטניא רתוי היהי הלשממל םג זאו
 םיצפמ םגש הדבוע ,הרירב ןיא יכ ,םיניבמ ונחנא לבא ,ונתוא םיליבגמ ,ייקוא ודיגי םה יכ ,ןומא רתוי

  .ונתוא
 

 ספאל עיגנש רמוא אל הז ,םייק אוה ןוכיסה ,רמוא בוש ינא ,ןוכיסה .םיבולש םילכ הפ שי זא
 קר תומיוסמ תועשב חותפ רשוכ רדח שי ,ןכ ,דיגהל ילוא זאו ןוכיסב תויסולכוא לע ןגהל ךירצ ןכ ,ןוכיס
 ,תוליעפב ךישמהלו עיגהל ולכוי םהש אקווד תורשפאה תא םהל היהתש ,ועיגי םה קרש ,ןוכיסב םישנאל
 דיגהל םג יל בושח לבא ,בכרומ דואמ אוה הפ ןוזיאה ,רמוא ינא .האלה ןכו תוינורכ תולחמב םילוח םתוא
 תוקבדהה בצק תא דירוהל ליכשנ אל םאש ןובשחב וחק תרמואש ,תידגנה ,אקווד וישכע ,הרימאה תא
  .םיינוציק רתוי םידעצל שרדינ לארשיב

 
 לש ריחמב הז םא םג ,םהלש תוליעפה תא ךישמהל ריחמ לכב ךירצ תונטייקה תאש םיבשוח ונחנא

 .)קתנתה םוזה( - - - לע רותיו
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רשוכה ירדח לש ףנעב הפ ושביגש ,וננחלוש לע חנוה וישכעש הוותמה .ןיול 'פורפל הלאש יל שי לבא
  ?התוא חתנל וא הילע תעד תווח תתל השקבב לוכי התא ,וידוטסו

 
  :ןיול יגח
 

 לע ,רחא והשמ ,עקר רמוחכ רתאל הלעש ,רחסמה תכשל לש ,תורייתה תכשל לש יתיאר .יתיאר אל
  .ךמסמה תא יתיאר אל .עובשה יפוסב יאנפה תוליעפ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 הז לעו עוצקמ שיא התא לבא ,תוכמס אל התא .וישכע הז תא ךל ריבעהל ,ךתושרב ,תשקבמ ינא
 םוש ךממ שרוד אל הז ,לק יכה הז רוגסל ,עדוי התא .םישקבמ ונחנאש המ קוידב הז יכ ,תקולחמ ןיא
 םעו תונוכשה םע תתנש המגודה לשמל .םישקבמ ונחנאש המ הז ,תויתריצי הז עיצמ התאש המ ,הבישח
 חקול אוה םא ,ךלוה אל וא ךלוה אוה םא ןובשח ומצעל השעי דחא לכ ,תוירחא שי םיחרזאל םג .םירעה
 .ךליי אל אוה זא תינומה הקבדה םש שיש םיעדויש הנוכש ךותב אצמנ אוה םאו ,ןוכיס חקול אל וא ןוכיס
 ךל וחלש ,אורקל ,ךממ שקבא ,ךתושרב ,ינא .הזה חיש ודה תא רוציל םיכירצ ונחנא לבא ,בצמה קוידב הז

  .ושביג םמצעב םהש ,רשוכה ירדח לש הוותמה תא
 
 םוש ילב ורגס םה ,הזה ןוידב עובש רבכ ונחנא ,םיהדמש המ ,שארה תבשוי יתרבג ,וישכע דע

 תויהל לוכי .םלש ףנע םע תרבדמ אל ןיידע הלשממהו הזה בצמב עובש רבכ ונחנא ,רבסה םוש ילבו הוותמ
 םיאשונב ןיידתהלו ןיינעתהל וליחתי הלשממבו תואירבה דרשמב ,ןיול יגח 'פורפו הדעווה תרזעב ,וישכעש
  .ןיינעה לכל ונלש הלודג יכה המורתה םצעב היהת וזש תויהל לוכי .הלאה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .והשמ לואשל תיצר ,ילאכימ תסנכה תרבח .הדות .יאוולה
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 ימ לכש תרמואש תרדוסמ הדובע התייה וליא ,יוציפ לש הוותמ היה וליאש דיגהל יתיצר לכ םדוק
 הלשממהש םושמ לבא .ןוידה לע םתסה ןמ עיפשמ היה הז םג ,הככ ותוא הצפמ איה תרגוס הלשממהש
 ןפואב םהילע עיפשה הזש םיפנע שיש הזל סחייתהל ילב ,יבחור יוציפ לע הרביד איה הלחתהבו תרגוס
 םייטנוולר יוציפ יוותמ האיבה אל ןיידע איהו ןמז ןומה חקולו תוחפ הברהש םיפנע שיו שממ ילפורטסטק
 לש ופוסב הלשממהש תואדו םוש יל ןיאו תואיצמ הפ שי יכ ותוא רוכזל ךירצש רבד הז זא ,םיפנעה לכל
 .ומרגנש םיקזנה לכ לע יוציפ עיצת ןכ רבד
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 ךותמ ,ישילש םויב יילא ורשקתה לשמל .םייח םקרמ הפ שיש ןובשחב תחקל ךירצ ,ינש רבד
 יתיא רבדל םיקפואמ יילא ורשקתה ,םייקתה אל אוהש ךכ לע יל רצש ,לומתא ןויד םייקתיש הלודג הווקת
 לודג דואמ דואמ ,בגא ,דואמ לודגה רשוכה רדח איה תאזה ריעב תיזכרמה תיתוברתה תוליעפהש ךכ לע
 םעט שממ הז ,םיבשותהו תובשותה .תורחא תויוליעפו תויצקרטא רדעיה םושמ ,הייריעה החתפש חוורמו

 לכל ,הוותמ לכל ,בוש ,םינכומ םהשו יזכרמה רבדה הז ךיא לע יתיא ורביד תועמדב שממ ,םתניחבמ םייחה
 ,םיהדמ ןפואבש תאזה תוליעפה תא םייקלו רוזחל םהל ונת קר ,עיצנ ונחנא ,ועיצי םהש תולבגה לש גוס
 םירבד הלא לבא ,הל תקפסמ הייריעהש רשוכ רדחב היולת הרייע המכ דע ,רחא םויב רבדל ךירצ הז לעש
 העיגפ הז םא ,הנמשה הז םא ,הלאה םירבדהמ הארנ ונחנאש םיקזנה .םייחה לש קמועב העפשה םהל שיש
 תובר תודרחו םינוויכהו םידדצה לכמ םירידא םיצחל םע יח םויה רוביצה ,חור בצמב שממ ,חור בצמב
 ,ונרמגו ןיא דיגהל טושפ רשפא יא .הלאה םיטלפמה תא םהל קפסל םיבייחו תובייח ונחנא .רתויב
  .רשפא יא טושפ ,ריקב שארה תא וקפדת ,ודדומתת

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,יבאצר דוהא רבעשל תסנכה רבח ,ן"ליא שאר בשוי .ילאכימ תסנכה תרבח ,הבר הדות ,ייקוא
  .השקבב

 
  :יבאצר דוהא
 

 הדעווה ינפב עיפוהל תורשפאה תא יתשקיב ינא .רבדל תונמדזהה לע הבר הדות ,בוט רקוב .םולש
 ,וילופה תפוקתמ דוע תויולבגומ םע םישנאב הנש 70-כ תלפטמש ן"ליא תתומעל .ן"ליא תתומע שאר בשויכ
 הלאכ שי זא רשוכ ינוכמ לע םירבדמ ונחנא רשאכו הפיחב דחאו ןג תמרב דחא ,טרופס יזכרמ ינש שי

 הרקייל ידגב לעו םהלש six-pack-ה לע םידבועש םישנא םיאורש ,תוטלחהה תא ולביקש הלא םג ,ילואש
 לש ירירשה סונוטה לש הקוזחתה לע ,םישנא לש םוקיש לע רבדמש רשוכ לע םירבדמ ונחנא ,םיינועבצ
 תואירבה לע םג יאדוובו םהלש תיזיפה תואירבה לע םוי םוי םחליהל םיבייח ךכ םגש הלאה םישנאה
  .םהלש תישפנה

 
 יזיפה בצמב תורדרדיהל םהל םורגל לוכי ונלש םיימוקישה רשוכה ינוכמ תא ונל ורגסי ובש בצמ

 םיקתורמ יד םהו התיבה םירזוח םה רשוכ לש הלועפ ירחא םג .תיבל וקתורי םהש בצמ ידכ דע םהלש
 םיינש ונל שי ,ן"ליא לש רשוכה ינוכמ תא גירחהל ,םימי עובשכ ינפל ,התייה ונלש השקבה ןכלו תיבל
 הז תא תושעל ךירצש ימש הווקמ דואמ דואמ ינא .רתויב הבר תובישח ךכל שיו ,יתרמא רבכש יפכ ,הלאכ
 אוה רבדה יכ ,הז תא תושעל תירטנמלרפ ןתינש לככ המצע לע הז תא תחקל לכות הדעווהש ,אל םאו השעי

 .ונשפנב שממ שממ
 
 ינא .תויולבגומ םע םישנאמ תטלחומ תומלעתה שי ברה ירעצל .ףסונ רבד קר דיגהל יל רתומ םאו

 יגוס םהמ הגלטקו הדעו הבשי ובש םדוקה הרקמב םגו רשוכה ירדח לש יחכונה הרקמב םג הז תא האור
 רבד ,'ג גוסכ וגלטוק תויולבגומ םע םישנאש תוארל היה ןיינעמו המשנה תונוכמל םיאכז ויהיש םישנאה
 לבקל וניכז אל ברה ירעצל .הלאה םידחוימה םיכרצהמ תטלחומ תומלעתה שי .תעדה לע הלעי אל ללכבש
 םישנאה תבוטל םיניינעה תא זיזיו ררועתי הפ והשימש הווקת ילוכ ינא .תוסחייתה איהש הזיאו הבושת
 .ונלש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .דוהא ,ךל הבר הדות
 

  :יבאצר דוהא
 

 ונלש םישנאל רשפאלו השירד רותב הז תא תולעהל הדעווב ולכות םא ךל הדוא דואמ דואמ ינא
  .המשנה תאו םהלש ףוגה תא קזחתלו עיגהל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דואמה היינפה תא ,גיצהל יתיצר תמאבש ךמסמה תא ינממ ךסוח התא .םירבדה לע ךל הבר הדות
 יבחר לכב םיבר דוע שי םהומכ ,םוקיש ליבשב רשוכה רדח תא םיכירצש םישנא םתוא יבגל םכלש תשגרנ

 .הז תא םג ןובשחב תחקל םיכירצ טלחהב ונחנאו ץראה
 

 ירדח לש אשונה יבגל רקיעב ,םכלש תוסחייתהה תא לבקלו תואירבה דרשמל רובעל הצור ינא
 ,םמצע רשוכה ירדח לע רבודמשכ ,ורקמה תמרב םגש םיאור ונחנא לבא ,םיפנעה לש חוליפ ונשקיב .רשוכה
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 םיטביהב אקווד ,רשוכ רדח אל ,רשוכ רדח ןכ לש טביהל רבעמ תונורתי דואמ הברה דוע הפ שי
 םימירזמ ןמזה לכ םתא םג לבא ,הז תא םיבהוא אל םתאש תעדוי ינא .םינותנ רדעיה לומ לא ,םייתואירבה
 .השק םילוחה רפסמ ,םימשנומה רפסמ ,םילוחה רפסמ תא םיאור ונחנא הז סיסב לע יכ םינותנ חטשל
 תואירבה דרשמ לע תלבוקמ היהתש תואיצמ רצייל םילוכי ונחנא ךיא ונל ודיגתו רדס תצק עגר ונל ושעת
  .השקבב .תיתואירב םג ןוכנ אוהש לגס הוותמ םע רשוכה ירדח תחיתפב

 
  :סינא הילימא
 

 לעמ ונל היה םיעדוי םכלוכש ומכ לכ םדוק .םיטביהה לכמ ,היגברונ אל ונחנא ירעצל .םלוכל םולש
 לש תואמגוד םכל יתאבהו םינותנ םכל יתאבה ינא ,רשוכ ירדח יבגל םג .לומתא םישדח םירקמ 2,000

 .תודבועה ןה הלא ,תושעל המ ןיא .הקבדה ונלצא התייה ןכו ,אפסב ונישעש ,רשוכ ירדחב ונישעש תוריקח
 .תמייק העפותהש םיעדוי ונחנא םיקיודמה םירפסמה תא ונל ןיא םא םג זא

 
 לש תיל"כנמל יתרפיס םג ינא ,בושח דואמ הזש תבשוח ינא .תינפוג תוליעפל סחייתהל הצור ינא

 ץוחב תנמאתמ ינא םויה ,הז ילב הלוכי אל ינא ,םינש ,רשוכ ירדחב יתנמאתה םינש ינאש סיילפ סמלוה
 ינא ,םילשוריב ץוחב השוע ינאש םינומיאל יילא ףרטצהל תנמזומ ,םירויס השועש ,אשאש תסנכה תרבחו
 םוחב םג םירבד ןומה ןומה תושעל רשפא .תנמזומ תא .ברעב רחואמ וא רקובב םדקומ םתוא השוע
 ןב יל שי .תועדומה תא קר ךירצ ,תיבב ןמאתהל םג רשפאש דיגהל הצור ינא .תומיאתמה תועשב ילארשיה
 הז .םירבד ןומה ןומה ,תיבב תושעל רשפא המ תוארלו רויס תושעל םינמזומ םתא ,ןייטצמ יאטרופס אוהש
 - - - רשוכה ירדח תא םירגוסש רמול ןוכנ אל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .הזה םוחתה תא ריכמ ינא .הילימא ,תעמשמה תא שי םלוכל אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .םיתב שי םג םלוכל אל
  :סינא הילימא
 

 ןיידעו תיבב תושעל רשפא םירבד המכו ץוחב תושעל רשפא םירבד המכ תוארל םילוכי םתא
 - - - סחייתהל םג הצור ינא ,וישכע .רשוכה לעו תואירבה לע רומשל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תמאב ,הילימא ר"ד
 

  :סינא הילימא
 

 דוע יל ינת אנא זא ,רוביד תוברת יל שי ,תעדוי תא ,ילש אטבמה תא תעמוש תא .יתצרפתה אל ינא
  .ךלש תולאשה לכ לע הנעא ינאו טפשמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .זוחא האמ
 

  :סינא הילימא
 

 םע תורחא םירעו הלאכ םירעו םימודא םירוזא יבגל ןיול 'פורפ יתימע לש העצהה תא יתעמש ינא
 איה האולחתהש תיעמשמ דח רמול הצור ינא ,תויתריציהו רתוי הכומנ האולחתו רתוי ההובג האולחת
 לאו םימיוסמ תומוקמב וליעפת רמולו אובל לק דואמ הירואיתה תמרבש תויהל לוכי .תטשופמ האולחת
 םע םיבושיי 200 לש לדוג רדסב ונחנא .הז תא םשייל רשפא יא טושפ לעופב לבא ,םירחא תומוקמב וליעפת
 ופוסב לבא ,רדסב הז הז לע בושחל ?לעופב הז תא םשייל רשפא ךיא זא ,ימניד הזו ,הנתשמ הזו האולחת
  .ןובשחב הז תא וחק ,השקבב זא .ןתוא םשייל רשפאש תויחנה איצוהל םיארחא םג ונחנא רבד לש
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ןותנ הזיא םש היה אל ,ונתוא וענכש אל םה ,םעפ דוע ,ונל תאבהש תרמוא תאש םינותנה לבא
 לש ופוסב .ןמאתהל םיצורש םישנאלו תוחפשמ 200,000-ל םייח הפ סרוה ינאו אב ינאש רמוא ינאש ענכשמ
 - - - רבד

 
  :סינא הילימא
 

 רגוס התא עגרכש המלש היישעת הפ שי םצעבש הז לע רבדמ התא .רחא והשמ לע רבדמ התא
 - - - לש ןיינע הז ,רחא והשמ הז ,התוא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .םתוא רוגסל ליבשב םינותנ ךירצ לבא ,ןכ
 

  :סינא הילימא
 

 .רחא ןפ הז ,םינמאמה לש ,רשוכ ירדחב םינמאתמה לש יתואירבה ןיינעה לע תרבדמ ינא לבא
 

  :האירק
 

 ?ןולמ יתב יבגל ךתדמע המ ,הילימא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םירגוס ונחנאש דיגהל ונתוא וענכשיש םינותנ ונל ואיבת ,םעפ דוע לבא ,ןיבמ ינא ,הילימא ,עגר
 .התוא םירגוס ונחנא ,200,000 לש היישעת

 
  :סינא הילימא
 

 - - - דחא הרקמ היה היגברונבש תעמש התא ,הארת ?ךתוא ענכשי המ
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .רשוכ רדחב אל םגו ,ןוכנ
 

  :סינא הילימא
 

  .בצמה אל הז ונלצא לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?המכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ינא .לוכה לע תונעל ילכות תא זאו תמדוקה הלאשה וז יכ ,וזה הלאשה לע ףיסוהל הצור ינא ,עגר
 הילע םיעדוי םתאש ,הקבדהה לש ףקיהה תא םיחקול ונחנא םא ףוסב ,ףקיהה יבגל םדוק לואשל יתיצר
 םירחא םיפנע ,בגא ,לומ לא ,םיתמואמ ואצמנו רשוכה ירדחב ויהש םישנא לש וא ,רשוכה ירדחב ,תואדווב
 בירקהל םילוכי ונחנא תמאב המכ דע ,םיינויח םיפנע םה יכ ,רשפא יא םג ,םתוא רוגסל םיצור אל ונחנאש
  ?םהילע םיעדוי םתאש םינותנל סחיב הזה לודגה ףנעה לכ תא ןברוק

 
  .לוכה לע בישת סינא ר"ד זאו ,השקבב ,הלאש ףיסוהל הצור הילוי םא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ךיא לש טבממ לכתסמ תואירבה דרשמ ,הבושח דואמ הדוקנל ונביל תמושת תא םישל הצור ינא
 'ץיווס תושעל ךירצ טושפ הזו ,תואירבה דרשמב םתא םא .הפגמה תא רוצעל ידכ םירגוס המו םירגוס

483



 המדא תודיערלו תופגמל הנידמה תוכרעיה תניחבלו שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעל תדחוימה הדעווה
23/07/2020 

 

20 

 יוניש השעי הז ,הנורוקה תולבגה םע תויחל םיכישממ ונחנא ךיא לש םיגשומב בושחל וליחתת ,שארב
 םיעדוי ונחנא לשמל ןיידע לבא ,הקבדה שיש רורב .תוטלחהה תלבק ךרדב םגו הבשחמה רדסב יטמרד
 תאז .ילכלכה ןפה תא ןובשחב וחקל ,ןולמ יתבב .עוסנל םיכישממו ינויח הז ,םיעסונ םישנא ,םיסובוטואב
 חינהל ריבסו ,הארנכ ויהיש תואבה תוטלחהב םגו ,תשקבמ דואמ דואמ ינא הפ םג .םילכ שי תרמוא
 ,אירבה ןויגיהב ארקנש המ לבא ,האפור אל ינא ,ימצעל תראתמ ינא הככ ,השק רתוי הברה היהי ףרוחבש
 םיפנע לע םירמוש ידו הנורוקה ןדיעב תיסחיה םייחה תרגשב םיכישממ ונחנא ךיא בושחל םיכירצ ונחנא
 .םימלש

 
 םה תרמוא תאז .יח היהי קסעה לבא ,וחיוורי אל םה רחא וא הזכ הוותמב ,והשמ ךל דיגא ינא

 ,תודבכ דואמ תואצוה הז קסע חותפלו קסע רוגסל יכ ,דורשל ולכוי םה הככו הכומנ שא לע ארקנש המ ויהי
 יכ ,ונלש הבשחמה ךרד תויהל הכירצ וז .יח יצח הזכ הז תא הקיזחמ תא לבא ,החיוורמ אל תא ןכ םא אלא
  .לק יכה וליאכ הז ,טושפ יכה הז רוגסלו ראווצה לע ןזרגה תא םישל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?הילוי ,הלאשה המ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - תואירבה דרשממ תשקבמ ינאש הלאשה
 

  :סינא הילימא
 

 .השקב תאז
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 לבקל םוקמבו םכלש הבישחה ךרד תא תונשל תואירבה דרשממ תשקבמ ינא .הלאש השקב תאז
 םישנאל תירוביצ םג .הנורוקה תולבגמב םיפנעה תלעפה ךרד לע בושחל םיפנע תוריגס לע תויטירק תוטלחה
 לוכי אל הז ,ןורחא אצומ תויהל הכירצ םלש ףנע לש הריגסה .הז םע תויחלו הז תא לוכאל לק רתוי הברה
 ,םירופיס םתוא תא ונדמל ,תעדוי תא ,ףוסב ,באז באז קועצל םעפ לכ רשפא יא יכ םיטקונש ןושארה דעצה
  .דובעי אל הז

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הלאשה תא ןיבהל ידכ הלאשה המ יתלאש קר ,יקסבונילמ תסנכה תרבח ,ייקוא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 וא הקיר יצח סוכה ,םירבדה לע תלכתסמ תא ךיא הז .הלאש םגו השקב םג וז ,הלאש השקב וז
  .האלמ יצח

 
  :סינא הילימא
 

 תוטלחה לבקל םיאב ונחנא רשאכ תאז םע דחי לבא ,םיטביהה לכל םיעדומ תמאב תמאב ונחנא
 - - - תושעל המ ןיא .הקבדה יוכיס םייק ןכיה תוארלו ןזאל םיכירצ ונחנא
  :האירק
 

  ?ןוכיס םייק םיסובוטואב
 

  :סינא הילימא
 

 - - - ונרמא אל ונחנא ,ןכ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הלאה תומוקמב הקבדה לע םיעדוי ונחנאש םיפקיהה תמאב םאה ,ילש הלאשל ךתוא ריזחמ הז
 םלש ףנע לש םישנאה לש הסנרפה לש תילכלכה תלעותהו םהלש תרחאה תיתואירבה תלעותה לומ לא
  ?ןזואמ תמאב הז םאה ,עגפנש

 
  :סינא הילימא
 

 םינוזיאה לכ תא ךכ רחא ןובשחב תחקולש הלשממה וז ,תעדוי תא ,הסנרפה יבגל ,יארת
 .יתואירבה ןפל סחייתהל יל ישרת .םייוציפהו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יתנבוה אל םא תלצנתמ ינא ,ילש הלאשה תא דדחא ינא
 

  :סינא הילימא
 

 - - - יתוא תלאוש םצעב תא ,ןוכיסה תדימ המ תרמוא תא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תיטמרד ךכ לכ תמאב איה הריגסהמ לבקנש תיתואירבה תלעותהו ןוכיסה םאה תלאוש ינא ,אל
 .הזה ףנעל םינתונ ונחנאש השונאה תילכלכה העיגפה לומ לא

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 תואירבה דרשמ תא דימעהל ןוכנ הז םא תעדוי אל ינא ,ךתושרב ,שארה תבשוי יתרבג ,לבא
 - - - תגציימ איה ,תאזה הלאשב

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ינא תיתואירב תלעות המכ .ךופה הז תא לאשא ינא ?המ תעדוי תא .ןורקיעה לע תרבדמ ינא
 ?רשוכה ירדח ףנע לכ תא תרגוס ינא םא האולחתה ףקיה תא תמאב תמצמצמ ינא המכ ,תלבקמ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .םיקבדנ 35
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?הניבמ תא ,ילש הלאשה וז
  :ןרק ןהכ אנינ
 

  .הילימא לע ףיסוא ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .םיקבדנ 35
 

  :סינא הילימא
 

  .ךילע תקלוח ינא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םיחמש ונייה םג ונחנאו בושח הז םינותנ .תיקלח איה םינותנה לש הנומתה ,הילימא לע ףיסוא ינא
 - - - לכ יבגל רתאל םילוכי ונייהש
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  :יותש ןרק
 

  .תוריקח 20,000 םתישע לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ונחנא לבא ,םכתא תדבכמ דואמ ינא ,תמאב .תויוצרפתה ויהיש הנכומ אל ינא ,החילס ,ןרק ,אל
 .עירפהל דחא ףאל יתתנ אל ,םכתא ונעמש .רבדל םהל רשפאלו רובידה תוברת לע רומשל םג םיבייח
 .השקבב

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 אוצמל ידכ סנפל תחתמ שפחל טושפ הז תואדווב דיגהל םיעדוי ונחנאש םינותנה לע קר לכתסהל
 שי וא םיפנע שי םגו ,םייקלח םה םינותנהש דיגהל ןמזה לכ םיסנמ ונחנא ןכל ,םיצור ונחנאש הבושתה תא
 ינשה תא דחא םיריכמ םלוכש ,ךוניחה תודסומב לשמל ,הקבדה תוארשרש םהב רתאל רתוי לקש םירשקה
 .יממ קבדנ ימ רתאל רשפאו

 
  :האירק
 

 .םיחותפ םה ןיידעו
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .םימייקתמש םיעוריא םגו
 

  :האירק
 

 .רשפא תסנכ יתבב
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םישנאו םישנא לש ההובג הפולחת שיש םיירוביצ תומוקמב לבא ,םילוקיש לש לולכמ שי ,ןוכנ
 .הקבדהה תוארשרש תא רתאל השק הז םיאצויו םיסנכנ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רצייל רשפא ףוסב יכ ?ורבד ובש תרמוא ינא המל ?תואיצמ רצייל רשפאש ,אנינ ,יתיא המיכסמ תא
 תעדוי תא זאו ,אצוי םדא ןבו סנכנ םדא ןבש אל הזו םימיוסמ םישנא םיסנכנ הנותנ העש לכב חיננש הוותמ
 .יתרקיב ינאש הפיא תוחפל ,הסינכב םישנא לש םושיר שי .םש התייה םישנא תצובק הזיא

 
  :יותש ןרק
 

 .רשוכה ירדח לכב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 לכ לש םושיר שי .טושפ דואמ ,הצוחה ואצת טושפ םתא זא הז תא להנל הלוכי אל ינא םא
 תסנכנ קר ינאש םג יתרבסהו יתסנכנ לוכה ךסבו ,ןמאתהל יתאב אלש ,ינא וליפא בגא ,םיסנכנש םישנאה
 ךלש םיטרפה לכ תא תמשור תא .םשריהל םיבייחש יל ורמא ,ידצמ רייפ היה אל הזש תורמל ,תוארל
  .םש היה ימ יעדת אל תאש בצמ ןיא .תרדוסמ הרוצב הסינכב

 
  :האירק
 

  .תואירב תרהצה שי ,םוח ךל םידדומ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תוליעפ תא םירידסמ ונחנא ובש בצמ רצייל םילוכי ונחנאש ?רמול הסנמ לוכה ךסב ינא המ זא
 .םתוא םירגוס אלו הנורוקה תניחבמ םישנאה לש תואירבב עגפת אלש וזכ הרוצב ףנעה

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 .םירחא םיפנעל תיסחי םג ןמז טעמ אל ,חותפ היה ףנעהש ריכזהל הצור םג ינא
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ש הדות ,הבר הדות
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - לומ השענ ןותנה עגרכ ,םירחא םינותנ םע - - -
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - הצור ינא ,עגר
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .תוקבדה םש ןיאש - - -
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הרזעה לע הבר הדות .ףקשה תא איצוהל הצור םייתניב ינא ,הלאשה תא ולאשי םה ,ייקוא
 

  :סינא הילימא
 

 תא תורגוס ןה םויה ונחנאש יפכ יגולוימדיפא בצמב ןה רשאכ תורחא תונידמ םגש דיגהל הצור ינא
 .ונומכ בצמ ותואב אל איה םויה הירטסוא לבא ,וחתפ הירטסואבש דיגהלו אובל דמחנ הז זא .רשוכה ירדח

 
  :יותש ןרק
 

  ?ורגס דוע המ ?ורגס דוע המ לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ךמצעב טולשל תבייח תא .ןרק ,החילס
 

  :יותש ןרק
 

 .תונוכנ אל תונעט םירמוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םש האולחתה בצמש םימוחת םנשיש רמוא ינא ,הרוקש המ ,ךלש בצמה תא ןיבמ ינא ,הילימא
 םש ,הלבטה תא וניאר ונחנא ,תובישי ,תסנכ יתב ,תונולמה ,עדוי אל ומכ ,םיקבדנה בצמ ,הובג רתוי הברה
 לע םג ,םיקבדנה זוחאו תולבגמ ליטהל םכל םיעיצמ ןאכ .תומיוסמ תולבגמ ליטהל וא רוגסל אל םתטלחה
 ינא ןיידעו ףנעב םימרוג ונחנאש רבשמל סחיב ,ירונימ דואמ ,ךומנ דואמ דואמ אוה ,םכלש םינותנה יפ
 וא ,יתואירבה ןוכיסה תורמל וחתפש ,םייטילופ םיצחל ויה הלאש וא – םש םתטלחה המל ןיבהל הצור
 .עומשל הצור ינא ?וזה הטלחהה תא םילבקמ םתא המל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םינותנ עומשל םיצור םתא
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הבושת עומשל הצור ינא ,עגר
 

  :סינא הילימא
 

 םיקבדנ אל ,שארה תבשוי הרמאש ומכ ,ןוכנ .יעוצקמה ןפב ךל בישא ינא ןכלו עוצקמ תשא ינא
 התאו ףשונ התאו תצמואמ הרוצב ןמאתמ התאש הז .תורחא םיכרדב םיקבדנ לבא ,רשוכ ירדחב העזהמ
 ,םיחטשמהו רורוואו ,רזפמ רתוי הזו ביבסמ תלוברעמ שי תוליעפה תא השוע התאשכש הזו ףיגנה תא רזפמ
 - - - םלועה לכמ ןהילע םיעדוי ונחנאש ,תורחא םיכרד הברה הפ שי תרמוא תאז

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ,לכוא רדח ביבס ,עדוי אל ,ביבס םישנא תונולמב םג .הז תא דיגהל רשפא םוקמ לכב לבא ,ןכ
 תואמגודה תא תתל רשפא םוקמ לכב .םיצר םידליה ,םיפשנתמ םה ,םיבבותסמ םהש םוקמ לכ ,הכירב
 םעש תומוקמהמ קלח ,רוביצב לובלבה הז – תומוקמהמ קלח ונראשה ןיידע ונחנאו ,םוקמ לכב ,הלאה
  .הלאשה קוידב וז .םיחותפ ההובג רתוי האולחת םע תומוקמהמ קלחו םירוגס הכומנ דואמ דואמ האולחת

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירחא תומוקמ ורגסיש םיצור אל ונחנא לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .רורב .חותפל םיצור ונחנא ,ןכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הז םע תויחל דומלל םיכירצ ונחנא
 

  :סינא הילימא
 

 תוריקחב גישהל ונחלצה ונחנאש םינותנה לע לכתסהל ןוכנ אל הזש הז רמול הסנמ ינאש המ
 המ הז .רשוכ ירדחב תורושקש תויוצרפתה ויהש ,םלועהמ םינותנהמ םג ,םיעדוי ונחנא יכ תויגולוימדיפאה
 ירדחל הפולח ןיאש םירמואש הז תא תלבקמ אל ינא ,ןוכנ אל הז .הפולח ךל שי ןאכ .עונמל םיצור ונחנאש
 - - - רשפאו ןמאתהל רשפאו תועדומ לש ןיינע הז ,ךל יתרמאש ומכו הפולח שי .רשוכ

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 הז לכ םדוק .םוחתה תא ריכמ ינאש תעדוי תא ,יל ינימאת ,הזה םוחתה תא ריכמ ינא ,הילימא
 - - - קר אל אוה רשוכה רדח ,תעמשמ לש ןיינע

 
  :יותש ןרק
 

  - - - ש תרעטצמ ינא ,הילימא ר"ד
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  - - - ןאכ שי לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

  .יתרבג ,םינותנ
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 אקווד הזש ןובשחב תחקל םיכירצ ונחנא .םקתשהל לכוי אל אוה ,םיתרוכ ונחנאש םלש ףנע הז
 לכ ,רמוא אל ינא ,יתואירבה בצמל רבעמ ,ת"לחב ויה םלוכ ,תוחפשמה ןתואו םקתשהל לכוי אלש ףנע
 .םקתשהל לכוי אל הז ירחא הזה ףנעהש ןיבהל םיכירצ ונחנא ,םיסרוקש םיקסעה לכו ןואכידה לש ןיינעה

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 .ןולמה יתב תא חותפל םג םיילכלכ םילוקישמ טילחה ,בגא ,תואירב דרשמ ותוא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יתואירב עדימ קר ונל תתל םילוכי םה ,םיילכלכ םילוקישמ םיטילחמ אל םה ,אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 הזש רמא אוה ,אל םירחא תומוקמ המלו ןכ תונולמה המל תואירבה רש ןגס תא ונלאש ונחנא ,אל
 לכתסמ ינאש דיגי יתלשממ דרשמש םיאתמ אל הזש בשוח ינא .םיילכלכ םילוקיש ,םירחא םילוקיש היה
 - - - ה לכ תא תחקל םיכירצ םתא ,הלשממה םתא ,הזה ןיינעה לע

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיעוצקמה המרב דרשמה תא תגציימ איה ,הלשממ אל איה ,אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .הזה רבדה לע קר לכתסהל לוכי אל אוה ,הנומתה לכ לע לכתסהל ךירצ הנורוקה טניבק לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירש הז הנורוקה טניבק
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 איה וזה הטלחההש בשוח ינא ,עובשה יפוסב הריגסה לע רביד ןיול 'פורפש בשוח ינא ,ינש רבד
 הרבחה לע םירבדמ ונחנא ,היעב םוש ילב תותבשב םירוגס 70% תידוהיה הרבחבש בשוח ינא ,ידמ תפרוג

 ,בוש לוקשל שקבמ ינא .גחה תארקל דחוימב ,תילכלכ הכמ וז תיברעה הרבחב עובש יפוסב הריגס ,תיברעה
 ףוסב ונל הכחמ גחה יכ בורקה עובשה ףוסב הריגסמ םייברעה םיבושייה תא גירחהל ןכ הדעווכ ונחנא
 .עובשה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?רשוכה ירדח וחתפנ יתמ .םירפסמ רבדנש הצור ינא וישכע .ייקוא
 

  :יותש ןרק
 

  .7.5-ב הנושארל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 עובשב רשוכה ירדחל וצר אל םישנאש חיננו ,החיתפה ירחא םימי הרשעו שדוח רבכ ונחנא 17.6-ב
 םהו תמאב םינווכתמ ונחנאש ןיבהל ןמז םהל חקל ,ינשה עובשב רשוכה רדחל וצר אל םג םהו ןושארה
 הזו .םיתמואמ םילוח 1.8% לש האולחת םע םיאצמנ ונחנאו שדוח רבוע .ינשה עובשב ועיגה םהו םיחותפ
 .יבקע ןפואב

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?םיתמואמ המכ
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םע ,ההובג אל האולחת ,ביצי יד אוהש ףרג םע וזה הפוקתה לכ ךרואל םיאצמנ ונחנא ,החילס
 .1.4 ,1.2 ,1.3 לש םיתמואמ יזוחא

 
  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .רמשנ עצוממה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 דבלב הזה ףנעה תא םיחקול ונחנא םאש תרמוא תאז .םימדקתמ ונחנאש לככ 1.8 ,1.8 ,1.4 ,1.5
 םוצמצל יל םורתי אל הז ותוא תרגוס ינאש הז ,ךופה הז תא דיגנ אוב – העפשה ול שיש םיאור אל ונחנא
 .הפ שיש םירפסמה יפל תוחפל ,האולחתה

 
  :סינא הילימא
 

 - - - םינותנה הלא יכ ןוכנ אל הזו קיודמ אל הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יל יריבסתש חמשא ינא זא
 

  :סינא הילימא
 

 - - - הלא ךותמ תויגולוימדיפאה תוריקחהמ רתאל ונחלצה ונחנאש םינותנ לע ססבתמ הז
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 םיקדבנה זוחא המ ,האולחתה ףקיה תא הארמש ףרגה הז .םיתמואמה םילוחה זוחא הז ,אל
 ונחנא תרמוא תאז ,ףצרה לע יל ויה םילוח המכו םימיהמ דחא לכב ושענש תוקידבה לכ ךסמ םיתמואמה
 םינותנה לכ תא תיאר תא יכ ,וליפא הזמ תוחפ לש עצוממ הז ,םכותמ 1.8% .ביצי יד אוהש ףרג םיאור
 הזב יל םורתי הז תמאב המכ הלאשה .וחתפנ םה םצעבש םוימ שדוח ,וזה הפוקתה לכ ךלהמב ,ןאכ יתתנש
  ?תיתואירב יל םורתי תמאב הז המכ ,לארשיב בא יתב 100,000 לש םמחל תא תחקל תכלוה ינא וישכעש

 
  :סינא הילימא
 

 תא קר ךל שי ,ינש רבד .דחא רבד הז ,ןוחרקה הצק קר הז ךל שיש המ ,יתרמאש ומכ לכ םדוק זא
 .םהמ וקבדנש תורשעה לכ תא ,הקבדה תוארשרשב וקיבדה םהש הלא לכ תא ךל ןיא ,ןושארה לגעמה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .שיש םילוחה רפסמ הז םילוחה רפסמ הנותחתה הרושב לבא ,אל
 

  :סינא הילימא
 

 םהילא עיגהל ונחלצהש הלא קר הז ,ךל יתרמאש ומכ ,רשוכה ירדחמ םילוחה רפסמ לבא ,החילס
 .םהמ קבדנש ימ תא ללוכ אל הז ,תוריקחב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .הנתשה אל זוחאה לבא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רפסמ שי םוי לכ םויה ןוכנ .ךירצש ומכ ימצע תא הריבסמ אל ינאש תויהל לוכי ,החילס ,הילימא
  ?2,000 םויה ?םויה ויה המכ ןיינעה ךרוצל ?ןוכנ ,םיתמואמ םילוח
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  :סינא הילימא
 

  .8%-כ הז .8.7% הז זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,1,900 ,1,400 שיש ונל םירמוא םוי לכ םויה .יתרביד ינא ןותנ הזיא לע ריבסהל קר הצור ינא ,עגר
2,000 - - - 

 
  :סינא הילימא
 

 .2,000 לעמ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .6.7% ונל שי
 

  :סינא הילימא
 

8%. 
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 רתוי ונל היה ,רשוכ ירדחב המכ אל ,תרבדמ ינא הלאה םינותנה לע ,תרבדמ ינא רבד ותוא לע
 תומלואב וניארש ומכ ,ןיינעה ךרוצל םא יכ ?הז תא תרמוא ינא המל .רשוכה ירדח תחיתפ ירחא שדוחמ
 ,בגאו ,םיעוריא תומלוא ונרגסש הז םע ונל לקש בושחי אל דחא ףאש ,באוכ אשונ הז תמאבש ,םיעוריא
 תוגוזה םג הז יכ רשוכה ירדחמ דבכ רתוי הברה אוה ,רשוכה ירדח יל יחלסת ,וליפא אוה םש ץחלה
 םתוכז תא שממל וצרש םיחרזא םג אלא ,ועגפנ םיקסעה ילעב קר אל הז ,תוחמשה ילעב הז ,םיאשינש
 המגמ התוא תא וניאר אל .םיעוריאה תומלוא תא ונחתפש עגרב הרידא הציפק וניאר םש ונחנא ,ןתחתהל
 ?לוכה ךסב תשקבמ ינא המ זא .רשוכה ירדח וחתפנש עגרהמ הזל בורק אל וליפאו

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .יוניש היה אל םג ,ורגסנ םהש ירחא םגו
 

  :סינא הילימא
 

  .קיודמ אל שממ הז ,ףרגה תא יארת ,החילס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - יתייה הז תא רדשל הלוכי יתייה םא ,םכלש הז ?תרמוא תא המל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ,הגויו לוחמ ,סיטליפל ,םיאוידוטסל םג םינווכתמ ונחנא רשוכ ירדח לע םירבדמ ונחנאשכ ,הרהבה
 םג ,םהילע םירבדמ אל ונחנאש םישיגרמ םישנא יכ רשוכה ףנע לכ הז רשוכ ירדח םירמוא ונחנאשכ
  .םירגובמה םגו םידליה םג ,םינמאתמה

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .םידליו תודלי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .לודג ףנע הז ,הזה ףנעה לכל םיסחייתמ ונחנא .םיגוחה בושח ,קוידב
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  :סינא הילימא
 

 - - - 17.6-המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .עגר יתיא תויהל תבייח תא ,היינש יתיא ייהת יאוב ,הילימא .17.6-המ תרבדמ אל ינא ,אל
 

  :סינא הילימא
 

  .ךתיא קר ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 תאז ,האולחתה תניחבמ תוביצי שיש םיאור ונחנא ,17.6-ה דע 7.5-המ ,7.5-ב וחתפנ רשוכה ירדח
 המל המודב אלש .לועפל ורזח רשוכה ירדחש הז ךותמ העבנש תוצרפתה םוש םיהזמ אל ונחנא תרמוא
 רחא שדוחו ךכ רחא םייעובש קודבנ ונחנא ,14.6-בו ,14.6-ב םיעוריאה תומלוא תא ונחתפש ירחא וניארש
 .הככ הזל אורקל רשפאש המכ דע ,המישרמ תוצרפתה וניאר ,וזה תואיצמב םיאצמנ ונחנאו ךכ

 
  :סינא הילימא
 

 ,1.7%-ל ונילע ונחנאו 0.4% היה יאמב ,ףרגה תא יארת ,תלכתסמ ינאש תבשוח ינאו ךתיא ינא
 .םינותנה הלא ,יארת יאוב ,רבד ותוא אל הז .1.8%

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - ןיידע הז .דחא דחא ךל אירקא ינא ,ןוכנ הז
 

  :סינא הילימא
 

 .היילע התייה ןכ זא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל הז ןיידע ,רשוכה ירדחב קבדנ הפוקת התואב קבדנש ימ לכש חיננ ,ןיינעה ךרוצל ,םלוכ םא םג
 תא םימש אל ונחנאש תויהל לוכי .םיפלא לע םירבדמ ונחנאשכ ,םויה לש האולחתה ףקיה תא יל םצמצמ
 .ןוכנה םוקמב עבצאה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םתרגסש ירחא םגו
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 השענ ואוב ,תויולהקתהו םישגפמ םצמצל הצור הלשממהש תעדוי ינא ,ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
 דחא לכ ,תולהקתה םש יל ןיא ,רשוכה רדחב תואיצמ רצייל הלוכי ירה ינא .םינוכנה תומוקמב הז תא
 ,םויה םינמאתמ לש ףקיה ותוא היהי אל םגש ,תיתועמשמ הרוצב הז תא ליבגהל רשפא ,ומצע םע ןמאתמ
 ,ובישקת :םהל דיגהל אלו ףיגנה דצל ויחי םהש תואיצמ רצייל םילוכי ןכ ונחנא תרמוא תאז .תוחפ היהיש
 ןברוקכ םתוא םישנו הזה ףנעהמ םישנא 100,000 חקינ ואוב ,והשמב ונל וליעות םתא ילוא הייעטו יוסינב
 .הז לש האצותה המ םיעדוי אל ונחנאשכ ,האולחתה םוצמצ תבוטל

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 לש תואצות רשי תוארל םיכירצ ונייה זא םתוא ונרגסשכ ,םינכוסמ ךכ לכ רשוכה ירדח םא ,תעפי
  .םיעיפשמ תמאב אל םהש ןמיס זא .וקב ונחנא ,בצמ ותואב ונחנאו הדירי
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  :ןרק ןהכ אנינ
 

 שיא 250 לש עוריאש םירמוא אל ונחנא .ןותנה האולחתה בצמל סחיב םינחבנ ןמזה לכ םינותנה
 האולחתה בצמל סחיב םינחוב ןמזה לכ ןכ ונחנא לבא ,רשוכ רדחב ןומיא לש ןוכיס תמרל ךרע הווש םלואב
 ירדחל רשפאל ןכל .םויה שיש הממ לארשי תנידמב םילוח תוחפ הברה הברה ויה תמאב ינויבו ןותנה
 - - - רשוכה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רשוכה ירדח תא ונרגס זא לבא
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - םירוגס םיללח הזו תוכסמ םינפב ןיא יכ רשוכ ירדחב ןוכיס תמר שיש םיעדוי ןכ ונחנא
 

  :יותש ןרק
 

 .ונחתפנ יאמ תליחתב ,יאמב ונחתפנ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יתרמא ינא
 

  :יותש ןרק
 

 .םיבישקמ אל .םיעמוש אל םה לבא ,ןכ
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 םירבדה לכ .םהילע וביחרה וטורג 'פורפו סינא ר"ד םגו םהילע הביחרה הילימאש םירבדה לכ - -
 ויהש הממ ירמגל םירחא םיפקיהב האולחת ינותנ לע םירבדמ ונחנאשכ תרחא תועמשמ םהל שי הלאה
 .ינוי שדוחב

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 הז לבא ,ןכסל הרטמ ונל ןיא ,ןכסל םיצור אל ונחנא ,םיסנמ ונחנא .רעטצמ ינא ,ענכשמ אל הז
 - - - שממ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?רקסל סחייתהל םיצור
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 רוקמ הזש ,וידוטסלו רשוכה ירדחל הרק הפש גנימיישהש תויהל לוכיש דיגהל םיסנמ ונחנאש המ
 .האולחתל םוקמה קוידב אל הז ,תואירבה דרשמ ינותנ יפל ,וננחלוש לע םיאור ונחנאש המ יפל ,הקבדהה
 .ןוכנ אל ןוויכב טושפ םתאש תויהל לוכי לבא ,ןויגיהה תא םיניבמ ונחנא ,םכלש תוליעפהש תויהל לוכי

 
  :יותש ןרק
 

  .תקיודמ הלימ וז גנימייש
 

  :האירק
 

  .לוכה הז ,ונתוא רוגסל יסקס טושפ הז
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  :יותש ןרק
 

 .ונל ושעש המ הז ,הילוי ,תקיודמ הלימ וז גנימייש
 

  :סינא הילימא
 

 ונחנאש הקבדה םוקמ לכ ,הקבדה רוקמ לכ לבא ,המיאתמ אל שממ שממש הלימ איה גנימייש
 עונמל םיצור ונחנא םלועב םירחא תומוקמב הקבדה םוקמ םג היה אוהש םיעדוי ונחנאשו ותוא םירתאמ
  .ותוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ?םלועהמ תויודע ונל םתאבה ,תויודע ונל ןיא לבא
 

  :סינא הילימא
 

 - - - םיחוויד ויה םלועב .יאדווב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םיקבדנ 35 ?המ
 

  :סינא הילימא
 

 .רשוכ ירדחב תויוצרפתה לע םיחוויד ויה םלועב
 

  :האירק
 

 .םיינולס םידוקירב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .ץוחב היהי ץרפתיש אבה
 

  :סינא הילימא
 

 - - - תויוצרפתה לש המישר םכל ריבעא ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .הזה רבדב םישבחבתמ עובש רבכ ונחנא ?וישכע דע הז תא ונל םתאבה אל המל
 

  :סינא הילימא
 

 .הזה ףקשל םתעגה אל טושפ םתא ,יתגצהש תוגצמה תחאב הז תא יתאבה ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - תוסחייתה םש התייה ,ונעגה ונחנא ,אל
 

  :סינא הילימא
 

 - - - עובש ותואב יתבתכ ינא ,עיפוה הז
 

  :האירק
 

 .הבמוז תנדסב
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  :סינא הילימא
 

 היה הז ,םלועב םינוש תומוקמב רשוכ ירדחב וחווד תויוצרפתה המכ עובש ותואב קר יתבתכ ינא
 .תירבה תוצראב ,האירוק םורדב

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?םתוא ורגס
 

  :סינא הילימא
 

 .םסרפתמ ןמזה לכ הז ,יאדווב
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .דובכה לכ םע ,המגוד אל הז תירבה תוצראב
 

  :סינא הילימא
 

 .ןאכ ןיוצש ומכ ,רחא והשמל אלו רשוכ ירדחל םיסחייתמ ונחנא םתס אל ירה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יגולורסה רקסל סחייתהל הצרא ינא ךכ רחאו יול יקימ תסנכה רבח .ייקוא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 ךלוה ינאו חילצמ ךכ לכ אל ינאש הדומ ינאו םכלש דצה תא ןיבהל הסנמ ינא .יתרבג ,הבר הדות
 ?שי גוס דוע הזיא ,וידוטסו סיטליפ וא רשוכ רדח הלגתה םא ,קאלאו ,ןיול 'פורפ וילע רבידש הוותמל

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םלוכל חישב ,בגא ,םיסחייתמ ונחנא .לוחמל וידוטס שי ,הגוי שי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 וא ,יל ידיגת ,ןרק ,שי םא ,עדוי אל ינא ,רשוכה רדחב ,ביבא לת ןופצב ןיינעה ךרוצל הלגתה םא
 תא רוגסנ ונחנא זא ,תוצרפתה שי הנוכש התואבו ,םולש ובלכב תכלוה יתשא יכ ,עדוי ינא ,ביבא לת זכרמב
 ,םילגוסמ אל ונחנא לבא .םיצור םתאש המ הז םע השענ ,וצל הז תא סינכנ ,הנוכש התואב ןודעומ ותוא
  .תוחכוה ןיאשכ םלש ףנעב עוגפל םיכלוה ונחנאש דיגהל ןזרג תחבאבו אובל ,רוביצ ירחבנכ

 
 רבדמו םירקחמ איבמ ,אפורכ םג רבדמ אוה ,דובכה לכ םע ,אוהו ןמדירפ ןתיא 'פורפ ןאכ הלוע

 די וחלשי םישנא .שפנה תואירבב ועגפת םתא ,שפנה תואירבל החמומ אל ינאו ,שפנה תואירב לע יתיא
 לש ןוויכה ןאל וארת ,םכל רמוא ינא .איצוהל םיכירצ םהש המ לכ תא איצוהל ולכוי אל םה יכ םשפנב
 לבא ,רשוכ ירדח שי הפיא עדוי אל ,ןיינעה ךרוצל םאש המכסהל ונתיא ועיגת ואובת ,ונתיא ושלגת ,הדעווה
 - - - םיקפואב לודג רשוכ רדח לע הרביד ברמ וא ,לדוג רשוכ רדח שי ביבא לת ןופצב

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .ןיעידומב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .יטנוולר אל הז ,הנשמ אל
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  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 רוגסנ ןכ םוקמ ותואב זא ,תוצרפתהו האולחת היהת ריעב םא ,הנטק ריע וז םא ,איהה הנוכשבו
 תעדוי תא – ונתיאמ שקבל אובל םילוכי אל םתא לבא ,רשוכה רדח תאו םיאוידוטסה תאו סיטליפה תא
 הברה ,תומוק הנומש תולעל ךירצ ינא םא וליפא תוילעמב הלוע אל ינא .ןכוסמ רתוי תילעמב ?יתרבג ,המ
 המב עגונו םשונ ינא ןיידע דבל סנכנ ינאו םיאצוישכ םג ,ינשה לע דחא םימשונ םלוכ ,תילעמב ןכוסמ רתוי

 ירדח ילעב לש העקשהה ,לוגסה ותה לש תונומת המכ יל וחלש .רומח רתוי דוע סובוטואו .ושע םירחאש
 ןכ רישכמ ודיגת ואובת .רישכמל רישכמ ןיב ,הלאה םירבדהמ בוט רתוי ,תוציחמ ושע םהש הזב רשוכה
 - - - םילוכי םה ,אל רישכמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .אל םיינש ןכ רישכמ וליפא ,אל רישכמ ןכ רישכמ רבכ הז
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 תרמשמ ,'א תרמשמ ,תורמשמב רפס תיבל ונכלה ונחנא זא רפס יתב ויה אל ,יתרבג ,ןטק יתייהשכ
  .'ב

 
  :האירק
 

 .שי רבכ הז םג
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 דגנ עיבצנ אלו םילוכי אל ונחנא ,יניבת .םוח םיקדוב םה ,קיודמ םושיר םהל שי .שי רבכ הז םג
 - - - הריגסה

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הריגס דעב עיבצנ אל ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 .סיטליפהו ,רורב היהא ינאש ,רשוכה ירדח תחיתפ דעב עיבצנ ונחנא .ךופה עיבצנ ,הריגסה דעב ,ןכ
 הז ,ךל רמוא ינאו דיב די ונתיא וכלת תמאב .תושעל םילוכי ונחנא המ ודיגת ,הוותמ ועבקת ,ונתיא ואובת
 רוביצה לע לכתסמ ינא ,םינמאתמה לע לכתסמ ינא ,ילכלכה דצה לע לכתסמ אל וליפא ינא .ונב עגפי טושפ
 המ ,ונ ,היעב יל שיו יתוא תגרוה יתשא ,ץוחב השוע אל ינא ,ץוחב תושעל םג רשפאש ןיבמ ינא ,ילארשיה
  .דבל םיעדוי ונחנא רוגסל ךיא ,חותפל ךיא ונל ודיגת ואוב םכמ שקבמ ינא ?תושעל לוכי ינא

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .דיגהל יתיצר ינאש המ קוידב הז ,ןוכנ
 

  :סינא הילימא
 

 .רוגס ןיידע הז תאז לכבו רבכ םיחתופ ויה קרוי וינ ומכ תומוקמ זא טושפ ךכ לכ היה הז וליא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .המגוד אל איה קרוי וינ
 

  :סינא הילימא
 

 .טושפ ךכ לכ אל הז תרמוא תאז .רוגס ןיידע ,הנולצרבב ,דרפסבש םיעדוי םתא
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  :האירק
 

 .םיחותפ םה קרוי וינב לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 םתוא םיקדובו םיכלוה ונחנא .םינוכנ תמאב אל םה תלבקמ תאש ,בגא ,םינותנ הברה ,הילימא
 .םינוכנ תמאב אל םה לבא ,םינותנה תא ךל ןתונ ימ וא ךל סמסמ ימ עדוי אל ינא .הדעווה ירחא

 
  :סינא הילימא
 

 - - - ךל דיגהל החרכומ ינא .ךל תוארהל הלוכי ינא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  .ךיילא תונעטב אב אל ינא ,אל
 

  :סינא הילימא
 

 םויו הככ הז דחא םוי המלו םינותנה יבגל קוידב יתרבסה ינאו םינותנה יבגל יתוא ולאשש ומכ הז
 ךל תרמוא ינאש המ ,תוימניד שי לכ םדוק ,תרמוא ינאש המ יבגל ריבסהל הצור םג ינא .קוידב אל הז ירחא
 .ןכדועמ הז יתמל תרמוא דימת ינא .תושעל המ ןיא ,הנתשי הזש תויהל לוכי וישכע

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .ונלצאש בצמה קוידב הז .חותפל רשפא וישכע זא ,תואצות וניאר אל ,רוגס היה הז ,ונלצא םג
 

  :סינא הילימא
 

 - - - תאזכ המישר ךל דיגהל הלוכי ינא זא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - םויה הז תא ונחכוהו האולחתה לע העפשה התייה אלש וניאר םא
 

  :סינא הילימא
 

 הברה שיש ךתיא המיכסמ ינאו חותפ הז הפיא יתלכתסה םג לומתא ינא םויה יתאבש ינפל ,בישקת
  .םלצא ומכ אל אוה ונלצא יגולוימדיפאה בצמה ירעצל ,חותפ הזש תומוקמ

 
  :האירק
 

  ?ונילע לפונ לוכה לבא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 - - - רשוכה ירדח אקוודש םיאור אל ונחנא ,רשי וקב תמאב ונחנא לבא
 

  :סינא הילימא
 

  ?המב ?רשי וקב ונחנא ךיא
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 ,החילס ,רשוכה ףנע .ץראב האולחתה לע עיפשמה םרוגה הזש ,ועיפשהש םה רשוכה ירדח אקוודש
 .רשוכה ףנע לכ
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  :סינא הילימא
 

 םימרוגה דחא טלחהב םה לבא ,ןוכנ היהי אל הז יכ ,עיפשהש דיחיה םרוגה םהש יתרמא אל
 .םיעיפשמש

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .הבושח דואמ הרעה יל שי ,יתרבג
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 שיש עדימה לכ תא טושפ דבעל הסנמ ינא יכ םכל תנתונ ינא ,חישה תא ורזחמת לא קר ,המידק
 .יגולורסה רקסל תוסחייתה לבקל הצור ןיידע ינאו ןאכ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 סחייתהל ךירצ אל ,ובישקת ,רוביצל םירבדמ םג ונחנאו ,ריבסהלו הילימא ר"ד םע רבדל הצור ינא
 םדא ןב םא .רדסב לוכה ,תומטמוטמ אלו םימטמוטמ אלו םימותס אל םה ,םילבהאל ומכ לארשי יחרזאל
 ונחנא יכ ,הקבדה זוחא םש שיש עדוי אוהש תמיוסמ הנוכשב ,םילשורי המגודה ךרוצל ,תמיוסמ ריעב רג
  .תכלל אל וא תכלל ,ולש ןובשחה תא השעי םדא ןב זא ,רשוכ רדח םש ול שיו ,הליהקב םירג ונחנא ,םיעדוי

 
  :האירק
 

 .רוגסל ןכומ ינא םג ,אל
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 םיכלוה ונחנא רבכ םא .םע הז תומחלמ חצנמש ימ ,ילכ הז ,אבצה םע םיחצנמ אל תומחלמ
 תולבגהה לכל םיפתוש ויהי םישנא ,םישנאל ריבסנ ונחנא םא ,הקיגולה תא ןיבי םעה םא .הלאכ תואמגודל
 אל ינא ,הלשממשכ .חצננ ונחנא זא ,םימותס אל םהו העד ירב םהש ןימאנ םג ,הזה חישה לכל ,הלאה
 - - - ןויגיה ילב תויתורירש תוטלחה תלבקמ תאשכ ,ישיא ןפואב ךיילע תרבדמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הילא תונפהל וקיספת ,תוטלחהה תא תלבקמ איה אל הז ,םירבח
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 - - - הז תא יתרמא ינא ,אל .איה אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .תואירבה דרשמ
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .בצמה הז ,והז .תיעבט תודגנתה היהת תאזכ הרוצב תוטלחה תלבקמ הלשממה ,ונחנאשכ ,יתרמא
 ול שיש עדוי אוה םא ,ןכתסהל הצור אל אוה ,קסע לעב ותוא ,תונוכש יבגל םינותנ ומסרפת תרמוא תאז
 וארת .הזה קסעה תא להנל ךיא ,חותפל םא םיימעפ בושחי אוה ,אצמנ אוהש הפיא ,הנוכשב תוצרפתה
  .דובעי אל טושפ הז ,הלאה תויתורירשה תוריגסה תרחא יכ םיפתוש םיקסעה ילעבבו רוביצב

 
 וז ,הז תא וניבת .ףוקעל ךיא ךרד םיאצומ רוביצה דימת חוכב השוע תאש המ לכ ,תעדוי תא

 .תואיצמה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?השקבב ,יגולורסה רקסל תוסחייתה לבקל רשפא .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,הבר הדות .ייקוא
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  :סינא הילימא
 

 הנומת לבקל הז ולש הרטמהש שיא 75,000-כ לש ימואל רוקיס הז םישוע ונחנאש המ .רורב
 עברא לכ ידי לע עצבתמ הזה רוקיסה .הייסולכואה ברקב הנורוקל םינדגונה תואצמיה רועיש יבגל תגציימ
 הביס לכמ ונחבוא אלש םירקמ ללוכ הייסולכואב האולחתה ףקיה תא ךירעהל איה ולש הרטמהו תופוקה
 הנפ אלו םינימסת ול ויהש והשימ וא ,אפורל הנפ אלו ינימסת-א היהש והשימ לשמל ,תמא ןמזב איהש
 ,יפרגואיג םוקימל ,תונוש ליג תוצובקל תוסחייתה ללוכ הזה רוקיסה .םיפסונ םיבצמו אפורל תמא ןמזב
 בצמה יבגל הבוט רתויש המכ דע הנומת לבקל לכונש ידכ תמאב בושייה יפואלו לדוגל ,ימונוקאויצוס בצמל
  .הייסולכואה ללכב

 
 םימגדנה תומכמ תיצחמכל ונעגה רבכ ונחנא םייעובשכ ינפל הז תא ונלחתה ונחנאש תורמל

 אלממ םג אוה ול םיחקול ונחנאש םדה תקידבל ףסונב .רצק ןולאש םג אלממ םגדנ לכ .םיננכתמ ונחנאש
 ,ל"וחב היה םאה ,רבעב הנורוק הלוחכ ןחבוא אוה םאה לשמל ,םייטנוולר םיטרפ םש שיש רצק ןולאש
 תא ךכ רחא חתנל ונאובב ונתניחבמ יטנוולר אוהש רבד לכ ,דודיבב היה םאה ,םינימסת ול ויה םאה
 .ןהלש דוביעה לע םידבוע ונחנאו תואירבה דרשמל תורבעומ הלאה תואצותה .םינותנה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .70,000 לע רבדמ רקסה יכ .ומגדנש 35,000-כ ויה םויה דעש תרמוא תאז
 

  :סינא הילימא
 

 .35,000 ונחנא ,75,000-כ .לדוג רדס
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .רקובה ומסרופ ןהש יתיאר יכ ?וישכע דע שיש תואצותה המ
 

  :סינא הילימא
 

 - - - תואצותה תא םסרפ ימ תעדוי אל ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םכלש הז
 

  :סינא הילימא
 

 ,הצור ינניא יכ אל הזו ,תואצותה המ םכל דיגהלו אובל הלוכי אל עגרכ ,ירעצל ,ינא לבא ,ייקוא
 ליגמ םישנא רתוי ומגדנ וישכע דעש תויהל לוכי לשמל .עודמ ריבסא ינאו ןוכנ היהי אל הזש םושמ אלא
 ןנכותמ היה רשאמ םימיוסמ םיבושיימ רתוי ומגדנ וא ,םגדמה לדוגב םהלש ןנכותמה זוחאה רשאמ םיוסמ
 דוע ,השקבב ,זא .םינוכנ אלו םיטומ םהש םינותנ ויהי הלא םכל גיצא ינאש המ זאו ,םגדמה ללכ יפ לע
 - - - תונלבס תצק

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םינתונ םה ,םיטומ אל םה
 

  :סינא הילימא
 

 ונחנא ןכל .היטה ןאכ שי זא רבד לש ופוסב גצייל םירומא םהש המ תא םיגציימ אל םה םא ,אל
 םינותנ םהש םינותנה לכ תא םסרפנ יאדווב ונחנא םגדמה תא םייסנ ונחנאש עגרב ,ונמדקתה תמאב רבכ
 .םימיכסמ ונלוכש ומכ ,םיבושח דואמ דואמ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 50,000 לע הרביד תינושאר הכרעה .70,000-ה לע םייתסה רבכ רקחמהש ןאכ בותכ ,הלאש יל שי
 - - - םדא ינב
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  :סינא הילימא
 

 סחייתהל הלוכי אל ינא ,ןתוא הריכמ ינאש ,ןתוא תעדוי ינאש תודבועל קר סחייתהל הלוכי ינא
 תיצחמכ קר עגרכ ונמגד ונחנאש תוירחאב ךל תרמוא ינא .םסרפ ימ תעדוי אל ינא ,םסרופש המל
 .םיננכותמה םימגדנהמ

 
  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  ?תעפי ,הזה םוסרפה הפיאמ
 

  :סינא הילימא
 

 .םסרפ ימ תעדוי אל ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?הז תא םסרפ ימ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ןמזה לכ םישל רשפא יאש םינוידב םימדקתמ ונחנאש לככ ,לבא שממ ,שממ יתוא דירטמ ,ובישקת
 יצחש רבודמש חיננש ךתיא ךלא ינאו ,הנשמ אל הזו ,תלפרועמ דואמ דימת איהש ,ןחלושה לע הטאדה תא
 ינא ,ךיילא תנווכמ אל ינא .הנומתה לכ תא ןתונ אל והשימש וא ,היצמרופניאסיד הפ שיש וא זא ,ומגדנש
 ונחנאש הז ייניעב רומח יכה יכה .םינושה םינותנהו תויצמרופניאה תניחבמ תלבקמ תאש המ לע םג תרבדמ
 ילוא הז יכ ?המל ,האלמ הנומת ןתיי אל הז ילוא יכ שיש המ לע םג ךמתסהל לוכיבכ םילוכי אל ןמזה לכ
 .ןאכ תקהבומ דואמ דואמ התייהש הדמע איהש הזיאב םצעב ךומתי

 
 ,םישנא 200,000-כ םיבבותסמ וניניבש בצמה תנומת תאז םא ףוסב יכ ?הז תא תרמוא ינא המלו

 200,000 הפ שי םא ,300,000-ל 200,000 ןיב לע ורביד םה יכ ,הרימחמ תוחפה תוסחייתהה תא תחקול ינאו
 הממ הנוש תצק אוהש עוריאב םיאצמנ ונחנאש רמוא הז םינדגונה תא םהל שיש םיבבותסמש םישנא
 רשאמ םינומ המכב םימוצע םה תילכלכו תיתרבח הניחבמ וילע םימלשמ ונחנאש םיריחמהו וישכע ונחנאש
 ,ימצע לע תרזוח ינאש ודיגתו ןמזה לכ הז תא דיגא ינאו ,רומח אוה .רומח אוהש ,ומצע יתואירבה עוריאה
 ונחנא ,הפגמ ןאכ שי ,יתואירב רומח עוריאב ונחנא ,ןמזה לכ הז לע רוזחל םלוכל השרמ ינא ןאכ אקוודו

 ךישמא ינאו ץוחלו הפה ןמ הז תא תרמוא אל ינאו .תויחנהל עמשיהל םיבייח ונחנא ,הב םחליהל םיבייח
 םיריחמה לומ לא היצרופורפב הז תא םימש ונחנאשכ ,ןיידע לבא ,לכוא קרש םוקמ לכב הז תא דיגהל
 לכ םע דדומתהל הנוכנה ךרדה תא ונאצמ אל ונחנאש איה ילש השוחתה םימלשמ ונחנאש םיפסונה
 .ןחלושה לע ןאכ ונל שיש םירבשמה

 
 לכונ ,ןומא רתוי רציי םג הז ,םינותנה םע םיפוקש רתוי תויהל וסנת ,תואירבה דרשמל הרעה זא

 ךמס לע קר הטלחה םילבקמ ונחנא ,לפרעב טול ונחנא עגרכ ילש השוחתב .תונוכנ רתוי ןהש תוטלחה לבקל
 לבקל ונל םימרוג ויהו םירומח רתוי םהש םינותנ שיש תויהל לוכי בגא – שיש תויהל לוכיו ונל שיש המ
  .םתוא םיעדוי אל ונחנאו תורחא תוטלחה

 
  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .ןואכידל תופורת לעו תויודבאתה לע עדימ םדוקה ןוידב יתשקיב ינא .תויודבאתה לע ,ןוכנ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ןאכ הרוק המ תעדוי תמאב אל ינא
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ?הזה רקסה לע רפסל הלוכי תא לבא
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  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 דגנ תופורתל םימשרמ המכו ויה תונדבוא ירקמ המכ ,תמדוקה הנשל סחיב ,תונדבוא ,תויודבאתה
 .עדימ ונל ןתיי הז םג .ונשקיבש םינותנ הלא .ןואכיד

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .תיתועמשמ דואמ איהו היילע שיו םינותנ ומסרפ ן"רע
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 .תמדוקה הפוקתב - - - תמועל תודבאתה תונויסינ 70
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 הברה הפ ונעמש .הדעווה תשקב תא דבכל םלוכמ תשקבמ ינאו העיצמ ינא המ םכל רמוא ינא ,בוט
 לבקל םיכירצ תמאב ונחנאש היצאוטיסב םיאצמנ ונחנאו רבעב ונעמשש המ לע םג םיפסונ םירבד דואמ
 םייעוצקמ היהנ ונחנאש ונרמא ונחנאשכו םלוכ רובע הנוכנה הטלחהה תא הלוקשו תיארחא הרוצב
 ינא ןכל .ןיינעה ךרוצל ,חונ תוחפ הזש םיבלשב םג ,בלש לכב הז תא השענ ונחנאש יתנווכתה ינא םיארחאו

 תוסנל הצור ןכ ינאו העש עבר לש הקספהל אצנ ,הדעווה ירבח ונחנא ,סחייתהל עגר אצנ ונחנאש הצרא
 לש ,דרשמה לומ םג הז תא ושעת םתא םא דואמ חמשא ינא .המכסה איהש הזיאל תאז לכב עיגהל ילוא
 המ לכו הגויו סיטליפו לוחמ לש ,םיגוחה לכל ,םיאוידוטסל ,רשוכה ירדחל ןוכנו םיאתמ הוותמ תיינב
 רוזחנ ונחנאו ,םיפנע תת יפל הקולח םתאבה אל רבד לש ופוסבש תאזה הלודגה היירטמה תחת סנכנש
 .םיעיבצמ ונחנא דציכ טילחנו העש עבר דועב ןאכל

 
  :ןרק ןהכ אנינ
 

 תויוליעפה לש הגרחה שיש ,וידוטסה לע רבעש ןוידב רמאנ הז יכ הקולח יבגל הנטק הרעה
  .םש םיאנתה יפל לועפל םילוכי םידליל םיגוח ןכלו )ךוניח תודסומ תלבגה( םעה תואירב וצב תורדסומש

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .רפס תיב ךותב םה םא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?לועפל םילוכי םה
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - םיגוח הז םא םג ,אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  ?לועפל םילוכי רבכ םויה םידליל םיגוח
 

  :ןרק ןהכ אנינ
 

 - - - העוט אל ינא םא ,הלעמו 'ה יאליג לש םיגוח לע תולבגה שי
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

  ?םידלי אל הז 'ה התיכ
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  .םייברעה םיבושייב עובשה יפוסב הריגסה ןיינעב תוצעייתה םייקתתש םג שקבמ ינא
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  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  ?לוחמ יבגל םג ןוכנ הז
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

  .אל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .העש עבר לש תוצעייתהל תאצל תשקבמ ינא ,ןוידב ןאכ הלעש המ לכ לע רבדל םיכלוה ונחנא
 .היצילאוקהמ םירבח הפ ןיא ברה ירעצל

 
  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .םידליו תודליל תולמעתההו לוחמה לש םיגוחה תא רוטפל םיכירצ ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .בושנ ונחנא ,הקספה העש עבר לע הזירכמ ינא
 
 
  ).12:45 העשב השדחתנו 12:15 העשב הקספנ הבישיה(

 
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 הלועפה תרזחה םע דחיב ותומדקל רוזחי הז ןבומכ .הרפה לע תוריבע םהל ודרי עגרכ יכ - - -
 .םהלש

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .השקבב ,םילימ רפסמ רמול תשקיב תא ,יקסבונילמ תסנכה תרבח .הרעהה לע הבר הדות
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ,ונחוכ לכב ,תובר תועש תמאב הפ ונבשי הדעווה ירבח ונחנא ,שארה תבשוי יתרבג ,ךתושרב ,ןכ
 ,תוילכלכה ,תויתואירבה תוכלשהה תא םיניבמ ונחנא ,ונלש תונורשיכה לכ תא לכש םושב ונלעפה
 ירבח לכ לע םכסומ הזש תבשוח ינא ,תמאב ,הפ ונפשח ,ונלש דעצו דעצ לכ לש תויתרבחה ,תויגולוכיספה
 ינאו לארשי תלשממל הנופ ינא .תוטלחהה תלבק ךרדב הלשממה לש תיתייעבה תולהנתהה תא ,הדעווה
 ונלש תורטמה ,דחיב םידבוע ונחנא ,ביוא אל איה תסנכה .לכש םושב תוטלחה ולבקת ,םכמ תשקבמ
 .רוביצל ןומאה תא םיריזחמ ונחנא הזב ,חוקיפהמ דחפל ךירצ אל ,תרוקיבמ דחפל ךירצ אל לבא ,תופתושמ

 
 תויוכמסה תא חקל תרחא וא וזכ הרוצבש הנורוקה לש לודגה קוחה רבע לומתאש תעדוי ינא

 תא תוארל םוקמב אקווד ,ונלש הדובעה תא ובהא אל דואמ דואמ הלשממבש תעדוי ינא .הנורוקה תודעוומ
 ינא .ונלש תולאשה םעו תרוקיבה םע םהל השק היה דואמ והשכיא ,הלועפ ףותישכ ,תיבויחה תיווזב הז
 תרוכשמ םילבקמ ונחנא הז ליבשבו הפ םיבשוי ונחנא הז ליבשבו ונדיקפת הז ,ונתדובע קוידב וזש תבשוח
 .לועפל ךישמנ הנורוקה תדעווב ונחנאש דואמ הווקמ ינאו

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יאדווב
 

  :)ונתיב לארשי( יקסבונילמ הילוי
 

 ,ונתוא םיעמוש ,ונב םיפוצש תעדוי ינא .רוביצה ןומא תא ונרזחה הדעווכ ונחנאש תעדוי ינאו
 תובושת םישרודו תולאש םילאוש ןכש המרופטלפ שיש םיניבמ םואתפ לארשי יחרזא תמאבו ונתוא םיאור
 .בושח יכה הזו
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .יקסבונילמ תסנכה תרבח ,הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( יול יקימ
 

 לש ,תועש תואמ ילוא ,תועש תורשע תמאב רחאל ,וזה הדעווהש בשוח ינא .יתרבג ,הבר הדות
 ,ךתושארב הנושארה הרושה ןמ עוצקמ ישנא לש תועצהבו םירקחמב הוולמ ,תרדוסמ ,תצמואמ הדובע
 ,הנוכנה הלימה וזש בשוח ינא ,םישרדנה םינוזיאה תא האצמ ,קנע ופאש טלחהב ןאכ ךל תתל םג יל ישרה
 לע רומשל ךדיאמו קשמב םימלש םיפנע לש הסירק עונמל ךיא ,הלכלכה ןיבל ,האולחתה ,תואירבה ןיב
  .הליגר יתלב שממ תוירחא הפ ונל התייה .רוביצה תואירב

 
 ידכ תוארוהה לע רומשל ונל ורזעת ,םכרובע ונדבע ,םכרובע ונדבע ,ילארשיה רוביצל הנופ ינא

 ףכית ,הז םא ,תוכירב הז םא ,תודעסמ הז םא ,דובעל וכישמי תילכלכ חותפל ונחלצהש םיפנע םתואש
 ילארשיה קשמהש ידכ תויתואירבה תוארוהה םע הלועפ ופתש השקבב ,וישכע ונעבצה המ לע ועמשת
  .הבר הדות .םיניוצמ םינוזיא םה םהילא ונעגהש םינוזיאה .לעופ ,קזח תויהל ךישמי

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,רבא'ג תסנכה רבח .יול יקימ תסנכה רבח ,הבר הדות
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 - - - הדעוול דפסה השוע ימכ עמשיהל הצור אל ינא ,בוט
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ונינפל הדובע הברה שי ,םירבח ,םויס תביסמב אל שממ ונחנא ,אל
 

  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

 תורמל ,ונחנאש בשוח ינא ,ןיוצמ ןפואב ,יעוצקמ ןפואב הדבעש הדעו וז תאזה הדעווה .אל שממ
 הלשממה תדובע תא רקבל ךישמנו דובעל ךישמנ ונלש םיילגרל תחתמ חיטשה תא ךושמל ןויסינה
 .היתוטלחהו

 
 רתויב רורבה ןפואב הלשממל דיגהל םיבייח ןאכ ונחנאש בשוח ינא ,םייפיצפסה םיאשונה יבגל

 תמאב םישקבמ ונחנא ןכלו ,אחדא לא ,ןברוקה גח תא םיגגוח ונחנא בורקה עובשב םייברעה םיבושייבש
 דואמ דואמ ,יתעדל ,השירד וז .גחל ןנוכתהל םישנאל רשפאל ידכ דחוימב םייברעה םיבושייה תא גירחהל
 .הבר הדות .לשמל ,ביבא לת ןידכ תרצנ ןיד השענש רשפא יאו תילמרונ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .השקבב ,בוזובזר לאוי תסנכה רבח .הלקאסע רבא'ג תסנכה רבח ,הבר הדות
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 תמתוח אל ונחנאש םג ונחכוה ונחנא הדעווב ןאכ םינויד לש תויפוסניא תועש תמאב ירחא .הדות
 תא ונעמש .תושק תוטלחה תמאב םע ,האלמ תוירחא ,תוירחאב גוהנל תעדוי תמאב תאזה הדעווהש ,ימוג
 המרב םג ךא ,תיתואירבה המרב םג רוביצה לע ןגהל םיכירצ ונחנא ,יתרמאש ומכ .תוירחאב םידדצה לכ
 המ .הלשממה םג גוהנל הכירצ הככו םינידע דואמ דואמ םינוזיא םע תוטלחהה תא הפ ונלביקו תילכלכה
 שיש תסנכב הדעווהש ,היטרקומד גהנתהל םג הכירצ ךכ .הדעווב ןאכ םישוע ונחנא השוע אל הלשממהש
 ,תויוגש ןכ ןהש בשוח ינא .הלשממה לש תויוגשה וא תונוכנ אלה תולועפה לע חקפת תולוכיה תא תמאב הל
 דיחיה יופשה ףוגה ןאכ ונחנא ,יתרמאש ומכ ,רבד לש ופוסב .הז תא םיעדוי הלשממה בורש בשוח ינא
  - - הזה ןונגנמה לכב ראשנש
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  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 - - - םישנא הברה דוע שי ,אוב ,אל
 

  :)ם"לת-דיתע שי( בוזובזר לאוי
 

 .םהל םיגאוד תמאבש םישנא שיש הווקת איהש הזיא םישנאל ןתונש ,תובושת םישנאל ןתונש - -
 לועפל ךישמנש דואמ הווקמ ינא .םלוכל הדות תמאב ,תוירחאב ונגהנתה ןאכ ונלוכש חמש תמאב ינאו

 .האלה
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ילאכימ ברמ תסנכה תרבח .הבר הדות
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

  .הדירפ תביסמ ומכ שיגרמ שממ הזו הפ יתרבחו יירבח לש םירבדה תא תעמוש ינא .יתרבג ,הדות
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .םירבד המכ הז לע רמוא ינא ףכית ,אל שממ
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 תבשוח ינא ,ךל םיידי קוזיח ,ךל דובכה לכ לכ םדוק ,הדעווהש דיגהל הצור ינאו לכסתמ דואמ הז
 םיאורו תואור ונחנא ,הייפצהו ,םייניעה הבוגב ךכ לכו םייניינע ךכ לכ ויה תמאב םהש םינויד הפ תלבוהש
 הזש םושמ ,קדצבו ,רתויב םיפצנה םירבדה דחא שממ תויהל ךפה הז ,הדעווה ינוידב הייפצה ירה ,הז תא
 םג .תמאב ןוידב אלא ,תוקעצב אל םייקתה םגש ןויד םייקתה ובש הנורוקה סואכ לכ ךותב ידיחיה םוקמה
 הפ ןוחתפ ןתינ ,םינותנ הברה ועמשנ לבא ,םייבקע אל םה םא םג ,םירתוס םה םא םג ,םירבד ועמשנ
 תויווז דואמ הברה ונעמש ,ןכו ,המבה תא םילבקמ אל ללכ ךרדבש םימרוג דואמ הברהל המב הנתינו
 .םישנא לש םייח תויווחו

 
 תויהל הרומא וז ,ןפוד אצוי ךכ לכ תויהל רומא אל הז ,ליגרה תויהל ךירצש המ הז ,וישכע

 ,ץנג-והינתנ לש ,תאזה הלשממה לש ןמאית אלה הפצוחה ,וישכע .הלשממ לומו תסנכב הליגרה תולהנתהה
 - - - הנורוקה תדעו תא איצוהל טושפ

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .הזל וסנכית לא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 אלו םישדחה םיווצה ונילא ועיגי אלש ליבשב לודגה הנורוקה קוחמ ,תאזה הדובעה תא התשעש - -
 רוביצה לש תוכזב ,טושפ ,דואמ הקומע העיגפ תאז .היירורעש ,רומאכ ,איה הלאה םינוידה תא להנל לכונ
 יתלבו השונא העיגפ תמאב טושפ תאז .וזה הנידמהמ ,תסנכהמ ,הלשממהמ ,ולו הל עיגמש המ תא לבקל
 .לילעב הריבס

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .תוקקוחמ תודעווה לכ אל ,םירבח
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 ךלשו ונלש תונויסינה תורמל ,ירעצל .הלשממה לומ ומייקתה םירבדה– אל ונחנא ,רדסב לוכה ,אל
 יתמועלה םוקמל הז תא וחקל ןמזה לכ םה תיעוצקמ הרוצבו תיניינע הרוצב הלשממה לומ להנתהל
 .ןאכ םיאצמנו תואצמנ ונחנא ןכלו שגנתמה םוקמלו
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 רתויש המכ וחתפיי רהמ רתויש המכש הווקמ דואמ דואמ ינא ,תחא ,םויסל דיגהל הצור ינא
 הז .םייקתהל בייח םייח םקרמש םושמ ,רתויש המכ לבא ,תוריהז ךותמ ,תולבגהב םירוטקסו םירוזא
 דואמ רבד איה תוילמרונו םיילמרונה ןאכ םייחה ךשמהל ,תילארשיה הלכלכל ,רוביצה תואירבל סרטניא
 .הב תוכורכה תוילמרונה יא לכ לע בושח

 
 תומלוא תא ףיסוהל הז ,תחא ,לוקוטורפל ,ונתוכמסב אלש המ תא ןאכ דיגהל הצור ינא ,ינש רבד

 הרוש לש םיחוורב שיאו השיא 500 בישוהל שיא 2,300 לש םוקמב ,לבח .ורגסנ בושש םילודגה םיעפומה
 תלגלגתמ העיגפ דוע ,בוש ,הז .הז תא םישוע אל המל הניבמ אל ינא ,תוגוז ןיב תואסיכ ינש לש םיחוורבו
 ,תוברתה רזגמל ,תוגוזל ,תומלואל רוגס יוציפ ןיא ןיידעש הז .יפסכה יוציפה ,ןורחא רבדו .תכשמתמו

 .קסורמ ,הפצרה לע קסורמ ולוכ תוברתה םלוע ,םירבחו תורבח
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .המב לבקל בייח אוה ,ןוכנ
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 - - - אלש רשוכה ירדח לע הפ ונרביד ונחנא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ברמ ,םיבורקה םינוידב הז תא השענ ונחנא
 

  :)הדובעה( ילאכימ ברמ
 

 .םייחב םדקתנו םדקהב חותפל רשפאש המ חתפנ ,עיבצנ הבה ,רומאכ זא .תופצל המל שי ,קוידב
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 אל שממ ,עמושש ימל םג הז תא תרמוא ינאו יירבח ירבדל סחייתהל הצור ינא תישאר זא .הדות
 ונמייק ,הקיקחל רשי היה אל הז הדעווה תא ונלחתהשכש םלוכל הריכזמ ינא .הדעווה תא דיפסהל רהמל
 לצב וא הנורוקה דצל םישנאה לש םייחה תבילב קוסעל ךישמנ ונחנא .םייתוהמ דואמ דואמ םינויד ןאכ
 ידכ ןאכל הלשממה ידרשמ תא איבהל ךישמנ ונחנא ,תושקה תולאשה תא לואשל ךישמנ ונחנא ,הנורוקה
 ילבו םיווצ םע ,תסנככ ונתיאמ שרדנש יפכ הלשממה תדובע לע חקפנ ונחנאו םיחרזאל ןובשחו ןיד תתל
 ונחנאו ,ןאכל עיגהל תדעוימ איה םגש ,הלשממה יווצמ ץוח הקיקח דוע שיש םכל הריכזמ ינא .םיווצ
 .תיניינע הרוצבו תוירחאב ,תויעוצקמב ,םויה דע התוא ונישעש יפכ ונתדובע תא תושעל ךישמנ טלחהב

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 .ןייצל ךירצ ,ףקותב ונלש קוחה עגרכ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .ףקותב ןיידע םג ונלש קוחהו ,ןוכנ
 

  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 רצקל היצפוא איהש הזיא שי םנמא .רתוי תצק וא טסוגואב 10-ה דע וליפא ףקותב ונלש קוחה
 - - - הלאכ תונקת ואיבי םא ותוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,הזה קוחה וא הזה וצה ףקותמ קר םילעופ אל ,בוש ,םג ונחנאו ףקותב ןיידע ונחנא ,הנשמ אל
 .ותוא תושעל ךישמנ ונחנאו וזה הפוקתב דחוימבו אקווד ,יתועמשמ דואמ דואמ דיקפת שי הדעוול

 
 הז ונטלחה ונחנאש המ .העבצהל תינכט םירבוע ונחנאש ינפל העבצהה לע עגר ריבסהל הצור ינא

 - - - תויחה ינג תא ,הגוצתה יללחו ןואיזומה תא ,לבכרה תא ,תויתורייתה תויצקרטאה תא גירחהל
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  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

  .םינקתמ טעמל
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 עובשה ףוס לש הלאה תולבגמה לכ תא ,עיבצהל ךרטצנ ונחנאשכ לוכה תא ךכ רחא רמוא ינא
 סחייתהל ןכ םג שקיב ומצעב תואירבה דרשמש רמול החרכומ ינא .םתחיתפ תא רשפאנו גירחנ םצעב ונחנא
 בושחש הנבההו הכימתה תא ונל שי וזה המרב םגש ךכ ,םהלש הגרחהה תא שקיבו םינואיזומה לש אשונל
  .הרקי הזש

 
 ןושאר םויב םתחיתפ תא םירשפאמ ןיינעה ךרוצל וא ,וצה תא םיליבגמ ונחנא רשוכה ירדח יבגל

 םג תונעל לכויש החיתפל הוותמ שבגל ןמזה תא הלשממה תא תתל הנווכ ךותמ ,רקובב שש העשב ,רקובב
 תא םצעב םייקלו לועפל ףנעל תתל ךישמהל הז דצלו תיתואירב הניחבמ רוביצה לע הנגההו ךרוצה לע
  .ותסנרפ

 
  :יקסבלכר יעמאל הרינ
 

 תא ורסאש עגרב הלטוב עגרכו תמייק התייהש תילילפה הריבעה רוזחת הז םע דחי ןבומכו
  .תוליעפה

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 יכ םיעיבצמ ונחנא המ לע וניביש ידכ טפסנוקה תא יתתנ קר ינא .הלחתהב הז תא תנייצ תא ,ןכ
  .העבצהה ךותב םצעב סנכנש המ לכ תא וארת םתאו תיטפשמה הרוצב הז תא השענ ונחנא וישכע

 
 היצקרטא )10( ןטק ףיעס ,לבכר )11( ןטק ףיעס לש הגרחה ךות וצה לע עיבצהל תשקבמ ינא זא

 םידעוימו םהב תעגל ןתינש םיגצומו םינקתמ טעמל ,הגוצת יללחו ןואיזומ )8( ןטק ףיעס ,תיתוריית
 רוסיא )ג( ףיעס תא םיגירחמ ונחנאו ,יח תניפ ,יראפס ,תויח ןג )6( ןטק ףיעס ,םירוסא וראשיי הלא ,םידליל
 תגרחה ךות וידוטס הז ללכבו לוחמ וא טרופס תוליעפל שמשמה םוקמ תוברל רשוכ ירדח לע ףרוג הלעפה
 לש הגרחה ךות וצה לע םיעיבצמ םצעב ונחנא .)2()ב(1 ףיעס ,)א()3(1 ףיעס םיירגוסב הז ,יתורחת יאטרופס
 .ןושאר םויב רקובב ששב רשפאתת םהלש החיתפה וא םהלש הגרחהה ,רשוכה ירדחשכ יתרמאש המ לכ

 
  :)תפתושמה המישרה( הלקאסע רבא'ג
 

  ?רחסמ םע המ
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 .העבצהב אל הז יכ ,סחייתא ףכית ינא
 

  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

  .םיענמנ ןיא ?ענמנ ימ .דגנ ןיא ?דגנ ימ .דעב השיש
 

 העבצה

 6 – דעב

  ןיא – דגנ

 ןיא – םיענמנ

 רשוא

 
  :ןוטיב אשאש תעפי ר"ויה
 

 ,תויונח ,עובש יפוסב רחסמ לש אשונה לכב םויה היופצש הבישיב ןודל הלשממהמ תשקבמ ינא
 ,םיחותפ םימחתמ וא םינוינק לומ לא םירוגס םינוינקל תוסחייתה ךות םייאנועמק םיקווש ,םינוינק
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 לע םהלש תוינקה תא סורפל ,עובש דועב גח םהל שיש ,םש םיחרזאל רשפאל ידכ ,תיברעה הרבחב רקיעב
 הלשממה םא דואמ חמשנ ונחנא .עובשה תומיב קובקב ראווצ אוהש הזיא רצייל אלו הלאה םימיה לכ ינפ
  .וזה הדוקנל םג סחייתת

 
 ,םוריח בצמב ונחנא ,הפגמב ונחנא ,הזה ןוידה ףוסב םג םלוכל ריכזהל הצור ינא ,בושח יכה יכהו

 ידכ םינויד לש תועש ןאכ ונמייק ונחנא ידכב אל ,ונלוכ לש םייפתכה לע הלודג דואמ דואמ תוירחא שי
 הנופ ינא ןכלו ,תיתרבח תילכלכ םג לבא ,תיתואירב םג ,רוביצה רובע הנוכנה הטלחהה תא תמאב לבקל
 תא םתא וחקית ,תוכסמ וטעת ,יתרבחה קוחירה יללכ לע ,תויחנהה לע ורמשת ,יביל םדמ תמאב םכילא
 קרו ףיגנה םע תודדומתהב ונלש החלצהל חתפמה םתא ,תונכב םכל תרמוא ינא .םכלש תישיאה תוירחאה
 .הבר הדות זא .ותוא חצנל תמאב לכונ ונחנא םכתיא

 
 
 

  .13:00 העשב הלעננ הבישיה
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 תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תעצה

 2020-ף״שתה ,)העש

 הדמע ריינ

 אובמ

 תויוכמס קוח תעצהל תדגנתמה תיטפשמה ונתדמע תא ,טרופמ ןפואבו ,ןלהל גיצהל םישקבמ ונא .1

 קוח תעצה :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ

 תא חינהל שקיב 28.05.2020 םויב םיטפשמה דרשמ ידי לע םסרופ רשא ירוקמה קוחה ריכזת .)הנורוקה

 תקנעה ידי לע הנידמב שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתהל תויושרה תבוגת תרדסהל תיביטמרונה תיתשתה

 םויב .האולחתה ףקיה תא םצמצל ידכ ןהב אהיש תולבגמ ליטהל הלשממל תודחוימ תויוכמס

 תסנכה ןחלוש לע חנוה הלש ןקותמ חסונ 1.קוחה תטויט תא ינורקע ןפואב הלשממה הרשיא ,07.06.2020

  .תסנכה תאילמב הנושארה האירקה תא הרבע איה 15.06.2020 םויבו 09.06.2020 םויב

 םע תודדומתהה ךרוצל דחוימ םוריח רטשמל תרגסמ תישאר הקיקחב עובקל תשקבמ קוחה תעצה .2

 דעש ,םינוש םיעצמאב טוקנל הלשממה תא הכימסמ איה ךכ םשלו שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 תוחתפתהב רבודמש ףא לע  .)ח״שקת :ןלהל( םוריח תעש תונקת תנקתה תועצמאב ומשוי הז בלשל

 תעצה ,ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהל םירדסהה תעיבקב תקקוחמה תושרה תוברועמ לש תיבויח

 יאר תנומת הווהמה ,דבלב יטמסוק רדסהל התוא ךפוהש ןפואב םיבר םייתקוח םימגפב הקול קוחה

 .הלשממה העבקש םימדוקה םירדסהב םייקתהש בצמל תמלשומ טעמכ

 בחרומ בכרה ינפב איה תעכש 2הלאדע זכרמ שיגה רשא הריתעה תובקעב האב וז קוח תעצה יכ ןייצל שי .3

 תכמסומ התייה אל הלשממה יכ ,רתיה ןיב ,ןעטנ וז הריתעב .יאנת לע וצ הניינעב אצוה רשאו ,ץ"גבב

 לופיטה ךרוצל תויוכמסה תא רידסהל הנומאש וז איה תסנכה יכו ,ח״שקת תנקתה לש ךרדב לועפל

 .ףיגנהמ םרגנש םוריחה בצמב

 תומאל תאטוח םוריח בצמ לע זירכהל קוחה תעצהב תעצבמה תושרה תכמסה ,יכ אוה רבד לש ורקיע .4

 הרפה ךותו םלבוס וניא ןידהש ןפואב קוחה ןוטלשו תויושרה תדרפה ןורקיעב תעגופו תויתקוחה הדימה

 תושרל תוקנעומה תויוכמסה ףקיה ןתניהב ,ףסונב .הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעסב רומאה לש

 םירדסה יכ הבוחה חכונלו ,טרפה תויוריחו תויוכז לע תכל תוקיחרמ תולבגה ןהב תוכורכה ,תעצבמה

 תורורב הדימ תומא עבקת קוחה תעצה יכ אוה ןידה ןמ ,תקקוחמה תושרה ידי לע ועבקיי םיינושאר

 ידי לע ןכו וטקנייש םינושה םיעצמאל סחיב םייואר תורבתסה ינחבמ ץומיא ךות תאזו ,ןהב שומישל

                                                        
-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח תטויט״ 35-ה הלשממה לש 66 הטלחה 1

  .)07.06.2020( ״הקיקח יניינעל םירשה תדעו תכמסה – 2020
 םויב השגוה( והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר ׳נ לארשיב יברעה טועימה תויוכזל יטפשמה זכרמה – הלאדע 20/2399 ץ״גב 2

 )הלאדע תריתע :ןלהל( )05.04.2020
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 תוטשפתהמ תע התואב תפקשנה הנכסה תדימל שומיש וב השעייש יעצמאה גוס ןיב םלוה סחי תריצי

 הניא וז הייעשה רשאכ ירטנמלרפ חוקיפ רבדב םיקוח העשמ העצהה יכ תוארהל שקבנ דוע .ףיגנה

  .הפיכאו השינעל רושקה לכב דחוימב קוחה תעצה תילכת םע תבשייתמ

 קוחה תעצהב ןוידה תא תוחנהל םירומאש דוסיה תונורקע

 תא הרידסמה תיביטמרונה תרגסמה יכ אוה קוחה תעצהב ןוידה תא תוחנהל ךירצש ןושארה ןורקיעה .5

 ףסונב תאזו ,הלשממה :דוסי קוחל 38-39 םיפיעסב העובקה וז איה םוריח תעב תויושרה תויוכמס

 תויוכזב העיגפה תדימל סחיב תויתוהמ תולבגמ ביצמה ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחבש 12 ףיעסל

  .םוריח תעשב םג דוסיה

 תינוטלשה תושרה איה תסנכה יכ איה ,ליעל תניוצמה תיביטמרונה תרגסמה יפ לע ,אצומה תדוקנ .6

 םאתהב ןידכ םוריח בצמ לע הזרכה הנתינש עגרב .))א(38 ףיעס( םוריח בצמ לע זירכהל תיאשרש

 תעש תונקת ןיקתהל תוכמסה תא רידסמש 39 ףיעס ףקותל סנכנ ,ל״נה 38 ףיעסב םיעובקה םיאנתל

 יפל הלשממה לש התוכמסל סחיב ועבקנ תויתוהמ תולבגמ עברא .היתולבגמ תאו ,הזרכהה חוכמ םוריח

 ,תואכרעל הינפ עונמל םוריח תעש תונקת לש ןחוכב ןיא״ יכ תעבוק הנושארה .ח״שקת ןיקתהל 39 ףיעס

 םוריח תעש תונקת ונקתוי אל״ יכ תעבוק היינשה ;״םדאה דובכב העיגפ ריתהל וא ערפמל השינע עובקל

 הלבגמה ;״תאז בייחמ םוריחה בצמש הדימב אלא ,תויוכמסו םיעצמא ,םירדסה ןחוכמ ולעפוי אלו

 השולש רחאל עקפי הלשממה הניקתמש תונקתה לש ןפקות :ןמזה רושימב הלבגמ איה תישילשה

 דובכ דוסי קוחל 12 ףיעס חוכמ איה תיעיברהו ;שדחמ ןפקות תא ךיראהל תיאשר איה ןיאו םישדוח

 אלש הדימבו הפוקתלו היואר תילכתל אלא םדא תויוכז וליבגי אל ח"שקתה יכ עבוקש ותוריחו םדאה

 .שרדנה לע ולעי

 תעדוהל םאתהב .)urgency( תופיחדה אשונל עגונ אוהו קוחה תעצה תילכתב וניינע ינשה ןורקעה .7

 הדעונ קוחה תעצה יכ ןיוצ הלאדע תריתעב ץ"גב ינפב ושגוהש תסנכה תעדוהו הנידמה תוטילקרפ

 וניאש אשונ לכ ,ךכיפל .םייופצ אלו םיימאניד ,םיפוחד םיניינעב קרו ךא לפטל הלשממה תא ךימסהל

   .קוח תעצהב הרדסהל ץוחמ תויהל בייח ,וז תילכת רדגב לפונ

 תושרה ידי לע תוכמסה תלעפהל הדימ תומא קוחה תעצהב הנללכית יכ בייחמ ישילשה ןורקעה .8

 ינוכיא ןיינעב ןידה קספב תועיבקה דחוימב תויטנבלר הז ןיינעל .הפוחד הבוגת בייחמה אשונב תעצבמה

 יאנת לע תונעל תבייח תסנכה ידי לע תקנעומה תוכמסהש אוה םש עבקנש ןושארה יאנתה .3כ"בשה

 הנכסה״ ןחבמ יפ לע עבקייש יואר וז תוכמסב שומישהש אוה ינשה יאנתה .םיינושארה םירדסהה

 ינש ,ןידה קספ יפ לע ,הז ןחבמל 4״.הלש רטשמה ירדסל וא הנידמה יבשותו יחרזאל תידימהו הרומחה

 יבשותו יחרזאל הנכס לש דחוימב הובג ףר שרדנ ,יתוהמה דמימב״ :ןמזה דמימו יתוהמ דמימ – םידמימ

 תורשפא אצמנב ןיאש וזכ תויהל תבייח הנכסהש תעבוק תוידיימה תשירד ,ןמזה דמימב .הנידמה

 5״.התושממתה םרט המיע תודדומתהל רתוי םימיאתמ םייביטנרטלא םיעצמא חתפל תישעמ

                                                        
 .)כ״בשה ינוכיא ןיינע :ןלהל( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( הלשממה שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גב 3
  .תויח האישנה לש הניד קספל 23 ׳ספ ,םש 4
  .םש ,םש 5
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 יבצמב לועפל ךמסומה ףוגה איה תקקוחמה תושרה ,םיחנמה םייתקוחה תונורקעה יפ לע ,ןכ יכ הנה .9

 תעבוקה הקיקחב תכמסומ איה רשאכ קר תודחוימ תויוכמס המצעל תלטונ תעצבמה תושרהו ,םוריח

 לע הלועה הדימב הנעגפית אל טרפה תויוכזש דיפקהל תנמ לע שארמ םירדגומ םיינושאר םירדסה

 ענומ וניא םוריחה בצמש לככ תויושרה תדרפה לע הרימש םע לכהו רתויב תלבגומ הפוקתלו שרדנה

  .תאז

 תודחוימ תויוכמס קוח תעצה

  הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעסל תדגונמ  םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה תכמסה

 ליעל ןיוצש ןושארה ןורקעל תדגונמ הניה םוריח בצמ לע זירכהל קוחה תעצהב הלשממה תכמסה .10

 אלו רומאכ זירכהל תכמסומה תושרה איה ,הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעס יפ לע ,תסנכה יכ עבוקהו

 לשב םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה לש תוכמסה תא עבוק קוחה תעצהל 2 ףיעס .תעצבמה תושרה

 בייחתמה םירבדה בצמ תא תכפוה קוחה תעצה .םימיוסמ םיאנת ןתניהב הנורוקה )הזרכהה :ןלהל( ףיגנ

 תוכמס וליאו .םוריח בצמ לע שארמ זירכת תסנכה ויפל ,הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעס יפ לע

 ןתינ ןיאש תע קר ,הלשממה :דוסי קוחל )ג(38 ףיעס יפ לע ,הל הנותנ םוריח בצמ לע זירכהל הלשממה

 תנתינ איהו ,תסנכה ידי לע הלטוב וא הרשוא אל םא ,םימי העבש לש הפוקתל קרו ,תסנכה תא סנכל

 .תסנכה תא סנכל תורשפא ןיאש תמיא לכ הלשממה ידי לע הכראהל

 לשב םוריח בצמ לע הזרכהה תא לטבל תסנכה תאו הלשממה תא ךימסמ קוחה תעצהל 3 ףיעס ,ןכ ומכ .11

 העיבקה רשפ רורב אל הז רשקהב .תומושרב ומוסרפ םע קר ףקותל סנכיי רומאכ לוטיב .הנורוקה ףיגנ

 ,הזרכהה לוטיב וליאו ,תומושרב המוסרפ ינפל םג ףקותל סנכיהל הלוכי םוריח בצמ לע הזרכה יכ

 אלו תומושרב ומוסרפ םע קר ףקותל סנכיי ,םוריחה בצממ תפקשנה הנכסה תולטבתה איה ותועמשמש

  .ידיימ ןפואב

 תאז התאר םא םימי 45 דועב הזרכהה ףקות תא ךיראהל הלשממה תכמסהל סחיב םג םינוכנ םירבדה .12

 איה תסנכה ןאכ םג .השודיחו הזרכהה רבדב התוכמס לע רתוות תסנכהש הקדצה םוש ןיא .ןוכנל

   .הזרכהה שודיח ידי לע הלשממה תא ךימסהלו ךישמהל םאב עירכהלו ןודל תכמסומה

  תידיימה הנכסה ןחבמ לשו םיינושאר םירדסה רבדב ישילשה החנמה ןורקיעה לש הרפה

 .םיינושארה םירדסהה ןורקיעל דוגינבו תונקת ןיקתהל הלשממל בחר תעד לוקיש הקינעמ קוחה תעצה .13

 בחרמב תוליעפ תלבגה תוללוכה תולבגמ עובקל הלשממה תא םיכימסמ קוחה תעצהל 6-12 םיפיעס

 קסע יתבב ,הדובע תומוקמב תוליעפ תלבגה ;)7 ףיעס( ירוביצה בחרמב תוליעפ תלבגה ;)6 ףיעס( יטרפה

 תלבגה ;)9 ףיעס( םיעוריא תלבגה ;)8 ףיעס( םיתוריש ןתמ לש תוליעפ ןכו ,רוביצל םיחותפה תומוקמבו

 ;)11 ףיעס( החוור תורגסמ תוליעפ תלבגה ;)10 ףיעס( ךוניח תוליעפ םימייקמה תודסומ לש תוליעפ

  .)12 ףיעס( הרובחתה םוחתב תוליעפ תלבגהו

 תוכזב ,קוסיעה שפוחב ,תויטרפל תוכזב ,העונתה שפוחב עוגפל תעצבמה תושרל תוריתמ הלא תולבגה .14

  .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תונגומה טרפ תויוריח לש הרושבו ,ןיינקה
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 תושרל בחר הכ תעד לוקיש ןתמ .לבגומ וניאו טעמכ הלא תולבגמ תעיבקב הלשממל ןתינה תעדה לוקיש .15

 עוגפל ןתינ ןהבש תוביסנל רשאב םירורב םינוירטירק עובקל תקקוחמה תושרה ידיב רשאכ ,תעצבמה

 וז איה תקקוחמה תושרה יכ שרודה ,םיינושארה םירדסהה ןורקיע לש הרפה ידכ הלוע טרפה תויוכזב

  .הנשמה קקוחמל הקינעמ איה ןתוא תויוכמסה ולעפוי ןהיפלש הדימה תומא תא עבקתש

 ויפלש קוחה תעצה תעבוקש ןחבמה אוה םייטרקנוקו םירורב םינוירטירק לש םמויק רדעיהל אמגוד .16

 םוצמצ ,ותוטשפתה םוצמצ ,הנורוקה ףיגנב הקבדהה תעינמ םשל״ תונקת ןיקתהל הלשממה תכמסומ

 תוטשפתהה ףקיה ,ןוכיסה לש ויפואל רוכזא לכ ןיא ״.ןוכיסב תויסולכוא לע הנגה וא האולחתה ףקיה

 ןתינ םישיחרת וליא תחת תעבוק הניא קוחה תעצהו ,ותרמוח תגרדו ותדימ ,רומאכ ןוכיס ידכ הלועה

 ויטעבש שיחרתל המוד וניא טלחומ רגס קידציש שיחרתה ,אמגודל ,הז רשקהב .םינוש םיעצמאב טוקנל

 ךותב הרמוח גרדמ עובקל יוארה ןמ .םימיוסמ םיאנת תחת ירוביצה בחרמה תחיתפ לע תורוהל ןתינ

 .תעצבמה תושרה לש תיללכ הכמסהב קפתסהל ןיאו תקקוחמה תושרה ידי לע בצועמה רדסהה

 והימו  םינותנ וליא דוסי לע ,הנשמה קקוחמ ידי לע הנלבקתת תוערכה ובש ןפואל רוכזא לכ ןיא ,ןכ ומכ .17

  .םייק ןכא רומאכ ןוכיס יכ עובקל ךמסומה יעוצקמה םרוגה

 ,לכמ רומח .קוחה ןוטלש ןורקיעו תויושרה תדרפה ןורקיע לש הרפה הווהמ בחר הכ תעד לוקיש ןתמ .18

 ליבותש ןפואב תעצבמה תושרל תוקנעומה תויוכמסה לש תינעגופו תיתורירש הלעפהל חתפ חתופ אוה

 תדעוו ץ״גבב ותדמע תא עיבה רבכ ןוילעה טפשמה תיב .טרפה תויוריחו תויוכזב תיתדימ יתלב העיגפל

 דחיב םיליבומה קוחה ןוטלש ןורקעו תויושרה תדרפה ןורקעב העיגפה רוסיא תודוא ,הנוילעה בקעמה

 :ןיינעב רפוהגנילק ׳פורפ לש וירבד םיפי הז רשקהב 6.םיטרקומדה םיכרעב העיגפל דוחלו

 דבלב תילמרופ הליבכב קפתסמה ,להנימה תויקוח לש ינויעה גשומה ןיב ןיחבהל שי ...״
 ןוטלש תמשגהל השורדה ,תיפיצפסה תוילאגילה גשומ ןיבל ,קוחה י"ע להנימה לש
 תילמיסכמ הליבכו .קוחה י"ע להנימה לש תילמיסכמ הליבכ ותועמשמש גשומ ,קוחה
 טקא אוה םא ןיבו הנשמ תקיקח רבד אוה םא ןיב ,ילהנימ טקא לכש השוריפ
 התרוצש המרונ י"ע ,םיירקיעה ויקלח לכ לע ונכת תניחבמ ,עבקיהל ךירצ ,ילאודיבידניא
 תוכמסה ,קוחה ןוטלש ררוש הב הנידמב יכ רמול רשפא הז ןבומב .קוח לש הרוצ
 להנימה ינגרואש דועב ,קקוחמל הרוסמ )םייראמירפ( םיינושאר םירדסה תעיבקל
 .קוחה תרגסמב ,דבלב )םייראדנוקס( םיינשמ םירדסה עובקל םיאשר

 תויצגלד לש ךרדב להנימה תכמסה לש תיתקיחת הטיש םע בשייתמ וניא קוחה ןוטלש
 איהש ךירצ ,קוחה ןוטלשב עגפת אל להנימה לש היצגלדש תנמ לע .אדירג 'תוילמרופ'

 תא עבק קקוחמהש רחאמ ,םיינשמ םירדסהל תלבגומ ,רמולכ ,'תילאירטמ' היהת
  .)הפסוה השגדהה( 7״ןינעל םיעגונה םיינושארה םירדסהה

 היופצה העיגפהש לככ .ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחל 12 ףיעס תארוהמ םג םישקבתמ םירבדה .19

 תא רידגי קקוחמה יכ השירדה לעו קוחה ןוטלש לע הדפקהה תדימש ירה ,רתוי הבחר טרפה תויוכזב

 תשרדנה הכמסהה לש תושרופמה תדימ .רתוי תקדקודמ היהת הנשמה קקוחמ לש תעדה לוקיש ףקיה

                                                        
 קנב 6821/93 א"ע :דוע ואר ;)2006( 45-53 ,1 )1(אס ד״פ ,לארשי תלשממ שאר דגנ הנוילעה בקעמה תדעוו 11163/03 ץ"גב 6

 .)2004( 320 תיטרקומד הרבחב טפוש קרב ןרהא ;)1995( 421 ,221 )4(טמ ד"פ ,והירמש רפכ לדגמ דגנ מ"עב דחואמה יחרזמה
 )1993 ,ךרוע רימז ׳י( 108 ,105 ירוביצה טפשמה לע רפוהגנילק רפס ״הנשמ תקיקחו קוחה ןוטלש״ רפוהגנילק ׳ה ׳י 7
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 תעדה לוקיש תיינבה ןיינעל םג אוה ךכ .התלעפהל תיוולנה טרפה תויוכזב היופצה העיגפה תדימב היולת

  8.הנשמה קקוחמ לש

 תלעפהל ידמ ךומנ ףר עבוק ,רוביצה תואירבב העיגפלו ףיגנה תוטשפתהל ישממה ןוכיסה ןחבמ ,דועו .20

 טפשמה תיב לש ויתועיבק ,הז ןיינעל .ליעפהל הלשממה תיאשר היהת םתוא ףקיהה תובחר תויוכמסה

 הכמסה .ונניינעב הלשממה תא ךימסהל האב איה תע תסנכה תא תוחנהל םירומא כ״בשה ינוכיא ןיינעב

 תעצהש תויוכזב העיגפה ףקיה ןתניהב היואר הניא ,קוחה תעצהב תמדוקמה וז תומכ ,תפרוגו תיללכ

 העיבקש ירה ,תוגירח תוביסנ ןתניהב תוקדצומ תויהל תויושע תומיוסמ תועיגפש דועבו .תרשפאמ קוחה

 חיטבהל ידכ תבייחתמ בלשו בלש לכב תושרדנה תויוכמסהו בצמה תרמוחל םאתהב הרמוח גרדמ לש

  .םינתינ םה הנעמלש הרטמל קר ולעפוי םיעצמאהש

 תויוכמסה .קוחה תעצהב תונותנש הפיכאה תויוכמס ןיינעל םג ,תאש רתיבו ,םה םינוכנ הלא םירבד .21

 שרדנל רבעמ העיגפל ששח תולעמו ףקיה תובחר ןניה הפיכא ימרוגל קינעהל הלשממה תיאשר רשא

 ,לבגומ רוזא ןיינעל םירשה תדעו וא ,הלשממה עבקתש םירוסיאה תפיכא .טרפה תויוריחבו תויוכזב

  .רוביצה ןיבל הלא םימרוג ןיב םירישי ךוכיחו עגמב הכורכ

 ,הלא םידיקפת עוציבב הפיכאה ימרוג תא וחניש תויעמשמ דחו תורורב הדימ תומא תרדענ קוחה תעצה .22

 םניאו םירטוש םניא ךימסהל תיאשר הלשממהש םימרוגהמ לטובמ יתלב קלח רשאכ דחוימב תאזו

 םהש יפכ םיכמסמו תויאר ףוסיא וא תויודע תייבגב ןכש לכ אל ,םייביסנטניא םיבצמב הפיכאב םינמוימ

  .העצהל 26 ףיעס יפ לע תושעל םיכמסומ

 וא םירורב םינוירטירק תוללוכ ןניא ,רתויב תובחר ןניה 27 ףיעסב רטושל תורומשה תויוכמסה ,ןכ ומכ .23

 הניא רומאכ תופרוג .הפיכא תולועפ עוציב ךרוצל שורדל יאשר אוה ותוא עדימה ביטל סחיב תורדגה

 .ןיינעה תוביסנב תקדצומ הניא סנק תוריבע תפיכאל סחיב ליגרה ןידהמ הגירחהו היואר

 ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ רדעה הקידצמ הניא קוחה תעצה תילכת

 בצמב םירושקה םיימנידו םיפוחד םיניינע לע ביגהל הלשממה תא ךימסהל קוחה תעצה תילכת רומאכ .24

 ידיקפתמ דחא תא לולשל הלוכי הניא וז תילכת םלואו ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע רצונש םוריחה

 ינפב ומייקתהש םינוידב ולע הלא םירבד .תעצבמה תושרה תולועפ לע חוקיפה אוהו ,םיירקיעה תסנכה

 ומויק בייחמה קוחב עובקה ךילהה תא םייקל הלשממה הביוח רשאכ כ״בשה ינוכיא ןיינעב טפשמה תיב

  .תסנכה ינפב ירטנמלרפ חוקיפ לש ךילה לש

 עצבל הלשממה תא קוחה תעצה הכימסמ ןתוא תולועפה לכל סחיב עובקה ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ .25

 תדעו( הדעווה ןחלוש לע וחנוי ןה תומושרב תונקתה םוסרפל ךומסב יכ עבוקש ,)ד(3 ףיעסב עיפומ

 םימי 14 ךות טילחתו ןויד ןהב םייקת הרותב וזו ,)קוחה םושיי ןיינעל עבקיתש תרחא הדעו וא תסנכה

 ךיראהל תיאשר היהת הדעווה .יקלח וא אלמ ןפואב ,ןרשאל םא )תונקתה גוסל םאתהב( םימי העבש וא

 ,תורומאה תופוקתה ךותב הדעווה ידי לע הטלחה רדעיהב .ןהב ןוידה ךרוצל םימי השולשב תונקתה תא

 השולש וא םימי העבש ךות הטלחה לבקל הילעש ,תסנכב העבצהל תונקתה תא תסנכה שאר בשוי איבי

                                                        
 לש הניד קספל 11-12 ׳ספ 41 )3(גס ,ןויצל ןושאר תייריע שאר 'נ מ"עב למשח תוישעת וקרא 9411/00 ץ"גנד ,הז ןיינעל ואר 8

 .)2008( 823 ,715 )4(בס ד"פ ,הלשממל יטפשמה ץעויה 'נ מ"עב "ימואלה דקפמה״ 10203/03 ץ"גב ;)2009( שיניב האישנה
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 וא ,תונקתה תא רשאל אלש וטילחי )ןיינעה יפל( תסנכה וא הדעווה םא .)תונקתה גוס יפל( םימי

 םסרופת ךכ לע העדוהו ןפקות עקפי ,הל הנותנה ןמזה תפוקת ךותב ןניינעב הטלחה הלביק אל תסנכהש

 .תומושרב

 ,ןייטעב םרגיהל הלולעש דוסיה תויוכזב העיגפהו ,קוחה תעצה חוכמ ונקתויש תונקת ,ישעמה רושימב .26

 ידי לע ורשואי אל ןה םא )הנקתה גוס יפל( םימי 24 וא םימי 17 לש הפוקתל דע ןפקותב דומעל תולוכי

 להנימה תויושר ידי לע תופוחד תולועפב טוקנל ךרוצה ןהבש ,תודחוימ תוביסנבש דועב .תסנכה

 עודמ רקיעו ללכ רורב אלש ירה ,תידיימ הלועפב ךרוצה תא ןיבהל ןתינ ,ףיגנה תוצרפתה םע תודדומתהל

  .ליגרה םירבדה בצמב לוחיש ללכה תא עבוק דחוימב םיגירח םיבצמל רמשיהל ול יוארש בצמ

 ,ללככ ,שארמ רושיא לש ןונגנמב ופילחהל שיו תויביטקפא לכ רדענ קוחה תעצה תעבוק ותוא ןונגנמה .27

 עצבל תלגוסמ הניא תסנכה ןייטעבש תוגירח תוביסנ םע דדומתהל ידכ ,גירחכ ,הלועפ קיפא ןתמ ךות

 .הנשמה תקיקח לע חוקיפה תולועפ תא

 רוביצה לע תוסנק ליטהלו תוילילפ תוריבע עובקל הלשממה תכמסה ןיינעל םייתעבש םינוכנ הלא םירבד .28

 לש שארמ רושיא אלל תאזו ,העצהב עצומה רדסהה יפ לע ונקתויש תונקת תרפה ןיגב הנשמ תקיקחב

 תושירדה תלוחת תגרחה ךות תוסנק ליטהל הלשממה תא הכימסמ קוחה תעצה .תסנכה תודעוומ הדעו

 ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס .תוילהנימה תוריבעה קוחל 1 ףיעסו ןישנועה קוחל 2 ףיעסב תועיפומה

 1 ףיעס .״תסנכה לש הדעו רושיא תונועט םישנועו תוריבע ועבקנ ןהבש תונקת״ יכ עבוק 1977-ז״לשתה

 תוריבע ןיגב תוסנק תותישמה תונקת יכ )ב(1 ףיעסב עבוק 1985-ו״משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוחל

 תעצה .תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רושיא ,רתיה ןיב תונועט ,תוילהנימ תוריבעכ ורדגוהש

 ,הרידגה איה ןתוא ,תוילהנימו תוילילפ ,תוריבע ןיגב תוסנק ליטהל הלשממל תרשאמ ,ונניינעב קוחה

  .ללכ ךרדב שרדנכ ,תסנכה לש שארמ רושיא אלבו

 הניא תסנכה לא הלשממה לש הכרד רשאכ ךלמה ךרדמ הגירח הקידצמ הניא קוחה תעצה תילכת .29

 תלוחת תפוקת רשאכו ,ןיינקה תוכזב העיגפל חתפה תחיתפ ךות ,דבעידב לוטיב וא רושיא .המוסח

 רקיעו ללכ בייחתמ וניאו ,ןידכ וניא ,םימי 28-17 ידכ תולעל הלוכי תסנכה ידי לע ןרושיאל רבוע תונקתה

  .רידסהל תשקבמ קוחה תעצהש םוריחה בצמ תוביסנמ

 ןורקעל םג תעגונ איה אלא ,ינכט ןיינע הניא יביטקפא ירטנמלרפ חוקיפ ךילה לש ומויק רבדב הבוחה .30

 יפכ ,קוחה תעצהל )ד(4 ףיעסב עובקה רושיאה ךילהב םיררבתמ םירבדה .םילילפבש תואדווהו תוביציה

  :העצהל רבסהה ירבדב רהבומש

 ןודת הדעווה ,ןמוסרפ רחאל ירשפאה םדקהב הדעווה לש הנחלוש לע וחנוי תונקתה״
 םאו ,ןקלח וא ןלוכ ,ןרשאל םא טילחתו רומאה ףיעסב םיטרופמה ןמזה יקרפ ךותב ןהב
 הדעווהש לככ .תסנכה תאילמ רושיאל תונקתה ואבוי – ןיינעב הטלחה לבקת אל הדעווה
 הטלחה לבקת אל תסנכה ובש הרקמב וא תונקתה תא רשאל ןוכנל וארי אל תסנכה וא
 תעיקפ םע יכ עובקל עצומ .תונקתה לש ןפקות עקפי ,ףיעסב העובקה הפוקתב ןיינעב
 ,הלא תונקתב ועבקנש תוריבעה ןיגב תילילפה תוירחאה לטבתת רומאכ תונקתה
 ינידס דוסי ןורקע עבוק ןישנועה קוחל 4 ףיעס .ןישנועה קוחל 4 ףיעסב רומאל םאתהב
 :רוחאל טבמב םג הלש תוילילפה תא עיקפמ קוקיחב הריבע לוטיב ויפלש ןישנוע
 וז הריבע ןיגב םהב לחוהש םיכילה וקספוי ,תלטבתמ וז הריבע ןיגב תילילפה תוירחאה
 הרומש ,תאז םע דחי .הריבע התואב העשרההמ תועבונה תואצות דוע דיתעב ויהי אלו
 תוילילפה ןהיתויועמשמ ,תונקתה לש ןפקות תעיקפ ףא לע יכ טילחהל תוכמסה הדעוול
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 ףיעס יפל ןפקות תעיקפ לע תומושרב העדוה םוסרפ םויל דע ןתנקתה םוימ ףקותב ודמעי
  9״.ןישנועה קוחל 6 ףיעסב רומאל םאתהב תאז ,וז הפוקתמ קלחל וא ,)ד(4

 ידי לע ןרושיאל רבוע ףקותל תוישנועה תונקתה לש ןתסינכ תרשפאמ קוחה תעצה ,תוארל ןתינש יפכ .31

 ועקפי תוישנועה וא תוילילפה ןהיתואצותו הנלטבתת ןהש ירה ,ןתניי אל רומאכ רושיאש לככו ,תסנכה

  .תרחא תסנכה העבק ןכ םא אלא תיביטקאורטר

 .תואדווה ןורקיע אוהו ,ןישנועה ינידב לגדה תונורקעמ דחא םע דחא הנקב הלוע וניא הז עצומ רדסה .32

 ןרושיא דעומל ןתעיבק ןיבש םייניבה תפוקתב ילהנימ סנק וא תילילפ תוירחא תלטה רשפאמ רדסהה

 תאז לכו ,ותוגהנתה תא וחניו רוביצה תא ובייחי ,ףקותב ויהי תוריבעה הז ןמז חווטב .תסנכה ידי לע

 אל תוריבעהש לככו .תסנכה ידי לע ןרושיא יא לש תורשפאל סחיב הלאש ןמיס ןהילעמ ףחרמ רשאכ

  .ןניגב תוירחאה לש יביטקאורטר לוטיב עימשת ןתולטבתהש ירה ,ורשואי

 .םוריח יבצמ םיוולמה םיפוכתה םייונישהו תואדווה יא חכונל דחוימב ,רקיעו ללכ יואר וניא הז בצמ .33

  .ונממ היופצה תוגהנתהל סחיב רוביצה ברקב לובלב רוציל לולעש רדסה םדקמ הז ןונגנמ

 איה רבדה תועמשמ .דבעידב לטבת תסנכהש םיילילפ םירוסיא לש הלחהל חתפ חתופ אוה ,ןכ לע רתי .34

 יתלבכ דבעידב וררבתיש םירוסיא דוסי לע תלטובמ יתלב הפוקת ךשמב להנתהל החנוי רוביצה יכ

 שרדנ רוביצה ,הז ןמז חווטב .תסנכה ידי לע ורשואי אלש לככ ,םיצוחנ יתלב וא םייואר יתלב ,םייקוח

 יפלכ םיינעגופ הפיכא יעצמא וטקנייו םירצעמ ועצובי םימיוסמ םירקמבו ,הלשממה תוארוהל עמשיהל

  .ורשוא אלש תונקת דוסי לע להנתהל שרדנ אוה יכ ררבתי דבעידבש ימ

  .שארמ ןתניי תסנכה רושיא יכ עובקל אוה יוארה ןמ ןכ לעו הקדצה לכ רומאכ רדסהל ןיא .35

 שי עודמ רורב אל .קוחה תעצהב תונותנה תודחוימה הפיכאה תויוכמס יבגל םג םה םינוכנ הלא םירבד .36

 .תוילהנימו תוילילפ תוריבע לש הפיכאה תויוכמס ןיינעב םיליגרה ילילפה ןידה ירדסמ גורחל ךרוצ

 תונותנה תוליגרה תויוכמסה דוסי לע עצבתהל תולוכי הפיכאה תולועפשכ ףקות הנשמ םילבקמ םירבדה

 .םייקה ןידה יפ לע קוחה תפיכא ימרוגל

 םהילע םימגפה תא רותפיש ןפואב קוחה תעצהב םייתוהמ םייוניש עצבל םישקבתמ םכנה ,רומאה עקר לע

  .הז ךמסמב ונעבצה

 

  ,בר דובכב

________________ 

 ד״וע ,ירו׳ח ידאפ

                                                        
 247 ׳מעב ,קוחה תעצהל רבסהה ירבד 9
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2020ביוני  4
 לכבוד

גב' שלומית ברנע פרגו
 היועצת המשפטית 

 משרד ראש הממשלה
 ירושלים

שלום רב, 

 עםתזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות   הנדון: 
2020-)הוראת שעה(, התש"ף נגיף הקורונה החדש 

חלף תקנות שעת חירום, שהותקנו עם פרוץ חקיקה "רגילה" קדם מברכים על היוזמה ל אנו .1

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ולהנחיות היועץ המשפטי משבר הקורונה, גם אם "

פקיעת תוקפן המתקרב של " ראוי היה להקדים ולעשות זאת זה מכבר ולא להמתין ל"לממשלה

. (רק ב' לתזכיר החוק "מטרת החוק המוצע והצורך בו"ר' פ)" תקנות שעת החירום האמורות

" השיגרתי"האגודה לזכויות האזרח ניהלה התדיינות ארוכת שנים נגד מצב החירום כזכור,  .2

ובאחריתה, לפני שמונה שנים, הטעים בית המשפט העליון שמתחדש כלאחר יד פעמיים בשנה, 

", כי ים אותנו מאז קום המדינהווהגיעה העת להיפרד משארי חקיקת החירום המלואמר, כי "

. ((8.5.2012) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת 3091/99ץ "ג)ב ""לא בשמים היא

חוק ל 39-ו 38סעיפים בהקשר של משבר הקורונה, ההסתמכות על תקנות שעת חירום מכוח  .3

כיוון שהיא חורגת מהסמכות ומהתכלית של יסוד: הממשלה עוררה קושי גדול במיוחד, 

. אלא שכפי )תלוי ועומד(( עדאלה נ' ראש הממשלה 2399/20"ץ בג)ראו הוראות החוק האמורות 

לפתור את המחלוקת בעניין הסמכות,  לכל היותרשבנדון יכול שנראה בהמשך, תזכיר החוק 

לצורך שעת חירום עצמאי ונפרד להתקין תקנות מקור סמכות  במפורשקובע בכך שהוא 

. הא ותו לא. במהותו, החוק המוצע אינו פותר את הבעיות עם משבר הקורונההתמודדות 

 באותם עקרונות יסוד., ובדומה לה הוא פוגע שמאפיינות את חקיקת החרום "הישנה"

שהוא מסמיך את בכך , רשויותהעקרון הפרדת למנוגד כזכור, שימוש בתקנות שעת חירום  .4

לקבוע הסדרים שאינם עולים בקנה אחד ואף סותרים חקיקה של הכנסת, שעה הממשלה 

 266/68)בג"ץ המחוקקים" -פרלמנטרי אמיתי מחייב שחקיקה תיעשה בבית-"משטר דמוקרטיש

נוסף על כך, חקיקת חירום פוגעת  .((1968) 831 824( 2כב), פ"ד תקוה נ' שר החקלאות-עירית פתח

שפוגעים בזכויות ובפרט הסדרים  הסדרים ראשוניים , אשר לפיובעקרון שלטון החוק המהותי

 763( 1נג)פ''ד  פריצקי נ' ממשלת ישראל 6971/98ץ "בג) בחקיקה ראשיתחייבים להיקבע  אדם

(18.3.1999)).

הסדרים ראשוניים ולפגוע בזכויות ומותיר לממשלה לקבוע  בשפה דלההחוק המוצע מנוסח  .5

תחומה לטווח מסויים של פגיעות והסדרים, ואף נקבעו . אכן, ההסמכה שבתזכיר החוק אדם

שים לב באמות מידה ותנאים להפעלת הסמכות, אך הגבלות אלו הן דלות וכלליות בתזכיר 
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ההסדר המוצע בתזכיר החוק דומה לחומרה היתרה של הפגיעה שהוא מאפשר בזכויות היסוד. 

 לחוק יסוד הממשלה, שעליו נאמר:  39-ו 38במהותו להסדר שבסעיפים 

אמת, עקרון שלטון החוק הפורמאלי מתקיים, שכן מחוקק המשנה פועל מכוח "
הפגיעה בעקרון  אך אין בהסמכה זו כדי לרפא את… ההסמכה הנתונה לו בחוק

שלטון החוק המהותי הנגרמת מכוחה של חקיקת משנה לשנות תנאים בחוק, 
.(777עמוד הנ"ל ב פריצקיץ "בג)" להפקיעם זמנית או לקובעם

, "תקנות שעת קרונה"אבל חודשים,  3חמור מכך. תקנות שעת חירום "רגילות" פוקעות מקץ  .6

 . 2021עד סוף מרץ  –יוכלו להתקיים עד לתום הוראת השעה שיתוקנו מכוח החוק המוצע, 

לא ניתן אפילו בנסיבות שבהן " תקנות שעת קורונההחוק המוצע מאפשר להמשיך ולהתקין  .7

]לפי חוק יסוד  הסדרים חקיקתיים חדשים באמצעות התקנת תקנות שעת חירוםלקבוע 

)מכתב " מקום בו ניתן לעשות כן באמצעות חקיקה ראשית של הכנסת ,[…הממשלה, דהיינו

. מן הראוי שהיכולת להתקין תקנות מכוחו (6.4.2020היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה מיום 

לה על חקיקת חירום "רגילה":של החוק המוצע תוגבל בדומה להגב

ניתן להניח שלאורך משבר הקורונה התעוררו מצבים דחופים וחיוניים "
חקיקתי, ולא ניתן היה לפעול באמצעות הליכי חקיקה  שהצריכו מתן מענה

פרוץ משבר הקורונה כאשר טרם הוקמה  בכנסת. הדברים נכונים בעיקר לימי
. אין חולק כי בהעדר 23-סת ההוועדה המסדרת ויתר הוועדות הזמניות בכנ

משהחלה ואולם, ועדות הייתה קיימת מניעה מקידום הליכי חקיקה בכנסת. 
 מצטמצם עד מאד המרווח העומד בפניהכנסת לפעול גם במישור החקיקתי, 

. עתה, על הממשלה להצביע על צורך הממשלה להתקנת תקנות שעת חירום
שלא ניתן להמתין להסדרתה  הוק, עד-לקביעת הסדרה אד חיוני ודחוף ביותר

מדובר בחריג שאינו מעיד על הכלל. גם במהלך  בהליך חקיקה רגיל. בכל מקרה,
שככל שהממשלה מבקשת לשנות  תקופת משבר הקורונה, הכלל צריך להיות

חוק ממשלתית על  מדבר חקיקה, המסלול שעליה ללכת בו הוא הנחת הצעת
עדאלה נ' ראש  2399/20בג"ץ  21.4.2020הכנסת מיום  )תגובת שולחן הכנסת.

. )תלוי ועומד(( הממשלה

על שעת חרום בריאותית  לבטל את ההכרזהלא נעלמו מעינינו ההסדרים, שמאפשרים לכנסת  .8

שמי שאמונים שהותקנו בחסות ההכרזה. אבל דומה  לבטל את התקנותעל פי החוק המוצע, או 

ברים כדי לעמוד על ההבדל שקיים, על הליכי החקיקה ועד עבודת הוועדות אינם נדרשים להס

למעשה, בין ביטול מעשה עשוי של הממשלה לבין התהליך הדמוקרטי  –להלכה ועוד יותר מכך 

של מלאכת החקיקה. נכון שבשני המקרים עלול המכבש הקואליציוני לרסק התנגדויות 

ה החקיקה והסתייגויות, אבל ניסיון החיים מלמד שהדיון הפרלמנטרי והציבורי שנלווה למעש

מאפשר ביקורת אפקטיבית יותר של הכנסת, וממילא גם של הציבור. 

שעה שהממשלה ניסתה לקדם חקיקה שתחליף תקנות שעת חירום, שהסמיכו כך היה, למשל,  .9

תקנות שעת חירום )נתוני )את המשטרה לקבל נתוני מיקום ולאכן מיקום של חייבים בבידוד 

שבלעדיו אנו עלולים לחוות התפרצות  כפיתרון הכרחי. הצעת החוק הוצגה (2020-מיקום(, התש״ף

שבמשך  :הוברר שלא כצעקתהנוראה. אבל בדיון שקיימה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

נעשה שימוש מינימלי בכלי "ההכרחי" כביכול, ושהמעקב ההמוני חשף רק שלושה חולי שבועות 

קורונה שהפרו את חובת הבידוד. בסופו של דבר "לנוכח הסתייגויות שהועלו בדיונים, ביקשה 

ונפסקו איכוני המשטרה של חייבי הבידוד"   …הממשלה שלא להמשיך לקדם את הצעת החוק

.(31פס'  ,(26.4.2020) בן מאיר נ' ראש הממשלה 2109בג"ץ )
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מקבל שיפגעו בזכויות אדם  ,כוחה של הממשלה להתקין תקנותר את הצורך להגביל ככל האפש .10

. ח ורע בהיסטוריה השלטונית שלנואימים שאין להם משנה תוקף דווקא בימים אלה, 

היועץ המשפטי לממשלה והיועצים הפועלים מכוחו בכל שדרות הרשות המבצעת הם שמנחים 

שלא תיכשל בפגיעה בלתי מדתית בזכויות אדם. כדי את הממשלה על מנת שתפעל בגדרי החוק ו

 התנאים והכללים"המוצע, ובפרט את בענייננו, הם שיפרשו את הוראות החוק גם 

להבטיח כי הממשלה תעשה שימוש מידתי, ממוקד וזהיר כדי "בו שקבועים " …הבסיסיים

ת זו עלול אבל כוחה של ערובה מוסדי. (3)דברי ההסבר לסעיף " בסמכויות שמעניק לה החוק

שבהם אנו עדים למתקפות מעוררות הפלצות של בכירים ברשות המבצעת על  ,להישחק בימים

או רו)שלטון החוק, על "הפרקליטות שבתוך הפרקליטות" ואפילו על היועץ המשפטי לממשלה 

.(2017-, התשע"חהמדינה )מינויים( )מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה(הצעת חוק שירות  גם

יש להעביר את מרכז הכובד שבחוק המוצע אל על רקע הדברים שלעיל  – הכרזה על מצב חירום .11

אם שוכנעה "על פי המוצע תוכל הממשלה להכריז על מצב חירום בריאותי  הרשות המחוקקת.

. (2 ')סע להתפשטות הנגיף לרמה המסכנת את בריאות הציבור"שקיימת סבירות גבוהה 

טעונה אישור מראש של הכנסת ולא די קורונה -על מצב חירוםלקבוע כי הכרזה מן הראוי  .12

הממשלה המונחת על שולחן הוועדה. מדובר בהחלטה מכוננת המעבירה סמכויות של בהכרזה 

משכו על ה להכריז על מצב החירום, ניכרות מהמחוקק לידי הממשלה, והכנסת היא זו שצריכ

הארכתו. על ו

ברירת : לחוק יסוד הממשלה 38לכל הפחות יש לאמץ את ההסדר הקבוע לעניין זה בסעיף  .13

במקרה של דחיפות  -המחדל היא שהכנסת מכריזה, וככל שהממשלה היא שעושה זאת 

ימים אם לא  7בתוך כי אז תפקע ההכרזה  -המחייבת הכרזה עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת 

אושרה על ידי הכנסת.

על מצב חירום, להכרזה יותר החשש המתעורר לנוכח העדרן של אמות מידה ברורות ומחמירות  .14

" על קיומו של מצב built inהעובדה שהחוק המוצע כבר כולל הכרזה "הוא גדול במיוחד לנוכח 

של התפרצות  –קוות היחידי ויש ל –אנו נמצאים כבר אחרי הגל הראשון . (18סעיף )חירום 

המחלה. לא ברור מהן הנסיבות הקיימות היום, שבגינן מבקשת הממשלה מהכנסת להתפרק 

מסמכויותיה וכוחותיה והעבירם לידי הממשלה. 

בדומה להכרזה גם חקיקת החרום עצמה צריכה להיקבע, לפחות  – הסמכות להתקין תקנות .15

. למצער, ככל שהממשלה סבורה שיש משלהעל ידי הכנסת ולא על ידי המכברירת מחדל, 

דחיפות שאינה מאפשרת כל שיהוי, יש לאפשר לה להתקין את תקנות החרום ההכרחיות, 

ותוקפן של אלו יפקע ככל שהכנסת לא תאשר אותן. 

)ה( 3כל התזכיר נקבע, כי הממשלה היא המוסמכת להתקין תקנות.  יחד עם זאת בסעיף  לאורך

לתזכיר קובע שראש הממשלה  15תקנות שהתקין ראש הממשלה וסעיף לתזכיר יש התייחסות ל

)א( לחוק יסוד: הממשלה עולה, 37ממונה על ביצוע החוק. מקביעות אלה בצירוף האמור בסעיף 

להנחיית היועץ המשפטי  5ראו גם סעיף ראש הממשלה לבדו מוסמך להתקין תקנות )כאילו 

לא בכדי נקבעה בתזכיר הסמכה חריגה  "(.חקיקת משנה: נוהל והנחיות" 2.3100לממשלה 

אין לאפשר לממשלה כולה להתקין תקנות, לאור הסמכויות מרחיקות הלכת שנקבעו בתזכיר. 

 15בסעיף . לפיכך יש לקבוע לראש הממשלה לעקוף את הממשלה ולהתקין תקנות לבדו

לתזכיר, כי הממשלה היא הממונה על ביצוע החוק, ולמחוק את המילים "או התקין ראש 

 )ה( לתזכיר.3הממשלה" מסעיף 

519

https://www.nevo.co.il/law_word/law15/memshala-1176.pdf
https://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/Pages/Hanhayot.aspx
https://www.justice.gov.il/Units/Reshomot/Pages/Hanhayot.aspx


לידיעת הציבור להביא את התקנות החדשות ")ה( קובע שיש 3סעיף  – הנגשה של התקנות .16

של  באופן המותאם לצרכיהםלרבות  …יהיבאוכלוס השונות באופן בהיר ונגיש לקבוצות

יהיו אף ו כל אדםידיעתו של שהתקנות יגיעו ל להבטיחאכן, מן הראוי ". אנשים עם מוגבלות

"טעות במצב משפטי" גם אם היא "בלתי נמנעת באורח שנהירים לו, במיוחד בשים לב לכך 

מעונשה של אך לא  (לחוק העונשין יט34סעיף ר' סיפא ל)מאחריות פלילית אמנם פוטרת סביר" 

מאותו טעם יש לפרט במפורש גם הנגשה לשונית ובפרט לשפה הערבית, ובמקומות . מגיפה

  .גם בשפות אלו – שבהם מרוכזים דוברי אמהרית, טיגרינית, רוסית וקהילות לשוניות אחרות

הצורך בהנגשה מרבית חל, גם אם במידה פחותה במקצת, גם על  – הנגשה של דברי ההסבר .17

. הסברים והסברה יקדמו ציות להוראות )ד( לתזכיר(3)ר' סעיף דברי ההסבר שנלווים לתקנות 

פיקוח אכיפה ואפילו קנסות לא יקדמו ציות . וסנקציות פליליותפיקוח יותר מאשר טוב 

 ראות כפי שתעשה זאת ידיעה והבנה לרציונאל שעומד ביסוד להו

תזכיר החוק מותיר את שיקול הדעת באשר לקביעת העבירות הפליליות לידי הממשלה  – עונשין .18

במסגרת התקנות. נוכח אופיין והיקפן של ההגבלות שניתן להטיל על זכויות הפרט בתקנות, 

ההחלטה בשאלה אילו הפרות של ההגבלות יוגדרו כעבירות פליליות שבגינן ניתן להטיל קנס, 

שצריך להיקבע בידי הרשות המחוקקת ולא בתקנות. אמנם הינה הסדר ראשוני מובהק 

הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק כוללת גם את הסמכות לקבוע עבירות על התקנות ועונשים 

ה שלפנינו התקנות משקפות את , אלא שבמקר1977-, תשל"ז)א( לחוק העונשין2סעיף לפי 

כפי שאת התקנות עצמן ראוי להותיר ככל הניתן בידי  – ההסדרים הראשוניים עצמם ומשכך

   הכנסת, מקל וחומר שגם סעיף העונשין צריך להיקבע על ידי הכנסת.

לחלופין ובכפוף לאמור לעיל, יש להכפיף את תוקפן של עבירות חדשות שיקבעו על ידי הממשלה  .19

 .( לחוק העונשין(ב)2סעיף ), כנהוג וכמתחייב בחוק ועדה של הכנסת באישור

יודגש, כי כלל לא ברור מה ההצדקה להותרת סעיף העונשין מחוץ לחוק שכן ההצעה מפרטת  .20

את סוגי ההגבלות שניתן יהיה להטיל במקרה הצורך. אף אם צפויים שינויים תכופים בסוגי 

 רות הפליליות לא צפויות להשתנות תדיר. ההגבלות שיוטלו, הניסיון מלמד כי העבי

מנוסח באופן כוללני ומופשט מבלי שניתן  (12)סעיף סעיף הסמכויות  – סמכויות האכיפה .21

להעריך האם מדובר בהסדר מידתי וסביר. תזכיר החוק אינו קובע מהן הסמכויות הדרושות 

לאכיפת הגבלה כזו או אחרת אלא מעניק לממשלה את האפשרות לבחור מבין רשימה של 

פיקוח הוא סמכויות את הדרושות לה. העקרון המנחה בחקיקה הכוללת סמכויות אכיפה או 

הסמכויות "צמודות" להוראות חוק באופן ספציפי על מנת להבטיח כי רק אותן סמכויות ש

 שנדרשות לגורם האכיפה יוקנו בידיו ורק בהתקיים עילה ספציפית. 

ן להתיר לגורמי האכיפה להיכנס לבתי להיקף הסמכויות המוקנות לגורמי האכיפה, אי באשר .22

מגורים ללא צו נוכח הפגיעה הקיצונית בזכויות הפרט. גם סמכות השימוש בכוח שנקבעה 

היא מנוסחת. כך, לדוגמה, שוטר יהיה בה שבדרך ( אינה מידתית 7)ז() 12( ו4)ו()12בסעיפים 

 10גבל" לפי סעיף מוסמך להפעיל כוח כלפי אדם שמבקש להיכנס למקום שהוכרז כ"איזור מו

((. ברור, כי במקרה כזה שימוש בכוח כדי 4)ו()12אם אותו אדם סירב לדרישת ההזדהות )סעיף 

לאלץ את האדם להזדהות איננו מידתי ואין לו כל הצדקה שכן ניתן להסתפק במניעת כניסתו 

 ל"איזור המוגבל". 

מובחן בלשון של "פיקוח" סעיף הסמכויות נוקט באופן בלתי  – סמכויות פיקוח לעומת אכיפה .23

)ד((. ראשית, יש להבחין באופן ברור בין סמכויות הדרושות לפיקוח 12-)א( ו12ו"אכיפה" )סעיף 
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על הוראה מסוימת לבין אכיפה של עבירות במקרה שקיים חשד להפרה. שנית, אין זה ראוי כי 

רתי, תפקידה של שוטר יידרש לפקח על תקנות הנוגעות לשמירה על בריאות הציבור. באופן שג

והיא אינה מבצעת  חשש שהפרו את החוקהמשטרה להפעיל את סמכויותיה כלפי מי שיש 

פעולות פיקוח כלפי אזרחים. משכך, לא ראוי להעניק בידי שוטרים סמכויות כלליות לפקח על 

   קיום ההוראות מבלי שקיים חשד לביצוע עבירה.

בזכויות יסוד נוכח הפגיעה  – "סעיף סל" הרחבת סמכויות האכיפה על ידי הממשלה באמצעות .24

צריכה להיעשות באופן מפורט וברור בחוק של אלו אכיפה, הגדרתן ההפעלת סמכויות בעת 

עצמו ואין לפתוח פתח להרחבת היקף הסמכויות באמצעות התקנות כפי שמוצע ב"סעיף הסל" 

 . ((6)ז()12סעיף )

בות מוגברים על שוטרים בבואם לאכוף הניסיון שהצטבר בחודשים האחרונים מחייב הטלת חו .25

את הגבלות הקורונה לאור האופי הייחודי של איסורים פליליים אלו ואי הוודאות הגדולה 

. משכך, יש להרחיב את השינויים התכופים שמוכנסים בהןבאשר להגבלות המעודכנות לאור 

, דרש זאת האזרחמבלי ש, גם )ח( ולקבוע חובת הזדהות של כל גורם מוסמך12סעיף ההסדר שב

 . להגיבואף לאפשר לו סיבת הדרישה המופנית לאזרח  ה להבהיר אתחובכמו גם 

. ביטחון חברתית וכלכלית לנפגעים מההסדרים שייקבעו בחקיקת החרוםרשת הצורך ב .26

הניסיון שרכשנו, שלא בטובתנו, במרוצת החודשים האחרונים מורה שההגבלות שהוטלו על 

רבים. הסבו פגיעות קשות בתנאי החיים והקיום של  –גם אם היו הכרחיות  –כלל האוכלוסייה 

פגיעות גם ניכר היה שוני גדול מאוד בין תושבים ותושבות מבחינת היקף הפגיעות וחומרתן. 

קשות במיוחד נגרמו למשפחות מרובות ילדים, לאנשים שחיים בעוני, לאלה שנאלצו להעביר 

ת ובתנאים מחיה קשים, לאנשים ונשים שאיבדו באחת את את הסגר בדירות קטנטנות וצפופו

כולנו סבלנו בחודשים האחרונים  דואגת.מסורה ומטה לחמם, ולקשישים שלא בורכו במשפחה 

פגיעה בכבוד מהגבלות וממצוקות, אך יש מי שחוו פגיעות קשות במיוחד, שלא פעם עלו כדי "

 .)ד( לחוק יסוד: הממשלה(39)והשוו סעיף  "האדם

יגובשו וייקבעו ביחד עם הסדרים הגבלה שיושתו בחקיקת החרום כל הראוי שכל גזירה ומן  .27

מדינות הדמוקרטיות ה, כפי שנהגו שיבטיחו מענה בסיסי למצוקה הקשה שכרוכה בהם

שנדרשו להטיל גזירות והגבלות על האזרחים והאזרחיות. כל דבר חקיקה שקובע סמכות להטיל 

רוך סמכות זו בחובה מקבילה לייצר רשת ביטחון כלכלית הגבלות וגזירות, ראוי שגם יכ

 שתבטיח שאיש לא יופקר לגורלו ושתמנע פגיעה בכבוד האדם. וחברתית, 

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דבנר פינצ'וקאאן סוצ'יו ו

 : העתקים
 חוקתי( -מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי 

 מנהלי(-המשפטי לממשלה )ציבוריגב' דינה זילבר, המשנה ליועץ 
 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 מר אייל זנדברג, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
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2020ביוני  22
 לכבוד

חוק ומשפט ,יו"ר, חברות וחברי ועדת החוקה
 הכנסת 
 ירושלים

שלום רב, 

 עםחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות  הצעת  הנדון: 
2020-)הוראת שעה(, התש"ף נגיף הקורונה החדש 

לקראת הדיון שצפוי להתקיים מחר בהצעת החוק שבנדון להלן הערות האגודה לזכויות האזרח.  .1

חלף תקנות שעת חירום, שהותקנו עם פרוץ חקיקה "רגילה"  קדםלאנו מברכים על היוזמה  .2

 בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ולהנחיות היועץ המשפטימשבר הקורונה, גם אם "

פקיעת תוקפן המתקרב של " ראוי היה להקדים ולעשות זאת זה מכבר ולא להמתין ל"לממשלה

. החוק( להצעת 228דברי ההסבר בעמוד )ר' תקנות שעת החירום האמורות" 

" שמתחדש רתיג  הש  "התדיינות ארוכת שנים נגד מצב החירום  ניהלההאגודה לזכויות האזרח  .3

הגיעה העת להיפרד ואמר, כי " בג"ץשמונה שנים, הטעים ובאחריתה, לפני שנה, כל כלאחר יד 

 3091/99ץ "ג)ב "", כי "לא בשמים היאים אותנו מאז קום המדינהומשארי חקיקת החירום המלו

. ((8.5.2012) האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת

 39-ו 38סעיפים , ההסתמכות על תקנות שעת חירום מכוח הקורונהבהקשר של משבר  .4

כיוון שהיא חורגת מהסמכות ומהתכלית של עוררה קושי גדול במיוחד,  הממשלה יסוד: חוקל

במצב חירום , שלפיהן רשאית הממשלה לחוקק חקיקת חירום הוראות החוק האמורות

. )תלוי ועומד(( עדאלה נ' ראש הממשלה 2399/20"ץ בג)ראו ולא בריאותי  ביטחוני

 תקובע בכך שהיאלפתור את המחלוקת בעניין הסמכות,  לכל היותר היכול שבנדוןהחוק  הצעת

עם משבר לצורך התמודדות שעת חירום עצמאי ונפרד להתקין תקנות מקור סמכות  במפורש

. הא ותו לא. במהותו, החוק המוצע אינו פותר את הבעיות שמאפיינות את חקיקת הקורונה

  , ובדומה לה הוא פוגע באותם עקרונות יסוד.החרום "הישנה"

שהוא מסמיך את הממשלה בכך , רשויותהעקרון הפרדת למנוגד שעת חירום  בתקנותשימוש  .5

"משטר לקבוע הסדרים שאינם עולים בקנה אחד ואף סותרים חקיקה של הכנסת, שעה ש

עירית  266/68)בג"ץ המחוקקים" -פרלמנטרי אמיתי מחייב שחקיקה תיעשה בבית-דמוקרטי

בעקרון  פוגעתנוסף על כך, חקיקת חירום  .((1968) 831 824( 2כב), פ"ד תקוה נ' שר החקלאות-פתח

 שפוגעים בזכויות אדםובפרט הסדרים  הסדרים ראשוניים, אשר לפיו שלטון החוק המהותי

 .((1999) 763( 1פ''ד נג) ,פריצקי נ' ממשלת ישראל 6971/98ץ "בג) בחקיקה ראשיתחייבים להיקבע 

הסדרים ראשוניים ולפגוע בזכויות ומותיר לממשלה לקבוע רחבה בשפה החוק המוצע מנוסח  .6

תחומה לטווח מסויים של פגיעות והסדרים, ואף נקבעו החוק שבהצעת . אכן, ההסמכה אדם

שים באמות מידה ותנאים להפעלת הסמכות, אך הגבלות אלו הן דלות וכלליות בהצעת החוק 

ההסדר המוצע דומה במהותו להסדר בזכויות היסוד. הצפויה עה לב לחומרה היתרה של הפגי

לחוק יסוד הממשלה, שעליו נאמר:  39-ו 38שבסעיפים 
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אמת, עקרון שלטון החוק הפורמאלי מתקיים, שכן מחוקק המשנה פועל מכוח "
אך אין בהסמכה זו כדי לרפא את הפגיעה בעקרון … ההסמכה הנתונה לו בחוק
רמת מכוחה של חקיקת משנה לשנות תנאים בחוק, שלטון החוק המהותי הנג

 .(777הנ"ל בעמוד  פריצקיץ "בג)" להפקיעם זמנית או לקובעם

פוקעות הממשלה(  :לחוק יסוד 39-38 יפים)לפי סעחמור מכך. תקנות שעת חירום "רגילות"  .7

יוכלו להתקיים , שיתוקנו מכוח החוק המוצע, "תקנות שעת קרונה"אבל , חודשים 3מקץ 

 . להצעת החוק( 43)ראו סעיף  2021עד סוף מרץ  –עד לתום הוראת השעה  חודשים 9

לא ניתן אפילו בנסיבות שבהן " תקנות שעת קורונהולהתקין  להמשיךהחוק המוצע מאפשר  .8

 :]לפי חוק יסוד לקבוע הסדרים חקיקתיים חדשים באמצעות התקנת תקנות שעת חירום

)מכתב " מקום בו ניתן לעשות כן באמצעות חקיקה ראשית של הכנסת ,[…הממשלה, דהיינו

אוי שהיכולת להתקין תקנות מכוחו . מן הר(6.4.2020היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה מיום 

העמדה . זו גם הייתה של החוק המוצע תוגבל בדומה להגבלה על חקיקת חירום "רגילה"

 בפני בית המשפט העליון אך לפני חודשיים: שהציגה הכנסת

ניתן להניח שלאורך משבר הקורונה התעוררו מצבים דחופים וחיוניים "
ה לפעול באמצעות הליכי חקיקה ולא ניתן היחקיקתי,  שהצריכו מתן מענה

פרוץ משבר הקורונה כאשר טרם הוקמה  . הדברים נכונים בעיקר לימיבכנסת
. אין חולק כי בהעדר 23-הוועדה המסדרת ויתר הוועדות הזמניות בכנסת ה

משהחלה ואולם, ועדות הייתה קיימת מניעה מקידום הליכי חקיקה בכנסת. 
 מצם עד מאד המרווח העומד בפנימצטהכנסת לפעול גם במישור החקיקתי, 

. עתה, על הממשלה להצביע על צורך הממשלה להתקנת תקנות שעת חירום
הוק, עד שלא ניתן להמתין להסדרתה -לקביעת הסדרה אד חיוני ודחוף ביותר

מדובר בחריג שאינו מעיד על הכלל. גם במהלך  בהליך חקיקה רגיל. בכל מקרה,
שככל שהממשלה מבקשת לשנות  להיותהכלל צריך תקופת משבר הקורונה, 

על  חוק ממשלתית הצעתמדבר חקיקה, המסלול שעליה ללכת בו הוא הנחת 
עדאלה נ' ראש  2399/20בג"ץ ב 21.4.2020הכנסת מיום  )תגובת שולחן הכנסת.

 . (א"פ, א"ס –ההדגשות הוספו  )תלוי ועומד( הממשלה

על שעת חרום בריאותית  ת ההכרזהלבטל אלא נעלמו מעינינו ההסדרים, שמאפשרים לכנסת  .9

שהותקנו בחסות ההכרזה. אבל  לבטל את התקנות, או (להצ"ח )ב(3ר' סעיף ) על פי החוק המוצע

נדרש להסברים כדי לעמוד על ההבדל אינו עבודת הוועדות ואת  החקיקההליכי שמכיר את מי 

הדיון הענייני שקיים, להלכה ועוד יותר מכך למעשה, בין ביטול מעשה עשוי של הממשלה לבין 

. נכון כשיש צורך באישור ועדה מוועדות הכנסת לצורך התקנת תקנות שמתקיים בוועדות

ניסיון החיים בל שבשני המקרים עלול המכבש הקואליציוני לרסק התנגדויות והסתייגויות, א

מלמד שהדיון הפרלמנטרי והציבורי שנלווה למעשה החקיקה מאפשר ביקורת אפקטיבית 

 של הציבור. ביקורת גם  -וחשוב מכך , של הכנסת יותר

ניסתה לקדם חקיקה שתחליף תקנות שעת חירום, שהסמיכו  שהממשלהשעה כך היה, למשל,  .10

תקנות שעת חירום )נתוני )ייבים בבידוד את המשטרה לקבל נתוני מיקום ולאכן מיקום של ח

שבלעדיו אנו עלולים לחוות התפרצות  כפתרון הכרחי. הצעת החוק הוצגה (2020-מיקום(, התש״ף

שבמשך  :הוברר שלא כצעקתהנוראה. אבל בדיון שקיימה וועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

שבועות נעשה שימוש מינימלי בכלי "ההכרחי" כביכול, ושהמעקב ההמוני חשף רק שלושה חולי 

קורונה שהפרו את חובת הבידוד. בסופו של דבר "לנוכח הסתייגויות שהועלו בדיונים, ביקשה 

ונפסקו איכוני המשטרה של חייבי הבידוד"   …הממשלה שלא להמשיך לקדם את הצעת החוק

 .(31' פסהנשיאה חיות ב, (26.4.2020) בן מאיר נ' ראש הממשלה 9210בג"ץ )
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מקבל כוחה של הממשלה להתקין תקנות שיפגעו בזכויות אדם הצורך להגביל ככל האפשר את  .11

. היועץ המשפטי לממשלה והיועצים הפועלים מכוחו בכל שדרות משנה תוקף דווקא בימים אלה

שלא תיכשל כדי הרשות המבצעת הם שמנחים את הממשלה על מנת שתפעל בגדרי החוק ו

, הם שיפרשו את הוראות לעניין "תקנות שעת קורונה"גם  בזכויות אדם.דתית יבפגיעה בלתי מ

להבטיח כי הממשלה כדי "בו שקבועים " …הבסיסיים התנאים והכללים", ובפרט את החוק

. (5-ו 4סעיפים )דברי הסבר ל" תעשה שימוש מידתי, ממוקד וזהיר בסמכויות שמעניק לה החוק

ים שבהם אנו עדים למתקפות מעוררות פלצות על בימנשחק אבל כוחה של ערובה מוסדית זו 

או רו)שלטון החוק, על "הפרקליטות שבתוך הפרקליטות" ואפילו על היועץ המשפטי לממשלה 

 .(2017-, התשע"ח(די הממשלההצעת חוק שירות המדינה )מינויים( )מינוי היועצים המשפטיים למשר גם

על פי המוצע תוכל הממשלה להכריז על  -  "הקורונהבשל נגיף  מצב חירום"הכרזה על  .12

כי קיים סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה אם שוכנעה " קורונהחירום  מצב

 יף)סע את ההכרזה על שולחן הכנסת תניח"הממשלה ". (( להצ"חב)2 יף)סע בריאות הציבור"ב

לבטל את " מוסמכת אמנםהכנסת  תוקפה אינו מותנה באישור של הכנסת.אבל , להצ"ח( )א(2

 .לעיל( 9פס' בר' הסבר ) , מהלך שהוא מורכב יותר)ב( להצ"ח(3 עיף)ס "ההכרזה

ימים, אבל הממשלה תוכל להאריך את  45-יתר על כן. על פי המוצע, ההכרזה תהיה תקפה ל .13

אף זאת מבלי שיהיה עליה להקדים  – ימים נוספים 45בכל פעם למשך  – תוקפה שוב ושוב 

 43עיף )כאמור בס 2021כל זאת עד לחודש מרץ . )ד( להצ"ח(2ף )סעיולקבל את אישור הכנסת לכך 

בנקודה זו הצעת החוק מחריפה את הפגיעה: בעוד שתזכיר החוק  .(לעיל 7ר' גם פס'  –להצ"ח 

)התזכיר שקדם להצעת החוק דכאן( איפשר לממשלה להאריך את ההכרזה בפרקי זמן של 

דרים שנכללו בתזכיר החוק, לכל היותר. והנה, בניגוד להבטחות לרסן ולמתן את ההס ימים 30

 .  ימים בכל פעם 45באה הצעת החוק ומפקידה בידי הממשלה סמכות הארכה של 

 . יש להעביר את מרכז הכובד שבחוק המוצע אל הרשות המחוקקתעל רקע הדברים שלעיל  .14

ולא די  אישור מראש של הכנסתטעונה קורונה  על מצב חירוםלקבוע כי הכרזה מן הראוי 

הממשלה המונחת על שולחן הוועדה. מדובר בהחלטה מכוננת המעבירה סמכויות של בהכרזה 

 משכועל והכנסת היא זו שצריכה להכריז על מצב החירום, ניכרות מהמחוקק לידי הממשלה, 

 . ועל הארכתו

 . דהיינו:הממשלה :לחוק יסוד 38סעיף לכל הפחות יש לאמץ את ההסדר הקבוע לעניין זה ב .15

על מצב חירום קורונה. הממשלה תוכל לעשות זאת אך  ברירת המחדל היא שהכנסת מכריזה

על הממשלה  אזאבל פני שניתן לכנס את הכנסת, לורק במקרה של דחיפות המחייבת הכרזה עוד 

תפקע ההכרזה  -בלא אישור של הכנסת  –ימים, שאחרת  7בתוך של הכנסת לקבל את אישורה 

 .ימים 7בתוך 

על מצב חירום להכרזה יותר החשש המתעורר לנוכח העדרן של אמות מידה ברורות ומחמירות  .16

" על קיומו של מצב built inהעובדה שהחוק המוצע כבר כולל הכרזה "הוא גדול במיוחד לנוכח 

של  –ויש לקוות היחידי  –נמצאים כבר אחרי הגל הראשון אנו . (להצ"ח 18סעיף )חירום 

הממשלה מהכנסת דורשת התפרצות המחלה. לא ברור מהן הנסיבות הקיימות היום, שבגינן 

 . העבירם לידי הממשלהללהתפרק מסמכויותיה וכוחותיה ו

לפי הצעת החוק, בתקופת ההכרזה יהיו הממשלה, ולעיתים אף ראש  – הסמכות להתקין תקנות .17

להתקין תקנות ובאמצעותן להטיל מגבלות מרחיקות לכת על זכויות מוסמכים הממשלה לבדו, 

כאן )בהצעת החוק( חל שיפור מה )לעומת התזכיר שקדם לה( . (להצ"ח 5סעיף )אדם בסיסיות 
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ימים  21ה לקבל את אישור הכנסת בתוך בכך שלאחר שהממשלה מתקינה תקנות חרום, עלי

"תקיים  (ועדת הכנסתעל ידי שתקבע אחרת או ועדה ) : תחילה, ועדת הכנסת)ד( להצ"ח(4)סעיף 

ימים מהמועד שהונחו על שולחנה",  14דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן, כולן או חלקן, בתוך 

ז יוכל יו"ר הכנסת להביא כי א –אבל אם בפרק הזמן האמור הוועדה לא הגיעה לכלל החלטה 

ימים;  7ימים +  14 –ימים נוספים )כך לגבי רוב התקנות  7את התקנות לאישור המליאה בתוך 

להצ"ח טעונות אישור הוועדה בתוך שבוע  7-ו 6תקנות על "הגבלות על פעילות" לפי סעיפים 

 ימים ולא שבועיים(.

על ידי לפחות כברירת מחדל,  עצמה צריכה להיקבע, גם חקיקת החרוםכך בדומה להכרזה  .18

דחיפות שאינה מאפשרת כל רק באותם מקרים שבהם תהיה . הכנסת ולא על ידי הממשלה

וועדת יפקע ככל ששיהוי, יש לאפשר לה להתקין את תקנות החרום ההכרחיות, ותוקפן של אלו 

  .ימים 7בתוך  הכנסת לא תאשר אותן

נדגיש, כי אין להסתפק באישור של מליאת הכנסת ולוותר על דיון והצבעה בוועדת הכנסת.  .19

שלא לאשר את  –ההסדר המוצע "מפקיע" מידי הוועדה את הסמכות לאשר, וחשוב מכך 

ימים; בכך מהווה ההסדר תמריץ לסכל בתחבולות שונות את כינוסה של  14לאחר  התקנות

  לטה שלא לאשר את התקנות.הוועדה ו/או את יכולתה לקבל הח

, קודם שמליאת דיון ואישור בוועדה של הכנסתגם לא בכדי הליך חקיקה כולל זאת ועוד, 

הכנסת מאשרת את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. רק בוועדה מתאפשר דיון מעמיק 

מתכון בפרטי תקנות החרום( ואין לוותר על שלב זה וליצור  –ורציני בפרטי ההסדר )בענייננו 

 לדילוג על שלב חשוב זה.  

 - הצעת החוק מסמיכה "בדלת האחורית" את ראש הממשלה לבדו להתקין תקנות חרום .20

נקבע, כי הממשלה היא המוסמכת להתקין תקנות. יחד עם זאת סעיף  הצעת החוקכל  לאורך

 קובע שראש הממשלה ממונה על ביצוע החוק. מקביעות אלה בצירוף האמור בסעיף להצ"ח 38

ראו גם ) ראש הממשלה לבדו מוסמך להתקין תקנות עולה, כאילו)א( לחוק יסוד: הממשלה 37

לא בכדי  "(.חקיקת משנה: נוהל והנחיות" 2.3100להנחיית היועץ המשפטי לממשלה  5סעיף 

חריגה לממשלה כולה להתקין תקנות, לאור הסמכויות מרחיקות הלכת הסמכה הצ"ח נקבעה ב

. אין לאפשר לראש הממשלה לעקוף את הממשלה ולהתקין תקנות לבדו. הצעת החוקשנקבעו ב

 , כי הממשלה היא הממונה על ביצוע החוק.להצ"ח 38לפיכך יש לקבוע בסעיף 

ת עיקרן באופן בהיר ונגיש א"לפרסם קובע שיש להצעת החוק  5סעיף  - הנגשה של התקנות .21

בעיתונים, בערוצי תקשורת, במרשתת, במודעות מודפסות על  …לקבוצות השונות באוכלוסייה

שהתקנות  להבטיחאכן, מן הראוי ". שתמצא הממשלהבכל דרך יעילה אחרת שלטי חוצות או 

"טעות במצב משפטי" שיהיו נהירים לו, במיוחד בשים לב לכך אף ו כל אדםידיעתו של יגיעו ל

 יט34סעיף ר' סיפא ל)מאחריות פלילית אמנם פוטרת גם אם היא "בלתי נמנעת באורח סביר" 

לפרט במפורש גם הנגשה לשונית ובפרט זה ראוי טעם מ. מעונשה של מגיפהאך לא  (לחוק העונשין

לשפה הערבית, ובמקומות שבהם מרוכזים דוברי אמהרית, טיגרינית, רוסית וקהילות לשוניות 

  .גם בשפות אלו –אחרות 

הצורך בהנגשה מרבית חל, גם אם במידה פחותה במקצת, גם על  – הנגשה של דברי ההסבר .22

טוב הסברים והסברה יקדמו ציות להוראות  .(להצ"ח 6)ר' סעיף דברי ההסבר שנלווים לתקנות 

אכיפה ואפילו קנסות לא יקדמו ציות להוראות  ,פיקוח. וסנקציות פליליותפיקוח יותר מאשר 

 כפי שתעשה זאת ידיעה והבנה לרציונאל שעומד ביסוד 
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 רכים שהוכנסו להצעת החוקולמרות התיקונים המבלהצעת החוק.  24-23סעיפים  – עונשין .23

מותיר את שיקול הדעת באשר לקביעת העבירות הפליליות עודנו החוק לעומת נוסח התזכיר, 

ידי הממשלה במסגרת התקנות. נוכח אופיין והיקפן של ההגבלות שניתן להטיל על זכויות ב

הפרט בתקנות, ההחלטה בשאלה אלו הפרות של ההגבלות יוגדרו כעבירות פליליות שבגינן ניתן 

הסדר ראשוני מובהק שצריך להיקבע בידי הרשות המחוקקת ולא בתקנות. להטיל קנס, הינה 

אמנם הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק כוללת גם את הסמכות לקבוע עבירות על התקנות 

, אלא שבמקרה שלפנינו התקנות משקפות 1977-"ז, תשל)א( לחוק העונשין2סעיף ועונשים לפי 

כפי שאת התקנות עצמן ראוי להותיר ככל הניתן בידי  - את ההסדרים הראשוניים עצמם ומשכך

   .הכנסת, מקל וחומר שגם סעיף העונשין צריך להיקבע על ידי הכנסת

ל ידי קבעו עיאת תוקפן של עבירות חדשות שי תנותלחלופין ובכפוף לאמור לעיל, יש לה .24

 . )ב( לחוק העונשין(2)סעיף עדה והכנסת, כנהוג וכמתחייב בחוק ושל הו מראשהממשלה באישור 

(, שלפיה האחריות הפלילית תפקע אם 2)23נוסף על כך, הקונסטרוקציה המוצעת בסעיף 

, מייצרת מצב בלתי )ד( להצעת החוק(4)כאמור בסעיף הוועדה או הכנסת לא יאשרו את התקנות 

אישור  לאחרסעיפי העונשין ייכנסו לתוקף רק סביר של מעין "דין עונשי מותנה". יש לקבוע כי 

 .הוועדה ומליאת הכנסת

שכן ההצעה מפרטת  ,הממשלהשיקול דעתה של ללא ברור מה ההצדקה להותרת סעיף העונשין  .25

ן להסדיר את  העבירות בחוק ומשכך נית ,את סוגי ההגבלות שניתן יהיה להטיל במקרה הצורך

. אף אם צפויים שינויים תכופים בסוגי ההגבלות שיוטלו, הניסיון מלמד כי העבירות עצמו

 הפליליות לא צפויות להשתנות תדיר.

 (להצ"ח 26-28פים )סעיהסמכויות סעיפי  – "הצמדת" הסמכויות לתקנות – סמכויות האכיפה .26

 העריך האם מדובר בהסדר מידתי וסביר. ומופשט מבלי שניתן לכללי באופן  יםמנוסח

 מהן הסמכויות הדרושות לאכיפת הגבלה כזו או אחרת אלא  תקובע האינהצעת החוק 

לקבוע לגבי כל תקנה ותקנה . יש ה לגורמים המוסמכים באופן גורף חבילה של סמכויותמעניק

יח כי רק אותן על מנת להבטהדרושות לצורך אכיפה או פיקוח שלה  מהן הסמכויות הספציפיות

  סמכויות שנדרשות לגורם האכיפה יוקנו בידיו ורק בהתקיים עילה ספציפית.

כך, למשל, הסמכות לדרוש תעודה מזהה, שהוענקה בהצעת החוק לכל בעלי הסמכויות ובכל  .27

מקרה, עשויה להיות רלוונטית לצורך פיקוח על כניסה או יציאה מ"איזור מוגבל" אבל אין 

 מזהה מאדם לצורך פיקוח על מרבית ההגבלות בתחום התחבורה.הצדקה לבקש תעודה 

אינה מידתית ()ד( 1)32( ובסעיף 6)28בסעיף סמכות השימוש בכוח שנקבעה  – היקף סמכויות .28

סעיפים אלה מעניקים לשוטרים סמכות להפעיל כוח כלפי אדם אם היא מנוסחת. בה שבדרך 

שימוש בכוח כדי לאלץ אדם ())ב((. 1)32-( ו4)28אותו אדם סירב לדרישת ההזדהות )לפי סעיף 

משום שניתן להסתפק באמצעים מידתיים יותר כגון מניעת כניסתו של  להזדהות איננו מידתי

 .ממנואדם למקום או הוצאתו 

 אחרתפעולה  שוטר יוכל "להורות לאדם לבצע( הקובע כי 5)28ד ניסוחו של סעיף במיוחד מטרי .29

הפעלת סמכויות בזכויות יסוד בעת נוכח הפגיעה הנדרשת לצורך עמידה בהוראות התקנות". 

צריכה להיעשות באופן מפורט וברור בחוק עצמו ואין לפתוח פתח של אלו אכיפה, הגדרתן ה

  זה. " סעיף סלכפי שמוצע ב" ולללא גבלהרחבת היקף הסמכויות 

על  סמכויות כלליות לפקח שוטריםלהעניק בידי אין זה נכון  – סמכויות פיקוח לעומת אכיפה .30

קיים חשד לביצוע עבירה. אין זה ראוי כי שוטר יידרש לפקח בנסיבות שבהן לא קיום ההוראות 

על תקנות הנוגעות לשמירה על בריאות הציבור. באופן שגרתי, תפקידה של המשטרה להפעיל 
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 , ולא לבצע פעולות פיקוח.את החוקלגביו חשד סביר, שהוא הפר את סמכויותיה כלפי מי שיש 

   .על גורמים מוסדיים ועסקיםטרתי לפיקוח המשלהגביל את "הפיקוח" לחלופין ולמצער, יש 

על שוטרים בבואם לאכוף  ותהניסיון שהצטבר בחודשים האחרונים מחייב הטלת חובות מוגבר .31

ואי הוודאות הגדולה  אלואת הגבלות הקורונה לאור האופי הייחודי של איסורים פליליים 

משכך, יש להרחיב את  .השינויים התכופים שמוכנסים בהןבאשר להגבלות המעודכנות לאור 

, דרש זאת האזרחמבלי ש, גם ולקבוע חובת הזדהות של כל גורם מוסמך 33סעיף ההסדר שב

 .ולאפשר לו זכות טיעון סיבת הדרישה המופנית לאזרח ה להבהיר אתחובכמו גם 

היציאה ואת לצד ההסמכה להגביל בתקנות את  –למעשה ולא רק להלכה חופש המחאה  .32

 …הפגנה בכפוף ל"תנאיםקיום , נקבע חריג שלפיו שיש לאפשר וריהפעילות במרחב הציב

טיפלנו . במהלך החודשים האחרונים להצ"ח( (2)-ו (1)7)סעיף החיוניים להתפשטות הקורונה" 

המחאה. לא פעם את מתוכן כמעט רוקנו במקרים רבים, שבהם "התנאים" שקבעה המשטרה 

אותה הוראה שבתקנות "תורגמה" בשטח להגבלות שונות ממחוז למחוז, לעיתים מתחנת 

תהלוכות מחאה ומשטרה אחת לרעותה. לאור זאת יש לקבוע במפורש, שההגבלות על הפגנות 

 מימוש מרבי של חופש המחאה. תוך שימת דגש על וייקבעו הנדרש יצטמצמו למינימום 

. הניסיון וכלכלית לנפגעים מההסדרים שייקבעו בחקיקת החרוםביטחון חברתית רשת  .33

שרכשנו, שלא בטובתנו, במרוצת החודשים האחרונים מורה שההגבלות שהוטלו על כלל 

רבים. הסבו פגיעות קשות בתנאי החיים והקיום של  –היו הכרחיות הן גם אם  –האוכלוסייה 

פגיעות בחינת היקף הפגיעות וחומרתן. גם ניכר היה שוני גדול מאוד בין תושבים ותושבות מ

קשות במיוחד נגרמו למשפחות מרובות ילדים, לאנשים שחיים בעוני, לאלה שנאלצו להעביר 

את הסגר בדירות קטנטנות וצפופות ובתנאים מחיה קשים, לאנשים ונשים שאיבדו באחת את 

ודשים האחרונים כולנו סבלנו בח דואגת.מסורה ומטה לחמם, ולקשישים שלא בורכו במשפחה 

פגיעה בכבוד מהגבלות וממצוקות, אך יש מי שחוו פגיעות קשות במיוחד, שלא פעם עלו כדי "

 .)ד( לחוק יסוד: הממשלה(39)והשוו סעיף  "האדם

יגובשו וייקבעו ביחד עם הסדרים הגבלה שיושתו בחקיקת החרום כל מן הראוי שכל גזירה ו

מדינות הדמוקרטיות ה, כפי שנהגו בהם שיבטיחו מענה בסיסי למצוקה הקשה שכרוכה

שנדרשו להטיל גזירות והגבלות על האזרחים והאזרחיות. כל דבר חקיקה שקובע סמכות להטיל 

הגבלות וגזירות, ראוי שגם יכרוך סמכות זו בחובה מקבילה לייצר רשת ביטחון כלכלית 

 שתבטיח שאיש לא יופקר לגורלו ושתמנע פגיעה בכבוד האדם. וחברתית, 

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דבנר פינצ'וקא ,, עו"דאן סוצ'יו

 : העתקים
 חוקתי(-מר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי

 מנהלי(-גב' דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי
 גב' עמית מררי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(

 המשפטיםמר אייל זנדברג, ייעוץ וחקיקה, משרד 
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 ןוקיתה ןיינעב 1 רתועה תיינפ
 תלבגה ח״שקת תכראהל קוחל

6.7.2020 םוימ תוליעפ
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6753495-02 :סקפב5000560-02 :סקפב7001646-02 :סקפב

 ,בר םולש

 ףקותל הנורוקה ףיגנ ןיינעב הלשממ תוטלחה לש הסינכ רשפאל קוח תעצה םודיקמ ענמיהל :ןודנה

 תסנכה רושיא אלבו ידיימ

 :ןלהל טרופמכ לוכהו ,ןודנבש ןיינעב םכילא תונפל ינירה

 םושיי רשפאל הדעונש קוח תעצה 06.07.2020 םויב הרשיא הלשממה ,תרושקתה ילכב םימוסרפ יפ לע .1

 ואדנל הענ( ״תסנכה תודעווב םינוידה לע גלדל ףאו״ שדחה הנורוקה ףיגנ ןיינעב היתוטלחה לכ לש ידיימ

 ץראה ״תסנכה תפיקעל קוח תמדקמ הלשממה ,הקיקחב ךרוצה לע ןנולתה והינתנ״ סיל ןתנוהיו

 ףקותל וסנכיי תוטלחהה״ ,ץראה ןותיעב ראות אוהש יפכו ,עצומה הוותמה יפ לע .)*)06.07.2020(

 ךותב תוטלחהב ןודל תויטנוולרה תסנכה תודעו ושרדיי ליבקמב .הלשממה רושיא םע דימ ושמומיו

 תטלחה תא רשאת אל הדעו םא .םיפסונ םימי השולש דע לש הכראהל תורשפא םע ,םימי העבש

 וטילחי םא .הדעווה לע גוליד ךות ,םדקהב תסנכה תאילמ רושיאל אבות איה ,הזה ןמזה קרפב הלשממה

 איה ,הצקוהש ןמזה קרפב תיפוס הטלחה לבקתת אלש וא ,הטלחה רשאל אלש תסנכה תאילמ וא הדעו

 ״.לטבתת

 תודחוימ תויוכמס קוח תעצהל )ג(4 ףיעסב םויכ עיפומה הז תא ריכזמ ליעל עצומה הוותמה יכ ןייצל שי .2

  :תעכ וחסונב ,רומאה ףיעסה יפל .2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל

 לע תומושרב ןמוסרפ רחאל רשפאה לככ ךומסב וחנוי )א( ןטק ףיעס יפל ונקתוהש תונקת״
 םא טילחתו תורומאה תונקתב ןויד םייקת הדעווה ;רבסה ירבד יווילב הדעווה ןחלוש
 םיפיעסב תונקת ןיינעלו ,הנחלוש לע וחנוהש דעומהמ םימי 14 ךותב ,ןקלח וא ןלוכ ,ןרשאל
 ,תורומאה תופוקתה ךלהמב תיאשר תסנכה תדעו ;רומאה דעומהמ םימי 7 ךותב – 7-ו 6
 הטלחה הדעווה הלביק אל ;םימי 3 לע הלעי אלש ןמז קרפל ,םיוסממ ןויד ןיינעל ,ןכיראהל
 תפוקת םות דע – ןתכראה לע טלחוה םאו ,ןיינעה יפל ,תורומאה תופוקתה םות דע
 ירשפאה םדקהב תסנכב העבצהל תונקתה רושיא תא תסנכה שאר בשוי איבי ,]...[ הכראהה
 רומאכ תונקת ןיינעלו הדעווה תטלחהל ןורחאה דעומהמ םימי 7 םות דע רחואמה לכלו
 תא רשאל אלש הדעווה הטילחה ;רומאה דעומהמ םימי 3 םות דע – 7-ו 6 םיפיעסב
 הלביק אל וא רומאכ תסנכה הטילחה – תסנכה רושיאל תונקתה ואבוה םאו ,תונקתה

 :אבה רושיקב ןימז *
https://www.haaretz.co.il/health/corona/1.8973972?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native. 
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 םסרופת רומאכ תונקתה ףקות תעיקפ לע העדוה ;תונקתה לש ןפקות עקפי – ןיינעב הטלחה
 ״.תומושרב

 םיניינע לע ביגהל הלשממה תא בייחמ שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע רצונש םוריחה בצמ םנמא .3

 ןויאו תויושרה תדרפה ןורקיע תרפה תא קידצהל ידכ וב ןיא ,ללככ ,הז בצמ םלואו ,םיימנידו םיפוחד

 תוליעפ לע חוקיפל יביטקפא ןונגנמ ליעפהל התבוח תעקפה ידי לע תקקוחמה תושרה לש הדיקפת

 שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גבב טפשמה תיב ינפב ומייקתהש םינוידב ולע הלא םירבד .הלשממה

 םייקל הלשממה הביוח רשאכ )כ״בשה ינוכיא ןיינע( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט( הלשממה

 תוטשפתהש תעב םג תסנכה ינפב ירטנמלרפ חוקיפ לש ךילה לש ומויק בייחמה קוחב עובקה ךילהה תא

  .תישממ התיה ףיגנה

 תיטסרד הגירח רישכהל ידכ וב ןיא ומצע ינפב םוריח בצמ לש ומויק יכ ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב .4

 דיקפת ונניינעלו ,ןוטלשה תויושר ןיב תביוחמה תויוכמסה תקולחמו םיבייחמ םייתקוח תונורקעמ

 אוה ךכו ,הינפב הלולס תסנכה לא הלשממה לש הכרדש לככ ,ןכא .הלשממה תולועפ לע חקפל תסנכה

 לש חקפמה הדיקפת תא ,וטקפ הד ,ןייאלו ךלמה ךרדמ תוטסל הקדצה לכ ןיא ,הווהב םירבדה בצמ

 תלשממ ׳נ יקצירפ 6971/98 ץ״גב :הז ןיינעל ואר( תעצבמה תושרה תולועפ לע תקקוחמה תושרה

 .))1999( 763 )1(גנ ד״פ ,לארשי

 לש תוטלחה לע ירטנמלרפ חוקיפ ןונגנמ עבוק עצומה הוותמה יכ הדבועה ףא לעו ,וז היינפ אשומ ןיינעב .5

 ןיב לטובמ אל ןמז חוורמ רשפאמש ,דבעידב חוקיפ לש ןונגנמב רבודמ ,ישעמה רושימבש ירה ,הלשממה

  .ןלוטיב לע וא ןרושיא לע היתודעוומ ימ וא תסנכה תטלחה ןיבל ,ףקותל הלשממה תוטלחה תסינכ דעומ

 דדומתהל תודעוימה ,תרחא ךרד לכב וא תונקת לש ךרדב םא ןיב ,הלשממה תוטלחה יכ ןייצל רתומל אל .6

 תולועפה ,ןכ .דוסי תויוריחו תויוכזב ףקיה תבחר העיגפב תחא אל תוכורכ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע

 רוביצה תא םיבייחמה םיפוכת םייונישב תוכורכ ףיגנה תוטשפתה םע תודדומתהל תעל תעמ תוטקננה

 ןמז לכב ונממ הפוצמש המל סחיב לובלב עונמל ידכ תוביציו תואדו םדקל הנוילע תובישח הנשי ,ןכ לעו

  .ןותנ

 תטקונ םהב םיעצמאה לע ירטנמלרפה חוקיפה לש ותובישחב זירפהל ןתינ אלש ירה ,ךכ ןתניהב .7

 שומיש השעיי אל יכ םיחיטבמש םייואר םיכילה םויק לש תילכתה תמשגה ךרוצל םג ,תאז .הלשממה

 ויפלש ילאיצנטופ בצמ עונמלו תואדו םדקל תנמ לע םג ךא ,םיינעגופ םיעצמאב םלוה יתלבו זרפומ

 לע םירופס םימי ךות – רוביצה תא תובייחמהו ,ןתלבק םע ףקותל וסנכנש – הלשממ תוטלחה ולטובי

 הפופכ המצעב היהתש ,ןיינע ותואב תשדוחמ הטלחה לבקל הלשממה תא בייחיש ןפואב תסנכה ידי

 םוריחה בצמש לובלבה תאו תואדווה יא תא ריבגי קר רומאכ ךילה .האלה ןכו ,רושיא ןונגנמ ותואל

  .וביט םצעמ רציימ

 תוילהנימ וא תוילילפ תוריבע וללכיש הלשממ תוטלחהל עגונה לכב תובישח הנשמ םילבקמ הלא םירבד .8

 ןונגנמ תעיבק .םיוסמ ןפואב לועפל אלש וא לועפל רוביצה תא תובייחמ ןביטמש תוטלחהל עגונב ןכו

 תויושרה ןיבש םיסחיב לגדה תונורקעמ דחא לש הרפה ידכ הלוע ,עצומש הז יפכ ירטנמלרפ חוקיפ

 תילילפ תוירחא תלטה ,תוגהנתה תומרונ תעיבק רשפאי הז םירבד בצמ .תואדווה ןורקיע אוהו ,חרזאל

 הפוקת – תסנכה ידי לע םלוטיב וא םרושיא דעומל םתעיבק ןיבש םייניבה תפוקתב ילהנימ סנק וא

 תא וחניו רוביצה תא ובייחי ,ףקותב ויהי תוטלחהה הז ןמז חווטב .םימי הרשעמ רתוי ךשמיהל הלוכיש
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 .תסנכה ידי לע ןרושיא יא לש תורשפאל סחיב הלאש ןמיס ןהילעמ ףחרמ רשאכ תאז לכו ,ותוגהנתה

 לוטיב עימשת םתולטבתהש ירה ,ורשואי אל םהו ,םיילהנימ תוסנק וא תוילילפ תוריבעב רבודמש לככו

 .םניגב תוירחאה לש יביטקאורטר

 .םוריח יבצמ םיוולמה םיפוכתה םייונישהו תואדווה יא חכונל דחוימב ,רקיעו ללכ יואר וניא הז בצמ .9

  .ונממ היופצה תוגהנתהל סחיב רוביצה ברקב לובלב רוציל לולעש רדסה םדקמ הז ןונגנמ

 לטבת תסנכהש םיילילפ םירוסיא תוברל ,רוביצה לע תולבגמ לש הלחהל חתפ חתופ אוה ,ןכ לע רתי .10

 תוטלחה דוסי לע תלטובמ יתלב הפוקת ךשמב להנתהל החנוי רוביצה יכ איה רבדה תועמשמ .דבעידב

 .תסנכה ידי לע ורשואי אלש לככ ,תוצוחנ יתלב וא תויואר יתלב ,תוימיטיגל ןניאש דבעידב וררבתיש

 םירצעמ ועצובי ,םיישנוע םירוסיא ןיינעלו ,הלשממה תוארוהל עמשיהל שרדנ רוביצה ,הז ןמז חווטב

 אלש תוטלחה דוסי לע להנתהל שרדנ אוה יכ ררבתי דבעידבש ימ יפלכ םיינעגופ הפיכא יעצמא וטקנייו

  .ורשוא

 תסינכ םרטב שארמ ןתניי תסנכה רושיא יכ עובקל אוה יוארה ןמ ןכ לעו הקדצה לכ רומאכ רדסהל ןיא .11

 .ףקותל הלשממה תוטלחה

 

 הלשממ תוטלחה יכ חיטבהלו וז היינפ אשומ רדסהה םודיקמ ענמיהל םישקבתמ םכנה ,רומאה עקר לע

 ובייחי םרטב ,היתודעוומ ימ וא ,תסנכה לש שארמ רושיא ולבקי הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה ןיינעל

   .רוביצה תא

 

 

 
  ,בר דובכב

________________ 

 ד״וע ,ירו׳ח ידאפ
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 ,דובכל

 דובכל דובכל דובכל

 קיפא תיגש ד"וע והינתנ ןימינב רמ טילבלדנמ יחיבא ד"וע

 תסנכל ש"מעויה מ"מ הלשממה שאר הלשממל ש"מעויה

6753495-02 :סקפב5605000-02 :סקפב6467001-02 :סקפב

 ,בר םולש

 תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימה תויוכמסה קוח יפ לע הלועפ לכמ ענמיהל :ןודנה

 ידיימה ולוטיבל לועפלו 2020-ף״שתה ,)העש

 ולעפי תסנכה לש ףקת קוח דגנ הריתע תשגהל רבוע ןהיפל הנורחאה תעהמ תונשנו תורזוחה תושירדה חכונל

 בלשב ועצובש םיכילה יוצימ תולועפל רבעמ תאזו ,םיילאיצנטופה םיבישמה לומ םיכילה יוצימל םירתועה

 ועידות יכ השקבב ,ןיינעב הריתע שגותש ינפל םכילא תונפל ינירה ,תסנכב תויטנבלרה תודעווב קוחה תנכה

 ולוטיבל ולעפתו ןודנבש קוחה דוסי לע הלועפ לכ עוציבמ וענמית יכ ,31.08.2020 םוימ רחואי אל תאזו ,ונל

 :ןלהל טרופמכ ,ותויתקוח-יא חכונל ידיימה

 :אובמ

 :ןלהל( 2020-ף״שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימה תויוכמסה קוח .1

 ותלבקל רבוע .22.07.2020 םויב תסנכב תישילשו היינש האירקב לבקתה )תודחוימה תויוכמסה קוח

 זנגית יכ השירדב ,30.06.2020 םויב טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול קוחה תעצה דגנ הדמע ריינ ונשגה

 .םכילא חלשנ הדמעה ריינמ קתעה .הב ולפנש םיבר םייתקוח םימגפ חכונל תאזו ,םייקה החסונב

 .חפסנכ ןמוסמו ףרוצמ 30.06.2020 םוימ טפשמו קוח ,הקוחה תדעוול שגוהש הדמעה ריינמ קתעה ==

 ,קוחה תעצהל סחיב הדמע תוריינ םה ףא ושיגה ,תיחרזאה הרבחה ינוגראמ םיגיצנ תוברל ,םיבר םירחא .2

 ןתינ וללה תודמעה ללכ תא( העצהב ומדוקש םירדסההמ תויוגייתסה לש הכורא הרוש הנודנ םהבש

 תעצהב ומייקתהש הנכהה ינוידל עקר יכמסמכ תסנכה לש טפשמו קוח ,הקוחה תדעו רתאב אוצמל

  .)קוחה

 קפסל ידכ הב שיש ,הקיקחה לש םימדקומה היבלשב םיילאיצנטופ םירתוע לש תוברועמה ףא לע ,םלואו .3

 יוצימ תולועפ יכ שורדל ןורחאה ןמזב תואכרעב תויושרה יגציימ ולחה ,םיכילה יוצימל השירדה תא

 ץ״גבב םיבישמה תבוגתב ,לשמל ךכ .ףקותב רבכ אצמנ קוחהש רחאל תאזו הנטקנית תופסונ םיכילה

 דגנ הריתעה ןיד יכ ןעטנ ,20.08.2020 םוימ )תדמועו היולת( תסנכה ׳נ חרזאה תויוכזל הדוגאה 5746/20

 שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םוצמצל ימואלה ץמאמב עייסל יללכה ןוחטיבה תוריש תכמסה קוח

-ף״שתה ,)העש תארוה( םילוח םע בורק עגמב ויהש ימ רותיאל תיחרזא היגולונכטב שומישה םודיקו
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 יכ ,ןבומ״ יכ םיבישמה ונעט ,םש .תויושרה לומ םיכילהה הב וצומ אלשמ תאזו ףסה לע תוחדיהל 2020

 5 ׳מעב( ״םיכילהה יוצימ תבוח תא םיאלממ םניא תסנכב ןועיט וא הדמע ריינ ,תומדוק תוריתע

  .)הבוגתל

 תיבל תודחוימה תויוכמסה קוח דגנ הריתעה שגות םרטב תשרדנה תוריהזה ןעמלו ,ןכ לע רשא .4

 לע ,31.08.2020 םוימ רחואי אלו ,ירשפאה םדקהב ונל עידוהל םישקבתמ םכנה ,קדצל הובגה טפשמה

  .וב תועובקה תויוכמסב שומישהמ ענמיהלו קוחה לוטיבל לועפל םכתטלחה

  .תודחוימה תויוכמסה קוח תויתקוח דגנכ םינועיטה תא גיצנ ,ןלהל .5

 :תודחוימה תויוכמסה קוח תויתקוח-יא

 תויתקוח-יאל ןושארה םעטה :םייזכרמ םימעט השולשמ תאזו יתקוח וניא תודחוימה תויוכמסה קוח .6

 לע הזרכהה רדסהל רושקה לכב הלשממה :דוסי קוחל 38 ףיעס םע שגנתמ אוהש הדבועהמ עבונ קוחה

 תישילשהו היינשה תואירקב קוחה תקיקח לש זופחה ךילהה ,תינש .הנורוקה ףיגנ לשב םוריחה בצמ

 םעטה .קוחה תליספ תא יאמצע ןפואב קידצמש ןפואב הקיקחה ךילה שרושל תדרויה הרפה הווהמ

 הרושב עגופ קוחה :הלבגהה תקסיפ יאנתב דמוע וניא אוהו רחאמ קוחה לש ותויתקוח-יאל עגונ ישילשה

 ,םיינושארה םירדסהה ןורקיע תושירד לע הנוע וניא קוחה :םייתקוח דוסי יכרעו תויתקוח תויוכז לש

 תא ללוש אוהו ,תעצבמה תושרה תולועפ לע יראטנמלרפה חוקיפה ןיינעל יתקוחה ןורקיעב עגופ אוה

 העיגפ ךות תויתקוח תויוכזב עגופ תודחוימה תויוכמסה קוח יכ ןעטיי ןכ .םילילפב תויקוחה ןורקע

 תושירדב דמוע וניאש ןפואבו היואר תילכתל אלש תויושרה תדרפה ןורקיעבו קוחה ןוטלש ןורקיעב

 .תויתדימה ןורקיע

 חרזאה תויוכזב עוגפלו ליבגהל הלשממל רתויב תופיקמ תויוכמס קינעמ תודחוימה תויוכמסה קוח .7

 אוה קוחה .הנורוקה ףיגנ לשב םוריח בצמ לע זירכהל תוכמסה תא ללוכ ,רתויב בחרהו ףיקמה ןפואב

 תעש תונקת תנקתה לש הנושארה הפוקתבו ותקיקח ברע היהש בצמל תקיודמ יאר תנומת השעמל

 .קקוחמה ידי לע הל הלצאנ הלשממה לש התוכמס תעכש אוה תופוקתה יתש ןיב ירקיעה לדבההו םוריח

 לוכה .קוחה ןוטלשבו תויושר תדרפהב ,חרזא תויוכזב תעגופה דבלב תילמרופ תוכמסב רבודמ ,םלואו

 :ןלהל טרופמכ

 אוהש ךכ ידי לע הלשממה :דוסי קוחל )א(38 ףיעס תא רפמ ןודנה קוחב ץמואש רדסהה ,לכ תישאר .8

 ירדסה ,ךשמהב ןעטייש יפכ .תסנכה אלו הלשממה אוה םוריח בצמ לע זירכהל ךמסומה םרוגה יכ עבוק

 םוריחה יניד לש תיתקוח-תיביטמרונה תרגסמה תא םיווהמ הלשממה :דוסי קוחב םיעובקה םוריחה

 תא ״ליצאה״-ל תיאשר הניאש ,תסנכה אוה םוריח בצמ לע זירכהל תיתקוח ךמסומה םרוגה ,ךכיפלו

  .תעצבמה תושרל הרומאה תיתקוחה התבוח

 ךילהב רבע אוהו יעבדכ וב ןודל תועיסה לכמ תסנכה ירבחל רשפא אל קוחה לש ותקיקח ךילה ,תינש .9

 קוחה תובכרומב ןודל האילמה ירבחל תנגוה תונמדזה ןתמ תבייחמה הקוספה הכלהל דוגינב תאזו קזב

 םוי ותואב ,ןכש תאז .))06.08.2017 ,ובנב םסרופ( לארשי תסנכ ׳נ יקסניטנווק 10042/16 ץ״גב :ואר(

 תישילשהו היינשה תואירקה תארקל קוחה תנכה תכאלמ תא טפשמו קוח ,הקוחה תדעו המייס ובש

 ןונקתל 88 ףיעסבש החנהה תבוחמ העצהה תא רוטפל הנושארה :תוטלחה יתש תסנכה תדעווב ולבקתנ

  .דבלב ןויד תועש שולשל ולבגוי םהש ךכ האילמב העצהב םיזרוזמו םידחוימ ןויד ירדס עובקלו תסנכה
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 שולש ךות רמגנו רצק היה תסנכה תאילמב תישילשהו היינשה תואירקב קוחה תקיקח ךילה ,ןכ לע .10

 ןודל ושקיבש תסנכה ירבחמ קלח לש םתודגנתה תורמלו הלעמ אוהש םיאשונה תובכרומ ףא לע תועש

  .רתוי טרופמ ןפואב וב

 שפוח ,תוריחל תוכזה תוברל ,םייתקוח דוסי תונורקעו תויוכז לש הבחר הרושב עגופ קוחה ,תישילש .11

 ,ןיינקל תוכזה ,ךוניחל תוכזה ,קוסיעה שפוח ,האחמהו יוטיבה שפוח ,ןחלופה תדה שפוח ,העונתה

 תיטילופה תופתתשהה ןורקיע ,טפשמב תואדווה ןורקיע ,תויושרה תדרפה ןורקיע ,קוחה ןוטלש ןורקיע

  .האלה ןכו

 בחר תעד לוקיש קינעמ אוהש ךכב םיינושארה םירדסהה יאנתב דמוע וניא קוחה יכ רהבוי הז רשקהב .12

 וז איה הלשממה ,קוחה יפ לע .התעד לוקיש תא תומחותה ןהשלכ הדימ תומא תעיבק אלל הלשממל

 םיעצמא וליאב עירכתש וז איהו ,םינוש םיעצמאב שומיש הקידצמש האולחתה תמר יהמ עבקתש

 םיעצמאב שומיש וקידציש הרמוח ינחבמ וא היכרריה לכ רציימ וניא ומצע קוחה .שומיש תושעל

  .תוחפ םירימחמ וא רתוי םירימחמ

 ידיב חינמ אוהש ךכ ידי לע תורצויה תוכפהנ ותרגסמבש םוריח רטשמ רציימ ותוללכב קוחה ;וקודו .13

 םוריח בצמ לע הזרכהה תוברל ,תוינורקע תולאשב עירכהל רתויב הבחר תוכמס תעצבמה תושרה

 העיגפ םושמ וב שיש תעדה לוקיש תלעפהל תורורב הדימ תומא תעיבק אלל תאזו ,תונקת תנקתהו

 תא תעבוק תקקוחמה תושרה ובש ,יוארה יתקוחה םירבדה רדס ףלח ,ףסונב .דוסי תויוכזב הרומח

 תוכמס ובש ,רחא םירבד רדס עבוקו אב קוחה ,םתוא תמשיימ תעצבמה תושרהו םיירקיעה םירדסהה

 ,דבעידב בורל ,חוקיפ תויוכמס םע םרוגכ עקרב רתונ קקוחמה וליאו ,תעצבמה ידיב הנותנ הערכהה

 הלשממה ;לטבל תוכמסה תסנכלו םוריח בצמ לע זירכת הלשממה ,לשמל ךכ .תויביטקפא לכ תורדענש

 תוילילפה תוריבעה תא עבקת הלשממה ;לטבל תוכמסה תסנכלו רוביצ לע תורזג ליטתו תונקת ןיקתת

 תסנכלו וב ולוחיש תולבגמה תא עבקתו לבגומ רוזא לע זירכת םירשה תדעו ;לטבל תוכמסה תסנכלו

 ןיב ,תעצבמה תושרה ידי לע הנלבקתתש תוערכהה םירקמה תיברמב רשאכ ,תאז לכ .לטבל תוכמסה

 תוברעתהב אוה תסנכה דיקפתו ,רוביצה תא הנבייחתו ףקותל הנסנכית ,לעופב םא ןיבו חוכב םא

 .דבעידבו תרחואמ

 רסחל ותוא תכפוהש ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמב תעגופ םג איהש םושמ תינוציק הניה העיגפה .14

 תויוכזב העיגפה תוללכתשהו תוערכהה תלבק רחאל בר רוחיאבו דבעידב עיגמ ותויהב תויביטקפא

  .חרזא

 דמעמל הכז רשאו הפיכאבו םילילפב תויקוחה ןורקעב העיגפ ידכ דע העיגמ העיגפה ;דבלב וז אל .15

 הקיקח תוארוה העשמ קוחה הז רשקהב .ויפל וא קוח יפ לע אלא שנוע םיליטמ אל ויפלש ינויצוטיטסנוק

 ,1985-ו״משתה ,תוילהנימה תוריבעה קוחו 1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל 2 ףיעס תוברל ,תוירוטוטטס

 הדעו רושיאב אלא הנשמ תקיקחב )תוילהנימ תוריבע ללוכ( תוילילפ תוריבע םיעבוק אלש תועבוק רשא

  .תסנכה לש

 המל רושקה לכב תואדוו תוריהב לע הרומ רשא תויקוחה ןורקע לש ןוילעה ךרעב עגופ קוחה ,ןכ ומכ .16

 לובלב תריציל איבי תסנכה לש הדעו ידי לע רחואמ רושיא ןונגנמ .רתומה והמו קוחה יפל רוסאה אוה

 הרבסה םע ךא ותוא הרסא הלשממהש םושמ םיוסמ ןמזב רוסא היהי השעמה ויפל ןכש תואדוו רסוחו
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 רפסמ רחאל תרחא עבקת תסנכה לש הדעו םא רתוי רחואמ דעומב רתומו רישכ תויהל יושע אוהש

 העבק םתוא םיגרוחה םיווצה ןיינעל הינוידב תסנכב הנורוקה תדעווב שחרתה ןכאש יפכ ,םימי

 הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחה ןוקיתה תלבק רחאל הלשממה

 ירוקמה קוחב 2 ףיעס ףלחוה ותרגסמבש ,07.07.2020 םויב 2020-ף״שתה ,)תוליעפ תלבגה – שדחה

 ףיעס( םיגרוח םיווצ ןיקתהל הלשממה תיאשר םהיבגלש םיניינעה תמישר תא ביחרהש שדח ףיעסב

 םיווצהש ךכ ,דבעידב רושיאל שארמ רושיאמ הלא םיווצ לע ירטנמלרפה חוקיפה ןונגנמ תא הנישו ,))א(2

 ,הז ללכבו .תסנכה לש הדעו ידי לע םרושיאל דעו םתנקתה ןיבש הפוקתב ידיימ ףקותל וסנכיי םיגרוחה

 לכ יכ בייחמה )ןישנועה קוח :ןלהל( 1977-ז״לשתה ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעס תלוחת תא העשה קוחה

 .רושיאל אבות םישנוע תעבוקש הנקת

 םיפוחדו םיימניד םיבצמ לע ביגהל תעצבמה תושרל תויוכמס קינעהל רתומ םוריח בצמבש קפס ןיא .17

 םיעבוקש דוסיה יקוח תא ןייאלו קוחה ןוטלש ןורקיע תא לולשל ידכ ךכב ןיא םלואו ,יוחיד םילבוס אלש

 תייוותהב ךרוצהו ,דחוימ םוריח בצמ ללוכה ,םוריח בצמ לע הזרכהה ןיינעב קקוחמה תונוילע תא

 תא םישגהל ןתרטמש תוירוטוטטס תוארוה לע הרימשה תוברל ,םיישאר םירדסה לע הנועש הקיקח

 הלשממה שאר ׳נ ריאמ ןב 2109/20 ץ״גבב לשמל היה ךכ .יראטנמלרפ חוקיפ ללוכ ,תויקוחה ןורקע

 וצ איצוה דבכנה טפשמה תיב םשש )כ״בשה ינוכיא ץ״גב :ןלהל( )26.04.2020 םויב ןתינ ,םסרופ םרט(

 ןיינעל תיטנבלרה תסנכה תדעו רושיא אלל הלשממה ידי לע כ"בשה תלעפה דגנ 19.3.2020 םויב םייניב

  .הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ קבאמה לש ומוציעב רבודמ היה רשאכ תאזו

 לועפל הלשממל רשפאל הרואכל איה קוחה לש תרהצומה תילכתה .היואר תילכתל ןניא הלא תועיגפ .18

 סרטניאה תובישחב זירפהל ןיא ,ןכאו .הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה ךרוצל השורדה תוריהמב

 היומס ותילכת .לכה תוזח הניא וז תרהצומ תילכת ,םלואו .ףיגנה תוטשפתהב קבאמה לש ירוביצה

 ץ״גבב תימע טפושה ירבדכ ,ןכאו .קוחב וצמואש םיעצמאה ןמ תדמלנ איהו ,תורושל דעבמ הל תצבצבמ

 ןעוטה לוכי״ )רהגסרג ץ״גב :ןלהל( )23.04.2020 ,ובנב םסרופ( תסנכ ׳נ רהגסרג ייגצ רתסא 2293/17

 התמשגהל וטקננש םיעצמאה תא ןוחבלו רובעל שי ,היואר איה תרהצומה תילכתה רשאכ יכ ןועטל

 יעצמאה ךותמ ,ידידל .ךכ רובס יניא .הניד קספב האישנה ידי לע השענש יפכ ,תויתדימה ביכר תרגסמב

 תווחל 6 ׳ספב ,םש( ״היואר יתלבה תילכתה תא תוהזל םיתיעל ןתינ קקוחמה וב טקנש יתדימ יתלבה

 קינעהלו תקקוחמה תושרה תא ףוקעל הלשממל רשפאל איה וז תילכת  .)תימע טפושה לש ותעד

 תחנומה השיגה .היתולועפ לע םייביטקפא חוקיפ וא תוברועמ אלל םיעצמא ץמאל קורי רוא הלשממל

 תוטשפתהב קבאמב תוילהנימה תויושרה ינפב לושכמכ תסנכה תדובע תסיפת לע תנעשנ ןוקיתה דוסיב

  .ףיגנה

 לעייל ,קוחה לש תרהצומה ותילכתש חיננ םא םג ,ילנויצרה יעצמאה ןחבמ ןיינעל .יתדימ וניא ףא קוחה .19

 רושיא לש יעצמאה ץומיאש ירה ,תיטננימודה איה ,ףיגנה תוטשפתה דגנ קבאמב תויושרה תבוגת תא

 תילכתה תא םישגמ ףא אלא ,התוא םישגמ וניאש קר אל תסנכה ידי לע הלשממה תונקתל רחואמ

 רחאל םירופס םימי תסנכה ידי לע תולטובמ תונקתה םהב םיבצמב סואכו לובלב תריצי לש הכופהה

 .תוילילפ תוריבע תורידגמה תונקתל סחיב ,תאש רתיב ,םה םינוכנ הלא םירבד .רוביצה לע ןתלחה

 ןניא ןביט םצעמש הלא טעמל ,הנלטבתת וטקננש תולועפה לכ ,תורשואמ ןניא תונקתה ןהבש תוביסנב

 תלגוסמ תסנכה יכ חכוה רשאכ תאז .תואדווה ןורקיעל סחיב ליעל ןוידב רהבוהש יפכ ,לוטיבל תונותנ

  .תאז תובייחמ תוביסנהש תשרדנה תוריהמב לועפל
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 עובקל רתויב תובחר תויוכמס הלשממל קינעמה קוחל )א(4 ףיעס ןה :התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ .20

 איה תסנכב רושיאה יכילה זוריז .הז ןחבמב םידמוע םניא דבעידב רושיאה ןונגנמ ןהו ,תונקתב תולבגמ

 שארמ רושיא לש ןונגנממ רבעמהמ תמרגנה העיגפה תפסותב הכורכ הניאש תילאיר הביטנרטלא תניחבב

 וזש ירה ,תונקתה ןכותמ םילועש םיישק חכונל בכעתמ רושיאה ךילהש לככ .דבעידב רושיא לש ןונגנמל

 יכילה תוכשמתהב תוארל ןיא ,הלאכ תוביסנב .קדצומ וא יואר וניא ןנכות אמש ששחל הביס המצע ינפב

 וא םייתייעב םידעצש ךכל הבורעכ אקווד אלא ,תוליעיב םידעצ תטיקנ ינפב לושכמכ תסנכב רושיאה

  .וטקניי אל םיצוחנ יתלב

 טפשמ תיב ,הנורוק ףיגנ תוטשפתה דגנ ירוביצה קבאמה לש ומוציע תעב םג יכ שיגדנו רוזחנ הזה רשקהב .21

 כ"בשה ינוכיא ןיינעל רושקה לכב ירטנמלרפ חוקיפ בייחמה םייניב וצ 19.03.2020 םויב איצוה הז דבכנ

 הסנכתה ךכמ האצותכ .)כ״בשה ינוכיא ץ״גבב 19.03.2020 םוימ הטלחה :ואר( הרטשמה ינוכיאו

 םג ירטנמלרפה חוקיפה תובישח לע הדיעמה תפלאמ המגוד יהוז .אשונב הנדו ידיימ ןפואב תסנכה

 איהה הפוקתב םירושימה לכב המצע תא הקתיש תסנכה יכ ןייצל רתומל .דחוימ םוריח בצמ לש ואישב

 ךלהמ תעצבמ השעמל תסנכה תודחוימה תויוכמסה קוחב .הרגשל התוא ריזחה םייניבה וצ תאצוה קרו

  .םוריח תעב רתויב תובושחה תוערכההמ התוא םירידמש םיכפוהש םירדסה הצמיא איהו המוד

 ןוכסיח יחנומב תודחוימה תויוכמסה קוח עבוקש םירדסהה לש תלעותה :רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ .22

 קזנה .םייתקוח דוסי יכרעבו תויוכזב קוחה לש תועיגפה לומ לא תודמגתמ תויושרה תבוגת לועייו ןמזב

 תונקתה ובש ,דחא שיחרת תחת .ישחומ וניה םייתקוח דוסי תונורקעלו תויוכזלו רוביצל םרגנש

 הדבועה חכונל רערועמ תואדווה ןורקיע ,ןרושיאל דעש ירה ,תסנכה לש הדעו ידי לע תורשואמ הלשממה

 ןרושיאל דע תונקתה לעמ ףחריש הלאשה ןמיס .ןתניי רומאכ רושיא ןכא םא תעדל רוביצה ידיב ןיאש

 תחתו .רוביצה ברקב הלא תושוחת ררועמ הליחתכלמש םירבד בצמב תוריהב יאו לובלב דוע ערזי

 לוטיבו ,תינשב בייחמה יטפשמה בצמה יוניש ותועמשמש ,תונקתה לוטיב לש ,רחאה שיחרתה

 אלא ;תאז קר אל ךא .תומצעתמ תוריהבה יאו לובלבה תושוחת ,תונקתה לש תוישעמה םהיתואצות

 סחיב הפיכא יעצמאב הטיקנמ קזנה ,ישנוע ביכרמ תוללוכה תונקת ןיינעל דחוימבו ,םימיוסמ םירקמבש

 תויוכז לש הרוש .תולטב ןמצע תוריבעה יכ העיבקה ידי לע ןוקיתל ןתינ וניא דבעידב ולטוביש תונקתל

 ררבתיש ,תכמסומה הדעווה ידי לע ןלוטיבל תונקתה תנקתה ןיבש םייניבה תפוקתב עגפיהל תולוכי

  .ךרוצל וניאשו ןיד וניאש ןיד רבד ידי לע ועגפנ הלא תויוכזש דבעידב

 ךרוצל ןוטלשה תויושרב רוביצה ןומא לע הרימש לש תובישחב זירפהל ןיא יכ ףיסוהל שי הז רשקהב .23

 יפלכ תונפומה תוארוהה לש םיפוכתה םייונישה .ףיגנה תוטשפתהב קבאמה יצמאמל אלמה וסויג

 קוחב הלשממה לש םיגרוחה היווצל רחואמ רושיא ןונגנמ ץומיאמ האצותכ ושחרתה הלאש יפכ ,רוביצה

 תויוכמסה קוחב וצמואש םירדסהה תחת שחרתי יכ חינהל ןתינש יפכו ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראהל

 השוחת םירציימ ףא אלא ,תויושרה םע הלועפ ףתשל רוביצה תא דדועל םהב ןיאש קר אל ,תודחוימה

 םיבשותהו םיחרזאה לש םלבסל הגאד רסוחב תועוגנ םהיתוטלחה יכו םינימא םניא תוטלחהה ילבקמש

 םוימ היטרקומדל ילארשיה ןוכמה לש רקסב ,ןכאו .ףיגנה תוטשפתהמ האצותכ וכפהתה םהייחש

 ,תוליעפ תלבגה ח״שקת תכראה קוחל ןוקיתב רחואמה רושיאה ןונגנמ ץומיא רחאל עובשכ ,15.07.2020

 הדח הדירי הלח יכ עבוק רקסה .רבשמה תא םילהנמה םימרוגב רוביצה ןומאב תיטמרד הדירי לע חווד

 יבגל ןה תואירבה רשו הלשממה שאר יבגל ןה הנורוקה אשונב םתולהנתה יבגל ןומאה תדימב דואמ

 עצמאב 59%-מ חנצ םייעוצקמה םימרוגב ןומאה .הלשממב םיילכלכהו םייאופרה םייעוצקמה םימרוגה
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 ,)15.07.2020( הלשממב ןומאה רבשמ :דחוימ רקס יבנע רואו ןמרה רמת( ילוי עצמאב 40.5%-ל ינוי

  .)https://www.idi.org.il/articles/32008 :אבה רושיקב ןימז

 תולבגמ העבק הלשממה ,תלטובמ אל הפוקת ךשמב .רקיעו ללכ העיתפמ הניא רוביצה ןומאב וז הדירי .24

 הלטיבו תוקדצומ ןניא ,ליעל וניארהש יפכ ,ולא תולבגהמ קלח יכ התאר הנורוקה תדעוו רוביצה לע

 םיווצב העבקו הלשממה בוש הרזח זא וא .ןיינעל תיטנבלרה תיתדבועה תיתשתה סוסיב רחאל ,ןתוא

 ךרדבש ,תויושרה ןיב רומאה גולאידה .הדעווה ידי לע ולטוב בושש ,תולבגמה ןתוא תא רתוי םירחואמ

 רשאכ ,תובייחמל וכפה תולבגמהש רחאל ולוכ לכ ךרענ ,םיאירב םייטרקומד םיכילה ןייפאמ ללכ

  .םימי המכ לכ התנתשהש ,השדח תיביטמרונ תואיצמל שדחמ םעפ לכ ומצע תא םיאתהל הפוצמ רוביצה

 לע הלוע הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה תא תולהנמה תויושרב רוביצה ןומא דוביאב ךורכה קזנה .25

 ולוכ רוביצה תוסייגתה אלב ןכש ,רחואמ ירטנמלרפ רושיא לש ןונגנמ ץומיאמ חומצל הלוכיש תלעות לכ

 רשא וצמואיש םיעצמאה ויהי ,ספאל ףאשת ולש החלצהה תלחות ,ףיגנב קבאמה יצמאמל ותומתריהו

  .היהת רשא םהלש תיטרואיתה תויביטקפאה היהתו ,ויהי

 הנשמ תקיקח הנושארל םינגועמה םיינושאר םירדסה יכ הדבועהמ םרגנש קזנה ףקיהב זירפהל ןיא ,ןכ .26

 דחוימבו ,רומאכש ,היציזופואה לע םינמנה תסנכה ירבח לש םתעד עמשיתש אלב הלשממה ןיקתתש

  .םיגציימ םה םתוא םירוביצל עגונה םירבדה בצמ לע רוא ךילשהל םילוכי ,םוריח יבצמב

 םירדסה תעיבקמ האצותכ םייטרקומד דוסי יכרעל םרגנש קזנה תא םג רומאה ןזאמב ללקשל שי ,ףסונב .27

 תושרה לש התלחנ ןה םייקה יתקוחה רדסה יפ לעש תויוכמס תעצבמה תושרל תולצאומ םייטעבש

 ידיל םוריחה בצמ לע הזרכהה תוכמס תרבעהל עגונ ןושארה :םירושימ השולשב תאזו ,תקקוחמה

 סחיב הערכהה תוברל ,םיישאר םוריח ירדסה תונקתב עובקל הלשממה תוכמסל עגונ ינשה ;הלשממה

 םירשה תדעו לש תובחרנה תויוכמסל עגונ ישילשהו ;םירחאו הלאכ םיעצמא ץומיא וקידציש םינחבמל

 תולבגמה תעיבקו הלאככ םהילע הזרכהה תוברל ,םילבגומ םירוזאל סחיב תוינורקע תוערכה לבקל

 תקיחרמ הייטסה .םימי 21 לש הפוקתל תקקוחמה תושרה לש תוברועמ לכ אלל תאזו ,םמוחתב ולעפויש

  .וב טיעמהל ןיאש יאמצע קזנ תניחבב איה יוארה יטרקומדה םירבדה רדסמ תכלה

 תוברל ,ירוביצה סרטניאלו רוביצה תויוכזל םרגייש קזנל קוחהמ היופצה תלעותה ןיב ןזאמה ,ןכ יכ הנה .28

 וניא קוחה יכ הנקסמל ליבומ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתהב קבאמה תחלצה רבדב סרטניאל םרגייש קזנה

  .רצה ונבומב תויתדימה ןחבמ תא םייקמ

 יפ לע ולעפת אל יכ ,31.08.2020 םוימ רחואי אל דע תאזו ,ונל עידוהל םישקבתמ םכנה ,רומאה עקר לע

   .ידיימה ולוטיבל ולעפת יכו תודחוימה תויוכמסה קוחבש תויוכמסה

 
  ,בר דובכב

________________ 

 ד״וע ,ירו׳ח ידאפ
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 םוימ תסנכה ש״מעוי מ״מ תבושת
30.8.2020
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ת ס נ כ   ה

ית  ט פ ש מ ה ה  כ ש ל   ה
  ממלאת מקום היועץ המשפטית לכנסת

  2020אוגוסט  30 ראשון יום 
  פ"אלול תש' י 

  
  

  לכבוד
  ד פאדי חורי"עו

  המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל –עדאלה 
  

  ,שלום רב

  2020-ף"התש, )הוראת שעה(חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש  :הנדון

  24/8/20מיום מכתבך 

  

 ץ נגד החוק"קודם להגשת עתירה לבג" מיצוי הליכים"בבחינת שבנדון בה מובהר כי היא במענה לפנייתכם 

  :כדלקמןלהשיבכם  תאני מתכבד, )חוק הסמכויות -להלן(שבנדון 

ו אתם מבקשים כי נודיע שנימנע מביצוע כל פעולה על יסוד החוק האמור ונפעל לביטולבפנייתכם  .1

 . המיידי

כי החוק סותר , ראשית: מעלים שלוש טענות עיקריות כנגד חוק הסמכויותבפנייתכם אתם  .2

; הממשלה בכל הנוגע להסדר ההכרזה על מצב חירום המעוגן בו: יסוד-לחוק 38כביכול את סעיף 

כי החוק נחקק בהליך חפוז וכי נפל בהליך החקיקה פגם היורד לשורש ההליך המצדיק את , שנית

כי החוק אינו חוקתי משום שהוא פוגע בשורה של זכויות חוקתיות וערכי יסוד , שלישית; ילתופס

 . חוקתיים ואינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה

 .כמפורט להלן בתמצית, טענות אלהיסוד לעמדתי היא כי אין  .3

 הממשלה: יסוד- לחוק 38הטענות באשר לסתירה כביכול לסעיף 

ההכרזה על מצב חירום לפי חוק הסמכויות מש בטענה כאילו אבקש להבהיר כי אין מ, ראשית .4

: יסוד-לחוק 39- ו 38סעיפים מכוח הכרזה על מצב חירום העוסק בהסדר עומדת בסתירה ל

 . הממשלה

הוא בכך שמצב " מצבי החירום"ההבדל הבולט בין שני . מדובר בשני הסדרים שונים במהותם

אשר יכולות " תקנות שעת חירום"ה להתקין הממשלה מאפשר לממשל: יסוד-החירום מכוח חוק

למשך ) לחוק היסוד) ג(39סעיף " (להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים, לשנות כל חוק"

לעקוף כליל את הרשות , במובן הזהו, )מהותיות הקבועות בסעיףהובמגבלות (מסוימת תקופה 

ידי הכנסת -הסמכה מראש על ,כעקרון ,מובן כי נדרשת, הסדרהנוכח חריגותו של . המחוקקת
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אם כי גם בהסדר זה יש חריג המאפשר לממשלה להכריז לתקופה קצרה על ( ת מצב החירוםלהכרז

מצב החירום מכוח חוק , לעומת זאת). לחוק היסוד) ג(38סעיף  –מצב חירום בלא אישור הכנסת 

המפורטות בהתאם למגבלות בתחומים מסוימים והסמכויות מאפשר לממשלה להתקין תקנות 

  . שאינן יכולות לסתור או לשנות חקיקה ראשית בהם

. חוק הסמכויות לא הותיר את הליך ההכרזה בידי הממשלה בלבד, בניגוד לטענתכם, ךיתירה מכ .5

לבטל את ההכרזה של הממשלה על מצב החירום בשל  בכל עתבחוק נקבע כי הכנסת מוסמכת 

או (ועדת החוקה של  מראשנית באישור של מצב החירום מות ההארכהובכל מקרה , הקורונה

ההכרזה הראשונית על מצב , כמו כן. )ימים מתחילת תקופת ההארכה בידי מליאת הכנסת 7בתוך 

  .הסמכויות מכוח הוראה מפורשת שבחוק, ידי הכנסת-החירום נעשתה אף היא על

די לעניין אינה מתיימרת להיות הסדר בלעאף הממשלה : יסוד-ההכרזה הקבועה בחוק, מעבר לכך .6

הסדר שיורי המעניק סמכויות נרחבות בבחינת אלא , הסמכת הממשלה לפעול במצבי חירום

אין בהסדר זה כדי למנוע מן הכנסת לקבוע . לממשלה לגבור על הרשות המחוקקת במצבי קיצון

, בהתאם למגבלות הקבועות בהם, םמיהסדרים חקיקתיים ספציפיים החלים במצבי חירום מסוי

ים לרשות המבצעת את הגמישות לפעול באופן עצמאי עוד קודם לפעולתה של הרשות מעניקואשר 

 .המחוקקת

ג המסמיך את 9סעיף  1997הוסף בשנת  1951-א"התשי, בחוק ההתגוננות האזרחית, כך למשל .7

מעניקה לגורמי הביטחון סמכויות נרחבות ה הכרזה, "מצב מיוחד בעורף"הממשלה להכריז על 

- א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת המשטרה ג 90-וב 90 פיםבסעי, בנוסף .המגבילות את זכויות הפרט

להכריז  ולממשלה ניתנה הסמכה פרטנית לשר לביטחון פנים, 2005לחוק בשנת  פואשר נוס, 1971

לשם ה וגופים נוספים מרחיבה את סמכויות המשטרההכרזה  ,"אירוע חרום אזרחי"על 

" מצב החירום"ההכרזה הראשונית בעניין , בשני המקרים. החירום שנוצר עם מצבהתמודדות 

החירום אשר נדרשת להגיע לרשות המחוקקת רק לשם הארכת מצב , נעשית ברשות המבצעת

  .מעבר לפרק זמן מסוים

 להליך החקיקההטענות באשר 

" הליך חפוז"או באשר לקיומו של , ליך החקיקהכך גם אין כל יסוד לטענתך באשר לפגם בה .8

, הצעת החוק נדונה באריכות בוועדת החוקה, בניגוד גמור לטענות המועלות במכתבך. כביכול

חברי הוועדה דנו . חלקן ממושכות ביותר, ישיבות ועדה עשרשבמהלכו התקיימו , כחודשבמשך 

ואף נערכו שינויים , מורהשל הצעת החוק האהשונים וליבנו בצורה מקיפה את ההיבטים 

 . משמעותיים בנוסח הצעת החוק במהלך דיוני הוועדה

בוודאי שלא ניתן לומר כי לחברי הכנסת לא ניתנה הזדמנות נאותה לעמוד על , בנסיבות אלה .9

 .בהתוכנה של הצעת החוק ולדון 

אשר , שיתלא ניתן לטעון כי נפל פגם כלשהו בדיון במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשליכך גם  .10

ואשר נקבעו בו סדרי דיון , )לתקנון הכנסת) ב(88בהתאם לסעיף (נקבע ליום הנחת הצעת החוק 

הליכים אלה נעשו בהתאם להוראות מפורשות ). לתקנון הכנסת 98בהתאם לסעיף (מיוחדים 
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. ואף ניתן במסגרתם פרק זמן לא מבוטל של שלוש שעות להנמקת הסתייגויות, בתקנון הכנסת

שלא בוודאי , איני סבורה כי ניתן להצביע על כל פגם בהליך חקיקת חוק הסמכויות, מורנוכח הא

 .אשר רק הוא יכול להצדיק התערבות בחקיקה ראשית" היורד לשורש ההליך"פגם ניתן למצוא בו 

 לחוקתיותו של החוקהטענות באשר 

מרבית  .ק הסמכויותחושל  ולבסוף אציין כי איני סבורה כי יש ממש בטענות בדבר אי חוקתיות .11

הטענות המועלות בהקשר זה במכתבך נוגעות לעקרונות משטריים שונים שכלל אינם מעוגנים 

החוקתי לעניין הפיקוח  העיקרון"דוגמת עקרון ההסדרים הראשוניים או , בחוקי היסוד

 ". על פעולות הרשות המבצעת הפרלמנטרי

נותר "פי חוק הסמכויות אין המחוקק -על ,בניגוד לנטען במכתבך, אדגיש בתמצית כי, מכל מקום .12

עצם , כאמור, בפועל". שנעדרות כל אפקטיביות, לרוב בדיעבד, ברקע כגורם עם סמכויות פיקוח

וכל , ידי הכנסת במסגרת חוק הסמכויות עצמו- ההכרזה הראשונית על מצב חירום נעשתה על

ככל שייפסק מצב . סתידי ועדת החוקה או מליאת הכנ- של תקופת החירום נעשית על הארכה

אזי הממשלה תהיה רשאית להכריז מחדש על מצב חירום בלא צורך באישור מראש של , החירום

תיעשה לאחר מכן כל הארכה נוספת , וכאמור, בכל עת הכנסת אך הכנסת תהיה רשאית לבטלו

 . באישור הכנסת

תקנות שיותקנו מכוחו ה ,ככלל ,כיבחוק נקבע  ,חוק הסמכויותבכל הנוגע לתקנות שיותקנו מכוח  .13

וזאת כדי להותיר בידי ועדה של הכנסת את האפשרות , שעות לאחר פרסומן 24ייכנסו לתוקף רק 

נקבע , השעות 24ככל שהכנסת לא נדרשה לתקנות בתוך , כמו כן. עוד בטרם ייכנסו לתוקףלבטלן 

הכנסת  תמליאבועדה בכנסת או של התקנות בואישור בתוך פרקי זמן מוגדרים מנגנון המחייב 

אין מדובר בסמכות פיקוח , ודוק. יפקעתוקפן של התקנות , אישור כאמורובהיעדר , לתקנות

  .אלא בסמכות אישור פרלמנטרית, ידאגר

 .יש יסוד לטענות המועלות בפנייתכםאיננו סבורים כי , סיכומו של דבר .14

  

  בכבוד רב

  

  שגית אפיק

  
  
  
  
  

543



 
 
 
 

 42/ע חפסנ
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 לארשי תנידמ
 םיטפשמה דרשמ

 02-6276114 7   073-3925549 '   9149001 דוקימ םילשורי ,49029 ד"ת ,29 ןיד-א חאלצ 'חר

 )יתקוח-ירוביצ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה 
 

  ף"שתה לולאב ו"ט :םילשורי
 2020 רבמטפסב 4

 803-04-2020-001380 :ונקית 
 803-99-2020-063270 :ןיכומיס

 

 ,דובכל
 ד"וע ,ירו'ח ידאפ
 הללאדע זכרמ
 

 ,בר םולש

 שדחה הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוח ןיינעב ךתיינפל הנעמ :ןודנה
 2020-ף״שתה )העש תארוה(

 24.8.20 םוימ ךבתכמ :ךמס
 

 ףיגנ םע תודדומתהל תודחוימ תויוכמס קוחל תועגונה תונעט רפסמ ולעוה ןודנבש ךתיינפב .1

 וא "תודחוימה תויוכמסה קוח" :םג ןלהל( 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( שדחה הנורוקה

 .)"קוחה"

 

 לע תוכמסנה תודחוימה תויוכמסה קוח תויתקוח-יא רבדב תונעט תודמוע ךתיינפ סיסבב .2

 38 ףיעס םע ותושגנתה תדבועמ ןה עבונ תויתקוחה יא ,ןעטנה יפל ,תישאר .םינדא ינש

 דוסי תונורקעו תויתקוח תויוכזב תיתדימ אלה ותעיגפמ ןהו הלשממה :דוסי-קוחל

 עוגנ קוחה לש הקיקחה ךילה ,תינש ;הלבגהה תקספ יאנתב דמוע קוחהש ילבמ םייתקוח

 דומענ ןלהל .קוחה תליספ תא ,ןעטנכ ,קידצמ רשא ןפואב ךילהה שרושל דרויה םגפב

 יכ התע רבכ ריהבנ .שממ ןהב ןיא יכ םירובס ונא עודמ ריבסנו הלא תונעט לע הרצקב

 תוענמיה וא ,ותליספ םיקידצמה םימגפ ותלבק ךילהב וא קוחב ולפנ אל יכ איה ונתדמע

   .ויפל תונקת תנקתה תוברל ומושיימ

 

 םיצמאמה לולכממ קלחכ 2020 ילויב 23 םויב קקחנ תודחוימה תויוכמסה קוח עודיכ .3

 קוח תעצהב קוחה לש ותישאר יכ ןיוצי .לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע תודדומתהל

 גוסהמ םירדסה ,תסנכה לש תישאר הקיקחב ירק ,ךלמה ךרדב ןגעל הדעונש ,תיתלשממ

 חוכמ הלשממה הניקתהש םוריח תעש תונקת לש םיטס העבראב ןכל םדוק עבקנש

 םירדסהה רקיע ויה ,קקחנש תעב השעמל .הלשממה :דוסי-קוחל 39 ףיעס יפל התוכמס

 תונקת לש ןפקות תא ,ינמז ןפואב ,ומייק וא וכיראהש םיקוח העבראב םיעובק םירומאה

 ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחה - םייתניב ועקפש םוריחה תעש

 תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחה ;2020-ף"שתה ,)תוליעפ תלבגה – שדחה הנורוקה

 םוצמצ םשל הדובע םוקמב םידבועה רפסמ תלבגה – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש

 תונקת לש ןפקות םויקלו ןוקיתל קוחה ;2020-ף"שתה ,)שדחה הנורוקה ףיגנ תוטשפתה

 ןפקות תכראהלו ןוקיתל קוחהו 2020-ף"שתה ,)הפיכא – שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש

 .2020-ף"שתה ,)לבגומ רוזא( )שדחה הנורוקה ףיגנ( םוריח תעש תונקת לש
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 6 ךותמ 2 דומע
 

 02-6276114 7   073-3925549 '   9149001  דוקימ םילשורי ,49029 .ד.ת ,29 ןיד-א חאלצ 'חר
 

 .Error! Unknown document property name :ךמסמ רפסמ

 
 םוריחה תעש תונקתב ועבקנש םירדסהה ,קוחה תעצהל רבסהה ירבדב םג שגדוהש יפכ .4

 דדומתהל תנמ לע ינויחו ידיימ ןפואב ושרדנ ,םיטרופמה םיקוחב ךראוה וא םיוק ןפקותש

 תעש תונקת תנקתהב ותליחתש ,הז ללוכ יתקיקח ךלהמ .לארשיב ףיגנה תוטשפתה םע

 תעינמל תושרדנה תוארוהה ןתמל תרחא תיקוח תוכמס האצמנ אל רשאכ ,םוריח

 בצמב השענ- ךתיינפ אשומ קוחה תקיקח ךילהב וכשמהו הפיגמה לש תנכוסמ תוטשפתה

 ףיגנ לש תולובגה תצוח תוטשפתהב ימואלניב קבאמ לש ויפואבו ופקיהב גירח םירבד

 ללכ הפגמ ,הימדנפכ ימואלניבה תואירבה ןוגרא ידי לע זרכוה ףיגנה יכ ריכזנ .הנורוקה

 םיללכ לש םמושיי ךירצה רשא ,הז םירבד בצמ .םיבר םירוזא ינפ לע הטשפתהש תימלוע

 ןפואב םדא ינב ןיב יזיפ קוחיר לע הרימשלו םישנא ןיב םישגפמ לש הלבגהלו םוצמצל

 ןווגמב תוליעפה לע תויתועמשמ תולבגמ תלטה בייח ,ףיגנב הקבדהה תעינמ תא רשפאיש

 יטרפה בחרמב תולהקתההו העונתה לע תולבגה ןהב ,הרבחהו דיחיה לש םייחה ימוחת

 יאנפהו תוברתה ,ךוניחה םוחתב תולבגה ,םיקסעהו הדובעה םוחתב תולבגה ,ירוביצהו

 .דועו

 
 הלא תויוכמסב היהי יכ הנבההו קוחה לש תוימידקתב הרכהה חכונ יכ ,הז רשקהב ןייצנ .5

 תדובע הכרענ ,הנידמה תייסולכוא לש יסיסבה םייחה םקרמבו דוסי תויוכזב עוגפל ידכ

 ןידה יכרוע לש םזוכירב – קוחב םילולכה הרקבהו ןוזיאה ינונגנמל רשקב תינדפק הטמ

 םיבר םינויד םג ומייקתהו - הקיקחב ץועייב םוחתה לע םינומאה לאירזא לאגו גרבדנז ליא

 ןפואב .םיטפשמה רשו הלשממל יטפשמה ץעויה תושארב ןכו ,מ"חה תושארב אשונב

 הוותמו ןיגפהל תוכזה לע הנגהה ןוגכ תובכרומ תויגוס רתויב הריכבה המרב ונודנ דחוימ

 .קוחה חוכמש תונקתה לע ירטנמלרפה חוקיפה

 

 ידכ ןהב שיש תונקת תנקתהל ידמל תובחר תויוכמס הלשממל קינעה הז קוח יכ קלוח ןיא .6

 ,תעבונ הנדועו ,העבנ הלא תויוכמס תקנעה .םדאה תויוכזב תיתועמשמ העיגפל איבהל

 םולש לע ןגהל הנידמה לש התבוחמו ףיגנה תוטשפתה תובקעב רצונש ךרוצהמ רישי ןפואב

  .ותואירבו רוביצה

 

 רדסהה ,ורצונש תודחוימה תוביסנב יכ םירובס ונא ,םכתיינפב ןעטנהמ הנושב ,תאז םע .7

 ותוריחו םדאה דובכ :דוסי-קוח לש הלבגהה תקספ יאנתב דמועו יתדימ אוה קוחב ןגועש

 הקיקחב ךלמה ךרדב ןגעל דעונש ,קוחה לש הרורבה ותילכת .קוסיעה שפוח :דוסי-קוחו

 םיינויח םילכ הידיב ןתילו הנורוקה ףיגנ םע תודדומתהל הלשממה תויוכמס תא תישאר

 .התומכ ןיאמ היואר תילכת איה ,םדא ייח לע הנגה ךות ותוטשפתה םע תודדומתהל

 תונידמב  תולשממל תומוד תויוכמס התנקהש הקיקחל סיסבה תא השמיש וז תילכת

 םינונגנמ ללוכה ןפואב הדיפקב בצוע קוחה ,ןכ-ומכ .םלועה יבחרב תונוש תויטרקומד

 העיגפה םוצמצ תאו וחוכמ תונקומה תויוכמסב יתדימה שומישה תא םיחיטבמה םינוש

  .יחרכהה םומינימל תויוכזב

 ןלהל וטרופי ,קוחב םיעובקה הרקבהו ןוזיאה ינונגנמ ללכ תא תוצמל ידכ ךכב היהיש ילבמ .8

 .ןהבש םיירקיעה
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 הכותב תללוכ ,קוחב תנגועמ איהש יפכ ,המצע תונקתה תנקתה תוכמס ,תישאר .א

 תוותהלו הלשממה לש התוכמס תא םחתל ודעונש םייתוהמו םייכילה םינוזיא

 תדעו תועצמאב וא המצעב( הלשממה יכ קוחה עבוק לשמל ךכ .התעד לוקיש תא

 לש בחרה הפקיה רואל תאז ,וחוכמ תונקת ןיקתהל תוכמסה תלעב איה )םירש

 םרטב יכ בייחמ קוחה ןכ-ומכ .םייחה ימוחת ןווגמ לע התוסרפתהו תוכמסה

 ךרוצה תא המיקמה תיתדבועה תיתשתה קדביתו ןחבית תונקתה ונקתוי

 רבסה ירבד יווילב תסנכה לש הדעווה לש התניחבל שגות וזו ןתנקתהב

 הנבמ יתוהמה טביהב םג .תושקובמה תולבגהה תעיבקב ךרוצה תא םיטרפמה

 יכ חיטבמו וחוכמ תויוכמסב שומישב הלשממה לש התעד לוקיש תא קוחה

 םע תודדומתה ךרוצל תוינויחו תוצוחנ ןה יכ הענכוש םא קר ולטוי תולבגהה

 הרוצב עבוקו תויתדימה תשירד תא קוחל 4 ףיעס ןגעמ וז ךרדב .הפגמב קבאמה

 תגשה ךרוצל תושורדה הדימבו הפוקתל קר השעית תונקתה תנקתה יכ תשרופמ

 היופצה ןתעפשהו תויוכזב ןתעיגפ ,ןתגשהל תופולחה ולקשנש רחאלו תורטמה

  .קשמה לע

 ירטנמלרפ חוקיפ ךילה לש ומויק םיחיטבמ קוחב םינגועמה םירדסהה ,תינש .ב

 הלשממה ידיב םיעבקנה םירדסהה לע הרקבו חוקיפ ןונגנמ הווהמ רשא יואר

 :תואבה תודוקנה תא ןייצנ הז רשקהב .ןתויתדימ תוברל ,תונקתב

 םוריח בצמ לע הנושארה הזרכהה  תא עבקש הז אוה תסנכה לש קוח .1

 התומייקתהב קרש ,)51 ףיעס ואר( קוחה יפל הנורוקה ףיגנ לשב

  .ויפל תונקת ןיקתהל הלשממה תכמסומ

 לש וא תסנכה לש הרושיא תא לבקל הלשממה תא בייחמ קוחה .2

 הרומאה הזרכהה תא ךיראהל תשקבמ איה רשאכ ,היתודעוומ הדעו

 ןיקתהל תשקבמ איה רשאכ רושיאה ךילהב הלא םיפוג ברעל ןכו

  .קוחל 4 ףיעסב העובקה התוכמס חוכמ תונקת

 הלשממה תזרכה לוטיב לע תע לכב טילחהל תוכמסה תסנכה ידיב .3

  .רומאכ םוריח בצמ לע

 ללככ הלשממה תא בייחמה ,קוחל )1()ד(4 ףיעסב עובקה ןונגנמה .4

 ןהילע תונקתה ףקותל וסנכי םרטב תועש 24 לש ןמז קרפ ןתיל

 הווהמ ,רבסה ירבד יווילב תסנכה לש הדעוול ןשיגהלו הטילחה

 תסנכה לש הדעוול רשפאמ הז ןונגנמ .תפסונ חוקיפו הרקב תבכש

 תשקבמש םירדסהה תא רשאל אלש טילחהלו יבמופ ןויד םייקל

 תונקתה וסנכיי םרטב דוע םקלח תא רשאל וא ןגעל הלשממה

 ןיב ןוזיאה תא בטיה ףקשמ הז ךילה .לעופה לא ואצויו ףקותל

 םע תודדומתהל יביטקפאו ליעי ,ריהמ הנעמ ןתמב רורבה ךרוצה

 ,האולחתה בצקב הילעהו ףיגנה תוטשפתה לש הנתשמה תואיצמה

 היתויוכמסב הלשממה שומיש לע חקפל תסנכל רשפאל ךרוצה ןיבל

  .וליבגהל ףאו
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 רחאלו הדעווה ידיב שארמ תונקתה רושיאל עבוקה דעומה ףולחב  .5

 ןויד םייקל הדעווה תוכמסב ,ףקותל וסנכנו תומושרב ומסרופש

 יוניש וא ןלוטיב ,יקלחה ןרושיא ,ןרושיא רבדב טילחהלו תונקתב

 .קוחל )2()ד(4 ףיעסב העובקה םינמזה תרגסמב תאזו ןפקות תפוקת

 תונקתה ןיינעב הטלחה הדעווה לבקת אלש לככ יכ ףיעסה עבוק דוע

 םא יכ שגדוי .תסנכב העבצהב רושיאל ואבוי ולא ,העובקה הפוקתב

 אלש וא ,תונקתה תא רשאל אלש תסנכה תאילמב וא הדעווב טלחוה

 עקפי ,ףיעסב םיעובקה םידעומה ףולחב ןיינעב הטלחה הלבקתה

 חוקיפל ףסונ יתועמשמ חוכ ןתינ ךכבו תונקתה לש ןפקות

  .דבעידב םא םג ,תונקתה לוטיבל איבהל ירטנמלרפה

 

 יוטיב ידיל אב רבדהו םיינמז םירדסה םה קוחב םינגועמה םירדסהה ,תישילש .ג

 רשע דחאכ לש הפוקתל העש תארוהכ קקחנ רשא קוחב רבודמה .םידבר המכב

 בצמ לע הזרכהב תינתומ קוחה יפל תויוכמסה תלעפה ,ףסונב .דבלב םישדוח

 ,םוי 60 לש ןמזב תלבגומ הפוקתל זירכהל הלשממה תיאשר התוא רשא םוריח

 ךכ .רומאכ ,תסנכה לש הדעו רושיא תובייחמו ןה םג ןמזב תומוחת היתוכראהש

 קוחה חוכמ ןיקתהל הלשממה תכמסומ ןתוא תונקתה לש ןפקות תפוקת םג

 ,ליטהל םישקבמש תולבגמה תוהמ תא תומאותה תופוקתל ןמזב תלבגומ

 תונקתה תיברמ לש ןפקות תפוקת – ןחוכמ תויוכזב העיגפה לאיצנטופו ןתרמוח

 בחרמב תולבגה תוליטמה תונקתה לש ןפקות תפוקתו ,םימי 28-ל תלבגומ

 םימי 14-ל תלבגומ רתוי לודג דוסי תויוכזב ןתעיגפ לאיצנטופש ירוביצהו יטרפה

 .דבלב

 

 
 העיגפה לש תויתדימה תא קוחה חיטבמ ןהבש םיכרדל תויזכרמ תואמגוד קר ןה הלא .9

 הלגי ומצע קוחב קדקודמ ןויע .דחי םג יתוהמה דצבו יכילהה דצב ,דוסיה תויוכזב

 .ןטרפל העשהו םוקמה ןאכ אלש ,תופסונ תואמגוד

 

 ינשב ילילפה טפשמב דוסי תונורקע םאות וניא קוחה יכ איה ךתיינפב התלעש תפסונ הנעט .10

 שי תוריבע תקיקח םשל ויפל ,ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעסב ןגועמה ןורקיעל רשאב .םיטביה

 בצמ לש תודחוימה תוביסנה לשב ןכא יכ רבסוי - תסנכה תודעוומ הדעוו רושיאב ךרוצ

 קוחב עבקנ ,ידיימ ןפואב ףקותל וסנכייש תולבגה עובקל ונממ עבונה ךרוצהו םוריחה

 .ןישנועה קוחל )ב(2 ףיעסב רומאהמ הנושה ,דבעידב ירטנמלרפ רושיא ןונגנמ גירח ןפואב

 ,הנשמ תקיקחב םישנועו תוריבע תעיבק לע תירטנמלרפ תרוקיב רשפאל דעונ הז ףיעס

 תוכזו תוריחל תוכזה ןוגכ ,דוסי תויוכזב םהלש יתועמשמה העיגפה לאיצנטופ חכונ

 ךרוצ רצונ ,הנורוקה ףיגנ תוטשפתה בקע לארשיב רצונש םוריחה בצמב ,תאז םע .ןיינקה

 ךכ .ליל ןב םיתיעל ,הלחמה תוטשפתהל הנעמכ תוידיימ תולבגמ עובקל ,רומאכ ,דחוימ

 תקיקחל ומדקש םישדוחב הנורוקה רבשמ םע תודדומתהמ רבצנש ןויסינה םג הארה

 .קוחה
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 תולבגמ תלטהב ידיימהו ףוחדה ךרוצה ןיב ןזאמה ,הנוש רושיא ןונגנמ עבקנ ךכיפל 

 אב הז ןוזיא .ירטנמלרפה ןוידה לש ךותיהה רוכב ןריבעהל הקיקחב השירדה ןיבו ,תופיכא

 :תודחוימה תויוכמסה קוח יפל תונקתה תנקתהל םייזכרמ םיאנת ינשב יוטיב ידיל

 ;רסאמ שנוע לש ביכר ללוכ אלו דבלב סנק שנועל לבגוה תוריבעה דצב שנועה ,תישאר

 יפכ ףקותל ןתסינכ םרט תועש 24 תסנכה לש הדעוול תונקתה תרבעה ןונגנמ עבקנ ,תינש

 שארמ עונמלו הז ןמז קרפב תונקתב ףוחד ןפואב ןודל הדעוול רשפאמ רשא ,ליעל טרופש

 .דבעידב ןלוטיבל איבהלו ףקותל ןתסינכ רחאל םג תונקתב ןודל  וא ,ףקותל ןתסינכ תא

 יפכ ,תקקוחמה תושרה תרוקיבו ועבקייש תוריבעב ירוביצ ןויד םיחיטבמ ולא םיאנת

 .לעופב השענ ןכאש

 

 קוחל 1 ףיעסב ןגועמה תויקוחה ןורקיעל עגונ הז רשקהב םתנלה ויבגל ינשה טביהה .11

 רוסאה יבגל תואדוו רוצילו תוריהבו תורורב תויהל תוריבעה לע ויפל רשא ,ןישנועה

 תילילפ הריבע לש לוטיב רשפאמ קוחב תירטנמלרפה תרוקיבה ןונגנמ יכ רהבוי .רתומהו

 וא הדעווה םא יכ שגדוי .תסנכה וא תסנכה תודעוומ הדעוו לש הטלחהב ףקותל הסנכנש

 רושיאל קוחב העובקה הפוקתה םותב ועקפי תונקתה – תונקתה תא ורשיא אל תסנכה

 תעש תונקת תלטבמ תסנכה רשאכ םג .רידנ וניא אוה ךא גירח םנמא הז בצמ .רומאכ

 .המוד תואדוו רסוח רצונ ,הלשממה :דוסי-קוחל )ו(39 ףיעס חוכמ התוכמס יפל םוריח

 רוציל ךרוצה ןיב קוחב עבקנש ןוזיאה לש האצות וניה ,ליעל ןיוצש יפכ ,הז תואדוו רסוח

 שגדוי .תירטנמלרפ תרוקיבל השירדה ןיבו ,הפיכא תורב ויהיש תוידיימ תוילילפ תומרונ

 ןתואל ןהשלכ תוילילפ תוכלשה ויהי אל יכ איה תוריבעה רושיא-יא תועמשמ יכ דוע

 הז ןיינעבו ,לוטיבה דע ףקותב תוריבעה תא ריתוהל הטילחה הדעווה םא אלא ,תוריבע

 רשפאמ הריבעה לש תוילילפה תואצותה לכ לוטיב .ןישנועה קוחל 4 ףיעס תוארוה ולחוה

 דעו םייניבה תפוקתב תואדווה רסוח תוכלשה םע דדומתמו ותומדקל בצמה תא בישהל

 .קוחב תובוקנה תופוקתה םויס דע וא ,תסנכה וא הדעווה תטלחהל

 

 שגנתמ אוהש םעטה ןמ ףא יתקוח וניא תודחוימה תויוכמסה קוח יכ דוע ןעטנ ךתיינפב .12

 םוריחה ירדסה היפל ךתדמע לע תססבתמ וז הנעט .הלשממה :דוסי-קוחל 38 ףיעס םע

 יניד לש תיתקוח-תיביטמרונה תרגסמה תא םיווהמ הלשממה :דוסי-קוחב םיעובקה

 תונורקעה לש תיעטומ הנבה תדמוע וז הדמע דוסיב  יכ םירובס ונא ,דובכה לכב .םוריחה

 תא ךימסמ הלשממה :דוסי-קוח ,ןכא .םוריחה ינידל רשקב םיגהונה םייתקוחה

 תולבגמל ףופכ( דאמ דע תובחרנ תויוכמס ליעפהל ,םוריח בצמ לע זרכוהש תעב ,הלשממה

 יללכ רדסה והז ,םלואו .תישאר הקיקח לש תוארוה לע רובגל ףאו )39 ףיעסב תויונמה

 תועודי אל ויתוביסנש םוריח בצמ םע תודדומתה רשפאל ידכ הז ןפואב בצועמש בחרו

 תויוכמסה תא קקוחלו סנכתהל הלוכי הניא המצע תסנכה ןהבש םיאנתבו שארמ

 תא ךא ןגעל דעונ הז גירח רדסה .הלש םיינויחה םיסרטניאהו הנידמה תנגהל תושרדנה

 אוה ןיאש יאדווב .הצממ רדסה אוה ןיאו ,דבלב ותואו ,וב עובקה יללכה םוריחה בצמ

 :דוסי-קוח לש תולבגמה תרגסמב תלעופה תקקוחמה תושרכ ,החוכ תא תסנכהמ ללוש
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6 

 

 6 ךותמ 6 דומע
 

 02-6276114 7   073-3925549 '   9149001  דוקימ םילשורי ,49029 .ד.ת ,29 ןיד-א חאלצ 'חר
 

 .Error! Unknown document property name :ךמסמ רפסמ

 ,תושרדנ ןה ובש םיוסמ רשקהב תוינטרפ תויוכמס הלשממל תונקהל ,ותוריחו םדאה דובכ

  ."םוריח בצמ" תונכל ןתינ ותואש בצמב רבודמ םא םג

 
 ןתינה לככ ףידעהל שי יתקוחה טפשמה לש טבמה תדוקנמ אקווד יכ םירובס ונא ,דועו תאז

 עוגפל היתויוכמס תא הלשממל קינעתש איהו םיינושאר םירדסה קקוחתש איה תסנכה יכ

 הקיקחב ,עובקל תכמסומ תסנכה .ירשפא רבדהש לככ ,םוריח תעשב םג ,דוסי תויוכזב

 תויוכמס תמקהו םיוסמ ךרוצל םוריח בצמ לע הזרכה לש םיידועי םינונגנמ ,תיפיצפס

 תיינתה .הלשממה :דוסי-קוחב עובקה ןונגנמל הקיז אלל ,הזרכה התואב תונתומה םוריח

 םצמצל ידכ הב שי ךכבו הלשממה לש הכרדב הכושמ הפיסומ אקווד הזרכהב תויוכמסה

 הרגשב ,תסנכה ידיב הקיקח איה ךלמה ךרד ,ןכא .תוינעגופה תויוכמסב שומישה תא

 חכונ .הנורוקה ףיגנב קבאמל תודחוימ תויוכמס קוח לש הרקמב ףא השענ ךכ .םוריחבכ

-קוחל 39-ו 38 םיפיעסבש רדסהה םע דחא הנקב הלוע ןודנה קוחה יכ ונמעטל ירב ,רומאה

 .ודוסיב םידמועה םייתקוחה תונורקעה םעו הלשממה :דוסי

 

 יתלבה תודדומתהה לשב ,םירבדה עבטמ יכ ןיוצי ,קוחה תקיקח ךילהל רשאב ,ףוסבל .13

 תונקתב ונגועש םירדסהה תפלחהב ךרוצהו ,לארשיב הנורוקה ףיגנ תוטשפתה םע היופצ

 םינוידה בצק ,םוריחה בצמ םע דדומתהל הלשממה ידיב םייקוח םילכ ןתמבו םוריח תעש

 ולהנתהש םיפיקמו םיכורא םינויד ךשמב ןודנ קוחה ןיידע ךא ,תיסחי ריהמ היה תסנכב

 הרוצב ונודנ קוחב ונגועש םירדסהה ללכ יכ שגדוי ,םוקמ לכמ .םיטעמ אל םימי ינפ לע

 קלח ולטנ םהב ,םיכשוממו םיבר םינויד רומאכ םהיתודוא ומייקתנש ךות תסנכב תטרופמ

 םג ועמשנו )הדעווה ירבחל םירבסה וקפיסש( רבדב םיעגונה הלשממה ידרשממ םיגיצנ

 אל יאדו ,הז רשקהב םגפ לפנ אל יכ איה ונתדמע ,ןכ-לע .רוביצה ןמ םיגיצנ לש םהיתודמע

 .ןודנבש קוחה תקיקחב "ךילהה שרושל דרויה" םגפ

 

 רשאב םכיתונעט תלבקל סיסב ונאצמ אל ליעל טרופמה לכ חכונו ,םירבד לש םמוכיסל .14

 .ותלבק ךילהב וא קוחב ולפנש םימגפל

 ,ה כ ר ב ב

 ד"וע ,ירזנ זר

 )יתקוח-ירוביצ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה

 

  :קתעה

 והינתנ ןימינב רמ ,הלשממה שאר
 ןרוקנסינ יבא רמ ,םיטפשמה רש
 ןייטשלדא ילוי רמ ,תואירבה רש
 טילבלדנמ יחיבא ר"ד ,הלשממל יטפשמה ץעויה
 ןמרוורב יחצ רמ ,הלשממה ריכזמ
 רשא בקעי תסנכה רבח ,טפשמו קוח הקוחה תדעו שאר בשוי

 קיפא תיגש ד"וע ,תסנכל יטפשמה ץעויה םוקמ תאלממ
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 52/ע חפסנ

 לש 209 ׳סמ הבישי לוקוטורפ
 תסנכה ,טפשמו קוח ,הקוחה תדעו

 )1.1.1991( 12-ה

551



השתיםעשרה הכנסת
שלישי מושב

מתוקן לא נוסח

209 מס' פרוטוקול
ומשפט חוק , החוקה ועדת מישיבת

11. 00 .שעה 1. 1. 91  התשנ"א בטבת ט"ו . גי מיום

היו"ר  לין א' ; הוועדה חבויי : נכחו
לוי יצחק
ליבאי ד'

פלדמן מ"ז
צידון י'

רובינשטיין א'

גוברמן שי : מוזמנים

מלחי ר' משפטית: יועצת

ואג די : הוועדה מזכירת

בנקין חי : קצרנית

: סדרהיום

. כנסת חברי קבוצת של פרטית חוק (הצעת הממשלה : יסוד חוק הצעת
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הממשלה : יסוד חוק הצעת
כנסת) חברי קבוצת (של

; לין א' היו"ר

. הישיבה את פותח אני

מאת חוק הצעת , הממשלה : יסוד חוק הצעת : הוא היום סדר על העומד הנושא
. הכנסת חברי שלושיםושניים

. החוק הצעת של הראשונה" "הקריאה מכנים שאנו מה את היום לסיים נשתדל
על תעבור היא הראשונה הקריאה את שנסיים שלאחר לוועדה המשפטית מהיועצת ביקשתי
, הוועדה חברי של לפתרון וההצעות ההערות עיקרי של תקציר ותכין הפרוטוקולים כל

. מתחילתו הדיון על לחזור נצטרך לא קונסנסוס לגבש ננסה בו הבא שבשלב כדי

שעתחירום תקנות ~ 38 סעיף

: לוי יצחק

? הקיים מהחוק לקוח הזה הנוסח האם

: רובינשטיין אי

. חידוש זה , לא

: לין א' היו"ר

. היום הקיים המצב מה גוברמן מר מפי נשמע

: וברמן ג שי

על הכריזה הזמנית המדינה מועצת כאשר ב1948, עוד הקיים המצב של תחילתו
: 9 סעיף את אקרא ברשותכם . והמשפט השלטון סדרי לפקודת 9 סעיף פי על חירום מצב
במדינה קיים כי להכריז היא רשאית , הזמנית המדינה למועצת הדבר ייראה אם "(א)
ייומשנתפרסמה  1948 במאי ב21 ופורסם הוכרז שכבר מצב זה  חירום" של מצב
אחר שר כל או הממשלה ראש ידי את למלא הזמנית הממשלה רשאית ברשומות ההכרזה
 "לו" המלה על הדגש את שם אני  לויי ייראה אשר ככל תקנותלשעתחירום להתקין

. החיוניים והשירותים האספקה וקיום הציבור בטחון , המדינה הגנת "לטובת

או תקפו את זמנית להפקיע , חוק כל לשנות יפה כוחה , תקנחלשעתחירום (ב)
. אחרים חובה תשלומי או מסים להגדיל או להטיל וכן , תנאים בו לקבוע

אם בלתי , התקנתה מיום חודשים שלושה כעבור יפקע תקפה , תקנהלשעתחירום (ג)
או , הזמנית המדינה מועצת של פקודה ידי על לכן קודם התקנה נתבטלה או תקפה הוארך

. המתקינה הרשות ידי על נתבטלה

מצב חדל כי תכריז היא , לנכון הדבר את הזמנית המדינה מועצת תמצא כאשר (ד)
התקנותלשעתחירום של תקפן יפקע ברשומות ההכרזה ומשנתפרסמה , להתקיים החירום

. בהכרזה" שייקבעו בתאריכים או בתאריך

אחרים שרים או הממשלה ראש ידי על היום שעתחירום תקנות להוצאת התשתית זו
. הסמיכה שהממשלה
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סעיף לפי . מוגבל בלתי חירום מצב שאין בכך הוא לפנינו המונחת בהצעה החידוש
אפשר אם , הנורמלי החירום מצב זה . חודשים ששה על תעלה לא ההכרזה תקופת המוצע 37
לא זו הבחנה . להכריז רשאית הממשלה שעליו מיוחד חירום מצב לעומת , כך להתבטא
הכרזת את ביטלה לא שהכנסת זמן כל , הקיים החוק לפי . הקיים המשפטי במצב קיימת

. חירום שעת תקנות להתקין השרים רשאים , החירום מצב

הכנסת כך ואחר , חירום שעת תקנות הותקנו : כזאת פרקטיקה התפתחה במציאות
מספר ויש , בפעם פעם מדי התוקף את והאריכה וחזרה מסויים לזמן תקפן את האריכה
זהות תעודת החזקת בדבר הוראות , למשל , חירום מצב שקיים זמן כל שחלים חוקים
חיילים שאינם אנשים לגייס העבודה שר את המסמיך חירום בשעת עבודה וחוק והצגתה
הכרזה מכוח חירום מצב שקיים זמן כל הוא האלה החוקים של תקפם . חיוניות לעבודות

. הזמנית המדינה מועצת של

; לין א' היו"ר

חפץ? כשהוא חירום לשעת תקנות להתקין שר כל רשאי היום , כלומר

; גוברמן ש'

. הממשלה באישור , לא

: רובינשטיין אי

. חוק לפי לא , תקנות לפי רק הוא הממשלה אישור . פורמלית

: צידון י י

בהיותה ארבליאלמוזלינו שושנה חברתהכנסת עשתה זאת את , ראש היושב אדוני
. בחיפה ביתחולים הקמת למנוע כדי , הבריאות שרת

: לין א' ו"ר הי

שימוש עשו הם קודמים בתפקידים היו כנסת חברי שכאשר הוא לי שמפריע מה
לכהן שחדלו לאחר אבל , חירום לשעת תקנות הולמות הן אם שספק למטרות אלה בתקנות

. שונות עמדות נוקטים הם תפקידים באותם

: גוברמן ש'

שמופיע , ידין אורי פרופי , הנכבד מורי של ספרו את כאן להזכיר רוצה אני
הרצאות ידין פרופ' נשא הראשונהה בתקופה עוד . ידין ספר , כרכים בשני אלה בימים
תקנות על הרצה הוא השאר בין . שעה אותה שנתקבלו החוקים את והסביר ישראל" ב"קול
הרצאה אותה בסיום . ידין בספר אחרות הרצאות עם יחד מובאת זו והרצאה , חירום שעת

כאשר חירום שעת בתקנות שימוש תעשה לא בוודאי שהממשלה  ידין פרופ' אמר
הזה מהמאמר ציטט העליון המשפט בבית לוין שלמה השופט ואכן לכנסת כבויה דדך

. השיכון שר של התקנות את לאחרונה ביטל אשר הדין בפסק ידין פרופ' של
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ואחד , במונטריאול השוואתי למשפט האקדמיה של כינוס היה השנה באוגוסט
לבין URGENCY בין להבחין שיש מבלגיה פרופסור אמר ושם , חירום חקיקת היה הנושאים
כינוס עצם בה , מאד דחופה חקיקה יש . בבד בד בהכרה הולכים לא אלה שני EMERGENCY
, עולמית מלחמה שבעקבות לעצמי לתאר יכול אני . החקיקה נגד פועל לחוקק כדי הכנסת
הכנסת כינוס עצם כזה במקרה . הכלכלי בתהום ביותר דחופה בחקיקה צורך יש , חלילה
דחופה חקיקה לחוקק בהסמכה צורך גם יש . החקיקה את מכשיל חקיקה באותה לדיון
המצבים בין להבחין צריך . לחוקק מנת על להתכנס מסוגלת אינה הכנסת כאשר ביותר

. שונה תהיה מצב לכל התרופה כי , האלה

; רובינשטיין אי

. כאן עושים שאנו מה בדיוק זה

; מלחי ר'

שינויים שני עוד יש , הקיים למצב בהשוואה עליהם הצביע שחברי השינויים מלבד
חירום שעת בתקנות , לפנינו המונחת ההצעה פי על , ראשית . לעומד רוצח אני שעליהם
סעיף  האדם כזכויות אותם מגדירה שהייתי בדברים חמורה פגיעה לפגוע אפשרות אין
החוץ ועדת של שולחנה על התקנות הנהת על מדבר (א) קטן סעיף , ושנית  (ג) קטן

. והבטחון

דומה די בצורה כאן מוגדרות חירום לשעת תקנות להתקין מותר שלשמן המטרות
וקיום אזרחיה חיי , המדינה קיום על להגן "כדי ; הקיים בחוק מוגדרות הן בה לצורה
, והבטחון החוץ ועדת של בתחומה בהכרח אינן האלה המטרות . החיוניים" השירותים
החוץ ועדת של שולחנה על רק האלה התקנות את להניח נכון זה אם שואלת ואני

. והבטחון

; גוברמו שי

פקודת בין ההבדל את עינינו לנגד שנראה רצוי . הערתה על לחברתי מודה אני
את הסמיכו בו שגם , ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק לבין והמשפט השלטון סדרי
חקיקת לחוקק מותר שלשמן המטרות ובין , חירום שעת בתוקף משנה חקיקת לחוקק השרים
9 בסעיף נזכר אינו זה שנושא שעה , חיונית כמטרה עליה קליטת של הנושא נזכר משנה
מצריך עליה קליטת של שהנושא ללמד בא זה אולי . והמשפט השלטון סדרי לפקודת

. מפורש איזכור

: מלחי ר'

. החיוניים" השירותים "וקיום במלים כלול שזה להיות יכול

; לין אי היו"ר

את העלתה מלחי גבי (א) קטן סעיף לגבי . בנפרד קטן סעיף בכל שנדון מציע אני
הוועדה להיות תמיד המתאימה או היחידה הוועדה היא והבטחון החוץ ועדת אם השאלה

. חירום לשעת התקנות את מניחים שבפניה

; אלוני ש'

? המליאה שולחן על התקנות את להניח לא למת
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; מלחי ר'

, המליאה שולחן על התקנות את להניח אפשר אי בהם מצבים שיש היא ההנחה

: אלוני ש'

. . . אם אלא , המליאה שולחן על יונחו התקנות : לומר אפשר

; לוי יצחק

ועדת שולחן על או המליאה שולחן על או יונחו שהתקנות לומר שאפשר מסכים אני
. והבטחון החוץ

; לין א' היו"ר

תוקף לתת נועדה לא ההנחה . בלבד בהנחה כאן שמדובר לזכור צריכים אנחנו
. הכנסת מליאת שולחן על יונחו שהתקנות לומר בהחלט אפשר לכן . החירום שעת לתקנות
מקיימת תמיד לא הכנסת ומליאת , דחופה התייחסות שמצריך מצב שיש רק הוא הענין

. ישיבות

: וברמן ג שי

. מתכנסת לא היא שבוע ובסוף , שבוע בסוף תתכנס שהיא צורך שיש או

: מלחי ר'

. השבוע בסוף תמיד יושבות אינן ועדות גם

: לוי יצחק

יכולות אינן והבטחון החוץ ועדת או המליאה בו מצב בחשבון להביא צריך
. החירום מצב בגלל להתכנס

: רובינשטיין אי

. החירום למצב בקשר הוראה כאן יש

: לוי צחק י

ההנחה חובת על גם לחול צריכה הוראה אותה . ברשומות לפרסום בקשר הוראה יש
. חכנסת שולחן על

: רובינשטיין א'

כדי הכנסת חברי לידיעת התקנות את להביא נועדה הכנסת שולחן על ההנחה
בניגוד ? אותן לבטל תוכל היא איך , להתכנס יכולה אינה הכנסת אם . לבטלן שיוכלו
אומרים אנחנו , חודשים שלושה בתום אלא לכנסת התקנות את מביאים לא בו היום למצב
רוצים בכלל הם אם שיידעו כדי הכנסת חברי לידיעת התקנות את להביא שצריך כאן

. שבוע תוך לבטלן יוכלו הם , בהן ירצו לא הם אם . בהן
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: אלוני ש'

נפקא אין , שכך ומיכוון , בהנחה תלוי אינו התקנות שתוקף הוא כאן שברור מה
הוא לכתוב שאפשר מה . יותר מאוחר ימים חמישה או אי ביום מתכנסת הכנסת אם מיניה
מתכנסת בה ההראשונה בהזדמנות הכנסת שולחן על התקנות את להניח צריכה שהממשלה

. הכנסת

; לין א' היו"ר

המזכירות תדאג , הכנסת שולחן על מונחות שהתקנות שברגע הסדרים לקבוע אפשר
לנו נראה מקום מכל . החוק במסגרת לא , הנהלים במסגרת לפתרון ניתן זה . להפצתן

. והבטחון ההחוץ ועדת שולחן על במקום המליאה שולחן על התקנות את להניח שאפשר

. (ב) קטן לסעיף עוברים אנו

; גוברמן ש'

תהליך מתנהל כיצד לראות מתקשה אני , הממשלה את לכנס שנבצר מצב יש כאשר
היינו , סתר חוקי שאין היא הבסיסית ההנחה . ברשומות והפרסום התקנות , החקיקה

. ברשומות שתפורסם בחקיקה מדובר

: רובינשטיין אי

. (ה) קטן לסעיף לבך תשומת את מפנה אני

: גוברמן ש'

מעריך אני , להתכנס יכולה אינה הממשלה אם . להתקין הכוח לעצם מתייחס אני
. ברשומות התקנות את לפרסם אפשר אי שגם

: אלוני שי
. מסכימה אני

: לין א' היו"ר

מי בשאלה רק עוסק הזה הסעיף . הפרסום סוגיות בכל שעוסק מיוחד סעיף יש
. בנפרד נעסוק בפרסום . חירום שעת תקנות להתקין מוסמך

: אלוני ש'

ביצוע לצורך ממשלה ואין חירום שעת שיש אפשרי מצב לעצמנו שנתאר רוצה אינני
הסמכויות וכל הממשלה את לכנס אפשר אי אם , כלומר . החירום מצב בתחום שהם דברים
, חירום שעת יש שאם היא ההנחה . ולדיקטטור לרומא חוזרים איננו , הממשלה ראש של הן
ארבעה גם . קוורום מחייב הממשלה שכינוס , בצדק ואולי , קבעתם לא אתם , ממשלה יש
אלה ויתכנסו , הממשלה את לכנס צריך הממשלה ראש . הממשלה הם שרים ושלושה שרים
. קוורום שום בלי , הממשלה הוא שמגיע מספר כל חירום במצב . לישיבה להגיע שיכולים

: פלדמן מ"ז

שלא סביר בהחלט חירום? שעת תקנות של מיידית בהפעלה צורך כשיש קורה מה
ולאפשר (ו) קטן סעיף את לשנות צריכים כזה ובמקרה , הממשלה את לכנס זמן יהיה

. זה לפני גם לתוקף התקנות כניסת
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; לין א' היו"ר

. נאמר זה

; אלוני שי

מסויימות שהחלטות פרקטיקה קיימת בחוק קבועים שהדברים שבלי יודעים אנחנו
רוצה הייתי לא . ממשלה של סטטוס זה מקרה בכל אבל , טלפונים בסבב גם מתקבלות
לי איכפת לא לכן . חירום של במצב וחומר קל , ממשלה אין בו מצב יהיה החוקים שבספר
יוכל שהוא לי איכפת לא . הממשלה את לכנס מחליט ממשלה כשראש קוורום יהיה שלא
ראש יהיה לא שזה ובלבד , הממשלה את לכנס אפשרות לו כשאין הטלפון באמצעות לפעול
החוק על שיש ההתקפות כל על היטב תחשבו . תקנות שמתקין אחד איש או עצמו הממשלה

. הזה

: רובינשטיין אי

שעת תקנות להתקין יכול שר כל היום . חמור יותר הרבה הוא היום המצב אבל
. חירום

; אלוני ש'

אני . דברים מיני כל משנים אנחנו זו חוק בהצעת , רובינשטיין חברהכנסת
והיכן הרצוי את לבצע יכולים אנחנו אם נברר כך ואחר , רצוי מה שנחשוב מציע

. אחרת בשיטה נלך אלא , במצוי לתיקונים נלך אל . המצוי לקראת ברצוי לקצץ חייבים

: לין א' היו"ר

על ההכרזה את , הסעיפים כל את יחד כאן רואים שאיננו חושב אני , רבותי
יהיה שאפשר כדי . בכך הקשורות ההגנות ועם חירום שעת תקנות עם יחד חירום מצב

. חירום מצב על ההכרזה כל קודם שתהיה צריך תקנות להתקין

; לוי יצחק

. כאן כתוב לא זה

; וברמן ג שי
. 37(א) בסעיף כתוב זה

; לין א' היו"ר

יש אם קורה מה היינו , פלדמ הרב דיבר שעליה הבעיה גם להתעורר יכולה
, הי ברוך , לנו יש . הממשלה את לכנס אפשר ואי חירום שעת בתקנות מאד גדולה דחיפות
עם , כזה במצב . בטלפונים אותם לחפש להתחיל פשוט כך כל לא וזה , שרים לעשרים קרוב
. הזאת בסמכות השימוש את להגביל צריך אם יודע אינני , נותנים שאנו ההגנות כל
שהוא או , חירום שעת תקנות התקנת שר על להטיל רשאי הממשלה שראש לומר צריך אולי

. אותן יתקין עצמו

; פלדמן מי"ז
חירום"? "מצב של ההגדרה מה

; לין א' היו"ר
. הגדרה אין
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; פלדמן מ"ז

. חירום מצב שיש שרירותי באופן להחליט הממשלה ראש יכול תיאורטית , כן אם

; לוי יצחק

. חירום מצב על להכריז רשאיות הממשלה או הכנסת 37 סעיף לפי , לא

; פלדמן מ"ז

מי , הממשלה את לכנס זמן אפילו ואין בחול מצב יש אם . דסתרי תרתי כאן יש
? חירום מצב שיש קובע

; לין א' היו"ר

היא שהכנסת הוא הרגיל המצב . אפשרויות שתי כאן יש , פלדמן חברחכנסת
שהממשלה אפשרות על מדבר , 37(ג) סעיף , הקודם הסעיף אבל , חירום מצב על שמכריזה
את לכנס ניתן ולא חירום לשעת תקנות בדחיפות להתקין וצריך חירום מצב שיש רואה

. ימים שבעה של לתקופה חירום מצב על להכריז יכולה הממשלה זה במקרה . הכנסת

; פלדמן מ"ז

את לכנס זמן אפילו שאין היפוטטית אפשרות על מדברים אנחנו 38 בסעיף
? חירום מצב שיש קובע מי , כן אם . הממשלה

; אלוני ש'

. המקרים בשני "קיים" במלה נכון לא שימוש פה יש . האובייקטיבי המצב

; לוי יצחק

מצבי היו . פתרון נמצא ששם חושב אני . העברי מהמשפט אנלוגיה להביא רוצה אני
כמה ובתפזורת בגלות היה והסנהדרין , הסנהדרין היה המחליט .הגוף ישראל בעם חירום

. אחוזים במאה זה את משווה לא אני . פעמים וכמה

; פלדמן מ"ז

. יזומה למלחמה מתייחס בגמרא שכתוב מה

: לוי יצחק

לברוח צריך היה והוא מכונס היה לא הסנהדרין . מלחמה על בכלל מדבר לא אני
והסנהדרין , מסויים למקום לברוח צריך היה הסנהדרין נשיא ופעמים , למקום ממקום
קידוש או השנה עיבור לגבי למשל , סמכות של שאלות והתעוררו , אחר במקום היה
במקום היה הסנהדרין וראש אחד במקום היה הסנהדרין . הסנהדרין סמכות זו . החודש
והכל , הסנהדרין מקום זה נמצא הסנהדרין שראש שהיכן היה הכלל כאלה במקרים . אחר

. ו אחרי הולך
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אפשרות אין אם אבל , חירום מצב על מכריזה שהממשלה הוא שהכלל אומר אני לכן
הממשלה ראש , פלדמן הרב שאומר כפי , חירום מצב על שתכריז כדי הממשלה את לכנס
מכריז הוא הממשלה את לכנס יכול אינו הממשלה ראש שאם בחוק נכתוב לא . הממשלה הוא
ואם , הממשלה את מכנס , נמצא שהוא היכן , הממשלה שראש נאמר אלא , חירום מצב על
, חירום מצב על ומכריז עצמו עם ממשלה ישיבת מקיים הוא , אחד אף לכנס יכול אינו
עיבור לגבי החלטות ומקבל נמצא שהוא במקום תקנות מתקין היה הסנהדרין שנשיא כמו

. אחרים ודברים החודש קידוש , השנה

: אלוני ש'

. זה כהרי זה הרי לא

: לוי יצחק

. העיקרון על מדבר אני אבל , זה כהרי זה הרי שלא ודאי

: רובינשטיין אי

. לוי חברהכנסת , כיום המשפטי המצב בעצם וזה

: לוי צחק י

ביבנה נמצא הממשלה וראש , בירושלים הוא הממשלה של הקבוע מושבה שמקום נניח
שהשרים לא זה . אחר במקום וחלק בתלאביב חלק , בירושלים נמצאים מהשרים וחלק
, כלומר . יבנה הוא רגע באותו הממשלה של מושבה מקום אלא , המתכנסים הם שבירושלים
רוצה אני לכן . הממשלה ראש של הימצאו מקום הוא חירום בשעת הממשלה של מקומה
אם , ולדידי , מכריזה הממשלה , הכרזה לגבי . ההתקנה לבין ההכרזה בין כאן להבדיל

. ממשלה ישיבת וזו , המכריז הוא הממשלה ראש , הממשלה את לכנס אפשרות אין

; גוברמן ש'

. שנאמר מה לא זה

: לוי יצחק

במצב ההכרזה לגבי פתרון נותן אינו 37 סעיף כי , שנאמר מה את סותר לא זה
אבל , 37 סעיף את לשנות לא הוא מציע שאני והפתרון , הממשלה את לכנס אפשרות שאין
, להגיע יכולים אינם השרים ואם , מכנס הוא נמצא הממשלה שראש שהיכן לומר כפרשנות

. ההכרזה בנושא מציע שאני הפתרון זה . מכריז הוא

לתפקד אחר למישהו שמאפשר בחוק מסויים מיכניזם שיש מבין אני , להתקנה אשר
כאן כתוב . הממשלה ראש הוא אחר ואותו , לתפקד ממנו שנבצר ממשלה ראש במקום במקום
השאר בין הוא רשאי , הממשלה את לכנס נבצר הממשלה ראש ולדעת חירום מצב קיים שאם
ממנו נבצר אם . חירום לשעת תקנות להתקין שר כל או הממשלה ראש סגן את להסמיך
מיכניזם לקבוע צריכים . הממשלה ראש הוא הממשלה ראש במקום שבא מי , שר להסמיך

. התקנות את שמתקין אחד אדם יש מצב בכל לפיו

: רובינשטיין אי

. צרפת חוקת זו
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; לוי יצחק

. חלילה , משותק הממשלה שראש נניח . התקנות לגבי וגם ההכרזה לגבי גם אמור זה
. אופן ובאיזה אחריו בא מי קובע החוק

שהצעתי שבפרשנות חושב אני . שהם כמות הסעיפים את להשאיר מציע אני לכן
. מצב לכל עונים אלה סעיפים

: לין א' היו"ר

. להתעורר שיכולות לבעיות אמיתית תשובה נותנים שהסעיפים נראה לי גם

; ליבאי די

נדיר מצב ויש , חירום מצב על מכריזה הכנסת שבו רגיל מצב יש זו הצעה לפי
. מצב כל המלוות ההגבלות על עכשיו מדבר לא אני . חירום מצב על מכריזה הממשלה שבו
בכל שהממשלה היא גישתי לכן . ממשלה בישיבות קוורום נדרש ולא אין , הבנתי לפי
משום . הרכב בכל , פשיטא , פירושו הרכב" ו"בכל , חירום מצב על להכריז יכולה הרכב

. 37 סעיף הוראות את לשנות רואה אני אין כך

דווקא הוא הזאת החוק הצעת על קודמים בדיונים עוד לקבל לי היה שקשה מה
לפחות . הממשלה את לכנס שנבצר מצב שיש להניח רוצה זה שסעיף משום , 38(ב) סעיף
סעיף לגבי שלי הקונספציה לאור לא בייחוד , זאת להניח מוכן לא אני שניה במחשבה
אם . ממשלה ישיבת יש אבל , להגיע מהם לחלק או לשרים קשה שיהיה להיות יכול . 37
חירום בשעת הממשלה זאת , שרים הרכב ויש , בא שיכול ומי לשרים מודיע ממשלה ראש

. הפועלת והיא

שהוא הרכב בכל שההממשלה דהיינו , 37 סעיף את למוטט לא שכדי חושב אני לכן
ראש שלדעת כך על המדברת 38(ב) בסעיף פיסקה אותה לבטל מקום יש , הממשלה היא
מצב יש אם גם . כזה מצב שיש להניח צריכים לא . הממשלה את לכנס נבצר הממשלה

. שישנו בהרכב ופועלת מתכנסת והיא בישראל ממשלה יש , חירום

להתקין מקרבה שרים להסמיך תוכל שהממשלה חירום במצב לאפשר אם השאלה נשאלת
. חירום שעת תקנות להתקין אחד שר להסמיך שמותר חושב לא אני שניה במחשבה . תקנות
שני כלומר , נוסף ושר הממשלה ראש לפחות או , תקנות להתקין תוכל כולה שהממשלה או

. אחד שר בידי זאת משאיר הייתי לא . שרים

; לין א' היו"ר

. אנשים לזמן יכול אינו הממשלה ראש אם קורה מה מלחי גבי שואלת

: ליבאי די

הרי , תקשורת אמצעי שום אין אם . תקנות להוציא יכול לא גם הוא כזה במקרה
כפי העניינים את מנהל הצבא הכי בלאו , גרוע כך כל כשהמצב . בתקנות טעם אין שגם
. להודיע אפשר , ותקשורת טלפוני קשר שיש ברגע , רדיו שיש ברגע . ומכריז יכול שהוא
אנחנו בתקנות? בצע מה , תקשורת אמצעי אין אם . חירום לשעת להתכונן צריכה הממשלה
יכולים אינם שרים שני שאפילו כך כדי עד משובשים שהדברים מצב להניח צריכים לא

. להתכנס
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: לין אי היו"ר

מהנחה נצא כל קודם חירום? שעת תקנות להתקין שר להסמיך הממשלה תוכל לא למה
חירום שעת תקנות יש שאם שקובעים אחרים סעיפים ויש , חירום מצב אכן הוא שהמצב
במצב כמו שלא , הגבלות ויש שיפוטית ביקורת יש . יסוד זכויות על לשמור צריך

. הקיים המשפטי

; אלוני ש'

הוכרז שכבר הדבר פירוש , חירום" מצב "קיים כאן כותבים אם , ראש היושב אדוני
. "קיים" במקום "הוכרז" לכתוב צריך , לדעתי , לכן . חירום מצב

: ליבאי ד'

. אלוני חברתהכנסת , במקומה שלך ההערה

: לין אי היו"ר

. חירום מצב כשהוכרז רק קיים חירום מצב משפטית מבחינה

: רובינשטיין אי

. "קיים" במקום "הוכרז" לכתוב אפשר ספק להסיר כדי

; לין אי היו"ר

להתקין התקשורת שר על להטיל רוצה והממשלה במהירות לפעול צורך שיש נניח
פסול דבר שזה הנחה מתוך לצאת צריכים למה מבין אינני . התקשורת בתחום תקנות
בכיוון ללכת סכנה גם יש אופן בכל . החוק בהצעת כאן שקבענו ההגנות כל למרות

. יותר קיצוני , הפוך

; מלחי ר'

גם . 37(ה) בסעיף המופיע סייג בו שחסר לי נראה , נשאר (ב) קטן שסעיף בהנחה
אי של במקרה וגם לכנסה מאפשרים אינם שהתנאים בגלל הממשלה איכינוס של במקרה
אי שבו זמן פרק לאותו הגבלה שתהיה צריך , גוברמן מר העיר שלגביו , ברשומות פרסום
פי על שהותקנו תקנות , כלומר . ברשומות התקנות את לפרסם או הממשלה את לכנס אפשר
כדי הממשלה את לכנס אפשר שאי זמן פרק לאותו מוגבלות להיות צריכות זה סעיף

. בכלל ולא , ברשומות לפרסמן אפשר שאי זמן פרק לאותו או לאשרן

: רובינשטיין אי

, (ב) קטן לסעיף בקשר ואלוני ליבאי הכנסת חברי של מהטענות חלק מקבל אני
ראש ידי על ולא , הממשלה ידי על להיות צריכה שההסמכה לומר בהחלט אפשר , ולדעתי
הקיימת הפרשנות בעצם שהיא , לוי חברהכנסת של הפרשנות את גם מקבל ואני , הממשלה

. קוורום חובת שאין היינו , כיום גם
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הרי . שרים להסמיך לממשלה לאפשר ההכרח שמן להדגיש רוצה אני זה עם יחד
נניח . בעיה בכלל ואין הכנסת את לכנס אפשר רגיל במצב . קטסטרופאלי במצב מדובר
בהיקף , חלילה , קורית והיא , קטן בהיקף שתהיה שצפינו , תילים של פתע מתקפת שיש
שלממשלה תחומים של בשורה תקנות להתקין השרים את להסמיך צריך . גדול יותר הרבה
בשירותי , הבריאות בשירותי מדובר הרי . בהם לעסוק טכנית אפשרות אפילו תהיה לא
להניח צריכים אנחנו . בתחבורה , החינוך במערכות , הציבורי הקשר במערכת , הג"א
את שנשאיר הוא מציע שאני הפתרון . שלמה תשתית נהרסת תילים של כזאת שבהפגזה

. הכל את לעשות ממנה נדרוש לא אבל , הממשלה בידי הסמכויות

ישראל מאשר קיומיות בעיות פחות לה שיש , צרפת את להזכיר רוצה אני כדוגמה
על גרעינית התקפה כשיש , חירום בתקופת . נשיאותי חצי פרלמנטרי חצי משטר לה ושיש

. בזה רצינו לא אנחנו . הכל לעשות מוסמך הנשיא , צרפת

; צידון י י

. "קיים" במקום "הוכרז" לכתוב ההצעה את מקבל אני , ראשית . 38(ב} לסעיף

אני . דעת שיקול לו לתת רוצה לא ואני , הממשלה" ראש "ולדעת כאן כתוב , שנית
לכנס ונבצר חירום מצב הוכרז : ולכתוב הממשלה" ראש "ולדעת המלים את למחוק מציע
מטעמים אולי . דעת שיקול לו ואין , הממשלה את לכנס חייב הוא , כלומר . הממשלה את
ראש . אובייקטיבי שיקול כאן מציע אני . הממשלה את לכנס רוצה לא הוא דיקטטוריים
חבר שאמר כפי פועלים , לבוא יכולים אינם השרים ואם , הממשלה את יכנס הממשלה

. לוי הכנסת

; לין אי היו"ר

וכן חירום לשעת תקנות להתקין חממשלה רשאית , חירום מצב הוכרז : נכתוב
וחיוניות דחיפות שקיימת ובתנאי , חירום לשעת תקנות להתקין שר כל להסמיך

. בהתקנתן

: אלוני שי

? שר כל של התחום את להזכיר בלי

: לין אי היו"ר

הרגילה החלוקה פי על ללכת טוב לא חירום בשעת . שר להסמיך רשאית הממשלה
המוכשרים בידי המשימות את נותנים חירום במצב וכו'. דתות , עליה קליטת לנושאי

. ותר בי

: ליבאי די

מלך להמליך באים שכאן השחר חסרות הטענות את נוספת למחשבה מעלה עדיין אני
על ודאי , לטעון ממשלה יכולה , לכאורה . וירשובסקי חברהכנסת מדברי ציטוט  אכזר
לנצל או , חירום שעת להכריז שיש מצב שנוצר , בטחוני רקע על רק ולא , בטחוני רקע
אם גם אבל , חירום שעת של קבע במצב חיים אנחנו , למשל , עכשיו . חירום שעת של מצב
, תבוא שלא צרה כל על , תחליט בישראל שממשלה להיות יכול , בכנסת יעבור זה חוק
עכשיו וכו'. לעירק בקשר , העליה לקליטת בקשר חירום מצב על להכריז לכנסת להציע
. חירום מצב על הכרזה רקע על במדינה חוק כל לשנות מוסמך מי בשאלה דנים אנחנו
, חלילה , שהארץ מצב הוא ו38 37 בסעיפים מדובר שבו החירום שמצב בטוח לא אני

. רגוע יותר מצב להיות יכול זה . ובגזים בתילים שטופה

563



; לוי יצחק

. בחודש עולים אלף 100 מגיעים , למשל

; ליבאי ד'

לבקש יכולה הממשלה כזה ובמצב , אחר מסוג כי אם , חירום מצב זה גם , דעתי לפי
רעבים או אביונים יהיו , ברחוב יהיו אנשים שמאות רוצה לא היא כי , חירום סמכויות

. ללחם
?

; רובינשטיין אי

. הכנסת את לכנס אפשר כשאי רק לעשות יכולה הממשלה זה את

: ליבאי די

תבוא היא ולכן , קואליציוני רוב לה שיש תשכח אל , רובינשטיין חברהכנסת
אבל , לכנסת לבוא צריכה אינה הממשלה ולכן , פוסק בלתי חירום מצב יש היום . לכנסת
ואנחנו עליה לקלוט צריך : ולומר לכנסת לבוא תוכל היא יעבור הזה שהחוק לאחר גם
. מהר לפעול מציעים אנחנו , זמן יקהו החקיקה שהליכי וכיוון , חירום אמצעי רוצים
כל את צריכה היא מה . יותר נוח זה לממשלה . הממשלה עם יצביע הקואליציוני הרוב

. קואליציוני ברוב חירום מצב יהיה כך ? הוועדות עם העיסוק

מבחינת החמור הדבר . הזה במצב חוק כל לשנות מרשים למי השאלה נשאלת עכשיו
. הכל את לשנות רשאי יהיה שר שכל זה הדמוקרטיה

: רובינשטיין אי

. מאד רציניות מגבלות עליו יש , לא

: לין א' היו"ר

. שיפוטית ביקורת כאן יש

: ליבאי ד'

אולי אתם . למחשבה מסויימת נקודה להעלות רוצה זאת בכל אני אבל , לזה ער אני
, ביקורת עליו אין , מוסמך כבר כששר כי , שר כל להסמיך מרשים כשאתם מדי נמהרים
הסמכויות מירב את ירצה שר וכל , שבודקת נוספת עין אפילו אין , ממשלח אישור אין

. חוק כל לשינוי

: רובינשטיין אי
. הממשלה ראש באישור : לכתוב צריך אולי

: ליבאי ד'

יכולה אנשים שני של החתימה שגם נכון . חותמות ידיים שתי רוצה אני לכן
יודע לא אני חוקים? לשנות שצריך של של בחתימתו להסתפק אבל , גומי חותמת להיות
, אחראי שהוא ממשלה ראש : שניים רוצה אני לכן . לחתום יוכלו שניים כל אם אפילו
אינני . כלשהי ביקורת שזו מאמין זאת בכל אני . ושר , ישירות נבחר הוא זאת ובכל
בתקופת שגם חושב ואני , למחשבה בפניכם מביא שאני מה זה . חותמת אחת יד רוצה

. שר פלוס ממשלה ראש  שרים שי לגייס קשה לא חירום
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; לין אי היו"ר

אינה הבסיס שהנחת חושב רק אני . למחשבה הענין את העלה ליבאי חברהכנסת
מתוך לצאת צריכים אנחנו . חירום מצב יש , חירום מצב הכרזת מאשרת הכנסת אם . נכונה
ינוצל החירום שמצב הנחה מתוך רק לצאת אפשר אי . אמיתי הוא החירום שמצב הנחה
בית בהשראת , (ד) קטן סעיף את קבענו החירום מצב של לרעה ניצול למנוע כדי . לרעה
את לחזק באים ואנחנו , אותן פסל והוא , חירום שעת תקנות היו . העליון המשפט

. השיפוטית הביקורת

: רובינשטיין אי

. אותה הרחבנו

; לין אי היו"ר

. התקנות בהתקנת אמיתית חיוניות שקיימת הסייג את גם כאן מציבים אנחנו
לפעול צריכים שאנחנו התפיסה את לקבל לי קשה פנים כל על . למבחן עומד זה , כלומר
חירום מצב להיות יכול שאכן בהנחה גם לפעול צריכים אנחנו . לרעה ניצול שיש בהנחה

. הגנות שדרושות מובן . לדאבוננו , אמיתי

; אלוני ש'

. ליבאי חברהכנסת של להצעה מצטרפת אני

; לין א' היו"ר

. ו(ב) (א) את לאחד שנוכל חושב אני הדיון לסיכום

: רובינשטיין אי

. מקום ממלא יהיה , הממשלה לראש משהו יקרה ואם , ממשלה ראש יהיה תמיד

: צידון י'

. אחת ובעונה בעת דברים עשריםשלושים לעשות צריכים אולי

: רובינשטיין אי

. הממשלה לראש וטו זכות תן

: לוי יצחק

. חתימה לבין וטו זכות בין הבדל יש

: רובינשטיין אי

. חתימה זכות זו דהפקטו

: לין א' היו"ר

הדיון את למצות יכולים איננו היום הנושא את מסכמים שאיננו כיוון , רבותי
. להתקדם צריכים גם אנחנו . תום עד
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; גוברמן ש'

, אפידמיה , טבע אסון כגון , לקרות שיכולים יודעים שאנחנו חירום מצבי כמה יש
צפויות שהן , האלה הסיטואציות כל את להשאיר שאין חושב ואני , רבתי התפרעויות
צריך אלא , הזה מהסוג חירום לחקיקת להזדקק צורך יהיה ואז יקרו אשר עד , מראש

. הכלים את מראש להכין

; צידון י י

, מגירה" "תכניות מכנים שאנו מה יהיו זה לענין

; לין א' היו"ר

. בהתקנתן" וחיוניות דחיפות שקיימת "בתנאי ; הסייג את כאן קובעים אנו

. בחוק היום שכתוב מה את הכל בסך שמשקף (ג) קטן לסעיף עוברים אנו

; לוי יצחק

לתת צריך בו חירום ממצב הלק היא חובה תשלומי או מסים שהגדלת חושב לא אני
, מסים שהגדלת לי נראה לא . הכנסת בלי , חוקים ולהפקיע חוקים לשנות סמכות לממשלה

. לחקיקה להמתין יכולה אינה , למשל

; לין א' היו"ר

נרחבות מאד סמכויות יש , חירום למצב קשר שום בלי , היום גם , לוי חברהכנסת
אמור זה כל קודם . מסים להעלות או מסים לבטל והמסחר התעשיה ולשר האוצר לשר
על יתר . בכנסת אתמול אישרנו שאנחנו ההיטלים בענין החדש בחוק היטלים של בשורה
. חוק ידי על לבטל או , בלבד שר של בהחלטה להעביר האוצר שר יכול קניה מסי , כן
משהו להיות צריך זה , המסים של הזה בנושא מערכות בשידוד רוצים אנחנו אם לכן

. הזאת הרגישה בנקודה דווקא ולאו , כללי

; רובינשטיין אי

. מורכב מאד דבר הם חובה תשלומי , אגב דרך

; אלוני ש'

. הקיימים מהחוקים נגרע לא , לכאן זה את נכניס לא אם גם

; לין א' היו"ר

לא אם מגוחך מצב ושיהיה אסימטריה שתהיה אומר רק אני . יגרע שזה אומר אינני
רחבות סמכויות לו יש רגילה שבחקיקה שעה , למשל , קניה מסי לשנות לשר נאפשר

. בנדון

; לוי יצחק

חודש? תוך אותו ולהטיל מס על לדון יהיה אפשר אי מדוע

; רובינשטיין אי

. ביותר המקובל השימוש הוא , למשל , פיחות לגבי חירום שעת בתקנות השימוש
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: לוי יצחק

. זאת ויעשה לכנסת השר יבוא

: רובישטיין א'

את. לילה באותו למנוע צריך , פיחות של לענין חירום שעת בתקנות כשמדובר
. חירום שעת בתקנות ביותר המקובל השימוש זה . מהפיחות לצמוח העשויים הרווחים

; לין א' היו"ר

. מרכזי סעיף שהוא (ד) קטן לסעיף נעבור

: אלוני ש'

? האדם" בכבוד "פגיעה אחרי ברכושו" או "בגופו המלים את כאן הוספתם לא למה

: לין א' היו"ר

. ברכוש לפגוע שאפשר בוודאי

; לוי יצחק

זו . צבאית יחידה הקמת לצורך שטח להחרים , למשל , אפשר . חירום שעת זו הרי
. ברכוש פגיעה

: ברמן ג ש'

במתכונתן חירום שעת תקנות של בכוחן שאין הקובעים חוקים מספר קיימים
הכנסת : יסוד חוק את לשנות יכולות אינן חירום שעת תקנות , למשל . לשנותם הנוכחית
לפגרע התקנות של בכוחן שאין ולומר יותר לפרט שצריך ייתכן . הממשלה : יסוד וחוק

. נאמר הדבר בהם בחוקים

: ליבאי ד'

, כאן גם זאת לכתוב צריך אם אבל , הכנסת : יסוד בחוק מעוגן שזה חשבתי אני
. נכתוב

: לין א' היו"ר

. יסוד חוק לבטל יכול יסוד שחוק לי נראה לא כי אם

: גוברמן שי

: הלשון בזו אומר הקיים הממשלה : יסוד לחוק 42 שסעיף לומר רוצה אני כדוגמה
להפקיע , זה חוק לשנות תקנותשעתחירום של בכוחן אין דין בכל האמור אף ייעל
. הכנסת" חברי ברוב אלא זה סעיף לשנות אין ; תנאים בו לקבוע או תקפו את זמנית
והוראה , הממשלה : יסוד בחוק קיים כבר שעתחירום תקנות בפני השריון מקום מכל

. הכנסת : יסוד בחוק גם קיימת כזאת
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: אלוני ש'

הברי 80 על מדובר שם כי , קטגורית יותר היא הכנסת : יסוד בחוק ההוראה
. הכנסת חברי רוב על לא , הכנסת

; וברמן ג שי

היא היסוד בחוק לפגוע חירום שעת תקנות של בכוחן שאין ההוראה עצם מקום מכל
. החדש היסוד בחוק חיזוק לקבל שצריכה היא

; לין אי היו"ר

כזאת? קביעה כאן לקבוע צורך שיש חושבים אתם האם

; ליבאי ד'

בחוק בהוראה המשפט בתי ואת הכנסת את לשריין אפשרות על לחשוב צריכים אנחנו
. היסוד

; לין א' היו"ר

. בחוקים לא , יסוד בחוקי כשמדובר רק אבל

: אלוני ש'

? השפיטה ; יסוד בחוק כתוב מה

; וברמן ג שי

תקפו את זמנית להפקיע , זה חוק לשנות חירום שעת תקנות של בכוחן "אין ; כתוב
. תנאים" בו לקבוע או

; אלוני שי

השפיטה , הכנסת , הממשלה ; כאלה יסוד חוקי שלושהארבעה לנו שיש לי נדמה
. טועה אינני אם , והנשיא

; וברמן ג שי

או הציבור פקדונות על ההגנה בחוק כזאת הוראה יש אם כרגע זוכר אינני
, חירום שעת תקנות באמצעות לשנותו שאין קובע חוק אם מקום מכל . הציבור השקעות

. היסוד בחוק לזה להתייחס צריך

; לין א' היו"ר

? במיוחד חוקים באותם הזאת ההוראה את קבעו מדוע

; אלוני שי

. הדמוקרטיה של העיקריים המוסדות על להגן כדי
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: לין א' היו"ר

יכול . כזאת הוראה קיימת חוקים באילו בדיוק לבדוק גוברמן ממר מבקש אני
. יסוד להוקי רק ולא , חוק לכל נכונה זו שהוראה להיות

; גוברמן שי

, שהיא צורה בכל , חירום שעת שתקנות ואומר רחב יותר באופן זה את קובע הייתי
. המשטר באושיות לפגוע כדי בהן אין

; לין א' היו"ר

. המשטר באושיות פוגעות עצמן חירום שעת תקנות הרי

; גוברמן שי

חיוניות יש כאשר חירום שעת תקנות להתקין שאפשר מהדמוקרטיה חלק זה אבל
. בכך ודהיפות

; לין א' היו"ר

שהוראה מעדיף אני . חירום שעת תקנת כל לגבי קיים החיוניות של המבחן אבל
. עצמו בפני וחוק חוק בכל ספציפי באופן תופיע כזאת

; אלוני ש'

. יסוד בחוקי רק היום קיימת כזאת הוראה

; לין א' היו"ר

גוברמן ממר מבקש אני . השפיטה ; יסוד בחוק מופיעה כזאת שהוראה רואה אני
. מופיעה היא נוספים חוקים באילו לבדוק

; גוברמן שי

שלא וחשוב , לעשות יכולה אינה חירום לשעת תקנה מה אומר (ד) קטן סעיף
הן הנוספות ההגבלות . נוספות הגבלות יש כי , הגבלות של קטלוג שזה הרושם ייווצר
חירום לשעת תקנה של בכוחה שאין הקובע בחוק לפגוע יכולה אינה חירום לשעת שתקנה

. בו לפגוע

; לין א' היו"ר

שאין כך על דיברתי אני . ברור זה . כאן שנאמרו לדברים כתוספת נרשמה זו הערה
, המשטר באושיות לפגוע חירום לשעת תקנה של בכוחה שאין כללית הוראה כאן לכתוב

. מדובר במה בדיוק יודעים כך כי , בחוקים ספציפית הגבלה להיות צריכה זו אלא

זה האם . הכנסת" חברי רוב של בהחלטה "או כאן נאמר . (ה) קטן לסעיף נעבור
? הקיים המצב
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: גוברמן ש'

לי נראה לא המשפטי המצב את המשנה החלטה קבלת בדבר הרעיון . חידוש זה , לא
שיהיה צריך אבל , החקיקה : יסוד בחוק להיקבע צריך זה אמנם . מוצלח כך כל רעיון
היתה הכנסת למעשה . החלטה של בדרך ולא חוק של בדרך החוק את משנה שהכנסת ברור

. בהחלטה חוקים לחוקק יכולה

: לין א' היו"ר

אמנם . חירום לשעת תקנות מבטלת היא אלא , חוק מחוקקת שהיא נאמר לא כאן
יחד אבל , חוקעל אפילו ואולי , חוק של תוקף להן נותנים אנהנו נורמטיבית מבחינה
כך ומשום , שלנו הדמוקרטי במשטר דופן יוצאת תופעה בהן רואים אנחנו זאת עם
חקיקה של בדרך נעשית אינה התקנתן גם . רגיל חקיקה מעשה מחייב אינו ביטולן
ביטולן שעצם חושב אני כך משום . להן מקנים שאנו המיוחד המעמד אף על , רגילה

. דינמי יותר הליך אופן בכל המאפשר רצוי דבר הוא הכנסת חברי רוב של בהחלטה

: גוברמן ש'

יש החקיקה תהליך שלגבי בזמן בו כי , מאולתר פרוצסואלי מצב ייווצר אז אבל
הסדרים לנו אין הכנסת של החלטות לגבי , ברשומות ופרסומים נורמטיביים הסדרים לנו

. כאלה

: אלוני ש'

. ברשומות תפורסם כזאת שהחלטה כאן לכתוב אפשר

: ליבאי די

הליך על עומדים שאנו ככל . אלוני וחברתהכנסת ראש היושב לדברי מצטרף אני
. ממשלה להחלטת בתגובה מדובר כאן , בארבע ולפעמים , קריאות בשלוש מיוחד חקיקה
, חירום שעת שתהיה שלה החלטתה סמך על או הכנסת של החלטה סמך על , החליטה הממשלה
שני אלא , כך על החליטה הממשלה שלא אפילו להיות יכול . חירום שעת תקנות להתקין
ללא , מוקדם פרסום ללא , פרוצדורה שום בלי והתקינו החליטו , הצעתי פי על , שרים
כדי שר? של החלטה ביטול לצורך חוק של פרוצדורה דרושה למה . דבר שום וללא קריאות
, הכבוד כל עם , שרים בהחלטת הוא החוק של יסודו אם אבל , חוק צריך אני חוק לתקן
הכנסת חברי רוב של החלטה , לדעתי . לכך תשובה היא הכנסת חברי רוב של החלטה
הראוי שמן , קודמי בין מהשיחה שעלה מה נכון . קונסטיטוציונית מבחינה מספקת

. ברשומות תפורסם כזאת שהחלטה

: לין א' היו"ר

עד התקנה את שמתקינים מהרגע הזמן משך מה . (ו) קטן לסעיף עוברים אנו
בכך להסתפק יכולים אנחנו אולי ? מדי ממושך זמן פרק לא זה האם ברשומות? פרסומה
איננו האם . שעות עשריםוארבע תוך ברשומות חירום לשעת תקנה לפרסם חובה שתהיה
אין ברשומות לפרסום הרי ? חירום לשעת לתקנה תוקף מתן מלאכותי באופן כאן מעכבים
מה לדעת כדי והכרחי חשוב פורמלי ביטוי זה . הציבור ידיעת מבחינת אמיתית משמעות
אנחנו אולי אבל , מסודרת לא בדרך תובא לא שהיא וכדי שהותקנה התקנה בעצם היא
ייתכן אך , שעות עשריםוארבע תוך חירום לשעת תקנות לפרסם חובה שיש לומר צריכים

. התקשורת באמצעי רגע באותו ופרסום מיידי תוקף לקבל שצריכות תקנות שיש
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: לוי יצחק

כאשר . לפרסמה שחובה רק ולומר לתוקף" "תיכנס המלים את למחוק מציע אתה
. לתוקף מיד נכנסת איננה שהיא לומר הכוונה אין , התקנה את לפרסם שחובה אומרים

; לין א' היו"ר

מציע אינני אבל , קצובה זמן תקופת תוך פרסום חובת תהיה זה שבמקום מציע אני
. תוקף למתן מוקדם תנאי הוא שהפרסום לומר

: אלוני שי

לכניסה כתנאי וקובעים הסעיף מבנה כל את משנים שאנו בתנאי לכך מסכימה אני
בשל קושי מעורר ברשומות שפרסום להיות יכול . הציבור לידיעת הדבר הבאת לתוקף
לידיעת תובא שהיא בלי לתוקף תיכנס שתקנה אפשר אי אבל , באלה וכיוצא הדפסות
התקנה את להביא אפשר הירום שבשעת כך הדברים את לנסח חייבים אנחנו . הציבור
לא , כלומר . ברשומות אותה לפרסם חובה יש אבל , אחרים באמצעים גם הציבור לידיעת
לתוקף הכניסה את להתנות בהחלט אבל , ברשומות בפרסום לתוקף הכניסה את להתנות

. ניסוח של ענין רק זה . הציבור לידיעת הנושא בהבאת

: מלחי ר'

אם אלא , ברשומות פרסומה עם : נכתוב אם בקלות זה את לפתור יכולים אנחנו
. מיידי לתוקף נכנסות שחן לקבוע יהיה אפשר עצמן בתקנות , כלומר . אחר דין בה נקבע

: אלוני ש'

. הציבור לידיעת להגיע צריך שהדבר במפורש שייאמר רוצים אנחנו

: לין א' היו"ר

. מיידיות של בעיה לפעמים שיש אלא , ברשומות להתפרסם צריכה התקנה

: וברמן ג שי

בקום רבסייה הכפר של הפרשה את הנכבדים הוועדה לחברי להזכיר רוצה אני
שאין בהן וקבעו רבסיה הכפר אדמות של לתפיסה חירום שעת תקנות אז הותקנו . המדינה
לפקודת 10(א) סעיף את קורא אני . בבג"ץ אותן תקפו ואז , ברשומות לפרסמן צורך
נקבע אם בלתי , ברשומות פרסומה ביום תוקף תקבל פקודה "כל : והמשפט השלטון סדרי
סעיף באותו (ג) קטן סעיף . הפרסום" מיום מאוחר או מוקדם בתאריך תוקף תקבל כי בה
שעת תקנות ועל 8 בסעיף כמשמעותן תקנות על גם חלות זה סעיף "הוראות : אומר

. רטרואקטיבי גם להיות יכול שהפרסום אומרת זאת . "9 בסעיף כמשמעותן , חירום

: לין א' היו"ר

ייתכן . לתוקף נכנסות הן מתי קובע גם הוא , חירום שעת תקנות מתקין כשמישהו
תקופת לקבוע צריכים . תמיד קיימת הפרסום חובת . לתוקף מיד ייכנסו שהן צורך שיש
תחילת מועד . הפרסום מחובת פוטרים לא כי , ברשומות להתפרסם התקנות חייבות בה זמן
יקבלו והן ברשומות התקנות את לפרסם אפשר . עצמן התקנות בגוף תמיד נקבע התוקף

. חודשיים כעבור תוקף
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: מלחי ר'

. התכוונתי לזה

; לין א' היו"ר

. התקנות בגוף נקבע התוקף תחילת מועד . הפרסום מחובת לפטור רוצים לא אנחנו
התקנות לכניסת מוקדם תנאי אינו ברשומות הפרסום : פשוט דבר אומרים אנחנו כרגע

. לתוקף

: אלוני ש'

. ידיעה להיות חייבת אבל

; גוברמן ש'

צריך אבל , ברשומות פרסום טעונות שאינן הוראות יש לצה"ל ציוד גיוס בחוק
. בדבר שנוגע מי לידיעת אותן להביא

; רובינשטיין אי

מה ברדיו להודיע הוא הטבעי הדבר כזה חירום מצב יש שכאשר חושבים אנחנו
. התקנות

; אלוני ש'

הודעה בלא . לציבור הודעה שתהיה הוא שחשוב מה . תקשורת כלי יש , טלויזיה יש
. תוקף אין לציבור

; גוברמן שי

. לצה"ל ציוד גיוס בחוק במפורש נאמר זה

; לין א' היו"ר
. (ז) קטן לסעיף עוברים אנו

: גוברמן שי

מלחמת תום עם . כך לפעול יכול שזה חושב לא אני אבל , נכון סעיף זה לכאורה
מנגנון ליצור ההכרח מן לכן . שהותקנו החירום שעת תקנות בתקפן נשארו השניה העולם

. ובהו תוהו יהיה שלא כדי מעבר של

; רובינשטיין אי

וסידורים הדרגתי תפוגה תהליך קובעת היא בו , מעבר חוק אז לקבל צריכה הכנסת
ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק שאת לנו ברור שלפנינו היסוד חוק לפי . חליפיים

. מפליג שינוי לשנות צריכים

; גוברמן שי

מצב ביטול שעם וקובעת הזאת לנקודה מתייחסת והמשפט השלטון סדרי פקודת
. בהכרזה שייקבעו בתאריכים או בתאריך החירום שעת תקנות של תקפן יפקע החירום
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: רובינשטיין א'

, והמשפט השלטון סדרי פקודת לפי ללכת או : מהשתיים אחת לעשות אפשר , לדעתי
. המעבר את שמסדיר חוק לקבל חייבת הכנסת כזה שבמקרה הנחה מתוך לצאת או

: לין א' היו"ר

מצב את לבטל ורוצים חירום שעת תקנות יש אם . ממושך הליך הוא חוק אבל
?PHASING של מיוחד חוק תקבל שהכנסת רוצה אתה , החירום

: צידון י'

. עצמן לתקנות כהמשך זה את לעשות צריך

: אלוני ש'

. טוב יותר והמשפט השלטון סדרי בפקודת ההסדר

: רובינשטיין א'

. זה את גם לקבל מוכן אני

: ליבאי די

להיות יכול החירום מצב שביטול מאחר במקומה גוברמן מר של שההערה חושב אני
פועל להיות יכול גם הוא אלא , מכוון ביטול או חקיקתית יוזמה של תוצאה דווקא לאו
, גוברמן מר שהעלה הבעיה על הדעת את לתת אם לכן . מסויים זמן משך חלוף של יוצא
של תקפן יבוטל , להתקיים החירום מצב חדל : הבא הרעיון את שיבטא משהו לכתוב מוטב
שעת תקנות תוקף להארכת חוק הכנסת קיבלה אם אלא , חודש תוך חירום שעת תקנות
חודש של זמן פרק לתת ההכרח מן . במפורש התקנות את כן לפני ביטלה שהיא או , חירום
להילחם א) : הדרכים משתי באחת חירום שעת תקנות של הנושא את לבחון לממשלה ימים
ב) ; חקיקה ידי על שינויים כדי תוך או , שהן כמו ההתקנות של תקפן להארכת בכנסת
שעת תקנות של מיידי ביטול על , בחוק או , ברוב להחליט הכנסת יכולה החודש תוך
יכול והניסוח , נדרשת היא , מינימלית היא ימים חודש של זו תקופה , לדעתי . חירום

. גמיש להיות

: לין א' היו"ר

סיבה שום שאין חירום שעת תקנות של שורה יש . אחת בעיה רק כאן רואה אני
. החירום מצב ביטול לאחר אחת דקה שתתקיימנה

: ליבאי די

. מיד לבטלן הכנסת חברי ברוב ותחליט הכנסת תתכנס

: לין א' היו"ר

. מעבר הוראות לקבוע , שלהן PHASING לעשות הכרח שיהיה אחרות תקנות יש
צורך שום שאין חירום שעת תקנות של מיידי ביטול מאפשרת שגם תקנה שתהיה צריך

. ימים חודש שיתקיימו
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: ליבאי ד'

, ותחליט תתכנסת שהכנסת בעיה אין , החירום מצב חדל אם , אמרתי שכבר כפי
. התקנות ביטול על  רגיל ברוב או ברוב אם לשקול מקום יש  רגיל ברוב אפילו

. בחוק חירום שעת תקנות של תוקף תאריך שהכנסת היא אחרת אפשרות

: רובינשטיין א'

חוק? ידי על שהוארכו חירום שעת תקנות על מדבר אתה

; ליבאי די

צריכות גם הן , חוק בתוקף הוארכו הן אם . נטו חירום שעת תקנות על מדבר אני
. חוק בתוקף בטלות להיות

; צידון י י

או , הביטול דירוג את בחוק לקבוע , בחוק תוקפן להאריך : כאן מוסיף הייתי
התקנות להמשך או הביטול לדירוג חוק לחוקק , כלומר . רגיל ברוב חדמשמעית לבטלן

. ימים חודש של תקופה ולתת

: מלחי ר'

. אותן תבטל שהממשלה סביר , לבטלן שצריך מאליו שמובן תקנות

: לין א' היו"ר

סביר? זה מדוע

: מלחי ר'

. מהירה יותר בדרך נעשה זה שאצלה מבינה ואני , הסמכות הממשלה בידי כי

: אלוני שי

, אחר מועד עצמן בתקנות נקבע אם אלא : (ז) קטן בסעיף נוסיף אולי

: רובינשטיין אי

פקודת לפי למצב בניגוד , אוטומטית פקיעה שיש משום (ז) קטן סעיף את כתבנו
אפשר אי לכן . התקנות של תקפן פוקע , חודשים ששה עוברים . והמשפט השלטון סדרי

. הכנסת של החלטה כאן שיש לומר

: לין א' היו"ר

. מעבר להסדרי הכשר מתן תוך , פקיעה יהיה הנורמלי שהמצב אפשרות על חושב אני

: רובינשטיין אי

אמור שהוא כפי יתקבל הזה החוק שאם ואומר אקדים אבל , הצעה יש לי גם
יוצא דבר יהיה זה . קצה אל מקצה תשתנה חירום שעת תקנות של המערכת כל , להתקבל
החקיקה של הכלליים מההסדרים חלק יהיה לא זה . מוגבל מאד , אדהוק , דופן
. חודשים לשלושה היא התקנה , הארכה חוק אין אם . יצטמצם הבעיה שהיקף כך , הישראלית
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; גוברמן ש'

זמן כל הוא התקנות תוקף ? חירום שעת תקנות אותן של תקפן להארכת חוק יש ואם
. החירום מצב שקיים

; רובינשטיין א'

לעבור יצטרכו אחרים וחוקים ושירותים מצרכים על הפיקוח שחוק לי ברור
כאן . הזה הסעיף עם ביחד לדור יכולים שלא חוקים אלה . הכנסת של מהותית רוויזיה
אני . אדהוק חירום שעת תקנות רק יישארו . חדשה מחשבתית בתפיסה עוסקים אנהנו
שתוקף רואה היא ואם , שנה לוה יש לממשלה אבל , אוטומטי באופן פוקעות שהן אומר
הימים שלושים במשך לה לאפשר צריכים אנחנו , ימים חודש כעבור לפקוע עומד התקנות
שמירת בדבר החלטה רגיל ברוב ולקבל לכנסת לבוא התקנות פקיעת שלפני ההאחרונים

. האלה התקנות של תוקפן

: לוי יצחק

. מעבר הסדרי או

; אלוני ש'

. מעבר הסדרי רק , החירום מצב תם אם

: רובינשטיין א'

. מסויים יום עד מסויים מיום PHASING לאפשר שצריך שאומרים כאלה יש , לא

: לין א' היו"ר

יכול מה כי , שהוא כמות (ז) קטן סעיף את להשאיר נוטה אני נוספת במחשבה
ואת , יפקע תוקפן ? החירום מצב ביטול עם מיד יפוגו החירום שעת תקנות כל אם לקרות

. לקבוע צורך יהיה מכך הנובעים ההסדרים

; רובינשטיין א'

. בחוק 

; לוי יצחק

, צודק ראש היושב , ממשלתיות תקנות של בדרך להיקבע יכולים המעבר הסדרי אם
נידרש מסויימים שבנושאים ספק אין כי , כאן זה לענין להתייחס צריך , לא אם אבל
חצי ובמשך , שנה חצי אלא יומיים לא חירום במצב נתונה שהארץ נניח . מעבר להסדרי
שנה חצי כעבור . חירום של במצב וכוי הבריאות , התחבורה , החינוך מרכות פועלות שנה
בגיוס כרוך וזה , החיים של הרגיל למהלך המערכות את לההזיר וצריך החירום מצב בטל

. אחרים ובאמצעים משמרות בארגון , עובדים

; אלוני ש'
. מעבר תקופת לקבוע מהכנסת תבקש הממשלה כזה במצב

; לוי יצחק
. דווקא בחוק להיקבע צריכה אינה המעבר תקופת אבל
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; אלוני ש'

. ההכנסת בהחלטת להיקבע צריכה היא

; לין א' היו"ר

שתקנת נניח . בתוכנו קונסטיטוציוני למשפט למומחים שאלה להפנות מבקש אני
החוק האם . התקנה בוטלה . תנאים בו קבעה או מסויים חוק במפורש ביטלה חירום שעת

הקודם? לקיומו חוזר המבוטל

: רובינשטיין א'

. בהחלט , כן

; גוברמן ש'

. בטוח כך כל לא אני

; לין א' היו"ר

חיות מקבלים המבוטלים החוקים כל אם . המומחים בין מחלוקת שיש רואה כבר אני
. (ז) קטן בסעיף שנקבע במה להסתפק צריכים שאנחנו חושב אני , ומחודשת מיידית

. לקבוע תמיד אפשר מעבר הסדרי

: לוי יצחק

בחוק להופיע צריכים לא מעבר הסדרי ראש, היושב אדוני , אומר שאתה מה לפי
. יסוד

; לין א' היו"ר

והוא רכושי את שלקחו נניח . מעבר הסדרי כאן להכניס צורך שום אין , לדעתי
. שלי להיות חוזר הרכוש , התקנות בוטלו אם . כלשי צבאי במחנה עכשיו מצוי

; לוי יצחק

. הרכוש את לך להחזיר שבועיים לוקח זה

; לין אי היו"ר

. בחזרה רכושי את לקחת בא אני , לא

; רובינשטיין אי

. זה לענין חוק דרוש , כן אם

; צידון י י

יפקע , להתקיים החירום מצב חדל כך: בערך (ז) קטן סעיף את לנסח מציע הייתי
של תקפן להאריך וביקשה לכנסת הממשלה פנתה אם אלא , חירום לשעת התקנות תוקף
, בחודש יוארך האמורות התקנות תוקף . ביטולן דירוג להסדיר או מסויימות תקנות

. האמור הביטול המסדירים חוקים זה זמן במשך תחוקק והכנסת
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; רובינשטיין אי

. בכך צורך יש אם היא השאלה אבל , נכון זה

; צידון י'

אם כי , הכוללת הדעה את יותר או פחות משקף מציע שאני שהנוסח בדעה אני
בעיות יש אם . אחרים דברים או דמוביליזיציה להסדיר צריך , רכב כלי , למשל , הוחרמו

וכו'. חלוקה , מחסנים להסדיר צריך , מזון על פיקוח של

: רובינשטיין

. נוספת למחשבה זה את נשאיר אולי

: ליבאי ד'

על הכריזה הכנסת : הבאה הסיטואציה את שוקל אני מעבר תקופת על חושב כשאני
, חודשייםשלושה חלפו . חודשים לששה הוא ההצעה לפי החירום מצב תוקף . חירום מצב
ואפשר מיותר החירום שמצב החושב רוב בכנסת מתגבש התקשורת באמצעי פרסומים ולאחר
אם : ויגידו הדוכן על הממשלה שרי יעלו בהכרח . הכנסת במליאת הצבעה נערכת . לשנות
אתם החירום מצב ביטול שעם משום , אנרכיה תהיה מחר , החירום מצב את היום תבטלו
מהיום לבטלן מסוכן שזה תקנות איאלו הממשלה תמצא ותמיד . התקנות כל את מבטלים
מצב ביטול את לדחות צריך , הדבר כך אם : יאמר האחראי הכנסת חבר כזה במקרה . למחר

. באלה וכיוצא לביטול הדרגתי זמן פרק להשאיר כדי החירום

, יותר דרוש לא החירום מצב שאכן היינו , אחרת יאמר שחברהכנסת מעדיף אני
: אומר אני לכן . לאנדרלמוסיה יגרום החירום מצב שביטול בכך עליו יאיימו ושלא
שקבוצת בחשבון ולהביא להתארגן חודש לממשלה יש ככלל , החירום מצב את כשמבטלים
בין עימות יהיה אבל , איביגידי תקנות לבטל ברוב החלטה לקבל תדרוש כנסת חברי
הצעות הבאת של בדרך בין , חודש תוך תתארגן הממשלה . בכנסת לאופוזיציה קואליציה
יכולה הממשלה גם חודש תוך , דבר של בעיקרו . אחרת בדרך ובין לכנסת מתאימות חוק

. החירום שעת תקנות את ביוזמתה לבטל

יותר ונותנת אחראית יותר היא עליה מצביע שאני הגישה שדווקא לי נראה לכן
תקנות כל בטלות חודש תוך , החירום מצב בטל : היא גישתי . הכנסת לחבר פעולה חופש
להארכת חוק שיש או , מיד ביטלה והכנסת מיד ביטלה הממשלה כן אם אלא , החירום

. להתארגנות ימים חודש ככלל ונותן הווריאציות כל את נותן זה . חירום שעת תקנות

, חירום מצב בטל היינו , טובה היא שלנו הנוכחית שהגישה להיות יכול עקרונית
מצב יוארך ממנה שכתוצאה לאנדרלמוסיה יביא שזה מאד חושש אני מעשית . החקיקה בטלה
חבר כל היום כי ? אותו מבטלת אינה והכנסת חירום מצב היום גם יש מדוע . החירום
את מכניס הוא למחר מהיום חירום מצב ביטול דורש הוא שאם יודע דעת בר כנסת
חירום מצב כשיבטלו תמיד יתקיים מצב אותו , דעתי לעניות . סביר בלתי למצב המדינה

. התקופה באמצע

: לוי יצחק

בבתי השמירה בנושא כמו , מצחיקים חוקים אפילו יש . שמרנות בגלל זה היום
. אותם לבטל מעזה לא שהכנסת , ספר
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: ליבאי ד'

. עצמו בסעיף הקבועה הדרגתיות של , שהתוויתי בקו גם לחשוב מציע אני לכן

; לין א' היו"ר

שהתקנות החוק הוראות כל , חירום שעת תקנות מבוטלות שאם מבין אני , רבותי
. הקודם לקיומן חוזרות שינו או ביטלו

: רובינשטיין א'

, זאת נכתוב , ספק יש ואם , זאת לבדוק צריך גוברמן מר . בהחלט , כן

; לין א' היו"ר

. עצמו הזה בסעיף ביטוי לקבל צריך שהוא להיות ויכול , חשוב עיקרון זה

תקנות אותן גם אם לשקול צריך , החירום שעת תקנות את שאימץ חוק יש אם , שנית
. מתבטלות חירום שעת

: גוברמן שי
. שכן ממליץ אני

: רובינשטיין א'
. יותר ארוך לזמן מעבר הוראות עם אולי

: לין א' היו"ר

קיימות לא הן כי , רגילה חקיקה המצדיקות חירום שעת תקנות מאד הרבה יש
מצבים מסדירות אלה תקנות אבל , יותר נוחת חקיקה צורת היתה זו . חירום מצב בשביל
שעת תקנות של הזה האמצעי היה לולא רגילה בחקיק אותם מסדירים שהיינו מסויימים
מצב מביטול בהכרח נובע שאינו ואקום יוצרים האלה התקנות ביטול ידי על . חירום

. החירום

: רובינשטיין אי

החוק הצעת כי , רוויזיה לעבור צריכים האלה החוקים שכל , קודם שהסברתי מה זה
יצטרך המשפטים משרד . עולם סדרי המשנה מהפכנית חוק הצעת היא עכשיו בה דנים שאנו
מצרכים על הפיקוה חוק את היום תקבל לא הכנסת . שינויים עם חוקים לכנסת להביא

. שלום לשעת נורמלי כחוק ושירותים

: לין א' היו"ר

מבטלים אנו שאם , ליבאי חברהכנסת של דבריו בכיוון להציע רציתי אופן בכל
שתקפן חירום שעת תקנות לביטול עד יום 60 של זמן תקופת נשאיר , הההירום מצב את
בתקנות אותם שמסדירים מצבים הרבה כאן יש , קודם שאמרתי כפי כי , חוק מתוקף הוא

. לחקיקה כתחליף חירום לשעת

אנו זאת עם יחד . החירום מצב ביטול עם פוקעות חירום שעת שתקנות הוא הכלל
. התקנות מביטול הנובעים מעבר הסדרי של מסויימת תקופה לממשלה נותנים
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: רובינשטיין א'

. הכנסת של בהחלטה

; לין א' היו"ר

הבלתי החירום שעת תקנות כל אבל , יום 30 או 60 של תקופה נשאיר זה לענין
. הכנסת של ספציפית החלטה מתוקף מיד יבוטלו נהוצות

: רובינשטיין אי

את תעביר , הכנסת בעזרת , הממשלה אם . לביטול לא , להארכה להיות צריכה ההחלטה
האלה החוקים את תביא לא הממשלה אם . בעיה תהיה לא , עליה מדבר שאני הזאת הרפורמה
פקיעת עם פוקעים ההארכה חוקי כל . להסתדר יהיה אפשר איך בכלל רואה אינני , מחדש

. ידוע דבר זה . החירום מצב

; לין אי היו"ר

הספר בבתי שהשמירה , למשל , להחליט יכולים להתקיים יחדל החירום מצב אם גם
. תימשך

: רובינשטיין אי

. לכנסת חוק מביאים כזה במקרה

; לין אי היו"ר

שעת תקנות לבין הארכה חוקי בין להבדיל צריכים המעבר תקופת מבחינת , לדעתי
. רגילה בחקיקה זה את להחליף לממשלה יום 60 נותן הייתי זה במקרה . חירום

; רובינשטיין אי

אינה חדש חוק הכנת . יום 90 של תקופה אפילו שנקבע מסכים אני זה בענין
. הבעיה

; לין אי היו"ר

להחליט אפשר דרך באיזו , אוטומטית פוקעות כולן אם , האחרות לתקנות אשר
מעבר? הסדרי לקביעת עד להתקיים ממשיכות תקנות אילו

: רובינשטיין אי

, נוספים יום 30 להתקיים ימשיכו תקנות אילו הממשלה בקשת לפי תחליט הכנסת
. מעבר הסדרי לעשות לממשלה לאפשר כדי וזאת

: לוי צחק י

זו בדרך ללכת מחליטה והכנסת כזאת בבקשה באה לא שהממשלה מצב לחיות גם יכול
. מיוזמתה
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: צידון י'

לצרף אפשרות יש האם . הבאה מהקדנציה יחול שהוא מניח אני , יתקבל זה חוק אם
כדי , חירום שעת בנושא חקיקה לגבי מגירה תכנית לעצמה להכין לממשלה המלצה לחוק
המשפטים משרד , לממשלה מהיום ברור זה חוק אם ? בהקדם האלה החוקים את להביא שתוכל
יום 90 וגם 60 גם , 30 שגם חוקים הרבה כך כל לשנות צורך יהיה כי , להתכונן צריך

. יספיקו לא

; רובינשטיין אי

. ושירותים מצרכים על הפיקוח חוק לפי צווים 1, 200 יש

; וברמן ג שי

, מעבר הוראות של רגיל חוק גם התלווה קיבלה שהכנסת היסוד חוקי לכל כמעט
. מעבר הוראות של רגיל בחוק ללוות צורך יהיה הזה היסוד חוק את שגם חושב ואני

; צידון י י

לדחות יכולה שהיא מה את למחר דוחה אינה שהממשלה יודע אני מנסיוני
. למחרתיים

מלחמה הכרזת  39 סעיף

; ליבאי די

להינתן חייב בממשלה שניתן אמון שאותו אומרת אחת אסכולה . אסכולות שתי יש
של ועדה ידי על אותה לכבול ייתכן ולא , יזומה במלחמה לפתוח שצריך במקרים גם לה
האסכולה של הראשי הדובר היה אברמוב ד"ר העיון ביום . בדיווח להסתפק ויש , הכנסת
בצוות המשתתפים של מכריע שרוב לומר צריך אני . לכנסת הממשלה של בדיווח הדוגלת
אם היינו , לפנינו המונח בנוסח ביטוי לידי שבאה באסכולה תמך הזאת בסוגיה שדן
יש כלל בדרך הרי . קונסנסוס שיש יידע הציבור שגם מותר , יזומה במלחמה מדובר
בה לתמוך רוצים אינם עצמם הממשלה נאמני ואם , והבטחון החוץ בוועדת רוב לממשלה
החוץ ועדת את לכנס שניתן נאמר לכן . פרובלמטית אכן היא המלחמה , שכזה בנושא
אם רואים וכך , יזומה למלחמה אישור בה ולבקש סודית לישיבה מיידי באופן והבטחון
פעולה שיתוף גם לגייס רצוי אבל , מלחמה באותה לתמוך מוכנים הממשלה תומכי לפחות

. למהלך שותפה אותה ולעשות האופוזיציה של

לנסות צריך ולפחות , שהוא כפי הסעיף את להשאיר שצריך משוכנע כשלעצמי אני
רחבה אפשרות הממשלה בפני פותחת (ב) שפיסקה חושב אני . שהוא כפי אותו להפעיל
. יזומה במלהמה ממש מדובר כן אם אלא , פורמליים אישורים בלי המדינה להגנת לפעול
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והבטחון ההוץ לוועדת לפנות יכולה הממשלה אם הוא מעלה שאני היחיד הקושי
נניח . אותי שמטריד היחיד הקושי זה . לאויב המלחמתית היוזמה מגילוי בכך ולהימנע
צבאית פעולה ספק שהיא , יזומה פעולה זה בחודש ב15 או ב14 לנקוט רוצה שהממשלה
שכאשר בדעה אני כי שקט אני . מלחמתית יוזמה ספק  ואזרחיה המדינה הגנת למטרת
פועלת שהיא לטעון תוכל היא , למשל , בחודש ב15 המניעתית הפעולה את תעשה הממשלה
עצם זה עם יהד . (ב) פיסקה במסגרת נרחב פעולה כר יש לממשלה . (ב) פיסקה לפי
גם להיות תמיד תנסה היא בטחון שליתר לכך הממשלה את יביא (א) פיסקה של קיומה
לביקורת כך על לעמוד ראויה שהיא ייתכן , לא ואם , ניתן שזה ככל (א) פיסקה בגדר
את בחשבון המביא ונוסח מעשי , סביר לי נראה לפנינו המונח הנוסח לכן . ציבורית
לה שאין יזומה במלחמה כולו העם את תסבך לא שהממשלה האזהרה את וגם המדינה בטחון

. סיבה

: אלוני ש'

(ב) פיסקה לפי מלחמה יש שאם שתאמר (ג) פיסקה להוסיף שצריך חושבת אני
. מעשה לאהר מיד והבטחון החוץ לוועדת דיווח חובת קיימת

; ליבאי ד'

את לזמן יכול הוועדה ראש יושב תמיד . הוועדה מקיום מאליו נובע זה , לדעתי
. כך עושה גם והוא , הממשלה

; לוי יצחק

. הבא הסעיף דן בכך

: צידון י י

הואשמנו זאת עם יחד . ברירה אין מלחמת מבחינתנו היתה הימים ששת מלהמת
מיצרי סגירת : כקזוסבלי מראש נקבעו דברים שמספר משום וזאת , יוזמה בנקיטת
שיתפה הזה במקרה גם וכו'. סיני גבול על כוחות ריכוז , האו"ם כוחות הוצאת , טיראן

. ויסכים יבין השני שהצד פקפוק היה לא כי , הליכוד את המערך ממשלת

שגם ולומר לפנינו המונח בנוסח ביטוי לידי הבאה התיזה את לחזק רוצה אני
קט לרגע נניח . סודות גילוי לגבי גם להרגיע רוצה והייתי , קומןסנס יש הזה במשחק

. לאויב המבצע סודות את לגלות עלול והבטחון החוץ ועדת מחברי שאחד

; לוי יצחק
. לתקשורת או

; לין א' היו"ר
. פומבית בביקורת יוצא שהוא לומר מתכוון אתה

; צידון י'

הנוסח , לדעתי . לעבוד לו שניתן מציע ואני הזה בענין סנס קומן שיש אומר אני
הכיפורים יום מלחמת כגון , פתאומי למשהו מהירה תגובה המאפשר טוב נוסח הוא המוצע
כדאי , אגב . הבטחון משרד בהוצאת , פתע" "התקפת קם שמואל של בספרו המתואר מצב או
התקפת היתה הזה היום ועד הרבור פרל מאז התקפה כל שכמעט מוכיה הוא . אותו לקרוא
תמיד יש , אחרות במלים וכו'. לנורמנדיה הפלישה , לצרפת הגרמנית הפלישה כולל , פתע

. אליהם להתייחס שצריכים פתע נתוני איאלו
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שאני קומןסנס מעט עם כי , שהם כמו הסעיפים את להשאיר מציע אני , כאמור
הממשלה תעמוד , ולא , המקרים כל את מכסים אלה סעיפים לכנסת וגם לממשלה גם מייחס

. חיוני דבר היא זו בדרך קונסנסוס יצירת . והעם הכנסת למשפט

: ליבאי די

למנוע שכדי יחשוב הוא , למלחמה מסכים לא אחד שאם גם פירושה קונסנסוס יצירת
שאני אמרתי . אותי שמטריד הדבר וזה , לציבור לפנות צריך הוא נוראה מלחמה אותה
שמקורב מי מכל דורשים אנחנו . עלי שמעיק דבר יש אבל , לפנינו המונח הנוסח בעד
, ממשלה וחברי כנסת מחברי חוץ , בטחון בדיקות לעבור חיוניים ים בטחוני לעניינים
הציבור את להזהיר אותו מחייב שמצפונו יאמר כנסת שחבר ייתכן . זאת לזכור וצריך
זה שאין ויאמר והבטחון החוץ ועדת מישיבת ייצא והוא , קטסטרופה להתרחש שהולכת

. התאבדות צעד שהוא הזה הצעד מנקיטת הממשלה את מזהיר ושהוא סוד של ענין

: לוי יצחק
. (ב) קטן סעיף לפי לפעול יכולה הממשלה

: ליבאי די

(ב) קטן סעיף לפי כזה במצב פועלת הממשלה את רואה אני באיזונים . נכון
את תכנס הממשלה , מתרחשים כבר שהדברים וברגע , כללית במלחמה פתחתי לא : ואומרת
לדרוש אפשר אי , דעתי לעניות . ברורים הפנים ששני חושב אני . והבטחון החוץ ועדת

. זה בסיס על אותו ולפסול בטחוניות בדיקות לעבור כנסת מחבר

: אלוני שי
. סודיות שמירת על חתומה התחייבות יש והבטחון החוץ ועדת חברי לכל

: צידון יי
? הזאת ההתחייבות של המשמעות מה , אלוני חברתהכנסת

: אלוני שי
. הממשלה חברי לגבי גם נכון אמר שהוא מה אבל

: צידון י'
. סנס קומן יש אז . נכון

: גוברמן שי

במצב נמצאים אנחנו , ראשית : הבאות לנקודות הלב תשומת את להסב רוצה אני
היום להכריז צריכים איננו שכך ומכיוון , מצרים עם מאשר חוץ , ערב ארצות עם מלחמה
מלחמה במצבי ;רכזית הכ הנקודה . מלחמה במצב נמצאים אנחנו , לדאבוננו . מלחמה מצב על
, התגוננות או יוזמה בהן לראותן שיכולים מסויימות פעולות או כוחות ריכוז היא
בחוק ההוראה היא הבסיסית הנקודה , לדעתי . טוען הוא ולמה הטוען הצד לפי הכל
. מילואים יחידות בעיקר , צה"ל את לגייס הממשלה סמכות על המדברת בטחון שירות

. מלחמתית פעולה של התמצית שזו חושב אני

: צידון יי
. הסמכות את לה משאיר הייתי

: ליבאי די

. מילואים גיוס לגבי הכנסת של אישור לבקש הממשלה את לחייב נוטים לא אנחנו
. מוגזמת דרישה שזו חושב אני
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: צידין י'

. אפשרי בלתי זה שלנו במציאות

; לין א' היו"ר

המונה הסעיף את לשנות הצעות כה עד שמעתי שלא כיוון . זה על חושב לא אחד אף
. מציעשנתקדם אני , לפנינו

הכנסת וועדות הממשלה  40 סעיף

: ליבאי ד'

. הבאה בישיבה בו לדון שנתחיל רוצה והייתי , קל לא בנושא דן זה סעיף

החוק יציבות  41 סעיף

; גוברמן ש'

חברי 70 של המספר את להחליף אפשר הכנסת חברי של שברוב היא זה סעיף משמעות
. איהתאמה כאן יש . ממשלה לראש אמון אי להביע כדי הדרוש הכנסת

; לין א' היו"ר

חברי 70 של ברוב רק לשנות אפשר הזה החוק שאת לקבוע צורך אין אם היא השאלה
. הכנסת

: אלוני ש'

חוקי הטלת ולענין , הכנסת חברי של רוב דרוש הכנסת ; יסוד לחוק 4 סעיף לענין
. הכנסת חברי 80 של רוב דרוש חירום

: לין א' היו"ר

הרי , עכשיו דנים אנו שבו 41 בסעיף הכנסת הברי 70 של רוב נדרוש לא אם , רבותי
הכנסת חברי ש70 האומרת הזה החוק של המרכזיות ההוראות אחת את לסכל יהיה שאפשר

. מכהונתו הממשלה ראש את מעבירים

: אלוני ש'

אחת , קטגוריות שתי שם יש . הכנסת : יסוד חוק בעקבות היינו , אחרת בדרך ללכת אפשר
לקבוע יכולים אנחנו . חירום חוקי הטלת לצורך ואחת הבחירות בשיטת הדן 4 סעיף לצורך
רוב דרוש שלגביו מסויים מסעיף חוץ , הכנסת חברי ברוב לשנות אפשר הזה היסוד חוק שאת

. החוק כל את משריינת הייתי לא . הזה מהסוג תקדים כבר לנו יש . הכנסת חברי 70 של

לין: א' היו"ר

חוק קבלת כגון  השיטה ללב הנוגעים זה בחוק מרכזיים סעיפים ששינוי אומר הייתי
 הכנסת חברי ב70 מתפקידו הממשלה ראש והעברת כנסת חברי ב61 הכנסת לפיזור מיוחד

. הכנסת חברי ב70 אלא , רגיל ברוב ייעשה לא

: אלוני שי

הכנסת חברי 70 של רוב לדרוש למה , הכנסת את לפזר כדי הכנסת חברי ב61 די אם
? החוק את לשנות כדי
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; לין א' היו"ר

וכך , לכהן להמשיך תוכל הכנסת , הכנסת פיזור בדבר הסעיף את משנים שאם הוא הענין
של מקרי רוב כל כי , השיטה בלב פגיעה וזו , לשנות שרצינו מצב אותו לקדמותו חוזר
ועדיין  השיטה ללב הנוגעים שסעיפים מציע אני לכן . החוק את לשנות יוכל הכנסת חברי
לא כדי , הכנסת חברי 70 של ברוב אלא לשנותם יהיה אפשר אי  סעיפים אילו אומר אינני

. הכנסת חברי ברוב לשנות אפשר האחרים הסעיפים כל את . השיטה את לקעקע

; ליבאי ד'

בדעה אני . ראש היושב של ולהערה אלוני שולמית חברתהכנסת של להערה מצטרף אני
על כלומר , הכנסת חברי של ברוב הזה היסוד חוק את גם לתקן האפשרות את להשאיר שיש
הכנסת לפיזור הנוגעים סעיפים אוו7ם רק יותר גבוה ברוב נשריין . הכנסת חברי 61 ידי

. הממשלה לראש אמון אי להבעת או

; צידון י'

. הממשלה ראש של הבחירה שיטת וכן

; ליבאי ד'

רוב קביעת ידי על ולהתפזר לפטר היכולת של האימה מאזן את ישנו שלא מתכוון אני
לכבול בלי , המציאות עם להתמודד לכנסת מאפשר הייתי , לזה פרט . רגיל רוב או מקרי

. החוק את לשנות האפשרות את לכנסת נשאיר , חוקה לנו אין עוד כל . אווזה

; לוי יצחק

מה יודעים איננו עדיין . תיאורטי הוא הזה החוק ובינתיים , חוק מחוקקים אנחנו
ברוב נקבל אנחנו הזה החוק את . יתקבל שהוא לאיזר ניתקל מציאות ובאיזו לבושו יהיה
נניח . עצמנו את ולבקר לבדוק האפשרות את מוחלט באופן כמעט נגביל זאת עם ויחד רגיל
אפשר שאי תיאורטי מאד חוק זה שכרגע נשכח ואל . 35 מול 54 של ברוב יתקבל זה שחוק
חברי של ברוב אלא לשנותן יהיה אפשר שאי הלכות מראש כאן קובעים אנחנו . אותו לבחון
יבואו לא כנסת וחברי , מסויימת אחריות אופן בכל יש שלכנסת הנחה מתוך נצא . הכנסת

. קואליציונית בעיה שהיא איזו בגלל החוק את לשנות

: לין א' היו"ר

. פעם זה את עשו כבר ? לא למה

; לוי יצחק

. עצמו הזה הסעיף את גם לשנות אפשר הרי , ראש היושב אדוני

; וברמן ג שי

. לשריין שצריך בוודאי הזה הסעיף את

: לוי יצחק

רוב , למשל , קובע מסויים סעיף שאם אומר ההגיון . סוף לדבר אין , חוששים אנו אם
יתר שינוי . הכנסת חברי מספר אותו ידי על להעשות צריך שינויו גם , הכנסת חברי 70 של

. בעם הרוב של ברצונו תלוי להיות צריך יוסעיפים
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: אלוני ש'

. הצעתי שאני מה זה

; לין א' היו"ר

חברי ברוב הכנסת לפיזור הוק לקבל שאפשר האומר סעיף אותו גם כולל זה אבל
. הכנסת

; לוי יצחק

ל61 מאפשר ההוק אם . איזון יש תמיד . שהתיר הפה הוא שאסר שהפה כלל לנו יש הרי
שאפשר לומר הגיון אין , הכנסת לפיזור חוק לקבל רגיל לרוב אפילו או הכנסת חברי

. הכנסת חברי 70 של ברוב זה סעיף לשנות

: צידון י'

. במשהו אותו לסייג מוכרח ארנה יסוד חוק קובע שאתה ברגע

; לוי יצחק

. העם רוב רצון את מבטא הכנסת חברי רוב כי , הכנסת חברי רוב הוא המקובל הסייג
חברי 70 דורש סעיף אותו שינוי גם , הכנסת חברי 70 של רוב הקובע סעיף שיש כיוון

. מכך יותר לא אבל , הכנסת

: אלוני ש'

בחוק לקבוע מכן ולאחר רגיל ברוב כולו את לבטל אפשר , רגיל ברוב מתקבל ההוק אם
. נשארים סעיפים אילו שני

: לוי יצחק

? רגיל ברוב השפיטה חוק כל את בכנסת היום לבטל יכולים האם

; אלוני ש'

. בוודאי

; לוי יצחק

חוק מאשר יסודי יותר הרבה הוא השפיטה חוק , דעתי לעניות כי , וחומר קל זה אז
. הממשלה לראש הבחירה שיטת לשינוי

; ליבאי ד'

מהות מבחינת מסויימים סעיפים שריון של לגישה נוטים אנחנו , לוי חברהכנסת
ראש . המתנגדים לטענות תשובות לנו יש אם ספקות מעלים אנחנו שריון בלי כי , השיטה
נבחר הוא . מהכנסת כוחו את שואב לא הוא . אישית לבחירה , ישירה לבחירה הולך הממשלה
? דיקטטור להיות עלול שהוא לטענה שלנו התשובה מה , שלנו הפיקוח מה . העם ידי על
, הברית בארצות שקורה ממה ולהבדיל , הוקים להעברת בכנסת רוב צריך שהוא אומרים אנחנו
והרכיב נבחר הממשלה שראש שלאחר נניח . אמון אי בו להביע יכולים הכנסת חברי 70
את לשריין צריך לכן . 70 במקום 90 וקובע בחוק תיקון מכניס הוא 61 של קואליציה
מתפקידו להעבירו אפשר שאי ויאמר לדיקטטור יהפוך לא הממשלה שראש כדי , הזה הסעיף

. כנסת חברי 100 ידי על אלא
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אפשר שאי אומרים .אנחנו 55 של קואליציה יש הנבחר הממשלה שלראש מצב עכשיו נתאר
, קושי לו יש . העם ידי על נבחר זאת בכל הוא כי , אותו ולהדיח איאמון מיד לו להביע
 61 ידי על הכנסת פיזור בדבר הסעיף את לרגע נשכח אם אבל , לעומתית כנסת נוצרה
מה : ולומר לבוא הכנסת יכולה  והלאה השניה מהשנה זאת להשאיר נוטים מאתנו וכמה
במקום רגיל רוב ונקבע החוק את נתקן כל קודם ?55 הממשלה לראש יש ?70 של הזה העניו

. הביתה אותו ולשלוח אמון אי לו להביע אפשר וכד 70

עניו לראות אפשר עניו בכל . הוועדה ראש יושב שאמר הדברים את לחזק רוצה אני לכן
אבל וכו', סיבובים שני , כישוריו מה , ממשלה ראש להיות מוסמך מי : השיטה לקיום מהותי
הרוב של הזה הענין  ישירות נבחרים שניהם  הממשלה ראש לבין הכנסת שבין ו באיזו
להיות צריך הממשלה ראש את מדיחה היא ומתי מתפזרת הכנסת מתי הקובעים בסעיפים
ואז , החוק מטרות את מיד לסכל יכול צד כל כן, לא שאם , מסויימת תקופה לפחות משוריין

. בקרות ללא השתלטות של לסכנות פתח שפתחנו לטענה מקום יהיה

: אלוני ש'

. שנינו של הטיעון את חיזקת רק אתה בכך

; לוי יצחק

. ה70 של הסעיף לגבי רק מסכים אני

: ליבאי ד'

צריך פאראללי שבאופו אומר רק אני . אתך אני , ה70 של לסעיף מסכים אחר/ אם
. מ70 בפהות הממשלה בראש אמון אי להביע הכנסת של ולאייכולוזה ה70 לסעיף להסכים

לין: א' היו"ר

שראש האומר הסעיף את רגיל ברוב ישנו , ליבאי חברהכנסת , שבדבריך להגיוו בהמשך
את לקבל צריך שהוא ויקבעו הכנסת אמון את לקבל בלי ממשלתו את להרכיב מוסמך הממשלה

. החוק של הבסיס כל נשמט בכך . הכנסת אמון

; ליבאי ד'

. הכנסת ולפיזור ואיאמון לאמון קשור שזה אמרתי . הזה הסעיף את לשריין צריך אז
. לנושא אלא , מסויים לסעיף התייחמתי לא

לין: אי "ר ו הי

את לשנות במקום כי , הענין בלב שהם הדברים מה ו לבהו שצריך הוא אומר שאני מה כל
כבר אנחנו אם . קלות ביחר מטרה אווזה ולהשיג אחר סעיף לשנות אפשר ה70 של הזה הסעיף

. אמיתי דבר לעשות צריכים אנחנו , טורחים

רובינשטיין; א'

הראשונה הכנסת של בתקופה 61 יהיה הרגיל שהשריון למושבה כחומר להציע רוצה אני
. שתיבחר

: וברמן ג שי

הגדול המספר דרוש , כלומר . המקסימלי השריון את לקבל צריך 41 סעיף מקום מכל
. 41 סעיף את לשנות כדי הכנסת חברי של ביותר
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: לין א' היו"ר

גם אמור זה . השיטה ללב הנוגעים הדברים את לשריין צריכים שאנחנו ספק לי אין
סעיף שינוי באמצעות 70 של ברוב מכהונתו הממשלה ראש העברת של הסעיף ביטול לגבי

. אחר

; רובינשטיין א'

צריך הממשלה שראש הדבר פירוש , הכנסת חברי ברוב אלא החוק את לשנות איו אם
החוק . החוק משמעות זו . בפועל לו תהיה גם כזאת וקואליציה , 61 של קואליציה לו שתהיה
זו . הכנסת חברי 61 לך שיהיו צריך אתה בפועל אבל , ב51 די , תיאורטית : אומר
בכנסת אחראי בלתי רוב , זה את נעשה לא אם כי , לה מתנגד לא ואני , הפוליטית המשמעות

. דברים ואחד אלף לעשות יוכל

. לי נראה לא זה , כנסת חברי 70 של ברוב החוק כל את לשריין

; צידון י'

. מיוחדים סעיפים רק , לא

: לין א' היו"ר

. רובינשטיין חברהכנסת , זה את אמרנו לאל

: רובינשטיין א'

. סעיפים מאד הרבה לשריין שצריך מאד מהר תגלו אתם

: לין א' היו"ר

. הכנסת ידי על איאמון והבעת ה70 ענין : עיקריים סעיפים שני , לא

: צידון י'

, עקובה יד לו שיש מישהו לוקחים ? כאן עושים מה . הפוכה בדיוק היא שלי התפיסה
בהתחלה שדווקא טוען אני . בגבס אותה ומקבעים היד את לו מיישרים , העצם את שוברים
, לשחרר אפשר מכן ולאחר , הזה לענין להתרגל צריכים כי , לשנות חופש פחות לתת צריך
והפתרון , בקלות כך כל לדברים יתרגלו לא . עוויתות שתהיינה ספק שום אין . להיפך ולא
ארבע ואולי שתייםשלוש שלפחות רוצה אני לכן . חזרה הדברים את לשנות הוא ביותר הקל
, דברים נשנה , צורך יהיה אם , מכן ולאחר , אליו שיתרגלו כדי , ירוץ הזה הענין קדנציות

. כן לפני לא אבל

: ן לי א' היו"ר

. הבאה בישיבה לזה נחזור . לחלוטין ברורים ההשקפות הבדלי

13. 25 בשעה ננעלה הישיבה
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השתיםעשרה הכנסת
שלישי מושב

מתוקן לא נוסח

264 מס' פרוטוקול

ומשפט חוק החוקה ועדת מישיבת
11: 00 ,שעה (1991 ביוני 4) התשנ"א בסיון כ"ב , שלישי יום

: נכחו

הממשלה : יסוד חוק לענין

היו"ר  לין א' : הוועדה חברי
הנגבי צ'

וירשובסקי מ'
לוי יצחק
ליבאי די
מירום חי
נפאע י מ
צידון י י

רובינשטיין אי

המשפטים משרד  גוברמן ש' : מוזמנים
חפנים משרד  שיל"ת אי

האוכלוסין מרשם תקנות לעניו

היו"ר  לין א' : הוועדה חברי
ני אלו שי

הפנים משרד מנכ"ל  קהת ד' : מוזמנים
הפנים משרד  אפרתי ד'

" "  שבו ר'
" " _ יערי ב'
" " סן מ'
" "  אלינסון ט'

המשפטים משרד  לוי י י
המרכזית הבחירות ועדת מנכ"ל  אדרי תי

מלחי ר' : משפטית יועצת

ואג די : הוועדה מזכירת

בנקין חי : קצרנית

: היום סדר

. שונות . א

. כנסת) חברי קבוצת של פרטית חוק (הצעת הממשלה : יסוד חוק הצעת . ב

. התשנ"א1991 , (תיקון) זהות) בתעודת (רישומים האוכלוסין מרשם תקנות . ג
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שונות . א

לין: א' היו"ר

. הישיבה את פותח אני

צבן יאיר חברהכנסת של פניה שהיתה , שונות : הסעיף במסגרת לציין, רק רציתי
טכנית תקלה בגלל . {10 מסי (תיקון לפועל ההוצאה בחוק הסתייגויות כמה לרשום לוועדה

. סיימנו כבר הזה החוק את אנחנו אבל , לישיבה הוזמן לא הוא

ההוצאה לחוק 11' מס לתיקון הסתייגות לרשום גם צבן חברהכנסת ביקש זאת עם יחד
. דברו את ולהשמיע מרור לבוא הוזמן הוא ואכן , מחר יידון וזה , לפועל

וקובע ועדה חברי שאינם כנסת חברי שמיעת להרשות שלא הוועדה בסמכות משתמש אני
מציע שהוא להסתייגויות באשר צבן יאיר חברהכנסת את שומעים אנו שאין הפורמלי בצד
, שלו ההצעות על עברתי . הדיון את כבר הואשסיימנו הענייני הנימוק . 10 מסי לתיקון
וסיבה טעם רואה שאינני כך , עצמה הוועדה בהחלטות הכי בלאו שולבו כבר מהן גדול וחלק
נאפשר לא זה במקרה לכן . הזה לענין הוועדה מעבודת יקר זמן עוד נקדיש שאנחנו מיוחדת

. לפועל ההוצאה לחוק 10 מס' תיקון בענין צבן חברהכנסת של הופעתו את

מאד שימוש נעשה שאנחנו , כולה הוועדה דעת על , להעיר רוצה אני זו בהזדמנות
. פורמלי לא הוא הענין , הוועדה חברי שאינם כנסת חברי של בהסתייגויות בדיון סלקטיבי
שעות הרבה בו ומשקיעה ממושכות ישיבות בכמה בחוק דנה הוועדה לפעמים . רציני ענין זה
אם להכרעה נושאים להביא מאד לי קשה . העבודה לשעות מחוץ שנעשה לימוד וגם עבודה
, הדיונים כל את מלווים ושאינם הוועדה חברי שאינם כנסת חברי של הסתייגויות מוגשות
, סוברנית הכנסת שמליאת נכון . דקות חמשעשר של קצר מאד בהסבר במליאה יוכרע כשהדבר
הוועדה דיוני כל של מתמיד לליווי מאד גדולה חשיבות גם יש ההסתייגויות בנושא אבל
נושא כלל בדרך שהוא , בנושא להכריע יכולה שהמליאה חושב ואינני , מסויימת חוק בהצעת
במשך המסתייג הכנסת חבר של הנימוקים שמיעת במסגרת , ודיונים העמקה גם הדורש מורכב
פי על סלקטיבי שימוש בזה נעשה אבל , הסתייגויות נרשה אנחנו , כן אם . ספורות דקות

. הענין

אותנו המחייב , השתיקה זכות בנושא דיון נקיים שבקרוב לומר רוצה אני , שנית
וגם בתקשורת גם , מוטעים מיתוסים להיווצר שמתחילים חושב שאני מפני , אליו להתייחס
עבירה לביצוע חשד על עדות למסור שיכול לאדם או שנחשד שלאדם סבורים . בציבור
הפלילית הפרוצדורה פקודת . הוא כך ולא , לשתוק אבסולוטית זכות כאילו יש פלילית
החובה וזו , לשאלות ולהושיב לסייע , הסברים ממנו לקבל רוצה שחוקר , אדם כל מחייבת
משום , להשיב יכול לא אני זו שאלה על : לומר יכול שאדם הוא הכלל מן והיוצא , הבסיסית
בזכות בשימוש אלא , השתיקה בזכות שימוש זה אין אבל . אותי להפליל עלולה עליה שתשובה
, כלומר . אדם אותו להאשמת יסוד להוות יכולה עליהן שהתשובה שאלות על להשיב שלא

. השתיקה מזכות שונה עצמו את להפליל שלא אדם של זכותו

מקום יש אם השאלה את נבחן גם הדיון ולאור , הזה בנושא יסודי דיון לקיים נצטרך
היא אבל , ליבאי חברהכנסת של אחת הצעה כבר שיש מבין אני . ברקיקה שינויים לעשות

. הבעיה של ספציפי אחד בקטע עוסקת

הממשלה ; יסוד חוק הצעת . ב
כנסת) חברי קבוצת של פרטית חוק (הצעת

: לין א' היו"ר

חוק הצעת , הממשלה : יסוד חוק הצעת , היום סדר על העומד לנושא עוברים אנחנו
. כנסת חברי קבוצת של פרטית
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לאותם נאפשר הדיון את שנסיים לאחר . זו חוק בהצעת הדיון לסיום מתקרבים אנחנו
, במרוכז הערותיהם את לנו לחעביר הישיבות בכל להשתתף זמן מצאו שלא בוועדת חברים
זמן להקדיש יכולים היו שלא אלה גם , הוועדה חברי כל את שנשמע כך , במרוכז בהן ונדון

. רבות שעות שהתמשכו זה בחוק לדיונים

: גוברמן ש'

ובהחלטות הממשלה : יסוד בחוק עמי דיון לקיים עומד המשפטים ששר להעיר מבקש אני
לוועדה לבי בכל לסייע מוכן ואני  הוועדה בישיבות שהשתתפותי מבקש ואני , הוועדה
לשמור היא ובקשתי , המשפטים שר של הסכמה לכך יש כאילו תיראה לא  ההחלטות בניסוח

. הערותיו להעיר המשפטים שר של אפשרותו על

: לין א' היו"ר

של לתוכנו הערות להעיר רוצה הוא שאם , הוועדה בשם המשפטים. לשר שתאמר מבקש אני
שהוועדה ,ולאחר הדין עורכי לשכת לחוק בתיקון18 לנו שעשה מה לנו יעשה שלא , החוק
מעוניין אני . המשפטים שר של בעמדתו מיוחד דיון מקיימים אנחנו עבודתה את סיימה
עד יחכה ולא , עמדתו את ויביע הממשלה : יסוד בחוק הסוער הדיון לב אל מיד יצלול שהוא

. החוק את נסיים שאנחנו

: גוברמן שי

. המשאלה את אעביר אני

: לין א' היו"ר

. הסיכום היה מה לחלוטין ברור לי . ביןלאומיות באמנות העוסק הסעיף את סיימנו
הוא החקיקה שענין ואמרנו ביןלאומיות אמנות אישור של הליכים על דיברנו
, רוצים , אחת ובעונה בעת החקיקה שינויי את ומקבלים מאשררים , רוצים . אופציונאלי
עדיין  עצמה לאמנה הכנסת של אישרור מבקשת הממשלה כאשר אבל , השניים בין מפרידים
ענין , כאמור . מכך המתבקשים החקיקה שינויי את לפרט גם חייבת היא  לחקיקה לא

. בחוק זה את לפרש צורך שאין למסקנה והגענו , אופציונאלי הוא החקיקה

: מלחי ר'

הטעון את המתקנת הכנסת של רקיקה באין גם , החוק להצעת 44(ח) בסעיף האמור פי על
היא השאלה . הפנימי במשפט חוק של תוקף לאמנה יש האישרור מכוח , האמנה בעקבות תיקון

. (ח) קטן בסעיף שכתוב מה זה פנים כל על . רצתה שהוועדה מה זה אם

: לין א' היו"ר

קבענו מאד: פשוט דבר למעשה האומרת שלנו ההחלטה עקב מאליו בטל (ח) קטן סעיף
צריכה האישרור במסלול . בחקיקה כלל עוסקים איננו וכרגע , אמנות לאישרור מסלול
אינם השינויים . הנדרשים החקיקה שינויי את לפרט למליאה האמנה את בהגישה הממשלה
השינויים את ולהבהיר לפרוס צריכה הממשלה אלא , חוק הצעת של במתכונת להיות חייבים
ויש , מליאה , ועדה , מליאה של במסלול עובר האישרור , שאמרנו כפי . המתבקשים ההכרחיים
אבל , המתחייבות החוק הצעות ואת לאישרור הבקשה את בבד בד להגיש אופציונאלית אפשרות
את מפשטים אנחנו בכך . עצמם החקיקה מהליכי נובע הדבר כי , זאת לכתוב צריך לא

. הסעיף

: מלחי ר'

. אושררה והאמנה הכנסת ידי על אושר לא החוק נוסח אם קורה מה השאלה תלויה נשארת
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: לין א' היו"ר

. כאלה מקרים הרבה יש חוק. בלי אמנה אישרור רק יש , כיום שהוא כפי נשאר המצב

. ונפרד מלא חקיקה תהליך דרוש ואופן. פנים בשום חוק של תוקף מקבל אינו האישרור עצם

המשנה חקיקת על פרלמנטרי פיקוח  46 סעיף

: לין א' היו"ר

. סיכמנו (א) קטן סעיף את

שהן הרי , יום שלושים תוך התקנות את אישרה הוועדה אם , (ב) קטן לסעיף אשר
נכנסות הן , התקנות את לבטל הרולטה קיבלה לא היא יום שלושים תוך אם אבל , אושרו

. לתוקף

: מלחי ר'

, לתוקף התקנות לכניסת אחר מועד לקבוע תרצה שהוועדה מקרה לגבי נסבה השאלה
. הוכרעה לא עדיין זו ושאלה

: לין א' היו"ר

. תקנות לשנות יכולה אינה הוועדה

רובינשטיין: א'

מוקדם לתוקף נכנסות שהן בוודאי , לכן קודם התקנות את מאשרת הוועדה אם אבל
. יותר

: לין א' היו"ר

בתקנות דנה הוועדה שאם , זה במובן דבר משנים לא . הדברים את אבהיר . בוודאי זה
עברו שאם הוא אומרים שאנו מה כל . לתוקף נכנסות הן , מסויים ביום אותן ומאשרת
לאשר שלא שלילית החלטה קבלה לא והיא , לוועדה הועברו שהתקנות מיום יום שלושים
זה . יום שלושים תוך עמדה בקביעת אותה מחייבים , כלומר . לתוקף נכנסות התקנות , אותן

. הסיכום

; מלחי ר'

כמו הוא מועד שינוי כי , מועד שינוי לגבי משהו לכתוב שצריך חושבת אינני גם
. התקנות של שינוי

; לין א' היו"ר

אין לוועדה כי , שלנו לנושא רלוונטי לא הוא , כאן הועלה מועד שינוי של הנושא אם
השר בהסכמת , כמובן . התקנות את לאשר לא או לאשר יכולה רק היא . תקנות לשנות סמכות

. אחר ענין כבר זה אבל , שינויים להכניס אפשר

: וירשובסקי מ'

שינוי של הזאת הסוגיה את גם פעמים כמה העליתי האחרונות השנים שלושהעשרה במשך
הוועדה לאישור תקנות מביאיאם ? אחרות בוועדות וגם זו בוועדה גם קורה מה כי , התקנות
. לה נראים שלא סעיפים שנייםשלושה שיש אלא , כללי באופן לה נראות והן , בדבר הנוגעת
היא הדבר כך שאם להגיד יכולה אמנם הוועדה , האלה התקנות על עומד שהוא אומר השר אם
גב' עם יחד , שניסיתי זוכר אני אבל  השנים במשך בזה ונתקלנו  אותן מאשרת לא
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לין: א' היו"ר

והוועדה , השרי של היא תקנות להתקין הסמכות . התקנות את לשנות סמכות אין לוועדה
את מאשרים שאנו לשר לומר סמכות לנו אין . התקנות את מאשר לא שהיא לו לומר יכולה

. לרצונו בניגוד שהוא מסויים שינוי עם אותו

: וירשובסקי מ'

המאשר הגוף לדעתי כי , פגם בכך יש כללי שבאופן חושב אני הזה החוק עם קשר ללא
. מאשר לא או מאשר שהוא רק להגיד צריך אינו

: לין א' היו"ר

? הזאת הסמכות את לעצמה תיקח שהכנסת להציע רוצה אתה . לנו נתונה לא הזאת הסמכות

; וירשובסקי מ'

. שנים הרבה לפני כבר זה את והצעתי , כן בהחלט

; לין א' היו"ר

הסוגיה בשבילנו , וירשובסקי חברהכנסת . זו בדרך ללכת מציע ואינני מאד מסוכן זה
לא אני . אחרות בוועדות וגם שלנו בוועדה גם מעטים לא במקרים בה נתקלנו כי , חדשה לא
אילו יידע לא הוא , וקונות יתקין שר שאז משום , לוועדות כזו סמכות שניתן מציע הייתי
, רקיקה בהליך כמו זה אין . הסמכות את ממנו נוטלים אנחנו ובכך , מהוועדה ייצאו תקנות

. החוק הצעת את למשוך זכות לו ויש להסתייג יכול השר שם

; וירשובסקי מ'

את למשוך לשר לאפשר צריך אולי , תיקון תציע הוועדה אם . כך על לחשוב צריך
. חזרה התקנות

; לין א' היו"ר

חברהכנסת , מציע אני , תומכים באין ? וירשובסקי חברהכנסת של בגישה שתומך מי יש
רב נסיון יש ולכולנו , לכולנו ברור הנושא כי , הסתייגות לרשום שתשקול , וירשובסקי

. בנדון

; שיל"ת אי

חסרות . יום שלושים כעבור לתוקפן ייכנסו שהתקנות כתוב , בסיפה , (ב) קטן בסעיף
. הפרסום" "עם המלים

: מלחי ר'

. הקודמת בישיבה התקבל כבר זה תיקון

חירום מצב הכרזת  47 סעיף

; גוברמן ש'

: יסוד לחוק ולא , לחקיקה שייך כולו שהנושא חושב אני . עקרונית כללית הערה
. חירום שעת תקנות להתקין לממשלה סמכות הנותנת הוראה שזו למרות , הממשלה

. חירום מצב על הכרזה של בהגדרה לסייג יש הכנסת את שגם לי נראה . שניה הערה
. חירום מצב הוא מה ולומר הנסיבות את יותר לפרט צריך
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לין: א' היו"ר

לסמכויות גם מתייחס זח וחוק , הממשלה : יסוד בחוק כאו מדברים אנחנו , ראשית
שחוק היא האמת . הממשלה לבין הכנסת בין הגומלין יחסי להבהרת נחוץ שהדבר ככל הכנסת
המותקנות וזקנות כלל בדרך הן חירום שעת וזקנות הרי . הממשלה של סמכויות לקבוע בא זה
היה נראה כד משום . בכך הכרוך כל עם , הכנסת של חוקים לבטל מאפשרות והן שרים ידי על
: יסוד הוק במסגרת נדון להיות צריך כזה שנושא  נכון שזה סבור ואני  ההצעה למגישי

אחר. חוק במסגרת ולא , הממשלה

זה . חירום מצב הוא מה להגדיר אפשר שאי לי נדמה , גוברמן מר של השניה להערה אשר
: כגון , מקרים מיני כל לפרט יכולים אנחנו . הכנסת של דעתה שיקול במסגרת להיות צריך
שהיא , הכנסת מליאת . בכך צורך אין לדעתי אבל , מלחמה מצב , טבע אסון , אדמה רעידת

. לאו אם חירום מצב הוא המצב אם תחליט , ריבונית

: וירשובסקי מ'

מצב על להכריז שאפשר או המדינה, שטח לכל מתייחס חירום מצב האם : כללית שאלה
אין אם השאלה אצלי התעוררה אדמה רעידת שהזכרת כיוון ? בלבד מסויים באזור חירום
אדמה רעידת . המדינה שטח כל על דווקא לאו , חירום כאזור מסויים אזור על הכרזה לאפשר
נמצאת המדינה כל כאשר , מלחמה של ענין היא חירום מצב כי , חירום מצב בגדר אינה

. בסכנה

: לין א' הו"ר

. במדינה חירום מצב על החלטה שמחייב טבע אסון גם לעצמי לדמות יכול אני

: וירשובסקי מי

צריך לא אם היא השאלה אבל , צודק אתה , ישראל מדינת של בגודלה בהתחשב , תיאורטית
. מהמדינה בחלק חירום מצב על הכרזה גם לאפשר

: לין א' היו"ר

. וירשובסקי חברהכנסת שהעלה ואחת גוברמן מר שהעלה שתיים : נקודות שלוש כאן יש
? האלה בנושאים דעה להביע שרוצה מי יש

: צידון י'

או לכנסת להסביר חייבים איננו . שהוא כמות (א) קטן סעיף את לרזשאיר מציע אני
מצב על להכריז צריכות הן אין , בחיפה הכרמל ביערות שריפה , למשל , יש שאם , לממשלה
הענין את להגביל מוכרחים איננו . לקומןסנס האלה הדברים את נשאיר . בנגב חירום

. גיאוגרפית

: לין א' היו"ר

להכריז שרוצים נניח . צידון חברהכנסת , אחרת היא וירשובסקי חברהכנסת של השאלה
? זאת לעשות רשאים האם . חירום במצב הנתון כאזור הגליל אזור על רק

: צידון י'

הממשלה או שהכנסת אומר לא הוא . זאת מונע איננו מנוסח שהוא כפי שהחוק חושב אני
. פתוח זה ענין משאיר הוא , במחציתה או המדינה בכל חירום מצב על יכריזו

שלמדתי כפי . לקומןסנס להשאיר מציע אני חירום מצב הוא מה ההגדרה את גם
חברי רוב אם . מדי יותר לפרט מוכרחים איננו כאלה דברים . רובינשטיין מחברהכנסת
ולא , מספק שהוא כמות הנוסח , לדעתי . בגו דברים יש , חירום מצב שיש החליטו הכנסת

. הדברים את יסבך רק זה כי , פרטים מדי ליותר נכנס הייתי
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: לוי יצחק

, הממשלה : יסוד בחוק מקומו זה שסעיף חושב אני , גוברמן מר של לדעתו בניגוד
. הכנסת לבין בינה האיזונים ואת הממשלה סמכויות את כאן להגדיר צריכים שאנחנו כיוון
צעדי לנקוט אפשרות הנבחר הממשלה לראש נותנים שאיננו ביותר החשובים הדברים אחד זה

. כאן זו הוראה של שמקומה חושב אני ולכן , מקבילה סמכות בלא או פיקוח בלא חירום

ו(ג) , ו(ד} (ג) יהיו (ב) ו ש(א) היינו , הסעיפים סדר את לשנות רק מציע הייתי
סמכויות מה קודם להגיד צריך , הממשלה : יסוד בחוק שמדובר כיוון . ו(ב) (א) יהיו (ד) ו

. הכנסת סמכויות מה  מכן ולאחר , הממשלה

: לין א' היו"ר

. כרונולוגי סדר כאן יש אבל

: לוי יצחק

מצב על להכריז שיכולות רשויות שתי כאן יש . כרונולוגי לסדר קשור לא זה , לא
. והוראותיו מסלול וכל , לזה זה קשורים שאינם מסלולים בשני הירום

: לין א' היו"ר

רק זאת עושה הממשלה . החריג אלא , הכלל לא היא הממשלה ידי על חירום מצב הכרזת
בתפיסה קודם מתחילים חוק של מבנה כשקובעים כלל ובדרך , הכנסת את לכנס אפשר כשאי
אבל , מקבילה סמכות היא הממשלה סמכות . לחריגים עוברים כך וארור והמקובלת השגרתית

. הכנסת את לכנס אפשר אי אם כן לעשות רשאית שהיא כאן כתוב . דומה סמכות לא היא

: לוי יצחק

על להכריז שכדי האומר סעיף כאן אין , כלומר , הספר מן יוסר עיקר , הדבר כך אם
אין אבל , הענין דחיפות בדבר סעיף רק יש . הכנסת את לכנס הממשלה צריכה חירום מצב
. הכנסת כינוס עד להמתין אפשר שאי כך כדי על גדולה דחיפות בו שאין מצב לגבי הוראה
אי שבה בוערת כך כל סיטואציה כשאין חירום מצב על מכריזה הממשלה איך כאן כתוב לא

. הכנסת את לכנס אפשר

: לין א' היו"ר

דחיפות ושעקב חירום של מצב במדינה שקיים הממשלה "ראתה : אומר (ג) קטן סעיף
לעשות היא רשאית , הכנסת את לכנס שניתן לפני עוד חירום מצב על להכריז יש הענין

. כן"

: לוי יצחק

על הכרזה ליזום יכולה אינה הממשלה , יומיים לחכות ואפשר גדולה דחיפות אין אם
? חירום מצב

: לין א' היו"ר

. יכולה היא

: לוי יצחק

, חירום מצב על להכריז ברצותה , הממשלה : הראשון השלב את קודם נכתוב , כן אם
לגבי הבסיסי הנוהל מה הקובעת הוראה כאן חסרה . הכנסת לאישור בקשתה את להביא צריכה

. כנסת חברי ביוזמת לא , הממשלה ידי על חירום מצב קביעת
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; לין א' היו"ר

. חירום מצב על מכריזה שהכנסת הוא הבסיסי הנוהל

: רובינשטיין א'

הקיים. מהחוק זה את העתקנו אנחנו

; לוי יצחק

לא , הכנסת הברי יוזמת שזו משתמע (א) קטן ומסעיף , ליזום צריכה הממשלה אבל
, שהממשלה יאמר (א) : מסויים הגיוני בקו בנוי להיות צריך הסעיף . הממשלה יוזמת
מה יאמר (ב) ; אישורה את ולבקש לכנסת לגינות צריכה , חירום מצב על להכריז ברצותה
. הממשלה ללא חירום מצב על להכריז אפשרות גם שיש יקבע (ג) ; דחיפות שיש במקרה הדין

לכנסת לאפשר בעיה שיש חושב אני . הגיאוגראפי הענין לגבי היא השניה ההערה
. זאת לה לאפשר לא מציע אני . מהארץ מסויימים בחלקים חירום מצב על להכריז

; לין א' היו"ר

המבנה לגבי שאמרת מה . לנמק צריך אינך כן ועל , הוועדה חברי כל דעת שזו דומני
. יסודית התייחסות מחייב וזה לחלוטין ברור

: מלחי ר'

ממנו שמשתמע מפני , (א) קטן בסעיף ליקוי שיש לוי חברהכנסת עם מסכימה אני
. חירום מצב על המכריזה היא שהכנסת

; רובינשטיין א'
. הקיים הדין זה

; מלחי ר'

היא שהכנסת משתמע ושממנו 47(א) בסעיף מופיע שהוא כפי לנוסח מתייחסת אני
צריך זה . הכנסת אל תפנה שהממשלה היתה שהכוונה חושבת ואני , חירום מצב על שמכריזה

. לוי חברהכנסת צודק זה בענין . בנוסה ביטוי לידי לבוא

: לין א' היו"ר

, מקובל זה אם ? הממשלה זו חירום מצב על הכרזה ליזום שצריד שמי עלינו מקובל האם
. לוי חברהכנסת של לתפיסתו איתן יסוד שיש הרי

. בבקשה , נפאע חברהכנסת

; נפאע מי

. להגיד שרציתי הדברים אלה כי , שנאמר במה מסתפק אני

; גוברמן ש'

מבקש אני ולכן , להביע שרציתי מה את הבעתי ולא מדי טלגראפית בצורה דיברתי אולי
החקיקה סמכות הפקעת הוא חירום מצב על מהכרזה יוצא פועל . גישתי את במקצת לפרט
של לסמכות וראשונה בראש המתייחסת פעולה זו . לממשלה והעברתה הכנסת מידי הרגילה
בכל רוצים אם . הכבוד כל עם , הממשלה של לנושא שייך לא וזה , המחוקקת כרשות הכנסת
סמכות של ענין זה אבל , מקום בכל אותו להסדיר אפשר , כאן הזה הנושא את להסדיר זאת

. הכנסת של 596החקיקה



: לין א' היו"ר

? עצמה הכנסת , ההחלטה את יוזם מי אבל

; וברמן ג שי

שסמכות לקבוע לכנסת סמכות במתן מדובר . משנית שאלה היא יוזם מי שהשאלה לי נדמה
הכנסת גם , דעתי לעניות . החירום מצב לצורך לממשלה מועברת בידיה המופקדת הרקיקה
להכריז תוכל הכנסת מתי יקבע שהחוק מציע הייתי לשיטתי כן ועל , מוגבלת להיות חייבת

. טיוטה הכינותי . בנדון הצעה לי יש . קשה כך כל שזה חושב ואינני , חירום מצב על

: רובינשטיין א'

חירום? מצב על להכרזה מתאימים אינם שהתנאים ויאמרו הכנסת נגד לבג"ץ יפנו ואז

: גוברמן ש'

תפעל הכנסת אם . תוקף חסרת הזאת שההכרזה ולטעון לבג"ץ לפנות יהיה אפשר , בוודאי
. הכנסת את להגביל באה שהיא היקה של מהותה שזו חושב אני , קפריזית בצורה

של מצבים , דוגמה לשם ורק , כלליות מאד במלים , כמובן , הנסיבות את להגדיר ניתן
צבאיות איבה פעולות של או , ישראל משתתפת שבה מלחמה של מצב : להיות יכולים חירום
, כאמור צבאיות איבה פעולות מפני או מלחמה מפני מוחשי חשש של מצב או , ישראל נגד
האספקה בקיום חמורה פגיעה בו שכרוכה הציבור ובבטחון הציבור בשלום חמור שיבוש
, חמור סביבתי מפגע או מגיפה , טבע אסון : מאלה אהוד של כתוצאה החיוניים והשירותים
או מסחרי בענף עבודה סכסוך , מהומות או אזרהי מרי , מזויינת התקוממות , אזרחים מלחמת
פגיעה בו שכרוכה ביןלאומי משבר , ובעיצומים בשביתות המלווה , המשק של חיוני במיגזר

. המשק של הכלכלית בפעילות או חיוניים גלם חומרי של בייבוא חמורה

: לוי יצחק

. תחומים להוסיף אפשר

: גוברמן ש'

. הרבה לא אבל , ייתכן

הדברים מטבע , חמור סביבתי מפגע או מגיפה , טבע אסון של למקרה מתייחסים כאשר
שיתוק של מגיפה פריצת מפני החשש עם , בחדרה שהיה המקרה את עיני לנגד רואה אני
לכן . מסויים באזור חירום מצב על להכריז הדעת על מתקבל בהחלט כזה במקרה . ילדים
מצב על להכריז יהיה שאפשר בזה מצדד ואני , חירום מצב נסיבות להסדיר שצריך לי נדמה

. המדינה של באזור גם חירום

: לין א' היו"ר

לגבי , ראשית . הדעת את עליהם לתת צריכים שאנחנו נושאים כמה כאן יש , רבותי
. מכך מתהלבים אינם הוועדה שהברי התרשמתי אני , המדינה של באזור חירום מצב על הכרזה
נקיים לא , לאו ואם , דיון ונקיים דעתו יביע , זאת להציע רוצה הוועדה מחברי מישהו אם

. דיון

את להגביל רוצים אנחנו אם הוא הראשון הנושא . נושאים שני העלה גוברמן מר
מדובר אם מהסעיף ברור לא , אגב . הרקיקה סמכות את מידיה להפקיע הכנסת של סמכותה

. רגיל ברוב או , מיוחד ברוב
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: לוי יצחק

. הכנסת חברי 61 של ברוב

: לין א' היו"ר

ולא הכנסת" חברי "ברוב לכתוב צריך , כן אם . הכנסת חברי של לרוב הכוונה , כלומר
הכנסת". חברי של קולות "ברוב

הכנסת על מגבלות יסוד בחוק לקבוע רוצים אנחנו אם היא הפרק על העומדת אחת שאלה
אנחנו אם היא שניה שאלה . לצמצום והסיבות הטעמים את ולפרט סמכותה את לצמצם בבואה
היא הסמכות . לכנסת בבקשה שפונה היא שהממשלה לוי חברהכנסת של הצעתו את לקבל רוצים
הממשלה יכולה , ודחיות מי נסיבות נוצרו אם . בבקשה אליה פונה הממשלה אבל , הכנסת של

. ביניים לתקופות חירום מצב על להכריז , בסעיף כך אחר נקרא שאותם בתנאים עצמה,

: רובינשטיין א'

הכנסת סמכות הגבלת של לרעיון מתנגד לא , כמובן , אני , גוברמן מר של להצעה בקשר
, עקרוני לוויכוח אותנו יכניס זה שדבר חושש אני אבל  בחוקה פרק בעצם וזה  בחוקה
מקבלת שהכנסת שקבענו ברגע . מאד גדול זמן בלחץ ואנחנו , לכך תתנגד בוודאי והממשלה
עמדתי לכן . היום המצב לא זה , משהו כבר עשינו , הכנסת חברי 61 של ברוב ההכרזה את
וגם בממשלה גם , חירום שעת על להכרזה תנאים של מקובל נוסח על להסכים אפשר שאם היא
את שיסכלו דיונים של לסיפור אותנו יכניס זה ענין אם אבל , בזה תומך אני , בכנסת

. זה נגד אני , הכנסת של הזה במושב עוד החוק קבלת

בדרך נעשית הקיקה , למשל . הממשלה פניית של בענין מאד רבה חשיבות רואה אינני
לי אין . הכנסת : יסוד בחוק לא , הכנסת בתקנון רק נזכר זה אבל , הממשלה ידי על כלל
מי משנה לא זה , הכנסת סמכות את קובעים שכאשר לומר מוכרח אני אבל , לזה התנגדות
הכנסת את מנהיגה הממשלה שלנו הושיטה לפי . הממשלה פונה כלל בדרך . אליה פונה

. מוראלית

את שיעכבו ארוכים לדיונים אותנו יכניסו האלה הנושאים ששני רוצה הייתי לא לכן
. החוק

: מלחי ר'

. פונה שהממשלה בלי זאת לעשות יכולה הכנסת אם היא השאלה

: רובינשטיין א'

על מתקבל האם ; אתכם שואל אני אבל , הכל לעשות יכולה הכנסת 61 של ברוב , בוודאי
אתמול ? חירום שעת עליה תכפה והכנסת , חירום שעת על הכרזה תדרוש לא שהממשלה הדעת
שבחוקה לי אמר והוא , צרפתי חוקתי למשפט מומחה , קליין קלוד פרופ' עם נפגשתי
או אפשר אם יודעים שלא ייהקטנה" הבעיה כולל , פתורות בלתי בעיות עשרות יש הצרפתית
. אחרת היא המנטליות אצלנו . בזה יטפלו הם היום בבוא . הממשלה ראש את לפטר אפשר אי

. תלמודי מוח יש לנו

; מלחי ר'

זה על או , מסמכותה מתפרקת שהכנסת זה על , הדגש את כאן שמים מה על היא יושאלה
ענייני ניהול ולצורך , הכנסת לא , יודעת הממשלה זה ואת , חירום מצב במדינה שיש
המקום , כאן הוצג שהוא כפי הענין את מציגים אם . האלה לסמכויות זקוקה היא המדינה
שהמקום חושבת אני אבל , הממשלה : יסוד חוק ולא , הכנסת : יסוד חוק אכן הוא המתאים
, המדינה את לנהל צריכה הממשלה חירום שבמצב מפני , הממשלה : יסוד חוק הוא המתאים
מתן אולם . הכנסת זו האישור את לתת שצריך ומי , האלה לסמכויות זקוקה היא זה ובמצב

. ההתחלה ולא , התוצאה הוא הכנסת ידי על 598האישור



; רובינשטיין א'

. כך יהיה שזה מתנגד לא אני

; לין א' היו"ר

אם בשאלה ונצטמצם חשיבות חסר פורמלי לדיון הזה הדיון את שנהפוך רוצה אינני
. אליה יפנה שירצה מי , סמכות לכנסת יש אם כי , לאו אם לכנסת לפנות הממשלה צריכה
של פניה בלי חירום מצב הכרזת על החלטה לקבל יכולה הכנסת אם היא המהותית השאלה
לציין צריך לא , אליה פונה שמישהו בלי הכנסת של סמכות שזו אומרים אנחנו אם . הממשלה

. בה להכריע שצריך יושאלה זו . פונה לא או פונה שהממשלה

: צידון י'

זכויות על הכנסת של בקרה של אלמנט להכניס היתה כאן המטרה דבר של ביסודו
הסעיף . מיותרת בסמנטיקה מסתבכים אנחנו זה בדיון . הירום מצב על להכריז הממשלה
הסעיפים ארבעת של הסדר את נשנה אם לי איכפת לא ובאמת , היטב מנוסח שהוא כמות
כנסת הברי 61 שאם רובינשטיין חברהכנסת של בדבריו תומך אני . הראשונים הקטנים

. משהו שקרה הדעת על מתקבל , במדינה חירום מצב שיש אומרים

; לין א' היו"ר

? חירום מצב על מיוזמתה תכריז שהכנסת רוצה אתה האם , צידון חברהכנסת

; צידון י'

כמות הסעיף את לקדם רוצה אני . בזה להתעמק רוצח לא אפילו אני , ראש היושב אדוני
של בקרה ושתהיה תשתולל לא שהממשלה והם , הבסיסיים חצרכים על עונה הוא כי , שהוא

. חירום מצב של בנושא הכנסת

: לין א' היו"ר

, חירום מצב על מכריזים שבגינם הנושאים מסגרת את לקבוע אם שאלה יש כל קודם
היינו לא אם לכך נזקק הייתי שאני אלא , טובה רשימה הכין וברמן ג שמר חושב ואני
להכריז אם ויכוח יתחיל חירום מצב של בזמן אם . הכנסת חברי 61 של רוב שדרוש קובעים
אפשרות יש ואולי , חירום מצב על ההכרזה של ההליך בעצם יפגע זה , חירום מצב על

. העליון המשפט בית בפני למבחן אפילו תבוא שהשאלה

: גוברמן שי

. בהחלט קיימת כזאת אפשרות

; לין א' היו"ר

הנחוץ השיריון את נותן חירום מצב על הכרזה בעד הכנסת חברי 61 של רוב , לדעתי
היינו לו . שלה חרגילות חחקיקח סמכויות את להפקיע הכנסת רוצה אכן אם לשאלה בקשר
ברוב נעשה שהדבר קובעים שאנו ברגע אבל , אחר ענין היה זה , רגיל רוב על מדברים
חירום מצב קיים שאכן עמדה קבעה שהכנסת זו מבחינה אותי מספק זה , הכנסת של חבריה
על הכרזה של בנושא . חזח המצב עקב תתבטלנה שלח חרגילות החקיקה שסמכויות מוכנה והיא
, לגיטימיים כולם שהם , האלה הנושאים בכל לוויכוח זה בשלב נכנס הייתי לא חירום מצב
לקבל מציע אינני כך משום . הכנסת מליאת של החלטה יבטל העליון המשפט שבית אפשרות עם

. הראשון השינוי את
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פנתה חממשלה אם עמדה לקבוע צריכים לא שאנחנו חושב אני , השני לשינוי אשר
היא הנורמה . ביוזמתה כך על החליה שהכנסת או , חירום מצב על החליטה והכנסת , לכנסת
בסיטואציות , מחבריה 61 של ברוב חירום מצב על להכריז סוברנית  הממשלה לא  שהכנסת
, חירום מצב על להכריז לממשלה מאפשרים אנהנו הכנסת את לכנס אפשר אי בהן מיוחדות
שהסעיף לי נראה ולכן , הדברים את רואה אני כך . ימים שבעה של קצרה זמן לתקופת וזאת

. שהועלו לשאלות תשובות נותן שהוא כמות

; לוי יצחק

אולי . בעייתי הוא שהפירוט באמרו צדק ראש שהיושב חושה אני הראשון הסעיף לגבי
חירום מצבי מיני כל להתעורר יכולים אבל , חירום במצב יותר המצויים הדברים אלה
, מרוסיה בהודש איש 300, 000200, 000 עליה תהיה , למשל , אם ויכוח. יתחיל ואז , נוספים
על להכריז צריך אם ויכוח יתחיל , חיובי נושא בגלל גם חירום מצב להכריז ונצטרך
של הנסיבות את לפרט מציע הייתי לא לכן . וכדומה בניה הוקי להפקיע כדי חירום מצב

. חירום מצב

בלי חירום מצב על תכריז שהכנסת אפשרות רואה כן שאני הדיון בתהילת אמרתי
, הכנסת של יוזמתה שזו היא משמעותו , עכשיו מנוסח שהוא כפי (א) קטן סעיף . הממשלה
צריכה , חירום מצב על להכריז ברצותה , הממשלה : ראשון סעיף . סעיפים שני שיהיו וצריך
, חבריה ברוב , היא רשאית , חירום של מצב שקיים הכנסת ראתה : שני סעיף . לכנסת לפנות

. הענין סדר זה . חירום מצב על להכריז

; לין א' היו"ר

? רובינשטיין חברהכנסת , דעתך מה . מתנגד לא אני

; רובינשטיין א'

. לכך מתנגד לא שאני כבר אמרתי

: לין א' היו"ר

. לוי יציק חברהכנסת כהצעת אותו וסיכמנו זה נושא הבהרנו , כן אם

: ליבאי די

הנוסח בהשארת תומך אני , לישיבה שנכנסתי מאז החברים דברי את ששמעתי לאחר
על להעלות מאד לי קשה . חירום מצב על להכריז שראשאית היא שהכנסת בדעה אני . הקיים
מתפרקת שהיא משום , ממשלתית יוזמה ללא חירום מצב על להכריז תתנדב שהכנסת הדעת
חברי מרוב הזאת האפשרות את שולל הייתי לא , חזה הנדיר המקרה קרה אם אבל , מכוחה

. לי נראה שהוא כמות הנוסח לכן . הכנסת

: לין אי היו"ר

. חירום מצב על להכרזה והטעמים הסיבות את לפרט אם היתה האחרת השאלה

: ליבאי ד'

. הושמעו והנימוקים , והטעמים הסיבות את לפרט לא רצוי זה שבשלב בדעה אני

. הכנסת ראש ליושב מוזמן אני כי עכשיו לצאת מוכרה אני אבל , מתנצל אני

; רובינשטיין א'

 מסויים זמן פרק שתוך האומרת , מעבר הוראת אולי , נוספת הוראה כאן להיות צריכה
. החירום מצב ייתם הזה ההוק מקבלת  חודשים ששה לא , שנה מציע 600אני



: לוי יצחק

להתקבל יכול החוק הרי . החוק מקבלת ולא , החוק פי על בחירות עריכת מיום שנה
. מהר

: רובינשטיין א'

מצב ייוזם זה הוק פי על הבהירות מקיום ששנה לומר צריכה המעבר הוראת , צודק אתה
. ההירום

: לין אי היו"ר

. אווזה מקבלים ואנחנו , נכונה הצעה לי נראית זו הצעה

; מלחי י ר

. התוצאה מה גם להגיד צריך . מספיקה לא היא

; רובינשטיין א'

. עליכם סומך אני . המעבר הוראת את עכשיו מנסה אינני

; גוברמן שי

כמה יש . אפשרות עוד קיימת אבל , מאליו מובן כדבר מההצעה מתבקש שזה הושב אני
בהוק אליהם להתייהס ואפשר , הירום מצב של ההכרזה בקיום רק מותנה שתוקפם חוקים

. היסוד

; רובינשטיין א'

אלא , איות בשנה מדובר לא בעצם  האפשרות את לממשלה לתת בעצם נועדה זו הצעה
מצרכים על הפיקוח לחוק גם התחליפים את להכין , יתקבל ההוק אכן אם  לפחות בשנתיים

. החוקים לשאר וגם ושירותים

; גוברמן ש'

שאתה מה אבל , האלה החוקים גורל יהיה מה ייקבע הזה היסוד שבחוק אפשרות עוד יש
. הדעת על מתקבל בהחלט זה מציע

; לין א' היו"ר

וביוזמת , העליונה והסמכות המאשרת הסמכות , כמובן , היא שהכנסת סיכמנו , רבותי
. חירום מצב על , הכנסת הברי ברוב , להכריז יכולה היא עצמה, שלה ביוזמתה או הממשלה

. שהם כמות אותם מאשרים ואנו , הערות אין ו(ג) (ב) קטנים סעיפים לגבי

; גוברמן שי

לומר מציע אני ספק למנוע כדי , (ד) קטן בסעיף הנזכר הממשלה הכרזת אישור לגבי
. הכנסת חברי רוב ידי על להינתן צריך הזה האישור שגם במפורש

; לין א' היו"ר

אין , במפורש כאן ייאמר שזה רוצה אתה ואם , הכנסת חברי 61 של ברוב תלוי הכל
האישורים שכל הוא היסוד סעיף . (ד) קטן סעיף את גם אישרנו זה בשינוי , כן אם . מניעה

. הכנסת חברי של ברוב ניתנים
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כאן . שהם כמות אותם מאשרים אנו , הערות באין ? ו(ו) (ח) קטנים לסעיפים הערות יש
קיום לארור ששנה ושתאמר רובינשטיין חברהכנסת שהציע המעבר הוראת תבוא ארע במקום או

. החירום מצב פוקע זה חוק פי על הבהירות

גוברמן; ש'

. והמשפט השלטון סדרי פקודת לפי שהוכרז ההירום מצב

שעתחירום תקנות  48 סעיף

; לין א' היו"ר

המשפט לבית סמכות יש , הקודם מהסעיף להבדיל , כאן ? (א) קטן לסעיף הערות יש
. לצדק הגבוה

; רובינשטיין א'

. בוועדה הסכמה הימה הזה הסעיף לכל

; גוברמן ש'

השלטון סדרי בפקודת היום הקיים הנוסח . המדינה" קיום על להגן "כדי כאן כתוב
. המדינה הגנת על מדבר והמשפט

; לין א' היו"ר

. לכת מרהיק זה קיום כי , "קיום" פני על "הגנה" המלה את מעדיף אני

; לוי יצחק

. המדינה" על "להגן רק ונכתוב "קיום" המלה את נמהק , כן אם

; צידון י'

, המדינה קיום על הגנה היא הגנתית מלחמה פעולת שכל לכם לומר מוכרה אני אבל
. ישראל במדינת במיוחד

: לין אי היו"ר

. המדינה" על "להגן לכתוב די . בסכנה עומד הקיום עצם תמיד לא

; צידון י י

. מסכים אני

; גוברמן שי

קיום על גם מדובר הקיים ובנוסח , החיוניים השירותים קיום על מדובר כאן , שנית
. האספקה

; צידון י י

. שירות היא אספקה
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; גוברמן ש'

תהיה "אספקה" המלה השמטת , הקיים מהנוסח שונה נוסח כאן ננקוט אם . בטוח לא אני
לחם. אספקת , למשל , כוללים אינם חיוניים שירותים . משמעות לה

: לין א' היו"ר

. חיוניים למוצרים כלל בדרך מתייחסת אספקה

; לוי יצחק

? "אספקה" המלה את כאן נוסיף אם ייגרע מה

; צידון י'

. שנתקדם ובלבד , "אספקה" שנוסיף לי איכפת לא

; לין א' היו"ר

. הקיים הנוסח לפי , החיוניים" והשירותים האספקה "קיום נכתוב

. (ב) קטן לסעיף נעבור

; צידון י'

. או" הממשלה ראש סגן "את המלים את למחוק מציע אני

; לין א' היו"ר

. מקום ממלא גם יש

; צידון י'

. מקום ממלא הוא השרים אחד אחר, שר כל להסמיך רשאי שהוא כותבים אם

; מלהי י ר

. אחר" שר "כל ולא שר" כל "להסמיך לכתוב צריך

: גוברמן שי

נפשך? ממה . לכתפיות חגורה להוסיף באה הסיפה , כך להתבטא אפשר אם
. חיוני צורך קיים כאשר רק לשעתחירום תקנות מתקינים הרי

; לוי יצחק

אם אחר שר להסמיך הממשלה לראש שמותר להשמיע צריך לא כי , בסיפה צורך יש , לדעתי
. לכך סיבה להיות צריכה . שעות שלוש או שעתיים במשך הממשלה את לכנס נבצר

; צידון י'

חירום מצב על להכריז חיוני צורך : זה אחר בזה הבאים חיוניים צרכים שני כאן יש
. לשר סמכות להאציל חיוני וצורך
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; גוברמן ש'

? מספיק לא כשלעצמו זה האם , להתכנס הממשלה מן נבצר אס

; מלחי ר'

עצם לגבי גם או , לשר הסמכות העברת לגבי רק חלות והחיוניות הדחיפות אם השאלה
. הממשלה את לכנס בלי , הממשלה ראש של הסמכות

; לוי יצחק

. שר לגבי וגם הממשלה ראש לגבי גם חלות הן

: צידון י'

גם רשאי הממשלה ראש . בהתקנתן" וחיוניות דחיפות שקיימת "ובתנאי כאן כתוב
את לכנס יכול אינו הוא אחרת או זו שמסיבה משום התקנות את להתקין שר להסמיך

. חירום בתוך חירום יש . הממשלה

; לוי יצחק

. להתקין יכול אינו עצמו שהוא , חירום מצב עוד ויש

; לין א' היו"ר

. (ג) קטן לסעיף עוברים אנחנו

; גוברמן שי

את לא , יסוד חוק לא בוודאי , חוק כל לשנות תוכל חירום שתקנת טוב שלא חושב אני
שאין בהם נקבע שכבר אחרים חוקים ולא הכנסת : יסוד חוק את לא , הממשלה : יסוד חוק
חוק עכשיו מחוקקים כשאנחנו אבל , מאליו מובן זה . חירום שעת וזקנות ידי על לשנותם
"לשנות לכתוב ולא חירום שעת תקנות להתקין הסמכות את לסייג צריך , מסמיך חוק , מאוחר

לשנותם. שאין חוקים יש . חוק" כל

: צידון י'

את , למשל , יפקיעו שלא לי מתאר אני . החוק את שיפעיל למי ישר שכל קצת מייחס אני
. הנישואין חוק

: לין א' היו"ר

של המשמעות . הסטטוסקוו את להרוס ירצו הזדמנות ובאותה חירום מצב שקיים נניח
וחיוניות דחיפות שיש בתנאי רק עומדת תקנות להתקין שהסמכות היא (ב) קטן סעיף
לבית פניה ידי על לבטלן יהיה ניתן , אלה במבחנים יעמדו לא הן ואם , התקנות בהתקנת
כפוף זה אבל , לשעתחירום תקנה של כוחה מה קובע (ג) קטן סעיף . לצדק הגבוה המשפט

. והחיוניות הדחיפות של לתנאי

: גוברמן שי

. ספציפי מאד מאד למקרה מתייחס (ב) קטן סעיף . קטנה איהבנה לתקן רק לי הרשה
כגוף הממשלה בידי , (א) קטן סעיף לפי מותקנת תהיה חירום שעת של תקנה כלל בדרך

. קולגיאלי

604



; לין א' היו"ר

לא זה . החיוניים והשירותים האספקה וקיום אזרחיה חיי , המדינה על להגן כדי וזאת
חיי על להגן כדי לא נהוץ לא זה כי , הרבניים הדין בתי סמכות את , למשל , לשנות יאפשר
מכוה יהיה איאפשר כלומר, . החיוניים והשירותים האספקה את לקיים כדי ולא האזרחים
 הוא ב(ג) לומר רוצים שאנו מה כל . זו בסמכות שרירותי שימוש לעשות (ג) קטן סעיף
גם עומדת הירום לשעת שו7קנה  זאת שנעשה לי איכפת לא , ההוראה את לחשק צריך ואם
את זמנית להפקיע , הוק כל לשנות יכולה היא ואז , (ב) של במבהנים וגם (א) של במבהנים

. וכו' תקפו

: גוברמן ש'

כל להתלות או לשנות הירום לשעת וזקנות של כוהן : (ג) קטן סעיף את כך לנסה חשבתי
. אחרים חובה תשלומי או מסים להטיל וכן , זה לענין אחרת הוראה בחוק אין אם דין

: לין א' היו"ר

. לי נראה לא זה" לענין אחרת הוראה בהוק אין "אם הנוסח

; מלחי ר'

. הזאת" האפשרות את השוללת "הוראה לכתוב אפשר

: גוברמן ש'

. שלנו ההקיקתית היצירה פאר לא שהוא , הציבור והשקעות על ההגנה הוק , למשל , יש

: רובינשטיין א'

. הדמגוגי הפופוליזם פאר זה

: גוברמן ש'

. ההוק את לשנות יכולה אינה הירום לשעת שתקנה האומרת הוראה יש שם אבל

; צידון י'

. הכנסת רצון היה זה

; לין א' היו"ר

אינה הירום לשעת שתקנה ספציפיים בהוקים לומר צריכים אם מאד עגום שזה הושב אני
הזה היסוד הוק של אישורו עם נהוץ בלתי להיות חייב גם וזה , ההוק את לבטל יכולה

. יולי בתחילת

; רובינשטיין א'

אין 48 בסעיף האמור אף ייעל : כזאת הוראה יש הזה היסוד להוק 52 בסעיף גם אבל
. ". . . זה הוק לשנות הירום שעת תקנות של בכוהן

: לין א' היו"ר

הירום שעת תקנות להתקין בסמכות שימוש לעשות יתאפשר אם . מתכוון אני למה אסביר
הן שלה למטרה רק ישמשו התקנות ואם , בתפקידנו נכשלנו , נועדו הן שלה למטרה שלא

. ורודים מי להוקים שריון לינת צריך לא , נועדו
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נועדה חירום שעת תקנות התקנת , ראשית . הסמכות במסגרת שפועלים הנחה מתוך נצא
לעשות שרוצים נניח . החיוניים והשירותים האספקה וקיום אזרחיה חיי , המדינה על להגן
באותו כי , ספציפי הוק לשנות אפשר שאי לומר יוכל מישהו האם . המדינה על להגנה פעולה

מיוחד? שיריון יש חוק

; רובינשטיין א'

. המדינה על להגן כדי הכנסת את לבטל תוכל לא . הכנסת : יסוד חוק את , למשל , כן
. מעשיות השלכות מעט עם פילוסופי ויכוה זה . לזה שניכנס מציע לא אני , אגב

: לין א' היו"ר

את וקובע בא (ג) קטן סעיף . רובינשטיין חברהכנסת , הדיון בזמן כאן היית לא אחה
או תקפו את זמנית להפקיע , חוק כל "לשנות : שעתחירום תקנת של מסוייג הבלתי כוחה
. ו(ב) ב(א) הנזכרים התנאים מתקיימים אם רק קיים זה שכוח ברור . ". . תנאים. בו לקבוע
של הכוח מגבלות הן מה נוסף בהדגש ברור יהיה ואז , הזאת הנקודה את שנחשק רק הצעתי

. חירום שעת בתקנות השימוש

: צידון י'

, חוק כל "לשנות : לכתוב אפשר , מספק לפנינו המונח שהנוסח סבור אני כי אם
. זה בענין ספק למישהו יש אם (ב)" ו (א) קטנים מסעיפים כמתחייב

: רובינשטיין אי

. מצויין הוא הזה שהסעיף חושב אני

: וברמן ג שי

לכן . חינוכי מסמך , השאר בין , להיות צריכה שחוקה חושב ואני , חובה כותבים אנהנו
צריך יסוד חוק כל . יסוד בחוק תפגע לא , מקרה בכל , חירום לשעת שתקנה לקבוע צריך

. הירום לשעת תקנה ידי על פגיעה מפני משוריין להיות

: לין א' היו"ר

. כזאת כללית מאמירה מאד נזהר הייתי

: גוברמן ש'

, יסוד בחוק יפגעו חירום לשעת שתקנות שאסור רק לא . דברי את להשלים מבקש רק אני
אלא ישראל מדינת של היסוד מעקרונות בעיקרון לפגוע צריכות לא גם הן לדעתי אלא
ובמידה ולתקופה , חירום במצב הנמצאת דמוקרטית חברה של העקרונות את ההולמת במידה

. הנדרש על עולות שאינן

: מירום חי

? היסוד עקרונות הם מה

: רובינשטיין א'

. זה את לקבל מוכן אני . האירופית האמנה של הנוסח זה . הדמוקרטי המשטר , למשל
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; לין א' היו"ר

מוכן שאתה אומר כשאתה במקצת נחפז שאתה לי נדמה , רובינשטיין חברהכנסת
רוצים אנחנו אם . זה מסוג לדברים שיש ההשלכות את לעומק לשקול בלי זו הצעה לקבל
זה אבל , אחר ענין זה , הישראלי הדמוקרטי המשטר עקרונות על דקלרטיבי משהו לקבוע
שהחוק זה ובעד קישוטים נגד אני החוק? את לקשט רוצים אנחנו האם . כאן נחוץ לא

. ותכליתי תמציתי יהיה

הטובה בצורה עליה משיבים אנחנו , ולדעתי , פשוטה אחת שאלה לפנינו עומדת
(א) קטנים בסעיפים האמור בהתקיים והכל ; (ג) קטן בסעיף מוסיפים אנחנו אם ביותר

. (ב) ו

: רובנינשטיין א'

. ממילא ברור זה

; לוי יצחק

בסוף להוסיף כלומר , צידון וחברהכנסת ראש היושב שהציעו לנוסח מצטרף אני
שעתחירום תקנות שאגב כדי , הקודמים הקטנים לסעיפים המפנה אמירה (ג) קטן סעיף
שזה לי נראה , אגב . מוגדרים יהיה שהדברים וכדי בעיות כמה עוד לפתור יבואו לא

. האלה המלים את להוסיף אפשר ספק חסר למען אבל , לפנינו המונח מהנוסח ברור

יסוד חוקי לבטל יכולות אינן שעתחירום שתקנות שההוראה חושב אני , שנית
בשעות בהם לפגוע שנצטרך יסוד חוקי שיש ייתכן . ומדוקדקת עמוקה מאד בחינה מצריכה

. הפרט להגנת הנוגעים יסוד חוקי כגון , מסויימות חירום

; רובנינשטיין אי

. בעתיד לנו שיהיו יסוד חוקי או

; לוי יצחק

לא מציע אני , מאד מדוקדקת בחינה מצריכה כזאת וגורפת כוללת שהוראה כיוון
. כאן אותה לכתוב

; רובינשטיין אי

שעת תקנות בפני שיריון יש היסוד חוקי בכל שכמעט הוא שהנוהג לזכור צריך
לכן . שכחה מתוך זה , לדעתי כזאת, הוראה חסרה בהם יסוד חוקי ובאותם , חירום
של הקיים הנוהג את להשאיר אם , פשוטה די היא עכשיו בפנינו העומדת ההחלטה

. היסוד בחוק שיריון לקבוע או אינדיבידואליים שיריונים

; לין אי היו"ר

ההכרזה? טובה זמן ולכמה מי בסמכות היא חירום שעת על הכרזה היום
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; רובנינשטיין א'

. אותה שמבטלים עד טובה והיא רגיל ברוב הכנסת בסמכות היא

יורד כבר אני , בממשלה ולהתנגדות גנרלי ויכוח לפתיחת יביא זה ענין אם
שואלים אתם אם . לב בגילוי זאת אומר אני , יעבור הזה שהחוק חשוב שלי משום , ממנו
מחייבת החוקתית האסתטיקה , לדעתי , החוקית האסתטיקה מבחינת מתאים היה מה אותי

. הזה היסוד בחוק כללית הוראה תהיה האינדיבידואליים ונים השירי שבמקום

; לין אי היו"ר

חבר יוסמך לא "(ד) : זה בסעיף אחר קטן בסעיף שכתוב ממה מתעלמים אנחנו אבל
יופעלו ולא שעתחירום תקנות יותקנו לא , חירום לשעת תקנות להתקין הממשלה
זאת. מחייב החירום מצב אם אלא שעתחירום תקנות מכוח וסמכויות אמצעים , הסדרים
עקרונות וכמה כמה כאן קבענו . ". . . עינויים להתיר בכוחן אין שעתחירום תקנות
ניתן , (ד) קטן לסעיף תוכן יותר לתת צריך אם . מגבלות שמטילים חשובים מאד יסוד

. תוכן יותר לו

: רובנינשטיין א'

צריך שעליו ענין זה שאין ואומר חוזר אני כי אם , שונים דברים שני אלה , לא
חוקים שיש אומר (ג) קטן וסעיף , לשר מותר מה אומר (ד) קטן סעיף . להיהרג
בחוק כולל , היום המצב זה דהפקטו . עליהם חלות אינן שעתחירום שתקנות מסויימים
לכלול אסתטי ויותר נכון יותר שזה חושב אני . 52 סעיף  עכשיו בו דנים שאנו הזה
של במסגרת אלא , לעשות לשר שאסור הדברים במסגרת לא , (ג) קטן בסעיף מיוחדת הוראה
עדיף , בקונסנסוס הזאת ההצעה את לקבל אפשר אי אם אולם . שעתחירום תקנות תחולת

. החוק קבלת את שיעכב ויכוחים של לסחרור ניכנס שלא כדי , אותה לקבל לא

: מלחי ר'

יכולה אינה חירום לשעת שתקנה לומר מקום אין , לדעתי , מושך מאד שזה למרות
יסוד חוקי שיש בטוחה ואני  המדינה משק : יסוד חוק בגלל ולו , יסוד בחוקי לגעת
מסים הטלת כגון , בהם לפגוע אלא ברירה אין חירום שבשעת דברים הכולל  נוספים
לשנות יהיה שאפשר בכך רע אין . להם הנוגעים והסעיפים התקציב והגשת חובה ותשלומי
לשינוי ניתנים אינם דברים אילו קובעים הספציפיים שבחוקים במידה , יסוד חוקי גם
דנים שאנו היסוד בחוק מפורשת אמירה דרושה זו בנקודה . שעתחירום תקנות ידי על
. יותר מאוחר חוק שזה משום , הספציפיים בחוקים שנאמר במה להסתפק ואין , עכשיו בו
לשנות שאין מפורשת הוראה מסויים בחוק נקבעה שאם , כללית הוראה כאן לבוא צריכה

. תופסת הוראה אותה , חירום שעת תקנות ידי על החוק את

: מירום חי

לא שאני מסויימת בעיה על הצביעה היא כי לפני דיברה מלחי שגבי שמח אני
צריך הקונסטיטוציונית העולם תפיסת שמבחינת מרגיש אני זאת בכל אבל , לה ער הייתי
זו כי , יסוד חוק יד כלאחר לבטל יכולות אינן שעתחירום שתקנות בבירור לומר
עליונה ברמה חוקים הם נורמטבית שמבחינה , יסוד חוקי של הבסיסית המשמעות
לשעת תקנה תוכל לא חוקים אילו לומר מקום שיש ייתכן לכן . לחוקה יחד המצטרפים

. מסובך מאד זה אבל , לבטל חירום

: לין א' היו"ר

האומרים חוקים באותם הספציפיים הסעיפים את מבטל הוא , מתקבל זה חוק אם
בהם? יפגעו לא לשעתחירום שתקנות
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: רובנינשטיין א'

. לא

: מלחי ר'

מאוחר חוק הוא האחד ההוק . זה בענין פרשנות כללי שני שיש משום , ברור לא זה
. ספציפי חוק הוא האחר והחוק יותר

; רובנינשטיין א'

. מהחוקה חלק זה . ומאוחר מוקדם אין יסוד בחוקי

: לין א' היו"ר

לא שעתחירום שתקנות נקבע שבהם ספציפיים חוקים יש אם כי , זו שאלה העליתי
. כנם על אותם נשאיר , אותם מבטלות

רובנינשטיין: אי

. כאן זה את להבהיר צריך אבל

: לין אי היו"ר

כי , הזאת הפרשה את נגמור ובזה , כאן זה את ונבהיר כנם על אותם נשאיר
ב(ד). וגם ו(ב) ב(א) מפורשות שעתחירום תקנות על המגבלות

; רובנינשטיין אי

. ראש היושב אדוני , זו להצעה מסכים אני

; מירום חי

יסוד חוקי למעט , חוק כל לשנות יפה כוחה לשעתחירום שתקנה כאן לכתוב אפשר
. לשנותם יכולה אינה לשעתחירום שתקנה במפורש נאמר שבהם

: מלחי ר'

יסוד". חוקי ל"מעט לא , חוקים" "למעט

; מירום ח'

כזאת? הוראה יש רגיל חוק באיזה

: גוברמן ש'

הציבור. השקעות על הגנה בדבר החוק , למשל

; רובנינשטיין אי

, יסוד לחוק רק כאן מתייחס הייתי הזאת הדוגמה בגלל ודווקא , חוק לא חוק זה
. רגיל לחוק לא
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; לין א' היו"ר

. לקבל שאפשר חושב אני זה את גם

: לוי יצחק

. יסוד חוקי : רק לכתוב ולא ראש היושב של הראשונה ההצעה את לקבל מציע אני
. כתוב הזה הדבר בהם החוקים כל לפנינו שיש בלי דבר כאן לקבוע יכולים איננו

רובנינשטיין: א'

. בלבד אחד חוק יש

: לוי יצחק

הסעיפים כל את להשאיר פירושו ואיהעיסוק , הזה בענין נעסוק שלא מציע אני
כל את להביא צריכים , הזה בענין לעסוק זאת בכל רוצים אם . שהם כמות הקיימים

. אותם ולבחון החוקים

: רובנינשטיין אי

. כך על להתווכח כדאי לא אבל , בעיה בזה יש . מסכים אני

: לין א' היו"ר

אנחנו הוויכוח. את להמשיך כדאי לא , ההשקפות שתי בין איזון כמעט שיש כיוון
עוד להוסיף , אפשר אם , המשפטיים ועצים מהי מבקש אני אופן בכל . עמדתך את מקבלים
, עצמו בפני עומד אינו שעתחירום תקנת של הזה שהכוח שיבהיר (ג) קטן בסעיף חישוק

. ו(ב) ב(א) המפורשים בתנאים מוגבל הוא אלא

: לוי יצחק

. (ד) קטן בסעיף כבר כתוב זה

: לין א' ו"ר הי

. הזה החישוק את להוסיף צריך לא , דעתי לפי . לשיקולכם זה את השארתי

: וברמן ג שי

, אחרים חובה תשלומי או מסים להגדיל תקנה של סמכות על מדובר (ג) קטן בסעיף
או מסים "להטיל והמשפט השלטון סדרי בפקודת היום הקיימת הסמכות נמחקה אבל

. חובה" תשלומי

: לין א' היו"ר

? "להטיל" המלה את כאן להוסיף שאפשר לכם נראה
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: רובנינשטיין א'

. כן

: לין א' היו"ר

. מקובל זה , כן אם

. (ד) קטן לסעיף עוברים אנחנו

: שיל"ת א'

חירום"? לשעת תקנות להתקין הממשלה הבר יוסמך "לא : הזאת ברישה הצורך מה
? ".. . שעתחירום תקנות יותקנו "לא במלים זו הוראה להתחיל אפשר אי האם

: לין א' היו"ר

סעיף , כן אם . משפרים וגם מקצרים נמצאנו בכך . הללו המלים את למחוק אפשר
. תקנות" יותקנו יילא במלים יתחיל (ד() קטן

. (ה) קטן לסעיף עוברים אנחנו

: לוי יצחק

חברי רוב של בהחלטה בוטלה או , בחוק הכנסת ידי על "בוטלה : כאן כתוב
זאת לעשות יכולה שהיא שעה בחוק הירום לשעת תקנה לבטל לכנסת יש צורך מה . הכנסת"

הכנסת? חברי של רוב דרוש החלטה קבלת שלצורך בכך הוא ההבדל ? חקיקתי הליך ללא

: לין א' היו"ר

. כנסת חברי 61 של רוב לגייס אפשר תמיד לא , כן

: לוי יצחק

, להתקיים החירום מצב חדל אם כי , נמשך החירום מצב שבה בסיטואציה מדובר
לעשות אפשר נמשך החירום שמצב שבזמן אומרים אנחנו כאן . בטלות התקנות כל ממילא
לשעתחירום שתקנות כיוון , נכון לא וזה , שעתחירום תקנת לבטל כדי חקיקתי הליך
לתקופה חוק לכל מעל והן , שעתהחירום לתקופת , מסויימת לתקופה חוקים לבטל באות
בשלוש , רגילה חקיקתית בדרך להיות צריך האלה התקנות שביטול נאמר כאן . מסויימת
, לדעתי . לחוק מעל הן לשעתחירום שתקנות אומרים אנחנו והרי , קריאות ארבע או
של ברוב או להעשות צריך הוא . בחקיקה להעשות יכול אינו שעתחירום תקנות ביטול

. חקיקה של בדרך לא אבל , פוקעת החירום ששעת או , הממשלה ידי על או , הכנסת חברי

: צידון י י

חקיקה לדוגמה ניקח . בחקיקה יבוטלו שעתחירום שתקנות אפשרות זאת בכל יש
בכנסת והועברה , שעתחירום תקנת בתור מסויימת תקנה הוצאה . תקנה אותה המאשרת
הסיבה מה רואה אינני לכן . אפשרי זה עקרונית . המדינה לחוק זו תקנה ההופכת חקיקה

. בחקיקה יבוטלו שעתחירום שתקנות לאפשרות להתנגד
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: לין א' היו"ר

. מוצע שהוא כפי בסעיף הגיון , לדעתי יש, מדוע ואסביר , שאלה היא השאלה
אבל , חירום מצב של בתקופה שעתחירום תקנות להתקין סמכות לשר נותנים אכן אנחנו
. וכריבון מהוקק כמוסד הכנסת ערך ואת הכנסת של דעתה שיקול ערך את ביטלנו לא בכך
חקיקה הליכי על מוותרים אנחנו ולכן , בעשיה דחיפות המחייב מצב שיש רק אמרנו
של הפיקוח סמכות את מבטלים שאנחנו אומר זה אין אך , לשרים סמכויות ונותנים
אחר חוק לקבל שעדיף למסקנה הכנסת תגיע מכן שלאחר להיות יכול . עליהם הכנסת
התשובות את לתת צריך כל קודם . לב תשומת וביתר דעת שיקול ביתר , חירום מצב לאותו
יותר מאוחר יחשוב המחוקק אולי , נמשך החירום מצב אם אבל , המתחייבות המיידיות

. החירום מצב על העונה יותר טוב להסדר להגיע יכול שהוא

: לוי יצחק

. הממשלה הסכמת ללא

: לין א' היו"ר

. הממשלה בהסכמת להיות יכול זה

: מלחי ר'

. הממשלה בהצעת זה לפעמים

: לין א' היו"ר

רוצה ואני , זמן לי יש עכשיו ; להגיד יכול הוא תקנות, התקין שהשר אחרי
. חוק הצעת יגיש הוא ואז , יותר מסודר חקיקתי בהליך הדבר את לעשות

: לוי יצחק

יותר בשלב אומר התקנות את שהתקין שר אם . אחת בנקודה הובנתי שלא חושב אני
הוא החוק שמתקבל ברגע , בעיה שום אין , חוק של במסגרת בהן לדון רוצה שהוא מאוחר
ידי על שבוטלה "או במלים ביטוי לידי בא וזה , התקין שהוא התקנות את בעצמו מבטל
שום ללא לשעתהירום תקנות לבטל יכולה הממשלה ; אפשרויות שתי יש , כלומר . הממשלה"
נעשה זה אם . חקיקה בהצעת או חקיקה בעקבות אותן לבטל יכולה גם והיא , חקיקה
בניגוד תיעשה חקיקה אם אבל , נעשה זה אופן באיזה משנה לא זה , הממשלה בהסכמת
שוב ויתקין השר יבוא , חקיקה אותה שתתקבל ברגע כי , תעמוד לא היא , הממשלה לדעת

. זו חקיקה נגד לשעתחירום תקנות

; לין א' היו"ר

. לשעתחירום תקנות לבטל אפשר שאי שיקבע חוק להוקק אפשר

; לוי יצחק

. לי נראה לא וזה , חוסמת בחקיקה אלא , רגילה בחקיקה כאן מדובר לא , כלומר
בשעת לתקן שר של האפשרות את שיחסום חוק ותחוקק הכנסת תבוא החירום מצב כדי תוך

. אפשרי בלתי זה . אחר או זה בנושא חירום
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: לין א' היו"ר

הכנסת אם אבל , הדחיפות היא לשעתהירום תקנות בהתקנת הבעיה עיקר , לדעתי
יותר טובה בצורה הענין את להסדיר שאפשר למסקנה והגיעה מכן לאחר הענין את שקלה
להיות שיכולה לוי הברהכנסת אומר מה? אלא זאת? לעשות לה לאפשר לא למה , בחקיקה
ימצא לא הכנסת שקיבלה החוק ואם , הממשלה עמדת לבין המחוקק עמדת בין התנגשות כאן
הוא א1 , לדעתי . אותו שיבטלו לשעתחירום תקנות יתקין הוא , שר אותו בעיני חן

. כלפיו מסקנות להסיק יחליט שהריבון בכך מסתכן

; רובינשטיין אי

. הכנסת מליאת של בהחלטה התקנה את שיבטל או

; לוי יצחק

. מסכים אני ולזה , חירום לשעת תקנה לבטל ברוב יכולה שהכנסת כתוב גם , נכון

; לין אי היו"ר

גם תוכל שהיא לך איכפת מה , התקנה את ברוב לבטל תוכל שהכנסת מסכים אתה אם
ביטול ידי על הרי ? מצב אותו להסדיר כדי וזאת , לבטל במקום ספציפי חוק לחוקק

. יותר טוב הסדר לקבוע אלא חלל ליצור רוצה אינה שהכנסת שעה , חלל יוצרים

; לוי יצחק

כשמדובר . הכנסת חברי רוב דרוש חירום לשעת תקנה תבטל שהכנסת שכדי סיכמנו
לא מאד מצב וזה , שלושה מול ארבעה של ברוב בכנסת יתקבל שהחוק להיות יכול בחקיקה

. חירום בשעת לשעתחירום תקנה שמבטל בחוק כשמדובר רצוי

; צידון י'

לגייס ואפשר נדונה היא ושם , לוועדה חוק הצעת עוברת ראשונה קריאה לאחר אבל
. הרוב את

: נפאע מי

לשעת תקנה של תוקפה לבטל שאפשר (ה) קטן בסעיף לקבוע צורך כל רואה אינני
. בכנסת קולות רוב מספיק . הכנסת חברי של ברוב הירום

; שיל"ת א'

באופן יפקע לשעתחירום תקנה של שתוקפה אומר הסעיף . ברור לא מצב כאן יש
בוטלה או , בחוק תוקפה הוארך לכן קודם אם זולת , חודשים שלושה כעבור אוטומטי
בהצעת לבטל או להאריך אם דיון שמתנהל מצב להיות יכול . החלטה ידי על או בחוק
להתקין לשר סמכות אז תהיה האם . מאליה בטלה והתקנה החודשים שלושת ונגמרו חוק

החליטה? לא הכנסת עוד כל , מחדש מיד אותה
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: רובינשטיין א'

התקנה סמכות אין קלינגהופר פרופי לדעת . משפטיים דעות חילוקי יש זה על
מטעה אינו זכרוני אם . חודשים שלושה של המגבלה את השר עוקף שכך משום , מחודשת
חזרו לא ומאז  סיני מבצע בזמן היה זה  בזה השתמשו בהם מקרים שני היו , אותי
כמות הקיים המצב את להשאיר מציע אני . העליון המשפט בית של החלטה אין . כך על
רק אלא , פירוט צריכים שהיו הדברים כל את זו בהזדמנות מתקנים איננו הרי . שהוא

. תיקון דורש שהוא לנו שנראה המצב את

במשך השאלה נשאלת . בעינו הקיים המצב את להשאיר מציע אני מדוע גם לכם אומר
הוא , חודשיים עברו , שבועיים עברו . מחדש התקנה את להתקין השר יוכל לא זמן כמה
תקנה אם . זה בענין הזמן מגבלות את בחוק לקבוע קשה מחדש? אותה להתקין יכול
, טרור התקפת שיש כגון , הנסיבות ישתנו שבועות שלושה שכעבור בהחלט ייתכן , פקעה
להתקין יכול אינו שהשר לומר רוצה אני בכך מחדש. אותה להתקין רשאי יהיה והשר

. בנסיבות תלוי זה . אוטומטית מחדש תקנה

; לין א' היו"ר

. נמשך החירום מצב הרי ? בנסיבות" "תלוי פירוש מה

; רובינשטיין א'

 השר חדש, ארוע שהוא איזה ארע ולא פקעה הזאת התקנה , נמשך החירום מצב אכן
מחדש. אותה להתקין יוכל לא

: לין א' היו"ר

קבענו . בסמכותו משתמש שאינו כך על השר את לתקוף ואפשר , פורמלית סמכות יש
שלושה חלפו אם . כלליים הם והמבחנים , בסמכות להשתמש השר יכול מקרים באילו כאן
רשאי שהשר ולומר עמדה לקבוע יכולים אנחנו , בתוקפו נשאר החירום ומצב חודשים

. תקנות להתקין רשאי שאינו או תקנות להתקין

; רובינשטיין אי

מכן לאחר זמן כמה להגיד צריכים שאנחנו משום עמדה לקבוע יכולים איננו , לא
. מחדש התקנות את להתקין יכול אינו הוא

; לין א' היו"ר

או תוקפן את שמאריך חוק התקבל לא , בסמכות שימוש נעשה ולא פקעו התקנות
אין תוקפן את שמאריך חוק שאין שמשום אומרים אנחנו האם . חלל ונוצר , אותן שמחליף

מחדש? התקנות את להתקין סמכות לשר

; רובינשטיין א'

אלא כזו סמכות לו שאין אומרת  המשפט בבית נבחנה לא והיא  המקובלת הדעה
סמכות את עוקף הוא כזאת שבצורה משום וזאת , מיוחד ארוע שהוא איזה ארע כן אם
חודשים שלושה הוא חירום לשעת תקנה של שתוקפה לומר התכוון הזה החוק הרי . הכנסת
, אוטומטית הארכה התקנות של תוקפן את להאריך לשר אפשרות נותנים ואם , מקסימום
שנותנים הדבר פירוש , והחמישית השלישית , השניה הפעם אחרי גם זאת זאת עושה והוא

. חוק לעשות סמכות לו
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: לין א' היו"ר

חירום מצב על הכרזה זה חוק פי על . זה חיק של בראיה חירום מצב על מדבר אני
. חודשים ששה כעבור פוקעת

: רובינשטיין א'

אומרים אנחנו . אחת פעם עוד החירום שעת תקנות את להאריך לשר מותר הכל בסך
עד במהירות המצב את להסדיר אלא , הכנסת סמכות את לעקוף לא נועדה החירום שחקיקת
את להאריך אפשר אי , בזה טיפלה לא והכנסת חודשים שלושה הלפו . בזה תטפל שהכנסת

. אוטומטי באופן האלה התקות

: לין א' היו"ר

יעמדו לא הן , האלה התקנות את מאריכה אינה הכנסת שאם עמדה קביעת זו , כלומר
. חודשים שלושה מאשר יותר בתוקף

; רובינשטיין אי

תקנות התקין השר בהם קדש מבצע בזמן בודדים מקרים שני היו . המצב זה , נכון
לא .ני א . משפטי למבחן עמד לא זה . החודשים שלושת תום לאחר אידנטיות חירום שעת
אנחנו , מחודשת התקנה על איסור קובעים אנו שאם מפני , הזה בחוק משהו לשנות מציע
שזה אומר אני לכן . גרוע יותר להיות יכול וזה , האיסור חל זמן כמה לקבוע צריכים
שאנחנו קושי סתם זה . לממשלה המשפטי היועץ ויש , משפט בית ויש , לנסיבות בהתאם

. עצמנו על מעמיסים

ובמציאות , המציאות את גם לראות צריכים אנחנו . נוסף דבר לומר רוצה אני
. אקוטית בעיה לא גם זו ., כן אם . כזה דבר קרה לא 1957 מאז שלנו

: לין א' היו"ר

שלושה כעבור פוקעות האלה שהתקנות היא שהנורמה הוא מדבריך שנובע מה
זו . מיוחד מצב ייווצר אם רק אלא מחדש אותן להתקין יכול אינו והשר , חודשים

. שיל"ת חברהכנסת של לשאלתו נותן שאתה התשובה

: צידון י'

כל , לדעתי . נוספות בעיות מיני כל לעצמנו ניצור לא בואו . זהה שלי הטיעון
וחלפו חקיקה בתהליך שזה הסיטואציה את לדוגמה ניקח . כאן מכוסות הסיטואציות
לא  חירום במצב באמת נמצאת והמדינה , חקיקה בתהליך זה אם . הללו החודשים שלושת
התקנות של תוקפן את תאריך שהכנסת מניח אני  חירום מצב אלא , פוליטי חירום
, עונה בסעיף כאן שנקבע ההליך , אחרות במלים . בשלום לעבור חוק לאותו צ'אנס ותיתן
את למצוא לנסות צריכים איננו , שכך ומכיוון , שונות סיטואציות על , לדעתי
וגם לגיטימית היא שעלתה השאלה . עונה איננו הוא שעליה הדופן יוצאת הסיטואציה

. נתקדם בואו : שלי הסטראוטיפית לאמירה חוזר אני ולכן , לגיטימית התשובה

: לוי יצחק

ורק שהוא כמות הסעיף את להשאיר הצעתי . התקבלה לא זה בענין שדעתי מבין אני
. בחוקיי הכנסת ידי על שבוטלה "או המלים את למחוק
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; לין א' היו"ר

שעת תקנות לבטל יכולה אינה שהכנסת היא חריפותה בכל כאן מציג שאתה השאלה
. סמכויות שתי בין סתירה כאן יש שכן , בתוקפו הוא החירום מצב עוד כל בחוק חירום

. התקבלה לא , מבין שאני כפי , זה בענין דעתך

; רובינשטיין א'

. לכת מרחיק מאד מאד זה . נכון

: ליבאי די

משיקולים להיות צריך וזה , ג שבהרי חריג זה כל . הדמוקרטיה על נשמור
? ריבון לא היא הזאת בתקופה שגם לכנסת להגיד . מובהקים ים בטחוני

; לוי יצחק

את להאריך לו נותנים איננו , חודשים שלושה של בתקופה השר את מגבילים אנחנו
לשעת תקנות פעמיים להתקין לו מאפשרים איננו , כלומר , בחוק אלא התקנות של תוקפן
הכנסת , התקנות של תוקפן להאריך רוצה השר אם , חודשים שלושה לאחר . חוק ללא חירום

. לאשר לא יכולה

; ליבאי די

הס , אתה להיות מוכנים אינם הכנסת חברי שרוב שערורייתית חירום תקנת זו אם
. אותה יאשרו לא

; לוי יצחק

אני אבל , הכנסת חברי רוב של בהחלטה התקנה את לבטל האפשרות את משאיר אני
. ארבעה נגד חמישה של ברוב להתקבל עשוי שלפעמים , בחוק אותה לבטל לאפשר שלא מציע

; לין אי היו"ר

לרשום אופציה לך משאירים ואנחנו , התקבלה לא זו עמדתך , לוי חברהכנסת
. הסתייגות

: גוברמן ש'

; יסוד בחוק התפיסה עם עקבית לוי חברהכנסת של שתפיסתו להודות מוכרח אני
של העתקה היא , עליו אעמוד שמיד בשינוי , כאן המוצעת הנוסחה הרי . המוצע הממשלה
לשעת תקנה בין האיזון לפיו , והמשפט השלטון סדרי בפקודת הקיים המשפטי המצב
במבנה אחרות שלוחות לו יש , התקנה את לבטל הכנסת של סמכות לבין חירום
כל עם , חושב אני , משתנה הזה המבנה כאשר . והכנסת הממשלה של הקונסטיטוציוני
תקנות תתקין שהממשלה רוצים אם היינו , לוי חברהכנסת עם הוא שההגיון , הכבוד

. התקנות את להתקין לה לאפשר צריך , חירום מצב שיש כיוון , שעתחירום

; לוי יצחק

. חוק דרוש מכן לאחר הארכה לכל כי , בלבד חודשים לשלושה
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גוברמן: ש'

. היום הקיים המשפטי המצב את לשנות מציע לא אני אבל

החדשה בשיטה חירום שעת תקנות שביטול , אחת נקודה עוד להעלות רק רציתי
חברי רוב של בהחלטה היינו  מוצדקת איננה היא , דעתי ולעניות  כאן המוצעת

. הזאת האופציה של ההגיון את רואה אינני , הכבוד כל ועם , חידוש הוא גם , הכנסת

; רובינשטיין אי

למחוק הסתייגות להגיש אצטרך אז כי , לוי חברהכנסת של הסתייגותו תתקבל אם
שתי שיש אומרים אנחנו עכשיו מנוסח שהוא כפי בסעיף . הכנסת" חברי "ברוב המלים את
האופציה אם . בחוק החלטה והשניה , מיוחס ברוב החלטה , הראשונה : אלטרנטיביות דרכים

. רגיל ברוב להחלטה הראשונה האופציה את לשנות צריך , נופלת השניה

; ליבאי די

. רובינשטיין חברהכנסת של בדעתו אני

: לין אי היו"ר

. במליאה זה נושא עם שנתמודד מתנגד לא אני , רבותי

; לוי יצחק

הסתייגות עוד להגיש זכות לעצמי שומר ואני , זה בענין הסתייגות רושם אני
. שתיים או אחת

; לין אי היו"ר

את לקבל אם תחליט והוועדה , אותו נשמע , הערה להעיר שירצה מי הדיון בסיום
. הסתייגות לרשום יוכל הוא , אותה לקבל שלא מחליטה היא ואם , דעתו

: רובינשטיין אי

הרוב בענין הסתייגות אגיש , לוי חברהכנסת של הסתייגותו תתקבל אם , כאמור
. הכנסת" חברי "ברוב המלים את למחוק אציע , כלומר , המיוחס

: לין אי היו"ר

, הערות באין הערות? יש . (ו) קטן לסעיף עוברים ואנו (ה) קטן סעיף את גמרנו
. שהוא כמות (ו) קטן סעיף את מאשרים אנחנו

. (ז) קטן לסעיף עוברים אנחנו

; וברמן ג שי

מאד שקשה חושב אני , החירום מצב כשבוטל גם . ריק חלל יצירת מפני חושש אני
מציע הייתי . שעתחירום תקנות של התוקף את , משמעית חד ובצורה , לחלוטין להפסיק
התקנות תוקף , החירום מצב את מבטלים שכאשר האומרת הקיימת הנוסחה את לאמץ

. החירום מצב פקיעת בעת שייקבע במועד יפקע הקיימות

617



; לין א' היו"ר

מעבר הוראות לכלול חייבת חירום לשעת תקנה שכל בחוק כאן לקבוע מציע אני
למועד מעבר להתקיים ימשיכו שהתקנות רוצה הייתי לא . מתבטלת היא כאשר קורה מה
אנחנו זאת עם יחד . קשים לסיבוכים להיכנס עלולים אנחנו כי , תוקפן את שמגביל
ההסדרים מה מעבר הוראות להיקבע חייבות שעתחירום תקנת שבכל לקבוע בהחלט יכולים

. בפקיעתה או בביטולה הקשורים

; שיל"ת אי

ההסדרים מה לצפות ניתן חירום מצב כדי תוך התקנה את שקובעים בזמן אם השאלה
שהמצב תמיד אינו פירושו , בדעתי זאת מעלה שאני כפי , חירום מצב ביטול הרי . האלה

. נוספת שאלה לי יש זה בענין . לחלוטין ותקין רגוע להיות הפך

; לין אי היו"ר

. פקעו והתקנות פקע החירום מצב : אפשרויות שתי כאן יש

שיל"ת; אי

לא עוד זה אבל , החירום מצב שבטל ברגע פוקעות התקנות כאן הכתוב לפי , לא
. הרגיל למסלולם שבו שהחיים אומר

, ברשומות ההחלטה פרסום עם יחדל החירום מצב , (ד) , הקודם הקטן הסעיף לפי
. שעתהירום לתקנות תוקף יהיה לא החירום מצב ביטול שעם נאמר (ה) קטן ובסעיף
ואי , במלחמה נהרסו הממשלתי המדפיס של הדפוס בתי כל אבל , נגמרה שהמלחמה נניח
. לתקנו חזר שהכל אומר זה אין , החירום מצב בוטל אם , כלומר . רשומות להדפיס אפשר

. נכונה גוברמן מר של שההערה חושב אני

; לין אי היו"ר

חברי בלי אתקדם לא . בחוק להתקדם נוכל לא מהוועדה עכשיו תצאו אם , רבותי
שלוש שעה עד נמשכות שהישיבות ואמרתי עבודה סדר קבעתי . וליבאי רובינשטיין הכנסת
נושאים הם ההנושאים . בזה עומדים לא שהחברים רואה אני אבל , הפסקה ועושים
 להשתמש בלי כאלה בדברים להתקדם אחריות עצמי על לקבל מוכן לא ואני , מורכבים
רובינשטיין חבריהכנסת של מאד העשיר בנסיון  גלויה בצורה עכשיו זאת אומר ואני

. הוועדה בדיוני לי יחסר שלהם הנסיון . וליבאי

; רובינשטיין אי

. אפשרי בלתי במצב עמדתי . לצאת חייב אני אבל , מצטער מאד מאד אני

; לין א' היו"ר

, פשוטות לא שאלות עולות , לחוק אחריות שהיא איזו גם יש אבל , מבין אני
אני . כאלה בחוקים בפרט , הוועדה של עבודתה איכות ועל מעמדה על לשמור חייב ואני
חברי שמונה משתתפים אם בוועדה כאן . ועדה חברי של מסויים מספר עם להתקדם יכול
יכול ואינני בכנסת המצב זה . טוב מצב זה , ששה משתתפים אם , מאד הרבה זה , כנסת
אנחנו  נסיון לנו שחסר נרגיש שבהם מסויימים לסעיפים נגיע אם אבל , אותו לשנות

. להתקדם נוכל לא  מלחמה הכרזת בדבר לסעיף עכשיו מגיעים
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: רובינשטיין א'

ימי כל לגבי להתחייב מוכן אני . אישרנו אנחנו מלחמה הכרזת בדבר הסעיף את
. בזמן מוגבלות בלתי בישיבות לשבת הבאים השלישי

: לין א' היו"ר

ואני , הדיונים מסגרת של הסדר את קבענו כבר אבל , בביקורת זה את אומר אינני
להתקדם לעצמי להרשות יכול שאינני ביותר הברורה בצורה אומר אני . בו לעמוד משתדל
בוועדה חברים , עכשיו הדיון את מסיימים שאנחנו גם מה , זו בצורה כאלה בסעיפים

. להשמיע רוצה המשפטים ששר מה את ונשמע , והצעותיהם הערותיהם את יגישו

; רובינשטיין א'

, 49, 50, 51, 52 והסעיפים , הסעיפים כל לגבי שלי ההערות את שהערתי כיוון
ההערות את הערתי וגם , כאן שנותר מה כל עלי מקובל בעצם , עלי מקובלים 53, 54, 55

. קודם שלי

: לין אי היו"ר

. הדיון כדי תוך שאלות עולות אבל

: רובינשטיין א'

. הצורך במידת הערות ולהעיר הפרוטוקול את לקרוא מתחייב אני

; צידון י י

. כאן ואשב להתנצל אלך אני

; לין אי היו"ר

. בדיון ממשיכים אנחנו

: מלחי ר'

לבין החירום מצב חדל שבו היום בין זהות בהכרח תהיה שלא הוא אפשרי פתרון
, חודש תוך יפקע התקנות של שתוקפן לקבוע אפשר . התקנות של תוקפן פוקע שבו היום

. זה מעין משהו או

: לין א' היו"ר

. הזמני באופיין לפגוע רוצה ואינני , זמני אופי יש שעתחירום תקנות לכל , לא

; מלחי ר'

שמצב חשב מישהו אולי  החירום מצב שתם לפני חודש , למשל , הותקנה תקנה אם
מצב שחדל זה מכוח רק היינו , (ז) קטן סעיף מכוח רק פקעה והיא  יוארך החירום
בעיות הרבה לפתור שתאפשר חודש של שהות לתת שכדאי להיות יכול , להתקיים החירום

מעשיות.
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לין: א' היו"ר

להיות ולוי צידון . הנגבי מחבריהכנסת לבקש רוצה רק אני בדיון נמשיך בטרם
מאד הרבה בהם משקיעים שאנחנו נושאים יש . 8. 20 בשעה מחר שתתקיים בישיבה נוכחים
להעביר יכול שאינני במצבים , השתתפות אי בגלל , כך אחר עומד אני ואם , עבודה
יכולים הוועדה חברי שאינם כנסת חברי . משקיעים שאנחנו העבודה כל על חבל , חוקים
התחלנו כבר אם אבל , אותם לשמוע חייבים לא אנחנו להסתייגויות. בקשות להגיש
חברים פה יהיו לא ואם , שלהם חהצעות לגבי החלטה לקבל צריכים , אותם לשמוע
מחר כאן להיות מאד מכם מבקש אני לכן . נוח לא מאד במצב אהיה , בדיונים שישתתפו

. 8. 20 בשעה

אופי בעלת היא חירום שעת תקנת כל . (ז) קטן בסעיף בדיון ממשיכים אנחנו
עקב , חודשים שלושה שעברו זה עקב פוקעת היא אם מבהינתי משנה זה ואין , זמני
החירום מצב שבטל זה עקב או , אותה ביטלה שהכנסת זה עקב , לבטלה הממשלה החלטת
הוראה יש מתבטלת, היא שאם הציפיה טבועה לשעתחירום תקנה של באופיה . מעיקרו

. מעבר לתקופת המתייחסת

; וברמן ג שי

ששה של תקופה שחלפה הוא אחד מצב . מצבים כמה בין להבחין שיש חושב אני
שתקנה מסכים אני כזה במקרה . ההכרזה את להאריך צורך שאין ראתה והכנסת חודשים

. יום באותו בתוקף חיתה אם , לפקוע צריכה חירום לשעת

; לין א' היו"ר

. תקנה אותה שקבעה ההסדרים מה תלוי . מבחינתנו דבר משנה לא העקרוני הצד אבל
מאד מצב נוצר , חלל נוצר להתקיים חדלה שהיא שברגע כאלה הסדרים קבעה שהיא ייתכן
קורה מה . להתקיים חדלה והתקנה , פרטיים מאנשים רכוש לקחו , ציוד שלקחו נניח . קשח
לשעת שתקנה אומר אני לכן ? אותו להחזיר צריכים תנאים באילו , הזה הרכוש כל עם

. להתקיים חדלה שהיא ברגע עושים מה שלה המבנה בעצם מראש לצפות חייבת חירום

: גוברמן ש'

תקנה שיש הוא אחד מקרה . מקרים שני בין ההבחנה את לעשות זאת בכל לי תרשה
, הותקנה היא בה שעה באותה מיידי צורך על לענות כדי שהותקנה , חירום לשעת
תום לפני בוטל החירום מצב ההתקנה בעת ידועות היו ושלא מכן לאחר שצצו ומסיבות
תתבטל התקנה אס . לשליטה ניתן שלא מצב להיווצר עשוי . חודשים ששה של התקופה
אני כן על . השלטון בסדרי מאד שיפגע מצב להיווצר עלול , אוטומטי באופן , מאליה
יהיה , חודשים ששח תום לפני החירום מצב בוטל שאם , ההבחנה את לעשות מציע
, מסויימת תקופה יוארך תוקפה , בתוקף שהיא חירום לשעת שהתקנה יקבע אשר מיכניזם

. החדש למצב להסתגל למערכת לאפשר כדי , לשבועיים אולי

: לין א' היו"ר

להתקיים חדלה חירום לשעת תקנה שאותה , כהצעתך , ואומרים חותכים אנחנו אם גם
תקנה באותה שיהיו הצעתי את לשנות כדי בכך אין , החירום מצב שפקע לאחר שבועיים

. חקיקה פעם כל לעשות נצטרך ושלא מעבר הסדרי

: שיל"ת א'

את גם מבטלים ממילא , כלומר , פוקע בה שיש מה כל , התקנה של כוחה פג אם אבל
שלא ומה , יפקע התקנה של שכוחה הוראה לכתוב צריך מקרה שבכל כך , המעבר הסדרי

. שלה המעבר הסדרי זה יפקע
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; לין א' היו"ר

. אוטמטיות כאן עדיפה לא אם שוקל רק אני . אפשרי זה

: לוי יצחק

שלכל מכיוון . המעבר להסדרי שנוגעת הוראח לכתוב צריכים שאנחנו חושב אני
של אופיח לפי מעבר להסדרי אחר בזמן צורך ויהיה אחרים מעבר הסדרי יהיו תקנה
מצב ביטול עם : (ז) קטן לסעיף בהמשך להוסיף צריכים אנחנו , הצורך ולפי התקנה

. מהתקנות אחת כל לגבי מעבר הסדרי לתוקפם ייכנסו החירום

: מלחי ר'

. זמן של מסגרת לקבוע צריך אהד;

; לוי יצחק

רוצה שאני מה כל . הזמן של למסגרת להתייחס רוצה לא ואני יסוד חוק זה , לא
ויותקנו , לשעתחירום התקנות מתבטלות אכן החירום שעת ביטול שעם הוא לומר

. מהתקנות אחת כל לגבי מעבר הוראות

; צידון יי

. בהן צורך יש אם

; לוי יצחק

המעבר שהסדרי תקנות יש , מעבר הסדרי לשום נזדקק לא שלגביהן תקנות יש
. ימים שלושה של ענין הם לגביהן

: לין א' היו"ר

? עצמן התקנות במסגרת יותקנו המעבר שהסדרי לומר מתכוון אתה

: לוי יצחק

תקנה מתקינים אנחנו שכאשר כיוון , זה בעד כך כל לא אני . לא ואולי כן אולי
מקרה לבין חודשים לשלושה אותה שמתקינים מקרה בין גדול הבדל יש , לשעתחירום
לדעת יכולים איננו התקנה את מתקינים כשאנחנו . פעמים כמה אותה מאריכים שאנחנו
קל יהיה ואז , בלבד חודשים בשלושה שמדובר להיות יכול . נזדקק מעבר הסדרי לאילו
עצמה והכנסת , שנתיים תימשך החירום ששעת להיות ויכול , הרגיל לחוק לחזור מאד
, עבודה של מסויים דפוס נוצר ואז , ארוך זמן במשך התקנה של תוקפה הארכת תאשר
יחייב המעבר והסדר , הזאת החירום שעת לאור עבודה של מסויים מנגנון אפילו נוצר

. הנורמלי למצב לחזור כדי זמן יותר קצת

: לין א' היו"ר

? אותו לקבוע מציע אתה היכן , עצמן בתקנות יהיה לא הזה המעבר הסדר אם

: לוי יצחק

. מעבר בחוק
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: לין א' היו"ר

הזה? החוק את יחוקקו מתי

: לוי יצחק

. החירום שעת ביטול עם

: לין א' היו"ר

. חוק לחוקק זמן ואין , מאליהן פוקעות התקנות אבל

: לוי יצחק

מראש לצפות יכול חירום לשעת תקנה שמביא שר כל לדעתך האם , ראש היושב אדוני
? שיידרשו המעבר הסדרי הם מה

: לין א' היו"ר

. כן בהחלט

: לוי יצחק

. ניתן לא זה , לדעתי

; לין א' היו"ר

זכויות , משהו מאנשים לוקחות שעתחירום תקנות כל . חכמות אין האלה בדברים
הזכויות את להם להחזיר צריך , התקנות של תוקפן פג . הרגיל החוק פי על להם שיש
או חודשים בשלושה מדובר אם משנה זה מה . המעבר בהוראות להיקבע צריך זה . שלהם
אותן להתקין צריך דעתנו שלפי , שעתחירום שבתקנות מאד מעוניין אני חודשים? בששה
כשהן שעושים ההסדרים הם מה ברור יהיה כבר , זמני ובאופן מעט , סלקטיבי באופן

. מראש זה על לחשוב צריך . פוקעות

: לוי יצחק

מתקין והתרבות החינוך שטר נאמר . ניתן זה אם היא השאלה . לכך מוכן אני
כדי . החירום מצב בטל . החירום מצב בגלל הספר בבתי רישום לביטול שעתחירום תקנות
הספר לבתי התלמידים את להחזיר , כיתות לפרק צריך , לקדמותו המצב את להחזיר

. באלה וכיוצא הרגילים

: לין א' היו"ר

על , אותם מפצים איך . מאנשים רכוש לוקחים חירום במצב . קונקרטית דוגמה אתן
? שעתהחירום תקנות פי על או הקיים החוק פי

: לוי יצחק

. שעתהחירום תקנות פי על
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; לין א' היו"ר

שתפצה שתקבע או , תקין במצב הרכוש את להם מחזיר שאתה בתקנה תקבע , כן אם
. מהפרט זכויות בנטילת רק עוסקים שאנהנו לי תאמינו . אחרת או זו בצורה אותם

: לוי יצחק

כדי מעבר לזמן יזדקקו הם . הממשלתית האדמיניסטרציה של נורמלי בתפקוד גם
. לנורמה לחזור

; צידון י י

אפשר בו מצב , ראשית . מראש אותם לצפות שניתן מצבים שלושה שיש נראה לי
במצב אותן להפקיע אפשר בו שני מצב ; בעיה כל ללא התקנות של תוקפן את להפקיע
בלתי שהוא שלישי ומצב , זמן וכך כך תוך תקין במצב רכוש החזרת כגון , מראש נראה
אם  הישר בשכל דוגל אני  מאליו זה את מכסה החוק שלדעתי פי על אף . צפוי
, שעתחירום לתקנות תוקף עוד יהיה שלא בו כותב הייתי , סעיף להוסיף רוצים
יופעלו החירום מצב כדי תוך או שעתהחירום תקנות פרסום עם שנקבעו מעבר והוראות

. לקדמותו המצב להחזרת

; לין א' היו"ר

איכפת לא , לוי חברהכנסת שאומר כפי , מראש אותן צפו שלא בעיות ייווצרו אם
. זה לענין מיוחד חוק שיחוקקו לי

: לוי יצחק

. מעבר הוראות

: צידון יי

יופעלו החירום מצב כדי תוך או שעתהחירום תקנות עם שפורסמו מעבר הוראות
. לקדמותו המצב את להחזיר כדי

: מלחי ר'

קשורה המעבר הוראות הן מה השאלה שעתהחירום תקנות שבכל בטוחה לא אני
. שונות בסוגיות שעתחירום תקנות מוציאים . לקדמותו המצב החזרת של לנושא דווקא
, לחול יכולות שהן הזמן משך היא מעבר הוראות של בנושא העיקרית שהבעיה לי נראה
הארכת לאפשר אחורית בדלת יכול אתה , לחול יכולות חן זמן כמה אומר לא אתה ואם
אתה אם . עכשיו רק שקבענו לסייגים כפופות שהן בלי מהן חלק של או תקנות של תוקפן
הן מה מראש לקבוע לחייב יותר טוב האם לשאלה חוזרת אני , בזמן זה את מגביל
זמן לתקופת ויחולו לתוקף ייכנסו הן , בטלה התקנה שאם באופן , מעבר הוראות
הסדרי יהיו מה לקבוע בלי הזאת המוגבלת הזמן תקופת את לתת שעדיף או , מוגבלת

. הצורך לפי קביעתם ולאפשר המעבר

: לין א' היו"ר

. אותן להמשיך ואסור , פקע החירום מצב ? שעתחירום תקנות תוקף להמשיך למה
. מעבר הסדרי רק לקבוע צריך
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: מלחי ר'

למתקינים מראש ברור היה לא שבה בסיטואציה החירום מצב בהפסקת זאת קשרתי
שבו מצב על אלא , נורמלית פקיעה על מדברים איננו , כלומר . התקנה של תוקפה שיפקע

. לכך טעם שיש אומרת הייתי ואז , הזאת התקנה של חייה אורך את קטעו כאילו

: לין א' היו"ר

האלה הדברים בין ההבחנה למה אסביר . חירום לשעת תקנה קוטעים מקרים בהרבה
להתקין יכול שר . המעשי במישור ולא , העקרוני במישור רק והיא בלבד תיאורטית
בתום פוקעות כשהן קורה מה בחשבון להביא בלי , חודשים לשלושה שעתחירום תקנות
ידע שהוא זה כך? על חשב לא שהוא מפני הסדר בלי נשאר המצב האם . חודשים שלושה
נתן שהוא אומר לא עדיין זה  חודשים שלושה כעבור לפוג יכול התקנה של שתוקפה
פתאום החליטה והממשלה , תקנות התקין הוא , למשל , או . הנחוצים ההסדרים על דעתו
יכולות המעשיות הבעיות . המעשי בצד הבדל אין . לבטלן החליטה שהכנסת או , לבטלן

. לאו אם ובין החירום מצב פתאום שהופסק בין להיוולד

מצב שחדל שברגע הוא ראשון עיקרון . להסדיר צריך שאותן מעשיות בעיות יש
אנחנו , הענין נגמר ובזה , מתקיימת לא היא , לתקנה תוקף יותר שאין ברגע , החירום
שאם משום , לקדמותו המצב להחזרת מעבר בהסדרי רק עוסקים אנחנו . חירום במצב לא
. האזרח את מעניין לא זה וכו', והתארגנות והסדרים ממשלה של בבעיות מדברים אנחנו
זכויות אילו : אחד דבר רק מעניין האזרח את . לעשות צריכה שהיא מה תעשה הממשלה

. והעיקרי המרכזי הדבר זה . זה עבור מקבל שהוא הפיצוי ומה ממנו שללו

: מלחי ר'

כאשר , המחייבות הוראות קבענו שבו התקציב יסודות חוק עם נסיון לנו יש
. הזאת להוצאה המקורות מה לסמן , תקציביים אספקטים בה שמעורבים חוק הצעת מגישים

: לין א' היו"ר

. זח את מקיימים ולא

; מלחי ר'

במצב , מדברים אנחנו שבה בתקופה מעבר הוראות לקבוע שצריך כאן אומר אתה אם
. יקבע לא השר אם הסנקציה תהיה מה גם לומר צריך אתה , חירום

; לין א' היו"ר

הסדרי יקבע לא הוא אם בתוצאות ישא השר . סנקציה לקבוע יכול לא אני , לא
. מעבר

: מלחי ר'

. תסבול המדינה אלא , יסבול הוא לא

; צידון י י

. בג"ץ יש אבל
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: לין א' היו"ר

. התקנות תוקף את להאריך אפשר אי אבל , זה את לתקן כדי , הכנסת קיימת זה לשם

: גוברמן ש'

הקיימים הנתונים לפי . הריאלית הקונקרטית הסיטואציה את לראות מבקש אני
מצב על תכריז שהכנסת מעריך אני  הצבאיים ובעיקר , הפוליטיים הנתונים  היום

. שלי המוצא נקודת זו . חירום

: לין א' היו"ר

. הדיון לכל הבסיס זה . כך להניח בלי הזה בסעיף לדון אפשר אי

: גוברמן שי

מדינת את הסובב המדיני במצב ממש של שינוי אין עוד שכל גם מעריך אני
ששה של נוספות לתקופות החירום מצב של התוקף את להאריך הכנסת תיאלץ , ישראל
. שעתחירום תקנות של תוקפן להארכת בחוקים צורך שיהיה מעריך גם אני לכן . חודשים
שהותקנו תקנות : תקנות של סוגים שני בפועל יהיו , החירום מצב שמתבטל שברגע נמצא
אבל , חודשים שלושה של תקופה בתום עתיד שהוא באיזה לפקוע עומדות והן מכבר לא
הבחנה לעשות שיש חושב אני . בחוק הכנסת ידי על הוארך שתוקפן תקנות של שורה תהיה

. אנליטית מבחינה לפחות

: לין א' היו"ר

. חוק הוא חוק כי , בעיה אין , הכנסת ידי על בחוק הוארך שתוקפן ברגע

: מלחי ר'

. החירום מצב קיים עוד כל רק תופסת זו הארכה אבל

: לין א' היו"ר

. מעבר הסדרי לקבוע חייב שעתחירום תקנות של תוקפן להאריך שבא חוק , לדעתי
פחות שהדברים לי תאמינו , רבותי . מעבר הסדרי לקבוע חייבת לשעתחירום תקנה
לו להחזיר צריך אתה , מהאזרח משהו לקחת : הוא הפרק על שעומד מה כל כי , מסובכים
. לקחת שמהם לאלה תחזיר , ושנית , מהם לקחת סמכותך את בטל כל קודם . שלקחת מה את
ושלא שנוצרת בעיה של דוגמה לי לתת מסוגל מכם מישהו אם . הפרק על שעומד מה כל זה
. אותה לתת אותו מזמין אני , אותו לו להחזיר וצריך מהאזרח משהו שנלקח בזה קשורה

: לוי יצחק

בגלל ממשלתי משרד בתוך סמכויות העברת היא אחת דוגמה . דוגמאות שתי לי יש
. החירום מצב

: לין א' היו"ר

. בטלה ההעברה

: לוי יצחק

. הטיפול באמצע שהם עניינים יש . לקדמותם הדברים את להחזיר זמן דרוש אבל
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: לין א' היו"ר

זה . האזרח את מעניין לא זה . אלי חוזרת הסמכות עכשיו , סמכות לך העברתי אני
. הממשלה את , המנגנון את מעניין

; לוי יצחק

כך כל שזה בטוח לא אני . בעניינו לטפל התחילו כי , האזרח את מעניין זה
אלא , האזרח של לזכויות או לרכוש נוגעת אינה השניה הדוגמה . אחת דוגמה זו . פשוט
והתרבות החינוך שר בא , חלילה , קשה אדמה רעידת שהיתה כגון , המדינה לסדרי
הסמוך הספר בבית ללמוד הולך ילד וכל , הספר בבתי הרישום כל את מבטל שהוא והחליט
כל את לארגן צורך יש . הלימודים שנת באמצע בטלה החירום שעת . מגוריו למקום
ספר לבית ללכת צריך תלמיד אותו החירום שעת בוטלה בו היום למחרת . מחדש המערכת
הם שבהן לכיתות לחזור צריכים המורים , להתחלק שוב צריכות שצורפו כיתות , אחר
זכויות של ענין לא זה . מסויים זמן במשך התארגנות מחייב זה כל . כלל בדרך מלמדים

. רכוש של ענין לא וזה

; לין א' היו"ר

. המעבר הסדרי של ענין זה

: לוי יצחק

שעת תיגמר מתי ידע לא הוא כי , מראש אותם לקבוע יכול היה לא השר אבל
, בחינוך חירום שעת להיות יכולה . בסופה או השנה באמצע השנה בתחילת , החירום
המיניסטריון של מסויימת בהתארגנות צורך ויש , אחרת מערכת בכל או , בבריאות

. האחראי

; צידון י'

. טכני פרט זה

: לוי יצחק

, לאו אם החירום שעת תקנות בתוך הן המעבר הוראות אם מפרט הייתי לא אני לכן
אלא , רגילה חקיקה של באופן לא מעבר הוראות לקבוע המאפשרת הוראה כותב הייתי אלא

. לתקנות כהמשך

: לין א' היו"ר

. מתכוונים לא אנחנו לזה

: לוי יצחק

והוראות והיה , טוב מה הנה , חירום לשעת התקנה בתוך הן המעבר והוראות והיה
לקבוע אפשרות ניתן , שעתהחירום לתקנת מחוץ להיות צריכות והן נצפו לא המעבר

. מהירה בצורה אותן

: גוברמן ש'

הוועה באישור , לקבוע הממשלה מוסמכת תהיה , החירום מצב משבוטל ; הצעה לי יש
. מעבר להוראות תקנות , הכנסת של המתאימה
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: מלחי ר'

? זמן לכמה שתוקפן הוראות

: לין א' היו"ר

? מעבר" ב"הוראות מתכוון אתה למה

: גוברמן ש'

. חירום מצב שאיננו למצב החירום ממצב המצב העברת לשם הוראות

: צידון י י

. לקדמותו המצב החזרת

: לין א' היו"ר

? חוק של מעמד לה שאין ממשלה החלטת של בדרך יהיו המעבר הוראות

: גוברמן ש'

. תקנות של במעמד ממשלה החלטת של בדרך

: לין א' היו"ר

. יאושרו שהן עד ימים חודש של תהליך אולי דרוש , בתקנות מדובר אם

: גוברמן ש'

. הממשלה של אחריות זו

: לין א' היו"ר

. אותן תאשר לא היא ואולי , מיד לא בהן תדון הכנסת של ועדה אבל

: לוי יצחק

. סוף לדבר אין

: צידון י י

. חריגים מצבים לגבי רק זה

: גוברמן שי

. חקיקה של מצב שולל לא זה הרי
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: לין א' היו"ר

אותם יצפו שהתקנות דברים יש . כביכול מושלם פתרון לחפש ננסה שלא מציע אני
שהכנסת הדברים אחד . ולביקורת למבחן מיד יעמדו בהן שייקבעו המעבר והסדרי , מראש
קבע שהוא המעבר שהוראות לשר יאמרו . המעבר הוראות תיקון זה בהם לעסוק תרצה
ותתקן תבוא שהכנסת או , אותן לתקן סמכות לו ויש , אותן לתקן צריך והוא גרועות
יענו לא הן ואם , הן מה נדע , מיידי במבחן המעבר הוראות את נעמיד . בחקיקה אותן
ביום חקיקה לגמור גם אפשר , צורך יש אם . מיידית בחקיקה זה עם נתמודד , הבעיות על

. אחד

הם כאילו שנראים פתרונות של בכיוון ללכת צריכים שאיננו חושב אני לכן
הסדרי על דעתם לתת צריכים חוק, , תקנה . פתרונות יהיו לא דבר של ושבסופו מושלמים
שזה גם לנו חשוב . הסיטואציה פי על פתרון ניתן , פתרון אין שבו למצב נגיע . מעבר
התקנות את להשלים ימים שבוע ולאחר תקנות היום להתקין . שר יכול . במבחן יעמוד
כשהוא מיד המעבר הסדרי על דעתו את לתת חייב לא הוא . מצויינים מעבר בהסדרי חללו

. התקנות את מתקין

; צידון יי

. שהצעתי לניסוח חוזרים אנחנו , כן אם

: לין א' היו"ר

. הזאת הבעיה לפתרון אותנו מקדם הוא אבל , מושלם לא פתרון כרגע לי נראה זה

: צידון י'

. חירום ממצב יציאה לגבי מושלם פתרון אין

: מלחי ר'

? זמן לכמה אבל

: לין א' היו"ר

לא עליו מחליטה שהכנסת חירום מצב הכרזת של הזה שהענין להציע רוצה רק אני
שמר הנחות אותן מתוך יוצאים אנחנו אם . שנה של לתקופה אלא , שנה לחצי רק יהיה
מקום יש אם לדון הכנסת צריכה שנה חצי שכל הושב לא אני , עליהן דיבר גוברמן
פעם המישורים בכל הזאת הבעיה עם תתמודד שהיא בכך די . לא אם חירום מצב לחדש

. בשנה

; מלחי ר'

לשנה? יהיה שזה ההצעה מתקבלת

: לין א' היו"ר

. כן

: מלחי ר'

הגבלת ללא יהיה תוקפן , פקע שתוקפן חירום שעת בתקנות שנקבעו המעבר והוראות
. מסויימת סכנה בחובן טומנות הן הרי ? זמן
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: גוברמן ש'

. הזמן את למדוד אפשר אי

: לין א' היו"ר

, מיד מעבר בהוראות מעוניין דווקא אני . האלה המעבר הוראות את נבחן אנחנו
. אותן ישנו , טובות לא הן ואם , אותן שיבחנו רוצה אני כי

: לוי יצחק

הרהור לעצמי מרשה אני השני בענין . ראש היושב לדעת מסכים אני שנה של בענין
. נוסף

: לין א' היו"ר

. בהחלט

את מקיימים אנחנו . מלחמה הכרזת בדבר בסעיף בדיון נפתח הבאה הישיבה את
ומסתיימת 11: 00 בשעה מתחילה שלישי ביום הישיבה : שקבענו הנוהל פי על הישיבות
בניתוח אתקדם לא משתתפים מיעוט של במצב . שעה חצי של הפסקה עם , 15: 00 בשעה

. המעבר הוראות של בענין מאתנו נדרש יסודי דיון איזה ראינו . החוק סעיפי

: לוי יצחק

לישיבה? המשך היום יש

: לין א' היו"ר

שביום מקווה מאד אני . המשתתפים במספר שיפור יהיה שלא יודע אני כי , לא
בחוק הדיון של הזה השלב את לסיים נוכל ואז , הוועדה חברי כל ישתתפו הבא שלישי
ישריין כבר שהוא וכדאי , ראשונה דחופה בישיבה להשתתף המשפטים שר את ונזמין
הם שאם , הוועדה חברי כל נודיע גם אנחנו . שבועיים בעוד שלישי יום את לעצמו
את נשלים בכך . החלטות ולקבלת הערותיהם לשמיעת ישיבה תהיה , הערות להעיר ירצו

. הזה בחוק הדיון

: גובמרן ש'

לבוא ירצה המשפטים ששר מעריך אני . המשפטים במשרד דיון מקיימים אנחנו
. לוועדה לבוא רוצה שהוא להודיע ממני ביקש לא הוא אבל , לוועדה

: לין א' היו"ר

ביום שלישי יום את שישריין המשפטים לשר תאמר שכבר מציע הייתי פנים כל על
. דעתו את לשמוע נשמח מאד אנחנו . שבועיים

. 14: 00 בשעה הישיבה את נחדש . הפסקה על מכריז אני . לכם מודה אני

13: 20 בשעת הופסקה הישיבה
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 72/ע חפסנ

 ץועייה לש הנכהה ךמסמ
 22.6.2020 םוימ תסנכל יטפשמה
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הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף עניין ב 23.6.20לדיון בוועדת החוקה ביום מסמך הכנה 

להצעה: הכרזה על מצב חירום  דיון פתיחה ופרק ב' – (1320)מ/ 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

 בשל נגיף קורונה

 

הסמכויות שיוקנו לממשלה לקבוע הגבלות  אתשיגדיר הסדר המסגרת מוצע לקבוע את  שבכותרתהצעת החוק ב

 ההצעה אושרה ., וזאת לצורך המשך התמודדות עם נגיף הקורונה ומניעת התפשטותוחריפות על פעילות הציבור

 . ת בוועדהוכעת היא מובאת לדיון הכנה לקריאה השנייה והשלישי במליאת הכנסתבקריאה הראשונה 

הסדרים שנקבעו בתקנות שעת שורה של , והיא מחליפה 31.3.2021את שעת שתוקפה עד ליום מדובר בהור

 חירום שהתקינה הממשלה.

תקנות על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, הממשלה תוסמך להתקין של הממשלה , בכפוף להכרזה המוצעלפי 

, למשל: הגבלות על יציאה שבהן ייקבעו הגבלות על פעילות הציבור במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי החיים

ממקום מגורים ועל הימצאות במרחב הציבורי, הגבלות על בתי עסק, על פעילות מוסדות חינוך ורווחה, תחבורה 

שלה להתקין תקנות, וכן את אמות המידה בחוק מוצע לקבוע את התחומים שבהם תוכל הממ ציבורית ועוד.

 והתנאים להפעלת סמכותה לעשות כן.

ימים,  14בתוך  ויאושרו בדיעבד על ידי ועדה של הכנסתעל פי ההסדר המוצע, התקנות יותקנו על ידי הממשלה 

  .ימים ביחס לחלק מהתקנות 7או 

שבו תהיה התפשטות בהיקף על חלק במדינה שתקבע הממשלה תוכל להכריז ועדת שרים  כיבהצעה מוצע  ,כןכמו 

או ממנו שבתחומו תוסמך אותה ועדה להטיל מגבלות חמורות על יציאה  ,כעל "אזור מוגבל"נרחב של הנגיף 

 הפעילות בו.  אליו ולקבוע מגבלות רחבות על כניסה

 את העבירות הממשלה תוסמך לקבוע בתקנות – העונשין והאכיפה יסדרמסגרת להההחוק יעגן את  בנוסף,

תקנות, וכן לקבוע אילו מהן יהיו עבירות מינהליות אותן ב ייקבעו על ידההפליליות על הפרה של המגבלות ש

 הקנס שיוטל בצידן.גובה ואת )שיאכפו באמצעות הטלת קנס על ידי שוטר או פקח( 

הכרזה על מצב שעניינו להצעה פרק ב' ול ,עת החוקבאשר להצהעולות  יותמסמך זה יתייחס לשאלות רוחב

  לקראת דיוני הוועדה הבאים נוסיף ונתייחס לפרקים הנוספים שבהצעה.. , הארכת ההכרזה וביטולההחירום

 

על ההכרזה ועל הארכתה ותשקול להוסיף  להיעדר הפיקוח הפרלמנטריהוועדה תיתן דעתה מוצע כי בתמצית, 

 המוצע לקביעת מצב חירום בשל נגיף הקורונהלדון במבחן המהותי מוצע כמו כן, אישור של ועדת החוקה לכך; 

, ולבחון האם הוא מאזן בצורה נכונה בין סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה בבריאות הציבור"(")

מבט כולל אילו הסדרים מתוך תקנות שעת החירום השונות מוצע לבחון ב ,כןכמו ; השיקולים הנוגעים לעניין

ואילו הסדרים אינם מצויים בחוק המוצע כגון חובת בידוד בית , לחוק המסגרת ומצווי משרד הבריאות נכנסו

 ועטיית מסיכה.  

 

 סיון תש"פב ל' חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט  אל:

2020 ביוני 22 הייעוץ המשפטי לוועדה מאת:  
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 רקע ושאלות לדיון הפתיחה

 הקייםהמצב המשפטי 

ישראל, כמו יתר מדינות העולם, עם מגפה כלל עולמית כתוצאה מהתפשטות מדינת מתמודדת  2020מאז ינואר 

במסגרת צעדי הממשלה להתמודדות עם הנגיף, נקבעו מגבלות חמורות  נגיף הקורונה והמחלה שהוא גורם לה.

ביותר על זכויות הפרט. בין היתר, חובת בידוד לנשאים פוטנציאלים של הנגיף, מגבלות על התקהלות, על פעילות 

התחבורה הציבורית, הגבלות על פעילות המסחר, הבילוי והפנאי, איסור שהייה במקומות ציבוריים מסוימים, 

 ועוד. , חובת עטיית מסיכהמכות להכריז על אזור שבו קיימת תחלואה ממוקדת כעל אזור מוגבלס

 :הממשלה ביססה פעולותיה בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה על התשתית המשפטית הבאה

ובעיקר צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית  1940צווים שניתנו מכוח פקודת בריאות העם,  .א

שהוצא על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות. בצו זה  2020-והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף

 נקבעו חובת הבידוד בבית, חובת עטיית מסיכה ואיסור על התקהלות במרחב הציבורי.

לפי  "מצב חירום"הממשלה, שהותקנו מכוח הכרזת הכנסת על  יסוד:-לחוק 39לפי סעיף תקנות שעת חירום  .ב

הכרזה שקיימת עוד מזמן הקמת המדינה ותוקפה מוארך על ידי הכנסת מדי  – לחוק היסוד האמור 38סעיף 

 . (3.6.2020ביום ניתנה ההכרזה האחרונה ) שנה
 

 כתחליף לתקנות שעת החירום – הצעת החוק שבפני הוועדה

להפקיע זמנית את תוקפו או  שימוש בתקנות שעת חירום מאפשר לממשלה לקבל סמכות רחבה "לשנות כל חוק,

נועדו לתת מענה לצרכי הממשלה לטפל תקנות שעת חירום . לקבל את אישור הכנסת בלא "...לקבוע בו תנאים

בכנסת. כשדוחק השעה אינו מאפשר די זמן להשלמת הליך חקיקה  במצב חירום שאליו נקלעה המדינה במהירות

 .נות שעת חירום מוגבל לשלושה חודשים בלבד ולאחר מכן הארכתן תיעשה רק בחוקתוקפן של תק

החל מחודש מרץ השנה אך , בעשורים האחרונים הממשלה עשתה שימוש מועט ביותר בתקנות שעת חירום

וקבעו מגבלות חמורות  שנועדו להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה כאלוהתקינה הממשלה עשרות תקנות 

 . על חירויות הפרט

על הממשלה הניחה (, תום שלושה חודשים מעת שהותקנומועד פקיעתן של תקנות שעת החירום )בבסמוך ל

על שולחן הוועדה הצעת  הונחה במקביל. לתקופה קצרהת תוקף של חלק מהן, להארכחוק הכנסת הצעות  שולחן

 להמשך ההתמודדות עם נגיף הקורונה הקבועה לקבוע את התשתית המשפטית שנועדה החוק שבפניכם,

 . ולהחליף חלק מאותן תקנות שעת חירום

ולכן אינן יכולות לגבור על האמור יודגש כי תקנות שיותקנו מכוח חוק המסגרת המוצע אינן תקנות שעת חירום, 

 .בחקיקה אחרת של הכנסת
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 הצעת החוקהסדר המוצע בה

 :כדלקמן התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונההמשך למשפטית המסגרת את הלקבוע החוק מבקשת צעת ה

 ."מצב חירום בשל נגיף הקורונה"הממשלה תוסמך להכריז על פי המוצע, -על: הכרזה על מצב חירום .1

 בהנחת ההכרזה על שולחן הכנסת ואחת מוועדותיה. די ו ,ל הכנסתשההכרזה אינה מצריכה אישור 

נגיף ולפגיעה בבריאות ההממשלה תכריז על מצב החירום אם שוכנעה כי קיים סיכון ממשי להתפשטות  -

 הציבור אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק המוצע. 

 45שלא יעלו על  לתקופות נוספותוהממשלה רשאית להאריך  ,ימים 45תקופת ההכרזה לא תעלה על  -

 .31.3.2021עד ליום  כהוראת שעהההסדר כולו נקבע אך  ,לתקופה כוללת בלתי מוגבלת –ימים כל אחת 

הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה; הממשלה חייבת לבטלה אם חדלו להתקיים  – ביטול ההכרזה -

 תה.הנסיבות המצדיקות או

 להתקין תקנותמוצע לתת לממשלה סמכויות נרחבות בתקופת תוקפה של ההכרזה : סמכות להתקין תקנות .2

; )ב( במרחב הפרטי הגבלת פעילות)א( : בתחומים שייקבעו בחוק, והםשיגבילו את פעילות הפרטים והמשק 

)ד( הגבלת פעילות במקומות עבודה, בבתי עסק ובמקומות הפתוחים לציבור; )ג(  ;הגבלה במרחב הציבורי

הגבלות בתחום ( )זמסגרות רווחה; הגבלת פעילות  ; )ו(הגבלת פעילות מוסדות חינוך)ה( הגבלת אירועים; 

 .התחבורה הציבורית

 . )לפי סוג התקנות(, עם אפשרות הארכה ימים 28-ל 14בין  –תוקפן של התקנות  -

 ועדה של הכנסתמואישור בדיעבד בלא אישור הכנסת, אך תזדקק לקבל  תתקין את התקנותהממשלה  -

 הכנסת אם הוועדה לא קיבלה החלטה. מליאת אישור או  ,סוג התקנות(לבהתאם ) ימים 14ו א 7תוך ב

ועדת שרים שאת הרכבה תוסמך  בעת שההכרזה בתוקף: סמכות להכריז על אזור מוגבל ולקבוע בו מגבלות .3

 :, לרבותאת המגבלות שיחולו בו ולקבוע תקבע הממשלה להכריז על אזור בתוך המדינה כעל "אזור מוגבל"

 . גבלות על יציאה למרחב הציבורי בוהו ממנו או יציאהלאזור הגבלות על כניסה 

עבירות פליליות על הפרת הוראות הגבלת  בתקנות מוצע להסמיך את הממשלה לקבוע: עונשין ואכיפה .4

תוכל לקבוע  הממשלה .₪ 14,400, ומוצע כי העונש בצידן יהיה קנס של עד הןב שייקבעוהפעילות השונות 

כעבירות מינהליות, כלומר שהאכיפה שלהן תיעשה באמצעות הטלת קנס על ידי שוטר או את העבירות גם 

 וק. סמכויות הפיקוח מפורטות גם הן בחפקח. 

 מקדמיות שאלות

 הממשלהנתונים והערכות באשר למצב התחלואה והיערכות : ראשית מוצע כי הממשלה תציג לוועדה נתונים .1

 .להמשך ההתמודדות עם הנגיף

לבחון  : מוצע לוועדהובצו הבידוד ביחס להסדרים שבתקנות שעת החירום השונות החוק המוצעהיקף  .2

באיזו מידה הצעת חוק הסמכויות "מכסה" את ההסדרים השונים הקבועים בתקנות שעת החירום ובצו 

מוצע לוועדה להידרש לשאלה היכן יוסדרו חובת הבידוד וחובת עטיית המסיכה המצויות הבידוד. בתוך כך 

 היום בצו הבידוד שהוציא מנכ"ל משרד הבריאות, ואינן מוזכרות בהצעת החוק. 
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: קיימים מודלים שונים בעולם להסדרה משפטית המודל הנבחר לחקיקת המסגרת לשעת חירום בריאותית .3

של חירום חומרה קיימות דרגות )דוגמת גרמניה וספרד( של שעת חירום. כך למשל, בחלק מהמדינות 

רק את ה למסור לממשלכך לאפשר שהוגדרו מראש בחוק, באופן שניתן לייצר מצבי כוננות שונים במדינה ו

 לפי דרגת החומרה של המצב. הסמכויות שהיא זקוקה להן 

לקבוע שתי רמות של מצב , דוגמת האפשרות האם נשקלו מודלים אחריםמוצע לשמוע מנציגי הממשלה 

דוגמת  –לכלול הוראות מסוימות אם נשקלה האפשרות המוצע לשמוע . כמו כן, חירום בהקשר של קורונה

 ירום.חהשל מצב תלויות בהכרזה הוראות שאינן כחובת בידוד, 

 הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה –פרק ב' 

מצב חירום בשל נגיף "על  בהכרזהלקבוע כי הפעלת הסמכויות מכוח החוק תהיה מותנית בפרק זה מוצע 

הממשלה תכריז על , ללא צורך באישור הכנסת או מי מוועדותיה. הממשלהעשה על ידי יתההכרזה  ."הקורונה

"קיים סיכון ממשי להתפשטות נגיף הקורונה ולפגיעה בבריאות הציבור אם לא  מצב החירום אם שוכנעה כי

 עמדת שר הבריאות בעניין. זאת, לאחר שהונחה בפניה  .יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה"

רשאית הממשלה להורות קף עם פרסומה, אך במקרים חריגים ותיכנס לתו ההכרזה תפורסם ברשומות ,ככלל

 גם בטרם פורסמה ברשומות.  – מיידי באופןכי ההכרזה תיכנס לתוקפה 

מוצע לקבוע כי ביום תחילתו של החוק יראו כאילו ניתנה "הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה"  ,כןכמו 

 . הוראת מעבר( –להצעה  41)בסעיף  ימים 30שתוקפה 

 :מבחן המהותי להכרזהה – (א)2סעיף  

ולפגיעה בבריאות  להתפשטות נגיף הקורונה סיכון ממשיקיים כי תכריז על מצב חירום אם שוכנעה "הממשלה 

 ". אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה הציבור

 מותאם למאפייני הנגיף, ובעיקר לפוטנציאל התפשטותו המהיר. המוצע המבחן , להצעת החוק לפי דברי ההסבר

 שלושת מרכיבי המבחן המוצע:מוצע לדון ב** 

זהו הרף ההסתברותי המוצע לקביעת קיומו של מצב חירום. מדובר ברף שאינו גבוה  – "סיכון ממשי" .1

ת ויוצר או "הסתברות גבוהה" "הסתברות קרובה לוודאי", דרישה של "ודאות קרובה"במיוחד. כך למשל, 

מוצע לשקול האם הרף . רף נמוך יותריוצר "יסוד סביר להניח"  –; מנגד רף הסתברותי גבוה יותר

 תואם את רמת הסיכון הבריאותית מחד, ואת היקף, המוצע להכרזה על מצב החירוםההסתברותי 

 . מאידך הסמכויות שהממשלה מקבלת עם הכרזתו

 להיקף התייחסותהמבחן המוצע אינו כולל  – קורונה" ו"פגיעה בבריאות הציבור""התפשטות נגיף ה .2

כך למשל, האם "התפשטות נגיף הקורונה" באופן של הפגיעה בבריאות הציבור.  לחומרההתפשטות הנגיף או 

מצומצם באזור מסוים במדינה מצדיקה הכרזת מצב חירום בכל המדינה? האם כל "פגיעה בבריאות 

פגיעה ו הנגיףשל  רחבההתפשטות  שנדרשתיש מקום לקבוע הציבור" מספיקה לצורך ההכרזה? האם 

 , או חשש לפגיעה בחיי אדם בהיקף משמעותי? מבחינת חומרתה והיקפה בבריאות משמעותית

 המקצוע מדוע נבחר המבחן המוצע. מוצע לשמוע מגורמי
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במבחן רכיב זה לבחון את מהותו של מוצע  – "אם לא יינקטו פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה" .3

קיימת סבירות שוכנעה הממשלה כי למשל: "האם לא עדיף לעשות שימוש בנוסח מעט שונה, וההכרזה 

ובשל כך ברמה המסכנת באופן ממשי את בריאות הציבור  נגיף הקורונה רחבה של להתפשטות גבוהה

כך, הגורם המכריז יהיה חייב להידרש  ."פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זהמתחייבת נקיטת 

  .האם אכן מתחייבת נקיטת פעולות מכוח הסמכויות שבחוק זה –לשאלה 
 

 :הסמכות למתן ההכרזה –)ב( 2-)א( ו2סעיפים 

הכנסת אך ; לממשלה ללא צורך באישור הכנסתהסמכות למתן ההכרזה מסורה  –)ב( להצעה -)א( ו2לפי סעיף 

 . כמפורט בהמשך רשאית לבטל את ההכרזה

 :לדיון** 

סמכויות לממשלה מעניק החוק המוצע  – ההכרזה המסורה לממשלה ללא אישור הכנסתבסמכות  מוצע לדון

קבוע למקום  האם איןנוכח האמור,  ת הפרט.יומשמעותית את חירוהמגבילות בצורה רחבות לקבוע הוראות 

לגיטימציה דמוקרטית להגבלות שהרשות ובכך תינתן  תאשר את ההכרזה , או ועדה מוועדותיה,שהכנסת

ממשלה וניתן לשקול קביעת הסדר שבו היתכן בשל דחיפות העניין,  ?ההכרזה מכוחלהטיל תבקש המבצעת 

יודגש כי  .בתוך מספר ימיםרלמנטרי פלחייבה להביא את ההכרזה לאישור להכריז על מצב החירום, אך רשאית 

 הממשלה. הכרזת לו המליאה אועדה הושל בקבלת אישור רק אלא  ,אין מדובר בהליך חקיקה מלא

 על מצבי חירום שונים:  יצוין, כי פיקוח פרלמנטרי הוא דרישה מקובלת בהכרזות

יסוד: הממשלה שקובע את ההסדר המוכר של הכרזה על מצב חירום -לחוק 38כך למשל, לפי סעיף  -

על מצב החירום, ביוזמתה או על פי הצעת הממשלה. במקרים חריגים בהם  הכנסת מכריזהבמדינה, 

נדרשת הכרזה דחופה על מצב חירום עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, יכולה הממשלה להכריז על מצב 

חירום גם בלי אישור הכנסת, אך הכרזה כאמור תפקע כעבור שבעה ימים. הממשלה רשאית לחזור 

 עצמה כאמור בסעיף זה, כל עוד הכנסת לא התכנסה. ולהכריז על מצב חירום ב
 

, מסדיר את האפשרות של הממשלה להכריז על 1997–ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשנ"ח9סעיף  -

, אולם )כשקיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית( "מצב מיוחד בעורף"

 .שעות 48החוץ והביטחון של הכנסת בתוך  של ועדת טעונה אישורההכרזה 
 

ג לפקודת המשטרה מאפשרים לשר לביטחון פנים ולממשלה להכריז על אירועי חירום 90-ב ו90סעיף  -

לרבות , "אירוע חירום אזרחי", שכולל אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור –למשל שונים )

ימים  13בחלוף ואולם, . עילות חבלנית עוינת(טבע, פגיעת חומרים מסוכנים, תאונה או פ ימחמת פגע

הממשלה תהיה רשאית להמשיך ולהאריך את שבהם הוארכה ההכרזה על ידי השר והממשלה, 

 . ההכרזה רק באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת

 

הדעת ככל שהוועדה תחליט כי יש מקום לקבוע שהכרזה על מצב חירום תותנה באישור פרלמנטרי, יש לתת את 

)ז( 69)זאת בדומה להסדרה הנעשית בסעיף  לאחר הבחירות גם למצבים שבהם לא הוקמו עדיין ועדות הכנסת

 יסוד: הממשלה(.-לחוק 38הנותנת מענה לכך ביחס להכרזה על מצב חירום לפי סעיף  –לתקנון הכנסת 
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 :כניסה לתוקף של ההכרזה –)ג( להצעת החוק 2סעיף 

בהתקיים נסיבות דחופות ומיוחדות ההכרזה תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות; אך  –)ג( להצעה 2לפי סעיף 

 . תיכנס לתוקף באופן מיידי היאלהורות כי המצדיקות זאת, הממשלה רשאית 

 : לדיון** 

היא בעייתית. יש לאזן את  בטרם פרסומו כניסה לתוקף של הסדר מסוג זה: קביעת חובת פרסום מינימלית

להתחיל ולהפעיל את הסמכויות שיוענקו לממשלה מול הצורך שמציגים גורמי המקצוע  מעוררשהדבר הקושי 

אם יש מקום לקבוע גם , לכל הפחות, לבחוןמוצע  בשל מאפייניו של נגיף הקורונה. באופן מיידי מכוח ההכרזה

  . במקרה כזה חובת פרסום מינימלית כלשהי, בדרך שהממשלה תמצא כיעילה בנסיבות העניין

 :תקופת ההכרזה –צעת החוק )ד( לה2סעיף 

, שלא לתקופות נוספות. הממשלה רשאית להאריך את תוקפה ימים 45ההכרזה היא לתקופה שלא תעלה על 

 ימים כל אחת.   45יעלו על 

מאחר שאין מגבלה על מספר התקופות או משך הזמן  מוגבלת בזמןתקופת ההכרזה למעשה אינה לפי המוצע, 

בנפרד ממנגנון אישור ההכרזה והארכתה, מוצע כי החוק ייקבע כהוראת שעה עד הכללי שבו תימשך ההכרזה. 

 . 31.3.2021ליום 

  :לדיון** 

האם אין קושי במתן אפשרות להארכה חוזרת ונשנית של מצב החירום ללא פיקוח פרלמנטרי, וזאת בשונה 

  מההסדרים שתוארו לעיל לפי חוק ההתגוננות האזרחית ולפי פקודת המשטרה.

 :ביטול ההכרזה –להצעת החוק  3סעיף 

על ידי הממשלה, שחייבת לבטל את ההכרזה אם חדלו  –מוצע לקבוע שתי דרכים לביטול ההכרזה: האחת 

 על ידי הכנסת, שרשאית לבטל את ההכרזה.  –להתקיים הנסיבות המצדיקות את קיומה; והשנייה 

 מוצע כי הביטול ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות. 

 : דיון** ל

מדוע ביטול ההכרזה ייכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות, בעוד שכניסת ההכרזה לתוקף יכולה )בהתקיים  .1

  נסיבות דחופות ומיוחדות המצדיקות זאת( להיות עוד לפני הפרסום ברשומות? 

)ב( להצעת החוק מוצע כי הכנסת תהיה רשאית לבטל את ההכרזה על מצב החירום. מוצע לבחון 3בסעיף  .2

 30 הממשלה או לתקנון הכנסת, ולפיו 71מהו ההליך הנכון לעשות כן. ניתן לאמץ את ההליך המעוגן בסעיף 

 חברי כנסת יכולים לפנות בעניין זה ולבקש דיון בוועדה שתמליץ למליאה לבטל את מצב החירום כאמור.
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 82/ע חפסנ

 ץועייה לש הנכהה ךמסמ
 6.7.2020 םוימ תסנכל יטפשמה
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הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף בעניין  7.7.2020סמך הכנה לדיון בוועדת החוקה ביום מ

 להצעת החוק 7עד  2עיפים ס –( 1320)מ/ 2020-הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף

מנגנון ההכרזה על וכן  שמעוררת ההצעה נדונו שאלות כלליות בהן ישיבות בהצעת החוק, 2 עד כה הוועדה קיימה

כרזה על מצב הבלהמשיך את הדיון בישיבה זו מוצע  .להצעה 3-ו 2שבסעיפים  מצב חירום בשל נגיף הקורונה

-ו 4בסימן א' לפרק ג' להצעה שעניינו: סמכות הממשלה להתקנת תקנות )סעיפים  דוןלמוצע ן, לאחר מכהחירום. 

 מרחב הפרטי והציבורי.התנהלות הפרט בעל  מגבלותלפיהם תוסמך הממשלה לקבוע ש 7-ו 6בסעיפים ו ,(להצעה 5

:את סמכות הממשלה להתקין את התקנות באופן הבא הסדירל החוק מוצעת הצעב

על התנהלותו  –מגבלות בתחומי החיים השונים בהן ניתן יהיה לקבוע ש הממשלה תוסמך להתקין תקנות .א

במרחב הציבורי(, על בתי עסק ופעילויות י, וכבו הפרטבית מגוריו וברבמרחב הפרטי שלו, כולל בשל הפרט )

מוסדות חינוך, מסגרות רווחה, ועל התחבורה הציבורית.  אירועים, הפתוחות לציבור, על מקומות עבודה, 

ה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.בזמן שקיימת הכרזרק תוסמך להתקין תקנות  הממשלהל פי המוצע, ע .ב

.להאריכן וסמךתכתלות בסוג המגבלות, והממשלה  ימים, 14 לע או ימים 28 א יעלה עללשל התקנות ן תוקפ .ג

 7ימים, או  14בדיעבד בתוך  עצמאית על ידי הממשלה, ויינתן להן אישור פרלמנטרי רקהתקנות יותקנו  .ד

כל אם ועדה של הכנסת לא אישרה את התקנות, יינתן פרק זמן נוסף שבמסגרתו תולפי ההצעה, ימים. 

 .מליאת הכנסת לאשרן

דרושות לשם "מניעת ההדבקה בנגיף  ןעל הממשלה להשתכנע כי ה –לפי המבחן להתקנת התקנות  .ה

התקנתן כפופה גם  הקורונה, צמצום התפשטותו, צמצום היקף התחלואה או הגנה על אוכלוסיות בסיכון".

וההשפעות על המשק.יותקנו רק לתקופה ובמידה הדרושות ולאחר שנשקלו חלופות כך שהן  מידתיותל

המוצע לצורך קביעת התקנות  הפיקוח הפרלמנטרי של לחולשה היחסית, מוצע כי הוועדה תיתן דעתה בתמצית

)תוך אישורן בדיעבד בלבד, ותוך מתן אפשרות למליאת הכנסת לאשר את התקנות בלי דיון בוועדה(. זאת תוך מתן 

בגמישות של הממשלה שהממשלה תוסמך לקבוע באותן תקנות מצד אחד, ולצורך  לחומרת המגבלותמשקל 

ת של נגיף הקורונה מצד שני. נוכח מאפייני ההתפשטו וביכולת פעולה מהירה

ם הפורום המתאיא יה ת הכנסתמליאהאם , ולשקול תקנותלשיינתן  הפרלמנטריאישור המנגנון מוצע לבחון את 

ליה לשקול מה תהיה המשמעות של היעדר עשהוועדה סבורה שאין מקום לאמץ הסדר זה, ככל . ןלדיון באישור

 . המשמעות של החלטה פוזיטיבית של הוועדה שלא לאשר את התקנותמה תהיה ו הכרעה בוועדה ביחס לתקנות

הן ליו"ר הוועדה והן לשליש  אפשרלמוצע לשקול , בתקנותדחוף כדי להבטיח ככל האפשר קיום דיון  מקרה,כל ב

כאיזון נוסף לחולשתו היחסית  מוצע לשקול,עוד . אשר יתקיים בהקדם האפשרי כךלשם  מחברי הוועדה ליזום דיון

 . לאחר אישורן בטל את התקנותללוועדה באופן חריג לאפשר של האישור הפרלמנטרי המאוחר, 

מסמיכה את הסימן ב' לפרק ג' ב 7-ו 6סעיפים הסמכה רחבת ההיקף המוצעת בבוועדה לדון למוצע  נוסף,ב

תוך בית ב) במרחב הפרטי – ביותר בזכויות הפרט שגלומה בהן פגיעה משמעותית תקנות יןהתקלממשלה ה

)הגבלות על יציאה של אדם ממקום המגורים ועל שהייה במרחב  ובמרחב הציבוריפרטי(  וברכבו המגורים של אדם,

 (.ועוד כללי שמירת מרחק בין אנשים והתקהלות במקום ציבורי, הציבורי

עות לתיקונו ושאלות מוצעות לדיון.הצ –המסמך שלהלן כולל את נוסח הצעת החוק הממשלתית, ובסימון שינויים 
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