
126126126126    ''''ממממעעעע

"דובא בוח" ןיגב ףיקע סמ תבשה

דיתעה לא טבמו תינכדע הקיספ

תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

 םישקבמ םיבר תוחוקל .תוחוקלמ תובוח תייבג יישק םע םידדומתמ תובר תורבחו םיקסע ילעב
 יאנתב לבוקמו גוהנ רבדהו ,בר ןמז ךשמב םולשתה דעומ החדנ םתרגסמב יארשא יאנת םילבקמו

 .רחסמה

 ,ןועריפ תולדח לשב םא ןיב ,)עידומ וניא ללכ וא( םולשתב דומעל לגוסמ וניאש עידומ חוקל רשאכ
 יושע ,ירפ םיאשונ םניאש ,בוחה תייבגל םיכילהב טקונ קסעה לעבו ,תרחא הביס לכ וא לגר תטישפ
 ,בוחה תא תובגל םייוכיסה וספא ותניחבמ רשאכ ,הרובש תקוש לומ םוי לש ופוסב דומעל בוחה לעב

"דובא בוח"ל ותניחבמ ךפהנ בוחהו
[1]

. 

 לכ לע ןכש ,םיסמה תושר תברועמ ,"דובא בוח"ל הכפהש וזכב םגו ,קשמב הקסעו הקסע לכב ,עודיכ
 לעב ,ללכ ךרדב ,רמולכ .חוקלה ןמ םולשתה תייבגב יולת וניאש ,רחא וא הזכ סמ לטומ )טעמכ( הקסע
 םא ןיבו םליש חוקלה םא ןיב ,הקסעה עוציב םע דימ םיסמה תושרל סמה םולשת תא ריבעמ קסעה
 .ואל

 ךפוה בוחהו ,םיירשפאה םייקוחה םידעצה לכ תטיקנ ףרח ,בוחה תייבגב לשכנ קסעה לעב וב בצמב
 יכ יואר אלא ,סמה תא הדיב קיזחת אל הנידמהש יואר יכ ,םינוש ןיד-יקספ רבעב ועבק ,"דובא בוח"ל
 .קסעה לעבל בשוי סמה

 וזכ הנחבהו ,"דובא בוח" ןיגב הבשה לבקל תורשפאה ןיינעל הנחבה תמייק םינושה םיפיקעה םיסימב
 ,טרופיש יפכ ,אוביב.אוביה לע לטומה סמ תמועל ,תימוקמ הקסע לע לטומה סמל סחיב םג תמייק
 .דובא בוחל ךפה בוחה םא םג הרזחב סמה תא לבקל קסעה לעב תורשפאב ןיא

 ,הריכמה תעב םינכרצה יפתכ לע םילגלוגמ הלא םיסימש ,איה םיפיקע םיסימ יבגל דוסיה תחנה

הנוקה םלשיש ריחמב םתוא ללוכ אוה אלא ,הלא םיסימב לעופב אשונ וניא קסועה יכ ,רמולכ
[2]

. 
 תובגל חילצה אל קסועהש אצוי ,דובא בוחל בוחה תכיפה לשב המואמ םליש אל הנוקה םהב םירקמב
 .ןיינועמ היהש יפכ ,הנוקה ןמ סמה ביכר תא םג
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 אלש" הקסעכ תבשחנ ,המלוש אל התרומתש הקסע יכ ,[3]הקלא תכלהב עבקנ ,ףסומ ךרע סמל סחיב
 אל םג- םיימעפ דספנ אציי אלש תנמ לע ,םושינל סמה תא בישהל יוארה ןמ ,ןכלו ,"לעופה לא האצי

 .הנידמל סמה תא םליש םגו הקסעה תרומת תא לביק

 הכלה רצייל קלדה תורבח וסינ ,רבעב .קלד לע ולב אוה תומיוסמ תואקסע לע לטומה ףסונ ףיקע סמ
 לע הקחמנ ןתעיבתו לשכנ ןנויסנ ךא ,"דובא בוח" לש הרקמב רזחוי ולב םג היפל ,השדח תיטפשמ

ועבתנש םימוכסה ןויצ-יא לשב ףסה
[4]

. 

Purchase( היינק סמ אוה ,תרכינ הדימב ףסומ ךרע סממ הובג ללכ ךרדב ורועישש ,רחא ףיקע סמ
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Tax(, תורתומ סמ" ןיעמ רבעב היה רשא"
[5]

 בכר ילכ ,לוהוכלאו קבט ירצומ לע רקיעב לטומ אוה םויכו
 ,ךרעהמ75% רועישב הובג היינק סמ לטומ לוהוכלאה ירצומ בור לע ,לשמל ךכ .בכרל ףוליח יקלחו

 םידעוימה לוהוכלא ירצומ טעמל ,)דועו םירקיל ,הקדוו ,םור ,יקסיו( להוכ רטילל ח"ש20.98 תפסותב

היינק סממ רוטפ ,תאז תמועל ,ןיי .רטילל ח"ש2.18 לש היינק סמ לטומ הריב לעו ,םייאופר םיכרצל
[6]

. 
 ,תומיוסמ תותחפה עוציב ךות ,ךרעהמ83% רועישב הובג היינק סמ יללכ ןפואב לטומ בכר ילכ לע

םיפסונ םירטמרפו ,םהמ תטלפנה ריוואה םוהיז תדימ תא ןובשחב תוחקולה
[7]

. 

 רומאכ .[8])אובי תקסעב( ןאוביהו ,)תימוקמ הקסעב( רכומה אוה הינקה סמ םולשתב בייחה םרוגה
 עוציב םע םיסמה תושרל ריבעהל )ימוקמ ןרצי וא ןאובי םא ןיב( קסועה שרדנ הינקה סמ ביכר תא ,ליעל
 .ואל םא ןיבו ,הנוקה ןמ הרומתה תא תובגל חילצה םא ןיב ,סמב תבייחה הקסעה

 תואקסעב ןכלו ,ףסומ ךרע סמ רועישמ רתוי םייתועמשמ םירועישב ללכ ךרדב לטומ היינק סמ ,רומאכ
 אוהו ,ףסומ ךרע סמ רשאמ רתוי הברה קסועה ידי לע שגרומ הז סמש קפס ןיא ,היינק סמ לטומ ןהילע
 .ותניחבמ הברהב יתועמשמ

 ,ועבק רשא )םולשהו יזוחמה( םינוש טפשמ יתבב ןיד-יקספ ינש ונתינ ,2012 תנש תליחתב ,הנורחאל
 ,רמאנ ןידה-יקספ ינש תרגסמב ."דובא בוח"ב רבודמ רשאכ היינק סמ )ימוקמ ןרצי(קסועל בישהל שי יכ
 .הינק סמ לש הרקמב םג לח ,ףסומ ךרע סמל רשקב הקלא תכלהב דוע עבקנש לנויצרה יכ
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 בישהל םיסמה תושרמ ופמט השרד ,)2012 לירפאב ןתינש ןיד-קספ( [9]ופמט תשרפב ןודינש הרקמב
 תריכמ ןיגב ,2001-2005 םינשה ךלהמב םלושש ,ח"ש800,000-מ הלעמל לש ךסב היינק סמ הל
 .)הריב( לוהוכלא ירצומ

 תא םהמ תובגל החילצה אל ופמטו ,קוריפ יכילהל וסנכנ ופמטמ תואקשמה תא ושכרש םינוקה ןמ קלח
 סמ ופמטל הבישה הנידמה .דובא בוחל ךפהש ,םירצומ םתוא דעב ופמטל בוח רתונו ,הרוחסה תרומת
 .היינקה סמ תא בישהל הבריס ךא ,םידובאה תובוחה ןיגב םלושש ףסומ ךרע

 המלוש אל םתרומתש ןיבוט לע רכינ רועישב היינק סמ הבגת הנידמהש הקדצה ןיא יכ ,הנעט ופמט

 השגדהה( [10]עבוקה ,היינק סמ קוחל )1()א(27 ףיעס לע הססבתה וז הנעט .םלועל םלושת אלו ופמטל
:)ונלש

 םולשתה וא היבגה םוימ םינש שולש ךות ךכ לע השקב השגוה םא ומלישש ימל רזחוי סמ"
 טעמל ,ורכמנ אל סמה םלוש םהילעש ןיבוט :הלאמ דחא להנמה לש ותעד תחנהל חכוה םאו

;"םאוביי תעב םלוש םהילע סמהש הלא

 תויה ,הז ףיעס ךרוצל "ורכמנ אל"ש ןיבוטכ םיבשחנ ,הרומתה המלוש אל םהיבגל ןיבוט יכ ,הנעט ופמט
 .ןיא וידעלבש ביכר ,הקסע לש המויקב ידוסי ביכר הווהמ הרומתה ביכרו

 .הריכמב רבודמ םא ,הלאשה תניחב ךרוצל יתוהמ ביכר וניא הרומתה ביכר יכ ,הנידמה הנעט ,דגנמ
 ,"הריכמ"כ הנוקל ןיבוטה תרבעהב תוארל שי ןיידע ,המלוש אל הרומתה רשאכ םג יכ ,הנעט הנידמה
.םלושש היינקה סמ תא בישהל ןיאו

 תושרל הקשמה תדמעה עגרב םייקתמ סמה עוריא ,םיילוהוכלא תואקשמל רשקב יכ ,הנעט הנידמה
 היינקה סמ תא בישהל הקדצה ןיא ןכלו ,אל וא םלוש ריחמה םאה ,הלאשב יולת וניא רבדהו הנוקה
 .ופמטל

)5 'סמ ןוקית(

1970-א"לשת

)6 'סמ ןוקית(

1976-ו"לשת
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 סמ תא הל בישהל שי יכ ,עבקו ופמט תנעט תא לביק ,הקיקחה תילכת תא ונחובב ,טפשמה תיב
 תלבק-יא לשב םג ,םיימעפ דספנ אצי רכומה וב בצמ לבקל ןיא יכ ,דוע ןייצ טפשמה תיב .היינקה
 ףרע סמ תבשה ןיב ןיחבהל ןויגיה םוש ןיא יכו ,הנידמל רבעוהש סמה תרזחה-יא לשב םגו ,הרומתה
 :טפשמה תיב עבק ךכו .דובא בוח לש הרקמב ,הינק סמ תבשהל ףסומ

 ןיבוטה תא רצייש דצה בייחתה הב הליגר רכמ תקסיעב ,יינפבש הרקמב ומכ ,רבודמ רשאכ"
 אלש ןיבוטכ תוארל שי הרומתה םולשת יאב ירה ,התרומת תא םלשל ינשה דצהו םתוא רוכמל
 ..ורכמנ
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 .הרוחסה ןיגב הרומתה תלבק יאל ףסונב רכומה לע לופי הינקה סמ לטנ יכ הקדצה ןכל ןיא
 תללושמו הריבס יתלב איה- דובא בוחכ רכומ מ"עמהש דועב בישמה ידיב הינקה סמ תרתוה
."ןויגיה

קבוד קיתב ,המוד הרקמב
[11]

 ותואב .המוד הנקסמל טפשמה תיב עיגה ,)2012 ראוניב ןתינש ןיד-קספ(
 היינק סמ ןדעב המלישו2005 תנש ךלהמב תוירגיס טקרמבאלק תרבחל קבוד תרבח הרכמ ,הרקמ
 .הנידמל ףסומ ךרע סמו

 ןתוא דעבו ,קבודל םלוש אל הרומתה ןמ קלח ,ךכ תובקעבו קוריפ יכילהל הסנכנ טקרמבאלק תרבח
 .דובא בוחל ךפהש ,קבודל ח"ש ןוילימ2-כ לש בוח רתונ תוירגיס

 ,היינקה סמ תא בישהל הבריס ךא ,דובאה בוחה ןיגב םלושש ףסומ ךרע סמ קבודל הבישה הנידמה
 תוירגיס ןיגב וקלחו תימוקמ תרצותמ תוירגיס ןיגב וקלח ,ח"ש600,000-מ הלעמל לש ללוכ ךסב
 .תואבוימ

 בישהל שישו ורכמנ אלש ןיבוט םה ,המלוש אל םתרומתש ןיבוט יכ ,ופמט הנעטש םשכ ,הנעט קבוד
 .סמה תא םניגב

 ןיאו ,ורכמנ ןיידע ןיבוטה ,המלוש אל הרומתה רשאכ םג יכ ,ופמט קיתב הנעטש םשכ ,הנעט הנידמה
 תא תיחפהל איה תוירגיס לע הובג היינק סמ תלטהב תילכתה יכ ,הנידמה הנעט דוע .סמה תא בישהל
 ןכלו ,היתוחוקל ידי לע לעופב וכרצנו טקרמבאלק ידי לע ורכמנ תוירגיסה ,הז הרקמבו ,ןהלש הכירצה
.)קבוד( ןרציל סמה תא בישהל הביס ןיא

 ,עבק טפשמה תיב .תחאל תחא םיסמה תושר תונעט תא החדו קבוד תנעט תא לביק טפשמה תיב
 אל"ש ןיבוטב רבודמ ,המלוש אל הקסעה תרומתש הרקמב יכ ,ופמט קיתב רתוי רחואמ עבקנש םשכ
 תיב ,ףסונב .הז ןיינעל היינק סמל ףסומ ךרע סמ ןיב הנחבה עצבל ןויגיה ןיאו ,קוחה ךרוצל "ורכמנ
 שינעהל קדצומ אל ,ןכלו ,דאמ הובג רועישב אוה תוירגיס לע לטומה היינקה סמש ךכל רע היה טפשמה
 .המלוש אל הרומתהש ךכל ףסונב ,סמה תרזחה-יאב קסועה תא

 בישהל הקדצה ןיא ,לעופב וכרצנ תוירגיסהש רחאמ יכ ,םיסמה תושר תנעט תא םג החד טפשמה תיב
 תא ןובשחב תחקול איהשכ תוירגיסה תא הרכמ טקרמבאלקש רחאמ יכ ,עבק טפשמה תיב .סמה תא
:טפשמה תיב עבק ךכו .קוחה תילכת המייקתה ןכלו סמה תא ללכ רבכ ןכרצה םלישש ריחמה ,סמה
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 תדמשהל םרג אל "דובאה בוחה" ןנד הרקמב .הכירצה תא ןיטקהל איה היינש הרטמ"
 יפוסה ןכרצל המרג טקרמבאלקל הרוחסה תרבעה .תינש םתריכמל וא םנוסחאל ,תוירגיסה
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 ןכרצהמ העיגה וז הרומת ,סמה תולע תא וכותב ללוכה הובגה ריחמב תוירגיסה תא שוכרל
 ןכרצה ןכש הנטק הכירצה םוי לש וברעב ,םלואו .ןרציל הרבע אלו הרצענ םשמו ,טקרמבאלקל
 תויולעה תא תללוכה טקרמבאלקל הרומתה תא םלישו "דובאה בוחה"מ עפשוה אל יפוסה
 םעש אלא .ואל םא ןיב ןרציל רזחוי סמה םא ןיב םות דע השמומ ןכ םא וז הרטמ .תויתרבחה
 לש רועישב סמב רבודמ רומאכו רחאמ ,רועיש ןיאל ויקזנ ןיטקי ןרציה ,סמה רזחה תלבק

 בוח" תקסעב ןרציהש דבלב וז אל .רוצייה תויולעמ המכ יפ טעמכ הובגה900%-800%
 תיתרבחה תולעל סמה תא םלשל שרדנ ףא אלא ,רוצייה תויולע תא דיספהו חיוורה אל "דובא
 ומרגיו לוכי הלאכ תולשוכ תואקסע רפסמ .תילילש העפשה לעב רצומ רצייל רחבש ללגב קר
."ינוניב ןרצי תסירקל

 יזוחמה טפשמה תיב לש וניד-קספ לע םג ,רתיה ןיב ,וססבתה2012 תנשמ הלא םישדח ןיד-יקספ
 ךילהב .ןוילעה טפשמה תיבב הרשפב לטוב רשא ,םירוצ ןיע רומדת קיתב2006 תנשמ עבש-ראבב
 ןתינ אל יכ ,עבקו הריכמה תקסע ןיבל היינקה סמ ןיב טפשמה תיב רשק ,יזוחמה טפשמה תיבב

 :[12]היינק סמ הבגייש יואר אל ,הריכמ ןיא רשאכו ,םהיניב דירפהל

 התוא ןיגב הנוקהמ יהשלכ הרומתל הכז אל םלוא ,םתריכמ ןיגב הינק סמ םלישש ןיבוט רכומ"
 סמה רזחהל ותוכז תלילש- "דובא בוח"ל האולמב הכפה תמכסומה הרומתהו הריכמה
 רודל ,הריבס תויהל ,קדצ גישהל הקיקח לש התילכת םע דחא הנקב הלוע הניא" םלישש
 ןיינקה תוכז ןהיניב-דוסי תויוכז םישגהל ,םירחא הקיקח ירבד םע תיתקיקח הינומרהב
 ועבטו ותוהמ םצעמ ךרכנ הינקה סמ ."םייואר םיסימ יניד תנייפאמה תוילרטינ לע רומשלו
 לבקי אלו לביק אל רכומה ,לכו לכמ הלכוס הריכמה היפל האצותה .םושינה רכמש "הריכמ"ל
 ןיגב רכומה םלישש הינקה סמ םוכס סמה תושר תפוקב רתווי ןמזב ובו-הניגב יהשלכ הרומת
 "תיביטקייבוא"ה דוסיה תילכתל איה תדגונמ-לעופל האצי אלשו המלשוה אלש הריכמ התוא
 ."םתריכמ ןיגב ןיבוט רכומ לש ויוסימ ןויער סיסבב תחנומה

 ?אוביב סמל סחיב המו

 תכיפה לש הרקמב היינקה סמ רזחוי יכ ,הקיספב עבקנ ,הנוקל ןרצי ןיב תימוקמ הריכמ תקסעב ,ןכ םא
 ."דובא בוח"ל בוחה

 ?אוביל עגונב המו

2 ףיעס יפ לע ,אובי תואקסע לע םגו תוימוקמ תואקסע לע םג דיחא רועישב לטומ ,עודיכ ,היינק סמ
:היינק סמ קוחל

" ...סמ ינועט ןיבוט לש םתריכמ לעו םאובי לע לטוי )סמה- ןלהל( הינק סמ"

 סמ תלטהל סחיב ,םינוש םינייפאמ םג ומכ ,םיפתושמ םינייפאמ שי אובי תואקסעלו תוימוקמ תואקסעל
 .היינק

131131131131    ''''ממממעעעע

 ,)תימוקמה הריכמה( לארשיב ןיבוטה תריכמ תעב םייקתמ סמה עוריא ,תוימוקמ תואקסעבש דועב ,ךכ
 .אוביה רחאל ,לארשיב ןיבוטה תריכמ בלש אלו אוביה בלש אוה סמה עוריא ,אוביב

 :היינק סמ קוחל )א(5 ףיעס עבוק ךכ

 רחסמ יכרצל םהב שומישה תלחתהב וא ,הנוקל םתריסמ םע סמב בויחה לח ...ןיבוט רכמב"
 ."ןיינעה יפל-רומאכ שומישל םתדמעה תעשב וא
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 :יכ ,קוחל )ד(5 ףיעס עבוק ,אוביל סחיב וליאו

 ."סכמה תושר חוקיפמ םתיידפ תעשב סמב בויחה לח ןיבוט אוביב"

 ריחמ לע לטומ אוביב היינקה סמש רחאמ .םירקמה ינשב ההז תויהל רומא ,תאז תמועל ,סמה סיסב
 ךרדב אוהש ,)הריכמ ריחמ( ינוטיס ריחמ לע לטומ תימוקמ הקסע לע היינקה סמ דועב ,ל"וחמ היינק
 םיזוחא תסכמ תפסות ל"וחמ אוביב היינקה ריחמל ףיסוהל שי יכ ,קקוחמה עבק ,רתוי הובג ריחמ ללכ
 .סמה יסיסב תא תוושהל תנמ לע )א"מת(

 עצבמ ,דובא בוח לש הרקמב סמ תבשהל יקוחה סיסבה אוהש ,היינק סמ קוחל )1()א(27 ףיעס
 ךכו .סמה תבשה תא שקבל ןאוביה תורשפא תא ןיטולחל ללושו ,ןאוביל ימוקמ ןרצי ןיב הרורב הדרפה
:)ונלש השגדהה( ףיעסה עבוק

 םולשתה וא היבגה םוימ םינש שולש ךות ךכ לע השקב השגוה םא ומלישש ימל רזחוי סמ"
 טעמל ,ורכמנ אל סמה םלוש םהילעש ןיבוט :הלאמ דחא להנמה לש ותעד תחנהל חכוה םאו

;"םאוביי תעב םלוש םהילע סמהש הלא

 לע לטומש היינקה סמ רועיש .ימוקמה ןרציה תמועל ,ןאוביה לש הערל הילפאב רבודמ יכ ,קלוח ןיא
 הרקמב סמ תבשה לבקל ,םימיוסמ םיאנתב ,לכוי ימוקמה ןרציה קרו ,ההז אוה ,םיהז ןיבוט ןיגב םהינש
 .דובא בוח לש

 יפלכ "חושק" תוחפו רחא חסונ היה רבעב יכ ,אצוי הז ףיעס לש םינושה םילוגלגה תניחבב יכ ,ןייצל שי

 .[13]םויה םייקה חסונל ןקות הז חסונ ךא ,ןאוביה

 לע לטומ סמה ,אובי תקסעבש ןוויכמ .סמה לטומ הילעש הקסעב ,הארנה לככ ,ץוענ וז הילפאל רבסהה
 האבה הילוחב היולת הניא איהו המלשוה וז הקסע ,ןאוביל ל"וחמ קפסה ןיבש השיכרה תקסע
.ןאוביה ןמ הרוחסה תא שוכריש הנוקב ,רמולכ ,תרשרשב

132132132132    ''''ממממעעעע

 הנוקל ןאוביה ןיבש וז הקסע לע ,הנוקה ןמ הרומתה תא תובגל חילצמ וניא ןאוביה וב הרקמב םג ,ןכל
.דובא בוח לש הרקמב ותבשה תא שקבל לוכי וניא ןאוביה ןכלו ,ףסונ היינק סמ לטומ אל

 קוספל תורשפא ןיא יכו ,קקוחמה תריזג יהוז יכ ,וקספו ורזח םה ךא וז הילפאל םירע ויה טפשמה יתב

 :[14]ופמט תשרפב רמאנ ,לשמל ,ךכו .הל דוגינב

 קקוחמה ןכש ,אוביי יפלכ היילפאה ןיינעב בישמה תונעטל שרדיהלו רוזחל ךרוצ האור ינניא"
 יבגל סמ רזחה ןיבל- אוביי ןיגב סמ רזחהל תורשפאה רדעה ןיב רורב ןפואב רומאכ ןיחבה
."ימוקמ רוציי

?תקדצומ וז הילפא םאה ךא

 ,הובג רועישב היינק סמב אשונ ןאוביה םג .תקדצומ הניא ללכ וז הילפא ,היינק סמ לש הרקמב ,ונתעדל
 םתריכמ ךרוצל ןיבוט אביימ ירחסמ ןאובי יכ ,וילאמ ןבומ .ימוקמה ןרציה אשונ ובש סמה רועיש ותוא
 םיסמש םושמ תאז ,היינקה סמ ביכר תא םג לולכל ,ותניחבמ ,רומא הריכמה ריחמ רשאכ ,לארשיב
 .הקסעה רוחמתב דספנ אציי אל ןאוביהש תנמ לעו ,ןכרצה לע םילגלוגמ עודיכ םיפיקע

)5 'סמ ןוקית(

1970-א"לשת

)6 'סמ ןוקית(

1976-ו"לשת

Page 5 of 6126-א )2012 ינוי( 3/וכ םיסימ ."דובא בוח" ןיגב ףיקע סמ תבשה- "ןייל-ןוא םיסימ" רתאמ ספדוה

11/03/2015http://www.ronen-missim.co.il/misim/NetisUtils/srvrutil_getdoc.aspx/1L3KoDJWuE...



 אצוי ,"דובא בוח"ל תכפוהו תמלושמ אל םדעב הרומתהו ,לארשיב ןיבוטה תא רכומ ןאוביה וב הרקמב
 סמ תבשהל יאכז וניא םגו ,הנוקה ןמ הריכמה תרומת תא לבקמ וניא אוה- םיימעפ דספנ ןאוביה

קוחב העובקה הילפאה לשב ,הנידמה ןמ היינקה
[15]

. 

 םימכסהב הנידמה תויובייחתהל הריתסב תדמוע איהש אלא ,תינויגה הניאש קר אל ,וזכ הילפא
 .םיימוקמ םינרציל םינאובי ןיב תולפהל אלש ,םיימואלניב

 יאשר להנמה יכ ,סכמה תדוקפ תעבוק ,)סכמ( אוביה לע קר לטומה ףסונ ףיקע סמל סחיב יכ ,ןייצנ
-יא םהב התלגתה וא ,וקוזינ ,ודמשוה ןיבוטה םהב םירקמ ,םהיניבו ,םימיוסמ םירקמב סמה תא בישהל

המאתה
[16]

 תבשה תרשפאמ הניא ,אוביה לע לטומה היינק סמל המודב ,םויכ החסונב סכמה תדוקפ .
 .הרומתה תלבק-יאו לארשיב ןיבוטה תריכמ לש הרקמב סמ

 םיסמ תבשה רשפאתש ךכ ,הקיקחה תא ןקתלו תשדוחמ הבישח עצבל העשה העיגהש ןכתיי ,ונתעדל
 ."דובא בוח"ל הכיפהו םינוקה ןמ הרומת תלבק-יא ,םהיניבש ,םימיוסמ םירקמב ,םינאוביל םג םיפיקע
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