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בוחתורגא.בוהתורטש,ןיפילחתורטשתואצוהי"עדוחיבו{

י"עםיפסכהתאחיטבהלוםירתאדועתורינואתורדסבואתוררוב
.תדהאךרדלכבוא.םיפטושואסיצבור.סידובעשואתואתנכשמ
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לבא.הזתודגאתההריכזהלשרופמןפואבףסותתורבחהתרוקפ
תורבההתדוקפלשהינשהתפסותהמסמשוחשתוכמסואהרפמלכ

בשחתאלרחאןפואבואתורכההתדוקפלשאוהשןוקתהויא'י"ע

תאזכתוכמסואהרטמסאודבלמ,הותודגאתההריכוחמתממשנכ
.ןמזהותואבלארשיתנידמבםייקהקוחהיפלהרוסאהיהת

תדוקפלהינבהתפסותבתוטרופמהתורטמהוליעלתוטרופמהתורטמה)ב(
יתלבווזבוזתויולתיתלב,תוירקעתורפמןלוכיהנייהחתורבחה

.הרבחהםשי"עואהרבסהי”עתחאתולבגומ

«:הזתודגאתהריבותב)אכ(

םיקיוהמ,סימיקמ.םידסימרותבלועפלוקוסעל:ללוכ”קוסעל"
םישרהמןסירצימםימדקמטירפתמסיהתפמ.סילהנמ,סיעיסמםילבלבמ

,סיריכחמ.סירכוח,סילעבטישפהמ,טירוכ,סיבצוהםירכוה.סילפסמ
חידבעתמ,סיקלחמ.םיפחתסמ,םיטילחמ,םירכומסינוק.סיריכהמםירכוס
'רבוהואחוכוינחוב.האנהתבוטואחוכוילבקמ,דובעשילבקמ

.איהשתרחאךרדלכבוםילמעםינאוצי.סינאובי.םירחוס

.תלבגומאיהםירבחהתוירחא.3
:קלוחמהי"ל2,030.אהיהיחרבוהזוה.&

י.תחאלכי"ל1.-תונבדוסיתוינמ2-ל{א(
.תחאלכי"ל1.גתונכתוליגרתוינמ1998-ליפ

תיללכהפסאלכבגצוימואהבוגתהלעבלקינעתדוסיהתיבמ)א(
דחיבתורחאהתוינמהילעבלכלהיהישתולוקהרפסממ%

.תיללכהפסאהתואבסיגצוימהואתיחכונהםע

הרמפלוהרבחהילהנמבורתאתונמלםיאשרדוסיהתוינמילעב)ב(

ןכותושדחתוינמאיצוהלוהנוהתאלידגהלתיאשרהרבחה«)ג(
וניצרתאלשיאנתבתוינמהגוסמדחאלכלשתויוכזהתאתובעל
תוינמילעבתויוכזמהנערגתסתויוכותוקינעמהתושדחתוינמ
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חותיפתרבחלתונורקעתעצהבס

תומוקמההצעומהויהיהבםיטלושהתוינמהילעבש,חותיפתרבחםקות.1
תירובצהרבחהיהתאיהשהמגמךותמ,ןומימתורבחואתרבחוונוא-תירק

.הבתוינמתשיכרלהמידקתוכזהיהתונוא-תירקיבשוחלש

הצעומהלשןיעקרקמהחותיפלגואדלהיהיחותיפהתרבחלשהדיקפת.2
.ונוא-תירקתימוקמה

םיאצמנהםיעקאקמהלכתאוללכיהנודנההקסעהאושנהצעומהיעקרקמ.3
ואהצעומלשישןיעקרקמהתויוכזלכןכוהצעומהלשהריבחבואתולעבב

.)"הצעומהיעקרקמ"-ןלהל(איהשלכןרדבםלבקלתיאכזאיהש
יעקרקמלכתאריבעתוהרבעהלםורגתונוא-תירקתימוקמההצעומה.4

.חותיפהתרבחלהצעומה
םכסוישיוושבחותיפהתרבחלריבעתהצעומהרשאהצעומהיעקרקמדגנכ)א.5

תרבחריכזתלעהמיתחבהצעומהלבקת,הרבעההתעשבםידדצהןיבוילע
םותחתןומימהתרבחוליאוחותיפהתרבחלשתוינמהןוהמ26%חותיפה

יתרבחלםולשתדגנכחותיפהתרבחתוינמןוהמ74%לעחותיפהתרבחריכזתב
םכסוישיפכןפואבוהרוצב,םידעומבןלהלתרכזנההמיאתמההרומתהלשחותפה

;ןומימהתרבחלהצעומהןיב
תרבחבלבקתשתוינמהדגנכחותיפהתרבחלןומימהתרבחםלשתשהרומתה.ב

תינכתי"פעהצעומהיעקרקמחותיפלהמירגהיהתליעלרומאכ,חותיפה
,םיבלשבתוערפנכהנבשחתל"נכןומימהתרבחלבקתשתוינמהותמכסומ
ןומימהתרבחםורגתולהצעומהיעקרקמלשחותיפהידמימלובצקלםאתהב
.ןומימהתרבחוהצעומהןיבוילעםכסוישדדומיפלו

םכסההיאנתלףופכןכוהרבחההוםולשתהיאנתלסחיבןלהלרומאלףופכ.6
חותפבהכורכהיהתשתינלבקההדובעלסחיבחותפהתרבחלןומימהתרבחןיב

סחותפלםורגלןומימהתרבחתבייחתמ,התועצמאבואןומימהתרבחי"עעצובתשו
ןומימהתרבחי"עאלאהלאםיעקרקמוחתופיאלוחותיפהתרבחיעקרקמלכלש
.התועצמאבוא
ל"נכהדילעונביישרוביצהינבמתאהצעומהתושילדימעתןומימהתרבח.7
תרזוחהרכההוהרבחהלשרכסהלהמודב,תרזוחהרבחהוהרבחהלשרדסהסיסבלע

רפס-יתבןינבלסחיבביבא-לתתיריעןיבלטנוקסידקנבווקסרןיבהשענש
.לסרודכשרגמו

ןמקלחתאחתפלןתינהיהיאלשהדימבירה,ליעל6הקסיפברומאהףאלע.8
הרבחהיאנתבורוביצתודסומורוביצינבמתמקהידי-לעםירומאהןיעקרקמה

תאחתפלוא/וחותיפלםורגלתוכזהןומימהתרבחלהיהת,ל"נכתרזוחהרבחהו
רשקב;חותיפהתרבחטילחתהילעתרחאךרדלכבותרחאהרטמלל"נהןיעקרקמה

.חותיפהתרבחתרגסמבחותיפהתנווכהלתודחוימתויוכזהצעומלהננקותךכל
ןיבשארמםיעובקתונורקעלםאתהבןומימהתרבחידילעהשעיתחותיפהתדובע

םידחוימםירקמבןומימהועוציבהיאנתלםיסחיתמהןומימהתרבחןיבלהצעומה
.הלא

ינבמלתוסחייתמןניאשחותיפהתוינכתתאןממלועצבלןומימהתרבחהברס.9
ןיעקרקמהתאדימעהלתוכזההצעומלהיהת,תמדוקההקסיפברכזנכ,רוביצה

הזןינעלועבקנשםיאנתב,תאזו-םירחאםימרוגתושרלהזחותיפלםידעוימה
.הלעמלרומאכםהיפ-לעתודובעהתאעצבלהברסאיהוןומימהתרבחל

ןיבםיאתמרדסהחיטבי,חותיפהתרבחלשחווירכהצעומהלשהקלחלףסונ.10
ןומימהתרבחלשומכםיחוורהןמםייוסמזוחא,ןומימהתרבחןיבלהצעומה
.הצעומלםיגולמתכחותפהתרבחיעקרקמחותיפמ


