
1.9.2017

יוכיסה תא  ךופהי  רוידה  טניבק  םדקמש  ןוקית  ףונה ? תא  םכל  ומסח 
יספאל יוציפ  תלבקל 
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וז .םיכומס  םישרגמב  היינב  תובקעב  ךרע  תדירי  ןיגב  םייוציפ  עובתל  ולכוי  אל  רושעמ  רתוי  ינפל  וננכותש  םיניינבב  תוריד  ילעב 
רשל טניבקה  הרוה  ףסונב , ב .)'  ) םויה רוידה  טניבק  הרוה  וילע  היינבהו  ןונכתה  קוחל  ןוקיתמ  תויטמרדה  תוכלשהה  תחא 
תולוכי אל  תוימוקמ  תודעו  יכ  ןוילעה  טפשמה  תיב  עבק  ובש  ןידה  קספ  תובקעב  ינונכת  רבשמ  רותפל  רשפאיש  ןוקית  ןיכהל 

.היינב  תורבחמ  יופיש  יבתכ  שורדל 

דרשמבו ימוקמה  ןוטלשב  םדקל  םיסנמ  התוא  תיטמרד  המרופרמ  קלח  אוה  םייוציפ  עובתל  תורשפאה  תא  ליבגמה  ןוקיתה 
המרגנש ךרע  תדירי  ןיגב  םייוציפ  עובתל  תלוכיה  לש  יתועמשמה  םוצמצה  אוה  ןוקיתה  לש  וביל  .רושעמ  הלעמל  םיטפשמה 

הפיקע העיגפ  ןיגב  העיבת  שיגהל  רשפא  ובש  ןמזה  קרפ  תא  םצמצי  םיניינעמה  םייונישה  דחא  רומאכ , .היינב  תינכות  תובקעב 
שרגמב היינב  תינכות  הרשוא  םא  ךרע , תדירי  לע  יוציפל  העיבת  שיגהל  לוכי  סכנ  לעב  םויכ , .תינכות  לש  הרושיאמ  תמרגנש 

םינש ליבגהל ל-10-8  םישקבמ  קוחל  ןוקיתב  .רחא  עגפמ  רצי  וא  ףונ  ריתסה  שדחה  הנבמה  וב  הרקמב  לשמל , .וילא  ךומס 
לעב רמולכ , .עגפנש  סכנה  םקוממ  הילעש  תינכותה  רושיא  םוימ  הפיקע  ךרע  תדירי  עובתל  רשפא  התרגסמבש  הפוקתה  תא 

.ותריד תאצמנ  וב  ןיינבל  היינבה  תינכות  הרשואש  זאמ  םינש  רשעמ  תוחפ  ופלח  םע  קר  ףיקע  קזנ  ןיגב  עובתל  לכוי  הריד 

עגרמ תעצוממה  הפוקתה  שי  ןכש  ספאל  טעמכ  םייוציפה  תועיבת  רפסמ  תא  דירוי  רשואי  םאש  ךלהמב  השעמל  רבודמ 
תעיבת תשגהל  םינש  דע 4  םייתנש  לש  ןולח  הלא  םיניינב  יריידל  ריתויש  המ  םינש , תכרוא כ-6  סולכאל  דעו  תינכות  רושיא 

רשואי ךלהמה  םאו  רתויו  םירושע  השולש  ינפל  רבכ  ורשוא  ץראב  םיניינבה  לש  עירכמה  םבורב  תוינכותה  תאז , םע  .םייוציפה 
.יוציפ עובתל  ולכוי  אל  םהל  ךומסב  הרשואש  השדח  היינב  תוינכותמ  ועגפנש  םירייד 

 

ןהכה דוד  םוליצ : ןויכרא )  ) ביבא לת  זכרמב  היינב 

ןוקית תופיחדב  ןיכהל  רצואה  דרשמ  לע  ליטה  טניבקה  .םייעובשכ  ינפל  ןוילעה  טפשמה  תיב  תערכה  תובקעב  ףסונב ,
יבשותל רשפאמ  היינבהו  ןונכתה  קוח  .םייוציפ  תעיבת  לש  הרקמל  יופיש  יבתכ  "ן  לדנ ימזימ  שורדל  תוימוקמ  תודעוול  רשפאיש 

.םתיב לש  ךרע  תדיריל  המרגו  הרשיא , איהש  היינב  תינכות  תובקעב  ךרע  תדירי  ןיגב  תימוקמה  הדעוה  תא  עובתל  ריעה 
תא םלשל  םזיה  דצמ  תובייחתה  רמולכ  יופיש -  בתכב  היינבה  רתיה  תא  ונתה  תויריע  ויפל  גהונ  שרתשה  תונורחאה  םינשב 

.יופישה יבתכ  תא  שורדל  תוכמס  ןיא  תויריעל  יכ  ןוילעה  טפשמה  תיב  קספ  םימי  הרשעכ  ינפל  .הלאכ  ויהי  םא  םייוציפה 
ןוקיתהו היינב , תוינכות  לש  ןמודיק  ענמיו  "ן  לדנה ףנע  תא  לטלטיש  םידקתב  רבודמ  יכ  םיכירעמ  רצואבו  םיטפשמה  דרשמב 
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ףותישב ולעפי  םיטפשמה  דרשמו  רצואה  דרשמב  ןונכתה  להנימ  .תאז  שורדל  תוכמס  שי  תויריעל  יכ  שרופמב  עבקי  קוחל 
םויקל לועפל  םיכישמ  םיטפשמה  דרשמב  רשק , אללו  ליבקמב  .םירופס  תועובש  ךות  קוחל  ןוקיתה  םע  ריכזת  ןיכהל  הלועפ 

.ןוידל בצייתהל  יופצ  טילבלדנמ  יחיבא  "ש  מעויה .םידקתה  תא  תונשל  הרטמב  ןוילעה , טפשמה  תיבב  רזוח  ןויד 

םינש ךשמבשו  הלשממה  םע  ונבתכש  קוחה  תעצה   " יכ טסילכלכ " רמוא ל" תויאמצעה  םירעה  םורופ 15  "ל  כנמ היטא  ןתיא 
בוטו התוא , םדקל  תניינועמ  ןכ  הלשממה  םעפה  .תורתוכל  הלוע  בוש  התוא  םדקתש  ידכ  שממ  לש  םינונחתב  הילא  ונינפ 

רוצעל םייאמה  ירבשמ  בצמל  ונתוא  איבה  "ץ  גבש רחאל  קרו  הבתכנ , העצההש  רחאל  רושעמ  רתוי  הרוק  הזש  לבח  קר  ךכש ,
יפ ירבעל  םיעיגמשכ  קר  תויחרכה  ףקיה  תובחר  תומרופר  תמדקמ  לארשי  תנידמש  ךכ  לע  ונל  רצ  .לארשיב  היינבה  לכ  תא 

". שארמ ןונכתו  המידק  הבישח  ךותמ  אלו  תחפ ,
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	חסמו לכם את הנוף? תיקון שמקדם קבינט הדיור יהפוך את הסיכוי לקבלת פיצוי לאפסי

