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" תובורמ תוריד  ילעב   " לע לוחיש  סמה  רדסהב  םייופצה  םייונישה  תובקעב  םיבורק –  ןיב  תונתמ 
רמרד רימא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

הלעמו תוריד  שולש  ילעבל  שדח  יוסימ  לולסמ  םירדסהה , קוח  תרגסמב  הנורחאל  הרשיא  ןולחכ , השמ  רצואה  רש  לש  ומודיקב  הלשממה ,
ןוריחמ יפל  םתולעבבש  תורידה  שולשמ  הלוזה  הרידה  יוושמ  לש 1%  סמ  רועישב  ראונימ 2017  לחה  וביוחי  םייוניש , ויהי  אלש  לככ  רשא ,
, תיעיברה הרידה  יוושמ  םג  לש 1%  רועישב  אוה  לוחיש  סמה  תוריד , שולשמ  רתוי  םתולעבב  שיש  לככ  .יתלשממה  יאמשה  תואלבטו 

.תישילשה הרידהמ  לחה  הריד , לכל  הנשל   ₪ 18,000 ירק , שדוחב , לש 1,500 ש"ח  ךסל  רתויה  לכל  לבגוי  סמה  .האלה  ךכו  תישימחה 
תובחה םוצמצל  איבהל  הרטמ  ךותמ  םייקוח , סמ  ינונכת  םינחוב  תורידה  ילעב  ךכ , בקעו  הל , הצוחמו  תסנכב  תרוקיב , טעמ  אל  ררועמ  קוחה 

.יופצה סמב 

לש דוחיאל  תומייוסמ  תוביסנב  תורשפא  תוללוכ  ןה  רתיה , ןיב  ךא  ויתוביסנו , הרקמ  לכב  תויולתו  תונווגמו  תובר  ןה  סמ  ינונכתל  תויורשפאה 
הריד תרבעה  ןמוקמב , הלודג  תחא  הריד  תשיכרו  תונטק  תוריד  תריכמ  םילעבה , תטילשב  הרבח  תולעבל  הריד  תרבעה  תוכומס , תוריד 

.תונורסחו תונורתי  הבוחב  תנמוט  תויורשפאהמ  תחא  לכ  רשאכ  דועו , החפשמ  בורקל 

.החפשמ בורקל  הנתמב  הריד  תרבעה  תובורמ , תוריד  ילעב  לע  תופדעומהו  תוצופנה  תויורשפאה  תחא  תא  רוקסנ  הז , רמאמב 

קוחב םויכ , יקוחה  בצמב  םג  .סמב  תובחמ  רוטפל  םורגת  אל  ליגל 18  תחתמ  םידליל  הרידב  תולעב  תרבעה  יכ  רתיה , ןיב  עבוק  שדחה  קוחה 
תורידה יבגל  דחא  רכומ  / שכורל םיבר  םירקמב  םיבשחנ  ליג 18  דע  םהידליו  גוז  ינב  "ג-1963 , כשת השיכרו ,) חבש   ) ןיעקרקמ יוסימ 

ליגל 18. לעמ  םה  םידליה  רשאכ  קר  תירשפא  סמ , ןונכת  ךרוצל  םידליל  הריד  תרבעה  ךכיפל , .םתולעבבש 

ודיל ךמסמ  תריסמב  וא  לבקמה  ידיל  הנתמה  תריסמ  םע  הנתמב , ןיעקרקמ  תרבעה  טעמל  ללככ , תמייתסמ  הנתמ  תקסע  הנתמה , קוח  יפ  לע 
.הנתמה תא  לבקל  ותוא  הכזמה 

, וז תושר  לע  רתיו  ןכ  םא  אלא  הנממ , וב  רוזחל  יאשר  המייתסנש , הנתממ  לידבהל  הנתמ , ןתיל  בייחתהש  ימ  יכ  ראשה , ןיב  עבוק  הנתמה  קוח 
" תרכינ הערה   " הלח םא  התניתנמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  יאשר  ףסונב , .תובייחתהה  לע  ךמתסהב  ובצמ  תא  הניש  אל  הנתמה  לבקמ  דוע  לכו 
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". ריפחמ  " ןפואב וילא  סחייתה  לבקמהש  וא  ילכלכה  ובצמב 

םע קר  תמלשומ  ןיעקרקמב  הקסעש  הדבועה  רואל  תאז  הנוש , הנתמה  תקסע  תמלשה  דעומ  ןיעקרקמ , סכנ  לש  הנתמ  תקסעב  תאז , תמועל 
.לבקמה םש  לע  סכנה  םשרנ  אל  דוע  לכ  הנתמ  תתל  תובייחתהכ  תבשחנ  ןיעקרקמ , סכנ  לש  הרומת  אלל  הרבעה  ךכיפל , .המושיר 

תא גודל ' רידגהל  הנתמה  ימכסה  תרגסמב  ןתינ  ךכ , .תואקסע  ןונכתל  ליעי  ילככ  שמשל  הלוכי  םושירב , הנתמה  תקסע  תמלשהל  השירדה 
.תרכינ הרוצב  ערוה  הנתמה  ןתונ  לש  ילכלכה  ובצמו  הדימב  אמגודל , ומכ  םינוש , םירקמב  התניתנמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  לש  תורשפאה 

םכסה תרגסמב  ןתינ  םידדצהמ , ימ  לש  הריטפב  לטובת  הקסעה  יכ  עובקל  אמגודל , םיאנתב , הנתמה  תקנעה  תא  תונתהל  ןתינ  ףסונב ,
ןתונ לש  הרידב  שומישהו  םירוגמה  תוכז  תנגה  םשל  םיאנת  עובקל  ףא  ןתינ  הנתמה , לבקמ  סכנה ע"י  תריכמ  וא  דובעש  תא  ליבגהל  הנתמה 

.דועו הנתמב  רבעומש  סכנהמ  םיידיתעה  תוריכשה  ימד  תא  לבקל  תורשפאה  אהת  הנתמה  ןתונל  יכ  עובקל  ןתינו  הנתמה 

ץלמומ התעיקפל , םינוש  םיאנת  עובקל  וא  הניתנה ו/ ןמ  וב  רוזחל  הנתמה  ןתונ  ידיב  ילככ  הנתמה  תקסעב  שמתשהל  היהי  ןתינש  ידכבש  אלא ,
ןפואב ורדגוי  וב  טרופמו  רדוסמ  בותכ , יטפשמ  םכסה  ךורעל  אלא , לבקמה , לשו  ןתונה  לש  םייטרדנטס , הנתמ  יריהצתב  קפתסהל  אלש 

.דועו חכ  ייופיי  ןוגכ  הקסעה , םושייל  ועייסיש  םיכמסמ  לע  םיתחהל  ףאו  הקסעה  יאנת  שרופמ 

.החבשה לטיה  ףא  םיתיעלו  השיכר  סמ  חבש , סמ  ןוגכ , הקסעל , םידדצה  לע  סמ  יבויח  ללככ  םימייק  הליגר  ןיעקרקמ  תקסעב  עודיכ , ןכ , ומכ 
תחפומ השיכר  סמ  רועיש  םייק  הנתמה , ןתונל  חבש  סמב  תובח  ןיא  ןלהל , טרפנש  יפכ  תונקתבו , קוחב  םתרדגהכ  םיבורק  ןיב  הנתמ  תקסעב 

םתומייקתהבו הברקה  תדימב  רתיה  ןיב  יולת   ) םימיוסמ םירקמב  הנתמה  תקסע  החבשה , לטיהב  תובח  שי  םא  ףאו  הנתמה  לבקמל  ( 1/3)
תמאות הנניא  חבשה  סמ  ךרוצל  בורק "  " תרדגה יכ  הז , רשקהב  בלה  תמושת  .ךשמהב  טרפנש  יפכ  שומימל "  " תבשחנ אל  םיפסונ ) םיאנת  לש 

.החבשה לטיה  ןיינעל  בורק "  " תרדגה תא  תמאות  הנניא  ףאו  השיכרה  סמב  הבטהה  ךרוצל  בורק "  " לש הרדגהה  תא 

ףיעס 62 יפל  חבש  סממ  הרוטפ  ובורקל  דיחימ  הנתמב  ןיעקרקמב  תוכז  לש  הרבעה  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל  םאתהב  חבש –  סמב  הבטהה 
- ןב ( 1 : ) הלאמ דחא  לכ  אוה  הז  קוחל  םאתהב  בורק "  " .בורקל הניה  הרבעהו  הרומת , אלל  הניה  הרבעההש  יאנתבו  ןיעקרקמ , יוסימ  קוחל 

ירוהמ וא  הרוהמ  ולביקש  תוכז  יבגל  תוחא , וא  חא  ( 3  ) ןכו הלאמ ; דחא  לכ  לש  םגוז  ינבו - גוז  ןב - יאצאצ  אצאצ , הרוה , ירוה  הרוה , ( 2 ; ) גוז
.השוריב וא  הרומת  אלב  הרוה 

ביוחי אוה  לביקש  סכנה  תא  רוכמי  אוה  רשאכו  חבשה , סמ  ןיינעל  הנתמה , ןתונ  לש  וילענל " סנכנ   " הנתמה לבקמש  איה , תישעמה  תועמשמה 
.הנתמה ןתונ  לש  הפוקתב  רבצנש  חבשה  לע  םג  סמב 

השיכרה יוושו  השיכרה  םוי  לביקש , סכנה  תא  רוכמל  הנתמה  לבקמ  אובישכ  ירה  הז , רוטפב  שומיש  ושע  הנתמה  ןתונו  הנתמה  לבקמ  םא 
.הנתמה ןתונ  לש  השיכרה  יוושו  השיכרה  םויכ  ועבקיי 

ךכ םיבורק , ןיב  הנתמ  תקסעב  השיכר  סמב  תיתועמשמ  הלקה  תנתינ  השיכר , סמב  תוקסועה  ןיעקרקמ  יוסימ  תונקתב  השיכר –  סמב  הבטה 
ימ תוברל  גוז , ןב  הלאמ : דחא  לכ  וניה  השיכרה  סמ  ןיינעל  בורק  .הקסעב  עבקנ  היהש  ליגרה  השיכרה  סממ   1/3 לש –  רועישב  תובח  שיש 

.תוחאו חא  אצאצ , לש  וגוז  - ןב אצאצ , הרוה , ןיעקרקמב , תוכז  תריכמל  ומדקש  םישדח  השש  ךשמב  גוז  ןב  היהש 

תרדגומ תויוכז " שומימ   " תרדגה החבשה . לטיה  םולשתב  תובחה  תמקה  ךרוצל  שומימ "  " הווהמ הניא  ףא  םיבורק ," ןיב  הרבעה   " גוסמ תקסע 
.תויוכז שומימל  בשחית  אל  ובורקל " םדאמ  הרומת  אלל  הרבעהש   " תשרופמ תעבוקה  הינבהו  ןונכתה  קוחב  תישילשה  תפסותל  ףיעסב 1 

, תינש הרומת ; לכ  אלל  תויהל  הכירצ  הרבעה  תישאר , םיאנת –  ינש  רחא  אלמל  הרבעה  לע  תויוכז , שומימל  בשחת  אל  רומאכ  הרבעהש  ידכ 
, גוזה ןב  לש  אצאצ  וא  אצאצ  הרוה , הרוה  הרוה , גוז , ןב  : " תישילשה תפסותל  ףיעסב 1  ותרדגהכ  בורק "  " רדגומש ימל  תויהל  תבייח  הרבעהה 

סמ ןיינעבו  חבש  סמ  ןיינעב  העובקה  וזמ  הנוש  החבשהה  לטיה  ךרוצל  בורק "  " לש הרדגהה  ןיוצ , רבכש  יפכ  יכ  בלה  תמושת  םגוז ." ינבו  חא 
לככ איהו  תויוכז  שומימל  בשחת  הרבעה  בורק ,"  " וניאש ימל  הנתמב  ונתנ  ןיעקרקמה  םאש  אוה , ינשה  יאנתהמ  אצוי  לעופכ  .רומאכ  השיכרה 

.םולשתב הנתמה  ןתונ  לש  ובויחל  םורגת  הארנה 

, אלא לטיההמ , טלחומ  רוטפ  ןתמ  השורפ  ןיא  תויוכז , שומימל  תבשחנ  הניא  בורקל  הנתמש  תרמואה  ףיעסה  תארוה  יכ  רוכזל  שי  הרקמ , לכב 
.ןיעקרקמב תויוכז  שומימ  ומצעב  עצבי  הנתמה  לבקמ  וב  דעומל  ומולשת  תייחד  קר 

תתל שי  סמב , ןוכסחל  רבעמ  יכ  ןובשחב  תחקל  שי  רומאכ , הקסע  עצבל  הטלחה  תלבק  תעבש  ירה  הנתמ , תואקסעל  םימייקה  תונורתיה  דצב 
, תישאר .דיתעב  תומיוסמ  תובטה  תלבק  ונממ  עונמל  ףא  תולולעו  הנתמה  לבקמ  לע  תורישי  תוכלשה  שי  םהל  םיפסונ  םיטביהל  תעדה  תא 

תויהל שיו  הנתמה  לבקמ  לש  וניינקל  תרבועו  הילעב  תטילשמ  תאצוי  הרידה  הנתמה , תקסע  תמלשה  םע  ויפל , הקסעה , לש  יניינקה  טביהה 
, הריד ירסח  םע  םיתיעל  הביטימש  תיתלשממ  תוינידמ  תמייק  תונורחאה  םינשב  יכ  ןובשחב , תחקל  ףא  בושח  .הז  ןיינע  לש  תוכלשהל  םיעדומ 

יאכז היהי  אל  הנתמה  לבקמ  התוא  הבטה  הריד , ירסחל  םיקנעמ  תנתונ  ףאו  חותיפ  עקרק , תדסבסמה  ןכתשמל , ריחמ  תינכות  אמגודל , ךכ 
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, לארשי קנב  תויחנהו  תוינידמל  םאתהב  תואתנכשמל , םיקנבה  הנתמה , לבקמ  דיתעב  שוכרי  התוא  תפסונ  הריד  תשיכר  ךרוצל  ןכ , ומכ  .לבקל 
םיאנת וליפא  םיתיעל , .הדיחי  הריד  לע  אתנכשמ  לוטיל  ושקבי  רשא  הריד " ירסח   " רשאמ רתוי  ךומנ  זוחאב  אתנכשמ  תליטנ  םירשפאמ 

.הרידב הגלמה  שקבמ  תולעבב  םירושק  תיאמדקא  הגלמ  תלבקל 

שי יזא  ןכ , םאו  תעכ , סכנה  ריבעהל  ונווכתה  תמאב  םאה  תושעל , םיצור  המ  תיניינק  םדוק  טילחהל  שי  הרקמו  הרקמ  לכב  יכ  םירובס  ונא 
עוצקמה ישנא  .קרפה  לע  תודמועה  סמה  ןונכת  תויורשפא  תא  וכו ,' יאמש  "ח  ור "ד  וע תוברל  םוחתב  םיחמומה  עוצקמ  ישנא  םע  קמועל , ןוחבל 
תכרעמ יהמו  ףדעומה  יוסימה  הוותמה  והמ  תלכשומ , הכרעה  עוציב  ךות  תוביסנ  ןתואב  ףדעומה  סמה  ןונכת  הוותמל  חוקלה  תא  ונווכיו  ועייסי 

.רתויב יבטימה  ןפואב  ויתויוכז  לעו  הרידה  לעב  לע  רומשיש  ךכ  יוסימה  הוותמה  םושייו  שומימ  ךרוצל  םידדצה  ןיב  תשרדנה  םימכסהה 

.עוצקמ ישנא  תועצמאב  תויפיצפס  תוצלמה  לבקלו  ופוגל  הרקמו  הרקמ  לכ  ןוחבל  שיו  הצלמה  הווהמ  וניא  רומאה  * 
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