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םיצובקהותוצובקהדוחאםינהיבהךוהא

ץראל-ץוחתקלחמ.תימלועהתוריכזמה

אצויחילשבלופיט

-:םלחילשלשםיגוס3םימייק,תיפסכהתויארחאהיפל

.תונכוסהםעטמם*"אלמ.א

.תונפכוסהידילעםיכמתנ.ב

.העונתהלשאלמהןובשחלע.ג

רעונהתקלחמלהנמםעהשיגפםימייקמהתונכוסהידילעםיכמתנהואםיאלמהםיחילשה

היתובישיתאתמייקמרשא,תונכוסהלשתוחילשהתדעורושיאלןדילעאבומםמשוץולחהו

.םייעובשלתחא

הפוקתםותבו,םימי10ךשמבהלהנההירבחלכלרוערעתוכזתמייק,הדעוהרושיאירחא

.תונכוסהלשםיחילשהתקלחמללופיטהרבעומוז

-:וזהקלחמידילעהשענתוריינבידירויהלופיטה

."גהמוק62לוריבגןבא"חר,ןמביירש"חה-ביבא-לתב

.תונכוסהןינב,יממע"חה-םילשורי

.תונכוסהןינב,ןהכםירמ"חה-הפיח

ןוכרדתאצוהלהשקבבחילשהקשמרושקהילאםינפהדרשמלשהפנלםיבתכמהאיצומתונכוסה

maraםיאוליממרורחשלהשקבבםיאולימהליחדקפמלו(*"ל15)תנטקומ.

.הזלםיפרוצמתוריינבלופיטלתונכוסהתוארוה

.העיסנ

.תונכוסהןובשחלע- םלאלמ

.תונכוסהןובשחלע-םיכמתנ

.העונתהןובשהלע- העונת

.תואצוה

ןךמזבריעבל"שאותועיסנ,תוזיו,ןוסרד:ןוגכהאיציבלופטלתואצוההלכ-םיאלמ
.תונכוסהןובשחלעלופיטה

,תוזיו:ןוגכתואצוההרתילכ,תונכוסהןובשחלעהאיצירתיהוןוכרדקר-םיכמתנ
.העונתהןובשהלעריעבל"שאותועיסנ

העונתהןובשחלעתואצוההלכ-העונת

תובייח,העונתלםגותונכוסלםגםלשגומהתונובשההלכ-:הרעה

.תולבקףוריצב

.םינושםיביצ/ת
העונתהןובשחלעםיחילשוםיכמתנםיחילש.תונכוסהמםיביצקתםילבקמםיאלמםיחילשקר
.העונתהמםיביצקתהתאםילבקמ

   



.החפשמלואקוורל*"ל250.-השבלה

.תחאהנשלהלענהוהשבלהביצקתחילשלקפסלםישקבתמםיקשמה:הרעה

.החפשמהלעבלם*רלוד10,הפוריאל,העיסנל

.החפשמjaלכלםירלוד10,החפשמהלעבלםירלוד25הקירמא-םורדוב"הראל

םירלוד6,החפשמהלעבלםירלוד10,רבעמלמנבתוהשםוילכל-הינאלהינאמהרבעה

.ןבלכלםירלוד4-ו,חילשהתשאל

םיטילקתואםירפסתשיכרלי"ל40,-לשביצקתחילשלכלתנתונהעונתה-ינויעביצקת

.חילשהתדובעלושמשירשא

.הינסחממינויערמוחתשיכרלי"ל40.-לשביצקתתנתונתונכוסהםיאלמהםיחילשל

-:יפלתמלושמ
.תונכוסהידילע-ם*אלמ

(תימלועהתוריכזמהואתימוקמה)העונתהידילע-םיכמתנ

.(תימלועהתוריכזמהואתימוקמה).העונתהידילע-העונת

-:רמוחתלבקלתורוקמ

.םילשוריבתונפוסהלשץולחהורעונהתקלחמ-

.תורדתסההלשלעופהדעו,ןורטיק"חה,תורדתסההלשץולחהורעונהתקלחמ-

.םללשוריבןרופןולובז"חה-ל"קק-

.םילשוריתונכוסה-הלובלךונחלהקלחמ-

.םילשורי,תונכוסה-הלוגלינרותךוניחלהקלחמ-

.םילשורי,תונכוסה-תונכוסהלשהרבסההתקלחמ-

.םילשורי,תונכוסה-דוסיהןרקלשרעונהתקלחמ-

.םילשורי,םיסורהשרגמ-הלשממהשארדרשמלשהרבסההזכרמ-

.דוחאהתיב-דוחאהלשרעונהתקלחמ-

.דוחאהתיב-דוחאהלסרעונהתביטח-

.תורדתסההלשלעופהדעו-דמולהוayaרעונהלשהכרדהתקלחמ-

.השרדמה-דוחאהלשךוניההתקלחמלשתיגוגדפההקלחמה-

םימוסרפהתקלחמ,יארחאהרבחללכםדוקתונפלםישקבתמםירבחה-%?הרה

.תימלועהתוריכזמהלש

-ל"וחברמוחתלבק

רידסחולשמלגואדללכונשתנמלעותבותכתאונלריבעהלועיגהםעדימשקבתמחילשה
;.רמוחהלש

-:לבקתמהרמוח

.דוחאהלשץראל-ץוחתקלחמידילעחלשנ-(ישישםוילטרפ)ימוי"רבד"ןותע

.תורדתסההלשץולחהורעונהתקלחמידילעחלשנ-ישישםוילש"הבד"ןותע

דוחאה-ל"הצלשתישדוחהריקס

.דוחאה-"תומדש".

םינובהדוחא-"ל"חנהגחמב"

הצובקהבינ"הלעמב"

.תורשכהל-ליחתמלם"רבחלתרגא
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תידוהיהתונכוסה

םיחילשלרודמה

ביבא-לתבדרשמה

רנתוחילשבתאצלםידמועהםיחילשלתוארוה

ץראל-ץוחל

:ץראהPXםתאצםרטבםיחילשהינינערודיסלעםיטרפהןלהל

.ןוכרד

ןפואבןינועמהידילעתשגומההשץבדופילעיזוחמבםינפהדרשמידי.לעאצומןוכרד

.לשל"א

דייוצמאוהשכ(ביבא-לתבואם-יב)ונדרשמלרוסלןינועמהךירצןוכרדלהשקבהתנכהםשל

:ןמקלדתודועתב

יוהיִזתדועת.א

)19792«Damםא)תרחאץראלשןוכרדואהדילתדועת.ב

(הּפיתומלוצמ)קדרינלע7%5לדוגבםימוליצ3.ג

.[יאושנןדועתםגאלבהלתוכירצתואושנ.ד

.םידליהלשהדילהתודועתתאRº277םיכירצםהידליםעםיעסונה.ה

.(ומשתאףילחהקקבמהםא)םשיונישתדועת.ו

םימוליצונדרשמלאיצמהלחילשלכךירצתוזיוהותודועתהלכתנכהךרוצל:הרעה

.ונידילעשרדיישיפכםיפסונ

.סויגמרורחש

דעםידליילבתואושנוא,תוקוורםישנו49ליגדעםירבג)םיאולממרורחשלםיקוקזה

לכונשידכםתושרבשתיאבצהדועתלכותובציתהסיטרכונדרשמלאיבהלםיכירצ)38ליב

:המיאתמההשפוחהתגשהבםהלרוזעל

האףציהרתיהתלבקםשל.יזוחמהםינפהדרשממהאיצירתיהלבקלךירצץראהתאאצויהלכ

רתיהלהשקבשיגהלםילוכיסויגיבייח.םיאתמהדרשמלשגותרשאהשקבספוטאלמלשי

.(2ףיעסןייע)םילאבצהתונוטלשהמרורחשםילבקמםהשרהאלקרהאיצי

.םייח-חוטב

ןיא.ונדרשמבולתונתינהתוארוה"פלםייחחוטברדסלךירצ(ךמתנאלו)אלמחילשלכ

.תוטבהתארדיסםרטבץראהתאתאצללוכיאוה

?וכוםירפסאוצייוהרוזנצ

הקידבל(וירוגמםוקמלהכומסהריעבוא)חילשהלשוירוגמריעבהרוזנצהדרשמלרוסמלשי

."וכוםיטילקת,םימוליצ,תופמ,תודועת,תומישר,םיבתכמ:הרוזנצןועטהלכתא

שירמוחהתא.ץראהמאיצוהלהצורחילשהרשאםירפסהלשהמישרהקידבלרוסמלשיןכ

.האיציהינפלםימיהמכרוסמל

nun)וליפא)םירפסלשהלודגתומכץראהמאיצוהלהצורה:הרלה ivaונלשיגהלךירצ

 העיסנהינפלםוי20-כםלקתעה7-בםתמישרתא



רזעבטמ

קנבלכבתונקליאשר-האיצירתיהבוץוחתוצראמתחאלהסינכהזיובדייוצמהחילשלכ

.רלוד10לשיוושבץוחףסכךמסומ

תאמןוישרךכלעלבקלךירצרלוד10לעםילועהםימוכסבץוחףסכץראהמאיצוהלהצורה

נפלםימי10תוחפלשיגהלשיךכלעהשקבהתא.(ונלשהצלמהןפל)רזהעבטמהלעחקפמה

.ץראהמהאיציה

.ןוסיחתוקירזותויאופרתוקידב

Rmתימואלניבהדועתלגואדלותועובעבאדגנןוסיחתוקירזלבקלםיכירצםיחילשהלכ

.ךכלעהדיעמהתואירבהדרשמתאמ

רקיעב)הילוסנוקהלשאפורהלצאהקידברובעלםימעפלתושרודתומייוסמתוילוסנוק

.(הילרטסואוליזרב,יאוגורואב"הראלשתוילוסנוקבגוהנהז

לבקלםיכירצקחרהחרזמהתוצראוהילרטסוא,הקירפאםורד,ודוהלםיאצויהלכ

.ונדרשמפםהלורסמישםיטרפהיפלתופסונתוקירז

.ןוזמיסקנפ

רושיאךכלעלבקלוורוזיאבשחוקפהףגאלןוזמהיסקנפתארוסמלבייחץראהתאבזועה

.האיציהלמנלםתואריזחהלואןוכרדהךותב

.ץראבתואצוה

:ץראבםהיתואצוהתאםיאלמםיחילשלריזחמםיחילשלרודמה

«KRידיברשאתולבקהךמסלע"וכוםימוליצ,תוזיו,האיצירתיה,ןוכרדריחמ

.םיחילשה

םילשוריברקבלונידילעונמזוהםהשהדימבםיחילשלתורזחומץראבהעיסנתואצוה

יסיטרכלערומשלםישקבתמםיהילשה)ונידילעורשואתועיסנהםאואביבא-לתבוא

.(העיסנה

.םילשוריבדרשמהריזחמםילשורילהעיסנתואצוה

.ביבא-לתבדרשמהריזחמביבא-לתלהעיסנתואצוה

םיחילשהבלתמושתל

ךורכחילשהלשותאיציבלופיטהשרוכזלותעדלםיכירצונתוחילשבהאיצילםידמעומה

."וכותורבחב,תונושתוילוסנוקב,םינושםייתלשממםידרשמבתולועפב

חילשהרשואוברשאםויהמףולחללולעןמזהמכעובקלושארמתעדלםילוכיונאןיא

םידעצםושבטוקנלאלםיחילשהלכםישקבתמץכל.ותאיציבלופיטהרמגדעוונידילע

הלוכיהאיהשהלועפלכתושעלואםהלשםייטרפםירודיסלואהליגרהםתדובעלרשקב
תוארוה,ונתאמולבקאלדועלכוםתאיציםויונידילעעבקיםרטבםיקזנםהלםורגל

.הזבאצויכוםתדובעתאקיספהלתושרופמ

לפסלאלםישקבתמתועונתהחכיאבוםיחילשה
ונתועצמאבלכהרדסלאלאתודועתהתנכהבםמצעתעדלע
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"אחפסנ

תוחילשהםכסהל

ךרובקתב

"אקרפ

:(םירבסהותורדגה)-יללכ

:לאמשרוטבןהלןתינהשוריפהןימירוטבתועיפומהםילמלהיהיהזםכסהב(א).1

;תימלועהתינויצהתורדתסההתלהנה"תינויצהתורדתסהה"

;תימלועהתינויצהתורדתסההלשהקלחמ"הקלחמה"

;םילשוריבתינויצהתורדתסההלשתורבזגה"םילשוריבתורבזגה"וא"תורבזגה"

;תינויצהתורדתסההתורבזגלשחוטיבלרודמה-"תינויצהתורדתסההלשחוטיבלרודמה"

"םיחילשהלשםתדובעיאנתתעיבקלהדעוה"

ינינעבתינויצהתורדתסההי"עהתנמתנשהדעוה"הדעוה"גרא

םימלתשמהםויקה"מדו,תינויצהתורדתסההיחילש

.םהל

רושיאםשלתינויצהתורדתסההי"עהתנמתנשהדעוה"תוחילשהתדעו"

.תינויצהתורדתסההיחילש

"novo"דיקפתבל"וחלתינויצהתורדתסההםעטמחלשנה,םדא

הזםכסהיאנתלףופכאוהויהשלכהפוקתלוהשלכ

.תינויצהתורדתסההי"עםיעבקנומויק"מדרשאו

םיחילשהרוגישבלפטמה,תינויצהתורדתסהברודמ"םיחילשלרודמה"

.תינויצהתורדתסההלש

גיצנ"וא"םוקמבתורבזגהגיצנ"

ץוחמיהשלכהנידמבתורבזגהםעטמהנמתמהםדא"ותלועפץראבתורבזגה

תורדתסההלשםיפסכהינינעבלופטל,לארשיל

.הנידמהתואבתינויצה

ובושםוילדעותוחילשלחילשהלשןתאצםויבלחה"תוחילשהתפוקת"

.תוחילשהםכסהיאנתלםאתהבותוחילשתקספנ

הווהמהזחפסנש,םכסההףוגבשתורדגהכןתועמשמ,הזחפסנבתורחאהתורדגההלכ(ב)

 .ונממקלח
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.חילשהלשתוחילשהתפוקתלכךשמלאוהתוחילשהםכסהףקות

"הדעוה"ידיבתוביסמלםאתהביונישלםינותנ,ויפיעסמדחאלכוא,ותוללכבהזםכסה
םכסהתונשלתיאשראהת"הדעוה"ששארמהזבםיכסמחילשהו,חילשהףופכהיתוטלחהלש
.חילשהתמכסהבהשענ.וליאכותואםיאורהזכיונישלכו,ויפיעסבדחאלכואהז

ןידה-תיבןונקתלתעמשמינינעבףופכונהשולעודייכ,תילשהריהצמ,קפסרסהןעמל
,וילעהזןידתיבלשוטופישלשארמםיכסמותימלועהתינויצהתורדתסההלדבועליתעמשמה
סחיתמןינעהוהדמבתאזוונממהלועםג/ואו,הזםכסהלעגונהןינעלכוהזםכסהןיגב
.ןונקהותואבהתרדגהכתיתעמשמהריבעתוברל,תעמשמינינעלעגונוא/םגו

,תינויצהתורדתסהבםיגוהנויהישואםיגוהנהםינולאשהתאתונקידבאלמלבייחתמחילשה
םהואלומישםיטרפהלכיכשארמהזבריהצמו,םיחילשלסחיב"הדעוה"תעיבקלםאתהב
.םיקיודמוםייתימא,םינוכנ

לחשיונישלכלע,םילשוריבתורבזגלקתעהםע,הקלחמלעידוהלחילשהבייחתמ,ןכ-ומכ
תורקםעדימ,אלמשםינולאשהואתוחילשהםכסהיטרפיולימבססבתהןהילעשתודבועב
םיקיודמםיטרפתריסמיאיכםידדצהןיברהצומוםכסומ.רומאכתודבועהתאהנששהרקמה
חילשהדצמתוחילשהםכסהתרפהןמצעמהוהי,הזףיעסברומאכםהביונישלכואםינולאשב
םכסהתוארוהוןידלכתוארוהיפלעהיתויוכזלעףסונבתיאשרהיהתתינויצהתורדתסההו
.חילשהלשתוחילשהםכסהתאתפסונהארתהואהעדוהבךרוצלכילבמודימלטבל,הז

pa

:ל"וחבהדובעירדסולהונ

ciי"עוילעםילטומה,םידיקפתהתאתונמאנבוויתויורשפאבטימכאלמלחילשהלשותבוחמ
.הזםכסהלםאתהבו,ותקלחמ

,ותלועפלע,תונמוזמםיתעל,ץראבהקלחמלבתכבטרופמח"ודרוסמלחילשהלשותבוחמ
.ןמזלןמזמ,הקלחמהי"עעבקיישיפל“27

ידילעןירשימב,הפוקהרסמנודילוא,ביצקתדמועותושרלרשא,חילשהלשותבוחמ
ףוריצביפסכח"ודרוסמל,ביצקתבףתתשמהימוקמףוגידי-לעואתינויצהתורדתסהה
הזכגיצנןיאםאבו,ותלועפץראבתורבזגהגיצנל,ושדוחבשדוחידמ,תומיאתמתולבק
.הרותםילשוריבתורבזגהשימלכלוא,םילשוריבתורבזגל,והחלועפץראב

ואתומרתה,תויפסכתוקסע:ןוגכ,ודיקפתתרגסממגרוחה,ןינעלכבחילשהקוסעיאל
רושיאבו,םילשוריבתורבזגהי"עךכלךמסוהםאבאלא,והשלכרחאגוסלכמתוקסע
.תיטרפהותלעותלוזהמכסהלצונתאלשו-ותקלחמ

עידוהלאלבו,תוחילשהתדעווותקלחממרושיאתלבקאללותלועפץראתאחילשהבוזעיאל
םילשוריבתורבזגל-ותלועפץראבהזכגיצנןיאוהרקמבו,םוקמבתורבזגהגיצנלךכלע
םהיתוקלחמתלהנהידילעוכמסוהרשא,םייצרא-ןיבםיגיצנלעהלחהניאתאזההנקתה
 .ץראלץראמדיקפתבל"וחבעוסנלםילשוריב
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,וידיקפתםוחתלתכיישה,הלועפדעבףסונםולשתלבקלרוסאתינויצהתורדתסההחילשל
דסומלכמואתינויצהתורדתסההידילעךמתנה,דשוממףסונםולשתלבקלולרוסאןכו
.רחאירוביצ

תאזו,ל"והבותוליעפלעח"ודהלרוסמלוותקלחמבבצייתהלוילע,הצראחילשהתרזחםע
.הצראועיגהרחאלםימיםייעובשמרחואיאל

"גקרפ

:םויקימד

:ןמקלדכאוה,חילשלםימלתשמהםויקימדבכרה54

(x)הדעוה"י"עועבקישואועבקנשםייסיסבםויקימד".

:תיתחפשמתפסות(ב)

.םייסיסבםויקימדמ40%-השא

.דלילכרובעםייסיסבםויקימדמ20%-דלי

תפסותלעתולעלהלוכיהניא,ץראבול"וחבחילשלתמלתשמה,תיתחפשמהתפסותה
.תושפנ5דעב

תדבועאיהםגםא,ל"וחבותאתאצמנהותשארובעתפסותלבקליאשרוניאחילש
םהםגםא,ל"וחבותאםיאצמנה,וידלירובעתפסותלבקליאשרחילשהןיאןכו
.םידבוע

.התוארשאת"הדעוה"והדימבןתנת,םייסיסבהםויקהימדלתפסות(ג)

ימדוםתדובעתומוקמבםנוכישוםתלכלכולבקיםידלייתבלוהרשכהתווחלםיחילש
םיחילשלעםגהלהתאזהנקת.חילשלםינתינהםויקהota“50%לשרועישבהיהיםמויק
.םיקוורםהםא,םילועתונחמל

,םתלועפםוקמבימוקמדסומתופתתשהידילעןמוממםמויקימדמקלחרשאםיחילשל
דחי,תינויצהתורדתסההימולשת,אלמרועישבםייסיסבהםויקה*מדלתפסותהםלושת

Oyתונקתלםאתהב,םויקהימדירועישסלעתולעלםילוכיםניא,ימוקמהדסומהתופתתשה
.הלא

ךומסאוהודבועוניאםא,8ליגלעיגהדליהשרחאלםג-ל"וחבתמלתשמדלילהבצקהה
.םירוההןחלושלע

םעפלםעפמ,עבקיישרעשיפל,ימוקמעבטמבחילשלומלושי,ליעלםיבוקנה,םימוכסהלכ
.תינויצהתורדתסההי"ע

יפלכשארמהזברתוומחילשהו,ןירוטיפיוציפםיללוכחילשלםימלתשמה,םויקהימד
תורדתסההמ,םהש-ולאםירחאםייוציפוא,ןירוטיפ2912999הנעטלכלעתינויצהתורדתסהה
 .הזםכסהלםאתהבותדובעתקספהואותדובעבקע,תינויצה



5

ימולשתןיגבאוהדןאמיפלכתיארחאאהתאלתינויצהתורדתסההיכ,שרופמבתאזברהצומ.7

הזכסמוהדימבו,יהשלכץראבקוחלכתוארוהיפלעחילשהלעםילחה,הסנכהלעסמלכ

.דבלבאוהוחילשהךכבאשי,לארשיתוברליהשלכץראבחילשהלעלוחי

םוימלחהולומלושי,הקירפאןופצוהפוריאתוצראלאצויהחילשלםימלתשמהםויקהימד.8

ועיגהםוימלחהםויקהימדומלושי,תורחאתוצראלאצויה,חילשל.יפוריאלמנלועיגה

הקלחמהידילעעבקיישיפכ,תוחילשהםויסםעקספויםויקהימדםולשת.ותלועפץראל

ןמזב,ולבקיםיחהילשה,לארשילהרזחבהעיסנהתפוקתרובעםויקימדומלושיאל.תורבזגהו

.לבוקמהםולשתהתא,רבעמץראבוהשיש

.ל"וחלותאצינפל,תכמסומההדעוהידילעודיקפתלםאתהבעבקיתחילשהלשותגרד.9

*דקרפ

:ל"וחבתואצוהבתויופתתשה

הרידתואצוה

וזותאצוהםא,ותרידרכשתואצוהבתופתתשהליאכזאהיחיליש-הריד-רכש(א)

היהתוזתופתתשה.הזםכסהברומאלםאתהב,ולםימלתשמהםויקהימדמ25%לעהלעתח

תולעלהלוכיהניאםלוא,הרידהרכשלהאצוההןיבל-םויקהימדמעברןיבשרפהב

האצוהלעקרקלחוזתופתתשה.חילשלםימלתשמהםויקהימדלשללוכהךסהמ10%לע

,זג,םימ:ןוגכ,םינושםיתורישהמעתללוכהניאוהריבסהמרבוהרידרכשלהרישי

,הריד-רכשבימוקמדסומלשוזכתופתתשהתמייקוהדימבו,"וכוןופלט,רואמ,הקסה

.תינויצהתורדתסההתופתתשהמימוקמהדסומהלשותופתתשההכונת

היצרטסינימדאהשאר,רבדבתעגונההקלחמהלשתפתושמהטלחהברשואתוזתופתתשה

.תורבזגהו

קר,הרידתריכשרובעךוויתהימדתואצוהמ506ורזחויחילשל-ךוויתיימד(ב)
ורשאי,םילשוריבתורבזגה(הזכגיצנרדעהב)ואותלועפםוקמבתורבזגהגיצנשרחאל
.ךוויתימדילבהרידגישהלתורשפאהתיהאלש

דומיל-רכשתואצוה

60%תונושהתוצראבםילעופההיחילשל,טרופמןובשחדגנ,ריזחתתינויצהתורדתסהה

קרםלושתתאזהתפסותה.םהידלידעברפסהיתבלםימלשמםהש,יביטקפאהדומילהרכשמ

,םיידוהירפס-יתבםימייקםניאםהבש,תומוקמב.םיידוהירפס"תבבםידמולםידליהםא

םידומילבםיחילשהידלילםינתינה,םייטרפהםירועלשהןומימבתינויצהתורדתסההףתתשת

ךמסלעעַצוביהזהםולשתה.דלילשדוחלםירלוד10.-לשךסב-תודהיידומילבוםיירבע

.ל"נכםייטרפםירועישםילבקמוידליש,חילשהתרהצה

ינבואחילשהלשהלחמברושקהחותינואהלחמלשהרקמב-יופירותואצוה

:םיאבהםיאנתלםאתהבתאזו,ל"נלרשקבויתואצוהחילשלורזחוי,ותחפשמ

(x)ימדמהכוניהזםוכס.ולאתואצוהבותופתתשהכ2%וכוני,חילשהלשומויקימדמ
,םיחילש.ומויקימדלשקלחםלשמימוקמדסומםאסג,חילשהלשםיללוכהםויקה

המיאתמהרהצהבוריהציםא,הזיוכינלערתוולםיאשר,תדחואמההכלממבםילעופה

תורדתסההשםירתוומםהיכ,םתלועפםוקמבשתורבזגלואםתואתחלושההקלחמל

.םהלשיופירהתואצוהבאשיתתינויצה

1

5



- 5 —

-אניצידמוםיידפןטרואםירישכמ,םייפקשמ,םייניסב-לופ*לט:וללכייאלהלאתואצוהב(ב)

תישענש,תיאופרההקידבבותחפשמינבמדחאואחילשהלבבוההבשהקלחמבלופיט,םייל

.לארשיבםילוחהתופוקי"עתוסכתמןניארשאתואצוהו,תוחילשבותאצינפל

אלמלווילעםינוממלדימךכלעעידוהלגואדלחילשהלע,הדובעבתונואתלשהרקמב(ג)

(הנשיוהרקמב)תוכניבגלqmהדובעבהעיגפימדיבגלןה,םישורדהםיספטהתאדימ

.םילשוריבתינויצהתורדתסההלשחוטיבלרודמלםאיצמהלו-

ןריבעהלתנמלע,"וכוזופשיא,תופורת,יופירלעתולבקהלכויהישגואדלחילשהלע

חוטיבל-רודמהי"עורבעוישידכ,םילשוריבתינויצהתורדתסההלשחוטיבלרוסמל

.למואלחוטיבלדסומל

.תומיאתמתולבקהילאופרוציםאקררשואת,ל"נהםלאנתלםאתהבאיהשהאצוהלכ

הד*לתואצויה

(x)חוטיבלדסומהלשםיספטהתאאלמלתבייח,םשהדליוץראלץוחבתאצמנההחילש

,םעפלםעפמועבקייולאשיפכ,םהילעםותחלוהדילקנעמוהדילימדןיגב,ימואל

.לארשיבןידלכתוארוהלםאתהב

הדילימדימואלחוטיפלדסומהמלבקלתיאכזה,החילשלםלשתתינויצהתורדתסהה(ב)

אולמתא,ל"נהדסומהמםימלתשמםההרובעשהפוקתהתואדעב-קוחהתוארוהלםאתהב

תינויצהתורדתסהההבגת,ל"נהדסומהמםילבקמהםימוכסהתאוליאו,םויקהימד

.ךכלךמסוהוהשרוהשדיבעמכ

אלא,ימואלהחוטיבהקוחלםאתהבהדילימדלתיאכזהניא,החילשהניאש,חילשתשא(ג)

.קוחותואתוארוהלםאתהבהתוכזלרבעו"ש,דבלב"הדילקנעמ"ל

,הרובחתהיעצמאלםאתהבןמומת,ותחפשמינבוחילשהתעיסנ-הע9סםגתתולאצוה.5

,וידילהעיסנהיסיטרכתאוא,סיטרכתאחילשהלבקםא,תינטפצהתורדתסההי"עועבקייש

אלא,שארמועבקנשיפכ(עסיהבהקלחמהתוברל)העיסנהיעצמאוהעיסנהוקהנושיאל

.תורבצגהוהקלחמהלשתשרופמהמכסהב

וקתריבשי"עהנמרגתש,תואצוההלכולוחי,תורבזגהוהקלהמהלשוזכהמכסההנתינאל A ,
.חילשהלשיטרפהונובשחלע,(הלכלכתוברל)העיסנה

"ae da a PADף5ךונ

py2on ,noboa nnavoo vos voy (x)ץעטמ"ג"ק150םיללוכה)ג"ק200תונויצהתורדתסהה
תוחילשהתנידמל,הנובשחלע(ףסונםולשתבבייחוניאוהינאהסיטרכלדומצה,"השרומ

וסטויג"ק40,עסונהםעוססויג"ק200-מג"ק10תוריואבעסוגיבגל.הצראהרזחו

e.הינאבועסו*רתיהו|ה-[הפ|םחז-ב

ותקלחמתצלמהבקר,רחאהמוד,דויצואםירפמלשןעטמתלבוהףדוערשואיחילשל(ב)

.םילשוריבתורבזגהרושיאבו

.ק"ממ1ג"ק300לכובשחייןעטמתעסהבםיבושיחהךרוצל

אלשיגהלשי,הדילקנעמלימואלחוטיבלדסומהלאהעלבת:חילשהתשאואה/חילשהתעידיל%

 .ל"נכםהלעיגמהתאלבקלולכויאל,הזןמזךותשגותאלםא;הדילהםוימהנשמרחואי



"הקרפ

:השפרה

.הלועפתנשלדחאשדוחלשהשפוחלבקליאכזחילשה.1

םישדוח6-מהלעמלהיהםאקרתיסחיהשפוחליאכז,הנשמתוחפתוחילשבהיהש,חילשה

יאכזוניא,וזהפוקתמתוחפתוחילשבהיהםאךא,הקלחמהתטלחהלםאתהבתאזותוחילשב

.השפוחל

.דבלבהשפוחישדוחינשרובצלחילשהלאשר,םילשוריבותקלחמתאמבתכברושיאבקר

השפוחהתאקרותלועפףוסבלבקללכוי,השפוחהתריבצלהקלחמהרושיאלבקיאלש,חילש

.הנורחאהותלועפתנשדעב

רושיאבוץראבותקלחמתצלמהבאלא,תלצונמיתלבהותשפוחדעבםולשתחילשהלבקיאל

.ודיקפתםויסבקרתאזו,םילשוריבתורבזגהמבתכב

הנשתוחילשבהתויהרחאל,תועובש10לשהד"לתשפוהלבקלהאלמהתוכזהשיהחילשל

.תוחפלתחא
:

תשפוחתריבצלתוכזהולהרומשוהלועפתנשלכלםימי24לשהלחמתשפוחליאכזחילשלכ

.הלחמ

תואצוהוחילשהלשותשפוח,םלואו.ולהארנהםוקמלכבותשפוחתולבליאכזחילשה

ףתתשתאלתינויצהתורדתסההו,דבלבונובשחלעןההרזחְבוותשפוחםוקמלותעיסנ

.ולםיעיגמהםויקה?"מדללעמותשפוחתואצוהב

ךכלרשקבםירקבמותחפשמינבוא/םגוחילשהו,חילשהתחפשמבהנואתואןוסאלשהרקמב

ורדעהתפוקתו-תינויצהתורדתסההלע,ךכבתוכורכה,העיסנהתואצוהולוחיאל,ץראב

.תיתנשהותשפוחןובשחלעףקזית,םייתרוסמהלבאהימילטרפ,ותדובעמחילשהלש

י"ע,ויתואצוהןומימבחילשלרוזעלתורשפאהתא,הקלחמהתצלמהיפל,לוקשתתורבזגה

.(הדילעועבקילשםיאנתיפל)האולהןתמ

דהקרפ

%%תויוכזתרימשוחוטיב

DS nana תוינו1

.םילחותונואתתוטיבתוחילשלותאצ"נפלחטוביחילש

,ןוכנהדעומבחוטיבהתרדסהלםישורדהםלספטהלכתאאלימו*אנתב-םייחחוטיביבגל

.תוחילשלוהאצםרט

ןיבותינויצהתורדתסההי"עםימלתשמומויקימדשןיב,דמלבחילשהללכנתאזתרגסמב

."מוקמדסומ*"עםימלתשמםהש

.חילשהתחפשמתללכנהניאהזחוטיבב

.ותוחילשתפוקתלכךשמלהיהתחילשהחוטיבתפוקת

:אבהטוריפלםאתהבהיהיחוטיבה

.תונואתדגנחוטיב"ל0

.םייחחוטיבי"ל0

תאתומאותןניאולאתויחנהםא,ויניעתואריפללונובשחלע,ומצעבחטבללוכיחילש%

 .ונוצר
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הזיראבןדבאינפמחטובי,חינאָּבהלבוהלרסמנה,חילשהןעטמ-ןעטמחוטיב

דומצהוחילשהי"עחקלנה,ןעטמ.יקלחקזנוא,"קלחןדבאינפמאלו,דבלבהמלש

719001דומצןעטמללוכה,ןעטמהחוטיבםוכס.ףיקמחוטלבבחטובי,העיסנהתעבוילא

:אבהטוריפלםאתהבהיהי,הינאבהלבוהלרסמנה

>" 3,000.- pm

?"ל4,000.-םידל*ילביושנ

י"ל5,000.-םידליםעיושנ

,ונעטמטוריפרוסמלחללשהלע,ליעלםיטרופמהםיאנתלםאתהב,ונעטמחוטיבךרוצל

,םיחילשלרודמל,יפסכהוכרעןויצב,הזיראלכבו,הינאבוא/םגוןוריואבותאעסומה

.ל"וחלותאצינפל

ולריזחת,תינויצהתורדתסההי"עחטובאלונעטמוהדלמבו,הצראחילשהלשובושםע

ביצישיאנתב-תוחילשלותאצםרטונעטמחוטיברובעהמלוששה*מרפההתואתאתורבזגה

.הימרפןובשחםעהסילופ

,תינויצהתורדתסההמםייקלחואםיאלמםויקימדלבקמה,חילש-ימואל חוט9ב

םויקךרוצל.ותוחילשתפוקתלכךשמל,ימואלחוטיבלדסומבותחפשמםעדחיחטובי

בוהנרבדהשיפכוקוחלםאתהבםוכס,ימוקמעבטמבחילשהלשומּויקימדמהכוני,חוטיבה

.ץראב

ויתויוכזתרימשבףתתשתתינו"צהתורדתסהה-ןילופגתרוהיסנפתפוק

ותאצינפלןהברבחאוהחילשהםא,יהשלכתרכומהיסנפתפוקבוןילומגתתפוקבחילשהלש

לעהלעתאלוזתופתתשהשיאנתב,דיבעמהי"עםלתשמהםוכסהמ65%לשרועישלדע,ל"וחל

חוטיבקוח"לםאתהב1.5%לשיוכיּבו,לארשיבחילשלםלתשמהיהש,ןורחאהרכשהמ15%

םאב,הזיוכינתוכנל(קוחהחוכמ)דיבעמהיאשרויפלש,(7ףיעס)1955-ד"ישת-"ימואל

.ימואלחוטיבלדסומבודילעחטובמחילשה

.הפוקלוקלחתאסינכיחילשהשרחאל,הפוקלרבעותוזתופתתשה

לנבו)חילשהלשםהיתויוכזלע,רומסתתיגויצהתורדתסהה-*אופרחוטיב

לשותוהשתפוקתבקר,תוחללשלותאצינפלרבחהיההבשםילוחתפוקהתואב,(ותחפשמ

גואדלוזךרטצה-ץראבחילשהתחפשמלשהתוהשתפוקתב.ל"אחבוחחפשמינבםעחילשה

E:ה3נובשהחלעםילוחתפוקסמםולשתל

חילשהרובעםילוחתפוקיסמםולשתבךישמיץוביקה-ץוביקdamחילשלעלחוניאהזרדסה

ןובשחדגנ,וזהאצוהץוביקלרזחות,הצראהילשהלשובושםע.ותוחילשתפוקתלכךשמל

.סמהתכשלתאמרשואמ

,ל"וחלותאצינפל,תורבזגלוהקלחמלעפדוהלחילשהלע,ל"נהויתויוכזתרימשךרוצל

.("וכותבותכ,רבחסקנפ,.ז.ת"סמ)םימרפףוריצב,רבחאיהובשםילוחהתפוקאיהוויא

ןידכאהיםניד,ונממקלחוא,ל"וחבםרכשלכתאםיימוקמתודסוממםילבקמה,םירומ

היסגפוןילומגתתפוקבו,םילוחתפוקבםהיתויוכזתרימש"בגלתלנויצהתורדתסההיחילש

 .ל*עלרומאכ



."זקרפ

זזראבםלמךולשת

250.-ךסםלושי,הנשמהלעמללשהפוקתלל"וחלאצויה,חילשל-דויצימד1
:אבהטוריפלםאתהבולומלושידויצהימד,וזמהרצקהפוקתלאצויאוהםא.דויצל
י"ל75.--םלשדוח3-מתוחפלשהפוקתל

,%7125.==םלשדוח!6-1לשהפוקתל

לבקללוכיוניא,הינשתוחילשל(הנושארתוחילשםויסרחא)םייתנשךותאצויחילשםא .דויצימדלהבצקהלכםלושתאלל"וחב.ינשבדויצימד
.דויצ-ימדלהבצקהלכםלושתאל,חילשהתחפשמינבל

תואצוהלםירלוד10ומלושיל"וחלתוחילשלאצויהחילשל-ךרדבתואצרוה
ומלוסשי,קוחרהחרזמהואהקירמאתשביתוצראמתחאלתוחילשלאצויהחילשל.ךרדב
דחאלכל(דבלב)םירלוד10ןכו,ךרדבתואצוהלםירלוד15(ל"נהםילודה10-לףסונב)
.חילשהתחפשמינבמ

Euץראבהחפשמבהכימת
וא/םגוחילשהםאויבא,וידליוותשאתאםיללוכהלארשיבםיראשנהחילשהתחפשמינבל
אוהחילשהםאב)תרוכשמוא"םירוהתכימת"וא/םגוהכימת"םלושסת,(דבלב)חילשהתשא
:ןלחלדטרופמלםאתהב(לרוביצוא,יתלשממדסומבריכשדבוע

(x)ןלהלדכתרוכשמואהכימתםלושתוידליוחילשהתשאל:

:ה5ימת.]

שדוחלי"ל0השאל
m"65דליל

החפשמהינבמדחאוהרקמב(8ליגדע)ץובקבדליל
90ץוביקבראטנ
החפשמהישארינסשהרקמב(18ליגדע)ץוביקבדליל
5eל"וחלםיאצו*

,18ליגלעמחילשהידליל.תדבועהניאשהרקמבקרהכימתהםלושתחילשהתשאל
ןחלשלעםיכומסםנהו,ץוביקירבחםניא,םידבועםניאםאבקרהכימתהםלושת
.םהירוה

nicaת.רןכש:

היהםאב(ןלהל"גףיעסברומאלםאתהב)ותרוכשמםלושתוידליוחילשהתשאל
ותהפשמשהילש.הוחילשלותאצםרט,ירוביצואיתלשממדסומבריכשחילשה
*ל150-מהלעמלהחיוורמותדבועץראבהראשנשותשאו.ץראבותדוכשמתאתלבקמ
.ץראבתמלתשמהוטורבותרוכשממ25%וכוני,שדוחל,וטורב

:ןלהלדכםלרוהתכימתםלושתחילשהתשאוא/םגוחילשהירוהל
הרוהל

שדוחלי"ל0 :50(דבועוניאשיאנתב)ץוכקבהרוהל
וא/םגוםירכתשמםניא,חילשהתרזעבםמויקבםייולתםהםאבקר,םלושתםירוההכימת תושרדנתוחכוהואיצמהו,ונממהלעמלוא,שדוחלי"ל60.-לשךסבםירחאי"עםיכמתנ  :ןלהלדכךכל
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חוטבלדסומה"תבצקה)הבצקהוארחאהסנרפרוקמלכםהלןיא,האלמחילשבםתולת

םילגוסמהםידליםהלןיאו("וכותילאיצוסהרזע,היסנפ,רחאחוטבלכוא,"ימואל

.םהבםיכמותהםירחאהחפשמיצבוא/םגו.םהבךומתל

ךומנהםוכסב(חילשהתלוז)םירחאהוידליy"<ךמתנוא/םגורכתשמםירוההדחאםאב

הבוגבהכימתלהרוההיאכז,תפסונהסנרפמםילובקתלכולןיאו,שדוחלי"ל60-מ

תאאיצמישרחאלתאזו,י"ל60.-ןיבל,ךמתנוא/םגורכתשמאוהשםוכסהןיבשרפהה

.ליעלרומאהסוסיבלתושרדנהתוחכוהה

(ירובצימואל)הוטבלכמוא"ימואלחוטבלדסומה"מהכימתלבקמםירוההדחאםאב

הלהכימתהבושיח229322(הסנכהכחוטיבהילובקתמדבלב50%ובשוחי,רחאגוסמ

הרקמבו-הרוההלשיטרפחוטיבמםילובקתלסחיתמל*עלרומאהןיא.(יאכזאוה

.ליעל2ףיעסברומאלםאתהבבושיחההשעיהז

לכבשחי,(ל"הצבהבוחתורשבםניאו)18ליגלעמתונ/םינבם"רוההדחאלםאב

.םידליהרפסמלםאתהבתיסחיהבצקהםלושתו,ךמותכםידליהמדחא

םילגוסמםניאולאםידליש,תוריבסתוחכוהואבויםהבםירקמללכהןמםיאצול

.םהירוהבךומתל

םיראשנהחילשהתחפשמינבלתמלתשמהתרוכשמואםירוהתכימתוא/םגוהכימתהלכהךס

ץראבהנורחאהותרוכשמלעתולעלהלוכיהניא,(ליעלד"ב,"אםיפיעסברומאכ)ץראב

םאתהב)5הגרדבתינויצהתורדתסההדיקפתרוכשמלעתולעלהלוכיהניאו,חילשהלש

.(?תחפשמהובצמל

לעהלעתאל,דחיבל"ותבתויתחפשמהתופסותהולארשיבתיתחפשמההכימתהה"ס

.(1ףיעס"גקרפברומאכ)תושפנ5רובעםולשת

 


