
הילא לארשי תא ליבומ יביבש תימויקה הנכסה: יאתינ רמל בישקמ אל והינתנ ר"ד
 
* ינומרח דדוע
 הכימת לש םוצע הזחמ איה ,ק"פייא  ןוטגנישווב תילארשיה הלודשה לש תיתנשה הדיעוה
 םיחכונ ףלא 15 .דוכילה זכרממ יובש רתוי להק הז .השארב דמועש ימבו לארשיב תיטולוסבא
 וז .םהיניעב םישודק הישארו איהש הנידמ ,לארשיל הרושקש הלימ לכ הצרעהבו אמצב םיתושש
 .והינתנ רובע הנש לכב םיאישה דחא קפס אלל איהש ,המיצעמ ךכ לכ	היווח
 הלעמו המוצע איה התוא ליבומש ימלו לארשיל הצרעהה תמצוע .הרבעש הנש וזה הדיעווב יתרקיב
 תחוורה הסיפתה תורמל .לארשיל םרותו לארשי דהוא אוה עיגמש ימ .קמוס םילארשי לצא וליפא
 רחבנש ןוטלשה לש תוחורה ךלה תא תגציימ איה .הסיסבב וזכ הניא איה ,ןימי ףוג איה ק"פייאש
 תינימיה הדנ'גאהו םדא ותואו ,ןוטלש ותוא הז ןורחאה רושעבש אלא .לארשיב תויטרקומד תוריחבב
 םיטרקומד וא ,םינותמ ,םילרביל םה התוא םילהנמה םידעווה ירבחמ םיברש תורמל ,הב הקזחתה
 םה ,הגצייל אלא לארשיב ברעתהל םהל רוסאש םתסיפתו לארשיל םתבהא ללגבש ,םתסיפתב
.םיקתושו םיאיקמ
 
 תידוהי המצועל וירבחו ריבג ןב לש םפוריצ לע AJCהו קפייאמ עובשה העמשנש תרוקיבה ,ןכלו
 השק םילארשיל .םיגייסה תרסח ותכימתו ק"פייא תא תצק ריכמש ימ לכ העזעז דוכילה תמישרל
 ךכ לכ איה לארשיל רושקה והשמ וא לארשי לע ק"פייא לש תרוקיב לבא .םיאקירמא םיסנאוינ טולקל
 תיפיצפס והינתנ לא סחייתהל אלש ורחב ק"פייאב .תוכרעמה לכ תא תלטלטמ איהש ןפוד תאצוי
 רסמה -ולש קובסייפה דומעב ב"הראב םייזכרמה םינברה דחא בתכש ומכ .המצוע תגלפמ לע ורבידו
 םיחטבמה ףוח ,ק"פייאב םג .תוצחל רוסאש לובג תיצח - ותוא ןיבהש םיווקמ םהו ,רורב אוה והינתנל
 תודסומה לכב טעמכ הרק הזש ירחא ,הברה .בהבהל וליחתהו תומודא תורונ וקלדנ ,יביב לש
 תודהי ןיב קלדתל חרוט יביבש ךשמתמ ימויק רבשמ לש ואישבו ,ב"הרא תודהי לש םירחאה
.לארשיו תוצופתה
 
 ב"הראש דימתמו זאמ שיגדהו שיגרה ם"ואב לארשי רירגשכו ןוטסובב וימימ דוע ,והינתנ יאתינ יביב
 אל לארשיב רחא הלשממ שאר ףאש ומכ ,םתוא ןיבמ אוה 	.ולש יתיבה שרגמה איה ב"הרא תודהיו
 תוריחבב הטוב תוברעתהל ותוא ליבוה הז .תונלבוסב ךייחלו םיעדרפצ עולבל םינכומ םהו םתוא ןיבמ
 וב יטרקומד לשממ םעו טרקומד אישנ םע רישי תושגנתה לולסמ ךות דצ תחיקלו ב"הראב תוימינפה
 ךכ לכ היולתש דחוימב ,הנידמ שאר ףא זא דעש רקופ קחשמ והז .ב"הרא ידוהי תיברמ וכמת
 אצי הזה קחשמב לבא .הנידמה לש הדיתע םע "ןיא לוא" ףיסוהלו קחשל זעה אל ,הדידיכ ב"הראב
 .אישנכ רחבנ ,לארשי יכמותב ףקומש ,פמרט דלנודו – לכשמ לזמ רתוי הברה אוהש סואה לופ יביבל
 עסנ הליבשבש תינאריאה הצצפהמ רתוי וליפא לארשי תא תיגטרטסא ןכסל לולע היה ,בגא ,דספה
 ירחא .ןוכיתה חרזמב דבלו ןייוע לשממ םע דבל הריאשהל םייאמ היהו ,סרגנוקב אישנה תא ליפשהל
 עגרכו -תעה לכ הגרדמ הלוע הלעמ אוהש רומיההשכ ,ולש קחשמה תא ךישמה יביב ,תחלצומה דיה
 םוהתל ועיגהו וקחרתהו וכלהש ,לארשי םע ב"הרא תודהי לש םיידיתעה היסחי םיחנומ ןחלושה לע
 לע בשוי אוהו רדהנ ףלק ול ךלהש רקופ ןקחש אוה םהב קחשמש ימו הנידמה תמקה זאמ הלודג יכה
 ענמיהלו תוריחבב תוכזל ןוצרו היונרפו תודרשיה רצי םע שאונ ,ינש דצמו דחא דצמ חוחז ,ןחלושה
 תירבה תאו ןכסמ אוה המ תא ,ול תפכיא אלש וא ,בל םש אל אוהש ךכ ידכ דע -םושיא בתכמ
.הנידמה לש הנוחטיבו דיתעל הבושח יכה תיגטרטסאה
 
 םיטעמ .והינתנ ןדיע לש לארשי םע םיסחיב קד לבח לע תונורחאה םינשב תכלוה ב"הרא תודהי
 םהשכ םגש איה תמאהו ,תוידוהיה תוליהקהמ םיעיגמש םינידע דואמה םיסנאוינל םישיגר ץראב
 תודהיש איה השוחתה ,םיטסיקבקוטל דע םיאקיטילופמ .ונממ םישגרתמ םיטעמ ,סעוכ ןוט םיעמוש
 ,לארשי .התוא רפוס אל דחא ףא .העד עיבהל הל םירשפאמ ללכב ונחנאש ונל תודוהל הכירצ ב"הרא
 םניא םא ,לארשי תנידמ יבגל הלימ וא תוכז הלוגה ידוהיל ןיא םתעדלו ,הידעלב הקזח ,םתשוחתל
 הוותמ רבשמב היה ךכ .םהילאמ םינבומ םהיניעב םה הלש הכימתהו הלוגה תודהי .הילא םילוע
 לש הגיסנה ,לתוכה תבחר אשונב בגר לש סגה לופיטה .רויגה אשונב וא ךשמתמה לתוכה תבחר
 השק השוחתב ב"הרא תודהיב םייזכרמה םימרזה תא וריאשה רויגה ךילהת יבגל תוחטבההמ והינתנ
 היצרדפב דיחיה ילארשיה ןוירוטקרדה רבח יתייה 2017 ינויב .לדגו ךלוהש רבשו בגב הריקד לש



 השק השוחתב ב"הרא תודהיב םייזכרמה םימרזה תא וריאשה רויגה ךילהת יבגל תוחטבההמ והינתנ
 היצרדפב דיחיה ילארשיה ןוירוטקרדה רבח יתייה 2017 ינויב .לדגו ךלוהש רבשו בגב הריקד לש
 םבור ,ןוירוטקרדל ירבח לש יתימא באכ תובאוכה םהינפ תא רכוז ינא .וקסיסנרפ ןסב תידוהיה
 ויהש םימכסהה תא איפקה בוש והינתנשכ ,תומורתבו םירובידב ,םישעמב לארשי לש םילודג םיכמות
 תובוגתה .ידוהיה םעה לש אוה לתוכהש םהלש הסיפתה תא החד ךכבו ,יברעמה לתוכה יבגל םתיא
 דסממהש דומלל ידכ קר ,השקו ךורא ךילהתב דחוימב ורייגתה ןהיתושנש םידוהי םירבח לש תורחאה
 באכ ואטיב רקיעב לבא ,סעכל םינוא רסוח ןיב וענ ,םהב ריכמ אל ,והינתנ תוסחב ,לארשיב ינברה
.תיב ןדבאו
 
 תוצופתה תא םג ךפהש םואלה קוח תומדב לארשי יכמותל תופסונ תושק יחל תוריטס ופסונ ךכ לעו
 לארשי לש התכיפה ינפל דעצכ ,לארשיב םיקהבומ םיכמות יניעב םג ספתנו לארשיל רז םרוגל
 .)יביב לש רבח רבעשל ,לארשי לש םילודגה םימרותהמ דחא יל רמאש יפכ( תיטסישפ הנידמל
 רוזחמב לכתסהל ייד .יזכרמ רבדה המכ םיניבמ אל ,תורחא תושדחל ץורע הפילחה רבכש ,לארשיב
 לש אל( לארשי לש תואמצעה תליגמ תא םבורב םיללוכש ב"הראב םידוהי תסנכ יתבב הליפת
.תואמצעה תליגמ חורב העיגפה תא וחקל השק המכ ןיבהל ידכ ,לארשי תומלשל תוליפתו )ב"הרא
 
 איה חרזמב דועב תיטסילרולפו תילרביל דואמ תודהי שי ברעמב .תחא השקמ הניא ב"הרא תודהי
 ידוהיה לוקה תא דחאל חילצמ ןורחאה רבשמה ,תאז םע .תיביטברסנוקו תיסקודותרוא רתוי
 טילחמ והינתנ ךיא תוארלו תבשל סאמנ ב"הרא תודהיל .ותוא דחאל השק ללכ ךרדבש יאקירמאה
 הברה ךכ לכ ירחא .תואמצעה תליגמ תונורקע סיסב לע המקוהש יפכ לארשי תנידמ תא בירחהל
 םימיב םיעיגמ םה םג .לודג רבש לארשי יכמות ילודג לצא םג רצונ ,והינתנ ןוטלש תונשב םהב תודיגב
 הזה ךילהתה .דירטמ םוטפמיס דוע איה ק"פייא תבוגת .הצפקמהמ הנתשה לבקל םתלוכי לובגל ולא
 ,תואמצעה תליגמב םגו ,םינשה לכ ךרואל הריכהש ,לארשי תנידמל תימויק הנכס הווהמו ינסרה אוה
 םע דחא רבדל ובשי אל יאתינ רטסמו והינתנ ר"ד םא .הלוגב תוילארשיה תוליהקה לש ןתובישחב
 יבתכב לופיטל התיבה ךלי והנתינ תואבה תוריחבבש וא םינוקיתו םירופיש הצקמל בורקב ינשה
 ,לארשי לש הדיתעל רתויב הובגה ןוכיסה ילעב םיננוכמה םיעוריאה דחאל םידע ונחנא ,םושיאה
 – ב"הראב ןוטלשהו ב"הרא תודהי תכימת אלל ,היהתש לככ הקזח -הפ םירורב תויהל םיכירצו
 םויס םעש תווקלו המצעל תושרהל הלוכי אל איה ןהב תופוקתב דבל המצע תא אוצמל הלולע לארשי
. ונוטלש תונש לע לארשי דגנ הניט רומשת אל ב"הרא תודהי ,והינתנ תפוקת
 

 ,וקסיסנרפ ןסב תילארשיה היצרדפה – JCF ה ןוירוטקרד רבח אוה ינומרח דדוע     ·
 תוידוהיה תוליהקה תגהנה לש רנסקוו תינכותב דימלתו ,JFCS ןוירוטקרד רבח
.ברועמ אוה וב ףוג ףא םיגציימ םניא וירבד .ב"הראב


