
 

 

 

 

 בתשפ" טבשב ז"י

 2022 ראוניב 19

 פרוטוקול כנס מציעים

 לביצוע מובל ניקוז מערבי באור יהודה 18/2021כנס מציעים מכרז 

 םוזה תועצמאב

    

 – ץכ זעיחא ,ש"מעוי – ינדמח לטרוא ד"וע ,ל"כנמ – דלפנמולב ידע  :נוכחים

 ןנכתמ – ןיליפת לצרה ,תבשח – סמ הסיווס לטרוא ,הסדנה ל"כנמס

 ,זוקינ ןנכתמ איגש הוונ ןמיונ דרשממ – ימענ ידאהו בונגאו רוגיא ,למשח

 – סלדיא ןמחנ ,טקיורפה לוהינ "קינלוא" – רטע םלושמ ילט ,שמש ןורי

 תריכזמ – ןמצייו ןריש ,תויתשתה ףגא להנמ – הירכז זוע ,רוטקורטסנוק

   .ל"כח

 אוליצקי תשתיות בע"מ.  –קובי ציון      :םינמזומ

 ."מיעז חברת בניה ופיתוח בע – שגיא אביר 

 ..בע"מ 1995חק הנדסה ו א – ז'אנה רז 

 .בע"מ 1965עינב החץ  –אלעד פאתאי  

 .ערן י.ד –תהילה סופר  

 .מצליח זאבי –ניסים לוי  

 .ח חלפוןא. –ליאוניד שמדוב  

 .ש. ח פארק –לותפי סמניה  

 .משה בוצ'ן בע"מ –שאדי יונס  

  .מ"עב חותיפו תועקשה בארות –אמיר פארו  

 .ות בע"מל עוז עבודות הנדסיט  – צביקה כהן 

 .י. שומרוני חברה להשקעות בניה בע"מ –עבדאללה  

 .י. ד בראזני –ציפורה ליכטנשטיין  



 

 

 .חברת ברעד –אביחי אנגל  

 .י. ד אשוש –עומר בן חמו  

 .ע.ר יצחקי –קרן חסון  

 .מ"מ. בראשי תשתיות בע –ליאור ארגמן  

 .בע"מחופרי ר. אבו קוש  –קספנלד גינדי א 

 .ובניו בע"מקול דני בטחברת  –שראל מאיר י 

 .מצליח זאבי תשתיות בע"מ –ניסים לוי  

 .מהנדסי הצפון ג.א. –אפרים גרש  

 אסיק תשתיות בע"מ.  –בועז סרוסי  

 .גלנור בינוי ופיתוח בע"מ –גיא מנשה  

 .ינורמוש ףסוי 

 רוטוקולפ

 יבמופ זרכמ לש םיעיצמ סנכב םיאצמנ ונחנא ,םלוכל םיבוט םיירהצ ד חמדני:"עו

 תא קלחנ ונחנא .הדוהי רוא ריעב יברעמ זוקינ לבומ עוציבל 18/2021

 תא הוולמש ןידה תכרוע ינא ,ריבעא ינא תחא הריקס .םייתשל הריקסה

 לש םידעומה לע הריקס םג השענ ,ןבומכ תיטפשמה הניחבהמ זרכמה

 ידכ תוברעה לע תצק ,תועצהה תא םישיגמ ךיא ,ףסה יאנת לע םג ,זרכמה

 םאו ,ךכ הזל ארקנ ,םכל סורהל תולוכיש תושפוטמ תולקת ינימ לכ עונמל

 .םייסאשכ ןתוא לואשל םינמזומ םתא ,הזה קרפה לע תולאש םכל הנייהת

 ריבעי ,טקיורפה לע םיטרפ ועמשת ,תיעוצקמ הריקס השענ ,ןכמ רחאל

 תוחול לע תצק .טקיורפה ילהנמ ,קינלוא רשא דרשממ שמש ןורי התוא

 אוה םיעיצמה סנכ .םיעיצמ סנכב ונחנא םויה .זרכמה ךילה לש םינמזה

 בלשב ונילא ףרטצהל לכוי אל וב ףתתשמ אלש ימ ,תרמוא תאז .הבוח

 הז עגרכ לבא ףסונ םיעיצמ סנכ לש םויק לע טילחנ ןכ םא אלא רתוי רחואמ

 יעיבר םוי 26/1-ה דע הרהבה תולאש תשגהל ןורחא דעומ .ןמתסמ אל

 דעומ .הזה דעומה רחאל ורבעויש תולאש לבקנ אל ונחנא ,13:00 העשב

 בל ומיש ,13:00 העשה דע יעיבר םוי 2/2/2022 -ב תועצה תשגהל ןורחא



 

 

 תוביס ללגב אל ,רתוי רחואמ ושגויש תועצה לבקנ אל ונחנא ,הזה דעומל

 לכ תא וניכת ,וכרעית .ךרדב ח"וד יל ןתנ רטוש אל ,םיקקפ אל ,תולוהב

  .90-ה הקדל תוכחל אל ,ינפל וליפא ועיגת ,שארמ םיכמסמה

 תועצמאב ףתתשהל ולכות םתא ,יבמופ ןפואב םייקתת תופטעמ תחיתפ 

 העשב יעיבר םוי ,2/2-ב םג ,םיאצמנ ונחנא םהבש םימיל האיכ ,םוזה

  .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה רחאל העש יצח ,תרמוא תאז ,13:30

 5,000 איה תולעה ,זרכמה יכמסמ תא שוכרל םישרדנ םתא ףתתשהל ידכ 

 ןתינ ,םידרשמל ונילא עיגהל ךירצ אל ,קוחרמ םג הז תא שוכרל ןתינ ,₪

 םלשל םג רשפא .םולשת עצבלו תוריכזמה לש ןופלטה רפסמב רשק רוציל

 סיטרכ תועצמאב םולשתל רושיק ונשי ,הרבחה לש טנרטניאה רתא ךרד

  .יארשא

 תחקל ךירצ ,הזה ןיינעב רואיתה תא הצממ אל ינא ןבומכ ,תיללכ הרעה 

 ,ןולחכ תחפשמ לש תיטרפ עקרקב תועצבתמ תודובעהמ קלחש ןובשחב

 עקרקב הדובע םיעצבמשכש ןבומכ ,הזל תוסחייתה שי ,זרכמב וארת םתא

 לש םיטביה םג ,ךכמ עמתשמש המ לכ םע ,תושיגר יהשוזיא שי זא תיטרפ

 רתאה תרזחה ,תוירחא לש םיטביהב ,םייטפשמ םיטביהב ,םיקזנ תמירג

   .ןובשחב הז תא וחק ,שיגר דואמ דואמ אוה הזה אשונה ,'וכו ותומדקל

 ,200 ףנעב םימושרש םינלבקל הנופ םצעב הזה זרכמה :ףסה יאנת יבגל 

 עגרכ ,ונלש תודובעל םיאתמש גוויסה הז ,4/ג יפסכ גוויסב חותיפ תודובע

 םכילע :םדוקה ןויסינה .מ"עמ תפסותב ח"שלמ 26-כ לע דמוע תויומכה בתכ

 .תונורחאה םינשה 5 ךלהמב ומייתסהש םיטקיורפ השולש תוחפל גיצהל

-מ לחה תונורחאה םינשה 5-ב טקיורפה תא םתמייסש תוארהל םכילע

 םיצור ונחנא ?טקיורפה תא םתמייסש םיעדוי ונחנא ךיא .1/1/2017

 .טקיורפה להנמ וא ןימזמה ידי לע ןבומכ םותחו רשואמ יפוס ןובשח ושיגתש

 םויס לע הדיעמש אתכמסא היהת אל ,הזה ךמסמה תא ושיגת אל םא

 חרכהב אלש םג ןובשחב וחק .ןובשחב הז תא וחק זא ,ונתניחבמ טקיורפה



 

 

 העצהל ףרוצמ תויהל ךירצ לכה ,םיכמסמ םילשהל םכילא הנפנ ונחנא

  .םכלש

 תחנה לש גוסמ םיטקיורפב רבודמ ,גיצהל םיכירצ םתאש טקיורפה גוס יבגל 

 טקיורפב רבודמ רשאכ ,ונתניחבמ םהרלוונטיי םיטקיורפה הלא .זוקינ ילבומ

 ,םייתלשממ םידרשמ ,תינוריע הרבח ,תימוקמ תושר רובע םתעציבש

 קוחב טרופמכ ,םירחא םיפוג וא תויתלשממ תויושר ,תויתלשממ תורבח

 תוארהל איה הרטמה ,הבחר יד איה הפ הרדגהה .ביצקתה תודוסי

 תורדגהה תחא לע הונעש ירוביצ ףוג אוהש הזיאל הדובעה תא םתישעש

 אלש םיפגוה דחאל םתעציבש גירח טקיורפ הזיא ךל שי םא .ונייצ ונחנאש

 תמושת תא תונפהל יאדכ ןכ זא ,יטנוולר טקיורפ םכל הארנ אוהו הפ םייונמ

  .הרהבהה תולאש דעומב הזה אשונל ונביל

 השולשהמ דחא ,םיטקיורפהמ דחא :םיטקיורפה לש תופסונ תושירד יבגל 

 םיכירצ .קוצי ןוטבמ זוקינ לבומ לש םוחתמ תויהל ךירצ ,םיגיצמ םתאש

 ןובשח זוכיר אל .טרופמ אוהש ןובשח ,יפוס ןובשחב הז תא תוארהל ןבומכ

 לבומ לש ביכר םייק ובו םיביכרה תא םיאור ונחנא ובש ןובשח אלא יפוס

  .קוצי ןוטבמ זוקינ

 תוחפל לש יפסכ ףקיהב היהי םיטקיורפהמ דחאש םישרוד ונחנא ,ףסונ רבד 

 םאש הפ יתנייצ ינא .רשואמ יפוס ןובשח לש ןבומכ אתכמסא םע ח"שלמ 15

 ,תוחפל ח"שלמ 15 םגו קוצי ןוטבמ זוקינ לבומ םג אוהש טקיורפ םכל שי

 אל םתאו תושירדה יתש לע הנועש דחא טקיורפכ הז תא לבקנ ונחנא זא

 םתא הרקמ לכב יכ שגדוי ,תאז םע .םידרפנ םיטקיורפ ינש שיגהל םיבייח

  .ףסה יאנתב דומעל ידכ םיטקיורפ 3 שיגהל םישרדנ

  ח"לשמ 25 תוחפל לע דומעל ךירצ אוה – עיצמה לש יפסכה רוזחמה יבגל 

 האור רושיא שיגהל שי ,2020 -ו 2019 ,2018 םינשהמ תחא לכל רשקב

  .וילע ןובשחה האור תא םיתחהל םיכירצ קר םתאש ןכומ ספוט שי ,ןובשח

 םתאש םישנאהש השיגדמ ינא ,הזה טקיורפב חתפמה ישנא תווצגבי ל 

 גיצהל ולכות אל ,תרמוא תאז .טקיורפב וקיסעת םתאש םישנא םה םיגיצמ



 

 

 םיצור ונחנא .טקיורפב וקסעי אלו הרבחב םיקסעומש הדובע להנמו סדנהמ

 גיצהל םכילע .ונלש טקיורפל םרלוונטיי ויהי םהש םכלש םישנאה תא ןוחבל

 חותיפה תודובע םוחתב תוחפל םינש 10 לש הדובע ןויסינ םע הדובע להנמ

 ,ףסונב .חותיפה תודובע םוחתב תוחפל םינש 5 לש ןויסינ םע עוציב סדנהמו

 הלוכי וז הקסעה לע םירבדמ ונחנאשכ ,ןובשח האורמ הקסעה רושיא ףרצל

 תרמוא תאז ,םיתוריש ןתונ לש הקסעה וא ריכש דבוע לש הקסעה תויהל

 גיצהל םכילע .רדסב םג הז ,תורשקתה םכסה ותא םכל שיש רסנלירפ

 ףרצלגם  זא ,הדובע להנמב רבודמ םא .הלכשה תודועת ,םייח תורוק

 םיטקיורפ הזיא ,ולש תיעוצקמה הירוטסיהה תא הארנש ידכ ,םייונימ ירושיא

 .םכלש תווצה ישנא לש ןויסינה לע דיעהל לוכיש ךמסמ לכ ,'וכו להינ אוה

 םג םכל הנקי הז ,ךשמהב וארתש יפכ ,רתוי םיטרופמ םירבד וגיצתש לככ

 םירשפאמ ונחנא ,תוברע .תוברעו זרכמה יכמסמ תשיכר לע הלבק  .דוקינ

 םימרוגה ינש ,חוטיב תרבח םעטמ תוברע וא קנב םעטמ תוברע שיגהל

 ,דבלב ונלש חסונה אוה בייחמה חסונהש ןבומכ ,ונילע םילבוקמ ולאה

 םג ,ותוא ןקתל רוסא ,ותוא תונשל רוסא ,זרכמה יכמסמב עיפומש חסונה

 חסונ תא ונקית ונחנא תורהבהה בלשב כן םא אלא ,תועט וב שי םא

 ןיינעב בל ומישת זא .שדח חסונ ףרצנ םג ונחנא ,הז תא השענ םאו תוברעה

 העצהה לכ תליספל איבהל םילוכיש ,םייוניש ךרוע אל דויצמ קנבהש ,הזה

 תמושת תא הנפמ ינא .רצ דואמ דואמ אוה ונלש תעדה לוקיש הזה ןיינעבו

 הפי ךכ לכ העצהה תא וניכת אלש ,שפנ חפממ ענמיהל ידכ הזהין ינעל בלה

 תוברעת הא ,ףסונ רבד .הניקת אל תוברע ללגב התוא לוספנ ץלאינ ףוסוב

 אל ,קתעה אל ,םוליצ אל ,ירוקמה ךמסמה ,תירוקמ תוברעכ םישיגמ תםא

  .תרחא ךרדם ושב אלו סקפב

 תלקוש איהש רחאל הכוזה תא תרחוב םצעב הרבחה :זרכמה תטיש יבגל 

-ו תוכיאל 40% אוה לקשמה .העצהה תוכיא תא םגו ריחמה תעצה תא

 םישיגמ םתאש בל ומיש ,תוכיאל ןטק אל לקשמ שיש ןוויכמ .ריחמל 60%

 הדימ תומא לש הלבט שי ,הלבטל בל ומיש .תושרדנה תואתכמסאה לכ תא



 

 

 ידכ םהב םישמתשמ ונחנאש הקריטריונים לש ,הדימ תמא לכ לש לקשמהו

 םיטקיורפה רפסמ לע םילכתסמ ונחנא ,לשמל  .םכלש תועצהה תא דקנל

 ולכות ,ןיינעה ךרוצל השיש דע ,םיטקיורפ רתוי וגיצתש לככ .םיגיצמ םתאש

 וגיצתש טקיורפ לכש ןבומכ .תוכיאה דוקינ תרגסמב סונוב תודוקנ 30 לבקל

 גוסמ תודובע ונרמאש ,ףסה יאנת לש תוילמינימה תושירדב דומעל ךירצ

 הלא ,01/2017 -מ לחה ומייתסהש ,םיירוביצ םיפוג רובע זוקינ ילבומ

   .םהמינימליי םיאנתה

 םתעציב םא ,םיטקיורפה ףקיה הז ,סונוב לבקל ולכות וילעש רבד דוע 

 ,טקיורפ לכ לע 10% הז לע ולבקת םג ,ח"שלמ 15 לע םילועש םיטקיורפ

 .תודוקנ 30 לכה ךס

 ספוט שי ,תוצלמה שיגהל תורשפא םכל שי :עיצמה יתורישמ ןוצר תועיבש 

 תונפל םישרדנ םתא .זרכמה יכמסמל ונפריצ ונחנאש (2 ספוט) הנבומ

 ןבומכ ,ונל ריבעהל ,םכתא דקנל ונממ שקבל ,ןימזמה לצא יעוצקמ םרוגל

 םג םהמ לבקל ידכ םימרוג םתואל תונפל םילוכי ונחנאש הזמ ערוג אל הזש

 תוחולב םכלש הדימעה לע ,םכלש תויעוצקמה תמר לע הפ לעב תעד תווח

  .'וכו ביצקתבו םינמזה

 חתפמה ישנאל ,יתרמאש יפכ ,דוקינ םינתונ םג ונחנא :תווצהמ תומשרתה 

 .ילמינימ קתו םע סדנהמו הדובע להנמ גיצהל הז םומינימה .םיגיצמ םתאש

 םימוחתב םיקיסעמ םתאש חתפמ ישנא דוע גיצהל םילוכי םתא ןבומכ

 םתא ךיא לע םג םילכתסמ  ונחנא .ולש תווצה יפל דחא לכ ,םינווגמה

 ,לקשמ שי הזל םג לבא ,10 ךותמ תודוקנ 5 לכה ךס ,העצהה תא םישיגמ

 ונחנא .ןלבקה ידי לע םיקסעומש םידבועה רפסמ ,ןורחאה והקריטריון

 הקסעה ,דוקינ לבקי גיציש ימ לבא ,ףס יאנת אל הז ןבומכ ,וגיצתש םישקבמ

 ,םיתוריש ינתונב רבודמ אל .םיריכש םידבוע 40 תוחפל לש הרישי

 הז תא חיכוהל ךרד םכל שי םאו םיריכש םידבועב אלא ,םירסנלירפ

 יפכ ,לכה ךס .תודוקנ 20 םכל הנקי הז ,ןובשח האור רושיא תועצמאב



 

 

 יפוסה ןויצה ךותמ תודוקנ 40 ,40%-ל םכתסמ תוכיאה דוקינ ,יתרמאש

   .לכה ךסב

 ,הרשכ ,הניקת היהת ולש העצההו ,רתויב הובגה ןויצה תא לבקי ימש ןבומכ 

  .םיזרכמה תדעו ידי לע הכוז העצהכ זרכות איה ,םיאנתה לכב תדמוע

 ולפנש ןכתייש ,תואיגש ןוקיתל תושקב ,תורהבה ,תולאש ריבעהל וצרת םא 

 ינורטקלא ראודל ןתוא ריבעהל ולכות ,ולפנש חינהל ריבסו ,זרכמה תרבוחב

   10.1 ףיעסב טרופמש

 ?הפ דע תולאש והשימל שי 

 ?המכ תוברעה הבוג לותפי סמניה:

 חסונה ,ןבומכ .01/07/2022 -ה דע םילקש 600,000 אוה תוברעה הבוג י:ד חמדנ"עו

  .זרכמה יכמסמב עיפומש חסונה אוה בייחמה

 רבכ םהש הצלמה איבהל תורשפא שי ,הדובע ינימזמהמ תוצלמהה יבגל ליכטנשטיין: הרופיצ

 ?זרכמה רמוחבש םכלש חסונב אל ,ונל וניכה

 ספוטבש ןוויכ ,הכרעהכ הז תא רידגהל ןוכנ רתוי הז ,לבקל םיצור ונחנא ,אל ד חמדני:"עו

 םכל עיגמש דוקינה תא לוגיעב ףיקהל ךירצ ןימזמה ,וילע ילכתסת םא ,2

 ןתוא תוושהל לכונ אל ונחנא ,תויללכ תוצלמה ושיגת םא .קריטריון לכב

  .דיחא ןפואב ןתוא ךירעהלו

 םיכמסמ םהל םיאיבמ םעפ לכש הז תא םיבהוא אל שממ םינימזמה יכ ליכטנשטיין: הרופיצ

 תא הלעמ ינא ןכלו םימלעתמ םה ,םימתוח אל טושפ םה ,םהילע םותחל

  .םהלש תיללכ הצלמה איבהל תורשפא ןוחבל ןכ ילוא רשפא םא ,הז

 דוקינה תא םישרוד ונחנא ,םייפולח םיכמסמ לבקל תורשפא היהת אל ד חמדני:"עו

  .דבלב 2 ספוטב העיפומש הלבטל םאתהב

  .הדות ליכטנשטיין: הרופיצ

 ?החנהה תטיש המ לותפי סמניה:

 בתכ לכל םיזוחאב ,דיחא החנה רועיש קינעהל םצעב איה החנהה תטיש ד חמדני:"עו

  .תויומכה

 .םיקרפה לכל יה:נלותפי סמ



 

 

 האצות איהש וזיא אצת ףוסב רשאכ ,תויומכה בתכב םיקרפה לכל ,ןוכנ ד חמדני:"עו

 התוא ,םילקשב האצותה ,תדדחמ ינא .םילקשב האצותה תא .םילקשב

 תכרעהל החסונב ,הנממ םשרתהל םילוכי םתאש החסונב םיביצמ ונחנא

  .הכוזה

 עוציב לע םירושיא לש אשונ .התלעה הרופיצש המ תא דדחל שקבמ ינא רוסי:ס זבוע

 ךרדב ונחנא ,ןמניסיו םג ,םינימזמל היינפה ,2017-ב ומייתסהש תודובע לש

 אתכמסאה תא איצוהלו םירושיאה תא איצוהל םיגאוד טקיורפה ףוסב ללכ

 תונפל .רושיאה תא םיוולמש ,לכה שיו םייפוס תונובשח שי ןבומכ ,עוציבל

 יתלב  לש המרב דיגהל לוכי ינא ,טעמכ הזה רבדה ,םינש 4-5 ,ןימזמל םויה

 לע םימכסה לע םותחל רבכ םויה םינכומ אל ללכבש םיפוג שי ,ירשפא

 ,ןויסינה לש הניחבה לש ךלהמל עירפי טושפ הז .רבעב ומייתסהש תודובע

  .בשוח ינא הככ

 וא ןימזמהמ הצלמהה תא לבקל םירשפאמ ונחנא ,תדדחמ ינא ,בוש זא ד חמדני:"עו

 טקיורפה להנממ ןויצה תא לבקל ,םכילע לקי הז םא .ולש טקיורפה להנממ

  .ירשפא םג הז

 שי ,םיטקיורפה ילהנממ וא ןימזמהמ ולאכ םירושיא ונל שי ,רמוא ינא ,אל רוסי:בועז ס

  .ולאכ םירושיא רבכ ונל

 אל ונחנא ,הרורב התייה הרופיצל יתתנש הבושתהש תבשוח ינא ,יתרמא ד חמדני:"עו

 אלמ אוהש 2 ספוט תא םישקבמ ונחנא ,םייפולח םיכמסמ לבקל רשפאנ

  .םויהל ןוכנ

  .יקוא ,בוט בועז סרוסי:

 (הבישיל ףרטצה השנמ איג)

 ?תופסונ תולאש ד חמדני:"עו

 אל ללכ ךרדב הדוהי רואב םתאש ,'וכו לוהינה ימד לש הזה אשונה תא שי :ומח ןב רמוע

  .ןיבמ ינא ,הזה זרכמב הז תא ןיא .ןלבקהמ תובגל םיחכוש

 360-ב םושרש המ לכ תא הפיקמ אל ינא ,יתרמא ,הזה זרכמב הז תא שי ד חמדני:"עו

  .םידומע



 

 

 םיזזקמ םתאש לוהינ ימדה לש ףקיהה המ .בושח דואמ טרפ הז ,עגר :ומח ןב רמוע

 ?ןלבקל

 תרמוא תאז .תוקידב ימד 1.5%-ו לוהינ ימד 6% ןובשח לכמ םיכנמ ונחנא ד חמדני:"עו

 העצהה רוחמת ךרוצל בושח טרפ הזש ןבומכ ,ןובשח לכמ 7.5% לכה ךסב

  .ןובשחב הז תא וחקית ןכלו

 ?לוהינ רובע יוכינ הז :רבוד

  .ןכ ,תוקידב ימדו לוהינ ימד :ינדמח ד"וע

  .6%-ב ,עצבל רשאמ טקיורפה תא להנל ףידע :רבוד

 ךמסמ איצונ ונחנא ,בתכב ןתוא איצונ ונחנא ,תופסונ תורהבה ויהיש לככ :ינדמח ד"וע

 םירמוא םתאש המ לכ .הזה סנכל לוקוטורפ איצונ ונחנא ,ףסונב ,תורהבה

 ולכות םתא םשו הרבחה לש טנרטניאה רתאב עיפוי לוקוטורפה םשרי הפ

 העצהל ףרצל םישרדנ םתא ,סנכה לש לוקוטורפה תא .םיצבקה תא דירוהל

  .השקבב ןורי ,האלה םימידקתמ .וילע ומתחתש רחאל םכלש

 שקבנ תגצמה ףוסבו ןיינעה יבגל תגצמ ןירקנ ונחנא ,םלוכל םולש :שמש ןורי

 .רתוי ריהבהל ,ולש םוחתב דחא לכ ,סנכיהל םיננכתמהמ

 ליחתמש ,יברעמ זוקינ לבומ ונלצא ארקנ ,לבומ תמקה לע םירבדמ ונחנא 

 ,םיבוסמ תלתשמ רוזאב ,החרזמ םיבוסמ תמוצמ שיבכ ,461 שיבכל םורדמ

 תמר תנוכש ןיב רבועש יאוותב המורד דרויו ,תינכותב הז תא הארנ ףכית

 ,ונלש תוינכתב ארקנש ,הדוהי רוא תלעתל רבחתמו היקס תנוכשל סקנפ

 םידבוע ונחנאש הלודגה תינכתה וזש 1046 ל"מת םוחתב ידאווה פ"צש

 ןוטב לבומ לש עוציב תמקה ,הדובעה תוהמ. ןולייאל רבחתמו עגרכ הילע

 ליבש לש חותיפ תדובע עצובת ובורב רשאכ ,ךרדה לכ ךרואל ,רתאב קוצי

 ,תואצמתהל תינכתה תאז רשאכ ,זוקינ לבומם צעב הז ולוכ לבא ,ףוציר

 וא תוחפ הפ .ןאכ אצמנ םיבוסמ תמוצ ,461 שיבכ הז ,לאמשמ אצמנ ןופצ

 תאזה הדוקנב הלחתהה תדוקנ תא לבקנ ונחנא .םיבוסמ תרטשמ הז רתוי

 461 שיבכב דבועש לוגסה וקה ידי לע עצובמש ,יקפוא חודיקמ הליחתמש

 הדוהי רוא תלעת ארקנש המ ,פ"צשל ורוביח דע ךרואה לכל רבועש יאוותהו



 

 

 ןוינחב הליחתמ הדובעה .ןולייא ןוויכל עיגמש ידאוהו פ"צש םויה .רבעב

 רבוע לבומהו ,הזה רוזאה הז ,םיבוסמ תלתשמו תוראה להיי שראפ ,יברד

 םימייקה םישרגמה ףרועב ,דקפתמ אל לבא םייק רפס תיב לש םוחתב ןאכ

 לש חותיפה םקלחב םהש םיחותפה םיחטשל רבוע ,סקנפ תמר תנוכש לש

 ומכ ,אוה ךרואה. ןולייא ןוויכל ךפשנש הלעתל רוביחה דע 1046 ל"מת

 .לגדוב םיעטקמ ינשב ותוא םינייפאמ ונחנא ,רטמ 1170 ,םיאור םתאש

 עוציב ,הינחה שרגמ רוזאב הזש ,הלחתהה תדוקנמ ,ןושארה קלחהמ

 םיתבל בורק םירבוע ונחנא ,ןופיד תואסנולכ ירות ינש ןיב אצמנ לבומה

 ונחנא ,רטמ 8-ל 4.5 ןיב אוה הריפח קמוע ,םיאור םתא ,הלעתה תריפחו

 תא םיעצבמו ןופיד תוריק לש ,ןופיד תואסנולכ לש םירוט ינש םיעצבמ

ה זש ,הזה רוזאה דעו ןאכמ ,יאוותה תיברמ .םינפב הלעתה לש הריפחה

 לודגב .2 לע 3 אוה יפוסה עטקהו 2 לע 2 םה לבומה תודימ ,לילגה בוחר

 רתאב קוצי ,רמוא ינא םעפ דוע ,לבומה הארנ ךיא לש ךתח הפ םיאור םתא

 בצמב לבומהו ,טושפ יד לכה ךס לבא ,ידימ רתוי סנכינ אל ,החותפ הריפחב

 ןופידה סנולכ רשאכ ,ןופיד תואסנולכ לש תורוש יתש ןיב אצמנ אוה ושב

 לע םצעבש ,םיארמ ונחנא הפ .לבומה לש ריקל תינבתה ומכ ,ןיעמ הווהמ

 העוצר אוה יאוותה ,םישרגמה ףרועבא והש הזה עטקב ,לבומה יבג

 ןוניג תצק ,ליבש לש ילמינימ חותיפ םישוע ונחנא ,פ"צש תעוצר ,תירוביצ

 שיבכל ןופצמ עיגמש זוקינ טלוק הזה לבומה .תאזה הדוקנה דע ,הרואתו

 ןוויכמ ןבור ,תמייקה ריעהמ תודוקנ 6-7-ב זוקינ לבקמ םצעב אוהו 461

 הז הפ ,הנושארה הדוקנה .ברעמ דצמאחד  רוביחו היקס תנוכש חרזמ

 הזה עטקה ,הפ תאצמנש םיבוסמ תרטשמ לומ םיאור םתאש הינחה שרגמ

 רטוקב רוניצ וזה ,תווימכתב הכב דרפנ הנבמב אוה ,תיחמזר החולש ארקנ

 ונחנא ,תמייק הלתשמ ןאכ שי ,הלתשמה לש יאוותב רבועש ,מ"ס 125

 איה תאזה הדוקנה .הלתשמה לעב םע דחי הדובעה תא םימאתמו םירבוע

 זוקינ תוכרעמ הזו 461 ןוויכמה עיגמש תמייק הלעת תלבקמש םצעב הדוקנ

 ילוא םתאש ומכ ,רוזאה לכ ,תויתמרד תופצהל םרוג ,ריעה ןוויכמ תונשי



 

 

 ,תיפרגואג הניחבמ תוחנ רוזא ,הדוהי רוא רוזא ,םיעדוי אל וא םיעדוי

 לבומה לש הרטמהו ףרוח לכ תונשנו תורזוח תופצהמ לבוסו םיהבג תניבחמ

 לכ תא סופתלו הלש תויעבה לכמ ריעה תא ררחשל ןבומכ איה הזה

אז  .ןולייאה ןיווכל רבד לש ופוסב עיגמש ,לבומל םתוא תונפהלו םיזוקינה

 ,ךרדה ךרואל תודוקנ המכ דוע שי .הנושאר הדוקנה ,ןושארה עטקה זה

 םיעטכל הק תא םישוע אל ונחנא ,תואיצי שי לבומהמ לודגב ,םיאור םתא

 תויהל לוכי ,םיידי אחר לע עוציבש ,האיציל תונכהה תא קר אלא םיכוראה

נו חנא לודגב לבא םירטמ המכ לש ךרואב זוקינ וק לש עטק היהי הפש

 הייריעה לש תווצהעד ש םתוא םירגוסו לבומב לש תונכהה תא םישוע

 ,היקס תנוכשב תורחאו ולאכ חותיפ תודובע עצבמש ,תילכלכה הרבחהו

 תחא הדוקנ שי ,הריבסה לטרואש ומכ ,יאוותב .ונילא רבחתיו הזה םע עיגי

 רצחה תרחא וא תאזכ הביסמש ,ןולחכ תשפחמ וזש תיטירק הדוקנ איהש

 ירחאו נחנא .ליבשה לע תיזיפ תבשויו השלג םהלש תיבה לשת ירוחאה

 היוארה תוריהזב הדובעה תא עצבל יםלוכי ,לכהו םייטפשמ ,םתיא םימואית

 םירוט ינש ןיב הזה עטקב אצמנ לבומהו םייק תיב לש תירוחאה רצחה וז יכ

 ,רודיג עם ןבומכ ,הרתי תושיגרב הדובע ךרטצנו נחנא הפ .תואסונשל כל

 ןובשחב תחקל לבא שראפה כלכ הריהמה הרוצב הז תא עצבל תוסנל ןבומכ

  .תתל ךרטצנש יםשגדה לכ םע ,יתדוקנ רוזא אהו ןולחכ תחפשמ רוזאש

 רחאש ,ימורדה קלחב תחא הדוקנ ודע וז ,ונרמא ,םידחיומ םיעטקו תודוקנ 

 רוביח דוע ,תוארל ולכות תםא זא יתללכה תינכותה תא םעפ דוע הארנ ךכ

 2-מ וינפל תצק ,לבהמו לדוג התנשמ םצעב הזה רוזהאמש ,ריעהמ דחא

 בוחרוון יכמ עיגיש ףסאמה תא וא לבומה תא תרבחמו ,2 לע 3-ל 2ל ע

  .לילגה

 ינשל הז תא םיקלחמ ,יללכ ןפואב הז תא םיאור ונחנאש ,ןייצל םיצור ונחנא 

 הזש ,ןופיד תואסנולכ ןיב אצמנש ינופצה עטקמ אוהש דחא עטקמ .םיעטקמ

 לת הנחמ לומ םיבוסמ תרטשמ ,הינחה שרגממ ,םעפ ודע .הזה קלחה

וד ע ללוכו ןולחכ תחפד משע הזה עטקה לכ .םיליחתמ ונחנא ןאכמ ,רמושה



 

 

 ,יהחלק השנ ,ךשמהב .תואסנולכ ירוט ינש ןיב עצובמ לבומה ,ריוחקצת א

 הנשמ אל הזבל א וניםויכה תא הפ ונמיסו נחנא .החותפ הריפחב אצמנ אוה

 יפלכ הטמלמ תושעל גוהנ זוקינלל כ ךרדב ,הטמל וא הלעמלמ םיליחתמ םא

 ,הארנה לככ ,יוכיס שי .חותפ זה תא םיריאשמ ונחנא לבא הלעמ

 דבועש ןלבק םויה רבכ ונל שיש ןוויכמ ,דרומיה קלחה ,תאזה הדוקנהמש

 שיבכ ,םישיבכ ינש הצוח הזה עטקב לבומהו ,1046 ל"מתב חותיפ תודובעב

 עטקהשת ויהל לוכי זא ,וישכם עתוא עצבל םישרדננו חנאש ,18 שיבכהו 14

 תויוהכמ ,תאזה הדוקנה דע רבחתהל וכרטצת םתאו רחא ןלבקל ברעויהזה 

 אל וא רבוע הז םאה טילחהל תות הזכא ונמצעל םירומש ונחנא ,תואצמנ

 .ןושבחב הז תאת חקל ,רבוע

 שאר לומ ונבייחתה ונחנא ,םודאב בותכש המל בל ומיש :םיללכ םישגד 

 הביסהמ .םינמז חולל םיעדוו מנחנא .ףורחב דקפתל ךירצ לבומהש ,ריעה

 םישרוד / םישקבמו נחנא ,בו למישתו הז לע דיפקנו שורדנ ונחנא תאז

 םיכירעמ ונחנאש ,ינופצה עטקמב .םיעטקמ ינשב הדובעל וסחייתת םתאש

 עצובת ליבקמב רשאכ ,םישדוח 6 -ב ימורד עטקמ ,םישדוח 8-ב ותוא

 תוחולב ודמעת םתשא הצרנו נחנא .לובמה גג לעמ חותיפה תמלשה

 רוזא לכב תוחפלש שורדנ וחננא ,הזב דומעל ולכותש ידכו ,ולאה םינמזה

 ובש ינופצה עטקמב רשאכ ,רתוי םא חמשנו נחנא ,דהובע יתווצ ינש ולעפוי

 רמוא ינא .חודיק תונוכמ 4 תוחפל שורדננחנו א ,חודיק תודובע םיעצבמ

 ,תיונכותה תא ודירות ,העצהה תא שיגהל הצורש ימש, םג עיצמ ינא ,םכל

 הטושפ אל איה ינופצה עטקב הדובעה .הדובעה תא דומלל וסנתו וסנכתת

 ,העצהה תא ושיגיש הלאר ותב ,םתא ,ןנכתל היהי ךירצ .תושיגנ תניחבמ

 רחאו ןופידת ואסנולכ םיעצבמ דחא דצמ רצ ליבשב ךיא ,םיסנכיך נא ןנכתל

 תושעל רשפא יאש ןוויכו זוקינ לבומה תא םיעצבמו רמוחה תאם ירפוח ךכ

 רשפאל וכרטצי תונוכמהו ,םיעטקמ המכב וכרטצי ,דחא שארב לכה תא

 ,ןלבקל הז תא םיריאשמ ונחנאש בכרומ ןיינע הז ,האיציו הסינכ

 תא השעש ןובשחב םיחקול ,העצהה תא שיגיש ןלבקבל א .תונגראתהל



 

 

 יכ ,תאזה הלטמב דומעל לוכי אוהש הארו ,האר ,תאזה הבישחה תדובע

 ,הדובעה תא עצבל םילגוסמ םתאש םירמוא םתא תיטפשמ הניחבמ לודגב

 עטקב ליעפהל רשפא םא ,םילוכי םתאש וארת ,םכמצע תא וקדבת םתא זא

. םיתווצ ינשמ רתויב ודבעת ,םיתווצ ינשמ רתוי םיחותפה םיחטשב ,ימורדה

 תונוכמ רתוי וליעפת ,חודיק תונוכמ רתוי ליעפהל רשפאש םיבשוח םתא אם

 ,ראוני ףוס תארקל םויה ונחנאש םינמז תוחולה תא םישוע םתא םא .חודיק

 .אבה ףרוחב לבומב םורזל לכוי הדוהי רוא לש תונוכשהמ זוקינהש םיצור

 רמוא אוה וליאכ ותוא םיאור ,הדובעב הכזיש ןלבקהו הטושפ אל הלטמ

 תוסנק ליטהל היצפוא שי תילכלכה הרבחל .תאזה הלטמה תא ןיבמ ינאש

 ןובשחב תחקל לבא ,הזל עיגהל םיצור אל ,םינמזה תוחולב הדימע יאב

  .הטושפ אלא הי תאזה הדובעהש

 דבועש ןלבקה .חטשב םירחא םינלבק םע ליבקמב הדובע :םיפסונ םישגד 

 ,םימייק םיתבל דבצמו הדובעה תא שי .םינלבק דוע ויהי ,ד.י ןרע הז םויכ

 ובורב רבוע לבומה .ונרביד םהילעש ןולחכ תחפשמ לש שרגמה םוחתב

 בצמ ,תוארל ורבעת ילואש עיצמ ינא .םויה םימייקש םישרגמ לש ףרועב

 ונחנא ,הז תניחבמ םיעוער םירבדהוא , חותיפהו תוריקהו םש םינבמה

 םיצור אל ,תוחותפ תוריפחב קלח ,םיחודיקב קלח ,תוריפח םש םישוע

 ונשקיבו נחנא הז ללגב ,ונאות ועיתבו םילבוגה ואויבש בצמב תולהי

 ,םלצי ,םייק בצמ רקס עצבי הכזיש ןלבקה .תויומכה בתכב הז תא ונרחמתו

 ללכב ריקב קזנ יל םרגנ ונל דיגיו אובי והשימ םאש ידכ ,םינבמה תא דעתי

 לכש ןבומכ .אל ואכן  ,היה הזה קדסה םא תוארל לכונ ,םתישע םתאש המ

 םיקסועו נחנא ,םכילע םה הדובעה יחשט לעו םידבועה לע תוחיטבה יעצמא

 תמייק הדוהי רוא תלעת שי ,תופצה ובש י ףרוח לכש םוקמב זויקנ תודובעב

ל ש ןמזב דובעל רשפא יאש ונל רורב ,םיחטש ינימ לכ תזקנמ ,בורק תרבוע

 תעונ ףוסב היהנר בכ ונחנאשכ דובעל וליחתת םאתש חיננ לבא םשג

 הז ,הדדי עבוכ ךות הדובעה יחטש לע הנגהה תדוובע לכ בלא ,םימשגה

   .םכילע ןבומכ



 

 

 הז תא ונבליש ונחנאו להנמה לש השירדם ג הז םויה ,שערו קבא ידרטמ 

 קבא ידרטמ תעינלמ םיצעמאהל כב טוקנל םיבייח םתא ,ינכטה טרפמב

  .םימלשמ אל ונחנא הז לע ,הזוחה ריחמב שערו

 היעב תםיארים שאין וזאב ןובמכ איה הדובעה בור ,ושרדי הנועת ירדסה 

 יש ,תויעב םש שי ,הלתשמה רוזאו הינחה שרגמ רוזא ,הסינכה רוזא לבא

 סנכיהי לאדכ אל ילאו ,תשועל ךרטצנש העונת ירדסה ןונכת לש םיניינע םש

 חטש ,הדובעהור זאלסה ניכל תויצופא המכעים יצמ ונחנא ,שי לבא

 ,ןיזוגורספר  תיב לש רשגמ חטש א בתוךוה םיעיצו מנחנאש תונגראתה

 היהי רשפאש וינפ לע ונל הארנ זא ,דקפתמ אלו יוםה שוטנ רפס תיב אוהש

 רחוז ינא .תילכלה תינכותה תא הלעמ םעפ דוע ינא ,לובגד וזה. םש דובעל

 .רתוי וא תוחפ הזהור זאה הז ןוחלכ תחפשמור זא ,יתרמאה שמ לכ לע

 םיחטשה תניחבמש םיאור ונחנא ,חיםותפ םיחטש הלאש םיאור םתא

 הפ בלשל םילכוי םתא זא החתופ הריפחב דובעל היעב היהת אל םיחותפה

 םילבומהל ש םיתווצאם ה ,תואשילקה לכלש ןבומכ .דחצוות א רשמא רתוי

 הזה רוזאה לכ ,הפמ םיליתחמו הפמ םיליתחמ םתא םא ,רבחתהל םיכירצ

 שי ,ןגראתהל ולכות רפס תיבה רוזאלו ,רפס תביה רוזא הז ,יתייעב אוה

 ןאכ שי ,ולאהשים רגמה ףרוע אוה הזהר וזאה וארת ,םייימק ותבוחר ןאכ

 סנכיהל ילוא ,תובוחר המכ שי ,הפמ סנכיהל הייה רשפ, אהסיכנ תייעב

 םינלבקש ונעדי ונחנא .הדובעה תא ןנכתלו דומלל םיכירצ םתא ,כאןמ

 ללגבה, דובעה ןונכתב ונתיאמ םיחמומ רתוי ויהי הלאהים רבדב יםקסועש

 תיב ירויעש ושעתש ידכ ןאכ הז תא םינייצמ ונחנאו םכל הז תא ונראשה הז

 דומעל ,ימרתאש תולבגמה לכ םע רשפא ךיאו םילוכי םתא ךיא וארתו

 הז .אבהרף וחב זוקינ בלקל לכוי אוהש לבומה תא רומגלוים נמזה תוחולב

 ומעטמ םירבדתן כמה יש ,רוגיא ,אל שגייג לש נןכתמהש הוצר ינא ,לודגב

  .הנענ ,תולאש םכל ויהי םאו ורטקורטסנוקה ךכ רחאו

 לובג לש רפת לע םצעב עצבתמ לוגס ולק רוביח ,ינופצה קלחה :זוקינה ןנכתמ-בונוגואיגור 

 ,ןאכ גצומש וק םצעב הז ,לוגסה וקה לש ךרדה תוכז וק ,םיטקיורפה ןיב



 

 

 ,ימורדה וקלחב ,461 שיבכל תחתמ ,ינופצ ןוינח זכרמבום הי רבוע אוה

 ,וידצ ינשב תואסנולכ ןופידב לבומה תא עצבל םיליחתמ םצעב ונחנא ןאכמו

 לש רוביחה הז ,אחת רפסמ הדוקנב םיאור ונחנא ןאכ .םוקמב הקיציב

 החולש .אובמה תגצמב ןיוצש יפכ ,הלתשמהמ העיגמש תיחרזמה החולשה

 לוטיבו ,תזאה הדוקנל םיוה עיגמה זוקינ לש אשונ תרדסהל תייעודי תיחרזמ

 החותפ הלעת םיספות ונחנא ר,מולכ .םיתבה ןיב םויה רבועש אצומ

 80 לש רטוקב וק אוהש הזיאו 461 שיבכל תחתמ זוקינ ריבעמב הרוקמש

 ונחנא ,ףסונב .הדוהי רואב הזה רוזאה לש יחרזמה קלחהמ יעגמש ,מ"ס

 עצובש םואית אוהש הזיאמ קלחכ הלתשמל זוקינ תכרעמ םירידסמ

 התואל זוקינה תא ול םיספות םצעבו םינטלוק רפסמ ול םירבחמ ,תומכסהב

 תעוצר ,יווק תייצח עוציבה תרגסמב ונל שיש םיואר םתא ןאכ .תכרעמ

 םצעב ,בוהצב הפ ןמוסמש המ לכ ,םויה תננכותמהו תמייק למשח תרבח

 םילוורש הזל ארקנ ,ןנכותמ רוניצו תמייק למשח תיתשת אוהש הזיא הז

 לע ,תוקתעה םהש הזיא וננכתו נחנא הז ךרוצל ,דיתעב עצבל םיכירצ םהש

 םיעצבמ תיתדוקנ .למשחהו תרושקת תויתשת ןנכתמ םגב חירהל לכוי הז

 ,םירפוח תמאב ונחנאו תויה ,םוקמב ביובהו םימ יווק לש הרדסהו הקתעה

 חטשב ימורדה ןוויכל םיכישממ ונחנא ,תנפודמ הרופח הלעתב הפ רבודמ

 הז ,וילא סחייתהל ךירצש ןיינב תלוספ אוהש הזיא תיתדוקנ הפ שי םויהש

 שרדנו לופיט אוהש הזיא ול ושע ,רבעב היהש רפס תיב אוהש הזיא

 תויצח רפסמ שי ,ףסונב .רבודמ המ לע ןיבהלו םידקמ רויס תושעל לכתסהל

 ונחנא ןאכ םגש ,למשח תרבחל טרפ ,גירח והשמ אל ,תומייק תויתשת םע

 הקתעה םימעפל .הרזח הקתעהו הקתעה ,הנטק הקתעה עצבלם ישרדנ

 יאוותל םירזוח זאו תינמז הקתעה איה םימעפלו העובק הקתעהכ העיגמ

 תרגסמב תננכותמ תכרעמ רוביח הז ,םייתש רפסמ הדוקנ .ןנכותמו עובק

 אל ,הנכה םצעב הז עוציבה תרגסמבש המ .הלש חותיפב היקס תנוכש

 םע ,האיצי רוניצ םע את אוהש הזיא הז ,הזה עטקה לכ תא עצבל שרדנ

  .ןיוצמש יפכ ,םיסלפמל םאתהב ,הצקב ולש הריגס



 

 

 םצעב הזש ,תמייק זוקינ תכרעמ הסיפת תדוקנ הז ,שולש רפסמ הדוקנ 

 הפ חנומ םויה ,הנוכשה םש הז ,סקנפ תמר לש ןוינחב הפ םינטלוק רפסמ

 תושעל ךרוצ ןיא .םירדסמו םיספות םצעב ונחנא ותוא םג ,םייק זוקינ וק

 היצחש ןולחכ תחפשמ הז ןאכ .םולכב קימעהל ךרוצ ןיא ,ףסונ והשמ

 ןפב םגו לבומה ןפב םג ,םש תושעל שיש המב קימעהל ךירצש ,תרבודמ

  .ךירצש המ ,תורזחההו תורדסהה

 תכרעמל הנכה רוביח ,םייתש רפסמ הדוקנל המודב ,עברא רפסמ הדוקנ 

  .ןופצ היקס תנוכשב זוקינ ףוסיא

 הדוקנב לבומ עטק עוציבל םכתעגה דע םצעב הז ,שמח רפסמ הדוקנ 

 ןקתויו תרנכה תטמסמ זוקינ תכרעמ לש תינמז הרדסה שי זא דע ,תאזה

 הפצה איהש הזיא םיריבעמ םצעב קר .תישפוח החילשב זוקינ את הפ

 וקהו הז תא קרפל שרדנ לבומה עוציב ןמזב .םיחותפה תודשה ןוויכל הדיצה

  .םאתהב הנכה םע ,לבומה ןפודה ךותל רבוחמ

 אוה םויה ,40 רטוקב םייק זוקינ וק תסיפת םג הז ,שש רפסמ רוביח תדוקנ 

 ,את לש הנכהל רבעמ תושעל שרדנ אל ,םינבמה ןיב רבועו הצוח םצעב

 ןיידע אוה הזה עטקה לכ ,המורד םיכישממ ונחנא .םאתהב רוניצ עטק אוהש

 ,החותפ הריפחב וא ןפודמ אוה םא ןיב הקולחה רשאכו 2 לע 2 לדוגב עטק

 ,החותפ הריפח הז ןולחכ תחפשמ ירחא ,הזה לובגב ,הפ עבונ םצעב הז

  .תואסנולכ םע ןופיד הז תינופצש המ לכ

 םע תיביטקורטסנוק הבחרה טרפ תננכותמ םצעב הפ ,הטמל דרוי ינא 

 ,לבומה תבחרהל תוולנ תוינכות

 ,ינופצה קלחב עגרכ שיש הדובעב העוצרה בחור המ תעדל רשפא ,החילס בועז סרוסי:

 ?החותפ הריפחל רבעמה ינפל

 ?םינבמה ןיבל ןווכתמ התא ?ינופצה קלחב :בונגור איגו

  .ןכ בועז סרוסי:

 שי רשאכ ,ןאכ התיה איה יתכרעהל ,הרצ יכה הדוקנה רשאכ ,דיחא אל הז :בונגואיגור 

 4.6 ןיב ,םירטמ 5-כ ,קוידב ךל דיגהל לוכי ינא ,הזה הנבמה לש תיתשת ךל



 

 

 הז רתיה ,דובעל שרדנ התאש תורצה ןיב הדוקנה םצעב הז ,םירטמ 5-ל

  .םיבחר רתוי םיעטק

 רוביח תדוקנל דע החותפ הריפחב אוה םצעב הזה עטקה לכ זא ,הככ זא 

 לש הבחרה טרפ ןנכותמהו דיתע ,הילא תינופצ ,הפ .7 רפסמ ,הנורחאה

 ראשנ הבוגהו בחורה תא םיביחרמ ונחנא םצעב ,2 לע 3-ל 2 לע 2-מ לבומה

 םג הז .תורישו הקוזחת יכרצל ינכמ ילכ תסנכהל חתפ תושעל שרדנ .ילילש

 בוחר ריצמ ידיתע לבומ רוביחל הנכה .היצקורטסנוקה תוינכותב םייק

 ל"מתה לש אשונה לכל םיסנכנ ונחנא ןאכמו ,תוינכותב יוטיב הזל שי ,לילגה

  .1046 ל"מתה טקיורפ תרגסמב תוננכותמה םישיבכ תויצחו

 םצעב הזל סחייתהל לכונו תרדוסמ הרוצב ולעת ,אשונב תולאש םכל שי םא 

  .הקולח לש אשונה לכל

 טרפ ,תולעמ 30 לש תויוז םע חתפמ אוהש הזיא ,ןמוסמ אוה לבומה אצומ 

  .ולש תיפוסה הדוקנה הז ,רמגה הזו תוולנ תוינכות םע יביטקורטסנוק

  .השקבב ,רוטקורטסנוקה ,ןמחנ :שמש ןורי

 ונחנא החותפ הריפחב .תואסנולכו החותפ הריפח ,םיינשל הז תא קלחא ינא נחמן אידלס:

 העצהה ,רטמילימ 25 דע הרידח םע תומיטא רפושמ 40 'ב ןוטב םיקצוי

 הבוגב עקרקה תא םיפילחמ ,עקרק ץועי ח"וד יפל הריפח םיעצבמ ,ונלש

 8 לכ ,םירפתה ןיב םיעטקמב תופצר םיקצוי ,םיעצמל ,לבומל תחתמ רטמ

 הרקתה תאו תוריקה תא תקצל ונלש העצההו .תוחפ אל ,לדוג רדס ,רטמ

 ,םיגלדמ ,םילגלג לע תועסונש תוינבת שי ,תושעותמ תוינבת םע ,תחא תבב

 הריפחב לבומ לעמ .עוציבה תא זרזל ליבשבו הדובעה לע לקהל ליבשב

 ינא וישכע ,םיסנולכהו .בחרנ חטשב הקנליבטס תעירי חינהל שי החותפ

 ,מ"ס 60-ו 50 רטוקב ןה תואסנולכה זא ,ןופיד תוריק ןיב לבומ עוציבל רבוע

 ןוריש הזה רוזאב ,לבומה קמועבו חודיקה קמועב ,הריפחה קמועב יולת

 רטמ 4.5 דע רטמ 2 ןיב ענ הרקתה לש טנאק-רבואה ,לבומה קמוע ,ןמיס

 תא .םיעצמב עקרק םיפילחמ ,בוש .הקומע דואמ הריפח תרמוא תאז ,הבוג

 םידדצה ינשמ תואסנולכה תא ךומתל שי יכ םיבלשב םיעצבמ הריפחה



 

 

 תורוש יתשב וליפא ,ןמסמ ןוריש הזה רוזאב ,קמועב ,הדלפ יתבקונסטרוקצי

 ןוטבב לבומה תקיצי ראש לכ ,םיליגר 30 'ב םה תואסנולכ .הדלפ תורוק לש

  .תומיטא רפושמ 40 'ב

 ,עקרק תפלחה םיעצבמ אל ונחנא תואסנולכה רוזאב ,ןטק ןוקית ,ןמחנ :ץכ זעיחא

 .םוקמב CLSM םיאלממ ונחנא

 20% קר  ונסנכה ונחנא ,הפולח הז ,קודיההש שקבנ ונחנא .הפולח הז ,אל אידלס:נחמן 

 הפולח וז ,קודיה תושעל היהי ןתינש הפיא .CLSM-ל םיעצמה תומכמ

 .הז והז .טקיורפה תלהנמ לוקישל הזש בותכ טרפמבו תויומכב לבא .הפידע

 םוטיאה ץעוי ךרעש ץוחבמו םינפבמ םירפת םוטיא יטרפ שי ,םירפת םוטיא

 תוריק ןיב הריפחב םגו החותפ הריפחב םג ,ךרואה לכל ונתוא הוולמ הזו

  .ןופידה

 ?םירפתל קר לותפי סמניה:

  .םירפתל קר ס:דלנחמן אי

  .רפת רטמ 8 לכ לדוג רדס ,םירפתל קר ,ךרואה לכל אל ,םירפתל קר ירון שמש:

 אשונ שי םאהו זרכמה יכמסמל ףרוצמ םאה ,עקרק חוד יבגל השקבב הלאש בועז סרוסי:

 ?עוציבה ךלהמב םתיא דדומתהל םירומאש ,םיהובג םוהת ימ לש

  .הז לע הנעי ןורי לבא ,ןכש בשוח ינא ,עדוי אל ינא ,ףרוצמ ח"ודה םאה יבגל נחמן אידלס:

  .ףרוצמכ ותוא האר ,רמוחב היהי אוה זא ,רמוחב אל אוה םא ירון שמש:

 עקרק ץעוי לבא ,הזה רוזאב אל ,םיאולכ םימ םע םירוזא הדוהי רואב שי נחמן אידלס:

 ונתוא ךבסמ הזש ,CFA תטישב הקיצי תואסנולכה ךרואמ 20% ןתנו רהזנ

  .תצק דוע

 עוציבה ןמזב ,הריפחה ןמזב םג םא הלאשה ,תואסנולכל הז ,תרמוא תאז י:וסבועז סר

  ,לבומל רפע תודובעה לש  invert level לש הזה סלפמ הבוגב תוקיציה לש

 ץעוי ,תאז םע דחי .םימ ואצמנ אל ןויסינ יחודיקב .ךל תונעל עדוי אל ינא :נחמן אידלס

  .םיאולכ םימ ויהיו ןכתייש בתכו ריהז היה עקרקה

  .םוהת ימ שי םג לבומהמ 20% ןובשחב חק :יהלותפי סמנ

  .םיאולכ םימ שי ,םוהת ימ ןיא ,םוהת ימ אל הז נחמן אידלס:



 

 

 םירבחתמש זוקינה יווק ,םימייקה םיווקה לכל רשקב .החילס ,םיאולכ םימ לותפי סמניה:

 אלש ,ךולכל תניחבמ ,םהלש בצמה המ ?םתוא קודבל ימ תוכמסב ,לבומל

 ךותבש םידלשה לכו ךולכלה לכ תא איבי אלש ,לבומה תא עצבמש ןלבקה

  .לבומה ךותל תורוניצה

 הנכה עצבל קר אלא ,הלאה הצינורות תא עצבל אל איה ונלש הרטמה ירון שמש:

  .היקס תנוכש לש ןונכתה תרגסמב לפוטמש זוקינ וקה תא לבקל הרוגס

  .םיננכותמ םה ,םימייק אל םה :רבוד

 ?לבומה לש אצומב תואסנולכ םש שי ,לבומה לש אצומה ,הלאש דוע לותפי סמניה:

 וא תוחפ ימורדה קלחה לכ .תואסנולכ ילב החותפ הריפח הז אצומה רוזאב ירון שמש:

  .תואסנולכ ילב החותפ הריפחב לבומ הז המורדו ןולחכמ ,רתוי

 לש ךפשמה ףוסב ,לבומה לש ךפשמב ,ומצע לבומב אל איה ,ילש הלאשה לותפי סמניה:

 .לבומה

  .תואסנולכ ול ןיא ,אל ירון שמש:

 תניחבמ ?ןוכנ ,הריפח ירתיה םויסל יצחו שדוח שיש הלחתהב םש יתיאר בועז סרוסי:

  .יסיסבה ,ינורקעה ,םתגצהש םינמז חולה

  .ןכ ירון שמש:

 תאז ,םימרוגה לכ לומ ןונכתה רושיא תא םתמלשה םתא םא הלאשה בועז סרוסי:

 ןונכתה םצעבש םימרוגה לכמ רושיא םויה םיקיזחמ םתא ,םלוכ לצא תרמוא

  .ןונכת רושיא לכ םדוק לש היעבב לקתיהל םירומא ונחנאש ,רשואמ הזה

 ונלביק ,תימואל תיתשת םואיתה תכרעמ ךרד שגוהש למשח תרבחב קר :בונגואיגור 

 ינש דועמו י"חחמ רתיהל םיניתממ ונחנא ,ימשר ןונכתל רושיאל תוסחייתה

  .םירושיאה תא ונל ורסמ רתיה .םיפוג

  .יקוא ,בוט ועז סרוסי:ב

  .הלאה םירוזאה לע ריעי לצרהו ינופצה רוזאה דע ליבשה תא הלעת רוגיא  ירון שמש:

 תרבח לש םימייק םיווק תמיוסמ הדוקנב הצוח ןנכותמה לבומה ,הרצקב :ןיליפת לצרה

 תינמז הקתעה ונשקיב ,לבומ עוציבל תורשפא ןתמ םשל ונחנא ,למשחה

 וכרטצת םתא .ברעמ ןוויכל תאזה תיפיצפסה הדוקנב למשח תרבח יווק לש



 

 

 רוזאה דע ,תיתדוקנ ותוא עצבל ,םיבלשב לבומה תא עצבל הזה עטקמב

 הרזחב םיווקה תא ריזחת למשחה תרבח ,ריזחהל ,םיקתעומה םיווקה לש

 שי .לבומב הזה עטקב ךישמהל ולכות ןכמ רחאל קרו םהלש ירוקמה יאוותל

 תבוטל ןובשח וליפא לבקתה עגרה ,למשחה תרבחב החותפ הנמזה רבכ

 קר ,הזה םואיתה תא למשח תרבח םע םימילשמ ונחנא ,תאזה הנמזהה

 .םיבלשב לבומה תא עצבל וכרטצת הזה עטקבש ןובשחב תחקל וכרטצת

 ,תאזה הדוקנב ןאכ םגו ,טוהו קזב לש הקתעה םג שי םשש ףסונ םוקמ שי

 ,וקתעוי קזב לש םימייקה םיווקהש ןאכ תינכותה יבג לע תוארל רשפא

 שי ,םיווקה וקתעוי ,םימייקה םיווקה רתוי וא תוחפ דע לבומה תא ועצבת

 לבומה תא ןאכ עצבל ךירצ הרקמ לכב ,ליבקמב םימ יווק לש הקתעה םג

 ךשמה תא עצבל ולכות הז ירחא קרו קזב לש םיווקה וקתעוי ,םיבלשב

 הרואת תויתשת םע רצק ליבש אוהש הזיא שי הזל רבעמ .והז .לבומה

 לק יכה קלחה הז למשח תניחבמ ,דואמ טושפ והשמ ,תינוריע תרושקתו

  .טקיורפה לש

 ?תויומכה בתכ תא רחמת ימ :ינורמוש ףסוי

  .לקד ןוריחמ הז רוחמתה סיסב ירון שמש:

 רטמ ,בוק רטמ םוקמב בותכ הזרה ןוטבב .תואיגש 3 תוחפל שיש בשוח ינא :ינורמוש ףסוי

 טושפ הז ,7,000 הז םויהש ,הנוטל 3,700 תויהל לוכי אל לזרבהו .עברומ

 קודבל וא הז תא ןקתל ןתינ םאה ,ריחמתב לקש 4,000,000-ל בורק רסח

 ?אל וא קדוצ ינא םא תוארלו

  .קודבנ ירון שמש:

  .הדות .דואמ ךל הדומ ינא :ינורמוש ןורי

 שי םא זא ,ונמייס יד םיננכתמה תגצה תניחבמ ונחנא ?תולאש דוע שי :שמש ןורי

  .לאשנ ,תולאש

 ?ולש רפעה תודובע תא ללוכ לבומה לש ףיעסה :השנמ איג

  .דבוכ ריק אל הז ,הריפח יפיעס שי ירון שמש:



 

 

 התאש תחא םעפו ללוכ הזש תחא םעפ בותכ הז טושפ .עדוי ינא ,יולימ :השנמ איג

  .ללוכ אל הזש האור

  ?ללוכ הזש בותכ הז הפיא ירון שמש:

  .לבומה ,לכה ללוכש םש בותכ :השנמ איג

 ?ריעהל המ ךל שי ,ןמחנ ירון שמש:

  .דרפנב יולימו הריפחו דרפנב לבומה ,דרפנב םינוטב ,ןוכנ תינע נחמן אידלס:

  .הדות ,יקוא :השנמ איג

 ?םייללכה םירבדה לע ,םינמז תוחולה לע והשמ ריעהל הצור התא ,זעיחא :שמש ןורי

 םתאש ומכ .תילכלכה הרבחהמ זעיחא ינא ,דואמ םיענ לכ םדוק זא ,ןכ :ץכ זעיחא

 לככ בייטל וניסינ ונחנא ,םיפופצ דואמ דואמ םה הפ םינמזה תוחול ,םיניבמ

 ,הדובעה תא ועצביש םינלבקה לע לקהל ידכ םג ,עוציבה יבלש תא ןתינה

 םדוקמ יתגצהש  CLSM-ה אשונב הז םא ,םימוטיא יאשונב רמוא הז םא

 .םירחאו הלאכ םילכ םע םיקודיה עצבלו םהילא תשגל השק היהיש םירוזאב

 קלחה רשאכ ,םיעטקמ ינשל הדובעה תא קלחל תמאב איה תובישחה

 ,הריפחה תודובע ,תואסנולכה םע ךבוסמ רתויה קלחה אוה ינופצה

 תרגסמב תוניצרב סחייתהלו ןובשחב הז תא תחקל ךירצ .תוכימתה

 הריפח ,טושפ רתוי תצק ימורדה קלחה .תואיציה ,תוסינכה ,העונת ירדסהה

 הפ שי ,תוסנק יפיעס םג הפ שי .הדובע טעמ אל שי המש םג לבא ,החותפ

 ,וחילצי םינלבקהש םיצור ונחנא ,םינלבקל םיקתממ ,ארקנש המ ,יפיעס םג

 םיבלשב עגרכ יסדנהה םואית ,םיניבמ םתאש ומכ ,ןתינה לככ רוזענ ונחנא

 תא לבקי ,חטשל הלעי ןלבקהש םיצור ונחנא ,םירושיא תארקל םינורחאה

 .בושחש המ הז ,תודובעה תא עצבל ליחתיו רהמ רתוי המכ הריפח ירתיה

 .תיסדנהה הגצהה תא ונמייס ,ונתניחבמ ,לטרוא זא :שמש ןורי

 ?םינמז תוחול רוציקב יפסכה ץירמתה לע םתרביד :ינדמח ד"וע

 תא רצקי ןלבקהו הדימב ,השעמל ונחנא ,עגר ינפל יתרמאש ומכ ,ונחנא זא :ץכ זעיחא

 לש סונוב קינענ ונחנא ,םיישדוחכ אצוי הזש ,20%-ב םינמזה תוחול



 

 

 תא ליעפהל קיפסהל הז ,יתרמאש ומכ ,הרטמה .םילקש 2,000,000

  .תובישחה וז ,אבה ףרוחל דע הזה לבומה

 תאז ,זוקינה תושר יפל ,15.10 -ה דע הז ,אבה ףרוחה דע םירמוא םתאש :השנמ איג

 ?הנווכה

 תויעב ,םיניבמ םתאש ומכ ,וארת ,םיצור ונחנא ,דעומל םידמצנ אל ונחנא :שמש ןורי

 תקעוצ םיריידה תקוצמו תלבוס ריעה .תויטירק תויעב ןה ריעה לש זוקינה

 ריעל תוריש הפ םינתונ ונחנאו ,הינייעמ שארב הז ,ריעה שארו םימשל

 הביסהמ .הנש לכ םילבוס םיבשותהש לבסה תא ךוסחת הדובעהש םיצורו

 תא תחקל ,העצהה תא שיגהל ןווכתמש ימש םישקבמ תמאב ונחנא תאזה

 ,םיתומיע לש בצמל עיגהל םיצור אל ונחנא ,תוניצרב הדובעה תא דומלל ,הז

 רשאמ, םינמזה תוחול תא ומדקתש ,םיצירמתה תא םלשל םיפידעמ ונחנא

 םג ונחנא הז ללגב .האלה ןכו תוסנקו םינמז תוחולב הדימע יאל הפ סנכיהל

 הדובעה תא םיחקולש םינלבק לש ןיינעל דואמ הנטק תונלבס םע היהנ

  .םיאצמנ ונחנא הפיא םיעדוי אל ונחנאו םימלענו הנשמ ינלבק םיחקולו

 עניינים הפ היהים או ישאר ןלבק לומ םידבוע ונחנא ,ןלבקה לש תוברועמה

 םתא .ולבקתש חוטב אלו רושיא לבקל וכרטצת ,הנשמ ינלבק תלעפה לש

 םוקמב הדובע אל הז ,לעופב דובעיש תווצה היהי הזה תווצהו תווצ םיגיצמ

 היהתו ריעל תויטמרד דואמ ןה הדובעה לש תואצותה ,האור אל דחא ףאש

 תא תושעל ,שיגהל ןווכתמש ימ תמאב זא ,הטמל דע הלעמלמ הדפקה הפ

 אל םה ינופצה רוזאב םירבדה ,תוארל ,הטמל דע הלעמלמ תיבה ירועיש לכ

 ךיא תוארל ,רדוסמ ,םכח ןלבק תויהל ךירצ ,האיציהו הסינכה יכרד .םיטושפ

 ונל שישכ ,רטמ 5 ,הדובעה חטש בחור המ םדוק לאש והשימ  .דבוע אוה

 ונל שי זא ,מ"ס 25 דיגנ דוע םע 2 ל ע 2 לבומש ריק ,תרמוא תאז ,סנולכ

 ךיא .טושפ הזכ אל רופיס ,רטמ 5 לש הדובע םוחתב לבומ לש רטמ 2.5

 הפ הדובעה ,ןונכתה ,הריפח רמוחה תא הנפמ אוה ןאל ,טקבוב םיסינכמ

 םינלבקש םיפצמ ונחנא הז ללגב ,ןובשחב תחקל םיכירצ םתאש והשמ איה

 הדובע וזש בושחל אל ,ןגראתהל ךיא םיעדוי ,הדוהעב תא ועדי םינמוימ



 

 

 תא םיעדוי םתאשכ תוחנהב ,ןובשחב הז תא תחקל  .אל הז יכ ,הלק

 לע on block םידירומ םיזוחא הזיא ,הלחתהב הריבסה לטרואש תולמעה

 . םלוכל החלצהב היהיש ,והוז .תוקידב יענייניל עו לוהינ יענייני

 תפסונ הלאש לכ .םימי רפסמ דועב רתאל הלעי סנכה לש לוקוטורפה :ינדמח ד"וע

 תטרופמש ליימ-יאה תבותכל בתכב ונילא תונפהל ולכות ,םכל היהתש

 ןכדעתהל םכילע .הרבחה רתאב הנמסרופת הרהבה תובושת .תרבוחב

  .םלוכל החלצהב היהיש .רתאב

 הלעננ הבישיה    

 

 


