
 ןיב ;םירחא םיכרצל תינעת ןיב ;אפורהו תדלויה תעד לוקיש :םירופיכה םויב תדלוי

 תדלויה תעד בושייל םייאופר םיכרצ

 

 :)ד ,זירת ןמיס( ךורע ןחלושב הקוספ הכלה

 :הרמא םא ,העבש דע השלשמ ;ללכ הנעתת אל םימי השלש ךות ,תדלוי

  .םדא לככ איה ירה ,ךליאו ןאכמ ;התוא ןיליכאמ ,ינא הכירצ

 םירופיכה םוי םוצ ינידב תובר תוכלה תמועלש איה ,וז הכלהל רשקב הבושח הדבוע

 ןיא ,אמוי תכסמ ףוסב ארמגבו תוינשמב הבחרהב םיטרופמש ,תרבועמלו הלוחל

 םינושארב תיתועמשמ תקולחמ ררוע הז רבד .תדלויל תיפיצפס הכלה לכ ארמגב

 .םירופיכה םויב תדלויה לש הנידל רשקב

 :)א ,טכק( תבש תכסמב היגוס הנשי ,תבש לוליח יבגל

 השלשב .םוי םישלשו ,םימי העבש ,םימי השלש )תדלוי( היח ,יעדרהנ ירמא"

 םיללחמ ,ינא הכירצ אל הרמא ןיב ,ינא הכירצ הרמא ןיב - םינושאר םימי

 תא הילע םיללחמ ,ינא הכירצ הרמא - העבש דעו השלשמ .תבשה תא הילע

 דעו העבשמ .תבשה תא הילע םיללחמ ןיא ,ינא הכירצ אל הרמא ,תבשה

  ."השועו ם"וכעל םירמוא ,םישלש

 ךורע ןחלושהו )גי הכלה ב קרפ( תבש תוכלהב ם"במרה קספ וללה ארמגה ירבדכ

 .)ה ףיעס ,לש ןמיס(

 .תבשה תא וילע ןיללחמש ,הנכס וב שיש הלוח לש יללכה ןידה לע תססובמ וז הכלה

 לכ ירהש ,המוד ןידה תויהל ךירצ הרואכל םירופיכה םוי םוצ ןינעל םג ,הז יפל

 ,)הנכסה ןינע םדאה תרות( ן"במרה קסופ ךכ .שפנ חוקיפ ינפמ תוחדנ הרותה תווצמ

 30 לכ תונעתהל תדלוי לע רסאש )זמק הכרבה תאזו( תותליאשה ירבד תא איבה ףאו

 לע וקלחנש בתכ )י ,ח אמוי( ש"ארה םג( וירבד תא החוד השעמלו ,הדילה רחא םוי

 ירבד .תבש יבגל ארמגב וניצמש תוגרדה תא קסופו ,)םירבחמה לכ תותליאשה

 ונאבהש ע"ושה קספל סיסבה םה ,םינושארהמ המכ דועב ואבוהש ,ן"במרה

 .םירבדה תליחתב

 ,תינעתה ןמ הרוטפ התדילל םימי השלש ךותב תדלויש ,הרורב וז הכלהש תורמל

 הדיל ,הנכס וב שיש הלוח ראשל דוגינב .היבגל םינושארב הלודג תקולחמ הנשי

 תדלויש בושחל םוקמ היה הרואכלו ,טלחומ ןפואב ןכוסמ בצמכ תיארנ הניא



 ,בוט הבצמ הארנ םיאפורה תוקידב יפ לע םגו ,האירבו הקזח ,בוט השיגרמש

 ?םירבדה ינפ םה ךכ םאה .תינעתה תא ליחתהל תוסנל תוחפל וא ,םוצל ךרטצת

 :)םש( ן"במרה ןיבל )ןואג יאחא בר( תותליאשה ןיב תקולחמ ךכב םיאצומ ונא

 ןיב ,'הכירצ' הרמאשב ןיב ,'ןיללחמ' ןנירמאד )הרקמ לכב=( אכיה לכו"

 וא תדליימ ןיאשכ=( אוה אפורו המכח אכילד ןוגכב ,'הכירצ הניא' הרמאשב

 םיעודי לוחב )תדלוי=( היחל ןישועש םירבדהש אלא ,)ותעד תא הווחיש אפור

 ינא הלוכיו ,תבשה תא ילע וללחיש הכירצ יניא' הרמאש יפ לע ףא ךכיפל ,ןה

 תוכירצ ןלוכו ,היח לכל לוחב ותוא ןישוע הז רבדש ןויכ ,'ברעה דע ןיתמהל

 תא הילע ןיללחמו ,וז הכאלמ יבגל התעשל תנכוסמ תקזחב איה ירה ,ךכל

 םיששוח רמולכ=( הל טיקנד אוה אבנות אמליד ,הל ןיעמוש ןיאו ,תבשה

 .)הבצמ בקע תעד ןורסח םושמ אוה הכירצ הניא איה אקוודש תרמואש המש

 יניא' הרמא םא אלא ,התעשל תנכוסמ תקזחב הניא ,השלש רחאל לבא

 םיעדוי ונאש ןויכ ,'ינא הכירצ' הרמא וליפא ,םישלש .הל ןיעמוש 'הכירצ

 ןיא הדיל םושמד ,ןיאיקב לכה ,ןכ תרמוא הניא איה ףאו ,רחא ילוח הל ןיאש

 שירפ יכהו .לוחב הל ושעיש ברעה דע תדלויה יכרצ ראשלו ןימחל הנכס הל

 הלש ישילש לח וליפאו ,תבשב הדליש השא וליאו" :תותלאשב אחא בר

 יניאו ינא האירב=( אנכירצ אלו אנא האירב' הרמאקד בג לע ףא ,תבשב

 ורמא=( ןנבר רומא ,'הכירצ אל' ירמא ימנ ןיאפורו ,ןימחו הרודמ )הכירצ

 אוה אתוירב ואל אתוירב אוהה ,םינושארה םימי השלש לכ תדלוי )םימכח

 ןימחמו ,הרודמ הל ןנידבעו ,)תואירב תמאב הניא השח איהש וז תואירב=(

 הל ןנידבע היחל הל ןידבעד ןיכרצ לכו ,אלושב הל ןילשבמו ,ןימח הל

 ,הרובע םילשבמו ,הציחרל םימ הל םיממחמו ,שאה תא הרובע ןיקילדמ=(

 אה והימו .")תדלוי לכל ומכ ,תבש לוליח ךכב שי וליפא היכרצ לכ םישועו

 ארבתסמ אל ,"הכירצ אל ירמא ימנ ןיאפורו איה וליפא" ןואג רמאקד

 ."םוי לכב ןימחו הרודמ תושוע ןניא לוחבש הברה תודלוי ירהש ,היתווכ

 לש המולש לע דקפומש ימ לש ותבוח השעמלש ,איה תותליאשה תעד :םוכיסל

 היכרצ לכ תנכה ללוכ ,תרחא תדלוי לכל המודב היכרצ לכ תא הל ןיכהל תדלויה

 םימב הציחר לע םג אלא ,היתשו הליכא לע קר רבודמ ןיא .ללכה ןמ אצוי אלל

 שיו ,לוחב תודלויל רוסמ לופיט לש דיחא טרדנטס ונשי .הזב אצויכ לכו םימח

 םהינש םירמוא אפורהו תדלויה םא וליפא .םירופיכה םויבו תבשב םג וילא דמציהל

 .ללכ הל םיעמוש ןיא ,םירבדה לכל וא תצקמל הקוקז הנניא איהש

Commented [11]: םגרתל ךירצ אל  



 אפור םש ןיאש הרקמב קר םינוכנ תותליאשה ירבדש רבוס ן"במרה ,ותמועל

 הקיפסמ המרב תעד לוקישב הנניא תדלויהש ןועטל לכונ זאש ,תדלויה םע םיכסמש

 :המגוד םשל( תדלויה םע םיכסמ אפורה םג םא לבא ,יוארכ היכרצ תא ןחבאל ידכב

 םימח םימב הציחר תוחדל הלוכי תבשה תאצ ינפל ןמז טעמ תאצמנש תדלויש רורב

 תבשה תא ללחל ןיאו ,םהל בישקהל אלש הביס ןיא ,)תבשה תאצב ץוחרלו םייתעשב

 .הזכ הרקמב

 ?וז תקולחמ היולת המב

 :וניצמ )גמש ןמיס ז קלח( א"בשרה ת"ושב

 הניאש הרמאו ,םיאירב לכאמ תלכוא איהש ,השלש ךותב תדלוי ,תלאש"

 תבש ברעמ הל ולשיבש הממ ראשנש המב הל ידד ,תבשב הל ולשביש הכירצ

 ?ואל םא הל לשבל תבשה תא הילע ןיללחמ ,םוי דועבמ

 הניא' הרמא וליפאו .התוא ןיבשוח תנכוסמכ השלש ךות תדלוי :הבושת

 אבנות - הכירצ הניא הרמאדו ,איה תנכוסמכד ,הל ןיעמוש ןיא ונא ,'הכירצ

 ,)הכירצ הניאש תרמוא ןכלו הילע תשבושמ התעדש םיששוח( הל טיקנד איה

 ונא דבלב אשלוח תמחמ תנכוסמ אלו .תשגרמ הניאש אלא איה אכירצו

 וא ומוי ןב וא ןנוצ וא םח לכאתש לכאמ הזיא הל קיפסישו ,התוא ןיבשוח

 ,איה תקסורמו הילע ןיקרפתמ הירבאש ינפמ תנכוסמ אלא ,ותרוצ הרבעש

 תנכוסמה ןיאש םירבד וא ןנוצ לכאת םאו .התעשל תשגרמ הניאש אלא

 םיקזחמ םירבד הל ןיאש לכ ךכיפלו .הנכס ידיל הנאיבי - םתוא תלכוא

 .'ינא הכירצ ןיא' הרמא וליפאו .תבשה תא הילע ןיללחמ ,םיאירב םילכאמו

 ןיא ,םירחא םילכאמל הכירצ הניאשו ,םיאירבה םירבד הל שיש לכ לבא

 רמאנש םושמ ,םילוחה לצא איה היוחד תבשהש .תבשה תא הילע ןיללחמ

 ברע הל לשבש ירה דציכ .םלצא הרתוה אל לבא ,'םהב תומיש אלו םהב יחו'

 ,לוכאל הכרצוה הלילה ןמ תועש תצק רובע רחא תבש לילבו םוי דועבמ תבש

 הויוש לוחכ תבשו הלצא תרתומ תבשהש ,תבשב לשבנו טוחשנ םירמוא ןיא

 םוי דועבמ הל ולשבש המב הל יד אלא ,תדלויו ןכוסמ יבגל ןנבר )הובישחה=(

 ןיאו ...אוה םילוחל יוארה ומוי ןבכ לישבת ותוא ןיידעש ,הכשחל ךומס

 ידכ אלא הרות הריתה אלש ,'רתומ הנכס וב שיש הלוחל ןישועש לכ' ןירמוא

 הניאש ימל לשבלו טוחשל ןכש לכו ,'םהב יחו' רמאנש םושמ ,ותויחהל

 ."הל יוארה ברעבמ ןכומה ןמ הל שי יכ - רחא לישבתל הכירצ

 לש יתכלהה הדמעמ תנבהב לודג דוסי םיווהמ הבושתה תליחתב א"בשרה ירבד

 וא ,הנכס הב שיש הלוחכ תדלוי לש הבצמ תרדגהש ,א"בשרה ראבמ .תדלויה

Commented [12]: םגרתל ךירצ אל 



 תדלויש ל"זח ולביקש ךכמ אלא ,הילוחו התשלוחמ עבונ וניא ,ונושלכ ,"תנכוסמ"כ

 םיאנתה תא לבקל תבייח איה ךכמ םילחהל ידכבו ,םיקסורמו םיקרופמ הירביא

 ןיאש ןידה םעט תא א"בשרה ריהבמ הז רואיב יפ לע .רתויב םיבוטה הנוזתהו

 המ תעדוי הנניא טושפ איה – 'הכירצ יניא' תרמוא איה םא וליפא תדלויל םיעמוש

 ריכזמ ותוא םגש ,הילע תשבושמ התעדש םיששוח ונאש םעטה דבלמ .הבצמ

 םיבר םילוחמ הנושב ,תדלוי לצא – ףסונ דוסי א"בשרה ןאכ ףיסומ ,א"בשרה

 תינויח שיגרהל היושע תדלויה .תיזיפ שגרומ יאופרה בצמה דימת אל ,םירחא

 .תאזכ הנניא תואיצמה השעמל ךא האירבו

 ,הכ דע וניארש המ יפל ?תותליאשהו ן"במרה תקולחמל עגונב א"בשרה תעד המ

 ךמות אפורה ובש בצמ יבגל התייה תותליאשהו ן"במרה ןיב תקולחמה דוסי

 ןורקיעכש םושמ ,ן"במרה תעדל ,איה אפורל בישקהל הביסה .תדלויה לש התדמעב

 .תבחרנה םיכרצה תיישע ךכבו תבשה ילוליח לכב ךרוצ ןיאש ירשפא בצמ ונשי

 םושמ תבשב היכרצ לכ תא תדלויל תושעל םירומ ונא ,טושפ הרקמב ,ללככש תורמל

 םיעמוש ונניא ףא .םירחא םירקמ ןיאש רמוא הז ןיא ,ךכב ךרוצ שי ללכ ךרדבש

 אמש םיששוח ונאש םושמ אוה ךכל םעטה ,הכירצ הניאש ןעטת איהשכ תדלויל

 תא הילע ללחל רוסא היהי ,התיא םיכסמ אפורה םגשכ לבא ,הילע תשבושמ התעד

 ךותב תדלוי לש תאזכ תורשפא ןיאש הארנ תותליאשה ירבדב ,הז תמועל .תבשה

 ,ןכל .היכרצ לכ תא הל ושעיש ךרטצת אלש ידכ קיפסמ האירב היהת םימי השלש

 הניא )השיגרמ איהש=( וז תואירב" – תרחא םינעוט אפורהו איה םא הנשמ הז ןיא

  ."תואירב

 תעדל המיכסמ ותעדש הארנו ,א"בשרה םיכסמ יאדוב ןורחאה הז ןורקיעל

 אוה ,התעד השבתשנש ששחמ תדלויל םיבישקמ ןיאש םעטל רבעמ .תותליאשה

 .התשגרהב יולת וניא רבדה יכ שיגדמו ,ןיקרפתמ הירביאש ינשה םעטה תא ףיסומ

 הארנ ,התיא םיכסמ אפורהש הרקמ לע שוריפב רבדמ אל א"בשרהש ףא ,הז יפל

 ל"זח תלבק לע קולחל ךמסומ וניא אפורה ירהש ,תלעות לכ ךכב היהי אלש

 תויאופר תומכסומ לע קולחל ךמסומ וניאש םשכ ,ןיקרפתמ הירביא תדלויהש

 .תורחא תוינורקע

 ,תותליאשהו ן"במרה תקולחמ תא איבמ )לש ןמיס( ףסוי תיבבש ,רבדה ןיינעמ

 ךא .וז תקולחמב א"בשרה תעד יהמ ראבמ וניאו ,א"בשרה ירבד תא םהירחאלו

 :בתוכ )א ,לש ןמיס( השמ יכרדב א"מרה

 ונושל הזו ,יאחא בר ירבדכ עמשמ ,ףסוי תיבה בתכש א"בשרה תבושתב"

 'וכו םדא ינב לכאמ תלכואש השלש ךות תדלויה לע לאשנש א"בשרה בתכ



 הארנ התעשל תשגרמ הניאש המב םעטה הלתש רחאמו ,ףסוי תיבב ןייע

 ."ל"ז יאחא בר ירבדכ הילע ןיללחמ הכירצ הניאש רמוא אפור וליפאד

 א"בשרה ישודיחבש םושמ ,השמ יכרדה ירבדכ שרפלמ ענמנ ףסוי תיבהש ןכתי

  .קלוח אלל הרורב הכלהכ ן"במרה תעד תא איבמ )א ,טכק( תבשל

 והמ בותכלמ ענמנ רבחמה ,ליעל ונאבהש ךורע ןחלושה ירבדב תוארל ןתינש יפכ

 תרמוא תדלויהש בצמל קר סחייתמו ,תותליאשהו ן"במרה תקולחמב הכלהה קספ

 .הכירצ הניאש

 וא תבשב הל לשבל םאה ןידה טרפל עגונב ,)ח ,לש ןמיס( םהרבא ןגמה בתוכ ,הכלהל

 ,וישכע ןיגהונ ןכו" :אפורה תמכסהו הנוצר יפכ ,לומתאמ ראשנש לכואב קפתסהל

 :)ה ,לש( ןחלושה ךורעה בתוכ ,ותמועל ."לומתא לש ןימח ןילכואש

 לכ הל תושעל םיביוחמו ,םימי 'ג דע הרומג תנכוסמ איה ירה הדליש רחאו"

 המ לככ לארשי ילודג י"עו תוזירזבו בוכיע םוש ילב לוחב הל ןישועש המ

 ןימחמו הכירצש המ הל ןילשבמו .הנכס וב שיש הלוחב ח"כש 'יסב ראבתנש

 אלו אפורב אל הז לע ןילאוש ןיאו .לוחב ומכ לכה התוא ןיקנמו ןימח הל

 ןניתייצ אל ,תבשה תא הילע ללחל הכירצ הניאש תרמוא וליפאו .תדלויהב

 אפורו ,וירבדל ובישקי אל ,הכירצ הניא רמוא אפורה םא ןכו .ןיללחמו ,הל

 איה תנכוסמ תדלויה םינושארה םימי 'ג לכש םימכח ורזג ךכו ,אוה לילא

 בתכש ם"במרהמ הארנ ןכו .תותליאשה תעד והזו .תבשה תא הילע ןיללחמו

 ןויכו .ס"שה ןושל אוה ןכו ."הכירצ יניא" הרמאש ןיבו הכירצ הרמאש ןיב"

 ימ לכלו ,אפורל ןניתייצ אלד ןידה אוה ,הל )םיתייצמ=( ןניתייצ אלד

 אפורה םאד היל אריבסו ,הזב קלוח ן"במרה לבא .הכירצ הניא רמאיש

 ,ןיללחמ ןיא - ןכ תרמוא המצעב איה םגו ,הכירצ הניאש םירמוא תדליימהו

 ןהמ דחא םא לבא .ןנוצב תוקפתסמו ןימח תוכירצ ןניאש תדלוי המכד

 ןתואב ןיחיגשמ ןיא ,הכירצ תורמוא הדצבש םישנ וא הכירצ םירמוא

 תלכואש םיאור ונא וליפאו .תבשה תא הילע ןיללחמו ,הכירצ הניא םירמואש

 השעמלו .]ח"קס א"גמ[ התעשל תשגרמ הניאש םירמוא - םדא ינב ראשכ

 הכירצש אקיפס קפס הזיא קר םיאור םאו הזב רימחהל הלילחד הארנ

 ."תוזירזב תבשה תא הילע ןיללחמ

 הנכס וב שיש הלוח ראשל דוגינבש ,אוה תותליאשה תטישל יזכרמה םעטה ,הכ דע

 הלוחה לש וירבד יפ לע תישענ םייוסמ ךרוצל תבשה תא וילע ללחל ךרוצה תעיבקש

 שלשב תנכוסמכ תבשחנ איהש םימכח ועבק ךכ תדלוי יבגל ,אפורה תעיבק יפ לע וא

 ןחלושה ךורעה בתוכש ומכו ,קפקפל תוכמס שיאל ןיא ךכ לעו ,םינושארה םימיה

Commented [13]: ותטיש תא בותכל קר םגרתל ךירצ אל 
 רוציקב



 ןיאש וליפא ,"הלוחה יכרצ" בשחנש הממ והשלכ רבד הכירצ הניאש ןעטיש אפורש

 םימב ץוחרל םוקמב( דבלב םימח םימב הציחרב אלא ןוזמב וא הפורתב רבודמ

 תדלוי ןיב קלחל קומינה וניארש יפכ .לילא אפורכ ותוא םיבישחמ ונא ,)םירשופ

 לש היתושוחתב יולת וניאו יולג וניא תדלויה לש יאופרה הבצמש אוה םילוח ראשל

  .םהירחא בוקעל לוכי אפורש םינמיסב וא תדלויה

 ונוחבא לע ךומסל ןיא עודמ רתוי תראבמה ,תותליאשה תעד רואיבל הבושח תפסות

  :)חל ןמיס תומש( הלאש קמעהב ב"יצנה בתוכ ,אפורה לש

 אריתי אששח אכיא תדלויבד ,)תותליאשה=( וניבר לש ומעט רקיעד הארנו"

 ,ןכסמו הל קיזמ תעדה תשילח ונייהו ,ילוחה ןינעמ אלש )ףסונ ששח ונשי=(

 איזח אלד ןויכ אמיתד והמ ,אמוסב אכירצ אל" :)חכק ףד( תבשב אתיאדכ

 הממ חיכוהל ותנווכ ,רמולכ( 'וכו "התעד יבתימ יבותיא ןל עמשמ אק ,רוסא

 תרוויע איה םא וליפא תדלוי רובע תבשב רנה תא ןיקילדמש ארמגב רמאנש

 הל ליעומש םושמ ,רחא הלוח ומכ לעופב הל ליעומ וניאו ונממ תינהנ הנניאש

 דצמש בג לע ףא ירה ,)הביבס רוא שיש תעדויש התעד תא בשייל רבדה

 תעדה תושילח תמחמ םוקמ לכמ ,רנל הכירצ ןיאש תדלימל רורב הדילה

 הניאש התואירב םצע ןיבהל אפורה יצמ יאדו ימנ אכהו ,ןכתסהל לכות

 ,ןכתסתו איה שוחת ילואו חיטבהל יצמ אל התעד תולק לבא ,ןימחל הכירצ

 לוקיש הנתשי העשלו הלק התעד - הכירצ הניאש הרמא איהש בג לע ףאו

 ."לוחב ןנידבעדכ הל )םישוע ךכל=( ןידבע יכהל ,התעד

 ,תיסחי הכומנ הגרדמ םיכרצב קסוע םיקסופהו םינושארה לש הז ןודינ :ןייצל בושח

 ןכוהש ןוזמ תליכא לומ ירט לכוא תליכא וא ,ןנוצב הציחר לומ ןימחב הציחר ומכ

 ן"במרה תעדל םגש חינהל דאמ ריבס ,םירופיכה םויב םוצ לע רבודמשכ .לומתאמ

 .םוצל הקוקז הנניא השאהש ונעטי םא אפורה וא תדלויה תעדל עומשל םוקמ ןיא

 ן"במרה לש ומעט רקיע ,)גנ ןמיס ז קלח רמוא עיבי( ףסוי הידבוע יבר קדקדמש ומכ

 ןניאש תודלוי ןנשיש םיאור ונא תואיצמבש ךכמ היה תותליאשה לע קלוחה

 ןיאש ךכ ,ןדיל תקלוד הרודמ לע וא ,םויב וב לשובש ןוזמ תליכא לע תודיפקמ

 לש תינעת .אפורהו תדלויה תעדב יולת וניאש יאדו שפנ חוקיפ ולא םיכרצב תוארל

 ןיזהלו לוכאל הדיפקמ הניאש תדלוי םוש ןיאו ,יתוהמ ןפואב ךכמ הנוש תועש 24

 םוקמ שי ,ןכל .המלחהל תויסיסבה תושירדה תחא יאדווב איה הנוזת .הפוג תא

  .התשגרה היהת המ הנשמ אלו ,םירופיכה םויב םוצל תדלויל ריתהל ןיאש רמול

 טביהה תא שיגדמש ,ב"יצנה לש ורואיב תא ןובשחב םיחקולשכ םיקזחתמ םירבדה

 הז חנומ .ורובע תבשה תא םיללחמש ,תדלויה לש תעדה בושי ,"היתעד יבותי" לש



 םויב הייתשו הליכא לע רוסיאה רואיתכ םירופיכה םוי ינידב שמשמ ומצע

 ."תעדה בושי" רועיש םהש ,וימגול אולמכו תבתוככ אוה רוסיאה רועיש :םירופיכה

 םא יכ םידמול ונא םירבדה ינש תא םירבחמשכ .תעדה בושי ןיא םהידעלב – רמולכ

 םה םירופיכה םויב היתשו הליכאש ירה ,שפנ חוקיפ בשחנ תדלויה לש תעדה בושי

 בושיי םתרטמש םיכרצ לע רבודמשכ ,ב"יצנה ראבמש ומכ .שפנ חוקיפ הרובע

 המל בטיה לוקשל תורשפא ןיאש םושמ תדלויל וא אפורל עומשל םוקמ ןיא ,תעדה

 .הלוחה לש םירחא םיכרצמ הנושב ,אל המלו םוצה םורגי

 םה הייתשו הליכאב ךרוצה יא וא ךרוצהש ,םינורחאה תוטיש לש דוסיה תחנה

 הז הרקמל םייטנוולר םניא הרואכל לבא ,םדוסימ םינוכנ ,השגרהב םייולתה םירבד

 וב שיש הלוח לכ .יסיסב ןפואב שיגר בצמב תאצמנ איהש ךכל הביסה .תדלויה לש

 ,ךכ ול םירומ ןיא תאז לכבו ,םוצה תליחתב םייתעש וא העש םוצל לוכי הנכס

 רומחה אוה שפנ חוקיפ ששח .ובצמב הריהמ תורדרדתהל םורגי רבדהש ששחמ

  .וב םירימחמ אקיפס קפסב וליפאו ונשיש רתויב

 םיריהצמו ,םוצל םילוכי םהש םישקעתמש םילוח םיאור ונא תובר םימעפ ,ללככ

 רבדה תא תולתל םוקמ ןיא ,ןכל .םיטטומתמ ןכמ רחאלו ,בוט םישיגרמ םהש

 .תדלויב םינורחאבו םינושארב וניארש םיידוחייה םימעטה רואל ,טרפב .השגרהב

 .ןירועישל הליכאהלו תוסנל שי םינפ לכ לעש רבדה רורב הכלהל


