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היינבו ןונכתב  המרופרה  לש  ינשה  בלשל  תונקת  לע  םתח  ןולחכ  רשה 

לפ לאירא  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

 

ןה םיבאשמו  ןמז  ךוסחל  ךכבו  וכו ,' תורדג  תולוגרפ , םינטק , םינסחמ  ומכ  החינז  היינב  רתיהמ , רוטפל  טלחוה  המרופרה  תרגסמבש  רחאל 
הכירצמה רתוי , תיביסמה  היינבה  תא  םג  טשפלו  זרזל  תורשפאמה  תונקת  לע  ןולחכ  השמ  רמ  רצואה  רש  םויה  םתח  תושרהמ , ןהו  רוביצהמ 

.הינב רתיה 

םימצמוצמ םירתיהל  סחיב  םוי  ןב 45  רצוקמ  יושיר  ךילה  תחיתפו  םינמזה  תוחול  לש  יתועמשמה  רוציקב  ןבומכ  אוה  יתועמשמה  יונישה 
.האלמ היינבל  יושיר  ךילהל  סחיב  םוי  ןבו 90  וכו )' תילעמ  תספרמ , "ד , ממ תפסוה  דע 25 מ"ר , לש  היינב  תפסות  ומכ   ) תיסחי

םישרדנהו םימייקה  םיאנתהו  תולבגמה  תא  ללוכ  סכנל , סחיב  קיודמו  יוושכע  ינונכת  עדימ  רוביצל  קפסל  תויושרה  תא  ובייחי  תונקתה  ףסונב ,
תוארתה תכרעמ  םינמז , לוהינ  ללוכ  רתיהל , תושקב  לש  ןווקמו  דיחא  השגה  ןפוא  רוציתש  ןימז " יושיר   " תכרעמ םיקהל  ליבקמבו  ולבקל , ידכ 

(. הרקבה ינוכמלו  םירשאמה  םימרוגל  יושירה , תויושרל  תושקבה , ישיגמ   ) רבדב םיעגונה  םימרוגה  לכל  החותפ  היהת  רשא  דועו ,

םירושיאה לכ  תא  לבקל  רתיהה  שקבמל  ורשפאיש  ץראה  יבחרב  הרקבה  ינוכמ  םתוא  לש  םתמקה  אוה  בושח , תוחפ  אלו  ףסונ  יוניש 
םידיקפהו םידרשמה  ןיב  ץצורתהל  םוקמב  דחא , םוקמב  וכו )' ףרועה  תנגהל  דרשמה  תואירב , שא , יבכמ   ןוגכ :  ) רתיהה ךרוצל  םישרדנה 

.םיברה
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, םויה דע  .תוליעיב  דובעל  תוימוקמה  תויושרה  תא  חירכיו  יושירה , יכילהמ  תומימעה  תא  ריסהל  עייסיש  ךלהמב  רבודמש  קפס  ןיא  "
םיצלאנ ויה  םיבר  םיחרזאו  םימזי  ןיינעב , יפוס  ןפואב  תינכת  הרשואש  רחאל  םג  םירוגמל , היינב  רתיה  לבקל  ידכ  םירקמה  תיברמב 

.רתיהל יאנתכ  תויושרה  דצמ  תוצצש  תושדח  תולבגמו  תכרעמב  לוברס  ללגב  םימיוסמ  םירקמב  םינש  וליפאו  םישדוח  ןיתמהל 

ול קיפנהל  תושרה  שרדית  רתיהל , םימייקהו  םישרדנה  םיאנתב  חרזאה  דומעיש  עגרהמ  םויה , ורשואש  תונקתהו  המרופרה  תובקעב 
ןוכסיחלו קושב  רוידה  עציה  תלדגהל  ךרדב  ףסונ  יתועמשמ  םסח  תרסה  הווהי  רבדהו  רתויה  לכל  םוי  ךותב 90  לחוימה  רתיהה  תא 

". קשמל יתועמשמ  יפסכ 
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