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 רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה
  הנורוקה

 תרבעה ידי לע הנורוקה רבשמ לשב 1הנונראב תוחנה תועצמאב םיקסעל יתלשממה עויסה
 יפל - 'א בבס :תורגסמ יתשבו םיבבס ינשב השענ הנידמה ביצקתמ תוימוקמה תויושרל םיפסכה
 2020 לירפאמ )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקתו 2020 לירפאמ הלשממ תטלחה
 רבמטפסמ )הנונראמ החנה( הנידמה קשמב םירדסה תונקת יפל - 'ב בבסו ;)'א הנורוק תונקת(

 םיקיזחמ םהבש םיסכנה גוויס יפל העבקנ תוחנהל תואכזה - 'א בבסב .)'ב הנורוק תונקת( 2020
 היה הנידמה ביצקתמ ןומימה :ח"ש דראילימ 2.8-כ ךסב היה ללוכה תוחנהה ןדמואו ,םיקסעה
 םיקסעה ללכל ימעפ-דח ןפואב הנתינ החנהה .תויושרה ןומימב רתיהו ח"ש דראילימ 2.7 ךסב
 הנונראה יבויח ןיגב 100% לש רועישב וא ,תיתנשה הנונראהמ 25% לש רועישב םייטנוולרה
 רוזחמב תרכינ הדירי יפל העבקנ תוחנהל תואכזה - 'ב בבסב .2020 יאמ דע ץרמ םישדוחל
 ינוי דע 2020 ינוימ ח"ש דראילימ 3.5-כ ךסב היה ללוכה תוחנהה ןדמואו ,םיקסעה לש תוסנכהה

 דראילימ 2.2-כ ךסב רתיהו ,ח"ש דראילימ 1.3-כ לש ךס 2020 רבמצד דע ינוי םישדוחל :2021
 .2021 ינוי דע ראוני םישדוחל ח"ש

 
 
 

 2.8-כ
  ₪ דראילימ

  275-כ
  ₪ ןוילימ

 1.3-כ
  ₪ דראילימ

 150-כ
  ₪ ןוילימ

 ןדמואה - 'א בבס
 תוחנהה לש ללוכה
 2.7 :םיקסעל
 ח"ש דראילימ
 ביצקת ןומימב
 הרתיהו ,הנידמה
 תויושרה ןומימב
 .תוימוקמה
 ולצונ םיביצקתה
 ואר( םאולמב
 6 חולב טוריפ
 )ןלהלש

 ביצקת תפסות - 'א בבס 
 ח"ש ןוילימ 223 ךסב
 ינושארה ןדמואה ביצקתל
 דראילימ 2.3 ךסב היהש(

 שארמ הדעויש ,)ח"ש
 ןדמואהמ לעופב תוגירחל
 ביצקת תפסותו ,ינושארה
 ח"ש ןוילימ 52-כ ךסב
 תואצוהה רחאל הרשואש
 ולצונ םיביצקתה .לעופב
 חולב טוריפ ואר( םאולמב
 )ןלהלש 6

 םוכסה - 'א בבס 
 ביצקתמ רבעוהש
 תוחנהה לע יופישה
 דרשמ לש הנונראב
 תויושר 29-ל םינפה
 תונתיא תוימוקמ
 תעצבתמ ןהבש
 תוליעפה בור
 תיקסעה

 ךס - 'א בבס 
 ןרקמ תופתתשהה
 דרשמבש ןויקינה
 הביבסה תנגהל
 הנונראב תוחנהב
 תויושרל רבעוהש
 קנעמ תולבקמה
 ןוזיא

 
 תא ןממל התרטמ .תימוקמה תושרה ידי לע הבגנו סכנב םיקיזחמה הנידמה יבשות לע לטומה יתנש סמ איה הנונרא  1

 דועיי יפל עבקנ סמה .המוחתבש םיסכנב םיקיזחמה לע סמה תא הליטמ תושרה .תושרה לש תונושה תויוליעפה
 ]שדח חסונ[ תויריעה תדוקפ ,ונייהד - תישארה הקיקחב ןה םינגועמ הנונראה יללכ .םמוקמו םחטש ,םיסכנב שומישה
 יווצ ןכו ,רצואהו םינפה ירש ידיב ונקתוהש םיווצו תונקת ,ונייהד - הנשמה תקיקחב ןהו ;תוימוקמה תוצעומה יווצו

 .הנשב הנש ידמ תונכדעמ תוימוקמה תויושרה לש תוצעומהש הנונרא
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

3.5 
  ₪ דראילימ

 80,000-כ
  תושקב

280 
  257  ₪ ןוילימ

 םוכס - 'ב בבס
 םיקסעל תוחנהה
 2020 ינוימ רשואש
 2021 ינוי דע

 רפסמ - 'ב בבס 
 ושגוהש תושקבה
 רבמצד דע ינוי םישדוחל

 לירפאל ןוכנ( 2020
2021( 

 

 יופישה ךס - 'ב בבס 
 םיקסעל תונכוסהש
 םיינוניבו םינטק
 תויושרל המליש
 םיקסע רובעב
 הרשוא םתשקבש
 םישדוחל הידי לע
 2020 רבמצד דע ינוי
 ,)2021 לירפאל ןוכנ(

 1.3-מ 22%-כ אוהש
 ח"ש דראילימ
  וז הפוקתל וצקוהש

 תויושרה רפסמ 
 וללכנש תוימוקמה
 :יופישה םכסהב

 תולבקמ 195
 29 ;ןוזיא קנעמ
 33 ;תונתיא תויושר
 תולבקמ ןניא
 ןניאו ןוזיא קנעמ
 תונתיא

 
 

 תרוקיבה תולועפ
 יתלשממה עויסה תא הנידמה רקבמ דרשמ קדב 2020 רבמבונ דע רבמטפס םישדוחב
 תוחנהה ןתמ ךילהת קדבנ רתיה ןיב .הנורוקה רבשמ לשב םיקסעל הנונראב תוחנה ןתמב
 תויושרה ןתואל ,הנידמה ביצקתמ ,יופישה ךילהתו תוימוקמה תויושרהמ םיקסעל הנונראב
 תרוקיבה םויס דעומב .'א בבסב ורקיעב קסוע תרוקיבה חוד .ןהלש תוסנכהב הדיריה לע
 דרשמב התשענ תרוקיבה .'ב בבסב הנונראב תוחנהל תושקבב לופיטה ךילהת לחה קר
 תרצנ תייריע ,תג תיירק תייריע ,ופי-ביבא לת תייריע :תוימוקמ תויושר עבראבו םינפה
 זכרמב ,ימוקמה ןוטלשה זכרמב ,רצואה דרשמב ושענ תומילשמ תוקידב .לילגה ףונ תייריעו

 הלכלכה דרשמבש )תונכוסה( םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסבו תוירוזאה תוצעומה
 .היישעתהו
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 'ב בבס ןיבל 'א בבס ןיב םיירקיע םירטמרפ תאוושה

 'ב בבס 'א בבס רטמרפה

 םישדוחל הנונראמ רוטפ תחנה החנהה גוס
 לש החנה וא 2020 יאמ דע ץרמ

 2020 תנשל הנונראהמ 25%

 ועגפנש םיקסעל הנונראב החנה
 הנורוקה רבשמ לשב תיתועמשמ
 100% דע 95% לש רועישב
 2021 ינוי דע 2020 ינוי םישדוחל

 :ללוכ 'א בבסב ביצקתה ףקיה
 תויושרה לש תופתתשהה םוכס
 ןויקינה ןרק לשו תוימוקמה

 ץרמ םישדוחל ח"ש דראילימ 2.8
 2020 יאמ דע

 2020 ינוי םישדוחל ₪ דראילימ 3.5
 2021 ינוי דע

 ןוכנ( ביצקתה שומימ רועיש
 )2021 לירפאל

 1.3-מ ח"ש ןוילימ 280 - 22% 100%
 םישדוחל וצקוהש ח"ש דראילימ
 2020 רבמצד דע ינוי

 םיסכנב םיקיזחמה םיקסעה ללכ החנהל תואכזל ןוירטירקה
  תונקתב ועבקנש םיללכה יפ לע

 400 דע אוה םרוזחמש םיקסע
 עגפנ םתוליעפ רוזחמשו ח"ש ןוילימ
 ועבקנש םיללכה יפ לע תיתועמשמ
 תונקתב

 
 29 ןהמ ,תוימוקמה תויושרה ללכ החנהה ןיגב יופישה ילבקמ

 1.3 ולביקש תונתיא תויושר
 דרשמ ביצקתמ ח"ש דראילימ
 )57%( םינפה

 ןמוחתבש םיקסעלש תויושרה
 ,החנהל השקב תונכוסה הרשיא
 החנהה תא םהל הנתנ תושרהו

  לעופב

 לכל םישדוח השולש דע םיינש ידיימ קסעל החנהה ןתמב לופיטה ןמז
 )םיבוכיע אלל( תוחפה

 

 

 הנונראב תוחנהל םיאכזה םיקסעה תעיבקל הטישה - םיקסעל תוחנה ןתמ - 'א בבס
 הנעמ ןתמ ךרוצל השבוג הטישהש םגה .וב שומישהו סכנה גוס לע הססבתה 'א בבסב
 הללכנ אל ,םיאכזה םיקסעה תעיבק ךרוצל ,תוימוקמה תויושרלו םיקסעל ריהמו ידיימ
 גווסש סכנ יבגל טרפ( הנורוקה רבשמ תפוקתב קסעה תוליעפב הדירי תחכוהל השירד
  .)"רחא סכנ"כ

 תרוקיבה ןמ הלועה בצמה תנומת
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 רידסה אל םינפה דרשמ - החנהה תואכזה תעיבק ךרוצל םיסכנה גוויס - 'א בבס
 גוויס יוביר .הנונראה יבויח תעיבקב תויושרה לכ תאו ותוא שמשיש ידכ םיסכנל דיחא גוויס
 ,סכנה גוויסב תועט הלח םא ,רמולכ .םיקסעל תוחנהה ןתמ לע עיפשהל לולע םיסכנה
  .ךפהל ןכו הלבקי אל החנהל יאכזה קסע לעבש ךכל איבהל לולע רבדה

  - ןויקינה ןרקמ ןומימה יפסכ לע הרקבו םושיר - 'א בבס
 קנעמ קינעת ןויקינה ןרק יכ עבקנ ובו ןויקינה תרימש קוחל ןוקית םסרופ 2020 לירפאב •

 תימוקמ תושרל ,הנמטהה לטיה יפסכמ ,תיתיב תלוספב לופיטל ימעפ-דח עויס
 ןוקיתב עבקנ דוע .ח"ש ןוילימ 150-כ לש ללוכ ךסב 2020 תנשל ןוזיא קנעמ תלבקמה
 קנעמ ולבקי ילכלכ-יתרבחה גורידב 6 דע 1 תולוכשאל תוכיושמה תוימוקמ תויושר יכ
 ,םיטרופמה םיקנעמה ינש יכ הלוע קוחב רומאהמ .ח"ש ןוילימ 40-כ לש ללוכ ךסב
 תלוספב לופיט ןיגב תואצוהל ודעוי ,ןויקינה ןרקמ ורבעויש ,ח"ש ןוילימ 190 ךסב
  .תיתיב

 תואצוהל םידעוימ ויה הרואכלו ןויקינה ןרקמ ונתינ עויסהמ ח"ש ןוילימ 150-ש ףא •
  .הנונראב תוחנהל יופישה לדומב ללכנ םוכסה ,ןויקינ

 הרקבו םושיר עצבל וחנוה אל תויושרה יכ הלוע תג תיירק תייריעו לילגה ףונ תייריע יחווידמ •
 דועייה יבגל תוריהב-יא התלעו ,ןויקינה ןרקמ ולבקתה רשא םימוכסה רובע תדרפנ תיפסכ
 .ןויקינ תואצוה רובע וא םיקסעמ הנונראב הדיריה רובע םאה - ולא םיפסכ לש

 תינכות הנכוה אל יכ ורסמ הביבסה תנגהל דרשמה יגיצנו םינפה דרשמ יגיצנ •
 .תלוספב לופיטהמ האצותכ ןויקינה תויולע תפסות לע תויושרה םע תונבשחתהל

 םינפה דרשמ ידיבש תוחודהו םינותנה - יופישה יפסכ לע םינפה דרשמ תרקב - 'א בבס
 ימרוג לעו וילע ושקה ,םיתוויע ןוקיתו ;םירחא םיסכנ ;םייתלשממ םיסכנ :םיבצמ השולש לע
 .תשרדנה הרקבה תא עצבלו םירומאה םיבצמה ןיב ןיחבהל םיינוציח הרקב

 ףדוע וא יופיש רסוח( לעופב ונתינש תוחנה ןיבל ןדמואה ןיב םירעפה - 'א בבס
 ןיבש רסוחה וא ףדועה יפסכ רבדב הארוה העבקנ אל יופישה םכסהב יכ אצמנ - )יופיש
 ףדוע תושרל רצונ םהבש םירקמב ,ןכל .וניגב לעופב ונתינש תוחנהה ןיבל ינושארה יופישה
 דרשמ ,רסוח תושרל רצונ םהבש םירקמבו ,הידיב ראשיהל לוכי אוה ירה ,ינושארה יופישהמ
 תרוקיבב וקדבנש תויושרה עברא ורסמש עדימהמ ,ןכ ומכ .ויוסיכל םיפסכ ריבעי אל םינפה
 הנורוק תונקתב עבקנל גוויסה תמאתהבו תויושרב םיסכנה גוויס לע הרקבב םירעפ ולע
 יפ לע תויושרה לש חווידו תויושרה לכל םיסכנ לש דיחא גוויס רדעיה ,רתיה ןיב םהבו ,'א
 תויועטל ,החנהל תויואכזב תויועטל איבהל םילולע הלא םירעפ יכ ןיוצי .הז םכסומ גוויס
 .הנממ םירזגנה תוחנהה יבושיחב תויועטל ךכמ האצותכו הנונראה ימוכס בושיחב

 הנורוק תונקתבו 'א הנורוק תונקתב - םיסכנ יריכשמל הנונראב תוחנה - 'ב + 'א בבס
 ,הנורוקל תורושקה תוביסמ סכנה תא בזע סכנ לש רכוש םהבש םירקמל הנעמ ןתינ אל 'ב
 .הפוקת התואב בוש ותוא ריכשהל חילצה אל סכנה ותוא לש ריכשמהו

 תפוקתב יכ הלע - הנונראב החנה תלבקל השקבב לופיטה ךילהת - 'ב בבס
 איה ובש שדוחב דעומל םאתהב השקבב לופיטל עגונב םינמז רעפ םייק היה ,תרוקיבה
 ולש השקבה ,שדוחל 11-ב ולש השקבה תא שיגה קסע םא ,תונכוסה ירבדל ,ךכ .תשגומ
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 קסע .ירחאש שדוחל 20-ה דע תוימוקמה תויושרל חלשיו ירחאש שדוחל 10-ל דע הכחת
 .םימי 10-כ ךות תימוקמה תושרל עיגת ולש השקבה ,שדוחל 9-ב שיגהש

 ביצקת לש יביצקתה לוצינה רועיש יכ אצמנ - םיקסעה ידי לע שומימה רועיש - 'ב בבס
 לירפאל ןוכנ ומלושש ח"ש ןוילימ 280-כ ךסב םכתסה 'ב הנורוק תונקת תרגסמב ןתינש עויסה

 הפוקתל סחייתמה ביצקתה לוצינ רועיש .2020 רבמצד דע 2020 ינוי םישדוחה ןיגב 2021
 .'ב בבסב הנונראב תוחנהל רצואה דרשמ דעיי ותוא ביצקתהמ 22%-כ היה הרומאה

 שבוג אל 'ב הנורוק תונקת תלחה םע - תויושרה לש הפיכאו הייבג תולועפ - 'ב בבס
 תוברל ,וז הייחדל םיאכז ויהש םיקסעל הנונראה ימולשת לש הייבג תייחד רשפאמה ןונגנמ
 .ולא םימולשת ןיגב תיבירה יבויח ןיינעב

 

 

 טושפ אוהו ,רצואה דרשמו םינפה דרשמ ונב ןונגנמה תא - תוחנהה ןתמ ןונגנמ - 'א בבס
 תולעה ןדמוא םוכיס ,יופישה הוותמ תנכה ,תונקתה תנכה .םיקסעה ללכל םושייל
 ןמז ךותב ושענ ולא לכ - יופישה תרבעהו יופישה םכסה לע המיתחהו םוכיסה ,בוצקתהו

 תיביצקתה תוביציה לע ורמשו םיקסעל ידיימ הנעמ ונתנ ,הלשממה תטלחה דעוממ רצק
 .םיכמסמו םיספט ,תושקב שיגהל ושרדנ אל םיקסעה בור .תוימוקמה תויושרה לש
 יוכיז ידי לע בורל ,רישי ןפואב החנהב וכוז תונקתה יפל החנהל םיאכז ואצמנש םיקסעה
 .הנונראה ןובשחב

 םיקסעה ךילהתה תליחתב - הנונראב תוחנה ןתמל תושקבב לופיטב רופיש - 'ב בבס
 יטרקוריבה לטנה תא דיבכהש רבד ,םיפוג המכ לומ לועפל ושרדנ הנונראב תוחנה ושקיבש
 ורפיש םיסימה תושרו תונכוסה תרוקיבה ךלהמב .תושקבב לופיטב םיבוכיע ורצונו ,םהילע
 תונכוסה ןיב ןווקמ קשממ רדסוה 2020 רבמצדב .ןהב לופיטהו תושקבה תשגה רדס תא
 אללו תתשרמה תועצמאב ןווקמ ןפואב תונכוסל השקב םישיגמ םיקסעהו ,םיסימה תושרל
 .םיסימה תושרמ רושיא איצמהל ךרוצ

 

 רצואה דרשמ ,םינפה דרשמ יכ ץלמומ - םיסכנל םכסומ גוויס תרדסה - 'א בבס
 הנונראה תייבגל םיגוויס-יתת לש תמכסומ המישר תנכהל ולעפי תוימוקמה תויושרהו
 ללכב סמה יבייח ןיב הפוקשו תינויווש רתוי הקולחל וליבוי רשא הדיחא הדידמל םיללכו

 הניאו הליעי הניא םיגוויסה ןוקיתל םימושינ לש תושקב לע תוכמתסה ןכש תויושרה
 תושר לכ לש הנונראה וצב הרדגהל םינתינה םירוזאה רפסמ תא ליבגהל עצומ .תקפסמ
 ,הנונראה סמ תלטה ךילה תא טשפל ידכ תאז .םתקולחל תועובק הדימ תומא עובקלו

 יבייח ןיב הפוקשו הדיחא ,תקדוצ הקולחל םורתלו םיסכנ לש יוגש גוויסו תואדו-יא עונמל
  .תויושרה ללכב סמה

 תרוקיבה תוצלמה ירקיע
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 םינפה דרשמ יכ ץלמומ - ונתינש תוחנהה ןיבו יופישה ןיב רעפה תקידב - 'א בבס
 יופישה ןתמ ךילהת רמגב רזוח ןוזיה לבקל ידכ לעופב תואצותה תא וקדבי רצואה דרשמו
 הנתנש תוחנהה ןיבל תושר לכ הלביקש יופישה ןיב רעפה לע דומעל ידכו תוחנהה ןתמו

 םירקמל ומושייו לדומה לע דומללו םיחקל קיפהל ידכ תאזו ,)יופיש ףדוע וא רסוח( לעופב
 יאנת לכ תא שארמ רידסהל שי יופישב ופתתשי םיפסונ םימרוגש הרקמב .דיתעב םימוד
 .םיפתושה םימרוגה לשו םינפה דרשמ לש תוירחאה תורגסמ תאו חווידהו םושירה ,בוצקתה
 םיפסכה ירזחהל תורשפא ןוחבל םינפה דרשמו רצואה דרשמ םילוכי הלא םינותנ תועצמאב
 .םיחקל קיפהלו םיפדועה

 םינפה דרשמ יכ ץלמומ - םירחא עויס ינונגנמ םע עויסה ןונגנמ דוחיא - 'ב בבס
 ותמאתה םשל 'ב בבסב עבקנש עויסה ןונגנמ לעפומ הבש הטישה תא ונחבי רצואה דרשמו

 ןיינעב םיקסעל עויסה ןונגנמ לש דוחיא לוקשל ץלמומ וז הניחב תרגסמב .םיקסעה יכרוצל
 היטרקוריבה תחפות ובש ןפואב םיקסעל עויסל םירחא םינונגנמ םע הנונראב תוחנהה
  .ןונגנמה לש ותוליעי רבגות ךכו ,םיקסעה ןמ תשרדנה

 הלכלכה דרשמ יכ ץלמומ - הנונראה תוחנהב עויסה תינכותב ךומנ לוצינ - 'ב בבס
 עויסה ביצקת לוצינ לש )22%( ןטקה רועישל תוביסה לש הניחב ועצבי רצואה דרשמו

 ידכו ותלעפהו לדומה רופישל םיעצמא ןוחבל ידכ 'ב בבסב םהיתויוכז שומימלו םיקסעל
  .הנונראב החנהל םיאכזה םיקסעה ילעב לש תויוכזה יוצימ תא רפשל

 רצואה דרשמ יכ ץלמומ - םיפסונ םיפוגל הנונרא תוחנהב עויס תניחב - 'ב בבס
 העיגפ םהל היופצש "םיקסוע" תרדגה תחת םניאש םיפוגל םילשמ ןונגנמ ונחבי תונכוסהו

 ירה ,ובוצקתבו עויסה תינכותב וללכנ אל ולא םיפוגש תויה .הנורוקה רבשממ האצותכ
 לע טלחויש הרקמב בצקתל שי התואש האצוהה םוכס תא ךירעהל שרדיי הז ךרוצלש
  .הנידמה תאמ יופיש תרגסמ

 יכ ץלמומ - םיסכנ יריכשמל הנונרא תוחנהב עויס תניחב - 'ב בבס + 'א בבס
 םיריכשמל םג הנעמ תרדסה ,רבשמ תעב ,ונחבי רצואה דרשמו םינפה דרשמ
 רשק אלל תאזו ,רבשמה תוהממ תעבונה םירכושה תשיטנ לשב ונפתה םהיסכנש
  .החנהה תונקת יפ לע ןמזב תלבגומה החנהה לוצינל
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 רדגומכ תוימוקמה תויושרה תצובק
 םכסהבו הלשממה תטלחהב

 תולבקמ
 ןוזיא קנעמ

 תונתיא ןניא
 תולבקמ ןניאו

 ןוזיא קנעמ
 תויושר
 כ"הס תונתיא

 257 29 33 195 תויושרה רפסמ

 תושר  ינותנ יפל הייסולכואה לדוג כ"הס
 )םיפלאב( 2018-ל ןיסולכואה

5,171 1,283 3,108 9,562 

 2,597 1,429 420 748  םיאכזה םיסכנה רובע תוחנהה ןדמוא

 131 114 17 - תוימוקמה תויושרה לש תופתתשהה םוכס

 ביצקתמ ןומימה ךסמ יופישה ןדמוא רועיש
 הנידמה

30.3% 16.4% 53.3% 100% 

 2,466 1,315 403 748 הנידמה ביצקתמ ןומימה ךס

 2,316 1,315 403 598 םינפה דרשמ ביצקתמ ןומימה ךס

 150   150 ןויקינה ןרקמ ןומימה ךס

 )ח"ש ינוילימב( 'א בבסב תוצובק יפל תויושרל יופישה ןדמוא
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 הנורוקה רבשמ תפוקתב םיקסעל הנונראב תוחנה

 םוכיס
 .םיבבס ינשב השענ הנורוקה רבשמ לשב הנונראב החנה ןתמב םיקסעל יתלשממה עויסה
 תפגממ ועגפנ םהיתוסנכהש םיקסעל עייסל לארשי תלשממ הטילחה - 2020 לירפאב - 'א בבסב
 ףותישב םינפה דרשמ ןיכהש הנונרא ימולשתב תוחנה ןתמל ןונגנמ ץומיא תועצמאב הנורוקה
 םירזת לע הרימש ךות ,קשמב םיקסעה לש לודג קלחל ןתינו ידיימ היה ןורתפה .רצואה דרשמ
 ועבקנ - 2020 רבמטפסב - 'ב בבסב .תילכלכה ןתונתיא לעו תוימוקמה תויושרה לש םינמוזמה
 הנבנ ךכ םשל .הבר הדימב ועגפנ םהיקסעש םיקסעל דקוממ ןפואב עייסל ידכ הדימ תומא
 תונכוסה ,םיסימה תושר - ךילהתב םייזכרמ םיפוג השולש ןיב םינותנ תרבעהל בכרומ ןונגנמ
 לודג היה םיקסעה לע יטרקוריבה לטנה הז ןונגנמב .תימוקמה תושרהו םיינוניבו םינטק םיקסעל
 לופיטב םיבוכיע ורצונ ותוליעפ תליחתבו ,רתוי ךורא היה תושקבב לופיטה ןמז ךשמ ,רתוי

 תושקבה תשגה רדס תא ורפיש םיסימה תושרו תונכוסה תרוקיבה ךלהמב .ושגוהש תושקבב
 תועצמאב ןווקמ ןפואב תונכוסל תעכ םינופ םיקסעהו ,הנטקוה היטרקוריבה ,ןהב לופיטהו

 .םיסימה תושרמ רושיא איצמהל ךרוצ אללו תתשרמה

 םיקסעה יכרוצ תא וחתניו הלועפ ףותישב לועפל וכישמי רצואה דרשמו םינפה דרשמ יכ ץלמומ
 םג ץלמומ .םיאכזה םיקסע לש תויוכזה יוצימ תרבגהל שרדנה לכ תא ושעיו תוימוקמה תויושרהו

.ושרדיי םא ,תוידיתע עויס תוינכותל םיחנמ םיווק ועבקיו תרוקיבב ולעש םייוקילה ןוקיתל ולעפיש

 




