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 ?"- ירוטסיה רוזחש  "
הקולחו דוחיא  תינכת  תרגסמב  תויוכז  רוזחש 

שיאלב לרוק  "ד  ועו בוש  יבצ  "ד  וע תאמ 

.ת ןונכתל פ" תימוקמה  הדעוה  נ ' חאו ' ןיבר  אגרש   184/14 סמ ' ררע  ךילה : רפסמו  םש 
.ןליג - ירויפיטנומ ןורש  "ד  וע "ר  הוי ידי  לע  זכרמ , זוחמ  תיזוחמ  ררע  תדעו  האכרע :

.26.1.16 הטלחהה : ךיראת 
, לאומס "ד  וע רימת , "ד  וע לדנמ , יבצ  "ד  וע ןהכ , "ד  וע ןמיצ , תיור  "ד  וע קי , ' צליו ילא  "ד  וע בונ , ' גבב יבא  "ד  וע ןוסב , דוד  "ד  הוע םיררועה : ב"כ 

.יחרזא רמות  "ד  וע

דוחיא תינכת  תרגסמב  תויוכז  רוזחש  ךורעל  ןתינ  הז  ררע  תוביסנב  םאה  הלאשב  רתיה  ןיב  הנד  רשא  ררעה , תדעו  תטלחה  לע  ןכדעל  ונירה 
.הרקמה תודבוע  הלאו  .הקולחו 

, ןיבר ךרדכ  תרכומה  השדח , ךרדל  יאלקח  רוזאמ  דועי  יוניש  תירקיעה , התרטמש   15/1223/ תפ תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  תנשב 1995 
"(. ךרד תינכת  : " ןלהל  ) תידיתע הקולחו  דוחיא  תינכתב  תויוכז  רוזחש  רבדב  הארוה  הללכ  אל  וז  תינכת 

החוכמ הקולחו  דוחיא  תינכת  תנכה  לע  רתיה  ןיב  התרוהש  , 1601/ תפ היינבל  דועיי  יונישל  תינכת  ףקות  ןתמל  המסרופ  תנשב 2011 
"(. החיבשמה תינכתה  : " ןלהל  ) תויוכז רוזחש  רבדב  הארוה  הללכ  אל  ףא  וז  תינכת  ףא  .תימוקמה  הדעוה  תוכמסב 

ןוזיאה תואלבט  תרגסמב  ךרדה  לש  תויוכז  רוזחש  הללכ  רוקמב  רשא  תימוקמה , הדעוה  ידי  - לע הקולחו  דוחיא  תינכת  הנכוה  וז  הארוה  חוכמ 
"(. הקולחו דוחיא  תינכת  : " ןלהל )

תינכתב ועקפוהש  םיחטש  סנכנה " בצמ  ןובשחב ב" ואבוהש  ךכ  ןידל , דוגינב  תויוכז  רוזחש  ךות  וכרענ  האצקהה  תואלבט  יכ  ונעט , םיררועה 
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.םילעב רתוי  ןיב  וקלוח  ולא  ןכש  תויוכז  תוחפ  ולביקש  םיררועה  תויוכז  ועגפנ  ךכמ  האצותכו  ןידל  דוגינב  תאזו  ךרדל  הרשואש  רבעה 

דוע רהבוהו  רחאמ  ךרע , תדירי  ןיגב  םייוציפ  וא  העקפה  ייוציפ  עובתלמ  וענמנו  ךרדה  תינכת  דגנכ  םיכילה  תטיקנמ  וענמנ  יכ  וסרג , םיבישמה 
.וכתסה ךכ  לעו  תידיתע  הקולחו  דוחיא  תינכת  תרגסמב  תויוכז  רוזחש  עצובי  יכ  ךרדה  תינכת  לש  הרושיא  בלשב 

לש התועמשמ  ןיא  תאז , םע  דחי  .תויוכז  רוזחש  ךורעל  ןיא  רבעל , דוגינבו  הלא  םימיב  תינונכתה  תוינידמה  יפ  - לע  : העבק ררעה  תדעו 
םינפה דרשמ  תדמע   ) "ל נה תוינידמה  המסרופו  השבגתנ  םרטב  ורשואש  תוינכתל  סחיב  םג  תויוכז  רוזחש  לש  תיטמוטוא  הליספ  וז  תוינידמ 

תינכת תרגסמב  תויוכז  רוזחש  עוציבל  הקדצה  תמייק  ןנד  תוביסנב  םאה  ןוחבל  שי  ךכיפל , .תעה  התואב  גוהנ  היהש  המל  םאתהבו  ןקתו 15 )
.הקולחהו דוחיאה 

: העבקו ההז  הלאשב  ןד  רשא   ', חאו הינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעוה  נ ' חאו ' טור  השמ  "מ 17184-09-13  תע לע  הכמתסה  ררעה  תדעו 
הקולחו דוחיאה  תינכתב  וללכיש  עקרקה  יכרע  יכ  העבקו  תויוכז  רוזחש  ףיעס  לכל  השירדה  תא  שרופמב  התחד  תיזוחמה  הדעוה  תישאר ,

.החיבשמה תינכתה  רושיא  ברע  ירוטוטטסה  םבצמ  יפל  ויהי 

.החיבשמה תינכתה  םג  ךכו  תידיתע , הקולחו  דוחיא  תינכתב  תויוכז  רוזחש  רבדב  הארוה  הללכ  אל  ךרדה  תינכת  תינש ,

התייהש לככו  רבעב  הגהנש  תוינידמה  לע  ךרדה  םוחתב  תועקרקה  ילעב  לש  תוכמתסה  וא  יהשלכ  תינוטלש  החטבה  החכוה  אל  תישילש ,
השקב שיגהל  תוחפל  וא  החיבשמה  תינכתל  תויודגנתהה  תרגסמב  תיזוחמה  הדעוה  תטלחה  דגנכ  רותעל  היה  םהילעש  ירה  תוכמתסה 

.העקפהה ןיגב  םייוציפ  תעיבת  תשגהל  דעומ  תכראהל 

הרטמ ךותמ  וניה  רוזחשהש  םניה  ללככ  רשא  תויוכזה  רוזחש  תא  ליחהל  שי  םהיבגל  םיגירחה  רדגב  לפונ  וניא  הז  הרקמ  יכ  עבקנ , ךכיפל ,
.םילעבה לש  תוכמתסה  תמייק  יכו  ינונכת  רשקו 

: תכרעמ תרעה 

לש 7,000 ןתמקהל  תינכת  תרגסמב  ץינימק , זרא  רמ  הלשממל , יטפשמה  ץעויל  הנשמה  ידי  - לע םג  ההז  היגוס  הנחבנ  שממ , ולא  םימיב 
ילעבמ ערגש  המ  ןוזיאהו , האצקהה  תואלבטל  ינילופורטמ  שפונו  ןנכותמ  ימואל  ןג  ימוחתב  ןיעקרקמ  ילעב  ופרוצ  היפל  ןורשה , דוהב  "ד  חי

.חותיפל דעוימה  םחתמב  תועקרקה 

לע םיינוריע , ללכ  םג  ךא  םייצרא , םיימואל  םיכרצ  רדגב  יאדווב  בחר , ירוביצ  סרטניא  תסמעהל  תיטפשמ  הקדצה  ןיא  יכ  תעדה , תווחב  טלחוה 
דועיל ןהלש  דועיה  תא  תונשל  יואר  יכ  רובס , ןונכתה  דסומש  תועקרקה , ילעב  םהו  לרוגה  הצר  רשא  תמיוסמ , הצובקמ  םהש  עקרק  ילעב 

". דוחל תויטרפ  תועקרק  לע  תולעבהו  דוחל  הנידמהו  םעה  יכרצ  : " בתכנ ךכו  .ריחס 

לולכל יתועמשמה  יטפשמה  ישוקה  חכונו  דחמ , ריעה  לע  התעפשהו  תינכתה  לש  הלדוג  תוכמתסה , יטביה  חכונ  יכ  עבקנ , הרקמ , ותואב 
דחוימ ןוזיא  לע  טלחוה  ךדיאמ , םיימוקמ  םיכרצל  תושרדנה  תועקרק  ילעב  םע  דחי  יצרא - ללכ  ךרוצ  אוהש  ימואל - ןגל  םידעוימה  עקרק  ילעב 

הקולחהו דוחיאה  ימחתמב  לולכל  אל  ךא  ינוריע , קראפל  םימשמה  םיחטשה  לש  הקולחו  דוחיא  םחתמב  הללכה  רשפאל  אוההו  תוביסנל 
.ימואל ןגל  תודעוימה  תועקרק 

ןיינקה יניד  לש  םפרועב  תובשונ  יוניש  לש  תוחור   " יכ ןנושלכ , תולגמ , "ש  מעויל הנשמה  תדמעו  ררעה  תדעו  תטלחה  תניחב  תאז  םע 
םינשב תויוכזה  ירוזחש  ןיינעב  הנורחאה  הלימה  הרמאנ  םרט  יכ  הארנ  הפי , ןיעב  תאז  הארי  אלש  ימ  שיו  ךרביש  ימ  שי  ךכ  לעו  םייתרוסמה "

.תובורקה
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