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הביבסבו ביבא-לתב הסנכה סמ
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רתא תפמדומעה ןכותל גלד

 ימי השולשב  םיקסעב תורוקיב 368 -ב םיצורית ללשו הווקתה קושב רוקיב םגו  םיאפורו ןיד יכרוע ,תותומע
 הביבסבו ביבא-לתב הסנכה סמ לש  םירפס לוהינ תרוקיב עצבמ

ט"עשת תבט ו"ט

 .שרדנכ התומעה ירפסב ומשרנ אלש ,₪ 2,300  לש ללוכ ךסב םיק'צ 2  לש הדקפה העצובש אצמנ התומע ירפס תקידבמ

 רבדהו תולבק איצוהל ילע םייוחד םיק'צ לע םג יכ יתנבה םכלש רבסהה רחאל" :םירקבמל ריבסהל רהימ התומעה להנמ

 הלבק לכ האצוה אלו ודעות אלש ₪ 3,000 -כ לש ךסב תומורתמ תודקפה 2 ואצמנ תרחא התומעב ."רתלאל לפוטי

 לש קנב ןובשח תקידבמ ."ןקתנ ונחנא וללה תומורתה םושיר ששקפתה הארנכ" :םירקבמל רמא התומעה להנמ .םרובעב

 ותבושת .התומעה ירפסב ומשרנ אל ח"ש 228,858 לש ךסב עבק תוארוהבו יארשא סיטרכב תומורת יכ אצמנ תפסונ התומע

 םישקבמ אל םישנא ללכ ךרדבו שקבמש ימל קר המורת לע הלבק םימשור ונחנא" :התומעה להנמ לש תקמחתמה

 ."תולבק

 תיירק ,םייתעבג ,קרב ינב ,ןג תמר ,לאומש תעבג  ,ביבא-לתב םירפס לוהינ עצבמ ימי השולשב  ועריא םירחאו ולא םירקמ

368 דחי וללכו ,ןד שוג המוש דיקפו 4 ביבא-לת המוש דיקפ ,5 ביבא-לת המוש דיקפ ידרשמ ידי לע ולהונש ,ונוא

 .ןידכ תוסנכה ומשרנ אל ,וקדבנש םיקסעה ןיבמ 13% ברקב יכ הלע ןהמ ,תורוקיב

 אלו הלבק הניגב המשרנ אלש !₪ 3,382,407 לש ךסב יתלשממ דרשממ הרבעה האצמנ ר"כלמ לש קנבה סיפדת תקידבמ

 תלהנמ ךא ונילא רבעוהו ונלביקש ףסכ הז" :םירקבמל הנעמ תתל רהימ התומעה להנמ .שרדנכ םירפסב המשרנ

 םיק'צ 6 ואצמ םה תותומעה תחא לש הילהנמ ינפב םירקבמה והדזה רשאכ ."םשרנ אל ןידע הז ןכלו השפוחב תונובשחה

 .וליעמ סיכל םתוא סינכהו םיק'צה תא םילעהל התומעב םידבועה דחא הסינ הליחתב .ומשרנ אלש ₪ 15,360 לש ללוכ ךסב

 :רבסה קפיס ףאו ,םירקבמל םיק'צה תא הארה אוה ,םוקמל התומעה להנמ לש ותעגהו םירקבמה לש םתושקעתה רחאל קר

 תקידבמ ."םיק'צה םושירל תונפתהל יתקפסה אל ןידע תולבק איצומ ינא זאו םידרשמל שדוחב םימעפ שולש עיגמ ינא"

 לכ האצוה אלו ומשרנ אל הפ םגו $ 13,075 לש םוכסב ל"וחב םימרותמ ח"טמב ולבקתהש תורבעה שולש ולע קנב יסיפדת

 תורבעה עודמ יל רורב אל ח"טמב תויאקנב תורבעה לע תולבק םיאצומ ונחנא" :התומעה להנמ תבושת .םרובעב הלבק

."םירפסב שרדנכ ומשרנ אל ולא

 "ןוחטיב ק'צ" אצמנ האפרמב םייוחד םיק'צ תקידבמ  .םינוש םיצוריתמ םיצורית ומשרנ םידה יכרועו םיאפורה תרזגב םג

 להנמ תבושת .קסעה ירפסב דעות אלש ₪ 9,800 ךסב

 םיעיגמש םילפוטמה לכ  יכ הלע תפסונ האפרמב ."םולשתה לכ רדסוי רשא דע םירמוש ונאש הנשי האחמה וז" : האפרמה

 םא םילוחה תפוק םע קודבא ינא" :םירקבמל אפורה לש ותבושת .אפורה לש וירפסב םימשרנ אלש אפור תרגא םימלשמ

 וערפנ ףאו ודקפוהש םיקש ואצמנ ,םיאפורל םירדח תרכשהב תקסועה תרבח לש קנבה תודקפה תקידבמ  ."תאז םושרל ילע

 :הרבחה ילהנמ לש םתבושת .שרדנכ תינובשח וא הלבק םניגב האצי אלו םירפסב ומשרנ אלש ₪ 183,468 לש ללוכ םוכסב

 ךירצ דציכ םכמ ונדמל-וערפנש ףא לע ומשרנ אל ולא עודמ יל ןבומ אלו םיקשה ןועריפ תעב הלבק םיאיצומ ונחנא"

 הרשיאש ,החוקלל ורשקתה םירקבמה .המשרנ אלש ₪ 1,200 ךסב הדקפה האצמנ תיטטסא האופרל האפרמב ."להנתהל

 ףוסב תודקפהה תא תקדוב ינא" :האפרמה תלהנמ תבושת .ןובשחל הדקפה התואל ףסונב ןמוזמב ₪ 2,000 המלישש

."המליש החוקלהש תרכוז אל ינא םילקש 2,000-ל רשקב ₪ 1,200 תא יתמשר אל ןכלו שדוחה

 יטרפה הקנראמ הפלש ןידה תכרוע .םיק'צ התושרב שי םאה ןידה תכרוע הלאשנ ןידה יכרוע ידרשממ דחאב תרוקיב ךלהמב

 אל שקיב חוקלה יכ המשרנ אל ₪ 1500 ךסב האחמהה" :התיה ךכל התבושתו קסעה ירפסב ודעות אלש םיקצ 2

 האצמנ ןודקיפ ןובשח תקידבמ ."התוא םושרל יתקפסה אלו לומתא קר הלבקתה ₪ 351 ךסב האחמהה וליאו הדיקפהל

 ."וז האחמה יתמשר אל תועטב" :ןידה ךרוע לש ותבושת .םירפסב המושר האצמנ אלש ₪ 700,000 ךסב האחמה תדקפה

 לש הרזומה ותבושת .שרדנכ ומשרנ אלש ₪ 17,500 ו ₪ 60,000 לש ךסב תויאקנב תורבעה 2 ואצמנ רחא ןיד ךרוע לצא

 לאשנ תרוקיבה ךלהמב .."רחא ןיד ךרועל םתוא ריבעהל ךירצ ינא ילש ןובשחה ךרד ורבע םיפסכהש ףא לע" :ןידה ךרוע

 ותבושת .ולש םירפסב ומשרנ אלש תואחמה רפסמ וינפב וגצוהו ותושרב תואצמנש תואחמה לע ןידה יכרועמ דחא

 םיחקל קיפהלו תוירחא תחקל רחב רחא ןיד ךרוע ."םייוחד םיק'צ לש תולבק איצוהל ךירצש יתעדי אל" :התיה תקמחתמה

 הרבעה לע לאשנשכ ,"קנבב תולבקתמש תורבעה לע םיינרע רתוי היהנ דיתעב יוטיב לבקי רבדה" :םירקבמה  ינפב ןעטו

 ןובשחל תויאקנב תורבעה ואצמנ ונובשחבש רחא ןיד ךרוע םתמועל .וירפסב המשרנ אלש ₪ 10,743 לש םוכסב תיאקנב

 םש תא וריבעהש םש אלל תוחוקלל חוטיבה תורבחמ ולבקתה םיפסכה" ,תודעותמ ויה אלש ₪ 87,458 ךסב תונודקיפ

.ףסי אלו רמא "...תועטה ןאכמו םיפסכה תא ולביק םניגבש תוחוקלה

 ףוסב הפוקה טרס תא קרוז אוהשכ םושינה הפצנ תוינדעמה תחאב .הווקתה קושב םג השענ תרוקיבה ימי תשולשמ דחא

 רוקיבב "...והשמ וא הפוקה טרס תא רומשל ךירצש יל ורמא אלו הסנכה סמב יתייה" :הנע ,רבדה רשפל לאשנשכ .םויה

ןמוזמב שומיש םוצמצהדובע קנעמהעתרהו הפיכאםייוציפ ןרקולבו הינק סמןיעקרקמ יוסיממ"עמהסנכה סמסכמיללכ עדימ

דעי ילהק

תושיגנ

...שולשב םיקסעב תורוקיב368-ב םיצורית ללשו הווקתה קושב רוקיב םגו םיאפורו ןיד יכרוע ,תותומע2 ךותמ1 דומע
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RSSעדימה שפוח קוחרתאה להנמל הינפרתא תפמרתאב שומיש יאנת

 תיינק ,ףסונב .שרדנכ םירפס להנמ אלו םיסמה תושרב קית חתפ אל ןכודה לעב יכ ררבתה םיציבו םיימעפ דח םילכל ןכודב

 וילע יכ ול רוסמא ,ןכודה לעב אוה ילש אבא" :ןכודה לעב לש ותבוגת .איה ףא המשרנ אל דעומ דועבמ התשענש תרוקיב

 .קסעב םלצא ושענש תרוקיב תוינקמ תוסנכה ומשר אלש ,והשמ "םילבלובמ" תויבצק ילעב  ינש םג ויהו ..."םירפס להנל

."םכלש היינקה הזש חוטב ינא רתוי לודג םוכס יתמשר" :ןעט ינשהו "בוש קודבא לכה םשור ינא" :ןעט דחאה

 לש תוינידמה תרגסמב ,תאז .רוחש ןוהו סמ ימילעמ דגנכ םיסמה תושר לש תבחרנ תוליעפמ קלחכ הכרענ ,וז תרוקיב תוליעפ

 םתרטמש ,חטש יעצבמ תכירע ידי לע רתיה ןיב ,ןיעידומה תבחרה ,העתרהה תלוכי רומישו  רופישל הפיכאה תוליעפ תרבגה

.םיחרזאה ברקב לטנב ןויוושה תא ריבגהל ךכבו תמא סמ תייבגלו תמא יחווידל איבהל

תושיגנ

...שולשב םיקסעב תורוקיב368-ב םיצורית ללשו הווקתה קושב רוקיב םגו םיאפורו ןיד יכרוע ,תותומע2 ךותמ2 דומע
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