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תירוביצ הרובחת  יביתנב  תומלצמ  וליעפי  תויריע 
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ורשפאיש תונקת  לומתא  הרשיא  תסנכה  לש  הלכלכה  תדעו  הגרדמ : הלוע  םיצ ) " תנ  ) תירוביצ הרובחתל  םיידועיי  םיביתנב  םיעסונש  תויטרפ  תוינוכמ  יגהנב  המחלמה 
םיסובוטואה 250 יביתנב  הרוסא  העיסנ  ןיגב  סנקה  תא  תולעהלו  הרובעתה  וצ  תא  ןקתל  הדעווה  הרשיא  ןכ  ומכ  .םיצ  " תנב הפיכא  תומלצמ  ליעפהל  תוימוקמה  תויושרל  מ–

.לקש לקש ל–500 

הימוחתבש תימוקמה  תושרה  תפוקל  םלושי  סנקה  ימידקת , דעצב  .ןתוא  לעפתלו  תומלצמה  תא  ביצהל  תוימוקמה  תויושרל  רשפאתש  הרדסהה  תא  עובקל  ודעונ  תונקתה 
.הכ דע  גוהנ  היהש  יפכ  לארשי , תרטשמ  ידי  לע  אלו  תויריעה  יחקפ  ידי  לע  להונת  הפיכאה  .הנידמה  תפוקל  אלו  הריבעה  העצבתה 

תומלצמ תועצמאב  תירוביצה , הרובחתה  יביתנב  העיסנה  תפיכאל  םיינוריע  םיחקפ  בורקב  רישכהל  וליחתיו  תושדחה , תונקתה  םושייל  ךרעיהל  וליחתה  רבכ  תויריע  המכ 
הפיכא  תומלצמ  תועצמאב  תירוביצ , הרובחת  יביתנב  הפיכא  םשייל  ליחתתש  הנושארה  איה  ביבא  לת  תייריע  .הפיכאה  .תויטמוטוא

שגדוה הקיקחב  .םלוצמ  תויהל  יושע  ביתנה  יכ  רוביצל  ריהביש  ןפואב  םיביתנל , הסינכה  ינפל  תוברל  העיסנה , יביתנל  ךומס  םיטלש  וביצי  תוימוקמה  תויושרה  יכ  עבקנ  דוע 
שי םהבש  תומוקמב  תומלצמ  ובצוי  אל  יכ  עובקל  הדעווה  הרשיא  ףא  לומתא  ןוידבו  תומלצמה , תבצהמ  האצותכ  רוביצה  תויטרפב  העיגפה  תא  ןתינש  המכ  דע  רעזמל  ךרוצה 

.ותענצ וא  םדא  לש  יאופרה  ובצמ  לע  דיעהל  לוכיש  םוקמל  םתוכימס  לשב  םדא , לש  תויטרפב  העיגפל  ששח 

םלועה ירחא  תרגפמ  ןיידע  תונורחאה , םינשה  לש  תומדקתהה  תורמל  לארשי , תנידמ  : " תונקתה רושיא  רחאל  רמא  ינויצה ,) הנחמה   ) לבכ ןתיא  ח"כ  הלכלכה , תדעו  "ר  וי
םינומה תעסה  תכרעמב  שומיש  לע  ךומסל  לארשי  יחרזאל  רשפאיש  ןונגנמה  לועייל  ךרדב  ןטק  דעצ  דוע  אוה  תונקתה  רושיא  .תירוביצ  הרובחתב  שומישל  עגונה  לכב  יברעמה 

". דעיל ןמזב  העגהו 

ףוכאל ורשפאי  תושדחה  תונקתה  .תירוביצה  הרובחתב  תוערפההו  םיביתנה  תמיסח  תעינמב  אלא  תוסנקב , ןיינע  ונל  ןיא  : " רמא דוכילה ,)  ) לארשי כ"ץ הרובחתה , רש 
". ופסוותיש םישדח  םיווקו  ביבא , לתב  הלקה  תבכרה  לש  המקהה  תודובע  תומדקתה  רואל  דחוימב  םיצ , " תנב ודעותש  העונת  תוריבע 
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